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التعريف اإلجرايئاملصطلح

 النظام النوعي

نظــام تعليمــي مقــرح يعمــل عــى ربــط مكونــات العمليــة التعليميــة ليســتحدث منهــا منــاذج يســتدخلها النظــام 

ضمــن عملياتــه ، يتأثــر مــن خاللهــا ســلم النظــام التعليمــي ليكــون أكــر مرونــة فيقــدم ترسيعــا وإضافــة يف ذات 

الوقــت ، تختــزل فيــه ســنوات الدراســة إىل عــر ســنوات تكــون مبثابــة الترسيــع للطالــب املتقــن ، وتضــاف فيــه ثــالث 

ســنوات ملعــاودة إتقــان التعلــم للطالــب غــر املتقــن ، تقــدم كل ســنة مــن ســنوات إتقــان التعلــم بعــد كل حزمــة 

ــع  ــار مركــزي محــي املرجــع يقــرر ترسي ــر والخاضعــة الختب مــن الســنوات الدراســية املتجانســة يف العمــر واملعاي

الطالــب أو إبطــاءه . 

هو الوقت الذي ميارس فيه الطالب نشاطا أو تقوميا دون تدخل من املعلم ليقيس إتقان تعلمه .وقت التعلم  

هو الوقت املخصص للتدريس التصحيحي املبني عى نتائج التقويم التكويني ملعالجة الخربات غر املكتسبة .دعم التعلم

جميع الخربات الواردة يف املقرر الدرايس .املنهج املقصود 

جميع خربات املقرر الدرايس التي تناولها املعلم بالرح واإليضاح .املنهج املنفذ 

 جميع خربات املقرر الدرايس التي أتقنها الطالب وفقا ألدوات التقويم .املنهج املكتسب 

التقويم 
 العملية املنظمة التي يتم التعرف من خاللها عى مدى تحقق أهداف منظومة التعليم ، وله عدة أنواع أبرزها 

املستمر ) التكويني ( ، والختامي ) النهايئ ( .

التعريفات والتوصيفات اإلجرائية  
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   تتمحــور حلقــة النقــاش حــول صياغــة رؤيــة مهنيــة تجــاه عمليــات النظــام 

التعليمــي مــن خــالل الركيــز عــى بعــض محــاوره الحيويــة : كالتقويــم ودعــم 

التعلــم واختــزال املقــرر وترسيــع الفئــات املتميــزة ودعــم الفئــات منخفضــة 

اإلنجــاز ، واقــراح مجموعــة مــن السياســات واآلليــات التــي تســهم يف تحديــث 

النظــام التعليمــي وتجويــد مخرجاتــه. 

ملخص حلقة النقاش :
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1-ضعــف مخرجــات التعليــم ومــا يفرضــه مــن إعــادة املوازنــة يف اإلثــراء املعــريف بــن 

الكــم والنــوع .

2-رضورة استثامر أوقات التعلم املخصصة للطالب عرب إيجاد مسارات متكينية .

3-أهمية اإلفادة من نتائج التقويم التكويني للمعالجة والدعم .

ــي  ــام التعليم ــلم النظ ــالل س ــن خ ــب م ــة للطال ــرص تحفيزي ــم ف ــة إىل تقدي 4-الحاج

تســتقطب دعــم األرسة واملجتمــع .

منطلقات حلقة النقاش:

ـائـج
ـنـت

ال
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الهدف العام :     
   بحث فرص تحسين أداء النظام التعليمي وتجويد مخرجاته 

األهداف التفصيلية :
1-استعراض االتجاهات الحديثة يف متكن التعلم .

2-بناء تصور آلليات دعم التعلم للفئات منخفضة اإلنجاز .

3-اقراح املعالجات الضابطة لعمليات التقويم .

4-استجالء اآلراء حول االختزال النسبي للمقررات الدراسية  .

5-تقديم منوذج ) النظام النوعي ( وعرضه للمناقشة .

األهداف :
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1-التناول العلمي لقضايا التعليم والتعلم عى نحو يسهم يف انتخاب الطرح املناسب .

2-اقراح االجراءات الضابطة لعمليات التقويم وسبل اإلفادة من نتائجه . 

3 -تنوع الخيارات املقرحة ملعالجة آلية دعم التعلم للفئات منخفضة اإلنجاز .

4-تقديم النامذج التحسينية لسلم النظام التعليمي .

النتائج املتوقعة :
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 إن مشــكالت التعليــم يكمــن جوهرهــا يف مخرجاتــه ، و تكمــن حلولــه يف أنظمتــه وعملياتــه ، 

و حــن ترتكــز مروعــات التطويــر بشــكل مبــارش عــى تجويــد مخرجــات التعليــم ، و تجعلهــا 

هدفهــا الرئيــس يف كل مقاربــات التطويــر ؛ فــإن ذلــك يعكــس إرادة النظــام التعليمــي وخطــوه 

الجــاد نحــو التحســن . 

ــي  ــاز العلم ــل واإلنج ــاً يف مســتويات التحصي ــاً ملحوظ ــل تواضع ــذا الســياق يجــد املتأم  ويف ه

للعديــد مــن الطــالب و الطالبــات ؛ و عــدم مقدرتهــم كفايــة عــى إتقــان الخــربات التــي تزخــر 

بهــا املناهــج الدراســية ، مــام ينعكــس عــى كفــاءة النظــام الداخليــة والخارجيــة ، وقلــة فــرص 

املنافســة بالطالــب محليــا ودوليــا ، يقابلهــا يف املدخــالت تضخــم يف معــدالت اإلنفــاق والــرف 

عــى التعليــم ، وعــى مســتوى العمليــات تزدحــم املامرســات وتتفــاوت داخــل املوقــف الصفــي 

والبيئــة التعليميــة ، مــام يجعــل الناقــد املنصــف يحتــار أيــن يضــع املســؤولية بشــكل مبــارش يف 

ظــل زخــم املتغــرات التــي يعــج بهــا النظــام التعليمــي .

 مدخل :
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ــة ،  ــذه القضي ــاول ه ــة يف تن ــي مختلف ــات مناح ــد املخرج ــة إىل تجوي ــن الرامي ــاوالت التحس ــت مح  نح

فالبعــض منهــا وجــد أن املســؤولية تقــع عــى املنهــج الــدرايس ونوعيــة املنتــج املقــدم للطالــب ، و األخــرى 

ــب وضعــف  ــب الطال ــت مــن نصي ــة كان ــس ، والثالث ــه هــو الســبب الرئي ــم وضعــف تأهيل رأت أن املعل

ــب  ــج والحقائ ــن الربام ــة م ــا كتل ــت عنه ــا فانبثق ــة يف اتجاهه ــت كل معالج ــم ، فانطلق ــه للتعل دافعيت

ــم  ــة التعلي ــن قيم ــي م ــي تع ــة الت ــات املطروح ــن التوصي ــيال م ــا س ــتمطرت أقالمه ــات  ، واس واملروع

وتجــود مخرجاتــه ، وتكونــت فجــوة بــن هــذه املعالجــات وبــن مــا يحــدث داخــل الفصــول ، إذ وقــف 

ــة . ــاوب األدوار مــع نفســه بــن متهــم وضحي ــم ، الــذي هــو أيضــا يتن ــد املعل جلهــا رهينــة يف ي

ــا  ــم تناوله ــب ( و يت ــم ، الطال ــج ، املعل ــة  ) املنه ــة التعليمي ــات العملي ــا مكون ــع مع  ولكــن حــن تجتم

بشــكل كي وعــرب ربــط تكامــي ، بغيــة التعــرف عــى الخيــارات املمكنــة التــي تدعــم النظــام التعليمــي يف 

ســبيل تطويــر مخرجاتــه ، وتبلــور عــى شــكل منــاذج ال توصيــات ، فــإن مكتســبات هــذه الرؤيــة الشــاملة 

ســتحقق فارقــاً يحســب لصالــح النظــام

 التشخيص :
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مــام يزيــد األمــر صعوبــة أن معالجــة أنظمــة التعليــم ؛عمليــة غــر مكتملــة بطبيعتهــا ، إذ    

تخضــع للتطويــر املســتمر املنبثــق عــن منطلقاتــه العلميــة و إطاراتــه املرجعيــة ، وعــرب محــاكاة 

النــامذج الناجحــة التــي كانــت نتــاج أعــوام مــن التقييــم والفلــرة ، وهــذا الحــراك مشــاهد يف 

أدبيــات الطــرح العلمــي ، ويف ســياق حركــة املعايــر واملســاءلة التــي انتهجتهــا بعــض األنظمــة 

املعــارصة .

ــح  ــج املقصــود ، و أصب ــر املنه ــداً واســعاً يف تطوي ــم جه ــت وزارة التعلي ــا بذل        ومحلي

الوقــت ســانحاً لفحــص مامرســات املعلمــن حــول املنهــج املنفــذ ، وال يــزال الحلــم قامئــا لــرى 

ــود  ــج املقص ــن املنه ــة ب ــب ، فاملواءم ــج املكتس ــن املنه ــتمرار ع ــون باس ــف يرجم ــالب كي الط

وبــن املكتســب ؛ ال تكــون مــن طــرف واحــد ، بــل البــد أن تتضافــر املحــكات يف تقويــم املنتــج 

ــغيله . ــات تش ــر يف عملي ــادة النظ ــي وإع التعليم

 طبيعة العملية التعليمية : 
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 إن جــودة التعليــم ال تتضــح مــن خــالل كميــة أو نوعيــة املناهــج الدراســية املقدمــة للطالب 

ــا فــإن مــا  ــة التــي اكتســبها مــن هــذه املناهــج ، ومــن هن ؛ بــل مبقــدار الخــربات التعليمي

يعــي مــن قيمــة التعليــم هــو زيــادة فــرص التعلــم املتكافئــة بــن الطــالب ، و إفســاح املجال 

أمامهــم ليأخــذوا وقتهــم يف التعلــم اكتســابا و اســتدعاء ، ويقــود إىل التعــرف عــى االتجاهات 

واملقرحــات التــي تســاعد النظــام عــى توفــر وقــت للتعلــم وليــس فقــط للتعليــم ، يجــد 

فيــه الطالــب فرصتــه للتعبــر عــن الخــربات التــي اكتســبها ، ويجــد النظــام التعليمــي فرصتــه 

ــب أو ترفيعــه  ــاء الطال ــا إبق ــب عليه ــي يرت ــم الت ــات التقوي ــط عملي ــر وضب أيضــا يف تحري

بــن الصفــوف واملراحــل ، وتحســس مكامــن الضعــف التــي أحدثــت رشخــا يف جــدار النظــام 

التعليمــي ؛ اســتطاعت أن تتســلل منــه فئــات مــن الطــالب عــرب الرفيــع الهــش بــن املراحــل  

ــه  ــن حلقات ــه عــى ســلم النظــام التعليمــي فأحــدث فجــوة ب ــذي انعكــس برمت ــر ال ، األم

أضعفــت متاســكه و لحمتــه .

 التحسني املقرتح : 
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املحور األول : زيادة وقت التعلم 
ــة والجوهــر النفيــس ، وال  ــم ، وهــو الســلعة الثمين ــة باتجــاه التعل ــة الزمني  الوقــت هــو الرحل

ميكــن للتعلــم أن يحــدث بــال وقــت ، والعالقــة بــن الوقــت والتعلــم عالقــة موجبــة ، ولكــن هــل 

هــذه العالقــة املوجبــة : بســيطة أم متوســطة أم قويــة ؟

 إن الوقــت ملــك مشــاع داخــل نظــام التعليــم ، تســتخدمه املدرســة ويســتخدمه املعلــم 

ــام  ــة في ــع ، خاص ــة التوزي ــة وطريق ــكلة يف املحاصص ــن املش ــن تكم ــب ، لك ــتخدمه الطال ويس

يتعلــق بوقــت الطالــب ، أو مــا يســمى علميــا بوقــت التعلــم وهــو مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه 

ــة يؤديهــا مبســتوى عــال مــن النجــاح ، كمامرســة أنشــطة أو تقييــامت  الطالــب يف مهــام علمي

ــه  ــره ل ــب يوف ــم ، فهــو وقــت مســتقطع للطال ، تعكــس جــودة تعلمــه دون تدخــل مــن املعل

النظــام .

ــة ، وأن  ــة قوي ــة موجب ــل عالق ــم يحم ــت التعل ــأن وق ــوحات ب ــات واملس ــا الدراس ــد أفادتن  لق

األنظمــة التعليميــة املعــارصة التــي أغرقــت يف وقــت املدرســة ، واألخــرى التــي أغدقــت يف وقــت 
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التعليــم ) التدريــس ( ، مل تتمكــن مــن خــالل نتائــج االختبــارات الدوليــة أن تتقــدم عــى أنظمــة 

أخــرى أولــت وقتــا للتعلــم بشــكل واضــح .

املهمة املطلوبة يف هذا املحور : 

 تصميم منوذج لتطبيق وقت التعلم ، يراعى فيه ما ييل :

 1 / تخصيص وقت مقدر ومستقطع داخل الحصة و اليوم و األسبوع .

 2 / اقرتاح نظام يضمن تحقيق وقت التعلم .

 3 / توصيف لألدوات املستخدمة يف وقت التعلم .
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املحور الثاني : دعم التعلم املبني على نتائج التقويم  :
  إن الفــوارق بــن أنــواع التقويــم تحــدد بحســب العمليــات التــي يفرضهــا كل نــوع ، وتوضــح 

األدبيــات أن التقويــم منــه مــا هــو لتحقيــق التعلــم كاملســتمر والتكوينــي ، ومنــه مــا هــو للتحقق 

مــن التعلــم كالنهــايئ أو الختامــي ، لكــن املتأمــل يف طبيعــة مامرســات التقويــم يجدهــا تقتــر 

يف عمومهــا عــى غــرض التحقــق مــن التعلــم ، فــال مــكان واضــح للمعالجــة والدعــم املبنيــة عــى 

نتائــج التقويــم، بــل إن خطــة توزيــع املقــرر لــدى املعلــم ترتصــف فيهــا الــدروس عــرب تسلســل 

زمنــي يتنــاوب فيــه التدريــس والتقويــم وال مــكان لعمليــات املعالجــة والدعــم . 

  إن فــرص التعلــم حــن تكــون متكافئــة وســانحة لــكل طالــب ؛ فــإن التعلــم حتــام ســيحدث ، 

فــكل طالــب يك يتعلــم بحاجــة إىل أمريــن : وقــت ودعــم ، ومــا يحتاجــه نظامنــا التعليمــي هــو 

تعزيــز الدعــم املبنــي عــى نتائــج التقويــم ، ومنــح الطالــب هــذا الوقــت والدعــم .
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املهمة املطلوبة يف هذا املحور : 

 تصميم منوذج لتطبيق الدعم املبني عىل نتائج التقويم ، يراعى فيه ما ييل :

1 / اقرتاح آلية تحديد الخربات غري املكتسبة التي أوضحتها نتائج التقويم .   

ــري  ــربات غ ــة الخ ــي ، ملعالج ــس التصحيح ــص للتدري ــت املخص ــن الوق ــور ع ــم تص 2 / تقدي

ــارشة . ــم مب ــرتة التقوي ــد ف ــبة بع املكتس

3 / توصيف االسرتاتيجيات املناسبة لدعم التعلم يف التدريس التصحيحي .
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املحور الثالث : االختزال النسبي للمقرر الدراسي :
 يعــد املقــرر الــدرايس مــن أكــر العوامــل املؤثــرة يف تحصيــل الطــالب ، وجــزء حيــوي مــن أجــزاء املنهــج 

الربــوي ، ولــه مــع متغــر الوقــت عالقــة موجبــة، لكــن املشــكلة تبــدأ بالتشــكل إذا علمنــا أن التــواؤم بــن 

املنهــج املقصــود واملنهــج املنفــذ ال يحــدث غالبــا ، مبعنــى أن مثــة تبايــن بــن مــا ينبغــي تدريســه مــن املقــرر 

الــدرايس الــذي تــم إعــداده رســميا ) املنهــج املقصــود ( وبــن مــا يتــم تغطيتــه والركيــز عليــه فعليــا مــن 

قبــل املعلمــن ) املنهــج  املنفــذ ( ، فاملعلمــون لديهــم قــرارات مســتقلة وخاصــة ؛ فيــام يتعلــق مبــا هــو مهــم 

ومــا يجــب الركيــز عليــه مــن املقــرر الــدرايس .

يفــرض مصممــو املناهــج أن الخــربات التــي تضمنتهــا املقــررات الدراســية ؛ متوامئــة مــع الوقــت املخصــص 

ــدأ املشــكلة ! فحــن تكــون  ــا تب ــا ،  وهن ــا نســبيا ومتوســطا عاملي ــم ، كــام أن للمــواد الدراســية وزن للتعلي

ــم متغــرا ! ، نظــرا لتفــاوت اكتســاب  ــا أيضــا ، ســيصبح التعل ــا ثابت ــة ، ويكــون وقــت تعلمه ــر ثابت املعاي

الطــالب للخــربات املســتهدفة ، ولطبيعــة ارتبــاط املعايــر ببعضهــا ، ومــا يرتــب عــى عــدم اكتســاب البعــض 

ــا  ــك أن أجــزاء الحصــة تتخلله ــم ،أضــف إىل ذل ــات التعل ــام يســمى مبتطلب ــا اآلخــر ؛ في ــٍر لبعضه ــن تأث م

ــابات  ــن حس ــون ضم ــل إىل 30 % ، ال يك ــد يص ــا ق ــتهلك وقت ــاطية ، تس ــة ونش ــة وإداري ــراءات ضبطي إج

املعايــر . 
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 لــذا نحــت بعــض االتجاهــات الحديثــة إىل تقليــل وقــت التعليــم وزيــادة وقــت التعلــم  مــن خــالل تقليــل 

كثافــة املقــرر ، فيــام يعــرف مببــادرة : تعليــم أقــل وتعلــم أكــر ) TLLM ( ، ومــام يعــي مــن أهميــة هــذا 

اإلتجــاه ؛ أنــه يراعــي مســألة متكــن التعلــم وإعطــاء الطالــب فرصتــه يف الدعــم ويف اإلثــراء ؛ املبنيــة عــى 

نتائــج التقويــم ، وهــو مــا تحتاجــه أنظمــة التعليــم .

 املهمة املطلوبة يف هذا املحور : 

ــار  ــع اعتب ــم ، م ــرص التعل ــادة ف ــة وزي ــررات الدراســية ، إلحــداث املواءم ــزال املق ــة اخت  دراســة إمكاني

ــة : ــاط التالي النق

1 / هل تعاين فعليا بعض املقررات من الكثافة ، وما التناول املناسب لهذا املوضوع ؟   

2 / فيام يتعلق باكتساب الخربات ، هل راعت املقررات الدراسية وقت التعلم ، و وقت الدعم ؟

3/ كيف ميكن تطبيق مبادرة تعليم أقل و تعلم أكرث  ؟
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املحور الرابع : ) النظام النوعي ( نموذج مقرتح  :
ــو  ــل النم ــاة مراح ــام : مراع ــن ه ــن رئيس ــى بعدي ــي ع ــام تعليم ــلم يف أي نظ ــز الس  يرتك

ــم  ــن هــام : ضــامن جــودة التعلي ــن كبري ــا ، ويحقــق هدف ــوى املناهــج وتنظيامته ، ومحت

وتلبيــة مطالــب املجتمــع ، وليــس مثــة ســلم تعليمي أفضــل ، فاالختــالف يف نوعيتــه وإمكانية 

ــل  ــذي ظ ــت ال ــي الوق ــة ، فف ــة وتنموي ــرات تعليمي ــه متغ ــي ؛ تفرض ــر منطق ــره أم تطوي

التعليــم االبتــدايئ هــو بدايــة التعليــم األســايس ، انتــرت اتجاهــات عامليــة بإلحــاق التعليــم 

املبكــر ) ريــاض األطفــال ( ضمــن ســلم التعليــم األســايس .

ــاور  ــتها املح ــي ناقش ــلم التعليم ــول الس ــة ح ــي رؤي ــام النوع ــروع النظ ــدم م ويق  

الســابقة ،  تعتمــد عــى تحقيــق املنهــج املضمــون مــن خــالل إحــداث التكامــل بــن حلقــات 

ــا ،  ــالء خاص ــه إي ــم وتدعيم ــرص التعل ــادة ف ــدأ زي ــويل مب ــة وت ــه التعليمي ــلم ومراحل الس

وتضبــط عمليــات التقويــم كمحــرك رئيــس لتصاعــد الطالــب يف الســلم التعليمــي ، وتفســح 

املـــجال  أمــام مبــدأ ) األداء األمثــل لــكل طالــب ( ليضبــط رسعتــه يف تجــاوز مراحــل الســلم 

ــايل : ــوذج الت ــه النم ــه ، يوضح ــه وإمكانات ــق قدرات وف
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 املهمة املطلوبة يف هذا املحور : 

 دراسة منوذج النظام النوعي املقرتح يف ضوء  النقاط التالية :

 1 / هل استوعب منوذج النظام النوعي منطلقات املرشوع ومحاوره ؟

 2 / هل يؤثر النموذج عىل املناهج الدراسية ؛ فيام يتعلق بالترسيع واإلضافة ؟

 3 / كيف ميكن تطوير النموذج وتقديم تحديثات إضافية للسلم التعليمي ؟


