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  متهيد 

إن موضوع التخطيط التربوي كغريه من املواضيع البد له من مقدمات 
تصب يف اإلحاطة مبفهومه العام وما يرتبط به من عناصر تساعد على بناء فكرة 
واضحة حول أهم حمتوياته وتبني أمهيته واحلاجة إليه من أجل حتقيق األهداف 

ول يف هذا الكتاب متمحورا حول عدة ومن هنا جاء الفصل األ. التنموية للمجتمع
ويعترب هذا الفصل مدخال . عناصر رئيسية نراها كفيلة بتحديد مفهومه وإبراز أمهيته

ضروريا لبقية الفصول، وقد توخينا فيه اإلجياز والدقة قدر املستطاع واختيار 
العناصر اليت ال ميكن ألي خمطط تربوي أو دارس للتخطيط التربوي االستغناء 

  :، وقد جاءت مباحث هذا الفصل موزعة على النحو التايلعنها
  تعريف التخطيط. 1

جمموعة من التدابري احملددة اليت : يعرف التخطيط يف مفهومه العام بأنه 
ومن هنا فإنه يتميز بالنظرة املستقبلية والتنبؤ . تتخذ من أجل حتقيق هدف معني

حلول يف حال وقوع هذه مبختلف املشكالت اليت ميكن مواجهتها والتحضري لل
يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه : "وبرأي هنري فايول فإن التخطيط. املشكالت

عملية إدارية : "وعرفه هيمز بأنه". املستقبل متضمنا االستعداد هلذا املستقبل
متشابكة تتضمن البحث واملناقشة واإلتقان، مث العمل من أجل حتقيق األهداف اليت 

 وملزيد من ).1999:أمحد حممد الطيب" (ا شيئا مرغوبا فيهتنظر إليها باعتباره
اإلحاطة ذا املصطلح فإننا نقدم فيما يلي جمموعة من التعاريف اليت تناولته من 

 ). 2006: رمزي أمحد عبد احلي(خمتلف اجلوانب 

التخطيط دراسات تستند إىل تقديرات نوعية وكمية للمجتمع وموارده " •
  ". مستقبلية ناجحةالقصد منها تكوين صيغة 
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وسيلة عملية لتجميع القوى وتنسيق اجلهود وتنظيم النشاط الذي تبذله " •
مجاعة من اجلماعات يف إطار واحد مع تكامل األهداف وحتديد املواقف، حبيث 
ميكن االنتفاع بقدرات وإمكانات األفراد واستغالل إمكانيات البيئة واإلفادة من 

لوصول إىل أهداف تقابل حاجات اتمع وحتقق جتارب املاضي ووسائل احلاضر، ل
 ". ارتقاءه إىل حياة اجتماعية أفضل

هو جمموعة إجراءات تتخذ لتحقيق أهداف معينة ضمن اإلمكانات املادية " •
 ". والبشرية املتوفرة بوسائل قياسية

وسيلة إلحداث التغري يف اتمع من أجل توجيه التطور االجتماعي " •
ي بوسائل واعية لتحقيق أهداف حمددة ضمن حيز من املكان واالقتصادي والسياس

 ". والزمان احملدد

 إىل حتقيق أهداف حمددة بغية رفع املستوى يسعىاألسلوب العلمي الذي " •
املعيشي والثقايف لإلنسان، وهو يتضمن تعبئة املوارد البشرية واملادية واستخدامها 

 ". يدةبكفاءة عالية لتلبية احتياجات اتمع املتزا

 من اإلجراءات والقرارات، للوصول جمموعةعملية منتظمة تتضمن اختاذ  •
إىل أهداف حمددة، على مراحل معينة، خالل فترة أو فترات زمنية مقدرة، 
مستخدمة املوارد املادية والبشرية واملعنوية املتاحة حاليا ومستقبال أحسن 

  ". استخدام
ن استنتاجه منها أن عملية ونكتفي ذا القدر من التعاريف، وما ميك

التخطيط تتضمن التحضري للمستقبل من خالل ما هو متوفر من إمكانات وموارد 
معنوية ومادية وبشرية، فهو عملية علمية هادفة ترصد خمتلف املشكالت املتوقعة 
وكيفية التعامل معها، ومتس خمتلف ااالت املرتبطة بتطوير اتمع، كما أا متكن 

عليها من ضبط عملية التنمية الشاملة وجتنب خمتلف االحتماالت السلبية املشرفني 
  . لتحقق أكرب قدر ممكن من األهداف وعلى أحسن مستوى ممكن يف األداء
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  تعريف التخطيط التربوي. 2

بعد أن قدمنا تعريف التخطيط مبفهومه العام والشامل، حناول فيما يلي 
م جماالت التخطيط اليت يتوقف عليها تعريف التخطيط التربوي باعتباره من أه

حتقيق التنمية املنشودة والتطوير املنتظر، وذلك الرتباطه املباشر باإلنسان صانع 
  . التنمية واملستهدف من كل عمليات التخطيط

ونقدم فيما يلي مجلة من التعاريف للتخطيط التربوي لنخلص يف األخري 
رمزي ( يكون فهمنا له شامال ودقيقا إىل تقدمي خمتلف العناصر املرتبطة به، حىت

  ). 2006: أمحد عبد احلي
رسم للسياسة التعليمية يف كامل صورا : يعرفه عبد اهللا عبد الدائم بأنه •

رمسا ينبغي أن يستند إىل إحاطة شاملة أيضا بأوضاع البلدان السكانية وأوضاع 
  ".الطاقة العاملة واألوضاع االقتصادية والتربوية واالجتماعية

التنبؤ بسري املستقبل يف التربية : "وهو معرف عند شبل بدران بأنه •
والسيطرة عليه من أجل الوصول إىل تنمية تربوية متوازنة وإىل حتقيق االستخدام 
األمثل للموارد البشرية واملالية املتاحة، وإىل الربط بني التنمية التربوية والتنمية 

 ". االقتصادية واالجتماعية الشاملة

العملية املتصلة املنتظمة : "ما جاء تعريفه عند حممد سيف الدين فهمي بأنهك  •
اليت تتضمن أساليب البحث االجتماعي ومبادئ وطرق التربية وعلوم اإلدارة 
واالقتصاد واملالية، وغايتها أن حيصل التالميذ على تعليم كاف ذي أهداف 

 ". واضحة

اجلهد العلمي املتصل : "وحدد عمر التومي الشيباين معناه يف كونه •
واملقصود واملنظم الذي يرمي إىل حتقيق أهداف تربوية معينة خالل فترة زمنية 
حمددة، ويعتمد على أساليب علمية وفنية مناسبة وإجراءات ووسائل مقبولة يف 
حتقيق األهداف التربوية املرسومة له، ويف التنبؤ باحتياجات التعلم ومشكالته يف 
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يف إعداد العدة هلا وإجياد احللول املناسبة هلا يف حدود اإلمكانات السنوات املقبلة، و
املتاحة واملتوقعة، ويف التحكم املدروس يف مستقبل التعليم ويف إحداث التوازن 
املرغوب يف توسعاته، وربط هذه التوسعات بأهداف ومتطلبات التنمية الشاملة 

 ".  واملتوقعةللمجتمع، ويف االستخدام األمثل للموارد املتاحة له

عملية وضع السياسات وتوزيع املصادر البشرية : "ويعرفه صاحل ناصر بأنه •
  ". واملادية للنظام التربوي الذي يكفل إعداد متطلبات الغد من املتعلمني الكفوئني

عملية تطبيق للتحليل : "بأنه Coombsوهو معرف عند كومب 
ل التربية أكثر فعالية يف حتقيق النسقي العقالين ملسار التنمية التربوية دف جع

إن التخطيط التربوي يهتم : "ويضيف قائال". حاجات وأهداف املتعلمني واتمع
وهو مسار متواصل، ... باملستقبل من خالل الدروس اليت يستخلصها من املاضي

الذي ال يكتفي بالتساؤل فقط عن الوجهة اليت يتخذها، بل أيضا عن كيفية 
  ). : Coombs 1970"(أفضل السبل احملققة لذلكالوصول إليها وعن 

حتويل الغايات واملقاصد واألهداف، اليت مت رمسها إىل : "ويعرف أيضا بأنه
وإىل برامج ومشروعات، مستخدما بوجه خاص السيما يف ما ) كمية غالبا(مرام 

يتعلق باجلوانب الكمية للتخطيط التربوي، طرائق وتقنيات حسابية معينة، والسيما 
 اإلسقاطات والتنبؤات؛ حبيث يتم حتديد الصورة الكمية العددية للنظام التربوي يف

موزعة على مراحل (سواء يف ما يتصل بأعداد الطالب : خالل سنوات اخلطة
أو أعداد املعلمني واإلداريني أو أعداد الصفوف، أو فيما يتصل ) التعليم وأنواعه

صل بكلفة اخلطة ومتويلها، سواء كانت باألبنية والتجهيزات املدرسية، أو فيما يت
تلك من مقومات النظام التربوي ومدخالته أو خمرجاته، هذا إضافة إىل حتديد 

وأهم ما تتصف به عملية . املرامي الكيفية حتديدا دقيقا وكميا حيث ميكن ذلك
التخطيط التربوي هذه، مرونتها عن طريق مراجعتها دوما وتقييمها أثناء التطبيق، 
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ريق إعادة النظر يف شرائحها السنوية، مث عن طريق تقييمها اخلتامي الذي وعن ط
  ). 2006غريب "( يؤخذ يف االعتبار عند إعداد اخلطة املوالية

ومن خالل كل التعاريف السابقة ميكننا اعتبار التخطيط التربوي عملية 
عايري التارخيية رسم السياسة التربوية والتعليمية، حبيث تراعى فيه خمتلف املؤثرات وامل

واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها، ويتم من خالله التنبؤ باحتياجات 
كما يعترب . النظام التربوي واملشكالت املتوقع مواجهتها وحتضري احللول املناسبة هلا

التخطيط التربوي عملية منظمة وحمددة زمنيا، تقوم على الدراسات التحليلية من 
تائجها يف وضع اخلطة املناسبة وحتديد الصورة الكمية والنوعية اليت أجل استثمار ن

وكما يأخذ . ينبغي أن يكون عليها النظام التربوي بعد االنتهاء من تنفيذ اخلطة
التخطيط التربوية صفة الشمولية حني يتعلق األمر بالسياسة التربوية العامة، فإنه 

طط العملية التطبيقية اليت يضعها يأخذ صفة الضبط اجلزئي حني يتعلق األمر باخل
  …املمارسون التربويون من مفتشني ومدراء ومعلمني

  نشأة التخطيط التربوي. 3

اإلنسان بفطرته ال يعيش حاضره فقط، بل هو دائم التطلع للمستقبل 
والتحضري له، ومن هنا اهتم اإلنسان بالتخطيط حلياته املستقبلية منذ احلضارات 

  . احلديث وسيبقى كذلك ما دام له وجود على هذه األرضالقدمية إىل العصر 
لقد عرف التخطيط التربوي يف احلضارات القدمية، حبيث جند اإلسربطيني 
يف احلضارة اليونانية أثناء عصر النهضة اليونانية، أي منذ حوايل مخسة وعشرين قرنا 

ادية اليت قد خططوا للتربية من حتقيق األهداف العسكرية واالجتماعية واالقتص
كما جند أفالطون يف مجهوريته قد وضع خمططا تربويا . كانت حمددة بشكل واضح

يناسب اتمع األثيين، كما أنه تكلم بوضوح عن أهداف التربية وعن املراحل اليت 
يقطعها منذ املرحلة األولية إىل أن يتخرج فيلسوفا، وحدد دور كل متخرج 

وجند االهتمام بالتخطيط أيضا يف . تواه التعليميوالطبقة اليت ينتمي إليها تبعا ملس
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احلضارات األخرى مثل احلضارة الصينية وغريها من احلضارات القدمية اليت 
  ). : Coombs 1970(تربية من أجل حتقيق أهدافها الوطنية لخططت ل

ويف احلضارة اإلسالمية جند االهتمام الكبري باملستقبل والتخطيط له يف 
 فبحكم اإلميان باليوم اآلخر، فإن التربية اإلسالمية تركز على كافة املستويات،

ضرورة أن يتحمل اإلنسان مسؤوليته على كل ما يقوم به من أعمال وأن يكون 
 ولْتنظُر اللَّه اتقُوا آمنوا الَِّذين أَيها  يا: "دائم التفكري يف ذلك اليوم مصداقا لقوله تعاىل

فْسا نم تمٍد قَدقُوا ِلغاتو ِإنَّ اللَّه اللَّه ِبريا خلُونَ ِبممعا: "، وقوله عز وجل"1)18( تي  

وكما اهتم اإلسالم بتوجيه املسلمني إىل . 2"نارا وأَهِليكُم أَنفُسكُم قُوا آمنوا الَِّذين أَيها
لمني على حسن التدبري، التحضري لليوم اآلخر، فإنه مل يهمل أمور الدنيا وحث املس

من ذلك ما ذكره اهللا عز وجل يف سورة يوسف، حبيث جند التنبؤ مبا ميكن أن 
حيدث يف املستقبل واإلعداد لذلك يف تفسري يوسف عليه السالم لرؤيا امللك، 

 سبع كُلُهنيأْ بقَراٍت ِسماٍن سبِع ِفي أَفِْتنا الصديق أَيها  يوسف: "وذلك يف قوله جل شأنه

افِع ِعجبسالٍَت ونبس رأُخٍر وضاٍت خاِبسلِّي يلَّع ِجعاِس إِلَى أَرالن ملَّهونَ  لَعلَمع46(ي( 
 ثُم )47(تأْكُلُونَ  مما ِإالَّ قَِليالً سنبِلِه ِفي فَذَروه حصدتم فَما دأَبا ِسِنني سبع قَالَ تزرعونَ

 يأِْتي ثُم )48(تحِصنونَ  مما قَِليالً ِإالَّ لَهن قَدمتم يأْكُلْن ما ِشداد سبع ذَِلك بعِد ِمن يأِْتي

وجند الكثري من أعالم التربية . 3")49(يعِصرونَ  وفِيِه الناس يغاثُ ِفيِه ذَِلك عام بعِد ِمن
ذين اهتموا بالتخطيط التربوي، بل وصلت م الدقة إىل حد ختطيط املناهج اإلسالمية ال

الدراسية وتبيني أحسن الطرق للتدريس مبراعاة التدريج وقدرات املتعلم، ومن أبرز هؤالء 
األعالم جند ابن خلدون الذي تكلم عن أحسن الطرق لتمكني املتعلمني من التحصيل اجليد، 

يج أي االنتقال من مرحلة إىل أخرى بطريقة منهجية ومدروسة وهي مبنية على قاعدة التدر
اعلم أن ": "تدل على عمق التخطيط البيداغوجي عند ابن خلدون، وهو ما يدل عليه قوله

                                                 
1  -��  .  ��رة ا�
  . 6 ��رة ا����� �� ا��� -  2
3  -�  .  ��رة ���



  مفهوم التخطيط التربوي وأمهيته: الفصل األول 
 

 23

تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليال 
هي أصول ذلك الباب، ويقرب قليال، يلقى عليه أوال مسائل من كل باب من الفن 

ويراعي يف ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما . له يف شرحها على سبيل اإلمجال
يرد عليه حىت ينتهي إىل آخر الفن، وعند ذلك حيصل له ملكة يف ذلك العلم إال أا 

مث يرجع به إىل الفن . وغايتها أا هيأا لفهم الفن وحتصيل مسائله. جزئية وضعيفة
ية فريفعه يف التلقني عن تلك الرتبة إىل أعلى منها، ويستويف الشرح والبيان ثان

وخيرج عن اإلمجال ويذكر له ما هنالك من اخلالف ووجهه إىل أن ينتهي إىل آخر 
مث يرجع به وقد شد فال يترك عويصا وال مِهما وال مغلقا إال . الفن فتجود ملكته

 استوىل على ملكته، هذا وجه التعليم وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن وقد
وقد حيصل للبعض يف أقل . وهو كما رأيت إمنا حيصل على ثالث تكرارات. املفيد

  ). مقدمة ابن خلدون" (من ذلك حبسب ما خيلق له ويتيسر عليه
أما التخطيط التربوي مبفهومه احلديث، فإنه مل يعرف إال بعد احلرب 

اد السوفييت مدى قدرته على التخطيط الناجح يف العاملية األوىل، حيث أثبت االحت
. 1923ااالت املختلفة، وقد ظهر ذلك يف املخطط اخلماسي األول يف سنة 

وحىت إذا كانت الطرق املتبعة يف هذا املخطط دون مستوى ما هو موجود يف 
عصرنا هذا، فإن هذا املخطط وما تاله أثبت مدى جناعة التخطيط، حبيث حتولت 

، وبعد أقل من مخسني سنة إىل أمة من أكثر ق عدد األميني فيها ثلثي السكانأمة يفو
إذا أردنا أن نعرف خصائص ,). : Coombs 1970((األمم تطورا يف اال التربوي 

           يلي   فيما متمثلة  جندها   تطوره، فإننا من  املرحلة   هذه  يف  التربوي التخطيط

 )1970Coombs :( :  
ملدى يف تقديراته، ال يتجاوز ميزانية السنة القادمة، باستثناء بعض املخططات قصري ا •

 . اليت تتضمن جتهيزات وبرامج هامة حيث ميكن أن يكون املدى أبعد من ذلك
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 . ختطيط جمزأ، حبيث يتناول بشكل منفصل كل مكون من مكونات النظام التعليمي •

قتصاد بشكل عام، بل هو ختطيط ختطيط غري مرتبط بتطور احتياجات اتمع واال •
 . مستقل يهتم أساسا باجلانب التعليمي

ختطيط منطي غري ديناميكي يهتم بصياغة منوذج تربوي تبقى خصائصه الرئيسية  •
  . ثابتة من سنة ألخرى

وبعد احلرب العاملية الثانية شهد التخطيط التربوي تطورا ملحوظا وذلك 
لكبري يف اال العلمي والتكنولوجي، بفعل عدة عوامل جند من أمهها التطور ا

والتغريات االقتصادية والسكانية والسياسية والثقافية، اليت أثرت على نوعية 
األهداف املسطرة، وأدت بتحديد أدوار جديدة للتربية نظرا لنوعية املشاكل اليت 

مل يعد ينظر . أصبحت تواجهها والتعقيدات اليت أصبحت تسود احلياة املعاصرة
بية على أا قطاع غري منتج، بل أصبح ينظر إليها على أا استثمار حقيقي للتر

يساهم يف تطوير اتمع، وهو ما أدى إىل زيادة االعتمادات املالية هلذا القطاع 
وبعدما كان التخطيط التربوي مقتصرا على اجلانب . احملوري يف عملية التنمية

ع االقتصادي من خالل حتديد دور التعليمي فقط، أصبح أكثر تفتحا على الواق
املتخرجني من النظام التربوي حسب حاجات اتمع يف خمتلف القطاعات 

)1970 Coombs : .(  
وإذا ما أتينا إىل الوطن العريب، فإننا جند أن االهتمام بالتخطيط التربوي 

 1958أخذ يف االتساع بعد أن أوصت الدورة العاشرة لليونسكو املنعقدة عام 
رة إجراء مسح ملختلف احلاجات التربوية يف البالد العربية، وتشكلت إثر بضرو

تقريرا تناولت فيه التوسع الكمي  متوقدذلك جلنة وقفت على املشكالت التربوية 
للتعليم، وذكرت أوجه اخللل املوجودة يف التعليم من ذلك افتقاد التوازن بني 

تعليم البنات وبني التعليم النظري مراحل التعليم وبني فروعه وبني تعليم البنني و
والتعليم الفين وبني التعليم يف الريف والتعليم يف املدينة وبني التوسع الكمي 
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والتوسع الكيفي، وانتهى التقرير إىل ضرورة إعطاء أمهية أكرب للتخطيط التربوي 
: رمزي أمحد عبد احلي(من أجل احلد من هذا االختالل الواضح يف التوازن 

وقد أصبح التخطيط التربوي اليوم حيتل مكانة كبرية يف خمتف دول ). 2006
العامل وأصبح مبنيا على أسس علمية ومنهجية واضحة جعلته اختصاصا قائما بذاته، 
وال ميكن حبال من األحوال االستغناء عنه يف حتقيق التنمية والزيادة يف الرقي اليت 

  .  املتقدمةتنشدها خمتلف اتمعات سواء منها النامية أو
  أمهية التخطيط التربوي. 4

لقد فرض التخطيط التربوي نفسه، ملا له من دور كبري يف حتديد مكانة 
النظام التربوي يف اإلستراتيجية التنموية الشاملة، وميكننا إبراز أمهية التخطيط 

  ):2006: رمزي أمحد عبد احلي(التربوي من خالل العناصر التالية 

 إمكانات اتمع املعنوية واملادية والبشرية، علىلتعرف  اإلجيايب يف اهدور •
 ؛...  املختلفة، االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمبجاالتهوتشخيص الواقع 

، وترتيبها حسب األولوية اليت متثلها يف والتعليميةحتديد األهداف التربوية  •
 حاجات اتمع؛

 وتعليمية يف آجال  وبرامج تربويةومشروعاتترمجة األهداف إىل خطط  •
 زمنية حمددة؛

 يف الربامج والوسائل واإلجراءات ما هو أنسب املتوفرةاالختيار بني البدائل  •
 لتحقيق متطلبات تنمية اتمع، وما يناسب اإلمكانات واملوارد املتاحة؛

متكني النظام التربوي من مسايرة التطورات واالجتاهات التربوية املعاصرة  •
 خللل اليت وقعت يف املاضي؛واستدراك مكامن ا
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 ومعدل النمو، ملا يشكله من إبراز الدور القوميزيادة اإلنتاج والدخل  •
 االستثماري للنظام التربوي؛

حتقيق الرؤية الشاملة ملختلف متطلبات التنمية، وهذا من خالل التنسيق  •
أو الذي يقوم به املخططون مع خمتلف اجلهات واألجهزة سواء يف اال التعليمي 

 غريه من ااالت؛

اقتصاد اجلهد والوقت واملال، نظرا لدوره يف جتنيب التداخل واجلهد  •
املضاعف، حبيث من شأن التخطيط اجليد أن حيدد دور كل األجهزة القائمة على 

 . التعليم، دون تداخل بينها يف القيام باملهام املنوطة ا

لوسيلة الرئيسية لتطوير  يف كلياته وجزئياته االتربويكما يشكل التخطيط  •
األنظمة التربوية، ألنه بدون ختطيط ال ميكن حتديد مستقبل النظام التربوي، 
وبالتايل حتديد الفروق اإلجيابية بني واقع النظام التربوي واملستوى الذي ينبغي أن 

 . يكون عليه يف املستقبل

عنصرا كل ما سبق يؤكد على أن التخطيط التربوي ليس جماال ثانويا وال  •
زائدا، بل إن مستوى كل أمة من النمو يتحدد مبدى قدرا على التخطيط العلمي 
الفعال البعيد كل البعد عن االرجتالية واآلنية والقرارات املزاجية املتسرعة، اليت ال 

  . حتسب للمستقبل حسابه، فتفشل يف تنميتها وتبتعد عن ركب الدول املتطورة

  مبادئ التخطيط التربوي. 5

رمزي ( أهم املبادئ اليت يقوم عليها التخطيط التربوي جند ما يلي من
  :4)2006: أمحد عبد احلي

                                                 
 ذآ�ه  وه� ��3 ول ا��'&%$ ا��1+ (0، و� دام ا�+*�� ا(�)� ا��'&%$ ا���#�ي �! � �� �! �ت -  4

أ�F  (DE ا��'&%$ ا���#�ي، وC @C+3  #=1�اء ا��A@�?ت ا��0 ا��'&%$ ا��1+ (0، <=ن ه;: ا�+) دئ 38&)7 
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 إن واقعية التخطيط التربوي تتطلب معرفة واقع النظام :الواقعية . 5-1
ي وعالقته مبختلف ااالت، فال ينبغي حينئذ وضع خطة تربوية غري واقعية التربو

أو بعبارة أخرى غري قابلة للتنفيذ، وحىت يكون التخطيط التربوي واقعيا، فإنه ينبغي 
  :مراعاة ما يلي

  االجتماعي؛البناءظروف اتمع وطبيعة  •

  املتاحة؛والبشريةاملوارد املعنوية واملادية  •

 ومدى قدرا على استيعاب متطلبات تنفيذ واملتوقعةربوية احلالية اهلياكل الت •
 اخلطة؛

 مبعرفة الوضع الذي سيكون عليها النظام اخلاصةالدراسات االستشرافية  •
التربوي مبختلف مكوناته، خاصة من حيث عدد التالميذ واملدرسني وخمتلف 

 األطراف املؤثرة على تنفيذ اخلطة؛

، حىت ال تكون اخلطة التربوية أكرب أو التمويلت املعرفة الدقيقة إلمكانا •
 أصغر من هذه اإلمكانات؛

  .  يف اال التربوياتمعالتحديد الدقيق حلاجات  •
إن واقعية التخطيط التربوي تعين بالدرجة األوىل عدم وضع خطة خيالية، 
 يصطدم املنفذون هلا بواقع ال يتوفر على الشروط الضرورية هلذا التنفيذ، فمن
األفضل أن تكون خطة متواضعة وهي قابلة للتنفيذ من أن تكون خطة ضخمة ال 

  . ميكن حتقيق أي جزء من مكوناا على أرض الواقع
 يقصد مبرونة التخطيط التربوي قابليته للتحويل والتبديل :املرونة . 5-2

نتيجة والتغيري اجلزئي أو الكلي، إذا استدعى األمر ذلك أثناء تنفيذ اخلطة، وهذا ك
كما ميكن . منطقية للمستجدات الطارئة اليت مل تؤخذ باحلسبان أثناء وضع اخلطة

اللجوء إىل التعديل إذا الحظ املنفذون أن تطبيق اخلطة ال يتم بطريقة سليمة وال 
ونشري يف هذا اال إىل أن املرونة ال تعين حبال . يسري حنو حتقيق األهداف املسطرة
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هداف ثابتة يف اخلطة، فاألهداف اإلستراتيجية املعربة عن من األحوال عدم وجود أ
ومن هنا فإن املرونة ترتبط . خصائص اتمع وانتمائه احلضاري ال جمال للتغيري فيها

فقط باال التقين أي املكونات اإلجرائية للخطة، اليت تتأثر باملستجدات ومبتطلبات 
  . التنفيذ

خطيط التربوي أن تكون كل خطة  إن من مبادئ الت:االستمرارية. 5-3
مرتبطة بسابقتها ومهيأة لالحقتها، فهو عملية مستمرة ال تعرف توقفا، تستمر مع 
استمرار احلياة ومع احلاجة الدائمة للوقوف على حاجات النظام التربوي يف خمتلف 

وتستمر كذلك الرتباطها مع خمتلف العوامل االجتماعية والسياسية . ااالت
  . ية والعاملية اليت يتفاعل معها النظام التربوي ويبين خمططاته تبعا لذلكواالقتصاد
 شاملة، تكون إن اخلطة التربوية ينبغي أن :والتكاملالشمولية . 5-4

مبعىن ضرورة تضمنها ملختلف العناصر اليت تتشكل منها، فال معىن خلطة تربوية 
ئل ومل كيفية تذكر األهداف وتغفل عن وسائل حتقيقها، أو تذكر الوسا

فاخلطة التربوية الناجحة تعطي لكل عنصر من عناصرها األمهية اليت ينبغي . توفريها
كما أن النظرة ... أن يناهلا سواء يف ذلك املعلمني أو التالميذ أو اهلياكل أو املناهج

الشاملة تستلزم مراعاة خمتلف ااالت اليت يتفاعل معها النظام التربوي تأثرا 
ومن جهة أخرى فإن الشمولية تتطلب حتقيق االنسجام بني مطالب الفرد . وتأثريا

أمحد (وحاجات اجلماعة وتنظيم العالقات بني خمتلف األطراف املشكلة للمجتمع 
وحىت يكون التخطيط التربوي متكامال، فإنه ينبغي مراعاته . )1999:حممد الطيب

حىت تتحقق  م التربوي،النظاللعالقات التفاعلية بني خمتلف العناصر املؤثرة يف 
األهداف بصفة كلية، حبيث تلتقي كل األهداف اجلزئية يف حتقيق اإلستراتيجية 

 . التربوية املعتمدة
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يقصد بالتنسيق يف التخطيط التربوي االنسجام بني : التنسيق . 5-4
األهداف حبيث تكون صياغتها بشكل منطقي فال يكون تعارض بني األهداف 

كما يقصد به تكاتف اجلهود بني خمتلف األطراف .  واألهداف العمليةاإلستراتيجية
املعنية بوضع وتنفيذ اخلطة التربوية، بداية مبؤسسات الدولة الواضعة للخطة التنموية 
الشاملة إىل اخلرباء التربويني املكلفني بصياغة اخلطة التربوية، وهذا جتنبا ملا قد يعيق 

رباء باملعايري التقنية دون مراجعة اهليئات الرمسية من تنفيذ اخلطة، إذ أن اكتفاء اخل
شأنه أن جيعل اخلطة متصفة بالفوضوية واالرجتالية، وهذا يؤدي يف النهاية إىل بقاء 
اخلطة حربا على الورق، ومن هنا يفرض التنسيق نفسه كمبدأ أساسي من مبادئ 

  . التخطيط
كون مراعيا للمستقبل، حبيث إن التخطيط التربوي البد أن ي: املستقبلية . 5-5

أربع (ومدى زمين متوسط ) من سنة إىل سنتني(تتوزع اخلطة التربوية على مدى زمين قريب 
وبطبيعة احلال فإن التوقع ). عشرة إىل مخس عشرة سنة(ومدى زمين بعيد ) أو مخس سنوات

دة املدى ضرورية يكون دائما أقل دقة كلما كان املدى الزمين بعيدا، ومع ذلك تبقى النظرة بعي
أطباء، مهندسون، (خاصة فيما يتعلق بتحقيق االحتياجات املستقبلية يف كافة القطاعات 

إن التخطيط للمستقبل يعين الصياغة  العلمية املنهجية ). : 1970Coombs...) (معلمون
يذ اخلطة لألهداف وحتديد التدابري الالزمة لتحقيقها وملواجهة خمتلف املشكالت املتوقعة أثناء تنف

  .)1999:أمحد حممد الطيب(بكل جزئياا ودقائقها 

 
  أنواع التخطيط التربوي. 6

ميكن حتديد أنواع التخطيط التربوي تبعا ملنطلق التخطيط على النحو 
 :5)1999:أمحد حممد الطيب(التايل 

  
                                                 

5  - Mذ� ��Nا OE&8  +Eت ا�+3 �)� آ > PQت وا?�@Aل ا�� R3  #=د+C .  
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  : ويقسم التخطيط إىل نوعني :من حيث األهداف. 6-1
اءات وتدابري تتخذ من أجل إحداث وهو عبارة عن إجر: هيكلي وبنائي  •

تغريات أساسية يف البناء االجتماعي واالقتصادي، وهو ما يؤدي إىل أوضاع 
جديدة يسري وفقها النظام االجتماعي واالقتصادي للدولة، فهو إذن ال يقتصر على 

  . اإلصالح والتطوير وإمنا يتعدى ذلك إىل إحداث تغيري يف البناء االجتماعي
ختطيط خيضع للنظام القائم حبيث يسعى إلحداث تغيريات  وهو :وظيفي  •

حنو األحسن يف ذات النظام دون أن يهدف إىل إحداث تغيريات هيكلية يف بنائه، 
  . ومن هنا فإنه يقوم على التطوير البطيء واملتدرج دون البحث عن تغيريات جذرية

  : ويقسم أيضا إىل نوعنيمن حيث ااالت،. 6-2
ول جزءا أو جماال أو قطاعا واحدا، دون أن يتعداه لغريه،  وهو يتنا:جزئي  •

  ... مثال ذلك ختطيط املناهج الدراسية، هيكلة التعليم، تكوين املعلمني
 وهو الذي يتم على مستوى النظام التربوي ككل، أو :كلي أو شامل  •

ختطيط يتضمن كل مكونات النظام التربوي، فيضع احملاور الكربى للنظام التربوي 
دد العالقات بينها ووسائل تنفيذ اخلطة إىل غري ذلك من متطلبات التخطيط وحي

  . الشامل
، تتضمن عملية اإلصالح )2007: لكحل (من حيث األبعاد. 6-3

  :التربوي ثالثة أبعاد رئيسية، وهي عناصر جوهرية يف كل عملية ختطيطية
ملؤثرة يف  ويقصد به كل ما يتعلق بالعناصر التارخيية ا:البعد التارخيي  •

النظام التربوي، وهو ليس جماال للتغري وإمنا منطلقا للتخطيط، فينبغي معرفة دور 
 . ومكانة هذا البعد يف كل مكونات اخلطة
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يقصد بالبعد التنظيمي كل ما يتعلق يكلة التعليم  :البعد التنظيمي  •
ال تأخذ شكال فاألنظمة التربوية . وتنظيمه وحتديد التشريعات والقوانني اليت تسريه

. واحدا من اهليكلة، كما أا تغري القوانني والتشريعات كلما تطلب األمر ذلك
وبناء على ذلك فإن اخلطة التربوية، إذا كانت متضمنة إلعادة هيكلة التعليم وتغيري 
القوانني املسرية للنظام التربوي، فإا تشري بوضوح إىل اهليكلة والقوانني اجلديدة 

  . اجة إليها من خالل املربرات املنطقية اليت تقدمهاحبيث تظهر احل
 بالبعد البيداغوجي كل ما ميس العالقة املباشرة  يقصد:البعد البيداغوجي  •

بني األطراف املشكلة للموقف التعليمي، من مناهج دراسية ووسائل تعليمية 
وما يالحظ على اإلصالحات املختلفة أن ... وأساليب واستراتيجيات تدريسية

هذا البعد حيتل املكانة القصوى يف جلها، وأن التعديالت اليت حتدث فيه تكون هي 
الغالبة إذا قورنت مع البعدين اآلخرين، وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل كونه 
موجها حنو العالقة املباشرة بني خمتلف األطراف املشكلة للموقف التعليمي وخاصة 

 يف هذا البعد جند ومن أمثلة التخطيط. التلميذما تعلق منها بالعالقة بني املعلم و
ختطيط املناهج الدراسية وختطيط برامج تكوين املعلمني وحتديث الوسائل 

  ... التعليمية
، ويقسم التخطيط من حيث مصدر القرار من حيث مصدر القرار. 6-4
  :إىل قسمني

 ويقصد به التخطيط الذي يتم من طرف اإلدارة :ختطيط مركزي  •
، ويتطلب هذا النوع من التخطيط تنفيذ نفس املخطط يف كافة املناطق وال املركزية

يسمح باملبادرة إال يف حدود ما ينسجم مع  اخلطة املركزية، وتعترب اجلزائر من 
 . البلدان اليت يسود فيها هذا النوع من التخطيط
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 التخطيط الذي ينسجم مع اخلطوط العريضة وهو :ختطيط غري مركزي  •
التنمية ولكنه ال يأخذ شكال وال مضمونا واحدا يف كل املناطق، بل كل ملتطلبات 

منطقة هلا جمال من احلرية لكي تضع املخططات التربوية اليت تناسب وضعيتها 
اخلاصة، ومن البلدان اليت تطبق هذا النوع من التخطيط جند الواليات املتحدة 

  . طط التربوية املناسبة هلااألمريكية اليت تسمح لكل والية من والياا بوضع اخل
  : أهداف التخطيط التربوي . 7

إن التخطيط التربوي يشكل نظرة مستقبلية للنظام التربوي مبنية على 
معطيات وبيانات علمية مستوحاة من الواقع، ومن هنا فإنه يعترب بالضرورة عملية 

ما يلي هادفة، ومن أهم األهداف اليت يسعى التخطيط التربوي لتحقيقها نذكر 
  ):2006: رمزي أمحد عبد احلي(

 لقد أصبحت :الربط بني التربية والتنمية االجتماعية االقتصادية . 7-1
التربية استثمارا حقيقيا، ألا أداة تكوين اإلنسان صانع التنمية بكل جماالا، 

ومن هنا يأيت . وهكذا أصبح يف حكم املسلمات أنه ال جمال للتنمية بدون تربية
ط التربوي كرابط مفصلي بني التربية والتنمية االجتماعية واالقتصادية، التخطي

فالنظام التربوي يبين تصوراته وخططه املستقبلية بناء على احلاجات االجتماعية 
واالقتصادية، فإذا كانت املعطيات االجتماعية واالقتصادية منطلقا لبناء اخلطة 

  . يا لتحقيق التنمية مبفهومها الشاملالتربوية، فإن هذه األخرية تعترب شرطا رئيس
 وهو هدف :االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية . 7-2

جوهري للتخطيط التربوي، وذلك نظرا ملا ينبغي أن تتضمنه اخلطة التربوية من 
توزيع أمثل للموارد البشرية حسب حاجات كل قطاع، وهذا انطالقا من اخللل 

كما حتدد اخلطة التربوية . عات املستقبلية للموارد اجلديدةاملالحظ يف الواقع والتوق
شكل ميكن ي تسعى إىل توزيع هذه املوارد باملوارد املادية املخصصة لتنفيذها، وه



  مفهوم التخطيط التربوي وأمهيته: الفصل األول 
 

 33

 تتجنب اخللل تالوق من تنفيذ اخلطة دون أية معوقات مادية، وهي يف نفس
  . باإلفراط أو التفريط يف توظيف هذه املوارد

 إن :يعاب الكامل ملن هم يف سن التعليم اإللزامي حتقيق االست. 7-3
حتديد مدة التعليم اإللزامي هو قرار تتخذه السلطات السياسية يف البلد، وتبعا هلذا 
القرار السياسي فإن املخططني التربويني ملزمون بتحديد اإلجراءات والتدابري 

عطيات السكانية لذلك ينطلق املخططون التربويون من امل. العملية لكيفية حتقيقه
ملعرفة عدد املعنيني بالتعليم اإللزامي على مدى زمين حمدد، ليحددوا بعد ذلك 
االحتياجات املادية والبشرية واهلياكل التعليمية الكفيلة باستقبال مجيع من هم يف 

وذا تكون عملية استيعاب هذا الكم اهلائل من املتعلمني . سن التعليم اإللزامي
عى لتحقيقه التخطيط التربوي، وال بد أن تتضمن اخلطة التربوية هدفا رئيسيا يس

  . كل الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا اهلدف
إذا كان : حتقيق التوسع املطلوب يف التعليم الثانوي واجلامعي. 7-4

االهتمام بالتعليم اإللزامي يفرضه واجب توفري مقعد دراسي لكل من هو يف سن 
تعليم الثانوي واجلامعي تفرضه حاجة اتمع إىل متعلمني التمدرس، فإن االهتمام بال

من مستوى عال، كفيل بتحقيق مستوى تعليمي مرتفع وختريج كفاءات علمية من 
وباعتبار الطلب . شأا املسامهة الفعالة واحلامسة يف حتقيق التنمية املنشودة
ط التربوي يهدف االجتماعي املتزايد على هذين املستويني من التعليم، فإن التخطي

إىل حتقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للمقاعد املتوفرة، بناء على القدرات 
فينبغي حينئذ أن تكون اخلطة التربوية متضمنة للتوقعات اليت . وحاجات اتمع

سيكون عليها التعليم يف هذين املستويني، وحمددة للموارد املادية والبشرية الكفيلة 
 . وف املمكنة للتوسع النوعي والكمي يف هذين املستوينيبتوفري أحسن الظر
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إن مؤشر تقدم اتمعات ال يعرف : الرفع من املستوى التعليمي . 7-5
باالستهالك أو اقتناء اإلبداعات التكنولوجية املختلفة، وإمنا باملستوى التعليمي 

ري مؤهل تعليميا لألفراد، إذ أن توفر التكنولوجيا ال يعين شيئا إذا كان اإلنسان غ
إن مواكبة التطورات احلاصلة على املستوى العاملي . لتوظيفها على الوجه املطلوب

وينبغي أن تتضمن اخلطة التربوية . تتطلب إعطاء أمهية أكرب للتعليم كما ونوعا
نوعني من رفع املستوى التعليمي، أحدمها أفقي وهو يعين رفع املستوى التعليمي 

رجا من حمو األمية إذا كانت منتشرة بشكل كبري إىل املستوى اجلماهريي العام متد
أما اآلخر فيعترب عموديا وهو ميس نوعية التعليم من ... االبتدائي فاملتوسط وهكذا

خالل تطوير املناهج واستخدام الوسائل التعليمية احلديثة ورفع مستوى املعلمني 
  ... واألساتذة واملؤطرين

إذا كان : ليم النظامي والتعليم اجلماهرييتوثيق الصلة بني التع. 7-6
ر للدولة، فإن التعليم النظامي ممثال يف التعليم الرمسي الذي يكون اإلشراف املباش

 يقصد به ذلك التعليم الذي متارسه املؤسسات غري الرمسية التعليم اجلماهريي
 نظرة وباعتبار اخلطة التربوية تعترب. كاجلمعيات والكشافة وغريها من املؤسسات

شاملة للتعليم بكل أنواعه، فإا تسعى إىل توثيق الصلة بني هذين التعليمني وحتديد 
  . دور كل منهما يف حتقيق األهداف التربوية الكربى للمجتمع

ترتبط زيادة إنتاجية التعليم بعدد املتخرجني : زيادة إنتاجية التعليم . 7-7
هو حمرك فج إستراتيجي يرتبط باإلنسان منه وكفاءام، فالتعليم باعتباره قطاع إنتا

كما أن زيادة اإلنتاج يف التعليم تعين أيضا احلد . دواليب التنمية وهو احملدد ملسارها
من الرسوب والتسرب املدرسيني ذلك ألن كل تلميذ راسب هو عبء إضايف على 
ة النظام التعليمي، كما أن كل متسرب يعترب عبئا على اتمع يتطلب رعاية خاص

ويف التقليل من الرسوب والتسرب فائدة كبرية . حىت ال يكون عرضة لالحنراف
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للمجتمع من الناحية االقتصادية مبا ميثله من اقتصاد يف النفقات ومن الناحية 
االجتماعية مبا حيققه من تنمية ومرحلة متقدمة يف مواجهة اآلفات واالحنرافات 

  . مبختلف أشكاهلا
 إن هذا :يطي لدى املسؤولني عن التعليمزيادة الوعي التخط. 7-8

اهلدف يستمد أمهيته من أمهية التخطيط التربوي يف حد ذاته، ذلك ألن اتمع 
وعلى رأس فئات اتمع . الذي ال يهتم بالتخطيط جمتمع يكاد ال يعنيه مستقبله

لية فعم. يأيت املسئولون مبختلف مستويام، وخاصة املسئولني على التربية والتعليم
اإلصالح التربوي والتخطيط للمستقبل ينبغي أن تكون بعيدة كل البعد عن 
االرجتالية والقرارات الظرفية املزاجية، بل ينبغي أن تكون قائمة على أسس علمية 
متينة وعلى بعد نظر ميكنها من اجتناب اإلخفاقات اليت تشكل خطرا على تنمية 

ن املسؤول واعيا بأمهية التخطيط على فعلى قدر ما يكو. اتمع يف كل ااالت
قدر ما متنح هلذا األخري املكانة الالئقة به، فيسند تبعا لذلك ألقدر الكفاءات 

  . وترصد له كل الوسائل والشروط الضرورية للقيام به على أحسن وجه
 إن السياسة التعليمية الرمسية يف كل :حتقيق األهداف السياسية. 7-9

من السياسة العامة للدولة، ويأيت التخطيط يف هذا اال جمتمع تكون بالضرورة 
كعنصر رابط بني السياسة العامة والسياسة التعليمية، فيتضمن كل ما ميس دور 

وأهم األهداف . النظام التربوي يف حتقيق األهداف املسطرة من طرف الدولة
مد أمحد حم: (السياسية اليت أن تتضمنها اخلطة التربوية تتمثل فيما يلي

  )1999:الطيب
  السياسي واالجتماعي للدولة؛الكياناحملافظة على  •

  بني أفراد اتمع؛الوطنيةتنمية الروح  •

 تطوير اتمع مبا حيقق التوافق بني الفرد واتمع؛ •
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  أفراد اتمع؛جلميعحتقيق تكافؤ الفرص  •

  . يةحتقيق التفتح على اآلخر يف ظل احملافظة الصارمة على الشخصية الوطن •
تلك هي أهم األهداف اليت وجدنا التخطيط التربوي يسعى لتحقيقها، 
وهي أهداف حتتل مكانة بارزة ضمن األهداف التنموية العامة للمجتمع، ومن هنا 
ميكننا القول أنه كلما كان التخطيط التربوي حمققا ألهدافه، كلما انعكس ذلك 

تمعإجيابا على أهداف بقية القطاعات الرئيسية يف ا . 

 
  خالصة 

تضمن هذا الفصل سبعة مباحث رئيسية تشكل حمتوياا مادة علمية 
فتناولنا أوال . ضرورية لفهم التخطيط التربوي وما يتعلق مبحتوياته وأهم جماالته

تعريف التخطيط يف مدلوله العام، مث تطرقنا للتخطيط التربوي باعتباره علما من 
ريف استنتجنا يف ايتها أن التخطيط يعترب عملية ، وبعد مجلة من التعاعلوم التربية

علمية هادفة ترصد خمتلف املشكالت املتوقعة وكيفية التعامل معها، ومتس خمتلف 
وبعد ذلك وقفنا على نشأة التخطيط التربوي من . ااالت املرتبطة بتطوير اتمع

ية التخطيط التربوي  العصر احلديث، لنبني يف املبحث الرابع أمهحىتالعصور املاضية 
وضرورة االعتناء به، إذ ال ميكن حتقيق التنمية املطلوبة دون ختطيط حمكم، لندرس 
يف املبحث املوايل مبادئ التخطيط التربوي اليت وجدناها متمثلة يف الواقعية واملرونة 

وبعد ذلك حددنا أنواع . واالستمرارية والشمولية والتكامل والتنسيق واملستقبلية
يط وهي موزعة على أربعة أنواع رئيسية األول من حيث األهداف، ويقسم التخط

: هيكلي ووظيفي والثاين من حيث ااالت، ويقسم أيضا إىل نوعني: إىل نوعني
جزئي وكلي والثالث من حيث األبعاد ويتضمن البعد التارخيي والبعد التنظيمي 

ل التخطيط املركزي من حيث مصدر القرار ويشموالبعد البيداغوجي، والرابع 
ويف املبحث األخري تعرضنا ألهداف التخطيط وهي . والتخطيط غري املركزي
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أهداف تربط يف جمملها بني املطلب االجتماعي املتعلق بتحقيق التنمية الشاملة 
واملطلب التربوي املتعلق حبسن التخطيط البيداغوجي واستغالل الوسائل املتاحة 

أداء أفضل لكل األطراف املشكلة للعملية التعلمية على أحسن وجه من أجل حتقيق 
  . التعليمية
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  متهيد

يقصد مبعايري التخطيط التربوي تلك احملددات اليت ينطلق منها 

املخطط حىت يكون ختطيطه مستجيبا ملختلف اجتاهات ومطالب وتطلعات 

اتمع، من أجل الوصول إىل أحسن مستوى ممكن من النمو، يف إطار اجلمع 

. جتمع والثقافية للمةبني متطلبات التنمية واخلصائص احلضارية واالجتماعي

ويعترب موضوع املعايري من أهم العناصر اليت ينبغي مراعاا عند القيام بأي 

ختطيط تربوي، وهذا نظرا ملا متثله من منطلقات متحكمة يف تنفيذ اخلطة بكل 

حمتوياا، وأي تعارض بني اخلطة التربوية واملعايري احملددة هلا يعين الفشل 

 فال بد من املراعاة الصارمة لتطابق اخلطة املتوقع وإهدار اجلهد والوقت واملال،

  )2007: لكحل: (التربوية مع كل املعايري اليت سنذكرها فيما يلي

  معايري حضارية تارخيية. 1

إن التخطيط التربوي جيب أن يكون متطابقا مع اجتاه اتمع واجتاه 

 أفراده، فال ينبغي أن يكون متعارضا مع االنتماء احلضاري للمجتمع أو مع

فينبغي أن يكون منسجما مع الدين . معطياته التارخيية ذات التأثري املستمر

واللغة الرمسية للبلد، ألن النظام التربوي هو الكفيل بتخريج الشخصية املعتزة 

بانتمائها واملدافعة عليه والواعية للدور الذي ينبغي أن تقوم به يف حتقيق التنمية 

وإن اخلطة التربوية إذا مل تكن مراعية . ألممالشاملة اليت جتعل له مكانة بني ا

للمعايري احلضارية والتارخيية من شأا أن جتد التفاعل السليب من طرف أفراد 

اتمع، ذلك ألن هذا األخري ال ينشد من النظام التربوي حتقيق الكم املعريف 

فقط، وإمنا بصفة أهم ختريج اإلنسان الذي يوجه املعرفة حسب اخلصائص 

 . ضارية تمعهاحل
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  معايري اجتماعية . 2

إن أي ختطيط تربوي ال بد أن يتضمن يف أهدافه التغيري حنو األفضل، 

وحىت حتقق هذه األهداف ال بد أن يكون االنطالق يف صياغتها وحتديد 

وسائل حتقيقها من واقع اجتماعي معني، حيمل شروط جتسيدها على أرض 

شكالت تستدعي إصالحه، البد أن يراعي وكل نظام تربوي تواجهه م. الواقع

وال بد حينئذ ألي خطة تربوية . اخلصائص االجتماعية يف مشروعه اإلصالحي

من االنطالق من مجلة من األسئلة املوضوعية اليت تعرب عن حجم املشكالت 

ما هي درجة التفاعل املتوقعة من خمتلف الفئات : اليت نسعى حللها من ذلك

وع اإلصالحي؟ ما هي األسباب والعوامل االجتماعية اليت االجتماعية مع املشر

أدت إىل املشكالت اليت يعاين منها النظام التربوي؟ ما هو مستوى الوعي 

االجتماعي لدى األفراد؟ ما هو الدور الذي ميكن أن يلعبه املخطط التربوي 

ت يف احلد من اآلفات االجتماعية؟ ما هي العناصر املتحكمة يف شبكة العالقا

االجتماعية؟ ما هي العناصر ذات الطابع االجتماعي املفقودة أو املغيبة يف 

املشاريع السابقة واليت أدت إىل ظهور مربرات لتخطيط جديد؟ ما هو الدور 

الذي ميكن أن تلعبه وسائل اإلعالم؟ ما هو دور النخبة واملثقفني يف هذه 

الجتماعي، وكيف منكنها العملية؟ ما هي طبيعة األسرة ومكانتها يف النسيج ا

من لعب دور أكرب يف الفعل التربوي؟ ما هي العالقة املوجودة بني املؤسسات 

التربوية الرمسية وباقي املؤسسات االجتماعية للتربية؟ كيف ميكننا الربط الفعال 

 . بني املدرسة واحمليط االجتماعي؟
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ربى إن هذه األسئلة وغريها كثري، تعرب بوضوح عن األمهية الك

والدور البارز الذي يلعبه اتمع مبختلف فئاته وخصائصه يف إجناح أي خمطط 

تربوي، والبد حينئذ أن يتضمن هذا املشروع كل العوامل االجتماعية الكفيلة 

  . بتجسيده على أرض الواقع

وكمثال على املعايري االجتماعية نأخذ الواقع السكاين الذي ينبغي 

ضع اخلطة التربوية، ويتضمن هذا الواقع العناصر أخذه بعني االعتبار عند و

  )2006: رمزي أمحد عبد احلي(: الرئيسية التالية

 إن معرفة العدد اإلمجايل للسكان تعترب نقطة :عدد السكان اإلمجايل  •

االنطالق يف أي ختطيط اقتصادي أو اجتماعي أو تربوي، إذ من خالل هذا 

حاجة اتمع للتربية، ويقدر الكلفة العدد اإلمجايل يستطيع املخطط أن يعرف 

 . اليت يتطلبها تنفيذ املخطط التربوي

 يقصد بفئات السن توزيع السكان :فئات السن واهلرم السكاين  •

بصفة إمجالية على فئات سنية، قد تكون مخاسية من صفر إىل أربع سنوات، 

قيقة وفئات السن تفيد يف املعرفة الد... أو عشرية من صفر إىل تسع سنوات

وإضافة ملا . ملن هم يف سن التمدرس واملراحل التعليمية اليت تناسب سنهم

سبق، فإنه من شأن حتديد فئات السن واهلرم السكاين أن ميكن املخطط 

ويعترب اهلرم السكاين بالنسبة . التربوي من معرفة بنية الطاقة العاملة يف اتمع

 . وين السكاين يف أي جمتمعللمخطط مبثابة الوسيلة الرئيسية ملعرفة التك

 قد تسود بعض :توزيع السكان حسب انتمائهم الديين أو اللغوي  •

اتمعات تعددية دينية أو لغوية، وال بد على املخطط التربوي يف هذه احلالة 

أن يعرف توزيع السكان حسب انتمائهم الديين أو اللغوي أو القومي، 
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 انتماء معني، وحتديد عدد السكان وبالتايل حتديد املناطق اليت يسيطر فيها

حسب انتمائهم، لكي يتضمن املخطط التربوي حاجة كل فئة حسب 

 . انتمائها ويبني الطريقة األمثل الستيعاب اجلميع دون تفريق أو متييز

 من متطلبات اخلطة الناجحة أن تكون اخلدمات :الكثافة السكانية  •

ا التوزيع إال إذا كان املخطط التعليمية موزعة توزيعا سليما، وال يتحقق هذ

ملما بواقع الكثافة السكانية يف كل املناطق سواء يف املدن أو األرياف، يف 

فمن غري املعقول أن تكون اهلياكل التربوية يف ... الساحل أو يف الصحراء

املناطق ذات الكثافة السكانية العالية بنفس حجم اهلياكل يف املناطق ذات 

 . نخفضةالكثافة السكانية امل

 وهو عنصر مهم بالنسبة للمخطط، إذ بناء على :معدل منو السكان  •

هذا املعدل يستطيع أن يقدر عدد السكان خالل مرحلة اخلطة، ويقدر عدد 

كما أنه من األمور املهمة . من سيكونون يف سن التعليم يف مدى زمين معني

لقومي العام، يف علمية التخطيط معرفة نسبة منو السكان إىل نسبة الدخل ا

ويرتبط مبعدل منو . وهذا حىت يكون تقدير تكاليف تنفيذ اخلطة أكثر دقة

السكان معدل الوالدات والوفيات، وهو يساعد املخطط التربوي حتديد 

 . ل أو اخنفاضهدحاجة اتمع للخدمات التعليمية تبعا الرتفاع هذا املع

تمع، وهو أقوى  ويقصد به متوسط عمر الفرد يف ا:األجل املتوسط  •

وتفيد معرفة األجل املتوسط يف ميدان الطاقة . داللة من معدل الوفيات

العاملة، كما يفيد املخطط التربوي واالقتصادي يف تقدير مدى الفترة اليت 

وهو مؤشر قوي على مستوى اخلدمات الصحية . يقضيها يف اإلنتاج والعمل
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كلها عناصر ذات صلة وثيقة والرعاية االجتماعية والعالقات األسرية، وهي 

 . بالعلمية التربوية

 إذا كان األجل املتوسط خاصا بأعمار األفراد، فإن :العمر املتوسط  •

ونتحصل على متوسط . العمر املتوسط خاص بالفئة العمرية الغالبة يف اتمع

 لذلك نستطيع أن االعمر من خالل جمموع أعمار األفراد على عددهم، وتبع

تمع فيت أم هرم، فإذا كان جمتمعا فتيا فإن حاجته للخدمات نعرف هل ا

التعليمية تكون كبرية، وهو ما يوجه املخطط التربوي حنو تدقيق أكرب هلذه 

 . احلاجات

 وهو ما يساعد املخطط التربوي يف معرفة :معدل الزواج والطالق  •

إن . ينمدى االستقرار األسري وطبيعة احلياة األسرية، وتوقعات النمو السكا

األسرة تلعب دورا تربويا كبريا، ويكفي للداللة على ذلك أا أول حميط 

يعيش فيه الفرد، فكلما كان هذا احمليط مستقرا، أدى إىل دخول أفراد أكثر 

توافقا من الناحية النفسية واالجتماعية إىل املدرسة، وهو ما يساعد املدرسة 

سرة لدور املدرسة يف على أداء دورها بشكل أفضل، كما يعين دعم األ

رسالتها التعليمية، فنتوقع من اخنفاض معدالت الطالق توافق دراسي أحسن 

للطفل وهو ما يؤدي إىل التقليل من الرسوب والتسرب املدرسيني، وهي 

كلها معطيات تساعد املخطط التربوي يف بناء توقعات أكثر واقعية وقابلة 

 . للتحقيق
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 إن اهلجرة من الريف إىل :إىل املدينة اهلجرة الداخلية من الريف  •

املدينة غالبا ما تنتج مشكالت تربوية يف اتمع، تتمثل بصفة رئيسية يف زيادة 

عدم و. مفاجئة لعدد السكان، وهو ما يتطلب خدمات تعليمية إضافية

اإلحاطة ذه الزيادة من شأنه أن يؤدي إىل ظهور مشكالت أثناء تنفيذ اخلطة 

كما أن هذه . طةا مل تؤخذ بعني االعتبار عند صياغة تلك اخلالتربوية، أل

اهلجرة تؤثر سلبا على الواقع التربوي يف األرياف، من ذلك أن عدد اهلياكل 

يفوق الطلب عليها، كما أن هذه اهلجرة قد متس فئة املؤطرين التربويني 

 قد وبصفة خاصة املعلمني، وهو ما ينعكس سلبا على تعليم األطفال، الذين

لذا ينبغي أن املخطط التربوي أن يكون . يبقوا ملدة زمنية طويلة دون تعليم

 . على علم باملعطيات اإلحصائية اليت حتدد اجتاه هذه الظاهرة صعودا ونزوال

 إن اهلجرة اخلارجية أصبحت تشكل مشكلة :اهلجرة إىل اخلارج  •

.  استثناءحقيقية على كافة األصعدة، وأصبحت متس كل فئات اتمع دون

ومن اآلثار السلبية هلذه الظاهرة على التربية والتعليم جند هجرة بعض املعلمني 

واملؤطرين التربويني، واألخطر من ذلك هجرة الكفاءات ذات املستوى العايل 

من أساتذة جامعيني وباحثني يف خمتلف ااالت، وهو ما جيعل اتمع عاجزا 

 اليت مت تكوينها بأموال اتمع، وملا عن التعويض السريع هلذه الكفاءات

وصلت على مرحلة العطاء واإلبداع وجدت نفسها يف خدمة جمتمع مل يبذل 

وعلى املخطط التربوي أن يكون على علم . أي جهد أو إنفاق يف تكوينها

ذه الظاهرة اليت تسجل صعودا قويا مما يؤثر على النسيج االجتماعي وعلى 

فيبين توقعاته تبعا لالجتاه املتصاعد هلذه الظاهرة، كما صعيد الطاقة العاملة، 

حيدد الدور الذي ينبغي أن يؤديه النظام التربوي يف احلد من هذه الظاهرة 
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وذلك من خالل تطوير املناهج الدراسية بالشكل الذي جيعل جيل املستقبل 

  . أكثر تعلقا بوطنه وحبا خلدمته

  معايري سياسية. 3

ي أحد أهم مكونات السياسة التنموية العامة اليت يعترب النظام التربو

تتبناها السلطة السياسية، وبناء على ذلك فإنه ينبغي على واضعي اخلطط 

اإلصالحية أن يكونوا على اطالع تام باملكانة اليت حيتلها هذا النظام يف إطار 

 اخلطة التنموية العامة، وعلى خمتلف التصورات اليت تتبناها السلطة للعملية

وهذا راجع لكون السلطة هي املسؤول األول عن توفري كل . اإلصالحية

وإذا ما مت التطابق التام بني . الوسائل اليت تتطلبها عملية تنفيذ اخلطة التربوية

املعايري التارخيية واحلضارية واالجتماعية والسياسية، فإننا نتوقع أن تسري اخلطة 

ف اليت سطرا، وهنا يتحقق السري التربوية حنو حتقيق أكرب قدر من األهدا

  . اإلجيايب لتنفيذ حمتوياا، من أسفل ألعلى ومن أعلى ألسفل

ومن أهم العناصر السياسية املؤثرة يف وضع اخلطط التربوية جند ما 

  :يلي

 يرتبط النظام التربوي ارتباطا وثيقا :طبيعة النظام السياسي . 3-1

 التربوية ختتلف من جمتمع آلخر تبعا بالنظام السياسي، ومن هنا فإن السياسة

لطبيعة نظامه السياسي، فالتربية يف النظام السياسي التعددي ختتلف عنها يف 

 خمتلفة يف النظام التسلطي عنها يف النظام يهوالنظام السياسي األحادي، 

الدميقراطي، كما جندها خمتلفة يف النظام املركزي عنها يف النظام الالمركزي أو 

 . الفيدرايلالنظام 
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ومن أمثلة تأثري طبيعة النظام السياسي، نذكر النظام التربوي 

األمريكي الذي يقوم على الالمركزية يف التسيري التربوي، وهذا التمسك 

وال . بالالمركزية نابع من رغبة األمريكيني يف إرساء قواعد الدميقراطية واحلرية

جيعل التربية والتعليم حتت جند يف الدستور األمريكي ذكرا للتعليم وهو ما 

، وذا خيتلف النظام التربوي األمريكي )1993: مرسي(مسؤولية الواليات 

. تبعا لنظامه السياسي اختالفا جوهريا عن األنظمة ذات التسيري املركزي

وكمثال للتسيري املركزي جند النظام التربوي الفرنسي، الذي يعترب منوذجا 

ونظرا لطبيعة النظام ). 1993: مرسي( التعليم تقليديا للمركزية الشديدة يف

السياسي، فإن التخطيط التربوي ينبغي أن يراعي خصوصيات كل نظام 

 . سياسي، وهذا حىت تصب اخلطة التربوية يف إطار السياسة العامة للمجتمع

على املخطط التربوي أن يكون : الدستور ومواثيق اتمع . 3-2

واثيق املسرية للمجتمع، وذلك راجع بالدرجة مطلعا ومستوعبا للدستور وامل

األوىل إىل أن هذه الوثائق حتتوي على التوجهات الكربى للمجتمع وعلى 

املبادئ العامة للنموذج السياسي واالجتماعي اليت ينبغي أن جتسدها سائر 

ومن هنا فإن اخلطة التربوية البد أن تعكس هذه الوثائق . اهليئات التنفيذية

 ينبغي بدورها أن تكون منسجمة مع اخلصائص التارخيية الرمسية اليت

وباإلضافة إىل هذه الوثائق فإن املخطط التربوي ينبغي . واحلضارية للمجتمع

أن يكون ملما كذلك باملعطيات التشريعية والقانونية وهذا حىت تكون اخلطة 

فرض التربوية يف تطابق تام مع القانون، حبيث ال تسجل تناقضات أو فراغات ي

وكمثال على حمتويات هذه الوثائق نذكر الدستور اجلزائري . القانون مألها
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الذي تضمن مجلة من املواد ذات داللة واضحة فيما خيص عمل املخطط 

 :التربوي، من هذه املواد نذكر

يف اتمعات التعددية توجد : تأثري التنظيمات السياسية . 3-3

للشعب من أجل تزكيته وتقدميه سلطة قائمة تنفذ مشروعها الذي قدمته 

. للتنفيذ، كما توجد معارضة تراقب أداء السلطة وترصد هفواا ونقائصها

ويف كثري من احلاالت فإن األحزاب السياسية سواء كانت يف احلكم أو يف 

املعارضة تلعب دورا كبريا يف توجيه خمططات التنمية يف شىت القطاعات ومن 

فكل تنظيم سياسي ال بد أن تكون له رؤيته . مضمنها قطاع التنمية والتعلي

التربوية اخلاصة به، واليت يعمل على جتسيدها على أرض الواقع يف حالة 

وعلى املخطط التربوي أن يكون مطلعا على الربامج التربوية . وصوله للحكم

وجند أن تأثري التنظيمات السياسية ال . لألحزاب مهما كان موقعها من السلطة

 على املد اجلماهريي وصناعة الرأي العام، بل ميتد لكي جيعل من يتوقف فقط

براجمها قوة اقتراح يف التصور األنسب ألداء النظام التربوي، ويكون التأثري 

أكرب كلما كانت الربامج معدة على أسس علمية سليمة بعيدة عن الذاتية 

كار ويستفيد املخطط التربوي يف كل من األف. واملصلحة الضيقة للحزب

 . البناءة واليت ال تتعارض يف جمملها مع السياسة التنموية الشاملة

فهل : كيفية تدخل السلطة السياسية يف القرارات التربوية . 3-4

يكون تدخل هذه السلطة يف حتديد السياسة التربوية العامة لتترك األمر بعد 

و كانت تقنية ذلك للخرباء والتقنيني، أم أا تتدخل يف أدق التفاصيل حىت ول

وبطبيعة احلال فإنه كلما كان هامش احلرية أكرب كلما مسح ذلك . حبتة

للمخطط التربوي بأن يراعي كل العوامل الكفيلة بإجناح اخلطة، ألنه يشعر 
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بأنه سيلقى كل الدعم من املسؤولني، وهو ما جيعله يف نفس الوقت مبدعا يف 

ومن الباحثني الذين تناولوا . اختطيطه ومدركا للحدود اليت ينبغي عدم جتاوزه

العالقة بني عمل املخطط التربوي باعتباره عمال تقنيا يتكفل به اخلرباء ودور 

 الذي أكد على ضرورة G.C. Ruscoeالسلطات السياسية جند روسكو

االنسجام التام بني القرارات السياسية واإلجراءات التقنية، ويف حالة غياب 

 ذلك غياب سياسة تربوية حمددة يضاف إليه ينتج عنهذا االنسجام فإنه 

وهكذا يأيت املخطط التربوية يف موقع وسط بني السلطة . تسييس املعرفة

 السياسية كمصدر ألخذ القرار واإلدارة كمنفذة للقرارات املتخذة 

(Ruscoe 1970) فرغم الطابع التقين لعمله، فال بد عليه من العمل يف ،

ويكون النظام التربوي أكثر فعالية كلما . ة للبلدتوافق تام مع السياسة العام

التزم كل طرف مبسؤولياته ومهامه، وهو ما يسهل تنفيذ اخلطة التربوية يف 

 . أحسن الظروف

يعترب : مكانة النظام التربوي يف السياسة التنموية العامة . 3-5

النظام التربوي أساس أي تنمية اجتماعية واقتصادية، هلذا نال اإلصالح 

التربوي االهتمام األكرب يف أغلب بلدان العامل واعترب من األولويات ومن 

امليادين اإلستراتيجية اليت يتوقف عليها مسار التطور واالزدهار االجتماعي، 

فخصصت له امليزانيات الضخمة، وأجنزت من أجله الدراسات والبحوث، 

باألساليب والطرق واستقدمت الدول يف ذلك خرية اخلرباء العامليني لتزويدها 

  . العلمية الكفيلة بتحقيق األهداف املسطرة لتنمية اتمع

إن أمهية التربية تتمثل بكل اختصار يف كوا أداة تشكيل شخصية 

الفرد ضمن اجلماعة اليت ينتمي إليها، فهي ذا الوحيدة دون سواها اليت تعمل 



  معايري التخطيط التربوي:  الفصل الثاين 
 

 51

حتقق له التنمية الشاملة على تزويد اتمع باملوارد والكفاءات البشرية اليت 

وحتافظ على مكانته الدولية، فهي خترجها حبيث تكون متشبثة بتارخيها 

وهويتها وانتمائها ومتشبعة بنور العلم واملعرفة واخلربة لتصنع جمد أمتها دون 

وهكذا جند تطوير النظام التربوي وحسن التخطيط له أداة . ذوبان وال انغالق

 املستويات، ووسيلة حتقيق األهداف يف كل مواجهة التحديات على كافة

امليادين، هلذا نال األمهية القصوى والصرامة الكربى يف التخطيط والتنفيذ 

  . )2007: لكحل(والتقومي 

ومن هنا ميكننا القول أن معرفة مدى تقدم أي جمتمع ترتبط باملكانة 

ون هنا أمام اليت يوليها هذا اتمع للتربية يف حتقيق تنميته الشاملة، ونك

حالتني؛ فإما أن تكون يف سلم األولويات حبيث تكون القاطرة اليت تقود 

وإن إدراك . التنمية، أو تكون أقل أمهية فتكون تابعة لغريها من ااالت

 التربوية للمكانة اليت حتتلها التربية من شأنه أن يوجهه يف بناء اتاملخطط

ات كما هو األمر يف احلالة األوىل، أو خمططه، حىت تبقى التربية يف قمة األولوي

 . ينبه إىل أمهيتها ودورها احملوري يف التنمية يف احلالة الثانية

ونقصد به هل هو وضع مستقر :  الوضع السياسي العام 3-6

يشجع على التطلع للتنمية، أم هو وضع مضطرب ينشد االستقرار؟ وهنا 

دون استقرارا سياسي، ويف هذا تصبح التنمية أقل أمهية، ذلك ألنه ال تنمية ب

احلالة فإن االهتمام يكون منصبا حنو إزالة أسباب عدم االستقرار، وبطبيعة 

احلال فإن الفرق كبري بني عمل املخطط التربوي يف جمتمع ينشد التنمية 

 شرطا يوهكذا جند االستقرار السياس. الشاملة، وبني جمتمع مهدد يف استقراره

، ففي األوضاع السياسية )1991زغلول ( ناجح مسبقا ألي ختطيط تربوي
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غري املستقرة يكتفي القائمون على النظام التربوي بتحقيق احلد األدىن من 

اخلدمات التربوية، املتمثلة بصفة أساسية يف استمرار املؤسسات التعليمية يف 

وال يفوتنا هنا أن نشري إىل أن االضطراب وعدم االستقرار ال . أداء دورها

كله بنفس الدرجة، ففي بعض احلاالت يؤدي االضطراب إىل زوال يكون 

الدولة نفسها كما هو احلال يف الصومال، ويف حاالت أخرى يكون 

االضطراب أقل مما يسمح ببقاء الدولة اليت تشرف على حتقيق أقل ما ميكن 

  . تقدميه من خدمات يف شىت ااالت

  معايري اقتصادية . 4

ج إىل متويل حىت تتحقق أهدافه، ولذا فإن إن أي نظام تربوي حيتا

املخطط اإلصالحي ينبغي أن ال يتعدى يف مضمونه القدرات االقتصادية للبلد 

فينبغي يف أي خطة تربوية مراعاة الشروط االقتصادية وعدم . الذي يطبق فيه

صياغة أهداف جليلة يف معناها ولكنها غري قابلة للتحقيق بسبب عدم توفر 

كما ينبغي على اخلطة أن تتضمن املواد والوحدات . زمة لذلكاملوارد الال

التعليمية اليت خترج متكونني حسب احلاجات االقتصادية للمجتمع وحسب 

فقد يكون يف حاجة إىل يد عاملة مؤهلة يف . طبيعة املرحلة التنموية اليت مير ا

لحة إىل كما قد تكون حاجته م. الزراعة أو الصناعة أو غريمها من ااالت

إطارات يف العلوم الدقيقة أو البيولوجية أو اإلنسانية، وال بد حينئذ أن حتتوي 

براجمه على ما يؤهله لتخريج ما حيتاجه اتمع من يد عاملة مؤهلة ومن 

  . إطارات ذات تكوين نوعي
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وعلى املخطط التربوي أن يكون على دراية باملعطيات االقتصادية 

املؤثرة يف وضع وتنفيذ اخلطة التربوية، ومن أهم العناصر االقتصادية اليت ينبغي 

  :على املخطط التربوي أن يكون ملما ا جند ما يلي

 يقصد بالدخل القومي العام ما ينتجه :الدخل القومي العام . 4-1

أي هو كجموع ). 1999:أمحد حممد الطيب(ن من ثروة قومية بلد من البلدا

املداخيل من املصادر املختلفة، سواء كانت ثروات طبيعية أو إنتاجات صناعية 

 ...  وزراعية وغري ذلك من مصادر صناعة الثروة

يقصد بتمويل التعليم املصادر اليت ميول ا : متويل التعليم . 4-2

تلف هذه املصادر باختالف اتمعات والنظم قطاع التربية والتعليم، وخت

 :السياسية واالقتصادية، وميول التعليم يف الغالب عن طريق مصدرين مها

وتتمثل يف القدر املخصص من امليزانية العامة : املصادر األساسية  •

للدولة لقطاع التربية والتعليم، وتشكل هذه املصادر النسبة الكربى من ميزانية 

 راجع بالدرجة األوىل إىل أن التعليم خاصة يف مرحلته اإللزامية التربية، وذلك

 . يعترب من اخلدمات الرئيسية اليت جيب على الدولة تقدميها للمواطنني

 وتشمل هذه املصادر كل مسامهة مالية من أفراد أو :املصادر الثانوية  •

 قطاعات خارجية، وجند من ذلك رسوم التسجيل وأقساط الدراسة، أو املنح

سواء ) عدا القروض(واهلبات اليت يقدمها األفراد، أو املساعدات اخلارجية 

كانت مساعدات مادية أو تقنية، تضاف إليها املسامهات احمللية اليت ال تؤخذ 

من ميزانية الدولة واليت يلجأ إليها يف حالة عجز الدولة على اإلنفاق على 

 . )2006: رمزي أمحد عبد احلي(التعليم 
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ويل التعاليم من العناصر االقتصادية األساسية اليت يستند عليها يعترب مت

املخطط التربوي، ألنه من خالل معرفة حجم األموال املرصودة لقطاع التربية 

والتعليم يستطيع أن يعرف احلدود اليت ينبغي أن تتوقف عندها خطته التربوية، 

 اليت ميكن حتقيقها وهذا حىت ال يكون ما يكون له ضربا من اخليال أو األحالم

 . على أرض الواقع

 ويقصد به معرفة معدل الدخل الفردي :الدخل الفردي . 4-3

للوقوف على مدى قدرة األفراد على التكفل بأعباء اإلنفاق لتلبية خمتلف 

وكلما كان معدل الدخل الفردي مرتفعا كلما كان ذلك مؤشرا . احلاجات

خلارج عن تلبية احلاجات الضرورية، قويا على حتمل أعباء اإلنفاق اإلضايف ا

ويكون ضمن هذا اإلنفاق ما يتعلق باجلانب التربوي من حيث توفري حاجات 

 .التلميذ للتعلم يف أحسن الظروف

يعترب معدل النمو مؤشرا هاما على الوضع : معدل النمو . 4-4

االقتصادي العام للبلد، فكلما كان هذا املعدل مرتفعا كلما دل ذلك على 

هية اقتصادية تنعكس على الوضع االجتماعي العام، وكلما كان منخفضا رفا

 . دل ذلك على وجود أزمة اقتصادية ستمتد آثارها إىل بقية ااالت

 مل تعد إشكالية التربية هل هي :التربية والنمو االقتصادي . 4-5

استثمار أم استهالك؟ مطروحة يف عاملنا املعاصر، ذلك ألنه بات يف حكم 

سلمات أن التربية تؤدي دورا كبريا بل حموريا يف عملية التنمية بشىت امل

جماالا، فعلى قدر قوة النظام التربوي كما ونوعا، على قدر ما نتنبأ تمع ما 

وقد ازداد اهتمام اخلرباء والباحثني باملردود االقتصادي للتربية . مبستقبل تنميته

  )2006: د عبد احليرمزي أمح(: لعوامل عدة نذكر منها ما يلي
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اإلدراك املتزايد ألمهية ودور التربية يف حتقيق النمو االقتصادي، خاصة  •

بعد أن أثبتت الدراسات أن التربية تعد أفضل استثمار وأحسن توظيف لرأس 

 املال البشري؛

 لإلنفاق على التعليم، مما جعل االهتمام يوجه داالرتفاع املضطر •

 لتربية؛بشكل أكرب للعائد االقتصادي ل

تعد التربية أفضل املصادر لزيادة أرباح األفراد، حبيث أصبح املستوى  •

 التعليمي خاصة يف عصر املعرفة يلعب دورا كبريا يف زيادة دخل األفراد؛

 أهم مصدر – الذي يعترب مثرة من مثار التربية –يعترب البحث العلمي  •

ل املقارنة بني من مصادر التنمية االقتصادية، وميكننا معرفة ذلك من خال

مستوى النمو االقتصادي يف الدول اليت يقوم اقتصادها على املعرفة كما هو 

احلال يف الدول املتقدمة وبني الدول اليت يقوم اقتصادها على الثروات الطبيعية 

 كما هو احلال يف كثري من الدول النامية؛

ع يعترب النظام التربوي حمضن اكتشاف وإعداد املواهب اليت تضطل •

 االقتصادية ىبالدور األكرب يف اإلبداع واإلنتاج العلمي الذي يزيد من القو

 للمجتمع؛ 

 مستواهم انك يضطلع النظام التربوي مبهمة إعداد األفراد مهما •

للتكيف مع ظروف العمل، خاصة أمام التغريات التقنية السريعة يف وسائل 

يمي للعامل مرتفعا اإلنتاج، وليس حمل خالف أنه كلما كان املستوى التعل

 كلما كانت قدرته على التكيف أفضل؛

إن النظام التربوي هو الذي يزود اتمع مبختلف حاجاته من الطاقات  •

العاملة، خاصة منها الكفاءات املؤهلة اليت حيتاجها اتمع يف تسيري التنمية 
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عا االقتصادية واالجتماعية، وال يتسىن تمع أن حيقق منوا اقتصاديا مرتف

  . بطاقات عاملة غري مؤهلة

  معايري تربوية . 5

قد تكون املعايري التربوية ذات طابع نفسي بيداغوجي تتعلق بصميم 

التعليمي، وهي أكثر املعايري اليت تركز عليها جل اإلصالحات، /الفعل التعلمي

وذلك لسهولة احلكم على النجاح أو الفشل املدرسي من خالل النتائج اليت 

فغالبا ما يالحظ بأنه يوجد ضعف يف التحصيل . ا التالميذيتحصل عليه

الدراسي يستدل عليه من نتائج االمتحانات الفصلية أو النهائية، فيطرح سؤال 

ما هي أسباب هذا الضعف، ليتم البحث عن حلول يتضمنها املخطط 

وغالبا ما تكون هذه احللول تغيري املناهج ومقاربات تصميمها، . اإلصالحي

حب ذلك من إعادة النظر يف طرق التدريس وأساليب التقومي وتكوين وما يصا

املعلمني يف االني التخصصي والبيداغوجي، وهذا لتحقيق تفاعل أكرب بني 

املعلم والتلميذ وللزيادة من دافعية التالميذ حنو التعلم، وبالتايل حتسني النتائج 

اغوجية ال يعين حبال من إن سهولة مالحظة الصعوبات النفسية البيد. الدراسية

األحوال التهوين من شأا، بل إن املطلوب هو مراعاة كل هذه الصعوبات يف 

  . اخلطة املستقبلية للوصول إىل أجنع احللول لتذليلها

كما ميكن أن تكون ذات طابع تربوي عام، وميكننا يف هذا اال 

 :ذكر العناصر الرئيسية التالية
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 ويقصد ا كل املؤسسات القائمة ذات :ة اهلياكل التربوي. 5-1

الصلة بالعملية التربوية من ذلك اخلريطة املدرسية، حبيث ينبغي أن تكون لدى 

املخطط التربوي صورة واضحة عن عدد املدارس وتوزيعها عرب املناطق 

كما جند من ضمنها مؤسسات ... واملراحل، ومدى استجابتها لعدد املتعلمني

يدان التربوي ومدارس تكوين املعلمني وكافة اهليئات اليت البحث اخلاصة بامل

 . تنص عليها القوانني والتشريعات املتعلقة بالنظام التربوي

يعترب املعلم حجر األساس يف النظام التربوي، : إعداد املعلمني . 5-2

فعلى قدر ما يكون مستوى تكوينه مرتفعا على قدر ما ينعكس ذلك إجيابا 

ميذ ومردودهم، وهو ما يعين يف النهاية جناح النظام التربوي يف على نتائج التال

هلذا فإنه حري باملخطط التربوي أن يكون على اطالع . حتقيق أهدافه التعليمية

واسع بربامج تكوين املعلمني ومدى توفر املؤسسات التكوينية على كل 

علمني شروط جناح هذا التكوين، وذا فإنه يكون صورة واضحة عن إعداد امل

ومدى االهتمام م، ويعرف النقائص املوجودة حىت يقدم االقتراحات الالزمة 

 . والتعديالت الكفيلة برفع مستواهم وحتسني أدائهم

:  وجند ضمن هذه املعطيات ما يلي:املعطيات التربوية الكمية . 5-3

 )2006: رمزي أمحد عبد احلي(

ن توزيع السكان  وتتضم:معلومات عن املستوى التعليمي للسكان  •

حسب املستويات التعليمية ومعرفة العدد يف كل مستوى، تضاف إليها نسبة 

ومن ... األمية يف اتمع، وتفاوت املستوى التعليمي حسب اجلنس واملناطق

شأن هذه املعلومات أن توجه املخطط التربوي للفئات اليت حتتاج اهتمام أكرب 

ن املستوى التعليمي ال يساير ويقترح كيفية حل املشكالت كلما وجد أ
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متطلبات التنمية وتطلعات اتمع لرفع مستوى أفراده حسب حاجاته 

 . والقضاء على األمية وغريها من اآلفات ذات الصلة باجلانب التعليمي

 وهو ما سبقت اإلشارة إليه يف :معلومات عن املؤسسات التربوية  •

تساعد املخطط يف حتديد اهلياكل التربوية، ومن شأن هذه املعلومات أن 

احتياجات النظام التربوي هلذه املؤسسات حسب املستوى التعليمي 

 ... والتقسيمات اإلدارية والكثافة السكانية

 ويقصد ا :معلومات عن املعلمني وعن سائر املوظفني يف التعليم  •

معرفة عدد العاملني يف سلك التعليم من معلمني ومساعدين تربويني وموظفني 

وتشمل هذه املعلومات عدد املعلمني يف كل مرحلة ... اريني وغريهموإد

تعليمية موزعني حسب السن واجلنس واملؤهالت واألقدمية واملرتبات، 

...). وفاة، تقاعد، استقالة، هجرة(تضاف إليها معرفة وضعيتهم جتاه اخلدمة 

ه كما تشمل ما يتعلق بالعاملني يف اإلدارة واإلشراف التربوي والتوجي

إن اهلدف من هذه املعلومات يتمثل أساسا يف حتديد احلاجة العددية . املدرسي

هلذه األصناف يف املستقبل، وبالتايل تكون الصورة واضحة عند املخطط 

 . التربوي يف اقتراحاته املتعلقة ذا العنصر اهلام

 يعترب هذا العنصر من أهم عناصر املعلومات :معلومات عن املتعلمني •

للتخطيط التربوي، ذلك لكون بقية العناصر من مؤسسات تعليمية الكمية 

وجند ضمن هذه . ومعلمني وإداريني ترتبط ارتباطا وثيقا ذا العنصر

 : املعلومات

 وتوزيعهم حسب اجلنس والسن املدارس  عدد التالميذ املوجودين يف  •

  واملستوى واملنطقة؛ 
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 بة االلتحاق؛  عدد التالميذ يف مرحلة التعليم اإللزامي ونس •

 عدد التالميذ والطالب املتخرجني سنويا يف كل مرحلة، موزعني حسب 

 اجلنس والسن؛ 

  نسبة التالميذ يف كل من التعليم العام والتقين واملهين؛ •

 عدد طلبة اجلامعات، وتوزيعهم حسب اجلنس والسن واالختصاص،  •

 .. .مع معرفة نسبتهم إىل جمموع املتخرجني من التعليم الثانوي

 .  نسب النجاح يف كل مرحلة ونسب الرسوب والتسرب •

ويقصد ا التربية اليت : معلومات عن التربية خارج نطاق املدرسة  •

متارسها املؤسسات غري الرمسية مثل املساجد والكشافة واجلمعيات واألحزاب 

... ووسائل اإلعالم ودور الشباب ومراكز حمو األمية واملكتبات واملتاحف

 :علومات التربوية الكمية املتعلقة ذا العنصر ما يليوتشمل امل

 عدد املؤسسات املمارسة للتربية خارج املدرسة مع توزيعها حسب  •

 ...الصنف وقدرة االستقطاب

 من هذه املؤسسات موزعني حسب السن ن عدد األفراد املستفيدي •

 ... واجلنس واملستوى التعليمي واملنطقة

سسات ومستواهم التعليمي وشروط  عدد املؤطرين يف هذه املؤ •

 . ممارستهم هلذا النشاط، ومعرفة وضعيتهم هل هم متطوعون أم أجراء

 مستوى اإلنفاق األسري على تعليم أبنائهم وخاصة ما تعلق منه  •

 ... بالدروس اخلصوصية، واقتناء الكتب والوسائل التعليمية املختلفة
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م التربوي حىت يكون إن النظا: املعطيات التربوية الكيفية . 5-4

عنصرا حموريا يف حتقيق التنمية ال ينبغي أن يقتصر على العناصر الكمية فقط، 

بل البد عليه أن يهتم باجلانب الكيفي الذي يصب يف حتقيق التعليم النوعي 

الذي ميكن اعتباره بعد توفر الشروط الكمية احملك احلقيقي الذي ميكننا 

النظام التربوي، ومن أهم املعلومات ذات بواسطته احلكم على مدى فعالية 

الطابع الكيفي اليت ينبغي على املخطط التربوي أن يكون ملما ا، جند ما 

 1)2006: رمزي أمحد عبد احلي(: يلي

 إن دراسة األهداف التعليمية املسطرة تعطي :أهداف التعليم  •

بصفة للمخطط التربوي فكرة واضحة عن املسار احملدد للسياسة التربوية 

وينطلق املخِطط يف صياغة خطته من خالل الوقوف على مدى حتقيق . عامة

. األهداف املسطرة، ومدى قابلية الواقع بكل جماالته لتحقيق أهداف جديدة

واألنظمة التربوية متفاوتة يف أهدافها التربوية بني من يركز على اجلانب 

م املخطط التربوي الكمي ومن يتجاوز ذلك إىل حتقيق أهداف نوعية، وما يه

يف كل هذا األمهية الكبرية اليت حتتلها األهداف يف توجيه القائمني على النظام 

التربوي حنو توفري خمتلف الوسائل الكفيلة بتحقيقها، من هياكل ومناهج 

وميكننا القول يف هذا اال أنه كلما كانت . ووسائل تعليمية وغريها

حقيق، كلما مسح ذلك للمخطط التربوي األهداف السابقة واقعية وقابلة للت

أن حيدد أهدافا جديدة تزيد من مستوى أداء النظام التربوي على كافة 

 . املستويات

                                                 
1  -
����دة �� ا����� ���� ا����"�� !  ا���%"$  اآ�1�),$ ��0� ا��/.��ت ا�,"�"+، أ�� ا�)�ح وا�  �� ا�

 . !"6/7 5/"4 ا���0�د ا�3�ص
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 تتمثل أمهية املناهج الدراسية يف كوا احملك :املناهج الدراسية  •

العملي األدائي للحكم على مدى حتقق األهداف التربوية، وهي املادة املعرفية 

وعلى املخطط التربوي أن يكون مطلعا اطالعا جيدا . ا املتعلموناليت يتزود 

على هذه املناهج، وحيدد مستواها ومدى قدرة املتعلمني على استيعاا، وهذا 

حىت تكون خطته مبنية على أسس سليمة فيما يتعلق باجلانب املعريف 

 . والسلوكي للتالميذ

الحات التربوية  غالبا ما تتضمن اإلص:هيكلة التعليم وتنظيمه  •

 مت الشاملة إعادة النظر يف هيكلة التعليم، كما وقع مؤخرا يف اجلزائر حيث

تغيري مدة التعليم االبتدائي من ست إىل مخس سنوات ومدة التعليم املتوسط 

من ثالث إىل أربع سنوات، وأعيد تنظيم الشعب يف التعليم الثانوي، وهي 

 املخطط التربوي إىل معرفة مدى وحيتاج. كلها تغيريات هيكلية وتنظيمية

حاجة النظام التربوي إىل هيكلة وتنظيم جديد للتعليم، وال يتسىن له ذلك إال 

إذا تأكد من عدم فعالية اهليكلة احلالية، بناء على معطيات نفسية بيداغوجية 

 ... واقتصادية واجتماعية

امة على  تعترب الوسائل التعليمية من املؤشرات اهل:الوسائل التعليمية  •

مدى تطور النظام التربوي، فكلما كانت هذه الوسائل مواكبة للتطورات 

ة ياحلاصلة ومؤدية لنتائج أكثر إجيابية كلما أمكننا احلكم على العملية التعلم

التعليمية أا يف الطريق الصحيح من حيث األداء، وعلى املخطط التربوي أن 

  تلتزم أن ةطي حديثة شريراعي يف خطته ضرورة إدخال وسائل تعليمية

اهليئات الوصية على توفريها وحتقق كفاءة املعلمني يف حسن استخدامها، ويف 
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حالة العكس فإنه يقدم بدائل متكن من التحسني التدرجيي يف نوعية الوسائل 

 . وضمان استعماهلا على الوجه املطلوب

ته،  لقد أصبح التسيري اإلداري علما قائما بذا:اإلدارة املدرسية  •

واملدير الناجح هو الذي يستطيع أن يتحكم يف فريقه البيداغوجي ويوجهه 

ومن مستلزمات اخلطة اجليدة أن . التوجيه السليم حنو السري احلسن للمؤسسة

 التسيري احلالية، حىت يعرف ما هي التعديالت بيكون املخطط ملما بأسالي

ة بطرق أكثر حتقيقا لعالقة اليت ينبغي القيام ا من أجل تسيري اإلدارة املدرسي

تفاعلية قوية بني اإلدارة واملستخدمني من جهة، وبينها وبني التالميذ من جهة 

 . أخرى

 الكتاب املدرسي وسيلة تعليمية ال ميكن االستغناء :الكتب املدرسية  •

ناهج الدراسية، حبيث تتناول بشكل عملي كل ما امل جتسيد وسيلة عنها، وهي

ويعترب للتلميذ واجهة املادة اليت يدرسها فلكما . ملناهجمت ختطيطه يف هذه ا

. كان جيدا من حيث الشكل واملضمون كلما مسح ذلك للتلميذ بتعلم أفضل

وعلى املخطط التربوي أن يكون صورة واضحة حول هذه الكتب، حىت 

يعرف املكانة اليت أن حتتلها يف خطته، فهل ينصح بتغيريها أم بتعديلها أم 

لى ما هي عليه، وال يتأتى له ذلك دون تقييم الكتب احلالية وتقدمي بإبقائها ع

 . املربرات العلمية إلجراءات اليت نصح باختاذها

 ويف هذا :االعتناء باملوهوبني واملتفوقني وذوي االحتياجات اخلاصة  •

اال ينطلق املخطط التربوي من املشكالت الواقعية يف التعامل مع هذه 

فهل ختصص هلم . قتراحات الكفيلة بتحديد كيفية االعتناء مالفئات ليقدم اال

مؤسسات خاصة أم يدجمون يف املؤسسات العادية ويفصلون عن بقية 
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التالميذ، وما هو نوع التكوين الذي يتلقاه معلموهم؟ إىل غري ذلك من 

 . التساؤالت اليت ينبغي أن جييب عليها إجرائيا يف خمططه التربوي

 ال ميكن حتقيق نظام تربوي فعال :وكيفية تكوينهم مستوى املعلمني  •

ويف هذا اال على املخطط . دون االهتمام مبستوى املعلمني وكيفية تكوينهم

التربوي أن يدرس بعمق واقع تكوين املعلمني وشروط توظيفهم، ويقف على 

تأثري هذا الواقع يف مستوى حتصيل التالميذ وحتقيق األهداف التعليمية، 

 تبعا لذلك كيفية الرفع من هذا املستوى ومدى ضرورة تغيري برامج ويقترح

التكوين وشروط التوظيف حىت حيقق النظام التربوي أهدافا أفضل فيما يتعلق 

 . بتحسني مستوى املتعلمني

  معايري عاملية. 6

إن أي جمتمع ال ميكنه أن يعيش منغلقا على ذاته، معرضا عن كل ما 

ويف عصرنا احلايل فإنه . ات على املستوى العاملييدور حوله من أحداث وتغري

. ال ميكن ألي جمتمع أن يبقى معزوال عن التأثريات العاملية حىت ولو أراد ذلك

فالعوملة قد فرضت نفسها، وال ميكن ألي جمتمع أن يبقى مبنأى عن تأثرياا، 

اسية والتأثريات العاملية تتخذ أشكاال خمتلفة، سي. وبالتايل التعامل معها

واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية، وال بد على النظام التربوي أن يكون يف 

وقد تكون التأثريات . املكانة اجلدير ا يف التعامل مع خمتلف هذه التأثريات

العاملية سلبية، إذا كانت حتمل ما يهدد اتمع واستقراره على كافة 

ائل احلد من هذه التأثريات، املستويات، والبد حينئذ من حتديد طرق ووس

كما أن هذه التأثريات قد تكون ذات طابع إجيايب إذا كان مضموا تقنيا 

وأداتيا مفيدا، وبالتايل ال بد من االطالع على خمتلف نتائج األحباث والتجارب 
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اليت تفيد جمتمعنا يف حل بعض مشكالته التربوية، من ذلك االستفادة من 

ياغة املناهج والنظريات النفسية التربوية املعاصرة املقاربات احلديثة يف ص

وتوظيف الوسائل التعليمية احلديثة، مع اإلشارة إىل ضرورة التعديل والتكييف 

 . كلما تطلب األمر ذلك
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  خالصة

حاولنا يف هذا الفصل حتديد خمتلف املعايري اليت توجه عملية التخطيط 

وجاءت على . سجما ومستجيبا للواقع بكل مكوناتهالتربوي، حىت يكون من

رأس هذه املعايري احلضارية التارخيية وما تشكله خصوصيات اتمع وانتمائه 

وهويته، مث جاءت املعايري االجتماعية ورأينا فيه أن كل خطة تربوية البد هلا 

دد إذا أراد واضعوها ومنفذوها النجاح يف مهمتهم أن تنطلق من الواقع وأن حت

حجم ونوع املشكالت االجتماعية اليت تسعى حللها وتبني كيفية الوصول إىل 

وبعد ذلك تطرقنا للمعايري السياسية وما متثله من أمهية يف التصور . ذلك احلل

العام للخطة مبا حيقق األهداف املنسجمة مع بقية املعايري، إذ أن اخلطة التربوية 

مث تعرضنا للمعايري االقتصادية . ال التربويتعرب عن التوجه العام للدولة يف ا

 تتضمنه من واقع اقتصادي وإمكانات مادية كفيلة بتوفري كل و عنه وما تعرب

واحتوى املبحث املوايل على املعايري التربوية وما . املتطلبات املالية لتنفيذ اخلطة

 اهيرتبط ا من هياكل وموارد بشرية ووسائل تعليمية ومناهج دراسية وغري

من املكونات اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار أثناء وضع اخلطة التربوية حىت 

تكون مستجيبة ملتطلبات اإلصالح والتغيري حنو األفضل الذي ينشده النظام 

وأخريا ذكرنا املعايري العاملية ذلك ألن اتمعات وأنظمتها التربوية مل . التربوي

د من مواكبة التطورات واالستفادة من تعد معزولة عن بقية العامل، فال ب

ونرى أن املعايري . خربات الغري مع احملافظة على اخلصائص احلضارية للمجتمع

اليت تناولناها تتضمن إىل حد بعيد كل الشروط الكفيلة ببناء خطة تربوية فعالة 

  . وتطبيقها على أحسن وجه ممكن
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  متهيد

التخطيط التربوي سلسلة متصلة احللقات، حبيث ترتبط مراحله فيما 

واملخطط . بينها، فتكون كل مرحلة متأثرة بسابقتها وحمضرة لالحقتها

التربوي ال ينطلق من فراغ بل البد أن تكون مجلة من املعطيات حيدد من 

ع بعد ذلك يف خالهلا كل ما ميكن أن ينتظره اتمع من النظام التربوي، ليشر

صياغة خطته التربوية يتبعها مبراقبة تنفيذ هذه اخلطة حىت يتمكن يف األخري من 

إصدار حكمه على اخلطة بعد وصوهلا إىل مرحلتها النهائية، وهو ما يشكل 

 سجله من نقائص ما عنده منطلقا لبناء خطة جديدة يتجنب يف صياغتها كل

ننا جند أن كل خطة تربوية متر خبمس وبناء على ما سبق، فإ. يف اخلطة السابقة

  :مراحل أساسية ميكننا تناوهلا كما يلي

  البحث واالستقصاء . 1

الوضع االجتماعي : "ويف هذه املرحلة يقوم املخطط التربوي بدراسة

والتعرف على أهم البىن االقتصادية . واالقتصادي والسكاين داخل اتمع

ا تتم فيها دراسة الوضع التعليمي من كم". واالجتماعية والسكانية والتربوية

كافة جوانبه من أجل معرفة مواطن القوة ومواطن الضعف ومعرفة مدى حتقق 

أهداف اخلطة السابقة، وكذلك الوقوف على أهم مؤسساته وكافة مكوناته 

وتقييم كل منها خاصة ما تعلق منها باملناهج الدراسية والوسائل التعليمية 

رمزي (...توجيه واإلشراف التربوي واألبنية املدرسيةواإلدارة املدرسية وال

 إن هذه املرحلة تعترب مرحلة أساسية من مراحل ).2006: أمحد عبد احلي

التخطيط التربوي، تظهر فيها مدى قدرة املخطط التربوي على القيام بالبحث 
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واالستقصاء وفق الشروط العلمية واملنهجية اليت ينبغي أن تتوفر يف كل حبث 

كما تظهر مهارته يف مجع املعلومات وتبويبها وتنظيمها . هذا النوعمن 

وتصنيفها حسب أمهيتها يف بنية النظام التربوي، وحسب اخللل املوجود يف 

فتكون هذه الدراسات االستقصائية مبثابة اخلطوة املفتاحية اليت . كل مكوناته

  . تتوقف عليها صرامة ودقة ما سيقوم به يف املراحل التالية

  حتديد االحتياجات املستقبلية. 2

 اوترتبط هذه االحتياجات بكل متطلبات التنمية الشاملة اليت ينتظره

رمزي (: وميكننا حتديد هذه االحتياجات كما يلي. اتمع من كافة القطاعات

  1)2006: أمحد عبد احلي

 البد أن تكون :احلاجة إىل القوى العاملة املتعلمة واملتدربة . 2-1

دي املخطط التربوي خريطة توزيع القوى العاملة املتدربة حسب بني ي

. مستوياا واختصاصاا، ليقف على خمتلف احتياجات اتمع من هذه القوى

ومن شأن هذه املعاينة أن متكنه من احلكم على مدى حتقق األهداف املدرجة 

الة سريها يف اخلطة السابقة، ليبين أهدافا جديدة قد تكون مكملة لألوىل يف ح

يف االجتاه الصحيح، أو قد تتضمن تغيريات جوهرية إذا وقف على خلل كبري 

ويؤثر حتديد االحتياجات للقوى العاملة املتعلمة واملتدربة تأثريا . يف حتقيقها

كبريا على املخطط التربوي العام، ذلك ألن أغلب املتخرجني من النظام 

من الضروري حتديد االحتياجات التربوي ينتمون هلذه الفئة، ومن هنا كان 

بشكل عددي، ليتم بعده اقتراح اإلجراءات العملية لتلبية هذه االحتياجات، 
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سواء يف الشعب العلمية والتخصصات أو املناهج والربامج التكوينية أو 

 ... املعلمني واملكونني الذين يلقى على عاتقهم تطبيق املناهج والربامج

 حيتل النظام التربوي مكانة حمورية :ع احتياجات تنمية اتم. 2-2

بني القطاعات املعنية بتنمية اتمع وتطويره، لذلك فإن كل عملية تنموية 

يتوقف جناحها بنسبة كبرية على مدى فعالية النظام التربوي يف حتقيق األهداف 

وإن الطابع الشمويل للتنمية يتطلب من النظام . ذات الصلة بتنمية اتمع

رفع املستوى التعليمي للمواطنني إىل أقصى حد ممكن، كما يتطلب التربوي 

منه تكوينا نوعيا من شأنه أن يليب حاجات اتمع من املوارد البشرية املؤهلة 

 . لتنفيذ اخلطة التنموية على أحسن وجه

ال ينبغي أن تركز : احلاجة إىل النخب العلمية واملبدعني . 2-3

لكمي فقط، بل البد أن تعطي األمهية الكربى اخلطة التربوية على اجلانب ا

لتخريج النخب العلمية واملبدعني القادرين على مواجهة مشكالت اتمع 

وعلى املخطط التربوي أن حيسن تقدير حاجة . وتقدمي احللول املناسبة هلا

اتمع هلذه النخب مراعيا يف ذلك مدى توفر الوسائل املادية واملوارد البشرية 

وما ميكن تسجيله يف املخططات التربوية عرب العامل، أن .  بتخرجيهاالكفيلة

الدول األكثر تطورا تعطي أمهية كربى هلذه احلاجة، وذلك راجع من جهة 

للتطور التكنولوجي والعلمي الكبري الذي تعيشه، ومن جهة أخرى إلدراك 

طاء املخططني فيها أنه ال جمال للمحافظة على هذا التطور والرقي دون إع

األمهية الكربى هلذه النخب، ألا وحدها دون سواها القادرة على مواجهة 

املشكالت حبلول مبتكرة، جتعل اتمع حمافظا على تطوره واستقراره السياسي 

 . واالقتصادي واالجتماعي



 مراحل التخطيط التربوي : ثالثالفصل ال 

 

 72

يعترب تطوير النظام : احتياجات تنمية التعليم وتطويره . 2-4

يط التربوي، ألننا ملا نكون بصدد وضع التعليمي من املقاصد الكربى للتخط

خطة تربوية، فإننا نكون بكل تأكيد بصدد تقدمي الصورة اليت تكون عليها 

التربية يف املستقبل، ويف هذه احلالة فإن هذه اخلطة تتضمن جتاوزا لكل 

وكنموذج للدراسات املتعلقة . السلبيات املوجودة يف الوضع التعليمي الراهن

بلي لتنمية وتطوير التعليم يف العامل العريب نذكر ما أورده بتقدمي تصور مستق

الدكتور عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل يف دراسته حول التربية يف العامل العريب 

يف القرن احلادي والعشرين، حيث ذكر احملاور الكربى لتحديث املنظومة 

 )2002السنبل (: التربوية العربية وتغيريها، وقد جاءت هذه احملاور كما يلي

 التأكيد على ثوابت األمة وموروثها وخصوصياا الثقافية؛ •

 تطوير جودة النوعية يف التربية؛ •

 جتديد غايات التربية ومراميها؛ •

التأكيد على مبادئ املرونة واجلاذبية عند الوفاء بااللتزام اجلماعي  •

 حيال اإلعالن العاملي حول التربية للجميع؛

 ربية وحمتواها؛التغيري يف مضامني الت •

األخذ مببادئ التربية احلديثة املبنية على االنفتاح والدميقراطية  •

 والشراكة؛

 تطوير األوضاع املهنية للمعلمني؛ •

بناء مدارس مفتوحة للجميع يف ضوء مفهوم أن املدرسة مركز  •

 لإلبداع وأداة من أدوات تطوير اتمع؛

 الشراكة اتمعية لعالج أزمة متويل التعليم؛ •
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إعادة النظر اجلذرية يف نسق التعليم وتعزيز دور العمل العريب  •

 . املشترك

وذا جند أن النظام التربوي ينبغي أن يكون هو نفسه حمل نظرة 

مستقبلية، ألنه بدون تطوير النظام التربوي وإصالحه، ال نتوقع الوصول إىل 

 . نتائج أفضل يف بقية ااالت

املخطط التربوي أن جيعل خطته  على :احتياجات التمويل . 2-5

. واقعية وقابلة للتنفيذ، ومن شروط قابلية التنفيذ توفر املوارد املالية الالزمة

ومن هنا فإنه على املخطط أن حيدد بدقة القيمة املالية اليت يتطلبها تنفيذ اخلطة، 

ويقترح يف بعض األحيان مصادر أخرى للتمويل غري ميزانية الدولة، كالتمويل 

االقتصادية العامة واخلاصة، وغالبا ما يتم اللجوء تتمعي وإشراك املؤسساا 

 . إىل هذه االقتراحات يف حال عجز ميزانية الدولة

 يعيش :مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية احلاصلة . 2-6

العامل منذ احلرب العاملية الثانية ثورة تكنولوجية وعلمية كبرية، جعلت من 

التطورات أمرا حتميا لكل من أراد أن يلتحق بركب التطور مواكبة هذه 

وقد ازدادت هذه التطورات تأثريا . ومبستوى الرقي الذي يشهده العامل املتقدم

مع التقدم اهلائل الذي يشهده عامل االتصال خاصة ما تعلق منه بشبكة 

 االنترنت والفضائيات وغريها من الوسائل اليت جعلت العامل حيزا ضيقا من

حيث سرعة انتقال املعلومة من بلد آلخر ومن قارة ألخرى، حىت أصبحت 

كل هذا االنفجار املعريف جعل . املستجدات تصل إىل املستقبلني حلظة وقوعها

األنظمة التربوية حتتل الريادة من حيث املسؤولية على مواكبة ما حيدث يف 

نبهرين باآلخر، البلدان املتطورة، وهذه ليس دف ختريج أفراد مقلدين وم
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وإمنا من أجل اإلبداع والوصول إىل حلول مبتكرة ملشكالتنا اخلاصة على 

كل هذا يتطلب الدراسة العميقة ملستوى التطور ومدى قابلية . كافة األصعدة

النظام التربوي الستيعاب جتديدات يف إدارته ومناهجه واألطراف املختلفة اليت 

 . يةيقع على عاتقها تنفيذ اخلطة التربو

إن التغري خاصية من : مواكبة التغريات الداخلية واخلارجية . 2-7

خصائص اتمعات البشرية، فهي ليست مستقرة على حال، وكما تكون 

ومن أمثلة التغريات الداخلية اليت . هذه التغريات داخلية فقد تكون خارجية

ت من النظام وقعت يف اجلزائر جند التحوالت السياسية واالقتصادية، فقد انتقل

األحادي إىل النظام التعددي كما انتقلت من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد 

ومن أمثلة التغريات اخلارجية جند األزمات االقتصادية اليت يعيشها . السوق

النظام العاملي وما صاحب ذلك من تأثري على أسعار املواد األساسية مثل 

كما جند تغريات كبرية .  املستوردةاحلبوب والدواء وخمتلف املنتجات الغذائية

كل . 2001 سبتمرب 11على مستوى العالقات الدولية خاصة بعد هجمات 

هذه التغريات ذات التأثري الكبري وما شاها ينبغي أن يكون املخطط التربوي 

على اطالع واسع عليها، حىت يدخل يف خطته التعديالت واإلضافات املناسبة 

التربوي ابن عصره يعاجل مشكالته ويتعايش معها من أجل أن يكون النظام 

وهذا بطبيعة احلال يف ظل االحترام الصارم للمبادئ الكربى اليت يقوم عليها 

اتمع، حىت يكون جمتمعا معتزا بانتمائه ويف نفس الوقت يواكب ما حيدث 

  . من تغريات داخليا وخارجيا

 نقدم هذا النص املأخوذ ويف اية تقدمينا هلذه املرحلة وتعميما للفائدة

من دراسة أحد مستشاري اليونسكو حول التخطيط التربوي يف إفريقيا، 
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والذي تناول فيه بعض االحتياجات املستقبلية لألنظمة التربوية يف هذه القارة 

)1991 Vinyagum Chinapah" :( إن أردنا فعال أن نعيد النظر

  : يف االعتبار النقاط التاليةجديا يف املشكالت القائمة، وجب علينا أن نأخذ

ينبغي االهتمام بكل ما يتعلق بصحة التالميذ وقدرم على التعلم،  -

وبكفاءات املدرسني ومعنويام، ومبالئمة الكتب واملواد التعليمية، وباختيار 

 . لغة التعليم

إن حتسني إدارة النظام التعليمي وختطيطه واشتغاله يفترض حتديدا  -

 . اف، ومشاركة اموعات املعنية على مجيع املستوياتوصياغة أوضح لألهد

ينبغي النظر يف تقوية وترشيد األساليب املدرسية والالمدرسية حملو  -

األمية، مع التشديد على مبدأ التكامل بني حمو أمية الكبار والتعليم 

 ... االبتدائي

ة يف ينبغي إعادة بناء املناهج الدراسية فندخل فيها مبادئ أساسية واقعي -

جمال علم البيئة، ونعىن باختيار اللغة، سواء ألغراض التعليم أو لصيانة اللغات 

 . احمللية

ينبغي املثابرة على تكثيف أنشطة البحث والتقييم املالئمة يف اال  -

التربوي، وعلى االستغالل املنهجي لنتائج البحث العلمي والثقايف 

إلحاطة ا والتغلب والتكنولوجي لكشف بعض من مشكالت القارة وا

 ". عليها
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  صياغة اخلطة التربوية. 3

تعترب هذه املرحلة أهم مرحلة من مراحل التخطيط التربوي، فهي 

املرحلة اليت توظف فيها املعطيات اليت مت تناوهلا يف املرحلتني األوىل والثانية، 

. وهي تتضمن يف نفس الوقت كل مؤشرات جناح أو فشل املرحلتني األخريتني

فهي مرحلة احلسم وهي املرحلة اليت تظهر فيها كفاءة املخطط يف توظيف ما 

بني يديه من معطيات ويف تقدير كل ما حتتاج إليه خطته يف املستقبل، هلذا فإن 

تناولنا هلذه املرحلة سيكون أكثر تفصيال من غريها، وسيكون هذا التناول من 

  :خالل العنصرين الرئيسيني التاليني

 ويكون هذا املشروع يف :اد مشروع اخلطة التربوية إعد. 3-1

شكل تقرير أويل يتضمن االقتراحات اليت انتهت إليها اهليئة املكلفة بوضع 

اخلطة التربوية، وذلك انطالقا من املبادئ الكربى اليت يقوم عليها اتمع، ويف 

 اليت يتطلبها ضوء السياسة التربوية املعتمدة واملوارد الروحية والبشرية واملالية

رمزي أمحد (: تنفيذ اخلطة التربوية، ويتضمن مشروع اخلطة العناصر التالية

 )2006: عبد احلي

بيان املبادئ واملعتقدات العامة اليت انطلق منها املخططون التربويون " •

 يف وضعهم خلطة؛

 بيان األهداف واملرامي العامة؛ •

 ة؛بيان األولويات واالجتاهات العامة واخلاصة للخط •

عرض لتطورات التعليم يف املاضي ولإلجنازات اليت مت حتقيقها يف  •

املاضي وجلوانب النقص يف التعليم اليت حاولت اخلطة أن تكملها وتصلحها 

 وتتالفاها؛
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بيان الحتياجات قطاعات التنمية املختلفة من القوى العاملة على  •

 اختالف مستويات تعليمها وتدريبها خالل سنوات اخلطة؛

 أعداد الطالب املطلوب قبوهلم يف خمتلف أنواع ومراحل التعليم حتديد •

 خالل مراحل سنوات اخلطة؛

حتديد ما حيتاجه التعليم خالل سنوات اخلطة من معلمني ومبان  •

 وفصول مدرسية وكتب وجتهيزات مدرسية؛

حتديد التغريات الكمية والنوعية واهليكلية اليت يراد إدخاهلا يف فترة  •

ج وبرامج التعليم وطرقه وأساليبه ووسائله وإدارته وأجهزته اخلطة على مناه

 من بيان للمشروعات والربامج اليت يتطلبها حتقيق أهداف ومرامي اخلطة؛

 حتديد وسائل تنفيذ اخلطة؛ •

 ". بيان للتقديرات املتوقعة لتكلفة اخلطة •

قسم حممد سيف : خطوات إعداد مشروع اخلطة التربوية . 3-2

رمزي أمحد عبد (: اخلطة التعليمية إىل ست خطوات كما يليالدين فهمي إعداد

  )2006: احلي

حتديد األهداف العامة خلطة التعليم يف إطار األهداف العامة للتعليم، " •

 وقي ضوء الظروف اخلاصة اليت مير ا اتمع الذي يتم فيه التخطيط؛

مسح ودراسة املوقف التعليمي القائم ضمن اإلطار االجتماعي  •

 قايف والسياسي واالقتصادي للمجتمع؛والث

حتديد األهداف التفصيلية خلطة التعليم يف ضوء األهداف العامة خلطة  •

 التعليم، ويف ضوء املوقف التعليمي القائم؛
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حتديد التغريات اهليكلية واملنهجية يف نظام التعليم، مبا جيعله قادرا على  •

 تلبية االحتياجات التعليمية املستقبلية؛

كلفة اخلطة التعليمية يف ضوء معدالت خاصة لتكلفة الوحدة تقرير ت •

 اليت قد تكون التلميذ أو الفصل أو املدرسة يف كل مرحلة تعليمية؛

 ". حتديد الوسائل الواجب استخدامها لوضع اخلطة موضع التنفيذ •

  )2006: رمزي أمحد عبد احلي(: وقسمها غريه إىل اخلطوات التالية

 ف العامة للخطة؛التحديد األويل لألهدا" •

ترمجة األهداف األولية العامة للخطة إىل أهداف تفصيلية أكثر  •

 حتديدا؛

 مجع البيانات واملعلومات الالزمة للحكم واالختيار واختاذ القرارات؛ •

 حتديد الوسائل البديلة اليت ميكن عن طريقها حتقيق األهداف املختارة؛ •

ديد الوسيلة املثلى اليت التقومي النسيب للوسائل البديلة املختلفة وحت •

تكون نسبة املنتج منها إىل املوارد املستخدمة فيها هي أعلى النسب باملقارنة 

 حتديدها ودراستها؛ متبالوسائل األخرى اليت 

إعادة النظر يف اختيار احلل األمثل على أساس ما يتوافر من بيانات  •

 ومعلومات جديدة؛

راحات إلصدار قرارات جيري ترمجة احلل املختار إىل جمموعة من االقت •

  ". تنفيذها يف املستقبل

رمزي أمحد (: كما جندها مقسمة بشكل أعمق إىل اخلطوات التالية

  )2006: عبد احلي
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: دراسة الوضع االجتماعي واالقتصادي والسكاين داخل اتمع •

حيث تذكر البيانات املتعلقة باالجتاهات العامة للبنية االجتماعية وخصائص 

الجتماعي وشبكة العالقات االجتماعية وتوزيع األدوار االجتماعية النظام ا

وتلك املتعلقة بالتركيب السكاين والفئات ... والتنظيمات املوجودة يف اتمع

املدن واألرياف،  علىالعمرية للسكان ومعدل النمو السكاين وتوزيع السكان 

راد الطاقة العاملة وأيضا البيانات الدالة على الوضع االقتصادي من توزيع أف

 ... على قطاعات النشاط االقتصادي ومعرفة الدخل القومي العام ودخل الفرد

 وتكون هذه الدراسة شاملة جلميع :دراسة الوضع التعليمي  •

مكوناته وحتليله حتليال علميا ميكن من الوقوف على مواطن القوة والضعف 

 :ليةفيه، وينبغي أن تركز هذه الدراسة على العناصر التا

 أهداف النظام التعليمي ونتائجه؛ •

 خطط ومناهج الدراسة يف مراحل التعليم وفروعه؛ •

 الطرق املتبعة؛ •

 التوجيه التربوي واإلدارة التربوية؛ •

 األبنية املدرسية؛ •

 اهليئة التعليمية واهليئة اإلدارية واملوظفني؛ •

 الوسائل التعليمية؛  •

رسية والتجهيزات اخلدمات املادية للتعليم مبا فيها الكتب املد •

 واألثاث؛

 . متويل التعليم والنفقات ومصادر التمويل وتوزيع النفقات •
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 :حتديد احتياجات اتمع من القوى العاملة املتعلمة واملتدربة   •

سبق أن ذكرنا يف املرحلة الثانية ضرورة حتديد هذه االحتياجات بصفة عامة، 

ون حمددة حتديدا دقيقا، ويف هذه اخلطوة فإن هذه االحتياجات البد أن تك

حىت متكن اخلطة التربوية من سد االحتياجات يف هذا اجلانب وإحداث 

التغريات االجتماعية واالقتصادية الالزمة لنموه وتطوره، ألنه ال تطور وال 

رقي دون أن يعرف اتمع حاجته بالضبط لإلطارات والكفاءات البشرية 

 . الضرورية إلجناح أي خطة تنموية

 وهذا انطالقا من قراءة :بؤ بالتطورات والتغريات املستقبلية التن •

احلاضر قراءة علمية متأنية، حىت يكون حتديد االحتياجات حتديدا منطقيا، 

وحىت يستطيع املخطط التربوي أن يتوقع اآلثار اليت تتركها هذه التغريات على 

 . برامج اخلطة التربوية

عملية ال غىن عنها ذلك ألن  وهي :حتديد أهداف اخلطة ومنطلقاا  •

األهداف يف أي مشروع تعترب حمطة انطالق حامسة يف حتديد كل ما يليها من 

 ... وسائل وإجراءات

وتشمل  : حتديد الوسائل البديلة املمكنة لتحقيق األهداف املقترحة •

 وتزويدها باألفراد املؤهلني للعمل، والتنفيذيةدارية هذه الوسائل األجهزة اإل

جهزة اإلرشاد التربوي واملهين وهذا حىت يتسىن التوجيه السليم وكذلك أ

للطالب حنو ااالت الدراسية املختلفة مبراعاة احتياجات اتمع من القوى 

 ... وقدرات ورغبات الطلبة من جهة أخرىالعاملة من جهة 
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 ذلك ألن األهداف : األهداف إىل برامج ومشروعات حمددة ةترمج •

على ورق إذا مل تترجم إىل مشروعات وبرامج واضحة املعامل تبقى جمرد حرب 

ووسائل تنفيذية متكن من جتسيدها على أرض الواقع، وتعترب هذه الترمجة 

 . حمكا حقيقيا ملدى قابلية األهداف للتنفيذ

 وذلك من خالل حتديد عدد األفراد الذين :تقدير تكلفة اخلطة  •

 اجلديدة اليت تقترحها، وكل ما تشملهم اخلطة، وحتديد اهلياكل واملباين

تضمنته من وسائل مادية وبشرية اليت حتتاج إىل متويل حىت جتسد على أرض 

  .   الواقع

إن هذه اخلطوات تؤكد يف عمومها على أن التخطيط التربوي عملية 

هادفة، وينطلق املخطط التربوي يف صياغة أهدافه من واقع حمدد مبجموعة من 

كن من فهمه فهما سليما، ليتم بعد ذلك حتديد الوسائل املعطيات والبيانات مت

اليت متكن من تنفيذ اخلطة التربوية على أحسن وجه، وينبغي من أجل هذا 

التنفيذ حتديد التكلفة املالية اليت تتطلبها اخلطة، وهذا جتنبا لالصطدام باملشكل 

  . املايل أثناء التنفيذ

بعد االنتهاء : لرأي عرض مشروع اخلطة للمناقشة وإبداء ا. 3-3

من إعداد مشروع اخلطة التربوية، يقوم اجلهاز املكلف بالتخطيط التربوي 

بعرض مشروعه على خمتلف األطراف املعنية به، يتقدمهم املسئولون عن التعليم 

والباحثني واخلرباء من قطاعات أخرى ذات صلة باملنظومة التربوية، ورجال 

األنشطة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وممثلي اإلعالم وممثلي النقابات وبقية 

رمزي أمحد (: أولياء التالميذ، وتتضمن هذه العملية اخلطوات الرئيسية التالية

 )2006: عبد احلي
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 وتكون الفئة املقصودة كل املعنيني :نشر املشروع والتعريف به  •

اهلدف بالنظام التربوي وهذا من أجل فهمه وقبوله، ويستحسن لتحقيق هذا 

 اإلعالم املختلفة، كما ميكن طرحه عند احلاجة على بعض وسائلاستخدام 

اهليئات األجنبية املتخصصة يف جمال التخطيط التربوي مثل منظمة اليونسكو 

واملكتب الدويل للتخطيط التربوي، وذلك من أجل االستفادة من مالحظاا 

 . اليت تكتسي طابعا تقنيا بالدرجة األوىل

 إن اخلطة التربوية البد أن تصل إىل الرأي العام :أي العام إشراك الر •

 ذلك ينبغي مناقشتها بشكل علين عرب ولتحقيقعلى أوسع نطاق ممكن، 

وسائل اإلعالم والندوات واحملاضرات وامللتقيات، وتكوين جلان خمتصة يف 

وهذا راجع ألن جناح اخلطة ال يتحقق إال إذا شعر الرأي العام بأنه . ذلك

 ذه اخلطة، فهي ليست قضية هيئات ومؤسسات رمسية فقط بل هي معين

املشاريع أن  نبنيقضية جمتمع بالدرجة األوىل، وميكننا يف هذا اال أن 

 اليت تبقى حبيسة اهليئة املعنية بتخطيطها وتنفيذها غالبا ما يكون ةالتربوي

 ال يهمه أي مصريها الفشل إذا شعر الرأي العام أنه غري معين ا، وحينئذ

 . مسار تتخذه، فهو ال يأبه لفشلها كما ال حيرص على جناحها

 وما حتتويه من ة فاخلطة التربوي:وضع التشريعات الالزمة لتنفيذها  •

حلول للمشكالت التربوية تبقى غري قابلة للتنفيذ إذا مل تصدر التشريعات 

 القوانني توتتضمن هذه التشريعا.  موضع التنفيذتضعهااليت حتميها واليت 

 .   اخلاصة بالتخطيط ووسائله والقوانني املتعلقة باملتابعة والتقومي

وبعد االنتهاء من هذه العملية تكون اخلطة جاهزة للموافقة عليها 

  . بشكل رمسي، وحينئذ تصبح خطة معتمدة وتكون جاهزة للتنفيذ
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 من أجل إعطاء صبغة عملية للخطوات :مناذج خلطط تربوية . 3-4

قة فإننا نقدم فيما يلي مناذج خلطط تربوية يف بعض دول العامل وملنظمة الساب

اليونسكو، وهذا حىت نقف على الطابع العلمي واملنهجي إلعداد اخلطة 

 . التربوية

 واجهـت   : األمريكـي  التربـوي اخلطة التربوية إلصالح النظام      •

ة، وهو  الواليات املتحدة مشكلة تربوية خطرية متثلت يف تدين عالمات الطلب         

مؤشر على ضعف يف النظام التربوي قد يهدد املكانة العلمية والتكنولوجيـة            

وأول ما مت القيام به ملواجهة هذا املشكل هو الوقـوف           . اليت حتتلها يف العامل   

على احلالة الراهنة للمستوى التعليمي، وذلك ما تضمنه تقرير أمة يف خطـر             

، ومما جاء يف هـذا  1983ربية سنة الذي أعدته اللجنة الوطنية للنوعية يف الت     

إن متوسط العالمات   " : التقرير الوصف اخلطري التايل ملستوى حتصيل التالميذ      

اليت يناهلا تالميذ الصفوف العليا يف معظم املسابقات املقننة هو اليوم أدىن مما             

 من  %13ويضيف التقرير أن حوايل     ". كان عليه لست وعشرين سنة خلت     

 ضعفاء يف القراءة والكتابة واحلساب إىل درجة        17يف سن   الفتيان والفتيات   

وهي املالحظة اليت يتشابه معها املردود      . ميكن اعتبارهم معها كأميني وظيفيني    

: زويا ألكسيفنا مالكوفا  ("التربوي يف كل من فرنسا واالحتاد السوفييت سابقا       

1989( .  

 ال ميكننا أن ،''أمة يف خطر''وبطبيعة احلال فإنه أمام تقرير عنوانه 

نتوقع من دولة متطورة كالواليات املتحدة األمريكية، أن تبقى مكتوفة 

األيدي، فقد تعالت األصوات املنادية باإلصالحات، وهو ما مت فعال حتت تأثري 

 هذا التقرير، فكانت املوجة األوىل من اإلصالحات بني سنيت
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، 1990 - 1986 مث املوجة الثانية بني سنيت 1986 –1983 

ليتوج باملشروع القومي للتعليم الصادر من الرئيس األمريكي األسبق جورج 

  .  للتعليمإستراتيجية 2000 بعنوان أمريكا 1991بوش سنة 

  )1993: مرسي: (وجاء يف األهداف الرئيسية هلذا املشروع ما يلي

تنمية استعدادات الطفل األمريكي يف مرحلة التعليم اإللزامي أي  •

  .  عشرةحىت سن السابعة

  .  من التالميذ دراستهم حىت اية املرحلة الثانوية% 90أن يواصل  •

أن يكون انتقال الطالب من مرحلة إىل أخرى على أساس متكنه من  •

اللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم : العلوم األساسية وإجادته هلا وهي

طالب كما جيب العمل على تنمية التفكري عند ال. واملواد االجتماعية

  . ليكون قادرا على العمل يف ظل اقتصاد حديث

أن حيتل الطالب األمريكي املرتبة األوىل عامليا يف ماديت العلوم  •

والرياضيات، وقد جاء هذا اهلدف كرد فعل على املرتبة املخزية اليت 

 دولة 15حصل عليها الطالب األمريكي يف مسابقة شاركت فيها 

  . ةواحتل فيها الرتبة الثانية عشر

أن يتمكن كل أمريكي من اكتساب املعرفة واملهارات الضرورية  •

ألن التعليم ال يكون . للتنافس العلمي وممارسة احلقوق والواجبات

  . لكسب العيش وإمنا يكون للحياة

أن توفر كل مدرسة البيئة املناسبة للتعليم، وتساهم يف القضاء على  •

  . خدراتاالحنرافات اخلطرية مثل اإلجرام وتناول امل
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ونالحظ يف هذه األهداف الطابع اإلجرائي والواقعي، فهي أهداف يف 

مستوى الوسائل اليت تتوفر عليها الواليات املتحدة األمريكية ويف مستوى 

سعيها املتواصل لإلبقاء على سيطرا وتفوقها العلمي والتكنولوجي، وهي 

  . ستقبلأهداف تبدو عليها الدراسة العميقة للواقع ومتطلبات امل

وقد امتد تأثري هذا املشروع حىت خارج أمريكا حيث لفت انتباه 

  . خمتلف دول العامل إىل أمهية التعليم كإستراتيجية قومية ألقوى دولة يف العامل

 يتوفر كل بلد :خطة تربوية مقترحة إلصالح التعليم يف العامل العريب •

ية تكاد ال تعرف عريب على خطط إلصالح النظام التربوي فيه، وهذه العمل

توقفا، فكلما شرع يف تطبيق خطة معينة تظهر احلاجة إىل تبين خطط جديدة، 

ونقدم فيما يلي باختصار . وهذا بفعل التغريات الداخلية واخلارجية املتسارعة

حممد جواد رضا (خطة إلصالح التعليم يف العامل العريب ألحد الباحثني العرب 

حة وليست متبناة من طرف أي نظام ، ورغم أن هذه اخلطة مقتر)2006

تربوي يف العامل العريب، فإننا ارتأينا تقدميها كنموذج، ألن صاحبها حاول أن 

 . حيترم فيها كل متطلبات التخطيط التربوي اجليد

استهل الباحث دراسته بتناول التغريات احلاصلة على املستوى العريب 

على األنظمة التربوية يف العامل والعاملي، خاصة ما تعلق منها باهلجوم الغريب 

العريب واامها باحتضان العنف املسلح الذي انتهى إىل هجمات احلادي عشر 

وعرج بعد ذلك إىل أن اإلصالح التربوي يف العامل العريب . من سبتمرب الشهرية

الطريق إىل : "أصبح ضرورة ملحة ال منأى عنها ومما قاله يف هذا اال

 الوطن العريب ليس قضية درس ومناقشة أو استعانة خبرباء اإلصالح التربوي يف

وخري املداخل ... أجانب، وإمنا هي يف املقام األول واألخري قضية إرادة
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اإلجرائية إىل اإلصالح أن نبدأ بواقع التربية العربية املعاصرة باستعمال مسطني 

صد ما مل أحدمها يرصد ما أجنز واآلخر ير...  املؤشرات التربوية•من أمساط

ينجز، ومن مث نضع نسقا متكامال إلعادة التأسيس يلحق املؤسسة التربوية 

وهذا هو مقصود ... العربية حبركة التحوالت احلضارية احلادثة يف العامل

  . ''خارطة الطريق لإلصالح التربوي العريب''

 وبعد ذلك قام الباحث بتشخيص الواقع التربوي وذلك من خالل

  :ازات واليت سيطر عليها اجلانب الكمي يف جمالني كبريين مها على اإلجنلتركيزا

  تعاظم أعداد الطلبة يف مراحل التعليم العام الثالث والتعليم العايل؛. أ

اإلنفاق الكبري على التعليم وخباصة خالل السنوات العشر . ب

  . األخرية

نبؤ مث قدم قراءته هلذه اإلجنازات واليت اعتربها غري قائمة على موضع ت

. مسبق، حبيث جنمت عنه تناقضات وأزمات اجتماعية البد هلا من حلول

ليتناول بعد ذلك الواقع العريب على كافة ااالت السكانية واالجتماعية 

  ... والسياسية

مث تطرق إىل مواطن الضعف يف األنظمة التربوية العربية واليت حددها فيما 

  :يلي

  راطية؛ شيوع العنف السياسي وغياب الدميق- •

 شيوع األمية بني أعداد كبرية من الذكور واإلناث رغم اجلهود - •

  املبذولة ملواجهتها؛

   مركز املرأة املتدين يف اتمع مبا خيالف الدين والعلم معا؛- •

                                                 
  .  ه�3ا ذآ�ت 
" ا����� و��2 ا��	1Uد *�G#� �� أ*��ط ا���RSات ا����1�5 •
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 85 التغابن االجتماعي، فعلى سبيل املثال انتقل عدد الفقراء من - •

مبعدل ، أي 2000 مليون فقري سنة 100 إىل 1985مليون سنة 

  مليون فقري كل سنة؛ 

   بؤس املشاركة السياسية؛- •

   استمرار االعتماد على اخلارج يف توفري احلاجات الغذائية؛- •

   غياب الفكر العلمي يف معاجلة املشاكل االجتماعية واالقتصادية؛- •

 غياب التحليل املضموين للمناهج الدراسية مبا يتوافق والرؤى - •

  العاملية يف التربية؛

 التحليل اللغوي للكتب املدرسية كمصفاة لترشح القيم إىل  غياب- •

  تفكري املعلمني ومنهم إىل املتعلمني؛

   غياب التقومي ملخرجات التعليم على خمتلف األصعدة؛- •

   غياب الرؤية املستقبلية يف املناهج والكتب املدرسية؛- •

  .  الفشل يف حتقيق طبقة قراء واسعة- •

اإلنسان الفرد، مما جيعله فاقدا للثقة يف  الضعف الكبري يف االهتمام ب- •

  . نفسه وضعيف املردودية يف عمله

وبعد االنتهاء من تناول االجنازات والنقائص، يصل الباحث إىل 

اقتراح خطة لبناء منظومة تربوية يراها كفيلة بتحقيق النهضة العربية املنشودة، 

 :وقد تضمنت خطته اإلصالحية احملاور الرئيسية التالية
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  :النموذج اإلنساين املبتغى . أ •

 ءحبيث رأى أنه لتجنب سلبيات التربية القائمة، فإنه البد من االعتنا

باإلنسان حىت يستطيع أن يواكب تربية املستقبل، وذلك من خالل السعي ألن 

  :تتحقق فيه الصفات التالية

   الكفاية؛-

   اجلد؛-

   إتباع النظام؛-

  ت من خالل هذا اإلتقان؛ الدقة واإلتقان واحترام الذا-

   االلتزام باملواعيد والعمل وحتمل املسؤولية؛-

   الصدق؛-

   التحرر من الوالءات الفئوية واجلهوية؛ -

   التحرر من التفكري اخلرايف ومن التعصب؛-

  ؛)قبول التغري( االستعداد للتغري -

   التيقظ للفرص الساحنة يف هذا العامل املتغري؛-

   املشاريع أو حتديثها؛ احليوية يف ابتكار-

 احترام الذات واالعتماد على النفس واالمتناع عن قبول املعروف -

  بديال عن املطالبة باحلق؛

   االستعداد للتعاون مع اآلخرين وتعلم العمل اجلماعي؛-

 تعود النظر البعيد واجتناب التهور ومعرفة قيمة املال وقيمة -

  . 2توفريه

                                                 
2  - V�)	D د)U� �	
 �W* ��*وإ ،�;D�#C6  )�)WD5 وG7ا� A5 ه�'X��� د)U� Y@�C�3ر ا�
 �>�� ه�� و! 
" �	#5 أ

�;V ا�	�رئ أ�:(��ت ]#�Z�;� وا��� >�@ 1�5��D 5G7� 1ذج�* "
�Wور ا��" D�/��;�، وإ! 
a*` �#_ ��ف 
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  :ادية البد من نظرية اجتماعية ه. ب •

ويف هذا العنصر ركز على ضرورة فهم الوظيفة االجتماعية للتربية، 

والتمييز بينها وبني الوظيفة االقتصادية، فللتربية دور أكرب وأوسع من جمرد 

خدمة االقتصاد وتطويره، فإعداد مواطنني متعلمني ال يقل أمهية عن املسامهة 

ن التربية ينبغي أن توجه إىل كما أ. يف زيادة اإلنتاج ونشر الرفاه االقتصادي

الفئات احملرومة حىت تتخلص من فقرها وحرماا، وإنه بدون توفري هذه فرصة 

قد يؤدي إىل النقمة االجتماعية ورمبا إىل الثورات  ذلكفإن التعلم هلؤالء 

  . والتمرد

  :إعادة تأسيس املناهج الدراسية على رؤية علمية شاملة . ج •

يات اليت انطلق منها يف إعادة التأسيس من وقد تطرق فيها إىل اخللف

... ذلك التقومي البنيوي ملناهج تدريس العلوم والقيمة الوظيفية لتدريس العلوم

. ونفس الشيء ينطبق على تدريس اللغة العربية والتاريخ العريب واإلسالمي

، انتهى إىل 3وبعد أن قدم تصوراته يف كيفية التعامل مع هذه احلقول الثالث

 اقتراحاته حول ما ينبغي أن يتزود به املتعلمون يف هذه ااالت، ومن تقدمي

  : ضمن ما اقترحه جند ما يلي

 الكفاية يف استعمال اللغة العربية ومهاراا املتنوعة مثل القراءة -

  والكتابة والكالم واإلصغاء واملالحظة؛

   الكفاية يف لغة عاملية واحدة على األقل؛-

                                                                                                                   
��ت اh*>�ن ا��" ذآ�ه� Z#�ب ا!-�eاز ��!*���ء �5�b ا����#5 ���ر�7;� ا��:#( وأ]���;� ا��#�ة، وه1 �� [
�13ن �� �R*` أن �(
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V�Iا .  
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يات العلمية األساسية كالقياس والتخمني والتقدير  التمكن من العمل-

  والعمليات التفاضلية؛ 

 التمرس باستعمال املبتكرات الرمزية احلديثة مثل احلاسوب -

  وأدوات التحليل الرمزي األخرى؛

 تزويد األجيال اجلديدة مبعرفة أصيلة بقوى اإلنتاج األساسية يف -

ربائية واملكننة والكيمياء الصناعية اتمع الصناعي احلديث، وهي الطاقة الكه

  . والكيمياء العضوية والطاقة الذرية واحلوسبة الصناعية علما وممارسة

  :جتديد النظرة إىل مهنة التعليم . د •

  :وقد ذكر ثالثة لالرتقاء بالتعليم إىل مستوى أفضل وهي

 االرتقاء بشروط االنتساب إىل مهنة التعليم وتعزيز التنافس على -

  اب إليها؛االنتس

 االرتقاء خبطط إعداد املعلمني لكل مراحل التعليم العام، -

  واالستفادة من التجارب العاملية الناجحة يف هذا اال؛

 االرتقاء بالوضع االقتصادي واالجتماعي ألفراد املهنة التعليمية مبا - 

ا يعزز شعورهم بقيمتهم ومكانتهم االجتماعية وعدم الشعور بالنقص إذا قارنو

  . أنفسهم مع أصحاب املهن األخرى من أطباء ومهندسني وغريهم

  : القطاع اخلاص واملشاركة يف مسؤوليات التربية . هـ •

وقد رأى الباحث بضرورة الدراسة املتأنية هلذا املوضوع حىت تتحقق 

موجود يف الدول الصناعية فإن للقطاع اخلاص، وعلى غرار ما هو فعالية أكرب 

ة إشراك القطاع اخلاص يف مهام التخطيط إلعداد القوة الباحث يرى بضرور

وحىت يكون هذا اإلشراك ناجحا  البد من وجود اقتسام . العاملة وتدريبها
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عادل يف إجراءات التخطيط والتنفيذ من جهة، ويف حتمل املسؤوليات املالية 

ومن اإلجراءات اليت ذكرها الباحث . واإلدارية املترتبة عليه من جهة أخرى

  :تحقيق دور أكثر فعالية للقطاع اخلاص جند ما يليل

 تشكيل جمالس وطنية يف كل بلد عريب مشكلة من رجال األعمال -

الصناعية واملال ومن املسؤولني التربويني لتدارس اإلجراءات العملية الكفيلة 

  بتجسيد هذه املشاركة؛

 عقد مؤمترات دورية بني رجال األعمال ورجال املال من جهة -

ملسؤولني التربويني من جهة أخرى، ملناقشة اخلطط املرحلية وإقرارها ومتابعة وا

  تنفيذها؛

 االتفاق على حتديد املسؤوليات املالية واإلدارية لكل طرف من -

  األطراف املشاركة يف هذه االس واملؤمترات؛

 تنظيم محالت حتسيسية للرأي العام حول فائدة هذه املشاركة -

  ... شيط االقتصاد الوطينوأمهيتها يف تن

  :آلية معيارية لقياس فاعلية التربية يف التطوير االجتماعي . و •

ويف هذا العنصر يقترح إتباع اآللية اليت قدمها غونار مريدال وهي 

تتكون من عشرة تصاميم مقياسية تؤلف فيما بينها متالزمة مشروطة بتوفر 

بوية ونوعية إسهامه يف حتقيق كل عناصرها للتحقق من نوعية أداء املؤسسة التر

وترصد هذه التصاميم . التنمية ونوعية التفاعل بني األفراد ومؤسسام التربوية

  :قوة الفعل التربوي يف

   عدد األميني يف اتمع وحتديد مقاييس جديدة لألمية؛-

   عدد األطفال امللتحقني باملراحل التعليمة حسب فئام العمرية؛-
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  طفال يف االلتحاق مبدارسهم؛ درجة انتظام األ-

   طول الفترة اليت يقضوا يف املدارس ومراحل التعليم اليت يكملوا؛-

 نتائج التحصيل العلمي املدرسي ومستوى املهارات عند الطالب -

  وجماالت تفوقهم وإجنازام يف االمتحانات املدرسية واالمتحانات العامة؛

 عن طريق اإلعالم ومراكز  أنواع املعارف اليت تنشر بني الناس-

خدمة اتمع وتقدمي املعلومات العلمية والفنية املوجهة للمزارعني من أجل 

  تطوير قدرام الزراعية وزيادة إنتاجهم؛

 برامج جتديد معارف العمال والفالحني من أجل االرتقاء مبهارام -

  وقدرام اإلنتاجية؛

ول حيام اليومية يف  مدى تطبيق الناس للمعارف املقدمة هلم ح-

جماالت الصحة املرتلية وتدبري شؤوم املالية والعائلية وإدراك القضايا السياسة 

  العامة وتتبعها؛

   البعد القيمي؛-

  .  النتاج اإلعالمي وأثره يف التنمية-

وبتقدمي اقتراحاته ملعاجلة الوضع التربوي السائد يف العامل العريب، يصل 

ه التربوية، وهي خطة تضمنت كما رأينا ثالثة عناصر الباحث إىل اية خطت

رئيسة، متثل العنصر األول منها يف ذكر اإلجنازات املوجودة على أرض الواقع، 

وتضمن الثاين النقائص اليت سجلها الباحث على الواقع التربوي، أما الثالث 

لوطن واألخري فقد احتوى على اخلطة املقترحة للنهوض باألنظمة التربوية يف ا

  . العريب
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ونشري يف اية تعرضنا هلذه اخلطة، أن الغرض من عرضها يتمثل يف 

تقدمي منوذج عملي خلطة تربوية، وهذا ال يعين حبال من األحوال تبين هذه 

اخلطة أو االتفاق مع صاحبها يف كل ما احتوته، خاصة ما تعلق منه بنظرته 

  . لإلنسان والتاريخ

 يعترب املعهد :دويل للتخطيط التربوي خطة تربوية خاصة باملعهد ال •

الدويل للتخطيط التربوي املؤسسة الرئيسية اليت وضعتها منظمة اليونسكو 

خصيصا للتخطيط والتسيري التربوي، ونظرا للكفاءة العالية إلطارات هذا 

املعهد، فقد ارتأينا أن نقدم خطته التربوية اخلاصة به، ومتتد هذه اخلطة على 

، وقد تضمنت األهداف 2013 إىل سنة 2008نة مخس سنوات من س

وطرق حتقيقها وهذا بطبيعة احلال بعد الوقوف على واقع التربية يف العامل، 

-IIPE: (ومن أهم ما ورد يف هذه اخلطة جند احملاور الرئيسية التالية

UNESCO, 2007( 

 حبيث مت فيه حتديد خمتلف التحديات اليت :سياق التخطيط . 1 •

ل يف العامل واألهداف الدولية للتنمية واإلستراتيجية تواجهها الدو

  . متوسطة املدى لليونسكو وأخريا اآلفاق املستقبلية

  :وتطرق املخطط إىل أربعة حتديات رئيسية هي: التحديات الكربى. أ

 رغم النمو االقتصادي اهلائل الذي عرفه العامل، إال أنه مع : الفقر -

ومن نتائج هذا . لتحديات يف هذا العصرذلك بقي الفقر يشكل أحد أكرب ا

. 2004 مليون طفل يف سنة 77الفقر أن عدد األطفال غري املتمدرسني بلغ 

وإذا كانت بعض الدول اآلسيوية خاصة منها اهلند والصني قد متكنت من احلد 

من انتشار الفقر املدقع بني مواطنيها، فإن الدول اإلفريقية الواقعة جنوب 
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وب وغرب آسيا تستدعي عناية خاصة، حىت تستطيع الصحراء ودول جن

  . التقليل من هذه املشكلة وهو ما يسمح بارتفاع نسبة التمدرس

 وهو اآلخر يشكل حتديا حقيقيا للكثري من الدول : عدم املساواة -

  :يف العامل، وقد مت حتديد املظاهر الثالثة التالية لعدم املساواة

  عدم املساواة اجلغرافية؛* 

   املساواة االجتماعية واالقتصادية؛عدم* 

  . عدم املساواة بني اجلنسني* 

 مما يزيد من حدة الفقر : عدم االستقرار االجتماعي والسياسي -

ويف هذا اال . وعدم املساواة جند الشقاق االجتماعي والصراعات املسلحة

 ، أن من بني2005سجل تقرير األمم املتحدة حول التنمية الصادر يف سنة 

مسجلة يف ذيل ترتيب التنمية جند تسعة منها قد عرفت صراعات رة بلدان عش

إن األنظمة التربوية تستند بنسبة كبرية على الدور . 1990عنيفة منذ سنة 

الواضح للدولة، ومن هنا فإن اهودات ينبغي أن تكون موجهة حنو حتقيق 

الدول اليت تعرف هدفني رئيسيني، يتمثل األول منهما يف محاية التربية يف 

هشاشة يف الوضع السياسي واالجتماعي، أما الثاين فإنه يتمثل يف املسامهة يف 

  . حتقيق أكرب لألمن والتنمية

 تشكل العوملة فرصة وحتد يف نفس : العوملة وجمتمع املعرفة -

فمن جهة جندها قد ساعدت كثريا من الدول يف جنوب شرق آسيا . الوقت

ة على احملافظة على منوها االقتصادي وحتقيق التنمية وأوربا الوسطى والشرقي

املنشودة، ومن جهة أخرى جندها قد زادت من التحديات اليت تواجها بلدان 

كثرية، وترتبط هذه التحديات بطبيعة ودور املعرفة يف جمتمعات أصبحت أكثر 
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إن تشييد جمتمع املعرفة يتطلب مراعاة حجم وشكل . ارتباطا ببعضها البعض

ظام التربوي وكيفية توجيهه مع أخذ احتياطات االستثمار يف التعليم ما بعد الن

يف املعرفة أن يرفع من مستوى التنافسية يف    ومن شأن االستثمار . االبتدائي

ومن تأثريات العوملة جند أن . اتمع، وهو ما حيقق له مكانة دولية أفضل

 التربوية، كما تولدت عنها الكثري من البلدان أصبحت أقل حتكما يف أنظمتها

مشكالت جديدة مثل هجرة األيدي العاملة وظهور أطراف جديدة يف التربية، 

يضاف إىل كل هذا املنافسة اليت تفرض إعادة النظر يف االقتصاد واليد العاملة 

كل هذه املستجدات الناجتة عن العوملة تتطلب من اإلستراتيجيات . املرتبطة به

بية أن تكون ذات صبغة شاملة ومتعددة القطاعات وبعيدة املعدة لتطوير التر

  . املدى

 وتناول املخطط فيها األهداف :األهداف الدولية للتنمية. ب

الكربى املتعلقة بالتنمية والتربية، وقد جاء اعتماد أهداف األلفية للتنمية يف 

ربية فقد ، أما األهداف املتعلقة بالت2000اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سنة 

مت اعتمادها يف امللتقى الدويل للتربية املنعقد بالعاصمة السنغالية داكار يف سنة 

 كذلك، حتت عنوان أهداف التربية للجميع، واليت ميتد مداها إىل سنة 2000

ودون اخلوض يف شرح هذه األهداف نذكر فيما يلي كال منها . 2015

 :بشكل منفصل

  :أهداف األلفية للتنمية

  ء على الفقر املدقع وااعة؛ القضا-

   ضمان تربية ابتدائية للجميع؛-

   ترقية املساواة بني اجلنسني واستقاللية املرأة؛-
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   تقليص نسبة الوفيات عند األطفال؛-

   حتسني الصحة األمومية؛-

واألمراض محى املستنقعات  مكافحة السيدا والفريوس املسبب هلا، -

  األخرى؛

   ضمان بيئة دائمة؛-

 .  شراكة عاملية من أجل التنميةقيق حت-

  :أهداف التربية للجميع

 تنمية وحتسني محاية وتربية الطفولة املبكرة، وبصفة خاصة األطفال -

  األكثر حرمانا؛

 متكني األطفال وبصفة خاصة اإلناث واألطفال الذين يعانون من -

بتدائي صعوبات وأولئك املنتمني ألقليات عرقية من الدخول إىل التعليم اال

بصفة جمانية وإلزامية والوصول إىل ايته، وينبغي حتقيق هذا اهلدف يف حدود 

  ؛2015سنة 

 حتقيق احلاجات التربوية لكل الشباب والراشدين مع ضمان -

املساواة يف دراسة الربامج املناسبة واليت دف إىل حتصيل املعارف والكفاءات 

  الضرورية للحياة اليومية؛

 عند الراشدين %50 حمو األمية إىل حدود  حتسني مستوى-

وبصفة خاصة عند النساء، وضمان املساواة يف دراسة الربامج املناسبة يف 

  التربية القاعدية والدائمة؛

 القضاء على التمييز بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي يف -

لى ، مع السهر ع2015 وحتقيق املساواة يف حدود سنة 2005حدود سنة 
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ضمان تربية قاعدية ونوعية لإلناث دون متييز وبنفس حظوظ النجاح مع 

  الذكور؛

 حتسني نوعية التربية يف كافة مظاهرها على أمل حتقيق االمتياز، -

حبيث يستطيع اجلميع احلصول على نتائج تعليمية معترف ا وكمية 

quantifiableورية  خاصة فيما يتعلق بالقراءة واحلساب والكفاءات الضر

  . للحياة اليومية

لقد وضعت منظمة : اإلستراتيجية متوسطة املدى لليونسكو. ج

اليونسكو فيما يتعلق بالتربية هدفا رئيسا يتمثل يف حتقيق تربية نوعية للجميع 

  :مدى احلياة، مع التأكيد على هدفني إستراتيجيني مها

ربية  تعزيز دور مسئول التنسيق على املستوى العاملي ألهداف الت-

  للجميع وخاصة مع القائد الوطين لصاحل هذه األهداف؛

 تشجيع إعداد السياسات، وتدعيم القدرات وتأسيس آليات كفيلة -

بتحقيق تربية نوعية للجميع مدى احلياة وترقية التربية من أجل التنمية 

  . املستدامة

وانطالقا من هذين اهلدفني اإلستراتيجيني، فإن املكتب الدويل 

 التربوي يساهم يف حتقيقها وذلك من خالل األهداف التفصيلية للتخطيط

  :التالية

 املسامهة يف حتقيق األهداف اإلستراتيجية لليونسكو، من خالل -

  دوره االستشاري والتكويين والتحسيسي وأنشطته املدعمة للقدرات؛

   أداء دور خمرب لألفكار ومركز امتياز؛-
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ات ومرجع لتطوير وتعميق  القيام بدور مركز لتبادل املعلوم-

  وترسيخ معارف وقدرات؛

 تعبئة املعارف املتخصصة ذات طابع نقدي، وكفاءات ومعرفة -

  العمل اليت ال تتوفر عليها سكرتارية اليونسكو؛

 حتسني  رؤية وأثر اليونسكو بشكل عام، وأيضا الفكرة اليت بناها -

  . اجلمهور حول اليونسكو

يها تناول العوامل اليت ينبغي مراعاا من  ومت ف:اآلفاق املستقبلية. د

 سواء منها تلك املتعلقة باتمع ككل أو قبل املعهد الدويل للتخطيط التربوي

  :وميكننا يف هذا السياق تسجيل النقاط التالية. يف إطاره املؤسسايت

 يستمر املعهد يف استكشاف اإلستراتيجيات التربوية اليت تعمل على -

  واء منهم املتمدرسني أو غري املتمدرسني؛إدماج األطفال س

 ال ينبغي أن يتوقف التخطيط التربوي يف اجلانب الكمي فقط، بل -

  ال بد من إعطاء اجلانب النوعي األمهية اليت يستحقها؛

، ال ينبغي التوقف عند (OMD) يف سياق أهداف األلفية للتنمية -

م أيضا مبرحلة التعليم الثانوي االهتمام باملرحلة االبتدائية بل البد من االهتما

  الذي يعتر العنصر املفقود يف األهداف املتعلقة بالتربية للجميع؛

 ويف نفس السياق فإن تعزيز القدرات يعترب املهمة الرئيسية للمعهد -

وذلك من خالل االهتمام بتكوين األفراد وفرق امليدان والتنمية التنظيمية 

  . وترقية احمليط السياسي

 إىل 2008األهداف اإلستراتيجية للفترة من : لتخطيط إىل التنفيذمن ا. 2

2013:  
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يسعى املعهد الدويل للتخطيط التربوي إىل متكني الدول األعضاء من 

رسم السياسات التربوية وإعداد اخلطط التربوية وتصميم ووضع حيز التنفيذ 

ية وحتقيق أهداف الربامج التربوية الكفيلة بتقليص الفقر وحتسني التنافسية الوطن

وقد وضع املعهد من أجل ذلك ثالثة أهداف إستراتيجية، التربية للجميع، 

حبيث يكون كل هدف يف جمال حمدد، وميكننا تقدمي ذلك من خالل اجلدول 

 :التايل
  

  اهلدف اإلستراتيجي  اال

متكني الدول األعضاء من االستفادة . 1  . ن ودعم مؤسسايتيتوفري تكو. 1

 ومسريين تربويني، ومن من خمططني

مؤسسات وطنية ومنظمات أخرى من 

أجل التصميم ووضع حيز التنفيذ 

  . ومتابعة خمططاا التربوية

وضع سند موسع وثري باملعلومات . 2  . حتقيق معارف جديدة. 2

حول التخطيط والتسيري التربوي، حبيث 

يكون قاعدة ينطلق منها املخططون  يف 

ت وكيفية أخذ وضع برامج تنمية القدرا

  . القرارات يف الدول األعضاء

تبادل املعارف من أجل قرارات . 3

  . أفضل

إعالم األطراف املعنية وحتسيسها . 3

  . بتحسني السياسات والتخطيط

وبعد ذلك جاء تفصيل هذه ااالت واألهداف ومت حتديد كل 

دف الربامج احملققة هلا بالتفصيل، وسنأخذ كنموذج اال األول واهل
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اإلستراتيجي املصاحب له، وهذا حىت نأخذ صورة واضحة حول كيفية جتسيد 

هدف ما يف اخلطة التربوية وتفصيل كل ما يتعلق به من وسائل وأنشطة 

  . واحتماالت وغريها

  . توفري تكوين ودعم مؤسسايت. 1  اال

متكني الدول األعضاء من االسـتفادة مـن        . 1  اهلدف اإلستراتيجي

ريين تربويني، ومن مؤسسات وطنية     خمططني ومس 

ومنظمات أخرى من أجل التصميم ووضع حيـز        

  . التنفيذ ومتابعة خمططاا التربوية

 عدد معتـرب مـن      -I  النتائج

املخططني واملـسريين   

  . التربويني

II-     متكن عدد مـن 

ــز  ــوزارات ومراك ال

التكون مـن تطبيـق     

ــيط   ــات التخط تقني

  . والتسيري املعتمدة

ظيم التكـوين يف     تن -  األنشطة

ــابعني   ــبني الت املكت

  :للمعهد

ــامج   *  ــيم برن تنظ

  التكوين املعمق؛ 

ــام    *  ــوير نظ تط

وحدات حممولة للتقييم   

واليت تسمح من تغطية    

 دعم وزارات التربية    -

يف التحضري والتقـدير    

 واملتابعة  املايل واإلعداد 

للربامج القطاعية املرتبطة 

باإلستراتيجيات الوطنية  

  . لتقليص الفقر

 دعــم تطــوير  -

ــة  ــسات الوطني املؤس
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التكوين املعمق لعـدة    

  سنوات؛

الرفع مـن عـدد       * 

  . املتربصني الزائرين

 تنظيم تكوين مكثف    -

على املستوى الـدويل    

  :واجلهوي والوطين

امعات صـيفية   ج  * 

  حول مواضيع جديدة؛

ــول   *  دروس حـ

تقنيات خاصة معدة بناء    

على طلب احلكومات   

  والوكاالت؛

ــع - ــضري وتوزي  حت

أدوات التكوين الـذايت    

  . لألفراد واملؤسسات

 تنظيم دروس عن -

بعد حول استراتيجيات 

  . وتقنيات خاصة

واجلهوية للتكـوين يف    

ــسيري  ــيط والت التخط

  . التربوي

 املسامهة يف إعـادة     -

بناء األنظمة التربوية يف    

ــد  ــا بع ــاالت م ح

  . الصراعات والكوارث

  : وضع يف الشبكة-

الـشبكات  تدعيم    * 

  املوجودة؛

ــم   *  ــوير ودع تط

  شبكات جديدة؛

ــة    *  ــوير هيئ تط

للمخططني مؤسـسة   

على شبكات املتربصني   

  . القدماء

    

 سيبقى املعهد الدويل للتخطيط التربوي حمافظا       -  الفرضيات واملخاطر

على مسعته العاملية كمؤسـسة مبدعـة وفعالـة،         
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   ...وسيستمر يف نشاطه يف إطاره اإلداري احلايل

 إن األنشطة املتعلقة بتنمية القدرات ميكنها أن        -

  . تتحقق يف سياقات جد مالئمة
 

ويف اية تقدمي املخطط مت ختصيص عنصر للموارد املالية وكيفية 

  . حتصيلها حىت يتم تطبيق املخطط على أحسن وجه

إن هذا النموذج املعتمد من طرف املعهد الدويل للتخطيط التربوي 

 ينبغي أن تتضمنه خطة تربوية فعالة وقابلة للتطبيق وهو ما قد تضمن كل ما

يؤكد املستوى العايل للكفاءات اليت يتوفر عليها املعهد، ونرجو من خالل 

تقدمي هذه اخلطة أن تتضح صورة بناء خطة تربوية متكاملة وموزعة يف مدى 

  . زمين حمدود

  تنفيذ اخلطة التربوية . 4

ة موضع التطبيق، وتتكفل ذه وهي مرحلة وضع اخلطة التربوي

العملية السلطات العليا ممثلة يف اإلدارات واهليئات املوكل إليها عملية التنفيذ 

ويتوىل املخططون التربويون عملية متابعة تنفيذ . على املستوى الوطين واحمللي

 )2006: رمزي أمحد عبد احلي(: اخلطة، وتتطلب هذه املرحلة القيام مبا يلي

 فبعد االنتهاء من إعداد اخلطة وجعلها موضع :اقبة املر. 4-1

التنفيذ، يقع على عاتق أجهزة التخطيط التربوي مراقبة التطبيق وتسجيل ما 

. حتقق على أرض الواقع، كما يقع على عاتقها أيضا مراقبة أساليب العمل

وتتم هذه املراقبة بالتنسيق واالتفاق مع اهليئات اإلدارية وذلك من خالل 

ائح التقنية والتوجيهات الفنية اليت تأيت كنتيجة للمالحظات املسجلة على النص

 . عملية التطبيق
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 تنفذ اخلطة التربوية وفق توقيت زمين :املتابعة والتصحيح . 4-2

حمدد، وميزانية مرصودة بدقة، جمسدة يف برنامج متويلي يبني ميزانية كل جزء 

ا، مع مشروع عمل مفصل، من جزئيات اخلطة وتوزيع األموال املخصصة هل

  :     وتتطلب عملية املتابعة والتصحيح مجلة من اإلجراءات نسجلها كما يلي

  :القيام بتجارب مسبقة عن طريق الوسائل التالية  •

معاهد تعليم رائدة جترب فيها بعض األساليب واملبادئ املقررة يف  •

  اخلطة؛

  ات؛خطة رائدة للتربية تطبق على مستوى املناطق واحملافظ •

  . القيام بتطبيقات منوذجية للخطة •

 :وضع منهج للتطبيق  •

  وضع توقيت لألعمال اليت جتري سنويا؛ •

  وضع خطة مالية سنوية أو لسنتني أو طويلة املدى؛ •

 . وضع برنامج عمل شهري أو فصلي أو سنوي •

 :تقدمي نصائح عند التطبيق  •

  نصائح تقنية يقدمها اخلرباء للمسئولني اإلداريني؛ •

 . دم املكاتب املرتبط جبهاز التخطيطنصائح تق •

 : املراجعة الدورية لألهداف  •

وذلك من أجل تكييفها حسب التغريات والتطورات احلاصلة أثناء تنفيذ 

 . اخلطة
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 :مراقبة تطبيق اخلطة  •

احلصول على تأشرية مسبقة من أجهزة التخطيط فيما يتعلق  •

  بالنشاطات واألعمال املستجدة؛

  يل؛مراقبة الصرف املا •

  التوجيه التربوي؛ •

  التوجيه اإلداري؛ •

  . مراقبة سري األعمال وتقدمي تقارير فصلية وسنوية حوهلا •

إن هذه املرحلة تتطلب مهارات وكفاءات عالية عند املخطط 

التربوي، إذ أن تنفيذ اخلطة هو احملك احلقيقي لنجاحها، وكلما كانت 

التنفيذ دقيقا ومتضمنا التوقعات منطقية ومبنية على أسس سليمة، كلما كان 

 . لكل مكونات اخلطة

  تقييم اخلطة التربوية. 5

بعد االنتهاء من تنفيذ اخلطة، البد من وقفة تقييمية حيكم من خالهلا 

على مدى جناح اخلطة وذلك انطالقا من األهداف املسطرة، وهي املرحلة اليت 

وتتطلب هذه ينتج عنها اقتراحات عملية ينبغي أن تتضمنها اخلطة املقبلة، 

  :املرحلة القيام مبا يلي

 Lalande املعيار كما عرفه الالند :وضع معايري للتقييم . 5-1

غريب " (خاصية موضوع معني تعتمد إلصدار حكم على هذا املوضوع: "هو

واملوضوع هنا هو اخلطة التربوية املعتمدة واجلاري ). 2001: ومن معه

م عشوائيا قائما على االرجتالية والتسرع فال ينبغي أن يكون هذا التقيي. تنفيذها

يف إصدار األحكام، بل البد أن يكون على أسس علمية من خالل شبكة 
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للتقومي معدة بدقة، يتم فيها مراعاة األهداف اليت سطرت اخلطة وليس فقط 

كما أنه من شأن التقييم . على حجم النتائج اليت مت حتقيقها يف ايتها

ن القوة حىت يتم تدعيمها ومواطن الضعف حىت يتم املوضوعي أن يظهر مواط

 . تفاديها يف اخلطط املستقبلية

 وتقدم يف هذه اخلطوة االنتقادات ملا مت التوصل :نقد اخلطة . 5-2

إليه وذلك من أجل التأكد من أن اخلطة قد حققت أهدافها ووصلت إىل 

دية الراجعة أو النتائج املرجوة من تطبيقها، وتسمى هذه اخلطوة أحيانا بالنق

 . النقدية العكسية

 وذلك انطالقا من النتائج املتوصل :وضع أهداف جديدة . 5-3

إليها بعد تقييم اخلطة السابقة، ومن شأن هذه األهداف اجلديدة أن تكون 

 . أكثر قابلية للتحقيق، وأن يتم من خالهلا جتاوز كل سلبيات اخلطة السابقة

خلص عبد اهللا الدائم تقييم : بوية منوذج لتقييم نتائج خطة تر. 5-4

 )2006: رمزي أمحد عبد احلي(: نتائج اخلطة التربوية يف العمليات التالية

 :تقدمي كشف بالنتائج عن طريق الوسائل التالية •

  اإلحصاءات؛ •

 االستقصاءات السنوية؛ •

 التقارير؛ •

 . دراسة التشريع الذي يتم تبنيه من أجل أغراض تطبيق اخلطة •

 :ئج عن طريق الوسائل التاليةمراجعة النتا •

 املعاهد الرائدة؛ •

 اخلطط الرائدة يف بعض احملافظات؛ •
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 مركز التوجيه التربوي؛ •

 مركز التوثيق واملعلومات؛ •

 مكتب التوجيه املدرسي واملهين؛ •

 مؤسسة اهلياكل واألبنية املدرسية؛ •

 . مكتب التنسيق والطرائق •

 :التعاون الدويل بواسطة الطرق التالية •

 تجارب واملعلومات بني البلدان املختلفة؛تبادل ال •

 تقومي النتائج عن طريق بعض املنظمات الدولية؛ •

 مراجعة وحتسني طرق التخطيط وتقنياته؛ •

 . إعداد األخصائيني يف التخطيط ومتابعة تدريبهم •

وبعد االنتهاء من عملية تقييم اخلطة التربوية، يشرع املخططون بوضع 

  :عملهم على عنصرين رئيسيني مهاخطة جديدة، مركزين يف بداية 

 مراجعة األهداف الكربى األصلية للتخطيط التربوي؛ •

إعداد اخلطة التالية لعدد حمدد من السنوات، حبيث ميكنها حتقيق  •

أهداف جديدة عن طريق وسائل جديدة، ويتم فيها جتاوز سلبيات 

اخلطة السابقة وحتقيق متطلبات املرحلة اجلديدة، مراعية يف ذلك 

  . غريات احلاصلة واحلاجات اجلديدة للمجتمعالت

إن عملية تقييم اخلطة التربوية تعترب عملية حامسة ويشترط يف القائمني 

عليها التمكن العلمي واخلربة الكبرية، حىت يكون التقييم عملية بنائية وليس 

عملية روتينية اهلدف منها القيام بالتقييم من أجل التقييم، وليس من أجل 

 . طة أكثر فعالية وجناحا يف املستقبلحتقيق خل

 



 مراحل التخطيط التربوي : ثالثالفصل ال 

 

 107

  خالصة

تناولنا يف هذا الفصل مراحل التخطيط التربوي، وقد حددنا مخس 

مراحل رئيسية مرتبة ترتيبا ضروريا، فاملرحلة األوىل تتمثل يف البحث 

واالستقصاء وهي مرحلة متهيدية ضرورية للوقوف على خمتلف املعطيات 

. رفة مواطن القوة والضعف يف النظام التربويالواقعية يف كل ااالت ومع

وبعد ذلك تأيت املرحلة الثانية املتعلقة بتحديد االحتياجات املستقبلية، أي 

اجلواب على التساؤل الرئيسي ما الذي حتتاج إليه املنظومة التربوية يف املستقبل 

مث . شاملةوهذا دون إمهال الدور احملوري للمنظومة التربوية يف حتقيق التنمية ال

تطرقنا لصياغة اخلطة التربوية أي تقدمي حمتويات اخلطة التربوية، وهي مرحلة 

حامسة تظهر فيها كفاءة املخطط يف توظيف ما بني يديه من معطيات ويف 

وقد ذكرنا يف هذه املرحلة بعض . تقدير كل ما حتتاج إليه خطته يف املستقبل

ع عملي للتخطيط التربوي يسهل النماذج خلطط تربوية اهلدف منها إعطاء طاب

على القارئ والدارس معرفة كيفية صياغة اخلطط التربوية وحاولنا يف هذه 

مث تأيت املرحلة األخرى املتمثلة . النماذج اجلمع بني التجارب العربية والعاملية

يف وضع اخلطة التربوية موضع التنفيذ، أي االنتقال من التخطيط إىل امليدان 

. املرحلة مدى قابلية اخلطة للتنفيذ والصعوبات احملتملة يف ذلكوتظهر يف هذه 

ويف األخري تأيت مرحلة تقييم اخلطة أي إصدار حكم حول مدى جناعة اخلطة 

  . ومواطن القوة والضعف فيها وحتديد التعديالت الضرورية يف اخلطط الالحقة
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  متهيد

إن املناهج الدراسية أوسع من أن حتصر يف حمتويات الربنامج 
الدراسي، بل هي تشمل كل ما يتعلق بالعملية التعلمية التعليمية، لذا فإنه 
بإمكاننا اعتبارها القلب النابض لكل نظام تربوي، فالفشل يف حتقيق أهدافها 

هداف هو جناح هو فشل للنظام التربوي ككل، كما أن النجاح يف حتقيق األ
فكل ما هو مسخر من وسائل وهياكل وتأطري، إمنا غايته يف . للنظام التربوي

النهاية هو جناح العملية التعلمية التعليمية، أو بعبارة أخرى هو الوصول إىل 
ومن هذه الناحية فإن ختطيط . خمرجات تربوية متطابقة مع األهداف املسطرة

غة يف كل نظام تربوي، وعلى املخططني املناهج الدراسية يكتسي أمهية بال
التربويني أن يدركوا أن تصميم املناهج الدراسية مهمة كبرية ملقاة على 
عاتقهم، وبالتايل ينبغي إجنازها وفق الشروط واملعايري اليت تفرضها هذه 

  :العملية، وسنتناول هذا املوضوع اهلام من خالل العناصر الرئيسية التالية
   الدراسيةتعريف املناهج. 1

جمموع اخلربات واألنشطة اليت : "جاء يف تعريف املنهج الدراسي بأنه
. تقدمها املدرسة حتت إشرافها للتالميذ بقصد احتكاكهم ا وتفاعلهم معها
ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل حيدث تعلم أو تعديل يف سلوكهم، ويؤدي 

وقد ". دف األمسى للتربيةهذا إىل حتقيق النمو الشامل املتكامل الذي هو اهل
يصلح لكل اتمعات وكل "علق األستاذ أمحد مدكور على هذا التعريف بأنه 

، ومن هنا فإنه يرى بضرورة تقدمي تعريف خاص باتمعات "الثقافات
 وقد عرف املنهج التربوي أو الدراسي . اإلسالمية ليستجيب ملميزاا احلضارية
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و نظام من احلقائق واملعايري اإلهلية الثابتة، ه: "وفق هذه املميزات كما يلي
واملعارف واخلربات واملهارات اإلنسانية املتغرية، ينبع من التصور اإلسالمي 
للكون واإلنسان واحلياة، ويهدف إىل تربية اإلنسان، وإيصاله إىل درجة 
كماله، اليت متكنه من القيام بواجبات اخلالفة يف األرض، عن طريق إعمارها، 

وهذا يعين أن ). 1997مدكور " (رقية احلياة على ظهرها وفق منهج اهللاوت
كل منهاج دراسي يف جمتمع معني جيب أن يعكس اخلصائص احلضارية 
والتارخيية لذلك اتمع، حىت تؤدي اخلربات اليت يتلقاها التالميذ من خالل 

  . املناهج الدراسية إىل خترجيهم بصفات تدل على انتمائهم احلضاري
جمموعة متنوعة من اخلربات اليت يتم : "وجاء يف تعريفه أيضا بأنه

تشكيلها واليت يتم إتاحة الفرص للمتعلم للمرور ا، وهذا يتضمن عمليات 
التدريس اليت تظهر نتائجها فيما يتعلمه التالميذ، وقد يكون هذا من خالل 

رط يف هذه املدرسة أو مؤسسات اجتماعية أخرى حتمل مسؤولية التربية، ويشت
ونالحظ ). 1994: اللقاين" (اخلربات أن تكون منطقية وقابلة للتطبيق والتأثري

على هذا التعريف أنه مشل املدرسة وباقي املؤسسات االجتماعية للتربية، فهو 
إذن مفهوم عام وشامل، وما يهمنا يف هذا التعريف هو تأكيده على دور 

لتدريس، وهو مفهوم ميس العملية املدرسة يف نقل اخلربات من خالل عمليات ا
  . التربوية يف أحد أهم جماالا
جمموع املعارف اليت دف عمليا إىل حتقيق : "ويعرف كذلك بأنه

البناء املنهجي ملخطط تربوي، قد يكون عاما أو خاصا، يعكس القيم 
واالجتاهات اخلاصة بوسط معني ويهدف إىل حتقيق األهداف العامة واملرامي 

ويشري هذا التعريف إىل ). 1997فاحتي " (سلفا للتربية يف جمتمع مااحملددة 
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ضرورة ربط املناهج الدراسية باألهداف العامة للمجتمع، وهذا شيء ضروري 
  . ومؤكد ينبغي أن تتوفر عليه مجيع املناهج الدراسية

ومن التعاريف اإلجرائية اجليدة للمناهج الدراسية جند تعريف 
هو مسرية تربوية، وجمموعة متتالية من جتارب : "ولهفوركني، الذي عرفه بق

تعلمية يقوم ا شخص ما حتت مراقبة مؤسسة تكوينية، وخالل فترة زمنية 
وهذا التعريف ). 1997أوحلاج " (معينة، مسرية تفرضها مؤسسة تعليمية

تناول كل املسائل اإلجرائية املتعلقة باملناهج الدراسية، سواء يف املسار التعليمي 
  . أو املؤسسة التكوينية أو املدة الزمنية أو إلزام املتعلم مبحتويات املنهاج

وما ميكن استخالصه من هذه التعاريف اليت ذكرناها، أن املناهج 
الدراسية تعترب األداة الرئيسية لتحقيق األهداف املتعلقة ببناء شخصية التلميذ 

 تعترب احملور الرئيسي يف كافة ااالت، ويكفي هذا ألن نقول بأن املناهج
ح والعنصر األهم يف كل مكونات النظام التربوي، وال ميكننا احلديث عن جنا

ط مناهجها بالكيفية اليت جتعلها قابلة للتطبيق ياإلصالحات التربوية إذا مل ختط
  . وحمققة لألهداف اليت صممت من أجلها

  ماهية ختطيط املناهج الدراسية. 2

العملية اليت يتم من خالهلا مجع : " هو تلكختطيط املناهج الدراسية
املعلومات ذات العالقة من مصادر خمتلفة وتصنيفها وتنظيمها، من أجل اقتراح 
اخلربات أو األنشطة التعلمية اليت سوف تساعد املتعلمني على حتقيق أهداف 

وتأخذ هذه العملية باحلسبان، األهداف العامة واألهداف التدريسية . املنهج
وبة، واألسس االجتماعية والنفسية والفلسفية واملعرفية للمنهج، وغريها املطل
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: سعادة وإبراهيم" (من املعايري املهمة يف ختطيط املنهج الدراسي نفسه
2001 .(  

ومن هنا فإن ختطيط املناهج الدراسية يتطلب القيام بعمليات ذات 
يسية يف العناصر طابع إجرائي بالدرجة األوىل، وتتمثل هذه العمليات بصفة رئ

  :التالية
  حتديد األهداف؛ •
  اختيار احملتوى؛ •
  تنظيم احملتوى؛ •
  حتديد األنشطة التعلمية؛ •
  حتديد الوسائل التعليمية؛  •
  . حتديد أساليب التقومي اليت تبني املردود التعليمي لدى التالميذ •

وسنعود لبعض العناصر الرئيسية بتفصيل أكرب ملا نتعرض ملكونات 
  . سيةاملناهج الدرا

  مقاربات تصميم املناهج الدراسية. 3

لقد تطورت مقاربات تصميم املناهج الدراسية، فانتقلت من املقاربة 
وتعرف املقاربة يف . باحملتوى إىل املقاربة باألهداف وأخريا املقاربة بالكفاءات

جمموع التصورات واملبادئ واالستراتيجيات : "تصميم املناهج الدراسية بأا
واليت ..  من خالهلا تصور وختطيط منهاج دراسي أو تطويره أو تقوميهاليت يتم

" تكون أساس ومنطلق وضع أهداف املنهاج ومضامينه ووسائل تنفيذه وتقوميه
وميكننا تناول هذه املقاربات حسب التفصيل . )2001: غريب ومن معه(

 :الذي تستدعيه كل واحدة منها على النحو التايل
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  توى  املقاربة باحمل. 3-1
وتعرب هذه املقاربة على االجتاه التقليدي يف التربية القائم على السلطة 

أي . واملعرفة، أو بعبارة أخرى هو اجتاه قائم على املدرس واحملتوى الدراسي
أن املدرس وما ميارسه من سلطة على التلميذ، واحملتوى الدراسي وما حيتويه 

ملتحكمان األساسيان يف العملية من معارف جيب تبليغها إىل التلميذ مها ا
إن الربامج الدراسية يف هذه املقاربة دف أساسا إىل شحن . التعلمية التعليمية

أذهان التالميذ مبعارف جاهزة، ودليلها يف ذلك كما يقول األستاذ عبد 
أن اإلنسان ذو طبيعة ثابتة؛ فليست هناك اختالفات وفروق : "الكرمي غريب
فإن للتربية بدورها خاصيات ثابتة، إا تنظر إىل اإلنسان ولذا، . بني األفراد

من حيث هو كائن جمرد، وال تعري اهتماما حلوافزه الداخلية واستعداداته 
ويترتب على ذلك أن ما يتعلمه التلميذ ال خيضع ). 2004غريب " (الذاتية

جند أن ملعطيات نفسية داخلية، بل خيضع ملا يراه الكبار مناسبا لألطفال، وذا 
احملتويات الدراسية هي مفروضة على التالميذ وال جمال هلم ملناقشة مدى 

فالتعليم ذا املعىن يفرض على املتعلم . صالحيتها هلم أو رغبتهم يف تعلمها
  ). 1991شبشوب (مجلة من املعارف والقيم والسلوك 

  املقاربة باألهداف  . 3-2
داث تغيريات وتعديالت يف يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه املقاربة يف إح

سلوك التالميذ، ويكون احلكم على حصول هذه التغيريات أو التعديالت من 
خالل املقارنة بني األهداف احملددة سلفا، وبني ما متكن التلميذ فعال من 

ومن هنا ميكننا استنتاج الطابع البيداغوجي . حتقيقه من تغيريات يف سلوكه
وهره على مالحظة وقياس مدى حتقق األهداف هلذه املقاربة الذي يقوم يف ج
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وذلك من خالل أجرأا، أي جعلها قابلة للمالحظة والقياس، وهكذا نالحظ 
  . الطابع النفعي والتقوميي هلذه املقاربة

وتعود هذه املقاربة يف جذورها كما جيمع على ذلك املختصون 
قطيعة مع  الذي كان يبحث عن R. Tylerالتربويون إىل جهود رالف تيلر 

املقاربة القائمة على احملتويات، اليت كانت حمل انتقادات كبرية من طرف 
وميكن تعريف بيداغوجيا . املربني األمريكيني وبصفة خاصة جون ديوي

تلك البيداغوجيا اليت حتدد اهلدف بألفاظ توضح : "األهداف عند تيلر بأا
). 1999بوعالق " (نوع السلوك الذي يريد املدرس تنميته عند الطالب

وهكذا نالحظ أن تيلر يعترب أول من عرب صراحة على ضرورة إجياد حل 
ملشكلة التقومي من خالل حتديد اهلدف، الذي يعترب املؤشر احلقيقي للتغريات 

  . املنتظرة يف السلوك
إال أن بيداغوجيا األهداف عرفت أوضح حتديد هلا يف أعمال املريب 

، الذي أكد على ضرورة B. Bloomم األمريكي الكبري بنجامني بلو
التحكم يف األهداف البيداغوجية، وذلك من خالل خطوات تطبيقية، تتمثل 

  )1999بوعالق : (فيما يلي
التحديد الدقيق لألهداف اليت ينبغي بلوغها، مع اقتراح معايري " •

 . لتقومي مدى بلوغ تلك األهداف

 . التعرف بدقة جيدة على املكتسبات القبلية •

 . مي الدقيق للمستوى الذي ينطلق منه التالميذ قبل بداية الدرسالتقو •
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أي متكينهم من . وضع مجيع التالميذ يف مستوى واحد من املعرفة •
املعلومات الضرورية للدرس اجلديد قبل بدايته، ويتم هذا التحكم 

 . بشكل فردي

 . تقدمي الدرس اجلديد •

نشودة يف اية فحص املكتسبات الفعلية للتالميذ حسب األهداف امل •
 . الدرس

 . التعرف على التالميذ الذين مل يبلغوا مستوى التحكم املتوقع •

عالج التأخر مباشرة بواسطة دروس خاصة تسمى العالج أو  •
  ". االستدراك

ومتاشيا مع ضرورة حتقيق هذا التحكم، قام بلوم بتقدمي أول صنافة 
 بعد ذلك كل من كراتوول لألهداف اإلجرائية وذلك يف اال املعريف، ليتبعه

Kratwohl ال الوجداين، وهاروويف ا Harrow ،ال احلس حركييف ا 
الفاريب : (ونقدم فيما يلي هذا اجلدول الذي يبني هذه ااالت مبختلف مستوياا

  )1989: والغرضاف
  

  اال احلس حركي  اال الوجداين  اال العقلي
   املعرفة- 
   الفهم- 
   التطبيق- 
   التحليل- 
   التركيب- 
   التقييم- 

   التقبل- 
   االستجابة- 
   التثمني- 
   ترتيب القيم- 
   التمييز بواسطة- 
 منظومة من - 

  القيم

   احلركات اإلرتكاسية- 
   احلركات األساسية- 
   االستعدادات اإلدراكية- 
   الصفات البدنية- 
   احلركات اليدوية- 
   التواصل غري اللفظي- 

   األهداف اإلجرائيةجدول يبني جماالت ومستويات
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إن هذه املقاربة متأثرة إىل حد بعيد بالفلسفة الربامجاتية والنظرية 
، اللتني ظهرتا يف اتمع األمريكي، هلذا كان )1999بوعالق (السلوكية 

توجهها سلوكيا صرفا، كما أن أجرأة األهداف تنسجم متاما مع الربامجاتية 
وقد .  متناول التجربة والقياساليت تؤكد على ضرورة جعل العلوم كلها يف

جنحت هذه املقاربة يف حتسني أساليب التقومي، وحددت إطارا عمليا وإجرائيا 
ولكن مع ذلك وجهت هلا عدة انتقادات ولعل أهم هذه . لألهداف التربوية

االنتقادات على مستوى التصور يتمثل يف نظرا اآللية لإلنسان وكأنه آلة 
فإن أهم اف السلوكية، أما على املستوى البيداغوجي، مربجمة حنو حتقيق األهد

مشكلة تواجهها هذه املقاربة هي نظرا إىل سلوكات التلميذ وكأا منفصلة 
عن بعضها البعض، حبيث ال جند الربط بني خمتلف ااالت وبني خمتلف 
مستويات األهداف يف املادة الواحدة وبني املواد املختلفة، وقد عرب عن هذا 

نقد بوضوح كريستيان بومسان ومن معه، حني تكلم عن احنراف بيداغوجيا ال
أهداف [تكريس كل التعلمات يف : " األهداف، حبيث أدى هذا االحنراف إىل

يتم تدريسها ومراقبتها بصرامة، دون أن تكلف نفسها أبدا ] ميكروسكوبية
بومسان (" عناء طرح السؤال عما بإمكان املتعلم القيام به بكيفية مشولية

  ). 2005: وآخرون
  املقاربة بالكفاءات. 3-3

جاءت هذه املقاربة لتفادي سلبيات املقاربة السابقة وللتكيف مع 
حبيث جند . املستجدات احلاصلة على املستوى االقتصادي والتكنولوجي

االنفجار املعريف وحاجات االقتصاد اجلديدة أصبحت تتطلب خمرجات أكثر 
واقف اجلديدة، فلم يعد املهم حشو ذهن التلميذ قدرة على التكيف مع امل

باملعارف بقدر ما يهم تزويده على قواعد احلصول على املعارف وتوظيفها 
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وما ميكن التأكيد عليه يف هذه . إجيابيا يف املواقف اليت تستدعي توظيفها
املقاربة أا جلبت الكثري من اإلضافات اليت مل تكن موجودة يف املقاربة 

، من ذلك جند تأكيدها على اإلدماج واإلجناز والتوظيف واملمارسة السابقة
ونالحظ على . اخل... الناجعة ومواجهة الوضعيات من خالل إدراكها وفهمها

، أي أا ال 1خمتلف التعاريف املقدمة للكفاءة أا ذات طابع معريف سلوكي
تلفة خترج عن جمال توظيف املعارف وجتنيدها من أجل مواجهة وضعيات خم

حبيث ال تكون هذه الوضعيات ذات طابع منطي، بل هي مستجدة، ودور 
املدرسة هو تزويد التلميذ بأدوات مواجهة هذه الوضعيات مهما كان نوعها 

وقد عرب األستاذ حممد فاحتي عن هذا . ودرجتها واملكان الذي يواجهها  فيه
ها؛ أوالمها املقاربة املعىن املعريف السلوكي للكفاءة حينما حدد مقاربتني لفهم

الذهنية، اليت تعترب الكفاءة فيها كتلة من املعارف مرتبطة فيما بينها، وثانيتهما 
فاحتي (املقاربة التصرفية السلوكية، ترتبط الكفاءة فيها بالقدرة على اإلجناز 

1997( .  
ونظرا لكون هذه املقاربة جديدة باملقارنة مع سابقتيها، ونظرا 

يس املناهج اجلزائرية بداية من السنة الدراسية العتمادها يف تدر
، فإننا نذكر فيما يلي أهم اخلصائص اليت تتميز ا هذه 2003/2004

  :املقاربة وذلك يف املستويات التالية
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 اإلجرائي لألهداف الطابع عالوة على :على مستوى األهداف  •
يتمثل يف حتقيق القائم على القابلية للمالحظة والقياس، فإن اهلدف من التعليم 

الكفاءة املسطرة، ومن هنا متتاز األهداف يف هذه املقاربة بأا مدجمة وأدائية، 
  . تقوم على معاجلة خمتلف الوضعيات اليت يواجهها املتعلم

 ال تركز احملتويات يف هذه املقاربة على :على مستوى احملتويات  •
 ما حيتاجه من أجل حشو ذهن التلميذ باملعارف، وإمنا تركز على تزويده بكل

ومن هنا فإن . معرفة العمل وحسن التواجد وحسن التخطيط للمستقبل
احملتويات ترتبط بالقواعد األساسية اليت متكنه من حل خمتلف املشكالت اليت 

فاملعرفة يف هذه املقاربة تكون . يواجهها يف املدرسة أو يف حميطه االجتماعي
ومن هنا . ر يف االمتحانات فقطمن أجل التوظيف وليس من أجل االستظها

فإن احملتويات يف هذه املقاربة تراعي اجلانب النفسي باحترام ميوالت 
واستعدادات املتعلمني، ومن جهة أخرى فإا تقوم على إزالة احلواجز بني 

  ). 2003غريب (خمتلف املواد الدراسية 
كد  مادامت املقاربة بالكفاءات تؤ:على مستوى الوسائل التعليمية  •

على األداء، فإن املؤسسة التعليمية ينبغي أن تكون أكثر امتالكا لوسائل 
تطبيقية وعملية تكون يف متناول املعلمني والتالميذ، وال تكتفي فقط بالوسائل 

وباعتبار الثورة التكنولوجية . الضرورية مثل الكتب املدرسية واخلرائط وغريها
عات، خاصة يف قطاع الوسائل اليت يشهدها العامل اليوم يف خمتلف القطا

التعليمية، فإنه مطلوب من املؤسسة التعليمية توفري هذه الوسائل مثل اإلعالم 
اآليل والوسائل السمعية البصرية، إضافة إىل كل مستلزمات القيام بتجارب 
عملية، واألدوات العملية اليت حتتاجها بعض الوضعيات مشكالت، اليت تعترب 
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وقد عرب فيليب برينو عن . قي لبلوغ الكفاءة املستهدفةمعاجلتها احملك احلقي
خصوصيات الوسائل التعليمية املناسبة للمقاربة بالكفاءات مبا يدل على 

قد تكون : "صعوبة توفريها وتصميمها واستعماهلا، وهو ما يدل عليه قوله
الوسائل املوجهة حنو تكوين الكفايات أكثر صعوبة وتكلفة، ألت تتجنب 

 وتتطلب من مؤلفيها عبقرية وليس جتميع واختيار املنتخبات؛ ويف التكرار
نفس الوقت سيتناقص السحب، ألن نسخة واحدة غالبا ما تكفي لفصل 

-وهكذا فإن ابتكار وسائل تعليمية وفق بيداغوجية الوضعيات. بكامله
..." املشكالت، ليس أمرا هينا لتعارضه مع مصاحل جهات اقتصادية كربى

وذا فإن الوسائل التعليمية املعتمدة يف األنظمة التربوية ). 2004: برينو(
اليت تبنت املقاربة بالكفاءات حتتاج إىل مراجعة بيداغوجية شاملة مبا ميكنها 

  . من التالؤم مع متطلبات املقاربة
 تقوم هذه املقاربة على مراعاة :على مستوى العالقة البيداغوجية  •

يد على فاعليته يف العملية التعلمية التعليمية، شخصية التلميذ، من خالل التأك
فهي تنظر إىل التلميذ نظرة إجيابية وذلك من خالل مراعاة قدراته العقلية 

وهذا ال يعين التقليل من ). 2003غريب (وميوالته الوجدانية وكيانه النفسي 
دور املعلم الذي يبقى ملقى على عاتقه دورا رئيسيا يف حتقيق الكفاءات 

رة، ولعل هذا هو األمر الذي جعل برينو يرى بأن ثورة الكفاءات ال املسط
ميكن أن حتدث إذا بقي املعلمون بعيدين يف تكوينهم عن املستوى الذي 

ومن حيث الطرق ). 2004: برينو(يؤهلهم للتدريس مبتطلباا على أمت وجه 
اصة فإن التركيز موجه حنو الطرق املفتوحة واجلديدة مثل حتقيق مشاريع خ
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وحل املشكالت، كما تشجع على احلوار الداخلي بني التالميذ والتواصل 
  ). 2003غريب (والتبادل داخل الفصل الدراسي 

 للتغيريات اليت محلتها املقاربة بالكفاءات نظرا :على مستوى التقومي  •
يف صياغة املناهج الدراسية، فإن التقومي باعتباره أحد أهم مكوناا، البد أن 

إذا كان من مربرات االنتقال إىل و. تميزا عن أساليب التقومي التقليدييكون م
املقاربة باألهداف تسهيل عملية التقومي وجعلها أكثر دقة من خالل أجرأة 
األهداف، فإن التقومي يف املقاربة بالكفاءات يعترب مشكلة املشكالت، ألن 

دة، وهو ما تقومي الكفاءات حسب برينو يتطلب معاينتها ضمن مهمات معق
، ألن مؤشر النجاح )2004: برينو(يفتح اال أمام االختالفات يف احلكم 

هو حتقق الكفاءة، مما جيعل احلكم بالنجاح أو الفشل يف غاية الصعوبة، وهو 
ما جيعل كثريا من املعلمني يتحولون إىل أساليب التقومي التقليدية القائمة على 

كل هذا يتطلب عناية . الكفاءاتاحلكم على املعارف عوض احلكم على 
فائقة يف إعداد املناهج الدراسية وفق هذه املقاربة، وذلك من خالل توضيح 

 . كيفية التقومي بطرق عملية تبسط التعقيدات املوجودة يف اجلانب النظري

  خطوات ختطيط املناهج الدراسية. 4

 تنطلق أي عملية لتخطيط املناهج الدراسية من الوقوف على ما مت
حتقيقه يف املناهج السابقة، حىت تكون املناهج اجلديدة مكملة هلا ومثرية إياها 

 اجلديدة اليت تفرضها التغريات تومتفادية نقائصها ومستجيبة للمتطلبا
الداخلية واخلارجية، إن على مستوى التطور التكنولوجي أو على مستوى 

قيق هذه احلاجات، احلاجات االجتماعية اجلديدة ودور النظام التربوي يف حت
وبعد . وتبقى املناهج رغم هذه االستجابة مراعية خلصائص ومميزات اتمع
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هذه اخلطوة التشخيصية تأيت املراحل األخرى اليت تتميز يف عمومها بالطابع 
سعادة (: اإلجرائي والعملي، وميكننا تقدمي هذه اخلطوات حسب الترتيب التايل

  )2001: وإبراهيم
  :  املنطقي لعملية التخطيط تربيرالتوضيح . 4-1

ويتمثل هذا التربير يف تقدمي األسباب الداعية لتخطيط منهج مدرسي 
وكلما كانت هذه املربرات قائمة على أسس بيداغوجية ومنطقية . جديد

سليما كلما أدى ذلك إىل تقبل املنهج اجلديد من األطراف الرئيسية اليت 
ويف مقدمة هؤالء جند .  هذا املنهجتتعامل بشكل مباشر أو غري مباشر مع

املعلمني واملشرفني التربويني والتالميذ وأوليائهم وكل القائمني على التربية 
وتأيت هذه اخلطوة قبل الشروع يف ختطيط املناهج اجلديدة، وينبغي . والتعليم

تقدميها بشكل مقنع ومدروس ويتم يف ذلك جتنب التبليغ املفاجئ والشروع 
ملية التخطيط دون الوقوف على رأي األطراف املعنية، ألن ذلك املتسرع يف ع

قد يسبب معارضة شديدة ورفضا من طرفهم خاصة املعلمني، وال ميكننا 
حتقيق النجاح املأمول إذا كان املعلمون وغريهم من األطراف املعنية باملناهج 

 نذكر ما وكمثال هلذه التربيرات. اجلديدة غري متفاعلني معها وال متقبلني هلا
 املقاربة اجلديدة إىل نتقالجاء يف املناهج اجلزائرية اجلديدة من مربرات لإل

وزارة : (القائمة على الكفاءات كبديل للمقاربة السابقة القائمة على األهداف
  )2005جويلية : التربية الوطنية
 الربامج القدمية املطبقة يف مؤسساتنا يعود تصميم أهدافها وحتديد -"
ا إىل عقود خلت، وهي بذلك ال تواكب التقدم العلمي واملعريف الذي حمتويا

  .أحدثته التقنيات احلديثة يف اإلعالم واالتصال
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 اتمع اجلزائري عرف تغريات سياسية واجتماعية وثقافية عميقة -
غريت فلسفته االجتماعية وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم والرقي يف 

 واملواطنة املسؤولة، تكون فيها روح املبادرة والبحث ظل العدالة االجتماعية
  ". الدائم عن النجاعة احملرك األساسي للتغري االجتماعي

وقد حدد السيد فريد عادل بصفته مدير التعليم األساسي بوزارة 
التربية الوطنية، مربرات اإلصالح التربوي اجلديد، خاصة ما تعلق منه باملناهج 

  )2002عادل، : (التاليةالدراسية يف العناصر 
انتقال البالد من نظام سياسي أحادي إىل التعددية احلزبية وإىل  "-

 "نظام دميقراطي
 . انتقال البالد من نظام اقتصادي ممركز إىل نظام االقتصاد احلر-

 .نولوجيا مبا يف ذلك علوم التربية التطور املذهل للعلوم والتك-

 . ونتائجهمملستمر ملستوى التالميذ التدهور ا-

  ".  التحديات اجلديدة اليت من املنتظر أن تواجهها املدرسة-
 بعد أن ينجح املخططون يف :حتديد جمال املنهج الدراسي . 4-2

 املناهجإقناع األطراف املعنية بعملية جتديد املناهج الدراسية جبدوى ختطيط 
ج، اجمال املنه، فإم جيدون أنفسهم أمام مهمة جديدة تتمثل يف حتديد ةاجلديد

ويقصد باال هنا . ويكون ذلك قبل الشروع يف دراسة باقي مكونات املنهاج
املسار الذي يتم حتديده للمنهاج اجلديد والعناصر اليت ينبغي التركيز عليها يف 

 . هذا املنهاج

فقد يكون التركيز موجها حنو التالميذ وهو ما يتطلب التقليل من 
ثار من األنشطة واخلربات التعليمية اليت يطلب من حجم املادة الدراسة واإلك
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وقد يكون هذا التركيز . التالميذ أدائها داخل أو خارج املؤسسة التعليمية
موجها حنو اتمع وحاجاته، فينبغي على املخططني اإلكثار من طرح 
املشكالت املوجودة يف اتمع يف شىت ااالت االقتصادية والسياسية 

كما أن التركيز قد يكون منصبا حنو املادة . والثقافية والصحيةواالجتماعية 
الدراسية، وهنا يطلب من املخططني تناول التفصيالت الدقيقة للمواضيع 

كما أن املخططني قد يتفقون على . الدراسية والتقليل من أنشطة التالميذ
اسية يف ضرورة التركيز على كل ما سبق ذكره أي التلميذ واتمع واملادة الدر

كما يتأثر حتديد جمال املنهج الدراسي بدرجة كبرية باملقاربة اليت . نفس الوقت
يتم تبنيها، فإذا كانت املقاربة املعتمدة تركز على احملتوى، فإن الدور الرئيسي 
يسند للمعلم بينما يكون التلميذ يف وضع املتلقي للمعرفة وال يهم مدى تفاعله 

بة باألهداف، فإن التركيز يكون موجها حنو العناصر وإذا مت تبين املقار. معها
التقوميية وااالت املتعلقة ا دون مراعاة الربط بني األهداف والتكوين الكلي 

وإذا كانت املقاربة املقررة مبنية على الكفاءات، فإن ما يهم . لشخصية التلميذ
  . لة معينةهو مدى قدرة التلميذ على دمج املعرفة وجتنيدها يف وضعية مشك

وعلى العموم فإن هذه اخلطوة تعترب هامة وضرورية وذلك قبل البدء 
يف اخلطوات األخرى اليت تعترب خطوات عملية وإجرائية تدخل يف صميم 

  . ختطيط املناهج الدراسية وتصميمها
 وتعترب هذه اخلطوة أكثر خطوات إعداد :اختيار األهداف . 4-3

ظرا ملا متثله من حسن تقييم للمرحلة السابقة املناهج الدراسية أمهية، وذلك ن
وميثل اجلدول التايل العالقة الوثيقة بني . وتوجيه تام لكل اخلطوات الالحقة

  :اختيار األهداف وصياغتها وبقية اخلطوات
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ويتضح من هذا الشكل أن هذه اخلطوة تعترب بداية لكل اخلطوات 
ا احملك احلقيقي يف عملية التقومي للحكم على مدى النجاح الالحقة، كما أ

  . يف تطبيق املناهج برمتها
ونقدم فيما يلي مجلة من األسئلة ميكن اعتبارها كمعايري لصياغة 

  :أهداف املناهج بكيفية صحيحة
  هل متت صياغة األهداف العامة للمنهج بوضوح؟" -

W�/V0-ر ا��!'8ى و�/'Bا 

�%�/V0-ات و�S(ر ا��/'Bا 

I*ر� اB'/�ر �EاHY ا�'

  

 إ�4اءات ا�'�8*,

 ا���ر ا	ه�اف
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 التالميذ للحقائق هل تركز األهداف العامة للمنهج املدرسي على فهم -
 واملفاهيم والتعميمات والنظريات، بدال من التركيز على احلقائق فقط؟

هل تراعي األهداف العامة للمنهج املدرسي حاجات التالميذ  -
 وقدرام واهتمامام وميوهلم؟

هل تراعي األهداف العامة للمنهج املدرسي طبيعة اتمع وعاداته  -
 له املستقبلية؟وتقاليده وقيمه ومشكالته وآما

هل تعمل األهداف العامة للمنهج املدرسي على تنمية الشخصية  -
 املتكاملة للمتعلم من اجلوانب املعرفية والوجدانية واجلسمية احلركية؟

هل تشجع األهداف العامة للمنهج املدرسي التالميذ على طرح  -
 األسئلة املختلفة وخاصة اليت تثري التفكري؟

العامة للمنهج املدرسي أو تنقيحها سنويا، يف هل يتم تعديل األهداف  -
  ضوء التغريات اليت تتم يف اتمع واملعرفة وحاجات التالميذ؟

وبعد حتديد األهداف العامة البد من ترمجتها إىل أهداف أخرى أكثر 
دقة وحتديدا، حبيث يتم االنتقال من األهداف العامة للمناهج مث األهداف 

داف املتعلقة بكل مادة للوصول إىل األهداف اخلاصة بكل مرحلة مث األه
التفصيلية واإلجرائية لكل وحدة تعليمية، وذا التدرج ميكن يف اية تطبيق 
املنهاج احلكم على كل هدف يف كل خطوة من خطوات إعداده باالنتقال من 
أسفل ألعلى، أي من الوحدة التعليمية إىل غاية األهداف العامة، فإذا كان 

هداف مقبوال يف كل خطوة ميكننا القول أنه مت النجاح يف تطبيق حتقيق األ
  . املناهج الدراسية
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بعد االنتهاء من خطوة صياغة : اختيار احملتوى وتنظيمه . 4-4
األهداف، جيد املخططون للمناهج أنفسهم أمام خطوة أخرى تعترب األداة 

ة يف اختيار وتتمثل هذه اخلطو. الرئيسية لتحقيق أهداف املناهج الدراسية
حمتويات املناهج وتنظيمها، وهنا تطرح مشكلة اختيار احملتوى من الكم اهلائل 
من املعارف املتوفرة يف كل املواد، فيكون املخططون أمام حرية من أمرهم، 

ولتجاوز هذه احلرية البد من االعتماد على مجلة . ماذا يتركون وماذا يأخذون
  :من املعايري نذكر منها ما يلي

 يعترب احملتوى صادقا كلما كان وثيق الصلة باألهداف :الصدق -
  . املسطرة، وكذلك كلما كان متماشيا مع األفكار احلديثة اليت ثبتت صحتها

 ويتطلب هذا املعيار عدم االكتفاء باحلقائق فقط، بل البد : األمهية-
أن تكون احملتويات املختارة ذات أمهية للجميع، وهذا حىت يتسىن حتقيق 

كما . األهداف واحلرص على تطبيق هذه احملتويات على أحسن وجه ممكن
ينبغي يف هذا اال التركيز على املفاهيم والتعميمات واملبادئ أو النظريات، 

 . وذلك نظرا ملا هلا من تأثري كبري يف إثارة تفكري التالميذ

 ينبغي أن يكون احملتوى املختار ذا أمهية : اهتمامات التالميذ-
صة بالنسبة للتالميذ، وينبغي أن يعطيهم الفرصة للتعامل مع املشكالت خا

وحىت إذا تطلب األمر إدراج بعض احملتويات اليت تكون . واملواقف اليت مهم
بعيدة نوعا ما عن اهتمامات التالميذ، فإنه البد من التفكري يف كيفية تنمية 

 إال فيما يراه هاما هذا االهتمام عندهم يف وقت مبكر، فالتلميذ ال يركز
بالنسبة إليه، وإال فإنه يبقى يف شعور بأن ما يقدم له ال يعنيه، وهو ما جيعل 

 . مستوى التحصيل عنده ضعيفا
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 يشترط يف املنهاج أن يكون مناسبا لقدرات : قابلية احملتوى للتعلم-
التالميذ ومستوى نضجهم وخربام السابقة، ومراعيا للفروق الفردية بينهم، 

  . ىت يتفاعل معه التالميذ وال يشعرون بامللل يف حتصيل حمتوياتهح
 فاحملتوى ينبغي أن يكون مفيدا ونافعا للجميع، :الفائدة واملنفعة -

للتالميذ وأوليائهم وللمجتمع بكل مكوناته، وحىت يتحقق هذا املعيار البد من 
ليت ال ختدم الصرامة يف اختيار احملتويات، حىت نتجنب الكثري من املواضيع ا

ومن أمثلة ذلك املواضيع اليت جتاوزها الزمن ومل يعد معترفا . اتمع والتالميذ
بقيمتها العلمية، واملواضيع اليت تتعارض مع املكونات احلضارية واملبادئ 

 ... والقيم السائدة يف اتمع

وبعد اختيار احملتوى ينتقل املخططون إىل عملية أخرى تتمثل يف 
املبادئ التنظيمية الرئيسية، واليت جند  وفقمه هذا احملتوى وذلك ضرورة تنظي

  :من أمهها املبادئ التالية
 أي تسجيل األحداث التارخيية وترتيب املعارف :الزمين التتابع -

  . حسب تاريخ اكتشافها
 ويعين ذلك االنتقال من املعارف :  االنتقال من الكل إىل اجلزء -

  . ف األكثر تفصيالالعامة الشاملة إىل املعار
 ويرتبط هذا املبدأ بتوظيف : االنتقال من املعلوم إىل اهول -

اخلربات السابقة للتالميذ، فيتم االنطالق منها يف بناء اخلربات واملعارف 
  . اجلديدة
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 وهذا متاشيا مع مستوى النمو : االنتقال من احملسوس إىل ارد -
ا زاد هذا النمو كلما مسح ذلك العقلي الذي يكون عليه التلميذ، فكلم

  . باخلوض يف مواضيع أكثر جتريدا
 فيكون االنتقال دائما من : االنتقال من البسيط إىل املعقد -

املعارف البسيطة السهلة الفهم، إىل املعارف األكثر تعقيدا، وهذا حىت يتسىن 
  . للتلميذ التحصيل اجليد والتنظيم املقبول هلذه املعارف

لي أمثلة حول اختيار حمتويات املناهج الدراسية وتنظيمها ونقدم فيما ي
يف املناهج الدراسية لبعض املواد يف مرحلة التعليم االبتدائي يف النظام التربوي 

  :اجلزائري
 مت يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي اختيار :التربية اإلسالمية 

العقيدة، العبادة، األخالق القرآن الكرمي واحلديث الشريف، : ااالت التالية
  . 2والسلوك، مث بعد ذلك مت تفصيل كل جمال إىل وحدات تعليمية وحصص

 مت يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي اختيار ااالت :اللغة العربية 
  . تعبري شفوي وتواصلي، قراءة، كتابة: التالية

 اختيار االني  مت يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي:الرياضيات 
  . األعداد واحلساب، الفضاء واهلندسة: التاليني

إن هذه اخلطوة تعترب إجرائية بالدرجة األوىل، إذ فيها تتم ترمجة 
األهداف إىل حمتويات ومواضيع حمددة، وجتعل القائمني على تطبيق املناهج 
أمام صيغ عملية متكنهم من تأليف الكتب املدرسية وحتضري احلصص مبا 

  . تناسب مع األهداف واحملتويات املقررةي

                                                 
��0 ���0ذج-  2��B ا��ي �/BNا ��/# ه�� ا��!'8*�ت 26 ا�+0�0+8د �'&>  . 
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 يشري مصطلح األنشطة :اختيار األنشطة التعلمية وتنظيمها. 4-5
التعلمية إىل تلك احملددات البيداغوجية لتحقيق التفاعل اإلجيايب بني املعلم 
. واملتعلم من جهة وبني املتعلم والظروف اخلارجية يف البيئة اليت يتواجد ا

. ذه النشطة يف إضفاء احليوية والنجاعة على عمل املدرسوتتمثل أمهية ه
ويقوم حتديد هذه األنشطة واخلربات على مجلة من األسس، جند منها حتقيق 
أهداف تعلمية عديدة، إثراؤها ألمناط التعلم املختلفة، تتابعها املستمر، إتاحة 

ية إىل فرصة العمل للتلميذ مبفرده، التدرج يف االنتقال من األنشطة الفرد
األنشطة اجلماعية، مراعاة مستويات اخلربات واألنشطة التعلمية من حيث 
درجة صعوبتها عند تطبيقها يف القسم أو خارجه، حسن استعمال الوسائل 

وسنعود لتقدمي مناذج هلذه ... التعليمية اليت يتطلبها تطبيق تلك األنشطة
 . األنشطة أثناء تقدمينا لنماذج من مناهج بعض املواد

  :اختيار الوسائل التعليمية وطرائق التدريس. 4-6

 التدريس يف صميم وطرائقتدخل عملية اختيار الوسائل التعليمية 
التوجيه البيداغوجي الذي يقدم للمعلم كسند ال ميكن االستغناء عنه يف 

وترتبط هذه الوسائل . توصيل املعارف وحتقيق خمتلف األهداف املسطرة
اسية نفسها، حبيث البد أن تكون مناسبة هلا متالئمة معها والطرائق باملادة الدر

حىت تسهل عملية الفهم وحىت يتجنب املعلم الطرق العقيمة اليت تنفر املتعلم 
وعادة ما يصاحب املناهج الدراسية وثائق . من املادة أكثر مما تشوقه فيها

 مرافقة تشرح هذه العملية وتفصلها، أي أن مصممي املناهج ال يكتفون
  . بتخطيط احملتويات بل حيددون إىل جانب ذلك وسائل وكيفية التطبيق
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وكنموذج للوسائل التعليمية نذكر ما ورد يف الوثيقة املرافقة ملادة 
: اجلغرافيا يف السنة األوىل من التعليم املتوسط حيث ذكرت الوسائل التالية

  )2003أفريل : وزارة التربية الوطنية(
  .جمسم الكرة األرضية •
 .)القارات واحمليطات(ريطة العامل خ •

 .رسم توضيحي خلطوط الطول ودوائر العرض على الكرة األرضية •

  .جدول الرموز املتفق عليها •
 .خريطة املناخ يف العامل •

 .خريطة احلرارة والتساقط •

 .)مظاهر السطح الكربى(اخلريطة الطبيعية  •

 .اخلرائط لتحديد مكان الظاهرة املختارة •

 .اللة بالنسبة للظاهرة املدروسةصور خمتارة ذات د •

 .الشفافيات، األقراص، األفالم، مواقع اإلنترنيت •

  . جداول إحصائية ورسوم بيانية •
وحول طرق التدريس نذكر ما ورد لنفس السنة حول دور املدرس 

وزارة التربية (: يف املخطط التفصيلي لسري وحدة تعلمية يف مادة التربية املدنية
  )2003أفريل : الوطنية

  .وضع املتعلم أمام وضعية إشكالية •
اإلمكانات، (مالحظة احملاوالت األوىل يف شكل عمل فردي  •

 .)املصاعب

 .)معايري+ معلومات أولية (التذكري بأهم املكتسبات القبلية  •
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مالحظة أو اكتشاف الصحيح يف إجناز املتعلمني يف شكل عمل  •
 .أفواج

 .)...التوضيح، اإلضافات(، التوجيه إلجناز قائمة معايري تقوميية مجاعية •

 .تقدمي أهداف تعلمية أو نشاطات تعاجل مقررات الربنامج •

 .... )الوسائل والنماذج(توضيح كيفية العمل  •

 .التوجيه قصد التصحيح واإلثراء •

 .وقفات تقومي تكويين •

 .تقدمي التمارين لتوظيف املكتسبات اجلديدة •

مهارات وأداءات يقدم وضعية مشاة للوضعية املعاجلة حبيث تدمج  •
  . الوحدة التعلمية

وقد جاء هذا الترتيب يف سياق مراحل حمددة، حبيث تتضمن كل 
مرحلة جمموعة من األدوار تتعلق بالطريقة املطبقة يف تدريس الوحدة التعلمية، 

  : وهذه املراحل هي
  .)حتقيق الدافعية عند املتعلمني(االستكشاف  •
 .)مقررات الربنامج(التعلمات املنهجية  •

 .اإلدماج •

  . التقومي النهائي •
إن هذه اخلطوة اإلجرائية من شأا أن تضع املعلم على بينة من أمره 
حبيث يتعرف جيدا على األدوات البيداغوجية الضرورية لتدريس وحدة تعلمية 

 وبطبيعة. معينة، وهذا ما جيعل كل جمهوداته تصب يف حتقيق األهداف املسطرة

 فإن هذا التوجيه الذي تتضمنه الوثائق املرافقة ال يعين أبدا احلد من الاحل
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إطارا بيداغوجيا جيعل كل املبادرات األوىل مبادرة املعلم، وإمنا تشكل بالدرجة 
 . يف سياق احملافظة على االنسجام بني مكونات املنهاج أثناء تطبيقه

  :حتديد إجراءات التقومي ووسائله . 4-7

 التقومي، فهو بأمهيةناهج على أمهية وعي املعلمني يركز خمططو امل
يشكل األداة الرئيسية إلصدار األحكام على خمتلف مراحل العلمية التعلمية 

فهو مهم للمعلم . التعليمية وعلى مدى حتقق األهداف التربوية بشكل عام
ة فتطبيق املناهج الدراسي. والتلميذ واألولياء واملسؤولني على النظام التربوي

ويف هذا اال فإن . يبقى بعيدا عن حتقيق أهدافه ما مل تتم عملية التقومي
مصممي املناهج يولون أمهية كبرية لتحديد خمتلف وسائل التقومي وأساليبه 
ومراحله حىت ال يتركون للمعلمني ثغرة حتول بينهم وبني احلكم الصحيح على 

 جمموعة من املعايري ويستعمل املخططون للمناهج. تالميذهم وعلى أدائهم
  :للحكم على فعالية التقومي، وتتمثل هذه املعايري فيما يلي

  .استمرارية وسائل التقومي •
 .مشولية وسائل التقومي •

 .تنوع وسائل التقومي •

 .تغطية وسائل التقومي للجانب املعريف عند التالميذ •

 .قياس وسائل التقومي ملدى منو مهارات التالميذ املختلفة •

 .ل التقومي على اجلانب الوجداين لدى التالميذتركيز وسائ •

قياس وسائل التقومي ملدى التقدم الذي أحرزه التالميذ يف سبيل  •
 .حتقيق األهداف املسطرة
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مدى إمكانية كشف مواطن القوة والضعف عند التالميذ من خالل  •
 . وسائل التقومي املطبقة

ملناهج اجلزائرية ونقدم فيما يلي بعض النماذج التقوميية املقترحة يف ا
  :اجلديدة يف السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي

  )2006جانفي: وزارة التربية الوطنية( :مادة اللغة العربية •
  :تتطلب عملية تقييم الكفاءة مراعاة ما يلي

املوارد الداخلية وتتعلق باملعارف واملعارف الفعلية واملعارف " •
  .السلوكية

درة املتعلم على توظيف كل أشكال املوارد اخلارجية وترتبط بق •
الوثائق والسندات اليت يكون حباجة إليها حلل الوضعية املعقدة 

  ). الوضعية املشكلة(
الوضعية املعقدة ونعين ا أحد نشاطات اإلدماج اليت يوضع املتعلم  •

يف إطارها لتقدمي إنتاج معني يربهن من خالله على مدى حتويل 
يتعلق األمر يف . ها يف وضعيات جديدةتعلماته أي قدرته على توظيف

اللغة العربية مبواضيع التعبري بنوعيه الكتايب والشفهي وإعداد املشاريع 
  ... ". وإجنازها

  :أشكال التقييم •

ميكن التمييز بني ثالثة أشكال من التقييم وذلك حسب الوقت الذي "
لذي جيري وعليه جند التقييم التشخيصي ا. جرى فيه والغرض املرجو من ورائه

قبل الفعل التعلمي والتقييم التكويين الذي يساير الفعل التعلمي والتقييم 
يركز يف الكفاءة على التقييم . التحصيلي الذي ينجز يف اية الفعل التعلمي
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التكويين الذي يتماشى والكفاءة وعلى التقييم التحصيلي الذي ينصب على 
 ".  وضعيات جديدةاملوارد وعلى قدرة املتعلم على توظيفها يف

  )2006مارس : وزارة التربية الوطنية (:مادة الرياضيات •
بعد عرض األمناط التقوميية الثالث املعروفة وهي التقومي التشخيصي 

ومما . والتقومي التكويين والتقومي التحصيلي، مت تناول هذا األخري بتفصيل أكرب
كثر موضوعية، جاء يف هذا التفصيل حتديد معايري للتصحيح حىت يكون أ

  :وهذه املعايري هي
  .)الفهم(التفسري السليم للوضعية  •
  .االستعمال السليم لألدوات يف الوضعية؛ •
  . انسجام اإلجابة •

  :وجاء توضيح ذلك يف اجلدول التايل

  املعيار
التفسري السليم 

  للوضعية

االستعمال السليم 
لألدوات يف 
  الوضعية

  انسجام اإلجابة

  الشرح

 يبني التلميذ أنه  
: فهم املـشكل  
خيتار األعـداد   
املفيدة من نص   
املشكل وخيتـار   
ــات  العمليــ

  . املناسبة

ــليم   ــاز س إجن
للعمليات حىت لو   
كانت األعـداد   
والعمليات املختارة  
غري صحيحة، املهم 
  . هو اإلجناز السليم

  اختيار الوحدة، 
  نتائج معقولة،

اجلواب عن السؤال   
  ... جبملة
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ج من حتديد إلجراءات التقومي وهكذا ال خيلو منهاج أي منها
ووسائله، وهي اخلطوة اليت متكن القائمني على املناهج الدراسية من إصدار 
األحكام الصحيحة على مدى التمكن من حتقيق األهداف املسطرة يف املناهج 

  . مبختلف مستوياا
  :جتريب املنهج الذي مت ختطيطه . 4-8

هاج قد وصل إىل صورته بعد إجناز كل اخلطوات السابقة يكون املن
النهائية، ولكن قبل تعميم تطبيقه البد من جتريبه على مستوى ضيق من أجل 
معرفة مدى صالحيته ومناسبته للواقع الذي خطط له، وكذلك من أجل 
. الوقوف على بعض اهلفوات واألخطاء اليت مل ينتبه هلا املخططون أثناء اإلعداد

يد والتدريب الكايف للمعلمني املكلفني والبد يف هذه اخلطوة من اإلعداد اجل
بالتجريب، وذلك بالتحديد الدقيق للمهام املطلوب تنفيذها وحتديد اجلوانب 
اليت سيتم جتريبها مثل احملتوى وطرق التدريس والوسائل التعليمية وتقومي 

  ... املتعلمني
وتتطلب هذه اخلطوة أيضا حتديد الكيفية اليت يتم ا حتليل البيانات 

ليت يتم التوصل إليها من خالل التجريب، وحتديد املعايري اليت يتم على ا
أساسها تفسري النتائج املتوصل إليها ليتم على ضوء ذلك إدراج التعديالت 
املناسبة والوصول تبعا لذلك باملنهاج إىل صورته املستقرة اليت تسمح باالنتقال 

 . اسيةإىل اخلطوة األخرية من خطوات ختطيط املناهج الدر
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  :تعميم املنهج . 4-9

بعد التجريب يف نطاق ضيق يصل املصممون إىل اخلطوة األخرية 
وهي تسليم املنهاج املصمم يف صيغته النهائية اليت جتعله قابال للتعميم على 

ويشترط يف هذه اخلطوة أن يكون عنصر . كافة املؤسسات التعليمية يف الوطن
ا يسمح بتطبيقه باطمئنان، وحىت يف حالة املخاطرة يف حده األدىن، وهو م

وقوع بعض األخطاء فإا ال تعدو أن تكون أخطاء بسيطة ال متس جبوهر 
  . املناهج سواء يف األهداف أو احملتوى أو إجراءات التنفيذ

  مناذج لتخطيط مناهج بعض املواد يف النظام التربوي اجلزائري. 5

 الدراسية، ارتأينا أن جنعل من أجل إعطاء صبغة عملية لتناول املناهج
كآخر عنصر يف هذا الفصل تقدمي مناذج لبعض املواد يف النظام التربوي 
اجلزائري، وقد اخترنا ثالث مواد وهي التربية اإلسالمية واللغة العربية 

  . والرياضيات وذلك يف السنة الثالثة من التعليم االبتدائي
  :التربية اإلسالمية . 5-1

: السنة الثالثة من التعليم االبتدائي على النحو التايلمت تقدمي مناهج 
 )2004يوليو : وزارة التربية الوطنية(

  : األهداف  •

جاءت األهداف على شكل ملمح خترج وكفاءات يتوقع حصوهلا 
 :عند اية السنة الثالثة، ونقدم هذه املالمح والكفاءات على النحو التايل
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  :نة الثالثة ابتدائي خروجه من السدملمح التلميذ عن •

  :يتوقع من املتعلم عند خروجه من السنة الثالثة ابتدائي أن يكون 
 مقدسا ومقدرا للقرآن الكرمي، وحافظا للمقرر من السور واآليات -

  . القرآنية، وفامها إياها فهما إمجاليا بسيطا
 حمبا للنيب صلى اهللا عليه وسلم وملتزما ديه، وحافظا لبعض -
 . لنبوية حفظا سليما، وفامها إياها فهما إمجاليا بسيطااألحاديث ا

 متمسكا مببادئ العقيدة اإلسالمية من خالل تعداد وشرح أركان -
  . اإلميان شرحا إمجاليا

 مؤمنا باهللا تعاىل وحمبا له وحافظا بعض أمسائه احلسىن ومستوعبا -
  . إياها استيعابا جممال

 الوضوء أداء صحيحا،  حريصا على الطهارة والنظافة، مؤديا-
  . وعارفا بعض أحكامه

  .  مقدسا للمسجد وعارفا مبكانته ومعظما الشعائر التعبدية-
  .   متأدبا باآلداب اإلسالمية يف االستئذان وزيارة املريض-
 يف األمانة والصدق صلى اهللا عليه وسلم  متخلقا بأخالق الرسول-

لذميمة، مدركا مكانة وحسن املعاشرة للغري، ومتجنبا بعض السلوكات ا
  . األخوة يف اإلسالم

 معظما مكانة الوالدين وحمسنا إليهما، وفق التوجيه القرآين واهلدي -
  . النبوي

 صلى اهللا عليه وسلم مطلعا على حمطات خمتارة من حياة الرسول -
ه، عارفا مناقب بعض تيف طفولته وشبابه وعمله وبعثته، مقتديا به يف حدود سن
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آدم : ء، وأول األنبيا)أم أمين، خدجية،  أبو بكر الصديق(ام الصحابة الكر
  .  عليهما السالم3ونوح

 واقفا على أمهية العناية بالنبات باعتباره أحد عناصر البيئة، ومدى -
  . حرص اإلسالم على ذلك

   :الكفاءة اخلتامية للسنة الثالثة ابتدائي •

بة من القدرة على توسيع وتوظيف املعارف والسلوكات املكتس
  :التعلمات األساسية املتعلقة بـ 

 التالوة السليمة واالستظهار الصحيح للقدر احملفوظ من القرآن -
، ، والفهم البسيط واإلمجايل هلاواألحاديث النبوية)  سور08(الكرمي 

والتمسك مببادئ العقيدة اإلسالمية من خالل تعداد وشرح أركان اإلميان 
 والوضوء والصالة، واحترام ةيح لعبادة الطهارمع األداء الصح شرحا إمجاليا،
 . الشعائر الدينية

 ممارسة السلوكات اإلجيابية الفردية واألسرية واالجتماعية وفق -
 من صلى اهللا عليه وسلمومعرفة حمطات من حياة الرسول  القيم اإلسالمية،

 . امليالد إىل البعثة ومناقب بعض الصحابة واألنبياء

  . ناية بالنبات من خالل حديث خمتار معرفة أمهية الع-
  : احملتويات  •

مت اإلبقاء على نفس منهجية التناول املعتمدة يف السنة الثانية، وقد 
  :4جاءت مضامني املنهاج موزعة على أربعة مشاريع على النحو التايل
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  الوحدات  املشروع
  املشروع األول 

  أعرف ديين
تعلم القرآن، أركان اإلسالم، من أمساء اهللا تعاىل، أ

أحرص على الطهارة، مكانة املسجد يف اإلسالم، 
  . آدم عليه السالم، سورتا القارعة والفيل

  املشروع الثاين
  أهذب نفسي

أتعلم الوضوء، أجتنب التبذير، طفولة النيب صلى اهللا 
، أغرس )أبو بكر(عليه وسلم، من مناذج الصدق 

وأزرع النبات، أجتنب السلوكات السيئة، سور 
  . هلمزة، التكاثر، العادياتا

املشروع 
  الثالث

  أحب أسريت

شباب النيب صلى اهللا عليه وسلم، خدجية أم 
املؤمنني، النداء إىل الصالة، أقيم الصالة، من أدعية 
  . املؤمن، وبالوالدين إحسانا، سورتا البينة والكافرون

  املشروع الرابع 
  أحترم غريي

ي، املسلم أخو أشكر اهللا على نعمه، أتأدب مع غري
املسلم، النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مكة، أدب 
االستئذان، نيب اهللا سليمان عليه السالم، صالة 

  . اجلمعة، سورة العلق
 

ونورد فيما يلي املشروع األول بالتفصيل، كنموذج نفهم من خالله 
  :كيف مت تفصيل هذه املشاريع

   أعرف ديين:املشروع األول  •
 القدرة على تعداد أركان اإلميان والتعريف ا،  :الكفاءة املرحلية

وتعميق اإلميان باهللا تعاىل من خالل معرفة بعض أمسائه، وحب القرآن وتعلمه، 
وأداء الطهارة وذكر مكانة املسجد، والوقوف على جوانب من قصة أيب 

  . البشرية آدم عليه السالم
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احملتوى املعريف 
 للوحدة

الكفاءات 
 املستهدفة

 طات املقترحةالنشا
العناصر 
املفاهيمية 
 املستهدفة للبناء

  أركان اإلسالم
 

القدرة علـى   
ــف   التعريـ
ــان  بأركـ

  اإلسالم
وتعـــدادها 

  وشرحها
  إمجاال

 
 

 انطالقا من سـند     -
خمتار يتم استخراج    

 قَالَ. أركان اإلسالم 
صلى اهللا عليه وسلم    

بين اإلسالم علـى    (
شهادة أن ال   : مخس  

ا اله إال اهللا وأن حممد    
رسول اهللا، وإقامـة    
ــاء  ــصالة، وإيت ال
ــج،  ــاة، واحل الزك
. )وصوم رمـضان  

  "البخاري ومسلم"
 باحلوار واألسئلة   -

يتم الشرح املبسط،   
لكل واألمثلة املناسبة   

  . ركن
ــة  - ــئلة دقيق بأس

 يتعـرف  وموجهة،
املتعلم على بعـض    

  . آثار اإلسالم
ــالل   - ــن خ م

املكتسبات القبليـة   
مييز بـني أركـان     

ــان و ــان اإلمي أرك
 .  اإلسالم

   أركان اإلسالم-
  . الشهادتان
  . الصالة
  . الزكاة
  . الصوم
 . احلج
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من أمساء اهللا 
  احلسىن

القدرة علـى   
ـ  زمتيي  ض بع

ــاء اهللا  أمسـ
احلـــسىن 
وشـــرحها 

  إمجاال

 من خالل آيات -
خمتارة يتم التعرف 
  . على بعض أمساء اهللا

 يشرح األمساء من -
خالل بعض األخالق 

  ... النبيلة
 

 أمساء اهللا -
  احلسىن
 الرحيم 
  الغفور
 الكرمي  

 القران أتعلم
 رسول اهللا قال

صلى اهللا عليه 
  وسلم

خريكم من (
ن آتعلم القر
  )وعلمه

علـى   القدرة
ــتظهار  االس
ــصحيح  الـ
حلـــديث 
ن آالعناية بالقر 

ــرحه  وشـ
شرحا جممال  
ــسيطا  ،وبـ

ــار و إظهـ
ــه  ــة ب العناي
 تعلما وتعليما

 قراءة املعلم من -
م على يتدرب املتعل

 قراءة احلديثقراءة 
مع النطق  سليمة،
  . الصحيح

 من خالل شـرح     -
وبأسـئلة   احلديث،

 املعلـم موجهة من   
 املتعلم علـى    يتعرف
 أمهية و القرآن،مكانة  

 تعلمـا   العناية بـه  
  . وتعليما

املتعلم  يستظهر -
احلديث استظهارا 

 . صحيحا

   العناية بالقرآن-
 فضــل -

  تعلم القرآن
 فضــل -

  القرآن تعليم 
   
   

أحرص على 
  ةالطهار

القدرة على 
معرفة الطهارة 

بأقسامها، 
وممارستها، 
ومعرفة 
فوائدها 
  . الصحية

 من خالل قواعد -
صحية يف النظافة 
يتوصل املتعلم إىل معىن 

 . الطهارة وأنواعها
املقارنة  من خالل -

بني مظهر نظيف 
وآخر غري نظيف 
يستخلص أمهية 

   معىن الطهارة -
   أقسام الطهارة-
 ،اجلسم(-

  . )املكان الثوب،
 .  املاء النقي-
  .  فوائد الطهارة-
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ومكانة وضرورة 
  .   وفوائدهاالطهارة

 أدعية الطهارة -
  ). املرحاض، الوضوء(

  مكانة املسجد
  يف اإلسالم
  

التعريف 
مبكانة املسجد 

والتأدب 
  بآدابه

 خالل مناقشة من -
 السندات حولوحوار 

تعلم املقترحة يتوصل امل
 دور استخراجإىل 

املسجد ورسالته 
 . وبعض آدابه

 بصور باالستعانة -
 املتعلم على  يتعرف
 الثالثة املساجد
  .  يف اإلسالماملقدسة

 املساجد فضل -
  . الثالثة يف اإلسالم

 الدخول إىل دعاء -
  . املسجد واخلروج منه

 االستعانة ميكن -
ببعض السندات 

  : التالية املقترحة
ِقيمــــوا  وأَ...(

وجوهكُم ِعند كُـلِّ    
 ــوه عادِجٍد وــس م

  ِلِصنيخملَه ينالد (...  
  )29:ألعرافا(
)    اِجدـسم رمعا يمِإن

اللَِّه من آمـن ِباللَّـِه      

 املسجــد -
  يف اإلسالم

 املساجد الثالثة-
الكبـــرى 

  اإلسالميف 
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 وأَقَـام   الْآِخِروالْيوِم  
الــصالةَ وآتــى  

  ). ...الزكَــــاةَ
  ) 18:التوبة(
)  انَ الَِّذي أَسحبى سر

 ــن ــيالً ِم ــِدِه لَ بِبع
 ِإلَـى الْمسِجِد الْحراِم   

 . )قْـصى األالْمسِجِد  
  )1:اإلسراء(
يا بِنـي آدم خـذُوا    (

كُمتكُـلِّ     ِزين ـدِعن 
مسِجٍد وكُلُوا واشربوا   
 ــهِرفُوا ِإنــسال تالو 
  ِرِفنيـسالْم ِحبي( .

 ) 31:ألعرافا(
من أخرج أذى مـن     (
ملسجد بـىن اهللا لـه     ا

ــة  ــا يف اجلن ).                               بيت
  )ابن ماجة(

  آدم عليه السالم

 تكرمي ذكر
 يباهللا أل

 آدم البشرية
  عليه السالم

  

  من مفهومانطالقا -
 يتوصل الوالدينطاعة 
ول  معرفة أإىل املتعلم

ميكن . إنسان خلقه اهللا
االستعانة بالسندات 

 :التالية 
الَِّذي أَحسن كُلَّ ( -

 لْقأَ خدبو لَقَهٍء خيش
 ِطٍنياإلنسان ِمن(           .

  ) 7:السجدة(
اهللا عليه  صلى قوله

 التعريف بآدم -
  . عليه السالم

 خلق آدم عليه -
  . م وتكرميهالسال
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دم كلكم آل(وسلم 
  . )وآدم من تراب

  :سورتا
  القارعة -
  الزلزلة -

 على القدرة
االستظهار 
الصحيح 
للسورة   
 وشرحها

شرحا جممال 
 بسيطا
  

 خالل من -
االستماع إىل تالوة 
السورة باستعمال 

 أو من قراءة املسجل
املعلم، يتدرب املتعلم 
 على تالوة السورة

 . تالوة صحيحة
 خالل املناقشة من -

 واألسئلة اليت يشرف
، يتعرف املعلمعليها 

املتعلم على املعىن 
اإلمجايل للسورة 
وبعض معاين 

  . الكلمات
 بعرض منوذج -

لكيفية حفظ السورة 
 على املتعلميتدرب 

احلفظ الذايت خارج 
  . القسم
يتم استظهار  -

السورة بشكل 
 حفظا صحيح
  . وفهما

 بعض معاين -
  . األلفاظ

 املعىن العام -
  . للسورة

 الفوائد -
  بوية التر
  

  للمشروع  إدماجيةوحدة
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ويف اية عرض املنهاج مت تقدمي توجيهات منهجية خاصة تتعلق 
بإستراتيجية التعليم والتعلم وتسيري الوضعيات التعلمية التعليمية واستعمال 

  . الوسائل التعليمية ومنهجية تقييم التعلم وأخريا النشاطات الالصفية
  :اللغة العربية . 5-2

  :5ناهج السنة الثالثة ملادة اللغة العربية كما يليمت تقدمي م
  : األهداف  •

جاءت األهداف موزعة على ملمح التخرج والكفاءة اخلتامية 
  :والكفاءة القاعدية واألهداف التعلمية على النحو التايل

عليم االبتدائي يف اية السنة الثالثة من الت :ملمح خروج املتعلم  •
  : م قادرا علىيكون املتعلّ

-ا اللّغوية رة لنصوص  القراءة املسترسلة واملعبمالئمة يتراوح عدد وحدا
  .بني اثنني وثالث

-؛صوص املقروءة وإعطاء معلومات عنها بطريقته اخلاصة فهم الن  
عبري عن املشاعر  للتالبناء تامة مجل بتوظيف الشفوي خطابه تنظيم -

  .واملواقف واألفعال والوقائع
ها من سبعة إىل عشرة أسطر روسطيتراوح عدد عة نو حترير نصوص مت-

  . وارده املختلفةتوظيف م بلتعليمات واضحة أو وضعيات ذات داللةاستجابة 
يكون  :الكفاءة اخلتامية لنهاية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي  •

املتعلّم يف اية السنة الثالثة قادرا على فهم وإنتاج نصوص إخبارية 
 . بية متنوعة يغلُب عليها الطابع السرديشفوية وكتا
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 :الكفاءات القاعدية واألهداف التعلمية •
  

  األهداف التعليمية  الكفاءات القاعدية  اال
 -  يفهم املعلومات اليت ترد إليه، -   يفهم ما يسمع. أ

يتفاعل مع املعلومات املسموعة 
ز  ميي- ويصدر يف شأا ردود أفعال،

السجالت اللغوية بعضها عن بعض 
  ). الدارجة والفصحى(

التعبري الشفوي 
  والتواصل

 ينمي أفكاره الّيت هلا صلة -   خيتار أفكاره. ب
باملوضوع والّيت تسهم يف حتقيق نية 

 ينظّم قوله بشكل -  التواصل،
منطقي لترمجة أفعاله ومواقفه 

عليق على ذلكوإنتاجه أو الت ، - 
يكيف قوله مع أقوال غريه وجيد 

:  انا يف املناقشة واحملاورةلنفسه مك
باالستماع والتحلّي باجلرأة 
للتدخل، وبالبقاء يف صلب 

 يتدخل لضمان تقدم - ، املوضوع
 - النقاش واستمراره وتعميقه،

يكشف املراحل األساسية يف 
  . احلكاية
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 يعرب عن مشاعره وتأثره -   يعرب عن األفكار. ج
يعرب عن ردود أفعاله، : وذكرياته

 عن جتاربه، يسرد ذكرياته، يعرب
يعلق على مشاهدة صورة أو لوحة 

  . أو حكاية
بقيت هذه األهداف كما : مالحظة

  هي يف السنة الثانية دون أي تغيري
يعطي ويطلـب   . د

  املعلومات
 يصف واقعا من جانب واحد، - 
 يقارن بني وقائع من جانب - 

 يسرد تفاصيل حدث أو -واحد، 
يجة أو  يستبق نت-جتربة شخصية، 

 يطرح أسئلة -فعال أو حل حكاية، 
 جييب -للحصول على معلومات، 
 حيفظ -عن األسئلة والطلبات، 
أناشيد (ويستظهر نصوصا قصرية 

وحمفوظات وآيات وسور من 
  ). القرآن الكرمي

 بقيت هذه األهداف كما :مالحظة
  . هي يف السنة الثانية دون أي تغيري

  قراءة
  و مطالعة

يقرأ النصوص . أ
  بأداء جيد

 بدون اجلديدة يقرأ الكلمات - 
 يقرأ النصوص قراءة -  تردد،

  مسترسلة،
 -رة، يقرأ النصوص قراءة معب  - 
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حيترم عالمات الوقف، ويقف على 
 يستظهر النصوص -  الساكن،

داحملفوظة بأداء جي .  
 يستخدم قرائن لغوية وغري لغوية -   يفهم ما يقرأ . ب

  ، ةلتحديد معاين الكلمات اجلديد
 على شخصيات احلكاية    يتعرف -

مهما كانـت األدوات املـستعملة      
أمسـاء، نعـوت،    : (للداللة عليها 

 حيـدد   -،  ) …ضمائر، كنايات 
أحداث احلكاية وبيئتـها الزمانيـة      

ــة، ــى  - واملكاني ــرف عل  يتع
 ،العنـاوين (اموعات اإلنـشائية    

  ). الفقرات والفهرس
يعيد بناء . ج

 يف املعلومات الواردة
  النص

 حيدد -، اجلمل حيدد عالئق بني - 
  ، عالئق ضمن اجلملة الواحدة

 - ،  يقدم معلومات عن النص- 
  . يلخص النص بشكل عام

يستعمل . د
املعلومات الواردة يف 

  النص

 يستعمل معلومات النص ملقاصد - 
إجابة عن أسئلة، إجناز (خمتلفة 
 يفهم األسئلة وينفّذ -، )… نشاط
  . ات إلجناز أعمال شىتالتعليم

  التعبري الكتايب
خيتار وينظم . أ

  أفكاره
 حيدد معطيات مشروع الكتابـة      -
  ، )القصد، املوضـوع، املـستقبل    (
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 ينظم أفكاره حـسب الترتيـب       -
 يسخر  -،  )منطقيا وزمنيا (املناسب  

معارفه وجتاربه ومطالعاته لتوليـد     
 يصوغ نـصا متـصال      -األفكار،  

فكار حمددة،  باملوضوع انطالقا من أ   
 يصوغ نصا متناسقا يـستجيب      -

  . لنية تواصل
يوظف الكتابة . ب

  ألغراض خمتلفة
:  يستعمل الكتابة وسيلة للتواصل    -
يكتب رسائل، حيرر بطاقات اين،     (

، يستعمل الكتابـة    )يدون مذكراته 
يعرب كتابة عن رأيه،    : (وسيلة للتعبري 

، )يعرب عن مـشاعره وأحاسيـسه     
تجابة لتعليمات  يستعمل الكتابة اس  

ينقل خربا، حيرر حكاية    : (واضحة
  ). موجزة، ينجز مشاريع كتابية

 يرتب الكلمات بشكل صحيح     -  يصوغ أفكاره. ج
  ألداء املعىن، يستعمل أدوات الربط،     

 يراجع نصه ويـستعني بغـريه       -
للتثبت من سـالمة مـا يكتـب،        
يستعمل مفردات دقيقة بـالنظر إىل      

 -لتكرار،  النية واملوضوع، يتجنب ا   
يقرأ مـا يكتـب بنيـة املراقبـة         

  . والتصحيح والتحسن
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يلتزم بقواعد . د
اإلمالء  ورسم 

  احلروف والترقيم

 - يكتب خبط مقروء ومجيـل،       -
يرسم احلروف وفق قواعد كتابـة      
كل حرف، حيترم شكل احلـروف      

 يترك الفراغ املناسب    -وحجمها،  
 حيتـرم قواعـد     -بني الكلمات،   

 ترتيـب عناصـر      حيترم -اإلمالء،  
اجلملة االمسية والفعلية، يـستعمل     

النقطتني : (العالقات اليت متيز احلوار   
واملزدوجتني، املطة اليت تـشري إىل      

  ). تغري املتكلم
 وردت احملتويات بعد تقدمي النشاطات املختلفة بإعادة :احملتويات  •

اصل، تناول أهدافها، وهذه النشاطات هي، القراءة، التعبري الشفوي والتو
وأخريا ) اخلط، اإلمالء، التمارين الكتابية، التعبري الكتايب (:الكتابةالقراءة، 

  :6وقد جاءت هذه احملتويات على النحو التايل. نشاط اإلدماج
  الوحدات  اال

  الصيغ

: صلة الضمائر املت-، أننت، وهن:   الضمائر املنفصلة-
هن ،ِت، نون النسوة، كن ،إلشارة أمساء ا-، ت، ت 

ة على ـال األلفاظ الد-، هذان، هاتان، هؤالء: 
شرق، غرب، مشال، : اجلهات: الفضاء املكاين والزماين

 -، ميني، يسار، خلف، حيث، جانب، جبانب، جنوب
الساعة، اليوم، األسبوع، : الربط بني مؤشرات الزمن

                                                 
4�ولا���34  26 -�د �, -  6 #D^ �� .  
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 األمساء -، الشهر، الفصل، السنة، ملا وعندما، وبعدما
 -، أو، أم:  أدوات الربط-، ذان، اللتانالل: املوصولة

 أدوات -، السني، سوف: حروف االستقبال
 -، أين، مبن، إىل مىت، إىل أين، مب، ملاذا: االستفهام
:  صيغ التشبيه-، لكن:  االستدراك-، بل: اإلضراب
التفضيل-، يشبه، مياثل: الة على التشبيهاألفعال الد  :

 -، ليت: التمين -،  أمساء األفعال-، ...فضل أنأ
:  اإلفراد والتثنية واجلمع-، عن، الباء: حروف اجلر

 -، مجع املذكر واملؤنث الساملني ومجع التكسري
 تأنيث -، بعض، نصف، ربع: ألفاظ التقديراستعمال 

شيئا فشيئا، رويدا : ج التدر-، األمساء والصفات
 -، لو، لوال، من:  الشرط-، رويدا، الواحد تلو اآلخر

الم التعليل، كي، :  التعليل-، تهاها، أييا، أي: النداء
 ،لكي، ألنّ

 -،  صيغتا اسم الفاعل واسم املفعول من الثالثي- 
  . غري إال، سوى،: االستثناء

  الكتابة

 -،  احلرف من حيث الشكل واحلجم-: اخلط . 1
 اجلملة من - ،ف احلروفيالكلمة من حيث تآل

ملسافة املناسبة نسيق بني الكلمات، وترك احيث الت
الهلا بعد ترك بياض غ الفقرة من حيث است- ،بينها

  . مقداره مربع وانتهاؤها بنقطة
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 دخول الباء والالم على الكلمات -: اإلمالء . 2
الذي، اليت، :  رسم األمساء املوصولة-، املبدوءة بالالم

 -، اللذان، اللتان، الذين، الالئي، الاليت، اللوايت
  ، ل الكلمة اهلمزة يف أو-، التنوين بأنواعه

 اهلمزة -،  اهلمزة املتطرفة بعد حرف ممدود-
 رسم األمساء اليت تشتمل -، املتوسطة على األلف

هذا، ذلك، هذه، : على حرف مد لفظا ال رمسا
 -،  كتابة واو اجلماعة-، هذان، هؤالء، لكن، إله

كتابة النقطتني بعد القول إضافة إىل النقطة وعالميت 
 التاء املفتوحة يف األفعال -، بتفهام والتعجاالس
 كتابة -، )سواء كانت أصلية أو ضمريا أو للتأنيث(

 كتابة أمساء -… رمى، سعى: أفعال ناقصة
 كتابة حروف تنتهي -... ليلى، مستشفى: مقصورة

رسم التاء املربوطة  -... إىل، على: بألف مقصورة
  . يف االسم املفرد

  التراكيب

+ اجلملة الفعلية  -، احلال مفردة+ فعلية اجلملة ال -
-، اجلملة الفعلية املنفية -، صلة املوصول+ ب . م

اجلملة  -، )املاضي+ قد (اجلملة الفعلية املؤكدة 
اجلملة  -، جار وجمرور+ فاعل + ف : الفعلية
فاعل + ف : اجلملة الفعلية -، إكمال اجلملة: الفعلية
+  مجلة الصلة :اجلملة االمسية -، نعت+ ب . م+ 



 ختطيط املناهج الدراسية:  الفصل الرابع 

 

 155

 باإلضافة إىل - ، اجلملة االمسية املنفية- ،خرب
  . املوضوعات اليت سبقت يف السنة الثانية

  :  التعبري الكتايب والتواصل

زفاف، حفل مدرسي، عيد ميالد، ( كتابة دعوات -
 وصف مشاهد -، )مناسبات عائلية أو مدرسية
عبري عن الرأي  الت-، وأشياء وأشخاص وحيوانات

ة مكتوبة لقصة  تتم-، شاعر إزاء موضوع ماوامل
 حترير -،  اية قصةحترير -، مسموعة أو مقروءة

 كتابة -،  سرد حدث-،  سرد خرب-، رسالة نئة
 حترير كيفية -،  حترير وصفة تركيب لعبة-، حوار

 حترير -،  حترير كيفية طبخ أكلة-، غرس بذور
  . ذكرة يدون م-،  كتابة نص إشهاري-، قواعد لعبة

  احملاور

املقررة يف السنة السابقة ولكن يستمر تناول احملاور 
بتوسيع دائرا إثراء للرصيد اللّغوي واملعريف املناسب 

وفيما يأيت حتديد . عليم االبتدائيمن التللسنة الثالثة 
  :هلذه احملاور 

 األعياد الدينية 3-،  األسرة2-، املدرسة 1-
يف  5-والعاملية، ية  األيام الوطن4-، والوطنية

-  ،والترفيهب اعل األ6-، االجتماعيةاملعامالت 

والبيئة،  الطبيعة 8-خدمة األرض وتربية احليوانات، 7
جسم اإلنسان 10-  صالت،االنقل واملو9- 
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-  اإلعالم ووسائل االتصال،11-  والصحة،

   احليوانات،12
  . احلرف14-  املدينة والريف، 13-

  املشاريع

إعداد الدعوات إىل األولياء، (ة الفصل  حفل اي-
وبرنامج احلفل، وكتابة كلمة ترحيبية أو قصيدة 

عن ( إعداد إعالنات جتارية إشهارية -، ) …قصرية
 -، ) ... لوازم البيت، والرياضات ووسائل التسلية

إعداد بطاقة وصفية (بطاقية مكتبة القسم أو املدرسة 
 طفل لّك( تأليف كتاب الطبخ -، ) تلميذلكلّ

 طفل يعد كلّ( إعداد دليل سياحي -، )يكتب كيفية
 -، )بطاقة سياحية عن أثر من اآلثار احمللية أو الوطنية

احتفال املدينة حبدث، أو :  حتقيق مراسل صحايف عن
 -، ) ... مناسبة دينية أو وطنية أو ثقافية

  . مقابلة شخصية حملية/استجواب
 

رق إىل بعض املسائل البيداغوجية مثل ويف اية تقدمي املنهاج مت التط
 . طريقة التدريس والتقييم والوسائل التعليمية

  :الرياضيات . 5-3

بعد التقدمي العام لربنامج السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، مت مباشرة 
  :7الشروع يف تقدمي الكفاءات واملضامني على النحو التايل

                                                 
7  - �/0E8ذآ�� ص )2004*8/�8 ( وزارة ا�'��/� ا� HS> 34�= ،80 -90 . 
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  :الكفاءات الرياضية يف السنة الثالثة •
  

  القياس  الفضاء واهلندسة األعداد واحلساب
 فهم واستعمال مبادئ -

  . التعداد العشري
  .  مقارنة األعداد وترتيبها-
 التعرف على عالقات بني -

  . األعداد واستعماهلا
 حل مشكالت مجعية -

  . وضربية
مجع، ( تنظيم حساب -

وإجنازه ) طرح، ضرب
باالعتماد على نتائج حمفوظة 

الضمين خلواص واالستعمال 
  . العمليات واألعداد

 اختيار الوسيلة األجنع -
للحساب وتوظيفها بصفة 

  . سليمة

 تعيني موقع شيء -
يف الفضاء أو على متثيل 

  . له
 وصف تنقل يف -

الفضاء أو على متثيل 
  . له
 مقارنة أشكال -

أشكال (هندسية 
) وجمسمات ومركبات

  . ووصفها
 حل مشكالت -

بتوظيف املفاهيم 
االستقامية، (ندسية اهل

التعامد، التوازي، 
  ... ). التناظر

 مقارنة أشياء -
حسب الطول 

  . والكتلة
) تقدير(  توقع -

  . قيس مقدار
 استعمال أدوات -

واختيار وحدات 
مالئمة لقياس 

  . مقدار
 استعمال الرزنامة -

والساعة لتعيني 
أحداث أو لقياس 

  . مدد

  :مضامني الربنامج •

حل مشكالت وتنظيم معلومات، : بعة جماالت هيومت فيها حتديد أر
وكنموذج هلذه . األعداد واحلساب، الفضاء واهلندسة وأخريا املقادير والقياس
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ااالت نأخذ اال األول اخلاص حبل املشكالت وتنظيم املعلومات، واال 
  :األخري اخلاص باملقادير والقياس

 حل املشكالت وتنظيم املعلومات •
  

  تعاليق وأمثلة ألنشطة  كفاءات القاعديةال  احملتوى

  حل املشكالت

  .  فهم نص مشكلة-
  .  حترير نص مشكلة-
 اختيار املعلومـات    -

املفيدة حلل مـشكلة    
  . من سندات خمتلفة

  
  
 استنتاج معلومات   -

  . ضرورية حلل مشكلة
  
  
 صياغة خطة ونتائج    -

ــا  ــا كتابي مث تبليغه
ــفهيا  ــها ش وعرض

  . وشرحها وتربيرها

مل التلميذ  يستع-
معارفه لفهم مشكالت 

  . وحلها
 من الضروري تطوير -

فهم العالقات املوجودة 
بني العناصر املكونة لنص 

ماذا : املطلوب(مشكلة 
: يطلب مين؟ واملعطيات

  ). ماذا أعطي يل؟
): 1( مثال -

يطلب من التالميذ إنتاج 
  :نص مشكلة

حترير نص مشكلة . 
أعداد، (انطالقا معطيات 
... ساوياتعمليات، م

 .(  
إعادة تشكيل نص . 
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مشكلة انطالقا من 
  . معلومات غري مرتبة

تقتــرح ): 2( مثــال -
نصوص تتضمن معلومات 
زائدة وغـري ضـرورية     
وعلى التلميـذ اختيـار     
املعلومات الالزمة حلـل    

  . املشكلة
وقد تكون هذه 
املعلومات غري واردة 
صراحة يف الوضعية 

  . املقترحة
ة  تتيح مرحلة املناقش-

فرصة هامة للتالميذ 
للتعبري عن حلوهلم 
وخططهم وشرحها 

  . ونقدها

تنظيم املعلومات 
  ومتثيلها

ــن  - ــث ع  البح
معلومات يف وثيقـة    
ــل   ــتعماهلا حل واس

  . مشكلة

 ميكن أن تكون الوثيقة -
أسعار، (نصا أو جدوال 

  ... ). توقيت
 ميكن أن تكون هذه     -
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 التدرب على قراءة    -
ــسيطة   ــيالت ب متث

خمططات، متثـيالت   (
  . وتفسريها... ) بيانية

ــات   ــيالت بيان التمث
ــرارة أو  ــات احل درج
كميات األمطار املتساقطة 

  ... أو جداول إحصاء
  

 املقادير والقياس •
  

  تعاليق وأمثلة ألنشطة  الكفاءات القاعدية  احملتوى

  مقارنة املقادير

ــياء - ــة أش  مقارن
حسب الطول والكتلة   

ــسعة  ــم(وال ) احلج
ري بشكل مباشر أو غ   

  . مباشر

 قبــل إدراج وحــدة -
قياس الـسعة يقـارب     

) احلجـم (مفهوم السعة   
بتنظيم أنـشطة ملقارنـة     

نـائني بتحويـل    إسعيت  
السائل من إنـاء آلخـر      
وجترى التجربـة مـع     

  . التالميذ يف القسم

القياس 
األدوات (

  )والوحدات

 اســتعمال أدوات -
ــار وحــدات  واختي
  . مالئمة لقياس مقادير

قات  استعمال العال  -
  . بني وحدات القياس

  .  توقع قيس مقدار-

 الوحدات املقـصودة    -
: هي الوحدات الرمسيـة   
املتر، السنتيمتر، املليمتر،   
ــرام،   ــومتر، الغ الكيل

  . الكيلوغرام، اللتر
 فيما يتعلق بـالترميز،     -
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تكتب الوحدة باحلروف   
العربية كاملة يف الـنص،     
أما يف العبارات الرياضية    

. لعامليفنستعمل الترميز ا  
ينبغي عـدم املبالغـة يف      
استعمال الترميز العاملي يف 
هذا املـستوى ويكـون     
ذلك بالتدرج مع مراعاة    
امتالك التالميذ للحروف   

  . الالتينية
اشترت : مثال

.  أمتار من القماش5األم 
  . 5mطول القماش هو 

  املدد

  .  قراءة الساعة-
 استعمال الرزنامة   -

  . وتعليم أحداث
  .  تعيني مدد-

  :الترميز
 والدقيقة hالساعة 

min .  

 
ويف اية تقدمي املنهاج مت التطرق إىل بعض التوجيهات املنهجية مثل 
إستراتيجية التعليم والتعلم، وحل املشكالت، والتقومي، والوسائل التعليمية 

  . وسندات تتعلق بشبكة املفاهيم للتعليم االبتدائي
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وصلنا إىل آخر عنصر يف هذا وباالنتهاء من هذه النماذج نكون قد 
الفصل، والذي حاولنا من خالله اإلحاطة بكيفية التخطيط للمناهج الدراسية 

 . اليت تعترب مكونا رئيسيا وحموريا من مكونات النظام التربوي

 
 
 خالصة

 
تطرقنا يف هذا الفصل لتخطيط املناهج الدراسية ملا هلا من أمهية 

وقد احتوى هذا . سية ألي نظام تربويكربى، إذ تعترب من املكونات الرئي
الفصل مخسة مباحث، حبيث خصصنا األول منها لتعريف املنهج الدراسي، 

أن املناهج الدراسية تعترب األداة وبعد عرض مجلة من التعاريف استنتجنا 
أما . الرئيسية لتحقيق األهداف املتعلقة ببناء شخصية التلميذ يف كافة ااالت

د تناولنا فيه ماهية ختطيط املناهج الدراسية وهذا حىت نأخذ املبحث الثاين فق
معىن دقيقا على عملية ختطيط املناهج وحىت تكون دراستنا للمناهج يف صميم 

أما املبحث الثالث فقد تعرضنا فيه ملقاربات تصميم املناهج . التخطيط التربوي
 باحملتوى الدراسية، حبيث عرضنا فيه ثالث مقاربات رئيسية هي؛ املقاربة

وتطرقنا يف املبحث الرابع خلطوات . واملقاربة باألهداف واملقاربة بالكفاءات
 التربيرتوضيح رئيسية الثمانية التالية؛ الختطيط املناهج الدراسية وهي اخلطوات 

اختيار  اختيار احملتوى وتنظيمه،اختيار األهداف،  املنطقي لعملية التخطيط،
حتديد  اختيار الوسائل التعليمية وطرائق التدريس، األنشطة التعلمية وتنظيمها،
تعميم  جتريب املنهج الذي مت ختطيطه، وأخريا إجراءات التقومي ووسائله،

وقد خصصنا املبحث اخلامس لنماذج ختطيطية ملناهج بعض املواد يف . املنهج
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النظام التربوي اجلزائري اليت صممت وفق املقاربة بالكفاءات، وهذا حىت نقدم 
إن ختطيط املناهج الدراسية . قارئ منوذجا عمليا من الواقع التربوي اجلزائريلل

تعترب مرحلة حامسة يف حتديد الوجهة اليت يأخذها النظام التربوي يف جانبه 
البيداغوجي، فهي تتضمن كل ما يتعلق بالعملية التعلمية التعليمية وتنظم 

  .سيني هلذه العمليةالعالقة بني املعلم واملتعلم ومها الطرفني الرئي
   



«ùœ«̧… «∞Lbß̧OW
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  متهيد
وجدت اإلدارة يف اتمع منذ بدأ اإلنسان يعيش يف مجاعات، فهي 

واإلدارة التربوية، . تعمل على تنظيم اجلهود واستثمارها إىل أقصى طاقة ممكنة
كغريها، مهمتها تنظيم جهود العاملني يف احلقل التربوي وتنميتها يف إطار 

خص يتوىل اإلشراف وعليه فال بد لكل عمل مجاعي من ش. اجتماعي تشاركي
عليه، واملدرسة كوحدة تعليمية تربوية هلا رئيس هو مديرها، وهو القائد 
التربوي الذي يشرف على أعمال مجيع من فيها من تالميذ وعمال وموظفني 
آخرين، وهو الذي يقابل زوارها ويتابع بريدها الصادر والوارد، وميثلها يف 

على أن الدور األهم للمدير هو اإلسهام . اخل... اللقاءات والندوات الرمسية 
املباشر يف إعداد معلميه وتنميتهم وتقدمي النصح واإلرشاد هلم يف جمال اإلدارة 

مقيم ) عام(الصفية، وإعداد الدروس، وطرق متابعة التالميذ، فهو إذن مشرف 
يف املدرسة، فإذا متكن من أداء هذا الدور اإلشرايف، جعل املدرسة وحدة إنتاج 

طوير حقيقي على الصعيدين العلمي والتربوي، وستكون حقاً وحدة بناء وت
  . وذيب الناشئة وإعدادهم لدور منتج يف جمتمعهم) بعد األسرة(اتمع 

  مفهوم اإلدارة املدرسية. 1
العمليات التنفيذية  جمموعة من":  اإلدارة املدرسية بأاالزبريييعرف 

التعاوين بقصد توفري   العمل اإلنساين اجلماعيوالفنية اليت يتم تنفيذها عن طريق
الرغبة يف  املناخ الفكري والنفسي واملادي الذي يساعد على حفز اهلمم وبعث

 العمل النشط املنظَم؛ فردياً كان أم مجاعياً من أجل حل املشكالت وتذليل

" الصعاب حىت تتحقق أهداف املدرسة التربوية واالجتماعية كما ينشدها اتمع
 اليت  اجلهود املنسقة ":كما تعرف اإلدارة املدرسية على أا). 2001الزبريي (
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 ، وفنيني، بغيةإداريني) املدرسة(يقوم ا فريق من العاملني يف احلقل التعليمي 

مع ما دف إليه الدولة،  حتقيق األهداف التربوية داخل املدرسة حتقيقاً يتمشى
ويعرفها البعض اآلخر ". وعلى أسس سليمة، تربية صحيحة أبنائهاتربية  من
 التربوية حتقيقا فعاال ويقوم بتنسيق، األغراضتتحقق من ورائه  كل نشاط: "بأا

املدرسية والتربوية، وفق مناذج خمتارة، وحمددة من قبل هيئات  وتوجيه اخلربات
حصيلة :"أا وعرفها البعض على". اإلدارة املدرسية و هيئات داخلأعليا، 

 البشرية واملادية يف خدمة أهداف اإلمكانيات مليات اليت يتم بواسطتها وضعالع
  ".من خالل التأثري يف سلوك األفراد عمل من األعمال، واإلدارة تؤدي وظيفتها

لإلدارة املدرسية من خالل  وميكن استخالص تعريف شامل 
يفية وظ) توجيه ختطيط، تنسيق،(جمموعة عمليات : التعريفات السابقة بأا

عامة  تتفاعل بإجيابية ضمن مناخ مناسب داخل املدرسة وخارجها وفقا لسياسة
  . الدولة وتصنعها الدولة مبا يتفق وأهداف اتمع

  التربوية واإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية مقارنة بني مفهوم اإلدارة. 1-1

ت اليت شاع استخدامها يف الكتب واملؤلفا إن هذه املفاهيم الثالثة قد
تستخدم أحياناً على أا تعين  تتناول موضوع اإلدارة يف ميدان التعليم، وقد

فيما يرجع إىل النقل عن  ويبدو أن اخللط يف هذه التعريفات يرجع. شيئاً واحداً
أحياناً ) التربية( مبعىن الذي ترجم إىل العربية Education األجنيباملصطلح 

 املصطلح  ذلك بالطبع إىل ترمجةوقد ساعد. والتعليم أحياناً أخرى

Administration de  l’éducation  إىل اإلدارة التربوية تارة
  . تارة أخرى على أما يعنيان شيئاً واحداً وهذا صحيح واإلدارة التعليمية

يريدون أن ) اإلدارة التربوية(استخدام مصطلح  بيد أن الذين يفضلون
على ) تربية(اليت تفضل استخدام كلمة  ثةشوا مع االجتاهات التربوية احلديايتم

التعليم، وأن وظيفة املؤسسات   باعتبار أن التربية أمشل وأعم من  كلمة تعليم
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التربوية مرادفة لإلدارة  وذا تصبح اإلدارة) التربية الكاملة(التعليمية هي 
 مفهوم التربية ال على  اإلدارة التربوية تريد أن تركز علىأنومع . التعليمية
حيث املعاجلة  فإن اإلدارة التعليمية تعترب أكثر حتديداً ووضوحاً من، التعليم

يف ميدان  ما يرجع إىل مجهور املربني والعاملنيهالعلمية، وأن الفيصل النهائي بين
معىن  وبأي. التربية، وأيهما يشيع استخدامه بينهم فإم يتفقون على استخدامه

  أكثر سهولة؛األمر لإلدارة املدرسية فيبدو أن يستقر استخدامهم له، أما بالنسبة

ذلك ألن اإلدارة املدرسية تتعلق مبا تقوم به املدرسة من أجل حتقيق رسالة 
 بأنه على اإلجرائي اإلدارة املدرسية يتحدد مستواها آنومعىن هذا  التربية،

وهي ذا تصبح جزءا من اإلدارة التعليمية ككل، أي أن  مستوى املدرسة فقط،
 . التعليمية هي صلة اخلاص بالعام صلة اإلدارة املدرسية باإلدارة

  )2001الزبريي  (احلاجة إىل النظرية يف اإلدارة التربوية. 1-2
اإلدارة التربوية أمراً حديثا فحىت عام  يعترب االهتمام بالنظرية يف

بل إن الدراسات اليت ركزت   مل تظهر دراسات واضحة يف هذا اال،1950
وكان هذا نتيجة  النظرية اإلدارية مل تظهر بشكل واضح قبل الستينات،على 

 يف الواليات املتحدة  ( W.k. Kellogg) للدعم الذي قدمته مؤسسة

األمريكية اليت قامت بدعم الدراسات يف جمال اإلدارة التربوية ورصدت يف 
  يفوق تسعة ماليني دوالر هلذا اهلدف،ا مبلغ1959- 1946بني  الفترة ما

صاحبه من مؤمترات وحماضرات قام كوالدارسي  ومن خالل هذا االهتمام وما
النظرية يف اإلدارة التربوية وكان  وجيتزلز بإصدار كتاما الرائد عن استعمال

امليدان من أمثال ما كتبه  هذا الكتاب من بني جمموعة من الكتابات يف هذا
 Hagman& Schwartz  وشوارتز وهامجان  (Griffiths)جريفث

 Belsile وبلزل  Campbell & Gregg وكامبل وجريج
  . وكثريون غريهم   Waltonووالتون
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 وقد كان املدراء قبل هذه الدراسات يقدمون اقتراحام يف حتسني

اإلدارة من جتارم الشخصية معتمدين على طريقة التجربة واخلطأ، ولكن املريب 
خلطأ أو من حلول جاهزة حمفوظة ينطلق يف تصرفاته من مبدأ التجربة وا الذي

 حيتاج إىل واإلبداع    الذايت،اإلبداع إلمكاناتلذكائه منكر  هو إنسان مهمل
 يعتمد نظرية واعية يف إنسانوالتعمق وحيتاج إىل  خلفية قائمة على الوضوح

  . ممارساته
املستغرب أن يتأخر ظهور النظرية اإلدارية،  والواقع أنه ليس من

اإلنسانية األخرى، عملية إنسانية معقدة   ذلك شأن العلومفاإلدارة شأا يف
ولكن بالرغم من . عامة هلا ومتعددة اجلوانب وليس من السهل وضع نظرية

البحث يف  يعين عدم  أن ذلك الإالاالعتراف بصعوبة وضع نظرية إدارية 
مراً أ املوضوع، بل إن أمهية ميدان اإلدارة التربوية جتعل عملية البحث عن نظرية
طريقة  مهماً جداً لكي تتمكن املؤسسة التربوية من القيام بأعماهلا بنجاح متجنبة

 فالتاريخ الطويل للعلوم الطبيعية يبني بوضوح أن جمرد مالحظة. التجربة واخلطأ

يؤدي إىل معرفة مفيدة وعملية إال من خالل مبادئ عامة تستخدم  الظواهر ال
وقد .  يالحظ أو يقاس أو يفسرأن ما ميكن عامال مرشدا وموجها إىل باعتبارها

اإلدارة صراعاً بني ما يسمى النظري والعملي، هذا  يلمس املهتمون بعلم
 كان السبب فيجب أال اولكن مهم. تعدد النظريات وقصر عمرها  إىلباإلضافة

ألن قيمة . بالتقليل من أمهية اعتبارنا للنظرية يف اإلدارة يسمح لكل هذه العوامل
 ولكنها تقود إىل أفالنظرية قد تكون خط"طال أم قصر  ة ال تقاس بعمرهاالنظري
 . "التقدم

العلمية ثبت خطؤها ولكنها قادت اإلنسانية إىل التقدم؟ فهل  فكم من النظريات
بأن الذرة هي : اليت قدمتها لنا النظرية القدمية اليت قالت  إنكار اخلدمةباإلمكان
ممكن؟ فاملالحظات اليت قادتنا إليها هذه انقسامها غري   وأناألشياءأصغر 
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فالنظرية . والتطوير الذي نشهده اليوم يف عامل الذرة النظرية هي اليت أدت التقدم
لتنبيه اإلداري التربوي، وهي تعمل بوصفها دليالً  يف اإلدارة التربوية ضرورية

ت نظرية هي املساعدة على التوصل لتنبؤا وموجهاً له، فالقصد األساسي ألي
كون املعرفة غري متيسرة  وتوقعات أكثر دقة، ولعل من أهم دواعي النظرية

على اإلداري  الفهم إال إذا نسقت ورتبت وفق نظام معني، ولذا كان لزاما
والنتاج  التربوي أن يبلور البناء النظري الذي يعتمد عليه يف تفسري الشواهد

 ويساهم يف ضياع التطبيقي وبدون اعتماد النظرية يبقى ذلك كله مفككاً
قد يظن بعض الناس أنه مادام الشيء مطبقاً . بدالً من زيادة تبصره اإلداري

 ؟ ولكن إذا مل يعرف اإلنسان ما" ملاذا"جنهد أنفسنا يف معرفة  ويعمل فلماذا
  .  جيد شيئاً مهماًأنالصعب عليه  فإنه من لذي يبحث عنها

إن ": قولهب عن أمهية النظرية Thompson وقد عرب ثومبسون
الطرق  النظرية املالئمة تساعد املدراء على االستمرار يف النمو بتزويدهم بأفضل

 لتنظيم خربام وبالتأكيد على ترابط الظواهر مثل هذه النظرية تبقيهم يقظني

  الناجحةلألعمالللنتائج غري املتوقعة ألعماهلم، إا جتنبهم التفسريات الصبيانية 

  ". يف أمناطهم السلوكيةا قد تستدعي تغيرييتف املتغرية الكما تنبههم إىل الظرو

  )2000: الفرجيات (مصادر بناء النظرية املدرسية. 1-3
  : األولاملصدر  •

اإلدارة املدرسية من واقع خربم العملية وهي  تقارير وتعليقات رجال
  . الشخصي تعتمد على الناحية الذاتية واالنطباع

  :املصدر الثاين •
الكتاب  سح اليت يقوم ا الدارسون والباحثون ودراساتعمليات امل

 . الكبار يف ميدان اإلدارة املدرسية
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   :املصدر الثالث •
للتوصل عن طريق املنطق والعقل إىل استخالص  االستدالل العقلي

املسائل العامة اليت نسلم ا أو نعتقد  بعض النتائج املترتبة على بعض األفكار أو
 . بصحتها 

تقومي اإلدارة املدرسية يف ضوء النظريات احلديثة يف  معايري. 1-4
  :اإلدارة املدرسية

معايري رئيسية ميكن من خالهلا تقومي اإلدارة املدرسية  هنالك عدة
  :احلديثة يف اإلدارة املدرسية، ومن أمهها اجليدة يف ضوء النظريات

 . املدرسية إىل حتقيقها وضوح األهداف اليت تسعى اإلدارة •

واضح للعمل  تحديد الواضح للمسؤوليات، مبعىن أن يكون هناك تقسيمال •
  . وحتديد لالختصاصات

ألمهية احترام الفرد يف   القائم على فهم حقيقيالدميقراطياألسلوب  •
  . العالقات اإلنسانية

 جمندة خلدمة - طاقات مادية وبشرية  من–أن تكون كل طاقات املدرسة  •
  . االقتصاد يف الوقت واجلهد واملال ق أداء العمل معالعملية التربوية فيها مبا حيق

اجليدة بوجود نظام جيد لالتصال سواء كان هذا  تتميز اإلدارة املدرسية •
للمدرسة، أو بينها وبني اتمع احمللي، وبينها  االتصال خاصاً بالعالقات الداخلية

  (Kizlik1999).  وبني السلطات التعليمية العليا

  يثة يف اإلدارة املدرسيةالنظريات احلد. 2
دارسي اإلدارة املدرسية حتليل العملية اإلدارية  حاول العديد من

هلذه احملاوالت أثر يف حتقيق نوع من  وحماولة وضع نظريات هلا، ولقد كان
ومساعده   P. Mort التقدم يف هذا اال، فقد حاول كل من بول مورت

 لنظرية اإلدارة ورد وضع أسس  Donald H. Ross  روس.  هـ دونالد
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 سريز. كما حاول جيس ب" مبادئ اإلدارة املدرسية " كتاما  يف

Jess.Serars  حتت عنوان 1950وظيفة اإلدارة يف دراسة عام  البحث يف 
الربنامج التعاوين لإلدارة التعليمية يف أمريكا  طبيعة العملية اإلدارية، كما أعد

  :  إلدارة التعليمية، ومنهال لتعرف على أساليب نظريةلعدة برامج 
 ،"أساليب أفضل لإلدارة املدرسية" بعنوان 1955 عام هكتاب

 طبيعة   1945عام " مفهوم الرجل اإلداري"واستحدث سيمون يف كتابه 
يعقوب "  وضع 1968يف العملية اإلدارية، ويف عام  وأمهية اختاذ القرار

درسية، حيث نظر يف اإلدارة امل نظرية علمية  J. W. Getzels "جيتزلز
إىل اإلدارة التعليمية من  لإلدارة باعتبارها عملية اجتماعية، بينما نظر سريز

عناصر رئيسية، وميكن  حيث وظائفها ومكوناا وحلل العملية اإلدارية إىل عدة
اإلدارة  القول بأن مجيع اجلهود اليت بذلت كلها جهود متأثرة بأفكار رجال

 ، وغريهم من)ولوثر جيوليك) (وهنري فايول) (ايلورت(العامة والصناعية أمثال 

   :املدرسية ما يلي ومن أبرز النظريات احلديثة يف اإلدارة . رجال اإلدارة العامة

    نظرية اإلدارة كعملية اجتماعية .2-1
وتقوم هذه النظرية على فكرة أن دور مدير املدرسة أو دور املعلم ال 

ا باآلخر، وهذا يتطلب حتليالً دقيقاً علمياً إال من خالل عالقة كل منهم يتحدد
 وميكن ونفسياً، انطالقاً من طبيعة الشخصية اليت تقوم ذا الدور واجتماعياً

  :توضيح النماذج التالية هلذه النظرية

  )2004: جودت: ( : Getzels منوذج جيتزلز •
إىل اإلدارة على أا تسلسل هرمي للعالقات بني الرؤساء  نظر جيتزلزي

اجتماعي، وأن أي نظام اجتماعي يتكون من جانبني  واملرؤوسني يف إطار نظام
منهما عن اآلخر وإن كانا يف الواقع  ميكن تصورمها يف صورة مستقلة كل

  . متداخلني
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تقوم به من أدوار أو ما يسمى  فاجلانب األول يتعلق باملؤسسات وما
يقوم ا األفراد من أجل  مبجموعة املهام املترابطة واألداءات والسلوكات اليت

الثاين يتعلق  حتقيق األهداف والغايات الكربى للنظام االجتماعي واجلانب
 باألفراد وشخصيام واحتياجام وطرق متايز أداءام، مبعىن هل هم

 أم هل هم معنيون ؟متساهلون، أم متساحمون، أم يتسمون باجلالفة أم بالتعاون
  . أمور ميتازون ا وما إىل ذلك من ...؟باإلجناز

الرئيسيني، املؤسسات  والسلوك االجتماعي هو وظيفة هلذين اجلانبني
واألفراد  واألدوار والتوقعات وهي متثل البعد التنظيمي أو املعياري،

والشخصيات واحلاجات وهي متثل البعد الشخصي من العالقة بني مدير 
من خالل حاجاته الشخصية  وينبغي على املدير أن ينظر إليها ،واملعلم املدرسة

فإذا التقت النظريات استطاع كل منهما أن يفهم اآلخر وأن  واألهداف أيضاً،
بناءة، أما عندما ختتلف النظريات فإن العالقة بينهما  يعمال معاً بروح متعاونة
   . تكون على غري ما يرام

 أساس أن سلوك الفرد   والفكرة األساسية يف هذا النموذج تقوم على
 هو حمصلة ونتيجة لكل  مؤسساته التعليمية،االجتماعي ويف إطار  النظامضمن

من قبل اآلخرين وحاجاته الشخصية وما تشمله من  من التوقعات املطلوبة منه
  . نزعات وأمزجة

 )2004:اخلواجا( اجتماعيةلإلدارة كعملية   Guba منوذج جوبا •

يكية خيوهلا له ميارس قوة دينام ينظر جوبا إىل رجل اإلدارة على أنه
ميارسه واملكانة الشخصية  املركز الذي يشغله يف ارتباطه بالدور الذي: مصدران

اليت خيوهلا له هذا  اليت يتمتع ا، وحيظى رجل اإلدارة حبكم مركزه بالسلطة
مفوضة إله من  املركز، وهذه السلطة ميكن أن ينظر إليها على أا رمسية ألا

وما يصحبه  صدر الثاين للقوة املتعلقة باملكانة الشخصيةالسلطات األعلى، أما امل
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 من قدرة على التأثري فإنه ميثل قوة غري رمسية وال ميكن تفويضها وكل رجال

اإلدارة بال استثناء حيظون بالقوة الرمسية املخولة هلم، لكن ليس مجيعهم حيظون 
دون قوة التأثري التأثري الشخصية، ورجل اإلدارة الذي يتمتع بالسلطة فقط  بقوة

الواقع قد فقد نصف قوته اإلدارية، وينبغي على رجل اإلدارة أن يتمتع  يكون يف
 ومها املصدران الرئيسيان للقوة بالنسبة لرجل إلدارة ً،التأثري معا بالسلطة وقوة
   . التعليمية وغريه

  T. Parsons  نظرية تالكوت بارسونز •

ية جيب أن حتقق أربعة االجتماع يرى بارسونز أن مجيع املنظمات
  :أغراض رئيسية هي

 للمطالب احلقيقة للبيئة االجتماعيتكييف النظام   مبعىن:التأقلم أو التكيف •
  . اخلارجية

نيد كل الوسائل من أجل الوصول جتمبعىن حتديد األهداف و :حتقيق اهلدف •
  . إىل حتقيقها

التنظيم مبعىن إرساء وتنظيم جمموعة من العالقات بني أعضاء  :التكامل •
  . وتوحدهم يف كل متكامل حبيث تكفل التنسيق بينهم

  . وإطاره الثقايف  مبعىن أن حيافظ التنظيم على استمرار حوافزه:الكمون •

  : نظرية العالقات اإلنسانية.2-2
 تم بأمهية العالقات اإلنسانية يف العمل، وهذه النظرية تؤمن بأن  

وال هي نابعة من القائد ألتباعه يف السلطة ليست موروثة يف القائد التربوي، 
 إدراكهم   فالسلطة يف القائد نظرية وهو يكتسبها من أتباعه من خالل املدرسة،

ميتلكها هذا القائد، ومن ضمن مسؤوليات مدير املدرسة  للمؤهالت اليت
املدرسني والتالميذ وليقدر أمهية التوفيق بني  ليتعرف ويفهم وحيلل حاجات

  . املدرسة لتالميذ وحاجاتحاجات املدرسني وا
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يف عالقات  وال يقصد أصحاب هذه النظرية أن ينخرط اإلداري
 شخصية مباشرة مع العاملني، حبيث ال تعود هناك مسافات اجتماعية تفصل بني

اإلداري واملرؤوسني، ألن جهود اإلداري يف هذه احلالة تتشتت بعيداً عن 
اب النظرية هو مراعاة األبعاد اإلنتاجي للمؤسسة ولكن ما يتوخاه أصح اهلدف
واالجتماعية اليت جتعل العاملني يؤدون دورهم بدون اللجوء للمراوغة  النفسية

املشترك جيعل   دائماً إىل نوع من الفهم ومقاومة السلطة، ألن العاملني يتطلعون
مصلحتها أن تنظر يف شأم بعناية مثلما تويل متطلبات  السلطة تشعرهم بأن

الذي ال يكون معوقاً مبشكالت يستطيع أن يركز  ها، إن املرؤوسالعمل عنايت
وتزداد وجوه التكامل بني عمله وأعمال  العمل، فتقل األخطار اليت يرتكبها

الستمرارية املؤسسة وجناحها،  الفريق، وحيافظ على التعاون مع األقران دعماً
 . هلا وذا يضمن احملافظة على األوضاع القائمة اليت يرتاح

  :نظرية اختاذ القرار3-2.
تقوم هذه النظرية على أساس أن اإلدارة نوع من السلوك يوجد به 

اإلنسانية أو البشرية وهي عملية التوجيه والسيطرة على النشاط  كافة التنظيمات
  ووظيفة اإلدارة هي تنمية وتنظيم عملية اختاذ القرارات يف التنظيم الجتماعي

ومدير املدرسة يعمل مع جمموعات من املدرسني  كفاءة عالية،و فعالةبطريقة 
مع أفراد هلم ارتباطات اجتماعية وليس  والتالميذ وأولياء أمورهم والعاملني أو

  . مع أفراد بذام
القرار هي حجر الزاوية يف إدارة أي مؤسسة  وتعترب عملية اختاذ

لقرارات اليت تقييم املدرسة هي نوعية ا تعليمية، واملعيار الذي ميكن على أساسه
ا تلك القرارات موضع التنفيذ،  تتخذها اإلدارة املدرسية والكفاية اليت توضع

والنمط الذي يدير به   وتتأثر تلك القرارات بسلوك مدير املدرسة وشخصيته
 :مدرسته، وميكن مراعاة اخلطوات التالية عند اختاذ القرار
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  . التعرف على املشكلة وحتديدها •
  . شكلةحتليل وتقييم امل •
  . ميكن ا تقييم احلل املقبول واملتفق مع احلاجة وضع معايري للحكم •
  . )واملعلومات البيانات(مجع املادة  •
البدائل  صياغة واختيار احلل أو احللول املفضلة واختيارها مقدما أي •

  . املمكنة
مستوى  وضع احلل املفضل موضع التنفيذ مع يئة اجلو لتنفيذه وضمان •

 مث تقومي صالحية القرار الذي اختذ وهل ،ب مع خطة التنفيذأدائه ليتناس
  القرارات ؟  هو أنسب

  )2004اخلواجا،  ( نظرية املنظمات.2-4
 تعترب التنظيمات الرمسية وغري الرمسية نظاماً اجتماعيا كلياً يف نظرية

التنظيم، ومن خالل النظام تكون اإلدارة أحياناً عامالً يزيد أو ينقص من 
 فنظرية – املدرسة – اموعات واملؤسسات أو املنظمة  أعضاء بنيالتعارض 

ملساعدة اإلداري ليحلل مشاكل املنظمة وترشده يف خطته  التنظيم هي حماولة
ليكون أكثر حساسية لفهم اموعات الرمسية  وقراراته اإلدارية كذلك تساعده

  . وغري الرمسية اليت هلا عالقة ا
  )2001عويفج،  (ظائف ومكوناتنظرية اإلدارة كو. 2-5

اإلدارة اليت أشار إليها سريز عن جمموعة الوظائف  ال خترج وظائف
" هنري فايول " مقدمتهم املهندس الفرنسي  إليها سابقوه، ويف اليت أشار

اإلدارات املختلفة كما حيددها سريز  والوظائف الرئيسية لإلداري يف ميادين
 .والرقابة التنسيق،التخطيط، التنظيم، التوجيه، : هي

العمل اإلداري يف  وعند حتليل هذه الوظائف ميكن الكشف عن طبيعة
  . اإلداري أن الوظائف نفسها هي ما يقوم به مليادين املختلفة، حيثا
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 لظروف استعداداً الختاذاففي عملية التخطيط، حيتاج اإلداري إىل تدارس          

 ار طبيعة األهداف واإلمكانات املتوفرةقرارات ناجحة وعملية، تأخذ بعني االعتب

 . لتحقيقها، والعقبات اليت تعترض التقدم حنو األهداف وموقف العاملني منها

ىل إعملية التنظيم حيتاج إىل أن يضع القوانني واألنظمة والتعليمات  ويف
املوارد البشرية واملادية، مبا يسهل عمليات تنفيذ األهداف  صورة ترتيبات يف

  . التنظيم الذي ينشأ عن الترتيبات  على املنظمة أواملتوخاة
التنفيذ بالتوفيق بني  ويف عملية التوجيه ينشط اإلداري إجراءات

املستمدة   والسلطة  السلطة اليت يكون مؤهالً هلا من خالل صالحيات مركزه
 من ذكائه ومعلوماته وخرباته املتمثلة يف إدراكه الشامل ألهداف املنظمة،

عمل املناط ا، وإمكاناا املادية والبشرية، والقوى والظروف وطبيعة ال
  . املؤثرة عليها االجتماعية

 ويف عملية التنسيق، حيتاج اإلداري إىل جعل كل عناصر التنظيم

وعملياته تسري بشكل متكامل ال ازدواجية فيه وال تناقض، حبيث توجه اجلهود 
مكانات املتوفرة، ويف حدود ما حنو األهداف املرسومة يف نطاق اإل بشكل رشيد

 . لسياسية والثقافية يف بيئة التنظيمااالجتماعية واالقتصادية و تسمح به القوى

    نظرية القيادة. 2-6
 تعترب القيادة التربوية للمؤسسة التعليمية من األمور اهلامة بالنسبة

 اً لعالقتهاإلدارة التعليمية واملدرسية بصفة خاصة، نظرلللمجتمع عامة وبالنسبة 

ألمور واملدرسني والتالميذ، والقيادة ليست ببساطة امتالك ااملباشرة بأولياء 
من صفات أو احتياجات مشتركة، ولكنها عالقة عمل بني أعضاء  جمموعة

 إن هذه النظرية تقترب من أفكار   التربوية، وميكن القول املدرسة أو املؤسسة
 . لطبيعي لإلنساناز على بلوغ اهلدف كوا ترك نظرية العالقات اإلنسانية يف
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  )2001عويفج، (  الدور نظرية. 2-7
 –ملدرسته  إذا افترضنا أن مدير املدرسة خيطط لتكوين فريق رياضي

  وإذا كلف أحد مدرسي التربية الرياضية ذلك ومل–فمن يكلف ذه املسؤولية 

درسة؟ ما موقف يستطع أن ينجح يف تكوين الفريق املناسب، ماذا يفعل مدير امل
 فرمبا حيدث ، يشاورهم كجماعةمدرسي التربية الرياضية اآلخرين؟ ال بقية

 مدير املدرسة يف مثل هذه احلاالت أن يعرف الدور ىوعل الرأي،تصادماً يف 
يف املدرسة وكذلك توقعات اجلماعة اليت ينتمون إليها،  املتوقع من كل مدرس

  . كل عاماملدرسة بش مع مراعاة توقعات ومتطلبات
 تم هذه النظرية بوصف وفهم جانب السلوك اإلنساين املعقد يف

   .التعليميةملؤسسات ا
املقدرات واحلاجات  فيجب عليه أن يويل اهتماماً خاصاً للمهارات،

بينهم  الشخصية لكل مدرس ويتخذ من اإلجراءات ما يعزز وسائل االتصال
 ىت ميكن أن يكون دور كل واحدوبينه وطبيعتهم اجتماعياً وتنمية معلومام ح

  .  هدف املدرسة منهم إجيابياً وفعاالً ومساعداً على حتقيق
   نظرية النظم. 2-8

البيولوجية والطبيعية،  لعلومالقد شاع استعمال هذه النظرية يف 
بينها علم  لعلوم االجتماعية األخرى، واليت مناوكذلك شاع استخدامها يف 

تتكون من  ة، وتفسر هذه النظرية النظم املختلفة بأااإلدارة التعليمية واملدرسي
 تفسر الظواهر املعقدة يف املنظمات أو و ،تركيبات منطقية بواسطة حتليلها

املؤسسات يف قالب كمي بالرغم من أن البحوث التطبيقية املتعلقة بالتغري يف 
ة، تقوم أو الدراسات االجتماعية تكون أحياناً غري عملية أو غري دقيق املواقف

 جيب أن على أساس أن أي تنظيم اجتماعي أو بيولوجي أو علمي هذه النظرية
مدخالته وعملياته وخمرجاته، فاألنظمة التربوية تتألف من   من خالل ينظر إليه
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أفراد النظام، : متصلة مباشرة وغري مباشرة وتشمل عوامل وعناصر متداخلة
لسائدة فيه ودافع النظام والعاملني فيه، االجتاهات ا مجاعاته الرمسية وغري الرمسية،

اليت حتدث بني تركيباته ومراكزها، والسلطة  طريقة بنائه الرمسي، التفاعالت
 . اليت يشتمل عليها

أسلوب حتليل النظم إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية،  وترجع نشأة
 هنا ، ومن)حبوث العمليات(األمريكي فيما عرف باسم  عندما استخدمه اجليش

أن االهتمام به يف التعليم بدأ مؤخراً، وبدأ يظهر  انتقل إىل امليادين األخرى، بيد
وكان ذلك على يد " العشرين"القرن  بصورة واضحة منذ العقد السادس من

عامل االجتماع،   (Buckley) وبكلي (Bolding) عامل االقتصاد بولدنج
ناحية، وتركز  بالتعليم ونظمه من االهتمام  لتزايد"وقد جاء هذا االهتمام نتيجة 

  . "االهتمام على اقتصاديات التعليم من ناحية أخرى
اإلدارة يشري إىل عملية تطبيق التفكري العلمي يف  وأسلوب النظم يف

 ينطلق عرب   النظم تطرح أسلوباً يف التعامل حل املشكالت اإلدارية، ونظرية
لنظام الواحد، وكذلك عرب املكونة ل الوحدات واألقسام وكل النظم الفرعية
  . األجزاء النظم املزاملة له، فالنظام أكرب من جمموعة

 أما مسرية النظام فإا تعتمد على املعلومات الكمية واملعلومات

 التجريبية واالستنتاج املنطقي، واألحباث اإلبداعية اخلالقة، وتذوق للقيم الفردية

يه بنسق يوصل املؤسسة إىل واالجتماعية ومن مث دجمها داخل إطار تعمل ف
 . املرسومة أهدافها
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  نظريات أخرى يف اإلدارة املدرسية. 2-9

  )2004جودت،  (نظرية البعدين يف القيادة •
منطني من السلوك  يظهر حتليل سلوك القائد ودراسته على أن هناك

 من القادة وهناك.  املوجه حنو املهمة والسلوك املوجه حنو الناس  السلوك: مها
. من يطغى على سلوكه البعد األول وهناك من يطغي على سلوك البعد الثاين

  . وأكثرية القادة يكون سلوكهم متوازناً

  Homan   هلومان نظرية التبادل يف تقرير القيادة •
وميارس  ميكن استخدام هذه لتفسري مىت يستطيع الفرد أن يتخذ القرار

قيادياً يف  سيناله إذا ما اختذ موقفاًالقيادة ويف هذه يفكر الفرد باملردود الذي 
 مشكلة ما مث ينظر إىل ما سيكلفه ذلك من فقدان تقبل اجلماعة له وبذل مزيد

   .ال اخل، مث يقارن املردود بالتكاليف لتربير قيامه بالقيادة أم... من اجلهد
ويتسم سلوك املرؤوس بنفس األسلوب حيث يقوم مبقارنة املردود بالكلفة  •

 . ا أنه سيبقى تابعاً بدالً من أن يقودفيم لتقرير

  Maslow  نظرية تصنيف احلاجات ملاسلو •
 يعترب ماسلو أن القوة الدافعة للناس لالنضمام للمنظمات واملؤسسات

افها هي يف احلقيقة سلسلة من داإلدارية وبقائهم فيها وعملهم باجتاه أه
ات أعلى يريد وعندما تشبع احلاجات يف أسفل السلسلة تظهر حاج احلاجات،

أعلى، وتصنف احلاجات من وجهة  يستمر االجتاه إىل الفرد إشباعها، وهكذا
  :نظر ماسلو إىل

   اخل...  واملاء والسكن واهلواء أساسية كالطعام) جسمية ( فسيولوجية حاجات •
  ) اآلخرين  تقبل– انتماء –حب (االجتماعي  االنتماء •

  . واملايل األمان والضمان الفسيولوجي •
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احلاجة  ن ندرك بأنأوينبغي  )احترام الذات وتقدير الزمالء(حترام اال •
املشبعة ليست حمفزاً، ولكن تظهر حاجة أخرى حملها كمحفز، وحاجات 

متشابكة ومعقدة ومييل الفرد إىل السلوك الذي يؤدي إىل حتقيق  الفرد
 . حاجاته احملفزة

  نظرية إدارة املصادر البشرية •
   :ظريةإن من أهم مسلمات هذه الن

زه لكي يفحتالبناء الداخلي للمنظمة مناخا يزيد من منو اإلنسان و يهيئأن  •
  . لفاعليتها يتحقق احلد األعلى

اختاذ  إلدارية يزيد من مسامهتهم يفاإن إدراك اإلداريني لقدرات املنظمة  •
 القرارات مع التأكيد على املعرفة واخلربة والقدرة على اخللق واإلبداع

  . لديهم
  . املسامهة البناءة مناخاً يتصف بالثقة العالية والوضوحتتطلب  •
التركيز على مرونة العمل يف املنظمة اإلدارية أكثر من التركيز على  •

  . التسلسل اهلرمي
وظائفهم   العاملني عنرضا لعدم  يعود النفوذ والالمباالة واألداء السيئ •

  . أكثر من أن تعزى إىل نوعيتهم
التربوية يعين أخذ الطالب من  ملؤسساتايف إن استخدام هذا األسلوب 

  . وكذلك بالنسبة لكل العاملني يهلاملكان الذي هو فيه إىل املكان الذي يستطيع الوصول إ

 )2004جودت،  ( االحتماالت أو الطوارئ نظرية •

   :النظرية على األسس التالية وتؤكد هذه
 . املدارس ليست هناك طريقة واحدة مثلى لتنظيم وإدارة •

تعتمد   تتساوى مجيع طرق التنظيم واإلدارة والفاعلية يف ظرف معني، إذال •
 . الفاعلية على مناسبة التصميم أو النمط للظرف املعني
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منط اإلدارة على أساس التحليل االختيار لتصميم التنظيم و جيب أن يبىن •
  . يف الظرف املعني الدقيق واالحتماالت املهمة

 -التخطيط  - جمموعة من األعمال املتشابكة وإذا فهمنا اإلدارة على أا 
 اليت تتكامل فيما بينها لتحقيق غرض -  التقومي -  التوجيه - املتابعة - التنظيم 

 أمينه أمحد يف كتاما و مشترك، فإن اإلدارة التعليمية كما عرفها إبراهيم مطاوع
فيما بينها يف جمموعة العمليات املتشابكة اليت تتكامل " األصول اإلدارية للتربية"

مديرية  ( الوالئي، املستوى )التربيةوزارة  (الوطين  على املستوى ؛املستويات الثالثة
لتحقيق األهداف املنشودة يف  )املؤسسات التربوية( ، املستوى اإلجرائي)التربية
 واإلدارة التعليمية ذا املعىن شأا شأن اإلدارة يف امليادين األخرى وسيلة .التربية

  .  من خالل كوا وظائف ومكوناتيهاينظر إلحيث  حد ذاا،وليست غاية يف 

كما عرفت اإلدارة التعليمية بأا الطريقة اليت يدار ا التعليم يف جمتمع ما 
االجتاهات الفكرية التربوية السائدة فيه  ووأوضاعه،وفقا أليدلوجية ذلك اتمع 

ليصل إىل أهدافه من خالل كل نشاط منظم مقصود وهادف حيقق األهداف 
 . "ينظر إىل اإلدارة من حيث كوا طريقة وأسلوب. املدرسةالتربوية املنشودة يف 

كل عمل منسق : يف حني يعرف حممد منري مرسي اإلدارة التعليمية بأا
لتعليم وتتحقق من ورائه األغراض التربوية والتعليمية حتقيقا يتمشى خيدم التربية وا

 ).1998مرسي، (مع األهداف األساسية للتعليم 

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة لإلدارة التعليمية جند أن البعض 
نظر إليها البعض اآلخر ي  خالل كوا وظائف ومكونات، يف حنينقد ينظر إليها م
ا طريقة وأسلوب، ومبا أن اإلدارة املدرسية جزء من العملية التعليمية من حيث كو

 تعريف العامالاليت تعترب هي األخرى جزءا من اإلدارة العامة، فإننا ننتقل من 
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على املستوى اإلجرائي  اإلدارة املدرسيةأي  تعريف اخلاصال   إىل )اإلدارة املدرسية(
  ).وحدة املدرسة(

لتحقيق  لعمل مع ومن خالل األفراد واموعاتوحيث أن اإلدارة هي ا 
 تباعإيدفع املرؤوسني إىل  ك الذيلأهداف املنظمة فإن االحتمال املرغوب هو ذ

  . سلوك أكثر إنتاجاً وفاعلية من أجل حتقيق أهداف املنظمة
 )2001عويفج،  (أمهية اإلدارة املدرسية. 3

وع أكثر أمهية من ليس هناك موض"ةقول تشارلس بريد عن أمهية اإلداري
موضوع اإلدارة، ذلك ألن مستقبل احلضارة اإلنسانية ذاا يتوقف على قدرتنا على 

 . "تطوير علم وفلسفة وطريقة ممارسة اإلدارة

فاإلدارة املدرسية هي اإلشعاعات املضيئة اليت حترك كل موظف يف دائرة 
 يف أقصر وقت حمدودة منظمة من اجل جمهود متميز وعمل مستمر وإنتاج متواصل

 . ممكن وبأقل جهد

 العصر الذي نعيش فيه العديد من املسميات كعصر الفضاء، يطلق على
وعصر الكمبيوتر، والتغري السريع، واالنفجار املعريف، ولعلنا ال خنطئ إذا أطلقنا 

إذ ال يوجد نشاط أو اكتشاف ). عصر اإلدارة العلمية( عليه تسمية أخرى وهي 
 . ر إال وكان وراءه إدارةأو جهد يلفت األنظا

، يف القواعد واألسس اليت تقوم عليهااإلدارة املدرسية وتظهر أمهية 
يف جمملها الفلسفة األساسية من وراء وجود اإلدارة هذه القواعد تشكل و

، ومن بني أهم هذه األسس وضرورا يف أي جهد مجاعي ذي أهداف حمددة
 :والقواعد جند ما يلي

كل جهد مجاعي، وهذا يعين أن اجلهود بتلزم اإلدارة  :القاعدة األوىل  •
البشرية سواء كانت صغرية أو كبرية، تصبح عاجزة عن حتقيق أهدافها يف 

 . غياب تنظيم لتنسيقها وتوجيهها ومتابعتها
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اإلدارة نشاط يتعلق بإمتام أعمال بواسطة آخرين، األمر  :القاعدة الثانية  •
يع اجلهود حنو اهلدف من أجل بلوغ الذي يظهر دور اإلداري يف توجيه مج
 . األهداف بأيسر الطرق، وأقل التكاليف

حتقق اإلدارة االستخدام األمثل للموارد املادية والقوى  :القاعدة الثالثة  •
 . البشرية

ترتبط اإلدارة املدرسية ارتباطا وثيقا بقوانني الدولة  :القاعدة الرابعة  •
 تناقض بني ما دف إليه اإلدارة ثوالسلطة التشريعية فيها، حىت ال حيد

املدرسية وبني ما دف إليه الدولة، وحىت تتجه أهداف اإلدارة املدرسية 
 . حنو حتقيق األهداف العامة للدولة

إشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية داخل املدرسة  : القاعدة اخلامسة •
 .وخارجها عن طريق املواءمة بني مصلحة الفرد ومصلحة املدرسة

 وظيفة اإلدارة املدرسية. 4
شهدت السنوات األخرية اجتاها جديدا يف اإلدارة املدرسية، فلم تعد وظيفتها      

ون املدرسة سريا روتينيا، ومل يعد هدف مدير املدرسة احملافظة على ؤجمرد تسيري ش
النظام يف مدرسته، والتأكد من سري املدرسة وفق اجلدول املوضوع، وحصر حضور 

تالميذ، والعمل على إتقام للمواد الدراسية، بل أصبح حمور العمل يف وغياب ال
هذه اإلدارة يدور حول التلميذ وتوفري كل الظروف واإلمكانات اليت تساعد على 
توجيه منوه العقلي والروحي والبدين واالجتماعي، واليت تساعد على حتسني العملية 

ل ولعمل يف اإلدارة املدرسية يدور حالتربوية لتحقيق هذا النمو، كما أصبح حمور ا
 . حتقيق األهداف االجتماعية اليت يدين ا اتمع

وهكذا أصبح حتقيق األهداف التربوية واالجتماعية حجر األساس يف اإلدارة       
املدرسية بعد أن كانت ضائعة وسط االهتمام بالنواحي اإلدارية، وال يعين هذا 
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درسية التقليل من شأن النواحي اٌإلدارية، بل يعين التحول يف وظيفة اإلدارة امل
 . ارية خلدمة هذه العملية الرئيسيةتوجيه الوظائف اإلد

وقد كان هذا التغيري يف وظيفة اإلدارة املدرسية نتيجة لتغري النظرة حنو  
العملية التربوية، فقد أظهرت البحوث والدراسات النفسية والتربوية أمهية الطفل 

 الفروق الفردية، وأوضحت أن العملية التربوية عملية منو يف شخصية كفرد وأمهية
الطفل من مجيع النواحي، حيث أكدت الفلسفات التربوية التقدمية أن الطفل كائن 
إجيايب نشط، كما أظهرت دور املدرس واملدرسة يف توجيهه ومساعدته يف اختيار 

 إىل نفعه ونفع جمتمعه، اخلربات املربية اليت تساعده على منو شخصيته، وتؤدي
وكانت نتيجة هذه اآلراء التقدمية حتول اإلدارة املدرسية من االهتمام باألعمال 
الروتينية إىل االهتمام بالطفل، وضرورة مساعدته للتمتع بطفولته، وحل مشكالته 

  . اليومية، وإعداده ملسئولياته يف حياته احلاضرة واملستقبلية يف اتمع
اه حنو اإلدارة املدرسية نتيجة تغري وظيفة املدرسة يف اتمع كما تغري االجت 

فقد أقام اتمع املدارس بادئ األمر وأوكل إليها تربية أبنائه، وفهمت املدرسة 
وظيفتها على أا نقل التراث الثقايف هلؤالء األبناء إلعدادهم حلياة الكبار، كما فهمت 

بعيدا عن اتمع، بعيدا عن مشكالته، وأمانيه، أيضا أا ممكن أن تقوم ذه الوظيفة 
وأهدافه، وقد ظهر يف السنوات القليلة املاضية مفهوم جديد لوظيفة املدرسة وهو 

  .ضرورة العناية بدراسة اتمع واملسامهة يف حل مشكالته وحتقيق أهدافه

وكانت نتيجة هذا املفهوم زيادة التقارب واالتصال واملشاركة بني      
درسة واتمع فقامت املدرسة بدراسة مشكالت اتمع، وحماولة حتسني احلياة امل

 فيه، جبانب عنايتها بنقل التراث الثقايف، وتوفري الظروف اليت تساعد على إبراز
 .  الطفلشخصية

   
  مهام وواجبات مدير املدرسة . 5
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ي يقوم  املباشر للمدرسة والقائد التربوي الذسؤوليعترب مدير املدرسة امل
يها ولذا يتوقف جناح املدرسة ف والتربوي  باإلشراف على أوجه النشاط التعليمي
فرادها ولكي ينجح مدير املدرسة يف أداء أعلى شخصيته وقدرته على التعامل مع 

  .  تتوافر فيه جمموعة من الصفات الشخصية واملهنية   مهامه البد أن
  : الشخصيةالصفات . 5-1

 . سالمية يف األقوال واألفعالااللتزام بالقيم اإل •

 . البذل والتضحية وإيثار املصلحة العامة على املصلحة الشخصية •

 . التعاون مع اآلخرين •

 . احترام اآلراء وتقدير املواهب والقدرات •

 :الصفات املهنية. 5-2
 .املعرفة واإلملام بأهداف التعليم •

 . رى والتعاونالقدرة على إدارة االجتماعات الرمسية وتطبيق مبدأ الشو •

 . اختاذ القرارات املناسبة يف املواقف املختلفة •

 . اإلملام باملناهج الدراسية وأساليب التخطيط اجليد لربامج األنشطة •

التعرف على البيئة احمليطة باملدرسة وتفهم مشكالا وحماولة إجياد احللول  •
 . املناسبة هلا

 . درسيةملايئة اإلملام بالنواحي املالية واإلدارية للب •

 صفات املدير حسب النصوص الرمسية. 5-3

 1990 فيفري 06 املؤرخ قي  90/49مبقتضى املرسوم رقم 
واملتضمن القانون األساسي اخلاص بعمال التربية، صدر عن وزارة التربية القرار 

 الذي حيدد مهام مديري ملحقات 13/11/1991 واملؤرخ يف 839رقم 
 والثاين، فيكون املدير مسؤوال عن السري املدارس األساسية للطورين األول

تأطري التربوي والتسيري اإلداري، خيضع لسلطته مجيع الاحلسن للمؤسسة وعن 
وميارس مهامه باالتصال الدائم . باملؤسسة املعلمني واملستخدمني والعاملني
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واملستمر مع مفتش التربية والتعليم االبتدائي يف املقاطعة وحتت إشرافه، وميكننا 
ن نقدم بعض االستنتاجات واإلضافات فيما يتعلق بالواجبات اليت يضطلع ا أ

 : مدير املؤسسة التعليمية البيداغوجية التربوية منها واإلدارية يف النقاط التالية 

  اإلشراف والتقومي •
ويفرض هذا الدور قيام . تربوياً يف مدرسته إن مدير املدرسة يعترب قائداً

ومع التأكيد على أن العمل اإلداري التربوي  ارية ومهام فنيةمدير املدرسة مبهام إد
اإلشراف التربوي هو أحد جوانب  نأوانطالقاً من . هو يف خدمة العمل الفين

مدير املدرسة يف هذا السياق  اإلدارة التربوية الذي يعين باجلانب الفين فيها، فإن
لكنة مشرف تربوي مقيم، هلذا يعترب قائداً تربويا ملدرسته، فهو ليس إدارياً حمضاً و

 : املدرسة تتضمن ما يلي فإن جماالت عمل مدير

 .  تطوير املعلمني وتنميتهم مهنياُ- 

  .  حتسني تنفيذ املناهج املدرسية- 
   .التالميذ توجيه - 
  .  البناء املدرسي وملحقاته- 
     .  البيئة احمللية واتمع احمللي- 

  :ام مبجموعة من املهام تتمثل فيما يليوتتضمن عملية اإلشراف والتقومي القي
  : التخطيط . أ

وهو العنصر األساسي يف حتقيق سالمة العمل اإلداري حيث أن العمل 
اإلداري جيب أن يكون خمططاً بدقة قبل بداية العام الدراسي لذلك جيب أن يضع 

ام الدو اإلدارية اليت يقوم ا يف أثناء  مدير املدرسة خطة عمل تغطي كافة األنشطة
 . الدراسي من بدايته إىل ايته
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  : التنفيذ . ب
ويف هذه املرحلة توضع اإلجراءات اإلدارية املقترحة موضع التنفيذ، ويسري 

  :مدير املدرسة فيها طبقاً للمراحل التالية 
  :املهام اإلدارية يف بداية العام الدراسي •

ي ومراجعة سري وتشمل هذه اإلجراءات اإلعداد اجليد لبدء العام الدراس
   :  العمل يف األيام الدراسية ومن هذه اإلجراءات

  . التأكد من أن حاجة املدرسة من املعلمني يف كافة التخصصات قد حتققت  -
يتأكد مدير املدرسة من أن اإلداريني الذين تكون املدرسة حباجة إليهم  - 

  . متواجدون وأن عددهم يكفى لتيسري العمل املدرسي
يني متوافرون كفين املخترب وفين الوسائل التعليمية أو يتأكد من أن الفن - 

   .تواجدهمغريمها ممن يتطلب العمل التربوي 
التأكد من وصول املقررات املدرسية وأن أعداد الكتب تكفي التالميذ  - 

 مناسب والتأكد من أن الكتب املوجودة هي ضاملسجلني رمسياً مع وجود فائ
   .نفس الطبعات املقررة

جود األجهزة والوسائل التعليمية املناسبة لسري العملية التعليمية التأكد من و - 
   .صيانةوصيانة ما حيتاج منها إىل 

التأكد من أن البناء املدرسي يف وضع مالئم من حيث عدد القاعات  - 
   .أثاثهاوصالحيتها للتالميذ واكتمال 

عمل اجلدول املدرسي حبيث يغطي مجيع املقررات اليت على الطالب  - 
ها مع مراعاة األوقات املالئمة لكل مادة منها وتوزيع حصص املادة على دراست
   .األسبوعأيام 
احلرص على توفر جمموعة من السجالت املدرسية اليت تسهم يف تنظيم  - 

  . العمل اإلداري املدرسي
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   :الدراسي أثناء العام اإلداريةاملهام  •
      م املدرسة والنظاماالجتماعات اإلدارية مع املعلمني ملتابعة قضايا إدارية - 

   .املدرسي
مراقبة دوام املعلمني من حيث االلتزام مبواعيد احلصص املكلفني ا  - 

   .املدرسيوااللتزام باجلدول 
   .التالميذمراقبة دوام  - 
   .مراقبة دوام اإلداريني والعمال والفنيني - 
  . مكانات املالية الالزمة للمدرسةتأمني اإل - 
ة التعليمية دف عرض سري الدراسة أو املشكالت كتابة التقارير إىل اإلدار - 

اليت تعترض العمل التربوي أو بيان حاجات املدرسة من املعلمني أو 
   .املاليةالتسهيالت 

  . صيانة البناء املدرسي ومرافقه - 
  . مواجهة املشكالت الطارئة - 
تنظيم العمل التربوي املدرسي من خالل عمل اللجان املختلفة من املعلمني  - 
  . الميذ لتيسري العمل التربويوالت

  : يف اية العام الدراسي اإلداريةاملهام  •

   :  وتشمل هذه املهام اجلوانب التالية
  . اإلعداد لالختبارات وتنفيذها - 
  . مراقبة سري االختبارات - 
  .  على التصحيح ورصد الدرجات مباشراإلشراف بشكل  - 
طبقاً . تجاشهادات وكشوف الدراإلشراف على النتائج وكتابة ال - 

  لألنظمة املرعية 
  . م اللوازم واألجهزة من املعلمنياستال - 
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  . جرد الكتب املدرسية - 
  .  الرمسية من املعلمني واإلدارينياستالم السجالت - 
كتابة تقرير شامل عن العام الدراسي واملقترحات لتحسني سري العمل  - 

  . لبقامل اإلداري يف العام الدراسي

 :املتابعة. ج

أو تنظيم ليس له أية فاعلية أو إجيابية ما مل يكن مشغوال  إن أي ختطيط 
  . ات متفرقةقمبتابعة منظمة ويف أو

  :وتشمل املتابعة ما يلي   
   .املدرسيمتابعة خطة العمل والتنظيم  •
متابعة أعمال هيئة التدريس والعمال وتسجيل كافة املالحظات يف سجل  •

  . خاص
   .الشهريةمتابعة مستويات الطالب  •
   .املدرسة تنفيذ قرارات جمالس متابعة •
   .الطالبمتابعة تقومي أعمال  •
   .املدرسيمتابعة النشاط  •
   .دوريةفحص أعمال الشؤون املالية واإلدارية واملراجعة يف فترات  •
   .متابعة اخلدمات داخل املدرسة •

  :التقومي. د
 على لعل من أهم العمليات التربوية تقومي العاملني باملدرسة والطالب

أما عناصر . علمي سليم حىت تتحقق الفائدة املرجوة من العملية التعليميةأساس 
  :التقومي فتشمل 

   .التالميذتقومي  •
   .الدراسيةتقومي املناهج والكتب  •
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   .املدرسيةتقومي أعمال الريادة واالس  •
  . مكانات املدرسة املادية والبشريةتقومي إ •
  . ملختصنياملدرسة إىل ا عن  وسنويةتقدمي تقارير دورية •

 2008 أكتوبر 11 الصادر يف 08/316ويف املرسوم التنفيذي رقم 
واملتضمن القانون األساسي اخلاص باملنتمني لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية، جاء 

يكلف مدير املدرسة االبتدائية : "حتديد مهام مدير املدرسة االبتدائية كما يلي
والتنشيط التربوي، وتسيري املطاعم املدرسية بالتأطري البيداغوجي والتسيري اإلداري 

وميارس، بصفته موظفا موكال من . يف املدارس االبتدائية، طبقا للتنظيم املعمول به
الدولة، سلطته على مجيع املوظفني واألعوان العاملني يف املؤسسة، ويكون مسؤوال 

، ذه ويكون مؤهال. على حفظ النظام وأمن األشخاص واحلفاظ على املمتلكات
  ".الصفة، الختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان حسن سري املؤسسة

  دور مدير املدرسة حنو املعلمني . 5-4
كافة اجلوانب يؤدي مدير املدرسة دورا هاما يف تطوير كفاءة املعلمني من 

  .املعرفية واملهنية
  : من اجلانب املعريف •
اعية ومراعاة هذه معرفة خصائص التالميذ النفسية واجلسمية واالجتم •

  . اخلصائص يف التعليم
  .املعلومات واحلقائق يف املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها •
   .والعلميةحاجات اتمع االجتماعية واالقتصادية  •
   .الدراسيةاألسس اليت تبىن عليها املناهج  •
  . ريسها اليت يقوم بتدةلمادلطرق التدريس املناسبة  •
  . دبية اليت تساعده على حتيني معارفهاإلبداعات العلمية واأل •
 .املسامهة يف حتسني وتنفيذ املناهج الدراسية •
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  :اجلانب املهين  •
  . القدرة على إدارة غرفة الصف •
   واليومي  السنوي(قدرة املعلم على التخطيط لدروسه مبستوياته الثالث  •

   ).والدراسي 
  . دام الوسائل التعليميةقدرة املعلم على استخ •
   .لم على تنظيم نشاطات صفية وال صفية مناسبة لتالميذهقدرة املع •
  . دام اللغة العربية السليمة بوضوحقدرة املعلم على استخ •
   .التالميذقدرة املعلم على وضع اختبارات تقيس حتصيل  •
  . علم على حتليل نتائج االختباراتقدرة امل •
   .الصفقدرة املعلم على طرح األسئلة داخل  •
   .تعليميةتاج ما يلزمه من وسائل قدرة املعلم على إن •
   .فاعالًقدرة املعلم على توظيف الكتاب املدرسي توظيف  •
  . علم على إثراء املناهج الدراسيةقدرة امل •
 التربوية   قدرة املعلم على التواصل اإلجيايب مع من يتعامل معهم يف اإلدارة •

   .التعليميةمن أجل تطوير مهاراته 
    :سني تنفيذ املناهج املدرسيةدور مدير املدرسة يف حت. 5-5

  : إن جماالت اهتمام مدير املدرسة فيما يتصل باملنهاج املدرسي تتضمن 
   .العلميةإثراء املادة  •
   .املدرسيتوظيف الكتاب  •
   .التعليميةاستخدام الوسائل  •
   .الالزمةتوفري الوسائل التعليمية  •
   .املدرسيةتوظيف اإلذاعة  •
   .املدرسيةتوظيف املكتبة  •



 اإلدارة املدرسية: امس الفصل اخل 

 

 194

  . ألنشطة الصفية والال صفيةا •
   .املدرسيتوظيف املخترب  •
   .املدرسيةالرحالت  •
  . االختبارات التشخيصية •
  . قياس حتصيل التالميذ وتقوميه •

   :   دور مدير املدرسة يف رعاية التالميذ. 5-6
 وأسس يوعية التالميذ حول النظام املدرستإجراء خطط توجيهية منظمة ل •

   .واجبات من مذ من حقوق وما عليهالنجاح والرسوب وما للتلمي
  . ة ليمارس التلميذ حقه يف الدراسةتوفري الظروف املناسب •
تلميذ بفعالية حنو  اللتوجيهإجياد نظام لتسجيل ومجع املعلومات تراكميا  •

  . اكتشاف طاقاته
مساعدة أعضاء هيئة التدريس يف تنظيم الترتيبات اخلاصة بربامج التوجيه  •

  . واإلرشاد
  .  العالقة بني التالميذ واملعلمنيى توثيقالعمل عل •
  . ميذ واطالع التالميذ مسبقاً عليهإجياد نظام واضح وحمدد حملاسبة التال •
  . نفسية واملتعلقة بالنظام املدرسيمواجهة املشكالت اخلاصة بالتالميذ ال •
  . املتعلقة خبدمة اتمع احملليتنسيق نشاطات التالميذ  •
 اليوم املدرسي من خالل تدريبهم على ضبط مشاركة التالميذ يف تيسري •

   .اإلداريةالنظام واملسامهة يف بعض املهام 
  : دور مدير املدرسة يف التعارف مع البيئة احمللية . 5-7

وهو يعترب من األدوار املميزة واهلامة اليت تظهر الفروق الفردية بني 
ب أن ينجح يف إجياد فمدير املدرسة، جي. السلوكيات اإلدارية من مدرسة إىل أخرى
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عالقة وطيدة بني مدرسته والبيئة احمليطة ا واالستفادة من هذه العالقة إىل أقصى 
ومدير املدرسة الواعي، هو الذي يضع خطته . درجة ممكنة خلدمة العمل التربوي

الواضحة األهداف، احملدود الطرائق، لالستفادة من البيئة احمللية على النمو املطلوب، 
   .الصدفةيكون ذلك عشوائياً يسري حسب ال أن 
  أساليب ناجعة يف إدارة وتنظيم املدرسة . 6

  :يف جمال إدارة املدرسة . 6-1
   .العاملنيأسلوب مشاركة  •
  . دار األوامر دون الرجوع للعاملنيإص •
   .العاملنيعدم احملاباة أو التفرقة بني  •
  . ليات يف ضوء ختصص وقدرات كل معلمتوزيع املسؤو •
   .العاملني واجلدية وعدم التهاون مع احلزم •
   .واملرونةاحلزم  •
  . الربط بني بعض األنواع السابقة •

  . إلدارية يف إدارة وتنظيم املدرسةالتركيز على النواحي ا •  :يف جمال النواحي اإلدارية واإلشرافية . 6-2
  . قت كاف وأمهية لألعمال الكتابيةإعطاء و •
  . التركيز على النواحي اإلشرافية •
  . ذ وهيئة التدريس واتمع احملليعطاء وقت كاف وأمهية للتالميإ •
   .واإلشرافيةالتنسيق بني النواحي اإلدارية  •
  . الربط بني بعض األنواع السابقة •

  .املرونة بالدرجة الكافية •  :يف جمال تنظيم املدرسة . 6-3
  . التركيز على املادة الدراسية •
  . التركيز على النشاطات املدرسية •
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  . يم الذايت داخل الفصل وخارجهلتعلا •
  . النمو الوظيفي للعاملني •
  . تشجيع روح عمل الفريق الواحد •
   . بني بعض األنواع السابقة الربط •

   .أن يكون القرار فردياً •  :يف جمال اختاذ القرار . 6-4
   .مشاركة البعض يف اختاذ قرار متعلق بشؤون املدرسة •
   .القرارإعطاء دور للتالميذ للمشاركة يف اختاذ  •
   .اختاذ القرار من حضور مجيع األطراف املتعلقة بالقرار •
    .مراجعة اإلدارة التعليمية بعد اختاذ القرار •

   . والتعليمية للمدرسة  العمل على حتقيق األهداف التربوية •  يف جمال الفاعلية والكفاءات . 6-5
   .العمل على حتقيق وإشباع رغبات العاملني •
   . باملوقف املتعلق باختاذ القرارمراعاة الظروف احمليطة •
  .عمل توازن وتكامل بني العالقات اإلنسانية وأداء العاملني وموقف األداء •
   .اإلملام باملنهج الدراسي لكل املراحل •
  . فهم النواحي اإلدارية واملالية واإلشرافية املتعلقة باملدرس •

  درسيةأبرز مهام مدير املدرسة جتاه إدارة السجالت وامللفات امل. 7
صدر ا تعميم أو  اليت  هي السجالت:السجالت الرمسية . 7-1

طريق إدارة  خطاب أو قواعد أو لوائح من اجلهات املختصة، أو اليت توزع عن
 . التربية والتعليم، ويلزم مدير املدرسة بتوفريها يف املدرسة

  
  هي السجالت غري الرمسية اليت يرى مدير:السجالت التنظيمية . 7-2

  . املدرسة أا ضرورية لتنظيم العمل التربوي والتعليمي يف املدرسة وتسهيله
  اختيار الورق األبيض واملقاوم لعوامل التلف عند إعداد السجل املدرسي • : التايل وتتضمن مهام مدير املدرسة جتاه كال النوعني من السجالت املدرسية
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 .  زمنية أطولجتليد السجل املدرسي جتليداً فاخراً حلفظه فترة •

 . كل صفحة من صفحات السجل املدرسي ترقيم •

على غالف ] العمل فيه  تاريخ بداية/ اسم السجل املدرسي  [ :تدوين  •
 . السجل اخلارجي

حبيث يمكن ... احلجم  احلرص على أن يكون السجل املدرسي صغري •
 . محله ونقله وحفظه واستخدامه بسهولة

لعالقة بالطالب يفترض توحيد رقم املدرسية ذات ا بالنسبة للسجالت •
 . السجالت الطالب يف احلاسب اآليل وتلك

 . التدوين يف السجل املدرسي خبط مجيل واضح مقروء •

 . املداد السائل األزرق عند التدوين يف السجالت املدرسية استخدام •

 . املدرسية يف مكان آمن االحتفاظ بالسجالت •

الطالب املعدلة أو اليت  تطابق وثائقالتعديل الفوري يف السجالت الرمسية ل •
  . صدرت تعليمات رمسية بتعديلها

السجالت املدرسية مبوجب كشوف جرد واستالم العهد الرمسية  استالم وتسليم •
 . املدرسة مثلها مثل بقية عهدة

يرد من  االلتزام بنماذج السجالت املدرسية، وعدم التعديل فيها إال وفق ما •
 . اجلهات املختصة

 . ختصيص ملفات كبرية حلفظ األوراق اخلاصة باملدرسة • : رز مهام مدير املدرسة جتاه امللفات املدرسية أبأما

 .مالئمة حلفظ األوراق اخلاصة بالطالب أو العاملني يف املدرسة ختصيص ملفات •

امللف األول الداخلي فهرساً مبحتويات امللف بعد ترقيم  وضع على غالف •
 . احملتويات

 .ذات الفترة الزمنية احملددةليمات راق واخلطابات والتعلألو ختصيص ملف •

 . املدرسية يف مكان آمن االحتفاظ بامللفات •
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أبرز مهام مدير املدرسة جتاه السجالت وامللفات املدرسية   فإن من:وأخرياً 
املسؤولني يف املدرسة عن التعامل معها خالل العام الدراسي، وتوثيق  تعيني أمساءجند 

   .مدرسي يسهل الرجوع إليه عند احلاجة جذلك يف منوذ

 مهارات التخطيط عند مدير املدرسة. 8
حتدد فيه اإلدارة ما  التخطيط هو اخلطوة األوىل يف العملية اإلدارية حيث

اليت حتتاج إليها  تريد أن تعمل وماذا جيب عمله، وأين، وكيف، وما هي املوارد
حتقيقها يف  ووضع السياسات املرغوبإلمتام العمل، وذلك عن طريق حتديد األهداف 

إطار  املستقبل وتصميم الربامج وتفصيل اخلطوات واإلجراءات والقواعد الالزمة يف
 وقوعها زمين حمدد وبياين حمسن يف ضوء التوقعات للمستقبل والعوامل املؤثرة احملتمل

 :واملدير املتمكن من التخطيط اجليد يستطيع القيام باملهام التالية. 

 )2006زريقات، (: حتديد األهداف. 8-1
املطلـوب   ال بد من حتديد اهلدف أو األهداف ألا النـهايات أو النتـائج  
واملرءوسني  حتقيقها يف املستقبل، كما أنه من الضروري توضيح هذه األهداف لألفراد

املرشد  الذين سوف يعملون ويعانون على حتقيقها، ومما الشك فيه أن األهداف هي
األداء الوظيفي  ي املنظمة إىل الطريق املنشود وإىل وضع املعيار السليم لتقوميالذي يهد

 . مبا يؤدي إىل زيادة فعالية وكفاءة املنظمة والعاملني فيها

واملستقبل لنا ال يعلمه إال اهللا، ولكـن دراسـة العوامـل     إن ما خيفيه الغيب   : التنبؤ باملستقبل. 8-2
تصادية وإعداد خطة منظمة منطقية تساعد على درء اخلطر واالق واملتغريات التكنولوجية
 . املستقبل من مشكالت املتوقع وتفادي ما حيتويه

    
   : الترابط املنطقي للقرارات. 8-3

من  إن بلورة األهداف ووضوحها يؤدي إىل الترابط بني القرارات الصادرة
ألساسية للمنظمة الرئيس إىل املرءوسني وكذلك الترابط بني األهداف الكلية وا

 . عامة بصفة
 : التنسيق. 8-4
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البشرية حبيث تصب مجيع األهداف  يساعد التخطيط على تنسيق اجلهود
اهلدف الرئيسي للمنظمة، وبذلك تتضافر مجيع اجلهود وتتوحد  الفـــرعية يف

 . حتقيق الغاية يف سبيل

  : االستخدام األمثل للموارد املتاحة. 8-5
الستخدام األمثل للموارد املتاحة من عناصر اإلنتاج التخطيط على ا يساعد

حبيث حنصل منها على أكرب ) املوارد املالية، القوى البشرية، املواد اخلام، اإلدارة ( 
 . بأقل تكلفة ممكنة منفعة ممكنة
  : الرقابة احملكمة. 8-6

التخطيط عملية الرقابة الداخلية واخلارجية للمنظمة ويرفع من  يسهل
وذلك ملتابعة حتقيق األهداف احملددة مسبقاً، كما جيعل من  دائها وكفاءامستوى أ

 . وفقاً لتلك املعايري اليسري قياس النتائج
  : تقومي األداء. 8-7

التخطيط على تقومي األداء ويرفع من الكفاءة والفعالية اإلدارية  يساعد
 . ألهداف املنوطة اوالقادة إىل القرارات الصائبة، وذلك لتحقيق ا ويرشد املدير
  : تسهيل مهمة القائد. 8-8

العمل وتقسيمه واخلطوات واإلجراءات املطلوب  إن التخطيط حيدد أساليب
 . املطلوب واملتوقع منهم وطريقة إجنازه اتباعها مما جيعل املوظفني يعرفون ما هو

  : للعاملني الرضا واالرتياح النفسي.8-9
املوظفني يؤدون  وضوح األهداف جيعلإن اخلطة احملكمة واملدروسة و

يتبعون  واجبام بثقة حيث إم يسريون يف خطة واضحة ومدروسة ومربجمة لذلك
 . أفضل الطرق لتحقيقها، مما يعطيهم شعوراً بالرضا واالرتياح النفسي

  
 )2009زريقات، ( لتخطيط الناجحاإلجرائية لصائص اخل. 9

يكون ناجحاً وفعاالً  يط لكيجيب توفر أركان وشروط هامة يف التخط
  : والشروط فيما يلي لتحقيق األهداف املرجوة منها، وميكن إمجال هذه األركان

  .وحمددأن يكون للخطة هدف ائي واضح  •
 . أن تتميز اخلطة بالبساطة والوضوح والبعد عن التعقيد •
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ذ عن تنفي أن تتضمن اخلطة تعريفاً واضحاً لكل األجهزة اإلدارية املسؤولة •
 . اخلطة وكل تفاصيلها وجزئياا

ومالءمتها للزمان واملكان والظروف اليت تنفذ فيها واملشكلة  واقعية اخلطة •
  .تعاجلهااليت 

عليها يف  الدقة يف بيانات اخلطة وحساباا، إذ إن حمصلة هذه كلها يعتمد •
 . حتديد األهداف ورسم طرق التنفيذ على ضوء اإلمكانيات املتوفرة واملتاحة

صعوبات  ضرورة مرونة اخلطة لتتمكن من مواجهة ما قد يثار أو يظهر من •
 . أو مشاكل مل تكن يف احلسبان عند وضع اخلطة

من أسفل إىل أعلى، مبعىن أن يبدأ املخطط يف وضع  أن يتم بناء اخلطة •
 . ا مع املستويات اإلدارية التنفيذية اخلطة الفرعية واجلزئية، مث يرتفع

تنفيذ اخلطة يف صياغة ورسم تفصيالا  شرفني علىإشراك كافة امل •
سياسة وأساليب تنفيذ اخلطة من  ومقوماا، إذ أم أدرى الناس مبا قد يتعرض

  . صعوبات ومشاكل عند التطبيق
اخلطة واإلعالن عنها بوضوح لكل من يعنيه تنفيذها مع توجيههم  شرح •

 .حنو أحسن األساليب
 . نفيذ لالطمئنان على سري اإلدارةمتابعة اخلطة أثناء مراحل الت •
 . ربط اخلطط بالزمن والوقت يف كل جزئية من جزئياا •

العامل  مراعاة العامل اإلنساين عند وضع اخلطة، وعند متابعتها حيث إن •
اإلنتاج  اإلنساين له أثره وفاعليته وخصوصياته اليت يتميز ا عن غريه من عوامل

  ودارسة أثر احلوافز،جيب مراعاة ذلك بعنايةاألخرى من اآلالت أو مواد خام، و

 . يف سياسة اإلجنازات وحتقيق األهداف
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  خالصة 

لتحقيق جناح أي عمل ال بد من توفري إطار موضوعي ينظم تعامالم ويضمن 
السري احلسن جلميع هياكله ،مما أدى إىل التفكري املضين يف البحث عن النظريات 

جعة يف تسيري اإلدارة وإعداد شروط ومقومات احلديثة واالستراتيجيات النا
التخطيط اإلداري، بداية بتحديد األهداف والتنبؤ واالستشراف باملستقبل 
وتوقعاته، ووضع جمموعة القواعد والنظم واملبادئ اليت تضبط آليات العمل ضمنها، 

ا واملدرسة على اعتباره. غزر مردودااألوكذا حتديد إجراءات العمل األكثر نفعا و
وحدة اجتماعية تربوية تعليمية وكغريها من املؤسسات اإلدارية، ال بد من توافر 

سابقة الذكر فضال عن شروط ومقومات خاصة تنسجم وطبيعتها الالشروط 
التربوية التعليمية، وال يتسىن حتقيق ذلك دون وجود شخص يتوىل اإلشراف عليه، 

ألطراف الفاعلة فيها من وهو القائد التربوي الذي يشرف على أعمال مجيع ا
على أن الدور األهم للمدير هو اإلسهام املباشر . تالميذ وعمال وموظفني آخرين

يف إعداد معلميه وتنميتهم وتقدمي النصح واإلرشاد هلم يف اال التربوي واإلداري 
والبيداغوجي، فهو إذن مشرف مقيم يف املدرسة، فإذا متكن من أداء هذا الدور 

عل املدرسة وحدة إنتاج وتطوير حقيقي على الصعيدين العلمي اإلشرايف، ج
وذيب الناشئة ) بعد األسرة(والتربوي، وستكون حقا وحدة بناء اتمع 

   . لدور منتج يف جمتمعهمموإعداده
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  متهيد

تناولنا يف الفصل السابق اإلدارة املدرسية، وركزنا فيه على كل ما يتعلق 
بعملية التخطيط ومهام مدير املدرسة يف حسن التخطيط والتحكم يف تسيري 

  . املؤسسة
أما يف هذا الفصل فإننا سنحاول عرض مناذج تطبيقية يف التخطيط 

بناء خطة لتسيري مؤسسة التربوي ابتداء من بناء خطة حلصة تعليمية، إىل 
وقد راعينا يف هذه النماذج املوضوعية . تعليمية ووصوال إىل بناء خطة إشرافية

واملرحلية، حىت تكون اخلطة التربوية األداة األكثر جناعة والربنامج األكثر 
فعالية والدليل األكثر وضوحا لدى أي معلم ومسري، حبيث تساعده ومتكنه 

 مؤسسته وحتديد منحاها، وفق األهداف من التحكم يف حصته وتسيري
  . املسطرة واألساليب املتاحة واملناسبة

فال مناص ألي موظف أو إداري أو قائد تربوي من خطة عمل 
يومية أو سنوية، تساعده على حتديد األولويات يف ضوء اإلمكانات 
والوضعيات، وهذا ليس مقتصرا على القائد التربوي فحسب بل ميس كل 

  . عمال تربويا حيتاج إىل تنظيم وهيكلة ومنهجية عملطرف يؤدي 
وارتأينا يف هذا الفصل أن نعرض عليكم بعض النماذج أو املقاربات، 
اليت حاولنا من خالهلا، جتسيد مجلة من األفكار والنظريات اليت تطرقنا إليها يف 

إلجناز الفصول السابقة واملتعلقة مبراحل التخطيط وأجرأته وتنفيذه وسبل متابعة ا
فنقترح عليكم  . وهي يف الواقع مستمدة من امليدان وواقعه وجتلياته. وتقوميه

 خطة لتحضري وحدة صفية حسب منوذج املقاربة بالكفاءات يف بعض املواد 
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باإلضافة إىل مناذج لكيفية بناء . الدراسية يستأنس ا املعلم عند إعداده لدرسه
  ).التقوميية / اإلدماجية / التعلمية (ها وضعيات تعليمية تعلمية مبختلف أنواع

كما نقترح عليكم كذلك منوذج خلطة إشرافية تربوية تسهم بدورها 
يف تنظيم عملية اإلشراف والتوجيه التربوي ليستنري ا كل من املشرف 
التربوي وكذا مدير املدرسة يف تقدمي التوجيه واإلرشاد املوضوعي الدقيق يف 

   .املعلمحق 
 يف اية الفصل خطة سنوية تلخص أهم إجنازات السيد وقد وضعنا

املدير واليت تتجلى حسب منظورنا يف مشروع املؤسسة الذي يلخص يف 
الواقع أهم أعمال اإلدارة التربوية ويفعلها من خالل حتديد مجلة من األهداف 

. وجتسيدها  يف مشاريع تنفيذية واقعية عملية سواء القريبة املدى أو البعيدة
طو باملدرسة خطوة حنو إدماج احلياة االجتماعية وتفعيل دور اتمع يف خت

  . احلياة املدرسية من أجل حتقيق التنمية الشاملة للمجتمع

 منوذج حلصة تعليمية . 1

التخطيط للدرس أحد الكفاءات الرئيسة اليت حيتاجها املعلم يف عملية 
ني على العملية التعليمية التدريس واليت جيب عليه إتقاا، وجيب على القائم

االهتمام والنهوض ا والبحث دائما عن البدائل األفضل لتطوير العملية التعليمية 
 . التعلمية

من هنا جاء االهتمام بالتخطيط كعنصر رئيس ومرحلة هامة يف العملية 
التعليمية، إذ يالحظ التركيز على جوانب شكلية مملة رتيبة يف اخلطط اليومية 

اليت يدوا املعلم يف دفتر حتضريه، وقد يضطر املعلم إىل إعادة كتابة اخلطة املكررة 
السابقة وذلك لسبب بسيط هو أنه مل يتمكن من تنفيذ خطته لطارئ طرأ عطله 

ال عن تنفيذ خطته يف وقتها احملدد، األمر الذي جيعله عرضة لكتابة خطط شكلية 
  . جدوى منها
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الهلا  املعلم األهداف التعليمية خطة الدرس هي عملية  يترجم من خ
الواردة يف الدرس إىل نتاجات تعلمية ميكن أن تتحقق يف حصة واحدة، فيختار 
املعلم األساليب واألنشطة والوسائل وأساليب التقومي املناسبة هلذه احلصة أو 

  ).2006زريقات، (املوقف التعليمي 

  التخطيط حلصة تعليمية.  1-1

ة هي نفسها العناصر املكونة للعملية التعليمية إن عناصر اخلطة الدراسي
  :لتشتمل على العناصر األساسية التالية. التعلمية بوصفها نظام متكامل

 حتديد األهداف السلوكية •

تشري األهداف السلوكية إىل النتاجات املتوقع أن تظهر يف سلوك املتعلم 
ننا القول بأن األهداف بعد مروره باخلربات التعلمية اليت يوفرها له املعلم، وميك

السلوكية هي عبارات تصف ما يتوقع أن يتعلمه الطالب من خالل املوقف 
 يعكس - :مع مراعاة معايري اهلدف السلوكي اجليد. التعليمي الذي ينظمه املعلم

 – يرتبط باألهداف العامة – يرتبط اهلدف مبحتوى املنهاج –حاجة املتعلم 
  ... عامة للوحدة يشكل اهلدف خطوة حنو األهداف ال

  حتديد األنشطة التعليمية  •

وهي عنصر هام من عناصر التخطيط للوحدة الدراسية، ويتوقف 
خربات التالميذ السابقة، وحاجام وميوهلم، : اختيارها على عوامل عديدة منها 

  ومستويام العقلية واملعرفية 
  :ويراعى يف هذه األنشطة ما يلي 

  .لفردية بني التالميذالتنوع لتراعي الفروق ا  -1
  . املناسبة ألهداف الدرس  -2
  . أن تكون شاملة للموضع  -3
   .أن حتتوي على أنشطة فردية ومجاعية  -4
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  :حتديد الوسائل التعليمية  •

وهي ضرورية لتحقيق عملية التعلم، وتساعد على تيسري التعلم لدى 
  … وغريها املراجع العلمية والوسائل السمعية والبصرية:التالميذ، وتشمل 

  : حتديد التـقومي  •

وهو عنصر رئيس يف أي نشاط تعليمي وال حيدث عند اية الدرس 
  . فحسب بل هو عملية مستمرة، حتدث أثناء التدريس وبعده

  )2006زريقات  (:خطوات بناء التخطيط للدرس بنظام وحدة املوضوع  •
املدرسي  يقوم املعلم بدراسة حمتوى املادة العلمية للدرس يف الكتاب -1

  . ويف املراجع العلمية إن أراد التوسع يف عرض املادة
  :خيتار التهيئة املناسبة لكل درس من خالل ما يلي   -2
 يئة البيئة الصفية املناسبة ،وخاصة تلك اليت حتفز التالميذ وتثري -   

  .دافعيتهم للتعلم اجلديد
ربات اليت هلا  مناقشة التالميذ باخلربات السابقة والتركيز على اخل-   

  . عالقة باملوضوع اجلديد
 عرض شريط تعليمي أو سرد قصة بطريقة مثرية ،أو طرح أسئلة -   

  . مثرية للتفكري هلا عالقة بالدرس اجلديد أو أي أسلوب يراه املعلم مناسباً
 يقسم املعلم كل درس إىل عـدد من العناصـر حسب توزيعهـا -3
م، وقد يكون العنصر هو الفصل كما هو يف  املدرسية وأدلة املعل   يف الكتب

 يف اللغة العربية،أو  العلوم،  أو الدرس القرائي الكامل بتدريباته الشفوية والكتابية
   .كما يف التربية اإلسالمية والرياضيات) الدروس املتشاة(املوضوع 
   . حيدد املعلم عدد احلصص املقترحة لتنفيذ كل عنصر  -4
تهيئة املناسبة لكل عنصر من عناصر الدرس مبا خيتار املعلم ال  -5

  .  وطبيعة ذلك العنصر يتناسب



  مناذج تطبيقية يف التخطيط التربوي  : سداسل الالفص 
 

 209

 يصـوغ املعلم األهـداف السلوكية اليت ينتظر من التالميذ أن   -6
  . قدرات التالميذ وميوهلم وحاجام اية الدرس مبا يتالءم و حيققوها يف
ة واألنشطة يقتـرح الوسائـل واملواد التعليمية والتقنيات التربوي  -7

 التدريـس الذي سيتبعـه لتحقيق كل هدف، وجيب أن ترتبط هذه   وأسلوب
   .ميوهلم باهلدف، وأن تكون متناسبة مع قدرات التالميذ ومستوى   األساليب
يساعد   يقتـرح لكل هدف وسائل التقومي اليت تقيس مدى حتققه، وما -8

  . سينها بشكل مستمرعلى حتديد مدى فاعلية األساليب فيعدهلا ويعمل على حت
  بعض النماذج لتخطيط حصص تعليمية. 1-2

 :النموذج األول . أ

  الثالثة من التعليم االبتدائي : السنــة

   إمــالء:املــادة

   الصحة واإلنسان :الوحـدة

 القدرة على معرفة األلف املقصورة يف األمساء ويف :الكفاءة القاعدية
  . األفعال واحلروف

  قصورة يف األمساء األلف امل:احلصـة
  . التعرف على كيفية كتابة األلف املقصورة يف األمساء: مؤشرات الكفاءة

وضعيات وأنشطة  التقومي
 التعلم

وضعيات التعلم 
 والتعليم

سريورة 
 احلصة

 تقومي مبدئي

مع استدراك 
بعض 

 املخطئني

إمالء فقرة تشمل 
كلمات ا مهز مضموم 

 . أو مفتوح أو مكسور

ين أن يكتب التنو
بالفتح، الكسر، 

بالضم بشكل 
 . صحيح

وضعية 
 االنطالق
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  تقومي بنائي
التركيز على 
معرفة األمساء 
املنتهية باأللف 

 . املقصورة

  :النص
توجه موسى وأصدقاؤه 
عيسى وسلمى ومىن 
إىل املستشفى لزيارة 

  . صديقهم
   استنتج األمساء - 

أن يناقش موضوع 
األلف املقصورة رفقة 

  . املعلم

 املتعلم أن يقرأ
 قراءة جيدة

أن يستخرج 
  األمساء من النص

أن يلخص ما 
 . درس

  
  

وضعية بناء 
 التعلم

  تقومي ختامي
 إجناز 
  . التطبيق

والتركيز على 
األلف 

املقصورة يف 
 . األمساء

  . اكتب النص: تطبيق
أصيب أخي جبرح يف 
ركبته اليسرى، فشعر 
باحلمى، فنقلناه إىل 

 . املستشفى

  أن ينجز املتعلم
                     . 

استثمار 
 املكتسبات

  . الثالثة من التعليم االبتدائي:السنة

   تربية علمية وتكنولوجية:املادة

  تنقل احليوانات يف أوساطه:  حياة احليوان الوحدة:اال

 القدرة على معرفة األعضاء املستعملة يف تنقل :الكفاءة القاعدية 
  . ساطها الربي واجلوي واملائي وكيفية تكيفها مع هذه األوساطاحليوانات يف أو

  .   التعرف على األعضاء املستعملة يف تنقل احليوان يف الوسط املائي:احلصة
  . معرفة تكيف احليوان املائي مع وسطه: مؤشرات الكفاءة



  مناذج تطبيقية يف التخطيط التربوي  : سداسل الالفص 
 

 211

وضعيات التعلم  وضعيات وأنشطة التعلم التقومي
 والتعليم

سريورة 
 احلصة

 ئيتقومي مبد

مع استدراك 
 بعض املخطئني

الوسط الذي تعيش :  الوضعية 
 فيه السمكة، ملاذا ال متوت؟

أن جييب املتعلم 
 على أسئلة املعلم

وضعية 
 االنطالق

  تقومي بنائي
التركيز على 
معرفة األعضاء 
اليت تستعملها 
السمكة يف 

  السباحة
 

   الحظ الصور وعرب عنها -
) السمك( حاول أن متسك -

  سمها؟كيف هو ج
 ملاذا تستطيع السمكة أن -

  تسبح يف املاء؟
 ما هي األعضاء الرئيسية -

  للحركة؟
 يسبح السمك بسهولة بفضل -

 شكل جسمه وزعانفه

 أن يعرب املتعلم -
 على الصورة

 أن جييب على -
  األسئلة املطروحة
 يستنتج اخلالصة

 

  
وضعية 
 بناء التعلم

 
 
 
 
 

  تقومي ختامي
  إجناز التطبيق 

يز على  والترك
نوع احليوان 

 . ومنط تنقله

  :تطبيق
يف املكان + ضع عالمة 

  :املناسب
  
 

 أن ينجز التطبيق

  
استثمار 
 املكتسبات

  منـط التنقل

 احليوان يسبح يطري يقفز جيري ميشي

 احلصان    + +

 الدلفني +    

 الضفدع +  +  

 البطة     +

 القط    + +

 النحل  +   

 اخلفاش  +   
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   منوذج وضعيات تعليمية تعلمية-ب

  وضعية تعليمية تعلمية  •
  .ترتيب جمموعة من األحداث التارخيية والتعلق باملهمة منها: الكفاءة القاعدية 

  :نص الوضعية 

صفح فدوى ألبوما لصورها الحظت تغريا يف مالحمها، من امليالد أثناء ت
  . إىل غاية دخوهلا السنة الرابعة ابتدائي

ساعدها على وضع ترتيب زمين للصور وكتابة البيانات وحساب عدد 
  . الصور يف هذا األلبوم

 :  املواد -

   -  جذاذات أوراق– الرزنامة -الصور املختلفة

 : املعارف-

 سلم زمين -  حتديد السنوات-  التعابري املستعملة–يري  تغ–وصف حيز 
   السياق– حتديد معامل زمنية ومكانية –بسيط 

  : اللغة العربية

   – التعبري املختصر –مجل مفيدة 

 :الرياضيات

 ) رسومات بيانية (   متثيل السنوات يف أشكال - حساب السنوات  

 التمثيل الزمين - ائق ربط األحداث بالوث– االسترجاع التارخيي :التاريخ
  الوثيقة– املصدر -  استقراء معطيات من وثيقة التطور–

   الفصول-  املكان:اجلغرافيا 

  دالالت التعبري-  البيانات-  األبعاد- زاوية تقاطع الصور:التربية الفنية 
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  :األعمال املنتظرة 

 كتابة – إعداد اجلذاذات – ترتيب الصور زمنيا – تصنيف الصور - 
  .  إعادة تصميم ألبوم وفق معامل -  التعبري املوجز– ضبط السنوات –ت البيانا

  : وضعية إدماجية  •

  .  رسم شكل على ورق مرصوف أو غري مرصوف- :املادةكفاءة  
  .  استعمال أدوات الرسم والقياس- 

  نص الوضعية                      

  . أراد علي أن يعلم حممدا صناعة مروحة ورقية- 
  . ابة والرسم الطريقة اليت يتبعها إلجناز املروحة وضح بالكت- 

  : املوارد

   مسمار- كوس– مسطرة – مقص –  أوراق : املواد-   
  املعارف- 

  :الرياضيات 

 .املربع، نقط، املركز، القطر، الدائرة

 :اللغة العربية

سطر، قص، اطو، ( الفعل املضارع، اجلملة املثبتة، األفعال املستعملة 
  )..الصق، أثقب

 :التربية العلمية والتكنولوجية

 .  قوة االندفاع–قوة الرياح 

  : اجلغرافيا

  ...  مرتفع– منخفض - التضاريس– ارتفاع -  الرياح- اجتاه
  :األعمال املنتظرة من التلميذ
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 الطي حسب القطرين مث - استعمال وحدة قياس-رسم املربع مبقاس ضلع
  .  املروحة على اخلشب مبسمارتيحسب املتوسطني، مث القص وحتديد املركز وتثب

 . منذ البداية إىل غاية تشغيل املروحة) االجناز( الوصف الشفهي لألعمال

 . كتابة  اخلطوات املتبعة يف اجناز املروحة مرتبة

 إجياد العالقة بني شدة الرياح وسرعة املروحة، وسرعته يف اجلري

  : وضعية مشكلة  •

  : نص الوضعية

فالحظت كثريا من املظاهر السلبية، من انتشار رافقت أباك إىل السوق، 
الغش واالحتيال والغالء، فضال عما حلق مبحيط السوق من تلوث نتيجة رمي بقايا 

  .اخلضر والسلع وغريها
حرر فقرة تعرب فيها عن تأثرك ذه الظواهر املنافية لقواعد املعاملة وروح 

ساد واحلفاظ على القواعد التحضر مبينا حرص اإلسالم والقانون على حماربة الف
  . األخالقية والقانونية املنظمة حلياة اتمع

  . اآليات  القرآنية واألحاديث الشريفة- 
 القوانني املنظمة حلياة اتمع

املوارد واملعارف 
اندة من طرف 

  املتعلم

 الفتات  إشهارية – القانون املدين - 
 لقواعد الصحة 

املوارد والوثائق  
 لحلاملساعدة ل

 ة اجلهات الوصية ملعاجل  حترير تقرير إىل- 
 الظاهرة 

توجيهات وتعليمات 
  للمتعلم

  مدة احلل  

  مالحظات خاصة  التقيد بالتعليمات واستثمار املكتسبات- 
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  )2004جودت، ) (تفتيشـيـة ( منوج حلصـة إشرافية . 2

تالميذ اليت تساعد ال عملية دف إىل حتسني املواقف التعليمية اإلشراف 
يصبح املشرف  على التعلم بأسهل الطرق، وأفضلها حبيث تتفق وحاجام وذا

ومساعدم يف  شراف نشاط يوجه خلدمة املعلمني كما أن اإل...الفين قائدا تربويا
يعتمد   كما أنه...حل ما يعترضهم من مشكالت للقيام بواجبام يف أكمل صورة

رام ورفع مستواهم الشخصي واملهين مبا على دراسة الوضع الراهن، النطالق قد
 . العملية التعليمية وحتقيق أهدافها حيقق رفع مستوى

وعليه فإن تفعيل اإلشراف التربوي يصبح مطلبا ملحا وضروريا لتطوير 
املرحلة اإلعدادية، باعتبار اإلشراف ممارسة قبل أن يكون علما أو نظرية، أساسه 

ات اليت ميكن ا تعديل املواقف التعليمية وحتسني البحث عن الكيفيات واالجتاه
وملا كان اإلشراف عملية تربوية ذات نشاطات تعاونية منظمة . مستوى األداء

ومستمرة، صار التقدم يف عمليات اإلشراف التربوي مرنا بالبحث عن اجتاهات 
وظيفًا فاعالً ومناذج معاصرة أكثر انفتاحا ومرونة وابتكارا، لتوظيفها يف امليدان ت

بغية التحسني املتواصل ملهارات املشرفني التربويني ومديري املدارس واملعلمني من 
  . أجل جتويد عمليات التعليم والتعلم

وفيما يلي نقدم منوذجا لشبكة تقومي متكن املشرف التربوي من النقد 
 . املوضوعي والفعال لعمليات التعلم، ومنفذها، لتحقيق جناعة أكثر

ميكن االستعانة بالنموذج نفسه يف الزيارات اليت يقوم ا السيد املدير يف : ة مالحظ
 . إطار مهامه التربوية اإلشرافية
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:... ... ... . الرتبة والدرجة :... ... ... . . اسم ولقب املعلم 
  :... ... . . الصـف

هالت املؤ:... ... ... . احلـصة : ... ... ... ... . . عدد التالميذ 
  :... ... ... التربوية 

العمـر :... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . املؤهالت العلمية 
:... ... ... املـوضوع :... ... ... ... ... . . النشاط :... ... ... ... 

  :... ... ... ... الدرس. . 
  

قابلة 
 للتحسن

 الفعاليات التعليمية  ممتاز جيد متوسط

 :الكفاءات التربوية املستهدفة : أوال     

 . وضوحها ودقتها يف ذهن املعلم -    

املعرفة، ( مشوليتها للمجاالت الرئيسية -    
 )املهارات، املواقف، القـيم

النمو املهين للمعلم وقدرته على : ثانيا     
  :التدريس

  : التحكم يف املادة وإعدادها  - أ    
 الدرس اهتمام املعلم بتحضري-     

  واإلعداد له 
  صحة حمتوى املادة العلمية -    
  كفاية املادة العلمية -    
  توزيع وقت الدرس-    
تنظيم حمتوى الدرس من الناحية -    
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  املنطقية
ربط حقائق املادة باملواد األخرى -    

  )كفاءات مستعرضة(
ربط حقائق املادة حبياة ظروف -    

  )يط االجتماعيربطه باحمل(املتعلمني 
 استراتيجيات التعلم والتعليم  - ب    

 إستراتيجية العرض-    

  إستراتيجية توجيهية -    
  إستراتيجية إدماج املعارف-    
  إستراتيجية استثمار املكتسبات    
  إتباع إستراتيجية حل املشكالت-    
وضع املتعلم يف وضعية حل املشكالت -    

  بنفسه
راحل معاجلة الوضعية إتباع م-    

  اإلشكالية
دمج التقومي ضمن العملية التعليمية -    

  التعلمية 
تقدمي وعرض املادة التعليمية مع مراعاة -    

  الفروق الفردية 
  :األسئلة واألجوبـة - ت    
  انتقاء وسائل التقومي املناسبة     
  كفاية التمارين والتدريبات التطبيقية    
  سئلة إلثارة التفكري استخدام أ-    
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استخدام أسئلة تساعد على حل -    
  املشكالت

  وضوح األسئلة وتنظيمها-    
املنهجية يف تصحيح إجابات التالميذ -    

ن حيث احملتوى والصياغة استغالل م
  لتالميذ املبدعةاإجابات 

  . تشجيع التالميذ على تقدير إجنازام-    
وتعديالت أو إضافة (دعم التعلمات -    

  )تغيريات
  :الوسائل التعليمية  - ث    
صالحية وكفاية الوسائل التعليمية -    

  . املستخدمة
  . مالءمتها ملستوى التالميذ-    
استخدامها يف الزمان واملكان -    

  . املناسبني
استخدام السبورة وتنظيم املعلومات -    

  . فيها
  شخصية املعلم  - ج    

 . ف والقدرة على ضبطهإدارة الص-    

قدرته على التكيف مع املواقف الطارئة -    
  . وتذليل الصعوبات

  . تصرف وتسيري املعلم للبيئة املادية للصف-    
  . عنايته بتحضري الوسائل التعليمية     
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  اهتمام املعلم بدفاتر التالميذ    
  . مظهر املعلم وحيويته-    
  . ثباته االنفعايل-    
قدرته على تنظيم وتنسيق املعارف -    

  . واملقارنة بينها
  . استخدام وسائل التقييم املناسبة    
  : املعلم املهنية تاجتاها: ثالثا    
حرص املعلم على التعاون مع زمالئه     

  . وأولياء األمور
حرص املعلم على حتديث معارفه     

  . وخرباته
  . بوية والبيئيةإسهامه يف النشاطات التر-    
مدى تطبيق املعلم للتوجيهات التربوية -    

  . املقدمة له
  . مالحظات وبنود مل تذكر: رابعا    
  .نصائح املوجه وإرشاداته: خامسا     

 بطاقة تقومي معلم أثناء زيارة تفتيشية
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 : منوذج لبناء خطة سنوية لتسيري مؤسسة تعليمية . 3

 )ؤسسةمشروع امل          (

  :خمطط مشروع املؤسسة . 3-1

يعد جون ديوي أول من نادى بتطبيق طريقة املشروع يف املؤسسات 
  . 19التربوية وذلك منذ القرن 

 جيب أن افهو يرى أنه ال ينبغي حتضري املتعلمني للحياة االجتماعية، وإمن
 بالفعل يف يعيشوا هذه احلياة يف املدرسة عن طريق تبين املشاريع احلقيقة وحتقيقها

  :فاملشروع ينبغي أن يتضمن ثالثة عوامل. ظل املؤسسة التربوية

  . فاملشروع مفيد ما دام يعاجل املشكالت احلقيقة املعيشة : اجتماعي -
  .  فهو يسمح للمتعلم باكتساب املعارف واملهارات والكفاءات: عقالين -
  . شاطه وحب العمل فاملشروع يأخذ بعني االعتبار دافعية املتعلم ون: عاطفي -

  )2006اليوسفي، : (التعريف مبشروع املؤسسة. 3-2

مشروع املؤسسة هو خطة عمل ختص عالج املشكالت اليت تعاين منها 
ام واألدوار والوظائف اإلجيابية املؤسسة من جهة، وهو أيضا يعمل على تكريس امله

روع مدرسة شمحبيث تساهم مجيع األطراف املعنية يف بلورا وترمي إىل جتسيم  
م هذه على مستوى املؤسسة معتربة خصوصياا وحميطها،وهو مبثابة عقد تلتز

 . األطراف بتنفيذه على مراحل

رؤية مشتركة يتبناها و ميكن أن نعرف مشروع املؤسسة على كونه 
وسط تربوي واجتماعي من أجل جعل النجاح التربوي متاحا ألكرب عدد ممكن من 

والقيم املشتركة اعتماد نوع من التشاور حول التوجهات املتعلّمني من خالل 
واملشاريع الصغرى حتى يتم حتسني الرسالة التربوية للمدرسة واملتمثّلة يف التعليم 

  . والتربية والتأهيل
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فهو إذن خطة تربوية شاملة، على املدى البعيد واملتوسط والقريب، يعدها 
 انطالقا من منظور مشويل ملدرسة اجلودة وينجزها اتمع املدرسي املوسع

ومواصفات التعلم اجليد واملالئم على ضوء احلاجات واملعطيات احمللية قصد حتسني 
وحيدد املشروع األهداف . جودة التعلم وتطوير املؤسسة واالنفتاح على احمليط

 واألولويات والربامج وخطط األعمال واألنشطة واملوارد والوسائل وسبل اإلجناز
 .والتتبع والتقومي لتحقيق األهداف املرجوة من املشروع

  : األهداف. 3-3

  :يهدف مشروع املؤسسة إىل
  .  تفعيل دور املؤسسة كحلقة أساسية يف املنظومة التربوية- 
  .  جتويد مكتسبات التالميذ واالرتقاء بنتائجهم إىل مستوى املعايري العاملية-

  . ناخ داخل املؤسسة التربوية تطوير احلياة املدرسية وحتسني امل- 
 جتنيد الطاقات اخلارجية والفاعلة قصد تقدمي يد املساعدة للمدرسة - 

  . لكي تنهض مبسؤولياا على الوجه األكمل
 تدريب املتعلمني على حتمل املسؤولية وعلى اكتشاف التعليم الذايت - 

  . ستهمروع مؤسشوالفعال باجنازهم لألعمال والنشاطات اليت حتقق أهداف م
 املعنية باملشروع على مهام جديدة ومفيدة للمؤسسة فتدريب األطرا  -

 . وهلم وخاصة ما بتعلق باملتعلمني

ضمان إشراك كل الفعاليات املعنية بتحسني جودة التعلمات ومالءمتها   -
      .ملتطلبات احلياة املهنية يف سريورة بناء املشروع

ألفكار وزوايا النظر اليت تغين احلصول على أكرب عدد ممكن من الرؤى وا  -
العمل ومتكن من بلورة رؤية متكاملة ومنسجمة يتفق عليها أكرب عدد ممكن من 

  .األفراد املعنيني
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االستماع إىل وجهات نظر خمتلفة ومتعددة ضرورية يف بناء املشروع منذ   -
البدء، وقد تكسب الفريق الكثري من الوقت إذ تساعد على ضمان اخنراطهم منذ 

      .وهلة األوىل يف املشروعال

  . من اكتساب التجربة الالزمةهممتكينتأطري العناصر البشرية  وحتفيزهم، و  -

 .الرفع من قدرات التسيري الذايتو خلق دينامية حملية  -

 .للمشكالت املطروحة مالئمةحلول  جيادالعمل على إ  -

  . املستهدفةاالعتماد على تقوية الطاقات البشرية وتنمية كفاءات الفئات   -

  العوامل املعتربة يف وضع مشروع املدرسة. 3-4
هناك ثالثة عوامل أساسية ال بد أن تؤخذ بعني االعتبار عند وضع 

  .  مناخ املؤسسة وثقافة املؤسسة والتعلّم اجلماعي     : مشروع املدرسة أال وهي

  )2006اليوسفي،  (: مناخ املؤسسة •
فبما أنّ بناء . ملناخ التنظيمي دورا مهمايف متشي مشروع املدرسة، يلعب ا

املشروع يكون مجاعيا فإنه من الضروري أن تكون العالقات يف ما بني املتدخلني 
  من جهة وبينهم وبني اإلدارة من جهة أخرى جيدة ووظيفية وبالتايل فإنّ املناخ

  . اتيجية بناء مشروع املدرسةميثّل عامال أساسيا يف وضع إستر

  : افة املؤسسةثق •

تعد ثقافة املؤسسة يف متشي املشروع، عنصرا استراتيجيا يفرد له اهتمام 
إنّ مفهوم ثقافة املؤسسة حييل . ات خاصة إلجناح التمشييرظخاص وتبىن عليه ن

على مستوى التصورات والدالالت اليت تكوا من خالل تعلّماا وذا املعىن فإنّ 
وجه أعمال املتدخلني وتعطيها معىن يف سياق ثقايف اجتماعي معين، ثقافة املؤسسة ت

وبتلك الّرؤية أيضا ميثّل مشروع املدرسة صورة معكوسة لثقافة املؤسسة ويترجم 
 . إرادة التعلّم اجلماعي
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  : التعلّم اجلماعي •

إنّ بناء مشروع املدرسة هو نوع من التعلّم اجلماعي ومن تقاسم املعرفة، 
. تقاسم رؤى األشياء والتصورات هي نوع من التقاسم اجلماعي للمعرفة فإرادة 

وذا املعىن، يصبح إجناز مشروع املدرسة مبثابة االستثمار للمعارف اجلماعية لكلّ 
املتدخلني وبذلك تكون املؤسسة املزاولة للمشروع مؤسسة مشجعة على التعلّم 

مل الثّالثة السالفة الذّكر ميكن القول بأنّ ويف عالقة متفصلية بني العوا. اجلماعي 
 حتى  توفّر مناخ سليم يشجع على التبادل ويأخذ بعني االعتبار ثقافة الوسط

   .نستحثّ إرادة التعلّم اجلماعي

 :أربعة مبادئ ملشروع املؤسسة. 5 -3

 بعث الثقة بني األطراف من أجل التوصل إىل أفكار عقلية على القدرة - 
  . يث تترجم إىل نشاطات عملية مفيدةجادة حب

ينبغي أن يكون املشروع منسجما يف جوانبه حىت ال حتدث هناك  -
  . تناقضات أثناء عملية التنفيذ

 يكون املشروع استجابة للمشكالت األساسية اليت تعاين منها أن - 
  . املؤسسة بشكل عملي وان يقتنع األطراف بذلك

 كل يف –يف انسجام األفراد والوسائل  هدف املشروع األساسي يتمثل - 
  . ألجل تطوير املؤسسة- منصبه

  :خمطط مشروع املؤسسة. 3-6

  :مير املشروع باملراحل التالية
  :دراسة الوضعية احلالية للمؤسسة وذلك من أجل •

معرفة وحتديد املشكالت اليت تعاين منها املؤسسة يف خمتلف  •
  ... سيريية والعقالنيةالتربوية واإلدارية واملادية والت: اجلوانب
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حتديد احلاجيات األساسية والثانوية مع حتديد اجلوانب املادية  •
  . والتربوية واإلدارية املتوفرة

حتديد الوسائل الالزمة لتنفيذ املشروع سواء تعلق األمر بالعنصر  •
  ... داخلية وخارجية-البشري أو املادي مع حتديد أماكن تواجدها

ت واملتسبب فيها والتفكري يف حتديد أسباب ظهور املشكال •
  . إمكانية القضاء على هذه األسباب

حتديد الصعوبات املواجهة يف دراسة الوضعية احلالية للمؤسسة  •
  . واقتراح حل لذلك

ونقترح هنا مجلة من املواصفات الواجب االلتزام ا عند إعداد خمطط 
  : عام ملشروع املؤسسة 

  

  املواصفات  املعيار
تالزم مشروع . 1

املؤسسة والتعبئة 
  االجتماعية

تفعيل املشاركة االجتماعية بإشراك األولياء واتمع 
املدين واجلماعات احمللية والفاعلني االجتماعيني 

  . يف املشروع... واالقتصاديني

التسيري التربوي  . 2
  املتعددة األطراف

س تفعيل مسامهة اتمع املدرسي املوسع من جمال
املؤسسة وتالميذ وتلميذات وشركاء  يف كافة 
مراحل املشروع، مع اعتماد مقاربة اإلنصاف يف 

  . مشاركة الذكور واإلناث

قار
وامل

س 
ألس

ا
ت

با
  

املقاربة املمتدة . 3
عرب الزمن على 
املدى البعيد 

  واملتوسط والقريب

أهداف عامة وخمطط مشويل ممتد ومستمر لتحسني 
 ) سنوات5حوايل(اجلودة على املدى البعيد 

سنة (والقريب )  سنوات3حوايل (واملتوسط 
  ). دراسية
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حتديد املنظور . 4
الشمويل لتحسني 
جودة التعلم 
واالرتقاء باملؤسسة 

  )الوضعية املنشودة(

حتديد النتائج املنتظرة ملواصفات جودة مؤسستنا 
وكفاءات التعلم اجليد واملالئم الذي ننشده 

  . وحتديد املؤشرات الدالة عليها. علمنيللمت

  التشخيص. 6
  )الوضعية احلالية(

تشخيص الوضعية احلالية للمؤسسة والتعلم فيها 
باستعمال أدوات مناسبة، وينبغي التركيز على 
املعطيات واملؤشرات املتعلقة جبودة التعلم والعوامل 

  . املؤثرة فيها الستثمارها بوضوح يف بناء املشروع

   البناء.7

: بناء مشروع متكامل حسب اجتهادات املؤسسة
املنطلقات واملقاربات املعتمدة، املنظور الشمويل، 

ولويات واحلاجات، األهداف نتائج التشخيص، األ
برنامج األعمال واألنشطة  النتائج املنتظرة، أو

، املوارد البشرية واملادية واملالية، لتحقيق األهداف
، ختطيط العمليات الشركاء ونوع مسامهتهم

  . واألنشطة، خطة التتبع والتقومي

  اإلجناز. 8
برجمة عمليات اإلجناز وتوزيع األدوار واملهام وتدبري 
املوارد وسري إجناز األنشطة حسب األهداف، 

  . وتوثيق التجارب واالجتهادات الدالة

   
اته

كون
وم

ع 
رو

ملش
 با

مل
الع

ية 
هج

من
  

  التتبع والتقومي. 9
توضيح خطة التتبع والتقومي، وورشات التقاسم 

عميق والتصويب، واستثمار النتائج والتجارب والت
  .  واالجتهادات الدالة يف سياق االستدامة والتطوير

  :تعيني الفوارق بني الوضعية املعيشة والوضعية اجلديدة املنتظر حتقيقها •
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  :باستعمال اجلدول التايل ميكن حتديد ذلك
  ااالت  الوضعية احلالية  الوضعية املنشودة  حاجات التحسني

. ..... ... ... ... ..  

 ..... ... ... ... ...  
 ... ... ...

 ..... ...  

 ... ... ... ... ...
 .  

 ... ...
 . ... ... ...  

 ... ...
 . ... ... ...  

 ..... ... ... ...  
 ... ...

 ..... ...  
 ... ...

 ..... ...  

  التواصل

 ..... ... ... ... ...  

 ..... ... ... ... ...  

... ... ..... ... ...   

 ... ... ... ... ...
 .  

 ... ... ... ... ...
 .  

 ... ... ... ... ...
 .  

 ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ...  

 ... ... ... ... ...
 .  

تدبري 
أعمال 
االس 
  والفرق

 ..... ... ... ... ...  

 ..... ... ... ... ...  

 ... ... ... ... ...
. ... ... ... ..

 .....  

 ... ... ... ... ...  

 ... ... ... ... ...  
  الشراكة

وهنا يقوم خمططو املشروع بتحديد الفروق بني الوضعيتني احلالية 
واجلديدة مع دراسة العوامل املساعدة على حتقيق الوضعية اجلديدة والعوامل املعيقة 

  . حىت حيضر للحل يف الوقت املناسب
  : قبل فريق املشروع مع األطراف املختلفةدراسة احللول املقترحة من •
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 ف التسيري، األطراةاملعلمون، هيئ: على املستوى التربوي •
  ... اخلارجية،

،هيئة التسيري،األطراف ن، املعلموناملتعلمو: على املستوى املادي •
  ... اخلارجية،

  ...املدير،املساعد،األطراف اخلارجية،: على املستوى التسيريي •
 .ة للمشروعامليزانية املناسب •

  :توزيع األدوار واملهام •
  .املتعلمون، املعلمون، اإلدارة: مهام هيئة التدريس •
  .مهام األولياء •
  .مهام اهليئات اخلارجية •

  .  من قبل األطراف املعنية:تنفيذ املشروع •

  :متابعة وتقومي املشروع •
  .  يتابع ويقوم املشروع أعضاء التنفيذ كل يف جماله •
  . ني األعضاء يف كل خطوة تقوميية إجراء عمليات التنسيق ب •
 اإلعالن عن اجلوانب اإلجيابية يف املشروع واجلوانب اليت حتتاج إىل  •

  . املراجعة والتعديل حني ظهور اخللل يف أي جانب من جوانبه
 التشاور وتبادل اآلراء حول املقترحات اليت تتناول احللول للجوانب  •

  . السلبية يف تنفيذ املشروع مث تطبيقها

  :  األطراف املشاركة يف مشروع املؤسسة. 3-7

  أي األسرة التربوية باملؤسسة والتالميذ واألولياء واملؤسسات االجتماعية 
 . واالقتصادية والثقافية
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  :التخطيط لتنفيذ مشروع املؤسسة. 3-8

  :ختطيط العمليات اإلجرائية •
فريق 
 التنفيذ

منهجية 
 التنفيذ

  املؤشرات
-  
-  
-  
-  

 

عناوين 
  لياتالعم
1 .  
2 .  
3 .  
4 . 

  األهداف
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 . 

  :مثال القتراح العمليات •
 ما هي العمليات؟ وصف دقيق وإجرائي للعمليات مع إسنادها 

  . لألهداف املسطرة والعمل على االنسجام املناسب
  . ألي نوع من املتعلمني؟ حتديد الكيفية والسبب

ون، أشخاص خارجون عن مع أي نوع من املكونني؟ معلمون، مكون
  ... املؤسسة

( كيف تسري؟ املدة، املراحل، كيفيات التسيري، خطوات املراقبة والتقييم
  ). األدوات املعدة

  ما هي العمليات التكوينية املصاحبة للمنفذين للمشروع وما هي الوسائل؟
  :ختطيط تقييم املشروع •

   مقارنة العمليات باألهداف •
  .رات مقارنة العمليات باملؤش •
  . دراسة منهجية التنفيذ •
  . جتريب العمليات قبل الشروع يف التنفيذ •
  .  إجراء التعديالت الضرورية •
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  :مقومات جناح حتضري مشروع املؤسسة •
  . اخنراط كافة األطراف املعنية •
  . التوظيف األمثل لإلمكانيات املتوفرة •
  . االلتزام باألهداف املرسومة للمشروع •
  . العمليات التنفيذية احملضرة انسجام أهداف املشروع مع •
 : الوسائل املساعدة لإلعالم عن املشروع •

 . اجلريدة احلائطية •

  . الرسوم والصور •

 . اإلعالنات •

  ...  الشعارات •

  :تقومي مشروع املؤسسة. 3-9

  ملاذا نقوم؟ •
  .  ملتابعة العمليات إذا كانت فعالة •
ت، يف الوسائل ويف االستثمار يف الوق(  لقياس كفاءات املنفذين وفعاليتهم  •

  ). الطاقة ينبغي أن تكون منتجة للجميع
  .  قياس مصداقية املعنيني باملشروع •
 لتقومي أداة فعالة يف حتضري األطراف املعنية على متابعة تقدمي اهود  •

  .والتوجه حنو جناح مهامهم
  ماذا نقوم؟ •

  .  مدى حتقيق األهداف املسطرة من خالل العمليات املنجزة •
  .  درجة حتقيق األهداف العامة من خالل النتائج احملققة •
  .  العالقة بني املصاريف وفعالية العمليات •
  .  قناعة األفراد بأمهية املشروع ومبتابعة نشاطام •
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  كيف نقوم؟ •
التقومي ال يعين بالضرورة قياس العالقة بني األهداف والنتائج بشكل مباشر 

ها مثل جتديد طريقة التفكري ومنهجيات العمل وإمنا هناك جوانب ال ميكن جتاهل
فمثال ظاهرة الغياب عن املدرسة، إذا كان مشروع ... ودرجة قناعات الناس

املؤسسة يهدف إىل حماربة هذه الظاهرة مثال فإن مؤشر التقومي ينصب على نسبة 
  . الغياب اليت ينبغي أن تنخفض يوما بعد يوم

 خمتلف اجلوانب وال ينظر من خالهلا هلذا فعملية التقومي ينبغي أن تشمل
  . إىل النتائج النهائية وحدها

إعداد شبكة املالحظة، واالستبيانات، :وهناك عدة أدوات للتقومي منها
  ... واالختبارات املوضوعية

  :أمثلة عن مواضيع ملشروع املؤسسة •

  محالت توعية وتلقيح وفحوصات •

  االحتفال بعيد الشجرة •

مهرجان رياضي للتالميذ يف /  ومسابقات فكريةندوات/  إحياء عاشوراء •
 نشاطات عيد األضحى/ نشاطات عيد الفطر/ عيد االستقالل

  )1993الصباب، (جلسة العمل يف إطار املشروع . 3-10

حيتاج تدبري املشروع إىل اعتماد خطة تواصلية تسهل العالقات وتعمل 
  . ور وتاليف أخرىكما يتطلب مراعاة أم. على تقوية القدرات وتنسيق اجلهود

  : ومن األمور اليت ينبغي القيام ا
  .  أن نعتمد تواصال يقوم على الكيف وليس على الكم •
  . أن نعمل على ج أسلوب اإلشعار واحلث واملناصرة •
 أن جنعل التواصل متاحاً داخل املؤسسة وخارجها، أي مع األطراف  •

  . األخرى خاصة الشركاء
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  . اتمع احمللي أن خنلق تواصال وثيقاً مع  •
  .  أن نستعمل أسلوبا مباشراً ولغة مبسطة يف متناول املخاطب •
  .  أن نستخدم خطابا متماسكاً وحججا لإلقناع •
  .  أن نستعمل أسلوبا مباشراً ولغة مبسطة يف متناول املخاطب •
  .  أن حنسن اإلنصات للمخاطب ونثمن أفكاره •
اللوحات، املطويات، (ة  أن نستعمل كل وسائل االتصال املتاحة واملؤثر •

  ... ). املواقع اإللكترونية، وسائل اإلعالم
  : أما التصرفات الواجب جتنبها لتستمر فعالية اإلجناز وحيويته

  .  لوم اآلخرين أو التهكم عليهم أو على مواقفهم •
  . وانعدام التركيز  تغيري موضوع احلديث باستمرار •
  . ناسبة اختاذ مواقف دفاعية أو استعمال لغة غري م •
  .  العمل على فرض أفكار جاهزة أو منطية •
  .  استعمال خطاب الوعظ واإلرشاد وإسداء النصح •

  : تنظيم جلسة تنسيق ضمن إطار العمل باملشروع. 3-11

 تنظيم اجتماعات شهرية أو كلما دعت الضرورة لذلك، لتتبع تقدم  •
طيط أعمال إجناز املشروع، وتوثيق املكتسبات، واستخالص الدروس، وخت

 .أعمال جديدة وبرجمتها

 . تسيري االجتماعات حبزم ودون سلطوية مفرطة •

 االلتزام جبدول األعمال للتطرق إىل مجيع النقط وفق مدة زمنية حمددة  •
 .لكل نقطة

 . توزيع الكلمة ليعرب كل فرد عن رأيه •



  مناذج تطبيقية يف التخطيط التربوي  : سداسل الالفص 
 

 232

يتم حتديد األعمال واألنشطة اليت ينبغي القيام :  عند اية مناقشة كل نقطة •
، وكذا األشخاص الذين سيقومون ا، وتاريخ اإلجناز أيضا واآلجال ا

 .املمكنة

 . جتنب الرئيس االستحواذ على سري أشغال االجتماع وفرض آرائه •

 .  دعوة احلاضرين إىل التعبري عن آرائهم مع تشجيع اخلجولني •

 عند اختاذ قرار ينبغي توضيح منطقه ومربراته وتأكيد فوائده وحشد الدعم  •
؛مع جتنب استعمال أسلوب التصويت يف اختاذ القرار إال عند الضرورة له

  . القصوى
كما انه توجد مجلة من النقاط اليت البد من مراعاا عند إعداد جدول 

  :األعمال 
 . جتنب جدول العمل ذي النقط غري الواضحة •

 . يف صياغة جدول األعمال إشراك األعضاء •

 .ء واالنتهاء االجتماع وساعة البد حتديد موضوع •

:  وضع نقط االجتماع يف صيغة أهداف، واإلشارة إىل كل نقطة ب •
 ."الختاذ قرار" "للمناقشة" "عالملإل"

 . التذكري بدواعي ومربرات إدراج النقطة يف اجلدول بإجياز •

 . حتديد املدة الزمنية املخصصة لكل نقطة •

 . إبراز نقط خاصة جللب االهتمام إليها إن اقتضى احلال •

 .يب نقط جدول األعمال حسب درجة أمهيتها ترت •

 . اخلروج بقرارات واضحة واحلرص على تطبيقها •

 .  احلرص على التوثيق الدقيق لكل ما دار يف االجتماع يف حمضر خاص •
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  : نصائح توجيهية لتسيري اجتماعات جمالس فرق األعمال. 3-12

راعاة املراحل على املدير التحضري جللساته التربوية حتضري مسبقا وذلك مب
  : األساسية التالية 

  :قبل االجتماع  •
  .منهنسخة األعضاء ب وتزويد ضع جدول أعمال و •
  . ومدته وايته مع االلتزام بذلك وبدايتهاالجتماع  حتديد تاريخ •
دائري، (اع  ووضع تصور هلندسة قاعة االجتممكان االجتماع يئة  •

 .... )مستطيل

وثائق املتعلقة ل اخلاصة باالجتماع أو الببعض أوراق العم عضاء تزويد األ •
 .مبواضيعه

 :أثناء االجتماع  •

  .رأيهعن كل عضو عرب يزمن ل حتديد مدة معينة من ال •
  . األعضاء نقداً ذاتياً جتنب نقد •
  .حترم الرأي املخالف ألي عضو ا •
  . تفادي تبادل االنتقاد والتجريح •
  . التقيد جبدول أعمال االجتماع •
  .ير حمضر االجتماعلتحر اًمقرر تعيني  •
حالة التساوي وبعد  لى أي قرار إال يفعن التصويت ع) كمدير( االمتناع  •

  .تصويتعملية النتهاء ا
   . إدارة الوقت وتوزيعه حسب أمهية النقط •
 . تبىن مقاربة تشاركية إلشراك اجلميع •

  .قابلة للتطبيق حسب موارد املؤسسة على أن تكون القرارات احلرص  •
  .لتصويتقبل اإلبداء اآلراء   فرصة كافيةوتركللنقاش ع يضاطرح املو  •
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 .من وقت آلخروالنتائج آلراء  العمل على تلخيص ا •

  . تنظيم املداخالت وجتنب اجلدل والنقاش الثنائي واخلروج عن املوضوع •
دراسة  تاج إىل تشكيل جلنة إلعداد ورقة عمل للموضوع  الذي حي •

 .ةمستفيض

 : بعد االجتماع •

  .حمضر االجتماع علىع  إطالع اجلمي •
  . عرض احملضر للمصادقة عند االقتضاء ليعرب بأمانة عن القرارات املتخذة •
  . تنفيذ قرارات االجتماعةبع متا •
املتفق عليه واحلرص على تنفيذ رأي الرأي  التحقق من االقتناع بسالمة  •

 . األغلبية بكيفية إجيابية

   Cros et Obin) (الوصايا العشر لـ كروس وأوبان . 3-13

  : خبصوص مشروع املدرسة1991

لكلّ مدرسة مهما تكن سياستها خطة يف التسيري دون أن يكون هلا  . 1
  . بالضرورة مشروع مدرسة

يربز املشروع للعيان وبطريقة صرحية وقابلة للتلقّي، القيم املشتركة . 2
   .وأهدافهمألفراد املؤسسة عرب خصائصهم وغايام 

يف كلّ املستويات بني أعمال الفاعلني   اغما وترابطاحيدث املشروع تن. 3
   .االجتاهوجمموعات العمل كي يفعلوا يف نفس 

   .املناسبة لتحسني نوعية التعلّمخيول املشروع البحث اجلماعي عن الوسائل . 4
حيدد املشروع مسالك للعمل، وأولويات حتترم، ونتائج منشودة وطرقا . 5

   .جتسلك لبلوغ تلك النتائ
   . وسائل وطرقا لتبليغ خمتلف الشركاء معىن العمل املشترك يوفّر املشروع. 6
    طريقة تصرف تشاركيه وعقالنية ،خاضعة لرقابة العمل يدخل املشروع. 7
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الشامل للعمل، ويسمح لكلّ األفراد بأن حيددوا جمال مسؤوليتهم ومبادرم 
  . ورقابتهم 
تابعة النتائج بطريقة مستمرة، ويسمح بالتدخل  إمكانية م يعطي املشروع. 8

   .لتعديل ما ميكن أن يطرأ من انزياح عن األهداف املرسومة
   . ويتبناه كطرف ال حميد عنه ينخرط مدير املدرسة يف املشروع. 9
  . يشرك املشروع جمموعة الشركاء عرب البحث عن الوفاق والتوافق. 10   

اتفقت عليه خمتلف أطراف األسرة التربوية وإطار مشروع املدرسة جتسيد ملا 
لتحقيق األهداف املميزة للمؤسسة انطالقا من واقعها اخلصوصي وذلك يف كنف 

 . األهداف الوطنية

  منوذج مشروع ملؤسسة ابتدائية. 4

  :..............................التعريف باملؤسسة. 4-1

  :أهداف مشروع مؤسسة س. 4-2

  :ةاألهداف العام- •

 تفعيل دور مجيع العناصر الفعالة واملسامهة يف إعداد وتنفيذ مشروع املؤسسة  •
  .)إدارة، معلمني،متعلمني،مجعيات(
 متكني املدرسة من ختطي مرحلة التعليم وتقدمي املعارف إىل مرحلة التأثري اإلجيايب  •

  .  ايف اتمع بل اشتراك كافة العناصر االجتماعية يف خلق فضاءاا واالحتكاك
  .  تنمية النشاطات الفكرية والثقافية والرياضية باملؤسسة •

  :األهداف اخلاصة •
  .%20 تقليص نسبة الرسوب إىل حدود  •
  .  حتضري أقسام السنة السادسة المتحان اية مرحلة التعليم االبتدائي •
  .  دعم تعلم ذوي الصعوبات يف التعلم •
  . ملقاربة بالكفاءات، وبيداغوجية املشروع متكني املعلمني من اإلملام وتبين التدريس با •

  .  جتميل احمليط املدرسي واحملافظة على النظافة •
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  .   إثراء مكتبة املدرسة •

  خمطط مشروع املؤسسة. 4-3

  :الوضعية احلالية للمؤسسة •

   املشكالت اليت تعاين منها املؤسسة •

  املشكالت التربوية

  .  ارتفاع نسبيت الرسوب والغياب لدى املتعلمني- 
  .  وجود جمموعة من املتعلمني يعانون صعوبات يف التعلم- 
  .  ضعف مستوى املتعلمني يف ماديت الرياضيات واللغة العربية والفرنسية- 

  املشكالت اإلدارية

  .  اكتظاظ األقسام- 
  .  موقع املؤسسة البعيد عن املصاحل اإلدارية والبلدية- 
 واالتصال باجلهات  عدم توفر خط هاتفي باملؤسسة للحاالت الطارئة- 

  . اإلدارية

  املشكالت املادية واملالية

  .  قلة الوسائل والسندات التربوية الالزمة- 
  .  عجز امليزانية املخصصة على تلبية حاجيات املؤسسة- 
  .  نقص وسائل التنظيف والتطهري- 

  املشكالت العقالنية

  .  عدم تنصيب مجعية ألولياء التالميذ باملؤسسة- 

  :املشكالت أسباب ظهور  •

  .  عدم وجود ميزانية كافية واستقاللية يف التسيري املايل للمؤسسة- 
  .  غياب دور األولياء يف العمل املدرسي- 
  .  عدم االستمرارية واجلدية يف متابعة املتعلمني السيما من قبل األسرة- 
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 عدم توفر املؤسسة على فضاءات وأنشطة يسهم من خالهلا املتعلم - 
  . ته،وحتفزه على االندماج يف احمليط املدرسيبأفكاره ومهارا

  :الصعوبات املواجهة يف دراسة الوضعية احلالية للمؤسسة •
  .  املستوى االجتماعي والثقايف واالقتصادي ألسر املتعلمني •
  .  موقع املؤسسة شبه الريفي، وبعدها عن املصاحل اإلدارية •
  . ميذ موقف األولياء السليب من تأسيس مجعية ألولياء التال •
 :احلاجيات األساسية •

  :التربوية •

  . حتسني املردود الدراسي وعالج صعوبات التعلم لدى الفئات املعنية- 

  :املادية •

 تزويد املؤسسة باملراجع والكتب والوسائل الضرورية تسهم يف حتسني - 
  . مستوى األداء التربوي لدى املتعلمني

  .  توفري مساحات ملمارسة النشاطات الرياضية- 

  :اريةاإلد •

  .  توفري ميزانية كافية لتلبية حاجيات املؤسسة الالزمة- 
  .  تفعيل العمل اجلماعي وتثمينه- 

  :اجلوانب املتوفرة •

 املعلمون،املتعلمون،املناهج الدراسية،ندوات وأيام دراسية :التربوية •
  . وإعالمية

 قاعات التدريس،كرات السلة واليد،وسائل التنظيف وصناديق :املادية •
  . لفاترمي املخ

 .  املدير برفقة الفريق التربوي للمؤسسة:اإلدارية •
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  :الوسائل الالزمة لتنفيذ املشروع •

  : العنصر البشري •

  .  املعلمون،املتعلمون،املدير،عمال الصيانة والنظافة:داخلي - 

 املختصون النفسانيون واالجتماعيون،أعضاء دار الشباب، :خارجي - 

  . عمال البلدية

 :  مكان تواجدها •

  . البلدية/دار الشباب/العيادة املدرسية/املدرسة - 

  : العنصر املادي واملايل •

  :  املتوفرة داخليا-

  . التعاونية املدرسية/ املساحات اخلضراء داخل املؤسسة/ قاعات التدريس

  : غري املتوفرة-

وسائل ملمارسة / قاعة املكتبة املدرسية/  قاعات للنشاطات الثقافية:داخليا
  . املوسيقى

  . أجهزة لإلعالم اآليل/كتب للمطالعة/ حافالت لتنظيم رحالت تربوية:رجياخا

  :تعيني الفوارق بني الوضعية املعيشة والوضعية اجلديدة املنتظر حتقيقها •

    %20  تقليص نسبة الرسوب إىل :01املوضوع •
  . %30ارتفاع مستوى الرسوب إىل حوايل :  معطيات الوضعية احلالية- 
بعد دراسة نتائج املتعلمني خالل الفصل األول : جلديدة معطيات الوضعية ا-

  %. 25 بنسبة 5/10اخنفض عدد املتعلمني احلاصلني على معدالت أدىن من 

 من املتعلمني استطاعوا حتقيق %5هناك حوايل:  الفروق بني الوضعيتني- 
 . حتسن اجيايب بعد احلصص االستدراكية
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  . للفحص النهائي حتضري أقسام السنة السادسة :02املوضوع •
اخنفاض مستوى املتعلمني يف املواد : معطيات الوضعية احلالية- 

  .)اللغة الفرنسية/الرياضيات/اللغة(األساسية
  : معطيات الوضعية اجلديدة- 
  . %70 حتسني مستوى املتعلمني يف مادة اللغة بنسبة- 
  . %40 حتسن طفيف يف ماديت الرياضيات واللغة الفرنسية بنسبة - 
  . مؤشر التحسن اجيايب وفعال: وق بني الوضعيتني الفر- 

 :احللول املقترحة من قبل فريق املشروع مع األطراف املختلفة •

  :على املستوى التربوي •

  . التطوع بتقدمي حصص الدعم،التواصل الدائم مع املتعلمني:  املتعلمون- 

 برجمة حصص الدعم وفتح قاعات املدرسة للمتطوعني :هيئة التسيري - 
  .  دروس الدعم بعد ساعات العملبتقدمي

 االتصال باملختصني النفسانيني واالجتماعيني :األطراف اخلارجية - 
  . واالستفادة منهم،تنظيم ندوات وأيام إعالمية ودراسية

  : على املستوى املادي •

 إشعار املتعلمني كتابيا بتحمل املسؤولية الكاملة عند إتالف :املتعلمون - 
  . أي شيء باملؤسسة

 القيام مبهام احلراسة ومتابعة التالميذ بصفة جيدة داخل :املعلمون - 
  . قاعات التدريس وخارجها

 االتصال مبصاحل البلدية ودور الشباب واجلمعيات :هيئة التسيري - 
  . اجلوارية للقيام حبمالت تنظيف وتشجري وصيانة

 تقدمي مساعدات وهبات على شكل كتب تربوية :األطراف اخلارجية - 
  ... سائل تعليميةأو و
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  : امليزانية املناسبة للمشروع موزعة على •

/  توفري الوسائل التربوية،ومراجع تتناول بيداغوجية املقاربة بالكفاءات- 
  ... كتب خمتصة يف التربية وعلم النفس/بيداغوجية املشروع

 تكرمي املتفوقني وتشجيع املتعلمني ذوي الصعوبات الذين أبدوا حتسنا - 
  . ج البيداغوجيوتقبال للعال
  .  شراء أدوات وسائل للتربية البدنية وتنظيم رحالت تربوية- 
 .  توفري الوسائل الالزمة إلنتاج جملة القسم،وجملة املدرسة- 

  :توزيع األدوار واملهام •

  :املتعلمون - 
  .  االلتزام حبضور حصص الدعم املربجمة- 
  .  املواظبة يف اجناز األعمال والواجبات املدرسية- 
جلنة / جلنة أحباب البيئة: (االخنراط يف أحد النوادي الناشطة باملؤسسة - 

جلنة / جلنة النشاطات املسرحية واملوسيقية /جلنة أصدقاء الكتاب/ جملة املدرسة
 ).النشاطات الرياضية

  : املعلمون-

  .  تقدمي دروس الدعم واالستدراك للمتعلمني- 
ختصني النفسانيني  االستفادة من أصحاب اخلربة واالحتكاك بامل- 

  . واالجتماعيني
 اإلشراف على تأطري املتعلمني واملسامهة يف تنظيم عمل اللجان - 

  . والنوادي الطالبية الناشطة  باملؤسسة

  : اإلدارة-

  .  التنسيق بني األولياء وهيئة التدريس- 
  .  تنظيم لقاءات حتسيسية وأيام إعالمية جتمع األولياء واملعلمني واملختصني-
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  . االتصال مبصاحل البلدية والسعي على توفري الوسائل واحلاجيات األساسية -

  : األولياء-

  .  االتصال املستمر والدائم باملعلمني- 
  . املشاركة يف تنفيذ الربنامج املخصص لذوي الصعوبات- 
  : أهم اهليئات اخلارجية- 
تزويد املعلم بطرق عالج :  الطبيب النفساين واألخصائي االجتماعي- 

  . صعوبات التعلم وكيفية التعامل مع ذوي الصعوبات

  :تنفيذ املشروع •

 : من قبل املتعلمني •

 إجناز الواجبات املدرسية، واقتراح الوحدات التعليمية اليت تشكل لديه - 
صعوبة وحباجة للمراجعة يف حصص الدعم، من خالل صندوق األسئلة املتوفر يف 

 . كل قاعات التدريس

 . مبهامه املوكلة إليه يف إطار اللجنة اليت  ينضم إليها االلتزام بالقيام - 

 املشاركة العلمية يف احملافظة على نظافة املدرسة وحتسيس غريه بذلك - 
 . من خالل حبوث أو رسوم حائطية والفتات إعالنية

 : من قبل املعلمني •

 .  االلتزام حبضور حصص الدعم املربجمة- 

 .دها على مستوى احمليط املدرسي تفعيل عمل اللجان الطالبية، وجتسي- 

  :من قبل اإلدارة •

 .  توزيع املتعلمني املعنيني بالدعم يف أفواج وفق درجة الصعوبة ونوعه- 

 .  تنظيم لقاءات دورية بني األولياء ومعلمي السنة السادسة- 
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 : من قبل األولياء •

مني  تنفيذ التعليمات و اإللزام بالنصائح املقدمة يف التعامل مع املتعل- 
 . ذوي الصعوبات وعالج نقاط العجز والصعوبة لديه

 : من قبل اهليئات اخلارجية •

 املتابعة املستمرة للمتعلمني ذوي :الطبيب النفساين واملختص االجتماعي -
  . الصعوبات واقتراح استراتيجيات عالج متناسبة مع درجات التحسن واالكتساب

شجيع املتعلمني على االخنراط  ت:اجلمعيات الرياضية والثقافية ااورة - 
 يف اجلمعيات وامتصاص طاقام واستثمار مواهبهم

  :متابعة وتقومي املشروع •

 : يف املشروعة اجلوانب اإلجيابي •

 إشراك مجيع األطراف املعنية مبصري املتعلم ومساره الدراسي من معلم إىل ويل - 
 إىل اهليئات االجتماعية؛

 . ره ضمن حميط املدرسة وغرس روح املسؤولية لديه شعور املتعلم بكيانه وأمهية دو-

 تفعيل دور األسرة يف عملية التحصيل العلمي ومسؤوليتها عن نتائج ابنها -
 . الدراسية

 .  امتصاص الطاقات والشحنات السلبية واستثمارها يف ممارسات ذات داللة إجيابية-

 :حول اجلوانب اليت حتتاج إىل املراجعة والتعديل •

تفعيل دور كل من الوالدين يف عملية متابعة مستوى التحصيل لدى  ضرورة -
 . املتعلم

 االستعانة باألولياء ذوي املستوى العلمي واألكادميي املتطوعني يف تقدمي حصص -
 . الدعم للتمكن من تقدمي حصص دعم فردية لفئة معنية من املتعلمني

 . األخصائينيموضوعية ودقيقة مبساعدة  تكون إعداد شبكات للتقومي -
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  :األطراف املشاركة يف املشروع. 4-4

 :املعلمون •

 : جلنة الدعم وحتسني املردود التربوي •

 . حتضري املتعلمني املقبلني على امتحان اية مرحلة التعليم االبتدائي- 

 . تقدمي حصص الدعم- 

  تنظيم ندوات حملية وعروض تتناول مستجدات املنظومة التربوية ومناهجها؛-

ة املشكالت الطارئة على مستوى املؤسسة املتعلقة باستراتيجيات معاجل
 . التدريس وتطبيق بيداغوجية التعلم باملقاربة بالكفاءات

 :  جلنة النشاطات الثقافية والرياضية •

 :وتضم معلما كمشرف وجمموعة من املتعلمني املكلفني بـ

 .  إعداد جملة حائطية بصفة دورية- 

 . إصدارها يف ذكرى يوم العلم إعداد جملة املدرسة و- 

 .  تنظيم مسابقات فكرية حملية على مستوى األقسام- 

 .املكتبات واحلدائق واملتاحف:  تنظيم رحالت تربوية إىل- 

 .  التحضري ملقابالت ومسابقات رياضية بني املدارس- 

حتت إشراف معلم كمرشد وموجه، :  جلنة محاية البيئة ومجال املدرسة •
 :علمني، دورهاوجمموعة من املت

 . إنشاء نادي أحباب احمليط- 

 .  احملافظة على نظافة املدرسة ومجاهلا- 

 تنظيم محالت نظافة مجاعية داخل املدرسة يشترك فيها املتعلمون - 
 . واملعلمون واألولياء

 .  حتسيس املتعلمني بأمهية احملافظة على نظافة املدرسة واحملافظة على مرافقها-

  . لشجرة والقيام حبمالت تشجري االحتفال بعيد ا- 
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 :  وتضم املعلمني وجمموعة من املتعلمني ويتمثل دورها يف:جلنة التنسيق  •

 .  التنسيق بني اللجان- 

 .  االتصال باجلمعيات، فتح قنوات التواصل واالتصال- 

 .  متابعة مراحل إجناز مشاريع اللجان وتقدميها- 

 :املتعلمون •

ين سياسة التفويج واللجان ويف إطار يعتمد العمل مبشروع املؤسسة تب
العمل اجلماعي داخل املؤسسة، فاملتعلمون هم العناصر الفاعلة يف اللجان السابقة 

 . الذكر واليت يشرف عليها املعلمني

  :اإلداريون •

 وتتكون من املدير ومعلم وممثلني عن املتعلمني، ويتجسد :جلنة قيادية  •
  . املسطرة، ومراحل إجنازهادورها يف اإلشراف على تنفيذ األعمال 

  :األولياء •

واملطلوب منهم املسامهة التطوعية يف تلبية حاجيات املؤسسة، واملشاركة 
 .املادية واملعنوية يف مجيع األنشطة اليت تقام على مستواها

  :التخطيط لتنفيذ املشروع. 4-5
  

العمليات احملققة  مؤشرات التحقيق فريق التنفيذ
 لألهداف

 األهداف

 الدعم جلنة
وحتسني املردود 

 املدرسي

حتسن مستوى 
املتعلمني يف مواد 
اللغة والرياضيات 

 واللغة الفرنسية

حصص الدعم 
 واالستدراك

 حتسني -1
مستوى 
 املتعلمني
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جلنة الدعم 
وحتسني املردود 

 املدرسي

اخنفاض عدد 
املتعلمني الذين 

يعانون من 
الصعوبات بنسبة 

20% 

تقدمي حصص 
دعم عالجية 

ة مبشارك
املختصني 
النفسانيني 

 واالجتماعيني

 دعم تعلم -2
 ذوي الصعوبات

جلنة محاية البيئة 
 والصيانة

اخنفاض عدد 
املخلفات املرمية يف 

 فناء الساحة

إنشاء نادي 
 أحباب احمليط

 جتميل -3
املدرسة واحملافظة 

 على نظافتها

جلنة النشاطات 
 الثقافية والفكرية 

اإلقبال على 
د املشاركة يف إعدا

 الة 

 إنتاج جمالت - 
حائطية وجملة 

  املدرسة
 إجراء - 

مسابقات فكرية 
 ورياضية

 تنمية -4
النشاطات 

الثقافية 
 والفكرية

  

  ختطيط تقييم املشروع. 4-6

  :فمقارنة العمليات باألهدا •
 العمليات األهداف درجة االنسجام

حتسني مستوى  انسجام كلي
 املتعلمني

 تنظيم حصص الدعم -1
 اكواالستدر

درجة االنسجام 
 متوسطة

التكفل بذوي 
 الصعوبات يف التعلم

 تقدمي حصص دعم -2
 عالجية لذوي الصعوبات
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درجة االنسجام 
 متوسطة

احملافظة على نظافة 
 املدرسة ومجاهلا

 إنشاء نادي أحباب -3
 احمليط 

تنمية النشاطات  انسجام متوسط
 الفكرية والثقافية

 إنتاج جملة املدرسة -4
 سابقات فكريةوتنظيم م

 :مقارنة العمليات باملؤشرات •
  

 العمليات األهداف درجة االنسجام

 كلي

حتسن مستوى املتعلمني يف 
مواد اللغة والرياضيات 

 واللغة الفرنسية

 تنظيم حصص الدعم -1
 واالستدراك

 متوسط

اخنفاض عدد املتعلمني الذين 
يعانون من الصعوبات بنسبة 

20% 

 تقدمي حصص دعم -2
  لذوي الصعوباتعالجية

 متوسط
اخنفاض عدد املخلفات 

 املرمية يف فناء الساحة

 إنشاء نادي أحباب -3
 احمليط 

 متوسط
اإلقبال على املشاركة يف 

 إعداد الة 

 إنتاج جملة املدرسة -4
 وتنظيم مسابقات فكرية

  :منهجية التنفيذ •

  .  تثمني منهجية العمل يف إطار اللجان واألفواج-  •
  :لضروريةالتعديالت ا •

  .  ال حتتاج لتعديل :01 العملية •

  .  اتباع طرق العالج الفردية يف التكفل بذوي الصعوبات:02العملية   •

 مشاركة مجعية احلي يف القيام حبملة تنظيف واسعة تشمل :03العملية   •
  . احلي احمليط باملؤسسة
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 تقدمي جائزة حتفيزية ألحسن نشاط ثقايف أو جملة على :04العملية   •
 . وى األقساممست

  :تقومي مشروع املؤسسة.4-7

  :فعالية العمليات •

  .  جيدة:حصص الدعم  •

   مقبولة:نادي أحباب احمليط  •

   مقبولة:جملة املدرسة  •

  :كفاءات املنفذين •

  . حتقق نتائج جد مرضية وملموسة: جلنة الدعم وحتسني املردود التربوي •
  . تساب املتعلم ثقافة بيئية حباجة إىل العمل على اك:جلنة محاية البيئة والصيانة  •

 حباجة إىل االحتكاك أكثر بدور : جلنة النشاطات الثقافية والرياضية •
 . الشباب واجلمعيات الثقافية والرياضية الناشطة على مستوى البلدية

  :حتفز الفرق املنفذة •

وتشجيع اللجان األخرى .  نئة جلنة الدعم وحتسني املردود التربوي •
 . املؤسسةالناشطة على مستوى 
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  اخلالصة

تعد اخلطة التربوية املدرسية خريطة تنظيمية يكل عمليات التعليم 
وأي عمل ال يسبقه التخطيط املبين على . والتعلم، وجتعلها أكثر جناعة وفاعلية

استقراء للواقع واستشراف للمستقبل هو عمل حمكوم عليه منذ البداية بالفشل 
   .اجلهدوالعشوائية وضياع 

فاعتماد املعلم على خطة يف تقدمي درسه، من شأنه أن يسهم  يف حتكمه 
أكثر يف طاقات متعلميه وتوجيهها، وكذا استثمار جل اإلمكانات واخلربات 
املتاحة لديهم، كما أا تضمن  بلورة وجتسيد األهداف التعليمية إىل نتاجات 

بة متكن املتعلم منها، تعلمية ميكن حتقيقها وقياس درجة اجلودة يف أدائها ونس
  . ملنجز لتعلماته واملكتسب ملعارفهحيث يصبح املتعلم هو الفاعل وا

بل إن إعداد اخلطة باختيار األساليب املالئمة لسيكولوجية املتعلم  
وانتقاء األنشطة والوسائل املثرية الهتمامه، وإتباعها بالتنويع يف أساليب التقومي 

كلها عناصر حتقق للمعلم مبتغاه وجتنبه . ف التعليمياملناسبة هلذه احلصة أو املوق
  . لية وضياع اجلهد والوقت والفائدةالوقوع يف االعتباطية واالرجتا

كما أن تبين املدير باعتباره القائد التربوي  واملشرف املباشر ملشروع 
املؤسسة كخطة عمل وخمطط سنوي يسهر على تنفيذه وتطبيقه مع االعتماد على 

التشاركية والعمل اجلماعي املثمر مع احترام واقع املدرسة واحتياجاا األساليب 
وإمكاناا املادية والبشرية، انطالقا من حتديد مواطن القوة والضعف، كل ذلك 
من شأنه أيضا حتقيق النجاعة يف التسيري واجلودة يف التعليم والفاعلية يف األداء ،مما 

  . األفضل املردود التربوي األجود ويضمن حتما
 حتسني نوعية التعليم الصفي هو من املهام الرئيسية أنمن شك يف  وما

ن يسترشد أاملنوطة باملشرف التربوي ،حيث يرغب املعلم على وجه العموم يف 
 ليتسىن له االطمئنان إىل الدائمة  اتزيارال  خاللشرفه يف اجلوانب الفنية منمب
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لذا فالنموذج .  ذا اخلصوصبرأيهشاد  ووسائلهم يف التعليم واالسترأساليبهصحة 
لذا . ه املعلم وإرشاده يعد ذا أمهية بالغةيالذي يستعني به املشرف التربوي يف توج

البد من بناء خطة توجيهية موضوعية أساسها األول واألخري متكني املعلم من 
ة معاجل حتسني أدائه التربوي وجتاوز عثراته وتقومي أخطائه، ليتسىن هلذا األخري

 .  مستقبالاملشكالت اليت قد تواجهه

  اخلامتة

 وتوجيههاتسعى املنظومة التربوية يف بالدنا ومنذ عقود إىل حتسني أدائها 
وهو . التسيري واإلدارة من سيطرة النمطية يف   من أجل ذلك حنو حترير املدرس

 النمط الذي ساد عقودا طويلة بفعل الظروف السياسية واالقتصادية اليت مر ا
، مع طبيعة التحول الذي تشهدها املنظومة لتنسجم بذلك املدرسة و اإلدارة.العامل

تمعية ، وتشجيع املبادرات التربوية  منذ فترة، حنو توسيع مساحة املسؤولية ا
  .وبذلك تبين خطة عمل تربوية واضحة. ، وتقاسم  األعباء أو املسؤوليات اخلاصة

ى انه التوجيه العقالين للتعليم حركته  يعرف العلماء التخطيط التربوي عل
ارات القائمة على البحث وذلك عن طريق إعداد جمموعة من القر.حنو املستقبل

سائل و ، متكينا هلذا التعليم من حتقيق األهداف املرجوة منه بأجنع الووالدراسة
ر هام يف جمال اإلدارة يشكل  التخطيط عنص .، وأوفرها وقتاأكثرها فاعلية

يقوم على تصور افتراضات .أي عمل ، و مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذيةالتعليم
يقها عما سيكون عليه احلال يف املستقبل، مث وضع خطة تبني األهداف املطلوب حتق

، وخطة السري واملراحل املختلفة الواجب املرور ا وكيفية استخدام هذه العناصر
جمال اإلدارة الصفية يعد التخطيط أوىل أما يف . والوقت الالزم لتنفيذ هذه األعمال

اخلطة السنوية : املهام اإلدارية للمعلم إذ يقوم فيه بوضع العديد من اخلطط أمهها 
فصول واخلطة الدراسية واخلطة العالجية وخطط للمتفوقني وغريها  من خالل ال

ثل ، متلتخطيط عملية عقلية منظمة وهادفة، يتضح أن االيت قدمناها يف كتابنا هذا
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منهاجاً يف التفكري وأسلوباً وطريقة منظمة يف العمل ، تؤدي إىل بلوغ األهداف 
، وتنطلق عملية التخطيط الدراسي من حتديد املنشودة بدرجة عالية من اإلتقان

، التعليمية وتنظيمها بيسر وفاعليةاإلمكانيات املتوافرة يف املدرسة وحتديد الوسائل 
  .هداف سلوكية مصوغة بعبارات واضحة قابلة للقياسوترمجة األهداف العامة إىل أ

  : أهداف التخطيط أبرزونستنتج مما ورد يف كتابنا أنه من 

مي اهليكل التعليمي القائم ودراسة و التعليمية والتربوية احلالية وتقالبيئةتشخيص -1
 .بعضها ببعض ومدي االرتباط فروعه تناسق أجزائه ودرجة

  . ملتطلبات التنمية الشاملة للبالدجيب  تستسياسة تعليمية وضع -2

 التوعية واإلصالح الفين للعملية التربوية وحتديدها وتطويرها-3

 .يف التعليم ورفع مستوي كفاءتهاستثمار اإلمكانات املادية والبشرية العمل علي -4

  .للوقت االستغالل العملي و األمثل -5

  .تمعاإدماج احلياة املدرسية وواقع التعليم ب-6

  .حتقيق التكامل بني جوانب النظام التربوي-7
نتيجة انعدام وتكمن أمهية التخطيط يف أن أغلب املشاكل اليت نواجهها 

، وال شك أن وضع خطة عامة للسنة الدراسية تنسجم مع التخطيط املسبق هلا
احتياجات العمل قد يساعد على مواجهة هذه املشكالت و التنبؤ باملشكالت اليت قد 

  .، وكذا جتريدها من النمطية و التكرار مرحلة التنفيذ و كيفية مواجهتهانشأ خاللت

 فالبد من توفر جمموعة من كربى، أمهيةوإذا كان التخطيط التربوي ذا 
 إىل :اهلامة مما يستوجب اإلجابة عن مجلة من األسئلة تربوية،الشروط يف أي خطة 

ا أن نبلغ اهلدف؟ مبعىن أا إجياز أين حنن ذاهبون؟ ويف أي إطار نتحرك؟ كيف لن
موعة املهام اليت سوف يضطلع ا العاملون باملدرسة من أجل حتقيق ما تبنوه يف 
رؤيتهم االستراتيجية من قيم ومفاهيم ، ومن طموحات فائقة، ومن استراتيجيات 

  : للتغيري واملنافسة واجلودة ، وميكننا أن  نلخصها يف النقاط التالية 
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   .األهدافوضوح - 
  .الواقعية- 
  .املنهجية العلمية- 
   .التكامليةالشمولية و - 
  .التنبؤالقدرة على - 
  .ترتيب األولويات- 
   .املرونة- 
  .االستمرارية- 
  .قابلية التقومي- 

 على ) املفتش/ املدير (  التربوي و اإلداري املشرف عمل يقومو 

 وتتداخل واملعلمات ملعلمنيا ألداء والتقومي واملتابعة والتدريب والتنسيق التخطيط

 إذ يعد بالنسبة لكليهما  زيادة يف القدرة .ةالدراسي سنة ال مدار على العمليات هذه
، وأوسع مشوليةعلى توجيه املعلم وحتقيق حتسن يف مردوده بصورة أرقى و أكثر 

    . و التعليمية على أحسن وجهميةالتعل ألداء دوره يف  العملية.جماال و أعظم كفاءة 
كما أنه ميثل بالنسبة للمعلم أيضا حتكما يف جمموعة من الفعاليات و األنشطة 

 .التعلم و وضعياتهالتربوية وتوجيهها حنو متكني املتعلمني من مواكبة أنشطة 

 ميكن النظر إليها باعتبارها مبثابة تعاقد بني مهمتهاورسالة املدرسة أو 
ون ببذل جهودهم يف جماالت حمددة، وفقاً اتمع وبني العاملني ا، يتعهد فيه العامل

 -يف املقابل-ويطالبون اتمع . الستراتيجيات حمددة لكي يبلغوا أهدافاً حمددة
بدعم هذه اجلهود ومؤازرا من خالل اعتماد تلك الرسالة، ومتابعة تنفيذها بكل 

     .دقة، وممارسة شراكة حقيقية جتاه ما تفرضه عليه من مسؤوليات
 التربوي شرط أساسي يف جناح املشاريع التخطيط نقول إن ويف األخري

، ولتحقيق أهداف التخطيط التربوي البد من توفر ةالتربوية لبلوغ األهداف املرجو
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 جيب أن تتم على  التربوية اخلطةوعليه ف . بهواإلعالمسالمة التخطيط :  مهاأمرين
كانات اليت ميكن أن أساس حتقيق أقصى كفاءة ممكنة يف استخدام املوارد واإلم

     تتوفر وباختيار الوسائل واألساليب واإلجراءات اليت تضمن حتقيق االستخدام 

لكفؤ حبيث يتحقق أقصى قدر ممكن من األهداف وبأقل قدر ممكن من املوارد ا 
واإلمكانات وبالشكل الذي يتم فيه تاليف حصول اهلدر وتبديد املوارد واإلمكانات 

  .ع او ضعف درجة االنتفا
 يف كتابنا و اليت نرجو من خالهلا تناولناهاتلك هي أهم العناصر اليت 

حتقيق الفائدة لكل مهتم باملدرسة سواء كان مشرفا أو مديرا أو معلما، حبيث 
يسعى كل يف موقعه لرفع مستوى أداء مدرستنا من أجل حتقيق الرسالة التربوية 

 .ملؤسساتنا التعليمية
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