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 ملخص البحث

 ، ار يعهم في تحقيق التىاصن التربىي بين عىاـشها .احذ الاسكان الاظاظية للعملية التربىية يعذ املىهج 

املقأشسة فأي كليأة التربيأة الفىيأة لعأم التربيأة ال ؽأ يلية ومىهج مادة تأسيخ الفً ؼأهه ؼأأن املأىاد الذساظأية 

 ان مأأادة تأأأسيخ 
 
بأأة والزاةقأأة لأأذاسط الفأأً همأأا ان لهأأز  املأأادة الفأأً تى أأخ اة وأأرة والت ش والعأأيراميو وهاأأشا

همأأأا اهأأأأه رى أأأأخ  وأأأرة الىالأأأأ  بفأأأأذد املمأأأأامين عاللأأأة ماظأأأأة باليؽأأأأاوال العمليأأأة الذساظأأأأية م أأأأ  الالأأأأىان 

 ان مأأأىهج هأأأز  املأأأادة م أأأ ي ع أأأ  ودالالل املعنأأأي فأأأي الفىأأأىن القذرمأأأة والشمأأأىص 
 
والىظأأأيىة واملعاـأأأشة وهاأأأشا

ع أأ  حأأذ علأأم الباح أأة ممأأا مأأذة صمىيأأة التقأأ  عأأً اس أأو ظأأىىال ، ولأأم ت أأشي عليأأه عمليأأة تقىيميأأة تىبيقأأه 

دفعهأأا ا أأ  تىأأاوا هأأزا املىلأأى  بالذساظأأة مأأً انأأ  التعأأشا ع أأ  هقأأاه القأأىة والمأأع  املىنأأىدة فأأي املأأىهج 

 بأأأناملقأأشس 
 
الفأأً وال ؽأأ  املأأىهج املقأأشس ملأأادة تأأأسيخ فأأي أهأأذاا البحأأ  لأأي ال ؽأأ  عأأً هقأأاه القأأىة  علمأأا

 واملحتىي . –واملفشدال  –عً هقاه المع  في املىهج . مً حي  الاهذاا 

 حذود البحث

 -رقتفش البح  اةخا ي ع   آلاتي :

للمشحلأأأة الاو أأأ  فأأأي لعأأأم ( والىظأأأيي واةخأأأذر اةخمأأأاسة رتأأأاسيخ الفأأأً القأأأذرم مأأأادة تأأأأسيخ اة أأأاؿ باملأأأىهج 

 . التفميم في كلية الفىىن اةجميلة نامعة باب 

 البحث إحشاءات

تكىهأأا العيىأأة الاظاظأأية للبحأأ  مأأً  معأأة مذسظأأين ا تفأأاؿ بمأأادة تأأأسيخ الفأأً ممأأً هأأم  -العيىأأة :. 1

والتأأخ ؼأأملا م تمأأو  الفىأأىن اةجميلأأة نامعأأة بابأأ وكليأأة مأأالج نامعأأة د أأذاد كليأأة الفىأأىن اةجميلأأة ع أأ  

 لف ش حجم العيىة .
 
 العيىة بكامله هاشا

  -أدوات البحث :. 2

 الضياسال امليذاهية واملقابالل الص فية .أ. 

القأأأاةمين بتأأأذس غ  اظأأأتتذما الباح أأأة الاظأأأت يان أداة ةجمأأأو دعأأأن املعلىمأأأال والبياهأأأال ومعشفأأأة  سا ب. 

 .اةخماسةمادة تأسيخ 

الظأأأأأأتتشاق الفأأأأأأذد وهأأأأأأزلو اظأأأأأأتتذما  عادلأأأأأأة كأأأأأأىبش اظأأأأأأتتذما الباح أأأأأأة م -: إلاحصاااااا    الىساااااا    . 3

 حذة ك  فقشة والىظي اةخعا ي . إلر ادمعادلة فيؽش 
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 نت  ج البحث

لقأأأأأذ تأأأأأم تحقيأأأأأق الهأأأأأذا الاوا وال أأأأأاوي ، واتطأأأأأف ان اةجىاهأأأأأ  القىيأأأأأة فأأأأأي املأأأأأىهج وفأأأأأق دسنأأأأأة حأأأأأذ  ا وفأأأأأي 

 -امل االل دؽك  عام لي :

  بالىمى الؽام  للمتعلم .تشهض ع   اة ورال اة اـة  .1

  بالتكام  والامتذاد العمىدي .ح ل دؽك  متذسق في ك  م اا بما يعموصعا املفشدا .2

 تىاصن املحتىي املتتاس في ؼمىله وعمقه . .3

  لي وحذة بىا  املىهج .املشبية اة ورة  .4

 مشت ضة ع   فلعفة ظليمة ر الفلعفة التربىية ( . .5

  اةخمأأأاسةأمأأأا اةجىاهأأأ  المأأأعيفة فأأأي مأأأىهج مأأأادة تأأأأسيخ 
 
 وفأأأي امل أأأاالل دؽأأأك  حأأأذ  ا تفأأأودسنأأأة وفقأأأا

 
اعذرا

 -:عام لي

 غير مشاعية ملشاح  هطج املتعلم . .1

واةجاهأأأ  الىنأأذاوي واةجاهأأأ  : تشاعأأي اةجىاهأأأ  املتتلفأأة لص فأأأية املأأتعلم : اةجاهأأأ  املعشفأأي لأأم  .2

  الىفغ حشكي .

  لم ت ً مشاعية ملفاةف الفشد . .3

 لع  العاللة بين املحتىي وحانال الىلبة . .4

 لم تشبي بين الىاشية والتىبيق والعلم بالعم  . .5

 للبحث املنهجي إلاط س 

 مشكل  البحث

 
 
ورلأأأو ان املأأأىهج الأأأزي رفأأأيف لفتأأأرة صمىيأأأة معيىأأأة لأأأذ ال رفأأأيف لفتأأأرة ان عمليأأأة تىأأأىيش املىأأأادج مهمأأأة نأأأذا

 ممأأا أو تىقأأيح أو تبأأذر  ، ئر أن املأأىهج املقأأشس لادمأأة بأأ  البأأذ ان رفأأاحبه تىأأىيش 
 
ملأأادة تأأأسيخ الفأأً حاليأأا

تت يأأأأر دون أن ت أأأشي عليأأأه ع أأأ  حأأأأذ علأأأم الباح أأأة أرأأأة دساظأأأأة تقىيميأأأة ، وبأأأزلو عليأأأه فتأأأرة صمىيأأأة وىيلأأأأة 

 لت يأأأر الاهأأأذاا 
 
 ليخانأأأة ا أأأ  ت ييأأأر املىأأادج ه ي أأأة للتىأأأىس العل أأأخ والانتمأأأاعي املىأأادج وبقأأأا

 
وتىىسهأأا وتبعأأأا

 والعياس خ .

شوسية مأأأأً نهأأأأة ، ولكىهأأأأه  ىأأأأىة لأأأأوبمأأأأا أن عمليأأأأة التقأأأأىيم عمليأأأأة تص يفأأأأية وعالنيأأأأة فأأأأي ولأأأأا واحأأأأذ 

والصمأأأة تعأأأبق عمليأأأة التىأأأىيش مأأأً نهأأأة أ أأأشي ، ومأأأً أنأأأ  القيأأأام بتىأأأىيش أي مأأأىهج ر أأأ  القيأأأام بذساظأأأة 

 . وهىا ت مً املؽكلة .ه  هى ـاةف للتذس غ في ظىة واحذةؼاملة لىالو رلو املىهج و 

 أهم   البحث والح ح  ال ه 

الفأً ال ؽأ ي ي باعتبأاس  رى أخ لىالأ  هأى واحأذ مأً املأىاد الاظاظأية ال قافيأة  اةخماسةئن تاسيخ  .1

رى أأخ اة وأأرة بفأأذد املمأأامين  اةخمأأاسةهمأأا ان تأأاسيخ ة والت شبأأة والزاةقأأة لأأذاسط الفأأً ، اة وأأر 

 اةخمأأأاسةوالشمأأأىص ودالالل املعنأأأي فأأأي الفىأأأىن القذرمأأأة والىظأأأيىية واملعاـأأأشة وبأأأزلو فأأأان تأأأأسيخ 

  هى تىمية نمالية وتىمية  ورة وتىمية اوال  .
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اهأأأأه   أأأأأتم بتحليأأأأ  العأأأأمال الفىيأأأأة التأأأأخ تميأأأأأ  الاؼأأأأكاا وكىهأأأأه رأأأأذسط املىأأأأأادج  تأأأأأسيخ الفأأأأً مهأأأأم .2

الأأزي املأأىهج  وبأأزلو فأأانفهأأى   أأتم ا أأ  دسنأأة التففأأي    وبأأزلوعوأأر التأأأسيخ والات اهأأال الفىيأأة 

رفأأأيف لفتأأأرة صمىيأأأة معيىأأأة لأأأذ ال رفأأأيف لفتأأأرة لادمأأأة ، بأأأ  البأأأذ أن رفأأأاحبه تىأأأىيش أو تىقأأأيح أو 

  ( 109، ؿ  18تبأأأذر  ر 
 
ممأأأا عليأأأه فتأأأرة صمىيأأأة ، ار ان املأأأىهج املقأأأشس ملأأأادة تأأأأسيخ الفأأأً حاليأأأا

أن  ةالباح أأ استأأألت أأشي عليأأه ع أأ  حأأذ علأأم الباحأأ  ارأأة دساظأأة تقىيميأأة ، فقأأذ  اندون وىيلأأة 

ل أشك ال ؽأ  تقىيميأة للمأىهج قىم بذساظة ميذاهيأة ت ىاوا هزا املىلى  بالذساظة والبح  و ت

ه بالؽأك  والعلبية فيه والتعشا ع   الفعىبال التأخ تحأىا دون تىبيقأعً اةجىاه  الار ابية 

 . الفىىن اةجميلةفي كلية  التفميمالصخيح وع   مذي ـالحيته لىلبة لعم 

مأأً نهأأة ، ولكىهأأه  ىأأىة لأأشوسية وبمأأا أن التقأأىيم عمليأأة تص يفأأية وعالنيأأة فأأي ولأأا واحأأذ  .3

تعلي أأأأخ   أأأأذا ا أأأأ  ي فأأأأي أي مأأأأىهج والصمأأأأة تعأأأأبق عمليأأأأة التىأأأأىيش مأأأأً نهأأأأة أ أأأأشي ، فاهأأأأه لأأأأشوس 

ئن أوا  ىأىة مأً  ىأىال تىأىيش أي ( ب زا الفأذد ا أ    1982، حي  اؼاس ر الىهي  ، تىىيش  

 ( . 36، ؿ  10مىهج ، لي ونىب القيام بذساظة ؼاملة لىالو رلو املىهج ر 

 أهذاف البحث

 في لعم التفميم . اةخماسةال ؽ  عً هقاه القىة في مىهج تأسيخ 

 في لعم التفميم كلية الفىىن اةجميلة .  اةخماسةال ؽ  عً هقاه المع  في مىهج تأسيخ 

 : حذود البحث
ً
 ث لث 

 -رقتفش البح  اةخا ي ع   ما رأتي :

لعأأأأام  التفأأأأميم فأأأأي كليأأأأة الفىأأأأىن اةجميلأأأأةللمشحلأأأأة الاو أأأأ  فأأأأي لعأأأأم  اةخمأأأأاسةمأأأأادة تأأأأأسيخ اة أأأأاؿ باملأأأأىهج 

 -املحتىي : –املفشدال  –وفق ك  مً الاهذاا  2014-2015

 : 
ً
 ذًذ املصطلح تحتسابع 

 : التقىيم ر الشاصي (
 
 أوال

مَ ر  ىَّ
َ
 ( (   ل

 
 ( . 557، ؿ 1أي معتقيم ر فهى ر لىيم ( الش ْخ ر تقىيما

 -: 1973 ( Good )عشفه نىد 

 ( . 12، ؿ 9 اسجي ( ر وباظتعماا معياس ر عملية اةخ م والتأهيذ ع   ليمة الش خ  أو مقذاسها 

 -: 1979 عشفه الذمشداػ

 لىأا ع أ  تحذرذ مأذي مأا بل ىأا  مأً ه أات فأي تحقيأق الاهأذاا التأخ وعأي  ا أ  تحقيقهأا ، 
 
بحيأ  ركأىن عىهأا

تحعأأأأأأين عمليأأأأأأة مأأأأأأا وسفأأأأأأو واملعىلأأأأأأال بقفأأأأأأذ تحذرأأأأأأذ املؽأأأأأأ الل وتصأأأأأأ يق الاولأأأأأأا  ومعشفأأأأأأة العقبأأأأأأال 

 ( 146،ؿ17ومعاعذ  ا ع   تحقيق أهذافها ر معتىاها 

 مأأً الاهأأذاا التربىيأأة عشفأأه باهأأه : ر  فقأأذ Tylor  /1962أمأأا تأأارلىس 
 
بىاظأأىة تحذرأأذ مأأذي مأأا تحقأأق فعأأال

، كىهه الىظأيلة التأخ مأً  اللهأا رم أً التعأشا ع أ  نىاهأ  القأىة والمأع  مادة املىهج ووشاةق التذس غ 

 والىأأأىا ي ، ومالحاأأأة الىأأأىا ي التأأأومأأأذي فاعليأأأة الىظأأأاة  املعأأأتتذمة فأأأي املأأأىهج 
 
خ ركأأأىن ف  أأأا املأأأىهج فعأأأاال

 
 
 أو تحعيىا

 
 ( . 164، ؿ 13ر الا شي التخ تتىل  تعذرال
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،  9ع أأأ  أهأأأه : تقأأأذرش سهميأأأة اليعأأأ ية للعأأأمة املقاظأأأة فأأأي لأأأى  معيأأأاس مأأأا ر  ( English )وعشفأأأه أهكلأأأؾ 

 ( .22ؿ

: 
ً
 املنهج ث ن  

و اسنهأأا كأأ  مأأا رقأأىم بأأه التلميأأز ، أو رتفأأ  بأأه أو رأأإسش فيأأه دا أأ  املذسظأأة بأهأأه ر  1965عشفأأه  مأأيغ / 

 ( . 17، ؿ 12ماداما املذسظة تؽشا عليه ر 

بأظأأألىب معأأأين م مأأأى  اة وأأأرال أو وحأأأذال مشتبأأأة فأأأي تعشيفأأأه للمأأأىهج بأهأأأه ر  Tylor  /1970ورهأأأ  تأأأارلىس 

 ( . 85، ؿ 13لاةم بزاته ( ر بحي  تعلم ك  وحذة من ا بما رم ً القيام به هعم  مىفشد أو 

تحأأأأا اؼأأأأشافها  راملإظعأأأأة للىلبأأأأة(التأأأأخ   ي  أأأأا ر اهأأأأه م مىعأأأأة مأأأأً اة وأأأأرال التربىيأأأأة  1977عشفأأأأه الىهيأأأأ  

 ( . 13، ؿ 11بقفذ معاعذ  م ع   الىمى الؽام  وتعذر  ظلىههم ( ر 

 -التعشيف الاحشائي :

مأأً مفأأشدال املقأأشس الذساسأأ خ والاهأأذاا التربىيأأة ومحتأأىي املأأادة  اةخمأأاسةهأأى كأأ  مأأا رتمأأمىه مأأىهج تأأأسيخ 

الذساظأأية مم لأأة بتأأأأسيخ الفأأً القأأأذرم ، والاظأأالمي ، واةخأأأذر  ، املتفأأق لىلبأأأة املشحلأأة الاو أأأ  فأأي لعأأأم 

 . باب التفميم كلية الفىىن اةجميلة نامعة 

 : إلاط س النظشي  الفص  الث ني

 املبحث ألاول 

 : مفهىم التلىيم 
ً
 للمن هج الذساس   الفن  أوال

ان التقأأأىيم عمليأأأأة تص يفأأأأية وعالنيأأأأة فأأأأي ولأأأأا واحأأأأذ مأأأً نهأأأأة ، لكىهأأأأه  ىأأأأىة لأأأأشوسية والصمأأأأة تعأأأأبق 

عملية التىىيش ومً نهة أ شي ، فاهه مً المشوسي فأي اي مأىهج تعلي أخ   أذا ا أ  تىأىيش  ، حيأ  اؼأاس ر 

ش اي مأىهج ، لأي ونأىب القيأام بذساظأة ( ب زا الفذد ئ   أن أوا  ىىة مً  ىىال تىأىي 1982الىهي  ، 

 (  36، ؿ 10لىالو رلو املىهج ر  ؼاملة

املشظأىمة لأه هأذاا املىهج لل هما أن التقىيم هى الىظيلة التخ مً  اللها رم ً التعشا ع   مذي تحقيق 

وال ؽأأ  عأأً اةجىاهأأ  الار ابيأأة والعأألبية فيأأه ومأأذي فاعليأأة الىظأأاة  املعأأتتذمة فأأي تىفيأأز  ومالحاأأة 

 ال
 
 ىأأىا ي التأأخ ركأأىن املأأىهج ف  أأا فعأأاال

 
 أو تحعأأيىا

 
 : Fred ). ئر رأأشي والىأأىا ي الا أأشي التأأخ تتىلأأ  تعأأذرال

( فأأأيم ً عأأأً وشيأأأق التقأأأىيم ان  9، ؿ 12ر   ان الىشيأأأق املفمأأأ  لتحعأأأين املأأأىهج هأأأى التقأأأىيم  ( 1971

 والىىا ي التخ تحتاق ا   
 
 ( . 135، ؿ 6تعذر  أو تحعين ر تالحظ الىىا ي التخ ركىن املىهج ف  ا فعاال

: دعأأذ ئعأأذاد أي من أأاق دساسأأ خ متكامأأ  رأأأتي دوس مشحلأأة ( ع أأ  رلأأو بقىلأأه  1974همأأا رإهأأذ ر الأأذمشداػ ، 

ع أ  نذرذة مهمة فيه لي مشحلة التقىيم ئر لي العمليال التخ تالصم عمليأة التتىأيي فأي القيأاط واةخ أم 

 فأأأالىتأأاةو والىظأأأيلة التأأأخ ت ؽأأأ  عأأأً ه أأات التربيأأأ
 
 اظاظأأأيا

 
العمليأأأة  ية لأأأي التقأأأىيم العل أأأخ الأأزي يعأأأذ سهىأأأا

وملعشفأأأة مأأأذي مأأأا تحقأأأق مأأأً الاهأأأذاا التربىيأأأة ومعشفأأأة مأأأذي مالةمأأأة الىظأأأاة  (  121، ؿ 16ر .  التربىيأأأة

 (72،ؿ 8ي تحقيق هز  الاهذاا . ر املعتتذمة ف

 نىاه  التقىيم ر م االل التقىيم (

 -اهتمام  اؿ بما رأتي :رتىل  التقىيم الؽام  للمىهج اعىا   
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 تلىيم الاهذاف . .1

 تلىيم املنهج . .2

 تلىيم عم  املعلم وأسلىب تذسيسه . .3

 . الطلب تلىيم نمى  .4

 تلىيم ألاهذاف :. 1

 مأً نىاهأ  التقأىيم التربأىي ، ويأتم ت 
 
 سةيعأيا

 
قأىيم الهأذا ع أ  عأذة رم   تقأىيم الاهأذاا ناهبأا

 :معتىيال من ا

 ووبيعة املادة .عاللة الهذا بالتلميز وامل تمو  .1

 مذي انشاةية الهذا أو تتفيفه . .2

 مذي امكان تحقق الهذا . .3

 اهذاا املىهج مو أهذاا مىهج   ش . تذا  مذي  .4

 تفيي  الاهذاا وتشتيب ا . .5

 مذي ولىت الهذا . .6

 هيفية تعلع  الاهذاا ومشاعا  ا ملعتىيال الىمى . .7

 مذي ؼمىا الاهذاا اهىا  ومعتىيال العلىج املتتلفة . .8

،  19ر  تتم أأأ  ال ارأأأة الشةيعأأأية مأأأً تقأأأىيم الاهأأأذاا فأأأي التعأأأشا ا أأأ  مأأأا كأأأان من أأأا غيأأأر م أأأذ  لىمأأأى التالميأأأزو 

 . (240ؿ

 تلىيم املنهج :. 2

يعتفاد مً هتاةو تقىيم املىهج في تىىيش  ، وفي تحعأين عمليأة الأتعلم ، باعتبأاس ان املأىهج هأى فأي  

ب أأأا التربأأأىي عىأأأذما رتعأأأشك لتقأأأىيم الاظأأأاط  ىأأأة ملعأأأاعذة التالميأأأز ع أأأ  الأأأتعلم ومأأأً الاظأأأ لة التأأأخ   أأأتم 

 -املىهج :

 تىفيز  ؟ ه  ا تورل الامكاهية التربىية لىلو محتىي املىهج في تشتي  معبق لب 

 ما مذي استباه تعلع  محتىي املن اق بمعتىيال همى التالميز ؟

 تلىيم تنف ز املنهج . 3

ت ىاوا عملية تىفيز املأىهج ال يفيأة التأخ يعأاةج ب أا املأىهج . وعليأه فأان هأز  العمليأة تؽأتم  ع أ   

والعاللأأال الانتماعيأأة ، ، وال تأأ  املذسظأأية ، وأهأأىا  اليؽأأاه التأأخ يؽأأترج ف  أأا التالميأأز ، وأأشد التأأذس غ 

وهحأأى رلأأو . وتتتلأأ  الىظأأاة  املعأأتتذمة فأأي تقيأأيم هأأز  الىأأىا ي بأأا تالا الاهأأذاا املىتاأأشة من أأا . همأأا 

ان تقأأىيم املأأىهج فأأي نأأاهيخ التتىأأيي والتىفيأأز ال رتأأأتق ئال عأأً وشيأأق تقأأىيم همأأى التالميأأز والعىامأأ  املأأإسشة 

التأأأأخ يؽأأأأترج ف  أأأأا ان تأأأأتم فأأأأي لأأأأى  اونأأأأه اليؽأأأأاه اةخيىيأأأأة ريبغأأأأي وعليأأأأه فعمليأأأأة املأأأأىهج فأأأأي هأأأأزا الىمأأأأى ، 

ز ، وان تكأأأىن معأأأتمشة وغيأأأر مقتفأأأشة ع أأأ  نمأأأو البياهأأأال عأأأً التحفأأأي  املذسسأأأ خ أو املهأأأاسال التأأأخ التالميأأأ

 ليأأاط مأأذي ه أأأات املأأىهج فأأي احأأذاف الت ييأأأرال املشغىبأأة فأأي ظأأألىج اه عأأب ا التالميأأز 
 
، واهمأأا ت ىأأأاوا ارمأأا

 ( . 127، ؿ 4(  ر  233، ؿ 19نىاه  الىمى . ر املتعلمين في متتل  



 فاطمة عبد اهلل عمران......جامعة بابل –كلية الفنون الجميلة  تقويم منهج مادة تاريخ الحضارة في قسم التصميم
ISSN 2523-2029 (Online), ISSN 1819-5229 (Print)                8158السنة -88العدد -مجلة األكاديمي  

511 

 عن صش عمل   التلىيم

 -مً سالسة عىاـش لي :تتأل  عملية التقىيم  

نمعهأأأا لتقأأأذرش باملعلىمأأأال التأأأخ ريبغأأأي . وتضودهأأأا هأأأز  اة ىأأىة  تحذًااذ الهاااذف ال وتاااىي وتحل لاااه .1

. وهأأأز  اة ىأأأأىة وتعأأأأ ي هأأأز  اة ىأأأأىة تتىأأأيي املعلىمأأأأال أو اةجهأأأأذ التربأأأىي ،  ـأأأالحية العمأأأ 

، وبقذس مأا تكأىن هأز  اة ىأىة متقىأة ليعا ظهلة ، فاه اصها رتىل  ال  ير مً اةجهذ والتف ير 

. 
 
 .  (233، ؿ 19رركىن التقييم دليقا

 -:رتىل  اه اص ما ر ي . والقيام ب ز  املهمة  ألاولىفي الخطىة حمع املعلىم ت التي خطط له   .2

 املن سب  .اخت  س أو تن ء أداة التل  م  -

ل  11املااااشاد الحصااااىل عل هاااا  .   الفعلااااي لهااااز  ألاداة ل والحصااااىل علااااى املعلىماااا ت  الاساااات ذام -

 .  (234ص

ر أأأأشي تىاأأأأيم املعلىمأأأأال . وفأأأأي هأأأأز  اة ىأأأأىة الحكاااام املن ساااا   وإصااااذاس أو مؤالفاااا  املعلىماااا ت تشك ااا  . 3

التربأأىي سأأم اةخ أأم هحأأى الهأأذا ع أأ  تقأأذم مأأشك  وتحذرأأذ املعأأارير التأأخ تعتمأأذ للذاللأأة وتحليلهأأا ، امل معأأة 

 
 
 .في لى  املعارير ع   التقذم اةخاـ  فعال

 -تأنه : التلىيم في مج ل املنهجويعشف 

التأأخ ولأأو أو فؽأأله فأأي تحقيأق سهأأذاا العامأأة مأذي ه أأات املأأىهج  معشفأأة ئ أأ العمليأة التأأخ تشمأأي  

 مً أن  تحقيقها .

تشمأأي  وئهمأأا، أي معشفأأة هقأأاه القأأىة والمأأع  الىالأأو فقأأي ،  تصأأ يق ئ أأ وعمليأأة تقأأىيم املأأىهج ال تشمأأي 

 ئ   تعضيض 
 
مىأه سهأذاا امليؽأىدة ، ممأا ر فأ  ـأالحيته لتحقيأق هقاه القىة وعالق المع  وتالفيه  ارما

 (127، ؿ4ر (231ؿ ،19مم ىة . ربأحعً ـىسة 

،  وح نا  التنف ازح نا  الت طا ط همأا : تقىيم املىهج ر ىاوا ناهبين سةيعيين  ئنومً املعلىم 

فتتىأأأأيي ان هأأأأزرً اةجأأأأاهبين غيأأأأر مىففأأأألين .  ىأأأأة التقأأأأىيم وي أأأأ  أن رإ أأأأز دعأأأأين الاعتبأأأأاس عىأأأأذ ولأأأأو 

 
 
لبيأأان مأأذي ه احأأه فأأي تحقيأأق وي بعأأه تقأأىيم لأأه ، ، البأأذ أن رفأأاحبه لأأه أهأأذاا معيىأأة املأىهج هعمأأ  مأأ ال

املأىهج ، ومهمأا رشاعأ  مأً أظأغ بأهأه مهمأا ربأزا مأً نهأذ فأي بىأا  وغنخٌّ عأً القأىا املتى اة مىه . سهذاا 

وي أأشي مأا لأأم رىلأأو مىلأأو التىفيأأز ح أأم يأأخيح عليأأه  ئـأأذاس  باإلمكأانظأليمة عىأأذ تتىيىأأه فلأأً ركأأىن 

ع   أظاط ما راهأش مأً هتأاةو تىايمه وتتىيىه ، سم يعاد تقىيمه في لى  سهذاا التخ ولو مً أنلها 

مأً مشاعأاة مالصمأة عمليأة املىهج وتحعيىه فال بذ العم  ع   تىىيش . وعليه فارا ما أسيذ في عملية التقىيم 

 تقىيم تىفيز  وهما في :تتىيي املىهج لعملية تقىيم 

 تقىيم تتىيي املىهج : وتؽم  

 ولو سهذاا املشاد تحقيقها. .1

 واة ورال التعليمية املىاظبة . ا تياس املحتىي املالةم .2

 واة ورال التعليمية .تىايم املحتىي  .3

 ا تياس الىظاة  التعليمية املىاظبة . .4
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 . روك        
 
 (232، ؿ 19 ىىة مً هز  اة ىىال تتىل  تقىيما

 -عمل   التلىيم :مشاح  

 . هتحذرذ الهذا ومعشفت. 1

املىالأأ  التأأخ ت أأيح للتالميأأز  لأأي تحذرأأذ رر اة ىأأىة ال اهيأأة فأأي عمليأأة التقأأىيم تيأاس وتحذرأأذ املىالأأ  : . ا2ا

ة التعبير عً هى  العلىج الزي تتممىه سهذاا التربىية  أهأه ال وحين تتتاس املىلأ  ر أ  أن تشاعأي فـش

أأة ر أأيح   ع أأ  تصأأجيو العأأألىج فحعأأ   إلظهأأاسالفـش
 
، ومأأأً سأأم رم أأً لىأأا مالحاأأأة  ئظهأأاس بأأ  يعمأأ  ارمأأأا

 ((الذسنة التخ تحققا ب ا سهذاا التربىية 
 
 ( 63ؿ ، 19. ر  فعال

، و عأأذ ولأأو لاةمأأة : دعأأذ أن تحأأذد سهأأذاا التربىيأأة وتعأأشا بىلأأىت وظأأاة  التقأأىيم وولأأعها  ا تيأأاس . 3

أن رمحأق الىظأاة  رررفأبح ع أ  املعلأم عً العلىج املأشاد تقىيمأه  لإلففاتباملىال  التخ تفسف امل اا 

 ( 64، ؿ 19رأم ال (( . لذره ليري ه  تىاظ  الهذا مً التقىيم التقىيمية املتىفشة 

 اةخفىا ع   سج  لعلىج التالميز في مىل  التعليم .. 4

  (66، ؿ 19رتفعير العلىج املسج  في لى  الهذا املشغىب في تحقيقه . . 5

 املبحث الث ني 

 تمفهىمه الىاسعاملنهج . 1

التأأأأأخ   يإهأأأأأا  –ال قافيأأأأأة والانتماعيأأأأأة والشيالأأأأأية والفىيأأأأأة  –هأأأأأى م مأأأأأى  اة وأأأأأرال التربىيأأأأأة املأأأأأىهج         

  بقفأأأأأذ معأأأأأاعذ  م ع أأأأأ  الىمأأأأأى الؽأأأأأام  فأأأأأي نميأأأأأو الىأأأأأىا ي املإظعأأأأأة التعليميأأأأأة
 
وتعأأأأأذر  ظأأأأألىههم وبقأأأأأا

 .اهذافها التربىية 

 -واملىهج ب زا املفهىم الىاظو رتممً ما رأتي :    

فأأأي كأأأ   سو أأأ هأأأى اة ىأأأىة الؼأأأو أن تحذرأأأذ الهأأأذا  بهااا  : وإلاًمااا  تحذًاااذ ألاهاااذاف ال وتىيااا   .أ 

ش فأأأأية أن تكأأأأىن ؼأأأأاملة ةجميأأأأو هأأأأىا ي  سهأأأأذااويشاعأأأأ  عىأأأأذ تحذرأأأأذ هأأأأز   . معأأأأ ىيرعمأأأأ  

، وأن وأن تكأىن مىاظأبة ملعأتىي التالميأز ، والانتماعية والعقلية والىفعية التلميز اةجعمية 

،  4ر(  7، ؿ 17فلعأأأأأأأفة ظأأأأأأأليمة . ر واةجماعأأأأأأأة ومشت أأأأأأأضة ع أأأأأأأ  تكأأأأأأأىن مشاعيأأأأأأأة لفأأأأأأأاةف الفأأأأأأأشد 

 .  (17ؿ

 ويتضمن رلك :إلى مىاكف تعل م    تشحم  ألاهذاف .ب 

 م االل الذساظة التخ تقذمها املذسظة ا   تالميزها . تحذرذ -

 ع   الاظتفادة مً هز  امل االل . ا تياس الىشد التربىية املىاظبة ملعاعذة التالميز -

 ة اله عاب اة ورال التخ رحذدها املىهج .املىاظب اليؽاوالتحذرذ أهىا   -

 .لتحقيق سهذاا املىنىدة تحذرذ الىظاة  التعليمية الالصمة  -

  الىفس خ للتالميز . وإلاسؼادا تياس وظاة  التىنيه التربىي  -
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ى أأأأأات فأأأأأي تحقيأأأأأق سهأأأأأذاا الورلأأأأأو ملعشفأأأأأة مأأأأأذي  : حىانااااا  العمل ااااا  ال وتىيااااا تلاااااىيم حم اااااع  .ج 

ومحاولأة عالنهأا حتأي تتحعأً املىأادج والىأشد والىظأاة  ، هأىا ي المأع ، وتص يق املشنىة 

 ( 9-8، ؿ17املقشسال . ر و 

 ت ط ط املنهج. 2

 ب أأزاوهأأى فأأي لأأى  سهأأذاا التربىيأأة املىلأأىعة . بقفأأذ تحعأأين ا ، هأأى الذساظأأة املىتامأأة ليخيأأاة ،          

همأأأأا ت ىأأأأاوا املعأأأأاة  املباؼأأأأشة التأأأأخ تمأأأأغ للأأأأة مأأأأً التالميأأأأز  وإلانأأأأشا الاملىهجيأأأأة  اةجىاهأأأأ املعنأأأأي ر ىأأأأاوا 

 .العامة في الورهامو والت ييرال دعيذة املذي التخ تإسش في عامة 

،  املإظعأأأأة التعليميأأأأةفأأأأي ً ظأأأأالمة مأأأأا ر أأأأشي عأأأأوالذساظأأأأة املىتامأأأأة ليخيأأأأاة املذسظأأأأية لأأأأذ ت ؽأأأأ          

ولأأأذ ر بأأأين لهأأأم اةخانأأأة ا أأأ  تعأأأذر  دعأأأأن وحيىأأأزاج رحأأأشؿ القأأأاةمىن بتتىأأأيي املأأأىهج ع أأأ  اظأأأأتمشاس  ، 

مأً ري رحقأق أهأذافهم بفأىسة أفمأ  سظأالي  التربىيأة اةخذر أة  ئتبا  ئنولذ رشون وأظاليبه ، نىاهبه 

مقاسهت أا فأي املا أ خ دعأذما تبأين لهأم فأي لأى  ظبق اظأتتذامها أو لذ رشون العىدة ئ   ئتبا  أظالي  ، لب  

 (18، ؿ 15فعالية . رظالي  القذرمة كاها أهثر في اةخالش ئن س بااظالي  املعتتذمة 

لت ي أأة  وأأرال تعليميأأة  املإظعأأة التعليميأأةواملأأىهج رتكأأىن مأأً سوؽأأىة التعليميأأة التأأخ تعأأتتذمها          

تتمأأأأأأمً الذساظأأأأأأة دا أأأأأأ  املشغأأأأأأىب ف  أأأأأأا . وسوؽأأأأأىة التعليميأأأأأأة هأأأأأأز  التعليميأأأأأأة ىتأأأأأأاةو الللتالميأأأأأز تحقأأأأأأق 

واليؽأأأأاه الىفسأأأأ خ ، و أأأذمال إلاسؼأأأأاد وامل تمأأأأو املح أأأأي ،  املإظعأأأأةواملؽأأأأشوعال املؽأأأأترهة بأأأين الففأأأ  ، 

 مأأً املعاسلأأة  التعليميأأةيؽأأم  كافأأة اة وأأرال فأأي التعشيأأ   عامأأة . وسغأأم أن التىظأأو  التعلي أأخ
 
رلقأأق ؼأأي ا

 لفأأعىبة تحذرأأذ 
 
رلأأو أهوأأر  ن الفاةأأذة التأأخ تحقأأق عأأًفأأي لأأى  هأأزا املفهأأىم ، ئال أمأأا رتمأأمىه املأأىهج هاأأشا

فأأأي هأأأز  اةخالأأأة للتتىأأأيي مأأأً أعمأأأاا ظتتمأأأو  املإظعأأأة التعليميأأأةئن نميأأأو مأأأا تقأأأىم بأأأه ، لأأأزلو وأهأأأم 

حأأزا كأأ  مأا ال يعأأين ع أأ  الأزي رأأإدي ئ أ  فأي لأأى  سهأأذاا التربىيأة املىلأأىعة ، سمأأش والتىفيأز والتقأأىيم 

 وئلافة ك  ما رفيذ في هزا الع ي  .تحقيق أهذاا التربية ، 

 ل –ويم ً تقعيم سوؽىة املتتلفة في تتىيي املىهج 
 
 -لمىالؽة ئ   امل مىعال التالية :تيعيرا

أأياغة سهأأذاا  ئعأأذاد دليأأ   –والأأتعلم تعلأأيم ال – املإظعأأة التعليميأأة ولأأو بشهأأامو –التربىيأأة تحذرأأذ ـو

  ( 19، ؿ 15ئعذاد الىظاة  واملىاد التعليمية . ر  –املىهج 

 ص  غ  ألاهذاف

 فأي تتىأيي املأىهج أهوأر نىاهأ  سوؽأىة  ويم   هزا اةجاهأ       
 
 هاأشا

 
رمأيو ملأا يعأت ل ه مأً ولأا ئسهالأا

 فأأأأأي الت أأأأأشاس 
 
 تىلأأأأأو دعيأأأأأذة وآلامأأأأأاا . ع أأأأأ  اللفأأأأأظ  والا أأأأأتالاعأأأأأادة

 
عأأأأأً الاأأأأأشوا وسغأأأأأم رلأأأأأو فوأأأأأخ عأأأأأادة

 
 
سغأأم مأأا بأأزا ف  أأا مأأً نهأأذ عىأأذ التىبيأأق مأأا   مأأ  وال رلتفأأا ئل  أأا الىالعيأأة للتعلأأيم والأأتعلم .ولهأأزا ف  يأأرا

حي  ئن ه يأر مأً املعأاة  املىهجيأة والظأيما أمش نىهشي وسغشاك . ومو هزا فان تحذرذ سهذاا وولا 

أمأا ئرا لأم ت أً . املحذدة للتعلأيم  سغشاكرم ً حعمها ئال في لى   المىلو اة الا سظالي  التربىية 

 ( 20، ؿ 15أو رلو . ر  الات ا فاهه ر عاوي أن تأ ز املذسظة ب زا غشاك محذدة س 

 ًنبغي أ  ًبنى عل ه  املنهجألاسس التي 
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فأي مشحلأة  اـأة مأً  املإظعأة التعليميأة للىلبأةالتخ   يإها ئرا كان املىهج هى م مى  اة ورال  

ولكأي مل أتمعهم ، ومأً الشفاهيأة ع   تحقيق ألص ي ما رم ً مً الىمى لهم  عاعذاملمشاح  همىهم بقفذ 

 املىهج ما رأتي :ربني عل  ا فان مً سظغ الهامة التخ ريبغي أن في ح  مؽ الل بي ت م ، يعاعذوا 

 لي وحذة بىا  املىهج .(( ة شبياة ورة املرر يبغي أن تكىن ر .1

 ريبغي أن ركىن املىهج وسيق الفلة ببي ة التالميز . .2

 .والقيم املتممىة في فلعفة امل تمو  املبادبامل اا ملماسظة ريبغي أن ر يح املىهج للتالميز  .3

 املىهج  فاةق همى التالميز .ريبغي أن رشاعي  .4

 (  16، ؿ 17ريبغي أن رشاع  اظتتذام أظالي  ظليمة لتقىيم  ورال التالميز وأعمالهم . ر  .5

الاهتفأا  ب قأافت م التأخ يعيؽأىن فأي بكأ  مأا يعأاعذ التالميأز ع أ  حعأً وبزلو فاهه ريبغأي أن   أتم املىأادج 

 -وامل تمعال س شي ومً رلو :العابقة سقافال سنياا و ظلها ، 

 -أهذافه رشاع  فيه ما رأتي : ولكي رحقق التتىيي

فاهأأأأأه ريبغأأأأأي أن ركأأأأأىن ملأأأأأا كاهأأأأأا كأأأأأ  مؽأأأأأكلة تأأأأأإسش فأأأأأي غيرهأأأأأا وتتأأأأأأسش ب أأأأأا ،  والتنسااااا م :الشااااامىل  .1

 
 
، همأأأأا رشاعأأأأ   حتأأأأي رأأأأن ن امل تمأأأأو مأأأأً نميأأأأو هىاحيأأأأههأأأأز  املؽأأأأ الل ةجميأأأأو  التتىأأأأيي ؼأأأأامال

 .بين ؼتي الىىا ي التخ تتىي لها التيعيق 

حىلهأأأأا  رتىلأأأأ  بياهأأأأال وافيأأأأة دليقأأأأةحأأأأ  املؽأأأأ الل  ئن واف اااا  دك لاااا  : الاعتماااا د علااااى ت  ناااا ت .2

واملعأتقبلية وظشوفىأا الشاهىأة  وئمكاهياتىااملتتلفة تعىيىا ـىسة واضخة ؼاملة عً احتياناتىا 

لأأأأأأزلو ه أأأأأأذ الأأأأأأذوا املتقذمأأأأأأة تعأأأأأأتتذم أنهأأأأأأضة فىيأأأأأأة  واملعأأأأأأتىي الأأأأأأزي هشيأأأأأأذ أن هفأأأأأأ  ئليأأأأأأه .، 

. وبأأأأزلو وعأأأأي  ئ أأأأ  حلهأأأأا حأأأأىا نميأأأأو املؽأأأأ الل التأأأأخ  الذليقأأأأةحفأأأأاةية إلا إلمأأأأذادها بالبياهأأأأال 

 
 
 ركىن التتىيي والعيا

 
 ، معقىال

 
 ع   أظاط عل خ متين . ، مم ىا

 
 ( 101، ؿ 17ر    لاةما

، وبأزلو أفأشاد اةجماعأة أن يؽترج في التتىأيي  ريبغي إتب ع ألاسلىب الذًملشاطي في العم  : .3

، رتعأأاوهىن بأأىانب م هحأأى تحقيقهأأا واملحافاأأة عل  أأا ، ويإمىأأىن ب أأا ، و ؽأأعشون رأأذسكىن أهذافأأه 

 (101، ؿ17رفيما بين م . 

ىبىا فأأي حأأ  مأأا هتفأأىس  مأأً وأظأألرم أأ  التتىأأيي هاشتىأأا ئ أأ  املعأأتقب  ، و مالىأأا فيأأه ،  املشوناا  : .4

 ، مؽ الته
 
وعأتىيو  وال فأي هأزا سمأش ، ، فاهىأا هتفأىس  ع أ  لأذس انت ادهأا وملا كأان املعأتقب  غيبأا

وأن لأأأزلو ريبغأأأي أن هحتأأأاه فأأأي ولأأأو  ىىىأأأا ، لهأأأزا املعأأأتقب  أن هحفأأأ  ع أأأ  ـأأأىسة دليقأأأة 

 ملأأأأأا يعأأأأأت ذ باةخأأأأأزا وإلالأأأأأافة  ه علهأأأأأا مأأأأأً املشوهأأأأأة بحيأأأأأ  رم أأأأأً تعأأأأأذرلها
 
مأأأأأً والتىأأأأأىس تبعأأأأأا

 الاشوا ، وبزلو يعم  التتىيي ع   تحقيق سظالتىا .

 معيىأأة سأأم هترههأأا  :التلااىيم واملت بعاا   .5
 
، بأأ  ريبغأأي أن هتادعهأأا فأأي مشحلأأة ال ر فأأي أن همأأو  ىىأأا

ع أأ  ولكأأي هتعأأشا فأأي الىلأأا املىاظأأ  لىقأأ  ع أأ  مأأذي مأأا حققىأأا  مأأً ه أأات فأأي حلهأأا ، التىفيأأز 

 ( 102، ؿ 17وه بين مذي ه ات اة ىة ر العقبال التخ لذ تإ ش تىفيزها، 
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 أهذاف املنهج . 3

تحاأأأأأق محتىيأأأأأال العمليأأأأأة التربىيأأأأأة باهتمأأأأأام املأأأأأذسبين واملعأأأأأإولين عأأأأأً ئعأأأأأذاد املىأأأأأادج وال تأأأأأ  

، فأي العمليأة التربىيأة ئ أ  أهمأاه ظألىهية ان هأز  املحتىيأال تتأرنم سهأذاا امليؽأىدة الذساظية في لىشهأا 

  ( ئ   1979ئر يؽير راةخعىن ، 
 
ريبغأي أن تمأي  ئن محتىيال املىهج والفعاليال التأخ رتمأمن ا رلو لاةال

بحيأأأأ  تفأأأأبح مأأأأً واملفأأأأاهيم واملعأأأأاسا واملؽأأأأاعش وسرواد اةجيأأأأذة ت اهأأأأال مأأأأً املهأأأأاسال والائ أأأأ  الىالأأأأ  

فقأذ اعتوأر املأىهج عبأاسة . أمأا  الىهيأ  ،  (13، ؿ 2  . روتفأشفاتهومً لأىابي ظألىهه مكىهال ش فيته 

بقفأأأأأأأذ لىلبت أأأأأأأا تحأأأأأأأا ئؼأأأأأأأشافها  املإظعأأأأأأأة التعليميأأأأأأأةشبيأأأأأأأة التأأأأأأأخ   يإهأأأأأأأا اة وأأأأأأأرال املم مىعأأأأأأأة مأأأأأأأً عأأأأأأأً  

 (13، ؿ 10. ر  وع   تعذر  ظلىههممعاعذ  م ع   الىمى الؽام  

في هتابه   املبادب الاظاظأية فأي  ع   ال عاؤالل التخ اساسها ر سال  تارلىس ( وهىا البذ مً التعشا

املىأأأأأادج الذساظأأأأأية املىأأأأأادج والتأأأأأذس غ   التأأأأأخ اـأأأأأبحا مىأأأأأز رلأأأأأو الىلأأأأأا وحتأأأأأي آلان اظاظأأأأأيال فأأأأأي ولأأأأأو 

 -وتىىيشها وهز  ال عاؤالل لي :

 أن تعي  ا   تحقيقها ؟ املإظعة التعليميةلي الاهذاا التربىية التخ ريبغي ع    ما

 ز  الهذاا ؟لي اة ورال التربىية التخ رم ً تىفيرها والتخ رحتم  أن تحقق ه ما

 ؟
 
 فعاال

 
 هي  رم ً أن تىام هز  اة ورال التربىية تىايما

 ( 11، ؿ 13هز  سهذاا لذ تحققا أم ال ؟ ر هي  رم ً تحذرذ فيما ئرا كاها 

 إحشاءات البحث

 مجتمع البحث -أ

تم   م تمو البحأ  فأي الذساظأة اةخاليأة بمذسسأ خ مأادة تأاسيخ الفأً الا تفأاؿ فأي كليأة الفىأىن  

اةجميلأأة وكليأأة التربيأأة الفىيأأة / نامعأأة د أأذاد والأأزرً رقىمأأىن بتأأذس غ هأأز  املأأادة فأأي كليأأال الفىأأىن وكأأان 

.5عذدهم ر
 
 ( مذسظا

مً أن  ئعىأا  ـأىسة واضأخة عأً عيىأة البحأ  وهيفيأة ا تياسهأا تأم تحذرأذ امل تمأو :  ع ن  البحث -ب

 لفأأ ش حجأأم العيىأأة تأأم ا تيأأاسهم ليكىهأأ
 
أأ ي للذساظأأة وهاأأشا ىا عيىأأة البحأأ  سظاظأأية. وهأأم املذسظأأين ـس

 املتتفين بتذس غ مادة تاسيخ الفً في كلية الفىىن اةجميلة والتربية الفىية / نامعة د ذاد.

 أدوات البحث -ج

 الضي سات امل ذان   واملل تالت الشخص  :  -1

ملتبأأأو فأأأي تأأأذس غ هأأأز  د يأأأة الاوأأأال  ع أأأ  تأأأذس غ مأأأادة تأأأاسيخ الفأأأً فأأأي كليأأأال الفىأأأىن والتعأأأشا ع أأأ  املأأأىهج ا

املأأادة وهأأأ  أ  أأا مأأأادة تحقأأق سهأأأذاا املعشفيأأة للىلبأأأة ومعأأتىيا  م ملحاولأأأة وولأأو بأأأذاة  للمأأىهج املأأأذسط 

باليعأأأأأبة ملأأأأأادة تأأأأأاسيخ الفأأأأأً. ولأأأأأذ تأأأأأم ئنأأأأأشا  املقأأأأأابالل الص فأأأأأية الفشدرأأأأأة مأأأأأو أس عأأأأأة مذسظأأأأأين متتفأأأأأين 

 مأأأً سظأأأ لة بتأأأذس غ مأأأادة تأأأاسيخ الفأأأً مأأأً هأأأم ع أأأ  مأأأالج كليأأأال الفىأأأىن اةجم
 
يلأأأة وونأأأه الباحأأأ  عأأأذدا

 تتفأأأ  فأأأي م أأأاالل تقأأأىيم سهأأأذاا واملفأأأشدال املقأأأذسة واملحتأأأىي فأأأي لعأأأم التربيأأأة 
 
املفتىحأأأة ؼأأأملا أمأأأىسا

 ال ؽ يلية والعيراميو في كلية التربية الفىية. ولي كاآلتي:

 في نامعت م؟ اةخماسةما هى والو تذس غ مادة تاسيخ 
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 دؽك  نيذ؟ه  ئن تعلع  املفشدال تم 

 ه  الففىا وسوش مىاظبة في حجىمها.

 .اةخماسة ما لي مقترحات م حىا تىىيش مىهج مادة تاسيخ 

 الاستب     -2

اعتمأأأأأأأذل الباح أأأأأأأة الاظأأأأأأأت يان أداة ةجمأأأأأأأو دعأأأأأأأن املعلىمأأأأأأأال والبياهأأأأأأأال ومعشفأأأأأأأة  سا  القأأأأأأأاةمين  

 دس وإلانشا ال آلاتية:بتذس غ مادة تاسيخ الفً ولذ ـمما الباح ة سظباب معتمذة ع   املفا

 هذاا والتعليمال اة اـة في م اا تقىيم املىادج. .1

 الذساظال العابقة في تقىيم املىادج. .2

 اظتىال   سا  عيىة مً مذسظين املىادج التربىية في كلية التربية الفىية. .3

 تن ء ألاداة  الاستب    تص غته ألاول  ( -أ

ظأأأة رأحمأأأذ حعأأأً اللقأأأاوي( فأأأي هتابأأأه: املىأأأادج بأأأين لقأأأذ اعتمأأأذل الباح أأأة فأأأي بىأأأا  أدا  أأأا ع أأأ  دسا 

 ( والتخ تتم بالؽك  التا ي:305-292رؿ 1991 –الىاشية والتىبيق 

 
ً
 وما  ًنطاىي تحاها  مان أهاذاف معشف ا  ووحذان ا  الحضا سة: دساس  ألاهذاف الخ ص  تم دة ت سيخ  أوال

. 

 
ً
 : ًتم تن ء أداة البحث وفم املج الت الت ل  : ث ن  

 م سهذاا.م اا تقىي .1

 م اا تقىيم املفشدال. .2

 .اةخماسة م اا تقىيم املحتىي اة اؿ بمادة تاسيخ  .3

 صذق الاستب    -ب

للتأهأذ مأأً أن الاظأت يان رفأأيف لقيأاط مأأا ولأأو مأً انلأأه، فقأذ اعتمأأذل الباح أة ع أأ  الفأأذد  

لالظأأت يان مأأأً ( لفقأأشال الاظأأت يان، واملقفأأىد بالفأأذد الاأأاهشي املاهأأش العأأام Face Validityالاأأاهشي ر

أأأياغت ا ومأأأذي ولأأأىحها ودلت أأأا ومأأأا رتمتأأأو بأأأه الاظأأأت يان مأأأً مىلأأأىعية. وفأأأي لأأأى   حيأأأ  هأأأى  الفقأأأشال ـو

( مح مأين مأً املتتفأين فأي م أاا الفىأىن وفأي 5( ع أ  ر2رلو تم عشك الاظت يان بفي ته سولية رميخق

ا الأأأزي ولأأأعا فيأأأه و عأأأذ م أأأاا التربيأأأة للتأهأأأذ مأأأً مأأأذي ولأأأىت فقشاتأأأه ومأأأذي مالةمت أأأا ولياظأأأها للم أأأا

 اظتالم ئنابال املح مين تم ولو الاظت يان بفي ته الن اةية ورلو دعذ ئنشا  التعذرالل املىلىبة.

ومأأأأأأً اةجأأأأأأذرش بالأأأأأأزهش ئن املالحاأأأأأأال اة اـأأأأأأة بأأأأأأاملح مين كاهأأأأأأا تتعلأأأأأأق بتعأأأأأأذر  ـأأأأأأي ة دعأأأأأأن  

املح مأأأين ع أأأ  فقأأأشال الفقأأأشال، وحأأأزا دعمأأأها وئلأأأافة الأأأبعن آلا أأأش ولأأأذ أ أأأزل الباح أأأة باتفأأأاد  سا  

%(. تألفأأأأا ةجىأأأأة املح مأأأأين مأأأأً العأأأأادة آلاتيأأأأة أظأأأأما هم مشتبأأأأة 94.8تقأأأأىيم املأأأأىهج بيعأأأأبة ال تقأأأأ  عأأأأً ر

 حع  سحشا سب ذرة:
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 (1حذول  

 أسم ء الس دة  املحكمي  حس  ألاحشف ألاتجذً 

 الكلية اةجامعة اللق  العل خ الاظم ل

 كلية الفىىن اةجميلة  باب  .دأ. محمذ ع ي علىان -1

 كلية التربية الفىية باب  .دأ. عباط هىسي -2

 كلية الفىىن اةجميلة د ذاد .دأ. صهير ـاح  -3

 كلية التربية الفىية باب  .دأ. عاسا وحيذ -4

 كلية الفىىن اةجميلة د ذاد أ.م واسد عبذ الىهاب مالىم -5

 الاستب    تص غته النه     -ج

الباح أأأأة ع أأأ  فقأأأشال الاظأأأأت يان مىصعأأأة ع أأأأ  امل أأأاالل وحعأأأ  اتفأأأأاد املح مأأأين، أـأأأأبح دعأأأذ أن حفأأألا 

 ( فقشال.9عذد فقشال ك  م اا ر

 رتأأأأأأل  مأأأأً سالسأأأأة أدعأأأأاد متم لأأأأأة بأأأأأروعم( ورئ أأأأ  حأأأأذ  مأأأأأا( ورال( ولأأأأذ ولبأأأأا مأأأأأً 
 
وولأأأأعا الباح أأأأة مقياظأأأأا

 الاظأأأأأت يان تمأأأأأمً همأأأأأا سدعأأأأأاد، ال الثأأأأأي املقيأأأأأاط حقأأأأأىا  مأأأأأً حقأأأأأ  كأأأأأ  فأأأأأي( √املعأأأأت ي  ولأأأأأو عالمأأأأأة ر

 ئنابأأأأأأا  م  أأأأأأالا مأأأأأأً التعأأأأأأاون  ع أأأأأأ  وتحأأأأأأ  م مىأأأأأأه، والهأأأأأأذا البحأأأأأأ  أهميأأأأأأة للمعأأأأأأت يبين تىضأأأأأأف مقذمأأأأأأة

 للتىبيأأق الفع أأي ع أ  عيىأأة البحأأ  سظاظأأية  أـأأبح وب أأزا. الفقأشال نميأأو ع أأ  الفأشيحة
 
الاظأأت يان معأذا

 (.3رميخق 

 الثب ت  -د

الاظأأأأت يان، ر أأأ  أن تتمأأأأمً هأأأز  سداة بال بأأأأال، أي أن  د يأأأة الاعتمأأأأاد ع أأأ  أداة البحأأأأ  ولأأأي 

 تعىي الىتاةو هفعها ئر أعيذ تىبيقها ع   أفشاد العيىة سظاظية أهفعهم مشال متتالية. 

( ع أأ  العيىأأة سظاظأأية أو Test – Re – Testولقأأذ اعتمأأذل الباح أأة وشيقأأة ئعأأادة الا تبأأاس ر 

، ولأي 15وكاها املذة بين التىبيق سوا وال أاوي حأىا ي ردعن من م حي  التفش ع   مذسظين اسىين 
 
( رىمأا

مأأأأذة مىاظأأأأبة حيأأأأ  ئن املأأأأذة الضمىيأأأأة بأأأأين التىبيأأأأق سوا وال أأأأاوي ر أأأأ  أن ال تت أأأأاوص سظأأأأبىعين أو سالسأأأأة 

 %(.86(. وكاها وعبة ال بال ال تق  عً ر450-449، ؿ20أظابيو ر

 تطب م الاستب   : -ها

 للقأأأاةمين بتأأأذس غ مأأأادة تأأأاسيخ الفأأأً أهأأأذاا بح  أأأا، لامأأأا الباح أأأة بتىبيأأأق الا  
 
ظأأأت يان، مىضأأأخا

ووشيقة إلانابة ع   الاظت يان ولشوسة التأهذ مً إلانابة الكاملة ع أ  نميأو الفقأشال واظأت شد التىبيأق 

 .20/5/2014 - 14/5/2014 مذة

: الىظاة  إلاحفاةية
 
 سال ا

 ة ك  فقشة مً فقشال الاظت يان.اظتتذما الباح ة معادلة فيؽش ورلو للتـى  ئ   حذ 

 

صفر×  3ت+  1×  2ت+  2×  1ت ________________________________املعادلة: دسنة اةخذة =   

العينة مجموع  
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 هما اظتتذما معادلة كىبش الظتتشاق الفذد وال بال.

 

  100× ____________________________________معادلة كىبش= 

 

 أسلىب تحل   النت  ج -2

 لقذ اتبعا الباح ة اة ىىال آلاتية في تحلي  الىتاةو: 

 للمقياط ال الثي سدعاد. -أ
 
 حعاب ت شاس إلانابال لك  فقشة وفقا

ظأأأت يان للبعأأأذ سوا مأأأً حعأأأاب دسنأأأة حأأأذة كأأأ  فقأأأشة، سأأأم ئعىأأأا  دسنتأأأين لكأأأ  فقأأأشة مأأأً فقأأأشال الا  -ب

 للبعأأذ ال الأأ  املم أأ  بأأأرال( وبأأزلو تكأأىن أع أأ  دسنأأة 
 
املقيأأاط املم أأ  بأأأروعم( ودسنأأة واحأأذة لكأأ  فقأأشة وفقأأا

 حذة للفقشة دسنتين، وأل  دسنة حذة ـفش.

 لأذسنال املقيأاط ال الثأي سدعأاد ر -ق
 
، ـأفش( وبأزلو ركأىن الىظأي  1،  2حعاب الىظي اةخعأا ي وفقأا

.اةخعا 
 
 ي ادعاد القياط يعاوي واحذا

عأأذ كأأ  فقأأشة ناهأأ  لأأىة فيمأأا ئرا حفأألا ع أأ  دسنأأة أهثأأر مأأً واحأأذ وناهأأ  لأأع  ئرا كاهأأا الأأ  مأأً  -د

 واحذ. 

 تحل   النت  ج

ت ىأأاوا الباح أأة فأأي هأأزا الففأأ  إلانابأأة ع أأ  الهأأذا سوا وال أأاوي ورلأأو بتحذرأأذ نىاهأأ  القأأىة والمأأع  

 لذسنأة حأذ  ا  سظاظأية أاالل املحيأ  ظأيتم عأشك هأز  اةجىاهأ  حعأ   الفأًفي مىهج مادة تاسيخ 
 
وفقأا

 بفىسة تىاصلية.

: مج ل تلىيم املحتىي 
ً
 أوال

احتأأ  هأأزا امل أأأاا الترتيأأ  سوا باليعأأبة ئ أأأ  بقيأأة امل أأأاالل س أأشي، فقأأذ بل أأأا دسنأأال حأأأذ  ا  

بأأالقىة والبأأاتي رأأتم بالمأأع  همأأا حيأأ  ئن أهثأأر مأأً هفأأ  فقشاتأأه ت عأأم  0.6وهحأأذ أدوأأق  1.8هحأأذ أع أأ  

 (.1هى مىضف في اةجذوا سلم ر

( لأأأي تإهأأأذ ع أأأ  مأأأذي تأأأىاصن 1.8فأأأالفقشة التأأأخ احتلأأأا الترتيأأأ  سوا والتأأأخ بل أأأا دسنأأأة حأأأذ  ا ر 

املحتأأىي املتتأأاس مأأً حيأأ  ؼأأمىله لي وأأرال التأأخ رحتأأاق ئل  أأا التالميأأز بأأالشغم مأأً عأأذم التعمأأق ب أأا دؽأأك  

( مأأأن م بأأأأرئ   حأأأذ  مأأأا( ولأأأم تتمأأأمً إلانابأأأال 1ً القأأأاةمتين باإلنابأأأة فيمأأأا أؼأأأاس ر( مأأأ4كأأأافي فقأأأذ أرأأأذ رلأأأو ر

 مأأأً هاحيأأأة مأأأادة تعىأأأق للىلبأأأة فأأأي ظأأأىة 
 
 ومتىاصهأأأا

 
باملقيأأأاط ال الأأأ  ولأأأي رال(، ئن املحتأأأىي لأأأذ ركأأأىن ؼأأأامال

لأأا واحأذة دون التعمأأق فأأي دساظأأت ا فأأالتعمق رحتأاق ئ أأ  صأأ خ  مأأً التففأأي  والأزي هأأى بأأذوس  بحانأأة ئ أأ  و 

 (101، ؿ17اهور مما هى متفق لهز  املادة. فمً  فاةق تتىيي املىادج هى الؽمىا والتيعيق. ر

( فوأأأخ تأهأأأذ ع أأأ  راة وأأأرة 1.8ئمأأأا الفقأأأشة التأأأخ احتلأأأا الترتيأأأ  ال أأأاوي والتأأأخ بل أأأا دسنأأأة حأأأذ  ا ر 

 (16، ؿ17هأظاط في بىا  املىهج أي اة ورة املشبية ولي مً سظغ املهمة في التتىيي(. ر

. 1مً املذسظين، فيما أؼاس ر 4فقذ أرذ رلو  
 
 ( بأرئ   حذ  ما( ولم يؽير أحذ بأرال( أرما

االتفاق مرات عدد  

االتفاق عدم مرات عدد+  االتفاق مرات عدد  
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( رفوخ تنخ سداة التخ رأتم 1.6ئما الفقشة التخ نا ل في الترتي  ال ال  والتخ بل ا دسنة حذ  ا ر 

القأأأأأأأاةمين  ( مأأأأأأ3ً( فقأأأأأأذ أرأأأأأأذ رلأأأأأأو ر138، ؿ12ب أأأأأأا ا تيأأأأأأاس محتأأأأأأىي املىأأأأأأادج ولأأأأأأي البييأأأأأأة التىايميأأأأأأة(، ر

( بأأأأأأرئ   حأأأأأذ  مأأأأأا( ولأأأأأم يؽأأأأأير أحأأأأأذ بأأأأأال وهأأأأأزا يعنأأأأأخ ئن املحتأأأأأىي لأأأأأه  بييأأأأأة تىايميأأأأأة 2بالتأأأأأذس غ، فيمأأأأأا أؼأأأأأاس ر

 للهامأأأة(. 
 
واضأأأخة. والبييأأأة التىايميأأأة لأأأي التأأأخ بىاظأأأىت ا رأأأتم تىاأأأيم املعأأأاسا املتراهمأأأة عوأأأر الأأأضمً رتبعأأأا

 (138، ؿ14ر

( فوأأأخ تأهأأذ ع أأ  ناهأأأ  1.2خ بل أأأا دسنأأة حأأذ  ا رأمأأا الفقأأشة التأأأخ نأأا ل فأأي الترتيأأأ  الشادأأو والتأأ 

 بأأأأالشغم مأأأأً كىهأأأأه رفقأأأأذ التعمأأأأق فأأأأي كأأأأ   وراتأأأأه بمأأأأا ر فأأأأ  
 
يأأأأخة املحتأأأأىي وأهميتأأأأه فأأأأاملحتىي مهأأأأم نأأأأذا

( بأأأرئ   حأأأذ  مأأأا( ولأأم ر يأأأ  أحأأأذ 4( وأؼأأأاس ر1اظأأتفادة الىلبأأأة فأأي تىميأأأة لأأأذسا  م و وأأرا  م فقأأأذ أرأأأذ رلأأو ر

 دع غ رلو.

 أأأأاوي مأأأأً عىاـأأأأش املأأأأىهج التربأأأأىي وهأأأأى املعشفأأأأة التأأأأخ تقأأأأذمها للمتعلمأأأأين فأأأأاملحتىي هأأأأى العىفأأأأش ال 

 ويتىل  ا تياس املحتىي:

 ا تياس املىلىعال الشةيعية.

 ا تياس سفكاس سظاظية التخ تحتى  ا املىلىعال.

 (207، ؿ19ا تياس املىلىعال سظاظية التخ تحتى  ا سفكاس. ر

 بأأأأأين القأأأأأأىة 1والتأأأأأخ بل أأأأأا دسنأأأأأأة حأأأأأذ  ا ر ئمأأأأأا الفقأأأأأشة التأأأأأأخ احتلأأأأأا الترتيأأأأأ  اة أأأأأأامغ
 
 وظأأأأأىا

 
( فوأأأأأخ حأأأأأأذا

والمأأأع  ولأأأي اتفأأأاا سهأأأذاا بأأأاملحتىي املتتأأأاس حتأأأي تعأأأتىيو معشفأأأة يأأأخة املحتأأأىي مأأأً  أأأالا تحقأأأق 

سهذاا. حي  رحتاق تتىيي املىهج ئ   ونأىد أهأذاا لأه تعأين ع أ  تىنيأه عملهأم فأي نىاهأ  التتىأيي 

 مأأأأأً تبنأأأأأخ ـأأأأأياغة  س أأأأأشي ولأأأأأذ ونأأأأأذ أن اؼأأأأأت اا اةجماعأأأأأة
 
هفعأأأأأها بتحذرأأأأأذ أهأأأأأذاا املأأأأأىهج أفمأأأأأ  ه يأأأأأرا

 
 
 تكأأأأأأأىن أهثأأأأأأأر استباوأأأأأأأا

 
 عأأأأأأأً نهأأأأأأأال تعليميأأأأأأأة أ أأأأأأأشي، حيأأأأأأأ  ئن سهأأأأأأأذاا املىلأأأأأأأىعة محليأأأأأأأا

 
سهأأأأأأأذاا هقأأأأأأأال

 (22، ؿ15باالحتيانال والاشوا املحلية. ر

( 5أؼأأأأأاس رفلأأأأأم رإيأأأأأذ رلأأأأأو أحأأأأأذ باليعأأأأأبة لىحأأأأأذة فأأأأأي املأأأأأىهج اةخأأأأأا ي فاالتفأأأأأاا ركأأأأأاد ركأأأأأىن لأأأأأعي ، فيمأأأأأا 

مذسظأأأأين بأأأأأرئ   حأأأأذ  مأأأأا( ولأأأأم تأأأأشد ئنابأأأأة دع أأأأغ رلأأأأو وهأأأأزا رإهأأأأذ ئن هىأأأأاج اتفأأأأاا واضأأأأف بأأأأين سهأأأأذاا 

 واملحتىي ول ً دؽك  لعي  أو دؽك  ال رإدي ئ   مضيذ مً التعلم.

 ئن ما تم عشله رم   نىاه  القىة املىنىدة في املحتىي ئما باليعبة ئ   نىاه  المع  فوخ كاآلتي:

(. فوأخ رلأع  الاتفأاا بأين املحتأىي 0.8تخ احتلا الترتي  العادط والتأخ بل أا دسنأة حأذ  ا رالفقشة الف

( بأأرئ   حأذ  مأا( أو لأعي  و أنأاب 4و ورال املتعلم وبيئته( فلم رإيذ هز  الفقأشة أحأذا مأن م، فيمأا أؼأاس ر

لىلبت أأأا تحأأأا  تعليميأأأةالاملإظعأأأة ( بأأأأرال( فقأأأذ اعتوأأأر املأأأىهج م مىعأأأة مأأأً اة وأأأرال املشبيأأأة التأأأخ   يإهأأأا 1ر

 (13، ؿ10ئؼشافها بقفذ معاعذ  م ع   الىمى الؽام  وع   تعي  ظلىههم ر

( والتأأأخ تإهأأأذ ع أأأ  لأأأع  رحذاسأأأة 0.6أمأأأا الفقأأأشة التأأأخ نأأأا ل بالترتيأأأ  العأأأادو والتأأأخ كاهأأأا دسنأأأة حأأأذ  ا ر

اسىأأان بأأرال( حيأأ  ر أأ  ( بأأرئ   حأأذ  مأا( و 3املحتأىي واملأأتعلم وبيئتأه( لأأم رإيأذ أحأأذ هأز  الفقأأشة، فيمأا أؼأأاس ر

 (144، ؿ14أن ركىن املحتىي مالةم للفكاس املعاـشة ويتمي  باةخذاسة. ر



 فاطمة عبد اهلل عمران......جامعة بابل –كلية الفنون الجميلة  تقويم منهج مادة تاريخ الحضارة في قسم التصميم
ISSN 2523-2029 (Online), ISSN 1819-5229 (Print)                8158السنة -88العدد -مجلة األكاديمي  

511 

( فوأأخ تإهأأذ لأأع  اتفأأاا املحتأأىي 0.6ئمأأا الفقأأشة التأأخ نأأا ل بالترتيأأ  ال أأامً والتأأخ كاهأأا دسنأأة حأأذ  ا ر

ببي أأة املأأتعلم حيأأ  ر أأ  أن تكأأىن بي أأة املأأتعلم لأأي اة وأأرال سظاظأأية التأأخ ر أأ  أن رتقن أأا ويتعأأشا عل  أأا 

 فلأأم رإيأأذ رلأأو أحأأذ فهأأزا الاتفأأاا غيأأر مىنأأىد فأأي املحتأأىي وان ونأأذ فهأأى 
 
لأأعي  باليعأأبة ةخانأأة نيأأذا

( بأأأرئ   حأأذ  مأأا( واسىأأان بأأأرال( ئر مأأً سظأأغ التأأخ ريبغأأي أن ربنأأي عل  أأا املأأىهج هأأى أن 3التالميأأز، فيمأأا أؼأأاس ر

 (16،ؿ17. رالىلبة ركىن املحتىي وسيق الفلة ببي ة 

ميأز ولأذ ئما الفقشة التخ نا ل بالترتيأ  التاظأو وس يأرة والتأخ تإهأذ لأع  عاللأة املحتأىي بحانأال التال 

( بأأرال( هأزا مأا تإهأذ 2( بأأرئ   حأذ  مأا( و ر3( حي  لم رإيأذ احأذ هأز  الفقأشة وأؼأاس ر0.6كاها دسنة حذ  ا ر

عليأأأأأه املذسظأأأأأة اةخذر أأأأأة ولأأأأأي أهميأأأأأأة اةخانأأأأأال فأأأأأي حيأأأأأاة التالميأأأأأأز، فاظأأأأأت ذفا معأأأأأاعذ  م ع أأأأأ  ئؼأأأأأأبا  

 (133، ؿ17حانا  م سظاظية مً  الا املىهج. ر

، 17ر أأ  أن تعمأأ  ع أأ  ئؼأأبا  حانأأال التالميأأز فأأي كأأ  مشحلأأة مأأً مشاحأأ  همأأىهم. ر هأأزا يعنأأخ ئن التربيأأة

 (130ؿ

: مج ل تلىيم املفشدات
ً
 ث ن  

( فقأأشال 9احتأ  هأأزا امل أاا الترتيأأ  ال أأاوي باليعأبة ئ أأ  بقيأة امل أأاالل س أأشي، والأزي رتمأأمً ر 

( ئن الفقأأشال 2اةجأأذوا سلأأم ر ( وهمأأا هأأى مالحأأظ فأأي0.4( وهحأأذ أدوأأق ر1.8بل أأا دسنأأة حأأذ  ا هحأأذ أع أأ  ر

 بأين القأىة 
 
 وظأىا

 
ال السة سو   مً هزا امل اا تتف  بالقىة، فيما تؽأك  الفقأشة الشادعأة واة امعأة حأذا

 والمع  وتعذ الفقشال سس عة س يرة مً الفقشال المعيفة.

لترهيأأأ  ع أأأ  ( فوأأأخ تإهأأأذ ع أأأ  ا1.8فأأأالفقشة التأأأخ احتلأأأا الترتيأأأ  سوا والتأأأخ بل أأأا دسنأأأة حأأأذ  ا ر 

( بأأأ رئ أأ  حأأذ  مأأا( وال رىنأأذ 1( مذسظأأين ور4اة وأأرال اة اـأأة بأأالىمى الؽأأام  للمأأتعلم. ولأأذ أرأأذ هأأز  القأأشة ر

 فأي ؼأمىله 
 
ع غ رلو. ئر اهه مً معارير ا تياس املحتأىي واة وأرال التعليميأة هأى أن ركأىن املحتأىي متىاصهأا

 (212، ؿ19وعمقه. ر

 (2حذول  

 وستب  الفلشة ًبي  الاستج ت ت في مج ل 
ً
 ف ه التكشاس وحذة الفلشات تن صل  

ً
تلىيم املحتىي مىضح 

 
ً
 ضمن فلشات الاستب    عمىم 

ستبأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 الفقشة

تعلعأأأأأأأأأأأأأ  

 الاظت يان

ئ أأأأأأأأأأأأأأأأ   وعم الفقشال

حأأأأأأأأأأذ  

 ما

دسنأأأأأأة  ال

 اةخذة

 1.8 ـفش 1 4 مذي تىاصن املحتىي املتتاس في ؼمىله وعمقه. 23 1

 1.8 ـفش 1 4 املىهج.اة ورة املشبية ولي وحذة بىا   27 2

 1.6 ـفش 2 3 مذي ظالمة البيية التىايمية للمحتىي املتتاس. 24 3

 1.2 ـفش 4 1 ه  املحتىي يخيح ورا أهمية؟ 26 4

 1 ـفش 5 ـفش مذي الاتفاا بين سهذاا واملحتىي املتتاس 19 5

 0.8 1 4 ـفش مذي الاتفاا بين املحتىي و ورال املتعلم وبيئته؟ 22 6
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 0.6 2 3 ـفش مذي حذاسة املحتىي واملتعلم. 20 7

 0.6 2 3 ـفش مذي وبي ة الاتفاا بين املحتىي واملتعلم وبيئته. 21 8

 0.6 2 3 ـفش مذي عاللة املحتىي بحانال التالميز 25 9

( فوأأخ تإهأأذ ع أأ  أن تىص أأو 1.8أمأأا الفقأأشة التأأخ نأأا ل بالترتيأأ  ال أأاوي والتأأخ بل أأا دسنأأة حأأذ  ا ر 

( وأؼأاس 4م دؽك  متذسق مً ك  م أاا بمأا يعأمح بالتكامأ  والامتأذاد العمأىدي فقأذ أرأذ رلأو رتاملفشدال 

( بأأأأرئ   حأأأذ مأأأا( فيمأأأا لأأأم رأأأزهش احأأأذ ع أأأغ رلأأأو. أي اهأأأه ر أأأ  أن رأأأتم تىاأأأيم املحتأأأىي بتحذرأأأذ سفكأأأاس 1ر

 الشةيعية راملحىسية( التخ رتممن ا ك  مىلى .

عأأأىط ئ أأأ  امل أأأشد، ومأأأً املعلأأأىم ئ أأأ  امل هأأأىا، ومأأأً همأأأا ر أأأ  التأأأذسق فأأأي تىاأأأيم املأأأادة مأأأً املح 

 
 
 أو تعقيأأأأأذا

 
أسىأأأأأا  هأأأأأزا التأأأأأذسق معأأأأأتىي التالميأأأأأز و لفيأأأأأت م  ويشاعأأأأأيال عأأأأأيي ئ أأأأأ  املشهأأأأأ  ئ أأأأأ  سهثأأأأأر تشهيبأأأأأا

وبأالشغم مأأً تحقأق رلأأو فأي املفأأشدال ئال أ  أأا تفتقأش ئ أأ  ال علعأ  فأأي الىأأشد التأخ رتعلمأأىن ب أا. وبمعنأأي   أأش 

بأأين التىاأأيم املىىقأأي للمأأادة والتىاأأيم العأأيكىلىجي للأأتعلم ممأأا رحقأأق تعأأهي  تعلأأم عأأذم تحقيأأق التأأىاصن 

 (213، ؿ19. رالىلبة 

( ولأي تم أ  ناهأ  لأىة رمأً 1.6أما الفقشة التخ نا ل بالترتي  ال ال  والتخ كاها دسنة حذ  ا ر 

وأؼأاس اسىأان بأأرئ   حأذ  مأا( ( 3حي  تأهيذها ع   التىص و والتكام  سفقي بين مفشدال املأادة( ئر أرأذ رلأو ر

ولأأم ر يأأأ  احأأأذ دع أأأغ رلأأو وهأأأزا رإهأأأذ مشاعأأأاة التتأأادو فأأأي تىاأأأيم سفكأأأاس الشةيعأأية بمعنأأأي أن رأأأتم البأأأذ  

باافكاس التخ تم    لفية ئدساهية للتالميز، سم الاهتقاا من ا ئ   سفكاس التخ تبنأي ع أ  أظأاط تلأو اة لفيأة. 

 (2013، ؿ19ر

 بأأين القأأىة 1بالترتيأأ  الشادأأو والتأأخ كاهأأا دسنأأة حأأذ  ا ر أمأأا الفقأأشة التأأخ نأأا ل 
 
 وظأأىا

 
( فوأأخ حأأذا

( 1( بأأرئ   حأذ  مأا( ور3( مأً املذسظأين ور1والمع  والتخ تتمأمً العأالمة العلميأة للمفأشدال ولأذ أرأذها ر

 لىلأو أي مأىهج فهأى سظأاط الأزي تبنأي عليأه املىأا
 
دج بأرال( وهزا رإهذ ئن العالمة العلميأة لأي مهمأة نأذا

. أي ر أ   الاعتمأاد ع أأ  بياهأال وافيأة دليقأأة وبأزلو ركأىن التتىأأيي 
 
التربىيأة الصأخيحة والعأليمة علميأأا

 ع   أظاط عل خ متين. ر
 
، لاةما

 
 مم ىا

 
، معقىال

 
 (101، ؿ17والعيا

 بأأأأأين القأأأأأىة 1والفقأأأأشة التأأأأأخ نأأأأأا ل بالترتيأأأأأ  اة أأأأأامغ والتأأأأأخ بل أأأأأا دسنأأأأأة حأأأأأذ  ا ر 
 
 وظأأأأأىا

 
( حأأأأأذا

هأأأذ ع أأ  الففأأأىا املىاظأأبة فأأأي حجىمهأأا باليعأأبة للمفأأأشدال املقأأشسة فقأأأذ تميأأ ل ب اهأأأ  والمأأع  والتأأخ تإ 

( 2لىة وفي هفغ الىلا ناه  لع  تىاصن سحجأام وتىص عهأا ع أ  مأذي ظأىة واحأذة فقأذ أرأذ ونىدهأا ر

 ئ أأأ  التقأأأىيم واملتا2( بأأأأرئ   حأأأذ مأأأا( ور1ور
 
دعأأأة ( بأأأأرال( ئر ئن التتىأأأيي ملأأأىهج وولأأأو مقذساتأأأه بحانأأأة داةمأأأا

 (102، ؿ17لك  مفشدة ومذي مىاظيب ا للىلا الزي ولعا فيه ومىاظبت ا للففىا س شي. ر

( ولأأي تإهأأذ المأأع  فأأي 0.8والفقأأشة التأأخ نأأا ل فأأي الترتيأأ  العأأادط والتأأخ بل أأا دسنأأة حأأذ  ا ر 

أأذد ولأم رإيأأذ احأذ رلأأو، وأؼأاس ر ( ئر اهأأه ( بأأرال1( بأأأرئ   حأذ  مأأا( ور4تعبيأر املفأأشدال عأً سهأأذاا بذلأة ـو

تحتأأأاق كأأأ  نماعأأأة تؽأأأ ي  فأأأي تتىأأأيي املأأأىهج ئ أأأ  ونأأأىد أهأأأذاا لأأأه تعأأأين ع أأأ  تىنيأأأه عملهأأأم فأأأي نىاهأأأ  

 (22، ؿ15التتىيي. ر
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( ولأي مىىقأة لأأع  ئر 0.8ئمأا الفقأشة التأخ نأا ل فأي الترتيأ  العأادو والتأخ كاهأا دسنأة حأذ  ا ر 

( بأأرال( همأا ئن مأً 2بأرئ   حذ  مأا( وأؼأاس ر (2( ور1أ  ا لم تشهض ع   ناه  تعذر  ظلىج املتعلم وأرذ رلو ر

، 10سظأأغ التأأخ ريبغأأي أن تبنأأي عل  أأا املأأىهج هأأى أهأأه رحقأأق الىمأأى الؽأأام  وع أأ  تعأأذر  ظأألىج املتعلمأأين ر

 ( وفي هز  الفقشة تتأسش بالمع  في هزا الات ا .13ؿ

تإهأأأذ المأأأع  فأأأي ( فوأأأخ 0.8ئمأأأا الفقأأأشة التأأأخ نأأأا ل بالترتيأأأ  ال أأأامً والتأأأخ كاهأأأا دسنأأأة حأأأذ  ا ر 

( 3( ولم يؽهذ أحأذهم بأأرئ   حأذ  مأا( و أؼأاس ر2الشبي بين الىاشية والتىبيق والعلم بالعم  ولذ أرذ رلو ر

 بأرال( أي عذم ونىد تىبيق لي ورال امل  عبة مً  الا اة ورال العلمية لالوال  ع   آلاساس 

 (3حذول  

 ف ه
ً
 وستب  الفلشة  ًبي  الاستج ت ت في مج ل تلىيم املفشدات مىضح 

ً
التكشاس وحذة الفلشات تن صل  

 
ً
 ضمن فلشات الاستب    عمىم 

ستب  

 الفلشة

تسلس  

 الاستب   

إلى  نعم الفلشات

حٍذ 

 م 

دسح   ال

 الحذة

تشهأأأأأأأأأض ع أأأأأأأأأ  اة وأأأأأأأأأرال اة اـأأأأأأأأأة بأأأأأأأأأالىمى الؽأأأأأأأأأام   10 1

 للمتعلم.

 1.8 ـفش 1 4

هأأ  وصعأأا املفأأشدال دؽأأك  متأأذسق فأأي كأأ  م أأاا  11 2

 بالتكام  والامتذاد العمىدي.بما يعمح 

 1.8 ـفش 1 4

هأأ  وصعأأا دؽأأك  ر فأأ  التكامأأ  سفقأأي بين مأأا؟  12 3

 ه  تذسنا مً العه  ئ   الفع ؟

 1.6 ـفش 2 3

؟ 15 4
 
 1 1 3 1 ه  أ  ا ظليمة علميا

 1 2 1 2 ه  الففىا مىاظبة في حجىمها؟ 18 5

ذد ع   سهذاا؟ 14 6  0.8 1 4  ه  عورل بذلة ـو

 0.8 2 2 1 ه  سهضل ع   ناه  تعذر  ظلىج املتعلم؟ 16 7

هأأأأأأأأأأأ  سبىأأأأأأأأأأأا بأأأأأأأأأأأين الىاشيأأأأأأأأأأأة والتىبيأأأأأأأأأأأق والعلأأأأأأأأأأأم  17 8

 بالعم ؟

 0.8 3 ـفش 2

 0.4 4 ـفش 1 ه  سوعيا مشاح  تطج املتعلم؟ 13 9

التاسيتيأأة والقيأأام دعأأشك ظأأالرذال لتىضأأف تأأاسيخ سمأأة العشبيأأة وحمأأاسا  ا ورلأأو لتىظأأيو لأأذسال الىلبأأة 

وئهما  لابليت م ئر ال رم ً الفف  بين الىاشية والتىبيق فأي م أ  املأادة التاسيتيأة ملأا لهأا مأً نأزوس عشيقأة 

 وواظعة وعميقة.
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( هأأزا يعنأأخ أ  أأا رلأأم تشاعأأي 0.4أمأأا الفقأأشة التأأخ نأأا ل بالترتيأأ  التاظأأو فقأأذ كاهأأا دسنأأة حأأذ  ا ر 

( بأأأرال( ئر أن مأأً سظأأغ التأأخ 4حأأذ  مأأا( وأؼأأاس ر( ولأأم يؽأأير احأأذ بأأأرئ   1مشاحأأ  هطأأج املأأتعلم( ولأأذ أرأأذها ر

 (16، ؿ17ريبغي أن ربني عل  ا املىهج هى أن رشاعي املىهج  فاةق همى التالميز ومشاح  همىهم. ر

 مج ل تلىيم ألاهذاف -3

احتأأأ  هأأأزا امل أأأاا الترتيأأأ  ال الأأأ  باليعأأأبة ئ أأأ  بقيأأأة امل أأأاالل وهأأأى امل أأأاا س يأأأر والأأأزي تمأأأمً  

( ه أأأذ أن الفقأأأشال ال السأأأة سو أأأ  مأأأً 0.4( وهحأأأذ أدوأأأق ر1.6ا دسنأأأة حأأأذ  ا هحأأأذ أع أأأ  رتعأأأو فقأأأشال بل أأأ

( بأين القأىة والمأع ، وتعأذ 
 
 وظأىا

 
هزا املاا تتف  بالقىة فيما تؽك  الفقشال الشادعة واة امعة رحأذا

 (3الفقشال سس عة س يرة لي المعيفة. هما مىضف في اةجذوا سلم ر

( لأأي تإهأأذ ع أأ  أن رسهأأذاا 1.6رتيأأ  سوا والتأأخ بل أأا دسنأأة حأأذ  ا رفأأالفقشة التأأخ نأأا ل بالت 

( بأأأرئ   حأأذ مأأا( ولأأم يؽأأير احأأذ دع أأغ 2( فيمأأا أؼأأاس ر3مشت أأضة ع أأ  فلعأأفة تشبىيأأة ظأأليمة( ولأأذ أرأأذ رلأأو ر

رلو. ئر أن مً ابشص املفادس التخ ر   ئ   تؽتق سهذاا من ا وهى امل تمأو وفلعأفته التربىيأة و فأاةق 

 (19، ؿ19ين ميىلهم وحانا  م ودوافعهم. راملعلم

( حيأأأ  تإهأأأذ ع أأأ  مشاعأأأاة 1.4أمأأأا الفقأأأشة التأأأخ احتلأأأا الترتيأأأ  ال أأأاوي والتأأأخ د أأأا دسنأأأة حأأأذ  ا ر 

( بأأرئ   حأذ مأأا( 3( فيمأا أؼأأاس ر2الؽأشوه الىانبأة فأأي ـأياغة سهأذاا كالىلأأىت والتحذرأذ ولأذ أرأأذ رلأو ر

 ولم رإؼش احذ دع غ رلو.

ىت والتحذرذ يؽير ئ أ  اةخانأة لتحليأ  العألىج املعقأذ ئ أ  مكىهاتأه املعيىأة. أي ئر أن مبذأ الىل 

ئ أأأ  أهمأأأاه مأأأً العأأألىج املحأأأذد املقفأأأىد، وال رتفأأأق بأأأأن أهمأأأاه العأأألىج املحأأأذد، تكأأأىن مذسهأأأة بىلأأأىت. 

 (194، ؿ19ر

( ولأأأأي التأأأأخ تإهأأأأذ ع أأأأ  1.4أمأأأأا الفقأأأأشة التأأأأخ احتلأأأأا الترتيأأأأ  ال الأأأأ  والتأأأأخ بل أأأأا دسنأأأأة حأأأأذ  ا ر 

( بأأرئ   حأأذ مأا( ولأم يؽأأير 3(، فيمأأا أؼأاس ر2اة وأرال التربىيأة وتحذرأذها بمأأا رحقأق سهأذاا ولأأذ أرأذ رلأو ر

 بأين اة وأرال التعليميأة 
 
 واضأخا

 
احذ دع أغ رلأو. ئر ر أ  أن تفأاد سهأذاا ع أ  الىحأى الأزي ر أيح تميأ ا

 املىلىبة لتحقيق متتل  أهىا  العلىج.

سهأأذاا تتأادو اة وأأرال الاستقاةيأة التىىيشيأة ويتىلأأ  رلأو فهأأم همأا ر أ  أن رشاعأأ  فأي تتىأيي  

 (194، ؿ19سهذاا في ظياد اظتمشاسية الىمى. ر

( رولأأي التأأخ تأهأأذ ع أأ  ناهأأ  1أمأأا الفقأأشة التأأخ احتلأأا الترتيأأ  الشادأأو والتأأخ بل أأا دسنأأة حأأذ  ا ر 

بأأأأأأرال( أي أن تكأأأأأىن أوؽأأأأأىة  (1( بأأأأأأرئ   حأأأأأذ  مأأأأأا( ور3( وأؼأأأأأاس ر1تحقيأأأأأق مضيأأأأأذ مأأأأأً الأأأأأتعلم( لأأأأأذ أرأأأأأذ رلأأأأأو ر

 (194، ؿ19سهذاا نادة وهادفة. ر

( ولأأأي هأأأ  أ  أأأا تعوأأأر عأأأً 1أمأأأا الفقأأأشة التأأأخ احتلأأأا الترتيأأأ  اة أأأامغ والتأأأخ بل أأأا دسنأأأة حأأأذ  ا ر 

( بأأرئ   حأذ  مأا( 3( فيمأا أؼأاس ر1حانال املتعلم وامل تمو وسقافتأه وبيئتأه وات اهأال عفأش  فقأذ أرأذ رلأو ر

يأأ  تعمأأ  التربيأأة ع أأ  ئؼأأبا  حانأأال التالميأأز فأأي كأأ  مشحلأأة مأأً مشاحأأ  همأأىهم وهأأز  ( بأأأرال( ح1وأؼأأاس ر

، 17الفقأأأشة تم أأأ  هقىأأأة لأأأىة همأأأا أ  أأأا تحتأأأىي ع أأأ  هقأأأاه لأأأع  فأأأي لأأأع  مال مت أأأا للعفأأأش وات اهاتأأأه. ر

 (130ؿ
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( ولأأأأأي لأأأأأعيفة روالتأأأأأخ 0.6والفقأأأأأشة التأأأأأخ احتلأأأأأا الترتيأأأأأ  العأأأأأادط والتأأأأأخ بل أأأأأا دسنأأأأأة حأأأأأذ  ا ر 

( بأأأأأرال( ئن 2( بأأأأأرئ   حأأأأذ  مأأأأا( ور3ا  أأأأا ملفأأأأاةف الفأأأأشد( حيأأأأ  لأأأأم رإيأأأأذ رلأأأأو احأأأأذ فيمأأأأا أؼأأأأاس رتتمأأأأمً مشاع

 مفاةف الفشد تشتبي بتحقيق حانا  م وئؼباعها مً  الا تىايم املحتىي بما رحقق سهذاا.

( رولي أن تؽتق سهأذاا مأً 0.6والفقشة التخ احتلا الترتي  العادو والتخ بل ا دسنة حذ  ا ر 

( بأأأأرال( حيأأأ  2( بأأأأرئ   حأأأذ  مأأأا( ور3سها اةخقيقأأأة دؽأأأك  متأأأىاصن(. ولأأأم رإيأأأذ رلأأأو أحأأأذ، فيمأأأا أؼأأأاس رمفأأأاد

ر أأ  أن ركأأأىن هىأأأاج تىأأأى  فأأأي املفأأأادس التأأأخ تؽأأأتق من أأأا سهأأأذاا وتفأأأاد من أأأا حيأأأ  اهأأأه ر أأأ  أن تعأأأاعذ 

قىيمهأأأا. سهأأأذاا اة اـأأأة فأأأي بلأأأىد سهأأأذاا العامأأأة مأأأً  أأأالا ؟؟؟ ئ أأأ  أهأأأذاا ظأأألىهية محأأأذدة يعأأأه  ت

 (190، ؿ19ر

( لأأأأي رهأأأأ  تأأأأذسنا فأأأأي 0.6أمأأأأا الفقأأأأشة التأأأأخ احتلأأأأا الترتيأأأأ  ال أأأأامً والتأأأأخ بل أأأأا دسنأأأأة حأأأأذ  ا ر 

املعأأأأتىي بأأأأين العمىميأأأأة رفأأأأي سهأأأأذاا التربىيأأأأة( العامأأأأة واة اـأأأأة باليعأأأأبة للم أأأأاالل الذساظأأأأية واملشاحأأأأ  

( ولم رإيذ احذ، فيما أؼاس ر
 
( بأأرال( في أ  أن 2بأأرئ   حأذ  مأا( ور( 3والففىا بحي  كان معتىاها ظلىهيا

تكأأىن سهأأذاا والعيأأة، وان تتمأأمً مأأا رم أأً تمأأميىه ئ أأ  مأأىهج و وأأرة فأأي الفأأ  حيأأ  ر أأ  أن تكأأىن 

هىأأاج أهأأذاا عامأأة دعيأأذة املأأذي وتؽأأتق مأأً فلعأأفة التربيأأة وأهأأذافها ومأأً سأأم ئ أأ  أهأأذاا عامأأة مشحليأأة 

 (195، ؿ19. ر–الىنذاوي–ومً سم  اـة وظلىهية بما ف  ا املعشفي 

( ولأأأي هأأأ  ساعأأأا 0.4أمأأأا الفقأأأشة التأأأخ احتلأأأا الترتيأأأ  التاظأأأو وس يأأأر فقأأأذ بل أأأا دسنأأأة حأأأذ  ا ر 

اةجىاه  املتتلفة لص فأية املأتعلم اةجاهأ  املعشفأي واةجاهأ  الىنأذاوي واةجاهأ  الأىفغ حشكأي(. لأم يؽأير 

أن يؽأأأير ئ أأأ  اةجىاهأأأ  املتتلفأأأة  ( بأأأأرال( حيأأأ  ر أأأ 3( بأأأأرئ   حأأأذ  مأأأا( ور2احأأأذ بالتأريأأأذ لأأأزلو فيمأأأا أؼأأأاس ر

تقأىيم. واةجاهأ  –تشهيأ  معشفأة–تحليأ –اظأ يعاب–بمأا فيأه مأً فهأم–لص فية املتعلم اةجاه  املعشفي 

 الىنذاوي.

 (4حذول  

 وستب  الفلشة 
ً
 ف ه التكشاس وحذة الفلشات تن صل  

ً
ًبي  الاستج ت ت في مج ل تلىيم ألاهذاف مىضح 

 
ً
 ضمن فلشات الاستب    عمىم 

ستبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 الفقشة

تعلعأأأأأأأأأأأأأأ  

 الاظت يان

ئ أأأأأأأ   وعم الفقشال

حذ  

 ما

دسنأأأأأأة  ال

 اةخذة

هأأأأأأ  أ  أأأأأأا مشت أأأأأأضة ع أأأأأأ  فلعأأأأأأفة ظأأأأأأليمة رالفلعأأأأأأفة  2 1

 التربىية( او الىاشية التربىية؟

 1.6 ـفش 2 3

ه  سوعيا في ـياغت ا الؽأشوه الىانبأة املعشوفأة  7 2

 كالىلىت والتحذرذ؟

 1.4 ـفش 3 2

التربىيأأأأأأأأأأأأأأة التأأأأأأأأأأأأأخ تحقأأأأأأأأأأأأأأق هأأأأأأأأأأأأأ  تحأأأأأأأأأأأأأأذدل اة وأأأأأأأأأأأأأرال  9 3

 الاهذاا؟

 1.4 ـفش 3 2
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 1 1 3 1 تإدي ا   مضيذ مً العلم. 8 4

ه  أ  ا تعور عً حانال املتعلم و امل تمو وسقافتأه  4 5

 وبيئته وات اهاته؟

1 3 1 1 

 0.6 2 3 ـفش ه  أ  ا مشاعية ملفاةف الفشد؟ 1 6

 0.6 2 3 ـفش ه  اؼتقا مً مفادسها اةخقيقة دؽك  متىاصن؟ 3 7

ه  تذسنا في املعتىي بين العمىمية رفأي الاهأذاا  5 8

التربىيأأأأة العامأأأأة( واة فىـأأأأية باليعأأأأبة للم أأأأاالل 

الذساظية واملشاح  والففىا بحيأ  كأان معأتىاها 

.
 
 الا ير معتىي ظلىهيا

 0.6 2 3 ـفش

هأأأأأأ  ساعأأأأأأا اةجىاهأأأأأأ  املتتلفأأأأأأة لص فأأأأأأية املأأأأأأتعلم  6 9

واةجاهأأأأأأأأأأأ  اةجاهأأأأأأأأأأأ  املعشفأأأأأأأأأأأي واةجاهأأأأأأأأأأأ  الىنأأأأأأأأأأأذاوي 

 الىفغ حشكي دؽك  متىاصن 

 0.4 3 2 ـفش

 

 نت  ج البحث 

 الىتاةو التخ تتق هقاه القىة املىنىدة في املحتىي :  

تأأأأىاصن املحتأأأأىي املتتأأأأاس مأأأأً حيأأأأ  ؼأأأأمىله لي وأأأأرال التأأأأخ رحتأأأأاق ال  أأأأا الىلبأأأأة بأأأأالشغم مأأأأً عأأأأذم  .1

 التعمق دؽك  كافي ، فالتعمق رحتاق ئ   ص خ  مً التففي  . 

 اة ورة هأظاط في بىا  املىهج أي اة ورة املشبية ولي مً سظغ املهمة في التتىيي .  .2

بييأأأأأأأة تىايميأأأأأأأة واضأأأأأأأخة ، والبييأأأأأأأة التىايميأأأأأأأة التأأأأأأأخ رأأأأأأأتم بىاظأأأأأأأىت ا تىاأأأأأأأيم املعأأأأأأأاسا للمحتأأأأأأأىي  .3

 املتراهمة . 

 بالشغم مً اهه  .4
 
 رفتقذ التعمق . املحتىي مهم نذا

تىيو معشفأأأأأأة يأأأأأأخة املحتأأأأأأىي مأأأأأأً  أأأأأأالا تحقأأأأأأق اتفأأأأأأاا سهأأأأأأذاا بأأأأأأاملحتىي املتتأأأأأأاس حتأأأأأأي تعأأأأأأ .5

 في دعن املىاوق . 
 
 سهذاا وان كان لعيفا

 أم  حىان  الضعف : 

 لع  الاتفاا بين املحتىي و ورال املتعلم وبيئته .  .1

 لع  اتفاا املحتىي ببي ة املتعلم .  .2

 لع  عاللة املحتىي بحانال الىلبة .  .3

عأأأذم تحقيأأأق التأأأأىاصن بأأأين التىاأأأيم املىىقأأأأي للمأأأادة والتىاأأأيم العأأأأاركىلىجي للأأأتعلم ممأأأا رحقأأأأق  .4

 تعهي  تعلم الىلبة . 
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 نل ط اللىة في تلىيم املفشدات 

 ئن تىص و املفشدال تم دؽك  متذسق مً ك  م اا بما يعمح بالتكام  والامتذاد العمىدي .  .1

 أأأشد ومأأأً املعلأأأىم ئ أأأ  امل هأأأىا ومأأأً ال عأأأيي ئ أأأ  التأأأذسق فأأأي تىاأأأيم املأأأادة مأأأً املحعأأأىط ئ أأأ  امل .2

 املشه  مو مشاعاة تذسق معتىي الىلبة . 

 التأهيذ ع   التىص و والتكام  سفقي بين مفشدال املادة .  .3

 بأأأين القأأأىة والمأأأع  والتأأأخ تإهأأأذ ع أأأ  الففأأأىا املىاظأأأبة فأأأي حجىمهأأأا باليعأأأبة  .4
 
ولأأأي تعأأأذ وظأأأىا

ي وفأأأي هفأأأغ الىلأأأا ناهأأأ  لأأأع  تأأأىاصن الاحجأأأام للمفأأأشدال املقأأأشسة فقأأأذ تميأأأ ل ب اهأأأ  القأأأى 

 وتىص عها ع   مذي ظىة . 

 حىان  الضعف في تلىيم املفشدات 

ذد .  .1  تإهذ لع  في تعبير املفشدال عً سهذاا بذلة ـو

 لم تشهض ع   ناه  تعذر  ظلىج املتعلم .  .2

 لع  الشبي بين الىاشية والتىبيق والعلم بالعم  .  .3

 عذم ونىد تىبيق لي ورال امل  عبة مً  الا اة ورال العلمية لالوال  ع   آلاساس .  .4

 النت  ج التي تمث  نل ط اللىي في مج ل تلىيم ألاهذاف 

 سهذاا مشت ضة ع   فلعفة تشبىية ظليمة .  .1

 مشاعاة الؽشوه الىانبة في ـياغة سهذاا كالىلىت والتحذرذ .  .2

 وتحذرذها بما رحقق سهذاا . تإهذ ع   اة ورال التربىية  .3

 نل ط الضعف في تلىيم ألاهذاف 

 عذم مشاعاة مفيخة الىال  .  .1

عأأذم مشاعأأاة اةجىاهأأ  املتتلفأأة لص فأأية املأأتعلم راةجاهأأ  املعشفأأي والىنأأذاوي واةجاهأأ  الأأىفغ  .2

 حشكي( . 

 الاستنت ح ت

 التفأأميم فأأي كليأأة الفىأأىن اةجميلأأةفأأي لعأأم  اةخمأأاسةاظأأتيت ا الباح أأة ئن املأأىهج املقأأشس ملأأادة تأأاسيخ       

 : لذ اؼتم  ع   دعن هقاه القىة والمع  في مىهجه ولي كااتي 

 : 
ً
 نل ط اللىة وفم دسح  حذته  تن صل   أوال

 .  تشهض ع   اة ورال اة اـة بالىمى الؽام  للمتعلم .1

 .  وصعا املفشدال دؽك  متذسق في ك  م اا بما يعمح بالتكام  والمتذاد العمىدي .2

 .  ىاصن املحتىي املتتاس في  ؼمىله وعمقهت .3

 .  اة ورة املشبية لي وحذة بىا  املىهج .4

 .  مشت ضة ع   فلعفة ظلميه رالفلعفة التربىية( .5

 : 
ً
  نل ط الضعف وفم دسح  حذته  تص عذً ث ن  

 .  غير مشاعية  ملشاح  هطج املتعلم .1
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  والىنذاوي . لم تشاعي اةجىاه  املتتلفة لص فية املتعلم اةجاه  املعشفي .2

  لم ت ً مشاعيه ملفاةف الفشد . .3

 . لىلبهالع  العاللة بين املحتىي وحانال  .4

 .  لم تشبي بين الىاشية والتىبيق والعلم بالعم  .5

 

 التىص  ت

 وفق الىتاةو التخ تم التىـ  ئل  ا في هزا البح  تىص خ الباح ة بما ر ي      

 .  املتعلمر   ان ركىن املحتىي مشاعيا ملشاح  هطج  .1

 محاولة تىايم املحتىي وفق مشاح  همى املتعلم  .2

 لص فية املتعلم اةجاه  املعشفي واةجاه  الىنذاوي املتتلفةان تشاعي اةجىاه   .3

 رح  ان تكىن مشاعية ملفاةف الفشد .4

 بين املحتىي وحانال التالميز العاللةة تقىي .5

فأأأأأي عأأأأأشك  لأأأأأةاي ر أأأأأ  املحاو  والتىبيأأأأأق والعلأأأأأم بالعمأأأأأ  الىاشيأأأأأةبأأأأأين  العاللأأأأأةر أأأأأ  ان تأأأأأشبي  .6

  د يأأأة الاوأأأال  ع أأأ  احولأأأذس  م وصيأأأاسة الاسأأأاس واملتأأأ الىلبأأأةظأأأالرذال تىلأأأيحيه لتىظأأأيو  ادساج 

 س شي اساس الذم اةخماسال واولها وع   تاسيخ الؽعىب 

 

 املص دس
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:1973  . 
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:1979  . 

 .  1990: د ذاد ئخ ،يالفً الب ظلمان ابشاهيم عيس ي ، ، اة ىاه .3

 .  1984: د ذاد مىبعة املعاسا ، تقىيم املىادج باظتتذام الىمارق ، ابشاهيم مهذي ، الؽب ي ، .4

 .  الكىيا : ب ل ،الشظالة داس  متتاس الصخات ، محمذ بً ا ي ب ش ، ، الشاصي  .5
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 .  1980د ذاد : ، 5العذد  ، والىفعية التربىيةالعلىم 
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 .  1990، د ذاد



 فاطمة عبد اهلل عمران......جامعة بابل –كلية الفنون الجميلة  تقويم منهج مادة تاريخ الحضارة في قسم التصميم
ISSN 2523-2029 (Online), ISSN 1819-5229 (Print)                8158السنة -88العدد -مجلة األكاديمي  

511 

م تأ   ، ه ،  ىىاتأه ومعىلاتأه أظأاليبه أظأغ أظأباب - تىىس املىأادج ، حل خ احمذ ، الىهي  .10

 .  1977:ةالقاهش ،  املفشيةى  لالاه

م وعلأأأ التربيأأأةالاحفأأأا  الىـأأفي والظأأأتذال ي فأأي  ، صهشيأأا اتىاظأأأيىط - البيأأاتي ،عبأأأذ اةجبأأاس تىفيأأأق .11

 .  1984: د ذاد ، يةاملالع ال قافةمىبعة مإظعة  ، ةاملع ىفشي اةجامعةالىفغ ، 

مأأً  ةال اهىيأأ لأأةاملقأأشس فأأي مأأذاسط املشح الفىيأأةتقأأىيم مأأىهج التربيأأة  ، مانأأذ هأأافو عبأأىد ال ىأأاوي ، .12

 .  1989 : د ذاد ن ،يوال تفاـين التربىي املادةونهة هاش مذسط 

مىبعأأأة  ، احمأأأذ  يأأأري كأأأاظم ونأأأابش عبأأأذ اةخميأأأذ تشنمأأأه : الأأأىهج ، أظاظأأأيال ، والأأأ  ، تأأأارلىس  .13

 .  1983 ،القاهشة  ، العشبية الن مة
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نامعأة عأين ؼأمغ  دساظال تشبىيه وهفعيه ، –املىادج أظغ  ابشاهيم ، ، فإاد عبذ اللىي  ، .18

 .1962 القاهشة : ،
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Calendar curriculum material history of civilization in the 

design department 

Fatima Abdullah Omran................................................................ 
Abstract:  

The curriculum is considered one of the most important corners for the 

educational process, it participates in achieving the educational equilibrium 

between its elements. 

The curriculum of (History of the Art) in the college of Art Education / dept. 

of plastic art education and ceramic as the other curriculums and due to the 

subject of history of the art develop the knowledge, taste and experiment for 

art studier also this subject has a direct relation with practical educational 

activities like colors and growth the knowledge of the student in field of 

contents and symbols and evidences of meaning in old , medium and 

contemporary arts, due to the fact that this curriculum has been applied since 
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long time more than four years, and there was not any improvement occurred 

to it as the best knowledge of the researcher, that urged her to take this 

subject into study in order to know the points of power and weakness existed 

in the curriculum, notice that the aim of the research is to determine the 

points of weakness and power in the subject of history of the art as the 

targets, items and content.  

Limits of the research:  

The current research limited on the following :  

The accredited curriculum of history of the culture (History of the ancient 

and modernart) for the first grade of the dept. of design in college of fine art 

in Babylon University. 

Procedures of the research:  

Population : Comprise five teachers of subject of history of the art  who are 

constant on the main stuff of college of fine arts in Baghdad university and 

college of art education that include the society of the population wholly due 

to the small size of the population.  

Tools of the research: - 

Practical visit and interviews.  

The researcher used the referendum as a tool to collect data and investigate 

the opinions of the teachers of subject of history of the art  .  

Statistical means:- the researcher used Coper Equation to determine the truth 

, also she used Fisher Equation in determining the slope of each item and the 

mathematic mean average. 

Conclusions:  

The first and second aims were achieved , it appears that the powerful sides 

in the curriculum up to the degree of its severity in the following fields 

generally:  

Focus on special experiences of the comprehensive growth of the student.  

Items were distributed gradually in each field as to allow the integrity and 

orthogonal extension.  

Equilibrium of the content in comprehension and depth.  

The breeding experience is the main unit in building the curriculum . 

Based on intact philosophy ( educational philosophy).  

While the weak sides in subject of history of the art   up to its degree of 

severity ascendingly in all fields generally are:  

Careless about level of maturity of the teacher.  

Didn’t care about different sides of the character of the teacher: cognitional 

side : emotional side, psychological and action side. 

Careless about benefits of the individual.  

Weak correlation between the content and needs of students.  

Didn’t join between theory and application nor science and work.  
 


