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 المناهج التعليمية بين التطورات وتحديات المستقبل
 

 جامعة المسيلة، برو محمد .د
 02جامعة الجزائر ، رحموني دليلة .أ

 
 إلىمجردات ما لم تجد طريقها  وأهدافهاتظل الفلسفات التربوية  الملخص:

هج االمنذلك أن ملموسة،  اتأداءإلى  التعليمية التي تعمل على ترجمتها هجامنال
تعليمي  واقعإلى ترجم الفكر التربوي واالجتماعي تو  ة أصبحت تجسدالحديثالتعليمية 

بما لدينا من مفهوم واضح عن معنى التربية المطلوبة لهذا  يتحدد خالل مامعين، من 
التعليمية تعتبر المناهج ، ومن ثم فإن التربوية ومصادرهاووسائطها  وطبيعتها المجتمع

التربية والتعليم وخططها واتجاهاتها في كل مجتمع،  ألهدافالترجمة العملية 
ذلك أن ، ميطلب منه ما أو، ونيرى المخطط يعني أشياء كثيرة بحسب ماها وتطوير 

 بدءا من األهدافالمنهج  ومكونات التطوير قد يعني إعادة النظر في جميع عناصر
 المؤثرة فيه والمتأثرة به... كما يتناول جميع العوامل ، التقويم ووصوال إلى

مناهج التعليمية الراهنة ال بد من النظر إليها على أنها ال تستوعب التغييرات الن إ
 لهذاالحالية والمستقبلية التي تفرضها طبيعة التحديات المحلية واإلقليمية والدولية، و 

كلما عدلت ، مع العلم أنه لتواجه هذه التحدياتياتها أصبح من الضروري تغيير محتو 
 يقتضي تعديال جديدا في المناهج آخرلتلحق بذلك التغير، كان التغير قد قطع شوطا 

 وهكذا...
ومنه فإن هذه الورقة ستتناول بالدراسة والتحليل المناهج التعليمية بين التطورات 

 والتحديات المستقبلية حتى تكون أكثر نجاعة واقتصاد تعود بالفائدة على الجميع.
Les méthodes d’enseignement : entre développements et défis 

d’avenir 
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Les philosophies éducatives, ainsi que leurs objectifs, demeurent 

abstraites, si elles n’aboutissent pas aux méthodes d’enseignement, qui 

les traduisent en performances concrètes. Et ce parce que les méthodes 

d’enseignement modernes arrivent à concrétiser et à traduire la pensée 

éducative et sociale, par rapport à une certaine réalité d’enseignement  

à travers notre conception claire du sens de l’éducation requise pour la 

société, sa nature, ses supports éducatives et ses sources. Cependant  

les méthodes d’enseignement sont une traduction opérationnelle des 

objectifs, des plans et des orientations de l’éducation et de 

l’enseignement dans toute société, et leur développement suppose 

plusieurs démarches selon les planificateurs, ou du moins ce qui leur 

est demandé, car le développement pourrait signifier une remise en 

question de tous les éléments et composants de la méthode, allant des 

objectifs jusqu’à l’évaluation. Tout comme il pourrait concerner tous 

les éléments qui sont les causes et effets de celui-ci. 

Il faut, cependant, admettre que les méthodes d’enseignement 

actuelles n’englobent pas les changements actuels et futurs qu’exige la 

nature des défis locaux, régionaux et internationaux. Pour cela, il est 

devenu nécessaire de modifier leurs contenus pour faire face à ces 

défis, tout en sachant que chaque changement nécessite une nouvelle 

modification dans les méthodes. Cet article s’intéresse à l’étude et à 

l’analyse des méthodes d’enseignement entre développements et défis 

d’avenir, pour qu’elles soient plus efficaces et pertinentes.  

إحدى أدوات المجتمع في تربية أبنائه تربية هادفة  التعليميةتعد المناهج  مقدمة:
مقصودة؛ كما أنها من أهم أدوات غرس المواطنة لدى األبناء، لذلك فهي تحتاج 
للمراجعة المستمرة للتعرف على مدى كفاءتها في تأدية رسالتها في ظل التطورات 

رية؛ األمر الذي العالمية المتالحقة على كافة المستويات العلمية والتكنولوجية والفك
عداد األبناء لها بمعطيات العصر الذي  يعني ضرورة التعامل مع تلك التطورات وا 
يعيشون فيه، ومن ثم فإن تطوير تلك المناهج وفق المعايير والمقاييس التربوية 

للتعامل مع معطيات العصر  الجيل الحاليالعالمية يعد البداية الحقيقية إلعداد 
 ومتغيراته.
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ذا كان    المنهج ظاهرة اجتماعية ومحصلة لما قد يعتري المجتمع من تغيراتوا 
فإن جودته أو معيار صالحيته رهن بقدرته على االستجابة لتلك التغيرات، األمر 

وهو يصلح لتحقيق ذلك إذا كان  ،الذي يجعله أقدر على تحقيق النفع االجتماعي
ومختلف األنشطة  التعليم تكنولوجياق التدريس و ائمحتواه من المادة الدراسية وطر 

 ىأدوات ذات فعالية في المواقف التعليمية، وليس معنى االستجابة هنا أن تجر 
ق ائتعديالت باإلضافة أو الحذف على المحتوى من المادة الدراسية أو تغيير في طر 

التدريس أو غيرها من جوانب المنهج، ولكن المقصود باالستجابة هو بناء تلك 
 ستويات معيارية قومية وعالمية.المناهج في ضوء م

هج اوالمن  التعليميةو  التربويةأحد المحاور األساسية للعملية  ةهج الدراسياعد المنتو 
األخرى على تحقيقها والتأكد  اتصف بجودة األهداف وتعمل مكوناتهتي تال يه ةالجيد

، من معارف ومهارات وقيم واتجاهات من بلوغها حسب نوع األهداف وتصنيفها
وحسب مستوياتها من المعارف اإلدراكية األولية إلى المستويات المعرفية العليا 
والمعقدة، ومن المهارات البسيطة إلى المركبة، ومن القيم واالتجاهات االنطباعية 
المتغيرة إلى االتصاف بنظام ثابت ومتكامل من القيم وأنماط السلوك المتسقة مع 

   .بعضها البعض

  عامة اإلنسانيةتتواتر في الدراسات  :التعليمية هجاللمن تقليديالمفهوم ال -1
كلمة منهج، ويختلف معنى هذه الكلمة بحسب السياق خاصة التربوي  األدبوفي 

 واهم أول من استخدمالقدامى  يينالذي ترد فيه، وأجمع كثير من الباحثين أن اليونان
ها الفرد، أو النهج هجتنالطريقة التي ي اإلغريقيها أصلفي هذه الكلمة، وهي تعني 

Course  1تحقيق هدف معين. إلىالذي يجريه ليسرع به  
، وقد ورد في "نهجا ،ينهج ،نهج  "مأخوذة من الفعل  كلمةفال وفي اللغة العربية

نه ي  ب :وضح واستبان، ونهج الطريق :نهجا –نهج الطريق (مادة نهج)المعجم الوجيز 
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 :والمنهاج  سلك مسلكه :سلك مسلكه، واستنهج سبيل فالن :وسلكه، ونهج نهج فالن
، لدراسة، ومنهاج التعليم ونحوهماومنه منهاج ا ،الطريق الواضح والخطة المرسومة

  2مناهج. (ج)والمنهاج 
والذي  Currere يالالتين أصله إلىكما يعود مصطلح المنهج في اللغة االنجليزية 

وهذا يعني   نقطة الفوز إلىالتي يتنافس فيها المتسابقون للوصول  التسابق حلبة يعني
أن المنهج في اللغة معناه المسار والمسلك والوسيلة المحددة والخطة المرسومة التي 

 توصل إلى هدف أو غاية معينة. 
الكيفية التي تتبع لبلوغ  إلىالتربية ليشير  حيطم إلىوقد نقل معنى المنهج 

وكما كانت التربية  ،تحقيقها إلىالتي يتطلع المجتمع  والتعليمية التربوية األهداف
فقد بات  ،العامة للتربية باألهدافتربوية بعيدة المدى تعرف  أهدافتحقيق  إلىتتطلع 

 أنومع ، منها مهما اخطة محكمة يمثل المنهج جانب إتباعمن الضروري لتحقيقها 
في القرن الرابع قبل  أفالطون مثالأالمنهج قد ورد ذكره في كتابات بعض الفالسفة 

في القرن  Commeniusكومنيوس  أمثالوكذلك بعض رجال التربية من  ،دالميال
ومع ذلك   في القرن التاسع عشر األلمانيالمربي  Froebbelوفروبل  ،السابع عشر

نما ،اليوم هي معروفةن التربية القديمة لم تشهد مناهج مكتوبة كما إف هج في امن وا 
 تدريس التلميذ المواد الدراسية التي يشعر الكباربيقوم الذي المربي  أوذهن المعلم 

ر ظهيكميدان متخصص للدراسة لم و المنهج كعلم  أن إضافة ،ضرورية للصغار أنها
 Frankinفرانكين بوبيت إال في العشرية الثانية من القرن العشرين عندما كتب 

Bobit المنهج  اهاسما بعنوان كتابThe Curriculum  1918عام.  
مكان ودون إطالة فإنه يمكن التأكيد على أن المناهج التعليمية تتأثر في أي 

، فقد كانت اومفهومه اهاوزمان بالفلسفة السائدة في المجتمع، فهي التي تحدد معن
 مناهج تسهم في إعداد الطفل للمستقبل لتحقيق إلىتوجه التربية  اإلغريقيةالفلسفة 
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عن حقائق مطلقة ال يمكن تعبر  –التربوية األهدافأي – ألنها ؛أهداف تتسم بالثبات
العلوم والفنون، وما على  أهمية، فالمناهج عندهم تغاير طبيعة الطفل وتؤكد مناقشتها

بغض النظر عن درجة صعوبتها أو  –ولو باستخدام الشدة  –الطفل سوى تعلمها
 ألن العلوم والفنون تستحق أن تعلم لذاتها، ؛واهتماماتهءمتها ميول الطفل مدى مال

 إلىالوصول بالطفل  إلىالتربوية الساعية  األهدافوألنها الطريق الوحيد لتحقيق 
لقد مثلت الفنون السبعة و  إدراك الحقيقة المطلقة أو تغذية عقله، أو السمو بنفسه.

هج امحتوى المن (والموسيقىالنحو والبالغة والمنطق والحساب والهندسة والفلك )
، ثم أضيفت لهذه الفنون مع الزمن علوم أخرى كالتاريخ والجغرافيا ةاإلغريقيالتعليمية 

وقد ظلت هذه الفلسفة سائدة في األوساط التربوية لمدة  3والعلوم والرسم واألشغال.
تمثل هج في ظل هذه الفلسفة االمن تيات القرن العشرين، فكانطويلة طالت بدا

من ناحية طبيعتها وحجمها   Subjects Or Subject–Matterوعة المواد الدراسيةمجم
يتولى  إال من حيث اعتباره أداة لحفظ المعلومات ووظيفتها دون اهتمام بالتلميذ

المتخصصون إعدادها أو تأليفها، ويقوم المعلمون بتنفيذها أو تدريسها، ويعمل 
وهذا يتنافى وحاجات التلميذ وطبيعة حفظها، الطالب على تعلمها أو التالميذ و 

العملية التعليمية، وهكذا كان التلميذ في معظم الحاالت يقوم بالحفظ دون الرغبة مما 
يجعله يعاني من صعوبة االستيعاب والفهم بسبب بعدها عن اهتماماته وخبراته 

 4ومشكالته.
محتوى  يه التعليميةهج ا، فأقروا أن المنهناك من نظر هذه النظرة المشابهةو 

الذي يحتوي مجموعة المعارف  ،Content of the Subject–Matter المقرر الدراسي
 والمهارات واالتجاهات والقيم المراد إكسابها للتلميذ. 

والحقائق  وبهذا جاء المفهوم التقليدي للمناهج الدراسية بأنها: مجموعة المعلومات
وتنمية   للتالميذ بهدف إعدادهم للحياة إكسابهاوالمفاهيم التي تعمل المدرسة على 
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واالستفادة منها، وهذه المعلومات والحقائق  اآلخرينقدراتهم عن طريق اإللمام بخبرات 
والمفاهيم تقدم للتالميذ من مجاالت مختلفة، علمية ورياضية ولغوية وجغرافية 

. وس نظامية محدودة من الدر أو هي مجموعة  5وتاريخية وفلسفية ودينية وفنية
مطلوب إيصالها إلى أذهان المتعلمين في حقل من  (حقائق ومعارف)األكاديمية 

عملية الحفظ والتذكر فقط،  تالحقول الدراسية. هدفه االهتمام بالجانب العقلي، وبالذا
بواسطة اإللقاء والتلقين   وطريقته مقصورة على نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم

دون أي فاعلية ايجابية من المتعلم، ومحتواه مجموعة من الكتب والمقررات الممتلئة 
بالحقائق والمعارف النظرية، دون اهتمام يذكر لألنشطة الصفية والالصفية، كذلك 

فإنها تهدف إلى معرفة ما تم حفظه من المعلومات عن طريق  ؛عملية التقويم
  6لفصلية والنهائية.االختبارات ا

عبارة عن المقررات للمناهج التعليمية التقليدي  المفهومأن ومما سبق يتبين 
التي أعدها المتخصصون انطالقا من قناعتهم  ت الدراسيةايمحتو الالدراسية أو 

تدريسها بأي أسلوب يرونه بوكلف المعلمون  ،التربوية األهدافبضرورتها لتحقيق 
وأدراك حقائقها، دون أدنى اعتبار  استظهارهاميذ التال إلىمناسبا، وطلب 

 . موميوله مالستعداداته
وبناء على ذلك فقط تعرض هذا المعنى التقليدي لمفهوم المناهج التعليمية إلى 
انتقادات كثيرة من قبل علماء التربية المعاصرين وخاصة أولئك الذين يؤمنون بأن 

وما إلى التطور الحاصل في مختلف المناهج التعليمية متغيرة ويجب أن تخضع د
 :يلي منها مامجاالت الحياة، و 

همال  االهتمام بالجانب المعرفي -1 الجوانب النفسية واالجتماعية والفكرية وا 
أن التالميذ كانوا يدرسون  األحيانبمعناها الشامل، وقد ترتب على ذلك في كثير من 
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المادة ويحفظونها، ولكنهم يبغضونها في الوقت نفسه، وبذلك كانت صلتهم بها صلة 
 .موقوتة، تنتهي بانتهاء الدراسة

بتحفيظ ما في الكتب من بسبب االهتمام الكلي  العزلة بين المدرسة والحياة -2
  دون مراعاة لقدرات التالميذ وحاجاتهم الخاصة. معلومات

على الجوانب النظرية يز ركوالتإهمال الجوانب األدائية والعملية والتطبيقية  -3
، وهي الفهم والتطبيق ذلك من خالل إهمال المستويات العليا من المعرفةواللفظية، و 

كالحفظ  ، واالهتمام بالمستويات الدنيا فقطواإلبداعوالممارسة الذكية والنقد واالبتكار 
 .واالسترجاع اآللي

في مجال شرح الدروس وتحفيظها من خالل حصر دوره تقييد حرية المعلم  -4
 .وتسميعها

             .إهمال حاجات المتعلمين وميولهم -5
 .إغفال دور القدوة الحسنة في توجيه السلوك -6

 .بالمتخصصين فحسب التعليمية هجاالمن ياتمحتو  اختيارحصر  -7

 .الفعالة المدرسية األنشطةاستبعاد  -8

 .تعويد التالميذ السلبية وعدم االعتماد على النفس -9

 .وعدم ترابط محتوياتها م المقررات الدراسيةيتضخ -10

الحديث للمناهج  ظهر المفهومقد ل التعليمية:هج المنل الحديث مفهومال -2
أهمها ظهور العلوم الحديثة، وبزوغ نجم المنهج  لعديد من المتغيرات،انتيجة التعليمية 

الذي   العلمي في الكثير من العلوم اإلنسانية والتجريبية، خصوصًا في علم النفس
اهتم بدراسة السلوك اإلنساني، فضاًل عن التطورات االجتماعية والصناعية التي 

ري السابقة تغير جذالمتغيرات نجم عن تأثير تلك إذ ، ةالحديث اتحدثت في المجتمع
ت مجمل التعاريف متقاربة إلى حد كبير حتى تها، ومن ثم جاءفي النظرة إلى طبيع
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أن بعضا منها يكاد يكون مطابقا لألخرى في مؤشراته ومتغيراته، ومن بين تلك 
 ما يلي: التعريفات

مجموعة الخبرات التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية التي تهيؤها  -
نموهم الشامل في جميع  المدرسة لتالميذها داخل المدرسة وخارجها بقصد تأمين

النواحي وتعديل نشاطهم طبقا لألهداف التربوية المطلوبة إلى أفضل ما تستطيعه 
  7قدراتهم.
مجموعة الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للتالميذ سواء داخلها أو خارجها  -

وذلك بغرض مساعدتهم على النمو الشامل المتكامل، أي النمو في كافة الجوانب 
إلى تعديل العقلية والثقافية والدينية واالجتماعية والجسمية والنفسية والفنية نموا يؤدي 

جاح مع بيئتهم ومجتمعهم وابتكارهم حلوال لما يواجههم من تفاعلهم بن سلوكهم ويكفل
  8مشكالت.

مجموعة الخبرات المربية التي تهيؤها المدرسة للطلبة تحت إشرافها قصد  -
  9مساعدتهم على النمو الشامل وعلى التعديل في سلوكهم.

، مجموعة من الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للتالميذ داخلها وخارجها -
واالجتماعية،   بقصد مساعدتهم على النمو الشامل في الجوانب العقلية، والدينية

والجسمية، والنفسية، والفنية، نموًا يؤدي إلى تعديل سلوكهم، ويعمل على تحقيق 
  10.ةاألهداف التربوية المنشود

مجموعة الخبرات التربوية، واالجتماعية، والثقافية، والرياضية والفنية التي  -
 تخططها المدرسة، وتهيؤها لتالميذها، ليقوموا بتعلمها داخل المدرسة أو خارجها
بهدف إكسابهم أنماطا من السلوك أو تعديل أو تغيير أنماط أخرى من السلوك نحو 

والمصاحبة لتعلم  ةاالتجاه المرغوب فيه، ومن خالل ممارستهم لجميع األنشطة الالزم
  11م نموهم.تلك الخبرات، بما يساعدهم في إتما
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منظومة فرعية من منظومة التعليم تتضمن مجموعة عناصر مرتبطة تبادليا  -
ومتكاملة وظيفيا، وتسير وفق خطة عامة شاملة يتم عن طريقها تزويد الطالب 
بمجموعة من الفرص التعليمية التعلمية التي من شأنها تحقيق النمو الشامل المتكامل 

  12للمنظومة التعليمية. األعملغاية وا األسمىللمتعلم الذي هو الهدف 
المتأمل لهذه التعاريف السابقة يتبين له أن المناهج التعليمية لم تعد مرادفة ال 
للبرامج الدراسية، وال للمقررات الدراسية، وال للخطة الدراسية، وال للمواد الدراسية، وال 

ناول العملية للمحتويات الدراسية والتي هي بالضرورة جزءا منها، بل أصبحت تت
التدريس  واستراتيجياتوالمحتويات  األهدافالتعليمية بأبعادها المختلفة فتشمل 

وأساليب تنظيم مختلف النشاطات المدرسية المختلفة والتقويم تماشيا والظروف المتغيرة 
الشامل لكل تلميذ الذي يؤدي إلى تعديل المتاحة الهادفة إلى اكتمال النمو  واإلمكانات
   ويمكن من التفاعل االيجابي الفعال مع البيئة والمجتمع. السلوكات

  لقد ارتبط مفهوم التطوير بمفهوم المنهج :التعليمية هجامفهوم تطوير المن -3
 هجافي حد ذاته، فالمنتطوير عن مفهوم ال أساساينفصل  ن تطوير المنهج الأل

المفاهيم والحقائق و ارة عن مجموعة المعلومات عب تكان ا العامبمفهومه التعليمية
الطالب في صورة مواد دراسية وبالتالي فتطوير التالميذ أو التي يدرسها  واألفكار

نصب على تعديل وتطوير المقررات ت توفقا لهذا المفهوم كانالتعليمية هج االمن
لمفهوم لن التطوير وفقا إف األساسوعلى هذا  .واألساليبالدراسية بشتى الصور 

يرتبط بها، فال  وعلى كل ما بعادهاأالحديث، ينصب على الحياة المدرسية بشتى 
نمافي حد ذاتها،  يركز على المعلومات استراتيجيات التدريس  إلىيتعداها  وا 

أو التلميذ  إلىالمدرسية ونظم التقويم، ثم  واإلدارةوالكتاب المدرسي وتكنولوجيا التعليم 
، ومن هنا جاء إليهتي يعيش فيها، والمجتمع الذي ينتمي نفسه والبيئة الالطالب 

 تعريف تطوير المناهج التعليمية بأنها:
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التغيير الكيفي المقصود والمنظم الذي يحدثه المختصون في جميع مكونات  -
 أهدافتحديث المنهج ورفع مستوى كفاءته في تحقيق  إلىالمنهج، والذي يؤدي 

  13.النظام التعليمي
عملية صنع قرارات منهجية، ومراجعة هذه القرارات على أساس تقويم مستمر  -

المقترحة لألهداف والمعرفة  ةومتتال، أو هي عملية ترجمة المواصفات التخطيطي
واألنشطة المنهجية إلى واقع محس متمثال في وثيقة تربوية مكتوبة يطلق عليها 
المنهج، أو هي عملية تحسين ما أثبت تقويم المنهج حاجته إلى التحسين من عناصر 
المنهج أو المؤثرات عليه، ورفع كفاية المنهج على وجه العموم في تحقيق األهداف 

صورة ممكنة  أفضللى إأو هي عملية الوصول بمستوى المناهج الدراسية  ،المنشودة
التربوية المنشودة على أحسن وجه وبطريقة اقتصادية في الوقت  األهدافتتحقق  ىحت

  14.والجهد والتكلفة

 مكونات لجميع ارتقاء عملية بأنها التعليمية المناهج تطوير تعريف يمكن تقدم مما
 ورفاهيته المجتمع تقدم يضمن بشكل وتقويما وتنفيذا تخطيطا التعليمية العملية وأبعاد
 مكونات جميع تغيير يستلزم وهذا المرجوة، المجتمع وفلسفة لسياسة تعزيز ذلك وفي

 فضل.األ نحو التعليمية العملية
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مفهوم تحسين يشير  :التعليميةهج اي المنفالتحسين والتطوير والتغيير  -4
دون تغيير المفاهيم األساسية  ئهاإدخال تعديالت معينة على بعض أجزا إلىهج االمن

، وذلك اهج ونظامهاالحالي للمن اإلدراك، فالتحسين يعني توسيع اأو الهيكل العام له
 إلىوالخبرات  األفكاربعض  إضافةوفي طريقة صياغتها، أو  األهدافكالتغيير في 

، أو إيجاد الروابط بين هذه اومواده ا، أو إعادة تنظيم خبراتهالمحتوى المنهجي
أو بينها وبين خبرات من مادة دراسية أخرى، أو تحسين  ، بعضها البعض،الخبرات

ضافةالتدريس المتبعة  استراتيجيات ها، أو تحسين نظام جديدة إلي استراتيجيات وا 
فهو أكثر شمولية من  التعليمية هجامفهوم تطوير المن أما التقويم المتبع...الخ

، من أهداف ومحتوى ة وعناصرهاتعليميالمناهج الالتحسين حيث يشمل كل جوانب 
التدريس  استراتيجياتإلى كل من والكتب المدرسية، باإلضافة  راتمحدد في المقر 

المدرسية  واإلدارة ،أساليب التقويم وأدواته المختلفةوأنشطة التعلم و  وتكنولوجيا التعليم
تطوير دائما الستهدف ي. كما والوثائق المرفقة ينوالمكتبات المدرسية وأدلة المعلم
حتى يحقق   أحسن أو أفضل صورة ممكنة إلىالوصول بالشيء المراد تطويره 

، في الوقت والجهد والمال اقتصاديةالمنشودة منه على أتم وجه وبطريقة  األهداف
وهنا  ؛الذي يتطلب إجراء تغيير شامل في شكل ومضمون الشيء المراد تطويره األمر

يرادف التطوير عملية التغيير في االتجاه االيجابي، ولكن يختلف التغيير عن التطوير 
، سوأحوال نحو األفضل أو تحوال نحو األفي عدة جوانب منها، أن التغيير قد يكون ت

نحو أي قد يكون تغييرا ايجابيا أو تغييرا سلبيا، بينما يكون التطوير دوما في االتجاه 
، بينما قد يؤدي التغيير األحسن. وبذلك يتضمن التطوير عملية التغيير نحو األفضل

أن  فرد، ومؤكد أن التطوير سنة الحياة، ألنه ال يمكن ألي التطوير أو التخلف إلى
تطوير خططه وأساليبه ومراجعة أهدافه واستراتيجياته بغية رفع يتوقف عن تحسين و 

، ومن ثم فعملية تطوير المناهج التعليمية ضرورية من أجل بناء األفضلكفاءته نحو 
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الذي يجب عليه مواكبة ما حوله في هذا العالم  المواطن الصالح، مواطن المستقبل
 .الذي يعبر عنه بالقرية الصغيرة

من المؤكد أن هناك العديد من العوامل  :التعليمية هجاتطوير المن مبررات -5
واألسباب التي تبرر القيام بعملية تطوير المناهج التعليمية، قد يكون من الصعب إن 
لم نقل من المستحيل ضبطها وتعدادها جميعا، وذلك بسبب مستحدثات التكنولوجيا 

وقعة، وتغير المفاهيم والقيم وتعقد الحياة واإلخفاق في تقديم المخرجات المت
... وعلى العموم يمكن باستمرار واالتجاهات، وظهور نظريات ودراسات علمية جديدة

  15مبررات تطوير المناهج التعليمية في جملة عوامل وأسباب أهمها ما يلي: إجمال
نطلق تحيث  التعليمية،هج احددة للمنمعدم وجود فلسفة تربوية واضحة و  -1
  اأهدافهمن فراغ عند تحديد  بدأتومن ثم  ابدون فلسفة محددة له تعليميةهج الاالمن

 هامجرد شعارات جوفاء غامضة ومنفصلة عن بقية عناصر  األهدافوبالتالي تعد تلك 
 األمر ،تقويم متعددة وأساليبتعليمية  اتنشاط وأوجهق تدريس ائمن محتوى وطر 

 التعليمية.هج امنها المن بدأتالنظر في نقطة االنطالق التي  إعادةالذي يستلزم بداهة 
يقصد بالخلط و  التعليمية،هج االمن أهدافالخلط الشائع في تحديد وصياغة  -2

 هامعنى له بين كل من مصادر  وجود تداخل ال هدافاألهنا في تحديد وصياغة 
تتعلق بجانب المعرفة بين  أهدافيتم وضع قد  . فمثالالتها ومستوياتها المتعددةومجا

كذلك قد يتم الخلط بين مجاالت  ،العكس أوالتي تخدم جانب المجتمع  األهداف
الوجداني والمجال المهاري في المجال العقلي والمجال ، الثالثة المتمثلة األهداف
تتعلق  أهدافتعليمية بالمجال الوجداني ضمن  أهدافغة تم صيايفمثال الحركي 

المعرفة الدقيقة بطبيعة كل من عدم بالمجال العقلي على سبيل الخطأ الناجم عن 
وينطبق القول نفسه على المجال المهاري الحركي حيث يمكن وضع  ،هذين المجالين

كذلك   العكس أوالحركي  المهاريتتعلق بالمجال الوجداني ضمن المجال  أهداف
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للمستويات التي تقع داخل كل في مجاالتها بالنسبة  األهدافالخلط في صياغة يمكن 
معرفية على مستوى التحليل وهي تقع في الحقيقة  أهدافقد تتم صياغة  إذ، مجال

ضمن مستوى الفهم ويصدق القول نفسه على بقية المستويات من تطبيق وتحليل 
 وتركيب وتقويم.

يأتي المحتوى  قدإذ  ،وجود أخطاء معينة في محتوى المقررات الدراسية -3
على الرغم من صحة ودقة صياغة تلك  له المرسومة األهدافال عن و الدراسي مفص

بدقة عن  عبرال تأو الدروس   تكون عناوين الوحدات الدراسيةكذلك قد ال .األهداف
غير  أوكما قد توجد مصطلحات غامضة  الرئيسية أو الفرعية التي تطرحها، األفكار
 المستخدمة في العباراتما في  أثمة خط أو ،المعلمين أوبالنسبة للمتعلمين  واضحة
في التوثيق العلمي الذي اعتمد عليه المحتوى الدراسي  أوالكتاب المدرسي  أسلوب

 كمصدر للمعرفة.

قد تكون إذ  التعليمية،هج االمن المستعان بها في التعليم تكنولوجياقصور في  -4
  آخردقيقة من جانب غير  أو، غير كافية من جانب ةستخدممال التعليم تكنولوجيا

سبيل المثال قد يقتصر الكتاب المدرسي في مجال التاريخ على الخرائط الزمانية  ىفعل
قد يقتصر كتاب الجغرافيا على  أو ،اإلحصائيةالتوضيحية  واألشكالالصور  همليو 

 التعليم تكنولوجياقد تكون  أو ،والرسوم التوضيحية األشكالالخرائط دون غيرها من 
 إعادةكل ذلك يستوجب  ،غير دقيقة في بعض جوانبها أوالمستعان بها غير صحيحة 

 التعليمية.هج االمنجل تطويرها داخل أالمستخدمة من  التعليم تكنولوجياالنظر في 

قد يالحظ على ف التعليمية،هج المنل بالنسبة ةالتعليمي اتعدم كفاية النشاط -5
 اهئاكتفا أوالتالميذ  إلى أو األستاذ يقوله المعلم اعلى م ااقتصاره التعليميةهج االمن

يعرف أي بما  ،الطالبالتالميذ أو من نشاط يقوم به  ةالدراس قاعة بما يدور داخل
داخل  ةالالصفي ات التعليميةهج بالنشاطاهتم المنتوال  ة،الصفيالتعليمية  اتبالنشاط
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ممارسة  أو ةالالزمالمدرسية والقيام بالتجارب العملية  المدرسة مثل استخدام المكتبة
أو  يةالت حائطعمل مج أوعمل معارض  أوفي الورش التعليمية  أخرىهوايات 

كل ذلك  .ةالبيئي اتالنشاطغير ذلك من زيارات ميدانية ورحالت تعليمية و ب القيام
من  األنواع بتلكجل االهتمام أمن  التعليميةهج االمنالنظر في تخطيط  إعادةيتوجب 

 .المقررة امجالنشاط وتحقيقها في البر 

هج االمنامج التقويم داخل ظ على بر قد يالحف ،امج التقويموجود قصور في بر  -6
وف على مدى تحققها لدى الوق إلىالتي ترمي  األهدافعدم وضوح  التعليمية

 أو، التقويم المستمرئية دون استخدام على االمتحانات النها قد يقتصر وأ ،لمتعلمينا
 وقد، ددةالتفكير المتع أوجهتقيس العمليات العقلية المتمثلة في  ال أسئلةقد يستخدم 

امج قدم بر تقد ال  أو ،التذكر أوعلى قياس قدرة المتعلمين على الحفظ  فقط يركز
 العمل الذي يحتم األمر ،التقويم تغذية راجعة تفيد في تعديل مسار التعلم وتطويره

 التعليمية.هج االمنفي  ةامج التقويم المستخدمعلى تالفي ذلك القصور وتطوير بر 

هج االمنهناك دواعي أخرى تستدعي إعادة النظر في  ما سبق إلىباإلضافة  -7
  16منها:و  التعليمية

 ،وقصورها الحالية المناهج سوء على المختلفة بقطاعاته العام الرأي اتفاق -7-1
 موجهين من عليميةالت بالعملية نيوالمهتم الفكر وذوي المتخصصين اءآر  تجمع فحينما
 تلبية في وقصورها الحالية المناهج سوء على …وأساتذة ومعلمين وفنيين وخبراء

 .تطويرها يستدعي ذلك فإن ،عموما المجتمع مؤسساتو  المتخرج الفرد تطلباتم

  المعرفة أو المجتمع أو البيئة أو متعلمينال على طارئة تغيرات حدوث -7-2
 بكل االرتباطه نظراً  ،اوتطويره التعليمية هجابالمن االرتقاء إلى اتدعو  التغيرات هذه فإن
  .العوامل تلك
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 يقوم فحينما ،المستقبلية المجتمع مؤسساتو  متعلمينال احتياجات تلبية -7-3
 الماضي في المجتمع مؤسساتو  متعلمينلا لواقع شاملة علمية بدراسة المتخصصون

 ثم ومن ،والمجتمع للفرد المستقبلية ياجاتباالحت التنبؤ من يمكنهم هذا فإن ،والحاضر
  المستقبلية االحتياجات تلك يلبي بما التعليمية المناهج تطوير يستدعي هذا فإن

 ما غير أبناءكم "علموا قال: إذ عنه، اهلل رضي طالب أبي بن علي اإلمام وصدق
 .زمانكم" غير لزمان خلقوا قد فإنهم تعلمتم

 هو كما للتالميذ العقلية والقدرات تناسبها وعدم التعليمية البرامج كثافة -7-4
 .الحالي التعليمي النظام في المواد من الكثير في الحال
 طريق في بعيداً  شوطاً  قطعت التي للدول التعليمية النظم على االطالع -7-5
 االستفادة ثم ومن ،التعليمية مناهجنا مراجعة إلى دافعاً  هذا يكون فقد ،والتقدم المدنية

 يحكم أن يستطيع ال فاإلنسان ا،نمناهج تطوير في المتقدمة دولال تلك خبرات من
 .أخرى بأشياء مقارنته عند إال سليمة بطريقة شيء على

في الغالب تقسم أساليب تطوير المناهج  :التعليمية هجاأساليب تطوير المن -6
يما نوعين رئيسين، أساليب تقليدية وأساليب حديثة يمكن توضيح ذلك فالتعليمية إلى 

  17يلي:
هي تلك التي تتصف بالجزئية وعدم الشمول و  :التقليدية األساليب –6-1

 :واالفتقار إلى البحث العلمي والتجريب التربوي، وتتجسد في األشكال التالية
حذف  األسلوبويعني هذا  ،Addition اإلضافة وأ Deletion الحذف -أ
التي  األسبابضوع أو جزء منه، أو وحدة دراسية، أو مادة بأكملها، لسبب من مو 

أو   موضوع إلىإضافة معلومات معينة أو والمشرفون التربويون،  ولونالمسؤ يراها 
، وذلك بناء ، أو مادة دراسية كاملةمادة إلىموضوع بكامله أو وحدة دراسية إضافة 

  .على قناعات معينة
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حيث يعدل تنظيم مادة، فتقدم  Delayingالتأخير  وأ  Offeringالتقديم -ب
لدواعي تعليمية أو سيكولوجية أو  ؛خريؤخر بعضها اآل وأبعض الموضوعات، 

 منطقية.

خلص تت، وفي هذا األسلوب Reform أو إعادة الصياغة Revisionالتنقيح  -ج
يعاد  ، أوأو العلمية التي علقت بها ةيعمطبالمن بعض األخطاء التعليمية هج االمن

 .ا، ويزول غموضها، كي يسهل استيعابهالغته وأ، االنظر في أسلوب عرضه

 األسلوب، ويعني هذا Amendmentالتعديل  وأ Substitution االستبدال -د
استبدال معلومات أو موضوعات موسعة أو ملخصة بموضوعات مشابهة في المنهج، 

 .والمستجدات الحاصلةالنظر فيها، وتعديلها بما ينسجم  إعادة وأ

وهي تلك التي تتصف بالشمول وتستند إلى التخطيط  الحديثة:ساليب األ –6-2
 العلمي والتجريب التربوي، وتتجسد في األشكال التالية: 

التطوير من خالل الدراسات المقارنة، حيث يتم مقارنة المناهج التعليمية في  -أ
قدمة التي يتوفر فيها الخبراء المتخصصون في تبمثيالتها في المجتمعات المالمجتمع 

بناء المناهج التعليمية وتقويمها وفق أسس علمية تجريبية مستمرة، ومن ثم فالتطوير 
 يكون دوما على أساس التجريب والتطبيق اللذان يعتبران أساس اتخاذ القرار المناسب.

ية والتجريب التربوي الذي أفرز ضرورة التطوير من خالل البحوث العلم -ب
 استحداث أساليب واستراتيجيات وتنظيمات جديدة...

التطوير من خالل استشراف المستقبل وذلك من خالل االستطالع العلمي  -ج
 المبني على التوقع واالحتماالت واالعتماد على المرونة في مواجهة المواقف.

عملية شاملة بدءا من اهج التعليمية ومن خالل هذه األساليب يكون تطوير المن
للمناهج فإن خطة التطوير الشامل من ثم و  ؛ا، وانتهاء بعملية تقويمهاوأهدافه افلسفته

وتنويعا، وفي ضوء ذلك يعاد النظر  يجب أن تبدأ بتطوير األهداف، تحديدا التعليمية
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 إليهصل ، بناء على أحدث ما تو ي اختيار المحتويات الدراسية وأساليب تنظيمهاف
مجال المادة، وأساليب التربية، ونظريات علم النفس، ثم يتم اختيار طرائق التدريس 

نظرا لحداثة   القديمة األساليبوأساليب التعلم التي قد تتغير بعض الشيء عن 
المحتوى والخبرات التعليمية، فقد يتم على سبيل المثال التركيز على الطريقة الكلية 

 المناهج التعليميةفي تدريس القراءة بدال من الطريقة الجزئية التي كانت سائدة في 
نظرا لزيادة  ؛س الجمعي بدال من التدريس الفرديالتدري أساليب، أو تستخدم ةالسابق

على  ينلزيادة قدرة المعلم ؛أعداد التالميذ في المدارس، وقد يتم إدخال تقنيات حديثة
ن المتعلمين، وينتج عن ذلك كله تطوير في أساليب القياس ضبط الفروق الفردية بي

والتقويم واالمتحانات، بحيث تصبح قادرة على تقويم مقدار النمو الذي حققه كل تلميذ 
 المجاالت العقلية والمهارية والوجدانية.  في مختلف

إن تطوير المناهج التعليمية يبنى على  :المناهج التعليميةأسس تطوير  -7
من األسس تتشابه إلى حد كبير مع أسس بنائها، وتنصب هذه األسس على مجموعة 

كل من المتعلم والمعرفة والمجتمع ونظريات التعلم، وهي في مجملها تتمثل فيما 
  18يلي:
 اإلنسانيةحول الطبيعة  رتحدد وجهة النظ وجود فلسفة تربوية واضحة -7-1

  بالدرجة األولى. ومفهوم التربية
يجب أن يشترك فيها خبراء المناهج ورجال التربية والتعليم  ، إذتعاونيةال -7-2

، وكل من لهم صلة بالعملية التربوية والقائمين على األموروالمعلم والتلميذ وأولياء 
 .أمر تربية هذا المتعلم

أهداف تطويرية واضحة ومحددة تعكس تنمية الفرد تنمية  االعتماد على -7-3
التي تسمح بها قدراته، وتعمل على إشباع حاجاته، وحل الدرجة  إلىشاملة متوازنة 
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وطموحاته  مشكالته، وتعزيز ميوله واتجاهاته االيجابية، بما ينسجم ومصلحة المجتمع
 .واالجتماعيةوأهدافه، وطبيعة العصر ومستجدات العلوم األساسية والنفسية 

التطوير جميع ن تشمل عملية أ ية، ويقصد بالشمولالتكاملية والشمولية -7-4
والمحتوى والتنظيم والوسائل  األهداف، عناصر ومكونات المناهج التعليمية من مثل

   .والمصادر وجميع عناصر بيئة التعلم ونشاطات التعليم والتعلم والتقويم
درجة  إلىمهما تطورت فإنها لن تصل التعليمية ن المناهج االستمرارية، أل -7-5

 ها وفلسفة المجتمع عالقةت وتقدمها، وأن العالقة بينالكمال نظرا لتطور المجتمعا
ير يحدث في يأي تغفالتربية في تحقيق أهداف هذا المجتمع،  أداة ، ومن ثم فهيوثيقة

 اهج التي قد تعتبر مثاليةالمنذلك أن  ،التعليميةالمجتمع يجب أن تعكسه المناهج 
  كذلك بالنسبة لمعايير الغد. ابالنسبة لمعايير اليوم قد ال يمكن وصفه

التخطيط السليم  اعتماد، وذلك من خالل عن العشوائية واالبتعادالعلمية،  -7-6
لعملية التطوير، واستخدام األساليب العلمية المعتمدة على أدوات تتوافر فيها الشروط 

 العلمية، والتعامل مع النتائج بمنتهى الصدق والموضوعية. 
وذلك من خالل ، العالمية لتطوير المناهج المحليةلتجارب من ا االستفادة -7-7

واستراتيجياته ومبادئه  لعلمية المتعلقة بالتعلم وطرائقهنتائج الدراسات والبحوث ا
 وأسسه، وأثر التعزيز والدافعية وتحمل المسؤولية في نجاحه.

 دامالتعلم النشط باستخ ،التربوية الحديثة، من مثل االتجاهات مواكبة -7-8
 وتوظيف الكيف إلىانتقال االهتمام من الكم استراتيجيات ما وراء المعرفة و 

  .في التعلمالحديثة التكنولوجيا 

 المناهج التعليمية تطويرتمر عملية  :المناهج التعليميةخطوات تطوير  -8
  19:كما يلي المدرجةبمجموعة من الخطوات 
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وذلك من خالل تسليط  :اإلحساس بضرورة تطوير المناهج التعليمية -8-1
األضواء على نواحي القصور التي تعانيها المناهج القائمة، وما يترتب على هذا 
القصور من نتائج سلبية، وعرض دعوات التجديد والتطوير المنبعثة من داخل 

التطوير وما تحققه للناشئة والمجتمع،  أهدافالمؤسسة التربوية ومن خارجها، وعرض 
 ر من الناس القناعة بضرورة التطوير.لدى كثي أن تتشكل إلى

إن تحديد أهداف التطوير هي  :معايير إلىوترجمتها  األهدافتحديد  -8-2
من خالل  إليهبالحاجة  اإلحساسبعد تعميم  للتطوير ساسيةاأل اإلجرائيةالخطوة 

محتوى ومراحلها، وتحدد  الخطوة السابقة، فهي التي تحدد معالم خطة التطوير
 ا، ومتابعتهةهج المطور اوأساليب تجريب المن اووسائله اوطرائقه التعليمية هجاالمن

 .اوتقويمه
بعد اختيار محتوى  :ةالمطور التعليمية هج اوتنظيم محتوى المناختيار  -8-3
  األساسيةوفق المعايير و  ،التي تم تحديدها األهداففي ضوء  ةهج المطور االمن

 ااتزانه إلى إضافة، مومستواه مميوله ومراعاة، ين، وواقع المتعلمباألهداف اكارتباطه
كما يتم تنظيم  .اسبة الوقت المتاح لتعلمهامن حيث الشمول والعمق والصدق، ومن

المحتوى، وترتيب موضوعاته بشكل يتحقق في هذا التنظيم، تماسك المادة وترابطها 
وهذا يعني تحقيق نوع من التوازن بين  ؛ينوتكاملها، وسهولة تعلمها من قبل المتعلم

، مع التذكير بمعايير تنظيم المحتوى، ين المنطقي والسيكولوجي للمادةالتنظيم
 كاالستمرار والتكامل والمرونة.

 استراتيجياتوفي هذه المرحلة يتم  تحديد  :التدريس استراتيجياتاختيار  -8-4
التدريس وأساليبه المناسبة لكل  موضوع من موضوعات الماد ة على أن تتسم تلك 

ثارتها لدافعي ة  ،وانسجامها مع األهداف ،واألساليب بمناسبتها للمحتوى ستراتيجياتاال وا 
تاحتها الفرصة لمشارك ،المتعل مين لحرص على إكسابهم وا اإليجابي ة في التعل م تهموا 
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 ،ومهارات حل  المشكلة ،ات التفكير العلمي  والناقد واإلبداعي  ومهار  الخبرات المربية
بحسب ظروف البيئة  ،كما ينبغي أن تتسم بالمرونة بحيث يمكن تطويرها أو تعديلها

 .التعلميةالتعليمي ة 

في هذه المرحلة يتم  اختيار األنشطة ف :التعليميةاختيار األنشطة التربوّية  -8-5
ز تعل  الالو  الصفية ةتعليميال وتساعد على   م التعل م وتثب ته وتثري الخبرةصف ي ة التي تعز 

وتنم ي الميول   وتشبع الحاجات ،واكتساب االت جاهات اإليجابي ة ،تعديل السلوك
 اومناسبته اوتنو عه اهج ومحتواهابأهداف المن شريطة ارتباطها ،والهوايات المفيدة

وتوفير الفرص المساعدة على اكتساب القيم  ،ومراعاة مبدأ الفروق الفردي ة ،للمتعل مين
وال سي ما  ،والمهارات التعليمي ة المنسجمة مع طبيعة العصر ،واالت جاهات اإليجابي ة
 .والتعامل مع تكنولوجيا التعليم، مهارات التعل م الذاتي  

التعليمية هج اتطل ب المنت :)تكنولوجيا التعليم( تحديد الوسائل التعليمّية -8-6
منظومة من الوسائل والتقنيات التعليمي ة التي تساعد كالًّ من المعل مين  ةالمطو ر 

هج افقد تدخل موضوعات جديدة على المن ،حددةهداف الماألوالمتعل مين على تحقيق 
تستدعي استخدام مصو رات أو أفالم أو تسجيالت أو أقراص مدمجة أو  ةالمطو ر 

وهذا ما يتطل ب توفير  ،تعليمها وتعل مهابطاقات ولوحات جديدة تسهم في تسهيل 
 ،كأجهزة العرض الثابتة والمتحر كة ،األجهزة التقنية الضروري ة لبعض المواد  التعليمي ة

يقل  والتقنيات التعليمية، مكون ال واألجهزة، وهذه الوسائل والبرامج واألفالم التعليمي ة
 .ةالحديثالتعليمية هج اأهمية عن سائر مكونات المن

في هذه الخطوة يتم  تحديد أساليب تقويم تعل م  :اختيار أساليب التقويم -8-7
ويندرج ضمن تلك  ؛من تعديل في سلوكهم ةهج المطو ر اه المنتوما أحدث ،المتعل مين

 وأساليب تقويم النمو الشخصي واالنفعالي ،يب أساليب تقويم التحصيل الدراسياألسال
 ،المواصفات العلمي ة من مثل االرتباط باألهدافعلى أن تتوافر في تلك األساليب 
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واالقتصاد في الوقت   والشمول والصدق والثبات والموضوعي ة والوضوح واالستمرار
 .وغير ذلك من مواصفات ،والتكلفة والجهد

يئة من خالل وتكون الته :ةالمطّور  التعليمية هجاالتهيئة لتجريب المن -8-8
 ،ة وتسميتهاواليوالمدارس التجريبي ة في كل  الواليات د صدور قرارات وزاري ة تحد

قامة دورات تدريبي ة  ،وتشكيل اللجان المركزي ة والفرعي ة المشرفة على التجريب وا 
وتكليف هؤالء المشرفين الذين  ،ةهج المطو ر اللمشرفين التربويين حول المن مركزي ة

 ةهج المطو ر امعل مين الذين سينف ذون المنات بعوا الدورات المركزي ة بتنفيذ دورات تدريبي ة لل
رات ل كتب كما تتضم ن القرارات تشكيل لجان تأليف ،في المدارس التجريبي ة مقر 

وتشرع تلك اللجان ، وما يلحق بها من مواد  تعليمي ة وأدل ة معل مين ةهج المطو ر االمن
 ن يتم  التأك د من تغطيةعلى أ  بتأليف كتب التلميذ والمواد  التعليمي ة وأدل ة المعل مين

المعلومات والحقائق والمفاهيم والتعميمات والنظري ات المتضم نة فيها مختلف 
رة لتدريسها ،األهداف ة العلمي ةوات سامه ،ومناسبتها لألوقات المقر   ا بالمصداقي ة والصح 
ومناسبة حجمه للفئة  ،وجمال الخط   ،وسهولة األسلوب، والسالمة اللغوي ة ،والحداثة

وغناه بالصور والرسوم والجداول  ،وجاذبي ة ألوانه ،المستهدفة من المتعل مين
 اإليضاحي ة.

 :إلى هذه الخطوةتهدف  :ج التعليمية المطّورةهاتجريب المن -8-9
التأك د من توافر الشروط والمعايير المحد دة لكل  من المحتوى والخبرات  -أ

 .اقها مع األهداف المحد دة للمناهجوات س والكتب والمواد  التعليمي ةسائل والطرائق والو 
ة لتذليلها قبل هج المطو ر الى المشكالت والعوائق التي تواجه المنعالتعر ف  -ب
 .التنفيذ

التأك د من امتالك المعل مين والمشرفين الكفايات األكاديمي ة والتربوي ة التي تكفل  -ج
 .ةو ر هج المطاتحقيق أهداف المن
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 :أهم ها وتنفذ هذه الخطوة وفق مجموعة من الخطوات اإلجرائية،
روفة، متضم نة استصدار وفق الشروط العلمي ة المعموضع التنفيذ وضع الخط ة  -

 .لإلشراف على العملي ة ومتابعتها وتشكيل اللجان المركزي ة والفرعي ة القرارات
 ع األصلي  تحدد وفق متغي راتاختيار عينة التجريب بحيث تكون ممث لة للمجتم -

  معينة مضبوطة.
ريب إعداد األدوات واالختبارات والمقاييس المختلفة الضروري ة لتقويم عملي ة التج -

 .وفق الشروط العلمي ة السليمة
  وأدل ة المعل مين ،توفير المستلزمات الضروري ة للتجريب كالكتب التجريبي ة -

 .والبشري ة لنجاح عملي ة التجريب وتوفير البيئة المادي ة ،والمواد  التعليمي ة والوسائل
  تطبيق التجريب في المدارس التجريبي ة وفق الشروط التجريبي ة الموضوعي ة -

ل وتشو ه نتائج  والعمل على استبعاد مختلف العوامل والمتغي رات التي يمكن أن تتدخ 
 .التجريب
وعقد   فيه مختلف األساليب العلمي ة إجراء تحليل شامل لعملي ة التجريب تستخدم -

وعينة من أولياء األمور وتالميذ  ،ومشرفوهم ،ندوات يشارك فيها معلمو التجريب
والمهتم ون بالعملي ة التربوي ة في الجامعات  ،ووسائل اإلعالم ،المدارس التجريبي ة

صور وتحديد أوجه الق ،وتشخيص الصعوبات ،لمناقشة نتائج التجريب ؛ومراكز البحث
لة تنفيذ وتالفيها استعدادًا لمرح ،ةالتجريبي  التعليمية هج افي مختلف جوانب المن
 .المناهج المطو رة وتعميمها

  من الشوائب اوثالثة؛ لتخليصه ،ثانية ةهج المطو ر ايمكن إعادة تجريب المن -
 .من الكفاية الداخلي ة والخارجي ةأعلى درجة  اوالوصول به
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لتسر ع في تنفيذ ليس من الحكمة ا :لتعميم المناهج المطّورةاالستعداد  -8-10
ستعدادات وقد تستغرق هذه االبد  من االستعداد لهذا التنفيذ، إذ ال  ،ةهج المطو ر االمن

  20:القيام بما يأتي ةهج المطو ر االمن ومن االستعدادات لتنفيذ سنة أو سنتين أو أكثر،
  .توفير الميزاني ة الالزمة لذلك -أ

  .إنجاز الكتب الدراسية -ب
 تجهيز المدارس بما يلزم من مخابر وأجهزة وأدوات. -ج
  لى تنفيذ المنهج الجديدالمعل مين دورات تدريبي ة ليصبحوا قادرين ع إتباع -د

، وما يناسبها من وسائل واستخدام الطرائق والوسائل واألجهزة التعليمي ة الحديثة
 .التقويم

هين والمشرفين دورات تدريبي ة لمعرفة الطرائق والوسائل  إتباع -هـ لحديثة االموج 
للمن واإلرشاد، تبعافي اإلشراف والتوجيه   .ةالمقترحالتعليمية هج اًً

 ةهج المقترحاإعداد الوسائل المتنوعة والمختلفة الضرورية لعملية متابعة المن -و
 .اوتقويمه

الستعداد لتعميم بعد االنتهاء من ا :تعميم المناهج التعليمية المطّورة -8-11
 محد دة موعد بدء قرارات المتعل قة بتعميمها،تصدر ال المناهج التعليمية المطو رة،

م وتنشر هذه القرارات عبر وسائل اإلعال تعميمها على مختلف مدارس الدولة،
المطو رة  التعليميةهج اوعادة ما يكون بدء العمل في المن المسموعة والمقروءة والمرئي ة،

 .في بداية العام الدراسي  
التعليمية مناهج يم القيال يعني ت :ةالمطّور التعليمية هج اتقويم المن -8-12

ن ما يعني بدء م المطو رة االنتهاء من العمل، حيث   رحلة جديدة من المتابعة والتقويموا 
استعدادًا لعملي ة تطوير  تاج إلى كشف ثغراته وأوجه قصوره،يعد  منهجًا قائمًا يح
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ن ما هي عمل فعملي ة تطوير المناهج التعليمية ال تتوق ف، جديدة، ي ة مستمرة متجد دة وا 
 .تجد د الحياة

الزمان  إدراكيراد بالمستقبل هنا  وتحديات المستقبل: ةتعليميهج الاالمن -9
وقضايا يمكن  وأحداث تمن تغيراهذا المفهوم يوجه الغد بكل ما يحمله الذي  شكلالب

حيث تدركه الشعوب  ،شعوب فيما بينها في تصور ذلك المستقبلالوتختلف تصورها، 
الزمن  أنعلى اعتبار  ،نه مماثل لماضيها وحاضرهاأعلى  –بشكل تخيلي–البدائية 

رحبة وممتدة،  فاقآ إلىينطلق به  وال أحيث بد إلىعندهم زمن دائري، يعود بالفكر 
من الكبير، كما  األصلثابتة يكون فيها الصغير نسخة طبق ولذلك تجد ثقافتهم شبه 

 الذي هو مشابه لالمس (الحاضر)صورة مماثلة لليوم  (المستقبل) يكون الغد
المتحضرة المتجددة تجديدا  المتقدمة جد مختلف مع الشعوب األمر، لكن (الماضي)

 ،موضوعية متعمقةبصورة إلى الماضي تنظر  ألنها ال يصهر حضارتها ولكن يثريها،
جل تحقيق مستقبل أحاضرها وتقومه من  تتأملثم  ،لتدرك مدى مالءمته للحاضر

الماضي والحاضر ) الثالثة للزمان األبعاد، وهذا يتفق مع االرتباط القائم بين أفضل
  21.(والمستقبل

ومن المعلوم أن العصر الحالي، ومن خالل إيقاعه السريع في كل مجاالت الحياة 
تلك  ستجيب لها، ومن أهمتأن  ةهج التعليميايجب على المنفرض تحديات جديدة، 

 :يلما ي التحديات
شهد ويشهد العصر الحالي  الكل يعلم أن :تحدي النمو السريع للمعرفة -9-1

تضاعفت في المرة و  سنة 1750ألول مرة بعد تقدما رهيبا في المعرفة التي تضاعفت 
أي عام ) سنة 50ثم للمرة الثالثة بعد  ،(م1900أي عام ) سنة 150الثانية بعد 

تقل المدة  وأخذت، (م1960أي عام)م بعد عشر سنوات في المرة الرابعة ث ،(م1950
 والقنوات االنترنتبعد ذلك والسيما بعد ظهور الزمنية في التضاعفات القادمة للمعرفة 
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ونتيجة للتجدد والتطور في هياكل المعرفة والنمو الفضائية الكثيرة جدا والمتنوعة، 
، لم تعد المعارف التي تزودت بها أجيالنا في خرآبعد  الذي يطرأ عليها يوما

مثل هذا ف  المستقبلالتطبيق لفترة طويلة في المؤسسات التعليمية قابلة لالستخدام و 
ما  :منها التحدي يطرح تساؤالت عديدة بالنسبة لتخطيط المناهج التعليمية وتنظيمها

المناهج التعليمية للمتعلمين؟ وكيف يتم تقديم أو  اتقدمه يجب أن يتنوع المعرفة ال
الالزمة للتفاعل مع  األساليبفي الكتب المدرسية؟ وما أنسب  المعرفة تلك معالجة
 ؟ وما معيار الحكم على مدى استفادة المتعلمين من تلك المعرفة؟ المعرفة
  22:أهمهاالجوانب العديد من مراعاة  يجبما تقدم، فإنه ل اونظر 
، بما يخدم قضايا من المعرفة أنسبها، أو أصلحها أن نختار أو ننتقي –1
المتعلم ، وأن ننتقي من المعرفة ما يعين كالت التنمية بشتى صورها من جانبومش

 يجابية في ثقافة العالم من حوله من جانب آخر.على فهم الجوانب اال
داخل الكتب الدراسية، بشكل يستثير تفكير المتعلم، وأن تكون معالجة المعرفة  –2

، أو التبرير المنطقي لما هو اإلقناعموجهة له بلغة المخاطب وبأسلوب يقوم على 
 مكتوب.
االبتعاد عن التلقين الذي يلغي تفكير المتعلم، ويجعله مستقبال حافظا، ال  –3

التركيز في  وفي المقابلصاحب عقل مستنير ينشط ويبحث ويستكشف ويبتكر. 
الحديثة مثل االكتشاف واالستقصاء والحوار وأسلوب التعليمية ق ائالتدريس على الطر 

 .حل المشكالت والتعليم الذاتي
التعليمية وزنا أكبر لمعرفة العصر،  للمناهجتخطيط ال لىن عيؤولإعطاء المس –4

ي تزداد مساحة المعرفة المستحدثة والعصرية في شتى المجاالت داخل محتوى ك
دراكه لألمور المختلفة.  الكتب الدراسية، مع مراعاة مستوى تفكير المتعلم وا 
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 التي لكتخاصة،  وبصفةالتعليمية هج اللمن ةالمصاحب اتالتركيز على النشاط –5
 .ساعد المتعلم على االطالع والبحثت

القراءة السريعة والصحيحة، باعتبارها مفتاح تنمية  ينالمتعلم بإكساباالهتمام  –6
داة أ ونيمتلك  سوف هذه المهاراِت  همباكتسابألنه ، في شتى فروع المعرفة هممهارات

السُّب ِل لتنميِة التفكيِر ِفي من أفضل ى أنها ستبق ا، كملتعلم صالحة لكل زمان ومكانا
عصٍر أصبح  فيه تعليم  التفكيِر وتنميِة مهاراِتِه ضرورًة ليرى المتعلمون األمور  بشكٍل 

 .أوضح  وأوسع  
تركيز أسئلة الكتب وأسئلة االختبارات المدرسية، على قياس العمليات العقلية  –7

دراك وذكاء تفكيرمن العليا  على قياس عملية الحفظ، أو وال تقتصر ...، وا 
كي معها،  وافي المعرفة التي تفاعل ينيجب تقويم المتعلم آخراالسترجاع، وبمعنى 

 لية منها.ممهارات ع وااكتسب أومنها  وااستفاد مأنه إلىنطمئن 
ارف بمبدأ الكيف فيما تقدمه من مع المناهج التعليميةأن تهتم  وعموما، فإنه يجب

دليل أو  إلىال تحتاج –أن هناك شكوى للمتعلمين خاصة، و أو مهارات أو معلومات 
دون المختلفة من كثرة الموضوعات المقدمة للمتعلمين في المراحل التعليمية  –إثبات

 مبرر أو حجة تؤكدها. فالعبرة بنوعية ومالءمة الموضوعات المقدمة لواقعنا وظروفنا.

ئل للمعرفة، بأنه يجب وباختصار يمكن القول بالنسبة لقضية تحدي النمو الها
 :اآلتيومنظميها مراعاة  تعليميةعلى مخططي المناهج ال

تقليل الكم المعرفي في كل مادة دراسية والتركيز على المعرفة الحديثة  -أ
 والمعاصرة في مجال المادة الدراسية.

  تجميع المواد الدراسية في مجاالت متشابهة مثل العلوم، والرياضيات -ب
مع تنظيم كل مجال في منهج  ،، واللغات وغيرهاواإلنسانياتوالدراسات االجتماعية 

 .(منهج الوحدات)متكامل يحقق وحدة المعرفة 
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يناسب منهج المجاالت الدراسية  ألنه ،التدريس بالفوج أسلوباستخدام  -ج
قل مما هو عليه، مع أ إلىواختصار عدد الحصص الخاصة بمواد المجال الواحد 

 . الواحد للتعلم واالستفادة في حصة المجالتخصيص نسبة من الوقت 

ة في قف الجماعياعلى كيفية التعامل مع المو  موتدريبه ينالمتعلم إعداد -د
 .التدريس

الكل يعلم أن لكل مجتمع إنساني قيمه  :والتقاليد المجتمعيةتحدي القيم  -9-2
نسانية وجمالية وهي تدور في مجملها حول اختيارات  الخاصة دينية وأخالقية وا 

ومنها ما يتعلق بهما معا، وممارسات، منها ما يتعلق بالدنيا، ومنها ما يتعلق باآلخرة، 
يار معادي وأن أفراد المجتمع ذلك غالبا ما ينقسمون إلى تيارين، تيار مؤيد لها، وت

لتقاليد التي تحدد القيم واتلك تحطيم مجموعة لها، وهذا األخير يسعى بكل قواه إلى 
 اسماته اها طابعا متميزا لهمنحي، و معالم شخصية ذلك المجتمع أو تلك األمة

اع بشكل ينجم عنه صر  األجياليستهدف توسيع الفجوة بين وهو بذلك ، الخاصة
 إن، عف الوالء االجتماعيوينمي الفردية ويض، يقوض جوانب التماسك االجتماعي

 ،لهالتعليمية هج استجيب المنت أنا يجب يفرض تحديا قيمي هذا التيار المعاديمثل 
عاما يتم تقديم  إطاراالخلقية والروحية وجعلها  القيموذلك من خالل التركيز على 

بتنمية  التعليمية المناهجتهتم  أنكذلك يجب المواقف التعليمية ومعالجتها من خاللها. 
كما ينبغي  ،والتيارات الفكرية اإليديولوجيى المتعلمين بحقيقة الصراع دالوعي ل

، ذلك النوع من التفكير الذي يحمي ية التفكير الناقد لدى المتعلميناالهتمام بتنم
رؤية للتيارات الفكرية المعادية كما  أوتمعن  أودون تدبر  األعمىصاحبه من االنقياد 

يبهم على تدر  إلى باإلضافة، م من مواقف في المجتمععيتهم بما يدور حولهيجب تو 
 .تقييما علميا منطقيا تحليل المواقف وتقييمها
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، ومحاولة اللحاق تحقيق تقدم المجتمع إن :واإلنتاجية اإلنتاجتحدي  -9-3
  ذاتهاواإلنتاجية  اإلنتاجبالتركيز على عملية  إال يتأتى بركب الحضارة العالمية ال
وتوفير العمالة  البيئةمصادر الثروة والطاقة الموجودة في  والعمل على رفع معدالت

العامل البشري في تلك  أهميةحد ينكر أال . إذ اإلنتاج مؤسساتلشتى  ةالالزمالمدربة 
 ،والتعليم وفقا لهذا المنظور يعد استثمارا بشريا ،المخطط والمنفذ لها ألنهالقضية 
 بأكثرجل تعليمهم بشكل يعود عليهم وعلى مجتمعهم أمن  أفرادهينفق على  أنبمعنى 

لتلك القضية من خالل  تعليميةهج الاستجيب المنت أنلذا ينبغي  .أموالمما انفق من 
  :تياآل

 هجافي المن الدراسيةمركزي والسيما بالنسبة للمواد الال أو اإلقليميالتخطيط  -أ
مصادر الثروة الموجودة أهم  تلك، حيث تبرز المناهج التعليمية التي لها عالقة بالبيئة

 يفن مجتمعنا يتسم أ، خاصة و طرح موضوعات عديدة حولهافي بيئات المتعلمين مع 
 . تركيبه بالتنوع البيئي

فيها  ما إدراكجل أعلمون من تاالنفتاح على البيئة التي يتواجد بها الم تحقيق -ب
 ،وتدريب التالميذ عليها اإلنتاجمن مصادر للثروة يمكن استغاللها من خالل عملية 

 واالستفادة من الخبراء المتخصصين في ذلك.

والعمل  ،ة المحليةشروعات الذي يدور حول خدمة البيئاالهتمام بمنهج الم -ج
 .رمزيةولو  اتبها مع تشجيعهم بمكافئ القيامعلى تحقيق مشاركة المتعلمين في 

كسابهم، منذ الصغر بأهمية الرقع المزروعةتوعية المتعلمين  -د اتجاهات  وا 
 . ايجابية نحو العمل اليدوي المنتج

الفراغ في  أوقاتاستثمار  أواالهتمام بتوعية المتعلمين بكيفية قضاء  -هـ
 . الشاملة تخدم قضايا التنمية إنتاجيةمشروعات 
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كان م البالعلم والتكنولوجيا و  هذا العصريتسم  :تحدي التفكير العلمي -9-4
هذا النوع من و ، لحياته أسلوباالتفكير العلمي  يأخذ نأدون  هلمجتمع يعيش في

المناهج التعليمية على وجه تحديا على النظام التعليمي بشكل عام و  يفرض ،التفكير
  ينللمتعلمفي كيفية تقديم المادة العلمية النظر  إعادةنه يجب إ. لذا فالخصوص

من خالل التركيز على مشكالت ملحة تتطلب  مبحيث تكون بشكل يستثير تفكيره
االبتعاد الدراسية  وادملل ممعالجته ين أثناءالمعلم علىكما يجب  ،الفكر فيها إعمال
الحوار والمناقشة وحل  :مثل األخرى ساليبالمجال لأل وان يفسحأالتلقين و  أسلوبعن 

 . ين مهارات التفكير العلميتكسب المتعلم ساليباأل ن مثل تلكأل ؛المشكالت
كانت ، سواء هج التعليميةات نفسها على المنفرضهذه التحديات الكثيرة التي  وأمام

سمات  تأكيدفي تحقيق االنتماء الحقيقي عن طريق  باإلسهامتحديات داخلية تتعلق 
للعصر من  باالنتماءتحديات خارجية تتعلق كانت  أو، الشخصية لدى المتعلمين

في مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي والحماية من الغزو الفكري  اإلسهامحيث 
  23ت المعادية وغيرها من جهة ثانية.والتيارا
لقد أخذت النقلة من المجتمع الزراعي  :النظرة المستقبلية للمناهج التعليمية -10

عدة قرون، وكان هذا الزمان كافيا للتغيير الثقافي المجتمع الصناعي  إلى
لم تأخذ فعصر المعلوماتية،  إلىواالجتماعي، أما تحول العالم من عصر الصناعة 

في أرقى  ىكالصاعقة حت جاءت، وقد تلك سوى عقدين أو ثالثة عقودالنقلة 
هب فرصة في التفكير والتأ، التي لم تدع ألحد الالمتقدمة المجتمعات الصناعية

الوقت في كل عصر من هذه العصور، ففي  إلىومع هذا تغيرت النظرة  ،للتغيير
كانوا يهتمون العصر الزراعي كان الناس يهتمون بالماضي، وفي عصر الصناعة 

بالحاضر، أما في عصر المعلوماتية الحالي، فينصب االهتمام بالمستقبل، دونما 
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 بما يمكن هاإعدادالتعليمية إغفال للمفيد من الماضي، لذا فعلى مخططي المناهج 
  24التالميذ من التكيف مع المستقبل، وذلك باألخذ في االعتبار:

في مجال  اإلبداععلى  مميذ بما يعينهتنمية أشكال الذكاء المتعدد عند التال -أ
 المجتمع.  هم وحاجات، وفق حاجاتماهتمامه
فهم   االتصال بفاعلية، التفكير بوضوح عند المتعلمين: اآلتيةتنمية الكفايات  -ب

 ...الكفايات الشخصية امتالك، والجماعات األفرادفهم ، البيئة البشرية
 الثوابت.التميز بالمرونة مع عدم االبتعاد عن  -ج
 التميز بالدافعية العالية والدقة لضمان الجودة وقابلية التنفيذ. -د
التميز بالفاعلية والتطور واستخدام البرمجيات وكافة الوسائط السمعية  -هـ

 والبصرية.
 الربط بين حقول المعرفة النظرية والتطبيقية معا. -و
 الفعال والتعاوني.تنمية التفكير لدى المتعلمين باستخدام التدريس  -ز
 األولياء. ، وتفعيل دور جمعياتسرةمدرسة واألالشراكة بين ال أوامرتقوية  -ح
 رتباط بالبيئة والمشكالت ذات الصلة باألحداث اليومية.اال -ط
تجاوب مع االحتياجات الفعلية في مختلف المجاالت، االقتصادية ال -ي

 واالجتماعية.
من أجل تطوير المناهج  يمية وتحسينها:مقترحات لتطوير المناهج التعل -11

 التعليمة وتحسينها ينبغي مراعاة جملة المقترحات التالية: 
تمع تأخذ بعين االعتبار حاجات المج وفق دراسة واقعية،يجب أن تبنى  -1

 ، جزءا متكامال وأساسيا من بيئة المجتمع.التنموية، بحيث تصبح المؤسسات التعليمية
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 العيش فيألن  ،اإلبداععلى مهارات التفكير الناقد، وثقافة يجب أن تبنى  -2
مسلحا بعقلية  كل واحد منااأللفية الثالثة التي نحن فيها بقوة واقتدار يتطلب أن يكون 

واعتماد   ، ولكي يتم ذلك ال بد من االبتعاد عن األساليب التلقينيةإبداعيةمفكرة ناقدة 
التدريس الحديثة، واستراتيجيات تنمية المهارات المعرفية وما وراء  تاستراتيجيا

التدريب على مهارات التصنيف والتمييز والموازنة المعرفية، وذلك من خالل 
 والتحليل...

جل حماية البيئة أمن  ت وتبذلبذلالتي الجادة المحاوالت والجهود بأن تأخذ  -3
المصادر الطبيعية  استغاللبيئية لتنظيم والمتمثلة في سن التشريعات والسياسات ال

في  األساس أنحيث  ،تجاه البيئة األفرادلتصرف السليم من قبل ل اوصيانتها ضمان
تعامل مع البيئة عليه الوالذي يجب  .األولىبالدرجة  بشريذلك هو العنصر ال

وهذا لن يكون إال من خالل االهتمام بحيث يكون صديقا للبيئة،  ،المحيطة بوعي
، عدالة التوزيع للموارد، و وعدم استنزافها وترشيد االستهالكالموارد والمحافظة على 

 .الوعي بمخاطر الزيادة السكانية واالنفجار السكاني، و صيانة البيئة ونظافتهاو 
من خالل االنفتاح الواعي على وذلك الواضحة  االستشرافيةرؤية ال اعتماد -4

 ية والبيئية...واالجتماع يةاالقتصاد الحياة مجاالتمختلف خبرات المختصين في 
 ولتحقيق هذا ال بد من توافر عدة عناصر منها:

إدراك الرأي العام لتحسين المناهج التعليمية وتطويرها بشكل يواكب الحاجات  -
 المتغيرة. 

جميع قطاعات المجتمع االقتصادية والمهنية توفير الدعم الالزم من قبل  -
 واإلعالمية.
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 تشكيل فريق من العلماء في مختلف التخصصات لقيادة مسيرة تطوير التعليم.  -
   توفير االعتمادات المالية الالزمة لذلك. -
توفير نوعية راقية من التعليم لجميع المتعلمين والعمل على تنمية مهاراتهم  -

 وقدراتهم.
االهتمام بعلوم المستقبل، مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، منذ المرحلة  -5

بين مختلف المراحل التعليمية  المناهج فياالبتدائية مع مراعاة االستمرارية والتنسيق 
 التعليمية.

 يسعالراهنة، ال ، في ظل التحديات المستقبليةميةيالتعل يتعين على المناهج -6
 : أبرزهاي من المؤشرات التجملة تحقيق  إلى
 المهارات والقدرات.  متعددو طلبة تخريجالعمل على  -أ

 مراعاة مستقبل سوق العمل، واحتياجاته المتغيرة. -ب
 الالزمة.والتواصل بمهارات االتصال  ينتزويد الخريج -ج
 امتالك المهارات اللغوية والتكنولوجية. -د
  االنفتاح االقتصادي في ظل العولمةاكتساب مهارات التعامل، مع أجواء  -هـ

 .اتوالمؤسسات متعددة الجنسي
 التفاعل االيجابي مع خطط التنمية المستقبلية. -و
 مواجهة انتشار البطالة. -ز
إكساب المتعلمين االتجاهات والقيم األخالقية، التي تشكل لهم درعا أمام  -ح

 موجات التحلل واالنحراف والرذيلة.
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، ال تتم إال بعقلية جديدة قادرة على التخطيط السليم لمستقبلإن مواجهة ا خالصة:
والتنبؤ بالتغير، واستشراف المستقبل، واتخاذ القرار المناسب، والتعامل الذكي مع 
التقنيات المتطورة، واكتساب العالقات اإلنسانية القادرة على التعامل مع الغير، بغض 

أي ذهنية ذات شفافية،  عية،االجتما العرقية أو المهنية أو االنتماءاتالنظر عن 
ينبغي دال من االنغالق وعدم قبول األخر، كما ، بإلى رحابة العالميةترتقي بصاحبها 

أن تحرص المناهج على غرس روح التسامح والحرية، وتعليم القيم من خالل بيئة 
نسانيتهم، وتتيح لهم فرصة االنفتاح على عالم  مشجعة، تحترم كيان المتعلمين وا 

 البحث والمعرفة.
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