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 : مقدمةال

 بتضافرإن تحقيق مستوى متميز لجودة التعليم الجامعي ال يمكن أن يتحقق إال      

الجهود، والمشاركة الفاعلة من الجميع، وبخاصة العاملين بالكادر اإلداري واألكاديمي 

ستراتيجية لتحديث التعليم ادة في التعليم، وذلك بضرورة وضع لتحقيق معادلة الجو

نجازات فظة على اإلالفعال في المحا هفة ليقوم بدورالجامعي وآلياته وبرامجه المختل

القائمة من خالل رسم، وتحديد برامج عمل يمكن أن تحدد مالمحه، وتوجهاته 

 المستقبلية.

بناء  أسسمن  المعرفيعصر االنفجار  فيفالمعرفة التي تتسم بالتطوير والتجديد      

 فيالزيادة السكانية ،والزيادة  فيالمتمثلة  األخرىالتغيرات  إلى إضافةالمناهج 

والشعو  ،يحتم وجو  تطوير المناهج بشكل يقوم  األفرادلدى  واآلمالالطموحات 

 على االختيار واالنتقاء من المعرفة بما يناسب طبيعة هذا العصـر.

شتى  فيتتعرض للتغيير  التيبناء المناهج  أسسمن  ا  أساس يعتبر المجتمعو    

عادة النظر مرة إ ا إلىيدعون الذياألمرلثقافية ،الجتماعية وامجاالته السياسية وا

تلك المجاالت طالما  فييساير التطور  الذيبناء المناهج وتطويرها بالشكل  في أخرى

االتجاه المرغو  فيه فيتسير  أنها
(1)

. 

وخططه والترجمة الفعلية  أهدافهوسيلة التعليم لتحقيق  هيلمناهج الدراسية ا وتعد     

 مجتمعات المتقدمة ال غالبا ما نجد لذا التربية وخططها واتجاهاتها. ألهدافوالعملية 

 هاواقعضوء  في هاستقبلميكون عليه  أنلما يجب وضع تصور  فيتخطط لحياتها 

  .مواجهة التوقعات المستقبلية فييسهم  الذيتطوير مناهجها بالشكل  ةحاولي ،ومالفعل

حد ذاته, وإنما هو أساليب متداخلة ومتكاملة لعمليات في  غايةليس التخطيط      

المعيشة للفرد والمجتمع. فإذا كانت  هو رفع مستوى األسمىمترابطة ومتفاعلة, هدفها 

القيم  وإكسابهمعملية التعليم يتم بمقتضاها تنمية قدرات األفراد واستعداداتهم, 

واألفكار, فإن التخطيط هو األداة التي يتم بمقتضاها التوجيه والتحكم في مجريات هذه 

العملية. 
(2.)
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 فين التعليم والتطوير ،فإ اإلصالحالدول المتقدمة يتطلب  فيكان التعليم  وإذا       

والتطوير حتى تتمكن من مقابلة احتياجات  اإلصالح إلىشد الحاجة أ فيالدول النامية 

.ومتطلبات مؤسسات المجتمع
(3)

  

توفير البيئة المناسبة  دة الشاملة في التعليم العالي إلىيهدف تطبيق إدارة الجوو       

للتعليم والتعلم, وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة, وزيادة خبرة 

المدرسين عن طريق القيام بعملية التدقيق المستمرة من خالل التخطيط , والتدريب, 

ة والتقويم والتنفيذ, واستثمار الخبرات والنجاحات التي يتم تحقيقها من تطبيق نظام إدار

الجودة الشاملة.
(4) 

: محاور رئيسة ةويتضمن البحث ثالث  

: يتضمن اإلطار العام للبحث.المحور األول   

: يتضمن اإلطار النظري والدراسات السابقة.المحور الثاني  

: يتضمن وضع تصور لتطوير المناهج الجامعية. المحور الثالث  

:منهج البحث  

قيق أهداف البحث, لكونه لتح المناهجألنه من أنسب  ;بع الباحث المنهج الوصفيتا    

تعميمات  , ثم تحليلها وتفسيرها للوصول إلىتجميع الحقائق والمعلومات يعتمد على

 مقبولة.

 :مشكلة البحث

وطرق التدريس ،من خالل  أساليبتطوير  فيالعديد من البحوث  أسهمتلقد        

،والتعلم  االنتقائيوالتعلم  ،بالفريقيجيات جديدة مثل التدريس استحداث استرات

تزيد من فاعلية العملية  التي األساليببالوحدات التعليمية المصغرة وغيرها من 

 التعليمية.

العملية  إصالحوتعد عملية التخطيط للمناهج الجامعية وجودتها ذات أهمية في       

الكوادر العلمية المؤهلة  التعليمية وبنائها على أسس علمية سليمة للرفع من مستوى

مواكبة  للتغيرات التي تطرأ من حين ألخر في مجال التربية وبخاصة في التعليم 

العالي.
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 التعليمةيستشرف آفاق المستقبل  ا  نظامي ا  لذا يعد التخطيط للتعليم العالي منهج

يم المحتملة, وإمكانية مواجهتها من خالل تشخيص اإلمكانات المتاحة, وتصم

االستراتيجيات البديلة بشأن تنفيذها ومتابعتها 
(5)

 

 الجامعيةواقع التخطيط للمناهج  وتكمن مشكلة البحث في تسليط الضوء على   

األدبيات المتعلقة بالبحث والدراسات  ضع تصور من خالل اطالع الباحث علىوو

تكون  صور الباحث لما يجب أنت ات الصلة بموضوع البحث, إضافة إلىالسابقة ذ

 المناهج الجامعية طبقا  للمعايير العالمية. عليه

 البحث: أهمية

 تي:تكمن أهمية البحث في اآل

تحسين جودة المناهج وآفاق  فياالستفادة من نتائج الدراسات السابقة  -1

 تطويرها. 

مجال تطوير المناهج وتقديم  تعريف الباحثين باالستراتيجيات الحديثة في -2

 .المقترحاتبعض 

 تصور يمكن من خالله تطوير المناهج .وضع  -3

 البحث : أهداف

 :يهدف البحث الحالي إلى

 بناء المناهج وتطويرها . فيالحديثة  األسس التعرف على  -1

 المعايير التي يجب مراعاتها عند تطوير المناهج. التعرف على  -2

الرؤية المقترحة وفق معايير الجودة لتحديث المناهج وآفاق  الكشف عن  -3

 .تطويرها

 : تساؤالت البحث
 التساؤالت التالية: يسعى البحث لإلجابة عن

 بناء المناهج وتطويرها ؟ فيالحديثة  األسسما هي  -1

 المعايير التي يجب مراعاتها عند تطوير المناهج؟ ماهي -2

؟ما الرؤية المقترحة وفق معايير الجودة لتحديث المناهج وآفاق تطويرها -3

 

جودة التخطيط للمناهج الجامعية وآفاق تطويرها

العدد الثالث عشر مارس 2019ممجلة كليـات التربيــة 3



 اإلطار النظري والدراسات السابقة.

:الجانب النظري  

:التساؤل األول لإلجابة عن  

 تم اإلجابة عن بناء المناهج وتطويرها ؟ فيالحديثة  األسسما هي  :والمتمثل في   

: البحث والتي تتمثل في اآلتي أدبياتالتساؤل من خالل   

:التطويرالمقصود ب   

 واالرتقاءالتقدم  إلى توديهادفة  علمية أسسهو عملية تقوم على  :يقصد بالتطوير   

صورة ممكنة من الكفاءة والفاعلية  أفضل إلىبمستوى النظام المطور 
(.6)

فالتطوير  

عملية مواكبة للتغيرات التي تحصل في المجتمعات في مختلف المجاالت السياسية 

 التكنولوجيةفي عصر تقوده  الملحة, ومن الضرورات واالجتماعية واالقتصادية

  .الحديثة

هناك العديد من العوامل التي تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في : التطوير أسس

عملية التطوير من بينها: إحداث  

 :األهدافتحديد 

تحدد محتوى المنهج وطرائقه  التيترسم معالم خطة التطوير ومراحلها وهى  فهي  

 تجريب المنهج المطور ومتابعته وتقويمه وأساليبووسائله 
(7.)

 

:المناهج جودة-1  

م في جودة مخرجاتها, حيث من أهم العناصر التي تسه تعد جودة المناهج التربوية    

ها الجامعه لطالبها تحت إشرافها بغية التي تقدم كافة البرامج واألنشطة بأنها تعرف

المتعلمين. وهذا يتطلب  غو  فيها لتحقيق النمو الشامل لدىاألهداف المر الوصول إلى

لفة.ي المناهج الجامعية لمواكبة التغيرات في مجاالت التربية المختإعادة النظر ف  

 وارد المادية والبشرية:الم -2

ة نظرا  لما يتطلبه تطوير المناهج من موارد مادية متمثلة في إقامة األبنية التعليمي    

 المناهجبناء تلك  وتجهيزاتها الحديثة , إضافة إلى العنصر البشري الكفء القادر على

, وما يلزم من مكتبات تسهم في عملية التطوير, وهذا خرإلى آوتطويرها من حين 

 هج من خالل إشراك كل القائمين علىيستوجب وضع خطوط متوازية لبناء تلك المنا
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ننسى الطال   المختلفة, وال العملية التعليمية من متخصصين وخبراء في مجاالتهم

خطيط للمناهج والبرامج وفى تقويم الجوانب ن بتلك المناهج للمشاركة في التالمعنيي

 المختلفة للعملية التربوية.

  :جودة البرامج التعليمية-3

التربية في اآلونة  شاهدتهاوالتغيرات التي  تتماشى استحداث برامجوذلك من خالل     

األخيرة . وما نشهده اليوم من تقصير في تنفيذ بعض هذه البرامج ناتج عن عدم 

 المعرفة بأحدث الطرق في إعدادها وتطبيقها مما يقلل من جودة تلك البرامج.

أنه أسلو  لوصف جميع األنظمة ب رامج التعليم العالييوصف ضمان الجودة في بو    

ومعاهوود التعلوويم العووالي للحفووا  والموووارد والمعلومووات المسووتخدمة موون قبوول الجامعووات, 

المعايير والجودة وتحسينه. ويتضمن ذلك التدريس, وكيفية تعلم الطوال ,  على مستوى

والمنح الدراسية والبحوث
(8)

      

 العالمية:اث الحضاري واالتجاهات من التر االستفادة -4

نظرا  لما يزخر به مجتمعنا من أصالة في تراثه وعاداته وقيمه تحتم علينا أن نواكب    

ما وصل إليه  التي أحدثها القرن الحادي والعشرون من حولنا والتطلع إلىالتغيرات 

 السريع للعولمة. االنتشارفي  ل  اآلخرون

،ورصد االتجاهات العالمية  االجتماعيعند تطوير المناهج تحليل الواقع  ينبغيلذا "   

محددة ترتكز على تنمية شاملة للمجتمع  أهدافضوء  فيبما يناسبنا  واألخذالحديثة 

"
(9)

والتجديدات التربوية في  جتمع وعاداته وتقاليده بما يتماشىمع مراعاة قيم الم .

 . المناهجمجال تطوير 

  التحسين والتطوير: -5

العملية التعليمية من ذوي الكفاءة العلمية لتنفيذ  القائمين علىمن خالل تكاتف جهود    

 وتحديث وتطوير البرامج بشكل مستمر.

معة أن تحدد األهداف الجا خطيط  في التعليم الجامعي يجب علىونظرا  ألهمية الت    

ة مشارك كافة, والتركيز على البحث العلمي   وتطبيقاته ومدى لبرامج التعليميةالتعليمية  ل

. أعضاء هيئة التدريس فيه  
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تطوير المناهج ما يلي : أسبا ومن   

 التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.  -

 التغيرات االجتماعية وما ينشأ عنها من تطور اجتماعي. -

 التغيرات المعاصرة للمناهج ومواكبتها للتكنولوجية.   -

 المناهج.  واضعي وث التربوية وتأثيراتها علىنتائج البح -

: التساؤل الثاني لإلجابة عن -  

 تم اإلجابة عن المعايير التي يجب مراعاتها عند تطوير المناهج؟ ماهي :والمتمثل في

 عرض األسبا  التالية:التساؤل من خالل

التغيير السريع الذي يشهده المجتموع فوي مختلوف مجواالت الحيواة الوذي كوان لوه أثور  -1

 كبير على السياسة التعليمية. 

كثرة الشكوى محليا من ضعف المستوى األكاديمي والتربوي لبعض أعضواء هيئوة  -2

الجامعي، مما يفرض على مجتمعنوا إعوادة النظور فوي مناهجهوا وبرامجهوا  التدريس

 ومقرراتها.

التربوويين الوراغبين فوي لممارسوين للمهنوة مون غيور ل السليم الختيارباعدم االهتمام  -3

  الجامعي. التدريس

 مجال تطوير المناهج الجامعية.سايرة االتجاهات الحديثة في الحرص على م-4
 

 إضافة للعديد من المعايير بينها: 

 الرغبة الحقيقية لتطوير المناهج والمقررات الجامعية. -1

 .األخذ بالتكنولوجيا والعلوم الحديثة في المجاالت المختلفة-2

المتمثلوووة فوووي اسوووتثمار المعرفوووة  الجوووودة الشووواملة ومعوووايير ضووومان تطبيوووق مبووواد -3

والتكنولوجيا، باعتبارها سمة من سمات هذا القرن في كافة المجاالت
(10)

. 

  التطور العالمي في أنظمة التعليم .-4

فالعولمة من أحد أهم التحوديات المعاصورة التوي فرضوتها الحيواة فوي مجوال التربيوة,     

التحول إلى العالمية والبعد عن االنغالق واالتجاه إلى االحتكاك موع  حيث عرفت بأنها:

ثقافات المجتمعات المختلفة، والعمول علوى االنودماي فوي إطوار المجتموع العوالمي وعودم 

.المصاحبةالتخوف من التغيرات الثقافية 
(11)
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 ويمكن تطوير المقررات الدراسية من خالل
(12)

: 

  التجريب والتقويم المستمر والتعديل بما يتماشى مع المتغيرات المتسوارعة فوي

 هذا القرن وما يحدث فيه من مستجدات علمية. 

 .أن تتناول المقررات الدراسية قضايا المجتمع  ومشكالته 

 سية حيث يجب أن تقووم علوى فلسوفة العمل على تطوير أهداف المقررات الدرا

حاليوووة للمقوووررات الدراسوووية، يجوووب أن تشوووتمل ن  التطوووورات المهموووة وهوووى إ

تقووديم نموووذي للبوورامج والمقووررات  ,األهووداف المسووتقبلية للمقووررات الدراسووية

 .الدراسية ومحتواها، واعتباره دليال مرشدا 

 أسس تصميم المنهج: 

استخدام المعلومات التي قام واضعو المنهج بجمعها لوضوع خطووط عريضوة  .1

عنود وضوع البرنوامج  المهموةللمنهج، و تتضمن تلك الخطوط األهداف العاموة 

 التعليمي. 

 الذين سيدرسون المنهج. المتعلمينتحديد طبيعة  .2

 . مدى مناسبة البرنامج لمجتمع بعينه. 3

 مج لمعرفوة إمكانيوة اسوتخدامهالجوانب المختلفوة للبوراية تحليل .التأكيد على أهم4      

في الحياة العملية. اوتو يفه
 (13)

 

 تنظيم المنهج: 

يدل تنظيم المنهج على ترتيب منظم ومنسق لكل عناصر المنهج، وهناك 

بعدان لتنظيم المنهج غاية في األهمية. فإذا فكرنا في األحداث التعليمية، مثلما ما يحدث 

ط الزمني، فيمكننا وصف هذه األحداث كلها في الوقت نفسه، أو كما على حلول الخ

يحدث كل منها في تتابع زمني ويختص البعد التكويني لتنظيم المنهج باالرتباطات 

التعليمية ذات العالقة بالموضوعات الخاصة أو مقرر، ويختص البعد الثاني بما يأتي 

بعد الموضوعات الخاصة أو المقرر.
(14)

  

: ةالرؤيـ   

وذلك من خالل االرتقاء بالمعارف التربوية المختلفة وتسخيرها لخدمة المجتمع.  

 العملو
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من  ، وبخاصٍة في التعليم الجامعي والعالي.كافة المستويات في على تطوير المناهج

بين  واالنفتاحالتواصل  ة بشرية مستدامة للمجتمع تعمل علىأجل تحقيق تنمي

الرؤية كون مهنة التدريس الجامعي مهنة سريعة التطور في وتستند هذه ،  المجتمعات

به األستاذ الجامعي في تنمية  الذي يحظى الدور لمجال المعرفي والتقني, إضافة إلىا

مما يجعله متميزا  في خططه التعليمية  التعلم الذاتي ورح اإلبداع والعمل الجماعي

                            وجودة أدائه في إنجاح العملية التعليمية.

الدراسية بالجامعات من خالل  المقرراتونظرا  لعدم وجود من يقوم  بمراجعة   

لجان مركزية لضمان جودتها , يحاول مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات 

.ويرى  الدراسية المقرراتتوصيف متابعة  لتدريبية القيام باإلشراف علىالتعليمية وا

تكمن في عدم تكثيف الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس أو الباحث أن المشكلة 

رق جودة البرامج وط سات التعليمية مما يؤثر سلبا  علىلمنسقي الجودة بالمؤس

                                                       .وأساليب تنفيذها بالطرق المثلى

مهنية في ليبيا طيلة األربعة عقود الماضية و المتتبع للعملية التربوية والتدريبية ال 

يجد أنها يغلب عليها ما يلي
:-(15)  

إسناد األمر لغير أهله من ذوي االختصاص في مجال إعداد خطط للبرامج والمناهج .1

 التربوية.

لتطوير المناهج وفق التجار   عدم االستفادة من تجار  ونماذي التطوير العلمية.2

في مجال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة التنمية في مختلف مناحي  العالمية

 الحياة.

أجريت الكثير من الخطوات العشوائية تحت إطار تطوير المناهج، وهي عبارة عن .3

إلى األضعف في اإلعداد  استبدال المقررات بصورة متالحقة كان في أغلبها تحويال  

                  بالحياة. ي المعاشد عن الواقع البيئوالمحتوى والبع

 الدراسات السابقة

(1999دراسة طعمية )
(16)

تعلويم العوام " وهودفت  الدراسوة بعنوان "العولمة ومناهج ال 

تحووديات العولمووة،  أمووامالتعلوويم العووام  فوويتقووديم تصووور لوودور المنوواهج الدراسووية  إلووى

وتناولووت عوودة محوواور موون بينهووا محووور المنوواهج الدراسووية والعولمووة، وموون أهووم  نتووائج 
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الدراسة  تحليل المنهج وتقويمه، وتقديم قائمة مقترحة على ضوئها  تم صوياغة معوايير 

 التقويم.

(2014دراسة بالحاج ) 
(17)

نماذي من التوجهات العالمية في تطوير المناهج وطرائق  

تدريسال  

التعرف على معنى التطوير وعالقته ببعض المصطلحات التربوية, وهدفت إلي 

التعرف على أهم نماذي التطوير العالمية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 

 إيجاد أعضاء هيئة تدريب قادرين الدراسة:االستفادة من التجار  العالمية من خالل

على تطوير المناهج,العمل علي إيجاد إدارة تختص بتطوير المناهج تعمل جاهدة على 

 االطالع والتعرف على أهم التطورات في المناهج في مختلف دول العالم.

(2014دراسةةة الةة,يب وعبةةدو)
 (18)

لعالميووة فووي تطوووير المنوواهج بعنوووان "التوجهووات ا

 وطرائق

التدريس
 "

س الحديثة لتطوير المناهج ستجاهات واألالتعرف على أهم اال وهدفت إلى

 قوطرائ

تطوير المناهج وطرائق  فيتسهم  التيهم التقنيات الحديثة التعرف على أ , التدريس

 التدريس

غبات المتعلمين، شرة برتكون المناهج ذات عالقة مبا أن  :ومن أهم نتائج الدراسة.

 مع ضرورة

 فيعملية تصميم المناهج, وأن يبنى المنهج على حقائق موجودة  في  شركهمإ

 المجتمع وذات

التوازن  بين البيئة  عالقة مباشرة بالعملية التربوية, و أن تعمل المناهج على تحقيق

 االجتماعية

 والحاضر والمستقبل. الماضيالمباشرة للمتعلم و البيئة العالمية واتجاهات 

(2014القاسم)مبروكة أبو  دراسة
(19)

المنواهج المدرسوية لمرحلوة التعلويم األساسوي " ,

التعوورف علووى  وهوودفت الدراسووة إلووى بووين الحداثووة والتجديوود موون وجهووة نظوور المعلمووين"

معلمووي مرحلووة ي المنوواهج المدرسووية موون وجهووة نظوور جوانووب القوووة ونقوواط الضووعف فوو

التعلوويم األساسووي,التعرف علووى الخطووة المتبعووة فووي تووأليف المنوواهج المدرسووية، وإعووداد 
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 موؤلفي المنواهجل عدم وجوود خبورة كافيوة :الدراسة نتائجومن أهم واإلخراي. المحتوى،

المنواهج الدراسوية  محتوياتأن  , إضافة  إلىمؤهلينالغير من  الدراسية المناهجإلعداد 

 في بعض المواد. لتقدم المعرفيلتها اكبمع األهداف المعلنة للمادة وموغير مترابطة 

تصور لتطوير المناهج الجامعية   

والمتمثل في ما الرؤية المقترحة وفق معايير الجودة  : التساؤل الثالث لإلجابة عن

 ؟لتحديث المناهج وآفاق تطويرها

التساؤل من خالل التعريف بعملية التطوير التي تتم بطريقتين  تم اإلجابة عن     

مع المكونات  ال تتمشى أحياناالحذف أو اإلضافة , أو بتقليد تجار  أخرى  :إحداهما

 كثرة النماذي في المجال التربوي ية والسياسية للمجتمع, إضافة  إلىالثقافية واالجتماع

لذي وا نموذج تايلورر المناهج من بينها مكن االستفادة منها في عملية تطويوالتي ي

 تي:يرتكز علي اآل

 :هداف الرئيسة األ.1

األهداف  و , والمادة الدراسية,تحديد األغراضوالتي تتمثل في  التي ينبغي تحقيقها

 التربوية.

  .التي يمكن التزود بها للمساعدة على تحصيل هذه األهداف  :الخبرات التربوية.2

 :طبقا لثالثة معاييرتنظيم هذه الخبرات التربوية .3

 لعناصر المنهج.  من خالل الترابط األفقيالتكامل و ,التتابع,االستمرارية 

    قد تحققت؟ األهدافكانت هذه إذا ما  .4

 نقاط أساسية, وهي: يتكون من أربع نموذج تايلوروبهذا نجد أن 

- 

 المحتوى.-

 التنظيم.-

 التقويم.-
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 الذي يرتكز على اآلتي: نموذج تانر 

 الفلسفة أساس تستند إليه عناصر المنهج األربعة , وهي:

 األهداف.-

 المادة الدراسية.-

 الطريقة والتنظيم.-

 التقويم.-

أنه لم يسلم من أوجه  من ه إلى حد كبير نموذي تايلور , بالرغموهذا النموذي يشب   

النقد , والمتمثلة في ترك التقويم إلى المراحل األخيرة, في حين ينبغي أن يكون التقويم 

 في كل مرحلة من مراحله.

 :وهناك معايير يجب مراعاتها عند التخطيط للمنهج

 الواقعية أي ينطلق من الواقع في ضوء مطالب المجتمع.-1

 ترتيب الحاجات والمشكالت وفقا  ألهميتها. الترتيب بمعنى-2

 الشمولية وذلك أن تشمل جميع  جوانب التلميذ واألنشطة المصاحبة.-3

 التكامل بحيث يشمل كل الخبرات ومحتوى المشروعات.-4

 االستمرارية بقصد التطوير والتجديد.-5

 الرؤية المقترحة لتحديث وتطوير المناهج الجامعية 

متفق عليها في تطوير المناهج التعليمية في مختلف المراحل  هناك عدة خطوات     

بعض النماذي المعمول بها في عملية  ليمية, ومن خالل اطالع الباحث علىالتع

 :اآلتيةالتطوير يقترح أن تتم عملية التطوير وفق المسارات 

 أكاديمية(.و –تقنية  – ةمسار البرامج التعليمية )مهني.1

( ألعضاء هيئة التدريس  التدريبية.مسار التعلم المستمر من خالل ) الدورات 2

 .التعليمية لمواكبة تطورات المناهج

ر المستمر ) للمناهج الجامعية( من خالل التعاون مع المؤسسات ي.مسار التطو3

 والقطاعات المختلفة في المجتمع ذات العالقة بالبرامج التعليمية.

جودة التخطيط للمناهج الجامعية وآفاق تطويرها

العدد الثالث عشر مارس 2019ممجلة كليـات التربيــة 11



د المناهج الخبرة واالختصاص في مجال إعدا يل لجان من ذويإلي تشك إضافة     

 تي:وتطويرها مع مراعاة اآل

 .تقديم أهداف البرنامج التعليمي المقترح لتطوير المنهج.1

 ذات العالقة. بالبرامج.عالقة البرنامج المقترح 2

 .الموارد البشرية الالزمة إلنجاح البرنامج. 3

انية . تحديد الفترة الزم4  من خطوات تصميم البرنامج. الالزمة لتنفيذ البرنامج بدء 

يجب أن تبدأ من الكليات والتي تمثلها األقسام  التطويرأن عملية  ويرى الباحث    

الدراسية, وتحديد محتواها وأساليب تطبيقها  المقرراتالعلمية من خالل توصيف 

 :اآلتيةاألمور  بإتباعوذلك ،  ها ,والفترة الزمنية المحددة لهاوتقويم

 للبرنامج.  اإلستراتيجية.الخطة 1

 .عملية تنفيذ البرنامج.2

 .عملية تقويم البرنامج.3

 : العمل علي إيجاد آلية تتمثل في من خالل

والمرجع األول لتصميم  ولةالمسؤالجهة  . اإلدارات المختصة بالمناهج 1

الخبرة  يمن ذو ينيوالفنلغرض المتابعة والمراجعة من الخبراء  وتطوير المناهج

 واالختصاص في المجال.

.تشكيل لجان مختصة بتطوير المناهج ومتابعتها واالستفادة من الخبرات العربية 2

 : تطوير المناهجوالعالمية في 

 ..وجود لجان استشارية تشكل من الكليات ذات العالقة بالبرنامج وفق التخصص3

 ر المناهج.يالعالمية في مجال تطو االتجاهاتمسايرة  .4

 من ثم يتم تقييمه ومراجعته.و.التجريب للبرنامج فترة ال تزيد عن ستة أشهر 5

 المخرجات النهائية للبرنامج. وهي المرحلة النهائية للتأكد من .عملية التقويم6

ونظرا  لقلة خبرة بعض أعضاء هيئة التدريس , والسيما في مجال التخطيط للمناهج    

الجامعية بسبب حداثتهم بالتدريس الجامعي, ونقص الدورات التدريبية في هذا المجال, 
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إضافة إلى نقص الدراسات واألبحاث بشأن الخطط التعليمية أدى إلى التذبذ  في 

 اآلراء واالتجاهات بهذا الخصوص. 

الخطوات يجب أن تمر بسلسلة من  عملية التطوير للمناهجويرى الباحث أن نجاح 

 وهى: الرئيسة

 .أسس التخطيط للمنهج والتي تتمثل في:1

 –األساليب واإلجراءات  –محتوى المنهج  –الخبرات التربوية  –تحديد األهداف -

 االتجاهات الحديثة في مجال المناهج.و –التصورات المستقبلية 

 خطوات األساسية لتنفيذ المنهج والتي تتمثل في اآلتي:.ال2

 تحديد كيفية تالفي العيو .و –تحديد العيو  الحالية للمنهج  –تحديد الحاجات -

 .وضع الخطة التجريبية للمنهج من خالل:3

 –تحديد الجهة التدريسية )المنفذة(  –شرافية الجهة اإلتحديد  –تحديد الفترة الزمنية -

 مرحلة التعميم.و –يم عملية التقو

 .عملية التقويم للمنهج من خالل:4

العمليات التعليمية )  –المخططين  –المشرفين  –المتعلمين  –أراء األساتذة -

 اإلدارة(.و التعليم,التعلم,

فإذا كانت عملية التخطيط للمناهج الجامعية مرتبطة  ارتباطا  وثيقا  باالتجاهات الحديثة  

بتطوير المناهج, فيجب أن نضع في اعتبارنا تلك التغيرات المؤثرة والمتوقعة المواكبة 

رائهم والتجديدات بأشكالها المختلفة, وآراء الطال  من خالل استطالع آلتلك التغيرات 

أثيرات إيجابية.لما له من ت

 التوصيات:

 أن تتوافق برامج تطوير المناهج مع متطلبات المجتمع.-1

 .وفقا للتجار  العربية والعالمية إعادة النظر في برامج تطوير المناهج الجامعية -2

لالرتقوواء بمسووتوى ضوورورة التعوواون المسووتمر مووع المؤسسووات التربويووة المختلفووة  -3

 أسس علمية سليمة. المناهج وتطويرها على
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اإلشووراف علووى فووي عمليووة الخبوورة واالختصوواص  ذوي ضوورورة تكليووف لجووان موون -4

 .بالجامعات الليبية وفق التخصصات مفردات المقررات الدراسية المختلفة

ة فووي تطوووير يووجهووات العالموبخصوووص التعقوود النوودوات والمحاضوورات الدوريووة  -5

 المناهج واألخذ بها. 

 راء عينوة ممثلوة لتالفويمنواهج مون خوالل اسوتطالع آتطوير ال مشاركة الطال  في -6

    من المنهج. االقصور باعتبارهم جزء  
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 : الهوامش
 األولىالمناهج وطرق التدريس (،الطبعة  فيمحمد السيد على )اتجاهات وتطبيقات جديدة -1

 .210،ص2011

اإلسالمية في ضوء معايير الجودة, رسالة إياد الدجني, واقع التخطيط اإلستراتيجي في الجامعة -2

 7-3,ص 2006ماجستير غر منشورة, كلية اإلدارة التربوية, الجامعة اإلسالمية,غزة,

 يزينب الذيب,نعيمة عبدو,التوجهات العالمية في تطوير المناهج وطرائق التدريس, المؤتمر العلم -3

2014أبريل  24|23التربيةالزتوية,كلية األول  

,كلية التربية األولعمر, التخطيط االستراتيجي إلعداد المعلم, المؤتمر العلمي  أمحمديم عبد الحك-4

 .م2014أبريل  24|23الزاوية 

 المرجع السابق.-5

 2010تطوير المنهج من منظور االتجاه المعاصر ،مؤسسة حوس الدولية ، ,على محمد السيد  -6

 79،ص

والتعلم النظرية والتطبيق ،عالم الكتب الحديث فراس السليتى ، استراتيجيات التعليم  -7

 88،ص2009،

ياسر محمد محجو , تحديث معايير ضمان جودة التعليم العالي وأثره في تطوير أنظمته  -8

ومخرجاته التعليمية بالوطن العربي, المؤتمر العربي الثاني لضمان جودة التعليم العالي,األردن, 

 .529,ص2012

 بدو, المرجع السابق.زينب الذيب, نعيمة ع9

محمود مساد، وآخرون: المدرسة األردنية وتحديات القرن الحادي والعشرين، عمان، المؤّسسة  -10

 95,ص1999العربية للنشر، 

سالم حسن هيكل، تربية وتنشئة الفرد في إطار متوازن بوين ثقافوة مجتمعوه واالحتكواك بالثقافوات  -11

المجتمعيوة األخورى، دراسوة مفاهيميووة تحليليوة، نودوة التنشوئة االجتماعيووة ومواجهوة التحوديات الثقافيووة 

، أكتوووبر، ميةاإلسووالفووي القوورن المقبوول، رابطووة الجامعووات  اإلسووالميةواالجتماعيووة التووي تواجووه األمووة 

 .233, ص1998العريش,

المؤتمر  ,تطوير برامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء متطلبات العصر ,أبريكسميرة -12

 .م2014أبريل  24|23,كلية التربية الزاوية األولالعلمي 

مجوودي عزيووز إبووراهيم، تنظيمووات حديثووة للمنوواهج التربويووة، دعوووة لتعلوويم جديوود يواكووب المعرفووة  -13

 .44ص ,2003القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية، ,وعصر المعلومات 

,القاهرة : عالم الكتب،  2كوثر كوجك، اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، ط -14

 .25,,ص2001

 , نماذي من التوجهات العالمية في تطوير المناهج وطرائق التدريس, علي البشير بالحاي, -15
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