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 مناهج مدرسة المستقبل

ك يف أن املدرسة يف اجملتمع تلعب دوراً هاماً حبيث مل يعد ينظر إليها كمصدر للمعرفة بـل                  ال ش 

ومدرسة املستقبل تضطلع بدور أهم حيمل يف       . تتعدى إىل صقل شخصية الطالب من كافة جوانبها       

ثناياه حتديات متالحقة يف ظل تسارع كبري يف التقدم التكنولوجي ، وال ميكن للمدرسة أن تواكب       

. لتطورات إال إذا متتعت بديناميكية يف الربامج وسعة أفق حبيث تبتعد عن اجلمـود أو التقوقـع                  ا

وسوف نتناول يف هذه الدراسة احملور الثالث الذي يبحث يف مناهج مدرسة املسـتقبل مبختلـف                

 .أبعادها

 

 الثبات والتغّير في مناهج مدرسة المستقبل. أ

فاعلة وديناميكية فال بّد أن تأخـذ مببـدأ املرونـة ملواكبـة             إن أريَد ملدرسة املستقبل أ ن تكون        

وهناك حمـددات   .التطورات املتسارعة اليت انبثقت عن الثورة املعرفية يف خمتلف فروع التكنولوجيا          

 :لتلك املناهج ينبغي االلتزام هبا إذا أريد هلا أن حتقق طموحات اجملتمع واألفراد ومنها

 وقيمية مقبولة لدى اجملتمع حتافظ على متاسكه يف العقود القادمـة       االهتمام بغرس أمناط سلوكية    -

 .املفعمة مبختلف ألوان التحدي 

 القدرة على تلبية متطلبات اجملتمع وحاجاته من العمالة املاهرة والفنيني يف الصناعات والشركات              -

 .ومواكبة التطورات العلمية واالهتمام باستمرارية التدريب أثناء اخلدمة

هتمام باحلاجات اليت تقتضيها املشكالت الطارئة وذلك لتوعية األجيال القادمة من املخـاطر              اال -

 .اليت تعتري مسرية اجملتمع وتعترض طريق هنوضه وتقدمه
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حرصاً على محاية اجملتمع من املخاطر واألمراض اليت حتدق به فإن مجاعات كثرية ترى ضرورة أن                

 بالتوعية املرورية ، والتوعية مبضار املخدرات ، وإدمـان          يشمل املنهاج على مساقات تتعلق مثالً     

الكحول ، وطرق الوقاية من األمراض املختلفة مثل اإليدز  وطرق محاية املسـتهلك ، التوعيـة                 

.   اخل...مبخاطر األسلحة البيولوجية والنووية والدمار الشامل وثقافة السالم وقبول الرأي األخـر             

  )٣٨يم األمريكي من دراسة مقارنةصالتعليم الياباين والتعل(

إن مرونة املناهج ومواكبتها للتغريات ال ينبغي هلا أن تبتعد عن الثوابت إذ أ ن كثرياً من الـدول                   

ترى أن هناك معارف مشتركة وبرامج جيب أن خيضع هلا كافة الطالب حبيث يتم تزويد كل طفل                 

وهكذا تكون هناك   .عايري والسمات القومية  بقاعدة معرفية واحدة مبعىن أن يكون للمناهج بعض امل        

مواضيع مشتركة ويف نفس الوقت تتاح للمدرسة حرية اختيار بعض املناهج أو تصـميم بعـض                

 .املقررات اليت تالئم خصوصية املنطقة اجلغرافية واملستوى العام للطالب 

 ٢٠٠١كانون ثاين   قمت بزيارة ضمن وفد تربوي أردين برعاية اجمللس الثقايف الربيطاين يف مطلع             

ميالدي لعدد من املدارس الربيطانية وشاهدت كيف أن هناك هامش حرية ومرونة حبيث أن ملدير               

املدرسة واملعلمني اختيار برامج خاصة من السوق احمللي مما يالئم املدرسة وبراجمها املنفذة وأكـد               

 .مديرو املدارس أن هناك مواضيع مشتركة ُتدرس يف كافة املدارس

ناهج اخلاصة مبدرسة املستقبل جيب أن متتاز بدافعيه عالية وذات صبغة أكثر حتدياً من              إن امل 

التقليدي ، مناهج تركز على النوع وليس على الكم وتتصف بالدقة والتميز على أن يتم اختبارها                

وحىت تكون املناهج فاعلة ومتطـورة ينبغـي أن يواكبـها           . ميدانياً لضمان اجلودة وقابلية التنفيذ    
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املتعـددة ، والربجميـات ،   )  Interactive Multimedia( استخدام فّعال للوسائط التفاعلية 

 . وكافة الوسائط السمعية والبصرية

على أن مسألة إقرار كتب مدرسية وفرض رقابة على كتب التاريخ والعلوم االجتماعية أو أية مواد                

. رب قضية ذات حساسية لدى بعض الـدول       خمالفة للتقاليد واملعتقدات أو مواضيع مثرية للجدل تعت       

قضائية بالطعن يف عدم دسـتورية نظـام        " ففي اليابان مثالً رفع الربوفيسور ليناجا سابورو دعوة         

 ". املصادقة على الكتب املدرسية

 )٢٤التعليم الياباين والتعليم األمريكي ص( 

 

فكار الثورية أو التحررية يف بعض      وجند أن شعار حيادية التعلم يتم استغالله ملنع الترويج لبعض األ          

ويف دول كثرية مثل هولندا ال يعتمد التعليم على نظام رمسي حيث ال متلي احلكومـة أي                 .املناطق

منهج أو نصوص تعليمية معينة وال تتبىن فلسفة تعليمية خاصة ، وإمنا تكتفي بوضع القواعد اخلاصة                

 .مبدة الدراسة ومستويات اإلجناز اليت جيب حتقيقها

 )١٣ ص٨١جملة املعرفة عدد (

لذلك . ويف ظل هذا التوّجه يترك للمدارس حرية اختيار أسلوب التدريس املناسب وكذلك الكتب            

جتد يف بعض املدارس اهتماماً بالقضايا البيئية واللغات وهناك مرونة إلدخال مساقات خاصة بأبناء              

ج خاصـة لضـمان سـرعة تـأقلمهم         اجملتمع احمللي وخاصة أبناء األقليات حيث تقدم هلم برام        

ويترك لكل مدرسة مسألة بدايـة احلصـة        . واندماجهم باجملتمع ، وتقدم لألطفال خدمات جمانية      

 .وهنايتها وكافة األمور املتعلقة بالدوام املدرسي
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يف هولندا ، على سبيل املثال ، يدرس الطالب مخس عشرة مادة إجباريـة يف التعلـيم الثـانوي                   

لغة اهلولندية ، اللغة اإلجنليزية ، اللغة الفرنسية أو األملانية ، التـاريخ والعلـوم ،                ال" األساسي مثل   

اجلغرافيا ، االقتصاد ، الرياضيات ، الفيزياء والكيمياء ، علم األحيـاء ، املهـارات االجتماعيـة                 

ن مواد خمتلفـة    واحلياتية ، الكمبيوتر وتقنية املعلومات ، التربية البدنية  باإلضافة الختيار مادتني م            

 ".كالرسم ، احلرف اليدوية ، احلرف النسيجية ، املوسيقى   الرقص أو الدراما 

 )١٨-١٧مرجع سابق ص(

وهذا النموذج املطبق حالياً يف هولندا ميكن أن تنتهجه مدرسة املستقبل مع شـئ مـن التعـديل                  

ة املستقبل ينبغـي أن     إن منهاج مدرس  . إلدخال مواد علمية يفرضها التقدم التكنولوجي املتسارع      

 .يعمل على تكامل حقول املعرفة وربطها مع بعضها لتحقيق التطور املنشود

 .وقد أكّد بياجة على أمهية االبتكار يف التعليم 

 "مناهج موحدة لكل الطالب ال حيقق دميقراطية التعليم " وجدير بالذكر أن تقدمي 

 )مفاهيم جديدة لتطوير التعليم يف الوطن العريب(

ذ أن تطوير املناهج باستمرار يف ضوء متغريات اجملتمع والتطور احلضاري يتطلب جهداً موصـوالً               إ

لكي تكون املناهج متوافقة مع قدرات الطالب وإمكانياهتم حبيث يكون هناك اهتمام بـاملتفوقني              

مر هـام   مبعىن أن التنوع يف املناهج منذ زمن مبكر أ        . واملوهوبني ومتوسطي اإلعاقة وبطيئي التعلم    

باإلضافة إىل االهتمام بتوفري كادر متميز من املعلمني امللتزمني بتحقيق جودة يف التعليم من خالل               

 .دافعيه عالية واستمرار وظيفي وتوفري جّو من العمل بروح الفريق
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مناهج مدرسة املستقبل ال يقوى على تنفيذها إال املعلم الكفء املؤهل أكادمييا وتربوياً وتكنولوجياً             

، املهتم بالنمو املهين واإلطالع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا يف جمال ختصصه ، واملثابر                

 .على حضور الندوات العلمية ، وااللتحاق بالدورات التدريبية

 المناهج وتنمية التفكير

 :يستخدم التدريس من اجل تنمية التفكري يف املناهج يف أربعة جماالت رئيسة

فكري عملية إدراكية اجتماعية ينبغي أن تركز على كيفية تعلم الطالب واكتسابه            مهارات الت  .١

 .ملختلف املعارف والعلوم 

 .التفكري املتضمن يف املناهج عملية ديناميكية تدعو الطالب للتفاعل واملشاركة مع أقرانه .٢

الطالـب يف  إن تعلم كيفية التفكري يتجاوب مع الطموحات الشخصية ومع ذلك فإن جناح           .٣

 .اكتساب مهارات التفكري اجليدة يتوقف على مدى الدافعية لدى املتعلم

إن التفكري يف جمال حمتوى املادة الدراسية يأيت بعد الفهم واالستيعاب ملختلف املفاهيم اليت               .٤

 .تشكل املادة الدراسية

إ ن تصميم الدرس    :  احلصر لذلك فإن هناك أبعاداً رئيسة يف تعليم التفكري منها على سبيل املثال ال            

يراعي تناوله عدداً حمدوداً من املواضيع وذلك لضمان حدوث دراسة عميقة له وبعد ذلـك يـتم                 

عرضه بطريقة منطقية مترابطة وبأسلوب متناسق ، ومن مث مينح الطالب الفرصة املواتية ملمارسـة               

 تتحدى تفكري الطالب حبيـث      وحيرص املعلم على توجيه أسئلة    . التفكري قبل اإلجابة عن األسئلة      

 .تناسب مستوياهتم وقدراهتم وتتجاوب مع اهتماماهتم



 ١٠

وينبغي على املعلم أن يكون قدوة لتالميذه يف جمال التفكري العميق واملنطقي ، ويشجع التالميـذ                

 .على تقدمي الشروحات وبيان املربرات واألسباب اليت تدعم حجتهم وآراءهم

 :ستقبل باألحداث والتغيرات اليومية ارتباط منهج المدرسة الم٠ب

ينبغي احلرص على تقوية أوامر الشراكة بني املدرسة والبيت وتفعيل دور جمالس اآلباء واملعلمـني               

لينعكس إجيابياً على العملية التعليمية التعلمّية ليشعر اجملتمع أن املدرسة امتداد له وتسعى لتحقيـق               

 فيتابع اجملتمع احمللي ميزانية املدرسة ومشاريعها ويسعى        طموحاته فيسعى إىل إجناح رسالة املدرسة     

لتمويل ما حتتاجه من تنفيذ برامج طموحة ويتعاون معها يف حل بعض املشكالت مثـل ظـاهرة                 

 .التسرب والدروس اخلصوصية واالنضباط

اتيـة  املناهج التقليدية تتسم باالنغالق إزاء املشكالت العامة على العكس مما يقتضيه عصر املعلوم            

 .الذي يزودنا برؤى متعددة وآراء خمتلفة وتنوع كبري

أما منهج مدرسة املستقبل فينأى عن التلقني واحلفظ واالسترجاع ويركز على نقد املعرفة وانفتاح              

الفكر وإعمال العقل يف ما نقرأ من معلومات لذلك جيب أن ترتبط املناهج بالبيئة واملشكالت ذات            

وإذا . وأن تتيح جماالً لألنشطة الفاعلة اليت تنعكس إجيابيا على اجملتمـع           الصلة باألحداث اليومية ،   

 .اندمج الطالب مع األنشطة املدروسة فإنه سيجد معىن للتعلم وفائدة جينيها هو وجمتمعه

وحىت حيقق منهج املدرسة اهلدف املرجّو منه ينبغي أن يتم صياغته وإعداده من قبل خمتصني حبيث                

 أحداث وقضايا ذات مساس بالتغريات اليومية ومهوم اجملتمع حىت ال تكـون             يكون مرناً ومتضمناً  

وكذلك ضرورة أن تكون األنشطة مرتبطة مبشـكالت البيئـة          . هناك فجوة معلوماتية أو علمية      
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أي أن يكون املنهاج متجاوباً مع االحتياجات الفعلية يف خمتلف          . اجلغرافية اليت يطبق فيها املنهاج      

 .تصادية واالجتماعيةاجملاالت االق

 

 مناهج مدرسة المستقبل وخدمة احتياجات التنمية) ج 

على مدرسة املستقبل أن تبين مناهجها وفق دراسة واقعية تأخذ بعني االعتبار حاجـات اجملتمـع                

التنموية حبيث تصبح املدرسة جزءاً متكامالً وأساسياً من بيئة اجملتمع فينخرط الطالب يف خمتلـف               

مل املدرسة على تأهيلهم لرفع سوية اجملتمع ودعم مؤسساته باخلربات الضـرورية            املؤسسات وتع 

والكفاءات الالزمة الستمرار مسرية التنمية حىت ال تعمل املدرسة على تفريخ عشرات العاطلني عن              

 .العمل

فكـرة  إن االنتقال الفاعل إىل األلفية الثالثة بقوة واقتدار يتطلب أن يكون الطالب مسلحاً بعقلية م              

ناقدة إبداعية وال يتم ذلك إال إذا كان املنهج الدراسي معداً جيداً ومشتمالً على مهارات التفكري                

الناقد وثقافة اإلبداع مبتعداً عن األسلوب التلقيين حبيث نعمل على إعداد اجليل القـادم للحيـاة                

 .وليس الجتياز اختبارات املدرسة فقط

تين بتعليم عدد من املهارات اليت تعترب من األمور األساسـية           إن منهاج مدرسة املستقبل جيب أن يع      

 :اليت جيب أن يتسلح هبا طالب املستقبل وهي

 . مهارات حل املشكالت-

 . أسس االتصال-

 . املعرفة العلمية التكنولوجية-
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وحىت تكون املدرسة فاعلة ينبغي أن تتفاعل مع اجملتمع احمللي ، وعلى وسائل اإلعالم أن تنشـط                 

 .عم العملية التعليمية التعلّمية وكذلك إثراء املنهاج املدرسيلد

وإذا مت التواصل بني املراكز البحثية واملؤسسات الصناعية وكليات التربية لتحقيق الشراكة التربوية             

 .  والتواصل بني تلك املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية والتربوية فإنّنا نكون قد ملكنا مقومات النجاح

عملية هادفة يقدم عليها اإلنسان من اجل زيادة        "ف عام خلصائص التنمية يتمثل يف أهنا        هناك تعري 

 )٣٧عملية التخطيط التربوي ص("      رفاهية أولئك الذين يعيشون معاً يف جمتمع ما 

وحيث أن التنمية عملية متواصلة فإن منهاج مدرسة املستقبل ينبغي أن يأخذ ذلك يف احلسـبان ،                 

وحيث أن عملية التنميـة عمليـة معقـدة يف          .سني إدارة العملية التنموية املستدامة    وتعمل على حت  

مثة حاجة ملخططـني مـن      .طبيعتها فال جيب أن تنحصر يف فئة معينة أو تناط بفرد أو مجاعة معينة             

خمتلف اجملاالت االقتصادية والتربوية والزراعية والصناعية سواء يف القطاع العـام أو يف القطـاع               

 .وذلك لضمان حتقيق التنمية املنشودة والشاملةاخلاص 

 

 المناهج والتربية البيئية

مثة من يرى أن اجملاعة األكثر خطراً وضرراً تكمن يف اجملاعة اإلميانية اليت أدت إىل جحيم املنافسـة                  

والعبث مبصري األمم ولذلك يرى عدد من املفكرين بأن التربية البيئة هي احلل إذ أن هناك ضرورة                 

نشئة جيل جديد يتعامل مع البيئة احمليطة بوعي واتزان ، لذلك فعلى مناهج مدرسة املسـتقبل أن                لت
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تعمق الوعي البيئي وغرس األخالقيات البيئية حبيث يكون اإلنسان صديقاً للبيئة وميكن أن تضـم               

 :مناهج التربية البيئية عدداً من احملاور واجملاالت مثل

 .استرتافها وترشيد االستهالك احملافظة على املوارد وعدم -

 . عدالة التوزيع للموارد-

 . صيانة البيئة ونظافتها-

 . الوعي مبخاطر الزيادة السكانية واالنفجار السكاين-

 . التلوث بأنواعه-

 ".أن رسالة البيئيني تسللت إىل عقول الناس ولكنها أخذت وقتاً طويالً  "Beazيقول 

 )٢٣١بدول اخلليج صمناهج العلوم يف التعليم العام (

 

سيبلغ سكان األرض يف أوائل القرن احلادي والعشرين ما بني ستة وسبعة باليني نسمة وهذا حبد                

ذاته جيعل مسألة تضافر اجلهود العاملية أمراً حتمياً وضرورياً من أجل التعاون هبـدف االسـتثمار                

 .     األمثل لألرض وزراعة األصناف املالئمة للظروف املناخية

 التغريات املتسارعة يف البيئة أدت إىل ظهور مشكالت خمتلفة يف طبيعتها وحجمهـا سـواء يف                 إن

وجدير بالذكر أن املشكالت املتعلقة بالدول النامية تنبع من عدة أمـور            .الدول النامية أو املتقدمة   

 :منها

 . اتباع طرق تنموية غري مدروسة-

 . تردي الوضع الغذائي وعدم كفايته-



 ١٤

 .لة الصحية سوء احلا-

 . تدين خصوبة التربة-

 . قلة إنتاجية الفرد بسبب األمّية وسوء التغذية والفقر-

أما الدول الصناعية فلها مشكالهتا العويصة بسبب التجديدات التقنية اليت كان هلا عواقب وخيمة              

 للميـاه   على البيئة مثل التلوث الصناعي واالستخدام املفرط للثروات الطبيعية واإلهدار املتعمـد           

 .والثروات الطبيعية ، باإلضافة إىل املشكالت االجتماعية واالحنالل

 ".جمموعة أخالقيات وسلوكيات جديدة تتعاطف مع البيئة " يقرر شبابو أننا حنتاج إىل 

 )٢٢٩مناهج العلوم يف التعليم العام بدول اخلليج ص(

 . حيث يرى أن اجملاعة نامجة عن سوء استخدام املوارد

 

 .داف مناهج مدرسة المستقبلأه. د

إن تطوير املناهج الدراسية ملدرسة املستقبل ينبغي أن ينبع من رؤية استشرافية لتحقيق أهداف قريبة               

املدى وأخرى بعيدة املدى ، وال ميكن أن يتحقق ذلك الطموح إال من خالل االنفتاح الواعي على              

املختصـني يف جمـاالت االقتصـاد       خربات املختصني يف جماالت أخرى من غري التربـويني أي           

إن وجود احلوافز على املستوى القومي سوف يعمل على إحداث التغيريات املطلوبـة             .واالجتماع

 :يتطلب تطوير املناهج توفر عدة عناصر منها

 إدراك الرأي العام ألمهية حتسني املناهج وتطويرها ملواكبة احلاجات املتغرية وعلى مجيع قطاعات              -

 .تصادية واملهنية واإلعالمية توفري الدعم الالزماجملتمع االق



 ١٥

 تشكيل فريق مستنري من التربويني واإلعالميني لقيادة مسرية تطوير التعليم وتوفري االعتمـادات              -

 .  املالية الالزمة

 التقومي املستمر لإلجناز يف مسرية التعليم وحتديد املعوقات ، وبيان موقف املناهج من الطـالب                -

 .صناف كاملتفوقني وبطيئي التعلم مبختلف األ

 . توفري نوعية راقية من التعليم جلميع الطالب والعمل على النهوض بقدراهتم ومهاراهتم-

إن االهتمام بعلوم املستقبل مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا يبدأ منـذ اخلطـوات األوىل يف               

 . املناهج واستخدام الوسائل التعليميةاملرحلة االبتدائية مع مراعاة االستمرارية والتنسيق بني

إذا كان من أهداف مدرسة املستقبل تنمية مهارات التفكري فإنه ينبغي هلا أن تركز على أن حمتوى                 

املادة جمّرد أداة لنقل ما حتمله من مهارات التفكري ولذلك من األمهية مبكان أن يعرف املعلم كيف                 

يب الطالب على مهارات التصنيف والتمييـز واملوازنـة         ُيعلم التفكري لطالبه وينّمي ذلك ، وتدر      

والتحليل إذ جيب أن ال ينحصر على عدد حمدود من الطالب املتفـوقني ، وميكـن للمعلـم أن                   

يستخدم أسلوب التعلّم التعاوين اجلمعي والتنافسي ، ويدرب طالبـه علـى حـل املشـكالت                

 .يات التفكريواالكتشاف واإلدراك البصري مبساعدة الرسوم لتعزيز عمل

 :أساليب تعزيز التفكير

 أسلوب األسئلة  

يطرح املعلم أسئلة حول أهداف الدرس وتدور حول ما وراء املعرفة كالتطبيق والتحليل والتقـومي               

وال بد من تغيري منط املعلم التقليدي الذي ينحصر يف االلتزام بأساليب حمددة ويتقوقـع داخـل                 .



 ١٦

ات جوهرية يف املفاهيم السائدة من خالل التحاق املعلم بورش          وميكن إدخال تغيري  . قوالب جامدة 

 .تعليمية يطلع من خالهلا على أجنع األساليب اخلاصة بالتدريس اجليد

 أسلوب الكتابة  

 .         تستخدم الكتابة يف تعزيز مهارات التفكري العليا

لم مهارات التفكري أن يكـون       وحىت ميكن للمعلم أن يقوم بدوره على أمت وجه البد يف عملية تع            

 : متمكناً من عدد من اخلربات من بينها

 . فرض الفروض واختبارها-

 . فهم العالقات بني متغريات املشكلة-

 . صياغة صحة العالقات وتأكيدها-

 .  استخدام مداخل غري مألوفة حلل املشكالت-

 )٢٨مفاهيم جديدة لتطوير التعليم يف الوطن العريب ص(

 ج مدرسة المستقبلأهداف مناه

 :تسعى مناهج مدرسة املستقبل إىل حتقيق عدة أهداف من أبرزها

 .تعليم املستقبل ضماناً لتحقيق مستقبل مضيء للتعليم .١

 .ختريج إنسان متعدد املهارات والقدرات .٢

 .مراعاة مستقبل سوق العمل واحتياجاته املتغرية .٣

 .   مةتزويد اخلريج مبهارات االتصال الالز .٤

 .امتالك املهارات التكنولوجية واللغوية .٥



 ١٧

اكتساب مهارات التعامل مع أجواء االنفتاح االقتصادي يف ظـل والعوملـة واملؤسسـات               .٦

 .متعددة اجلنسية

 .التفاعل اإلجيايب مع خطط التنمية املستقبلية  .٧

 .مواجهة انتشار البطالة  .٨

ألخالقية اليت تشكل هلم درعاً أمام موجات التحلـل         إكساب الطالب االجتاهات والقيم ا     .٩

 .واالحنراف والرذيلة 

 .االنتقال من ثقافة التفاخر األجوف إىل املشاركة الفاعلة  .١٠

  إن مواجهة املستقبل ال يتم إال بذهنية جديدة قادرة على التخطيط السليم والتنبـؤ بـالتغري                

التعامل الذكي مع التقنيات املتطورة واكتسـاب       واستشراف املستقبل واختاذ القرار املناسب و     

العالقات اإلنسانية القادرة على التعامل مع الغري بغض النظر عن انتماءاته العرقية أو املهنيـة أو                

أي ذهنية جديدة ذات شفافية ترتقي بصاحبها إىل رحابة العامليـة بـدالً مـن               . االجتماعية  

 . قبول اآلخر االحتراق يف أتون احمللية واالنغالق وعدم

على املنهاج اخلاص مبدرسة املستقبل أن يعتين بالبعدين اإلمياين والعلمي ملواجهة توهم امـتالك              

احلقيقة ، وأمراض أحادية الرؤية وبذلك تبتعد املناهج عن األسـلوب التلقـيين واملمارسـات               

 .القمعية والوعظية وافتراض جهل الطرف اآلخر

 روح التسامح واحلرية وتعليم القيم من خالل بيئة مشـجعة           ينبغي أن حترص املناهج على غرس     

 .حتترم كيان الطالب وإنسانيتهم وتتيح هلم فرصة االنفتاح على عامل البحث واملعرفة

 



 ١٨

 :مالمح منهاج مدرسة المستقبل

التخطيط واإلجيابية والتجديد والتعاون واالهتمام باجلوهر ، والفاعلية ، والعملية واالنضـباط            

 وال يتم ذلك إال من خالل انتهاج وممارسة ثقافة احلوار والتفاوض والـتفكري البّنـاء                الواعي ، 

 .واخليال املبدع ، وإحياء التيارات العقالنية 

كتب ومناهج مدرسة املستقبل هلا مواصفات خاصة منها ارتباطها حبياة الطالب ومنها ارتباطها             

 .الب مع املادة املعطاة بعيداً عن التلقني باألصالة واملعاصرة ، كذلك تتيح فرصة ليتفاعل الط

تنظر تلك املناهج للكتب على أهنا أحد مصادر املعرفة وتتيح للطالب حرية البحث عن املعلومة               

، وتتضمن املناهج إرشادات وتعيينات جتعل الطالب ينقب عن اإلجابة واحلقيقـة يف املعـاجم               

رب الطالب علـى مهـارات التلخـيص        ودوائر املعارف والدواوين ، وال بد للكتاب أن يد        

 . والتحليل وإبداء الرأي 

إن االهتمام بعلوم املستقبل ال يتحقق مبجرد تزويد بعض املدارس بأجهزة حاسب ، فـال زال                

املعلم يف كثري من املناطق يتعامل مع األجهزة بعد تعرضه جلرعة تدريبية بسيطة لذلك تراه غري                

 .لقادر على مسايرة التقدم بشكل فّعا

البد أن نعد الطالب من خالل املناهج وأساليب التدريس لعامل جديد حيكمه االنفتاح والعوملة              " 

 )٦٠مرجع سابق ص (" .                                                      وفيض املعلومات 

 التحفيز والمنهج الدراسي

لق متعلّم يّتصف باملهارة واإلتقان فـإن       حيث أن العملية املعرفية ومستوياهتا العليا تعمل على خ        

عملية التحفيز جتعل من عملية حتسني مستوى املتعلّم مسألة هامة ذات قيمة وهدف يسعى إىل               



 ١٩

حتقيقه ، ودور املعلم هام حيث يكون مبثابة احملفّز ومفتاح التشجيع ، وتقوم املناهج بلعب دور                

 الطالب وتثري حب االستطالع لـديهم       لقضايا تعليمية تتحّدى تفكري   " هام من خالل عرضها     

وتتضمن املناهج املدرسّية اجلديدة اهتماماً واضحاً بالبعد االجتماعي وحث الطالب علـى            ... 

 )٤٠التدريس من أجل تنمية التفكري ص (".العمل التعاوين 

 .لعلياوغّين عن القول أن البيئة الصفية تعترب عامالً حمفزاً أيضاً ومساندة ملستويات التعليم ا

 معايير منهج مدرسة المستقبل

هناك معايري ينبغي أن تتبلور ملنهاج مدرسة املستقبل تتمثل يف ارتباط املناهج حبيـاة التلميـذ                

 .ومشكالت اجملتمع ومناسبتها ملستوى نضج الطالب وأن تسهم يف تنمية امليول العلمية لديهم

 العلمية وتدعم الثقافة العلمية وتؤكد على       والبد للمناهج أن تواكب الزيادة املضطردة يف املعرفة       

مبدأ التكامل يف املعرفة وكذلك ربط املناهج بالتقنية ، والبد للمناهج أن حتتوي على عدد من                

العناصر كاحملتوى والتقنيات واألهداف والبد هلا أن تعتين بالبيئة احمللية وما تواجهه من حتديات              

د أن تكون بعض املدارس ملحقة ببعض املصانع حبيث         وأن تقدم اإلحصائيات والبيانات ، والب     

تقدم تلك املصانع الدعم املادي والفرص التدريبية للطالب حبيث يكونوا على دراية باحلاجات             

 .الفعلية لسوق العمل من عمالة ماهرة

والبد أيضاً أن تويل املناهج اهتماماً كبرياً باألنشطة الالّصفية مثل زيارات النـوادي العلميـة               

 .  واملتاحف ومؤسسات البحث العلمي واملراكز اإلنتاجية

 

 



 ٢٠

 المراجع

عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني ، مكتب التربيـة          .  التدريس من أجل التنمية ، ترمجة د       -

 ). هـ ١٤١٦( م  ١٩٩٥العريب لدول اخلليج ، الرياض ، 

خلليج العريب ومواكبتها ملعطيات     بدران ، عبد احلكيم ، مناهج العلوم يف التعليم العام بدول ا            -

 ). هـ ١٤١١(م ١٩٩١التطور العلمي والثقايف ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، الرياض 

حممد طه  .  دراسة مقارنة ، ترمجة أ     - بيوشامب ، إدوارد ، التعليم الياباين والتعليم األمريكي          -

 . هـ١٤٢٠ ، الرياض ١علي ، ط

ديدة التطور التعليم يف الوطن العريب ، مكتبـة الـدار العربيـة              شحاته ، حسن ، مفاهيم ج      -

 ). هـ ١٤٢١( م ٢٠٠١ ،  ١للكتاب ، ط

 التربية يف جمتمـع متغّيـر ، قسـم    - الوحدة األوىل -           ، عملية التخطيط التربوي       -

 .م١٩٩١ اليونسكو ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، -السياسة التربوية والتخطيط 

 . هـ١٤٢٢ ، الرياض ، ٨١ التعليم يف هولندا ، جملة املعرفة ، العدد -

 

 

     


