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نظرا الرتباطها الوثيق بثقافة  ستورد من اخلارجصنع بالداخل، وال ترغم أن املناهج الدراسية كام سبق وتعرفنا من قبل ت

بعض الدول التي ونجاحات جتارب ا، إال أن ذلك ال يمنع من حماولة التعرف عىل وقيم ومعتقدات املجتمع، وتأثرها هب

املايض تقف معنا عىل نفس  خسا البدايسة، لانهسا رغم أهنا كانت يف  املناهج خاصةجمال عامة، وسبقتنا يف جمال التعليم 

: ولعل من أهم هذه الدول. مل نصله نحن بعد وبلغت مستويات متقدمة من النمو االقتصادي والثقايف والرتبوي سبقتنا

فسنحاول معا خالل هسذا املووسوا التعسرف عسىل لذا . وغريها من الدول األخرى...اليابان، كوريا، ماليزيا، الربازيل

  .املالمح العامة لتطوير التعليم واملناهج خاصة يف بعض هذه الدول

 

 

عىل جهود  قامت النهضة التعليمية يف اليابان احلديثة

الدراسات املقارنة بني مناهجها التعليمية ومناهج 

الدول األخرى، ومل تان هذه الدراسات تسعنى 

كذلك  عنتبمحتوى املناهج فحسب، بل 

نه،  بمخرجات هذه املناهج ونوا الفرد الذي تاوِّ

مات شخصيته املنتجة، وحتى بعد أن  ومقوِّ

ما  استحدثت اليابان أساليب تطوير أخرى ملناهجها،

مة  تزال تضع يف اعتبارها مناهج الدول املتقدِّ

األخرى، وتعقد بينها الدراسات املقارنة بشال مستمر، 

مة مناهجها بمناهج دول متقدمة أخرى، فإهنا يف الواقع  لتأخذ عنها األفضل الذي يناسبها، وعندما تقارن الدول املتقدِّ

ى حديث بآخر حديث، وتقنية متقدمة بأخرى متقدمة، هاذا تسعى إىل مقارنة أهداف متطورة بأخرى متطورة، وحمتو

األمر بالنسبة لبيئة عنارص املنهج، ولان األهم يف الدراسات املقارنة هو البحث عن مواقف التميّز لتختار منها، ثم 

 .قبل األخذ هبا أو اإلعراض عنها يف البيئة والثقافة املحلية ختضعها للتجريب
 

 :مقدمااة

 

 :اليابا جتربة : أواًل
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اليابانية اإلرشاف عىل بناء املناهج وتطويرها من خالل جمل  املنساهج، ومسا ينبثسق عنسه مسن  سان، وتتوىلى وزارة الرتبية 

، يتضمن «منهج الدراسة»يصدر كتيِّب عن املجل  بعنوان ويشارك فيها متخصصون وخرباء ومعلِّمون وأولياء أمور، 

تقويم، وحتديد عدد الساعات القياسية الالزمة التنظيم األسايس للمناهج الدراسية، بام يف ذلك املحتوى واألهداف وال

 .لتدري  كل مادة يف كل سنة دراسية

، تقوم كل مدرسة بتوزيع مناهجها ِوفق ما يتالءم مع الظروف اخلاصة بأوواعها وظروف «منهج الدراسة»ويف ووء  

ب عسىل املنطقة التي تعمل يف إطارها، وبام يتناسب مع القدرات واالجتاهات واالستعدادات امل ستقبلية لطالىهبا، ويتوجى

كافة املدارس االبتدائية والثانوية استخدام الاتب التي تم إقرارهسا مسن ِقبسل السوزارة، وتظسل الاتسب املدرسسية سسارية 

ل أو االستخدام ملدة ثالث سنوات عىل األقل قبل أن ت   جمانسًا للطالب يف  مثل هذه الاتب ويتم توزيع .سعاد صياغتهايسعدى

م املر احل اإللزامية، أما طالب املدارس الثانوية العليا ذات الدوام الاامل، فيشرتون كتبهم من ماتبات معيىنة، بينام تسقدى

 .جماًنا للطالىب امللتحقني بوقت جزئي أو برامج املراسلة

ال يف بيئة تعليمية وتربوية تنمية عقول وأبدان األطف»وبالنسبة ملناهج التعليم ما قبل االبتدائي، والتي تستهدف باألساس 

 . الفن -املوسيقى  -اللغة  -الطبيعة  -املجتمع  -الصحة  -: ، فإهنا تتضمن ستة جماالت للدراسة، هي«صاحلة ومالئمة

تزويد الطالب بالتعليم األّويل العام، السذي يناسسب خصسائم نمسوهم ا سسمي »تستهدف مناهج التعليم االبتدائي و

الرتكيز  -غرس روح التفاهم العاملي  -معرفة التقاليد املحلية والقومية  -غرس روح التعاون  -: عىلوالتأكيد « والعقيل

ويشستمل .. القدرة عىل فهم الرياويات، وتقدير املوسيقى، والفسن واألدب -عىل فهم اللغة، والقدرة عىل استخدامها 

م يف الذي )االقتصاد املنزيل  -العلوم  -الرياويات  -تامعية املواد االج -اللغة اليابانية : منهج املدرسة االبتدائية، عىل يقدى

الرتبيسة  -املوسسيقى والرسسم واحلسرف اليدويسة  -دراسسات البيئسة احلياتيسة  -الرتبية البدنية  -( السنتني األخريتني فقا

 . األنشطة اخلاصة -األخالقية 

ا)أما مناهج الثانوية الدنيا  متاسني الطسالىب كسي يصسبحوا مسواطنني نسافعني »، فتسستهدف (أو اإلعدادي التعليم املتوسِّ

 -اللغة اليابانية  -: وفاعلني، يف املجتمع، وإعدادهم الختبار دخول املرحلة الدراسية العليا، وتتضمن املناهج املواد اآلتية

الفنسون  -بيسة الصسحية والبدنيسة الرت -الفنسون ا ميلسة  -املوسسيقى  -العلسوم  -الرياوسيات  -الدراسات االجتامعية 

تسستهدف منساهج املرحلسة  بيسنام. إوافة إىل مواد اختيارية أخسرى..األنشطة االجتامعية -الرتبية األخالقية  -الصناعية 

 .تقديم تعليم متخصم يتالءم مع مستوى نمو الطالىب العقيل والبدين« الثانوية العليا
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مركز تطوير املناهج بوزارة الرتبية بامليزيا  يتوىلى 

مسؤولية صناعة وتطوير املناهج  ميع املدارس 

، ويعتمد املركز يف ذلك عىل األهداف ايف ماليزي

تنمية »والفلسفة الرتبوية الوطنية التي تسعى إىل 

الفرد تنمية متوازنة ومتااملة يف كافة املجاالت 

رس القسسسيم املعرفيسسسة والتأثرييسسسة النفسسسسية، وغسسس

األخالقية لدى الطالىب، وغرس قسيم املواطنسة 

والضمري احلق جتاه الوطن، وإنتاج قوى عاملسة 

بة وماهرة للبالد  ..مدرى

ِممت املناهج إلكساب األطفال املهارات األساسية يف القراءة والاتابة واحلساب، وتنميتهم في التعليم االبتدائي، ص  ف

الل أسلوب التعليم املتمركز حول الطفل، ويشمل ذلك اسرتاتيجيات التعليم والستعّلم جسديسًا وعقليسًا ونفسيسًا من خ

ه نحو العلوم والتانولوجيا مسن خسالل مساد   عة، والتوجى ل عىل طرائق متنوِّ املهسارات »، و«اإلنسسان والبيئسة»التي تسعوِّ

كة  .«املحرِّ

ا دراسة املناهج يف احللقة األوىل من التعليم االهذا  حصسة  54بواقسع ( الصفوف األول والثساين والثالسث)بتدائي وتوزى

حصة أسبوعًيا،  54بواقع ( الصفوف الرابع واخلام  والسادس)دقيقة، بينام يف احللقة الثانية  03أسبوعًيا مدة كل حصة 

م املناهج  التسي  ة املتااملسةالطريقسأو  مدخل التاامل يف ووءويف صفوف التعليم الثانوي بمرحلتيه الدنيا والعليا، تسقدى

تدمج املعارف واملهارات والقيم والنظرية والتطبيق واملنهج واألنشطة املصاحبة للمنهج، من أجل تعزيز وتنمية قدرات »

التفاري، ومتاني الطالىب من إجراء عمليات التحليل والرتكيب والتفسري واملهارات يف استنتاج النتائج وطرح األفاار 

 .«الستخدام السليم للغة املاالويةالبنىاءة واملفيدة وا

اللغة املاالوية واللغة اإلنجليزية والرياويات : مثلمواد أساسية، من التعليم الثانوي وتتضمن املناهج يف املرحلة الدنيا 

افية، والرتبية الفنية والعلوم وا غرافيا والدين اإلسالمي والرتبية األخالقية والرتبية البدنية والصحية، وثمة مواد إوس

 يف املرحلة العليا من التعليم الثانوي، تتواصل املناهج متضمنة ذات املواد األساسسية، ولاسن بينام. تشمل اللغة الصينية

 :ماليزياجتربة : ثانيًا
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واملسواد  ،العلسوم اإلنسسانية: جمموعات، هي 5يف هذه املرحلة، تسصنسىف ومن أخرى بتوّسع أكرب، وثمة مواد اختيارية 

س مادتا ا غرافيا والرتبية الفنية كمواد اختياريسة وسمن وت  ..والدراسات اإلسالمية ،والعلوم ،املهنية والتانولوجيا درى

جمموعة العلوم اإلنسانية، وتتضمن هذه املرحلة أيًضا مادة املهارات احلياتية التي تشتمل عىل عسدد مسن املسواد الفرعيسة 

، وقد وِوعت اشرتاطات ومعسايري يستم بموجبهسا مبادئ املحاسبة والعلوم الزراعية واالقتصاد املنزيل: االختيارية، مثل

 . حتديد املادة االختيارية، بام يضمن حفظ التوازن بني املجموعات االختيارية

 

 

املركزية يف عمله،  نظام يعتسَمد النظام التعليمي الاوري

ومن ثم فإن صسناعة املنساهج ختضسع إلرشاف الدولسة، 

سسدة  ميسسع املسسدارس سسسواء احلاوميسسة أو  وتاسسون موحى

م، 5544ومنذ عسام .. اخلاصة يف عموم مناطق الدولة

ات، اسستهدف خخرهسا بالنسسبة  ت املناهج سبع مرى تغريى

 : للمرحلة االبتدائية

تلفة التي تسسساعدهم تزويد الطالىب باخلربات املخ» -

 . «عىل النمو املتوازن للعقل وا سم

مساعدة الطالىب يف تطوير قابليتهم األساسية للتعّرف عسىل املشساالت، التسي تسواجههم يف احليساة اليوميسة وحلىهسا، » -

سسنهم مسسن التعبسسري عسسن أنفسسسهم ومشسساعرهم وأفاسسارهم بطسسر   تلفسسة  . «وتزويسسدهم بسساخلربات الرتبويسسة التسسي متاِّ

نهم من فهم » -  .«العمل سو  وواقعتزويد الطالىب باخلربات التعليمية، التي تسماِّ

 . «تطوير اجتاهات الطالب لفهم وتقدير ثقافتهم وتراثهم» -

 .«تطوير العادات األساسية الفردية للحياة اليومية، وغرس حب ا ريان والوطن» -

طةكام استهدف   :بالنسبة للمرحلة املتوسِّ

ن الطالب من اكتشاف ماامن طاقاهتم بأنفسهم» -  . «االرتقاء بالنمو املتوازن للعقل وا سم، وتقديم الفرص التي تسماى

نهم » - مساعدة الطالب عىل تنمية مهارات حل املشاالت، الرضورية للتعليم واحلياة اليومية، وتقديم اخلربات التي متاِّ

 .«ة خالىقةمن التعبري عن أفاارهم ومشاعرهم بطريق

 :كوريا اجلنوبيةجتربة : ثالثًا
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العمل الذي  سو متاني الطالب من احلصول عىل املعارف واملهارات، يف  تلف املجاالت، كي يستطيعوا اكتشاف » -

 . «سينتمون إليه يف املستقبل

ن الطالب من االفتخار بثقافتهم وتراثهم» -  . «غرس االجتاهات، التي متاِّ

ة، وطريقة احلياة الديمقراطيةتنمية فهم املبادئ والقيم األساسية للديمقرا» -  .«طية احلرى

 :وبالنسبة للمرحلة الثانوية

 .«مساعدة الطالب عىل تطوير شخصياهتم املتىزنة واملستقلة» -

مساعدة الطالب عىل تنمية قابليتهم واجتاهاهتم للتفاري املنطقي والنقدي واإلبداعي، بام يتواءم مع متطلبات حياهتم » -

 . «تعليمية املستقبليةاليومية، وحياهتم ال

 . «تشجيع الطالب عىل العمل، باجتاه احلفاظ عىل الرتاث، وتطسوير الثقافسة الاوريسة بطريقسة مناسسبة لثقافسة العوملسة» -

 . «مساعدة الطالب لاي ياونوا مسامهني فاعلني، يف بناء وتطوير املجتمع» -

 

 

 

شهد التعليم يف الربازيل خالل العقدين املاويني ثورة حقيقية بدأت من إعادة صناعة املناهج الدراسية، مسستفيدة مسن 

ة دول  التجارب الناجحسة التسي طبِّقست يف ِعسدى

مة، وكان الرتكيز عىل  : متقدِّ

دمسسسج التانولوجيسسسا التعليميسسسة يف العمسسسل  -

 . الرتبوي

 . ةربا املناهج بالبيئات املحلِّي -

التخفيف من كم املقررات الدراسية النظرية  -

دون اإلخسسسالل باملسسسستوى العلمسسسي العسسساملي، 

 .والتوّسع يف األنشطة واملامرسات العملية

إوافة جوانب إثرائية إىل كل مقسرر مراعساة  -

قني من الطالىب  .للمتفوِّ

 .دمج القضايا واملفاهيم العاملية املعارصة باملناهج -

 :الربازيلجتربة : رابعًا
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يات املستقبلية والرسعة يف التقنيات املعلوماتيةاالستجابة للم - ات والتحدِّ  .تغريِّ

االعتامد عىل املهارات املتجددة يف التفاري والبحث واالطالا ومهارات احلياة لتخريج إنسان قادر عسىل التعامسل مسع  -

 .متطلبات العرص

 .اتباا طر  التقويم الشامل املستمر -

والذي يستهدف باألساس إدخال املزيد من « تعليم االحرتام للجميع»ربازيل مرشوا وبالتعاون مع اليونساو، طبىقت ال

تسعزز التسامح والتعليم عىل العيش مًعا داخسل املسدارس، ومسسساافحة التمييسز العنرصسي »التطوير عىل املناهج، بحيث 

ذ املرشوا عىل مرحلتني، تتضمن املرحلة األوىل، «والِعرقي كل املناهج والترشيعات والسياسات  القيام بمراجعة»، وينفى

، بينام يف املرحلة الثانية، يبدأ التطوير الفعيل للمواد التعليمية واملناهج «التعليمية، وحتديد أفضل املامرسات يف هذا املجال

 وبرشساكة بسني..وتوفري أدوات عملية حول كيفية دمج ماافحة التمييز، وتعزيز التسامح يف التعلسيم والاتسب املدرسسية

ووسسع مسسنهج درايس متعسسدد »وزارة الرتبيسسة والتعلسسيم ووزارة التخطسسيا وجامعسسة بسسارا يف الربازيسسل، ثمسسة اجتسساه نحسسو 

  .«التخصصات، يتضمن قضايا التنمية البيئية واالجتامعية واالقتصادية يف منطقة األمازون

 

 

 

يتسم نظام كندا التعليمي بالالمركزية، لذا فإن ثمة قاسمسًا مشرتًكا، تقوم عليه صناعة املنساهج الدراسسية يف املقاطعسات 

الاندي، إىل جانب  الشعبالاندية كافة، يتمثل يف صيانة ِوحدة 

غرس قيم التسامح والرتبية من أجسل السسالم وحقسو  املواطنسة 

وبداية من ..والتوّسع يف مفهوم الرتبية من أجل التنمية املستدامة

ية بتطوير املناهج الدراسية يف ظل 5550عام  م، حدثت نقلة نوعى

السة يف منظومسة التعلسيم،  ع باستخدام اإلنرتنت كوسيلة فعى التوسى

 ،School Netد طبِّق يف هسذا الشسأن مسا يعسرف بمرشسوا وق
مليون دوالر، وطال مجيع املناهج يف املراحل التعليمية املختلفة، وقد حظي هذا  03الذي رصدت له احلاومة الاندية 

ة برامج لتدريب ا ملعلِّمني، عىل املرشوا بمشاركة العديد من ا هات ذات الِصلة بالرتبية والتعليم، ويف إطاره نسفِّذت ِعدى

ية املبنيىة عىل الولوج اآلمن   .يف الفضاء املعلوما  لإلنرتنتطر  التدري  للمناهج ا ديدة، باستخدام األنشطة الصفِّ
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