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سرتاتيجية اليف إطار إصالح األهداف اإعادة النظر يف املنهج املدرسي ملادة التاريخ 
 للتعليم العام

 
  علي دمحم جهانأ.                                                                       

 جامعة مصراتة -كلية اآلداب                                                               
تتناوؿ ىذه الورقة ادلشاكل ادلزمنة دلقررات مادة التاريخ اليت تدرس يف ادلدارس الليبية نتيجة 

منظومة مًتابطة  على اعتبار أف مقرر التاريخ ما ىو إال جزء من ،الضلرافات يف أىداؼ التعليم العاـ
األمر الذي جعل معاجلة مشاكل ىذا ادلقرر بعزلة عن تناوؿ مشاكل التعليم  ،يقـو عليها التعليم العاـ

لذا فقد قامت ىذه الدراسة على أربعة زلاور؛ احملور األوؿ فقد خصص لتشخيص  ،العاـ غَت شلكنة
ى اإلسالمي واحمللي، أما األقساـ الثالثة اإلشكاليات ادلتعلقة ابلتعليم العاـ ومقرر التاريخ على ادلستو 

الباقية فقد تناولت اخلطوات اليت غلب القياـ هبا إلصالح التعليم العاـ ومقرر التاريخ من أساس 
األىداؼ حىت اذليكلية العامة ادلفًتضة يف إطار ادلعايَت العلمية والًتبوية للتعليم العاـ والظروؼ احمللية 

 .جات اجملتمع اللييبللمنطلقة من ثقافة واحتيا
 أوال //  تشخيص اإلشكاليات اليت قامت عليها الدراسة:

ومن ىنا ال بد من حتديد  ،اقًتاح احللوؿ ال بد واف يكوف مرتكزا على تشخيص دقيق للمشكلة
دقيق ػ قدر اإلمكاف ػ لإلشكاليات وأسباهبا اليت يعاين منها التعليم العاـ ومقرر التاريخ يف العادل 

 ي عامة وليبيا ػ اليت ىي جزء ال يتجزأ منو ػ بصفة خاصة. اإلسالم
  :إشكالية أىداؼ التعليم العاـ يف الدوؿ اإلسالمية  .أ

تعترب أىداؼ التعليم العاـ وادلنهج ادلدرسي للتاريخ ػ على وجو اخلصوص ػ العامل األساسي يف 
كم يف تشكيل الشخصية فالذي يصمم األىداؼ ىو الذي يتح ؛تكوين اإلطار الفكري للمجتمعات

 .العامة للمجتمع
وادلزعج يف األمر ىنا إف الذي وضع األىداؼ العامة اليت بنيت عليها مناىجها منذ قروف من 

فمنذ أف ولد التعليم النظامي احلديث مع بداية القرف التاسع عشر  ،(1)الزماف ىم أعداء الوطن والدين
وما تشربو معظم  ،لقد قامت ادلدرسة احلديثة يف مصر على ما خطط لو خرباء الغرب ،ولد مشوىا

                                                           

 .54،55ص  ،اجلذور التارؼلية للظاىرة االستشراقية ،(  إمساعيل أمحد عمايرة(1
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لكنها جلبت يف  ،صحيح إف مدارس دمحم علي اىتمت بتطوير النواحي العلمية ،طلبة البعثات يف فرنسا
ل بُت الفص ؛وعلا ،طياهتا ظاىرتُت كاف ذلما أثر كبَت على ادليداف الفكري والًتبوي يف العادل اإلسالمي

 التعليم الديٍت وادلدين، والتيار اإلستغرايب الذي أضاؼ صدعا جديدا يف جسم اجملتمع اإلسالمي.
لكن احملنة الكربى للتعليم العاـ يف العادل العريب واإلسالمي كانت مع بداية القرف العشرين 

ساف رؽلو سنة خاصة بعد مؤدتر  ،عندما بدأ التدخل األورويب ادلسيحي السافر يف مناىج التعليم
لقد شهدت السنوات القليلة اليت أعقبت ادلؤدتر تطورات خطَتة ىددت الكياف الثقايف  ،ـ1920

والفكري لألمة اإلسالمية دتثلت يف الظهور ادلتزامن للكياانت السياسية العلمانية يف كل من تركيا وإيراف 
كاف نتاج ذلك أف   ،نتداب األورويبكما وقعت ادلناطق العربية حتت االحتالؿ ادلباشر أو اال  ،واذلند

وظهر من بُت أبناء العرب من  ،ظهر جيل من األتراؾ يعتقدوف أف سبب ختلفهم ىو ارتباطهم الشرقي
وظهر من بُت اإليرانيُت من ينادي بضرورة قطع   ،يعتقد جازما أبف سبب ختلف العرب ىم العثمانيُت
. على ضوء ىذا الوضع .اء دولة متقدمة يف إيراف !!كل صالهتم جبَتاهنم وتوطيدىا ابلغرب إف أرادوا بن

نطعم ألبنائنا أبيدينا السم  ؛ادلزعج بنيت مناىج التعليم اليت ال تزاؿ تدرس يف مدارسنا حىت يومنا ىذا
 .ادلغلق ابحللوى بعد أف كاف األجنيب غلهد نفسو يف إرساؿ ادلدرسُت من ادلستشرقُت والتنصَتيُت

 التاريخ:ب.  إشكاليات منهج 
ادلنهج ادلدرسي دلادة التاريخ ػ ومنذ بداايت القرف العشرين ػ ىو من أكثر مناىج التعليم العاـ 

احمللية ادلرتبطة هبم على استهدافا من قبل الساسة وادلخططُت االسًتاتيجيُت الغربيُت واحلكومات 
واستبداؿ  ،ابعة من ادلسلمُت، فقد وجدوا يف ىذا ادلنهج وسيلة سهلة دلسخ ىوية األجياؿ ادلتتالسواء

وابلتارل إعداد كوادر تربوية زللية تقـو بتبٍت ىذه األفكار  ،ذلك أبفكار مشوىة ختدـ سياساهتم
لذا فإننا ال  ،ولألسف الشديد صلحوا إذل حد كبَت يف ىذا اجملاؿ ،(1)واالستماتة يف الدفاع عنها

وػلارب النظم اإلسالمية اليت تقـو حبفظ نستغرب اليـو أف صلد من بُت أبناء ادلسلمُت من يسخر 
ومن بُت ىؤالء من يدعو ػ وحبماس كبَت ػ إذل تقليد ادلدنية الغربية يف كل  ،التوازف يف اجملتمع اإلسالمي

 شيء لألخذ أبسباب التقدـ.
 :إشكاليات التعليم العاـ يف ليبيا  .جػ

مات التطور التارؼلي ذلذا القطاع ترجع معظم أسباب إشكاليات التعليم العاـ يف ليبيا إذل تراك

                                                           

 .11ص ،أخطاء غلب أف تصحح يف التاريخ ،مجاؿ عبد اذلادي ووفاء دمحم  (1)
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منذ نشأتو يف القرف التاسع عشر؛ فعندما أنشئ التعليم النظامي يف ليبيا كاف تلبية الحتياجات الدولة 
وبعدما احتل  ،(1)العثمانية من ضباط اجليش وادلوظفُت ودل يكن انطالقا من احتياجات اجملتمع احمللي

اإليطاليوف ليبيا بداية القرف العشرين عملوا على طلينة التعليم احمللي وتسخَته خلدمة أىداؼ االحتالؿ 
ـ قامت احلكومة احمللية ابستَتاد نظاـ تعليمي متكامل 1952وبعد استقالؿ ليبيا سنة  ،(2)اإليطارل

، ودل يكن متوافقا مع االحتياجات فبدأان نطبق على أنفسنا نظاما صمم على ظروؼ غَتان ؛من مصر
وسخروىا  ،ـ بتمييع أىداؼ التعليم العاـ1969مث قاـ االنقالبيوف بعد سنة  ،احمللية إال يف زلو األمية

وىذا النظاـ ال يزاؿ منفذا  ،يف خدمة قضااي معظمها ال ؽلت إذل الواقع أو احتياجات اجملتمع اللييب
إف النظاـ التعليمي العاـ ادلنطلق من احتياجات وثقافة اجملتمع دل  من ىنا ػلق لنا أف نقوؿ ،(3)حىت اآلف

 يقم حىت اآلف يف ليبيا، شلا جعل سلرجات التعليم تذىب يف غَت ادلصلحة العليا الالزمة لتنمية اجملتمع.
 :د.  مشكالت ادلنهج ادلدرسي دلادة التاريخ يف ليبيا

يا يف ادلدارس الليبية سواء من حيث إذا دققنا يف إشكاليات منهج التاريخ ادلنفذ حال
االستعراض أو من حيث اآلاثر سنالحظ جتاوزات خطَتة فاقت يف خطورهتا ما دلناىج التاريخ يف 

إذ أف اذلدؼ البعيد مت إخفاءه بعناية كبَتة مراعاة حلساسية وطبيعة اجملتمع  ،ادلناطق اإلسالمية األخرى
ن خالؿ كتب منهج التاريخ ادلقررة يف ادلراحل ادلختلفة من وم ،اللييب ادلتدين وادلتجانس إيديولوجيا

 :مدارسنا نستطيع حتديد العديد من اإلشكاالت وادلالحظات
معظم أىداؼ ادلنهج مركزة على ترسيخ أيديولوجية الدولة على حساب مصداقية ادلادة 

ودترير أفكار سياسية تركز حيث مت استغالؿ احلقائق العلمية والقيم اخللقية النبيلة يف تسويق  ،العلمية
كتاب التاريخ ادلقرر على الصف التاسع   ،على سبيل ادلثاؿ ،(4)على دتجيد الفرد الواحد والفكر الواحد

أىدافو البعيدة ػ على عكس ما ىو مشاع ػ تعترب من أرقى ما وصل إليو الفكر اإلنساين لالستفادة من 
وتنمية احلس الوطٍت والقومي وأتسيس روح  حيث يؤكد على غرس القيم اخللقية ،دراسة التاريخ

. لكن سلطط ادلنهج استغل كل ىذه ادليزات يف تسويق أفكار سياسية .التضحية والفداء لدى ادلتعلم

                                                           

 .101-99ص  ،ليبيا أثناء احلكم العثماين الثاين ،( فرانشيسكو كورو1)
 .97-91 ،49-43 ،23-19ص ،طلينة التعليم احمللي احلكومي يف ادلستعمرات اإليطالية ،روالند دي ماركو  (2)

 من أىداؼ التاريخ(.4-1)الحظ النقاط  7ص ،مذكرة يف الطرؽ اخلاصة ،(  مكتب توجيو االجتماعيات3)
اجملاؿ كتاابت من ابتالىم هللا من اخواننا الًتبويُت الذين وقعوا حتت ابتزاز النظاـ السابق حوؿ فلسفة اجملتمع  يراجع يف ىذا  (4)

 .32 ،31ص  ،أسس ادلناىج التعليمية ،ادلربوؾ عثماف امحد وآخروف :مثال ،كأساس للمنهج التعليمي
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 بعيدة كل البعد عن ىذه القيم.
وذلك بتعمد تكرار   ،األىداؼ العامة للمنهج تتجو اجتاىا واضحا للفصل بُت العروبة واإلسالـ

إضافة إذل سلالفتها للحقائق العلمية  ،كلمة العرب بشكل يؤدي إذل استفزاز عناصر أخرى يف اجملتمع
انظر مثال عناوين الفصوؿ يف كتاب التاريخ ادلقرر على الصف اخلامس وكذلك الصف األوؿ  .التارؼلية

 سابع.الثانوي، وأيضا العبارات الكثَتة ادلغلوطة يف كتاب الصف ال
ومن مت  ،ىناؾ كثَت من االجتاىات يف كتب منهج التاريخ تؤدي إذل إبعاد األجياؿ عن الدين

 ويتضح ذلك من خالؿ األمثلة التالية: ،توجيههم ضلو وجهات أخرى متفرقة
الوحدة األوذل من كتاب التاريخ ادلقرر على الصف الرابع تتعارض يف ابطنها مع ما جاء يف 

 هد لزرع العقيدة اإلحلادية القائمة على عمل الصدفة والطبيعة يف إغلاد الكائنات.ودت ،القرآف الكرمي
ويتضح ىذا جليا يف اتريخ  ،الفقرات ادلدسوسة بُت طيات ادلنهج اليت تطعن يف رموز اإلسالـ

وذلك  ،الصف السادس عند تعرض ادلنهج للحديث عن يـو السقيفة ومعركة اجلمل وصفُت
 ص ادلفروض أف يكونوا زلل فخر واحًتاـ األجياؿ.لالستنقاص من حق أشخا

واإلصرار على إبرازىا للمتعلمُت بصفة  ،سعي ادلنهج للحط من قدر الدولة العثمانية ادلسلمة
مع طمس زلاسن ىذه الدولة، وإف تعرض ذلا ادلنهج فعلى  ،االحتالؿ والظلم والتخلف وإهنم أتراؾ

اجهت الصليبيُت  وأغفلوا وصفهم ذلا بدولة اخلالفة وإبراز استحياء، وال يزيد عن كوهنا قوة عسكرية و 
تعترب ىذه النقطة مهمة جدا ألهنا تعكس  ،األعماؿ اجمليدة ذلذه الدولة يف الدفاع عن قضااي األمة

وأف أىداؼ التعليم العاـ يف العادل العريب واإلسالمي  ،مدى احلقد األورويب ا دلستمر على ىذه الدولة
.اليت وضعت عقب ا  نتهاء احلرب العادلية األوذل ال تزاؿ فعالة يف مناىجنا ادلدرسية حىت اليـو

ولكنها من  ،ىذه رلرد أمثلة لبعض ما احتواه ادلنهج من سقطات قد ال ينتبو إليها الكثَت منا
ة انحية تربوية ػ وعلى ادلدى البعيد ػ تغرس يف الذاكرة اجلمعية لألجياؿ قيمة أخالقية ضارة مبستقبل األم

 واستقرارىا.
ومن أىم مالمح  ،ىناؾ سقطات تربوية وفنية كبَتة يف معظم مناىج التاريخ ادلقررة يف مدارسنا

 :تلك األخطاء
الحظ ػ مثال ػ زلتوايت   .عدـ تناسب ما ىو مقرر من ادلنهج مع العمر العقلي للمتعلمُت

قرر على الصف التاسع واألوؿ وكذلك ادل ،كتاب التاريخ ادلقرر على الصف الرابع عدا الوحدة األوذل
يف ىذا اإلطار سنالحظ أيضا عدـ مراعاة مفردات ادلنهج حملصلة ادلتعلمُت من ادلواد األخرى  ،الثانوي
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ففي منهج الصف الرابع توجد مادة علمية تعتمد يف دراستها واستيعاهبا  ؛ادلوازية خاصة مادة اجلغرافيا
 وىو دل يدرس اجلغرافيا بعد. ،من التلميذ معرفتهاعلى مهارة قراءة اخلرائط ومناطق ادلطلوب 

إضافة إذل ضبابية  ،وجود خلط كبَت جدا يف مفردات منهج التاريخ ادلقرر على الصف السابع
 .ادلعلومات وغموضها يف نفس الكتاب

تعدد التقاومي ادلستعملة يف توثيق ادلادة التارؼلية وتضارهبا يف الكتاب الواحد ػ بل يف ادلوضوع 
حيث  ،يظهر ىذا بوضوح يف الكتب ادلقررة على الصفوؼ السادس والسابع والثاين الثاين ،واحد ػال

ىذا عدا البدائل األخرى للمسميات من  ،صلد الكاتب يؤرخ ابلتقومي ادليالدي اترة واذلجري اترة أخرى
تابعة الزمنية كل ىذا يف موضوع واحد شلا يربك ادل  ؛إفرصلي ومسيحي ووفاة الرسوؿ وميالد الرسوؿ!!

 .(1)لدى ادلتعلم ويقتل عنده احلس ابلتقادـ الزمٍت لألحداث التارؼلية
جعلت ادلنهج ادلدرسي للتاريخ متخلفا عن مواكبة حركة التقدـ  ،تقليدية ادلناىج بصفة عامة

 .(2)العلمي والفٍت الذي يشهده اجملاؿ الًتبوي يف العادل 
 اثنيا //  احلل ادلقًتح ألىداؼ وىيكلية التعليم العاـ يف ليبيا: 

لذا غلب التطرؽ دلفهـو التعليم العاـ قبل التعرؼ على  ،ىذا احملور يتعلق مباشرة ابلتعليم العاـ 
 أىداؼ الدوؿ من وراء ىذا النوع من التعليم.

 مفهـو التعليم العاـ: .أ
من التعلم ادلمنهج الذي يقدـ ادلواد الدراسية جلميع أفراد يقصد ابلتعليم العاـ ىو ذالك النوع  

من ىنا يربز الفرؽ بُت ىذا النوع من التعليم والتعليم اخلاص والتعليم  ،اجملتمع حىت سن زلددة
ادلتخصص؛ فالتعليم اخلاص ىو الذي تتبناه جهة معينة على شرػلة زلددة من اجملتمع، وأىداؼ ىذا 

ب أو تبتعد عن أىداؼ التعليم العاـ ولكنها تشًتؾ معو يف األىداؼ النوع من التعليم قد تقًت 
األساسية الًتبوية ، أما التعليم ادلتخصص فهدفو األساسي ىو إكساب ادلتعلم ادلهارات وادلعارؼ 
ادلختلفة يف رلاؿ علمي أو مهٍت زلدد، وىذا النوع من التعليم غالبا ما تكوف مراحلو مًتتبة أو مبنية 

 .(3)التعليم العاـ  على مراحل
فبعض الدوؿ تسمية التعليم اإللزامي أو  ؛لقد اختلفت الدوؿ يف تسمياهتا للتعليم العاـ

                                                           

 2010 - 2009ط العاـ الدراسي  ،حىت الصف الثالث الثانوي(  كتب التاريخ ادلقررة يف ادلدارس الليبية من الصف الرابع (1
 .16 – 10ص  ،أسس ادلناىج التعليمية ،ادلربوؾ عثماف أمحد وآخروف :يراجع (2)
 .86 ،82ـ( ص 1962 ،مكتبة األصللو ادلصرية )القاىرة ،1ط ،الًتبية والتغَت الثقايف ،دمحم عفيفي :يراجع (3)
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  -اإلجباري ، البعض اآلخر التعليم األساسي...اخل....، وإف كاف بعض الدوؿ ػ خاصة الغنية منها 
ميا عند تلك الدوؿ حىت سن أو سنة فالتعليم العاـ يكوف إلزا ؛دتيز بُت إلزامية التعليم والتعليم العاـ

وإف اختلفت  -ولكن مجيع الدوؿ  ،دراسية زلددة مث تستمر مراحل التعليم العاـ حسب اختيار الفرد
كما أف ىناؾ أىداؼ خاصة   ،تشًتؾ يف أىداؼ عامة ذلذا النوع من التعليم  -مسمياهتا للتعليم العاـ 

 .(1)القتصادية تتعلق  بتوجهات الدولة وظروفها االجتماعية وا
 :أىداؼ الدوؿ من وراء اىتمامها ابلتعليم العاـ  .ب

تسعى دوؿ العاـ على سلتلف اجتاىاهتا وإمكانياهتا إذل االىتماـ ابلتعليم العاـ  وتوجيو أىدافو 
وفرضو على مجيع أبناء اجملتمع حتت سن زلددة  ،وفق توجهاهتا وخططها اإلسًتاتيجية البعيدة ادلدى

رغم النفقات والتكاليف الباىظة اليت ختصصها الدوؿ للصرؼ على التعليم العاـ، فلماذا تكلف دوؿ 
وىل ىذا  ،العادل نفسها بصرؼ ادلبالغ الضخمة على التعليم العاـ والسعي جلعلو إلزاميا حىت سن معينة؟

ن على الدولة أـ ىو واجب مفروض ال بد للمواطن القياـ بو دلصلحة النوع من التعليم ىو حق للمواط
الدوؿ؟، لإلجابة على ىذه التساؤالت يتوجب علينا البحث عن األسباب ادلتمثلة يف األىداؼ اليت 

ولكي تتضح أعلية تلك األىداؼ فمن ادلمكن تصنيفها  ،تسعى الدوؿ إذل حتقيقها من وراء ىذا العمل
 .ياسية واجتماعية واقتصادية ودينية وعلميةمبدئيا إذل أىداؼ س

 :األىداؼ السياسية -1
معظم الدوؿ تسعى إذل تقوية سلطتها  يف الداخل، وتدعيم كياهنا وتوجهاهتا، وتوحيد جهودىا 
دلواجهة األخطار ادلختلفة ، من ىنا فقد رأت الكياانت السياسية يف التعليم العاـ أعظم وسيلة لتحقيق 

فالتلميذ الصغَت الذي يبلغ من العمر اليـو ست أو سبع سنوات  ؛ادلدى البعيدىذه األىداؼ يف 
سنة، واإلنساف يف مثل ىذه السن يعترب من أىم الشرائح ادلؤثرة   27سنة   20سيصبح عمره بعد 

لذا يسعى مصممو مناىج التعليم العاـ إذل وضع  ،على استقرار الدولة وظلوىا يف مجيع اجملاالت
سنة، وابلتارل  20يدة على ضلو يضمن تشكيل الشخصية ادلطلوبة ذلذا اإلنساف بعد األىداؼ البع

 .توجيو اجملتمع أبكملو ضلو ىذا اذلدؼ
  :األىداؼ االجتماعية -2

التدريس أو التعليم ىو جانب من جوانب التنشئة االجتماعية لإلنساف ، إذ أف ادلدرسة ىي 

                                                           

 .59ـ( ص1986 ،الدار اجلماىَتية للنشر والتوزيع )مصراتة ،1ط ،بويةدراسات تر  ،لطفية القيادي  (1) 
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تنصهر فيو األفكار والطبقات والعادات ، فتتبلور فيها  األسرة الثانية للتلميذ ، فهي الوعاء الذي
عادات وأفكار اجتماعية موحدة يتشرهبا كل تالميذ ادلدرسة، من ىنا فإف حتقيق التوافق بُت عناصر 

إذ أف الدولة الوطنية احلقيقية يهمها جداُ  ؛(1) وأفكار وعادات أبناء اجملتمع من أىم أىداؼ الدوؿ
أىم عوامل االستقرار واستثباب األمن ، وتتأكد ىذه األعلية عند الدوؿ اليت  توافق اجملتمع الذي ىو

يتكوف شعبها من العديد من القوميات أو الدايانت، أو تلك الدوؿ اليت تعاين من التنافر االجتماعي 
   .الناتج عن القبلية أو التفاوت الطبقي

 :األىداؼ االقتصادية - 3
ؾ الذي تقـو عليو كل أنواع التعليم ادلتخصص يف سلتلف التعليم العاـ ىو األساس ادلشًت 

اجملاالت اإلنسانية والفنية وادلهنية والعلمية ، ذالك النوع من التعليم  الذي يؤّمن للمجتمع الكوادر 
الالزمة للبناء والتطوير ادلتوازف ، من ىنا فإف األساس ادلشًتؾ يوفّر وقتاً وجهداً وموارد على الدولة فيما 

. ىذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإف األساس .ما أرادت  إعداد كل كادر متخصص على حدةإذا 
ادلشًتؾ الذي نشأ عليو مجيع أفراد الكوادر ادلنتجة يف اجملتمع على سلتلف ختصصاهتا يوسع فرص 

عن ىذا التفاىم  والتعاوف بُت القطاعات ادلختلفة يف ادلستقبل، إضافة إذل أف االستقرار والتآلف الناتج 
التفاىم يتيح ألبناء اجملتمع الوقت الكايف للتفرغ للبناء والنماء وحتسُت االقتصاد ، بدؿ االنشغاؿ يف 
نزاعات وخالفات قد تؤدي إذل صراع  أيكل األخضر واليابس ويستنزؼ مقدرات الدولة، فضاًل عن 

 تعطيل استغالذلا.
 األىداؼ الدينية والقومية: -4

ا مبادئ وأىداؼ وآماؿ تدعوا إليها ، لذا فهي تسعى إلثبات وجودىا الدايانت والقوميات ذل
وتكوين قوهتا بكسب التفاؼ الناس حوؿ ىذه ادلبادئ والقيم ، والعمل على نشرىا والدفاع عنها ، 
والدوؿ ىنا حتاوؿ استغالؿ الدين والقومية لتحظى بصفة الشرعية واالحًتاـ بُت أفراد شعبها ، ىذا من 

ة أخرى حتاوؿ السيطرة على تداعيات االختالؼ الديٍت والقومي، لذا فإف تنشئة جيل جهة ، ومن جه
موحد االجتاه يف ىذه الناحية من أىم الوسائل للقضاء على التطرؼ الديٍت والتعصب القومي داخل 

 وتوافق نتائج ىذا اذلدؼ بُت مجيع أفراد اجملتمع من شأنو أتمُت عوامل االنسجاـ بُت ،رلتمع الدولة
وابلتارل انتعاش روح االبتكار واالحًتاـ  ،الشرائح ادلختلفة واألجياؿ ادلتتالية ػ أيضا ػ يف ذلك اجملتمع

                                                           

 .104 ،86ص  ،الًتبية والتغَت الثقايف ،دمحم عفيفي :يراجع  (1)
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 ادلتبادؿ بُت أفراده.
 :األىداؼ الًتبوية واخللقية - 5

تتخلص ىذه األىداؼ يف رسالة الًتبية السامية ادلتمثلة يف بناء اإلنساف الصاحل للتفاعل مع 
ذالك مبساعدة التلميذ على النمو ادلتوازف وادلتكامل جسداًي وعقليًا واجتماعياً حتدايت البيئة ، و 

 .ووجدانياً ، وإعداده الستقباؿ احلياة العملية  ومواجهة حتدايت البيئة واستثمارىا واإلسهاـ يف محايتها
 :ػ األىداؼ العلمية 6

اس قوي وسليم تنطلق منو  هتدؼ مجيع الدوؿ من وراء االىتماـ ابلتعليم العاـ إذل تكوين أس
كل التخصصات العلمية الالزمة لتأمُت احتياجات اجملتمع من كوادر علمية وتقنية ورايضية وطبية 

ومثل ىذه التخصصات إف فقدت األساس السليم الذي يؤّمن ارتباط ىذه اخلربات ابلوطن  ،وغَتىا
تباط فإف ضرر العلم على الوطن بدوف ىذا االر  ،إضافة إذل مبدأ التكامل بُت العلـو ،واإلنسانية

  !فالعلم سالح دوف حّدين إف دل يصادؼ يدا أمينة فاجلهل أفضل منو ،واإلنساف يصبح أكرب من نفعو
 األىداؼ اإلسًتاتيجية للتعليم العاـ يف ليبيا:  .جػ

من منطلق التصنيف السابق لألىداؼ من ادلمكن صياغة أىداؼ التعليم العاـ الذي سيقـو 
 :أساس اجملتمع اللييب اجلديد يف عدة نقاطعليو 

غرس روح التعاوف واألخالؽ الفاضلة لدى التلميذ يف إطار التعاليم اإلسالمية السمحاء البعيدة 
 عن التطرؼ يف الغلو والتسيب.

 ،تقوية روح االنتماء لإلسالـ ابعتباره الرابط األساسي الذي غلمع بُت عناصر اجملتمع اللييب
من خالؿ التدرب على القراءة والكتابة بطريقة سليمة وتقوية موىبة التذوؽ األديب  وكذلك للعروبة

 جلماليات اللغة العربية ابعتبارىا لغة القرآف الكرمي والشعائر اإلسالمية.
وتقوية إدراؾ العالقات الرايضية، واكتساب  ،وضع أساس علمي سليم للتفكَت ادلنطقي ادلنظم

 سي من خالؿ التدرج يف قواعد العلـو الرايضية واذلندسية.مهارة القياس والرسم اذلند
تنمية القدرة على تفسَت الظواىر الفيزايئية والكيميائية والعضوية اليت يواجهها اإلنساف يف 

 حياتو اليومية ابدلنطق العلمي السليم القائم على التجارب وادلالحظة العلمية.
مبكاف اإلنساف بدءا من ادلسكن والقرية وانتهاًء  ادلساعدة على فهم الظواىر الطبيعية احمليطة

 وما يتعلق بذلك من ظروؼ طبيعية وبشرية. ،ابجملرات الكونية
 ،االستفادة من أحداث ادلاضي ابكتساب اخلربات وتنمية ادلقدرة على التفسَت والتحليل والنقد
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 وتنمية روح االعتزاز ابدلَتاث احلضاري للوطن.
تنمية روح االعتزاز ابلوطن والتحريض على صيانة مرافقة والتضحية و  ،تقوية اللحمة الوطنية

 ابلغارل والنفيس يف سبيل محايتو.
وكذلك مع شعوب العادل األخرى من خالؿ تعلم  ،تنمية روح التفاىم فيما بُت أبناء الوطن

 اللغات احلية أو اليت ذلا أعلية خاصة يف ىذا اجملاؿ.
ر وادلسموع واحملسوس من خالؿ مواد الًتبية الفنية وادلوسيقية تنمية موىبة التذوؽ الفٍت ادلنظو 

 واألشغاؿ العامة.
وضع أساس ػلمي اقتصاد األسرة مستقبال من خالؿ مواد التدبَت ادلنزرل واحلياكة والتنشئة 

 .االجتماعية اليت ينبغي أف تقرر مبدارس البنات
نمية احلس األمٍت والوقائي استعدادا وضع أساس االستجابة التلقائية لألحداث الطارئة وذلك بت

 ،وادلعاجلة اجلماعية لألمر بعد وقوع احلدث ،دلواجهة األخطار الناجتة عن الكوارث ادلختلفة قبل وقوعها
 .وذلك بتقرير مادة )احلماية ادلدنية( ضمن مقررات التعليم العاـ منذ السنة األوذل وحىت آخر مرحلة

مبا يتناسب ومراحل العمر الزمٍت للتلميذ من خالؿ وضع  االىتماـ ابلنمو اجلسمي ادلتكامل
 منهج علمي مدروس دلادة الًتبية الرايضية.

 :اذليكلية ادلقًتحة دلواد ومراحل التعليم العاـ يف ليبيا .د
للتعليم العاـ فإنو ؽلكن حتديد ادلواد ادلقررة يف التعليم العاـ  على ضوء األىداؼ اإلسًتاتيجية

 وتصنيفها يف مخس رلموعات كالتارل:
 وأساسها علـو القرآف واحلديث ومنها الًتبية اإلسالمية. :ادلواد الدينية
 اللغات األجنبية واحمللية. ،اللغة العربية وعلومها :ادلواد اللغوية
. :ادلواد العلمية  الرايضيات والعلـو

 التاريخ واجلغرافيا والًتبية الوطنية واحلماية ادلدنية واالقتصاد ادلنزرل. :ادلواد االجتماعية
 الًتبية الفنية والًتبية الرايضية والقراءة احلرة. :مواد النشاط

القائم ـ 1986أما مراحل التعليم العاـ فإنٍت أقًتح الرجوع إذل النظاـ الذي كاف قائما قبل سنة 
ومن  (1)رغم مناداة بعض الباحثُت بعكس ذلك  ،على الشهادة االبتدائية وادلدارس اإلعدادية ادلركزية

                                                           

 .75 ،74ص  ،دراسات تربوية ،لطفية القيادي (1)
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 األسباب اليت تدفعنا اليـو إذل العودة لذلك النظاـ:
فهو يؤمن التنشئة االجتماعية السليمة للتلميذ  ؛إف ىذا النظاـ ىو األنسب من الناحية الًتبوية

ذلك التدرج الذي يبدأ من البيت إذل ادلدرسة االبتدائية )مدرسة  ،مو يف اجملتمععن طريق تدرج إقحا
 إذل ادلدرسة الثانوية على مستوى ادلدينة. ،إذل ادلدرسة ادلركزية اإلعدادية )مدرسة القرية( ،اجلَتاف(

 نظرا الطلفاض الكثافة ،إف ىذا النظاـ ىو األنسب لظروؼ اجملتمع اللييب الطبيعية والفكرية
 .السكانية واخلصائص الفكرية للمجتمع اللييب، إضافة إذل اقتصاديتو

شلا يسهل على الطلبة  ،ىذا النظاـ أكثر توافقا مع األنظمة التعليمية ادلعموؿ هبا يف العادل
 الليبيُت االلتحاؽ مبدارس اجلاليات األخرى يف اخلارج والعكس.

 :اريخ يف ليبيااثلثا //  مقًتح إصالح األساس ادلنهجي دلادة الت
لذا فإف  ؛التاريخ يهتم بدراسة عالقة اإلنساف ببيئتو الطبيعية واالجتماعية يف الفًتات ادلاضية

وما قامت بو تلك األجياؿ من أعماؿ رليدة  ،دراسة التاريخ تقدـ للتالميذ خربات األجياؿ السابقة
ميذ الفخر هبؤالء األجداد ومواقف مشرفة ومواجهات لتحدايت مشًتكة تغرس يف نفوس ىؤالء التال

 ،وابلتارل إذابة ما قد يوجد من فوارؽ عنصرية وطائفية بُت أبناء الوطن الواحد ،واالعتزاز ابلوالء للوطن
وتقوية أواصر احملبة للوطن والوالء لو والتعاوف على حتقيق اذلدؼ ادلشًتؾ، وابلتارل تفويت الفرصة على 

تغالؿ تلك الفوارؽ يف إاثرة الفنت ادلقيتة اليت أتكل األخضر أعداء الوطن الذين ػلاولوف جاىدين اس
لذا فإف وضع أي منهج مدرسي للتاريخ غلب أف يكوف وفق أسس  ،واليابس وهتدد وحدة الوطن وكيانو

تربوية علمية سلتارة بعناية فائقة، حيث تقـو ىذه األسس بتحديد شكل األىداؼ ادلطلوبة اليت ستبٌت 
ومكمن اخلطورة  ىنا ػ كما علمنا سابقا ػ  أف األىداؼ  ،نهج يف مراحلو ادلختلفةعليها وحدات ىذا ادل

 ،احملددة يف ىذه ادلرحلة ىي اليت تتحكم يف إظهار الشكل ادلطلوب للمجتمع بعد ربع قرف من الزماف
 من ىنا فإف أسس ادلنهج ادلدرسي للتاريخ غلب أف تكوف مبنية على اآليت:

 تيجية لتدريس مادة التاريخ:من األىداؼ اإلسًتا  .أ 
ومن أىم تلك  ،وىي تلك األىداؼ اليت حتدد نظرة اجملتمع ككل للمنهج ادلدرسي دلادة التاريخ

 األىداؼ:
 تزويد التالميذ ابخلربات االجتماعية ادلتنوعة.

وحتفيز استعداد التالميذ لبذؿ اجلهد والتضحية يف سبيل  ،تنمية روح االعتزاز ابلوطن والوالء لو
 محايتو والنهوض بو، وتبصَتىم ابألخطار اليت هتدده يف الداخل واخلارج.
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ويف  ،وتعميق اإلحساس أبعلية الوحدة والتوافق ،تنمية الشعور ابالنتماء لألمة العربية واإلسالمية
 احلضاري. ادلقابل خطورة النزاع على كياف األمة وموروثها

وترسيخ روح العدالة االجتماعية وقيمة احلرية ومبدأ  ،تنمية روح التعاوف اإلنساين لدى التالميذ
 الفضيلة والتعاوف الستعادة أرلاد األمة.
والتمسك  ،واحًتاـ الرأي اآلخر للحفاظ على االحًتاـ ادلتبادؿ ،تنمية روح التفّهم لدى التلميذ

 ،حتقيقا لتنمية مقدرة التلميذ على التفاعل مع اجملتمعات األخرى ،دلمببدأ ادلساواة بُت شعوب العا
 .(1)وادلساعلة الفاعلة يف صيانة السلم بُت شعوب األرض مستقبال

 األسس اليت غلب أف تبٌت عليها أىداؼ منهج التاريخ:  .ب 
داؼ ادلنطق العلمي ػلتم علينا أبف أي منهج غلب أف تبٍت مفرداتو على أىداؼ زلددة، وأى

لذا فإف وضع ىذه  ،منهج التاريخ منطلقها األساسي فلسفة اجملتمع وتطلعاتو من وراء تدريس التاريخ
األىداؼ ال بد أف بتم بعناية ودقة ألهنا ىي اليت تتحكم يف تشكيل توجهات اجملتمع خالؿ السنوات 

أف تنطلق من  ولكي تتحقق ىذه الدقة يف حتديد األىداؼ والتحكم يف صياغتها ال بد ،القادمة
 :األسس التالية

ضرورة أف يكوف ادلصدر األساسي ألىداؼ ادلنهج وادلادة التارؼلية ىو ما ورد يف القرآف الكرمي 
 ،(2)والتسليم مبا جاء يف ىذه ادلصادر ىو أساس عقيدتنا  ،على أساس أننا رلتمع مسلم ،والسنة النبوية

وال يعٍت ىذا أبدا رفض كل  ما أقرتو الدراسات العلمية يف ىذا اجملاؿ ما دل يتعارض مع عقيدتنا 
 اإلسالمية ظاىرا وابطنا.

غلب مشاركة العديد من األطراؼ ادلعنية ابجملتمع يف وضع أىداؼ ادلنهج ادلدرسي للتاريخ على 
بغي أف تكوف طلبة منها حاضرة يف ومن األطراؼ اليت ين ،وجو اخلصوص ومواد االجتماعيات عموما

أولياء األمور ذوي اخلربة  ،األجهزة الفنية يف قطاع التعليم ،ادلعلموف ،صناع القرار يف اجملتمع ؛ىذا األمر
 يف ىذا اجملاؿ.

ضرورة أف تتوفر يف ادلشار إليهم  يف النقطة السابقة متطلبات الثقة من أمانة ووطنية وخربة  
ألف ىؤالء سيقوموف ابلتخطيط لبناء رلتمع ستظهر معادلو بعد مضي  ،والًتبيةكافية يف رلاؿ التعليم 

 ربع قرف من الزماف.
                                                           

 .7ص ،مذكرة يف الطرؽ اخلاصة ،مكتب توجيو االجتماعيات (1)
 .65 –61ـ( ص 1983 ،دار األندلس )بَتوت ،2ط ،التوجيو اإلسالمي للنشء يف فلسفة الغزارل ،عارؼ الربجس :يراجع (2)
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توضع أىداؼ ادلنهج على أساس نظاـ الوحدات القائم على التوازف بُت ادلادة العلمية 
 .(1) وحاجات ادلتعلمُت  وفلسفة اجملتمع

إخضاع ادلنهج ادلبٍت عليها للتجريب غلب أف تتوفر يف األىداؼ خاصية ادلرونة ما ؽلكنها من 
على عينة زلدودة قبل تعميمو، وقابليتو للتعديل وفقا للمتغَتات والظروؼ الناجتة عن التطورات يف 

 .اجملتمع دوف ادلساس ابإلطار العاـ للمنهج
أبف تكوف منطلقة  ؛غلب أف تبٌت األىداؼ وفق قيم رلتمعنا اللييب وظروفو  وإمكانيات مدارسنا

 لسفة اجملتمع وطبيعة ادلادة والتطور العلمي والتقٍتمن ف
 واقعية األىداؼ ومراعاهتا دلتطلبات طرؽ التدريس وخطواتو.

 توافق أىداؼ ادلنهج مع األىداؼ العامة للًتبية السليمة ادلتكاملة.
واالعتزاز واالفتخار  ،أف تركز أىداؼ ادلنهج على تنمية شعور التلميذ ابالنتماء إذل الوطن

وذلك ابلًتكيز على األحداث اليت تقوي اللحمة الوطنية بُت  ،النضواء حتت لوائو كافتخاره بنسبواب
وتوضيح كيف ذابت تلك الفوارؽ بُت األجداد  ،أبناء الوطن على سلتلف قبائلهم واجتاىاهتم الفكرية

 أثناء مواجهة العدو ادلشًتؾ للوطن.
حداث التوازف بُت شعور االنتماء للوطن الصغَت توجيو أىداؼ ادلنهج اجتاىا إسالميا  قوميا إل

بتنمية شعور التلميذ ابالنتماء لألمة اإلسالمية الواحدة، وتعميق شعوره أبعلية  ،والوطن العريب الكبَت
االجتاه ضلو حتقيق الوحدة العربية اإلسالمية للحفاظ على كياف أمتنا الثقايف واحلضاري والسياسي بُت 

 أمم العادل ادلعاصر.
حىت تبقى  ،أف توجو األىداؼ لالىتماـ ابدلعاين العامة أكثر من االىتماـ ابحلوادث اجلزئية

 تلك ادلعاين يف أدىاف التالميذ فتؤثر ابلتارل يف التفكَت واالجتاه العاـ للمجتمع.
مبعٍت توجيو االىتماـ حبركات ومقاومة الشعب،  ؛أف تتوجو األىداؼ ابدلنهج اجتاىا شعبيا

 الشعوب يف صناعة التاريخ الوطٍت والقومي واإلنساين. وتوضيح دور
أف تعمل األىداؼ على توجيو ادلنهج ضلو التطبيق العملي للمادة ابإلكثار من استخداـ 

 الوسائل احلسية واستغالؿ طاقات التالميذ ونشاطهم الدراسي.
ؿ ترسيخا دلبدأ أف تتجو األىداؼ إذل التأكيد على مبدأ التوارث احلضاري بُت األمم واألجيا

                                                           

 .29 – 27ص  ،أسس ادلناىج التعليمية ،ادلربوؾ عثماف أمحد وآخروف :يراجع (1)
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إذ أف التقدـ احلضاري ىو ملك للمجتمع اإلنساين وليس حكرا على أمة  ،تطور احلضارة اإلنسانية
 .(1)زلددة أو شعب معُت

 ادلعايَت اليت غلب أف تراعى يف وضع منهج التاريخ:   .جػ
ومن  ،اريخىناؾ معايَت تربوية وعلمية وفنية غلب مراعاهتا أثناء صياغة وبناء مفردات منهج الت

 أىم ىذه ادلعايَت:
 .أف توضع ادلفردات بدقة وفق األىداؼ احملددة مسبقا

أف تراعى أثناء وضع ادلنهج حتدايت ادلرحلة أو ما يعرؼ ) ابالجتاىات ادلعاصرة( اليت حتمت 
 ومن حتدايت ادلرحلة الراىنة: ،تطوير منهج التاريخ

اة احًتاـ الثوابت الشرعية اليت تشكل عقيدة العناية بتنمية ملكة النقد لدى التالميذ مع مراع
 اجملتمع.

العناية ابألسلوب التكاملي يف بناء ادلنهج والذي يساعد على النمو الشامل وادلتكامل فكرا 
 وسلوكا.

 العناية ابلًتبية البيئية وربطها ابلتجارب التارؼلية والتوجيهات الشرعية.
 من خالؿ حتدايت احلياة. العناية ابلتعليم الذايت والًتبية ادلستمرة

 التوسع يف استخداـ التقنيات ادلستجدة ومن أشهرىا احلاسوب وملحقاتو.
 االىتماـ ابلتاريخ احلضاري الذي يًتجم مسَتة الشعوب بدؿ التأريخ للحكاـ.

وحتصُت  ،العناية ابلًتكيز على األحداث التارؼلية اليت تقوي اللحمة الوطنية بُت أبناء اجملتمع
 من التفرؽ واالنقساـ اجملتمع

 العناية أبساليب الربط بُت ادلاضي واحلاضر أثناء وضع ادلنهج.
العناية ابدلفاىيم  للتخفيف من التعقيد يف حقائق التاريخ الناتج عن االستغراؽ يف التفاصيل 

 واجلزئيات.
ىتماـ أف يراعى ادلنهج يف تنظيم مفردات ادلادة الدراسية قواعد خاصة تشجع التلميذ على اال

 وتستعمل ىنا أساليب التدرج يف تقدمي ادلادة العلمية دلناسبتها مع العمر الزمٍت والعقلي للمتعلم. ،هبا 
فكل درس  ؛أف توجو مفردات ادلنهج حبيث تؤدي إذل بلوغ األىداؼ الًتبوية السامية ادلنشودة

                                                           

 .31ص  ،تدريس ادلواد االجتماعية ،أمحد حسُت اللقاين وبرنس رضواف ((1
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 أو موضوع ال بد أف تكوف لو وظيفة تربوية.
تلك اخلطوط اليت تؤدي إذل حتقيق  ،فقط من ادلادة العلمية أف يشمل ادلنهج خطوطا عريضة

األىداؼ، أما التفاصيل فتحاؿ على ادلراجع أو يًتؾ للمدرس يف دليلو كي يتناوذلا مع تالميذه وفق 
 ظروؼ ادلنطقة والفًتة الزمنية ادلتاحة.

ذايت لدية وىو أف يوضح ادلنهج فائدة دراسة ادلادة بصورة يفهمها التالميذ حتفيزا للمحرؾ ال
 العامل احلاسم يف العملية التعليمية.

مع مراعاة مستوى حتصيلو من ادلواد  ،أف يراعي ادلنهج العمر العقلي والزمٍت للتلميذ ادلستهدؼ
 األخرى ذات العالقة ادلباشرة مبادة التاريخ.

مراحل  أف يراعى االستمرار والتدرج يف مستوايت ادلنهج بُت الفصوؿ ادلتتالية وكذلك بُت
 مع جتنب التكرار ما دل يكن ضروراي. ،التعليم العاـ الثالث

أف يهتم ادلنهج ابتصاؿ التالميذ اتصاال مباشرا بواقع الظواىر واألشياء وتفاعلهم معها حتقيقا 
 دلبدأ الفهم الصائب والتنشئة االجتماعية السليمة والنشاط العاـ للتلميذ داخل ادلؤسسة وخارجها.

 ،هج وفقا ألىدافو اليت بٍت عليها  استمرارية تغَت اجملتمع الناتج عن تطور احلياةأف يراعي ادلن
فيجب أف يكوف ادلنهج مران قابال  ؛وما يًتتب على ىذا التغَت من ظهور خصائص ومشكالت جديدة

 .. ولكي يكوف ادلنهج أكثر مرونة غلب أف تتاح يف سلطط تنفيذه الزمٍت.للتعديل دلواكبة تلك ادلتغَتات
 .(1)فرص زمنية لدراسة أوجو النشاط اليت ال ؽلكن التنبؤ هبا مسبقا

 د.   منطلقات األىداؼ العامة واخلاصة لدروس مادة التاريخ:
وىي تلك األىداؼ اليت يقـو بتحديدىا ادلختصوف تنفيذا لتطلعات اجملتمع احملددة يف البند 

ولتنطلق منها ػ فيما بعد ػ  ،تمع وظروفو وإمكانياتووىي تستند إذل طبيعة ادلادة العلمية وقيم اجمل ،السابق
 ومن أىم ىذه األىداؼ: ،األىداؼ التعليمية والًتبوية للمفردات

 دراسة اتريخ أجدادان وإبراز أرلادىم.
 .إبراز األساس التارؼلي لألمة اإلسالمية

 دتكُت الشعور بضرورة احتاد األمة اإلسالمية لدفع األخطار احملدقة هبا.
 إبراز فضل األمة اإلسالمية على احلضارة العادلية.

                                                           

 29 ،28ص  ،ادلواد االجتماعية تدريس ،( أمحد اللقاين وبرنس رضواف(1
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 تنمية احلاسة الزمنية لدى التلميذ من أجل توضيح مفهـو التطور.
 تنمية القدرة على النقد والتحليل.

تدريب التلميذ على ربط األحداث اجلارية جبذورىا وادلقارنة بينها وبُت األحداث ادلشاهبة يف 
 ر على ضوء خربات ادلاضي.ادلاضي لتحقيق مبدأ فهم احلاض

 إبراز مساوئ االحتالؿ األجنيب واالىتماـ بدراسة حركات اجلهاد والتحرر. 
 تنمية ادلهارات مثل قراءة اخلرائط والواثئق وتصميم ادلخططات الزمنية والتعبَت كتابة وكالما.

 تنمية مهارة االطالع والقراءة العامة وادلوجهة ضلو ىدؼ زلدد.
 .(1)التلميذ ألعلية الًتاث احلضاري واحلفاظ عليوتنمية إدراؾ 

 :رابعا //  اذليكلية ادلقًتحة دلقررات التاريخ يف إطار التعليم العاـ
من خالؿ الئحة ادلواد ادلقًتحة للتعليم العاـ عرفنا أف تلك ادلواد قد صنفت وفق أىدافها العامة 

ونالحظ أيضا إف مادة التاريخ قد  ،طنشا ،اجتماعية ،علمية ،لغوية ،دينية ؛إذل مخس رلموعات
وىي مواد متداخلة ومتكاملة األىداؼ هتتم أساسا بتنمية  ،جاءت ضمن رلموعة ادلواد االجتماعية

وىذه التنمية غلب أف تتم وفق برانمج شلنهج مرافق  ،قدرات اإلنساف يف التعامل مع اجملتمع احمليط
من ىنا وجب توضيح توزيع مقررات  ،مر العقلي للمتعلمدلراحل ظلو العمر الزمٍت ومتوافق مع مستوى الع

ولكن قبل ىذا ينبغي توضيح  ،التاريخ وفق ىذه ادلعايَت ومراعيا دلبادئ التدرج والربط ادلتعارؼ عليها
 منزلة مادة التاريخ من مواد لتعليم العاـ.

 :موقع مادة التاريخ من ادلواد األخرى يف التعليم العاـ  .أ  
فإف كاف ارتباطها جبميع  ؛لتاريخ مع مواد التعليم العاـ األخرى بدرجات متفاوتةترتبط مادة ا

ادلواد ػ ومن بينها ادلواد العلمية ػ من انحية ظروؼ النشأة ومراحل التطور، صلد أهنا ترتبط بصورة أقوى 
مواد  ولكن االرتباط األكرب مع ،مع ادلواد اللغوية والدينية لتشاركهما يف بعض األىداؼ العامة

فادلواد االجتماعية ػ خاصة التاريخ  ؛االجتماعية لتداخلها وتكاملها يف األىداؼ العامة واخلاصة
واجلغرافيا والًتبية الوطنية ػ يف طبيعتها تعاجل اإلنساف وصالتو وعالقاتو يف ادلاضي واحلاضر داخل بيئتو ، 

تشرح لنا صلة بُت اإلنساف وبيئتو يف  فاجلغرافيا ؛والعمل على حتسُت ىذه العالقة والرفع من مستواىا
الوقت احلاضر ونتيجة ىذه العالقة من نشاط اقتصادي وما يقدمو ىذا النشاط من إنتاج ،أما التاريخ 

                                                           

  .12 ،11ص  ،تدريس التاريخ ،( سر اخلتم عثماف علي(1
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فيدرس عالقة اإلنساف ببيئتو الطبيعية واالجتماعية وتكن يف فًتات وعصور سابقة وما تصوره ىذه 
ا األجداد شلا يدعوا التالميذ إذل االعتزاز أبرلاد أمتهم العالقة من أعماؿ رليدة ومواقف مشرفة قاـ هب

وجتعلهم يدركوف العالقات احلاضرة يف ضوء العالقات ادلاضية، أما الًتبية الوطنية فتوضح لنا عالقة 
 .(1)اإلنساف ببيئتو االجتماعية  وما ينشأ عن ىذه العالقة من أنظمة وقوانُت وحقوؽ وواجبات

عالقات اإلنسانية اليت ىي طبيعة ادلواد االجتماعية حبيث يصعب من ىنا نالحظ تداخل ال
ومن األفضل أف يقـو  ،فصلها شلا جعل فريق من خرباء الًتبية والتعليم بنادي بضرورة الربط بينهما

خاصة يف  ،مدرس واحد بتدريس الفروع الثالثة )التاريخ واجلغرافيا والًتبية الوطنية( للفصل الواحد
 ادلرحلتُت االبتدائية واإلعدادية من التعليم العاـ.

 ب.   مقًتح توزيع مقررات التاريخ على السنوات الدراسية للتعليم العاـ:
أقًتح أف يبدأ تدريس مادة التاريخ من الصف األوؿ على أساس ارتفاع مستوى إدراؾ التالميذ 

فالتلميذ ادلبتدئ اليـو أكثر تفتحا  ؛واإلعالـ والًتفيوللحقائق االجتماعية نتيجة لتطور وسائل االتصاؿ 
وينبغي علينا استغالؿ ىذه الظاىرة لتوفَت  ،وإدراكا لألمور االجتماعية من أنداده يف السبعينيات مثال

وؽلكن توضيح  ،على أف تكوف مادة التاريخ متداخلة مع مواد أخرى حىت الصف الرابع ،اجلهد والوقت
 اذليكلية يف اآليتاخلطة العامة ذلذه 

ومن ادلمكن أف  ،الصفوؼ من األوؿ إذل الثالث االبتدائي: تدرس ادلادة على ىيئة قصة مصورة
تكوف تبعا لتطبيقات مادة القراءة نظرا لتشابك األىداؼ بينهما يف تعويد التلميذ على القراءة واإللقاء 

قصص يًتكز على اتريخ األنبياء منذ ومضموف ىذه ال ،السليم وغرس القيم اخللقية واألسس التارؼلية
ومن ىنا يلتقي منهج التاريخ ابلًتبية اإلسالمية، وىااتف ادلاداتف  ،خلق سيدان آدـ وحىت بعثة سيدان دمحم

 من ادلقررات األساسية حاليا.
مع الًتكيز على ادلناطق واألمم اليت  ،اتريخ اإلنساف القدمي يف قارات العادل القدمي :الصف الرابع

ذكرىا يف القرآف الكرمي واختتاـ ادلنهج بتاريخ اجلزيرة العربية، واالستعانة ابالكتشافات األثرية  ورد
 والدراسات التارؼلية اليت ال تتعارض مع ثوابت الشريعة اإلسالمية.

مع  ،التاريخ اإلسالمي منذ بعثة الرسوؿ وحىت هناية عهد اخللفاء الراشدين :الصف اخلامس
فت نظر التالميذ للفرؽ بُت اتريخ اإلسالـ والتاريخ اإلسالمي حيث أف مجيع فصل دتهيدي ىدفو ل

                                                           

 3،4ص  ،الطرؽ اخلاصة ،مكتب توجيو االجتماعيات (1)
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وادلسلم الذي ال يؤمن أبحد ىؤالء الرسل ال يعد مسلما، كما يتناوؿ نبذة عن  ،الرسل دينهم اإلسالـ
 بالد احلجاز قبيل بعثة الرسوؿ.

سالـ يف عهدعلا وازدىار ويتناوؿ اتريخ الدولتُت األموية والعباسية وانتشار اإل :الصف السادس
مع اللًتكيز على أوضاع ليبيا يف تلك  ،احلضارة اإلسالمية، إضافة إذل االعتداءات ادلغولية والصليبية

 الفًتة.
مع فصل  ،اتريخ احلضارات القدؽلة يف منطقة العادل العريب واإلسالمي :السنة األوذل اإلعدادية

 ،وتعريفو بتقسيمات عصور التاريخ ،ة التاريخ دتهيدي يستهدؼ لفت نظر التلميذ لفائدة دراس
 وإكسابو مهارة قراءة ادلخططات واخلرائط التارؼلية.

التاريخ اإلسالمي منذ البعثة وحىت سقوط دولة ادلماليك انطالقا شلا مت  :السنة الثانية اإلعدادية
ودراسة  ،مع دراسة الدوؿ ادلستقلة يف ادلشرؽ وادلغرب اإلسالمي بشكل مبسط ،دراستو يف السابق

 احلضارة اإلسالمية من حيث مقوماهتا ومظاىرىا.
ويتناوؿ اتريخ الدولة العثمانية  :التاريخ اإلسالمي احلديث وادلعاصر :السنة الثالثة اإلعدادية

رويب على منطقة العادل العريب واإلسالمي كما يتناوؿ االعتداء األو   ،ودوؿ فارس واذلند بشكل مبسط
مع الًتكيز يف كل ما سبق  ،وموقف ادلسلمُت منو واحلرب العادلية األوذل والثانية وتطور األحداث بينهما

 على اجلانب اللييب والقضية الفلسطينية.
سنة التاريخ اللييب منذ أقدـ العصور وحىت احتالؿ األسباف لطرابلس  :السنة األوذل الثانوية

كما ػلتوي على فصل دتهيدي يستهدؼ حتفيز الطالب على االىتماـ بدراسة التاريخ العاـ   ،ـ1510
إضافة إذل ادلخطط الزمٍت للتاريخ اللييب العاـ منذ أقدـ العصور  ،وتوضيح فائدة ىذا العمل ،والوطٍت

 حىت الوقت احلارل.
التاريخ اللييب يف الفًتتُت احلديثة وادلعاصرة يف إطار ما مت دراستو عن  :السنة الثانية الثانوية

مع الًتكيز على القضااي اليت تقوي اللحمة الوطنية وربط ليبيا مبحيطها العريب  ،الدولة العثمانية
مع توضيح  ،تناوؿ التاريخ احلضاري لليبيا من جوانبو الثقافية واالجتماعية والعلمية ،واإلسالمي

 .ص اجملتمع اللييبخصائ
ويتناوؿ ابلدراسة رلموعة من  ،دروس مستفادة من التاريخ اإلنساين :السنة الثالثة الثانوية

وحب  ،وتوحد الصف ،والعدالة ،مثل احلرية ؛القضااي العامة ذات القيمة اخللقية واإلسًتاتيجية مثل
تناوؿ القسم الثاين ظلاذج من قضااي كما ي  ،أو ذات القيمة العلمية مثل اتريخ العالقات الدولية ،الوطن
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وادلسلمُت يف وسط آسيا وكشمَت واذلند وكذلك زلنة  ،الشعوب اإلسالمية ادلعاصرة مثل قضية فلسطُت
واإلسالـ وادلسلمُت يف اجملتمعات  ،ادلسلمُت يف شرؽ آسيا واألخطار اليت تواجو ادلسلمُت يف أفريقيا

 .الغربية
 ... وختاما

 :من أعلها ،أكدت على عدة مالحظات وتوصيات فإف ىذه الدراسة قد
إف أسس التعليم العاـ يف بلداف العادل اإلسالمي ػ ومن بينها ليبيا ػ قد وضعت من قبل أعداء 

ودل تستند إطالقا إذل احتياجات اجملتمع احلقيقية يف  ،الدين والوطن من الذين كانوا ػلتلونو بقوة السالح
 .ترتكز على جزء من ثقافة اجملتمع اإلسالميالتطوير والتنمية والتطوير أو 

أكثر ادلقررات اليت استهدفت بتمييع أىدافها واالضلراؼ هبا ىي مقررات الًتبية اإلسالمية 
 .والتاريخ

حاليا يعاين ادلنهج ادلدرسي دلادة التاريخ من مشاكل جوىرية تراكمية نتيجة الستغاللو سياسيا 
وحىت بعد تعديل ادلنهج ليواكب تطورات ثورة فرباير ىناؾ الكثَت  ،لتكريس ايديولوجيات زلددة وسلتلفة
مثال مقرر اتريخ الصف التاسع الحظ اجتاه ادلنهج أثناء احلديث  ،من ادلغالطات اخلطَتة بُت سطوره

 عن أصوؿ القادة العثمانيُت أو تطرقو دلسائل اخلالؼ اجلهوي يف اتريخ ليبيا ادلعاصر. 
صالح التعليم العاـ إبعادة حتديد األسس وإعادة صياغة  أىدافو العامة غلب البداية احلقيقية إل

حبيث تنطلق تلك األسس من احتياجات اجملتمع واالستجابة  ،وبشكل علمي وسليم ،بناء عليها
 لإلشكاليات والعقبات اليت تواجهو.

ن معرفية غلب وضع ىيكلية زلددة دلقررات التعليم العاـ جتسد األىداؼ الًتبوية ادلختلفة م
 ومهارية ووجدانية وسلوكية سعيا لبناء الشخصية اجلمعية ادلتكاملة وادلتزنة.

القائم على  ،ـ1985غلب العودة إذل ىيكلية النظاـ التعليمي اليت كانت منفذة قبل سنة 
وضرورة الفصل بُت  ،ادلراحل الثالث ػ االبتدائية واالعدادية والثانوية ػ وكذلك النظاـ السنوي يف الدراسة

 .ىذه ادلراحل
غلب الفصل بُت اجلنسُت يف التعليم العاـ ابتداء من الصف الرابع االبتدائي نظرا لالعتبارات 

نظرا دلا لالختالط من سلبيات خطَتة ستظهر آاثرىا  ،الشرعية والنفسية والًتبوية والتعليمية واالجتماعية
 .يف ادلدى البعيد على تلك اجلوانب

دة تفعيل ادلعاىد ادلتوسطة التخصصية مثل معهد ادلعلمُت والصحة والزراعة الستيعاب غلب إعا
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 وأتىيل من دل تسمح لو ظروفو من التالميذ مبواصلة دراستو يف ادلراحل الرئيسة للتعليم العاـ والعارل.
ذلدؼ تلك اخلاصية اليت يلعب فيها ا ،غلب األخذ يف االعتبار اخلاصية التعبوية دلقرر التاريخ

 لتوجيهها الوجهة السليمة اليت ختدـ قضااي الوطن واألمة. ،الوجداين دورا كبَتا
ومبا  ،غلب مراعاة التصنيف العلمي دلقرر التاريخ ادلدرسي حبيث يغطي الطيف الزماين وادلكاين

ريخ سعيا لتوسيع األفق ادلعريف ابلًتكيز على سلتصر التا ،يتناسب مع العمر العقلي ادلفًتض للمتعلم
 العادلي للخروج من قوقعة العقد واالنعزاؿ والتعصب األيديولوجي والسياسي.
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