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مقدمة:
يــيتي داــدار هــثه الوثيقــة املطــورة لمهــداف العامــة للرتبيــة ا وأهــداف املراحــل الدراسـيةا
واألسس العامة للمناهجا يف سياق تنفيث برامج اخلطة املشرتكة لتطـوير منـاهج التعلـيم يف دول لـس
التعاون لـدول اخللـيج العربيـة الـت اعتمـدت مـن قبـل املـم ر العـام يف دورتـه العاديـة السادسـة عشـرة (
املنامــةا كلكــة البحـرين 2252 / 25 / 52 -52هـــ املوافــق 5222 / 3 / 52– 52م ).كمــا
ييتي توقيت دادارها يف خضم مرحلة جديدة للعمل الرتبوي يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العربي
لدول اخلليجا يشهد خالهلا زيادة مستوى التنسيقا وتفعيل السياسات والربامج املشرتكة فيما بينـهاا
واستشراف آفاق التعـاون الرتبـوي يف املسـتقبل .وقـد ش تدشـني هـثه املرحلـة بصـدور قـرار اجمللـس
األعلى ألاحاب اجلاللة والسمو قادة اجمللس يف الدورة العشرين ( الرياضا اململكة العربية السـعوديةا
شعبان 2252هـ  /نوفمرب 2999م ) اخلاص بتطوير مناهج التعليم يف دول اجمللس.
ودذا كانت مسـرية التعـاون يف ـال التعلـيم بـني الـدول األعضـاء قـد بل ـت مراحـل متقدمـة يف
خمتلـف اجملــاالتا فـنن بنــاء املنــاهج الدراسـية وتطويرهــا كــان علـى الــدوام هثــل قطـب الرحــى هلــثه
املسرية .فتم تنفيـث عـد مـن السياسـات والـربامج لتوحيـد املنـاهج وتطويرهـا خااـة يف ـال العلـوم
والرياضــياتا كمــا ش تطـوير منــاهج الدراســات االجتماعيــة والل ــة العربيــة حبيــث تعمــل علــى توثيــق
الصالت بني مواطين اجمللس وتعزيز االنتماء دليه.
وقد حظيت األهداف العامة للرتبية علـى وجـه اخلصـوص باهتمـام مبكـر ومتوااـل مـن قبـل
املعنيني بالشين الرتبوي يف الدول األعضاءا حيث مثلت باكورة مسرية العمـل الرتبـوي ونقطـة انطالقهـا
األوىل عندما أادر أاحاب املعايل وزراء الرتبية والتعليم واملعارف يف دول اخلليج العربية يف الدورة
األوىل ( الرياضا اململكة العربية السعوديةا  21 -22شعبان 2392هـ  -املوافـق أكتـوبر 2992م
) أول قرار للمم ر العام ا الثي دعى دىل العمل على توحيد أهداف العليم واألسس العامـة للمنـاهج يف
الدول األعضاء.
وقــد دأبــت دول اخللــيج العربيــة علــى مراجعــة وتطـوير األهــداف العامــة للرتبيــة فيهــا مــن فــرتة
ألخرىا مبا يتماشى ومتطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية يف اجملتمع اخلليجي .ويعـد داـدار هـثه
الوثيقة أحدث عملية تطوير هلثه األهداف هبثه الدولا حيث تيتي وسـ مـت ريات دقليميـة وعامليـة
تطـــورات متســـارعة يف ـــال العلـــم واملعرفـــة والثقافـــةا واــديات اقتصـــادية وثقافيـــة واجتماعيـــة
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وسياسيةا تفرض مجيعها علـى الرتبيـة داـالظ نظامهـاا ودعـادة ترتيـب أولويادـاا وجتديـد أهـدافها
وحمتواهــاا متةــثة مــن تقانــات العصــر وأدواتــه وس ـائل إلعــداد األجيــال القادمــة للتع ـايم مــع هــثه
املت ريات والتحدياتا اقيقا ملستقبل أفضل للجميع.
وقد أسرتشد يف تطـوير األهـداف العامـة للرتبيـة بعـدد مـن املوجهـات كانـت مبثابـة املمشـرات
العامة الت ترسم معامل الطريق الثي ستسلكه الرتبية يف الدول األعضاء يف املرحلة املقبلةا حيث ييتي
يف مقدمتها توجيهات اجمللس األعلى ألاحاب اجلاللة والسمو قادة دول اجمللسا ومالحظـات الـدول
األعضاء على وثيقة األهداف السابقةا ووثيقة استشراف مستقبل العمل الرتبوي.
كما أخث يف االعتبار عدد من الدراسات والتقارير العربية والعاملية ذات الصلة ب ايـات الرتبيـة
وأدوارها يف دعداد الناشئة ملستقبل يعج بالتطورات واملت ريات .ويف هثا الساق ت االسـتفادة مـن
–على سيبل املثال –من وثيقة الرؤية املستقبلية للتعليم يف الوطن العربي ( 2221هـ 2991 -م )ا
وتقرير اللجنة الدولية حول الرتبية يف القرن احلادي والعشرين ( اليونسكو 2992م ).
وقد أنتهج يف تط وير األهداف طريقـة منهجيـة علميـة تقـوم علـى معـايري علميـة لبنـاء األهـداف
الرتبوية واليلها وتقوهها .وش يف هثا الصدد دعداد ورقة هبثه املعايري كي تكون أداة كـن العـاملني يف
ميدان التةطي الرتبوي من امتالك املهـارات الضـرورية يف عمليـة بنـاء األهـداف الرتبويـة ومراجعتـها
واليلــهاا تشــكل منطلقــا منــهجيا للنظــر والبحــث املنــهجي يف ــال األهــداف الرتبويــة يوضــع اــت
تصرف الباحثني والدارسني واخلرباء الثين يقومون بتحليل األهداف الرتبوية واليلها ونقدها.
وعنــد اســتعراض مســرية العمـــل يف توحيــد األهــداف العامـــة للرتبيــة يف الــدول األعضـــاءا
واستشراف مستقبل تفعيل هثه األهداف ووضعها موضع التنفيثا تربز بعض القضايا الت من شـياا
أن تسهم يف بلوغ هثه األهداف فيما لو ش أخثها يف االعتبارا ومن أبرزها:
أوال :بنــاء فلســفة تربويــة مشــرتكة للــدول األعضــاء ثــل منطلقــا للعمــل الرتبــويا ومصــدرا
الشتقاق أهداف الرتبية وتطوي رهـا مسـتقبالا ودطـارا عامـا جلميـع علميـات التطـوير والتحـديث الـت
يشهدها احلقل الرتبوي  .وقد حاولت هـثه الوثيقـة سـد هـثا اجلانـب جزئيـا مـن خـالل اديـد عـدة
مسات للرتبية يف الدول األعضاء ترسم معاملها الرئيسة وتبني توجهادا األساسية.
ثانيا :تفعيل عملية توظيف األهداف العامة الت تتضمنها الوثيقـة وجعلـها مرجعـا اسرتشـاديا
يتم الرجـوع دليـه باسـتمرارا ونشـرها علـى نطـاق واسـع لتصـل دىل كـل العـاملني يف امليـدان الرتبـوي مـن
معلمني وموجهني وخمططي املنـاهج الدراسـية واملسـمولني الرتبـويني مـن واضـعي السياسـات واـناع
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القرار .باإلضافة دىل ممسسات اجملتمع األخرى ذات الصلة بالشـين الرتبـوي والتعليمـي مـن دعالميـةا
وعلميةا وثقافيةا ودينيةا كي تنهض بدورها يف دعم اجلهود الراميـة دىل بلـوغ هـثه األهـداف ا وتعمـل
بيقصى قدر ككن من التوافق وتكامل األدوار مع املمسسة التعليمية.
ثالثا :تطوير املناهج الدراسية أهدافاا وحمتوىا وطرائق تـدريسا ووسـائل تعليميـةا وتقـويم
مبا يتماشـى مـع األهـداف العامـة املطـورةا وتوجيـه مزيـد مـن الرتكيـز واالهتمـام دىل تلـ اجلوانـب مـن
العملية التعلمية التعليمية الت مل اظـى بعـد بالقـدر املناسـب مـن االهتمـام الـثي تسـتحقا مثـل تنميـة
الفكر العلمي لدى األفرادا ومهارات العلم الثاتيا واإلبـداع واالبتكـار .حيـث يالحـ أن مثـل هـثه
اجملاالت مل ت ب عن أهدافنا الرتبوية العامة فيما سبقا غري أاـا ظلـت مهمشـة باسـتمرارا كـا أدى دىل
نزوع الرتبية العلمية التعليمية دىل التقليدية القائمة على التلقني واالستظهار.
وفريق العمل دذ يقدم نتائج ما أسفرت عنه عملية تطوير وثيقة األهداف العامة للرتبيـة يف الـدول
األعضاء املعتمدة يف الدور اخلامسة عشرة للمم ر العام يف الوثيقة املطورة احلاليـةا لييمـل بـين تسـهم مـا
تتضــمنه مــن أهــداف عامــة للرتبيــة ا وأخــرى عامــة للمراحــل الدراســيةا وأســس عامــة للمنــها ا
باإلضافة دىل السمات الرئيسة للرتبية يف الدول األعضاءا يف رفد امليدان الرتبـوي مبـا هكنـه مـن السـري
قدما يف طريق تطوير سياساته وآلياته لالرتقاء مبسـتوى جـودة العلـيم الـثي يقدمـه لمجيـال القادمـة.
كما يود فريق العمل اإلعراب عن خالص شـكره وعميـق تقـديره للمركـز العربـي للبحـوث الرتبويـة لـدول
اخلليج للـدعم املسـتمر والتوجيـه الـدائم الـثي حظـي بـه أعضـائها كـا كـان لـه أبلـز األثـر يف د ـاز هـثه
املهمة.
واهلل نسيل التوفيق يف القول والعمل.

أعضاء فريق تطوير
وثيقة األهداف العامة للرتبية
يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
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الفصــــل األول

مسرية العمل
يف توحيد األهداف العامة للرتبية
يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
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الفصل األول:
توحيد األهداف العامة للرتبية يف دول اخلليج العربية
مسرية العمل يف توحيد األهداف العامة للرتبية:

حظي توحيد أهداف الرتبية واألسس العامة للمناهج يف دول اجمللس باهتمام مبكر ا جتلى يف
ادور أول قرار للمم ر العام ألاحاب املعايل وزراء الرتبية والتعليم واملعارف يف دول اخللـيج العربيـة
يف الدورة األوىل ( الرياضا اململكة العربية السعوديةا  21 -22شعبان 2392هــ  -املوافـق أكتـوبر
2992م ) ا الثي نص على " العمل على توحيد أهداف التعلـيم واألسـس العامـة للمنـاهج يف الـدول
املشاركة يف املم ر" وخااة فيما ييتي:
 الرتبية اإلسالمية.
 الرتاث احلضاري.
 وحدة األهداف املستقبلية.
 احملتوى السياسي واالجتماعي والعلمي للمناهج الدراسية.
كما جتلى ذل االهتمام –مرة أخرى –يف املراجعة املستمرة هلثه األهـداف مـن فـرتة ألخـرى
منث ذل التاريخ وحتى اآلن ا فقد مـرت عمليـة بنـاء األهـداف مبراحـل خمتلفـة هكـن اديـدها علـى
النحو اآلتي:
 -2قام مكتب الرتبية العربي لـدول اخللـيجا واملركـز العربـي للبحـوث الرتبويـة لـدول اخللـيجا بتنفيـث
ذل القرار بنعداد أوراق العمل ا ودجراء الدراسات ا وعقد لقاءات علمية تربوية شارك فيها
خرباء الدول األعضاء واملنظمات العربية .و ـت يف هـثه املرحلـة مـن بنـاء األهـداف العامـة
للرتبية االستعانة باآلتي:
أ -ما ش مجعه من وثائق ذات الة بيهداف الرتبية يف الدول األعضاء.
ب -دراسة حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدول األعضاء.
 استطالع آراء اخلرباء واملهتمني من خرباء املمسسات اجملتمعية يف الدول األعضاء.د -عقد لقاءات مع املسمولني الرتبويني يف الدول األعضاء.
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ه -عقد مقارنة بني األهداف الـت وضـعها مركـز البحـوث الرتبويـة لـدول اخللـيج وأهـداف
بعض الدول العربية األخرى.
و -االطالع على ما وضعته وأقرته جامعة الدول العربية من أهداف تربوية.
ز -ش عقــد لقــاء خلــرباء الــدول العربيــةا مبشــاركة ثالثــني خــبريا مــن أســاتثة اجلامعــات
ووزارات الرتبية والتعليم واملعارف يف الدول األعضاء.
ظ -ش عقد اجتماعني ملديري عموم املناهج مبقر مركز البحوث الرتبوية لدول اخلليج.
 -5اعتمد املم ر العام السابع لوزراء الرتبية والتعليم واملعارف وثيقـة األهـداف الرتبويـة ( مسـق ا
سلطنة عمانا مجادى اآلخرة 2223هـ  -املوافق مارس 2913م ).
 -3تواىل بعد ذل اشتقاق مسـتويات األهـداف الرتبويـة علـى مسـتوى املراحـل الدراسـية واملـواد
الدراسية املقررة حتى اكتملت .ثم ش وضع مقررات املواد الدراسية بعد دجراء مسـ شـامل
لواقعها وتقوهها يف ضوء أهدافها املوضوعة.
 -2أقــر املــم ر العــام يف دورتــه الثامنــة ( الدوحــةا دولــة قطــرا 2222هـــ 2912 /م ) وثــائق
األهداف العامة على اختالف مستويادا ومفردات املواد الدراسية.
 -2طبقت األهداف الرتبوية املوحدة على مدى مخسة عشر عاماا حيث بنيت يف ضوئها منـاهج
مطورة يف مجيع الدول األعضاءا وطبقت مناهج موحدة يف الرياضيات والعلـوم جلميـع املراحـل
الدراســيةا كمـــا طبـــق القـــدر املشـــرتك بــني الـــدول األعضـــاء يف الل ـــة العربيـــة والدراســـات
االجتماعية كصي ة تطبيقية هلثه األهداف املوحدة.
 -2شكل ما شهده العامل بشكل عام ا و ال الرتبيـة بشـكل خـاص علـى مـدى الفـرتة الـت شـهدت
تطبيق األهداف الرتبوية املوحدة من تطورات متسارعةا ثلت أبرز مالحمها يف التطـور العلمـي
والتقين وثورة املعلومات واالتصاالت ا ضرورة دىل دعادة النظر يف مسرية العمل الرتبوي املشرتك
أهـدافا وحمتـوى وتطبيقـا وتقوهـا.ويف هـثا السـياقا أقـر املـم ر العـام يف دورتـه الثالثـة عشـرة
برامج كل من مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج و املركز العربية للبحوث الرتبويـة لـدول اخللـيج ا
ومن بينها الربنامج  22 /5اخلاص بنعادة النظر يف وثيقة األهداف الرتبويـة وتطويرهـا يف ضـوء
املت ريات العاملية واإلقليمية.
 -9وكما حدث بالنسبة إلعداد الوثيقة األوىل لمهداف العامة ا قام املركز باإلجراءات اآلتية لبناء
وثيقة األهداف املطورة:
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أ -دعداد دراسة حول واقع التنمية وطوحادا املستقبلية يف الدول األعضاء.
ب -استطالع الرأي حول املت ريات العاملية واإلقليمية ذات التيثري يف األهداف الرتبوية.
 دعوة اخلرباء دىل النظر يف وثيقـة األهـداف ودبـداء الـرأي حـول حمتواهـاا حيـث ش دعـوةواستكتاب أكثر من ثالثني خبريا تربويا.
د -عقد لقاءان للةرباء ومديري عموم املناهج للنظر يف الوثائق الت ش دعدادها.
 -1قدمت الوثيقة املعدلـة لمهـداف الرتبويـة للـدورة الرابعـة عشـرة للمـم ر العـام ( الدوحـةا دولـة
قطرا ذي القعدة 2229هــ  -مـارس 2999م )الـثي قـرر بعـد دراسـتها ا دحالتـها دىل جلنـة
استشراف مستقبل العمل الرتبوي.
 -9قامت جلنة االستشراف بدراسة الوثيقة وتطويرها يف ضـوء الرؤيـة املسـتقبلية ألولويـات العمـل
الرتبوي املشرتك.
 -22اعتمد املم ر العام يف دورته اخلامسة عشرة وثيقة األهداف العامة للرتبية وأهـداف املراحـل
الدراسية واألسس العامة للمناهجا مع مراعاة أن تتضمن الوثيقة ما ييتي:
أ -الرواب املشرتكة بني أبناء دول لس التعاون.
ب -لس التعاون ودوره يف تعزيز الرخاء واألمن واالستقرار يف املنطقة.
 التسام واحرتام وجهات النظر بني الناس والتعايم مع اآلخرين. -22أاــدر اجمللــس األعلــى ألاــحاب اجلاللــة والســمو قــادة اجمللــس قــرارا يف الــدورة العش ـرين
( الريــاضا اململكــة العربيــة الســعوديةا  52 -29شــعبان 2252هـــ  59 -59 /نــوفمرب
2999م ) بتط ـوير منــاهج التعلــيم يف دول اجمللــس .ويهــدف هــثا القــرار دىل تط ـوير اــناعة
املنــاهج الدراســية مبــا يــمدي دىل جتويــد العمليــة التعليميــة وخروجهــا مــن مجــود قالــب التعلــيم
التقليدي املعتمد على التلقني واستظهار املعلومات واسرتجاعها ا دىل حيوية الـتعلم النـاتج عـن
االستكشاف والبحث والتحليل واـوال دىل حـل املشـكالت ا باالسـتفادة مـن مصـادر الـتعلم
ووسائطه املتنوعة .
 -25أادر املم ر العام يف دورته السادسة عشرة ( املنامةا كلكة البحرينا ذي احلجة 2252هـ
 /مارس 5222م ) القرار رقم (  ) 2باعتماد برامج ومشروعات مكتب الرتبية العربـي لـدول
اخلليج وأجهزتها ومن بينها الربنا ان:
( )2برنامج أ 2- 2 -األهداف العامة للتعليم.
( )5برنامج أ 5 -2 -تطوير أهداف املواد الدراسية.
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وشكل اجمللس التنفيثي جلنة من خرباء الـدول األعضـاء لرشـراف علـى تنفيـث بـرامج اخلطـة
امل شرتكة لتطـوير منـاهج التعلـيما وأسـند دىل مركـز البحـوث الرتبويـة لـدول اخللـيج مهمـة تنفيـث
الربنا ني املثكورين.
 -23ش تشــكيل فريــق مــن اخلــرباء املةتصــني يف املنــاهج الدراســية لتنفيــث الربنــا ني املــثكورين ا
حيث حددت مهمة الفريق فيما يتعلق بربنامج " األهداف العامة للتعليم" يف اآلتي:
أ -تطوير وثيقة األهداف العامة للرتبية وأهداف املراحل الدراسية واألسس العامة للمنـاهج
يف دول اخلليج العربية يف ضوء مالحظات الدول األعضاء.
ب -وضع معايري علمية لتحليل األهداف الرتبوية وتقوهها.

مربرات عملية تطوير الوثيقة:

هكن اإلشارة هنا دىل عدد مـن املـربرات الـت جتعـل مـن هـثا املسـعى أمـرا ضـروريا كـي تظـل
مسرية العمل الرتبوي املشرتك يف دول اجمللـس مواكبـة للتطـورات واملسـتجدات علـى املسـتويني الـوطين
والعاملي وتطور الفكر الرتبوي العامليا وثورة االتصاالت واملعلومات وما أفرزته من نظام عاملي جديـد
والت هكن دمجاهلا على النحو اآلتي:
أوال :انقضاء أكثر من مخسة عشر عاما على وثيقة األهداف احلالية:
أن الوثيقـة احلاليــة ألهــداف الرتبيــة قـد مضــى علــى اــدورها مــا يقـارب العقـدين مــن الــزمن شــهدت
خالهلا دول اجمللس تبدالت يف أوضاعها االقتصادية واالجتماعية الت كانت سائدة يف تل الفرتة ا كا
ترتــب عليــه دعــادة ترتيــب األولويــات التنمويــة الــت كانــت قائمــة فيهــا كــي تتماشــى مــع ســياق التطــور
احلضاري الثي يعيشه اجملتمع اخلليجي السائر يف طريق النمو والتقدم.
ومن هنا فقد شرعت دول اجمللس يف ا نتـها سياسـات ترتكـز أساسـا علـى تنميـة واسـتثمار
رأس املال البشري من خالل تنم يـة قطاعـات التعلـيم والعمالـة والتـدريب والصـحة والبيئـة والسـكانا
والتنمية املستدامة لتل العناارا وذل هبدف خلق نوع مـن التـوازن بـني معـدالت النمـو االقتصـادي
والسكاني ب ـرض رفـع املسـتوى املعيشـي للفـرد .والشـ أن أول حمـاور التنميـة البشـرية هـو التعلـيم
ال عـن أتيـة التوفيـق بـني خمرجــات
والتـدريب وذلـ يف ظـل الثـورة التقنيـة واملعلوماتيـة الراهنـةا فضـ أ
التعليم واحتياجات سوق العمل (.لس التعاون عشرون عاما من اإل ازات )
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ثانيا :املستجدات على املستوى الوطين وتتمثل أتها يف اآلتي:
ادور بعض القوانني واألنظمة احلكومية يف بعض الدول األعضاءا الـت تعـرض للرتبيـة
.2
ودورها يف بناء اجملتمع وتطوره.
ادور بعض اخلط والسياسات احلكومية مثل وثيقة "اسـرتاتيجية التنميـة الشـاملة
.5
بعيدة املدى لدول لس التعاون 5252– 5222م"ا الت تسند للرتبية أدوارا متجـددة يف
دطار عملية النمو الشاملة يف البالد.
تطــور وعــي أفـراد اجملتمــع مبحوريــة دور الرتبيــة والتعلــيم يف دحــداث التنميــة املنشــودة
.3
واهتمامهم بقضـايا التعلـيما يتطلـب الوقـوف عنـد أمـاني أفـراد اجملتمـع اخلليجـي وطموحـادم
مبةتلف شرائحه حملاولة تلبيتها يف سياق توجهات خط التنمية اجملتمعية الشاملة.

ثالثا  :املستجدات على املستوى العاملي:

وتتمثــل هــثه املســتجدات يف دخــول العــامل األلفيــة الثالثــة الــت تتســم ب ـالتطورات والتحــوالت الكــبرية
سياسيا واقتصاديا وثقافيا بسبب التقدم التقاني السريع يف االت تقنيات اإلنتا والتوزيع واملعلومات
واالتصاالت .وتتزامن هثه التطورات مع مزيد من التوجه الدويل حنو االنفتاظ والتحريـر والعوملـة .ومـا
مــن شـ أن حمــور هــثه التطــورات اهلائلــة هــو اإلنســان ومــدى تقدمــه العلمــي واحلضــاري.وكل هــثه
املستجدات والتطورات الت يشهدها العامل امّّل الرتبية مسمولية كبرية يف دعداد األفراد للتعايم معهـا
واالستفادة من د ازادا.

موجهات عملية تطوير الوثيقة:
قرار اجمللس األعلى بتطوير مناهج التعليم:

اختث أاحاب اجلاللة والسمو قادة دول اجمللس يف الـدورة العشـرين ( نـوفمرب 2999م ) قـرارا بتطـوير
مناهج التعلـيم يف الـدول األعضـاءا الـثي جـاء انطالقـا مـن ددراك اجمللـس ألتيـة التنميـة الشـاملة يف
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النهوض مبستوى الشـعوب واألفـراد ا وتيكيـده علـى أن اإلنسـان ينب ـي أن يظـل حمـور التنميـة وهـدفها
وجوهرها.

مالحظات الدول األعضاء على الوثيقة:

شـكلت املالحظـات الـت تقــدمت هبـا الـدول األعضـاء علــى وثيقـة األهـداف العامـة للرتبيــة
املعتمدة من قبل املم ر العام يف دورته اخلامسة عشـرة مصـدرا مهمـا يف تطـوير األهـداف الـت تضـمنتها
الوثيقة .وقد تراوحت هثه املالحظات بني املطالبة بنعادة اياغة بعض األهدافا واقـرتاظ دضـافة
أهداف جديدة وحثف أخرى .وقد اتسمت تل املالحظات يف ملها بالتقارب يف وجهات النظـر
فيما بني الدول األعضاءا كا يعكس طبيعة النهج والفكر الرتبويني املتماثلني دىل حد كبريا اللثين يسمان
العمل الرتبوي املشرتك بني الدول األعضاء .وهثا ما ساهم كثريا يف تسـري مهمـة فريـق العمـل يف د ـاز
هثه الوثيقة.

وثيقة استشراف مستقبل العمل الرتبوي:

أشارت وثيقة استشراف مستقبل العمل الرتبـوي دىل بعـض األولويـات بشـين األهـداف العامـة
للرتبية ا حيث رأت أن األهداف الرتبوية الكربى تتض يف ذهن املعلم واملتعلم ا دذا كانت حمـددة ودذا
كــان عــددها معقــوال ا يســتطيعان أن يعياهــا ويتــثكراها بســهولة  .و ــب أن تكــون هــثه األهــداف
متكاملــة ومتوازنــة فعـالأ ا تلــا حاجــات الفــرد النــامي واجملتمــع النــاهض ا حبيــث ال ت لــب األهــداف
ال .
الفردية على اجلماعيـة ا وال األهـداف اجلماعيـة علـى الشةصـية ا وال املاديـة علـى الروحيـة مـث أ
لثل البد من مراجعة األهداف بصورة دورية لكي تلـا احلاجـات ذات األولويـة يف املرحلـة القادمـة ا
وخااة مطالـب التنميـة الشـاملة للمجتمـع ومقومـات بنـاء طاقاتـه البشـرية ملواجهـة اـديات العصـر
واحملافظة على هويته وقيمه ومكتسـباته احلضـارية والتحـرك اجلـاد للحـاق بركـب التقـدم .وحـددت
اللجنة األولويات اآلتية فيما يتعلق باألهداف العامة للرتبية يف الدول األعضاء :
 .2تنمية الفهم الصحي لرسالم مبقااـده النبيلـة وتعاليمـه السـمحة الـت تكـرم اإلنسـان وتوجـب
دعمار األرض وارم الشر والفساد والظلم والعدوان ا وتيمر باملعروف وتنـهى عـن املنكـر وتـدعو
دىل اخلري واإلحسان والعدل باحلكمة واملوعظة احلسنة .
 .5تعميق االنتماء الوطين واخلليجي املبين على فهم احي ملكتسبات الوطن احلضارية وتطلعاتـه
املستقبلية ا وألتية توثيق الـرواب االجتماعيـة بـني املـواطنني وضـرورة تقـدير املصـاة املشـرتكة
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بينهم حق قدرها ا ولدور املواطن يف احلفاظ على هـثه املكتسـبات ومحايـة وطنـه مـن األخطـار
واإلسهام بفاعلية يف تنميته وتقدمه ورقيه املستمر .
 .3تنمية الشعور باهلوية العربية للوطن تارخيا وثقافة ومصريا ا مبا يمدي دىل حب دتقان الل ة العربية
وتقدير تراثها األدبي واحملافظة على التقاليد العربية الرفيعة والتعريـف هبـا ا واسـتثمارها يف دثـراء
حياة األجيال القادمة .
 .2تنميــة مهــارات الــتفكري املــنظم والقــدرة علــى اســتةدامها يف فهــم املواقــف املتجــددة ويف حــل
املشــك الت عــن طريــق التحليــل والنقــد وددراك العالقــات بــني املــت ريات ا والــرب بــني النتــائج
واألسباب .
 .2تنمية مهارات التعلم الثاتي باستةدام مصادر التعلم وتقنيات املعلومات املةتلفة.
 .2تنمية االجتاه حنو اإلسهام بفاعلية يف الفكر العاملي واإلبداع العلمي والتطور التقين وازدهار العلم
واالقتصاد والثقافة واحلضارة على مستوى العامل وتنمية التفاعل اإل ـابي مـع الشـعوب والثقافـات
األخــرى بكــل ثقــة واقتــدار ا وأخــث الــدور املبــادر الفعــال والريــادة ا ونبــث روظ التةــوف والــرتدد
واالازامية ا يف دطار مبادئ اإلسالم الراسةة وقيم اجملتمع ومُُثله .
 .9تنميــة االجتــاه حنــو حــب العمــل واإلخــالص فيــه ودتقانــه وددراك ضــرورته حليــاة الفــرد وأســرته
ووطنه .
 .1تنمية االجتاه اإل ابي حنـو العمـل اليـدوي واملهـين الكتسـاب مهـارات العمـل األساسـية الالزمـة
لسد حاجة الفرد األولية واعتماده على نفسه واإلسهام يف تنمية القوى البشرية الوطنية .

االجتاهات الرتبوية املعاارة:

شهدت مسرية التعليم على الصعيد العاملي اوالت جثريـة عميقـة يف مسـعى دىل بنـاء موقـف
تربوي جديد من التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعاارة الت تواجهها الرتبيـة  .وهـثا
ما يتطلب دعادة النظر يف أهداف الرتبية ورسم سياسـات تربويـة جديـدة لبنـاء دنسـان هتلـ قـدرات
ومهــارات كنــه مــن االســتجابة ملعطيــات احلاضــر واملســتقبلا مثــل املهــارات األساســية وتتمثــل يف
مهارات القراءةا والكتابةا واحلسابا والكالم أو التعبري .ومهارات الـتفكري وتتمثـل يف مهـارة الـتفكري
اخلالق أو املبدعا ومهارة اختاذ القرارا ومهارة حل املشكالتا ومهارات التعلم الثاتي  .دن مثل هـثه
التحوالت الرتبوية تعد مبثابة مدعاة كي تستجيب أهداف الرتبية ملثل هثه التوجهات الرتبويـة العامليـة
املعاارة الت من أبرزها :
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جودة التعليم ودتقانه .
التعلم الثاتي أو تعلم التعلم .
مركزية املتعلم يف عملية التعلم .
تكافم فرص التعليم للجميع .
التعلم املستمر أو التعلم مدى احلياة .
التعلم من أجل العيم معا .
الرتكيز على تعليم التفكري وحل املشكالت.
اكتساب املهارات احلياتية الالزمة لعامل سريع الت ري.
دتقان مهارات التعامل مع احلاسوب وتقنيات املعلومات.
دتقان مهارات التواال واالتصال.

معايري بناء األهداف العامة:

غــين عــن القــول بــين عمليــة بنــاء األهــداف العامــة للرتبيــة علــى درجــة كــبرية مــن األتي ـة
واحلساسيةا ولـثل تتطلـب مـن القـائمني عليهـا اعتمـاد معـايري علميـة مناسـبة بنـاء وتطـويرا .دذ أن
وجود مثل هثه املعايري من شينه أن يضب عملية بناء األهداف ويقودها يف اجتـاه بلـورة غايـات الرتبيـة
الكــربى الــت ينشــدها الفــرد واجملتمــع.من هــن جــاء احلــرص علــى تنــاول وثيقــة األهــداف –عنــد
تطويرها -يف ضوء عدد من املعـايري العلميـة املعتمـدة يف بنـاء األهـداف وتقييمهـا .وهـي علـى النحـو
اآلتي:
 .2مدى تكافم تناوهلا للجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية.
 .5مدى مراعادا حلاجات املتعلم وميوله وقدراته من حيث:
 تنمية امليول واالجتاهات واالهتمامات والعادات واملهارات.
 تنمية احلس اجلمايل والتثوق الفين.
 تنمية اخليال واإلبداع ودشباع الرغبة يف حب االستطالع.
 تنمية العادات الصحية واالعتناء بالنظافة.
 تنميــة الــتفكري بيشــكاله املةتلفــةا وتط ـوير وس ـائله يف املالحظــة والتصــنيف واالستقصــاء
واالستكشاف.
 .3مدى مالءمتها لطبيعة اجملتمع وحاجاته:
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 تلبية احلاجات اجملتمعية والطموحات والتطلعات.
 تنمية االعتزاز بالوطن وقيمه وتقاليده وتراثه.
 تنمية اجتاهات املشاركة الفعالة يف بناء اجملتمع واحملافظة على مكتسباته.
 .2مدى مراعادا للبعد الزماني:
 تناوهلا للماضي متمثال يف الرتاثا واالعتزاز بالقيم والتقاليد األايلة.
 تناوهلــا للحاضــر متمــثال يف األخــث مبظــاهر احليــاة املعااــرة مــن اســتةدام أس ـاليب العلــم
والتكنولوجيا احلديثة.
 تناوهلا للمستقبل متمثال يف انتها أساليب التجديد والتطوير من خـالل التةطـي واإلعـداد
واالبتكار واإلبداع والتطوير.
 .2مدى مراعادا للبعد اجل رايف:
 ويقصــد بــه اجملــال الــثي تنمــي فيــه األهــداف وعــي املــتعلم علــى عــدة نطاقــات :احمللــي –
اإلقليمي –العربي –اإلسالمي –العاملي.
مدى قابليتها للتطبيق:
.2
 حبيث ال توضع يف اورة مثلى ال تتفق والواقع السائد يف اجملتمع ا أو تتعارض مع قيمه وتقاليده
األايلة.
 .9مدى مرونتها:
 حبيث تصاغ بقدر من العمومية علها تتسع لالجتهاد.
مدى مراعادا للرتتيب والرتاتبا حبيث ترتب منطقيا مبا يراعي:
.1
 اإلنسان يف عقيدته وانتمائه الوطين.
 اإلنسان يف ذاته.
 اإلنسان يف بيئته.
 اإلنسان يف تمعه العام.
 اإلنسان يف العامل الثي يعيم فيه.
 .9مدى مراعادا لشروط الصياغة الصحيحة حبيث:
 توض ما ينب ي على املتعلم معرفته وقدرته على القيام به.
 توض الكيفية الت يظهر هبا املتعلم ما اكتسبه من معرفة وخربة عملية.
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 عدم التباين يف أطواهلاا فال تكون طويلة كلة وال قصرية خملة.
 .22مدى مراعادا لعدم وجود أهداف زائدة أو خارجة أو ناقصة:
 فاألهــداف الزائــدة هــي الــت تكــرر مضــامني أهــداف ســابقةا كــا يعــين تكــرارا ال يــيتي معــه
جديد.
 واألهــداف اخلارجــة تعــين أاــا ال تناســب املرحلــة الدراســيةا أو ال تقــع يف نطــاق مســمولية
املدرسةا فهي أهداف تربوية اجتماعية تعنى هبا ممسسات أخرى غري مدرسية.
 واألهداف الناقصة تعين أنه ال بد من وجودها لتحقيق افة الشمول.
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الفصــــل الثاني

األهداف العامة للرتبية
يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
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الفصل الثاني:
األهداف العامة للرتبية يف دول اخلليج العربية
مدخــل:

تشكل األهداف العامة للرتبية منطلقا أساسيا للعملية الرتبوية حيدد معاملها الرئيسةا واألدوار
املنوطــة هبــا يف دطــار عمليــة التنميــة اجملتمعيــة الشــاملةا واآلمــال املعقــودة عليهــا إلحــداث الت ــيريات
املرجوة يف بنـاء اإلنسـان فكـرا مبـدعاا وروحـا متجـددة تصـبو باسـتمرار حنـو غـد أفضل.وبصـفتها
تل ا فنن األهداف العامة للرتبية تعكس دىل حد كـبري املالمـ األساسـية للنظـام الرتبـوي ألي تمـعا
الثي يعرب بدوره عن طبيعة اجملتمع ومستوى الرقي احلضاري الثي حققها وآمال أفـراده وتطلعـادم يف
بلوغ مراتب أعلى يف سلم احلضارة اإلنسانية.
يتبني من ذل املدى الثي تبل ه األهداف العامـة للرتبيـة مـن األتيـة يف الوظيفـةا والطليعيـة يف
الدور يف سياق النظام الرتبوي .وحتى تظل األهداف العامـة حمافظـة علـى هـثه املنزلـة الرفيعـةا فـنن
ذل يتطلب أن تكون على الدوام حساسة ألية مستجداتا سواء كانت حملية أو عامليـةا ومرنـة دزاء
أية مطالب وتطلعات ينشدها اجملتمع السائر حثيثا حنو مزيد من الرخاء والتقدم.وهـثا مـا يفضـي دىل
القول بضرورة دجراء مراجعة مستمرة هلثه األهداف وتطويرها على ضـوء التطـورات واملسـتجدات
الت يشهدها اجملتمعا وتل عملية على جانب كبري من األتيةا كي يظـل النظـام الرتبـوي حمافظـا علـى
دوره الريادي يف مسرية التنمية اجملتمعية.
ومل ّّا كانت األهداف العامة للرتبية باألتية الت ذكـرتا فـنن عمليـة بناءهـا وتطويرهـا تتطلـب
من واضعيها توخي الدقة يف اختيارهاا والوضوظ يف اياغتها ملـا هلـا مـن تـيثري مباشـر علـى عمليـات
بنــاء املنــها الدراســي ســواء مــا يتصــل منــها بالناحيــة التةطيطيــةا أو مــا يتصــل منــها بالناحيــة
التنفيثية.فضال عن ضرورة أن جتيء معربة عن واقع اجملتمع وتطلعات أفرادها فال تـيتي خمالفـة لـثل
الواقع فيكون هلا وقع الصدمةا وال تكون أدنى من مستوى التطلعات فيتولد عنها مشاعر اإلحباط.
لثل يتطلب بناء هثه األهداف وتطويرهاا عمال يقوم علـى تشـةيص الوقـع الـراهن للمجتمـع
بكل أبعاده السياسيةا واالقتصاديةا واالجتماعيةا والثقافيةا وما يشهده من ظـواهر وتفـاعالت تـنم
عن املشكالت الت يعـاني منـهاا واآلمـال الـت يرنـو دىل اقيقهـا يف املسـتقبل.كما يتطلـب األمـر كـثل
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تشةيص الوضع الراهن للنظام الرتبوي جبوانب القوة والقصور فيـه انطالقـا مـن فلسـفة الرتبيـة الـت يقـوم
عليها هثا النظام.
لثل يلزم القيام ببناء األهداف العامة للرتبية مراجعة فاحصة لفلسفة اجملتمع وفلسفة الرتبية
املشتقة منهاا ذل ألن فلسفة الرتبية هي مبثابة املوجهات العامة للنظـام التعليمـيا واألسـس الـت يقـوم
عليهاا والظروف الت ادد حمتواه وما يتصل به من تنظيمات ودجراءات ددارية تتظافر معا كـي ترتجـم
هثه الفلسفة دىل عادات ومهارات سلوكية لدى األفراد.كمـا أن فلسـفة الرتبيـة تعكـس طبيعـة الـنظم
السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة الس ـائدة يف اجملتمــعا ومجيعهــا تلقــي بظالهلــا علــى
األهداف العامة للرتبية.

السمات الرئيسة للرتبية يف دول اخلليج العربية:
تضطلع فلسفة الرتبية بدوريسبق األهداف العامـة يف درسـاء بنيـة النظـام الرتبـويا باعتبارهـا
ثل املوجهات العامة للنظاما واألسس الت يقوم عليهاا والظروف الـت اـدد حمتـواه ومـا يتصـل بـه مـن
تنظيمـات ودجــراءات .ومل ّــا مل تتــوفر مثــل هــثه الفلســفة الرتبويــة املشــرتكة لــدول اخللــيج العربيــة هكــن
االستناد دليها كمنطلق لبناء األهداف العامة للرتبية فيهاا فـنن احلاجـة تبـدو قائمـة كـي تتةـث الـدول
األعضاء فلسفة تربوية مشرتكة حمددة وواضحة املعامل تنبثق من موعة القيم واألهداف والتوجهات
األساسية للمجتمع اخلليجـي ا تنبـع مـن عقيدتـه وتراثـها ومتطلبـات التنميـة الشـاملة فيـها وتعـرب عـن
تفاعله وارتباطه بالعامل احملي به.
وحتى يتم التوال دىل بنـاء هـثه الفلسـفة للرتبيـةا فننـه هكـن يف ضـوء موجهـات عمليـة تطـوير
وثيقة األهداف العامة للرتبيةا ومن خالل اليل بعض الوثائق وأدبيات العمل الرتبوي املشـرتك الـت تـنم
عن السياسات والتوجهات الرتبوية العامة الـت تنتـهجها الـدول األعضـاءا باإلضـافة دىل بعـض الوثـائق
والدراســات والتقــارير الرتبويــة العربيــة والعامليــة الــت تعكــس توجهــات الرتبيــة املعااــرة يف العــامل ا
استةالص مـا هكـن تسـميته بالسـمات الرئيسـة املشـرتكة للرتبيـة الـت تعكـس طبيعـة الرتبيـة يف هـثه
الدول ا وكفايات الفرد األساسية الثي تطم دىل د اده يف املرحلة القادمـة.وهكن اديـد أهـم هـثه
السمات يف اآلتي:
 .2العنايــة بتنشــئة األفــراد علــى االعتــزاز هبويتــهم اخلليجيــةا واالنتمــاء دليهــاا والتمسـ مبكونادــا
املتمثلة أساسا يف الدين اإلسالميا والل ة العربيةا والتاريخ املشرتكا والقيم والعـادات اخلليجيـة
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األايلة.وينطلق اهتمام الرتبية هبثا اجلانب يف تكوين الشةصـية اخلليجيـة مـن القاعـة بضـرورة
اصــني الناشــئة م املــمثرات احلضــارية والثقافيــة الوافــدة غــري املتفقــة وثوابــت اهلويــة احلضــارية
للمجتمع اخلليجيا الت يـزداد تيثريهـا بـاطراد تقـدم وسـائل االتصـالا وسـرعة انتقـال املعلومـات
وتبادهلا .غري أن ذل ال يعين حبال من األحوال الدعوة دىل االن الق والتقوقع على الثاتا بل على
عكس ذل ا فنن الرتبية يف دول اخلليج العربية تدرك حتمية التفاعل اإل ابي مع حضارات األمـم
األخــرى وثقافادــا والتعـايم معهــاا اقيقــا للمصــاة املشــرتكة واملنــافع املتبادلــةا واســتفادة مــن
جتارب اآلخرين الناجحة يف مضمار التنمية والتقدم.
 .5تنشئة األفراد على قيم التسام ا ونبث العصبية والتعصـب سـعيا وراء د ـاد تمـع مـدني يقـوم
على قيم مشرتكة بني أفراده على أساس من العدالة االجتماعيـةا وتكـافم الفـرصا والتسـاوي يف
احلقوق والواجباتا يف دطار املواطنة املنظمـة وفـق القـانون .دن مـن شـي اقيـق تقـدم علـى هـثا
الصعيد يف حياة اجملتمع اخلليجيا أن يطلق طاقات مجيع أفراد اجملتمـع علـى اخـتالف مسـتويادم
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية لتحقيق ذوادم من جهةا وإلشراكهم مجيعا يف امل مسمولية
النهوض ببناء اجملتمع اخلليجي املتمدن كل يف ال اختصااه من جهة أخرى .ويتطلب ذل مـن
الرتبية يف املرحلة املقبلة ديالء جل اهتمامها دىل مراعاة الفروق الفردية بـني األفـرادا مبـا يعنيـه ذلـ
من احتفاء باالختالف والتمـايز فيمـا بينـهم علـى خمتلـف املسـتوياتا باعتبـار ذلـ عامـل دثـراء
وحيوية للمجتمعا وليس عامل تفك أو تشرذم .كما يعين تصدي الرتبية ملعاجلـة نزعـة التعصـب
والعصبية أيا كان مصدرها وغاياداا باعتبار ذل ال يصب يف مصـلحة الـوطن العليـاا وال يسـهم
يف نضج اجملتمع و دنها كما ال يساعد على التفاعل اإل ابي مع األمم واحلضـارات املعااـرة الـت
تشهد تثاقفا /تصارعا غري مسبوق فيما بينها يف العصـر احلاضـرا كـا يتطلـب التعامـل معهـا بعقـل
مفتوظ ودرادة واعية.
 .3رعاية املوهوبني واملتفوقني وتوفري فرص استثمار أقصى ما هتلكون من قدراتا واقل مواهبـهم
يف خمتلف التةصصات و االت اإلبداعا باعتبارهم عدة الوطن للمستقبلا وطليعة أفراده الثين
ستناط هبم مسموليات بناءه واديثه .ويتطلب ذل من الرتبية تنشئة األفراد –واملوهوبني منهم
خااة -على حب العمل والتفاني فيه ودتقانها والتحلي بـروظ املبـادرة والتحـديا والطمـوظ دىل
اقيق النجـاظ والتفـوقا عـن طريـق الـربامج واملناشـ التعلميـة الـت تصـقل لـديهم ملكـة اإلبـداع
واالبتكــارا لتيهيلــهم لالضــطالع بــدور ريــادي يف النــهوض مبجــتمعهم واملســاتة يف نبــمه مكانــة
متقدمة يف مدار احلضارة املعاارة.
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 .2دكساب األفراد مهارات التنظيم وحسـن اإلدارةا وتنميـة اجتاهـادم حنـو التةطـي للمسـتقبلا
سواء القريب منه أو البعيدا وتل غاية على جانب كبري من األتية إلحداث نقلة نوعية يف حيـاة
اجملتمع اخلليجي املعاار .دذ أنـه هكـن مالحظـة االرجتـال والتعسـف أحيانـا يف اختـاذ القـرارات
سواء على املستوى الشةصـي أو املمسسـيا وميـل أغلـب األفـراد دىل جعـل األمـور تسـري علـى
عواهنها دون تدخل من جانبهم لتوجيهها واديد مسارها دىل الوجهـة املبت ـاةا ومـرد ذلـ يعـود
دىل غياب ثقافة التةطي والتنظيما الت يعزى دليها –جزئيا -ختلف الدول النامية حضاريا عـن
ا لدول املتقدمة.من هنا فنن الرتبية يف دول اخلليج العربية تعنـى بنكسـاب األفـراد مهـارات تنظـيم
الوقــت وحســن تســيري شــموام احلياتيــة اليوميــة .ويــتم ذل ـ مــن خــالل كارس ـة التنظــيم فعليــا
بواســطة مشــروعات مشــرتكة تعهــد هبــا املدرســة دىل الطــالب مــن خــالل األنشــطة الصــفية
والالافيةا أو ع ن طريـق دشـراكهم يف ددارة املمسسـات املدرسـيةا أو عـن طريـق مشـاركتهم يف
برامج خدمة اجملتمع احمللي.
 .2ديئة األفـراد لتقبـل الت ـيري لمفضـلا والسـعي حنـو جتديـد أنسـاق احليـاة االجتماعيـةا مبـا يتفـق
وثوابت اهلوية اخلليجية من جهةا ويتوافق مع وقع احليـاة املعااـرة مـن جهـة أخـرى .وتلـ مهمـة
دقيقة نتطلب من الرتبية اقيق املعادلة الصعبة بني األاـالة واملعااـرة .ويف هـثا السـياق تعمـل
الرتبيــة يف دول اخللــيج العربيــة علــى تشــجيع األفــراد علــى تقيــيم جتــارهبم الشةصــية ا والقــيم
والعادات الت اكم سلوكهم ومن حيادما وعلى مالحظة األوضاع السائدة يف تمعهم وتقدير
مدى تلبيتها ملتطلبات احلياة املعااـرةا وعلـى تقبـل اآلخـرين املةـتلفني فكريـا واحـرتام ثقافـادم
واالنفتاظ عليهاا واإلقبال على التجارب اإلنسانية الناجحة واالستفادة منـها.ويتطلب ذلـ مـن
الرتبية دعداد الفرد فكريا ومهاريا مبا يمهله للتفاعل اإل ابي مع الثقافة الكونية املعاارةا وهكنـه
من التمييز واالختيار من بني عناارهاا يف ضوء اخلصواية احلضارية اخلليجية.
 .2حفز األفراد على انتها أسلوب التفكري العلمي مبةتلف أنواعـها واكتسـاب مهاراتـه لتوظيفـه يف
تسيري أمور حيادم املةتلفـةا ودذكـاء روظ البحـث العلمـي لـديهما عـن طـرق دكسـاهبم مهـارات
البحث العلمي الالزمة وفق خصائص منوهما وذل هبدف املساتة يف تكوين جيل من املفكـرين
والعلماء يف شتى انوف املعرفة والتةصصاتا تكـون لعطاءاتـه العلميـة املبدعـة دور دحـداث
اضة فكرية وعلمية تدفع مبسرية التنمية الشاملة للمجتمع اخلليجي دىل األمام.
 .9دكساب األفراد مهارات املشاركة الدهقراطية /الشورية وقيمهاا دعداد هلم لتحمـل مسـموليات
املواطنة فيما يتصل بالشين العام وتقاسم تبعادا.دن تعقد من احلياة يف العصر احلاضر من جهـةا
ومستوى التقدم احلضاري الثي حققه اجملتمع اخلليجي على مر العقود املاضية مـن جهـة أخـرىا
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جتعل من هثا األمر مطلبا ملحا الستكمال مسرية بناء اإلنسان اخلليجيا والنهوض مبستوى أدائه
يف االرتقاء مبجتمعه ا وتعزيـز السياسـات احلكوميـة الباميـة دىل بنـاء دولـة املمسسـات.ويف هـثا
اإلطار ا هكن للرتبيـة يف الـدول األعضـاء األخـث بعـدد مـن الوسـائل لتـدريب األفـراد علـى هـثه
املهــارات ودكســاهبم تل ـ القــيم ا مثــل تــدريب الطــالب علــى النقــد البنــاءا واحلــوار اإل ــابيا
واالســتماع دىل الــرأي اآلخــرا وكارســة حقهــم مبســمولية يف الرتشـ والرتشــي لعضـوية اجمل ـالس
النيابيةا واملمسسات واجلمعيات األخرى ودعم جهودها يف بناء الوطن.

األهداف العامة للرتبية ومصادر اشتقاقها:
حتــى يــتم بنــاء األهــداف العامــة للرتبيــة واديــدها بصــورة دقيقــة كــي تلــا حاجــات اجملتمــع
وأفرادها ب أن يـتم اشـتقاقها مـن مصـادر حمـددة تعـرب عـن طبيعـة ذلـ اجملتمـع ومشـكالتها وعـن
خصائص أفراده ومطالب منوهما ألن ذلـ مـن شـينه أن يضـعها يف اـورة واضـحة وفـق نسـق فكـري
واحد معهاا كا يساعد على ضب عمليات بناء املنها الدراسي الثي يعد مبثابة الوسيلة املوالة
لبلوغ هثه األهداف.
وتشتق األهداف العامة للرتبية من مصادر متعددة ختتلف نوعـا وعـددا بـاختالف اجملتمعـات
الت توضع هلا هثه األهداف .فباإلضافة دىل فلسفة الرتبية الـت تشـكل الرؤيـة الكليـةا واإلطـار العـام
ملالم الرتبية وأبعادهاا هناك مصادر أخرى تشتق منها هثه األهداف تتصل باجملتمع ومقومات بناءه
ومتطلبــات تنميتــها والفــرد واحتياجاتــها وخص ـائص العصــر واالجتاهــات املســتقبلية ذات العالقــة
بوظيفة الرتبية.وقد اعتمد يف بناء األهداف العامة للرتبية يف دول اخلليج العربية على املصادر اآلتية:

املصدر األول :الدين اإلسالمي
يضطلع الدين اإلسالمي بدور حمـوري يف بنـاء اجملتمـع اخلليجـي تارخيـا وحضـارةا ويف تشـكيل
مسات أفراده ثقافة وقيما وعادات منث بزوغ فجره وحتى اآلنا فهـو ديـن دول اخللـيج العربيـة ومصـدر
التشريع الرئيس فيها .وتتسم عالقة اجملتمـع اخلليجـي باإلسـالم باخلصواـية نظـرا الحتضـان أراضـيه
األراضي املقدسة الت شهدت مهب الرسالة اإلسـالميةا ومنـها انتشـرت دىل بقيـة ربـوع العامل.وهلـثا
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ظــل تــيثري اإلســالم قويــا يف تشــكيل اجملتمــع اخلليجــي واــياغة هويتــه عــرب القــرون املاضــيةا كمــا ظــل
اخلليجيون متمسكني هبـثا الـدين احلنيـفا وسـاتوا يف نشـر رسـالته السـمحة يف منـاطق خمتلفـة مـن
العامل عرب وسائل خمتلفة ويف مراحل متوالية عرب تارخيهم الطويل.
لثا يء اهتمام الرتبية يف دول اخلليج العربية باإلسالم كموجه تسرتشد مببادئه السامية وقيمـه
النبيلة يف تنشئة األجيال القادمة على هدي مـن تعاليمـه لتحقيـق احليـاة الكرهـة للفـردا الـت تقـوم علـى
الوسطية واالعتدالا وتنبث ال لو والتعصب والتطرف فكرا وسلوكا ومنهجاا وتـدعو دىل التعـايم مـع
اآلخرين .كما اض على اصيل العلم واملعرفة واستةدامها فيما حيقـق منفعـة البشـرية وسـعادداا
ودىل التمس بقيم اخلري والعدل والسالم للقيام مبهمة دعمار األرض املنوطة هبم.
مــن هنــا ســعت الرتبيــة يف دول اخللــيج العربيــة دىل اشــتقاق األهــداف العامــة اآلتيــة مــن هــدى
اإلسالم وتعاليمها وهي:
-2غرس العقيدة اإلسالمية يف الناشئة على أساس من الفهم الصحي هلا.
-5تنمية قدرة الفرد على فهم اإلسالم فهما احيحا متكامالأ بعيدا عن االن الق واجلمود.
-3االعتقاد بين اإلسالم هو املوجه الرئيس لكافة جوانب احلياة .
-2بناء اجملتمع على أسس من قيم اإلسالم ومبادئها يف ظل تربية دسالمية شاملة ألفراده.
-2االلتزام بالتوجيه اإلسالمي يف العالقات واملعامالت على أسس من الشريعة اإلسالمية.
-2ددراك أثر العبادات يف تثبيت العقيدةا وأتية تيديتها يف حياة الفرد واجملتمع.
-9الرب بني العلم والعمل ا والنظرية والتطبيق 2
-1االعتزاز باإلسالما والوالء لها والعمل بتعاليمه.
 -9تقدير العمل مبةتلف أنواعه ومستوياته ا واحلرص على دتقانه.
 -22تنمية االجتاه اإل ابي حنو العلما واالستمرار يف طلبه وفقا للنظرة اإلسالمية.
 -22احرتام ثقافة اآلخرين ومعتقدادم ونبث التعصب والتطرف.
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املصدر الثاني :االنتماء العربي
يشكل اجملتمع اخلليجي جزءا ال يتجزأ من األمة العربية ماضـيا وحاضـرا ومسـتقبال .وحبكـم
موقعها االسرتاتيجيا ومقدرادا الكبرية من املوارد النفطيةا فنن دول اخلليج العربية اوز على مكانة
متميزة وس حميطها العربي هكنها من القيـام بـدور فاعـل علـى اـعيد دعـم العمـل العربـي املشـرتكا
واقيق التكامل بني الدول العربية لتحقيـق مـا تصـبو دليـه مـن تقـدم .وهثـل قيـام لـس التعـاون لـدول
اخلليج العربية واستمرار مسريته على مدى أكثر من عقدين من الزمـان يف اقيـق مزيـد مـن اإل ـازات
على خمتلف الصـعد علـى درب الوحـدة املنشـودة بـني دولـها أمنوذجـا وحـدويا حضـاريا يـربهن علـى
قدرة الدول العربية على التوال دىل أكثر الصيز مالءمة لبلوغ ما تصـبو دليـه مـن أهـداف مشـرتكة.كما
هثل الوطن العربي بدوره لدول اجمللس عمقا اسرتاتيجياا وبعدا حضـاريا وثقافيـا واقتصـادياا يـمثران
بصــــورة مباشــــرة يف مســــرية النمــــاء والتطـــــور الــــت تشــــهدها دول املنطقــــةا ويف تعزيــــز أمنـــــها
واستقرارها.وذل يعين االرتباط العضوي بني الكيانني اخلليجي من جهةا والعربي مـن جهـة أخـرىا
وهو ما يرتتب عليه تبادل األدوار وتالقي األهداف لتحقيـق أكـرب قـدر ككـن مـن املصـاة املشـرتكة يف
هثا العامل القائم على التكتالت االقتصادية الكبرية.
من هنا تسعى الرتبية يف دول اخلليج العربية دىل بناء شةصية الفرد اخلليجـي عربيـة السـماتا
املعتزة بالتاريخ العربي اجمليدا املتمسكة بالقيم العربية األايلةا الطاحمة دىل اإلسهام يف بناء غد أفضـل
لممة العربيةا وذل من خالل سعيها دىل اقيق األهداف العامة اآلتية:
-2تعزيز االنتماء دىل األمة العربية اإلسالميةا ل ةا وحضارةا وتارخياا ومصريا مشرتكا.
-5تقوية الرواب بني الدول العربيةا يف خمتلف اجملاالت لتحقيق التكامل فيما بينها.
-3فهم احلضارة العربية اإلسالمية ودسهامادا يف احلضارة العاملية.
-2التمكن من الل ة العربية والتمس هباا أداة اتصالا وثقافةا وتفكري.
-2الوعي بنمكانات وموارد األمة العربية ا وسبل احملافظة عليها واستثمارها.
-2تعرف ما يواجه األمة العربية من مشكالت ا وادياتا وأطماعا وأساليب مواجهتها.
-9ددراك قدرة الل ة العربية على استيعاب املستجدات والوفاء مبتطلبات العصر احلديث.
-1االعتزاز بالرتاث العربي اإلسالمي العريقا والتماس العربة من مواقفه الرائدة الت أرست دعائم
األمنا والعدلا والسالم.
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-9االعتزاز بالل ة العربيةا ل ة القرآن الكريما ووعاء الرتاث العربي واإلسالمي.

املصدر الثالث :طبيعة اجملتمع اخلليجي ومطالب تنميته
تعنى الرتبية يف دول اخلليج العربيـة أهـا عنايـة بـاجملتمع اخلليجـي ا وتتةـث منـه مصـدرا رئيسـا
الشــتقاق أهـدافها .حيــث ثــل خصائصــه الثقافيــة دينــا ول ــة وتارخيــا وتراثــا علميــا وأدبيــا وفنيــاا
وخبصائصه االجتماعية املتمثلة يف قيمه وعاداته وتقاليده وموروثاتـه الشـعبية األاـيلةا وخبصائصـه
اجل رافية والبيئية على تنوعها وثرائها وتيثريها على شةصية اإلنسان العماني ونشـاطها ومبشـكالته
واحتياجاتــه احلاضــرة واملســتقبلية معينــا ال ينضــب تنــهل منــه الرتبيــة مبادئــه وأهــدافهاا حتــى تــيتي
خمرجادا أفرادا يتمتعون بالكفايات الت ينشدها اجملتمع يف أبناءه.
وبالتــايل فــنن الرتبيــة يف دول اخللــيج العربيــة تــويل عنايــة خااــة ملناقشــة مشــكالت اجملتمــع
اخلليجــي وتــداعيادا االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية حاضــرا ومســتقبالا وتبــث يف الناشــئة
الوعي هباا وتعدهم للتعامل معها بطريقة مسمولة .كما تيخث الرتبية على عاتقهـا نصـيبا مـن مسـمولية
االرتقاء بـاجملتمع وأفـرادها مسـاتة منـها يف تسـريع عمليـة الـت ري االجتمـاعي اهلادفـة دىل بلـوغ مرحلـة
متقدمـة مــن الرقــي والتحضــر .ولـثل فهــي ال تقــوم بــدور الناقــل الســلا لــررث احلضــاري للمجتمــع
اخلليجــيا بــل داــا تعمــد دىل تق ـديم النمــاذ املنتقــاة منــه الــت تتوافــق وروظ العصــرا و ثــل زادا نافعــا
ملواالة السري على طريق الرخاء والتقدم.
وباستقراء واقع اجملتمع اخلليجي وتط لعاتـه املسـتقبليةا فـنن الرتبيـة يف دول اخللـيج العربيـة تـويل
عنايتها بتحقيق األهداف اآلتي:
-2تنمية الوعي باهلوية العربية اإلسالمية األايلة جملتمعات دول اخلليج العربية .
 -5ددراك السمات والرواب املشرتكة بني دول اخلليج العربية يف خمتلف اجملاالت ا وأثرها يف بناء
تمع خليجي عربي موحد.
-3تنمية الشعور باالنتماء دىل اجملتمع اخلليجي العربي امتدادا لالنتماء الوطين وتعزيزه
-2تنمية الوعي بنمكانات الدول اخلليجية العربيةا ومواردها الطبيعية والبشريةا وسبل احملافظة
عليهاا وتنميتهاا واستثمارها.
-2تعرف الدور الرائد جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف تعزيز الرخاء واألمنا واالستقرار يف
املنطقة.
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-2تعرف ما يواجه اجملتمع اخلليجي العربي من مشكالتا وادياتا وأطماع وأساليب
مواجهتها.
-9تنمية الوعي بالقضايا السياسيةا واالجتماعيةا واالقتصاديةا والثقافية الت دم املنطقةا
وتفهم دواعيهاا وأبعادهاا وأثرها يف حياة اجملتمع حاضرا ومستقبال.
 -1تعرف احتياجات دول اخلليج العربية الفعلية واملستقبلية الالزمة للتنمية الشاملة يف
خمتلف اجملاالت.
-9االعتزاز بالرتاث اخلليجي العربي ودثرائه وتطويره 2
-22تنمية املوارد البشرية اخلليجية العربية وتطوير قدرادا ومهارادا على مواجهة التحديات
املستقبلية 2
 -22تنمية اجتاه الفرد حنو العمل التطوعيا واملبادرة الثاتية يف خدمة اجملتمع اخلليجي العربي 2

املصدر الرابع :حاجات الفرد اخلليجي ومطالب منوه
تقوم الرتبية احلديثة على أساس فهم طبيعة اإلنسان ا وددراك خصائصه ومتطلباته حتى تكـون
قــادرة علــى تق ـديم اخلــربات الرتبويــة املناســبة لــه يف مرحــل حياتــه املةتلفــةا ووفــق ظــروف معيشــته
اخلااة .ولثل دتم الرتبية بالتنشئة املتكاملة للفـرد –جسـمياا وفكريـاا واجتماعيـاا وانفعاليـا-
لتحقيــق النمــو املتــوازن والســوي لشةصــيته كــي يكــون قــادرا علــى اقيــق ذاتــه ودشــباع حاجتــه
واملساتة بفعالية يف بناء تمعها وك اية يطم اجملتمـع دىل اقيقهـا يف أبنـاءها مـن أجـل بنـاء املـواطن
املعتز بدينه اإلسالمي احلنيفا املنتمي حمليطه اخلليجي والعربي واإلسالمي تارخياا ول ةا واملتواال
واملتفاعل حضاريا مع أمم وشعوب العامل األخرىا ودعداده لفهم بيئته بعناارها املتنوعةا واكتساب
ثقافة تمعها والعمل على جتديدها وتطويرها مبا يساعده على التكيف مع اجملتمع.
ويف سبيل اقيق ذل ا تعمل الرتبية يف دول اخلليج العربية على االستفادة مـن اجتاهـات الرتبيـة
املعاارة يف هثا اجملال الت جاءت خالاة لتجارب ودراسـات تربويـة ونفسـية عديـدةا سـاتت يف
تقدم ورقي اجملتمعات الت أخثت هباا حتى تكون أكثر قدرة على تصميم مناهجها وبرا ها التعليمية
مبا يلا خصائص األفراد ومطالب منوهم.لثل فهي تسعى دىل اقيق األهداف العامة اآلتية:
 -2اقيق النمو الشامل املتوازن للفرد يف خمتلف جوانب شةصيته.
 -5اقيق مبدأ تكافم الفرص يف التعلم جلميع أبناء اجملتمع ا واالستجابة للفروق الفردية بينهم .
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 -3كارسة الفرد اخلليجي العربي احلرية الشةصية امللتزمة بقيم اإلسالم ومآثر اجملتمع يف التفكري
والتعبري ودبداء الرأي.
 -2اكتساب الفرد سلوك التسام ا وتقبل النقد اإل ابي واالستماع دىل الرأي اآلخرا والتعايم
مع اآلخرين يف ضوء التوجيه اإلسالمي2
 -2اكتساب الفرد مهارات التفكري بيمناطه املةتلفة( العلميا الناقدا االبتكاري)....
وكارستها يف حل املشكالت الت يواجهها الفرد واجملتمع.
 -2ددراك الفرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات ا وحراه على املشاركة الفاعلة يف
قضايا اجملتمع العامة.
 -9اكتساب الفرد قيم ومهارات الشورىا واحلوار اإل ابي.
 -1اكتساب الفرد سلوك االعتماد على النفس ا وامل املسمولية يف مواجهة مشكالت احلياة 2
 -9اكتساب الفرد سلوك احملافظة على املمتلكات العامة ا واحرتام امللكية اخلااة ا واحرتام
القوانني 2
 -22اكتساب الفرد السلوك املتسم بالعزة والكرامة والثقة بالنفس 2
استثمار ذوو االحتياجات اخلااة ( املوهوبني واملعوقني) ملا لديهم من قدرات
-22
ودمكانات دىل أقصى درجة ككنة.
تنمية الوعي بيتية الوقت ا وحسن ددارته ا واستثماره مبا يفيد الفرد واجملتمع.
-25
تيكيد دور التعاون والعمل اجلمعي يف التنمية الشاملة للمجتمع.
-23
تنمية وعي الفرد بثاتها وكشف قدراته ودمكاناتها وتنميتهاا واستثمارها خلريه
-22
وخري تمعه.
تنمية وعي الفرد الصحي والسكاني والبيئي واملروري والسياحي .
-22
دشباع حاجات الفرد النفسية واالجتماعية واجلمالية 2
-22
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املصدر اخلامس :خصائص العصر واالجتاهات املستقبلية
تشري ريات األحداث والتطـورات الـت يعيشـها العـامل املعااـر دىل أن البشـرية تعـيم بـدايات
مرحلــة حضــارية جديــدة تعــرف ب ـالثورة الثالثــة وقوامهــا املعلومــات وتفجــر املعرفــة .وأن التحــوالت
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتقنية الت هر هبا العامل حالياا ما هي دال بدايات هلـا مـا بعـدها
من آثار أكثر عمقا تطال جوانب حيـاة األفـراد واجملتمعـات علـى مـدى العقـود القادمـة.ويف ظـل نظـام
العوملة اآلخث يف التشـكلا الـثي يقـوم علـى التكـتالت االقتصـادية الكـربى واريـر التجـارة واملنافسـة
الشديدة واإلتقان واجلودةا وتفجر املعلومات وتدفقها بييسر السـبل وأسـرعها نتيجـة التطـور اهلائـل يف
وسائل االتصالا فنن مجيع اجملتمعات والثقافات يف العامل لن تكون يف منيى من التيثر هبثه التطورات الت
ال ادها حدود سياسية أو ج رافية .وهثا يتطلب من الرتبية يف دول اخلليج العربية تطـوير أهـدافها
وأساليبها الرتبويةا وأمناط التعلم والتعليم كي تبقى على الدوام قادرة على مواكبـة هـثه املسـتجداتا
كا هكنها من دعداد األفراد القادرين على التوافق معهاا من خالل دكساهبم القيم واملعـارف واملهـارات
الالزمة حلياة جديدة ومتجددة باستمرار.
وانطالقا كا سبق فنن الرتبية يف دول اخلليج العربيـة تسـعى لالسـتجابة لطبيعـة العصـر واوالتـه
عن طريق اقيق األهداف العامة اآلتية:
-2تكوين اجملتمع دائم التعلم بتيكيد التعلم الثاتيا والتعلم املستمرا والبحث العلمي ودتقان
مهارادا.
-5االنفتاظ الواعي على الثقافات العامليةا بنتقان أهم ل ادا واالستفادة من جتارهبا العلمية
والتقنية يف ضوء القيم واملبادئ اإلسالمية.
 -3التعامل مع تقانة العصر بكل كفاءة واقتدارا استفادة منهاا وتفاعال د ابيا معهاا وتيايل
دنتاجها يف خمتلف االت احلياة.
-2استشراف آفاق املستقبلا واإلعداد له يف ضوء تداعيات األحداث املعاارة ا وتوقع ما
تسفر عنه من نتائج.
-2فهم املت ريات العاملية والتكيف اإل ابي معهاا مبا حياف على هوية اجملتمع وقيمه اإلسالميةا
وعلى سالمة الوطن ومصاحله.
-2تعزيز الرتبية اإلعالمية مبا يساعد الفرد على التمييز بني النافع والضار يف وسائل اإلعالم.
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-9تنمية مهارات التفاعل اإل ابي مع الثقافات األخرى مبا يسهم يف االرتقاء باملستوى الثقايف العام
ا يف دطار قيم اجملتمع اخلليجي.
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الفصــــل الثالث

األهداف العامة للمراحل الدراسية:





األهداف التعليمية ملرحلة رياض األطفال.
األهداف التعليمية للمرحلة االبتدائية
ا ألهداف التعليمية للمرحلة املتوسطة ( االبتدائية ).
األهداف التعليمية العامة للمرحلة الثانوية 0
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الفصل الثالث:
األهداف العامة للمراحل الدراسية
أوال :األهداف التعليمية العامة ملرحلة رياض األطفال:

-2رعاية النمو الشامل جلميع جوانب شةصية الطفل ( اجلسمية ا والعقلية ا واالنفعالية ا
واالجتماعية ا واخللقية  )...يف جو طبيعي آمن يعد امتدادا حلياة األسرة وفق املفاهيم
اإلسالمية .
 -5اكتساب الطفل املفاهيم والقيم اإلسالمية املناسبة لطبيعة املرحلة 2
-3تكوين العادات الصحية ا والسلوكية السليمة املرغوبة دينيا واجتماعيا.
 -2العناية باستعدادات الطفل وقدراتها وتعويده احلياة يف البيئة املدرسية استعدادا
لعمليت التعلم والتعليم يف املراحل الدراسية الالحقة .
-2انتقال الطفل املتدر من النظرة الثاتية دىل النظرة اجلماعية.
 -2اكتساب الطفل املعلومات الضرورية ملمارسة النشاط والتفاعل مع اجملتمع اجلديد.
 -9اكتساب الطفل مهارات ل وية تتجلى يف االستماع ا والفهما والتعبريا واحلف من خالل
أنشطة تفاعليه مناسبة.
 -1تنمية رغبة الطفل يف التعلم ا وتلبية احتياجات حبه لالستطالع واالستكشاف.
-9تنمية نشاط الطفل احلركي املنظم ا وتوجيهه للمحافظة على احته وسالمته ا واكتساب
ما يتضمنه من خربات.
 -22تنمية حواس الطفل مبا يساعده على التفاعل اإل ابي مع البيئة احمليطة به.
 -22تكوين اجتاهات د ابية لدى الطفل حنو الثاتا وحنو األسرةا وحنو املدرسة.
 -25غرس حب الوطن لدى الطفل واالنتماء دليه ولممة العربية واإلسالمية.
 -23االهتمام برتبية األطفال ذوي االحتياجات اخلااة ( موهوبني ا معوقني) ورعايتهم جسميا
ا وثقافياا وروحيا ا واجتماعيا.
 -22اكتساب األطفال مهارات استةدام دحدى الل ات األجنبية واحلاسوب ووسائل تقنية
املعلومات احلديثة 2
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 -22تنمية التثوق الفين واجلمايل لدى األطفال من خالل األنشطة الصفية وغري الصفية .

ثانيا  :األهداف التعليمية العامة للمرحلة ا البتدائية:
 -2اكتساب املبادئ اإلسالمية املعينة على تثبيت العقيدة اإلسالمية وتطبيقها يف العبادات
واملعامالت واألخالق والسلوك.
-5اكتساب املفاهيم واملعلومات الت تنمي مشاعر الوالء هلل سبحانه وتعاىلا ثم للوطن.
 -3اكتساب مهارات الل ة العربية األساسية ( قراءة ا وكتابة ا وادث ا واستماع )ا
ودتقااا.
-2تكوين اجتاه د ابي حنو اجملتمع ؛ تعرفا دىل معاملها وانتماء دليه.
-2تنمية الوعي الصحي لسالمة اجلسما وجتنب األخطار.
-2تكوين اجتاه د ابي حنو العمل اليدوي ا وتنمية خرباته ا ومهاراته.
-9تنمية مهارات التفاعل االجتماعي اإل ابي ا والتفاهم مع اآلخرين واحرتامهم.
-1تنمية القدرة على التفكري السليم ا ومواجهة املشكالت باألسلوب العلمي.
-9تكوين احلس اجلمايلا والتثوق الفين.
-22مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني مبا يف ذل ذوو االحتياجات اخلااة الستثمار ما لديهم
من قدرات ودمكانات دىل أقصى درجة ككنة خالل هثه املرحلة 2
-22االعتزاز بالل ة العربية ل ة القرآن الكريم ا وتنمية امليل دليها 2
-25اكتساب مهارات التعلم الثاتي ودحدى الل ات األجنبية واالتصال مبصادر املعرفة.
 -23تعرف أهم السمات الت ترب الوطن بالدول اخلليجية والعربية واإلسالمية.
-22تنمية اجتاه حب االستطالع لدى املتعلمني لتوسيع أفقهما ودثارة مكامن اإلبداع لديهم.
 -22كني املتعلمني من املعارف العلمية املناسبة ملرحلة منوهم ودمدادهم باملفاهيم األساسية
عن الكون ا والبيئةا واجملتمع.
-22تنمية احرتام املتعلمني للنظاما وتقديرهم للوقت واجلهد2
 -29اكتساب املتعلمني سلوكيات احملافظة على املمتلكات العامةا واحرتام امللكية اخلااة ا
ووعي حقوقهم وواجبادم بالقدر املناسب هلم.
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ثالثا :األهداف التعليمية العامة للمرحلة املتوسطة ( اإلعدادية):
 -2تنمية املفاهيم اإلسالمية لرتسيخ العقيدةا وتعزيز أداء العبادات على وجهها الصحي ا
واقيق السلوك السليم .
 -5تعرف دمكانات الوطن املادية ا ودور املمسسات اجملتمعية يف رعايتها واستثمارهاا وما هكن
أن يمديه الفرد يف خدمتها.
 -3تعرف دمكانات منطقة اخلليج العربيةا واألمة العربية اإلسالميةا والوقوف على أهم
قضاياهاا وما حيقق سالمة ثرودا وتنميتها.
 -2احرتام الوقت وحسن تنظيمه واستثماره يف تنمية خربات الفرد العلمية والثقافية
واالجتماعية والرياضية واألدبية.
 -2تعرف أهم منجزات العصر العلمية والتقنيةا وأثرها يف حياة الشعوبا مبا هكن الفرد من
التعامل معها وحسن اإلفادة منها.
-2تنمية حب الوطن وبثل اجلهد يف خدمته والدفاع عنها وتعزيز روظ املواطنة الصاحلة بيداء
الواجباتا ونيل احلقوق.
-9تنمية القدرة على استةدام أساليب التفكري العلمي يف معاجلة األمور والقضايا ومواجهة
املشكالت.
-1تنمية االجتاه اإل ابي حنو العمل اليدويا واملشاركة فيها وتقدير العاملني يف خمتلف مواقعهم.
 -9تعرف املتعلم قدراتها وميولها واستثمارها لتحقيق ذاتها ومنو شةصيتها والقدرة على
التصرف القويم.
 -22تنمية مهارات التعلم الثاتي ودحدى الل ات األجنبية ا مبا يعني على متابعة التطور العلمي
والتقين املعاار.
 -22تعرف املتعلم أهم حقائق احلياة من حولها وأبرز أحداثهاا وأهم دواعيها وآثارها.
 -25تيكيد االرتباط بالرتاث احلضاري لممة اإلسالميةا بوافه مسة املاضي وعربة احلاضر
ورؤية واعية للمستقبل.
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 -23تنمية االجتاه اإل ابي حنو احملافظة على املال العاما وترشيد االستهالك يف خمتلف نواحي
احلياة.
 -22اكتساب املتعلم سلوكيات  :محاية البيئة ا واحملافظة على الصحة العامةا واحرتام النظاما
ومراعاة قواعد األمن والسالمة.
 -22تنمية مهارات التواال االجتماعي لدى املتعلمني من أجل اقيق تفاعل اجتماعي ناج 2

رابعا :األهداف التعليمية العامة للمرحلة الثانوية:
 -2تيكيد اإلهان مببادئ الدين اإلسالميا وترسيخ القيم الدينية وتوظيفها يف العالقات
االجتماعية واإلنسانيةا وجعلها معيارا للسلوك.
-5تنمية الشعور باالنتماء للوطنا واجملتمع اخلليجي العربيا واألمة العربية واإلسالمية واالعتزاز
هبا.
 -3تنمية ددراك املتعلم ملا له من حقوقا وما عليه من واجبات حنو وطنها وحنو تمعه اخلليجي
العربيا وحنو األمة العربية واإلسالمية.
-2تنمية االجتاهات اإل ابية حنو العمل املنتج؛ استعدادا لها وسعادة مبمارسته.
-2الوفاء حباجات اجملتمع من القوى البشرية املدربة الالزمة ملتطلبات التنمية.
-2اإلفادة القصوى من املنجزات العلمية والتقنية يف خمتلف اجملاالت.
 -9االنفتاظ على الثقافات العربية واألجنبية اواالنتفاع بتجارب اآلخرين يف ضوء القيم
اإلسالمية.
-1ترسيخ مهارات التعلم الثاتي مبا يعني على اقيق النمو الثقايف والعلمي واملهين للمتعلم.
 -9تنمية حب العلما مبا يعزز البحث عن املعرفة ا واالتصال مبصادرهاا واستثمارهاا واإلفادة
من تقانة املعلومات.
 -22تنمية القدرة على التفاعل االجتماعيا وتنمية اإلحساس باملسمولية حنو الثات وحنو
اآلخرينا وحنو الوطن.
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 -22رعاية ذوي االحتياجات اخلااة ا وتوفري الرعاية الالزمة لكل منهم ا وتوجيههم دىل
نوع ومستوى التعلم املناسب إلمكانادم وقدرادم ا ومساعددم على االندما يف اجملتمع
2
 -25ددراك عمق الرواب الت تصل الوطن بدول اخلليج العربيةا وأبعاد العالقات الت جتمع
الوطن باألمة العربية واإلسالميةا وأثر كل ذل يف حاضر املنطقة ومستقبلها.
 -23االســـتمرار يف ديئة الفرص لتحقيق النمو املتوازن يف خمتلف جوانب شــةصية
املتعلم ( اجلسمية –العقلية -االجتماعية –االنفعالية . )........
 -22تعرف االجتاهات العاملية املعاارة  :سياسية ا واقتصاديةا واجتماعيةا وثقافيةا
والتفكري فيما ينب ي اختاذه دزاءها.
 -22تفهم الدور احلضاري لممة العربية واإلسالميةا وما قدمته من تراث دنساني يف
اجملاالت كافة.
 -22تنمية مهارات التفكري الناقد ا والتفكري اإلبداعي مبا هكن املتعلمني من مواجهة
املشكالت والقضايا ا والتماس احللول هلا.
 -29اكتساب املتعلمني الكفايات األساسية الالزمة للتعامل الفعال مع معطيات العلوم
احلديثة اونتاجات التقانة املعاارة 2
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الفصــــل الرابع

األسس العامة لبناء املناهج الدراسية
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الفصل الرابع:
األسس العامة لبناء املناهج الدراسية
تســتند علميــة بنــاء املنــاهج الدراســية دىل عــدد مــن األســس أو املرتكــزات الــت تع ـد مبثابــة
األعمــدة الــت يقــوم عليهــا بنــاء املنــها الدراســي.وتتمثل يف األســس الفكريــة الفلســفيةا والرتبويــةا
واالجتماعيــةا والنفســية .وتلعــب هــثه األســس دورا كــبريا يف ختطــي املنــها الدراســي واديــد
أهدافها واختيار حمتواه وأنشطته التعلمية التعليميةا وأساليب تقوهه .وهثا ما علـها حمـ اهتمـام
خمططي املناهج يف مجيـع مراحـل عمليـة بنـاء املنـاهج اجلديـدةا أو عنـد القيـام بعمليـة تطـوير املنـاهج
احلالية .وحتى ييتي بناء املنها متكـامالا فـنن علـى خمططـي املنـاهج الدراسـية مراعـاة تنـاول هـثه
األسس ككل متكامل لتحقيق البناء املتجانس ملكونات املنها الدراسي.
ودذا كانت هثه األسس متعارفا عليهاا دال أاا تتسم بالت ري الدائم يف مضامينها نتيجة ما يطرأ
من تطورات على اعيد الفكر الرتبويا واالجتاهات والنظريـات الرتبويـة احلديثـة الـت تسـتجد نتيجـة
التحــوالت العامليــة املعااــرةا ومــا يرتتــب علــى ذلـ مــن مســتجدات يف حيــاة اجملتم ـعا اجتماعيــة ا
واقتصاديةا وسياسيةا وما تكشف عنه نتائج البحوث النفسية من مطالب منو املتعلمني يف كل مرحلة
مـــن حيـــادما وطـــرق اكتســـاهبم للةـــربةا ودوافعهـــم وميـــوهلم واجتاهـــادما ومـــا بينـــهم مـــن فـــروق
فردية.ويشري ذل دىل أتية أخث مثل تل التطورات –فلسفيةا وتربويةا واجتماعيةا ونفسـية –يف
االعتبار عند بناء املنها كي ييتي مواكبا للواقع وملبيا ملتطلباته وادياته.
وتتحدد األسـس العامـة لبنـاء املنـاهج يف دول اخللـيج العربيـةا واألبعـاد الـت تعنـى هبـاا علـى
النحو اآلتي:

أوال :األسس الفكرية الفلسفية:
-2اإلسالم بعقيدتها ومنهجه الشاملا للكون واإلنسان واحلياة.
-5الفلسفات الرتبوية السائدة يف دول اخلليج العربية 2
-3الرتاث الثقايف املنتقىا وسبل االنتفاع به.
 -2العالقات الدولية القائمة على مبادئ احلقا والعدلا والسالما واحرتام حقوق اإلنسان.
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ثانيا  :األسس الرتبوية:
 -2الفلسفة الرتبوية الت ادد معامل املنهج باملفهوم الشامل" أهدافاا وحمتوىا وكتباا وأساليبا
وطرائقا ووسائلا وأساليب تقويم".
 -5النظريات الرتبوية ا وما توالت دليه البحوث والدراسات يف هثا اجملالا وتطبيقادا
املةتلفة.
 -3االجتاهات الرتبوية املعاارة الت تتفق وطبيعة اجملتمع اخلليجي العربي ودمكاناتها ومنها :تعلم
لتعرف ا تعلم لتعمل ا تعلم لتكون ا تعلم للعيم مع اآلخرين ا التعلم مدى احلياةا والتعلم
للحياةا والتعلم الثاتي .
 -2تكامل املعرفة والعلوم من حيث عالقتها بعضها ببعض ا وتسلسلها املنطقيا ومتابعة
التطورات واملستجدات الت تطرأ عليها.
التفكري العلمي السليم  :أسسها وأساليبه التطبيقية.
-5

ثالثا  :األسس االجتماعية:
 -2س اجملتمع اخلليجي العربي بعقيدتها وحراه على قيم اإلسالم موجهة لسلوكها ونرباسا
حلياته.
 -5تشابه اجملتمع اخلليجي العربي يف البناء االجتماعيا والرتاث احلضاري ا والتواال األسريا
وقيام العالقات بني دوله يف ضوء تعاليم دينه.
 -3حاجة اجملتمع اخلليجي العربي دىل األيدي العاملة الوطنية املدربة.
 -2العمل اجلمعي القائم على التعاون والعمل بروظ الفريق والثقة املتبادلة بني أفراد اجملتمع.
 -2مشكالت اجملتمع ودواعيهاا وأبعادهاا وآثارهاا وأساليب مواجهتها.
 -2املسمولية الفردية واملسمولية االجتماعية.
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 -9أتية املوقع اجل رايف ا والثروة الت وهبها اهلل للمنطقةا كا جعل عيون الطامعني تتطلع دليها يف
املاضي واحلاضر واملستقبل.
 -1التكيف الواعي مع التحوالت االجتماعية النامجة عن التطور العلمي والتقينا وسرعة
االتصال بني شعوب األرض يف ضوء القيم واملبادئ اإلسالمية .
 -9اهتمام الدول األعضاء بتنويع مصادر الدخل الوطنيةا واستثمار الثروة النفطية يف بناء قاعدة
تنموية شاملة متنوعة األساليب واألهداف.
س دول املنطقة بانتمائها العربي اإلسالميا بوافها جزءا من هثا الكيان الكبري.
-22
االهتمام بدور املرأة يف التنمية الشاملة يف ضوء التعاليم اإلسالمية.
-22

رابعا  :األسس النفسية:
 -2طبيعة املتعلم وخصائصه العامة الت يشاركه فيها غريه من املتعلمني يف العامل لكونه دنسانا.
 -5احرتام شةصية الفردا ورأيها واالعرتاف بقدراته العقليةا ومنها قدرته على االبتكار
واإلبداع.
 -3نظريات التعلم ا ونظريات التكوين العقلي ا والثكاء كقدرة عقلية عامة
 -2النمو النفسي للفرد من حيث  :مراحله ا ومطالبه ا والعوامل املمثرة فيه.
 -2حاجات الفرد النفسية ودوافعه حنو عملية التعلم 2
 -2الفروق الفردية بني األفراد يف خمتلف جوانب الشةصية .
 -9قدرات املتعلمني واستعدادادم الطبيعيةا ومهارادما حبيث تتنوع االت اخلربة الت تقدم
هلم.
 -1ميول املتعلمني واجتاهادم النفسية 2
-22تقدير املعلم واملتعلما واحرتام الدور الفاعل لكل منهما يف العملية التعلمية التعليمية.
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املصادر واملراجع:
أوال :املراجع العربية
اللق ـانيا أمحدحســني " .املنــاهج بــني النظريــة والتطبيــق" .عــامل الكتــبا القــاهرة
.2
2992م.
النجيحيا حممد لبيـب " .مقدمـة يف فلسـفة الرتبيـة" .دار النهضـة العربيـةا بـريوتا
.5
2995م.
دونا ديفيز وآخرون " .التعليم والعامل العربي اديات األلفية الثالثة" .مركز اإلمارات
.3
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية"5222 .م.
" التعليم والتدريب التقين واملهـين :رؤيـة للقـرن احلـادي والعشـرين" .تواـيات املـم ر
.2
الدويل الثاني للتعليم التقين واملهين .سيئولا كوريا اجلنوبيةا  32 -52أبريل 2999م.
وثيقة استشراف مستقبل العمل الرتبوي يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العربي لدول
.2
اخلليج5222 ( .م ) .الرياضا مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
دبــراهيم ا ســعدالدين .تعلــيم األمــة العربيــة يف القــرن احلــادي والعش ـرين :الكارثــة أو
.2
األمل .التقرير التلةيصي ملشـروع مسـتقبل التعلـيم يف الـوطن العربـي .منتـدى الفكـر العربـيا
عمّّانا األردنا 2992م.
عبد الدائما عبداهلل " .حنـو فلسـفة تربويـة عربيـة :الفلسـفة الرتبويـة ومسـتقبل الـوطن
.9
العربي" .مركز دراسات الوحدة العربيةا بريوتا لبنانا 2992م.
فةــروا علــي حممــد " .تعلــيم ثـانوي للمســتقبل" .ورقــة عمــل قــدمت للمــم ر الــدويل
.1
للتعليم الثانويا مسق ا سلطنة عمانا  52– 55ديسمرب 5225م.
عليمــاتا اــاة نااــر " .تط ـوير نظــام التعلــيم الث ـانوي يف ظــل العوملــة" .ورقــة عمــل
.9
قـــدمت للمـــم ر الـــدويل للتعلـــيم الثـ ـانويا مســـق ا ســـلطنة عمـــانا  52– 55ديســـمرب
5225م.
ثانيا :املراجع األجنبية:
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