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  :مقدمة
  

ية، يــأتي إصــدار هــذه الوثيقــة املطــورة لألهــداف العامــة للرتبيــة ، وأهــداف املراحــل الدراســ   
برامج اخلطة املشـرتكة لتطـوير منـاهج التعلـيم يف دول جملـس      واألسس العامة للمناهج، يف سياق تنفيذ 

( التعاون لـدول اخللـيج العربيـة الـيت اعتمـدت مـن قبـل املـؤمتر العـام يف دورتـه العاديـة السادسـة عشـرة              
كمــا ).م 2001/  3/  21 – 20هـــ املوافــق 1421/  12/  26 -25املنامــة، مملكــة البحــرين 

يأتي توقيت إصدارها يف خضم مرحلة جديدة للعمل الرتبوي يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية العربي 
لدول اخلليج، يشهد خالهلا زيادة مستوى التنسيق، وتفعيل السياسات والربامج املشرتكة فيما بينـها،  

حلـة بصـدور قـرار اجمللـس     وقـد مت تدشـني هـذه املر   . واستشراف آفاق التعـاون الرتبـوي يف املسـتقبل   
الرياض، اململكة العربية السـعودية،  ( الدورة العشرين األعلى ألصحاب اجلاللة والسمو قادة اجمللس يف 

  .اخلاص بتطوير مناهج التعليم يف دول اجمللس )م �9991وفمرب /  هـ 1420شعبان 
مراحـل متقدمـة يف    وإذا كا�ت مسـرية التعـاون يف جمـال التعلـيم بـني الـدول األعضـاء قـد بلغـت           

خمتلــف اجملــاالت، فــإن بنــاء املنــاهج الدراســية وتطويرهــا كــان علــى الــدوام ميثــل قطــب الرحــى هلــذه  
فتم تنفيـذ عـد مـن السياسـات والـربامج لتوحيـد املنـاهج وتطويرهـا خاصـة يف جمـال العلـوم            . املسرية

حبيــث تعمــل علــى توثيــق والرياضــيات، كمــا مت تطــوير منــاهج الدراســات االجتماعيــة واللغــة العربيــة  
  .الصالت بني مواطين اجمللس وتعزيز اال�تماء إليه

وقد حظيت األهداف العامة للرتبيـة علـى وجـه اخلصـوص باهتمـام مبكـر ومتواصـل مـن قبـل            
املعنيني بالشأن الرتبوي يف الدول األعضاء، حيث مثلت باكورة مسـرية العمـل الرتبـوي و�قطـة ا�طالقهـا      

حاب املعايل وزراء الرتبية والتعليم واملعارف يف دول اخلليج العربية يف الدورة األوىل عندما أصدر أص
م 1975املوافـق أكتـوبر    -هــ  1395شعبان  18 -15الرياض، اململكة العربية السعودية، ( األوىل 

أول قرار للمؤمتر العام ، الذي دعى إىل العمل على توحيد أهداف العليم واألسس العامـة للمنـاهج يف   ) 
  .الدول األعضاء

وقــد دأبــت دول اخللــيج العربيــة علــى مراجعــة وتطــوير األهــداف العامــة للرتبيــة فيهــا مــن فــرتة    
ويعـد إصـدار هـذه    . ألخرى، مبا يتماشى ومتطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية يف اجملتمع اخلليجي

إقليميـة وعامليـة    الوثيقة أحدث عملية تطوير هلذه األهداف هبذه الدول، حيث تـأتي وسـط مـتغريات   
تطـــورات متســـارعة يف جمـــال العلـــم واملعرفـــة والثقافـــة، وحتـــديات اقتصـــادية وثقافيـــة واجتماعيـــة   
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وسياسية، تفرض مجيعهـا علـى الرتبيـة إصـالح �ظامهـا،  وإعـادة ترتيـب أولوياهتـا، وجتديـد أهـدافها           
ــه وســائل إلعــداد األجيــال القادمــة      ــات العصــر وأدوات للتعــايش مــع هــذه  وحمتواهــا، متخــذة مــن تقا�

  .املتغريات والتحديات، حتقيقا ملستقبل أفضل للجميع
وقد أسرتشد يف تطـوير األهـداف العامـة للرتبيـة بعـدد مـن املوجهـات كا�ـت مبثابـة املؤشـرات             

ترسم معامل الطريق الذي ستسلكه الرتبية يف الدول األعضاء يف املرحلة املقبلة، حيث يـأتي   العامة اليت
ألصحاب اجلاللة والسمو قادة دول اجمللـس، ومالحظـات الـدول     يهات اجمللس األعلىتوج يف مقدمتها

  .األعضاء على وثيقة األهداف السابقة، ووثيقة استشراف مستقبل العمل الرتبوي
كما أخذ يف االعتبار عدد من الدراسات والتقارير العربية والعاملية ذات الصـلة بغايـات الرتبيـة      

ويف هذا الساق متـت االسـتفادة مـن    . اشئة ملستقبل يعج بالتطورات واملتغرياتوأدوارها يف إعداد الن
، )م 1998 -هــ  1418( من وثيقة الرؤية املستقبلية للتعليم يف الوطن العربي  –على سيبل املثال  –

  ).م 1996اليو�سكو (  وتقرير اللجنة الدولية حول الرتبية يف القرن احلادي والعشرين
وير األهداف طريقـة منهجيـة علميـة تقـوم علـى معـايري علميـة لبنـاء األهـداف          وقد أ�تهج يف تط  

متكـن العـاملني يف   أداة ومت يف هذا الصدد إعداد ورقة هبذه املعايري كي تكون . الرتبوية وحتليلها وتقوميها
ا ميدان التخطيط الرتبوي من امـتالك املهـارات الضـرورية يف عمليـة بنـاء األهـداف الرتبويـة ومراجعتـه        

شــكل منطلقــا منــهجيا للنظــر والبحــث املنــهجي يف جمــال األهــداف الرتبويــة يوضــع حتــت    ت ،وحتليلــها
  .تصرف الباحثني والدارسني واخلرباء الذين يقومون بتحليل األهداف الرتبوية وحتليلها و�قدها

وعنـــد اســـتعراض مســـرية العمـــل يف توحيـــد األهـــداف العامـــة للرتبيـــة يف الـــدول األعضـــاء،   
ف مستقبل تفعيل هذه األهداف ووضعها موضع التنفيذ، تربز بعض القضايا اليت من شـأهنا  واستشرا

  :أن تسهم يف بلوغ هذه األهداف فيما لو مت أخذها يف االعتبار، ومن أبرزها
ــوي، ومصــدرا        : أوال   ــا للعمــل الرتب ــل منطلق ــدول األعضــاء متث ــة مشــرتكة لل ــاء فلســفة تربوي بن

رهـا مسـتقبال، وإطـارا عامـا جلميـع علميـات التطـوير والتحـديث الـيت          الشتقاق أهداف الرتبيـة وتطوي 
وقد حاولـت هـذه الوثيقـة سـد هـذا اجلا�ـب جزئيـا مـن خـالل حتديـد عـدة            . يشهدها احلقل الرتبوي 

  .مسات للرتبية يف الدول األعضاء ترسم معاملها الرئيسة وتبني توجهاهتا األساسية
امة اليت تتضمنها الوثيقـة وجعلـها مرجعـا اسرتشـاديا     تفعيل عملية توظيف األهداف الع: ثا�يا  

يــتم الرجــوع إليــه باســتمرار، و�شــرها علــى �طــاق واســع لتصــل إىل كــل العــاملني يف امليــدان الرتبــوي مــن 
معلمني وموجهني وخمططـي املنـاهج الدراسـية واملسـؤولني الرتبـويني مـن واضـعي السياسـات وصـناع          
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ع األخرى ذات الصـلة بالشـأن الرتبـوي والتعليمـي مـن إعالميـة،       باإلضافة إىل مؤسسات اجملتم. القرار
وعلمية، وثقافية، ودينية، كي تنهض بدورها يف دعم اجلهود الراميـة إىل بلـوغ هـذه األهـداف ، وتعمـل      

  .ةبأقصى قدر ممكن من التوافق وتكامل األدوار مع املؤسسة التعليمي
وطرائق تـدريس، ووسـائل تعليميـة، وتقـويم       تطوير املناهج الدراسية أهدافا، وحمتوى،: ثالثا  

مبــا يتماشــى مــع األهــداف العامــة املطــورة، وتوجيــه مزيــد مــن الرتكيــز واالهتمــام إىل تلــك اجلوا�ــب مــن 
العملية التعلمية التعليمية اليت مل حتظـى بعـد بالقـدر املناسـب مـن االهتمـام الـذي تسـتحق، مثـل تنميـة           

حيـث يالحـظ أن مثـل هـذه     . العلم الـذاتي، واإلبـداع واالبتكـار   الفكر العلمي لدى األفراد، ومهارات 
اجملاالت مل تغب عن أهدافنا الرتبوية العامة فيما سبق، غري أهنـا ظلـت مهمشـة باسـتمرار، ممـا أدى إىل      

  .�زوع الرتبية العلمية التعليمية إىل التقليدية القائمة على التلقني واالستظهار
أسفرت عنه عملية تطوير وثيقة األهداف العامة للرتبيـة يف الـدول   وفريق العمل إذ يقدم �تائج ما   

يف الدور اخلامسة عشرة للمؤمتر العام يف الوثيقة املطورة احلاليـة، ليأمـل بـأن تسـهم مـا       ةاألعضاء املعتمد
ــهاج ،         ــة ، وأخــرى عامــة للمراحــل الدراســية، وأســس عامــة للمن تتضــمنه مــن أهــداف عامــة للرتبي

ات الرئيسة للرتبية يف الدول األعضاء، يف رفد امليـدان الرتبـوي مبـا ميكنـه مـن السـري       باإلضافة إىل السم
. قدما يف طريق تطوير سياساته وآلياته لالرتقـاء مبسـتوى جـودة العلـيم الـذي يقدمـه لألجيـال القادمـة        
ل كما يود فريق العمل اإلعراب عن خالص شـكره وعميـق تقـديره للمركـز العربـي للبحـوث الرتبويـة لـدو        

للـدعم املسـتمر والتوجيـه الـدائم الـذي حظـي بـه أعضـائه، ممـا كـان لـه أبلـغ األثـر يف إجنـاز هـذه                 جاخللي
  .املهمة

  
  .   وا �سأل التوفيق يف القول والعمل      

  
  

  تطويرأعضاء فريق                                                       
  وثيقة األهداف العامة للرتبية                                                   

  اخلليجلدول  مبكتب الرتبية العربياألعضاء دول اليف                                                
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 الفصــــل األول

 مسرية العمل 
لرتبية لالعامة هداف األيف توحيد   
لدول اخلليج تب الرتبية العربيمبكيف الدول األعضاء   
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  :الفصل األول 
  يف دول اخلليج العربيةلرتبية لهداف العامة األتوحيد 

  
  

  :بيةاألهداف العامة للرتمسرية العمل يف توحيد 
يف دول اجمللس باهتمام مبكر ، جتلـى يف   واألسس العامة للمناهج حظي توحيد أهداف الرتبية

 صدور أول قرار للمؤمتر العام ألصحاب املعايل وزراء الرتبية والتعليم واملعارف يف دول اخللـيج العربيـة  
املوافـق أكتـوبر    -هــ  1395شعبان  18 -15الرياض، اململكة العربية السعودية، ( يف الدورة األوىل 

علـيم واألسـس العامـة للمنـاهج يف الـدول      تالعمل على توحيد أهداف ال" ، الذي �ص على ) م 1975
  :وخاصة فيما يأتي"  املشاركة يف املؤمتر

 .الرتبية اإلسالمية •
 .الرتاث احلضاري •
 .وحدة األهداف املستقبلية •
  .ةاحملتوى السياسي واالجتماعي والعلمي للمناهج الدراسي •

  
يف املراجعة املستمرة هلذه األهـداف مـن فـرتة ألخـرى      –مرة أخرى  –كما جتلى ذلك االهتمام 

منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن ، فقد مـرت عمليـة بنـاء األهـداف مبراحـل خمتلفـة ميكـن حتديـدها علـى          
  : النحو اآلتي

بتنفيـذ   اخللـيج، ل واملركـز العربـي للبحـوث الرتبويـة لـدو      اخللـيج، مكتب الرتبية العربي لـدول   مقا -1
بإعداد أوراق العمل ، وإجراء الدراسات ، وعقد لقاءات علمية تربوية شارك فيها  ذلك القرار

ومتـت يف هـذه املرحلـة مـن بنـاء األهـداف العامـة        . خرباء الدول األعضاء واملنظمات العربيـة 
  :للرتبية االستعا�ة باآلتي

 .الدول األعضاءما مت مجعه من وثائق ذات صلة بأهداف الرتبية يف  -أ 
 .دراسة حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدول األعضاء -ب 
 .استطالع آراء اخلرباء واملهتمني من خرباء املؤسسات اجملتمعية يف الدول األعضاء -ج 
 .عقد لقاءات مع املسؤولني الرتبويني يف الدول األعضاء -د 
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وث الرتبويـة لـدول اخللـيج وأهـداف     عقد مقار�ة بني األهداف الـيت وضـعها مركـز البحـ     -ه 
 .بعض الدول العربية األخرى

 .االطالع على ما وضعته وأقرته جامعة الدول العربية من أهداف تربوية -و 
ــات         -ز  ــن أســاتذة اجلامع ــني خــبريا م ــة، مبشــاركة ثالث ــدول العربي ــاء خلــرباء ال ــد لق مت عق

 .ووزارات الرتبية والتعليم واملعارف يف الدول األعضاء
  .جتماعني ملديري عموم املناهج مبقر مركز البحوث الرتبوية لدول اخلليجمت عقد ا -ح 

مسـقط،  ( اعتمد املؤمتر العام السابع لوزراء الرتبية والتعليم واملعـارف وثيقـة األهـداف الرتبويـة      -2
 ).م 1983املوافق مارس  -هـ 1403سلطنة عمان، مجادى اآلخرة 

ويـة علـى مسـتوى املراحـل الدراسـية واملـواد       تواىل بعد ذلك اشـتقاق مسـتويات األهـداف الرتب    -3
ثم مت وضع مقررات املواد الدراسية بعد إجـراء مسـح شـامل    . الدراسية املقررة حتى اكتملت

 .لواقعها وتقوميها يف ضوء أهدافها املوضوعة
وثــائق ) م 1985/ هـــ 1405الدوحــة، دولــة قطــر،   ( أقــر املــؤمتر العــام يف دورتــه الثامنــة      -4

 .لى اختالف مستوياهتا ومفردات املواد الدراسيةاألهداف العامة ع
على مدى مخسة عشر عاما، حيث بنيت يف ضوئها منـاهج   طبقت األهداف الرتبوية املوحدة -5

مطورة يف مجيع الدول األعضاء، وطبقت مناهج موحدة يف الرياضـيات والعلـوم جلميـع املراحـل     
اللغـــة العربيـــة والدراســـات  الدراســـية، كمـــا طبـــق القـــدر املشـــرتك بـــني الـــدول األعضـــاء يف

 .االجتماعية كصيغة تطبيقية هلذه األهداف املوحدة
ما شهده العامل بشكل عام ، وجمال الرتبيـة بشـكل خـاص علـى مـدى الفـرتة الـيت شـهدت           شكل -6

تطبيق األهداف الرتبوية املوحدة من تطورات متسارعة، متثلت أبرز مالحمها يف التطـور العلمـي   
، ضرورة إىل إعادة النظر يف مسرية العمل الرتبوي املشـرتك  ومات واالتصاالت والتقين وثورة املعل

ويف هــذا الســياق، أقــر املــؤمتر العــام يف دورتــه الثالثــة عشــرة .أهــدافا وحمتــوى وتطبيقــا وتقوميــا
برامج كل من مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج و املركز العربية للبحـوث الرتبويـة لـدول اخللـيج ،     

اخلاص بإعادة النظر يف وثيقة األهـداف الرتبويـة وتطويرهـا يف ضـوء      10/ 2ا الرب�امج ومن بينه
 .املتغريات العاملية واإلقليمية

وكما حدث بالنسبة إلعداد الوثيقة األوىل لألهداف العامة ، قام املركز باإلجراءات اآلتية لبناء  -7
 :وثيقة األهداف املطورة
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 .اهتا املستقبلية يف الدول األعضاءإعداد دراسة حول واقع التنمية وطوح -أ 
 .الرأي حول املتغريات العاملية واإلقليمية ذات التأثري يف األهداف الرتبوية استطالع -ب 
دعوة اخلرباء إىل النظر يف وثيقـة األهـداف وإبـداء الـرأي حـول حمتواهـا، حيـث مت دعـوة          -ج 

 .واستكتاب أكثر من ثالثني خبريا تربويا
 .عموم املناهج للنظر يف الوثائق اليت مت إعدادها عقد لقاءان للخرباء ومديري -د 

الدوحـة، دولـة   ( قدمت الوثيقـة املعدلـة لألهـداف الرتبويـة للـدورة الرابعـة عشـرة للمـؤمتر العـام           -8
الـذي قـرر بعـد دراسـتها ، إحالتـها إىل جلنـة       )م 1997مـارس   -هــ  1417قطر، ذي القعدة 

 .استشراف مستقبل العمل الرتبوي
ألولويـات العمـل    شراف بدراسة الوثيقة وتطويرهـا يف ضـوء الرؤيـة املسـتقبلية    قامت جلنة االست -9

 .املشرتكالرتبوي 
اعتمد املؤمتر العام يف دورته اخلامسة عشرة وثيقة األهداف العامة للرتبية وأهـداف املراحـل    -10

 :مع مراعاة أن تتضمن الوثيقة ما يأتي للمناهج،الدراسية واألسس العامة 
 .بني أبناء دول جملس التعاون الروابط املشرتكة -أ 
 .جملس التعاون ودوره يف تعزيز الرخاء واألمن واالستقرار يف املنطقة -ب 
 .التسامح واحرتام وجهات النظر بني الناس والتعايش مع اآلخرين -ج 

ــة والســمو قــادة اجمللــس قــرارا يف     -11            الــدورة العشــرين أصــدر اجمللــس األعلــى ألصــحاب اجلالل
�ـــوفمرب  29 -27/ هــــ 1420شـــعبان  21 -19كـــة العربيـــة الســعودية،  الريــاض، اململ ( 

ــيم يف دول اجمللــس   )م 1999 ــاهج التعل ــرار إىل  . بتطــوير من تطــوير صــناعة  ويهــدف هــذا الق
املنــاهج الدراســية مبــا يــؤدي إىل جتويــد العمليــة التعليميــة وخروجهــا مــن مجــود قالــب التعلــيم     

ملعلومات واسرتجاعها ، إىل حيوية الـتعلم النـاتج عـن    التقليدي املعتمد على التلقني واستظهار ا
االستكشاف والبحث والتحليل وصـوالً إىل حـل املشـكالت ، باالسـتفادة مـن مصـادر الـتعلم        

  . ووسائطه املتنوعة 
هــ  1421املنامة، مملكة البحرين، ذي احلجة ( أصدر املؤمتر العام يف دورته السادسة عشرة  -12

باعتماد برامج ومشروعات مكتب الرتبيـة العربـي لـدول    )  6( القرار رقم ) م 2001مارس / 
 :اخلليج وأجهزته، ومن بينها الرب�اجمان

  .األهداف العامة للتعليم 1- 1 -بر�امج أ )1(
 .تطوير أهداف املواد الدراسية 2 -1 -بر�امج أ )2(
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وشكل اجمللس التنفيذي جلنة من خرباء الـدول األعضـاء لإلشـراف علـى تنفيـذ بـرامج اخلطـة        
شــرتكة لتطــوير منــاهج التعلــيم، وأســند إىل مركــز البحــوث الرتبويــة لــدول اخللــيج مهمــة تنفيــذ امل

  .الرب�اجمني املذكورين
مت تشــكيل فريــق مــن اخلــرباء املختصــني يف املنــاهج الدراســية لتنفيــذ الرب�ــاجمني املــذكورين ،    -13

 : اآلتييف" األهداف العامة للتعليم" حيث حددت مهمة الفريق فيما يتعلق برب�امج 
تطوير وثيقة األهداف العامة للرتبية وأهداف املراحل الدراسية واألسس العامـة للمنـاهج    -أ 

 .الدول األعضاء تيف دول اخلليج العربية يف ضوء مالحظا
  .وضع معايري علمية لتحليل األهداف الرتبوية وتقوميها -ب 

 
  :مربرات عملية تطوير الوثيقة

تظـل  كـي   ضـروريا الـيت جتعـل مـن هـذا املسـعى أمـرا        اتاملـربر إىل عدد مـن  هنا  ميكن اإلشارة
الـوطين   ينياملسـتو  علـى  مسرية العمل الرتبوي املشرتك يف دول اجمللـس مواكبـة للتطـورات واملسـتجدات    

 والعاملي وتطور الفكر الرتبوي العاملي،  وثورة االتصاالت واملعلومات وما أفرزته من �ظام عاملي جديـد 
  :لنحو اآلتيعلى ا إمجاهلاواليت ميكن 

  
   :احلالية األهدافعلى وثيقة  مخسة عشر عاماا�قضاء أكثر من : أوال

شــهدت عقــدين مــن الــزمن ال مــا يقــاربمضــى علــى صــدورها قــد الرتبيــة  ألهــدافأن الوثيقــة احلاليــة 
ممـا  االقتصادية واالجتماعية اليت كا�ت سائدة يف تلك الفرتة ،  يف أوضاعها خالهلا دول اجمللس تبدالت

ســياق التطــور  كــي تتماشــى مــعالــيت كا�ــت قائمــة فيهــا التنمويــة األولويــات تــب عليــه إعــادة ترتيــب  تر
   .السائر يف طريق النمو والتقدم اخلليجياحلضاري الذي يعيشه اجملتمع 

�تـهاج سياسـات ترتكـز أساسـا علـى تنميـة واسـتثمار        اومن هنا فقد شرعت دول اجمللس يف 
يـة قطاعـات التعلـيم والعمالـة والتـدريب والصـحة والبيئـة والسـكان،         تنم من خـالل رأس املال البشري 

والتنمية املستدامة لتلك العناصر، وذلك هبدف خلق �ـوع مـن التـوازن بـني معـدالت النمـو االقتصـادي        
والشــك أن أول حمــاور التنميـة البشــرية هــو التعلــيم  . والسـكا�ي بغــرض رفــع املســتوى املعيشـي للفــرد  

الثــورة التقنيــة واملعلوماتيــة الراهنــة، فضــال عــن أمهيــة التوفيــق بــني خمرجــات والتــدريب وذلــك يف ظــل 
  )جملس التعاون عشرون عاما من اإلجنازات .( التعليم واحتياجات سوق العمل
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  :املستجدات على املستوى الوطين وتتمثل أمهها يف اآلتي: ثا�يا
، الـيت تعـرض للرتبيـة    ألعضـاء يف بعض الدول اصدور بعض القوا�ني واأل�ظمة احلكومية  .1

 .ودورها يف بناء اجملتمع وتطوره
اسـرتاتيجية التنميـة الشـاملة    "وثيقـة  صدور بعض اخلطط والسياسات احلكومية مثل  .2

اليت تسند للرتبية أدوارا متجـددة يف   ،"م2025 – 2000بعيدة املدى لدول جملس التعاون 
 .البالدإطار عملية النمو الشاملة يف 

مبحوريــة دور الرتبيــة والتعلــيم يف إحــداث التنميــة املنشــودة   راد اجملتمــعتطــور وعــي أفــ .3
 موطموحـاهت  اخلليجـي الوقـوف عنـد أمـا�ي أفـراد اجملتمـع       ب، يتطلـ التعلـيم واهتمامهم بقضـايا  

 .مبختلف شرائحه حملاولة تلبيتها يف سياق توجهات خطط التنمية اجملتمعية الشاملة
  

   :عاملياملستجدات على املستوى ال: ثالثا
ــالتطورات والتحــوالت الكــبرية      وتتمثــل هــذه املســتجدات يف دخــول العــامل األلفيــة الثالثــة الــيت تتســم ب
سياسيا واقتصاديا وثقافيا بسبب التقدم التقا�ي السريع يف جماالت تقنيات اإل�تاج والتوزيع واملعلومات 

ومـا  . اال�فتاح والتحريـر والعوملـة   وتتزامن هذه التطورات مع مزيد من التوجه الدويل حنو. واالتصاالت
وكـل هــذه  .مـن شـك أن حمـور هـذه التطـورات اهلائلـة هــو اإل�سـان ومـدى تقدمـه العلمـي واحلضـاري           

كبرية يف إعداد األفراد للتعايش معهـا   ةاملستجدات والتطورات اليت يشهدها العامل حتمل الرتبية مسؤولي
  .واالستفادة من إجنازاهتا

  
 :الوثيقةموجهات عملية تطوير 

  
  :بتطوير مناهج التعليم قرار اجمللس األعلى

بتطـوير   قـرارا  )م �1999ـوفمرب  ( صحاب اجلاللة والسمو قادة دول اجمللس يف الـدورة العشـرين   أ اختذ
اجمللــس ألمهيــة التنميــة الشــاملة يف  الــذي جــاء ا�طالقــا مــن إدراك ،الــدول األعضــاءمنــاهج التعلــيم يف 
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علـى أن اإل�سـان ينبغـي أن يظـل حمـور التنميـة وهـدفها         وتأكيـده  فـراد ،  النهوض مبستوى الشـعوب واأل 
 .وجوهرها

  
  

  :مالحظات الدول األعضاء على الوثيقة
شــكلت املالحظــات الــيت تقــدمت هبــا الــدول األعضــاء علــى وثيقــة األهــداف العامــة للرتبيــة   

طـوير األهـداف الـيت تضـمنتها     املعتمدة من قبل املؤمتر العام يف دورته اخلامسة عشـرة مصـدرا مهمـا يف ت   
وقد تراوحت هذه املالحظات بني املطالبة بإعادة صياغة بعض األهـداف، واقـرتاح إضـافة    . الوثيقة

وقد اتسمت تلك املالحظات يف جمملها بالتقارب يف وجهـات النظـر   . أهداف جديدة وحذف أخرى
املتماثلني إىل حد كبري، اللذين يسمان فيما بني الدول األعضاء، مما يعكس طبيعة النهج والفكر الرتبويني 

وهذا ما ساهم كـثريا يف تسـري مهمـة فريـق العمـل يف إجنـاز       . العمل الرتبوي املشرتك بني الدول األعضاء
  .     هذه الوثيقة

  
   :استشراف مستقبل العمل الرتبوي وثيقة

العامـة   فبشـأن األهـدا  إىل بعـض األولويـات   وثيقة استشراف مستقبل العمـل الرتبـوي    أشارت
األهداف الرتبوية الكربى تتضح يف ذهن املعلم واملتعلم ، إذا كا�ت حمـددة وإذا  رأت أن  ، حيث للرتبية 

وجيــب أن تكــون هــذه األهــداف  . كــان عــددها معقــوالً ، يســتطيعان أن يعياهــا ويتــذكراها بســهولة   
يــث ال تغلــب األهــداف متكاملــة ومتواز�ــة فعــال ، تلــيب حاجــات الفــرد النــامي واجملتمــع النــاهض ، حب 

          الفردية على اجلماعيـة ، وال األهـداف اجلماعيـة علـى الشخصـية ، وال املاديـة علـى الروحيـة مـثال. 
لذلك البد من مراجعة األهداف بصورة دورية لكي تلـيب احلاجـات ذات األولويـة يف املرحلـة القادمـة ،      

البشــرية ملواجهـة حتــديات العصــر   وخاصـة مطالــب التنميــة الشـاملة للمجتمــع ومقومــات بنـاء طاقاتــه   
وحـددت  . واحملافظة على هويته وقيمه ومكتسـباته احلضـارية والتحـرك اجلـاد للحـاق بركـب التقـدم       

  :  األهداف العامة للرتبية يف الدول األعضاءب فيما يتعلق األولويات اآلتية اللجنة
تكـرم اإل�سـان وتوجـب     تنمية الفهم الصحيح لإلسـالم مبقاصـده النبيلـة وتعاليمـه السـمحة الـيت       .1

إعمار األرض وحترم الشر والفساد والظلم والعدوان ، وتأمر باملعروف وتنـهى عـن املنكـر وتـدعو     
  . إىل اخلري واإلحسان والعدل باحلكمة واملوعظة احلسنة 

تعميق اال�تماء الوطين واخلليجي املبين على فهم صحيح ملكتسبات الوطن احلضارية وتطلعاتـه   .2
وألمهية توثيق الـروابط االجتماعيـة بـني املـواطنني وضـرورة تقـدير املصـاحل املشـرتكة         املستقبلية ، 
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بينهم حق قدرها ، ولدور املواطن  يف احلفاظ على هـذه املكتسـبات ومحايـة وطنـه مـن األخطـار       
  . واإلسهام بفاعلية يف تنميته وتقدمه ورقيه املستمر 

قافة ومصرياً ، مبا يؤدي إىل حب إتقان اللغة العربيـة  تنمية الشعور باهلوية العربية للوطن تارخياً وث .3
وتقدير تراثها األدبي واحملافظة على التقاليد العربية الرفيعـة والتعريـف هبـا ، واسـتثمارها يف إثـراء      

  . حياة األجيال القادمة 
تنميــة مهــارات الــتفكري املــنظم والقــدرة علــى اســتخدامها يف فهــم املواقــف املتجــددة ويف حــل    .4

الت عــن طريــق التحليــل والنقــد وإدراك العالقــات بــني املــتغريات ، والــربط بــني النتــائج          املشــك
  . واألسباب 

  . تنمية مهارات التعلم الذاتي باستخدام مصادر التعلم وتقنيات املعلومات املختلفة .5
ر العلم تنمية االجتاه حنو اإلسهام بفاعلية يف الفكر العاملي واإلبداع العلمي والتطور التقين وازدها .6

واالقتصاد والثقافة واحلضارة على مستوى العامل وتنمية التفاعل اإلجيـابي مـع الشـعوب والثقافـات     
األخــرى بكــل ثقــة واقتــدار ، وأخــذ الــدور املبــادر الفعــال والريــادة ، و�بــذ روح التخــوف والــرتدد  

  . واالهنزامية ، يف إطار مبادئ اإلسالم الراسخة وقيم اجملتمع ومثله 
االجتــاه حنــو حــب العمــل واإلخــالص فيــه وإتقا�ــه وإدراك ضــرورته حليــاة الفــرد وأســرته   تنميــة  .7

  . ووطنه 
تنمية االجتاه اإلجيابي حنـو العمـل اليـدوي واملهـين الكتسـاب مهـارات العمـل األساسـية الالزمـة           .8

  . لسد حاجة الفرد األولية واعتماده على �فسه واإلسهام يف تنمية القوى البشرية الوطنية 
   

  :االجتاهات الرتبوية املعاصرة
شهدت مسرية التعليم على الصعيد العاملي حتوالت جذريـة عميقـة يف مسـعى إىل بنـاء موقـف      

وهـذا  . تربوي جديد من التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعاصرة اليت تواجههـا الرتبيـة   
ة جديـدة لبنـاء إ�سـان ميتلـك قـدرات      الرتبية ورسم سياسـات تربويـ   أهدافما يتطلب إعادة النظر يف 

مثــل املهــارات األساســية وتتمثــل يف   ،متكنــه مــن االســتجابة ملعطيــات احلاضــر واملســتقبل  ومهــارات
ومهارات الـتفكري وتتمثـل يف مهـارة الـتفكري      .مهارات القراءة، والكتابة، واحلساب، والكالم أو التعبري

إن مثل هـذه  .  ، ومهارات التعلم الذاتي ة حل املشكالتالقرار، ومهار اختاذ، ومهارة عاخلالق أو املبد
لتوجهـات الرتبويـة العامليـة    ا ملثل هذه  أهداف الرتبية التحوالت الرتبوية تعد مبثابة مدعاة كي تستجيب 

  :املعاصرة اليت من أبرزها 
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 .جودة التعليم وإتقا�ه  •
 .التعلم الذاتي أو تعلم التعلم  •
 .لم مركزية املتعلم يف عملية التع •
 .تكافؤ فرص التعليم للجميع  •
 .التعلم املستمر أو التعلم مدى احلياة  •
 .التعلم من أجل العيش معا  •
 .الرتكيز على تعليم التفكري وحل املشكالت •
 .اكتساب املهارات احلياتية الالزمة لعامل سريع التغري •
  .إتقان مهارات التعامل مع احلاسوب وتقنيات املعلومات •
  .اصل واالتصالإتقان مهارات التو •

  
  :معايري بناء األهداف العامة

ــبرية مــن األمه              ــة علــى درجــة ك ــاء األهــداف العامــة للرتبي ــول بــأن عمليــة بن ة يــغــين عــن الق
إذ أن . اعتمـاد معــايري علميــة مناســبة بنــاء وتطــويرا  واحلساسـية، ولــذلك تتطلــب مــن القــائمني عليهــا 

ء األهداف ويقودها يف اجتـاه بلـورة غايـات الرتبيـة     من شأ�ه أن يضبط عملية بناوجود مثل هذه املعايري 
عنــد  –مــن هــن جــاء احلــرص علــى تنــاول وثيقــة األهــداف    .الكــربى الــيت ينشــدها الفــرد واجملتمــع  

وهـي علـى النحـو    . يف ضوء عدد من املعـايري العلميـة املعتمـدة يف بنـاء األهـداف وتقييمهـا       -تطويرها
  :اآلتي

 .ة واملهارية والوجدا�يةمدى تكافؤ تناوهلا للجوا�ب املعرفي .1
 :مدى مراعاهتا حلاجات املتعلم وميوله وقدراته من حيث .2
 .تنمية امليول واالجتاهات واالهتمامات والعادات واملهارات •
 .تنمية احلس اجلمايل والتذوق الفين •
 .تنمية اخليال واإلبداع وإشباع الرغبة يف حب االستطالع •
 .ةتنمية العادات الصحية واالعتناء بالنظاف •
ــتفكري بأشــكاله املختلفــة، وتطــوير وســائله يف املالحظــة والتصــنيف واالستقصــاء     • تنميــة ال

 .واالستكشاف
 :مدى مالءمتها لطبيعة اجملتمع وحاجاته .3
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 .تلبية احلاجات اجملتمعية والطموحات والتطلعات •
 .تنمية االعتزاز بالوطن وقيمه وتقاليده وتراثه •
 .اء اجملتمع واحملافظة على مكتسباتهتنمية اجتاهات املشاركة الفعالة يف بن •
 :مدى مراعاهتا للبعد الزما�ي .4
 .تناوهلا للماضي متمثال يف الرتاث، واالعتزاز بالقيم والتقاليد األصيلة •
ــم       • ــاة املعاصــرة مــن اســتخدام أســاليب العل تناوهلــا للحاضــر متمــثال يف األخــذ مبظــاهر احلي

 .والتكنولوجيا احلديثة
يف ا�تهاج أساليب التجديد والتطوير من خـالل التخطـيط واإلعـداد    تناوهلا للمستقبل متمثال  •

 .واالبتكار واإلبداع والتطوير
 :مدى مراعاهتا للبعد اجلغرايف .5
ــه اجملــال الــذي تنمــي فيــه األهــداف وعــي املــتعلم علــى عــدة �طاقــات      •  –احمللــي : ويقصــد ب

 .العاملي –اإلسالمي  –العربي  –اإلقليمي 
 :مدى قابليتها للتطبيق  .6
يث ال توضع يف صورة مثلى ال تتفق والواقع السائد يف اجملتمع ، أو تتعارض مع قيمه وتقاليده حب •

 .األصيلة
 :مدى مرو�تها .7
 .حبيث تصاغ بقدر من العمومية جيعلها تتسع لالجتهاد •
 :مدى مراعاهتا للرتتيب والرتاتب، حبيث ترتب منطقيا مبا يراعي   .8
 .اإل�سان يف عقيدته وا�تمائه الوطين •
 .إل�سان يف ذاتها •
 .اإل�سان يف بيئته •
 .اإل�سان يف جمتمعه العام •
 .اإل�سان يف العامل الذي يعيش فيه •
 :حبيث مدى مراعاهتا لشروط الصياغة الصحيحة .9
 .توضح ما ينبغي على املتعلم معرفته وقدرته على القيام به •
 .توضح الكيفية اليت يظهر هبا املتعلم ما اكتسبه من معرفة وخربة عملية •
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 .دم التباين يف أطواهلا، فال تكون طويلة مملة وال قصرية خملةع •
 :مدى مراعاهتا لعدم وجود أهداف زائدة أو خارجة أو �اقصة .10
فاألهــداف الزائــدة هــي الــيت تكــرر مضــامني أهــداف ســابقة، ممــا يعــين تكــرارا ال يــأتي معــه      •

 .جديد
 تقــع يف �طــاق مســؤولية واألهــداف اخلارجــة تعــين أهنــا ال تناســب املرحلــة الدراســية،  أو ال  •

 . املدرسة، فهي أهداف تربوية اجتماعية تعنى هبا مؤسسات أخرى غري مدرسية
    .واألهداف الناقصة تعين أ�ه ال بد من وجودها لتحقيق صفة الشمول •
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 الفصــــل الثا�ي

 
 األهداف العامة للرتبية 

لدول اخلليج العربي  يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية  
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   :الثا�ي الفصل

  يف دول اخلليج العربيةاألهداف العامة للرتبية 
  

  :مدخــل
حيدد معاملها الرئيسة، واألدوار بية منطلقا أساسيا للعملية الرتبوية تشكل األهداف العامة للرت

املنوطــة هبــا يف إطــار عمليــة التنميــة اجملتمعيــة الشــاملة، واآلمــال املعقــودة عليهــا إلحــداث التغــيريات    
وبصـفتها  .املرجوة يف بناء اإل�سـان فكـرا مبـدعا، وروحـا متجـددة تصـبو باسـتمرار حنـو غـد أفضـل          

، داف العامة للرتبية تعكس إىل حـد كـبري املالمـح األساسـية للنظـام الرتبـوي ألي جمتمـع       تلك، فإن األه
الذي يعرب بدوره عن طبيعة اجملتمع ومستوى الرقي احلضاري الذي حققه، وآمال أفـراده وتطلعـاهتم يف   

  . بلوغ مراتب أعلى يف سلم احلضارة اإل�سا�ية
، والطليعيـة يف  الوظيفـة ة للرتبيـة مـن األمهيـة يف    يتبني من ذلك املدى الذي تبلغه األهـداف العامـ  

وحتى تظل األهداف العامـة حمافظـة علـى هـذه املنزلـة الرفيعـة، فـإن         .يف سياق النظام الرتبوي الدور
أن تكون على الدوام حساسة ألية مستجدات، سواء كا�ت حملية أو عامليـة، ومر�ـة إزاء   ذلك يتطلب 

وهـذا مـا يفضـي إىل    .السائر حثيثا حنو مزيد من الرخاء والتقـدم أية مطالب وتطلعات ينشدها اجملتمع 
وتطويرها علـى ضـوء التطـورات واملسـتجدات     بضرورة إجراء مراجعة مستمرة هلذه األهداف  القول

اليت يشهدها اجملتمع، وتلك عملية على جا�ب كبري من األمهية، كي يظـل النظـام الرتبـوي حمافظـا علـى      
  .نمية اجملتمعيةدوره الريادي يف مسرية الت

تتطلـب  وملّا كا�ت األهداف العامة للرتبية باألمهية اليت ذكـرت، فـإن عمليـة بناءهـا وتطويرهـا      
ملـا هلـا مـن تـأثري مباشـر علـى عمليـات         ، والوضوح يف صياغتهامن واضعيها توخي الدقة يف اختيارها

تصـــل منــها بالناحيـــة  بنــاء املنــهاج الدراســـي ســواء مـــا يتصــل منـــها بالناحيــة التخطيطيـــة، أو مــا ي      
معربة عن واقع اجملتمع وتطلعات أفراده، فـال تـأتي خمالفـة لـذلك      جتيء فضال  عن ضرورة أن.التنفيذية

  .اإلحباطمشاعر الواقع فيكون هلا وقع الصدمة، وال تكون أد�ى من مستوى التطلعات فيتولد عنها 
الوقـع الـراهن للمجتمـع    عمال يقوم علـى تشـخيص    وتطويرها،لذلك يتطلب بناء هذه األهداف 

بكل أبعاده السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، وما يشهده مـن ظـواهر وتفـاعالت تـنم     
كمـا يتطلـب األمـر كـذلك     .�ـو إىل حتقيقهـا يف املسـتقبل   رواآلمـال الـيت ي  عن املشكالت اليت يعـا�ي منـها،   
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ا�طالقـا مـن فلسـفة الرتبيـة الـيت يقـوم       ر فيـه  الوضع الراهن للنظام الرتبوي جبوا�ب القوة والقصو تشخيص
  .عليها هذا النظام

لذلك يلزم القيام ببناء األهداف العامة للرتبية مراجعة فاحصة لفلسفة اجملتمع وفلسفة الرتبيـة     
واألسـس الـيت يقـوم     التعليمـي، املوجهات العامـة للنظـام    الرتبية هي مبثابة ألن فلسفةاملشتقة منها، ذلك 

لظروف اليت حتدد حمتواه وما يتصل به من تنظيمات وإجراءات إدارية تتظافر معا كـي ترتجـم   عليها، وا
الـنظم  طبيعـة   تعكـس كمـا أن فلسـفة الرتبيـة    .هذه الفلسفة إىل عادات ومهارات سلوكية لدى األفـراد 

ــع،      ــة الســائدة يف اجملتم ــة والثقافي ــى  السياســية واالقتصــادية واالجتماعي ــا تلقــي بظالهلــا عل  ومجيعه
  .األهداف العامة للرتبية

  
  :السمات الرئيسة للرتبية يف دول اخلليج العربية

  
باعتبارهـا  ، النظـام الرتبـوي  بنيـة   إرسـاء يف  يسبق األهـداف العامـة  دورب لسفة الرتبيةف تضطلع  

متثل املوجهات العامة للنظام، واألسس اليت يقوم عليها، والظـروف الـيت حتـدد حمتـواه ومـا يتصـل بـه مـن         
وملّــا مل تتــوفر مثــل هــذه الفلســفة الرتبويــة املشــرتكة لــدول اخللــيج العربيــة ميكــن  . ات وإجــراءاتتنظيمــ

االستناد إليها كمنطلق لبناء األهداف العامة للرتبية فيهـا،  فـإن احلاجـة تبـدو قائمـة كـي تتخـذ الـدول         
هداف والتوجهات واضحة املعامل تنبثق من جمموعة القيم واألوحمددة  تربوية مشرتكة فلسفةاألعضاء 

، تنبـع مـن عقيدتـه وتراثـه، ومتطلبـات التنميـة الشـاملة فيـه، وتعـرب عـن           اخلليجـي األساسية للمجتمـع  
  .تفاعله وارتباطه بالعامل احمليط به

يف ضـوء موجهـات عمليـة تطـوير     فإ�ـه ميكـن    وحتى يتم التوصل إىل بنـاء هـذه الفلسـفة للرتبيـة،      
الـيت تـنم    املشـرتك  الوثائق وأدبيات العمل الرتبـوي  الل حتليل بعضمن خوثيقة األهداف العامة للرتبية، و

باإلضـافة إىل بعـض الوثـائق     ،األعضـاء  الـدول  العامـة الـيت تنتـهجها   الرتبوية عن السياسات والتوجهات 
ــة   ــارير الرتبوي ــة و والدراســات والتق ــةالعربي ــامل      العاملي ــة املعاصــرة يف الع ــات الرتبي ــيت تعكــس توجه ، ال

هـذه  الـيت تعكـس طبيعـة الرتبيـة يف     املشـرتكة للرتبيـة   الرئيسـة   بالسـمات  تسـميته ميكـن  مـا   استخالص
وميكـن حتديـد أهـم هـذه     .يف املرحلة القادمة الذي تطمح إىل إجيادهاألساسية الفرد كفايات الدول ، و
  :يف اآلتي السمات

التمســك مبكو�اهتــا العنايــة بتنشــئة األفــراد علــى االعتــزاز هبويتــهم اخلليجيــة، واال�تمــاء إليهــا، و  .1
املتمثلة أساسا يف الدين اإلسالمي، واللغة العربية، والتاريخ املشرتك، والقيم والعـادات اخلليجيـة   
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وينطلق اهتمام الرتبية هبذا اجلا�ب يف تكـوين الشخصـية اخلليجيـة مـن القاعـة بضـرورة       .األصيلة
ــدة غــري املتف     ــة الواف ــؤثرات احلضــارية والثقافي ــة احلضــارية   حتصــني الناشــئة م امل قــة وثوابــت اهلوي

تقـدم وسـائل االتصـال، وسـرعة ا�تقـال املعلومـات        دللمجتمع اخلليجي، اليت يـزداد تأثريهـا بـاطرا   
غري أن ذلك ال يعين حبال من األحوال الدعوة إىل اال�غالق والتقوقع على الذات، بل على . وتبادهلا

ة التفاعل اإلجيابي مع حضارات األمـم  عكس ذلك، فإن الرتبية يف دول اخلليج العربية تدرك حتمي
األخــرى وثقافاهتــا والتعــايش معهــا، حتقيقــا للمصــاحل املشــرتكة واملنــافع املتبادلــة، واســتفادة مــن  

 .جتارب اآلخرين الناجحة يف مضمار التنمية والتقدم
وراء إجيـاد جمتمـع مـد�ي يقـوم      سـعيا  تنشئة األفراد على قيم التسامح، و�بذ العصبية والتعصـب  .2

لى قيم مشرتكة بني أفراده على أساس من العدالـة االجتماعيـة، وتكـافؤ الفـرص، والتسـاوي يف      ع
إن مـن شـأ حتقيـق تقـدم علـى هـذا       . احلقوق والواجبات، يف إطار املواطنـة املنظمـة وفـق القـا�ون    

الصعيد يف حياة اجملتمع اخلليجي، أن يطلق طاقات مجيع أفراد اجملتمـع علـى اخـتالف مسـتوياهتم     
لتحقيق ذواهتم من جهة، وإلشراكهم مجيعا يف حتمل مسـؤولية   قافية واالجتماعية واالقتصاديةالث

ويتطلب ذلك مـن  . من جهة أخرى النهوض ببناء اجملتمع اخلليجي املتمدن كل يف جمال اختصاصه
عنيـه ذلـك   إىل مراعاة الفروق الفردية بـني األفـراد، مبـا ي    اهتمامهاالرتبية يف املرحلة املقبلة إيالء جل 

علـى خمتلـف املسـتويات، باعتبـار ذلـك عامـل إثـراء         من احتفاء بـاالختالف والتمـايز فيمـا بينـهم    
كما يعين تصدي الرتبية ملعاجلـة �زعـة التعصـب    . وحيوية للمجتمع، وليس عامل تفكك أو تشرذم

يسـهم  والعصبية أيا كان مصدرها وغاياهتا، باعتبار ذلك ال يصـب يف مصـلحة الـوطن العليـا، وال     
يف �ضج اجملتمع ومتد�ه، كما ال يساعد على التفاعل اإلجيابي مع األمم واحلضـارات املعاصـرة الـيت    

تصارعا غري مسبوق فيما بينها يف العصـر احلاضـر، ممـا يتطلـب التعامـل معهـا بعقـل        / تشهد تثاقفا
  .مفتوح وإرادة واعية

تلكون من قدرات، وصقل مواهبـهم  فرص استثمار أقصى ما مي رعاية املوهوبني واملتفوقني وتوفري .3
يف خمتلف التخصصات وجماالت اإلبداع، باعتبارهم عدة الوطن للمستقبل، وطليعة أفراده الذين 

واملوهوبني منهم  –ويتطلب ذلك من الرتبية تنشئة األفراد . ستناط هبم مسؤوليات بناءه وحتديثه
�ي فيه وإتقا�ه، والتحلي بـروح املبـادرة والتحـدي، والطمـوح إىل     على حب العمل والتفا -خاصة

الـيت تصـقل لـديهم ملكـة اإلبـداع       ةحتقيق النجـاح والتفـوق، عـن طريـق الـربامج واملناشـط التعلميـ       
ــة       ــؤه مكا� ــادي يف النــهوض مبجــتمعهم واملســامهة يف �ب ــدور ري ــهم لالضــطالع ب واالبتكــار، لتأهيل

 .صرةمتقدمة يف مدارج احلضارة املعا
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حنـو التخطـيط للمسـتقبل،     اجتاهـاهتم إكساب األفراد مهارات التنظـيم وحسـن اإلدارة، وتنميـة     .4
ه أو البعيد، وتلك غاية على جا�ب كبري من األمهية إلحداث �قلة �وعيـة يف حيـاة   نسواء القريب م

ارات إذ أ�ـه ميكـن مالحظـة االرجتـال والتعسـف أحيا�ـا يف اختـاذ القـر        . اجملتمع اخلليجي املعاصر
سواء على املستوى الشخصـي أو املؤسسـي، وميـل أغلـب األفـراد إىل جعـل األمـور تسـري علـى          
عواهنها دون تدخل من جا�بهم لتوجيهها وحتديد مسارها إىل الوجهـة املبتغـاة، ومـرد ذلـك يعـود      

ختلف الدول النامية حضـاريا عـن    -جزئيا –إىل غياب ثقافة التخطيط والتنظيم، اليت يعزى إليها 
من هنا فإن الرتبية يف دول اخلليج العربيـة تعنـى بإكسـاب األفـراد مهـارات تنظـيم       .لدول املتقدمةا

ــتم ذلــك مــن خــالل ممارســ . الوقــت وحســن تســيري شــؤوهنم احلياتيــة اليوميــة  التنظــيم فعليــا  ةوي
بواســـطة مشـــروعات مشـــرتكة تعهـــد هبـــا املدرســـة إىل الطـــالب مـــن خـــالل األ�شـــطة الصـــفية 

ن طريـق إشـراكهم يف إدارة املؤسسـات املدرسـية، أو عـن طريـق مشـاركتهم يف        والالصفية، أو ع
 .   برامج خدمة اجملتمع احمللي

هتيئة األفـراد لتقبـل التغـيري لألفضـل، والسـعي حنـو جتديـد أ�سـاق احليـاة االجتماعيـة، مبـا يتفـق              .5
وتلـك مهمـة   . وثوابت اهلوية اخلليجية من جهة، ويتوافق مع وقع احليـاة املعاصـرة مـن جهـة أخـرى     

ويف هـذا السـياق تعمـل    . من الرتبية حتقيق املعادلة الصعبة بـني األصـالة واملعاصـرة    �تطلبدقيقة 
ــيم         ــيم جتــارهبم الشخصــية ، والق ــى تقي ــراد عل ــى تشــجيع األف ــة عل ــيج العربي ــة يف دول اخلل الرتبي

معهم وتقـدير  وعلى مالحظة األوضاع السائدة يف جمتوالعادات اليت حتكم سلوكهم ومنط حياهتم، 
واحـرتام ثقافـاهتم    تقبـل اآلخـرين املخـتلفني فكريـا    مدى تلبيتها ملتطلبات احلياة املعاصـرة، وعلـى   

ويتطلـب ذلـك مـن    .واالستفادة منـها  ةالناجحواال�فتاح عليها، واإلقبال على التجارب اإل�سا�ية 
فة الكو�ية املعاصـرة، وميكنـه   للتفاعل اإلجيابي مع الثقا الرتبية إعداد الفرد فكريا ومهاريا مبا يؤهله

   .من التمييز واالختيار من بني عناصرها، يف ضوء اخلصوصية احلضارية اخلليجية
حفز األفراد على ا�تهاج أسلوب التفكري العلمي مبختلف أ�واعـه، واكتسـاب مهاراتـه لتوظيفـه يف      .6

سـاهبم مهـارات   تسيري أمور حياهتم املختلفـة، وإذكـاء روح البحـث العلمـي لـديهم، عـن طـرق إك       
البحث العلمي الالزمة وفق خصائص منوهم، وذلك هبدف املسامهة يف تكوين جيل من املفكـرين  
والعلماء يف شتى صنوف املعرفة والتخصصـات، تكـون لعطاءاتـه العلميـة املبدعـة دور إحـداث       

 .هنضة فكرية وعلمية تدفع مبسرية التنمية الشاملة للمجتمع اخلليجي إىل األمام
الشورية وقيمها، إعداد هلم لتحمـل مسـؤوليات   / ألفراد مهارات املشاركة الدميقراطيةإكساب ا .7

إن تعقد منط احلياة يف العصر احلاضر مـن جهـة،   .املواطنة فيما يتصل بالشأن العام وتقاسم تبعاهتا
اخلليجي على مر العقود املاضـية مـن جهـة أخـرى،      اجملتمعومستوى التقدم احلضاري الذي حققه 
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 أدائـه ى ون هذا األمر مطلبا ملحا الستكمال مسرية بناء اإل�سان اخلليجي، والنهوض مبستجتعل م
ويف هـذا  .، وتعزيـز السياسـات احلكوميـة الباميـة إىل بنـاء دولـة املؤسسـات       يف االرتقاء مبجتمعـه 

األخـذ بعـدد مـن الوسـائل لتـدريب األفـراد علـى هـذه          اإلطار ، ميكـن للرتبيـة يف الـدول األعضـاء    
، مثــل تــدريب الطــالب علــى النقــد البنــاء، واحلــوار اإلجيــابي،    ات وإكســاهبم تلــك القــيم  املهــار

اجملــالس  ةواالســتماع إىل الــرأي اآلخــر، وممارســة حقهــم  مبســؤولية يف الرتشــح والرتشــيح لعضــوي  
 .النيابية، واملؤسسات واجلمعيات األخرى ودعم جهودها يف بناء الوطن

    
  

  :در اشتقاقهاومصااألهداف العامة للرتبية 
  

حتــى يــتم بنــاء األهــداف العامــة للرتبيــة وحتديــدها بصــورة دقيقــة كــي تلــيب حاجــات اجملتمــع    
وأفراده،  جيب أن يـتم اشـتقاقها مـن مصـادر حمـددة تعـرب عـن طبيعـة ذلـك اجملتمـع ومشـكالته، وعـن             
 خصائص أفراده ومطالب منوهم، ألن ذلـك مـن شـأ�ه أن يضـعها يف صـورة واضـحة وفـق �سـق فكـري         

واحد جيمعها، مما يساعد على ضبط عمليات بناء املنهاج الدراسي الذي يعد مبثابة الوسيلة املوصـلة  
    .لبلوغ هذه األهداف

تشتق األهداف العامة للرتبية من مصادر متعددة ختتلف �وعـا وعـددا بـاختالف اجملتمعـات     و
الرؤيـة الكليـة، واإلطـار العـام      فباإلضافة إىل فلسفة الرتبية الـيت تشـكل  . اليت توضع هلا هذه األهداف

ملالمح الرتبية وأبعادها، هناك مصادر أخرى تشتق منها هذه األهداف تتصل باجملتمع ومقومات بناءه 
ــهمتطلبــات و ــه تنميت ــة    ص، وخصــائ، والفــرد واحتياجات العصــر واالجتاهــات املســتقبلية ذات العالق

  :بية يف دول اخلليج العربية على املصادر اآلتيةوقد اعتمد يف بناء األهداف العامة للرت.بوظيفة الرتبية
  

   اإلسالميالدين : املصدر األول
  

اخلليجـي تارخيـا وحضـارة،  ويف تشـكيل     اجملتمـع   بدور حمـوري يف بنـاء  الدين اإلسالمي  يضطلع
ومصـدر  ، فهـو ديـن دول اخللـيج العربيـة     اآلن ىفجره وحتمنذ بزوغ  مسات أفراده ثقافة وقيما وعادات

وتتسم عالقة اجملتمـع اخلليجـي باإلسـالم باخلصوصـية �ظـرا الحتضـان أراضـيه        .الرئيس فيها التشريع
وهلـذا  .األراضي املقدسة اليت شهدت مهبط الرسالة اإلسالمية، ومنـها ا�تشـرت إىل بقيـة ربـوع العـامل     



 27

 ظــلكمــا  املاضــية،عــرب القــرون ظــل تــأثري اإلســالم قويــا يف تشــكيل اجملتمــع اخلليجــي وصــياغة هويتــه  
يف منـاطق خمتلفـة مـن     الـدين احلنيـف، وسـامهوا يف �شـر رسـالته السـمحة       متمسكني هبـذا  اخلليجيون

   .العامل عرب وسائل خمتلفة ويف مراحل متوالية عرب تارخيهم الطويل
تسرتشد مببادئه السـامية وقيمـه    كموجه اإلسالمب دول اخلليج العربيةالرتبية يف  اهتمام جييءلذا 
الـيت تقـوم علـى     للفـرد، األجيال القادمة على هدي مـن تعاليمـه لتحقيـق احليـاة الكرميـة      تنشئة  النبيلة يف

وتـدعو إىل التعـايش مـع    وسلوكا ومنهجا،  والتطرف فكراوتنبذ الغلو والتعصب  واالعتدال،الوسطية 
كما حتض على حتصيل العلم واملعرفة واستخدامها فيمـا حيقـق منفعـة البشـرية وسـعادهتا،      . اآلخرين

  .هبممبهمة إعمار األرض املنوطة   التمسك بقيم اخلري والعدل والسالم للقياموإىل
هــدى  األهــداف العامــة اآلتيــة مــن إىل اشــتقاق  دول اخللــيج العربيــةمــن هنــا ســعت الرتبيــة يف  

  :        وتعاليمه، وهياإلسالم 
 .هلاغرس العقيدة اإلسالمية يف الناشئة على أساس من الفهم الصحيح  -1
 .بعيدا عن اال�غالق واجلمود رة الفرد على فهم اإلسالم فهما صحيحاً متكامالتنمية قد -2
 .االعتقاد بأن اإلسالم هو املوجه الرئيس لكافة جوا�ب احلياة   -3
 .بناء اجملتمع على أسس من قيم اإلسالم ومبادئه، يف ظل تربية إسالمية شاملة ألفراده -4
 .عامالت على أسس من الشريعة اإلسالميةااللتزام بالتوجيه اإلسالمي يف العالقات وامل -5
 .إدراك أثر العبادات يف تثبيت العقيدة، وأمهية تأديتها يف حياة الفرد واجملتمع -6
 0الربط بني العلم والعمل ، والنظرية والتطبيق  -7
  .االعتزاز باإلسالم، والوالء له، والعمل بتعاليمه -8
 .إتقا�هتقدير العمل مبختلف أ�واعه ومستوياته ، واحلرص على   -9

 .، واالستمرار يف طلبه وفقا للنظرة اإلسالميةالعلمتنمية االجتاه اإلجيابي حنو  -10
 .احرتام ثقافة اآلخرين ومعتقداهتم و�بذ التعصب والتطرف -11
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  اال�تماء العربي : املصدر الثا�ي
  

م وحبكـ . ماضـيا وحاضـرا ومسـتقبال   ل اجملتمع اخلليجي جزءا ال يتجزأ من األمة العربية كيش  
موقعها االسرتاتيجي، ومقدراهتا الكبرية من املوارد النفطية، فإن دول اخلليج العربية حتوز على مكا�ـة  
متميزة وسط حميطها العربي ميكنها من القيـام بـدور فاعـل علـى صـعيد دعـم العمـل العربـي املشـرتك،          

م جملـس التعـاون لـدول    قيـا  وميثـل . دول العربيـة لتحقيـق مـا تصـبو إليـه مـن تقـدم       لوحتقيق التكامل بني ا
اخلليج العربية واستمرار مسريته على مدى أكثر من عقدين مـن الزمـان يف حتقيـق مزيـد مـن اإلجنـازات       
على خمتلف الصـعد علـى درب الوحـدة املنشـودة بـني دولـه، أمنوذجـا وحـدويا حضـاريا يـربهن علـى            

كمـا  .و إليـه مـن أهـداف مشـرتكة    قدرة الدول العربية على التوصل إىل أكثر الصيغ مالءمة لبلوغ ما تصب
اقتصـاديا، يـؤثران   و وثقافيـا ميثل الوطن العربي بدوره لدول اجمللس عمقا اسرتاتيجيا، وبعدا حضـاريا  

بصـــــورة مباشـــــرة يف مســـــرية النمـــــاء والتطـــــور الـــــيت تشـــــهدها دول املنطقـــــة، ويف تعزيـــــز أمنـــــها 
ن جهة، والعربـي مـن جهـة أخـرى،     وذلك يعين االرتباط العضوي بني الكيا�ني اخلليجي م.واستقرارها

وهو ما يرتتب عليه تبادل األدوار وتالقي األهـداف لتحقيـق أكـرب قـدر ممكـن مـن املصـاحل املشـرتكة يف         
  .هذا العامل القائم على التكتالت االقتصادية الكبرية

، من هنا تسعى الرتبية يف دول اخلليج العربية إىل بناء شخصية الفرد اخلليجـي عربيـة السـمات     
املعتزة بالتاريخ العربي اجمليد، املتمسكة بالقيم العربية األصيلة، الطاحمة إىل اإلسهام يف بناء غد أفضـل  

       : لألمة العربية، وذلك من خالل سعيها إىل حتقيق األهداف العامة اآلتية
  .، لغة، وحضارة، وتارخيا، ومصريا مشرتكااإلسالمية تعزيز اال�تماء إىل األمة العربية -1
  .قوية الروابط بني الدول العربية، يف خمتلف اجملاالت لتحقيق التكامل فيما بينهات -2
 .وإسهاماهتا يف احلضارة العامليةاإلسالمية فهم احلضارة العربية  -3
 .التمكن من اللغة العربية والتمسك هبا، أداة اتصال، وثقافة، وتفكري -4
 .عليها واستثمارها الوعي بإمكا�ات وموارد األمة العربية ، وسبل احملافظة -5
 .تعرف ما يواجه األمة العربية من مشكالت ، وحتديات، وأطماع، وأساليب مواجهتها -6
 .قدرة  اللغة العربية على استيعاب املستجدات والوفاء مبتطلبات العصر احلديث إدراك -7
دعائم  العريق، والتماس العربة من مواقفه الرائدة اليت أرست اإلسالمي االعتزاز بالرتاث العربي -8

  .األمن، والعدل، والسالم



 29

 .االعتزاز باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، ووعاء الرتاث العربي واإلسالمي -9
  

  طبيعة اجملتمع اخلليجي ومطالب تنميته: املصدر الثالث
  

تعنى الرتبية يف دول اخلليج العربيـة أميـا عنايـة بـاجملتمع اخلليجـي ، وتتخـذ منـه مصـدرا رئيسـا          
دينــا ولغــة وتارخيــا وتراثــا علميــا وأدبيــا وفنيــا،  حيــث متثــل خصائصــه الثقافيــة . دافهاالشــتقاق أهــ

وخبصائصه االجتماعية املتمثلة يف قيمه وعاداته وتقاليـده وموروثاتـه الشـعبية األصـيلة، وخبصائصـه      
ه وتأثريها على شخصية اإل�سان العمـا�ي و�شـاطه، ومبشـكالت    اجلغرافية والبيئية على تنوعها وثرائها
معينــا ال ينضــب تنــهل منــه الرتبيــة مبادئــه وأهــدافها، حتــى تــأتي   واحتياجاتــه احلاضــرة واملســتقبلية 

   .خمرجاهتا أفرادا يتمتعون بالكفايات اليت ينشدها اجملتمع يف أبناءه
ــة خاصــة ملناقشــة مشــكالت اجملتمــع        ــويل عناي ــة ت ــيج العربي ــة يف دول اخلل ــإن الرتبي ــايل ف وبالت

االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية حاضــرا ومســتقبال، وتبــث يف الناشــئة   اخلليجــي وتــداعياهتا
كما تأخذ الرتبية على عاتقهـا �صـيبا مـن مسـؤولية     . الوعي هبا، وتعدهم للتعامل معها بطريقة مسؤولة

االرتقاء بـاجملتمع وأفـراده، مسـامهة منـها يف تسـريع عمليـة الـتغري االجتمـاعي اهلادفـة إىل بلـوغ مرحلـة            
ولــذلك فهــي ال تقــوم بــدور الناقــل الســليب لــإلرث احلضــاري للمجتمــع  . ة مــن الرقــي والتحضــرمتقدمــ

تقــديم النمــاذج املنتقــاة منــه الــيت تتوافــق وروح العصــر، ومتثــل زادا �افعــا    إىلبــل إهنــا تعمــد  اخلليجــي،
          .  ملواصلة السري على طريق الرخاء والتقدم

لعاتـه املسـتقبلية، فـإن الرتبيـة يف دول اخللـيج العربيـة تـويل        واقع اجملتمع اخلليجـي وتط وباستقراء 
  :عنايتها بتحقيق األهداف اآلتي

  .تنمية الوعي باهلوية العربية اإلسالمية األصيلة جملتمعات دول اخلليج العربية  -1
بناء  إدراك السمات والروابط املشرتكة بني دول اخلليج العربية يف خمتلف اجملاالت ، وأثرها يف -2

 .ع خليجي عربي موحدجمتم
 تنمية الشعور باال�تماء إىل اجملتمع اخلليجي العربي امتدادا لال�تماء الوطين وتعزيزه -3
، وسبل احملافظة والبشرية العربية، ومواردها الطبيعية اخلليجيةتنمية الوعي بإمكا�ات الدول  -4

 .عليها، وتنميتها، واستثمارها
ليج العربية يف تعزيز الرخاء واألمن، واالستقرار يف التعاون لدول اخل جمللستعرف الدور الرائد  -5

 .املنطقة



 30

ما يواجه اجملتمع اخلليجي العربي من مشكالت، وحتديات، وأطماع وأساليب  تعرف -6
 .مواجهتها

اليت هتم املنطقة،  والثقافيةتنمية الوعي بالقضايا السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية،  -7
 .ها يف حياة اجملتمع حاضرا ومستقبالوتفهم دواعيها، وأبعادها، وأثر

تعرف احتياجات  دول اخلليج العربية الفعلية واملستقبلية الالزمة  للتنمية الشاملة يف  -8
 .خمتلف اجملاالت

 0 وإثرائه وتطويرهاالعتزاز بالرتاث  اخلليجي العربي  -9
على مواجهة التحديات  تنمية املوارد البشرية اخلليجية  العربية وتطوير قدراهتا ومهاراهتا  -10

  0املستقبلية 
  0تنمية اجتاه  الفرد حنو العمل التطوعي، واملبادرة الذاتية يف خدمة اجملتمع اخلليجي العربي  -11  
  

  ومطالب منوه اخلليجي حاجات الفرد: املصدر الرابع
      

تـى تكـون   ح، وإدراك خصائصه ومتطلباته فهم طبيعة اإل�سان  تقوم الرتبية احلديثة على أساس
يف مرحــل حياتــه املختلفــة، ووفــق ظــروف معيشــته   علــى تقــديم اخلــربات الرتبويــة املناســبة لــه  قــادرة
 -جسـميا، وفكريـا، واجتماعيـا، وا�فعاليـا     – للفـرد التنشئة املتكاملـة  ب ولذلك هتتم الرتبية. اخلاصة

ــو  ــق النم ــوازن امل لتحقي ــه وإشــبا      تهشخصــيلوالســوي ت ــق ذات ــى حتقي ــادرا عل ــه كــي يكــون ق ع حاجت
مـن أجـل بنـاء املـواطن      كغاية يطمـح اجملتمـع إىل حتقيقهـا يف أبنـاءه،    و ، واملسامهة بفعالية يف بناء جمتمعه

املعتز بدينه اإلسالمي احلنيف، املنتمي حمليطه اخلليجي والعربي واإلسالمي تارخيا، ولغة، واملتواصل 
فهم بيئته بعناصرها املتنوعة، واكتساب وإعداده لواملتفاعل حضاريا مع أمم وشعوب العامل األخرى،  

  .ثقافة جمتمعه، والعمل على جتديدها وتطويرها مبا يساعده على التكيف مع اجملتمع
مـن اجتاهـات الرتبيـة     تعمل الرتبية يف دول اخلليج العربية على االسـتفادة ،  ويف سبيل حتقيق ذلك

تربويـة و�فسـية عديـدة، سـامهت يف     اليت جاءت خالصة لتجارب ودراسـات  يف هذا اجملال املعاصرة 
، حتى تكون أكثر قدرة على تصميم مناهجها وبراجمها التعليمية تقدم ورقي اجملتمعات اليت أخذت هبا

  :لذلك فهي تسعى إىل حتقيق األهداف العامة اآلتية.مبا يليب خصائص األفراد ومطالب منوهم
  .خصيتهحتقيق النمو  الشامل املتوازن للفرد يف خمتلف جوا�ب  ش -1
 .حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص يف التعلم جلميع أبناء اجملتمع ، واالستجابة للفروق الفردية بينهم  -2
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ممارسة الفرد اخلليجي العربي  احلرية الشخصية امللتزمة بقيم اإلسالم ومآثر اجملتمع يف التفكري   -3
 .والتعبري وإبداء الرأي

، والتعايش واالستماع إىل الرأي اآلخر بياكتساب الفرد سلوك التسامح، وتقبل النقد اإلجيا -4
 0مع اآلخرين  يف ضوء التوجيه اإلسالمي

 ....)العلمي، الناقد، االبتكاري( اكتساب الفرد مهارات التفكري بأمناطه املختلفة -5
 .حل املشكالت اليت يواجهها الفرد واجملتمعوممارستها يف 

على املشاركة الفاعلة يف  حرصه و إدراك الفرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات ،  -6
 .العامة جملتمعاقضايا 

 .ومهارات الشورى، واحلوار اإلجيابي قيماكتساب الفرد  -7
  0اكتساب الفرد سلوك االعتماد على النفس ، وحتمل املسؤولية  يف مواجهة مشكالت احلياة  -8
اصة ، واحرتام اكتساب الفرد سلوك احملافظة على املمتلكات العامة  ، واحرتام امللكية اخل -9

 0القوا�ني  
 0اكتساب الفرد السلوك املتسم بالعزة والكرامة والثقة بالنفس  -10
ملا لديهم من قدرات ) املوهوبني واملعوقني( استثمار ذوو االحتياجات اخلاصة  -11

 .وإمكا�ات  إىل أقصى درجة ممكنة
 .واجملتمعتنمية الوعي بأمهية  الوقت  ، وحسن إدارته ، واستثماره مبا يفيد الفرد  -12
 .تأكيد دور التعاون والعمل اجلمعي يف التنمية الشاملة للمجتمع -13
تنمية وعي الفرد بذاته، وكشف قدراته وإمكا�اته، وتنميتها، واستثمارها خلريه  -14

 .وخري جمتمعه
 .تنمية وعي الفرد  الصحي والسكا�ي  والبيئي واملروري والسياحي   -15
  0واجلمالية إشباع حاجات الفرد النفسية واالجتماعية  -16
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   خصائص العصر واالجتاهات املستقبلية: املصدر اخلامس
  

تشري جمريات األحـداث والتطـورات الـيت يعيشـها العـامل املعاصـر إىل أن البشـرية تعـيش بـدايات          
ــالثورة الثالثــة وقوامهــا املعلومــات وتفجــر املعرفــة     ــدة تعــرف ب وأن التحــوالت . مرحلــة حضــارية جدي

ماعية والسياسية والتقنية اليت مير هبا العامل حاليا، ما هي إال بدايات هلـا مـا بعـدها    االقتصادية واالجت
ويف ظـل �ظـام   .من آثار أكثر عمقا تطال جوا�ـب حيـاة األفـراد واجملتمعـات علـى مـدى العقـود القادمـة        

افسـة  واملن ةالتجـار علـى التكـتالت االقتصـادية الكـربى وحتريـر       يقـوم العوملة اآلخذ يف التشـكل، الـذي   
واجلودة، وتفجر املعلومات وتدفقها بأيسر السـبل وأسـرعها �تيجـة التطـور اهلائـل يف       واإلتقانة دالشدي

فإن مجيع اجملتمعات والثقافات يف العامل لن تكون يف منأى من التأثر هبذه التطورات اليت  االتصال،وسائل 
ل اخلليج العربية تطـوير أهـدافها   ويتطلب من الرتبية يف د وهذا .ال حتدها حدود سياسية أو جغرافية

وأساليبها الرتبوية، وأمناط التعلم والتعليم كي تبقى على الدوام قادرة علـى مواكبـة هـذه املسـتجدات،     
على التوافق معها، من خالل إكساهبم القيم واملعـارف واملهـارات    نمما ميكنها من إعداد األفراد القادري

  . ارالالزمة حلياة جديدة ومتجددة باستمر
طبيعـة العصـر وحتوالتـه    ل الرتبية يف دول اخلليج العربيـة تسـعى لالسـتجابة    وا�طالقا مما سبق فإن

  :عن طريق حتقيق األهداف العامة اآلتية
وإتقان  والبحث العلمي التعلم بتأكيد التعلم الذاتي، والتعلم املستمر، دائمتكوين اجملتمع  -1

  .مهاراهتا
لعاملية، بإتقان أهم لغاهتا واالستفادة من جتارهبا العلمية اال�فتاح الواعي على الثقافات ا -2

 .والتقنية يف ضوء القيم واملبادئ اإلسالمية
التعامل مع تقا�ة العصر بكل كفاءة واقتدار، استفادة منها، وتفاعال إجيابيا معها، وتأصيل  -3

 .إ�تاجها يف خمتلف جماالت احلياة
ء تداعيات األحداث املعاصرة ، وتوقع ما ، واإلعداد له يف ضواستشراف آفاق املستقبل -4

 .تسفر عنه من �تائج
، اإلسالميةاملتغريات العاملية والتكيف اإلجيابي معها، مبا حيافظ على هوية اجملتمع وقيمه  فهم -5

 .وعلى سالمة الوطن ومصاحله
 .الميف وسائل اإلعبني النافع والضار  التمييزعلى الفرد تعزيز الرتبية اإلعالمية مبا يساعد  -6
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 مبا يسهم يف االرتقاء باملستوى الثقايف العامتنمية مهارات التفاعل اإلجيابي مع الثقافات األخرى  -7
   .، يف إطار قيم اجملتمع اخلليجي
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 الفصــــل الثالث

 
:للمراحل الدراسيةاألهداف العامة   

 
 .األهداف التعليمية ملرحلة رياض األطفال 
 االبتدائيةاألهداف التعليمية للمرحلة  
 ).االبتدائية (  ألهداف التعليمية للمرحلة املتوسطة ا 
  0األهداف التعليمية العامة للمرحلة الثا�وية  
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  :الفصل الثالث
  للمراحل الدراسيةاألهداف العامة  

  
  
  :رياض األطفالرحلة األهداف التعليمية العامة مل: أوال

اجلسمية ، والعقلية ، واال�فعالية ،  ( النمو الشامل جلميع جوا�ب شخصية الطفل  رعاية -1
املفاهيم  وفقيف جو طبيعي آمن يعد امتدادا حلياة األسرة ...) واالجتماعية ، واخللقية  

  .اإلسالمية  
 0اكتساب الطفل املفاهيم  والقيم اإلسالمية املناسبة لطبيعة املرحلة   -2
 .ية ، والسلوكية  السليمة املرغوبة دينيا  واجتماعياتكوين العادات الصح -3
املدرسية  استعدادا  يف البيئة العناية باستعدادات الطفل وقدراته، وتعويده احلياة  -4

 .الالحقة  املراحل الدراسيةيف  لعملييت التعلم والتعليم
 .ا�تقال الطفل  املتدرج من النظرة الذاتية إىل النظرة اجلماعية -5
 . ب الطفل  املعلومات الضرورية ملمارسة النشاط والتفاعل مع اجملتمع اجلديداكتسا -6
اكتساب الطفل مهارات لغوية تتجلى  يف االستماع ، والفهم، والتعبري، واحلفظ من خالل  -7

 .أ�شطة تفاعليه مناسبة
 .رغبة الطفل  يف التعلم ، وتلبية احتياجات حبه لالستطالع واالستكشاف تنمية  -8
ط الطفل  احلركي املنظم ، وتوجيهه للمحافظة على صحته وسالمته ، واكتساب تنمية �شا -9

 .ما يتضمنه من خربات
 .تنمية حواس الطفل مبا يساعده على التفاعل اإلجيابي مع البيئة احمليطة به -10
 .تكوين اجتاهات  إجيابية  لدى الطفل حنو الذات، وحنو األسرة، وحنو املدرسة -11
 .اال�تماء إليه ولألمة العربية واإلسالميةو لدى الطفلغرس حب الوطن  -12
ورعايتهم جسميا ) معوقني ،موهوبني ( االهتمام برتبية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  -13

 .ا، وثقافيا،  وروحياً  ، واجتماعي
احلاسوب ووسائل تقنية إحدى اللغات األجنبية و اكتساب األطفال مهارات استخدام -14

 0املعلومات احلديثة 
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 .ية التذوق الفين واجلمايل لدى األطفال من خالل األ�شطة الصفية وغري الصفية تنم -14
  

  :األهداف التعليمية العامة للمرحلة ا البتدائية: ثا�يا 
  

اكتساب املبادئ  اإلسالمية املعينة على تثبيت العقيدة  اإلسالمية وتطبيقها يف العبادات  -1
  .واملعامالت واألخالق والسلوك

 .يم واملعلومات اليت تنمي مشاعر الوالء  سبحا�ه وتعاىل، ثم للوطناكتساب املفاه -2
، )قراءة  ، وكتابة ،  وحتدث ،  واستماع ( اكتساب مهارات اللغة العربية  األساسية  -3

  .وإتقاهنا
 .تكوين اجتاه إجيابي حنو اجملتمع ؛ تعرفا إىل معامله، وا�تماء إليه -4
 .نب األخطارتنمية الوعي الصحي لسالمة اجلسم، وجت -5
 .تكوين   اجتاه إجيابي حنو العمل اليدوي ، وتنمية خرباته ، ومهاراته -6
 .والتفاهم مع اآلخرين واحرتامهم ،تنمية مهارات التفاعل االجتماعي اإلجيابي   -7
 .، ومواجهة املشكالت باألسلوب العلمي السليم  تنمية القدرة على التفكري -8
 .تكوين احلس اجلمايل، والتذوق الفين -9

لديهم  الستثمار مااملتعلمني  مبا يف ذلك ذوو االحتياجات اخلاصة  مراعاة الفروق الفردية بني-10
  0من قدرات  وإمكا�ات إىل أقصى درجة ممكنة خالل هذه املرحلة 

 0االعتزاز باللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وتنمية امليل إليها -11        
 .واالتصال مبصادر املعرفة  وإحدى اللغات األجنبية اكتساب مهارات التعلم الذاتي-12
 .واإلسالمية العربيةبالدول اخلليجية وتعرف أهم السمات اليت تربط الوطن  -13
 .تنمية اجتاه حب االستطالع لدى املتعلمني لتوسيع أفقهم،  وإثارة مكامن اإلبداع لديهم-14
منوهم وإمدادهم باملفاهيم األساسية متكني املتعلمني من املعارف العلمية املناسبة ملرحلة -15

 .واجملتمع  ،البيئةوعن الكون ، 
  0تنمية احرتام املتعلمني للنظام، وتقديرهم للوقت واجلهد -15
اكتساب املتعلمني سلوكيات احملافظة على املمتلكات العامة، واحرتام امللكية اخلاصة ،  -17

 .ووعي حقوقهم وواجباهتم بالقدر املناسب هلم
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  ):اإلعدادية( للمرحلة املتوسطة  العامةألهداف التعليمية ا: ثالثا

  
تنمية املفاهيم اإلسالمية لرتسيخ العقيدة، وتعزيز أداء العبادات على وجهها الصحيح،  -1

  . السليموحتقيق السلوك 
تعرف إمكا�ات الوطن املادية ، ودور املؤسسات اجملتمعية يف رعايتها واستثمارها، وما ميكن  -2

 .يف خدمتها ردأن يؤديه الف
تعرف إمكا�ات منطقة اخلليج العربية، واألمة العربية اإلسالمية، والوقوف على أهم  -3

 .قضاياها، وما حيقق سالمة ثروهتا وتنميتها
احرتام الوقت وحسن تنظيمه واستثماره يف تنمية خربات الفرد العلمية والثقافية  -4

 .والرياضية واألدبية واالجتماعية
العصر العلمية والتقنية، وأثرها يف حياة الشعوب، مبا ميكن الفرد من  تعرف أهم منجزات -5

 .التعامل معها وحسن اإلفادة منها
، وتعزيز روح املواطنة الصاحلة بأداء خدمته والدفاع عنه وبذل اجلهد يفتنمية حب الوطن  -6

 .الواجبات،  و�يل احلقوق
اجلة األمور والقضايا ومواجهة يف مع العلمي تنمية القدرة على استخدام أساليب التفكري -7

 .املشكالت
 .تنمية االجتاه اإلجيابي حنو العمل اليدوي، واملشاركة فيه، وتقدير العاملني يف خمتلف مواقعهم -8
تحقيق ذاته، ومنو شخصيته، والقدرة على ل استثمارهاو، وميولهاملتعلم  قدراته،  تعرف -9

 .التصرف القويم
، مبا يعني على متابعة التطور العلمي  دى اللغات األجنبيةوإح تنمية مهارات التعلم الذاتي -10

 .املعاصر والتقين
 .أحداثها، وأهم دواعيها وآثارها برزأحوله، و أهم حقائق احلياة من تعرف املتعلم -11
 ، بوصفه مسة املاضي وعربة احلاضراإلسالميةتأكيد االرتباط بالرتاث احلضاري لألمة  -12

 .ورؤية واعية للمستقبل
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جتاه اإلجيابي  حنو احملافظة على املال العام، وترشيد االستهالك يف خمتلف �واحي   تنمية اال -13
 .احلياة

محاية البيئة ،  واحملافظة على الصحة العامة، واحرتام النظام، : اكتساب املتعلم سلوكيات   -14
 .ومراعاة قواعد األمن والسالمة

 0حتقيق تفاعل اجتماعي �اجح تنمية مهارات التواصل االجتماعي لدى املتعلمني من أجل  -15
  

  :األهداف التعليمية العامة للمرحلة الثا�وية: رابعا
  

تأكيد اإلميان مببادئ الدين اإلسالمي،  وترسيخ القيم الدينية وتوظيفها يف العالقات  -1
  .االجتماعية واإل�سا�ية، وجعلها معيارا للسلوك

 واالعتزاز ي، واألمة العربية  واإلسالميةلوطن، واجملتمع اخلليجي العربل تنمية الشعور باال�تماء -2
 .هبا

تنمية إدراك املتعلم ملا له من حقوق، وما عليه من واجبات حنو وطنه، وحنو جمتمعه اخلليجي  -3
 .العربي، وحنو األمة العربية واإلسالمية

 .تنمية  االجتاهات اإلجيابية  حنو العمل املنتج؛ استعدادا له، وسعادة مبمارسته -4
 .ات اجملتمع من القوى البشرية املدربة الالزمة ملتطلبات التنميةالوفاء حباج -5
 .اإلفادة القصوى من املنجزات العلمية والتقنية يف خمتلف اجملاالت -6
اال�فتاح على الثقافات العربية واألجنبية ،واال�تفاع  بتجارب اآلخرين يف ضوء القيم  -7

 .اإلسالمية
 .حتقيق النمو الثقايف والعلمي واملهين للمتعلممبا يعني على ترسيخ مهارات التعلم الذاتي  -8
تنمية حب العلم، مبا يعزز البحث عن املعرفة ، واالتصال مبصادرها، واستثمارها،  واإلفادة   -9

 .من تقا�ة املعلومات
وحنو حنو الذات  ةتنمية القدرة على التفاعل االجتماعي، وتنمية اإلحساس باملسؤولي -10

 .، وحنو الوطناآلخرين
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وي االحتياجات اخلاصة ، وتوفري الرعاية الالزمة لكل منهم ،  وتوجيههم إىل رعاية ذ -11
  ومساعدهتم على اال�دماج  يف اجملتمع التعلم املناسب إلمكا�اهتم وقدراهتم ،  ومستوى �وع
0 

إدراك عمق الروابط اليت تصل الوطن بدول اخلليج العربية، وأبعاد العالقات اليت جتمع  -12
 .ية واإلسالمية، وأثر كل ذلك يف حاضر املنطقة ومستقبلهاالوطن باألمة العرب

لتحقيق النمو املتوازن  يف خمتلف جوا�ب شــخصية االســـتمرار يف هتيئة الفرص  -13
 ........) .اال�فعالية  –االجتماعية  -العقلية –اجلسمية (         املتعلم 

واجتماعية، وثقافية، سياسية ، واقتصادية، : تعرف االجتاهات العاملية املعاصرة  -14
 .والتفكري فيما ينبغي اختاذه إزاءها

من تراث  إ�سا�ي يف تفهم الدور احلضاري لألمة العربية واإلسالمية، وما قدمته  -15
 .اجملاالت كافة

الناقد ، والتفكري اإلبداعي   مبا ميكن املتعلمني من مواجهة  تنمية مهارات التفكري -16
 .ول هلااملشكالت والقضايا ،  والتماس احلل

اكتساب املتعلمني الكفايات األساسية الالزمة للتعامل  الفعال مع  معطيات العلوم  -17
 0احلديثة ،و�تاجات  التقا�ة املعاصرة 
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الرابعالفصــــل   

 
 األسس العامة لبناء املناهج الدراسية
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  :الفصل الرابع
  الدراسية األسس العامة لبناء املناهج

  
ــة الدراســية إىل عــدد مــن األســس أو املرتكــزات الــيت تعــ   املنــاهجبنــاء تســتند علميــة    د مبثاب

ــة  .الدراســياألعمــدة الــيت يقــوم عليهــا بنــاء املنــهاج    ــة،  الفلســفية،وتتمثــل يف األســس الفكري والرتبوي
وتلعــب هــذه األســس دورا كــبريا يف ختطــيط املنــهاج الدراســي وحتديــد   . واالجتماعيــة، والنفســية

جيعلـها حمـط اهتمـام    وهذا مـا  . وأساليب تقوميه التعليمية،أهدافه، واختيار حمتواه وأ�شطته التعلمية 
خمططي املنـاهج يف مجيـع مراحـل عمليـة بنـاء املنـاهج اجلديـدة، أو عنـد القيـام بعمليـة تطـوير املنـاهج             

وحتى يأتي بناء املنـهاج متكـامال، فـإن علـى خمططـي املنـاهج الدراسـية مراعـاة تنـاول هـذه           .احلالية
  .راسياألسس ككل متكامل لتحقيق البناء املتجا�س ملكو�ات املنهاج الد

ما يطـرأ   ةمضامينها �تيج�ت هذه األسس متعارفا عليها، إال أهنا تتسم بالتغري الدائم يف اوإذا ك
تطورات على صعيد الفكر الرتبوي، واالجتاهات والنظريـات الرتبويـة احلديثـة الـيت تسـتجد �تيجـة       من 

اجتماعيــة ،  ع،اجملتمــيف حيــاة  مــن مســتجداتالتحــوالت العامليــة املعاصــرة، ومــا يرتتــب علــى ذلــك   
واقتصادية، وسياسية، وما تكشف عنه �تائج البحوث النفسية من مطالب منو املتعلمني يف كل مرحلـة  
مـــن حيـــاهتم، وطـــرق اكتســـاهبم للخـــربة، ودوافعهـــم وميـــوهلم واجتاهـــاهتم، ومـــا بينـــهم مـــن فـــروق  

يف  –ية، و�فسـية  فلسفية، وتربوية، واجتماع –ويشري ذلك إىل أمهية أخذ مثل تلك التطورات .فردية
  .االعتبار عند بناء املنهاج كي يأتي مواكبا للواقع وملبيا ملتطلباته وحتدياته

وتتحـدد األسـس العامـة لبنـاء املنـاهج يف دول اخللـيج العربيـة، واألبعـاد الـيت تعنـى هبـا، علـى             
         :النحو اآلتي

  
  :الفلسفية الفكرية األسس :أوال

  
  .مل، للكون واإل�سان واحلياةاإلسالم بعقيدته، ومنهجه الشا -1
  0الفلسفات  الرتبوية السائدة يف دول اخلليج العربية  -2
 .الرتاث الثقايف املنتقى، وسبل اال�تفاع به -3

  .العالقات الدولية القائمة على مبادئ احلق، والعدل، والسالم، واحرتام حقوق اإل�سان -4        
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  :األسس الرتبوية: ثا�ياً 

  
أهدافا، وحمتوى، وكتبا، وأساليب، " املنهج باملفهوم الشاملاليت حتدد معامل  الفلسفة الرتبوية -1

  ".تقويم وأساليبوطرائق، ووسائل، 
، وما توصلت إليه البحوث والدراسات يف هذا اجملال، وتطبيقاهتا  النظريات الرتبوية -2

 .املختلفة
تعلم :  عربي وإمكا�اته، ومنهااالجتاهات الرتبوية املعاصرة اليت تتفق وطبيعة اجملتمع اخلليجي ال -3

، والتعلم مدى احلياةاآلخرين  ، التعلم  للعيش معلتعرف  ، تعلم لتعمل ، تعلم لتكون ، تعلم 
 .للحياة، والتعلم الذاتي 

تكامل املعرفة والعلوم من حيث عالقتها بعضها ببعض ، وتسلسلها املنطقي،    ومتابعة  -4
  .التطورات واملستجدات اليت تطرأ عليها

  .أسسه، وأساليبه التطبيقية: التفكري العلمي السليم  - 5
  
  

  : األسس االجتماعية: ثالثاً 
  

متسك اجملتمع اخلليجي العربي بعقيدته،  وحرصه على قيم اإلسالم موجهة لسلوكه، و�رباسا  -1
  .حلياته

، تشابه اجملتمع اخلليجي العربي يف البناء االجتماعي،  والرتاث احلضاري ، والتواصل األسري -2
 .وقيام العالقات بني دوله يف ضوء تعاليم دينه

 .حاجة اجملتمع اخلليجي العربي إىل األيدي العاملة الوطنية املدربة -3
 .اجملتمعالعمل اجلمعي القائم على التعاون والعمل بروح الفريق والثقة املتبادلة بني أفراد  -4
 .امشكالت اجملتمع ودواعيها، وأبعادها، وآثارها، وأساليب مواجهته -5
 .املسؤولية الفردية واملسؤولية االجتماعية -6
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، مما جعل عيون الطامعني تتطلع إليها يف ةأمهية املوقع اجلغرايف ، والثروة اليت وهبها ا للمنطق -7
 .املاضي واحلاضر واملستقبل

مع التحوالت االجتماعية النامجة عن التطور العلمي والتقين، وسرعة  الواعيالتكيف  -8
 .ب األرض يف ضوء القيم واملبادئ اإلسالمية االتصال بني شعو

اهتمام الدول األعضاء بتنويع مصادر الدخل الوطنية، واستثمار الثروة النفطية يف بناء قاعدة  -9
 .تنموية شاملة متنوعة األساليب واألهداف

 .متسك دول املنطقة با�تمائها العربي اإلسالمي، بوصفها جزءا من هذا الكيان الكبري -10
 .يف ضوء التعاليم اإلسالميةدور املرأة يف التنمية الشاملة االهتمام ب -11

  
  

  :األسس النفسية:  رابعاً 
  

 .طبيعة املتعلم وخصائصه العامة اليت يشاركه فيها غريه من املتعلمني يف العامل لكو�ه إ�سا�ا -1
احرتام شخصية الفرد، ورأيه، واالعرتاف بقدراته العقلية، ومنها قدرته على االبتكار  -2

 .بداعواإل
 �ظريات التعلم ، و�ظريات التكوين العقلي ، والذكاء كقدرة عقلية عامة  -3
 .مراحله ، ومطالبه ، والعوامل املؤثرة فيه: النمو النفسي  للفرد من حيث   -4
 0حاجات الفرد النفسية  ودوافعه حنو عملية التعلم  -5
 .الفروق الفردية بني األفراد يف خمتلف جوا�ب الشخصية  -6
الطبيعية، ومهاراهتم، حبيث تتنوع جماالت اخلربة اليت تقدم  ملمني واستعداداهتقدرات  املتع -7

 .هلم
 0ميول املتعلمني واجتاهاهتم النفسية    -8

 .التعليمية التعلميةتقدير املعلم واملتعلم، واحرتام الدور الفاعل لكل منهما يف العملية -10
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