
 جودة التعميم وتطوير المنيج الدراسي:

من المسمم بو ان الجودة الشاممة تمثل ىدفا اساسيا, يجب ان يسعى الفرد الى تحقيقو, سواء     
يتعمم ام كان عالما يبحث وسواء اكان يقوم بأعمال وظيفية تتطمب مجيودًا  متعممااكان ىذا الفرد 

كبيرًا , وسواء أكان يصدر القرارات ويتحمل مسؤولية تنفيذىا ام غير ذلك ... وىذا يعني ان 
الجودة تمثل مطمبا جوىريا لإلنسان والجماعة والمجتمع , فمن خالليا وعن طريقيا تتحقق 

ء كانت مادية أم معنوية , مع مراعاة ان تحقيقيا يتطمب جيودا مضنية االىداف المرجوة , سوا
ومستمرة , وال يمكن حدوث الجودة دون تحديد اىدافيا الصريحة  , والخفية , ودون تكاتف جميع 
القوى من اجل جعل تمك االىداف واقعًا قائمًا يمكن تممسو , والجودة تعمل عمى تحقيق مستويات 

ففي ضوء مستوياتيا ومعاييرىا , تتحدد منيجية خطط العمل التي ينبغي  رائعة من االداءات ,
االلتزام بيا, وايضا تتحدد اساليب التعامل والتفاعل بين االفراد بعضيم البعض, وبينيم وبين 
ومجتمعيم, وترتبط جودة التعميم والتعمم بقوة العناصر التي تشكل عمميتي التعميم والتعمم, وايضا 

ة وثيقة الصمة بمنظومة التربية في جميع ابعادىا التي تتمثل في المادة العممية , تكون ليا عالق
وتخطيط مواقف التعميم والتعمم , وتنظيم وادارة بيئة التعميم والتعمم , واستراتيجيات التعميم واساليب 

تبط المفيوم التعمم , والتقويم الشامل لعمميتي التعميم والتعمم , وميارات التعمم الذاتي , ولقد ار 
التقميدي لجودة التعميم بعمميات الفحص والرفض والتركيز عمى االختبارات النيائية دون مراجعة 
القدرات والميارات االدراكية والحركية والمنطقية والتحميمية والسموكية , لذلك تحول ىذا المفيوم 

ضرورة اختيار معدالت  التقميدي لمجودة في التعميم الى توكيد جودة التعميم الذي يستند عمى
نمطية ألداء وبناء المنظومات إلدارة الجودة, فإدارة الجودة الشاممة عبارة عن نيضة جديدة 
واسموب فعال إلدارة المؤسسات التعميمية , ولتطبيق ادارة الجودة الشاممة في المؤسسة التعميمية 

ية , وعمى رأسيا المنيج الدراسي البد  من االىتمام بتجويد جميع عناصر العممية التعميمية التعمم
والنمو الميني لممعممين لتجويد طرق التدريس , ذلك الن تطوير المنيج الدراسي والعمل عمى 
توفير معايير الجودة لو من اىم ما يشغل مدير المدرسة المتميز , ولتحقيق الجودة في منيج 

 لي :التعميم العام مداخل متعددة , وىي كما ذكرىا الدكتور المعمو 

: ويدعى بالمدخل المستقل, ويكون Multidisciplinarateمدخل التخصص المتباعد  .1
عمى شكل مجموعة من التخصصات ال توجد بينيا اية عالقة بينية , فاألىداف متعددة عمى 



مستوى واحد , وال وجود لمتعاون والتوافق , فالتربية لمجودة كمنيج دراسي يكون مستقاًل قائما 
 في ذلك شأن اي مادة دراسية في خطة الدراسة.بذاتو , شأنو 

: ويسمى التخصص المتداخل , ويمثمو منيج Interdisciplinarateالمدخل االندماجي  .2
متداخل , وقواعد مشتركة من االختصاصات المترابطة , وتحدد عمى مستوى او دون 

بعض المناىج المستوى االعمى التراتبي , وييتم ىذا المنيج بتضمين موضوعات الجودة في 
الدراسية المناسبة , او ربط المضمون بقضايا مناسبة حول الجودة , مثل تضمين مفيوم 
اليدر التربوي في عمم االقتصاد وعمم االجتماع , وىذا المدخل ال يؤدي الى التأثير في 
الوقت المخصص لدراسة مثل ىذه المقررات , مما يتيح الفرص لتكامل ىذه الموضوعات مع 

 لبعض.بعضيا ا
يتضمن ىذا المدخل ادخال وحدة او فصل عن الجودة في احدى  :Uniteمدخل الوحدة  .3

المواد الدراسية  , او توجيو منيج مادة دراسية بأكممو نحو الجودة , مثل تضمين وحدة عن 
مفاىيم ضبط الوثائق والمراجعة والمراقبة والتدقيق , في مقرر المحاسبة , ومناقشة نظام 

التقييس في مقرر الكيمياء او الفيزياء, او طرح مفاىيم المسؤولية والمردود  القياس واجيزة
والكفاءة واتخاذ القرارات في مادة عمم االجتماع , وىذا المدخل يبين مبدأ تكامل الخبرة 
وشمول المعرفة نحو الجودة , وضمان االىداف التي يمزم ان تسعى التربية لمجودة الى 

وحدة في المقرر المخصص بعد اجراء تحميل مضامين الجودة تحقيقيا , ويتم ادخال ال
المتوفرة في المناىج القائمة , وتحديد المواضيع المناسبة , ونقاط الدخول المالئمة إلدخال 

 وحدات الجودة , او تطوير الوحدات الموجودة بالفعل في المنيج القائم.
ع , ويعتمد عمى ادخال : ويسمى مدخل الدمج متعدد الفرو Infussionمدخل التسريب  .4

امثمة تدور حول مفاىيم الجودة عمى اجزاء موجودة في المادة الدراسية , والتغيير الذي يمكن 
ان يحصل فقط ىو فيما يتعمق في امثمة المادة المرتبطة بالجودة في المناىج, ويحتاج ىذا 

وىذا المدخل  المدخل الى ادراك العالقات بين مضامين الجودة ومضامين العموم االخرى ,
ينسجم مع االسس النفسية لتعميم مفاىيم الجودة , ويحقق ترابطيا مع جميع فروع المعرفة , 
وال يتطمب وجود معمم متخصص , كما انو يسمح بتطبيق شمولية التعمم من اجل الجودة , 

 وخاصة في المراحل التعميمية االولى.



تنظيم المفاىيم والمعمومات  : ويعنيTransdisciplinariteمدخل التخصص المتناسق  .5
الرئيسية في مقرر واحد مستقل يسمح بالربط وتوضيح العالقات بيم المفاىيم االساسية لمجودة 
, كما يمكن من االنتقال من صف الى اخر اعمى منو , فيو مدخل يسمح بالتنسيق بين 

, فاألىداف جميع التخصصات المتداخمة في النظام التعميمي المتطور باتباع قاعدة عامة 
متعددة عمى عدة مستويات , والتنسيق موجو نحو غاية نظامية مشتركة, والتربية لمجودة وفق 
ىذا المدخل مقررا مستقال , تقوم عمى تنسيق جميع التخصصات المتداخمة في النظام 
التعميمي , ويتم تدريسو في مرحمة دراسية او اكثر , وتخصص لو حصص اسبوعية معينة 

 ليومي المدرسي.في الجدول ا

ان عممية تطوير المنيج يجب ان تقوم وفق معايير التطوير في الجودة الشاممة , الن الجودة     
الشاممة تستوجب التطوير المستمر الذي ال يقف  عند حد معين , فالتطوير المستمر يعد اساسا 

نيج يجب ان تأخذ من اسس الجودة الشاممة في التعميم , وبناء عمى ذلك فان عممية تطوير الم
بعين االعتبار معايير جودة اىداف المنيج وعناصره وتخطيطو وتقويمو وتنفيذه وتطويره , ولذلك 

 يجب مراعاة االتي:

ان تتأسس عممية التطوير عمى مسح دقيق لمتطمبات المجتمع ومؤسساتو المستفيدة من  .1
 انفسيم. تعميمية مع مسح لمتطمبات المتعممينالخدمة ال

 ايير العالمية لمجودة الشاممة في التعميم.تقصي المع .2
تحويل متطمبات المجتمع الى اىداف اجرائية قابمة لمتحقيق في ضوء المعطيات واالمكانيات  .3

 المتاحة.
اختيار محتوى المنيج في ضوء متطمبات الخدمة التعميمية التي تحددىا حاجات المجتمع  .4

 والمتعممين وسوق العمل ومعايير الجودة العالمي.
توفير قاعدة بيانات ومعمومات تتطمبيا عممية التطوير في ظل نظام الجودة الشاممة ودراستيا  .5

 من قبل فريق يشكل ليذا الغرض لتحديد ما بو حاجة الى تعديل او تطوير.
 تشكيل فريق عمل يتولى ميمة التطوير في ضوء المتغيرات الجديدة والحاجة الى التطوير. .6
 لعممية التطوير تقوم عمى معايير الجودة الشاممة.يتولى ىذا الفريق وضع خطة  .7



والمجتمع بالمنيج المقترح ومدى قدرتو  لمستفيدين من الخدمة بما فييم المتعمميناخذ اراء ا .8
 عمى تمبية احتياجاتيم.

 اطالع جميع فرق الجودة عمى الخطة المقترحة واىدافيا واجراءات تطبيقيا. .9
 لمجودة.احاطة العاممين بالمتطمبات الجديدة  .11
 توفير مستمزمات التطوير من مبالغ مادية وتجييزات. .11
 اشراك العاممين في دورات تدريبية لتنفيذ البرنامج الجديد. .12

ومن الجدير بالذكر ان عممية التطوير في ظل الجودة الشاممة ال تختمف في خطواتيا عن    
 شاممة ومعاييرىا.عممية التطوير االعتيادية اال في كونيا تخضع الى مبادئ الجودة ال

 :Developmentمفيوم التطوير 

التطوير في اي جانب من جوانب الحياة يعني الوصول بالشيء المطور او النظام المطور    
الى احسن صورة من الصور , لكي يؤدي الغرض المطموب منو بكفاءة عالية ويحقق االىداف 
المرجوة منو عمى اتم وجو , وبأقل جيد ووقت وتكمفة , وىذا يستوجب التغيير في شكل 

تطويره, والتطوير يعني التغيير التدريجي الذي يحدث في شيء ما , او  ومضمون الشيء المراد
في نظام ما , والتطوير اصطالحًا ىو التحسين وصواًل الى تحقيق االىداف المرجوة بصورة اكثر 
كفاءة , والتطوير التربوي يشير الى القيام بإجراء التغييرات بأسموب مخطط ومنظم ويعرف بانو 

الى احداث االصالح في جميع جوانب ومجاالت المدرسة إذ يستيدف التغيير الذي ييدف 
وتحقيق نتائج اخرى بيدف ايجاد جيد تعاوني مكثف , وىو تحسين  انجاز المتعممين تحسين

ورفع كفاءة العممية التربوية او النظام ككل في تحقيق االىداف المنشودة , وتطوير المنيج يعني 
يج من االىداف الى التقويم , ويتناول التطوير جميع العوامل اعادة النظر في جميع عناصر المن

المتصمة بالمنيج والتي تؤثر فيو وتتأثر بو , كالكتب , والمختبرات , والرحالت والندوات , 
والمكتبات وما الى ذلك , وقد يعني ادخال بعض التجديدات او المستحدثات في المناىج او في 

مون او عمى مستوى الطرق او االساليب, ويعني تطوير اجزاء منيا , او عمى مستوى المض
المنيج ذلك التغيير الكيفي في احد مكونات المنيج , او بعضيا , او جميعيا  مما يؤدي الى 
رفع كفاءة المنيج  في تحقيق غايات النظام التعميمي من اجل التنمية الشاممة , والتطوير ينصب 

ىا , وعمى كل ما يرتبط بيا , ويشير مفيوم تحسين عمى منظومة الحياة المدرسية بكل ابعاد



المنيج الى ادخال تعديالت معينة عمى بعض اجزاء المنيج دون تغيير المفاىيم االساسية او 
الييكل العام لو , اما مفيوم تطوير المنيج فيو اكثر شمولية من التحسين اذ يشمل جميع جوانب 

وكتب دراسية , وطرق التدريس , والوسائل  المنيج المدرسي وعناصره , من اىداف ومحتوى
التعميمية , وانشطة التعمم , واساليب التقويم وادواتو المختمفة دائما لموصول  بالشيء المراد 
تطويره ال احسن او افضل صورة ممكنة , لكي يحقق االىداف المنشودة منو عمى اتم وجو 

بشكل عشوائي ال يقوم عمى اىداف  وباقل وقت وجيد وتكمفة , ولقد كان التطوير سابقا يتم
محددة , إذ كان يتمثل بالحذف او االضافة في المقررات الدراسية , ولقد تطور مفيوم التطوير 
في ظل المفيوم الواسع لممنيج ليشمل جميع مكونات المنيج وكل العوامل المؤثرة فيو والمتأثرة بو 

ى شؤون التربية الى  االستفادة من نتائج , وتبدأ عممية تطوير المنيج عندما يسعى القائمون عم
عممية التقويم )التغذية الراجعة( في تحسين المنيج , ثم تطبيق المنيج المعدل الذي يخضع بعد 
ذلك لمتقويم , ثم لمتطوير , وىكذا تصبح عممية التطوير دائرية, والتطوير عممية مستمرة وغير 

ر اليو كسمسمة من الخطوات التي تتابع في نظام منتيية , والمفيوم الحديث لمتطوير لم يعد ينظ
ثابت , بل كأنشطة متالزمة ليست متتابعة , فالعمل في كافة الجوانب يمكن ان يحدث في وقت 
واحد باالنتقال من نشاط الى اخر , او العودة من جديد لما سبق تعديمو , وحيث ان المجتمع 

نيج المدرسي بكل ما يشتمل عميو يجب ان يتغير يواجو العديد من التغييرات المتالحقة , فان الم
 لمواجية مطالب المجتمع ومتغيراتو. المتعممين إلعداد

 الفرق بين التطوير والتغيير :

ىناك اختالفات عديدة بين التطوير والتغيير , فالتطوير يستيدف الوصول بالشيء المراد     
المرجوة منو , وىذا يتطمب اجراء تطويره الى احسن وافضل صورة ممكنة , لتحقيق االىداف 

تغيير في االتجاه االيجابي , ويختمف التغيير عن التطوير في عدة جوانب منيا , ان التغيير قد 
يكون تحوال نحو االفضل او نحو االسوأ , بينما يكون التطوير دائما في االتجاه نحو االفضل , 

ما يؤدي التغيير الى التطوير او التخمف وبذلك يتضمن التطوير عممية التغيير نحو االحسن , بين
, كذلك يتم التطوير بشكل عام بإرادة االنسان وتصميمو عن قصد وتعمد , بينما قد يحدث 
التغيير بقصد او بدون قصد كأن يحدث بفعل عوامل او ظروف خارجة عن ارادة االنسان , 

ا قد يحدث التغيير احيانا في والتطوير المبني عمى اساس عممي يقود الى التحسن والتقدم , بينم



بعض المجاالت ويكون االنسان غير راض عنو كما يحدث في مجاالت العادات والقيم 
االجتماعية , فنجد كل الناس تستنكر ما يحدث ولكن رغم ىذا يستمر تيار التغيير باالندفاع 

ث ذلك نتيجة ويدفع امامو كل ما يعترضو دون االكتراث بعبارات االستنكار , وغالبا ما يحد
عوامل قوية عمى حياة االنسان وعمى تفكيره , مثل عوامل المدنية وما تحدثو من تأثير عمى نظم 
الحياة ومتطمباتيا , ويتسم التغيير بالجزئية إذ يركز عمى جانب معين , بينما يتسم التطوير 

وامل المؤثرة بالشمول إذ ينصب عمى جميع جوانب الموضوع المراد تطويره , ويرتبط بجميع الع
في ىذا الموضوع , ومن ىنا نجد ان ىناك مجموعة من العوامل التي يجب توفرىا لموصول الى 

 الصورة المثالية لمشيء او الموضوع المراد تطويره , اىميا ما يمي:

 القدرة عمى تحديد االخطاء واوجو القصور في الشيء المراد تطويره. .1
مرة لمحاولة القضاء عمى ىذه االخطاء عمى اجراء دراسة مستفيضة وابحاث عممية مست .2

 اساس عممي سميم.
 االخذ باالتجاىات العالمية واالستفادة من خبرات االخرين في مجال التطوير. .3

 اىمية تطوير المناىج:

والبيئة , والمجتمع , والثقافة , والنظريات التربوية , وحيث ان كل  يتأثر المنيج ويؤثر بالمتعمم   
عامل من ىذه العوامل يخضع لقوانين التغيير المتسارعة , فان عممية تطوير المنيج امر في 

 غاية االىمية , وىناك العديد من االسباب التي تحتم تطوير المنيج اىميا:

 ب العناية بطرق التفكير وحل المشكالت.حشو المناىج الدراسية بالمعمومات عمى حسا .1
التطورات االجتماعية واالقتصادية الحاصمة في المجتمع مما يتطمب مراجعة المناىج  .2

 لتتماشى مع ىذه التطورات ولمساعدة النشئ في التمشي مع ىذه التطورات.
من  تطور المعرفة االنسانية , مما جعل ىناك ضرورة لمراجعة محتويات المقررات الدراسية .3

 حيث الكم والكيف في ضوء التطورات الحاصمة في مجاالت المعرفة االنسانية .
عدم مواكبة المناىج وطرق التدريس لمتطورات العالمية المعاصرة ولحاجة المجتمع وسوق  .4

 العمل الى قوى عاممة مؤىمة تأىيال عاليا.
 عدم اىتمام المنيج بالتوجيو التعميمي واالرشاد النفسي. .5



تنفيذ الدارية الشديدة في توجيو التعميم والمناىج , والحد من دور القائمين عمى المركزية ا .6
 , واولياء االمور(. المنيج )المعمم , والمتعممون

الثقافة العالمية التي ىي من اساسيات الحياة  اب المتعممينقصور المناىج الحالية في اكس .7
 وضروراتيا.

اوجو القصور التي تظير اوال باول , وتطوير  االستفادة من نتائج تقويم المناىج لتالفي .8
 المناىج.

 اسس تطوير المناىج وطرق التدريس:

ان تطوير المناىج وطرق التدريس عممية مستمرة تستوجب استخدام المعرفة واالستبصار    
الناجمين عن القياس كتغذية راجعة تزود القائمين عمى تطوير المناىج بنقطة انطالق جديدة 

لتطوير , ولذلك يجب ان ينظر الى المنيج باعتباره حركيًا وليس جامدًا , ومن اىم لمزيد من ا
ادوار المعمم او التربوي الذي يقوم بعممية التطوير ان يتخذ قرارات متعمقة بعدد كبير من العوامل 

لتدريس سرىم وخمفياتيم الثقافية والمدرسة وبيئتيا , وىيئة اأو  لمتعممونالمؤثرة في المنيج , ومنيا ا
فييا, واالمكانيات المتاحة , وتحميل ىذه العوامل , باإلضافة الى تحميل ذاتي, ودراسة لتضمينات 
ذلك بالنسبة لتخطيط تطوير المنيج , يشكل خطوة في اتجاه المدخل العقالني  لتطوير المناىج, 

ائم بتحميل ولتطوير المناىج وطرق التدريس يمكن المجوء الى فكرة تحميل النظم لمساعدة الق
المنيج ألجل تطويره عمى رؤية عناصر النظام والعالقات المتداخمة بين ىذه العناصر , وبالتالي 
صنع واتخاذ القرار الخاص بتطوير المنيج, ويتم تطوير المناىج وطرق التدريس باتباع طرق 

اشباعيا  ريس ومدىالنظم عمى عدة مراحل , ففي المرحمة االولى يتم تقويم المنيج وطرق التد
, ومدى اىتماميا بحاجاتيم وقدراتيم , وتقدير حاجات المجتمع المحمي لحاجات المتعممين

وتطمعاتو من خالل المنيج وطرق التدريس , ثم الفمسفة واالىداف المراد تحقيقيا , وبعدىا بعض 
ىج وطرق مقاييس االداء لمنظام المتبع حاليًا , اما في المرحمة الثانية من عممية تطوير المنا

التدريس , فتتمثل في التخطيط لتطوير البرنامج المدرسي جميعو , ويتم في المرحمة الثالثة تنفيذ 
اجراءات تطوير المناىج وطرق التدريس , ثم مرحمة تقويم النتائج  , وتنفي طريقة تحميل النظم 

لبيانات ام المنيج يتكون من ثالثة عناصر رئيسية ىي : اظفي وصف الخصائص الرئيسية لن



المدخمة , والمحتوى والطرق الضرورية لصيانة النظام , ومخرجات النظام , والشكل التالي 
 يوضح ذلك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنظام المنيج Beauchamp(: نموذج 7الشكل رقم )

 (:7وفيما يمي توضيح لمعناصر الموضحة في الشكل رقم )

المدخمة دورا بارزا في تزويد محتوى النظام : تمعب البيانات Input dataالبيانات المدخمة  . أ
وخطوات صيانتو , بالطاقة الالزمة لثبات النظام او استقراره , وتتمثل الطاقة في ىذه الحالة 
في القوة العقمية والشخصية القيادية الناجمة عن عوامل عديدة كأسس التربية , وخصائص 

ارس بأمور المناىج الدراسية وكمية المجتمع, وخصائص المشاركين في النظام , وخبرة المد
ثقافية السائدة , المعمومات المخزنة والمصنفة في ميادين المعرفة , والقيم االجتماعية وال

 واىتماماتيم. وحاجات المتعممين
وتكون البيانات المدخمة من مصادر لمسمطة ومصادر لألفكار الجديدة , ومن الطرق المتبعة 

 فو في ضوء النظام الخاص بصيانة ذلك المنيج.لتحقيق ميام النجاح , ووظائ

 اسس التربية

 خصائص المجتمع.-

خصائص االفراد -

 المشاركين.

 خبرة المدارس بالمنهج.-

ميادين المادة الدراسية من -

 المعرفة المختلفة.

 القيم االجتماعية والثقافية.-

 حاجات المتعلمون-

 واهتماماتهم.

 المنهج

زيادة المعارف عن -

 طريق المشاركين.

 تغيير االتجاهات.-

 .التعهد بالتزام العمل-

 

 

 

 

اختيار ميدان تطبيق -

 انشطة المنهج.

 اختيار االشخاص.-

اختيار وتنفيذ -

اجراءات العمل 

 الخاصة بما يلي:

تحديد اهداف .أ

 المنهج.

تخطيط المنهج .ب

 وكتابته.

وضع اجراءات .ت

 التنفيذ.

وضع اجراءات .ث

تقويم المنهج 

 وتنقيحه.

المحتوى وخطوات صيانة  المدخالت

 النظام
 المخرجات



تتمثل خطوات صيانة  :Content and Processالمحتوى وخطوات صيانة النظام  . ب
النظام والحفاظ عميو , في اختيار ميدان تطبيق انشطة المنيج , ويتمثل ىذا الميدان في 
المكان الذي يتم فيو تخطيط ذلك المنيج , والمكان الذي يتم فيو االشراف عمى طرق التنفيذ 

نيج , واختيار , ثم بعد ذلك يتم اختيار االفراد إلجراءات العمل المتعمقة بتحديد اىداف الم
 التصميم المناسب , ثم بعد ذلك تبدأ المباشرة بكتابة المنيج ذاتو.

تتمثل اكثر مخرجات النظام وضوحا واىمية  :Output Dataبيانات المخرجات او النتائج  . ت
, في المنيج الذي تم التخطيط لو , اذ يعتبر من اىم النتائج الممموسة , ورغم ظيور نتائج 

ير اتجاىات المعممين او المشاركين في النظام وزيادة معموماتيم , اخرى ميمة مثل تغي
والتزام المعممين واداريي المدارس بتنفيذ وتقويم المنيج , اال انيا ال تظير فورا وبشكل 
ممموس في فترة قصيرة قبل عممية تخطيط المنيج نفسو , ومن الضروري وضع مقاييس 

وىذه المقاييس ستحدد اثر العناصر الداخمية في منظورة لتقدير اىمية مخرجات المنياج , 
 عممية التخطيط واىمية ىذه العناصر.

وعمميةةةةة التطةةةةوير يجةةةةب ان تمةةةةوم عمةةةةم اسةةةةس محةةةةددة تجعميةةةةا عمميةةةةة عمميةةةةة منظمةةةةة     
 ىادفة وىذه االسس ىي :

ان تقووووووم عمميوووووة التطووووووير عموووووى حاجوووووة ممحوووووة لمتطووووووير ثوووووم تحديووووودىا فوووووي ضووووووء دراسوووووات  .1
 عممية وتقويمية.

 ان تستند الى فمسفة تربوية سميمة , مالئمة لظروف العممية التعميمية التعممية. .2
ان تقوووووووم عمووووووى خطووووووة عمميووووووة دقيقووووووة يراعووووووى فييووووووا : مبوووووودأ ترتيووووووب االولويووووووات , والعواموووووول  .3

البشووووورية والماديوووووة الالزموووووة لتنفيوووووذ المووووونيج المقتووووورح , والبيئوووووة المدرسوووووية واالجتماعيوووووة التوووووي 
 ينفذ فييا المنيج المقترح.

ان تسووووووتند الوووووووى دراسووووووة عمميوووووووة لخصووووووائص وحاجوووووووات المتعممووووووين , والبيئوووووووة االجتماعيوووووووة ,  .4
واتجاىوووووات العصووووور وموووووا يتسوووووم بوووووو مووووون تغييووووورات ومسوووووتجدات , وتأسووووويس عمميوووووة التطووووووير 

 نتيجة ليذه الدراسة.
ان تأخووووووذ بعووووووين االعتبووووووار كوووووول االسووووووس التووووووي يقوووووووم عمييووووووا الموووووونيج , بمووووووا فييووووووا االسووووووس  .5

 النفسية , واالجتماعية , والتكنولوجية.الفمسفية , والمعرفية و 



 ان تساير االتجاىات العالمية , وروح العصر , وتراعي الحداثة والتجديد اليادف. .6
ان تراعووووووي مبوووووودأ الشوووووومول والتكاموووووول , اي ان تشوووووومل جميووووووع عناصوووووور الموووووونيج وعممياتووووووو ,  .7

التووووودريس  وتطووووووير المقوووووررات الدراسوووووية , والوسوووووائل التعميميوووووة , واسووووواليب التقوووووويم , وطووووورق 
 بحيث تتداخل ىذه العناصر مع بعضيا وتتكامل فيما بينيا.

ان تراعوووووي مبووووودأ التووووووازن بوووووين جوانوووووب النمووووووو المختمفوووووة , وبوووووين عناصووووور المووووونيج , وبووووووين  .8
 المحافظة والتجديد.

 ان تحقق المشاركة والتعاون بين المشاركين في تطوير المنيج. .9
موووووووونيج موووووووون االسووووووووتجابة لمتطمبووووووووات سووووووووم عمميووووووووة التطوووووووووير باالسووووووووتمرارية ليووووووووتمكن الان تت .11

 التغيير والتطوير المتالحق والمستمر.
ان توووورتبط بحاجووووات المتعممووووين والمجتمووووع واىووووداف التعموووويم , ومووووا توووودعو اليووووو االتجاىووووات  .11

 التربوية الحديثة.
ان تأخوووووذ عمميووووووة التطوووووووير بعوووووين االعتبووووووار الصووووووورة التووووووي يجوووووب ان يكووووووون عمييووووووا الفوووووورد  .12

لحووووووووالي , اي يجووووووووب ان يتأسووووووووس التطوووووووووير عمووووووووى نظوووووووورة مسووووووووتقبال, دون اىمووووووووال الواقووووووووع ا
 مستقبمية ال تنفصل عن الواقع.

 ان تستند عممية التطوير الى اليوية الثقافية لممجتمع الذي ينتمي اليو المتعممون. .13

 خطوات تطوير المنيج:

 تمر عممية تطوير المنيج بعدة خطوات نوردىا فيما يمي : 

 الم تطوير المنيجالمرحمة االولم : االحساس بالحاجة 

يوووووأتي تطووووووير المووووونيج عوووووادة اسوووووتجابة إلحسووووواس العووووواممين فوووووي مجوووووال المنووووواىج كوووووالمعممين    
والمشوووووورفين والمووووووديرين بيووووووذه الحاجووووووة , واحيانووووووا تنطمووووووق المبووووووادرة موووووون جانووووووب سوووووومطات الدولووووووة 
العميووووووا , ومووووووون االىميووووووة بشووووووويء اسووووووتثمار االحسووووووواس بضوووووورورة التطووووووووير لوووووودفع العووووووواممين فوووووووي 

ة والتعموووووويم الوووووى الحمووووواس إلجووووووراء التطووووووير وادراك اىميتوووووو والعموووووول عموووووى تحقيووووووق مجوووووال التربيووووو
اىدافووووو , وقوووود تقوووووم وسووووائل االعووووالم واجيووووزة التوووودريب واالشووووراف التربوووووي بوووودور ال يسووووتيان بووووو 

 في تحقيق ذلك.



 المرحمة الثانية: تحديد االىداف التربوية

اتووووووو الحاضوووووورة والمسووووووتقبمية , يووووووتم تحديوووووود االىووووووداف فووووووي ضوووووووء ايدلوجيووووووة المجتمووووووع واحتياج   
وفووووووووي ضوووووووووء االتجاىووووووووات التربويووووووووة المعاصوووووووورة وخصووووووووائص نمووووووووو المووووووووتعمم ومطالبووووووووو , وىووووووووذا 
التحديووووود يسووووواعد عموووووى تحديووووود مجووووواالت الدراسوووووة , وتقوووووويم الواقوووووع واختيوووووار المحتووووووى والخبووووورات 

 , وطرق التدريس , والوسائل واالنشطة ...الخ .

 المرحمة الثالثة: وضع خطة التطوير

يووووووتم وضووووووع خطووووووة التطوووووووير بحيووووووث تشووووووتمل عمووووووى االىووووووداف التعميميووووووة االجرائيووووووة , وتحوووووودد    
فييوووووا الجوانوووووب والمجووووواالت الدراسوووووية التوووووي سينصوووووب عمييوووووا التطووووووير فوووووي كووووول مرحموووووة , وعووووودد 
السوووووووواعات المخصصووووووووة لتوووووووودريس كوووووووول مجووووووووال , وطبيعووووووووة اليوووووووووم الدراسووووووووي , ومعوووووووودالت اداء 

اعمووووواليم بطريقوووووة تسووووواعد عموووووى تحقيوووووق االىوووووداف  العوووواممين فوووووي الميووووودان التعميموووووي , وتوصووووويف
, واتاحوووووة الفووووورص امووووواميم الختيوووووار موووووا يناسوووووبيم اة الفوووووروق الفرديوووووة بوووووين المتعمموووووين,موووووع مراعووووو

مووووون الموضووووووعات والنشووووواطات بموووووا يتفوووووق موووووع قووووودراتيم واسوووووتعداداتيم وميووووووليم , كموووووا يجوووووب ان 
ة , والتربيوووووة الثقافيوووووة تتضوووومن الخطوووووط دراسوووووات حياتيوووووة حديثوووووة مثووووول : التربيوووووة لمصوووووحة والسوووووعاد

, وتعمووووويم القووووويم , واالمووووون والسوووووالمة ... وموووووا الوووووى ذلوووووك , موووووع االىتموووووام بتحقيوووووق التكامووووول بوووووين 
 جوانب المعرفة , وربط الدراسة بالبيئة والمجتمع والحياة.

 المرحمة الرابعة : اختيار الممررات الدراسية والتنسيق بينيا

دراسووووات العمميووووة موووون تقووووويم الواقووووع وتحديوووود تختووووار المقووووررات فووووي ضوووووء مووووا تكشووووف عنووووو ال   
ومراعووووواة التقووووودم  ل مجوووووال , وتحديووووود مسوووووتويات المتعممووووويناالىوووووداف الخاصوووووة بكووووول مرحموووووة وبكووووو

العممووووووي والتكنولوووووووجي واالمكانيووووووات المتاحووووووة , واالسووووووتفادة موووووون تجووووووارب الوووووودول المتقدمووووووة فووووووي 
عنووووووا , ولتحقيووووووق مجووووووال تطوووووووير المنوووووواىج وبمووووووا يتفووووووق مووووووع عووووووادات وتقاليوووووود وثقافووووووة وقوووووويم مجتم

االنسووووجام والتوفيووووق بووووين المقووووررات يجووووب التنسوووويق فيمووووا بينيووووا واالبتعوووواد عوووون الحشووووو والتكوووورار, 
ودمووووووووج المقووووووووررات  المتشووووووووابية مووووووووع بعضوووووووويا الووووووووبعض و يجووووووووب توجيووووووووو االىتمووووووووام فووووووووي بنوووووووواء 

الميووووووارات , وتكوووووووين االتجاىووووووات  سووووووية بشووووووكل يسوووووواىم فووووووي اكسوووووواب المتعممووووووينالمقووووووررات الدرا
اسوووووواليب التفكيوووووور العممووووووي والتفكيوووووور االبووووووداعي والتركيووووووز عمووووووى الووووووتعمم الووووووذاتي  السووووووميمة وتنميووووووة



فووووي تقووووديم تمووووك  اعوووواة الفووووروق الفرديووووة بووووين المتعممووووينواالىتمووووام بووووالكيف ولوووويس بووووالكم , مووووع مر 
 المقررات.

 المرحمة الخامسة: تجريب المنيج ومتابعتو

االىميوووووة , ويتطموووووب  تعووووود مسوووووألة تجريوووووب المووووونيج المطوووووور قبووووول تعميموووووو مسوووووألة فوووووي غايوووووة   
ذلوووووك وضوووووع خطوووووة عاموووووة تحووووودد اىدافوووووو ومواضووووويعو ومووووودة اسوووووتمرار مراحموووووو , والقوووووائمين بوووووو , 
ويمكوووون اخضوووواع الموووونيج المطووووور لمتجربووووة عوووون طريووووق ادخالووووو فووووي بعووووض الموووودارس التجريبيووووة 
, او عوووووون طريووووووق عرضووووووو عمووووووى المعممووووووين فووووووي اجتموووووواع عووووووام ومناقشووووووتو , ويجووووووب ان يشوووووومل 

الموووووووووونيج , وان يسووووووووووتيدف التقووووووووووويم العممووووووووووي لمموووووووووونيج المطووووووووووور التجريووووووووووب جميووووووووووع مكونووووووووووات 
باالسووووووووتعانة بجميووووووووع اسوووووووواليب التقووووووووويم المتاحووووووووة , وتتبووووووووع نتووووووووائج التقووووووووويم وتحميميووووووووا وحصوووووووور 
المشوووووووكالت المالحظوووووووة ومحاولوووووووة حميوووووووا بأسوووووووموب عمموووووووي , ويجوووووووب القيوووووووام بعمميوووووووات التقوووووووويم 

وذلوووووك تمييووووودا لمزيووووود  بشوووووكل مسوووووتمر وذلوووووك مووووون خوووووالل المتابعوووووة المسوووووتمرة لعمميوووووة التجريوووووب ,
 من التطوير والتحسين.

 المرحمة السادسة : تنفيذ المنيج

بعووووود التأكووووود مووووون صوووووالحية المووووونيج المطوووووور مووووون خوووووالل التجريوووووب والمتابعوووووة والتقوووووويم توووووأتي    
مرحمووووة التنفيووووذ اي تطبيوووووق الموووونيج عموووووى ارض الواقووووع, وعمووووى نطووووواق واسووووع فوووووي كوووول المووووودارس 

لمعممووووووين اثنوووووواء الخدمووووووة عمووووووى فمسووووووفة الموووووونيج الجديوووووود , , عمووووووى ان يووووووتم التنفيووووووذ بعوووووود توووووودريب ا
 واىدافو , والميارات والخبرات وطرق التدريس والوسائل التعميمية المستحدثة فيو.

 تطوير مكونات المنيج:

ال يقتصووووور مفيووووووم المووووونيج عموووووى كونوووووو مجوووووورد مجموعوووووة مووووون الحقوووووائق او المعموموووووات التووووووي   
ه المعموموووووووات والحقوووووووائق لتنموووووووي النوووووووواحي يقووووووودميا الكتووووووواب المدرسوووووووي فحسوووووووب, بووووووول تمتووووووود ىوووووووذ

لتحقيووووووق نموووووووه الشووووووامل المتكاموووووول,  جتماعيووووووة لوووووودى المووووووتعممالمعرفيووووووة والوجدانيووووووة والمياريووووووة واال
باإلضوووووافة الوووووى ان المووووونيج يحتووووووي عموووووى االىوووووداف التعميميوووووة , والمحتووووووى الوووووذي يوووووتم اختيووووواره 

, والتقوووووويم , ولوووووذلك يجوووووب بدقوووووة وعنايوووووة , واالنشوووووطة التعميميوووووة , والوسوووووائل , وطووووورق التووووودريس 
عموووووووى مطووووووووري المنووووووواىج ان يكونووووووووا عموووووووى درايوووووووة تاموووووووة بمكونوووووووات المووووووونيج والتوووووووي يجوووووووب  ان 



يتناوليووووووا التطوووووووير برمتيووووووا , دون التركيووووووز عمووووووى مكووووووون واحوووووود او اكثوووووور , وفيمووووووا يمووووووي نتنوووووواول 
 ىذه المكونات.
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تعوووووود االىووووووداف التربويووووووة العنصوووووور االساسووووووي موووووون عناصوووووور الموووووونيج الن جميووووووع العناصوووووور     
االخوووورى توووورتبط ارتباطووووا وثيقووووا بيووووا , واالىووووداف التعميميووووة ىووووي مخرجووووات او نووووواتج الووووتعمم التووووي 
يسوووووعى المووووونيج الوووووى تحقيقيوووووا كموووووا انيوووووا وصوووووف لمتغيووووورات السوووووموكية التوووووي يسوووووعى المووووونيج الوووووى 

تشووووتق االىووووداف التربويووووة عووووادة موووون اىووووداف المجتمووووع , وفمسووووفتو , احووووداثيا فووووي المتعممووووين , و 
ولووووذلك فووووان دور الموووونيج الرئيسووووي يتركووووز فووووي العموووول عمووووى تحقيووووق ىووووذه االىووووداف , وحيووووث ان 
المجتمووووع فووووي تغيوووور مسووووتمر , فووووان اىووووداف المجتمووووع ىووووي االخوووورى تكووووون قابمووووة لمتغييوووور , وىووووذا 

فييوووووا وفقوووووا لموووووا تتطمبوووووو الظوووووروف, ويوووووتم يتطموووووب مراجعوووووة االىوووووداف التربويوووووة السوووووابقة لمتغييووووور 
التغييووووور بنووووواء عموووووى عمميوووووة تقوووووويم عمميوووووة شووووواممة ألجووووول حوووووذف بعوووووض ىوووووذه االىوووووداف وتعوووووديل 
الوووووبعض االخووووور , واضوووووافة اىوووووداف جديووووودة تتماشوووووى موووووع موووووا يطووووورأ عموووووى المجتموووووع  و البيئوووووة و 

, والمجتمووووووع مسووووووتقبال ايضووووووا مووووووع التنبووووووؤات بحاجووووووات المووووووتعمم االفووووووراد موووووون تغييوووووورات وتتماشووووووى
وموووووووع االتجاىوووووووات العالميوووووووة الحديثوووووووة التوووووووي تسووووووواىم فوووووووي تنميوووووووة المجتمعوووووووات وتطورىوووووووا , بعووووووود 
مراجعووووة االىووووداف التربويووووة وبعوووود الحووووذف والتعوووووديل واالضووووافة, يووووتم تجميووووع كوووول االىووووداف فوووووي 
اطوووووووار عوووووووام ثوووووووم تووووووووزع عموووووووى المراحووووووول التعميميوووووووة المختمفوووووووة , بعووووووود بمورتيوووووووا وتوضووووووويحيا لكووووووول 

, واوليووووواء اموووووور , وكووووول  , وموووووديرين , ومشووووورفين , ومتعمموووووين يناالطوووووراف المعنيوووووة مووووون معممووووو
ي تخطوووويط موووون لووووو عالقووووة بالعمميووووة التعميميووووة التعمميووووة, وبمووووا ان االىووووداف التربويووووة تسووووتخدم فوووو

, وتصوووووووووميم وسوووووووووائل قيووووووووواس مووووووووودى تحقوووووووووق تموووووووووك االىوووووووووداف ,  الفووووووووورص التعميميوووووووووة لممتعمموووووووووين
اضوووووووحة جووووووودًا عووووووون االىوووووووداف فوووووووالمعممون بالدرجوووووووة االولوووووووى بحاجوووووووة الن تكوووووووون لووووووودييم فكووووووورة و 

المطمووووووب مووووونيم تحقيقيوووووا , وذلوووووك لكوووووي يتووووووفر لووووودييم اسووووواس منطقوووووي يرشووووود االنشوووووطة داخووووول 
حجووووورة الدراسوووووة وخارجيوووووا ويوجييوووووا , ويعتبووووور تطووووووير االىوووووداف التربويوووووة واعوووووادة النظووووور فييوووووا 
موووووون اساسوووووويات تطوووووووير الموووووونيج , عمووووووى ان يكووووووون ذلووووووك التطوووووووير قائمووووووا عمووووووى اسووووووس عمميووووووة 

ث مسوووووتقاة مووووون تجوووووارب الووووودول المتقدموووووة , موووووع ضووووورورة الحفووووواظ عموووووى اعوووووراف ودراسوووووات وابحوووووا
 المجتمع وقيمو.
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مووووووون الضوووووووروري ان تسوووووووتند عمميوووووووة التطووووووووير عموووووووى دراسوووووووة عمميوووووووة لممتعمموووووووين , وميووووووووليم     
وحاجوووووواتيم وقووووووودراتيم , واسوووووووتعداداتيم واتجاىووووووواتيم وامووووووواليم , حيوووووووث ان ذلوووووووك لوووووووو توووووووأثير كبيووووووور 

ويوووورتبط بووووو ارتباطووووا وثيقووووا , باإلضووووافة الووووى عموووول دراسووووة عمميووووة لمراحوووول النمووووو ,  عمووووى الموووونيج
والعوامووووول التوووووي توووووؤثر فوووووي كووووول مرحموووووة والعوامووووول التوووووي توووووؤثر فوووووي نضوووووج المتعمموووووين لالسوووووتفادة 

 منيا في تطوير المنيج.

ولتسوووووووخير المووووووونيج لخدموووووووة المتعمموووووووين واشوووووووباع حاجووووووواتيم , فانوووووووو مووووووون الضوووووووروري ايضوووووووا     
ت تيووووووودف الوووووووى زيوووووووادة تكيوووووووف الموووووووتعمم موووووووع بيئتوووووووو المدرسوووووووية , وذلوووووووك بإدخوووووووال القيوووووووام بدراسوووووووا

الوسوووووائل التعميميوووووة الحديثوووووة الوووووى المدرسوووووة مثووووول اجيوووووزة الحاسوووووب االلوووووي , والتمفزيوووووون التعميموووووي 
, وغيرىوووووا مووووون الوسوووووائل المطوووووورة , موووووع اتاحوووووة الفرصوووووة لكووووول موووووتعمم الن يتصووووورف بحريوووووة فوووووي 

مطووووووور المتعممووووووين عمووووووى الووووووتعمم الووووووذاتي وعوووووودم مواقووووووف معينووووووة , ويجووووووب ان يشووووووجع الموووووونيج ال
االعتموووووواد عموووووووى المعمووووووم , وذلوووووووك مووووووون خووووووالل تشوووووووجيع البحوووووووث واالطووووووالع وزيوووووووارة المكتبوووووووات , 
واحضوووووار المسوووووتجدات فيموووووا يتعموووووق بالووووودروس التوووووي يتمقاىوووووا المتعمموووووين فوووووي المدرسوووووة , وينبغوووووي 

عتبووووووار وذلووووووك عنوووووود تطوووووووير الموووووونيج اخووووووذ مسووووووألة الفروقووووووات الفرديووووووة بووووووين المتعممووووووين بعووووووين اال
بتييئووووووووة فوووووووورص الووووووووتعمم الفووووووووردي , وتقووووووووديم النشووووووووطات المختمفووووووووة التووووووووي تصوووووووواحب كوووووووول درس , 

 والتنويع في طرق التقويم لتناسب كل القدرات واالستعدادات.
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المحتووووووى ىوووووو كووووول موووووا يضوووووعو المخطوووووط لممووووونيج مووووون خبووووورات , سوووووواء خبووووورات معرفيوووووة او     
, ويجووووووووب ان تكووووووووون  يووووووووق النمووووووووو الشووووووووامل المتكاموووووووول لممووووووووتعممليووووووووة او حركيووووووووة بيوووووووودف تحقانفعا

الخبووووورات التوووووي يشووووومميا محتووووووى المووووونيج خبووووورات ىادفوووووة ومخططوووووة ومبنيوووووة عموووووى مجموعوووووة مووووون 
 االسس والمعايير , ومن اىم ىذه االسس:

 ان يرتبط المحتوى باألىداف التعميمية وان يكون محققا ليا. . أ
يوووووووواة ومشووووووووكالتيا , وان يواكووووووووب التطووووووووورات العمميووووووووة والثقافيووووووووة ان يتناسووووووووب مووووووووع واقووووووووع الح . ب

 المتتابعة.



 ان تتوفر الوحدة واالنسجام والتكامل بين الموضوعات التعميمية. . ت
 ان يتم ترتيب المحتوى وبناؤه في سنوات الدراسة المختمفة . . ث
التأكيوووووود عمووووووى الخبوووووورات التووووووي تعمووووووم المتعممووووووين اسوووووواليب التفكيوووووور العممووووووي وطوووووورق البحووووووث  . ج

 اكثر من االىتمام بالمعارف المجزأة والمعمومات التفصيمية.
 التكامل بين الجانب النظري والجانب التطبيقي , اي بين العمم والعمل . . ح

 وتمر عممية تطوير المحتوى بعدة مراحل ىي :

تحديووووود نووووووع التنظووووويم المنيجوووووي الوووووذي سووووويؤخذ بوووووو , إذ ال بووووود مووووون اختيوووووار تنظووووويم مووووون احووووود  . أ
مثووووووول الوحووووووودات الدراسوووووووية , والمووووووونيج المحووووووووري , والمووووووونيج القوووووووائم  التنظيموووووووات المنيجيوووووووة

عمووووووى النشوووووواط  وحوووووول المشووووووكالت وغيرىووووووا , وموووووون الممكوووووون التوصوووووول الووووووى تنظوووووويم يشووووووتمل 
عمووووى تنظيمووووات مختمفووووة بحيووووث تكووووون منسووووجمة مووووع بعضوووويا , ويجووووب ان يراعووووي التنظوووويم 

وقووووووودراتيم , موووووووع المنيجوووووووي الفروقوووووووات الفرديوووووووة بوووووووين المتعمموووووووين , وميووووووووليم واسوووووووتعداداتيم 
مراعووووووواة حاجوووووووات المجتموووووووع واىدافوووووووو ومشوووووووكالتو , والبيئوووووووة ومصوووووووادرىا , والمنووووووواخ السوووووووائد 

 فييا , مع مراعاة االمكانات المتاحة لتنفيذ ىذا التنظيم.
اختيوووووار المقوووووررات الدراسوووووية , اي تحديووووود عووووودد الموووووواد التوووووي تووووودرس فوووووي كووووول مرحموووووة وفوووووي   . ب

توياتيووووا , وعوووودد سوووواعاتيا , وكيفيووووة كوووول صووووف دراسووووي , مووووع تحديوووود اطووووار كوووول مووووادة ومح
تقووووديميا لممتعممووووين , مووووع مراعوووواة مبوووودأ الحداثووووة بالنسووووبة لممووووواد واالسووووتعانة بووووالبحوث التووووي 
تتنووووووووواول اعوووووووووداد المقوووووووووررات الدراسوووووووووية موووووووووع االنتبووووووووواه حوووووووووول عووووووووودم تكوووووووووديس المعموموووووووووات , 

عي لووووودى واالىتموووووام بتكووووووين االتجاىوووووات المناسوووووبة , وتنميوووووة اسووووواليب التفكيووووور الناقووووود االبووووودا
 المتعممين , وتعويد المتعممين عمى التعمم الذاتي والتعمم المستمر.

ويجوووووووب اختيوووووووار االنشوووووووطة التعميميوووووووة عموووووووى اعتبارىوووووووا المحوووووووور االساسوووووووي لممووووووونيج ألنيوووووووا     
تشوووووووكل الخبووووووورات التعميميوووووووة لمموووووووتعمم , واالنشوووووووطة التعميميوووووووة ال يمكووووووون فصوووووووميا عووووووون المحتووووووووى 

دريب المتعمموووووين عموووووى القيوووووام بعمميوووووات الدراسوووووة والوووووتعمم الرتباطيوووووا الشوووووديد بوووووو إذ تسووووواىم فوووووي تووووو
والبنووووووووواء , والتحميووووووووول والتركيوووووووووب , والنقووووووووود والتفكيووووووووور االبوووووووووداعي , والوووووووووتعمم الوووووووووذاتي , وتعتبووووووووور 
االنشووووووطة التعميميووووووة عمميووووووة اساسووووووية لحوووووودوث الووووووتعمم , وينبغووووووي ان تتسووووووم االنشووووووطة التعميميووووووة 



ت عديووووودة لتطووووووير محتووووووى المووووونيج ابرزىوووووا باالسوووووتمرارية , والتتوووووابع والتكامووووول , وىنووووواك محووووواوال
 ما يمي:

: التعميم المبرمج يمثل مظيرا فريدا Programmed Instructionالتعميم المبرمج  . أ
اجتمعت فيو نتائج العديد من البحوث التي كانت بينيا عالقات ترابط عمى الرغم من ان 

ى المحاوالت االولى القصد من كل منيا كان منفصاًل , وترجع جذور التعميم المبرمج ال
لمبحث عن اساسيات التعمم االنساني والتدريس المتبع فيو , وتم الربط بين ابحاث التعمم 
والتعميم وبين بحوث المناىج فنتجت عن ذلك نوعية من االىداف التعميمية الواضحة , 

 والتحديد لعناصر المنيج , وتقييم نتائج العممية التعميمية.
: ىي المدرسة التي الغيت فييا الحدود الفاصمة بين  Open Schoolالمدرسة المفتوحة  . ب

الصفوف الدراسية , فال يتدرج المتعممين في مجموعات من الصف االول الى الثاني الى 
الثالث , وىكذا فقد الغي ىذا النظام وحل محمو برنامج تعميمي واحد شامل يتدرج فيو كل 

كل عام دراسي , وذلك لمراعاة الفروقات متعمم عمى حدة بدون نجاح او رسوب في نياية 
 الفردية والقدرات عمى االنجاز في فترات زمنية مختمفة.

مدارس المستقبل ىي وحدات تربوية حديثة قائمة  :Future's Schoolمدارس المستمبل  . ت
بحد ذاتيا , تستند بالدرجة االولى عمى وسائل التقنية الحديثة المتنوعة ,وتقوم عمى االتصال 

ل , وىي مؤسسات تربوية قائمة عمى التعاون والتكافل وتبادل المعمومات , وتسعى الى الفعا
التغيير الدائم والتطوير المستمر , وتستمد اىدافيا من فمسفة وحاجات وطموحات المجتمع , 
مع التمسك بقيمو ومبادئو لتخريج المواطن الصالح واعداده لممستقبل عن طريق تنمية 

وانب, واكساب الميارات المتعددة التي تعينو عمى مواجية الحياة , شخصيتو من جميع الج
والتصدي لممشكالت الحياتية التي تواجيو والتعامل معيا بذكاء وموضوعية , ومدارس 
المستقبل ىي بيئات مفتوحة تعتمد عمى الحوار اليادف , وتبادل وجيات النظر واالتصال 

الحقائق والمعمومات وترديدىا , بل معرفة  الفعال , والبحث واالستقصاء بعيدا عن حفظ
الحقائق والمفاىيم , والميارات وتحميميا , وتفسيرىا , وتريبيا , وتقويميا , مع توظيف التقنية 
الحديثة بكل وسائميا لتوضع بين ايادي المتعممين , مع تركيزىا عمى الجودة الشاممة , 



 بالكم , وتشجيع العمل التعاوني من واعداد الشخصيات المتكاممة , واالىتمام بالكيف ال
 خالل تشكيل مجموعات غير متجانسة والتدريب عمى التعمم الذاتي والمستمر.

التدريس التعاوني طريقة لتنظيم عممية  :Cooperative Teachingالتدريس التعاوني  . ث
 عمى المعممين ريس في المدرسة , وتوزيع المتعممينالتدريس بشكل افقي بين اعضاء التد

والفصول , وليست ليا عالقة بتنظيم المدرسة رأسيا في شكل صفوف دراسية او سنوات , 
سواء في المدرسة ذات الصفوف او المدرسة المفتوحة , فالتدريس عممية قائمة عمى التعاون 

 التام بين المعممين.
يمتقي منيج النشاط مع التعمم النشط باعتباره ركيزة  :Active Learningالتعمم النشط  . ج

اساسية لمتنظيم المنيجي الذي يعتب المتعمم ىو المحور االساسي لعمميات التعمم والتعميم , 
ويكون دور المعمم في ىذا النوع من التعمم ىو دور الموجو لممتعمم والميسر لمحصول عمى 

م عمى التعمم الذاتي بقدر االمكان , ويكون التركيز المعرفة وليس ناقال لممعرفة , ويركز التعم
عمى االنشطة التي يقوم بيا المتعمم بنفسو مثل جمع العينات والبيانات والقراءة الذاتية , 

 والقيام ببعض التجارب العممية.
 :Teaching Mediaالوسائل التعميمية  .4

, فيووووووي مووووووواد مسوووووواندة لووووووو تعوووووود الوسووووووائل التعميميووووووة مكممووووووة لمووووووا يحتويووووووو المقوووووورر الدراسووووووي     
ومشوووووتقة مووووون اسوووووس فمسوووووفية واجتماعيوووووة ونفسوووووية ومعرفيوووووة مرتبطوووووة بوووووالمتعمم ومجتمعوووووو وتطبوووووق 
فووووي مواقووووف تعميميووووة داخوووول المدرسووووة وخارجيووووا , شووووأنيا شووووأن المقوووورر الدراسووووي , وذلووووك بقصوووود 
االسوووووووويام فووووووووي تحقيووووووووق النمووووووووو المتكاموووووووول لشخصووووووووية المووووووووتعمم بجوانبيووووووووا العقميووووووووة, والوجدانيووووووووة, 

مية , وتقوووووووويم مووووووودى تحقوووووووق ذلوووووووك كموووووووو لووووووودى الموووووووتعمم , وتشوووووووتمل الخبووووووورات والوسوووووووائل والجسووووووو
التعميميوووووووة عموووووووى الرمووووووووز البصووووووورية والرمووووووووز المفظيوووووووة كاإلذاعوووووووة المدرسوووووووية والصوووووووور الثابتوووووووة 
والمتحركووووووووة والمعووووووووارض والمتوووووووواحف والوووووووورحالت والزيووووووووارات والحفووووووووالت والمسووووووووابقات والخبوووووووورات 

عمم عوووووون طريووووووق العموووووول واالدراك الحسووووووي المباشوووووور المباشوووووورة اليادفووووووة والتووووووي ىووووووي اسوووووواس الووووووت
لألشوووووووووياء , والخبووووووووورات المعدلوووووووووة وىوووووووووي اسوووووووووتخدام االشوووووووووياء التقميديوووووووووة واالدوات التوووووووووي يتعوووووووووذر 
الحصوووووول عمييوووووا لكبووووور او صوووووغر حجميوووووا او لعووووودم توفرىوووووا فوووووي البيئوووووة , وتووووودعم ىوووووذه الوسوووووائل 

االجتماعيووووووة منيووووووا ,  والخبوووووورات واالنشووووووطة عمميووووووة تعمووووووم المووووووتعمم واكتسوووووواب الميووووووارات المختمفووووووة



واالتصوووووالية , والحسوووووية ....الوووووخ , كموووووا تموووووده بوووووالخبرات العمميوووووة الوووووى جانوووووب النظريوووووة لصوووووقل 
شخصوووويتو موووون جميووووع جوانبيووووا المختمفووووة ان اختيووووار الوسووووائل التعميميووووة المووووراد اسووووتخداميا مثوووول 

االلووووووي  الكتووووووب وادلووووووة البوووووورامج التمفزيونيووووووة واالذاعيووووووة واالمكانيووووووات المختبريووووووة واجيووووووزة الحاسووووووب
وغيرىوووووا مووووون الوسوووووائل التعميميوووووة امووووور عوووووام , موووووع ضووووورورة اخوووووذ العالقوووووات المتبادلوووووة بوووووين ىوووووذا 
المكووووون , وبقيووووة مكونووووات الموووونيج فووووي االعتبووووار , ولقوووود ادى التقوووودم العممووووي والتقنووووي الووووى كثوووورة 
وتنوووووووع الوسووووووائل التعميميووووووة , ويتطموووووووب تطوووووووير الوسووووووائل التعميميوووووووة , العموووووول عمووووووى تنويعيوووووووا , 

معمموووووين عموووووى اسوووووتخداميا وصووووويانتيا , وتنميوووووة قووووودرة المعمموووووين عموووووى ابتكوووووار وسوووووائل وتووووودريب ال
جديوووووودة وفقووووووًا لإلمكانيووووووات المتاحووووووة , وانشوووووواء قنوووووووات الوووووودوائر التمفزيونيووووووة المغمقووووووة , واسووووووتخدام 

 التقنيات المتقدمة مثل برامج الحاسوب واالقراص المدمجة وشبكات االنترنت .

 : Teaching Methodsطرق التدريس  .5

المقصووووووووود بطريقووووووووة التوووووووودريس ىووووووووو كيفيووووووووة التوووووووودريس , وىووووووووو االسوووووووواليب التووووووووي تقوووووووودم بيووووووووا     
الخبووووووورات لممتعمموووووووين وتختمووووووووف طريقوووووووة التوووووووودريس بووووووواختالف المحتووووووووى التعميمووووووووي الوووووووذي يقوووووووودم 
لممتعممووووووين , وموووووون ىووووووذه الطوووووورق: طريووووووق االلقوووووواء او المحاضوووووورة , والمناقشووووووة والحوووووووار , وحوووووول 

خ, وتعتمووووود مسوووووألة اختيوووووار طريقوووووة التووووودريس عموووووى طبيعوووووة المشوووووكالت , وطريقوووووة المشوووووروع...ال
المووووووادة التووووووي توووووودرس , وعموووووور المتعممووووووين , وخصووووووائص نموووووووىم , وعووووووددىم, ومسووووووتوى الووووووتعمم 
الووووووذي يريوووووود المعمووووووم ان يحققووووووو , اضووووووافة الووووووى خبوووووورة المعمووووووم وموووووودى قدرتووووووو عمووووووى التنويووووووع فووووووي 

ان يؤخووووووذ بعووووووين  طريقووووووة تدريسووووووو لكسوووووور الووووووروتين والمموووووول , ولتطوووووووير طوووووورق التوووووودريس ينبغووووووي
االعتبووووووار االسووووووتفادة موووووون كوووووول معمووووووم فووووووي مجووووووال تخصصووووووو , وموووووون خووووووارج مجووووووال تخصصووووووو 
العممووووووووووي , كاالسووووووووووتفادة مووووووووووون مواىووووووووووب المعمموووووووووووين وىوايوووووووووواتيم , وقووووووووووودراتيم الخاصووووووووووة , فوووووووووووي 
تخصصوووووواتيم العمميووووووة , ويجووووووب اشووووووراك كوووووول معمووووووم فووووووي مسووووووألة تطوووووووير الموووووونيج , فكوووووول معمووووووم 

غوووووي ان يووووودرك المعموووووم ان اشوووووتراكو فوووووي عمميوووووة تطووووووير لديوووووو موووووا يقدموووووو لتطووووووير المووووونيج , وينب
المووووونيج جوووووزء مووووون مسوووووؤوليتو المينيوووووة , وتطووووووير المووووونيج عموووووى اسووووواس جمعوووووي وسووووويمة فعالوووووة 
لإلعووووووداد المينووووووي المسووووووتمر لممعممووووووين , وفووووووي الموووووونيج المطووووووور تركووووووز طرائووووووق التوووووودريس عمووووووى 

االسوووووئمة , والحووووول  التعمووووويم المصوووووغر , والوووووتعمم الوووووذاتي , واالستقصووووواء والبحوووووث , وطريقوووووة طووووورح
االبتكوووووواري لممشووووووكالت , وطريقووووووة المناقشووووووة وغيرىووووووا موووووون الوسووووووائل الحديثووووووة )والتووووووي سوووووونتناوليا 



فيفصوووووول الحووووووق بالتفصوووووويل والشوووووورح( مووووووع التركيووووووز عمووووووى توظيووووووف الحاسووووووب االلووووووي واسووووووتخدامو 
 في عممية التعميم والتعمم.

 : Society and Environmentالمجتمع والبيئة  .6

لممجتمووووووع حاجاتووووووو ومشوووووواكمو وقدراتووووووو واىدافووووووو واتجاىاتووووووو , وىووووووذه تتغيوووووور نتيجووووووة لمظووووووروف     
التووووي يمووووور بيوووووا ونتيجوووووة لعوامووووول داخميوووووة يتعووووورض ليوووووا , والتغييووووور الوووووذي يطووووورأ عموووووى اي جانوووووب 
موووون جوانووووب الحيوووواة فووووي المجتمووووع يووووؤدي الووووى تغييوووور فووووي جوانووووب الحيوووواة االخوووورى , وموووون ىووووذا 

موووونيج المطووووور عمووووى اكسوووواب ميووووارة العموووول الجموووواعي والتعوووواوني المنطمووووق ينبغووووي ان يشووووتمل ال
, وغوووووورس حووووووب العموووووول واحترامووووووو لوووووودى المتعممووووووين , وتنميووووووة القوووووودرة عمووووووى الخمووووووق واالبووووووداع , 
والتمسوووووك بوووووالقيم واالخوووووالق , ونبوووووذ كووووول االفكوووووار الدخيموووووة عموووووى المجتموووووع والتوووووي تتعوووووارض موووووع 

 قيمو.

وير الموووووووونيج عموووووووى صوووووووومة وثيقووووووووة ومووووووون االىميووووووووة بشووووووويء ان يكووووووووون القوووووووائمون عمووووووووى تطووووووو    
بمجووووووتمعيم , ومؤسسوووووواتو , ومشووووووكالتو , واتجاىاتووووووو موووووون اجوووووول تكييووووووف الموووووونيج مووووووع حاجووووووات 
ومطالووووب المجتمووووع , امووووا فيمووووا يخووووص البيئووووة , فالبيئووووة التووووي يعوووويش فييووووا المتعممووووين يجووووب ان 

و تؤخووووذ فووووي االعتبووووار عنوووود تطوووووير الموووونيج , والمووووؤثرات البيئيووووة عمووووى المووووتعمم واسوووورتو واصوووودقائ
, وفوووووي محووووويط االسووووورة نفسووووويا عوامووووول كثيووووورة مثووووول حجميوووووا , ومركوووووز الطفووووول فييوووووا , والعالقوووووة 
بوووووين االبووووووين , واتجاىيموووووا بالنسوووووبة لمتربيوووووة , ومسوووووتوى طموحيموووووا ,وعووووودم وجوووووود احووووود الوالووووودين 
, والفووووورص الثقافيوووووة المتووووووفرة فوووووي المنوووووزل, ونموووووط التربيوووووة المسوووووتخدم , كوووووذلك البيئوووووة التوووووي تقوووووع 

مووووووا تشووووووتمل عميووووووو موووووون سووووووموكيات جيوووووودة او غيوووووور مقبولووووووة , باإلضووووووافة الووووووى فييووووووا المدرسووووووة و 
المووووؤثرات البيئيووووة التووووي تقوووودميا اجيووووزة االعووووالم والثقافووووة , وغيرىووووا موووون المؤسسووووات االجتماعيووووة 
االخووووووورى , ويجوووووووب ان يركوووووووز القوووووووائمون عموووووووى تطووووووووير المووووووونيج االختيوووووووار المناسوووووووب لألنشوووووووطة 

مووووون السووووووموك السووووويء , بووووول والقضووووواء عميووووووو ,  والميوووووام التعميميوووووة التوووووي تسوووووواعد عموووووى االقوووووالل
وتنميوووووووة االتجاىوووووووات االيجابيوووووووة لووووووودى المتعمموووووووين , واكسوووووووابيم الميوووووووارات التوووووووي تسووووووواعدىم فوووووووي 
الشوووووووووعور باالنتمووووووووواء والتكافووووووووول االجتمووووووووواعي , والحفووووووووواظ عموووووووووى البيئوووووووووة ونظافتيوووووووووا وجماليوووووووووا , 

ة فووووووي البيئووووووة والمحافظووووووة عمووووووى الممتمكووووووات العامووووووة , واسووووووتغالل المصووووووادر الطبيعيووووووة الموجووووووود
 واالستفادة منيا.
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التقوووووووويم ىووووووووو مجموعوووووووة موووووووون االحكوووووووام التووووووووي نووووووووزن بيوووووووا جميووووووووع جوانوووووووب التعموووووووويم والووووووووتعمم     
وتشووووخيص نقوووواط القوووووة والضووووعف فيووووو بقصوووود اقتووووراح الحمووووول التووووي تصووووحح مسووووارىا , وبالتووووالي 

والبحوووووث فوووووي العالقوووووة بوووووين فوووووان عمميوووووة التقوووووويم تتضووووومن تقووووودير التغيووووورات الفرديوووووة والجماعيوووووة 
ىوووذه التغيووورات وبوووين العوامووول الموووؤثرة فييوووا ويمكووون النظووور الوووى التقوووويم عموووى اعتبوووار انوووو عمميوووة 
قيوووووواس موووووودى تحقيووووووق اىووووووداف الموووووونيج , فيووووووو الوسوووووويمة التووووووي تجمووووووع بيووووووا االدلووووووة عوووووون صووووووحة 
الفوووووروض التوووووي تسوووووتند عمييوووووا تطبيقاتنوووووا التربويوووووة , وعووووون صوووووحة االىوووووداف التوووووي نسوووووعى الوووووى 

يووووا , وعوووون موووودى كفوووواءة المعمووووم , وتعمووووم المتعممووووين وتفوووواعميم مووووع الخبوووورات التووووي يحتوييووووا تحقيق
المووووووونيج , وحيوووووووث ان التقوووووووويم ييووووووودف الوووووووى تحسوووووووين العمميوووووووة التعميميوووووووة التعمميوووووووة , فوووووووان اىوووووووم 

 المبادئ واالسس التي يجب مراعاتيا في عنصر التقويم ىي :

ن تسووووووووتخدم فيووووووووو وسووووووووائل عديوووووووودة ان يكووووووووون التقووووووووويم مسووووووووتمرا خووووووووالل الفتوووووووورة الدراسووووووووية , وا . أ
ومتنوعووووووووووة لقيوووووووووواس جوانووووووووووب المووووووووووتعمم المختمفووووووووووة , وعوووووووووودم االقتصووووووووووار عمووووووووووى االختبووووووووووارات 

 التحصيمية في التقويم.
 وبكل جوانب سموكو . , اي يعنى بكل نواحي نمو المتعمم ان يكون شامالً  . ب
ان يكوووووووون وثيوووووووق الصووووووومة باألىوووووووداف التعميميوووووووة , حيوووووووث ان نجووووووواح التقوووووووويم يتوقوووووووف عموووووووى  . ت

 اىداف محددة وواضحة وممموسة يمكن قياسيا وتقديرىا ومالحظتيا.وجود 

ان عمميووووة تقووووويم المتعممووووين وفقووووا لتطوووووير الموووونيج , يجووووب ان تكووووون شوووواممة لجميووووع جوانووووب    
شخصوووووية المووووووتعمم , ومتنوعووووووة بحيووووووث ال تعتموووووود عموووووى االختبووووووارات لوحوووووودىا , بوووووول عمووووووى تقووووووويم 

ت االيجابيوووووووة بوووووووين المتعمموووووووين, والسوووووووموكيات الميوووووووول , واالتجاىوووووووات , والنشووووووواطات , والتفووووووواعال
وحووووول المشوووووكالت , كموووووا يجوووووب ان تتنووووووع االسوووووئمة التوووووي تقووووودم لممتعمموووووين فوووووي االختبوووووارات وان 
تركووووز عمووووى قوووودرة المتعممووووين عمووووى التحميوووول والنقوووود وابووووداء الوووورأي والتركيووووب , واالبووووداع , وتقووووديم 

 المشروعات واالنشطة العممية.

 


