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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التقديم لمساق أساسيات المناهج

 ،هللا حمًدا كثيًرا مبارًكا، ونصلي ونسلم ونبارك على الهادي المعلم حمدن 
 . وبعد،اس الخيرالرسول األمين، معلم الن

تعد عملية إعداد المعلم مطلًبا تربوًيا، ووطنًيا، وقومًيا؛ ألنها تتعلق بتكوين قائد  
تربوي، مسؤول عن تربية األجيال. وألجل ذلك اهتمت الجامعات، عالمًيا، بأن تكون 

 تمثل برامجكليات التربية ومعاهد المعلمين إحدى المكونات الرئيسة من مكوناتها. و 
توى على مس ومعاهد إعداد المعلمين كليات التربيةهًما من أركان برامج مالمعلم إعداد 
افي الثق اإلعداد فيها ضمن ثالثة محاور، األول: محور عداداإلعملية  تقعحيث  ،العالم

ؤثر ي، مقائد تربو ك يزود الطالب المعلم بإطار ثقافي، يمكنه من القيام بدوره العام، الذي
 ،هتاريخبخصائص مجتمعه، و  ويده بمساقات تتعلقمن خالل تز وذلك في مجتمعه، 

ة، ومساقات أخرى تتعلق بإتقان لغته القومي ومشكالته، وقضاياه المختلفة، ،وتطلعاته
ر تية. والمحو الحضارة اإلنسانية، والمهارات الحيابمساقات أخرى تتعلق و  ولغة أخرى،

 معلم صصالثاني، هو: محور اإلعداد التخصصي، ويشمل مساقات في مجال تخ
المستقبل، حيث يتزود في هذا المحور بمعرفة أعمق، وفهم أوسع حول مختلف مجاالت 
 التخصص. أما المحور الثالث من محاور اإلعداد، فهو محور اإلعداد التربوي، ويشمل

: وتشمل جانبينعلم النفس،  ى: دائرةاألولالدائرة  مساقات تربوية ضمن دوائر ثالث:
. ربوية، وتطبيقاتها التوكيفية تحقيقها عملية التعلمطبيعة ، و بةالخصائص النمائية للطل

، وتأصيلها التربية ة: دائرة أساسيات التربية، وتشمل مساقات مبادئالثاني والدائرة
ة، لثالثا رةوأسسها الفلسفية واالجتماعية، وقضاياها المختلفة وعالقتها بالمجتمع. أما الدائ

يقع ت التدريس العامة والتخصصية. و واستراتيجيافتشمل مساقات أساسيات المناهج، 
 .هذه الدائرة مساق أساسيات المناهج ضمن
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إعداد  ات المناهج من المساقات المهمة ضمن برنامجمساق أساسي وُيعد 
 تههمبم يتعلق مباشرة تربوي  بمجال معرفي ة أسباب، أواًل: ألنه يزودهالمعلم، وذلك لعد

ن ميث يزوده هذا المساق بفهم معاصر لمفهوم المنهج، التعليمية وأدواره التربوية؛ ح
هوم المنهج المدرسي لمف خالل معرفة تطور هذا المفهوم. ويسهم هذا الفهم المعاصر

ائه وبن بعملية هندسة المنهج كما إن معرفة المعلم في تجويد األداء التدريسي للمعلم،
 فإن المناهج المدرسية. كذلك وتطويره، وتقويمه، تمكنه من المساهمة الفعالة في تطوير

 المستقبل بمجال تربوي جديد، يعمقه فهمه، ويوسع معلمأساسيات المناهج يزود  مساق
ألجل ذلك كله كان تدريس هذا . ، وينميهار شخصيتهأفقه، ويطّور ثقافته، بما يطو 

، المساق، باعتباره مساًقا ضرورًيا، يعالج موضوعات المناهج، وقضاياها، وعملياتها
 مضامينها، بمستوى الحد الدنى المطلوب للطالب المعلم.و 

 المساق إلى تحقيق األهداف اآلتية:تدريس ويهدف  
 المدرسي، وينبثق عنه األهداف اآلتية: للمنهج المفاهيم األساسيةاستيعاب بعض  -1
 .المنهج في التصور التقليديمفهوم  عريفت 1-1
 .ج في التصور الحديثمفهوم المنه تعريف 1-2
دة الماو المعلم والمتعلم،  نحو تهما، من حيث نظر هذين المفهومينالمقارنة بين  1-3

 .لتدريس وأساليب التقويموطرق ا الدراسية
 تعريف المنهج الرسمي والفعلي والخفي والصفري. 1-4
 استيعاب مفهوم المنهج في التصور اإلسالمي. 1-5
واالجتماعية على طبيعة  فهم تأثير أسس المنهج الفلسفية والمعرفية والنفسية  -2

 المنهج.
 إدراك الرؤية اإلسالمية ألسس المنهج.  -3
وينبثق عنه بناء تصور نظري واضح لعناصر المنهج والعمليات المتعلقة بها،  -4

 :األهداف اآلتية
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 تصنيف األهداف.4-1
 التربية.تحديد مصادر اشتقاق غايات  4-2
 تصنيف األهداف وفقًا لمجاالت الخبرة. 4-3
 وتنظيمه.يد معايير اختيار المحتوى المعرفي للمنهج تحد 4-4
 طرق التدريس.تصنيف أنشطة التعلم و  4-5
 وتنظيمها.التعلم وطرق التدريس تحديد معايير اختيار أنشطة  4-6
األساسية )التنظيمات المعرفية، تكوين فكرة واضحة عن بعض تنظيمات المنهج  -5

 حيث:من منهج النشاط، منهج المحور( 
 تنظيم.يف مفهوم كل تعر  5-1
 فيه.تحديد مبدأ كل تنظيم ومحور التركيز  5-2
 تنظيم.تمييز خصائص )مميزات وعيوب( كل  5-3
وتقويمه، وينبثق عنه  هتطوير و  ات بناء المنهجتكوين فكرة مختصرة عن عملي -6

 :األهداف اآلتية
 ه.              تطوير بناء المنهج و تعريف  6-1
 . الجيدمعرفة خصائص التطوير  6-2
   .وخطواته تطوير المنهج مراحلحديد ت 6-3
 ي تطوير المناهج. فهم بعض التوجهات الحديثة ف 6-4
 تعريف مفهوم تقويم المنهج. 6-5
 .التمييز بين أنواع التقويم 6-6
 .تحديد خصائص التقويم الجيد 6-7
 .وظائف التقويم فهم 6-8
 سية. لمناهج الدرالقد القدرة على التحليل النا تنمية -7
 .وعملياته وعناصره المدرسي، المنهج لمنظومة مفاهيمية مخططات بناء -8
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 معرفة وفهم اإلطار المرجعي للمناهج الوطنية الفلسطينية. -9
ء بناء اتجاهات إيجابية نحو دور المعلم في العملية التعليمية ودوره في بنا -10

 المنهج وتطويره وتقويمه.
 مدرسية.تبني الدعوة إلى ضرورة أسلمة المناهج ال -11
منهج إدراك عظمة اإلسالم في نظرته التربوية المتوازنة والشاملة والمتكاملة لل -12

 المدرسي.
االعتقاد بأهمية تطوير المناهج المدرسية لتتوافق مع التصور اإلسالمي  -13

 للمنهج.
 المشاركة في النقاش الصفي واألنشطة المرافقة للمساق. -14

المنهج في التصور اإلسالمي، وبعض  ويتناول المساق تطور مفهوم المنهج، ومفهوم
المفاهيم ذات الصلة، كمفاهيم المنهج الرسمي والفعلي، والمنهج الخفي، والصفري، 
ويعالج كذلك أسس المنهج األربعة )األساس الفلسفي، واألساس االجتماعي الثقافي، 
واألساس المعرفي، واألساس النفسي(، حيث يعالج عدة موضوعات مهمة ذات صلة 

منهج ، الاألسس: المنهج والخبرة، المنهج والثقافة، المنهج والنمو، المنهج والتفكير بهذه
ونظرية الذكاءات المتعددة. ثم تناول عناصر المنهج: األهداف من حيث مفهومها 
وأنواعها ومصادر اشتقاقها وتصنيفها كمجاالت عامة، ثم محتوى المنهج من حيث 

 هاتين العمليتين، وأنواع التنظيمات: المنطقياختياره وتنظيمه، حيث عالج معايير 
من حيث  لمساق نشاطات التعلموالسيكولوجي، والتنظيم األفقي والرأسي. ثم عالج ا

ية، معرفأغراضها وأنواعها ومعاييرها. ثم تناول تنظيمات المناهج المشهورة: التنظيمات ال
لوجي، والمنهج ومنهج النشاط والمشروعات، والمنهج المحوري، والمنهج التكنو 

ساق الم األخالقي، والمنهج االتصالي التفاعلي اإلنساني، والمنهج العالمي. وأخيًرا عالج
تقويم المنهج ذاته، من حيث مفهومه، وأنواعه وأغراضه، ومواصفاته، وعالج كذلك 

 عملية تطوير المنهج من حيث المفهوم واألسس والمراحل والخطوات.
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 للكتاب تقديمال
رب العالمين، والصالة والسالم على رسوول هللا الهوادي األموين، وعلوى  الحمد هلل 

 آله وصحبه، ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد،
تمثوول التربيووة ضوورورة اجتماعيووة، ومهمووة أساسووية موون مهمووات المجتمووع للحفووا   

ناشوةة؛ ال على استقراره وتقدمه وتطوره. ويعتبر المنهج أداة التربية ووسيلة المدرسة لتربية
 فهو مضمون ومحتوى التربية وأداتها لتحقيوق األهوداف التربويوة؛ لوذلك فوإن المونهج يمثول

وووا كوووان للمووونهج هوووذا الووودور المحووووري  ركنوووًا أساسووويًا مووون أركوووان العمليوووة التعليميوووة. ي فوووولمَّ
مفهوووم الموونهج  تطووورالعمليووة التربويووة، فقوود كووان محوول دراسووة ونقوواش، وكووان نتووا  ذلووك 

 وجوود المونهج قد كان ثمرة جهود المفكرين التربويين وموداوالتهم حوول قضوايا. و هونظريات
 فرع من فروع المعرفة ُسمِّّي بعلم المناهج.

ويعتبر علم المناهج مون الموضووعات األساسوية فوي بورامج تكووين المعلوم، ويعود  
 ميووةأحوود مكونووات اإلعووداد التربوووي للمعلووم فووي كليووات العلوووم التربويووة فووي الجامعووات العال

والمحليوووة. ويكتسوووب هوووذا الموضووووع أهميوووة خاصوووة، حيوووث يوووزود الووودارس بإطوووار معرفوووي 
تربوووي، يوجووه ممارسوواته التدريسووية، وفووي نفووس الوقووت يووزوده بإطووار ثقووافي يسوواعده علووى 
 المشاركة بفاعلية في مجتمعه المهني، والمشاركة بإيجابية حيثما يطلب منه، سواء علوى

النوووودوات التربويووووة، أو المشوووواركة فووووي عمليووووات بنوووواء مسووووتوى المشوووواركة فووووي المووووؤتمرات و 
 المناهج وتطويرها وتقويمها.

فوي مجوال تخطوي   له فاعلالدور للوتكمن أهمية دراسة موضوع المناهج للمعلم  
هج، المنهج، وبنائه وتطويره، وتنفيذه، وتقويمه. وما لم يكن المعلم على وعي بمعنى المن

دور وأسسه، وعملياته، فإنه لن يستطيع القيام بهوذا الووعناصره، وطبيعة العالقات بينها، 
 بفاعلية وكفاءة. 
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فووي هووذا السووياق يووأتي هووذا الكتوواب ليقوودم للوودارس تصووورًا واضووحًا حووول المفوواهيم 
األساسوية لموضوووع المنوواهج، وقوود حوورأ المؤلووف أن يقوودم موضوووعات الكتوواب بوضووو ، 

 دون تفصيل ممل أو إيجاز مخل. 
هووي عناصوور خطووة مسوواق أساسوويات المنوواهج  ،ولفصوو ةفووي عشوور الكتوواب  ويقووع

حيث عالج في الفصل األول تطوور  المقرر على طلبة كلية التربية في جامعة األقصى،
مفهوووم الموونهج، مستعرضووا التصووورات المختلفووة لووه، وختمووه بمفهوووم الموونهج فووي التصووور 

فسووووي، اإلسووووالمي. وتنوووواول الفصوووول الثوووواني أسووووس الموووونهج: الفلسووووفي، واالجتموووواعي، والن
تنوووواول  والمعرفووووي، وعوووور  علووووى التصووووور اإلسووووالمي لكوووول أسوووواس، وفووووي الفصوووول الثالووووث

 خوامستنواول الفصول الو  ،محتووى المونهج رابع فقود تنواولأما الفصل ال ،األهداف التربوية
ة عملي سابعتقويم المنهج، وتناول الفصل ال دساألنشطة التعليمية، ثم تناول الفصل السا

، ثوووم عوووالج (النشووواط)تنظووويم مووونهج الخبووورة  ثوووامنالج الفصووول البنووواء المووونهج وتطوووويره. وعووو
وقوودم الفصوول العاشوور وثيقووة اإلطووار المرجعووي  تنظوويم الموونهج المحوووري. تاسووعالفصوول ال

 لتطوير المناهج الوطنية الفلسطينية.
ويشوومل الكتوواب مجموعووة موون األنشووطة اإلضووافية، والمصووادر اإللكترونيووة لتثووري 

 ضوعات المناهج المدرسية.معرفة الطالب المعلم حول مو 
وهللا أسووال أن أكووون قوود وفقووت فووي معالجووة هووذه الموضوووعات، وأسووأله تعووالى أن 

 ينفع به كل من اطلع عليه.
 وهللا ولي التوفيق والقادر عليه

 المؤلف                                          
 د. خالد خميس السرأ.                                        
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 الفصل األول
 تطور مفهوم المنهج

 محتويات الفصل:
 يتناول هذا الفصل الموضوعات اآلتية: 

 العوامل التي أدت إلى تطور مفهوم المنهج المدرسي -1
 تطور مفهوم المنهج )تصورات مختلفة للمنهج(:  -2

 المنفصلة. المنهج كمجموعة من المواد الدراسية المفهوم التقليدي: -
 طرأت على منهج المواد الدراسية المنفصلة. تحسينات -
 .المنهج كخبرة تعليمية موجهة المفهوم الحديث: -

ج والمنه، المنهج الخفي والمنهج الفعليالمنهج الرسمي مفاهيم ذات صلة بالمنهج:  -3
 الصفري.

 مفهوم المنهج في التصور اإلسالمي. -4
 أهداف الفصل:

 ن تكون قادًرا على أن:عزيزي القارئ، بعد دراستك لهذا الفصل عليك أ
 تحدد العوامل التي أثرت على تطور مفهوم المنهج المدرسي. -1
 ُتعرِّف مفهوم المنهج التقليدي. -2
 ُتعرِّف مفهوم المنهج في التصور الحديث. -3
تقارن بين مفهومي المنهج "التقليدي والحديث" من حيث نظرة كل منهما  -4

 لعناصر العملية التعليمية.
المنهج: المنهج الرسمي، المنهج الفعلي، المنهج تفرق بين بعض مفاهيم  -5

 الخفي، المنهج الصفري.
 ُتعرِّف مفهوم المنهج المدرسي في التصور اإلسالمي. -6
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 تحدد سمات المنهج في التصور اإلسالمي. -7
 تبدي اتجاهات إيجابية نحو تبني المفهوم الحديث للمنهج المدرسي. -8
 .تعتقد بأهمية تطوير فهم سليم للمنهج المدرسي -9

 تتأكد من عظمة اإلسالم في نظرته المتوازنة للمنهج المدرسي. -10
تتبنى اتجاهات إيجابية نحو تطوير مفهوم صحيح للمنهج في ضوء التصور  -11

 اإلسالمي.
 مراجع إضافية:

. لالفعا التعليمي المنهج(. 1991. )محمد هللا عبد وإبراهيم، أحمد، جودت سعادة، -1
 .عمار األردن: دار-عمان. 1ط
 .2(. المنهج منظومة لمحتوى التعليم. ط1993شدي، ومينا، فايز مراد. )لبيب، ر  -2

 مكتبة األنجلو المصرية. مصر:-القاهرة
(. المناهج الدراسية: عناصرها وأسسها 2000مصطفى، صال  عبد الحميد. ) -3

 دار المريخ. :العربية السعودية المملكة-وتطبيقاتها. الرياض
. وتنظيمها المناهج بناء أسس(. 2014. )محمد والمفتي، حلمي، الوكيل، -4

 .7ط. المسيرة دار :األردن-عمان
 الوسائط المساعدة:

1. http://www.slideshare.net/MagdyAly1/ss-15444247 
2. http://www.youtube.com/watch?v=ZlNZ-Qj3AHk 
3. http://www.youtube.com/watch?v=oBq0nGTRy2s 
4. http://www.youtube.com/watch?v=YrTi_vfbqz8 
5. http://www.youtube.com/watch?v=Kifrrj7SnFE 

 

http://www.slideshare.net/MagdyAly1/ss-15444247
http://www.youtube.com/watch?v=ZlNZ-Qj3AHk
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 مقدمة
يعتبر علم المناهج، كميدان من ميادين المعرفة، حديثًا نسبيًا، رغم أن مصطلح 

رد ذكووووره قووووديمًا فووووي كتابووووات بعووووض الفالسووووفة ورجووووال التربيووووة، وقوووود ورد ذكوووور "الموووونهج" و 
ل ن وووا إِّل ي وووك  ال   : "و أ نز  قِّّ كِّت ووواب  بِّوووالمصوووطلح فوووي القووورآن الكوووريم، حيوووث يقوووول هللا عوووزَّ وجووولَّ ال ح 

كُ  وووهِّ ف ووواح  ل ي  ًنوووا ع  ي مِّ ُمه  ووون  ال كِّت وووابِّ و  وووهِّ مِّ ي  وووا ب وووي ن  ي د  ًقا لِّم  ووودِّّ ووون  ُمص  وووا أ نوووُهم  بِّ م  ب ي   ز ل  َّللاَُّ و ال  ت تَّبِّوووع  م 
ور ع ةً  ن ُكم  شِّ ل ن ا مِّ ع  قِّّ لُِّكلٍّّ ج  اء ك  مِّن  ال ح  ُهم  ع مَّا ج  ن ه   أ ه و اء  مِّ وو  ل وو  ش  واًجوا و  ل ُكوم  ُأمَّ ع  ًة اء  َّللاَُّ ل ج 
ي وور اتِّ  ووت بُِّقوا ال خ  ووا آت وواُكم  ف اس  ُكم  فِّووي م  ُلووو  ل كِّوون  لِّي ب  ًة و  وود  ِّ إِّ و احِّ ُعكُ ل ووى َّللاَّ وور جِّ ووُةُكم  بِّ  م  يًعووا ف ُين بِّّ مِّ ووا م  ج  م 

" )المائوودة:  ت لُِّفووون  هج كانووت فووي (؛ إالَّ أن الدراسووة المتخصصووة فووي المنووا48ُكنووُتم  فِّيووهِّ ت خ 
  القرن العشرين.

ولقد ارتب  تطور مفهوم المنهج بتطور مفهوم التربية، وتطور أغراضها، وارتوب  
جتمعووات وتقوودمها. ففووي حووين كانووت التربيووة تهووتم بجانووب تطووور مفهوووم التربيووة بتطووور الم

واحود مون جوانوب النموو عنوود الموتعلم، وهوو جانوب النمووو العقلوي، وكانوت أهودافها تتمحووور 
حوووول إكسووواب المتعلموووين مجموعوووة مووون المعوووارف األساسوووية، فقووود كوووان المووونهج التعليموووي 

قررهووا المدرسووة علووى ينظوور إليووه علووى أنووه مجموعووة المقووررات أو المووواد الدراسووية التووي ت
طالبها. ومع تطور المجتمعات تغيرت النظرة إلى التربية، فمع دخول المجتمعات القورن 
لت االهتمام نحوو الموتعلم باعتبواره المسوتهدف  العشرين ظهرت التربية التقدمية، والتي حوَّ
من عملية التربيوة، وظهورت منواهج تهوتم بميوول المتعلموين، وحاجواتهم، ومطالوب نمووهم، 

أصبح المحوور الورئيس للمونهج الموتعلم بوداًل مون الموادة الدراسوية. وموع تسوارع التطوورات ف
م(، ظهورت دعووات فوي أمريكوا 1957التكنولوجيوة، والسوبق الروسوي فوي مجوال الفضواء )

لالهتموووام بتخوووريج القيوووادات العلميوووة المبتكووورة، وبووورز اتجووواه فوووي المنووواهج نحوووو االهتموووام 
ى البحووث الموونظم واالستقصوواء. ومووع تسووارع التطووورات فووي بالمعرفووة المنظمووة القائمووة علوو

المفاهيم التربويوة واالجتماعيوة، والتطوورات المعرفيوة والتكنولوجيوة الهائلوة، وفوي ظول ثوورة 
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المعلوماتية واالتصاالت ظهرت دعوات إلى مناهج تتمحور حول حل المشكالت، وتقوم 
رى، كموا ظهورت دعووات لتكامول على تطبيقات المعرفة فوي مجواالت الحيواة والعلووم األخو

 المناهج الدراسية وترابطها. 
 عوامل أثرت على تطور مفهوم المنهج:

لقووود توووأثر تطوووور مفهووووم المووونهج بعووودة عوامووول منهوووا: التطوووور المعرفوووي، والتطوووور 
دية التكنولوجي، والفلسفة السائدة في المجتمع، والحاجوات القوميوة واالجتماعيوة واالقتصوا

ان ي المفوواهيم والنظريووات النفسووية والتربويووة المتعلقووة بطبيعووة اإلنسووللمجتمووع، والتطووور فوو
ن في وأساليب تعليمه وتعلمه، والتطور في المفاهيم االجتماعية والتربوية، وجهود الباحثي

علم المناهج.  وتلك العوامول ال تعمول منفصواًل بعضوها عون بعوض بول أنهوا تتفاعول معوًا 
ى بعوض هوذه العوامول علو يرأثت يةنبذة موجزة عن كيفتفاعاًل عضويًا مستمرًا. وفيما يلي 

 تطور مفهوم المنهج:
 :"االنفجار المعرفي" التطور المعرفي -1

ففووي حووين كانووت مجوواالت المعرفووة محوودودة، وكانووت مصووادرها محوودودة كووذلك، 
باإلمكان وضوع هوذه المجواالت فوي صوورة تنظيموات معرفيوة منفصولة، سوميت موواًدا كان 

المدرسي، حيث كان لكول موادة كتابهوا ومدرسوها وحصوتها. وسومي دراسية، مثلت المنهج 
 رفوةالكبيور فوي المع طور. ومع التالمنفصلة المواد الدراسية المنهج في هذه الحالة: منهج

فرضوت ضوغوط عديودة علوى الموونهج، حيوث أصوبحت عمليوة اختيوار محتوووى  ومجاالتهوا،
الضووروري أن يووتم  الموونهج المعرفووي تفوورض نفسووها علووى مخططووي الموونهج، وأصووبح موون

تحديووود أي المعووووارف أكثووور أهميووووة، والمعوووايير المضووووبوطة لعمليوووة االختيووووار. وموووع تعوووودد 
مصووادر المعرفووة ومجاالتهووا، ظهوورت اتجاهووات توودعو إلووى التركيووز علووى كيفيووة الحصووول 

ت المعرفة، وتنمية الذهنية للتعامل معها، والبحث في العالقات الممكنوة بوين مجواال ىعل
ت أهوداف المنواهج نحوو حول المشوكالت، واكتسواب مهوارات حياتيوة، مثول المعرفوة. واتجهو

 اتخاذ القرار، والعمل التعاوني، واالستقصاء التعاوني.  
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 التطور التكنولوجي: -2
لقووووود كوووووان للتطوووووورات التكنولوجيوووووة الهائلوووووة التوووووي حووووودثت فوووووي القووووورن العشووووورين، 

م المونهج. فقود كوان وتعاظمت في القرن الحوادي والعشورين، بوالغ األثور علوى تطوور مفهوو 
لتطوووور تكنولوجيوووا الحاسووووب والوسوووائ  المتعوووددة، وثوووورة االتصووواالت، ووسوووائل االتصوووال 
التفاعلي، وتقنيات التعليم المتنوعة أثر في ظهور تصوورات جديودة حوول مفهووم المونهج، 

الموووونهج ، وظهوووور مفهوووووم منوووواهج التعلوووويم المبوووورمج، والبوووورامج التعليميووووة المحوسووووبةمنهووووا: 
وهوووو المووونهج الوووذي يوووتم فيوووه توظيوووف مظووواهر التكنولوجيوووا وأدواتهوووا فوووي كووول ي، التكنولووووج

 عمليووات الموونهج المدرسووي، سووواء فووي عمليووات البنوواء والتطوووير، أو التجريووب والتنفيووذ، أو
 .التقويم والتحسين واإلثراء والتطوير

 التطور في المفاهيم االجتماعية والتربوية: -3
أثوور هيم الديمقراطيووة، وتكووافؤ الفوورأ، لقوود كووان لتطووور بعووض المفوواهيم مثوول مفووا

 على وجود منواهج التعلويم الفوردي والوتعلم الوذاتي. كموا أثور التطوور فوي نظريوة االتصوال،
والتربية االتصالية على ظهور مفهوم المونهج االتصوالي، الوذي يقووم علوى تحقيوق نظريوة 

 ني متبووادل بوويناالتصووال والتواصوول فووي العمليووة التعليميووة، باعتبارهووا عمليووة تواصوول إنسووا
لووى عالمعلووم والمووتعلم، رسووالتها المووادة التعليميووة. كمووا أثوور ظهووور فكوور التربيووة األخالقيووة 

ظهور المنهج األخالقي، الذي يجعول األخوالق مرتكوًزا للمونهج المدرسوي. غيور أنوه يجوب 
اتيوة، الحذر من تناول هذه األخالق بعيًدا عن بعدها الوديني، المتعلوق بمفواهيم الرقابوة الذ

لمووا ظهوورت فكوورة و واستحضووار رقابووة هللا عووز وجوول، رجوواء فووي ثوابووه، وخوًفووا موون عقابووه. 
ر التي بدأت في المجال االقتصادي، ثم غزت المجاالت الثقافية والتربوية، ظهو العولمة،

"، الووذي يقوووم Globalization Curriculumمفهوووم جديوود هووو الموونهج العووالمي "
والسوؤال هنوا  .وحيود مجاالتوه وموضووعاته عالمًيواعلى جعل المونهج عالمًيوا، بحيوث يوتم ت

هل يمكن تحقيوق ذلوك فوي ظول اخوتالف الفلسوفات، واألهوداف، والمتطلبوات، والمشوكالت 
 لكل مجتمع؟!
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 التطور في العلوم التربوية والنفسية:  -4
، إن التطوورات فوي النظريوات التربويوة والنفسوية التوي تفسور عمليوة الوتعلم والتعلوويم

صوائص المتعلموين وقودراتهم، واألدوار المنوطوة بوالمتعلم والمعلوم، كول والتي تبحوث فوي خ
ي . فكانووت البدايووة موونهج المووواد الدراسووية المنفصوولة، الووذذلووك أثوور فووي النظوورة إلووى الموونهج

يجعل المعرفة هي محور ارتكاز المنهج. ليتطوور، موع تطوور مفواهيم ديمقراطيوة التربيوة، 
محوووور ارتكووواز المووونهج الموووتعلم، حيوووث يتمركوووز إلوووى مووونهج الخبووورة والنشووواط، الوووذي يجعووول 

الموونهج حووول نشوواطات يختارهووا المتعلمووون، ويخططووون لهووا، وينفووذونها بإشووراف المعلووم، 
ويقّومون ما تعلموه من خبرات. ثم جاءت فكرة المنهج المحوري الذي تكّون من مجاالت 

 معرفية، ارتب  كل مجال بمشكلة من مشكالت اجتماعية تهم المتعلمين.
 هور نخبة من التربويين الذين كرسوا جهودهم لخدمة المناهج وتطويرها:ظ -5

ن نظريوووات ونمووواذ  عديووودة للمووونهج سووواهمت فوووي تطوووور و فقووود قووودم هوووؤالء التربويووو
 .فية، واختلفت تصوراتهم نتيجة اختالف منطلقاتهم الفكرية والمعرفية والفلسمفهوم المنهج

 كثرة البحوث والدراسات التربوية وتقدمها. -6
كووان لنتووائج البحوووث التربويووة فووي مجووال المنوواهج والتوودريس أثوور علووى تطووور  لقوود

فقوود كووان لنتووائج هووذه البحوووث أثوور حقيقووي علووى تطووور علووم المنوواهج، وتطووور مفاهيمووه. 
المعرفووة التربويووة فووي النظوورة للموونهج المدرسووي، وتأثيراتووه علووى مختلووف عناصوور العمليووة 

 التعليمية.
ر مفهووووم المووونهج، وتفاوتوووت نظووورات التربوووويين نتيجووة لهوووذه العوامووول وغيرهوووا تطوووو 

والمتخصصين في علم المناهج نحوو هوذا المفهووم. ويعوود هوذا التبواين فوي وجهوات نظور 
التربووووووويين إلووووووى اخووووووتالف خلفيوووووواتهم المعرفيووووووة، واخووووووتالف خبووووووراتهم وتنوعهووووووا، وتووووووأثير 

 تجددة.تخصصاتهم في ميادين المعرفة المختلفة، وكذلك مطالب المجتمع المتغيرة والم
ونتيجووة لووذلك كثوورت الدراسووات، وتعووددت المؤلفووات التووي تناولووت مفهوووم الموونهج 

 بالبحث والدراسة؛ حتى وجدنا تصورات مختلفة وتعريفات متعددة لهذا المفهوم.
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 (1نشاط )
ابحووث فووي األدب التربوووي وعوورف المفوواهيم التاليووة: الموونهج التكنولوووجي، التعلوويم  .أ

لي، العولمووة، الموونهج العووالمي، الموونهج االتصوواالفووردي، يم المبوورمج، الووتعلم الووذاتي، التعلوو
 المنهج األخالقي.

 ناقش فكرة المنهج العالمي، وهل تقبلها أم ترفضها، برر وجهة نظرك. .ب
ة، ما رأيك في قول البعض باستبدال التربية األخالقية بوداًل مون التربيوة اإلسوالمي . 

لدينيوووة، وموووا الخطوووورة فوووي هوووذه بووودعوى أن التربيوووة األخالقيوووة تناسوووب جميوووع الطوائوووف ا
 الدعوة.

 
 :المفهوم التقليدي للمنهج )منهج المواد الدراسية المنفصلة(

لقود كووان معظوم المووربين حتوى السوونوات األولووى مون القوورن العشورين ينظوورون إلووى  
المووونهج علوووى أنوووه مجموعوووة مووون الموووواد الدراسوووية المنفصووولة، وهوووذه النظووورة للمووونهج تضوووع 

موا حالمعرفة في بؤرة االه صويلة تمام. وقد أمكن للمربين والمفكرين عبر األجيال أن يقسِّّ
يت مووادًا دراسويةً  منفصلة، المعرفة إلى أقسام وتنظيمات معرفية  ، وبوذلكSubjects سومِّّ

 (.30، 1991المواد الدراسية المنفصلة )عميرة،  من مجموعة منكون المنهج ت
 (:14، 2000، ومن التعريفات التي ذكرت في هذا المجال )مصطفى

ذ "المنهج مجموعوة مون المعلوموات والحقوائق والمفواهيم واألفكوار التوي يدرسوها التالميو -
 في صورة مواد دراسية".

"مجموووع الموضوووعات الدراسووية التووي تقوودمها المدرسووة للتالميووذ فووي مووادة معينووة فووي  -
 صف دراسي معين".

المدرسووة أو  "الموونهج مجموعووة موون المووواد الدراسووية المقووررة علووى صووف موون صووفوف -
 مرحلة من مراحل الدراسة".
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 ويعرف المؤلف منهج المواد الدراسية المنفصلة بأنه مجموعوة المقوررات التوي يتنواول
يتحوودد بمجموعووة الحقووائق  فووي نطوواق تخصووص واحوود،كوول مقوورر منهووا موضوووعًا معرفيووًا 

 والمفاهيم والتعميمات واألفكار المقررة على صف معين في مرحلة دراسية معينة.
 منطلقات هذا التصور:

 ينطلق أصحاب هذا التصور من المنطلقات التالية: 
المعرفوووة تمثووول حصووويلة التوووراث الثقوووافي واالجتمووواعي للنسوووان، وهوووي محوووور عمليوووة  -

التربيوووة، ووظيفتهوووا تنميوووة العقووول. والمووونهج بصووويغة الموووواد الدراسوووية يناسوووب تحقيوووق هوووذه 
 اشةة والحفا  عليه.الوظيفة االجتماعية، المتمثلة بنقل التراث للن

كموووا تسوووهم الموووواد الدراسوووية فوووي تنميوووة قووودرات عقليوووة محوووددة، ويكوووون تحقيوووق نضوووج  -
ملكوات الناشةة بتعليمهم هذه المواد. وقد ارتب  مونهج الموواد الدراسوية المنفصولة بنظريوة ال

 العقل اإلنساني مكون من مجموعة ملكات، يمكن تنميتها كما يمكن تنمية التي تقول أنّ 
الجسم، فلكل ملكة مادة دراسية تنميها، حيث يرى هتشنز أن مادة قواعد النحو  عضالت

ن تنظم العقل، وتسهم في تنمية ملكة التفكيور المنطقوي، كموا يورى أن التفكيور السوليم يمكو
أن يعلووووووم عوووووون طريووووووق الرياضوووووويات بأفضوووووول ممووووووا يعلووووووم عوووووون طريووووووق أي مووووووادة أخوووووورى 

(Hutchins, 1936, 82-85.) 
ى أعلى مر الزمن، ينبغي أن يشتمل عليها المونهج، حيوث ر  وهناك دراسات صمدت -

روبووووورت هتشووووونز أن يشوووووتمل المووووونهج علوووووى قواعووووود النحوووووو، القوووووراءة، البالغوووووة، المنطوووووق، 
وذلووك للموورحلتين االبتدائيووة واإلعداديووة، علووى أن تووتم معالجووة الموضوووعات  ،الرياضووياتو 

ى آرثر بستور أن أور  .(Hutchins, 1936, 82-85بعمق أكبر في المرحلة الثانوية )
يشووتمل الموونهج علووى خمسووة ميووادين هووي: اللغووة القوميووة )قواعوودها، آدابهووا، طوورق التعبيوور 

 (.Bestor, 1956, 48-49فيها(، الرياضيات، العلوم، التاريخ، واللغات األجنبية )
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 خصائص منهج المواد الدراسية المنفصلة )المميزات والعيوب(:
  نظرة للمادة الدراسية:ال .1
 :ظر منهج المواد الدراسية المنفصلة إلى المادة الدراسية على أنهاين 
 .الدراسات األكاديمية النظريةهتم بيحيث محور االهتمام،  -
 .يقدم المعرفة وفقًا لمتطلبات البحث العلمي المتخصص -
ق ينظم المعرفة في كل مادة منطقيًا وفق المنطق الذاتي لها، وقد يكون هذا المنط -

 إلى در  من البسي  إلى المعقد، أو من الكل إلى الجزء، أو من المعلومقائمًا على الت
 .المجهول، أو التسلسل الزمني

ني يسهم منهج المواد الدراسية المنفصلة في تعليم الناشةة أساسيات التراث اإلنسا -
 المعرفي.

ي فيهمل الجوانب العملية التطبيقية، فهو يضع المواد المهنية والفنية والرياضية  -
 ستوى أدنى من الدراسات األكاديمية.م
 غير مترابطة، وبالتالي يفتقر هذا المنهج إلى تكاملية المعرفة.فيه مقررات ال  -
  نظرة للمعلم:ال .2
ينظر هذا التصور إلى المعلم على أنه مصدر المعرفة، ووظيفته نقل المعلومات  

 فهو يهمل دوره التشاركي. الموجودة في الكتاب التعليمي.
 لتصور للمتعلم: نظرة ا  .3
يؤكد منهج المواد الدراسية المنفصلة على الدافع المعرفي، فتعلم المزيد من  -

 المعلومات يدفع للحصول على مزيد منها.
 ال يهتم بميوله واهتماماته.لكنه  -
ها المعلومات كما تصل إليه من المعلم أو الكتاب، ويكتسب المتعلم سلبي فهو يتلقى -

 لي. وتختزن لالستخدام المستقب
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بل المستويات الدنيا منه، فالمنهج هنا ال يعطي  ،الجانب العقلي يقتصر على -
 اهتمامًا للجوانب الوجدانية، أو الجوانب الحياتية واالجتماعية.

اهل يعتمد هذا التصور على طرق التدريس المباشر، ويتج نظرة لطريقة التدريس:ال  .4
 الطرق التفاعلية. 

 ات التيالتقويم في هذا التصور على استخدام االختبار يقوم  :نظرة لعملية التقويمال .5
 تقيس قدرة المتعلمين على تذكر المعلومات واسترجاعها وقت الحاجة إليها.

 (:2) نشاط
عزيووزي الطالووب: فووي نظوورة موضووووعية وناقوودة لمناهجنووا المدرسووية الحاليووة، هووول  

 اسووية المنفصوولة. وكوومتوورى موون وجهووة نظوورك أننووا ال زلنووا متووأثرين بنظوورة موونهج المووواد الدر 
 ترى حجم هذا التأثر، وما جوانب التطوير التي حصلت في مناهجنا المدرسية.

 
التنظيمــات "المــواد الدراســية المنفصــلة  تحســينات طــرأت علــى تصــور مــنهج

 :"المعرفية للمنهج
لقد وجه كثير من النقد إلوى مونهج مجموعوة الموواد الدراسوية المنفصولة، وظهورت 

ات التوي تورى أن هنواك محواور أخورى غيور المعرفوة ينبغوي أن يتمركوز العديد من التصور 
حولهووا الموونهج، مثوول ذلووك التصووور الووذي يوورى بووأن يتمركووز الموونهج حووول ميووول المووتعلم 
واهتماماته، وأن يرتب  بخبراته ومتطلباته. ورغم ذلك وعقب الحرب العالمية الثانية، ومع 

والغربووي، وبعوود إطووالق الووروس أول قموور  اشووتداد الحوورب البوواردة بووين المعسووكرين الشوورقي
م، ظهرت دعوات في الواليوات المتحودة األمريكيوة لمراجعوة المنواهج 1957صناعي عام 
التوي تنوتظم فوي  المنظموة، ، حيث ظهرت الحاجوة إلوى االهتموام بالمعرفوةالدراسية الحالية

بدراسوة صورة تراكيب معرفية، يختص كل منها بمجال معرفي منظم، يوتم التوصول إليهوا 
الظوووواهر المختلفوووة، واستقصوووائها. لتكوووون البدايوووة منطلقوووة مووون معالجوووة تجزئوووة المعرفوووة، 
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إن هوذه المعالجوة  والبحث عن عالقات ترب  بين مكونات المعرفة في المونهج المدرسوي.
 .والتكنولوجي بتحقيق مستويات التفوق والتميز األكاديمي ةكفيلللمعرفة 
في  معالجة قضية الفصل التعسفي للمعرفة فكان التركيز في التحسينات على 

لتظهر عدة تصورات للمنهج المدرسي، فيما عرف منهج المواد الدراسية المنفصلة، 
 :بالتنظيمات المعرفية، وهي على النحو التالي

  :منظمةالمعرفة المنهج مجاالت  -1
المنظمة تنظيم المواد الدراسية، وفقًا للتراكيب الداخلية للمعرفة يتم حيث 

Disciplines ،في مجاالت معرفية لها بنيتها المعرفية الخاصة بها، بحيث تنظم ،
مثاًل، مواد الجبر والهندسة والحساب وغيرها من فروع الرياضيات في مجال "منهج 

علوم ج الالرياضيات"، وتنظم مواد الفيزياء والكيمياء واألحياء والجيولوجيا في مجال "منه
جال مريخ والجغرافيا والتربية الوطنية وعلم االجتماع في الطبيعية"، وتنظم مواد التا

ي االستقصاء ف وفًقا الستراتيجيةهذا المنهج  كون التعلم في. وي""منهج االجتماعيات
، ليتوصل تفسيرهال في محاولة من خالل استقصاء ظواهر معينة ،التوصل إلى المعرفة

ن   بيثم إلى التعميمات التي ترب المتعلمون إلى المفاهيم التي تفسر هذه الظواهر، ومن
 .هذه المفاهيم

  :منهج المواد المترابطة -2
يووتم الوورب  بوووين  فووي هووذا الموونهج كانووت المعالجووة لتجزئووة المعرفووة أبعوود موودى، حيووث

، مون هوذه مع بقاء كول موادة لهوا كتابهوا وحصوتها ومعلمهوابطرق متعددة،  المواد الدراسية
 الطرق:
: فمووثاًل: يووتم الوورب  عووض الحقووائق والمبووادئموون خووالل بالوورب  بوويم الموضوووعات  -

بووين مووادة التوواريخ ومووادة النصوووأ واألدب، موون خووالل تنوواول أحوود النصوووأ الدبيووة 
لحدث تاريخي، ويتم الرب  بيت موادة التواريخ وعلوم االجتمواع والونفس والسياسوة، مون 
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خووووالل عوووورض حوووودث توووواريخي، ومعالجتووووه فووووي ضوووووء عواموووول اجتماعيووووة وسياسووووية 
 تفسير بعض الصراعات والحروب.ونفسية، مثل 

مثول طور  موضووع عون طريوق طور  موضووعاتها متزامنوة، ويمكن أن يتم الرب   -
 حل المعادالت في الرياضيات متزامًنا مع موضوع قوانين نيوتن في الفيزياء.

تنسوويق المعلمووين مووع بعضووهم للوورب  بووين هووذه  ويمكوون أن يووتم الوورب  عوون طريووق -
ف الواحد بينهم، أو يدّرس معلم واحد أكثر من ، كأن ينسق معلمو الصالموضوعات

 . مادة، مثل مادتي التربية اإلسالمية واللغة العربية
، بحيووث يووتم دمووج بعووض المووواد الدراسووية معووًا فووي مووادة مــنهج المــواد المندمجــة -3

 واحدة، بحيث يكون لها كتاب واحد ومعلم واحد، مثل منهج الفيزياء الحيوية، ومنهج
 …ومووونهج علووم االجتمووواع التربوووي، وموونهج علوووم الوونفس التربووووي، الكيميوواء الحيويووة، 

 إلخ.
، بحيوث يوتم دموج الموواد الدراسوية مون مجوال واحود، أو منهج المجـاالت الواسـعة -4

موون مجووالين أو أكثوور فووي مجووال واسووع حووول أفكووار عامووة، مثوول موونهج علوووم األرض 
لووم يوة، أو مونهج العوالبيةة، أو منهج الدراسات البيةية، أو مونهج الدراسوات االجتماع

 التطبيقية، أو منهج العلوم المتكاملة.
ورغووم هووذه التحسووينات، فقوود بقووي النظووام التعليمووي والمنوواهج التعليميووة، فووي دول 

. ولعول كثيرة، عربية وأجنبية، متأثرًا بدرجة كبيرة بمالمح منهج الموواد الدراسوية المنفصولة
ل، فووي واقووع الحووال، علووى مسووتوى المشووكلة الحقيقيووة هووي أن الحووديث عوون التحسووينات ظوو

 التنظير، دون أن يكون له رصيد حقيقي في الواقع الفعلي.
ونتيجة للتطور في النظرة إلى وظيفة المدرسة ودور كل من المعلم والمتعلم، فقد 

جميع الخبرات التي يكتسبها المتعلم تحت توجيه  هويرى المنهج  ر توجه جديدظه
 . والمدرسة المعلم
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 التعليمية الموجهة( ةالمفهوم الحديث )منهج الخبر المنهج في 
مع بدايوة القورن العشورين وموع ظهوور أفكوار التربيوة التقدميوة وجوه نقود شوديد إلوى 

توه، الذي يهمل ميول الموتعلم واهتماماتوه ومطالبوه وحاجا منهج المواد الدراسية المنفصلة،
ت الهائلوووة فوووي المعرفوووة يفصووول بوووين جوانوووب المعرفوووة وال يحقوووق تكامليتهوووا. وموووع التطووووراو 

ع اإلنسانية وظهور مجاالت معرفية جديدة، فإن منهج المواد الدراسية المنفصلة لم يستط
اسووتيعاب مختلووف هووذه التطووورات. ونتيجووة للتطووور فووي النظوورة إلووى وظيفووة المدرسووة ودور 
كل من المعلم والمتعلم، فقد ظهر تصور يرى المنهج بأنوه جميوع الخبورات التوي يكتسوبها 

تحوووت توجيوووه  مووون خوووالل أنشوووطة تعليميوووة، يختارهوووا المتعلموووون، ويخططوووون لهوووا موووتعلمال
وعنووووود اسوووووتعراض تعريفوووووات مووووونهج الخبووووورة التعليميوووووة الموجهوووووة، نجووووودها ضووووومن المعلوووووم. 
 : مجموعتين

 المجموعة األولى: عّرفت المنهج بأنه مجموعة من الخبرات، مثل:
 كازويووول وكامبووول  تعريوووفCaswell & Campell (1935 ،66،)  الوووذي يووورى 

 المنهج بأنه: "جميع الخبرات التي يكتسبها األطفال تحت توجيه معلميهم".
  ة لمنهج بأنه: "الخبرات التربوية التي تتيحها المدرسل (1987هندام وجابر ) تعريفو

للتالميووذ داخوول حوودودها أو خارجهووا بغيووة مسوواعدتهم علووى نمووو شخصوويتهم فووي جوانبهووا 
 هداف التعليمية ".المتعددة نموًا يتسق مع األ

 أموا توايلر Tyler (1981 ،79 ،فقود عورَّف المونهج بأنوه: "كول موا يتعلموه التالميوذ ،)
 وتقوم المدرسة بالتخطي  له وتوجيهه لبلوغ أهدافها التربوية".

 المجموعة الثانية: عّرفت المنهج بأنه مجموعة من األنشطة، مثل:
 ألبرتووي  تعريووفAlberty (1953 ،125،)  لموونهج بأنووه: "كوول األنشووطة ا الووذي يوورى

التوووي تقووودمها المدرسوووة لتالميوووذها، بموووا يحقوووق تغييووورات فوووي سووولوكهم فوووي ضووووء فلسوووفتها 
 وأهدافها".
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  سوايلور وألكسوندر  تعريوفوSayler & Alexander (1954 ،5 ،)لمونهج بأنوه: ل
 "المجموع الكلي لجهود المدرسة في تعليم أبنائها داخل أو خار  المدرسة".

 (:3نشاط )
 هناك فرق بين مفهوم الخبرة ومفهوم النشاط؟ وما هذا الفرق؟هل  -أ
وهووول هنووواك فووورق بوووين تعريوووف المووونهج المدرسوووي كمجموعوووة مووون الخبووورات وبوووين  -ب

 تعريفه كمجموعة من األنشطة؟
تشوووير التعريفوووات السوووابقة إلوووى أن موووا يتعلموووه الطلبوووة ال يقتصووور علوووى المقوووررات 

 جوانبهوووا الثالثوووة: المعرفيوووة والوجدانيوووةالدراسوووية، بووول يتعووودى ذلوووك إلوووى مختلوووف الخبووورات ب
والمهاريوووة التوووي توفرهوووا المدرسوووة، والتوووي تتوووأثر بشوووكل مباشووور أو غيووور مباشووور بمختلوووف 

موون هووذه التعريفووات  األولووى مجموعووةالعناصوور البيةووة التعليميووة. وموون الملفووت للنظوور أن 
ة، رأت الموووونهج مجموعووووة موووون األنشووووطة المخططووووة أو المجهووووودات التووووي تبووووذلها المدرسوووو

، رأت المونهج باعتبوواره مجموعووة مون الخبوورات التوي يتعلمهووا المتعلمووون  ثانيووةوالمجموعوة ال
الحقيقووة أن األنشووطة التعليميووة  األنشووطة؟والسووؤال هنووا: هوول الخبوورات جوواءت هنووا بمعنووى 

 تعنوووي صوووورة التفاعووول بوووين المعلوووم والموووتعلم والموووادة الدراسوووية وعناصووور البيةوووة التعليميوووة
 نّ إهوذه التفواعالت ونتيجتهوا فهوي الخبورات. وعلوى هوذا، سوواء قلنوا  األخرى، أموا حصويلة

ال المنهج هو مجموعة األنشطة أم مجموعة الخبرات، فإن المعنى في المحصلة واحد؛ ف
خبوورات.  ، وال يصوح أن تكووون أنشوطة فارغوة المضومون بودون أنشوطةتكوون خبورات بودون 

 و منهج النشاط.لذلك يطلق على المنهج في هذا التصور منهج الخبرة أ
ليجموع بوين  (1981)ويوونس، والناقوة، ومودكور  عبود الموجوود لذلك جاء تعريف
"مجموعووة الخبوورات واألنشووطة التووي تقوودمها  عنوودهمالمنهج فوو، مصووطلحي الخبوورة والنشوواط

 المدرسة تحت إشرافها للتالميذ بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات وتفاعلهم معها". 
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لخبووووورة بأنوووووه مجموعوووووة الخبووووورات المعرفيوووووة ويمكووووون أن يعووووورف المؤلوووووف مووووونهج ا
 والوجدانيووة والمهاريووة التووي يكتسووبها الطلبووة بتوجيووه موون المعلمووين موون خووالل التفاعوول مووع

 مجموعة من األنشطة المخط  لها والمتمركزة حول اهتمامات الطلبة وميولهم. 
 

 :المفهوم الحديث )منهج الخبرة التعليمية الموجهة(مميزات المنهج في 
ل االستعراض السابق لمفهوم المونهج كمجموعوة مون الخبورات الموجهوة، من خال 

يمكن الوقووف علوى نظورة هوذا التصوور إلوى عناصور العمليوة التعليميوة، ومون خوالل ذلوك 
 يمكن الوقوف على بعض مميزات هذا التصور:

 
لتوي الموتعلم هنوا هوو محوور العمليوة التعليميوة، فاألنشوطة والخبورات ا النظرة للمـتعلم: .1

تسووبها المتعلمووون، هووي فووي األسوواس يووتم اختيارهووا موون قبوول المتعلمووين متوافقووة مووع يك
اهتمامووواتهم وميوووولهم واحتياجووواتهم، بووول ويشوووتركون بفاعليوووة فوووي التخطوووي  ل نشوووطة 

 ا ومتفاعاًل.وتنفيذها، ولهذا كان المتعلم في هذا المنهج مشاركً 
شورفًا ماقال للمعرفوة، بول أصوبح أما المعلم فقد تعددت أدواره، فلم يعود نو النظرة للمعلم: .2

  .وموجهًا ومربياً 
و هووالكتوواب التعليمووي المصوودر الوحيوود للمعرفووة، بوول لووم يعوود  النظــرة للمــادة التعليميــة: .3

مصووووادرها. فووووالتركيز هنووووا لوووويس علووووى كميووووة المعلومووووات التووووي يحصوووول عليهووووا  أحوووود
هوا، بول المتعلمون، بل على كيفية الحصول عليها، فالمعرفة هنا ليست غاية فوي ذات

 وسيلة لحل المشكالت.
لقوود تنوعووت طوورق التوودريس واألنشووطة المخططووة والمنفووذة  النظــرة لطــرق التــدريس:    .4

فووي هووذا الموونهج؛ فلووم تعوود قاصوورة علووى طوورق التوودريس المباشوور، بوول شووملت الطوورق 
 التفاعلية، خاصة الطرق القائمة على استراتيجية حل المشكالت.
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لموونهج فووي هووذا التصووور اهتمامووه بمختلووف جوانووب موون المميووزات األساسووية ل الشــمول: .5
نمو المتعلم؛ ذلك أن الخبرة التي تشكل محور ارتكاز المنهج تشمل جوانب متعددة: 
 معرفية، ووجدانية، واجتماعية، ومهارية، وهذه الميزة أكسبت المنهج صفة الشمول.

 
  عيوب منهج الخبرة:

ن تعلووم المعرفووة إحيووث  يغفوول بعووض المعووارف التووي تحتووا  إلووى معالجووة منظمووة، .1
 يرتب  بنوعية النشاط الذي يختاره الطلبة، فهم يتعلمون ما يحتاجون من المعرفة
التي يتطلبها تنفيذ النشاط، والمعارف األخرى تؤجول إلوى حوين يوأتي نشواط آخور 

 يختاره الطلبة، يتطلب تنفيذه تعلم هذه المعارف. 
 تتابعه واستمراريته. ن اختيار األنشطة بهذا الشكل يفقد المنهجإكما  .2
 يحتا  إلى إمكانيات ومعلمين مؤهلين. و  .3
 وسيتم معالجة ذلك بالتفصيل عند الحديث عن تنظيم منهج الخبرة )منهج النشاط(. 
 
 

 (4نشاط )
 أكمل المخط  المفاهيمي اآلتي: 
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 Curriculum Systemالمنهج كنظام 
لقووود اسوووتفاد التربويوووون والمفكووورون فوووي مختلوووف المجووواالت مووون النظووورة النظاميوووة  

ل شووياء، والتووي كانووت موون أبوورز سوومات التكنولوجيووا الحديثووة، فووي تعريووف المصووطلحات 
 التربوية واالجتماعية والعلمية باعتبارها نظوام إنتوا ، وذلوك فوي ضووء موا يسومى بأسولوب

طريقووة تحليليووة . وأسوولوب تحليوول الوونظم ُيعووّرف بأنووه System Analysisتحليوول الوونظم 
منطقيووووة ونظاميووووة لوضووووع تصووووميم معووووين يصووووف نظامووووًا كوووواماًل بمووووا فووووي ذلووووك عناصووووره 

. وهووو ومكوناتووه وعالقاتووه وعملياتووه التووي تووؤدي إلووى تحقيووق أهووداف محووددة داخوول النظووام
ات اته وطبيعوة العالقوبذلك عملية عقلية تقوم على التحليل المنطقي ألجزاء النظام وعملي

القائمووة بينهووا، وذلووك بمووا يمكننووا موون التقوودم نحووو تحقيووق أهووداف النظووام، موون خووالل عموول 
 منظم ومضبوط لسير النظام في إطار النظام الكلي. 

 النظام:مفهوم 
ُيعرَّف النظام بأنه كيان متكامل أو مجموعة من العناصور والمكونوات المتداخلوة 

معووين لتحقيووق هوودف  ووفووق نسووقتكاملووة وظيفيووًا، وتعموول بانسووجام والمترابطووة تبادليووًا، والم
 Input بيانووات الموودخالت التاليووة:موون المكونووات األساسووية  ويتكووون النظوواممشووترك. 

Data والعمليووات الضوورورية لحفووا النظووام ،Processes ، مخرجووات النظووامOutput ،
  .Context، وبيةة تطبيق النظام Feedbackوالتغذية الراجعة 

 للنظام:نموذ  مبس   يما يليوف
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 نظام المنهج:
يمكووون تطبيوووق أسووولوب تحليووول الووونظم فوووي دراسوووة المووونهج، وفكووورة النظوووام التوووي توووم  

لنظوام المونهج يتمثول فوي  مهومالهودف الو توضيحها سوابقًا، لنخور  بتصوور لنظوام المونهج، 
موودارس، واسووتخدام تلووك توووفير إطووار موون العموول لتقريوور مووا ينبغووي أن يووتم تدريسووه فووي ال

القوورارات كنقوواط انطووالق لتطوووير اسووتراتيجيات التوودريس. والموونهج عنوود بوشووامب ال يعنووي 
مجوووورد المحتوووووى الدراسووووي أو الخبوووورات التعليميووووة المخططووووة، أو سلسوووولة موووون المخرجووووات 

 وفيموووا يلوووي، (1987)بوشوووامب،  التعليميوووة فحسوووب، بووول يتضووومن تلوووك األبعووواد جميعهوووا
 :جمكونات نظام المنه

 .Input Data نظام المنهج مدخالت -1
توووفر بيانووات الموودخالت معلومووات ضوورورية حووول مختلووف العواموول المووؤثرة فووي 

 والتي تعتبر ضرورية لبناء المنهج، نذكر منها:المنهج، 
 والمعتقدات الدينية. التربوية فلسفةال .1
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ة جتماعيمشكالته، وآماله، ونظمه المختلفة، وتقاليده، والقيم اال: خصائص المجتمع .2
 .والثقافية المناسبة

 .حاجاتهم، واهتماماتهم، ومطالب نموهم :خصائص المتعلمين .3
  مجاالتها.خصائص المعارف البشرية المتراكمة والمصنفة في  .4
 خبرة المدارس بشةون المنهج. .5
 .المواد المنهجية التي تنتجها الشركات التجارية .6
 ريس.نتائج البحوث التربوية في مجال المناهج وطرق التد .7

بيانووووات موووودخالت النظووووام فووووي إعطوووواء محتوووووى النظووووام وعملياتووووه  ويووووتلخص دور 
 الطاقة والحيوية الالزمة لثبات النظام واستقراره.

 .Processes المنهج عمليات نظام -2
 الالزموة لبنواء المونهج خطوواتوالاألنشطة والوظائف  عمليات نظام المنهجتمثل 

 لية:وحفظه، وتتمثل في العمليات التا تهصيانو 
اختيار بيةة تطبيق المونهج، أي تحديود المنوال العوام الوذي سووف يطبوق فيوه المونهج،  .1

هووووول سووووويطبق المووووونهج فوووووي المرحلوووووة األساسوووووية، أو المرحلوووووة الثانويوووووة، أو فوووووي بيةوووووة 
 صناعية، أو بيةة ريفية، وتحديد حدود هذه البيةات.

ام لتطووووير اختيوووار المشووواركين فوووي صوووناعة المووونهج، حيوووث يتشوووكل بدايوووة الفريوووق العووو .2
المنواهج، ويتكوون مون متخصصوين فووي المنواهج وطورق التودريس، ومتخصصوين فووي 

عة، المجاالت األكاديمية. ويمثل فيه كاستشاريين قادة الفكر والسياسة، وعلماء الشري
 وعلماء النفس، وعلماء االجتماع، وغيرهم ممن يمتلكون رؤية مؤثرة على المناهج.

األهووداف البدايووة المنطقيووة لبنوواء الموونهج، فهووي  تحديوود أهووداف الموونهج، حيووث تعتبوور .3
 تحدد كافة عناصر المنهج األخرى.
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هوووول ) اختيووووار تصووووميم الموووونهج، أي تحديوووود نوووووع التنظوووويم المنهجووووي للموووونهج، ونمطووووه .4
تمحووور حووول مشووكالت يموونهج ، أو خبوورات وأنشووطة موونهج ، أوموونهج معرفووي سوويكون 

 .(اجتماعية تهم المتعلمين
أي وضووع التفاصوويل المتعلقووة بكوول عنصوور موون عناصوور تطوووير تفاصوويل التصووميم،  .5

الموونهج، وترجمووة األطوور العامووة للموونهج، والهياكوول العامووة لمكوناتووه فووي صووورة وثيقووة 
 المنهج.

كتابوووة وثيقوووة الموووونهج، وتشووومل كتوووواب الطالوووب، ودليووول المعلووووم، والخطووووط العريضووووة  .6
 للمنهج، وأي نشرات توضيحية وإرشادية حول المنهج.

تنفيوووذ المووونهج، بموووا فوووي ذلوووك دراسوووة اإلمكانيوووات الماديوووة والبشووورية تخطوووي  إجوووراءات  .7
 المتوفرة، ووضع خط  إجرائية لوضع المنهج المطور موضع التنفيذ.

تخطووي  إجووراءات تقووويم الموونهج، وتحديوود خطووة التقووويم، وإجراءاتووه، وأدواتووه، ووضووع  .8
 آليات لجمع البيانات وتنظيمها لالستفادة منها في تطوير المنهج.

 .Outputs المنهج جات نظاممخر  -3
التغيير في اتجاهات المعلمين والمشاركين في و المنهج المخط ، وتتمثل في 

 ج.لمنهاصناعة المنهج، وزيادة معارفهم، والتزام المعلمين وقادة المدارس بتنفيذ وتقويم 
رها النظرة النظامية للمنهج تتيح فرصًا للقائمين على تخطي  المناهج وتطوي إن

مختلف العوامل المؤثرة على المنهج، والتي تتمثل بمدخالت نظام المنهج،  لمراعاة
وبقدر ضمان جودة هذه المدخالت، ووضوحها وتحديدها بصورة علمية، بقدر ما 

 .نضمن جودة عمليات المنهج، وهذا سوف يضمن لنا جودة المنهج المخط 

فرع عن النظام ومما يجدر ذكره أن نظام المنهج ال يعمل في فراغ، بل هو مت  
التربوي العام، ويتفاعل مع أنظمة أخرى كنظام التدريس، ونظام اإلدارة التعليمية، ونظام 
التكنولوجيا التربوية، وبالتالي فهو يتأثر بها ويؤثر فيها. والنظام التربوي جزء من النظام 



 اسيات المناهج التعليميةأس

 35الصفحة  

 

لوجية، المجتمعي، بما يشمله من نظم سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وإعالمية، وتكنو 
وبالتالي فالنظام التربوي يتفاعل مع هذه النظم )يؤثر ويتأثر بها(. والنظام المجتمعي 
جزء من النظام اإلقليمي، أو القومي، وهذا النظام جزء من النظام العالمي أو اإلنساني. 
وهكذا، فإن نظام المنهج لدينا يعمل في دوائر أربع: الدائرة الوطنية، والدائرة العربية، 

لدائرة اإلسالمية، والدائرة اإلنسانية، وبذلك فهو يتأثر بالعوامل المتعلقة بكل دائرة وا
)سواء ما يتعلق بالنواحي الثقافية، أو االقتصادية، أو السياسية، أو العرقية، أو الدينية، 

 أو المعرفية(.

 (:5نشاط )

 أكمل المخط  التالي لمنظومة المنهج المدرسي: 
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 مرتبطة بمفهوم المنهج: مفاهيم أخرى 
 المنهج الرسمي:

ينظر البعض إلى المنهج على أنه خطة للعمل تعد مسبقًا، وبرنامج للنشاطات، 
يرجوووى أن يوووؤدي إلوووى تحقيوووق أهوووداف معينوووة، وهوووذا موووا يظهووور للعيوووان فوووي صوووورة الوثيقوووة 
المنهجيووة التووي تصوودر عوون الجهووات الرسوومية، فيمووا يعوورف بووالمنهج الرسوومي. ويمثوول هووذه 

نظرة عدد مون المتخصصوين فوي المنواهج مون أمثوال بوول هيرسوت، ومكدونالود، وجوور  ال
 بوشامب، وهيلدا تابا، وسيلور، وغيرهم. 

المنهج بأنه: "برنامج أو خطة من األنشوطة Hirst (1974 )فقد عّرف هيرست 
وعوّرف بوشوامب ، صممت بحيث يتوصل الطلبة عن طريقها إلى غايات وأهداف معينوة"

 )وثيقة( مكتوبة تمثل خطة لتربية الطلبة أثناء وجودهم فينهج بأنه: "خطة ( الم1987)
المدرسوووة، وقووود تشووومل عنصووورًا علوووى األقووول مووون العناصووور التاليوووة: المحتووووى، األهوووداف، 

فقود Macdonald & Robert (1956 )أموا مكدونالود وروبورت المبوررات، أو التقوويم".
وكوووذلك عّرفوووت تابوووا ، ه التووودريس".عوووّرف المووونهج بأنوووه: "خطوووة للعمووول، أي خطوووة لتوجيووو

Taba (1962.المنهج بأنه يمثل خطة للتعلم ) 
ت وإذا كان المنهج يظهر لنا في صورة الوثيقة الرسمية، فهل موا ينفوذ فعواًل فوي قاعوا

 وهوذا يودعونا إلوى السوؤال: هول المونهج هوو تلوك الرسمية؟الدرس يمثل حقيقة هذه الوثيقة 
  المدرسة؟لممارسات واألنشطة التي تنفذ فعاًل في الخطة المكتوبة؟ أم هو مجموع ا

 (:6نشاط )
هل ينفذ المنهج الرسمي بحذافيره في المدارس؟ ولماذا تكون الفجوة بين ما  

ي يصدر عن الجهة الرسمية وما ينفذ فعاًل؟ وهل نحن بحاجة حقيقية لتقويم ما يجري ف
 مدارسنا؟
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 المنهج الفعلي:
رسة مموا يقووم بوه المعلموون مون ممارسوات، ومموا يتعلموه هو ما ينفذ فعاًل داخل المد

إن التمييووز بووين الموونهج كخطووة موثقووة الطلبووة موون خبوورات، ويشوواركون فيووه موون نشوواطات. 
 "الموونهج الفعلووي"، والموونهج كنشوواطات فعليووة تنفووذ فعوواًل داخوول المدرسووة "الموونهج الرسوومي"

لتمييووووز روبوووورت زايووووس لهووووو أموووور هووووام، وذلووووك ألغووووراض الدراسووووة والتقووووويم. ويبوووورز هووووذا ا
Robert S. Zais حيوث يقووول: "أن المونهج يمكوون أن يشوير إموا إلووى: خطوة مكتوبووة ،

أو الموونهج المنفووذ  ،Curriculum Documentللتوودريس، أطلووق عليهووا وثيقووة الموونهج 
 Functionary Curriculumفعاًل، أطلوق عليوه "المونهج الفعلوي" أو "المونهج الووظيفي" 

(Zais, 1976) .أمر ال يمكن إغفاله، ذلك ألن  المنهج الرسمي والفعليامل مع ن التعإ
  (.43، 1991ظروفًا كثيرة تؤثر في التطبيق العملي للوثيقة المكتوبة للمنهج )عميرة، 

 
 The Hidden Curriculum المنهج الخفي:

هنوواك جوانووب عديوودة قوود ال يتضوومنها الموونهج الرسوومي، أو حتووى الموونهج الفعلووي، 
لمووون بفاعليووة، وتشووكل هووذه الجوانووب أهميووة بالغووة. فهنوواك جوانووب ثقافيووة، ويتعلمهووا المتع

ات، بعضووووها إيجووووابي، وبعضووووها اآلخوووور يومعووووايير اجتماعيووووة، وقوووويم أيديولوجيووووة، وسوووولوك
سوولبي، قوود يتعلمهووا الطلبووة دون تخطووي  موون النظووام التعليمووي، ودون إشووراف موون المعلووم، 

مويهم مون خوالل الوتعلم بالقودوة والمالحظوة. ولكنهم يتعلمونها، ضمنيًا، مون أقورانهم أو معل
ضمنيًا، أو بشوكل خفوي تسومى المونهج الخفوي.  طلبةمجموع هذه الخبرات التي يتعلمها ال

مجموعوووة هووو: " Jacksonفووالمنهج الخفووي كمووا يعرفووه صووواحب الفكوورة فيليووب جاكسووون 
علمووون المعووايير والقوويم التووي يووتم تعلمهووا فووي الموودارس بطريقووة ضوومنية حيووث ال يووذكر الم

عن غاياتها وأهدافها أي شيء، وبالرغم من ذلك يتعلمهوا التالميوذ بطريقوة فعالوة" )عبيود، 
(. إنووووه موووون األهميووووة بمكووووان العموووول علووووى تحليوووول وفهووووم دقيقووووين 141، 1999وإبووووراهيم، 

بطريقووة خفيووة  طلبووةوكوواملين لالفتراضووات الكامنووة فووي القوويم األيديولوجيووة التووي يتعلمهووا ال
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(؛ ذلووووك أن هووووذه المعووووايير وتلووووك القوووويم التووووي 152، 1999راهيم، وضوووومنية )عبيوووود، وإبوووو
يتعلمها التالميذ ضمنيًا تندمج في ذواتهم، وتنعكس على سلوكهم في مؤسسات المجتمع 
بشكل قوي. هذا من جهة، ومن جهة أخورى، فوإن موا يتعلموه التالميوذ بهوذه الطريقوة ربموا 

، فوووي حوووين أن المووونهج التعليموووي يشوووير إلوووى الجوانوووب التوووي تتوافوووق موووع رغبووواتهم وميوووولهم
)الرسمي والفعلي( لم يهتم بها. ومن جهة ثالثة فإن ما يتعلمه التالميوذ خفيوة وبعيودًا عون 
 إشراف المدرسة أو المعلمين، قد يكون سلبيًا، وبالتالي يؤثر على المنظومة القيمية لهم.

 
 The null Curriculum: المنهج الصفري 

  فيالا الطلبة ات والعمليات العقلية التي لم يتعلمهويتمثل في المفاهيم والمهار 
لعقلية هناك كثير من أنماط التفكير والعمليات او  الخفي. وال المنهج الرسمي وال الفعلي

مها تعلي، ولم رسميذات األهمية الكبيرة في الحياة العملية، والتي لم يهتم بها المنهج ال
 ناهجعو مخططو المناهج إلى مراجعة تلك الم، أو لم يتمكنوا من تعلمها، وهذا يدطلبةال

 وتطويرها لتشمل ما هو هام وذا قيمة. 

 
 (:7نشاط )

عوووورِّف كوووواًل موووون: الموووونهج الرسووووومي، الموووونهج فعلووووي، الموووونهج الخفووووي، والمووووونهج  -1
 الصفري.

هل توجد ضرورة للدراسة التقويمية لما يحدث في الصفوف الدراسوية والمودارس،  -2
 سمي؟وما أثر ذلك على المنهج الر 

وضح أهمية تقويم ما يتعلموه الطبوة بطوريقتهم الخاصوة "المونهج الخفوي"، وموا لوم  -3
 يستطيعون تعلمه، رغم أهميته لهم في حياتهم "المنهج الصفري".
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 أكمل المخط  اآلتي: -4
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيمي لمفاهيم ذات صلة بمفهوم المنهج (: مخطط3شكل )

 خبرات منفذة فعال في
 هي المنهج المدارس

............. 
 

خبرات مخططة مكتوبة 
في وثيقة صادرة عن 

 المنهجهي  جهة رسمية
.................. 

 

مها الطلبة خبرات تعل
بطريقتهم الضمنية 

 وبشكل فعال هو المنهج
............. 

 

خبرات مهمة للطلبة 
 لكنهم لم يتعلموها

 هو المنهج
............. 
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 مفهوم المنهج في التصور اإلسالمي:

 قضايا، هي:ة ثالثعلى تحقيق  مفهوم المنهج في التصور اإلسالمي يقوم 

 :الغاية من خلق اإلنسانتحقيق  .1
م ا: "تعالى قال هللا بشموليتها، عبادة والمتمثلة في  ل ق تُ  و  نَّ  خ  نس   ال جِّ ُبُدونِّ  إِّالَّ  و اإل ِّ " لِّي ع 
 قوالً  المسلم، أمر كل يكون  أن تعني الشامل بمعناها والعبودية، .(56 الذاريات،)

: عالىت قال وجل، عز هللا لوجه خالصاً  وموتاً  حياة ،وعطاء بذالً  وسكونًا، حركة وعماًل،
تِّي إِّنَّ  ُقل  " ال  ُنُسكِّي ص  ي اي و  م ح  م م اتِّي و  ِّ  و  ال مِّ  ر بِّّ  لِلَِّّ ، ال  ال ع  بِّذ لِّك   هُ ل   رِّيك  ش   ين  تُ أُ  و   مِّر 

لُ  و أ ن ا ين   أ وَّ لِّمِّ ا ة بمعناها الشمولي تعني أيًض (. والعبودي163-162 األنعام،" )ال ُمس 
األرض، الذي يعني عمارة األرض بما شرع هللا.  في االستخالف مقتضيات تحقيق

 النمو جوانب فيه يتحقق الذي المتكامل اإلنساني النموذ  بناء يتطلب وتحقيق ذلك
  .المختلفة اإلنساني

 المتكامل: جوانب النمو اإلنسانيتحقيق  .2
 والذي يشمل مختلف جوانب النمو التالية:  
 صوويانةو  بنوواء العقوول، وتنميووة التفكيوور، أكوود اإلسووالم علووىفقوود ي والعقلووي: النمووو المعرفوو 

وحووث ، الطاقووة العقليووة وتوجيههووا نحووو التفكيوور فووي سوونن هللا فووي األرض، وآياتووه الكونيووة
وحثه  أوهام السلبية واإلتباع األعمى،ى اإلبداع والتجديد، والتحرر من اإلسالم المسلم عل
 .على التفكير الناقد

 قوود اهووتم اإلسووالم بالتنميووة الجسوومية للفوورد المسوولم، وحوورأ علووى قوووة للجسوومي: النمووو ا
الجسووووم، وسووووالمته، بوووول أكوووود علووووى العووووادات الصووووحية السووووليمة، مثوووول اسووووتخدام السووووواك، 

اول والتداوي، وتناول األطعموة الطيبوة، والنووم السوليم، والصووم، والعوادات السوليمة فوي تنو
ة، من خالل الهيةة الصوحيحة للصوالة، واأللعواب الطعام، وحث كذلك على التربية البدني

 الرياضية المناسبة.  
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  النموووو الروحوووي والوجوووداني: فقووود كووورم هللا اإلنسوووان بووونفخ الووورو  فيوووه، الووورو  التوووي هوووي
مصدر الحيواة، فوالرو  ممزوجوة فوي الونفس ومتلبسوة فيهوا. والورو  هوي وسويلتنا لالتصوال 

ل الى على طرق رعاية هذه الرو  وتوفير سوبباهلل عز وجل؛ لذلك فقد عرَّفنا سبحانه وتع
ما وااله، وغذاء الرو  القرآن الكريم، وذكر هللا و  تنميتها، وأخبرنا أن خير زاد لها التقوى،

ُنوووو ين  آم  وا والصووووالة، وفعوووول الخيوووورات والطاعووووات، وتعظوووويم شووووعائر هللا، قووووال تعووووالى: "الَّووووذِّ
ِّ أ ال   رِّ َّللاَّ ك  ةِّنُّ ُقُلوُبُهم  بِّذِّ م  ت ط  ةِّنُّ  و  م  ِّ ت ط  رِّ َّللاَّ ك  "ذ لِّوك   وقوال تعوالى: (،28" )الرعود، ل ُقُلووبُ ابِّذِّ

" )الحج،  و ى ال ُقُلوبِّ ا مِّن  ت ق  ِّ ف إِّنَّه  ائِّر  َّللاَّ ع  م  ش  م ن  ُيع ظِّّ  (.32و 
  اء، النمو االجتماعي: فقد دعا اإلسالم إلى التآلف والتعاضد، والتجمع على كلمة سو

 :في جوانب النمو االجتماعي التي أكد عليها اإلسالموتتمثل . والتعارف بين الشعوب
ام لتز األخوة، والرحمة، واإليثار، والعفو، ومراعاة حقوق اآلخرين، الجرأة في الحق، اال

 باآلداب االجتماعية، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  :والصدق،  قد أكد اإلسالم على ترسيخ معاني الحياء، والوفاء،لالنمو األخالقي

 واألمانة، والتواضع، وغير ذلك من األخالق الحميدة. 
 اإلسالمي:بمفهومها الخبرة تحقيق  .3
الخبرة في مفهوم التربية الحديثة هي حصيلة تفاعل الفرد مع البيةة، فهو يواجه موقفًا  

 مثيرًا، ويتوفر لديه الدافعية والرغبة في التفاعل معه، فيتفاعل معه، ويدرك العالقات في
الفرد اكتسب خبرة.  نّ إالموقف، ثم يعمم الموقف على مواقف مشابهة، حينها نقول 

ومصدر الخبرة في التربية الحديثة هي الذات اإلنسانية، والمجتمع البشري، فالتربية 
الحديثة ترب  األخالق والقيم المكتسبة بواقعيات الوجود، وتفاعالت اإلنسان مع غيره 

أما في التصور اإلسالمي، فالخبرة ال تقتصر على (. 36-35، 1982)الغضبان، 
الخبرة المرتبطة بواقعيات الوجود اإلنساني، وما يقره المجتمع فحسب، بل يدعو اإلسالم 
إلى التزام الخبرة بتعاليمه وأحكامه. فإذا التحمت الخبرة مع هدى هللا وأحكامه، نمت 

هذا الصدد قد تقع في وازدهرت، وإذا تعارضت معها خبت واندثرت. والخبرة في 
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إطارين: األول يتعلق بالجوانب المادية، وفي هذه الحالة ترتب  الخبرة بواقع اإلنسان 
والمجتمع، والثاني يتعلق بالجوانب الخلقية والقيمية، وفي هذه الحالة يجب أن ترتب  

، 1982الخبرة بتعاليم اإلسالم، وال تتحدد من خالل البيةة االجتماعية )الغضبان، 
38.) 

 
 ف المنهج في التصور اإلسالميي(: مكونات تعر 4شكل )        

 تعريف المنهج في التصور اإلسالمي:

فووووي ضوووووء مووووا سووووبق، وموووون أجوووول الوصووووول إلووووى مفهوووووم الموووونهج موووون وجهووووة النظوووور  
 اإلسالمية، نستعرض بداية بعض تعريفات المنهج في التصور اإلسالمي:

( المنهج في التصور اإلسالمي بأنوه: "نظوام متكامول مون 60، 2001دكور )يعرِّف م 
الحقائق والمعايير والقيم اإللهية الثابتة، والخبرات والمعارف والمهارات اإلنسانية المتغيرة 
التي تقدمها مؤسسة تربويوة إسوالمية للمتعلموين، بقصود إيصوالهم إلوى مرتبوة الكموال التوي 

مفهوم المنهج المدرسي 
من وجهة النظر 

 اإلسالمية
 يقوم على ثالثة أفكار:

 جوانب النمو المختلفة

 )تكاملية الخبرة(

مفهوم الخبرة في 
 اإلسالمي التصور

 )المادية والقيمية(

مفهوم الغاية من خلق 
 اإلنسان

 )العبودية(
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ونووون قوادرين علووى القيووام بحووق الخالفوة فووي األرض عوون طريووق هيوأهم هللا لهووا، وبووذلك يك
 اإلسهام بإيجابية، وفاعلية في عمارتها وترقية الحياة وفق منهج هللا". 

( المووووونهج فوووووي التصوووووور اإلسوووووالمي، بأنوووووه: "منظوموووووة 33، 2002ويعووووورِّف موسوووووى ) 
امل الخبوووورات التووووي تهيؤهووووا المؤسسووووة التربويووووة لتالميووووذها لمسوووواعدتهم علووووى النمووووو الشوووو

مووا ماعيووًا( بالمتكاموول المتوووازن )إيمانيووًا، وخلقيووًا، وجسووميًا، وعقليووًا، ونفسوويًا، وجنسوويًا، واجت
 يحقق خالفتهم هلل في األرض وفق هدى هللا". 

 خصائص المنهج في التصور اإلسالمي:
يتميووووز ، نوووورى أنووووه لموووونهج فووووي التصووووور اإلسووووالميل وموووون التعووووريفين السووووابقين 
  :الخصائص التاليةب
 .نهج منظومة من الخبرات المربية، الهادفة، والمستمرة، والمتكاملة، والشاملةالم -
ة بوديمنهج رباني المصدر والمنبع، ورباني الوجهة والغاية، ويؤكد على التوحيد، والع -

 .هلل
 .منهج عالمي، فهو يؤكد على الخبرات التي تصلح للناس كافة -
 .نية بكل جوانبهامنهج شامل لكل الحقائق، يخاطب الكينونة اإلنسا -
 .منهج متوازن، فهو يوازن بين مقتضيات الشريعة، ومتطلبات الحياة -
منهج إيجابي، فهو ينطلق من اإليجابية الفاعلة للخالق سبحانه في الكون، ومن  -

 .إيجابية اإلنسان المؤمن في الحياة
 .منهج واقعي يمكن تحقيقه في عالم الواقع، ويتعامل مع اإلنسان الواقعي -
فريد، فهو يؤكد على عالمية الدعوة، وإنسانيتها، ويرب  كل ذلك بتعاليم منهج  -

 اإلسالم وتقوى هللا.      
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فووي التصووور اإلسووالمي هووو  المدرسووي لموونهجل الهوودف الوورئيس أن أكوودممووا سووبق يتو   
تحقيوووق مرضووواة هللا، والقيوووام بحوووق االسوووتخالف فوووي األرض، وعموووارة األرض وفوووق مووونهج 

الخبوورات لتلووك التووي بينهووا موونهج اإلسووالم فووي مختلووف مجوواالت  يةشوومول يتأكوودهللا. كووذلك 
الحيوووووووواة: العقديووووووووة، والتشووووووووريعية، واألخالقيووووووووة، والمعرفيووووووووة، واالجتماعيووووووووة، والسياسووووووووية، 
ل إليها اإلنسان وفق المنهج العلمي الصحيح.    واالقتصادية، وتلك الخبرات التي توصَّ

مي يمكوون أن يعرفووه المؤلووف فووي ضوووء ذلووك فووإن مفهوووم الموونهج فووي التصووور اإلسووال 
 على أنه: نظام متكامل من الخبرات واألنشطة التربوية التي تخططهوا المؤسسوة التربويوة
يهم وتوفرها للطلبة، بما يحقوق لوديهم النموو المتكامول، والشوامل، والمتووازن، وبموا يحقوق فو
هللا  مرضاة هللا عز وجل، نحو تحقيق شرط االستخالف في األرض، والمتمثل في عبادة

 وعمارة األرض وفق منهج هللا.
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 اختر اإلجابة الصحيحة:
 من منطلقات منهج المواد الدراسية المنفصلة: -1

 علم محور المنهج.المت -ب   هم المواد في تنمية القدرات العقلية.     تس-أ
  .لمعرفة نتا  عمليات االستقصاءا-لمشكالت المجتمعية مركز اهتمام المنهج.  دا- 

 يؤكد منهج المواد الدراسية المنفصلة على ضرورة االهتمام بـ: -2
 يول واهتمامات المتعلمين.م -ختلف جوانب النمو.                     بم -أ
 بيقية.المواد التط -د   ت النظرية.                     الدراسا - 

 ينظم منهج المجاالت المعرفية المنظمة على حول: -3
 تمع.مشكالت المج -ب  داخلية للمعرفة المنظمة.      التراكيب ال -أ
 اجات المتعلمين.ح -ألنشطة التي تنظمها المدرسة.           دا - 

 يتميز منهج الخبرة التعليمية الموجهة بأنه يركز على: -4
 مية المعلومات.ك -رق التدريس المباشر.                  بط -أ 
 اكتساب حل المشكالت. -د                األنشطة اللفظية.         - 

 موجهة هو:التعليمية الخبرة الدور المعلم في تصور منهج  -5
 ار.      متعدد األدو  -ب         .                تناقل للمعلوما -أ 
 حور العملية التعليمية.م  -د   رفة.                       منظم للمع -  

 تمثل مدخالت نظام المنهج: -6
 صادر المنهج.م-صر المنهج.                           بعنا-أ
  جراءات لتطوير المنهج.إ -طوات بناء المنهج.                     دخ - 

 يعرف المنهج الرسمي بأنه: -7
 ثيقة المنهج المكتوبة.          و  -لنشاط المنفذ.                             با -أ
 االنشطة المصاحبة. -د                 التطبيق العملي للمنهج.   - 

 للتقويم الذاتي الفصل األول أسئلة
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 دة لها،لمعتاالمنهج الذي يبرز العالقات بين المواد الدراسية، مع الحفاظ على التقسيمات ا -8
 هو منهج:

               المندمجة.لمواد ا -ب                            المترابطة.المواد  -أ
 اسية المنفصلة.المواد الدر  -د                         الواسعة.المجاالت  - 

 أجب في نقاط عن األسئلة التالية:
وضح مفهوم المنهج في التصور اإلسالمي، مبينًا أربعة سمات يتميز بها هذا  -1

    المنهج.
فّرق بين مفهومي المنهج كمجموعة من المواد الدراسية المنفصلة، والمنهج  -2

 كخبرة تعليمية موجهة.
 مبينا أهمية هذا التصور وآثاره على المنهج.  وضح مفهوم المنهج كنظام، -3
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 ملخص الفصل األول
تناول هذا الفصل تطور مفهوم المنهج، والعوامل التي أدت إلى تطووره، وهوي التطوور  

ة المعرفي، والتطور التكنولووجي، والتطوور فوي المفواهيم االجتماعيوة، والتطوور فوي النظريو
ك ربويين في علم المناهج والبحوث التي قواموا بهوا، كول ذلوالتربوية، وظهور نخبة من الت

أدى إلى تطور مفهوم المونهج المدرسوي. وكوان أول ظهور لمفهووم المونهج كمجموعوة مون 
المواد الدراسي المنفصلة، حيث شمل الجودول المدرسوي عودة موواد دراسوية منفصولة، لكول 

اب والفيزيووواء والكيميووواء موووادة كتابهوووا ومعلمهوووا وحصوووتها، كموووواد الجبووور والهندسوووة والحسووو
قود واألحياء وغيرها. ومع بداية القرن الماضي ومع ظهور أفكوار التربيوة التقدميوة، وجوه ن

شوديد لهووذا المفهوووم، تمثوول فوي أنووه يتمحووور حووول الموادة الدراسووية، ويغفوول ميووول ومطالووب 
الموووتعلم، ويغلوووب علوووى طووورق التووودريس اإللقووواء، ويتركوووز التقوووويم علوووى قيووواس القووودرة علوووى 
التووذكر.  ليظهوور بعوود ذلووك مفهوووم جديوود، هووو الموونهج كمجموعووة موون الخبوورات التعليميووة 
الموجهة من قبل المدرسة والمعلموين، الوذي تمركوز حوول الموتعلم والخبورة والنشواط، حيوث 
 أخذ في االعتبوار ميولوه وحاجاتوه واهتماماتوه ومطالبوه. وموع هوذا التطوور فوي النظورة إلوى

المونهج فوي التصوور اإلسوالمي تميوز عون هوذه التصوورات،  مفهوم المنهج نجد أن مفهووم
رغم أنه التقى معها فوي بعوض الجوانوب التوي نظورت إلوى الموتعلم نظورة شومولية متوازنوة، 
ة، فقد تميز المنهج من وجهة النظر اإلسوالمية باهتماموه بنووعي الخبورات الماديوة والغيبيو

 طووى أهميووة خاصووة للتنميووة الروحيووةووازن بووين مطالووب الحيوواة الوودنيا والحيوواة اآلخوورة، وأع
جلها أمتزامنة مع التنمية الجسمية والعقلية، ورب  أهداف المنهج بالغاية الكبرى التي من 

خلووق اإلنسووان، واهووتم بووالخبرات التووي تحقووق النضووج المتكاموول للفوورد، وركووز علووى إيجابيووة 
 لمونهج مون وجهوةالمسلم في تفاعله موع الكوون والتعواليم اإلسوالمية. وبوذلك تميوز مفهووم ا

النظر اإلسالمية بعدة مميوزات تمثلوت فوي أنوه مونهج عوالمي، وربواني، وشوامل ومتكامول، 
 ومتوازن، وإيجابي، وفريد.
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 الفصل الثاني

 هج اأسس المن
Curriculum Foundations 

 محتويات الفصل:
 يتناول هذا الفصل الموضوعات اآلتية: 

 األساس الفلسفي للمناهج المدرسية. .1
 لثقافي االجتماعي للمناهج المدرسية.األساس ا .2
 األساس النفسي للمناهج المدرسية. .3
 األساس المعرفي للمناهج المدرسية. .4

 أهداف الفصل:
 عزيزي القارئ، بعد دراستك لهذا الفصل عليك أن تكون قادًرا على أن:

 إدراك مضامين أسس ومرتكزات المنهج المدرسي. .1
 بيعة المنهج.أسس المنهج على ط كل أساس من فهم تأثير .2
 .أسس المنهج لكل أساس من إدراك الرؤية اإلسالمية .3
 اشتقاق مجموعة معايير يجب توفرها في المنهج المدرسي في ضوء كل أساس. .4
االعتقوووواد بعظمووووة اإلسووووالم الووووذي يقوووودم لنووووا رؤيووووة واضووووحة وشوووواملة ألسووووس الموووونهج  .5

 المدرسي.
 ية على أسس إسالمية.بناء اتجاهات إيجابية نحو تبني فكرة بناء مناهجنا المدرس .6

 مراجع إضافية:
ال. (. المنهج التعليمي الفع1991سعادة، جودت أحمد، وإبراهيم، عبد هللا محمد. ) -1
 .دار عمار األردن:-. عمان1ط
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-(. أسس بناء المناهج وتنظيمها. عمان2014الوكيل، حلمي، والمفتي، محمد. ) -2
 .7دار المسيرة. ط :األردن

األنجلو صر: م-القاهرةضايا في مناهج التعليم. (. ق2003مينا، فايز مراد. ) -3
 المصرية.

-عمان. 2(. نحو صياغة إسالمية لمناهج التربية. ط1980) فرحان، إسحاق. -4
 اإلسالمية.جمعية الدراسات والبحوث األردن: 

(. أساسيات المناهج. ترجمة كاظم، أحمد خيري وعبد 1982تايلر، رالف. ) -5
 النهضة.دار مصر: -القاهرةالحميد، جابر. 

 الوسائط المساعدة:
1. http://www.slideshare.net/MagdyAly1/ss-15444247 
2. http://www.youtube.com/watch?v=9fdkjQwuUew 
3. http://www.youtube.com/watch?v=s5ysck7wsS4 
4. http://www.youtube.com/watch?v=6wxIUjKyOqo 
5. http://www.youtube.com/watch?v=SO2zFadZb98 
6. http://www.youtube.com/watch?v=5EOjkmCh910 
7. http://www.youtube.com/watch?v=zLJ2UXfyHSk 
8. http://www.youtube.com/watch?v=CRsw35Ou8tA 
9. http://www.youtube.com/watch?v=frDCSLPbYC0 
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 مقدمة
تمثل أسس المنهج المرتكزات التي يستند إليها مخططو المناهج في عملية بنواء 

بويوووووة، والمووووتعلم، والمعرفوووووة، ن أهوووووم المرتكووووزات هوووووذه هووووي الفلسووووفة التر إالموووونهج، وحيووووث 
والمجتموع، فسوويتم تناولهوا كمووا هووو معتواد فووي كتوب المنوواهج تحووت عنواوين هووي: األسوواس 
الفلسووووووفي، واألسوووووواس النفسووووووي، واألسوووووواس االجتموووووواعي والثقووووووافي، واألسوووووواس المعرفووووووي. 
وسووونتناولها بإيجووواز، وسووويكون الحوووديث هنوووا متركوووزًا علوووى طبيعوووة الووودور التوووي تلعبوووه هوووذه 

ملية بناء المنهج، والكيفية التوي يمكون أن توؤثر فيهوا، دون أن نخووض فوي األسس في ع
تفاصوويل، يمكوون أن يجوودها القووارئ فووي قووراءات أخوورى، لهووا صوولة مباشوورة بهووذه األسووس. 

 وسيعر  المؤلف على وجهة النظر اإلسالمية فيما يتعلق بهذه األسس.  
عمليووات بنوواء  يقصوود بأسووس الموونهج القوووى والعواموول األساسووية التووي تووؤثر فوويو 

الموونهج وتطووويره، وتووؤثر فووي تحديوود أهووداف الموونهج، واختيووار محتووواه وتنظيمووه، وتحديوود 
الطرق واألنشطة وأساليب التقويم المالئمة. ويشار إلى أسوس المونهج علوى أنهوا مصوادر 
الموووونهج ومحدداتووووه، وتشوووومل: األسوووواس الفلسووووفي والووووديني، األسوووواس المعرفووووي، األسوووواس 

 واألساس النفسي. االجتماعي والثقافي،
 نبذة مختصرة عن كل أساس: وفيما يلي 

 
 :المدرسية هجااألساس الفلسفي للمن

ينظوور إلووى الفلسووفة علووى أنهووا نسووق موون الفكوور ينشووأ نتيجووة البحووث عوون المعرفووة،  
(، والفلسوووفة، بغوووض النظووور عووون 69، 2003خاصوووة موووا يتعلوووق بطبيعوووة الوجوووود )مينوووا، 

ر حول ثالث قضايا: الكون، اإلنسان، والحياة.  وتوؤثصوابية رؤيتها، تقدم رؤية معرفية 
بنوواء  المعتقوودات الفلسووفية والدينيووة لواضووعي الموونهج حووول القضووايا الووثالث تووأثيرًا بالغووًا فووي

 المنهج وتحديد عناصره. 
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ثة ويمكن تلخيص االتجاهات الفلسفية التي أثرت في المناهج سلبًا أو إيجابًا في ثال
 اتجاهات رئيسة:

عرفوي، والتي تقوم علوى االهتموام بالجانوب العقلوي الم الفكرية )التقليدية(: الفلسفات -1
نها ترى بقودر موا توزداد معرفوة المتعلموين توزداد فضوائلهم، فاكتسواب المعوارف هوي إحيث 

الطريووووق الفضوووولى لبنوووواء اإلنسووووان المفكوووور. لووووذلك اهووووتم أصووووحاب هووووذه الفلسووووفات بتعلوووويم 
، ركزت المناهج على الخبرات واألنشطة النظريوةأساسيات التراث الثقافي اإلنساني، كما 

 واعتمدت على اإللقاء والحفا واالستظهار.
مين، والتي تقوم على االهتمام بميول وحاجات المتعل الفلسفات العملية )التقدمية(: -2

لدفينوة وإطالق قدراتهم وميوولهم اإلبداعيوة وتنميتهوا وتهوذيبها، واالهتموام بتحريور القودرات ا
اة، لشخصية. وتركز المناهج هنا على رب  مادة التعليم ومحتواه بمواقف الحيوإثارة نمو ا

 من خالل خبرات حقيقية أو شبه حقيقية، تقوم على حل المشكالت.
، وتقووووم علوووى تبنوووي الووودين أساسوووًا تسوووتند إليوووه المنووواهج الدراسوووية الفلســـفات الدينيـــة: -3

ى يهووا. وتركووز المنوواهج هنووا علوووتتوجووه بووه أهوودافها ومحتواهووا وأنشووطتها وأسوواليب التقووويم ف
 تطوير الفرد الصالح في دنياه وآخرته، وتركز على المعارف والخبرات واألنشطة التي ال

 تتعارض مع أحكام هللا.
وسووونقدم فيموووا يوووأتي، مثوووالين علوووى توووأثير األسووواس الفلسوووفي ومضوووامينه علوووى طبيعوووة 

ن، والنظوووورة الفلسووووفية الموووونهج المدرسووووي، وهووووذين المثووووالين همووووا: النظوووورة الفلسووووفية للنسووووا
 للمعرفة:

 المثال األول: النظرة الفلسفية إلى طبيعة اإلنسان:
إن تصورنا عن الطبيعة اإلنسانية، وفهمنا ألبعادها سوف يحدد نظرتنوا للتربيوة،  

وسوف يؤثر على رؤيتنا لطبيعوة المونهج. ويالحوا أن النظورة للطبيعوة اإلنسوانية اختلفوت 
، ونتيجوووة لهوووذا االخوووتالف اختلفوووت الووورؤى حوووول طبيعووووة بووواختالف الفلسوووفات المجتمعيوووة

 التربية، وطبيعة المنهج، وطبيعة الدور الذي يؤديه المنهج في تربية الناشةة.
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فيموا يلوي سنوضوح التبواين فوي النظورة إلوى الطبيعوة اإلنسوانية، وكيوف أثورت هووذه  
 على طبيعة المنهج: نظرةال
رائوزه تقوووده إلووى فعوول الخيوور. ويمثوول هنواك موون يوورى أن اإلنسووان خيِّّوور بطبعووه، وأن غ -1

في قوله: "أن اإلنسان خيِّّر بطبيعته  J.J. Rousseauهذه النظرة جان جاك روّسو 
ألنووه جوواء عوون طريووق خووالق الكووون، فووإذا مووا مسووته يوود البشوورية أحالتووه إلووى شووّرير". وقوود 

 تماعيوةأثرت هذه الرؤية الفلسفية على رؤيته التربوية، حيث يرى أن إصال  الحياة االج
ال يحووودث إال بتربيوووة الووونشء تربيوووة طبيعيوووة بعيووودة عووون موووؤثرات المجتموووع بشوووروره، ويووورى 
ضوورورة تجنووب الظلووم والضووغ ، لووذلك نووادى روسووو بالتربيووة الطبيعيووة، وأن يووتعلم الطفوول 

بوجهوة  Pestalozzi & Froebleعون طريوق خبرتوه.  ولقود توأثر بسوتالوزي وفروبول 
دروس األشووووياء، وتوووووفير الخبوووورات العمليووووة  نظوووور جووووان جوووواك روسووووو، حيووووث دعوووووا إلووووى

إن المناهج القائمة على هذه النظرة (. وهكذا ف18-17، 1983والطبيعية للطفل )كريم، 
 تتوويح فرصووًا عديوودة ليمووارس المتعلمووون حريوواتهم ويعبووروا عنهووا، ويحققوووا ذواتهووم، ويسووعوا

 وراء أهداف يرتضونها.
علووى األقوول يميوول إلووى فعوول الشوور،  وهنوواك موون يوورى أن اإلنسووان شووّرير بطبعووه، أو  -2

والمسوويحية األرثوذكسووية. وقوود ترسوووخت هووذه الرؤيووة فووي الفكووور  ،وهووذا مووا تبنوواه أفالطوووون 
، وتوموووووواس هووووووووبز Machiavelliالغربووووووي، ويتضووووووح هووووووذا فوووووووي كتابووووووات ماكيووووووافيللي 

Thomas Hobbes ودارون ،Darwin وفرويوود ،Freud ويوورى توموواس هوووبز .
رة، رائزه المتأصلة، كما أن رغباته شريرة أكثور مون كونهوا خيوأن اإلنسان شرِّير بطبيعة غ

شوور ولهووذا يوورى أنووه إذا مووا تركنوواه حوورًا يفعوول مووا يشوواء، فإنووه غالبووًا مووا سوويميل إلووى فعوول ال
هذا التصور فوإن المونهج سويكون محوددًا تحديودًا دقيقوًا ل(. وتبعًا 15-13، 1983)كريم، 

 لالختيوار أو للنشواط الحور، ويحكموه التسول مسبقًا، بحيث ال يترك الكثير من المجواالت 
 والقهر، وقمع نوازع الشر في المتعلم.
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ا، كما رً وهناك نظرة ثالثة تقوم على اعتبار أن اإلنسان قابل ألن يكون خيِّّرًا أو شرِّي  -3
ن يرى الفيلسوف األلماني كان  وبرتراند رسل ودوركوايم، وكموا يورى الغزالوي وابون سوينا مو

نهج فووي هووذه الحالووة سوويركز علووى الخبوورات التووي توودفع اإلنسووان إلووى المسوولمين، فووإن الموو
 (.74، 2000)مصطفى،  الخير وتبعده عن الشر

وون   ووا مِّ روى البخوواري فووي صووحيحه عوون رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسوولم أنووه قووال: م 
ووهِّ أ و  يُ  انِّ د  وِّ وور ةِّ، ف ووأ ب و اُه ُيه  ل ووى ال فِّط  ُلووودٍّ إِّالَّ ُيول ووُد ع  وور انِّ م و  ووانِّهِّ، والفطوورة هنووا هووي هِّ أ و  ُيم جِّّ ن صِّّ س 

بُِّكم  ق ووووالُ } :فطوووورة اإلسووووالم، وهووووي الفطوووورة التووووي فطوووورهم عليهووووا يوووووم قووووال ووووت  بِّوووور   {وا  ب ل ووووىأ ل س 
وقود  .وهي السالمة مون االعتقوادات الباطلوة، والقبوول للعقائود الصوحيحة [172:األعراف]

يولود علوى موا فطور عليوه  رضوي َّللّا عنهموا، قوولهم:روى عن اإلمام أحمد وابن المبارك، 
 أنوه وهذا القول ال ينافى األول، فوإن الطفول يولود سوليًما، وقود علوم َّللاّ  .من شقاوة وسعادة

وال يلووزم موون كووونهم مولووودين  .سوويكفر، فالبوود أن يصووير إلووى مووا سووبق لووه فووي أم الكتوواب
طوون لسوالم بالفعول، فوإن َّللّا أخرجنوا مون بعلى الفطرة أن يكونوا حين الوالدة معتقودين ل

حيوث بأمهاتنا ال نعلم شيًةا، ولكن سالمة القلب وقبوله وإرادته للحق، الذي هو اإلسوالم، 
ومون هنوا تبورز أهميوة  (.2004لو ترك من غير مغير، لما كان إال مسولًما )ابون تيميوة، 

 ة السوووليمة، وتعزيوووز بوووذرةالتنشوووةة االجتماعيوووة والتربيوووة المدرسوووية فوووي الحفوووا  علوووى الفطووور 
 الخير في اإلنسان، وقلع بذرة الشر.

 المثال الثاني: النظرة الفلسفية إلى طبيعة المعرفة:
تؤثر النظرة الفلسفية إلى المعرفة فوي طبيعوة المحتووى المعرفوي للمونهج وأهدافوه، 
الم فووالنظرة الفلسووفية لطبيعووة المعرفووة التووي توورى أن المعرفووة الحقووة يمكوون أن توجوود فووي عوو

الواقع والحقيقة )المعرفة نابعة من الخبرات الحسية الواقعية(، ترى أن يركز المنهج على 
األنشطة والدراسات العملية والموضوعية، وعلوى تعلوم أفكوار ومفواهيم ترتكوز علوى الخبورة 
والتجربوة. أمووا النظوورة الفلسوفية التووي توورى أن المعرفوة الحقووة ال توجوود إاّل فوي العقوول، فإنهووا 
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ن يركووووز الموووونهج علووووى الدراسووووات الرمزيووووة والمجازيووووة كووووالفن واألدب، والدراسووووات توووورى أ
 (.18، 1991الفلسفية )عميرة، 

 
 (1) نشاط

 عّرف األساس الفلسفي للمنهج. -1
راجوووع الفلسوووفات المختلفوووة، ثوووم صووونفها فوووي مجموعوووات وفوووق الرؤيوووة التوووي تراهوووا  -2

  مناسبة.
 لمنهج المدرسي.ا كمرتكز لبناء وضح أهمية الفلسفة -3
وضوووح رؤيووووة الفلسووووفات المختلفوووة )الفكريووووة، التقدميووووة، الدينيوووة( بالنسووووبة للمووووتعلم  -4

 والمنهج المدرسي.
 

 هج من منظور إسالمي:ااألساس الفلسفي للمن
إن األسوواس الفلسووفي للموونهج موون منظووور إسووالمي ينبثووق موون نظوورة اإلسووالم إلووى 

لوق ئ ثالثوة هوي: مبودأ الخالكون واإلنسان والحياة، ويمكن تحليل هذه النظرة بداللوة مبواد
، والوذي يعنوي أن ومبودأ الوحودة ، والذي يعني أن كل مخلوقات هللا خلقوت لهودف،الهادف

ا ، ويعنوي أن هنواك توازنوومبودأ التووازن  كل مخلوق يتميوز بوحدتوه وترابطوه فيموا مكوناتوه،
 .بين مكونات كل مخلوق 
 نظرة اإلسالم إلى الكون:

ا ب ي ن ُهم ا هدف، قال تعلالكون لقد خلق هللا  م  م او اتِّ و األ  ر ض  و  ن ا السَّ ل ق  م ا خ  الى: "و 
" )الووودخان :  بِّوووين  عِّ (، وكووول موووا فوووي الكوووون يسوووبح بحمووود هللا وعظمتوووه، قوووال تعوووالى: 38ال 

هِّ  ودِّ م  وبُِّّح بِّح  ءٍّ إِّالَّ ُيس  وي  ون  ش  نَّ و إِّن  مِّ ون  فِّويهِّ م  ُض و  وب ُع و األ  ر  وم او اُت السَّ بُِّّح ل ُه السَّ ل كِّون  ال  "ُتس   و 
ُفوًرا" )اإلسراء :  لِّيًما غ  ان  ح  ُهم  إِّنَُّه ك  بِّيح  ق ُهون  ت س  (، كذلك فإن هللا سخر هوذا الكوون 44ت ف 
ووم او اتِّ و األ ر ض   :لخدمووة اإلنسووان للقيووام بواجووب الخالفووة والعبوديووة هلل ل ووق  السَّ "َّللّاُ الَّووذِّي خ 
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ر   وواًء ف ووأ خ  ووم اءِّ م  وون  السَّ وورِّي  فِّووي و أ نووز ل  مِّ ر  ل ُكووُم ال ُفل ووك  لِّت ج  ووخَّ س  قووًا لَُّكووم  و  ز  وور اتِّ رِّ وون  الثَّم     بِّووهِّ مِّ
{ ار  ر  ل ُكُم األ ن ه  خَّ س  رِّهِّ و  رِّ بِّأ م  ول  32ال ب ح  ر  ل ُكوُم اللَّي  وخَّ س  آئِّب ين  و  م س  و ال ق م ر  د  ر ل ُكُم الشَّ خَّ س  { و 

{ ووار  ووا 33و النَّه  وون ُكوولِّّ م  ووان  { و آت وواُكم مِّّ نس  ُصوووه ا إِّنَّ اإلِّ ووت  َّللّاِّ ال  ُتح  م  وا  نِّع  ووأ ل ُتُموُه و إِّن ت ُعوودُّ س 
فَّاٌر}  (. 34-32{" )إبراهيم، 34ل ظ ُلوٌم ك 
ن الكون يقوم في جوهره على فكرة الوحدة التي تدل على وحدانية الخوالق، إكما 

موول متووراب . قووال وأن هووذا الكووون هووو وحوودة واحوودة بأرضووه وسوومائه، بنباتووه وأحيائووه، متكا
ان   ووم او اتِّ و األ  ر ض  ك  ووُروا أ نَّ السَّ ف  ين  ك  ل ووم  ي وور ى الَّووذِّ ت  تعووالى: "أ و  ن  ت ووا ر  ت ق  وون  ًقووا ف ف  ل ن ووا مِّ ع  ووا و ج  اُهم 

" )األنبياء،  ُنون  مِّ يٍّّ أ ف ال  ُيؤ  ءٍّ ح  ي   (. 30ال م اءِّ ُكلَّ ش 
هللا وعظمتوووه، وأنوووه  وكموووا أن الكوووون خلوووق خلقوووًا هادفوووًا يسوووبح كووول موووا فيوووه بحمووود

يعكس نظوام الوحودة بكول أجزائوه، فإنوه كوذلك مخلووق بقودر وبتووازن عجيوب. قوال تعوالى: 
لِّوويمِّ  يُر ال ع زِّيووزِّ ال ع  وودِّ ووا ذ لِّووك  ت ق  ووت ق رٍّ ل ه  وورِّي لُِّمس  ُس ت ج  ووم  تَّووى ( و  38) "و الشَّ ن ووازِّل  ح  ن اُه م  ر  وور  ق وودَّ ال ق م 

يمِّ ) ُجونِّ ال ق دِّ ال ُعر  رِّ 39ع اد  ك  ا أ ن  تُود  ي ل ه  ُس ي ن ب غِّ م  و( ال  الشَّ ور  و ال  اللَّي  وابُِّق النَّ ك  ال ق م  وارِّ ُل س  ه 
( ب ُحون  ل كٍّ ي س  ُكلٌّ فِّي ف   (.20-18، 1980( )الفرحان، 40-38( )يس، 40و 

 
 نظرة اإلسالم إلى اإلنسان:

وب ُتم  فهي نظرة متمايزة، فاهلل عوز وجول لوم يخلوق اإلنسوان عبثوا قوال تعوالى: "أ    سِّ ف ح 
" )المؤمنو  ُعون  ب ًثا و أ نَُّكم  إِّل ي ن ا ال  ُتر ج  ن اُكم  ع  ل ق  ل خلقه هللا لغاية عظيمة، ب(، 115ن، أ نَّم ا خ 

 ديةأال وهي االستخالف في األرض، ليقوم بعمارتها وإقامة دين هللا عليها، وتحقيق العبو 
 بمعناها الشمولي.

عتبوواره وحوودة واحوودة بنزعاتووه الماديووة وأشووواقه كمووا ينظوور اإلسووالم إلووى اإلنسووان با
الروحيوووة. واإلنسوووان السووووي متوووزن، ويسوووعى إلوووى التووووازن فوووي أموووور حياتوووه كلهوووا الماديوووة 

 والروحية، ليكون أهاًل لحمل األمانة. 
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 نظرة اإلسالم إلى الحياة:
فتتمثووول فوووي أن هللا خلوووق الحيووواة معبووورًا لوخووورة، وأنهوووا مخلوقوووة خلقوووًا هادفوووًا، قوووال  

نُ  س  ُكم  أ يُُّكم  أ ح  ُلو  ي اة  لِّي ب  ت  و ال ح  ل ق  ال م و  ُفووُر" )و ُهو  ال ع زِّ   ع م اًل تعالى: "الَّذِّي خ   الملوك:يُز ال غ 
ة ن الحيووواة وحووودة واحووودة، فالحيووواة اآلخووورة امتوووداد للحيووواة الووودنيا، وكوووذلك الحيووواإ(. كموووا 2

ا آت اك  َّللاَُّ  ر ة  و ال  متوازنة، قال تعالى: "و اب ت غِّ فِّيم  خِّ ار  اآل  يب ك  مِّن  ات نس  ن    الدَّ ن  صِّ سِّ ن ي ا و أ ح  لدُّ
وواد  فِّووي األ  ر ضِّ إِّنَّ َّللاَّ   وون  َّللاَُّ إِّل ي ووك  و ال  ت ب ووغِّ ال ف س  س  ووا أ ح  ووبُّ ال مُ   ال  ك م  " )ُيحِّ ين  وودِّ سِّ  القصووص:ف 

77.) 
 (2) نشاط

 وضح معالم النظرة اإلسالمية للكون. .1
 رة اإلسالمية للنسان، وما آثار ذلك على المنهج المدرسي.بماذا تميزت النظ .2
 ما أثر النظرة اإلسالمية إلى الحياة على تربية اإلنسان المسلم. .3
 وضح خصائص الفلسفة التربوية اإلسالمية. .4
 

ي للمنهج من وجهة الفلسف في ضوء األساسالمدرسية  المناهجمعايير 
 :اإلسالمية النظر

 غي أن يتوفر في المنهج المدرسي المعايير اآلتية:في ضوء ما سبق فإنه ينب 
 شخصية الخبرات التي تحقق التكامل في بناء المدرسي جميع المنهج أن يتضمن .1

 والعقلية. والمادية المتعلم من مختلف الجوانب الروحية
ان حياة اإلنس متطلبات بين الخبرات التي تحقق التكامل بين التكامل بمدخل األخذ .2
  المنهج. خبرات عند اختيار وتنظيم خرةواآل الدنيا في
 المصاحبة، والمصادر التعليمية التدريس المتنوعة، واألنشطة استخدام طرق  .3

 .بما يوفر تنوع خبرات المنهج المتاحة
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 سالمية.اإل التربية أهداف ضوء في لعملية التعلم والمنهج المستمر بالتقويم االهتمام .4
 منهج.تحقيق التكامل والتراب  في محتوى ال .5
ب تحقيق التوازن في محتوى المنهج بين المعارف الكونية والدينية، وبين الجوان .6

 المادية والروحية.  
 

 :للمناهج المدرسية األساس الثقافي االجتماعي
إن للمجتمع والثقافة توأثير كبيور علوى المونهج، باعتبواره أداتوه فوي تربيوة الناشوةة،  

قاليوود وعووادات المجتمووع، وتطلعاتووه، ومعتقداتووه فووالقيم السووائدة فووي المجتمووع، ومجموعووة ت
واهتماماتووه، وأسوواليب حياتووه، ونظمووه السياسووية واالقتصووادية، جميعهووا تووؤثر فووي تخطووي  
المووونهج، وتطوووويره، وتحديووود أهدافوووه، واختيوووار محتوووواه، وأنشوووطته وتنظيمهوووا. ويمكووون رؤيوووة 

المنتميوووة لثقافوووات توووأثير ثقافوووة المجتموووع فوووي المووونهج مووون خوووالل تنووواول المنووواهج المختلفوووة 
 مختلفة لمواضيع لها صلة بالتوجهات السياسية، أو االقتصوادية، أو األيديولوجيوة، حيوث
سنرى تباينًا واضوحًا فوي معالجوة هوذه الموضووعات مون خوالل المونهج، كموا سونرى تباينوًا 
ي في أهوداف المونهج ومحتوواه، وهوذا التبواين يعكوس األفكوار والقويم واالتجاهوات السوائدة فو

 جتمعات المختلفة. الم
وإذا كانوووت ثقافوووة المجتموووع لهوووا هوووذا التوووأثير علوووى المنووواهج التعليميوووة، فوووإن هوووذه  

 إن أي سووء فوي اختيوار"المناهج تؤثر في المقابل على بنية المجتمع وتطووره وتنميتوه. و
المووونهج أو انحوووراف فوووي تطبيقوووه، قووود يوووؤدي إلوووى كووووارث اجتماعيوووة، وإلوووى القضووواء علوووى 

مادية أو المعنوية التي تحورأ المجتمعوات علوى الحفوا  عليهوا وعلوى معظم المكاسب ال
 (. 34 ،1980الفرحان،) "استمراريتها
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 هج المدرسي:االدور االجتماعي للمن
ويمكوون تلخوويص طبيعووة الوودور االجتموواعي للموونهج موون خووالل التربيووة التعليميووة فيمووا 

 (:Saylor &Alexander, 1954, 117يلي )
 المحافظة عليها.نقل ثقافة المجتمع و  -1
 تنمية ثقافة المجتمع بما يتالءم مع أهدافه ومتطلبات استمراره. -2
 المحافظة على استمرار المجتمع كأمة مميزة لها هويتها ونظامها وكيانها. -3
 تطوير شخصية الناشةة وصقل إنسانيتها. -4
 إعداد الناشةة للحياة الراشدة التي يمارسها المجتمع ويرضى عنها. -5

عالم االجتماع الفرنسي العالقة الحميمة التي ترب   Durkheimويؤكد دوركايم 
حضير المنهج بالمجتمع بقوله: إن المهمة المركزية للتعليم، وبالتالي للمنهج، تتمثل في ت

الفرد للحياة االجتماعية الراشدة، وذلك بتطووير عودد مون الخصوائص والصوفات والقودرات 
 المجتمع، ويرى دوركايم أن من حق كول مجتموعالفكرية والخلقية والجسمية التي يتطلبها 

أن يعوووود ناشووووةته بمووووا يالئووووم قيمووووه وكفاياتووووه وعاداتووووه لضوووومان تقدمووووه واسووووتقراره )حموووودان، 
1982 ،159.) 

 
 :المدرسية هجاالثقافة والمن

تشمل ثقافة المجتمع جانبين، األول: معنوي، ويشمل: المعارف، والمهارات،  
ختلفة، الم عتقدات، واللغة والفن، وأساليب الحياة، والنظموالعادات والتقاليد، والقيم والم

نتا ، دواتها، ووسائل اإلأ... إلخ، والثاني: مادي، ويشمل: مظاهر التكنولوجيا، و 
 المعتقدات المتراب  من الكل ذلك هي ووسائل النقل، والصناعات، إلخ. فالثقافة

 في اإلنساني الفرد سلوك وعهامجم في تحكم التفكير، التي وأساليب والتقاليد واألفكار
  .االجتماعية التنشةة عملية معين أثناء مجتمع
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وتشوومل الثقافووة ثالثووة مكونووات، هووي: عموميووات الثقافووة، وتعنووي جميووع العناصوور  
التووي يشووترك فيهووا جميووع أفووراد المجتمووع الواحوود. وخصوصوويات الثقافووة، وتعنووي عناصوور 

 كانت دينية )خصوصيات دينية( كالثقافة الثقافة التي يشترك فيها مجموعة معينة، سواء
الخاصووووة بالمسوووولمين، أو عرقيووووة )خصوصوووويات عرقيووووة( كالثقافووووة الخاصووووة بووووالبيض، أو 
طبقيووووة )خصوصوووويات طبقيووووة( كالثقافووووة الخاصووووة باألغنيوووواء. وبوووودائل الثقافووووة )متغيوووورات 

 لقوىالثقافة(، وهي العناصر الوافدة من ثقافوات أخورى أو التجديودات أو المحودثات، وقود ت
 ا من ثقافة المجتمع، أو تلقى معارضة فتنبذ.قبواًل فتصبح جزءً 

ولمووا كانووت عموميووات الثقافووة تمثوول العناصوور المشووتركة لجميووع أو غالبيووة أفووراد  
المجتموووع، كوووان يجوووب علوووى المووونهج المدرسوووي أن يعكوووس عموميوووات الثقافوووة، موووع مراعووواة 

 لثقافة.الخصوصيات ومستجدات العصر بما ال يتعارض مع عموميات ا
 (2) نشاط

 وضح أهمية األساس االجتماعي الثقافي في بناء المنهج. -1
 ، وحدد عناصرها.اتك الثقافةعّرف بكلم -2
 أي عنصر من عناصر الثقافة يجب أن يعكسه المنهج المدرسي؟ ولماذا؟ -3
اشتق مجموعة معايير يجب أن تتوفر في المناهج المدرسية في ضوء مفهوم  -4

 للمنهج المدرسي.األساس االجتماعي الثقافي 
 

  معايير المناهج المدرسية في ضوء األساس الثقافي االجتماعي:
 في ضوء ما سبق، ينبغي أن يتوفر في المنهج معايير، نذكر منها:

 ه.أن يحقق المنهج الوعي لدى المتعلمين بطبيعة العصر، وطبيعة القيم التي تحكم .1
والخلقية، واالتجاهات  أن يسهم المنهج في إكساب المتعلمين القيم الدينية، .2

 اإليجابية.
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 أن يدعم المنهج التغير االجتماعي المرغوب. .3
 أن يسهم المنهج في المحافظة على الثقافة، وتنظيمها، ونقلها ل جيال. .4
 مع مراعاة خصوصياتها. الثقافة عموميات على التأكيد .5
 إذا صيلهاواالجتماعية من خالل استيعابها وتأ الثقافية للمتغيرات المنهج استجابة .6

 فائدتها. ثبتت
 القيم مثل: الثقافي، في تكوينهم والفعالة األساسية بالمبادئ تنمية المعرفة والفهم .7

 .الجماعي العمل وقيمة العمل، قيمة استجابتهم، واحترام تضب  التي واالتجاهات
 

 هج من منظور إسالمي:ااألساس الثقافي االجتماعي للمن

سالم هو التطبيع االجتماعي والتنشةة إن هدف األساس االجتماعي في اإل
االجتماعية للطالب، وإكسابهم العادات وطرق التفكير عندما تقابلهم مشكالت في 

ض، حياتهم، وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع اآلخرين، وتنمية رو  التعاون مع البع
، حمايتهاواحترام الواجب وبذل النفس رخيصة في إعالء كلمة هللا وفي سبيل العقيدة و 

 (. 2005والمساهمة في تطوير المجتمع اإلسالمي وتقدمه )الحسن، 

لقوووود عنووووي اإلسووووالم بتربيووووة اإلنسووووان وإعووووداده فووووردًا صووووالحًا وعضوووووًا نافعووووًا فووووي و 
مجتمعه، بل وفي المجتمعات اإلنسانية. فاإلسالم يتعهد الفورد منوذ خلقوه جنينوًا فوي بطون 

التأكيود علوى االلتوزام بقواعود االختيوار السوليم  أمه، بل ومنذ اختيوار أموه وأبيوه، مون خوالل
للزوا ، قال صلى هللا عليه وسلم: "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، وقال أيضًا: "تخيروا 
لوونطفكم فووإن العوورق دسوواس"، ثووم يتووواله بالرعايووة منووذ مجيةووه علووى وجووه الحيوواة، ويهيوو  لووه 

بالتكوواليف الملقوواة علووى كووواهلهم سووبل الحيوواة الكريمووة، موون خووالل التووزام اآلبوواء واألمهووات 
فيمووا يتعلووق برعايتووه، وقيووام مؤسسووات المجتمووع اإلسووالمي بتوووفير سووبل الراحووة لووه، قووال 
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صوووولى هللا عليووووه وسوووولم: "كلكووووم راعٍّ ومسووووةول عوووون رعيتووووه". ويتعهوووود اإلسووووالم موووون خووووالل 
لك أكود مؤسساته المختلفة بتوفير الحماية والرعاية والتعليم والعيش الكريم لكل أفوراده. كوذ

اإلسووووالم علووووى بنوووواء المجتمووووع المسوووولم القوووووي، اآلموووور بووووالمعروف والنوووواهي عوووون المنكوووور، 
، موووون خووووالل اعتموووواد مجموعووووة موووون قواعوووود الضووووب  المجتمووووع الووووذي يحكووووم فيووووه شوووورع هللا

 االجتماعي.
  (3نشاط )

 ي؟ما داللة اهتمام اإلسالم بتربية الفرد؟ وما أهمية ذلك بالنسبة للمنهج المدرس
 

 اإلسالمية: الثقافةو  ةلمدرسيهج ااالمن
تمثووووول الثقافوووووة اإلسوووووالمية مرتكوووووًزا مهًموووووا مووووون مرتكوووووزات المووووونهج فوووووي التصوووووور 

حيووث تعووددت الوورؤى حووول تعريفووه.  حووديًثا، اإلسووالمية الثقافووة مصووطلحاإلسووالمي. ويعوود 
 :نذكرها فيما يلي اإلسالمية، الثقافة تعريف في اتجاهات ولقد ظهرت ثالثة

ي هوي طريقووة الحيواة التوي يعيشووها المسولمون فوو اإلسوالمية الثقافووة أن يورى : األول االتجواه
واء فووي المجووال المووادي جميووع مجوواالت الحيوواة وفقووًا لوجهووة نظوور اإلسووالم وتصوووراته، سوو

تشوومل أيًضووا و ، (1993( )هنوودي، الحضووارة)والفكووري أو فووي المجووال الروحووي  (المدنيووة)
  .مشتركة واألهداف والقيم، والحضارة، والتاريخ، واللغة، الدين،ك العامة األمة مقومات
 أو الصوورفة اإلسووالمية العلوووم مجموووع تشوومل اإلسووالمية الثقافووة أن يوورى : الثوواني االتجوواه

 والحاضوووور الماضووووي فووووي بتفاعالتهووووا اإلسووووالمي، الفكوووور مقومووووات الشوووورعية التووووي تمثوووول
 (.2004العيادي، ) اإلسالمي لبناء الذات ومواجهة التحديات المعاصرة

 اإلسووالمية، العلوووم إلووى يضوواف جديوود، مجووال اإلسووالمية الثقافووة أن يوورى : الثالووث االتجوواه
معرفووة التحووديات المعاصوورة المتعلقووة بمقومووات األمووة اإلسووالمية ومقومووات الوودين يتمثوول ب

، 2013)السالوس، األشقر، غنايم، شوتيوي، وشوهوان،  موجهةو اإلسالمي بصورة مقنعة 
11.) 
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مضامين الثقافيوة واالجتماعيوة المتعلقوة باألسواس وفي ضوء ما سبق يتبين أن ال 
االجتموواعي الثقووافي للموونهج موون وجهووة النظوور اإلسووالمية يشوومل كوول مووا يتعلووق بمقّومووات 

ليب األمة اإلسالمية، وتاريخها، وحضارتها، وقيمها وأهدافها المشتركة، ومشكالتها، وأسا
 الحياة المنضبطة بتعاليم اإلسالم. 

 (2) تدريب
مناهجنووا  ومووا أهميووة أن تقوووم الثقافووة فووي التصووور اإلسووالمي. فهووومابحووث عوون م 

 الثقافة اإلسالمية. أساس مراعاة عناصر على
ونسوتطيع القووول مون خووالل مراجعوة الكثيوور مون النصوووأ الشورعية، أن اإلسووالم  

حووورأ علوووى ضوووب  الحيووواة داخووول المجتموووع المسووولم، مووون خوووالل قواعووود ووسوووائل نظموووت 
طبيعة العالقات بين مكونات المجتمع المسلم، وبينه وبوين  أسلوب الحياة فيه، ووضحت

 المجتمعات األخرى. وفيما يلي نذكر بعًضا من هذه القواعد.
 قواعد الضبط االجتماعي في المجتمع المسلم:

االجتماعي للمنهج مون وجهوة النظور اإلسوالمية فوي  قواعد الضب ويمكن تحديد  
 (53-37 ،1980الفرحان، النقاط التالية: )

الضب  االجتماعي محكومة بمجموعة ضواب  هي: القرآن الكريم، السنة  واعدإن ق .1
 النبوية المطهرة، إجماع العلماء، واالجتهاد القائم على أسس سليمة.

يني الد لقد اهتم اإلسالم بتنمية الضمير والرقابة الذاتية داخل اإلنسان، وتنمية الحس .2
ته، نًا للنظام الذي آمن به، يحرسه من شهواالمرهف في المسلم، بحيث يكون حارسًا أمي

ل   ن ع  ان  و  ن س  ن ا اإل ِّ ل ق  ل ق د  خ  س  م  ُم أو من أي انحراف من غيره قال تعالى: "و  ُس بِّهِّ ن ف  ا ُتو  ُسُه وِّ
رِّيدِّ  ب لِّ ال و  ُن أ ق ر ُب إِّل ي هِّ مِّن  ح  ن ح  يدٌ ع ن  الشِّّ ت ل قِّي انِّ ع ن  ال ي مِّينِّ و  إِّذ  ي ت ل قَّى ال مُ  (16) و   م الِّ ق عِّ

قِّيٌب ع تِّيدٌ  (17) ي هِّ ر  لٍّ إِّالَّ ل د  ا ي ل فُِّا مِّن  ق و   (.18-16(" )ق: 18) م 
اإلسالم يقوم على تدعيم الحق والقيم الصحيحة ورفض الباطل والظلم واالنحراف،  .3

وهو يربي المسلمين على رفض الخطأ ويوجب عليهم تغييره، سواء في المجاالت 
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، أو السياسية، أو االقتصادية، أو الصناعية، أو في مجاالت العلوم االجتماعية
 الطبيعية والتطبيقية، وذلك لضمان تفوق المجتمع اإلسالمي وتميزه. 

 المسةوليات التربوية في المجتمع اإلسالمي موزعة على كل من األفراد، واألسرة، .4
ة، ية، والسلطات الحاكموالمربين والمعلمين والعلماء، والمؤسسات التربوية واإلعالم

 سلم:والمجتمع بكليته، فالمسلم مطالب بالقيام بدوره االجتماعي، قال صلى هللا عليه و 
 رعيته". ومسةول عن"كلكم راعٍّ 

د فراالتعليم المتكامل بالمعنى الشامل الديني والدنيوي هو حق وواجب إلزامي على األ .5
ة تربيمن الحد األدنى من المعرفة والوأولياء األمور والمجتمع والدولة بالقدر الذي يض

 للفرد.
ت ع ا تقوم على أساسالفرد مع غيره عالقة  .6 ُنواالتعاون واالنتماء، قال تعالى:  "و  ل ى  و  ع 

و انِّ و اتَّ  ث مِّ و ال ُعد  ل ى اإل ِّ ُنوا ع  ")الما إِّنَّ َّللاَّ  وا َّللاَّ  قُ ال بِّرِّ و التَّق و ى و ال  ت ع او  ق ابِّ يُد ال عِّ دِّ  (.2:ئدة ش 
دة األسرة هي النواة األولى للرواب  االجتماعية في المجتمع، فهي قائمة على المو  .7

ُكم  أ   ل ق  ل ُكم  مِّن  أ نُفسِّ مِّن  آي اتِّهِّ أ ن  خ  و  والرحمة، قال تعالى: "و  ُكُنوا إِّل  اًجا لِّت  ز  ل  س  ع  ا و ج  ي ه 
ي اتٍّ  م ًة إِّنَّ فِّي ذ لِّك  آل  ر ح  ًة و  دَّ مٍّ ي ت ف كَّ ب ي ن ُكم  م و  اإلسالم  (، وقد حدد21م: و )الر  ن  ُرو  لِّق و 

 واجبات كل فرد فيها.حقوق و 
 المجتمع اإلسالمي مجتمع متماسك، فهو كالبنيان المرصوأ وكالجسد الواحد، ق ال   .8

 ِّ ت و ادِّّ  –يه وسلم صلى هللا عل -ر ُسوُل َّللاَّ م  و  نِّين  فِّى ت ر اُحمِّهِّ مِّ ا"ت ر ى ال ُمؤ  ت ع  م  و  م  ُطفِّ هِّ هِّ
هِّ بِّ  دِّ س  ائُِّر ج  اع ى ل ُه س  ًوا ت د  ت ك ى ُعض  دِّ إِّذ ا اش  س  ث لِّ ال ج  : 6011يث ال ُحمَّى" )حده رِّ و  السَّ ك م 

 باب األدب، صحيح البخاري(.   
 .المجتمع اإلسالمي مجتمع إنساني منظم قائم على احترام إنسانية اإلنسان .9
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 (3) نشاط
مناهجنا من وجهة النظر  ؤكد عليهايجب أن ت وعة من المعايير التياشتق مجم .1

 اإلسالمية في ضوء فهمك ل ساس االجتماعي الثقافي للمنهج في التصور اإلسالمي.
األساس االجتماعي الثقافي للمنهج في التصور التي يتضمنها جوانب البين  .2

 اإلسالمي.
 

 :المدرسية هجااألساس النفسي للمن
ول: يتعلوق بخصوائص المتعلموين ومطالوب يتعلق األساس النفسوي بمحوورين، األ

نموووووهم وحاجوووواتهم، والثوووواني: يتعلووووق بعمليووووة الووووتعلم والعواموووول المووووؤثرة فيهووووا. ويعنووووي هووووذا 
 مبوادئ األساس أن تستند المناهج الدراسية في تخطيطها وبنائها وتنفيذها وتقويمها علوى

يوووة والنفسوووية نظريوووات الوووتعلم والنمووواء، بموووا ينسوووجم موووع خصوووائص الفووورد البيولوجو  النموووو
 وسماته، ومتطلبات نموه في كل مرحلة من مراحل نموه، وقدراته، وحاجاته، وبما يتوافوق
موو مع الكيفية التي يوتعلم بهوا الفورد. ولقود كوان لنظريوات علوم نفوس النموو، التوي تناولوت ن
أثير الفرد في مراحول عموره، ونظريوات الوتعلم التوي تناولوت الكيفيوة التوي يوتعلم بهوا الفورد تو

 بير على المناهج.ك
 

 :  هج المدرسي ومبادئ النمو:االمنأوالا
يعرف النمو بأنه مجموعة التغيرات المتتابعة والتدريجية التي تسير حسب نظام  
، (188، 1991)سعادة وإبراهيم،  وتظهر في الجانب التكويني والوظيفي للفردمتكامل، 

لنمو ينبغي أن تراعى في أظهرت الدراسات النفسية أن هناك مبادئ وأسسًا عامة لو 
 (؛ )حاجو،198-188، 1991)سعادة وإبراهيم،  يأتهج وهي تتمثل فيما ياوضع المن
2013 :) 
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ينمو اإلنسان نموًا  حيث النمو عملية مستمرة في مختلف جوانب النمو: .1
 وهي ،فالتغيرات التي تحدث للفرد في حاضره لها جذورها في ماضيه ؛تدريجيًا متصالً 
 .فيما يحدث له من تغيرات في مستقبلهتؤثر بدورها 

يجب أن يهتم المنهج بجميع  النمو يشمل جميع نواحي شخصية اإلنسان: .2
د واح جوانب النمو في شخصية التلميذ باعتبارها أجزاء متكاملة بداًل من العناية بجانب

 على حساب الجوانب األخرى.
تعلق أنماطه، وهذا يأي يختلف األفراد في معدالت نموهم و  عملية النمو فردية: .3
 .في مظاهر النمو المختلفة متعلمينموجود بين الالالفردية  مبدأ الفروق ب
فالنمو الجسمي، والنمو العقلي، والنمو  جوانب النمو تؤثر في بعضها: .4

 الروحي، يؤثر كل مها في اآلخر، فال يتم أي منها بمعزل عن اآلخر.
 الحةفالبيةة الص ؛أو اجتماعية سواء أكانت بيةة طبيعية :النمو يتأثر بالبيئة .5

 .تساعد على النمو السليم
فهو يستند إلى مجموعة متفاعلة من القدرات  السلوك اإلنساني معقد: .6

واالستعدادات، ومستوى معين من النضج، ومجموعة من الدوافع الشخصية، وصفات 
ومعارف وخبرات، ويتم تشكيل شخصية الفرد، وتكوين خصائصه، بشكل أساسي في 

 حلة الطفولة.مر 
 (4نشاط )

 اقتر  على واضعي المنهج والمعلمين أنشطة تراعي الفروق الفردية. -1
وضح أهمية التأكيد في مناهج المرحلة األساسية على القيم واالتجاهات  -2

 والسلوكيات المرغوبة.
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 تطبيقات مبادئ النمو في المناهج المدرسية:
ة تطبيقات في المناهج وفي ضوء المبادئ السابقة، يمكن الوقوف على عد

( مجموعة منها 2013(؛ و)حاجو، 1991المدرسية، حيث يذكر سعادة وإبراهيم )
 نجملها فيما يلي: 

تكرار معالجة الموضوعات؛ لكن عند مستويات مختلفة ومتصاعدة من العمق  -1
ت خبرات مترابطة ومتدرجة تستند على خبرا المنهج أن يقدمو  واالتساع والكم والكيف،

 .ين السابقة وتؤدي إلى اكتساب خبرات أخرى في المستقبلالمتعلم
كذلك يجب مراعاة الفروق الفردية، من خالل تنويع أهداف المنهج؛ من حيث  -2

مستوياتها ومجاالتها، وتنويع خبرات المنهج، وتنويع أنشطته وطرق التدريس فيه، 
 بين شتركةالم النواحي من كبير قدر وتنويع األسةلة، وتنويع المعالجات. وهناك

 والتدريس العامة والمستويات الخط  وضع من مما يمكننا مرحلة؛ كل في المتعلمين
 .كجماعات إليهم

كما يجب على مخططي المناهج المدرسية تضمين المنهج خبرات تساعد على  -3
النمو المتكامل والشامل لمختلف جوانب النمو، بحيث يحتوي المنهج على خبرات 

 ة.معرفية ووجدانية ومهاري
كذلك يجب االهتمام في مناهج المرحلة األساسية بترسيخ القيم واالتجاهات  -4

 وأنماط السلوك المرغوبة؛ لما في ذلك من أثر على مستقبل حياة الفرد.
 

 :وحاجات المتعلمينهج االمنا: ثانيا 
تعرف الحاجة، في المفهوم التربوي، بأنها فجوة بين الحالة الحاضرة التي عليهوا 

يوووار ثقووافي اجتمووواعي معوووين، مثوول الحاجوووة إلوووى تعلووم آداب الطعوووام. وتعووورف المووتعلم ومع
الحاجووة، فووي المفهوووم النفسووي، علووى أنهووا توووترات معينووة تحوودث فووي الفوورد نتيجووة اخووتالل 
التوازن بين القوى الداخلية وبين الظوروف الخارجيوة، توؤدي إلوى عودم تووازن موا لوم نعمول 
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توازن، ينبغوي إشوباع حاجوات معينوة، وبهوذا على التخلص منها، وللمحافظة على حالة ال
 (.17، 1982المعنى يقابل كل إنسان حاجاته باستمرار )تايلر،

وتتضمن الحاجة جانبين مترابطين ومتكاملين هما: الجانب الشخصي، والجانب 
االجتماعي، فإشباع الفرد لحاجة مون حاجاتوه الشخصوية يوتم فوي إطوار اجتمواعي، ووفقوًا 

معوين  اداته، فمثاًل إلشباع الحاجة إلى الطعام، فإن الفرد يقوم بسلوكلتقاليد المجتمع وع
للحصووول علووى الطعووام، حيووث يووتم هووذا السوولوك فووي إطووار اجتموواعي، ووفووق نموو  معووين 

 .(64، 2014يتفق مع عادات وتقاليد المجتمع )الوكيل والمفتي، 
ت حاجوووواو  حاجووووات فسوووويولوجية، مثوووول الطعووووام، الموووواء، الجوووونس.وتشوووومل الحاجووووات: 

عقليوة، مثوول حووب االسووتطالع، الحاجووة إلووى المعرفوة، تكوووين فلسووفة عوون الحيوواة، اكتسوواب 
حاجووات اجتماعيووة، مثوول تكوووين عالقووات اجتماعيووة ناجحووة، العاطفووة، و  مهووارات التفكيوور.

حاجووات نفسووية، مثوول األموون النفسووي، االعتموواد علووى الوونفس، تحقيووق الووذات، و  االنتموواء.
 الثقة بالنفس.

سوووت منعزلوووة عووون المجتموووع والثقافوووة، فحووودود هوووذه الحاجوووات، وهوووذه الحاجوووات لي
 ات مكتسبةيوسائل إشباعها مرتبطة باألعراف والتقاليد والعادات االجتماعية، وهي سلوك

متعلموووة. وتبووورز أهميوووة الحاجوووات فوووي أنهوووا تووودفع الفووورد إلوووى القيوووام بسلسووولة مووون األنشوووطة 
 جه سلوك الفرد.المتنوعة، بهدف إشباع تلك الحاجات، فالحاجات بذلك تو 

 هج لحاجات المتعلمين:نظرة المنا
اختلفت تنظيمات المنهج من حيث اهتمامهوا بحاجوات المتعلموين، ففوي حوين لقد 

أغفلوووت تنظيموووات المووونهج المتمركوووزة حوووول المعرفوووة حاجوووات المتعلموووين سووووى موووا يتعلوووق 
ات بالووووودافع المعرفوووووي، فوووووإن التنظيموووووات المتمركوووووزة حوووووول الخبووووورة المربيوووووة اهتموووووت بحاجووووو

المتعلمووين، مثوول موونهج النشوواط وموونهج المشووروعات الووذي أعطووى اهتمامووًا ملحوظووًا لميووول 
واهتماموووات المتعلموووين، إال أن اهتماموووه بحاجوووات المتعلموووين كوووان أقووول. وقووود كوووان اهتموووام 
المنهج المحوري بحاجات المتعلمين أكبر، حيث نظمت مجموعوة مون الوحودات الدراسوية 
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حاجووووات ومشووووكالت مشووووتركة بووووين فةووووة عمريووووة موووون  فووووي إطووووار الموووونهج المحوووووري حووووول
التالميوذ، وبوين المجتمووع الوذي ينتمووون إليوه. وهكووذا نجود أن االهتمووام بحاجوات المتعلمووين 

 قد تفاوتت من منهج إلى آخر.
اهتمامات المناهج بحاجات المتعلمين في المظاهر التاليوة )الوكيول  يمكن إبرازو 
 (:70-69، 2014والمفتي، 

ام المتعلموووين للقيوووام بأنشوووطة متنوعوووة متمركوووزة حوووول حاجووواتهم إتاحوووة الفووورأ أمووو .1
المشووتركة، وتعموول علووى إشووباعها. ويمكوون أن يووتم ذلووك فووي صووورة وحوودات يكووون محورهووا 

 هذه الحاجات، أو في صورة مشروعات يختارها المتعلمون وفقًا لحاجاتهم.
االهتموووووام باألنشوووووطة الموجهوووووة الكتسووووواب مهوووووارات معينوووووة تتوافوووووق موووووع حاجوووووات  .2
 لمتعلمين.ا
االهتموووام بتكووووين عووووادات واتجاهوووات إيجابيووووة تووورتب  بممارسووووة أنشوووطة مرتبطووووة  .3

 بإشباع بعض الحاجات األساسية.
تدعيم بعض القيم التي لها عالقة بالحاجوة إلوى التقودير االجتمواعي، أو الحاجوة  .4

هم ت، وذلك من خالل إتاحة الفرصة أمام المتعلموين لتقوويم أنشوطوإبداء الرأيإلى التعبير 
 على أسس موضوعية.

تنظيم لقاءات موع أوليواء األموور لمناقشوتهم فوي أهوم حاجوات المتعلموين، وتحديود  .5
 سبل إشباعها.    

 (5) نشاط
 وضح أهمية أن تكون حاجات المتعلمين أساًسا يرتكز عليه المنهج المدرسي. 

 
 Developmental Tasks ا: المناهج ومطالب النمو:ثالثا 

لها.  والمخططين والمطورينفاهيم الهامة لواضعي المناهج مطالب النمو من الم 
وحيووووث أن لكوووول مرحلووووة خصائصووووها وتعنووووي مطالووووب النمووووو احتياجووووات اسووووتمرار النمووووو، 
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النمائيووة، فلكوول مرحلووة مطالبهووا التووي تضوومن اسووتمرار النمووو. فمووثاًل: موون خصووائص نمووو 
المشوي، فيصوبح  الطفل في نهاية السنة األولى نموو عضوالت السواقين لدرجوة تمكنوه مون

تعلووم المشووي موون مطالووب النمووو الجسوومي، الووذي يلووزم تعلمووه لضوومان اسووتمرار عضووالت 
السووواقين. ومووون خصوووائص نموووو الطفووول االجتمووواعي فوووي السووونوات األولوووى التمركوووز حوووول 
الذات، فتجده يحرأ على ممتلكاته، وخصوصياته، وفيما بعد يبدأ التمركز حول الوذات 

تحقيوووق مطلوووب نمووووو اجتمووواعي هووووو "تعلوووم الصووووداقات  يتنووواقص، وفوووي هووووذه الحالوووة يلووووزم
والعالقات مع اآلخرين"، وما لم يتحقق للطفل هوذا المطلوب فإنوه نمووه االجتمواعي سووف 

 يتأخر.
لكووووول مرحلوووووة مووووون مراحووووول النموووووو  ( أنوووووه1950) Havighurstيوووورى هافجهيرسوووووت و 

إلوووى احتياجوووات الكتسووواب معوووارف ومهوووارات وإنجوووازات وقووويم واتجاهوووات، يوووؤدي إشوووباعها 
سووعادة الفوورد، ونجاحووه فووي التكيووف مووع مجتمعووه، والوصووول إلووى إشووباع مسووتويات أعلووى 

   .منها في مراحل متقدمة
  أربعة جوانب هي:لتشمل  جوانب مطالب النمووتتعد 

مثوووول: تعلووووم المشووووي، تعلووووم الكووووالم، تعلووووم آداب الطعووووام، ، مطالووووب النمووووو الجسوووومي -
تقبووول المراهوووق صوووحية، و بنووواء اتجاهوووات  المهوووارات الجسووومية الحركيوووة الالزموووة ل لعووواب،

 الصحية.تنوع النشاط البدني، العناية و لجسمه وصفاته الجسمية، 
والمووودركات مثووول تعلوووم المهوووارات األساسوووية، تكووووين المفووواهيم العقلوووي، مطالوووب النموووو  -

لوى اكتساب المهارات العقلية، اكتساب المفاهيم التوي تسواعد عاليومية، و بالحياة  الخاصة
، ةوليات المدنيووة بنجووا ، مثوول المفوواهيم االجتماعيووة، واالقتصووادية، والسياسوويةتحموول المسوو

والعلميوووة التوووي تالئوووم العصووور الحوووديث، وتمكنوووه مووون التوافوووق موووع مجتمعوووه، تنووووع الموووادة 
الدراسوووية وطووورق تقوووديمها، حتوووى تتفوووق موووع الفوووروق الفرديوووة بوووين الطلبوووة، تووووفير الفووورأ 

 .التعليمية المتنوعة
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تمووواعي، مثووول: إنشووواء عالقوووات موووع األقوووران، تعلوووم المشووواركة فوووي مطالوووب النموووو االج -
عوداد اإلعوداد للوزوا  و الحيواة األسورية، إ ، و تحمل المسةولية، تعلم قواعود األمون والسوالمة

المراهوووق )ذكووورًا أو أنثوووى( لقبوووول دوره فوووي المجتموووع، إعوووداده لتكووووين عالقوووات ناجحوووة موووع 
سوووووة السووووولوك االجتمووووواعي الوووووذي يتسوووووم أترابوووووه و العمووووول معهوووووم، التربيوووووة الجنسوووووية، ممار 

بالمسوووةولية، اتخووواذ الخطووووات الختيوووار مهنوووة تتناسوووب موووع اسوووتعداده، والسوووير فوووي طريوووق 
 اإلعداد لاللتحاق بهذه المهنة.

 مثوول: تكوووين الضوومير والقوويم الخلقيووة والمعووايير السوولوكية، ،مطالووب النمووو االنفعووالي -
الحاضوورة والمسوووتقبلية، تعلووم ضوووب  تنميووة الخيووال لووودى األطفووال بموووا يوونفعهم فووي حيووواتهم 

يم نمو ثقة المراهق بنفسه، وشعوره بذاته وكيانه، اكتساب القو، و االنفعاالت وضب  النفس
فوي  الدينية واالجتماعية، استقالل المراهق العاطفي عن الكبار مع االعتزاز بهوم، الرغبوة

 التحرر واالستقالل واتخاذ القرارات.
 

 النمو:دور المناهج في تحقيق مطالب 
 المدرسية في تحقيق مطالب النمو لدى المتعلمين من خاللالمناهج  يتمثل دور

 االهتمام باألنشطة المختلفة، نذكر منها:
ة، ، مثل: أنشطة التمثيالت الملموسعلمتاألنشطة الحركية المناسبة لقدرات الم .1

 وأنشطة اللعب، والتمثيل ومسرحة المناهج، وأنشطة الخ .
نشطة ، مثل المناقشات والحوارات، واألالمهارات اللغوية لتنميةاألنشطة اللغوية  .2

 القصصية، وأنشطة التعبير الحر.
ة القيم واالتجاهات واألنماط السلوكيبناء تزويد المنهج بموضوعات تركز على  .3

وعمل  ، مثل أنشطة العمل التعاوني، وأنشطة تمثيل األدوار، وانشطة المحاكاة،اإليجابية
 .المشروعات
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مثل: أنشطة حل  ،العقليةالقدرات  مهارات التفكير، وتنمية ةتنمية أنشط .4
 المشكالت، والتجارب المعملية، والبحث العلمي، وحلقات المناقشة.

 أنشطة تنمية مهارات التواصل والعالقات االجتماعية وتحمل المسؤولية، مثل: .5
دمة مة البيةة وخأنشطة العمل التعاوني، وأنشطة تكوين الجمعيات الطالبية، وأنشطة خد

 المجتمع.
عن ى المتعلمين تحقيق النضج االنفعالي لدفي المنهج المدرسي  مساهمة .6

 مشاركتهم الفاعلة في مختلف األنشطة التعليمية.طريق 
 

 : المناهج وميول المتعلمين:رابعاا
 تفضوويلأو يعوورف الميوول بأنووه شووعور عنوود الفوورد يدفعووه إلووى االهتمووام بشوويء مووا، 

خوالل تفاعول الفورد موع بيةتوه إلشوباع حاجاتوه، فوالميول تعود  الميول منتتشكل . و أمر ما
ل دلوياًل علووى أنووواع الحاجووات التووي يسووعى األفووراد إلوى إشووباعها. لووذلك فووإن مووا يميووز الميووو 

 أنها مكتسبة ويمكن تعلمها، وتعديلها.
 التالميذ:موقف التربويين من ميول 

مووات المووتعلم كمركووز يتمحووور تختلووف الفلسووفات التربويووة فووي موودى تقبلهووا الهتما
يووة حولووه الموونهج، وفووي هووذا اإلطووار يوجوود اتجاهووان، اتجوواه التربيووة األساسووية، واتجوواه الترب

 التقدمية، وسنتحدث كذلك عن رأي التربية اإلسالمية في ذلك: 

 : لووم يتقبلوووا فكوورة االعتمووواد الكبيوور علووى ميووول التالميوووذأصــحاب التربيــة األساســـية -أ
رأوا التركيووووز علووووى المعرفووووة واالتجاهووووات والمهووووارات النافعووووة لهووووم لتحديوووود الغايووووات، بوووول 

للمسووتقبل، ومفيوودة لهووم كبووالغين بعوود عشوورين أو ثالثووين سوونة، أي أن التركيووز هنووا حووول 
 المعرفة واالتجاهات والمهارات النافعة للمستقبل.
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موع ، : رأوا التركيز على اهتمامات وميول التالميذ الحاضرةأنصار التربية التقدمية  -ب
، االهتمووام باكتسوواب الميووول النافعووة وتعووديل الميووول المنحرفووة. ويوورى أنصووار هووذا االتجوواه

(، أن إرغووام المتعلمووين علووى Counts & Kilpatrick)موون أمثووال كوواونتس وكلباتريووك 
 الوتعلم. وحفوزهم نحوودراسات ال يفهمونها، وال يسوتخدمونها مباشورة، تفشول فوي اسوتثارتهم 

هيةة ، من وجهة نظر التربية الحديثة، إتباع ميول الطالب، وإنما تولم تعد وظيفة التربية
الظووروف المناسوووبة أمووامهم الكتسووواب الميووول النافعوووة وتعووديل وتوجيوووه الميووول المنحرفوووة، 

ومصوودرًا واالنتفوواع بمووا قوود يكووون لووديهم موون ميووول نافعووة لتكووون محووورًا لنشوواطات الموونهج 
 غايات التربية. الشتقاق

يووورى اإلسوووالم أن اإلنسوووان عنووودما يتفاعووول موووع العلوووم، وتكوووون  :يةاإلســـالمالتربيـــة   -ت
إن اهتماماته ملتحمة موع موا يتلقواه مون الهودي القرآنوي الكوريم، والهودي النبووي الشوريف، فو
كل في ذلك الخير والنفع العظيم، وهي الضمانة األكيدة لتشكيل الميول النافعة، وعدم تش

موا بمات األفراد، ويدعو إلى رعايتها، وصقلها، باهتما يعترف اإلسالمفالميول المنحرفة. 
 ال يتعارض مع تعاليم اإلسالم، ويحقق المنفعة ل فراد والمجتمع.

 :دور المناهج المدرسية في تنمية الميول
في ضوء فهمنا للميول وأهميتها، هناك مجموعة من المعايير ينبغي توفرها في و  

 المنهج المدرسي، نذكر منها ما يلي:
التي  الحاجات تحقق إشباع تعليمية وخبرات تربوية ن المنهج مواقفأن يتضم -1

 المتعلمين. لدى صالحة تشكيل ميول تؤدي إلى
العادات  بعض تكوين إلى تؤدى اإليجابية من خالل توفير خبرات الميول تنمية -2

 .واالتجاهات المرغوبة السليمة
لمنظومة القيمية تحقيق التفاعل اإليجابي مع عناصر البيةة التعليمية وفقا ل -3

 واألخالقية واالعتقادية؛ بما يضمن تشكيل ميول إيجابية.
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التالميذ في مراحل نموهم  ميول تناسب وأنشطة تعليمية تربوية خبرات تقديم -4
 .المختلفة وبيةاتهم المتنوعة

 المنهج ونظريات التعلم المعرفية:ا: خامسا 
لودى  دة بناء األبنية العقليوةيفسر االتجاه المعرفي عملية التعلم بأنها تطوير وإعا

الموتعلم، وتطوووير التفكيور ومخططاتووه، حيوث تتطووور البنوى المعرفيووة وتوزداد بالتفاعوول مووع 
المواقووف التوووي تُووووفر للمووتعلم. كموووا إن ترميوووز المعرفووة فوووي صوووورة مخططووات، يسوووهم فوووي 
 دةإدماجها، واستخدامها. وترى النظريات المعرفية أن لكل متعلم أسلوبه وسرعته فوي إعوا

لذهنية بناء وتنظيم أبنيته المعرفية. والفروق الفردية في هذا الجانب ترجع إلى العمليات ا
 المستخدمة في المواقف التي يواجهونها، وطرقهم في معالجتها.

ومووون أبووورز النظريوووات المعرفيوووة نظريوووات كووول مووون بياجيوووه وبرونووور وأزوبووول، وقووود  
صووول الفوورد علووى المعرفووة. وفيمووا يووأتي حوواولوا اإلجابووة عوون األسووةلة المتعلقووة بأسوواليب ح

 عرضا موجزا لفكرة كل نظرية والمعايير المشتقة منها فيما يتعلق بالمناهج.
 نظرية بياجيه والمنهج: .1
على أساس أن التطور المعرفي نتيجة طبيعيوة لتفاعول الفورد موع  بياجيه تقوم نظرية 

ويخضوع لتتوابع متودر  فوي بيةته، وأن التطور المعرفي تطور كيفي فوي أسواليب التفكيور، 
مراحل معينة، وأن اكتسواب القودرات العقليوة يوتم مون خوالل سوعي الفورد نحوو التووازن بوين 
 مووا يوودرك، ومووا يواجهووه موون خبوورات، موون خووالل عمليتووين: األولووى: التمثوول )االسووتيعاب(،
وتعنوووي اسوووتيعاب خبووورات جديووودة وإدماجهوووا لتكووووين نمووووذ  عقلوووي لهوووا. هنوووا يحوووّول الفووورد 

والمدركات التي يواجهها إلى أشكال معرفية تناسوب أبنيتوه العقليوة الحاليوة لتكوون  األفكار
وتعنووي العمليووة التووي يووتم بهووا المواءمــة، قابلووة للوودمج مووع البنووى المعرفيووة لديووه. والثانيووة: 

تحويووول األبنيوووة المعرفيوووة الحاليوووة وتطويرهوووا لتتناسوووب موووع الخبووورات الجديووودة. وهوووذا يعنوووي 
وممووا ينووتج عوون  النموووذ  العقلووي للخبوورة بواسووطة خبوورات جديوودة. تعووديل وتوسوويع وتكييووف
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عمليتي التمثل والمواءمة حدوث التوازن المعرفي، حيث يتم إعادة تنظيم األبنية المعرفية 
 (:69، 1984وتوسعتها إلدما  المعارف والخبرات الجديدة )فرحان ومرعي وبلقيس، 

 نظرية بياجيه: المدرسية في ضوء المناهج معايير

 أن يتم اختيار خبرات محتوى المنهج وأن يتم تنظيمها بما يتفق مع مراحل النمو .1
 العقلي للمتعلم، بمعنى عرض الخبرات بلغة تناسب مستوى المتعلمين.

ن مأن تسهم خبرات المنهج في نمو تفكير المتعلم، بحيث يصل إلي المرحلة التالية  .2
جل له، كما إنه ال يمكن أن يؤ  هًيأمالنمو، فال يمكن أن يتعلم المتعلم موضوعا ليس 

 موضوع يستطيع المتعلم أن يتعلمه ويفهمه في الوقت الحالي.
أن تنظم خبرات محتوى المنهج بما يتفق مع المستوى التحصيلي السابق للمتعلم،  .3

تمهد ية لبحيث تقدم الخبرة الجديدة مبنية على الخبرات السابقة. وأن تعالج الخبرات الحال
 حقة.للخبرات الال

 يزيقيأن تنظم خبرات المحتوي بحيث يتم رب  المفاهيم والمبادئ المجردة بالواقع الف .4
 لها، وتقديم رؤوس الموضوعات من خالل أمثلة ملموسة. 

سات أن تنظم خبرات المحتوي بتقديم المفاهيم والمبادئ في متتابعة تبدأ من المحسو  .5
 إلى شبه المحسوسات، وتنتهي بالمجردات.

 
 نر والمنهج:نظرية برو  .2

يعّد برونر من علماء النفس المعرفيين الذين أعطوا أهمية للظروف البيةية في  
تطوير تراكيب الفرد المعرفية. وأكثر ما ركز عليه برونر في نظريته في التعلم المعرفي 

، والتي تعني الطرق التي Cognitive Representationهو التمثيالت المعرفي 
رة التي يواجهها، أو هي الطرق التي يخزن بها الفرد المعرفة التي يتمثل فيها الفرد الخب



 اسيات المناهج التعليميةأس

 75الصفحة  

 

يتعامل معها. وقد حدد برونر ثالثة أنواع من التمثيالت، والتي يمكن بواسطتها وصف 
إدراكات وخبرات الفرد، وهي: تمثيالت عملية حركية: حيث يدرك الفرد األشياء عن 

ورية وخيالية: حيث يتعلم الفرد فيها طريق التفاعل الحسي المباشر معها، وتمثيالت ص
المفاهيم عن طريق تكوين صور عقلية لها، وتمثلها بصورة شبه مجردة، بعد أن خبرها 
ماديًا في المرحلة السابقة، ثم مرحلة التمثيالت الرمزية: حيث يتعلم الفرد فيها من خالل 

يحل محل الفعل )قطامي، التمثيل الرمزي للخبرات، بعد أن تمثلها عمليًا وعقليًا، فالرمز 
1990 ،255-260.) 

إن هدف النمو المعرفي لدى برونر هو التكامول للوصوول إلوى تحقيوق مسوتويات 
ق التمثيالت الرمزية، وهي المستويات التي يستطيع فيها الفرد أن يتمثل الخبورة عون طريو

 الرمز، والكلمات، والمصطلحات. 

 ر:نظرية برونمعايير المناهج المدرسية في ضوء 

تم يج أن يرى برونر عند اختيار خبرات المنه التأكيد على البنية المعرفية للمادة: .1
ت ظرياالتركيز على البنية المعرفية األساسية للمادة الدراسية، من مفاهيم وتعميمات ون

 وقوانين؛ ذلك أن تنظيم األبنية المعرفية في نسق منطقي يجعل المعلومات المتعلمة
 أكثر قدرة على توظيفها واستخدامها في مواطن متعددة.أكثر قابلية للفهم و 

من المبادئ الهامة لنظرية برونر: "يمكن أن  التنظيم الحلزوني لمحتوى المنهج: .2
يدرس أي موضوع من أي مادة بأشكال متميزة، ذكية وأمينة ألي طالب في أي مرحلة 

قًا من هذا المبدأ، من مراحل النمو العقلي، إذا وضع بلغة يفهما ذلك الطالب"، وانطال
يقتر  برونر استخدام التنظيم الحلزوني للمنهج في تنظيم محتوى المناهج. فالمفاهيم 
ذات الطبيعة التتابعية، والتي تعّد أساسية في المادة، يمكن أن تقدم، عبر الصفوف 
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الدراسية، عند مستويات مختلفة ومتصاعدة من التجريد والتعميم، بشرط مراعاة 
 و العقلي للطالب في كل مستوى يتم تقديم المفهوم فيه.خصائص النم

 أن تنظم خبرات المحتوى، بحيث تشجع المتعلمين على استكشافها. .3
 

 نظرية أوزوبل والمنهج: .3

بناء البنية المعرفية من خالل دمج المعلومات المكتسبة  أوزوبل علىنظرية ؤكد ت 
على ند أوزوبل في نظريته في البنية المعرفية للمتعلم لتعطي معنى جديًد. ويست

 (:102، 1989المسلمات اآلتية: )بل، 

ت ، تتكون من مفاهيم ومبادئ ومهارايتفرد ببنية تنظيمية مميزة كل مجال أكاديمي .1
 ايدً تجر  وحقائق وقضايا، تنتظم بطريقة هرمية، حيث يكون في قمة الهرم المفاهيم األكثر

 األقل شمواًل.و  األكثر حسية شمواًل، وفي أدنى الهرم المفاهيم
ف كل فرد له بنية معرفية تميزه عن غيره، وفي إطار هذه البنية تجري عملية تصني .2

 المفاهيم األقل تجريدًا بواسطة المفاهيم األكثر تجريدًا.
ها نظم بهناك تشابهًا وتوازنُا بين الطريقة التي تنظم بها المعرفة، والطريقة التي ي .3

 ية.الناس المعرفة في أبنيتهم المعرف
في ضوء المسلمات السابقة يرى أوزوبل أن تنظيم محتوى المنهج يتم في ضوء  

 (:102، 1989)بل، هما مبدأين، 
تقدمي يقصد بالتمايز ال األول: التفاضل المتوالي: )التمايز التقدمي التدريجي(:

ي للمفاهيم تنظيم المحتوى، بحيث تقدم األفكار الرئيسة أواًل، ثم تتمايز باطراد ف
 تفاصيل، بحيث يتبعها المفاهيم والمبادئ األقل شمولية واألكثر محسوسية.ال
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واحدة ية الويقصد به أن يتكامل ويتوافق محتوى المادة الدراسالثاني: التوفيق التكاملي: 
مع الخبرات السابقة في نفس المادة، بحيث يمكن رؤية العالقات بين الموضوعات 

 .المختلفة في المجال المعرفي الواحد

 معايير تنظيم محتوى المنهج في ضوء نظرية أوزوبل:

قام أوزوبل بتوصيف أسلوب تنظيم محتوى المادة المبدأين السابقين وفي ضوء 
 الدراسية، وكيفية تعليمه، بحث يضمن تيسير التعلم القائم على المعنى، وفق مبدأي

فق و محتوى المنهج التفاضل المتوالي والتوفيق التكاملي، لذلك يقتر  أوزوبل أن ينظم 
 المعايير التالية:

هيم : أي ينظم بحيث تقدم األفكار والمفاأن ينظم المحتوى من العام إلى الخاص .1
ها، شمولو األكثر عمومية وشمواًل أواًل، ثم تتبعها األفكار والمفاهيم األقل في عموميتها 
التفصيلية ثم بعد ذلك تتمايز باطراد في التفاصيل والتخصيص لتصل إلى المعلومات 

 الدقيقة.
مة : أن ينظم المحتوى بحيث تتراب  موضوعاته رأسيًا بطريقة منظالتنظيم الرأسي .2

 وغير عشوائية، بمعنى أن يرتب  كل موضوع بالموضوع الذي سبق تعلمه.
ي أن : أن ينظم محتوى المنهج، بحيث يتحقق التكامل بين أجزائه. أالتنظيم األفقي .3

 .دالمبادئ فيما بينها في نفس محتوى المنهج للصف الواحتتكامل الحقائق والمفاهيم و 
 (6) نشاط
 .عند أزوبل وضح معنى التعلم اللفظي ذي المعنى -1
 وضح الفرق بين التنظيم الرأسي والتنظيم األفقي لمحتوى المنهج. -2
مع المبدأ الذي  تنظيم محتوى المنهج عند أزوبل معاييرارب  كل معيار من  -3

 يتسند إليه.
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 (  7) نشاط
، كل من االتجاه المعرفي، واالتجاه السلوكيتفسير عملية التعلم في  ابحث عن

 واالتجاه االجتماعي، واالتجاه اإلنساني.
 

 ونظرية الذكاءات المتعددة: ا: المنهجسادسا 
تعد نظريات الذكاء من النظريات سريعة التطور، وكان أبرز تطور حصل هو 

 Gardnerنظرية هو جاردنرهذه الصاحب و اقترا  نظرية الذكاءات المتعددة، 
، لكل ذكاء مناطق عصبية في الدماغ ، حيث اقتر  سبعة أنواع من الذكاءات(1983)

 تختص به. وهذه الذكاءات هي: 
تيب على تر  القدرة على التعبير عن النفس واألفكار والمواقف، والقدرة) الذكاء اللغوي -1
 (. عرض المعاني والكلماتو 
ة لمنطقيالقدرة على التعامل مع الرياضيات والمسائل ا) طقي )الرياضي(الذكاء المن-2

ل تحليالمعقدة، وهؤالء هم الطالب الذين يظهرون تفوقا في التعامل مع األرقام وتفسير و 
 (.وحل المشكالت

ر عن القدرة على استخدام الجسم استخداما ماهرا للتعبي) الذكاء الحركي الجسمي-3
 (.دد، أو القدرة على تنمية المهارات البدنية الحركيةالنفس أو تجاه هدف مح

مون القدرة على فهم وتركيب األنغام واإليقاعات، وهؤالء يفه) الذكاء الموسيقي-4
 (.أفضل من خالل الغناء واإلنشاد والترنيم والتعبير الموسيقي واآللي

 كيلها،القدرة على االستيعاب عن طريق الصور وتش) الذكاء المكاني )البصري(-5
و هن أوالقدرة على استيعاب العالم المرئي بدقة وإعادة تشكيله بصريًا ومكانيًا في الذ

 (.على الورق 
اره ويتجلى في فهم الطالب لنفسه ومشاعره وأفك) الذكاء ضمن الشخصي )التأملي(-6

 (.وقيمه الذاتية
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 رين؟القدرة على إدراك وفهم اآلخ) الذكاء بين شخصي )االجتماعي التواصلي(-7
  (.أمزجتهم وأذواقهم ورغباتهم، والقدرة على التواصل وإقامة العالقات

 مسلمات نظرية الذكاءات المتعددة:
اءات وإن كانت منفصلة عن أن هذه الذك Gardner (2000) أوضح جاردنر

 بعضها تشريحيًا إال أنه من النادر أن تعمل مستقلة، بل إنها تعمل بصورة توافقية
ها بعضًا، وأوضح ذلك من خالل مجموعة من المسلمات الخاصة منسجمة يكمل بعض

 :يمكن توضيحها فيما يلي يوالت بنظريته،
واحد أو أكثر  يكل فرد يمتلك أنماطًا متعددة من الذكاءات، ولكنه يتميز ف .1

 .منها
 .تعمل هذه الذكاءات معًا بطريقة متناغمة، ولكنها متفردة بالنسبة لكل شخص .2
 .حاالت نادرة من العباقرة أو مصابي المخ يذاته، إال فال يوجد ذكاء قائم ب .3
د استطاعة الفرد التعبير عن كل نم  من أنماط الذكاءات بأكثر من طريقة، فقب .4

 (.يجهل أحدنا القراءة )ذكاء لغوي( لكنه يجيد رواية القصص )ذكاء لغوي أيضاً 
التشجيع  يمكن تنمية كل ذكاء إلى مستوى مناسب من الكفاءة، إذا تيسر للفرد .5

 .المناسب، واإلثراء والتوجيه
وتعتبر هذه النظرية مهمة "لحل كثير من مشكالت الفروق الفردية، ورعاية 
دة التميز في مجاالت مختلفة، إضافة إلى أن استخدام الذكاءات المتعددة يسهم في زيا

 (.58، 2003التحصيل والميل نحو التعلم" )مينا، 
 اة الذكاءات المتعددة:أنشطة مقترحة في المناهج لمراع

ويمكن أن ينظم المنهج بحيث يراعي هذا التنوع في الذكاءات، فيمكن أن يكون  
 ات تنوًعا من األنشطة، كما يلي:أنماط الذكاءلكل نم  من 

من أنشطة الذكاء اللغوي: األنشطة القصصية، وأنشطة العصف الذهني،  -
 وأنشطة المناقشات.
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حوارية الجدلية األسةلة ال، فةات يصنيف فالتومن أنشطة الذكاء المنطقي:  -
 . المعالجات الحسابية والكميةوالكشفية، و 

 ومن أنشطة الذكاء المكاني البصري: التصور البصري، الرسم التخطيطي. -
األنشطة المسرحية ولعب األدوار،  أنشطة الذكاء الجسمي الحركي:ومن  -
 الحركية. تعبيراتالو 
 .يقاعات واألغاني واألناشيداإل أنشطة الذكاء الموسيقي:ومن  -
، المجموعات التعاونيةزمالء و مشاركة الاالجتماعي: أنشطة الذكاء ومن  -

عد يسا ، ويتميز هذا النشاط بأنهوالمحاكاة "محاكاة فترة تاريخية، محاكاة مواقف قصيرة"
 يف تتم يالمتعلمين على الفهم، ويجعلهم يستمتعون بالحوار والتفاعالت اإلنسانية، الت

 ناء عملية المحاكاة.أث
خلق ، و الشخصية خبرات المتعلمرب  التعلم ب الشخصي:أنشطة الذكاء ومن  -

 جلسات تحديد األهداف، كأن يطلب من، و دقائق للتفكيرانفعالية من خالل: لحظات 
 مثاًل أن يكتبوا قائمة بثالثة أشياء يجب أن يتعلموها من درس اليوم. الطلبة

 
 ر إسالمي:و نظماألساس النفسي للمنهج من 

لقد قدم اإلسالم صورة واضحة عن اإلنسان، واعتبر أن معرفوة الونفس اإلنسوانية  
ل ن وواُهم  فِّووي  م  م  و ح  ن ووا ب نِّووي آد  رَّم  وود  ك  ل ق  هووي الطريووق إلووى معرفووة هللا عووز وجووّل، قووال تعووالى: "و 

ول ن اُهم   ف ضَّ ن اُهم  مِّن  الطَّيِّّب واتِّ و  ق  ز  ر  رِّ و  ولت، ال ب رِّ و ال ب ح  وياًل" )فصِّّ ن وا ت ف ضِّ ل ق  ثِّيورٍّ مِّمَّون  خ  ل وى ك  ع 
(، وقووود حووورأ اإلسوووالم علوووى بنووواء اإلنسوووان السووووي، معترفوووًا بحاجاتوووه ومقووودرًا لهوووا، 70

ومنظمووًا لطووورق إشوووباعها دون إفوووراط أو تفوووري ، بحيوووث يتشوووكل اإلنسوووان السووووي المسوووتقر 
موون الموورء إدراك صووفات  نفسوويًا. وقوود ذهووب الغزالووي إلووى القووول بووأن معرفووة الوونفس تتطلووب
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، 1972تكوينوووه الجسووودية، وإدراك حاجاتهوووا، ومعرفوووة جووووهر روحوووه وأشوووواقها )الغزالوووي، 
23.) 
 

 طبيعة النفس اإلنسانية كما وضحها اإلسالم:
 :عقل وروح وجسد اإلنسان -1

ض، جسمًا يشده إلى األر  لقد خلق هللا اإلنسان جسمًا كثيفًا، وروحًا شفافًا،
 ،كيةسماء، جسمًا له مطالبه المادية، وروحًا لها أشواقها المالئوروحًا ترفعه إلى ال
 ومنحه عقاًل يمّيز به.

 
 : خلق اإلنسان في أحسن صورة -2

فقد كرم هللا اإلنسوان، حيوث خلقوه فوي أحسون هيةوة، وأبهوى صوورة، وفضوله علوى 
ل ن واُهم  فِّووي  م  م  و ح  ن ووا ب نِّووي آد  رَّم  وود  ك  ل ق  ر  ل ب وورِّ و  اكثيور مموون خلووق، قووال تعوالى: "و  وورِّ و  ن وواُهم ال ب ح  ق  ز 

يالً  ن ا ت ف ضِّ ل ق  مَّن  خ  ثِّيرٍّ مِّّ ل ى ك  ل ن اُهم  ع  ف ضَّ ن  الطَّيِّّب اتِّ و   .(70راء، " )اإلسمِّّ
 : ومتوازن  اإلنسان كل متكامل -3

بشوووكل متووووازن،  النموووو اإلنسووواني جوانوووبالتكامووول بوووين لقووود راعوووى مووونهج اإلسوووالم 
عوون بعضووها  ةمنفصوول تليسوو رو الووعقوول و الجسووم و الإن وبصووورة تزكووي الوونفس وتسووعدها. 

اًل ، إنه ليس جسمًا واحودًا مسوتقاًل بذاتوه ال عالقوة لوه بوالرو  أو العقول، ولويس عقوالبعض
مسوتقاًل بذاتوه ال يورتب  بجسوم أو رو ، ولويس روحوًا وحودها هائموة بوال رابو  مون عقوول أو 

لوذلك اقتضوى  (.21، 1980جسم. وإنما هو كيان واحد ممتوز  متوراب  األجوزاء )قطوب، 
يواة التوازن بين المتطلبات المادية والمتطلبات الروحيوة، وبوين متطلبوات الحاألمر تحقيق 

 الدنيا والحياة اآلخرة، وبين الدوافع والضواب .
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 : نظرة اإلسالم إلى الحاجات األساسية لإلنسان  -4
لتحقيوووق  تقووووم نظووورة اإلسوووالم إلوووى الحاجوووات اإلنسوووانية علوووى اعتبوووار أنهوووا وسوووائل

أهووووداف وغايووووات مثلوووووى، كمووووا أنووووه حوووووددها فووووي مجموووووعتين أساسووووويتين همووووا: الحاجوووووات 
ذِّي الفسوويولوجية العضوووية، والحاجووات المتعلقووة بووأمن الوونفس واسووتقرارها، قووال تعووالى: "الَّوو

" )قريش:  فٍّ و  ن ُهم  مِّن  خ  ُهم  مِّن  ُجوعٍّ و آم  ع م   (. 61 ،1980فرحان، ( )4أ ط 
مثووول حاجتوووه للزوجوووة واألوالد  لحاجوووات الماديوووة للنسوووان،لقووود اعتووورف اإلسوووالم با

، ن اإلسالم أقر بحاجات اإلنسوان غيور الماديوة، مثول: الحاجوة إلوى التفكيورإ، كما والمال
ير الحاجووة إلووى التقوودو  الحاجووة إلووى االنتموواء، الحاجووة إلووى المعرفووة،و الحاجووة إلووى األموون، و 

 .االجتماعي
 مراحل النمو: -5

مراحوول النمووو، فقوود حووددها المفهوووم اإلسووالمي فووي خمسووة  أمووا نظوورة اإلسووالم إلووى 
مراحول هوي: مرحلوة الحمول، ومرحلوة الطفولوة، ومرحلوة البلووغ، ومرحلوة الشوباب، ومرحلووة 

و ون  ال ب ع  ي وبٍّ مِّ وا النَّواُس إِّن  ُكن وُتم  فِّوي ر  ن واكُ ثِّ ف إِّنَّوالنضج. قال تعالى: "ي ا أ يُّه  ل ق  ون  تُور ابٍّ ا خ  م  مِّ
ي  ُثمَّ مِّن  ُنط   لَّق ةٍّ و غ  غ ةٍّ ُمخ  ل ق ةٍّ ُثمَّ مِّن  ُمض  لَّ ف ةٍّ ُثمَّ مِّن  ع  ُنقِّورُّ فِّوي األ   ق ةٍّ لُِّنب يِّّ رِّ ُمخ  وامِّ ن  ل ُكوم  و  ر ح 

ُلُغو  اًل ُثمَّ لِّت ب  ف  رُِّجُكم  طِّ مًّى ُثمَّ ُنخ  لٍّ ُمس  اُء إِّل ى أ ج  ا ن ش  ن ُكم  ا أ ُشدَّ م  مِّ ن ُكم  ُكم  و  مِّ فَّى و  و م ن  ُيت و  ن  م 
وي ًةا ل ومٍّ ش  ودِّ عِّ ون  ب ع  ل م  مِّ ذ لِّ ال ُعُمرِّ لِّك ي ال  ي ع  دُّ إِّل ى أ ر  ت ور ى  ُير  واو  ل ي  أل  ر ض  ه امِّ ل ن وا ع  ًة ف وإِّذ ا أ نز  وا د  ه 

" )الحوج،  ويجٍّ و  ٍّ ب هِّ ب ت  و أ ن ب ت ت  مِّن  ُكولِّّ ز  ر  ومموا يسوتنب  مون هوذه اآليوة . (5ال م اء  اه ت زَّت  و 
 (.64، 1980فرحان، نمو عند اإلنسان تتصف بالتدر  واالستمرارية )عملية ال أن

مـن منظـور فـي ضـوء األسـاس النفسـي للمـنهج  مدرسـيةمنـاهج الال معايير
 إسالمي:

 التربوية، فيشمل الخبرات الجسم ومطالب الرو ؛ يستجيب المنهج لمطلب أن .1
 متكاملة.ي صورة متوازنة و المادية والروحية، ف الجوانب لنمو الالزمة التعليمية واألنشطة
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أن يشبع المنهج التعليمي حاجات المتعلمين المشروعة من خالل أنشطة متنوعة  .2
 تلبي هذه االحتياجات.

مة أن يحقق المنهج فهما أفضل لطبيعة النفس البشرية، وعالقتها باهلل عز وجل، قائ .3
 على تحقيق العبودية الحقة هلل تعالى.

 قق مبدأ استمرارية النمو من خالل تقديم الخبراتأن ينظم محتوى المنهج بحيث يح .4
 الحالية استنادًا للخبرات السابقة، وأن تمهد لمزيد من الخبرات الالحقة.

ات أن ينظم محتوى المنهج وفقا لمبدأ التدر  في النمو بحيث يتدر  في تقديم الخبر  .5
وس من المعلوم للمجهول، ومن البسي  للمعقد، ومن السهل للصعب، ومن المحس

 للمجرد.
وعة، من خالل تقديم خبرات متنوالذكاءات المتعددة أن يراعي المنهج الفروق الفردية  .6

 لتلبية هذه الفروق. وأنشطة متنوعة واستخدام طرق تدريس
 تقديم خبرات المنهج في توقيتات مالئمة لمراحل النمو المختلفة. .7
 

 :للمنهج األساس المعرفي
مووووات المتعلقووووة بطبيعوووة المعرفووووة اإلنسووووانية يقصووود باألسوووواس المعرفووووي تلوووك المقو  

وخصائصووها ومصووادرها ومجاالتهووا، والتووي تووؤثر فووي اختيووار وتنظوويم المعرفووة المنهجيووة 
التي تمثل عنصرًا رئيسًا من عناصر المنهج. وتعتبور المعرفوة نتوا  الجهود اإلنسواني فوي 

ماعيووووة، أم محاولتووووه لتفسووووير الظووووواهر المختلفووووة، سووووواء كانووووت الظووووواهر طبيعيووووة، أم اجت
نفسووية، أم اقتصووادية، أم سياسووية، موون خووالل اسووتخدام طوورق التفكيوور المختلفووة. ولقوود موورَّ 
اإلنسوان بأنمواط ومراحول مختلفووة مون التفكيور، تراوحوت بووين التجربوة والخطوأ، والمالحظووة 
والطريقووة العلميووة فووي التفكيوور والبحووث الموونظم. ونتووا  ذلووك هووو العلووم الووذي يعوورف بأنووه 

ألفكار أو أبنية من المفاهيم، تنوتج باسوتخدام منهجيوة منظموة فوي البحوث منظومات من ا
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المووونظم واالستقصووواء، وموووا يتفووورع عنهوووا مووون طووورق بحثيوووة، وذلوووك بغووورض فهوووم الظوووواهر 
 واألحداث، والتنبؤ بها وتفسيرها.

 
 النظرة إلى المعرفة وتأثيرها على طبيعة محتوى المنهج:

ويمكون  وى ومضومون المنواهج الدراسوية،لقد أثرت النظرة إلوى المعرفوة علوى محتو 
 توضيح ذلك فيما يلي:

 النظرة البنائية والوظيفية للمعرفة: 
وأنهووا ضوورورية لبنوواء ا، المعرفووة غايووة فووي ذاتهووتوورى النظوورة البنائيووة للمعرفووة أن 

ج تمركزت المناهج الدراسية حوول المعرفوة، وظهورت منواه لذلك، القدرات العقلية وتنميتها
 عرفية. التنظيمات الم
عنودما وسويلة وليسوت النظرة الوظيفية للمعرفة فقود نظورت للمعرفوة علوى أنهوا أما 

 أصبح التركيز علىو غاية في ذاتها، وأن وظيفتها حل المشكالت التي يمر بها المتعلم، 
طريقة الحصول على المعرفة، وليس كمية المعرفة، عندها ظهرت مناهج تمركزت حول 

 علمين أو المجتمع أو بمحاور شخصية أو اجتماعية. أنشطة وخبرات ترتب  بالمت
  التوفيقية: النظرة

ينظوووور إلووووى المعرفووووة واسووووتخداماتها فووووي تخطووووي  الموووونهج نظوووورة مركبووووه موووون هنووووا 
 فوويالمووداخل البنائيووة للوونظم المعرفيووة مرغوووب فيهووا  حيووث يعتقوود بووأن السووابقتين،النظوورتين 

مهم لتوظيف  مدخل المشكالتكذلك و  .للمعرفة بشرية حاجة هناكوكذلك  ،المناهج بناء
هنووا ظهوورت منوواهج هووذه المعرفووة فووي حوول المشووكالت التووي تواجووه الفوورد والمجتمووع، موون 

 تهم المتعلمين، فيما عرف بالمنهج المحوري. يةمجتمع تتمحور حول مشكالت
 النظرة الفلسفية للمعرفة:

 للمووونهج كموووا أثووورت النظووورة الفلسوووفية إلوووى المعرفوووة فوووي طبيعوووة المحتووووى المعرفوووي 
التووي توورى أن المعرفووة الحقووة يمكوون أن توجوود فووي عووالم الواقووع وأهدافووه، فووالنظرة الفلسووفية 
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، وعلوووى تعلوووم أفكوووار شوووطة والدراسوووات العمليوووةوالحقيقوووة، تووورى أن يركوووز المووونهج علوووى األن
ومفاهيم ترتكز على الخبرة والتجربة. أما النظورة الفلسوفية التوي تورى أن المعرفوة الحقوة ال 

 في العقل، فإنها ترى أن يركز المونهج علوى الدراسوات الرمزيوة والمجازيوة كوالفن توجد إالّ 
 (.18، 1991واألدب، والدراسات الفلسفية )عميرة، 

 (8نشاط )
 .فّرق بين العلم والمعرفة .1
ما األثر المباشر على المنواهج الدراسوية للورأي الوذي يقوول إن المعرفوة غايوة فوي  .2

 ذاتها؟
لمنوواهج الدراسووية للوورأي الووذي يقووول إن المعرفووة وسوويلة مووا األثوور المباشوور علووى ا .3

 وليست غاية؟
ما األثر المباشر على المناهج الدراسية للرأي الوذي يقوول إن المعرفوة مهموة فوي  .4

 ذاتها، ومهمة كوسيلة لحل المشكالت؟
 

 معايير المناهج المدرسية في ضوء األساس المعرفي:
هج التعليميووووة مجموعووووة موووون وفووووي ضوووووء مووووا سووووبق، ينبغووووي أن يتوووووفر فووووي المنووووا 

 (:27-26، 2003المعايير، نذكر منها ما يلي )مينا، 
تنمية النظرة الكلية للمعرفة في المناهج، من خالل إبراز العالقات بين  .1

 الموضوعات.
 راء.تنمية العادات الفكرية المتصلة بالحوار، وتوفير المنال المالئم لتبادل اآل .2
حو نالتي تم التوصل إليها، ومناقشتها، والسعي اتاحة الفرصة للتأمل في المعرفة  .3

 تكوين عالقات جدية بينها.
ممارسة العمل الجماعي، سواء في صورة حوار، او عصف ذهني، أو فرق عمل،  .4

 أو بحث جماعي، ...إلخ.
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ثارة تنمية الخيال العلمي من خالل كتابة التقارير عن تغيرات في مجاالت معينة وإ .5
 أن .... ". تساؤالت عن "ماذا لو حدث

 
 األساس المعرفي للمنهج من منظور إسالمي:

 تنبثق نظرة اإلسالم إلى المعرفة من نظرته الكلية عن الكون واإلنسان والحياة. 
رق  تففالتربية اإلسالمية تنظر إلى المعرفة نظرة شمولية تنطلق من مبدأ الوحدة، فهي ال

نها بناء معرفي منظم، ومن حيث كو  بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية من حيث كونها
لَّ طريقة للتفكير والبحث، وهي كذلك من تعليم هللا عز وجل للبشرية، قال تعالى: "و   م  ع 

ل ى ال م ال ئِّك ةِّ ف ق ال  أ ن ُهم  ع  ا ُثمَّ ع ر ض  م اء ُكلَّه  م  األ س  م اء ه وؤالونِّي بِّأ  بِّةُ آد  ء إِّن ُكنُتم  س 
" )البقرة:  قِّين  ادِّ ه أي أسماء المسميات )كلها( بأن ألقى في قلب آدم، علي (،31ص 

ي( السالم، علمها )ثم عرضهم( أي المسميات )على المالئكة فقال( لهم تبكيتا )أنبةون
و أخبروني )بأسماء هؤالء( المسميات )إن كنتم صادقين( في أني ال أخلق أعلم منكم أ

 أنكم أحق بالخالفة )تفسير الجاللين(. 

لنظرة اإلسالمية إلى االهتمام بمختلف فروع التخصص التي ويمتد شمول ا
يحتاجها المجتمع اإلسالمي، وضرورة توافر القوى البشرية المؤهلة في كل ميدان، فقد 
ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن مختلف العلوم الكونية، ولقد ورد ذكر هذه 

ى عظمة الخالق عز وجل، والثاني اآليات لتحقيق هدفين أساسيين: األول للتدليل عل
للدعوة للبحث واالستكشاف. وهناك العديد من اإلشارات التي تحث اإلنسان على البحث 
والمعرفة واكتشاف مكنونات هذا الكون وأسرار هذه الحياة ليزداد معرفة وإيمانًا من 
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رعية خالل استخدام المنهج العلمي وجميع مجاالت العلوم الطبيعية واإلنسانية والش
 (.75-72، 1980)فرحان،

فاألسووواس المعرفوووي فوووي اإلسوووالم يعنوووي النظووورة اإلسوووالمية لجميوووع أنوووواع معوووارف 
 العلووم التوي يجوب أن يتعلمهوا الفورد المسوولم أو الجماعوة حسوب فائودتها ودرجوة نفعهوا لهووم

  (.2005مع عدم معارضتها للتعاليم اإلسالمية التي تنطلق منها )الحسن، 
 (9نشاط )

 قاط اهتمام اإلسالم بالمعرفة.وضح في ن -1
ت عد للقرآن الكريم وابحث عن بعض آيات القرآن الكريم التي وردت فيها إشارا -2

 للعلوم الكونية. 
 مصادر المعرفة في التصور اإلسالمي:

ينطلق التفكير في مجاالت المعرفة من وجهة النظر اإلسالمية ضمن مجالين  
المعرفة في عالم الغيب هو الوحي الذي  هما: عالم الغيب، وعالم الشهادة. ومصدر

صدر مهما أنزله هللا على الرسل واألنبياء، والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، بصفت
 خاتم الرساالت السماوية التي لم ينلها التحريف والتغيير. 

أما مصدر المعرفة في عالم الشهادة فأدواته الحواس وامتداداتها، والعقل،  
ر   والتجريب، ع  و ال ب ص  م  ل ٌم إِّنَّ السَّ ا ل ي س  ل ك  بِّهِّ عِّ ُف م  واالستبصار، قال تعالى: "و ال  ت ق 

ُةواًل" )اإلسراء:  ان  ع ن ُه م س  ل ةِّك  ك  (، فالحواس والعقل يعتبران األدوات 36و ال ُفؤ اد  ُكلُّ ُأو 
دام الحواس أو األساسية في التوصل إلى المعرفة، وأما التجريب فهو مزيج من استخ

امتداداتها في المالحظة والقياس واستخدام العقل في عمل الفرضيات واستخالأ 
النتائج وتحليلها، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بو "البصر". ونتيجة تفاعل المعرفة 
الحسية والعقلية قد يصل اإلنسان أحيانًا إلى حالة من التهيؤ الذهني والنفسي، توصله 

رعة وفعالية إلى المعرفة، وبصورة تتخطى الطريقة العلمية الرتيبة إلى بعض مباشرة وبس
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األمور المعقدة، أو النتائج التي تنطبق على عموميات كثيرة، وهذا ما يسمى 
ُف م ا ل ي س   باالستبصار، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بو " الفؤاد "، قال تعالى: " و ال  ت ق 

ل ٌم إِّنَّ  ُةواًل" )اإلسراء: ل ك  بِّهِّ عِّ ن ُه م س  ان  ع  ل ةِّك  ك  ر  و ال ُفؤ اد  ُكلُّ ُأو  ع  و ال ب ص  م  ( 36السَّ
 (.77-76، 1980)فرحان،

 طبيعة المعرفة من منظور إسالمي:
يمكن الوقوف على عدد من خصائص المعرفة من منظور إسالمي، نذكرها فيما  
 يلي:

 لقوود أودع هللانســان الكتشــافها: المعرفــة موجــودة فــي أصــل الكــون  هللا يوفــق اإل  .1
ذنوه الحقائق العلمية في هذا الكون، وزود اإلنسوان بوأدوات البحوث واإلدراك الكتشوافها، بإ
وور ج   َّللّاُ أ خ  وون تعووالى وتوفيقووه، لينتفووع بهووا ويعموور األرض موون خاللهووا. قووال تعووالى: "و  ُكم مِّّ

ووول   ع  وووي ةًا و ج  ل ُموووون  ش  ووواتُِّكم  ال  ت ع  ع  و األ  ُبُطووونِّ ُأمَّه  وووم  وووار  ل ُكووُم ال سَّ ة  و  ب ص  ةِّووود  " ل  األ ف  وووُكُرون  لَُّكوووم  ت ش  ع 
ووووار  و األ  ف  78)النحوووول:  ع  و األ  ب ص  ووووم  ووووأ  ل ُكووووُم السَّ ُهووووو  الَّووووذِّي أ نش  لِّوووو(، "و  ة  ق  ووووةِّوووود  ووووا ت ش  " ياًل مَّ ُكُرون 

 (.78)المؤمنون: 
ــة:  .2 ــة المعرف ة ا الكونيووة والشوورعيفاإلسووالم ينظوور إلووى حقووائق المعرفووة بنوعيهوو تكاملي

نظرة تكامليوة، حيوث أنوه ال تعوارض بينهموا، وموا قود يظهور أنوه تعوارض؛ إنموا هوو نتيجوة 
(، وموون 87، 2002سوووء فهووم اإلنسووان للحقووائق الكونيووة أو الحقووائق الشوورعية )موسووى، 

الفلك و دالئل فهم المسلمين األوائل لتكاملية المعرفة أن العالم منهم كان عالمًا في الطب 
 رياضيات والشريعة، أو عالمًا في الشريعة وعلوم أخرى. وال
ها فالمعرفة اإلنسانية تتسع حدودالمعرفة اإلنسانية متطورة وليست منتهية:  .3

 لتشمل كل المستجدات والمكتشفات عبر العصور، وهي مفتوحة أمام اإلنسان.
قوووود فالمعرفوووة الحقوووة ت المعرفـــة ليســـت منعزلـــة عـــن جوانبهـــا الوجدانيـــة والخلقيـــة: .4

ل ومِّ  وُخون  فِّوي ال عِّ اإلنسان لليمان باهلل، والخشية منه، واإلنابة إليه. قال تعالى: "لَّووكِّنِّ الرَّاسِّ
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تُوو وال ة  و ال ُمؤ  وين  الصَّ لِّوك  و ال ُمقِّيمِّ ون ق ب  وا ُأنوزِّل  مِّ م  وا ُأنوزِّل  إِّل يوك  و  ُنوون  بِّم  مِّ ُنوون  ُيؤ  مِّ ون ُهم  و ال ُمؤ  ون  مِّ
ُنوو مِّ وواة  و ال ُمؤ  يمووًا" )النسوواء: الزَّك  وورًا ع ظِّ م  أ ج  تِّيهِّ ووُنؤ  ل وووةِّك  س  وورِّ ُأو  مِّ اآلخِّ (، "ُقوول  162ون  بِّووالِّلِّ و ال ي ووو 

ون  لِّ  ذ   رُّ م  ي خِّ ل ي هِّ لِّهِّ إِّذ ا ُيت ل ى ع  ل م  مِّن ق ب  ين  ُأوُتوا  ال عِّ ُنوا  إِّنَّ الَّذِّ مِّ ُنوا  بِّهِّ أ و  ال  ُتؤ  دًا" آمِّ ق انِّ ُسجَّ
بِّووت  ل ووُه  (،107)اإلسووراء:  ُنوووا بِّووهِّ ف ُتخ  مِّ بِّووك  ف ُيؤ  وون رَّ ووقُّ مِّ ل ووم  أ نَّووُه ال ح  ين  ُأوتُوووا ال عِّ ل م  الَّووذِّ لِّووي ع  "و 

وت قِّيمٍّ" )الحوج:  ر اطٍّ مُّس  ُنوا إِّل ى صِّ ين  آم  ادِّ الَّذِّ ون  54ُقُلوُبُهم  و إِّنَّ َّللاَّ  ل ه  وى َّللاَّ  مِّ ش  وا ي خ  (، " إِّنَّم 
هِّ ال ُعل م اء إِّ  ب ادِّ ُفوٌر" )فاطر: عِّ  (.28نَّ َّللاَّ  ع زِّيٌز غ 

 بوول هووي لعمووارة األرض، وإقامووة حكووم هللا، والتعبوود، المعرفــة ليســت غايــة فــي ذاتهــا .5
ِّ ر   وواتِّي لِلِّّ م م  ي ووواي  و  م ح  ُنُسوووكِّي و  ووال تِّي و  وووهلل، قووال تعوووالى: "ُقووول  إِّنَّ ص  " )األبِّّ ال ع  ين  نعوووام: ال مِّ

162.) 
 (10) نشاط
ًدا يجب أن يتوفر في المنهج المدرسي لكل خاصية من خصائص اشتق معياًرا واح 

 المعرفة في التصور اإلسالمي.
معايير المناهج المدرسية في ضوء األساس المعرفي من وجهة النظر 

 اإلسالمية:
 أن يبرز المنهج التعليمي تكاملية المعرفة الكونية والشرعية. -1
عات العلمية واإلنسانية أن يحقق محتوى المنهج التوازن في معالجة الموضو  -2

 والدينية.
 أن يمز  المنهج ما بين الجوانب المعرفية والوجدانية في إطار متكامل. -3
 أن يسهم المنهج في اكساب المتعلمين مزيدا من الخبرات المستمرة. -4
 أن يعمق محتوى المنهج المعرفي لدى المتعلمين معاني اإليمان باهلل عز وجل. -5
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 ملخص الفصل الثاني
ل الفصل الثاني أسس المنهج، وهي المرتكزات أو المقّومات التي ترتكز عليها تناو  

 هندسة المنهج، وهذه األسس هي: األساس الفلسفي، ويتعلق بالمعرفة المتصلة بحقيقة
ان الوجود المتعلقة بالكون واإلنسان والحياة، والرؤية اإلسالمية حول الكون واإلنس

دعوة ت الكاملية للنسان التي انعكست على المناهج، فكان. وقد تناولنا النظرة التاةوالحي
ي، لمناهج متكاملة تحقق النظرة المتوازنة للنسان والكون والحياة. واألساس المعرف

والمتعلق بخصائص المعرفة ومجاالتها ومصادرها، وبيان أثر النظرة للمعرفة على 
 ى أنها غاية، كان المنهجطبيعة المنهج المدرسي، ففي حين كانت النظرة للمعرفة عل

ية المدرسي يّركز على المعرفة، وحين كانت النظرة للمعرفة على أنها وسيلة وليست غا
ت في ذاتها، كان المنهج المدرسي يّركز على كيفية الحصول على المعرفة، وعندما كان
 لىع النظرة الفلسفية للمعرفة على أنها موجودة في العقل اإلنساني، ظهرت مناهج ترّكز

 الدراسات النظرية، وفي حالة النظرة للمعرفة على أنها موجودة في الكون واإلنسان
ة المييكتشفها، كانت المناهج تؤكد على الدراسات التطبيقية. وتناول الفصل النظرة اإلس

 للمعرفة، والتي تركزت حول أن المعرفة تكاملية وشمولية، ومستمرة، ومتطورة، وكيف
ج المدرسية، فكانت الدعوة لمناهج مدرسية تبرز تكاملية انعكس ذلك على المناه

 افي،المعرفة الكونية والشرعية، وشموليتها. كذلك تناول الفصل األساس االجتماعي الثق
ته شكالوالذي يتعلق بعادات المجتمع وتقاليده، وأساليب الحياة فيه، ونظمه المختلفة، وم

 ذلك لمدرسية بين الدول المختلفة، ليؤكدوتطلعاته، وتاريخه، والحظنا تباين المناهج ا
على تأثير األساس الثقافي االجتماعي. وتناول الفصل األدوار االجتماعية للمنهج 

عي. المدرسي، ثم الرؤية اإلسالمية ل ساس الثقافي االجتماعي، وقواعد الضب  االجتما
للمتعلمين،  وأخيًرا تناول الفصل األساس النفسي، والذي يتعلق بالخصائص النمائية

وكيفية عملية التعلم والعوامل المؤثرة فيها، حيث تناول الفصل المنهج وخصائص 
  والذكاءات المتعددة.، والمنهج المعرفية النمو، والمنهج ونظريات التعلم
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 المنهج:يقصد بأسس  .1
     وط العريضة للمنهج.       الخط -أ
 عناصر المنهج.          -ب
                ت المنهج.    مخرجا- 
 ي بنية المنهج.فالعوامل المؤثرة  -د
 من مضامين التصور اإلسالمي في النظرة إلى النفس البشرية أنه: .2
  نب الروحية دون المادية.   يهتم بالجوا-أ
 ته.إشباع الحاجات غاية في ذا -ب
   افع والضواب .         يوازن بين الدو - 
 ية.األولوية للحاجات البيولوج-د
 األساس:يشير إلى تأثير  آلخر،مجتمع  ومحتواه منتباين في أهداف المنهج ال -4
 لمعرفي.ا -د        النفسي. -        االجتماعي. -ب       الفلسفي. -أ 
 تتمثل المعتقدات الفلسفية كأساس للمنهج في: -5
  حول الكون واإلنسان والحياة.المعتقدات  -أ
 القيم والعادات والتقاليد. -ب
   نمائية للمتعلمين.       ص الالخصائ- 
 خصائص مجاالت المعرفة.  -د

 المنهج القائم على الفلسفات التقدمية يؤكد على الدراسات: .6
 العملية. -ألدبية.        دا-لنظرية.          ا-لفلسفية.            با-أ

 يتميز المنهج المدرسي الذي يستند على فكرة أن اإلنسان خّير بطبعه بـ: .7
  محدد مسبًقا.-مقيد.        د- تسلطي.      -ب     دد البدائل.مرن متع-أ
 
 

 للتقويم الذاتي الفصل الثاني أسئلة
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 من مضامين النظرة اإلسالمية الشمولية للمعرفة االهتمام بـ: .8
 طبيعية.الدراسات ال -ب     عرفة.                  مجاالت الم -أ 
 الم الشهادة.عالمعرفة في  -د        يبية.               المعرفة الغ -  
 :ؤكد "التربية التقدمية" علىت .9
   اكتساب الميول النافعة وتعديل المنحرفة منها.-أ
   المتعلمين.إهمال ميول -ب
      .ميول التالميذ كمحدد وحيد للمنهج- 
 .اهتمامات المتعلمين المستقبلية -د 

 النظرة اإلسالمية إلى ميول األفراد و اهتماماتهم تتمحور حول : .10
 ي النبوي. ما يتلقاه الفرد من الهدوجوب التحامها مع -أ
   صقلها.رعايتها و -ب
 .       رفضها وعدم االعتراف بها فهي متقلبة- 
 .  أ و ب -د

 " تقع ضمن الذكاء:القدرة على االستيعاب عن طريق الصور وتشكيلها" .11
 الذكاء المكاني           -ب                        الذكاء اللغوي.          -أ
 الذكاء التأملي -د                        كاء الجسمي.       الذ- 

 :أنشطة اللغوي  الذكاء لتنمية المناسبة األنشطة من .12
 ب. المناقشات.          أ. الرسم التخطيطي.                    
 د. التعبيرات الحركية.          . رؤية الصور والنماذ .                

قـع " تدام الجسم استخداما ماهرا للتعبير عـن الـنفس أو تجـاه هـدف محـددالقدرة على استخ" .13
 ضمن الذكاء:

 الذكاء بين الشخصي-ب                 الذكاء المكاني.                -أ
 الذكاء الموسيقي-د                        الذكاء الحركي الجسمي - 
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 أجب عن األسئلة التالية:
في للمووونهج مووون منظوووور إسوووالمي مووون نظووورة اإلسوووالم إلوووى ينبثوووق األسووواس الفلسووو -1

 الكووون واإلنسووان والحيوواة. قووم بتحليوول هووذه النظوورة بداللووة مبووادئ الخلووق الهووادف والوحوودة
 والتوازن. وفي ضوء ذلك وضح معالم الفلسفة التربوية اإلسالمية.

وضوووح طبيعوووة الووودور االجتمووواعي للمووونهج، مبينوووًا توووأثير األسووواس الثقوووافي علوووى  -2
 ج.المنه

االجتموواعي للموونهج موون وجهووة النظوور والضووب  اشوور  أربعووة موون وسووائل التوجيووه  -3
 اإلسالمية. 

في ضوء فهمك ألسس المنهج األربعة، اشتق أربعوة معوايير لكول أسواس، يجوب  -4
 أن تتوفر في محتوى المناهج التعليمية.
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 الفصل الثالث

 األهداف التربوية
 محتويات الفصل:

 ل الموضوعات اآلتية:يتناول هذا الفص 
 تصنيف األهداف حسب مستوياتها. -1
 مصادر اشتقاق غايات التربية. -2
 تصنيف األهداف بحسب جوانب الخبرة في ميادينها الثالثة.  -3
 األهداف في التربية اإلسالمية. -4

 أهداف الفصل:
 عزيزي القاري، بعد دراستك لهذا الفصل عليك أن تكون قادًرا على أن:

 مدى قربها أو بعدها من التحقق.تصنف األهداف بحسب  -1
 تعطي أمثلة ل هداف في كل مستوى. -2
 تحدد مصادر اشتقاق الغايات التربوية. -3
 تبين أهمية اشتقاق الغايات التربوية من مصادرها. -4
 تذكر معايير األهداف في التربية اإلسالمية. -5
 تحدد مضامين األهداف في التصور اإلسالمي. -6
ربوية للمنهج المدرسي في التصور اإلسالمي تقدر أهمية مضامين األهداف الت -7

 في بناء الجيل.
 مراجع إضافية:

ترجموووة كووواظم، أحمووود خيوووري وعبووود  .أساسووويات المنووواهج (.1982توووايلر، رالوووف. ) -1
 دار النهضة.مصر: -القاهرةالحميد، جابر. 
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دار  :صوورم-. القوواهرة3. طوعناصووره(. الموونهج 1991عميوورة، إبووراهيم بسوويوني. ) -2
 المعارف.

تنظيمهوا.  أسسوها، مفهومها، التعليمية:(. المناهج 1997. )أ/، محمد هاشمفالوقي -3
 الجامعة المفتوحة.  ليبيا:-طرابلس

 
 الوسائط المساعدة:

1- http://www.youtube.com/watch?v=xDkZ1qj8QVg 
2- http://www.youtube.com/watch?v=jUyqN_bgYoo 
3- http://www.youtube.com/watch?v=crZVkRKbVtg 
4- http://www.youtube.com/watch?v=0t7JJKS2rWw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=xDkZ1qj8QVg
http://www.youtube.com/watch?v=jUyqN_bgYoo
http://www.youtube.com/watch?v=crZVkRKbVtg
http://www.youtube.com/watch?v=0t7JJKS2rWw
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 مقدمة:
لقد أشارت نماذ  المنهج إلى أن هناك أربعة عناصر أساسية للبناء الهندسي  

ألي منهج، وهي: األهداف التربوية، المحتوى، األنشطة، والتقويم. وقد أشارت تلك 
النماذ  إلى العالقة العضوية بين عناصر المنهج، فكل عنصر من عناصر المنهج 

 ا. وعلى الرغم من التداخل بين عناصر المنهج،يؤثر في العناصر األخرى، ويتأثر به
نصر والعالقات المتبادلة، فإنه يمكن دراستها منفصلة أو متتالية. لذلك سنتناول كل ع

من العناصر األربعة، حيث سنتناول في هذا الفصل العنصر األول وهو األهداف، 
تناول تصنيف وسيتم تعريفها، وتصنيفها، وتحديد مصادر اشتقاقها، وصياغتها، ثم سن

 األهداف وفقًا لمجاالت الخبرة الثالثة: المعرفية والوجدانية والمهارية.

وتمثل األهداف نقطة االنطالق المنطقية لعمليات المنهج، وهي تمثل تحديدًا  
 اإلجابة عن سؤال كبير: "لماذا نربي؟". وقد حاول التربويون والمفكرون والفالسفة

ؤال، فجاءت إجاباتهم عامة، توجه وترشد، وتض  والمصلحون اإلجابة عن هذا الس
فذ الطريق للقائمين على العملية التربوية. لكن المعلم، وهو المشرف الميداني والمن
يات الفعلي لعملية التربية، بحاجة إلى إجابة أكثر تحديدًا، تساعده في وضع استراتيج

 التدريسية.  التدريس، والتخطي  لها، وتحديد إجراءات تقويم ناتج العملية

إن األهداف التربوية عنصر هام من عناصر المنهج، بل من أهم عناصر 
در المنهج؛ فهي نقطة البدء في بناء المنهج، وبقدر وضو  هذه األهداف، وتحديدها، بق

 ما تكون جودة العمل التربوي. 
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ا وقد اهتمت نظريات ونماذ  المنهج، وعلماء التربية بوضو  األهداف، وتحديده
م، وقد ازداد االهتمام بها بشكل واضح في منتصف القرن العشرين، 1900عام  منذ

 عندما بين المربي رالف تايلر أهمية األهداف وخصائصها ومصادر اختيارها في كتابه
مال "المبادئ األساسية للمنهج والتدريس". ومع نهاية الستينات أخذ التركيز على استع

لينا عهداف السلوكية منها. ويرى تايلر أنه إذا كان األهداف التربوية يزداد، خاصة األ
ية للغا أن نخط  برنامجًا تربويًا، وأن نبذل جهودًا لتحسينه باستمرار، فإنه من الضروري 

 أن يكون لدينا بعض اإلدراك ل هداف التي نريد أن نصل إليها، وتصبح هذه األهداف
 إعدادو ر المواد وتنظيم محتوياتها، التربوية بمثابة المعايير التي يتم في ضوئها اختيا

سائل أساليب التدريس والتقويم. وكل جوانب البرنامج التربوي للمدرسة هي في الحقيقة و 
 عيناً ملتحقيق أهداف تربوية رئيسة. وعلى ذلك إذا كان علينا أن ندرس برنامجًا تربويًا 

مراد داف التربوية الدراسة منظمة وذكية، فينبغي علينا أواًل أن نتأكد من معرفة األه
 (.13، 1982تحقيقها، وتحديدها بوضو  )تايلر، 

 تعريف الهدف التربوي:
بًا مرتق يعبر عن الهدف التربوي بعبارة تصف تغييرًا مقترحا، أو ناتجًا مرغوبًا أو

في شخصية المتعلم، من خالل تفاعله مع برنامج تربوي. ويستخدم مصطلح "الهدف 
ف العام دون تخصيص لنوع معين منه، أو مستوى معين من التربوي" ليشير إلى الهد

مستوياته. أما إذا حاولنا تحديده وتخصيصه، فإننا نحصل على مستويات أخرى من 
 األهداف. 
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 تصنيف األهداف التربوية: 
 الرأسي:التصنيف  أوالا:

هنووا تووم تصوونيف األهووداف ضوومن ثالثووة مسووتويات رئيسووة، وفقووًا لموودى قربهووا أو 
التطبيوووق، ومووودى عموميتهوووا أو تخصيصوووها، ومووودى شوووموليتها أو تحديووودها،  بعووودها مووون

ومووودى كبرهوووا أو صوووغرها، ومووودى تجريووودها أو تجسووويدها. فاألهوووداف فوووي هوووذا التصووونيف 
 تتدر  في حجمها وعموميتها وشمولها من الكبير جدًا إلى الصغير جدًا، ومن العوام إلوى

لواسوع العوريض إلوى الضوّيق المحوودد، الخواأ، ومون البعيود جودًا إلوى القريوب جوودًا، ومون ا
ومووون المسوووتوى غيووور المباشووور إلوووى المسوووتوى المباشووور. وفوووي ضووووء ذلوووك يمكووون تصووونيف 

 األهداف التربوية إلى المستويات الثالثة التالية: 

 (   Aims Educational)غايات التربية  -1
أبعدها. وهي أكثر األهداف التربوية عمومية، وأكثرها تجريدًا، وأشملها، وأعرضها، و  

ويعبر عن هذه األهداف في عبارات عريضة، تصف نواتج حياتية مرغوبة، وتستند إلى 
(. وهذه األهداف هي الغايات 83، 1991تنظيم قيمي فلسفي اجتماعي )عميرة، 

الكبرى للنظام التربوي، الذي يسعى إلى تحقيقها عبر فترة من الزمن ليست قصيرة، 
دة المدى، عالية التجريد والعمومية، وهي كذلك لذلك توصف هذه األهداف بأنها بعي

 لعاماترتب  بالفلسفة التربوية مباشرة. ووظيفة غايات التربية األساسية تحديد التوجه 
 ومحاور التركيز في البرامج التربوية.

 ومن أمثلة الغايات التربوية:
در بالقو خر، بناء اإلنسان الصالح المؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآل .1

 خيره وشره.
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 تحقيق النمو السليم والمتكامل للفرد. .2
 استيعاب اإلسالم عقيدة وشريعة، والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات. .3
 تدعيم مبادئ وقيم المجتمع اإلسالمي. .4
 تنمية ثقافة عربية إسالمية. .5
 تدعيم مقومات الوجود العربي واإلسالمي. .6
 فهم طبيعة العصر واتجاهاته. .7
 تنمية الوالء للسالم واالعتزاز به. .8
 (Goals)المقاصد  -2

وهي عبارات هدفية أقل عمومية وتجريد من الغايات، لكنها أكثر ارتباط بالنظام  
دافًا و أهأالتعليمي، فقد تكون أهدافًا للتعليم التعليمي ككل، أو أهدافًا لمرحلة دراسية، 

إن فتب  الغايات بنوع اإلنسان المطلوب، لمادة دراسية، أو لبرنامج دراسي. وبينما تر 
المقاصد تشير بوجه عام للمعارف والمهارات والقيم التي يمكن أن يكتسبها هذا 
 اإلنسان. والوظيفة األساسية للمقاصد هي أنها تساعد على التوصل إلى قرارات بشأن

 (.95، 1991المنهج فيما يتعلق بما يشمله من محتوى وخبرات )عميرة، 
 لة المقاصد:ومن أمث

 بناء العقيدة اإلسالمية لدى الطالب على أساس من الدراسة والفهم واإلقناع. -1
 فهم المبادئ العامة للسالم. -2
 اكتساب القيم والممارسات والعادات اإلسالمية. -3
 تنمية قدرة الطالب على التفكير الناقد واألسلوب العلمي في التفكير والنقاش -4

 وإصدار األحكام.
 على التفكير الرياضي.تنمية القدرة  -5
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 تدعيم االنتماء الوطني والقومي واإلسالمي. -6
 تقوية الرواب  األسرية والشعور باالنتماء األسري. -7
 إتقان اللغة العربية الفصيحة. -8
 .الميةتنمية التذوق الفني والتعبير الجمالي الموجه ضمن إطار القيم والمبادئ اإلس -9
 (Objectivesاألهداف القريبة ) -3

رات تصووف تغييوورًا مرغوبووًا فيووه )يمكوون مالحظتووه وقياسووه( فووي مسووتوى وهووي عبووا
خبوووورة أو سوووولوك الفوووورد نتيجووووة تفاعلووووه مووووع نشوووواط تربوووووي واكتسووووابه خبوووورة تربويووووة معينووووة. 
فاألهووووداف السوووولوكية تصووووف األداء الووووذي سوووووف يقوووووم بووووه المووووتعلم فووووي نهايووووة الموقووووف 

أو وحوودات تربويووة، مثوول  التدريسووي، ويكووون ذلووك نتيجووة تفاعلووه مووع نشوواطات، أو بوورامج،
ل درس أو وحدة دراسية، أو رحلة تعليمية، ونتيجة لهذا التفاعل، فإن سلوك الطالب يتعد
، بشكل أو بآخر. فالمتعلم عندما يبدأ نشاطًا تربويًا يكوون علوى مسوتوى معوين مون الخبورة

ويسووعى النشوواط التربوووي إلووى أن ينتقوول موون هووذا المسووتوى المبوودئي إلووى مسووتوى آخوور موون 
، السوولوك مرغوووب فيووه، يعبوور عنووه بالعبووارة الهدفيووة، والتووي تسوومى "هوودفًا سوولوكيًا" )عميوورة

1991 ،120 .) 
 (1) نشاط
 :أكمل المخط  اآلتي لمستويات األهداف التربوية 
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 (:2نشاط )
ا، وأع  ثالثة أمثلة ن وظيفة كل منهعّرف كاًل نوع من أنواع األهداف التربوية، وبيّ  

 لكل نوع.
 

 ثانياا: التصنيف األفقي لألهداف التربوية
ويعني تصنيف األهداف في المستوى الواحد في ضوء معايير معينة )خبرات  

ونشاطات الحياة كما في حالة الغايات، أو جوانب الخبرة كما في حالة المقاصد 
 (:103-101، 1991واألهداف السلوكية( )عميرة، 

 
 

 األهداف التربوية

 المستوى األول: ..................................

 .المستوى الثاني: ................................

 المستوى الثالث: ..................................

مستوى 
 ،التجريد

 ،الشمول

 ،التعميم

مدى بعد 
 التحقق

 (: مستويات األهداف5) شكل
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 تصنيف غايات التربية: -1
 ويمكن تصنيفها وفق بعدين:

 وتنقسم إلى أربعة أنواع: األول: على أساس الخبرات الحياتية:
تبه، : ومن أمثلة ذلك: تنمية اإليمان باهلل، ومالئكته، وكأهداف تركز على القيم .1

سةولية ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره. تنمية رو  التعاون، تنمية الم
 االجتماعية، وتدعيم قيم الحق والعدالة.

 على أساس خبرات الحياة
 غايات التربية

Aims 

 المقاصد التعليمية

Goals 

 األهداف القريبة

Objectives 

 الحياة أساس نشاطاتعلى 

 س جوانب الخبرةأساعلى 
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 اطية،: ومن أمثلة ذلك: فهم األساليب الديمقر أهداف تركز على التنظيم االجتماعي .2
ار أدو  تنمية السلوك الديمقراطي، تنمية المسةولية المدنية، ممارسة حق االنتخاب، معرفة

 المجالس المحلية. 
فراد من أمثلة ذلك: فهم دور كل فرد من أ: و أهداف تركز على األدوار االجتماعية .3

 األسرة، إنجاز المهام بدقة وسرعة وإتقان، تحقيق الكفاية اإلنتاجية. 
لك: احترام الوقت، إنجاز المهام  : ومن أمثلة أهداف تركز على أسلوب الحياة .4

 بسرعة وإتقان، وتحقيق الكفاية اإلنتاجية.
 الثاني: على أساس نشاطات الحياة:

ة ذلوووك: إتقوووان العمليوووات األساسوووية، فهوووم متطلبوووات عضووووية األسووورة، ومووون أمثلووو 
بيووووة التربيوووة المهنيووووة، المواطنوووة الصووووالحة، اسووووتخدام أوقوووات الفووووراغ، التربيوووة الخلقيووووة، التر 

 الصحة. 
 
 تصنيف المقاصد واألهداف القريبة: 
تصنف المقاصد واألهداف القريبة على أساس جوانب الخبورة. ويورى بعوض التربوويين  
 ن جوانب الخبرة خمسة جوانب هي: المعرفة، المهارات، التفكيور، الميوول واالهتماموات،أ

واالتجاهووات والقوويم. ويعتموود المختصووون تصوونيف المقاصوود واألهووداف القريبووة إلووى ثالثووة 
 جوانب أساسية هي: 

 وتتعلووق بالمعرفووة ومسووتوياتها، وطوورق التفكيوور، واالسووتدالل :إدراكيــةأهــداف عقليــة  -1
 من أمثلتها: و  المنطقي.

 تنمية قدرات التفكير التحليلي، اكتساب مفاهيم السالمة واألمان.  مقاصد: -
يستخدم خطوات حل المشكلة في تقديم تصور لحول مشوكلة التصوحر،  أهداف قريبة: -

 يعدد أنواع األشكال الهندسية. 
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: وتتعلق بالجوانب الحركية التي تتطلب استعمال وتناسق العضالت أهداف مهارية -2
 ومن أمثلتها: هيكلية.ال
 اكتساب مهارات اإلنشاءات الهندسية، اتقان العمليات األساسية.  مقاصد: -
ــــــة: - يرسووووووم متوووووووازي أضووووووالع باسووووووتخدام األدوات الهندسووووووية، يسووووووتخدم  أهــــــداف قريب

 الميكروسكوب في التعرف على بعض أنواع من الميكروبات.
 
ــــة -3 ت والقوووويم، والميووووول : وتتعلووووق بووووالعواطف، والمشوووواعر، واالتجاهوووواأهــــداف وجداني

 ومن أمثلتها: واالهتمامات، والتذوق والتقدير.
: يكتسوووب قووويم االنتمووواء الووووطني واإلسوووالمي، يكتسوووب اتجاهوووات إيجابيوووة نحوووو مقاصـــد -

 التفكير العلمي.
 : يبدي اهتماما بتعلم موضوع جديد، يشارك في المناقشات الصفية. أهداف قريبة -
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 (:3نشاط )
 األهداف في كل مجال من مجاالت الخبرة.وضح ما تقيسه  -1
 ع  مزيًدا من األمثلة في كل مجال من مجاالت األهداف.أ  -2
 أكمل المخط  اآلتي لتصنيف األهداف التربوية بمستوياتها الثالثة: -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: مخطط لتصنيف األهداف التربوية 6شكل )
 بمستوياتها

 

 

 

 غايات التربية

 على أساس خبرات الحياة

.........................................

.............. 

.........................................

........ 

........................................

........ 

........................................

........ 

 على أساس نشاطات الحياة

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

...........................................................

............. 

 المقاصد

 األهداف القريبة

.........................................

........ 

........................................

......... 

.........................................

....... 

 جوانب الخبرةعلى أساس 
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 مراحل صياغة األهداف التربوية:

المجتمع التي تشتق صياغة أهداف التربية العامة )الغايات التربوية( من أهداف  .1
أساسا من مصادرها )فلسفة المجتمع وخصائصه ومتطلباته، وخصائص األفراد 

 ومطالبهم(، ويشترط فيها أن تكون واضحة وغير متداخلة.
صياغة أغراض التربية )المقاصد(، وذلك بتحديد أهداف كل مرحلة من مراحل  .2

 تطلبيسها بهذه المرحلة، ويالتعليم، ثم تحديد أهداف كل مادة من المواد التي يتم تدر 
ذلك تحديد األهداف العامة لكل مادة على مستوى المرحلة ككل، ثم على مستوى كل 

 صف دراسي تدرس فيه هذه المادة.
صياغة األهداف القريبة، حيث يتم تحديد أهداف كل موضوع من الموضوعات التي  .3

ت وتحديدات تتضمنها المادة في كل صف دراسي على حده، ثم الدخول في تفصيال
أكثر دقة، بحيث ينتهي بتحديد أهداف كل درس من الدروس اليومية. والشكل التالي 

 يوضح هذه المراحل:
 

 (4) نشاط
 :التربوية في المستويات الثالثةأكمل المخط  اآلتي الذي يبين خطوات بناء األهداف  
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 مصادر اشتقاق غايات التربية
صووادر أساسووية الشووتقاق غايووات التربيووة، وهووي: خصووائص م أربعووةيمكوون تحديوود  

، المجتمووع ومطالبووه، حاجووات المتعلمووين واهتماموواتهم ومطالووب نموووهم، والفلسووفة التربويووة
 .وطبيعة العصر

 
 
 
 

 (: مخطط يبين مراحل اشتقاق األهداف التربوية7شكل )

 غايات التربية

............................. ............................. ........................... 

.................... 

 األهداف القريبة

............................ .............................. ............................ 
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 توضيحاا موجزاا لهذه المصادر: وفيما يلي
  ومطالبه: المجتمعخصائص أوالا: 

ثقافته، وأساليب الحياة فيه، ونظمه السياسية تشمل خصائص المجتمع تاريخه، و   
عاة مع مرا ، واالجتماعية واالقتصادية، ومقوماته، وظروفه، ومشكالته، وآماله وتطلعاته

من هذه  غايات التربية حين تشتقو . مقتضيات العصر، وخصائصه ومتطلباته
 نها تعنيتشير إلى الصورة المستقبلية لما يريده المجتمع لنفسه، إ المصادر، فإنها

به مطالو اختيارًا للقيم التي تحدد نوع المواطن، ونوع الحياة فيه، إنها تنبع من حاجاته 
  وآماله.

 (: يمثل مصادر اشتقاق غايات التربية8)شكل 

 غايات التربية

 طبيعة العصر
 الفلسفة

 التربوية

 

 المتعلم
 المجتمع
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 مطالب المجتمع، والتي تتحدد في ضوء خصائص المجتمع وطبيعته تتحددو   
التي يريدها المجتمع ألفراده، من أجل إمكانية  أو الوظائف الخصائص والكفاءاتب

 العيش فيه. 
د حاول عدد من الفالسفة واالجتماعيين والتربويين تحليل الوظائف واألنشطة وق  

 التي يحتاجها البالغون للعيش في مجتمعاتهم بكفاءة وأمن، كأفراد وجامعات. وترجع
البداية لهذه الجهود إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث كان الفضل لهربرت سبنسر 

ية بترتيب أهميتها )عميرة، باألنشطة التالالذي حلل مطالب مجتمعه م( 1820-1903)
 علقة(: األنشطة المتعلقة بالحفا  على النفس تعلقًا مباشرًا، واألنشطة المت85، 1991

بالحصول على ضرورات الحياة، واألنشطة التي تساعد على تنشةة الصغار، واألنشطة 
عد تسا األنشطة التي التي تلزم ألداء الفرد لواجباته االجتماعية والتزاماته السياسية،

 والمشاعر.  وتهذيب األذواقعلى شغل أوقات الفراغ 
واقتر  سبنسر أن دراسة العلوم هامة للمساعدة على القيام بهذه األنشطة، وقد نشر   

 (. Smith, 1957, 134هذا في مقالة له بعنوان "أي المعرفة أكثر قيمة" )
م 1918يات المتحدة األمريكية عام واقترحت لجنة تنظيم التعليم الثانوي في الوال  

ع سبعة مبادئ رئيسة جعلتها غايات للتربية من أجل إعداد الناشةة للحياة في المجتم
(: الرعاية الصحية، إتقان العمليات األساسية: Taba, 1962, 207األمريكي وقتةذ )

ة، هنية المالقراءة، والكتابة، والحساب، والتعبير، العضوية النافعة في األسرة، التربي
 المواطنة الصالحة، االستخدام الجيد لوقت الفراغ، التربية الخلقية.

ترسيخ القيم اإلسالمية،  أمثلة مطالب المجتمعات العربية واإلسالمية:ومن  
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، إنماء االعتزاز بالشخصية الوطنية، تعميق االنتماء 
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بين حقوق الفرد وواجباته، إنماء النظرة المستقبلية في العربي واإلسالمي، تحقيق التوازن 
معالجة الحاضر ومشكالته، المحافظة على النفس، الحصول على ضرورات الحياة، 

، شغل أوقات الفراغ، تهذيب األذواق والسياسيةتنشةة الصغار، الواجبات االجتماعية 
 ، إتقان العمليات األساسية، تنمية اإلبداع.والمشاعر
تحقيق التحرر، وترسيخ القيم اإلسالمية  ثلة مطالب المجتمع الفلسطيني:ومن ام 

يعة والوطنية، وتعزيز الشخصية الوطنية، وتدعيم االنتماء الوطني، وتطبيق احكام الشر 
 وتنمية اإلبداع.اإلسالمية، والتنمية االقتصادية، وتطوير المناهج الدراسية، 

 
 وميولهم: نيالمتعلمحاجات  ثانياا:
 ت المتعلمين:حاجا 

 بدأ االهتمام باشتقاق غايات التربية من حاجات المتعلمين يزداد حوالي عام
  م أكثر من اشتقاقها من تحليل األنشطة التي يقوم بها البالغون في المجتمع.1925

ومن إن تحديد حاجات المتعلمين قضية هامة، يجب أن تقوم على أسس علمية،  
   وسائل تحديد هذه الحاجات: 

الحظة األفراد في مواقف مختلفة، وتسجيل أهم المالحظات عليها لدراستها، م .1
 وتحليلها، ثم تصنيفها إلى حاجات تشتق منها أهداف المنهج.

المقابلة المخططة للتعرف على الحاجات التي يراد إشباعها من جانب المتعلم،  .2
لمين وكذلك من خالل المناقشات داخل الفصل يمكن التعرف على حاجات المتع

 العامة، الموضوعات التي يميلون إليها، ثم القيام بتحليلها.
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دراسة الحالة: لتتبع وتطور حاجات المتعلمين، ومعرفة الثابت منها والعارض،  .3
 واتخاذ الثابت مصدرًا الشتقاق أهداف المنهج بما يحقق إشباعها.

 السجالت والبطاقات التعليمية لكل طالب.  .4
 ن وأولياء األمور ذوي العالقة بالشباب.استشارة الخبراء والمعلمو  .5

 أمثلة لحاجات الشباب:
من المحاوالت البارزة لتحديد الحاجات الضرورية للشباب، ما قامت به الرابطة  

لت م؛ حيث شك1947القومية لمديري المدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية 
بتحديد عشرة حاجات ضرورية  لجنة قامت بدراسة التخطي  للمنهج وتطويره، وقامت
 (:  89، 1991للشباب في الواليات المتحدة األمريكية هي )عميرة، 

ى ة إلتنمية المهارات والمفاهيم واالتجاهات الضرورية للحياة االقتصادية، مثل الحاج .1
 التعرف على فرأ العمل، الحاجة إلى اكتساب مهارات ومفاهيم خاصة بمهن معينة.

 ى الصحة واللياقة البدنية.النمو والمحافظة عل .2
 فهم الحقوق والواجبات. .3
يق فهم أهمية دور األسرة في حياة األفراد والمجتمع، ومعرفة الظروف الالزمة لتحق .4

 حياة عائلية ناجحة.
 معرفة كيف يشترون ويستهلكون البضائع بذكاء. .5
ق تعلتتي فهم طرق العلم، وأثر العلم في حياة اإلنسان، والحقائق العلمية األساسية ال .6

 بطبيعة الكون واإلنسان.
 تنمية قدرات ومواهب الشباب في تذوق األدب والفنون والكون. .7
قضاء أوقات الفراغ بطريقة مثمرة وفعالة، بحيث تنسجم أوجه النشاط الفردية مع  .8

 أوجه النشاط المفيدة اجتماعيًا.
اعدهم على فهم القيم والقواعد الخلقية التي تمكنهم من التعاون مع اآلخرين وتس .9

 احترامهم.
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ارهم تنمية القدرة على التفكير السليم، لكي يصبحوا قادرين على التعبير عن أفك .10
 بوضو ، وأن يحسنوا فهم ما يقرؤون وما يسمعون.

 (5) نشاط
 أذكر أمثلة لحاجات الشباب الفلسطيني. 

 المتعلمين: ميول 
صوودر الشووتقاق كم ينالمتعلموو ميووولتختلووف الفلسووفات التربويووة فووي موودى تقبلهووا ل

 غايات التربية:
ذ : لوووم يتقبلووووا فكووورة االعتمووواد الكبيووور علوووى ميوووول التالميوووالتربيـــة األساســـيةفأنصـــار  .أ

لتحديوووود الغايووووات، بوووول رأوا التركيووووز علووووى المعرفووووة واالتجاهووووات والمهووووارات النافعووووة لهووووم 
للمسووتقبل، ومفيوودة لهووم كبووالغين بعوود عشوورين أو ثالثووين سوونة، أي أن التركيووز هنووا حووول 

 لمعرفة واالتجاهات والمهارات النافعة للمستقبل.ا
ـــةأمـــا  .ب ـــة التقدمي رأوا التركيوووز علوووى ميوووول التالميوووذ الحاضووورة، موووع فووو: أنصـــار التربي

، االهتمووام باكتسوواب الميووول النافعووة وتعووديل الميووول المنحرفووة. ويوورى أنصووار هووذا االتجوواه
المتعلمووين علووى (، أن إرغووام Counts & Kilpatrick)موون أمثووال كوواونتس وكلباتريووك 

 الوتعلم. وحفوزهم نحوودراسات ال يفهمونها، وال يسوتخدمونها مباشورة، تفشول فوي اسوتثارتهم 
هيةة ولم تعد وظيفة التربية، من وجهة نظر التربية الحديثة، إتباع ميول الطالب، وإنما ت

الظووروف المناسوووبة أمووامهم الكتسووواب الميووول النافعوووة وتعووديل وتوجيوووه الميووول المنحرفوووة، 
ومصوودرًا النتفوواع بمووا قوود يكووون لووديهم موون ميووول نافعووة لتكووون محووورًا لنشوواطات الموونهج وا

 غايات التربية. الشتقاق
ــة وفــي  .  ملتحمووة مووع مووا يتلقوواه موون الهوودي  ميووول المتعلمووينتكووون  :اإلســالميةالتربي

هووي الضوومانة األكيوودة لتشووكيل الميووول النافعووة، فالقرآنووي الكووريم، والهوودي النبوووي الشووريف، 
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دعو إلوووى تووواألفوووراد، و  ميوووولب ية تعتووورفاإلسوووالمفالتربيوووة تشوووكل الميوووول المنحرفوووة.  وعووودم
 رعايتها، وصقلها، بما ال يتعارض مع تعاليم اإلسالم، ويحقق المنفعة ل فراد والمجتمع.

 :المنهج المدرسي وميول المتعلمين
ي في ضوء فهمنا للميول وأهميتها، هناك مجموعة من المعايير ينبغي توفرها ف 

 المنهج المدرسي، نذكر منها ما يلي:
التي  الحاجات تحقق إشباع تعليمية وخبرات تربوية أن يتضمن المنهج مواقف -1

 المتعلمين. لدى صالحة تشكيل ميول تؤدي إلى
العادات  بعض تكوين إلى تؤدى اإليجابية من خالل توفير خبرات الميول تنمية -2

 .واالتجاهات المرغوبة السليمة
ل اإليجابي مع عناصر البيةة التعليمية وفقا للمنظومة القيمية تحقيق التفاع -3

 واألخالقية واالعتقادية؛ بما يضمن تشكيل ميول إيجابية.
التالميذ في مراحل نموهم  ميول تناسب وأنشطة تعليمية تربوية خبرات تقديم -4

 .المختلفة وبيةاتهم المتنوعة
 (6) نشاط
 ة المختلفة في مسألة الميول.عّرف الميل، وبين موقف الفلسفات التربوي .1
 بين كيف يمكن للمنهج المدرسي مراعاة ميول المتعلمين؟ .2

 
 :ثالثاا: فلسفة المجتمع والفلسفة التربوية

ال يكفي أن تتحدد غايات التربية في ضوء خصائص وسمات المجتمع والفرد 
د. فحسب؛ ألن ذلك يصف ما هو كائن، وهذا ال يسهم في تقدم وتطور المجتمع والفر 

لذلك يلزم أن نأخذ في االعتبار، عند اشتقاق غايات التربية، ما ينبغي أن يكون عليه 
الفرد والمجتمع. أي علينا أن نفكر في نوع المجتمع الذي نريده، ونوع الفرد الذي نطمح 
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إلى بنائه. إن الذي يقرر ذلك هو فلسفة المجتمع، حيث تحدد الفلسفة ما ينبغي أن 
لمجتمع، ويعبر عنها بمجموعة المعايير والقيم والمبادئ التي تقررها يكون عليه الفرد وا

 فلسفة المجتمع أو المعتقد الديني.

إن لكل فلسفة تطبيقاتها في مختلف جوانب الحياة، ومن بينها التربيوة. ويمكون و
النظر إلوى الفلسوفة التربويوة علوى أنهوا أسولوب منهجوي مونظم فوي تنواول القضوايا التربويوة 

المجواالت اآلتيوة باعتبارهوا المكونوات الرئيسوة  Bigge (. ويحدد بويج69، 2003)مينا، 
فووووي أي فلسووووفة تربويووووة: طبيعووووة الحقيقووووة )مووووا وراء الطبيعووووة، والوجووووود(، طبيعووووة الواقووووع 
اإلنسوواني، طبيعووة ومصوودر الحووق والمعرفوووة، طبيعووة ومصوودر القوويم اإلنسووانية )األخوووالق 

مليووووة التعليميووووة، طبيعووووة عمليووووة التوووودريس، والجمووووال(، والغوووورض موووون التعلوووويم، طبيعووووة الع
 (.69، 2003)مينا،  مواضع االهتمام في المادة التعليمية

لسفة وتشتق فلسفة التربية من فلسفة المجتمع أو المعتقد الديني له، وتعتبر الف
ة لناقداهنا تتم الدراسة التحليلية و التربوية مصدرًا معياريًا الشتقاق غايات التربية. 

ة لفلسفة التربوية، وتحديد الصالح منها ووضعه في صورة أهداف تربوية عاملمضامين ا
 للنظام التربوي، هي ما سمي بغايات التربية.

 في المجتمعات اإلسالمية إن الذي يقرر نوع المجتمع الذي نريد، ونوع الفرد
 الذي نطمح إليه هو اإلسالم عقيدة وشريعة ومنها  حياة.

 (7) نشاط
 فة التربوية، وبين مضامينها.وضح مفهوم الفلس -1
 بّين أهمية الفلسفة التربوية في اشتقاق غايات التربية. -2
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 رابعاا: طبيعة العصر:
يتميوووز كووول عصووور بطبيعوووة خاصوووة وسووومات مميوووزة، تعكوووس آثارهوووا علوووى طبيعوووة 
التربيووة ومناهجهووا وأهوودافها، فحينمووا تميووزت العصووور القديمووة بمحدوديووة المعرفووة، كانووت 

والمنوووواهج الدراسووووية تركووووز علووووى المعرفووووة وكميتهووووا. غيوووور إن العصوووور  الغايووووات التربويووووة
الماضوووي والعصووور الحوووالي تميوووزا بسووومات وطبيعوووة غيووور تلوووك التوووي تميوووزت بهوووا العصوووور 
القديمة. فنجد أن العصر السوابق تميوز بسومات االنفجوار المعرفوي والتطوور التكنولووجي، 

بوؤات أصوبحت وقوائع ملموسوة، وتميز العصر الحالي بسمات أخورى، بول تنبوأ العلمواء بتن
فقووود كوووان الحووووديث عووون إرهاصوووات القوووورن الحوووادي والعشووورين، والتووووي تمثلوووت فوووي: تعقوووود 
المشوووكالت الحياتيوووة، وتفجووور المعرفوووة، وازديووواد المسوووتحدثات المتطوووورة، وازديووواد االهتموووام 
بثقافووة اإلبووداع، وازديوواد االهتمووام بالبحووث العلمووي. كوول ذلووك يتطلووب أن تتضوومن غاياتنووا 

ربوية نتاجات تتعلق بهذه التطوورات، وبالتوالي المنواهج المدرسوية يجوب أن تسواير هوذه الت
 التطورات.

 (8) نشاط
في ضوء طبيعة العصر الحالي، اقتر  على مصممي المنواهج المضوامين التوي 

 ينبغي التركيز عليها في الغايات التربوية والمناهج المدرسية.
 

 (9) نشاط
 ل مصادر اشتقاق غايات التربية:أكمل المخط  اآلتي الذي يمث

 
 
 
 



 اسيات المناهج التعليميةأس

 116الصفحة  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :التربية اإلسالميةفي هداف األ

إن مستقبل المجتمع المسلم يبنى على أهداف التربية اإلسالمية في مؤسساته 
التعليمية، والتي تهتم بالتربية الفعلية والتربية اإليمانية والتربية الجسدية والتربية 

ية والتربية النفسية بصورة متوازنة. لهذا كان ال بد من وضع االجتماعية والتربية الخلق
إنطاقا من ذلك نقول إن التربية اإلسالمية و منهج يحقق هذه األهداف المرغوب فيها. 

 غايات التربية
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يبين مصادر اشتقاق  مفاهيمي (: مخطط9شكل )
 الغايات

 المصادر

 مضامين

 رالمصاد
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جمعت بين تربية النفس وتنقية الرو  وتثقيف العقل وتقوية الجسم؛ فهي تعنى بالتربية 
 ة بأي نوع منها على حساب اآلخرالدينية والخلقية والعلمية والجسمية دون تضحي

 التربية اإلسالمية: في هدافاألمعايير 
تشتق أهداف التربية اإلسالمية من نظرة اإلسالم للكون واإلنسان والحياة، وانطالقًا    

 من ذلك، فإن من أبرز المعايير التي تتصف بها أهداف التربية اإلسالمية ما يلي:
ل لمجاالقدرات واستعدادات المتعلمين، وبما يتيح  : فهي قابلة للتحقق وفقاً الواقعية .1

فٌس إال : "ال تكلف ن-تعالى–إلطالق طاقاتهم وقدراتهم اإلبداعية، مصداقًا لقوله 
 (42وسعها". )األعراف: 

 : وهي شاملة لكافة جوانب شخصية المتعلم الجسمية والعقلية واالنفعاليةالشمول .2
 والخلقية والروحية واالجتماعية.

ملية وهي كذلك تؤكد على الرب  بين الجوانب النظرية والع ظرية بالتطبيق:ربط الن .3
لذي صبورة متوازنة وفقًا لحاجات األفراد والمجتمع. فالقرآن الكريم عاب على أولةك ا

علون"  تفيقولون ماال يفعلون مصداقًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال
 ةك الذين يحسنون العمل، وربطوا العمل بحسن القول فقال(، وأثنى على أول2)الصف: 

 (.33تعالى: " ومن أحسن قواًل مما دعا إلى هللا وعمل صالحًا" )فصلت:
واألهداف في التربية اإلسالمية تؤكد على استمرارية التعلم وتعزيز  استمرارية التعلم: .4

صلى هللا عليه -قدرات المتعلم على التعلم الذاتي، وهو ينسجم مع حديث الرسول 
كذلك وضع اإلمام الزرنوجي كتابًا خاصًا في  "."اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد -وسلم

أساليب التعلم الذاتي سمَّاه "تعليم المتعلم طريق التعلم"، بحيث يرشد المتعلم إلى 
تعلم األساليب التي تمكنه من التعلم الذاتي بالقراءة واالستماع والمحاورة والمناقشة، وال
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التعاوني، ورب  التعلم بالعمل. وقال اإلمام أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف: "من ظن أنه 
 يستغني عن التعليم يومًا فليبك على نفسه".

عقل  ، مع الحرأ على تحريرتؤكد على إثارة التفكير العلمي والبحث واالستقصاء .5
  معوذلك يأتي انسجاماً  الفرد من الخرافات، والدعوة إلى التفكير والبحث واالستقصاء،

 وم الاآلية الكريمة "قل انظروا ماذا في السموات واألرض وما تغني اآليات والنذر عن ق
 .(101يؤمنون" )يونس: 

سجم ا ين: واألهداف قابلة للتطوير وفقًا للمستجدات والمتغيرات، بمالقابلية للتطوير .6
ها، التنمية ومعالجة مشكالت مع حاجات األفراد والمجتمع واألمة، لمساعدتها في تحقيق

 وهذا ينسجم مع اآلية الكريمة "إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
ي (، التي اكدت على سنة التغيير. ولعل أداة التغيير الوحيدة األساسية ه11)الرعد:

 :-هكرم هللا وجه-التعليم الذي يتيح المجال لتعزيز األمة. يقول علي بن أبي طالب 
صلى -"علموا أوالدكم غير ما علمتم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم" ويقول الرسول 

 عث لهذه األمة كل مائة عام من يجدد لها دينها"." إن هللا يب:-هللا عليه وسلم
اته، ذام واحتر  تؤكد األهداف على تعزيز شخصية الفرد واعتزازه بانتمائه اإلسالمي .7

 في رسالة اإلسالم.مع التأكيد على البعد األسمى 
ة لمحليمع مكونات البيةة ا التأكيد على تنمية الوعي البيئي والتفاعل اإليجابي .8

 واستثمار موجوداتها والحفا  عليها. 
 

 التربية اإلسالمية: في هدافاألمضامين 
 (:321-317، 2001 ،تؤكد على )سعادة، وإبراهيم التربية اإلسالمية إن أهداف 
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ية، خالل: توثيق صلة المتعلم بربه، وتنمية الرقابة الذات وذلك من تزكية الروح: .1
ة تزكيوتنمية وترسيخ الوالء هلل، وتقوية الجوانب العقائدية والتعبدية الخالصة هلل، و 

 النفس، وتدعيم التقوى، وترسيخ األخالق. 
 
 هللا، وذلك من خالل: تنمية التفكير، وإعمال العقل والتدبر في ملكوت تزكية العقل: .2
علمي ر المية القدرة على التجديد، والتحرر من السلبية، والتقليد األعمى، تنمية التفكيتن

 هوى.والمنطقي والناقد، القائم على التثبت في إصدار األحكام، واالبتعاد عن الظن وال
وذلك من خالل: توعية المتعلم بطبيعة جسمه ومكوناته وكيفية  تزكية الجسم: .3

 عادات الصحية السليمة.المحافظة عليه، واكتساب ال
 ملخص الفصل الثالث

تناول الفصل الثالث األهداف التربوية كعنصر من عناصر المنهج، وكنقطة البداية  
نه عبارة تصف نواتج مرغوبة في مدرسي، وقد عّرف الهدف التربوي بأفي بناء المنهج ال

يات شخصية المتعلم بعد مروره بموقف تربوي، وبحسب هذا الوصف تحددت مستو 
األهداف، وبحسب مدى قربها أو بعدها من التحقق، وبحسب مدى عموميتها أو 

تم تقسيمها إلى ثالثة مستويات، هي: غايات و تحديدها، تخصيصها، ومدى شموليتها أ
التربية، وهي األهداف العامة لعملية التربية، وتعّرف بأنها عبارات عامة عريضة تصف 

فية. ثم المقاصد التعليمية، ومة قيمية اجتماعية فلسنواتج حياتية عامة تستند إلى منظ
هداف عامة لكنها أقل عمومية من سابقتها، وتتعلق بالنظام التعليمي، فأهداف وهي أ 

المرحلة والصف والمادة الدراسية كلها تعتبر مقاصد تعليمية. ثم تأتي األهداف القريبة 
لوك المتعلم الذي يظهره في وهي األهداف السلوكية التي تصف نواتج محددة تتعلق بس

نهاية موقف تعليمي محدد، بحيث يمكن مالحظة هذا السلوك وقياسه. ثم تعرض 
الفصل لتصنيف األهداف في جوانب الخبرة الثالثة، حيث األهداف المعرفية، 
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والوجدانية، والمهارية. وتناول الفصل مصادر اشتقاق غايات التربية، والتي تمثلت في 
: المجتمع بخصائصه ومطالبه، والمتعلمون بخصائصهم، ومطالب مصادر أربعة، هي

 نموهم، وحاحاجتهم، وميولهم، ثم الفلسفة التربوية، وأخيرا طبيعة العصر.
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 اختر اإلجابة الصحيحة:
 وظيفة غايات التربية أنها تساعد على: .1

 نهائية للتعلم.تحديد النتاجات ال -ب    حديد التوجه العام للبرامج التربوية.      ت-أ
 رارات بشأن المنهج.قالتوصل إلى  -د  داءات التي سيقوم بها المتعلم. وصف األ - 

 ُتصنَّف األهداف القريبة على أساس:  .2
 شاطات الحياة.        ن -ب          وانب الخبرة الثالثة.             ج -أ
 لقيم واالتجاهات. ا -د         لخبرات الحياتية.                 ا - 

 تؤكد "التربية التقدمية" على: .3
 يذ كمحدد وحيد للمنهج.ميول التالم -ب                   المتعلمين.إهمال ميول  -أ
 متعلمين المستقبلية.اهتمامات ال -د .كتساب الميول النافعة وتعديل المنحرفة منهاا - 

 لمنهج، وتعني:مطالب النمو من المفاهيم الهامة لواضعي ا .4
                               النمو.حاجات استمرار  -أ
 النمو.خصائص  -ب
                           النمو.العوامل المؤثرة في  -ج
 النمو.عمليات  -د
 النظرة اإلسالمية إلى ميول األفراد تتمحور حول: .5

 .ليم اإلسالمتعاها مع وجوب التحام -ب                         صقلها.رعايتها و  -أ
 رفضها وعدم االعتراف بها.   -د                          أ و ب.       - 
 
 

 لتقويم الذاتيلالفصل الثالث أسئلة 
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 مطالب المجتمع هي: .6
 ته.          آماله وتطلعا-ب                 خصائصه الثقافية.     -أ
 وكفاءاتهم. نشاطات األفراد-د               نظمه المختلفة.         - 
 

 مناسب لكل عبارة مما يلي:اختر المصطلح ال
               لوكية.                  األهداف الس -عليمية.      جالمقاصد الت -ية.          بغايات الترب -أ

)        ( عبارات تصف تغييرًا مرغوبًا فيه في شخصية المتعلم، يمكن  .5
 مالحظته وقياسه.

، تستند إلى منظومة القيم )        ( عبارات تصف نواتج حياتية مرغوبة .6
 المجتمعية.

)        (  وظيفتها المساعدة على اتخاذ قرارات بشأن ما يتضمنه المنهج من  .7
 خبرات.

 
 صنف األهداف رأسياا وأفقياا، موضحا معنى كل نوع منها. -
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 لفصل الرابعا
 محتوى المنهج 

 محتويات الفصل:
 يتناول هذا الفصل الموضوعات اآلتية: 

 ف محتوى المنهج.تعري -1
 معايير اختيار محتوى المنهج. -2
 تعريف تنظيم المحتوى. -3
 التنظيم الرأسي واألفقي لمحتوى المنهج. -4
 التنظيم المنطقي والتنظيم السيكولوجي لمحتوى المنهج. -5
 معايير تنظيم محتوى المنهج. -6
 عناصر محتوى المنهج. -7

 أهداف الفصل:
 ن تكون قادًرا على أن:عزيزي القارئ، بعد دراستك لهذا الفصل عليك أ

 تعّرف محتوى المنهج. -1
 تعدد معايير اختيار محتوى المنهج. -2
 توضح معنى كل معيار من معايير اختيار محتوى المنهج. -3
 تعّرف عملية تنظيم محتوى المنهج. -4
 تقارن بين التنظيمين الرأسي واألفقي للمنهج. -5
 نهج.تقارن بين التنظيم السيكولوجي والتنظيم المنطقي لمحتوى الم -6
 تذكر معايير تنظيم محتوى المنهج. -7
 تبّين معنى كل معيار من معايير تنظيم محتوى المنهج. -8
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 تفّرق بين االستمرارية والتتابع. -9
 ترب  بين التنظيم الحلزوني والتنظيم الرأسي والتتابع. -10
 ترب  بين التنظيم األفقي ومعيار التكامل. -11
 تعدد عناصر محتوى المنهج. -12
 صر محتوى المنهج.تعّرف كل عنصر من عنا -13
تعتقد بأهمية معرفة المعلم لمعايير جودة كل عنصر من عناصر المنهج  -14

 للمساهمة في تطويرها.
تكّون اتجاهات إيجابية نحو تطوير المنهج المدرسي في ضوء معايير جودة  -15

 المناهج المدرسية.
 

 مراجع إضافية:
معاصرة. (.  المناهج ال1990إبراهيم، فوزي طه، والكلزة، رجب أحمد. ) -1

 منشأة المعارف. :مصر–اإلسكندرية 
(. أساسيات المناهج. ترجمة كاظم، أحمد خيري وعبد 1982تايلر، رالف. ) -2

 دار النهضة.مصر: -القاهرةالحميد، جابر. 
(. فاعلية برنامج مقتر  في تنمية مهارة 2001حسب هللا، محمد عبد الحليم. ) -3

جامعة -. كلية التربية بدمياط تحليل المحتوى لدى طالبات شعبة رياض األطفال
استرجع من الموقع  المنصورة،

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=3246 
(. المنهج التعليمي 1991سعادة، جودت أحمد، وإبراهيم، عبد هللا محمد. ) -4

 .دار عمار األردن:-مان. ع1الفعال. ط

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=3246
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 :صرم–. القاهرة 3. طوعناصره(. المنهج 1991عميرة، إبراهيم بسيوني. ) -5
 دار المعارف.

 أسسها، مفهومها، التعليمية:(. المناهج 1997. )أ/فالوقي، محمد هاشم -6
 الجامعة المفتوحة.  ليبيا:-تنظيمها. طرابلس

 الوسائط المساعدة:
 http://www.youtube.com/watch?v=-xu6tPaao-8 1اختيار المحتوى   -1
2اختيار المحتوى   -2 http://www.youtube.com/watch?v=KNrnkWcfYsc 
معايير اختيار المحتوى  3اختيار المحتوى  -3
http://www.youtube.com/watch?v=NIEXFaWvPlM 
تنظيم المحتوى   -4 http://www.youtube.com/watch?v=KhSPp-xs7l0 

 
 مقدمة 
يعتبر المحتوى العنصر الثاني من عناصر المنهج، ويمثل جوهر المنهج  

 وقلبه، ويتكون من:
 يم، وتعميمات، وتفسيرات، وأفكار.معارف: حقائق، ومفاه .1
 عمليات ومهارات: القراءة، والحساب، والمالحظة، والتصنيف، والقياس، واالتصال، .2

 .واالستنتا ، والتفكير الناقد، واتخاذ القرار
قيم ومعتقدات حول الخير والشر، وحول الصواب والخطأ، والجمال والقبح، وقيم  .3

 لحياة الفاضلة.التعاون، والحق والعدل، والتنافس، وا
، وكل خبرة يمر متماسكًا مترابطاً إن محتوى المنهج بهذه المكونات يؤلف كاًل مركبًا 

بها المتعلم لها هذه الجوانب: المعارف، والعمليات والمهارات، والقيم والمعتقدات. لذلك 

http://www.youtube.com/watch?v=-xu6tPaao-8
http://www.youtube.com/watch?v=-xu6tPaao-8
http://www.youtube.com/watch?v=NIEXFaWvPlM
http://www.youtube.com/watch?v=NIEXFaWvPlM
http://www.youtube.com/watch?v=KhSPp-xs7l0
http://www.youtube.com/watch?v=KhSPp-xs7l0
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ينبغي على مخططي المناهج أن يهتموا بالجوانب الثالثة عن قصد بداًل من ترك ذلك 
 (. 129، 1991فة والعفوية )عميرة، للصد

 المناهج والخبرة المربية:
 Educative Experienceمفهوم الخبرة المربية: 
ة تعليمي، والخبرة اليحدث بين اإلنسان والبيةة الذيثمرة التفاعل تعّرف الخبرة بأنها 

 هاليقوم عي التيوالفلسفة  هي نتيجة التفاعل بين المتعلم وعناصر البيةة التعليمية.
خاذ وات ،أن اإلنسان ال يتعلم إال نتيجة للتفاعل المستمر مع البيةة هيالخبرة  مفهوم

 ربية.الم الهادفة ن التربية الحقيقية تتحقق عن طريق الخبرةفإلذلك  ؛الخبرة أساسًا للتعلم
اته، والخبرة المربية تكون ذات صلة بالمتعلم، وتتوافق مع حاجاته، وميوله واهتمام

هي تلك الخبرة التي تبنى على خبرات سابقة وتمهد و  دراته ومطالب نموه.وتناسب ق
وله لخبرات الحقة، وتعدل فيها، وتتمشى مع مستوى نمو الفرد وقدراته واستعداداته ومي

 (.236، 1997وأهداف المجتمع وحاجاته ومثله العليا )فالوقي/أ، 
 وحدة بناء المنهج لتمث المربية، التي المنهج عبارة عن مجموعة من الخبراتو 

نب تمثل الجاوهذا يعنى أن وحدة بناء المنهج لم تعد  .(94، 1990)إبراهيم، والكلزه، 
 في متعلميعيشها الالنظري فحسب، حسب النظرة التقليدية، بل تشمل خبرات حقيقية 

 .وقيمه ومهاراته ويكتسب من خاللها معارفه المدرسية، موقف من مواقف الحياة
 (1) نشاط
 الخبرة والخبرة المربية.عرف  -1
 ما عالقة الخبرة المربية بمفهوم المنهج الواسع. -2

 طبيعة الخبرة:
لقووود ظهووورت الفلسوووفة التربويوووة التقدميوووة فوووي العقووودين األخيووورين مووون القووورن التاسوووع  

م بتشووكيل رابطووة التربيووة التقدميوة فووي الواليووات المتحوودة 1919عشور، وبلغووت أوجهووا عوام 
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ن ديووووي مووون أكبووور دعاتهوووا، وكانوووت تؤكووود علوووى االرتبووواط ، وكوووان جوووو AAPEاألمريكيوووة 
بالمثل الديمقراطية، واالهتمام باألنشطة الهادفوة الخالقوة، واالهتموام بحاجوات المتعلموين، 
كمووا نووادت بعالقووات أوثووق بووين المدرسووة والمجتمووع. وفووي إطووار الفلسووفة التربويووة التقدميووة 

للمتعلمووين، وقوود بوورزت هنووا وجهتووا ثووار جوودل حووول طبيعووة الخبوورات التووي توفرهووا المدرسووة 
 (:39، 1991نظر )عميرة، 

غوالى  ترى أن ترتب  الخبرات ارتباطًا وثيقًا بحاجات المتعلمين واهتماماتهم، وقود األولى:
الوبعض فوي ذلوك حتوى أنهوم غفلووا عوون أهميوة الخبورة المتراكموة للجونس البشوري، غيوور أن 

الت المعرفوة المنظموة، فهوي كموا م دعا إلوى عودم إغفوال مجوا1930جون ديوى بعد عام 
يقول تضوم النتوا  المتجموع لجهوود وتطلعوات ونجاحوات الجونس البشوري جوياًل بعود جيول. 

يورى جووون ديووي أن يعموول الموونهج علوى تنميووة الخبورات الحاليووة للطفوول حتوى يصوول إلووى و 
 الخبرة الناضجة األكثر ثراًء، والتي سماها الخبرة المربية.

 رأي،لخبرات بالمجتمع وحاجاته ومشكالته. ويرى أنصار هذا الترى أن ترتب  ا الثانية:
م، أن ينقل االهتمام في المنهج من George Counts ،1932مثل جور  كاونتس 

ويل المتعلم وحده إلى المجتمع الذي ينبغي أن ينمو فيه المتعلم. كما نادى هوليس كاز 
ة تنميو هم للحياة االجتماعية، م بأن المسةولية األساسية للتربية هي تنمية الف1939عام 

 الرغبة للمشاركة البناءة في حل المشكالت االجتماعية.    
ويبوودو هنووا موون المناسووب أن نؤكوود علووى ضوورورة الموازنووة الدقيقووة بووين متطلبووات 
الفووورد ومتطلبوووات المجتموووع عنووود النظووور فوووي نوعيوووة الخبووورات التوووي ينبغوووي تضووومينها فوووي 

اك إهمال لجانوب لصوالح الجانوب اآلخور. ويمكون أن المناهج الدراسية، دون أن يكون هن
تحدث هذه الموازنة، من خليل التعرف علوى ميوول واهتماموات الطلبوة وقودراتهم وموواهبهم 
منووذ فتوورة مبكوورة، والعموول علووى توجيووه هووذه الميووول نحووو تحقيووق مطالووب المجتمووع، بحيووث 

م احتياجووووات نحقووووق للطالووووب مطالبووووه بنوووواء علووووى اختياراتووووه، والتووووي وجهووووت بطريقووووة تخوووود
 المجتمع. 
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 الخبرة في التصور اإلسالمي:

الخبرة في مفهوم التربية الحديثة هي حصيلة تفاعل الفرد مع البيةة، فهوو يواجوه  
 موقفوووًا مثيووورًا، ويتووووفر لديوووه الدافعيوووة والرغبوووة فوووي التفاعووول معوووه، فيتفاعووول معوووه، ويووودرك

ن الفووورد إحينهوووا نقوووول العالقوووات فوووي الموقوووف، ثوووم يعموووم الموقوووف علوووى مواقوووف مشوووابهة، 
اكتسووووب خبوووورة. ومصوووودر الخبوووورة فووووي التربيووووة الحديثووووة هووووي الووووذات اإلنسووووانية، والمجتمووووع 
ت البشووري، فالتربيووة الحديثووة توورب  األخووالق والقوويم المكتسووبة بواقعيووات الوجووود، وتفوواعال

لتصور اإلسالمي، فالخبرة ال ا(. أما في 36-35، 1982اإلنسان مع غيره )الغضبان، 
رتبطة بواقعيات الوجود اإلنسواني، وموا يقوره المجتموع فحسوب، بول تقتصر على الخبرة الم

 يووودعو اإلسوووالم إلوووى التوووزام الخبووورة بتعاليموووه وأحكاموووه. فوووإذا التحموووت الخبووورة موووع هووودى هللا
 وأحكامه، نمت وازدهرت، وإذا تعارضت معها خبت واندثرت. 

ء إن التربيووة، فووي المفهوووم اإلسووالمي، هووي النمووو علووى ضوووء الفطوورة، وفووي ضووو  
موونهج هللا، فووإذا كووان النمووو علووى موونهج هللا فهووو تربيووة، وغيوور ذلووك فهووو تعسووف والتووواء. 
والخبوورة فووي هووذا الصوودد قوود تقووع فووي إطووارين: األول يتعلووق بالجوانووب الماديووة، وفووي هووذه 

لخلقية الحالة ال بأس أن ترتب  الخبرة بواقع اإلنسان والمجتمع، والثاني يتعلق بالجوانب ا
ل هووذه الحالووة يجووب أن توورتب  الخبوورة بتعوواليم اإلسووالم، وال تتحوودد موون خووالوالقيميووة، وفووي 

 (.38، 1982البيةة االجتماعية )الغضبان، 
 

 (2) نشاط
 وضح وجهة نظر الفلسفات التربوية حول طبيعة الخبرة المربية. .1
 ميز بين وجهة النظر اإلسالمية حول الخبرة ووجهة نظر التربية الحديثة. .2
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المحتوى كمفهوم وعنصر من عناصر المنهج، حيث يدل على وبالرغم من شمول 
ومية، الي المعرفة النظرية والعملية والقيمية، كما يمكن أن يمتد ليشمل األشياء في الحياة

إال أننا سوف نتحدث عن الجانب المعرفي أو ما يسمى بالمعرفة المنهجية لمحتوى 
ي فختيار وتنظيم محتوى المنهج، ، هما: امهمينالمنهج، ويتعلق بهذا الموضوع جانبين 

ضوء معايير معينة، يراها مخططو المنهج صادقة وجديرة بأن تراعى وتؤخذ في 
 االعتبار.  

 أوالا: اختيار المحتوى المعرفي للمنهج "المعرفة المنهجية"
التزايد الكبير  عملية اختيار المحتوى المعرفي للمنهج تواجه عدة تحديات، منها:إن  

لفكر التطور في النظرية التربوية واو التطور في التكنولوجيا التربوية، و  ،في المعرفة
 و بينأصبح التوازن بين الوقت والجهد، أو التربوي، وتحديدًا التطور في نظرية المنهج. 

من التحديات التي تواجه تفكير واضعي  محتوى المنهج المدرسيالكم والكيف في 
 المنهج. 

بأن االقتصاد والكفاية في التعلم يمكن أن Philip (1956, 57 )لقد نادى فيليب  
يتحقق بأفضل ما يمكن بالتركيز على المفاهيم التي تعتبر مفاتيح للمعرفة في عدة 

لهذه كيب المعرفية اتر اليتطلب البحث في  وإن تحديد هذه المفاهيم. معرفيةميادين 
ات بينها. وقد أدى البحث في وتصنيفها، وتحديد المفاهيم الرئيسة فيها، والعالقالميادين 

، ونادى بعض المربين Disciplinesهذا االتجاه إلى تحديد ميادين المعرفة المنظمة 
من أمثال فيليب فينكس، وآرثر فوشاي، وآرنو بيالك، بأن يكون اختيار محتوى المنهج 

 أن يستمد محتوى المنهجمن هذه الميادين. في هذا الصدد يقول فيليب فينكس: "ينبغي 
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من ميادين المعرفة المنظمة، أي أن المعرفة التي تضمها هذه الميادين هي وحدها 
 . (131، 1991ئمة للمنهج" )عميرة، المال
 إذن ما ميدان المعرفة المنظمة؟ 

  مفهوم ميدان المعرفة المنظمة:
يعرِّف ويلر ميدان المعرفة المنظمة بأنه جسم معرفي متماسك متناغم متناسق،  

 ل معين من مجاالت اهتمام اإلنسان، ويستمد وحدته من المنطق الذاتي لهيرتب  بمجا
 (.Wheeler, 1967, 178في شر  المعرفة وعرضها وتوضيحها )

 تركيب ميدان المعرفة المنظمة:
إطار متكامل من الظواهر والمفاهيم األساسية مجال الميدان "المضمون":  -1

هنة والمبادئ والنظريات التي تمت البر  والمصطلحات التي تفسر هذه الظواهر، والحقائق
 على صحتها بطريقة مناسبة.

عن غيره من  طرق وأساليب بحث تميزه فلكل ميدان معرفي منظمطرق البحث:  -2
 الميادين، ينبغي لكل متخصص في مجاله أن يتعلمها.

وتتعلق بمعايير الحكم على صحة أنماط التعميمات والنتائج : قواعد البرهنة -3
 ن معرفي معين.الخاصة بميدا

ويعني األسلوب المنطقي الذي تنتظم به أسلوب تنظيم المعرفة في الميدان:  -4
فة المعرفة داخل الميدان المعرفي، فلكل ميدان معرفي منظم أسلوبه الخاأ به، فالمعر 
ب التاريخية تنظم بأسلوب التسلسل الزمني، والمعرفة في ميدان األحياء تنتظم بأسلو 

 للمعقد، وهكذا.االنتقال من البسي  
 لمنظم،ويتعلق بالتطور التاريخي لمكونات ميدان المعرفة ا: تاريخ أو عرف الميدان -5

 فلكل ميدان معرفي منظم سياقه التاريخي في تطور المعرفة.
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 مواصفات ميدان المعرفة المنظمة:
كل ميدان معرفي منظم يتصف بصفات، تجعله قاباًل للتعلم والتعليم،  

 وهذه الصفات هي:
 :ساطة في التحليللبا -1

وتعنوووي أن يقووودم ميووودان المعرفوووة المنظموووة عناصووور المعرفوووة فوووي إطوووار مفووواهيمي 
يساعد على الفهوم؛ أي يقودم عناصور المعرفوة فوي مخطو  يسواعد علوى التفسوير والشور ، 

معرفوة وبهذا يكون ميدان المعرفة المنظمة جسمًا قاباًل للوتعلم والتعلويم، وتصوبح ميوادين ال
 (.Philip, 1956, 59التعليم والتعلم الجيدين كما يقول فيليب فينكس ) المنظمة مفاتيح

 التناسق في التركيب: -2
لهوا ويعني أن ترتب  أجزاء المعرفة في ميدان المعرفة المنظمة ارتباطًا وثيقًا يجع
أخذ وحدة واحدة أو كاًل متكاماًل؛ بحيث يصبح إدراكها ميسورًا على المتعلم. ويمكن أن ي

عرفوة يم والمبادئ تنظيمًا هرميًا أو شبكيًا في كليات متماسكة تظهر وحدة المتنظم المفاه
 من خالل تحديد ما بينها من عالقات.

 الدينامية: -3
وتعنووي أن يمتلووك ميوودان المعرفووة المنظمووة قوووة توليديووة، أي أن يقووود إلووى المزيوود 

ثمور التوي ت رة"المعرفة "المثمـمن المعرفة. فميدان المعرفة المنظمة الجيد هو الذي يضم 
 مزيدًا من البحث والتحليل واالستكشاف وبالتالي إلى مزيد من األفكار.

 معايير اختيار المحتوى:
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مجموعة من المعايير الختيار محتوى  Wheeler ((1967, 222يقتر  ويلر  
 المنهج المعرفي من ميادين المعرفة المنظمة، وهي: 

  Validity الصدق )الصالحية(: .1
 وى يمكن أن يأخذ عدة معاني، منها: وصدق المحت  

قية يرتب  المحتوى باألهداف ارتباطًا وثيقًا، بمعنى أن يكون المحتوى ترجمة حقي -أ
 ل هداف، فيشمل جميع الخبرات التي نصت عليها األهداف.

ة يواكب المحتوى المعرفة المعاصرة )الصدق العلمي(، فطبيعة العصر طبيعة متغير  -ب
 اكب المحتوى التغيرات والتطورات في المعرفة.ومتسارعة، فال بد أن يو 

(، Taba, 1962, 271يكشف عن رو  البحث في الميدان، و يمثل تركيبه ) - 
فالبد أن يعكس المحتوى خصائص الميدان المعرفي المنظم، ويمثل طبيعته التركيبية 

 والبحثية. 
، فال يعالج موضوعات صادقة، دون أن يتأثر بالظروف السياسية أو االجتماعية -د

يصح أن يتغير المنهج كلما تغير نظام الحكم، فاألصل أن يتم االحتكام إلى فلسفة 
عين مالمجتمع ومعتقداته وثقافته، وليس نظام الحكم فيه، رغم إقرارنا بتأثيره بمستوى 

 على النظام التربوي.
 Significanceالداللة )األهمية( : -2

 عن داللة المحتوى بعدة معاني: داللة المحتوى تعني أهميته، ويمكن التعبير و  
 أن يمثل المحتوى أساسيات الميدان المعرفي وموضوعاته الرئيسة. -أ
أن يكون له تطبيقات واسعة في الميدان، بمعنى أن يشمل تطبيقات المعرفة  -ب

 المنهجية في مجاالت الحياة والعلوم األخرى.
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يتضمن  أن يساعد في حل الكثير من مشكالت الميدان المعرفي المنظم، أي - 
مشكالت حقيقية ظهرت خالل تطور الميدان المعرفي المنظم، ويتم تداولها وفق 

 استراتيجية حل المشكالت.
مل أن يساعد في جسر الفجوة بين ميادين المعرفة، بمعنى أن يحقق التراب  والتكا -د

 بين المعرفة المنهجية لمحتوى المنهج ومحتوى المناهج الدراسية األخرى.
 وحاجاتهم، وميولهم، ومطالب نموهم.  لمتعلمينمراعاة خصائص ا -3
وتعني مدى االستفادة المباشرة من المعرفة المنهجية في المجاالت المنفعة:  -4

 الحياتية؛ فمن األهمية بمكان أن يدرك المتعلم أهمية ما يتعلمه في حياته.
 لباتهبمعنى أن يمثل المحتوى واقع المجتمع ومتط التوافق مع الواقع االجتماعي: -5

فة، ثقافيًا، وأن يساعد المحتوى على نقل عموميات الثقافة، مع مراعاة خصوصيات الثقا
 واالستجابة للمستجدات النافعة.

مستوى وتعني أن يكون المحتوى معقواًل في سهولته أو صعوبته و  القابلية للتعلم:  -6
 تجريده، وبما يتفق مع المستوى العقلي للمتعلمين واستعداداتهم.      

ر للحاض فالمنهج يعد المتعلمين ة االحتياجات المستقبلية للفرد والمجتمع:مراعا -7
ة، والمستقبل، فالبد أن يستشرف محتوى المنهج احتياجات المجتمع واألفراد المستقبلي

 بما يحقق لهم الرفاهية والحياة الكريمة.
 (3) نشاط
في  توفرة م هذه المعايير في نظرة تقويمية ناقدة، وضح رأيك فيما إذا كانت 

 ؟، أم المناهجنا المدرسية
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 ثانياا: تنظيم المحتوى المعرفي للمنهج 
إن ضوومان كفوواءة عمليووة االختيووار ال تكفووي لضوومان كفوواءة الموونهج، فالبوود موون كفوواءة  

عملية التنظيم، وألجل ذلك البد أن نضمن تحقق معايير تنظيم محتوى المنهج، لنضمن 
  كفاءته.

 بحيوث منظموة صوورة فوي اختيارهوا توم التوي خبراتوه وضوع المحتووى  بتنظويم ويقصود 
والتكامول بوين عناصور محتووى المونهج ذاتوه، وبينهوا وبوين محتووى المنواهج  التوراب  تحقق

وتحقوق التوراب  والتسلسول  األفقوي(، المسوتوى  الواحود )علوى الدراسوي الصوف األخورى فوي
 لمسووتوى ا بووين عناصوور محتوووى الموونهج ذاتووه علووى مسووتوى الصووفوف الدراسووية )علووى

 الرأسي(.
ويتحووودد نمووو  التنظووويم المنهجوووي بحسوووب مركوووز االهتموووام فوووي المووونهج، والوووذي يتحووودد  

بحسب النظرية المنهجيوة التوي ينطلوق منهوا واضوعو المونهج، فموثاًل: عنودما يكوون محوور 
االرتكووواز فوووي تنظووويم المووونهج هوووو المعرفوووة، فسووويكون نمووو  المووونهج التنظيموووات المعرفيوووة، 

رتكاز في تنظيم المنهج المتعلم، فسيكون نمو  المونهج هوو مونهج وعندما يكون محور اال
النشووووواط، وعنووووودما يكوووووون محوووووور االرتكووووواز مشوووووكالت اجتماعيوووووة ذات أهميوووووة شخصوووووية 

 .للمتعلمين، فسيكون نم  المنهج هو المنهج المحوري، وهكذا
 البعد األفقي والبعد الرأسي لتنظيم المحتوى:

م أفقيووا ورأسوويًا، ليحقووق معووايير التنظوويم الفعووال: يورى التربويووون أن محتوووى الموونهج يوونظ 
نى االستمرارية والتتابع والتكامل، والتي سنوضح معناها بعد قليل، وفيما يلي توضيح مع

 البعدين:
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 البعد الرأسي "التنظيم الرأسي" للمحتوى:  -1
ويعنووي ترتيووب المحتوووى عبوور الصووفوف الدراسووية؛ بحيووث يوورتب  محتوووى صووف معووين  

ة مووع محتوووى موونهج الصووف الووذي يليووه. ويعنووي ذلووك االتسوواع والعمووق فووي بعالقووات سووليم
 .تناول مكونات المحتوى 

 البعد األفقي "التنظيم األفقي" للمحتوى: -2
ويعنوووي تنظووويم محتووووى مووونهج الموووواد الدراسوووية للصوووف الدراسوووي الواحووود بشوووكل يظهووور  

كثوور تكوواماًل العالقووات بووين محتوووى تلووك المووواد لهووذا الصووف، بمووا يسووهم فووي تكوووين نظوورة أ
إلوى المعرفوة. مثوال ذلوك أن تورتب  فوروع الرياضويات لصوف معوين بعالقوات تظهور وحوودة 

قووات الرياضوويات وتكامليتهووا، أو أن توورتب  مووواد الجغرافيووا والتوواريخ والتربيووة الوطنيووة بعال
 مناسبة تبرز وحدة هذه الفروع.

فووق الووذاتي والمنطووق ويسووهم البعوودان األفقووي والرأسووي لتنظوويم المحتوووى فووي توووفر التوا  
الداخلي، والوحودة والتماسوك بوين مكونوات المحتووى، سوواء علوى مسوتوى الصوف الدراسوي 

 لواحد، أم على مستوى الصفوف الدراسية المتتابعة.
 (4نشاط )

 فرق بين التنظيم الرأسي والتنظيم األفقي لخبرات محتوى المنهج. 
 صيغ بناء المحتوى:

أو الرأسوي، يمكون تحديود الصويغ المختلفوة لبنواء المحتووى اعتمادًا على التنظيم األفقي  
 (:5-3، 1999على النحو التالي )عبيد وإبراهيم، 

حيووث يمكوون أن تكووون مكونووات المحتوووى منفصوولة، وال توورتب  بعالقووة موون  ال عالقــة: -1
 أي نوع. بمعنى أنها مستقلة، لذلك يجب أن يتمتع كل عنصر باالكتفاء الذاتي.
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كن أن تكون مكونات المحتوى في شكل تتوابع خطوي، حيوث حيث يم عالقة خطية: -2
يتطلووب تعلووم أي مفهوووم، أو تعموويم، أو مهووارة تعلووم وإتقووان مفوواهيم، أو تعميمووات، أو 
مهارات سابقة. لذلك من المناسب اعتماد استراتيجيات التعلم الفردي التي تقوم على 

 استراتيجيات التعلم للتقان.
 
 

                                              
                                           

ويمكوون أن تكووون العالقووة بووين مكونووات المحتوووى عالقووة هرميووة فووي  عالقــة هرميــة: -3
 شكل مدر  تعلم.

 
 
 
 
 
والمهارات ذات الطبيعة  ،حيث تقدم المفاهيم، والتعميمات عالقة حلزونية:  -4

 عدة من التجريد، بحث تقدم وفقًا ألعمارالتتابعية عند مستويات مختلفة ومتصا
ت مهاراالتالميذ الزمنية ومستوياتهم العقلية. فلكل مادة دراسية مفاهيم وتعميمات و 

 أساسية يتم تكرار معالجتها عبر الصفوف الدراسية، ولكن بمستويات أكثر عمقا،
م حيث يعالج أي مفهوم أو تعميم أو مهارة في مستويات مختلفة من حيث التعمي

 والتجريد والعمق.
 
 

 أ

 ج ب

 ز و هـ د

 العالقة الهرمية

 أ

 ب

 ج

 عناصر المحتوى 

 ترتب  بعالقة خطية
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 مصفوفة لتنظيم حلزوني في مناهج الرياضيات: مثال:
هناك مفاهيم أساسية تدرس في مناهج الرياضيات عبر الصفوف الدراسية المختلفة،  

لمتعلقة ئ ابادمثل: مفاهيم العد والعدد والمساحة واالقتران والبرهان والنهاية والحجم، والم
 يفيةبها. يقتر  واضعو مناهج الرياضيات في أي المستويات يتم تقديم هذه المفاهيم، وك

معالجتها، بما يتفق مع مستويات الطلبة، وبما يضمن معالجتها عند مستويات أوسع 
 في الصفوف المتقدمة.  وأعمق
دد الوحدات مثال: معالجة مفهوم المساحة. يقدم في المراحل األولى على أنه ع 

المربعة، ثم بعد ذلك )في الصفوف الرابع والسادس مثال( يقدم على صورة قوانين 
ة إليجاد المساحة، وفي الثانوية يقدم في صورة التكامل، وجميع الصور تقوم على فكر 

  واحدة، مع اختالف العمق والتجريد في المعالجة.
 

 3ج 3ب

 3أ

 2ج 2ب

 2أ

 1ج 1ب

 1أ

 المستوى الثالث

 المستوى الثاني

 المستوى األول

 العالقة الحلزونية
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 وى:االتجاه المنطقي واالتجاه السيكولوجي لتنظيم المحت
يختلف التربويون فيما بينهم في تبني أي من االتجاهين، المنطقي أم السيكولوجي  

ين لتنظيم محتوى المنهج، وذلك الختالفهم في تبني أي من االتجاهات التربوية، ففي ح
اه التجايتبنى أنصار التربية األساسية االتجاه المنطقي، يتبنى أصحاب التربية التقدمية 

 آخرون تبني االتجاهين بترتيب معين. وفيما يلي توضيح لمعنى كل السيكولوجي، ويرى 
 من االتجاهين:

 التنظيم المنطقي للمحتوى: -1
ويعني ترتيب مكونات المحتوى حسب التسلسل المنطقي للمجال المعرفي، الذي تم  

تم ، وياختيار محتوى المنهج منه، واالهتمام هنا يتركز حول المفاهيم والمبادئ األساسية
يب مكونات المحتوى وفق أسس معينة هي: التتابع الزمني )كما في مادة التاريخ ترت

لبسي  إلى المعقد )كما في مادة التدر  من ا -لسهل إلى الصعب التدر  من ا -مثاًل( 
لكليات إلى الجزئيات أو من الجزئيات إلى الكليات )كما في التدر  من ا -األحياء( 

 خاأ إلى العام، وهكذالالتدر  من ا -مادة الجغرافيا( 
 

 التنظيم السيكولوجي للمحتوى: -2
هنا يتم ترتيب مكونات المحتوى متمركزًا حول المتعلم، حيث يتم مراعاة ميول  

واهتمامات وحاجات المتعلمين ومطالب نموهم، ويرتب  المحتوى هنا بخبرات المتعلم 
طابعًا  حتوى تنظيم المنطقي للمالحياتية. وبالتالي فهو يأخذ طابعًا إنسانيًا، بينما يأخذ ال

 أكاديميًا. 
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غرب،  –مثال ذلك: عند ترتيب محتوى موضوع االتجاهات في الجغرافية )شرق  
جنوب(، يتم معالجة الموضوع من خالل المرور بخبرات الطفل اليومية التي  –شمال 

يمر بها وهو ذاهب إلى المدرسة، حيث يرى المسجد، والمستوصف، والنادي، 
قع ، وغير ذلك، ويبدأ الحديث معه عن اتجاه موقع كل منشأة منها بالنسبة لمو والروضة
 األخرى.

يشير ديوي إلى أن الفائدة القصوى تحصل عندما يعاد تصنيف ما تعلمه الطلبة  
 حسب التنظيم السيكولوجي، وترتيبه ثانية حسب التنظيم المنطقي للمادة. ومما تجدر

، وجياً منطقيًا يكون في كثير من األحيان مناسبًا سيكولاإلشارة إليه أن تنظيم المحتوى 
ا عندما ينمي عالقات ذات معنى وأهمية بالنسبة للمتعلم. ويرى رشدي لبيب وفايز مين
مات أنه ومع تعدد التنظيمات المنطقية للمادة الواحدة، فإنه يمكن اختيار أحد التنظي

 تنظيمدون االدعاء بالتناقض بين الالمنطقية للمادة والتي لها أسسًا سيكولوجية قوية، 
 (.165، 1993المنطقي والتنظيم السيكولوجي )لبيب ومينا، 

 (5نشاط )
 فرق بين التنظيمين السيكولوجي والمنطقي. وأيهما تفضل؟ .1
 وضح فكرة التنظيم الحلزوني. .2

 

 معايير التنظيم الفعال لمحتوى المنهج:
  Continuityاالستمرارية:  -1
سي للمفاهيم الرئيسة في المنهج، أي استمرارية تناول هذه المفاهيم وتعني التكرار الرأ 

عبر الصفوف الدراسية، بحيث يعتمد تعلم الطلبة لها على خبراتهم السابقة حول هذه 
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المفاهيم في مستويات سابقة. بمعنى أن تقدم موضوعات مادة معينة في صف معين 
 مرتبطة مع موضوعات نفس المادة في صف سابق.

   Sequenceبع: التتا -2
ويعني التتابع تنظيم عناصر المحتوى بحيث تقدم خبرات المحتوى معتمدة على  

ًا خبرات سابقة، وممهدة لخبرات الحقة، وبحيث يتم معالجتها عند مستويات أكثر اتساع
 وعمقًا.
فالتتابع ال يعني مجرد اإلعادة والتكرار، لكنه يعني مستويات أعلى من المعالجة،  

 تابعيةمعيار التتابع، حيث أنه يقدم المفاهيم ذات الطبيعة الت منهج الحلزونيويحقق ال
 عند مستويات مختلفة ومتصاعدة من التجريد والتعميم. 

 
   Integrationالتكامل:  -3
ويعني أن يتم تنظيم المحتوى بطريقة تظهر العالقات األفقية بين خبرات المنهج؛ أي  

ر المحتوى في المواد الدراسية من جهة، ورب  أن تتضح عالقات التكامل بين عناص
عناصر المحتوى في المادة الواحدة من جهة أخرى. وهذا سوف يساعد المتعلمين على 
بناء نظرة موحدة ومنسقة. مثال ذلك التكامل بين موضوعات الرياضيات، أو التكامل 

 بين الرياضيات والعلوم.

 (6نشاط )
ابع والتكامل كمعايير لتنظيم خبرات وضح مفهوم كل من االستمرارية والتت .1

 محتوى المنهج.
 ما عالقة كل من هذه المعايير بأنواع التنظيمات التي ذكرت سابًقا. .2
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 المحتوى: خبرات

عند وضع مخط  لتنظيم خبرات المنهج، فإنه يجب تحديد العناصر التي تخدم  
، والحقائق كخيوط أساسية في التنظيم، وهذه العناصر هي: المفاهيم والمصطلحات

ل واألفكار، والتعميمات، والمهارات، والقيم واالتجاهات. وفيما يلي توضيح لمعنى ك
 منها:
  والمصطلحات: المفاهيم .1
يعرف المفهوم بأنه تجريد ذهني لمجموعة من الخصائص والصفات التي تشترك  

 فيها مجموعة من العناصر أو األشياء.
يطلق على المفهوم في ضوء الخصائص االسم أو الرمز الذي أما المصطلح فهو  

 .المشتركة بين أمثلته
 .التفاعل -البيةة-المحلول-المركب-المادة-العنصر-مثال مفاهيم مادة العلوم: الذرة
 .البرهان-الحجم-لمساحةا-لعددا-ومثال مفاهيم الرياضيات: العد
 .وهكذا ،الغيةالصيغ الب-لعبارةا-لجملةا-ومثال مفاهيم اللغة: المفردة

 واألفكار: حقائقال .2
تعرف الحقيقة بأنها عبارة عن بيانات أو أحداث أو ظواهر تكرر حدوثها ووصلت  

 إلى حالة من الثبات النسبي ضمن قدرة اإلنسان على إدراكها بحواسه، بحيث ثبتت
 صحتها، ولم تعد تحتا  إلى برهنة.

 مثال ذلك: الشمس تشرق من الشرق.
 فسر الظواهر أو العالقات.واألفكار هي مجموعة حقائق عامة ت 
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 التعميمات: .3
 يعرف التعميم بأنه عبارة ترب  بين سلسلة من المفاهيم، أو توضح العالقة بين 

 مفهومين أو أكثر. مثل النظريات والمبادئ والقوانين.
  المهارات: .4
هي المظاهر أو السمات العملية واألفعال التي يظهرها الفرد عند أداء عمل ما في  

بطريقة صحيحة، وبسرعة وإتقان. مثل اإلنشاءات الهندسية، تركيب  صورة عملية
 إلخ. -الخوارزميات-األجهزة
 واالتجاهات: القيم .5
عبارة عن المعايير واألحكام العقلية االنفعالية المعممة نحو األشخاأ أو القيم  

ن مرد فاألشياء أو المعاني التي توجهنا نحو رغباتنا واتجاهاتنا، ويكتسبها ويتعلمها ال
السلوك  المجتمع وتصبح هي المحرك لسلوكه، ويتم في ضوئها الحكم على المواقف أو

 اإلنساني. مثال ذلك: قيم الحق والعدل والصدق. 
أما االتجاه فهو مفهوم فردي شخصي يحدد مستوى القبول أو الرفض لدى اإلنسان  

وكه نحوها ويعمل األشخاأ أو المواقف أو الموضوعات، فيؤثر في سل نحو األشياء أو
-المختلفة. مثال ذلك: االتجاه نحو فكرة معينة على توجيه هذا السلوك في المواقف

  التجاه نحو سلوك معين. ا-االتجاه نحو شخص معين
 تحليل المحتوى:

تعد عملية تحليل المحتوى من المهارات المتخصصة التي يجب على المعلم أن    
 رة يمكنه من تطوير أساليب تدريسه.يتقنها، وذلك ألن اكتساب هذه المها

  المحتوى:مفهوم تحليل 



 اسيات المناهج التعليميةأس

 143الصفحة  

 

واصطالحا : تجزئة الشيء إلى مكوناته األساسية وعناصره  التحليول لغوة: التجزئوة، 
يعني تجزئته إلى مكوناته، من وحدات  التي يتركب منها. وتحليل الكتاب التعليمي

تجزئة المحتوى إلى  دراسية محددة، وموضوعات. وتحليل المحتوى يعرف بأنه:
مكوناته، وتشمل: المفاهيم، والتعميمات، والمهارات، والقيم، والرموز، والنصوأ 

 المتضمنة في الكتاب أو المنهج. المكتوبة والرسومات والصور واألفكار
 أهمية تحليل المحتوى:

 نذكر يستطيع المعلم تحقيق الفوائد اآلتية من خالل إتقانه لعملية تحليل المحتوى، 
 (:2001منها )حسب هللا، 

 صياغة أهداف الدرس بصورة دقيقة ومحددة. تسهيل عملية -1
 التعليمية الفصلية واليومية. إعداد الخط  -2
 تجنب العشوائية في التدريس، حيث يصبح التدريس موجها ومركزا لتحقيق األهداف -3

 التعليمية المحددة، وذلك من خالل تخطي  جيد متكامل.
واستراتيجياته التي تتناسب مع المفاهيم والتعميمات  اختيار مداخل التدريس -4

 والمهارات التي يتكون منها محتوى الدرس.
اختيار المواد والوسائل والتقنيات التعليمية التي تتناسب مع مكونات محتوى  -5

 الدرس.
 يلية،اختيار أساليب التقويم المناسبة والشاملة ألهداف الدرس وبناء اختبارات تحص -6

تحليل المحتوى في اختيار عينة ممثلة لجميع جوانب المادة حيث يساعدنا 
 االختبار لتحقيق الشمول والتوازن في االختبار التحصيلي. لتضمينها في

ما تحتويه  تحليل جميع موضوعات المادة الدراسية ينمي الخبرة لدى المعلم بكل -7
 .المادة

لى رات إن، فتحليل المهازيادة كفاءة المعلم في مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمي -8
 مهارات فرعية بسيطة يسهل تحديد نقطة البدء لكل متعلم.
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  الكشف عن مواطن القوة والضعف في الكتاب الدراسي. -9
 (7) نشاط
 عّرف مفهوم تحليل المحتوى. -1
 بين في نقاطٍّ أربعة أهمية تحليل المحتوى للمتعلم والمعلم والمنهج. -2

    إجراءات تحليل محتوى الدرس:        
تجيب عملية تحليل محتوى الدرس عن تساؤل رئيس يجب أن يضعه المعلم        

 )القائم بالتحليل( أمامه وهو: لماذا هذا الدرس؟ أي هل خط  هذا الدرس ليدور حول
مفهوم؟ أم مهارة؟ أم غير ذلك؟ ومن هنا نجد أن عملية تحليل المحتوى تكشف عما 

عد على صياغة األهداف السلوكية بصورة يتضمنه الدرس من جوانب التعلم، وتسا
 واضحة، ومن الممكن القيام بعملية تحليل المحتوى وفقا للجراءات التالية:

 احصة،قراءة الدرس قراءة إجمالوية عامة: وفى هذه الخطوة يتم قراءة الدرس قراءة ف -1
 حتى يتم التعرف على الهدف العام من هذا الدرس.

أهداف الدرس ، ومن خالل هذه الخطوة يتم تحديد قراءة كل فقرة من فقرات الدرس -2
 .إلخ( …)مفهوم، تعميم، مهارة، قيمة،  الخاصة، وتحديد عناصر الخبرة

صياغة األهداف السلوكية: حيث يتم صياغة هدف، أو عدة أهداف تعليمية، حول  -3
 الذي تدور حوله تلك الفقرة. نوع الخبرة أو جوانب التعلمكل فقرة تبعا ل

وجه التعلم التي يقترحها الكتاب، من خالل األمثلة واألعمال التي ي تحديد أنشطة -4
 الطالب لعملها.

، وتحديد مستوياتها، لتناسب )قبلي، تكويني، ختامي( تحديد أنشطة التقويم -5
 المستويات المختلفة للطلبة.

 تحديد المتطلبات األساسية للدرس الحالي. -6
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ة تعليمية وتقويمية وعالجية مناسبة ثم يقوم المعلم بعد ذلك باختيار وسائل وأنشط 
لتكمل النقص إن وجد في الكتاب. ثم يضع كل ما سبق في صيغة مناسبة للخطة 

 اليومية.                     
 (8) نشاط

اختر درًسا من دروس كتاب مدرسي لمادة تخصصك، ثم اتبع خطوات تحليل  
 المحتوى السابقة لتحيل محتوى هذا الدرس.

 لرابعملخص الفصل ا
ع العنصر الثاني من عناصر المنهج وهو المحتوى، حيث تناول تناول الفصل الراب    

نتيجة التفاعل بين المتعلم  ، والتي تعرف بأنهاالتعليمية مفهوم الخبرة فيه الكاتب
وعناصر البيةة التعليمية. والخبرة المربية تكون ذات صلة بالمتعلم، وتتوافق مع 

وحدة  والخبرة المربية تمثل ماته، وتناسب قدراته ومطالب نموه.حاجاته، وميوله واهتما
تمثل الجانب النظري فحسب، وهذا يعنى أن وحدة بناء المنهج لم تعد ، بناء المنهج

موقف من مواقف  في متعلميعيشها الحسب النظرة التقليدية، بل تشمل خبرات حقيقية 
محتوى، حيث تعرض لمعايير اختيار ثم تناول الفصل عملية اختيار ال .المدرسية الحياة

المحتوى، والمتمثلة في محتوى صادق، ومهم، ومفيد، ويتوافق مع المتعلم والمجتمع، 
ويناسب مستوى المتعلمين. ثم تناول الفصل عملية تنظيم المحتوى باعتبارها عملية 
ترتيب عناصر المحتوى في صورة متماسكة ومتناغمة حول مركز معين وفي نم  

م عرض الكاتب في الفصل التنظيم الرأسي للمحتوى، والذي يعني ترتيب معين، ث
عناصر المحتوى عبر الفصول الدراسية، والتنظيم األفقي، ويعني ترتيب عناصر 
المحتوى مرتبطة مع بعضها على مستوى كل صف. ثم تناول الكاتب التنظيم المنطقي، 

دة دراسية، والتنظيم والذي يعني ترتيب المحتوى حسب المنطق الذاتي لكل ما
 مالسيكولوجي، والذي يعني ترتيب محتوى المنهج حسب ميول المتعلمين واهتماماته
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وحاجاتهم. ثم تناوال الكاتب معايير تنظيم المحتوى، االستمرارية والتتابع، ويعني ترتيب 
عناصر المحتوى رأسًيا بحيث يتناسب العمق واالتساع في المعالجة مع طبيعة المادة 

وى الطلبة، ثم معيار التكامل، والذي يعني تحقيق التراب  األفقي بين المواد ومست
الدراسية في الصف الدراسي الواحد. وأخيًرا تناول الكاتب بإيجاز الحديث عن عناصر 
المحتوى: المفاهيم، المصطلحات والحقائق واألفكار، التعميمات، والمهارات، والقيم 

 ية تحليل المحتوى.واالتجاهات. ثم تناول الفصل عمل
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 اختر اإلجابة الصحيحة:
يير ن معااالرتباط الوثيق بين المحتوى واألهداف والمعرفة المعاصرة، يشير إلى معيار م .1

 اختيار محتوى المنهج هو:
 الصدق.                   -ب                               الداللة.  -أ
 ناسبة قدرات المتعلم.م -.       ديًا ومهنياً التوافق مع المجتمع ثقاف- 
 داللة محتوى المنهج تعني: .2
 الءمته الهتمامات المتعلم.           م -واكبته للمعارف الجديدة.              بم -أ
 هميته بالنسبة للمجال المعرفي.أ  -ابليته للتعلم.                         دق - 
 ة:هج يعني معالجة المفاهيم ذات الطبيعة التتابعيالتنظيم الحلزوني لمحتوى المن .3
 تتابعة ومتصاعدة في التجريد.م-عتمدة على متطلباتها السابقة.        بم -أ
 ستقلة عن بعضها.م -رتبطة ببعضها في الصف الواحد.    دم - 
 التنظيم الرأسي لمحتوى المنهج يعني ترتيب مكوناته: .4
 منطقيًا.                -ب                  وفقًا للبعد النفسي.    -أ
  ترابطة في الصف الواحد.م -فقا لالتساع والعمق فيها.            دو  - 
 اختر اإلجابة الصحيحة: -1
 تعد: العبارة هذه. درجة 180 تساوي  المثلث زوايا قياسات مجموع-1
 ممفهو  د.         نظرية        .          ب. مهارة         حقيقة    أ.
 من: المنهج المدرسيمحتوى  يتكون -2
 .العملياتو  المهارات-ب        .                فاهيم والتعميماتالم-أ
 هارات والقيم.المعارف والم-د          واالتجاهات.                 القيم- 
 يعرف تحليل المحتوى بأنه: -2
 إلى وحدات.تقسيمه -ب       اراته.                       تحديد مه-أ
 تحديد معايره.-د                الوصف الكمي لعناصره.   - 

 للتقويم الذاتي الفصل الرابع أسئلة
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 أنه يساعد في: باألهداف من فوائد التحليل المرتبط -3
 االختبارات التحصيلية. بناء-ب                      بناء المقاييس النفسية.-أ
 مخرجات الدرس. بيان-د         هج.            تحديد مكونات المن- 
 

 أجب عن األسئلة التالية:
 وضح مفهومي التنظيم الرأسي والتنظيم األفقي للمنهج. -1
 يد.قارن بين التنظيم المنطقي والتنظيم السيكولوجي للمنهج، مبينا رأيك أيهما تؤ  -2
 وضح معايير تنظيم محتوى المنهج. -3
 أذكر أربعة من معايير اختيار محتوى المنهج، موضحا ماذا يعني كل معيار. -4
 وم المجال المعرفي المنظم، موضحا خصائصه.وضح مفه -5

 
 أذكر اسم المصطلح الذي تدل عليه العبارات التالية:

)                   ( ترتيب خبرات المنهج بشكل يظهر العالقات بوين محتووي  .1
 المواد الدراسية للصف الواحد.

ظموووة )                    ( ترتيوووب المعرفوووة المسوووتمدة مووون ميووودان المعرفوووة المن .2
 حول مركز معين و في نم  معين في صورة متماسكة و مترابطة.

)                    ( تنظوووويم خبوووورات المحتوووووي بمسووووتوى أكثوووور عمقووووًا واتسوووواعًا  .3
 لترتكز الخبرة الحالية على الخبرة السابقة وتمهد للخبرة الالحقة .

 اختر المصطلح المناسب لكل عبارة من العبارات اآلتية:
 قيقةالح-التجاه.       ها-.       دالقيمة-ج    التعميم.    -ب     المفهوم.  -أ
( مفهوم فردي شخصي يحدد مستوى القبول أو الرفض لدى اإلنسان نحو   )    .1

 األشياء أو األشخاأ أو المواقف أو الموضوعات.
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ين ( التعميم بأنه عبارة ترب  بين سلسلة من المفاهيم، أو توضح العالقة ب   )    .2
 مفهومين أو أكثر. مثل النظريات والمبادئ والقوانين.

( المعايير واألحكام العقلية االنفعالية المعممة نحو األشخاأ أو األشياء     )   .3
 أو المعاني التي توجهنا نحو رغباتنا واتجاهاتنا

( تجريد أو تصور ذهني لمجموعة من الخصائص والصفات التي تشترك   )     .4
 وعة من العناصر أو األشياء.فيها مجم

)     ( عبارة عن بيانات أو أحداث أو ظواهر تكرر حدوثها ووصلت إلى حالة  .5
من الثبات النسبي ضمن قدرة اإلنسان على إدراكها بحواسه، بحيث ثبتت صحتها، ولم 

 تعد تحتا  إلى برهنة.
 صّنف العبارات اآلتية حسب عناصر خبرات المنهج:-4

 فالتصني العبارة م
 مفهوم الثدييات: كل كائن حي يلد ويرضع صغاره.  .1
 مهارة لفظية قراءة سورة الفاتحة بأحكام تجويد القرآن الكريم.  .2
  التعاون بين أفراد المجتمع ضمانة لتماسكه.  .3
 قاعدة الطاقة ال تفني وال تخلق من عدم.  .4
لي مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طو  ،لمثلث القائم الزاويةفي ا  .5

 .الضلعين االخرين
 نظرية
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 الفصل الخامس

 أنشطة التعلم والتعليم
  محتويات الفصل:

 يتناول هذا الفصل الموضوعات اآلتية: 
 مفهوم النشاط والخبرة. -1
 األغراض األساسية ل نشطة. -2
 معايير اختيار األنشطة. -3
 معايير تنظيم األنشطة. -4
 أنواع األنشطة. -5

 أهداف الفصل:
 راستك لهذا الفصل عليك أن تكون قادًرا على أن:عزيزي القارئ، بعد د

 تعّرف مفهوم النشاط ومفهوم الخبرة. -1
 تقارن بين مفهومي النشاط والخبرة. -2
 تحدد أربعة من األغراض األساسية ل نشطة. -3
 تذكر أربعة من معايير اختيار األنشطة. -4
 تذكر أربعة من معايير تنظيم األنشطة. -5
 .تصّنف األنشطة بحسب محددات معينة -6
 تشارك بفاعلية في النقاش الصفي.  -7
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 مراجع إضافية:
 (. المنهج التعليمي1991سعادة، جودت أحمد، وإبراهيم، عبد هللا محمد. ) .1

 .دار عمار األردن:-. عمان1الفعال. ط
-القاهرة. والتطبيق النظرية بين المناهج(. 1981. )حسين أحمد اللقاني، .2

 .الكتب مصر: عالم
 الوسائط المساعدة:

http://www.slideshare.net/ibrasayed/ss-10757497?related=1 
 

 مقدمة
أنشوووطة الوووتعلم  توووأتي الخطووووة الثالثوووة فوووي بنووواء المووونهج المدرسوووي، وهوووي اختيوووار 
وتكمون أهميوة هوذه  ثالث من عناصور المونهج،العنصر وتمثل كذلك ال، وتنظيمها والتعليم

داة أ األنشوطة وتعتبور .ي تربية الناشوةةإسهامًا كبيرًا ف الخطوة وذلك العنصر، ألنها تسهم
 فلون يكوون مونهج، ولون تكوون عمليوة تعليميوة، ولون ؛المنهج والمعلم لتحقيق أهداف التعلم

يحووودث الوووتعلم، بووودون أنشوووطة يتضووومنها المووونهج، ويخطووو  لهوووا المعلوووم، وينفوووذها بغووورض 
ن وسوووويتناول هووووذا الفصوووول الفوووورق بووووي .تحقيووووق أهووووداف الووووتعلم، واكتسوووواب خبوووورات الموووونهج

مفهوووومي النشووواط والخبووورة، واألهوووداف األساسوووية ل نشوووطة، ومعوووايير اختيارهوووا، ومعوووايير 
 تنظيمها، وتصنيفها وفق محددات مختلفة.
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 تعريف النشاط التعليمي التعلمي:
يعرف النشاط التعليمي التعلمي بأنه كل جهود عضولي أو ذهنوي هوادف يقووم بوه  

إشووورافها، تحوووت بووودعوة مووون المدرسوووة و المعلوووم أو الطالوووب، أو هموووا معوووًا، أو أي شوووخص 
خدمووة ألهووداف الووتعلم وتحقيقهووا. واألنشووطة بهووذا المعنووى تتسووع لتشوومل أنشووطة فرديووة أو 
و جماعية، وأنشطة لفظية أو عملية، أنشطة معرفية أو وجدانية، أنشطة لتنمية التفكيور أ

 أنشطة لكسب المعلومات.
 أنشطة التعلم وخبرات التعلم:

م، 1925تعلم يظهووور فوووي الكتابوووات التربويوووة فوووي عووووام بووودأ مصوووطلح أنشوووطة الووو 
ئم وكنتيجة ألفكار جون ديوي وغيره من قادة التربية. وقد أصبحت أدلة المناهج تورد قوا

ألنشوووطة يمكووون أن يقووووم بهوووا الطلبوووة كوووي يتفووواعلوا موووع محتووووى المووونهج تفووواعاًل مسوووتمرًا 
(Zais, 1976, 351ولما كان النشواط الواحود يمكون أن يشوترك .)  ،فيوه طلبوة مختلفوون

ويخرجون منه بنتائج متخلفة، وبأنواع من التعلم متعددة، فقد ظهرت حاجة إلى مصطلح 
يصف نتيجة تفاعل المتعلم موع النشواط. مون هنوا ظهور مصوطلح خبورات الوتعلم فوي عوام 

م. ويشووير مصوووطلح الخبووورة إلوووى حصووويلة تفاعوول الموووتعلم موووع النشووواط، أو المعنوووى 1935
بحيوووث أن الموووتعلم إذا أدرك المعنوووى الكوووامن فوووي النشووواط يكوووون قووود  الكوووامن فوووي النشووواط،

اكتسوووب الخبووورة. فالعالقوووة بوووين النشووواط والخبووورة كالعالقوووة بوووين القصووود والنتيجوووة )عميووورة، 
1991 ،247.) 

 األهداف األساسية ألنشطة التعلم والتعليم:
، 1981للقواني، يمكن أن تحقق األنشطة التعليمية التعلمية الوظائف األساسوية التاليوة )ا

204:) 
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 رنة،تنمية مهارات معرفية وقدرات عقلية، مثل التفسير، واالستنتا ، والرب ، والمقا .1
 والتحليل.

ة تنمية ميول واتجاهات وقيم، مثل قيم التعاون، والتنافس، واالتجاه نحو المشارك .2
 اإليجابية، والعمل الجماعي.

 علمه الطلبة في مواقف حياتيةرب  النظرية بالتطبيق، بمعنى رؤية تطبيقات ما يت .3
 وعلمية.

تنمية مهارات االتصال، فاألنشطة يتوقع أن تتطلب ممارسة التحدث، واالستماع،  .4
 والقراءة، والكتابة، والحوار والمناقشة، وتبادل اآلراء، واحترام الرأي اآلخر.

تعلم التخطي  والعمل في فريق، حيث تحتا  الكثير من األنشطة إلى التخطي ،  .5
ا  عمل الجماعي التعاوني، فهناك الزيارات، والمقابالت، والدراسات، وجميعها تحتوال

 إلى تخطي  سليم، وتعاون مشترك.
 

 معايير اختيار أنشطة التعلم والتعليم:
 تحدث التربويون عون معوايير اختيوار أنشوطة الوتعلم والتعلويم، سونجملها فيموا يلوي 

(Burton, 1962)( ،Wheeler, 1967) ،(Zais, 1976): 
 أن ترتب  األنشطة بأهداف المنهج، وأن تسهم في تحقيقها، بل وأن ترتب  الصدق: .1

 بعناصر المنهج األخرى. 
ي أن يكون محتوى األنشطة ذا قيمة، ويستحق الوقت والجهد والتكلفة الت األهمية: .2

 تتطلبها هذه األنشطة.
يها ، أي أن يكون فأن تكون هذه األنشطة مناسبة لمستوى قدرات التالميذ المالءمة: .3

 بعض التحدي لقدراتهم، الذي يمكنهم القيام بها، ويقودهم إلى تعلم جديد.
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ر من أن تراعي األنشطة اهتمامات الطلبة، وتستثيرها، مع الحذ مراعاة االهتمامات: .4
 المغاالة في االعتماد عليها، حتى ال تصبح هي المحدد الوحيد للنشاط.

الت عي الفروق الفردية بين الطلبة، وتستجيب لتفضيأن تتنوع األنشطة لترا  التنوع: .5
 المتعلمين في طرق تعلمهم )المجردة والملموسة، الفردية والجماعية، اللفظية وغير

 اللفظية(، وتحقق النمو الشامل المتوازن للمتعلم.
تها أن تشمل األنشطة أنشطة لتحقيق األهداف المعرفية والوجدانية بمستويا الشمول: .6

 المتخلفة.
 تمع،ويعني ذلك، أن توازن األنشطة بين احتياجات المتعلم، ومتطلبات المج التوازن: .7

 وأن توازن بين األهداف المعرفية والوجدانية والمهارية.
ياة أن تكون األنشطة وثيقة الصلة بالحياة الحاضرة للمتعلم، وتعده للح المعاصرة: .8

 المستقبلية. 
 ية.البشر إمكانيات البيةة التعليمية والصفية و أي قابليتها للتطبيق، وتوفر  الواقعية: .9

 لمعلمابما يبني الثقة المتبادلة بين  يار نشاطات التعلمأن يتم اخت التفاعلية: .10
 .، وتحقيق التفاعل اإليجابيوالطالب
 :(1) نشاط

ب عالقة المعلم بالطالب، وعالقة الطال اسب نشاطات التعلمفّسر القول بأهمية أن تن
 بالمادة.
 تنظيم أنشطة التعلم والتعليم:معايير 
يشير تايلر وغيره من علماء التربية والمناهج األمريكيين إلوى عودد مون المعوايير  

(، 392-390، 1982التوووي تسوووتخدم للحكوووم علوووى إجوووراءات تنظووويم األنشوووطة )حمووودان، 
 (:211، 1981)اللقاني، 
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مرات حتى  : أي تكرار األنشطة عموديًا، أي تكرار نفس النشاط عدةاالستمرارية .1
 يتحقق الغرض منه. أو أن تعتمد الخبرات في النشاط الحالي على الخبرات في النشاط

 السابق.
أي التسلسل األفقي، بمعنى التدر  من األنشطة الملموسة إلى األنشطة  التدرج: .2

المجردة، أو التسلسل من األنشطة البسيطة إلى األنشطة المركبة، أو التسلسل من 
إلى األنشطة المهارية إلى األنشطة الوجدانية، أو التسلسل من  األنشطة المعرفية

 األنشطة المباشرة إلى أنشطة تعلم التمايزات والمفاهيم والمبادئ وحل المشكالت.
ية أي أن يكون بين األنشطة تراب ، بحيث تسهم في إدراك المتعلم لتكامل التكامل: .3

 الخبرة.
 طلبة فرصة المشاركة في األنشطة.: أي أن يتا  لجميع الالمشاركة اإليجابية .4
 : أن يعتمد تنفيذ النشاط على التخطي  المشترك بين المعلم والمتعلم.التخطيط .5

 :(2) نشاط
ج وضح أهمية تحقيق معياري المشاركة اإليجابية والتخطي  التعاوني في تحقيق نوات .1

 تعلم فّعالة.
 وضح أهمية تنوع نشاطات التعلم والتعليم. .2
 

 علم والتعليم:تصنيف أنشطة الت
صوونفت أنشووطة الووتعلم والتعلوويم تصوونيفات عديوودة تبعووًا للغوورض، أو المعيووار الووذي 

 : *يتم من أجله التصنيف، وفيما يلي بعض هذه التصنيفات
 

                                                           
 .(238-232 ،1991 ميرة،عانظر ) *
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 أوالا: التصنيف على أساس قرب النشاط من الواقع أو التجريد:
فوي  Edgar Dale على هوذا األسواس إدجوار ديول  نشاطاتأشهر من صنف ال 

مخووروط الخبوورة ، وقوود قسووم المخووروط إلووى أحوود عشوور مسووتوى تبوودأ موون قاعوودة المخووروط 
، والتووووي تعنووووي تلووووك الخبوووورات المكتسووووبة موووون خووووالل التفاعوووول بووووالخبرات المباشوووورة الهادفووووة

ثوم الخبورات المعدلوة )تحواكي  المباشر مع األشوياء، مون خوالل اسوتخدام الحوواس مباشورة.
 جريود،التمتزايدة فوي  نشاطاتوتتوالى ال، مية )الممثلة(ثم الخبرات الدرا. الطبيعة بنماذ (

 . قة أو مكتوبةو حتى تصل إلى أكثرها تجريدًا، وهي الرموز اللفظية متمثلة في اللغة منط
 وعلى أساس هذا التصنيف، تصنف النشاطات إلى ما يأتي:

 أو الفلسوطيني، التوراث متحوف زيوارة نشواطات مثول: المباشرة الخبرات نشاطات  -1
 التفاعووول أو المعمووول، فوووي أرنوووب تشوووريح نشووواط أو مباشووورة، األسوووماك لرؤيوووة المينووواء رةزيووا

 .األهرامات زيارة أو عليها، للتعرف مباشرة الحاسوب جهاز مكونات مع مباشرة
مثوول نشوواطات مشوواهدات فيووديو وصووور ومجسوومات  نشــاطات الخبــرات المعدلــة: -2

فنلجووووأ إلووووى الخبوووورات المعدلووووة،  وعينووووات، فأحيانووووا ال نسووووتطيع توووووفير الخبوووورات المباشوووورة،
فنختووار أنشووطة تتوويح فرصووة التفاعوول مووع الخبوورات البديلووة. فمووثاًل لووو لووم نووتمكن موون رؤيووة 
األسماك مباشرة، يمكن مشاهدة عرض فيديو يتحدث عن األسماك، وفي حالة لم نتمكن 

 وهكذا.، من زيارة األهرامات، نحضر مجسًما لها
 مثوول نشوواطات التمثيوول أو لعووب األدوار،(: نشــاطات الخبــرات الممثلــة )الدراميــة -3

 مثل تمثيل موقعة بدر، او لعب أدوار المعارض والموافق لقضية سياسية.
مثووول توووأليف القصوووص، أو الشوووعر، أو كتابوووة قطوووع نشـــاطات الخبـــرات الرمزيـــة:  -4

 التعبير، أو البراهين، وغير ذلك من النشاطات الرمزية.
 (3نشاط )

 ير المباشرة والمعدلة.فرق بين النشاطات المباشرة وغ
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 ثانياا: التصنيف على أساس المكان الذي تتم في األنشطة:

المحاضرة، المناقشة، المشاهدة واالستماع، حل  أنشطة منظمة داخل الفصل: -1
 المشكالت، االستقصاء، الكشف والتجريب، تمثيل األدوار.

 .جتمعيةاللعب، التمثيل، التعلم المستقل، األنشطة الم أنشطة خارج الفصل: -2
وهنا نود التنويه على مصطلح خاط  يتم تداوله في مؤسساتنا التربوية، وهو 
النشاطات الالمنهجية، وهذه التسمية توحي إلى أن هذه النشاطات ليس لها عالقة 
بالمنهج، وهذا غير صحيح، فأي نشاط تعليمي تعلمي يجب أن يحقق هدًفا أو أكثر من 

ت منهجية، لكن يمكن استخدام مصطلحات أخرى، أهداف المنهج، إذن فجميع النشاطا
 مثل نشاطات داخل المدرسة وأخرى خارجها، أو نشاطات مصاحبة.

 :(4نشاط )
 اقتر  نشاطات مميزة داخل الفصل وخارجه.

 
 ثالثاا: التصنيف على أساس حجم المشاركين في النشاط:

م أو عرض مناقشة يشترك فيها الفصل، مشاهدة فيل أنشطة المجموعات الكبيرة: -1
 معملي، االستماع للشر .

االشتراك في مشروع، إعداد مجلة حائ ، زيارات،  أنشطة المجموعات الصغيرة: -2
 مجموعات عمل.

 ية.قراءات فردية، التعلم عن طريق البرامج المحوسبة، مشاريع فرد أنشطة فردية: -3
 :(5) نشاط

 رة.وضح أهمية تنوع النشاطات ما بين فردية وعامة وفي مجموعات صغي
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 رابعاا: التصنيف على أساس الحواس المستخدمة في النشاط:

 .أو قصةاالستماع إلى تسجيالت، أو تقارير،  أنشطة سمعية: -1
 .مشاهدة صورمشاهدة عروض، زيارة معارض،  أنشطة بصرية: -2
 مثل مشاهدة عروض تلفزيونية. أنشطة سمع بصرية: -3
 شتراك في ندوة أو مناظرة.غناء أو إنشاد، خطابة، إلقاء شعر، اال أنشطة صوتية: -4
 إجراء تجارب، عمل محسوس، االشتراك في ألعاب أو مباريات.  أنشطة حركية: -5
 مثل مشاهدة برامج محوسبة للمادة التعليمية. أنشطة وسائط متعددة: -6

 :(6نشاط )
 متعددة الحواس. التعليمية نشاطاتالوضح أهمية 

 
 خامساا: التصنيف على أساس األهداف:

قووووراءة كتووووب، االسووووتماع إلووووى المحاضوووورات،  ل علــــى المعلومــــات:أنشــــطة الحصــــو -1
 مقابالت، المالحظة.

 التودريب علوى أعموال معينوة، صونع نمواذ ، إعوداد أنشطة لتنمية المهارات العمليـة: -2
 أشكال أو رسومات.

قووراءة شووعر، أو نووص أدبووي، زيووارة أنشــطة تســاعد علــى تحقيــق أهــداف وجدانيــة:  -3
 معارض، المساهمة في عمل درامي.

هدة االسوتقراء، االسوتنباط، االستقصواء، مشوا أنشطة تكوين المفاهيم أو التعميمات: -4
 تطبيقات المفاهيم والتعميمات في الحياة. 
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 (7نشاط )
 حسب صور التفاعل الحاصل بين الطلبة والمعلم والطلبةالتعليمية صّنف النشاطات  .1

 أنفسهم.
 دارسنا.اقتر  نشاطات إبداعية يمكن للمعلم استخدامها في م .2

 ملخص الفصل الخامس
مفهوم النشاط، والذي يعني صورة التفاعل بين المعلم الفصل  تناولنا في هذا    

دثنا م تحالتعليمية. ث ، وحصيلة هذا التفاعل هو الخبرةالتعليمية والمتعلم وعناصر البيةة
: تلفةعن أغراض األنشطة التعليمية، التي تمثلت في تعليم وتعلم أنواع الخبرات المخ

مثلت ت، والتي عايير اختيار األنشطةموتناولنا كذلك  المعرفية، والوجدانية، والمهارية.
م بشكل رئيس في مناسبتها لمستوى الطبة وقدراتهم وميولهم، ومناسبتها لقدرات المعل

اعلة، الف والبيةة الصفية، وتعزيزها لمشاركة المتعلم التعلم واهتماماته، ومناسبتها لموقف
ر  كذلك تناولنا معايير تنظيم األنشطة، والتي تمثلت في التد. مرونتهاتها، و وواقعي

 واالستمرارية والتكامل والمشاركة اإليجابية. 
من خالل تصنيفها وفق عدة معايير: فحسب نوع  ،اولنا أنواع األنشطةثم تن    

. مباشرة الخبرات ومدى تجريدها، فهناك أنشطة الخبرات المباشرة وأنشطة الخبرات غير
ومنها ما هو  ة، وأنشطة المجموعات،فرديوحسب عدد المشاركين، هناك أنشطة 

بصري أو صوتي، ومنها أنشطة  منها ما هو سمعي أووحسب الحواس،  .جماعي
وحسب مكان . ، فيما عرف بأنشطة الوسائ  المتعددةتنوع من كل ذلك تعتمد على

لفصل. وحسب األهداف، فهناك النشاط، هناك أنشطة داخل الفصل، وأنشطة خار  ا
م أنشطة لتعليم المفاهيم والتعميمات وتعليم أنماط التفكير المختلفة، وأنشطة تعلي
 اتيةالعلميات والمهارات، وأنشطة لتعليم القيم واالتجاهات، وأنشطة لتعليم مهارات حي

 وشخصية.



 اسيات المناهج التعليميةأس

 160الصفحة  

 

 
 

 
 اختر اإلجابة الصحيحة:

 تنوع أنشطة المنهج ضروري لمراعاة: .1
           ل لهم.                      النمو الشام -روق الفردية للمتعلمين.                   بالف -أ
 ميع ما ذكر.ج -فضيالت المتعلمين في طرق تعلمهم.      دت - 
 نشاطات التعليم والتعلم: اختيار من معايير .2
 االعتماد في تحديدها على اهتمامات التالميذ فق .         .أ
 لنشاط هدفًا واحدًا فق .أن يخدم ا .ب

 أن تكون موجهة نحو الطلبة المتفوقين.                . 

 أن تكون مثيرة ومتحدية لكنها غير معجزة. .د
 تنوع أنشطة المنهج ضروري لمراعاة: .3
 فضيالت المتعلمين في طرق تعلمهم.ت -لفروق الفردية للمتعلمين.      با -أ
 ما ذكر. عجمي -لشامل لهم.             دالنمو ا - 
 :أن وتعني األهمية، التعلم نشاطات اختيار معايير من .4
 .الفردية الفروق  لتراعي النشاطات تتنوع -أ
 .للمتعلم الحاضرة بالحياة الصلة وثيقة -ب
 .الطلبة اهتمامات تراعي - 
 قيمة. ذا النشاطات محتوى  يكون  -د
 التدرج، ويعني: تنظيم نشاطات التعلممن معايير  .5
 رأسًيا. النشاطات تكرار -أ
 وتوسعتها. المهارات تنمية في سهم النشاطاتت -ب
 النشاطات. بين األفقية العالقة - 
 األفقي بين النشاطات. التسلسل -د

 للتقويم الذاتي سالفصل الخام أسئلة
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 :ويعني التكامل، التعلم نشاطات تنظيم معايير من .6
 النشاطات. بين األفقية العالقة -أ
 والمتعلم. المعلم بين المشترك التخطي  -ب
 النشاطات. في مشاركة الجميع - 
 الرأسي. التسلسل -د
 

 اكتب اسم المصطلح:
( معيار من معايير اختيار النشاط، ويعني مناسبته لمستوى          )    .1

 المتعلمين، واستعداداتهم.
 اء.( نشاطات تتيح الفرصة للمتعلم للتفاعل المباشر مع األشي          )         .2
و أعة بالنماذ  ( نشاطات تعطي فرصة للمتعلمين لمحاكاة الطبي            .)      3

 الصور.
 ( نشاطات تستخدم فيها الحواس المختلفة في آن واحد.         )          .4
 

 أجب عن األسئلة التالية:
 أذكر أربعة معايير الختيار أنشطة المنهج، موضحا المقصود بكل معيار. .1
 أذكر أربعة معايير لتنظيم أنشطة المنهج، موضحا معنى كل معيار. .2
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 سادسالفصل ال
 تقويم المنهج

 محتويات الفصل:
 يتناول هذا الفصل الموضوعات اآلتية: 

 مفهوم القياس والتقويم التربوي. -1
 مفهوم تقويم المنهج وتقويم ناتج المنهج. -2
 .الرسمي والمنهج الفعلي المنهج تقويم -3
 .المنهج تقويم أغراض -4
 . المنهج تقويم منطلقات -5
 .المنهج تقويم أنواع -6
 .المنهج تقويم خصائص -7

 أهداف الفصل:
 عزيزي القارئ، بعد دراستك لهذا الفصل عليك أن تكون قادًرا على أن:

 تعّرف تقويم المنهج. -1
 تحدد منطلقات تقويم المنهج. -2
 تذكر أغراض عملية تقويم المنهج. -3
 تصنف أنواع تقويم المنهج بحسب زمن التعامل مع المنهج. -4
 توضح معنى كل خاصية من خصائص تقويم المنهج. -5
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 راجع إضافية:م
 (. القياس والتقويم في علم النفس1989ثورندايك، روبرت، وهيجن، اليزابث. ) .1

 األردن: مركز-والتربية. ترجمة عبد هللا زيد الكيالني، وعبد الرحمن عدس. عمان
 الكتب األردني. 

(. المنهج التعليمي 1991سعادة، جودت أحمد، وإبراهيم، عبد هللا محمد. ) .2
 .دار عمار األردن:-. عمان1الفعال. ط

التقويم التربوي المؤسسي، أسسه (. 2007. )صال  الدين محمود عالم، .3
 لقاهرة: دار الفكر العربي.ا-. مصر1رس. طومنهجياته وتطبيقاته في تقويم المدا

دار  :صرم-. القاهرة3. طوعناصره(. المنهج 1991عميرة، إبراهيم بسيوني. ) .4
 المعارف.

 
 الوسائط المساعدة:

1. http://www.youtube.com/watch?v=QvAEM6z_1T8 
2. http://www.youtube.com/watch?v=nAHYkaSQbJg 
3. https://www.youtube.com/watch?v=T85UNgcFyCE 
4. http://www.youtube.com/watch?v=9yLnrZUqC5s 
5. http://www.dsasp.bu.edu.eg/dsasp/images/workshop

s/workshop-1.pptx 

http://www.youtube.com/watch?v=QvAEM6z_1T8
http://www.youtube.com/watch?v=nAHYkaSQbJg
http://www.youtube.com/watch?v=9yLnrZUqC5s
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 مقدمة
والخطووووة الرابعوووة فوووي بنووواء  يعتبووور التقوووويم العنصووور الرابوووع مووون عناصووور المووونهج، 
ثر  وثيقًا بعناصر المونهج األخورى، حيوث يوؤثر فيهوا، بول ويتوأوهو يرتب  ارتباطاً  المنهج،

ويم بهووا. فووالتقويم يشوومل هنووا تقووويم أهووداف الموونهج، وتقووويم محتووواه، وأنشووطته، وتقووويم التقوو
ذاتوووه، باإلضوووافة إلوووى تقوووويم نووواتج المووونهج، وهوووو موووا يتعلوووق بوووتعلم المتعلموووين الوووذين هوووم 

ز حديثنا هنوا علوى تقوويم المونهج ذاتوه، المستهدفون الحقيقيون من وضع المنهج. وسيترك
ي حيث سيتم تعريف التقويم كعملية، وسنفرق بين القياس والتقويم، وسنناقش الجوانب الت

سووووف تشوووملها عمليوووة التقوووويم، سوووواء تقوووويم المووونهج الرسووومي، أو تقوووويم المووونهج الفعلوووي. 
 .للمنهج ، وخصائص التقويم الجيدالمنهج وسيكون الحديث أيضًا عن أنواع تقويم

 القياس والتقويم التربوي:
 Measurement Educational :القياس التربوي 

يعرف القياس التربوي بأنه عملية التقدير الكمي لخاصوية موا أو سومة تربويوة موا  
فووووي الموووونهج، أو فووووي أداء المووووتعلم، أو فووووي أداء المعلووووم، باسووووتخدام أداة قيوووواس مالئمووووة، 

ت كميوة تشوير إلوى نتيجوة القيواس. ويعبور عون نحصل مون خاللهوا علوى بيانوات ومعلوموا
القيووواس بكميوووة رقميوووة، وال يتضووومن حكموووًا قيميوووًا علوووى النتيجوووة. ويمكووون أن يوووتم القيووواس 

 بأدوات عديدة، منها: قوائم التقدير، المالحظة، المقابالت، واالختبارات. 
  Educational Evaluationالتقويم التربوي: 

بطووورق متعوووددة، فمنهوووا موووا يعووورِّف التقوووويم بأنوووه  يمكووون أن ُيعووورف التقوووويم التربووووي  
العملية التي نسوتخدم فيهوا نتوائج القيواس فوي إصودار حكوم علوى قيموة الخاصوية المقوموة. 
ومنها ما يعرف التقويم بأنه العمليوة التوي نسوتخدم فيهوا المعلوموات عون سومة أو خاصوية 

رات بشأن تلوك الخاصوية معينة أو جانب محدد في المنهج أو في أداء المتعلم التخاذ قرا
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أو ذلووك الجانووب، أو االختيووار موون بووين بوودائل. ومنهووا مووا يعوورف التقووويم كعمليووة لمعرفووة 
 (.250، 1991مدى توافق األداء مع األهداف )عميرة، 

 :(1) نشاط
 القياس والتقويم التربوي. قارن بين 

 
  Curriculum Evaluationتقويم المنهج: 

( تقويم المنهج بأنه: "عملية يتم فيهوا 1982, 138)  stufflebeamيعّرف ستفلبيم  -
التخطي  والحصول علوى المعلوموات الوصوفية والحكميوة حوول قيموة المونهج؛ مون حيوث: 
األهووووداف، والتصووووميم، والتنفيووووذ، والتووووأثير؛ وذلووووك بهوووودف تحسووووين الموووونهج، وتعزيووووز فهووووم 

عمووول المووونهج جوانبوووه". فوووالتقويم، مووون وجهوووة نظووور سوووتفلبيم، أداة للمسووواعدة فوووي تحسوووين 
لصووالح األشووخاأ الووذين أعووّد لخوودمتهم، فووالتقويم يقوودم وظيفووة تطويريووة وتحسووينية. فهووو 
بووووذلك يقوووووم علووووى تحقيووووق ثالثووووة أغووووراض هووووي: توجيووووه متخووووذي القوووورار، توووووفير سووووجالت 

 تفسيرية، وتطوير فهم العوامل التي تزيد من تحسين المنهج وزيادة فعاليته.
لمنهج على أنه "جميع العمليات المنظمة التي ( تقويم ا19، 1984ويعرف الشبلي ) -

تتفاعل مع عناصر المنهج لتحديود جودواها، وبيوان مواقوع القووة والضوعف فيهوا لتطويرهوا، 
 أو مساعدة متخذ القرار للحسم بشأنها".

( أن عملية التقويم تهدف إلى تحديد مدى ما تحقق فعاًل 131، 1982ويرى تايلر ) -
ل خبرات المنهج وطرق التدريس، وتتضمن عملية التقويم من األهداف التربوية، من خال

تمييز نقاط القوة والضعف في المنهج، ومراجعة صدق وسالمة الفروض األساسية التوي 
علووووى أساسووووها يوووونظم الموووونهج ويطووووور، وتحديوووود موووودى فاعليووووة الوسووووائل، وموووودى فاعليووووة 

 المعلمين، والظروف األخرى التي تستخدم في تنفيذ المنهج.
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  Product Evaluationناتج المنهج:  تقويم

ناتج المنهج أو الحصيلة النهائية للمنهج هو التغير الذي حدث في سلوك  
غير الت المتعلم نتيجة تفاعله مع المنهج، وبالتالي فإن تقويم ناتج المنهج يتعلق بتقويم
 توى ن مسالذي أحدثه المنهج في سلوك المتعلم معرفيًا وعقليًا، ووجدانيًا، ومهاريًا م

 معين إلى مستوى آخر مرغوب فيه تعبر عنه أهداف المنهج. 

من أجل أن نحصل على صورة شاملة عن جودة المنهج البود أن يشومل التقوويم  
عناصوور الموونهج، والعالقووات بينهووا، ومختلووف العواموول والظووروف التووي تووؤثر فووي الموونهج، 

التغيوور المرغوووب فووي سوولوك  وكووذلك البوود أن يتنوواول تقووويم نوواتج الموونهج وأثووره فووي إحووداث
 المتعلمين.

 
  Formal Curriculum Evaluationتقويم المنهج الرسمي: 

أو وثيقووة الموونهج المكتوبووة، ويعتبوور الخطوووة األولووى  ويعنووي تقووويم خطووة الموونهج 
 لتقويم المنهج، ويشمل الجوانب التالية:

 عية.أسس المنهج الفلسفية، والنفسية، والمعرفية، والثقافية واالجتما .1
 مدى ارتباط عناصر المنهج بأسس المنهج، وغايات التربية. .2
 مدى مالءمة أهداف وثيقة المنهج لمستويات الطلبة، ومدى شمولها، ومدى تنوعها. .3
 ف.مدى مالءمة محتوى وثيقة المنهج، من حيث االختيار والتنظيم، وارتباطه باألهدا .4
يث مناسبتها للطلبة، مدى مالءمة األنشطة المقترحة في وثيقة المنهج، من ح .5

 وارتباطها باألهداف، ومدى تنوعها، ومدى ارتباطها بالمحتوى.
مدى مالءمة وسائل التقويم المقترحة في وثيقة المنهج، من حيث ارتباطها  .6

 باألهداف، وبالمحتوى، ومدى تنوعها، ومدى مالءمتها لمستويات الطلبة.
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 التماسك والتراب  والتوافق في بناء وثيقة المنهج. .7
 الشكل العام وطريقة اإلخرا  لوثيقة المنهج. .8

  Actual Curriculum Evaluationتقويم المنهج الفعلي: 
يتعلق تقويم المنهج الفعلي بتقويم ما يتم تنفيذه فعاًل من وثيقة المنهج الرسمي  

 في التربية التعليمية، ويشمل: صور التفاعل بين المعلمين والطلبة وعناصر البيةة
، والمواد التعليمية ومصادر التعلم المستخدمة، وطرق وأساليب التدريس التعليمية

م القيو المستخدمة، واألهداف المنفذة، واألنشطة المطبقة، وعمليات التفكير، واالتجاهات 
 والمشاعر المتداولة، إلى غير ذلك مما يحدث فعاًل أثناء تطبيق المنهج الرسمي.

 (2) نشاط
 ج المدرسي.تحدث عن أهمية تقويم المنه .1
فووي الحكووم باإلضووافة لتقووويم الموونهج نفسووه أهميووة تقووويم نوواتج الموونهج  حوودث عوونت .2

 على المنهج ككل.
 

 الوظائف األساسية لتقويم المنهج:
، 1991يمكن إجمال الوظائف األساسية لتقويم المنهج فيما يأتي )سعادة وإبراهيم،  

والضعف في  شخيص جوانب القوةت(: 264-262، 1991ميرة، (؛ )ع500-503
 عناصر المنهج.

 المنهج.عناصر  والضعف فيتشخيص جوانب القوة  .1
 توفير بيانات تفسيرية تساعد في اتخاذ قرار بشأن المنهج. .2
 تطوير عناصر المنهج، وتوفير بدائل الختيار األنسب منها. .3
 تطوير أساليب التقويم وإجراءاته.    .4
 .لية هذه اآلثار وتلك النتائجمعرفة آثار المنهج ونتائجه، وتوفير أدلة على فعا .5
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 توفير مؤشرات وأدلة تفيد في توجيه عمليات تخطي  المنهج وتنفيذه وتقويمه. .6
ية توفير معلومات حول المنهج الرسمي، والمنهج الفعلي، ُتعرِّف المؤسسات المجتمع .7

ة بحقيقة ما يكون عليه المنهج والتربية التعليمية، وبالتالي تحديد نوعية المشارك
 لوبة في مسيرة التطوير في المنهج والعملية التربوية. المط
 

 منطلقات تقويم المنهج:
هنا البد من مالحظة أنه يجب األخذ في االعتبار عند تقويم المنهج المنطلقات  

 (:325، 2000التالية )مرعي، والحيلة، 
زن التواالتعامل مع المنهج باعتباره نظامًا، حيث أن ذلك سيتيح لنا تحقيق الشمولية و  .1

في التعامل مع المنهج، سواء من حيث عناصره، أو مدخالته، أو عملياته، أو 
 مخرجاته.

ر اعتبار أن نظام المنهج هو نظام متفرع عن النظام التربوي، وبالتالي فهو يتأث .2
 باألنظمة الفرعية األخرى.

 جيا،لو التأكيد على النظرة المستقبلية، وذلك بالتأكيد على ما يلي: استيعاب التكنو  .3
ي، ممارسة الحياة التعاونية، تعلم المهارات األساسية، تطوير مهارة االختيار المهن

اكتساب مهارة التعلم الذاتي، امتالك مهارات التفكير واإلبداع في حل المشكالت، 
ة، القيامتالك مهارة التواصل الفعال، تنمية المواطنة واالنتماء، التحلي بالتربية األخ

 نسان.واالهتمام باإل
 

 :المنهجأنواع تقويم 
سيتم هنا تصنيف أنواع تقويم المنهج وفق زمن التعامل موع المونهج، وعلوى ذلوك  

 فأنواع التقويم هي أربعة أنواع:
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  Initial Evaluationالتقويم المبدئي )التمهيدي(:  .1
ويكون قبل البدء في تطبيق المنهج، ويتعلق بتقويم بيةة تطبيق المنهج، ومعرفة  
ية، قع الذي سوف يطبق فيه المنهج، سواء من حيث توفر اإلمكانيات المادية والبشر الوا

أو من حيث معرفة خصائص الطلبة وتحديد مستوياتهم المدخلية، ومعرفة مستوى 
 الخبرات السابقة لديهم. 

  Formative Evaluationالتقويم البنائي )التطويري(:   .2
أساسي إلى توفير التغذية الراجعة حول  ويكون أثناء تطبيق المنهج، ويهدف بشكل 

سير المنهج، ومعرفة مدى قابلية عناصر المنهج للتطبيق، ومدى فاعليتها، لتوجيه 
 عملية تطوير المنهج باستمرار.  

  Summative Evaluationالتقويم الختامي )النهائي(:  .3
أثره تقديرًا  ويجري في نهاية تطبيق المنهج للحصول على تقييم شامل للمنهج، وتقدير 

 شاماًل، وبالتالي الحصول على تقييم نهائي ومتكامل للحكم على المنهج. 
  Follow-up Evaluationالتقويم التتبعي:  .4
ويقصد به متابعة آثار المنهج بعد تطبيقه، وتقويم فعالية المنهج اإلنتاجية، والمتعلق  

 ، ومعرفة مدى احتفاظهمبالمتعلمين، من خالل متابعتهم بعد تخرجهم في مواقع عملهم
م بحصيلة ما تعلموه، وذلك انطالقًا من أن دور المنهج ال ينتهي بمجرد تخر  المتعل

 منه، بل يستمر أثره على المتعلم وفعاليته في مواقع العمل.

 (3) نشاط
 .وضح وظيفة كل نوع من أنواع تقويم المنهج المدرسي .1
 أع  أمثلة على التقويم التتبعي. .2
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 ويم الجيد:خصائص التق
وتعنوووي إلوووى أي مووودى يسوووتطيع شخصوووان يتووووفر  Objectivityالموضـــوعية:  .1

لديهما نفس الكفاءة أن يصال إلى تقديرات أو ملخصات متشابهة حين تتا  لهما فرصوة 
تقووودير أو تلخووويص نفوووس سوووجالت تقووودير السووولوك أو السووومة. وإذا اختلفوووت التقوووديرات أو 

تطلوب ن التقويم في هوذه الحالوة يتسوم بالذاتيوة، ويالملخصات اختالفًا جوهريًا ملحوظًا، فإ
 (.   144، 1982تحسينًا في موضوعيته )تايلر، 

تم يويعني أن يرتب  التقويم مباشرة باألهداف، بمعنى أن  Validityالصدق:    .2
في ضوء األهداف، وأن يتم مراعاة جميع أهداف المنهج في عملية التقويم. هذا 

ت التقويم ما وضعت لقياسه، وأن تكون ممثلة لجميع باإلضافة إلى أن تقيس أدوا
مة.   يالسلوك  ات المقوَّ

أن يشوومل التقووويم تقووويم الموونهج ذاتووه، وكووذلك تقووويم نوواتج  Balanceالتــوازن:  .3
انب المنهج )تقويم المتعلم(، بحيث يتم التوازن في التركيز على الجانبين، دون إغفال لج

 منهما. 
ي أن يشمل التقويم جميع العوامل والعناصور ويعن inclusivenessالشمول:  .4

 أم فنية. التي يشملها المنهج، والتي تؤثر على المنهج، سواء كانت مادية أم بشرية
ويعنوووي أن تتنووووع أدوات التقوووويم وأسووواليبه لوووتالئم الوظوووائف  diversityالتنـــوع:  .5

 األساسية لعملية التقويم. 
ية التقوووويم ومصووواحبته لكووول ويقصووود بوووذلك اسوووتمرار  Continuityاالســـتمرارية:  .6

عمليوووة مووون عمليوووات المووونهج، بمعنوووى أن تجووورى جميوووع أنوووواع التقوووويم: المبووودئي، والبنوووائي 
  )التطويري(، والختامي، والتتبعي.
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أي أن يشوترك فوي عمليوات التقوويم ومراحلوه المعلموون، توسيع دائرة المشـاركة:  .7
م لهووم عالقووة، أو لووديهم اهتموواوالمشوورفون التربويووون، والطلبووة، وأوليوواء األمووور، وكوول موون 

 بالعملية التربوية وعلى اتصال بها.
وهووذا يعنووي وضووع نظووام لتبويووب نتووائج  االســتفادة القصــوى مــن نتــائج التقــويم: .8

التقويم، ووضعها في أطور تسواعد علوى تحليلهوا تحلوياًل علميوًا، وتمكون مون التوصول إلوى 
  استنتاجات مالئمة.

 
 اء التقويم:االتجاهات المعاصرة في كيفية إجر 

 التقويم في ضوء أهداف المنهج )االتجاه المنطقي(: -1
يوورى أنصووار هووذا االتجوواه أن تووتم عمليووة التقووويم فووي ضوووء األهووداف الموضوووعة 
للمنهج، حيث يتم الحكم على المنهج في ضوء مدى ما تحقق من أهداف، ومون أنصوار 

التقووويم بأنووه معرفووة هووذا االتجوواه رالووف تووايلر، وبروفوواس، وهامونوود، حيووث يعوورف هامونوود 
موودى فاعليووة البرنووامج التربوووي فووي تحقيووق األهووداف الموضوووعة، فهووو يؤكوود علووى تحديوود 

 (.  180، 1997األهداف اإلجرائية للبرنامج )فالوقي، 
 التقويم بعيداا عن األهداف )تقويم المنهج في واقع الحال(: -2

علوووى  Scrivenمووون أبووورز دعاتوووه سوووكرفن، و بوفوووام، وسوووتيك، وقووود أكووود سوووكرفن 
التقووويم التطووويري )البنووائي( الووذي يحوودث عوودة موورات أثنوواء تطبيووق البرنووامج، وكووذلك أكوود 
ا سووتيك علووى اسووتمرارية التقووويم فووي بدايووة و أثنوواء و نهايووة البرنووامج التربوووي. و يوورى هووذ
ع االتجاه أن يتم تقوويم المونهج بعيودًا عون األهوداف، أي أن يقووم المونهج كموا هوو فوي واقو

 (.   31، 1984عتبار أهدافه معايير لهذا التقويم )الشبلي، الحال، دون ا 
 التقويم إلصدار حكم أم التخاذ قرار: -3

يرى سوتفلبيم وألكونن، وكوبوا، وكرونبوال أن الغورض مون التقوويم هوو اتخواذ قورار، 
حيث يعورف سوتفلبيم التقوويم بأنوه تووفير المعلوموات، والمسوتلزمات، والوسوائل التوي تمكون 
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واتخاذ قرار. ويضع سوتفلبيم خمسوة بودائل التخواذ القورار: االسوتمرار،  من إصدار الحكم،
اإللغاء، التعديل، إعادة التركيز، رب  النشواط بمراحول أخورى مون عمليوة التغيور )الشوبلي، 

(. ويعووورف كرونبوووال تقوووويم المووونهج بأنوووه عمليوووة الحصوووول علوووى المعلوموووات 98، 1984
ة اتخووواذ القووورار المناسوووب فوووي البرنوووامج الضووورورية و الالزموووة لالسوووتفادة منهوووا فوووي عمليووو

 (. 181، 1997التربوي )فالوقي، 
 التقويم المصغر أم التقويم المكبر: -4

الموووونهج، أو  ويعنووووي تقووووويم :Micro-Evaluationيعوووورف التقووووويم المصووووغر 
 Macro-Evaluationالبرنووووامج فقوووو ، وتقووووويم جوانبووووه المختلفووووة. أم التقووووويم المكبوووور 

الوونظم األخوورى، واالهتمووام بمخرجوات الموونهج وعالقتووه بأهووداف  فيتنواول تووأثير الموونهج فوي
 (.33، 1984المجتمع )الشبلي، 

 التقويم النهائي أم التقويم البنائي )التطويري(: -5
يمثوول النوووعين موون التقووويم اتجوواهين هووامين جوودًا فووي عمليووة التقووويم التربوووي، إن 

ومون ثوم فلوه أسواليب قود كاًل منهموا يمثول فلسوفة خاصوة، ويخودم أغراضوًا خاصوة محوددة، 
ي فوتختلف أو قد تلتقي مع األساليب المتبعة فوي النووع اآلخور. فوالتقويم النهوائي األسوبق 

الوجووود علووى الصووعيد التربوووي حيووث يووتم تقووويم النتاجووات، وتتخووذ القوورارات. ولكوون سووكرفن 
ن م، وهوو تقوويم مسوتمر للبرنوامج التربووي مو1967أوجد التقويم البنائي )التطويري( عوام 

أجووول تطوووويره. فهوووو يوووالزم المووونهج أو البرنوووامج التربووووي خطووووة بخطووووة بووودءًا مووون أهدافوووه، 
 وحتى مخرجاته، ومرورًا بعملياته لتقدي التغذية الراجعة لتطوير كل مرحلة وكل خطوة.
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 سادسملخص الفصل ال
نواعه، أمنهج، من حيث تعريفه، ووظائفه، و موضوع تقويم ال سادسالفصل التناول  
ي ائصه. حيث أخذ معنى تقويم المنهج ثالثة مناحي، األول: باعتباره العملية التوخص

 يتم من خاللها االستفادة من نتائج القياس في الحكم على المنهج، والثاني: عملية
دى استخدام نتائج القياس في اتخاذ قرار بشأن المنهج، والمنحى الثالث: الحكم على م

تناول الفصل تقويم المنهج الرسمي، من حيث تقويم ما تحقق من اهداف المنهج. ثم 
يث أسسه وعناصره وترابطها وتقويم شكله وطريقة إخراجه، وتقويم المنهج الفعلي، من ح
يم لتقو ما الذي نفذ فعاًل من المنهج الرسمي، وتقويم نوعية األهداف واألنشطة وأساليب ا

ثم عالج الفصل وظائف ونوعية التفاعالت التي تحدث فعاًل داخل غرفة الصفة. 
ل التقويم، وتمثلت في الوظيفة التشخيصية، والوظيفة التطويرية، والتفسيرية. وتناو 
 الفصل أنواع التقويم من حيث زمن التعامل مع المنهج، وهناك أربعة أنواع، األول:
التقويم القبلي، حيث يتم قبل تطبيق المنهج لتقويم بيةة تطبيق المنهج، من حيث 

ثناء تم أالفنية واإلدارية والبشرية. الثاني: التقويم التكويني "التطويري" وي اإلمكانات
تطبيق المنهج المدرسي للحصول على تغذية راجعة جول المنهج بهدف تحسينه، والنوع 
ى الثالث: التقويم الختامي، ويتم في نهاية تطبيق المنهج، ويهدف للحكم النهائي عل

ثار آلنوع الرابع: التقويم التتبعي، ويهدف إلى تقويم المنهج والحكم على فعاليته. وا
المنهج على الخريجين. ثم تناول الفصل خصائص التقويم، من حيث صدق التقويم 
والذي يعني ارتباطه باألهداف، وأن تقيس أدواته ما وضعت لقياسه، وموضوعيته، 

صر وشموله لعنا وتعني حصولنا على نتائج متقاربة من مقّومين يتمتعون بنفس الكفاءة،
ارية ستمر المنهج وجوانبه، وتوازن التقويم بين تقويم المنهج نفسه وتقويم ناتج المنهج، وا

 التقويم، واقتصادية عملية التقويم.
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 اختر اإلجابة الصحيحة:
 ُيعرف تقويم المنهج بأنه العملية التي يتم من خاللها : -1
 ياس القيمة اإلنتاجية المنهج .ق -ب تقدير الكمي لجوانب المنهج.           ال -أ
 صدار حكم حول قيمة المنهج.إ -ياس سمة أو أكثر من سمات للمنهج . دق - 
 يهدف التقويم المبدئي )التمهيدي( للمنهج إلى : -2
 قدير أثر المنهج.ت -قويم بيةة تطبيق المنهج .                 بت -أ

 ر عملية تنفيذ المنهج.معرفة سي -تحديد جوانب القوة والضعف في المنهج.       د
 أن تقيس أدوات التقويم ما وضعت لقياسه" يشير ذلك إلى معيار: -3
 لصدق.                ا-لموضوعية.                               با -أ
 لتنوع.ا-لشمول.                                   دا- 
 خاصية الشمول في تقويم المنهج المدرسي تعني: -4

 .مصاحبته لكل عملية من عمليات المنهج -أ
 ه.تتنوع أدوات -ب
 ه.تقويم المنهج ذاته، وتقويم ناتج الموازنة بين - 
 المتعلقة بالمنهج. تقويم جميع العوامل والعناصر -د

 خاصية االستمرارية في تقويم المنهج تعني: -5
 مصاحبة التقويم لكل مراحل المنهج. -أ
 تعدد أساليبه وادواته. -ب
 نهج نفسه.عدم اقتصاره على الم - 
 عدم تأثر النتائج بالمقّومين. -د

 
 

 للتقويم الذاتي الفصل السادس أسئلة
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         أجب عن األسئلة التالية:                                                 

 فرق بين القياس التربوي والتقويم التربوي. .1
                                              أذكر أربعة وظائف لعملية تقويم المنهج.                                 .2
عدد أنواع تقويم المنهج من حيث زمن التعامل مع المنهج، مبينًا وظيفة كل  .3

 نوع. 
                          وضح أربعة خصائص لتقويم المنهج التعليمي.     .4

 وضح معاني االستمرارية والشمول والتوازن في تقويم المنهج المدرسي.
 التقويم المصغر.فّرق بين التقويم المكبر و  .5
 فّرق بين التقويم الختامي والتقويم البنائي. .6
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 الفصل السابع
 بناء المنهج وتطويره

 محتويات الفصل:
 يتناول هذا الفصل الموضوعات اآلتية: 

 مفهوم بناء المنهج وتطويره. -1
 أسس عملية تطوير المنهج. -2
 مراحل تطوير المنهج وخطواته. -3
 لمنهج.دور المعلم في تطوير ا -4
 مفاهيم التحسين، والتغيير، واإلثراء، والحذف واإلضافة. -5
 اتجاهات معاصرة في تطوير المناهج. -6

 أهداف الفصل:
 عزيزي القارئ، بعد دراستك لهذا الفصل عليك أن تكون قادًرا على أن:

 تعّرف مفهوم بناء المنهج. -1
 تعّرف مفهوم تطوير المنهج.  -2
 تحدد أسس بناء تطوير المنهج. -3
 عنى كل أساس من أسس تطوير المنهج.تبين م -4
 تذكر مراحل تطوير المنهج. -5
 تعدد خطوات تطوير المنهج في كل مرحلة من مراحل تطوير المنهج. -6
 توضح كيف يمكن تفعيل دور المعلم في تطوير المنهج. -7
 تعّرف مفاهيم تحسين المنهج، وتغييره، وإثراؤه، والحذف واإلضافة فيه. -8
 ج دراسية تؤكد على مهارات التفكير.تذكر مقترحاتك لتطوير مناه -9

 تبين كيف نطور مناهج تراعي الفروق الفردية. -10
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 توضح كيف نطور مناهج تؤكد على التوازن والوسطية. -11
 تعتقد بأهمية عمليات التقويم والتطوير في تطوير مناهجنا المدرسية. -12
تطّور الوعي بضرورة األخذ باالتجاهات المعاصرة في تطوير المناهج  -13

 ة.المدرسي
 

 مراجع إضافية:
(. أساسيات المناهج. ترجمة كاظم، أحمد خيري وعبد 1982تايلر، رالف. ) .1

 دار النهضة.مصر: -القاهرةالحميد، جابر. 
 ومصادره وعمليات المعاصر عناصره المنهج(. 1988. )زياد محمد حمدان، .2

 الحديثة. التربية األردن: دار-عمان. بنائه
تطوير المناهج الدراسية والتحوالت في المشهد  (. 2009الدريج، محمد. ) .3

 التربوي المعاصر. استرجع من الموقع أنفاس نت، 
http://www.anfasse.org/index.php/2010 

ال. (. المنهج التعليمي الفع1991 محمد. )سعادة، جودت أحمد، وإبراهيم، عبد هللا .4
 .دار عمار األردن:-. عمان1ط
دار  :صرم-. القاهرة3. طوعناصره(. المنهج 1991عميرة، إبراهيم بسيوني. ) .5

 المعارف.
(. بناء المناهج التربوية: سياسة التخطي  1997ب/فالوقي، محمد هاشم. ) .6

 عي الحديث. لجامالمكتب ا :مصر-واستراتيجية التنفيذ. اإلسكندرية
(. المناهج التربوية 2000مرعي، توفيق أحمد، والحيلة، محمد محمود. ) .7

دار المسيرة  :ألردنا-. عمان1الحديثة: مفاهيمها، وعناصرها، وأسسها، وعملياتها. ط
 للنشر والتوزيع.  
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تطوير%20المناهج%20الدراسية%20والتحولات%20في%20المشهد%20التربوي%20المعاصر.%20استرجع%20من%20الموقع%20أنفاس%20نت،
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 الوسائط المساعدة:
أسس ومراحل تطوير المنهج المدرسي  .1
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=393&Sub
Model=138&ID=1401 
المشروع  العمل:وتلبي حاجات سوق « الوسطية»مقررات متكاملة تعتمد  .2
 الشامل لتطوير المناهج
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=375&Sub
Model=132&ID=745 
3. http://www.youtube.com/watch?v=ByzwVoWN7sI 
4. http://www.youtube.com/watch?v=pW9wD_aIc24 
5. http://www.youtube.com/watch?v=QvAEM6z_1T8 
6. http://www.youtube.com/watch?v=nAHYkaSQbJg 
7. http://www.youtube.com/watch?v=9yLnrZUqC5s 

 
 مقدمة

طووويره عمليووة تفرضووها معطيووات كثيوورة، منهووا معطيووات التطووورات إن بنوواء الموونهج وت   
رية، المختلفة في الحياة، سواء التطورات فوي البعود الموادي أو فوي األبعواد المعنويوة والبشو

ومعطيووووات الواقووووع الحووووالي للمنووووواهج التعليميووووة. وعمليووووة التطووووووير ال تنفووووك عوووون النظووووورة 
 بلية بصفة خاصة.المستقبلية للوضع التربوي، ووضع المناهج المستق

إن عمليتوووا البنووواء والتطووووير ضووورورة مووون ضووورورات الحيووواة المعاصووورة، ذلوووك أننوووا  
نعوووويش فووووي عووووالم متغيوووور متجوووودد، فكوووول يوووووم تطالعنووووا اكتشووووافات وتطووووورات فووووي مختلووووف 
المجووواالت الحياتيوووة، وهوووذه التطوووورات توووؤثر فوووي بشوووكل أو بوووآخر علوووى العمليوووة التربويوووة. 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=393&SubModel=138&ID=1401
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=393&SubModel=138&ID=1401
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=393&SubModel=138&ID=1401
http://www.youtube.com/watch?v=ByzwVoWN7sI
http://www.youtube.com/watch?v=pW9wD_aIc24
http://www.youtube.com/watch?v=QvAEM6z_1T8
http://www.youtube.com/watch?v=nAHYkaSQbJg
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أداة التربيوووة فوووي تربيوووة الناشوووةة، وهوووي تشوووكل أهوووم عناصووور  والمنووواهج الدراسوووية باعتبارهوووا
العمليوة التربويوة؛ فوال بود أن تواكوب التطوورات الحادثوة، بموا يونعكس إيجابيوًا علوى العلميووة 
التربوية. وبذلك تصبح عملية تخطي  المنهج وتطويره عملية طبيعية، تفرضوها متغيورات 

مجتمعووات فووي بنوواء أجيووال صووالحة، العصوور، ومتطلبووات الحيوواة المعاصوورة، واحتياجووات ال
قوية، علمية، حضارية، وفي نفس الوقت منتمية إلوى حضوارة مجتمعاتهوا. ومون أجول أن 
تكون عملية التطوير سليمة، وتحقق األغراض التوي مون أجلهوا توتم عمليوة التطووير، فوال 
بوود أن تسووير هووذه العمليووة وفووق الموونهج العلمووي، وفووي ضوووء اسووتراتيجية تربويووة واضووحة 

معالم واألهداف. كذلك البد أن تتوجه عملية تطوير المنهج بإرهاصات المستقبل، وفي ال
 ضوء استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم. 

وتقووع عمليتووا البنوواء والتطوووير ضوومن عمليووات هندسووة الموونهج. لووذا كووان البوود موون  
 تعريفها، وتعريف بعض المفاهيم المرتبطة بها:

 engineering Curriculum: هندسة المنهج
يمكووون تشوووبيه المووونهج بالبنووواء، فهوووو يحتوووا  إلوووى تخطوووي  وإنشووواء مووون مهندسوووين  

بارعين هم واضعو المنهج. ولهذا فإن هندسة المونهج تعورف علوى أنهوا عمليوة تخطيطيوة 
تتطلوووب تنظيموووًا فنيوووًا وإداريوووًا يسووومح بصووونع القووورارات المتعلقوووة بعناصووور المووونهج، ووضوووع 

(. وتتضووومن هندسوووة المووونهج 53، 1988منهجيوووة )حمووودان، الخووورائ  المناسوووبة للوثيقوووة ال
ل نظوام القيام بعمليات التصميم والتخطي  والبناء والتطوير والتنفيوذ والتقوويم الالزموة لجعو

 المنهج يؤدي وظيفته في المدرسة.
  Curriculum Design تصميم المنهج:

ي تمثل عملية تصميم المنهج المرحلة األولى من هندسة المنهج. وتعنو 
العمليووووة التووووي يووووتم بهووووا وضووووع عناصوووور الموووونهج، والعالقووووات المتبادلووووة بينهووووا، 
والمبوووووادئ التنظيميوووووة لهوووووذه العناصووووور ومتطلباتهوووووا اإلداريوووووة معوووووًا فوووووي صووووويغة 
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تنظيميوووة عاموووة ُتعووورف بوووالمخط  التصوووميمي للمووونهج. والمخطووو  التصوووميمي 
عنوود للموونهج هووو الصوويغة التربويووة التنظيميووة التووي سووتتخذها عناصوور الموونهج 

 (. 177، 1988دمجها أو صياغتها معًا فيما ُيسمى بالمنهج )حمدان، 
طبيعووووة كوووول عنصوووور موووون عناصوووور ويحوووودد المخطوووو  التصووووميمي للموووونهج 

 المنهج، والنم  الذي يتم به جموع هوذه العناصور معوًا )أسولوب تنظويم المونهج(، والمبوادئ
 التي يقوم عليها تنظيم المنهج.

المنهج )األسلوب التنظيمي للمنهج( بطبيعة ويسترشد الخبراء في وضع تصميم 
األهداف التربوية العامة، وطبيعة المجال المعرفي، وخصائص المتعلموين، وطبيعوة دور 

، 1988المعلم وخصائص التدريس، نماذ  المناهج السائدة، طبيعة المجتمع. )حمدان، 
180) 

 بناء المنهج وتطويره:
ة تصووووميم الموووونهج، وهمووووا عمليتووووان وتووووأتي عمليتووووا البنوووواء والتطوووووير بعوووود عمليوووو 

 متزامنتان. وفيما يلي تعريف كل منهما:
  Curriculum Construction بناء المنهج:

يعرِّف روبرت زايس عملية بناء المنهج بأنها: عملية اتخواذ القورارات التوي تتعلوق 
بطبيعووة عناصوور الموونهج، وتنظيمهووا بالنسووبة لبعضوووها. ففووي هووذه العمليووة يقتوور  الخبوووراء 

لوصفات التخطيطية لعناصور المونهج التوي سويتبعها المطووِّرون فوي كتابوة وثيقوة المونهج ا
. حيث يضع المختصون وصوفة تخطيطيوة ل هوداف: تبوين موا (173، 1988)حمدان، 

تحتويووه موون نووواتج ومخرجووات، ومواصووفات. ووصووفة تخطيطيووة للمحتوووى: توضووح أنووواع 
ومسوووتوياتها، حيوووث يبنوووون مصوووفوفة  الخبووورات التوووي ينبغوووي أن يحتويهوووا محتووووى المووونهج،

المووونهج التوووي تبووورز تتوووابع الخبووورات. وكوووذلك يضوووعون وصوووفة تخطيطيوووة ل نشوووطة: تبوووين 
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نوعيوووووة األنشوووووطة، ومواصوووووفاتها، ومعوووووايير اختيارهوووووا وتنظيمهوووووا.  ثوووووم يضوووووعون وصوووووفة 
 .: تبين أنواعه، وأساليبه، ومعاييره، وترب  كل ذلك بالمخرجاتتخطيطية ألنشطة التقويم

  Curriculum Development المنهج: تطوير
يمكن النظر إلى عملية تطوير المنهج باعتبارها عملية متزامنة مع علمية  

 بنائه، ومن هذه الزاوية، يمكن تعريف عملية تطوير المنهج بأنها العملية التي عن
ت طريقها يتم تحديد الكيفية التي سيتم بها بناء المنهج، حيث ينفذ الخبراء الوصفا

تخطيطية لعناصر المنهج التي تم صياغتها في عملية البناء، ويترجمونها لواقع ال
. ويتم تشكيل فرق العمل (173، 1988)حمدان، محسوس متمثل في وثيقة المنهج 

 الذين سيشتركون في بناء المنهج، ودور كل منهم، وتحديد اإلجراءات التي ستتبع في
 بناء المنهج.
دور عمليتي البناء والتطوير في صناعة  نتوضيحي يبيوفيما يلي شكل  
 :المنهج
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 المنهج التطوير البناء

  رسم توضيحي يبين دوري البناء والتطوير في صناعة المنهج(: 10)شكل 
 (174 ،1988 حمدان،)بتصرف من 
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عمليوة تابعوة ومن زاوية أخرى يمكن النظر إلى عملية تطووير المونهج باعتبارهوا 

نهج ولقد ارتب  مفهوم تطوير المنهج، مون هوذه الزاويوة، بمفهووم المو .لعملية تقويم المنهج
 هج هووو مجموووع المووواد الدراسووية ال غيوور، فقوودذاتووه، فعنوودما كووان التصووور السووائد بووأن الموون

ي كوان تطووير المونهج يعنوي القيوام بتعوديالت أو تغييورات فوي هوذه الموواد الدراسوية. أموا فوو
ظوول المفهوووم الواسووع للموونهج، والووذي ينظوور إلووى الموونهج علووى أنووه مختلووف جوانووب الحيوواة 

ف ، والتقووويم، ومختلووالتعليميووة الهادفووة بمووا فيهووا األهووداف، والمحتوووى، والطوورق واألنشووطة
العوامووول التوووي توووؤثر فوووي المووونهج ، فوووإن تطووووير المووونهج شووومل جميوووع جوانوووب ومكونوووات 

دهوا، المنهج، ومختلف العوامل المؤثرة فيه، أي أنه يتعلق بالحيواة التعليميوة بمختلوف أبعا
فهووو يتعوودى تطوووير المحتوووى المعرفووي إلوووى تطوووير الطوورق وأسوواليب التوودريس، وتطووووير 

ر كفواءة يمية المختلفة، وتطوير نظم التقويم، وتطوير اإلدارة التعليمية، وتطويالمواد التعل
 المتعلمين، وبشكل عام تطوير بيةة تطبيق المنهج .

وبووذلك يمكوون النظوور إلووى عمليووة تطوووير الموونهج علووى أنهووا عمليووة موون عمليووات  
نصور هندسة المنهج، يتم فيها تودعيم جوانوب القووة، ومعالجوة جوانوب الضوعف فوي كول ع

من عناصر المنهج، تصميمًا، وتقويمًا، وتنفيذًا، وفي كل عامول موؤثر، وكول أسواس مون 
 أسسه، وذلك في ضوء معايير محددة.

 
 (:1نشاط )
 فّرق بين مفهومي بناء المنهج وتطويره. 
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 أسس عملية تطوير المنهج:
لوى إن عملية تطوير المنهج بهذه األهمية، وبهذا المفهوم، ال بد أن تقوم ع  

 (:295، 2000أسس واضحة، ومبادئ أساسية، منها )مرعي والحيلة، 
م أن يتم التطوير في ضوء نتائج عملية تقويم المنهج، حيث توضح لنا عملية التقوي .1

 الجوانب التي بحاجة إلى تطوير.
أن يستند إلى نظرية تربوية واضحة، وفلسفة تربوية محددة، حيث أن النظرية  .2

غير و تربوية توجه عملية التطوير، فتكون علمية، وغير عشوائية، التربوية، والفلسفة ال
 ارتجالية. 

أن يستند التطوير إلى االتجاهات المعاصرة في التطوير، وبذلك يكون التطوير  .3
 عصريًا، وغير تقليدي.

، أن يتسم بالشمول والتوازن، ويعني الشمول: أن يشمل التطوير جميع جوانب المنهج .4
ائل ر الكتب التعليمية، أو تطوير الطرق واألساليب، وتطوير الوسسواء ما يتعلق بتطوي

ية، التعليمية، وتطوير االمتحانات، وتطوير تدريب المعلمين، وتطوير اإلدارة التعليم
وتطوير اإلشراف التربوي. ويعني التوازن: أن يتم تطوير الجوانب المختلفة بصورة 

وى لمحتو الجوانب العملية، أو ما يتعلق بامتوازنة، سواء ما يتعلق بالجوانب النظرية، أ
 المعرفي أو ما يتعلق باألنشطة، وغير ذلك.

فهو مستمرة باستمرار وجود المنهج ذاته، وبوجود الحياة  التطوير،استمرارية  .5
 التعليمية.

التعاون المشترك، والمشاركة الواسعة، فعملية تطوير المنهج عملية ذات أبعاد  .6
ة العمل التعاوني المنسق بين جميع المشتغلين بالمناهج متعددة، وتقتضي بالضرور 

. ويكون التطوير تعاونيًا عندما يشرك فيه جميع األطراف ذات الصلة والمشرفين عليها
بشكل مباشر أو غير مباشر. ويكون دور كل طرف بالقدر الذي يتناسب مع عالقته 
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ت لعينات ممثلة للفةات بهذه العملية، وتتم المشاركة الحقيقية عن طريق جمع مقترحا
المشاركة حول تحديث المنهج وتطويره بصورة علمية، واالستفادة بقدر اإلمكان من 

 وجهات نظرهم.
 أن يستند تطوير المنهج إلى حاجات المتعلمين، واهتماماتهم، ومطالب نموهم. .7
 مطورأن يرتب  تطوير المنهج بالمجتمع المحلي والبيةة المحلية، فال يكون المنهج ال .8

 نشازًا، غير مرتب  بحاجات المجتمع وحاجات البيةة المحلية.
ول أن يكون تطوير المنهج اقتصاديًا، بمعنى أن يستأهل الجهد والوقت والمال المبذ .9

ج فيه، وأن يكون ذلك كله مقابل تحقيق عنصر الكفاءة اإلنتاجية والفاعلية في المنه
 المطور.

دة بدقة، ومبنية بصورة تتسم أن يستند التطوير إلى مجموعة معايير محد .10
 بالثبات والصدق والموضوعية.

 سليم،أن يستند التطوير إلى الطريقة العلمية في التفكير، ويقوم على التخطي  ال .11
 ويستفيد من التكنولوجيا التربوية الحديثة.

 
 مراحل تطوير المنهج:

 المرحلة األولى: تقويم واقع المناهج الحالية 
ويم المناهج الحالية قبل أن يتم تطويرها، ومن أجل أن من المنطقي أن يتم تق 

 يكون التطوير شاماًل، البد أن يكون التقويم شاماًل لجميع عناصر المنهج، ومختلف
 العوامل المؤثرة فيه. وفي ضوء نتائج التقويم، يتم تحديد نواحي القوة والضعف في

 المناهج الحالية، وتنطلق عملية التخطي  للتطوير.
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 لة الثانية: مرحلة التخطيط للتطويرالمرح
 وتتضمن هذه المرحلة ما يلي: 

تكوين فرق العمل التي ستشرف على عملية التخطي  لتطوير المنهج، وستباشر  .1
 عملية التطوير ذاتها. 

تقدير الحاجات التربوية لمنهج مطور، ويعني ذلك تحديد الفجوات القائمة في  .2
 ا ينبغي أن تكون عليه المناهج الدراسية. المناهج الحالية بين ما هو كائن، وم

 التحديد اإلجرائي ألهداف عملية التطوير. .3
 تحديد االستراتيجيات العامة التي يمكن بواسطتها تحقيق أهداف التطوير. .4
وضع الخط  اإلجرائية التي تلزم عملية التطوير في ضوء أهدافها وأبعادها.  .5

 ة والبشرية الالزمة للتطوير، وكيفيةوتتضمن هذه الخطوة تحديد اإلمكانيات المادي
 قويمتتوفيرها، ومراحل التطوير وتوقيتاته، ورسم خطة التجريب، واختيار أساليب وأدوات 

 (.255، 1993عملية التطوير في مراحلها التجريبية والنهائية )لبيب، ومينا، 
 

 المرحلة الثالثة: مرحلة البناء والتطوير
صفات التربوية لعناصور المونهج، وكيفيوة ترجمتهوا في هذه المرحلة يتم تحديد الو  

لواقووع ملموووس يتمثوول فووي وثيقووة الموونهج، فخالصووة هووذه المرحلووة هووي التوصوول إلووى وثيقووة 
 وتتضمن هذه المرحلة ما يلي:المنهج الرسمية. 

 ، ثمتحديد األهداف التربوية، وترجمتها إلى معايير، حيث يتم تحديد األهداف العامة .1
خاصة بكل مرحلة، وبكل مجال، وبكل مادة دراسية. وهنا يلزم  ترجمتها إلى أهداف

 ات المتوقعة من التالميذ نتيجة مرورهميتحليل األهداف إلى عناصرها، ووصف السلوك
ي بخبرات المنهج. ويلزم كذلك تطوير مفردات معيارية لتقويم األهداف، وكي تستخدم ف

 ية البناء والمتابعة.تقويم مدى ما حققه مشروع التطوير، وللحكم على عمل
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تحديد نوع التنظيم المنهجي: تنظيمات معرفية، أو تنظيمات الخبرة، أو تنظيمات  .2
 محورية، أو غير ذلك من التنظيمات المنهجية المختلفة.

ت اختيار المقررات الدراسية، والخبرات التعليمية، والتنسيق بينها، وتكوين وحدا .3
 تي يتم التطوير فيها. ويتم ذلك في ضوء مادراسية جديدة في المجاالت المعرفية ال

 تكشف عنه الدراسات العلمية من تقويم الواقع، وتحديد األهداف الخاصة بكل مرحلة،
، وكل مجال، وتحديد مستويات المتعلمين، ومراعاة التقدم العلمي، والتربوي المعاصر

 واإلمكانيات المتاحة. 
مجوواالت الدراسووية المختلفووة، ثووم تقوووم هنووا تقوووم اللجووان بوضووع الهياكوول البنائيووة لل 

اللجووان بتحديوود محتويووات كوول مقوورر فووي صووورة مفوواهيم أساسووية مترابطووة ترابطووًا عضووويًا. 
   وتقوم لجان مختصة بالتنسيق بين المقررات لتحقيق التناسق الرأسي، والتناسق األفقي.

، يلةيمية البدإنتا  نماذ  بديلة للوحدات الدراسية، ولطرق التدريس، واألنشطة التعل .4
 وأنواع األنشطة المناسبة، وتحديد مصادر التعلم.

 تحديد برنامج التوجيه واإلشراف التربوي على سير المنهج المطور. .5
 تخطي  برنامج رب  المدرسة بالبيةة. .6
تخطي  برنامج للتقويم، ال يقتصر على تقويم التحصيل فق ، بل يشمل جوانب  .7

 متعددة.
 بية.تخطي  برنامج للخدمات الطال .8
يث حتأليف الكتب التعليمية، وهنا يلزم مراعاة معايير الكتاب التعليمي الجيد، من  .9

، العرض والتنظيم، والوسائل اإليضاحية، والمعينات على استخدامه، والشكل واإلخرا 
 وغير ذلك من مواصفات الكتاب الجيد.

نشطة، إعداد دليل المعلم، ويكون في صورة مرجع وحدة يتضمن األهداف، واأل .10
والوسائل، والمراجع، وأساليب التقويم المناسبة، وجميع ما يساعد المعلم على تنفيذ 
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المناهج المطورة على أحسن وجه، وبما يمكنه من االبتكار والتجديد، دون أن يكون قيدًا 
 عليه.

ينبغي أن يكون هناك تكامل بين عمليتي بناء المنهج وتطويره، ذلك أن  
لقة لمتعاطوير المنهج ُتتخذ في نفس الوقت الذي ُتتخذ فيه القرارات القرارات المتعلقة بت

 ببناء المنهج.
 (:2نشاط )
 .في عملية هندسة المنهج وضح أهمية مرحلة البناء والتطوير 

 
 المرحلة الرابعة: مرحلة التجريب واالختبار الميداني

 وتشمل الخطوات التالية: 
ي العام. يتم طر  المنهج لالختبار الميدان حيث تجريب المنهج المقترح )المطور(: -1

وهووذا يتطلووب وضووع خطووة عامووة تحوودد الجوانووب التووي يتناولهووا التجريووب، وينبغووي هنووا أن 
يشوومل التجريووب جميووع مكونووات الموونهج. وينبغووي أن تشوورف علووى التجريووب هيةووة علميووة 
متخصصووة علووى مسووتوى رفيووع موون القوودرة واإلمكانيووات. وخووالل عمليووة التجريووب، يجووب 
القيوووووام بعمليوووووات التقوووووويم للمووووونهج، وفوووووي نهايوووووة مرحلوووووة التجريوووووب، يجوووووب عمووووول نووووودوات 

 واجتماعات مستمرة لمناقشة نتائج التجريب.
 (:1981ويهدف االختبار الميداني إلى )عبد الموجود، وآخرون،  

أن يمدنا بالمعلومات عن مدى مناسبة المواد التعليمية لواقع المدارس والفصول  .1
 الدراسية.

 دنا باقترا  خبرات وأنشطة جديدة لبرامج تدريب المعلمين.أن يم .2
لذي أن يقتر  على مطوري المنهج التعديالت المناسبة والمختارات البديلة للمحتوى ا .3

 تم اختياره، وأن يرشد المطور إلى مصادر هذه الخبرات والمواد.
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ة في أن يختبر مدى مالءمة أساليب التدريس المتبعة للمواد والخبرات المتضمن .4
 محتوى المنهج.

 معرفة مدى ما حدث من تعديل في سلوك التالميذ نتيجة مرورهم بالخبرات الجديدة، .5
 ومدى ما اكتسبوه من معارف ومفاهيم وتعميمات ومهارات.

 مالحظاتوهفي هذا الشأن يعتبر المعلم مصودرًا للمعلوموات عون المونهج الجديود، ب
 لتعليمية، والوقوت الوذي يحتوا  إليوه. وقودوتعليقاته عن مدى سهولة أو صعوبة الخبرات ا

 يكون من الضروري قياس اتجاهات المعلمين نحو المنهج المطور.
كموووووووا أنوووووووه يجوووووووب أن يكوووووووون لووووووودى مطووووووووري المووووووونهج مجموعوووووووة مووووووون الطووووووورق  

تعلم. واالستراتيجيات للمفاضلة بينها، وإجراء التجارب لمعرفة أكثرها فاعلية في عمليوة الو
 أنواع الوسائل المعينة وأحسنها بالنسبة لكل موقف تعليمي.كما يجب أن يفاضلوا بين 

وكل هذه التجارب تعتبر مون قبيول التقوويم البنوائي الوذي يسواعد فوي بنواء المونهج  
المطوووور علوووى أسوووس موضووووعية سوووليمة، كموووا يسووواعد فوووي عمليوووة تصوووحيح األخطووواء أواًل 

 بأول.
نووواء االختبوووار وتقووووم بنووواء علوووى المعلوموووات التوووي توووم جمعهوووا أثالمراجعـــة: -2

الميوووداني، مووون خوووالل تسوووجيالت المالحظوووين، ونتوووائج االختبوووارات والتجوووارب، 
 وتقارير المعلمين وتعليقاتهم، وآراء الطلبة.

 
 (:3نشاط رقم )

 أيهما تفضل تجريب المنهج المطور على جميع المدارس أم على عينة منها. .1
 بّين أهمية تجريب المنهج المطور. .2
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 لة التنفيذالمرحلة الخامسة: مرح
العملية التي  بأنها  Curriculum Implementationمنهجالتعرف عملية تنفيذ 

س. يتم بها اقترا  المواصفات والشروط والعمليات الضرورية لتنفيذ المنهج في المدار 
وفي ضوء ذلك يتم وضع المنهج موضع التنفيذ الفعلي في الفصول الدراسية، أي 

 التالميذ. وتشمل هذه العملية نوعين من العمليات: تحويله لواقع سلوكي ملموس لدى
م ثيذ، إدارية، تتمثل في التحضير والتهيةة التربوية والبشرية والنفسية والمادية للتنف

كيفيات ووسائل تشغيله في المدارس. وعمليات تربوية، تتمثل في تدريس المنهج 
 ( 187، 1988للطالب من خالل استراتيجيات التدريس )حمدان، 

 وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:
 وتشمل: االستعداد للتعميم: -1
العمل على توفير اإلمكانيات الالزموة، مون كتوب، ووسوائل، وأدوات، وبورامج تدريبيوة  -

 للمعلمين، وغير ذلك من األمور.
 تجهيز المباني ومعامل وورش المدرسة. -
 إعداد المعلمين عن طريق الندوات والدراسات التدريبية.  -
يووتم هنووا وضووع جوودول زمنووي لتنفيووذ الموونهج وفووق خطووة زمنيووة محووددة، مووع لتعمــيم: ا -2

 اإلشراف والتوجيه والحرأ الدائم على تنفيذ المناهج المقترحة.
ئها، بل إن تعميم المناهج المطورة ال يمثل الخطوة األخيرة في بنا المتابعة والتقويم: -3

علموووي وفووق خطوووة محوووددة، البوود أن تخضوووع هووذه المنووواهج لمتابعوووة مسووتمرة، وتقوووويم 
 وباستخدام األساليب المناسبة، تمهيدًا لمزيد من التطوير.

 دور المعلم في عملية تطوير المنهج:
 :*يختلف المربون حول دور المعلم في التطوير  

                                                           
 .(1982 سنقر،(، )264 ،1993 لبيب، ومينا،انظر ) *
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فبعضهم يرى، من أمثال سايلور وألكسندر، أن المعلم يجب أن يشارك في كل  -1
 فية.، وانتهاًء بالتطبيق الفعلي في الغرف الصعملية تربوية بدءًا من البحث والتخطي 

ن يكو  ذلك أن المفهوم الديمقراطي للتربية يعني أن من يعايش القرار التربوي، ينبغي أن
 له نصيب في اتخاذه.

ويرى آخرون أن التطوير والتخطي  يقتصران على المختصين واإلداريين، وال  -2
ف واجباته التي يقوم بها داخل الص يقرون اشتراك المعلم فيه، لكثرة أعبائه، وتعدد

 والمدرسة.
 لقد أثبتت التجارب التربوية التي قام بها هاملتون أن عدم مشاركة المعلموين فوي
البحوووث والتطووووير يجعلهوووم ينفوووذون موووا هوووو جديووود بطووورق تختلوووف اختالفوووًا بينوووًا عموووا أراده 

 التجديد. المخط ؛ مما دعاه إلى القول بضرورة البدء من المعلم كنقطة أولى في
وبعوود أن الحووا وايتلووي إخفوواق المعلمووين فووي فهووم المنوواهج الجديوودة بسووبب انعوودام  

واصوول الوووظيفي بووين الصوولة بيوونهم، وبووين المخططووين للمنوواهج، فقوود أكوود علووى ضوورورة الت
 الباحثين التربويين، فوي سوبيل تحقيوق الفائودة التربويوة؛ ذلوك أن تطوويرمعلمي الصفوف و 

ة التووي سوووف يترجمهووا المعلووم فووي النهايووة، وعلووى موودى فهمووه الموونهج يتوقووف علووى الصووور 
ف ألهداف التطوير ووسائله وأساليبه، ومدى إيمانه بأهمية الغايات، والمقاصد التوي يهود

 إليها التطوير.
يورى رشودى لبيووب وفوايز مينوا أن دور المعلووم فوي عمليوة تطوووير المنواهج، يوورتب   

النظوووام التعليموووي، ومووودى نشووواط وتوووأثير بعووودد مووون العوامووول، يوووأتي فوووي مقووودمتها طبيعوووة 
الجمعيات والورواب  التربويوة، وبعوض الصوفات الشخصوية للمعلوم. ورغوم هوذه المحوددات، 

)لبيووووب ومينووووا،  فووووإن هنوووواك كثيوووورًا موووون المعلمووووين مموووون يعتبوووورون أداة هامووووة فووووي التطوووووير
1993 ،263  .) 
عمليوووة  مموووا سوووبق يتضوووح أهميوووة االسوووتفادة القصووووى مووون المعلموووين األكفووواء فوووي 

التطوووووير، واعتموووواد الطوووورق العلميووووة فووووي انتقووووائهم، وتصوووونيفهم، وتوووووجيههم، ومتووووابعتهم، 



 اسيات المناهج التعليميةأس

 191الصفحة  

 

وتوودريبهم علووى تخطووي  المنوواهج وتنفيووذها وتحديوود أدوارهووم. ويمكوون تفعيوول دور المعلمووين 
موون خووالل مشوواركتهم فووي المووؤتمرات الوطنيووة لتطوووير التعلوويم، وورش العموول، والنوودوات، 

 والدورات التدريبية.
 (:4شاط )ن
 هل ترى أهمية إلشراك المعلم في عملية تطوير المنهج المدرسي. .1
ك المعلووم فووي بووّين آليووات إشووراوضووح دور المعلووم فووي تطوووير الموونهج المدرسووي، و  .2

 .هذه العملية
 

 مفاهيم ذات صلة بعملية تطوير المنهج:
م يتم تداول العديد من المفاهيم ذات الصلة بعملية تطوير المنهج، منها مفاهي 

ورد تحسين المنهج، وتغيره، وإثراؤه، وغير ذلك من المفاهيم، ولتوضيح هذه المفاهيم ن
 فيما يلي تعريف كل مفهوم:

  Curriculum Improvementتحسين المنهج: 
وهو العملية التي يتم بها تغيير بعض جوانب المنهج، دون تغيير األساسيات  

 ، ودون تغيير في تنظيمه.والمسلَّمات القيمية التي يرتكز عليها المهج
 وهي عملية تالزم باستمرار عمليات بناء وتطوير وتنفيذ المنهج. 

  Curriculum Change تغيير المنهج:
وهو العملية التي يتم بها إجراء تغيير شامل في المنهج، بما في ذلك المخط   

 ج.التصميمي له وعناصره، بل إن التغيير يشمل المسلمات القيمية وأسس المنه
وتحدث عملية تغيير المنهج نتيجة ضغوط ناشةة عن ظروف تاريخية  

، وتطورات اجتماعية. كما ينبغي أن يكون التغيير موجهًا بالتدخل الذكي نحو األفضل
 بداًل من تركه يحدث عشوائيًا نتيجة لما يطرأ من ظروف.
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 Curriculum Enrichmentإثراء المنهج 

ت على المنهج، سواء في المحتوى، بإدخال ويعني إدخال تعديالت أو إضافا 
إضافات بعض مهارات التفكير مثال، أو تضمين المحتوى بعض القيم، أو تعزيزه 

 ثراءببعض الخبرات الجديدة، أو استخدام استراتيجيات حديثة، أو أنشطة معينة، وذلك إل
ات هار رات أو مبيةة التعلم وخبراته، ولتلبية حاجات فةات معينة من الطلبة، أو تنمية قد

 معينة، أو تنمية قيم معينة لديهم.
 :بالحذف التطوير 

 الدراسية، تبين صعوبته أو قلة أهميته، المادة من جزء حذف طريق عن يتم
 بأكملها. مواد حذف طريق عن يتم قد أنه الجزئي، كما بالحذف عليه يطلق ما وهو

 :باإلضافة التطوير
لبعض الموضوعات التي ثبتت  يةالجزئ اإلضافة طريق عن يتم أيضا وهو
 .إضافة مثل قبل من مقررة تكن لم لمادة كاملة إضافة عن طريق يتم قد أهميتها، أو

 :باالستبدال التطوير
 استبدال شكل المعالجة لمادة بذلك استبدال موضوع بموضوع، أو ويقصد

 .الحديثة بالرياضيات الرياضيات التقليدية استبدال مثل بشكل آخر، دراسية
 

 (:5نشاط )
 فرق بين مفهومي تحسين المنهج وتغييره. .1
 وضح مفهوم إثراء المنهج. .2
 وضح معاني التطوير بالحذف، أو اإلضافة، أو االستبدال. .3
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 اتجاهات معاصرة في تطوير المناهج:
تحديات كبيرة، سواء تحديات التطور  تواجه عملية تطوير المناهج الدراسية 

كنلوجي، أو تحديات التطور في النظرية التربوية، المعرفي، أو تحديات التطور الت
 ية.المناهج المدرسوالبحث العلمي، وإزاء هذه التحديات كان البد من فعل شيء لتطوير 

ولقد برزت العديد من التطورات في المناهج المدرسية، فقد ظهرت مناهج تؤكد على 
هارات التفكير، حل المشكالت، ومناهج تتمركز حول المتعلم، ومناهج تؤكد على م

تي ومناهج تؤكد على التربية الفارقة، ومناهج تؤكد على الوسطية والتوازن. وفيما يأ
 (:2009بعض هذه التطورات )الدريج، 

 
 أوالا: تطوير مناهج تعليمية بهدف تنمية مهارات التفكير:

توى ا لفهم أعمق للمحا مهمً إن تعليم التفكير ضمن المنهج التعليمي يعتبر هدفً 
ير معرفي ومجااًل أوسع لتنمية اإلبداع، وتطوير الذات، ورفع مستوى التحصيل، وتطو ال

 اتجاهات إيجابية نحو التعلم، وتطوير استراتيجيات تدريس فعالة.
كما إن تعليم التفكير في المنهج ال يعني دمج مهارات التفكير في المنهج  

النظر في المنهج كامال  فحسب، بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى أبعد مدى، بحيث يعاد
عند تخطيطه، من حيث المحتوى، واستراتيجيات التدريس، واألنشطة المخططة 

 لية،والموجهة لتنمية مهارات التفكير المحددة، واستخدام أوراق العمل، والتجارب العم
ت وغير ذلك من األنشطة اإلنتاجية اإلبداعية، بهدف تنمية مهارات التفكير والمهارا

 يقتينولتطوير المناهج التعليمية بهدف تنمية مهارات التفكير، تم إيجاد طر   البحثية. 
 في تنمية مهارات التفكير في التعليم النوعي هما برنامج تسريع التفكير، وبرنامج

 (:Harada, 2002مهارات التفكير )
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 تصميم برنامج خاص لتسريع التفكير: .1
امج تسريع التفكير وبرنامج تم تصميم برامج خاصة لتنمية التفكير، مثل برن

ر تفكيمهارات التفكير، ويعنى برنامج تسريع التفكير بتدريس المعرفة والعلوم لتطوير ال
، حيث يقوم CASEويعرف ببرنامج  ،العلمي واإلبداعي، وقد تم تطبيقه في بريطانيا

يقة البرنامج على تنمية مهارات التفكير في مجال العلوم، ويمكن للطالب تعميم نفس طر 
 التدريس في جميع التخصصات األخرى، والتي تستند إلى العناصر التالية:

 .تشجيع النقاش داخل صفوف المدرسة بين الطلبة المبدعين 
 .تنمية مهارات التفكير من خالل تنفيذ المنهج 
 .التفكير الناقد في المشكلة وتجاوز التفكير السطحي 
 ألسس السليمة للمناقشة.تقبل اآلراء المختلفة من قبل الطلبة وتعلم ا 
 .االستفادة من الخبرات داخل الصف في الحياة العملية 

 
 تصميم برنامج خاص لتنمية مهارات التفكير: .2

ية، تدائأما برنامج مهارات التفكير فيهدف إلى تنمية مهارات التفكير في المرحلة االب
والتصنيف ويركز على مهارات التعلم الذاتي من خالل تنمية مهارات االستنتا  

 واالكتشاف، وكذلك تنمية مهارات التفكير عبر المنهج، من خالل دمج وتدريس مهارات
قة التفكير المبدع عبر المناهج الدراسية، حيث يتم ذلك بتصميم األنشطة الصفية بطري

 تؤدي إلى تنمية مهارات التفكير لدى المتعلم. 

الفعالة لتنفيذ برنامج التفكير  وتعد استراتيجية تنفيذ األنشطة التعليمية هي األداة 
بصورة جيدة، ويمكن تدريس مهارة التفكير ضمن برنامج مستقل خار  نطاق المنهج 
ومحتواه. ومع أهمية هذا األمر، إال أنه يمكن للمعلم استخدام مهارات التفكير في 
الموضوعات الدراسية، على أال يطغى تدريس المهارة على محتوى الدرس، وأن يتم 
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المهارة في المنهج بشكل مقصود دون النظر لها على أنها هي الدرس بعينه،  تدريس
 بل تعطى تدريبات وأنشطة الدرس في نطاق مهارة التفكير. 

ويعرض الدب التربوي قواعد تساعد في تدريس مهارات التفكير، والتي منها 
رهم بأن (: احترام أسةلة المتعلمين، واحترام خياالتهم، وشعو 21-20، 2005)سرور، 

 رجي،ألفكارهم قيمة، وإعطاؤهم فرًصا لتقديم بعض االستجابات دون تهديد بالتقويم الخا
ورب  تقويمهم باألسباب والنتائج، ومساعدتهم على تطوير مفهوم الذات لديهم، 
ومساعدتهم على تطوير اتجاهات إيجابية نحو التعلم ونحو الحياة، ومساعدتهم على 

 رحة في المنها  المدرسي. التفاعل مع الجوانب المف

 بشكل عام، يؤكد العلماء أن تطوير وتنمية اإلبداع لدى الطلبة في جميع مراحلو 
تعلمهم، ال تكتمل إال بتصميم مناهج تعليمية متخصصة تلبي احتياجاتهم العاطفية، 
 والفكرية، والعلمية، وكذلك توفير عناصر بشرية مؤهلة لتطبيق المناهج المطورة في

 .المدارس

 :(6) نشاط

 ما السمات التي تتميز بها مناهج تنمية التفكير؟ .1

ما المقترحات التي تقدمها لمصممي المناهج المدرسية كي يصمموا مناهج  .2
 تنمي التفكير؟

 ثانيا: تطوير مناهج تتمركز حول المتعلم:
يكمن في السعي نحو نشر  ،لعل التحول األكثر بروزا في المشهد التربوي المعاصر

كرة ضرورة تمحور التعليم حول المتعلم ذاته. وفي ذلك تأكيد على ما أكدت عليه ف
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يعني أن  ،التربية الحديثة منذ نشأتها أوائل القرن الماضي. إن هذا التمركز حول المتعلم
المتعلم هو الذي يبني معلوماته وعلمه، والمعلم يعمل باستمرار على اكتشاف أخطاء 

أ وفي أسلوبهم في التفكير وفي أدائهم، والكشف عن المتعلمين في منطقهم الخا
دالالت تلك األخطاء وبالتالي عن كيفية إصالحها وتجاوزها. إن األخطاء أمر طبيعي 

إنها مؤشرات مفيدة في فهم خصوصيات تفكير المتعلمين وذكائهم  ،في عملية التعلم
 ,Astolfiومنطقهم الخاأ مما يساعد المعلم على تنظيم نشاطه بشكل فعال. )

 (.2009( في )الدريج، 2001
 (:7نشاط )
 المتمركزة حول المتعلم.األسس التي تقوم عليها المناهج  تحدث عن 

 
 ثالثاا: تطوير مناهج تستند إلى التربية الفارقة

ت إلى العناية بالخصوصيا ،يقود االتجاه المتمركز على المتعلم وبشكل تلقائي
ع تنويواالجتماعي للمتعلم. كما يقود إلى العناية ب والفروق الفردية وبالتاريخ الشخصي

ات ذكاءأساليب التعلم وتوجيهها لتالئم تلك الخصوصيات. إن العناية بالفروق الفردية وال
هم المتعددة تجنبنا تهميش أسلوب المتعلمين في التفكير والعمل وتجاهل منطقهم وذكائ

 . الخاأ، كما تجنبنا الجمود والتقوقع في أسلوب واحد
ن ممن نتائج الدراسات في التربية الفارقة التي تقر بوجود فروق بين الطالب و 

ن يد محيث ميولهم وقدراتهم، ظهور العديد من النظم المتطورة وتجريبها ميدانيا في العد
 (:2009الدول، ولعل من أهما على مستوى التعليم الثانوي )الدريج، 

 لفرع الذي يناسب ميوله وتطلعاته.التشعيب، أي السما  للطلبة بااللتحاق با -
 األخذ بمبدأ المقررات األساسية والمقررات االختيارية. -
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مناهج الصفوف الدراسية ذات القدرات المتعددة أو تجميع المتعلمين في صفوف  -
 حسب قدراتهم.

 تصنيف كل مادة أساسية إلى ثالثة مستويات يوزع الطالب عليها وفق قدراتهم. -
 التعلم الذاتي. -
 لم باالكتشاف.التع -
 رسواالتعلم اإلتقاني، والذي يقوم على السما  للمتعلمين المتأخرين دراسيا بأن يد -

حسب ما يحتاجونه من وقت، وتنظيم الحصص بصورة تراعي سرعة التعلم لدى 
 التالميذ.

 (:8نشاط )

  دراسية تراعي الفروق الفردية. مناهجتطوير ل كمقترحاتما 

 إلى مبادئ الوسطية والتوازن: رابعاا: تطوير مناهج تستند

في ظل الدعوات إلى عولمة المناهج )المنها  العالمي(، هناك دعوات إلى مناهج 
تصمم على أسس ومحاور تتعدى حدود المحلية واإلقليمية، وتنخرط في مواضيع تمثل 

 ن أنالقاسم المشترك في كل مكان ولجميع سكان العالم. والحقيقة أن هذه اإلشكالية يمك
د حال لها، في صياغة مناهج متطورة تراعي مبادئ التوازن والوسطية )الدريج، تج

2009.) 
ومن اوجه هذه الوسطية: التوازن بين المحلي والعالمي، بمعنى أن يراعي 
 المنهج متطلبات المجتمع المحلي، واحتياجاته، وثقافته، وفي نفس الوقت ينفتح على

 متطلبات المجتمع المحلي.   المستجدات العالمية، بما ال يتعارض مع
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وكذلك التوازن بين الفردي واالجتماعي، بحيث يراعي المنهج ميول الطالب 
 واحتياجاتهم ومطالب نموهم، ويحترم تطلعات المجتمع وقيمه ومبادئه، بشكل متوازن.

والتوازن بين األصيل والمعاصر، أي يراعي المنهج معالجة المحتوى على 
لماضي، وتحقيق مقتضيات المعاصرة، واالستجابة لمستجدات أسس مرتبطة بالتراث وا

 العصر، واستيعابها في المنهج.
وفي  والتوازن بين التكنولوجي واإلنساني، أي االستجابة للتطورات التكنولوجية،
لتي انفس الوقت وبصورة متوازنة مراعاة أننا أمام متعلم إنسان، له مشاعره وأحاسيسه، 

 ينبغي عدم تجاهلها. 
 التوازن بين النظري والتطبيقي، أي الموازنة بين معالجة الجوانب النظريةو 

 للمادة، وتطبيقاتها في الحياة والمجاالت األخرى.
والتوازن بين ما يرسخ الهوية والخصوصية ويثري في نفس الوقت، الشخصية 

 باالنفتا  على اآلخر والتعاون معه.

البد من تخطي  مناهج تتضمن  وعموما، في ظل هذا التقدم والتطور الهائل،
 استراتيجيات تدريس حديثة، تتيح للمتعلمين فرأ التعلم الذاتي، والبحث واالكتشاف
، واعتبارهم منتجين للمعرفة وليس مجرد مستقبلين، بحيث ترتكز على التفكير المستقل

ع ، ماومهارات النقد الذاتي، وحل المشكالت، والبحث واالبتكار، ومهارات التفكير العلي
رب  ما يتعلمه المتعلم بمشكالت حقيقية. كذلك البد من تخطي  مناهج تسعى إلى 

  روابترسيخ المهارات المعرفية وتعمل بتوازن، على ترسيخ المهارات الحياتية وإقامة ال
ة محليبين المواد الدراسية النظرية والمواد المهنية، بما يساير متطلبات سوق العمل ال

 لمية ويلبي احتياجاتها من التخصصات والمهن.والوطنية بل والعا
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 ملخص الفصل السابع
عمليووة بنوواء الموونهج وتطووويره، حيووث عّرفووت عمليووة البنوواء تنوواول الفصوول السووابع: 

بأنهووا وضووع الوصووفات التخطيطيووة لعناصوور الموونهج المدرسووي، أمووا بنوواء الموونهج فيعنووي 
نهج. كووذلك تنوواول الفصوول ترجمووة هووذه الوصووفات إلووى واقووع ملموووس يتمثوول فووي وثيقووة الموو

أسووووس عمليووووة التطوووووير، وتمثلووووت بشووووكل أساسووووي فووووي االسووووتمرارية والشوووومول والمعاصوووورة 
حيوووث تمثلوووت هوووذه  والواقعيوووة واالقتصووواد، كموووا عالجنوووا مراحووول تطووووير المووونهج وخطواتوووه،

: بنواء المراحل في: األولوى: تقوويم المنواهج الحاليوة، والثانيوة: التخطوي  للتطووير، والثالثوة
، ج وتطووويره، ومخرجهووا: وثيقووة الموونهج المكتوبووة. والمرحلووة الرابعووة: تجريووب الموونهجالموونه

ودور المعلوووم فوووي تطووووير المووونهج، ثوووم تنووواول الفصووول  والمرحلوووة الخامسوووة: تنفيوووذ المووونهج.
وبعوووض التوجهوووات المعاصووورة فوووي تطووووير المووونهج والمتمثلوووة فوووي تطووووير منووواهج لتنميوووة 

فروق مراعاة المناهج تقوم على التربية الفارقة )و  م،، ومناهج متمركزة حول المتعلالتفكير
 الوسطية. (، ومناهج تقوم على الفردية
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 اختر اإلجابة الصحيحة:
 عملية:تشير إلى  المنهج،التعديل في بعض جوانب  .1
 المنهج.تحسين  -د   .المنهجتصميم  -    المنهج.تغيير  -ب    المنهج.تطوير  -أ
هي  عاا،منظيمية التي تتخذها عناصر المنهج والنمط الذي يجمع هذه العناصر تحديد الصيغة الت .2

 عملية:عملية تقع ضمن 
 المنهج.حسين ت -د   المنهج.تنفيذ  -    لمنهج.اتصميم  -ب     تقويم المنهج.  -أ 
لمـنهج" اعملية تخطيطيـة تتطلـب تنظيمـاا فنيـاا ويداريـاا يسـمح بصـنع القـرارات المتعلقـة بعناصـر " .3

 إلى:تشير 
 المنهج. تقويم-د  لمنهج.ا تطوير-         المنهج. بناء-ب      المنهج. هندسة-أ
 تطوير المنهج يعني العملية التي يتم بها: .4
 رجمة هذه الوصفات التخطيطية.ت -ب       طيطية للمنهج.    وضع الوصفات التخ -أ
 مبادئ التنظيمية للمنهج.حديد الت -قترا  مواصفات وشروط تنفيذ المنهج.       دا - 
 عملية:التعديل في بعض جوانب المنهج، تشير إلى  .5
 المنهج.غيير ت -ب                              المنهج.تطوير  -أ
 المنهج.حسين ت -د                             المنهج.تصميم  - 
 إلى:ر " مجموع عمليات المنهج التي تجعل المنهج كنظام يؤدي وظيفته " تشي .6
 المنهج.ناء ب -ب                               المنهج.هندسة  -أ
 المنهج.صميم ت -د                              المنهج.تطوير  - 
 من معالم المناهج القائمة على تنمية التفكير: .7
 وقت.  يسمح بمداخالت الطلبة ألنها تضيع الال-قديم المعلم تفاصيل الموضوع.          بت-أ
 قتصر المشاركة على الطلبة المتفوقين.ت-شجيع النقاش واحترام أفكار المتعلمين. دت- 
 

 للتقويم الذاتي الفصل السابع أسئلة
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 تركز المناهج المتمركزة حول المتعلم على االهتمام بــ: .8
 لكتاب المدرسي كمصد أساسي للمعرفة.ا-يول المتعلم وقدراته.                    بم-أ
 ور المتعلم كمتلقي للمعرفة.د-د    ي.               دور المعلم األساس- 
 

 اكتب اسم المصطلح الدال على كل عبارة من العبارات اآلتية:
من  تدعيم جوانب القوة، و معالجة جوانب الضعف في كل عنصر)                        (  -1

 .في ضوء معايير محددة عناصر المنهج

 .على المنهج إدخال تعديالت أو إضافات)                        (  -2
 .هجالعملية التي يتم بها إجراء تغيير شامل في المن)                        (  -3
 .العملية التي يتم بها تغيير بعض جوانب المنهج)                        (  -4
 

 :تيةأجب عن األسئلة اآل
 .اوضح مفهوم عملية بناء المناهج وتطويره .1
 .    مدرسيهج الأذكر أربعة أسس لعملية تطوير المن .2
 ما طبيعة المناهج المصممة لتنمية التفكير؟ .3
 ما محاور التركيز في المناهج القائمة على مبدأ الوسطية؟ .4
  ردية؟ما البدائل التي توفرها المناهج المدرسية القائمة على مراعاة الفروق الف .5
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 الفصل الثامن

 منهج النشاط أو منهج الخبرة
Activity Curriculum or Experience Curriculum 

 محتويات الفصل:
يتناول هذا الفصل الحديث عن منهج الخبرة "النشاط"، من حيث: مفهومه،  

 مميزاته، عيوبه، طريقة المشروعات.
 أهداف الفصل:

 على أن:عزيزي القارئ، بعد دراستك لهذا الفصل عليك أن تكون قادًرا 
 تعّرف منهج النشاط. -1
 تبين الفكرة التي يقوم عليها منهج النشاط. -2
 تعدد أربعة مميزات وأربعة عيوب لمنهج النشاط. -3
 توضح كيف يمكن االستفادة من هذا المنهج في واقع مدارسنا. -4
 تؤمن بأهمية توظيف فكرة منهج النشاط في مدارسنا في وضعها الحالي. -5
 المشروعات في المدارس.تقتر  أفكاًرا لتطبيق فكرة  -6

 مراجع إضافية:
. دار المعارف. 3. طالمنهج و عناصره(. 1991عميرة، إبراهيم بسيوني. ) -1

 مصر.-القاهرة 
2- Tanner, D. & Laurel . T. (1980). Curriculum Development 

Theory into Practice. New York. Macmillan Publishing Co.. 
3- Zais, Robert S.. (1976). Curriculum Principles and  

Foundation. New York. Harper and Row. 
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 يمية اإلثرائية:لالوسائط التع

https://www.youtube.com/watch?v=ghqr5aMbji4, 
https://www.youtube.com/watch?v=r8K-_2oRTtw,   
https://www.youtube.com/watch?v=7b7mhxXWMYM, 
https://www.youtube.com/watch?v=r8K-_2oRTtw, 
https://www.youtube.com/watch?v=iQ4xlxF3xgs, 
https://www.youtube.com/watch?v=vTbuHh6oazY,   

 مقدمة
ت أو منهج المشروعا النشاط،و ما يسمى بمنهج ظهرت فكرة تنظيم منهج الخبرة، أ     

د ه نقفي بداية القرن العشرين، كردة فعل لمنهج المواد الدراسية المنفصلة، الذي وجه ل
 المتعلمين.وعدم مراعاة اهتمامات وحاجات  المعرفة،النقد حول تجزئة وتمحور شديد، 

م، رة االهتمام بالمتعلومع ظهور أفكار التربية التقدمية على يد جون ديوي، ظهرت فك
وجعل حاجاته، واهتماماته، ومطالب نموه، محورًا يتمركز حولها المنهج. فظهر هذا 

؛ اتهمالمنهج متمركزًا حول األنشطة والخبرات التي تتوافق مع حاجات المتعلمين واهتمام
 بهدف تحقيق نموهم من خالل الخبرة النشطة.

 جذوره التاريخية:
وو )الفرنسوي(، وبسوتالوتزي )السويسوري(، وفروبول ترتب  جذوره بأفكوار جو  ان جواك روسُّ

 )األلماني(:
ــواعتقوود  -1 أن اإلنسووان خيوور بطبيعتووه، ودعووا إلووى رعايووة نموووه فووي اتجوواه دوافعووه  روسُّ

 الخيِّّرة.

https://www.youtube.com/watch?v=ghqr5aMbji4
https://www.youtube.com/watch?v=r8K-_2oRTtw
https://www.youtube.com/watch?v=7b7mhxXWMYM
https://www.youtube.com/watch?v=r8K-_2oRTtw
https://www.youtube.com/watch?v=iQ4xlxF3xgs
https://www.youtube.com/watch?v=vTbuHh6oazY
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 أنه يمكن تنمية قدرات الطفول الخلقيوة والجسومية والعقليوة مون خوالل بستالوتزي رأى  -2
 وس األشياء.انطباعات حسية واقعية، واقتر  در 

اقتر  فروبل ريواض األطفوال لتكوون مكانوًا ينموو فيوه الطفول، ويوتعلم نتيجوة نشواطاته  -3
 التلقائية، وتفاعله مع األشياء، واألنشطة الجماعية.

 :*تجارب لمنهج النشاط 
 1896تجربة جون ديوي في المدرسة التجريبية بجامعة شيكاغو : -1
مثل الحرف الشائعة، وتضم هذه  قسم المنهج إلى أقسام تمثل نشاطات حياتية، 

. الحرف نشاطات تخدم الحياة االجتماعية، وتمثل العالقات األساسية للنسان بعالمه
وتتضمن األنشطة جانبين: يدوي أو حركي، وجانب عقلي، حيث يمارس األطفال 
نشاطات التخطي  والتجريب. ويدرس الطفل التطور التاريخي للحرف، وبهذا تزداد 

ء، ويكون تفهم الطفل لهذه الحرف أكثر عمقًا، ويكتسب قيم الحياة األنشطة ثرا
اجة اك حاالجتماعية واإلنسانية. أما العمليات األساسية فال يتعلمونها إاّل إذا كانت هن

 إليها.  
  1904تجربة مدرسة مريام التجريبية بجامعة ميسوري : -2

 األنشطة:نظم المنهج حول أربعة أقسام من 
 قوم األطفال باستكشاف ودراسة مظاهر الطبيعة المرتبطة بحياتهمحيث ي المالحظة: -

 في محاولة للتكيف مع بيةتهم الطبيعية والثقافية. اليومية،
اللعب: وهو ليس مجرد وسيلة للترويح، بل هو مظهر هام من مظاهر حياة الطفل.  -

وشملت األلعاب: ألعاب تنافسية، وألعاب بدنية، وألعاب فنية، وتتضمن اللعب 
 باألشياء الطبيعية، وهي أقرب إلى األنشطة العلمية.

                                                           
 . (,Smith, 1957, ( ، )302 Tanner, 1980 267-269انظر  )  *
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النشاط القصصي: ويشمل قراءة قصص، وسرد حكايات، وتأليف قصص مستوحاة  -
من صور ورسوم. ويعتبر النشاط القصصي نشاطًا ترويحيًا، ويشمل قصص 

 الخيال، والرحالت، والمغامرات.
 وأشياء مفيدة.األشغال اليدوية: وتشمل صنع أشياء للزينة، والديكور،  -
 ويتعلم األطفال القراءة والكتابة والحساب عندما يعبرون عن حاجتهم إليها.  
  1917تجربة مدرسة كولنجز التجريبية بمقاطعة مكدونالد:  -3
 نظم المنهج حول مشروعات:  
 مشروعات اللعب: الجماعي، الدرامي، تنظيم حفالت، وألعاب. -
 لبيةة واألنشطة البشرية.مشروعات الرحالت: وذلك لدراسة مشكالت ا -
 مشروعات النشاط القصصي: ويشمل سرد القصة من خالل األغنية، أو التسجيل. -
 مشروعات عملية: مثل تربية الدواجن، إعداد حفل، زراعة، صنع خرائ  مجسمة. -
 تجارب عربية: -4
طبق منهج النشاط في مصر في مدرسة ذكور، حيث اختاروا نشاط صيد السمك،   

من  النشاط صناعة السنارة )أداة الصيد(، والسنارة في حينه كان تصنع وقد استلزم هذا
نبات البوأ وخي  وسنارة الطعم. وهذا اقتضى التعلم عن نبات البوأ، فكان درسا 
في األحياء، وكان البد من القياس لتحديد قياسات البوصة والخي ، فكان درسا في 

السمك، اذن البد من درس عن الرياضيات )درس القياس(، ولما كان النشاط صيد 
األسماك )درس أحياء(. كذلك طلب منهم كتابة موضوعا تعبيريا عن صيد السمك، 
فكان درس اللغة العربية )درس تعبير(، وكذلك طلب منهم رسم لوحية فنية عن نشاط 

 صيد السمك )درس تربية فنية(. وهكذا تتكامل المعرفة حول نشاط واحد.
عربية طبق المنهج في مدرسة إناث، حيث اختارت الطالبات وفي دولة اإلمارات ال  

نشاط تربية الدواجن، فكان البد من التعلم عن طير الدجا ، من حيث تركيبه 
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الفسيولوجي، وغذائه، وتكاثره )درس أحياء(، واقتصادياته من حيث قيمة المشروع 
قتصاد منزلي(، اإلنتاجية )إدارة(، وأنواع األطعمة التي يمكن صنعها من الدجا  )ا

 وهكذا. 
 (:1نشاط )

 من خالل استعراض التجارب السابقة، عدد مميزات منهج النشاط.  
 خصائص منهج النشاط:

في ضوء العرض السابق لبعض التجارب األجنبية والعربية لتنظيم منهج النشاط،   
فإنه يمكن الوقوف على خصائص المنهج من حيث مميزاته وعيوبه، وفيما يلي ذكر 

 ك:ذل
حاول بعض التربويين، ومنهم روبرت زايس، حصر بعض خصائص منهج   

النشاط، وفيما يلي هذه الخصائص مميزة إلى مجموعتين، األولى تمثل المميزات، 
(، Smith, 1957, 410)(، 194-188، 1991)عميرة، واألخرى تمثل العيوب 

(Zais, 1976, 409-410): 
 مميزات منهج النشاط:

فعية حاجات المتعلمين كما يعبرون عنها، وبالتالي تتوفر فيه الدايمثل اهتمامات و  .1
 الذاتية، كما أن التعلم فيه ذو معنى حقيقي، ألنه يعالج أنشطة ومشكالت حقيقية.

 يسهم في اكتساب مهارات حل المشكالت؛ ذلك ألنه يعتمد أسلوب حل المشكالت.  .2
 طالبه، ومساعدتهم على يقوم المعلم بدور المرشد والموجه في اكتشاف اهتمامات .3

 اختيار أكثرها داللة وأهمية.
 يستجيب للفروق الفردية، وذلك لتنوع أنشطته وخبراته. .4
  بينتخطي  األهداف واألنشطة والمواد التعليمية والتقويم يكون تعاونيًا ومشتركاً  .5

 المعلم وتالميذه؛ مما أعطى مزيدا من فرأ التفاعل بينهم.
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 ظيفية، حيث يدرك المتعلمون حاجاتهم لبعض المعارفالمعرفة هنا اكتسبت قيمة و  .6
 التي تحل لهم مشكالت تواجههم خالل تنفيذ النشاط، ويدركون تطبيقاتها في الحياة،

 فالمعرفة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لحل المشكالت.
 (:2نشاط )
اقتر  بعض نماذ  األنشطة التي يمكن استخدامها، وفق رؤية منهج النشاط، في  

 مدارسنا. 
 أوجه النقد لمنهج النشاط:

ب قد يؤدي إلى إغفال الكثير من المعارف الضرورية للحياة، خاصة تلك التي تتطل .1
شطة استمرارية ومعالجة نظامية، ذلك ألن التالميذ يتركون الختيار ما يريدون من األن

 التي قد ال تكون ذات قيمة معرفية كبيرة. 
 ماعيةتراث الثقافي ل مة، فهو يتجاهل أهدافًا اجتليس فعَّااًل في نقل وتعليم ال .2

 لعملية التربية ذات أهمية.
يفتقر إلى تنظيم أفقي محدد، فاألنشطة ليس لها نم  محدد، إاّل أنه مع وجود  .3

 مشروعات متمركزة حول محاور محددة قد يصبح ذلك ممكنًا.
ة، متقلبة متغير يفتقر إلى االستمرارية والتتابع، ذلك ألن اهتمامات المتعلمين  .4

 وللتغلب على ذلك، بذلت جهود في اتجاهين:
 تنظيم الخبرات تبعًا للتتابع الطبيعي للنمو العقلي. -
 تنظيم الخبرات تبعًا لمراكز االهتمام لدى المجموعات العمرية المختلفة.   -
المفهوم الخاط  لمعنى الحرية بكونها تعني تحررًا من سيطرة المعلم وضغ   .5

م هذا الفهم الخاط ، وقال أن الطفل الذي 1929تقد جون ديوي عام المادة، وقد ان
يحرم من توجيه معلمه لن يحصل على خبرة تثري خبراته، بل على العكس من هذا 

 فإنه سوف يعاني من الحرمان.
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سيلة أدى سوء تطبيقه إلى اعتبار نشاط التلميذ غاية في ذاته، بداًل من أن يكون و  .6
 ق الخبرة النشطة.لتحقيق نمو الطفل عن طري

هناك صعوبات في تطبيقه، فهو يحتا  معلمًا على درجة عالية من الكفاءة وسعة  .7
 القد  الثقافة، ويتطلب موادًا تعليميًة، ومصادر للتعلم قد ال تكون متوفرة، وإن توفرت

 تناسبه.
   Project Curriculumمنهج المشروعات: 

هج النشواط، ويونظم فوي صوورة سلسولة مون يعتبر منهج المشوروعات تطبيقوًا مباشورًا لمون 
المشروعات بهدف التعلم عن طريق الممارسة الفعلية في ظروف واقعيوة. ويهودف أيضوًا 
هووذا الموونهج إلووى تحسووين نوعيووة الحيوواة، وتنميووة اتجاهووات سووليمة نحووو التغييوور موون خووالل 

لبوة التجريب. وقد اشتهر في جامعاتنا فيما يعرف بمشوروع التخور ، حيوث يطلوب مون الط
التقدم لمشروع تخر  في مجاله، بحيث تقوم مجموعة من الطلبة باختيار مشروع معوين، 
 وبعد قبوول المشوروع تبودأ المجموعوة وبصوورة تعاونيوة بوالتخطي  للمشوروع، ثوم تنفيوذه، ثوم

 عرضه، بعد كتابة تقريه البحثي.
دسوي فمثال، يطلب من طلبوة كليوة الهندسوة مشوروع تخور ، يتعلوق بتصوميم مشوروع هن 

لبناء معين لمؤسسة، أو مدينة، أو مركز ثقافي أو تكنولوجي، او غير ذلك من إبداعات 
ده الطلبة. وبذلك فإن المشروع ال بد أن يعالج مشكلة حقيقية في المجتمع، لذلك من فوائ

 أنووه يسووهم فووي التنميووة المجتمعيووة. وكووذا الحووال بالنسووبة لطلبووة كليووة الزراعووة، حيووث يكووون 
تعلووق ببحوووث زراعيووة لدراسووة أثوور أنووواع معينووة موون األسوومدة، مووثال، أو مشووروع تخوورجهم ي

ي دراسة أنواع الري على نمو األشجار والثمار، وفي ذلك فائدة تعود على الموزارعين، وفو
ذلوووووك تنميوووووة مجتمعيوووووة. وهكوووووذا فوووووي مختلوووووف التخصصوووووات الجامعيوووووة، فوووووي الحاسووووووب 

    والتكنولوجيا، واإلدارة، والصيدلة، والتربية، إلخ.  
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 تعريف المشروع:
 عند جون ديوي:

يعرفه جون ديوي بأنه نشاط ذكي يتيح للطفل فرأ التوصل إلى حلوول لمشوكالته،   
ر  واختبار هذه الحلول، وهذا النشاط يتطلب ممارسة التفكير باإلضافة إلى الحركة. ويقت
حووول جوووون ديووووي الطريقوووة العلميوووة فوووي حووول المشوووكالت أو موووا أسوووماه "دورة التفكيووور فوووي 

المشكالت"، وتتكون من خمس خطوات، ال يلزم أن تكون تتابعية، وإنموا هوي خصوائص 
 :(Tanner, 1980, 303)   أو متطلبات التفكير التأملي، وهذه الخطوات هي 

 تحديد المشكلة. -1
 مالحظة ظروف المشكلة " تحديد العوامل المؤثرة فيها ". -2
 صياغة فروض حل المشكلة. -3
 التمعن في قيمة كل فرض. -4
 اختبار هذه الفروض للتأكد فيما إذا كانت تؤدي إلى الحل. -5

 المشروع عند كلباتريك:
يعرف وليم هيرد كلباتريك المشروع بأنه نشاط هادف مخلص من جانب المتعلم 
لحوول مشووكلة، يووتم فووي بيةووة اجتماعيووة. فالنشوواط حتووى يعتبوور مشووروعًا، موون وجهووة نظوور 

قووم يعمل فيه، وأن يشوعر بالبهجوة والمتعوة وهوو كلباتريك، يجب أن يندفع المتعلم ذاتيًا لل
 بالعمل.

 خطوات بناء المشروع:
 يرى كلباتريك أن خطوات القيام بالمشروع تتم على النحو التالي: 

: ويكون اقتورا  المشوروع بمبوادرة ومشواركة الطلبوة، يقوول الخطوة األول: اقتراح المشروع
كيوف يخطو  لنفسوه، فاتركوه يضوع هوذه كلباتريك: إذا أردت أن تعلم الطفل كيف يفكور، و 
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(. لكووون يبقوووى دور المعلوووم هنوووا هوووو توجيوووه Tanner, 1980, 305الخطووو  بنفسوووه )
 اهتماماتهم نحو األنشطة األكثر داللة. وهنا البد أن يتوفر في المشروع المعايير التالية:

 معايير اختيار المشروع:
 اجاتهم.أن يتفق المشروع مع ميول التالميذ واهتماماتهم، واحتي -1
 أن يكون غنيًا بالخبرات المباشرة. -2
أن يكووون المشووروع واقعيووًا، بحيووث يناسووب الظووروف واإلمكانووات التووي تسوواعد علووى  -3

 نجاحه.
 أن تتنوع المشروعات، بحيث تتناسب مع التنوع في الميول، واالحتياجات. -4

 : التخطووي  لمشووروع هنووا تعوواوني، وبمشوواركة جميووعالخطــوة الثانيــة: التخطــيط للمشــروع
الطلبوووة وبإشوووراف المعلوووم، حيوووث يوووتم تحديووود أهوووداف المشوووروع، وتحديووود نوعيوووة الخبووورات 
ب المتوقع تعلمها من المشاركة في المشروع، والوسوائل والمعودات الالزموة، وتحديود أسوالي

تقويم التعلم، وتحديد خ  سير تنفيذ المشروع، ووضع خطة العمل، وتشمل توزيع المهام 
 مشروع. وجميع ذلك يكون تعاونيًا وتشاركيًا.على جميع المشاركين في ال

بول ق: يتم هنا تنفيذ المشروع وفق الخطة الموضووعة مون الخطوة الثالثة: تنفيذ المشروع
 الطلبة المشاركين.

لطلبوة ا(: وهنوا يوتم تقوويم الخطوة الرابعة: تقـويم المشـروع )الحكـم علـى إنجـاز المشـروع
 تقويم خطة العمل.لتعلمهم، وتقويم أهدافهم التي وضعوها، و 

 تنظيم اليوم الدراسي في منهج المشروع:
اليووم الدراسوي فوي مونهج النشواط أو مونهج المشوروع، يختلوف عون اليووم الدراسووي  

التقليوودي، فلوويس فيووه أوقووات محووددة لدراسووة مووواد بعينهووا، بوول اليوووم مفتووو  لووتعلم الخبوورات 
ففووي بدايووة اليووم يلتقووي المعلووم التوي يتضوومنها النشوواط، أو المشوروع الووذي يقترحووه الطلبوة. 

بالمجموعة التي يشرف عليها، ويودعوها للتفكيور بنووع النشواط أو المشوروع الوذي يرغبوون 
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فووي تنفيووذه هووذا اليوووم، ويسووجل مجموعووة مقترحووة موون األنشووطة. هنووا يتطلووب األموور موون 
أو أنوه  المعلم تودخاًل ذكيوًا لتوجيوه التالميوذ الختيوار نووع النشواط الوذي يعتبور أكثور داللوة،

يتوويح لكوول مجموعووة موونهم تقوووم بالنشوواط الووذي تنوودفع إليووه. وحووين يختووار الطلبووة بأنفسووهم، 
معلمهووم النشوواط أو المشووروع الووذي يغبووون فووي تنفيووذه، تبوودأ بعوود ذلووك مرحلووة  وبتوجيووه موون

التخطوووي  التعووواوني للمشوووروع أو النشووواط، ثوووم مرحلوووة التنفيوووذ، ثوووم مرحلوووة تقوووويم المشووورع. 
 راسي في منهج المشروع أو النشاط إلى ثالثة أقسام رئيسة، هي:وينقسم اليوم الد

يتطلبوه  وهوي تكوون طويلوة نسوبيًا حتوى تسومح للتالميوذ بالنشواط، وموا فترة المشروع: -1
موون تفكيوور وتخطووي  وتعوواون وحركووة، كمووا تسوومح بالقيووام بزيووارات ورحووالت وجوووالت فووي 

الحصوص القصويرة المألوفوة أن البيةة، ودعوة األخصائيين للتحدث إليهم مما ال تستطيع 
 تفي باحتياجاته.

ي يحتوا  التالميوذ فوي حيواتهم إلوى بعوض المهوارات التو فترة التدريب على المهارات: -2
ينبغوي أن تعمول المدرسوة علوى تزويودهم بهووا، مثول القوراءة والكتابوة والحسواب. قود يتطلووب 

لوذي ال يمسوها فوي تدريب التالميذ علوى هوذه المهوارات عنايوة أكثور مموا يتيحوه المشوروع ا
كثيوور موون األحيووان إلووى عرضووًا، أو التووي قوود يكووون التوودريب عليهووا أثنوواء تنفيووذ المشووروع 
مؤديوًا إلووى انصووراف التالميووذ عوون متابعتووه متابعووة تووؤدي إلووى اتصوواله وإتمامووه فووي الوقووت 

 المناسب.
مثوول اللغووات األجنبيووة، والفنووون، وغيرهووا، التووي يحسوون أن  فتــرة الدراســات الخاصــة: -3

د لها أوقات خاصة، بداًل من تركها للظوروف والصودفة، ومجيةهوا عرضوًا أثنواء تنفيوذ يحد
 المشروعات.

 مدى إمكانية تطبيق منهج المشروعات في مدارسنا:
يبووودو مووون الصوووعب تطبيوووق مووونهج المشوووروعات بووونفس الصووويغة المطروحوووة فوووي  

ا نسوووتطيع أن األدب التربووووي فوووي ظووول النظوووام التعليموووي الحوووالي بقيووووده الموجوووودة، ولكننووو
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نسوووتفيد مووون فكرتوووه وبشوووكل عملوووي. فبإمكوووان إدارة المدرسوووة أن تووونظم الفكووورة علوووى النجوووو 
 التالي:
في بداية العام أو الفصول الدراسوي تجتموع اإلدارة بوالمعلمين، ويوتم تشوكيل لجوان  

لمختلوووف المباحوووث والزوايوووا التوووي يمكووون مووون خاللهوووا تطبيوووق فكووورة المشوووروع، مثووول: لجنوووة 
م ثونة التكنولوجيا، لجنة العلوم، لجنة الفنون، إلى غيور ذلوك مون اللجوان، الرياضيات، لج

 توضوح الفكورة أموا الطلبوة، ليتوا  لهوم االنضومام ألي لجنوة يرغبوون فيهوا، لتقووم كول لجنووة
باالجتموواع أسووبوعيا خووالل حصووتين، تفرغووان موون الجوودول، لينفووذوا فيهووا خطوووات تطبيووق 

 المشروع خالل الفصل الدراسي.
فكار المطروحة للمشوروع: مشوروع صوناعة الصوابون، ومشوروع صوناعة ومن األ 

أجهوووزة اإلنوووذار المبكووور، ومشوووروع حديقوووة المدرسوووة، ومشوووروع مدرسوووتي نظيفوووة، ومشوووروع 
ت، إنتا  جدارية فنية لقضية الالجةين الفلسطينيين مثال، أو جدارية تجسد حيواة المخيموا

ذلوك مون المشوروعات. ويمكون أن  او تجسد حدث التهجير القسري للفلسطينيين، أو غير
 تمثل إبداعات الطلبة أفكارا رائعة للمشروعات.

 (:3نشاط )
 اقتر  مزيًدا من صيغ تطبيق منهج المشروعات في مدارسنا. 

 
 ملخص الفصل الثامن

أنشطة وخبرات تتوافق مع حاجات ( منهج المشروعاتالنشاط )منهج  يشمل  
و معنى يه ذما أن التعلم فر فيه الدافعية الذاتية، كوبالتالي تتوف ؛المتعلمين واهتماماتهم

، كذلك يستجيب للفروق الفردية، و يسهم في اكتساب مهارات حل المشكالت. كما حقيقي
سبت وقد اكت بين المعلم وتالميذه. والتشاركية تعاونيالتخطي  يقوم هذا المنهج على ال

 وسيلة لحل المشكالت. ليست غاية في ذاتها، بل هي، فقيمة وظيفية فيهالمعرفة 
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ليس  وهو لكثير من المعارف الضرورية للحياة، هإغفال ويؤخذ على هذا المنهج  
. كذلك لتتابعاالستمرارية واو يفتقر إلى تنظيم أفقي محدد، ، و التراث الثقافي لفعَّااًل في نق
صعوبات في تطبيقه، فهو يحتا  معلمًا على درجة عالية من الكفاءة وسعة وجدت 

 .إمكانياتو  وتجهيزات افة، ويتطلب موادًا تعليميةً الثق
ينظم في صورة حيث تطبيقًا مباشرًا لمنهج النشاط،  يعتبر منهج المشروعاتو   

سلسلة من المشروعات بهدف التعلم عن طريق الممارسة الفعلية في ظروف واقعية. 
ل بأنه نشاط ذكي يتيح للطفل فرأ التوصل إلى حلو المشرع جون ديوي  ويعرف

 وليم هيرد كلباتريك بأنه نشاط هادف مخلص هيعرفو لمشكالته، واختبار هذه الحلول. 
 من جانب المتعلم لحل مشكلة، يتم في بيةة اجتماعية.

ويكوون  ،اقترا  المشروعأواًل:  :هيلقيام بالمشروع لخطوات  ربعيرى كلباتريك أو  
، مهتماموواتهم، واحتياجوواتهوا  هميتفووق مووع ميووولبحيووث المشووروع بمبووادرة ومشوواركة الطلبووة، 

 ذلوك ، حيوث يكوون التخطوي  للمشوروعثانًيوا:  .انوًعوتومواقعيوًا، ، و غنيًا بالخبرات المباشورةو 
والوسووووائل ه، يووووتم تحديووود أهووووداف المشوووروع، وخبراتووووف، وبإشوووراف المعلووووم، ا تشوووواركًياتعاونًيووو

 تميو، حيوث شوروعتنفيوذ المثالثًوا:  خطة العمول.و والمعدات الالزمة، وأساليب تقويم التعلم، 
تقووووويم المشووووروع )الحكووووم علووووى إنجوووواز رابًعووووا:  تنفيووووذ المشووووروع وفووووق الخطووووة الموضوووووعة.

 يتم تقويم الطلبة لوتعلمهم، وتقوويم أهودافهم التوي وضوعوها، وتقوويم خطوة، حيث المشروع(
  العمل.

إلوى ثالثوة أقسوام رئيسوة،  ات(المشوروع)اليوم الدراسوي فوي مونهج النشواط  وينقسم
، فتورة التودريب علوى المهواراتوفيهوا يوتم تطبيوق خطووات المشوروع. و مشوروع: فترة ال هي:
، فتوورة الدراسووات الخاصووةالالزمووة للمشووروع، و بعووض المهووارات  يتوودرب الطلبووة علووى حيووث

  حيث يتوزع الطلبة عليها وفق ميولهم.
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 اختر اإلجابة الصحيحة: -
 من سمات منهج النشاط أنه: -1
 ركز على المعرفة المنظمة.ي -ب   نوعة.     ية متيعتمد طرقًا وأنشطة تعليم -أ
 غفل دور المتعلم.يُ -د    فعالة لنقل وتنظيم التراث.          أداة - 
 من مميزات منهج النشاط: -2
 ركز على العمليات األساسية.ي -ب    المعرفة بصورة منظمة.            يعالج -أ
 لتعلم عن طريقه ذو معنى حقيقي.ا -د    مامه بأسلوب اإللقاء.               اهت - 
 من أوجه النقد لطريقة المشروع في منهج النشاط أنه: -3
 رّكز على المشكالت المجتمعية.ي -ب    هارات وقيم حياتية هامة.        ميهمل  -أ
 فتقر إلى التتابع واالستمرارية.ي -د  فشل في تنمية التفكير.                 ي - 
 لنشاط، تمثل:المعرفة في منهج ا -4
 سيلة لحل المشكالت.و  -ب     صدرًا أساسيًا للمنهج.                 م -أ
 علومات يحفظها التالميذ.م -د        اتها.                     غاية في ذ - 
 أحدهما: لحل مشكلة افتقار منهج النشاط للتتابع واالستمرارية، بذلت جهود في اتجاهين، -5
 التركيز على المعرفة. -ببعًا للتراكيب المعرفية.        تنظيم الخبرات ت -أ
 عداد األنشطة مسبقًا.إ  -حديد مراكز االهتمام المشتركة لدى للطلبة.  دت - 
 أذكر أربعة من مميزات منهج النشاط. -
 أذكر خطوات منهج المشروعات. -
 اقتر  كيف يمكن االستفادة من منهج المشروعات في واقع مدارسنا اليوم. -

 
 

 للتقويم الذاتي الفصل الثامن أسئلة
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 تاسعالفصل ال

 المنهج المحوري 
The Core Curriculum 

 محتويات الفصل: 
المنهج المحوري، من حيث: مفهومه، مميزاته، عيوبه، طريقة يتناول هذا الفصل   

 التعلم فيه، وتقديم مثال تطبيقي للمنهج المحوري.
 :الدرس أهداف

 :أن لىع قادًرا تكون  أن عليك الدرس لهذا دراستك بعد القارئ، عزيزي   
 .المحوري  المنهج تعّرف -1
 البرنامجين العام والخاأ في المنهج المحوري. فكرة تبين -2
 .المنهج المحوري  التعلم في خطوات توضح -3
 .تذكر أربعة مميزات وأربعة عيوب للمنهج المحوري  -4
 تعتقد بأهمية االستفادة من المنهج المحوري في تطوير مناهجنا المدرسية. -5

 مراجع إضافية:
تنظيمات المناهج (. 2001دت أحمد، وإبراهيم، عبد هللا محمد. )سعادة، جو  -4

 ألردن.ا -. دار الشروق. عمان1. طوتخطيطها وتطويرها
. 2ط المنهج منظومة لمحتوى التعليم.(. 1993لبيب، رشدي، ومينا، فايز مراد. ) -5

 صر.م -مكتبة األنجلو المصرية. القاهرة 
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 الوسائط التعليمية اإلثرائية:
https://www.youtube.com/watch?v=2Hjmgnaag60 

 مقدمة
برزت الحاجة إلى هذا المنهج لمواجهة التجزئة فوي المعرفوة المنهجيوة التوي كوان  

 فكانت إحودى اتجاهوات التفكيور فوي معالجوة منها،منهج المواد الدراسية المنفصلة يعاني 
هووو أن يتمركووز الموونهج حووول محوواور معينوة تكووون هووي المركووز الووذي تتمحووور حولووه ذلوك 

ميوة وتن االجتماعية،هذا باإلضافة إلى بروز أهمية التركيز على القيم  المنهجية.المعرفة 
فظهوورت محوواور تتعلووق بمعالجووة قضووايا ومشووكالت ذات طبيعووة  االجتماعيووة،المسووةولية 
 هر المنهج المحوري. وقد ظهر هذا المنهج بموازاة فظ المنهج،يتمحور حولها  اجتماعية،

 منهج النشاط الذي ازدهر مع التقودم فوي أفكوار التربيوة التقدميوة، غيور أنوه جواء مون أجول
 التغلوووب علوووى االهتموووام الزائووود بالمعرفوووة، والتركيوووز المبوووالغ فيوووه علوووى الموووتعلم، وفوووي نفوووس

مدرسووووة )سووووعادة وإبووووراهيم، الوقووووت ال يغفوووول واقووووع الحيوووواة التووووي يعيشووووها الطووووالب خووووار  ال
(، فوووالمنهج المحووووري يأخوووذ فوووي االعتبوووار المعرفوووة، والموووتعلم، والمجتموووع، 250، 2001

حيوث يعووالج قضوايا ومشووكالت اجتماعيووة تهوم الطووالب معالجووة معرفيوة، وفووق اسووتراتيجية 
 حل المشكالت.

 مفهوم المنهج المحوري:
الخبورات التعلميوة،  المونهج المحووري بأنوه "سلسولة مون Caswellيعرف كاسويل  

التووووي تووووم التخطووووي  لهووووا بدقووووة، بحيووووث تقوووووم علووووى أسوووواس موووون المشووووكالت االجتماعيووووة 
والشخصية المهمة، وتشمل على أوجه متعددة للتعلم، وتعد عامة وهامة لكل الشباب في 

المحور بأنه "مجموعوة مون األنشوطة  Pierceالمجتمع الذي يعيشون فيه. ويعرفه بيرس 
والتووي تعوود ضوورورية ألفووراد المجتمووع، باعتبووارهم أعضوواء لهووم قيمووة فووي المرتبطووة بالحيوواة 

  (. 252، 2001ذلك المجتمع )سعادة وإبراهيم، 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hjmgnaag60
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إذن يمكوون القووول بووأن الموونهج المحوووري هووو عبووارة عوون تنظوويم للخبوورات بطريقووة 
تكامليووة، متمحووورًا حووول مشووكالت ذات أهميووة شخصووية واجتماعيووة، يتعلووق جانووب منهووا 

 تركة التووي يحتاجهووا المتعلمووون، أو التووي تعتبوور ضوورورية لجميووع التالميووذ،بووالخبرات المشوو
ب والزمة لهم للتكيف مع المجتمع، وفهم مؤسساته، وتعلم قيمه واتجاهاتوه، ويتعلوق الجانو
جات. اآلخر بتنمية الخبرات الخاصة لمقابلة الفروق الفردية في الميول والقدرات واالحتيا

محوووري علووى أسوواس المشووكالت العامووة للشووباب، والسوولوك وُتبنووى الخبوورات فووي الموونهج ال
 الذي يتطلبه المجتمع الديمقراطي، وذلك باستخدام أسلوب حل المشكالت.

جاءت تسمية هذا التنظيم بالمنهج المحوري من فكرة المحور التي يقوم عليها فنجد  
 ا المنهجأن التربويين الذين دعوا إلى هذا التنظيم تصورا أن الخبرات التي يتضمنه

 التعليمي يمكن تقسيمها إلى قسمين كبيرين، باعتبار وظيفتها:

األول: خووواأ بوووالخبرات التعليميوووة المشوووتركة أو التوووي تعتبووور ضووورورية لجميوووع التالميوووذ، 
 والزمة لهم للتكيف مع المجتمع، وفهم مؤسساته، ومنظماته، وتعلم قيمه واتجاهاته.

التالميوووذ إليهوووا نظووورًا الخوووتالف قووودراتهم،  الثووواني: الخبووورات الخاصوووة التوووي تختلوووف حاجوووة
 وميولهم المهنية والحرفية، ويعتبر أصحاب المنهج المحوري القسمين متكاملين.

 تخطيط مجاالت الدراسة في المنهج المحوري:
يتبع التربويون وسائل متعددة لتحديد مجاالت الدراسة في المنهج المحوري، وفقًا  

 لحاجات المتعلمين منها:

 االستفتاء أو قائمة المشكالت:طريقة  .1
، وطبقها على تالميذ Mooneyمن أشهر قوائم المشكالت تلك التي وضعها موني  .2

 330المرحلة الثانوية في أمريكا للوقوف على مشكالتهم الحقيقية. احتوت القائمة على 
 -األمور المالية -مشكلة تمثل أحد عشر مجااًل هي: الصحة و النمو الجسمي 

العالقات بين الجنسين  -النشاط االجتماعي والترفيهي -التوظيف  -معيشية األحوال ال
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 -األخالق و الدين  -العالقات الشخصية النفسية  -العالقات االجتماعية النفسية  -
المنهج و  -التكيف للعمل التعليمي  -المستقبل المهني والتعليمي  -البيت و األسرة 

ضع خطًا تحت المشكلة التي تضايقه، ثم يعيد طرق التدريس . طلب من التلميذ أن ي
النظر بعد ذلك في المشكالت التي وضع تحتها خطًا، ويختار منها ما يضايقه بدرجة 

 أكبر من غيرها، ويضع دائرة حول رقمها.
هم لطريقة المقابلة، ويقوم الباحث فيها بمقابلة عدد كبير من التالميذ، ويهي   .3

 م، وإتاحة جو من األلفة بينه وبينهم.الجو المناسب لتحدث عن مشكالته
ة يفيها يقوم الباحث بمالحظة سلوك التالميذ مالحظة علمطريقة دراسة الحالة، و  .4

المعلومات الخاصة بذلك، ويتم تحليلها، ثم تنظم دقيقة، حيث يتم جمع البيانات و 
 حاجات التالميذ تحت أقسام مناسبة.

 ة مع الشباب.استطالع رأي المختصين ومن لهم عالقة مباشر  .5
 معايير اختيار مجال الدراسة المقترح:

أن يتضمن طائفة من المشكالت الحقيقية الهامة في حياة الشباب، مثال هذه  .1
المشكالت: مشكلة تلوث البيةة، مشكلة البطالة، مشكلة التفكك األسري، مشكلة 

 التصحر، إلخ.
 أن تتخطى دراسته الحواجز الفاصلة بين المواد الدراسية. .2
 يكون مناسبًا لمستوى نضج التالميذ. أن .3
ي فأن يتيح المجال أمام التالميذ الكتساب خبرات جديدة أوسع من خبراتهم المحددة  .4

 حياتهم اليومية.
أن يسهم في اكتساب بعض أنماط التفكير، وعادات العمل، والحساسية االجتماعية،  .5

 (.164، 1993ومينا، واالبتكار، أكثر مما تفعل المواد الدراسية المعروفة )لبيب 
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 نظام توزيع مجاالت الدراسة:
هناك نظامان أساسيان يمكن اتباعهما في توزيع مجاالت الدراسة على 

 الصفوف الدراسية:
تحدد المجاالت الدراسية التي ينبغي أن تدرس في كل صف من صفوف  األول:

 المدرسة، ويحدد تسلسلها.

من  المشكالت التي تصلح للدراسة في أكثريتم اقترا  قائمة من المجاالت أو  الثاني:
صف، ويترك للتالميذ والمعلم في كل صف حرية اختيار الوحدات التي تناسبهم، 

 وتحديد تسلسلها.

 تنظيم اليوم الدراسي:
 يقسم اليوم الدراسي إلى قسمين:

يشغل يخصص لما يعرف بالبرنامج التربوي العام أو البرنامج المحوري، و  القسم األول:
ثلث اليوم الدراسي إلى نصفه، ويطلب من جميع التالميذ متابعته، وذلك بهدف من 

 اطن.اكتساب المفاهيم والمهارات واالتجاهات والقيم األساسية التي يحتا  إليها كل مو 
تيح ويتكون الهيكل األساسي لهذا البرنامج من عدد كبير من المجاالت الدراسية التي ت

قوم يناء الدراسة ثشتركة، وإشباع حاجاتهم العامة. وفي أللتالميذ دراسة مشكالتهم الم
تصل وحدات تعليمية، ويقصد بها مجموع النشاط التعليمي الذي ي وتالميذه ببناءالمعلم 

 أكثر،وقد تستغرق دراسة الوحدة شهرين أو  مشكالتهم.بإحدى حاجات التالميذ أو 
 آخرين.ستعانة بمعلمين ويمكنه اال األحوال،ويقوم بتدريسها معلم واحد في معظم 

يخصص لما يعرف بالبرنامج التربوي الخاأ، ويتألف من عدد كبير  القسم الثاني:
نسبيًا من الدراسات التي تعد التلميذ للتخصص، مثل العلوم، اآلداب، اللغات، 
الرياضيات، الفنون الجميلة والتطبيقية. ويختار التلميذ من بين هذه الدراسات عددًا 
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ده المدرسة، وينم هذا االختيار بمساعدة أحد المعلمين الذي يسمى الرائد أو معينًا تحد
 .هوميول هواستعدادات التلميذ الموجه، في ضوء حاجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خطوات التعلم في المنهج المحوري:

تمر دراسة الموضوعات أو المشكالت في ظل المنهج المحوري في عدة  
 (:258 ،2001خطوات، هي )سعادة وإبراهيم،

 أوالا: اختيار الموضوع أو المشكلة:
 يتم اختيار الموضوع أو المشكلة في ضوء عدة معايير: 

يوضح جزأي البرنامج  (11) شكل
 المحوري 

مشكالت 

اجتماعية 

ذات صبغة 

 شخصية

 

 البرنامج التربوي العام

 

 

 

 

دراسات مشتركة 

 لجميع التالميذ

 خاصةدراسات 

-رياضيات-فنون-علوم

لبرنامج التربوي ا ..-تجارة-أعمال حرة

 الخاص
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 أن يكون الموضوع أو المشكلة مفيدًا لجميع الطلبة في حياتهم. .1
 أن يكون ممتعًا للطلبة. .2
 أن يسهم في مساعدة الطالب على فهم العالم من حولهم. .3
 للموضوع. أن تتوفر المواد التعليمية المناسبة .4
 أال يكون الموضوع قد تمت دراسته من قبل. .5

 ثانياا: مواجهة المشكلة ودراستها:
بعد اختيار الموضوع أو المشكلة، يتم قضاء يوم في سماع األسةلة حول  

 يتم الموضوع أو المشكلة، من خالل دراسة المشكلة العامة، والمشكالت الفرعية لها، ثم
ة في ضوء ميولهم بالنسبة لدراسة المشكالت تقسيم الطالب إلى مجموعات صغير 

 المتفرعة عن المشكلة الرئيسة.

 :ثالثاا: التخطيط لكيفية الحصول على المعلومات المرتبطة بالمشكلة
يتم قضاء يوم أو يومين في التخطي  لكيفية الحصول على المعلومات، واتخاذ  

يتم بعد ذلك وضع  القرارات الخاصة بتحديد مجاالت العمل لمختلف الطالب، كما
الخط  في صورتها النهائية، وبعد ذلك يتم قضاء فترات في مكتبة الفصل، ومكتبة 
 المدرسة لجمع معلومات تفيد دراسة المشكلة، والقيام بزيارات ميدانية، ومخاطبات،

 ومقابالت مع متخصصين للحصول على معلومات إضافية.

 رابعاا: وضع خطط لعرض المعلومات وتنفيذها:
ضع خط  لعرض المعلومات، من خالل مناقشة جماعية، أو عمل ملخصات، و  

ومناظرات، وعندما تنتهي كل المجموعات من عرض ما لديها من معلومات، يتحول 
 االنتباه إلى المشكلة األساسية لمناقشتها.
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 خامساا: التقويم:

يتم بعد أن تنتهي المجموعات من عرض ومناقشة تقاريرهم حول المشكلة ككل،  
يم الحكم على تلك العملية في ضوء المعلومات الجديدة. ويأخذ التقويم جانبين: التقو 
، الفردي، والتقويم الجماعي، حيث تقدم المجموعات الصغيرة أسةلة بهدف تقويم عملها
 وأسةلة أخرى يوجهها للمساعدة في تقدير فعالية التخطي  الجماعي لصفه. وفي نهاية

 الب الصف بسؤال مؤداه: وماذا بعد؟عملية التقويم يواجه ط

 دور المعلم في المنهج المحوري:
 (:264، 2001يقوم المعلم في المنهج المحوري بعدة أدوار، مثل )سعادة، وإبراهيم،  

عن  المعلم كمشارك: يتمثل دور المعلم هنا بمشاركة الطلبة أعمالهم، واالبتعاد .1
 الدكتاتورية.

قضي مع الطالب وقتًا طوياًل، يتيح له المعلم كمستشار، أو صديق: حيث ي .2
الفرصة للتعرف عليهم عن قرب، ومعرفة الوس  االجتماعي المحي  بهم، وبالتالي 

 تتوفر له فرأ للتفاعل والتوجيه.
المعلم كخبير: فالمعلم في المنهج المحوري صاحب خبرة عميقة وشاملة، حيث  .3

 خطي ا، ولديه فهم لمبادئ التيمكنه معرفة المصادر المتاحة، وكيفية االستفادة منه
 المشترك، ومعرفة بآليات التقويم الفردي والجماعي.
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 :*مميزات المنهج المحوري 
يراعي اهتمامات وحاجات المتعلمين، فهو قائم على استخدام مشكالت فعلية  .1

 وواقعية متصلة ببيةة المتعلم، ومتوافقة مع اهتماماته. 
جتماعية هامة، وضرورية لمطالب المجتمع، يساعد المتعلمين على تعلم مهارات ا .2

 مثل التعاون، والتخطي ، والعمل الجماعي، واحترام الرأي اآلخر.
 يراعي الفروق الفردية، ذلك أن كل تلميذ يتفاعل مع الموقف التعليمي تفاعالً  .3

 مختلفًا.
 .يدفع التالميذ إلى مزيد من التعلم، بسبب واقعية الخبرات وارتباطها بالحياة .4
جعل يالتكامل بين حياة األسرة، وحياة المدرسة، وحياة المجتمع، وهذا بدوره  يحقق .5

 الموقف التعليمي متصاًل بالحياة.
يشبع رو  العمل في الفريق والتعاون بين المعلمين، ويقوي الصلة بينهم، مما  .6

 يجعل اإلدارة التعليمية أكثر ديمقراطية ومرونة.
ريق فة اإلنسانية، والصلة بين فروعها عن طيساعد التالميذ على إدراك وحدة المعر  .7

 معرفة وظيفتها وفائدتها في الحياة العملية.
يسمح بتنوع مصادر التعلم، فاألمر ال يقتصر على األنشطة الفصلية، لكن طول  .8

 فترة الدراسة تسمح بأنشطة أخرى، مثل الذهاب إلى المكتبة، أو المشاركة في رحالت
من األنشطة التي يرى التالميذ وظيفتها وصلتها لمؤسسات مجتمعية، أو غير ذلك 

 بالمجتمع.
تخصيص فترة زمنية طويلة نسبيًا تتراو  بين ثلث اليوم التعليمي ونصفه يقضيها  .9

المعلم مع طالبه، ساعدت المعلم في فهم طالبه فهمًا جيدًا، وأعطته فرصة أفضل 

                                                           
 (.273 ،2001انظر )سعادة، وإبراهيم،  *
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ت الطالب فرصة أكبر للمساعدات الفردية والتوجيه الدراسي واإلرشاد النفسي، وأعط
 لمواصلة العمل الذي يشتغل به، والعمل المشترك.

 يعتبر التوجيه الفردي والجماعي جزءًا متكاماًل مع البرنامج المحوري. .10
 

 النقد الموجه إلى المنهج المحوري:
 يحتا  إلى درجة عالية من التخطي  والتنسيق بين المعلمين. -1
اسة ل الفترة الزمنية المستخدمة في الدر صعوبة إعداد الجدول التعليمي نظرًا لطو  -2

 المحورية.
على الرغم من أن المنهج المحوري يحاول إزالة الحواجز بين المواد، ويحقق  -3

 التكامل بينها، لكنه يخفق في تحقيق التكامل بين المحاور التي تنظم الخبرات
 حولها.

إبراهيم، هناك صعوبات عديدة واجهت تطبيق المنهج المحوري، منها )سعادة، و  -4
2001 ،277:) 

 ن.ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية، وعدم توفر جهاز فني من المشرفين التربويي -
 حاجته إلى معلم معد إعدادًا خاصًا، وعلى درجة عالية من الكفاءة الفنية.  -
عدم مالئمة المنهج المحوري لما تتطلبه الجامعات من مستلزمات ومتطلبات  -

 سابقة.
 واسعة من أولياء األمور لفكرته.عدم تقبل قطاعات  -
 حاجته إلى تعاون مستمر، وحماسة، وتضحية، قد ال تتوفر في المعنيين. -
لذلك  إن سرعة التغير في الحياة يجعل التنبؤ بشكل الحياة المستقبلية أمرًا صعبًا، -

فإن المنهج المحوري، من هذه الناحية، يصعب عليه أن يعد األفراد لحياة 
 المستقبل.
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يمًا تعل وع الخبرات فيه، إال أنه ال يزال منهجًا معرفيًا في محتواه، وال يزالرغم تن -
 لفظيًا في أغلب جوانبه.

إن عدم وجود دراسات دقيقة ومضبوطة لتحديد حاجات الشباب ومشكالتهم، يجعل  -
 من الصعب اختيار خبرات تناسب مستوى التالميذ ومشكالتهم الحقيقية.

 
 ي:مثال تطبيقي للمنهج المحور 

 أوالا: اختيار الموضوع أو المشكلة:

 المشكلة: مشكلة التلوث البيةي.
 أهمية المشكلة: مهمة لجميع المتعلمين، سواء القاطنين في المدينة، او الريف، او

 تلوثة التلوث البيةي، فمنهم من يعاني من اللفالكل يعاني من مشك ،القرية، أو المخيم
المائي، ومنهم من يعاني من التلوث الهوائي، الصوتي، ومنهم من يعاني من التلوث 

 .الخ
  ثانياا: مواجهة المشكلة ودراستها: )فهم أبعاد المشكلة(

يبدأ المعلم من خالل حوار جماعي مع الفصل ككل، بتحديد أبعاد المشكلة، 
حيث يشترك المتعلمون بتحديد جوانب المشكلة، سواء البعد الفيزيقي، أو البعد 

 بعد االجتماعي واالنفعالي، إلخ.الكيميائي، أو ال
م ثالثاا: التخطيط لكيفية الحصول على المعلومات المرتبطة بالمشكلة: )تقسي

 المجموعات وتوزيع األدوار(
يتوزع المتعلمون إلى مجموعات، حيث تتولى كل مجموعة معالجة بعد من أبعاد 

يتولى إدارة الحوار حدهم أالمشكلة. حيث تجتمع كل مجموعة، ويوزعون بينهم األدوار، ف
وتنسيق الحوارات، وواحد يتولى مهمة المقررون الذي يكتب كل ما توصل إليه 
المجموعة، ويعد التقرير النهائي للمجموعة، ويشترك في مجموعة المقررين لكتابة 
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التقرير النهائي للمجموعات. ثم تحدد المجموعة ادوار كل فرد في جمع المعلومات 
ولى مهمة االتصال بمتخصص في البيةة، ليحصل منه على والبيانات. فأحدهم يت

بعض اإلجابات عن بعض التساؤالت. وآخر يتولى جمع البيانات والمعلومات من 
خالل االنترنت. وثالث يتوجه للمكتبة المركزية في المدينة لجمع مزيد من المعلومات. 

جانب آخر من  ورابع يتوجه إلحدى لوزارة الصحة والبيةة والحكم المحلي لدراسة
المشكلة. وهكذا يتم توزيع األدوار، لينطلق الجميع في مهماتهم، ويتفقوا على موعد للقاء 

 ومناقشة ما تم جمعه.
 رابعاا: وضع خطط لعرض المعلومات وتنفيذها:

تلتقي جميع المجموعات، حيث يعرض مقرر المجموعة ما توصلت له  
من المجموعات األخرى للتأكد من  مجموعته من معلومات وبيانات، ويتم مناقشتهم

موثوقية المصادر ومنطقيتها. وبعد أن تنتهي جميع المجموعات من عرض ما لديها، 
ل يجتمع المقررون ليعدوا التقرير النهائي، الذي يشكل المجال الدراسي المتمركز حو 

 مشكلة التلوث البيةي.
 خامساا: التقويم:

أعمالهم وتحركاتهم ونشاطاتهم وتعلمهم،  في هذه المرحلة يقوم المتعلمون بتقييم 
يم على المستوى الفردي والجماعي، باستخدام أدوات تقويم يتفقون عليها، فيشمل التقو 

 تعلم كل متعلم، وتقويم عمل المجموعات، وفعالية التخطي ، والتنفيذ. 
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 ملخص الفصل التاسع
حوول مشوكالت ذات  ةالمنهج المحوري عبارة عن تنظيم للخبورات بطريقوة تكامليو 

أهميووووة شخصووووية واجتماعيووووة، يتعلووووق جانووووب منهووووا بووووالخبرات المشووووتركة التووووي يحتاجهووووا 
 )البرنووامج، ويتعلووق الجانووب اآلخوور بتنميووة الخبوورات الخاصووة )البرنووامج العووام( المتعلمووون 
 ويتمحووور حووول كوول مشووكلة مجووااًل دراسووًيا، حيووث يتكووون الموونهج موون مجموعووة. الخوواأ(

تضوومن طائفووة موون المشووكالت الحقيقيووة الهامووة فووي تأن : ترط فيهووا، يشووةيمجوواالت دراسوو
كووون تأن ، و الحووواجز الفاصوولة بووين المووواد الدراسووية اأن تتخطووى دراسووتهو حيوواة الشووباب، 

أن ، و توويح المجووال الكتسوواب خبوورات جديوودة أوسووعتأن ، و لمسووتوى نضووج التالميووذ ةمناسووب
 .سهم في اكتساب بعض أنماط التفكير، وعادات العملت

ام لبرنامج التربوي العلالقسم األول: يخصص  يقسم اليوم الدراسي إلى قسمين:و
القسم الثاني: يخصص لما . و أو البرنامج المحوري، ويتكون من المجاالت الدراسية

د يعرف بالبرنامج التربوي الخاأ، ويتألف من عدد كبير نسبيًا من الدراسات التي تع
 ة. بيقي، اللغات، الرياضيات، الفنون الجميلة والتطالتلميذ للتخصص، مثل العلوم، اآلداب

اختيار الموضوع أو -1وفق خطوات هي:  في المنهج المحوري  ويسير التعلم
يسهم في ، وجديًدا، و ممتعاً ، و مفيدًا لجميع الطلبة في حياتهم، بحيث يكون المشكلة
المشكلة مواجهة -2 .له اإلمكانياتتوفر ، وتعلى فهم العالم من حولهم تهممساعد
يتم قضاء يوم في سماع األسةلة حول الموضوع أو المشكلة، ثم يتم ، حيث ودراستها

تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة في ضوء ميولهم بالنسبة لدراسة المشكالت 
التخطي  لكيفية الحصول على المعلومات المرتبطة -3 المتفرعة عن المشكلة الرئيسة.

تخاذ القرارات الخاصة بتحديد مجاالت ذلك، المين في يتم قضاء يوم أو يو ، و بالمشكلة
من خالل مناقشة ، وضع خط  لعرض المعلومات وتنفيذها-4. العمل لمختلف الطالب

ويأخذ التقويم جانبين: التقويم  التقويم، -5. جماعية، أو عمل ملخصات، ومناظرات



 اسيات المناهج التعليميةأس

 228الصفحة  

 

دف تقويم عملها، الفردي، والتقويم الجماعي، حيث تقدم المجموعات الصغيرة أسةلة به
يقوم المعلم و  وأسةلة أخرى يوجهها للمساعدة في تقدير فعالية التخطي  الجماعي لصفه.

 .خبيروالمستشار، ، والالمشاركهي: دور في المنهج المحوري بعدة أدوار، 

على تعلم مهارات  هميساعدو يراعي اهتمامات المتعلمين، ويتميز هذا المنهج بأنه  
امل يحقق التكو إلى مزيد من التعلم،  هميدفعو عي الفروق الفردية، يرا و اجتماعية هامة، 

 ،يشبع رو  العمل في الفريقو بين حياة األسرة، وحياة المدرسة، وحياة المجتمع، 
 يسمح بتنوع مصادر التعلم،و يساعد التالميذ على إدراك وحدة المعرفة اإلنسانية، و 
. فسيوالتوجيه الدراسي واإلرشاد الن لمساعدات الفرديةاأفضل تقديم  ساعد المعلم فيوي

يحتا  إلى درجة عالية من التخطي  والتنسيق بين  ويؤخذ على هذا المنهج أنه
ور يخفق في تحقيق التكامل بين المحاو  ،إعداد الجدول التعليمي، ويصعب فيه المعلمين

هناك صعوبات عديدة واجهت تطبيق المنهج ، كذلك التي تنظم الخبرات حولها
دًا ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية، وحاجته إلى معلم معد إعداتمثلت في ي، المحور 

عدم تقبل قطاعات ، و خاصًا، وعدم مالئمة المنهج المحوري لما تتطلبه الجامعات
 حاجته إلى تعاون مستمر، وحماسة، وتضحية، قد ال، و واسعة من أولياء األمور لفكرته

ال ال يز و تنبؤ بشكل الحياة المستقبلية أمرًا صعبًا، ال، كما انه يصعب تتوفر في المعنيين
 ه.منهجًا معرفيًا في محتوا 
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 اختر اإلجابة الصحيحة: -
ا رات المنظمة بطريقة تكاملية حول مشكالت ذات أهمية شخصية واجتماعية" هذ"مجموعة الخب-1

 تعريف لمنهج:
 ت الواسعة.            المجاال -ب                             الخبرة.     -أ
 لمحور.ا -لمواد المنفصلة.                      دا - 
 قوم المنهج المحوري على أساس تنظيم الخبرات متكاملة حول:ي-2
 لبنية األساسية للمعرفة المنظمة.ا -ضايا فكرية معاصرة.                  بق-أ
 ت مهمة شخصيا واجتماعيا.شكالم -نشطة المتعلمين.                      دأ- 
 تم تخطيط البرنامج العام في المنهج المحوري على أساس:ي-3
 لفصل بين المواد الدراسية.ا -لتباين في حاجات المتعلمين.          با -أ
 لمفاهيم األساسية.ا -لحاجات المشتركة للمتعلمين.         دا - 
 

 أجب عن األسئلة التالية:

 نهج المحور.وضح أدوار المعلم في م -
 وضح مراحل التعلم في المنهج المحوري. -
 أذكر أربعة مميزات وأربعة عيوب للمنهج المحوري. -
 قدم رؤيتك إلمكانية تطبيق المنهج المحوري في مدارسنا. -
 
 
 

 للتقويم الذاتيالفصل التاسع أسئلة 
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 الفصل العاشر
 1الفلسطينية الوطنية اإلطار المرجعي للمناهج

 مقدمة
مكنها من أداء وظيفتها الرئيسة، في ت تاإلى مرتكز  الفلسطينية تستند مناهج التعليم 
ات، ت واالتجاهات والقيم بصورة كفاياللفرد الذي يمتلك المعارف والمهار موذ  نديم تق
بما ينسجم وعصر  كنه من مواكبة المستجدات العالمية في المجاالت المختلفةتم

يج ط في النسار نحو اإلبداع واالبتكار، واالنخ المعرفة، وتنمية استعداده وميوله
لة لعز ًا عن ااالجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية واالنفتا  على الثقافات الكونية، بعيد

 .قافته العربية اإلسالميةبهويته الوطنية وث غرس االعتزازواالنغالق، و 
  فلسطينيةيات اإلطار العام للمناهج المرجع
 هي: ة إلى ثالث مرجعيات أساسية و فلسطينيالمناهج التستند وثيقة تطوير  

 (.1988وثيقة إعالن االستقالل )الجزائر  .1
 .م2001القانون األساسي المعدل للعام  .2
  .م1998لعام ا التي صدرت في منها  الوطني األولخطة ال .3

 مبررات تطوير المناهج الفلسطينية:
متعددة في مجاالت الحياة المختلفة، يجعل تطوير المناهج  تطوراتإن ما حدث من 

ريع ًا إلى نتائج التقويم السلتوجيه األجيال القادمة، واستناد الوطنية ضرورة حتمية
ي أصحاب المصلحة، وتقويم جودة أر ، من رصد ل2016أوائل العام  ةللمناهج المنفذ

ت ار سات ذات العالقة، يمكن تلخيص أهم مبر ار محتوى الكتب المدرسية، ومسح للد
 تطوير المنها  بما يلي: 

                                                           
(. وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج 2016اللجنة المصغرة لتطوير المناهج. ) :أنظر 1

 سطين.المسودة النهائية. اللجنة الوطنية إلصال  التعليم. وزارة التربية والتعليم. فلالوطنية.  
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 م:  2000لمعتمدة منذ العام وجوب تحديث المناهج الحالية ا .1
 وذلك ل سباب التالية:  
 . اً تأليفه ما يزيد عن خمسة عشر عامتقادم المنها  الحالي، إذ مضى على  -أ
ت الوطنية والدولية، والتي بينت وجود تدن في مستويات ار نتائج االختبا -ب

 تحصيل الطلبة. 
في المنها  ت الحياتية ار دانية، التي أشارت إلى ضعف المهاسة الميار الد - 

 الفلسطيني وضحالة رب  مفاهيمه بالسياقات الحياتية وأنماط التفكير. 
 كثرة عدد المباحث والكتب المقررة واكتظاظها بالمفاهيم.  -د
 بضرورة التطوير واإلصال  حسب ماي المجتمع بفةاته المختلفة والمختصين أر  -ه

 سة رصد الرضى ألصحاب المصلحة. ار أشارت له د
 تطور المعرفي والمستجدات: ضرورة مواكبة ال .2
 يما يلي: والمتمثلة ف 
قة، تسارع التطور العلمي واالنفجار المعرفي والتكنولوجي واالكتشافات المتالح -أ

 ارتهم وحاجاتهم. ت الطلبة وميولهم واستعدادهم وقدتغير في اتجاها يستدعيما 
لتي ت اار تطور اتجاهات معاصرة في سياسات التعلم والتعليم، نتيجة التطو  -ب

 ت بحيث أصبح العالم قرية صغيرة. حصلت في مجاالت الحياة المختلفة واالتصاال
 نما مخططاً إإذ لم يعد ناقاًل للمعرفة و  االتجاهات الجديدة في دور المعلم، - 

 م فيلعملية التعلم، وظهور توجهات جديدة في إعداد المعلمين وتأهيله اً ر وموجهًا ومدب
 . ضوء النظريات التربوية الحديثة

ظهور اتجاهات حديثة في تطوير المنها  تأثرت بمستوى التقدم العلمي  -د
 قني،والتقني، ونتائج البحث العلمي والتجريب في التربية والتعليم، وظهور المنهج الت

 والمنهج اإللكتروني، والمنهج اإلنساني، ومفهوم البنية المعرفية، وغير ذلك.
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 احتياجات الفرد والمجتمع المستقبلية:  .3
 ويتمثل ذلك فيما يلي: 

 حاجات المجتمع الفلسطيني إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة.  -أ
تح الحاجة إلى تخصصات علمية جديدة تعزز االهتمام بالتعليم المهني والتقني، وف -ب

 آفاق لمهن جديدة، ما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة. 
ي في وحدة المجتمع الفلسطين الحاجة الماسة لترسيخ منظومة قيمية ووطنية، تسهم - 

 وتماسكه. 
 : الفلسطينية األسس العامة للمناهج الوطنية

ًا إلى خطة المنها  الوطني األول، ووثيقة إعالن االستقالل، والقانون استناد 
د عتماا األساسي، وما أقرته منظمة التحرير الفلسطينية من مواثيق وطنية وأممية، فقد تم 

 لوطني: األسس اآلتية للمنها  ا
 : األساس الفكري والوطني:  أوال 

ل ما ورد في وثيقة االستقالل، والقانون األساسي، يعتمد هذا األساس على ك 
وكذلك خطة  (،1،2، والبنود الفرعية:1.2) ت والبنود المذكورة في بندار وخاصة الفق

 المنها  الوطني األول المعتمدة من المجلس التشريعي. 
   فسي:: األساس الناثانيا  

 ويعتمد هذا األساس على ما يلي:  
 الطالب أساس العملية التعليمية التعلمية، ومحورها الرئيسي.   -أ
وء راتية، في ضطالب المعرفية والوجدانية والمهااالهتمام بجميع جوانب كينونة ال -ب

 .ربوية الحديثة ومتطلبات العصرالتوجهات الت
ي لبة فالمرغوب فيها عند الط السلوكية االهتمام بتكوين االتجاهات والقيم واألنماط - 

الت لمجاا، واالهتمام بألطفال والمرحلة األساسية الدينارياض اسية األولى: ار احل الدر الم
 سية األخرى.  ار احل الدر العامة والتخصصية في الم
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اية االهتمام بحرية اختيار الطلبة للتخصصات المختلفة وفق ميولهم ورغباتهم، ورع -د
 قات االبداعية لديهم.مواهب والطاال
ي لك على نموهم العقلعاة العالقة التفاعلية بين الطلبة والبيةة وانعكاس ذا ر م -ه

 واالنفعالي.
ما يتيح  ت التي تنسجم مع الطبيعة اإلنسانية المتغيرة للطلبة،ار االهتمام بتنوع الخب -و

 لهم التكيف والنمو وفقًا لظروفهم الخاصة، واحتياجاتهم الفردية. 
ت السابقة للطلبة، ومستوى نضجهم ار لعالقة االرتباطية بين الخباعاة ار م -ز

لى عها لديهم ت الجديدة وتكوينار واستعدادهم ورغباتهم وحاجاتهم وميولهم في بناء الخب
 . شكل أنماط مفاهيمية

 : األساس االجتماعي: ثالثا
 ويعتمد هذا األساس على ما يلي:  

 ية للشعب الفلسطيني.الوحدة الوطنالتمسك بمنظومة قيمية تعزز  -أ
 اطي.ر اطنة والحس المدني والنهج الديمقبث رو  المو  -ب
 المشاركة الفاعلة في بناء الحضارة اإلنسانية والمساهمة في تطويرها.  - 
 هات إيجابية نحو الذات واآلخرين.تقدير إنسانية اإلنسان وتكوين اتجا -د
من والتفاهم تعزيز التعاون مع شعوب العالم، من أجل توطيد رو  السالم واأل -ه

 والك ارمة والمساواة اإلنسانية. والرفاه والعدالة والحرية
 تجذير حرية التعبير عن ال أري والقبول بالتعددية مصلحة وطنية عليا.  -و
م بينه تحقيق المساواة بين أبناء الشعب الفلسطيني بحقهم في التعليم، وعدم التمييز -ز

 غير ذلك.  بسبب االنتماء السياسي أو الديني أو الجنس أو
 تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح فرأ متكافةة في جميع مناحي الحياة.  - 
 . إدما  األشخاأ ذوي اإلعاقة في المجتمع بصورة فعالة تلبي رغباتهم وتطلعاتهم -ط
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فة ميز، للنهوض بكادعم وتشجيع االبتكار واإلبداع في المجتمع وتأصيل ثقافة الت -ي
 جوانب الحياة.

 إلنسانية التي تقدر اإلنسان، وتعزز مكانة العقل، وتحض علىم المبادئ اار احت -ك
 العلم والعمل واألخالق والمثل العليا. 

   : األساس المعرفي:ابعا را 
 2ويعتمد هذا األساس على ما يلي:  

ن التمك ومن ،إتقان المحتوى إلى التعلم العميقاالنتقال من التعليم إلى التعلم، ومن  -أ
 نتاجه وانتقاده.كه واالمعرفي إلى امتال

ن عًا يدات والمعارف بعر ات والمهار عليم والتعلم الحديثة لبناء القدئق التار اتباع ط -ب
  االستظهار والتلقين.

عليم يم التكأساس لتنظ( البنائية االجتماعية المعرفية،) تبني النظرية التربوية الحديثة - 
 وتفسير التعلم دون إغفال النظريات التربوية األخرى. 

اطها ئقها ونواتجها وارتبار ة المعرفية العلمية وعملياتها وطمنهجية البني اعتماد -د
 بالسياقات الحياتية، ما يعكس وظيفية المعرفة لتحقيق التنمية الشاملة للطالب. 

االنفتا  على عالمية المعرفة، واالستفادة مما توصل إليه العالم من معارف  -ه
 لمجاالت الخلفية. عات علمية في اا ر وابداعات واختواكتشافات   

 تشجيع استكشاف المعرفة من خالل البحث العلمي التطبيقي الجاد.  -و
توظيف التكنولوجيا واالتصاالت ومصادر المعرفة األخرى في عملية التعليم  -ز

 والتعلم. 

                                                           
( ذات صلة بالبعد التربوي أكثر من ارتباطها بالبعد المعرفي، ،  يرى المؤلف أن البنود )أ، ب،   2
 .النفسي بعد تعديله ليصبح األساس النفسي والتربوي  ساسرى أن تضاف ل يو 
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 تعزيز مواهب الطلبة واالهتمام بحاجات الفةات المتميزة ودعم مسيرة االبتكار - 
 لتربوي بأكمله. والتميز واإلبداع في النظام ا

برهان ة والوالقائم على الحج ي الذي ينتهج النقد اإليجابي البناء،تنمية التفكير العلم -ط
 والتفكر والتأمل. 

 : الوطني الفلسطيني معايير تطوير المنهاج
عي المنها  الوطني المطور المعايير العالمية التالية بما يتناسب مع ا ر ي 

 الخصوصية الفلسطينية: 
   شمولية:: الوالا أ

حاجات  يعا ر عرفية الرئيسة لكل مبحث، بحيث تشمول المنها  لجميع المحاور الم 
 الطلبة وخصائصهم بما ينسجم وتفريد التعليم وعادات العقل. 

 ا: التكاملية: ثانيا  
عيدًا عن ء والكليات بشكل منظم باز بالرب  بين األج ،معالجة المعرفة بشكل متكامل 
ة ع شخصية الطالب بشكل متكامل من خالل رب  الجوانب اإلنسانير.  والتعامل مار التك

  بالجوانب الطبيعية والتقنية.
 : ا: التفاعل مع المجتمعثالثا  

وقيمه، ويلبي حاجات المجتمع الفلسطيني  نسجم المنها  مع معتقدات المجتمعي 
ورة ضر  العتبارويأخذ با ية والتنمية المستدامة،للتحرر واالزدهار والتقدم وتحقيق الرفاه

 ت. ار وق العمل، وتوفير البدائل والخياتلبية التعليم لحاجات س
   ا: التأمل:بعا را 

بداء إثارة التساؤالت حولها والحوار و إالفرصة الكافية لمناقشة المعرفة و يوفر المنها   
 ء المعرفة. رافيما و  ي بكل حرية، وتعزيز دور الطلبة في التفكرأر ال
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  : خامسا: المرونة
ونوع  (األكاديمية والمهنية)اسية ر ت الدار ها  الفرصة للطلبة الختيار المسايوفر المن 

 . التخصص واالنتقال من فرع إلى آخر
   ا: الطالب غاية التربية ونتاجها:سادسا  

 مبدعًا، مشاركاً ًا و دور الطالب كي يصبح نشطًا، خالق يتطلع المنها  إلى تعزيز 
  لتعلمية.امية ًا، باعتباره أساس العملية التعليًا، واجتماعيًا منتمير ومتفاعاًل، ناقدًا ومفك

   سابعا: التكنولوجيا واالتصال في عملية التعلم: 
عي المنها  توظيف التكنولوجيا داخل غرفة الصف وخارجها، وتوفير محتوى را ي 

ين ، وتكو يسهم في تعزيز التعلم الذاتي والبحث عن المعرفة ،مساندتعليمي تعلمي رقمي 
 مجتمعات التعلم النش . 

   ثامنا: التقويم: 
رية والشمولية، ويعتمد ار م تقويم تربوي حديث يتسم باالستميعتمد المنها  على نظا 

مبدأ التقويم من أجل التطوير، وينتقل من الكشف عن تحصيل الطلبة المعرفي إلى 
 بأدواته كافة.  (يالحقيق)ًا مختلفة كالتقويم البديل دائي، ويستخدم أنماطاأل

  ا: الجودة:تاسعا  
ًا من أهداف واضحة تلبي ى نتاجات التعلم المختلفة انطالقيركز المنها  عل 

حاجات المجتمع، وتعتمد على الكيف مقابل الكم، وتستند إلى معرفة تتسم بالدقة 
 العلمية، وترتب  بسياقات حياتية، وتتناسب وخصائص الطلبة وسماتهم النمائية.

   : العدالة:ارا عاش 
يؤسس المنها  لتوفير تعليم نوعي للطلبة كافة بغض النطر عن الجنس أو اللون  

 أو مكان السكن أو الدين وغيرها، وبما يتناسب مع قد ارتهم وميولهم وسماتهم. 
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   مة اإلنسانية:ار المساواة والك حادي عشر:
على قاعدة المساواة في  مة اإلنسانية لكافة فةات المجتمع،ار عي المنها  الكا ر ي 

 ة. أ مر ، والتركيز على الدور الريادي للالحقوق والواجبات
 غايات التربية والتعليم: 

   استنادا إلى األسس العامة للمنها  فقد اشتقت الغايات اآلتية للتربية والتعليم: 
طنه هم بفعالية في بناء و إعداد مواطن معتز بدينه وقيمة ولغته ومنتم لوطنه، يسا .1

 ويحرأ على وحدته الوطنية.  ،وتطويره
 تار : االتصال والتواصل الفعال ومهات الحياة المختلفة، مثلار إكساب الفرد مها .2

التفكير المختلفة وخاصة المنطقي والنقدي واإلبداعي، وحل المشكالت. واستخدام 
  رفي.التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في بناء مجتمع تكنولوجي قائم على االقتصاد المع

ي ركة فاالنفتا  على الثقافات اإلنسانية المختلفة والتفاعل معها بإيجابية، والمشا .3
 بناء الحضارة اإلنسانية وتقدمها. 

 . م وتقدير المهن المرتبطة بهار إيجابية نحو العمل اليدوي واحت تكوين اتجاهات .4
ي بين واستدامة التواصل الزمن، قة المكانية بين األرض واإلنسانتعميق العال .5

 األجيال. 
ت إعداد اإلنسان المتفاعل إيجابيًا مع مجتمعه، والقادر على التكيف مع متطلبا .6

 عصر المعرفة. 
ا خدامهإكساب الفرد الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات العلمية واست .7

 الظواهر الكونية، وتسخيرها لخدمة اإلنسان وحل المشكالت الحياتية.  في تفسير
 وق لحقزيز العالقة التعاقدية بين الفرد والدولة وفق مرجعية قانونية تركز على اتع .8

 طية ومبادئ حقوق اإلنسان. ار والواجبات وتعتمد أسس الديمق
اعية تأهيل اإلنسان القادر على اإلسهام في عملية التحرر الوطني والتنمية االجتم .9

 بما يحقق رفاهية األسرة والمجتمع. 
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تعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة، واستخدام مصادر المعرفة ت الار اكتساب مها 10
 بمختلف أشكالها. 

 . هافي المحافظة على البيةة ونظافتها وامكانياتها وثرواتتنمية اتجاهات الطلبة  11
 تنمية كفايات الطلبة ومواهبهم في المجاالت المختلفة وتوفير البيةة الحاضنة 12

 لمواهبهم. 
ة الفني واإلنتا  الفني بكافة أشكاله والتعبير عن ميولهمتطوير ذائقة الطلبة للعمل  13

 مكانياتهم. إو  تهمار نتا  أعمال إيجابية في مستوى قدمن خالل إ
 حل التعليم وأهدافها:  امر 
 مرحلة ما قبل المدرسة وتمتد من عمر ثالث سنوات وسبع مرحلة رياض االطفال: .1

ية بيةة تسهم في تنمة الى توفير شهور إلى سن القبول في المدرسة، وتهدف هذه المرحل
مرحلة وتهيةته لاللتحاق بال (،والعقلية والوجدانية واالجتماعيةالجسمية )شخصية الطفل 
للعب ته إلى الحد األمثل عن طريق اار توفره له من فرأ كافية لتنمية قداألساسية. بما 

القصص قيام بالنزهات وسرد والقيام ببعض األنشطة مثل الرسومات البسيطة وال
 ت واألناشيد واألغاني بما بتناسب وعمره وبيةته. ار والحوا

تبدأ هذه المرحلة من الصف األول حتى نهاية الصف  مرحلة التعليم األساسي: 
 التاسع، وتقسم الى قسمين: 

  : (مرحلة التأسيس( )4-1) المرحلة األساسية الدنيا للصفوف أ.
التنشةة  للتعليم والبناء والتنمية لضمان د التعليم في هذه المرحلة قاعدة أساسيةيع 

ساسية ت األار وتمكين األطفال من إتقان المها ،وانفعاليًا وجسدياً  اً الشاملة المتوازنة عقلي
ية الفكر والحساب وتوظيفها في الحياة اليومية، وتعزيز القيم الوطنية و في اللغة العربية 

 طفل البدنية. لديهم، وتعميق الحس البيةي عندهم، ورعاية صحة ال
 وتهدف هذه المرحلة إلى: 

  ًا.عقليًا وجسميًا وعاطفيًا وخلقيًا وقيميصقل شخصية الطالب  .1
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  وسلوكًا. اً ر الوعي الديني والوطني للطلبة فك تعزيز .2
  تجذير القيم اإلنسانية العليا وتعزيز التسامح الديني والقيم الوجدانية. .3
ءة وكتابة ومحادثة ار اللغوي من: قالرئيسية للتواصل  تار إكساب الطلبة للمها .4

  واستماع، باللغة األم.
ت الحياة المتعلقة باالتصال والتواصل االجتماعي وتدريب ار تنمية بعض مها .5

  ولوجيا وتوظيفها في حياته.التعامل مع التكنالطالب على 
  ت البدنية والسلوك الصحي والممارسات اليومية الصحيحة.ار تنمية المها .6
غة بشكل ال يؤثر على الل (كلغة أجنبية)ت اللغة اإلنجليزية امهار لطالب إكساب ا .6

  األم.
وسيقى تنمية التذوق الجمالي والفني لدى الطلبة وتعريضهم إلى الفنون والم .7
  نواعها.أب
ت ااسية في الرياضيات، وبناء المهار الطلبة للحقائق والمفاهيم األس اكتساب .8

 (جمع، طر ، ضرب، قسمة: سابية األربعقانهم للعمليات الحوات) الرياضية لديهم،
  وتدريب الطالب على توظيفها في حياته.

يةة خالل اكتشاف الب ممارسة الطلبة لعمليات العلم وأنماط التفكير المختلفة، من .9
  والتعامل معها بإيجابية. ،من حولهم

  اكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها وحثهم على التفكير المتشعب. .10
 (،9-5) وتشمل هذه المرحلة الصفوف) :(التمكين) ة العلياالمرحلة األساسي-ب

 الطلبة من المعارف والعلوم المختلفة، إذ تتجلى أهدافها في:  وتهدف إلى تمكين
  ز بالوطن والقومية لدى الطلبة.از رس قيم المواطنة والهوية واالعتغ .1
  رام الديانات.تعزيز الوعي الديني وبث قيم احت .2
  يات اللغة العربية والرياضيات والعلوم األخرى.تمكين الطلبة من أساس .3
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 هم فيتار مهات الرئيسة في المعلوماتية بما يسهم في تنمية ار تعزيز الطلبة من المها .4
  البحث واالستقصاء والتواصل مع العالم المحي  ومجتمعات المعرفة.

 فاوتأصيل ممارسات إيجابية تحترم البيةة وتحاتطوير الوعي البيةي لدى الطلبة  .5
  عليها.

لتي تعزيز توجهات الطلبة نحو التعلم المهني والتقني وتعريضهم للقيمة المضافة ا .6
  يوفرها هذا القطاع في المجتمع.

تمكين الطلبة من ممارسة المها ارت الحياتية مثل االتصال والتواصل الفعال  .7
  ة.وميتهم اليوالتعبير عن الذات وحل المشكالت وتنمية التفكير بأنواعه المختلفة في حيا

ال تجذير قيم الحرية والمساواة والعدالة وتقدير الذات واحت ارم وجهات النظر و  .8
  أري اآلخر.

ء لمقرو اتمكين الطلبة من استخدام اللغة العربية وقواعدها، وتنمية كفاياتهم في فهم  .9
  وتذوق جماليات اللغة.

ًا كتابة واستماعءة و ار في استخدام اللغة االنجليزية ق ت الطلبةار تنمية مها .10
  ومحادثة.

ت استخدام التكنولوجيا، وتوظيفها في الحصول على اار إكساب الطلبة مه .11
  المعرفة.

  .(لتعميم واالستدالل ووضع الفرضياتا)قد ارت التفكير الرياضي المنطقي تنمية  .12
 (12-10) وتشمل هذه المرحلة على الصفوف  :(االمتالك) مرحلة التعليم الثانوي -ج

ت وفق ار حيث يلتحق الطلبة بتلك المسا ،األكاديمية والمهنية والتقنية :ا المختلفةتهار بمسا
ت ثقافية ار ة المنظمة ذلك؛ إذ يتم تقديم خبوحسب القوانين واألنظم تهم وميولهمار قد 

بمستوى يساعد  ،تلبي حاجات المجتمع الواقعية أو المأمولة ،وعلمية ومهنية متخصصة
م العالي أو التحاقهم بسوق العمل وغاية تلك المرحلة الطلبة على مواصلة تعليمه
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بين التعليم  اً ر باعتبارها جس مساعدة الطلبة على االنطالق للحياة العملية والجامعية
 األساسي ومؤسسات التعليم العالي المختلفة وسوق العمل. 

  وتتمثل أهداف التعليم الثانوي في: 
هم العلمي في هلهم لمواصلة تحصيلت التي تؤ ار إكساب الطلبة المعارف والمها .1

  ط في سوق العمل.ار الجامعات أو االنخ
ت ار هاوتطبيق المعرفة التكنولوجية علميًا واستخدام الممواكبة التطور التكنولوجي  .2
  ومية.نولوجية في شتى مناحي الحياة اليالتك
في  همواالنتماء الوطني والديني لدى الطلبة وتوظيف كفاياتهم ومعارفترسيخ الوعي  .3

  خدمة المجتمع وتلبية حاجات الدولة الحالية والمستقبلية.
تمكين الطلبة من امتالك المعارف األساسية في الموضوعات المختلفة: ديانات،  .4

  .الفنون  ،سات اإلنسانيةار الد ،الرياضيات، العلوم الطبيعيةاللغة األم واألجنبية، 
عية اجباتهم ومسؤولياتهم المجتمو تكوين الوعي اإليجابي لدى الطلبة حول حقوقهم و  .5

  هة والشفافية.ا ز م القانون وتعزيز المساءلة والنار والوطنية واحت
 لطلبةوتنمية وعي ا طية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعيةار ترسيخ مفاهيم الديمق .6

  ة وحقوقها.أ ر حول دور الم
ي مي اإلبداعت الطلبة واستعداداتهم المختلفة في تنمية التفكير العلار تعزيز قد .7

  والناقد وتنمية رو  البحث والتجريب واالستقصاء والتعلم الذاتي مدى الحياة.
ق المختلفة من امتالك الكفايات والمعارف الالزمة لالنطال راتتمكين طلبة المسا .8

  ر التطور الذاتي.ار الحياة العملية والنجا  في استمفي معترك 
خر م اآلار وتقدير إنسانية اإلنسان واحت همتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم واكتشاف ذات .9
  مة اآلخرين وحرياتهم.ار وك

رب  التعلم بالحياة، والمعرفة النظرية بالتطبيق من خالل تمكين الطلبة من  .10
  .ضيةار االفتالحقيقية أو بيةات التعلم واقف من خالل الم التجريب العملي
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لشعب لالحضاري والثقافي ك الحقائق والوقائع المتعلقة بتاريخ فلسطين واإلرث ار إد .11
  الفلسطيني.

صل التواغة اإلنجليزية كلغة أجنبية وتنمية قد ارتهم على االتصال و إتقان الطلبة لل .12
  من خاللها.

  تعميق وعي الطلبة في القضايا البيةية المحلية والعالمية. .13
 :  نهااز وأو  والمرحلة الصف حسب سيةار الد المباحث

 الى باإلضافة بالمفاهيم، سيةاالدر  الكتب باكتظا  سابقةال سيةاالدر  المناهج اتسمت   
 لحجم الحصص عدد مالئمة عدم وكذلك والمكررة، المتشابهة ومنها المباحث كثرة

 حسب التوزيع واعادة عددها وتقليص المباحث بعض دمج تم عليه المقرر، المحتوى 
 :   اآلتية ناز األو 
-1 التأسيس )مرحلة الدنيا سيةاألسا للمرحلة الدراسية للمقررات الحصص عدد .1
4): 
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 ينمرحلة التمك) للمرحلة األساسية العليا الدراسية للمقرراتعدد الحصص  .2
5-9):  

 مرحلة) ومهنيكاديمي أ-للصف العاشر الدراسية للمقرراتعدد الحصص . 3
 (:االمتالك
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 : (لعلميالفرع ا)عشر  والثانيالصفوف الحادي عشر  .4

 عدد 

 الحصص 

تربية  فنون  
 بدنية  

التربية 
 التكنولوجية 

لغة  رياضيات  فيزياء  كيمياء  أحياء 
 انجليزية 

لغة 
 عربية 

تربية 
 دينية 

 المبحث 

  
          
 الصف 

الحادي   3  5  5  6  4  4  4  2  1  1  35
عشر 
 علمي 

الثاني   3  5  5  6  4  4  4  2  1  ---  34
عشر 
 علمي 

 

  (:فرع العلوم اإلنسانية)الحادي عشر والثاني عشر الصفوف  .5
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 :الصفوف الحادي عشر والثاني عشر )فرع ريادة وأعمال( .6

 
  الصفوف الحادي عشر والثاني عشر )الفرع التكنولوجي(: .7
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 :(الفرع الشرعي)الصفوف الحادي عشر والثاني عشر  .8

 
 
  ناعي(:ص –عشر )الفروع المهنية  الصفوف الحادي عشر والثاني .9
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  راعي(:ز –الصفوف الحادي عشر والثاني عشر )الفروع المهنية  .10

 
  (فندقي–الفروع المهنية )الصفوف الحادي عشر والثاني عشر  .11
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 أسس التقويم الصفي 
ا هجميع د التقويم التربوي مكونًا رئيسا في أبعاد المنظومة التربوية المتكاملةيع

ًا للتطوير من جهة، وألهميته في تحديد درجة ما يتحقق من مهم اره مدخالً باعتب
متها ر التعلمية ب –العملية التعليمية ًا على المتعلم و هداف التي يتوقع أن تنعكس إيجابياأل

 من جهة أخرى. 
 معايير التقويم: 

 أن تتم عمليات التقويم بداللة األهداف المحددة.  -أ
 حل التعليم والتعلم طوالار تمرة ومالزمة لجميع مالتقويم مسأن تكون عملية  -ب

 العام. 
انية الوجدجوانب العقلية و أن يكون التقويم شاماًل لجميع نواتج التعلم المتعلقة بال -ج

 راتية.والمها
ا، منه وجزءً أن يكون التقويم وسيلة لتحقيق التحسن في عملية التعليم والتعلم  -د

حل ار نجا  الطلبة وانتقالهم ضمن الم حديدوليس غاية بحد ذاته كما ال يقتصر على ت
 التعليمية. 

ت داءاعي في التقويم االقتصاد في الوقت والجهد والكلفة، والتمييز بين األا ر أن ي -ه
 المختلفة للطلبة. 

 عي الزمان والمكان المالئمين لتنفيذه. ا ر أن يكون التقويم مخططًا ي -و
  

 ليديةتحول في الممارسات التق حداثيء التوجهات نحو تطوير المناهج، و في ضو     
 عاة اآلتي: ار في التقويم التربوي يتم م
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يومي الطلبة الاعتماد التقويم في المرحلة األساسية الدنيا على التطور في أداء  .1
 واطن، وتعزيز مواطن القوة ومعالجة م(القلم والورقة) ت التقليديةار بعيدا عن االختبا

 سوب في هذه المرحلة. الضعف في وقت مبكر، مع ضمان عدم الر 
ة مع فق تعليمات محددأن يكون التقويم في المرحلة األساسية العليا والثانوية و  .2

 ،(التكويني)، البنائي المرحلي (القبلي)عي أنواع التقويم؛ التمهيدي ا ر ضرورة أن ت
 ي. كمي، والتتبعي لمعالجة المشكالت التي قد تظهر بعد التقويم النهائار الختامي الت

م تقويث اعتماد أسلوب الت العلمية والعالمية من حيار التقويم للتطو  يواكب .3
صها تيجيات وأدوات يمكن تلخيار الذي يعتمد على است (البديل/الحقيقي)الواقعي 
 باآلتي: 

  
 أوال: أنشطة تقويم كتابية تتمثل في: 

 العمل:  أوراق 
ن درجة م أداة تعليمية تعلمية مناسبة يستخدمها المعلم مع طلبته للتأكد

قد ت المقصودة، وتعزيز تعلمهم بصورة فردية أو جماعية. و ار امتالكهم للمعارف والمها
أخذ تئية. ويمكن أن ار التقويمية، اإلث ،ر التشخيصية، العالجية، التعلميةتأخذ األدوا

 . ت البيانية، الصور،...أشكااًل متعددة كالخريطة المعرفية، الرسوما
 
  الورقة والقلم: اختبارات

الت محددة، ترتب  اأداة قياس لعينة من سلوك الطالب ونتاجات التعلم في مج
ت ار بغرض تحديد درجة امتالكه للمها بالمنها  المدرسي، تعد وفق مواصفات معيارية

 ة طلبة المرحلةيستثنى من هذه األدا ) ألدائية المتضمنة بمحتوى تعليميالعقلية وا
  (.األساسية الدنيا
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 ابية:  التأمالت الكت

 ار فيإتاحة المجال أمام الطالب للتعبير عما يدور بداخله كتابيا تجاه قضايا تث
تج المدرسة أو في غرفة الصف أو في البيةة التي يعيشها الطالب ... ويتم مشاركة نوا

  اآلخرين.هذه التأمالت مع 
 الواجبات البيتية: 

ية تنسجم مع طبيعة مهمات كتابية يكلف الطلبة بتنفيذها خار  الغرفة الصف
لة بالحصة المبحث والمرحلة العمرية؛ وتهدف إلى تحقيق أهداف محددة ذات ص

ع كما تعمل على إبقاء الطالب وولي األمر على اتصال م ،سيةار الصفية أو الوحدة الد
 السياق المدرسي. 

 : تقويم األداء: ثانيا
ته في مواقف ار الب ما تعلمه من خالل توظيف مهاالتقويم الذي يوضح به الط

 رضوقد يأخذ صورة المناقشة والع حياتية حقيقية، أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية،
 ما. ار رسم والتصميم ولعب األدوار والدوال (،مسرحية، عرض محوسب)

 : ملف إنجاز الطالب: ثالثا
وهو ملف يحتوي على عينات منتقاة من إنتا  الطلبة وأعمالهم كبناء معرفي 

ولي يتم اختيار مكونات الملف من قبل الطلبة أنفسهم وبالتعاون مع المعلم و متماسك، و 
 األمر.    
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