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 Foundations of Curriculum

أسس المنهج      

الفصل 1     طبيعة املنهج

الفصل 2     تاريخ املنهج: نظرة عىل املايض

الفصل 3     نظرية املنهج 

الفصل 4     سياسة املنهج

حاول مخططي املنهج وصف املنهج مع القليل جدا من التوجيه. والغرض من 

الجزء األول هو تقديم ملحة عامة عن املنهج بحيث ميكن ملخططي املنهج أن يبدأوا 

يف فهم العنارص األساسية لتطوير املنهج وتنفيذها واكتساب أساس أساس لبناء منهج 

درايس سليم.



1 الفصل 

The Nature of Curriculum 

طبيعة المنهج      

القصد من هذا الفصل التمهيدي هو تزويد قادة املنهج واملعلمني بلمحة عامة عن مجال املنهج 

ومجموعة من املفاهيم لتحليل هذا املجال. ولتحقيق هذه األهداف ذات الصلة، تركز املناقشة التالية 

عىل هذه النتائج: تحديد مفهوم املنهج، وفحص أنواع عديدة من املناهج، واصفاً الطبيعة املتناقضة 

ملكونات املنهج، وتحليل املنهج الخفي. وميكن أن تنشأ يف البداية بعض املفاهيم األساسية الرضورية 

لفهم مجال املنهج الشامل.

تشمل األسئلة التي يتناولها هذا الفصل ما يأيت:

ما هو املنهج؟••

ما الغرض الذي يخدمه املنهج؟••

ما أنواع ومكونات املنهج؟••

ما الفرق بني معايري الدولة واملعايري املشرتكة األساسية للدولة )CCSS(؟••

ما املقصود باإلتقان، العضوية، وإثراء املنهج، وما هي األدوار التي تلعبها يف تطوير املنهج؟••

ملاذا تعترب معرفة "املنهج الخفي" مهمة لقادة املنهج؟••

مفتاح القيادة

يجب عىل مدراء املدارس، وقادة املنهج، واملعلمني مراجعة ورصد سياسات املنهج للتأكد من أن 

السياسات تتامىش مع أهداف املنهج ودعم تعلم الطالب.
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The Concept of Curriculum مفهوم املنهج

بالنسبة ملصطلح  بالتأكيد -  التحديات  بشكل عام، فإن مهمة تعريف مفهوم املنهج رمبا تكون أصعب 

“املنهج”، فقد استخدمت مع معاين مختلفة متاما منذ بداية تكوين املجال. ومع ذلك، ميكن تعريف املنهج 

عىل أنه إرشادي rescriptive أو وصفي descriptive أو كليهام.

يرشدنا تعريف ]املنهج[ إىل أنه يوفر لنا ما ينبغي “أن يحدث، وأنه يف كثري من األحيان ال يأخذ شكل خطة، 

)p. 4 ,2004 ,Ellis( برنامج مقصود، أو نوع من رأي الخرباء حول ما يجب القيام به يف سياق الدراسة

وعىل غرار املنهج الوصفي هو مثل الوصفات الطبية التي ميألها الصيادلة للمرىض؛ ونحن ال نعرف كم 

يتبع فعال. “أفضل تخمني هو أن معظمها ليس كذلك” )Ellis, 2004, p. 4(. هذا هو بالتوازي مع املنهج 

املقرر للمدارس حيث املعلم، مثل املريض، يقرر يف نهاية املطاف ما إذا كان سيتم اتباع الوصفة الطبية. يف 

جوهرها، “املطور يقرتح، ولكن املعلم يترصف” )ص4(.

ولفهم طبيعة ومدى تنوع املنهج، من املهم دراسة التعاريف اإلرشادية والوصفية التي يقدمها بعض 

القادة السابقني والحارضين يف هذا املجال. وقد تم اختيار التعاريف اإلرشادية يف الشكل 1.1، مرتبة ترتيبا 

زمنيا، لتمثيلها.

وتتجاوز التعريفات الوصفية للمنهج املعروضة يف الشكل التوضيحي 2.1 املصطلحات االرشادية ألنها 

تجرب التفكري يف املنهاج الدرايس “ليس فقط من حيث كيف يجب أن تكون األمور... ولكن كيف تسري 

األمور يف الصفوف الدراسية الحقيقية “)Ellis, 2004, p. 4(. مصطلح آخر ميكن استخدامه لتحديد املنهج 

الوصفي descriptive curriculum هو الخربة. يوفر منهج الخربة experienced curriculum “ملحات” 

من املنهج يف العمل. وترد عدة أمثلة، بالتسلسل الزمني، للتعاريف الوصفية للمنهج يف الشكل 1.2.

الشكل 1. 1  التعريفات االرشادية للمنهج 

التعريفاملؤلفالتاريخ

»املنهج هو إعادة بناء مستمر، واالنتقال من خربة الطفل الحالية إىل تلك التي جون ديوي1902

متثلها الهيئات املنظمة للحقيقة التي نسميها الدراسات... الدراسات املختلفة. 

.)Dewey, 1902, pp. 11–12(« السباق  من  هم   - الخربة  نفسها  هي 

»]املنهج[ هو كل خربات التعلم املخططة واملوجهة من قبل املدرسة لتحقيق رالف تايلر1957

.)Tyler, 1957, p. 79( »أهدافها التعليمية

يف 2010 التعليم  إدارة 

إنديانا

التعليمي، واملواد،  الطالب واملحتوى  له بني  املخطط  التفاعل  يعني  »املنهج 

 Indiana( التعليمية«  األهداف  تحقيق  لتقييم  والعمليات  واملصادر 

.)Department of Education, 2010

برأيك، أي تعريف إلزامي مناسب اليوم؟ وملاذا ا؟
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الشكل 1. 2 التعريفات الوصفية للمناهج الدراسية

التعريفاملؤلفالتاريخ

هوليس كازويل ودواك 1935

كامبل

املعلمني«  من  بتوجيه  لديهم  التي  األطفال  خربات  كل  هو  »املنهج 

.)Caswell & Campbell, 1935(

»املنهج هو كل خربات الطفل الذي تقبل املدرسة املسؤولية« ),Ragan راجان1960

.)1960
إدوارد إبريت الثاين،2013

كريستني إبريت،

ومايكل ل.بنتيل

»املنهج هو فقط جزء من الخطة التي تؤثر بشكل مبارش عىل الطالب. 

أي يشء يف الخطة التي ال تصل إىل الطالب يشكل رغبة تعليمية ولكن 

.)Ebert, Ebert, & Bentley, 2013, p. 2(« ليس منهجا

برأيك، أي تعريف وصفي مناسب اليوم؟ وملاذا؟

تختلف التعريفات التي تتناول املنهج االرشادي والوصفي بشكل أساس من حيث اتساعها وتركيزها. 

ويبدو أن التعريف املفيد للمنهج ينبغي أن يستويف معيارين: ينبغي أن يعكس الفهم العام للمصطلح الذي 

يستخدمه الرتبويون، وينبغي أن يكون مفيدا للمعلمني يف التمييز العميل. لذلك، سيتم استخدام التعريف 

التايل للمنهج يف هذا العمل:

املنهج هو عبارة عن مجموعة من الخطط التي تهدف إىل توجيه التعلم يف املدارس، والتي 

عادة ما متثل يف وثائق ميكن اسرتجاعها من عدة مستويات من العمومية، وتفعيل تلك الخطط 

يف الصفوف الدراسية، كام شهدت من قبل املتعلمني وكام سجلها املراقب. وتجري هذه الخربات 

يف بيئة تعليمية تؤثر أيضا عىل ما تم تعلمه.

هناك حاجة إىل التأكيد عىل عدة نقاط يف هذا التعريف. أوال، يقرتح أن مصطلح “املنهج” يشمل كال 

من مجموعة من الخطط املعدة للتعلم وخربات التعلم الفعلية املقدمة. إن الحد من املصطلح للخطط 

املعدة للتعلم ليس كافيا ألنه غالبا ما يتم تجاهل هذه الخطط أو تعديلها، كام سيتم مناقشته تاليا. وثانيا، 

فإن عبارة “الوثائق القابلة لالسرتجاع” واسعة مبا فيه الكفاية يف دالالتها بحيث تشمل املناهج املخزنة عىل 

شكل رقمي - أي الربامج و / أو املشرتكة عىل اإلنرتنت. كام أن هذه الوثائق، كام سيتم رشحها بشكل أوىف يف 

ما يأيت، هي من عدة مستويات من التحديد: فبعضها، مثل بيانات سياسات املنهج، عامة جدا يف صياغتها؛ 

والبعض اآلخر، مثل خطط الدروس اليومية، هي محددة متاما. وثالثا، يالحظ التعريف بعدين رئيسيني 

للمنهج الفعيل: املنهاج الدرايس الذي يعاين منه املتعلم والذي قد يالحظه مراقب غري مهتم. وأخريا، يتم 

تنفيذ املنهج من ذوي الخربة يف بيئة تؤثر ويؤثر عىل التعلم، مام يشكل ما يسمى عادة املنهج الخفي 

.hidden curriculum
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عىل الرغم من أن تعريف املنهج ال يتعامل رصاحة مع العالقة بني املنهج والتعليم، إال أن هناك عالقة 

ضمنية موجودة. التدريس ينظر إليه هنا عىل أنه جانب من املنهج، وتغيري وظيفته وأهميته يف جميع 

املنهج  يكون  املكتوب written curriculum، عندما  املنهاج  أوال، يف  املتعددة.  الدراسية  املناهج  أنواع 

مجموعة من الوثائق التي توجه التخطيط، والتعليم هو جانب واحد فقط نسبيا من املنهج. وعادة ما 

تحدد تلك الوثائق التي ميكن اسرتجاعها واملستخدمة يف التخطيط للتعلم خمسة عنارص: األساس املنطقي 

للمنهج؛ واألهداف، والغايات، واملحتوى لتحقيق تلك األهداف؛ وطرق التدريس؛ ومواد ومصادر التعليم؛ 

واالختبارات أو طرق التقييم.

وبالتايل، فإن التدريس هو أحد مكونات املنهج املقرر، ويعترب عادة أقل أهمية من الغايات، واألهداف، 

واملحتوى عىل املستوى الفعيل؛ وعندما يتم تنفيذ املنهج املقرر أو املكتوب بالفعل، فإن التدريس يأخذ 

أهمية جديدة. لهذا السبب، ينبغي عىل االداريني واملرشفني أن ينظروا إىل املنهج كخربة تعليمية كاملة 

للطالب، وأن يركزوا عىل التدريس - كيف يدرس املعلمون.

The Types of Curricula أنواع املناهج الدراسية

 actualized يشري التعريف املنصوص عليه سابقا إىل وجود اختالف كبري بني املنهج املقرر واملنهج املحقق

املناهج  أنواع  مختلف  لتشمل  الكفاية  فيه  مبا  دقيقة  ليست  الفروق  هذه  حتى  ولكن   .curriculum

املختلفة. من املهم أن نالحظ أن كلمة املنهج )كام هي معرفة من أصولها الالتينية يف وقت مبكر( تعني 

حرفيا “تشغيل املقرر الدرايس “to run a course”. عىل سبيل املثال، إذا كان الطالب يفكرون يف ماراثون 

باملسافة وعالمات االتجاه، واالشارات االرشادية، ومحطات املياه، واملسؤولني و املدربني عىل طول الطريق، 

.)Wilson, 2005( ميكنهم فهم أفضل ملفهوم أنواع املنهج

يف وقت مبكر من عام 1979، كان غودالد Goodlad ورشكاؤه أول من اقرتح عدة اختالفات رئيسية. 

وبينام حل غودالد املنهج، قرر أن هناك خمسة أشكال مختلفة من تخطيط املنهج. املنهاج األيديولوجي 

ideological curriculum هو املنهج املثايل كام يفرس من قبل العلامء واملعلمني - هو منهج األفكار التي 

تهدف إىل التعبري عن رأس مال املعرفة.

• املنهج الرسمي formal curriculum هو الذي وافقت عليه رسميا مجالس املدارس الحكومية 	

 perceived املدرك  املنهاج  املجتمع.  مصالح  ميثل  الذي  املعتمد  املنهج  وهو   - واملحلية 

curriculum هو املنهج العقل – وهو املنهج الذي يعتقد املربون واآلباء وغريهم أنه موجود.

• املنهاج التشغييل operational curriculum هو املنهج امللحوظ ملا يحدث يف الواقع ساعة 	

بعد ساعة يف الصف الدرايس. وأخريا، فإن املنهج التجريبي experiential curriculum هو ما 

تجربة املتعلمني يف الواقع.
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يف حني أن هذه الفروق تبدو عامة، فإن املصطلحات رمبا تكون مرهقة بعض اليشء، والتصنيفات 

ليست مفيدة متاما للعاملني يف املنهج. ويبدو أن من املفيد يف السياق الحايل استخدام املفاهيم التالية مع 

رس، واملنهج  بعض الدالالت املختلفة قليال: املنهج املوىص به، واملنهج املكتوب، واملنهج املدعوم، واملنهج املدَّ

املخترب، واملنهج املتعلم. وتعترب أربعة من هذه املناهج - املكتوب واملدعوم واملعلمةواملخترب - مكونات 

املنهج املتعمد intentional curriculum. املنهاج املتعمد هو مجموعة من التعلم الذي ينوي النظام 

املدريس بوعي، وهو عىل النقيض من املنهج الخفي، وهو بشكل عام ليس نتاج نية واعية.

The Recommended Curriculum املنهج املوىص به

املنهاج املوىص به هو املنهج الذي أوىص به كل من العلامء والجمعيات املهنية واللجان اإلصالحية. فإنه 

يشمل أيضا متطلبات املنهج ملجموعات صنع السياسات، مثل الحكومة االتحادية مع قانون عدم ترك أي 

طفل يف الخلف )No Child Left Behind Act )NCLB ومثل مبادرة معايري الدولة األساسية املشرتكة 

)Common Core State Standards Initiative )CCSSI. وعىل غرار منهج غودالد األيديولوجي، فهو 

منهج يركز عىل “الواجب oughtness”، ويحدد املهارات واملفاهيم التي ينبغي التأكيد عليها، وفقا ملفاهيم 

ونظم القيم يف املصادر.

توجيه 1.1

ما  غالبا  فهي  العمومية؛  من  عال  مبستوى  بها  املوىص  املناهج  تصاغ  ما  عادة 

تقدم كتوصيات تتعلق بالسياسات، وقوائم األغراض الرتبوية، واقرتحت متطلبات 

التخرج، وتوصيات عامة بشأن مضمون وتسلسل مجال الدراسة، مثل الرياضيات.

اليوم، كام حدث يف املايض، فإن الرتاجع السائد يف التعليم األمرييك يف املستويات االبتدائية واملتوسطة 

والثانوية؛ وتصنيفها التعليمي الدويل املنخفض؛ وفجوة اإلنجاز بني الطالب من مختلف األعراق هي بال شك 

عوامل أثرت عىل العديد من تقارير اإلصالح اليوم. ينظر الكثريون إىل حالة التعليم األمرييك كحرج وطني، 

فضال عن تهديد ملستقبل األمة.

يف ربيع عام 2009، شكلت جهود مل يسبق لها مثيل يف تاريخ التعليم األمرييك والحكام ومفويض التعليم يف 

الواليات املتحدة من جميع أنحاء الواليات املتحدة مبادرة املعايري األساسية املشرتكة. وكان الهدف من هذه املبادرة 

هو وضع مجموعة من املعايري الوطنية املشرتكة لضامن أن الطالب يف كل دولة يحافظون عىل  نفس املستوى من 

التوقعات مع الطالب يف أعىل البلدان أداًء يف العامل، وأنهم يكتسبون املعرفة واملهارات التي سيتم إعدادها لهم للنجاح 

)Kendall, 2011, p. 1( .يف التعليم ما بعد الثانوي وعىل الساحة العاملية

التنسيق  الوطنيني مبجلس  الحكومية وجمعية املحافظني  التزم مجلس كبار موظفي املدارس  وقد 

القطري وممثلني مختارين من 48 والية وإقليمني ومقاطعة كولومبيا. واشرتكت يف هذه املهمة مواهب 
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وخربة املعلمني وأخصائيي املحتوى والباحثني واملجموعات املجتمعية واملنظامت الوطنية، مبا يف ذلك فريق 

استشاري من الخرباء ACT، ومجلس الكلية، والرابطة الوطنية للمجالس الحكومية للتعليم، والدولة العليا 

الضباط التنفيذيني للتعليم. ومع ذلك، فإن املنظامت التي كتبت املعايري الخاصة باملوضوعات الدراسية 

املختلفة مل تشمل املجلس الوطني ملعلمي اللغة اإلنجليزية واملجلس الوطني ملعلمي الرياضيات. كام مل 

يطلب منهم املساعدة يف صياغة املسودات األولية للمعايري أو تقديم التغذية الراجعة. ومع ذلك، فقد 

دعيت إىل نقد مسودات اللجنة قبل إطالقها للتعليق العام. “وباإلضافة إىل ذلك، تم استعراض ]مراجعة[ 

 Kendall,( ”مرشوع املعايري وردود الفعل ]املقدمة[ من املعلمني واآلباء ورجال األعامل والجمهور العام

.)2011, p. 1

وتجدر اإلشارة إىل أن 40 دولة باإلضافة إىل اعتامد CCSS. رفض بعضهم يف البداية؛ وبعضهم، مثل 

إنديانا، أوكالهوما، كارولينا الجنوبية، ولويزيانا، ألغت هذه املعايري من خالل إجراءات ترشيعية، يف حني أن 

الواليات األخرى لديها ترشيعات معلقة إلبطال CCSS. يف نهاية املطاف، قد ينتهي بنا األمر بتجربة طبيعية 

نحصل فيها أخريا عىل التجارب التي يفضل مؤسسو CCSS تجنبها. ونحن سوف نكون قادرين عىل مقارنة 

التقدم املحرز يف الواليات التي تطبق معايري 100٪ االنحياز مع الدول األخرى. وتجدر اإلشارة أيضا إىل أن 

تطوير CCSS ال يزال قامئا متاما من قبل الدولة، كام أنها عاملية النطاق أيضا.

توجيه 1. 2 

أوال، يجب أن نحدد ما نعنيه باملعايري. ثانيا، يجب أن نضع مجموعة من املعايري “قابلة 

للتنفيذ” يف الصفوف الدراسية. وأخريا، يجب عىل املعلمني النظر إىل املعايري باعتبارها 

جزءا هاما من عملهم. أدعو هذه ثالثية three Ds -Ds التعريف definition، والقابلية 

.desirability واالستصواب ،doability

 Jim Cox, president of JK Educational Associates, Inc., in ــ 

Anaheim, California

عىل الرغم من وجود معاير قبل CCSS، فإن املقارنة بني املعايري يف فرتتني زمنيتني مختلفتني مبني 

يف شكل 1.1.

Common Core State Standards معايري الدولة األساسية املشرتكة

 )CCSS( كجزء من املناهج املوىص بها، العديد من الدول تستخدم اآلن معايري الدولة األساسية املشرتكة

 Gardner and Powell لتحفيز تغيري املنهج يف عدد من املدارس يف جميع أنحاء البالد. وفقا ل غاردنر وباول

)2013(، وعد CCSS بتحسني التعليم والتعلم دون أن تكون إلزامية حول معايري محتوى الدولة الفردية. 

وخالفا للمعايري السابقة، يؤكد CCSS مجموعة من املهارات التي يحتاجها الطالب حقا للجامعة واملهنة.



Foundations of Curriculum الجزء األول: أسس املنهج 22

عىل الرغم من كون هذا األمر مثريا للجدل، فإن الهدف من املبادرة هو االستفادة من األبحاث عن 

تطوير مجموعة أساسية مشرتكة من املعايري التي تلبي املعايري األساسية: أقل، وأوضح، وأعىل، ومؤرشات 

أداء دولية )Gardner & Powell, 2013(. ويتمثل الرتكيز الرئييس CCSS يف االعتامد عىل األدلة عىل ما 

يعنيه أن تكون الجامعة والقوى العاملة جاهزة، وسوف تؤدي إىل تطوير التبني الطوعي من مجموعة 

مشرتكة من معايري الدولة يف مجموعة متنوعة من املجاالت موضوع للصفوف األول وحتى الثاين عرش. 

وعالوة عىل ذلك، فإن تطوير هذا النظام ال يزال قامئا متاما من قبل الدولة ولكنه عاملي النطاق.

ومن املهم عىل قيادة املنهج، فضال عن املنظور النظري، أن نالحظ معايري CCSS ليكون لها تأثري عىل 

مستويات تحصيل الطالب عىل حدة. التعاون هو املفتاح إلصالح رسيع وكفء. وعىل الرغم من الجدل 

املستمر عىل املستويات االتحادية، فإن مسؤولية الدولة هي تنفيذ جهود اإلصالح. باإلضافة إىل ذلك، من 

خالل التعاون مع املسؤولني الحكوميني وغريهم من الرتبويني، ميكن لقادة مستوى البناء تحقيق تغيري كبري 

يف املنهج من خالل التخيل عن بعض التأثريات الزمنية املكلفة عىل تحصيل الطالب. وبطبيعة الحال، فإن 

خالصة وافية من املعلمني ال تزال تؤثر عىل املعايري املوىص بها وتطرحها باعتبارها عملية مستمرة. مع أخذ 

هذا يف االعتبار، يجب أن يكون قادة املنهج، ومديري املدارس واملعلمني عىل استعداد مع الحقائق الصلبة

الشكل 1. 1   مقارنة التعليم قبل التعليم القائم على املعايير، وأثناء حركة املعايير، ومبوجب    

                      معايير الدولة األساسية املشتركة

قبل التعليم القائم عىل 

املعايري
خالل حركة املعايري

مبوجب معايري الدولة 

األساسية املشرتكة

مالءمة التوقعات 

إىل الوقت 

التعليمي

الوقت املتاح = الوقت 

الالزم.

يختلف حسب الدولة؛ أي معايري 

من  كثري  يف  الرصيح.  التصميم 

األحيان ال يكفي الوقت التعليمي 

املتاح ملعالجة جميع املعايري.

تم تصميم املعايري بحيث 

تتطلب 85٪ من وقت 

التدريس املتاح.

يتم تعريف املنهج من قبل دعم املنهج 

املقرر. املدريس  الكتاب 

املعايري تدفع املنهج، ولكن تطوير 

املنهج يتخلف عن تطوير املعايري.

يتبع نرش املعايري برسعة من 

خالل تطوير املنهج.

طرق وصف 

مخرجات الطالب

وقت املقعد؛ وحدات 

كارنيجي )مدخالت 

الرتكيز عىل املخرجات(.

اتحادات معايري الدولة؛ عىل أساس املعيار. الدولة؛  عرب  معايري 

الدول.

مصدر التوقعات 

للطالب

التوقعات يف الكتب 

املدرسية أو تلك 

املوصوفة يف وحدات 

كارنيجي؛ والتاريخية، 

والتأثريات التقليدية.

يختلف حسب الدولة؛ مع مرور 

الوقت، انتقلت من أوصاف 

الدورات التقليدية إىل املعايري 

الجاهزة للجامعة واملهنة.

املعرفة واملهارات املطلوبة 

ليكون جاهز للكلية واملهنة. 

املعايري الدولية؛ معايري 

الدولة.
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الشكل 1. 1   مقارنة التعليم قبل التعليم القائم على املعايير، وأثناء حركة املعايير، ومبوجب    

                      معايير الدولة األساسية املشتركة

التقييم األويل 

لألغراض

مقارنة نادرة بني الطالب 

مقابل عينة وطنية؛ الحد 

األدىن من اختبارات 

.1970s الكفاءة يف

الطالب  أداء  لتوضيح  املسائلة؛ 

الفرعية  املجموعة  قبل  من 

.)NSLB(

املسائلة؛ لتعلم وتحسني 

التعليم والتعلم.

الطبيعة النظامية 

لإلصالح

ليست نظامية. ينفذ 

اإلصالح من خالل برامج 

عىل مستوى املدارس أو 

املقاطعات.

تختلف اإلصالحات حسب 

الدولة وداخل الدول. »السيطرة 

املحلية« الدول هي أقل بكثري 

من النظامية.

والتقييم  املنهج  تقاسم  ويتم 

بني الدول واألقاليم املشاركة.

املصدر: كندال )2011(. أعيد طباعته بإذن.

عن  الدولة  يف  واملرشعون  الرتبويون  القادة  وسيبحث  اإلصالحية.  لدعم خططهم  البحوث  وإجراء 

املعلومات، وبالتايل فإن املعلمني يف وضع جيد لتقديم املعلومات والنفوذ من أجل وضع معايري تعليمية 

 Whitehead, Jensen,( لتحسني تحصيل الطالب للتنافس يف مجتمع عاملي يف القرن الحادي والعرشين

.)& Boschee, 2013

بالغ  أمرا  الدويل  الصعيد  للتكنولوجيا عىل  النطاق  الواسع  االستخدام  أصبح  املركز،  مع  وبالتعاون 

للمساعدة  عامليا  متولدة  إدارة  وأدوات  بيانات  تستخدم  املدارس  من  العديد  أن  املؤكد  ومن  األهمية. 

قواعد  إىل  بسهولة  الوصول  عىل  املعلمني  قدرة  خاص  بشكل  املهم  ومن  والتعلم.  التدريس  تسهيل  يف 

بيانات املعلومات العاملية )Chesley & Jordan, 2012(. وكجزء من هذا املنظور الدويل الجديد بشأن 

التعليم، فإن املدراء، ومستشاري املنهج، واملعلمون اآلن يتشاركون مع مجموعة متنوعة من االسرتاتيجيات 

التعليمية واألفكار الثقافية وامللفات وأرشطة الفيديو مع املعلمني يف جميع أنحاء العامل.

التكنولوجيا يف املدرسة ويف منازلهم. ومع ذلك، العديد  بعض الطالب لديهم إمكانية الوصول إىل 

منهم ال ميكنهم الوصول. وقد أصبحت التكنولوجيا أداة أساسية للتعلم، ويجب أن تكون هذه األداة متاحة 

لجميع الطالب حتى ال يحرموا من الوصول إىل الفرص التي توفرها التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن مجرد وضع 

التكنولوجيا يف أيدي الطالب ال يحسن تعليمهم إذا مل يوجه املعلمون الطالب إىل خربات التعلم. العديد 

من الطالب يقضون مصادرهم الرقمية يف ساعات من الرسائل النصية، والربيد اإللكرتوين، تصفح اإلنرتنت، 

ومشاهدة أرشطة الفيديو، واالستامع إىل ملفات MP3، والرسائل الفورية، واأللعاب. ومع ذلك، فإن الفجوة 

الرقمية يخىش أن تكون أكرث بني االستخدامات التعليمية والرتفيهية للتكنولوجيات الجديدة. ورشح راوح 

Rauh )2014( ما يأيت:
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ميكن أن يكون للفجوة الرقمية آثار هائلة عىل تعليم الصفوف الدراسية. الطالب الذين 

لديهم الوصول املبكر واملتكرر إىل التكنولوجيا مييلون إىل أن يكونوا أكرث راحة مع استخدامها. 

أقرانهم  وراء  فقط  ليسوا  املدرسة هم  خارج  الحوسبة  من خربة  القليل  لديهم  الذين  وأولئك 

يف املهارة والراحة ولكن أيضا متيلون إىل التقدم ببطء أكرث، حيث أن هناك القليل من الوقت 

للمامرسة املتاحة خارج املدرسة. من ناحية أخرى، إذا كانت التكنولوجيا يف أيدي شبابنا يف نهاية 

 ،Gameboys املطاف تركز عىل مالحقات تافهة، إذا أصبح يعرف من قبل املجتمع ألعاب األوالد

وإذا وجدنا أنفسنا واملربني عىل الجانب الخطأ من االنقسام، ونحن ستخرس معركة كبرية مع 

قوى الجهل.

يحتاج الطالب إىل تعلم ليس فقط كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إىل املعلومات ولكن أيضا 

التكنولوجيا  استخدام  وكيفية  املعلومات  ومعالجة هذه  التحلييل  للتفكري  ترتيب  أعىل  وتطبيق  لتحليل 

لتقديم املعلومات واألفكار إىل عاملهم. ولتحقيق ذلك، يحتاج املعلمون واإلداريون والطالب إىل محو األمية 

التقنية ومحو األمية املعلوماتية كجزء من املنهج.

دور الجمعيات املهنية واألفراد

The Role of Professional Associations and Individuals

سيستمر دور الجمعيات املهنية واألفراد، جنبا إىل جنب مع املركز، يف إحداث أثر كبري عىل التعليم املدريس. 

أوال، الجمعيات املهنية التي متثل العديد من التخصصات، مثل NCTM واملجلس الوطني للجودة املعلمني 

)National Council on Teacher Quality )NCTQ، الدعوة إىل اإلصالحات يف مجموعة واسعة من 

سياسات املعلم، فضال عن تلك التي متثل مدراء املدارس، مثل الرابطة الوطنية ملديري املدارس الثانوية 

املناهج  إنتاج  )National Association for Secondary School Principals )NASSP، نشطون يف 

املوىص بها.

وكام الحظ كوكس Cox يف وقت مبكر من عام 2000، هناك فرق كبري بني معايري املحتوى - ما يجب 

عىل الطالب معرفته والقدرة عىل القيام به ومعايري األداء - تلك التي تحدد مستويات األداء املقبولة.

وال يزال رفع املعايري يف موضوعات املنهج األسايس يكتسب زخام يف الواليات واملناطق التعليمية يف 

جميع أنحاء البالد. يف هذا الصدد، بدأت العديد من الدول يف استخدام CCSS لتوضيح ما يجب أن يتعلمه 

الطالب وما يجب عىل املعلمني تدريسه. يف األساس، مهام كانت املناهج التي أوصت بها يف نهاية املطاف 

حكومات الدول، فضال عن املجتمعات املستفادة، ينبغي أن يساعد منسقي املنهج واملعلمني عىل اتخاذ 

قرارات حول تطوير برامجهم التعليمية.
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باإلضافة إىل توصيات للمنهج األسايس من قبل مركز CCSSO ،NGA، واملجتمعات املستفادة، ال 

يزال هناك تركيز عىل منهج القضايا االجتامعية والثقافية يف مدارسنا. عىل سبيل املثال، يعتقد بول غورسيك 

)2013( أن أفضل طريقة ملعالجة قضايا التنوع والقضاء عىل فجوة اإلنجاز هو القضاء عىل الفقر. وأشار 

كذلك إىل أنه ينبغي أن يكون الرتبويون يف طور اتخاذ خطوات قد أثبتت فعاليتها لتعزيز تكافؤ الفرص يف 

جميع املدارس. عىل الرغم من أن البعض قد يجد موقف غورسيك غري واقعي، فإن النقطة األساسية هي 

أن مخططي املنهج عليهم تلبية CCSS، أو معايري الدولة، والتوصية بأفضل منهج ملدارسهم - وعىل وجه 

التحديد، لتطوير املنهج الذي يلبي احتياجات جميع الطالب.

ويجري تعزيز هذه الحركة الجديدة نحو تنمية رأس املال االجتامعي والثقايف بشكل جذري من 

خالل التقدم الكبري يف التكنولوجيا. إن دور التعلم الجديد يف القرن الحادي والعرشين هو أفضل دليل عىل 

ذلك مونيكا مارتينيز Monica Martinez )2010(، رئيسة شبكة التكنولوجيا الجديدة، الحظت أنه مع 

ظهور وسائل اإلعالم الرقمية، وتعليم الشبكة، ومنصات التعلم، لدينا اآلن فرصة غري مسبوقة إلعادة تخيل 

التدريس والتعلم. ومن الواضح أن البيانات الجيدة واملوثوقة ميكن أن تؤدي إىل نتائج مذهلة، خاصة إذا 

تم توجيهها من خالل املعلمني املدربني جيدا عىل نطاق عاملي.

إىل  الرسيع  الوصول  ويطلبون  عايل  ارتباط  ذو  والعرشين هم  الحادي  القرن  يف  الجدد  املتعلمون 

التعلم عىل مستوى جديد  الجديدة. إنهم جائعون برصامة للمعرفة وقادرين عىل االنخراط يف  املعرفة 

كليا. وباملثل، العامل حرفيا يف متناول أيديهم، وأنهم يحتاجون إىل الوصول الفوري عىل الصعيد العاملي إىل 

التكنولوجيا األكرث تقدما املتاحة. وهذا يعني أن املعلمني يف جميع أنحاء العامل يضطرون إىل إعادة تجميع 

وإعادة التفكري وإعادة تصميم دور التكنولوجيا يف مدارس اليوم.

وكجزء من املنهج الدراسية املوىص بها من قبل أي مدرسة، فإن القدرة التكنولوجية تأيت يف مقدمة 

بالفعل. وتشمل مجموعة  التحول  بدأ هذا  فقد   ،)2012(  Nancy Blair بلري  لنانيس  ووفقا  األولويات. 

التكنولوجيا الجديدة توفري االكتشاف من خالل التكنولوجيا، واالستكشاف، والتصميم والخلق، والرتكيز عىل 

الجامهري ذو العالقة، وجهاز لكل طفل. 

تشمل عنارص التكامل التكنولوجي يف القرن الحادي والعرشين ما يأيت:  

اكتشاف واالستكشاف Discovery and exploration. يحتاج املعلمون إىل العمل كمحفز للتعلم، ••

ويقومون بتنظيم وتيسري األنشطة التي تشعل اللحظات املحددة للطالب. ويقيض معلموا الصفوف 

عىل الصعيد العاملي وقتا أقل يف إنشاء العروض التقدميية ومزيد من الوقت باستخدام التكنولوجيا 

لصياغة أنشطة تعليمية قوية، والعثور عىل مواد صعبة، وتعميق التفاهامت.

الخلق والتصميم Creation and design. تستخدم التكنولوجيات الناشئة لصياغة مهارات حل ••

املشكالت وعرض إتقان الطالب بطرق عميقة وذات مغزى. يصبح الطالب بسهولة رشكاء نشطني 


