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  :مقدمة عامة  
تفيض بيانات الواقع التربوي، يف دولة قطر، باجلهود الكبرية اليت تبذهلا القيادات السياسية والتربوية، 

النظام التربوي، وتعزيز قدرته التنموية الشاملة، ليسـتجيب   من أجل النهوض بالعملية التربوية، وتطوير
ويأيت اهتمـام  . ملتطلبات بناء اإلنسان القطري من جهة، ومتطلبات التنمية االجتماعية من جهة أخرى

القيادات السياسية والتربوية، باملسألة التربوية، تعبريا عن إميان هذه االعتقادات بأمهية الـوزن النـوعي   
  . بوي يف بناء احلضارة واإلنسانللفعل التر

ومن هذا املنطلق بدأ اتمع القطري يشهد نشاطات علمية واسعة لدراسة واقـع احليـاة التربويـة،    
يف بنية الفعل التربوي، وذلك من أجل جتاوز مناحي القصـور،   والكشف عن مواطن الضعف والقصور

ستجابة ملتطلبات الوجود احلضـاري للمجتمـع   وإعطاء النظام التربوي دفعة حيوية جتعله قادرا على اال
  . القطري يف مستوياته العلمية واملعرفية والتكنولوجية

والسيما  تويل املسألة التربوية اهتماما متزايدا،  بدأت اجلهات املعنية يف دولة قطر، وعلى هذا األساس
زارة التربية والتعليم من أجـل  يف العقدين األخريين من الزمن، ويتجلى ذلك يف اإلجراءات اليت اختذا و

   .حتديث النظام التربوي وتطويره، ليستجيب ملقتضيات تطور العصر وحتدياته املستقبلية
اليت متثلت يف دعوة فريق مـن خـرباء   1وتتجسد هذه اإلجراءات التربوية اجلادة يف املبادرة التارخيية 

وتشخيص مظاهر ضعفه وقصوره، وحتديـد   مي،اليونسكو يف جمال التربية والتعليم لدراسة النظام التعلي
السبل الكفيلة بتطويره وحتديثه، من أجل أن يكون قادرا على االستجابة احلقيقيـة حلاجـات التنميـة    

   .واإلنسان واملستقبل يف اتمع القطري
وقـد  . 19902، وأجنز مهمته يف يونيـو  1990بدأ فريق اخلرباء التربويني عمله يف منتصف مارس 

واضحة لواقع النظام التربوي القطري، تتجلى فيها مسـات النظـام    النهائي صورة قرير اخلرباءتضمن ت
تشـخيص جوانـب الضـعف    بلقد قام اخلرباء . الصعوبات اليت تواجه مسريته التعليمي ومالحمه، وأهم

لقطري، والقصور يف النظام التربوي وقدموا توصيات هامة ضرورية، دف إىل النهوض بالنظام التربوي ا

                                           
بية الوحيدة اليت بادرت إىل مثل هذه اإلجراءات اجلادة لتطوير  نظامها التربوية وهـي بـذلك   قد تكون دولة  قطر  هي الدولة العر 1

  . تسجل سابقة تارخيية جادة يف هذا امليدان يف مستوى الوطن لعريب
  . 1990ة، حزيران وزارة التربية والتعليم القطرية، تقومي النظام التعليمي يف دولة قطر وتطويره، تقرير فريق خرباء اليونسكو، الدوح 2
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التنموية الشاملة للمجتمع و وجتاوز مواطن ضعفه وقصوره، وتفعيل قدرته على تلبية االحتياجات الثقافية
  . القطري

اليونسكو، وال بد لنا يف هـذا   فريق خرباء يروقد احتلت مسألة األهداف التربوية مكانة خاصة يف تقر
ها، ألن هذه املالحظات تشكل األساس الـذي  املقام من إيراد املالحظات اليت سجلتها اللجنة يف تقرير

تنطلق منه احملاوالت الالحقة لتطوير األهداف التربوية يف النظام التعليمي يف دولة قطر، وهذه املالحظات 
تشكل أيضا حمور االنطالق يف دراستنا احلالية، كما تشكل أيضا حمكا موضـوعيا لدراسـة وحتليـل    

املالحظات اليت سجلها فريـق خـرباء اليونسـكو يف    أبرز  لي ندرجوفيما ي. األهداف التربوية املطورة
  : مستوى األهداف التربوية وهي

   .عدم وجود أهداف للسياسة ذاا يتضح منها ما ترمي إليه- 
الصياغة موجزة متاما حبيث ال تتيح تفهم االجتاهات السياسية التربوية واحملددات واألولويات بشكل - 

   .إجرائي
ع من قبل القائمني على التعليم واملنتفعني به حول السياسة ومرتكزاا وأولوياا، مل جير حوار واس- 

   .ا تشكل موجها أساسيا حلركة التربية ومسريال مما جعلها
  .مل توضع أهداف للتعليم الفين واملهين والتقين وال للعمليات التربوية املختلفة- 
  . جته والكفايات املنشودة لكل مرحلةمل تعن األهداف بشكل واضح باجتاهات التعلم ونوا- 

للجهد املبذول يف إعداد السياسة واألهداف ء مع تقديره وبناء على هذه املالحظات ارتأى فريق اخلربا
  :التربوية ما يلي 

إلعادة صياغة السياسة التعليمية  -ميكنه أن يستعني خبربة خارجية  - عمل حملي تكوين فريق -أوال 
  :ع مراعاة ما يلي واألهداف التربوية م

  استيعاب االجتاه العام للدولة بالنسبة للتعليم ووضعه يف سياقه االجتماعي االقتصادي  -
  . االجتاه إىل املواءمة بني التعليم وحاجات اتمع القطري الراهنة واملستقبلية -
مع جمتمع القرن احلـادي  ة مبا ميكنهم من التواؤم شيء  االجتاه إىل تعزيز الكفاية التعليمية النوعية للنا- 

   .والعشرين، ويليب متطلبات الثورة العلمية والتكنولوجية والتغري االقتصادي واالجتماعي
تأصيل االجتاه العقالين واملوضوعي يف النظام التعليمي واإلدارة والتقومي وتطوير قـدرات املـتعلمني    -

   .املتنوعة
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إجرائية مع حتقيق ترابطها مع األهـداف العامـة   صياغة األهداف اخلاصة باملراحل املختلفة صياغة  - 
   .للتعليم

وضع أهداف خاصة بالتعليم الفين واملهين والتقين تتوافق مع الغايات املنشودة من هذا النـوع مـن    -
   .التعليم

حتقيق ترابط بني األهداف اخلاصة للتعليم الثانوي مع األهداف اخلاصة للتعليم اجلامعي مـن منظـور   -
   .حتقيق بينهما

التعلم والتعليم واالجتاه إىل اإلبداع واالبتكار واإلتقان وتعزيز اجتاهات الوالء  التركيز على تأصيل قيم - 
   .واالنتماء

  .استيعاب التكامل بني االجتاهات العاملية والقومية والدولية يف األهداف التعليمية - 
حبيث  تها وكذلك األهداف التربويةمشاركة ممكنة يف وضع السياسة التربوية وصياغ حتقيق أكرب: ثانيا

تتسع لتشمل القائمني على العملية التربوية يف مستوى الوزارة واجلامعة واملنتفعني ا من طالب وأولياء 
   .أمور ومؤسسات اجتماعية واقتصادية

عامة فعال مع مجيع الفئات القائمة على تنفيذ السياسة التربوية واألهداف اخلاصة وال إدارة حوار -ثالثا
   .وإجراء حتليل موضوعي هلا ووضع أسلوب عمل لاللتزام ا كموجه أساسي حلركة التربية وتطورها

النظر دوريا يف السياسة واألهداف التربوية مبا حيقق تواؤمها مع الواقع واإلمكانات املتاحة  إعادة: رابعا
   .من جهة واآلمال والطموحات من جهة أخرى

ليونسكو استطاع وبصورة علمية موضوعية أن يالمس العمق البنيوي لطبيعة ويتبني مما سبق أن فريق ا
، وأن يكتشف مواطن القصور وأن يرسـم صـورة   1982األهداف التربوية اليت أقرا الدولة يف عام 

مقترحة قادرة على الوفاء باحتياجات اتمع القطري، وتأكيد هوية حضـوره األصـيل يف    استراتيجية
  . لعشرينالقرن الواحد وا

  :لتقرير فريق خرباء اليونسكو أمران أساسيان مها  ويستنتج من خالل الرؤية املنهجية
إىل مشروعية وجودها حيث تبدو غري قادرة على الوفاء  1982صيغة األهداف املعتمدة عام  تفتقر 

   .باحتياجات اتمع التربوية والنمائية واالستجابة ملتطلبات القرن القادم
ل على بناء منظومة أهداف جديدة، قادرة على حتقيق الغايات العليا، تمع يريـد أن  العم وجوب 

ينهض بنفسه، ليستجيب ملعطيات العصر القادم، وليعرب عن قدرته على احتواء هجمات التغري العاصف 
  . اليت سيشهدها القرن الواحد والعشرون
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ات تقرير خرباء اليونسكو حول وضعية السياسة ومل تتوان اجلهات التربوية القطرية يف االستجابة لتوصي
التعليمية والتربوية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل جلنة واسعة من اخلرباء واملربني، كلفـت  

ليتجاوز منـاحي   بالعمل على رسم استراتيجية تربوية جديدة للنهوض بالنظام التعليمي القائم، وتطويره
وقد كلفت جلنة فرعية بدراسة وضـعية السياسـة   . حلياة التربوية املختلفةضعفه وقصوره يف مستويات ا

التربوية، وصوغ األهداف التربوية اليت ميكنها أن تعرب عن روح العصر ومتطلبات التنميـة االجتماعيـة   
  . الشاملة

، 1990تشرين الثـاين عـام   / نوفمري 25وبدأت جلنة صياغة األهداف التربوية اجلديدة عملها يف 
. 1991آذار / مـارس   25ستمر عملها مدة أربعة أشهر حيث انتهت من إعداد تقريرها النهائي يف وا

واستطاعت هذه اللجنة أن ترسم صيغة جديدة ألهداف تربوية مطورة يفترض ا أن تكون قادرة علـى  
يـث  وقد عرضت هذه األهداف للتحكيم ونالت تقدير احملكمني ح. االستجابة ملتطلبات العصر القادم

  :جاء يف تقرير احملكَمني ما يلي 
   .الوثيقة متميزة روحا ونصا *
متثل حماولة جادة لتوجيه العمل التربوي يف دولة قطر لتصور ينأى به عن االرجتـال، وحيميـه مـن     إا *

   .الفوضى، اليت قد تنشأ من عدم وجود أهداف حمدده، أو وجود أهداف هالمية حتتمل كل تفسري
   .والوزارة على هذا اجلهد املمتاز نئة سعادة الوزير *
  :وتضمن التقرير بعض االستفسارات الثالثة التالية  *
   .حتديد املقصود بالتعليم األساسي *
  . حتديد املوقف من إلزامية التعليم *
   .3حتديد معىن املدارس النموذجية *

ومن الغرابة العلمية  تقرير احملكمني بطاقة تقدير ومباركة ونئة جلهود جلنة تطوير األهداف، لقد جاء
من أية إشارة إىل جوانب الضعف والقصور يف الصياغة اجلديدة، أو إىل أي  تقرير التحكيم مبكان أن خيلو

إىل بنية أي من األعمال العلمية، مهما بلغ من الدقة واألصالة  تتسللمن الثغرات املنهجية اليت ميكنها أن 
قرب إىل بطاقة جماملة رمست على حساب الروح أ حكيم كانوهذا يدعونا إىل القول إن الت. واملوضوعية

   .العلمية واملوضوعية

                                           
  .1993وزارة التربية والتعليم القطرية، األهداف التربوية يف دولة قطر وأسلوب وإجراءات تطويرها، إبريل الدوحة،  3
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أنه ال ميكن ألي عمل علمي، مهما كانت عظمته، أن يرقى إىل مستوى دائما فالتجارب العلمية تؤكد 
الكمال، وأن ينهض إىل مستوى الدقة العلمية، فكل عمل ينطوي على ثغراته اخلاصة، وعيوبه املنهجية، 

  . ه ال ميكن ألي عمل أن يتحرر ائيا من بعض جوانب الضعف والقصوروأن
ويف هذا السياق، ميكن اإلشارة إىل املالحظات اليت أبداها عدد من املتخصصني يف الـس األعلـى   

يف  الصيغة اجلديدة وأصالتها، ولكنهم مع ذلك أشـاروا، أمهية  يف دولة قطر، الذين قدروا عاليا التخطيط
جوانب الضعف الذي يعتري بنية األهداف املطورة، ويف هذا ما يربهن  من ه، إىل عدد كبريالوقت نفس

  . على أن التحكيم السابق مل يأخذ مبنطق التحكيم العلمي كما جيب
يدفع احليـاة يف   ،وبالتايل فإن النقد العلمي املوضوعي فاألعمال العلمية ال ترقى إىل مستوى الكمال

ومن هذا املنطلق تأيت حماولة الـس األعلـى   . حها مزيدا من األمهية واألصالةومين هذه األعمال، جسد
لـروح األهـداف التربويـة    للتخطيط يف دولة قطر ليكلف بعض باحثيه لتقدمي قراءة نقدية جديـدة  

اجلديدة تستمد مشروعيتها من عدة  ويف هذا املستوى ميكن القول إن مشروعية هذه القراءة. )4(املطورة
  :أبرزها عوامل 

تأكيد اجلهات املعنية تربويا وسياسيا يف دولة قطر على أمهية الرؤى النقدية وضرورا لعمليـة التطـوير    *
  . فيما يتعلق بالسياسة التربويةوالسيما  الدائم واملستمر جلوانب احلياة التربوية واملدرسية، 

ف التربوية املطورة، وهـو زمـن   املشروعية الزمنية إذ مضى ست سنوات تقريبا على زمن إعداد األهدا *
تطورت فيه رمبا اجتاهات النظر إىل معطيات السياسة التربوية، وتطورت فيه أيضا بعض شروط وأحوال 

  . احلياة االجتماعية واالقتصادية لزمن يفيض بطاقات التغري وإمكانيات التحول الشاملة
والسيما  ، قدية اليت استهدفت الوثيقة اجلديدةضرورة الرؤية الشمولية واملتكاملة ملنظومة من احملاوالت الن *

  . هذه اليت أبداها الباحثون واملتخصصون يف األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
  . استجابة لتوصية جلنة خرباء اليونسكو اليت تؤكد على أمهية املراجعة الدورية والنقدية لألهداف التربوية *

خطيط االجتماعي يف الس األعلى للتخطيط إىل تقدمي صورة وبناء على هذه األسس تسعى إدارة الت
نقدية جديدة لألهداف التربوية املطورة حيث تأيت هذه الدراسة لتوجهات هـذه اإلدارة الـيت محلتنـا    

  . مسؤولية متابعة هذه املهمة العلمية املتواضعة

                                           
مع حتفظنا على استخدام مفهوم األهداف التربوية  املطورة فإننا جند أنفسنا مكرهني على استخدام هذا التعبري وذلـك ألن الوثيقـة    4

، ويأيت استخدامنا أيضا هلذا املفهوم للتمييز بني األهـداف  " األهداف التربوية املطورة يف دولة قطر: واا هذا التعبري وهو حتمل يف عن
  .  واألهداف املقترحة اليت تأخذ طريقها إىل حيز التنفيذ يف دولة قطر 1982التربوية املعتمدة واليت رمست يف عام 
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  منهجية الدراسة وأسئلتها : أوال
  : الدراسة أسئلة: 1/1

  :تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية 
  ما مدى مشروعية اإلجراءات الفنية املتخذة يف عملية بناء األهداف التربوية ؟ *
  ؟ ى استجابة الوثيقة لشروط الصياغة اإلجرائية واملنهجية من وضوح ودقة وموضوعيةما مد *
  ما املعايري اليت اعتمدت يف بناء األهداف املطورة ومدى مشروعية هذه املعايري؟ *
  مدى مشولية مصادر اشتقاق األهداف التربوية ؟ *
  طورة؟ما اإلشكاليات اليت تعاين منها صياغة الوثيقة اجلديدة لألهداف امل *
  هل تستجيب الصيغة اجلديدة ملشكالت اتمع القطري ؟ *
  ؟ ما مدى التوافق بني األهداف العامة واألهداف النوعية يف كل مرحلة من مراحل التعليم *

  : إجراءات منهجية: 2/1
  :تنطلق الدراسة من املعايري التالية يف حتليل الوثيقة ودراستها 

لوثيقة اجلديدة لتوصيات فريق خرباء اليونسكو فيما خيص األهـداف  تقرير فريق اخلرباء ومدى استجابة ا •
  ؟ التربوية

  هل استجابت الوثيقة لتوصيات ومقررات هذه االستراتيجية ؟: استراتيجية تطوير التربية العربية •
الدورة السادسة للمجلس األعلى لدول جملس التعاون الـيت عقـدت يف   والسيما  السياسات اخلليجية  •

حتت شعار األهداف والوسائل الكفيلة حتقيق دور التربية والتعليم يف  1985نوفمرب  6إىل  3مسقط من 
  . والتكامل لدول جملس التعاون اخلليجي تلبية احتياجات خطط التنمية

يف اليابان ويف الواليات املتحدة األمريكيـة  والسيما  التجارب العاملية يف جمال صياغة األهداف التربوية  •
  . وفرنسا

  ؟ هل استجابت الوثيقة ملعطيات هذه التجارب: تجارب العربية واخلليجية يف هذا امليدانال •
  اإلجرائية والوضوح والنسبية والواقعية والبساطة والسيما  استجابة الوثيقة لشروط بناء األهداف الفنية  •
التربـوي يف  هل أخذت الوثيقة بعني االعتبار معطيات علم الـنفس  : علم النفس وعلم النفس التربوي •

  ؟ عملية صياغة األهداف
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  مالحظات حول بنية اللجنة وإجراءات عملها: ثانيا
  : بنية اللجنة: 1/2

تشكل منهجية تشكيل فريق العمل واللجان املتخصصة اخلطوة األوىل يف كل عمل علمي حيتـاج إىل  
ومن . جية الالحقةوتشكل هذه اخلطوة حجر األساس اليت تستند إليها اإلجراءات املنه، جهود مشتركة

هذا املنطلق ميكن القول أن تشكيل فريق العمل من أهل االختصاص واخلربة املتفرغني لعملهم العلمـي  
   .يشكل الضمانة احلقيقية من أجل الوصول إىل نتائج علمية منهجية متماسكة

اتقها مهمة بنـاء  تبدأ اخلطوة األوىل يف عملية بناء األهداف التربوية بتشكيل اللجنة اليت تأخذ على ع
وتشكل بنية اللجنة حجر الزاوية يف عملية بناء األهداف وتطويرها، وبالتايل فـإن  . األهداف ومعاجلتها

. الوصول إىل نتائج علمية متماسكة وأصيلة أمر مرهون بطبيعة نشاط اللجنة وقدرا على العمل املنهجي
ن القادرة على حتليل معطيات الواقع والوصـول  واللجان اليت يتم اختيارها بصورة علمية متقنة هي اللجا

  . إىل نتائج قمينة باالحترام والتقدير
  : ومن أجل تشكيل جلان علمية قادرة على الفعل والعطاء جيب مراعاة شروط عديدة أبرزها

   .مدى اتساع اللجنة ومشوليتها ملتخصصني قادرين على تغطية جوانب الظاهرة املدروسة -
   .اللجنة للعمل وجديتهم يف العمل من أجل الوصول إىل نتائج جيدةمدى تفرغ أعضاء  -
بـني جهـود    حتقيق التكامـل  مدى القدرة على توزيع العمل بني أعضاء اللجنة ومدى القدرة على -

  . أعضائها
  . مدى اإلمكانات والشروط املادية واإلدارية والعلمية املتاحة أمام أعضاء اللجنة -
يز ا كل عضو من أعضاء اللجنة ومدى ختصصه يف ميـدان دراسـة الظـاهرة    مدى اخلربة اليت يتم -

   .املطلوب حتليلها
إن القراءة النقدية إلجراءات تشكيل اللجنة وإجراءات عملها ميكنها أن حتدد مدى أصـالة النتـائج   

املعتمـدة يف  ومدى مشروعيتها العلمية، فمصداقية النتائج مرهونة مبصداقية املناهج واإلجراءات املنهجية 
ومن هذا املنطلق ميكن النظر إىل طبيعة اإلجراءات املنهجية واخلطوات املتبعة يف . الوصول إىل هذه النتائج

  . بناء األهداف التربوية املطورة لتحديد أصالتها ومشروعيتها ومصداقيتها العلمية
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ي يشع باخلطورة قوامه امليل ويالحظ يف هذا السياق أن النشاطات العلمية العربية تعاين من تقليد علم
وغين عن . إىل تشكيل اللجان العلمية من الشخصيات اإلدارية غالبا اليت متارس مسؤوليات كبرية وهامة

البيان أن رجال اإلدارة قلما يستطيعون االنصراف ألعمال البحث والدراسة وذلك بتأثري األعباء اإلدارية 
  . اليت ميارسوا

لقول أن اللجان العلمية اليت تعاين من التضخم يف وجود اإلداريني يف بنيتـها  ومن هذا املنطلق ميكن ا
ومما ال شك فيه أن خطورة التواجد اإلداري  .ستعاين بالتأكيد من تضخم النتائج السلبية يف نتائج العمل

ـ    اع تتزايد مبقدار ما تكون مهمة اللجان علمية وحبثية حيث حيتاج العمل العلمـي إىل التأمـل واالنقط
وينسحب . للبحث والدراسة، وهذا أمر قلما يتاح لرجال اإلدارة الذين تثقلهم أعباء ومسؤوليات جسام

التقليد العريب اإلداري على البنية العلمية للجنة اليت حتملت مسؤولية بناء األهداف التربوية املطـورة يف  
  . دولة قطر

طرية اليت شكلت لبناء األهـداف التربويـة   ومن املالحظات اليت ميكن أن تسجل حول بنية اللجنة الق
  :وتطويرها ما يلي 

  :غلبة رجال اإلدارة يف بنية اللجنة  :1/1/2
رجال اإلدارة واملسؤولية العلمية أغلبية أعضاء اللجنة اليت شكلت لبنـاء األهـداف التربويـة     يشكل

 دراسة وحتليل األهـداف  وتطويرها، وهذا يقلل من فرص وإمكانية املشاركة الفعلية ألعضاء اللجنة يف
  . التربوية

وال بد لنا من القول يف هذا السياق أن بناء األهداف التربوية وتطويرها ليست مهمة إدارية بل هـي  
مهمة علمية بالغة األمهية واخلطورة ومثل هذه العملية حتتاج إىل توظيف متكامل جلهود علمية متفرغـة  

  . بالغة التنوع وعميقة التخصص
  :كيل جلنة تطوير األهداف التربوية على النحو التايل لقد مت تش

  مساعد وكيل الوزارة للشؤون التعليمية  *
  رة اخبري التطوير التربوي بالوز *
  مدير إدارة املناهج والكتب املدرسية  *
  رئيس توجيه املواد النفسية والفلسفية  *
  باحث تربوي بإدارة املناهج  *
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  وكيل جامعة قطر  *
  ربية أستاذ مناهج بكلية الت *

مخسة منهم يشغلون مناصب  تتكون من مثانية أعضاء يتضح من خالل استعراض بنية اللجنة أن اللجنة
إدارية هامة ومثقلة باملهمات، وهم بالضرورة ال يستطيعون التفرغ ألداء مهمة بناء األهداف التربويـة  

هذه املهمة فأستاذ اجلامعة فهناك أستاذ جامعي واحد وهو مع ذلك ليس متفرغا رمبا ملثل . بصورة كاملة
هذا وميكن القول نظريا أن اللجنة تضم متفرغا واحـدا  . كما هو معروف أيضا يشغل بواجباته اجلامعية

  . للعمل وهو الباحث التربوي بإدارة املناهج وهو باحث مل حتدد هوية امكاناته العلمية

  :غياب ممثلي الفعاليات العلمية االجتماعية يف اللجنة  :2/1/2
 يقال بأن قرار احلرب ليس من شأن العسكريني وحدهم وهذا األمر ينسحب على القـرار التربـوي   

العملية التربوية وهي شأن  فاألهداف التربوية تشكل العصب احليوي يف. يف جوانبه التخطيطيةوالسيما 
السياسـية  اجتماعي شامل ومن هذا املنطلق يتوجب حتقيق مشاركة اجتماعية واسعة لقطاعات احليـاة  

فالعالقة بني التعليم والتنمية عالقة وثيقة وشاملة ومن هنـا تعـد املشـاركة    . واالجتماعية واالقتصادية
الواسعة لرجال السياسة واألعمال واالقتصاد واإلعالم والكتاب يف إعداد السياسات التربويـة وحتديـد   

يف الواليـات املتحـدة   والسيما  نولوجيا األهداف التربوية تقليدا تربويا يف البلدان املتقدمة علميا وتك
األمريكية واليابان وفرنسا وبريطانيا، ويضاف إىل ذلك املناقشات العامة اليت تدور يف رحاب األحـزاب  

فالسياسة التربوية ليسـت  . السياسية والربامج التربوية اليت تطرحها هذه األحزاب يف محالا االنتخابية
   .جتماعي يأخذ طابعا مشولياشأنا تربويا فحسب بل هي شأن ا

ويف هذا السياق وانطالقا من هذا املعيار ميكن القول أن اللجنة اليت كلفت ببناء األهداف مل تأخذ بعني 
والسيما  االعتبار هذا اجلانب إذ ال جند حضورا ألي من املعنيني بالسياسة التربوية يف نسيج هذه اللجنة 

ن املعروف أن هذه الفئة االجتماعية غالبا ما متتلك رؤية متقدمة وم. رجال األعمال والصناعة والتجارة
  . نسبيا لطبيعة التطور االجتماعي واالقتصادي وهم غالبا ميلكون أفكارا مشحونة بطابع اجلدة واألصالة

ويضاف إىل ما سبق استبعاد األهايل والطالب أو من ميثلهم من نسيج اللجنة املعنية مع أن حضور هذه 
ومما ال شك فيه أن غياب هـذا  . االجتماعية يشكل تقليدا تربويا يؤخذ به يف أكثر البلدان املتطورة الفئة

التمثيل االجتماعي يؤدي إىل ضعف يف بنية النتائج وإىل غياب بعض األفكار املوضوعية والرؤية اجلـادة  
  . للواقع التربوي يف صلته بالتنمية االجتماعية الشاملة
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  : صصني يف جمال علم النفسغياب املتخ: 3/1/2
يف غياب املتخصصني يف جمال علم نفس الطفل وعلم النفس التربوي  يتمثل النقص الكبري يف بنية اللجنة

الذين يقع على عاتقهم وحدهم حتديد األهداف اخلاصة جبوانب النمـو النفسـي والعقلـي لألطفـال     
  . احل العمرية املختلفةواملتعلمني بصورة عامة وتوزيع أهداف هذا النمو وفقا للمر

  : أعضاء اللجنة يف العمل حمدودية مشاركة :4/1/2
ولكـن  . جيب من حيث املبدأ أن يتفرغ أعضاء اللجنة للعمل على قدم املساواة يف نشاطات اللجنـة 

وكما أشرنا سابقا فإن رجال اإلدارة قلما تسمح هلم ظروفهم باملشاركة الفعلية يف نشاط اللجان الـيت  
وتبدو هذه . فيها، وغالبا ما يتحمل بعض أعضاء اللجنة ،دون غريهم، أعباء العمل ومسؤوليتهيشاركون 

املالحظة جلية وواضحة ملن يقرأ الوثيقة اخلاصة باجراءات عمل اللجنة حيث يستشف بأن العمل قد وقع 
  . على كاهل بعض أعضاء اللجنة

األهداف التربوية املطورة يف يف وثيقة  حتت عنوان مرحلة إعداد األهداف) 16(جاء يف الصفحة رقم 
  :ما يلي دولة قطر وأسلوب وإجراءات تطويرها 

وهنا ميكـن  “ كلفت اللجنة أحد أعضائها بإعداد وثيقة شاملة لألهداف تصلح لالنتقاء واالختيار“ 
  : تسجيل املالحظات التالية

ها فأحد أعضاء اللجنـة أعـد   فعمل اللجنة كما يتبني من نص هذه العبارة يقع على عاتق أحد أعضائ
  . وثيقة شاملة لألهداف وأعضاء اللجنة شاركوا فيما بعد باالختيار

ومن مفارقات عمل اللجنة أن تقوم اللجنة نفسها بتكليف إدارة أخرى للقيام بعمل أساسي أو بالعمل 
  : ما يلي )16:ص 3البند رقم (داف خريطة تدفق األه“ جاء حتت عنوان. األساسي للجنة

لفت اللجنة إدارة املناهج والكتب املدرسية يف الوزارة بإعداد خريطة تدفق األهداف التربوية علـى  ك"
  "أساس ترابطها أفقيا ورأسيا وبعد إجناز اخلريطة جلميع األهداف أعادت اللجنة دراستها للتحقق منها

ف رمبا هي أهـم  فخريطة تدفق األهدا؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي قامت به اللجنة
عمل جيب على اللجنة أن تقوم به ألن عملية اشتقاق األهداف وإجياد حلمة الترابط الرأسـي واألفقـي   

  . مسألة منهجية بالغة التعقيد واألمهية وليس من اختصاص إدارة املناهج والكتب املدرسية
ناقشات حرة ومنهجية فبناء األهداف عملية شاقة حتتاج إىل عمل علمي مضين وإىل دراسات واسعة وم
  . عمل متطورة وال ميكن لألمر أن يكون جمرد حشد جمموعة أهداف ينتقى منها
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فاألهداف متثل . واألهداف تبىن على مبدأ احلاجة وال توجد هناك أهداف جاهزة ميكن االختيار من بينها
م بناءها اعتباطا وفقا منظومة أولويات سياسية واجتماعية وتارخيية وال ميكن بأي حال من األحوال أن يت

   .ملبدأ األهداف اجلاهزة
إجراءات إعداد األهداف التربوية  ميكن أن نستشف بناء على جممل اجلهود املنهجية اليت وظفت يف قراءة

  :ونتائجه أن العمل قد مت على النحو التايل 
 عرضـت هـذه   قام أحد أعضاء اللجنة بتدوين قائمة من األهداف اليت تضج ا الكتب والوثائق مث

زمن املؤكد أن هذه الطريقة خمالفة . األهداف على اللجنة وقامت اللجنة بعملية اختيار األهداف املناسبة
  . وبصورة كلية ملنهج وطرائق بناء األهداف

ولكي نقدم صورة موضوعية لطبيعة صوغ األهداف كان يترتب على اللجنة من حيث املبدأ أن تعمل 
  : وفقا هلذه الصورة كنموذج
يف جلان فرعية تكلف كل منها بدراسة جانب من جوانب عملية بناء األهـداف   يتوزع أعضاء اللجنة

تكليف جلنة فرعية بصوغ األهداف وفقا ملبدأ احلاجات التنموية، مث تكليف جلنة فرعية ثانية بوضع : مثل
تجيب للتحديات اليت تواجه األهداف اليت تليب حاجة التالميذ واملتعلمني، مث جلنة لوضع األهداف اليت تس

  . بعده جتتمع هذه اللجان لوضع الصيغة النهائية بعد املداولة واملناقشة ..اتمع يف املستوى الوطين اخل
وعلى هذا األساس يبىن الشك يف معطيات ونتائج العمل الذي قدمته اللجنـة إذ ميكـن القـول أن    

إن : وبعبارة أخـرى ميكـن القـول   . مست الحقااإلجراءات املعتمدة تقلل من أصالة األهداف اليت ر
  ؟ األهداف التربوية املطورة مل تبىن على أسس منهجية صادقة ومشروعة

  :إجراءات بناء األهداف : 2/2

  : ترتيب األهداف :1/2/2
إىل قصور  - 1982يف معرض نقدها لألهداف التربوية املعتمدة يف عام  -مع أن اللجنة قد أشارت 

قعت يف دوامة هذه اإلشكالية بصورة ملفتة للنظر وذلك عندما حاولـت تـاليف هـذا    الترتيب فإا و
إىل االفتراض بأن واحدا مـن   تقود هذه املالحظة املتكررة(القصور؛ لقد كلفت اللجنة أحد أعضائها 

بإعادة ترتيب األهداف وفقا ألكثر الطرق شيوعا )  أعضاء اللجنة قد قام بالعمل مبفرده على األرجح
لجنة مل حتدد مـا أكثـر   لفإن ا“ أكثر الطرق شيوعا“ ولكن مع تكرار هذه العبارة. تيب األهدافلتر

وهنا يربز نوع من الضعف املنهجي يف العمل إذ ال يوجـد طـرق   . الطرق شيوعا يف ترتيب األهداف
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. شائعة يف الترتيب بل يوجد سلم أولويات لكل جمتمع تتحدد على أساسه أولويات تصنيف األهـداف 
كما يوجد هناك سلم أولويات علمي يف تنسيق األهداف وفقا ملراحل منو الطفل وهذا ما ال جنـده يف  

  . تصنيف األهداف املطورة
باختصار ال يوجد هناك معيار علمي واضح لترتيب األهداف وال يعرب الترتيب الذي انتظمـت فيـه   

  . األهداف عن أية غاية منهجية

  :مصادر اشتقاق األهداف : 2/2/2
  :تنبع األهداف من مناهل متعددة أبرزها 

  العقائد الدينية السائدة   -
   .الواقع االجتماعي مبا ينطوي عليه من مشكالت وحتديات  -
من التوجهات السياسية القائمة اليت تنظم يف قوانني وأحكام ومراسيم سياسية ناظمـة للعمليـة     -

   .التربوية
   .يف ميدان احلياة التربوية التجارب اإلقليمية والعربية والعاملية  -
واقع الطفرات الثقافية والتكنولوجية والعلمية اليت يتوقع والسيما  التحديات االجتماعية املستقبلية   -

   .أن يشهدها القرن احلادي والعشرون
وعلم نفس الطفولة واملرهقة اليت حتـدد   التربويعلم النفس معطيات والسيما  ، معطيات علم النفس -

ت النمو وترسم صورة احلاجات النفسية والعقلية واالنفعالية األساسية للطفولة واملراهقة والشباب قانونيا
  . والكهولة والشيخوخة

املشكالت التربوية واالجتماعية احمللية اليت تواجه اتمع مثل األمية والتسـرب واخنفـاض الكفايـة     -
  . واحندار مستوى املناهج وعدم كفاية املعلمني

ار ميكن القول أن األهداف جيب أن تعرب عن جوانب متعددة للوجود اإلنسـاين واالجتمـاعي   وباختص
  : وهي معنية يف أن تعكس يف إطار توجهاا اجلوانب التالية

   .حاجات الفرد النفسية واالجتماعية والعقلية واالنفعالية واجلسدية 
   .العقائد والسياسات والقيم االجتماعية السائدة 
  . يف جمال التطور العلمي والتكنولوجيوالسيما  مية االجتماعية احلالية واملستقبلية حاجات التن 
  . املشكالت والتحديات االجتماعية والتربوية اليت يواجهها اتمع 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو إىل أي حد استطاعت وثيقة األهداف املطورة أن تعكـس هـذه   
  التوجهات يف ثناياها ؟

وهنا تكمن . 1982لجنة من مبدأ قصور مصادر اشتقاق األهداف يف الوثيقة املعتمدة عام انطلقت ال
كربيات املغالطات املنهجية اليت وقعت فيها اللجنة إذ يبدو أن اللجنة مل تقرأ بصـورة جديـة وثيقـة    

  .1982األهداف التربوية اليت مت اعتمادها يف عام 
أكثر تكامال  1982تقاق وثيقة األهداف التربوية املعتمدة يف تبني املقارنة بني الوثيقتني أن مصادر اش

لنجري هذه املقارنة  1991يف مضامينها ولغتها وبناءها املنهجي من هذه املصادر اليت اعتمدت يف وثيقة 
  : بني الوثيقتني

  )6(1991 وثيقة األهداف التربوية املقترحة لعام  )5(1982وثيقة األهداف التربوية املعتمدة لعام
  العقيدة اإلسالمية  -1  العقيدة اإلسالمية  -1
  العروبة  -2  العروبة  -2
    التحديات اليت تواجه اتمع القطري -3
املبادئ االجتماعيـة السـائدة يف اتمـع     -4

  القطري 
  

    املبادئ االقتصادية السائدة يف البالد  -5
    املبادئ الثقافية السائدة يف البالد  -6
  املعاصرة  -3  اح على العامل اخلارجي االنفت -7
التغريات السياسية واالجتماعية اجلاريـة يف   -8
  قطر

  

  اتمع اخلليجي  -4   
  خصائص منو الفرد  -5  

                                           
لقطرية، تقرير دولة قطر حول السياسة واألهداف التربوية يف ضوء استراتيجية تطوير التربيـة العربيـة،   انظر وزارة التربية والتعليم ا 5

  ). 7-3: صص.(1/1983/ 12-9دراسة مقدمة إىل ندوة دراسة السياسات واألهداف التربوية يف الوطن العريب، الدوحة من 
  ). 6-1: صص. (1993 دولة قطر وأسلوب وإجراءات تطويرها إبريل وزارة التربية، وثيقة األهداف التربوية املطورة يف: انظر  6
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أكثر متاسكا ومنهجية وتنوعا من هـذه   1982يبني اجلدول السابق أن املصادر اليت اعتمدت يف عام 
تركز على أمور بالغـة األمهيـة    1982حظ أن وثيقة ويال. 1991اليت اعتمدت يف مصادر أهداف 

والسيما حتديات اتمع القطري، والواقع االقتصادي واالجتماعي  1991واخلطورة مل تذكر يف وثيقة 
   .للمجتمع القطري

يف قطر تقدير املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1982لقد نالت األهداف التربوية املعتمدة لعام 
لقد بينت الدراسة الـيت   .استراتيجية تطوير التربية العربية ي تعكس يف توجهاا املبادئ اليت أعلنت يففه

أجرا املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول اخلطط التربوية يف الوطن العريب يف ضوء اسـتراتيجية  
ء وزارات التربية العرب املنعقد يف تونس تطوير التربية العربية، واليت قدمت يف االجتماع اخلامس لوكال

أن منظومة األهداف التربوية يف قطر قد تفردت يف اشتماهلا علـى أبعـاد   ، 1987يوليو  13 -11
االستراتيجية العربية كاملة حيث اشتملت على املبدأ اإلنساين، واملبدأ اإلمياين، واملبدأ القومي، واملبدأ 

دأ التربية للعلم، مث التربية للعمل، ومبدأ التربية للقوة والبنـاء، مث  التنموي، واملبدأ الدميقراطي، ومب
  . )7(مبدأ األصالة والتجديد، ومتثل هذه املبادئ مبادئ استراتيجية تطوير التربية العربية

قد بنيت على ضوء الينـابيع   1982املعتمدة عام  وجتدر اإلشارة يف هذا السياق أن األهداف التربوية
يف بنـاء   1982ومن املصادر اليت اعتمدا وثيقة األهداف التربوية لعـام  . هداف التربويةاملنهجية لأل

  : )8(األهداف التربوية ما يلي
واقع احلياة االقتصادية واالجتماعية القطرية بأبعادها املختلفة واملبينة يف الوثيقة يف سبعة عوامل مبينـة   -

  .)9(يف الوثيقة 
- 10(تمع القطري مع حتديد طبيعة هذه التحديات وأنواعها بصورة مفصلةالتحديات اليت تواجه ا(.  
  العقيدة اإلسالمية  -
  العروبة  -
  اتمع اإلنساين  -

                                           
يف املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اخلطط التربوية يف الوطن العريب يف ضوء استراتيجية تطوير التربية العربية، ورقـة مقدمـة    7

  . 1987يوليو  -11االجتماع اخلامس لوكالء وزارات التربية العرب 
وزارة التربية والتعليم القطرية، تقرير دولة قطر حول السياسة واألهداف التربوية يف ضوء استراتيجية تطوير التربيـة العربيـة،   انظر 8

  .1/1983/ 12-9دراسة مقدمة إىل ندوة دراسة السياسات واألهداف التربوية يف الوطن العريب، الدوحة من 
  ). 3:ص.(املرجع السابق 9

  ) 4:ص(املرجع السابق  10
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األسرة واألمومة والطفولـة وتكـافؤ الفـرص    : املبادئ االجتماعية السائدة يف اتمع القطري وهي -
   .التعليمية

  الوضع االقتصادي السائد يف البالد  -
   .املبادئ الثقافية اليت تسود يف اتمع -

تبني املصادر السابقة املعتمدة يف بناء األهداف أن معدي األهداف اعتمدوا أسلوبا منهجيا متكامال إىل 
   .حد ما يف عملية بناء األهداف

، وميكن 1991مالحظات عديدة حول خارطة مصادر اشتقاق األهداف املطورة لعام  وميكن تسجيل
تنطوي اموعة األوىل على نسق من املالحظـات اجلوهريـة   : ث جمموعات من املالحظاتتوجيه ثال

والنوعية، بينما تنطوي اموعة الثانية على جمموعة من املالحظات املنهجية وأخريا جمموعة املالحظـات  
   .اليت تتعلق بالصياغة

  :أسلوب عرض مضامني مصادر األهداف : 3/2/2
تعرض الوثيقة على سـبيل  . عرض مضامني املصادر أو األهداف املشتقة منهاال يوجد منهج واحد يف 

وهي على خـالف ذلـك تعـرض    ، أهدافا إجرائية بشكل مباشر العقيدة اإلسالمية املثال حتت عنوان
  .العروبة مكونات االنتماء العريب حتت عنوان

ـ  تتداخل املعطيات ويغيب )11( اتمع اخلليجيوحتت عنوان   تعـرض  : ورة واضـحة  التنسيق بص
مكونات االنتماء اخلليجي من جهة وتشتق األهداف من جهة ثانية وهذا يعين أن املكونات تتداخل مع 

  .األهداف ويضاف إىل ذلك أن بعض األهداف ال صلة له باتمع اخلليجي
اف تربوية إىل احلدود الدنيا ليس من أجل منهج لبناء أهد، يف هذا املستوى، وباختصار حتتاج الوثيقة 

   .بل من أجل احلدود الدنيا لصياغة منطقية

  :قصور األهداف : 3/2
واتمع اخلليجي، وخصـائص منـو    العقيدة السالمية، والعروبة: حددت اللجنة مصادر أهدافها وهي

: اف واليت أشرنا إليها سابقا مثـل وعلى الرغم من غياب بعض أهم مصادر بناء األهد .الفرد، واملعاصرة

                                           
  ). 4:ص (، 1993انظر وثيقة األهداف التربوية املطورة يف دولة قطر وأسلوب وإجراءات تطويرها، إبريل  11
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والتحديات االجتماعية، واملشكالت االجتماعية والتربوية هلذا اتمع، ميكن  اتمع القطري، خصوصية
  ؟ إىل أي حد أخذت اللجنة مبعطيات هذه املصادر: طرح السؤال التايل

  :اجملتمع اخلليجي :1/3/2
أخـذت   يشكل اتمع اخلليجي أحد أهم مصادر اشتقاق األهداف التربوية بالنسبة للجنة ولكن هل

  اللجنة خبصوصية اتمع اخلليجي ؟
إذ مل تأخـذ بعـني االعتبـار     مما يؤسف له أن اللجنة جتاهلت ما ال ميكن أن يقع يف دائرة التجاهل

القرارات التربوية اليت اختذها الس األعلى لدول جملس التعاون يف دورته السادسة اليت عقدت يف مسقط 
 عن البيان أن هذه الدورة تعد من أبرز األحداث والفعاليـات  وغين. 1985نوفمرب عام  6إىل  3من 

لقد جاء يف طليعة . التربوية اليت شهدا دول جملس التعاون واليت تعد معلمة هامة يف جمال بناء األهداف
األهداف والوسائل الكفيلـة بتحقيـق دور   : قرارات الس األعلى لس التعاون اخلليجي حتت عنوان

لقد أكدت هـذه  . )12(تعليم يف مقابلة احتياجات خطط التنمية والتكامل لدى جملس التعاون التربية وال
وجيدر أن نشري إىل أهم . القرارات على جوانب عديدة ال جند هلا أي حضور يف وثيقة األهداف املطورة

  :القرارات اليت صدرت عن هذه الدورة 
   .)االبتدائي واملتوسط (يم التعليم اإللزامي العمل على حتقيق حد أدىن من التعليم للجميع بتعم -
   .االلتزام مبحو األمية الشامل -
   .تنمية القدرة على اإلبداع والتفكري املستقل -
   .اعتبار التعليم مهنة ختصصية -
  . ربط التعليم بالعمل واملؤسسات التعليمية مبؤسسات اإلنتاج -
   .يةربط التعليم الثانوي والعايل مبتطلبات التنم -
   .توفري القاعدة األساسية للبحث العلمي والتعامل مع التكنولوجيا-
   .تعريب التعليم العايل واجلامعي -
   .تنمية روح املواطنة والوالء وااللتزام بالدفاع عن الوطن من خالل التربية العسكرية -

                                           
الس األعلى لدول جملس التعاون، األهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم يف مقابلة احتياجات خطـط التنميـة    12

  .1985نوفمرب عام  6إىل  3ادسة، مسقط من والتكامل لدى جملس التعاون، الدورة الس
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: وال سيما اف املطورةغياا يف وثيقة األهدلقد سجلت هذه األهداف على الرغم من أمهيتها الكبرية 
  .. إلزامية التعليم، وجمانية التعليم، وربط التعليم بالعمل ،والبحث العلمي، والتربية الوطنية اخل

لقد لقيت قرارات الس األعلى لدول جملس التعاون اخلاصة باألهداف والوسائل التربويـة الكفيلـة   
وأشادت وزارة التربية والتعليم . بوي يف دولة قطربتحقيق التنمية اهتماما كبريا يف الوسط السياسي والتر

القطرية بأمهية هذه األهداف وعملت على سن التشريعات الضرورية لتنفيـذ األهـداف املـذكورة يف    
لقد جاء يف املذكرة اليت قدمها السيد وزير التربية والتعليم إىل جملـس الـوزراء   . قرارات الس األعلى

  :يف قرارات الس األعلى لس التعاون اخلليجي املشار إليها ما يلي بشأن األهداف املشار إليها 

  : ترى وزارة التربية والتعليم ما يلي
املوافقة على األهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم يف مقابلة احتياجات خطـط  -1

   .عيالتنمية والتكامل لدول جملس التعاون واخلاصة بالتعليم دون اجلام
تتوىل وزارة التربية والتعليم إعداد مشروعات التشريعات الالزمة والتقدم ا إىل جملس لـوزراء    -2
  .13”املوقر

ومن الغرابة مبكان أن يكون اهتمام الوزارة منصبا على أمهية هذه املعطيات اخلاصة بقرارات الـس  
طورة يف الوقت الذي مل تستشعر فيـه هـذه   األعلى املشار إليها يف الفترة نفسها لعمل جلنة األهداف امل

اللجنة أمهية هذا احلدث التربوي وهي جلنة منبثقة من صميم وزارة التربية والتعليم ال بل من عدد مـن  
   .املسئولني يف هذه الوزارة

  :تقرير فريق اخلرباء  :2/3/2
نسـكو حـول أمهيـة    تقرير خرباء اليو لقد جتاهلت الوثيقة التوصيات اليت جاءت يف طليعة توصيات

االقتصادي، وجاءت هـذه   -استيعاب االجتاه العام للدولة بالنسبة للتعليم ووضعه يف سياقه االجتماعي 
دستور البالد علـى   ، حيث ينص14من التوصيات ) 1/1(التوصية يف طليعة توصياته وحتديدا يف البند 

   .لزاميتهاجمانية التعليم و

                                           
األهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم يف : وزارة التربية والتعليم، مذكرة للعرض على جملس الوزراء املوقر بشأن  13

  .12/12/1990، تاريخ 1264-6/411مقابلة احتياجات خطط التنمية والتكامل لدول جملس التعاون اخلليجي، رقم 
  ). 43:ص. (1993وزارة التربية، وثيقة األهداف التربوية املطورة يف دولة قطر وأسلوب وإجراءات تطويرها إبريل : انظر   14
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حيـث   املشاركة االجتماعية الواسعة يف بناء األهداف التربويـة وقد أكد تقرير اليونسكو على أمهية 
  :نصت املادة الثانية من التوصيات على ما يلي 

، حتقيق أكرب مشاركة ممكنة يف وضع السياسة التربوية وصياغتها وكذلك األهداف التربويـة ) 2( 
ارة واجلامعة واملنـتفعني  حبيث تتسع املشاركة لتشمل القائمني على العملية التعليمية يف مستوى الوز

  .  “15ا من طالب وأولياء أمور ومؤسسات اجتماعية واقتصادية
ومع أمهية هذه التوصية وضرورا يف جمال صياغة األهداف فإن اللجنة كانت حمدودة ومل تشمل غـري  

  :مل علىوغين عن البيان أنه كان جيب تشكيل جلنة موسعة تش. عدد كبري من اإلداريني يف وزارة التربية
أولياء الطالب، واملتعلمني، وخرباء يف علم النفس، بعض رجال السياسة، بعض رجـال االقتصـاد،   

وقد استحسن فريق اخلرباء االستعانة أيضـا  . وبعض رجال اإلدارة وبعض الفعاليات االجتماعية األخرى
  . خبربة خارجية

وليس باإلمكان تقدمي . خرباء اليونسكو ومل تأخذ اللجنة أيضا بأغلب التوصيات الواردة يف تقرير فريق
  . صورة مفصلة ولكن ميكن اإلشارة إىل بعض النقاط النموذجية

وممـا  . يتضمن التقرير توصية تؤكد أمهية املواءمة بني التعليم وحاجات القطري الراهنـة واملسـتقبلية  
   .يؤسف له أن اللجنة مل تضع هدفا واحدا يناسب هذا التوجه

ة األهداف ما يستجيب للتوصيات اليت تتصل باإلدارة أو التكامل بني االجتاهـات  وال جند يف منظوم
  . الية والقومية والدولية يف رسم األهداف التعليمية

  : التوجهات السياسية للبالد: 3/3/2
الدستورية لدستور  النصوصوالسيما  لقد جتاهلت الوثيقة املصادر األكثر أمهية يف عملية بناء األهداف 

والنظـام   1970النظام األساسي املؤقت الصـادر عـام   (لقد أكد دستور البالد (لبالد يف دولة قطر ا
بصورة صرحية وعلنية على مبدأ التعليم للجميع وتكافؤ الفـرص   ) 1972األساسي املؤقت املعدل عام 

   .التعليمية
التعلـيم  : األساسي املعدل يلـي  والنظام من النظام األساسي املؤقت )أ(جاء يف املادة الثامنة يف الفقرة 

دعامة من دعائم رقي اتمع ورفاهه، وهو حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام 

                                           
: ص(،1990حزيـران  /وزارة التربية والتعليم، تقومي النظام التعليمي يف دولة قطر وتطويره، تقرير فريق خرباء اليونسكو، الدوحة  15

43 .(  
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هذه . )16(التعليم أداة الثقافة تكفله الدولة وترعاه: ما يلي) ب(وجاء يف الفقرة . وجمانيته يف كل املراحل
  : ني مهاالنصوص اليت تؤكد على أمرين أساسي

  جمانية التعليم  *
  إلزامية التعليم  *

وعلى الرغم من األمهية والوضوح يف مسأليت إلزامية التعليم وجمانيته تشهد وثيقة األهداف املطورة على 
  . والزاميتهغياب جمانية التعليم 

ف التربويـة  بصورة واضحة يف وثيقة األهـدا  والزاميتهإنه ملن األمهية مبكان أن يشار إىل جمانية التعليم 
فاألهداف العامة تشكل الضمانة املشروعة لعملية توجيه احلياة التربوية وتسديد  .العامة وبصورة إجرائية

يف نصـوص   والزاميتـه ن من األمهية مبكان إيراد البنود اخلاصة مبجانية التعلـيم  اوك .خطواا األساسية
ومن هذا املنطلق ميكن . عليا للسياسة القطريةاألهداف تيمنا مبا هو وارد يف دستور البالد والتوجهات ال

  : إدخال البندين التاليني يف نص األهداف التربوية وذلك على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر
   .يكون التعليم يف دولة قطر إلزامي جلميع األطفال حىت اية املرحلة اإلعدادية* 
ة حيث تقوم الدولة بتوفري حاجات املـتعلمني التربويـة   يكون التعليم جماين حىت اية املرحلة الثانوي* 

   .والتعليمية املختلفة
لقد أولت الدولة واجلهات املختصة أمهية كبرية ملسألة إلزامية التعليم وجمانيته حيـث أعـدت وثيقـة    

جاء يف مشروع القـانون يف  . ينص صراحة على إلزامية التعليم وجمانيته 1991مشروع قانون يف عام 
  :ما يلي  ة األوىلاملاد

الذين يكملون السادسة مـن العمـر    -ذكورا وإناثا  -يكون التعليم إلزاميا جلميع األطفال القطريني 
من التعليم العام أو مـا يعادلـه، أو   ) الصف التاسع (ويستمر اإللزام حىت اية املرحلة اإلعدادية (...) 

  .إكمال الثامنة عشرة من العمر
لتؤكد على جمانية التعليم املطلقة حيث ورد يف هـذه   من مشروع القانون املقترح وجاءت املادة الثانية

  :املادة ما يلي 
يكون التعليم اإللزامي جمانيا جمانية مطلقة وتلتزم الدولة بتوفري مجيع الكفايات البشرية الالزمة للعمليـة  

ت، وكتب ووسائل تقنية وكـل  املادية من مبان مدرسية وأجهزة ومعدات وأدوا واإلمكانياتالتعليمية، 

                                           
مث النظام األساسي املؤقت املعدل للحكم . 1970ساسي املؤقت للحكم يف قطر املنشور يف اجلريدة الرمسية يف العدد الرابعالنظام األ 16

  . 1972يف قطر املنشور يف اجلريدة الرمسية يف العدد اخلامس 
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ما حيقق جناح التعليم اإللزامي، كما تلتزم الدولة بتأمني الرعاية الشاملة لألطفال يف السن السابقة علـى  
  .)17(اإللزام

مما سبق يتبني أن النصوص الدستورية األساسية للبالد تؤكد على إلزامية التعليم وجمانيته، وهذه اانية 
ستراتيجيات تطوير التربية العربية، ويف أكثر البلدان العربية ،ويف غالـب البلـدان   واإللزامية مؤكدة يف ا

الغربية، ومع ذلك فإن وثيقة األهداف املطورة تتجاهل هذه املسألة متجاهلة بذلك دستور البالد وقوانينه 
  . الدستورية

ة تضع مسألة جمانية التعلـيم  وال بد من اإلشارة يف هذا السياق إىل أن استراتيجية تطوير التربية العربي
جاءت مسألة دميقراطية التعليم وجمانيته يف طليعة توصيات  حيث، يف صدارة األولويات التربوية والزاميته

ينـاير   11-9ندوة السياسات واألهداف واخلطط التربوية يف الوطن العريب اليت عقدت يف الدوحـة  
ة الثالثة بني التوصيات تلتها توصية التعليم اإللزامـي  احتلت توصية دميقراطية التعليم املرتب ، وقد1983

   .18يف التوصية الرابعة
: والزاميتـه األساسية مسألة جمانية التعلـيم   أوليااالتجارب التربوية العاملية املتقدمة ما زالت تضع يف 

  . الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، بريطانيا، كندا، سويسرا، اليابان
، إذ يكشف واقـع التعلـيم يف دول   والزاميتهة تؤكد أيضا على أمهية مبدأ جمانية التعليم الدول اخلليجي

  : اخلليج العريب أن أحدث السياسات التربوية هلذه الدول تتمحور حول قضايا ثالثة هي
  دميقراطية التعليم   *
  حتديث التعليم  *
  . )19(املنتج  الربط بني التعليم والعمل  *

مصر، املغرب، ليبيا، السودان، تونس، (ربية لتطبيق مبدأ إلزامية التعليم وجمانيته وتتجه أغلب البلدان الع
  ). سوريا، عمان، البحرين

                                           
  . بشأن إلزامية التعليم 1991لسنة (...) وزارة التربية والتعليم القطرية، مشروع قانون  17
وزارة التربية والتعليم القطرية، ندوة نتائج دراسة  السياسات  واألهداف واخلطط التربوية يف الوطن العـريب، التقريـر النـهائي     18

  .1/1983/ 12-9والتوصيات  الدوحة من 
  . 1984ياض مكتب التربية العريب لدول اخلليج العريب، اإلصالحات التربوية، مطبعة مكتب التربية لعريب لدول اخلليج، الر 19
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غياما يف وثيقـة األهـداف    والزاميتهوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ملاذا سجل مبدأا جمانية التعليم 
زن بقوة يف اغلب املصادر ويف أكثـر  مع أن التأكيد على هذين املبدأين ي. 1991التربوية املطورة لعام 
  التجارب التربوية ؟

  . خصوصية اجملتمع القطري: 4/3/2
يشري مفهوم اخلصوصية إىل السمات واخلصائص االجتماعية اليت يتفرد ا جمتمع ما عـن اتمعـات   

به مـن  ميكن القول أن خصوصية اتمع القطري تتمثل يف منظومة ما يتفرد  ومن هذا املنطلق .األخرى
   .خصائص ومسات ومشكالت وحتديات

من أبرز مظاهر قصور األهداف التربوية املطورة أا جتاهلت خصوصية اتمع القطري والتحـديات  
تلح على هذا اجلانب وختصص له أربعة بنود  1982سبق وبينا أن األهداف املعتمدة عام (اليت يواجهها 

   .)من خصوصيات  تشمل جوانب احلياة القطرية مبا تنطوي عليه
وتتجلى هذه اخلصوصية يف نسق املشكالت والتحديات التربوية واالجتماعية واالقتصادية اليت تواجـه  

التسرب، الرسوب، ضعف نوعية التعليم، ضعف الكفايات اخلارجية والداخليـة،  : اتمع القطري مثل
  20..املشكالت اإلدارية اخل

وهي التوصية  )1/2(أكدت على أمهية هذا اجلانب يف البند ويضاف إىل ذلك أن توصيات جلنة اخلرباء 
تعزيز االجتاه إىل املواءمة بني التعليم وحاجـات اتمـع القطـري الراهنـة     “: اليت تنص على ما يلي

  . )21("واملستقبلية

                                           
فعندما يعاين النظام التربوي من .  تجيب للمشكالت اليت يواجهها النظام التربوي يف قطرسميكن على سبيل املثال تصميم أهداف ت 20

اخنفاض نسبة الكفاية الداخلية أو اخلارجية بصورة كبرية ميكن صياغة أهداف تربوية حتدد ما يتوجب فعله ملواجهة هذه املشكلة، 
اجه النظام التربوي على سبيل املثال من نسب عالية من تسرب التالميذ والطالب أو من نسب عالية من الرسوب ميكن حتري فعندما يو

ومن أجل املزيد من الوضوح ميكن يف هذا الصدد .   األسباب ومن مث صياغة أهداف تربوية قادرة على جتاوز حدود الضعف والقصور
: هدفا تربويا ينص على ما يلي  2000هذا امليدان، لقد ورد يف األهداف التربوية األمريكية لعام  اإلشارة إىل التجربة األمريكية يف

هذا اهلدف تعبريا عن تداعي مستوى  ويأيت.  2000جيب حتقيق تفوق الطالب األمريكيني يف مادة الرياضيات والعلوم قبل حلول عام 
ن خصوصيات الواقع التربوي يف الواليات املتحدة األمريكية اليت تتمثل يف الطالب األمريكيني يف مادة الرياضيات وهذه واحدة م
  .  حتدي ضعف حتصيل الطالب يف مادة الرياضيات والعلوم

، 1990وزارة التربية والتعليم القطرية، تقومي النظام التعليمي يف دولة قطر وتطويره، تقرير فريق خرباء اليونسكو، الدوحة، حزيران  21
  ). 43: ص(
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كبريا مـن  وتفيض الساحة التربوية واالجتماعية القطرية بعدد كبري من الدراسات اليت ترصد حجما 
وتدور أغلب . أو يف جماالت أخرى، سواء أكان ذلك يف ميدان التعليم والتربية، ت املستفحلةاملشكال

اإلهدار التربوي من تسرب ورسوب، ومسألة األمية، ومسألة املربيات، : هذه الدراسات واألحباث حول
الدراسـي،   واإلدارة، واملعلمني، واملناهج، ومشكلة عزوف الشباب القطري عن مهنة التعليم، والتأخر

وتعليم الكبار، واجتاهات اآلباء واألبناء حنو التعليم الفين، وطرق التدريس، وكان جيب على اللجنـة أن  
   .جتاوز هذه املشكالت تصوغ بعض األهداف اليت تعكس إىل حد كبري تطلعات اتمع القطري حنو

  :التحديات املستقبلية : 5/3/2
التحوالت النوعية اجلارية يف مستوى احلياة والسيما  ، تمع اإلنساينالتحديات املستقبلية اليت تواجه ا
كانت هذه التحديات وما زالت هاجسا يقـض مضـاجع   لقد . العلمية والتكنولوجية بصورة مستمرة

هذا وتشري البيانات أن أغلب البلدان املتطورة تعيد النظر يف  .السياسيني والتربويني يف مجيع بلدان العامل
تها التربوية وتعمل على تطويرها من أجل مواجهة التحديات املسـتقبلية يف جمـاالت احليـاة    بنية أنظم
فالعامل املعاصر يتعرض لصدمات تغري نوعية تؤدي إىل عملية تصـدع يف الـوعي والوجـود    . املختلفة
ريـة  وتبني الدراسات اجلارية يف هذا اال أن السمات األساسية للعصر القـادم هـي الفو  . واالنتماء
فأمواج التغريات العاصفة أمواج . )23(والتسارع يف مستوى الثقافة واالتصال والتكنولوجيا  )22(والزوالية
واتمع الذي يريد االستمرار يف الوجود عليه أن يعلو هذه األمواج ال أن يترنح حتت هجماـا  ، عاتية
أولوياته أمهية التحـديات املسـتقبلية    وهذا يعين بالضرورة القصوى أن اتمع الذي ال يأخذ يف. العاتية

سيتعرض بالتأكيد لاليار والتداعي ولن يكتب له أن يسجل حضوره يف عامل األقوياء وجمتمع احلضارة 
   .املستقبلية

                                           
الزوالية مصطلح مستخدم لإلشارة إىل ما يعتري اتمع من تغريات سريعة تؤدي إىل ظهور زوال سريع لبعض جوانب احلياة  22

بسرعة مثل أنظمة احلاسوب حيث  اواختفائهالثقافية واالجتماعية والتكنولوجية، ومثال ذلك ظهور أنظمة تكنولوجية لفترة زمنية 
صناعية واختفائها بسرعة، ومثل ظاهرة  شركاتتقدم اإلنتاج وظهور أنظمة مقتدرة، ومثل ظهور  بسرعة هائلة مع هتزول بعض أنواع

فما يكاد زي ما أن يولد حىت خيتفي بسرعة هائلة، وميكن اإلشارة أيضا إىل البىن املادية مثل ظهور وزوال املصانع واملعامل، مثل  األزياء
  .. اخل … ظهور بعض الوظائف واختفائها

  . 1990، ترمجة حممد علي ناصيف، ضة مصر، القاهرة، »املتغريات يف عامل الغد: لفني توفلر، صدمة املستقبلآ )2( 23
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وشكل هـذا األمـر   ، لقد أكدت توصيات جلنة اخلرباء على أمهية اجلانب املستقبلي يف بناء األهداف
من حماور استراتيجية تطوير الثقافة العربية ومع ذلك مل يسجل هذا اجلانب هاجس الدول املتقدمة وحمورا 

  . حضوره يف وثيقة مصادر األهداف التربوية يف الوثيقة اجلديدة
هذا وتؤكد استراتيجيات التربية العربية وقرارات الس األعلى لدول التعاون اخلليجي والدراسـات  

التربية املسـتقبلية  مهية دمة والتجارب العاملية مجيعها اليوم على أوالبحوث اجلارية ومشاريع البلدان املتق
وخصوصية التربية اليت ميكنها أن تليب مقتضيات الوجـود يف  ، آخذة بعني االعتبار أمهية العصر القادم

وإذا كانت الوثيقة قد حملت تلميحات بسيطة حول هذه القضـية فإنـه ملـن    . القرن الواحد والعشرين
ن إبراز هذا اجلانب يف صيغة أهداف واضحة وصرحية قائمة على أسـاس وعـي عميـق    الضرورة مبكا

  . بالتغريات املستقبلية واملشكالت اليت تطرحها مثل هذه الطفرات القادمة

  :خالصة : 6/3/2
وباختصار ميكن القول بأن الوثيقة جانبت إىل حد كبري منظومة من األولويـات والـيت تتمثـل يف    

التربية العربية اليت متثل خالصة جتارب البلدان العربية واخلرباء العرب يف ميدان التربية  استراتيجيات تطوير
وغياب التجـارب العامليـة يف    التجارب العربية يف جمال بناء األهداف ويضاف إىل ذلك أمهية. والتعليم

  . ميدان بناء األهداف التربوية واستراتيجياا
خصوصية اتمع القطري مبا تنطوي عليه هذه والسيما  در األساسية إن جتاهل الوثيقة ملثل هذه املصا

اخلصوصية من اعتبارات سياسية واجتماعية يقلل من أمهية العمل الذي قامت به اللجنة برمته وجيعل من 
بنية األهداف املرسومة يف هذه الوثيقة بنية هشة ال تعرب عن طموحات اتمع القطري واجتاهاته احلقيقية 

لقد جتاهلت الوثيقة حىت الدراسات واألحباث العلمية املتعـددة الـيت   . النمو وحتقيق رسالته املنشودةيف 
أجريت يف اتمع القطري وذلك خالل السنوات املنصرمة وهي علـى غايـة األمهيـة واخلصوصـية     

  . والشمول

  :مالحظات حول أسلوب صياغة مصادر األهداف: 4/2
وعلـى  . ها وبالتايل فإن عيوب الشكل هي انعكاس لعيوب املضمونيعكس الشكل مضامينه ويعرب عن

هذا األساس ميكن القول إن املالحظات اليت تسجل هنا تأيت تعبريا عن اخللل الكبري الذي تعانيه منهجية 
هذا وميكن . بناء األهداف املعتمدة وعن القصور اهلائل الذي يعتري املضامني احلقيقية لبنية هذه األهداف

  :عيوب الصياغة فيما يلي  تفنيد
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  : اللغة اخلطابية: 1/4/2
عرضت هذه املصادر ومضامينها بأسلوب خطايب تسيطر عليه التداعيات اللفظية مـن سـجع     
العروبة رابطة الدم واألصول واجلوار بني أبناء األمـة  : لقد ورد حتت عنوان العروبة ما يلي. ومطابقة

باإلضافة إىل لعبة األلفاظ الواضحة . " زون ولوحدة أبنائها يعملونبلغتها العربية يتفامهون وبتراثها يعت
ميكن اإلشارة أيضا إىل أمر يف منتهى األمهية وهو أن العروبة كما تؤكد عليها معظم الدسـاتري العربيـة   

ولو كان األمر كذلك ألخرجنا من هذه الرابطة  رابطة ثقافية ولغوية واجتماعية وهي ليست رابطة دم
بية واسعة تشمل رمبا شرائح واسعة من الشعوب العربية يف املغرب العريب والسودان ورمبـا يف  شعوبا عر

فالعروبة رابطة انتماء ثقافية تارخيية لغوية وذلك على مبدأ من يـتكلم العربيـة   . مصر وسورية والعراق
د يف أغلب البلدان هذا هو التعريف السائ. ويعيش يف أرض عربية ويشعر باالنتماء إىل العروبة فهو عريب

والتعريف الذي تقدمه الوثيقة للعروبة تعريف يؤكد على أولوية العرق قي ثالث . العربية ملفهوم العروبة
وهذا التأكيد يعزز نزعة عرقية رفضها العرب “ العروبة رابطة الدم واألصول واجلذور ":: كلمات هي
   .واإلسالم

فيما لو مت  -ريف العروبة بل املهم هنا أن اشتقاق األهداف وليس املهم هنا التأكيد على املغالطة يف تع
   .سيؤكد على الطابع العرقي ملفهوم العروبة -اعتماد هذه الصيغة 

يف الصفحة الثالثة من وثيقـة  ) 2/2(لنالحظ أيضا غلبة الطابع اللفظي يف بند العروبة يف الفقرة رقم 
  :يلي جاء حتت هذا البند ما. األهداف التربوية املطورة

العرب محلة لواء اإلسالم األول، والذائدون عن حياضه ،الذين بلغوا رسالته ونشروا دعوته، فتاريخ “ 
  ". اإلسالم عريب وتاريخ العرب إسالمي

  :عندما خنضع هذه املقولة اخلطابية للتحليل النقدي ميكن أن خنرج بالنقاط التالية
  هل هناك إسالمان إسالم أول وإسالم ثاين ؟  *
  ذا كان هناك من إسالمني أو أكثر فمن هم محلة لواء اإلسالم الثاين والثالث؟وإ  *
  أال يدافع املسلمون من غري العرب عن اإلسالم ويذودون عن حياضه؟   *
لقد أدى أسلوب اخلطابة يف صياغة مصادر األهداف إىل الوقوع يف مغالطات نوعية كثرية جدا   *

هذا القول جيانب املوضوعية يف أكثـر  . وتاريخ العرب إسالمي فتاريخ اإلسالم عريب: ومنها أيضا القول
  :من وجه
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أال نضع ؟ والسؤال هنا أال ميكن أن نتحدث عن تاريخ إسالمي غري عريب :تاريخ اإلسالم عريب  *
هل ميكن أن نقول بأن تاريخ نضال املسلمني يف البوسنة واهلرسـك  ؟ األشياء املختلفة هنا يف سلة واحدة

  وكشمري وافغانستان هو تاريخ نضال عريب ؟ القوقاز وتركياويف الشيشان و
أال ميكن أن نتحدث عن تاريخ عريب قبل اإلسالم فهناك كمـا تشـري   : تاريخ العرب إسالمي  *

تاريخ العرب اجلاهليني وتـاريخ العـرب   : املعطيات التارخيية جوانب تارخيية متألقة للعرب قبل اإلسالم
وريني والفينيقيني وهم عرب محلوا لواء احلضارة اإلنسـانية قبـل ظهـور    الكنعانيني والكلدانيني واآلش

   .اإلسالم العظيم
ما ورد يف النص ينطوي على مغالطات واألصح أن نقول بصورة موضوعية تقريبية خطابية أيضا لكنها 

ه، رسـالت  محل العرب راية اإلسالم وفجروا ثورته، وذادوا عن حياضه، وبلغـوا “: بعيدة عن املغالطات
  . ونشروا دعوته بني أمم األرض، فتاريخ العرب منذ فجر اإلسالم تاريخ إسالمي

وعندما يراد صوغ العبارة نفسها بصورة موضوعية تنتفي فيها اللعبة اللفظية واملوسيقى املسجوعة ميكن 
  . محل العرب لواء اإلسالم ودعوا إليه ونشروه بني أمم األرض: القول مثال

لقول أن الوثيقة تعاين يف مجيع مراحلها من غلبة طابع املوازنات اللفظية واملطابقات ويف النهاية ميكن ا
واملساجعات بصورة أفرغت هذه الوثيقة من مضامينها املوضوعية وجعلها أحوج ما تكون إىل منهجيـة  

قـة  علمية إلعادة صياغة ما ميكن منها بأسلوب علمي بسيط قادر على أن يعكس املضامني احلقيقية لوثي
جيب أن تتسم بالطابع املوضوعي والعلمي، وميكن لنا أن نتعرض لطابع الغموض يف صـياغة أهـداف   

  . الوثيقة يف جمال األهداف العامة واألهداف النوعية لكل مرحلة من املراحل التعليمية

  : الغموض والضبابية: 2/4/2
سريات متعددة ومتناقضة تف الوثيقة مصادر األهداف حتت عناوين غامضة وضبابية حتتمل تعرض  

وإذا كانت املصادر تعاين من هذا الغموض فإىل أي حد ميكن تصور مدى هذه املعاناة يف . يف آن واحد
  . مستوى صياغة األهداف وهذا ما سنعاجله يف حينه

  :تعرض الوثيقة مصادر األهداف حتت العناوين التالية 
من يتابع األدبيات التارخيية والتراثيـة العربيـة   وهو مفهوم يف منتهى الغموض والضبابية و: املعاصرة 

. حول هذا املفهوم يدرك إىل أي حد خيتلف املفكرون العرب يف حتديد أبعاد هذا املفهـوم ومضـامينه  
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أمل يكن من األفضل على . وغالبا ما خيتلف الباحثون بعامة يف حتديد هوية هذا املفهوم وطبيعة استخدامه
   .التحديات االجتماعية والتكنولوجية والسياسية املعاصرة: آخر ليكن سبيل املثال استخدام مفهوم

وهو مفهوم ال يقل غموضا عن مفهوم املعاصرة وكان ميكن استخدام مفهـوم االنتمـاء   : العروبة 
   .القومي العريب

وميكن  .وكان ميكن استخدام اخلصوصية التارخيية واالجتماعية للمجتمع اخلليجي: اجملتمع اخلليجي 
والتعقيد وأحيانـا تنطـوي علـى مفارقـات      ول باختصار أن الصياغة تعاين من القصور والضبابيةالق

وتناقضات عديدة تؤثر مجيعها يف مستوى املوضوعية اليت تنشد عادة يف صـياغة األهـداف وحتديـد    
   .مصادرها

  : مالحظات حول منطلقات بناء األهداف :5/2
وذلـك يف   منطلقات بنـاء األهـداف  ب الذي أُطلق عليه يتمحور حجم املغالطات املنهجية يف اجلان
  . الصفحتني السادسة والسابعة من الوثيقة

من املراوغة اليت قـد   شيء يف هذا املستوى يبدو بصورة واضحة القصور املنهجي الذي ينطوي على
رباء اليونسكو ختدع القارئ العادي الذي مل يطلع على خفايا اجلهود العلمية والتربوية اليت بذهلا فريق خ

  . يف دراسة النظام التربوي يف قطر
يف هذا املستوى تعتمد اللجنة على معطيات اجلهود اليت بذهلا فريق خرباء اليونسكو لتقـومي النظـام   

وكانت مهمته ، علما بأن فريق اليونسكو مل يكن معنيا ببناء األهداف التربوية يف قطر، التربوي القطري
ومع ذلك كله اعتمدت اللجنـة  . القطرية ورصد املشكالت األساسية تربويةاستطالع جوانب احلياة ال

  :فريق اخلرباء يف مستويات عديدة هي كليا على نتائج
أما كان جيدر باللجنة وهي من صلب الوزارة أن (بند تطلعات اتمع اليت رصدها فريق اخلرباء   -1

فريق خرباء اليونسكو وهو فريق غري قطـري  ترصد تطلعات اتمع بصور ة مستقلة عن هذه اليت رمسها 
  :جاء حتت هذا البند باحلرف الواحد ). إىل حد كبري 

وقد قام فريق خرباء اليونسكو بإجراء مقابالت مع جمموعة كبرية من القائمني على التربية واملنتفعني “ 
ماذا تريـدون  : ال حمددا، مبن فيهم أولياء األمور وبعض الفعاليات االقتصادية واالجتماعية وطرح سؤ
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وسجلت مجيع اإلجابات ورصدت، وجرى حتليلها وتصنيفها لتكون موجها لبناء األهداف ؟ من التربية
   .")24(التربوية

وباإلشارة إىل ما سبق ميكن القول أن فريق اليونسكو أجرى هذه الدراسة ليس من أجل بناء األهداف 
التربوي القائم وفيما إذا كان يستجيب ملطالب احليـاة   التربوية وإمنا من أجل الكشف عن مثالب النظام

وكان حري باللجنة وجدير ا أن جتري استقصاء ميدانيا خاصا تستطلع من خاللـه آراء  . االجتماعية
  . املعنيني بالعملية التربوية

  :ما يلي  يف الصفحة السادسة من الوثيقة موإمكانيااحتياجات املتعلمني جاء حتت عنوان   -2
لذلك طرح السؤال ذاته على املتعلمني يف خمتلف املراحل التعليمية، ومت رصد استجابام، وجرى  ..."

تصنيفها على أساس جمموعاا املوجهة لألهداف ألخذها بعني االعتبار عند إعادة صياغتها من منظـور  
  “متطور 

  :يالحظ من خالل هذه الفقرة أيضا ما يلي 
لعمل الذي قام به فريق خرباء اليونسكو علما بأن اللجنة تتكون من صلب تعتمد اللجنة على معطيات ا

لني يف التربية ووزارة التربية وهي األقدر على إجراء حبوث ودراسات يف جمال التالميـذ  ؤوالعاملني واملس
ويضاف إىل ذلك كله أن الوزارة جيب أن متتلك بالضرورة معلومات عن وضـع  . والطالب واملتعلمني

وأعضاء اللجنة حبكم عملهم يف الوزارة يعايشون . موإمكانياالتعليمي وعن احتياجات املتعلمني النظام 
الواقع التربوي ويدركون عن كثب احتياجات املتعلمني، ومن املفترض م أن ينظروا من خالل رؤيـة  

  . نقدية حذرة ملعطيات دراسة فريق خرباء اليونسكو الذي قدم دراسته هذه على عجل
  : ر يف هذا البند مغالطة علمية يف وجهنيتظه

أن فريق اليونسكو مل يسأل الطالب السؤال املعين من أجل بناء األهداف إذ مل تكن هذه : الوجه األول
   .مهمته

منطلقـات بنـاء    يف مسـتوى  هناك نوع من املراوغة يف كل مرة تصاغ فيه الفقـرات : الوجه الثاين
ت وصنفت وحللت علما بأن العمل كان مـن نصـيب خـرباء    ، وكأن اللجنة هي اليت درساألهداف

  . اليونسكو، ومتر هذه املخادعة املنهجية بسهولة بالنسبة ملن مل يقرؤوا بتمعن تقرير خرباء اليونسكو
وهنا أيضا تستعرض اللجنة جهود فريق خرباء اليونسكو يف حواره وجدله مـع  : آراء امليدان التربوي

  . بويةالقائمني على العملية التر
                                           

  . انظر وثيقة األهداف التربوية املطورة الصفحة السادسة 24
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  :يف مستوى منطلقات األهداف ميكن أن جنمل مالحظاتنا يف النقاط التالية 
وهذا يعـين أن مـا   . إن مفهوم منطلقات يكافئ مفهوم املصادر وال يوجد تباين بني املصدر واملنطلق

   .تقدمه الوثيقة هنا هو جمرد إضافة أو تكرار أو اجترار ملا ورد يف مقام املصادر
طيات فريق خرباء اليونسكو وكان يفترض ا أن تقدم دراسة عميقة متأنية لوضـعية  اللجنة تعتمد مع

التعليم يف قطر قبل أن تقدم على وضع األهداف وكان جيدر ا أيضا أن تنظر حبذر وروح نقديـة إىل  
   .معطيات تقرير جلنة اخلرباء
هي اليت قامـت بأعمـال    بأان بصورة خجلة أحيانا وصرحية أحيانا أخرى ، توحي اللجنة للقارئ

ومهما يكن األمر فإنه كان جيب على اللجنـة أن  . التحليل والدراسة اليت قام ا فريق خرباء اليونسكو
بعبارة أخرى التقرير هنا جيانـب املصـداقية   . تبني يف تقريرها أن العمل يعود إىل جهود فريق اليونسكو

انية الدفاع ممكنة عرب عبارات ضبابية غامضة ولكنـها  العلمية واألمانة العلمية بصورة دهاء جيعل من إمك
  . متلك طاقة إحياء كبرية وظفت لتحقيق املغالطة العلمية

وبصور عامة ميكن القول أن ما جاء يف هذا املستوى يعزز الضعف املنهجي الكبري الـذي يفـيض يف   
  . املستويات املختلفة للوثيقة
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   .ية العامةمالحظات حول بنية األهداف التربو: ثالثا
يف حني تضمنت وثيقة األهداف املعتمدة  بلغ عدد األهداف العامة يف الوثيقة املعدلة مخسة عشر هدفا

وهذا يعين أن الوثيقة اجلديدة قد أضافت مخسة أهداف على الوثيقة املعتمدة . عشرة أهداف 1982عام 
   .1982عام 

موعة األوىل جوانب القصور يف مـدى  وميكن توجيه بعض املالحظات يف جمموعتني حيث تعرض ا
   .مشولية األهداف بينما تعرض اموعة األخرى إىل مواطن الضعف املنهجي يف بناء األهداف وصياغتها

   :مستوى الشمولية: 1/3
لقد بينا سابقا عددا من املالحظات اليت تتصل بواقع اللجنة املكلفة بتطوير األهداف التربوية وبنيتـها  

وغين عن البيان أن . ها كما سجلنا بعض املالحظات اليت تتعلق مبصادر األهداف وصيغهاوإجراءات عمل
. املالحظات السابقة تصب يف مستوى تصميم األهداف العامة للتربية وتشكل اإلطار العـام لوجودهـا  

فاألهداف العامة تقوم على أساس اخلطوات السابقة اليت تتمثل يف حتديد مصادر األهـداف وتشـكيل   
وبعبارة أخـرى  . لجان واستطالع الواقع االجتماعي ورصد املشكالت االجتماعية وإجراءات العملال

ومن هذا املنطلق ميكن القـول أن  . ميكن القول أن األهداف العامة متثل خالصة اجلهود السابقة وزبدا
ا السـلبية  جوانب الضعف والقصور يف املراحل السابقة تسجل حضورها يف هذا املستوى وتترك أثاره

واضحة وجلية، ومن هذه الزاوية آثرنا أن ندرس على حنو نقدي اإلجراءات السابقة قبـل أن نتنـاول   
  . األهداف العامة بالدراسة والتحليل

وغين عن البيـان أن  . هذا وميكن تسجيل جمموعة كبرية من املالحظات حول األهداف العامة املطورة
ليست من نوع املالحظات التأملية بل هي مالحظات قائمة على املالحظات اليت تسجل يف هذا املستوى 

اجلوانب اليت تتصل باألهداف والسيما  أساس املراجعة النقدية لعدد كبري من األنظمة التربوية والتجارب 
  : وميكن تسجيل املالحظات التالية. العامة واألهداف النوعية لكل مرحلة دراسية أو تعليمية التربوية

  :عليم اجلامعي الت :1/1/3
بناء األهداف التربوية العامة يتم يف إطار صورة مشولية متكاملة ويترتب على مصمم األهداف أن ميتلك 

لقد هيمنت الرؤية اجلزئية على الوثيقة ويعد غيـاب التعلـيم    .رؤية تربوية تتصف بالشمولية والتكامل
ؤية الضيقة احملدودة اليت سادت حماور العمل يف اجلامعي يف بنية األهداف العامة دليال قطعيا على طابع الر
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فالتعليم اجلامعي ميثل حلقة أساسية يف التعليم والتربية ال بل أن املراحل الدراسـية مجيعهـا    .هذه الوثيقة
   .يصب يف املرحلة اجلامعية

 ويعد غياب األهداف اليت حتدد دور اجلامعة وتوجه مسريا من أخطر مفارقات يف هـذا العمـل أن  
فالتعليم اجلامعي أو العايل ال وجود لـه   .الوثيقة اليت مل تنطوي على إشارة واحدة تتعلق بالتعليم اجلامعي

   .يف عرف هذه الوثيقة ال يف مستوى األهداف العامة أو يف مستوى األهداف النوعية
جلامعي وهي تركز وال بد من اإلشارة هنا إىل أن أغلب األهداف التربوية تأخذ بعني االعتبار التعليم ا

   .يف كل مراحلها على أمهية التنسيق بني الفعاليات التربوية يف املراحل ما قبل اجلامعية واملرحلة اجلامعية

  : إلزامية التعليم وجمانيته: 2/1/3
  مل تشمل األهداف التربوية املطورة عددا من احملاور األساسية اهلامة يف بنية األهداف التربوية املعاصرة

  :اجلوانب التالية يما والس
  جمانية التعليم  *
  إلزامية التعليم  *
   .دميقراطية التعليم *

علما بأن أغلب دول العامل تتجه إىل تعميق هذه اجلوانب الثالثة حيث تتجه أكثر البلدان إىل إطالة مدة 
واملبدأ . قراطيتهوتتجه أكثر البلدان إىل تعزيز جمانية التعليم ودمي. إلزامية التعليم من ست سنوات إىل تسع

الذي تنطلق منه هذه التجارب أن جمانية التعليم وإلزاميته ودميقراطيته تعرب عن عملية استثمار لرأس املال 
البشري وبالتايل فإن حتقيق هذا املبدأ الثالثي ليس هبة تعطى إىل املتعلمني بل هي عملية استثمار علمـي  

عائدات هذا االستثمار هي أفضل عائـدات ألفضـل    اقتصادي اجتماعي بالغ األمهية واخلصوصية وأن
وهناك كثري من املفكرين يعتقدون بأن سر تطـور اليابـان التكنولـوجي    . استثمار لرأس ملال البشري

والعلمي يعود إىل اجلهود الكبرية اليت سجلت يف جمال حمو األمية وحتقيـق ثالثيـة اانيـة واإللزاميـة     
د بعيد، حيث استطاع اليابان أن يطبق إلزامية التعليم وأن يقضـي علـى   والدميقراطية يف التعليم منذ أم

لقد تصدر مبدأ التعليم للجميع املبـادئ األربعـة لإلسـتراتيجية    .25األمية قبل اية القرن التاسع عشر 

                                           
  . 1980عبد اهللا، التخطيط التربوي، دار العلم للماليني، بريوت  -عبد الدامي   25
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ويف اخلليج العريب تأخذ كل من الكويـت  . 199026إبريل عام  18األمريكية اجلديدة اليت أعلنت يف 
  . 27العربية املتحدة والبحرين مببدأ التعليم اإللزامي واإلمارات 

لقد أكدت قرارات الدورة السادسة لس التعاون اخلليجي األعلى املنعقد يف مسقط يف نوفمرب عـام  
األهداف والوسائل على ضرورة حتقيق حد أدىن من التعليم للجميع يف بند منفصل حتت عنوان  1985

. والتعليم يف مقابلة احتياجات خطط التنمية والتكامل لدول جملس التعـاون الكفيلة بتحقيق دور التربية 
  :جاء يف هذه الوثيقة ما يلي 

) باالبتدائي واملتوسـط (العمل على حتقيق حد أدىن من التعليم للجميع بتعميم التعليم األساسي  ")1(
أمهية التعليم للجميع وإمنا  ليس على ويبدو أن الس األعلى يلح. )28( "وسن التشريعات الكفيلة بذلك

   .على ضرورة سن التشريعات والقوانني اليت تكفل هذا التعليم وتضمن جناحه
 -10-11وزاريـا يف   لقد تنبهت وزارة التربية القطرية الحقا إىل أمهية التعليم ااين وأصدرت قرارا

-353ار الـوزاري رقـم   من القـر ) 29(ينص على جمانية التعليم دون متييز وذلك يف املادة  1993
28/93 .  

وميكن اإلشارة أيضا إىل مشروع القانون الذي قدمته وزارة التربية من أجل إلزامية التعليم وجمانيته يف 
يف مادته األوىل على إلزامية التعليم حىت اية املرحلة اإلعدادية ويف املادة الثانية  قطر وينص هذا املشروع

لك فإن اللجنة كانت بعيدة عن كل ما جيري يف جمال التربية والتعلـيم يف  ومع ذ. 29على جمانيته املطلقة 
  !. يف جمال القضايا احملورية واألساسية والسيما  قطر 

ومع ذلك كله فإن إدراج ثالثية التعليم ااين واإللزامي والدميقراطي للجميع يف الئحـة األهـداف   
  . التربوية ميثل ضرورة منهجية

                                           
استراتيجية للتربية، جامعة قطر، مركز البحوث التربوية، مطبعة الدوحة، الدوحة  2000أمريكا عام  حممد عزت، -عبد املوجود  26

1992 .  
، السنة السادسة، جامعـة قطـر،   6حممد منري، السمات العامة للتعليم يف دول اخلليج العربية، حولية كلية التربية، عدد -مرسي  27

  ). 45-7: صص(1988
  . 1985نوفمرب   6-3،  قرارات الدورة السادسة للمجلس األعلى، مسقط، وزارة التربية والتعليم 28
  . 1991بشأن إلزامية التعليم، وزارة التربية قطر  1991وزارة التربية والتعليم القطرية ك مشروع قانون لسنة  29
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  : قبل املدرسي التعليم ما: 3/1/3
على الرغم من أمهيـة هـذه   ) رياض األطفال (جتاهلت الوثيقة املطورة أمهية التعليم ما قبل املدرسي 
وهنا أيضا تربز بوضوح النظرة التجزيئية الضيقة . املرحلة وخطورا يف تشييد نظام تربوي فعال ومتكامل

ة اليت أقرت يف الواليات املتحدة األمريكية عام ينص اهلدف األول بني األهداف الست .إىل العملية التربوية
  : )30(على ما يلي 1990

مجيع األطفال يف الواليات املتحدة األمريكية سوف يبدؤون املدرسة مستعدين للتعلم قبل حلول عام " 
  . الكبرية واألولوية املتعاظمة ألمهية التعليم ما قبل املدرسي وهذا يشري إىل األمهية". 2000

من أطفال اليابان ينتسبون إىل رياض األطفال قبـل دخـوهلم إىل   % 90شارة أن أكثر من وجتدر اإل
ويف هذا إشارة إىل األمهية الكبرية للتعليم . وهذه النسبة مقاربة يف فرنسا وبريطانيا. )31(املدرسة االبتدائية

   .ما قبل املدرسي يف حتقيق النقلة النوعية داخل التعليم بصورة عامة
التجربتني اليابانية واألمريكية يترتب على الدولة أن تعمل على بناء النظام التعليم ما قبـل   وبناء على

مـن  % 90املدرسي وتشكيل قاعدة واسعة من رياض األطفال ودور احلضانة لتشمل ما ال يقل عـن  
   .األطفال القطريني يف سن الدخول إىل رياض األطفال واحلضانة

  :حمو األمية : 4/1/3
علما بأن األنظمة التربوية العاملية . الوثيقة أمهية حمو األمية واألمية الوظيفية يف اتمع القطريمل تذكر 

ظاهرة األمية، حىت أن دولة متقدمة مثـل الواليـات املتحـدة     املتقدمة مازالت تنظر بوجل إىل تفاقم
ريكيـة املقترحـة عـام    األمريكية تلح على هذا اجلانب إذ ينص اهلدف اخلامس لألهداف التربوية األم

  :على ما يلي  1990
حترير مجيع األمريكيني من األمية واألمية الوظيفية من اجل اكتساب املهارات األساسية للمنافسة   )5(

  . )32(يف عامل االقتصاد احلر

                                           
لبحوث التربوية، مطبعة الدوحة، استراتيجية للتربية، جامعة قطر، مركز ا 2000حممد عزت عبد املوجود ، أمريكا عام : انظر  30 30

  . 1992الدوحة 
وزارة التربية والتعليم، نظرة على تقارير اإلصالح التربوي والعلمي يف كل من الواليات املتحـدة األمريكيـة واليابـان وكيفيـة      31

  ). 14:ص(، 6/12/1989االستفادة منها، الدوحة يف 
  . املرجع السابق 32



  35

لقد أكدت قرارات الدورة السادسة لس التعاون اخلليجي األعلى املنعقد يف مسقط يف نوفمرب عـام  
لـس وسـن التشـريعات الكفيلـة     ضرورة االلتزام مبحو األمية الشامل يف مجيع دول ا على 1985
  . )33(بذلك

القضاء على ظاهرة األميـة   ومن هذا املنطلق تبدو األمهية الكبرية لبناء هدف تربوي يستجيب لضرورة
  . مبختلف مظاهرها وجتلياا

ة املطورة والواقع التربوي بكل مضامينه، فمع ولكم تبدو القطيعة بني جهود جلنة بناء األهداف التربوي
أن اللجنة مل تشر إىل ظاهرة األمية وضرورة التحرر منها فإن وزارة التربية والتعليم كانـت نشـطة يف   

  . 34الفترة نفسها من أجل إعداد مشروع خطة شاملة ومتكاملة حملو األمية يف قطر

  : اإلهدار التربوي :5/1/3
هدف يتصل مبسألة اإلهدار التربوية الذي يطرح نفسه مشكلة أساسية من  مل تشر الوثيقة إىل أي  

علما بأن وزارة التربية والتعليم تويل هذه املسـألة بـالغ   . مشكالت التعليم يف النظام التعليمي القطري
  . 35عنايتها ويضاف إىل ذلك وفرة األحباث اليت ترصد هذه املسألة وتبحث يف معطياا وأسباا 

  التربية البيئية  :6/1/3
 ال تتضمن األهداف ما يشري إىل التربية البيئية اليت تطرح نفسها بإحلـاح يف املسـتوى العـاملي      

يف البلدان اخلليجية اليت تعاين من التصحر ومن التلوث الذي ينجم عن الفعاليـات اإلنتاجيـة   والسيما 
   .اخلاصة بإنتاج النفط وتصنيعه

  :التربية الوطنية : 7/1/3
تشتمل قائمة األهداف العامة على بند خاص يؤكد أمهية التربية الوطنية واحلس الوطين وتعزيز قـيم   ال

االنتماء إىل الوطن والذود عنه والتضحية من أجله وتصليب اإلحساس بالوحـدة الوطنيـة للمجتمـع    
تشـهدها منطقـة   وتأيت أمهية هذا اهلدف من أمهية األحداث السياسية اليت . القطري يف دولته املستقلة

                                           
  . 1985نوفمرب   6-3رات الدورة السادسة للمجلس األعلى لدول جملس التعاون، مسقط، وزارة التربية والتعليم، قرا  33
  . 1991إيار، /وزارة التربية والتعليم القطرية، مشروع اخلطة الشاملة حملو األمية يف دولة قطر، الدوحة، يونييه  34
ر، تقرير مقدم إىل ندوة املسؤولني واخلرباء حـول  اإلهدار التربوي يف دولة قط: أجريت دراسات عديدة يف اتمع القطري حول  35

وحول مشكالت التعليم االبتدائي يف ضـوء  ). 9/12/1978-5املنامة من ( سبل عالج اهلدر يف التعليم املنعقدة يف دولة البحرين 
  . االجتاهات التربوية العاملية املعاصرة وحول  التسرب يف التعليم االبتدائي يف دولة قطر
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احلرب العراقية اإليرانية، الغزو العراقي للكويت، مث اخلالفات احلدودية مع إيـران  : اخلليج العريب ومنها
  . واخلالفات احلدودية العربية اخلليجية

  : اللغة العربية: 8/1/3
كد أمهية هـذا  وتتأ. خلت األهداف من توجه العناية باللغة العربية واالهتمام ا وتأكيد أمهية تطويرها

  :االجتاه من اعتبارات عديدة وهي 
   .أغلب الدول العربية تورد هذا اهلدف يف بنية أهدافها العامة -
   .جملس التعاون اخلليجي يؤكد أمهية اللغة العربية وتعريب التعليم العايل -
تؤكد أمهيـة اللغـة   )  اليابان وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية(التجارب التربوية العاملية الكربى  -

   .القومية وتفرد هلا بندا يعلي من أمهية اللغة القومية جنبا إىل جنب مع الرياضيات والعلوم
خصوصية اللغة العربية يف دول اخلليج واملشكالت اللغوية النامجة عن توظيف املربيـات يف البيـوت    -

  . 36األجيال القطرية أو اخلليجية  والذي يؤدي التأثري بصورة سلبية على مستوى اللغة العربية عند
ومجيع هذه االعتبارات تعزز امليل إىل بناء هدف تربوي يعلي من شأن اللغة العربية اليت تعـد صـورة   

  . اهلوية العربية وكينونة االنتماء العريب

  : التربية التكنولوجية: 9/1/3
وجتـدر  . لوجية يف النظام التعليمـي مل تتضمن الوثيقة ما يؤكد أمهية التوجه إىل إدخال التربية التكنو

اإلشارة يف هذا اخلصوص أن التكنولوجيا تشكل هاجس اإلصالحات التربوية يف أغلب البلـدان الـيت   
. تسعى إىل بناء أنظمتها التربوية من أجل القرن الواحد والعشرين عصر التحديات التكنولوجية املتفجـر 

شكل واحدا من أهم املداخل األساسية لتحقيق التواصل ويضاف إىل ذلك أيضا أن التربية التكنولوجية ت
   .بني التعليم والعمل بني التعليم واحلياة وبني التعليم والتنمية االجتماعية االقتصادية

  : الربط بني التعليم واحلياة :10/1/3
العربيـة  مل تتضمن قائمة األهداف ما يشري إىل أمهية الربط بني التعليم واحلياة مع أن أكثر األنظمـة  

التربوية تلح يف أدبياا التربوية على أمهية هذا اجلانب وذلك من أجل مدرسة للحياة أو من أجل مدرسة 
  . متغرية تمع متغري

                                           
  . 1995ثر املربيات األجنبيات يف تربية أبناء اتمع القطري، الدوحة، وزارة التربية، قطر، الدوحة، أ -غنيم  36
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  : هيئة املعلمني: 11/1/3
يشكل املعلمون قطب الرحى يف العملية التربوية ولذلك فإن مستوى تأهيلهم وتفاعلهم مـع العمليـة   

وتشري أدبيات البحـث  . قا من منطلقات تطوير العملية التربوية والنهوض باإلنسانالتربوية يشكل منطل
  :االجتماعي والتربوي يف قطر أن النظام التعليمي القطري يعاين من 

  اخنفاض مستوى التأهيل العلمي للمدرسني واملعلمني  *
   .عزوف الشباب القطري عن مهنة التعليم *
   .ة التعليميةغلبة العناصر العربية يف بنية اهليئ *

أمهية كبرية حيث أكد البنـد   2000لقد أولت استراتيجية التربية يف الواليات املتحدة األمريكية لعام 
  : الثالث من هذه االستراتيجية على ما يلي

توفري املدرسني املمتازين وتدريبهم وكذلك جذب املدرسني اجلدد من أفضل النوعيات الذين يتوافر  "
  .37“ مي بااللتزامفيهم اإلحساس القو

  : وجاء يف اخلطة املقترحة لتنفيذ االستراتيجية التربوية للواليات املتحدة األمريكية ما يلي
  ." جيب أن تعطى األولوية للتدريس وتوفري املدرسني من أفضل املستويات -3" 

  “ .على احلكومة أن تعمل على تنمية سبل تدريب املعلمني بالتعاون مع اجلامعات -5" 
جيب على احلكومة أن تعمل على رفع املستويات املتطلبة يف تعيني املدرسني اجلدد مـن موهبـة    -6"

  . 38“ وتدريب ومرتبات جيدة
وال تنفرد الواليات املتحدة األمريكية يف هذا التوجه حيث تشكل مسالة إعـداد املعلمـني وتطـوير    

 أغلب بلدان العامل اليت تريد لنظامهـا  إمكانام هاجسا يقض مضاجع املربني واملسئولني عن التربية يف
التعليمي أن حيقق قفزته النوعية من أجل البناء والتنمية وتطوير احلياة االجتماعية االقتصادية تمع متقدم 

  . متطور
على أمهية التعليم ورفع شعار  1985وقد أكد الس األعلى للتعاون اخلليجي يف دورته السادسة عام 

يم كمهنة ختصصية وجاء ذلك البند الرابع من املبادئ األساسـية اخلاصـة باألهـداف    النظر إىل التعل

                                           
، مطبعـة دار  مقتضيات القرن احلادي والعشـرين : تعليم املواطن األمريكي من أجل املستقبل مكتب التربية العريب لدول اخلليج،  37

  . 1987الكتب العريب لدول اخلليج، الرياض، 
  . املرجع السابق 38
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والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم يف مقابلة احتياجات خطط التنمية والتكامل لدول جملس 
   .39التعاون

تبار أمهيـة بنـاء   ومن هذه املنطلقات جيب على املعنيني برسم األهداف التربوية أن يأخذوا بعني االع
هدف تربوي تعززه استراتيجية تنفيذ تقوم على رؤية جديدة ألمهية تطوير إمكانيات املعلمني ودورهم يف 

  . عملية التنمية الشاملة للنظام التربوي والتعليمي

  : العالقات التربوية داخل املدرسة: 12/1/3
عة العالقات التربوية القائمة يف املدرسة بني و ميكن القول أن األهداف اجلديدة تغفل أمهية النظر إىل طبي

طرائق التدريس اليت ما زالت تعتمد على التلقني واحلفظ واالستظهار والسيما  أطراف العملية التربوية، 
والتمثل السليب للمعلومات، ووجود احلواجز النفسية واالجتماعية اليت تفصل بني املعلمـني واملـتعلمني   

هذا من شأنه أن جيعل النظام التعليمي جامدا قاصرا ومتصلبا يفتقـد املرونـة   واإلدارة كل على حدة، و
والقدرة على االستجابة ملقتضيات عصر متغري متفجر حيتاج إىل إمكانات هائلـة يف مسـتوى املرونـة    

   .التربوية اليت جيب أن تتسم ا األنظمة التربوية والتعليمية القائمة
وحنن نفترض أن التعليم  البلدان العربية طابع التعليم وليس طابع التربيةيغلب على األنظمة التعليمية يف 

املعاناة الكربى ألنظمـة تريـد أن    ومن هنا تنشأ، يف قطر ال خيتلف عن سياق ما جيري يف هذه البلدان
. الذي يقدم معطيات تتجاوز حدود أحالم اإلنسانية وخياهلا، تواجه عصر التكنولوجيا األسطوري القادم

ن هذا املنطلق يترتب على املهتمني العناية ذا الشأن وحث اجلهات التربوية على متثل الطرائق الـيت  وم
تلح على أمهية التواصل النقدي بني املعلمني واملتعلمني واإلداريني، وعلى أمهية احلوار والنقد والتغذيـة  

بناء الشخصية النقدية للمـتعلمني   وهذا يكفل. الراجعة واملشاركة الواسعة للمتعلمني يف عملية التدريس
الذين ميكنهم مواكبة حركة املعرفة العلمية عرب كفاءات نقدية متكنهم من احتواء اجلديـد وانتاجـه يف   

هدف تربوي يف نص األهداف التربوية القطرية يرفض األسلوب  وهذا يعين أنه جيب بناء. الوقت نفسه
ستظهار ويؤكد أمهية األساليب التربوية املعاصـرة الـيت   التقليدي الذي يعتمد على التلقني واحلفظ واال

تعتمد على احلوار والنقد واملشاركة والتفاعل التربوي والتغذية الراجعة والتعلم عـن طريـق العمـل    
  . واملشكالت والتأكيد على قيم التعلم الذايت والنقد الذايت والتفكري النقدي

  

                                           
  ). 1:ص. (1985نوفمرب   6-3وزارة التربية والتعليم،  قرارات الدورة السادسة للمجلس األعلى لدول جملس التعاون، مسقط، 39
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  : أمهية الزمن وتنظيم أوقات الفراغ :13/1/3
تشري أغلب الدراسات التربوية إىل أمهية عنصر الزمن وطرق توظيفه يف عملية حتقيق النهوض التربوي 

ومن هذا املنطلق تؤكد أغلب األنظمة التربوية على أمهيـة توظيـف    .واحلضاري للمجتمعات اإلنسانية
كيمة يف دولة قطر أن تأخذ ومن هذا املنطلق يترتب على السياسة التربوية احل .الزمن يف أهدافها التربوية

   .من أجل حتقيق تنمية شاملة للمجتمع جبوانبه املختلفة شئةبأمهية غرس هذه القيمة يف نفوس النا
ومن املظاهر اإلشكالية اليت دد أغلب اتمعات اإلنسانية باخلطر غياب قيمة توظيف الزمن وتبخيس 

  .قيمة العمل بدال من تقديسه
لعمل طابعا قدسيا يف اتمعات الغربية ويأخذ تنظيم الوقت وأوقات الفـراغ  ويف هذا السياق يأخذ ا

إن مفهومي الزمن والعمل حيـتالن نقطـة   : وبعبارة أخرى ميكن القول. أمهية استراتيجية يف حياة الفرد
 ومـا ال . مركزية بالغة األمهية يف حياة الفرد واتمع ويشكالن بعدا جوهريا يف بنية الشخصية الغربيـة 

   .االجتماعية السائدة وأمهيتهاتنشئة شك فيه أن ذلك يعود إىل طبيعة ال
يقال أن األملان ينظرون بعني التبخيس إىل الفرنسيني ألن شعار الفرنسيني فيما خيص العمل يتمثـل يف  

فمع أن كل مـن   ."احلياة من أجل العمل " العمل من أجل احلياة، وعلى خالف ذلك يرفع األملان شعار
فالعمل هو الغاية بالنسبة لألملان بينما  بني يقدس العمل فهنالك اختالف جوهري يف سلم األولوياتالشع

ومن هذا املبدأ يذهب املفكرون إىل االعتقاد بأن سر النهضـة األملانيـة    .هو الوسيلة بالنسبة للفرنسيني
   .وحضارا يكمن يف شعارها املتمثل يف غائية العمل

إىل مضامني الثقافة اإلنكليزية اليت تؤكد أيضا على أمهية العمل وعلـى مبـدأ    ويف هذا املستوى يشار
ويف الواليـات  . الدقة املتناهية يف العمل والسلوك ورمبا كان هذا هو واحدا من أسرار حضارا الشاملة

ة الـيت  املتحدة األمريكية يتمثل شعار اإلنسان يف مثال رجل األعمال الناجح ويف قيم الفلسفة الربغماتي
، وهنا أيضا ميكن أن نقول بـأن هـذا   إعمل لتكونهو تتبىن العمل والعمل من أجل احلياة وشعارهم 

وميكن أن نالحظ أن أمهيـة  . الشعار وهذه الفلسفة متثالن واحدا من مفاتيح احلضارة األمريكية املعاصرة
   .ها احلضارات اإلنسانيةالعمل والزمن والتنظيم والدقة تشكل منظومة األسرار اليت تنطلق من: قيم

قيم العمل والتنظيم والدقة ئة شاالجتماعية ال تعزز يف الناالتنشئة  وحنن إذ ننظر يف ممارساتنا نستنتج أن
فتراثنا الثقايف العريب اإلسالمي ينطوي على ينبوع فكري خالد يف جمال قدسية العمل وتنظيمـه  . والزمن
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ورفع من العمـل  ، عمل والزمن بإحكام بالغ يشوبه طابع القدسيةلقد ربط اإلسالم بني ثنائية ال. وأمهيته
: ويكفي أن نشري إىل احلديث النبوي القدسي .والشواهد ال حتصى يف هذا املستوى، شعارا وجعله عبادة

ويضاف إىل ذلك أن العقيـدة اإلسـالمية    .اعمل ليومك كأنك تعيش أبدا وآلخرتك كأنك متوت غدا
: جاء يف احلديث النبوي املباركالعمل فحسب بل شددت على أمهية الدقة فيه السمحاء مل ترفع من شأن 

احلضـارة   ومما ال شك فيه أن هذه القيم كانت يف أصـل . إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه
  . وهي يف أصل كل حضارة، العربية اإلسالمية الشاملة

لى مواجهة العصر القادم ميكن أن تنسـج مـن   ومما ال شك فيه أن بناء فلسفة تربوية جديدة قادرة ع
ومن هذا املنطلق ميكن بناء هدف تربـوي  . معطيات التراث اإلسالمي يف ميدان العمل والعلم والتعليم

  . خاص يعزز قيم العمل والدقة والزمن يف املدرسة ويف وسائل اإلعالم ويف األسرة

  : املؤسسات التربوية غري املدرسية :1/3/ 14
إىل املدرسة وأمهلت يف سياق توجهاا أمهية املؤسسات  األهداف التربوية العامة املطورة لقد توجهت

املدرسة ووسائل اإلعالم واملؤسسات الدينية وخباصة أماكن العبادة والسيما  االجتماعية التربوية األخرى 
عملية بناء اإلنسان  ومما ال شك فيه أن هذه املؤسسات تلعب دورا حيويا يف. واملساجد ووسائل اإلعالم

ومن . وتأهيله تأهيال علميا مستقبليا ينهض به إىل مستوى اإلنسان الفاعل يف احلضارة اإلنسانية املستقبلية
األمهية مبكان هنا أن يشار إىل أمهية التكامل بني هذه املؤسسات التربوية وأمهية التنسيق بني مهماـا يف  

  . عملية بناء اإلنسان وتأهيله
أن تعزز قيم فلسفة تربوية موجهـة إىل بنـاء   ) مساجد ومعاهد دينية (كن للمؤسسة الدينية هذا ومي

اإلنسان القادر على احتواء معطيات التكنولوجيا واملشاركة فيها عرب تعزيز قيم العمل والدقـة والـزمن   
القيم أو على  حنو تعزيز هذه، على سبيل املثال، واألحاديث الدينية ميكن توجيه خطب اجلمعة: واإلبداع

كما ميكن أن يتم ذلك يف مسـتوى األسـرة ويف   . األقل تقدمي جرعات دينية أكثر قوة يف هذا امليدان
وبعبارة أخرى ميكن التركيز على منظومة القيم الدينية اليت متجد القيم احليويـة  . مستوى وسائل اإلعالم

  . رةلبناء احلضارة اإلنسانية املستقبلية واحتواء طاقاا املتفج

  :اإلدارة املدرسية  :15/1/3
تلعب اإلدارة دورا حيويا يف تفعيل النظام التربوي والتعليمي وتشكل اإلدارة واحدا مـن األقطـاب   
األساسية يف العملية التربوية وبالتايل فإن دورة النظام التربوي مرهونة وإىل حد كبري بـدورة النشـاط   
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سية تعاين من عدد كبري من الصعوبات اليت تدفع ا إىل العطالة ومما ال شك فيه أن اإلدارة املدر. اإلداري
ومن ابرز عوامل قصور اإلدارة التربوية ميكن اإلشارة إىل املركزية الشديدة اليت تصل إىل حـد  . واجلمود

  . التصلب اإلداري الذي يفقد اإلدارة إمكانيات الفعل ويدفعا إىل دوائر الضعف والسلبية
األهداف مل تتطرق أبدا إىل قضية اإلدارة أو املعلمني حيث كان التركيز موجها  وهنا أيضا يالحظ أن
مواطن الضعف الكبرية يف بنية األهداف املطورة ألا  ويف هذا املستوى تربز إحدى .حنو املتعلمني حتديدا

لصـدد ميكـن   ويف هذا ا. جتاهلت وأحدا من أهم جوانب العملية التربوية اليت تتمثل يف اإلدارة التربوية
القول ال بد من العمل على بناء أهداف تستجيب لضرورة رفع الكفاءات اإلدارية وحتـديثها بصـورة   

عندما يراد حقا لـإلدارة أن  . تكون قادرة فيها على تفعيل النظام التربوي وتوجيهه حنو غاياته املنشودة
وبة يف القرن القادم ال بد من مراعـاة  تفي بدورها الفعال يف تطوير النظام التربوي وتطوير فعالياته املرغ

  :اجلوانب التالية 
حيـث  . حتقيق مبدأ الالمركزية يف اإلدارة بدءا من اإلدارات اإلقليمية حىت يف مستوى إدارة املدارس -

أكدت التجارب أن هامشا حقيقيا من احلرية اإلدارية ميكنه أن يفَعل طاقة اإلدارة يف بناء العملية التربوية 
   .يههاوتوج

اختيار اإلداريني من أصحاب الكفاءة والقدرة وممن يشهد هلم باجلدية والكفـاءة واإلميـان برسـالة     -
   .التربية، وإبعاد تأثري عناصر احملسوبية واالنتماءات املختلفة يف اختيار العناصر اإلدارية

   .عاملية يف ميدان التربيةتأهيل وإعادة تأهيل اإلداريني وفقا ألفضل إمكانيات التدريب والتأهيل ال -
  .تقدمي احلوافز املناسبة للعاملني يف اإلدارة وزيادة دخوهلم وامتيازام الوظيفية -
شيء  تقدمي املكافآت والترقيات وفقا ملبدأ اإلنتاجية التربوية ودرجة جناح املدرسة يف بناء األطفال والنا -

   .ة علميا وتربويا

  : املناهج التربوية  :16/1/3
علما بـأن دراسـة   . غفلت الوثيقة دور املناهج التربوية واملدرسية وأمهيتها يف تطوير النظام التربويأ

املناهج القائمة واكتشاف مكامن ضعفها وقصورها يشكل واحدا من أهم احملاور املنهجية لعملية بنـاء  
وعلى هذا  ملية التربويةويف هذا الصدد ميكن القول أن املناهج تشكل واحدا من أهم أبعاد الع. األهداف

األساس ميكن القول أن غياب هذا اجلانب املركزي عن وثيقة األهداف املطورة يشكل برهانا كبريا على 
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بقيت هذه األهداف حتلق يف أبراج عاجية بعيدة عن حركـة   وبعبارة أخرى، ضعف بنية هذه األهداف
  . الواقع ومضامينه

  

  :هداف ومشتقاهتا اختالل التوازن بني مصادر األ: 1/3/ 17
يفترض مبصدر االشتقاق أن يشكل قاعدة واسعة تنبع منه أهداف عديدة، إذ يشكل املصـدر أرومـة   
ألهداف عديدة، أو جذعا مشتركا لعدد من الفروع الصغرى، وتلك هي قاعدة منطقيـة وأساسـية يف   

  . عملية اشتقاق األهداف التربوية
دراسة ترتكب مغالطة منهجية كبرية حني جتمع بـني مصـادر   وما يصدم القارئ أن الوثيقة املعنية بال

ومن أجـل  . عديدة يف هدف واحد، حيث تنقلب املوازين بصورة عكسية لتنهض األصول من الفروع
بناء هذه الصورة التركيبية لبنية اهلدف الواحد ميكن العودة إىل البند الثالث من األهداف العامة يف الوثيقة 

تعزيز انتماءات املتعلمني املترابطة املتفاعلة وهي انتماءات قطرية  “: لنحو التايلاملطورة إذ جاء على ا
تبني . )40("وتوطيد عزمهم على الوفاء مبا يرتبه كل انتماء هلم وعليهم. خليجية عربية إسالمية إنسانية

تماء اإلسالمي، االنتماء اخلليجي، واالن: القراءة النقدية أن صيغة هذا اهلدف جتمع بني مصادر أربعة هي
وكم هو . لقد شكلت هذه االنتماءات أربعة مصادر من أصل مخسة .واالنتماء القطري، واالنتماء العريب

  . حجم املفارقة أن جيتمع يف هدف واحد أغلب مصادر األهداف املعلنة

  : غياب األطر الزمانية واملكانية: 18/1/3
فبعض ؛ تفرضها اعتبارات الزمان وحتديدات املكان تندرج األهداف التربوية عادة يف مستويات متباينة

األهداف تتصف بالثبات والدميومة مثل األهداف اإلميانية وتعزيز اإلميان بـاهللا واالنتمـاء إىل اإلسـالم    
: بينما تأخذ بعض األهداف األخرى طابعا نسبيا يف إطار الزمان أو املكان أو كليهمـا مثـل  ؛ والعروبة

ف أو بني صفوف اإلناث أو عند الكبار، ومثل هدف استيعاب مجيع الطالب يف هدف حمو األمية يف الري
هذا التحديد الزماين واملكاين يعطي للهدف طابعه اإلجرائـي  . اجلامعة يف بداية القرن الواحد والعشرين

حيث ميتنع على اهلدف أن يكون عاما ومعلقا يف أبراج عاجية، فحلقة الوصل األساسية بـني اهلـدف   

                                           
  ). 8:ص: (انظر وثيقة األهداف املطورة  40
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ية ترمجته إىل واقع مرهونة إىل حد كبري بطبيعة التحديد املمكنة بـني الثابـت واملتحـول بـني     وإمكان
   .التحديدين الزماين واملكاين

إىل ، وهو تعزيز القيم الدينية اإلسـالمية ، ميكن على سبيل املثال أن حنول اهلدف الثابت الديين الثابت
بام الدينية وأن يكونوا قادرين علـى ممارسـة   جيب أن يعرف األطفال واج: صيغة إجرائية كأن نقول

وهنا جند أنفسنا إزاء حتديد زماين ومكاين هلـدف  . شعائرهم الدينية قبل وصوهلم إىل املرحلة اإلعدادية
  . يتميز بطابع اإلطالق

وما يؤسف له غياب هذا اجلانب املنهجي يف صياغة األهداف التربوية العامة يف صلب الوثيقة املعنيـة  
باألهداف التربوية املطورة إذ ال يوجد أي حتديد يرتسم فيه أي هدف من األهداف املذكورة زمانيـا أو  

تهم بالشطط أن نذكر صـيغة  وال بد لنا هنا لكي ال ن. العامة املطورة مكانيا و نوعيا يف وثيقة األهداف
لكي تتضح الصورة اليت نريد توضيحه يف هذا السـياق   2000األهداف التربوية العامة األمريكية لعام 

حيث  2000نسوق بعض ما جاء يف وثيقة األهداف التربوية العامة للنهوض بالتربية األمريكية يف عام 
  : وهي 2000قبل حلول عام جيب أن تتحقق  نصت هذه الوثيقة على ستة أهداف أساسية

   .مجيع األطفال يف أمريكا سوف يبدؤون املدرسة مستعدين للتعلم  -1
   .%90معدل التخرج من املدرسة الثانوية جيب أن يكون   -2
رفع مستوى كفايات الطالب إىل احلدود القصوى يف جمال اللغة والرياضيات والعلوم والتـاريخ    -3

   .مريكي على استخدام عقله بكفاءةواجلغرافية ورفع قدرة الطفل األ
   .مستويات التحصيل يف الرياضيات والعلوم ستصبح األوىل يف العامل  -4
حترير مجيع األمريكيني من األمية الوظيفية وتأكيد امتالكهم للمهارات األساسية للمنافسـة يف    -5

   .عامل االقتصاد احلر
  . )41(املخدرات يف املدارس األمريكية أن تنتفي مظاهر العنف و 2000جيب وقبل حلول عام   -6

تلح األهداف األمريكية كما هو مبني على أمهية التحديد الزماين فاألهداف الستة املدونة أعاله جيـب  
: وهي حتدد بدقة وإجرائية الظواهر اليت جيب أن يقع عليها التأثري مثل. 2000أن تتحقق قبل حلول عام 

  .. ت، معدل التخرج اخلاألمية، الرياضيات، العنف، املخدرا

                                           
وية، مطابع الدوحـة احلديثـة   استراتيجية للتربية، جامعة قطر مركز البحوث الترب 2000عبد املوجود، حممد عزت، أمريكا عام  41

1992 .  
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وحنن إذ نسوق صيغة األهداف األمريكية فإن ذلك ليس إعجابا بأمريكا وما حيدث فيها بل يأيت ذلك 
تعبريا عن تقديرنا للجهود والدراسات العلمية اليت توجد يف أصل التوجهات السياسية األمريكية يف جمال 

   .املؤمن أينما وجدها التربية والتعليم وال يعيبنا ذلك أبدا فاحلكمة ضالة
وباختصار ال يوجد أي حتديد نوعي أو زماين أو مكاين يف صيغة األهداف التربوية العامة القطرية اليت 

وهذه املالحظة ومما يؤسف له تنسحب على مجيع الصـيغ  . اصطلحنا أن نطلق عليها األهداف املطورة
  . الكبريالعربية لألهداف التربوية يف خمتلف بلدان الوطن العريب 

  : غياب استراتيجية التنفيذ: 19/1/3
غالبا ما توضع تصورات استراتيجية تنفيذية لألهداف العامة تتضح من خالهلا اإلجـراءات التنفيذيـة   

فعلى سبيل املثال عندما تعلن وثيقة األهداف عن هدف مـا  . لتحويل األهداف املعلنة إىل واقع ملموس
تأهيل املعلمني وزيادة طاقام اإلنتاجية، يتوجب علـى راسـم    رفع مستوى: وليكن على سبيل املثال

وهنا ميكن وضع جمموعـة  ؛ األهداف أن حيدد استراتيجية عملية لتحويل هذه اهلدف إىل صورته الواقعية
  : من اخلطوات اليت تنطلق من واقع املشكالت اليت يعانيها املعلمون ومنها على سبيل املثال

يناسب مستوى حياة حرة كرمية متكن املعلمني من االنصـراف كليـا    رفع مرتبات املعلمني مبا *
   .لعملهم العلمي

   .رفع كفاءة املعلمني عن طريق دورات تدريبية مستمرة *
   .إيفاد املعلمني لالطالع على التجارب التربوية يف البلدان املتقدمة *
   .تقدمي جوائز تقديرية للمعلمني الذين يثبتون جدارة يف مهنتهم *
   .مهنة التعليم تقطري *
   .جذب أفضل الكفاءات للعمل يف ميدان التعليم *
إعادة االعتبار إىل مهنة التعليم عن طريق تعزيز الدور االجتماعي للمعلمني إعالميا ومن خـالل   *

   .األنشطة الثقافية املختلفة
ع كفـاءة  وميكن ملثل هذه البنود، على سبيل املثال، أن تشكل استراتيجية تصب مباشرة يف مستوى رف

  . املعلم وزيادة فاعليته وتطوير إمكانياته اإلنتاجية إىل احلدود القصوى
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  : غياب البعد السيكولوجي يف توزيع األهداف واشتقاقها: 20/1/3
يقال اليوم وبصورة علمية أن اإلنسانية انتقلت يف اجتاهات تطورها من اقتصـاد الـبطن إىل اقتصـاد    

ساسية اليت يواجهها اإلنسان أصبحت اليوم ذات طابع سيكولوجي، وهذا يعين أن املشكالت األ. النفس
فالصدمات الثقافية واحلضارية النامجة عن التغريات السريعة يف جمال التكنولوجيا تـؤدي إىل التصـدع   

   .النفسي عند األجيال وعند الشعوب واألمم بالدرجة األوىل
ء النفوس املتكاملـة القـادرة علـى امتصـاص     ومن هذا املنطلق تعمل اليوم املدارس احلديثة على بنا

الشامل الناجم عن التحوالت النوعية اخليالية  الصدمات احلضارية والثقافية وصريورة االغتراب اإلنساين
ومن هذه الزاوية بدأ علم النفس التربوي يسجل حضوره الشامل . لطابع احلياة اإلنسانية يف العصر القادم

   .يف العملية التربوية
بد يف هذا السياق من القول إن عملية اكتساب املعلومات وتفاعل الطالب معها مرهون إىل حـد  وال 

وليس هدف التربية احلديثة اليـوم بنـاء   . ةشيء  كبري مبدى إدراك اجلوانب النفسية حلياة األطفال والنا
اليـوم   رؤوس ضخمة مشحونة باملعارف يف نفوس هزيلة وأجساد ضعيفة إن اهلدف السيكولوجي حيتل

ويف هذا الصدد يقال أن مدارسنا العربية تعد أناسا . مكانة مركزية يف األنظمة التربوية احلديثة واملعاصرة
فالتربية احلديثة على حد تعبري عبد اهللا عبـد  . من أجل كل شيء ولكنها ال تعد أناسا من أجل أنفسهم

هامة ضخمة من املعارف فوق جسـم   تدعو إىل تكوين اإلنسان وليس إىل تكوين عالمة حيمل“: الدامي
  . )42( هزيل، وعاطفة ضامرة، وإحساس متبلد، وخلق مضطرب ،وقدرات نفسية مدحورة

ويف هذا الصدد تشري الدراسات األنتروبولوجية املعاصرة أن مسات الشعوب السـيكولوجية مرهونـة   
أن الثبـات  تروبولـوجي  بأساليب التربية املعتمدة، وتضيف هذه األحباث التربويـة ذات الطـابع األن  

مواجهة حضارة ماديـة صـاعقة ال    السيكولوجي لشعب يشكل اليوم معيار قدرته على الصمود يف
ومن هذا املبدأ جيب على التربية أن تعمل على بناء اخلصائص النفسية األصيلة جليل قادر . تبقي وال تذر

  .اصرةعلى املشاركة يف محل مشعل احلضارة والصمود أمام التحديات املع

                                           
  ).505(، ص1978عبد اهللا عبد الكرمي، التربية عرب التاريخ، دار العلم للماليني، بريوت،  42
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ال تستطيع أبدا أن تسقي محـارا   :"يقول املريب السويسري الشهري كالبارايد أحد رواد التربية احلديثة 
ويف هذه املقولة يكمن واحد من كربيات أسرار العملية التربويـة الـيت تـرتبط    . 43" ال يشعر بالعطش

  . باحلاجات النفسية األساسية للوجود اإلنساين
ليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف تصميم األهداف التربوية ميكن أن يشار ومن أبرز هذه احلاجات ا

احلاجة إىل األمن ،احلاجة إىل احلب، احلاجة إىل االنتمـاء، احلاجـة إىل احلريـة، احلاجـة إىل     : إىل
وتشكل هذه احلاجات يف الوقت نفسه منطلق مشاعر اإلحساس  .االستقالل، احلاجة إىل إثبات الذات

  . وتشكل يف الوقت نفسه مبادئ التربية احلديثة ومنطلقاا، الفرد ندباهلوية ع
لقد سجلت وثيقة األهداف العامة غياب الطابع السيكولوجي الذي يعتمد على معطيات علم الـنفس  

هذا وميكن القول يف هـذا اخلصـوص أن   . التعليمي وعلم النفس التربوي وعلم نفس الطفولة واملراهقة
والسيما  يف توزيع األهداف وبنائها يشكل ضعفا كبريا يف بنية األهداف والسيما   غياب هذه املنهجية

نفسيا  لقد ورد يف نص األهداف العامة كلمة واحدة. يف مستوى توزيعها على املراحل التعليمية املختلفة
وذلك يف يف البند السادس من األهداف العامة فحسب وهذا احلال يدعو إىل نـوع مـن االسـتغراب    

  . الدهشةو
لقد أمهلت الوثيقة متاما األبعاد النفسية للتالميذ ومل تشر إىل اجلوانب االنفعالية والعاطفية أو احلاجات 

احلاجة إىل احلب، احلاجة إىل اإلحساس باألمن واإلحساس بالثقة بـالنفس  : النفسية للمتربني بعامة مثل
متثل جوهر الشخصية اإلنسـانية املتكاملـة    واإلحساس باالنتماء واإلحساس باهلوية وهي اجلوانب اليت

  . ومضموا

  : مالحظات حول صيغة األهداف :2/3
موضوعي عن الروح العلمية  ال تعد بنية النص يف وثيقة األهداف قضية صورية أو شكلية، بل هي تعبري

ـ   فالعيوب اليت ميكن الكشف عنها يف هذا املستوى. اليت توظف عادة يف بناء األهداف وب ليسـت عي
صياغة فحسب، بل هي عيوب منهجية تعكس إىل حد كبري اخللل يف األسس اليت تبىن عليها األهـداف  

فالعبارات . يف الوقت نفسه إمكانيات وجهود ومدى جدية العاملني على بناء األهداف التربوية، وتعكس
وبعبـارة  . ية البناءاملشوشة الغامضة هي تعبري عن التشويش املنهجي وغياب املنطلقات املنهجية يف عمل

                                           
  ). 510:ص. (1978عبد اهللا عبد الدامي، التربية عرب التاريخ، دار العلم للماليني، بريوت،  43



  47

أخرى يعرب غموض النص والتكرار ولغة اخلطابة واإلسهاب والتراكيب املعقدة عن عيوب منهجيـة يف  
  . الرؤية واألسلوب واإلجراءات والقدرة على تشخيص الواقع التربوي بصورة جدية

الوضوح، : زهاوال بد من اإلشارة يف هذا السياق أن صياغة األهداف جيب أن تعتمد أسسا منهجية أبر
والسؤال  .والدقة، واملوضوعية ،والبساطة، واإلجرائية والفورية واالختصار واالبتعاد عن احلشو والتكرار

  هنا إىل أي حد استوفت الوثيقة املطورة هذه اخلصائص يف بنيتها وصياغتها ؟
الذي عقد يف  )44( لقد شكلت املبادئ األساسية اليت أقرها الس األعلى لدول جملس التعاون اخلليجي

منوذجا ميكن أن يعتمد يف صياغة  1985تشرين األول إىل السادس منه عام / مسقط من الثالث أكتوبر 
حيث تتسم هذه األهداف بالدقة واملوضوعية والوضوح واإلجرائية وكم كان لزامـا  ، األهداف التربوية

  :يلي على مصممي األهداف االستفادة من هذه الوثيقة وقد جاء فيها ما 
   .االلتزام مبحو األمية الشامل - 
   .تنمية القدرة على اإلبداع والتفكري املستقل - 
   .اعتبار التعليم مهنة ختصصية - 
   .)بند ينطوي على غموض (تعزيز القيم والتوجهات اإلجيابية  - 
   .ربط التعليم بالعمل - 
   .ربط التعليم الثانوي والعايل مبتطلبات التنمية - 
   .اعدة الضرورية للبحث العلمي والتعامل مع التكنولوجياتوفري الق - 
   .االلتزام بتعريب التعليم العايل واجلامعي كلما كان ذلك ممكنا - 
   .بالدفاع عن الوطن من خالل التربية العسكرية تنمية روح املواطنة والوالء وااللتزام - 

لس األعلى لـدول جملـس التعـاون    وهي أهداف تربوية أقرها ا، وإذا كنا نسوق املبادئ السابقة
فإن ذلك يأيت دعوة منا للقارئ يف أن يقارن بني الصياغتني إلدراك العيوب اليت وقعت فيهـا  ، اخلليجي

وثيقة األهداف التربوية املطورة اليت جتاهلت إىل حد كبري مضامني واجتاهات الوثيقة السابقة اليت أقرهـا  
   .يجي وذلك يف مستوى املضمون والشكلالس األعلى لدول جملس التعاون اخلل

                                           
نـوفمرب    6-3ة السادسة للمجلس األعلى لدول جملـس التعـاون، مسـقط،    انظر وثيقة وزارة  التربية والتعليم،  قرارات الدور 44

  ). 1:ص. (1985
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إىل مقارنة صيغة األهداف املطورة مع صيغة األهداف التربوية األمريكية لعام  ئأن ندعو القار وميكن
اليت ورد نصها أعاله لتضح له املفارقات املنهجية اليت ارتكبت يف أصل صياغة األهداف التربوية  2000
  . املطورة

كبري من عيوب الصياغة يف مستوى مصادر اشـتقاق اهلـدف، وهـي     لقد سبقت اإلشارة إىل عدد
يف مستوى األهداف العامة املطورة وال بد لنا يف هذا السـياق مـن    إىل حد كبري مالحظات تنسحب

  :توجيه عدد من املالحظات األخرى اليت تعتري صياغة األهداف العامة املطورة وهي 
  حساب  غلبة الطابع التعليمي وهيمنته على: 1/2/3

  : اجلوانب التربويــة يف لغة الوثيقة
الدكتور أمحد اخلطاب  يشري )45(ملاذا مل يستجب التعليم يف الوطن العريب ملتطلبات اتمع: حتت عنوان

إىل جمموعة من األسباب األساسية لقصور التعليم وجيعل من طغيان مفهوم التعليم على حساب مفهـوم  
الرئيسية لتخلف األنظمة التربوية والتعليمية العربية عن ركب اللحاق مبوكب التربية واحدا من األسباب 

احلضارة التربوية يف العامل، ويشري يف سياق ذلك إىل ضبابية استخدام مفهومي التربية والتعليم ويقول يف 
 إن املدرسة حبكم ما أصاا من مجودية مزمنة أصبحت ال تفرق بني التربيـة والتعلـيم  “ هذا الصدد

وإن املدرسة نسيت بالتدريج املهمة اليت خلقت من أجلها أال وهـي التربيـة مـن خـالل     (...) 
  . )46("التعليم

ومن هذه الزاوية ميكن القول على الرغم من أن عنوان الوثيقة هو األهداف التربوية وليس األهـداف  
غياب كامل الستخدام مفهـوم   تعاين من األهداف التربوية العامة املطورة التعليمية إال أن صياغة وثيقة

لقد ورد مفهوم املتعلمني اثنتا عشر مرة يف أصـل  . التربية واملتربني ومن غلبة مفهوم التعلم واملتعلمني
وتنسحب هذه املالحظة على األهداف النوعيـة يف املراحـل   ؛ مخسة عشر بندا تشمل األهداف العامة

وتشري املالحظـة النقديـة أن    .ائي والثانوي والفيناملختلفة، يف مستوى رياض األطفال والتعليم االبتد
ـ اإلنسـان والنا : الوثيقة قلما تستخدم مفاهيم ذات داللة تربوية مثل مفاهيم ة واجليـل واألطفـال   ئش

  . 1982واألشخاص وذلك على خالف ما تؤكده وثيقة األهداف التربوية لعام 

                                           
مكتـب  الصفات اليت جيب أن تتسم ا التربية لالستجابة ملتطلبات اتمع خالل القـرن الواحـد والعشـرين،    احلطاب، أمحد،  45

  ).  15و 14: ص. (1989حزيران /، يونيو35اليونيسكو اإلقليمي للتربية يف الوطن العريب، العدد 
  ). 14: ص(املرجع السابق  46
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تربني تدل على جتذر مفهوم التعليم يف ذهنيـة  ومثل هذه الصياغة اليت تتوجه إىل املتعلمني وليس إىل امل
ومهما تكن مـربرات هـذا   . معدي األهداف على حساب البعد التربوي التنموي للشخصية اإلنسانية

االستخدام فإن حتليل مضمون النصوص والتحليل األديب الالشعوري يشري إىل قناعات ذهنية بالوظيفـة  
   .سات املدرسيةالتعليمية على حساب اجلانب التربوي للمؤس

ويشكل هذا التوجه الذي يتمثل يف التضخم السرطاين ملفهوم التعلم على حساب مفهوم التربية واحدا 
  . من عيوب صياغة األهداف يف الوثيقة

  : غلبة الطابع اخلطايب :2/2/3
جيد القارئ نفسه عندما يقارب األهداف املطورة نفسه إزاء هلجة خطابيـة تضـيع فيهـا املالمـح      
ال يستطيع يف أي من جوانب هذه الوثيقـة أن جيـد    ئوالقار. وضوعية لوثيقة بالغة األمهية واخلطورةامل

فالسجع واملوازنة والطباق واجلناس واخلدعة اللفظيـة والتالعـب بالكلمـات    . أفكارا واضحة حمددة
. لوثيقة مجيعهاوالتكرار والغموض واإلحياء والتركيب هي السمات األساسية اليت تظهر يف جوانب هذه ا

وبعبارة أخـرى   .فالوثيقة خطاب ينادي لغة العواطف واملشاعر أكثر منه خطابا يتجه إىل العقل واملنطق
  . الصياغة ذات طابع أديب بالدرجة األوىل ومل يأخذ التجليات املوضوعية له يف بناء األهداف والتعبري عنها

  : التركيب واحلشو :3/2/3
يف مستوى صياغة األهداف علـى حنـو   والسيما  اللغة العلمية بعامة  يعد التركيب من أخطر عيوب

ومما يؤسف له أنه ال . خاص، وقد سبق لنا أن أشرنا إىل مثل هذه الظاهرة يف مستوى مصادر االشتقاق
وأبرز مثال على ذلك ما سبق أن أشرنا إليه يف البند الثالـث  يوجد بند يف األهداف خيلو من هذا العيب 

متكني املتعلمني من التزود باملعرفة املتقدمة، : لننظر أيضا يف البند اخلامس ونصه. )47(العامة  من األهداف
والعلوم النافعة، بتتابع مستمر، يناسب مراحل منوهم واستعدادام، وتنمية قدرام على ربـط العلـوم   

واستثمار إجيابياـا وتـاليف   بتطبيقاا، واستيعاب املنجزات العلمية والتكنولوجية وتوطينها واستنباا، 
  .)48("سلبياا

                                           
  ).  8: ص(انظر وثيقة األهداف التربوية املطورة يف دولة قطر   47
  )8: ص(انظر أيضا وثيقة األهداف التربوية املطورة يف دولة قطر، البند اخلامس   48
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مثاال للغة اليت تتنافر مع منطق  ينطوي النص السابق على منظومة العيوب املنهجية يف الصياغة ويشكل
  :لنالحظ عل سبيل املثال عدد األفكار اليت تنطوي عليها هذه الفقرة  .املوضوعية

   .التزود باملعرفة املتقدمة - 
   .لنافعةالتزود بالعلوم ا - 
   .التتابع املستمر يف التزود - 
   .تنمية قدرة املتعلمني على ربط العلوم بتطبيقاا - 
   .استيعاب املنجزات العلمية والتكنولوجية - 
   .توطني هذه العلوم والتكنولوجيا - 
   .استنبات هذه العلوم - 
  . استثمار إجيابيات هذه العلوم وتاليف سلبياا - 

ال بل أمـام  يف حرية من أمره  ئبند واحد ومتنافرة يف الوقت نفسه وجتعل القار هذه أفكار متعددة يف
ويضاف إىل ذلك طابع العمومية والتالعب اللفظي وغيـاب  . متاهة تستوجب التوقف الطويل أمامها

  . مبدأ اإلجرائية والوضوح
االجتمـاعي لـدى    تنمية مهارات التفاعل“: األهداف إذ جاء فيهمن وثيقة ) 9(لننظر يف البند رقم 

املتعلمني، وممارسة حريام دون جتاوز، واحترام أفكار وآراء اآلخرين، وتعود التفكري الناقد، والعمـل  
وهنا تربز أيضا عيوب ينـدر أن جنـد   ". 49املشترك، والتفاعل اإلجيايب مع بيئتهم ومؤسسات جمتمعهم 

الوقت نفسه وعندا ننظر يف هذا  متنافرة يفمثيلها يف صياغة األهداف، فالبند ينطوي على أفكار متعددة و
  :البند بدقة ميكن أن نسجل ما يلي 

 -2تنمية مهارات التفاعل االجتماعي،  -1: تنطوي العبارة على حشد من األفكار مثل: التعددية -أ
 -6العمل املشـترك،   -5تعود التفكري الناقد،  -4احترام آراء وأفكار اآلخرين،  -3ممارسة احلريات 

والسؤال هنا ما العنوان الذي ميكن لنا فيه تصـنيف  . فاعل اإلجيايب بني البيئة واملؤسسات االجتماعيةالت
  !إنه ملن الصعب إجياد عنوان هلذا البند ؟ هذا البند

مـا  ؟ والسؤال هنا هو ما العالقة بني التفكري الناقد وبني العمل املشرك: تنافر األفكار وتناقضها -ب 
ال ميكن أن جند الرابطة املنطقية الـيت  . بني التفاعل اإلجيايب مع البيئة والتفاعل االجتماعيالعالقة املنهجية 

  . جتمع بني هذه األفكار وتنظمها يف نسق واحد
                                           

  )9: ص(انظر أيضا وثيقة األهداف التربوية املطورة يف دولة قطر،  49
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  : التكرار : 4/2/3
يغلب على الوثيقة طابع التكرار واإلحلاح، وقد وردت هذه املالحظة يف التقارير النقدية للبـاحثني يف  

فالفكرة الواحدة تتكرر حتت صياغات لفظيـة   .الذين تفضلوا بدراسة الوثيقة وحتكيمهاجملس التخطيط 
ومن جهة أخرى ميكن لنا . خمتلفة يف أكثر من بند وفقرة، ومثال ذلك أن البند العاشر متضمن يف األول

رقـم   يف تالفيف البنـد ) 11(وورد البند رقم . أن نلمس تكرار الفكرة الواحدة يف البند الواحد نفسه
)9 .(  

  : العمومية والضبابية: 5/2/3
ميكن ملن يريد أن يقرأ صيغة األهداف املطورة أن جيد فيها حشدا هائال مـن العبـارات والكلمـات    
والصيغ اليت تفتقر إىل الدقة وحتتمل أوجها متعددة يف معانيها وميكن لنا أن نستعرض بعضا مـن هـذه   

  : الكلمات والعبارات
   .)تقارير الباحثني يف جملس التخطيطأشار إىل هذه العبارة يف ( املترابطة املتفاعلة انتماءات املتعلمني -
   .كلمة اجتاهات حيث جاءت مبعان متعددة -
  . العلوم النافعة -
   .مهارات التفاعل االجتماعي -
  ).ماذا يعين ذلك(أجيال واعية بنظرا لإلنسان والكون واحلياة تنشئة  -

تنمية مواهب املتعلمني وميوهلم “: مثاال للعمومية والضبابية والتشتت والغموض ) 12(جاء البند رقم 
ورعايتها وإحكام ربطها مبصاحل اتمع العليا وتوجيهها حنو حب العمل املنتج، وتدريبهم على املهارات 

كان (. التنمية املتطورة يف اإلنتاج، واستثمار التكنولوجيا املتقدمة يف أساليبه ووسائله للوفاء باحتياجات
  "). أساليبه ووسائله “ يفترض أن يقال استثمار التكنولوجيا املتقدمة يف أساليبها ووسائلها بدال من

فكلمة موهبة تتميز بطابع الشمولية فهناك مواهـب أدبيـة   ؟ أية مواهب وأية ميول: األسئلة هنا كثرية
وامليول ختتلف يف داللتها عن ؟ شري إليهاوفنية وموسيقية ورياضية فأية مواهب يريد مصصم العبارة أن ي

فهناك مصاحل قومية ؟ وما هي مصاحل اتمع العليا؟ املواهب فكيف جنمع بني الكلمتني يف صيغة ترادف
وهناك مصاحل اقتصادية ومصاحل اجتماعية وهل يوجد ما هو أكثر عمومية من كلمة مصـاحل اتمـع   

أال ؟ مث ما العالقة اليت تربط بني التكنولوجيا املتقدمة واملواهب؟ اجوما املهارات املتطورة يف اإلنت؟ العليا
  ؟ يصلح هذا اهلدف ألن يكون مصدرا لعدد من األهداف اليت ال تترابط فيما بينها بصورة واضحة
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  :غياب اإلجرائية  :6/2/3
املفاهيم واضـحة   وتفترض اإلجرائية أن تكون. تعين اإلجرائية قابلية األهداف للترمجة إىل صيغة واقعية
هو املفهوم الذي يشـري إىل  “ واملفهوم اإلجرائي. وحمددة وبسيطة تتوافق مع إمكانيات متاحة يف الواقع

الظاهرة بتحديد دقيق يستخدم يف مالحظتها أو قياسها وهو يؤكد أمهية املعلومات اليت تتصل بالظـاهرة  
جاءت ا األهداف التربوية العامة ال ميكنها فالصيغة اليت .)50(“ أكثر مما يؤكد الوصف اللفظي للظاهرة

ومن هذا املنطلق يترتب إجراء إعادة صـياغة هـذه    .أن تقدم إمكانيات الترمجة إىل واقع عياين ملموس
  . األهداف بصورة إجرائية مناسبة

                                           
  . 1978محد زكي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بريوت، أ -بدوي  50
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  : مالحظات حول أهداف رياض األطفال: رابعا
.  تقع حتت إشراف الدولة ورعايتها ومتويلهاتصوغ الوثيقة أهداف هلذه املرحلة وهي جتربة حمدودة ال

ومن املدهش متامـا أن  . ويبدو أن الوثيقة يف هذا املستوى ترسم أهدافا لتجربة مل تسجل حضورها بعد
تغفل الوثيقة العمل على بناء هدف عام يتجه إىل تعميم جتربة رياض األطفال وتأكيد أمهيتها يف الوقـت  

  . ذه املرحلةالذي ترسم فيه أهدافا شاملة هل
صياغة أهداف هذه املرحلة معطيات علم النفس اليت حتض على تنمية الطفل وفقـا   مل تراع الوثيقة يف

ومل تستطع الوثيقة أيضا أن تأخذ مببدأ األولويات األساسـية  . لقانونيات منوه اجلسدي والنفسي والعقلي
ى غيابا للخصوصية النوعية اليت تتميز كما تشهد األهداف يف هذا املستو. يف تناسق أهداف هذه املرحلة

فالدراسات اجلارية يف ميدان الطفولة تؤكد أولويات منو الطفل جسـديا مث نفسـيا مث    .ا هذه املرحلة
فالعناية اجلسدية لبناء جسد الطفل وإمكانياته تأيت يف سلم األولويات مث يأيت هاجس العناية بتطور . عقليا

  :ومن املالحظات املركزية ميكن أن نسوق ما يلي . و العقليالطفل االنفعايل وأخريا النم

  : اخلصوصية السيكولوجية لألطفال :1/4
كان جيب على سبيل املثال اإلشارة إىل تـدرج   .مل تأخذ الوثيقة باخلصوصية اليت يتميز ا منو األطفال

ية جسدية مث انفعالية مث ترب: النمو الطفل وتوزيع سلم أولويات هذه املرحلة وفقا لتدرج خصائص النمو
إكساب األطفـال  : على سبيل املثال وليس احلصر ما يلي) 4(جاء يف البند رقم  ..اجتماعية فعقلية اخل

فاإلصغاء والفهـم  “ مهارات لغوية تتجلى يف اإلصغاء والفهم والتعبري من خالل أنشطة تفاعلية مناسبة
كرا بالنسبة ألطفال تتراوح أعمارهم بني سنتني وما زال األمر مب عمليات عقلية وليست مهارات لغوية

  . ومخس سنوات لكي يتعلموا مهارات عقلية مثل الفهم واإلصغاء
إكساب األطفال بعض املفاهيم الدينية : الذي ينص على ما يلي) 6(وتتكرر هذه املفارقة يف البند رقم 

منو الطفل يف هذه املرحلة !  السليم والعلمية واالجتماعية املناسبة لنموهم العقلي وبعض مهارات التفكري
  . ال جيعله قادرا على اكتساب مهارات التفكري السليم
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  :احلضور النوعي لألهداف  :2/4
ال يوجد حضور نوعي لألهداف يف هذه املرحلة إذ تتجلى األهداف العامة هنا كما هي دون تنويع أو 

. األول يف األهداف العامة على سبيل املثـال ال خيتلف البند األول يف هذا املستوى عن البند : ختصيص
  . واالختالف هو يف طريقة الصياغة فحسب

  : األهداف التربوية يف املرحلة االبتدائية:خامسا 
مما ال شك فيه أن املالحظات اليت سجلت يف مستوى األهداف العامة تنسـحب بالضـرورة علـى    

الثانوية، ومع ذلك ميكننا أن نسجل بعض املالحظات األهداف النوعية يف املرحلة االبتدائية واإلعدادية و
اخلاصة بكل مرحلة مع أخذنا بعني االعتبار للمالحظات املسجلة يف املصادر ويف األهداف العامـة ويف  

  :هذا املستوى ميكن اإلشارة إىل ما يلي 

  : غياب اهلدف القومي: 1/5
ف الذي تصدر األهداف العامة والـذي  سجل اهلدف القومي غيابه يف نسق الوثيقة اجلديدة وهو اهلد

واملفارقة الكـبرية أن  . بني األهداف التربوية يف قطر ويف الوطن العريب عامة غالبا ما حيتل أولوية واضحة
لقومي يف مستوى أهداف رياض األطفال وغيبتـه يف مسـتوى   الوثيقة قد أشارت صراحة إىل اهلدف 

  . أهداف املرحلة االبتدائية

  : سيق مع األهداف العامةغياب التن :2/5
يتضح غياب التنسيق بني أهداف هذه املرحلة واألهداف العامة وتفقد هنا مصداقية العمل مشروعيتها 

بعض البنود يف هذا املستوى كما هي يف صيغة األهداف العامة،  لقد وردت. من حيث منطق االشتقاق
يف األهداف  )9(يتطابق مع البند رقم  ذيال) 13(يف الصفحة رقم ) 12(وميكن اإلشارة إىل البند رقم 

من أكثر البنـود غموضـا ولبسـا    وليس من الغرابة أبدا أن يكون هذا البند ). 9(العامة الصفحة رقم 
االجتماعي لدى املتعلمني وممارسة حريام دون جتاوز، واحترام أفكـار   تنمية مهارات التفاعل" :ونصه

 والعمل املشترك، والتفاعل اإلجيايب مع بيئتهم ومؤسسات جمتمعهموآراء اآلخرين وتعود التفكري الناقد، 
ويشري هذا التطابق بني صيغة . وقد سبق لنا توجيه النقد إىل نص هذا البند يف جمال نقد األهداف العامة“

هذا اهلدف يف األهداف العامة وبني صيغته يف أهداف املرحلة االبتدائية دليال صارخا على غياب منهجية 
يف مستوى اشتقاق األهداف كما يدل على اخنفاض درجة املصداقية العلمية يف عمليـة  والسيما  ل العم
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فالبند السابق وأمثاله ال يقبل الترمجة وال حيمل الطابع اإلجرائي وهو إضافة إىل ذلك يف منتهى . االشتقاق
  . التعقيد والصعوبة

يف نص األهداف العامـة يف داللتـه   ) 4(قم يتطابق مع البند ر) 3(ويضاف إىل ما سبق أن البند رقم 
ويبدو أن االشتقاق يف مفهوم مصمم األهداف وعرفه هو إجراء تغريات طفيفة يف . ومعناه وألفاظه تقريبا

  . صيغة األهداف من مستوى إىل آخر ال أكثر من ذلك

  : غياب الطابع اإلجرائي: 3/5
اإلجرائي وأن يأخذ مالحمه الواقعية وممـا   يف مستوى أهداف املراحل يتطلب اهلدف أن يأخذ طابعه 

يؤسف أن هذه اإلجرائية قد سجلت غيابا كبريا وبالتايل فإن التحليق فوق تضاريس الواقع يأخذ مداه يف 
وبعبارة أخرى أهداف املرحلـة  . مستوى األهداف العامة كما هو احلال يف مستوى األهداف املرحلية

 اقع فيه حياة وهذا يعين أيضا أن هذه األهداف تفقد طابعها الفعـال وال االبتدائية غري قابلة للترمجة إىل و
   .ميكنها أبدا أن توجه العملية التربوي وتسدد خطاها

  : ضعف البنية املنطقية :4/5
ويبدو ويف سياق التخبط املنهجي الذي يشكل ملمحا أساسيا يف بنية هذه األهداف أن الوثيقة جتانب 

 :ونصه) 15(نطق كليا يف اهلدف رقم كثري من جوانبها وهي خترج عن دائرة املمنطق التفكري البسيط يف 
اكتشاف أنواع اإلعاقة لدى أي من املتعلمني وتوفري الرعاية الشاملة وتوجيههم إىل التعليم املتخصص “

؟ دفأال ميكن لنا أن نتساءل هنا من أين استوحت الوثيقة هذا اهل". الذي يتوافق مع إمكانيام وقدرام
ومن املؤسف ؟ هل يعرب هذا اهلدف عن هاجس تربوي حقيقي يقض بال اتمع ويهدد مسريته التربوية

وهنا ميكن تسجيل . جدا أن يوضع مثل هذا اهلدف حلاالت استثنائية جدا قد تبلغ واحدا من ألف حالة
  :املالحظات التالية يف معرض اإلجابة عن هذه األسئلة

لة املدرسة االبتدائية و ال حيتاج االكتشاف هنـا إىل جهـد كـبري    تكتشف اإلعاقة قبل مرح - *
فاكتشاف اإلعاقة يتم يف األسرة ويف أسوأ األحوال يف مستوى احلضانة واكتشـاف اإلعاقـة حتصـيل    

   .لنصمم له هدفا تربويا حاصل وال حيتاج األمر إىل مهارات تربوية كبرية
آليات االشـتقاق  والسيما  ة العمل والتنسيق اهلدف دليال صارخا على غياب منهجي ميثل هذا - *

من املصادر واألهداف العامة، إذ مل يرد هذا اهلدف يف أرومة األهداف العامة وهـذا يشـكل مفارقـة    
   .منهجية تتصل مببدأ االشتقاق والتنسيق والتكامل يف الوثيقة
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نفسها إشكالية تعيق  اإلعاقة حالة نسبية جدا يف اتمع وهي ال تشكل قضية تربوية وال تطرح - *
فحـاالت  . مسرية النظام التربوي وتؤدي إىل اخنفاض مستوى إنتاجيته وكفاياته اخلارجية أو الداخليـة 

حمدودة جدا وال تبلغ هذه احلاالت أكثر من حاالت قليلـة  ) مع غموض هذا املفهوم يف النص (اإلعاقة 
هدف مل يسجل نفسه يف األهـداف   مل تكن هناك حاجة لصوغ وبعبارة أخرى. جدا يف كل ألف حالة

   .العامة وال يطرح إشكالية اجتماعية كبرية
  :غياب التنسيق مع أهداف املراحل السابقة والالحقة  :5/5

. يغيب التنسيق بني أهداف كل مرحلة نوعية وبني أهداف كل مرحلة أخرى يف هذا املستوى أيضـا 
هداف التربوية، أجدى أن يكـون قـد دون يف   فاكتشاف اإلعاقة، إذا كان من ضرورة لوجوده بني األ

، وذلك ألن االكتشاف املبكر لإلعاقة جيب أن يـتم  )رياض األطفال (أهداف املرحلة ما قبل املدرسية 
بالضرورة يف هذا املستوى، وال جيب أن ينتظر حىت املرحلة االبتدائية ليتم ذلك، ويف هذا دليل واضـح  

رحلة واملراحل األخرى يف هذه الوثيقة، وهذه املالحظة تنسحب على غياب التنسيق بني أهداف هذه امل
  . يف خمتلف مستويات هذه الوثيقة

أن تفرد بندا ألمهية اكتشـاف   ومن كربيات املفارقات اليت تتجلى يف هذا املستوى أن الوثيقة تتجاهل
يف هذا املسـتوى   لقد ورد ذكر املواهب. املواهب يف الوقت الذي تؤكد فيه على أمهية اكتشاف اإلعاقة

حيث تتساوى فيه، على مبدأ الترادف، امليول واملواهب والفروق الفردية  10مرور الكرام يف البند رقم 
مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني والكشف عن مواهبهم “: على ما يلي) 10(حيث ينص البند رقم 

  . لفردية وامليول مجيعا يف سلة واحدةوهنا توضع املواهب والفروق ا".  وميوهلم ورعايتها وتنميتها

  غياب منهجية تنظيم األهداف وتنسيقها  :6/5
ويالحظ أيضا ، يالحظ غياب املعيار املوضوعي لتنسيق األهداف وتنظيمها يف خمتلف مستويات الوثيقة

داف يف توزيع األه مل تراع الوثيقة. غياب احلد األدىن من التسلسل املنطقي يف توزيع األهداف وتنظيمها
جمموعة األهداف القومية، جمموعة األهداف الوطنية، األهداف الـيت  : جمموعات متسلسلة متكاملة مثل

ومثال ذلك أن التربية الصـحية وردت يف   ..اخل تتعلق باملهارات، أو األهداف اليت تتصل بالتربية النفسية
والبند رقـم  ) 15(والبند رقم ) 7(جمموعة بنود ال رابط بينها لقد وردت هذه األهداف يف البند رقم 

وهنا برهان جديد على غياب التكامل والتساوق املنطقي واملنـهجي يف بنيـة   ). 3(والبند رقم ) 16(
  . األهداف التربوية
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  : األولويات مغياب سل :7/5
تشهد الوثيقة يف هذا املستوى غياب معيار سلم األولويات ومنهج التصنيف الواضـحني يف توزيـع   

ومن املعـروف أن أغلـب   . بند التذوق اجلمايل قبل بند التربية اجلسدية تسلسلها، لقد ورداألهداف و
جسـدية،  : على منهجية سلم أولويات يتناغم مع أولويات منو الطفل وهـي أولويـات   األهداف تبىن

املعيار  فانفعالية، فاجتماعية، مث عقلية، فعقائدية يف اية املطاف، إذ كان ميكن تنظيم األهداف وفق هذا
شخصية، وعقائدية، واجتماعية، وسياسـية،  : أو اعتماد معيار آخر كأن تصنف األهداف يف جمموعات

باختصار هناك فوضى كبرية يف مستوى األولويات اليت تفرغ هذه الوثيقـة مـن مضـامينها    . وعلمية
  . اإلجيابية

  : التداخل :8/5
يف مستوى التـداخل  والسيما  فوضى غريبة أدى غياب منهجية التنظيم وغياب معيار التصنيف إىل  

ورقـم  ) 7(والتكرار واحلشو واإلسهاب وميكن أن نسوق مثاال للتكرار الذي حدث بني البندين رقـم  
ويضاف إىل ذلك وجود عدد كبري من حـاالت  . وكالمها يؤكد على التربية اجلسدية عند الطفل) 16(

  . الوثيقة يف شكلها ومضامينها التضليل اللفظي واللهجة اخلطابية اليت أساءت إىل

  : غياب البعد االستراتيجي: 9/5
لقد انعكس الضعف املنهجي عامة يف غياب عدد كبري من األهداف االستراتيجية يف هـذه املرحلـة    

  : واليت وردت يف أرومة األهداف العامة وهي
من تأكيد أمهية هذا الوثيقة يف هذا املستوى هدف االنتماء القومي العريب على الرغم  جتاهلت - *

وهذا ). 3(اجلانب يف مصادر االشتقاق ويف األهداف العامة حيث ورد هذا اهلدف صراحة يف البند رقم 
يدل أيضا على درجة عالية من مستويات الفوضى املنهجية اليت تشكل ملمحا أساسيا من مالمح هـذه  

دفة والعفوية والتأمل يف صوغ األهـداف  الوثيقة وتدعو إىل االفتراض بأن الوثيقة انطلقت من مبدأ املصا
   .ورسم مالحمها

هدف التعليم من أجل احلياة وهدم اهلوة اليت تصل بني املدرسة واحلياة االجتماعية علما  غياب - *
   .بأن األهداف العامة تؤكد على ذلك
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هدف التعلم الذايت على الرغم من أمهية هذا البند يف خضم عصر يوجد فيـه قـانون    غياب - *
واملفارقة أن هذا اهلدف ورد يف نسق األهداف العامة البند رقـم  . تغريات العاصفة على مبدأ الطفراتال
)6(.   
 هذه الوثيقة يف مستواها هذا إىل أمهية التربية التكنولوجية وإىل أمهية احتواء معطياـا  مل تلمح - *

  ). 15(علما بأن هذا اهلدف ورد يف األهداف العامة يف البند رقم 
 .التأكيد على أمهية تعلم اللغات األجنبية وتطوير إمكانيات الطالب يف هـذا املسـتوى   أمهية - *

العامة لألهداف التربوية يف نسقها العام على أمهية االنفتاح علـى   ئوذلك انطالقا من أمهية تأكيد املباد
  . الثقافات العاملية ومتثل وتوظيف معطيات احلضارة اإلنسانية املتقدمة

  :توصيات بشان األهداف التربوية يف املرحلة االبتدائية : 10/5
إعادة بناء هذه األهداف وفقا ملنهجية واضحة تأخذ بعني االعتبار املشكالت اليت تواجهها املدرسة  - 

   .االبتدائية وذلك من خالل دراسة شاملة إلشكاليات ووضعيات هذه املدرسة
الذي يأخذ بعني االعتبار أمهية حتقيق التوازن بني  51يإعادة بناء األهداف من منطلق املنهج النظم - 

  . بني املعلمني والتالميذ واملناهج واإلدارةجوانب النظام املدرسي 
حتقيق الترابط واالنسجام بني أهداف هذه املرحلة واألهداف التربوية العامـة حبيـث ميكـن رد     - 

   .الفروع إىل أصوهلا بوضوح
انب اإلجرائي يف بنية هذه األهداف حيث ميكن هلا أن تأخذ صيغة واقعيـة  التأكيد على أمهية اجل - 

   .وأن تقبل الترمجة إىل مستوياا امليدانية
التربية الذاتية والتربية التكنولوجية والتربيـة  والسيما  تاليف النقص الذي متت اإلشارة إليه سابقا  - 

  . القومية والتعليم من أجل احلياة
ويتم ذلك عن طريـق  . اف يف نسق أولويات واضح ويف نسق تصنيفي متكاملتوزيع هذه األهد - 

  . توزيع األهداف يف جمموعات متنوعة ومتكاملة

                                           
طريقة يف البحث يتم مبوجبها النظر إىل الظاهرة املدروسة بوصفها نظاما من العناصر   Methode systematiqueاملنهج النظمي   51

لعناصر املدروسة يف سياق تكامله وتفاعله وظيفيا وعضويا ويتطلب هذا املنهج النظر إىل أي عنصر من ا.  املتكاملة يف وظائفها وبنيتها
  . ويعد هذا من أهم املناهج الوظيفية اليت تعتمد على مبدأ السياق التكاملي للظاهرة املدروسة.  مع العناصر األخرى
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إعادة صياغة األهداف بطريقة تنتفي فيها العيوب اليت متت اإلشارة إليها مثل التكرار والتـداخل   - 
  . والغموض والتركيب وحتقيق عنصر التجانس والواقعية والتكامل
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  : أهداف املرحلة اإلعدادية والثانوية: سادسا
  :أهداف املرحلة اإلعدادية : 1/6

تأخذ املالحظات املنهجية اليت وردت يف مستوى األهداف العامـة وأهـداف املرحلـة االبتدائيـة     
ولـذلك فإننـا سنشـري فحسـب إىل بعـض      . مشروعيتها يف مستوى األهداف يف املرحلة اإلعدادية

  :ز يف هذه املرحلة وهي اخلصوصيات اليت ترب
وذلك ، هناك تطابق إىل حد كبري بني األهداف التربوية يف هذه املرحلة ويف املرحلة االبتدائية: 1/1/6

ولذلك فإن املالحظات اليت سجلت سابقا يف املرحلـة  ، ومضامينها، وصيغها، من حيث عدد األهداف
   .االبتدائية ميكن أن تسجل هنا بكل وضوح ودقة

البند رقم : وهناك اختالف يف ثالثة أهداف فحسب حيث جند هنا ثالثة أهداف جديدة هي: 2/1/6
) 20(االنفتاح على الثقافة العاملية، وأخريا البند رقم )19(تقدير دور الفتاة يف اتمع، والبند رقم ) 17(

  . وهو تعزيز وعي املتعلمني بأمهية التعاون الدويل
: أهداف حيوية وردت يف املرحلة االبتدائية وهـي  ذا املستوى ثالثةوقد أمهلت الوثيقة يف ه: 3/1/6

. مراعاة الفروق الفردية، وتعريف املتعلمني باملؤسسات االجتماعية، ورعاية النمو االجتمـاعي السـليم  
  . وهي أهداف أساسية يفترض أال مل يف أهداف هذه املرحلة

األهداف يف املرحلتني االبتدائية واإلعداديـة   وباختصار ال يوجد متايز جوهري بني منظوميت: 4/1/6
ولذلك نقترح ضم اموعتني يف جمموعة واحدة حتت تسمية أهداف التعليم األساسي يف دولة قطر وهذا 

  . ما تعتمده أكثر البلدان العربية واألجنبية
  52أهداف املرحلة الثانوية: 2/6

احل السابقة، وهنا ميكـن القـول إن عيـوب    تنوء كل مرحلة من مراحل الوثيقة بعيوا وعيوب املر
   .املراحل السابقة تتراكم يف هذا املستوى بصورة واضحة

بعد االطالع على مضامني أهداف املرحلة الثانوية تبني لنا أن األهداف الثانوية هي صورة مطابقة إىل 
  : بصورة عيانيةوميكن لنا أن ننوه إىل ذلك . حد كبري لألهداف التربوية يف املرحلة اإلعدادية

  يف أهداف املرحلة اإلعدادية ) 1(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 1(يطابق اهلدف رقم  -

                                           
  ).20-19-18: ص(انظر أيضا وثيقة األهداف التربوية املطورة يف دولة قطر،   52
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  يف أهداف املرحلة اإلعدادية ) 2(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 2(يطابق اهلدف رقم 
   .يةيف أهداف املرحلة اإلعداد) 3(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 4(يطابق اهلدف رقم 
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 6(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 6(يطابق اهلدف رقم 
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 7(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 7(يطابق اهلدف رقم 
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 9(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 8(يطابق اهلدف رقم 

   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 5(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 11(اهلدف رقم  يطابق
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 11(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 12(يطابق اهلدف رقم 
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 11(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 13(يطابق اهلدف رقم 

   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 18(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 14(ف رقم يطابق اهلد
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 9(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 16(يطابق اهلدف رقم 
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 15(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 18(يطابق اهلدف رقم 
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 16(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 19( يطابق اهلدف رقم
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 17(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 20(يطابق اهلدف رقم 
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 20(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 21(يطابق اهلدف رقم 
   .يف أهداف املرحلة اإلعدادية) 19(يف التعليم الثانوي اهلدف رقم ) 22(يطابق اهلدف رقم 

يف املرحلة الثانوية تربز املعاناة املنهجية يف أقصى حدودها حيث ال تتمايز أهدافها عن أهداف املرحلتني 
 وهنا تربز أمهية إعادة النظر ليس يف أهداف هذه املرحلة فحسب بل يف جوانـب  .اإلعدادية واالبتدائية

  . هذه الوثيقة مجيعها وذلك يف مستوى املنهجية كما هو احلال يف مستوى النتائج
وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق أن هذه العيوب تتجلى يف أهداف التعليم املهين أيضـا الثـانوي   
والصناعي والتجاري وغريه من املراحل األخرى وقلما يشار إىل أهداف خاصة يف إطار هذه املراحـل  

ومن هذا املنطلق ميكن القول أن . ما يتعلق بطبيعة إعداد مهنيني واختصاصيني يف هذه االجتاهات باستثناء
األهداف يف املرحلة الثانوية جيب أن تعمم لتشمل األهداف يف املراحل الثانوية املهنية األخرى مع التأكيد 

   .على اخلصوصية املهنية ملثل هذه األخرية
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  : إمجالية خالصة ورؤية: سابعا 
الذي يكرس طاقاته لتطوير ، تأيت هذه الدراسة استجابة للتوجهات التربوية للمجلس األعلى للتخطيط

   .جوانب احلياة االجتماعية التربوية ورسم اخلطط الكفيلة بتحقيق ضة اجتماعية حضارية شاملة
النظام التربوي يف صورته الذي يعمل على حتليل ، تنطلق هذه الدراسة النقدية على أساس منهج النظم

وقد مت توظيف معايري منهجية عديدة يف رصد جوانب الضعف والقصـور يف وثيقـة    .النظمية املتكاملة
وميكن لنا يف سياق هذه اخلالصة أن نذكر بإجياز شديد أهم مراحـل هـذه    .األهداف التربوية املطورة

   .الدراسة وأهم النتائج اليت مت التوصل إليها
دمي رؤية نقدية تتسم بالوضوح والتكامل املنهجي مت االطالع علـى عـدد كـبري مـن     ومن أجل تق

التجارب التربوية يف العـامل والتجـارب   والسيما  الدراسات واألحباث والوثائق اجلارية يف هذا امليدان 
أهـم   التربوية العربية كما مت االطالع على أغلب الدراسات القطرية اجلارية يف هذا امليدان واسـتقراء 

   .املشكالت اليت حتاصر النظام التربوي يف اتمع القطري ويف اتمعات اخلليجية
واجلهود السياسية اليت كرسـت  ، تبدأ الدراسة مبقدمة عامة تصف واقع األهداف التربوية يف دولة قطر

ن ضـعفه  للنهوض بالسياسة التربوية إىل املستوى الذي ميكن النظام التربوي القائم من جتـاوز مـواط  
   .واالرتقاء إىل مستوى النهضة اإلنسانية املرتقبة يف القرن الواحد والعشرين، وقصوره

ويف املرحلة الثانية أظهرت الدراسة جمموعة من املالحظات اليت تتصل بواقع جلنة تصـميم األهـداف   
  . واإلجراءات املنهجية اليت اعتمدا يف بناء الصيغة اجلديدة

ليت وجهت يف هذا املستوى هي أن اللجنة تعاين من ضعف يف بنيتها إذ يغلـب  ومن أبرز املالحظات ا
على أعضائها ممارستهم ملهمات إدارية كبرية ال تسمح هلم بالعمل اجلاد يف نشاطات اللجنة وقد بينـت  

   .الدراسة أن العمل قد وقع على بعض أعضاء اللجنة دون اآلخرين
من غياب منهجية واضحة حيث تشري وقائع عمل هذه اللجنة  ظ يف هذا السياق أن الوثيقة تعاينحويال
تبنت تصورا موعة إجراءات عملية ومل تتبىن منهجا واضحا يف دراسة وحتليل واقع احلياة التربويـة   أا

   .يف قطر أو النظر إىل النظام التربوي يف سياقه املتكامل
ية حول مصادر االشتقاق اليت بدا أا تعاين يف مت توجيه عدد من املالحظات اجلوهر ويف املرحلة الثالثة

لقد سجلت بعض اجلوانب األساسية غيابـا شـامال يف مصـادر     .مستوى مشوليتها ودقة مصطلحاا
والتجـارب التربويـة   ، التجارب التربوية العاملية: األهداف اليت اعتمدا الوثيقة ومنها على سبيل املثال
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ويضاف إىل ذلك مـا تعانيـه هـذه     ورياسية للبالد الواردة يف الدستسوالنصوص ال، العربية واخلليجيية
   .املصادر من ضبابية يف مصطلحاا وغموض يف تعابريها

أخضعت األهداف التربوية العامة للتحليل والدراسة اليت أظهرت عددا كبريا مـن  :ويف املرحلة الرابعة 
   .املالحظات النوعية واملنهجية

، التعليم اجلامعي: غيابه يف نسق األهداف العامة مثل التربوية اإلستراتيجية لقد سجل عدد من األهداف
، والتعليم مـن أجـل احليـاة   ، والتربية التكنولوجية، والتربية الوطنية، والتعليم اإللزامي، والتعليم ااين

هذا الواقع مـن   مبا ينطوي، والواقع التربوي القطري، واإلدارة واملعلمني، واألهداف اليت تتصل باملناهج
   .مشكالت اجتماعية وتربوية

لقد تبني أيضا أن األهداف العامة تعاين يف مصادر اشتقاقها إذ يغيب التنسيق بني املصادر احملددة وبني 
صيغة األهداف احلالية ويضاف إىل ذلك أن الوثيقة يف مستواها هذا مل تستطع أن حتدد معيارا يتم علـى  

   .ديد فئات التصنيف املمكنةأساسه حتديد األولويات وحت
ويف مستوى منهجية الصياغة يبني التحليل أن الوثيقة جتمع بني خمتلف أنواع العيوب املنهجية يف صياغة 

اللغـة  : األهداف العامة واملصادر واألهداف النوعية لكل مرحلة من املراحل الدراسية املتعددة ومنـها 
، لعاب لفظية تتم على حساب الـروح العلميـة للـنص   اخلطابية مبا تنطوي عليه من سجع وموازنة وأ

ويضاف إىل ذلك غياب الطابع اإلجرائي والتكرار والتركيب والضبابية اليت سيطرت على خمتلف جوانب 
   .الوثيقة يف مستوياا املختلفة

ا مت حتليل األهداف التربوية يف مستوى رياض األطفال اليت تسجل جتربتها حضور ويف املرحلة اخلامسة
وقد تبني أن هذه األهداف ختالف منطـق منـو األطفـال النفسـي      .جزئيا وحمدودا يف اتمع القطري

وهي يف الغالب عبارة عن حتليقات لفظية ال ميكنها يف أي حال من األحوال أن ترتقي إىل ، واالجتماعي
   .مستوى احلاجات احلقيقية للمجتمع واألطفال يف هذا املستوى

اليت بدا ، من هذا العمل مت حتليل ومناقشة األهداف التربوية يف املرحلة االبتدائية سويف املستوى الساد
ناجم عن هذا الضعف الذي يوجد يف أساس بنية األهداف العامة ، أا تعاين من قصور وضعف كبريين

اليت وجهت  وهنا جتدر اإلشارة إىل أن املالحظات السابقة .ومنهجية العمل املتبعة يف عملية بناء األهداف
، للعمل يف مستوى مصادر االشتقاق واألهداف العامة تنسحب على أهداف هذه املرحلة بصورة واضحة

يف والسيما  وبالتايل فإن املالحظات النوعية هلده املرحلة تنسحب يف أغلبها على املراحل الالحقة للعمل 
   .املستوى اإلعدادي ويف مستوى املرحلة الثانوية



  64

سابع أُظهرت عيوب الوثيقة يف نسق األهداف التربوية يف املرحلة اإلعدادية والثانويـة  ويف املستوى ال
وبالتـايل   .وقد تبني أن هذه األهداف متطابقة إىل حد كبري فيما بينها ومع األهداف يف املرحلة االبتدائية

ليت زادت من عيوب فإن التمايز النوعي لكل مرحلة من هذه املراحل ال يتجاوز حدود التلونات اللفظية ا
   .العمل وكرستها

: وأخريا ويف اخلامتة سجلت بعض املالحظات اخلتامية اليت تتعلق بواقع العمل على حنو إمجايل وأبرزها
وقد  .أن العمل يعاين من عيوب منهجية ومن حاالت ضعف تتبدى يف خمتلف جوانبه النوعية والصوغية

كليا باألهداف املرسومة وبناء أهداف جديدة تقوم علـى  وتوجت هذه املالحظات باقتراح إعادة النظر 
   .أسس علمية متكاملة
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  :وقفة ختامية وتوصيات : ثامنا
يؤخذ على صيغ األهداف التربوية العربية أا كانت وما زالت نوعا من اخلطابة السياسية اليت تضج ا 

ويف  .احلكومية يف جمال التربية والتعلـيم  من شأن اجلهود واليت حتاول أن تعلي، املؤمترات التربوية العربية
هذه الوقفة اخلتامية ميكن القول إن التجربة القطرية يف بناء األهداف التربوية متثل جتربة سياسية تربويـة  

وذلك ألا رمبا التجربة الوحيدة اليت مشلتها الرعاية السياسـية لتكـون   ، رائدة يف مستوى الوطن العريب
املوضوعية لبناء األهداف واليت ميكنها أن حتدث حتوالت عميقة يف بنيـة النظـام   جتربة تستويف الشروط 

وتتمثل هذه اجلهود يف استدعاء جلنة من اخلـرباء التربـويني يف    .التربوي من أجل النهوض به وتطويره
مث تلتها اخلطوات الالحقة الـيت متثلـت يف   ، اليونسكو لدراسة الواقع التربوي وتشخيص مظاهر ضعفه

وتشكيل جلان عملت على صوغ األهداف التربوية عمال بالتوصيات ، ستجابة لتوصيات فريق اخلرباءاال
ومن مث حتكيم وثيقة األهداف اجلديدة وتبين اإلجراءات السياسية العتمادها يف مستوى احليـاة  ، السابقة
   .التربوية

  :لقد بينا يف إطار دراستنا جمموعة مالحظات نقدية أبرزها 
لرؤية السوسيولوجية املتكاملة يف عملية بناء األهداف وغلبة النظرة التجزيئية الضـيقة  غياب ا - *

لقد أدى غياب املنظومة الفكرية النظرية إىل غياب بعض اجلوانب  .اليت أدت إىل نتائج يف منتهى السلبية
لتربويـة واإلدارة  غياب األهداف اليت تتصل باملناهج واملعلمني والعالقات ا: أبرزها األساسية يف العمل

وبعبارة أخرى هناك غيـاب للرؤيـة الفلسـفية     .والنسيج الذي يربط وحيقق التفاعل بني هذه العناصر
   .واملناحي النظرية اليت تدفع احلياة يف جسد عمل يسعى إىل بناء استراتيجية متكاملة لألهداف التربوية

يف عمل يسـعى  والسيما  لمي غياب البعد املنهجي الذي يشكل األساس يف بناء أي عمل ع - *
لقد عانت اللجنة  .لرسم سياسة تربوية تمع يسعى إىل تطوير إمكانياته احلضارية إىل حدودها القصوى

من ضعف يف بنيتها ومن قصور يف إجراءات عملها ومن غياب ملنهجية علمية واضحة ميكنها أن تكون 
   .فاعلة يف بناء األهداف التربوية املتكاملة

انت صياغة األهداف من ضعف منهجي يتمثـل يف الفوضـى والتكـرار والضـبابية     لقد ع - *
جعلها تنفصل عن الواقع وحتلق بعيدا عنه وهذا بالتايل أفقد الوثيقة الـروح  ، والعمومية وغياب اإلجرائية

  . احلقيقة اليت تبث احلياة يف األهداف التربوية
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أن هنـاك   حيث يتبني، ملصادرها وشاملوكانت معاناة الوثيقة أشد يف مستوى حتديد دقيق  - *
مشكالت النظـام التربـوي   : ومنها، عددا من اجلوانب األساسية اليت مل تؤخذ بعني االعتبار يف الوثيقة

واستراتيجيات التربية ، والتجارب العربية والعاملية، والسياسة العامة لقطر يف جمال الثقافة والتربية، القطري
   .العربية واخلليجية

فهي مل تشمل بعض اجلوانب األساسية  ،ت األهداف العامة قاصرة ومشوشة يف مضامينهاجاء - *
والتربية من أجـل  ، والتربية التكنولوجية، والتعليم اجلامعي، وإلزامية التعليم، جمانية التعليم: واحملورية مثل

، واملنـاهج ، دارةواإل، املعلمـني : ومل تالمس بعض اجلوانب األساسـية مثـل  ، والتربية الوطنية، احلياة
 .وهذه هي أهم العناصر األساسية يف العملية التربويـة ، والعالقات التربوية القائمة بني األطراف التربوية

ويضاف إىل ذلك غياب التنسيق بني األهداف العامة ومصادر االشتقاق من جهة وبني األهداف العامـة  
   .واألهداف املرحلية لكل مرحلة مدرسية حمددة

وهي ما تزال ، ت الوثيقة أهدافا ملرحلة مل تشهد النور بعد وهي مرحلة رياض األطفاللقد رمس - *
وهي مع ذلك جتاهلت مرحلة بالغة األمهية واخلطورة واليت تتمثـل يف  ، جتربة أهلية حمدودة مل تعمم بعد

إىل ذلـك أن  ويضـاف   .املرحلة اجلامعية وكأن هذه املرحلة ال تنتمي إىل اتمع أو إىل نظامه التربوي
األهداف اليت صيغت يف هذا املستوى ال تستويف حدود الشروط الدنيا ألهداف تربوية قادرة على التعبري 

لقد جاءت أهداف هذه املرحلة يف منتـهى العموميـة    .عن احتياجات هذه املرحلة ومهومها وتطلعاا
ويف  - .ل تناقضـه وتعارضـه  والتجريد وهي ال توافق منطق منو األطفال يف املستوى النفسي فحسب ب

املرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية تتجدد عيوب املنهج والصياغة وغياب التنسـيق والتكامـل مـع    
وبعبارة أخرى تتراكم املالحظات السلبية من مرحلة إىل أخرى  .األهداف العامة أهداف املراحل الالحقة

   .فيما يتعلق باملضامني والصيغة اليت رمست ا
  :وميكن لنا وانطالقا من معطيات دراستنا أن نوجه املالحظات التالية للوثيقة بصورة عامة 

  .هناك غياب للجانب النظري الفلسفي يف النظرة إىل طبيعة النظام التربوي - 
   .مل تستويف اللجنة املعنية ببناء األهداف الشروط املوضوعية يف بنيتها ويف إجراءات عملها - 
   .علمي واضح أو فعال يف عملية بناء األهداف ال يوجد منهج - 
   .هناك قصور واضح يف مستوى مشولية املصادر - 
  .هناك قصور كبري يف مستوى مشولية األهداف العامة ويف أهداف املراحل - 
   .هناك ضعف كبري يف مستوى صياغة األهداف - 
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امة إال يف مستوى الصياغة ال تكاد ختتلف أهداف املراحل عن بعضها البعض أو عن األهداف الع - 
   .فحسب وهذا يعين أن تنوع األهداف هو تنوع لفظي بالدرجة األوىل

   .األهداف املرسومة حتلق فوق الواقع وال تقبل الترمجة الواقعية - 
   .هذه األهداف ال ميكنها أن تعرب عن طموحات اتمع القطري - 
   .ال تعرب عن مشكالته وحتدياته الداخلية واخلارجية - 
   .ال ميكنها أن تنهض مبجتمع يريد أن ينهض يف القرن الواحد والعشرين - 

ومن هذا املنطلق ميكن أن نرفع توصيات هامة يف جمموعتني تأخذ اموعة األوىل طابعا إجرائيا بينمـا  
   .تأخذ الثانية طابعا إستراتيجيا

  : التوصيات اإلجرائية: 1/8
 تعديل أهدافها أو رسم أهداف توجه العمل التربوي بـل إىل  تسعى دولة قطر يف واقع األمر ليس إىل

ومن  .تطوير نظامها التربوي وحتقيق ضته من أجل احتواء معطيات العصر القادم والتفاعل مع متغرياته
  :هذا املنطلق توصي الدراسة يف املستوى اإلجرائي مبا يلي 

  :املوضوعية للبناء وهي  جلنة بناء أهداف جديدة تتوافر فيها الشروط تشكيل: أوال
   .أن تكون نسبة اإلداريني فيها مرهونة باحلدود الضرورية - *
علم النفس والتربية وفلسـفة التربيـة   : يف جماالت أن تشتمل جمموعة واسعة من املتخصصني - *

   .لوعلم االجتماع ورجال السياسة واألعمال واملا، واالقتصاد) فيزياء كيمياء رياضيات (والعلوم الدقيقة 
   .أن تكون متفرغة للعمل - *
   .توفري الشروط املادية واملعنوية الكاملة لعمل اللجنة - *
   .أن تشتمل على خرباء تربويني دوليني - *

من معطيات األحباث اجلارية يف رسم األهداف التربوية وإجراء دراسة مسحية ألهـم   االستفادة: ثانيا
تمع القطري يف الوقت الراهن وجيـب عـدم االكتفـاء    املشكالت االجتماعية والتربوية اليت تواجه ا

مبعطيات الدراسات اجلارية بل بإجراء دراسات جديدة من أجل الوصول إىل معطيات أكثر صدقا عـن  
   .الواقع االجتماعي وحتدياته

مواقف اتمع القطري من التحديات املستقبلية القادمة وذلك يف املسـتويات الثقافيـة    حتديد: ثالثا 
الجتماعية واالقتصادية ورسم األهداف التربوية وفقا ملعطيات هذا املواقف والتأثريات اليت ميكـن أن  وا

   .حتدثها التغريات التكنولوجية والعلمية يف احلياة االجتماعية والثقافية للمجتمع القطري
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واسعة للقطاعات على أمهية التوصية اليت وردت يف تقرير خرباء اليونسكو حول املشاركة ال نؤكد رابعا
مبختلف فئاا يف إبداء رأيها ومشاركتها يف بناء األهداف التربوية من ) من غري أعضاء اجلنة (االجتماعية 

   .طالب ومعلمني وأهايل ورجال السياسة والدين واملال واالقتصاد
إدارة يف عصر سريع التغري جيب أن يواجه بنظام تربوي مرن ومن هذا املنطلق جيب تشـكيل  : خامسا

متخصصة حتاول دائما تعديل األهداف التربية مبا ينسجم مع التغريات العاصفة اليت يشـهدها عصـرنا   
 .جيب أن تكون األهداف غري ائية وأن تكون قابلة للتغري بصورة دائمة .احلايل والقرن احلادي والعشرين

نفيذية لإلدارات التربوية سواء يف وبناء على ذلك ال بد من توفري هامش كبري مكن احلرية التشريعية والت
  .مستوى الوزارة وإداراا وإدارات املناطق

  :توصيات إستراتيجية : 2/8
بناء على معطيات اإلصالحات التربوية اجلارية يف العامل املتقدم وعلى معطيات الدراسات واألحبـاث  

عض البلدان املتقدمة مثل اليابـان  التربوية اجلارية وعلى حماوالت تطوير األنظمة التربوية اليت تشهدها ب
وانطالقا من النظريات التربوية احلديثة اليت تقدم تصورات متقدمة إلمكانيات تفجـري  ، وفرنساوأمريكا 

األطر التقليدية والنهوض باألنظمة التربوية إىل مستوى النهوض التكنولوجي والعلمي الذي يشهده العامل 
  :ميكن لنا أن نوصي مبا يلي 

العلوم الدقيقة سر احلضارة القائمة ومفتاحها ومن هذا املنطلق توصي الدراسة بزيادة االهتمـام   - أوال
  :بالعلوم الدقيقة وهي الرياضيات والعلوم يف جمال الفيزياء والكيمياء وذلك كما يلي 

  التعليم املبكر هلذه العلوم  -
   .اختيار أفضل املدرسني هلا -
   .املعروفة يف طرق تدريسها تطوير أفضل األساليب العلمية -
   .تطوير مناهج هذه املواد -
   .زيادة احلصص املخصصة هلا -

   .والغاية بصور إجرائية هي إيصال الطالب إىل أفضل مستوى ممكن يف هذه املواد العلمية
 تعميم جتربة رياض األطفال بإشراف الدولة وتطوير هذه التجربة إىل منتهى ما وصلت إليه العلوم ثانيا

التربوية احلديثة يف هذا املستوى عن طريق االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف هذا امليـدان وهـذا   
  :يتطلب 
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   .إعداد املعلمني املؤهلني تأهيال علميا عاليا للعمل يف هذا املستوى -
   .بناء مناهج تربوية متطورة هلذه املرحلة باالستناد إىل التجارب العربية والعاملية -
   .نظيم محلة ثقافية إعالمية واسعة لتحقيق مبدأ مشولية هذه التجربةت -

   .ملدة تسع سنوات وتأكيد دميقراطيته يف التعليم العايل والزاميتهعلى مبادئ جمانية التعليم  التأكيد:ثالثا 
يا جانبا التكنولوجيا املتقدمة إىل املدرسة تعليما وتوظيفا وهذا يعين جعل هذه التكنولوج إدخال: رابعا 

وظيفيا يف املدرسة ومثال ذلك أن احلاسوب يستخدم للتعليم من جهة وهو من جهة أخرى يوظـف يف  
  :يف املدرسة على سبيل املثال ميكن للتلميذ أن يستخدم احلاسوب كما يلي  .العمل

   .يوظفه يف حياته املدرسية كأن يبحث يف املكتبة عن الكتب بتوسط احلاسوب -
  سوب وطريقة عمله ومبادئ عمله يتعرف إىل احلا -
   .يتعلم بواسطة برامج التعلم اليت يتيحها احلاسوب -

ومن هذا املنطلق ميكن إدخال الفاكس واألنترنيت والتلفزيون ذا الدائرة املغلقة والتلفزيـون العـادي   
  ,وأجهزة االتصاالت احلديثة السلكية والالسلكية 
لطالب مبختلف املهارات اليت تتصل بالتكنولوجيا معرفـة  وبعبارة أخرى جيب على املدرسة أن تزود ا

   .واستخداما يف إطار املدرسة
جيب على احلياة املدرسية أن تتماثل إىل حد كبري  احلواجز احلقيقية بني املدرسة واحلياة إذ هدم: خامسا

 صـلة باحليـاة   أن تكون املناهج مرنة ووثيقـة ال : مع احلياة وأن تضاهيها يف خمتلف جوانبها وهذا يعين
، ومثال ذلك أن درس التاريخ جيب أن يكون قريب الصلة بتارخينا: يف املراحل املدرسية األوىلوالسيما 

ودرس ، ودرس السياسة رهني باحلدث السياسي الـذي نعيشـه  ، واجلغرافية وثيقة الصلة حبياتنا املباشرة
وبعبارة أخـرى جيـب علـى املنـاهج يف      .العلوم اقرب ما ميكن لطبيعة احلياة الطبيعية اليت نعيش فيها

وان تكون هذه املنـاهج   .املستويات األوىل أن تتصل حبياة األطفال ومهومهم ومشاكلهم بالدرجة األوىل
   .يف خدمة حياة األطفال ويف تقدمي العون هلم بصورة مباشرة أو غري مباشرة

تماعيا وماديا واالرتقاء مبستويام املعلمني إىل احلدود القصوى وحتفيزهم اج إمكانياتتطوير : سادسا
  :ويتطلب ذلك بعض اإلجراءات  .العلمية واملعرفية إىل أقصى حد ممكن

  زيادة احلوافز املادية  - *
   .تقدمي االعتبار االجتماعي - *
   .تقدمي املكافآت واجلوائز وفقا ملبدأ الفعالية واإلنتاج - *
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   .بعدهاتقدمي التدريب املستمر هلم أثناء اخلدمة وفيما  - *
   .توفري إمكانيات الدورات االطالعية يف البلدان املتقدمة علميا - *

النظر يف أساليب التعليم وطرقه وتفجري األطر التقليدية اليت تعتمد على احلفظ والـتلقني   إعادة: سابعا
يـذ  واالستظهار واعتماد أساليب جديدة تعتمد على احلوار والتغذية الراجعة واملشاركة من قبـل التالم 

، وغري ذلك من األساليب اليت تبين العقول والروح النقدية عنـد  53وأساليب عصف الدماغ واستمطاره 
وروح االستسالم والقبول الصاغر الذي تشحنه األساليب التقليديـة يف   التالميذ بدال من الروح السلبية

   .نفوس التالميذ ويف عقوهلم
اف العملية التربوية بني املعلمني واإلدارة والتالميذ واملناهج بناء العالقات التربوية بني أطر إعادة: ثامنا

وعن طريق  على أسس تربوية جديدة قوامها هدم احلواجز النفسية واالجتماعية القائمة بني هذه األطراف
املشاركة والتقدير واالحترام والتفاعل بني اجلميع وبعبارة أخرى جيب أن تكف وظيفة اإلدارة عـن أن  

املراقبة وتسيري النظام فحسب وعلى املعلم أن يكف عن دور امللقن وعلى التلميذ أن يكـف   تكون رد
املعلمني على هؤالء مجيعا اكتساب دور جديد قوامه التعاون واحلب  مضغعن دور املتلقي الذي يتناول 

ألجواء يبدع ويف مثل هذه ا .واملشاركة والتفاعل والعطاء من أجل حياة مدرسية تفيض بالعطاء اإلنساين
الطفل وتتكامل شخصيته اإلنسانية يف صورة جتعله قادرا على املشاركة احلرة وحتمل مسؤوليات جمتمعه 

   .جبدارة وفعالية
اإلدارية إىل احلدود القصوى من حيث  تاإلمكانيامستوى اإلدارة التربوية يترتب تطوير  ويف: تاسعا 

جيب على مدراء املدارس أن يتحولوا إىل مربني  .لف املستوياتاخلربة واملصداقية واإلمكانية العلمية يف خمت
  :وهنا جيب مراعاة الشروط التالية  .حقيقيني حيملون هاجس جمتمعهم التربوي ويسهرون على حتقيقيه

أن يتم تعيني اإلداريني وفقا لشروط الكفاءة واجلدارة وليس وفقا ملبدأ احملسوبية واالنتمـاءات   - *
   .االجتماعية الضيقة

متكني اإلدارة املدرسية املصغرة من هامش حرية إدارية واسعة يف املستويات املادية والتربويـة   - *
   .فيما يتصل باملناهج والتعيني واملكافآت والنشاطات االجتماعية

                                           
صطلح جديد ظهر يف دائرة املصطلحات التربوية اجلديدة، ويعرب هذا املفهوم عن منهج تربوي جيدي عصف الدمغ واستمطاره م 53

غري حمددة وحماولة اإلجابة عنها يف سياق غري حمدد يف البداية  أسئلةقوامه إثارة الدماغ أو ملكة التفكري عند املتعلمني عن طريق طرح 
إمكانيات التفكري النقدي احلر عند املتعلمني  تنميةواهلدف من هذه الطريقة .  ديف سياق حمد ةواألسئلومن مث تنتظم اإلجابات 

  .  وغريهم
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   .أن يؤهل اإلداريون بصورة جيدة عرب دورات تدريبية مستمرة يف داخل الوطن ويف خارجه -
   .ى مبدأ اإلنتاج العلمي واملعريف للتالميذ واملعلمنيأن حتاسب اإلدارة عل -
   .أن تتاح للمعلمني واهليئة اإلدارية فرص اطالعية يف البلدان املتقدمة يف جمال التربية واإلدارة التربوية -
   .أن تقدم الكفايات املادية واملعنوية للقائمني بأعمال اإلدارة -

ؤسسات التربوية املختلفة بني األسرة واملدرسة وأدوار العبـادة  حتقيق التنسيق والتكامل بني امل: تاسعا
جمالس اآلباء ومشاركة اآلباء واألمهات يف األنشطة املدرسية يف الرحالت (واإلعالم عن طريق اللقاءات 

دروس الدين ميكن أن تتم بالتنسيق مـع دور العبـادة ورجـال    (والتنسيق املعريف ) واحلفالت والتعليم 
مث بناء إميان راسخ وعميق بني اجلهات التربوية واملختلفة بأمهية التعاون والتنسـيق لبنـاء    ومن، )الدين

   .نفوس األطفال وعقوهلم يف إطار حياة حرة كرمية
معاجلة أسباب اإلهدار التربوية من رسوب وتسرب واخنفاض مستوى الكفايـات الداخليـة   : عاشرا

   .واخلارجية للمؤسسات التربوية
العمل على حمو األمية الثقافية والوظيفية عند خمتلف الفئات االجتماعية والتأكيد  ادية عشرةالتوصية احل

اإلعالمي والثقايف والسياسي على أمهية التعلم الذايت والتعلم املستمر لكي يستطيع اإلنسان القطـري أن  
   .يواصل احلضارة يف مسار تغرياا املتوقعة

التأكيد يف مراحل التعليم كافة على جمموعة أفكار أساسية وهي التعلم ال بد من : التوصية الثانية عشرة
الذايت والتعلم املستمر وبناء التفكري العلمي والتربية البيئية وميكن أن نفرد لكل فكرة توصية خاصة ولكننا 

   .آثرنا أن جنمل يف هذا املستوى
تمع وحتويل املعرفة العلمية يف اجلامعـة إىل  العناية بالتعليم اجلامعي وربط اجلامعة با: التوصية األخرية

   .طاقة إنتاجية حقيقية وبالتايل توصي الدراسة بتحقيق التوصيات السابقة يف ميدان التعليم اجلامعي
ويف اخلامتة ميكن القول بأن هذه التوصيات تشمل مجيع جوانب احلياة التربوية يف قطـر وميكـن أن   

وية تنهض بالتربية والتعليم يف اتمع القطري ملواجهة العصر القـادم  تشكل احملور األساسي لفعالية ترب
   .عصر التحديات

   .واهللا ويل التوفيق 
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  منهجية الدراسة وأسئلتها : أوال
  : اسئلة الدراسة: 1/1
  : إجراءات منهجية: 2/1

  مالحظات حول بنية اللجنة وإجراءات عملها: ثانيا
  : بنية اللجنة: 1/2
  :رجال اإلدارة يف بنية اللجنة غلبة  :1/1/2
  :غياب ممثلي الفعاليات العلمية االجتماعية يف اللجنة  :2/1/2
  : غياب املتخصصني يف جمال علم النفس: 3/1/2
  : أعضاء اللجنة يف العمل حمدودية مشاركة :4/1/2
  :إجراءات بناء األهداف : 2/2
  : ترتيب األهداف :1/2/2
  :مصادر اشتقاق األهداف : 2/2/2
  :مصادر اشتقاق األهداف : 2/2/2
  :أسلوب عرض مضامني مصادر األهداف : 3/2/2
  :قصور األهداف : 3/2
  :اتمع اخلليجي :1/3/2
  :تقرير فريق اخلرباء  :2/3/2
  :التوجهات السياسية للبالد : 3/3/2
  . خصوصية اتمع القطري: 4/3/2
  :التحديات املستقبلية : 5/3/2
  :خالصة : 6/3/2
  :مالحظات حول أسلوب صياغة مصادر األهداف: 4/2
  : اللغة اخلطابية: 1/4/2
  : الغموض والضبابية: 2/4/2
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  : مالحظات حول منطلقات بناء األهداف :5/2
   .مالحظات حول بنية األهداف التربوية العامة: ثالثا

  
ادة حول النظام مت اإلطالع بصورة أساسية على بعض الدراسات اليت أجراها الدكتور إبراهيم الس 1

  :التربوي يف قطر أبرزها 
التعليم االبتدائي يف دولة قطر يف ضوء االجتاهات التربويـة العامليـة   : السادة ،إبراهيم علي هاشم -
  . 1986، القاهرة، دار الطباعة احلديثة، املعاصرة

، القـاهرة ، تبالتسرب يف التعليم االبتدائي يف دولة قطر، دار الك: السادة ،إبراهيم علي هاشم - 
1986 .  

جامعة قطر مركـز البحـوث   ، استراتيجية للتربية 2000أمريكا عام : حممد عزت، عبد املوجود
  . 1992مطابع الدوحة احلديثة ، التربوية

عبد العزيـز عبـد   ، املغيصب& عبد املعطي ،عبد الباسط حممد & عبد العزيز عبد الرمحن ، كمال
دراسة حتليليـة  : كلثم علي غامن، الغامن& سبيكة حممد خالد ، اخلاطر& كاظم، أمينة علي & القادر 

جامعة قطر ، لبعض ظاهر اتمع القطري ومشكالته االجتماعية والنفسية يف ضوء ما هو متاح من حبوث
   .من غري تاريخ ،الدوحة، مركز البحوث التربوية

  
مطبعة مكتب التربيـة  ، املستقبل تعليم املواطن األمريكي من أجل: مكتب التربية العريب لدول اخلليج

  .1987الرياض ، العريب لدول اخلليج
  :مت اإلطالع على الوثائق التالية  1
، الكويت 1988-1986تقرير حول تطور التربية يف الكويت بني عامي ، وزارة التربية الكويتية -

1989 .  
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