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املقدمة

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه
ومن وااله ..وبعد:
إن الرتبية هي فعل األكابر يف األصاغر ،قال هللا تعاىلَ { :وقُل َّر ِّب ْار ََحْ ُه َما
صغِّ ًريا} ( )24سورة اإلسراء .هذه الرتبية امتدت من األسرة
َك َما َربَّيَ ِّاِن َ
إىل املدرسة ،واملدرسة هي املؤسسة اليت أوكل إليها اجملتمع مسألة الرتبية
للنشء ،هذه الرتبية هلا أدواهتا ووسائلها ،ومن أمهها املناهج اليت يدرسها
املتعلمون وتدرس هلم ،وهذه املناهج يقف وراء إجنازها علم املناهج الرتبوية،
ففي ضوئه تصاغ هذه املناهج ويف ضوئه يتم تقوميها وتطويرها أيضا.
إن املنهج يعترب السياق الذي تتم فيه العملية التعليمية ،وهو يشمل كل ما
تقدمه املدرسة للمتعلمني من املنهج املعلن أو من املنهج اخلفي ،أوهو
اخلطة اليت يتم يف ضوئها حتديد األنشطة اليت يقوم هبا التلميذ حني يتعلم،
وحني يتعلم التلميذ حتدث لديه تغريات خمتلفة  :فكريه ،ووجدانيه ،وأدائية،
لتحقيق النمو الشامل للمتعلمني وإعدادهم للمستقبل.
وبني أيديكم كتاب (مقدمة يف علم املناهج الرتبوية) هذا الكتاب الذي ينري
لكم الدرب حول هذا العلم املهم مبا يقدم لكم من معلومات ومهارات
وخربات أساسية حول علم املناهج الرتبوية ،وخباصة أن الطالب املعلم
سيتعامل يف امليدان مع املناهج تدريسا وتنفيذا وتقوميا وتطويرا ،ومن املهم
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أن يكون لديه تصور واضح عن علم املناهج الرتبوية وهو ما حياول هذا
الكتاب أن يقدمه هلم.
ويشمل الكتاب مخس وحدات عاجلت الوحدة األوىل علم املناهج املفاهيم
واملصطلحات والنظرة إىل املناهج بني املفهوم الضيق واملفهوم الشامل
واعتبار املنهج نظاما له مدخالته وعملياته وخمرجاته ،وقدمت الوحدة الثانية
أسس املنهج الفلسفية العقدية والنفسية واالجتماعية والثقافية واملعرفية،
وتصدت الوحدة الثالثة ملكوانت املنهج يف املفهوم احلديث :األهداف
واحملتوى والطرائق واألنشطة والتقومي ،وبينت الوحدة الرابعة تصميمات
املناهج الرتبوية وتنظيماهتا ،وتناولت الوحدة اخلامسة تطوير املنهج.
يتميز هذا الكتاب مبحتواه الغزير ،ولغة عرضه امليسرة ،ويقدم خالصة
مفيدة تغين عن العودة إىل كثري من املراجع ،وميتاز بربط هذا العلم مبنابعنا
اإلسالمية من القرآن الكرمي والسنة املطهرة؛ فالكتاب جيمع بني األصالة
واملعاصرة ،مما يتميز به هذا الكتاب أنه تطرق لقضية تطوير املناهج وهي
قضية جوهرية وأساسية يف الرتبية ابعتبار أن الرتبية هي إعداد املتعلمني
للحياة يف قابل أايمهم ومستقبل حياهتم.
وهللا من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل
املؤلفان
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األهداف العامة للمقرر:
يتوقع من الدارس بعد دراسة هذا الكتاب أن يكون قادرا على أن:
 )1يعرف مفهوم املنهج املدرسي ابملعنيني الضيق والواسع .
 )2حيدد الفرق بني املنهج مبفهومه الضيق والواسع.
 )3يبني موقع املنهج وأمهيته يف منظومة التعليم والتدريس.
 )4يذكر األسس املختلفة لبناء املناهج.
 )5يعدد مكوانت املنهج املدرسي .
 )6حيدد العالقة بني مكوانت املنهج.
 )7مييز بني التنظيمات املختلفة للمنهج .
 )8حيدد أهم مزااي وعيوب التنظيمات املختلفة للمنهج ..
 )9يفرق بني مفهوم التطوير والتغيري للمنهج.
 )10يستنتج أهم مربرات ودواعي التطوير للمنهج.
 )11يعدد األساليب املختلفة لتطوير املناهج.
 )12يسرد مراحل وخطوات تطوير املنهج.
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املنهج مفاهيم ومصطلحات
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الوحدة الثانية (أسس بناء املنهج)

يتوقع من الدارس بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:
 .1يبني أمهية دراسة املناهج املدرسية.
 .2يعرف مفهوم املنهج واملصطلحات املتعلقة به.
 .3يقارن بني املفهوم الضيق واملفهوم الواسع للمنهج.

أهداف الوحدة

 .4يتبىن املفهوم الصحيح والواسع للمنهج.
 .5يشرح طبيعة املنهج كنظام.
 .6يوضح مفهوم املنهج اخلفي وخصائصه ومصادره.
 .7يعرف مفهوم املنهج الرتبوي اإلسالمي.
 .8يعدد خصائص وأهداف املنهج الرتبوي اإلسالمي.
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أمهية دراسة مساق عن املناهج
مفهوم املنهج الرتبوي
املفهوم الضيق للمنهج
سوف نتعرف يف هذه
الوحدة على:

املفهوم الواسع للمنهج
املنهج كنظام
املنهج اخلفي
املنهج الرتبوي اإلسالمي
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املنهج :مفاهيم ومصطلحات
أمهية دراسة مساق عن املناهج:
تلعب املناهج الدراسية دورا أساسيا ومهما يف صياغة الشخصية على
املستوى الفردي واجملتمعي ،وترد الالئمة إىل املناهج الدراسية يف كثري من
األحيان ،ال سيما عند ظهور القصور يف املخرجات التعليمية ،ويتم التطلع
إىل املناهج الدراسية عند احلديث عن التقدم والتحديث والتطور ،وستبقى
املناهج الدراسية العبا أساسيا يف خمتلف مناشط احلياة ابعتبار التعليم
القاطرة اليت تقود كل تغيري ،وخباصة التغيري اإلجيايب يف اجملتمع.
ويناط ابملؤسسات األكادميية وخباصة كليات الرتبية التعريف ابملناهج
الدراسية واملفاهيم املتنوعة حوهلا ،وما يتعلق هبا من قضااي ومهوم ،ويعىن
ذلك االهتمام ابملستوى النظري واملستوى التطبيقي ،مبا ميكن من االستفادة
املثلى من كل ما هو انفع ومفيد يف الثقافة الرتبوية من القدمي واحلديث.
إن التدريس مهنة علمية راقية ،وجيب على من ندب نفسه هلا أن
يدرك أخالقها وآداهبا من جهة ،وأن يدرك طبيعة مهنته واألسس اليت تبىن
عليها من جهة أخرى ،وأن يلم إملاما كافيا مبكوانت املنهج الذي أوكلت
إليه مهمة تنفيذه ،فيكون على بصرية من أمره؛ وقد دعاان القرآن الكرمي إىل
التبصر واهلداية ،قال تعاىل{ :أَفَ َمن ميَْ ِّشي ُم ِّكبًّا َعلَى َو ْج ِّه ِّه أ َْه َدى أ ََّمن
ميَْ ِّشي س ِّوًّاي علَى ِّصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِّقي ٍم} ( )22سورة امللك
َ َ
َ
ومن هنا ميكن القول إن إلزام طالب كلية الرتبية بدراسة مساق عن
املناهج يفيد الطالب املعلم يف أمور كثرية ،منها:
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 .1تكوين رؤية علمية عن املناهج مفهوما ومكوانت وتصميمات وعن
عالقتها ببعضها البعض.
 .2تبين املفهوم الواسع للمناهج الذي جيعل مفهوم املنهج يشمل
اإلنسان كله ،وال يقصره على العقل فقط ،ابعتباره النهج األقوم
الذي تتبعه الرتبية.
 .3حتسني التعامل مع املناهج الدراسية على مستوى مكوانت املنهج
وأسسه وتصميماته.
 .4حتسني صياغة األهداف التعليمية صياغة واضحة وحمددة وقابلة
للقياس.
 .5حتسني عرض احملتوى إبتباع االسرتاتيجيات واألساليب والطرق
واملناسبة وابتكار املناشط التعليمية والتعلمية يف املوقف التعليمي مبا
ميكن من بلوغ أقصى الفاعلية يف حتقيق األهداف.
ُِّ .6حي ِّسن أساليب التقومي سواء التقوميي التكويين يف أثناء العملية
التعليمية أو التقومي اخلتامي يف هناية الدرس.
 .7حيسن التعامل مع املتعلم ابعتباره غاية العملية التعليمية الرتبوية
وذلك مبا يدرسه يف املناهج من األسس النفسية وخصائص مراحل
النمو.
 .8يفيد يف السعي لتحقيق طموحات اجملتمع وتوجهات واحلفاظ على
اهلوية واالستعداد للحياة املستقبلية يف الوقت ذاته من خالل ما
يدرسه من األسس املعرفية واالجتماعية.
 .9حيسن اإلفادة من تصميمات املنهج كلها يف عملية التدريس.
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متكني الطالب املعلم من أن يكون جزءا فاعال من عملية
.10
تطوير املناهج وحتديثها؛ ألن املعلم هو املنفذ الفعلي للمنهج ويرتبط
جناح تنفيذ املنهج ارتباطا عضواي بقناعات املعلمني وقدرات
الطالب ،واملعلمون هم املنفذون الفعليون للمنهج وهم الذين يناط
هبم حتقيق األهداف املنشودة ،فدراستهم مساقا عن املنهج ميكنهم
من معرفة أدوارهم يف تنفيذ املنهج ويف تطويره حني جترى عمليات
التطوير ،فيكونون رديفا فعليا للقائمني بعمليات تطوير املنهج عند
مرحلة التخطيط والتنفيذ والتقومي ويكون آلرائهم دورا أساسيا يف
الدفع ابملنهج حنو الغاايت املنشودة.
مفهوم املنهج الرتبوي:
املنهج مصطلح تربوي مهم ،وهو من املصطلحات الرتبوية األساسية،
ويتعلق ابلعملية التعليمية ختطيطا وتنفيذا وتقوميا ،ومع كونه من
املصطلحات الرتبوية الصرفة فإنه من املصطلحات اليت تتعلق هبا رؤى
متعددة.
 -1تعريف املنهج لغة:

وقد عرف املنهج يف اللغة أبنه :الطريق الواضح ،وقد جاء يف القرآن
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اجا}( )48سورة املائدة.
الكرمي قوله تعاىل{:ل ُك ٍل َج َع ْلنَا من ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
قال اإلمام الشوكاِن" :املنهاج الطريقة الواضحة البينة ،وقال أبو
العباس املربد :املنهاج الطريق املستمر".
واملنهج :يعين اخلطة املرسومة ،واملنهج بوجه عام :وسيلة حمددة ،توصل
إىل غاية معينة.
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 -2مفهوم الرتبية:
الرتبية مبعناها العام تتضمن املهنة اليت يقوم هبا املريب لتنشئة الصغار،
وتنميتهم ابلزايدة والتطوير والتحسني ،ومبعناها اخلاص تتضمن جهود
املعلمني يف التعليم وجهود املتعلمني يف التعلم.
وهي عملية مركبة ومعقدة ،من حيث وسائلها ،وأدواهتا ،ومصادرها،
وخطواهتا ،ومناهجها ،وما تقتضيه كل خطوة من تلك اخلطوات لبلوغ
أهدافها يف األفراد واجلماعات والشعوب.
كما أهنا عملية دائمة ومستمرة ومتدرجة ،يعيشها اإلنسان منذ والدته،
وتالزمه طيلة حياته ،وهي وواسعة وشاملة حبيث تشمل حميط اإلنسان كله
يرتىب من خالله ،وتشمل أبعاد اإلنسان القلبية والعقلية واجلسمية واملهارية.
والرتبية املقصودة يف أي جمتمع ليست نظاما مكتفيا بذاته ،وإمنا هي نظام
ذو عالقة وثيقة ابألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف
اجملتمع الذي ختدمه الرتبية.
وابلرجوع إىل األصول اللغوية جند أن لكلمة "الرتبية"أصوال لغوية ثالثة هي:
{وَما آتَ ْي تُ ْم ِّم ْن ِّرًاب لَِّ ْريبُ َو ِّيف أ َْم َو ِّال الن ِّ
َّاس فَال
أ -راب يربو ،مبعىن :زاد ومناَ :
اَّللِّ} [الروم. ]39 :
يَْربُو ِّعْن َد َّ
ب -راب يريب ،مبعىن :نشأ وترعرع.
ج  -رب يرب ،مبعىن :أصلحه وتوىل أمره ،وساسه وقام على رعايته.
وقد اشتق بعض املفكرين املسلمني من هذه األصول اللغوية تعريفا
اصطالحيا للرتبية ،فعرفت أبهنا " تنشئة الشيء حاال فحاال حىت يبلغ
الكمال والتمام".
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وقد استند من هذه األصول اللغوية ،ومن التعريف االصطالحي ،أن الرتبية
تتكون من جمموعة من العناصر ،أمهها ما يلي:
 -1احملافظة على فطرة الناشئ ورعايتها.
 -2تنمية مواهبه واستعداداته كلها.
 -3إيصال كل مريب إىل درجة كماله اخلاصة اليت هيأه هللا هلا.
 -4توجيه هذه الفطرة وهذه املواهب للعمل يف األرض والقيام حبق اخلالفة
فيها عن هللا.
 -5الرتبية تقتضي خططا متدرجة ،تسري فيها األعمال الرتبوية ،وفق منهج
منظم صاعد ،ينتقل مع الناشئ من طور إىل طور ،ومن مرحلة إىل أخرى،
حىت يصل كل إىل درجة كماله اخلاصة به.
 -3مفهوم املنهج الرتبوي:
ويف امليدان الرتبوي ال خيتلف معىن املنهج يف جوهره عن املعىن
اللغوي السابق ،من حيث كون املنهج وسيلة منظمة وحمددة ،تساعد يف
الوصول إىل غاية أو غاايت منشودة.
إال أننا نلحظ عند النظر يف مفاهيم املنهج املتعددة -سواء منها
النظرية ،أو اليت متارس يف امليدان الرتبوي وتفرض ذلك املفهوم واقعا نظراي
وعمليا ،-أن هناك مفهوما واسعاً للمنهج ،وآخر ضيق ،وبفعل التعامل مع
تلك املفاهيم نشأت مفاهيم متعددة للمنهج.
فالطالب لديه مفهومه عن املنهج ،اكتسب هذا املفهوم من خالل
املمارسة ،ابعتباره حقل العملية التعليمية.
وأولياء األمور هلم تصورهم اخلاص عن املنهج ،ويدلون بدلوهم يف
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احلديث عن اجلانب الرتبوي ابعتبار أن الرتبية تتعلق بفلذات أكبادهم ،وأنه
ينعكس على أبنائهم ،فيضمنون مستقبال أفضل هلم ،وتؤثر تطلعات أولياء
األمور يف تصورهم عن املنهج أيضا.
واملعلم ميتلك تصوره اخلاص عن املنهج ،ومن خالل هذا التصور ينفذه
يف عملية التدريس وفقا هلذا التصور ،فمعتقدات املعلمني وتصوراهتم عن
املفاهيم الرتبوية تؤثر أتثريا كبريا يف تنفيذ املنهج ،ويف سائر شئون الرتبية
األخرى.
وخرباء الرتبية أصحاب االختصاص األكادميي واملهين يقدمون
تعريفات عدة للمنهج ،حبسب املدارس الفكرية اليت ينطلقون منها ،أو
األهداف اليت يروهنا للمؤسسة التعليمية ،بل وللعملية التعليمية برمتها ،ومن
أبرز هذه التعريفات اآليت:
 -1جمموع اخلربات واألنشطة اليت تقدمها املدرسة للتالميذ بقصد تعديل
سلوكهم وحتقيق األهداف املنشودة.
 -2جمموعة من اخلربات املنظمة اليت مير هبا التلميذ حتت إشراف املؤسسة
التعليمية التابع هلا أو اليت يدرس فيها.
 -3مجيع اخلربات التعلمية املخططة اليت تنظم داخل املدرسة وخارجها
إلحداث تغيريات مرغوبة يف سلوك املتعلم.
 -4مجيع اخلربات اليت خيطط هلا داخل املدرسة وخارجها من أجل حتقيق
النمو الشامل للمتعلم يف مجيع جوانب شخصيته مما حيقق األهداف ،بناء
السلوك السليم ،وتعديل السلوك غري املرغوب لديه ليكون مواطنا صاحلا.
املفهوم الضيق للمنهج:
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كانت النظرة الضيقة إىل املنهج قاصرة ال تتجاوز به حدود املقررات
الدراسية ابعتباره "جمموعة من الدروس األكادميية املطلوبة للحصول على
شهادة يف حقل من حقول الدراسة".
ومن خصائص املنهج ابملفهوم الضيق للمنهج:
يتصف املنهج ابملفهوم الضيق للمنهج بعدة خصائص ،منها:
 .1املنهج يعين املقرر الدراسي ،ويقتصر على اجلانب املعريف يف احملتوى.
ويف مستوايهتا الدنيا ،دون إعطاء أمهية واضحة يف أغلب األحوال
للجوانب الوجدانية واملهارية.
 .2يصبح الكتاب املدرسي املرجع أو املصدر الوحيد للمعرفة والتعلم.
 .3اقتصر دور املعلم على نقل املعرفة والتلقني ،فهو شارح للكتاب
املدرسي ،ودور املتعلم هو احلفظ.
 .4يركز على عملية التعليم وليس التعلم .فالدور كله للمعلم ،إعدادا
وتنفيذا ونقاشا وغري ذلك ،ومل َّ
ميكن الطالب نفسه من املرور بفرص
التعلم ،ومت الرتكيز على ما يقدمه املعلم أكثر مما يقوم به املتعلم.
 .5ال يراعى الفروق الفردية ،فهو يعامل اجلميع كأهنم عقلية واحدة ،وال
يهتم حباجات املتعلمني وميوهلم.
 .6عزلة التعليم عن احلياة ،وعدم ارتباطه ابلواقع بعبارة أخرى أنه ال يعد
املتعلمني للحياة واجملتمع بعد خترجهم ،فاملدرسة غارقة يف اهتماماهتا
بتحفيظ املعلومات وتلقني الدروس اليت قلما ترتبط حبياة التالميذ
وبيئتهم احمللية ،ولذلك مل تفلح املدرسة يف إعداد هؤالء التالميذ للحياة
بكل ما تتطلبه من مهارات وقدرة على حتمل املسئوليات وحل
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املشكالت واإلسهام يف تقدم اجملتمع تنميته التنمية الشاملة .ويؤكد
حسن شحاتة :أن التعليم للحياة وليس لالمتحاانت.
 .7كتاب مدرسي واحد لبيئات خمتلفة ،وابلتايل فهو ال يويل اهتماما بتنوع
البيئات ،فمثال البيئة الصحراوية ،ختتلف عن البيئة الساحلية ،الختالف
البحر عن الصحراء ،واإلنسان يتأثر قطعا ابلبيئة احمليطة به.
 .8يقتصر التقومي على التحصيل املعريف.
 .9طريقة التدريس يف الغالب هي اإللقاء والتلقني.
 .10ال يهتم ابألنشطة وال يركز على اخلربات واملهارات.
املفهوم الواسع للمنهج:
ومع مرور الزمن تطور مفهوم املنهج واعترب أبنه نظام يتكون من جمموعة من
العناصر تتكامل وترتابط ،ويؤثر بعضها يف بعض.
ومن خصائص املنهج ابملفهوم الواسع:
يتصف املنهج يف ضوء املفهوم الواسع خبصائص عدة ،أمهها:
.1يركز على اخلربة ،فهو يتضمن مرور املتعلمني خبربات تربوية ،ويقصد هبا
موقف تعليمي منظم خيططه املعلم ،حبيث يؤدي املوقف التعليمي
(اخلربة) إىل التغريات املرجوة يف سلوك املتعلم.
.2يركز على إجيابية املتعلم ،من خالل املشاركة الفعالة يف كل نشاط
تعليمي ،مما يساعده على املشاركة يف إصدار النقد ،واالشرتاك يف
املناقشات عن اشرتاك ورغبة.
.3ال يقتصر التعليم فيه داخل املدرسة ،وإمنا متتد إىل خارجها ،فتشمل
املصنع واحلقل والرحلة واملكتبة وغريها مما ميثل بيئة مناسبة للتعليم.
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.4يتميز ابلشمولية فهو يشمل اجلوانب املعرفية والوجدانية واملهارية ،ويعمل
على تنمية هذه اجلوانب بصورة متكاملة ومتوازنة.
.5مراعاة الفروق الفردية ،سواء الفروق الفردية بني فرد وآخر ،أي الفروق
البينية ،أو داخل الفرد ذاته ،أي ما يطلق عليه الفروق الذاتية ،وهو
يراعي ميول املتعلمني واهتماماهتم واجتاهاهتم ،فيشعر كل متعلم أن له
مكاان يف اخلربات اليت يقدمها املنهج.
.6مشولية التقومي ،فلم يعد يقتصر على اجلانب املعريف فقط ،بل امتد
للجوانب األخرى هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تنوع التقومي فشمل
مراحل التخطيط والتنفيذ والتقومي نفسه ،فهناك تقومي تكويين يف أثناء
العمل بل من مرحلة اإلعداد والتخطيط ،وتقومي ختامي يف كل مرحلة
أو يف هناية العمل ،وتقومي تشخيصي وعالجي ،وتقومي للتقومي نفسه،
وبذلك حيقق التقومي وظائف عدة مثل التعليم من خالل التقومي،
والتغذية الراجعة إلصالح االعوجاج.
.7أتكيد النظرة التكاملية للفرد واجملتمع ،وتلبية حاجات الفرد واجملتمع.
.8يركز على عملية التعلم أكثر من تركيزه على عملية التعليم ،فاملتعلم هو
املسئول الرئيسي عن تعديل سلوكه ،فهو الذي يناط به مهمة التعلم.
.9يهتم ابألنشطة ويعدها جزءا مهما من املنهج ،وال تقتصر األنشطة على
اجلانب اجلسدي واملهاري ،بل تشمل األنشطة العقلية والعاطفية،
ابعتبار السعي حنو منو شخصية املتعلم يف عقال وقلبا ومهارة حركية.
املنهج كنظام:

يقصد ابلنظام :الكل املتكامل الذي تتفاعل أجزاؤه مع بعضها لتحقيق
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النظام .ويتكون النظام من املدخالت والعمليات واملخرجات والتغذية
الراجعة .وأجزاؤه تقوم بينها عالقات تبادلية شبكية( .)1فيها األخذ والعطاء
وفيها التأثري والتأثر ،وفيها النفع املتبادل ،ويبينها الشكل التايل:
املدخالت
•حاجات
وعاداته.

اجملتمع

•حاجات الفرد.
•أهداف مشتقة من
احلاجات.
•خربات تعليمية.
•املعرفة اليت يتضمنها
املنهج.
•كافة
التعليمية.

األنشطة

•اإلمكاانت املتوافرة
يف البيئة

العمليات
•تصميم املنهج.
•جتريب املنهج.
•إعداد
األكفاء.

املعلمني

•توفري
التعليمية.

املواد

املخرجات
• النمو الشامل
واملتكامل
للمتعلم.
• حتقيق أهداف
النظام الرتبوي.

•تطبيق املنهج.
•أساليب
التعليم.

وطرق

•دور املتعلم يف
املنهج

شكل ( )1يبني نظام املنهج
وفيما يلي بيان هبذه العناصر:
أوال :املدخالت:
( )1العالقة الشبكية تعين :أن كل عنصر له عالقة بكل عنصر من العناصر األخرى ،وأما
العالقة اخلطية فتعين :أن للعنصر عالقة أبحد العناصر ،أو بعدد حمدود منها فقط.
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تتكون مدخالت نظام املنهج من كافة مصادر تصميم املنهج ،حاجات
الفرد واجملتمع ،ومنها تشتق األهداف ،ومن املدخالت اخلربات اليت
يتضمنها املنهج ،األمر الذي يتطلب التعرف على خربات التالميذ السابقة،
وحتديد األنشطة املالئمة لقدرات التالميذ ،وتتضمن املدخالت املعرفة
وهتدف إىل تنمية قدرات املتعلمني التكيف مع البيئة.
ولتوفري أفضل الظروف املناسبة لذلك كله ،ال بد من توفري املواد املنهجية
كالكتب والوسائل واملعلم واإلدارة والتوجيه الرتبوي ،وتوفري اإلمكاانت
البشرية واملادية تنفيذ املنهج املدرسي وحتقيق أهدافه.
وال بد من أن تكون املدخالت مبواصفات مناسبة للمخرجات من جهة وال
بد أن تتفاعل فيما بينها لبلوغ هذه املخرجات .ألن هذه املدخالت كلها
تؤثر يف نوعية املخرجات ،وهلذا فإن النظرة النظامية تسمح لنا إبعادة النظر
يف املدخالت ابستمرار ،يف ضوء املخرجات املطلوبة.
اثنيا :العمليات:
ويقصد ابلعمليات تلك التفاعالت اليت حتدث بني املدخالت إلنتاج
املخرجات ،وتتمثل هذه التفاعالت يف خطوات إنتاج املنهج املدرسي
ختطيطا وجتريبا وتنفيذا وتقوميا وحساب كل ما يلزم إلنتاج منهج فعال،
وهندسة املنهج يف تصميمه من حيث صياغة أهدافه ومكوانته.
وعملية هندسة املنهج يشرتك فيها كل من له عالقة ابملناهج من خرباء
ومعلمون وأولياء أمور وتالميذ ،وخيضع للمراجعة قبل التنفيذ ،وللتجريب
قبل التعميم ،ويف ضوء نتائج التجريب يعدل وحيسن إىل أن يصل إىل
أفضل صورة ممكنة.
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اثلثا :املخرجات:
بعد تطبيق املنهج ال بد من التأكد من أن املتعلمني حققوا األهداف
احملددة يف اجلوانب الوجدانية واملعرفية والنفس حركية واستخدام كافة وسائل
التقومي للتأكد من درجة حتقيق األهداف من جهة ومن أن املدخالت
كانت مناسبة.
وال يتم احلكم على النتاجات الرتبوية املتمثلة يف األهداف اخلاصة ابلنمو
الشامل واملتكامل للتالميذ مبعزل عن أهداف النظام الرتبوي ككل؛ ألن
هناك أهداف أخرى للمنهج تتعلق بكفاءة املعلمني ،ووسائل التقومي،
والظروف املكانية والزمنية ،فال بد أن تؤخذ أهداف النظام الرتبوي بعني
االعتبار عند تقومي املنهج.
رابعا :التغذية الراجعة:
وهتدف التغذية الراجعة إىل حتديد درجة مالءمة املدخالت للمخرجات
املطلوبة ،ومن تعديل أي عنصر من عناصرها لتحسني نوعيات املخرجات،
كتطوير مهارات املعلمني واملديرين واملوجهني ،والكتب وكل هذه العناصر
ختضع للمراجعة من أجل أن تصبح يف أفضل صورة ممكنة.
وكذلك تشمل التغذية مراجعة العمليات ونوعية التفاعل بينها ،وكفاءة
أداءها يف السري حنو حتقيق اهلدف ،ومعاجلة التعثر ،وتعزيز نقاط القوة مبا
حيقق فاعلية وكفاءة أكرب.
املنهج اخلفي:
اإلنسان يتعلم بسمعه وبصره وابالحتكاك ،وابلتايل فكل ما يالحظه يف
املدرسة أو ميارس يشكل جزءا من تربيته ،ويسهم بشكل أو آبخر يف بناء
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شخصيته.
ويعرف املنهج اخلفي أبنه :املنهج الذي يشري إىل " تعلم الطفل من
الطبيعة ،ومن التصميم التنظيمي للمدرسة العامة ،وكذلك من سلوكيات
واجتاهات املدرسني وأعضاء اإلدارة املدرسية ،أو من تفاعله مع أقرانه".
ومن خصائصه اآليت:
 -1غري خمطط له.
 -2غري مقصود.
 -3يكتسب طوعياً.
 -4جيهل وجوده الكثري.
مصادره:
تشري الدراسات إىل أن أبرز مصادره اآليت:
أ -تصرفات املعلمني وسلوكياهتم.
ب -أقران وزمالء التلميذ.
ج -قوانني وأنظمة املدرسة.
د -التفاعل االجتماعي داخل املدرسة.
ه  -األنشطة غري الصفية.
و -طرق التدريس املتبعة.
املنهج الرتبوي اإلسالمي:

يعرف بعض الباحثني املنهج الرتبوي اإلسالمي أبنه :أداة تربوية لتنشئة األفراد
تنشئة شاملة متكاملة متوازنة ،وفق األهداف العامة للرتبية اإلسالمية.
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واليت جيمعها اهلدف العام :بناء اإلنسان الصاحل املصلح ،املتوازن يف:
تفجري طاقاته ،وأهدافه ،ووسائله ،وأعماله كلها حتقيقا لغاية خلق اإلنسان،
وهي عبادة هللا تعاىل وحده إبخالص وفق ما شرع ،مبفهوم العبادة الشامل،
والعمل على استغالل تسخري قوى الكون لرفاهية اإلنسان.
خصائص املنهج الرتبوي اإلسالمي:

يتميز املنهج اإلسالمي عن غريه من املناهج ابآليت:
 -1رابنية املصدر.
 -2منهج شامل ومتكامل ومتوازن.
 -3يعاجل كل شعب احلياة ،وجوانب النفس البشرية ،وواقع احلياة.
 -4له بعد تربوي يتناول طرق التعلم والتعليم ووسائلهما املتعددة واليت
على رأسها القدوة احلسنة يف كل سلوك متضمن يف املنهج.
 -5يهدف إىل توجيه شخصية املعلم واملتعلم حنو اكتماهلا وتطويرها حنو
األحسن من خالل إقدارها على التعامل مع احلياة واألحياء تعامال حيقق
مصاحل املعاش واملعاد الدنيا واآلخرة.
 -6ال يكتفي بتنظيم أمور املسلم وحده ،وإمنا ينظم أيضا عالقته ابلكون
وابآلخرين ،وينتظم حياة الفرد كلها ،فيأخذ بيد الفرد منذ ميالده فينظم
عالقته بربه وبنفسه وأبسرته ومبجتمعه وابلبيئة الطبيعية من حوله وأيخذ بيد
اجملتمع املسلم فينظم مجيع شئون حياته مث ينظم وعالقات املسلمني أفرادا
وجمتمعات ودوال ابلغري يف عدل وحق وبر ورَحة.
أنواع األهداف العامة للرتبية اإلسالمية:

هناك نوعان من األهداف العامة للرتبية اإلسالمية ،أهداف دائمة اثبتة ال يطرأ
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عليها التغيري بتغري الزمان واملكان مثل التوحيد وعبادة هللا وفق ما شرع وحتقيق
شعب اإلميان يف الفرد واجملتمع .وأهداف متغرية ومتجددة وهي اليت تراعي
الزمان واملكان واإلنسان ،وتتناول رصد املتغريات يف الواقع االجتماعي
للمسلمني واختاذ ما يلزم حنو مواجهتها ومعاجلتها ،وحتقيق مطالب الطموح
للمجتمع املسلم وفق رؤية إسالمية.

مراجع الوحدة األول:
.1إبراهيم أنيس وآخرون :املعجم الوسيط ،ط1987 ،2م ،بريوت ،أمواج
للطباعة و والنشر والتوزيع.
.2إبراهيم مهدي الشبلي :املناهج بناؤها تنفيذها تقوميها تطويرها ابستخدام
النماذج ،ط ،2إربد أ األردن ،دار األمل للنشر والتوزيع.
.3أَحد املهدي عبد احلليم :السمات املنشودة يف اخلطاب الرتبوي
اإلسالمي ،جملة إسالمية املعرفة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،السنة
( )10العدد (2004 )38-37م
.4أَحد حسني اللقاِن وعلي اجلمل :معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف
املناهج وطرق التدريس ،ط  ،2003 ،3القاهرة ،عامل الكتب
.5إسحاق أَحد الفرحان وزمياله :املنهج الرتبوي بني األصالة واملعاصرة،
عمان األردن ،دار الفرقان ودار البشري1984 ،م
ط َّ ،1
.6بسامة خالد املسلم :املنهج اخلفي معناه ومكوانته وخماطره ،اجمللة
الرتبوية ،تصدر عن جملس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد 39
اجمللد العاشر 1996م
.7البيضاوي :تفسري البيضاوي ،د.ت
24

الوحدة الثانية (أسس بناء املنهج)

.8الراغب األصفهاِن :مفردات القرآن ،د.ت
.9جابر عبد احلميد جابر :سيكولوجية التعلم ونظرايت التعليم ،القاهرة،
دار النهضة العربية1999 ،م،
.10حسن جعفر اخلليفة :املنهج املدرسي املفهوم .األسس .املكوانت.
التنظيمات ،الرايض ،مكتبة الرشد انشرون2003،م
.11حسن شحاتة وزينب النجار :معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية،
ط2003 ،1م ،القاهرة ،الدر املصرية اللبنانية.
.12حسن شحاتة :التعليم للحياة وليس لالمتحاانت ،اجلمعية املصرية
للمناهج وطرق التدريس ،املؤمتر اخلامس عشر مناهج التعليم واإلعداد
للحياة املعاصرة  22-21يوليو 2003م ،اجمللد األول
.13حسن شحاتة ،املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق ،ط ،3
2003م ،القاهرة ،الدار العربية للكتاب
.14عبد اجمليد سرحان الدمرداش :املناهج املعاصرة1988 ،م ،القاهرة،
دار النهضة العربية.
.15سعيد إمساعيل علي :مركزية القضية الرتبوية يف فهم واقع األمة وأسباب
ختلفها ،جملة إسالمية املعرفة ،السنة ( )10العدد (2004 )38-37م
.16صربي الدمرداش :املناهج حاضرا ومستقبال2001 ،م ،الكويت،
مكتبة املنارة اإلسالمية
.17عبد الرَحن الباِن :مدخل إىل الرتبية يف ضوء اإلسالم ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت1403 ،ه 1983-م
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.18عبد الرَحن صاحل عبد هللا :املنهاج الدراسي أسسه وصلته ابلنظرية
الرتبوية اإلسالمية ،ط1986 ،1م
.19علي أَحد مدكور :مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا2001 ،م،
القاهرة ،دار الفكر العريب.
.20فايز مراد مينا :مناهج التعليم يف الوطن العريب بني اجلمود والتجديد،
ط1992 ،1م ،دار سعاد الصباح
.21فتحي علي يونس :حتليل املناهج وتقوميها ،جملة القراءة واملعرفة،
اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة ،العدد ( )62يناير 2007م.
.22فتحي مكاوي :التحيز يف التفكري الرتبوي الغريب ،إسالمية املعرفة،
السنة ( )10العدد (2004 )38-37م
.23فتحي يونس :تعليم اللغة العربية للصغار والكبار ،كلية الرتبية ،جامعة
عني مشس2001 ،م
.24جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي :القاموس احمليط ،ج،2
ط1992 ،1م ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب
.25جمدي وهبة وكامل املهندس :معجم املصطلحات العربية يف اللغة
واألدب ،ط1984 ،2م ،لبنان ،مكتبة لبنان.
.26حممد بن علي بن حممد الشوكاِن :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية
والدراية يف علم التفسري ،عامل الكتب.
.27حممد حامت املخاليف :حماضرات طلبة املاجستري كلية الرتبية صنعاء
1997م.
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.28حممد عزت عبد املوجود وآخرون :أساسيات املنهج وتنظيماته،
1981م ،القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر
.29حممود قمرب :حنو رؤية موضوعية للرتبية يف الرتاث اإلسالمي دراسة
حتليلية نقدية ،جملة إسالمية املعرفة ،السنة ( )10العدد ()38-37
2004م
.30حممود كامل الناقة :املصطلحات الرئيسية للتدريس ،اسرتاتيجيات
التدريس ،إعداد خنبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج ،بكلية
الرتبية ،جامعة عني مشس
.31وليد عبد اللطيف هوانة :املدخل يف إعداد املناهج الدراسية،
1988م ،الرايض دار املريخ للنشر.
.32حيىي حامد هندام وجابر عبد احلميد جابر :املناهج أسسها ختطيطها
تقوميها ،ط 1978 ،3م ،القاهرة ،دار النهضة العربية
.33يعقوب حسني نشوان :املنهج الرتبوي من منظور إسالمي ،ط،1
عمان ،دار الفرقان للنشر والتوزيع
1992مَّ ،
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الوحدة الثانية
أسس بناء املنهج
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يتوقع من الدارس بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:

أهداف الوحدة

 .1يعدد األسس العامة لبناء املنهج.
 .2يعرف الفلسفة والفلسفة الرتبوية.
 .3يسرد أشهر الفلسفات اليت أثرت يف بناء املناهج الدراسية.
 .4يشرح الفكرة األساسية يف فلسفة بناء املناهج املدرسية عند
أبرز املدارس الفلسفية.
 .5يربز أهم املبادئ الفلسفية اليت تتميز هبا الفلسفة الرتبوية
اإلسالمية عن غريها من الفلسفات األخرى يف بناء املنهج
املدرسي.
 .6يبني النظرة اإلسالمية للمعرفة وانعكاساهتا على املنهج الرتبوي
 .7يعدد األسس النفسية للمنهج .
 .8يوضح العالقة بني األسس النفسية للمنهج.
 .9يعرف مفهوم الثقافة وتصنيفاهتا.
 .10يتحدث عن طبيعة اجملتمع اليمين وخصائصه.
 .11حيدد مصادر الفلسفة الرتبوي ة يف اليمن.
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األسس العامة للمنهج
األسس الفلسفية
األسس املعرفية

سوف نتعرف يف هذه
الوحدة على:

األسس النفسية
األسس االجتماعية
خصائص اجملتمع اليمين
مصادر الفلسفة الرتبوية يف اليمن
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أسس بناء املنهج
ملا كانت املناهج هي وسيلة املدرسة األساسية اليت حيدث هبا التغيري
املنشود يف سلوك أفراد اجملتمع ،لذا فإنه جيب أن تقوم عملية بناء املناهج
على أسس تربوية واضحة املعامل لكي تقوم املدرسة بواجبها األساسي حنو
إعداد النشء للحياة بصورة متوازنة عرب األجيال.
ومن اجلدير ابلذكر أن علماء الرتبية قد تناولوا أسس بناء املناهج بكثري من
التفصيل حتت عناوين وتقسيمات متعددة  .وميكن تصنيف هذه األسس
وعرضها على النحو التايل:
أوالً :األسس الفلسفية للمنهج.
اثنيًا  :األسس املعرفية للمنهج.
اثلثًا  :األسس النفسية للمنهج.
رابعاً :األسس االجتماعية والثقافية للمنهج.
وسيتم تناوهلا على النحو اآليت:
أوال :األسس الفلسفية للمنهج:
الفلسفة كلمة يواننية وأصلها (فيال -صوفيا) ،تعين حب احلكمة ،وتعىن
بتفسري املعرفة تفسريا عقليا .وكانت تشمل العلوم مجيعا واقتصرت يف هذا
العصر على املنطق واألخالق وعلم اجلمال وما وراء الطبيعة.
وميكن القول أبن الفلسفة منظومة من الفكر تنشأ نتيجة البحث عن
املعرفة ،وخاصة فيما يتعلق بطبيعة ومعىن الوجود ...
والفلسفة الرتبوية هي أسلوب منهجي منظم يف تناول القضااي الرتبوية،
يرتكز حول غاايت التعليم ووسائل حتقيقها.
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واألسس الفلسفية للمنهج هي املنطلقات الفكرية والنظرية اليت حتكم
العملية الرتبوية وتوجهها اختيارا وتنظيما ،ويف ضوئها تتحدد مالمح
الشخصية اليت تستهدفها الرتبية ،وهي بذلك متثل هوية اجملتمع وشخصيته
اليت متيزه عن سائر اجملتمعات وختتلف بسببها انتج الشخصية ابحلفاظ
عليها اثبتة على فطرة هللا تعاىل ،أو مسخها وسلخها عنها ،عن أيب هريرة
قال :قال رسول هللا " :كل مولود يولد على ِّ
الفطَْرة ،فأبواه يُ َه ِّودانه،
وي نَ ِّ
صَرانه ،وميَُ ِّج َسانه"  .متفق عليه.
ُ
ومن أشهر الفلسفات اليت أثرت يف بناء املناهج الدراسية:
 -1الفلسفة املثالية( :التقليدية):
وهي ترى أن احلقيقة عقلية مطلقة ،واحلياة احلقة روحية ال مادية ،وهتدف
إىل نقل الرتاث اإلنساِن إىل األجيال ،وابلتايل تعترب املادة الدراسية (املقرر
الدراسي) األساس الذي تقوم عليه املناهج ،وهدف التعليم فيها أن
يستوعب الطالب املعلومات واملعارف املقدمة إليهم.
ومن تطبيقاهتا الرتبوية:
✓ الرتكيز على الكتاب املدرسي ابعتباره املصدر األساسي للمعلومات.
✓ اقتصار التقومي على اجلانب املعريف ،وعلى جانب التحصيل العلمي
فقط ،واالختبارات هي األداة الوحيدة للتقومي.
✓ عدم االهتمام ابألنشطة.
✓ إمهال الفروق الفردية ،وميول الطالب واجتاهاهتم.
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 -2الفلسفة الواقعية:
وهي نقيض الفلسفة املثالية ،حيث جتعل احلقيقة مستقلة عن العقل
يكتشفها اإلنسان؛ ولذا فهي تركز على التجريب واملالحظة واملنهج
التجرييب .وأن املعرفة نسبية ومتغرية وليست مطلقة وأزلية ،ومتغرية وغري
اثبتة.
ومن تطبيقاهتا الرتبوية:
✓ االهتمام ابملواد العلمية.
✓ إتباع املنهج التجرييب يف البحث الرتبوي.
✓ استخدام أساليب القياس والتقومي يف الكشف عن املؤشرات املادية
للتعلم.
 -3الفلسفة الربامجاتية( :التقدمية /العملية)
تركز على اجلوانب العملية التطبيقية ،وأن النظرايت تظل قليلة اجلدوى حىت
يتم تطبيقها واإلفادة منها ،وهي تؤكد على أن العمل والنفع أساس احلكم
على صدق الفكرة أو املنهج التعليمي ،وترى أن اكتساب اخلربة يتم عن
طريق التفاعل بني الطفل والبيئة ،وأن كل ما هو انفع وقابل للتطبيق يعد
مفيدا وصادقا.
ومن تطبيقاهتا الرتبوية:
✓ التأكيد على مناهج النشاط ،وطريقة املشروع ،وحل املشكالت.
✓ التأكيد على العوامل الذاتية والشخصية يف التعليم والتعلم.
✓ استخدام أكثر من مصدر للمعلومات املنهجية ابإلضافة إىل الكتاب
املدرسي.
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✓ مراعاة الفروق الفردية من خالل تنوع اخلربات املقدمة للطالب.
✓ االهتمام بعملية التقومي املستمر ومشوهلا جلوانب الوجدان واملهارة
ابإلضافة للجانب املعريف.
✓ االهتمام ابألنشطة ابعتبارها جزء من املنهج ،واالهتمام ابلنواحي
التجربية.
 -4الفلسفة التجديدية:
تعترب امتدادا للفلسفة التقدمية ،مع فرق جوهري واحد هو االهتمام الكبري
ابملستقبل ،ومستقبل احلضارة يف هذا الكون ،ويؤمن أصحاب هذه الفلسفة
أن املؤسسات اجملتمعية ومنها مؤسسة التعليم بصورهتا الراهنة مل تعد قادرة
على التكيف مع متطلبات املستقبل ،وأن علينا أن هنتم بدراسة املستقبل،
وتركز هذه الفلسفة على اجملتمع وتؤكد أن على كل فرد أن يسهم يف حتقيق
مصاحل اآلخرين ،وأن حيسن يف استخدام املوارد ،ويعمل على زايدهتا.
واستشراف املستقبل واالستعداد ملواجهته ،واستثمار الفرص املتاحة فيه.
ومن تطبيقاهتا الرتبوية:
✓ الدعوة إىل االهتمام ابإلبداع واالبتكار والتنمية الذاتية.
✓ االستفادة القصوى من الثورة التقنية ،واالنرتنت.
✓ االهتمام بعلوم املستقبل ،وجودة املنتج التعليمي.
 -5الفلسفة اإلسالمية:
وهي اإلطار الفكري والنظري الذي تنطلق منه الرتبية يف اجملتمعات املسلمة
لصياغة الشخصية املسلمة الصاحلة يف نفسها املصلحة لغريها ،املنتجة
النافعة لذاهتا وجمتمعها والناس من حوهلا ،وتتمثل يف القرآن الكرمي والسنة
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املطهرة وما قدمه الفقهاء واملفكرون املسلمون من إسهامات تربوية ،يف
ضوء احتياجات الدنيا واآلخرة .وهذا يعين ممارسة النشاط املعريف الرتبوي
كشفا وجتميعا وتركيبا وتوصيال ونشرا من زاوية التصور اإلسالمي للكون
واإلنسان واحلياة.
ت ِّْ ِّ
نس
{وَما َخلَ ْق ُ
وهلا ثالثة مبادئ أساسية هي :اخللق اهلادفَ ،
اجل َّن َو ْاإل َ
إَِّّال لِّي عب ُد ِّ
ون} ( )56سورة الذارايت .والتوحيد أن خالق الوجود ومعبوده
َ ُْ
هو واحد ،هو هللا وحده ال شريك له .واالتزان .
ومن تطبيقاهتا الرتبوية:
✓ التأكيد على كل انفع مفيد يف اجلانب الرتبوي ،يف حتقيق عبوديته هلل،
فيعيش اإلنسان مع هللا يف حمراب التعبد حىت وهو يقضي وطره ،وأييت
ض ِّع أ ِّ
ص َدقَةٌ"
َحد ُك ْم َ
"وِّيف بُ ْ َ
شهوته ،كما ورد يف احلديث الصحيحَ :
ِّ
قَالُوا :اي رس َ ِّ
ال:
َجٌر؟ قَ َ
َح ُد َان َش ْه َوتَهُ َويَ ُكو ُن لَهُ ف َيها أ ْ
ول اَّلل ،أ ََأيِّْيت أ َ
َ َُ
ِّ
ِّ
ض َع َها ِّيف
ض َع َها ِّيف َحَرٍام أَ َكا َن َعلَْي ِّه ف َيها ِّوْزٌر؟ فَ َك ٰذل َ
ك إِّذَا َو َ
"أ ََرأَيْتُ ْم لَ ْو َو َ
ْ ِّ
َجٌر" .رواه مسلم
احلَالَل َكا َن لَهُ أ ْ
✓ االلتزام آبداب الشريعة يف األهداف واحملتوى وطرق التدريس والوسائل
التعليمية.
✓ ال تقتصر على اخلربات التعليمية فيما خيص املعرفة الدينية الشرعية بل
تشمل احلياة كلها.
✓ تؤكد على خالفة اإلنسان هلل يف األرض ،وأن العبادة هي اهلدف
األمسى من خلق اإلنسان.
✓ تسخري الكون خلدمة اإلنسان ،وتكرمي اإلنسان وأنه مطالب دائما
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ابلتفكر والتدبر ،واإلنسان كل متكامل.
✓ التأكيد على أن طلب العلم فريضة ،والعمل فرض عني.
✓ التأكيد على أن الكون غيب وشهادة ،وأننا لسنا وحدان يف هذا الكون
فخناك عوامل ال نراها ولكن نؤمن بوجودها كاملالئكة واجلن.
✓ التأكيد على أن الدين يشمل احلياة كلها االقتصادية واالجتماعية
والسياسية .
✓ التأكيد على التوحيد ابعتباره جوهر العقيدة يف التصور اإلسالمي.
اثنياً :األسس املعرفية للمنهج:
ترتبط األسس املعرفية ابألسس الفلسفية ارتباطا وثيقا وتتأثر هبا ،ولذا
ختتلف النظرة إىل املعرفة ابختالف الفلسفات من حيث طبيعتها وطرق
احلصول عليها وبنيتها وأسلوب تنظيمها ووظائفها.
وتؤثر األسس املعرفية بدرجات متفاوتة على حتديد جمال املنهج وختطيطه
وتنفيذه.
تصنيف املعرفة:
توجد وجهات نظر متعددة حول تصنيف املعرفة ،فصنفها فينكس
( )Phinixإىل عدة جماالت هي:
• املعرفة الرمزية مثل اللغات والرايضيات واملنطق.
• واملعرفة التجريبية مثل العلوم االجتماعية والطبيعية.
• واملعرفة اجلمالية مثل الفنون واآلداب.
• واملعرفة األخالقية تعىن ابألخالق والدين.

• واملعرفة الشخصية وتشمل املفاهيم اخلاصة املشتقة من جماالت األدب
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والفلسفة والتاريخ.
أما النظرة اإلسالمية إىل املعرفة فقد جاءت شاملة كاملة متوازنة ،وميكن
إمجاهلا ابآليت:
• قسمت العلم إىل :علم فرض عني وهو ما ال يسع أحد جهلة ،وجيب
أن يعلمه كل مكلف كفرائض اإلسالم القولية كالنطق ابلشهادتني،
والقلبية كاإلميان ابهلل تعاىل وبقية أركان اإلميان ،والبدنية كالصالة
وغريها من الفرائض البدنية.
وعلم فرض كفاية وهو ما حيتاجه اجملتمع من العلوم الكفائية اليت أيمث
اجملتمع بعدم قيامها أو عدم الكفاية من احلاجة فيها ،وإذا قام هبا
البعض الذي يسد احلاجة سقط عن الباقني اإلمث ،كعلوم الطب
واهلندسة والرتبية وغريها.
• اشتهر يف الفكر اإلسالمي تقسيم العلم واملعرفة إىل نقلية وعقلية ،وقد
يوهم هذا التقسيم ابلتعارض بني العقل والنقل واحلقيقة أنه ال تعارض
بينهما ومن ادعى التعارض فالتعارض يف فهمه هو.
فالعقل له حدوده وجماالته اليت يظهر سلطانه فيها ،وتربز إمكانياته يف
التعامل معها ،ولكنه خادم للنقل ،وكل حقيقة توصل إليها العقل ال
تعارض النقل ،ألن الذي خلق العقل هو الذي أوحى ابلشرع (النقل)
ِّ
اخلَبِّريُ} ( )14سورة امللك.
يف ْ
{أََال يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َوُه َو اللَّط ُ
• وأمر آخر يف نظرة اإلسالم إىل املعرفة يتميز هبا املنهج اإلسالمي دون
سواه ،وهي اعتبار وجوب التعليم ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم" :بلغوا عين ولو آية" رواه البخاري ،وقال رسول هللا صلى هللا
37

الوحدة الثانية (أسس بناء املنهج)

يضةٌ َعلَى ُك ِّل ُم ْسلٍِّم" .رواه ابن ماجه،
ب الْعِّْل ِّم فَ ِّر َ
عليه وآله وسلم" :طَلَ ُ
وصححه األلباِن يف صحيح الرتغيب والرتهيب.
• واملنهج اإلسالمي يراعي الرتتيب املنطقي للعلوم فيبدأ ابألهم فاملهم،
والضرورايت قبل احلاجيات وابحلاجيات قبل التحسينيات ،مستوعبا
لكل الوسائل اليت ختدم املعرفة وال تتعارض مع الشرع.
مصادر اكتساب املعرفة:
 1الوحي (قرآان وسنة) :وهو أعال املصادر ،وأصدقها ،قال تعاىل{ :أََال
ِّ
اخلَبِّريُ} ( )14سورة امللك .وقال هللا تعاىل:
يف ْ
يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َوُه َو اللَّط ُ
{أَأَنتُ ْم أ َْعلَ ُم أَِّم اَّللُ} ( )140سورة البقرة.
 2احلواس اخلمس وما يتلقفه اإلنسان بواسطتها من معارف وأحكام.
 3العقل ابلتأمل واالستنتاج وابستخدام احلواس ابلبحث والتجريب
واحلدس والكشف والتنقيب.
اثلثاً :األسس النفسية للمنهج:
إن العناصر األساسية اليت يتكون منها مفهوم األسس النفسية للمنهج
متعددة ،أمهها ما يلي:
• معرفة طبيعة عملية التعلم والتعليم.
• معرفة طبيعة املتعلم وخصائص املتعلمني ،وشروط التعلم يف كل مرحلة
من مراحل منوهم.
مفهوم التعلم:
يعرف بعض الباحثني التعلم أبنه :تغيري مؤقت أو دائم أو مؤقت يف
السلوك.
38

الوحدة الثانية (أسس بناء املنهج)

كما يعرف أبنه" :تغري شبه دائم يف أداء املتعلم نتيجة ظروف اخلربة
واملمارسة والتدريب".
ويشار إليه يف علم النفس الرتبوي أبنه تغري دائم نسيب حيدث عمدا أو
عفواي.
ويف الواقع فإن أبسط تعريف له هو :إن التعلم هو ما يبقى يف الذهن أو
يؤثر يف األداء بعد زوال املوقف التعليمي بوقت طويل.
ويقع التعلم يف القلب من العملية التعليمة ،وهو لب العملية الرتبوية كلها،
وهلذا فالتعلم هو النقطة البؤرية للمعلم ولتدريسه.
ويهتم علماء النفس ابلتعلم ودراسته لسببني أساسيني ،السبب األول :أن
التعلم مركز القلب من كل نظرية سيكولوجية .والسبب الثاِن :أن معظم
السلوك البشري انتج عن التعلم.
ويقدم (ملوكاو) تسع خصائص للتعلم ،هي:
أ التعلم هو تعديل مستمر للسلوك .ويستمر خالل احلياة
ب التعلم إثراء ،فهو يثري كل جوانب احلياة البشرية.
ج يتضمن التعلم الشخص ككل ،اجتماعيا ،وانفعاليا ،وعقليا.
د التعلم عادةً هو تغري يف تنظيم السلوك.
ه التعلم تطوري.
و التعلم استجايب للحوافز .يف معظم حاالت احلوافز املوجبة ،مثل :
املكافأة يكون أكثر فعالية من احلوافز السالبة مثل العقاب.
ز يهتم التعلم عادة ابألهداف ،وميكن التعبري عن هذه األهداف يف إطار
السلوك املشاهد.
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ح يرتبط امليل والتعلم ارتباطا موجبا ،فيتعلم الفرد أفضل األشياء اليت مييل
إىل تعلمها .فمثال جند معظم األوالد تتعلم كرة القدم أسهل من تعلم
الكسور.
ط يعتمد التعلم على االستعداد والدافعية ،ويف بعض األحيان جيب أن
يسبق النضج البدِن التعلم ،فيتعلم الطفل املشي عندما يكون قادرا بدنيا
وعندما يكون راغبا يف املشي.
مفهوم التعليم:
ويعرف التعليم أبنه :طرق عديدة يستخدمها املدرس لتقدمي املادة العلمية
للتالميذ بقالب مالئم الستعداداهتم وحاجاهتم واهتماماهتم.
وتتضمن عملية التعليم كل املصادر الالزمة لشرح املادة العلمية نظراي
وعلميا ،وكل الوسائل التقنية املساعدة على ذلك.
والتعليم والتعلم مها عنصران أساسيان يف أي موقف تعليمي تعلمي ،فال بد
يف أن يعتمد بناء املنهج على تصور صحيح للنفس اإلنسانية للمتعلم،
يستلهم هذا التصور من القرآن الكرمي والسنة املطهرة ،ويستفيد من كلما
أسفرت عنه الدراسات والبحوث النفسية املتعلقة بعملييت التعليم والتعلم،
وابلذات ما يتعلق بطبيعة اإلنسان ،ونظرايت التعلم ،وخصائص النمو
اإلنساِن.
تعريف النمو:
يشري مصطلح النمو إىل تلك التغريات اليت مير هبا الفرد منذ والدته يف مجيع
جوانب شخصيته جسميا وعقليا وانفعاليا يف نظام متعاقب متفاعل ،هبدف
الوصول إىل نضج اإلنسان واكتمال شخصيته.
40

الوحدة الثانية (أسس بناء املنهج)

ومن أهم اخلصائص العامة للنمو اإلنساِن:
 .1أهنا عملية مستمرة تتأثر ابخلصائص البيئية والوراثية.
 .2أهنا متدرجة متر عرب مراحل ،لكل مرحلة خصائصها ومتطلباهتا
واحتياجاهتا.
 .3األصل فيها أن تكون عملية شاملة متكاملة تشمل األبعاد الرئيسية يف
اإلنسان ( اجلسدية والنفسية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية) تتكامل
فينا بينها.
 .4وأنه توجد فروق فردية بينية ( بني شخص وآخر ) وفروق ذاتية أي
قدرة أكرب للنمو يف جانب أكثر من اجلانب اآلخر يف الشخص نفسه،
كأن يكون لديه قدرة يف اللغة أفضل من قدرته يف العلوم الطبيعية مثال.
أمهية األسس النفسية يف بناء املنهج:
تتضح أمهية األسس النفسية يف بناء املنهج من خالل االستفادة من
نظرايت التعليم والتعلم احلديثة ،اليت ركزت على املبادئ واألسس التالية:
 -الدور اإلجيايب للمتعلم يف عملية التعلم.

 أمهية استخدام التعزيز وإلاثبة يف تنظيم التعلم. االنطالق من حاجات املتعلمني وميوهلم وقدراهتم يف اختيار األهدافوطرائق التعلم.
 التنوع يف مصادر التعليم. استخدام أساليب االستكشاف واالستطالع واالستدالل االستقرائيواالستنتاجي يف تنظيم التعلم والرتكيز على ممارسة التفكري أبمناطه
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ومستوايته املختلفة سبيال للتعلم.
 الرتكيز على توفري فرص التفاعل النشط مع عناصر التعلم بصورة أفضل. توفري الفرصة للمتعلمني الختيار ما يناسبهم من اخلربات التعلمية وفققدراهتم واحتياجاهتم مبا يضممن هلم تفريد التعليم من خالل البدائل
املتنوعة.

 توفري فرص التعلم والتدريب يف مواقف تعليمية تعلمية متنوعة ،تزيد مناحتماالت استبقاء التعلم وتذكره واستخدامه وتوظيفه (انتقاله) وتقاوم
آلية النسيان والعجز عن اإلفادة مما تعلم ،وتطبيقه يف املواقف احلياتية
املختلفة.
 االهتمام ابملفاهيم واملبادئ يف التعلم. توظيف نظرايت التعلم املختلفة يف تعلم املفاهيم واملبادئ واالجتاهاتواملهارات العقلية واحلركية.
 االلتزام ابلدور التوجيهي للمعلم ابعتباره منظما للتعلم وميسرا له ،وليسابعتباره مصدره األوحد.

رابعاً :األسس االجتماعية والثقافية للمنهج:
ترتبط األسس االجتماعية الثقافية بطبيعة اجملتمع وحاجاته املختلفة ،وظروفه
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وترتبط ارتباطا وثيقا بقيم اجملتمع
وعقيدته وعاداته وتقاليده.
مفهوم الثقافة:
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إن مفهوم الثقافة مفهوم معقد وواسع ومتشابك حبيث مل يعد ممكنا التعامل
معه على أنه موضوع مستقل بذاته .وترجع صعوبة التحديد العملي الدقيق
هلذا املفهوم إىل تداوله يف حقول معرفية متعددة ،مما خلق له نوعا من
ب يف الوقت ذاته
االستقاللية النسبية يف كل حقل من هذه احلقول ،وسبَّ َ
تشابكا يف املفهوم ،وانتماء يصعب احلد منه ألكثر من حقل معريف تبعا
حلقل التطبيق والتنظري املستخدم هلذا املفهوم .ونظرا ألمهية مفهوم الثقافة
فقد حاول كثري من علماء االجتماع وما زالوا حياولون تعريفها وحتديد
مفهومها.
وتعرف الثقافة أبهنا " :كل القيم واالعتقادات والعادات والفنون واجلوانب
العلمية واللغة واملؤسسات االجتماعية اليت يتميز هبا جمتمع معني؛ لذا متثل
الثقافة اجلانب املعنوي من اجملتمع على عكس احلضارة اليت متثل اجلانب
املادي منه".
وتصنف الثقافة يف ثالثة مستوايت ،هي:
 1العموميات :ويقصد هبا العناصر الثقافية املشرتكة بني مجيع أفراد
اجملتمع ،مثل :الدين واللغة وحنوها.
 2اخلصوصيات :وهي العناصر الثقافية اليت ختص مجاعة داخل اجملتمع،
كاألطباء أو العمال.
 3بديالت الثقافة :وهي عناصر ثقافية ال تنتمي إىل العموميات أو
اخلصوصيات ،وهذه العناصر إما أن يتقبلها اجملتمع فتدخل ضمن
العموميات أو اخلصوصيات الثقافية ،أو يرفضها فتذبل ومتوت.
ومتتاز بديالت الثقافة عن العموميات واخلصوصيات أبهنا تقدم اختيارا بينها
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وبني عموميات الثقافة أو خصوصياهتا؛ لذا فإن على املناهج أن تقوم بدور
أساسي يف تقدمي البديالت املرغوبة.
خصائص اجملتمع اليمين وتوجهاته:
اجملتمع اليمين جمتمع عريب مسلم ،نظام احلكم فيه النظام اجلمهوري ،ويقر
دستور اجلمهورية اليمنية التعددية السياسية طريقا للتداول السلمي للسلطة
عرب جملس نيايب ،وقد ذكرت احلضارة اليمنية يف كتاب هللا يف قصة بلقيس
ونيب هللا سليمان عليه السالم ،وأن اليمن مركز جتاري مهم جلزيرة العرب يف
رحليت الشتاء والصيف يف سورة قريش.
ووصفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابإلميان واحلكمة والفقه ،فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :اإلميان ميان واحلكمة ميانية والفقه ميان"
رواه مسلم
وأهنم أرق قلواب وألني أفئدة فقال صلى هللا عليه وسلم" :أ َْه ُل الْيَ َم ِّن أ ََر ُّق
قُلُواب وأَلْ ِّ
اعةً" رواه أَحد.
ني أَفْئ َدةً َوأ َْجنَ ُع طَ َ
ً َ َُ
ودعا لليمن ابلربكة فقال صلى هللا عليه وسلم " :اللهم ابرك لنا يف شامنا
وميننا "رواه البخاري والرتمذي وأَحد.
وامتدح التكافل الذي يبديه األشعريون وهم من اليمن بقوله " :إِّ َّن
ني إِّذَا أ َْرَملُوا ِّيف الْغَْزِّو أ َْو قَ َّل طَ َع ُام ِّعيَ ِّاهلِّ ْم ِّابلْ َم ِّدينَ ِّة َمجَعُوا َما َكا َن
ْاألَ ْش َع ِّريِّ َ
اح ٍد ُمثَّ اقْ تَسموه ب ي نَ هم ِّيف إِّ َان ٍء و ِّ
ِّعْن َدهم ِّيف ثَو ٍب و ِّ
لس ِّويَِّّة فَ ُه ْم ِّم ِّين
اح ٍد ِّاب َّ
َ ُ ُ َْ ُ ْ
ُْ
َ
ْ َ
َوأَ َان ِّمْن ُه ْم " رواه البخاري ومسلم
واليمن مدد وعون وزايدة متصلة لألمة ،قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" :إن هللا استقبل يب الشام ووىل ظهري اليمن ،وقال يل  « :اي حممد
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جعلت ما جتاهك غنيمة ورزقا وما خلف ظهرك مددا " رواه الطرباِن يف
مسند الشاميني
ومن خصائص اجملتمع اليمين:
التنوع اجلغرايف والبيئي ،فاليمن بلد فيه السهل واجلبل ،والصحراء والبحر،
واجلزر الكثرية ،ويتنوع تبعا لذلك مناخه ،وهو جمتمع زراعة وصيد ابملقام
األول ،ابإلضافة إىل موقعه اجلغرايف املتميز؛ فهو يطل على البحر األَحر
من الغرب واحمليط اهلندي من اجلنوب ،ويسيطر على منفذ مائي مهم
للمالحة الدولية هو ابب املندب ،وهذا التنوع اجلغرايف أمثر تنوعا ثقافيا يف
العادات والتقاليد ،ومورواث واسعا من الرتاث والفلكلور الشعيب ،وهذا التنوع
والثراء ينبغي أن ينعكس على املنهج من خالل تعريف الطالب ببالدهم
وجغرافيتها وعاداهتا ،ومن خالل توظيف هذه املعرفة كذلك.
وللمجتمع اليمين تطلعاته وتوجهاته اليت تستهدف حتقيق الرفاه االجتماعي،
واالستقرار السياسي ،وتعزيز الوحدة اليمنية املباركة ،وإجياد هنضة وتقدم
وتنمية يف كافة اجملاالت الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية.
ومن أبرز ما ميثل سعي اجملتمع والدولة لذلك :املنطقة احلرة يف عدن،
وتوسيع اكتشاف حقول البرتول ،واستغالل الثروة السمكية ،وميكنة
الزراعة ،وتوجه الدولة حنو الصناعة وتشجيعها ،وتوسيع رقعة التعليم وخباصة
تعليم الفتاة ،والقضاء على األمية ،والتوسع يف إنشاء اجلامعات ،وتدريب
اليد العاملة اليمنية وتطوير أتهيلها ابستمرار ،وتشجيع االستثمار الداخلي
واخلارجي من خالل قانون االستثمار الذي يوجد به تسهيالت وامتيازات
كبرية للمستثمرين من أبناء اليمن وخارجه.
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بيد أن أكرب املشكالت اليت تواجه اليمن هي :اجلهل واألمية اليت تعاِن
منها البالد ،إضافة إىل شحة املوارد االقتصادية لليمن ،يضاف إىل ذلك
مشكلة الزايدة السكانية املطردة.
مصادر الفلسفة الرتبوي ــة يف اليمن
تستمد الفلسفة الرتبوية أسسها ومبادئها من املصادر اآلتي ة :
 .1القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة .
 .2الدستور والقوانني النافذة .
 .3خصائص املتعلم واحتياجاته وطموحه .
 .4طبيعة اجملتمع واحتياجاته وطموحه .
 .5البحث العلمي ونواجته .
 .6البنية املعرفية وخصائصها .
 .7الرتاث اليمين والعريب واإلسالمي واإلنساِن املتفق مع ثوابت اجملتمع
اليمين .
 .8خصائص العصر والتقدم العلمي .
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مراجع الوحدة الثانية:
.1أَحد حسني اللقاِن :املناهج بني النظرية والتطبيق ،ط2002 ،4م ،عامل
الكتب
.2أَحد زكي صاحل :علم النفس الرتبوي ،القاهرة ،مكتبة النهضة املصرية،
1972م
.3إسحاق أَحد الفرحان وزمياله :املنهج الرتبوي بني األصالة
عمان األردن ،دار الفرقان ودار البشري1984 ،م
واملعاصرة،طَّ ،1
.4دستور اجلمهورية اليمنية.
.5ستيفان كوليين :احلديث عن مصطلح الثقافة ،ترمجة :عمر عطاري،
الثقافة العاملية ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكويت ،العدد
( )14السنة احلادية والعشرون ،سبتمرب – أكتوبر 2002م
.6سعيد إمساعيل علي :مركزية القضية الرتبوية يف فهم واقع األمة وأسباب
ختلفها ،جملة إسالمية املعرفة ،جملة فكرية فصلية حمكمة يصدرها املعهد
العايل للفكر اإلسالمي ،السنة الثامنة ،العدد  ،39صيف 2002م
.7عباس حمجوب :أصول الفكر الرتبوي يف اإلسالم ،ط1987 ،1م
.8عبد السالم عبده قاسم املخاليف :الثقافة اإلسالمية والقضااي املعاصرة،
2009م ،صنعاء ،مكتبة مركز الصادق
.9عبده املطلس :املناهج التعليمية وواقعها يف اليمن1996 ،م ،صنعاء،
املنار للطباعة وخدمات احلاسب
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.10عالء عبد اهلادي :األمن الثقايف العريب أسئلة وأتمالت نظرية ،شئون
عربية ،جملة قومية فصلية ،تصدرها األمانة العامة جلامعة الدول العربية،
العدد ( )112شتاء 2002م.
.11علي أَحد مدكور :مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا2001 ،م،
القاهرة ،دار الفكر العريب.
.12فاخر عاقل :التعلم ونظرايته ،ط ،1981 ،5دار العلم للماليني
.13كمال صلبيا :املعجم الفلسفي
.14كوثر حسني كوجك :اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس،
ط2006 ،3م ،القاهرة ،عامل الكتب
.15حممد عبد القادر عبد الغفار :املدخل لعلم نفس التعلم ،القاهرة ،دار
النهضة العربية
.16وليد عبد اللطيف هوانة :املدخل يف إعداد املناهج الدراسية،
1988م ،الرايض دار املريخ للنشر.
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الوحدة الثالثة
مكونات املنهج
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أهداف الوحدة

يتوقع من الدارس بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:
 .1يعدد العناصر اليت يتكون منها املنهج الرتبوي.
 .2يذكر تعريفا للهدف الرتبوي.
 .3يبني أهم مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية للمنهج املدرسي.
 .4يشرح أهم املعايري الختيار األهداف الرتبوية.
 .5يتمكن من صياغة األهداف الرتبوية.
 .6يعدد خصائص اهلدف اجليد.
 .7يذكر أنواع األهداف الرتبوية.
 .8يبني طبيعة كل جمال من جماالت األهداف الرتبوية .
 .9يوضح املقصود ابحملتوى الدراسي.
 .10حيدد مراحل اختيار احملتوى الدراسي ومعايري االختيار
والتنظيم للمحتوى.
 .11يسرد مراحل عملية التدريس وطرائقها.
 .12يذكر معايري اختيار أنشطة التعلم.
 .13يعطي تعريفا شامال للتقومي الرتبوي.
 .14يقارن بني أنواع التقومي الثالثة .
 .15حيدد أشكال التقومي الرتبوي.
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عناصر املنهج
األهداف الرتبوية
سوف نتعرف يف هذه
الوحدة على:

احملتوى
التعلمم
طرائق التدريس وأنشطة التعل
التقومي
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مكوانت املنهج
يتكون املنهج من أربعة عناصر رئيسة ترتبط ببعضها ارتباطا عضواي ،وهذه
العناصر األربعة هي :
 – ١األهداف الرتبوية.
 – ٢حمتوى املنهج.
 – ٣طرق التدريس وأنشطة التعلم.
 – ٤التقومي.
وابلرغم من الصلة الوثيقة اليت تربط املنهج ابلتدريس حيث ال يتحقق
إحدامها دون اآلخر ،فإن املنهج يبقى خطة مكتوبة سابقة للتدريس جتسد
جمموع املعارف واخلربات أتتى بقصد تعلمها من التالميذ ،أما التدريس فهو
عملية تنفيذية يقوم هبا املعلم بعد ذلك لرتمجة عناصر املنهج إىل مهارات
حمسوسة لدى التالميذ.
وهبذا فإن مكوانت املنهج اليت تتناوهلا هذا الوحدة تنحصر فيما يلي:
أوال :األهداف الرتبوية:
سوف يتم تناول األهداف من خالل النقاط اآلتية:
تعريف اهلدف:
جاء يف املعجم الوجيز :اهلدف الغرض ،توجه إليها السهام وحنوها .واملرمى
يف كرة القدم ،وإصابة املرمى.
وهناك عدة تعريفات عند الرتبويني للهدف ،منها أنه "غرض يراد الوصول
إليه ،وقد يكون عاما كأغراض الرتبية أو املرحلة التعليمية ،وقد يكون خاصا
كأغراض وحدة تعليمية أو درس معني".
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و يقصد ابألهداف النتاجات التعلمية الكربى املخططة اليت يسعى اجملتمع
والنظام التعليمي واملدرسة إىل مساعدة املتعلم إىل بلوغها ابلقدر الذي
تسمح به إمكانياته وقدراته.
ويعرف اهلدف تربواي أيضا أبنه " إيصال ما نقصد إليه ،وذلك بصياغة
تصف التغري املطلوب لدى املتعلم ،صياغة تبني ما الذي سيكون عليه
املتعلم حني يكون قد أمت بنجاح خربة التعلم .إنه وصف لنمط السلوك أو
األداء الذي نريد أن يقدر املتعلم على بيانه".
فاهلدف إذن هو وصف لنتاجات التعلم املتوقعة ،واملخططة ،من خالل
املرور ابخلربات التعليمية اليت يقدمها املنهج ،ويسعى املعلم إلحداثها يف
املتعلم من خالل التدريس ،حبسب قدرات املتعلم ،وإمكانياته.
مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية:
تشتق األهداف من أربعة مصادر أساسية هي:
 1ـ اجملتمع:
يعد اجملتمع أحد املصادر املهمة الشتقاق أهداف الرتبية ،من حيث
فلسفته ،وثقافته ،ونوع احلكم فيه ،وتوجهاته ،وطموحاته؛ ألن الرتبية هي
أداة احلفاظ على هوية اجملتمع من جهة ،والرقي به ملواكبة العصر من جهة
أخرى.
2ـ املعرفة:
متثل املعرفة (املادة الدراسية) أحد مصادر اشتقاق األهداف من حيث
طبيعتها ،وبنيتها ،وتنظيمها ،وتوظيفها .وهناك وجهيت نظر فيما يتعلق
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ابملعرفة ،فالفكر التقليدي يراها هدفا يف حد ذاته ،يف حني يراها الفكر
التقدمي جزءا مكمال حلياة الفرد ،فضال عن أهنا أداة لإلعداد حلياة الكبار.
3ـ املتعلم
تعد طبيعة املتعلم ،وخصائصه ،وحاجاته ،ومنوه الكامل ،والشامل ،واملتوازن
أحد املصادر املهمة الشتقاق األهداف.
4ـ االجتاهات العاملية احلديثة يف الرتبية وعلم النفس:
االجتاهات العاملية احلديثة يف الرتبية وعلم النفس ،وآراء خرباء الرتبية
وعلمائها ،وما تقدمه هذه االجتاهات ،وهؤالء اخلرباء ،من نظرايت تربوية،
تستشرف املستقبل ،وتعمل على تسهيل عملية التعليم والتعلم ،وتظهر أمهية
هذه االجتاهات يف ضرورة مواكبة علوم العصر ،ومتطلبات احلياة فيه.
ومن املهم التنبيه على ضرورة االستفادة من االجتاهات العلمية مبا يتواءم مع
هويتنا وشخصيتنا من انحية ،وما يتالءم وطموح تطوير العملية التعليمية
والرتبوية من انحية أخرى ،ومبا حيقق اإلفادة وليس جمرد النقل ،أو الوقوع يف
فخ التقليد غري اجملدي.
أنواع األهداف الرتبوية:

ولألهداف الرتبوية تقسيمات من حيث الشكل ،ومن حيث املضمون ،أما
من حيث الشكل فهي تنقسم إىل اآليت:
 -1أهداف تربوية عامة:
وهي أهداف غائية موجهه تشمل عدة مراحل تعليمية ،وال ختضع للقياس
املباشر ،ومنها تشتق سائر أهداف العملية التعليمية ،وتعترب بقية األهداف
جزءا منها وخادمة هلا.
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وبناء عليه فإن األهداف العامة هي :شيء ما ،ال ميكن الوصول إليه يف
احلاضر  ...إهنا غرض أو هدف يصاغ بطريقة تثري اخليال ،وتعطي الناس
بعض الشيء مما يريدون أن يعملوا من أجله.
واهلدف العام هو وصف للتغري السلوكي املتوقع من املتعلم ,نتيجة
الحتكاكه وتفاعله مع مضموانت وخربات منهجية واسعة ومتنوعة.
ومن أهدف األهداف العامة ملنهج الرتبية مثال" :إعداد اإلنسان الصاحل
القادر على املسامهة إبجيابية وفاعلية يف عمارة األرض وترقيتها وفق منهج
هللا".
إن هذا هدف عام ميكن حتقيقه من خالل كل املناهج والدراسات
اإلسالمية.
وقولنا :إن اهلدف من تعليم اللغة العربية هو "إكساب املتعلم القدرة على
التعبري الواضح اجلميل كالما وكتابة" أو "تربية امللكة اللسانية لدى املتعلم"
هذا هدف عام أيضا ,وميكن حتقيقه من خالل دراسة مناهج اللغة العربية
املختلفة.
وهكذا ،فإن األهداف العامة إمنا توضع للمناهج والربامج والكتب الدراسية
املختلفة ،حيث تسهم احملتوايت املختلفة واملتنوعة يف حتقيقها ،وهذه
األهداف جيب أن تكون يف كل األحوال واضحة وحمددة.
 -2أهداف تعليمية خاصة مبرحلة أو مادة أو مقرر:
وهي أهداف أقل عمومية من أهداف الرتبية ،وأكثر اتساعا من األهداف
اإلجرائية ،أي األهداف التعليمية اخلاصة ابلدروس ،أو ابخلربات التعلمية
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اليت تقدمها فرص التعلم .ومن أمثلتها :األهداف اخلاصة ابملرحلة الثانوية،
أو أهداف مادة اللغة العربية.
 -3أهداف تعليمية إجرائية:
تصف الناتج التعلمي الذي يستطيع املتعلم القيام به بعد تعرضه للموقف
التعليمي (يف حصة دراسية مثال)  ،ومروره ابخلربات التعليمية فيه ،وهي
األهداف األكثر حتديدا ،واليت يرجتى من خالهلا ظهور تغري ملحوظ،
ومباشر يف شخصية املتعلم ،مبا حيقق منوه يف جوانب شخصيته املختلفة.
وتعترب األهداف التعليمية اإلجرائية جزءا من األهداف الرتبوية العامة،
ومكملة لألهداف التعليمية اخلاصة وحمللة هلا.
أما تقسيم األهداف من حيث املضمون ،فلقد صنف "بنجامني بلوم" هذا
النوع من األهداف إىل ثالثة أنواع ،هي:
 1اجملال املعريف:
ويركز على اجلانب السلوكي العقلي ،الذي يضم القدرات ،واحلقائق،
واملبادئ ،والقواعد ،والتعميمات ،والنظرايت ،والعمليات املعرفية متدرجة
املستوايت ،أتخذ ترتيبا تصاعدا يتدرج يف صعوبته ،ويبىن كل مستوى على
املستوى الذي قبله.
ويشمل اجملال املعريف ستة مستوايت ،هي حبسب ترتيبها تصاعداي :التذكر،
والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والرتكيب ،والتقومي .وفيما يلي بيان ذلك:
أ .مستوى التذكر:
ويعين :القدرة على تذكر املعلومات ،واستدعائها ،ويعتمد على حفظ
املتعلم املعلومات واملعارف عن ظهر قلب حىت ولو مل يدرك معانيها بشكل
56

الوحدة الثالثة (مكوانت املنهج)

واضح .ومن األفعال اليت حتدد أهداف هذا املستوى :يعدد ،يكتب،
يسمي ،يعرف. ...
ب.مستوى الفهم:
وهو إدراك معىن املادة اليت يتعلمها التلميذ حبيث يفسر ما تعلمه ،ويعيد
صياغة املعارف ،واملعلومات بلغته .ومن األفعال اليت حتدد أهداف هذا
املستوى :يشرح ،يفسر ،يوضح ،يبني ،يعيد صياغة ،يعطي أمثلة...
ج .مستوى التطبيق:
وهو توظيف املعلومات يف مواقف جديدة ،حيث يستخدم القواعد،
والقوانني ،والنظرايت ،واملفاهيم يف مواقف تطبيقية عملية .ومن األفعال اليت
حتدد أهداف هذا املستوى :يستعمل ،يستخدم ،ينفذ ،حيل ،يتعرف،
يكتشف ،يغري...
د .مستوى التحليل:
ويعين :جتزئ املوضوع إىل مكوانته الرئيسية ،وحتديد العالقة بني األجزاء،
وإدراك األسس التنظيمية املستخدمة .ومن األفعال اليت حتدد أهداف هذا
املستوى :حيدد أوجه الشبه واخلالف ،يبني الدوافع ،يصف فئات معينة،
يفرق ،خيطط ،حيدد األسباب...
ه .مستوى الرتكيب:
ويقصد به :ترتيب وجتميع املعلومات يف كل متكامل جديد له معىن وداللة،
وميكن أن يظهر االبتكار ،واإلبداع يف هذا املستوى .ومن األفعال اليت
حتدد أهداف هذا املستوى :يركب ،يصمم ،يطور ،ينشئ ،يضع عنواان،
يقرتح امسا ،يكتب موضوعا. ...
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و .مستوى التقومي:
وهو اختاذ قرارات يف ضوء بياانت ،ومعايري معينة ،ويظهر التقومي يف صورة
أحكام ،وتذوق ،وأحكام ،وموازنة ،وتقدير .ومن األفعال اليت حتدد
أهداف هذا املستوى :يعلل ،يفاضل ،ينقد ،يقيم ،يوازن ،حيكم. ...
 -2اجملال الوجدان:
ويعىن بتنمية مشاعر املتعلم ،وتطويرها ،ويعمل على بناء القيم ،ومتثلها ،يف
صورة سلوك قيمي مييز شخصية الفرد ،وفلسفته يف احلياة.
وميكن تصنيف اجملال الوجداِن يف ست مستوايت ،هي :االنتباه ،والتقبل،
واالهتمام ،وتكوين االجتاه ،وتكوين النظام القيمي ،والسلوك القيمي ،وفيما
يلي شرح لذلك:
أ .مستوى االنتباه:
ويقصد به جذب انتباه املتعلم عن طريق احلواس ،مبا يثر فضوله ،ورغبته يف
معرفة املزيد عن هذا املثري ،واالحتفاظ هبذا االنتباه ضروري حلدوث التعلم
املطلوب .ومن األفعال اليت تستخدم يف توضيح أهداف هذا املستوى:
يستمع بيقظة ،ينتبه ،يتابع ،يركز على ،يصغي ،يالحظ ،حيس ،يشعر.
ب.مستوى التقبل أو االستجابة:
ويقصد به التصرف الذي يقوم به التلميذ جتاه الظاهرة اليت أاثرته ،من
خالل املشاركة احلية ،وتدرج االستجابة يف هذا املستوى من كوهنا استجابة
مفروضة على املتعلم ،أو ذاتية طوعية .ومن األفعال اليت تستخدم يف بيان
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أهداف هذا املستوى :يستجيب ،يبادر ،يتقبل ،يطيع ،جييب حبرية ،يشرتك
يف ،يناقش ،يبدي استعدادا ،يوافق على . ...
ج .مستوى االهتمام:
يتجاوز املتعلم يف هذا املستوى االنتباه ،واالستجابة ،إىل إبداء احلرص،
وإظهار الرغبة يف تعرف الظاهرة اليت أاثرته ،وصرف جزء من وقته ،وجهده
يف بعض األعمال املرتبطة هبا طواعية ،سواء داخل املدرسة ،أو خارجها.
ومن األفعال اليت تستخدم يف التعبري عن أهداف هذا املستوى :يشارك،
يثري نقاطا جديدة ،يشرتك طواعية ،يعتين ب  ،يبدي اهتماما ب  ،يتعاون يف،
يتطوع للقيام بعمل ما ،يقرأ حول املوضوع ،جيمع مادة علمية حول
املوضوع . ...
د .مستوى تكوين االجتاه:
يهتم هذا املستوى إبدراك املتعلم للموضوع أو الظاهرة املدروسة ،وتقديرها
تقديرا ذاتيا ،حبيث يتجلى ذلك يف سلوكه املتكرر ،بصفة تتسم ابلثبات،
واالستمرارية يف عدد من املواقف املختلفة على مستوى معني من االنفعال
يطلق عليه اجتاه .وتكوين االجتاه هو األساس الذي يبىن عليه تكوين القيم،
وفيه يستطيع املتعلم تقدمي وجهة نظره حول املوضوع جبرأة وشجاعة،
والدفاع عنها أمام الرأي املخالف قوال وعمال .ومن األفعال اليت تستخدم
يف صياغة أهداف هذا املستوى :خيتار حبرية ،ميارس حبماس ،يتبىن فكرة،
يظهر والء ل  ،يبذل جمهودا ،يبادر ب  ،يدافع عن ،يفضل ...
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ه .مستوى تكوين النظام القيمي:
ويف هذا املستوى يتقوى االجتاه ويصل إىل حد اإلميان به ،والسلوك الدائم
إزاءه ،ويرتبط االنفعال يف هذا املستوى بتكوين القيم ،وال بد أن تستقر
هذه القيم يف ذات اإلنسان بشكل سوي ،يقبله ويرتضيه ،وأن حيدد مكانة
كل قيمة يف نسق قيمي ،حيدد سلوك الفرد .ومن األفعال اليت تستخدم يف
بلورة أهداف هذا املستوى :يفاضل ،يصنف ،يرتب تبعا لألمهية ،يوائم
ويكيف ،يعدل ويطور ،يربر . ...
و .مستوى السلوك القيمي:
هذا املستوى هو أعلى مستوايت اجملال الوجداِن ،حيث تتكامل يف هذا
املستوى األفكار ،واالجتاهات ،واملعتقدات ،والقيم ،ويثبت النظام القيمي،
ويصدر عنه سلوك الفرد وطبيعة شخصيته ،وفلسفته يف احلياة .ويكرره
بصورة اثبتة ومستمرة مبا ميكن من التنبؤ به ،وتوقعه قبل حدوثه .ومن
األفعال اليت تستخدم يف حتديد أهداف هذا املستوى :يسلك ،يتصرف،
يواظب ،حيافظ على ،يدافع عن ،يتطوع ل . ...
 -3اجملال املهاري:

يرتبط هذا اجملال ابملهارات احلركية ،نتيجة ملا مير به املتعلم من خربات
تعليمية ،ويشمل استخدام احلركات ،والعضالت ،واألنشطة؛ ألداء عمل
حمدد ،ويشمل كل ما يتصل ابملهارات اجلسدية والعضلية .وتتدرج أهداف
اجملال املهاري ،من حيث السهولة والصعوبة يف املستوايت التالية:
املالحظة ،والتقليد ،والتجريب ،واملمارسة واإلتقان ،اإلبداع .ويبىن كل
مستوى على املستوى السابق له.
60

الوحدة الثالثة (مكوانت املنهج)

وميكن توضيح هذه املستوايت على النحو اآليت:
أ .مستوى املالحظة:
تعد املالحظة أساس تكوين املهارة ،وتتطلب من املتعلم القدرة على
املالحظة الواعية الدقيقة للمهارة املطلوبة ،وتفاصيلها الدقيقة؛ لكي تتكون
املهارة لديه بشكل سليم .ومن األفعال اليت تستخدم يف تبيني أهداف هذا
املستوى :يراقب ،يالحظ ،يشاهد ،يتابع ،يتبني. ...
ب.مستوى التقليد:
ويف هذا املستوى يقوم املتعلم أبداء عمل ما ،أو جزء منه متبعا خطوات
معلمه متاما ،ويقوم بتقليد اخلطوات نفسها يف إجناز ما يطلب منه؛ لتعلم
املهارة .ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغة أهداف هذا املستوى :ينقل،
يعيد ،يقلد ،حياكي ،يكرر ،ينسخ. ...
ج .مستوى التجريب:
وهنا يبدأ املتعلم يف تنفيذ املهارة بشيء من احلرية والتعرف ،أي أنه جيرب
عمل أشياء مل يرها منفذة أمامه ،وتقل تدخالت املعلم يف عمل الطالب
أثناء اإلشراف عليه .ومن األفعال اليت تستخدم يف حتديد أهداف هذا
املستوى :يؤدي ،جيرب ،يعمل ،ينفذ ،حياول ،حيدد. ...
د .مستوى املمارسة:
ويف هذا املستوى يبدأ تكوين املهارة ،ويكون أداء املتعلم سلسا وتلقائيا؛
ألن تكوين املهارة يعتمد تكرار املمارسة بدقة ،بدون تغيريات جذرية يف
أدائها .ومن األفعال اليت تستخدم يف حتديد أهداف هذا املستوى :يعمل
بدون إشراف ،ينتج كميات ،يعمل بثقة ،يعمل بكفاءة . ...
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ه .مستوى اإلتقان:
مستوى اإلتقان هو الذي يدل على تكون املهارة فعال ،ويتسم فيه أداء
املتعلم ابلسرعة يف العمل ،وإتقانه ،والسهولة يف أدائه .ومن األفعال اليت
تستخدم يف التعبري عن أهداف هذا احملتوى :جييد ،يتقن ،حيسن عمل،
ينتج بسرعة أو بكثرة ،يعمل بثقة . ...
و .مستوى اإلبداع:
اإلبداع هنا هو إبداع حركي ،ويعين قدرة املتعلم على تطوير األداء ،أو
إحداث مناذج حركية يبتكرها؛ ملواجهة مشكلة معينة ،أو التناغم مع موقف
جديد .وتنتج القدرة على اإلبداع من اإلتقان الكامل للمهارة ،ومن الثقة
يف النفس؛ حبيث جيرؤ الفرد على اخلروج عن املألوف ،واإلقدام على ابتكار
شيء جديد  ...شيء فيه حداثة ،وفيه فن ،ويعرب عن قدرة خالقة.
ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغة أهداف التدريس على هذا املستوى:
يبتكر ،يصمم ،يشيد ،يبين ،يطور ،يؤلف ،يكون. ...
الصياغة اجليدة للهدف التعليمي السلوكي:
مكوانت صياغة اهلدف اجليد هي :أن  +فعل سلوكي  +املتعلم +
مصطلح املادة  +معيار األداء املقبول.
مثل :أن يقرأ املتعلم سورة الفاحتة بدون أخطاء يف قراءته.
معايري جودة األهداف الرتبوية:
وسواء كانت األهداف عامة أو خاصة فإهنا جيب أن تتوافر فيها املعايري
التالية:
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 -1الوضوح:
جيب أن تكون األهداف العامة واخلاصة للمنهج حمددة حتديدا واضحا؛
حبيث ال يكون هناك اختالف يف تفسريها؛ ومن مث يف اختيار اخلربات أو
احملتوايت اليت تتحقق من خالهلا.
واهلدف اخلاص يكون واضحا وحمددا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
 -1أن ميكن مالحظة اهلدف التدريسي اخلاص يف أثناء حتقيقه ويف نتائجه
وبذلك ميكن تعديل وتطوير العملية الرتبوية.
 -2أن ميكن قياس اهلدف التدريسي؛ ألن ذلك يساعد على قياس مدى
حتقيقه ،أو مدى تعلم التلميذ وتعديل سلوكه.
 -3أن يتضمن اهلدف التدريسي اخلاص ما يعرف ابحلد األدىن لألداء،
حيث إن ذلك يساعد يف قياس مدى تعلم التلميذ وحتقق اهلدف فيه.
 -2الشمول:
والشمول يعين كل جوانب النشاط اإلنساِن ،املعريف والوجداِن واحلركي،
كما يشمل أيضا كل جوانب النفس اإلنسانية :العقلية ،والوجدانية،
واجلسمية.
 -3التكامل:
إن تكامل أهداف منهج الرتبية ،يعتمد على أساسني مها:
 -1تكامل جوانب النفس اإلنسانية ،فاألهداف جيب أال تركز على العقل
دون اجلسم أو الشعور والوجدان أو العكس ،فإن ذلك حيدث اخللل وعدم
التوازن يف النفس.

63

الوحدة الثالثة (مكوانت املنهج)

 -2تكامل جوانب املعرفة اإلنسانية ،وهذا يتطلب أن تكون أهداف منهج
الرتبية مشتملة على اجلانب املعريف يف اخلربة اإلنسانية ،وعلى اجلانب
الوجداِن ،وعلى اجلانب احلركي .
 -4مراعاهتا حلقوق اإلنسان:
فيجب أن تراعى األهداف الرتبوية الفرد كعضو يف اجملتمع ،وأن حترتم
حقوقه السياسية واالقتصادية والثقافية.
 -5أن تتمشى مع االجتاه الدميقراطي:
واألهداف الرتبوية اجليدة ميكن أن تشتق فقط من األيديولوجية الدميقراطية،
فالنظام الدميقراطي هو الذي يراعى احلاجات اإلنسانية األساسية ،وحيرتم
كرامة الفرد وملكيته الشخصية ،وتعطى له الفرصة املتكافئة مع اآلخرين
ليطور نفسه ،وتتاح له الفرصة ليسهم يف تطور اآلخرين ،وتكون احلكومة
مسئولة عن تلبية رغبات أفراد اجملتمع ،كما يتمتع فيه الفرد حبرية التفكري،
واحلديث ،والكتابة ،والقراءة.
 -6أن تكون وثيقة الصلة ابجملتمع:
وجيب أن تكون األهداف الرتبوية وثيقة الصلة ابجملتمع ،فال بد أن تعكس
القيم السائدة ابجملتمع ،وأن تكون صادقة ملستقبل اجملتمع ،ولكن عندما
يكون التغري سر ًيعا يف اجملتمع فإن األهداف اليت توضع لتناسب فرتة
مستقبلية معينة سوف تصبح غري وثيقة الصلة ابجملتمع نتيجة التغري السريع،
ولذلك جيب أن يوضع هذا يف االعتبار .
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وهلذا فإنه ليس من الضروري فقط أن تكون األهداف الرتبوية وثيقة الصلة
أيضا ينبغي أن جترى بعض احملاوالت
ابحلاجات احلالية للمجتمع ،ولكن ً
اليت هتدف إىل التنبؤ ابحلاجات املستقبلية هلذا اجملتمع.
 -7أن تلىب احلاجات الشخصية للمتعلمني:
وينبغي أن يعرف املسئولون عن املناهج احلاجات األساسية لألفراد ،وأن
يعملوا على ربط هذه احلاجات ابألهداف اليت سيتم تقوميها ،وعليهم أن
مييزوا بني احلاجات الالزمة جملموعات خاصة من األفراد ،وبني احلاجات
املشرتكة بني مجيع أفراد اجملتمع ،فاملتعلم حيتاج إىل أن ينمو ويطور نفسه
وف ًقا ملعدالته الشخصية يف النمو والتطور وحيتاج إىل بعض احلاجات
األساسية خالل فرتة منوه املختلفة ،وحيتاج مجيع أفراد اجملتمع لألمان،
والتلميذ على وجه اخلصوص حيتاج إىل الشعور ابألمان من جانب أبويه
ومن جانب اآلخرين .
وعلى وجه العموم هناك نوعان من احلاجات ينبغي على واضعي املناهج أن
يراعومها ،ومها:
النوع األول :يتمثل يف حاجات اإلانث اليت تتصل ابجلوانب السيكولوجية
للفرد ،أما النوع اآلخر  :فهي األشياء اليت حتتاجها مرحلة الرشد.
 -8التوازن:
وحىت يكون التوازن أحد معايري صدق اختيار األهداف الرتبوية ،فإن هذا
يعىن أن يؤخذ يف االعتبار عند عملية االختيار كافة مسات منو الفرد يف
مراحل حياته املختلفة.
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ويتضح عدم التوازن عندما تقارن األهداف العامة للمنهج ابألهداف
النوعية اليت سوف متارس على مستوى حجرة الدراسة  .فإذا ما أمهلت
إحدى مسات منو الفرد عند اختيار األهداف ،فإن عدم التوازن بني
األهداف الرتبوية سيكون هو النتيجة احلتمية.
اثنيا :احملتوى:

احملتوى هو الشكل الذي يظهر به املنهج كشيء مادي ملموس ،ويعد
احملتوى ترمجة عملية لألهداف التعليمية ،واحملتوى هو العنصر الثاِن من
مكوانت املنهج وهو يرتبط مع بقية املكوانت بعالقة أتثري وأتثر.
إن إحدى املهام الكبرية يف بناء املنهج هي" :اختيار مقرر الدراسة
املناسب ،واختيارات اخلربات؛ إذ أن مدى التعليم ،وحتصيل األهداف
الرتبوية تعتمدان على االختيار الدقيق ملواد التعلم وخرباته".
ويف حقيقة األمر فإن اختيار حمتوى املنهج حيتاج تكاتف اجلهود من قبل
املتخصصني األكادمييني يف املادة العلمية ،واملعنيني بشئون الرتبية ،وخرباء
الرتبية واالختصاصيني فيها؛ ليتالءم احملتوى مع األهداف الرتبوية وحاجات
املتعلمني والتطور املعريف وتطلعات اجملتمع ،ويليب احتياجات السوق،
واجتاهات الرتبية املعاصرة ،وكل ذلك يف إطار حيفظ هوية األمة وتنشئة
األجيال عليها.
مفهوم احملتوى:
يعرف احملتوى أبنه" :جمموعة احلقائق واملعايري والقيم اإلهلية الثابتة ،واملعارف
واملهارات واخلربات اإلنسانية املتغرية بتغري الزمان واملكان ،وحاجات الناس،
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اليت حيتك املتعلم هبا ،ويتفاعل معها من أجل حتقيق األهداف الرتبوية
املنشودة فيها".
ومن املهم التأكيد أنه "ال ميكن الفصل بني احملتوى وعمليات التعليم
والتعلم ،وبني املعرفة والعملية املصاحبة هلا ،فالعالقات بني هذه املتغريات
هي عالقة جدلية حتكمها األطر البيئية والثقافية احملددة".
واجلدير ذكره أن احملتوى يتأثر بنوع النظرة إىل املنهج فإن كانت نظرة
تقليدية ضيقة فإن أتثريها يكون سلبيا ،وإن كانت نظرة تقدمية شاملة
(املفهوم الواسع للمنهج) فإن أتثريها على احملتوى يكون إجيابيا.
دواعي اختيار احملتوى:
وتوجد جمموعة من العوامل حتكم اختيار حمتوى املنهج ،تتمثل يف العوامل
اآلتية:
• االنفجار املعريف والزايدة اهلائلة يف كمية املعرفة املتاحة حتتم االختيار
الدقيق للمحتوى.
• التغريات االجتماعية السريعة جتعل اختيار احملتوى يف ضوء حاجات
املتعلمني أمرا ال مفر منه.
• الفروق الفردية بني الطالب ،فعدم التجانس الواضح بني الطالب
يتطلب تكييف املنهج حبيث يتالءم مع التباين الواسع يف امليول
والقدرات.
• التغريات السريعة اليت حدثت يف اجملتمع احمللي والعاملي ،مثل
الدميقراطية ،والتعددية السياسية ،واالنفتاح العاملي.
ويضيف بعض الباحثني أسبااب أخرى ،تتمثل يف:
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• قصر املدة اليت يقضيها املتعلم يف املدرسة.
• متكني املتعلم أن يعلِّم نفسه ابستمرار ،فاملتعلم لن يقضي عمره كله يف
املدرسة ،فالبد أن يستقل بتعليم نفسه بنفسه ،وهذا إمنا يتأتى إذا قدم
حمتوى املنهج املفاهيم الرئيسة يف كل مادة ،وفق حقائقها األساسية،
ومنهجها يف دراسة الظواهر اليت تعىن هبا وتقع يف نطاق حبثها ،فدراسة
اللغة ختتلف عن دراسة الكيمياء .فإذا متت سيطرة املتعلم عليها أمكن
أن يستقل بنفسه يف دراستها مستعينا مبا تعلمه من القوانني واملبادئ
ومناهج الدراسة.
• للتعليم أثر ينتقل ،فهناك انتقال ألثر التدريب ،فالتدرب على قيادة
سيارة ميكن املتعلم من قيادة سيارة أخرى ،ورغم حتفظات علم النفس
على أثر التدريب إال أن انتقال أثر التدريب أمر ال ميكن إنكاره .بشرط
أن حيسن اختيار احملتوى وأن تراعى الشروط اليت يذكرها علماء النفس
لضمان انتقال أثر التعلم املطلوب.
طرق اختيار احملتوى:
يتم اختيار احملتوى يتم بطرائق ثالث:
• الطريقة األوىل :تعتمد على حتديد حاجات الدارسني ومشكالهتم،
واملعارف واملهارات اليت حيتاجون إليها يف حياهتم ،ويف ضوئها يتم
اختيار احملتوى ،مبا حيقق ذواهتم وفق ما فطرهم هللا عليه ذكورا وإاناث.
• الطريقة الثانية :وهي اليت هتتم بتحديد مطالب املادة التعليمية ،أكثر من
حاجات الدراسني( .الرتتيب املنطقي للمادة).
• الطريقة الثالثة :هي طريقة اختيار احملتوى عن طريق اخلرباء يف كل جمال
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من جماالت املعرفة.
ويرجح الدكتور علي مدكور أفضلية الطريقة األوىل ،مع االستعانة
ابلطريقتني األخريني ،ويرى أن اخلرباء هم أهل الذكر (االختصاص يف
جماهلم) عمال بقوله تعاىل{ :فَاسأَلُواْ أَهل ِّ
الذ ْك ِّر إِّن ُكنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن} ()43
ْ َْ
سورة النحل.
معايري اختيار احملتوى:
تعرتض عملية اختيار احملتوى جمموعة من الصعوابت؛ تتمثل يف انتقاء ما
يقدم للتلميذ من املعلومات واخلربات؛ فكل مادة هلا جماالهتا ،ويف كل جمال
حماور ،وما يتضمنه كل حمور من حقائق ومعارف ومبادئ وقوانني ،وهذه
الصعوابت جتعل من اختيار احملتوى املناسب لتحقيق األهداف املوضوعة
أمرا صعبا.
ومع ذلك فقد وضع علماء الرتبية عددا من املعايري األساسية الختيار
احملتوى ميكن إمجاهلا يف اآليت:
 )1ارتباط احملتوى ابألهداف:
مبعىن أن يستهدف احملتوى حتقيق األهداف العامة للرتبية واألهداف اخلاصة
بكل مادة دراسية يف صف دراسي معني ،فإذا كانت األهداف ختضع عند
اختيارها لعوامل متشابكة كالعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ابإلضافة إىل طبيعة املتعلم وخصائص منوه واستعداداته وحاجاته .فإن
احملتوى ينبغي أن يكون ترمجة صادقة هلذه األهداف وذلك مبراعاة
موضوعاته لكل العوامل اليت حتدد هذه األهداف ،ومن هنا أصبح ارتباط
احملتوى ابألهداف من أهم املعايري اليت حنكم هبا على مدى صحة احملتوى
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الدراسي ،فكلما كان احملتوى مراعيا لألهداف جبميع جوانبها – معرفية
ووجدانية ومهارية – كان االرتباط بينهما قواي
 )2صدق احملتوى:
يكمن صدق احملتوى يف صحة معلوماته ودقتها وصحة املصادر اليت نقلت
منها ،كما يكمن صدق احملتوى يف مواكبة معرفته العلمية للحياة املعاصرة
ومدى لزومها وضرورايهتا للمادة الدراسية ،ومدى ارتباطها أبهداف املنهج.
 )3حداثة احملتوى:
فرضت على اجملتمع يف اآلونة األخرية تغريات كثرية يف كافة اجملاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والطبية ويف جمال التغذية وغريه من
اجملاالت األخرى نتيجة للتقدم العلمي املذهل ووسائل االتصاالت احلديثة
اليت جعلت العامل أبثره كقرية صغرية … ومن الطبيعي أن يعكس احملتوى
هذا التقدم يف كافة اجملاالت حىت يستطيع املتعلم أن يتكيف مع جمتمعه
املعاصر ،ومن هنا كان ضروراي أن يتمشى احملتوى مع هذا االجتاه ،وذلك
ابتساق موضوعاته مع الواقع املعاش مبعىن أن يكون هلذه املوضوعات مغزى
أمهية من حيث ارتباطها بظروف اجملتمع ،وتقدم تقوميا لألحداث اجلارية
والتطلعات املستقبلية.
وحاضر اجملتمع اليوم يعاىن من العديد من املشكالت املعاصرة كالتطرف
واإلرهاب والتعصب واإلدمان والتيارات الفكرية الوافدة واملخالفة لعادتنا
وقيمنا  ..وحداثة احملتوى تفرض عليه إال يغفل هذه املشكالت إمنا ينبغي
أن يعكسها ويعاجلها أبسلوب علمي وبرتبية سلوكية منهجية.
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 )4مالءمة احملتوى ملستوى التالميذ:
يعد التلميذ حمور العملية التعليمية ،وإنه أحد العوامل األساسية اليت تؤثر
أتثريا مباشرا يف بناء املناهج الدراسية بصفة عامة ،ويف اختيار وتنظيم
احملتوى بصفة خاصة ،مبعىن أننا ال ميكن أن نقدم للمتعلم أية فكرة أو
نطالبه ابلقيام أبي عمل دون األخذ يف االعتبار مرحلة النمو اليت مير هبا،
ومراعاة قدراته واستعداداته وخصائص منوه يف كافة اجلوانب اجلسمية
والعقلية واالنفعالية واالجتماعية  ..ومراعاة حاجاته وميوله ،وهذا يعىن
ضرورة مسايرة احملتوى ملراحل منو املتعلمني.
 )5اتصاف احملتوى ابلعمق:
يقصد ابلعمق أساسيات املادة مثل :املبادئ واملفاهيم واألفكار األساسية
وكذلك تطبيقاهتا بشيء من التفضيل الذي يلزم لفهمها فهما كامال ويربط
بغريها من املبادئ واملفاهيم واألفكار وميكن تطبيقها يف مواقف جديدة.
أما الشمول فيقصد به تغطية احملتوى ملعظم جماالت املادة الدراسية حبيث
يعطى للمتعلم املعامل الرئيسية للمادة الدراسية.
ويطلب من واضع احملتوى أن جيمع ما بني العمق والشمول حبيث خيتار
األفكار واملعامل الرئيسية اليت متثل املادة الرئيسية و اليت تعطى فكرة عامة
وواضحة عنها وعن نظامها ،واملوازنة بني ذلك وبني العناصر التفصيلية اليت
توضح األفكار الكلية واملعامل الرئيسية ،وتوضيح ما بني العناصر التفصيلية
واملعامل اجملزأة من عالقات وروابط تؤدي إىل الفهم الكامل.
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تنظيم احملتوى:
ويقصد بتنظيم احملتوى وضع خرباته وأنشطته اليت مت اختيارها يف صورة
منظمة حبيث حتقق الرتابط والتكامل على املستوى األفقي أي يف صف
دراسي واحد ،أم على املستوى الرأسي بني خربات حمتوى منهج معني
وغريها من خربات يف حمتوايت أخرى يف مرحلة تعليمية معينة.
وقد أفرز علماء الرتبية تنظيمني أساسيني ميكن خلربات حمتوى أي منهج أن
تنظم يف ضوء أحدمها ،وهذين التنظيمني مها:
 -1التنظيم السيكولوجي (النفسي) :ويقصد به وضع خربات حمتوى
املنهج وترتيبها وف ًقا خلصائص منو التالميذ وميوهلم وحاجاهتم وقدراهتم
واستعداداهتم ،فاحملور األساسي الذي يدور حوله هذا التنظيم هو الفرد
املتعلم ،ومن مث فخربات احملتوى وفق هذا التنظيم ال تفرض على التالميذ
فرضا من قبل الكبار وأصحاب اخلربة إمنا ختتار وتنظم يف ضوء ميول
ً
التالميذ وحاجاهتم وخصائص منوهم.
 -2التنظيم املنطقي :وهو يعىن تنظيم خربات حمتوى املنهج وأنشطته وف ًقا
لطبيعة املادة الدراسية من القدمي إىل احلديث ،ومن اجلزء إىل الكل ،ومن
املعلوم إىل اجملهول ،ومن البسيط إىل املعقد  . . .أي أن مركز االهتمام يف
هذا التنظيم هو املادة الدراسية مبا تشتمل عليه من مفاهيم ومبادئ وحقائق
وقوانني ونظرايت ،ويشرتط يف هذا التنظيم أن تعرض املعارف واملعلومات
فيه يف شكل منظم مرتابط كل جزء ينبغي أن يبىن على ما قبله وميهد ملا
بعده وهكذا.
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معايري تنظيم احملتوى:
من الضروري جدا اختيار التنظيم املناسب لعرض احملتوى املختار وفق
معايري معينة تسمى معايري تنظيم احملتوى وهى كاآليت:
أ – التتابع:
يعىن التتابع أن كل عنصر ينبغي أن يبىن فوق عنصر سابق له ،ويتجاوز
املستوى الذي عوجل به من حيث االتساع والعمق ،فتتابع أفكار احملتوى ال
يعىن جمرد اإلعادة والتكرار ولكنه يعىن مستوايت أعلى من املعاجلة ،وهذا
يعىن مدى ما بني موضوعات احملتوى من صلة ،وعالقات متبادلة بينهما،
وهل هي عالقات نفسية أم عالقات منطقية؟ أي هل الرتتيب الذي رتبت
يف ضوئه املوضوعات واألفكار ترتيب منطقي أم ترتيب نفسي؟
وتفهم من ذلك أن تتابع أفكار حمتوى املنهج وموضوعاته يعىن تنظيمها يف
سنة دراسية واحدة ،ماذا يتبع ماذا ؟ وملاذا ؟ وعلى هذا األساس ينظم
احملتوى إما منطقيًا أو نفسيًا –كما أشران ساب ًقا ، -والتنظيم املنطقي يؤكد
على ترتيب املادة حبسب ارتباط موضوعاهتا بعضها ببعض ،أو حبسب نوع
معني من العالقة كالقدم ،واحلداثة ،أو القرب والبعد ،أما التنظيم النفسي
فهو يراعى حاجة التلميذ وقدراته ،وماذا يناسبه من املوضوعات املختارة،
وهذا التنظيم قد يتفق مع التنظيم املنطقي وقد ال يتفق يف املوضوعات
املقدمة.
وتركز املناهج احلديثة على التنظيم النفسي ،حيث إنه يلىب حاجة املتعلمني
مع ميوهلم ،وينمى لديهم الدافعية للتعلم ،لكن هذا ال مينع أحيا ًان من إتباع
التنظيم املنطقي للمادة إذا رأى اخلرباء ذلك.
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ب – االستمرار:
يقصد ابالستمرار هنا استمرار العالقة الدراسية بني العناصر الرئيسية حملتوى
املنهج ،فبعد أن تنظم املوضوعات يف صف دراسي معني وليكن الصف
األول االبتدائي ،ينظر إىل موضوعات الصف الثاِن ومدى عالقتها مبا قدم
يف الصف األول أي أن االستمرار هو أن تكون املوضوعات املقدمة يف
عضواي وفكراي ابملوضوعات املقدمة يف الصف السابق.
صف الحق مرتبطة
ً
دائما
ويرى خرباء املناهج أن االستمرار حيقق النمو لدى التالميذ ،وخيلق ً
احلافز للتعلم ،ومينع امللل ،ويوفر اجلهد والوقت واملال ،وبصفة عامة فإن
االستمرار يف تقدمي املوضوعات يؤدى إىل تنمية الفكر واملعارف ،وينمى يف
ذات الوقت شخصية املتعلم ،ويعين كذلك أن تكون املوضوعات املقدمة
يف الصف الالحق استمر ًارا ملا يقدم يف الصف السابق ،وتنمية هلا ،ال
لغوا.
تكر ًارا أو ً

ج – التكامل:
يعىن التكامل يف احملتوى أن تقدم موضوعات وحداته يف صورة متكاملة
بعضا حبيث تساعد التلميذ على نظرة موحدة
مرتابطة يقوى بعضها ً
قادرا من خالهلا على معرفة الروابط والعالقات بني جوانب املعرفة
ومنسقةً ،
املختلفة ،وبذلك ميكن التأثري على شخصيته من جوانبها املختلفة من
خالل ما يقدم له يف احملتوى من معرفة متكاملة وخربات تربوية متنوعة.
معيارا من معايري تنظيم احملتوى للتغلب
وأييت االهتمام ابلتكامل وجعله ً
على املآخذ اليت تواجه تقدمي املعرفة بصورة جمزءة ومفتتة حيث يؤدى هذا
إىل ضعف واضح يف البناء املعريف للمتعلم وبذلك ال يتضح لديه صورة
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العلوم اإلنسانية وال عالقات بعضها مع البعض ،ولعالج ذلك كان
معيارا من معايري تنظيم احملتوى.
االهتمام ابلتكامل ابعتباره ً

احملتوى وجمتمع املعرفة:
إن الوصول إىل جمتمع التعلم الزاخر ابملعرفة يستوجب توافر نوعية تربوية
جديدة يستوجبها جمتمع املعرفة ،ومتليها ضرورات اقتصاد املعلومات ،لذلك
فإنه والبد من إرساء مجلة من التحوالت التعليمية اليت تستهدف توفري هذه
النوعية الرتبوية املطلوبة.
فاملستقبل يستلزم مواصلة اجلهد يف هذا االجتاه ،حيث تتمثل أبرز
التحوالت التعليمية ،دخوال إىل املستقبل ،وهي:
 التحول من ثقافة احلد األدىن إىل ثقافة اإلتقان واجلودة. التحول من ثقافة االجرتار والتكرار إىل ثقافة اإلبداع واالبتكار. التحول من ثقافة التسليم إىل ثقافة التقومي. -التحول من ثقافة القهر إىل ثقافة املشاركة.

 التحول من ثقافة االستهالك إىل ثقافة اإلنتاج. التحول من أسلوب القفز إىل النواتج إىل أسلوب معاانة العمليات. التحول من االعتماد على اآلخر إىل االعتماد على الذات. -التحول من التعليم حمدود األمد إىل التعلم مدى احلياة.

احملتوى واإلعداد للمهن واحلرف:
وحمتوى منهج الرتبية اإلسالمية ترتبط فيه النظرية ابلتطبيق ،والقول ابلعمل،
وذلك انطالقا من أن الدين اإلسالمي ال يفرق بني املثال والواقع ،ألن مثله
ِّ
اَّللُ نَ ْف ًسا إَِّّال ُو ْس َع َها}
ف َّ
موضوعة حبيث ميكن تطبيقها يف احلياة{ :ال يُ َكل ُ
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امسَعُوا} [التغابن، ]16 :
[البقرة{ ، ]286 :فَاتَّ ُقوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم َو ْ
اَّللَ َما ْ
وعلى هذا فاإلسالم ليست فيه تلك الفجوة املعهودة بني املثال والواقع ،أو
بني النظرية والتطبيق كما يعرب عنها يف أورواب.
ال بد إذن أن يكون حمتوى املناهج الدراسية -إذا أردان أن تكون مناهجنا
يف الشكل واملضمون -نظرية وعملية معا ،ال نظرية فقط ،وأن توجد يف
مدرسة البنني "ورشة" أو "معمل" أو "خمترب" لتدريب املتعلمني فيها ،وربط
األفكار النظرية بتطبيقاهتا العلمية ،وأن توجد يف مدرسة البنات "بيت"
يدرن شأنه ويدبرن أموره ،ابإلضافة إىل كل اخلربات اليت تعدهن للقيام
أبعباء الزوجية وتربية األطفال على خري وجه.
وجيب أن يشتمل حمتوى منهج الرتبية اإلسالمية على مواد كسب املهارة،
وتعلم الصناعات املختلفة ،واإلعداد للحياة العملية والعمل اجلاد ،الذي
يعني اإلنسان على عمارة األرض مبقتضى منهج هللا ،كما يشتمل على مواد
ترقية الوجدان ،وإبراز دقة هللا يف اخللق كاآلداب والفنون واملوسيقى,
وزخرف اخلط ,وغري ذلك من الفنون.
لقد وضع اإلسالم دستورا شامال للعمل هو جزء من حمتوى منهج الرتبية،
فسواء كان العمل يدواي أو عقليا أو فنيا فاخلربة واملهارة فيه مطلوبة،
فاجملتمع حيتاج إىل العامل املاهر كما حيتاج إىل الطبيب املاهر يقول الرسول
صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه" ,"رواه أبو يعلى والعسكري" .ويقول" :من أمسى كاال من عمل يده أمسى
مغفورا له" " ,أخرجه الطرباِن" .ويقول" :إن هللا حيب املؤمن احملرتف" ,
"أخرجه الطرباِن والبيهقي" .ويقبل الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يدا
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تورمت من كثرة العمل ويقول" :هذه يد حيبها هللا ورسوله" ،كما روي أنه
صلى هللا عليه وسلم -قال" :احلرفة أمان من الفقر".ك
اصنَ ِّع الْ ُف ْل َ
{و ْ
وقد تعلم نوح صناعة السفن ،إذ أمره هللا بصنعها يف قولهَ :
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ك
صنَ ُع الْ ُف ْل َ
ين ظَلَ ُموا إِّ َّهنُْم ُم ْغَرقُو َنَ ،ويَ ْ
أب َْعيُننَا َوَو ْحينَا َوال ُختَاطْب ِّين ِّيف الذ َ
ال إِّ ْن تَ ْس َخ ُروا ِّمنَّا فَِّإ َّان نَ ْس َخ ُر
َوُكلَّ َما َمَّر َعلَْي ِّه َم َألٌ ِّم ْن قَ ْوِّم ِّه َس ِّخ ُروا ِّمْنهُ قَ َ
ِّمْن ُك ْم َك َما تَ ْس َخ ُرو َن} [هود ]38 ،37 :وكانت النتيجة أن جنا نوح ومن
آمن معه يف السفينة اليت صنعها ،وغرق الباقون.
{و َعلَّ ْمنَاهُ
وقد علم هللا نبيه داود مهارة احلدادة وصناعة الدروع احلربيةَ :
وس لَ ُكم لِّتُح ِّ
صنَ ُك ْم ِّم ْن َأبْ ِّس ُك ْم فَ َه ْل أَنْتُ ْم َشاكُِّرو َن} [األنبياء:
صْن َعةَ لَبُ ٍ ْ ْ
َ
يد ،أ َِّن ْاعمل سابِّغَ ٍ
ات}
{وأَلَنَّا لَهُ ْ
احلَ ِّد َ
َْ َ
 ، ]80ويقول يف شأن داود أيضاَ :
السْرِّد} "أي :اجعله بقدر يناسب
{وقَ ِّد ْر ِّيف َّ
"دروع واسعة سابغة واقية" َ
املهمة اليت عمل من أجلها" {واعملُوا ِّ
احلا إِِِّّن ِّمبَا تَعملُو َن ب ِّ
صريٌ} [سبأ:
َ َْ َ
َْ َ
ص ً
 ، ]11 ،10وكان الرسول -صلى هللا عليه وسلم -جييد مهنة التجارة،
كما اشتغل ابلرعي.
من كل ما سبق يتضح لنا ضرورة اهتمام حمتوى منهج الرتبية ابلعمل يدواي
كان أو عقليا أو فنيا ،وابإلتقان فيه ،وبضرورة اشتمال حمتوى منهج الرتبية
على مواد كسب املهارة وتعلم الصناعات ،وإتقان املهارات على اختالف
أنواعها ،ومبا يتفق مع قدرات املتعلمني واستعداداهتم.
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اثلثاً :طرق التدريس وأنشطة التعلم:

عملية التدريس وطرائقها:
عملية التدريس هي نظام أو نسق يتكون من جمموعة من األنشطة اليت
يقوم هبا املدرس بقصد مساعدة التالميذ على حتقيق أهداف تربوية معينة،
أي :إن التدريس نشاط هادف يرمي إىل إحداث أتثري يف شخصية التلميذ
وأنه وسيلة ،أما الغاية فهي التعلم أو تعديل سلوك التالميذ تعديال يساعد
على منوهم املتكامل ,ويستند هذا التصور على عدة مسلمات ،أمهها:
 -1أن الكون كله كتاب مفتوح ملنهج الرتبية لينهل منه ،فجميع الطرائق
واألساليب والوسائل املشروعة اليت متكن املريب من حتقيق أهداف منهج
الرتبية ابحلق والعدل ،هي طرائق وأساليب سليمة ،وميكن إتباعها ،سواء
املوجود منها اآلن ،وما سوف يوجد فيما بعد.
 -2أن التدريس عملية ذات أبعاد ثالثة ،تتألف من مدرس وتلميذ ومادة
تعليمية أو خربة تربوية ,حياول األول أن حيدث من خالهلا أتثريا يف الثاِن.
 -3أن التدريس سلوك اجتماعي ال ينشأ من فراغ ،وأنه ال بد من وجود
تفاعل بني املدرس والتالميذ وبني التالميذ واملادة التعليمية أو اخلربات
الرتبوية ،ومن هنا تظهر أمهية الدقة يف اختيار احملتوى واخلربات الرتبوية
املناسبة ،وأيضا الدقة يف اختيار الطريقة أو الطرائق املناسبة.
 -4أن التدريس سلوك ميكن مالحظته وقياسه ،وابلتايل ميكن ضبطه
وتقوميه وحتسينه ،ومن هنا فإننا منيل إىل اعتبار أن التدريس علم وفن ,وأن
املدرس الكفء يصنع وال يولد.
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 -5أن التدريس يشتمل على بعد إنساِن يتمثل يف التفاعل بني املدرس
والتالميذ ،وأن املدرس ال ميكن استبداله آبلة أو وسيلة مادية مهما ارتفعت
درجة كفاية هذه اآللة ،ولذلك فإن ما يعرف ابلوسائل التعليمية إمنا هي
أدوات معينة وليست بديلة.
 -6أن التدريس عملية ديناميكية فيها حركة وتفاعل وأتثر وأتثري وثقة،
فاملدرس يسلم أبمهية تلميذه وضرورة مشاركته يف املوقف التعليمي ،والتلميذ
يسلم بقدرة أستاذه على التأثري ومساعدته على حتقيق األهداف الرتبوية.
 -7أن التدريس عملية اتصال ،وأن وسيلتها الرئيسية هي اللغة ،أي :إن
املدرس يتعني عليه أن يستخدم لغة ما لتوصيل رسالة معينة إىل مستقبل
معني.
 -8أن عملية التدريس ليست فقط ما يقوم به املدرس داخل الفصل ،وإمنا
هي عملية تتضمن أنشطة كثرية قبل وأثناء وبعد لقاء املدرس مع التالميذ.
مراحل عملية التدريس:
وميكن تقسيم عملية التدريس إىل ثالث مراحل رئيسية هي:
أ -مرحلة التخطيط أو ما قبل التفاعل.

وهي مرحلة النشاط الذهين الذي يهدف إىل حتديد األهداف واختيار
أفضل السبل لتحقيقها ،فهي مرحلة خالية من التفاعل؛ وذلك ألهنا تتم
خارج الفصل ,كما أهنا متثل نشاطا منطقيا مقصودا ,يبدو فيه املوقف
التدريسي على أنه موقف سهل ومنسجم احللقات.
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ب -مرحلة التنفيذ أو التفاعل.
وتبدأ مبواجهة املدرس بتالميذه؛ ولذلك فهي مرحلة تفاعل حي ،وهي
مرحلة سريعة أبحداثها ,وما كان يبدو منطقيا يف مرحلة التخطيط يصبح
موقفا سيكولوجيا معقدا.
جـ -مرحلة ما بعد التنفيذ أو مرحلة املتابعة.

فإن املدرس حياول فيها أن يقف على مدى أتثريه يف التالميذ ,وابلتايل فإنه
يكون نظرة دقيقة على مدى فاعلية التدريس ,وحياول أن يستفيد هبذه
املتابعة يف عملية التدريس.
طرائق التدريس:
تتعدد طرائق التدريس لتشمل الطرق العامة اليت ميكن ممارستها عند تدريس
أي مادة ،كما تشمل الطرق اخلاصة اليت ختصص لتدريس مادة من املواد أو
فرع من فروع تلك املادة.
ومن أبرز طرق التدريس العامة:
 )1طريقة اإللقاء.
 )2طريقة احلوار.
 )3طريقة االستقصاء.
 )4طريقة حل املشكالت.
 )5طريقة التعلم ابالكتشاف املوجه.
 )6الطريقة االستقرائية.
 )7طريقة التدريس ابلفريق.
 )8طريقة التدريس املصغر.
80

الوحدة الثالثة (مكوانت املنهج)

وإىل غريها من الطرق اليت سيتحدث عنها ابستفاضة يف كتابنا ( طرق
تدريس القرآن الكرمي والرتبية اإلسالمية)
أنشطة التعلم:
هاما ورئيسيا يف تشكيل خربة التلميذ وتربيته،
دورا ً
ألنشطة التعلم ً
فاألهداف اجليدة واحملتوى املمتاز ال حيققان شيئا يذكر إذ كانت أنشطة
التعلم اليت يشرتك فيها التالميذ ال متدهم خبربة هلا استمرارية تربوية.
ومتثل أنشطة التعلم كل ما يقوم به التالميذ لتحقيق األهداف واحملتوى
ولرتمجتها لديهم ملهارات فكرية واجتماعية وحركية وقيم.
معايري اختيار أنشطة التعلم:
تشرتك معايري اختيار أنشطة التعلم مع معايري اختيار احملتوى ،وميكن
تلخيص أهم هذه املعايري فيما يلي:
–ارتباط األنشطة املباشرة أبهداف حمتوى املنهج وجتسيدها هلا.
–تنوع متطلبات األنشطة فتكون شفوية وحتريرية وعملية.
–تنوع مستوى األنشطة املعريف والعاطفي واملهاري.
–تنوع ختصص أنشطة التعلم – معريف – عاطفي – حركي.
–تنوع األنشطة حسب مرحلة التعلم كأن تكون أنشطة لبدء التعلم
وأنشطة لتطوير التعلم مث أنشطة لرتكيزه وختامه.
–مراعاة األنشطة حلاجات التالميذ وقدراهتم املعرفية واالجتماعية واحلركية
واجلسمية ومسامهتها يف بناء اإلنسان املتكامل.
–االرتباط خبربات التالميذ السابقة.
–االرتباط مبيول التالميذ ورغباهتم.
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–االستفادة من البحوث والدراسات العلمية اخلاصة أبنواع األنشطة
املفيدة لتعلم أهداف وحمتوى منهج معني لنوع حمدد من التالميذ.
–قابلية التطبيق العملي لألنشطة مبا يتفق مع إمكاانت البيئة املدرسية.
–مدى االستفادة من آراء املختصني واقرتاحاهتم.
معايري تنظيم أنشطة التعلم:

من أهم املعايري اليت ميكن استعماهلا لتنظيم األنشطة املنهجية وذلك
لتسهيل تعلمها والقيام هبا من التالميذ ،مايلي:
 -1االستمرار:
يشري االستمرار ابلنسبة ألنشطة التعلم تكرارها رأسيا ،أي تكرار نفس نوع
النشاط املرة بعد املرة خالل تعلم املنهج.
فإذا كان النشاط على سبيل املثال هو إعداد التقارير الفردية اخلاصة ابملادة
عندئذ يقوم التلميذ مبثل هذا النشاط لعدة مرات حىت يتحقق اهلدف الذي
وضع أو اقرتح من أجله .
 -2التتابع:
يتصل التتابع ابالستمرار ولكنه يذهب إىل مدى أبعد منه ،فالنشاط ليس
كليا فقط كما هو يف املعيار السابق بل نوعيا وكميا .والتتابع كمعيار
للتنظيم يؤكد أمهية أن النشاط ال يتكرر فقط على نفس املستوى خالل
سنوات الدراسة ولكنه جيب أن ينتقل من النشاط البسيط إىل األكثر تركيبا
وتعقيدا حىت ينتهي بدرجة عالية من الرتكيب وتعدد املتطلبات ،فأنشطة
القراءة مثال تنظم بطريقة حبيث تتيح للتلميذ التعامل مع مفردات اجلملة
وتركيبها بصورة متزايدة يف التعقيد عند التعامل مع املنهج ويف نفس الوقت
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يستمر التلميذ يف التقدم والتدريب على مهارات نطق الكلمة وسرعته ،ويف
مرحلة متقدمة أكثر من املنهج فإن التلميذ قد يساهم يف أنشطة تعلم
تتطلب منه التفسري والنقد وترمجة الكلمات املكتوبة إىل لغة ونطق هذه
اللغة.
 -3التكامل

واملقصود منه هنا أنه ابلنسبة ألنشطة املنهج عند أي نقطة يف التتابع أن
تكون مرتبطة ببعضها بطريقة ما حبيث تقدم للتالميذ خربة موحدة متكاملة
تفيد يف تعلم التالميذ وتؤدى هبم من خالل اخلربات املركزة املتكاملة إىل
حتصيل املهارات املطلوبة فمثال ميكن لألنشطة يف دروس مادة البيولوجي أن
ترتبط ابألنشطة يف املواد االجتماعية لتساهم يف حل مشكلة تلوث املياه،
أيضا أنشطة حل مسائل اهلندسة ميكن أن ترتبط أبنشطة عمل اخلرائط يف
و ً
دروس اجلغرافيا مبعىن أال تنمى هذه األنشطة على أهنا أنواع منعزلة من
النشاط تستخدم فقط يف مقررات معينة مثل اهلندسة ،وإمنا تنمى على أهنا
أنشطة مرتابطة ميكن للتلميذ أن يستخدمها يف مجيع املقررات واملواقف
املتنوعة يف حياته.
 -4التدرج الزمين  :كما هو احلال يف أنشطة التاريخ واألدب.
 -5تدرج األنشطة  :وميكن أن يسرتشد يف ذلك بتقسيمات بلوم املعرفية
لألهداف للمهارات العقلية ،أو تقسيم آخر مثل تقسيم جانبية تدرج
أنشطة املنهج من السهل إىل الصعب ومن احملسوس إىل اجملرد ومن البسيط
إىل املركب ،أي تدرج األنشطة استقرائيا.
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 -6مراعاة أساسيات املنهج  :حيث أن حتديد األساسيات اليت يبىن
عليها املنهج ابألفكار الرئيسية واملفاهيم واملبادئ أو ميول التالميذ وخرباهتم
أو مشاكل حياتيه حمددة يساهم يف اختيار وبناء وتنظيم األنشطة حوهلا.
 -7مراعاة الفروق الفردية للتالميذ  :يف اختيار أنشطة املنهج وبناؤها
وتنظيمها ينبغي أن تراعى الفروق الفردية للتالميذ حبيث تستجيب نفسيا
وتربواي حلاجات التالميذ املتنوعة واهتماماهتم املختلفة.
 -8مراعاة تنظيم األنشطة حسب درجة وطبيعة مشاركة التالميذ
والغرض منها :فعند القيام ابألنشطة ينبغي أن يراعى فيها درجة مشاركة
التالميذ والغرض منها كأن تكون أنشطة مجاعية أو فردية أو أنشطة
جملموعات صغرية ،يستفيد منها التالميذ يف جوانب التعلم املختلفة للمنهج
املعرفية واملهارية والوجدانية.
ابعا  :التقومي :
رً
وهو العنصر الرابع من مكوانت املنهج ،ويلعب دور هاما ابلنسبة للمنهج
وما يتضمنه من جوانب أساسية ترتبط ابألهداف الرتبوية املراد حتقيقها،
أيضا يرتبط بطرق التدريس اليت يقوم
وابحملتوى ،وطبيعة األنشطة املختلفة و ً
أيضا بنتائج العملية التعليمية ومدى التقدم يف
هبا املعلمون ،كما أنه يرتبط ً
حتقيقها.
والتقومي هو "عملية تشخيص وعالج ملوقف التعلم أو أحد جوانبه أو
للمنهج كله يف ضوء األهداف الرتبوية املنشودة".
ويتضح لنا من هذا التعريف أن التقومي ليس نشاطا بسيطا ،ولكنه عملية
معقدة حتتوي على الكثري من األنشطة وتسري يف عدة خطوات:
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 -1حتديد األهداف العامة واخلاصة اليت هي حمكات عملية التقومي.
 -2حتديد املواقف اليت ميكننا أن جنمع منها املعلومات املتصلة ابألهداف.
 -3حتديد كمية ونوعية املعلومات اليت حنتاج إليها.
 -4اختيار ،مث تصميم أساليب وأدوات التقومي املناسبة.
 -5مجع البياانت بواسطة األدوات واألساليب املختارة ,ومن املواقف اليت
سبق حتديدها.
 -6تصنيف البياانت واملعلومات عن طريق حتليلها وتسجيلها يف صورة
ميكن منها االستدالل واالستنتاج ،وميكن االستعانة يف هذه اخلطوة
ابألساليب اإلحصائية والتوضيحية املختلفة.
 -7تفسري البياانت يف صورة تتضح هبا املتغريات والبدائل املتاحة متهيدا
للوصول منها إىل حكم أو قرار.
 -8إصدار للحكم أو القرار.
 -9متابعة تنفيذ احلكم أو القرار حىت ميكن معرفة مدى جدوى املعلومات
التقوميية يف حتسني العمل أو املوقف أو الظاهرة أو السلوك الذي نقومه،
وتعرف هذه اخلطوة ابسم املتابعة؛ ألهنا تؤكد على الطبيعة الدائرة لعملية
التقومي الرتبوي.
أسس التقومي:
والتقومي هبذا املفهوم يستند على جمموعة من األسس واملبادئ أمهها ما يلي:
 -1أن التقومي ليس وسيلة للحكم على فاعلية العملية الرتبوية فقط ،بل
هو أيضا خطة أساسية لعملية التغيري والتطوير الرتبوي.
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 -2أن التقومي عملية مرتبطة ارتباطا مباشرا ابألهداف التعليمية اليت نسعى
إىل حتقيقها ،فالتقومي هو العملية اليت حنكم هبا على مدى جناحنا يف حتقيق
األهداف الرتبوية اليت ننشدها ،بل إنه العملية اليت حنكم هبا على قيمة هذه
األهداف ذاهتا.
 -3التقومي هو عملية تعزيز ألداء األفراد واجلماعات؛ فهو ينمي لديهم
الدوافع ملزيد من العمل واإلنتاج ،فتعزيز السلوك اإلجيايب يدعمه ويثبته،
ويؤدي يف نفس الوقت إىل تصحيح السلوك اخلاطئ؛ ولذلك ال بد من
عرض نتائج التقومي على من يقع عليهم التقومي سواء كانوا تالميذ أو
مدرسني أو مديرين أو مصممي مناهج ،فالتلميذ حيتاج إىل معرفة مدى
تقدمه يف حتقيق األهداف املنشودة ومدى تعلمه ،واملدرس حيتاج إىل معرفة
مدى جناحه يف مساعدة التالميذ على حتقيق أهدافهم ،ومدى توفيقه يف
اختيار الطرق واألساليب املناسبة ،ومدير املدرسة حيتاج إىل معرفة مدى
جناحه يف إدارة املدرسة ،وتوفري املناخ املناسب والظروف اليت حتفز املدرسني
والتالميذ على التعليم والتعلم ،وواضع املنهج حيتاج إىل معرفة مدى توفيقه
يف حتديد أهداف املنهج ،واختيار حمتواه ،واختيار طرائق وأساليب تدريسه،
وطرائق وأساليب تقوميه ،ومدى مناسبة كل هذا حلاجات التالميذ وميوهلم
ومستوايهتم العقلية والوجدانية واحلركية واالجتماعية ،ومدى مناسبة املنهج
أيضا -لإلمكانيات والطاقات املادية والبشرية املتاحة. -4أن التقومي عملية شاملة ،ومشول عملية التقومي تتجلى يف عدة صور،
من أمهها ما يلي:
• أوال :أن التقومي ليس مرادفا لالمتحاانت واالختبارات ،وليس مرادفا
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للقياس ،فاالمتحاانت واالختبارات وسائل للقياس ،والقياس
إحدى وسائل التقومي ،فالتقومي أمشل منها مجيعا.
• اثنيا :أن التقومي ليس جمرد "تقييم" أي :احلكم على قيمة العمل أو
املوقف أو الظاهرة أو السلوك؛ بل يتعدى هذا إىل بيان جوانب
القوة والضعف وأسباهبا وعالجها .فهو تشخيص وعالج.
• اثلثا :أن التقومي عملية شاملة جلميع أنواع السلوك ،ومستوايهتا ،أما
أنه شامل جلميع أنواع السلوك؛ فهذا يعين أن التقومي شامل للسلوك
املعريف ،والسلوك الوجداِن ،والسلوك احلركي.
أما أنه شامل جلميع مستوايت السلوك أو التعلم ،فهو ال يركز على
املستوايت الدنيا للسلوك املعريف -مثال -كالتذكر واحلفظ والفهم ،مع
إغفال املستوايت العليا للتفكري كالتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي.
• رابعا :أن التقومي ليس عملية ختامية ،أتيت يف آخر مراحل تنفيذ
الدرس أو املنهج ،بل هو عملية مستمرة تصاحب العملية التعليمية
ختطيطا وتنفيذا ومتابعة.
• خامسا :أن التقومي شامل جلميع جوانب العملية املنهجية؛ فهو
يشمل تقومي األهداف ،وتقومي احملتوايت واخلربات التعليمية ،وتقومي
طرائق وأساليب التدريس ،وتقومي نتائج التعلم ،وتقومي طرائق
وأساليب التقومي املتبعة نفسها.
 -5أن تكون األدوات املستخدمة يف التقومي متنوعة ،فكلما تنوعت أدوات
التقومي زادت معلوماتنا عن العمل أو الظاهرة أو املوقف أو السلوك أو
التلميذ الذي نقومه ،وابلتايل تكون أحكامنا دقيقة وعالجنا شافيا ،فال
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جيب االقتصار مثال على اختبار املقال من ضمن االختبارات التحصيلية
املختلفة ،فهناك اختبارات :االختيار من متعدد ،واملزاوجة ،والصواب
واخلطأ  ...إىل آخره ،كما أنه ال جيب االقتصار يف تقومي التلميذ -مثال-
على االختبارات التحصيلية السابقة ،بل جيب أن نستخدم االختبارات اليت
نتعرف من خالهلا على مالمح شخصيته ،ومساته املزاجية ،ودرجة ذكائه
وابتكاره ،وهذا يقتضي استخدام أساليب :املالحظة املباشرة للسلوك،
ورصد مالحظتنا بطريقة منظمة ،واستخدام االختبارات املقننة ،وغري ذلك
من األساليب اليت تزيد من قدرة املقوم على مساعدة التلميذ أو تطوير
العمل.
 -6أن تكون عملية التقومي صادقة ،واثبتة ،وموضوعية ،واملقصود ابلصدق
أن تقيس أداة التقومي ما وضعت لقياسه ،واملقصود ابلثبات أنه إذا أعيد
تطبيق األداة على نفس العينة أو عينة أخرى مكافئة ،فإننا حنصل على
نفس النتائج تقريبا ،واملقصود ابملوضوعية ،عدم أتثر نتائج االختبار
ابلعوامل الشخصية للمقوم ،وحتليل وتفسري نتائج االختبار وفق معايري
موضوعية واضحة.
 -7أن تكون عملية التقومي اقتصادية من حيث اجلهد والوقت والتكلفة،
فاالختبارات املكلفة والطويلة ،قد تستغرق اإلجابة عليها وقتا طويال،
وبذلك متثل عبئا ثقيال على كل من التلميذ أو املدرس أو املدرسة،
واالختبارات اليت تطول اإلجابة عنها وتكون غري حمددة ،يصعب أن تكون
صادقة واثبتة وموضوعة.
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 -8أن تراعي عملية التقومي خاصية الفروق الفردية بني التالميذ ،واختالف
مستوايت األداء بينهم ،فاالختبار اجليد هو الذي يكشف عن الفروق بني
التالميذ ،وعن القدرات اليت يتمتع هبا كل منهم ،وبذلك يسهل توجيهه يف
االجتاهات املناسبة هلذه القدرات وامليول.
 -9جيب التأكيد على أن عملية التقومي هي عملية إنسانية ،فالتقومي ليس
عقااب للتلميذ أو أثرا منه ،ولكنه عملية إجيابية فعالة للتعرف على النفس،
وحتقيق الذات عن طريق معاجلة جوانب النقص وتنمية جوانب القوة.
فالتقومي إذن عملية جيب أن تنمي مشاعر احملبة واإلقدام بني املتعلمني
وأولئك الذين يساعدوهنم على التعلم وحتقيق الذات.
أنواع التقومي:

يفرق املتخصصون يف علم املناهج بني ثالثة أنواع للتقومي هي:
 -1التقومي املبدئي :
إن التقومي املبدئي هو ذلك النوع من التقومي الذي يزود مصمم املنهج أو
الكتاب أو الوحدة مبجموعة من املعلومات والبياانت "كمية وكيفية" عن
مستوايت التالميذ العقلية والوجدانية واجلسمية واالجتماعية ،ويزوده أيضا
مبعلومات عن اخلربات السابقة اليت متت سيطرهتم عليها ،ويزوده أيضا مبدى
استعداد هؤالء التالميذ أو املتعلمني لتقبل املوضوعات اجلديدة ،ومعرفة
ميوهلم واهتماماهتم وخصائصه العقلية والنفسية واالجتماعية ..إىل آخره.
وبذلك حيدد أهداف املنهج أو الربانمج ،وخيتار احملتوى ،وطرائق وأساليب
التدريس والتقومي مبا يتفق مع اخلصائص والسمات السابقة ،ومبا يتفق أيضا
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مع اإلمكاانت والطاقات املادية والبشرية املتاحة ،1والتقومي املبدئي هو لون
من ألوان التقومي التشخيصي.
 -2التقومي البنائي :
فهو الذي يصاحب األداء أو التنفيذ ،ويهدف إىل تصحيح املسار ،عن
طريق التشخيص والعالج الفوري لكل ما يعرتض عملية التعليم والتعلم من
عقبات ،ولذلك يطلق على هذا النوع من التقومي أداء التصحيح الذايت
واملقوم هنا يضع عينه دائما على مدى مطابقة األداء لألهداف احملددة
سلفا ،إذن فهذا اللون من التقومي هو عملية تشخيص وعالج معا.
والتقومي البنائي يزود املدرس والتلميذ معا ابلتغذية املرجتعة عن أخطاء
التلميذ ،ومستوى حتصيله ،ومدى حتقيقه لألهداف السابقة ،كما أنه يزود
املعلم واملتعلم أيضا مبا جيب على كل منهما فعله ،وميكن تسمية هذا
ابلتغذية األمامية.
إذا تبني لكل من املعلم واملتعلم جوانب القوة والضعف ،فيحدد كل منهما
الطرق واألساليب اليت ميكن أن يستخدمها يف تعديل األهداف أو
تطويرها ،وتعديل احملتوى أو اخلربات التعليمية اليت يتم تناول احملتوى من
خالهلا ،أو أساليب التدريس املتبعة ،أو كل ذلك إذا اقتضى األمر.
وهكذا جند أن التقومي التشخيصي يبدأ قبل وضع املنهج أو الوحدة،
ويستمر بعد ذلك أثناء التنفيذ ،لكن يصاحبه أثناء التنفيذ ،ما يسمى
ابلتقومي العالجي ،أو البنائي.

90

الوحدة الثالثة (مكوانت املنهج)

 -3التقومي اخلتامي :
هو أكثر أنواع التقومي ألفة لدى املعلمني واملتعلمني على السواء ،فاملعلمون
يعتمدون عليه غالبا يف تقومي تالميذهم ،وحيدث هذا النوع من التقومي بعد
االنتهاء من دراسة املنهج املقرر أو الوحدة ،وهو يستهدف احلصول على
تقدير عام لتحصيل التالميذ ،وحتديد مستوايهتم النهائية ،وهو -بصفة
عامة -خيدم عدة أغراض لعل من أمهها:
 -1تقدير مدى حتصيل التالميذ ,ومدى حتقيقهم ألهداف املنهج.
 -2تزويد املعلمني أبساس لوضع الدرجات أو التقديرات بطريقة موضوعية
وعادلة.
 -3تزويد املعلمني واإلدارة أو القائمني على العملية التعليمية عموما
ابلبياانت اليت على أساسها ينتقل التالميذ من صف إىل آخر ،ويصنفون
حسب درجات تقدمه.
 -4تزويد القائمني على العملية التعليمية ابلبياانت واملعلومات املناسبة عن
املنهج؛ مما قد يؤدي إىل إعادة النظر فيه وتعديله أو تطويره ،كله ،أو بعض
أجزائه ،وقد يقوم التقومي اخلتامي مقام التقومي املبدئي يف تزويد القائمني
على العملية التعليمية ابلبياانت اليت متكنهم من وضع برانمج جديد متاما،
وبذلك تصبح العملية التقوميية عملية دائرية.
أشكال التقومي:
تتعدد أشكال التقومي بصور عديدة من أبرزها اآليت:
• االختبارات التحصيلية :وتعترب أكثر أشكال التقومي ممارسة من قبل
القائمني على العملية الرتبوية والتعليمية ،وهلا صور متعددة مت شرحها
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ابستفاضة يف كتابنا ( طرق تدريس القرآن الكرمي والرتبية اإلسالمية).
• اختبارات الذكاء.
• اختبارات االستعداد العقلي.
• اختبارات الشخصية.
• اختبارات حتديد امليول واالجتاهات.
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مراجع الوحدة الثالثة:
.1أَحد حسني اللقاِن ،املنهج األسس املكوانت التنظيمات ،القاهرة ،عامل
الكتب
.2أَحد حسني اللقاِن ،املناهج بني النظرية والتطبيق ،ط2002 ،4م ،عامل
الكتب.
.3إسحاق أَحد الفرحان وزمياله ،املنهج الرتبوي بني األصالة واملعاصرة،
عمان األردن ،دار الفرقان ودار البشري1984 ،م
طَّ ،1
.4جابر عبد احلميد وآخرون ،مهارات التدريس ،القاهرة ،دار النهضة
العربية ،د.ت.
.5حسن جعفر اخلليفة ،املنهج املدرسي املفهوم .األسس .املكوانت.
التنظيمات ،الرايض ،مكتبة الرشد انشرون2003،م
.6حسن شحاتة وزينب النجار ،معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية،
ط2003 ،1م ،القاهرة ،الدر املصرية اللبنانية.
.7حسن شحاتة :املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق ،ط2003 ،3م،
القاهرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب
.8رشدي طعيمة ،األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية إعدادها
تطويرها تقوميها ،ط 2000 ،2م ،القاهرة ،دار الفكر العريب
.9عبد العزيز بن صالح التميمي ،املناهج أسسها – عناصرها – تنظيماهتا
.10عبده املطلس ،املناهج التعليمية وواقعها يف اليمن ،طبعة 1996م،
صنعاء ،املنار للطباعة وخدمات احلاسوب
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.11علي أَحد مدكور ،مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا2001 ،م،
القاهرة ،دار الفكر العريب.
.12فتحي علي يونس ،حتليل املناهج وتقوميها ،جملة القراءة واملعرفة،
اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة ،العدد ( )62يناير 2007م.
.13كوثر حسني كوجك ،اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس،
ط ،2006 ،3القاهرة ،عامل الكتب
.14لطيفة صاحل السمريي ،النماذج يف بناء املناهج ،ط1997 ،1م،
الرايض ،دار عامل الكتب للنشر والتوزيع.
.15لورين أندرسون وديفيد كرازوول ،مراجعة لتصنيف بلوم لألهداف
التعليمية ،ترمجة :فايز مراد مينا ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية
.16جممع اللغة العربية ،املعجم الوجيز ،طبعة 2005م ،طبعة خاصة بوزارة
الرتبية والتعليم مجهورية مصر العربية.
.17حممد عبد العليم مرسي ،املعلم واملناهج ..وطرق التدريس ،الرايض،
عامل الكتب1405 ،ه 1985-م
.18حممد عزت عبد املوجود وزمالؤه ،أساسيات املنهج وتنظيماته،
القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر1981 ،م
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تصميم املنهج وتنظيماته
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أهداف الوحدة

يتوقع من الدارس بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:
.1يبني مفهوم تصميم املنهج.
.2يوضح مفهوم منوذج تصميم املنهج وفوائد وخصائصه.
.3يذكر بعض مناذج بناء املنهج .
.4يبني مفهوم تنظيم املنهج وأمهيته.
.5يسرد تنظيمات املنهج.
.6يعرف كل منهج من تنظيمات املنهج القائمة على املواد
الدراسية.
.7يعدد مزااي وعيوب كل منهج من تنظيمات املنهج القائمة على
املواد الدراسية.
.8يعرف كل منهج من تنظيمات املنهج القائمة على احتياجات
املتعلمني واهتماماهتم.
.9يبني مزااي وعيوب كل منهج من تنظيمات املنهج القائمة على
احتياجات املتعلمني واهتماماهتم.
.10يوضح مفهوم كل منهج من تنظيمات املنهج املتمركزة حول
اجملتمع .
.11يسرد مزااي وعيوب كل منهج من تنظيمات املنهج املتمركزة
حول اجملتمع .
.12يبني خصائص املنهج احملوري.
.13ينقد املنهج احملوري مبينًا مزاايه وعيوبه.
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مفهوم تصميم املنهج
مفهوم منوذج تصميم املاملنهج
نهج
خصائص وفوائد منوذج
تصميم املنهج

بعض مناذج بناء املنهج

سوف نتعرف يف هذه
الوحدة على:

تنظيم املنهج
أمهية تنظيم املنهج
تنظيمات املنهج القائمة على
املواد الدراسية
تنظيمات املنهج القائمة على
احتياجات املتعلمني واهتماماهتم
تنظيمات املنهج املتمركزة حول
اجملتمع
تنظيمات املنهج القائم على
احملاور
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تصميم املنهج وتنظيماته
مفهوم تصميم املنهج:
وضع إطار فكري للمنهج لتنظيم عناصره ومكوانته مجيعها (األهداف،
واحملتوى ،واألساليب والوسائط ،واألنشطة ،والتقومي) ،ووضعها يف بناء
واحد متكامل يؤدي تنفيذه إىل حتقيق األهداف العامة للمنهج.
ويف تصميم املناهج وتنظيم عناصرها يفرتض أن تراعى مفاهيم التصميم
اآلتية:
- ١التصميم األفقي :الذي يتطلب مراعاة اتساع املنهج وعمقه والتكامل
والرتابط بني اجملاالت املعرفية واملهارية وترابط عناصر املنهج ببعضها
(األهداف ،واحملتوى ،واألساليب ،واألنشطة ،والتقومي).
- ٢التصميم العمودي  :والذي يتطلب تراكم اخلربات مبا ينسجم مع
سيكولوجية املتعلمني وأعمارهم ومراحل منوهم وطبيعة املادة فيكون التتابع
من البسيط إىل املعقد  ،ومن الكل إىل اجلزء.
- ٣التوازن  :ويكون بني منهج النشاط واخلربات واملهارات اليت يركز على
املتعلم وحاجاته وقدراته وبني منهج املادة الدراسية الذي يركز على طبيعة
املعرفة.
مفهوم منوذج تصميم املنهج:
ويعرف منوذج تصميم املنهج أبنه" تصور مبسط يشرح أهم اخلطوات اليت
جيب أن يشتمل عليها املنهج املراد بناؤه ،ويصف بدقة أهم اخلطوات اليت
جيب أن تتبع عند بناء املنهج وتنفيذه واإلجراءات اليت جيب أن تتبع للتأكد
من فعاليته.
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فوائد منوذج تصميم املنهج:
 يركز االهتمام على القضااي األساسية يف بناء املنهج. يزيد من احتمالية النجاح يف العمل. حيقق االقتصاد يف الوقت واجلهد. تسهيل االتصال والتنسيق بني املشاريع أو اجملاالت ذات العالقة.خصائص منوذج تصميم املنهج:
من أبرز خصائص منوذج تصميم املنهج مايلي:
 االنطالق من نظرية واضحة. الدراسة الدقيقة للسياق التعليمي. االنطالق من رؤية متكاملة للمنهج.-

التحديد الدقيق للخطوات املتبعة يف تصميم أو تطوير املنهج.
التغذية العكسية
إمكانية اإلثبات أو التحقق من صالحيته.
الدقة
التحديد

عيوب منوذج تصميم املنهج:
-التعقيد الحتوائها على عمليات فرعية متعددة ومتداخلة.
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بعض مناذج بناء املنهج:
تتعدد مناذج بناء املنهج بصور وأشكال كثرية ،نذكر أبرز هذه النماذج على
النحو اآليت:
- ١منوذج األهداف (لتايلر ) Tyler
حيدد (اتيلر) املنهج كأهداف وخربات وأنشطة يقررها املتعلمون ،واجملتمع
وختتارها وتنظمها الفلسفة الرتبوية ومبادئ علم النفس.
يركز هذا النموذج على أربع مراحل وهي:
- ١حتديد األهداف :والبد أن تكون هذه األهداف واضحة واليت تتطلب
حتديد نوع السلوك املرغوب فيه ويطلق عليها (األهداف السلوكية)
- ٢مرحلة اختيار خربات التعليم.
- ٣مرحلة تنظيم هذه اخلربات ليعزز بعضها البعض.
- ٤مرحلة التقومي .اليت تؤدي إىل تغذية راجعة.
فلقد أوضح اتيلر يف تنظيميه للمنهج بعدين مها:
البعد األول :يهتم ابحملتوى ويضم املفاهيم واملهارات.
البعد الثاِن :يهتم ابلقيم كأهداف مضافة يف صياغة سلوكية وأشار عند
تصميمه للمبادئ األساسية استخدام الرتتيب الزمين ،وحتليل حياة التالميذ.
 -2منوذج: ADDLE
ويتكون هذا النموذج لتصميم املناهج من مخس مراحل وهي التحليل،
والتصميم ،والتطوير ،والتوظيف ،وأخرياً التقومي
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ويشكل هذا التصميم مبراحله اخلمس خريطة طريقة ملن يقوم بتصميم
التعليم ،حيث أنه يسري خطوة خطوة يف عملية التصميم وفيما يلي عرضا
مبسطاً للمراحل اخلمس املكونة هلذا النموذج.

اخلطوة األول  :التحليل :
متثل أول خطوات تصميم التعليم وأمهها ألن التصميم اجليد ال أييت صدفة
فهو حيتاج إىل التحليل والتخطيط ،ويتم التحليل لثالث نواحي أساسية
مرتبطة ابلتصميم وهي:
- ١أهداف التعلم املراد حتقيقها.
- ٢احملتوى.
- ٣قدرات املتعلمني واستعداداهتم.
وحتليل االحتياجات هام ألنه ميد مصمم التعليم مبعلومات عن الواقع من
حيث خصائصه وحدوده وعن األهداف املطلوب حتقيقها ،وعن طبيعة
احملتوى املتعلم ومكوانته ،وكذلك عن قدرات املتعلمني وخصائصهم،
وميوهلم وحاجاهتم وابلتايل تتضح أمامه الرؤية كاملة أثناء عملية التصميم.
وتوجه عملية حتليل االحتياجات جمموعة من األسئلة ومنها :
• ما االحتياجات اليت توجه تصميم التعليم ؟
• ما األهداف املراد حتقيقها ؟
• كيف حتدد جناح كل من املتعلم والتعليم ؟
• كيف نقيس هذا النجاح ؟
• ما الذي يعرفه املتعلمون ؟

• ما الذي حيتاجون إىل تعلمه ؟
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• ما املصادر املتاحة ابلفعل ؟
اخلطوة الثانية  :التصميم
ويف هذه املرحلة خيط املصمم ما الذي جيب أن يكون عليه املقرر عندما
يكتمل ويف هناية تلك املرحلة أيضاً يقدم املصمم حلل التصميم التعليمي
للمقرر ويصف هذا النص حمتوى املقرر لكنه ال حيتوي علي ذلك احملتوى.
ويف بداية مرحلة التصميم ينبغي أن يكون لدي املصمم فكرة جديدة وجيدة
ملا سوف يعرفه املتعلمني ابلفعل عندما يبدأون املقرر  .كما جيب أن يعرف
املصمم أيضاً ما الذي سيحتاج املتعلمني إىل تعلمه أثناء املقرر كما حدث
ذلك يف أهداف التعلم.
ويراجع املصمم دائما يف مرحلة التصميم أهداف تعلم املقرر ،كما أيخذ يف
اعتباره األسئلة التالية:
- ١كيف جيب أن ينظم املقرر ؟
- ٢كيف جيب تقدمي األفكار للمتعلمني ؟
- ٣ما أنواع األنشطة والتدريبات اليت ستساعد املتعلمني ؟
- ٤كيف سيقيس املقرر تعلم الطالب ؟
وإجاابت هذه األسئلة تساعد املصمم إنتاج نص التصميم التعليمي الذي
يصف بنية املقرر وإسرتاجتيات التعلم.
وتتمثل خطوات عملية التصميم فيما يلي:
- ١ختطيط إسرتاجتيات التعليم.
- ٢اختيار شكل احملتوى وتنسيقه.
- ٣كتابة نص التصميم التعليمي.
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اخلطوة الثالثة  :التطوير
يف هذه املرحلة يقوم املصمم تكوين مواد املقرر ،وإعداد احملتوى ،وتبين هذه
املرحلة على املعلومات اجملمعة يف مرحلة حتليل االحتياجات ،والقرارات
املتخذة يف مرحلة التصميم.
ولذلك فإذا كان هناك مشكالت يف هاتني املرحلتني فإن ذلك ينعكس يف
مرحلة التطوير.
ومتر مرحلة التطوير بعدة خطوات ،وهي:
- ١تكوين منوذج أويل.
- ٢تطوير مواد املقرر.
- ٣إجراء مراجعة.
- ٤تنفيذ استطالع جزئي.
وميكن التعديل يف هذه املرحلة مبا يناسب احتياجات املتعلمني والتعليم
املصمم.
اخلطوة الرابعة  :التطبيق
يوفر منوذج  ADDIEيف تصميم التعليم درجة عالية من الثقة عن املقرر
قبل تطبيقه وذلك ألن:
- ١املقرر يتفق مع أهداف تعلم هامة.
- ٢املقرر يغطي حمتوي حيتاج املتعلمني ملعرفته.
- ٣املقرر يعكس قدرات واستعدادات املتعلمني.
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فضالً عن أن حمتوى املقرر تتم مراجعته للتدقيق واإلكمال كما يتم إجراء
اختبار استطالعي للتأكد أن املتعلمني سوف يتقنون فعال املهارات اليت
حيتاجون إليها وحتقيق أهداف التعلم.
ومع ذلك ،فمن األمهية مبكان تنفيذ خطوة التطبيق ،وذلك الختاذ قرارات
حول بعض املوضوعات ،ومنها:
- ١حتديد اجلدول الزمين للمقرر.
- ٢جدول املقرر ،وعدد املتعلمني.
- ٣مالحظة توجيهات وتعليقات املتعلمني علي املقرر.
- ٤التحقق من أن مجيع جوانب املقرر جيدة.
اخلطوة اخلامسة :التقومي

عندما يتم تطبيق املقرر ،فهذه ليست هناية عملية التصميم فهناك مرحلة
التقومي اليت متد املصمم مبراجعة هنائية كيف حيقق التعليم أهدافه ،وفيما يلي
بعض األسئلة اليت ميكن استكشافها أثناء مرحلة التقومي:
- ١هل أحب املتعلمني املقرر ؟
- ٢هل حقق املتعلمون أهداف التعلم يف هناية املقرر ؟
- ٣هل غري املتعلمون سلوكياهتم ؟
- ٤هل ساعد املقرر املؤسسة التعليمية يف حتقيق أهدافها ؟
وبناء علي نتائج تلك املرحلة يتم تعديل املقرر الذي كان مثة جوانب سلبية
به أو اإلبقاء عليه كما هو ،ومن مث تطبيقه يف املرحلة التعليمية اليت صمم
هلا مع الثقة يف النتائج اليت ستحقق منه.
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 -3منوذج كنريك وجيسااتفسون
يتكون هذا النموذج من ثالث مراحل وهي  :حتديد املشكلة ،والتصميم،
والتطوير.
وفيما يلي توضيح مبسط هلذا النموذج:
املرحلة األول  :حتديد املشكلة

وفيها يقوم املصمم ابلنزول إىل الواقع لتحديد املشكالت املوجودة به ،واليت
من املفرتض أن يصمم تعليم جديد ملعاجلتها وحلها ،ويهتم املصمم هنا
بتحديد املشكلة من خالل بعدين أساسيني مها:
أ -حتديد مستوى مهارة املتعلمني وقدراهتم واستعداداهتم.
ب -فحص األهداف التعليمية وحتليلها.
ومن خالل املعلومات اليت يتوصل إليها املصمم يبدأ يف تنظيمها ليكون
صورة كاملة عن مشكالت الواقع.
املرحلة الثانية  :التصميم
بناء علي حتديد املشكلة املوجودة ابلواقع التعليمي يبدأ املصمم يف عملية
التصميم ،وهذه املرحلة تبدأ بتطوير األهداف حينما يقوم املصمم بصياغة
أهداف التعلم  /التعليم املراد حتقيقها لدى املتعلمني ،أو املتوقع أن يتمكن
منها الطالب بعد انتهاء التعليم .
ويف ضوء صياغة األهداف يقوم املصمم مبا يلي:
- ١حتديد االسرتاتيجيات التعليمية وطرق التدريس.
- ٢حتديد الوسائط التعليمية الالزم توافرها لتنفيذ املقرر.
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املرحلة الثالثة  :التطوير
يؤدي حتديد االسرتاتيجيات التعليمية ،والوسائط املتعددة إىل مرحلة التطوير
واليت تبدأ ابختيار اخلامات املطلوب توافرها لتطبيق التعليم املصمم واليت تتم
علي مرحلتني مها:
- ١حتليل النتائج من عملية اختيار اخلامات واملواد وتطويرها.
- ٢إعادة فحص املواد واخلامات مرة أخرى يف ضوء النتائج اليت مت حتليلها
لتاليف أوجه النقص هبا.
وتنتهي تلك املرحلة بتطبيق وتوظيف املنهج املصمم واملؤسسات التعليمية.
تنظيمات املنهج وتصميماته:
يقصد بتنظيم املنهج أنه:
عملية ترتيب خربات املنهج من موضوعات ومعلومات وغري ذلك حبيث
تساعد على الوصول إىل األهداف التعليمية وحتقيقها
أمهية تنظيم املنهج:
ترجع أمهية تنظيم املنهج لألمور اآلتية:
 )1يساعد على الوصول إىل األهداف التعليمية وحتقيقها
 )2يوضح نوع اخلربات اليت تقدمها املدرسة لتالميذها ومدى اتساع هذه
اخلربات وعمقها وترابطها وتتابعها واستمرارها.
 )3يساعد على حتديد مسئوليات كل من التلميذ واملدرس ومدير املدرسة
واملوجه وغريهم من املهتمني ابلعملية التعليمية حنو املنهج وترمجة
األهداف التعليمية واخلطط إىل واقع عملي .
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تنظيمات املنهج:
تتعدد املدارس الرتبوية حول تقسيمات وأنواع تنظيمات املنهج وتصميماته
مما جيعل املتتبع جيد أنواعا خمتلفة من املناهج .فهناك من ينظمها على
أساس املواد الدراسية واحملتوى التعليمي ،وهناك من يرى أن تنظيمها جيب
أن يكون على أساس النشاط وتفاعل املتعلم مع املوقف التعليمي متخذا
من أسلوب حل املشكالت منهجا للتنظيم .وفريق اثلث يرى أن تنظم
املناهج على األساس احملوري وجعل احملتوى التعليمي يدور حول قضية
حمددة تشكل نقطة انطالق ،وتكون بذلك املادة الدراسية تتمحور حول
هذه القضية .وبرغم هذه التقسيمات فإن املناهج تتداخل مع بعضها
البعض وال ميتلك أي منها تفرداً كامالً يف حمتوايته وتنظيماته.
ومثة أربعة تنظيمات رئيسية للمناهج وهي:

أوالً  :تنظيمات املنهج القائمة على املواد الدراسية :وهي:
أ -منهج املواد الدراسية املعرفة املنفصلة .
ب -منهج املواد الدراسية املرتابطة.
ج -منهج املواد الدراسية املندجمة.
د -منهج اجملاالت الواسعة.
اثنيا  :تنظيمات املنهج القائمة على احتياجات املتعلمني واهتماماهتم:
وهي:
- ١منهج النشاط.
- ٢املنهج التكنولوجي.
- ٣منهج األلعاب التعليمية .
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اثلثاً  :تنظيمات املنهج املتمركزة حول اجملتمع :وهي:
- ١منهج جماالت احلياة.
- ٢منهج النشاط حول مشكالت اجتماعية.
رابعاً :تنظيمات املنهج القائم على احملاور :وهي:
املنهج احملوري.
وسندرج يف هذه الوحدة على عرض هذه التنظيمات املنهجية وما يتفرع
عنها من تصميمات للمنهج وتوضيح مميزات وعيوب كل تصميم واألساس
الذي بين عليه ،وذلك على النحو اآليت:
أوالً  :تنظيمات املنهج القائمة على املواد الدراسية:
أ -منهج املواد الدراسية املعرفة املنفصلة:

 -1املفهوم:
يطلق منهج املواد الدراسية املنفصلة على تلك اخلربات اليت أتخذ شكل
املواد الدراسية املعروفة مثل التاريخ واجلغرافيا والعلوم والرايضيات واللغات
وعلم النفس واالقتصاد  . . . .وغريها.
ويرتبط منهج املواد الدراسية املنفصلة ابملفهوم التقليدي للمنهج املدرسي
والذي يهدف إىل إكساب التالميذ جمموعة من املعلومات واملعارف هبدف
إعدادهم للحياة وتنمية قدراهتم عن طريق اإلملام خبربات اآلخرين واالستفادة
منها.
وينظم املنهج فيها على أساس اختيار جمموعة مناسبة من املواد الدراسية
تقدم للتلميذ يف كل مرحلة ويف كل وصف ،وتتناول الدراسة يف كل مادة
حمددا من املوضوعات .
عددا ً
ً
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انتشارا
ويعترب منهج املواد الدراسية املنفصلة من أقدم أنواع املناهج وأكثرها
ً
وشيوعا يف أكثر بلدان العامل ،ويرجع ذلك إىل أنه أسهل املناهج يف
ً
التخطيط والتنفيذ والتدريس وأكثر مالئمة إلمكاانت املدارس يف الدول
النامية .
 -2مزااي منهج املواد الدراسية املنفصلة:

هلذا املنهج مزااي كثرية ،من أبرزها:
 .1يسهم هذا املنهج يف نقل جانب كبري من الرتاث الثقايف عرب األجيال.
 .2يسهم يف تقدمي املواد الدراسية إىل التالميذ بطريقة أكثر عمقاً وتنظيماً،
تساعدهم يف اكتساب املعلومات.
 .3سهولة ختطيط هذا املنهج وتنفيذه وتقوميه وتطويره ،فهو اقتصادي
ابلنسبة لغريه من املناهج.
 .4اعتاد اآلابء واألمهات هذا التنظيم  ،فقد تعلموا هم أنفسهم عن
طريقه؛ ولذلك يستطيعون استكمال دور املعلم حينما يعود األبناء إىل
منازهلم.
 .5ال حتتاج عملية التقومي فيه إىل وقت ،أو جهد ،أو تكلفة كبرية.
 .6ال حيتاج هذا املنهج إىل معلمني من نوع خاص ،كما يف املناهج
الدراسية احلديثة ،فهو ال حيتاج إال إىل معلم متقن للمادة الدراسية،
ولطريقة تدريس معينة

 -3عيوب منهج املواد الدراسية املنفصلة:

لعل من أبرز العيوب املوجهة هلذا املنهج مايلي:
 .1ال يساعد هذا املنهج على التنمية الشاملة املتكاملة للمتعلمني؛ لرتكيزه
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على االهتمام ابجلانب املعريف ،وإمهال بقية اجلوانب األخرى للنمو.
 .2ال تقدم املعرفة إىل التلميذ بشكلها الطبيعي من حيث التكامل
والتفاعل ،وإمنا تقدم جمزأة مفتتة يف صورة مواد دراسية منفصلة ،ال
تكامل بينها ،وال تفاعل؛ وهذا األمر ينعكس سلباً على تكامل
شخصية املتعلم ،وقدرته على مواجهة احلياة ومشكالهتا.
 .3حيرم هذا املنهج املتعلم من التفاعل اإلجيايب يف املواقف التعليمية؛ ألن
دوره الوحيد هو االستماع إىل املعلم ،واستظهار املادة العلمية ،أو
تسجيلها على ورقة االمتحان ،دون أن يتلقى أي مساعدة حلل
مشكالته ،أو تعديل سلوكه.
 .4ال يراعي هذا املنهج ميول املتعلمني ،وقدراهتم واستعداداهتم ،فاملادة
العلمية مقررة على املتعلمني مجيعهم ،دون مراعاة ملا بينهم من فروق أو
متايز.
 .5املادة العلمية يف هذا املنهج منظمة بطريقة منطقية  ،فهي ختضع لطبيعة
املادة ،وال تراعي طبيعة املتعلمني ،وابلتايل فالتوازن بني التنظيم املنطقي
والتنظيم السيكولوجي يف هذا املنهج معدوم ،وهذا خمالف ألسس تنظيم
احملتوى.
 .6يهمل هذا املنهج النشاط املدرسي ،ويعده مضيعة للوقت ،أو هروابً من
الواجب ،مع أنه يشكل عنصراً مهماً من عناصر املنهج احلديث؛ وهذا
ما أدى إىل الشعور جبفاف املادة العلمية ،وتسرب امللل إىل نفوس
املتعلمني ،وما ينتج عنه من ضيق ابملدرسة ،ورغبة يف التسرب منها،
إضافة إىل حرماهنم من فرص احلصول على اخلربات املباشرة ،أو تنمية
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اجلوانب االجتماعية واملهارية لديهم
ب -منهج املواد الدراسية املرتابطة:
 - ١مفهومه:
ويعرف أبنه "منهج يقوم على مقررات دراسية بينها بعض االنفصال ،لكنه
ليس انفصاالَ اتماً ،إذ حياول أن يقيم الروابط بني كل مقرر أو أكثر،
فاملقرر يعد منفصالً عن غريه ،مع وجود قدر من الرتابط بينه وبني املقررات
األخرى ،اعتماداً على ما يوجد بينها من تشابه يف طبيعة املعرفة اليت
تشتمل عليها"
ويقصد مبنهج املواد الدراسية املرتابطة العناية إبظهار العالقات والروابط
املتبادلة اليت بني املواد الدراسية أو بني املوضوعات فيها ،وقد يكون هذا
الربط بني مادتني أو أكثر ،أو بني موضوع يف مادة وموضوع يف مادة
أخرى ،فقد يتفق مدرس الفيزايء ومدرس الكيمياء على أن يكون موضوع
املاء جماال للربط بني املادتني حيث ميكن تناول اخلواص الطبيعية للماء يف
الفيزايء وتركيبه الكيميائي يف الكيمياء.
ويتضح من املثال السابق أن الربط ليس معناه بناء املنهج املدرسي على
أسس مرتابطة ،ولكن املقصود به توجيه عناية املدرسني إىل العالقات اليت
بني أجزاء منهج املواد الدراسية املنفصلة ،واألمر يف النهاية مرتوك حلساسية
املدرسني للعالقات املمكنة بني املواد الدراسية.
طرائق الربط بني املواد:
يتم الربط بني مواد هذا املنهج ،أو موضوعاته بطريقتني:
111

الوحدة الرابعة (تصميم املنهج وتنظيماته)

الربط العرضي ،وفيه يقوم املعلم  -وابجتهاد شخصي -ابلربط بنياملادة اليت يقوم بتدريسها ،ومادة أخرى يشعر أبن مثة رابطاً بينهما،
واملشكلة يف هذا الربط أنه يتم وفق ظروف املعلم ،وطبيعة املادة اليت
يدرسها ،فقد تسمح تلك الظروف إبجياد هذا الربط ،وقد ال تسمح،
إضافة إىل أن املعلمني قد يتفاوتون يف قدرهتم على اكتشاف العالقات بني
املواد ،كما أن دقة هذا الربط – إذا حدث  -تتوقف على خربة املعلم،
ومدى تعمقه ابملواد الدراسية األخرى.
الربط املنظم ،ويعد هذا الربط أكثر فاعلية من الربط العرضي ،حيثيتم ابلتعاون بني خرباء املناهج واملعلمني  ،لتحديد املواد اليت ميكن الربط
بينها  ،واهلدف من هذا الربط ،والتأكد من استخدام الطرائق املناسبة
لنجاح الربط  ،ووضوحه يف أذهان املتعلمني.
وميكن أن يتم الربط بني مواد متشاهبة(التاريخ واجلغرافيا) ،ومواد غري
متشاهبة (األدب والتاريخ).
-2مزااي منهج املواد الدراسية املرتابطة:

من أبرز مزااي هذا املنهج ما يلي:
 .1إظهار العالقات املشرتكة فيما بني املواد الدراسية املختلفة ،وتوضيحها
يف ذهن املتعلم.
 .2حماولة تكامل املعرفة يف ذهن الطالب إىل حد ما.

 -3عيوب منهج املواد الدراسية املرتابطة:

ميكن أن توجه هلذا املنهج العيوب واالنتقادات اآلتية:
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 .1الرتكيز على املعرفة.
 .2إغفال ميول املتعلم ،وعدم مراعاة الفروق الفردية.
 .3حتجيم لدور املعلم ،وهتميش للنشاط املدرسي.
ج -منهج املواد الدراسية املندجمة.
 -1املفهوم:
ظهر منهج املواد الدراسية املندجمة كخطوة حنو حتقيق تكامل املعرفة وإلزالة
احلواجز بني املواد الدراسية املنفصلة.
ويقصد مبنهج املواد الدراسية املندجمة مزج وصهر املواد الدراسية مزجا اتما
إبدماجها يف بعضها حبيث تزول احلواجز اليت بينها ،ويشبه املزج والتفاعل
بني املواد الدراسية املندجمة ما حيدث عند احتاد عناصر يف التفاعالت
الكيميائية.
واملواد الدراسية املندجمة هي "  :تلك املواد اليت جتمع وتتالحم هبدف فهم
مسألة ،أو حل مشكلة.
وهي " املواد املوحدة ،أي أن الدمج ال يراعي الفواصل واحلدود بني املواد
الدراسية؛ وذلك يشتمل على تدريس مادتني متقاربتني أو أكثر بعضها مع
بعض يف مقرر واحد .
فمنهج املواد الدراسية املندجمة ،هو نوع متطور من أنواع منهج املواد
الدراسية ،يهدف إىل دمج أو جتميع أو توحيد فرعني متقاربني أو أكثر يف
جمال دراسي واحد ،ضمن مقرر واحد ،مثل  :دمج فروع اإلمالء واخلط
والتعبري الكتايب يف مقرر واحد هو الكتابة العربية ،أو دمج مادتني متقاربتني
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يف جمال دراسي واحد ضمن مقرر واحد ،مثل  :دمج ماديت علم احليوان
وعلم النبات يف مقرر واحد هو علم األحياء.
 -2مزااي منهج املواد املندجمة:
من مزااي هذا املنهج اآليت:
 .1تعترب فكرة دمج املواد الدراسية خطوة مهمة على طريق التخلص من
احلدود الفاصلة بني املواد الدراسية.
 .2تقدمي املعرفة إىل املتعلم بشكل متكامل ،وهذا ما ينعكس تكامالً
وانسجاماً يف شخصيته.
 -3عيوب منهج املواد املندجمة:

من عيوب هذا املنهج اآليت:
- ١إن املواد املندجمة كثرياً ما تغفل عملية ربط اخلربات اجملزأة واملوزعة على
املواد املتقاربة.
- ٢إن هذا الدمج قد جيعل الدراسة على درجة كبرية من السطحية ال
يسمح للتالميذ ابلتعمق يف أية دراسة من الدراسات اليت يقومون هبا،
حيث يؤدى إىل إمداد التالميذ بقواعد عامة ومفاهيم رئيسية يف املواد
الدراسية.
- ٣إن هذا الدمج يعطي تصوراً عاماً عن هذه املواد املندجمة ،دون الوقوف
على التفصيالت األساسية الضرورية.
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- ٤إن هذا الدمج يتطلب نوعية خاصة من املعلمني لتدريس املواد املندجمة
تكون قادرة على إدراك الصالت الوظيفية بني املعارف يف اجملاالت الدراسية
املختلفة؛ ولذا فمن الصعب تطبيق مثل هذا التنظيم يف مدارسنا.
د -منهج اجملاالت الواسعة:
 -1مفهومه:

ظهر منهج اجملاالت الواسعة كمحاولة من احملاوالت املبذولة للتغلب على
التميز والفصل احلاد بني املواد الدراسية املنفصلة ،وكخطوة مكملة الجتاه
الربط والدمج بني املواد الدراسية ،وهو حماولة إلزالة احلواجز الفاصلة بني
جمموعة من املقررات ،سواء أكانت تنطوي حتت جمال واحد ،أو أكثر من
جمال.
ويقصد مبنهج اجملاالت الواسعة جتميع املواد الدراسية املتشاهبة يف جماالت
واسعة تضمها حبيث تزول احلواجز بينها متاما ،وبذلك ميثل هذا املنهج
حماولة لتكامل املواد الدراسية.
ويعرف أبنه " إجياد ترابط كبري بني عدد من املقررات املنفصلة  ،ودجمها
معاً يف مقرر واحد ،حبيث تشكل جماالً أكثر اتساعاً "
ومن أهم اجملاالت اليت يتكون منها هذا املنهج:
جمال العلوم العامة :ويتضمن مواد الفيزايء والكيمياء واألحياء.جمال املواد االجتماعية :وجيمع مواد اجلغرافيا والتاريخ والرتبية الوطنية.جمال الدراسات اللغوية  :ويضم فروع اللغة من قراءة ونصوص وأدبوحنو وإمالء وخط.
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جمال الدراسات اإلسالمية  :ويضم احلديث والتفسري والفقه والتوحيدوالسرية.
جمال الرايضيات العامة :ويشمل اجلرب واهلندسة والتفاضل والتكامل.جمال الرتبية الفنية ويضم  :الرسم واألشغال واملوسيقى.ولقد استخدم منهج اجملاالت الواسعة على نطاق واسع يف التعليم
األساسي ،حيث مت جتميع املواد الدراسية كالقراءة والكتابة والنحو يف
دروس اللغة ،ومجعت مواد اجلغرافيا والتاريخ والرتبية الوطنية يف مقرر املواد
االجتماعية ،وذلك ألن هذه املرحلة ال تتطلبان تعمق يف املواد الدراسية،
بينما نظم منهج اجملاالت الواسعة يف املرحلة الثانوية يف صورة مشكالت
مرتبطة حبياة التالميذ واجملتمع الذي يعيشون فيه مثل مشكلة التغذية
ومشكلة تزايد السكان ومشكلة املواصالت ،ومشكلة التلوث البيئي،
ومشكلة الزواج ،واملشكالت الصحية– وغريها ،وترتب على هذا تنظيم
الوحدات الدراسية اليت لعب منهج اجملاالت الواسعة دورا كبريا فيها.
ولكن يف الواقع مل تنجح اجلهود املبذولة يف إزالة احلواجز بني مواد اجملال
الواحد إزالة اتمة فلو حللنا أحد هذه اجملاالت كالعلوم العامة جنده جيمع
أجزاء خمتلفة من املواد اليت يتضمنها اجملال كالفيزايء والكيمياء واألحياء مع
احتفاظ كل جزء بصفته اخلاصة اليت متيزه عن أجزاء املواد األخرى ويبدو
أن كل ما حيدث هو جتميع هذه األجزاء داخل غالف كتاب واحد ،ولقد
حاول املربون عالج هذا القصور ببناء الوحدات الدراسية.
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-2مزااي منهج اجملاالت الواسعة:
يتمتع منهج اجملاالت الواسعة مبجموعة من املزااي أمهها:
أ  -تكامل املواد الدراسية إىل حد ما ،وبذلك حياول هذا املنهج حتطيم
احلواجز اليت تفصل بني املواد الدراسية.
ب  -ينظم املعرفة تنظيما وظيفيا ،حبيث تصبح املعرفة اليت حيصل عليها
التالميذ من خالل التكامل بني املواد الدراسية أكثر وظيفية لتشاهبها إىل
حد كبري مع الصورة اليت تظهر هبا املشكالت يف حياة الفرد واجملتمع ،مما
يساعد التالميذ على فهم طبيعة املشكالت وحماولة إجياد احللول املناسبة
هلا.
ج  -يتيح الفرصة أمام التالميذ لإلحاطة بكثري من املواد الدراسية وفهم
أوسع للمشكالت املعاصرة ،وبذلك يتغلب هذا املنهج على بعض عيوب
منهج املواد الدراسية املنفصلة واليت تتمثل يف دراسة التالميذ ألجزاء حمدودة
من املواد الدراسية املختلفة ،حيث يصبح التالميذ يف ظل منهج اجملاالت
الواسعة الذي جيمع بني عدد من املواد املتشاهبة قادرين على فهم أمشل
مليادين واسعة من املعرفة.
د  -يعمل منهج اجملاالت الواسعة على ربط املدرسة ابجملتمع وذلك من
خالل تنظيم املنهج حول بعض املشكالت االجتماعية وإن كان هذا الربط
مل يتم ابلصورة املنشودة ،وبذلك يعترب هذا املنهج أفضل من املنهج املنفصل
واملنهج املرتابط يف هذه الناحية.
ه  -يؤكد منهج اجملاالت الواسعة على دراسة املفاهيم واملبادئ األساسية
والتعميمات أكثر من اهتمامه ابحلقائق واملعلومات املفككة حيث يكتسب
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التالميذ الكثري من املفاهيم واملبادئ األساسية واليت تصبح جزءا رئيسيا من
كياهنم املعريف وتصبح أكثر وظيفية ،وذلك بدال من الرتكيز على احلقائق
واملعلومات املفككة سريعة النسيان.
و -ميزج بني عدد من املواد املتشاهبة لتشكل جماالً دراسياً واحداً ،فيزيل
احلواجز بني املواد ،ويقلل من عددها ،وحيقق الرتابط األفقي فيما بينها،
األمر الذي يؤثر إجياابً وحدة املعرفة وترابطها.

-3عيوب منهج اجملاالت الواسعة:
من أبرز االنتقادات والعيوب إىل توجه هلذا املنهج مايلي:
أ  -يقدم منهج اجملاالت الواسعة املعرفة بشيء من السطحية ،ألن ضم
املواد الدراسية املتقاربة ال يتيح الفرصة للتعمق يف كل مادة ولذلك يعترب
هذا املنهج أكثر مالءمة للمرحلة األساسية ولكنه غري مناسب للمرحلة
الثانوية اليت حتتاج إىل التخصص والتعمق يف املواد الدراسية.
ب  -صعوبة إزالة احلواجز بني بعض املواد الدراسية وضمها يف جمال
واحد ،فهذه عملية معقدة حتتاج إىل خرباء ومتخصصني ،مما نتج عنه عدم
حتقيق التكامل املنشود عن طريق منهج اجملاالت الواسعة ،ففي أمثلة كثرية
بقيت حمتوايت املواد املنفصلة كما هي بعد جتميعها داخل غالف
الكتاب.
ج  -حيتاج هذا التنظيم من املناهج يف تنفيذه إىل خربة ودقة قد ال تتوافر
لدى املدرسني احلاليني.
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د  -يهتم هذا املنهج ابجلانب املعريف أكثر من اهتمامه ابجلوانب الرتبوية
األخرى مثل التنمية الشاملة لشخصية التالميذ وتكوين املهارات
واالجتاهات وامليول.
ه  -قد يرتتب على استخدام منهج اجملاالت الواسعة معرفة جمردة أعلى
من مستوى النضج العقلي للتالميذ حيث يقدم املفاهيم واملبادئ
املستخدمة لربط املواد الدراسية بصورة جمردة أكثر صعوبة يف الفهم ابلنسبة
لكثري من التالميذ وذلك نتيجة عدم االهتمام ابحلقائق التفصيلية اليت
توضح هذه املفاهيم واملبادئ.
و  -ال يساعد منهج احلاالت الواسعة املتعلم على إدراك التنظيم املنطقي
للمواد الدراسية ألن ضم املواد الدراسية يف صورة تنظيم اجملاالت الواسعة
يؤدى إىل فقدان املتعلم للتنظيم املنطقي الذي يتميز به منهج املواد الدراسية
املنفصلة.
ز  -ال يتيح منهج اجملاالت الواسعة الفرصة أمام التالميذ للقيام ابألنشطة
الرتبوية مما يؤدى إىل سلبيتهم أثناء التعلم وابلتايل سرعة نسياهنم ملا تعلموه.
ح  -قد يفضل املدرس مادة دراسية على غريها من املواد األخرى املتضمنة
يف منهج اجملاالت الواسعة ،مما جيعل ابقي املواد تبدو اثنوية عنده وعند
التالميذ.
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اثنيًا :تنظيمات املنهج وفق احتياجات املتعلمني واهتماماهتم:
جاءت هذه التنظيمات املنهجية للتغلب علي االنتقادات املوجهة
لتصميمات املناهج القائمة علي املوضوعات املعرفية وكذلك للتغلب علي
سلبية املتعلم يف املوقف التعليمي ومن تلك التنظيمات منهج النشاط،
واملنهج التكنولوجي ،ومنهج األلعاب التعليمية ،فيما يلي نعرض ابختصار
توضيح كل نوع منها:
أ -منهج النشاط:
 -1مفهومه:
منهج النشاط هو منهج يوجه عنايته الكربى إىل نشاط التالميذ الذايت ،وما
يتضمنه هذا النشاط من مرور التالميذ يف خربات تربوية متنوعة ،تؤدي إىل
تعلمهم تعلما سليما مرغواب فيه ،وإىل منوهم منوا متكامال منشودا.
وقد بنيت فكرة منهج النشاط على إجيابية املتعلم يف موقف التعلم وهذه
الفكرة ليست ابجلديدة متاماً يف جمال الرتبية ولكنها تبلورت علي يد جون
ديوي عام  ١٨٦٩وقد أعتمد هذا املنهج علي عدة تربيرات مؤداها أن
الناس يتعلمون فقط ما يكتسبونه من اخلربة ،وأن التعلم املرتبط أهداف
نشطة يرتجم تلقائيا يف تغريات سلوكية ،كما أن التعلم حيدث أثناء احلث
عن حلول ملشكالت أو عند التفكري يف الوصول إىل أهداف معينة.
ويتوافر يف هذا املنهج العديد من األنشطة اليت خيتارها التالميذ وال تفرض
عليهم ،وأثناء ممارستهم هلذه األنشطة حتت إشراف املعلم ،تتاح هلم فرصا
عديدة للمالحظة وقراءة الكتب واجملالت .والبحث ،والتفكري ،وإجراء
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التجارب وتسجيل النتائج وتفسريها ،والقيام ابملقارانت ورسم اخلرائط .
وكتابة التقارير .وغري ذلك .ويوفر املناخ السابق لكل تلميذ اختيار نوع
النشاط املناسب له ،وميارسه داخل املدرسة وخارجها .وهذا يعىن أن
التلميذ ينمو كفرد وكعضو يف مجاعة ،يوجهه املعلم ليقوم بنشاط فردى
ويشرتك يف نشاط مجاعي ،وبعض األنشطة تكون ذهنية ،وبعضها يدوى
متنوع ،وبعضها جسمي ،وكل نشاط يكمل اآلخر وينتج عن ذلك النمو
املتكامل للتلميذ.
-2مميزات منهج النشاط:
ميتاز منهج النشاط مبا يلي:
- ١إجيابية املتعلم ونشاطه ومشاركته يف اختيار األنشطة والتخطيط هلا
وتنفيذاً وتقوميا
- ٢إاتحة فرصة النمو الشامل واملتكامل ملتعلم يف مجيع اجلوانب.
- ٣يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني الهتمامه مبيوهلم واحتياجاهتم.
- ٤ينقل املعلم من انقل للمعرفة إىل كونه موجها ومرشداً.
- ٥يساعد علي حتقيق كثري من األهداف الرتبوية املهمة ،مثل  :تنمية
التفكري العلمي والقدرة علي التخطيط والتعلم الذايت والتعلم اجلماعي.
-3عيوب منهج النشاط:
على الرغم من مميزات منهج النشاط فإنه ال خيلو من العيوب اليت متثل
عقبات يف سبيل تطبيقه ومنها:
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- ١اعتماده على ميول املتعلمني فقط قد ال حيقق النمو الشامل املتكامل
الذي يشري إىل أهداف الرتبية  .ألن موضوعاته قد ال تكون ذات قيمة
تعليمية أو تربوية كبرية.
- ٢العالقة بني اخلربات يف منهج النشاط قد تكون عشوائية وغري مرتابطة
ارتباط جيد أو منتظم.
- ٣حتديد ميول املتعلمني ورغباهتم عملية صعبة ومعقدة.
- ٤يتطلب تنفيذه إعادة أتهيل املعلمني ،حىت يستطيعون العمل من
خالله ،وهذه عملية مكلفة.
ب-املنهج التكنولوجي:
 -1مفهومه:
هو ممارسة وسائط تكنولوجيا التعليم دورا أساسيا يف تصميم وتنفيذ وتقومي
وتطوير اخلربات التعليمية التعلمية للمنهج.
ويف ظل هذا التعريف ال ينظر إىل تكنولوجيا التعليم على أهنا جمرد جمموعة
من األجهزة واملعدات ،بل أهنا وسائط فاعلة يف حتقيق األهداف املرجوة يف
إطار العالقة التفاعلية بني اجلانب البشري واخلربات واألجهزة واألدوات
لتقدمي الكثري ابلنسبة لعملييت التعليم والتعلم .
أهداف املنهج التكنولوجي لتحقيق األهداف التالية:
يرمي املنهج التكنولوجي لتحقيق األهداف التالية:
 .1تنمية القدرات الفكرية واإلجرائية لدى املتعلم.
 .2تشجيع وتنمية الكفاايت واملهارات الفردية يف البحث واالطالع
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والتعبري والتطبيق
 .3تنمية قدرة املتعلم علي توظيف معرفته يف مواقف جديدة.
 .4تقوية رغبة املتعلمني للتعلم من خالل التفاعل مع مواقف تعليمية
تكنولوجية.
 .5أتهيل املتعلمون للتعايش مع املستجدات التكنولوجية
 .6تسريع التعلم وإغناءه بتوفري األنشطة املوجهة.
 .7تشجيع التعليم الذايت.
 .8تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم وإدارهتا.
املنهج التكنولوجي وعناصر املوقف التعليمي:
يتخذ هذا التصميم من وسائط تكنولوجيا التعليم منطلقاً أساسيا يف تنظيم
مواقف تعليمية تعلمية ،ومن هذا املنطق ينبغي مراعاة ما يلي:
- ١حتديد أهداف املنهج إجرائياً على أن تكون قابلة للمالحظة والقياس.
- ٢تقدمي احملتوى داخل وحدات تعليمية تؤكد على استخدام احملتوى
التعليمي يف ضوء تقسيمه إىل مهمات.
- ٣تقدم احملتوى التعليمي على شكل مثريات تظهر أمام املتعلم أبشكال
عدة حسب نوعية الوسائط املستخدمة.
- ٥ربط احملتوى التعليمي مبجموعة من التدريبات أو األلعاب أو
اإلجراءات اليت يناط ابملتعلم تنفيذها
- ٦يقدم املنهج التكنولوجي فرص التقومي الذايت للمتعلم على ثالث
مراحل :تشخيصي ،بنائي ،هنائي.
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- ٧جتريب حمتوى الربانمج وطبيعة املواد التعلمية على جمموعة صغرية من
املتعلمني بواسطة خرباء.
 -2مزااي املنهج التكنولوجي:
من أهم مميزات املنهج التكنولوجي ما يلي:
- ١مراعاة األسس النفسية والتكنولوجية واإلنسانية واالجتماعية يف املنهج
التكنولوجي.
- ٢إعداد املتعلمني ملواجهة التغري الثقايف واالجتماعي يف عصر االنفتاح
العاملي.
- ٣حل مشكالت طرق التدريس التقليدية ،ألن املتعلم سيتعلم فرداي
بطرق تضمن انتباهه ودافعيته للتعليم والتعلم.
- ٤الرتكيز على أهداف سلوكية حمددة مرتبطة ابملنهج.
- ٥يوفر مرونة فائقة للمتعلم يف إدارة الوقت الالزم للتعلم والتحصيل.
- ٦يوفر خربات عالية اجلودة ال ميكن للمتعلمني احلصول عليها يف املناهج
التقليدية.
- ٧يعود املتعلم علي االنضباط الذايت يف الدراسة كما تعوده علي العمل
وبذل اجلهد.
 -3عيوب املنهج التكنولوجي:
تشكل عيوب املنهج التكنولوجي يف أغلبيتها معوقات تواجه تنفيذه ومنها:
- ١التكلفة املادية الكبرية.
- ٢قلة املتخصصني يف تصميم هذا املنهج.
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- ٣مل ينجح يف إاتحة الفرصة لتوظيف التعلم بدرجة معقولة وفق مبدأ
انتقال أثر التعليم.
- ٤ضعف اإلميان أبمهية تكنولوجيا التعليم.
- ٥عدم كفاية األدوات واألجهزة الالزمة يف املدارس.
- ٦مل ينجح يف حتديد املواصفات اإلدراكية والسلوكية للمتعلمني املطلوبة
للتعلم
- ٧حيرم املتعلمني من فرصة اشتقاق أهداف تعرب عن احتياجاهتم الفعلية.
- ٨عدم كفاية مهارات املعلمني واملتعلمني يف استخدام وسائط تكنولوجيا
التعليم.
ج -منهج األلعاب التعليمية:
جاء االهتمام بتصميم منهج األلعاب التعليمية بسبب التقدم التكنولوجي،
وقد تنوعت جماالت األهداف يف عملييت التعليم والتعلم بتصميم خربات
وبيئات قائمة علي األلعاب التعليمية ،وميكن تلخيص أهداف هذا التصميم
يف األيت:
أ -األهداف املعرفية  :يهدف إىل إكساب املتعلم اخلربة الغوية واملعارف
واملعلومات واملهارات ،وتنمية قدرات التميز والتحليل والرتكيب والتطبيق
وكذلك مساعدته على التفكري اإلبداعي واالستنتاج والنقد.
ب -األهداف املهارية  :يسعى إىل تدريب املتعلمني على استخدام
األلعاب واألدوات واألجهزة ،وتصميم ألعاب ،فضالً عن إكساهبم املهارات
العقلية واجلسمية.
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ج -األهداف الوجدانية  :حيث يسعى إىل تطوير فهم املتعلمني جملتمعهم
ومتكينهم من حتصيل مهارات اجتماعية كتحمل املسئولية والتعاون واختاذ
القرارات واالتصال مع اآلخرين وغريها.
شروط اختيار األلعاب كخربات تعليمية:

- ١اختيارها يف سياق حتديد األهداف املرجوة.
- ٢ختتار يف ضوء قدرات املتعلمني العقلية والشخصية.
- ٣مراعاة إمكانية ممارستها يف املرحلة الدراسية املختارة هلا.
- ٤متثل منبعاً للمعرفة يف كثري من األفكار والنظرايت وأساليب التفكري.
- ٥أن تتالءم مع أبعاد املكان والزمان واملادة املراد تعلمها للمتعلمني.
دور املعلم يف منهج األلعاب التعليمية:

- ١املوجه  :بتوجيه األلعاب يف اجتاه حتقيق األهداف املرجوة.
- ٢املشجع  :يشجع املتعلم علي املشاركة الفردية أو اجلماعية.
- ٣املخطط واملشارك  :يشارك يف التخطيط إلجراءات املنهج ،فضال عن
مشاركة املتعلمني يف ألعاهبم رصداً وتفاعالً معهم.
- ٤امليسر  :ييسر حتركات املتعلمني من خالل تيسري إجراءات تنفيذ
األلعاب وتنظيم البيئة الصفية.
مآخذ على منهج األلعاب التعليمية:
- ١النظرة السلبية من قبل أولياء األمور جتاه األلعاب وعدم تقدير قيمتها
احلقيقة.
- ٢نقص األدوات واألجهزة واملباِن الضرورية لأللعاب التعليمية.
- ٣عدم حتمس اإلدارات املدرسية لألخذ هبذا املنهج.
126

الوحدة الرابعة (تصميم املنهج وتنظيماته)

- ٤صعوبة حتديد احتياجات املتعلمني وميوهلم لبناء األلعاب.
- ٥حيتاج إىل معلمني معدين إعدادا خاصاً.
- ٦التأثري السليب على املادة الدراسية وتتابعها ،ومن حيث العمق الكايف
يف غرضها.
- ٧ال يتناسب مع طبيعة اليوم الدراسي يف نظامنا التعليمي.
اثلثًا  :تنظيمات املنهج املتمركزة حول اجملتمع:
جتعل هذه التنظيمات املنهجية من املواقف االجتماعية ومشكالت اجملتمع
وقضاايه حمور اهتمامها حىت ال يكون هناك عزلة بني التعليم واجملتمع ،ومن
أشكال هذه التنظيمات :منهج جماالت احلياة ،تصميم منهج النشاط حول
مشكالت اجتماعية ،وفيما يلي عرض موجز هلذين التصميمني.
أ -تصميم منهج جماالت احلياة:
-1مفهومه:
ظهرت بداايت هذا التصميم علي يد هربرت سبنر عام  ١٨٨٥م الذي
أقرتح أن املناهج جيب أن هتتم مبساعدة املتعلمني على مواجهة قضااي
حياتية اجتماعية ،وإعداد املتعلم بشكل تربوي من خالل تلك املواقف
وذلك من منطق النظر للمدرسة علي أهنا جمتمع مصغر يعكس ما يدور
حوله يف اجملتمع من مشكالت وأحداث اجتماعية.
وأيخذ هذا التصميم املنهجي عدة مسميات مثل:
أ -منهج األنشطة االجتماعية.
ب -منهج املشكالت االجتماعية.
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ج -منهج الوظائف احلياتية.
ومهما كانت املسميات فإن هذا املنهج يستمد خرباته من واقع احلياة
ويقدمها بشكل وظيفي خيدم مشكالت اجملتمع حللها أسلوب علمي.
-2مميزات منهج جماالت احلياة:
هلذا التصميم مميزات عديدة منها:
- ١العناية مبشكالت اجملتمع واحتياجاته ،ودراستها على أسس علمية
سليمة.
- ٢يؤكد على ربط وتكامل املعارف املتحدة من ميادين املعرفة املختلفة،
واستخدامها يف مواقف ذات املعين.
- ٣يؤكد على دور املدرسة يف إعداد املتعلمني للقيام أبدوار معينة يف اجملمع
مستقبالً
- ٤يسهم يف حتقيق فاعلية التعلم ،وذلك ابلتأكيد على توظيف املعرفة من
خالل املمارسة أثناء التعلم.
- ٥يهتم بتنمية مهارات التفكري الناقد ،وتعلم إجراءات البحث العلمي
السليم لدى املتعلمني.
-3عيوب منهج جماالت احلياة:
تتلخص أهم سلبيات هذا املنهج فيما يلي:
- ١أغفل البعد الثالث للمعرفة بعدم تعرضه للرتاث الثقايف وتركيزه الشديد
على دراسة املشكالت االجتماعية مبنظور مستقبلي.
- ٢صعوبة حتديد اجملاالت احلياتية الضرورية للمتعلمني.
- ٣إمهاله الحتياجات املتعلم وقدراته وميوله.
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- ٤يصعب إعداد معلمني أكفاء يلبون احتياجات املتعلمني ،وحيققون
أهداف املنهج االجتماعي.
- ٥يتطلب تنفيذه إمكانيات مادية وبشرية قد يصعب توفريها.
مثال :تصميم منهج يتضمن معاجلة القضااي التالية.
- ١التلوث البيئي.
- ٢التغذية.
- ٣املواطنة.
- ٤الثقافة العلمية.
- ٥الصحة العامة.
وعرضها يف صورة مواقف حياتية حياول الطالب حلها والتغلب عليها،
حبيث تبين كل مشكلة يف وحدة مستقلة.
- ٢تصميم منهج النشاط حول مشكالت اجتماعية:
أييت هذا التصميم لتطبيق منهج النشاط ،حيث تدور مجيع عمليات املنهج
املدرسي حول احدي املشكالت االجتماعية ،ويوجه نشاط املتعلمني يف
إطار دراسة املشكلة االجتماعية ،ويوجه نشاط املتعلمني يف إطار دراسة
املشكلة االجتماعية املطروحة ،ويشاركون يف حتديد املشكلة وصياغتها،
ووضع خطة لدراستها.
وجيب أن ختتار املشكلة حبيث حتقق أكرب قدر ممكن من األهداف الرتبوية
املرغوبة ،وتكون مرتبطة حبياة املتعلمني ،وواقعهم ،ومالئمة لقدراهتم ،وجيب
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أن يراعى يف اختيارها اإلمكاانت املتاحة ،والفرتة الزمنية املخصصة
لدراستها ،فضال عن تنوعها.
وحيث أن لكل مشكلة اجتماعية طبيعتها ،وظروفها اليت حتدد طبيعة العمل
فيها ،ودراستها ،فضال عن درجة ارتباطها مبيول بعض املتعلمني،
واهتماماهتم ،ومن مث فإن تنوع املشكالت املنتقاة للدراسة طوال العام
الدراسي سوف يعمل على تنوع ما يكتسبه املتعلمون من معلومات
ومهارات وقدرات ،فضال عن إشباع رغباهتم ،واالستحواذ على اهتماماهتم
رابعاً :تنظيمات املنهج القائم على احملاور:
املنهج احملوري.

مفهومه:
يعرف املنهج احملوري أبنه تنظيم متكامل خلربات املنهج املدرسي يهدف إىل
تزويد مجيع املتعلمني بقدر مشرتك من اخلربات الرتبوية اليت تساعدهم على
مواجهة مشكالت احلياة ومتطلباهتا ،ويف الوقت نفسه يتضمن اجلانب
التخصصي الذي خيتاره كل متعلم بغرض حتقيق أقصي درجة من النمو
الذي تؤهله له استعداداته ،وميوله ،وقدراته اخلاصة.
ويتضمن املنهج احملوري جانبني على قدر كبري من األمهية ابلنسبة للدارسني
مها:
األول  :والذي ميثل قدرا من الثقافة العامة واملهارات األساسية ،ومواجهة
مشكالت احلياة ،ويسمي ذلك ابلربانمج احملوري وحيتل جزء كبري من اليوم
الدراسي.
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والثاِن  :يتضمن الدراسات التخصصية اليت خيتارها الدارسون كل وفق ما
تسمح به قدراته واستعداداته وميوله.
أنواع احملاور:
تتنوع احملاور اليت ميكن تنظم حوهلا اخلربات التعليمية املقدمة من خالل
املنهج احملوري ،وتتنوع األهداف اليت ميكن أن حيققها كل حمور منها وميكن
تصنيف احملاور على ثالث فئات رئيسية وهي:
أ -احملاور املتمركزة حول املادة الدراسية ومنها:
احملور الذي يضم عددا من املواد الدراسية املنظمة وفق منطق املادةوتدرس كل منها منفصلة ،مثل  :دراسة اللغة العربية واالجنليزية ،والرتبية
الدينية كمواد أساسية يف املرحلة الثانوية.
احملور القائم علي الربط بني بعض املواد الدراسية ذات الصلة ببعضها،كالربط بني بعض املواد العلمية يف ضوء بعض العالقات الداخلية املستوحاة
من هذه املواد
احملور القائم علي دمج بعض املواد الدراسية يف جمال واحد حبيث تفقدكل مادة استقالليتها.
احملور املتمركز حول فكرة واحدة ختدمها موضوعات من أكثر من جمالمعريف.
ب -احملاور املتمركزة حول نشاط املتعلم:
وهي تتمركز حول ميول املتعلمني وحاجاهتم ،ومشكالهتم وفيها ختتار
جمموعة من اخلربات التعليمية كلها تدور حول ما مييل إليه املتعلمون يف
مرحلة ما ويقبلون علي دراسته ،أو بعض مشكالته ،أو حاجاته.
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ج -احملاور املتمركزة حول اجملتمع:
وتتمركز هذه احملاور حول بعض املشكالت االجتماعية ،أو األنشطة
البيئية اليت خيطط هلا من أجل خدمة اجملتمع ،وكل ما يدور يف تلك احلياة
االجتماعية والبيئة احمللية للمدرسة.
 -2مزااي املنهج احملوري:

من أهم مزااي ومسات املنهج احملوري ما يلي:
أ – يتيح للتالميذ فرصة تعلم أسلوب حل املشكالت والتفكري الناقد
والتدرب عليهما أثناء الدراسة.
ب – تقوم الدراسة يف هذا املنهج على أساس من حاجات التالميذ
ومشكالهتم وهذا أساس هام ينبغي توفره يف أنواع النشاط التعليمي لكي
يكون هادفا ووظيفيًا.
ج – يكون التلميذ يف هذا املنهج إجيابيا ونشطا حيث يتيح له فرصة
املشاركة يف كل مراحله ختطيطا وتنفيذا وتقوميا.
د – يكسب املنهج احملوري التلميذ الكثري من املهارات االجتماعية واألدبية
والعقلية كما يكسبه بعض القيم مثل حتمل املسئولية والتعاون والدقة يف
العمل وغريها.
ه – يعطى املنهج احملور الفرصة لكل تلميذ لكي ينمى ميوله وقدراته
اخلاصة من خالل اجملال اخلاص الذي حيتوي على الكثري من الدراسات
اليت تناسب مجيع التالميذ.
و – يتيح املنهج احملوري للتالميذ فرصة تعلم املعارف املختلفة بطريقة
متكاملة – وهذا مما جيعلها أكثر فائدة ابلنسبة هلم.
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-3عيوب املنهج احملوري:
من أهم العيوب واالنتقادات اليت توجه للمنهج احملوري ما يلي:
 .1حيتاج إىل معلم معد إعداداً خاصاً يستطيع التعامل مع عنصري املنهج
 .2يتطلب تطبيقه إعادة تنظيم اجلدول املدرسي ،واليوم الدراسي كله.
 .3عدم حتقيق مبدأي استمرار اخلربة التعليمية ،وتتابعها ،وذلك الرتباطه
ابملشكالت االجتماعية وميول املتعلمني من جانب ،وتنوع خربات
اجلانب االختياري من جهة أخرى.
 .4حيتاج إىل جتهيزات معينة ومباِن مدرسية خاصة قد يصعب توفريها .
 .5عدم كفاية الوسائل التعليمية وضيق حجرات الدراسة مما ال يسمح
للتالميذ ابلقيام ابألنشطة املطلوبة.
تساؤل:
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه :أي التنظيمات السابقة الذكر يعد
األفضل؟
والواقع أن كل منها قد ركز علي جانب واحد وأمهل ابقي اجلوانب
األخرى ،وكلما أمكن التوفيق بني التصميمات املنهجية اليت عرضت سابقاً
فهو األفضل مع الرتكيز واالعتبار للمحاور اآلتية:
• الرتكيز علي طبيعة املعرفة.
• مراعاة خصائص منو املتعلم وميوله
• مراعاة قضااي اجملتمع ومشكالته
• مراعاة متطلبات سوق العمل

• مواكبة متطلبات التكنولوجيا أيضاً
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مراجع الوحدة الرابعة:
.1إبراهيم حممد الشافعي وزمياله ،املنهج املدرسي من منظور جديد
الرايض ،مكتبة العبيكان1996 ،م
.2أَحد حسني اللقاِن ،املناهج بني النظرية والتطبيق ،القاهرة ،عامل الكتب،
1989م.
.3حسن جعفر اخلليفة ،املنهج املدرسي املعاصر ،مكتبة الرشد،
الرايض 2005،م.
.4حسن حسني زيتون ،تصميم التدريس رؤية منظومية ،الطبعة الثانية،
القاهرة ،عامل الكتب.2001 ،
.5حسن شحاتة ،تصميم املناهج وقيم التقدم يف العامل العريب ،الطبعة
األوىل ،القاهرة ،الدار املصرية اللبنانية.2008 ،
.6حسني سليمان قورة  :األصول الرتبوية يف بناء املناهج ،ط  ،٥القاهرة،
مكتبة األجنلو املصرية1977 ،م
.7حلمى أَحد الوكيل ،تطوير املناهج ،القاهرة ،مكتبة األجنلو
املصرية1977،م
.8حلمي أَحد املوكيل ،وحممد أمني املفيت ،املناهج :املفهوم ،العناصر،
األسس ،التنظيمات ،التطوير ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية،
1998م
.9حلمي أَحد الوكيل ،حممد أمني املفىت ،أسس بناء املناهج وتنظيماهتا،
القاهرة ،مطبعة حسان1982 ،م
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.10رالف اتيلور ،أساسيات املناهج ،ترمجة جابر عبد احلميد ،أَحد
حريى كاظم ،القاهرة ،دار النهضة العربية1971 ،م
.11رجب أَحد الكلزة ،حممد أَحد الكرش ،علي سالم ،رجب بدر،
املناهج احلديثة ،جامعة اإلسكندرية :كلية الرتبية بدمنهور 2006 ،م
.12سامي حممود عبدهللا ،خالد فاروق اهلواري ،خلف الديب عثمان،
عطية السيد عطية ،سعد فتحي شاور ،املناهج الدراسية أسس بنائها
وتطويرها ،كلية الرتبية ،جامعة األزهر2006 ،م
.13شوقي السيد الشريفي ،أَحد حممد أَحد  ،املناهج التعليمية ،مكتبة
الرشد ،الرايض2004 ،م.
.14عبد احلميد حسن شاهني تصميم املناهج ،كلية الرتبية بدمنهور،
جامعة االسكندرية2010 ،م
.15عبد الرَحن حسن إبراهيم ،طاهر عبد الرازق ،اسرتاتيجيات ختطيط
املناهج وتطويرها يف البالد العربية ،القاهرة ،دار النهضة العربية
.16عبد هللا حممد إبراهيم ،رجب أَحد الكلزة ،املناهج املعاصرة ،مطابع
الفن1982 ،م
.17عبد اجمليد سرحان الدمرداش ،املناهج املعاصرة ،الكويت ،مكتبة
الفالح1985 ،م.
.18عبد علي حممد حسن ،املنهج الدراسي ،املنامة ،دار الثقافة1993 ،م
.19فؤاد سليمان قالدة ،نظرية املنهج والنموذج الرتبوي ،القاهرة ،مكتبة
بستان املعرفة2004 ،م
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.20حممد أَحد الكرش ،علي سالم ،رجب بدر ،مناهج التعليم االبتدائي،
جامعة االسكندرية ،كلية الرتبية بدمنهور2005 ،م
.21حممد أشرف املكاوي ،أساسيات املناهج ،الرايض ،دار النشر الدويل،
2006م
.22حممد السيد علي ،تطوير املناهج الدراسية من منظور هندسة املنهج،
دار الفكر العريب ،القاهرة2003 ،م.
.23حممد عزة عبد املوجود ،أساسيات املنهج وتنظيماته ،القاهرة ،دار
الثقافة للطباعة والنشر1981 ،م.
.24مها بنت حممد العجمي ،املناهج الدراسية ،مكتبة امللك فهد ،اململكة
العربية السعودية2005 ،م
.25هشام احلسن ،وشفيق الكايد ،ختطيط املنهج وتطويره1990 ،م
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الوحدة اخلامسة

تطوير املنهج
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يتوقع من الدارس بعد دراسة الوحدة أن يكون قادراً على أن:
 .1يفرق بني التطوير والتغيري.
 .2يوضح مفهوم تطوير املنهج.
 .3يبني أمهية عملية تطوير املنهج.

أهداف الوحدة

 .4يسرد دواعي وأسباب تطوير املنهج .
 .5يعدد جماالت تطوير املنهج.
 .6يذكر أساليب تطوير املنهج.
 .7حيدد أسس تطوير املنهج .
 .8يشرح مراحل وخطوات تطوير املنهج.
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التغيري
يري
الفرق بني التطوير والتغ
مفهوم تطوير املنهج
أمهية عملية تطوير املنهج

سوف نتعرف يف هذه
الوحدة على:

دواعي وأسباب تطوير املنهج
جماالت تطوير املنهج
أساليب تطوير املنهج
أسس تطوير املنهج
مراحل وخطوات تطوير املنهج

139

الوحدة اخلامسة (تطوير املنهج)

تطوير املنهج
يرتبط مفهوم التطوير مبفهوم املنهج ذاته والنظرة إليه ،فالتطوير يشمل مجيع
عناصر املنهج من األهداف إىل التقومي ،فالتطوير عملية شاملة ألهنا تتناول
مجيع اجلوانب والعوامل اليت تتصل ابملنهج وتؤثر فيه وتتأثر به ،فهي تتناول
أهداف املنهج واخلربات الدراسية سواء منها ما يتصل ابلكتب واملقررات
الدراسة أو األنشطة األخرى ..إخل .وتتناول أيضا طرائق التدريس والوسائل
املعينة واإلدارة املدرسية واملكتبات ووسائل التقومي املتبعة ومدى دقتها
ومناسبتها لألهداف احملددة سلفا.
وتبدأ عملية تطوير املنهج من املنهج القائم والذي يراد حتسينه أو الوصول
إىل طموحات جديدة من خالل إعادة تصميمه ،ومن جهة أخرى تشرتك
عمليتا بناء املنهج وتطويره يف أهنما تقومان على أسس مشرتكة وهي
املتعلم ،واجملتمع ،واملعرفة ،وأهنما تتطلبان قدرة على استشراف املستقبل
وحاجات اجملتمع وأفراده.
الفرق بني التطوير والتغيري:
يوجد فرق شاسع وكبري بني التطوير والتغيري ،ومن هذه الفروق ما يلي:
 )1التطوير يستلزم التغيري الواعي ،بينما التغيري قد يؤدي أو ال يؤدى إىل التطوير.
 )2التغيري يتجه حنو األفضل أو األسوأ ،بينما التطوير يتجه حنو األفضل واألحسن.

 )3التغيري حيدث إبرادة اإلنسان أو بدون إرادته بينما التطوير حيدث إبرادة
اإلنسان ورغبته الصادقة.
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 )4التغيري قد يكون جزئيا ينصب على جانب معني أو مظهر خاص،
بينما تطوير املنهج عملية شاملة جلميع جوانبه فتشمل التلميذ وبيئته
وظروف حياته واجملتمع الذي توجد فيه املدرسة.
مفهوم تطوير املنهج:
يقصد بعملية تطوير املنهج " العملية اليت يتم من خالهلا إجراء تعديالت
مناسبة يف بعض أو كل عناصر املنهج وفق خطة مدروسة من أجل حتسني
العملية الرتبوية ورفع مستواها "
كما تعرف أبهنا" :العملية اليت تعين حتسني املنهج املوجود أصال من خالل
اإلضافة أو االستبدال أو احلذف"
كما يعرف تطوير املنهج أبنه " :إحداث تغيريات يف عنصر أو أكثر من
عناصر منهج قائم بقصد حتسينه ،ومواكبته للمستجدات العلمية والرتبوية،
والتغريات يف اجملاالت االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافة مبا يليب حاجات
اجملتمع وأفراده ،مع مراعاة اإلمكاانت املتاحة من الوقت واجلهد والكلفة" .
وتطوير املنهج عملية هتدف إىل الوصول به إىل الصورة اليت متكنه من حتقيق
أهدافه على أفضل وجه يف أقصر وقت وأقل جهد وكلفة.
أمهية عملية تطوير املنهج:
تعترب عملية تطوير املناهج عملية مهمة وملحة لالعتبارات اآلتية:
 )1املواكبة املستمرة للتطوير والتدريب والتأهيل.
 )2تطوير طرق التدريس للمادة ،وأتليف الكتاب اجليد.
 )3حتقيق الرتابط والتكامل بني املواد الدراسية ،وربط املعلومات ابحلياة
العملية والتقنيات املعاصرة.
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 )4إجياد الوسائل الفعالة لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي ،وإجياد التوازن
بني اجلوانب النظرية واجلوانب العملية يف املنهج.
 )5تطوير املناهج مطلب تربوي واقتصادي واجتماعي ،من أجل حتقيق
تطابق املناهج مع التطلعات واألهداف الطموحة.
 )6تسهم يف حل الكثري من مشكالت املنهاج املدرسي من منظور تطويري
مستمر يعتمد على فلسفة املناهج املطورة لكل دولة.
دواعي وأسباب تطوير املنهج :
توجد هناك عدة دواعي وأسباب لتطوير املنهج منها:
 )1طبيعة التقدم العلمي والتقين ،والتطور يف املعرفة اإلنسانية كماً وكيفاً؛ مما
يستدعي تقومي املناهج ومواكبتها للتطور التكنولوجي واملعريف.
 )2عدم قدرة املناهج احلالية على اإلسهام الفعال يف التغيري االجتماعي.
 )3عجز املناهج احلالية عن مواكبة التطور يف الفكر الرتبوي والنفسي.
 )4مشكلة الغزو الثقايف.
 )5حدوث تطورات وتغريات على املستوى احمللي ،والعريب ،والعاملي يف
القطاع السياسي ،واالجتماعي ،واالقتصادي مما يرتتب عليه احلاجة
امللحة لتطوير املناهج مبا يتناسب مع هذه املستجدات.
 )6التنبؤ ابحتياجات الفرد واجملتمع املستقبلية ،فدراسة واقع اجملتمع
واألفراد ،ودراسة اهتماماهتم واجتاهاهتم دراسة علمية دقيقة ميكن أن
يسهم يف استنتاج أهم احتياجاهتم واجتاهاهتم ،ومن مث فالبد من تطوير
املنهج ليلىب هذه االحتياجات واملطالب.
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جماالت تطوير املنهج:
تشمل عملية تطوير املناهج اجملاالت التالية:
 )1أتليف واثئق جديدة للمناهج
 )2تعديل وتنقيح واثئق املناهج املطبقة حالياً.
 )3أتليف جديد للكتب املدرسية.
 )4تعديل وتنقيح الكتب املدرسية املطبقة حالياً.
أساليب تطوير املنهج:
للتطوير أساليب متعددة منها:

 )1التطوير ابحلذف:
نتيجة للتطور والتغيري الدائم قد تتخلف املعلومات املوجودة يف املنهج وقد
ال تناسب اجملتمع فيتم حذف هذه املعلومات من املنهج.
ويتم عن طريق حذف جزء من املادة الدراسية وهو ما يطلق عليه ابحلذف
اجلزئي ،كما أنه قد يتم عن طريق حذف مواد أبكملها كما حدث عندما
حذفت اللغة الفرنسية يف مصر يف أحد السنوات.
 )2التطوير ابإلضافة:

وذلك أبن نضيف فقرات جديدة مل تكن موجودة ابملنهج أصال وهذه
الفقرات واإلضافات تكون مسايرة للتطورات احلاصلة يف اجملتمع.
ويتم عن طريق اإلضافة اجلزئية لبعض الصفحات أو الفصول ،أو قد يتم
عن طريق إضافة كاملة ملادة مل تكن مقررة من قبل.
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 )3التطوير ابالستبدال:
ويقصد به تغيري هيكل املادة الدراسية هبيكل آخر خمالف مثل استبدال
الرايضيات التقليدية ابلرايضيات احلديثة.
ويتم أبن نستبدل معلومة مبعلومة أخرى أصح وأفضل منها تظهرها معطيات
العلم.
 )4تطوير الكتب أو طرائق التدريس أو الوسائل أو االمتحاانت:
من الركائز األساسية يف عملية التطوير تضمنها لعنصر الشمول ،مبعىن أن
التطوير ينبغي أن ينصب على تطوير الكتاب املدرسي (احملتوى) ،مع عدم
إغفال بقية جوانب املنهج مثل الطريقة والوسيلة والتقومي وغريها.
وعلى سبيل املثال فيمكن أن نطور أحد عناصر املنهج مثل الوسائل
التعليمية فبدال من أن نستخدم اللوحات أو اجملسمات ،نستخدم السبورة
الضوئية أو جهاز عرض . Data Show
كما أن عملية التقومي ميكن أن نطورها لتتعدى اقتصارها على االختبارات
التحصيلية فقط ،إىل أنواع من االختبارات اليت هتدف إىل قياس منو
التالميذ يف جماالت متعددة مثل اجلانب التحصيلي ،القدرات ،املهارات..،
أسس تطوير املنهج :
تتمثل أسس عملية التطوير فيما يلي:
 )1أن يستند التطوير إل فلسفة تربوية معينة ومناسبة.
 )2التخطيط :يستند تطوير املنهج على التخطيط العلمي الذي يراعى مبدأ
ترتيب األولوايت والواقع واإلمكاانت املتاحة ،ويعتمد على دقة البياانت
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واإلحصاءات ،ويتسم ابملرونة حبيث ميكن تعديل اخلطة للحاجة يف أي
وقت.

 )3الدراسة العلمية للتلميذ واملعلم واجملتمع:
إن الرتبية عملية هتدف إىل مساعدة التلميذ على النمو الشامل املتكامل
من خالل املنهج ،ومن هنا البد من مراعاة خصائص منو التالميذ يف كل
مرحلة متر به ،كما جيب مراعاة ميوهلم وحاجاهتم واجتاهاهتم .
كما جيب أن يستند التطوير إىل دراسة علمية للمعلم بدراسة حاجاته
وقدراته وقدرته على تنفيذ املنهج اجلديد املطور.
كما تتطلب الدراسة العلمية للمجتمع التعرف على مصادره املختلفة
وكيفية استغالهلا خلدمة املنهج املطور ،كما يراعى املنهج املطور فلسفة
اجملتمع ومبادئه وقيمه.
 )4التطورات العلمية احلديثة:
يتميز هذا العصر مبجموعة من اخلصائص ،فهو عصر التقدم العلمي وهو
عصر التخصصات واملادايت وعصر السرعة وعصر القلق والتوتر النفسي .
كل هذه اخلصائص جيب أن يراعيها املنهج املطور.
 )5الشمول والتكامل والتوازن واالستمرار:
يشمل تطوير املنهج املكوانت اليت يتكون منها واليت تتمثل يف األهداف
واحملتوى والطريقة والوسيلة والنشاط والتقومي .
وينبغي أيضا أن يكون التطوير متكامال وذلك الرتباط جوانب املنهج
يبعضها البعض .فإذا طورت أهداف املنهج فينبغي أن يتبع ذلك تطوير
بقية اجلوانب من حمتوى وطريقة ووسيلة وتقومي.
145

الوحدة اخلامسة (تطوير املنهج)

كما ينبغي أيضا أن نراعى التوازن بني بني اجلوانب املعرفية واالنفعالية
واحلركية ،فال يطغى جانب على آخر.
كما ينبغي مراعاة أن يكون التطوير مستمرا أي جيب أن يتم تطوير املنهج
كل  5سنوات كي يساير التطور احلاصل يف العلوم حيث تتضاعف اليوم
معارف البشرية كل  18شهر.
 )6اجلماعية:
جيب أن يشرتك يف عملية التطوير كل من له صلة مباشرة ابلعملية الرتبوية
مثل التلميذ واملعلم واملوجه واخلبري وويل األمر ورجال االقتصاد والسياسة
والدين …اخل.
مراحل وخطوات تطوير املنهج:

إن عملية التطوير كما نتصورها هنا حتتوي على ست مراحل:
 -1مرحلة وضع املربرات للتطوير.
ويتم يف هذه املرحلة إعداد تقرير مبدئي يصف التطوير ,ويصف الفئات
املقصودة ابلتعليم ،كما يصف أمهية مشروع التطوير املقرتح ومربراته.
وقد تكون هذه املربرات هي نتائج حبوث تكشف عن عجز املنهج املوجود
عن االستجابة للمتعلمني ،وقد تكون ظروفا اجتماعية مستجدة ،أو
مشكالت استحدثتها عوامل التغري ،وقد يشعر املدرسون بقصور منهج
املادة اليت يدرسوهنا كاملواد االجتماعية أو الفنون اللغوية مثال ،ويرون ضرورة
تطوير وحدات جديدة هلا كل خصائص املنهج اجليد.
 -2مرحلة حتديد األهداف وترمجتها إل معايري من أجل القياس عند
جتريب املنهج.
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وهذه املرحلة تتطلب التخصص والتفصيل يف حتديد النتائج املرغوبة ملشروع
التطوير ،وعليه فالبد أن تكون األهداف مصاغة يف صور إجرائية حبيث
ميكن مالحظتها وقياسها ،مما يساعد يف تسهيل عملية التخطيط ،ويساعد
التالميذ يف عملية التعلم نفسها.
ويف هذه املرحلة أيضا ال جيب االقتصار على حتديد األهداف إجرائيا ،بل
إذا كانت هناك أهداف معقدة فإنه جيب تفتيتها إىل عناصرها ومهاراهتا
األولية ,ووصف ما جيب أن يتعلمه التلميذ من هذه العناصر واملهارات،
أي :وصف السلوك املتوقع من التالميذ نتيجة ملرورهم خبربات معينة.
 -3مرحلة اختيار احملتوى ,ومنهجيات التعلم البديلة.
ويف هذه املرحلة يتم إنتاج مناذج بديلة للوحدات التعليمية ,ولطرق التدريس
كالتعلم الذايت ،والتعلم اجلماعي  ...إخل،
أي :إن مطوري املنهج جيب أن يصفوا ويقرتحوا مواد وطرقا بديلة للتعلم،
وهنا جيب أخذ عينة من املواد املطورة واختبارها مبقارنتها ابلنموذج ,ومعرفة
ما إذا كان الكتاب أو املواد الدراسية واألنشطة املختلفة مناسبة لألهداف
احملددة سلفا أم ال ،وأيضا معرفة ما إذا كانت املواد التعليمية منفصلة على
املواد البديلة أم ال ،وعند هذا احلد فإن قرارات قد تتخذ حلذف بعض
األجزاء أو إضافة أجزاء أخرى أو االثنني معا.
ويف تطوير سلسلة متدرجة من املواد والدروس داخل وحدة أو جمموعة من
الوحدات داخل املنهج ،فإن هناك جمموعة من املعايري الختيار األنشطة
واخلربات التعليمية ،ومن هذه املعايري ما وضعه ( اتيلور) عام ،1950
واليت يؤكد فيها"أن تكون املواد واخلربات التعليمية ذات معىن لدى التالميذ،
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وأن تزود التالميذ ابلفرص اليت ميارسون فيها السلوك املطلوب حتقيقه يف
األهداف ،ومنها أيضا معرفة النتائج ،أي :نتاج التعلم ،وهي السلوك
اجلديد ،وتصحيحه إن كان معيبا ،وتعزيزه وتقويته إن كان صائبا".
بعد كل هذا جتمع كل التعديالت املقرتحة وتبسط وتعرض يف صورة خطة
متثل منهجا عاما مناسبا جلميع التالميذ ،وهنا يتطلب األمر اختبار هذه
اخلطة يف مدى ثباهتا وعكسها للمبادئ واملعايري النظرية ،كما يتطلب األمر
هنا أيضا اختبار صدق حمتوى املنهج ،ومدى تتابع خرباته ومنطقيتها
وتدرجها من السهل إىل الصعب ..إخل.
 -4مرحلة االختبار امليدان.
بعد هذا يطرح املنهج املطور كله لالختبار امليداِن ملعرفة مدى مناسبة املواد
التعليمية لظروف املدارس والفصول الدراسية كما هي عليه يف الواقع ،كما
أهنا قد تقرتح خربات وأنشطة جديدة لربامج تدريب املدرسني؛ وذلك
لضمان تنفيذ املنهج كما هو خمطط له ،وقد يكون هناك مالحظون
ملالحظة مدى احنراف املنهج عن أهدافه ،ورفع ذلك يف تقريرات ملعرفة ما
إذا كانت هناك حاجة للمراجعة أم ال.
وعليه فإن نتائج االختبارات هنا جيب أن تقرتح على مطوري املنهج
التعديالت املناسبة واالختيارات البديلة للمحتوى الذي مت اختياره ،واليت
تناسب تنوع التالميذ على اختالف قدراهتم واستعداداهتم ومشاكلهم
املتنوعة بتنوع بيئاهتم ،وأن ترشد املطور أيضا إىل مصادر هذه اخلربات
واملواد ،كما جيب اختبار مدى تالؤم أساليب التدريس املتبعة للمواد
واخلربات املتضمنة من حمتوى املنهج.
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إن املدرس جيب أن يعترب مصدرا للمعلومات عن املنهج اجلديد ،بتقريراته
وتعليقاته عن املنهج اجلديد ،وعن مدى سهولة أو صعوبة اخلربات
الدراسية ،والوقت الذي حيتاج إليه ،كل هذه معلومات انفعة ومفيدة ألهنا
من واقع التطبيق امليداِن يف هذه املرحلة ،وقد يكون من الضروري أيضا
قياس اجتاهات املدرسني حنو املنهج املطور أبي وسيلة من وسائل القياس.
 -5مرحلة املراجعة.
تقوم املراجعة يف هذه املرحلة بناء على املعلومات اليت مت مجعها أثناء
االختبارات امليدانية ،من تسجيالت املالحظني ،ونتائج االختبارات،
وتقارير املدرسني ،وتعليقاهتم ،وآراء الطالب  ...إخل.
وقد تعترب املراجعة غري ضرورية إذا وصل التحصيل إىل الدرجة أو املستوى
املقدر له من قبل يف أهداف املنهج ,أو إذا وصلت أوجه القصور اليت يراد
الكشف عن أسباهبا ومعاجلتها إىل حد أهنا ال تستحق ما سينفق عليها من
مال ووقت وجهد.
 -6مرحلة التنفيذ.
ويف هذه املرحلة يطبق املنهج اجلديد على نطاق واسع يف كل املدارس،
وتنفيذ املنهج هنا ال يتم بواسطة مطوريه ،وإمنا عن طريق املدرسني العاديني,
أو الذين أعدوا لذلك من جديد أو دربوا أثناء اخلدمة على فلسفة املنهج
اجلديد ,وأهدافه واملهارات واخلربات اليت استحدثت والطرائق والوسائل
اجلديدة.
كما ينبغي على املطورين يف هذه املرحلة متابعة تنفيذ املنهج وتقوميه أثناء
التنفيذ ملعرفة مدى حتقق األهداف املوضوعة.
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