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 .للمنهج املفهوم التقليد •
 .املفهوم احلديث للمنهج •
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W 
األصـل إىل اللغـة الالتينيـة ومعنـاه مـضامر  ىف Curriculumيرجع مصطلح املنهج 

العصور اليونانية والرومانيـة,  كان يقام من وقت آلخر ىف والذ Racecourseالسباق 
 كلمة املنهج عـىل مقـررات فأطلقت ى,تدريبى اسومع مرور الوقت حتول إىل مقرر در

ى الطريقـة التـى يعنـى األصل الالتينـ الدراسة أو التدريب, ومعنى ذلك أن املنهج ىف
ينتهجها الفرد حتى يصل إىل هدف معني, وكأن املنهج يـشبه األرض املعـدة املخططـة 

هادة وهــو الــش. ســباقهم للوصــول إىل خــط النهايــة يــستخدمها املتعلمــون ىفى التــ
 .الدراسية

اللغة لفظان مشتقان من النهج, وهو الطريـق الواضـح, يقـول  واملنهج واملنهاج ىف
ًلكل جعلنا منكم رشعة ومنهاجا﴿ :احلق تبارك وتعاىل َ َ ََ ْ َِ ِ ِ ًِ ْ ْ ُ ُْ  ا, فاملنهج لغويـ)٤٨ :املائدة (﴾ٍّ

 .وسيلة حمددة للوصول إىل غاية حمددةى يعن
املة يتم عن طريقها تزويد املتعلمني بمجموعـة  هو خطة شاًولكن املنهج اصطالح
 .تعمل عىل حتقيق أهداف معينةى من اخلربات التعليمية الت

حقيقة األمر تعريفات متعددة للمنهج يمكـن تـصنيفها حتـت مفهـومني  وتوجد ىف
 :رئيسيني مها

 .للمنهج املفهوم التقليد •
 .املفهوم احلديث للمنهج •

אאW 
احلقائق ـ املفاهيم ـ القوانني (جمموعة املعلومات "للمنهج  باملفهوم التقليديقصد 
تقدمها املدرسة للطالب هبـدف إعـدادهم للحيـاة وتنميـة قـدراهتم ى الت) ـ النظريات
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, وكانت هذه املعلومات متثل "وذلك عن طريق اإلملام بخربات اآلخرين واإلفادة منها
 وغريهـا, …ضيات واللغات واالجتامعيـات والـدين جماالت العلوم والريا املعرفة ىف

صـورة مـواد دراسـية موزعـة عـىل مراحـل   هذه املعلومات كانت تقدم ىفإنوحيث 
يتضمن جمموعة من املواد الدراسية  الدراسة, فمعنى ذلك أن املنهج بمفهومه التقليد

هج يتوىل املتخصصون إعـدادها, ويقـوم الطـالب بدراسـتها, وعـىل ذلـك فـاملنى الت
يدرسـه الطـالب   الـذCourseى مرادف ملصطلح املقـرر الدراسـ بمفهومه التقليد

 المتحان هناية العام, ولذلك تم توجيه العناية إىل إتقـان املـادة اًداخل املدرسة استعداد
 .إىل ذلك نشاط ال يؤد الدراسية باملقرر دون االهتامم بأ

جعلـت وظيفـة الرتبيـة ى لتقليدية التـواملنهج هبذا املفهوم الضيق يرتبط بالفلسفة ا
لذلك وجهت إليه جمموعة مـن  ,ونقله عرب األجيال مقصورة عىل حفظ الرتاث الثقاىف

 : االنتقادات نعرضها عىل النحو اآلتى
אאאאW 

  توضيحها من خالليمكن, انتقادات كثرية  وجهت للمنهج بمفهومه التقليدلقد
 :عىل عنارص العملية الرتبوية كام يىل تناول تأثري املنهج التقليد

 :الطالب .أ 
 عدم اهتامم املـنهج بـالنمو الـشامل للطالـب, حيـث اهـتم باجلانـب املعـرىف −١

, وأمهل اجلوانب األخر العقلية واجلـسمية والنفـسية )املعلومات(للطالب 
 .لخإ …والدينية واالجتامعية 

 ًبـدال باملعلومـات, شحنه من خالل عىل جانب احلفظالرتكيز ىف تنمية العقل  −٢
 . ى املشكالت بأسلوب علموحل التفكري تدريبه عىل عمليات من

 نتيجة االهتامم باملادة الدراسـية ,م ومشكالهتم وميوهل الطالبإمهال حاجات −٣
 .فقط, مما أد إىل انرصاف بعض الطالب عن الدراسة

 يتعامل مجيع الطـالب بمـستو ْإذني, عدم مراعاة الفروق الفردية بني املتعلم −٤
واحد من حيث املعلومات املقدمة والكتب وطريقـة التـدريس واإلمكانـات 

 . وغريها…املتاحة 
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ة واالجتاهــات اإلجيابيــة لــد ـادات احلــسنـن العـــامم بتكويـــدم االهتـــعــ −٥
لوك ـه ســتوجيـى ـة فــ القدوة والقيم الرتبويـدورة إغفال ـالب, نتيجـالط

 .الطالب
 يقوم املعلم بـرشح ْإذعويد الطالب عىل السلبية وعدم االعتامد عىل أنفسهم, ت −٦

مل   أ;املعلومات ويقترص دور الطالب عىل سامع واستيعاب مـا يقولـه املعلـم
 .للطالبى هيتم املنهج بالتعلم النشط أو التعلم الذات

 :املادة الدراسية  .ب 
املعرفـة, بـام أد ى ـرة فــادة املـستمـة الزيــــية نتيجـادة الدراسـم املـتضخ −١

ببعض املعلمني إىل القيـام بتلخـيص املقـرر ورشحـه حتـى يتـسنى للطـالب 
 .حفظه

عدم ترابط املواد الدراسية نتيجة اهتامم كل معلم بامدتـه الدراسـية, ممـا صـنع  −٢
 .حواجز بني املواد الدراسية, وأصبحت املعرفة املقدمة للطالب مفككة

اكتساب املهارات وتنمية التفكري  غم أمهيته ىفللمقرر رى إمهال اجلانب العلم −٣
 .حد ذاهتا  ىفكغاية نتيجة االهتامم باملعلومات ى,العلم

 :البيئة .ج 
مقـررات دراسـية موحـدة  عىل املعلومـات وطبعهـا ىف أد تركيز املنهج التقليد
 إىل ضـعف ارتبـاط الدراسـة بمـشكالت  ـالبيئات املختلفـة جلميع الطالب وذلك ىف

, كام أد إىل عدم قدرة املدرسة عىل مالحظة التغـريات يعيشون فيهاى حلية التالبيئة امل
مساعدة الطالب عـىل التكيـف مـع احليـاة  فشلت ىف , وبالتاىل املجتمع حتدث ىفى الت

 .حل مشكالهتا واإلسهام ىف
 :املعلم .د 

أد اقتصار دور املعلم عىل رشح املقررات الدراسـية وتبـسيطها للطـالب بقـصد 
م عىل حتصيل املعلومات واجتياز االمتحانات إىل حرمان املعلـم مـن فـرص مساعدهت
 .واإلبداعى النمو املهن
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 :املدرسى العاماملناخ  ـ هـ 
 . للرتكيز عىل املعلومات فقطاًإمهال األنشطة بجميع أنواعها نظر −١
 نتيجــة الرتكيــز عــىل منهــا مــن الدراســة, ونفــورهم إصــابة الطــالب بامللــل −٢

, وقلة االهتامم باألنشطة, مما أد إىل زيادة نسبة التـرسب املعلومات وحفظها
 .التعليم ىف

عالقـة الطـالب بـاملعلمني أو  ًاحلياة املدرسية سواء ىف ىفى سيادة اجلو التسلط −٣
 .إدارة املدرسة

 : التدريس طرق−و
التدريس عىل طريقة اإللقاء ملساعدة الطالب عـىل حفـظ  اقترص استخدام املعلم ىف

 . لالمتحاناًاستعدادى املقرر الدراساملعلومات ب
 :أساليب التقويم ـ ز

تقـيس مـا حفظـه ى اقترصت أساليب التقـويم عـىل االختبـارات التحـصيلية التـ
 .الطالب من معلومات

 :مكونات املنهج الدراسى ـ ح
  املحتو املعرىف عىلمفهومه التقليدظل  ىفى اقترصت مكونات املنهج الدراس* 

 .اقترصت عىل املحتو دون االهتامم باملكونات األخر  أللمقررات الدراسية
 :املبانى واملرافق املدرسية ـ ط
واملرافق املدرسية غري صاحلة ملامرسة الطالب لألنشطة التعليمية ى أصبحت املبان* 

 . طاملا يركز املنهج عىل حفظ الطالب للمعلومات,املختلفة
אאW 

ساعدت عىل تغيـري مفهـوم املـنهج مـن املفهـوم ى عوامل التظهرت جمموعة من ال
 :العوامل ما يأتىالضيق إىل املفهوم احلديث األوسع, وأهم هذه  التقليد
أد ظهور الصناعة وتقدمها إىل اهتامم رجال الرتبية بالرتبية املهنيـة إلكـساب  −١
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 نوعة وبالتاىلاملتعلمني مهارات معينة, مما تتطلب القيام باألنشطة املختلفة واملت
 .املناهج الدراسية دخول هذه األنشطة ىف

طرأ عىل أهـداف الرتبيـة ووظيفـة املدرسـة ودور املعلـم, نتيجـة  التغري الذ −٢
املجتمع, فلم تعد غايـة الرتبيـة قـارصة عـىل حفـظ  حدثت ىفى التغريات الت

 ىل ونقله من جيل إىل جيل, وإنام أصبحت وظيفة الرتبية وبالتـا,الرتاث الثقاىف
مجيع جوانب شخصية الطالـب, كـام تغـري دور  املدرسة إحداث نمو شامل ىف

 .املعلم من ملقن للمعلومات إىل موجه ومرشد وميرس للعملية التعليمية
جمـال علـم الـنفس أن الشخـصية وحـدة  أجربـت ىفى أثبتت الدراسات التـ −٣

د إىل متكاملة, وتنمية الشخصية يتطلب تنمية مجيع جوانبهـا املتعـددة, ممـا أ
 .اهتامم الرتبية بالنمو الشامل لشخصية الطالب

وطـرق ى جمال علم النفس التعليمـ أجريت ىفى أثبتت الدراسات املختلفة الت −٤
عمليـة الـتعلم, فاملامرسـة  التدريس أن إجيابية املتعلم ونشاطه هلام دور كبري ىف

من رشوط التعلم, ممـا أد إىل التقليـل مـن اسـتخدام طريقـة ى رشط أساس
 عـىل قيـام املـتعلم والعمـل, ا جتعـل الطالـب سـلبيالتى ,التدريس اإللقاء ىف

 .التدريس بمامرسة األنشطة املختلفة واستخدام أساليب التعلم النشط ىف
كافـة جمـاالت احليـاة العلميـة والتقنيـة والثقافيـة  حـدثت ىفى التطورات الت −٥

يـاة, أد إىل إعـادة أسـاليب احل واالجتامعية, وما ترتب عليها من تأثريات ىف
 .مفهوم املنهج ليواكب هذه التغريات النظر ىف

أظهـرت الكثـري ى للمنهج والتـ تناولت املفهوم التقليدى نتائج البحوث الت −٦
 .انعكست آثارها السلبية عىل العملية التعليميةى من جوانب القصور فيه والت

 ضـبط اجلـودة التعليم بام تتضمنه مـن مـداخل أدت فلسفة اجلودة الشاملة ىف −٧
وتوكيد اجلودة وتطبيق املعايري باإلضافة إىل تطبيـق االعـتامد عـىل املؤسـسات 

 .التعليمية إىل االهتامم بنواتج التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية

للمـنهج, فلـم يعـد  املفهـوم التقليـد أدت مجيع هذه العوامل إىل إعادة النظـر ىف
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 منه, وأصـبح املـنهج اً أصبحت هذه املقررات جزء عىل املقررات الدراسية, بلاًقارص
تقـدمها املدرسـة للطـالب بقـصد حتقيـق ى بمفهومه احلديث يشمل مجيع اخلربات الت

 .مجيع جوانب شخصياهتم النمو الشامل ىف
تقـدمها املدرسـة ى جمموعة اخلربات الرتبوية الت"ويقصد باملفهوم احلديث للمنهج 
مجيـع  بقـصد مـساعدهتم عـىل النمـو الـشامل ىفللطالب داخـل أبنيتهـا أو خارجهـا 

إىل تعـديل  ممـا يـؤد) العقلية ـ اجلـسمية ـ الدينيـة ـ الثقافيـة ـ االجتامعيـة(اجلوانب 
 ." وحتقيق األهداف الرتبوية املنشودةسلوكهم

 جعلت الوظيفة األساسـية التىواملنهج بمفهومه احلديث يرتبط بالفلسفة التقدمية 
 وكذلك االهتامم بمـشكالت ,بميول وحاجاته واجتاهات الطالباالهتامم ى للرتبية ه

املجتمع, ولذلك ناد أصحاب هذه الفلسفة برضورة اهتامم املناهج املدرسية بميـول 
اختيار األنشطة التعليمية, وختطيط املناهج كذلك  وإطالق حريته ىف الطالب وحاجاته

 .ضوء مشكالت املجتمع ىف
 :نهج يستنتج ما يىلواملتأمل ىف هذا التعريف للم

 يمر هبا الفرد نتيجة قيامـه التىيتضمن املنهج اخلربات الرتبوية املفيدة املبارشة  −١
وذلك إلكساب املتعلم  , وكذلك اخلربات غري املبارشة,بيئة معينة بنشاط ما ىف

 .جمموعة من املعلومات واملهارات واالجتاهات املرغوبة
املعامل وغريها من مبان ومرافق (راسية ال تقترص بيئة املتعلم عىل الفصول الد −٢

املدرسة ولكن نمتد خارجها فتشمل احلقول واملصانع واملتاحف والـرحالت 
 . وغريها…والزيارات امليدانية واملعسكرات 

هذه اخلربات أن تكـون منطقيـة ومتنوعـة ومرتابطـة وحتقـق مبـدأ  يشرتك ىف −٣
 .االستمرارية وموجهة لتحقيق أهداف تربوية منشودة

عى املنهج بمفهومه احلديث إىل إحداث النمو الـشامل املتكامـل للطـالب يس −٤
  وغريهـا والـذ…بجميع جوانبه العقلية واجلـسمية والدينيـة واالجتامعيـة 

 .إىل تعديل سلوكهم يؤد
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אאאW 
بمفهومه احلديث من خالل معاجلته ألوجه القصور ى تتضح مميزات املنهج الدراس

 هـذه املميـزات توضيحللمنهج, ويمكن  وجهت للمفهوم التقليدى النتقادات التوا
 :من خالل تناول تأثري املنهج بمفهومه احلديث عىل عنارص العملية التعليمية كام يىل

 :الطالب  −أ 
مجيــع جوانبــه, ومراعــاة ميــوهلم  االهــتامم بــالنمو الــشامل املتكامــل للطــالب ىف

 بينهم من فروق فردية, واالهتامم بتكوين العـادات وحاجاهتم ومشكالهتم ومراعاة ما
 .الصحية واالجتاهات اإلجيابية هلم

 :املادة الدراسية  −ب 
تساعد عىل النمو الشامل ى جعل املنهج احلديث املادة الدراسية إحد الوسائل الت

 .حد ذاهتا للطالب, وليست غاية ىف
 :البيئة  −ج 

عيش فيها الطالب, بل تعد هـذا يى ارتبطت الدراسة بمشكالت البيئة املحلية الت
 صناعية ـ زراعية( بعض األحيان إىل تصميم مناهج لتتناسب مع طبيعة البيئة  األمر ىف

وبـذلك أصـبحت املدرسـة وثيقـة الـصلة .....) .صـحراوية ـ سـاحلية ـ سـياحيةــ 
 وتعاونت املدرسـة , وحاول املنهج مسايرة التغريات التى حتدث ىف املجتمع,باملجتمع

  .رسة من أجل تربية الطالب تربية كاملةواأل
 :املعلم  −د 

ا ًللمعلومـات ليـصبح موجهـاملنهج بمفهومه احلديث من ملقن  تغري دور املعلم ىف
ــرساًومرشــد ــة, ومــشجعاً ومي ــة التعليمي ــشة اً للعملي ــتعلم واملناق  للطــالب عــىل ال

النمـو  ىف يريدون, ولذلك أتاح هـذا املـنهج الفرصـة للمعلـم َّواالستفسار بحرية عام
  .واإلبداعى املهن

 : املدرسى العام املناخ ـهـ
 ظل املفهوم احلديث للمـنهج منـاخ يتـسم بالديمقراطيـة ىف ساد احلياة املدرسية ىف

عالقتهم باملعلمني وإدارة املدرسـة, وزاد االهـتامم   وىفبعضهم ببعضعالقة الطالب 
ممـا شـكل . امل للطـالب النمو الـشإحداثباألنشطة املدرسية بجميع أنواعها بقصد 

 .عوامل جذب للطالب نحو املدرسة
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 :طرق التدريس ـ و
تنفيذ دروسه من مناقـشة وحـوار  يستخدمها املعلم ىفى تنوعت طرق التدريس الت

 وقد يستخدم املعلم ,ى والتعلم الذات,سرتاتيجيات التعلم النشطإ إىل ,ىإىل تعلم تعاون
  .الدرس الواحد أكثر من طريقة تدريس ىف

 :أساليب التقويم ـ ز
 حتصيلية وبطاقـات مالحظـة اختباراتفتضمنت  تعددت أساليب التقويم وأدواته

 املعرفيـة الـتعلمومقاييس لالجتاهات والقيم وغريها, وذلك هبدف تقويم مجيع نواتج 
 .واملهارية والوجدانية

 :مكونات املنهج الدراسى ـ ح
 مـن املـنهج ً أكثر شموالأصبحى سيتضح مما سبق أن املفهوم احلديث للمنهج املدر

 ال يقترص عـىل املقـررات الدراسـية, وإنـام يـشتمل عـىل جمموعـة مـن فهو ,التقليد
 األهداف ـ واملحتو :ىاآلخر ويتأثر به, وه  يؤثر كل منها ىف التى,املكونات املرتابطة

ويم,  التعلم والوسائل التعليمية ـ وأسـاليب التقـ التعليم وـ وطرق التدريس وأنشطة
 .ً متكامالاًوهذه املكونات تشكل فيام بينها نظام

 :املبانى واملرافق املدرسية ـ ط
هتيئة البيئة املناسبة إلحداث النمـو الـشامل  واملرافق املدرسية ىفى  ألمهية املباناًنظر

واملرافق املدرسية من حجرات وقاعـات دراسـية واسـعة ى أصبحت املبان للمتعلمني,
ومعامل وجتهيزات ومراكز مصادر التعلم ومالعب مناسبة ملامرسة الطـالب ألنـشطة 

 .التعلم وذلك لتحقيق األهداف املطلوبة
אאאאאW 

نـه وجهـت بعـض أإال هبـا املـنهج بمفهومـه احلـديث, يتـسم ى رغم املميزات الت
 :االنتقادات عند تطبيق املفهوم احلديث للمنهج أمهها

 التـىباملعرفـة  رأ البعض أن املنهج بمفهومه احلديث ال هيتم االهتامم الكاىف −١
 . خربة اإلنسان عرب تارخيه الطويلتتضمن
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 تطبيقه, وعدم توفر عنرص أد ارتباط املنهج بميول الطالب إىل صعوبة ىف −٢
 .خربات املنهج والتتابع ىفاالستمرار 

حيتاج تطبيق املنهج بمفهومه احلديث إىل نوعية خاصة من املعلمني عىل درجة  −٣
عالية من الكفاءة, حتى يتمكنوا من إكساب الطـالب املعلومـات واملهـارات 

 .واجلوانب الوجدانية املناسبة
ى  باملبـانحيتاج تطبيق املنهج باملفهوم احلديث إىل إمكانات مادية كبرية مرتبطـة −٤

املدرسية واملرافق واملعامـل بحيـث تـصبح ذات مواصـفات خاصـة مناسـبة 
 .التعليم والتعلمى ملامرسة الطالب لألنشطة الالزمة لعمليت

אאאW 
ّيمثل  وأنـشطة التـدريس األهـداف ـ املحتـو ـ طـرق :بمكوناتهى  املنهج الدراسُ

صورة مرتابطـة  , حيث تعمل هذه املكونات ىفً متكامالاً نظاموأساليب التقويمالتعلم 
 ىفى  يـدخل كعنـرص أساسـاًبوصفه نظامـاآلخر, واملنهج  ؤثر كل منها ىفُومتكاملة, ي

 . نظام التعليمهونظام أكرب 
 System وفق مدخل النظم إليه بالنظر Systemويمكن تبسيط مفهوم املنهج كنظام 

Approach وعمليات وخمرجات و تغذية راجعة والشكل  عىل أنه يتكون من مدخالت
 .يوضح فكرة املنهج كنظام التاىل
 
 
 
 
 
 

 
 املنهج الدراسى كنظام ) ١( شكل 

pý‚‡¾a
األهداف ـ المحتوى 

الوسائل وأنشطة التعلم 
 ـالمعلمونوالتجهيزات ـ 

  الطالب 

pbîÜàÈÛa
التفاعل بين المدخالت من
تخطيط المنهج ـ أساليب 

 فيذ األنشطةالتدريس ـ تن

pbu‹ƒ¾a 
تطبيق أساليب التقويم 
 للتحقق من نواتج التعلم 

  التغذية الراجعة 
مناسبة المخرجات أو إجراء تعديالت لتحسينها 
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 :ويمكن توضيح فكرة املنهج كمنظومة فيام يىل
 Inputs:  املدخالت−

تساعدها عىل استمرار التفاعـل ى  املنظومة من البيئة املحيطة هبا كحتتويهوتشمل ما 
كنظام مـن ى املنهج الدراس  لتحقيق األهداف املحددة, وتتكون املدخالت ىففيام بينها

 كاألهـداف ـ املحتـو ـ الوسـائل وأنـشطة الـتعلم ـ :مجيـع مـصادر تـصميم املـنهج
 وهذه املدخالت جيب أن , ونحو ذلك… , واملعلمني والطالب−التجهيزات املدرسية 

 . لبلوغ املخرجات املطلوبةتكون ذات مواصفات مناسبة وأن تتفاعل فيام بينها
 Processes:  العمليات−
يتم بمقتـضاها حتويـل املـدخالت إىل خمرجـات, أو ى جمموعة اإلجراءات التى وه

حتدث بني املدخالت إلنتـاج املخرجـات, مثـل خطـوات إنتـاج ى تلك التفاعالت الت
علـم مـن من ختطيط وتنفيذ وتقويم وتطوير ومتابعة, ومـا يقـوم بـه املى املنهج الدراس

 من ظـروف مواتيـة وما هتيئهأدوار وأساليب تدريسية, وما تنظمه املدرسة من أنشطة, 
 .كل ذلك يندرج حتت العمليات. .للتعلم
 Outputs:  املخرجات−
متخضت عن معاجلة املدخالت بواسطة العمليات, ى نواتج النظام النهائية التى وه

النمو ى ني قد بلغوا األهداف املحددة, وهوبعد تطبيق املنهج ال بد من التأكد أن املتعلم
ذلك بأساليب التقويم املناسبة, فاملخرجات تتمثل فـيام   ويتم االستعانة ىف,الشامل هلم

اكتسبه املتعلمون من معلومات ومهارات وجوانـب انفعاليـة, وتـستخدم املخرجـات 
 .للحكم عىل فاعلية إنتاجية النظام

 Feed Back: التغذية الراجعة
 التغذيـةلية تنظيم وضبط عمـل منظومـة مـا بـصورة مـستمرة, وهتـدف عمى وه

تم احلصول عليها كانـت مناسـبة لكـل ى الراجعة إىل التأكد من أن خمرجات املنهج الت
 :مثـل ,من املدخالت والعمليات أو أهنا حتتاج إىل تعديالت لتحسني نوعية املخرجات

الالزمـة أو تـدريب املعلمـني عـىل إثراء الكتب باألنـشطة أو تطـوير املـواد التعليميـة 
 . وغريها…مهارات معينة 
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 جمموع العمليـات :هبا ويقصد ,ويرتبط مفهوم املنهج كنظام بمفهوم هندسة املنهج
 إنتـاج :املدرسة وتشمل وظائفه األساسية ىف بحيث يؤد ,اًالالزمة جلعل املنهج نظام

  .اًفعاليته بوصفه نظاماملنهج وتطبيقه وتقدير 
Wאא 

 ,ضـبط اجلـودة :مثـلضوء فلسفة اجلودة وما صـاحبها مـن مـداخل  كان ال بد ىف
 من صياغة مفهوم جديد للمنهج  ـ وتطبيق املعايري, والتحسني املستمر,وتوكيد اجلودة

 بداية بالتخطيط للمـنهج بطريقـة ,يتضمن مجيع عنارص إدارة اجلودة الشاملةى الدراس
 بمعنـى ; وانتهـاء بالرقابـة,ضـوء معـايري حمـددة ودة ثم تنظيمه وتوجيهه ىفتتسم باجل

 ىف ضـوء  يمكـن تعريـف املـنهجوبذلكالتحقق من مطابقة املخرجات للمواصفات, 
 :عىل النحو اآلتى فلسفة اجلودة

 األهـداف :املنهج عملية تتضمن ختطيط وتنظيم جمموعة من العنـارص املتمثلـة ىف"
والوسـائل التعليميـةالتعليم والتعلم, وأنشطة ,جيات التدريسسرتاتيإ و,واملحتو , 

ضـوء معـايري   وذلـك ىف,..وأسـاليب التقـويم , ومصادر التعلم,وتكنولوجيا التعليم
 وتوجيهها لتحقيق متطلبات وحاجات الطالب, والتحقق من مد يتم تفعيلهاحمددة 

 ,ل الرقابـة عـىل املخرجـاتمقابلة اخلدمة التعليمية املقدمة لتوقعات الطالب من خال
 ." ومطابقتها باملواصفات املطلوبة ,نواتج التعلم املعرفية واملهارية االنفعاليةى وه

אאאW 
واملقـرر واملـادة الدراسـية ى خيلط كثري من املعلمـني بـني مفـاهيم املـنهج الدراسـ

 واحد, ىء, معتقدين أهنا مرتادفات لشراسيةوالكتاب واخلطة الدى والربنامج الدراس
 : واضحة بني هذه املفاهيم يمكن توضيحها فيام يىلاًحقيقة األمر فروق  هناك ىفّولكن
 Scholastic Program:  الربنامج الدراسى−١

تقـدم لفئـة معينـة مـن ى هو جمموعة املقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية التـ
عينة, وذلك خالل فـرتة زمنيـة حمـددة مـع بيـان عـدد املتعلمني بقصد حتقيق أهداف م
 الربنـامج بحـصول الـدارس عـىل شـهادة دراسـية ىفى الساعات لكل مقـرر, وينتهـ
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كلية الرتبية ـ للحصول عىل بكـالوريوس  ختصص معني, مثل برنامج شعبة األحباء ىف
 ـ العلوم والرتبية ـ وبرنامج كلية الطب للحصول عىل بكـالوريوس الطـب واجلراحـة

 . وغريها…ى وبرنامج تأهيل املعلمني للمستو اجلامع
 Course:  املقرر الدراسى−٢

يتـضمن جمموعـة مـن املوضـوعات الدراسـية ى  مـن الربنـامج الدراسـهو جـزء
)واحد ى  ترتاوح بني فصل دراس,فرتة زمنية حمددة يدرسها الطالب ىفى , الت)املحتو

 ا ومـستو تعليميـاًاملقرر عـادة عنوانـى كامل وفق خطة حمددة, ويعطى أو عام دراس
 .اً حمددًورقام
 Subject Matter:  املادة الدراسية−٣

 ًختـص جمـاالى جمموعة من احلقائق واملفاهيم واملبـادئ والقـوانني والنظريـات التـ
 … األدب , اهلندسـة, اجلغرافيا, التاريخ, احليوان, النبات, الكيمياء: مثلا معينًادراسي

بغرض تدريـسها ى الكتاب املدرس حمتو املنهج; وجتسد ىف تتضمن ىفى وهكذا, والت
 .للطالب
 Syllabus:  اخلطة الدراسية−٤

 ويتضمن هـذا التوصـيف ,يدرسه الطالب الذى توصيف شامل للمقرر الدراس
  واألهـداف, املـستهدفةوالفئـة , الـساعات املكتـسبةوعـدد , القائم بالتدريس:حتديد

يتناولـه املقـرر  املحتـو الـذو ,)املعرفية واملهاريـة والوجدانيـة (التعليمية املنشودة 
 وطـرق , املتطلبـات التعليميـة والتعلميـة الالزمـةوأهـم ,وتوزيعه عىل مدة الدراسـة

  املفيـدة ىفواملراجـع , التقـويموأسـاليب , الـتعلم وأنـشطة سرتاتيجياته,التدريس وإ
 .دراسة املقرر

  Formal Curriculum:  املنهج الرسمى−٥
 وهو وثيقة مكتوبة وحمددة من قبل هيئة أو جهة خمولة ,هو املنهج املعلن أو املكتوب

 وذلـك , التدريس خالل فرتة زمنيـة معينـةأثناءبإعداده, ويقوم املعلم بتطبيقه وتنفيذه 
 . حمددةوفق خطة دراسية
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  Hidden Curriculum:  املنهح اخلفى−٦
:  وهـوى,للمنهج املدرسـ أو املوازى هج اخلفما يسمى باملنى يقابل املنهج الرسم

يكتـسبها املـتعلم ى تلك املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم وأنامط الـسلوك التـ"
طواعية دون قصد أو ختطيط من املعلـم, وذلـك نتيجـة الـتعلم ى خارج املنهج الرسم

 تـصورعلمني , كام قد يكون لد امل"بالقدوة واملحاكاة واالحتكاك باألقران واملعلمني
أو ى إلثراء بعـض املفـاهيم الـسطحية الـواردة بـاملنهج الرسـمى آخر للمنهج املدرس

للمـنهج  مـنهج مـوازأغفلها, وبـذلك يكـون هنـاك ى لالهتامم ببعض املهارات الت
 .ىالرسم
 Unit:  الوحدة الدراسية−٧
طـة  جمموعة من املوضوعات الدراسـية املرتابتتضمن ى,جزء من املقرر الدراسى ه
 , احليـةوالكائنـات , الطاقـة: مفـاهيم:تندرج حتت مـسمى مفهـوم واحـد مثـلى الت
 . وغريها…املجموعات و ,الطقسو ,السالسل الغذائيةو

 للنـشاط ًللـامدة الدراسـية باعتبارهـا تنظـيامى ويمكن النظر للوحدة كتنظيم منهج
ى  تعليمـموقـف  الطـالب ىفتضعوأنامط التعلم املختلفة حول هدف معني أو مشكلة 

 .يقوم هبا الطالبى ولكل وحدة مركز تدور حوله األنشطة الت. متكامل
 Scholastic book:الكتاب املدرسى −٨

يتضمن حمتو املادة الدراسية املطلوب تدريـسها للطـالب, وقـد  هو الوعاء الذ
يتلقى منهـا الطالـب ى يتسع مفهوم الكتاب ليشمل خمتلف الكتب واملواد املصاحبة الت

 ,كراسـة التـدريباتو , الوسائل التعليمية املطبوعـةو , رشائط التسجيل:, مثلاملعرفة
 .دليل تقويم الطالب وقد يشمل مرشد املعلمو

 Teacher’s Guide Book:  دليل املعلم−٩
ى يقدم للمعلم املعلومات الالزمة عن املنهج أو الكتـاب املدرسـ هو الكتاب الذ

 لــه بعــض الــنامذج التطبيقيــة مــن اً مقــدمويرشــده إىل إجــراءات التــدريس املناســبة



 
 

 − ٣٨−

املوضوعات, وكيفية استخدام الوسائل وتكنولوجيا التعليم, وبعض أساليب التقويم 
 .املناسبة
 :Curriculum Map:خريطة املنهج−١٠

 − نــواتج الــتعلم( ى أداة مــصممة لتنظــيم العالقــة بــني عنــارص املــنهج الدراســ  
وأساليب التقويم  ـ لتعلمسرتاتيجيات التعليم واوإ ـ واملحتو ( وذلك عـىل مـستو

 حيث يتطلب تطوير ,صورة منظومة مرتابطة ومتكاملة  ىفى,املقرر والربنامج األكاديم
 .إحداها تطوير العنارص األخر للمنهج



 
 

 − ٣٩−

 
 
 

אאא 
 

أمام العبارات اخلطـأ مـع ) ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √(ضع عالمة : ًأوال
 :تابة السبب بعد كل عبارةك

                     .مرادف ملفهوم املقررى مفهوم املنهج الدراس −١
 .تقدم داخل املدرسةى عىل اخلربات التعليمية التى يقترص املنهج الدراس −٢
 .ىأشمل من املقرر الدراسى الربنامج األكاديم −٣
 .ىعىل املحتو العلمى يقترص املنهج الدراس −٤
 .نهج أشمل من املفهوم التقليداملفهوم احلديث للم −٥
ــامج األكــاديم −٦ ــتعلم ى تــشتق نــواتج الــتعلم املــستهدفة للربن مــن نــواتج ال

 .للمقررات
 .للمنهج بالفلسفة التقدمية يرتبط املفهوم التقليد −٧
 .للمنهج املفهوم التقليد تراعى الفروق الفردية بني الطالب ىف −٨
 .للمنهج عىل املعلومات  يقترص املفهوم التقليد −٩

 .ضوء املفهوم احلديث للمنهج يتم االهتامم بالنمو الشامل للطالب ىف−١٠
 .يتضمن املفهوم احلديث للمنهج املعلومات واملهارات واجلوانب الوجدانية−١١
 .ظل املفهوم احلديث للمنهج تتم املشاركة اإلجيابية للطالب ىف−١٢
 .للمنهج املفهوم التقليد تتعدد طرق التدريس املستخدمة ىف−١٣
 .فهوم احلديث للمنهج إىل ارتباط املدرسة بالبيئة املحليةامل يؤد−١٤
 .للمنهج ظل املفهوم التقليد يقترص استخدام املعلم لطريقة اإللقاء ىف−١٥



 
 

 − ٤٠−

 .للمنهج ضوء املفهوم التقليد تتعدد أساليب التقويم ىف−١٦
 .للمعلمى استخدام املفهوم احلديث للمنهج إىل النمو املهن يؤد−١٧
 .مفهوم املنهج التعليم إىل إعادة النظر ىف املة ىفأدت فلسفة اجلودة الش−١٨
 .ضوء املفهوم احلديث كنظام ىفى تعمل مكونات املنهج الدراس−١٩
 .ى للمقرر الدراسً شامالاًتتضمن اخلطة الدراسية توصيف−٢٠
فيام يىل جمموعة من األسـئلة يـىل كـل سـؤال أربـع إجابـات, اخـرت اإلجابـة : اًثاني

 :مهاأما) √(الصحيحة بوضع عالمة 
 :ًظهر املفهوم التقليد للمنهج مصاحبا للفلسفة −١

 .التقليدية  −ب  .التقدمية  −أ 

 .البيئة املحلية  −د  .املاركسية  −ج 

 :يركز املفهوم التقليد للمنهج عىل −٢
 املهارات  −ب  املعلومات  −أ 

 القيم  −د  االجتاهات  −ج 

 :من تأثريات املفهوم التقليد للمنهج عىل العملية التعليمية −٣
 سلبية الطالب  −ب  علماالهتامم بالنمو الشامل للمت  −أ 

 للمقرر االهتامم باجلانب العمىل  −د  مراعاة الفروق الفردية  −ج 

 :أد استخدام املفهوم احلديث للمنهج إىل −٤
 تنوع طرق التدريس  −ب  املشاركة اإلجيابية للطالب  −أ 

 مجيع ما سبق  −د  تنوع أساليب التقويم  −ج 

 :أد األخذ باملفهوم التقليد للمنهج إىل −٥
 لفروق الفرديةاالهتامم با  −ب  تنوع طرق التدريس  −أ 

 االختباراتاقتصار التقويم عىل   −د  االهتامم باملرافق املدرسية  −ج 



 
 

 − ٤١−

امم ىف التـدريس باسـتخدام يؤد األخذ باملفهوم احلـديث للمـنهج إىل االهـت −٦
 :سرتاتيجياتإ

 التعلم النشط  −ب  اإللقاء  −أ 

  ج, بىفما ذكر  −د  ىالتعلم الذات  −ج 

 :تتضمن نواتج التعلم ىف ضوء املفهوم احلديث للمنهج −٧
 املهارات  −ب  عارفامل  −أ 

 مجيع ما سبق  −د  اجلوانب الوجدانية   −ج 

ىف أ مكونات املنهج الدراسى كنظـام يـتم التفاعـل بـني املـدخالت إلنتـاج  −٨
 :نواتج التعلم

 العمليات  −ب  املدخالت  −أ 

 التغذية الراجعة  −د  املخرجات  −ج 

يقصد باملعلومات واملهارات وأنـامط الـسلوك التـى يكتـسبها املـتعلم خـارج  −٩
 :سمىاملنهج الدراسى الر

 ىاملنهج اخلف  −ب  ىاملنهج الرسم  −أ 

 ىالكتاب املدرس  −د  اخلطة الدراسية  −ج 

 :يقصد بالتوصيف الشامل للمقرر الدراسى الذ يدرسه الطالب−١٠
 ىالكتاب املدرس  −ب  املادة الدراسية  −أ 

 اخلطة الدراسية  −د  الوحدة الدراسية  −ج 

 :أجب عن األسئلة اآلتية: ثالثا

 :ما املقصود باملفاهيم التالية −١
 املنهج كنظام  −ب  ث للمنهجاملفهوم احلدي  −أ 

 ىاملقرر الدراس  −د  ىالربنامج الدراس  −ج 



 
 

 − ٤٢−

 )املواز(ى املنهج اخلفو ـ  خريطة املنهجهـ ـ 

للمنهج واملفهوم احلـديث مـن حيـث التـأثري عـىل  قارن بني املفهوم التقليد −٢
 .عنارص العملية التعليمية

 "لمـنهجل أدت إىل تغيري املفهوم التقليـدى ظهرت جمموعة من العوامل الت" −٣
 .ناقش هذه العبارة

 كنظام متكامل?ى وضح كيف تعمل مكونات املنهج الدراس −٤
مفهـوم املـنهج  التعلـيم إىل إعـادة النظـر ىف أدت فلسفة اجلـودة الـشاملة ىف" −٥

 . ناقش هذه العبارة"ىالدراس
 



 
 

 − ٤٣−
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 :ًبعد دراسة الطالب ملوضوعات هذا الفصل يكون قادرا عىل أن
  .ى حيدد تأثري الفلسفة التقليدية عىل املنهج الدراس −١
 . يستنتج انعكاسات الفلسفة التقدمية عىل املناهج الدراسية −٢
 .ةاإلسالمية عىل املناهج الدراسي  حيدد تأثري الفلسفة الرتبوية −٣
 يقارن بني الفلسفة الرتبوية اإلسالمية والفلسفة التقدمية من حيث التأثري عىل  −٤

 .املناهج الدراسية
 .ى حيدد األسس الثقافية لتخطيط املنهج الدراس −٥
 .خلصائص نمو الطالبى  يستنتج كيفية مراعاة املنهج الدراس −٦
 .واجتاهات الطالبى  يربز العالقة بني املنهج الدراس −٧
  .ى املعرفية للمنهج الدراسعرف األسس ي −٨
ضوء املعايري املـشتقة  إحد مراحل التعليم ىف  يقوم أحد املناهج الدراسية ىف −٩

 .ألسس بناء املناهج
تدريـسه للمنـاهج  حيرص عىل مراعاة اهلوية الثقافيـة العربيـة واإلسـالمية ىف−١٠

 .الدراسية
 .لدراسيةحيرص عىل مراعاة خصائص نمو الطالب أثناء تدريسه للمناهج ا−١١
 .مليول الطالبى حيدد كيفية مراعاة املنهج الدراس−١٢



 
 

 − ٤٤−



 
 

 − ٤٥−

 
 
 

א 
 

WאאW 
 .تأثري الفلسفة التقليدية عىل املناهج الدراسية •
 .تأثري الفلسفة التقدمية عىل املناهج الدراسية •
 .تأثر الفلسفة الرتبوية اإلسالمية عىل املناهج الدراسية •
WאאW 
 . مفهوم الثقافة وعالقته بمفهوم املنهج •
 .ىعنارص الثقافة وعالقتها باملنهج الدراس •
 .ىخصائص الثقافة وعالقتها باملنهج الدراس •
WאאW 
 .املنهج ونمو الطالب •
 .املنهج وحاجات الطالب •
 .املنهج وميول الطالب •
 .هات الطالباملنهج واجتا •
 .الطالب واستعداداهتماملنهج وقدرات  •
אWאאW 
 .طبيعة املادة الدراسية •
 .نظيم بنية املعرفة وتدريسهات •
 التقويم الذاتىأسئلة •



 
 

 − ٤٦−
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أداة املدرسة األساسية إلحداث التغـريات املرغوبـة ى  ألن املناهج املدرسية هاًنظر
ك أفراد املجتمع, لذلك جيب أن تقوم عملية بنـاء املنـاهج عـىل أسـس تربويـة سلو ىف

 للحيـاة بـصورة ءعملية إعداد الـنش واضحة, حتى يتسنى للمدرسة القيام بدورها ىف
 .متوازنة

املحتـو ـ و ,األهداف(أن املنهج يشتق مكوناته  وتكمن أمهية أسس بناء املنهج ىف
 تبـدو ْإذ ,من هذه األسس) أساليب التقويمو ,علم التعليم والتطرق التدريس وأنشطة

 كام أهنا حتدد وجهـة املنـاهج ى, وراء تلك املكونات للمنهج املدرسركائزهذه األسس 
 . حاجات املجتمعويلبى خصائص نموه, ويالئموترسم مالحمها بام خيدم املتعلم 

 :املدرسية عىل النحو اآلتىويمكن تصنيف أسس بناء املناهج 
 .فلسفية للمنهجاألسس ال -
 .األسس االجتامعية للمنهج -
 .األسس النفسية للمنهج -
 .األسس املعرفية للمنهج -

 من التفصيل مـن حيـث طبيعتهـا وخصائـصها ىءوسوف نتناول هذه األسس بش
 .وتأثريها عىل املناهج املدرسية

WאאW 
متثل ى املبادئ واألفكار والت" جمتمع من اعتناق جمموعة من العقائد ال بد ألفراد أ

 يوجه حيـاة هـؤالء األفـراد, وتـسمى هـذه العقائـد واألفكـار اً مشرتكا مرجعياًإطار
 .بفلسفة املجتمع



 
 

 − ٤٨−

والعالقة بني الرتبية وفلـسفة املجتمـع عالقـة واضـحة, فالرتبيـة تقـوم بـاملجهود 
سلوكية وعادات  مبادئ وقيم هذه الفلسفة إىل مفاهيم ومهارات يرتجم الذى التطبيق

 .هذا الشأن أداة الرتبية األساسية ىفى واجتاهات لد األفراد, واملناهج املدرسية ه
 :ىأثرت عىل املناهج املدرسية وهى وسوف نتناول مناقشة أهم الفلسفات الت

 .الفلسفة التقليدية ـ الفلسفة التقدمية ـ الفلسفة الرتبوية اإلسالمية
 W Classicalאא  −أ 

ونقلـه  حفظ الـرتاث الثقـاىف  الفلسفة التقليدية ىفوفق مبادئ وظيفة الرتبية تتحدد
للمجتمـع,  نقل الـرتاث الثقـاىف  وظيفة املدرسة ىفتنحرصمن جيل إىل جيل, وبذلك 

 .ى املنهج الدراسخالل تعلمنفوس الطالب  وغرس املبادئ واألفكار والعقائد ىف
 رأسهم أفالطـون بأمهيـة تـدريب العقـل أصحاب الفلسفة التقليدية وعىل ويناد
نمـوه ل, ويتحدد نمـو الطفـل بمـد ثعىل إدراك احلقائق واملبادئ والقيم وامل البرش
 .وبمقدار ما حيصله من املادة الدراسية املعرىف

وبناء عىل ذلك اهتمت املناهج املدرسية باملـادة العلميـة فقـط, وأمهلـت اجلوانـب 
تلت مناهج الفلـسفة واملنـاطق والرياضـيات ح, ولذلك ااملهارية واجلوانب الوجدانية

 .املناهج املدرسية مكان الصدارة ىف
طرق التدريس حول طريقة املحارضة واإللقاء, بقصد تـشجيع الطـالب  توتركز

الوحيـد هلـذه ى عىل حفظ املعلومات وتذكرها, وأصبح املعلـم هـو املـصدر األساسـ
 .املعلومات

 كـان ْإذ ى,املجتمـع اإلغريقـ س لطبيعـة احليـاة ىفانعكـاى والفلسفة التقليديـة هـ
 أما طبقة , طبقة العبيدو طبقة اجلنود وطبقة األحرار :  إىل ثالث طبقاتًاملجتمع مقسام
قمة هـذه الطبقـة, أمـا  أصبح الفالسفة ىفبناء عىل ذلك  و,عقل املجتمعى األحرار فه

ى هتامم املنهج الدراسـالعبيد فهم رقيق األرض وجسد املجتمع, وبذلك أصبح حمور ا
أمهـل فيـه   الوقـت الـذىفهو تلبية متطلبات العقل من معلومات وأفكـار ومبـادئ 

 .متطلبات اجلسد



 
 

 − ٤٩−

אאאאW 
الضيق للمنهج من حيـث كونـه  حول املفهوم التقليدى يدور املنهج الدراس −١

سـة للطـالب هبـدف نقـل الـرتاث تقـدمها املدرى جمموعة من املعلومات الت
 .من جيل إىل جيل الثقاىف

سيادة تنظيم منهج املواد الدراسية املنفصلة, حيث وضعت احلواجز املصطنعة  −٢
 .بني املواد الدراسية

يتضمنها املقرر, كالتنظيم من القـديم ى للمعلومات التى سيادة التنظيم املنطق −٣
 .ا وهكذ…إىل املركب إىل احلديث, ومن السهل إىل الصعب, ومن البسيط 

 .املقرر للمعلومات ىفى هو املصدر األساسى أصبح الكتاب املدرس −٤
 .إمهال الفروق الفردية بني املتعلمني, وإمهال ميوهلم وحاجاهتم ومشكالهتم −٥
التدريس عىل طريقة املحـارضة, بقـصد شـحن عقـول الطـالب  االقتصار ىف −٦

 .باملعلومات
الوقـت  وتبسيط املعلومات للطالب, ىفرشح  ىفى قيام املعلم بالدور األساس −٧

 .تعود فيه الطالب عىل السلبية الذ
إمهال األنشطة املدرسية غري املرتبطة باجلوانب املعرفية كالتجريب والرحالت  −٨

 . وغريها…والندوات 
اقتصار أساليب التقويم عىل اجلوانب املعرفية, دون االهتامم باجلوانب املهارية  −٩

 .واجلوانب الوجدانية
دم االهـتامم بمـشكالت البيئـة املحليـة, ممـا أد إىل انعـزال املدرسـة عـن ع −١٠

 . املجتمع
  W Progressivismאא  −ب 

 م وحاجـاهت الطـالباالهـتامم بميـول الفلـسفة التقدميـة ىف تبدو وظيفة الرتبية ىف
 . وكذلك االهتامم بمشكالت املجتمعومشكالهتم,



 
 

 − ٥٠−

تنمية شخـصية الطفـل, ب اهتامم املناهج رضورةبأصحاب الفلسفة التقدمية  ويناد
ى  مدرسـنهجاختيار ما يناسبه من األنشطة التعليمية دون التقيد بمـ وإطالق حريته ىف

وهنـاك ثـالث . ضوء مـشكالت املجتمـع كـذلك حمدد, مع مراعاة ختطيط املناهج ىف
 :فيام يىلى  مبادئها وتأثريها عىل املنهج الدراسّتأملمدارس للفلسفة التقدمية, يمكن 

 Child School:  مدرسة الطفل−
 باعتبـار ميـول وحاجـات "سـوور"ويناد أصحاب هذه املدرسة وعىل رأسـهم 

 وذلك بقصد حتقيق أقـىص نمـو , عليه املناهج املدرسيةتبنى األساس الذى الطفل ه
 تدخل الكبـار مـن وجهـة نظـرهم يفـسد حيـاة إنللطفل, دون تدخل الكبار, حيث 

 .اًال تعد املناهج مسبق اىلالطفل, وبالت
وكان من األجدر إعطاء احلرية للمتعلم الختيار ما يناسبه مـن األنـشطة التعليميـة 

 . حرية معتدلة قائمة عىل النصح واإلرشاد والتوجيههاوفق ميوله وحاجاته, ولكن
 Community School:  مدرسة املجتمع املحىل−

 األساس الذى ه املجتمع املحىلأصحاب هذه املدرسة باعتبار مشكالت  ويناد
حـل مـشكالت املجتمـع وتلبيـة   وذلك بقصد املسامهة ىفى,عليه املنهج الدراسى يبن

 "جون ديو"ـالربامجاتية أو النفعية لحاجاته, وترجع أصول هذه املدرسة إىل الفلسفة 
 .االعتبار تعترب معيار النفعية هو املعيار اجلدير باألخذ ىفى والت

ْاملنـاهج املدرسـية, فأصـبح االهـتامم خمتـص هـذه النظـرة النفعيـة ىفولقد أثـرت  ا ُ
 .التجريبية املادية دون غريهاى بالنواح

يتضح مما سبق اهتامم الفلـسفة التقدميـة النفعيـة باجلوانـب املاديـة وإمهاهلـا للقـيم 
ظل هـذه الفلـسفة بحـل  وضعت ىفى الروحية, وكان من األجد أن هتتم املناهج الت

االعتبـار التـوازن بـني اجلوانـب الروحيـة  ت املجتمع, ولكـن مـع األخـذ ىفمشكال
 .واجلوانب املادية

 Integrated School:  املدرسة املتكاملة−

وحتاول هذه املدرسة التوفيق بني حاجات الطفل وحاجات املجتمع, ويرجع ذلـك 
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من وجهة نظـرهم إىل صـعوبة الفـصل بـني حاجـات ومـشكالت الفـرد وحاجـات 
 .كالت املجتمعومش

ضوء هذه املدرسة حول دراسة الطالب للبيئـة الطبيعيـة  وتدور املناهج املدرسة ىف
 .واالجتامعية وحاجات ومشكالت الطالب وحاجات ومشكالت املجتمع

אאאאW 
ْحول املفهوم احلـديث للمـنهج, الـذ يعنـى بالتنمى يدور املنهج الدراس −١ يـة ُ

 .اا ووجدانيا ومهاري معرفي,الشاملة لشخصية املتعلم من مجيع اجلوانب
تدور حول ميول الطالب ونـشاطهم ى ظهور تنظيامت أخر للمنهج املدرس −٢

 .ـ املنهج التكامىل  منهج النشاط ـ املنهج املحور:ومشكالت املجتمع مثل
خلصائص النفسية اى الذ يراعى للمنهج املدرسى ظهور التنظيم السيكولوج −٣

 .للطالب
 .باإلضافة إىل الكتاب املقررى االستعانة بمصادر متعددة للمنهج املدرس −٤
ــاهتم  −٥ ــوهلم وحاج ــتامم بمي ــني وااله ــني املتعلم ــة ب ــروق الفردي ــاة الف مراع

 .ومشكالهتم
لقائمة عىل التجريـب واالستقـصاء تنوع طرق التدريس املستخدمة كالطرق ا −٦
بقصد االهتامم باجلوانب املعرفية واملهاريـة واالنفعاليـة سرتاتيجيات التعلم النشط, وإ

 .لد الطالب
تغري دور املعلم من ملقـن للمعلومـات إىل موجـه ومرشـد وميـرس للعمليـة  −٧

 .التعليمية
حتقيـق أهـداف املـنهج مـن  االهتامم باألنشطة التعليمية املختلفة ألمهيتهـا ىف −٨

 .وغريها.. .جتريب ورحالت وندوات
تقويم بحيث تتناول تقويم مجيع نواتج الـتعلم مـن معلومـات تنوع أساليب ال −٩

 .ومهارات وجوانب وجدانية
  .حلية الهتامم املدرسة بمشكالت البيئة املاًارتباط املدرسة باملجتمع نظر−١٠
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 JאאאW Islamic 
روح ( تنظر الفلسفة الرتبوية اإلسالمية إىل اإلنسان عىل أسـاس أنـه كـل متكامـل 

 : كام يتضح فيام يىل,وأنه نتاج التفاعل بني هذه املكونات) وعقل ونفس وجسم 
ال يعلمه إال  اإلنسان الذ ىفى متثل الرس اإلهلى أما الروح فعلمها عند اهللا فه -

 m À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í :هـــو ســـبحانه وتعـــاىل
Îl) ٨٥:اإلرساء.( 
فكريـة يـستخدمه اإلنـسان وينظر اإلسالم إىل العقل عىل أنه نـشاط ووظيفـة  -

للوصول إىل احلقيقة واإليامن باهللا وهو مناط التكليف, ولقد ميز بـه اهللا اإلنـسان عـن 
ـــــات  m y z    { | } ~ _ ̀ a   b :ســـــائر املخلوق

cl )١٩٠ :آل عمران.( 

تـشمل اإلرادة والغريـزة وتلهـم الفجـور ى القوة احليوية التـى أما النفس فه -
والتقو: m X Y Z [ \ ] ̂ l) ٨−٧ :الشمس.( 

وينظر اإلسالم إىل جسم اإلنسان عىل أنه مكون مهم لإلنـسان, فقـوة اجلـسم  -
 m x  y z :احليــاة تعــد مــن أســباب ســيادة اإلنــسان وقدرتــه عــىل أداء دوره ىف

{ | } ~ � ¡ l )ولقد هنـى اإلسـالم عـن )٢٤٧ :البقرة ,
 .ضةإمهال اجلسم وأمر بإعطائه حقه من التغذية والراحة والريا

وينفرد اإلسالم هبذه النظرية الشمولية لإلنسان عن الفلسفات البـرشية األخـر .
االهتامم باجلوانب املادية واجلوانب املعنوية ى ولذلك ير اإلسالم أن وظيفة الرتبية ه

 m c :يعبد اهللا سبحانه وتعاىل حق عبادتـه الذى هبدف إعداد اإلنسان الصالح التق
d e f g h l) والذ)٥٦ :الذاريات , يقوم بإعامر الكون. 

 ½ ¼   « m º :يعمل بصورة متوازنة بني احليـاة الـدنيا واآلخـرة والذ
¾   À¿ Á Â  Ã Ä Å l) ٧٧ :القصص.( 

الرتبيـة اإلسـالمية باجلوانـب املاديـة  وبناء عىل ذلك اهتمت املنـاهج املدرسـية ىف
 تنمية شخـصيته, وبـذلك واجلوانب املعنوية لإلنسان بصورة متوازنة حتى تساعد عىل
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العلـوم ى وه:  مناهج فرض العني:إىل تنوعت املناهج املدرسية كام ير اإلمام الغزاىل
يلزم معرفتها من كل مسلم وتشمل علوم القرآن الكـريم والـسنة املطهـرة ى الدينية الت

ى العلوم الدنيوية, والتى وه: وما يرتبط هبام من علوم رشعية, ومناهج فروض الكفاية
إعـامر  يـستفاد منهـا ىفى إذا تعلمها بعض املسلمني سقطت عن البعض اآلخـر, والتـ

 الفيزياء والكيمياء واألحيـاء والطـب واهلندسـة :الكون وتيسري أمور احلياة مثل علوم
 .وغريها. .والزراعة والرياضيات

ولقد تنوعت طرق التدريس املستخدمة لتلبية احلاجات املادية واملعنويـة للمـتعلم, 
يث جتاوزت األساليب التقليدية كاملحارضة واملناقشة واحلـوار وكـذلك األسـاليب ح

 القـدوة احلـسنة ـ :احلديثة كأسـاليب الـتعلم النـشط, إىل أسـاليب أكثـر فاعليـة مثـل
 .واالعتبار باألحداث والرتغيب والرتهيب وغريها

بـرشية ويتضح مما سـبق أنـه بمقارنـة الفلـسفة الرتبويـة اإلسـالمية بالفلـسفات ال
  :األخر نستنتج ما يىل

مناهجها بتنميـة  وسطيتها العادلة اهتمت ىف أن الفلسفة الرتبوية اإلسالمية ىف -
حـني اهتمـت الفلـسفة التقليديـة  اجلوانب العقلية والروحية واجلـسمية للمـتعلم, ىف

 .فقط لإلنسان بتنمية اجلانب العقىل
بصورة مفرطـة, ى  التعليماملوقف أعطت الفلسفة التقدمية احلرية للمتعلم ىف -

ظل الفلـسفة اإلسـالمية يتمتـع بحريـة معتدلـة قائمـة عـىل النـصح  ولكن املتعلم ىف
 .واإلرشاد والتوجيه بحيث يتخذ املعلم قدوة, مع االهتامم بحاجات املتعلم

اهتمت الفلسفة التقدمية بحل مشكالت املجتمع املادية دون االهـتامم بـالقيم  -
أن الفلسفة اإلسالمية اهتمـت بـالتوازن بـني القـيم الروحيـة  نجد ,واملبادئ الروحية
 .واجلوانب املادية

אאאאאW 
ليشمل مجيع جوانب شخـصية املـتعلم العقليـة ى اتساع مفهوم املنهج الدراس −١

 .والروحية والنفسية واجلسمية
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 تكامل نظـرة اإلسـالم إىل الطبيعـة عىل أساسى تنظيم خربات املنهج الدراس −٢
 .البرشية للمتعلم

عنـد تنظـيم خـربات املنـاهج املدرسـية بـني القـيم  األخذ باملدخل التكـامىل −٣
 .الروحية واجلوانب املادية

مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني, كام اتضح من توجيه ابـن خلـدون مـن  −٤
, )٢٨٦ :لبقـرةا( m § ̈ © ª « ¬ lأمهية دراسة خـصائص املتعلمـني, 

إطـار مـن النـصح والتوجيـه  وكذلك االهتامم بميول وحاجـات املتعلمـني ولكـن ىف
 .والقدوة احلسنة

تنوع طرق التدريس املستخدمة بام يتناسب مع تنوع احلاجات املعنوية واملادية  −٥
 .للمتعلمني

 فهو مرشد وموجه ,ظل الفلسفة الرتبوية اإلسالمية يقوم املعلم بعدة أدوار ىف −٦
 .وة حسنةوقد

استخدام الوسائل التعليمية املناسبة وتنفيذ األنشطة التعليمية املناسبة لتحقيق  −٧
 .أهداف املنهج

استخدام مجيع املصادر املتاحة لتحقيق أهداف الرتبية اإلسالمية باإلضـافة إىل  −٨
 .املناهج املدرسية

يـة تنوع أساليب التقويم بحيث تتناول تقويم القـيم الروحيـة واجلوانـب املاد −٩
 .لشخصية املتعلم

 الهتامم املناهج بإعداد اإلنسان الصالح, اًنظر ارتباط املدرسة باملجتمع املحىل−١٠
 ......واالهتامم املتوازن بني القيم الروحية واجلوانب املادية

WאאW 
اده  وإعـدللـنشءى تعد املدرسة وسيلة املجتمع للقيـام بعمليـة التطبيـع االجتامعـ

من جيل إىل جيل, وملا كان املنهج  ظروف دائمة التغري, ولنقل الرتاث الثقاىف للحياة ىف
سلوك الطالب, وذلـك لتحقيـق غايـات  أداة املدرسة إلحداث التغيريات املرغوبة ىف
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متيـزه عـن غـريه مـن ى املجتمع, فـال بـد أن يعكـس هـذا املـنهج ثقافـة املجتمـع التـ
 .املجتمعات

 .مراعاهتا ودور املنهج ىفى األسس االجتامعية للمنهج املدرس ىلوسنتناول فيام ي
אאW 

 وتـصبغه ى,مـنهج مدرسـ وضـع اإلطـار العـام أل  ىف مهـاماًتؤد الثقافـة دور
 . ألن لكل جمتمع ثقافة خاصة به;بالصبغة اخلاصة باملجتمع

ضيق إىل املفهـوم الـشامل, أمـا الثقافـة وفـق لقد تطور مفهوم الثقافة من املفهوم ال
واملعارف عـىل مـر العـصور  احلصيلة املرتاكمة من النتاج الفكرى املفهوم الضيق فه

يقترص عىل الناحية املعرفية أو الفكرية للثقافة دون  لألجيال السابقة, هذا املفهوم الذ
 واخلـربات والعـادات النظر إىل املكونات األخر مثل املهارات واالجتاهـات والقـيم

للمـنهج  وأنامط التفكري, ولقد ارتبط هبذا املفهـوم الـضيق للثقافـة املفهـوم التقليـد
تقـدمها املدرسـة للطـالب هبـدف إعـدادهم ى يقصد به جمموعة املعلومات الت والذ

 .للحياة
املـرتابط مـن األفكـار  ذلـك النـسيج الكـىلى إن الثقافة وفق مفهومها الشامل هـ

 واللغة والعادات والتقاليد واالجتاهات والقيم وأساليب التفكـري وأنـامط واملعتقدات
حيـاة  املعيشة, وما يرتتب عىل ذلك من ابتكارات وجتديـدات وجتهيـزات ووسـائل ىف

 .الناس
نتاج تفاعل أفراد املجتمـع مـع بعـضهم بعـضا ومـع ى يتضح مما سبق أن الثقافة ه

ا املفهـوم الـشامل للثقافـة املفهـوم احلـديث يعيشون فيها, ولقد ارتبط هبـذى البيئة الت
تقدمها املدرسة للطـالب بقـصد ى  الذ يقصد به مجيع اخلربات التى,للمنهج املدرس

تنمية مجيع جوانب شخصياهتم العقليـة واجلـسمية والنفـسية والدينيـة واالجتامعيـة, 
وذلك عن طريق توجيـه الطـالب إىل اكتـساب مـا يناسـبهم مـن خـربات الـسابقني, 

تناسب ميوهلم وحاجاهتم, وإكساهبم مهارات البحث ى اإلفادة من مصادر املعرفة التو
عن املعرفة, واالجتاهات والقيم والعادات والتقاليد وأساليب التفكري وأنامط الـسلوك 

 .املرغوب فيها
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 :ىعنارص الثقافة وعالقتها باملنهج الدراس
 . دية وعنارص معنويةيمكن تقسيم الثقافة وفق درجة إدراكها إىل عنارص ما

املسحة العامـة ى متثل هوية املجتمع وتعطى العنارص التى ه: العنارص املعنوية -
 وتـشمل اللغـة والـدين والعـادات والتقاليـد ,متيزه عن املجتمعات األخرى له والت

 .وجدان الناس تستقر ىفى وأساليب التفكري والنظريات العلمية والقيم الت
تـسهل أسـاليب ى ابتكرها اإلنـسان كـى األشياء التى هف: أما العنارص املادية -

احليــاة, مثــل املــساكن واملرافــق ووســائل املواصــالت واملــصانع واألجهــزة املنزليــة 
 .وغريها... واملخرتعات

وهناك تفاعل دائم وترابط بني اجلوانب املادية واجلوانب املعنوية للثقافة, فالتعاليم 
سلوكياهتم, والنظريات العلمية  بدو القيم الدينية ىفحياهتم وت الدينية يطبقها الناس ىف
شتى جماالت احلياة, لتسهيل املعيشة للناس, فاملعلومات املرتبطة  هلا تطبيقات علمية ىف
عقار جديد متثـل عنـارص معنويـة فـإذا مـا قامـت رشكـات  ألى بالرتكيب الكيميائ

ا, ا ماديـًيمثل عنـرصى التطبيقفهذا اجلانب ) الدواء(األدوية بإنتاج هذا العقار اجلديد 
فإذا تناوله بعض أفراد املجتمع وظهرت بعض املضاعفات فيقوم العلامء بإعادة النظـر 

الرتكيب مرة أخر وهكذا العالقة دائمة ومتبادلة بني النظرية والتطبيقات احلياتية,  ىف
 .وهكذا.. .ورموز اللغة املجردة توجد جمسدة عىل ألسنة الناس

بق أمهية الربط بني اجلوانب املادية واجلوانب املعنوية للثقافة, مما يوجب يتضح مما س
للثقافـة, والـربط بـني  واملعنو عىل املناهج املدرسية رضورة االهتامم باجلانبني املاد

اجلوانب النظرية واجلوانب العملية التطبيقية ملـا يتـضمنه حمتـو املـنهج مـن مفـاهيم 
 .ومبادئ وقوانني ونظريات

ناك تقسيم آخر لعنارص الثقافة وفق درجة انتشارها بني أفـراد املجتمـع, حيـث وه
 . العموميات واخلصوصيات واملستحدثات:تقسم الثقافة إىل

 :العموميات  −أ 
اللغة والعادات والتقاليد : يشرتك فيها غالبية أفراد املجتمع مثلى العنارص التى وه
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مواجهـة املـشكالت واآلداب العامـة  والعقيدة وأساليب املعيشة وأساليب التفكري ىف
 .وطريقة االحتفال باملناسبات العامة
أهنا تعطى اهلوية املميزة للمجتمع, كام أهنـا متثـل  وترجع أمهية عموميات الثقافة ىف

 .يعمل عىل ترابط أفراد املجتمع وتعاوهنم لتحقيق وحدته وبلوغ أهدافه النسيج الذ
مجيع مراحـل التعلـيم  ية بعموميات الثقافة ىفأن هتتم املناهج املدرسى ولذلك ينبغ

وخاصة مراحل التعليم العام بحيـث تـوفر القـدر املـشرتك مـن الثقافـة جلميـع أبنـاء 
املجتمع, حتى يتسنى هلم التفاعل والتكيف مع املجتمع كمواطنني, وبنـاء عـىل ذلـك 

ت االجتامعيـة اللغة العربية والدين والدراسا: مراحل التعليم العام تتضمن املناهج ىف
 .وغريها.. .والعلوم والرياضيات والفنون) التاريخ واجلغرافيا(
 :اخلصوصيات  −ب 

: متيز فئة معينة من فئات املجتمع دون غريها مـن الفئـات مثـلى العنارص التى وه
يامرسها فريق من املجتمع دون الفرق األخـر, ى املهن واحلرف واألعامل املختلفة الت

 .وغريها.. .ملحاماة والصيدلة والتعليم والبناءكمهن, الطب واهلندسة وا
املرحلة اجلامعية, وذلك بام  أن هتتم املناهج بخصوصيات الثقافة وخاصة ىفى وينبغ

يتفق وميول وحاجات وقدرات الطالب لتلبية حاجات املجتمع مـن املهـن واألعـامل 
يات الثقافـة املطلوبة لتحقيق أهدافه, كام جيب مراعاة التوازن بني عموميات وخصوص

جمـال   للرتابط فيام بينهام, حتى يستطيع املتخـصص ىفاًعند وضع املناهج املدرسية نظر
 ال يقـره, فيـؤد معني معرفة عادات وتقاليد املجتمع, فيعرف ما يقـره املجتمـع ومـا

 .حاجاته وذلك بدرجة عالية من الكفاءةى خدمة املجتمع ويلب عمله ىف
 :املستحدثات  −ج 

بداية األمـر  يشرتك فيها عدد قليل من أفراد املجتمع, وتظهر ىفى العنارص التى وه
 ,صورة غري مألوفة للناس, فإذا ثبت نفعها أقبـل عليهـا أفـراد املجتمـع وانتـرشت ىف

االكتشافات واملخرتعات املختلفة كـالتليفزيون والـسيارات واألجهـزة : وأمثلة ذلك
 وغريهـا, وتـزداد مـستحدثات …املنزلية ومكيفات اهلـواء والكمبيـوتر واإلنرتنـت 
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 ًئ هلـا جمـااليـممـا هيى والتقنى  للتطور العلماًاملجتمعات املتقدمة نظر  ىفاًالثقافة انتشار
 .املجتمعات النامية  لالنتشار, وذلك عكس ما حيدث ىفاًواسع

ــدمج ىف ــا وتن ــوت نفعه ــد ثب ــة بع ــستحدثات الثقاف ــريات أو م ــرش متغ ــد تنت  وق
نـاهج املدرسـية بعـض املـستحدثات كاالكتـشافات اخلصوصيات, وجيب تـضمني امل

 .ىمرحلة التعليم اجلامع واالخرتاعات وخاصة ىف
 :ىخصائص الثقافة وعالقتها باملنهج الدراس

 :تتميز الثقافة بمجموعة من اخلصائص أمهها
 :الثقافة إنسانية −١

ميز اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان بالعقل عن سائر الكائنات احليـة, وبـذلك يمتلـك 
 ألن العقل يساعده عىل التفكري واالبتكار واكتساب اخلربات النافعة, ;اإلنسان الثقافة

بل وتطويرها واكتشاف أشياء جديدة, وهذه خيتلف عن سائر احليوانـات حيـث تبـدأ 
 .خربة كل جيل للحيوانات من الصفر غري منتفعة بخربة أسالفها

 السليم لـد الطـالب وتنميـة ولذلك جيب أن هتتم املناهج بتنمية أساليب التفكري
 .قدراهتم عىل اإلبداع واإلفادة من خربات اآلخرين

 :الثقافة مكتسبة وقابلة لالنتشار −٢
الثقافة مكتسبة وليست فطرية, فاإلنسان يتعلمها باملامرسة, وتنتقل الثقافة وتنتـرش 

 إىل أزالت احلواجز بني الثقافات وأدتى عن طريق اللغة ووسائل االتصال احلديثة الت
 .بني املجتمعات املختلفة حدوث التبادل الثقاىف

و جيب أن تعمل املناهج املدرسية عىل احلفـاظ عـىل هويـة املجتمـع بـالرتكيز عـىل 
.. كاللغة العربيـة والـدين والعـادات والتقاليـد وأسـاليب املعيـشة: عموميات الثقافة

دة من ثقافة املجتمعات وغريها, كام جيب أن تتضمن املناهج ما يساعد أفراده عىل اإلفا
 .األخر كمهارات االتصال

 :الثقافة متغرية −٣
الثقافة قابلة للتغري من عرص إىل عرص, ويرجع التغري إىل ما يتميز بـه اإلنـسان مـن 
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يعـيش ى عقل يساعده عىل تطوير الثقافة وتغيريها بام يتناسب مع مقتضيات احلياة التـ
 .فيها, ونتيجة التفاعل بني عنارص الثقافة

الثقافة, كام عليهـا أن تعمـل عـىل  وال بد أن تتطور املناهج حتى تساير التغريات ىف
 .تكوين االجتاهات اإلجيابية لد املتعلمني نحو التغيري والتطوير

 :الثقافة مشبعة حلاجات الفرد −٤
ْتساعد الثقافة الفرد عـىل التكيـف مـع بيئتـه وجمتمعـه, إذ متـده بأسـاليب مقبولـة 

 .ع حاجاته إلشبايااجتامع
ولذلك جيب أن تتـضمن املنـاهج املواقـف واخلـربات املناسـبة إلكـساب األفـراد 

تكفـل للفـرد األسـاليب املقبولـة ى العادات والتقاليد واألفكـار وأنـامط املعيـشة التـ
تشبع احلاجات ى  إلشباع حاجاته البيولوجية, وأن تتضمن كذلك اخلربات التيااجتامع

 .داالجتامعية والنفسية للفر
 :عنارص الثقافة ىف تفاعل عضو مستمر −٥

يوجد تفاعل مستمر بني اجلوانب املادية واجلوانب املعنويـة للثقافـة, حيـث تطبـق 
سلوكيات الناس احلياتيـة, كـام أن النظريـات العلميـة هلـا  املبادئ والتعاليم الدينية ىف

نـاس اليوميـة  كالطـب والزراعـة والتعلـيم وحيـاة ال;شتى جماالت احلياة تطبيقاهتا ىف
ويتطلب ذلك من املناهج املدرسية رضورة الـربط بـني اجلوانـب النظريـة واجلوانـب 

 .للمنهجى العملية للمحتو العلم
 بني عموميات الثقافة وخصوصياهتا ومستحدثاهتا, فال بـد كـام ًكام أن هناك تفاعال
حتـى يـستطيع  و,مهنة معينة من اإلملام بعادات وتقاليد املجتمـع سبق ذكره للخبري ىف

تلبية حاجات أفراده بدرجة عالية من الفاعلية, كـام أن املـستحدثات املرتبطـة بالتقـدم 
اخلصوصيات, ولـذلك جيـب  إذا ما ثبت نفعها فإهنا تنترش وتندمج ىفى والتقنى العلم

مراعاة التوازن بني عموميات الثقافة وخصوصياهتا ومستحدثاهتا عند وضـع املنـاهج 
 .املدرسية
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 : األسس النفسية للمنهج:اًثالث
 :مقدمة

 ظل املفهوم التقليد الرتبية من الرتكيز عىل املادة الدراسية ىف لقد حتول االهتامم ىف
ضـوء  حد ذاهتا إىل االهتامم بالطالب وذلـك ىف  ىفاًجعل املعلومات هدف للمنهج الذ

مجيـع  ل ىفالذ هيدف إىل مساعدة الطالب عىل النمو الشام ,املفهوم احلديث للمنهج
 .جوانب شخصياهتم, وبذلك أصبح املتعلم حمور العملية التعليمية

تـدور ى وظهرت نتيجة االهتامم باملتعلم بعض التنظيامت اجلديدة للمـنهج املدرسـ
 واملـنهج املحـور, ,مـنهج النـشاط:  مثل,حول ميول الطالب ونشاطهم وحاجاهتم

يدور حول تكامل شخصية  الذ ومنهج الوحدات الدراسية, كام ظهر املنهج التكامىل
 .املتعلم

إعداد املواطن الـصالح املـزود باملعـارف املناسـبة  ا ألمهية املناهج املدرسية ىفًونظر
واملهارات النافعة والعادات واالجتاهات املفيدة والقـيم الراسـخة ومهـارات التفكـري 

م املـنهج حل مشكالت وطنه, فال بد مـن دراسـة جوانـب اهـتام للمسامهة ىفى العلم
 .باملتعلم, وهو ما يسمى باألسس النفسية للمنهج

 من التفصيل بعض اجلوانب النفسية للطالب وتوضيح كيفية وسوف نتناول بشىء
 .هلاى مراعاة املنهج الدراس

 :املنهج ونمو الطالب  −أ 
مجيع جوانـب  مراحل نموه بالكثري من املتغريات منذ والدته وذلك ىف يمر الفرد ىف
نظـام متفاعـل ومتعاقـب, هبـدف  ية والعقلية واالنفعالية, وذلـك ىفشخصيته اجلسم

 .الوصول إىل النضج واكتامل الشخصية
كام سـبق ذكـره إىل مـساعدة املـتعلم عـىل النحـو الـشامل ى وهيدف املنهج الدراس

يوجـب رضورة دراسـة خـصائص   األمـر الـذ,مجيع جوانب شخصيته املتكامل ىف
 فهمه وإشباع حاجاته ومراعاة ميوله وتوجيـه سـلوكه النمو العام للمتعلم حتى يمكن

 .ىومراعاة قدراته واستعداداته باستخدام املنهج الدراس
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 :ىخصائص النمو وعالقتها باملنهج الدراس
 : النمو عملية شاملة ومتكاملة−١

إىل نمـو أعـضاء  يـؤدى , فالنمو اجلسمً شامالامجيع اجلوانب نمو ينمو الطفل ىف
يمكن اإلنسان مـن التفكـري والقـدرة  من أداء وظائفها, والنمو العقىلاجلسم للتمكن 

يساعد الفرد عىل التكيف مع البيئة املحيطة به, ى عىل حل املشكالت, والنمو االجتامع
ى  عـن التـوتر, والنمـو الـديناًبعيـدى يساعد الفرد عىل التوازن النفـسى والنمو النفس

القته باآلخرين مـستقاة مـن القـيم الدينيـة يساعد اإلنسان عىل أن تكون سلوكياته وع
ى هبـا, فاجلانـب اجلـسم السمحة, ويؤثر كل جانب للنمو ىف اجلوانب األخر ويتأثر

ى يـؤثر ىف اجلانـب النفـسى  واجلانـب الـدينى,واجلانب النفـس يؤثر ىف اجلانب العقىل
 .وهكذا. .ىواجلانب االجتامع

مراعـاة ى  جيب عىل املنهج الدراسـ ولذلك,يتضح مما سبق أن النمو عملية متكاملة
النمو, وذلك بتقديم اخلربات واألنشطة املربية املتنوعـة  خاصية الشمولية والتكامل ىف

 .مجيع جوانب شخصية املتعلمى التى تنم
 : النمو عملية متوازنة−٢

مجيع اجلوانب بصورة متوازنة أو متقاربة بحيث ال يكون هناك فـرق  يسري النمو ىف
 .جانب آخر أحد اجلوانب والنمو ىف نمو ىفشاسع بني ال

األنـشطة الالزمـة لكـل جانـب مـن ى ضوء ذلك جيب أن يوفر املنهج الدراس وىف
 جوانب النمو, وذلك وفق حالة املتعلم وحاجته ومستواه وظروفه, بحيـث يـتمكن ىف

 .مجيع اجلوانب بصورة متقاربة النهاية من النمو ىف
 : النمو يمر بمراحل متتابعة−٣
 كمرحلة املهد ومرحلة الطفولة املبكـرة ومرحلـة :مراحل متتابعة مر نمو الفرد ىفي

 ولكل مرحلة مـن هـذه املراحـل خـصائص ,لخإ. .الطفولة املتأخرة ومرحلة املراهقة
 .معينة متيزها عن بقية املراحل

مراعاة التوقيت املناسـب عنـد تقـديم اخلـربات ى ولذلك جيب عىل املنهج الدراس
 .يمر هبا املتعلمى مالئمة للمرحلة العمرية التبحيث تكون 
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 مرحلـة الطفولـة املتـأخرة ىف فيمكن استثامر قدرة الطفل عىل احلركـة املـستمرة ىف
 التعلم عن طريق األنشطة واملرشوعات, ويمكن استثامر قدرة الطفـل عـىل احلفـظ ىف

 …شعر حفـظ القـرآن الكـريم واألحاديـث النبويـة الـرشيفة والـ مرحلة الطفولة ىف
القيام باألنشطة  الطفولة املتأخرة ىف وغريها, ويمكن استثامر انتامء الطفل إىل اجلامعة ىف

 ى,سـرتاتيجيات الـتعلم التعـاونإاجلامعية كالرحالت واملعسكرات واملعارض وتنفيذ 
 .وغريها

تقديم املعلومات املرتبطة بالرتبية البيولوجيـة  ويمكن استثامر خصائص املراهقة ىف
 .م األنشطة املرتبطة باحلفاظ عىل البيئةوتقدي

 يمر هبا األطفـال ىفى  الت)العقىل( كام يمكن استثامر خصائص مراحل النمو املعرىف
 Concreteتقديم املفاهيم العلمية املناسبة هلم, حيث يمكن تقديم املفاهيم املحـسوسة 

concepts التـضاريس ىف ,والزهـرة والثـدييات, املوقـع اجلغـراىف, الكعبـةو كاملسجد 
 ملـرور األطفـال بمرحلـة العمليـات اًنظر) املرحلة االبتدائية(مرحلة الطفولة املتأخرة 

 البنـاء , الكثافـة: مثـل مفـاهيمFormal Conceptsاحلسية, وتقـديم املفـاهيم املجـردة 
) املرحلة اإلعدادية والثانويـة(مرحلة املراهقة   الرب, اإلحسان, اإلخالص ىفى,الضوئ
 .ور األطفال بمرحلة العمليات املجردة ملراًنظر
 : النمو عملية مستمرة ومتدرجة−٤

  بحياتـه ىفاًبطـن أمـه مـرور  ىفاجنينـًيتم نمو الفرد باالستمرارية وذلك منذ كونه 
كـام أهنـا تـشكل  املـاىض حمصلة حالته ىفى الدنيا وحتى وفاته, فحالة الطفل الراهنة ه

 .املستقبل حياته ىف
مراعـاة اسـتمرارية اخلـربات بحيـث تـرتبط اخلـربات ى الدراسوجيب عىل املنهج 

نفس الوقـت للخـربات  احلالية املراد تعلمها باخلربات السابقة لد املتعلمني ومتهد ىف
الصعوبة  عرض املفاهيم والتدرج ىف اجلديدة التالية, كام جيب االهتامم بفكرة التتابع ىف

لتدرج من املفاهيم املحسوسة إىل املفـاهيم املراحل الدراسية, كا والتعمق مع التقدم ىف
 .وهكذا. .املجردة ومن املفاهيم البسيطة إىل املفاهيم املعقدة
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املرحلـة االبتدائيـة واإلعداديـة   مفهوم األمحاض ىفتقديمفيمكن عىل سبيل املثال 
والثانوية ولكن ختتلف طريقـة املعاجلـة مـن مرحلـة إىل مرحلـة أخـر حيـث تقـدم 

 .رهتا كمفهوم حمسوس ثم كمفهوم جمردصو األمحاض ىف
 : النمو يتأثر بالبيئة−٥

 فيها من مجيع جوانبها الطبيعيـة والثقافيـة يعيشى لفرد بظروف البيئة التيتأثر نمو ا
 .واالجتامعية واملادية

تـساعد ى  اخلربات الرتبوية التتقديمبمراعاة ى ويستوجب ذلك قيام املنهج الدراس
ح مع البيئة, والعمل عىل احلفاظ عىل املوارد البيئية وصـيانتها, عىل تفاعل املتعلم الناج

 .وغريمها. .كاملاء والطاقة: وترشيد استغالل بعض املوارد البيئية
 : النمو عملية فردية−٦

خيتلف النمو من فرد إىل آخر من حيث الرسعة واملستو حيـث نجـد لكـل طفـل 
الفـرد الواحـد,  موه, كام أن معدل النمو قد خيتلف من وقت آلخـر ىف لنا خاصًمعدال

 ىف قد خيتلف من فرد إىل آخر رغم التساو أو النمو العقىلى وعىل ذلك فالنمو اجلسم
 . ويسمى ذلك بالفروق الفردية بني الطالبى,العمر الزمن

ستو رضورة تقديم خربات تربوية متنوعة املى ويستوجب ذلك من املنهج الدراس
طرق التدريس واألنشطة والوسائل وتكنولوجيا التعلـيم  للطالب, وكذلك التنوع ىف

وأساليب التقويم بحيـث تناسـب الفـروق الفرديـة بـني املتعلمـني, كـذلك التوجيـه 
 ضوء قدراهتم واستعداداهتم للطالب وذلك ىفى واملهنى الدراس
 : النمو يؤد إىل النضج والتعلم−٧

إىل  النضج إال من خالل النمـو الكامـل, فعمليـة النمـو تـؤدال يصل املتعلم إىل 
عىل سـبيل املثـال الالزمـان لعمليـة الـتعلم, فالنـضج رشط  والعقىلى النضج اجلسم

مراعـاة تقـديم ى من رشوط الـتعلم, ويـستوجب ذلـك مـن املـنهج الدراسـى أساس
مرحلـة  ب ىفاخلربات املناسبة ملراحل نمو الطالب, كتقديم املفاهيم املحسوسة للطـال

 .مرحلة التعليم الثانو وتقديم املفاهيم املجردة للطالب ىفى التعليم االبتدائ
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 : ثم يتجه للتخصصيا النمو يبدأ كل−٨
 ثم تتجه إىل يا وغريها كل…ى والنفسى واالجتامعى تبدأ مجيع مظاهر النمو اجلسم

م مجيع عضالت اجلسم, التخصص, فتعلم قيادة السيارة عىل سبيل املثال تبدأ باستخدا
 ءىت الرضورية, كام يدرك الفرد الـشالنهاية عىل استخدام العضال ثم يقترص األمر ىف

 .البداية ثم تظهر أجزاؤه فيام بعد  ىفياكل
املرحلـة االبتدائيـة  رضورة أن تكون املنـاهج ىفى ذلك من املنهج الدراس ويقتىض

ملرحلــة الثانويــة, وتبــدأ دراســة ا تكامليــة ثــم تتجــه للتخــصص الــدقيق فــيام بعــد ىف
املوضوعات بإعطاء فكرة عامة عن املوضوع ثم التطرق للتفاصـيل, ويمكـن للمعلـم 

التدريس, حيث ينتقل املعلم من العام إىل  تنفيذ ذلك باستخدام الطريقة االستنباطية ىف
أ بدراسـة اخلاص من القاعدة إىل األمثلة أو من املفهوم إىل األمثلة, فمعلم اجلغرافيا يبد

. .قارة معينة ثم يطبق ذلك عىل دولة من ذات القـارة خصائص املناخ أو التضاريس ىف
 .كمثال

 ثـم يطبـق ذلـك عـىل ًومعلم األحياء يبدأ بدراسة اخلصائص العامة للثدييات مثال
 . وهكذا…خصائص أحد احليوانات الثديية 

 "راجيلوث"ـوسعية لويمكن تنظيم حمتو املنهج من العام للخاص مثل النظرية الت
ينظم فيها حمتو املنهج بني األفكار العامة إىل األمثلة املحـسوسة, حيـث يقـدم ى والت

 ذلـك عـرض تفـصيىل مقدمة شاملة تتضمن األفكار الرئيسة العامة للموضوع, ويـىل
 .ملحتويات املقدمة عىل عدة مراحل والربط بني هذه املراحل

 :املنهج وحاجات الطالب  −ب 
ى أو النفـسى  أو االضطراب اجلسمبالنقص حالة من الشعور Need يقصد باحلاجة

الفرد مما ينتج عنه أمل أو ضيق أو اختالل التوازن, مما يدفع الفرد إىل إشـباع هـذا  تعرت
وتتنوع حاجات اإلنسان ,النقص وإزالة هذا االضطراب الستعادة التوازن مرة أخر 

 :وفق العوامل الناجتة عنها إىل
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 :ولية أو البيولوجية احلاجة األ−
احلاجات الناجتة عن عوامل تتفاعـل داخـل جـسم اإلنـسان ويطلـق عليهـا ى وه

حاجات أساسية حيتاج إليها اإلنسان ليامرس حياته بـصورة ى  وه,العوامل البيولوجية
 . وغريها… احلاجة إىل الغذاء والرشاب والتنفس واإلخراج واجلنس :طبيعة مثل

 :ملكتسبة احلاجات الثانوية أو ا−
حاجـات ى احلاجات الناجتة عن عوامل خارجية مرتبطة بثقافة املجتمع, وهـى وه

احلاجـة إىل : احليـاة بـصورة طبيعيـة مثـل رضورية لإلنسان ليتمكن من تأدية دوره ىف
 واحلاجة إىل احلب والعطف ى,األمن واحلاجة إىل االنتامء واحلاجة إىل التقدير االجتامع

 . وغريها…
 دائم بني احلاجات البيولوجية واحلاجـات املكتـسبة بحيـث يـصعب وهناك تفاعل

فصل التأثري املتبادل بينهام, فاحلاجة هلا جانبان متكامالن أحدمها يرتبط بالفرد واآلخـر 
يعيش فيه, فعندما يشعر اإلنسان باجلوع فإنه يقوم بسلوك معـني  يرتبط باملجتمع الذ

آداب ى ه عند تنـاول الطعـام فإنـه يراعـ ولكن)ىجانب بيولوج(للحصول عىل الغذاء 
 ).ىجانب اجتامع(تتمشى مع عادات وتقاليد املجتمع ى تناول الطعام الت

سـلم  ويمكن ترتيب احلاجات حـسب درجـة قوهتـا ومـد أمهيتهـا لإلنـسان ىف
احلاجـة إىل الطعـام : حالة شعور الفرد بتعارض حاجتني أو أكثر مثلى األولويات, فف

اإلبقـاء عـىل   ألمهيتها ىفًفإن احلاجة إىل الطعام تشبع أوالى اع اجلنسواحلاجة إىل اإلشب
حالة تعارض حاجتني إحـدامها بيولوجيـة وأخرامهـا ثانويـة فـإن احلاجـة  احلياة, وىف

ع بْشُتـَفى  مثل احلاجـة إىل اإلخـراج واحلاجـة إىل التقـدير االجتامعـًاألولية تشبع أوال
 .ًاحلاجة إىل اإلخراج أوال

شارة إىل أنه ينتج عن عدم إشباع احلاجات البيولوجية أو املكتسبة بعـض وجتدر اإل
األمراض واالنحرافات السلوكية, فيصاب اإلنسان بأمراض سوء التغذية نتيجة عـدم 
إشــباع احلاجــة إىل الغــذاء, كــام قــد حتــدث بعــض حــاالت مــن الــرسقة والعدوانيــة 

 .االنتامءوالالمباالة من الطالب املحرومني من احلب والعطف و
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 :نحو مراعاة حاجات الطالبى دور املنهج الدراس
إشباع بعض احلاجات البيولوجية للطالب مثل احلاجة إىل الطعـام والـرشاب  −١

بصورة جتعلهم يكتسبون بعض املهارات املرتبطة بإشباع هذه احلاجة كمهارات إعـداد 
اب تناول الطعام الطعام, ويكتسبون بعض العادات املفيدة عند إشباع هذه احلاجة كآد

 .يقرها الدين واملجتمعى الت
إشباع بعض احلاجات املكتسبة كاحلاجة إىل االنتامء واحلب والعطف, وذلـك  −٢

ــة, واملعــسكرات  باشــرتاك الطــالب ىف ــأعامل مــشرتكة كاجلمعيــات العلمي ــام ب القي
 . وغريها…والرحالت والكشافة 

ت وميـول الطـالب اهتمت بمراعاة حاجاى تطبيق بعض تنظيامت املناهج الت −٣
طالب واملجتمع مثل املنهج مثل منهج النشاط, واحلاجات واملشكالت املشرتكة بني ال

املحور. 

إىل اكتـساب  توفري املواقف املناسبة إلشباع بعـض احلاجـات بـصورة تـؤد −٤
 إشـباع :مثـل: الفرد لبعض امليول النافعة من خالل تفاعله مع البيئة إلشـباع حاجاتـه

إىل تنمية امليول املرتبطة باملحافظة عىل املوارد البيئية,  اء والرشاب يؤداحلاجة إىل الغذ
 .إطعام الفقراء واملحتاجني للمسامهة ىف وتنمية امليول املرتبطة بالعمل اخلري

 :املنهج وميول الطالب  −ج 
 نحو شىء ما أو يدفعه  شعور يدفع الفرد إىل االهتامم واالنتباهInterestيقصد بامليل 

رتيـاح, فحـني خيتـار الطالـب  باالاً من األشياء ويكون ذلك مصحوبيل شىءإىل تفض
 إن هلـذا : ويفضله عن األنشطة املدرسية األخر, ويرتاح إىل ذلـك نقـولا معينًاًنشاط

 . نحو هذا النشاطًالطالب ميال
يمكـن تنميتهـا لـد الطـالب مـن خـالل املنـاهج ى ومن أمثلة امليول العلمية الت

 :املدرسية
 .ل نحو ممارسة األنشطة الرياضيةاملي -
 .امليل إىل تربية الكائنات احلية كاألسامك والطيور -
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 .امليل إىل زراعة بعض النباتات -

 .امليل إىل تصوير بعض الظواهر الطبيعية -

 .امليل إىل عمل نامذج لبعض األجهزة العلمية -

 .العلوم باملدرسة ناد امليل إىل االشرتاك ىف -

 .أحد جماالت املعرفة مية ىفامليل إىل القراءة العل -
ركـزت عـىل ميـول ى ولقد ظهر منهج النشاط كأحد تنظيامت املناهج املدرسية التـ

الطالب, حيث يقوم الطالب باختيار بعض املرشوعات وتنفيذها وممارسـة األنـشطة 
 وغريهـا, …الالزمة لذلك, مما يكسبهم بعـض املعلومـات واملهـارات واالجتاهـات 

 الرتبية بعدم الرتكيز عىل ميـول الطـالب كمنطلـق لألنـشطة ولكن ناد بعض رجال
 :لألسباب التالية

 .الرتكيز عىل ميول الطالب إىل إمهال حاجات املجتمع يؤد -
 .ياقد تدور امليول حول موضوعات ال قيمة هلا تربو -

 .قد ال تتناسب ميول الطالب مع قدراهتم واستعداداهتم -

 .اج إىل أشخاص مدربنيحتديد ميول الطالب عملية صعبة وحتت -
 :نحو مراعاة ميول الطالبى دور املنهج الدراس

تكوين جمموعة مـن العـادات واالجتاهـات املفيـدة,  استثامر ميول الطالب ىف −١
تكوين عادات مفيدة كالنظام والنظافة وااللتـزام  فيمكن استثامر امليل نحو الرياضة ىف

 . وغريها…ام الرؤساء بمواعيد التدريب والتعاون مع أعضاء الفريق واحرت
ربط ميول الطـالب بقـدراهتم واسـتعداداهتم حتـى تتـاح الفرصـة لتحقيـق  −٢

 .األهداف الرتبوية املرغوبة

تنمية القدرة عىل االبتكار واكتساب بعض املهـارات  استثامر ميول الطالب ىف −٣
م, مثـل املفيدة من خالل توفري املواقف املناسبة ملامرسة الطالب لألنشطة املناسبة مليوهل

اكتـساب مهـارات عمليـة مرتبطـة  استثامر ميل الطالب نحو عمل بعـض الـنامذج ىف
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 بكيفية تصميم النموذج وإنتاجه لبعض األجهزة العلمية, وامليـول نحـو االشـرتاك ىف
إكساب الطـالب بعـض املهـارات واالبتكـار املـرتبط  العلوم يمكن استثامره ىف ناد

 . وغريها…نرتنت وتشغيل بعض األجهزة العلمية بالقراءة العلمية والتعامل مع اإل

تتناسـب وميـول ى تقديم اخلربات الرتبوية واألنشطة املدرسـية املتنوعـة التـ −٤
الطالب املختلفة, كاالسـتعانة بالكتيبـات املـصاحبة حيـث يتنـاول كـل كتـاب أحـد 

  مما يعمل عىل إثراء املعلومات لد الطـالب, واملـسامهةى,موضوعات املنهج الدراس
 .املستقبل حتديد ميوهلم الدراسية ىف ىف

 :املنهج واجتاهات الطالب −د
 بـالقبول أو الـرفض يا شـعور الفـرد العـام والثابـت نـسبAttitudeيقصد باالجتـاه 

 أو موضوع أو قضية أو القرتاب أو االبتعاد عن شخص أو شىءباملحاباة أو املجافاة با
لسلوك للفرد, وير البعض أن االجتاه فكرة معينة, وتعد االجتاهات من أهم حمركات ا

املواقـف جتـاه األحـداث أو  جيعل الشخص يترصف بـصورة معينـة ىفى استعداد ذهن
األشخاص أو القضايا املختلفة, وقد تكون االجتاهات موجبة أو سالبة أو حمايدة ومـن 

 :أمثلة االجتاهات
 .االجتاه نحو املحافظة عىل اجلسم من األمراض -
 .ومة بعض األمراض املتوطنةاالجتاه نحو مقا -
 .االجتاه نحو ترشيد استخدام املياه -
 .االجتاه نحو املحافظة عىل البيئة من التلوث -
 .القياس االجتاه نحو الدقة ىف -
 .االجتاه نحو األمانة العلمية عند إجراء البحوث العلمية -
 .االجتاه نحو مقاومة اخلرافات املرتبطة بالتشاؤم من بعض احليوانات -

 واضحة اً نتيجة مرورهم بخربات سابقة ترتك آثاراألفراد االجتاهات لد وتتكون
تكـوين  تـؤثر ىفى نفوسهم بخصوص موضوع معني, وهنـاك بعـض العوامـل التـ ىف

 :االجتاهات لد األفراد أمهها
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 .نفوس الناس وتغيري سلوكهم العقيدة الدينية ملا للدين من أثر عميق ىف -
 .املجتمع العادات والتقاليد السائدة ىف -
 .املواقف احلياتية يمر هبا األفراد ىفى اخلربات املكتسبة الت -
 .االختالط باألقران -
 .وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية -
 .املجتمع القدوة للرواد والبارزين ىف -

 :تنمية االجتاهات لد الطالب ىفى دور املنهج الدراس
لعقيـدة والعـادات والتقاليـد الـسليمة تنمية االجتاهات اإلجيابية املستقاة من ا −١

الدقة ـ املوضـوعية ـ العقالنيـة ـ األمانـة العلميـة ـ التواضـع : للمجتمع مثل
 .ـ املحافظة عىل اجلسم من األمراض ـ مقاومة األمراض املتوطنةى العلم

اخلرافـات املرتبطـة بالتـشاؤم مـن : مقاومة االجتاهات السلبية والضارة مثـل −٢
 . وغريها…بوم والغراب بعض احليوانات كال

: تنمية االجتاهات الالزمة للمحافظة عىل البيئة وصيانة مواردها الطبيعية مثـل −٣
ترشيد استخدام الطاقة ـ ترشـيد اسـتخدام امليـاه ـ املحافظـة عـىل البيئـة مـن 

 . وهكذا…ى التلوث ـ املحافظة عىل التوازن البيئ

 :االجتاهات املناسـبة مثـلتوفري اخلربات واملواقف املناسبة إلكساب الطالب  −٤
تكوين خلفية علمية عميقـة حـول القـضية املـراد إكـساب الطـالب االجتـاه 

إىل تعـديل سـلوك  مع هذه املعلومات حتى تؤدى نحوها, والشحن العاطف
 للطالب نحو الوقاية من اًن املعلم اجتاهِّكوُيى الطالب نحو هذه القضايا, فلك

 من تـوفري معلومـات كافيـة للطـالب عـن اإلصابة بديدان البلهارسيا فال بد
ديدان البلهارسيا وكيفية اإلصـابة واملـضاعفات الناجتـة عـن ذلـك, وكيفيـة 
ى الوقاية منها, ولكن ال بد أن يصاحب تقديم هذه املعلومـات شـحن عـاطف

وذلك باستخدام الوسائل التعليمية املناسبة كـاألفالم املتحركـة واملـصورات 
  . وغريها…
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 JאאאאאאW 
اسـتطاعة الفـرد القيـام ى فالقدرة ه. توجد فروق واضحة بني القدرة واالستعداد

الوقت الراهن دون احلاجة إىل تدريب كالقدرة عىل قيـادة الـسيارة أو  بأداء عمل ما ىف
 .القدرة عىل تشغيل جهاز الكمبيوتر

سهولة ورسعـة للوصـول  م ىفْولكن االستعداد يعنى قدرة الفرد الكامنة عىل التعل
 .أداء عمل ما ولكن بعد املرور بالتدريب الالزم  من املهارة ىفٍإىل مستو عال

وتلجأ بعض املؤسسات التعليمية إىل تطبيـق بعـض االختبـارات واملقـاييس عـىل 
 .الطالب املتقدمني للدراسة هبا, وذلك لتحديد مد استعدادهم وقابليتهم للتعلم هبا

Kאאאאאאאאא 
 :حيـاهتم مثـل القـدرة عـىل الرتكيز عىل بعض القـدرات املفيـدة للطـالب ىف −١

 . وغريها…التفكري, الفهم, مجع املعلومات وحتليلها, االستنتاج, التعبري, الرتكيز 
ربط ميول الطـالب بقـدراهتم واسـتعدادهتم حتـى يـسهل حتقيـق األهـداف  −٢

لديه ميـل إىل دراسـة الطـريان ال بـد مـن  املرتبطة هبذه امليول, فالطالب الذاملرغوبة 
 .التأكد من قدرته عىل حتمل تغيريات الضغط اجلو

اختيـار  نظـام الـساعات املعتمـدة ىف إتاحة الفرصة أمـام الطـالب وذلـك ىف −٣
وفـق قـدراهتم ى الفـصل الدراسـ سـيقومون بدراسـتها ىفى وحتديد عـدد املـواد التـ

 .داداهتمواستع
אWאאW 

تتعلـق بطبيعـة املـادة ى تلك األسس التـى يقصد باألسس املعرفية للمنهج الدراس
الدراسية ومصادرها ومستجداهتا, وعالقتها بمجاالت املعرفـة األخـر, وتطبيقـات 

اهـات, التعليم والتعلم فيها, والعالقة العضوية بني املعرفـة واملهـارات والقـيم واالجت
 .طبيعة املادة الدراسية, وبنية املعرفة وسوف نتناول فيام يىل

 J  אאאW 
متيـزه عـن غـريه مـن ى  ألن لكل فرع من فروع املعرفة طبيعته اخلاصة به والتـاًنظر
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فروع املعرفة األخر, لذلك جيب أن يعكس املنهج طبيعة املادة الدراسية, حيث تـؤثر 
وتنظيم خرباته التعليميـة, وأسـاليب ى راسية عىل حمتو املنهج الدراسطبيعة املادة الد

 .التعليم والتعلم املناسبة هلا, وكذلك أساليب التقويم املالئمة هلذه املادة
 :فعىل سبيل املثال

 :تتميز طبيعة مادة العلوم بام يىل
 :تتكون بنية العلوم من ثالثة جوانب −١

بام يتضمن من حقائق ومفاهيم وقـوانني : لعلمل  املعرىف هو اجلانب: األول اجلانب
 .الكون تتعلق بالظواهر الطبيعية واحلياتية ىفى ومبادئ ونظريات علمية والت

ى  فهـو طـرق العلـم وعملياتـه, ويتـضمن األسـاليب العلميـة التـ:اجلانب الثانى
وأسـاليب ى يستخدمها العلـامء لدراسـة الظـواهر الطبيعيـة بواسـطة التفكـري العلمـ

 وهناك جمموعة من العمليات واملهارات ى,قراء واالستنباط واالستدالل التجريباالست
املالحظـة : أمههـاى يامرسـها العلـامء أثنـاء اسـتخدامهم للتفكـري العلمـى العقلية التـ

والتصنيف واالسـتنتاج والقيـاس واالتـصال وفـرض الفـروض وضـبط املتغـريات 
 .والتجريب ـ وتفسري النتائج

ى متثل املعايري والـضوابط والقـيم التـى و االجتاهات العلمية الت فه:اجلانب الثالث
كالدقـة العلميـة ـ املوضـوعية ـ سـعة األفـق ـ العقالنيـة ـ حـب : حتكم سلوك العلامء

 .ىاالستطالع ـ التواضع العلم

ى يتضح من البند السابق أن حمتو العلوم يتميز بوجـود بعـض األشـياء التـ −٢
واملعادالت والرسوم والرموز والتجارب العلمية   العلمية املفاهيم:متيزه عن غريه مثل

واألسامء الالتينية للنباتات واحليوانات واألنشطة العلمية, واملـسائل كتطبيقـات عـىل 
 .جماالت احلياة القوانني الواردة به, والتطبيقات العلمية للمفاهيم والقوانني ىف

علـم قابلـة للتعـديل حقـائق ال: تتميز العلوم بمجموعة من اخلصائص أمههـا −٣
 الشمولية والتعمـيم, الدقـة ى,عاملى البناء, العلم منشط إنسانى والتغيري, العلم تراكم

واستخدام األجهزة العلميـة, التكامليـة, العالقـة الوثيقـة بـني العلـم والتكنولوجيـا 
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جمـاالت احليـاة  واملجتمع والبيئة, وذلك من خالل اإلفادة من التطبيقـات العلميـة ىف
 .يواجهها املجتمعى حل املشكالت الت تلفة, وإسهامات العلم ىفاملخ

: ينطلق العلامء عند دراسة الظواهر الطبيعية من جمموعة مـن املـسلامت أمههـا −٤
 ومتـايز املوجـودات ,قابلية الظـواهر الطبيعيـة للفهـم والبحـث والتفـسري, والـسببية

 .والكائنات ولكن مع وحدة النظام

 وصف وتفسري الظواهر الطبيعية املحيطة باإلنـسان إىل) العلوم(هيدف العلم  −٥
 .هذه الظواهر , وكيفية الضبط والتحكم ىفًوالتنبؤ بحدوثها مستقبال

وغريمهـا . .ترتبط العلوم بمجاالت املعرفة األخر كاجلغرافيا والرياضـيات −٦
 .تربط بني العلوم وفروع املعرفة األخرى حيث نتجت بعض العلوم البيئية الت

 :يز طبيعة مادة الرياضيات بام يىلولكن تتم
األنظمة الرياضية عىل ى الرياضيات مادة وطريقة, فالرياضيات مادة حيث تبن −١

املصطلحات غري املعرفة واملعرفة والبدهييات أو املسلامت والنظريات, ولكنهـا طريقـة 
قة  رسعة البدهية وسعة اخليال وداً مستخدم,للبحث تعتمد عىل املنطق والتفكري العقىل

 والربهـان غـري ,املالحظة, ومن طرق الربهنة الرياضية, الربهان باالستنتاج الريـاىض
 .املبارش والربهان بالتناقض

 :تتميز الرياضيات بمجموعة من اخلصائص أمهها −٢

 .هتتم الرياضيات بالدراسة املنطقية للشكل والتنظيم والكم -
 عن حلول رياضـية البحث  باالجتاه نحو التجريد, أاًهتتم الرياضيات حديث -

تبحـث عـن ى للمشكالت الرياضية, باإلضافة إىل االهتامم بالرياضيات التطبيقيـة التـ
 . وغريها…جماالت احلياة كالزراعة والصناعة واالقتصاد  حلول ملشكالت عملية ىف

الرياضيات لغة العلوم, حيث متثل املعلومات برموز معرفة بدقـة ممـا يـساعد  -
 .ملعلوماتعىل اكتساب وتبادل هذه ا

واملتعـة العقليـة, فعـن طريقهـا  الرياضيات فن فيه االنتظام والتـآلف الـذاتى -
 .الطبيعة بوضوح نستطيع رؤية االنتظام والتناسق والتشابه ىف
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 :متيـزه عـن غـريه مثـلى يتميز حمتو الرياضيات بوجود بعض األشـياء التـ −٣
 والرسـوم اهلندسـية القوانني والنظريـات والقواعـد الرياضـية, واملعـادالت اجلربيـة
ــة واجلــداول, واســتخدام األجهــزة الرياضــية  اآلالت احلاســبة ـ (والرســوم البياني

, و املـسائل الرياضـية والتطبيقـات )واملفاهيم والرموز والصيغ الرياضية). الكمبيوتر
 .جماالت احلياة املختلفة العلمية للمفاهيم والقوانني والنظريات الرياضية ىف

 :مادة الدراسات االجتامعية بام يىلكذلك متيز طبيعة 

الدراسات االجتامعية مادة وطريقة, فالبنيـة املعرفيـة للدراسـات االجتامعيـة  −١
تتضمن املفاهيم والتعميامت والقضايا االجتامعية والقيم املشتقة من العلوم االجتامعية 

 .وطريقة للبحث والتفكري لدراسة املشكالت االجتامعية
 :امعية بمجموعة من اخلصائص أمههاتتميز الدراسات االجت −٢

عالقـات متنوعـة ى هتتم الدراسات االجتامعية بطبيعة العالقات البرشية وهـ -
عالقات ترتبط باملكان والزمان وتطور احلياة داخل املجتمـع ى ومتداخلة ومتطورة فه

 .وعالقات األفراد بمجتمعهم وتطور النظم االجتامعية
 بـالعلوم االجتامعيـة حيـث تعـد اً وثيقـاًترتبط الدراسات االجتامعية ارتباطـ -

 .املهم للدراسات االجتامعية العلوم االجتامعية بمثابة األساس املعرىف

املنــاهج الدراســية بتنميــة املواطنــة الفعالــة  هتــتم الدراســات االجتامعيــة ىف -
 .احلياة اليومية ودراسة املشكالت البيئية واملشاركة االجتامعية الداعمة للطالب ىف

بط الدراسات االجتامعية بمجاالت املعرفـة األخـر كـالفنون والعلـوم  ترت -
والرياضيات والرتبية الدينية واللغة, مما أد إىل ظهـور بعـض فـروع املعرفـة البينيـة, 

 .ن دراسة أية مشكلة اجتامعية يتطلب تداخل فروع املعرفة املتعددةإحيث 

وعات أو وحـدات صورة موض يمكن تنظيم حمتو الدراسات االجتامعية ىف -
 .ةو مرشوعات ومفاهيم وتعميامت رئيسأو مشكالت أ

يـزه عـن غـريه ُمتى متيز حمتو الدراسات االجتامعية بوجود بعض األشياء الت −٣
 املفاهيم والنظريـات االجتامعيـة واخلـرائط واألشـكال التوضـيحية واجلـداول :مثل
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 للمفـاهيم االجتامعيـة ىفوالرسوم البيانية واألنشطة االجتامعية والتطبيقـات العلميـة 
 .جماالت احلياة املختلفة

 J  אW 
 تنظيم هذه املعارف ىف  لتزايد املعرفة بصورة مستمرة فكان ال بد من التفكري ىفاًنظر

 : جماالت رئيسة, ولقد توصل الباحثون إىل منظورين لبنية املعرفة مها
مـواد دراسـية,   جمـاالت دراسـية أ وتصنف املعرفـة فيـه إىل:املنظور األول −١

 يتضمن حمتواها ًفامدة العلوم مثال: البحث ولكل مادة دراسية حمتو وطريقة خاصة ىف
وغريها, وطريقة البحـث . … التوازن , التنوع, الطاقة, كاملادة:بعض املفاهيم الرئيسة

سـات العلوم تركز عىل التجارب املعمليـة, وهـذا خيتلـف عـن حمتـو مـادة الدرا ىف
 .املواد الدراسية األخر  وهكذا ىف…االجتامعية وطريقة البحث فيها 

صورة مواد دراسية حيث قـسمت  مدارسنا عىل تقديم املعرفة ىف ويعتمد التعليم ىف
 :املواد الدراسية إىل املجاالت التالية

 .وغريمها)  الفنون,اللغات (:العلوم اإلنسانية -
تاريخ, االقتصاد, علم النفس, الفلسفة وعلـم اجلغرافيا, ال (:العلوم االجتامعية -

 ).االجتامع

 ).األحياء, الفيزياء, الكيمياء, اجليولوجيا, الفلك (:العلوم الطبيعية -

 ).اجلرب, اهلندسة, احلساب, اإلحصاء (:الرياضيات -

 وتصنف املعرفة فيه إىل مستويات متعددة وذلك وفق التجريد, :ىاملنظور الثان −٢
 . احلقائق, املفاهيم والتعميامت:حيث تقسم املعرفة إىل

 :مستو احلقائق* 
تثبت صحتها, ويمكـن مالحظتهـا والتحقـق مـن ى وهو املالحظات واألشياء الت

عىل عدد ال حـرص لـه مـن  جمال معرىف البنية املعرفية أل صحتها مرة أخر, وحتتو
 : ة احلقائق ومن أمثل,احلقائق, حيث متثل احلقائق الوحدات البنائية للهرم املعرىف
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 .بواسطة اخلياشيمى تنفس سمكة البلط -
 . درجة١٨٠جمموع زوايا املثلث  -

 .مرص والسودان أراىض هنر النيل ىف جير -
ويمكن التوصل إىل احلقائق باملالحظة املبـارشة وغـري املبـارشة كاسـتخدام بعـض 

 .املالحظة األجهزة ىف
 :مستو املفاهيم* 

لة لفظية وجيمع السامت املشرتكة بني جمموعة تطلق املفاهيم عىل كل مصطلح له دال
 بني جمموعة من احلقـائق ىفى من الظواهر أو األشياء أو املواقف, ويربط املفهوم العلم

 :صورة أعم وأشمل, وتتميز املفاهيم ببعض اخلصائص أمهها
يتكون املفهوم من اسم املفهوم مثل كلمة الطيور, والداللة اللفظيـة للمفهـوم  -

 .جسمها ريشى الطيور حيوانات يغطف) التعريف(
 توجـد ىفى لكل مفهوم جمموعة من اخلصائص احلرجة واملميزة للمفهوم والت -

 .الطيور مجيع أمثلة املفهوم, كوجود الريش كصفة مهمة ىف

تنطبـق عـىل املفهـوم وعـدد مـن ى لكل مفهوم جمموعة من األمثلة املوجبة الت -
 .ومال تنطبق عىل املفهى األمثلة السالبة الت

 كلام زادت خربة الفـرد, وزادت مـستوياته اً واتساعاًينمو املفهوم ويزداد عمق -
 .املعرفية

 . الطاقة, املثلث, احلرية, التضاريسى, الكثافة, البناء الضوئ:ومن أمثلة املفاهيم
 اًمتثـل خيوطـى ختطيط املناهج الدراسية وتنظيم حمتواهـا فهـ وللمفاهيم أمهيتها ىف

 . للتغيري وأقل عرضةاًالعام للمنهج, ألهنا أكثر ثباتالنسيج  أساسية ىف
 :مستو التعميامت* 

يــربط التــصميم بــني أكثــر مــن مفهــوم وتــشمل التــصميامت املبــادئ والقــوانني 
 .والنظريات
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  عبارة لفظية هلا صفة الشمول وتربط بني جمموعـة مـن املفـاهيم ىف:ىواملبدأ العلم
  :صورة كيفية مثل

 .رارةتتمدد املعادن باحل -
 .مصدر الطاقات عىل سطح األرضى الشمس ه -
 .املبتدأ واخلرب مرفوعان -

صورة  لفظية تربط بني جمموعة من املفاهيم ولكن ىف  فهو عبارة:ىأما القانون العلم
 شـدة ÷فـرق اجلهـد  = املقاومـة الكهربيـة    ,    احلجـم÷الكتلة = مثل الكثافة : كمية
 .التيار

 جمموعة من التصورات الذهنية الفرضـية, تتكامـل ىفى ه= ولكن النظرية العلمية 
نظام معني بحيث توضح العالقة بني جمموعة من احلقائق واملفاهيم واملبادئ والقوانني 

 .تفسري بعض الظواهر الطبيعية وتستخدم ىف
 . النظرية احلركية ىف الغازات−: مثل
 . النظرية املوجية ىف الضوء−

املعلومـات, ولـذلك يمكـن ) قـوانني والنظريـاتاملبادئ وال(وختترص التعميامت 
 .اإلفادة منها عند بناء املناهج الدراسية

אW 
 ىف) بنيـة املعرفـة(ير الكثري من الرتبويني رضورة الرتكيز عىل أساسـيات املعرفـة 

  للكم اهلائل من املعلومات النامجةاً من تدريس جمموعة من احلقائق, نظرًالتدريس بدال
 :"برونر" ومن أبرز الذين نادوا بذلك ى;جماالت البحث العلم عن التقدم ىف

 :وتتضمن البنية املعرفية للامدة الدراسية
 .ةاملفاهيم الرئيس -
 .املبادئ األساسية أو التعميامت -
خمتلــف املــواد الدراســية حتــى يتوصــل الطــالب إىل املعرفــة  طـرق البحــث ىف -

 .بأنفسهم



 
 

 − ٧٧−

الب ألساسيات املعرفة يـساعدهم عـىل فهـم أعمـق ويعتقد برونر أن تعلم الط -
خـر, كـام يـساعدهم موقـف آ للامدة العلمية, ويمكنهم من نقـل أثـر الـتعلم ىف

 .املواد الدراسية إىل الوصول إىل املعرفة بأنفسهم استخدام عملية البحث ىف
אאאאאאW 

بنـاء املـنهج, جيـب مراعـاة جمموعـة مـن  تكـون األسـس املعرفيـة فاعلـة ىفى لك
 :االعتبارات عند بناء املناهج الدراسية أمهها

عمليـة  حمتـو املـنهج, وكـذلك ىف الرتكيز عىل أساسيات البنيـة املعرفيـة ىف −١
 .التدريس للطالب داخل قاعات الدراسة

 .عند تدريس املواد املختلفةى تدريب الطالب عىل مهارات البحث العلم −٢

أهدافــه وحمتــواه  يعــة املــادة الدراســية, بحيــث يعكــس املــنهج ىفمراعــاة طب −٣
 .وأساليب تدريسه وأساليب تقويمه طبيعة املادة الدراسية

الرتكيز عىل طبيعة االرتباط بني املادة الدراسية وفروع املعرفـة األخـر عنـد  −٤
 .بناء املنهج

مجيع جمـاالت  التأكيد عىل التطبيقات العلمية ملفاهيم املادة الدراسية وذلك ىف −٥
 .احلياة



 
 

 − ٧٨−
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 :أمام العبارات اخلطأ) ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √(ضع عالمة : ًأوال
 .يطلق عىل أسس بناء املناهج املرتبطة بطبيعة املادة العلمية األسس املعرفية −١
 . للفلسفة التقليديةاًللامدة الدراسية مصاحبى ظهر التنظيم املنطق −٢
 . للفلسفة التقدميةاًهر تنظيم منهج املواد الدراسية املنفصلة مصاحبظ −٣
 .ظل الفلسفة التقدمية املصدر األول للمعرفة ىفى أصبح الكتاب املدرس −٤
ضـوء  اهتمت املنـاهج الدراسـية بمراعـاة الفـروق الفرديـة بـني الطـالب ىف −٥

 .الفلسفة التقليدية
 .ظل الفلسفة اإلسالمية تعلم ىفشخصية امل اهتمت املناهج الدراسية بالتكامل ىف −٦
 . للفلسفة التقليديةاًظهر تنظيم منهج النشاط مصاحب −٧
 .تعددت مصادر التعلم نتيجة لتأثري الفلسفة التقدمية عىل املناهج الدراسية −٨
 .ظل الفلسفة التقدمية اقترص التدريس عىل استخدام طريقة اإللقاء ىف −٩
 .يةضوء الفلسفة التقليد تعددت أدوات املعلم ىف−١٠
 .ظل الفلسفة التقدمية اهتمت املناهج الدراسية بالقيم واملبادئ الروحية ىف−١١
 .ضوء الفلسفة اإلسالمية تعددت طرق التدريس املستخدمة ىف−١٢
 .تطور مفهوم املنهج نتيجة لتطور مفهوم الثقافة−١٣
 .مراحل التعليم العام تتناول املناهج الدراسية عموميات الثقافة ىف−١٤
 .التعليم اإلعداد راسية خصوصيات الثقافة ىف الداملناهجتتناول −١٥
 .تربز التطبيقات العلمية للمفاهيم التفاعل بني العنارص املادية واملعنوية للثقافة −١٦
 .املناهج الدراسية قبل اخلربات املحسوسة تقدم اخلربات املجردة ىف−١٧
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 .يساعد تنوع اخلربات الرتبوية عىل مراعاة الفروق الفردية بني الطالب−١٨
 .ىالتعليم االبتدائ املفاهيم املجردة للطالب ىفتقدم −١٩
 .يمكن تنمية مفهوم االنتامء لد الطالب من خالل قيامهم باألعامل املشرتكة −٢٠
 .استخدام األفالم املتحركة إىل تنمية االجتاهات املرغوبة لد الطالب يؤد −٢١
 .ظل الفلسفة التقليدية تناول التقويم اجلوانب املعرفية واملهارية ىف−٢٢
 .العلوم االخرتاعات احلديثة اير مناهجنا الدراسية ىفتس−٢٣
 .يمكن تنمية املهارات العملية لد الطالب باستخدام أساليب التعلم النشط−٢٤
فيام يىل جمموعة من األسـئلة يـىل كـل سـؤال أربـع إجابـات, اخـرت اإلجابـة : اًثاني

 :أمامها) √(الصحيحة بوضع عالمة 
 :ة الدراسية عند بناء املناهج إىل األسستشري األسس املرتبطة بطبيعة املاد −١

 االجتامعية  −ب  الفلسفية  −أ 
 املعرفية  −د  النفسية  −ج 

 :تسمى األسس املرتبطة بخصائص املتعلم باألسس −٢
 االجتامعية  −ب  الفلسفية  −أ 
 املعرفية  −د  النفسية  −ج 

 : للفلسفةاً ظهر تنظيم منهج املواد الدراسية املنفصلة مصاحب−٣
 التقدمية  −ب  التقليدية   −أ 
 يةالتكامل  −د  النفعية  −ج 

 :ى األسس املرتبطة بثقافة املجتمع باألسسَّسمُ ت−٤
 االجتامعية  −ب  الفلسفية  −أ 
 املعرفية  −د  النفسية  −ج 

ظـل   اهتمت املناهج الدراسـية بالتفاعـل بـني عقـل وجـسم وروح املـتعلم ىف−٥
 :الفلسفة
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 التقدمية  −ب  التقليدية  −أ 
 النفعية  −د  اإلسالمية  −ج 

 :ظل الفلسفة تعددت مصادر التعلم ىف−٦
 تقدميةال  −ب  التقليدية   −أ 
  ج,ب ما ذكر ىف  −د  اإلسالمية  −ج 

 :ظل الفلسفة اقترص التدريس عىل طريقة اإللقاء ىف−٧
 التقدمية  −ب  التقليدية   −أ 
 اإلسالمية  −د  النفعية  −ج 

 ظل الفلسفة تنظيم اخلربات ىف ىف أخذت املناهج الدراسية باملدخل التكامىل−٨
 النفعية  −ب  التقليدية  −أ 
 اإلسالمية  −د  املاركسية  −ج 

 تالية مناسبة لتدريس املفاهيم املجردة للطالب?مراحل التعليم ال أ−٩
 املرحلة االبتدائية  −ب  رياض األطفال  −أ 
  ب,أ ما ذكر ىف  −د  املرحلة الثانوية  −ج 

 : للفلسفةاًظهر تنظيم منهج النشاط مصاحب−١٠
 التقدمية  −ب  التقليدية  −أ 
 املثالية  −د  القديمة  −ج 

 :املرحلة املناهج الدراسية ىف يتم تناول عموميات الثقافة ىف −١١
 اإلعدادية  −ب  بتدائيةاال  −أ 
 مجيع ما سبق  −د  الثانوية  −ج 

 سرتاتيجية التعلم التالية مناسبة إلكساب الطالب املهارات العلمية?إ أ −١٢
 اإللقاء  −ب  التعلم النشط  −أ 
 احلوار  −د  املناقشة  −ج 
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 :املرحلة املناهج الدراسية ىف يتم تناول خصوصيات الثقافة ىف −١٣
 االبتدائية  −ب  رياض األطفال  −أ 
 يةاجلامع  −د  اإلعدادية   −ج 

الوسائل التاليـة يـساعد عـىل تنميـة االجتاهـات املرغوبـة بفاعليـة لـد  أ −١٤
 :الطالب

 األفالم املتحركة  −ب  الرحالت   −أ 
  ب,أ ما ذكر ىف  −د  ىالكتاب املدرس  −ج 

 :التدريس إىل الفلسفة يرجع استخدام القدوة احلسنة كأسلوب ىف −١٥
 التقدمية  −ب  التقليدية  −أ 
 اإلسالمية   −د  النفعية  −ج 

 : املناهج الدراسية التالية مناسبة لتنمية ميول وحاجات الطالبتنظيامت أ −١٦
 املواد الدراسية املنفصلة  −ب  منهج النشاط  −أ 
 منهج املواد الدراسية املرتابطة  −د  املنهج املحور  −ج 

 :أجب عن األسئلة اآلتية: اًثالث
تنظـيم خـربات  ىف أخذت الفلسفة الرتبوية اإلسـالمية باملـدخل التكـامىل" −١

 . ناقش هذه العبارة"ةاملناهج الدراسي
قارن بني الفلسفة الرتبوية اإلسالمية وكل من الفلـسفة التقليديـة والفلـسفة  −٢

 .التقدمية من حيث التأثري عىل املناهج الدراسية
 .ناقش كيفية مراعاة املناهج الدراسية خلصائص نمو الطالب −٣
 :املناهج الدراسية ما يىلى كيف تراع −٤

 .لثقافةالتوازن بني عموميات وخصوصيات ا  −أ 

 .خصائص الثقافة −ب 

 .حاجات الطالب  −ج 
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 املناهج الدراسية اجتاهات وميول الطالب?ى كيف تراع −٥

 :املناهج الدراسية األسس املرتبطة بطبيعة املواد الدراسية التاليةى كيف تراع −٦

 .الدراسات االجتامعية −ج      .الرياضيات −ب.      العلوم  −أ 

صصك ملـضامني الثقافـة العربيـة جمال خت مامد مراعاة املناهج الدراسية ىف −٧
 واإلسالمية ? 

 جمال ختصصك ملـستويات النمـو العقـىل ما مد مراعاة املناهج الدراسية ىف −٨
 للطالب ? 
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 :ًبعد دراسة الطالب ملوضوعات هذا الفصل يكون قادرا عىل أن

 .ضوء خريطة املنهج ىفى  يستنتج العالقة بني مكونات املنهج الدراس −١
 ـ أنـشطة الـتعلمى ـ املحتـو الدراسـ ـ  األهداف التعليميـة: يعرف مفاهيم −٢

 .التقويم الرتبو
 .ىاملنهج الدراس يد األهداف التعليمية ىف حيدد أمهية حتد −٣
 .ىاملنهج الدراس  تعليمية إجرائية لوحدات ىفاً يصوغ أهداف −٤
 يميز بني األهداف التعليمية املصاغة بـصورة صـحيحة واألهـداف املـصاغة  −٥

 .بصورة غري صحيحة
 .ىحيدد معايري اختيار املحتو الدراس −٦
 .ىللمحتو الدراسى وجوالتنظيم السيكولى يقارن بني التنظيم املنطق −٧
ضـوء النظريـة التوسـعية  لـبعض املوضـوعات ىفى م املحتـو الدراسـينظ −٨

 ."راجيلوث"ـل
  ."بياجيه"ضوء نظرية  ينظم حمتو بعض الوحدات الدراسية ىف −٩

 .يصمم خرائط مفاهيم لتنظيم بعض املوضوعات الدراسية −١٠
 .ىحيدد معايري تنظيم املحتو الدراس −١١
 .التعلم وخربات التعلمأنشطة ى يميز بني مفهوم −١٢
 .ىحيدد معايري اختيار أنشطة التعلم للمنهج الدراس −١٣
 .التقييم والتقويمى يفرق بني مفهوم −١٤
  .يستنتج العالقة بني مفاهيم القياس والتقييم والتقويم −١٥
 .حيدد خصائص أساليب التقويم اجليد −١٦
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G 
 :األهداف: ًأوال
 . وأمهيتهامفهوم األهداف •
 .مستويات األهداف •

 .العالقة بني املستويات املختلفة لألهداف •
 .مصادر اشتقاق األهداف •

 .ىصياغة أهداف املنهج الدراس األخطاء الشائعة ىف •

 ).السلوكية(األهداف اإلجرائية  •

 .املعايري الواجب مراعاهتا عند صياغة األهداف •
 :املحتو: اًثاني
•  مفهوم املحتو 

• أمهية املحتو 
• اختيار املحتو . 

- معايري اختيار املحتو 
- خطوات اختيار املحتو 

• تنظيم املحتو . 

 :تنظيم حمتو املنهج وفق نظريات التعلم •
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 .املعنى  للتعلم ذ"وزوبلأ"تنظيم حمتو املنهج وفق نظرية  -
  . اهلرمية"جانييه"تنظيم حمتو املنهج وفق نظرية  -
 . للنمو املعرىف"بياجيه"تنظيم حمتو املنهج وفق نظرية  -
  .تنظيم حمتو املنهج وفق النظرية التوسعية لراجيلوث -
• معايري تنظيم املحتو  
 :أنشطة التعلم: اًثالث
 .مفهوم أنشطة التعلم •

 .أمهية أنشطة التعلم •
 .أنشطة التعلم املعايري الواجب توافرها ىف •
 :التقويم: اًرابع
 .مفهوم التقويم •

 .خصائص التقويم •

 .جماالت التقويم •

 .طوات التقويمخ •
 :)ملفات اإلنجاز(الشامل ى التقويم الرتاكم •

 .الشاملى مفهوم التقويم الرتاكم -
 .الشاملى عنارص ملفات التقويم الرتاكم -

 .الشاملى مزايا ملفات التقويم الرتاكم -

   أسئلة التقويم الذاتى    
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 يا عـضواًة تـرتبط ببعـضها ارتباطـ رئيـسمن أربعة عنـارصى يتكون املنهج الدراس

  :ىوهذه العنارص ه
 .األهداف -
- املحتو. 

 .طرق التدريس وأنشطة التعلم -

 .التقويم -
 .ىالعالقة العضوية بني مكونات املنهج الدراس ويوضح الشكل التاىل

 
 
 

 
 

 
 
 

 العالقة بني عنارص املنهج الدراسى) ٢(شكل 

 طرق التدريس

 التقويم

التعليمية األنشطة والوسائل المحتوى
 

 األهداف
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مرتبطـة ببعـضها الـبعض ى نهج الدراسـيتضح من الشكل السابق أن مكونات املـ
بعضها البعض, فاألهداف تقـع  , وتتبادل العالقات فيام بينها, وتؤثر ىفيا عضواًارتباط

ضوئها املحتـو املناسـب وطـرق التـدريس  حيث يتحدد ىفى قلب املنهج الدراس ىف
اسـبة وأنشطة التعلم والوسائل املناسبة لتحقيق هذه األهداف, وأسـاليب التقـويم املن

 .للتأكد من حتقيق األهداف
يلـزم حتديـد  فاألهداف تتطلـب معـارف ومهـارات وجوانـب انفعاليـة, وبالتـاىل

سـلوك املتعلمـني,  املحتو املناسب, ولرتمجة املحتو إىل مهارات واجتاهات وقيم ىف
يلزم اختيار بعض طرق التدريس وأنشطة التعلم لتنفيذ املحتو, وللتأكد مـن حتقيـق 

 .نهج يتم تقويم نواتج التعلم لد الطالب املعرفية واملهارية والوجدانيةأهداف امل
األهداف, املحتو, طـرق التـدريس : بمكوناتهى يتضح مما سبق أن املنهج الدراس

 , حيث تعمل هذه املكونـات ىفً متكامالاًوأنشطة التعلم وأساليب التقويم يكون نظام
ى مفهـوم املـنهج الدراسـ ة إىل ذلـك ىفصورة مرتابطة ومتكاملة, ولقد سـبق اإلشـار

الفصل األول من هذا الكتاب; ويمكن تـصميم هـذه العالقـة مـن عنـارص  كنظام ىف
واالتساق بني األهـداف شكل خريطة تسمى خريطة املنهج توضح االرتباط  املنهج ىف

سـرتاتيجيات التـدريس وأسـاليب التقـويم, بحيـث حيـدد لكـل هـدف واملحتو وإ
 وأسـاليب التقـويم املناسـبة  سـرتاتيجيات التـدريس املناسـبةطيه وإيغ املحتو الذ

 .صورة أفقية للتحقق من حتقيق اهلدف وذلك ىف
 من التفصيل, ثم نتبع ذلك بعـرض بشىءى وسوف نتناول مكونات املنهج الدراس

  .تطبيقات عىل حتليل املناهج الدراسية
WאאW 

אאW 
سلوك الطالب, وقـد  تغريات معينة مرغوبة ىفمية إىل إحداث ف العملية التعليهتد

 تتضمن هذه التغريات تنمية املعرفـة أو إكـساب املهـارات واالجتاهـات والقـيم لـد
وتنمية ميوهلم العلمية وتقديرهم للعلـم ى الطالب أو تنمية قدراهتم عىل التفكري العلم
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 هبا عن هـذه التغـريات املرغوبـة املـراد إحـداثها تعربى والعلامء, وتسمى العبارات الت
 .لد الطالب باألهداف التعليمية

دقة ووضوح التغـريات املـراد إحـداثها   عبارة تصف ىف:إذن هوى فاهلدف التعليم
 .لد الطالب نتيجة تفاعلهم مع اخلربات املقدمة هلم

 :ولتحديد أهداف املنهج أمهيتها التى يمكن إجيازها فيام يىل
سيام ىف ظـل مـا  اعد حتديد األهداف عىل اختيار خربات التعليم املناسبة اليس −١

شـتى املجـاالت, بحيـث أصـبح مـا يـسمى  نشهده من زيادة ىف املعرفـة اإلنـسانية ىف
ضـوء أهـداف  اختيار اخلربات املناسبة ويتم ذلـك ىفى ومن ثم ينبغ باالنفجار املعرىف

ى بناء املهام حتديد األهداف الت بداية ىفحمددة وواضحة, ولذلك جيب أن تكون نقطة ال
 .نسعى إىل حتقيقها

يساعد حتديد األهـداف عـىل اختيـار طـرق وأسـاليب التـدريس والوسـائل  −٢
وتوجيهه إىل الكيفية السليمة الستخدامها بام حيقـق ى التعليمية وأوجه النشاط التعليم

اف تدريس درس معني , فإذا كان ضمن أهداًتم حتديدها مسبقى اخلربات التعليمية الت
العلوم إكساب الطالب مهارات معينة مثل اسـتخدام امليكروسـكوب أو التـرشيح  ىف

وأوجه ) ًالطريقة املعملية مثال(اختيار طرق التدريس  فإن ذلك سوف يساعد املعلم ىف
 .متكنه من حتقيق هذه األهدافى التى النشاط التعليم

لتقويم املناسبة, حيث ال تقتـرص  يساعد حتديد األهداف عىل اختيار أساليب ا −٣
أمهية حتديد األهداف عىل اختيـار اخلـربات التعليميـة والطـرق واألنـشطة التعليميـة 
الالزمة لتزويد الطالب هبذه اخلربات ولكنها, رضورية لتقويم مـد فاعليـة التعلـيم 
والتعلم, فالتقويم عمليـة تشخيـصية عالجيـة تـستهدف حتـسني العمليـة التعليميـة, 

 العمليـة التعليميـة وبالتـاىل  أوجه القـوة وأوجـه الـضعف ىف ّن بالتقويم تعرففيمك
 .إصالح أوجه الضعف

ضوئه اختيار أساليب التقويم املناسبة  مكن ىفُي  املعيار السليم الذ وتعد األهداف
للحكم عىل مدة فاعلية العملية التعليمية, فإذا كان اهلدف إكـساب الطـالب مهـارات 
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فـإن أداة التقـويم جيـب أن تكـون بطاقـة مالحظـة تتـضمن اخلطـوات عملية معينة, 
يـراد إكـساهبا للطـالب, وإذا كـان اهلـدف إكـساب الطـالب ى السلوكية للمهارة الت

لقياس مد  ار حتصيىلاختب معلومات معينة تكون أداة التقويم أسئلة معينة متضمنة ىف
 .حتصيل الطالب هلذه املعلومات

אאאאW(Levels of Instructional Goals) 

مستوياهتا, فالطالب يمكن من خالل درس عـن ديـدان  تتفاوت أهداف املنهج ىف
 العديـد مـن  إىلالبلهارسيا أن يذكروا بدقة طرق العدو هبذه الديدان ولكن حيتاجون

م ن لدهيم اجتاه مثـل الوقايـة خـري مـن العـالج, ويمكـن أن يـتعلَّالدروس حتى يتكو
النبات تزداد بزيادة التيارات اهلوائية  الطالب من خالل جتربة واحدة أن رسعة النتح ىف

 العديد من احلـصص للتـدريب عـىل اسـتخدام أسـلوب التفكـري  إىلولكن حيتاجون
 .حل املشكالت البيئية املحيطة هبم ىفى العلم

بلهارسـيا ـ  أن يذكر الطالب طرق العدو بديدان ال:يتضح مما سبق أن هدفني مثل
النبـات  الطالب جتربة للكشف عن أثر التيارات اهلوائية عىل عملية النتح ىف وأن جير

 مثل هذه األهـداف اً قصرياًال يستغرق حتقيقها إال وقتى من قبيل األهداف املحددة الت
 تنمية اجتاه أن الوقايـة : قصرية املد ولكن هدفني مثلاً سلوكية أو أهدافاًتسمى أهداف

من العالج لد الطالب, أو تدريب الطـالب عـىل اسـتخدام أسـلوب التفكـري خري 
حل بعض املشكالت البيئية املحيطة هبم, مها من قبيـل األهـداف الواسـعة  ىفى العلم

 ولذا تسمى باألهداف العامـة لتـدريس املـنهج أو ;التى حيتاج حتقيقها إىل وقت طويل
 وأشمل من األهداف العامة لتدريس باألهداف بعيدة املد, ولكن هناك أهداف أعم
ى َّسمُا وتـًأهداف بعيدة املد أيـضى املنهج مثل إعداد املواطن املثقف ثقافة علمية وه

 .أغراض تدريس املنهج
 :وبذلك يمكن وضع أهداف املنهج ىف املستويات اآلتية

WאאWAims 

عبـري عـن األهـداف  عبارات مثالية بعيدة املد, الغـرض منهـا الت:ىاألغراض ه
 ألمهية هـذه األهـداف فـإن وضـعها يكـون مـن اختـصاص اًالعامة للمجتمع, ونظر
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حمتويات أهداف املـنهج التـى ى  ألهنا جيب أن تنسجم مع بقية أهدافه, أما باق;املجتمع
عملية فنية ومهنية خيـتص هبـا املـسئولون عـن املنـاهج ى سوف يرد ذكرها فيام بعد فه

 :أغراض املنهجالدراسية ومن أمثلة 
 .إعداد املواطن املثقف ثقافة علمية )١
 .إعداد الطالب للمواطنة الصاحلة )٢

 :وهى من قبيل األهداف عريضة وبعيدة املد التى
تتصف بالعمومية الواسعة حيث ال حتـدد العبـارة صـفات املـواطن املثقـف  -

 .ثقافة علمية أو صفات املواطنة الصاحلة
 .د ليشمل مجيع مراحل التعليم يمتً طويالاًيستغرق حتقيقها وقت -

WאאאWGoals 

املـد الزمنـى الـالزم  تتميز األهداف العامة للمنهج بأهنا أقل عمومية وأقـرص ىف
لتحقيقها من األغراض, وتعرب عن أهداف تدريس املناهج خـالل مرحلـة تعليميـة أو 

 .أكثر, وتشتق هذه األهداف من األغراض
 : للمنهج هىواألهداف العامة

 .إكساب الطالب معلومات مناسبة بصورة وظيفية −١
 .إكساب الطالب مهارات مناسبة بصورة وظيفية −٢

 .ىتدريب الطالب عىل أسلوب التفكري العلم −٣

 .إكساب الطالب االجتاهات املناسبة بطريقة وظيفية −٤

 .إكساب الطالب امليول العلمية املناسبة بطريقة وظيفية −٥

تقدير جهود العلامء لد الطالب وإيامهنم بـالقيم تنمية صفات تذوق العلم و −٦
 .اإلنسانية

WאאאWObjectives  
املد الزمنى الالزم لتحقيقها  تتميز األهداف السلوكية بأهنا أقل عمومية وأقرص ىف
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حـصة واحـدة أو درس واحـد,  من األهداف العامة للمنهج حيث يمكـن حتقيقهـا ىف
 . من األهداف العامة ولكنها تشتق منهااًأكثر حتديدى وه

سـلوك الطـالب نتيجـة  وحتدد األهـداف الـسلوكية التغـريات املـراد إحـداثها ىف
صـياغة  ذلك تـستخدم هـذه األهـداف ىفلـ و;)درس معني(مرورهم بخربات معينة 

 . اليومية أهداف الدروس
 ):اإلجرائية(ومن أمثلة األهداف السلوكية 

 .املناخأن يذكر الطالب مفهوم  −١
 .اإلنسان من خالل نموذج ىفى أن يتعرف الطالب عىل أجزاء اجلهاز التنفس −٢
 .فحص رشحية لفطر اخلمرية أن يستخدم الطالب امليكروسكوب ىف −٣
 .النبات الطالب جتربة للكشف عن أثر احلرارة عىل عملية النتح ىف أن جير −٤
 .أن حيسب الطالب كثافة جسم بمعلومية كتلته وحجمه −٥

 : ىف ضوء ما سبق تقسيم أهداف املنهج إىل ما يىلهذا ويمكن
 :أهداف بعيدة املد: ًأوال
غايات عريضة غري حمدودة للمنهج, وحيتاج حتقيقها إىل وقت طويل قد يمتـد ى وه

ليشمل سنة دراسية بأكملهـا وقـد يـشمل مجيـع الـسنوات الدراسـية خـالل املراحـل 
 .هداف العامة للمنهجالتعليمية املختلفة, ويندرج حتتها األغراض واأل

 :أهداف قصرية املد: اًثاني
وقت قصري, وتستخدم هذه األهـداف عنـد  غايات حمدودة يمكن حتقيقها ىفى وه

 ).اإلجرائية(صياغة الدروس اليومية, ويندرج حتتها األهداف السلوكية 
אאאאאW 

مستوياهتا املختلفة فاألهداف بعيدة املـد أكثـر توجد عالقة تربط أهداف املنهج ب
 من األهداف قصرية املد, ولكن تشتق األهداف قـصرية املـد مـن ً وتعميامًشموال

كام أن األهداف قصرية املد ,بموضوعات معينة يمكـن  ترتبطاألهداف بعيدة املد 
 . بعيد املداًالنهاية هدف حتقق ىفى ا لكًأن ترتابط مع
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 توجـد عالقـة تـربط بـني األغـراض واألهـداف العامـة للمـنهج وبعبارة أخـر
واألهداف السلوكية, فاألهداف السلوكية تـشتق مـن األهـداف العامـة, واألهـداف 
العامة للمنهج تشتق من األغراض, كام أن األهداف السلوكية لدروس معينـة تـرتابط 

ف العامـة للمـنهج  من األهداف العامـة للمـنهج, واألهـدااً حتقق هدفالنهاية لكى ىف
النهايـة األغـراض ويمكـن  حتقـق ىفى خالل السنوات الدراسية املختلفـة تـرتابط كـ

 :توضيح ذلك بالشكل التاىل
 
 
 

  أهداف عامة

 
 
 
 
 
 

 العالقة بني املستويات املختلفة ألهداف املنهج ) ٣( شكل 
אאאW 

 :تشتق األهداف الرتبوية من عدة مصادر أمهها
 :بيعة وفلسفة املجتمع ط−١

تعد فلسفة املجتمع من أهم مصادر اشتقاق األهداف فلكـل جمتمـع جمموعـة مـن 
هـذا املجتمـع, وهـذه   يوجه حياة األفـراد ىفيا مرجعاًمتثل إطارى املبادئ واألفكار الت

يسعى املجتمع إىل حتقيقها عن طريق تربية أفراده بأسلوب ى الفلسفة حتدد األهداف الت
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دراسة خصائص املجتمع ومتطلباته وثقافته, وذلك لتزويد األفراد ى من املنطقمعني, و
لتفكري مما جيعلهـم قـادرين عـىل باملعلومات واملهارات واالجتاهات والقيم وأساليب ا

 .حتقيق أهدافه حياة املجتمع كمواطنني وعىل املسامهة ىف ندماج ىفاال
 : طبيعة العرص−٢

 :جموعة من اخلصائص أمهها أنه عرصنعيش فيه بم يتميز العرص الذ
 .العلم والتكنولوجيا -
 .الرسيع االنفجار املعرىف -

 .الرسيعى التغري االجتامع -

 .الساموات املفتوحة -
عند حتديـد أهـداف  ه مراعاة ما يىلينعيش ف وحتتم علينا دراسة طبيعة العرص الذ

 :املنهج
 . والربط بني العلم والعمل, كامدة وطريقةاملعرفةطبيعة  -
 .إعداده للحياة املواطن ومراعاة العمق والشمول ىفى تنمية وع -

 .حفظ التوازن بني القيم املادية والقيم الروحية -

 .شتى جوانب احلياة التغريات الرسيعة ىف -
 : خصائص املتعلمني−٣

ني, وذلـك ال بد من استناد املنهج إىل دراسات علمية حتدد خصائص نمـو املتعلمـ
م, ـم واستعداداهتــضوء ميوهلم وحاجاهتم وقدراهتى ـه فلتحديد ما جيب أن يدرسـو

عنـد حتديـد أهـداف  وهذه اخلصائص املرتبطة بنمو املتعلمني تتطلب مراعـاة مـا يـىل
 :املنهج
 .مجيع مراحل التعليم عىل النمو الشامل مساعدة املتعلمني ىف -
 .االهتامم بالرتبية األرسية والرتبية املهنية والرتبية اجلاملية -

 .للمتعلمني  األهداف وفق مستويات النمو املعرىفتوزيع -
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 : االجتاهات الرتبوية املعارصة−٤
 :جمال الرتبية أمهها ظهرت بعض االجتاهات املعارصة ىف

 له دراساته مما يتطلب إعـداد املتخصـصني والبـاحثني ىف الرتبية عمل ختصىص -
 .جمال الرتبية

ى والتطور التكنولـوج ملعرىفنعيش فيه بأنه عرص االنفجار ا يتميز العرص الذ -
والـتعلم املـستمر والـتعلم   الـتعلم الفـرداألخذ بمبادئالرسيع, مما يتطلب 

 .وغريها.. .والتعلم عن بعد املواز

 .اعتامد التعلم عىل إجيابية املتعلم ومراعاة ميوله وحاجاته -
 :وتوجب هذه االجتاهات مراعاة ما يىل عند حتديد أهداف املنهج

 .والتعلم املستمرى ية املتعلم وتنمية قدرته عىل التعلم الذاتمراعاة إجياب -
 .هتيئة البيئة املناسبة للتعلم وتوجيه الطالب وفق ميوهلم وقدراهتم وحاجاهتم -

 .استخدام تكنولوجيا التعليم لالرتقاء بمستو التعليم -
 : طبيعة املادة الدراسية−٥

 لتحقيق أهدافها لذلك جيـب أن إحد وسائل الرتبيةى  ألن املادة الدراسية هاًنظر
املـواد الدراسـية  تتسق أهداف هذه املادة مع أهداف الرتبية, ويمكن للمتخصـصني ىف

 .وضع األهداف الرتبوية ختصصه بحيث تسهم ىف اقرتاح أهداف هلذه املواد كل ىف
باملعـادالت : طبيعتهـا , تتميـز ىفًفلكل مـادة طبيعـة خاصـة هبـا, فالكيميـاء مـثال

ة املوزونة, وديناميكية التفاعالت الكيميائية واملفـاهيم والقـوانني الكيميائيـة الكيميائي
ــة  ــة وأدوات التجــارب ووالتجــارب الكيميائي ــة لألجهــزة الكيميائي الرســوم العلمي

وغريها, وهذه اخلصائص لطبيعـة .. .واملعادالت الرياضية املرتبطة ببعض التفاعالت
 .ه املادة الدراسيةاملادة جيب مراعاهتا عند وضع أهداف هذ

 :األخطاء الشائعة ىف صياغة أهداف املنهج الدراسى*

 وسوف نعرض هـذه ,مصاغة بصور متعددةى  ما نر أهداف املنهج الدراساًكثري 
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صـياغة هـذه  الصور التقليدية لصياغة الدروس بإجياز حتى يتبني األخطاء الـشائعة ىف
  .األهداف

ينة من النشاط واألشياء التى يقوم هبـا تصاغ بعض األهداف عىل أهنا أنواع مع −١
 : املعلم مثل

  .يرشح تركيب اخللية -
 .يدرب الطالب عىل رسم اخلرائط -
 .نائب الفاعل −األمانة  −اجلزيرة  ـ  اجلبال:يوضح املقصود باملفاهيم التالية -
تصاغ األهداف ىف صورة رءوس موضوعات أو مفـاهيم للـامدة, ففـى درس  −٢

 : نسان قد تشمل األهداف املفاهيم التاليةعن اجلهاز اهلضمى ىف اإل
  .القناة اهلضميةى ـ تركيب اجلهاز اهلضم ـ اإلنسان اهلضم ىف -
 .ىاملالءمة الوظيفية ألجزاء اجلهاز اهلضم ـ ملحقات القناة اهلضمية -
  .ىكيفية املحافظة عىل صحة اجلهاز اهلضم -
 ).األمهية االقتصادية  – املوقع اجلغراىف(قناة السويس  -
اغ بعض األهداف ىف صورة عبارات تدل عىل عملية التعلم ولـيس نـواتج تص −٣

 : التعلم مثل
  .الوراثة اكتساب بعض القوانني مثل قوانني مندل ىف -
  .التدريب عىل مهارات رسم األشكال اهلندسية -
 : تصاغ بعض األهداف ىف صورة أهداف عامة للمنهج مثل −٤
  .إكساب الطالب معلومات وظيفية -
  .ىب عىل استخدام أسلوب التفكري العلمتدريب الطال -
ًتصاغ بعض األهداف أحيانا ىف صورة مركبة بحيث يتـضمن اهلـدف الواحـد  −٥

 : أكثر من ناتج من نواتج التعلم مثل
حياتـه  يتعرف الطالب عىل مكونات الوجبة الغذائية املتكاملة ويطبق هذا ىف -

  .عند إعداد وجباته الغذائية



 
 

 − ٩٧−

 وأخواهتـا ويطبـق ذلـك عنـد إعـراب بعـض يذكر الطالب نص قاعدة كان -
  .                                     التدريبات الكلامت الواردة ىف

 . املعرفة والتطبيق:فكل عبارة تتضمن ناجتني للتعلم مها
صـياغة األهـداف بطريقـة ى هـى ولكن الصياغة الدقيقة ألهداف املنهج الدراسـ

 مالحظة سلوك الطالب الـذ ا وقياسها أبحيث يمكن مالحظته) إجرائية(سلوكية 
 .  ويمكن قياس هذا السلوك بدرجة معينة,يدل عىل حتقيق اهلدف

אאאאFאEW 
 ) اإلجرائية ( وتشتق من األهداف العامة السابق ذكرها األهداف السلوكية 

Objectives,الزمنـ قرص ىفاف اإلجرائية بأهنا أقل عمومية وأ وتتميز األهد ى املد
حـصة واحـدة أو درس   حيث يمكن حتقيقها ىف,الالزم لتحقيقها من األهداف العامة

 .واحد
سـلوك الطـالب صـياغة  وحتدد األهداف الـسلوكية التغـريات املـراد إحـداثها ىف

 . أهداف الدروس اليومية

 ): اإلجرائية(ومن أمثلة األهداف السلوكية 
  .ى ورد بالكتاب املدرسأن يذكر الطالب مفهوم األمحاض كام −١
 . اإلنسان من خالل نموذج ىفى أن يتعرف الطالب عىل أجزاء اجلهاز التنفس −٢
 .مرص  أن يرسم الطالب خريطة توضح أماكن حقول البرتول ىف−٣ 
 .  يكتب الطالب مجلة فعلية صحيحة− ٤

אאW 
ني مـن األهــداف هـذين املثـال متعـن ىفى تتـضح مكونـات اهلـدف الــسلوكى لكـ

  :السلوكية

مـن ى الـوطن العربـ  من أهم موانئ تصدير البرتول ىفاًأن حيدد الطالب مخس −١
 .خالل خريطة
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 فحـص رشحيـة البكترييـا العقديـة ىف أن يستخدم الطالب امليكروسـكوب ىف −٢
 . دقائق٣خالل 

  :ىيتضمن جمموعة من املكونات هى يتضح من هذين املثالني أن اهلدف السلوك
  .أن يستخدم ـ أن حيدد         بأنٌمسبوقى لوكفعل س −١
 الطالب                       املتعلم −٢
الــوطن  تــصدير البــرتول ىفى أهــم مــوان             حمتو السلوك −٣

 .ىالعرب
  . فحص رشحية للبكترييا العقدية−

 .وجود خريطة            الرشوط أو الظروف −٤
 . ميكروسكوب−

 . دقائق٣ا ـ ًمخس                     املعيـــار −٥
 : وبعبارة أخر يتكون اهلدف السلوكى من

احلـد األدنـى (املعيار + الرشوط + حمتو السلوك + الطالب + ى فعل سلوك+ أن 
  :ء من التفضيلبشى  وسوف نتناول هذه املكونات فيام يىل,)لألداء
 ): األداء ( الفعل السلوكى −١

قابـل ى املـتعلم بـه بواسـطة فعـل سـلوكيعرب عن السلوك أو األداء املتوقـع قيـام 
  .للمالحظة والقياس

 ويمكن ملعلم العلـوم ,يمكن مالحظتها وقياسهاى ومن أمثلة األفعال السلوكية الت
  :العلوم ما يىل صياغة أهداف دروسه اليومية ىف استخدامها ىف

 ـ يـنظم ـ جيمـع ـ يركـب ـ يميـز ـ يذكر ـ يصف ـ يرتب ـ يسمى ـ يتعرف ـ ُيعرف
 −حيلـل  ـ يـستنتج ـ  يفـرس−يطبق  ـ حيسب ـ يسجل ـ يصمم ـ يصنف ـ يقارن ـ ددحي

  . ينتقد− يقيس ـ يزن ـ يربهن ـ خيتار ـ يرسم ـ يكتب ـ يقرأ ـ يرتجم
 :  املتعـــلم−٢
 جيب حتديـد القـائم بالـسلوك أو األداء ,دقيقةى تكون صياغة اهلدف السلوكى لك
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عمليـة التـدريس بقـصد  طالـب حمـور االهـتامم ىفحيث يعد ال) الطالب(وهو املتعلم 
  .سلوكه إحداث تغريات معينة ىف

 :  حمتو السلوك−٣
 وعـادة مـا يكـون ,يقوم به املـتعلم حمتـو بد أن يكون للسلوك أو األداء الذ ال

 ـ قاعـدة ـ مبـدأ ـ  جتربـة,أجـر ـ مفهوم ـ  كحقيقة:املحتو مصطلح من املادة العلمية
  .اجتاه وهكذا

 :  الرشوط الالزمة حلدوث السلوك−٤
الرشوط أو الظروف الالزمـة حلـدوث الـسلوك ى اهلدف السلوك جيب أن حيدد ىف

يمكن للطالـب اسـتخدامها لتحقيـق ى األجهزة واملواد واألدوات والوسائل الت: مثل
  .السلوك
 :  املعيـــــار−٥

داء املطلـوب مـن احلد األدنـى مـن الـسلوك أو األى اهلدف السلوك حيدد املعيار ىف
  . وبطبيعة احلال يرتبط هذا املستو لألداء بعملية تقويم هذا األداء,املتعلم القيام به

 : ويمكن حتديد املعيار بإحد الصور التالية
 : حتديد املعيار ىف صورة كمية كام يىل) أ(
  . مستو أو درجة اإلتقان−

  .باتالن  أن يذكر الطالب اثنني من أمهية النتح ىف:مثال
 . النسبة املئوية لالستجابات املطلوبة−

  .من األسئلة املرتبطة بدرس قناة السويس % ٨٠  أن جييب الطالب عن:مثال
 . عدد األخطاء املسموح هبا−

 الطالب عىل تركيب اخللية البكترييـة مـن خـالل نمـوذج يوضـح أن يتعرف :مثال
  .تركيبها دون خطأ

  .اء الوقت الالزم لالنتهاء من األد−
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ى الطالب جتربة لبيان أثر شدة الضوء عىل معدل عملية البناء الضوئ  أن جير:مثال
  . دقيقة٢٠النبات خالل  ىف

  :صورة كيفية حتديد املعيار ىف) ب(
 كأن يكـون األداء عـىل ,وهو الوصف الدقيق لألداء املطلوب من الطالب القيام به

  .اً دقيقيا علمًخريطة ملوقع مرص رسام أن يرسم الطالب : مثال,درجة كبرية من الدقة
WאW 

ضـوء أهـداف هـذا   ويتم حتديـده ىفى,للمنهج املدرسى يعد املحتو املكون الثان
 .املنهج

אW 
شاع بني الكثري من الرتبويني أن املحتو هو اإلطار العام للموضوعات الدراسـية 

 ولعل هذا يرجع إىل االهتامم باملعرفـة كوسـيلة معني,ى املقررة عىل طالب صف دراس
نظـر لنظرة إىل طبيعة اإلنسان, وأصبح ي لتغيري هذه ااً ولكن نظر,لتنمية العقل البرش

 فقد تطور مفهوم املحتو حتى أصـبح يتـضمن ,لإلنسان عىل أنه عقل وجسم وروح
دانية هبدف حتقيـق مجيع اخلربات التعليمية املقدمة سواء كانت معرفية أو مهارية أو وج

النمو الشامل للمتعلم, وعىل ذلك يقصد بمحتو املنهج نوعية اخلـربات التعليميـة ـ 
احلقائق واملفاهيم واملبـادئ والنظريـات والتعمـيامت واملهـارات والعمليـات العقليـة 

يتم اختيارها وتنظيمها وفق نمط ى وغريها من الوجدانيات الت.. .واالجتاهات والقيم
 .تم حتديدها قبل ذلكى لتحقيق أهداف املنهج التمعني وذلك 

واملهـارات والعمليـات العقليـة ) املعلومـات(ن املحتو يتكون مـن املعرفـة أ أ
 .ير خرباء املنهج أهنا حتقق األهداف املطلوبةى واجلوانب الوجدانية الت

אW 
وذلـك بـام  ى,حتقيق األهـداف املنـشودة للمـنهج املدرسـ يساعد املحتو ىف −١

 .يتضمن من معلومات ومهارات وجوانب وجدانية
األصـل إىل املحتـو, فـسلوك  ترجع جذور سلوكيات اإلنسان ومهاراتـه ىف −٢
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احلياة اليومية تعود إىل معرفة متخصصة  املعلم والطبيب واملهندس واملزارع وغريهم ىف
 هلـا أسـاس معـرىفحمتو املناهج الدراسية, فجميع أنواع املهارات  يدرسها األفراد ىف
يستمد من املحتو. 

, حيـث )وغريهـا.. .االجتاهـات ـ القـيم(املحتو اجلوانب الوجدانية ى ينم −٣
نحـن بـصدد تكـوين اجتـاه نحـوه لـد  ة معرفية عن املوضوع الـذيلزم توفر خلفي

 لـه أسـاس معـرىفى املتعلمني, فكل جانب وجدان الطالب, أو القيمة املراد غرسها ىف
 .مرتبط باملحتو
אאW 

يقصد باختيار املحتو حتديد اخلربات املعرفية واملهارية والوجدانية املناسبة لصف 
تـدعو إىل اختيـار ى مادة معينة, ولقد ظهرت جمموعة من العوامل التـ معني ىفى دراس

 :املحتو املناسب للمتعلمني أمهها
 وما ترتب عليه ى,العلمجمال البحث  نتيجة التقدم اهلائل ىف االنفجار املعرىف −١

املعلومات حيتم عىل رجال املناهج اختيار ما يناسب املتعلم من هـذا  من زيادة كبرية ىف
 .الكم الضخم من املعلومات

ال يمكـن  يقضيها الطالب بمراحل التعليم, وبالتـاىلى قرص مدة الدراسة الت −٢
 ن مـن الـرضورأن تقدم للدارس كل املعلومات املرتبطة بحقول املعرفة, ولذلك كـا

 .اختيار املعارف املناسبة واملهمة
 من احلياة, وذلك بأن يقترص حمتو املنهج ياتعويد املتعلم عىل تعليم نفسه ذات −٣

كل مادة, ونرتك الفرصة للمتعلم لـيعلم  ة ىفاهيم واملبادئ واالجتاهات الرئيسعىل املف
درتـه عـىل إكـساب ق ىفى نفسه بنفسه طـوال حياتـه, وترجـع جـودة النظـام التعليمـ

 .ىاملتعلمني مهارات التعلم الذات
استثامر عملية انتقال أثر التعلم للمواقف املشاهبة, فاملتعلم إذا مارس الـتعلم  −٤
دراسـة هـذا  بـسهولة ويـرس ىف جمال معني فإنه يكتسب قدرة تعينـه عـىل أن يمـىض ىف

تمكن من قيادة معظم املجال, فمن يتدرب عىل قيادة سيارة معينة عىل سبيل املثال فإنه ي
 .وهكذا.. .أنواع السيارات
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املـنهج,  تقـديم مجيـع اخلـربات للطـالب ىف يتضح مما سبق أنه ليس من الرضور
 دراسة هذا اجلـزء إىل حـدوث أثـر الـتعلم ىف ولكن يمكن تقديم بعضها بحيث تؤد

 .فهم املواقف املشاهبة
 .خطوات منتظمةينة ووفق ضوء معايري مع ويتم اختيار حمتو املنهج ىف

אאW 
 Validity:  الصدق−١

 مـن اًيقصد بصدق املحتو أن يكون ما يتضمنه املحتو مـن معلومـات صـحيح
قد تتغري بعـض  الناحية العلمية, حيث إن املعرفة العلمية تنمو وتتطور برسعة, وبالتاىل

 .اسية نفسهااحلقائق والنظريات, وأن تكون املعارف أساسية للامدة الدر
 أن :فهناك بعض احلقائق العلمية التى قـد تتغـري, وهـذه سـمة مـن سـامت العلـم

خلية جـسم   يوجد ىف:احلقائق العلمية قابلة للتعديل والتغيري, ومن أمثلة هذه احلقائق
ــا ىفاً زوجــ٢٤اإلنــسان  جمــال   مــن الكرومــسومات, ولكــن مــع تقــدم التكنولوجي
 ا فقـط, وىفً زوجـ٢٣اخللية احلية  وموسومات ىفات اتضح أن عدد الكركوبامليكروس

.. .جمال اجلغرافيا تغريت احلدود السياسية لـبعض الـدول نتيجـة بـزوغ دول جديـدة
 .وهكذا

املحتـو إىل حتقيـق األهـداف املرغوبـة,  كـذلك أن يـؤدى كام أن الـصدق يعنـ
 . إذا كان ترمجة صادقة لألهدافاًواملجددة من قبل, فاملحتو يكون صادق

 وهناك داللة أخر للصدق هو أن يكشف املحتو عن روح البحـث وطرائقـه ىف
 .إليهى ينتم الذ املجال املعرىف

 : األمهية والداللة−٢
إكـساب املـتعلم املعلومـات واملهـارات   ىفيقصد هبا أن يكون حمتو املـنهج مهـام

قـاس ُيـة املحتـو تحياتـه, إن أمه واالجتاهات األساسية والقيم املناسبة واملهمة له ىف
 .حتقيق نواتج التعلم املطلوبة بمعرفة مد إسهامه ىف

وهناك جانب آخر ألمهيـة املحتـو وهـو مـد إسـهامه بـام يتـضمنه مـن أفكـار 
إبراز الوحدة والتكامـل بـني فـروع املعرفـة األخـر,  ومفاهيم أساسية وتعميامت ىف
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 والكيميـاء واألحيـاء, وكـذلك مفهوم الطاقة تربز الوحدة بني فـروع الفيزيـاء: ًفمثال
.. .املفاهيم البيئية تربز الوحدة بني فروع العلوم واالجتامعيات والرياضـيات والفنـون

 .وغريها
  بالنـسبة للمجـال املعـرىفياولكن يقصد بداللة املحتو, مد أمهيته وكونه أساس

 اً واسعاًقيوضع له, ومد إمكانية تطبيق ما يتضمنه من مفاهيم ومعلومات تطبي الذ
 .ساعد عىل حل املشكالتُهذا املجال مما ي ىف

 :  االرتباط باألهداف−٣
ّيعد ارتباط املحتو بأهداف املنهج من أهم معايري اختيار املحتو, بحيـث يكـون  ُ

 حيث يستخدم حمتو املـنهج خـالل ى,املحتو ترمجة صادقة ألهداف املنهج الدراس
 .ألهداف املطلوبةالعملية التعليمية كوسيلة لتحقيق ا

 : احلداثة−٤
جمـال  ىفى يقصد باحلداثة أن يتضمن املحتو معلومات حديثة تساير التقدم العلم

ال تـساير هـذا التقـدم مثـل ى  حيث توجد بعض املناهج الدراسية التـ,املادة الدراسية
 .انتشار املحمول واستخدام اإلنرتنت دون تعرض مفاهيم الفيزياء لذلك

 : وحاجات الطالب مراعاة ميول−٥
ّتعد مراعاة ميول الطالب وحاجاهتم من أهم معـايري اختيـار املحتـو, ألن ذلـك  ُ

إىل زيادة دافعية الطالب للتعلم واإلقبال عـىل الدراسـة, كـام أن مراعـاة ميـول  يؤد
الطالب وحاجاهتم ترتبط باختيـار املحتـو املناسـب ملـستو الطـالب والقـدرات 

 .يمرون هباى ة النمو التالعقلية واجلسمية ملرحل
 : االرتباط بالواقع االجتامعى−٦

ن تنسجم املعارف واخلربات التعليمية املختارة مع واقع حياة الطـالب, وأن أجيب 
حتدث حـوهلم, وكيفيـة مواجهتهـا, كـام ى تساعدهم عىل فهم الظواهر واملشكالت الت

مات عن خمتلـف الـنظم جيب أن تتضمن هذه املعارف وفق طبيعة املادة الدراسية معلو
 مثـل تنـاول ,يعـيش فيـه الطـالب وغريهـا املجتمع الذ االقتصادية واالجتامعية ىف
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احليــاة الــسياسية مــرص وانعكاســاهتا عــىل واقــع   ينــاير ىف25منــاهج التــاريخ لثــورة 
 .قتصاديةواالجتامعية واال

 : القابلية للتعليم−٧
ب ولتسهيل تفـاعلهم معـه, تكيف حمتو املنهج ليتناسب مع قدرات الطالى وتعن

 .يمر هبا املتعلمى التى واجلسم بمعنى مراعاة خصائص النمو العقىل
 : التوازن بني الشمول والعمق−٨
إلعطاء فكرة واضـحة عـن ى املحتو جماالت واسعة تكفى الشمول أن يغطى يعن

ألساسية واألفكار اتناول أساسيات املادة كاملفاهيم ى املادة ونظامها, ولكن العمق يعن
 من التفصيل الالزم لفهمها وربطهـا بغريهـا مـن املفـاهيم واملبـادئ وتطبيقاهتا بشىء

األخر. 
ويمكن حتقيق التوازن بني الشمول والعمق بالرتكيز عىل أساسيات املادة وقابليتهـا 

مواقف متنوعة مما حيقق العمق, والرتكيز عىل أساسيات املادة يـساعد عـىل  للتطبيق ىف
 .ت أخر وفهمها مما حيقق الشمولمعرفة جماال

אאאW 
 :تسري عملية اختيار املحتو وفق اخلطوات التالية

 : اختيار اهلياكل األساسية−١
يقصد باهلياكل األساسية للامدة الدراسية, حتديد املوضـوعات الرئيـسة أو املفـاهيم 

بد من اختيار هذه املوضـوعات تعد كمفاتيح للمعرفة, وال ى مادة معينة الت الكرب ىف
مد ترمجة هذه املوضـوعات لألهـداف املوضـوعة,  ضوء ارتباطها باألهداف, أ ىف

ومد وجود ارتباط بني هذه املوضوعات, كام جيب أن متثل املوضوعات املختارة عينة 
جيب أن يدرسها الطالب, وجيب أن تـسمح هـذه ى تربز طبيعة املحتو, واملحاور الت

ألساسية للـامدة الدراسـية بتـضمني أفكـار جديـدة, وأن يكـون حجـم هـذه اهلياكل ا
 .املوضوعات بام تتضمنه من حماور يتناسب مع الوقت املخصص لدراستها

 :العلوم املوضوعات الرئيـسة التاليـة  يتضمن مقرر عن الطاقة ىف:فعىل سبيل املثال
 .مصادر الطاقة ـ حتوالت الطاقة ـ صور الطاقة
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 :فكار األساسية اختيار األ−٢
جيـب أن يتـضمنها كـل هيكـل ى هذه اخلطوة حتديد األفكار األساسية التـ ويتم ىف

 وتعد هذه األفكار األسس املكونـة للـامدة الدراسـية, ممـا ى,أو موضوع رئيسى أساس
, ويمكـن ً كامالاًيوجب أن تتضمن املعلومات الرضورية حتى يلم الطالب باملادة إملام

قائمـة  اسية لكل موضوع وذلك بحرص هذه األفكار ووضـعها ىفاختيار األفكار األس
 وأمهيـة اًالختيار أكثرها صدق) خرباء التخصص(وعرضها عىل جمموعة من املحكمني 

هـذه األفكـار ى وداللة لكل موضوع من املوضوعات املختارة, ولكن جيـب أن تغطـ
 .ة املحتواهلياكل األساسية للامدة الدراسية وتكون مرتابطة بحيث تظهر طبيع

ة الطاق ـ الطاقة احلرارية ـ  الطاقة الكهربية: تتضمن صور الطاقة:املثال السابقى فف
 .لخإ....... .الطاقة احلركية ـ الطاقة الصوتية ـ الطاقة الكيميائية ـ الضوئية

 .وهكذا.....مصادر الطاقة غرياملتجددة ـ  مصادر الطاقة املتجددة:ومصادر الطاقة
 :ة العلمية املرتبطة باألفكار األساسية اختيار املاد−٣

هذه اخلطوة وضع املادة العلمية املرتبطة باألفكار األساسية وتتضمن املـادة  ويتم ىف
 .وغريها.. .العلمية معلومات ومفاهيم ومهارات واجتاهات وقيم

 ترتبط بـأكرب عـددى  للكم اهلائل من املعرفة فإنه يلزم اختيار املادة العلمية التاًونظر
بحاجـات البيئـة املحليـة, وتتمـشى مـع ميـول وحاجـات ى تفـى من األهداف, والت

تناسب اإلمكانـات املاديـة املتاحـة, وتتـسم بـالتوازن بـني ى الطالب وقدراهتم, والت
 .اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية

 ) ًالطاقـة الكهربيـة مـثال(  تتضمن كل صورة من صور الطاقة :املثال السابقى فف 
حتوهلا إىل طاقـة  ـ أمثلة هلا ـ خصائصها ـ أمهيتها ـ  كيفية احلصول عليها:معلومات عن

ارب  ومهارات مرتبطة يإجراء التج,ضوئية وطاقة حرارية وطاقة حركية وطاقة صوتية
واجتاهـات ,واألنشطة املتعلقة بكيفية احلصول عليها وكيفية حتوهلـا إىل صـور أخـر 

 .لتعامل مع الكهرباء وترشيد استهالك الكهرباءمرتبطة باحلرص واحلذر عند ا
ولكن يلزم بعد اختيار املحتو تنظيمه وفق معايري معينة حتى تضمن تيسري عملية 

 .التعليم والتعلم
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אW 
حتديد فاعلية العملية التعليميـة,   ىفاًيعد تنظيم حمتو املنهج من أكثر العوامل تأثري

صـورة  تـم اختيارهـا ىفى ات التعليمية واألنـشطة التـويقصد به وضع وترتيب اخلرب
صف  ىفى منظمة بحيث حتقق الرتابط والتكامل بني املواد الدراسية عىل املستو األفق

بـني خـربات مـنهج معـني وخـربات حمتويـات ى معني, وعىل املستو الرأسـى دراس
مكـن تنظـيم مرحلة تعليمية معينة ويوجد تنظـيامن ملحتـو املـنهج ي مناهج أخر ىف

 :ضوئهام مها اخلربات ىف
 : التنظيم املنطقى−١

 لطبيعة املادة الدراسية ومنطقها, اًويتم فيه تنظيم خربات حمتو املنهج وترتيبها وفق
التاريخ ومـن البـسيط إىل املركـب مثـل العلـوم  مثل التنظيم من القديم إىل احلديث ىف

.. .اللغـة العربيـة زء إىل الكـل ىفالعلوم كذلك ومن اجلـ ومن املحسوس إىل املجرد ىف
 .هذا التنظيم هو املادة الدراسية أن حمور االهتامم ىف وهكذا, أ

 : التنظيم السيكولوجى−٢
ويتم فيه تنظيم خربات حمتو املنهج وترتيبها وفق خصائص نمو الطالب وميوهلم 

 .هو املتعلمهذا التنظيم  أن حمور االهتامم ىف وحاجاهتم وقدراهتم واستعداداهتم, أ
אאW 

Gא""אW 
حيـدث  املعنـى, والـذ التعلم ذ  ىف"وبلأوز"نظرية  تتمثل الفكرة األساسية ىف

بنيته  وإدراك من املتعلم باملعلومات املوجودة ىفى  ترتبط املعلومات اجلديدة بوععندما
يتـضمن معلومـات الفـرد  املعرفية, ويقصد بالبنية املعرفية للمتعلم اإلطار العام الذ

يمكن أن يضيف إليها معلومات جديدة, وتتكون البنية املعرفيـة للفـرد ى الراهنة, والت
من جمموعة مـن املفـاهيم العامـة يليهـا جمموعـة مـن املفـاهيم الوسـطية ثـم املفـاهيم 

تتـشابه مـع بنيـة معاجلـة ى كل فرد بنيته املعرفية اخلاصة به, والتـوهكذا ول.. .الفرعية
 .كل مادة املعلومات ىف
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 :"أوزوبل"أنامط التعلم ىف نظرية 
 : بني عدة أنامط للتعلم صنفها عىل أساس بعدين"أوزوبل"ميز 

 .املعنى  التعلم باحلفظ والتعلم ذ:البعد األول
 . باالكتشاف التعلم باالستقبال والتعلم:ىالبعد الثان

 :ونتيجة التكامل بني األنواع السابقة للتعلم تكونت أنامط التعلم األربعة التالية
  Meaningful Reception Learningالتعلم باالستقبال القائم عىل املعنى 

 قدم املعلومات اجلديدة جاهزة للمتعلم, ويقوم بربطها باملعلومات السابقة ىفُوفيه ت
 .بنيته املعرفية

  Rate Reception Learningلم باالستقبال القائم عىل احلفظ التع -

قــدم املعلومــات اجلديــدة جــاهزة للمــتعلم ويقــوم بحفظهــا دون ربطهــا ُوفيــه ت
 .بنيته املعرفية باملعلومات السابقة ىف

وفيـه , Meaningful Discovery Learning :التعلم باالكتشاف القائم عىل املعنى -
اف املعلومات اجلديدة ثم يربطها باملعلومات السابقة يقوم املتعلم بنشاط الكتش

 .بنيته املعرفية ىف

وفيـه يقـوم , Rate Discovery Learningالتعلم باالكتشاف القائم عـىل احلفـظ  -
املتعلم باكتشاف املعلومات اجلديدة, ولكنه حيفظها, حيث يصعب عليه ربطهـا 

 .بنيته املعرفية باملعلومات السابقة ىف

 قام بتوصيف أسلوب لتنظيم حمتو املـادة الدراسـية "أوزوبل"ق أن يتضح مما سب
 .املعنى وكيفية تدريسه, وذلك وفق التعلم ذ

 :ىاملعنى كاآلت التعلم ذ  ىف"أوزوبل"ويتم تنظيم حمتو املنهج وفق توصيف 
قمة اهلرم يليها  ة ىفوضع املفاهيم الرئيسُ بحيث تى,إطار هرم ترتيب املفاهيم ىف -

 .)ىالتاميز التدرجي( ثم املفاهيم الفرعية أسفل اهلرم ,م الوسطيةاملفاهي
التوفيــق (معنــى  املفــاهيم ممــا جيعــل الــتعلم ذا عمــل الــروابط العرضــية بــني -
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دمـج   جديدة هلذه املفاهيم, ويساعد ىفٍوينتج عن هذه العملية معان. )التكامىل
 .املعلومات اجلديدة ضمن معلومات الطالب السابقة

شكل خرائط للمفاهيم, وخريطة املفـاهيم  يم حمتو املنهج كام سبق ىفويمكن تنظ
Concept Mapping,يتضمنها املفهوم العام ى ينظم املفاهيم التى  عبارة عن رسم ختطيط

القاعـدة, مـع وجـود  القمة إىل اخلصوصية ىف  يتدرج من العمومية ىفى,شكل هرم ىف
ئمة بني هذه املفاهيم, وذلـك يوضـح روابط عرضية لتوضيح العالقات املتسلسلة القا

 وتساعد خرائط املفاهيم بذلك عـىل الـتعلم ,االسم وكتابة كلامت الربط الالزمة عليها
البنيـة  يضمن ارتبـاط املعلومـات اجلديـدة باملعلومـات الـسابقة ىف املعنى, والذ ذ

 .املعرفية للمتعلم
 : املفاهيمويوضح الشكالن التاليان كيفية تنظيم املحتو وفق خرائط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظيم املحتو وفق خرائط املفاهيم ) ٤( شكل 
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 تنظيم مفهوم حاالت املادة وفق خرائط املفاهيم ) ٥( شكل 

ا ًويتم التدريس وفق خريطة املفاهيم بقيام املعلم بتقديم املفهوم للطالب مـستخدم
ا املوضوع, وترتيبها تنازليـ جودة ىفم حتديد املفاهيم املوُأية طريقة من طرق العرض, ث

 .من العام إىل اخلاص, ثم حتديد العالقات العرضية بني املفاهيم
ويمكن تصميم خـرائط مفـاهيم ملحتـو املـنهج, أو خـرائط كـل وحـدة أو كـل 

 .موضوع من موضوعاته
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 اهلرميـة عـىل افـرتاض أن أيـة مـادة "جانييه"ية يقوم تنظيم حمتو املنهج وفق نظر
ب فيها عنارص املـادة العلميـة مـن اجلـزء إىل َّرتُ له بنية هرمية ت,أكاديمية أو موضوع ما

ى أسفل السلم اهلرم  ىفاً ومن اخلاص إىل العام, ومن املوضوعات األبسط تركيب,الكل
وضـوعات كـل مـستو قمـة اهلـرم, بحيـث تعـد م  ىفاًإىل املوضوعات األكثر تركيب

 .ىالسلم اهلرم  منها ىفاًمتطلبات قبلية لتعلم املوضوعات األكثر تركيب

حاالت 
  المادة

  
 صلبة

  
 سائلة

  
 غازية

تسخين   

 انصهار  

 تسخين

  تبخير

  تبريد

  تجميد

  تبريد

  تكثيف

 الماء  بخار الماء  :مثال الثلج
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 لتعلم موضوع جديد اً أن املتعلم يكون أكثر استعداد"جانييه"وبناء عىل ذلك ير 
عندما يتمكن مـن املتطلبـات القبليـة الالزمـة لـتعلم هـذا املوضـوع, ولـذلك يؤكـد 

بحيث يبدأ باملستو األكثر بـساطة ى ترتيب هرم نهج ىف عىل تنظيم حمتو امل"جانييه"
 .قمة اهلرم  ىف,, وهكذااًقاعدة اهلرم يليها األكثر تركيب ىف

بمثابـة االنتقـال ى بالطريقة االستقرائية وهى ويتم التعلم وفق هذا الرتتيب اهلرم*
 أرقـى إىل مـستوى السلم اهلرمـ للتعلم, فانتقال املتعلم من مستو معني ىفى الرأس

 .وهكذا.. .اًيتطلب استيعاب متطلبات املستو السابق األقل تركيب
  اهلرمية من البسيط إىل املركب أ"جانييه"ويتم ترتيب حمتو املنهج وفق نظرية *

ــساطة وينتهــ ــر ب ــدأ باملوضــوعات األكث ــث تب ــو بحي ــنظم موضــوعات املحت ى ت
ون موضوعات حمتو املنهج وهكذا بحيث تك. .فاألكثر. .اًباملوضوعات األكثر تركيب

 .اًكل مستو بمثابة متطلبات قبلية لتعلم املوضوعات األكثر تركيب ىف
كام ينظم حمتو كل موضوع داخل حمتو املـنهج, بحيـث يبـدأ مـن البـسيط إىل *

وهكـذا بحيـث . .اًيبدأ بالعنارص البسيطة ثم يليها العنارص األكثـر تركيبـ املركب, أ
 .اًتطلبات قبلية لتعلم العنارص األكثر تركيبتكون عنارص كل مستو م

 .ملحتو املنهجى  مع هذا الرتتيب اهلرم"جانييه"وتتمشى أنامط التعلم عند 
אW 

 هرمه املعدل للتعلم, أن التعلم يتضمن مخسة أنامط للـتعلم مرتبـة   ىف"جانييه"ير
قمة اهلرم, بحيث يعد كل نمط من أنـامط  د ىفقاعدة اهلرم إىل املعق  من البسيط ىفياهرم

 .وهكذا.. .له  لتعلم النمط التاىليا قبلاًالتعلم متطلب
 :ويمكن إجياز هذه األنامط للتعلم فيام يىل

 : التعلم البسيط−١
  ويتضمن تعلم باإلشارة, وهو أبسط أنامط التعلم ويتمثـل ىف,قاعدة اهلرم ويقع ىف

 ملثري ما, أو أية إشـارة تـدل عـىل ذلـك, كانتبـاه الطالـب إصدار املتعلم استجابة عامة
 .للمعلم عند الدق عىل املنضدة
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 ط مثري باستجابة معينة, كربط الشىءحيدث نتيجة ارتبا: والتعلم باملثري واالستجابة
 .وهكذا           زهرة أحادية التناظر  ,         زهرة منتظمة:تعلم الرموز مثل باسمه كام ىف
 وحيــدث مــن خــالل ربــط املــتعلم ملثــريات معينــة :ىم بالتسلــسل احلركــوالــتعل

 كـتعلم بعـض املهـارات اليدويـة مثـل اسـتخدام ;باستجابات معينة ألفعـال حركيـة
 .األجهزة العلمية

 وهو يشبه النمط الـسابق, ولكـن حتـدث االرتباطـات بـني :ىوتعلم الربط اللفظ
 .ئية للمركباتمثريات واستجابات لفظية, كتعلم الصيغ الكيميا

 : تعلم التميز−٢
قدرة املتعلم عىل التمييز بني أنواع األشياء أو املواقـف املتعلمـة, بحيـث  ويتمثل ىف

استجابات حمددة ملثريات خمتلفة كالتمييز بني األشياء من حيث اللون والـشكل ى يعط
صائص والطعم والرائحة, فعند تصنيف الكائنات احلية يتم التمييز بينها بنـاء عـىل خـ

 .معينة
 : تعلم املفهوم−٣

فئة واحدة, وذلك وفـق جمموعـة  ويعتمد عىل قدرة املتعلم عىل تصنيف األشياء ىف
من اخلصائص املشرتكة ـ كتعلم مفهوم الطيور, ومتيزها عن الكائنات احلية من خـالل 

 .دراسة الصفات املشرتكة بني جمموعة من الطيور
 : تعلم القواعد واملبادئ−٤

يـتعلم ى ويعتمد عىل قدرة املتعلم عىل ربط جمموعة من املفاهيم السابق تعلمها, كـ
 وفرق اجلهد وشدة التيار لـتعلم قـانون ,, مثل الربط بني مفاهيم املقاومةاً أو قانونًمبدأ

 . ت÷ ج = م   املقاومة الكهربائية
 : تعليم حل املشكالت−٥

عىل التنـسيق بـني مجيـع أنـامط الـتعلم  اًحيدث هذا التعلم عندما يكون املتعلم قادر
تواجهـه, حيـث يتطلـب حـل ى حـل املـشكلة التـ لديه, واإلفـادة منهـا وتطبيقهـا ىف

املشكالت إملام املتعلم باملفاهيم والقواعـد واملبـادئ وإدراك مـا فيهـا مـن ارتباطـات 
 .حل مسألة وراثية  ىف"مندل"حل املشكالت, كتطبيق قوانني  وتطبيقها ىف

%
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 :ً مدعوما بمثال"جانييه"ـكل التاىل هرم التعلم املعدل لويوضح الش
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 "جانييه"ـهرم التعلم املعدل ل ) ٦( شكل 

א""אW 
 ملراحـل النمـو اًاستمرت قرابة مخسني عامى  من خالل دراسته الت"بياجيه"توصل 

ع نظرية توضح مراحل هذا النمو, وأهم ما جاءت به هذه عند األطفال إىل وض املعرىف
تـرتبط بـتعلم  النظرية كام سبق توضـيحه, أهنـا حـددت أربـع مراحـل للنمـو املعـرىف

 : ويمكن إجيازها فيام يىل,املفاهيم
 :من امليالد إىل سن السنتني:  املرحلة احلس حركية−١

 .هويتعامل الطفل مع البيئة من حوله بواسطة حواسه وعضالت
 .جمال حواسه وال يتفاعل الطفل إال مع األشياء املوجودة ىف

هناية هذه املرحلة بعض املفاهيم التلقائية نتيجة احتكاكـه بالبيئـة,  ويتعلم الطفل ىف
 .ويستطيع تذكر بعض األشخاص وبعض احليوانات واألشياء املألوفة لديه

 التعلم البسيط

 تعلم التميز

 تعلم المفهوم

  تعلم 

 القواعد والمبادئ

  تعلم 
 شكالتحل الم

  فحص وتشريح الزهرة
 للتعرف على ترآيبها 

التمييز بين الزهرة المنتظمة ـ 
 وأحادية التناظر

  مفهوم الزهرة ـ 
 مفهوم النورة 

  القانون الزهرى ـ 
 المسقط الزهرى

  آيفية التكاثر 
 فى النباتات الزهرية 
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 : سنوات٧−٢:  مرحلة ما قبل العمليات−٢
 كـام ,ذه املرحلة عن القيام بالعمليـات املنطقيـة وحتـت املنطقيـةه ويعجز الطفل ىف

 .يعجز عن تكوين مفاهيم بقاء املادة
 :وتنقسم هذه املرحلة إىل مرحلتني فرعيتني مها

 ): سنوات٤ − ٢(  مرحلة ما قبل املفاهيم −أ
مقـدرة تعتمـد عـىل التجريـد ى وتتميز بعدم قدرة الطفل عىل تكوين املفاهيم, وهـ

 ال يـستطيع تكـوين ًخواص األشياء واملواقف للوصول إىل التعمـيامت, فمـثالومتييز 
 .مفهوم الطيور

 : سنوات٧−٤:  مرحلة احلدس−ب
 دون دس, بمعنـى املعرفـة املبـارشة للـشىءهذه املرحلة باحل ومتيز تفكري الطفل ىف
 .يعجز عن تقديم األدلة إلثبات صحة ما يقول تدخل العقل أو املنطق, أ

 ًلكثري من األشـياء, وإعطائهـا اسـام) مفاهيم(الطفل تكوين صور عقلية ويستطيع 
ال يستطيع الطفـل إدراك : ولكنه ال يستطيع إدراك العالقة بني شيئني, فعىل سبيل املثال

 .العالقة بني اإلنبات ودرجة احلرارة
 :سنة١١ − ٧:  مرحلة العمليات احلسية−٣

ا باألشياء املحسوسة واخلربات املبـارشة ًهذه املرحلة مرتبط ويكون تفكري العقل ىف
 .حيصل عليهاى الت

اجلمع ـ الطـرح ـ الـرضب ـ القـسمة ـ (ويستطيع الطفل القيام بالعمليات املنطقية 
املالحظـة ـ القيـاس ـ التـصنيف ـ (, والعمليـات حتـت املنطقيـة )التنـاظر ـ الرتتيـب

 . وتتولد لديه مفاهيم بقاء املادة,)التحليل
 Concreteهذه املرحلة إدراك املفاهيم املحـسوسة  سبق يستطيع الطفل ىفا ملا ًوطبق

Concepts,يمكـن إدراكهـا باملالحظـة أو اسـتخدام احلـواس ى تلك املفاهيم التى  وه
 . اخللية ـ اجلذر ـ الطيور ـ األهنار ـ الطقس:األخر مثل مفاهيم
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 : ـ وحتى املراهقة١١:  مرحلة العمليات املجردة−٤
هذه املرحلة القيام بالعمليـات املجـردة حيـث يـستطيع القيـام  لطفل ىفويستطيع ا

كاالستدالل اخلاص بالنسبة والتناسـب, واالسـتدالل اخلـاص : بعمليات االستدالل
 .وغريها.. .ىواالستدالل االرتباطى واالستدالل القياس بضبط املتغريات

م املحـسوسة وكـذلك هذه املرحلـة إدراك املفـاهي ا ملا سبق يستطيع الطفل ىفًوطبق
ال يمكـن إدراكهـا بـاحلواس ولكـن ى تلك املفاهيم التـى وه: إدراك املفاهيم املجردة

ـ الكثافـة ـ ى البنـاء الـضوئ: تتطلب استخدام بعض العمليات املجـردة مثـل مفـاهيم
 .التقو ـ خطوط الطول

كام يستطيع الطالب إجراء التجارب العملية وفرض الفروض وضـبط املتغـريات, 
 .النبات مكنه تصميم جتربة للكشف عن أثر احلرارة عىل النتح ىففي

عند األطفال وعملية تعلم  ا بني مراحل النمو املعرىفًيتضح مما سبق أن هناك ارتباط
ضوء ذلك تنظيم حمتو املـنهج بحيـث يكـون الـتعلم أكثـر  املفاهيم, حيث يمكن ىف

 .فاعلية
 : للنمو املعرىف كالتاىل"هبياجي"ويتم تنظيم حمتو املنهج وفق نظرية 

, إىل "بياجيـه"ـضوء العمليات املحسوسة واملجردة لـ تقسيم مفاهيم املنهج ىف -
يمكن إدراكها باملالحظة أو استخدام احلواس األخر, ى مفاهيم حمسوسة والت

 ولكـن تتطلـب اسـتخدام ,ال يمكن إدراكها بـاحلواسى  والت,ومفاهيم جمردة
 .تدالل بأنواعهبعض العمليات املجردة كاالس

يمر هبـا األطفـال, ى الت تنظيم حمتو املنهج بحيث يراعى مراحل النمو املعرىف -
 باملفـاهيم ًا باملفـاهيم املحـسوسة وانتهـاءًحيث يتم ترتيب حمتـو املـنهج بـدء

 .املجردة

ا باملفـاهيم ً بـدء,املحتـو ترتيب املعلومات املتضمنة داخـل كـل موضـوع ىف -
 .فاهيم املجردة باملًاملحسوسة وانتهاء
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 :ومثال ذلك يتم تنظيم املعلومات ىف مفهوم األمحاض عند تدريسه كالتاىل
 .كل سائل حيمر ورقة عباد الشمس الزرقاء: األمحاض كمفهوم حمسوس -
أيونـات اهليـدروجني املوجبـة عنـد ى كل سائل يعطـ: األمحاض كمفهوم جمرد -

 .املاء وأيونات سالبة ذوبانه ىف

األمحاض أحادية القاعدة ـ األمحاض ثنائية القاعـدة ـ : األمحاض كمفهوم جمرد -
 .األمحاض ثالثية القاعدة وذلك حسب األمالح الناجتة من التفاعل

للمنهج, بحيث يتدرج من املفـاهيم املحـسوسة ى أنه جيب عمل ختطيط مفاهيم أ
 .للطالب وحتى املفاهيم املجردة, وذلك بام يتالءم مع مستويات النمو املعرىف

אאא"א"W 
 بـشكل مرتـب "راجيلـوث"ـوفق النظرية التوسعية لـى يتم تنظيم املحتو الدراس

ة قدمة شاملة تتضمن األفكار الرئيـسومتسلسل من العام إىل اخلاص, وذلك بعرض م
عدة مراحـل, ملحتويات املقدمة عىل  ذلك عرض تفصيىل العامة ملحتو املنهج, ثم يىل

مراحل التفصيل بعمليات التلخيص للامدة الدراسية ى ثم الربط بني هذه املراحل وتنته
 .املفصلة

تنظيم حمتو املنهج إىل النظريـات الـسابقة   التوسعية ىف"راجيلوث"وتستند نظرية 
 .التعلم وغريها من النظريات ىف

 :التاىل ك"راجيلوث"ـويتم تنظيم املحتو وفق النظرية التوسعية ل
 : حتديد املقدمة الشاملة−١

ى الـشاملة التـ وتتضمن األفكـار األساسـية ـ املفـاهيم أو اإلجـراءات أو املبـاد
تعـرض  أ Conceptualيتضمنها حمتو املنهج, وقد تكون املقدمة الشاملة مفاهيميـة 

مـة يشملها املحتو, وقد تكـون املقدى فكرة عامة عن املفاهيم األساسية والفرعية الت
حيـث تعـرض فكـرة عامـة عـن اإلجـراءات األساسـية  Proceduralالشاملة إجرائية 

 ,Theoriticalيتضمنها املحتو, وقـد تكـون املقدمـة نظريـة ى والعمليات الفرعية الت
 .يتضمنها املحتوى حيث تعرض فكرة عامة عن املبادئ العلمية الت
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مة عن مفـاهيم الطاقـة ـ فعند تنظيم موضوع صور الطاقة لتدريسه, تعطى فكرة عا
 .الطاقة احلرارية ـ الطاقة الكهربائية ـ الطاقة الضوئية ـ الطاقة الكيميائية

 : حتديد مستويات التوسع−٢
هذه اخلطوة توزيع املفاهيم أو اإلجراءات أو املبادئ إىل مستويات التوسع,  ويتم ىف

هيم وإجـراءات املقدمـة الـشاملة مـن مفـا ملـا ورد ىفى وبمعنى عمل تفـصيل تـدرجي
مستو واحد أو عدة مستويات وذلك حسب حجـم  ومبادئ, وقد يكون التفصيل ىف

 .املادة العلمية الواردة باملحتو ودرجة صعوبتها
تسلـسل وتتـابع مـن العـام إىل  مـستويات التوسـع ىف ىفى ويسري املحتو التعليم

 .و من األفكار املجردة إىل املحسوسات أ,التفصيالت
عـدة  يتم تفصيل كل صورة من صـور الطاقـة ىف) صور الطاقة(السابق املثال ى فف

 :ىمراحل من التوسع كاآلت
اإلجراءات املرتبطة بالتجارب اخلاصة بكيفية احلصول عىل كل صورة من صور  •

 .الطاقة
 .خصائص كل صورة من صور الطاقة •
 .أمثلة عىل كل صورة من صور الطاقة •
 : إعداد التلخيص−٣

يتضمنها حمتو املنهج, ويـتم هـذا ى اهيم واإلجراءات التوهو عرض موجز للمف
 .هناية مستويات التوسع التلخيص ىف

 :يتم التلخيص كالتاىل) صور الطاقة(ففى املثال السابق 
 :يتضح مما سبق أن الطاقة توجد ىف عدة صور أمهها -

وأنه يمكـن  الطاقة الكهربائية ـ الطاقة الضوئية ـ الطاقة احلرارية ـ الطاقة الكيميائية
صور الطاقة من صورة أخر احلصول عىل إحد. 

 : إعداد الرتكيب−٤
تربط بني عنارص حمتو املنهج وذلـك ى هذه اخلطوة توضيح العالقات الت ويتم ىف
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 داخل املوضوع الواحد أو تربط عنـارص الـدرس ملوضـوع مـا مـع عنـارص املحتـو
ملوضوعات أخر. 

 :م الربط بني صور الطاقة كالتاىليت) صور الطاقة(ففى املثال السابق 
هناك عالقة وثيقة بني صور الطاقة حيث إنه يمكن حتويـل الطاقـة مـن صـورة إىل 

أخر. 
אW 

 :يمكن تناول أهم معايري تنظيم حمتو املنهج فيام يىل
 : االستمرارية−١

 حمتـو املـنهج يقصد باالستمرارية العالقة الرأسية بني مفاهيم وأفكار ومهـارات
مرتبطـة باملوضـوعات  احلـاىلى الـصف الدراسـ بحيث تكون املوضوعات املقدمة ىف

الصف السابق, بمعنى استمرار دراسة املفاهيم واملهارات املرة بعد األخر  املقدمة ىف
املراحل التعليمية املختلفة فمفـاهيم الطاقـة واألمحـاض واملنـاخ واملفـاهيم البيئيـة  ىف

 كلـام انتقلنـا إىل اً وجتريـداً مراحل التعليم ولكن تزداد املفـاهيم عمقـخمتلف تدرس ىف
تنـاول خـربات املـنهج تنميـة املعـارف   وحيقق االستمرار ىف,املراحل الدراسية األعىل

واملهارات وأساليب التفكري لد املتعلمني, وكذلك تنميـة شخـصية املـتعلم بجميـع 
 .جوانبها
 : التتابع−٢

تمرار ولكنه يذهب إىل أبعد منه, فالتتـابع يؤكـد عـىل أمهيـة أن يتصل التتابع باالس
 .تكون كل خربة جديدة مبنية عىل اخلربة السابقة ولكن بعمق واتساع أكرب

 كلام انتقلنا من مرحلة معينة اًا وجتريدًا واتساعًبحيث تزداد املعارف واملهارات عمق
 حـدث ىف رحلة عىل التعلم الـذكل م تليها, وبذلك يعتمد التعلم ىفى إىل املرحلة الت

املرحلة السابقة له, فاملتعلم يكون عىل استعداد لتعلم موضوع جديد عندما يتمكن من 
 .املتطلبات القبلية الالزمة لتعلم هذا املوضوع

إىل  ملفهوم األمحاض سوف يتطلب معاجلة هلذا املفهوم بحيث يؤدى فالنمو التتابع
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من مرحلـة إىل مرحلـة أعـىل, فقـد يبـدأ الطالـب زيادة معنى وعمق مفهوم األمحاض 
كل سائل حيمر ى صورته املحسوسة, وه دراسته باملرحلة االبتدائية ملفهوم األمحاض ىف

ورقة عباد الشمس الزرقاء, حيث يمكن إدراكه باملالحظة, ولكن عندما يصل املـتعلم 
املـاء  اهنـا ىفعنـد ذوبى إىل املرحلة اإلعدادية يدرس األمحاض عـىل أهنـا سـوائل تعطـ

أيونات اهليدروجني املوجبة, وأيونات أخر سـالبة متثـل الـشقات احلامـضية سـالبة 
املرحلة الثانويـة يـدرس الطالـب األمحـاض أحاديـة القاعـدة وثنائيـة   وىف,التكهرب

 .الصورة املجردة ملفهوم األمحاضى القاعدة وثالثية القاعدة, وهذه ه
 .ك البعد الرأسى ىف تنظيم املنهجليتضح مما سبق أن التتابع يشكل كذ

 : التكامل−٣
يشري التكامل إىل العالقة األفقية بني خربات املنهج, ويقصد به الربط بـني املفـاهيم 

إىل جمـاالت أخـر, وتقـديمها ى تنتمـى جمال معني بتلـك التـ واخلربات التعليمية ىف
إىل تعلم أكثر   يؤدكل مرتابط ومتكامل, فالتكامل بني اخلربات التعليمية للطالب ىف

والفيزيـاء ) اخلـصائص الكيميائيـة(الكيميـاء  فاعلية, فيمكن الربط بني مفهوم املاء ىف
, بحيـث يقـدم املفهـوم للطـالب )الكائنات املائيـة(, واألحياء )اخلصائص الطبيعية(

 .بصورة متكاملة
 : التوازن بني التنظيم املنطقى والتنظيم السيكولوجى−٤

 يتفـق مـع طبيعـة اًيتم فيه ترتيـب املـادة ترتيبـى أن التنظيم املنطقسبق اإلشارة إىل 
وهكـذا, . .ومنطق املادة, كالرتتيب من القديم إىل احلـديث ومـن البـسيط إىل املركـب

بغض النظر عن مد مناسبة هذا الرتتيب ملستو الطالب وميوهلم وحاجاهتم, ولكن 
راعـى مـستو الطـالب وميـوهلم يتم فيه ترتيب املادة بحيـث تى التنظيم السيكولوج

ييرس ى والرتتيب السيكولوجى وخصائصهم, ولكن مراعاة التوازن بني الرتتيب املنطق
ا ثـم يراعـى التنظـيم عملية التعلم والتعليم, فيمكن ترتيب حمتو املنهج سـيكولوجي

 .اداخل كل جزء أو جمال من هذا املحتو املنظم سيكولوجيى املنطق
 : الستخدام أكثر من طريقة للتعلم إتاحة الفرصة−٥

 ى,ال يتعلم الطالب بطريقة واحـدة, فـالبعض يـتعلم عـن طريـق العمـل اجلامعـ
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والبعض اآلخر يتعلم عن طريق املناقشة, والبعض عن طريق التجريـب أو الزيـارات 
 بحيـث يـسمح اًوغري ذلك, ولذلك جيب أن يكـون تنظـيم املحتـو مرنـ.. .امليدانية

التعلم حتى يزداد احتامل حدوث الـتعلم بـني الطـالب,  ن طريقة ىفباستخدام أكثر م
 .يتضمنها املحتوى اخلربات التعليمية الت طرق التعلم من التنوع ىف التنوع ىفى ويأت
 : املرونةـ  ٦

إذا ى و وحدات حمتو املنهج الدراس من خالهلا تعديل تنظيم موضوعات أويمكن
ف أو إضافة بعض املفـاهيم أو األفكـار أو ذلك, بحيث يمكن حذ دعت الرضورة إىل

تقــديم أو تــأخري الــبعض اآلخــر دون اإلخــالل بالرتتيــب املنطقــى والــسيكولوجى 
 ..ملوضوعات املحتو الرئيسة

WאW 
אW 

 وذلـك ا,ًيقصد بأنشطة التعلم كل فعل أو إجراء يقوم به املعلم أو املتعلم أو مها مع
أو خارجـه, ى حقيق أهداف تربوية معينة, سواء كان ذلـك داخـل الفـصل الدراسـلت

وخيتلف مفهوم أنشطة التعلم عن مفهوم خربات التعلم, . ولكن حتت إرشاف املدرسة
 .ىوصف لنتيجة تفاعل املتعلم مع النشاط التعليمى فخربات التعلم ه

 يتم حتديد أنشطة التعلم فالفرق بني املفهومني كالفرق بني املقصود والنتيجة, لذلك
مرحلة التقويم احلكـم عـىل فاعليـة  مرحلة ختطيط املنهج أو التدريس, ولكن يتم ىف ىف

 .حتقيق خربات التعلم املطلوبة هذه األنشطة ىف
אW 

 : فيام يىل تناول أمهية أنشطة التعلم بإجيازيمكن
 يرسـخ لديـه االجتاهـات تنمية قدرة املتعلم عـىل التفاعـل مـع جمتمعـه, بـام −١

ربـط املدرسـة  اإلجيابية والقيم االجتامعية البناءة, وبذلك تسهم األنـشطة ىف
باملجتمع, وخاصة عندما متارس بعـض األنـشطة خـارج املدرسـة, كزيـارة 

 .وغريها.. .العلوم املعارض واملتاحف ونواد
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 تنمية ميول الطـالب واكتـشاف مهـاراهتم وقـدراهتم وصـقلها, وتوجيههـا −٢
 وكـذلك ,وذلك بام توفره األنشطة من مواقف تتيح الفرصة إلبداع الطالب

 .ا لتنوع األنشطةًمراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني نظر

 وذلـك ,إثراء املادة العلمية األكاديمية للتعلم, مما ييرس عىل الطـالب فهمهـا −٣
 .عملية التعلم الستخدام احلواس ىف

مفيدة للمتعلم وتنمية خرباته, وذلك من خالل استثامر أوقات الفراغ بطريقة  −٤
 .ممارسة األنشطة داخل املدرسة وخارجها

تنفيذ بعض طرق التدريس, حيـث يتطلـب ذلـك ممارسـة الطـالب لـبعض  −٥
أنشطة التعلم, كـام تـضيف األنـشطة عـىل طـرق التـدريس عنـرص اإلثـارة 

 .والتشويق

 . اخلربات التعليميةإتاحة الفرصة واملواقف لرتابط املواد الدراسية وتكامل −٦

لـد الطـالب واحرتامـه, حيـث جتعـل املامرسـة  تنمية قيمة العمل اليدو −٧
 .اًاحلركية النشاط ممتع

 االعـتامد عـىل الـنفس :تنمية بعض املهارات االجتامعيـة لـد املـتعلم مثـل −٨
ــسة  ــاون واملناف ــادة والتع ــاآلخرين, والقي ــصال ب ــسئولية واالت ــل امل وحتم

 .وغريها.. .الرشيفة

ادة فاعلية العملية التعليمية, حيث يتحقق مبدأ املامرسة كرشط من رشوط زي −٩
إىل حتسني نواتج التعلم من معلومات ومهارات واجتاهـات  التعلم, مما يؤد

 .وغريها.. .وقيم

من خالل ممارسة الطالب لبعض األنشطة, حيث ى حتقيق مبدأ التقويم الذات −١٠
 .علم له قبل متابعة امليايقوم الطالب نشاطه ذات

אאאאאאאאW 

وحمتـواه وطـرق تدريـسه وأسـاليب ى  ترتبط األنشطة بأهداف املنهج الدراسـ−١
 .التقويم
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 داخل الصف وخارجـه ـ  فردية ومجاعية−  تتنوع األنشطة ما بني نظرية وعملية−٢
 .معرفية ومهارية وانفعاليةـ 

 .تتم دراسته ألنشطة املوضوع الذ تناسب ا−٣
 .حاجات الطالب وميوهلم وقدراهتمى  تراع−٤
 . ضوء إمكانات البيئة والوقت املتاح تكون واقعية بمعنى إمكانية تنفيذها ىف −٥
 .تكون مرنة ومفتوحة وسهلة الرتمجة إىل مواقف سلوكية −٦
 .ىواملستو اجلامع تكون جذابة ومشوقة للطالب عىل املستو الفرد −٧
 .الدقة العلمية بحيث ختلو من األخطاء العلميةى تراع −٨
 لتنفيـذه  به واألدوات واإلجراءات املناسبة  املوضوع املرتبط  يتضمن النشاط−٩  

 .وغريها...... .والصور والرسوم
الـتعلم  ـ  لعـب األدوار:توظف األنـشطة بعـض األسـاليب التعليميـة مثـل−١٠

 .التجارب العملية وغريهاى ـ التعاون
  .مواقف جديدة  تساعد عىل تطبيق ما تعلمه الطالب ىف−١١  
    ضوء مشاركة الطالب للقيام هبـا بحيـث يكـون الطالـب  تنظم األنشطة ىف−١٢  

 .  للنشاطاًحمور
 . البيئة إىل أقىص درجة ممكنة  تستثمر اإلمكانات املتاحة ىف−١٣  
 . توظف حواس الطالب املختلفة أثناء تنفيذها−١٤  
 .ى تتكامل األنشطة مع حمتو املنهج الدراس−١٥  
 . يتوفر هبا عنرصا األمن واألمان للطالب−١٦ 
אWאW 

 حيـث يـرتبط بعالقـة ى,منظومة املنهج الدراس يعد التقويم أحد العنارص املهمة ىف
العنارص األخر, وبواسطته يمكن احلكم عىل مـد جـودة هـذه ى تأثري وتأثر مع باق

تطوير املناهج املدرسية, كام يـساعد  للتقويم دور كبري ىف  أو قصورها, وبالتاىلالعنارص
 للمتعلمني حيث ااحلكم عىل مد حتقيق األهداف املطلوبة, كام أن التقويم مهم جد ىف
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جوانـب الـتعلم املختلفـة املعرفيـة واملهاريـة  ىف الضوء عىل مستواهم التحصيىلى يلق
يته بالنـسبة للمعلمـني حيـث يلقـى الـضوء عـىل كفايـاهتم واالنفعالية, وللتقويم أمه

 . لتحسينهااًالتدريسية متهيد
אW 

خيلط البعض بني مفاهيم القياس والتقييم والتقويم, ولكن عىل الـرغم مـن تـرابط 
 .هذه املفاهيم إال أنه توجد فروق واضحة فيام بينها

 :فالقياس
باستخدام أدوات معينة ووحـدات رقميـة  ىهو إخضاع ظاهرة معينة للتقدير الكم

متفق عليها, فهو عملية مجع معلومات أو بيانات كمية لصفة معينة, فحني يطبق املعلم 
هـذا  كـل مـنهم درجـة معينـة ىفى مادة معينة عـىل طالبـه, ويعطـ  ىفيا حتصيلاًاختبار

االختبـار لـد يقيسها ى االختبار فإنه يقوم بعملية قياس لتحصيل املفاهيم العلمية الت
للسلوك, ولكن ال يتضمن أية أحكام بالنسبة ى فالقياس هيتم بالوصف الكم. الطالب

 .لقيمته أو جدواه
 الظـاهرة, أ القـوة والـضعف ىفى عملية الكشف عـن نـواح: ولكن التقييم هو

تشخيص فقط للواقع, فإذا قام املعلم بعد تطبيق االختبار, ورصـد درجـات الطـالب 
حتـصيل الطـالب   بالكشف عن مواطن الـضعف ومـواطن القـوة ىف)عملية القياس(

 . فإنه يقوم بعملية تقييم,للمفاهيم
الظـاهرة,  فهو عملية تشخيص جلوانب القـوة وجوانـب الـضعف ىف: أما التقويم

والعمل باألساليب املتعددة عىل عالج جوانب الضعف والتأكيد عىل جوانـب القـوة, 
فإذا تطرق املعلم بعد الكشف عن مواطن الضعف وذلك بقصد حتسني عملية التعلم, 

حتصيل الطالب للمفاهيم, إىل استخدام طرق تدريس أكثر فاعلية أو  ومواطن القوة ىف
حتـصيل الطـالب لـبعض املفـاهيم فإنـه يقـوم  أنشطة تعلم أخر, لعالج القصور ىف

راد  املـءى أو عملية إصدار حكم شامل للش, فالتقويم تشخيص وعالج,بعملية تقويم
 .ضوء معايري حمددة تقويمه, وذلك ىف
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عنـدما : ولتوضيح الفروق بني مفاهيم القياس والتقييم والتقويم نسوق هذا املثـال
البول إىل الطبيب فيطلب منه الـذهاب إىل معمـل  من حرقان ىفى يذهب مريض يشتك

 الح ىفالتحاليل الطبية لعمل التحاليل الالزمة, حيث يتم حتديد نسبة تركيز بعض األم
هذه عملية قياس, ولكن عندما يكتب طبيب التحاليـل . .جدول معني البول وذلك ىف

فهذه عمليـة تقيـيم, ولكـن عنـدما . .البول  عن ارتفاع تركيز بعض األمالح ىفاًتقرير
 .يطلب الطبيب من املريض تناول أدوية معينة للعالج فهذه عملية تقويم

 والتقيـيم, فهـو أشـمل مـن كـل مـنهام, يتضح مما سبق أن التقويم يتضمن القياس
عليهـا إصـدار ى يبنـى فالقياس وسيلة التقويم للحصول عىل البيانات واملعلومات الت

 القياس والتقييم ;احلكم عىل ظاهرة معينة, ويمكن توضيح العالقة بني املفاهيم الثالثة
 :والتقويم من خالل الشكل التاىل

 
 
 
 
 
 
 
 

 والتقييم والتقويمالعالقة بني القياس ) ٧(شكل 
אאW 

 :يتميز التقويم اجليد بمجموعة من اخلصائص يمكن إجيازها فيام يىل
 : االتساق مع األهداف−١

 مع األهداف املنشودة, فإذا كان أحد أهـداف املـنهج اًجيب أن يكون التقويم متسق

 التقويم

 التقييم

 القياس
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م املناسـب هـو تنمية مهارات استخدام بعض األجهزة العلمية, فـإن أسـلوب التقـوي
ملهـارات املرتبطـة بتـشغيل ا استخدام بطاقة مالحظة لتقويم مـستو أداء الطـالب ىف

 وإذا كان ضمن األهداف تنمية اجتاهات الطالب نحو املحافظـة عـىل البيئـة األجهزة,
فإن أسلوب التقويم املناسب هـو اسـتخدام مقيـاس يتـضمن مواقـف للتعـرف عـىل 

, ولكن إذا كان اكتساب الطـالب ملعلومـات معينـة هذه املواقف ترصفات الطالب ىف
 هو أحد أهداف املنهج, فإن أسلوب التقويم املناسـب هـو اسـتخدام اختبـار حتـصيىل

 .وهكذا... املفاهيم املرتبطة هبذه املعلومات لتقويم مستو حتصيل الطالب ىف
 : الشمولية−٢

 :لظاهرة املراد تقويمهاًجيب أن يكون التقويم شامال; أ يغطى اجلوانب املرتبطة با
التقويم مجيع جوانب ى حالة تقويم أثر املنهج عىل الطالب فإنه جيب أن يغطى فف -

 .النمو اجلسمية والعقلية والروحية واالجتامعية
فإنه جيب أن يتناول التقويم مجيـع عنـارص ى حالة تقويم املنهج الدراس ولكن ىف -

يس وأنشطة التعلم, أسـاليب  األهداف, املحتو, طرق التدر:ىاملنهج الدراس
 .التقويم

حالة تقويم مهارات التدريس لد املعلم, جيـب أن يتنـاول التقـويم مجيـع  وىف -
 .مهارات التخطيط, مهارات التنفيذ, مهارات التقويم: مهارات التدريس

 : االستمرارية−٣
 اًعونجيب أن يالزم التقويم العملية التعليمية من البداية وحتى النهاية, حتى يكون 

 .عىل هتيئة الظروف املناسبة للتعلم
مجيـع جوانـب النمـو بقـصد  وملا كان الغرض من التقويم التعرف عـىل التقـدم ىف

 اً ومالزمـاًالتشخيص والعالج, فإن ذلك ال يتحقق إال عندما يكـون التقـويم مـستمر
ى واحالقوة ونى مجيع مراحلها وخطواهتا, حتى يمكن حتديد نواح للعملية التعليمية ىف

 .الظاهرة املراد تقويمها, بغرض عالج نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة الضعف ىف
آخـر الفـصل أو العـام  بعـض املـدارس ىف يـتم ىف الـذى ولكن االختبار النهـائ
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التغلـب عـىل أوجـه  إىل عمليـة تـشخيص سـليمة, وال يـسهم ىف ال يـؤدى الدراس
 .متخضت عنها عملية التشخيصى الضعف الت

 :عاون الت−٤
عمليــة التقــويم الطــالب واملعلمــون ومجيــع املعنــني بالعمــل  جيــب أن يــشارك ىف

 ولكـن ,وضع االختبـارات وتـصميمها  وليس معنى ذلك اشرتاك هؤالء ىف,الرتبو
املجـاالت املـراد  املشاركة بالنقد البناء واقرتاح احللول املناسبة, ملـشكالت التقـويم ىف

 .تقويمها
تقويمه املعلم والطالب نفسه وإدارة املدرسـة  ه يشرتك ىففعند تقويم الطالب فإن -

 .لخإ.. .ىوطالب الصف الدراس
املعلمـني والطـالب واملـوجهني  فإنـه يؤخـذ رأى وعند تقويم املنهج الدراس -

 .وغريهم من املهتمني باملناهج.. .وأولياء األمور

إدارة  الطـالب واملوجهـون و:تقويمـه ولكن عند تقويم املعلم فإنـه يـشرتك ىف -
 .وهكذا.. .املدرسة وأولياء األمور

نتـائج عمليـة  وجتدر اإلشارة إىل أنه من األمهية بمكان أن يناقش املعلـم طالبـه ىف
ذلك تغذية راجعة للطـالب, كـام أنـه ى التقويم بعد تصحيح االختبارات, حيث يعط

 .قراطية التقويموحيقق ديم
 :  االقتصاد−٥

الوقـت  يـساعد عـىل اقتـصاد النفقـات ىف  أ;يايفضل أن يكون التقـويم اقتـصاد
معظـم   ىفً طـويالاًواجلهد واملال, ومن عيوب االمتحانات التقليدية أهنا تستغرق وقتـ

, ونفقات طائلة, وخاصة االمتحانات العامة, كامتحان الثانويـة ا شاقاًاألحيان, وجهد
 .العامة
 : املعايري العلمية−٦

معـايري الـصدق والثبـات ى  املعايري العلمية وهـالتقويم أن يتوفر ىف من الرضور
 .واملوضوعية والتمييز ودقة الصياغة
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 أن يقيس االختبار ما وضـع لقياسـه, فاختبـار التحـصيل ىف: ويقصد بالصدق -
 ,األحيـاء لـد الطـالب , إذا قاس حتصيل املعلومـات ىفاًاألحياء يكون صادق

 وغريهـا ويلـزم …ات كاملهارات واالجتاهـ: دون قياس جوانب أخر للتعلم
للتحقق مـن صـدق االختبـار إعـداد جـدول مواصـفات لالختبـار ويتـضمن 

 .املوضوعات أو املفاهيم موضع االختبار وأهداف االختبار
ا, إذا ما أعيد تطبيقـه عـىل ًاالختبار نفس النتائج تقريبى  فهو أن يعط:أما الثبات -

 .الظروف نفسها الطالب أنفسهم وىف

عدم تأثر نتائج االختبار بالعوامل الذاتيـة مـن مقـوم إىل  ىه: ولكن املوضوعية -
: آخر, وال مع الشخص الواحد من وقت آلخر, وتتميز االختبارات املوضوعية

بأهنـا عـىل ) املزاوجة(كالصواب واخلطأ واإلكامل واالختيار من متعدد واملقابلة 
 .درجة عالية من املوضوعية

لتمييـز بـني الطـالب األقويـاء والطـالب  فهو قدرة االختبار عـىل ا:أما التمييز -
ه, اختبـار غـري مميـز, ال يستطيع الطالب اإلجابة عنـ الضعاف, فاالختبارالذ

حيصل فيه معظم الطـالب عـىل درجـات مرتفعـة  كذلك االختبار السهل الذ
 .اختبار غري مميز

ـ علوم ـ لغة عربية ـ دراسات اجتامعيـة (يعكس االختبار طبيعة املادة الدراسية  -
 _فأسئلة العلوم تعكس طبيعة العلوم بام تتضمنه من رسـوم علميـة ) رياضيات

 ).ومعادالت كيميائية ـ وجتارب ـ ومسائل ـ واصطالحات علمية

االختيـار  ـ اإلكـامل ـ الصواب واخلطـأ( مراعاة قواعد بناء األسئلة املوضوعية  -
  .وكذلك األسئلة املقالية) املقابلة أو املزاوجة  ـ من متعدد

 : التنوع−٧
كـل أداة ى يقصد بالتنوع استخدام أكثر من أداة من أدوات التقـويم, بحيـث تغطـ
النهايـة  ىفى جانب من جوانب شخصية الطالب, بحيث تتكامل هذه األدوات وتعطـ

 .صورة صادقة عن الظاهرة املراد تقويمها
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 ;صيليةويتطلب التنوع استخدام أدوات تقويم مناسبة ومتعددة, كاالختبارات التح
 ومقــاييس , لتقــويم اجلانــب املهــار;وبطاقــات املالحظــة ,لتقــويم اجلانــب املعــرىف
 .ى لتقويم اجلانب الوجدان;االجتاهات ومقاييس القيم

مراعـاة الفـروق  أساليب التقـويم تـسهم ىف وجتدر اإلشارة إىل أن مراعاة التنوع ىف
 .الفردية بني املتعلمني

אW 
عـىل مـد اسـتيعاب الطـالب للمعلومـات, وكانـت أداة  املاىض ركز التقويم ىف

 تقيس حتصيل الطالب هلذه املعلومات ىفى ذلك االختبارات التحصيلية الت املدرسة ىف
 املواد املختلفة, ولكن التقويم بمفهومـه احلـديث يركـز عـىل مجيـع جوانـب النمـو ىف

 بني اختبـارات حتـصيلية, شخصية املتعلم, ولذلك تنوعت أدوات التقويم وأساليبه ما
 . وغريها…إىل بطاقات مالحظة إىل مقاييس لالجتاهات والقيم 

كام أن هناك جوانب أخر تتضمنها العملية التعليمية جيـب العمـل عـىل تقويمهـا 
باإلضافة إىل تقويم نمو الطالب, مثـل املنـاهج املدرسـية بجميـع مكوناهتـا, واملعلـم 

 وهنــاك املدرسـة بمبانيهــا ومرافقهــا, ,ال الرتبـواملجــ واملوجـه ومجيــع العـاملني ىف
 .وخدماهتا املتنوعة وعالقتها بالبيئة

אאW 
 :متر عملية التقويم بمجموعة من اخلطوات املتتابعة يمكن تناوهلا فيام يىل

 : حتديد األهداف−١
داف عملية التقويم, وجيب أن يتم حتديد األه يعد حتديد األهداف اخلطوة األوىل ىف

كام سبق بدقة وشمول ووضوح وإجرائية, وذلـك لتحديـد األدوات املناسـبة لعمليـة 
 .التقويم
 : حتديد املجاالت املراد تقويمها−٢

يمكـن تقويمهـا والعمـل عـىل ى العديد من املجـاالت التـ يتضمن احلقل الرتبو
درسـة تطويرها, مثل املنهج بمكوناته واملعلم والطالب بجوانـب نمـوه املتعـددة, وامل

 . وغريها…واإلدارة املدرسية 
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ضـوء األهـداف املحـددة, ويـتم بعـد  ويتم حتديد املجال املراد تقويمـه وذلـك ىف
اخلطوتني السابقتني إعداد جـدول مواصـفات االختبـار بحيـث يتـضمن املفـاهيم أو 

 ويـتم توزيـع أسـئلة ,املوضوعات الناجتة من حتليل املادة العلميـة وأهـداف االختبـار
 .ار عىل املفاهيم واألهدافاالختب
 : إعداد أدوات التقويم−٣

  وذلك ىف,هذه اخلطوة إعداد االختبارات واملقاييس املناسبة لعملية التقويم ويتم ىف
فإذا كان اهلدف تقويم مهارات التدريس لد . ضوء األهداف املحددة لعملية التقويم

عمليـة التـدريس,  وم هبا املعلم ىفجيب أن يقى  التTasks فال بد من حتديد املهام ,املعلم
 والتنفيذ ,حيث يتم بناء بطاقة مالحظة تتضمن املهارات الرئيسة للتدريس, كالتخطيط

التمهيد للدرس ـ عرض الدرس وتتابع األنشطة, إلقاء األسئلة, اسـتخدام الوسـائل (
) هـامامل(والتقويم, واملهارات الفرعيـة الـسلوكية ) وتكنولوجيا التعليم, إدارة الصف

 .وهكذا... مهارات التدريس هلذه املهارات الرئيسة, حتى يتسنى تقويم أداء املعلم ىف
 .وتستلزم هذه اخلطوة توفري القوة البرشية املدربة لتطبيق أدوات التقويم

 : إجراءات التطبيق−٤
سـوف يتناوهلـا التقـويم, ى وتتطلب هذه اخلطوة التنسيق مع اجلهات املختصة التـ

سـبق ى ون للوصـول إىل أفـضل النتـائح, ثـم تطبيـق أدوات التقـويم التـوأمهية التعا
 .إعدادها بواسطة األفراد املدربني هلذا الغرض

 : معاجلة البيانات واستخالص النتائج−٥
هذه اخلطوة مجع البيانات املطلوبة عن املجاالت املراد تقويمها, وذلك بعد  ويتم ىف

انــات للمعاجلــات اإلحــصائية املناســبة تطبيــق أدوات التقــويم, ثــم ختــضع هــذه البي
 .الستخالص النتائج منها

 : التحسني والتطوير وفق نتائج التقويم−٦
عملية التقويم بمجرد مجع البيانات وإصدار األحكـام عـن املجـال املـراد ى ال تنته

بعد عملية التـشخيص هـذه تقـديم املقرتحـات املناسـبة للعـالج ى تقويمه, وإنام ينبغ
 . إىل األهداف املطلوبةًوالوالتطوير, وص
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 : جتريب املقرتحات املقدمة−٧
سـوف يـتم عـىل أساسـها ى سـبق حتديـدها والتـى جيب أن ختضع املقرتحات التـ

التحسني والتطوير للتجربة, وذلك للتأكد من سالمتها وجدواها, ولدراسة مشكالت 
حـات التطبيقيـة, فإنـه التطبيق وإجياد احللول املناسبة هلا, فإذا ما ثبت أمهية هـذه املقرت

 .يمكن تعميمها بعد ذلك
אאאאWPortfolio 

قياس   لالنتقادات املوجهة إىل أساليب التقويم التقليدية من حيث قصورها ىفاًنظر
لـد املـتعلم, فقـد ظهـر  اجلوانب املهارية والوجدانية وتركيزها عىل اجلانـب املعـرىف

ينظر إىل الطالب   والذ,)ملفات اإلنجاز (Portfolioشامل الى مفهوم التقويم الرتاكم
للمتعلم كام هيـتم باجلوانـب املهاريـة  نظرة شاملة متكاملة حيث يتناول اجلانب املعرىف

 .ال تستقيم شخصية الطالب بدوهناى والوجدانية والت
אאאW 

 تدور حول فكـرة تقـويم الشامل ولكنهاى توجد تعريفات متعددة للتقويم الرتاكم
 :مجيع جوانب شخصية املتعلم ومن أهم هذه التعريفات

 وذلـك ;أداة تقويم غري تقليديـة هتـتم بقيـاس أداء الطالـب ومـستو حتـصيله -
ملفـات التقـويم ى  وتنتمـ,باستخدام اختبارات األداء واالختبارات التحصيلية

ضـوء  ىف طالـب احلـاىلالشامل إىل االختبارات حمكية املرجع, حيث يقوم أداء ال
 ويعتمد هذا األسلوب من التقـويم عـىل عينـات حقيقـة مـن أداء ,أدائه السابق
 وملفـات ,أو سـنة دراسـيةى املادة الدراسية عىل مد فـصل دراسـ الطالب ىف

 .التقويم بمثابة دراسة طولية تتبعية ألداء الطالب وحتصيله

ه الطالب مـن أفـضل أعاملـه وتعرف ملفات التقويم بأهنا طريقة منظمة ملا خيتار -
املــادة  ىفى ومــد تقدمــه العلمــى توضــح جمهــوده وحتــصيله الدراســى والتــ

اختيار حمتويات هـذا امللـف بنـاء  الدراسية, وجيب أن يشارك الطالب معلمه ىف
 .وضعها تم اشرتاكه ىف عىل معايري االختبار والتقويم الذ
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 ومـنظم ألعـامل الطالـب وهناك تعريف آخر مفاده يشري إىل أنه جتميـع هـادف -
جمال املادة الدراسية وذلك خالل فرتة زمنية حمددة بغـرض تقـويم  وإنجازاته ىف

 .مجيع اجلوانب املعرفية واملهارية واالنفعالية أدائه ىف
אאW 

 عىل ما يقوم به الطالب من أعـامل Portfolioملفات التقويم الشامل للطالب  حتتو
اف املعلم سواء داخل املدرسة أو خارجها يقدم صورة واقعية متكاملـة عـن حتت إرش

 .ىأدائه طول العام الدراس
 :ولذلك تتضمن ملفات التقويم عىل عنارص كثرية أمهها ما يىل

WאאWW 
م جيرهيـا املعلـى مثل االختبارات التحصيلية التحريرية التـ: األعامل التحريرية −١

كراسـاته  مادته الدراسية, وكذلك أفضل أداءات للطالـب ىف كل فرتة زمنية ىف
كالرسوم العلمية وكتابة ملخص الدرس وإعداد كراسـات أسـئلة الواجبـات 

 .الالصقة
أسئلة شفوية يوجهها املعلم  األعامل الشفهية وتتمثل ىفى وه: األعامل الشفوية −٢

 .علم مع طالبهجيرهيا املى لطالبه, واملناقشات الصفية الت
WאאWW 

ــة −١ ــة العملي ــة ىف: األعــامل املهاري ــشمل إجــراء التجــارب العملي ــل  وت املعام
واستخدام األجهزة العلمية كامليكروسكوب والبوتـومرت وإعـداد القطاعـات 

 وغريها, ومشاركة الطالـب للمعلـم …النباتية واحليوانية وعمليات الترشيح 
 .جتارب العرض, وتستخدم بطاقات املالحظة لتقويم هذه األعامل ىف

املهام املرتبطة بدراسـة املـادة مثـل مجـع عينـات مـن ى وه: األنشطة املصاحبة −٢
الصخور أو النباتات أو احلرشات أو القواقع وتصبري احلرشات ومجع مقاالت 

درسـة العلوم بامل نواد علمية حول بعض املوضوعات العلمية واالشرتاك ىف
 .وعمل النامذج
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بعض املوضوعات  وتشمل إجراء البحوث ىف: إجراء البحوث وكتابة التقارير −٣
العلمية وكتابة تقارير رحالت علمية, وتعكس هذه األعامل مد أداء الطالب 

 .املهارات األكاديمية ىف

تشمل املهارات االجتامعية العديـد مـن املهـارات : أنشطة املهارات االجتامعية −٤
لخ, ويمكـن  إ… والقيادة, واالتصال باآلخرين ن, وحتمل املسئولية,كالتعاو

جمموعات, أو خالل  تقويمها من خالل مالحظة أنشطة الطالب عند العمل ىف
مرشوعات خدمة  الرحالت العلمية أو إجراء البحوث اجلامعية أو املشاركة ىف

 .البيئة
WאאW 

تـدل عـىل اجتاهاتـه وميولـه, كاالجتـاه نحـو ى وأفعاله التوتتضمن أعامل الطالب 
دراسة بعض املوضوعات العلمية أو االجتاه نحو املحافظة عىل البيئـة أو االجتـاه نحـو 

 …بعض القضايا العلميـة املعـارصة أو االجتـاه نحـو املحافظـة عـىل أجهـزة جـسمه
اعـة النباتـات وتربيـة وغريها, وكذلك امليول, كامليول أو اهلوايات نحو التصوير, وزر

 وغريهـا, ويمكـن تقـويم …احليوانات وعمل النامذج واملجسامت وعمل اللوحـات 
 .هذه األعامل من خالل مقاييس االجتاهات أو بطاقات املالحظة

אאאW 
 : باملزايا التاليةPortfolioتتمتع ملفات التقويم الشامل 

 : شمولية التقويم−١
ات التقويم الشامل بتقويم مجيـع جوانـب شخـصية الطالـب ـ املعرفيـة ـ هتتم ملف

واملهارية ـ والوجدانية, حيث يتضمن امللف عينات حقيقية خمتلفة من أعامل الطالـب, 
 .ىالتى متت خالل الفصل الدراس

 : استمرارية وتراكمية التقويم−٢
ى لعـام الدراسـأو اى تستمر ملفات التقويم مع الطالب عىل مدار الفـصل الدراسـ

قد تصاحب الطالـب منـذ دخولـه املدرسـة وحتـى ى وهناك بعض ملفات التقويم الت
 .خترجه منها, أو قد تصاحب الطالب طيلة حياته التعليمية



 
 

 − ١٣٢−

 : التعاون بني املشاركني ىف العملية التعليمية−٣
مني العملية التعليمية كاملعل بناء ملف التقويم للطالب مجيع املشاركني ىف يشارك ىف

 .املدارس واإلخصائيني االجتامعيني واملوجهني والطالب وأولياء األمور ومدير
 : تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة−٤

الرتكيز عىل حتقيق األهداف التعليمية املحـددة ممـا حيقـق  تساعد ملفات التقويم ىف
 .معايري اجلودة الشاملة

 : تصحيح مسار الطالب−٥
تعلـم  تشخيص أوجه القوة وأوجه الضعف ىف يم ىفيمكن اإلفادة من ملفات التقو

الطالب, مما يتيح توجيهه إىل حتقيق مستو أفضل من التعلم, وذلك من خالل التأكيد 
 .عىل نقاط القوة والتغلب عىل أوجه الضعف

 : حتقيق مبدأ التكامل بني أدوات التقويم−٦
ظـرة الـشاملة ضـوء الن تعمل ملفات التقويم عىل قيـاس مجيـع جوانـب الـتعلم ىف

لشخصية املـتعلم, ولـذلك تتـضمن امللفـات أدوات تقـويم متعـددة; كاالختبـارات 
 . وغريها…التحصيلية وبطاقات املالحظة ومقاييس االجتاهات 

 : حتقيق مبدأ املرونة ىف التقويم−٧
تقويم جوانب معينة  التقويم, فيمكن استخدامها ىف حتقق ملفات التقويم املرونة ىف

ـ ى شهر ـ فصل دراسـ(كام يمكن استخدمها عىل مد فرتات زمنية متنوعة التعلم,  ىف
 ). وهكذا…سنة دراسية ـ مرحلة دراسية 

 : واقعية التقويم−٨
 عىل تقويم الطالب, وذلك بـام حتتويـه مـن ً متكاماليا مادًتعد ملفات التقويم دليال

 .املادة الدراسية عينات حقيقية من أداء الطالب ىف
 : عىل الطالب الرتكيز−٩

 لكون الطالب حمور العملية التعليمية, لذلك تركز ملفات التقويم عىل تقـويم اًنظر
 .عملية التقويم  ىفً فعاالاًمجيع جوانب شخصية الطالب, وجتعله مشارك



 
 

 − ١٣٣−

 
 
 

אאא 
 

 :أمام العبارات اخلطأ) ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √(ضع عالمة : أوال
 .ىبني عنارص املنهج الدراس  عالقة ترابط عضوتوجد .١
 .للمنهج مفاهيم وقوانني ونظرياتى يتضمن املحتو العلم .٢
 .ىعىل املحتو العلمى يقترص املنهج الدراس .٣
 .صورة منظومة متكاملة خريطة املنهج إىل تنظيم عنارصه ىف تؤد .٤
 .يتميز اهلدف اجليد بأنه مركب .٥
 .و املنهجتعد احلداثة من معايري تنظيم حمت .٦
٧. التوازن بني الشمول والتعمق من معايري اختيار املحتو. 
 .التعلم زاد االحتفاظ باملعلومات كلام زاد عدد احلواس املستخدمة ىف .٨
 .عملية التقويم أشمل من عملية التقييم .٩
 .تستخدم االختبارات التحصيلية لتقويم نواتج التعلم املهارية .١٠
 .يةتتميز األهداف اجليدة بأهنا إجرائ .١١
عمليــة التقيــيم تــشخيص نقــاط القــوة والــضعف وعــالج جوانــب  يــتم ىف .١٢

 .الضعف
 . من االختبار التحصيىلًملف اإلنجاز أكثر شموال .١٣
 .األهداف العامة للمنهج أقل عمومية من األهداف اإلجرائية .١٤
 .األهداف اإلجرائية قابلة للمالحظة والقياس .١٥
 .لامدة الدراسيةيبدأ اختيار املحتو بتحديد األفكار األساسية ل .١٦
 .ىشكل هرم  ىف"جانييه"ينظم حمتو املنهج وفق نظرية  .١٧



 
 

 − ١٣٤−

ى  باملفـاهيم املجـردة وينتهـ"بياجيـه"يبدأ تنظيم حمتو املـنهج وفـق نظريـة  .١٨
 .باملفاهيم املحسوسة

 .يعد التنوع من معايري اختيار أنشطة التعلم .١٩
اتيــة االختبــار عــدم تــأثر نتائجــه بالعوامــل الذ يقــصد بخاصــية التمييــز ىف .٢٠

 .للمصحح
 .يقصد بخاصية ثبات االختبار أن يقيس ما وضع لقياسه .٢١
فيام يىل جمموعة من األسـئلة يـىل كـل سـؤال أربـع إجابـات, اخـرت اإلجابـة : ياثان

 :أمامها) √(الصحيحة بوضع عالمة 
 :تبدأ خريطة املنهج بتحديد−١

 األهداف  −ب  املحتو  −أ 
 أساليب التقويم  −د  طرق التدريس  −ج 

 :علم اجليدة بام يىل عداتتصف نواتج الت−٢
 قابلة للقياس  −ب  حمددة  −أ 
 مركبة  −د  واقعية  −ج 

 :تتضمن معايري اختيار حمتو املنهج ما يىل عدا−٣
 احلداثة  −ب  الصدق  −أ 
 التميز  −د  االستمرارية   −ج 

 :يتم ىف عملية التقويم−٤
 تشخيص جوانب القوة والضعف −ب للظاهرةى التقدير الرتاكم  −أ 
  والعالجتشخيص جوانب القوة والضعف  −د  مجع بيانات كمية  −ج 

 :يتميز التقويم اجليد بام يىل−٥
 االستمرارية  −ب  الشمولية  −أ 
 مجيع ما سبق  −د  املوضوعية   −ج 
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 :أ نواتج التعلم التالية يمكن تقويمها باالختبارات التحصيلية−٦
 املهارات  −ب  املعلومات  −أ 
 اجلوانب النفسحركية  −د  اجلوانب الوجدانية  −ج 

 :يقصد باملوضوعية ىف عملية التقويم−٧
 عدم تأثر الدرجة بذاتية املصحح  −ب  تج التعلمشمول مجيع نوا  −أ 
 يقيس االختبار ما وضع لقياسه  −د  تعدد وجهات التقويم  −ج 

 :يبدأ إعداد االختبار بمرحلة−٨
 حتديد أهداف االختبار  −ب  حتديد حمتو االختبار  −أ 
 كتابة أسئلة االختبار  −د  إعداد جدول املواصفات  −ج 

 :يقصد بإجرائية األهداف−٩
 وجود احلد األدنى لألداء  −ب  القابلية للمالحظة والقياس  −أ 
 الشمولية  −د  كوهنا مركبة  −ج 

 :يبدأ اختيار حمتو املنهج−١٠
 املادة العلمية املفصلة  −ب  األفكار األساسية  −أ 
 قائمة املوضوعات التفصيلية  −د  اهلياكل األساسية للامدة الدراسية  −ج 

 : ىف منهج العلوم منيايتم تنظيم املحتو منطق−١١
 احلديثالقديم إىل   −ب  املحسوس إىل املجرد  −أ 
  ب,أ ما ذكر ىف  −د  اجلزء إىل الكل  −ج 

 :تتضمن معايري تنظيم حمتو املنهج−١٢
 التتابع  −ب  احلداثة  −أ 
 الصدق  −د  التوازن بني الشمول والعمق  −ج 

يتم ترتيب حمتو املنهج مـن املفـاهيم املحـسوسة إىل املفـاهيم املجـردة وفـق −١٣
 :نظرية

 بياجيه  −ب  لأوزوب  −أ 
 راجيلوث  −د  جانييه   −ج 



 
 

 − ١٣٦−

١٤−  املنهج بالطريقة التوسعية من العام إىل اخلاص وفق نظريةيتم ترتيب حمتو: 
 بياجيه  −ب  ل أوزوب  −أ 
 راجيلوث  −د  جانييه   −ج 

 :تتضمن معايري اختيار أنشطة التعلم −١٥
 االرتباط باألهداف  −ب  التنوع  −أ 
 مجيع ما سبق  −د  الواقعية  −ج 

 :أجب عن األسئلة اآلتية: اًثالث
 :ما املقصود باملفاهيم اآلتية−١

 حتوامل  −ب  األهداف اإلجرائية  −أ 
 التقويم  −د  خريطة املنهج  −ج 

 ما املعايري الواجب مراعاهتا عند صياغة األهداف التعليمية? −٢

 .ناقش أهم معايري اختيار حمتو املنهج −٣

 :كيف يمكن تنظيم حمتو املنهج وفق −٤

 النظرية التوسعية لراجيلوث  −ب  خريطة املفاهيم  −أ 
 . "عليميةالعملية الت  ىف مهاماًتؤد أنشطة التعلم دور" −٥

 .ناقش هذه لعبارة                     

 ما العالقة بني القياس والتقييم والتقويم? −٦

 ."يتميز االختبار اجليد بمجموعة من اخلصائص" −٧

 .ناقش هذه العبارة                      
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אאא 
אאא 

 
 :ًبعد دراسة الطالب ملوضوعات هذا الفصل يكون قادرا عىل أن

حيلل األهداف التعليمية للمنهج الدراسى ىف ضوء املعايري الواجب توافرهـا ىف −١
  .األهداف

املعرفية ـ املهاريـة ( يصنف األهداف التعليمية للمنهج الدراسى وفق املجاالت −٢
 ). نفعالية  االـ
 ."بلوم"يصنف األهداف املعرفية وفق تقسيم −٣
حيلل املحتو العلمى لبعض الوحدات الدراسية, ويستخرج ما هبا من مفاهيم −٤

 .ومهارات واجتاهات علمية
حيلل املحتو العلمى لبعض الوحدات الدراسية, ويستخرج ما هبا من مفاهيم −٥

 .ومهارات واجتاهات علمية
 .طة التعلم ىف أحد املناهج الدراسيةحيلل أنش−٦
 مـن نمـط االختيـار مـن متعـدد ألحـد الوحـدات ياً يصوغ اختبارا حتـصيل−٧

 .الدراسية
 .يصمم بطاقة مالحظة لتقويم إحد املهارات العملية لد الطالب−٨
 .ًيصمم مقياسا لتقويم اجتاهات الطالب نحو بعض القضايا البيئية−٩



 
 

 − ١٣٨−
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W 
 :حتليل األهداف: ًأوال

 تصنيف األهداف املعرفية  -

 تصنيف األهداف االنفعالية -

 تصنيف األهداف النفسحركية -

 املعايري الواجب مراعاهتا عند حتليل األهداف * 
 : تدريبات تطبيقية عىل حتليل األهداف* 
 :حتليل املحتو: ياثان

جوانب حتليل املحتو : 
 لوظيفية املعلومات ا * 
 املهارات املناسبة   * 
 اجلوانب االنفعالية * 
 تدريبات تطبيقية عىل حتليل حمتو املنهج * 
 : حتليل أنشطة التعلم: ًثالثا

 أنواع أنشطة التعلم ىف املناهج الدراسية    * 
 تدريبات تطبيقية عىل حتليل أنشطة التعلم ىف املناهج الدراسية * 
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 : تقويم ىف املناهج الدراسيةحتليل أساليب ال: ًرابعا
 :أنواع أساليب التقويم ىف املناهج الدراسية*   

 . أساليب تقويم حتصيل الطالب للمعلومات −    

 .أنواع االختبارات املوضوعية* 

 .أساليب تقويم بعض األهداف األخر للمناهج الدراسية −

 . اسيةتدريبات تطبيقية عىل حتليل أساليب التقويم ىف املناهج الدر •
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W 
األهـداف ـ : يتضح مما سبق أن املنهج الدراسى يتكـون مـن أربعـة مكونـات هـى

ام يـىل ي, وسوف نتعرض ف.ـ أساليب التقويماملحتو ـ طرق التدريس وأنشطة التعلم 
سابق إىل كيفية حتليل املناهج املدرسية كتطبيقـات عـىل مكونـات املـنهج الدراسـى الـ

وهيدف حتليل املناهج املدرسـية إىل الوصـف والتـصنيف الكمـى ملـضمون . دراستها
 وذلك ىف ضوء فئات معينـة بحيـث تعطـى بيانـات مناسـبة تفيـد ىف ,مكونات املنهج

احلكم عىل مد مطابقة هذه املكونات للمعايري الواجب توافرها ىف كل مكون من هذه 
 . املكونات

WאאW 
אאא 

ه األهداف التعليميـة إىل أهـداف معرفيـة وأهـداف ؤ وزمالBloom "بلوم"صنّف 
مهاريـة وأهــداف انفعاليــة, وقــسم األهــداف املعرفيــة املرتبطــة باملعلومــات إىل ســتة 
ــدها وصــعوبتها, وذلــك حــسب الرتتيــب  ًمــستويات تتــدرج تبعــا ألمهيتهــا وتعقي

 : التصاعد التاىل
ـ الفهم ـ التطبيق ـ التحليـل ـ الرتكيـب ـ التقـويم, حيـث تعتمـد ) التذكر(املعرفة 

املستويات العليا عـىل املـستويات التـى تليهـا, وتتطلـب املـستويات الـدنيا مـن هـذا 
التصنيف استخدام قدرات عقلية بـسيطة, بيـنام تتطلـب املـستويات العليـا اسـتخدام 

  .قدرات عقلية مركبة
 Cognitive Goalsستويات الـستة لألهـداف املعرفيـة وفيام يىل عرض خمتـرص للمـ

 : ًمرتبة تبعا لصعوبته من الدنيا إىل العليا
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١ JאFאWEKnowledge 
وتعنى قدرة الطالب عـىل تـذكر واسـرتجاع املعلومـات املكتـسبة ويتـضمن هـذا 

 : املستو املستويات الفرعية التالية

 : تذكر احلقائق  −أ 
 : ىل اسرتجاع احلقائق العلمية التى درسها, مثلويعنى قدرة الطالب ع

 .يذكرالطالب ثالثة أشكال للبكترييا -
 .يذكرالطالب أهم املوانى ىف مجهورية مرص العربية -
 . حيدد الطالب أركان الوضوء -

 :  تذكر املفاهيم  −ب 
 : ويعنى قدرة الطالب عىل اسرتجاع املفاهيم العلمية التى درسها مثل

 .بناء الضوئى ـ التضاريس ـ التقوال: يعرف الطالب مفاهيم -
 :  تذكر املبادئ والقوانني والقواعد  −ج 

 : ويعنى قدرة الطالب عىل استدعاء املبادئ والقوانني العلمية التى درسها مثل
 .  ىف املقاومة الكهربية"أوم"يذكر الطالب قانون  -

 : تذكر النظريات  −د 
 . ويعنى قدرة الطالب عىل اسرتجاع النظريات العلمية مثل

 . يذكر الطالب النظرية احلركية ىف الغازات−
 : تذكر االصطالحات  −ه 

ويعنى قدرة الطالب عىل استدعاء الرموز والعالمات التى اتفق عليها العلامء كام ىف 
 ..A.D.P. ,♂ ,D.N.A:جمال العلوم عليها مثل

 : تذكر االجتاهات والتتابعات  −و 
ًتبـة تبعـا لـزمن  العلمية مرويعنى قدرة الطالب عىل استدعاء األحداث والعمليات

 : ة مثلحدوثها ىف الطبيع

−هـ 
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 . حيدد الطالب دورة الكربون ىف الطبيعة -
 .حيدد الطالب دورة الصخور ىف الطبيعة -
 : تذكر التقسيامت أو التصنيفات  −ز 

ًويعنى قدرة الطالب عىل تصنيف األشياء والظواهر تبعا للصفات أو املعـايري التـى 
 : وضعها املتخصصون مثل

 . الطالب الصخور ىف الطبيعةيصنف  -
 . فلزاتلطالب بعض العنارص إىل فلزات واليصنف ا -

 : تذكر اخلطوات واإلجراءات العلمية  −ح 
ويعنـى قــدرة الطالــب عــىل اســرتجاع اخلطــوات واإلجــراءات التــى يــستخدمها 

 : املتخصصون ىف جمال العلوم مثل
 .حيدد الطالب خطوات ترشيح الزهرة -
 .تتابعةحيدد الطالب مناسك احلج م -

٢ JאWComprehension 
ويعنى قدرة الطالب عىل إدراك املعلومات بطريقـة متكنـه مـن إعـادة صـياغتها أو 

 . تفسريها أو الوصول إىل استنتاجات من خالهلا
 : ويتضمن هذا املستو ثالثة مستويات فرعية

  Translation: الرتمجة  −أ 
فاهيم العلمية أو االصـطالحات ويعنى قدرة الطالب عىل إعادة صياغة أو ترمجة امل

 . إىل عبارات علمية وبالعكس, والقدرة عىل ترمجة الرسوم العلمية والبيانية إىل عبارات
 : أن يرتجم الطالب القانون الزهر التاىل إىل عبارة لفظية: مثل

   ــ  ــــ     ــ♂  ــ ⊕   
  Interpretation: التفسري  −ب 

ســباب احلقيقيــة العلميــة لــبعض الظــواهر ويعنــى قــدرة الطالــب عــىل إدراك األ
 : مثل. واألحداث

غلــ
٤+٤

ـطــ
٢+٢



 
 

 − ١٤٤−

 . أن يفرس الطالب السبب ىف أن البطاطا جذر, بينام درنة البطاطس ساق -
 . موقع الوطن العربىوراء أمهيةأن يفرس الطالب السبب  -

 Extrapolation:  االستنتاج  −ج 
ويعنى قـدرة الطالـب عـىل اسـتخالص النتـائج مـن بعـض الرسـومات العلميـة 

 : واستخالص بعض النتائج من بعض املعارف األخر مثل

أن يستنتج الطالب من خالل رسم بيانى العالقة بني شدة الضوء ومعدل البنـاء  -
 . الضوئى ىف نبات القطن

٣ JאWApplication 
ويعنى قدرة الطالب عىل استخدام املعلومات التى لديه ىف مواقف جديدة مل تـرد ىف 

 :  قبل مثلخربة املتعلم من

ً صحيحا مـستخدما سائل من مخسة ىف وحدة الوراثة حالأن حيل الطالب أربع م - ً
 .  الثانى"مندل"قانون 

 .  سم٢٠أن حيسب الطالب حجم مكعب طول ضلعه  -
٤ JאWAnalysis 

ويعنى قـدرة الطالـب عـىل حتليـل الفكـرة أو املوقـف أو العمليـة إىل مكوناهتـا أو 
بحيث تظهر العالقة املوجودة بـني هـذه املكونـات أو العنـارص, عنارصها األساسية, 

 : مثل

أن حيدد الطالب األسس التى بنى عليها ترتيب العنارص الكيميائيـة ىف اجلـدول  -
 .الدور احلديث

 .أن حيلل الطالب العوامل التى أدت إىل احلملة الفرنسية عىل مرص− -
٥ JאWSynthesis 

كوين كل جديد ط وتنظيم األجزاء والعنارص املعرفية لتويعنى قدرة الطالب عىل رب
 :  جديد من عنارص معينة مثلىءله معنى أو تكوين ش



 
 

 − ١٤٥−

وضح العالقات الغذائيـة بـني الفئـران ـ ُن الطالب اهلرم الغذائى الذ يِّكوُأن ي -
 . الصقور ـ النباتات اخلرضاء ـ الثعابني

٦ JאWEvaluation 
إصدار حكم عىل فكرة أو عمل أو قيمة ما ىف ضوء معيـار ويعنى قدرة الطالب عىل 

 أو خارجيـة ,معني, وقد يكون التقويم ىف ضوء معـايري داخليـة حيـدد الـشخص ذاتـه
 :  مثال,حيصل عليها الفرد من مصدر خارجى

 . ًأن ينتقد الطالب ظاهرة التدخني مدعام رأيه بأسانيد علمية -
אאאAffective Domain 

التقـدير : تشري األهداف االنفعالية إىل الناحيـة الوجدانيـة ىف سـلوك املـتعلم مثـل
والتسامح وعدم التعصب والتذوق الفنى واجلامىل والتقبل والقيم واالجتاهات وامليول 

 . واالهتاممات والتكيف مع اآلخرين
خلطـأ أن وترجع أمهية هذه األهداف لكوهنا متثل حمركات السلوك اإلنسانى, ومن ا

 ألهنام مرتابطان, فاملدخل األساسى إىل ;نعزل اجلوانب االنفعالية عن اجلوانب املعرفية
مثل اجلانب املعرىف, وبذلك ال يمكن فصل ُاجلانب الوجدانى هو عقل اإلنسان الذ ي

 Krathowhl "كراثـول"اجلانب الوجدانى عن اجلانب املعرىف ىف األهداف ولقـد قـسم 
 : نفعالية إىل املستويات اخلمس التاليةورفاقه األهداف اال

 Receiving:  االستقبال−١
ويشري هذا املستو إىل رغبة املتعلم ىف االنتبـاه أو العنايـة بظـاهرة مـا أو موضـوع 

 : معني ـ ويمثل هذا أدنى مستو ىف املجال االنفعاىل مثال

 . لأن يتابع الطالب جهود وزارة الصحة ىف التطعيم ضد مرض شلل األطفا -
 Responding:  االستجابة−٢

ويتضح هذا املستو ىف املشاركة اإلجيابية النشطة من قبل املتعلم بحيث يتفاعل مع 
 : من خالله ميوله واهتامماته مثالًاملوقف التعليمى تفاعال تتضح

 .أن يشارك الطالب ىف محالت تطعيم األطفال ضد مرض شلل األطفال -



 
 

 − ١٤٦−

 Valuing:  التقدير−٣
ذا التقدير من ىف تقدير املتعلم ملوضوع معني أو ظاهرة ما, ويرتاوح هويتضح ذلك 
 : ء مثالىام وحتمل املسئولية جتاه ذلك الشء إىل مستو االلتزىالقبول البسيط للش

 .ود الدولة ىف جمال تطعيم األطفال أن يقدر الطالب جه− 
 Organization:  التنظيم القيمى−٤

عدد من القيم وحل التناقضات بينها إن وجدت, ثم ويتمثل ذلك ىف جتميع املتعلم ل
بناء نظام ثابت ومتناسق من القيم, ويبدأ ذلك بتقبل قيمة ما وتفهمها إىل تطـوير نظـام 

 : مثال.قيمى معني

أن يتفهم الطالب أمهية الوقاية خري من العـالج ىف جمـال تطعـيم األطفـال ضـد  -
 .األمراض

 Characterization): التكامل( االتصاف القيمى −٥
 حيكم سلوكه لفـرتة طويلـة, وحيـدد لـه ياًويكون املتعلم ىف هذا املستو نظاما قيم

نمط حياته بحيث يمكن التنبؤ بسلوكه, ويكون داال عىل شخصية املـتعلم االجتامعيـة 
 : واالنفعالية, أمثلة

 . أن يواظب الطالب عىل املشاركة ىف العمل التطوعى كالتطعيم ضد األمراض− 
אאאPsychomotor Domain 

تشري األهداف النفسحركية إىل تكوين املهارات احلركيـة واليدويـة لـد املـتعلم, 
بحيــث تتــضمن تأديــة حركــات معينــة وتناســق العــضالت ألداء عمــل مــا, وأهــم 

املهـارات : السلوكيات التـى متـارس ىف األهـداف النفـسحركية ىف املنـاهج الدراسـية
ة واملهارات االجتامعية واملهارات األكاديمية, ويعتمد إتقان املهارة عـىل نفـسية العملي

املتعلم ودوافعه وميوله واجتاهاته ومعلوماته املرتبطة باملهارة, ولذلك ال يمكـن فـصل 
 .املجال النفسحركى عن املجال املعرىف واملجال الوجدانى

 إىل Simpson "سونسمبـ"ًويمكن تـصنيف األهـداف النفـسحركية وفقـا لرؤيـة 
 : املستويات السبع التالية ـ والتى تعد من وجهة نظرنا مراحل الكتساب املهارة



 
 

 − ١٤٧−

 Observation): اإلدراك احلسى( املالحظة −١
ويتمثل ذلك ىف اإلحساس والشعور والتنبيه والوعى الذ يقود املتعلم إىل النشاط 

 : مثال. احلركى

 . روسكوب الالزمة للفحص املجهر أن يتعرف الطالب عىل أجزاء امليك− 
 Setting the Scene:  التهيؤ−٢

وهو االستعداد لتأدية العمل ويتمثل ذلك ىف التهيئة النفسية واجلسمية والوجدانية 
 : للقيام بالعمل مثال

 أن يظهر الطالب االستعداد الستخدام امليكروسكوب فحص رشائـح ألشـكال −
 . البكرتيا
 Guided Response:  االستجابة املوجهة−٣

ًويتضح ذلك ىف قيام املتعلم بـأداء العمـل عـن طريـق املحاكـاة والتقليـد أو متبعـا 
 : ذلكإرشادات وتعليامت معينة مثال

ً أن يستخدم الطالب امليكروسكوب ىف فحـص رشائـح أشـكال البكترييـا وفقـا − 
 . للتعليامت التى زوده هبا املعلم

 Response Mechanism:  االستجابة اآللية−٤
ترتبط اآللية بأداء املتعلم لألعامل بطريقة نمطية آلية, حيـث تـصبح هـذه األعـامل 
معتادة ومألوفة لديه, وبالتاىل يؤد املتعلم احلركات املطلوبة ألداء املهارة بثقة وإتقـان 

 : مثال

 أن يستخدم الطالب امليكروسكوب ىف فحص رشائـح ألشـكال البكترييـا دون − 
 .  املعلماحلاجة لتوجيهات

 Complex Response:  االستجابة العملية املركبة−٥

وتتمثل ىف قيام املتعلم بتأدية املهارات احلركية املركبـة مـع إظهـار الدقـة والـرسعة 
 : ذلكمثال  واإلتقان ىف األداء,



 
 

 − ١٤٨−

أن يقوم الطالب باستخدام امليكروسكوب ىف فحص رشائح ألشـكال البكرتيـا  -
 . بورسمها من خالل امليكروسكو

 Adaptation:  التكيف−٦
ويرتبط هذا املستو باملهارات املطورة والتى يستطيع املتعلم تغيري وتعـديل نـامذج 

 : حركاهتا بام يالئم متطلبات املوقف, مثال

 أن يعدل الطالب من قيم التكبري للعدسات الشيئية للحصول عىل الرؤية املثاليـة −
 .ألشكال البكرتيا

 Creation:  اإلبداع−٧
ويتمثل ذلك ىف ابتكار املتعلم لنامذج حركية جديدة حلل مـشكلة معينـة أو ملالئمـة 

 : املوقف مثال

ً أن يصمم الطالب نموذجـا جديـدا للميكروسـكوب السـتخدامه ىف الفحـص − ً
املجهر . 

אאאאאאW 
 أهـداف املـنهج الدراسـى هناك جمموعة من املعايري الواجب مراعاهتـا عنـد حتليـل

 :أمهها
 .الصياغة اللغوية الدقيقة والواضحة للهدف −١
 .أ تتضمن عبارة اهلدف فعل سلوكى يمكن مالحظته وقياسه: اإلجرائية −٢

جيب أن تتضمن عبارة اهلدف معيار األداء حتـى يتـسنى تقـويم : معيار األداء −٣
 . مد حتقق اهلدف

 −املعلومات ـ املهـارات ( تعلم جيب أن تتضمن األهداف نواتج ال: الشمولية −٤
 ). اجلوانب االنفعالية 

جيب أن تكون األهداف ممكنة التحقق ىف ضـوء إمكانـات الطـالب : الواقعية −٥
 . وإمكانات املدرسة والزمن املخصص لذلك



 
 

 − ١٤٩−

–التـذكر ـ الفهـم ( بحيث تتـضمن مـستويات : التنوع ىف املستويات املعرفية −٦
 ). قويم التطبيق ـ التحليل ـ الرتكيب ـ الت

 .أ يتضمن اهلدف ناتج واحد من نواتج التعلم:  البساطة −٧
אאW 

 اخــرت وحــدة دراســية ىف أحــد املنــاهج الدراســية ىف جمــال ختصــصك واكتــب  −أ
 .  رشوط صياغة األهدافيااألهداف التعليمية هلا مراع

ريس بعـض املوضـوعات ىف  فيام يىل قائمة تتضمن جمموعـة مـن أهـداف تـد−ب
 :املناهج الدراسية, افحص هذه األهداف ثم

 )معرىف ـ مهار ـ انفعاىل ( حدد جمال كل هدف من هذه األهداف  −١
 .حلل هذه األهداف ىف ضوء املعايري الواجب توافرها −٢

 . حدد مستو كل هدف من األهداف املعرفية الواردة ىف هذه القائمة−٣
אאW 

 .  التجارب البسيطة بطريقة علمية سليمةبإجراء  الطالبيقوم −١
 . يستخرج الطالب األفكار الرئيسة ىف موضوع القراءة −٢
 .  الطالب السبب ىف قلة النباتات ىف الصحراء وصغر حجمهافرسي −٣
 . يتعرف الطالب عىل أجزاء البارومرت املعدنى ويذكر مميزاته −٤
 ١٠٠جلـار ىف حـدود ا عـن حـق اجلـار عـىل اًيكتب الطالب موضوعا إنشائي −٥

  .كلمة
 .ً دقيقاياًيرسم الطالب اخللية النباتية رسام علم −٦
يستنتج الطالب العالقة العكسية بني عمليتى االنصهار والتجمد مـن خـالل  −٧

 . جتربة
 . يتعود الطالب عىل الدقة ىف القياس −٨
 . ُيعرف الطالب مفهوم الضغط اجلو كام ورد بالكتاب املدرسى −٩



 
 

 − ١٥٠−

 . أمهية البكترييا لإلنسان الطالب يفرس −١٠
 .يقارن الطالب بني البحار والبحريات ويذكر أمثلة لكل منها−١١
 .  الدائرة−املساحة ـ احلجم ـ املحيط : ُيعرف الطالب مفاهيم−١٢
 .  العني من خالل نموذج دون خطأتركيبيتعرف الطالب −١٣
 .  الطالب أسباب حدوث ظاهرتى املد واجلزريذكر−١٤
 . صحة جهازه اهلضمىحيافظ الطالب عىل −١٥
  من خرج ىف طلب العلم فهو ىف سبيل "يفرس الطالب احلديث الرشيف −١٦

 .صدق رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم. "   اهللا حتى يرجع 
جير الطالب جتربة للكشف عن أثر شدة الـضوء عـىل معـدل عمليـة البنـاء −١٧

 .  دقيقة٢٠الضوئى ىف النبات ىف 
 . ية كتلته وحجمهحيسب الطالب كثافة جسم بمعلوم−١٨
 . يبني الطالب النتائج املرتتبة عىل دوران األرض حول الشمس−١٩
 . يمتنع الطالب عن تناول األطعمة من الباعة اجلائلني−٢٠
 . يرسم الطالب خريطة لدول جملس التعاون اخلليجى−٢١
يكون الطالب اهلرم الغذائى الذ يوضح العالقات الغذائية بني جمموعة مـن −٢٢

 . الكائنات احلية
 . يرشح الطالب اخلواص العامة للمركبات الكيميائية−٢٣
 . يوضح الطالب رأيه ىف ظاهرة زواج األقارب من الناحية الوراثية−٢٤
 .يستخلص الطالب أثر معركة الريموك ىف التاريخ اإلسالمى−٢٥
 .حيسب الطالب مساحة املثلث بمعلومية طول قاعدته وطول ارتفاعه−٢٦
 . فالحني ذاهبني إىل احلقولرأيت ال: يعرب الطالب اجلملة التالية−٢٧
  حيدد الطالب األسس التى بنى عليها ترتيب العنارص الكيميائيـة ىف اجلـدول −٢٨

 .الدور احلديث
 . يعرف الطالب أركان اإلسالم اخلمسة−٢٩
 .  يبني الطالب كيفية حساب حجم متواز املستطيالت−٣٠



 
 

 − ١٥١−

WאW 
راسى عملية الوصف والتصنيف الكمى ملـضمون يقصد بتحليل حمتو املنهج الد

 . املحتو وذلك ىف ضوء فئات معينة تعطى بيانات مناسبة عن حمتو املنهج
 :  ويتم حتليل حمتو املنهج الدراسى وفق اخلطوات التالية

حتديد املجال الذ يتم فيه التحليـل, كتحليـل وحـدة البيئـات ىف اجلغرافيـا,  −١
 والتنوع ىف الكائنات احلية ىف األحياء, والعبـادات وخواص املادة ىف الفيزياء,

 .ىف الرتبية اإلسالمية, واملرفوعات من األسامء ىف النحو
حتديد اهلدف من عملية التحليل, فقد يكون اهلدف من حتليل وحدة التنوع ىف  −٢

الكائنات احلية هو حتديد ما تتضمنه من مفاهيم يمكن اسـتخدامها ىف تطـوير 
خل تدريـسى جديـد, أو بنـاء اختبـار حتـصيىل ىف هـذه الوحدة ىف ضـوء مـد

 . الوحدة

٣−  حتديد وحدات التحليل وفئاته ىف ضوء أهداف التحليل ونوعية املضمون, أ
الكلمـة أو املفهـوم أو اجلملـة أو الفقـرة أو : جيب حتديـد وحـدات التحليـل

وقد تكون الفئات  املوضوع, ثم إدراج وحدات التحليل حتت فئات التحليل,
 . وغريها    ...... ًهيم أو مهارات أو قياممفا

 بناء استامرة حتليل املحتو وعرضها عـىل جمموعـة مـن املحكمـني حلـساب  −٤
 . صدقها, ثم حساب ثباهتا

 القيام بعملية حتليل حمتو املنهج وذلك بفحص مضمون املحتـو ىف ضـوء  −٥
 . قوائم التحليل والتعريفات املحددة

 .  تسهل املعاجلة اإلحصائية للبياناتتبويب النتائج وجدولتها حتى −٦

حساب الصدق والثبات لعملية التحليـل باسـتخدام األسـاليب اإلحـصائية  −٧
 .املناسبة

 .  يمكن ىف ضوئها اختاذ القرارات املناسبةالتىتفسري نتائج عملية التحليل  −٨
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אאW 
 : يتضمن حتليل حمتو املنهج اجلوانب التالية

GאאW 
 متثل املحتو العلمى أل درس ىف ْإذ  ىف حمتو املنهج,ياتعد املعلومات ركنًا أساس

ًاملنهج, فال يمكن أن نتصور منهجا أو وحدة أو درسا بـدون حمتـو معـرىف يتمثـل ىف  ً
ات من جمموعة مـن  إىل إكساهبا للطالب, ويتكون هدف املعلومهندفاملعلومات التى 
 : ة يمكن عرضها فيام يىلاملكونات الرئيس

 Scientific Facts:   احلقائق العلمية−١
يقصد باحلقائق العلمية تلك املالحظات أو األشـياء التـى ثبـت صـحتها ويمكـن 
مالحظتها والتحقق من صحتها مرة أخر, وحيتو البناء املعرىف عىل عدد ال حرص له 

 وتكـون ,ات البنائية للهرم املعـرىف متثل احلقائق العلمية الوحدْإذمن احلقائق العلمية, 
هذه احلقائق األساس العـريض الـذ تقـوم عليـه املـستويات األخـر مـن املعرفـة 

 . العلمية

 : ومن أمثلة احلقائق العلمية
 . تتنفس سمكة البلطى بواسطة اخلياشيم -
 .  م١٠٠ºيغىل املاء عند مستو سطح البحر عند  -

           .      يرفع مجع املذكر السامل بالواو -

 .يرجع تعاقب الليل والنهار إىل دوران األرض حول حمورها -

يتضح من خالل األمثلة السابقة أن احلقائق العلمية تتميز بمجموعة من اخلصائص 
 : أمهها
يتم التوصل للحقائق العلمية عن طريق املالحظة, وقد تكون املالحظـة مبـارشة −أ

سه كالبرص أو السمع أو الشم أو اللمـس يستخدم فيها اإلنسان حاسة أو أكثر من حوا
أو التذوق, وقد تكون املالحظة غري مبارشة حيث يستخدم اإلنـسان إحـد األدوات 
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العلمية للكشف عن احلقيقة مثل استخدام الرتمومرت املئو للتوصل إىل درجة غليـان 
 .املاء عند سطح البحر

 ْإذق مـن صـحتها, يمكن تكرار مالحظة احلقيقة العلمية مـرة أخـر للتحقـ−ب 
يمكن قياس درجة غليان املاء عند مستو سطح البحر للتوصل إىل درجة غليانه وهى 

١٠٠ºم, كذلك العديد من املرات  . 
 إهنا ترتبط بالظروف الزمانيـة ْإذ تتميز احلقائق العلمية بأهنا ذات ثبات نسبى,  − ج

 . رباهني العلمية اجلديدةواملكانية فهى قابلة للتعديل والتغيري وذلك ىف ضوء األدلة وال
تستخدم احلقائق العلمية ىف وصف األشياء أو األحداث أو الظواهر, فعنـدما   − د
 إن املغناطيس جيذب برادة احلديد, فإننا نستخدم احلقيقة ىف وصـف مـا حيـدث :نقول

 . ية مغناطيساًلربادة احلديد إذا قربنا منها ساق
 Scientific Concepts:   املفاهيم العلمية−٢

تطلق املفاهيم العلمية عىل كل مصطلح له داللة لفظية وجيمع السامت املشرتكة بني 
جمموعة من الظواهر أو األشياء أو املواقف, ويربط املفهوم العلمـى بـني جمموعـة مـن 
احلقائق العلمية ىف صورة أعم وأشمل وذلك بعد جتريـد اخلـصائص املـشرتكة بيـنهام, 

 : ًفمثال عندما نقول
 .  م١٠٠ºاء عند  يغىل امل−
 .  م١١٢º يغىل اللبن عند −
 .  م٧٩.٨º يغىل الكحول عند −

فهذه احلقائق تتشابه ىف خاصية حتول املادة من احلالة السائلة إىل احلالة الغازية بتأثري 
احلرارة, ويطلق عىل ذلك مفهوم الغليان, حيث يشري هذا املفهوم إىل حتـول املـادة مـن 

لة الغازية وذلك بتأثري احلـرارة, ويطلـق عـىل العمليـة التـى تـم احلالة السائلة إىل احلا
 .حلقائق اجلزئية بعملية االستقراءبواسطتها الوصول إىل املفهوم من ا

 : وتتميز املفاهيم العلمية بمجموعة من اخلصائص أمهها
 : يتكون املفهوم من ثالثة مكونات هى  −أ 

 .  كلمة الثديياتوهو االسم الذ نحدده للمفهوم مثل:  اسم املفهوم−
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حيوانات يغطـى : وهى تعريف املفهوم فالثدييات هى:  الداللة اللفظية للمفهوم−
 . وهى من ذوات الدم احلار  وترضع صغارها باألثدية,,ولودةوهى  جسمها شعر,

وهى املفاهيم التى ترتبط باملفهوم, فمفهوم الثدييات ترتبط به :  ارتباطات املفهوم−
 . انات ـ الشعر ـ ولودة ـ األثدية ـ ذوات الدم احلارحيو: عدة مفاهيم هى

 واملميــزة criticalلكــل مفهــوم جمموعــة مــن اخلــصائص األساســية احلرجــة  −ب 
للمفهوم, وهى اخلصائص التى جيب توافرها ىف مجيع أمثلة املفهوم, فمفهوم الثـدييات 

غطـى  ي−: له جمموعة من اخلصائص احلرجة توجـد ىف مجيـع احليوانـات الثدييـة هـى
ولكـن هنـاك جمموعـة مـن .  ترضـع صـغارها باألثديـة−.   ولـودة−.  جسمها شـعر

 ىف املفهوم وهى اخلصائص التـى ختتلـف variableاخلصائص غري األساسية أو املتغرية 
من مثال آلخر للمفهوم, فالثدييات ختتلف من حيث طول الرقبـة ـ وحجـم اجلـسم ـ 

 . وهكذا... ونوع الغذاء
 من األمثلة تنطبق عليه فمفهوم الثدييات له جمموعة مـن لكل مفهوم جمموعة  −ج 

كالقط والكلب والغزال واإلنسان وتسمى باألمثلة املوجبة أو بأمثلة املفهـوم, : األمثلة
ولكن لكل مفهوم أمثلة ال تنطبق عليه فالسمك والضفادع واحلامم أمثلة غـري منطبقـة 

 . عىل مفهوم الثدييات وتسمى باألمثلة السالبة
ًفهوم قد يكون ناجتا عن اخلربات احلـسية لألشـياء والظـواهر, فمـن خـربة امل  −د 

اإلنسان احلسية وجد أن ـ املاعز يغطى جسمها شعر وتلد وترضع صغارها باألثديـة ـ 
ًوكذلك القطة والبقرة ـ وبذلك كون مفهوم الثدييات, ولكن قد يكـون املفهـوم ناجتـا 

َمن التفكري املجرد, فعندما قـسم اإلنس َّ ان كتل خمتلفة ملادة معينة عىل أحجامها املختلفة َ
ـ وجد أن تلك النسبة مقـدار ثابـت, وبـذلك توصـل إىل مفهـوم جديـد مـن خـالل 

 .املفهومني السابقني وهو مفهوم الكثافة
ً تنمو املفاهيم وتزداد عمقا واتساعا كلام زادت خربة الفـرد وزادت مـستويات −هـ ً

ر ورقة ِّمُدراسته ملفهوم األمحاض عىل أهنا كل سائل حينضجه العقىل, فقد يبدأ اإلنسان 
عباد الشمس الزرقاء مثل هذا املفهوم يمكن إدراكه باملالحظة, ولذلك يسمى باملفهوم 
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, وعادة مـا تـدرس هـذه املفـاهيم باملرحلـة االبتدائيـة Concrete Conceptاملحسوس 
 مـستويات أعـىل مـن النمـو ًوأحيانا باملرحلة اإلعدادية, ولكن عندما يصل الفـرد إىل

العقىل يمكنه دراسة األمحاض عىل أهنـا سـوائل تعطـى عنـد ذوباهنـا ىف املـاء أيونـات 
اهليدروجني املوجبة كام تعطى أيونات أخـر سـالبة متثـل الـشقات احلامـضية سـالبة 

 ال يمكـن إدراكـه بـاحلواس Formal Conceptالتكهرب ويسمى ذلك باملفهوم املجرد 
راكه استخدام بعض العمليات العقلية املجردة مثل ضـبط املتغـريات ولكن يتطلب إد

 −الثـدييات– الزهـرة −اخلليـة: واالستدالل بأنواعه, ومن أمثلة املفـاهيم املحـسوسة
 .  الطيور− الطقس− الفلزات − اجلبال −ىاجلرس الكهرب−األهنار

 − الـسكانية الكثافـة−البناء الضوئى ـ خطوط الطـول: ومن أمثلة املفاهيم املجردة
 .  معدالت التنمية− التوازن البيولوجى ىف البيئة−الذرة 
 : املبادئ والقوانني العلمية−٣

Scientific Principles, and Laws 

يمكن الربط بني جمموعة املفاهيم العلمية ىف عبارة واحـدة أعـم وأشـمل, فعنـدما 
هيم املعـادن ـ والتمـدد ـ ن املعادن تتمدد باحلرارة, فهذه اجلملة تربط بـني مفـاإ :نقول

 ولكـن ,ياواحلرارة ـ مثل هذه العبارة تسمى باملبدأ العلمى, فهذه اجلملة صحيحة علم
 .ال تعرب عن حالة فردية, بل تعرب عن موقف عام يشمل مواقف جزئية عديدة

وبالتاىل ختتلف املبادئ العلمية عن احلقائق العلمية اجلزئية, فاملبـدأ العلمـى عبـارة 
 هلا صفة الشمول وتوضح العالقات العامة التى تربط بني جمموعة مـن املفـاهيم لفظية

 . ىف صورة كيفية
 : يتضح مما سبق أن املبادئ العلمية تتميز بمجموعة من اخلصائص أمهها

 حيث تتضمن حقـائق علميـة تـصف يا املبدأ العلمى عبارة لفظية صحيحة علم−أ
 . عن احلقيقة العلمية, ولكنه خيتلف ياًالظاهرة وصفا كيف

 يربط املبدأ العلمـى بـني جمموعـة مـن املفـاهيم العلميـة ويوضـح العالقـات −ب
 . املوجودة بينها بصورة كيفية
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 املبدأ العلمى له صفة الشمول والتعميم عـىل األشـياء واألحـداث والظـواهر −ج
 . التى يتضمنها ـ وبالتاىل فهو واسع التطبيق

علمية باستخدام التفكري االسـتقرائى, فمـن خـالل  يمكن الوصول للمبادئ ال−د
املعـادن تتمـدد "مشاهدة حاالت جزئية عـن متـدد املعـادن يمكـن التوصـل إىل مبـدأ 

, ويمكن استخدام التفكري االستنباطى, لتطبيق هذا املبدأ عىل حاالت فردية "باحلرارة
أخر . 

 : ومن أمثلة املبادئ العلمية
 .ع البيئات التى تعيش فيها تتكيف الكائنات احلية م−   
 .  الشمس هى مصدر الطاقات عىل سطح األرض−   
 .  حتدث دورة املاء ىف الطبيعة نتيجة التبادل بني عمليتى التبخر والتكثيف−   

قـانون : ولكن قد تصاغ العالقات بني جمموعة من املفـاهيم ىف صـورة كميـة مثـل
شـدة التيـار ـ وفـرق اجلهـد ـ : هـى, والذ يوضح العالقة بني ثالثة مفـاهيم "أوم"

 . ت فهذا يسمى بالقانون العلمى/ ج = واملقاومة الكهربية, حيث م 
صياغة كمية لظـاهرة معينـة حتـدد التغـريات التـى تطـرأ عليهـا : فالقانون العلمى

 . ظروف كمية معينة وحمددة
 : ومن أمثلة القوانني العلمية

 .  ىف الوراثة"مندل" قوانني −
 .طفو قانون ال−
 . قانون تعاقب الطبقات ىف الصخور−

 : وتتميز القوانني العلمية باخلصائص التالية
 .  الربط بني املفاهيم العلمية بصورة كمية, مما يسهل فهم العلم ودراسته−أ

 يمكن الوصول للقوانني العلمية باستخدام االسـتقراء لألحـداث والظـواهر −ب
 . عوامل املرتبطة هبذه الظواهرالعديدة وإدراك العالقة الكمية بني ال
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 .  تقدم وصف كمى لألحداث والظواهر الطبيعية دون تقديم تفسريهلا−ج
 تتمتع القوانني العلمية بسمة الثبات النسبى ملدة طويلة نتيجة املـرور بدراسـات −د

وجتارب بحثية واختبارات طويلة قبل إقرار القانون العلمى, وهلـذا يوصـف بالثبـات 
 . النسبى
 Scientific Theories:  النظريات العلمية −٤

النظرية هى جمموعة من التصورات الذهنية الفرضية تتكامل ىف نظام معـني بحيـث 
توضح العالقة بني جمموعة من احلقائق واملفاهيم واملبادئ والقوانني وتستخدم النظرية 

ر ىف ىف تفسري جمموعة من الظواهر الطبيعية والتنبؤ بحـدوث بعـض الظـواهر األخـ
 . ظروف معينة

 : ومن أمثلة النظريات العلمية
 .  النظرية احلركية ىف الغازات−

 .  نظرية نشأة النفط− 
 .  نظرية اخللية−

 : ويتضح مما سبق أن النظريات العلمية تتميز بمجموعة من اخلصائص أمهها
تقوم النظرية العلمية عىل عدد من الفروض النظرية املجـردة التـى تـربط بـني   −أ 
 . موعة من احلقائق واملفاهيم واملبادئ والقواننيجم

 . تعتمد النظرية ىف صحتها وقبوهلا عىل كفايتها ىف تفسري الظواهر الطبيعية −ب 
النظريات العلمية ذات ثبات نسبى حيث تتغري بتغري الفروض واحلقائق التـى   −ج 

 .بنيت عليها, وتاريخ العلم مملوء بنظريات سادت فرتة معينة ثم انطفأت

GאאאW 
يتضمن تدريس املـنهج باإلضـافة إىل املعلومـات جمموعـة مـن املهـارات املتنوعـة 
كاملهــارات اليدويــة, مثــل تنــاول األجهــزة واألدوات ىف معمــل العلــوم, واملهــارات 

استخدام الدوريات واملجـالت العلميـة واملـصادر العلميـة بـصورة : األكاديمية مثل
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 مثـل التعـاون وحتمـل ; واملهارات االجتامعيـة,ىف جداول وتنظيم البيانات ,صحيحة
 .املسئولية والتواصل العلمى

قدرة الطالب عىل القيام بـأداء أعـامل معينـة مرتبطـة بـاملنهج, : ويقصد باملهارات
 . وذلك بدرجة عالية من اإلتقان والرسعة وبأقل جهد مع تالىف األرضار واألخطاء

املهارات الواجب إكساهبا للطـالب, ويمكـن  من املناهج العديدويتضمن تدريس 
 :عرض هذه املهارات فيام يىل

 Manual Skills: املهارات اليدوية) أ ( 
 : ومن أمثلتها

املهارة ىف إجراء التجارب العملية والتوصل إىل النتائج كإجراء جتربة للكشف  −١
 .عن العوامل البيئية اخلارجية املؤثرة عىل النتح ىف النبات

كاسـتخدام جهـاز البوتـومرت ىف قيـاس :  استخدام األجهزة العلميةاملهارة ىف −٢
رسعة النتح ىف النبات واستخدام امليكروسكوب ىف فحص رشائح معينـة, واسـتخدام 

 .جهاز دوارة الرياح
كرسـم األجهـزة املختلفـة ىف جـسم الكائنـات : مهارة الرسم العلمى الدقيق −٣

 . احلية, ورسم تركيب الذرة, ورسم اخلرائط
 . الفحص والوزن والقياس: رات القيام ببعض العمليات مثلمها −٤
كتـرشيح سـمكة البلطـى واألرنـب للتعـرف عـىل اجلهـاز : مهارة التـرشيح −٥

 . اهلضمى ىف كل منهام
كعمـل نـامذج توضـح تركيـب اجلهـاز : مهارة عمل بعض الوسائل التعليمية −٦

 .  والبوتومرت ـ ودوارة الرياح–اهلضمى ىف اإلنسان
 . م الكواشف الكيميائيةمهارة استخدا −٧
 Academic Skills: املهارات األكاديمية) ب(

 : ومن أمثلتها مهارات
 . استخدام فهارس املكتبة; الختيار الكتب واملراجع −١



 
 

 − ١٥٩−

 . استخدام املجالت العلمية, والدوريات بصورة صحيحة −٢
 . اختيار املراجع واملصادر العلمية وحتديد املادة العلمية فيها −٣
ية الفاعلة واملبنيـة عـىل الفهـم والنقـد والتحليـل واسـتخالص القراءة العلم −٤

 . األفكار العلمية األساسية املناسبة
 . إعداد مقال أو بحث ىف موضوع علمى معني باستخدام اللغة العلمية املناسبة −٥
مجع البيانات وتسجيلها وتنظيمها ىف جداول وعمل الرسـوم البيانيـة املعـربة  −٦

 . عن النتائج
 Social Skills: ت االجتامعيةاملهارا) جـ(

 :ومن أمثلتها

مهارات التخطيط واملشاركة ىف إجراء التجارب أو القيام ببعض املـرشوعات  −١
 . أو الرحالت العلمية أو االشرتاك ىف النواد واملعارض العلمية

 . مهارة التعاون مع اآلخرين −٢
 . مهارة حتمل املسئولية −٣
 . مهارة االتصال اجليد −٤
 .مهارة القيادة −٥

عمليـات (وتتضمن كل مهارة من املهارات السابقة سلسلة من األداءات املرتابطـة 
ًفمثال تتطلب مهارة الترشيح سلسلة من العمليات الـسلوكية ) سلوكية مكونة للمهارة

 :هى
 . استخدام دبابيس ىف تثبيت احليوان بطريقة صحيحة −١
اسـب تثبت احليوان ىف حوض الترشيح, أو عـىل قاعـدة خـشبية ىف وضـع من −٢

 . للترشيح
 . استخدام مقص الترشيح املناسب, أو دبوس ىف عملية الترشيح −٣
 . بدء الترشيح من املكان املناسب −٤



 
 

 − ١٦٠−

 . استخدام أدوات الترشيح املناسبة ىف عرض وتوضيح األجهزة املختلفة −٥
 . احلرص عىل أجهزة احليوان أثناء الترشيح −٦
 . تنظيف أدوات الترشيح بعد استخدامها −٧
 .ًترشيح جافة ىف العلبة اخلاصة هبا ترتيبا يسهل استخدامهاترتيب أدوات ال −٨

GאאאW 
 :    تتضمن اجلوانب االنفعالية

 :  االجتاهات املناسبة
 بالقبول أو الرفض باملحاباة ياواالجتاهات عبارة عن شعور الفرد العام والثابت نسب

ء أو موضـوع أو قـضية أو فكـرة ىالقرتاب أو االبتعاد عن شخص أو شأو املجافاة با
 . معينة

واالجتاهات قـد تكـون موجبـة أو سـالبة أو حمايـدة, وتتنـوع االجتاهـات; فمنهـا 
 . االجتاهات نحو العلم واالجتاهات العلمية

 Attitudes toward Science: االجتاهات نحو العلم) أ  ( 

 : وتدور هذه االجتاهات حول

 .أو أحد فروع العلم كالبيولوجيا أو اجلغرافيا مد تقبل الطالب لدراسة العلوم −
 .  مد تقبل الطالب للعلامء وجهودهم العلمية−
تنظيم النـسل ـ :  مد تقبل الطالب إلحد القضايا العلمية التى يدرسوهنا مثل−

زراعـة األعـضاء –اإلخالل بالتوازن البيولوجى ىف البيئة –التدخني ـ أطفال األنابيب 
 . البرشية

 Scientific Attitudes: جتاهات العلميةاال) ب(
 Accuracy: الدقــة −١

 .وهى التزام الفرد بالدقة ىف كل ما يصدر منه من أعامل



 
 

 − ١٦١−

 Objectivity: املوضوعية −٢
وهى عدم حتيز الفرد ملوقف أو ظاهرة معينة, ولكن يسلم بأن حمك احلقيقة العلمية 

 .ظواهرهو التجربة واملالحظة املوضوعية لألشياء واألحداث وال
 Broad Minded: سعة األفق −٣

 : يتميز الفرد واسع األفق بالصفات التالية
عدم التعصب لرأيه, حيث يكون عىل استعداد لتعديل رأيه ىف ضـوء مـا يـستجد  − أ

 . من أدلة وبراهني جديدة
 . االستامع لآلراء املخالفة لرأيه ومقابلة النقد بصدر رحب  − ب
  Rationality: العقالنيــة −٤

قاد الفرد ىف اخلرافات وعدم الرضـا بالتفـسريات الغامـضة لألشـياء وهى عدم اعت
 . واألحداث والظواهر املحيطة به, ولكن يبحث الفرد عن األسباب احلقيقية هلا

 Curiosity: حب االستطالع −٥
 يصعب عليه تفسريه اً جديداًوهو رغبة الفرد ىف املزيد من املعرفة عندما يواجه موقف

 . من معلوماتىف ضوء ما يتوفر لديه 
 Wise in Judgments: الرتو ىف إصدار األحكام −٦

حيرص الفرد الذ يتمتع هبذا االجتاه عىل مجع الشواهد واألدلة الكافية قبل إصدار 
 .احلكم أو التوصل إىل نتيجة معينة

 Humility: التواضع العلمى −٧
 ألنـه ;لتعـاىليتميز الفرد املتحىل هبذا االجتاه بعدم الغـرور بنفـسه وعـدم التكـرب وا

 .يعرف من العلم ما ال يعرفه اآلخرون
 Honesty: األمانة العلمية −٨

  وتعنى مراعاة الباحث نقل نتائج الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة بموضـوع 
بحثه دون تغيري, مع اإلشارة إىل جهـود البـاحثني الـسابقني ىف هـذا املوضـوع وعـدم 

 .إغفاهلا



 
 

 − ١٦٢−

مثـل : ب بعض االجتاهات العلمية الـسليمةيضاف إىل ما سبق إكساب الطال −٩
املحافظة عـىل اجلـسم مـن األمـراض ومقاومـة األمـراض املتوطنـة ىف البيئـة العربيـة 

دودة القطـن وغريهـا, وإكـساهبم بعـض االجتاهـات : ومكافحة اآلفات الضارة مثل
 .البيئية املناسبة كاملحافظة عىل البيئة

אאאW 

ء ما أو يدفعه إىل ىامم واالنتباه نحو ش هو شعور يدفع الفرد إىل االهتInterestوامليل 
ًء من األشياء ويكون ذلك مصحوبا باالرتياح, فحني يـشعر الفـرد برغبـة ىتفضيل ش

ن إ :ء من األشياء ويشعر باالرتياح بذلك, نقولىقوية ىف االهتامم بشخص آخر أو بش
 .ًلديه ميال إىل ما هيتم به

 . التى يمكن تنميتها ىف املناهج الدراسية) اهلوايات(مليول العلمية ومن أمثلة ا
 : ومنها: ميول متصلة بالنشاط واهلوايات العلمية) أ ( 
 .  امليل إىل تربية الكائنات احلية كاألسامك والطري−
 .  امليل إىل زراعة بعض النباتات−

 . امليل إىل رسم اخلرائط− 
 . ور املختلفة امليل إىل مجع عينات من الصخ−
 . )وتصبريها(  امليل إىل مجع وإعداد جمموعة حرشية−
 .  امليل إىل التصوير الفوتوغراىف−
 امليل إىل عمل نامذج لبعض األجهزة كعمل نموذج للجرس الكهربـى ونمـوذج −

 . لدوارة الرياح
 .  امليل للقراءة العلمية ىف أحد فروع املعرفة−
 . لم ىف الدراسة املستقبلية باجلامعة امليل إىل دراسة أحد فروع الع−
 :  مهنة ىف املستقبلباختيارميول متصلة ) ب(

كامليل نحو العمل كطبيب أو باحث ىف علم احلرشات وغريها, أو امليل نحو العمل 
 .ًمثالكجيولوجى 



 
 

 − ١٦٣−

אאאאאW 
 : جه التقدير التى يشملها هذا اهلدف العام لتدريس املناهج ما يىلومن أو

 ىف Scientific Applicationsتقدير الطالب ألمهية العلـم والتطبيقـات العلميـة  )أ (
شتى جماالت احلياة ودور العلم ىف حياتنا اليومية مثل دوره ىف حتسني الـصحة ووقايـة 

لطبيعية ىف العامل  اسني مقومات الثروةاإلنسان من اإلصابة باألمراض املختلفة, وىف حت
واملحافظة عليها, ودور اإلنجازات العلمية واألجهزة املنزلية احلديثة التى يـستخدمها 
األفراد ىف حياهتم كالراديو والتليفزيون والغساالت والثالجات وغريها, ودور العلـم 

 . ىف حتسني استخدام مصادرنا الطبيعة واملحافظة عليها
الربط بني املعلومـات : ليب الفعالة التى يمكن استخدامها لتحقيق ذلكومن األسا

التى يدرسها الطالب وتطبيقاهتا ىف حل املشكالت البيئية حيث يزيد هـذا مـن فاعليـة 
 .التعلم الوظيفى

تقدير الطالب جلهود العلامء وإسـهاماهتم ىف حـل مـشكالت البـرش وتقـدم  )ب (
حدثني أو غـريهم مـن العلـامء, ومـن هـؤالء العلوم سواء العلامء العرب القدامى وامل

 ىف اكتشافه للدورة الدموية والراز وابن سينا "هارىف"العلامء ابن النفيس الذ سبق 
 ىف جمال الطب, وابن اهليثم ىف جمال البـرصيات, وجـابر دور مهمحيث كان لكل منهام 

 جهـود هلـام كان اللذين "كوخ", و"باستري"بن حيان ىف الكيمياء, ومن علامء الغرب ا
عظيمة ىف اكتشاف البكرتيا ومكافحـة بعـض األمـراض التـى تـسببها والوقايـة منهـا 

 . الكتشاف املصباح الكهربى"أديسون"باستخدام األمصال واللقاحات, و
 واإلحكـام وعظمتـه ىف التنظـيم −سبحانه وتعاىل −تقدير الطالب لقدرة اهللا  )ج (

 وتكيفها مـع بيئاهتـا والتـوازن البيولـوجى املعجز الذ نشاهده ىف بناء الكائنات احلية
 نتيجة العالقـات احليويـة املختلفـة بـني الكائنـات − سبحانه وتعاىل−الذ أوجده اهللا

 { | }    m y z :احلية, وىف النظـام املـتقن الـذ يقـوم عليـه الكـون
~ _ ̀ a   b c l )١٩٠ :آل عمران( . 



 
 

 − ١٦٤−

 m r ts u v l :انـم اإلنـــسـوالرتكيـــب املعجـــز ىف أجهـــزة جـــس
 −اهللا , فاملناهج هلا دورهـا الفعـال ىف تعميـق إيـامن الطـالب بقـدرة )٢١ :الذاريات(

 حيث تبحـث وتكـشف أرسار بعـض الظـواهر الطبيعيـة والظـواهر −سبحانه وتعاىل
 تبـارك −ً وذلك مصداقا لقـول احلـق−عزوجل−البيولوجية التى تربهن عىل قدرة اهللا 

: فــصلت( m À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê l: وتعــاىل
٥٣( . 

GאW 
    ,هج ىف جمــال ختصــصك, وحلــل حمتواهــا اخــرت وحــدة دراســية ىف أحــد املنــا−أ

واستخرج ما هبا من مفاهيم علمية, واكتب الداللة اللفظيـة لكـل مفهـوم, ثـم    
 . صنف هذه املفاهيم إىل مفاهيم حمسوسة ومفاهيم جمردة

 وحـدة دراسـية ىف أحـد املنـاهج ىف جمـال ختصـصك, وحلـل حمتواهـا,     اخرت−ب
 .واستخرج ما هبا من مهارات يدوية ومهارات أكاديمية و مهارات اجتامعية

 اخـرت وحـدة دراسـية ىف أحـد املنــاهج ىف جمـال ختصـصك, وحلـل حمتواهــا,    −ج
 : واستخرج ما ىف الوحدة من

 .اجتاهات علمية -
 .ميول علمية  -
 .ير للعلامءأوجه تقد -
 . جوانب تأكيد اإليامن بقدرة اهللا سبحانه وتعاىل -

WאW 
 :    أنواع أنشطة التعلم ىف املناهج الدراسية* 

 :  تصنف أنشطة التعلم كام يىل
 :           ً تصنيف األنشطة وفقا لألهداف املراد حتقيقها−أ
 التنفس : م ىف املنهج الدراسى مثل مفاهيم أنشطة معرفية وذلك لتنمية املفاهي−١

 .وغريها.........   والتضاريس وأسامء اإلشارة واملكعب واحلج



 
 

 − ١٦٥−

 : مثلة هذه األنشطةأ  ومن 
فحص ومالحظة بعض األشياء مثل عينات من الصخور أو املعادن أو الزهـور  -

 .أو األسامك
 .املقارنة ىف جدول بني موضوعني -
 . بعض املوضوعات أو املفاهيمإجراء بحث من أحد الكتب ىف -
 .اإلجابة عن بعض األسئلة كأنشطة الصفية -
 .تصنيف بعض الكائنات احلية أو الصخور أو األشكال اهلندسية -
 إكامل سجالت النشاط ىف الكتاب املدرسى من خالل فحص ومالحظة بعـض -

 .األشياء أو إجراء بعض التجارب
 : نهج الدراسى مثل مهارات أنشطة مهارية وذلك لتنمية املهارات ىف امل−٢

 .وغريها.........  تناول األدوات واألجهزة والرسم العلمى واملهارات اللغوية
 :  ومن أمثلة هذه األنشطة

 .إجراء التجارب املعملية داخل املعمل -
 .استخدام األجهزة كامليكروسكوب ودوارة الرياح -
 .عمل بعض النامذج املرتبطة بموضوعات املنهج الدراسى -
 . بعض األشكال العلمية واخلرائطرسم -
 . القراءة لبعض الوثائق أو النصوص واإلجابة عن بعض األسئلة التى تليها -
 .تصوير بعض الظواهر الطبيعية ىف البيئة -
 .ترشيح بعض الكائنات احلية كاألسامك -
 : أنشطة انفعالية وذلك لتنمية اجلوانب االنفعالية ىف املنهج الدراسى مثل−٣

 املحافظة عىل البيئة واملحافظة عىل أجهـزة اجلـسم وترشـيد اسـتخدام  االجتاه نحو
 .املياه وقيم الصدق واألمانة والتعاون واالنتامء والنظافة



 
 

 − ١٦٦−

 : ومن أمثلة هذه األنشطة
 .مجع عينات من الصخور أو النباتات من البيئة -
 .زراعة بعض النباتات ىف املنزل -
 .جتميع بعض احلرشات وتصبريها -
 .تاحف أو املصانعزيارة بعض امل -
 .مجع صور عن بعض األماكن كاملساجد والقالع -
 . اشرتاك ىف اجلمعيات العلمية باملدرسة مثل ناد العلوم -
 .القراءة لبعض القصص القصرية أو الوثائق -

وجتدر اإلشارة إىل أنه رغم التصنيف الـسابق إال أن الكثـري مـن األنـشطة الـسابق 
ق اجلوانب الثالثـة لألهـداف املعرفيـة واملهاريـة ذكرها وغريها يمكن من خالهلا حتقي

 .واالنفعالية
 :ً تصنيف أنشطة التعلم وفقا للمكان الذ متارس فيه−ب

 :  أنشطة صفية متارس داخل الصف الدراسى مثل−١ 
 .إجراء التجارب داخل معمل العلوم -
 .استخدام األجهزة كامليكروسكوب ودوارة الرياح -
 .األسامكترشيح بعض الكائنات احلية ك -
 .تصنيف بعض الكائنات احلية أو الصخور أو األشكال اهلندسية -
 : أنشطة الصفية متارس خارج الصف الدراسى مثل−٢
 .بمثابة أنشطة غري صفيةاإلجابة عن بعض األسئلة  -
 .املقارنة ىف جدول بني موضوعني -
 .زراعة بعض النباتات ىف املنزل -
 .)وتصبريها(جتميع بعض احلرشات  -



 
 

 − ١٦٧−

 :ًألنشطة وفقا لعدد املشاركني ىف النشاط تصنيف ا−ج
 : أنشطة فردية مثل−١ 
 . استخدام الكمبيوتر إلثراء التعلم -
 .رسم بعض األشكال العلمية واخلرائط -
 .القراءة لبعض القصص القصرية أو الوثائق -
 :أنشطة املجموعات الصغرية مثل −٢
 .إجراء التجارب املعملية داخل املعمل -
مثل عينات من الصخور أو املعادن أو الزهـور فحص ومالحظة بعض األشياء  -

 .أو األسامك
 .)وتصبريها(جتميع بعض احلرشات  -
 :أنشطة املجموعات الكبرية مثل −٣
 .زيارة بعض املتاحف أو املصانع -
 . اشرتاك ىف اجلمعيات العلمية باملدرسة مثل ناد العلوم -
 :ا لطبيعة النشاطً تصنيف األنشطة وفق−د
 : أنشطة نظرية مثل−١ 
 .ملقارنة ىف جدول بني موضوعنيا -
 .غري صفيةاإلجابة عن بعض األسئلة كأنشطة  -
 إكامل سجالت النشاط ىف الكتاب املدرسى من خالل فحص ومالحظة بعض -
 .األشياء أو إجراء بعض التجارب -
 :أنشطة عملية مثل −٢

 .إجراء التجارب املعملية داخل املعمل -
 .احاستخدام األجهزة كامليكروسكوب ودوارة الري -
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 .عمل بعض النامذج املرتبطة بموضوعات املنهج الدراسى -
 .رسم بعض األشكال العلمية واخلرائط -

 :الستخداماً تصنيف األنشطة وفقا للغرض من −هـ 
 : ـ أنشطة تدريسية١  

 وذلـك لتحقيـق أهـداف ,  وهى األنـشطة املـستخدمة ىف إطـار طريقـة التـدريس
 :الدروس مثل

 .لعلومإجراء التجارب داخل معمل ا -
 .استخدام األجهزة كامليكروسكوب ودوارة الرياح -
 . فحص عينات من الصخور أو املعادن -
 : ـ أنشطة إثرائية٢

 : وهى األنشطة املستخدمة بغرض إثراء املادة العلمية لد الطالب مثل
 . القراءة لبعض الكتب العلمية املبسطة−
 .نرتنتل اإلوعات العلمية احلديثة من خال االطالع عىل بعض املوض−
 : ـ أنشطة تقويمية٣

 :وهى األنشطة املستخدمة ىف تقويم اكتساب الطالب لنواتج التعلم مثل
 .إجراء املسابقات العلمية بني الطالب -
 . اإلجابة عن بعض األسئلة كأنشطة الصفية -
 :ً تصنيف األنشطة وفقا للحواس املستخدمة−و
 : أنشطة سمعية مثل−١  
 .ها آخروناالستامع إىل تقارير أعد -
 .االستامع إىل تسجيالت صوتية لبعض الندوات -
 : أنشطة برصية مثل−٢  
 .ـ زيارة بعض املعارض أو املتاحف.           مشاهدة فيلم تعليمى−   



 
 

 − ١٦٩−

 : أنشطة صوتية مثل−٣  
 .ـ االشرتاك ىف ندوة أو مناظرة.             إلقاء قصيدة شعر−   
 : أنشطة حركية مثل−٤  
 .جتارب عملية داخل املعمل إجراء −  
 . عمل بعض نامذج مرتبطة ببعض املوضوعات ىف املنهج الدراسى−  

GאאאאW 
, هج ىف جمــال ختصــصك, وحلــل حمتواهــا اخــرت وحــدة دراســية ىف أحــد املنــا−أ 

 :شطة إىلواستخرج ما هبا من أنشطة التعلم وصنف هذه األن
 . أنشطة معرفية وأنشطة مهارية وأنشطة انفعالية−١   
 . أنشطة فردية وأنشطة جمموعات صغرية−٢   
م األنـشطة    ِّوَأحـد املنـاهج ىف جمـال ختصـصك, ثـم قـ اخرت وحدة دراسية ىف −ب

 .املتضمنة هبا ىف ضوء املعايري الواجب توافرها ىف أنشطة املنهج الدراسى
אWאאאאW 

אאאאאW 
אW 

تستخدم أساليب ووسائل متعددة لتقويم حتصيل الطالب للمعلومات من حقـائق 
وفيام يىل عرض مفصل لكل أسـلوب مـن هـذه . ومفاهيم ومبادئ وقوانني ونظريات

 : األساليب
 Essay Tests: اختبارات املقال) أ(

ن الطالـب كتابـة ـبارات التـى تتطلـب مــال تلك االختــارات املقـد باختبـيقص
 ,يارة نـسبـة حــه بطريقــن درسـثر مـرة أو أكـذ فقـد يأخـق ال,ـه عىل هيئة مقـإجابت
ى ـًم شـيوعا فــيب التقويــثر أسالــن أكــارات مــن االختبــوع مــذا النــد هـويع

 كام متتـاز بقيـاس قـدرة الطـالب عـىل , يمكن إعدادها بسهولة وبرسعةْ إذنا,ـمدارس
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 وقيـاس قـدرهتم عـىل تنظـيم ,اختبار املعلومات املناسـبة لإلجابـة عـن سـؤال معـني
 يمكن اسـتخدام ,املعلومات وترتيب األفكار باإلضافة إىل قياس قدرهتم عىل االبتكار

 وحتليل , املعرفية املختلفة من تذكر وفهم وتطبيقهذه االختبارات ىف قياس املستويات
أمثلــة توضــح اســتخدام اختبــارات املقــال ىف قيــاس .  وفــيام يــىل,وتركيــب وتقــويم
 . املستويات املعرفية

 ):التذكر(املعرفة  −١
 . اذكر أسباب احلملة الفرنسية عىل مرص

 :الفهم −٢
 . فرس كيفية حدوث تعاقب الليل والنهار

 :التطبيق −٣
 وجبـة غذائيـة متكاملـة كيـف تعـد... ونات الغذاء املتكاملتك ملك دراسوءىف ض

 ها جسم اإلنسان ? ج إليعىل العنارص الغذائية التى حيتاحتتو 
 :التحليل −٤

 ما أهم العوامل املسئولة عن انقراض الديناصورات ? 
 :الرتكيب −٥

 : ليةكون السلسلة الغذائية التى توضح العالقات الغذائية بني الكائنات احلية التا
 . الفئران ـ البكرتيا ـ الرمية−الثعابني ـ النباتات اخلرضاء ـ الصقور

 :التقويم −٦
 .وضح رأيك ىف ظاهرة زواج األقارب من الناحية الوراثية

 Long-answerوتسمى مثل هذه االختبارات باالختبارات املقالية طويلـة اإلجابـة 

Tests قصرية اإلجابة  يسمى باالختبارات املقاليةآخر, ولكن هناك نوع Short-answer 

Tests وهى التى تركز عىل فكرة علمية واحدة وتتطلـب اإلجابـة عـن الـسؤال كتابـة ,
 .سطر أو أسطر قليلة
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 :لالختبارات املقالية قصرية اإلجابة: مثال
 . الرتبة الصفراء أجود أنواع الرتبة−أ: علل ملا يأتى: ١س

 .ت والفريون احلد من استخدام األيروسوال−            ب
 . الكبد ىف جسم االنسان−أ: ما وظيفة كل من: ٢س

 . كرات الدم البيضاء−               ب
אאאW 

حتديد األهداف التى يزاد قياسها ىف االختبارات والقدرات التى يراد الوقوف  −١
 . هذه األهدافضوءعليها عند الطالب وصياغة األسئلة ىف 

ىف صياغة أسئلة االختبار حتى يفهم الطالب املقصود من الـسؤال عـىل الدقة  −٢
 . وال يقع ىف تفسريات خمتلفة للسؤال,عنهوجه التحديد قبل اإلجابة 

 : قارن بني اخللية النباتية واخللية احليوانية من حيث: مثال
 .الوظيفة) ب. (الرتكيب) أ(
ًبـدال مـن الرتكيـز عـىل يفضل أن حيتو االختبار عىل عدد كبري من األسـئلة  −٣

ًأسئلة كبرية يتناول كل منها عددا كبريا من املفاهيم فبدال من صياغة سؤال ىف الـصورة  ً ً
 :  يمكن صياغة ذلك ىف أكثر من سؤال مثل?ناقش مشكلة التلوث اهلوائى: التالية

 : اكتب ىف كل مما يأتى
 .مفهوم التلوث اهلوائى  )أ 
 .نسانأخطار التلوث اهلوائى عىل اإل  )ب 
 . صادر التلوث اهلوائىم )ج 
 . كيفية التحكم ىف التلوث اهلوائى  )د 
ختصيص زمن كاف إلعداد أسـئلة االختبـار ومراجعتـه حتـى ختـرج أسـئلة  −٤

 .االختبار دقيقة وواضحة الصياغة
وضع جمموعة من التعليامت ىف بداية االختبار توضح املطلوب مـن الطـالب  −٥

 بالضبط 
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 : Objective Testsاالختبارات املوضوعية ) ب(
االختبار املوضوعى هو ذلك االختبـار الـذ يتكـون مـن أسـئلة مغلقـة إجاباهتـا 
ًالصحيحة حمددة ال خالف حوهلا, ويقيس كل سؤال منها شيئا واحـدا أو جزئيـة مـن  ً

 بمعنـى أن ياجزئيات املوضوع, وبالتاىل فـإن تقـدير درجـة اإلجابـة يكـون موضـوع
ال ختتلف باختالف املصححني, ويوجد عـدة الدرجة التى حتصل عليها إجابة السؤال 

أنواع من االختبارات املوضوعية منها اختبـار الـصواب واخلطـأ, واختبـار التكملـة, 
واختبار االختيار مـن متعـدد, واختبـار املقابلـة, واختبـار إعـادة الرتتيـب, واختبـار 

 . لخإ... الرسوم
אאאאW 

حح أو بعوامـل أخـر مثـل ـة للمـصـل الذاتيــعوامها بالـر نتائجـدم تأثـع −١
حــسن خــط الطالــب ونظافــة إجابتــه وترتيبهــا, فتقــدير الــدرجات يكــون 

 . ياموضوع
سهولة ورسعة التصحيح إذا مـا قورنـت باختبـارات املقـال, خاصـة إذا مـا  −٢

 . استخدم الكمبيوتر ىف تصحيح إجابات الطالب
ر املعلمى حيث يتضمن االختبـار يمكن باستخدامها تغطية مجيع جوانب املقر −٣

ًعددا كبريا من األسئلة, وبالتاىل يمكن التغلب عىل عامل الصدفة واحلظ ً . 
تــستخدم ىف أغــراض متعــددة مثــل قيــاس قــدرة الطــالب عــىل التحــصيل,  −٤

 . والكشف عن نواحى القوة والضعف ىف معلوماهتم
 خارجة عام هـو تتميز أسئلتها بالدقة والتحديد, وبالتاىل متنع حدوث إجابات −٥

 . مطلوب
يمكن التغلب بواسطتها عىل بعض الصعوبات التى تقابل بعض الطالب مثل  −٦

 . عدم القدرة عىل التعبري أو عدم القدرة عىل الكتابة بسهولة
ــصحيح  −٧ متتــاز بدرجــة عاليــة مــن الــصدق والثبــات نتيجــة شــموليتها والت

 . املوضوعى هلا
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אאאאW 

   True - False Testالصواب واخلطأ  اختبار −أ
حيتو هذا النوع من االختبارات عىل جمموعة من العبارات التى تتضمن معلومات 
علمية, وذلك هبدف قيـاس قـدرة الطالـب عـىل التمييـز بـني املعلومـات الـصحيحة 
واملعلومات اخلطأ, حيث يطلب من الطالب قراءة العبارات بعنايـة ثـم وضـع عالمـة  

 .أمام العبارة اخلطأ) ×(العبارة الصحيحة وعالمة  أمام )√(

اقرأها ثـم ضـع . فيام يىل جمموعة من العبارات بعضها صحيح وبعضها خطأ: مثال
 : أمام العبارة اخلطأ) ×(أمام العبارات الصحيحة وعالمة ) √(عالمة 
 .  م ىف مستو سطح البحر١٠٠ºيغىل املاء عند  −١
 . تتنفس األسامك بواسطة اخلياشيم −٢
 مـن اً زوجـ٢١حتتو كل خليـة مـن اخلاليـا احليـة ىف جـسم اإلنـسان عـىل  −٣

 . الكروموسومات
 . يزيد الضغط اجلو كلام ارتفعنا إىل أعىل −٤

 : القواعد الواجب مراعاهتا عند صياغة عبارات اختبار الصواب واخلطأ
ينبغى مراعاة القواعد التالية لـصياغة عبـارات اختبـار الـصواب واخلطـأ صـياغة 

 : ةجديد
أن تتضمن العبارة فكرة واحدة أو حقيقة واحدة, حيـث إنـه إذا مـا تـضمنت  −١

العبارة أكثر من فكرة أو حقيقة علمية فقد حيدث تناقض بني الفكرتني يعـوق 
 . الطالب من الوصول إىل اإلجابة الصحيحة

أن خيتلف ترتيب العبارات من ناحية صحتها أو خطئهـا مـن بدايـة االختبـار  −٢
 .يامعنى أن يكون الرتتيب عشوائوحتى هنايته ب

 . ًيفضل أن يتساو تقريبا عدد العبارات الصحيحة مع عدد العبارات اخلطأ −٣
أن يتأكد أن العبارات ال شك ىف صحتها أو خطئها, أ يبتعد عـن العبـارات  −٤

 . اجلدلية
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ا من العبارات حتى يمكن قياس أكثر قدر مـن ًا كبريًأن يتضمن االختبار عدد −٥
التى حصل عليها الطالب وتغطية جوانب املقرر وتقليل التخمـني املعلومات 

 . لد الطالب
أن ختلو عبارات االختبار من األلفاظ التى توحى باإلجابة الصحيحة أو التى  −٦

ًكل ـ مجيع ـ دائام ـ عادة ـ حتام حيث : تربك الطالب, مثل كلامت التعميم مثل ً
ًأحيانا ـ ربام ـ حتـت : مثلتوحى للطالب أن العبارة خطأ وكلامت التخصيص 

 . ظروف معينة, حيث توحى بأن العبارة صحيحة
: جتنب النفى املزدوج ىف عبارات االختيار, فال تصاغ العبارة بالصورة التاليـة −٧

 . ال يوجد حيوان ثديى ليس عىل جسمه شعر
يمكن حتسني هذه االختبارات وتقليل التخمني هبـا وذلـك بـأن يطلـب مـن  −٨

 أ الـسبب ىف كـون العبـارة ,بب والتربير بعـد كـل عبـارةالطالب كتابة الس
 . صحيحة أو خطأ

 Completion Test:   اختبار التكملة−ب
يعطى الطالب من هذا النـوع مـن االختبـارات جمموعـة مـن العبـارات الناقـصة 
ويطلب منهم وضع الكلمـة أو الكلـامت الناقـصة ىف املـسافة أو املـسافات اخلاليـة ىف 

 : تمل مثالالعبارة حتى تك
 : أكمل العبارات اآلتية بوضع الكلامت املناسبة

 .......... تكون النباتات اخلرضاء غذاءها بواسطة عملية −١
 .......... الصيغة الكيميائية حلمض الكربيتيك −٢
 .......... حيدث اختالف فصول السنة نتيجة دوران األرض حول −٣
 .......... رص النظر عدساتقيستخدم لعالج  −٤

ختبار التكملة ىف صورة خرائط املفاهيم أو خـرائط اكن صياغة بعض أسئلة  كام يم
 ., بحيث تتضمن بعض األماكن الشاغرة, ويقوم الطالب بإكامهلا)V(الشكل 
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 : القواعد الواجب مراعاهتا عند صياغة عبارات اختبار التكملة
 : تيةحتى تصاغ عبارات اختبار التكملة صياغة جيدة, عليه مراعاة القواعد اآل

تصاغ العبارات بحيث يكون لكـل فـراغ إجابـة واحـدة صـحيحة حمـددة ال  −١
 . خالف عليها

يفضل عدم ترك فراغات كثرية ىف العبارات الواحدة حتى ال يـؤد ذلـك إىل  −٢
صعوبتها وتعقيدها حيث يفضل ترك فراغ واحـد ىف العبـارة أو فـراغني عنـد 

 .الرضورة
 ولـيس ىف ,ارات كلام أمكـن ذلـكيستحسن أن تكون الفراغات ىف هناية العب −٣

 حيـث يعـد اجلـزء ,أوهلا حتى يسهل عىل الطالب حتديد اإلجابـة الـصحيحة
 .األول من العبارة هو السؤال والفراغ لإلجابة

أن حيرتس املعلم من تضمني الكلمة املطلوبة ألحد الفراغات ىف سـؤال آخـر  −٤
 . حتى ال يكتشف الطالب هذا ويكمل األسئلة بعضها ببعض

 : Multiple-Choice Testاختبار االختيار من متعدد  −ج
يعد اختبار االختيار من متعدد من أفضل االختبارات املوضوعية, ويتكون اختبـار 
االختيار من متعدد من جمموعة من األسئلة يىل كل سؤال عدد من اإلجابـات إحـداها 

يحة وهبـذا صحيحة ويطلب من الطالب بعد قراءته للسؤال ـ اختيـار اإلجابـة الـصح
 : يتكون كل سؤال من جزئني

 ).جذع السؤال(مقدمه أو رأس السؤال  -
 ).اإلجابات(البدائل أو االختيارات  -

اخرت ) د, جـ, ب, أ(فيام يىل جمموعة من األسئلة يىل كل سؤال أربع إجابات : أمثلة
 : أمام احلرف املناسب لإلجابة ) √( اإلجابة الصحيحة لكل سؤال بوضع عالمة 

 :الكواكب إىل الشمس كوكبأقرب  −١
 .الزهرة) ب(       .    املريخ) أ(
 . املشرت) د(      . عطارد) ج(



 
 

 − ١٧٦−

 :الصيغة الكميائية لكربيتات الكاليسوم هى −٢
  ca co3)ب(           ca(OH)2) أ(
 ca so2) د(       ca so4)ج(

 :  ألنه يتم عن طريقياًيعد التكاثر ىف نبات البطاطس تكاثرا خرض −٣
 .اجلذر) ب(      .     البذرة) أ(
 .الزهرة) د(      . الساق) ج(

 :يمكن فصل برادة احلديد املختلطة بكومة من الرمل باستخدام −٤
 ساق نحاس ) ب(        املاء ) أ(
 ساق ألومنيوم ) د(      املغناطيس ) ج(

 : القواعد الواجب مراعاهتا عند صياغة أسئلة اختبار االختيار من متعدد
صياغة عبـارات اختبـار االختيـار مـن متعـدد جيب مراعاة جمموعة من القواعد لـ

  :صياغة جيدة
أن يرتبط كل سؤال من أسئلة االختبار هبدف من أهداف الوحدة التعليمية أو  −١

 . الدرس واملراد قياس مد حتققها
 رأس السؤال بلغة سهلة وواضحة حتى يـسهل عـىل الطالـب فهـم يصاغأن  −٢

 . السؤال
, ال تقـل عـن أربـع )البـدائل(ت أن حيتو كل سؤال عىل عدد مـن اإلجابـا −٣

 . إجابات, وذلك للتقليل من أثر التخمني
 .أن حيرتس املعلم من تضمني أحد األسئلة إجابة سؤال آخر −٤
أن يتــضمن رأس الــسؤال مجيــع املعلومــات املمكنــة بحيــث ال تكــرر نفــس  −٥

 .املعلومات مع كل إجابة بديلة
والنوعية, ألن شذوذ جيب جتانس البدائل املعطاة لكل سؤال من حيث الطول  −٦

 . أحد البدائل قد يوحى للطالب باإلجابة الصحيحة



 
 

 − ١٧٧−

 حتـى التوزيع اإلجابات الصحيحة داخل أسئلة االختبار بطريقـة عـشوائية  −٧
يكتشف الطالب طريقة ترتيب اإلجابات الصحيحة ويصل إلجابـة األسـئلة 

 . دون عناء
 هبا الطالب ىف جتنب التلميحات واإلرشادات اللفظية التى يمكن أن يسرتشد −٨

 . معرفة اإلجابة الصحيحة
 أسـئلة عـنوضع تعليامت ىف بداية االختبار توضح للطالـب كيفيـة اإلجابـة  −٩

 . االختبار
جتنب اسـتخدام صـيغة النفـى ىف رأس الـسؤال, ولكـن عنـد اسـتخدامها  −١٠

 . للرضورة جيب متييزها بشكل ظاهر مثل وضع خط حتتها

 Matching Test):  املقابلة( اختبار املزاوجة −د
من قائمتني من العبارات تتـضمن القائمـة األوىل ) املقابلة(يتكون اختبار املزاوجة 

ًعددا من العبارات عىل هيئة مثريات وتتضمن القائمة الثانية إجابات هلـذه العبـارات, 
ولكن برتتيب خمالف للقائمة األوىل, ويطلب من الطالب أن يربط كل عبارة ىف القائمة 

 .  يناسبها ىف القائمة الثانيةاألوىل بام

سـامء بعـض الـدول العربيـة, بيـنام أ) أ(أمامك قائمتان تتضمن القائمة ): ١(مثال 
 بعـض العواصـم العربيـة, واملطلـوب منـك أن تكتـب ىف أسامء) ب(تتضمن القائمة 

 ): ب(رقم ما يناسبها ىف القائمة ) أ(املكان اخلاىل بجوار كل عبارة ىف القائمة 
 ) ب(القائمة       )أ(القائمة 

  دمشق−١  (   )          السعودية −١
  صنعاء−٢    (   )          سوريا −٢
  الرباط −٣    (   )          اليمن−٣
  الرياض −٤  (   )             املغرب −٤
  الدوحة −٥    (  )      السودان −٥

  اخلرطوم −٦



 
 

 − ١٧٨−

عض احليوانات, بينام تتضمن أسامء ب) أ(أمامك قائمتان تتضمن القائمة ): ٢(مثال 
غطاء جلسم احليوانات, واملطلوب منك أن تكتب ىف املكان اخلاىل بجـوار ) ب(القائمة 

 ): ب(رقم ما يناسبها ىف القائمة ) أ(كل عبارة ىف القائمة 
 ) ب(القائمة       )أ(القائمة 

  ريش−١  (   )      سمكة البلطى −١
  قشور −٢   (   )          التمساح −٢
  شعر −٣    (   )          احلاممة −٣
  دروع −٤  (   )              احلصان −٤

  حراشف−٥
אאאאאאאאW 

 . جيب مراعاة القواعد التالية لصياغة اختبار املزاوجة صياغة جيدة
ملثــال أن تنتمــى عبــارات الــسؤال ىف القــائمتني إىل موضــوع واحــد, كــام ىف ا −١

 .السابق
أن تكون كل عبارة من القائمة األوىل مرتبطة بإجابة واحـدة لـيس أكثـر مـن  −٢

 . ذلك بالقائمة الثانية
 إذا كتبـت أجـزاء مـن إنهأن تكتب عبارات القائمتني ىف صفحة واحدة حيث  −٣

 .السؤال ىف صفحة أخر فقد يرتكها الطالب دون وعى منه
عـن عـدد ) القائمـة ب مـثال(ني أن يزيد عـدد العبـارات ىف إحـد القـائمت −٤

 كام ىف املثال السابق) أ(العبارات ىف القائمة األخر. 
 .أن حتدد تعليامت السؤال بدقة كام ىف املثال السابق −٥

 :  اختبار إعادة الرتتيب−هـ 
يطلب من الطالـب ىف هـذا النـوع مـن االختبـارات القيـام برتتيـب جمموعـة مـن 

ً وفقا لنظام معني حيدده السؤال ويستنتج الطالب العبارات أو الكلامت أو املصطلحات



 
 

 − ١٧٩−

األساس الذ ترتب عليه هذه العبارات أو الكلامت لتكوين معلومات سبق للطالـب 
 . دراستها
 : أمثلة
 : رتب األجزاء التالية للقناة اهلضمية حسب مرور البلعة الغذائية−١
 ـ األمعاء ـ الغليظـة ـ فتحـة  ـ املستقيم ـ املعدةءلعوم ـ الفم ـ االثنى عرش ـ املرالب

 .االست ـ اللفائفى
 : رتب األحداث التارخيية التالية من القديم إىل احلديث−٢

   ثورة عرابى ـ تأميم قناة السويس ـ احلملة الفرنسية عىل مرص ـ عبور 
 .  أكتوبر املجيد ـ افتتاح السد العاىل

 :  اختبار الرسوم−و
ن االختبارات التعرف عـىل الرسـوم العلميـة أو  يطلب من الطالب ىف هذا النوع م

 :أجزاء منها
 ً يمثل الشكل الذ أمامك جزءا −١

 من اجلهاز اهلضمى لإلنسان 
 كتب أسامء األجزاء التى تشري إليهاا

  ٥, ٤, ٣, ٢, ١ األرقام 
 
 

אאאאאW 
אאאW 

عدد املهارات التى هيدف تدريس املناهج إىل إكساهبا للطـالب, فمنهـا املهـارات تت
العملية واملهارات األكاديمية واملهارات االجتامعية, ويمكن تقويم اكتساب الطـالب 

 : للمهارات العملية بطريقتني مها

 

١ ٥
٢

٣
٤



 
 

 − ١٨٠−

 : الطريقة التحليلية −١
م بأداء بعـض املهـارات وتعتمد هذه الطريقة عىل مالحظة املعلم لطالبه أثناء قيامه

ًالعملية املراد تقويمها مستخدما ىف ذلك بطاقة مالحظة مناسبة, حيـث تتـضمن هـذه 
البطاقة العمليات السلوكية للمهارة, ويعطى كل خطـوة سـلوكية يقـوم هبـا الطالـب 
درجة واحدة ىف حالة األداء الصحيح, وصفر ىف حالـة األداء اخلطـأ, وبـذلك يمكـن 

قوة ونواحى الضعف لد كل طالب ىف اكتساب املهارة, حيـث الكشف عن نواحى ال
 . يعمل عىل حتسني أداء الطالب ىف هذه املهارة

يمكن ملعلم العلوم تقويم مهارة اسـتخدام الـسحاحة لـد طالبـه, وذلـك : مثال
 : باستخدام بطاقة املالحظة التالية

األداء  العمليات السلوكية ملهارة استخدام السحاحة م
الصحيح

ألداء ا
اخلطأ

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
 
٧ 
 
٨ 
٩ 
 

١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣

 .التأكد من سالمة السحاحة ونظافتها
 .التعرف عىل سعة السحاحة

 .تثبيت السحاحة ىف وضع رأسى عىل حامل خاص
 .غلق صنبور السحاحة

 .وضع قمع ىف فوهة السحاحة
صب السائل خـالل القمـع حتـى يـصل إىل أعـىل مـن 

 .ًالصفر قليال
ء خلف السحاحة لسهولة قـراءة كميـة وضع ورقة بيضا

 . السائل
 .وضع كأس نظيف أسفل السحاحة

ضبط حجم الـسائل بالـسحاحة حتـى يـصل إىل صـفر 
 .التدريج

 . أخد كمية السائل املطلوبة بالضبط
 .تفريغ حمتويات السحاحة

 .ًتنظيف السحاحة جيدا باملاء
 .وضع السحاحة ىف مكاهنا املخصص باملعمل

  



 
 

 − ١٨١−

 : يبيةالطريقة الرتك −٢

يعطى املعلم ىف هذه الطريقة الطالب بعض املواد واألدوات, ويطلب منهم إجـراء 
عمل معني, ومن خالل هذا املوقف العمىل يقدر املعلم مد اكتساب الطـالب لكثـري 

 .من املهارات
يعطى املعلم الطالب املواد التالية, ويطلب منهم إثبات تـصاعد األكـسجني : مثال

 . الضوئى ىف نبات األلودياأثناء عملية البناء
אאאאW 

 ـ خمبـار ـ قمـع ـ نبـات اإللوديـا ـ مـصباح ٢إناء زجاجى مملوء باملاء مـذاب بـه ك أ
 . كهربى ـ شعلة

אאאW 
ا عـن ـن تقويمهــك يمكــلوك, ولذلــات الـسـم حمركـن أهـات مـد االجتاهـتع
ى ـا إال فــن تقديرهــية ال يمكــات احلقيقــلسلوك, ولكن االجتاهة اـق مالحظـطري

, ورغـم أن مالحظـة يـاًمواقف احلياة الطبيعية التى يترصف فيها الطالب ترصفا تلقائ
السلوك من أفضل وسائل تقويم االجتاهات عند الطالب, إال أن املعلم قد جيد صعوبة 

لفـصل وخارجـه, ولـذلك ابتكـرت ىف مالحظة الطالب ىف املواقف املختلفة داخـل ا
وسائل أخر لتقويم االجتاهات العلمية لد الطالب, وذلك باستخدام االختبارات 

 . املكتوبة
 ىف بناء هذه املقاييس كام ىف ً انتشارا الطرقأكثر من Likert "ليكرت"وتعد طريقة * 

 :املثال التاىل
 التى قد تقابلـك ىف حياتـك ًفيام يىل عدد من العبارات متثل عددا من املواقف: مثال

ــ ) حمايـد (− )موافـق(ــ ) موافق بشدة: (اليومية, وأمام كل عبارة مخس إجابات هى
أ كل عبارة بدقة وعناية وتقرر , واملرجو منك أن تقر)غري موافق بشدة(ـ ) غري موافق(
كـل ىف اخلانـة املناسـبة أمـام  ) √( ً إذا كنت موافقا عليها أم ال, وذلك بوضع عالمة ما

 : ىف اخلانة التى تعرب عن رأيك ) √( ًعبارة, وإذا كنت حمايدا ضع عالمة 



 
 

 − ١٨٢−

موافق  العبارات م
غري  حمايد موافق بشدة

 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

١ 
 
 
 
٢ 
 
 
 
٣ 
 
 
٤ 
 
 
٥ 
 
 
٦ 
 
٧ 
 
٨ 
 
 
 
٩ 
 
 

ات ـى مــرشوعـرتاك فـــره االشـــأكــ
شوارع ىف ــــردم الــربك وتـــشجري ال

ن ذلــك مــضيعة  أل;ازة الــصيفـإجــ
 . للوقت

أفضل اإلقالل من استخدام املبيدات 
احلرشية ىف مقاومة اآلفـات الزراعيـة 
ــــة  ــــة اليدوي ــــتخدام املقاوم واس

 . والبيولوجية
أشـجع أكــل اخلـرضوات مبــارشة ىف 
احلقــل دون غــسيل, فمــن عــاش 

 . باحلكمة مات بالفقمة
أفضل وسيلة حلل مـشكلة اإلسـكان 

عامـة وتـشيد ىف املدن إزالة احلدائق ال
 . مساكن مكاهنا

أفــضل اســتخدام الغــاز الطبيعــى ىف 
ًتشغيل وسائل املواصالت بـدال مـن 

 . السوالر والكريوسني
أر أنه من املستحسن بناء املصانع ىف 

 .ًالصحراء بعيدا عن املدن
أر أن الرتبة الزراعية أحسن تربة ىف 

 . صناعة الطوب
أشعر بالسعادة عنـدما أشـاهد عـودة 

 قردان والغراب أبوطيور مثل بعض ال
 إىل الظهور وسط احلقول مرة أخـر

 . بعد اختفائها
ــداد  ــف التع ــئلة موظ ــضايقنى أس ت
السكانى ألن ذلـك يعتـرب تـدخال ىف 

 .خصوصيات األرسة

     



 
 

 − ١٨٣−

موافق  العبارات م
غري  حمايد موافق بشدة

 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

١٠ 
 
 

١١ 
 
 

١٢ 
 

أشجع صيد الفيلـة ىف بعـض الـدول 
اإلفريقية للحـصول عـىل العـاج مـن 

 .أنياهبا
ــض  ــام بع ــد قي ــسعادة عن ــعر بال أش

فزيون داخل يوت التلاجلريان برفع ص
 .منازهلم

أشجع سلوكيات املواطنني ىف ترشـيد 
 .استخدام املاء

 :كام يمكن قياس االجتاهات باستخدام املواقف احلياتية, كام ىف املثال التاىل* 
أمامك جمموعة من املواقف احلياتية, اقرأ كل موقف واخرت االستجابة املناسـبة مـن 

 :وجهة نظرك
 :د أقاربك يقوم بالتخلص من النفايات بحرقها فإنك إذا رأيت أح−١

 .أ ـ تؤيده عىل هذا السلوك
 .ب ـ تساعده عىل حرق النفايات

 .ج ـ ترشده إىل وضعها ىف املكان املتخصص
 إذا وجدت ىف أحـد األسـواق التجاريـة أغذيـة معلبـة منتفخـة عـىل سـطحها −٢

 :العلو والسفىل وهبا صدأ فام موقفك?
 . إلبالغ اجلهة املسئولةأ ـ خترب والدك

 .ب ـ عدم رشاء هذه األغذية الفاسدة
 .ج ـ حتذر الناس من الرشاء من هذا السوق

אאאW 
هيدف تدريس املناهج إىل اكتساب امليول العلميـة املناسـبة لـد الطـالب بحيـث 

 .حلقيقيةتعكس هذه امليول رغبات الطالب واهتامماهتم وإمكاناهتم ا



 
 

 − ١٨٤−

 :وتوجد عدة أساليب لتقويم اكتساب الطالب للميول العلمية أمهها
 أو املدرسـةاملالحظة املتكررة لألنشطة املختلفة التى يامرسها الطالب داخـل  −١

 .خارجها وخاصة خالل الرحالت العلمية
 .فحص األنشطة الالصفية التى يقوم هبا الطالب −٢
ب, ونوع األنـشطة التـى يقـوم هبـا متابعة املرشوعات التى يشرتك فيها الطال −٣

 .الطالب ىف هذه املرشوعات

كـام ىف املثـال –يمكن تقويم امليول العلمية للطالب باستخدام مقاييس معينـة  −٤
 :التاىل

. أمامك جمموعة من العبارات التى متثل أنشطة خمتلفة مرتبطة بدراسة العلوم: مثال
 وفـق درجـة اهتاممـك وتفـضيلك ىف اخلانة املقابلة لكل عبارة وذلك) ( ضع عالمة 
 :هلذا النشاط

 العبــــــــــــــــارة م
بدرجة 
 كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

    .أحب القراءة عن حياة العلامء وتضحياهتم ١
ا ملا ًأحب إجراء جتارب علمية بسيطة ىف املنزل تطبيق ٢

 .أتعلمه
   

ــة حــول بعــض  ٣ ــرحالت علمي ــام ب أرغــب ىف القي
 .عات التى أدرسهااملوضو

   

    .ستمتع بتشغيل األجهزة العلميةأ ٤
    .باملدرسةأحب االشرتاك ىف ناد العلوم  ٥
    .أهو العناية باحليوانات األليفة ىف املنزل ٦
    .باملدرسةأحب املشاركة ىف املرشوعات العلمية  ٧
    .أهتم بتصوير الظواهر الطبيعية واحلياتية ٨
    . املشاركة ىف محالت التطعيم ىف بلدأرغب ىف ٩
أهو القيام بصناعة نامذج لبعض األجهزة العلميـة  ١٠

 .البسيطة
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 العبــــــــــــــــارة م
بدرجة 
 كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

أحب إعداد الرشائح املجهريـة ورؤيتهـا باسـتخدام  ١١
 .امليكروسكوب

   

أقبل عىل معرفة التطبيقات العلميـة للمفـاهيم التـى  ١٢
 .أدرسها

   

    .ًد فروع العلم مستقبالا ىف أحًأرغب أن أصبح عامل ١٣

أحــب كتابــة أبحــاث علميــة عــن بعــض القــضايا  ١٤
 .العلمية احلديثة

   

    .تستهوينى املواقع العلمية عىل شبكة اإلنرتنت ١٥

    .أحب مجع عينات من الصخور املختلفة ١٦

    .أستمتع بجمع وإعداد جمموعة حرشية وتصبريها ١٧

אאאאW 
اخرت إحد الوحدات الدراسية ىف أحد املناهج الدراسية ىف جمال ختصـصك : ١س

 :ثم
 . حلل الوحدة املختارة واستخرج ما فيها من مفاهيم علمية−أ

 ىف الوحدة من نمط االختيار من متعدد, بحيـث يتـضمن ياًضع اختبارا حتصيل−ب
 . التذكر والفهم والتطبيقً سؤاال ىف مستويات٤٠

اخرت إحد الوحدات الدراسية ىف أحد املناهج الدراسية ىف جمال ختصصك :  ٢س
 : هلا بحيث يتضمنياًثم صغ اختبارا حتصيل

 . أسئلة من نمط الصواب واخلطأ٨ −أ
 . أسئلة من نمط اإلكامل٦ −ب
 ).املزاوجة( أسئلة من نمط املقابلة ٤ −ج
 . لتقويم مهارة رسم الطالب للخرائط ىف اجلغرافياصمم بطاقة مالحظة : ٣س
ًصمم مقياسا لتقويم اجتاهات طالب املرحلة الثانويـة نحـو بعـض القـضايا : ٤س

 .املرتبطة باملحافظة عىل البيئة
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اخرت إحد الوحدات الدراسية ىف أحد املناهج الدراسية ىف جمال ختصـصك : ٥س
 .ل من األسئلة الواردة هباثم حدد املستو املعرىف الذ يقيسه كل سؤا

ــية ىف : ٦س ــاهج الدراس ــد املن ــية ىف أح ــدات الدراس ــال اخــرت إحــد الوح  جم
توافرهـا ىف  ختصصك, وحلل األسئلة الواردة ىف الوحـدة ىف ضـوء املعـايري الواجـب

 .أساليب التقويم اجليدة
  



 
 

 − ١٨٧−

 
 
 

אא 
א 

 
 : ًبعد دراسة الطالب ملوضوعات هذا الفصل يكون قادرا عىل أن

مـنهج ى ـ املـنهج احللزونـ ـ  منهج املواد الدراسـية املنفـصلة: يعرف مفاهيم −١
املـنهج  ـ الوحـدات الدراسـية ـ املـنهج املحـور ـ منهج النـشاط ـ التكامل

 .ىالتكنولوج
  مــنهج املــواد الدراســية املنفــصلة واملفهــوم التقليــد يــستنتج العالقــة بــني −٢

 .للمنهج
 . حيدد خصائص منهج املواد الدراسية املنفصلة −٣
 . ينقد منهج املواد الدراسية املنفصلة من حيث مزاياه وعيوبه −٤
 .منهج املواد الدراسية املرتابطة  يفرس كيفية الربط ىف −٥
هج املجاالت الواسعة من حيـث  يقارن بني منهج املواد الدراسية املندجمة ومن −٦

 .املزايا والعيوب
 .يمكن أن يتحقق فيها منهج املجاالت الواسعةى  من املجاالت التاً حيدد أربع −٧
  .يتم دراستهاى عىل أحد املفاهيم العلمية التى  يطبق فكرة املنهج احللزون −٨
 . يفرس مربرات بناء املناهج املتكاملة −٩
  . ذلك عىل بعض املواد الدراسيةاً الدراسية مطبقاملناهج حيدد أبعاد التكامل ىف−١٠
 .حيدد مداخل بناء املناهج املتكاملة−١١
داث التكامـل بـني املـواد  من مداخل بناء املنـاهج املتكاملـة إلحـاًيطبق أربع−١٢

 .الدراسية
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 .يفرس أسباب مناسبة املرحلة االبتدائية لتدريس املناهج املتكاملة−١٣
 .تعوق تطبيق املناهج املتكاملةى لتيذكر أهم الصعوبات ا−١٤
 .حيدد خصائص منهج النشاط−١٥
 .املناهج الدراسية احلالية يتعرف أهم طرق تطبيق منهج النشاط ىف−١٦
 .ينقد منهج النشاط من حيث املزايا والعيوب−١٧
 .يفرس أسباب مناسبة املرحلة االبتدائية لتطبيق منهج النشاط−١٨
دراســية املنفــصلة ومــنهج النــشاط مــن حيــث يقــارن بــني مــنهج املــواد ال−١٩

 .اخلصائص
 .حيدد خصائص منهج الوحدات الدراسية−٢٠
 .حيدد مزايا وعيوب كل نوع من أنواع الوحدات األساسية−٢١
 .حيدد خطوات بناء الوحدات الدراسية−٢٢
 .تنظيم املنهج وفق الوحدات الدراسية رأيه ىف يبد−٢٣
  .سيةحيدد مكونات مرجع الوحدة الدرا−٢٤
 .العالقة بني مكونات املنهج املحورلتوضيح  ًيصمم شكال−٢٥
 .من حيث اخلصائص يقارن بني منهج النشاط واملنهج املحور−٢٦
 .تنظيم املنهج املحور رأيه ىف بدُي−٢٧
 .املدارس احلالية ىف يفرس صعوبة تطبيق املنهج املحور−٢٨
 .ىيذكر خصائص املنهج التكنولوج−٢٩
 .من حيث املميزات والعيوبى ظيم املنهج التكنولوجينقد تن−٣٠
 .لبعض املناهج الدراسية احلاليةى يتعرف نوع التنظيم املنهج−٣١
 .يصمم وحدة دراسية حول بعض املوضوعات العلمية−٣٢
 .تدريسه حيرص عىل تطبيق النشاط املعدل ىف−٣٣
 .تدريسه ىف حيرص عىل تطبيق املنهج التكامىل−٣٤
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א 
 

W 
 األهداف :ى هرئيسة,يتكون من أربعة عنارص ى  أن املنهج الدراس سبقفيامدرست 
 حيث توجد األهداف التعليمية ,والتقويم ,وأنشطة التعليم , وحمتو املنهج,التعليمية

 متثل ما يتصور املربون حتقيقـه مـن مهـارات معرفيـة وحركيـة بوصفهابداية املنهج  ىف
ضـوء هـذه األهـداف خيتـار املختـصون   وىف,وغريهـا.. .هات وقـيمواجتامعية واجتا

ى َّسمُمـا يـى املعلومات واملعارف وغـري ذلـك مـن اخلـربات التعليميـة املناسـبة وهـ
إىل خربات حمسوسة يلجـأ املربـون إىل اختيـار ,باملحتو ولرتمجة األهداف واملحتو 

النهايـة يقـوم املعلـم بتقـويم  ىفأنشطة التعلم حيث يتوىل املعلم والتالميذ القيام هبـا و
  .مد ما حتقق من أهداف املنهج لد تالميذه

 كـام , من مكونـات املـنهجورئيسم هم من ذلك أن خربات املحتو مكون يتضح
 ولكن ال يمكن حتقيق أهداف املـنهج إذا ,حتقيق أهداف املنهج  ىفاً كبرياًدور أهنا تؤد

متناثرة ومفككة تنعدم الـروابط والعالقـات كانت املوضوعات واخلربات املوجودة به 
 ,ا عضويً وجساماًبد لتحقيق هذه األهداف أن يكون املنهج كله متامسك  بل ال,فيام بينها

أمهية ترتيب ى تأت  ومن هنا,حيث يتوقف نجاحه عىل ما بني أجزائه من وحدة ومتاسك
الوصول إىل  بحيث تساعد عىل ,خربات املنهج من موضوعات ومعلومات وغري ذلك

  .األهداف التعليمية وحتقيقها وهو ما نطلق عليه تنظيم املنهج
تقـدمها املدرسـة ى  إىل أنه يوضح نوع اخلربات التـاًوترجع أمهية تنظيم املنهج أيض

 كـام ,لتالميذها ومد اتساع هذه اخلربات وعمقهـا وترابطهـا وتتابعهـا واسـتمرارها
يذ واملعلم ومدير املدرسة واملوجه وغـريهم يساعد عىل حتديد مسئوليات كل من التلم
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وترمجـة األهـداف التعليميـة واخلطـط إىل  ,من املهتمني بالعملية التعليمية نحو املنهج
 ألن تنظيم هذا املنهج ; فقد يفقد املنهج فاعليته رغم سالمة حمتواه وصحته,واقع عمىل

   .اًجيعل التعلم صعب
אאW 
 املـادة :متعددة للمناهج ولكنها تدور حول حمورين أساسيني مهـاظهرت تنظيامت 
 ولــذلك يمكــن تقــسيم املنــاهج حــسب أســلوب تنظيمهــا إىل ,الدراســية والتلميــذ

  : وهاتان املجموعتان مها, يندرج حتت كل منهام عدد من املناهج,رئيستنيجمموعتني 
אאW 

 : راسية, ومن أمثلتهاوتضم املناهج التى تدور حول املادة الد
  .منهج املواد الدراسية املنفصلة −١
  .منهج املواد الدراسية املرتابطة −٢

  .منهج املواد الدراسية املندجمة −٣

  .منهج املجاالت الواسعة −٤

 .ىاملنهج احللزون −٥
אאW 

وتقسم هذه املجموعة بدورها إىل األقـسام  ,تدور حول التلميذى وتضم املناهج الت
  :يةاآلت

 ومـن ,تدور حـول ميـول التالميـذ وأنـشطتهمى  ويضم املناهج الت:القسم األول
  .أمثلتها منهج النشاط

تـدور حـول حاجـات التالميـذ ومـشكالهتم ى  ويضم املنـاهج التـ:ىالقسم الثان
  . ومن أمثلتها املنهج املحور,ومطالب حياهتم
 ,للتالميـذى اط التعليمـتدور حول تنظيم النـشى  ويضم املناهج الت:القسم الثالث

  .مثل منهج الوحدات الدراسية



 
 

 − ١٩١−

تدور حول تكامل شخصية التلميذ وسلوكه مثل ى  ويضم املناهج الت:القسم الرابع
 .منهج التكامل

تـصميمها  يـستعان بتكنولوجيـا التعلـيم ىفى  ويضم املنـاهج التـ:القسم اخلامس
تمد عىل التفاعل من جانـب  وتع,م أثرها من أجل حتقيق أهداف حمددةوتنفيذها وتقوي

  .ىاملتعلم مثل املنهج التكنولوج
 بل ,وجتدر اإلشارة إىل أن هذه األنواع املختلفة للمناهج ليست منفصلة عن بعضها

 تدور حول التلميذ ال تقلل التى ً فمناهج املجموعة الثانية مثال, متداخلة ومتشابكةإهنا
 .من أمهية املواد الدراسية وهكذا

 :تنظيامت املناهج بيشء من التفصيلل معظم هذه األنواع من وسوف نتناو
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Wאאאאא 
Separated-Subject-Matter Curriculum 

  .مفهوم منهج املواد الدراسية املنفصلة -
  .خصائص منهج املواد الدراسية املنفصلة -
  .تقويم منهج املواد الدراسية املنفصلة -
  .تاملميزا -
  .العيوب -
  .حتسني منهج املواد الدراسية املنفصلة -

  :منهج املواد الدراسية املرتابطة •
  .مفهومه -
  .أنواع الربط بني املواد الدراسية -
  .نقد منهج املواد الدراسية املرتابطة -

  : منهج املواد الدراسية املندجمة •
  .مفهومه -
  .مراحل إدماج املواد الدراسية -
  .اسية املندجمةنقد منهج املواد الدر -

  :منهج املجاالت الواسعة •
  .مفهومه -
  .جماالته -
  .مزايا منهج املجاالت الواسعة -
  .عيوب منهج املجاالت الواسعة -

 .ى املنهج احللزون •
  . التقويم الذاتىأســـئلة
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אאאאאW 
تأخـذ شـكل املـواد ى ت التـيطلق منهج املواد الدراسية املنفصلة عىل تلـك اخلـربا

الدراسية املعروفـة مثـل التـاريخ واجلغرافيـا والعلـوم واللغـة العربيـة والرياضـيات 
  .وغريها.. .واللغات وعلم النفس واالقتصاد

 الـذى للمـنهج املدرسـ ويرتبط منهج املواد الدراسية املنفصلة باملفهوم التقليد
ت واملعارف هبـدف إعـدادهم للحيـاة هيدف إىل إكساب التالميذ جمموعة من املعلوما

 حيث رأ بعض ,وتنمية قدراهتم عن طريق اإلملام بخربات اآلخرين واالستفادة منها
ى  أن إملام التلميذ هبذه املواد الدراسية التـ, وخاصة أصحاب املدرسة التقليدية,املربني

 أسـاس  ولذلك نظم املنهج عىل,متثل تراث البرشية هو أفضل طريق إلعدادهم للحياة
 ,كـل صـف كل مرحلة وىف  ىفللتلميذاختيار جمموعة مناسبة من املواد الدراسية تقدم 

 فهذا النوع من املنـاهج هـو , من املوضوعاتاً حمدداًكل مادة عدد وتتناول الدراسة ىف
 وكام هو واضح يركز هذا املـنهج عـىل املـادة الدراسـية ,منهج املواد الدراسية املنفصلة

  .هتاحد ذا كغاية ىف
ّويعد  اً وشيوعاً منهج املواد الدراسية املنفصلة من أقدم أنواع املناهج وأكثرها انتشارُ

 ويرجـع ذلـك إىل أنـه ,أكثر بلدان العـامل  وكذلك ىف,مرص والدول العربية األخر ىف
 التخطيط والتنفيذ والتقـويم وأكثـر مالءمـة إلمكانـات املـدارس ىف أسهل املناهج ىف
  .الدول النامية

אאאאאW 
 : يتكون املنهج من عدد من املواد الدراسية املنفصلة −١

تـدرس ى يتكون منهج املواد الدراسية املنفصلة من عـدد مـن املـواد الدراسـية التـ
أنه يقسم املواد الدراسية إىل مـواد منفـصلة ال يوجـد  أ ;منفصلة عن بعضها البعض

 قـسمت ً فمثال,معظم األحيان كل مادة منفصلة عن األخر ىف وتدرس ,بينها ارتباط
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 كـام ,الدراسات االجتامعية إىل اجلغرافيا والتاريخ والرتبية الوطنية واالقتصاد وغريهـا
 وقسمت العلوم إىل الفيزياء ,قسمت الرياضيات إىل اهلندسة واجلرب وامليكانيكا وغريها

 توضع حواجز فاصلة بني فـروع املـادة اًيان بل أح,والكيمياء والبيولوجيا واجليولوجيا
 فعىل سبيل املثال تقسم األحياء إىل حيوان ونبات وتدرس فروع مـادة اللغـة ,الواحدة

العربية منفصلة عن بعضها البعض حيث تقدم القـراءة واألدب والنـصوص والنحـو 
  .واإلمالء واخلط منفصلة عن بعضها

نـاهج إىل أن أصـبح املوضـوع الواحـد ولقد ترتب عىل هذا النوع من التنظـيم للم
 مناسبات خمتلفـة وعـىل أيـد مواد دراسية خمتلفة تدرس ىف تعالج جوانبه املختلفة ىف

اجلغرافيـا ويتناولـه معلـم   فقد يدرس موضوع مثل قناة الـسويس ىف,معلمني خمتلفني
لم هـذا  ويتناول كل مع,الرتبية الوطنية التاريخ وربام يتعرض له معلم ثالث ىف آخر ىف

 مما جيعل دراسة , دون الربط بني أجزاء هذا املوضوع الواحد,املوضوع من زاوية معينة
الفيزياء ويتناولـه   وقد يدرس موضوع مثل املاء ىف,املوضوعات مفككة وغري مرتابطة

 حيـث يتنـاول كـل مـنهم ,األحيـاء الكيمياء ويتعرض له معلم ثالث ىف معلم آخر ىف
  .املوضوع من جانب معني

وترتب عىل اتساع اخلربة اإلنسانية وتعدد ميادينهـا وظهـور عـدد كبـري مـن املـواد 
املـنهج ى الدراسية إىل ظهور مشكلة اختيار اخلـربات التعليميـة املناسـبة أمـام واضـع

 . صف دراسىوذلك لكل مرحلة وكل 
 : طبيعة املواد الدراسية املنفصلةالتاىل ويوضح الشكل 

 
 

 مواد دراسية منفصلة
 
 

 فروع املادة الواحدة كاللغة العربية كفروع منفصلة
 رسم ختطيطى يوضح طبيعة منهج املواد الدراسية املنفصلة): ٨(شكل 
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 :املواد الدراسية ليست متساوية األمهيةـ  ٢
 كام أن مواد النـشاط ,التعليم العام  فاملواد النظرية أكثر أمهية من املواد العملية ىف    
 ويـنعكس ,ة الرياضية والرتبية الفنية أقل أمهية من املواد األكاديميـة والرتبيوسيقىكامل

جتر فيها االختبارات واملـواد األخـر ى قويم من حيث املواد التذلك عىل عملية الت
عـدد   وكـذلك ىف,الـدرجات املخصـصة للـامدة  وىف,ال يمـتحن فيهـا الطـالبى الت

 . احلصص
 : يامنطقًتنظيم املعلومات ىف كل مادة تنظيام −٣

مما ييرس دراستها ى منهج املواد الدراسية املنفصلة بأسلوب منطق تنظم املعلومات ىف
 وتوجـد عـدة , كام يسهل إضافة ما هو جديد عليها,ويسهل الرجوع إليها عند احلاجة

 وهـذه يـااملواد الدراسية املنفصلة لتنظـيم املعلومـات منطق طرق حددها املختصون ىف
  :ىالطرق ه

مـادة   مثـل ترتيـب األحـداث ىف:ب األحداث مـن القـديم إىل احلـديثترتي  )أ (
ــاريخ ترتيبــ ــا زمناًالت ــدأ الدراســة بأقــدم احلــضارات يليهــا األحــدث ,ي  فتب

 ثم احلضارة ً حتى العرص احلديث كدراسة احلضارة الفرعونية أوال,فاألحدث
العـرص  أو دراسـة ,وهكـذا.. .الدولة اإلسـالمية اإلغريقية يليها احلضارة ىف

 فاالحتالل اإلنجليز ثم احلملة الفرنسية عىل مرص فحكم حممد عىلى العثامن
هـذا  ينـاير, ٢٥ثـم ثـورة  , وما بعـدهام١٩٥٢ملرص وهكذا حتى ثورة يوليو 

دراسة األدب تقدم األزمنة املاضـية   وىف,بالنسبة لدراسة تاريخ مرص احلديث
اجليولوجيــا تبــدأ  ىف و, ثــم األقــرب فــاألقرب حتــى نــصل إىل احلــارضًأوال

الدراسة بعصور احلياة القديمة ثم عصور احلياة املتوسـطة ثـم عـصور احليـاة 
  .احلديثة

 حيـث ,دراسة اللغة العربية  ويتبع هذا التنظيم ىف:التدرج من اجلزء إىل الكل  )ب (
ترتكب من كلمتني ى تبدأ بدراسة احلروف اهلجائية ثم الكلامت يليها اجلمل الت

  .وهكذا.. .ترتكب من أكثر من كلمتنيى ثم اجلمل الت
تنظـيم  يتبع معهـا أسـلوب عكـس هـذا ىفى ولكن هناك بعض املواد الدراسية الت
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دراسـة موضـوعاهتا مـن الكـل إىل  معلوماهتا مثل مادة اجلغرافيا حيث يتم التـدرج ىف
 ثـم دراسـة األقـاليم فدراسـة دولـة بعـد ً ما تدرس الكرة األرضية أوالاً فكثري,اجلزء

 وذلك بعد تفسري الظواهر اجلغرافية كاملوقع والتضاريس واملناخ بالنسبة للكرة ,خرأ
 أو دراسـة ظـواهر املوقـع ,األرضية وتأثري ذلك عىل األقاليم والدول موضع الدراسة

والتضاريس واملناخ ونشاط السكان لقارة من القارات مثل قارة آسيا ثم دراسـة دولـة 
  . السعودية أو اإلمارات أو إندونيسياأو أكثر مثل اململكة العربية

 ,تنظيم مـادة األحيـاء  ويتبع هذا األسلوب ىف:التدرج من البسيط إىل املركب )ج (
حيث تبدأ بدراسة الكائنات وحيدة اخللية مثل األميبـا ثـم الكائنـات عديـدة 

 فكثري ما يركز املعلمون عـىل دراسـة ,بدراسة الكائنات الراقيةى اخلاليا وتنته
مـن احليوانـات وحيـدة ى يب األجهزة املختلفة مثل اجلهـاز اهلـضمتطور ترك

 كام يتبع ذلـك , باحليوانات عديدة اخلاليا حتى احليوانات الراقيةاًاخللية مرور
دراسة الرياضيات حيث تبدأ بالعمليات احلـسابية البـسيطة كـاجلمع   ىفاًأيض

  .والطرح ثم التدرج إىل العمليات املركبة كالرضب والقسمة
فروع ى دراسة احلساب وباق  كام هو متبع ىف:لتدرج من األسهل إىل األصعبا  )د (

 قبل الكسور العـرشية ً حيث تدرس عمليات اجلمع والطرح مثال,الرياضيات
  . ومثل عمليات الرضب والقسمة,واالعتيادية

ترتيب احلقائق بحيث   أ:التدرج من اخلربات املعلومة إىل اخلربات املجهولة) هـ(
قائق اجلديدة عىل أساس حقائق سابقة هلا تعترب رضورية لفهم احلقائق تبنى احل
الوصول إىل القواعد والنظريات والتعميامت   ويتبع هذا األسلوب ىف,اجلديدة

الرياضيات عـىل أسـاس أن   حيث تنظم املعلومات ىف,العلوم والرياضيات ىف
مراعاهتـا عنـد  ىبني نظرية وأخر أو قاعدة وأخر عالقة منطقية معينة ينبغ

إىل عـدم فهـم التالميـذ   ألن إغفال تلك العالقـة يـؤد;تدريس الرياضيات
 .للنظرية أو القاعدة

 إىل املفــاهيم املجــردة Concrete Conceptsالتــدرج مــن املفــاهيم املحــسوسة ) و(
Formal Concepts:تـدرك ى  ويقصد باملفاهيم املحـسوسة تلـك املفـاهيم التـ

 ـ احلواس وعادة ما تكون وصفية مثـل مفـاهيم اجلـذرباملالحظة أو استخدام 
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تلـك ى  أمـا املفـاهيم املجـردة فهـ,الضوء وغريهـا ـ الزهرة ـ الورقة ـ الساق
 ,ال يمكن إدراكها عـن طريـق املالحظـة أو اسـتخدام احلـواسى املفاهيم الت

ولكن تتطلب استخدام بعض العمليات العقلية املجـردة مثـل مفـاهيم البنـاء 
التحليـل  ـ الكثافـةى ـ التـوازن البيولـوجى ـ التـنفس الالهـوائى ـ الـضوئ
األحيـاء عـىل ى  ففـ,دراسة العلـوم  ويتبع هذا األسلوب ىف,وغريهاى الكهرب

 بدراسة تركيب الورقة كمفهوم حمسوس ثم دراسة نبدأ يمكن أن ,سبيل املثال
  .كمفهوم جمردى البناء الضوئ

 حمسوس أحدمها بعدين يكون ىف قد يعالج ىفوجتدر اإلشارة إىل أن املفهوم الواحد 
اآلخر جمرد مثل مفهوم األمحاض فهو مفهوم حمسوس إذا كان املقصود باألمحـاض  وىف

َكل مركبات كيميائية هلا طعم الذع وحت  كـام أنـه مفهـوم ,ر ورق عباد الشمس الزرقاءِّمُ
طيـة أيونـات املـاء مع جمرد إذا كـان املقـصود باألمحـاض مركبـات كيميائيـة تتـأين ىف

هذه احلالة تنظم املعلومات بحيث يدرس البعـد املحـسوس   وىف,اهليدروجني املوجبة
  . ثم البعد املجردًللمفهوم أوال

هيتم باملادة ى ظل هذا التنظيم املنطق وبذلك أصبح منهج املواد الدراسية املنفصلة ىف
وهلم ومـشكالهتم حد ذاهتا دون االهـتامم بحاجـات التالميـذ وميـ الدراسية كغاية ىف

 كام أصبحت املناهج موحدة جلميع البيئات ال ,ودون مراعاة احلاجات البيئية واملجتمع
  .االختالف بني بيئة وأخرى تراع
 : ًخيطط منهج الدراسة املنفصلة مسبقا−٤

منهج املواد الدراسية املنفـصلة يعتمـد عـىل الرتتيـب   ألن تنظيم املعلومات ىفاًنظر
 فـإن ختطـيط املـنهج ا,ًكل مادة كـام أوضـحنا سـابق ده املختصون ىفحد الذى املنطق

 ,ووضعه ال يتطلب سو الرجوع إىل كتب املختصني واختيار املعلومات املناسبة منها
وضع مـنهج جديـد أو  املادة العلمية عند الرغبة ىف حيث تشكل جلان من املختصني ىف

 للمرحلـة اًتراه مناسب حتو الذ ويرتك لكل جلنة حرية اختيار امل,تعديل منهج قديم
ذلك مرحلة تأليف الكتب املدرسية حيث يراعـى مطابقـة   ويىل,يوضع املنهج هلاى الت

 ثم تطبع الكتب املدرسـية وتـوزع ,كل مادة اقرتحته اللجان ىف ذلك مع املحتو الذ
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 باعتبارهـا املـصادر األساسـية للمقـررات ى,عىل املدارس قبـل بدايـة العـام الدراسـ
  .الدراسية

وبذلك يفرض املنهج عىل املعلم والتلميذ كام تصوره الكبار دون اشرتاك املعلمـني 
  مما يرتتب عليـه عـدم مراعـاة مـستويات النمـو العقـىل,ختطيطه ووضعه والتالميذ ىف

 وكذلك اهتامماهتم وميوهلم واحتياجات البيئـة املحليـة ,للتالميذ الذين أعد هلم املنهج
  .ايعيشون فيهى الت

 : تعتمد طريقة التدريس ىف منهج املواد الدراسية املنفصلة عىل اإللقاء والتلقني−٥
من هذا املنهج هو إكساب التالميـذ احلقـائق واملفـاهيم ى  اهلدف األساسإنحيث 

وغريها من املعلومات بقـصد إعـدادهم للحيـاة وتنميـة قـدراهتم عـن طريـق اإلملـام 
إن طرق التدريس تعتمد عىل إلقاء املعلومـات مـن  ف,بخربات الكبار واالستفادة منها

 ,جانب املعلم وتلقينها للتالميذ ملساعدهتم عىل استيعاهبا الجتياز االمتحانات املدرسية
  :ولقد ترتب عىل ذلك

  .تركيز املعلم عىل معلومات الدرس -
 , التلميـذسـلبية الـذ تقابلـه ,واستئثاره بأحـداث الـدرس كلهـاإجيابية املعلم  -

 . ثلةىف قلة أو انعدام مشاركته للمعلم أثناء الدرساملتم
إمهال األهداف الرتبويـة األخـر مثـل تنميـة املهـارات واالجتاهـات وامليـول  -

  .ىاملناسبة لد التالميذ وإمهال تدريبهم عىل أساليب التفكري العلم
مـن حيـث حفـظ ى  عملية تقويم نمو التالميـذ عـىل التحـصيل الدراسـتقترص -

كثري مـن األحيـان  علومات لدهيم حتى أصبح احلكم عىل املعلم ىفواسرتجاع امل
  .االمتحانات النهائية يعتمد عىل أساس نتائج تالميذه ىف

 : ًيتخذ املنهج من احلصة واملوضوع منطلقا للدراسة فيه−٦
 خيصص ,يتألف منهج املواد الدراسية املنفصلة كام سبق من عدد من املواد الدراسية

 فهناك حصص للتـاريخ ,جدول احلصص باملدرسة فرتة زمنية حمددة ىفلكل مادة منها 
 ولتـدريس ,وهكـذا.. .وحصص للجغرافيا وحصص للعلوم وأخـر للغـة العربيـة

قائمـة بتوزيـع ى بداية العام الدراس كل مادة يوزع عىل املعلمني ىف ىفى الكتاب املدرس
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كل موضوع حيدد عدد  وقرين ى,عىل أشهر العام الدراسى موضوعات الكتاب املدرس
 يـدرس ْإذ ,تدريـسه  وعىل املعلم االلتزام هبـذه القائمـة ىف,احلصص الالزمة لتدريسه

 مـن اًكـل حـصة عـدد  ويقطـع ىف,زمنها املحـدد املوضوعات املخصصة لكل شهر ىف
 ما نجـد املعلمـني اً وكثري, من موضوع معنياًاملقرر أو جزءى صفحات الكتاب املدرس

 يتأكدون من التزام املعلم هبـذه القائمـة وحيثونـه عـىل الـسري وفـق األوائل واملوجهني
 مـن تقـويم املـوجهني ألداء اً ما يعتـرب ذلـك جـزءاً بل أحيان,توزيع املنهج املوجود هبا

  .املعلمني
وبذلك يتضح اعتامد املـواد الدراسـية املفـصلة عـىل احلـصة واملوضـوع كمنطلـق 

  .للدراسة فيه
أمهيـة ى جـدوهلا الدراسـ ىفى ارس االبتدائية قـد تعطـولكن نالحظ أن بعض املد

د ـى مـع ذلك إلـد يرجـ وق,رـزمنية لبعض املواد الدراسية ختتلف من مادة إىل أخ
للطفـل ونـوع املـادة موضـع  أمهية املادة بالنسبة لرتبية الطفل ومرحلة النـضج العقـىل

  .الدراسة
 : نشطة املدرسية األعن منهج املواد الدراسية املنفصلة انعزال−٧

حد ذاهتا واعتامد طريقة التدريس عىل الرشح   ألن إتقان املادة الدراسية غاية ىفاًنظر
هذا املنهج وللتغلـب عـىل جـو   فالدراسة النظرية أصبحت حمور االهتامم ىف,والتلقني

يغلب عىل الدراسـة النظريـة فـإن املدرسـة تتـيح للتالميـذ بعـض  السأم وامللل الذ
رسة بعض األنشطة الرتفيهيـة الرياضـية واالجتامعيـة والفنيـة والـرحالت الفرص ملام
ال تنـال هـذه   وبالتـاىلا,ً وثيقـً ولكن ال تتصل هذه األنشطة بـاملنهج اتـصاال,وغريها

 كام أن ,األنشطة املدرسية من املدرسة أو من التالميذ نفس االهتامم باملقررات الدراسية
راء التجارب العملية أو جتارب العرض أو االشرتاك ممارسة األنشطة التعليمية مثل إج

أضـيق  مجعيات العلوم أو اجلغرافيا أو غريمها باملدرسة يكون نشاط التلميذ فيهـا ىف ىف
  .كثري من األحيان  ىفاًاحلدود إن مل يكن منعدم

 : يقترص تقويم نمو التالميذ ىف هذا املنهج عىل االمتحانات التقليدية−٨
واد الدراسية املنفصلة هيتم باملادة الدراسية وتلقينها للتالميذ بحيث ملا كان منهج امل

 فإن عملية تقويم نمـو التالميـذ اقتـرصت عـىل االمتحانـات ,يستطيعون اسرتجاعها



 
 

 − ٢٠٢−

صورة امتحانات حتريريـة  تكون ىفى والتى هناية الفصل الدراس تعقد ىفى التقليدية الت
 بل ,بة عىل حفظهم للامدة الدراسية وإتقاهناأغلب األحيان حيث يربهن التالميذ كتا ىف

 ,الكتـاب املقـرر  ىفاملهمـة ما يلجأ املعلمون إىل توجيه أنظار التالميذ إىل النقاط اًأحيان
 ,االختبارات واإلجابات النموذجيـة هلـا ترد ىفى  عىل أنواع األسئلة التيدربوهنموقد 

علمني عىل ذلك وجـود كثـري  ويشجع امل,كل ذلك هبدف اجتياز االمتحانات التقليدية
هتتم بتقديم الكثـري مـن هـذه األسـئلة ى  والت,مواد ختصصهم من الكتب اخلارجية ىف
  .وإجاباهتا النموذجية

وبذلك اهتمت عملية التقويم بعملية التـذكر فقـط مـن اجلوانـب املعرفيـة للـامدة 
يـل والرتكيـب الدراسية وأمهلت املستويات املعرفية األخر كالفهم والتطبيق والتحل

 كام أمهلت األهـداف الرتبويـة األخـر مثـل املهـارات بأنواعهـا املختلفـة ,والتقويم
  .واالجتاهات وامليول والقيمى والتفكري العلم

אאאאאW 
אאאאאאW 

 اًجعلتـه أكثـر انتـشــارى ت التـيتمتع منهج املواد الدراسية املنفصلة ببعض املميزا
 , كام جعـلت له الكـثري مـن األنـصار واملؤيـدين, عـن غــريه من املنــاهجاًوشــيوع

  :ويمكن إجياز هذه املميزات فيام يىل
منهج املواد الدراسية املنفصلة أسلوب سـهل منطقـى وفعـال لتنظـيم عمليـة  −١

 : التعلم وترتيب املعلومات
ملواد الدراسية املنفصلة هو أفضل املناهج لتنظـيم اخلـربات ير املربون أن منهج ا 

التعليمية باملدرسة بطريقة منطقية جتعل دراسة املعرفة اإلنسانية عمليـة منظمـة وذلـك 
 مما يتـيح للمـتعلم اكتـساب الكثـري مـن ,من خالل األسلوب املنظم للمواد الدراسية

ى من استخدام هـذه املعلومـات التـاملعلومات واملبادئ بطريقة جمدية وفعالة قد متكنه 
ذلك مناسبة الكتـب الدراسـية   ويساعد ىف,املواقف اجلديدة اكتسبها بطريقة منظمة ىف

  .واملواد التعليمية املعدة منهج املواد الدراسية املنفصلة
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 : يسمح منهج املواد الدراسية املنفصلة بدراسة املوضوعات بعمق −٢
 اًاملادة الدراسية بـصورة أكثـر عمقـ عات ىفحيث يساعد املنهج عىل تقديم املوضو

 وجتدر اإلشارة إىل ,كافة جوانب املعرفة  وعىل إكساب التالميذ املعلومات ىف,ًوتفصيال
يعد سمة من سـامت العـرص  الذى بالتقدم العلم املعرفة له ارتباط قو أن التعمق ىف

  .احلارض
 : ره عملية سهلة وميرسةختطيط منهج املواد الدراسية املنفصلة وتنفيذه وتطوي −٣

 وأيرس وأبسط من ختطيط املناهج األخـر مثـل أسهلإن ختطيط هذا املنهج عملية 
 يقترص ختطيط منهج املواد الدراسية املنفصلة عىل ْإذ ,منهج النشاط أو غريه من املناهج

 كـام أن عمليـة تطـوير ,املواد الدراسية اختيار بعض املعلومات واملعارف وتضمينها ىف
أغلب األحيان عىل حذف بعض أجزاء املادة الدراسـية أو إضـافة  ا املنهج تعتمد ىفهذ

إليها أو استبدال أجزاء بأخر وكلها أمور سـهلة وإن كانـت أسـاليب ,أجزاء أخر 
بعـض تنظـيامت   املـنهج ىفحني يتطلب ختطـيط وتنظـيم  ىف,تطوير املناهج تقليدية ىف

 من العناية واجلهد والوقـت لتخطـيط املـنهج اً منهج النشاط كثرياملناهج األخر مثل
 كام أن تنفيذ منهج املواد الدراسية املنفصلة مـن ,وتنظيمه حول نشاط التالميذ وميوهلم

  .ا معينًاً يستخدم فيها اإللقاء وتلقني التالميذ موضوع,قبل املعلم عملية سهلة
 : التقويم ىف منهج املواد الدراسية املنفصلة عملية سهلة −٤

يتطلب األمر سو عمل اختبارات تقليدية للتأكد من حتصيل التالميـذ للمـواد ال 
 ولذلك يبذل املعلمون جهـدهم مـن ,الدراسية املختلفة من حيث احلفظ واالسرتجاع

ون إىل تدريب التالميذ عـىل أسـئلة ئ ما يلجاً وكثري,أجل إتقان التالميذ للامدة الدراسية
  .ىهناية العام الدراس  جيتازوهنا ىفسوفى ومتارين تشبه االختبارات الت

ينال منهج املواد الدراسـية املنفـصلة رىض وقبـول املعلمـني وأوليـاء األمـور  −٥
 : والتالميذ

 كـام أن تـدريبهم , هلذا النـوع مـن املنـاهجاًألن هؤالء املعلمني درسوا وتعلموا تبع
يصبح من السهل   وبالتاىل,كليات الرتبية قد تم وفق هذا األساس وإعدادهم ىفى املهن

 وخاصة أن املعلـم يعلـم ,عىل هؤالء املعلمني استخدام منهج املواد الدراسية املنفصلة



 
 

 − ٢٠٤−

 اً كام يطمئن املعلمون هلذا املـنهج باعتبـاره منهجـ,تعلم هباى بنفس طريقة التدريس الت
 لفرتة طويلـة مـن الـزمن كاسـتجابة للنزعـة الشخـصية لالسـتقرار اً ومستخدماًجمرب

  . من التجديداًم بام هو مألوف خوفوااللتزا
ى  وهـ,ويزيد من قبول املعلمني هلذا املنهج سهولة تدريسه باستخدام طريقة اإللقاء

  .طريقة ال تتطلب من املدرس سو رشح املعلومات وإمالء امللخصات
 كام يتمسك أولياء األمور هبذا النوع من املناهج حيث تعلمـوا عـن طريقـه فهـو ىف

  .لتنظيامت املنهجيةرأهيم أفضل ا
الكتب  أما بالنسبة للتالميذ فهذا املنهج مفضل لدهيم حيث املادة العلمية مسجلة ىف

 وما علـيهم إال أن ,بني أيدهيم بطريقة منطقية تساعدهم عىل االستيعابى املدرسية الت
 السرتجاعها عىل صفحات ورقة اإلجابـة أثنـاء اًحيفظوا ما فيها من معلومات استعداد

  .متحاناال
منهج املواد الدراسية املنفصلة أكثر مالءمة لتصميم املدارس احلالية وتنظيامهتـا  −٦

 : اإلدارية
 حيث تزدحم ,فاملدارس احلالية مصممة عىل أساس منهج املواد الدراسية املنفصلة

مواجهـة املعلـم وتـزود الفـصول  جيلـس عليهـا التالميـذ ىفى الفصول باملقاعـد التـ
 يـضاف إىل ذلـك زيـادة كثافـة التالميـذ ,ري وبعـض اللوحـاتبالسبورات والطباشـ

بالفصول مع قلة التجهيزات املعملية والورش واإلمكانات فكل هـذه األمـور تـدعو 
 أما املناهج احلديثة مثل منهج النشاط ,املعلم الستخدام منهج املواد الدراسية املنفصلة

 , ال يتوافر باملدارس احلاليةوغريه يتطلب ورش ومعامل وإمكانات ملامرسة النشاط مما
 ٍمن حيث مـا يتطلبـه مـن مبـان وبذلك يعترب منهج املواد الدراسية املنفصلة اقتصاد

 كام ال حيتاج تنفيـذ ,وجتهيزات مدرسية مما يتالءم مع ظروف الدول النامية االقتصادية
طيع  لكـن يـستا,ـ خاصـاًمنهج املواد الدراسـية املنفـصلة إىل معلمـني معـدين إعـداد

 حيـث , كام يعتقد بعض املربني رضورة استخدام هذا املنهج,املعلمون العاديون تنفيذه
 ,يفرضـه هـذا املـنهج للتلميـذ الـذى للمعلم والدور السلبى يرون أن الدور اإلجياب

تعمـل عـىل حتقيـق ى جيعله أنسب املناهج للتنظيامت اإلداريـة باملدرسـة احلاليـة والتـ
  .أهداف املدرسة
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نهج املواد الدراسية املنفصلة مع نظام القبـول والدراسـة باجلامعـات يتمشى م −٧
 : ومعاهد التعليم العاىل

نظام القبـول هبـا عـىل أسـاس  حيث حتدد الكليات اجلامعية ومعاهد التعليم العاىل
عدد معني من املـواد الدراسـية وحـصوهلم عـىل نـسبة   ىفا عاماًاجتياز الطالب امتحان
يرغبـون االلتحـاق ى نوعها وكمها باختالف الكلية التـ تلف ىفمعينة من الدرجات خت

 حيث يدخل الطالب امتحانـات الثانويـة العامـة ثـم ,مرص  وكام هو متبع اآلن ىف,هبا
 يوزع الطالب الناجحون عىل الكليات واملعاهد العليا عن طريق مكتب التنسيق الذ

وهلم عـىل نـسبة معينـة مـن يوزع الطالب بناء عىل جمموع درجاهتم باإلضافة إىل حـص
ى  كام أن طبيعة التخصص األكاديم,درجات املواد املؤهلة مع مراعاة التوزيع اجلغراىف

املرحلـة الثانويـة  باجلامعة جتعل أساتذهتا يفضلون استخدام منهج املـواد الدراسـية ىف
بعـض الـدول   لدرجـة أن بعـض اجلامعـات ىف,إلعداد الطـالب للدراسـة باجلامعـة

خمالف ملنهج املواد الدراسـية ى  نظام منهجوفق ال تقبل الطالب الذين درسوا املتقدمة
 , وبذلك يتضح أن اجلامعات تؤيد استخدام منهج املـواد الدراسـية املنفـصلةاملنفصلة

  .وتعمل عىل استمراره
אאאאאW 
 إال أن هنـاك ,دراسية املنفصلةيتمتع هبا منهج املواد الى عىل الرغم من املميزات الت
 وأهم هذه العيوب ما ,يوجهها املعارضون هلذا املنهجى بعض العيوب وأوجه النقد الت

  :يىل
 : جيزئ منهج املواد الدراسية املنفصلة املعرفة ويفتتها −١

إن تنظيم املنهج حول عدد من املواد الدراسية جيزئ املعرفـة ويفتتهـا بطريقـة غـري 
 ,مواد دراسية خمتلفـة  املوضوع الواحد قد تعالج جوانبه املختلفة ىف لدرجة أن,طبيعية
  فعىل سـبيل املثـال يتعـرف التلميـذ عـىل تركيـب املـاء ىف,مواقف تعليمية خمتلفة وىف

علم النبات وامليـاه اجلوفيـة  الفيزياء والنباتات املائية ىف  وخواصه الطبيعية ىف,الكيمياء
فضال  ,املوضوع مفككة وجمزأة دون أية ربط بني أجزائه مما جيعل دراسة ,اجليولوجيا ىف
نفـس العـام   أن التلميذ قد ال يتعرض لدراسة هذه اجلوانب للموضوع الـسابق ىفعن
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سـنوات متعـددة ممـا يزيـد مـن تفكـك املعلومـات   ولكن قـد يدرسـها ىفى,الدراس
  .وجتزئتها

 ,ياة تبـدو متكاملـةولذلك يوجه نقد شديد هلذا املنهج خاصة وأن مجيع مظاهر احل
ى حياته فإنه يعاجلهـا باسـتخدام املعلومـات التـ وحني يواجه التلميذ مشكلة معينة ىف

جيدها نافعة حلل املشكلة بغض النظر عن تقسيم املواد الدراسية كام أن اخلـربة الرتبويـة 
  .املتكاملة أساس للنمو املتكامل والسليم للتلميذ

ــى للمــواد ال −٢ ــالتنظيم املنطق ــسيكولوجى هيــتم ب دراســية وهيمــل التنظــيم ال
 :للمتعلمني

ى احلقـائق والنتـائج التـى حيث يتجاهل تنظيم املواد الدراسية باألسـلوب املنطقـ
 وكـذلك تالميـذ , وخاصة بالنسبة لتالميذ املرحلة االبتدائيـة,كشف عنها علم النفس

اسـتعداداهتم تشري إىل أمهية مراعاة مستويات نضج التالميذ وى  والت,املراحل األخر
 وبذلك أمهل هـذا التنظـيم ,للتعلم وميوهلم وقدراهتم وحاجاهتم لزيادة فاعلية التعلم

أصبح التالميـذ باملدرسـة ال جيـدون   وبالتاىل,اجلوانب السابقة لسيكولوجية التالميذ
 ولكن قد يدرك بعض طـالب ,دراستهم للمواد بطريقة منطقية منظمة معنى وفائدة ىف
ة فائدة الدراسة املنظمـة للمـواد الدراسـية وأمهيتهـا الكتـساب املعرفـة املرحلة الثانوي

 كان هنـاك نـسبة كبـرية مـن طـالب هـذه وإنوااللتحاق باجلامعة وإنامء شخصياهتم 
ون إىل حفظ هذه املواد الدراسـية ممـا جيعلهـا عرضـة للنـسيان بعـد فـرتة ئيلج املرحلة
  .قصرية
 : حمدودحمتو منهج املواد الدراسية املنفصلة  −٣

املفروض دراسته عـىل كـل ى من عيوب هذا املنهج أن حمتواه حمدود باملقرر الدراس
 لدرجـة أن أصـبح ,اتسعت فيه ميادين العلـم واملعرفـة الوقت الذ  ىف,فرقة دراسية

ال يمكـن أن تتـضمن أيـة مـادة   وبالتـاىل,من سامت العرص احلـارض االنفجار املعرىف
أو ى  فدراسة التلميذ ملقرر الكيمياء أو التـاريخ الطبيعـ,دراسية كل ما يستحدثه العلم

 ألن املقـرر كـام سـبق أن ;أنه قام بدراستها دراسة كاملةى فرقة معينة ال يعن التاريخ ىف
 يضاف إىل ذلـك مـا قـد ,ذكرنا يعتمد عىل اختيار موضوعات معينة قد ال متثل امليدان
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 لعـدم اًته من قبل املعلمني نظر املواد الدراسية من حذف لبعض موضوعاملنهج حيدث
  .االمتحان أو لقرص الوقت أو لصعوبتها أمهيتها ىف

يعوق منهج املواد الدراسـية املنفـصلة حتقيـق الكثـري مـن األهـداف الرتبويـة  −٤
 : املرغوبة

ظل تنظيم مـنهج املـواد الدراسـية املنفـصلة حتقيـق الكثـري مـن  كذلك يصعب ىف
يركـز املـنهج عـىل إكـساب التالميـذ جمموعـة مـن  حيث ,األهداف الرتبوية املرغوبة

املهـارات  التالميـذ إكـساباملعلومات بينام هيمـل األهـداف الرتبويـة األخـر مثـل 
 مما نـتج عنـه تنميـة ,االجتاهات وامليول املناسبة وتكوين شخصياهتم بطريقة متكاملةو

م كاجلوانـب للتالميذ وإمهال اجلوانـب األخـر لشخـصياهت أو العقىل اجلانب املعرىف
من   وعىل الرغم من أن النمو العقىل,اجلسمية واالجتامعية والفنية والوجدانية واخللقية

 عـن إمـداد تالميـذها بـاخلربات اً إال أن املدرسة مسئولة أيض,أهم مسئوليات املدرسة
  .تساعد عىل النمو املتكامل لشخصياهتمى الت

 : ق الفردية بني التالميذال يراعى منهج املواد الدراسية املنفصلة الفرو −٥
أد تنظيم هذا املنهج وما ترتب عليـه مـن عـدم تنـوع اخلـربات الرتبويـة املقدمـة 
للتالميذ وعدم اسـتخدام طـرق تـدريس متنوعـة باإلضـافة إىل عـدم تنـوع األنـشطة 
التعليمية وعدم استخدام الطرق املناسبة لتقويم نمو التالميذ إىل إمهال الفروق الفردية 

الميذ مما أسفر عن عدم استغالل ما لد الطالب املوهوبني من قـدرات وعـدم بني الت
ى  كام مل يراع املنهج تنـوع البيئـات التـ,مساعدة الطالب الضعاف لتحسني مستوياهتم

  .يعيش فيها التالميذ
 :عدم االهتامم بتنمية تفكري الطالب −٦

 إال أن ,الـشكىلهـذا املـنهج يؤمنـون بنظريـة التـدريب  إذا كان الكثري من مؤيد
 فال توجد أدلة تثبت أن املواد ذات الصفة ,األبحاث واحلقائق أثبتت خطأ هذه النظرية

تتطلب حفظ واستظهار مفاهيمها وقواعدها وأفكارها هلا قيمة خاصة ى املجردة أو الت
 ولكن الواقع أن أفضل طريقة لتـدريب العقـل , عىل مهارات التفكريتدريب العقل ىف
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هو أن تستهدف املادة الدراسية من خالل طرق تدريسها تنميـة ى ري املنطقوتنمية التفك
ى  فقد أثبتت بعض الدراسات احلديثة إمكانيـة تنميـة التفكـري املنطقـى,التفكري املنطق

 ومن أهم هذه الطـرق طريقـة دورة ,طالب باستخدام بعض طرق التدريس احلديثةلل
 وغريهـا مـن ,يقة حـل املـشكالت وطر, ومدخل االكتشاف,Learning Cycleالتعلم 

 نواجهها ىفى  كام يمكن تدريب العقل وتنمية التفكري من خالل املشكالت الت,لطرقل
  .احلياة العامة

عدم مراعاة حمتو منهج املـواد الدراسـية املنفـصلة ملـستويات النمـو العقـىل  −٧
 : للمتعلمني

رصة الشرتاك املعلمني  بواسطة املتخصصني وال تتاح الفاًملا كان املنهج خيطط مقدم
 فقد أد ذلك إىل عدم مراعاة حمتو املـنهج ملـستويات ,عملية التخطيط والتالميذ ىف
 ال يعـالج بعمـق مـا يا ما يكون حمتو املـنهج سـطحاً فأحيان,متعلمنيلل النمو العقىل

أعـىل مـن   أ;اًأحيان أخر يكـون املحتـو صـعب يتضمنه من حقائق ومفاهيم وىف
 ولقد أثبتت بعض الدراسات احلديثة عىل سبيل املثال ,للطالب لنمو العقىلمستويات ا

غـري ) الفيزياء والكيمياء واألحياء ( املرحلة الثانوية  أن حمتو بعض مناهج العلوم ىف
يتضمنه مـن مفـاهيم جمـردة   ملااً نظر, للطالب)العقىل( مناسبة ملستويات النمو املعرىف

مل يـصل إليهـا ى  بعض العمليات العقلية املجردة والتصعبة تتطلب دراستها استخدام
  .نسبة كبرية من الطالب

يؤد املنهج إىل تشجيع روح التنافس غري املرغوب فيه بني التالميذ وحيـرمهم  −٨
  :حتمل املسؤلية

ظل هذا املنهج أكثـر مـن  أد اهتامم املعلمني بإتقان املادة الدراسية كغاية للتعلم ىف
غـري  علومات مـن قيمـة عنـد التالميـذ إىل تـشجيع التنـافس الفـرداهتاممهم بام للم

 إذ حياول كل تلميذ أن يتحـد غـريه بـام حيفـظ مـن املـادة ,املرغوب فيه بني التالميذ
 ً وذلك بـدال,االختبارات نتيجة هذا احلفظ  وبام حيصل عليه من درجات ىف,الدراسية

  .ق أهدافهم بطريقة مجاعيةمن تشجيع التالميذ عىل التعاون فيام بينهم لتحقي
عمليـة   إىل قيام املعلم بالعـبء األكـرب ىفاً عملية إتقان املادة الدراسية أيضأدتكام 

 مـا يلجـأ املعلـم إىل اً وكثري,ذلك طريقة الرشح والتلقني  ىفاًالتعليم والتعلم مستخدم
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كتيبــات أو  تلخــيص وتبــسيط املعلومــات صــعبة الفهــم عــىل التالميــذ وضــغطها ىف
ذكرات كخالصة سهلة التناول ورسيعة احلفظ مما ترتب عليه حرمـان التالميـذ مـن م

 .ىرات ومهارات العمل اجلامعاوالقدرة عىل اختاذ القر حتمل املسؤلية
 : يؤد منهج املواد الدراسية إىل سلبية التلميذ لعدم اهتاممه باألنشطة −٩

 مما , األنشطة التعليميةوذلك بسبب طريقة اإللقاء السائدة من جانب املعلم وإمهال
للتلميـذ ى  وهلذا الدور الـسلب,يقرص دور التلميذ عىل احلفظ واالستظهار للمعلومات

عملية التعلم حيث أظهرت الدراسات أن إجيابية التلميذ ونشاطه أثناء التعلم  عيوبه ىف
 ,يزيد من تعلمه للمعلومات وغريها من اخلربات التعليمية ويقلل من معـدل النـسيان

ى مـن املعلومـات التـ% ٥٠حني أثبتــت دراســـات أخـر أن التالميـذ ينـسون  ىف
  .بعد عامني% ٧٥حفظوها بعد عام من دراستها وتصل هذه النسبة إىل 

هيمل مـنهج املـواد الدراسـية املنفـصلة املـشكالت االجتامعيـة واالقتـصادية  −١٠
 : السائدة
فقـد أد ى تصلة بالرتاث اإلنسان الهتامم املنهج بإتقان التالميذ للمعلومات املاًنظر

  وبالتـاىل,املجتمـع ذلك إىل إمهال للمـشكالت االجتامعيـة واالقتـصادية الـسائدة ىف
 ما جيـد اًن كثريإ بل ,حل هذه املشكالت حرمان التالميذ من التدريب عىل املشاركة ىف

درسـة امل التالميذ عندما يرتكون املدرسة ويلتحقون بميـدان العمـل أن مـا تعلمـوه ىف
لنوع مـن  وقد يرجع ذلك إىل عدم اهتامم هذا ا,املجاالت العملية الفعلية قليل النفع ىف

حيـاة  ية ملا يدرسه التالميذ من حقائق ومفاهيم ونظريـات ىفلماملناهج بالتطبيقات الع
احليـاة  معيـار النجـاح ىفى فليست الكفاءة األكاديميـة وحـدها هـ ,األفراد واملجتمع

أخر مثل املهارات االجتامعيـة واملهـارات العمليـة وقـيم الفـرد ولكن هناك عوامل 
 .دوافعهو

אאאאא 
وجهت إىل منهج املواد الدراسية املنفصلة مـن ى ظهر نتيجة لالنتقادات العديدة الت

جهة ولتطور البحوث والدراسات الرتبوية والـسيكولوجية مـن جهـة أخـر بعـض 
  : ويمكن إجياز هذه املحاوالت فيام يىل,لتحسني هذا املنهجاملحاوالت 
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אאאאאאWThe Correlated Curriculum 
 : مفهومه

ظهر منهج املواد الدراسية املرتابطة كمحاولة قام هبا بعض املـربني لتحـسني مـنهج 
تفكـك  تتمثـل ىفى  وذلك بـالتخلص مـن أهـم عيوبـه والتـ,املواد الدراسية املنفصلة

  .املعرفة وجتزئتها
ويقصد بمنهج املواد الدراسية املرتابطة العناية بإظهار العالقات والروابط املتبادلـة 

بني املواد الدراسية أو بني املوضوعات فيها عـىل الـرغم مـن انفـصال املـواد عـن ى الت
مـادة   وقد يكون هذا الـربط بـني مـادتني أو أكثـر أو بـني موضـوع ىف,بعضها البعض
 فقد يتفـق معلـم الفيزيـاء ومعلـم الكيميـاء عـىل أن يكـون ,مادة أخر وموضوع ىف

  للربط بني املادتني حيث يمكـن تنـاول اخلـواص الطبيعيـة للـامء ىفًموضوع املاء جماال
 تعـيش ىفى  كام يمكن تناول الكائنات احلية الت,الكيمياء ىفى الفيزياء وتركيبه الكيميائ

  . األحياءاملاء من قبل معلم
عـىل أسـس ى ويتضح من املثال السابق أن الربط ليس معنـاه بنـاء املـنهج الدراسـ

بني أجزاء منهج املواد ى  ولكن املقصود به توجيه عناية املعلم إىل العالقات الت,مرتابطة
النهاية مرتوك حلـساسية املعلـم للعالقـات املمكنـة بـني   واألمر ىف,الدراسية املنفصلة

 .الربط بني املواد الدراسية إىل تعمق املعرفة وتوسيعها  ويؤد,سيةاملواد الدرا
 : ومن العوامل التى تؤثر ىف الربط بني املواد الدراسية

  .يتم فيها الربطى طبيعة املواد الدراسية الت −١
  .املواد الدراسية يتم فيها الربط ىفى لومات التعحجم امل −٢
  .ن املواد األخرمد إملام املعلم بمعلومات مادته وغريها م −٣
  .عملية الربط ذكاء املعلم وسعة أفقه ورغبته ىف −٤

  :فكرة الربط بني مادتني أو أكثر التاىلشكل الويوضح 
 
 
 

 رسم ختطيطى يوضح فكرة الربط بني مادتني أو أكثر): ٩(شكل 
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  :توجد عدة أنواع للربط بني املواد الدراسية أمهها
 : الربط العرىض  ) أ(

 ولكـن ,هذا النوع من الربط منفصلة عـن بعـضها الـبعض ة ىفتظل املواد الدراسي
 ترتك احلرية للمعلم إلظهار العالقات والربط بني أجـزاء مـادة دراسـية بـامدة أخـر

ى إىل جمال دراسـى  سواء أكانت تنتم,بدون خطة مسبقة وعندما تسمح الفرصة بذلك
يمكـن  الـذ ىض ومـن أمثلـة الـربط العـر,إىل عدة جماالت دراسـيةى واحد أو تنتم

جمال واحد ما يمكن أن يقوم بـه معلـم املـواد  للمعلم القيام به بني مواد دراسية تقع ىف
 عندما يتناول موضوع جغرافية ً فيشري مثال,االجتامعية من ربط بني اجلغرافيا والتاريخ

قناة السويس وأمهيتها االقتصادية إىل تاريخ القناة من حيـث قـصة حفرهـا وتأميمهـا 
  .وهكذا.. .منطقة القناة متت ىفى ب التواحلرو

إىل جماالت خمتلفـة مـا يمكـن أن ى بني مواد دراسية تنتم ومن أمثلة الربط العرىض
 يقوم به معلم اللغة العربية من ربط األدب والتاريخ حيث يشري إىل تاريخ العرص الذ

لدولـة  مـع اإلشـارة إىل تـاريخ اى,العـرص العباسـ يدرسون أدبـه كدراسـة األدب ىف
  .العباسية

 ومل هيـتم بـه عـدد كبـري مـن ,حتقيق اهلـدف منـه ىف ولقد فشل هذا الربط العرىض
  :املعلمني لألسباب اآلتية

 وبـذلك أصـبحت ,يقـوم بتدريـسهاى قرص كل معلم اطالعه عىل املـادة التـ −١
معلوماته عن املواد األخر ضحلة غري كافية مما جعله غري قـادر عـىل القيـام 

  .ورة املطلوبةبالربط بالص
ومـا تبعـه مـن كثـرة  تضخم املواد الدراسية نتيجـة تـضخم الـرتاث الثقـاىف −٢

مل حتدث فيـه زيـادة  الوقت الذ  ىف,عمليات اإلضافة إىل املقررات الدراسية
 مما جعل الوقت املخصص غـري ,عدد الساعات املخصصة للامدة الدراسية ىف

  . للقيام بعملية الربطٍكاف
يقـوم املعلـم بعمليـات ى ام من قبل السلطات التعليمية لكإلز ليس هناك أ −٣

  .الربط مما جعله يتجنبها بدون حرج وال مسئولية



 
 

 − ٢١٢−

 : الربط املنظم ) ب(
كل صف من الصفوف الدراسية ى هذا النوع من الربط يتفق جمموعة من معلم وىف

عمليـة  عـىل خطـة حمكمـة ومنظمـة يـسريون بمقتـضاها ىفى بداية العـام الدراسـ ىف
 وذلـك مـن خـالل ,تربط بني املواد الدراسية املختلفةى يس إلبراز العالقات التالتدر

 وتعترب هذه ,يتم االتفاق عليه من زاويته اخلاصة قيام كل معلم بتدريس املوضوع الذ
  . للربط العرىضاًالفكرة تطوير

 : ويمكن أن يتم الربط املنظم بطريقتني مها
 املتـشاهبة أو بـني املـواد الدراسـية غـري الربط بني أجزاء من املـواد الدراسـية −١

 وذلك بأن يتفـق معلمـو املـواد ,املتشاهبة بحيث يدور الربط حول موضوعات خاصة
املنهج يتناوهلا كل مـنهم مـن زاويتـه بطريقـة  املختلفة عىل اختيار موضوعات معينة ىف

ـ فيا والتاريخ مثل الربط بني اجلغرا,تربز العالقات املوجودة بني مادته واملواد األخر 
 هذا بالنـسبة للمـواد ,أو اجلرب واهلندسة ـ أو الكيمياء واألحياء ـ أو الطبيعة والكيمياء
  .الدراسية املتشاهبة

أو اجلغرافيـا واألحيـاء  ـ أو اجلغرافيـا واجليولوجيـا ـ والربط بني األدب والتاريخ
 الربط بوضع خطة عامـة مجيع احلاالت يتم  وىف,بالنسبة للمواد الدراسية غري املتشاهبة
كـأن  أمثلـة الـربط العـرىض  ىفاً كام وضحنا سـابق,لدراسة موضوعات منهجية معينة

 ,يدور الربط حول موضـوعات مثـل قنـاة الـسويس للـربط بـني اجلغرافيـا والتـاريخ
  .وهكذا.. .للربط بني األدب والتاريخ واألدب املرص

 ,ة أو موضـوعات عامـةالربط بني املواد الدراسية حـول مـشكالت اجتامعيـ −٢
حيث يقوم املعلم باختيار بعـض املـشكالت أو املوضـوعات العامـة ووضـع اخلطـط 

 ومشكلة , ومن أمثلة هذه املشكالت االجتامعية مشكلة تلوث البيئة,الالزمة لدراستها
 ـ  املـاء  ومن أمثلة املوضـوعات العامـة موضـوعات, ومشكلة اإلسكان,املواصالت

  .هاوغري.. .وسائل االتصال
وجتدر اإلشارة إىل أنه يمكن إجراء الربط بقيام املعلم املسئول عن تدريس مقـررين 

 كام يمكن الثنني من املعلمني ممن يقومون بالتدريس ملجموعـات ,أو أكثر بالربط بينهام
اجلـدول  واحدة من التالميذ الربط بـني مـواد دراسـية خمتلفـة دون إجـراء تعـديل ىف
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لـصفني دراسـيني مـن أجـل ى اجلـدول الدراسـ وقت ىف ويمكن ختصيص ى,الدراس
 .يدرسوهنا بواسطة فريق من املعلمنيى  والربط بني بعض املقررات التاًمجعهام مع

אאאאאW 
 : ـ الربط عن طريق احلقائق١  

مثـل , ركربوز بعض احلقائق العلمية املتعلقة بامدة دراسية عند ربطها بامدة أخـ    
 .العلوم  ىفروز حقائق رياضية مرتبطة بالوراثةب

   ٢−الربط التفسري : 
بعـض   كاسـتخدام,وعمليات مشرتكة بني مادتني للـربط بيـنهام كاستخدام أفكار

 .األحياء  بعض العمليات الفسيولوجية ىفالكيمياء احليوية لتفسري العوامل ىف
 ٣−   الربط املعيار: 

 رجاع بعض األحداث  مثل إ, األخالقية أو االجتامعيةطة املبادئ كالربط بواس       
  . العدالة االجتامعيةالتارخيية إىل مبادئ      

אאאאאאW 
إىل حماولـة  عىل الرغم من أن أنصار منهج املواد الدراسية املرتابطة يرون أنـه يـؤد

يذ يلمسون العالقات بني املواد الدراسية املختلفـة  وأن التالم,تكامل املعرفة إىل حد ما
 حيث , إال أنه توجه إىل هذا املنهج انتقادات شديدة,مما يقلل من جتزئة املعرفة وتفككها

 حصص مستقلة وعىل أيد  إذ ظلت كل مادة تدرس ىف,بقيت املواد الدراسية منفصلة
مـنهج املـواد  ذكـرت ىفى  وبذلك فإن هلذا املنهج نفس العيـوب التـ,معلمني خمتلفني

  .الدراسية املنفصلة
 كثري من األحيان إىل حدوث خلط ىف بني املواد الدراسية ىف كام أد الربط العرىض

  .احلقائق العلمية
אאאאאWThe Fused Curriculum 

 : مفهومه
عرفـة وإلزالـة ظهر منهج املواد الدراسية املندجمـة كخطـوة نحـو حتقيـق تكامـل امل

 ويقصد بمـنهج املـواد الدراسـية املندجمـة مـزج ,احلواجز بني املواد الدراسية املنفصلة
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بينهـا ى بعضها بحيث تزول احلواجز التـ  بإدماجها ىفا تاماًوصهر املواد الدراسية مزج
 ويشبه املزج والتفاعـل بـني املـواد ,ات معينة من الفيزياء واجلغرافيامثل دمج موضوع

 وهناك فرق بـني ,التفاعالت الكيميائية سية املندجمة ما حيدث عند احتاد عنارص ىفالدرا
 فالدمج حماولة للجمع بني املواد الدراسية وتوحيدها ولكن التكامل ,الدمج والتكامل

  .األساس وحدة املتعلم ووحدة نموه ىفى يعن
 :  ىف عدة مراحل هىدمجولقد مر ال

 : ة متقاربة من املواد الدراسية بني حمتويات جمموعدمجمرحلة ال )أ (
هذه املرحلة اإلدماج بني حمتويات مواد امليدان الواحد بعـضها مـع بعـض  ويتم ىف

 وإدمـاج ,مـادة األحيـاء ىفى مثل إدماج علم احليوان والنبات والترشيح والفسيولوج
رة  وإدمـاج احلـرا,مادة الدراسـات االجتامعيـة اجلغرافيا والتاريخ والرتبية الوطنية ىف

  .مادة الفيزياء والكهرباء واملغناطيسية ىف
هـذه املرحلـة مـن اإلدمـاج بـني حمتويـات املـواد  ولكن مل يتحقق تكامل املعرفة ىف

 بينام ظلـت , إذ ال تتعد ضم املواد املنفصلة بطريقة خاصة حتت اسم جديد,الدراسية
بعـض  عيـة ىف فهنـاك الدراسـات االجتام,أجزاء كل مادة حمتفظة بخواصها وتنظيمها

صفوف املرحلة االبتدائية واملرحلة اإلعدادية عىل سبيل املثال مل حيدث فيه سو ضـم 
 ولكن بقيت كـل مـادة ,اجلغرافيا والتاريخ والرتبية الوطنية داخل غالف الكتاب فقط

األحياء فكرة الدمج ىف التاىلشكل ال ويوضح ,مستقلة عن األخر.  
 
 
 
 

 ح فكرة الدمج ىف األحياءرسم ختطيطى يوض): ١٠(شكل 
 :  بني حمتويات جمموعة غري متقاربة من املواد الدراسيةدمجمرحلة ال )ب (

هذه املرحلة إدماج حمتويات مادتني أو أكثر من املواد الدراسية غري املتقاربة  ويتم ىف



 
 

 − ٢١٥−

 ."ىتارخينـا القـوم"مكن أن تطلق عليه  وي,مقرر واحد  ىفاًكدمج التاريخ واألدب مع
 ويمكـن أن يقـسم املقـرر إىل سلـسلة مـن الفـرتات ,علم واحد بتدريسهحيث يقوم م

ى  إىل جنـب مـع النـواحاًالتارخيية ويدرس األدب اخلاص بكل عرص من العصور جنب
  .االقتصادية واالجتامعية والسياسية هلذا العرص

 بني حمتويات املواد الدراسـية ىف صـورة مـشكالت واسـعة مـن دمجمرحلة ال  )ج (
 : يذواقع بيئة التلم

 نحـو تكامـل املعرفـة مـن اً وتقـدماًوتعترب هذه املرحلة مـن اإلدمـاج أكثـر تطـور
 حيث ينتقل االهتامم مـن املـادة الدراسـية إىل مـشكالت واسـعة ,املرحلتني السابقتني

 ممـا جيعـل , قد تكون مشكالت اقتـصادية أو صـحية أو مدنيـة,مرتبطة بحياة التالميذ
بعــضها كتــداخل ظــروف احليــاة ومــشكالهتا   ىفاملــواد الدراســية متداخلــة مندجمــة

 وبذلك يربط هذا النوع من اإلدماج املواد الدراسية بحياة التالميـذ حيـث ,واندماجها
تصبح املادة ذات معنى ووظيفة هلم وتساعدهم عىل إدراك املشكالت املتصلة بحياهتم 

  . وأكثر مرونةاًمما جيعل التعلم أبقى أثر
אאאאאW 

 نحو تكامل املعرفة إال أنه يعـاب عليـه بـام اًعىل الرغم من أن هذا املنهج أكثر تقدم
  :يىل

 ,يقومـون هبـاى أية دراسة مـن الدراسـات التـ ال يسمح للتالميذ بالتعمق ىف  )أ (
املــواد   ىفرئيــسةإىل إمــداد التالميــذ بقواعــد عامــة ومفــاهيم  حيــث يــؤد
 وبـذلك يـصلح هـذا املـنهج لـصغار , سـطحية مما جيعل الدراسـة,الدراسية

املرحلـة الثانويـة ألهنـم  وال يـصلح للكبـار ىفى التعليم األساسـ التالميذ ىف
  .املادة الدراسية حيتاجون إىل تعمق مناسب ىف

 حيث ,كثري من األحيان إىل التفكري غري املنظم عند التالميذ اإلدماج ىف يؤد )ب (
ثم يفرضونه عـىل التالميـذ كـامدة دراسـية  اًكان املعلمون يعدون املنهج مقدم

  .أصعب من املواد املنفصلة
مراحله األوىل والثانية ملـنهج  يضاف إىل ما سبق مشاركة هذا املنهج خاصة ىف  )ج (
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 باسـتثناء الفـصل بـني املـواد ,الكثـري مـن عيوبـه املواد الدراسية املنفصلة ىف
 وإن كانـت ,عرفةمة نحو تكامل املهم هذا املنهج خطوة خطا حيث ,الدراسية

 وكل ما حيـدث هـو ضـم ,هناك بعض املواد الدراسية مل يتحقق التكامل بينها
  .صورها املنفصلة هذه املواد ىف

 صعوبة تنفيذ منهج الدمج لقرص اطالع كل معلـم عـىل املـادة املتخـصص ىف  )د (
 .املواد األخر  وضحالة معلوماته ىف,تدريسها

אאאWThe Broad Field Curriculum 

 : مفهومه
ظهر منهج املجاالت الواسعة كمحاولة من املحاوالت املبذولة للتغلب عىل التمييز 

 وكخطوة مكملة الجتاه الربط والدمج بني ,والفصل احلاد بني املواد الدراسية املنفصلة
بـاط  حيث خيتار عدد من املحاور أو املجاالت بينها قدر كبري من االرت,املواد الدراسية
  .اً واسعًليكون جماال

جماالت واسعة  ويقصد بمنهج املجاالت الواسعة جتميع املواد الدراسية املتشاهبة ىف
 وبذلك يمثل هذا املنهج حماولة لتكامل املـواد ا,ًتضمها بحيث تزول احلواجز بينها متام

  .الدراسية
 : ومن أهم املجاالت التى يتكون منها هذا املنهج

  . ويتضمن مواد الطبيعة والكيمياء واألحياء واجليولوجيا:امةجمال العلوم الع -
 وجيمع مواد اجلغرافيـا والتـاريخ والرتبيـة الوطنيـة :جمال الدراسات االجتامعية -

  .واالقتصاد
 ويضم فروع اللغة من قـراءة ونـصوص وأدب ونحـو :جمال الدراسات اللغوية -

  .وإمالء وخط
التفـسري والفقـه والتوحيـد والـسرية  ويضم احلديث و:جمال الدراسات الدينية -

 .النبوية
  . ويشمل احلساب واجلرب واهلندسة:جمال الرياضيات العامة -
  . ويضم الرسم واألشغال واملوسيقى:جمال الرتبية الفنية -
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ــا والكيميــاء والفيزيــاء والزراعــة واالقتــصاد :جمــال البيئــة -  ويــضم البيولوجي
 . وغريها.. .واجلغرافيا

املـدارس االبتدائيـة  املجاالت الواسعة عـىل نطـاق واسـع ىفولقد استخدم منهج 
 ,دروس اللغة  حيث تم جتميع املواد الدراسية كالقراءة والكتابة والنحو ىف,واإلعدادية

 ,مقـرر الدراسـات االجتامعيـة ومجعت مواد اجلغرافيا والتـاريخ والرتبيـة الوطنيـة ىف
 بيـنام نظـم مـنهج ,املـواد الدراسـية  ىفاًوذلك ألن هاتني املـرحلتني ال تتطلبـان تعمقـ

صـورة مـشكالت مرتبطـة بحيـاة التالميـذ  املرحلـة الثانويـة ىف املجاالت الواسعة ىف
 مثل مشكلة التغذيـة ومـشكلة تزايـد الـسكان ومـشكلة ,يعيشون فيه واملجتمع الذ

 ـ ومــشكالت الــزواج واملــشكالت الــصحيةى املواصــالت ومــشكلة التلــوث البيئــ
 .وغريها

 اً منهج املجاالت الواسعة دورأدى عىل هذا تنظيم الوحدات الدراسية التوترتب 
  . فيهااًكبري

إزالة احلواجز بني مواد املجـال الواحـد   الواقع مل تنجح اجلهود املبذولة ىف ىفولكن
 فلو حللنا أحد هذه املجاالت كالعلوم العامة نجده جيمع أجزاء خمتلفة مـن ,إزالة تامة
كالفيزياء والكيمياء واألحياء مع احتفاظ كل جزء بـصفاته  منها املجاليتضى املواد الت

متيزه عن أجزاء املواد األخر ويبدو أن كل مـا حيـدث هـو جتميـع هـذه ى اخلاصة الت
 ولقـد حـاول املربـون عـالج هـذا القـصور ببنـاء ,األجزاء داخل غالف كتاب واحد

 .العلوم ت الواسعة ىففكرة املجاال التاىلشكل ال ويوضح ,الوحدات الدراسية
 
 
 
 
 

 رسم ختطيطى يوضح فكرة املجاالت الواسعة ىف العلوم): ١١(شكل 
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אאאאW 
 : يتمتع منهج املجاالت الواسعة بمجموعة من املزايا أمهها

 بـني املـواد الدراسـية ىفى منهج املجاالت الواسـعة إىل الـرتابط األفقـ يؤد −١
املـتعلم فكـرة ى  ألنـه يعطـ;مما جيعل للتعلم معنـىى موضوع دراسمعاجلة مشكلة أو 

 وبـذلك حيـاول هـذا املـنهج ,شاملة عن املوضوع املراد ومعرفته من جوانب متعـددة
  .تفصل بني املواد الدراسيةى حتطيم احلواجز الت

 حيـث تـصبح املعرفـة ,يا وظيفًتنظيم منهج املجاالت الواسعة للمعرفة تنظيام −٢
عليها التالميذ من خالل التكامل بني املواد الدراسية أكثر وظيفية لتشاهبها حيصل ى الت

 ممـا يـساعد ,حياة الفرد واملجتمـع تظهر هبا املشكالت ىفى إىل حد كبري مع الصورة الت
  .وحماولة إجياد احللول املناسبة هلااملعارصة التالميذ عىل فهم طبيعة املشكالت 

 وذلك من خـالل ,ىل ربط املدرسة باملجتمعيعمل منهج املجاالت الواسعة ع −٣
 وإن كان هذا الـربط مل يـتم بالـصورة ,تنظيم املنهج حول بعض املشكالت االجتامعية

هـذه   وبذلك يعترب هذا املنهج أفضل من املنهج املنفصل واملـنهج املـرتابط ىف,املنشودة
  .الناحية
ئ األساســية يؤكـد مــنهج املجـاالت الواســعة عـىل دراســة املفـاهيم واملبــاد −٤

 حيـث يكتـسب التالميـذ :والتعميامت أكثر من اهتاممه باحلقائق واملعلومات املفككـة
  مـن كيـاهنم املعـرىفاًرئيـس اًتـصبح جـزءى الكثري من املفاهيم واملبادئ األساسية والت

 من الرتكيز عىل احلقائق واملعلومات املفككة رسيعـة ً وذلك بدال,وتصبح أكثر وظيفية
  .النسيان
التغلب عىل مشكلة ازدحام اجلـداول املدرسـية بالعديـد مـن املـواد  م ىفيسه −٥

  .جماالت دراسية كبرية  حيث يمكن اختصارها ىف,الدراسية املنفصلة
 : عيوب منهج املجاالت الواسعة

 ألن ضـم املـواد ;ء مـن الـسطحيةىنهج املجاالت الواسعة املعرفة بشيقدم م −١
كل مادة ولذلك يعتـرب هـذا املـنهج أكثـر  ىف لتعمقالدراسية املتقاربة ال يتيح الفرصة ل
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ى  ولكنه غري مناسـب للمرحلـة الثانويـة التـ,مالءمة للمرحلتني االبتدائية واإلعدادية
  . للدراسة باجلامعةاًاملواد الدراسية استعداد حتتاج إىل التخصص والتعمق ىف

جمـال  صعوبة ختطيطه وإزالة احلواجز بني بعض املـواد الدراسـية وضـمها ىف −٢
  لدهيم اخلـربة الواسـعة ىفممن فهذه عملية معقدة حتتاج إىل خرباء ومتخصصني ,واحد

 مما نتج عنه عـدم حتقيـق التكامـل املنـشود عـن ,أكثر من جمال من املجاالت الدراسية
ى أمثلة كثرية بقيت حمتويات املواد املنفصلة كام هـى  فف,طريق منهج املجاالت الواسعة

  .الف الكتاببعد جتميعها داخل غ
تنفيـذه إىل خـربة ودقـة قـد ال تتـوافر لـد  حيتاج هذا التنظيم من املناهج ىف −٣

  .املعلمني احلاليني
أكثر من اهتاممه باجلوانـب الرتبويـة األخـر  هيتم هذا املنهج باجلانب املعرىف −٤
 . املهارات واالجتاهات وامليول مثل
فـة جمـردة أعـىل مـن قد يرتتب عىل استخدام مـنهج املجـاالت الواسـعة معر −٥

للتالميذ حيث تقدم املفاهيم واملبـادئ املـستخدمة لـربط املـواد  مستو النضج العقىل
 وذلك نتيجـة ,الفهم بالنسبة لكثري من التالميذ الدراسية بصورة جمردة أكثر صعوبة ىف
  .توضح هذه املفاهيم واملبادئى عدم االهتامم باحلقائق التفصيلية الت

مـنهج  دة دراسية عىل غريها من املواد األخر املتضمنة ىفقد يفضل املعلم ما −٦
  .املواد تبدو ثانوية عنده وعند التالميذى  مما جيعل باق,املجاالت الواسعة

אאWThe Spiral Curriculum 

 : مفهومه
 وتقـوم ,كمحاولة لتحسني منهج املـواد الدراسـية املنفـصلةى ظهر املنهج احللزون

تـشكل الـنظم املعرفيـة ى ة الت عىل أساس أن األفكار الرئيس"رونرب"أوضح فكرته كام 
الـصفوف   كلـام تقـدم الطفـل ىفاً واتـساعاًيزداد عمقـى نظام حلزون جيب أن تقدم ىف
أن تتكـرر ى ظـل املـنهج احللزونـ  أنه يمكـن ىف"هيلدا تابا" وتر .الدراسية املختلفة

حيـث تـزداد وتتعمـق باسـتمرار عنـد  ,إىل آخـرى املفاهيم واألفكار من صف دراسـ
فكرة املنهج   التاىل ويوضح الشكل,أعىلى االنتقال من مستو معني إىل مستو دراس

  :ىاحللزون
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 رسم ختطيطى يوضح فكرة املنهج احللزونى ىف مفهوم الزهرة): ١٢(شكل 
 : ويتمتع املنهج احللزونى بمجموعة من املزايا أمهها

 وذلـك ,تـسهيل عمليـة تعلـم املفـاهيم العلميـة ىفى املنهج احللزونـيساعد  −١
صفوف دراسية متتالية وذلك عىل مستويات خمتلفة من  بتدريس املوضوعات نفسها ىف

  .النمو العقىل  وذلك كلام تقدم األطفال ىف,التعقيد
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إىل تزايـد التعمـق ى  للمـنهج احللزونـاًتعلـم األفكـار واملفـاهيم طبقـ يؤد −٢
املـستو  دراسة هذه املفاهيم من صف إىل صف آخـر أعـىل ىف ع والتجريد ىفواالتسا
 ويتيح ذلك الفرصـة أمـام التالميـذ لإلفـادة مـن هـذه املفـاهيم واألفكـار ى,التعليم

  .مواقف جديدة وتطبيقها ىف

 وذلك عىل ,الرتابط بني املواد الدراسية أو فروع املعرفةى حيقق املنهج احللزون −٣
 , ومـن املحـسوس إىل املجـرد,ذلك من البسيط إىل املعقد  ىفاًمتدرجى املستو الرأس

  .ىالصفوف الدراسية عرب مراحل السلم التعليم وذلك كلام تقدم املتعلم ىف
أجريـت لتحـسني مـنهج املـواد ى وجتدر اإلشارة إىل أن املحـاوالت الـسابقة التـ  

 وقـد تـم ,تتداخل فيام بينهـا حيث ا تامًالدراسية املنفصلة ال يمكن الفصل بينها فصال
 مـرص ىف  كـام بـذلت حمـاوالت ىف,البالد األوربيـة وأمريكـا تنفيذ هذه التحسينات ىف
وذلـك لتنفيـذ هـذه  كانـت ملحقـة بمعهـد الرتبيـة العـاىلى املدارس النموذجيـة التـ

  .التحسينات
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اخـرت اإلجابـة . أربـع إجابـاتفيام يىل جمموعة من األسـئلة يـىل كـل سـؤال : ًأوال
 : أمامها ) √( الصحيحة بوضع عالمة 

 : ترجع فلسفة منهج املواد الدراسية املنفصلة إىل −١
  .املدرسة التقليدية  −أ 
  .مدرسة البيئة املحلية  −ب 
  .املدرسة التقدمية  −ج 
  .املدرسة احلديثة  −د 
 : ًيتبع أسلوب تنظيم املعلومات من البسيط إىل األكثر تعقيدا ىف مادة −٢

  .يزياءالف  −أ 
  .التاريخ  −ب 
  .األحياء  −ج 
  .اجلغرافيا  −د 
 : خيطط منهج املواد الدراسية املنفصلة −٣

  .ىأثناء العام الدراس  −أ 
  .ىقبل بداية العام الدراس  −ب 
  .ىهناية العام الدراس ىف  −ج 
  .أثناء احلصة  −د 

 : تعتمد طريقة التدريس ىف منهج املواد الدراسية املنفصلة عىل −٤
  .اإللقاء  −أ 
  .العرض العمىل  −ب 
  .االكتشاف  −ج 
  .املعمل  −د 
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 : يقترص التقويم ىف منهج املواد الدراسية املنفصلة عىل جوانب −٥
 .املهارات  −أ 
  .املعرفة  −ب 
  .امليول والقيم  −ج 
  .االجتاهات  −د 
 : يرجع السبب ىف انتشار منهج املواد الدراسية املنفصلة إىل −٦

  .سهولة ختطيطه  −أ 
  .سهولة تدريسه  −ب 
  .ضوئه سهولة التقويم ىف  −ج 
  .مجيع ما سبق  −د 
ت املنهجية التى ظهرت نتيجة املحاوالت املبذولة لتحسني مـنهج أهم التنظيام −٧

 : املواد الدراسية املنفصلة
  .منهج النشاط  −أ 
  .املنهج املرتابط  −ب 
  .منهج املجاالت الواسعة  −ج 
  . ج,ب ما ذكر ىف  −د 

 : يعترب منهج املجاالت الواسعة أكثر مالءمة للتدريس ىف املرحلة −٨
  .االبتدائية  −أ 
  .اإلعدادية  −ب 
  .الثانوية  −ج 
  .جلامعيةا  −د 
 : يندرج تنظيم مقرر العلوم والصحة بالصف السادس االبتدائى حتت منهج −٩

  .املواد املرتابطة  −أ 
  .املجاالت الواسعة  −ب 
  .املواد املنفصلة  −ج 
  .املواد املتكاملة  −د 
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 : أجب عن األسئلة اآلتية: ياثان
  .اذكر أنواع التنظيامت املنهجية املختلفة −١
  :ما املقصود بام يىل −٢
  .منهج املواد املندجمة −ب     .نهجتنظيم امل −أ
 .ى املنهج احللزون−د   .منهج املواد املرتابطة −ج
  .تكلم عن أهم خصائص منهج املواد الدراسية املنفصلة −٣
منهج املواد الدراسية املنفـصلة مـع  للمعلومات ىفى اذكر طرق التنظيم املنطق −٤

  .ذكر مثال لكل طريقة
 إال أنه , إىل منهج املواد الدراسية املنفصلة عىل الرغم من االنتقادات املوجهة" −٥

 مـربرات انتـشار واسـتمرار مـنهج اً ناقش هذه العبارة موضح." اًأكثر املناهج انتشار
  .املواد الدراسية املنفصلة

ى ما أهم عيوب منهج املواد الدراسية املنفصلة ? وكيف يساعد املنهج احللزون −٦
 عالج بعض هذه العيوب ?  ىف

 لالنتقادات املوجهة إىل منهج املـواد الدراسـية املنفـصلة بعـض  ظهر نتيجة" −٧
بـذلت ى  أهـم املحـاوالت التـاً نـاقش هـذه العبـارة موضـح."املحاوالت لتحسينه 
  .لتحسني هذا املنهج

 وجهة نظرك اً موضح,منهج املواد الدراسية املرتابطة تكلم عن أنواع الربط ىف −٨
  .كل نوع ىف

  .ج املواد الدراسية املندجمةاذكر أهم مميزات وعيوب منه −٩

 ." يعترب منهج املجاالت الواسعة حماولة متقدمـة لتكامـل املـواد الدراسـية "−١٠
يتكون منها مـنهج املجـاالت الواسـعة ى  أهم املجاالت التاًناقش هذه العبارة موضح

  .وأهم مزاياه وعيوبه
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Wא 
The Integration Curriculum 

 

  . منهج التكاملمفهوم -
  .مربرات بناء املناهج املتكاملة -

  .أبعاد التكامل -

  .جمال التكامل •

  .شدة التكامل •

  .عمق التكامل •

  .مداخل بناء املناهج املتكاملة -

  .املراحل التعليمية املناسبة لتدريس املناهج املتكاملة -

  .الرشوط الواجب مراعاهتا عند بناء املناهج املتكاملة -

  . املناهج املتكاملةصعوبات تطبيق -

   :أسئلة التقويم الذاتى -
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אW 
بـذلت لتحـسني مـنهج املـواد الدراسـية ى درست فيام سبق بعض املحـاوالت التـ

الربط   ومتثلت هذه املحاوالت ىف, وذلك للتغلب عىل تفتت املعرفة وجتزئتها;املنفصلة
 أو دمج ومزج بعـض املـواد ,منهج املواد الدراسية املرتابطة  ىف كام,بني املواد الدراسية
منهج املواد الدراسـية املندجمـة أو جتميـع املـواد الدراسـية   كام ىف,الدراسية مع بعضها
تنظيم املفـاهيم  اً وأخري,منهج املجاالت الواسعة جمال واسع كام ىف املتشاهبة وضمها ىف

 .الصفوف الدراسية  مع تقدم الطالب ىفاً واتساعاًتزداد عمقى نظام حلزون ىف
بدايته كخطـوة وسـط بـني املـواد الدراسـية املنفـصلة  ولقد ظهر منهج التكامل ىف
 أنه كان حماولة للتوفيق بني االنفـصال الكـىل  أا, تاماًواملواد الدراسية املندجمة إدماج

اعرتافــه هبــا  ألنــه يعــرتف بــاملواد املنفــصلة ويــستخدمها ولكنــه مــع ;والــدمج التــام
بينها إذا لزم األمـر ذلـك أثنـاء ى واستخدامه إياها فإنه يتجاهل احلدود والفواصل الت

  .يربط بني هذه املواد ببعضها البعض دون أن يدجمهاى  لك,التدريس
ى تكامل املواد الدراسية دون السع بداية األمر كان يركز عىل الرغبة ىف فالتكامل ىف

  . التالميذشخصية إىل إحداث تكامل ىف
 ,عند التلميذى ولكن تغري مفهوم التكامل فيام بعد فأصبح يركز عىل التكامل الطبيع

يدرسـها واالهـتامم ى تعود عىل التلميذ من املـادة الدراسـية التـى والعناية بالفائدة الت
خمتلف اجلوانب العقلية واجلسمية واالجتامعية واالنفعاليـة  بالنمو املتكامل للمتعلم ىف

 وتـدريب ,جتعل املتعلم ينمو بطريقة متكاملـةى  بتهيئة الظروف واإلمكانات التوذلك
  ويـستخدم ذلـك ىف,التلميذ عىل القيام بالتكامل بني خرباته السابقة وخرباتـه احلاليـة
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ى  ويراعـ,نفـسه  مما يشعر املتعلم هبذا التكامل ىف,حياته مواجهة املشكالت اجلديدة ىف
يقـوم هبـا التالميـذ بحيـث تـساعدهم عـىل ى وان النشاط التهذا املنهج أل املعلمون ىف

 كام يركز هذا املـنهج عـىل تنميـة ,املرور بخربات متنوعة متصلة تكمل بعضها البعض
تكامـل املـواد ى  وبذلك أصبح منهج التكامل يراع,عالقات قوية بني املدرسة واحلياة

  .ىالدراسية واحلياة واخلربة ونمو التلميذ النفس
يقدم املعرفة للتالميذ بطريقة وظيفية  منهج التكامل إذن ذلك املنهج الذويقصد ب

املوضـوعات املختلفـة وتوضـح وحـدة ى عىل صورة أساسية متدرجة ومرتابطة تغطـ
يعيشون فيه  حياهتم اليومية والعامل الذ  وتعاون التالميذ عىل إدراك أمهيتها ىف,املعرفة

 يكــون هنــاك تكــرار للموضــوعات أو  دون أن,إىل تكامــل شخــصياهتم بــام يــؤد
  .املشكالت أو جتزئة للمعرفة إىل ميادين منفصلة

 املعـارف تـآزرويتضح من املفهوم الـسابق أن مـنهج التكامـل يقـوم عـىل أسـاس 
املختلفة حول حمور معني قد يكون هـذا املحـور موضـوع أو مـشكلة يـشعر التالميـذ 

حيث يلجأ التالميـذ إىل البحـث عـن  ,ىباحلاجة إىل دراستها مثل مشكلة التلوث البيئ
 ويرجـع التالميـذ ,إدراك أبعاد هذه املشكلة وكيفية حلها تساعدهم ىفى املعلومات الت

 علـوم البيئـة والنبـات واحليـوان : مثل;ذلك إىل الكثري من املواد الدراسية املنفصلة ىف
ما  يأخذوا منهاى  لك,وغريها.. .واجليولوجيا والكيمياء واالقتصاد واجلغرافيا والفلك

يساعدهم عىل فهم املشكلة من جوانبها املختلفـة االجتامعيـة واالقتـصادية والطبيعيـة 
 وذلـك دون اإلشـارة إىل مـسميات هـذه املـواد الدراسـية ,وإجياد احلل املناسـب هلـا

 من شخـصيته اً وبذلك حيدث التكامل داخل املتعلم ويصبح ما يتعلمه جزء,التقليدية
بداية األمر وبعـدها تـرتابط  تبدو مفككة ومبعثرة ىفى فته وخرباته الت تنظيم معرخالل

 ممـا يـساعد عـىل ,هذه املعارف واخلربات بحيث تصبح هلا وظيفة ومعنـى بالنـسبة لـه
حتقيق تكامل شخصية التلميذ عن طريق ما يكتسبه مـن معـارف متكاملـة ومهـارات 

واالجتامعيـة واخللقيـة مجيـع جوانـب شخـصيته العقليـة واجلـسمية ى واجتاهات تنم
العلامء ىف األزهـر الـرشيف منـذ إنـشائه  وجتدر اإلشارة إىل أن الكثري من ,واالنفعالية

 كام أن طريقتهم ىف التدريس تتبع هـذا التنظـيم ,يكتبون مؤلفاهتم وفق املنهج التكامىل



 
 

 − ٢٢٩−

ديـث  فعندما يقوم العامل بتفسري آية مـن القـرأن الكـريم فإنـه يربطهـا باألحا,التكامىل
ويـربط ذلـك ) الـربط بـالنحو(النبوية الرشيفة املفصلة هلا وإعـراب بعـض الكلـامت 

ــالعلوم  ــربط ذلــك ب ــد ي ــشعر وق ــرشيفة وال ــة ال ــسرية النبوي بمجــاالت أخــر كال
 . وهكذا....الطبيعية

אאאW 
ن إجيـاز هـذه  ويمك,توجد جمموعة من املربرات حتتم رضورة بناء املناهج املتكاملة

  :املربرات فيام يىل
 , حيث يتكون من عدة عنارص تعمل بطريقة متكاملة,ًيعترب الكون كال متكامال−١

تـدور ى ومن ثم فإن حماوالت املعلم لوصف وتفسري الظـواهر الكونيـة التـ
 حيث ال يمكن ملجموعة مـن ,حولنا يتطلب تدريس املناهج بطريقة متكاملة

  .فرس كل الظواهر الطبيعيةالقوانني والنظريات أن ت
حياته إىل تضافر أكثر من مادة عمليـة  يواجهها التلميذ ىفى حتتاج املشكالت الت−٢

 اًتعترب املناهج املتكاملـة أكثـر واقعيـة وارتباطـ  وبالتاىل,حلل هذه املشكالت
  .باحلياة

ليم العـام مراحل التع تعترب املناهج املتكاملة أكثر مالءمة لطبيعة نمو التالميذ ىف−٣
هـذه املراحـل  املراحل األوىل منه حيـث يتـسم نمـو التالميـذ ىف وخاصة ىف

  .)كام يدرك التالميذ العامل املحيط هبم كوحدة متكاملة(بالشمولية والتكامل 
م وظهـور علـوم العرص احلديث إىل تداخل فـروع العلـ ىفى أد التقدم العلم−٤

ن الفروع التقليدية مثل الكيميـاء ية جتمع أكثر من فرع مئجديدة كالعلوم البي
ليس من املرغوب فيه وضـع فواصـل   وبالتاىل,احليوية واجلغرافيا اإلشعاعية

تربز ى  بل جيب بناء املناهج املتكاملة الت,مصطنعة بني املواد الدراسية املختلفة
  .طبيعتها  خاصة وأن العلوم متكاملة ىف,وحدة املعرفة

 مما يتيح ,يعيش فيها التالميذى  ربط املناهج بالبيئة التتعمل املناهج املتكاملة عىل−٥
 مثل ,حلها الفرصة لتعرف التالميذ عىل مشكالت بيئتهم وحماولة املسامهة ىف

.. .املـشكلة الـسكانية ـ املواصالتى ـ التلوث البيئ ـ مشكالت نقص الغذاء
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املدرسـة  مع البيئة ويـساعد عـىل ربـط اً مما جيعل التالميذ أكثر تكيف,وغريها
  .بالبيئة

يتـسم بـه مـنهج املـواد  تساعد املناهج املتكاملة عىل التخلص من التكرار الذ−٦
 كـام تـوفر اجلهـود , مما يوفر وقت التالميذ ويزيل مللهـم,الدراسية املنفصلة

واملال نتيجة توفري عدد املعلمني الالزمني واملعامل والكتب ووسائل التقويم 
مل إىل نوع واحد من املعلمني وكتاب واحـد ونـوع حيث حيتاج املنهج املتكا
  .واحد من االختبارات

 ألن شـمولية هـذه ;للمعلمنيى تعمل املناهج املتكاملة عىل رفع املستو العلم−٧
ى كافة التخصصات الت  لتطوير نفسه والتعمق ىفاًاملناهج جتعل املعلم مضطر

  .هلا عالقة بمفاهيم ومشكالت املنهج
 وذلـك بتقـديم اخلـربات ,ج املتكاملة الفروق الفردية بني التالميذتراعى املناه−٨

األنشطة التعليمية والوسائل   والتنوع ىف,الرتبوية املتنوعة واملتدرجة املستو
  .املستخدمة

ال ى  عند التالميذ بـأن التفكـري العلمـاً أكثر عمقاًتكون املناهج املتكاملة شعور−٩
حـل   وإنـام يمكـن أن يـستخدم ىف,رسوهنايدى املناهج الت يقترص وجوده ىف

  .مشكالت واقعية يعيشها التالميذ خارج املدرسة
دراسة املناهج املتكاملة إىل زيادة فاعلية التلميذ للتعلم وإجيابيته نتيجـة  تؤد−١٠

 ولقد أثبتت الدراسـات احلديثـة أن اسـتخدام ,ما يقوم به من أنشطة تعليمية
التالميذ ويقلـل مـن ى  التحصيل الدراساملناهج املتكاملة يرفع مستو لد
ى  كام يساعد عىل نمو اجتاهـاهتم نحـو املـواد التـ,معدل نسياهنم للمعلومات

  .يدرسوهنا
حـل مـشكالت البيئـة إىل زيـادة اجتاهـات  مسامهة املناهج املتكاملة ىف تؤد−١١

 ,يةتقـدم البـرش التالميذ وميوهلم العلمية وتقديرهم لدور العلم والعلـامء ىف
  .ويعترب هذا من أهم أهداف املدرسة

مجيـع جوانـب شخـصية  منهج التكامـل إىل إحـداث نمـو متكامـل ىف يؤد−١٢
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التلميذ العقلية واجلسمية واالجتامعية واالنفعالية من خالل ما يكتـسبه مـن 
  .معارف متكاملة ومهارات واجتاهات وغريها

عـن     ري مـن الوقـت واملجهـودتوفري الكث  تدريس املناهج املتكاملة ىف يسهم−١٣
 ألن تدريس املناهج املتكاملة حيتاج إىل نـوع واحـد ;تدريس املناهج املنفصلة

الكيميــاء واألحيــاء ى  مــن معلمــًالعلــوم بــدالى مــن املعلمــني مثــل معلمــ
ــاء ــوع واحــد مــن ,والفيزي ــوع واحــد مــن املختــربات ون ــاج إىل ن  كــام حيت
  .وهكذا. .االختبارات

אW 

توجد جمموعة من األبعاد للتكامل يمكن بواسطتها احلكم عىل نوعية تكامل املنهج 
  :)١(ىوتشمل هذه األبعاد ما يأت

  Scope:  جمال التكامل −١

مـا إذا  و,يتكون منها املـنهج املتكامـلى  املواد الدراسية الت:يقصد بمجال التكامل
فة أو بني فروع بعيدة عن بعـضها كان التكامل قد تم بني فروع متشاهبة وقريبة من املعر

 :ىوأهم جماالت املناهج املتكاملة ه
تكامل بسيط بني فروع مادة دراسية واحدة حول أحد املوضوعات مثل تكامل  )أ (

 وتكامـل ,الفيزياء  وتكامل املغناطيسية والكهربية ىف,علم األحياء احليوان والنبات ىف
الـسياسية واالقتـصادية واالجتامعيـة  والتكامل بني اجلوانـب ,فروع الرتبية اإلسالمية

  .التاريخ والعسكرية والثقافية عند دراسة موضوع حضارة مرص اإلسالمية ىف
 تكامــل بــني مــادتني دراســيتني متقــاربتني مثــل تكامــل اجلــرب واهلندســة ىف  )ب (

 وتكامــل اجلغرافيــا ,العلــوم الطبيعيــة  وتكامــل الفيزيــاء والكيميــاء ىف,الرياضــيات
  .بعض املوضوعات  وذلك ىف,اد االجتامعيةاملو والتاريخ ىف

مليدان واحد مثل التكامـل بـني الكيميـاء ى تنتمى تكامل بني مجيع املواد الت  )ج (
                                                                 

دراسة عن تطوير تـدريس العلـوم املتكاملـة ). م١٩٧٥. (عدىل كامل فرج: ملزيد من التفصيل راجع −١
 . ظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوماملن. ىف املرحلة املتوسطة
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 والتكامل بـني اجلغرافيـا ,ميدان العلوم الطبيعية والفيزياء والبيولوجيا واجليولوجيا ىف
  .الدراسات االجتامعية واالقتصاد والتاريخ والرتبية الوطنية ىف

 ,مل بني مادتني غـري متقـاربتني مثـل التكامـل بـني الفيزيـاء والرياضـياتتكا )د (
  . والتكامل بني الدين والتاريخ,والتكامل بني اجلغرافيا والرياضيات

تكامل بني فروع املعرفة املختلفة كالتكامل بني الرياضـيات والعلـوم واملـواد ) هـ(
ويعترب هذا املجال أقـو مـستويات  ,االجتامعية واللغة العربية والرتبية الفنية وغريها

حيتـاج دراسـته إىل   ولكنه يتطلب وجود حمور من النوع الواسـع الـذا,ًالتكامل مجيع
رجوع التالميذ إىل املواد الدراسية السابقة للحصول عىل املعلومـات واملعـارف لفهـم 

 . موضوع املحور
 Power:  شدة التكامل −٢

 فـبعض املنـاهج ,نهج بعضها بـبعضيقصد بشدة التكامل مد ترابط مكونات امل
عىل معلومات من خمتلف املواد الدراسية دون أن يكـون بينهـا تـرابط  املتكاملة حتتو

يتعذر متييز احلـدود   وبالتاىل,البعض اآلخر أكثر شدة  عىل حني يكون الرتابط ىف,قو
  :ى وبذلك يوجد ثالث درجات لشدة التكامل وه,بني املواد الدراسية املختلفة

 يدرسان الواحـد خمتلفان دراسيان منهجان وحيدث عندما يكون هناك :التناسق -
 كأن يكون هلام نفس النسق من األهـداف أو هيئـة ,بعد اآلخر ويتأثران ببعضهام

  . ويمثل هذا املستو أدنى درجات شدة التكامل,ختطيط واحدة
 من مـواد حالة انتظام جمموعة من املوضوعات أو الوحدات  وحيدث ىف:الرتابط -

 ويمثـل هـذا املـستو درجـة ,معـني دراسية خمتلفة حول حمور أو خـط فكـر
  .شدة التكامل متوسطة ىف

تداخلت حتى ليتعـذر ى  وحيدث إذا تناول املنهج عدد من العنارص الت:اإلدماج -
ــا ــل هــذا,إدراك الفواصــل بــني فروعه ــستو أعــىل درجــات شــدة  ويمث  امل

 …التكامل
 Depth: عمق التكامل −٣

توجد هبـا ى ف مد ارتباط املنهج بمناهج املدرسة األخر والبيئة املحلية التويص
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ارتبـاط املـنهج باملنـاهج املدرسـية األخـر املدرسة أو يقاس عمق التكامل بمـد, 
  : ويمكن توضيح ذلك فيام يىل,يعيشون فيه وبحاجات التالميذ واملجتمع الذ

 : ارتباط املنهج باملناهج الدراسية األخر  −أ 

وبقيـة املنـاهج ى  بـني املـنهج الدراسـيا إذا كان االرتباط قواًويكون التكامل عميق
كمـشكلة أو , ويتطلب ذلك أن تدور الدراسـة حـول حمـاور عامـة واسـعة,األخر 

موضوع أو مفهوم حيتاج التالميذ لفهمه الرجوع إىل مجيـع املـواد الدراسـية للحـصول 
  . املحور من مجيع جوانبهموضوعى تغطى عىل احلقائق واملعارف الت

 : ارتباط املنهج بالبيئة املحلية −ب 
يعـيش ى  إذا كان املنهج شديد االرتباط بالبيئة املحليـة التـاًكام يكون التكامل عميق

 ويساعد ذلك عىل تبرصة التالميذ بمشكالت بيئـتهم وتعـرفهم بـالنظم ,فيها التالميذ
 ويامرس التالميذ أثناء تـدريس ,ملواد واخلطط العلمية الستغالل ا,املجتمع السائدة ىف

هذا املنهج أنشطة متنوعة من خالل ما يقومون به مـن زيـارات وجـوالت ودراسـات 
 . وذلك جلمع املعلومات املتعلقة بجوانب البيئة,ميدانية وندوات

 : ارتباط املنهج بحاجات التالميذ  −ج 

ــذ ــوع حاجــات التالمي ــوج:تتن ــا البيول ــام واى  فمنه ــة إىل الطع ــرشاب كاحلاج ل
كاحلاجة إىل االنتامء والتقدير والعطـف ويـسعى ى  ومنها النفس,وغريها.. .واإلخراج

 حيث توجد عالقة قوية بـني ,اإلنسان أثناء تفاعله مع البيئة إىل إشباع حاجاته املختلفة
املناهج ى يتطلب من واضع  األمر الذ,إشباع حاجات الفرد ودرجة تكامل شخصيته

 . من خالل اخلربات الرتبوية املتكاملةإشباع حاجات التالميذ
אאאW 

تدور حوهلا حمتويات املنهج ى يقصد بمداخل بناء املناهج املتكاملة تلك املحاور الت
 وبذلك يمكـن الـربط بـني ,املختلفة من حقائق ومعلومات وخربات بطريقة متكاملة

 ,بط يمكن تكوين نسق موحد يشعر به التالميذاخلربات غري املرتابطة وبواسطة هذا الر
  .فيساعدهم ذلك عىل تنظيم خرباهتم وتنسيقها
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 : وهناك مداخل متعددة لبناء املناهج املتكاملة, وأهم هذه املداخل هى
  Concept Approach :والتعميامتمدخل املفاهيم والنظريات  −١

تشرتك فيها ى عميامت الت والنظريات والت,يؤكد هذا املدخل عىل املفاهيم األساسية
 بحيـاة اًن املفاهيم والنظريات أكثر ارتباطإ حيث ,هذا املنهج املتكامل املواد الداخلة ىف

 .ىالتالميذ كام أهنا تعينهم عىل ممارسة عمليات التفكري العلم
ويصلح هذا املدخل لبناء املناهج املتكاملة عىل مستو املدارس اإلعدادية والثانوية 

 حيث يمكن تنظيم جمموعة كبرية من اخلربات التعليمية حول هذه املفـاهيم ,واجلامعية
 ـ االنتشار ـ  الطاقة:العلوم الطبيعية  ومن أمثلة هذه املفاهيم والنظريات ىف,والنظريات

 ى,التفاعـل البيئـ ـ الوراثـة ـ التغيري ـ التوازن ـ الفيضانات ـ التنوع ـ التوازن ـ احلركة
 ـ وسـائل االتـصال ـ اإلنـسانية ـ احلاجـات ـ  احلرية:وم اإلنسانيةالعل ومن أمثلتها ىف

تنظـيم الكثـري مـن   وبذلك تفيـد هـذه املفـاهيم ىف,القدرات العقلية وغريها ـ الذكاء
تتجمـع حولـه  نسق واحد يكـون بمثابـة األسـاس الـذ املعارف واألفكار حوهلا ىف

  .األفكار اجلديدة
مراعاة أنه ليس املقصود أن حيصل التالميذ عىل ولكن جيب عند األخذ هبذا املدخل 

تدريبهم عىل استخدام هـذه  املفهوم أو النظرية بقدر ما يسهم ىف املعلومات املتضمنة ىف
حيـاهتم أو القيـام  تـواجههم ىفى تفسري الظواهر وحـل املـشكالت التـ املعلومات ىف

  .بعملية التكامل بأنفسهم
 : لبحثمدخل العمليات العقلية والتفكري وا −٢

Mental Processes Approach 

 ويقـوم ,يركز هذا املدخل عىل العمليات العقلية والتفكري والبحث لـد التالميـذ
ى حـل املـشكالت التـ هذا املدخل عىل أساس أنه جيب استخدام الطريقـة العلميـة ىف

 فهم هيدف إىلى تعترب منشط إنسانى  كام أن هناك العلوم الطبيعية الت,حياتنا تواجهنا ىف
يتبع اإلنسان العديـد مـن العمليـات العقليـة   وبالتاىل,يعيش فيه اإلنسان الكون الذ

كعمليات العلم مثل املالحظة والوصف والقياس وفرض الفروض وضبط املتغـريات 
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 كام يمكن استخدام طريقـة . وذلك لتحقيق هذا اهلدف,والتجريب واالستنتاج والتنبؤ
مــل بــني خــربات الــتعلم للدراســات االجتامعيــة املكتبــة كأســلوب للتكا البحــث ىف

 كـام يـستفاد مـن التكامـل بـني العلـوم ,واإلنسانية وبعض جماالت العلـوم الطبيعيـة
  .تفسري الظواهر الطبيعية والرياضيات ىف

 املختلفة,وبناء عىل ذلك يمكن استخدام هذا املدخل إلجياد العالقات بني الظواهر 
ن املـتعلم ِّمكـُ مما يللمتعلم,البنية املعرفية  ت السابقة ىفوربط اخلربات اجلديدة باخلربا

  .بنفسهمن القيام بعملية التكامل بني اخلربات التعليمية 
 Problems Approach: مدخل املشكالت −٣

 حيث تكون ,حياة التلميذ وبيئته يؤكد هدا املدخل عىل املشكالت امللحة القائمة ىف
  ىفاملهمة ويعترب هذا املدخل من املداخل ,التعليمية تدور حوله اخلربات اًاملشكلة حمور

 ويصلح هـذا املـدخل لبنـاء , وتؤكد عليه كثري من الدول النامية,بناء املناهج املتكاملة
  .اًمناهج تالميذ املدارس ومناهج تعليم الكبار أيض

 وأن تكـون ,دائرة اهتامم التلميذ ولكن جيب عند اختيار املشكلة مراعاة وقوعها ىف
يتطلـب   وأن تكون من النوع الذفيه,يعيش  معارصة ومتصلة بالفرد واملجتمع الذ

  .خمتلفةاستخدام مد واسع من املواد الدراسية وطرق بحث 
الوقت احلارض وتصلح كمـدخل  ىفى هتم املواطن العربى ومن أمثلة املشكالت الت

ى ـ التزايـد الـسكان  ـاسـتغالل الثـروات الطبيعـةى ـ  التلـوث البيئـ:لتكامل املنـاهج
 .وغريها.. .أزمة السكان ـ األمية ـ التدخني ـ الطاقة ـ املواصالت

 Project Approach: مدخل املرشوع −٤

يركز هذا املدخل عىل االهتامم بمرشوع معني تدور حوله مجيع اخلـربات التعليميـة 
حياة التالميـذ  وعادة ما يتم اختيار املرشوع من واقع التالميذ,يقوم هبا ى واألنشطة الت
  .االبتدائيةاملرحلة   ويصلح هذا املدخل لبناء مناهج متكاملة وخاصة ىفواهتامماهتم,

مـرشوع  ـ مرشوع صناعة األلبان ـ  مرشوع تربية الدواجن:املرشوعاتومن أمثلة 
 .وغريهـا.. .املحليـةمـرشوع خدمـة البيئـة  ـ مرشوع التشجري ـ التصوير الفوتوغراىف
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ل عىل تدريب التالميذ عىل مجع املعلومات حول موضوع من مجيـع ويساعد هذا املدخ
املواد الدراسية وتصنيفها والقيام باملالحظات وإجراء التجارب وعمـل اإلحـصاءات 

 وتستخدم ,جمال االستخدام الفعىل واجلداول والوصول إىل النتائج وتطبيق األفكار ىف
  .تالميذ وحاجاهتممنهج النشاط القائم عىل ميول ال طريقة املرشوع ىف

 Environmental Approach:   مدخل البيئة −٥

 لتنظيم حمتو املنهج بطريقة متكاملة تشمل املكونات مهام اًيعترب مدخل البيئة حمور
 حيث ترتكز الدراسة حـول حمـور أو أكثـر مـن ,املادية واالجتامعية واالقتصادية للبيئة

صـيانة  ـ إلنـسان للمـوارد الطبيعيـة للبيئـةاملحاور ذات الطبيعة البيئية مثل استغالل ا
.. .ىالتـوازن البيئـ ـ الثروة املعدنية بالبيئة ـ عالقة اإلنسان بالبيئة ـ تلوث البيئة ـ البيئة

  .وغريها
بناء املناهج املتكاملة دراسة العديد من املفـاهيم  ويتطلب استخدام هذه املحاور ىف

 الفلـك : مثـل;لعلوم املختلفة املرتبطة بالبيئةاملتصلة بالبيئة واملستمدة من بعض فروع ا
ــوان  ــات واحلي ــيات والنب ــاء والرياض ــاء والكيمي ــا والفيزي ــا واجلغرافي واجليولوجي

  .وغريها.. .واالقتصاد
ويساعد هذا املدخل عىل زيادة فهم التلميـذ للبيئـة وإمكاناهتـا وتكـوين اجتاهـات 

 ,حسن استغالل البيئة وتطويرها تكوين مواطن يشارك ىف  مما يسهم ىف,موجبة نحوها
 وكـذلك للمـرحلتني ,املرحلـة االبتدائيـة ويصلح هذا املدخل لبناء مناهج متكاملة ىف

  .اإلعدادية والثانوية
 Scientific Applications Approach: مدخل التطبيقات العلمية −٦

 يركز هذا املدخل عىل التكامل بني اجلوانـب النظريـة واجلوانـب التطبيقيـة للعلـم
هـذا   وخيـرج التالميـذ ىف,متثل نتاج العلم وتطبيقاتهى حيث هيتم باألنشطة العملية الت

 وذلـك مـن خـالل زيـاراهتم امليدانيـة ,املدخل إىل البيئة ليطبقوا ما يدرسونه باملدرسة
 مثل مـصانع النـسيج أو احلديـد والـصلب ,للحقول ومزارع تربية الدواجن واملصانع

 حيث يـتعلم التالميـذ الكثـري مـن املفـاهيم العلميـة ,لفةوغريها من املؤسسات املخت
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واملهارات املتعلقة هبذه املحاصيل الزراعية أو هذه الصناعات وذلك عند دراسة زراعة 
ى  وبـذلك يـتم التكامـل بـني النـواح,حمصول معني أو دراسة خطوات صناعة معينـة

  .البحتة للعلم وتطبيقاته
  ودورهـا ىفالرئيـسةاطنني بمنتجـات بالدهـم ويساعد هذا املدخل عىل توعية املو

نفوس املواطنني االجتاهات املوجبة نحو استهالك ورشاء  ىفى  وتنمى,االقتصاد القوم
 .حل مشكالت البيئة  واملسامهة ىف,منتجات بالدهم

  ومن أمثلة التطبيقات العلمية كمدخل للتكامل استخدام تطبيقات الرياضيات ىف 
 وتطبيقـات ,جمـال األقـامر الـصناعية  للجاذبيـة ىف"نيوتني"ني  كتطبيقات قوان,العلوم

 . العلوم الرياضيات عند دراسة موضوعات احلرارة ىف
 Natural Phenomena Approach: مدخل الظواهر الطبيعية −٧

يؤكد هذا املدخل عىل الظواهر الطبيعية كمحور للتكامل بني املواد الدراسية حيـث 
علمية متعددة يـشرتك فيهـا مـواد عديـدة كالكيميـاء يمكن دراسة الظاهرة من وجوه 

.. .والفيزيــاء واألحيــاء واجليولوجيــا والرياضــيات واجلغرافيــا والفلــك واالقتــصاد
 مما يزيد من أمهيتها كمحور للتكامـل , كام يمكن التعرض آلثارها االجتامعية,وغريها

  .بني املواد املختلفة
املـد  ـ الكـسوف واخلـسوف ـ لرباكـني الـزالزل وا:ومن أمثلة الظـواهر الطبيعيـة

 وتتيح دراسة الظواهر الطبيعيـة للفـرد .وغريها.. .املياه اجلوفية ـ الفيضانات ـ واجلزر
 ,املستقبل وذلك من خالل توفر رشوط حدوثها القدرة عىل التنبؤ بحدوث الظاهرة ىف

حتقيـق أهـداف العلـم مـن حيـث وصـف الظـاهرة وتفـسريها والتنبـؤ  مما يساهم ىف
 .اً بل والتحكم فيها أحيان,بحدوثها

 وجتدر اإلشارة إىل أن املنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوم قـد قامـت عـام 
 تـدور ,العلوم املتكاملة للمرحلة املتوسـطة بـالبالد العربيـة  بوضع مناهج ىفم١٩٧٥

ناء هذه  حيث تم استخدام مدخلني لب, واإلنسان واملادة والطاقة,حول اإلنسان والبيئة
  . ومدخل املفاهيم, مدخل البيئة:املناهج املتكاملة مها
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אאאאאאW 
 : املرحلة االبتدائية •

تعترب املرحلة االبتدائية أنسب املراحـل لتـدريس املنـاهج املتكاملـة لعـدة أسـباب 
  :أمهها
 تـساعد ;صفوف األربعة األوىل منهـاال هذه املرحلة خاصة ىف طبيعة التدريس ىف -

بتـدريس ) معلـم الـصف( حيث يقوم معلـم واحـد ,عىل تنفيذ املناهج املتكاملة
فهناك فرصة ألن يمتد مفهوم التكامل ليشمل مجيع حمتويات   وبالتاىل,مجيع املواد

هذه املرحلة ويعمل عىل توفري خربات مبارشة للتالميذ بكل ما  املواد الدراسية ىف
م ويساعدهم عىل تنمية معارفهم وإكساهبم املهارات والقيم واالجتاهات حييط هب

  .بصورة متكاملة
هذه املرحلة  يتمشى منهج التكامل مع اخلصائص السيكولوجية لنمو األطفال ىف -

املـنهج املتكامـل  حيث يسهل عليهم إدراك العالقـات املتبادلـة بـني املعـارف ىف
  .صلةمنهج املواد املنف ويتعذر عليهم ىف

املرحلة االبتدائية العامل املحيط هبم كوحدة متكاملة ولـيس  كام يدرك األطفال ىف -
يمكن االنتفـاع   وبالتاىل,مواد دراسية متعددة كمجموعة من الظواهر املتفرقة ىف

يعيشون فيها وجعلهم ى بحب االستطالع عند األطفال ملظاهر احلياة الطبيعية الت
  .ورة متكاملةص ىفى  للنشاط اإلجياباًمركز

 حيـث ,معدالت نموهم تراعى املناهج املتكاملة الفروق الفردية بني األطفال ىف -
 مما يساعد عىل تقـديم اًأحيان جمموعات صغرية أو العمل الفرد يعمل الطفل ىف

  .اخلربات التعليمية املناسبة هلم
تكاملـة حيـث املرحلة االبتدائية ببناء وتدريس املناهج امل تسمح طبيعة املناهج ىف -

  .املعلومات وعمقهابأساسيات املعرفة وليس بتفصيالت هتتم 
تكـامىل خاصـة ىف وجتدر اإلشارة إىل أن بعض املنـاهج الدراسـية تأخـذ بـاملنهج ال

بتدائى حيث تبنى بعض الوحدات الدراسـية ىف هـذه املنـاهج وفـق مرحلة التعليم اال
 .ذلك املنهج
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 : املرحلتان اإلعدادية والثانوية •

املرحلـة  عتقد بعض املربني بأن التكامل بـني اخلـربات الرتبويـة يمكـن حتقيقـه ىفي
هاتني املـرحلتني   حيث تسمح طبيعة املناهج ىفاًاملرحلة اإلعدادية أحيان االبتدائية وىف

 وزيادة ,املرحلة الثانوية فيصعب حتقيق التكامل حيث التخصص العميق  أما ىف,بذلك
  أنـه يمكـن حتقيـق التكامـل ىف, ولكن حقيقـة األمـر,جهامناه الصعوبة والتجريد ىف
 ولقد أجريت بعض املحاوالت لبناء بعض الوحدات املتكاملة ,مناهج املرحلة الثانوية

 وكللـت الرئيـسة وذلك حول جمموعة من املفـاهيم ,بعض املناهج باملرحلة الثانوية ىف
  .هذه املحاوالت بالنجاح وأثبتت هذه الوحدات فاعليتها

 حيـث ظهـرت ,العرص احلديث إىل تداخل فروع العلـم ىفى  أد التقدم العلمكام
فروع جديدة بني أكثر من فرع من الفروع التقليدية للمعرفـة ممـا جيعـل التكامـل بـني 

  .املناهج الدراسية عملية رضورية
وعىل الرغم من ذلك فإن الكثري من املربني يرون أن منهج املواد الدراسية املنفـصلة 

  :ب من منهج التكامل لطالب املرحلة الثانوية ويرجعون ذلك إىلأنس
 عـىل ًاملرحلة الثانوية مما يدعو إىل أن يكون التعليم قـائام متايز قدرات الطالب ىف -

  .أساس منهج املواد الدراسية املنفصلة
 وذلـك ,املرحلة الثانويـة إىل التخـصص والتعمـق الـدقيق متيل طبيعة املناهج ىف -

ظل مـنهج   ومن الصعب حتقيق ذلك ىف, الطالب للدراسة باجلامعةهبدف إعداد
  .التكامل

منـاهج هـذه  بولكن ال يتعارض ذلك مع وجود ارتباط بـني بعـض املوضـوعات
 .املرحلة

אאאאאאW 
 : ينبغى عند بناء املناهج املتكاملة مراعاة جمموعة من الرشوط أمهها

أن تدور املناهج املتكاملة عند بنائها حول حماور معينة قـد تكـون مفـاهيم أو  −١
  . من فروع العلماًمشكالت معارصة أو غريمها بحيث تضم مد واسع
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يـراد ى أن يشتمل املنهج املتكامل عىل مسامهات من فروع العلم املختلفـة التـ −٢
ام حيقق وحدة عمل تكامل بينها بحيث تكون هذه املسامهات مرتبطة ببعضها ب

  .املعرفة

  .وأبعادهأن يلم القائمون ببناء املناهج املتكاملة بأساليب التكامل  −٣
تركيز االهتامم عند بناء املنهج املتكامـل عـىل تنميـة مجيـع جوانـب شخـصية  −٤

  .واخللقيةالتالميذ العقلية واجلسمية واالنفعالية واالجتامعية 

يعيـشون ى نهج املتكامل بالبيئة التـامل أن ترتبط خربات التالميذ وأنشطتهم ىف −٥
ذ ـات التالميــة ملـستويـربات واألنشطـذه اخلـبة هـاة مناسـع مراعـ ما,ـفيه

  .يةـالعقل
 مهمـة ألهنـا أسـاليب ;تدريب التالميذ عـىل مهـارات البحـث واالكتـشاف −٦

 وعـدم التأكيـد عـىل املـادة العلميـة كغايـة ,للحصول عىل اخلربات املتكاملة
  .ليميةللعملية التع

مراعاة التهيئة النفسية للمعلمني وغريهم من املسئولني عن العملية التعليميـة  −٧
 وذلك عن طريق تعـريفهم بأمهيـة ومـربرات قيـام املتكاملة,عند بناء املناهج 

  .هذا النوع من املناهج الدراسية
معاهد وكليات الرتبية بإعداد املعلمـني الـذين يقومـون بتـدريس  االهتامم ىف −٨

واحـد ى أكثـر مـن ختـصص علمـ  كـأن تكـون األعـداد ىف,هج املتكاملةاملنا
 كام جيب عمل دورات تدريبية للمدرسني ,وتدريبهم عىل تدريس هذه املناهج

  .أثناء اخلدمة للتدريب عىل تدريس هذه املناهج املتكاملة
ــ −٩ ــدريس اجلامع ــلوب الت ــتعانة بأس ــني  ىفى االس ــود معلم ــدم وج ــة ع حال

التدريس أكثر مـن   بحيث يتعاون ىف,ناهج املتكاملةتدريس امل متخصصني ىف
ضـوء  ىفى عـىل أن يـنظم اجلـدول املدرسـى معلم كل حسب ختصصه العلم

  .التدريس وعدم جتزئة املنهج ذلك مع مراعاة التكامل ىف
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مراعاة تكامل كل من حمتو املنهج وطريقـة تدريـسه حتـى يتـسنى ى ينبغ −١٠
  .حتقيق التكامل بالصورة املنشودة

 تتضمن املناهج املتكاملة أساليب تقويم خمتلفة لقياس مد نمو التالميذ أن −١١
  .ومعرفة ما حتقق من األهداف املوضوعة

 مدرسية ومعامل وورش وكـذلك ٍمراعاة توفري اإلمكانات املادية من مبان −١٢
 .اإلمكانات اإلدارية لبناء وتنفيذ املناهج املتكاملة

אאW 
 : اجه تطبيق املناهج املتكاملة جمموعة من الصعوبات أمهها ما يأتىيو
 ألن طبيعة اإلعداد اً نظر,نقص املعلمني املدربني عىل تدريس املناهج املتكاملة −١

ختصص واحد كاللغـة العربيـة أو اجلغرافيـا أو   ما يعد املعلم ىفاًغالبى اجلامع
تـدريس  املعلم صعوبة ىف ولذلك سوف يلقى ,غريها.. .الكيمياء أو األحياء
 حيث يتطلـب تـدريس هـذه املنـاهج إملـام املعلـم بجميـع ,املناهج املتكاملة

 باإلضـافة إىل مـا يتطلبـه مـن معرفـة ,جوانب املواد املتصلة بمحور التكامل
  .للطالب وقدراهتم بمستويات النمو املعرىف

 وغريهـا مـن مدارسنا تركز عىل احلقائق واملفـاهيم ما زالت فلسفة التعليم ىف −٢
 كــام هتمــل ربــط العلــم , وهتمــل تنميــة التفكــري لــد التالميــذ,املعلومــات

  وبالتـاىل, وهذا مـا يتعـارض مـع فلـسفة مـنهج التكامـل,بمشكالت احلياة
  .مدارسنا يصعب تطبيقه ىف

املدرسـة  يشجع رجال اجلامعات استمرار منهج املواد الدراسـية املنفـصلة ىف −٣
الب ـداد الطــأنـه أفـضل التنظـيامت املنهجيـة إلعـ مـنهم باً اعتقاد,الثانوية

 ولذلك يعارضـون مـنهج التكامـل باملدرسـة ,للدراسة املتخصصة باجلامعة
  .الثانوية

تطبيق املناهج املتكاملة سوف يلقى معارضة من جانب املعلمـني واملـوجهني  −٤
وغريهم من املسئولني عن العمليـة التعليميـة الـذين يتمـسكون بـالتنظيامت 
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 وينبع هذا من النزعة الشخصية نحو االستقرار ومقاومة ما ,جية القديمةاملنه
  . منه وااللتزام بام هو مألوفاًهو جديد خوف

  .املدارس قد تنشأ صعوبات إدارية عند تطبيق املناهج املتكاملة ىف −٥

 مدرسية خاصة وجتهيزات معينة مـن ٍحيتاج تدريس املناهج املتكاملة إىل مبان −٦
 ممـا قـد ال تـسمح اإلمكانـات ,وغريهـا.. .ائل تعليميـةمعامل وورش ووس

  .بتوفريها
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אאא 
 

فيام يىل جمموعة من األسـئلة يـىل كـل سـؤال أربـع إجابـات, اخـرت اإلجابـة : ًأوال
 : أمامها) √(الصحيحة بوضع عالمة 

 : ظهر منهج التكامل ىف بدايته كمرحلة وسط بني منهجى −١
  .املواد املرتابطةاملواد املنفصلة و  )أ (
  .املواد املرتابطة واملواد املندجمة  )ب (
  .املواد املنفصلة واملواد املندجمة  )ج (
  .املواد املنفصلة ومنهج النشاط  )د (
 : يندرج التكامل بني األدب والنصوص حتت جمال −٢
  .التكامل البسيط بني فروع مادة واحدة  )أ (
  .التكامل بني مادتني متقاربتني  )ب (
  .اًتباعدالتكامل بني مادتني أكثر   )ج (
  .التكامل بني فروع املعرفة اإلنسانية املختلفة  )د (
 : يمكن بناء وحدات متكاملة بني احليوان والنبات باستخدام مدخل −٣
  .البيئة  )أ (
  .املفاهيم  )ب (
  .املرشوع  )ج (
  .مجيع ما سبق  )د (
 : يقصد بمد ترابط املنهج املتكامل مع البيئة املحلية وبحاجات التالميذ −٤
  .جمال التكامل  )أ (
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  .شدة التكامل )ب (
  .عمق التكامل )ج (
  . ج,أ ما ذكر ىف  )د (
 : تعترب املناهج املتكاملة أكثر مناسبة للمرحلة −٥
  .االبتدائية  )أ (
  .اإلعدادية  )ب (
  .الثانوية  )ج (
  .اجلامعية  )د (
 :  أجب عن األسئلة اآلتية:ياثان
 املـواد الدراسـية إىل  تطور مفهوم منهج التكامـل مـن الرتكيـز عـىل تكامـل" −١

  ." التلميذ شخصية حداث تكامل ىفإاالهتامم ب
  . الرشوط الواجب مراعاهتا عند بناء املناهج املتكاملةاًناقش هذه العبارة موضح

 مع ذكر مثـال ,يمكن اتباعها عند بناء املناهج املتكاملةى تكلم عن املداخل الت −٢
  .لكل مدخل

  ."تؤكد رضورة بناء املناهج املتكاملة ى توجد جمموعة من املربرات الت" −٣
  .رةناقش هذه العبا

 .يقوم عليها منهج التكاملى تكلم عن أهم األسس الت −٤
 ما مد مناسبة املناهج املتكاملة للمراحل التعليمية املختلفة ?  −٥
 ًما املقصود بمجال التكامل ? وما أهم جماالت املناهج املتكاملة ? اذكـر مثـاال −٦

  .لكل جمال
  .دارسنام تعوق تطبيق املناهج املتكاملة ىفى اذكر أهم الصعوبات الت −٧
مـن  التعلـيم األزهـر ما موقع املناهج الدراسية اخلاصة بالعلوم الـرشعية ىف −٨

 تنظيم املناهج املتكاملة ? 
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Wא 
The Activity Curriculum 

 
 .نشأة منهج النشاط •
 .طبيعة منهج النشاط •
 النشاطخصائص منهج  •
 :طرق تطبيق منهج النشاط •

 .طريقة املرشوع -
 .ريقة القائمة عىل املشكالت االجتامعيةالط -
 .منهج النشاط غري املبارش -

 :نقد منهج النشاط •
 .مميزات منهج النشاط -
 .عيوب منهج النشاط -

  .املراحل التعليمية املناسبة لتطبيق منهج النشاط •
 :ة التقويم الذاتىأسئل •
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א 
 

وجهت إىل منهج املواد الدراسية ى ظهر منهج النشاط نتيجة لالنتقادات العديدة الت
  ونتيجة لتطور البحوث والدراسات الرتبوية والنفسية من تطـور ىف,املنفصلة من جهة

حيث صاحب هـذا ,نظريات التعلم وفلسفة الرتبية وتنظيامت املناهج من جهة أخر 
عمليـة  وأصبح املتعلم حمـور ال,التطور نقل حمور االهتامم من املادة الدراسية إىل املتعلم

 وإتاحة الفرصـة لـه , بمعنى االهتامم بميوله وحاجاته وقدراته واستعداداته,التعليمية
  .تتفق مع ميوله وتشبع حاجاتهى للقيام باألنشطة الت

אW 
 "وفروبـل" و"هربـارت" :يمثل منهج النشاط فكر رواد الفلسفة التقدميـة أمثـال

 فيلـسوف " Deweyجون ديـو"لقد أنشأ  ف,"كيلباترك"و "جون ديو" و"رسو"و
أحلقـت بجامعـة ى التجريبيـة والتـ "ديـو" مدرسـة م١٨٩٦املدرسة التقدمية عـام 

يقـوم عـىل   وذلك بغرض جتريـب مـنهج النـشاط الـذ,شيكاغو بالواليات املتحدة
سة عـىل أربعـة دوافـع إنـسانية أساس إجيابية املتعلم وفاعليته وبنيت مناهج هذه املدر

  :ىتعلم هة للرئيس
مشاركة اآلخرين بخرباتـه   ويتضح من خالل رغبة الطفل ىف:ىالدافع االجتامع -

  .عن طريق اللعب واحلركة والنشاط والعمل
 ويتضح من خالل حب الطفل تشكيل األشياء مـن املـواد اخلـام :ىالدافع البنائ -

  .وبنائها
والتعـرف حماولـة الطفـل االكتـشاف   ويتضح ىف:والتجريب الدافع إىل التقىص -

  .عىل نتائج نشاطه
  . ويتضح من قدرات الطفل عىل اإلبداع والتخيل:الدافع التعبري -
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مدرسـته التجريبيـة وذلـك  هـذه الـدوافع لـد املـتعلم ىف "ديو"ولقد استغل 
وجتاربـه ى عمـل األشـياء والتعبـري عـن الواقـع االجتامعـ بتشجيعه عىل املـشاركة ىف

جمموعـة  "ديـو" ولقد اسـتخدم ,وكتابة التقاريروتشجيعه عىل اإلبداع واالكتشاف 
ترتبط ى  وه,والنجارة واحلياكةى كالطهى من احلرف البسيطة كمحور للنشاط املدرس

بحصول اإلنسان عىل الطعام واملسكن وامللبس ومن خالهلا تنمو وتتطور القيم العليـا 
  .للحياة

  وذلــك ىفMeriam "مرييــام"جتربــة ى  وهـم١٩٠٤وأجريـت جتربــة أخــر عــام 
 حيث تم تنظيم ,احلكومية بمدينة كولومبيا املدرسة االبتدائية امللحقة بجامعة ميسور

 ـ النشاط القصـىص ـ اللعب ـ  املالحظة:ىهذه املدرسة حول أربعة أنشطة ه املنهج ىف
  .م١٩١٧ذلك إنشاء مدرسة كولنز التجريبية عام   ويىل,العمل اليدو

كثـري مـن املـدارس بالواليـات املتحـدة وانتـرش  وظهر بعد ذلك منهج النشاط ىف
  والـذ,م١٩١٨ عام "كيلباترك"ـل وخاصة بعد ظهور كتاب طريقة املرشوع ,تطبيقه

  .تطبيق مبادئ منهج النشاط باملدارس االبتدائية ضمنه جتربته الرائدة ىف
املـدارس النموذجيـة بمـرص عـام  وجتدر اإلشارة إىل أنه تم تطبيق منهج النشاط ىف

  .م١٩٣٩
  ىف"روسـو" حيث ناد هبـا ,وعىل الرغم من أن فكرة النشاط ليست فكرة حديثة

أسـربطة وأثينـا باشـرتاك   كام اهتمـت املـدارس ىف,"ديو" وذلك قبل "إميل"كتابه 
 كام ,الندوات والرحالت والتمثيليات واالحتفاالت باملناسبات االجتامعية التالميذ ىف

 ,بدرجـة ضـعيفةى اد الدراسية املنفصلة بالنشاط املدرسـمنهج املو اهتمت املدارس ىف
 يامرس فيها التالميـذ :فرتة كل أسبوع تسمى فرتة النشاطى حيث ضم اجلدول املدرس

 ولكـن حـدث ,األلعاب الرياضية أو أنواع من األشغال اليدوية واملوسـيقى والرسـم
 ولكـن اًكلفـ ومتيا بمعنى أن النـشاط كـان سـطح,ذلك بغرض الرتويح واالسرتخاء

 "جـون ديـو"البداية احلقيقية ملنهج النشاط كام اتضح من العرض السابق منذ قيـام 
  .بإنشاء مدرسته التجريبية
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אW 
منهج النشاط العديد من املهارات األساسية كـالقراءة والكتابـة  يكتسب املتعلم ىف

 وذلـك مـن خـالل ,جتامعيـة باإلضافة إىل بعض املعلومات واملهارات اال,واحلساب
 حيث تشبع هذه ,هلا معنى ووظيفة بالنسبة لهى ممارسته ألنواع متعددة من األنشطة الت
  .املعلومات واملهارات بعض حاجاته

يتضح مما سبق أن منهج النشاط يوجه اهتاممه إىل نشاط املـتعلم ومـا يتـضمنه هـذا 
 اإىل تعلمهـم ونمـوهم نمـو النشاط من مرور التالميذ بخربات تربوية متنوعـة تـؤد

 , من مفهوم اخلربة املربيةاًجعل مفهوم منهج النشاط يقرتب كثري  األمر الذ,ًمتكامال
 اخلربة حمصلة للتفاعل بني املتعلم والبيئة إن حيث ,لذا يطلق البعض عليه منهج اخلربة

  .يعيش فيهاى الت
ذ للنشاط داخل املدرسة وفق منهج النشاط ممارسة التالميى ويتخلل العمل املدرس

 بل , فاملنهج ال يفصل بني نشاط التالميذ داخل املدرسة ونشاطهم خارجها,وخارجها
 وجيـب أن تـرتبط هـذه األنـشطة بحيـاة الطـالب , اآلخـرأحـدمهايكمل النـشاطان 

 . يعيشون فيه املجتمع الذ وحاجاهتم ىف
 ,لتالميـذ وفـق ميـوهلمخيتارهـا اى منهج النشاط العديد من األنشطة الت ويتوفر ىف

وتتاح هلم الفرصة أثنـاء ممارسـة هـذه األنـشطة حتـت إرشاف املعلـم بالقيـام بفـرض 
الفروض وقـراءة الكتـب والبحـث والتفكـري وإجـراء التجـارب وتـسجيل النتـائج 

  .وغريها.. .واملقارنات وكتابة التقارير ورسم اخلرائط
ة إىل أنـشطة يدويـة إىل أنـشطة  فيام سبق من أنشطة ذهنيـاتضحوتتنوع األنشطة كام 

  .األنشطة حدوث النمو املتكامل للمتعلم  وينتج عن هذا التنوع ىف,جسمية
 فـإن , لطبيعة منهج النشاط من حيث قيامه عىل ميـول التالميـذ وحاجـاهتماًونظر

حجـرة   بـل يـتم ختطيطـه عـىل أسـاس مـا يعملـه التالميـذ ىفا,ًاملنهج ال خيطط مسبق
  .إعداد األنشطة كل من املعلم والتالميذ ىف ويتعاون ,الدراسة
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אW 
يتضح من خالل العرض السابق لطبيعة مـنهج النـشاط أنـه يتميـز بمجموعـة مـن 

 : اخلصائص أمهها
 : بناء املنهج ىف ضوء ميول التالميذ وحاجاهتم −١

يـول  حيث يوظف املنهج م,بناء منهج النشاط تعد هذه اخلاصية نقطة االنطالق ىف
حتديـد املواقـف   وذلك باالستعانة هبا ىف,عملية التعلم التالميذ وحاجاهتم كدوافع ىف

أن اختيار حمتو املـنهج ى  وهذا يعن,ينشط فيها التالميذ ويقبلون عليهاى التعليمية الت
  مما يـؤد,ضوء ميول التالميذ وحاجاهتم احلقيقية منهج النشاط يكون ىف وتنظيمه ىف
  .املواقف التعليمية إلجيابية للتالميذ ىفإىل املشاركة ا

 : ولكن يتطلب هذا األمر من املعلم ما يىل
يشرتك فيها أكـرب ى التى حتديد ميول التالميذ وحاجاهتم األساسية واحلقيقية وه -

ال تـستمر إال ى  وتستمر فرتة طويلة وجتنب امليول الطارئة التـ,عدد من التالميذ
  .يتصورها املعلمى  الت كذلك جتنب امليول,فرتة قصرية

 توجد فقد  , فوائد تربوية هلمحتققى الت أ ;الرتكيز عىل امليول الوظيفية للتالميذ -
 , ولكن قيمتها الرتبوية حمـدودة,ميول هلا أمهية كبرية واهتامم من جانب التالميذ

إىل   مما يؤد,حمور تفكريهم ومركز اهتاممهم فقد جيعل التالميذ النشاط الرياىض
ال حيقـق هلـم   وبالتـاىل,كيز عىل جمال واحد وإمهال املجاالت املهمة األخرالرت

  .تنوعة والنمو الشاملهذا املجال اكتساب املهارات امل

ويمكن حتديد ميول التالميذ وحاجاهتم من خالل دراسـات علميـة ترصـد ميـول 
اط ـار النـشـختيـىل اـني عــد املعلمـ مما يساع,ةـل التعليميـمجيع املراحى ـذ فـالتالمي
  .ب هلمـاملناس
ينبع مـن ميـوهلم  املرغوب فيه والذى توجيه املعلم لتالميذه إىل النشاط التعليم -

 وتـوجيههم إىل , وممارسة التالميـذ هلـذا النـشاط إلشـباع حاجـاهتم,وحاجتهم
حيتـاجون إىل اإلملـام ى أنسب الطرق للحصول عىل احلقائق واملفاهيم العلمية الت
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 كام هـو , ويمكن للمعلم تقديم هذه املعلومات للتالميذ,ارسة النشاطهبا أثناء مم
  .منهج املواد الدراسية املنفصلة إذا تعذر حصوهلم عىل هذه املعلومات متبع ىف

 وهذا أمر متوقع وخاصة مـع ,عندما جيد املعلم ميول تالميذه وحاجاهتم متنوعة -
هـذه احلالـة أن يقـوم املعلـم   فإن الترصف األفضل ىف,تالميذ املرحلة االبتدائية
 ثـم يـوجههم إىل ,يشرتك فيها أكرب عدد من التالميذى بتحديد امليول احلقيقية الت

 كام يمكنه تقسيم تالميذ الصف الواحد إىل ,يدور حول تلك امليول النشاط الذ
  .ميوهلايتفق مع  أكثر من جمموعة بحيث تقوم كل جمموعة بمامرسة النشاط الذ

 : طالبنهج عىل األنشطة وإجيابية الاعتامد امل −٢

  ومن خالل هذه األنشطة يمر التالميذ ىف,طالبيعتمد منهج النشاط عىل أنشطة ال
إىل حتقيق الكثـري   وتؤد,خربات تربوية متعددة تساعدهم عىل النمو الشامل املتكامل

مة  اكتـساب املهـارات املفيـدة والعـادات الـسلي: مثـل,من األهداف الرتبوية القيمـة
والقدرة عىل التخطـيط ى وتكوين االجتاهات املرغوبة وتنمية القدرة عىل التفكري العلم

  .ىالعمل اجلامع واملشاركة ىف
كام يعتمد منهج النشاط عىل املشاركة اإلجيابية من التالميـذ أثنـاء اختيـار وختطـيط 

اف الرتبويـة إىل حتقيـق األهـد  مما يـؤد,املواقف التعليمية وتنفيذ وتقويم األنشطة ىف
 املأمولة 
 : ًعدم التخطيط للمنهج مسبقا −٣

 ألن اً ونظـر;يتضح مما سبق أن منهج النشاط يبنى عىل ميول التالميذ واحتياجـاهتم
هذه امليول واحلاجات تتغري بتغـري الظـروف البيئيـة املحيطـة للتالميـذ وتتنـوع بتنـوع 

ى  والتـ,التنبؤ هبـذه امليـول فإنه يصبح من املتعذر , كام ختتلف من وقت آلخر,التالميذ
 ولكن جيـب االنتظـار ا,ًأن منهج النشاط ال يعد مسبقى  وهذا يعن,تكون حمتو املنهج

 باختيـار املـرشوعات أو اً ثم يقومون معـ,املعلم مع تالميذهى حتى تبدأ الدراسة ويلتق
  .تتفق مع ميول التالميذ وحاجاهتم والتخطيط لتنفيذهاى املشكالت الت

 فكيف نطلق مفهـوم ,منهج النشاط بعض االنتقادات هلذه اخلاصية ىفوقد وجهت 
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ء غري حمدد أو معد ? ولكن يمكن الرد عىل هذا االنتقاد بأن عدم القدرة ىاملنهج عىل ش
ترك العملية التعليمية تبدأ ممـا ى  ال يعناًعىل حتديد حمتو منهج النشاط وتنظيمه مسبق

قيقة األمر إلقاء أعبـاء ومـسئوليات كبـرية عـىل ح ىفى  بل يعن,سامه البعض بالالمنهج
  ىفاً كبـرياً حيث يتطلب األمر أن يبذل املعلم جهد,عاتق املعلم واملسئولني عن التعليم

حتديد ميول التالميذ وحاجاهتم ثم حتويلها إىل أهداف تربوية إجرائية ويقـوم التالميـذ 
ب ذلـك أن يكـون املعلـم  ويتطلـ,احتققهـا وتقوهيـى ضوئها بمامرسة األنشطة التـ ىف

عـىل علـم ودرايـة بـامليول واحلاجـات املـشرتكة لـد  املجال الرتبو  ىفواملسئولون
تكتـشف هبـا هـذه امليـول ى مرحلة نموهم وعىل علم وخربة بـالطرق التـ التالميذ ىف
 ويتطلب ,يعيش فيه التالميذ ومشكالته  وعىل دراية بأحوال املجتمع الذ,واحلاجات

  . عىل درجة عالية من التميز والكفاءةكل ذلك معلمني
إزالــة احلــواجز بــني جوانــب املعرفــة املختلفــة والــسعى إىل وحــدة املعرفــة  −٤

  :وتكاملها

يتميز منهج النشاط بأنه يعمل عىل إزالة احلواجز بني جوانب املعرفة املختلفة حيث 
 ولكــن تقــدم ,صــورة مــواد منفــصلة ال يــسمح بتقــديم املعلومــات إىل التالميــذ ىف

 وذلـك ,يامرس فيها التالميـذ األنـشطة املختلفـةى املواقف التعليمية الت املعلومات ىف
 حيث حيتاج التلميذ أثناء ذلـك ,حلل مشكلة من مشكالهتم أو إلشباع ميل من ميوهلم

دائـرة املـشكلة أو ى ترتبط بدائرة واحدة هـى إىل جمموعة من املعلومات واملهارات الت
يكتسب   وبالتاىل,وهذه الدائرة متتد لتشمل العديد من املجاالت الدراسية ,إشباع امليل

 فعند قيـام التالميـذ بتنفيـذ نـشاط عمـل ,التلميذ خربة متكاملة أثناء ممارسته للنشاط
ى  فإهنم جيمعون معلومات عن ثامر الفراولة واملواد التـ,مربى الفراولة عىل سبيل املثال

 ومعلومـات عـن كيفيـة , ومقارنتها بالفواكـه األخـر, وقيمتها الغذائية,تتكون منها
 ومتتد املعلومات إىل حتديد وزن السكر ,جتود فيها زراعتهاى  والبالد الت,زراعة الفراولة

 , ويتطلب ذلك دراسـة األوزان واملكاييـل,الالزم لعمل املربى واملواد احلافظة الالزمة
 فهـذه املعلومـات ,...ن صـناعتهاثم دراسة عن تسويق وبيع املربى وحتديد املكسب م
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واملهارات مرتبطة بمواد دراسـية خمتلفـة كـالعلوم والرياضـيات واجلغرافيـا والرتبيـة 
الزراعية ومواد أخر.  

نخلص مما سبق أن اكتساب التالميذ هلذه املعلومات واملهارات تم بـشكل تتكامـل 
 ,ني جوانـب املعرفـة وبذلك تزول احلـواجز املـصطنعة بـ,فيه جوانب املعرفة املختلفة

 , معنـىذا مما جيعـل الـتعلم ,البنية املعرفية للمتعلم ويكون ما يسمى بوحدة املعرفة ىف
 .منهج النشاط اخلربة املتكاملة ىف التاىلشكل الويوضح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسم ختطيطى يوضح اخلربة املتكاملة ىف منهج النشاط): ١٣(شكل 
  :شكالتصورة مرشوعات أو م تنظيم األنشطة ىف −٥

 ألن بناء منهج النشاط يرتكـز عـىل ميـول التالميـذ وحاجـاهتم حيـث يقـوم اًنظر
 فـإن هـذه ,التالميذ بالعديد من األنشطة إلشباع حاجـاهتم أو حلـل مـشكلة تقـابلهم

 مرشوعات عمل عصري الربتقال أو :صورة مرشوعات مثل  ما تكون ىفاًاألنشطة غالب

  آيفية الزراعة
  )تربية زراعية (

البالد التى تجود 
  زراعتها فيها 

  ) جغرافيا(

  السكر 
  والمواد الحافظة 

  ) علوم(

  

األوزان 
  والمكاييل

  )  رياضيات(

  التسويق 
  تحديد المكسب و

  ) اقتصاد(

  مشروع 
عمل 
  مربى 

  الفراولة 
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ديقة املدرسة ببعض الـشجريات والزهـور أو صناعة مستخرجات األلبان أو زراعة ح
  كام قد تكون األنشطة ىف,وغريها.. .تربية األرانب والنحل واألسامك أو إقامة معرض

 يقـوم ْ إذ,يعيشون فيه صورة مشكالت مرتبطة بحياة التالميذ ومرتبطة باملجتمع الذ
 مـشكالت :التالميذ بمجموعة من األنشطة ملحاولة حل املشكلة موضع الدراسة مثل

  .وغريها.. .أو اجلفاف أو املواصالتى املرور أو التلوث البيئ
 ولكـن ,ذاهتـا يتضح مما سبق أن منهج النشاط ال يركـز عـىل املعلومـات كغايـة ىف

تنمية املهارات اليدوية واالجتامعية لد التالميذ وكـذلك  يستخدم هذه املعلومات ىف
تنمية االجتاهـات  تواجههم وىفى شكالت التحل امل لدهيم ىفى تنمية التفكري العلم ىف

 .السليمة لدهيم
 : ىف التعلمًحل املشكالت دورا مهام تؤد طريقة−٦ 
 ممـا حيـتم عـىل ,فقد يواجه الطالب مشكالت أو عوائـق أثنـاء ممارسـة أنـشطتهم 

 ويكسب ذلـك الطـالب القـيم األساسـية ,الطالب مواجهتها والتوصل إىل حلول هلا
اسـتخدام   وينتقل هذا األثر ىف,عية واحليوية والصلة بني النشاط واخلربةللتعلم كالواق

 .التعامل مع احلياة خارج املدرسة مهارات حل املشكالت ىف
 : اعتامد النشاط عىل العمل اجلامعى والتخطيط املشرتك−٧

 حيث يتم حتديد ,منهج النشاط من بدايته وحتى هنايته بصورة مجاعية يتم العمل ىف
 األنشطة وأهدافها وطرق احلـصول عـىل املعلومـات وتوزيـع العمـل وتنفيـذ جماالت

العالقـات ى  مما ينم,والتخطيط املشرتكى النهاية عىل العمل اجلامع النشاط وتقويمه ىف
 وهـذا يـساعدهم عـىل ,السليمة بني التالميذ ومعلميهم وبيـنهم وبـني إدارة املدرسـة

 وكيفية التخطـيط واالتـصال مـع ,مجاعة  كيفية العمل ىف:اكتساب خربات مفيدة مثل
وغريهـا مـن املهـارات اليدويـة واالجتامعيـة .. . وكيفية ممارسة النقد البنـاء,اآلخرين

  .حياته واألكاديمية الرضورية للفرد ىف
 :  النمو ىف شخصية املتعلمجلوانبالتقويم ىف املنهج تناول −٨

شخـصية املـتعلم نتيجـة  دث ىفالتقويم عىل مد التغري احلـا هيتم منهج النشاط ىف
 يتناول التقويم القدرة عىل التفكري لـد ْ إذ,املواقف التعليمية مروره بأوجه النشاط ىف
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 واجتاهاته وسـلوكه ,اكتسبهاى  واملهارات االجتامعية واليدوية واألكاديمية الت,املتعلم
  .وغريها.. .العام

אW 
 منهـا مـا يركـز عـىل ميـول التالميـذ :ج النـشاطظهرت عـدة طـرق لتطبيـق مـنه
 ومنها ما يركز عىل املواقـف االجتامعيـة املرتبطـة ,وحاجاهتم وتسمى بطريقة املرشوع

ء مـن ى وسـوف نتنـاول هـذه الطـرق بـش,بحياة التالميذ ويطلق عليها مواقف احلياة
  .التفصيل
 : طريقة املرشوع: ًأوال

 وأطلـق ا,ًمـنهج النـشاط وأكثرهـا شـيوعتعد طريقة املرشوع أحد أشكال تطبيـق 
  .م١٩١٨ هذا االسم عليها عام »كيلباترك«

 عبارة عـن سلـسلة مـن النـشاط يقـوم هبـا الفـرد أو »ترككيلبا«واملرشوع كام يراه 
ويكون ى حميط اجتامع  وذلك ىفهلا,اجلامعة لتحقيق أهداف حمددة وذات أمهية بالنسبة 

وعات خـصائص مـنهج النـشاط إىل صـورة ذلك برغبة ومحاس, ويرتجم منهج املرش
  .واقعية يمكن تطبيقها

ويكتسب التالميذ أثناء تنفيذ املـرشوع العديـد مـن املعلومـات واملهـارت املفيـدة 
جو تـسوده األلفـة  وذلك ىفى  وتنمو قدرهتم عىل التفكري العلم,واالجتاهات السليمة
 ملراعاة املـرشوع للفـروق اًرنفسه نظ  ويشعر كل تلميذ بالثقة ىفى,وروح العمل اجلامع

املـدارس   ولقـد طبـق النـشاط باسـتخدام طريقـة املـرشوع ىف,الفردية بـني التالميـذ
  .م١٩٣٩مرص عام  النموذجية ىف

אאW 
 : ة يمكن إجيازها فيام يىليمر املرشوع بأربع خطوات رئيس

 : اختيار املرشوع −١

 ,ى عىل أساسها بقية خطـوات املـرشوعيبنى يعد اختيار املرشوع نقطة االنطالق الت
 حيـث ,اختيار املرشوع عن طريق مناقشة مجاعية يشرتك فيها املعلم مع تالميذه وجير
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 ومـن خـالل املناقـشة حـول ,يتيح املعلم الفرصة للتالميذ القرتاح بعض املرشوعات
كـن  ول, يتم التوصل إىل املرشوع املناسبموافقة املجموعةبأمهية كل مرشوع مقرتح و

ى ال تـملقرتح من حيـث مزايـاه أو عيوبـه حجيب عىل املعلم إلقاء الضوء عىل املرشوع ا
  . حمدود الفائدةاًخيتار التالميذ مرشوع

 :  أمهها,وينبغى عند اختيار املرشوع مراعاة جمموعة من األسس لضامن نجاحه
 .ويرتبط بحياهتم ,ميول التالميذ ويشبع حاجاهتم املرشوعى يراعأن   −أ 
خـربات تربويـة متنوعـة ومفيـدة  يح املرشوع الفرصة ملرور التالميـذ ىفأن يت −ب 

  .ويعمل عىل حتقيق أهداف متعددة

  .أن يتناسب املرشوع مع قدرات التالميذ واستعداداهتم  −ج 

جمموعها متنوعة ومتوازنة ومرتابطة ويقصد بالتنوع أن   أن تكون املرشوعات ىف−د
صد بالتوازن عـدم طغيـان مـرشوع عـىل  ولكن يق,املرشوعات جماالت متنوعةى تغط

املرشوعات األخر وذلك بتوزيع املرشوعات عـىل جمـاالت احليـاة املختلفـة بنـسب 
  .حني يقصد بالرتابط عملية ربط املرشوع باملرشوعات السابقة معينة ىف

  .املرشوع إمكانات التالميذ واملدرسة والبيئة املحليةى  أن يراع−ه

 : ختطيط املرشوع −٢

 , وذلك حتت إرشاف املعلـم,تالميذ بعد اختيار املرشوع بوضع خطة لتنفيذهيقوم ال
ِّ ويعود التالميـذ عـىل ,وجيب عىل املعلم أن يتيح الفرصة أمام كل تلميذ ليعرب عن رأيه

عنـد وضـع ى  وينبغ,املرشوع احرتام آراء اآلخرين عند وضع اخلطة وتوزيع العمل ىف
  :يةخطة املرشوع مراعاة االعتبارات اآلت

وضوح أهداف املرشوع للتالميـذ حتـى يـسهل اختيـار األنـشطة والوسـائل   −أ 
  .املناسبة لتنفيذه

  .حتديد األشياء واملواد الالزمة لتنفيذ املرشوع وكيفية احلصول عليها −ب 
  .كل خطوة حتديد خطوات تنفيذ املرشوع واملطلوب عمله ىف  −ج 
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  .حتديد األنشطة الالزمة ووضع خطة لتنفيذ كل نشاط  −د 

  .يقوم هبا كل جمموعة من التالميذى  حتديد وتوزيع األدوار الت−هـ
 التفكـري :ويكتسب التالميذ خالل عملية ختطيط املرشوع الكثري من املهارات مثـل

املنظم واملناقشة املنظمة وتوزيع األدوار وحتمل املسئولية وكيفية التعامل مع اآلخـرين 
  . االجتامعية الوظيفيةوغريها من املهارات.. .وكيفية اختاذ القرار

 : تنفيذ املرشوع −٣

شـوق   حيث يعمل التالميذ خالهلـا ىف,تعد هذه اخلطوة من أهم خطوات املرشوع
تنفيـذ خطـة املـرشوع ويتحمـل مـسئوليته   فيقوم كل تلميذ بدوره ىف,وحركة ونشاط

 ,ضوء اخلطـة املتفـق عليهـا  ويتعاون مع زمالئه إلنجاح املرشوع ىف,اجلامعة كعضو ىف
ى تم التوصل إليها ومالحظاهتم واملشكالت التى وجيب أن يسجل التالميذ النتائج الت

 , وجيتمعـون مـن وقـت آلخـر حتـت إرشاف املعلـم,تواجههم ويعرضوهنا عىل املعلم
ضـوء أهـداف   حتى تتكامل خـرباهتم ىف,وذلك ملناقشة أعامهلم كمجموعات وكأفراد

  .املرشوع
 , ملن يطلبهـااملساعدة وتقديم , أثناء تنفيذ املرشوعوجيب عىل املعلم توجيه تالميذه

  .تواجههمى كام عليه أن يدرس معهم احللول املناسبة للمشكالت الت
 واملـشكالت ,وخطوة التنفيذ فرصة حقيقية للمـرور بمواقـف اخلـربات الطبيعيـة

  .تكسب التالميذ الكثري من املهارات االجتامعية واألكاديميةى احلقيقية الت
 : م املرشوعتقوي −٤

 وذلـك حتـت إرشاف املعلـم ملعرفـة ,هذه اخلطوة بتقويم املرشوع يقوم التالميذ ىف
 ولكن جيب أن حيدد ,مد ما حققوه من أهداف وما اكتسبوه من معلومات ومهارات

 وذلك بقصد الوقـوف ,ضوئها يمكن تقويم املرشوع ىفى املعلم مع تالميذه املعايري الت
املـرشوعات   لتكرارهـا ىفاًوقعـوا فيهـا جتنبـى واألخطاء الت حققوه عىل النجاح الذ

األخر.  
يتم تقويم كل   أ,ويفضل أن جتر عملية تقويم املرشوع من البداية وحتى النهاية
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 وذلـك للتعـرف عـىل ,املرشوع منذ خطوة االختيار وحتـى التنفيـذ إجراء أو عمل ىف
  .ولة للمرشوعاألخطاء وتعديل املسار للوصول إىل النهاية املأم

 : الطريقة القائمة عىل املشكالت االجتامعية: ياثان
 عـىل ميـول التالميـذ تركـز ا ألهنـاً نظـر;وجه لطريقة املرشوع بعـض االنتقـادات

 اً ولذلك سلك بعض الرتبويني اجتاهـ, مشكالت املجتمع وحاجاتهوهتملوحاجاهتم 
 , هيتم بمشكالت املجتمع وحاجاتهتنفيذ منهج النشاط  عىل املواقف االجتامعية ىفًقائام

 وتـسهم ,حياة الفرد واملجتمـع حيث خيتار التالميذ مشكلة اجتامعية هلا أمهية كرب ىف
 , وتناسب قدراهتم وإمكانات املدرسـة والبيئـة,حتقيق الكثري من األهداف الرتبوية ىف

هـا وضـع خطـة لدراسـة املـشكلة وحتديـد جوانب ثم يقومون باالشرتاك مع املعلـم ىف
 ,يقوم هبـا األفـراد عنـد تنفيـذ هـذه األنـشطةى واألنشطة الالزمة وتوزيع األدوار الت

ويكتسب التالميذ من خـالل دراسـة املـشكالت االجتامعيـة الكثـري مـن املعلومـات 
واملهارات والعادات واالجتاهات السليمة باإلضـافة إىل تنميـة قـدرهتم عـىل التفكـري 

يمكـن أن ى  ومـن املـشكالت االجتامعيـة التـ,بويـة كام تتكامل خرباهتم الرتى,العلم
الـرصف ى ـ التلـوث البيئـ ـ  مـشكلة املواصـالت:منهج النـشاط يدرسها التالميذ ىف

  .وغريها.. .املشكلة السكانية ـ انتشار األميةى ـ الصح
 ): املعدل ( ًثالثا منهج النشاط غري املبارش 
 والطريقة القائمة عـىل املـشكالت طريقة املرشوع ـ يتضح من الطريقتني السابقتني

 , وذلك وفـق األسـس النظريـة لـها,ً مبارشاًتطبيق منهج النشــاط تطبيق ـ االجتامعية
مـنهج (ولكن هنــاك شــكل آخــر من أشــكال تطبيـق منهج النـشاط غـري املبـارش 

  ألنه يقوم عىل االسرتشاد بميول التالميذ وحاجاهتم ونشاطهم عند بناء;)نشاط معدل
 بمعنـى عـدم ,هـذا الكتـاب  ولكن ضمن أسس بناء املناهج الـسابق بياهنـا ىف,املنهج

 وهذا ,االقتصار أو الرتكيز عىل امليول واحلاجات فقط عند حتديد وتنظيم حمتو املنهج
 حيـث يتـضمن , بمدارسناياالشكل املعدل أو غري املبارش ملنهج النشاط هو املطبق حال

كل موضوع ولكن هذه األنشطة حمددة  يقوم هبا التالميذ ىف ىاملنهج بعض األنشطة الت
  . ويوجه املعلم تالميذه إلجرائهااًسلف
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אW 
 كام أن عليه بعـض املآخـذ ,يتضح مما سبق أن منهج النشاط له العديد من املميزات

  : ويمكن توضيح ذلك فيام يىل,أو العيوب
 : مميزات منهج النشاط: ًأوال

 : منهج النشاط بمجموعة من املميزات أمههايتميز 
 ألن بناء هذا املنهج يقوم عىل تـوفري ;منهج النشاط مبادئ اخلربة املربيةى يراع −١

صورة مرشوعات أو مـشكالت يقـوم التالميـذ  مواقف ينشط فيها التالميذ وذلك ىف
ميـذ  ومن خالل هذه األنـشطة يمـر التال,باختيارها والتخطيط هلا وتنفيذها وتقويمها

اخلـربات يتمـشى مـع طبيعـة   وهذا التنوع واالسـتمرار ىف,بخربات متنوعة ومستمرة
  .اخلربة املربية

يساعد املتعلم عىل دراسة املجاالت املعرفية بصورهتا احلقيقية كنسيج متكامل  −٢
 ضوء منهج النشاط ال يتلقى معارف منفـصلة ىف  فاملتعلم ىف,من املعلومات واملهارات

يقوم به إىل ما حيتاج إليه من   ولكنه يتوصل من خالل النشاط الذ,تلفةاملجاالت املخ
 صورة متكاملة  املجاالت املتعددة وذلك ىف معلومات ىف

 إن حيـث ,إحداث النمو الـشامل املتكامـل للمـتعلم يسهم منهج النشاط ىف −٣
يدرســها التالميــذ عــىل أســاس امليــول يعمــل عــىل تنميــة ى اعــتامد املــرشوعات التــ

اخلطوات املختلفة للنشاط من ختطيط للمـرشوعات   كام أن مشاركتهم ىف,هتمشخصيا
 باإلضـافة إىل ,إىل اكتساهبم للمعلومات واملهارات الوظيفية وتنفيذها وتقويمها يؤد

  .ً شامالا وبذلك ينمو املتعلم نمو,نمو االجتاهات والقيم املرغوبة لدهيم
 وزيـادة ,لد الطـالب للتعلم ذاتية الدافعيةاليعمل منهج النشاط عىل زيادة  −٤

 , ألن املنهج يعتمـد عـىل ميـول التالميـذ وحاجـاهتماً نظر;ممارسة النشاط محاسهم ىف
 ,اختيار املرشوعات وختطيطها وتنفيذها ثم تقويمها يشارك التالميذ بواقعية ىف وبالتاىل

  .مما يعمل عىل تنمية الكثري من املعلومات واملهارات واالجتاهات لدهيم
 حيث تتاح الفرصة أمامهم ,منهج النشاط الفروق الفردية بني التالميذى يراع −٥
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 اً كام قد ختتار كل جمموعـة مـرشوع,تتفق مع ميوهلم املشرتكةى الختيار املرشوعات الت
 , خيتلف عن مرشوعات املجموعات األخر داخل الـصفميوهلا يتفق مع هبا اخاص

ية عند توزيع العمل عىل التالميذ داخل املرشوع منهج النشاط الفروق الفردى كام يراع
  .الواحد
ن إ حيـث ,إعداد الشخـصيات القياديـة واالجتامعيـة يسهم منهج النشاط ىف −٦

مـرشوعات  إىل اسـتمرار اشـرتاك التالميـذ ىف تنظيم املنهج عىل أساس النشاط يؤد
جتامعيـة لـدهيم املهـارات االى  ممـا ينمـ,املـشرتكى التعلم عىل أساس العمـل اجلامعـ

واألكاديمية كالتعاون وحتمل املسئولية والقيـادة واالتـصال بـاآلخرين والقـدرة عـىل 
  .اجلامعة ويدرهبم عىل تبادل األدوار ىفى التفكري العلم

 وهبـذا يتحقـق مبـدأ ,منهج النشاط بصورة شـاملة ومـستمرة يتم التقويم ىف −٧
وع أو املـشكلة منـذ البدايـة  فالتقويم عملية مصاحبة للمرش,املستمرو  الشاملالتقويم

 ً مما يتيح الفرصة للتالميذ الكتشاف األخطاء والعمل عـىل تالفيهـا أوال,وحتى النهاية
 وجتـدر اإلشـارة إىل أن التالميـذ ,االجتـاه الـصحيح تـسري األنـشطة ىف  وبالتاىل,بأول

  كـام تتعـدد أسـاليب التقـويم, وذلك حتت إرشاف املعلم,عملية التقويم يشرتكون ىف
  .وغريها.. .لقياس جوانب التعلم املختلفة من معلومات ومهارات واجتاهات

  ممـا قـد يـسهم ىف,يساعد منهج النشاط املتعلمني عىل اكتشاف ميوهلم املهنيـة −٨
جيتازهـا املتعلمـون ى  والتـ,تتفـق مـع ميـوهلمى توجيههم لنوع الدراسة املستقبلية الت

  .بنجاح

 حيث تساعد طبيعة هذا املـنهج عـىل ,ياهننمو املعلم م يسهم منهج النشاط ىف −٩
حيتـاجون إليهـا أثنـاء ى مجع املعلومات التـ  كام أن اعتامد التالميذ عىل أنفسهم ىف,ذلك

عـن طريـق توسـيع جمـال ى للنمـو املهنـ تنفيذ املرشوعات يوفر للمعلم الوقت الكاىف
تطوير املرشوعات  تسهم ىفى  وإعداد التقارير الت,القراءة واالطالع وجتديد املعلومات

  .جمال التدريس وحل مشكالت التالميذ ومتابعة االجتاهات احلديثة ىف
حـل  االرتباط باملجتمع واملـسامهة ىف يتيح منهج النشاط للمدرسة الفرصة ىف−١٠
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 ضوء مشكالت ترتبط بواقع احليـاة ىف  وخاصة عندما ينظم املنهج ىف,مشكالت البيئة
 عند دراسة املشكالت االجتامعية اجتاهات إجيابية  حيث يتكون لد التالميذ,املجتمع

حلهـا والعمـل  نحو البيئة تدفعه إىل تفهم املجتمع واإلحساس بمشكالته واملسامهة ىف
  .املجتمع عىل خدمة البيئة وتطوير احلياة ىف

 :  عيوب منهج النشاط:ياثان
بعـض املآخـذ أو  إال أن عليـه ,يتمتع هبا منهج النشاطى رغم املميزات العديدة الت

  :العيوب أمهها
 : قلة االهتامم بمشكالت املجتمع −١

 فإن ذلك قد يكـون عـىل , العتامد منهج النشاط عىل ميول التالميذ وحاجاهتماًنظر
 ويمكن التغلـب عـىل , مما يفقد املنهج وظيفته االجتامعية,حساب املجتمع ومشكالته

  :ذلك بأمرين
 لتفاعل الفـرد مـع الظـروف نتيجةا تكون ير بعض الرتبويني أن امليول عادة م -

حـدد ى لن تكـون هـذه امليـول التـ  وبالتاىل,يعيش فيهاى البيئية واالجتامعية الت
  .ضوئها بمعزل عن املجتمع ومشكالته منهج النشاط ىف

صـورة عـدد معـني مـن املـرشوعات وعـدد مـن  يمكن تنظيم منهج النشاط ىف -
ع من التوازن بني املـرشوعات القائمـة حيدث نو  وبالتاىل,املشكالت االجتامعية

 .هتم املجتمعى عىل ميول التالميذ واملشكالت الت
إىل دراسـة موضـوعات قليلـة  تركيز املنهـج عىل ميـول التالميـذ قـد يـؤد −٢

تدور حـول ى  فقد يقوم التالميذ باختيار وتنفيذ بعض املرشوعات الت:الفائدة الرتبوية
 ولكن يمكن التغلب عىل ذلـك بقيـام املعلـم ,كبري موضوعات ليست هلا عائد تربو

 حتى ال خيتـار التالميـذ ,بإلقاء الضوء عىل كل مرشوع مقرتح من حيث مزاياه وعيوبه
  . حمدود الفائدةاًمرشوع
  :صعوبة التوافق بني حمتو منهج النشاط وقدرات التالميذ −٣

 فقـد , لدهيمتتطلب قدرات ال تتوفرى فقد يميل التالميذ إىل بعض املوضوعات الت
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سن مبكرة إىل دراسـة موضـوع يتطلـب اسـتخدام بعـض األجهـزة  يميل التالميذ ىف
تنظيم   مما يشكل صعوبة ىف,ال يتوفر لدهيمى وعصب حتتاج إىل تآزر عضىلى العلمية الت

 وحيتاج ذلك إىل مهارة عالية من قبل املعلمني ,املحتو وفق ميول التالميذ واهتامماهتم
ى املرحلة العمريـة التـ تتفق مع قدراهتم ىفى يذ الختيار املرشوعات التتوجيه التالم ىف

  .يمرون هبا
  :املعلومات عدم التعمق ىف −٤

  وبالتاىل,فيها عموميات الثقافة دون الدخول بالعمق الكاىفل منهج النشاط تعرضي
  .فهو مناسب لتالميذ املرحلة االبتدائية

  :  كبري ئد تربوحرمان التالميذ من دراسة موضوعات ذات عا −٥

 لعـدم اً ولكـن نظـر,جيـب إكـساهبا للتالميـذى توجد بعض املعلومات املهمة والت
 ومن ,ارتباطها بميول التالميذ فإن منهج النشاط ال يسمح بتقديم مثل هذه املعلومات

 وبعض املفاهيم العلميـة , وبعض العمليات احلسابية, قواعد اللغة العربية:أمثلة ذلك
  .املهمة
  :  بة تنفيذ منهج النشاطصعو −٦

 ألنه يتطلب معلمني عـىل درجـة عاليـة مـن الكفـاءة ;يصعب تطبيق منهج النشاط
 كام يتطلـب تنفيـذه , من الذكاء وسعة األفقٍ وعىل مستو عالا خاصاًومعدين إعداد

خـاص مـزودة باملعامـل واملـدرجات وقاعـات جمهـزة ى مدارس ذات تصميم هندس
 كل هذه األمور جتعل مـن , وجداول مدرسية مرنة,املةومالعب واسعة ومكتبات ش
يتجنب املعلمون هـذا   وبالتاىل,الدول النامية  وخاصة ىف,الصعب تنفيذ منهج النشاط

  .النوع من املناهج

توجـه ى التى  ألن ميول التالميذ هاًنظر ;افتقار املنهج إىل االستمرارية والتتابع−٧  
امليـول متباينـة بـشكل يـصعب معـه اختيـار ى أت فقـد تـ,اختيار حمتو منهج النشاط

 بمعنى أنه قد يتم اختيار موضوعات غـري ,اخلربات مرشوعات ذات نسق متسلسل ىف
 ولكن يمكن التغلب , حيث يصعب ربط اخلربات السابقة باخلربات التالية هلا,مرتابطة



 
 

 − ٢٦٣−

تتفـق مـع عىل ذلك إذا قام املعلم بتوجيه التالميذ إىل اختيار مرشوعات أو مـشكالت 
  . ويكون بينها نوع من الرتابط من جهة أخر,جهةميوهلم من 

אאאאאW 
تعد املرحلة االبتدائية أنسب املراحل التعليمية لتطبيق منهج النـشاط لعـدة أسـباب 

  :أمهها
 ,لنـشاطء عن طريق اى حيث يتعلم كل ش,يبنى هذا املنهج عىل نشاط التلميذ −١

 املرحلـة طـالب ولكـن ,املرحلـة االبتدائيـة وهذا يناسب خصائص نمـو التالميـذ ىف
 وبطـرق , مـن التجريـدٍ دراسة املفاهيم والنظريات عىل مستو عـالمالثانوية يمكنه

تـؤهلهم   ألن مـستويات نمـوهم املعـرىف,ختتلف عن تلك املتبعة باملرحلـة االبتدائيـة
  .لذلك
ــشاط لعمو −٢ ــنهج الن ــرض م ــدخول ىفيتع ــة دون ال ــات الثقاف ــق أو  مي العم

 ولكن املرحلـة الثانويـة حتتـاج إىل , وهذا يناسب طبيعة املرحلة االبتدائية,التفصيالت
  .ىالدراسة حيث تعد املتعلم للتعليم اجلامع مزيد من التخصص والتعمق ىف

إىل عـدم   ممـا قـد يـؤد,يرتكز منهج النشاط عىل ميول التالميذ وحاجـاهتم −٣
ُ ولكـن تلميـذ املرحلـة الثانويـة يعـد لـدخول التعلـيم ,م بمشكالت املجتمـعاالهتام
 بد مـن الرتكيـز ىف ال  وبالتاىل,يعده خلوض معركة احلياة داخل املجتمع الذى اجلامع

  .مناهج املرحلة الثانوية عىل مشكالت املجتمع واجتاهاته
 األمور املهمة أبرزهـا ولكن حيتاج تطبيق منهج النشاط باملرحلة االبتدائية إىل بعض

 : ما يىل
 بأمهيـة مـنهج اًالرتبية والتعليم وإدارة املدرسة إيامن أن يتوفر لد املسئولني ىف −١

  .اجتاهه السليم العملية التعليمية حتى يسري هذا املنهج ىف النشاط ىف
 ,أن تكون اجلداول املدرسية مرنة بام يسمح لتنفيذ منهج النشاط كام سبق ذكره −٢

  .التقليدى بد أن تتخلص املدرسة من اجلدول املدرس ال وبالتاىل
املدرسية معامل وورش وحجرات واسعة وقاعات جمهـزة ى املبان أن تتوفر ىف −٣
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 كام تتوفر , بام يسمح بتنفيذ أوجه النشاط الالزم هلذا املنهج,ومكتبات شاملة ومالعب
  . إلجراء النشاطزمةالال ,وغريها.. .األدوات واملواد واألجهزة والعينات والنامذج

أن يعمل املعلم مع جمموعة غري كبرية من التالميـذ حتـى يـتمكن مـن القيـام  −٤
  .ً كامالاًبالتوجيه املناسب هلم واإلرشاف عىل أنشطتهم إرشاف

ًأن يعد املعلمون إعداد −٥  يساعدهم عىل تنفيذ منهج النشاط بطريقـة ا خاصيا فناُ
  .سليمة
 كام ينظم اشرتاك بعض أوليـاء ,البيئة املحلية ذ ىفأن تنظم أوجه نشاط التالمي −٦

تنفيذ النشاط إىل تعطيل أعامل أهل البيئة املحلية   حتى ال يؤد,هذا النشاط األمور ىف
  .تنفيذ النشاط  وذلك حتى نضمن تعاوهنم وتشجيعهم ىف,وأعامل أولياء األمور
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אאא 
  

أمام العبارات اخلطأ مع ) x(ارات الصحيحة وعالمة أمام العب) √(ضع عالمة : ًأوال
 :كتابة السبب بعد كل عبارة

  . للفلسفة التقليديةاًظهر منهج النشاط مصاحب −١
  .ضوء ميول التالميذ يبنى منهج النشاط ىف −٢

  .اًخيطط منهج النشاط مقدم −٣

  .منهج النشاط  ىفيايكون التلميذ سلب −٤
  .منهج النشاط إىل تكامل املعرفة يؤد −٥

  .منهج النشاط عىل اجلانب املعرىف يقترص التقويم ىف −٦

  .منهج النشاط بالتخطيط للمرشوع تبدأ طريقة املرشوع ىف −٧

  .ىمنهج النشاط عىل التقويم النهائ تقترص عملية تقويم املرشوع ىف −٨

  .صورته املعدلة  منهج النشاط ىفياتطبق املدارس حال −٩
  .يةمنهج النشاط مبادئ اخلربة املربى يراع−١٠

  .إعداد الشخصيات القيادية االجتامعية يسهم منهج النشاط ىف−١١

  .يايساعد منهج النشاط عىل نمو املعلم مهن−١٢

  .منهج النشاط إىل ترابط اخلربات يؤد−١٣

  .املعلومات يساعد منهج النشاط عىل التعمق ىف−١٤

  .تعد املرحلة االبتدائية أنسب املراحل التعليمية لتطبيق منهج النشاط−١٥
 .املدارس احلالية تنفيذ منهج النشاط ىف د صعوبة ىفتوج−١٦
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اخـرت اإلجابـة . فيام يىل جمموعة من األسـئلة يـىل كـل سـؤال أربـع إجابـات: ياثان
 : أمامها) √(الصحيحة بوضع عالمة 

 : ًظهر منهج النشاط مصاحبا للفلسفة −١
  . التقدمية−ب      . التقليدية−أ

  . جـ,أ  ما ذكر ىف−د    . املاركسية−جـ
 : خيطط منهج النشاط −٢

  .ى قبل بداية العام الدراس−ب  .ى أثناء العام الدراس−أ
  .أثناء اإلجازة الصيفية  ىف−د  .ىهناية العام الدراس  ىف−جـ

 : هيتم التقويم ىف منهج النشاط بجوانب −٣

  . املهارات−ب    . املعلومات−أ
  . مجيع ما سبق−د  . امليول واالجتاهات−جـ

 :  للمرحلةمالءمة يعد منهج النشاط أكثر −٤

  . اإلعدادية−ب      . االبتدائية−أ
  . اجلامعية−د     . الثانوية−جـ

 : أول من أنشأ مدرسة لتجريب منهج النشاط −٥

  . جون ديو−ب      . روسو−أ
  . كيلباترك−د      . فروبل−جـ
 : طبقت طريقة املرشوع ىف املدارس النموذجية بمرص عام −٦
  م١٩٣٦ −ب      .م١٩٢٣ −أ

  .م١٩٤٩ −د     م١٩٣٩ −جـ
 : أول من صمم طريقة املرشوع ىف منهج النشاط −٧
   جون ديو−ب       روسو −أ

  فروبل −د     كيلباترك −جـ
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 : أجب عن األسئلة اآلتية: ًثالثا
  :ما املقصود باملفاهيم التالية −١
 .طريقة املرشوع −ب      .منهج النشاط−أ

  .عدلـمنهج النشاط امل −جـ
  .لنشاطناقش باختصار أهم خصائص منهج ا −٢

  . ناقش هذه العبارة" توجد طرق عديدة لتطبيق منهج النشاط " −٣

 دور املعلـم اً موضـح,منهج النشاط ما أهم خطوات تطبيق طريقة املرشوع ىف −٤
 كل خطوة ?  ودور التلميذ ىف

 كيف يترصف املعلم عندما جيد ميول تالميذه متنوعة ?  −٥

  .تكلم عن مميزات منهج النشاط −٦

 ."نشاط جمموعة من االنتقادات ج ال توجه إىل منه" −٧

  . كيفية التغلب عىل هذه االنتقاداتاًناقش هذه العبارة موضح

 . االبتدائية لتطبيق منهج النشاطاملرحلة مالءمة :بم تفرس −٨

 .مدارسنا من تطبيق منهج النشاط ? ما موقع املناهج الدراسية ىف −٩
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The Units Curriculum 

 

 مفهوم الوحدة الدراسية  •
 نشأة الوحدات الدراسية •
 خصائص الوحدات الدراسية  •
  :أنواع الوحدات الدراسية •
 الوحدات القائمة عىل املادة الدراسية −١
 الوحدات القائمة عىل اخلربة −٢
 الوحدات الدراسية املختلطة −٣
 بناء الوحدات الدراسية •
 مرجع الوحدة الدارسية •
 حمتويات مرجع الوحدة  •
 :  د منهج الوحدات الدراسيةنق •

  مميزات الوحدات الدراسية:ًأوال         
  عيوب الوحدات الدراسية:ياثان         

 املراحل التعليمية املناسبة لتطبيق منهج الوحدات الدراسية •
 :أسئلة التقويم الذاتى •
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אאאW 
مـنهج املـواد  لدراسـية للتغلـب عـىل العيـوب املوجـودة ىفظهر منهج الوحدات ا

 وعزل املدرسة عن ,الدراسية املنفصلة من حيث الفصل بني املواد الدراسية وتفكيكها
 فكان مـنهج , وعدم مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ, وسلبية املتعلم,البيئة املحيطة

اهتم بوحـدة املعرفـة وتكاملهـا  الذالوحدات الدراسية القائمة عىل املادة الدراسية و
 ومراعـاة الفـروق , ومبـادرةوإجيابية اً وجعل املتعلم أكثر نشاط,وربط املدرسة باحلياة
 للتغلـب عـىل بعـض اً كام ظهر منهج الوحـدات الدراسـية أيـض,الفردية بني التالميذ

عيوب منهج النشاط من حيـث التجزئـة بـني أنـواع النـشاط املتعـددة وعـدم تـرابط 
اهـتم بـالرتابط   والـذ, فكان منهج الوحدات الدراسية القائمة عىل اخلـربة,خلرباتا

األنشطة املختلفة حيث تقـدم هـذه  يمر هبا التالميذ ىفى واالستمرارية بني اخلربات الت
  .صورة وحدات تقوم عىل الرتابط والتكامل والتتابع الوحدات اخلربات ىف

 : الدراسية منذ ظهورها من حيـث كوهنـاولقد ثار جدل كثري حول مفهوم الوحدة
 وسوف يتضح ذلك بعـد عـرض ,التدريس أم تنظيم منهج أم طريقة ىفى منهج مدرس

  .مفهوم الوحدة الدراسية
الزاويـة  لقد تعددت تعريفات الوحدة الدراسية نتيجة االختالف بني الرتبـويني ىف

 تنظـيم النـشاطات :أهنـا فيعرفها الـبعض ب,ينظر كل منهم من خالهلا إىل الوحدةى الت
واخلربات وأنامط التعليم املختلفة حول هدف معني أو مشكلة معينة وخيطـط للوحـدة 

 ويعــرف الــبعض الوحــدة الدراســية بأهنــا تنظــيم ,بالتعــاون بــني املتعلمــني واملعلــم
للمعلومات واألنشطة بغرض تنمية الفهم وتكـوين املهـارات واالجتاهـات وتعـديل 
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املـادة الدراسـية   تنظـيم خـاص ىف:آخر الوحدة الدراسية بأهنا ويعرف فريق ,السلوك
موقـف متكامـل يثـري اهـتاممهم ويتطلـب مـنهم   تضع املتعلمني ىف,وطريقة التدريس

 ويرتتب عىل ذلك بلـوغ األهـداف ,إىل مرورهم بخربات معينة  ويؤدا,ً متنوعاًنشاط
  .املحددة

صـورة   يقـوم هبـا التالميـذ ىفا,ًق دراسة خمطط هلا مـسب: بأهنااًوتعرف الوحدة أيض
 وتتمحـور هـذه , وذلـك حتـت إرشاف املعلـم,سلسلة من األنشطة التعليمية املتنوعة

حيـاهتم  هتـم التالميـذ وتـواجههم ىفى الدراسة حول موضوع مـن املوضـوعات التـ
ى يكتسبها التالميـذ مـن خـالل األنـشطة التـى ذلك إىل تكامل املعلومات الت ويؤد

وينتج عـن دراسـة الوحـدة اكتـساب التالميـذ للمعلومـات واملهـارات  ,يقومون هبا
  .والعادات السليمة واالجتاهات املرغوبة
 : يتضح من التعريفات السابقة ما يىل

 .املناهج وبعض املعلمني املتميزين من قبل خرباء اًيتم ختطيط الوحدة مسبق -
 لتنفيـذ خطـوات التخطـيط  وذلـك ىف,يامرس التالميـذ سلـسلة مـن األنـشطة -

  .التنفيذ والتقويمى  والقيام بعمليت,الوحدة
يقوم املعلم باإلرشاف عىل التالميذ وتوجيههم وتقديم بعض اإلرشادات حتـى  -

  .االجتاه الصحيح تسري األنشطة ىف
 حيث يتمحـور موضـوع الوحـدة ,ترتبط الوحدات بحياة التالميذ ومشكالهتم -

  .حياهتم  واملوجودة ىفهتم التالميذى حول موضوع من املوضوعات الت
 حيث تزيل الفواصل بني املواد ,الوحدات الدراسية إىل تكامل املعلومات تؤد -

  .الدراسية
 مـن حيـث تنميـة معلومـات التالميـذ :هتتم الوحدات بجوانب التعلم املتعددة -

  .ومهاراهتم وتكوين االجتاهات والعادات السليمة لدهيم
  حتتـوْإذ ,ال يمكن اعتبارها طريقـة تـدريسيتضح مما سبق أن الوحدة الدراسية 

مرجـع الوحـدة إىل   كـام يـشار ىف,تتكامل املعلومـات فيـهى الوحدة عىل حمتو تعليم
 ويـتم ,جيب استخدامها عند تنفيذ الوحدة الدراسية مـع التالميـذى حتديد الطريقة الت
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حدة الدراسـية تعد الو  وبالتاىل,ضوء األهداف املحددة للوحدة حتديد هذه الطريقة ىف
 , كله عىل الوحدات الدراسيةاًذاته خاصة إذا كان املنهج معتمد  ىفً شاماليا منهجًتنظيام

 وال ,حيث جتمع الوحدة بني كوهنـا طريقـة لتنظـيم املـنهج وكوهنـا طريقـة للتـدريس
  . طريقة تنظيم املحتو تتضمن أسلوب تدريسهَّ ألناً نظر;تعارض بني األمرين

אאאאW 
هيلـني "تناولت نشأة الوحدات الدراسـية إىل حماولـة ى تشري األدبيات الرتبوية الت

 حيـث ,جمال تقديم الوحدات الدراسية للمتعلمـني  الرائدة ىفParkhurst "باركهرست
 يقوم كل تلميذ ,Daltonمدينة دالتون  قامت بتقديم وحدات لتالميذ مدرسة ابتدائية ىف

 مـن جزء إال أن هذه الوحدات مل تكن سو , قدراته وإمكاناتهبدراسة الوحدات وفق
 وتعـد هـذه التجربـة , وذلك إىل جانب مواد دراسية متضمنة أخـرى,املنهج الدراس

  .حماولة للتغلب عىل الفروق الفردية بني املتعلمني
متطـور ى  بتقديم نموذج تطبيقـم١٩٢٦ عام Morison "موريسون"ذلك قيام  ويىل

يعتمد عـىل تقـديم اجلزئيـات  راسية يتغلب عىل أسلوب التدريس الذللوحدات الد
 لكيفيـة حتقيـق الوحـدة بـني عـدة اً حيـث قـدم تـصور,املفككة من املـواد الدراسـية

 ,هذا الشأن موضوعات دراسية وكيفية تنفيذ الوحدة واإلجراءات الواجب اتباعها ىف
بطة يقوم املعلم مع تالميذه صورة وحدات مرتا ويتسم هذا النموذج بتدريس املنهج ىف

 ورسـم , وذلك بتحديد أهدافها وحمتواها واألنـشطة املناسـبة هلـا,بالتخطيط لتنفيذها
  .خطة لتنفيذها

 وظهـرت ,ولقد أخذت كثري من املدارس بعد ذلك بمفهـوم الوحـدات الدراسـية
 فبعـضها يتمركـز حـول املـادة ,حمـاور متركزهـا تلـف ىف خت,وحدات دراسية متعـددة

 واألخـر تتمركـز حـول اخلـربات التعليميـة كمحـور ,راسية كمحـور للتكامـلالد
 .للتكامل

حتـسني  وأجريت الكثري من الدراسات للتعرف عىل فاعلية الوحدات الدراسـية ىف
  .نواتج عملية التعلم
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صورة  تنظيم منهج املدرسة االبتدائية بمرص ىف وجتدر اإلشارة إىل أنه بدأ التفكري ىف
 حيث تم إعداد العديد من مراجع الوحدات الدراسـية ,م١٩٥٥ عام وحدات دراسية

وسـائل  ـ الطيـور ـ أشخاص نحتاج إلـيهمى ـ أرستى ـ  مدرست:منها عىل سبيل املثال
  .وغريها.. .قناة السويس ـ الزراعة ـ األلبان ـ النقل

אאאאW 
تتميـز بمجموعـة مـن يتضح مـن مفهـوم الوحـدة الدراسـية الـسابق ذكـره أهنـا 

 ويمكن إجياز هـذه ,تقوم عليها الوحدة الدراسيةى اخلصائص املستمدة من األسس الت
  :اخلصائص فيام يىل

 : تدور الوحدة حول حمور أساسى −١
 وقد يكـون ,تتميز الوحدة الدراسية بأهنا تدور حول حمور معني هو عنوان الوحدة

 حيـث يـتم ا,ً أو نـشاطاًيـة أو مـرشوع أو خـربة تعليماً أو موضوعاًهذا املحور مفهوم
 وبذلك تزول احلـواجز ,جتميع املعلومات حول هذا املحور من خمتلف املواد الدراسية

 مما يـساعد ,حتقيق وحدة املعرفة وتكاملها يسهم ذلك املحور ىف  وبالتاىل,الفاصلة بينها
مواجهـة  ىف وعـىل حـسن االنتفـاع هبـا ,التالميذ عىل اكتساب املعرفة بصورة متكاملة

  .املواقف اجلديدة
 : تزيل الوحدة احلواجز بني املواد الدراسية وحتقق مبدأ تكامل املعرفة −٢

 ,يتضح مما سبق أن الوحدة الدراسية حتقق التكامل بـني جوانـب املعرفـة املختلفـة
 حيث تدور الوحدة حول حمور معني سـواء ,وبذلك تزول احلواجز بني املواد الدراسية

سية أو خربة تعليمية يتم جتميع املعلومات حوله وبذلك يتم التغلب عىل أكان مادة درا
وجود احلواجز الفاصـلة  منهج املواد الدراسية املنفصلة واملتمثل ىف ىفى العيب الرئيس

  . بني أجزاء املادة الدراسية الواحدةاً وأحيان,بني املواد الدراسية
ميـع املعلومـات حـول هـذا فالوحدة الدراسية عند دراسة موضـوع معـني يـتم جت

 فعند دراسة وحدة عـن ,إىل تكامل املعرفة ووحدهتا املوضوع من مواد خمتلفة مما يؤد
قناة السويس باملرحلة االبتدائية يتم جتميع املعلومـات التاليـة عـن الوحـدة مـن مـواد 

  :خمتلفة
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 ) جغرافيا(    .قعة عىل ضفافهااموقع القناة واملدن الو -
 ) تاريخ(      .هلا القناةتعرضت ى احلروب الت -
 واحليوانـات ,يـة والكيميائيـةائمن حيث مكوناهتا وخصائصها الفيزيمياه القناة  -

 ) علوم(           .تعيش فيهاى الت
 ) جيولوجيا(        .قاع القناةىف نوع الرتبة  -
 ) اقتصاد(    .ىوالعامل تأثري القناة عىل االقتصاد املرص -

 مـن مـواد دراسـية  التاليـةيـع املعلومـاتوعند دراسة وحدة عن املاء فإنه يتم جتم
 :كالتاىلمتعددة 

 )سالمية دراسات إ(     .     أمهية املاء للحياة وخصائص املاء الطهور−   
 )فيزياء (        .               اخلواص الطبيعية للامء−  
 )كيمياء (       .               اخلواص الكيميائية للامء−  
 )أحياء (       .             املائية النباتات واحليوانات −  
 )جغرافيا (     .            توزيع املاء عىل الكرة األرضية− 
 ) ولوجيا يج(          .                    املياه اجلوفية− 

دراسة الوحدة إىل اكتـساب التالميـذ ملعلومـات مـن مـواد دراسـية  وبذلك يؤد
  .اوحدة املعرفة وتكامله  مما يسهم ىف,متعددة
 : العالقة بني الدراسة وحياة التالميذوتوثق الوحدة  −٣

هتم التالميـذ أو حـول ى  ألن الوحدة تدور حول موضوع من املوضوعات التاًنظر
إىل ارتبـاط الوحـدة بحيـاة   فـإن ذلـك يـؤد,تـواجههمى مشكلة من املشكالت التـ

ى املـشكالت التـ خاصـة وأن , مما يدعم الصلة بني املدرسـة والبيئـة املحليـة,التالميذ
 كام قد تتطلب دراسة الوحدة ,يعيش فيها التالميذى البيئة الت تدرسها الوحدة توجد ىف

صورة رحالت أو زيارات   وذلك ىف,قيام التالميذ بالعديد من األنشطة خارج املدرسة
 توجـد ىفى ساعد عىل فهم الظواهر الطبيعية املحيطة هبم واملـشكالت التـُ مما ي,ميدانية
  .البيئة
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تقدم ى  جمموع اخلربات الت:وبذلك تتمشى الوحدة مع املفهوم الشامل للمنهج بأنه
ى النـواح للمتعلم داخل املدرسة وخارجها بقصد حتقيـق النمـو الـشامل املتكامـل ىف

  .وغريها.. .العقلية واجلسمية والدينية واالجتامعية والنفسية والفنية
وضعها مـنهج املـواد الدراسـية ى التوبذلك تتغلب الوحدة عىل احلدود واحلواجز 

  .يعيش فيها التالميذى املنفصلة بني املدرسة والبيئة الت
 : تقوم الوحدة عىل أساس النشاط −٤

 حيث يامرس التالميذ النـشاط ,تقوم الوحدة عىل أساس نشاط التالميذ وإجيابيتهم
 ,عمـلالفـصل أو الورشـة أو امل  وذلـك ىف,صورة مجاعات تعاونية داخل املدرسـة ىف

 وبذلك يكتسب التالميذ املعلومـات واملهـارات واالجتاهـات , خارج املدرسةاًوأحيان
  .والعادات السليمة

 فمنهــا الفكريــة ,يامرســها التالميــذ عنــد دراســة الوحــدةى وتتنــوع األنــشطة التــ
  األمر الذ,يناسبه  مما يتيح للتلميذ فرصة اختيار النشاط الذ,واالجتامعية والعملية

  . الفروق الفردية بني التالميذمراعاةإىل  يؤد
 : حتقق الوحدة مبدأ شمولية اخلربة −٥

 , املعرفية واملهاريـة واالنفعاليـة:حتقق الوحدة مبدأ شمولية اخلربة بجوانبها الثالثة
الوحـدة   فعنـد تقـديم املعلومـات ىف,حدة هبذه اجلوانب ككل متكامـلوحيث هتتم ال
امليول واالجتاهات السليمة وتنمية القيم والقـدرة عـىل  لتنمية املهارات واًتكون أساس

 فوحدة املاء تقـدم للطـالب معلومـات عـن تركيـب املـاء وخواصـه ,التفكري السليم
ذلك إىل اكتـساب الطـالب   ويؤد,الطبيعية والكيميائية والنباتات واحليوانات املائية

كـون عنـد الطـالب  ويت,لبعض املهارات املرتبطة بإجراء التجارب عن خـواص املـاء
 ألن الدراسة بالوحدة تقـوم عـىل مواجهـة مواقـف اًنظر ;سلوك ترشيد استخدام املاء

مـنهج الوحـدات ى يراعـ وبـذلك ,طبيعية تتـصل بحاجـات املتعلمـني ومـشكالهتم
  .الدراسية مبادئ اخلربة املربية

 : تعتمد الوحدة عىل أساليب التقويم العلمية املتنوعة −٦
ات الدراسية بالنشاط والتعاون بني التالميذ واملشاركة الفعالـة  الهتامم الوحداًنظر

 فإهنـا ال تعتمـد ,مجيع خطوات بناء الوحدة وتنفيذها هبدف النمو الـشامل للتلميـذ ىف



 
 

 − ٢٧٧−

 ولكنهـا تعتمـد عـىل أسـاليب التقـويم املتنوعـة ,عىل االمتحانات التقليديـة النظريـة
يس االجتاهـات والقـيم والعـادات  التحصيلية وبطاقات املالحظة ومقايكاالختبارات

  .متت نتيجة لدراسة الوحدةى  وذلك لتقويم جوانب التعلم الشاملة الت;السليمة
 مصاحبة للدراسـة أى  فه,الوحدات علمية كام أن أساليب التقويم املستخدمة ىف

  .أهنا مستمرة كام أهنا شاملة
 : ًتوضع الوحدة ىف صورة هيكل عام مسبقا −٧

 سواء أكانت تـدور ا,ًحديد اهلياكل العامة للوحدات الدراسية مسبقيقوم اخلرباء بت
 ,تدور فيها الوحداتى حول موضوعات أو مشكالت وذلك بعد حتديد املجاالت الت

 ,وتوزيع الوحدات عىل املراحل والصفوف الدراسية بام يتناسب مع مستو التالميـذ
ام يتـضمن اخلطـوط صورة هيكـل عـ حيث يقوم املتخصصون ببناء مرجع الوحدة ىف

التخطـيط وحتديـد   وعند تنفيـذ الوحـدة يـشرتك التالميـذ مـع املعلمـني ىف,العريضة
تنفيذ هـذه   وكذلك حتديد دور كل تلميذ ىف,خطوات التنفيذ وحتديد األنشطة املناسبة

  .األنشطة
 للهيكـل العـام للوحـدة يقـوم بـه اخلـرباء اً مـسبقاًيتضح مما سبق أن هناك ختطيطـ

يقـوم بـه ى ذلـك ختطـيط مجـاع  ويـىل,إعداد مرجع الوحدة ن ويتمثل ىفواملتخصصو
  .التالميذ واملعلم لرسم خطة التنفيذ

إرشاد التالميذ وتـوجيههم وتـدريبهم  وجتدر اإلشارة إىل أن دور املعلم ينحرص ىف
 وقد يتطلب األمر من ,ومناقشة النتائجى عىل القيام بعمليات التخطيط والعمل اجلامع

  . أو توضيح بعض األفكار,لتدخل لتصحيح بعض املعلوماتاملعلم ا
אאאאאW 

 : هناك العديد من الوحدات الدراسية أمهها ما يىل
  .الوحدات القائمة عىل املادة الدراسية -
  .الوحدات القائمة عىل اخلربة -

  .الوحدات املختلطة -
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  .وفيام يىل عرض هلذه األنواع من الوحدات الدراسية
   Subject Matter Units:  الوحدات القائمة عىل املادة الدراسية −١

 وقد يتبادر إىل ذهـن ,هذا النوع من الوحدات ىف تعد املادة الدراسية املحور الرئيس
البعض أن هذه الوحدات تتفق مع منهج املواد الدراسية املنفصلة من حيث حمور املادة 

ة ظهرت كحلقة من حلقات تطوير مـنهج  ولكن رغم أن الوحدات الدراسي,الدراسية
 أن املادة الدراسية ىف  بينهام يتمثل ىفاً كبرياً إال أن هناك اختالف,املواد الدراسية املنفصلة
حـد ذاهتـا   فاملعلومات ليست غاية ىف,حياة التالميذ مهمة ىفى الوحدات تعالج نواح

 كـام أن الوحـدات ,يفيـة ولكنهـا معلومـات وظ,منهج املواد الدراسية املنفصلة كام ىف
للامدة الدراسية خـالل ممارسـة التالميـذ لألنـشطة ى الدراسية ال تتقيد بالتنظيم املنطق

  . كام أهنا تكامل بني جوانب املواد الدراسية املختلفة,املتنوعة
الوحدات القائمة عىل املادة الدراسية حول حماور رئيـسة تعـد  وتنظم املعلومات ىف

 فهنـاك وحـدة , عديـدةً وتأخذ هذه املحـاور أشـكاال,دراسة الوحدة ليا أساساًمنطلق
 ـ البـرتول ـ الطيـور ـ  القرية:تدور حول موضوع من موضوعات املادة الدراسية مثل

بـد أن تكـون هـذه   ولكـن ال,مـرص الـسياحة ىف ـ الكهربـاء ـ اهلـواء ـ ميـاه الـرشب
 ومتوازنـة , املختلفـة تدور حول موضوعات متثل جوانـب املعرفـة,الوحدات متنوعة

 عـىل الوحـدات ًبحيث ال يطغى الوحدات املشتقة من أحد فروع املعرفة كالعلوم مثال
وقابلة للـربط ا,ً ومتدرجة من الوحدات البسيطة إىل الوحدات األكثر تعقيد,األخر 

بموضوعات أخر.  
مـصدر ى  الـشمس هـ:كام قد تدور الوحدات حول تعميامت أو قواعد عامة مثـل

اعـتامد سـكان املـدن وسـكان  ـ الوقاية خري من العالج ـ قات عىل سطح األرضالطا
  .الكائنات احلية تتأثر بالبيئة وتؤثر فيها ـ الريف عىل بعضهم البعض

 − كيف نحـافظ عـىل الـصحة ? :وقد تدور الوحدات حول بعض املشكالت مثل
 كيـف −ت ?  املواصالتكال كيف نتغلب عىل مش−? ى التلوث البيئ كيف نتحكم ىف

صورة سؤال يعرب عن عنوان الوحـدة   وعادة تصاغ املشكلة ىف,نعالج مشكلة الطاقة ?
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 حيـث تـساعد هـذه ,أسئلة فرعية تشكل هيكـل الوحـدة ويتفرع من السؤال الرئيس
 كـام تـساعد عـىل تنميـة تفكـريهم ,إثارة اهتامم التالميذ بدراسـة الوحـدة الصياغة ىف

  .تمع وربط املدرسة باملجى,العلم
تأثري  ـ الغابات  تأثري اإلنسان ىف:وتدور بعض الوحدات حول املسح أو التتبع مثل

  .احلضارة املرصية القديمة ـ تلوث البيئة البرتول ىف
 واضـعولدراسية يقوم اوجتدر اإلشارة إىل أن الوحدات الدراسية القائمة عىل املادة 

التخطـيط هليكـل   التالميـذ ىف وال يـشرتك, بـصورة كاملـةاًاملناهج بتخطيطهـا مـسبق
  .التخطيط لتنفيذ الوحدة  ولكن يكون اشرتاكهم ىف,الوحدة
 : الوحدات القائمة عىل اخلربة −٢

 ويكـون حمـور ,للوحدات القائمـة عـىل اخلـربة تعد اخلربة الرتبوية املنطلق الرئيس
 اًونظر , بحاجات التالميذ وميوهلم ومشكالهتم وليست املادة الدراسيةاًالوحدة مرتبط

الرتباط الوحدات بحاجات التالميذ ومشكالهتم واخـتالف احلاجـات واملـشكالت 
ومن مرحلة ألخر فإن الوحدات القائمة عىل اخلربة ,من فرد آلخر ومن بيئة ألخر 

 بل يقوم اخلرباء واملتخصصون بوضع اخلطوط العريضة أو ,ً كامالاً إعداداًال تعد مسبق
 ,وم التالميذ حتت إرشاف املعلم بتحديد أهـداف الوحـدة ثم يق,اهليكل العام للوحدة

 ورسـم اخلطـة املناسـبة لتنفيـذ , وأساليب تقويمها,وحتديد األنشطة الالزمة لتنفيذها
 ثم القيام بتنفيـذ الوحـدة ,وضعها اخلرباءى الوحدة مسرتشدين باخلطوط العريضة الت

 وضعها اخلرباء أو تعديل ىفى اسم الوحدة الت  وقد حيتاج األمر إىل تعديل ىف,وتقويمها
  . وذلك نتيجة املناقشات بني املعلم وتالميذه,بعض جوانب هيكل الوحدة

ويكتسب التالميذ من خالل ممارسة اختيار الوحدة والتخطيط هلا والقيام باألنشطة 
 باإلضـافة إىل ,املتنوعة العديد من املهارات واالجتاهـات والقـيم والعـادات الـسليمة

 وتسهم هذه املامرسـات ى, كام ينمو لدهيم القدرة عىل التفكري العلم,املفيدةاملعلومات 
دراسة الوحدات القائمـة عـىل اخلـربات إىل تكامـل   كام تؤد,ربط املدرسة بالبيئة ىف

 كيـف أفهـم : فعند دراسة التالميـذ ملوضـوع مثـل,املعرفة بني جوانب املواد الدراسية
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ومراحـل نمـو  ـ وجية كدراسة أثر الوراثة والبيئـة? فإهنم يتناولون جوانب بيولى نفس
 , وجوانب نفسية متـصلة بفهـم سـلوكهم ومـشكالهتم وميـوهلم وقـدراهتم,اإلنسان

 واجلوانـب ,وجوانب اجتامعية كتأثري األصدقاء والعائلـة والبيئـة عـىل سـلوك الفـرد
 ,الـرب والتقـوالدينية املرتبطة بالقيم الدينية السمحة وأمهية التعاون مع اآلخرين عىل 

 ومن أمثلة الوحـدات ,وبذلك تشتق الوحدة من جماالت دراسية متعددة وتكامل بينها
  .ىغذائى ـ  صحت:القائمة عىل اخلربة

وتتميز الوحدات الدراسية القائمـة عـىل اخلـربة بإتاحـة الفرصـة ملراعـاة الفـروق 
رجة كبرية النطالقهـا  كام يتجاوب معها التالميذ بد,الفردية بني التالميذ بصورة كبرية

 وتسهم هذه الوحدات بدرجة أكرب من الوحـدات القائمـة ,من حاجاهتم ومشكالهتم
  .ربط املدرسة بالبيئة واملجتمع عىل املادة الدراسية ىف

 : الوحدات الدراسية املختلطة −٣

 رغم أن منهج الوحدات الدراسية القائمة عـىل املـادة الدراسـية يعـالج املعرفـة ىف
 ولكن يعاب ,إىل وحدة املعرفة وتكاملها ات أو أفكار مرتابطة مما يؤدصورة موضوع

صورته الكلية ويغفل حاجـات التالميـذ  ىف عىل هذا التنظيم أنه هيتم باألساس املعرىف
 . ومشكالت املجتمع من جهة أخروميوهلم ومشكالهتم من جهة

ربويـة متنوعـة كذلك يقدم منهج الوحدات الدراسية القائمة عىل اخلربة خـربات ت
إىل نمـو  الـرتابط والتكامـل ممـا يـؤدى صورة وحـدات تراعـ  وذلك ىف,للمتعلمني

للمواد  الكاىف عاب عىل هذا التنظيم عدم إتاحة العمق املعرىفُ ولكن ي,شخصية املتعلم
  .الدراسية املختلفة

 ليجمع بـني مزايـا مـنهج ,ونتيجة ملا سبق ظهر منهج الوحدات الدراسية املختلطة
 ,لوحدات القائمة عىل املادة الدراسية ومزايـا مـنهج الوحـدات القائمـة عـىل اخلـربةا

صورة متكاملة واالهتامم بحاجـات التالميـذ  وذلك بغرض االهتامم بتقديم املعرفة ىف
  .نفس الوقت ومشكالهتم ىف
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 : ويتميز منهج الوحدات الدراسية املختلطة كام اتضح فيام سبق بام يىل
شـكلها  نهج الوحـدات الدراسـية املختلطـة حـول املعرفـة ىفتتمركز أهداف م -

  .املتكامل وحاجات التالميذ ومشكالهتم وحاجات املجتمع
املتكامـل  الوحدات املختلطـة بحيـث يراعـى اإلثـراء املعـرىف يتنوع املحتو ىف -

  .وحاجات املتعلمني واملجتمع

يب املـادة الدراسـية ترت ىفى يوفق املنهج عند تنظيم املحتو بني األساس املنطق -
  .اخلاص بحاجات املتعلمني ومشكالهتمى واألساس السيكولوج

للمـواد الدراسـية واملواقـف  نشاط املتعلم بـني املجـال املعـرىف يوازن املنهج ىف -
  .يكتسب منها املتعلم خربات تربوية مفيدةى التطبيقية الت

ات القائمـة عـىل منهج الوحد جيمع هذا املنهج بني طرق التدريس املستخدمة ىف -
  . ومنهج الوحدات القائمة عىل اخلربة,املادة الدراسية

منهج الوحدات املختلطـة التقـويم الـشامل للمـتعلم بجوانبـه املتعـددة ى يراع -
ــة ــة والوجداني ــة واملهاري ــددة ,املعرفي ــويم متع ــستخدم أســاليب تق ــذلك ت  ول

ــ ــ,ليةـبارات التحــصيـكاالخت ـــ وبطاق ــ,ةـات املالحظ ــ,التـ واملقاب ة ـ وكتاب
  .وغريها.. .رـالتقاري

אאאאW 
ضوء مفهوم الوحدات الدراسية واخلصائص املميزة هلا بغض النظـر عـن كـون  ىف

بناء   ىفالرئيسة فإنه يمكن حتديد اخلطوات ,الوحدة وحدة مادة دراسية أو وحدة خربة
  :الوحدات الدراسية فيام يىل

 : هاخصائص التالميذ وتشخيصحتديد  −١

 حيث يتوقـف عليهـا ,وتعد هذه اخلطوة من أهم خطوات بناء الوحدات الدراسية
 وهتـدف إىل التعـرف عـىل حاجـات التالميـذ ,بنـاء الوحـدة مجيع اخلطوات التالية ىف
 وغريهـا مـن ,لـدهيمى  ومستويات النضج والتحصيل الدراسـ,وميوهلم ومشكالهتم

 اً ويلعـب املعلـم دور,وحـدة وبنائهـاتعني املتخصصني عند ختطـيط الى املعلومات الت
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 ألنه اً نظر, وميوهلم ومشكالهتمحاجاهتم وحتديد  خصائص التالميذتشخيص  ىفاًكبري
 كـام يمكـن اإلفـادة مـن ملفـات التالميـذ وعقـد ,شـخص آخـر أقرب إليهم من أ
  .هذا الشأن  وإجراء الدراسات العلمية ىف,اللقاءات معهم

 : اختبار جمال الوحدة −٢

 اختيار موضـوع الوحـدة مـن جمـال معـني بتـشخيص حاجـات التالميـذ ويرتبط
 كام يرتبط بالتعرف عىل قدراهتم واجتاهاهتم حتى يمكـن حتديـد مـستو ,ومشكالهتم
 ويرتبط هذا األمر كذلك بـالتعرف عـىل مـشكالت ,ستتضمنها الوحدةى اخلربات الت
يـستند ى ر األساسـية التـاملـصادى أن التلميذ والبيئة واملجتمع هى  وهذا يعن,املجتمع
  .اختيار موضوع الوحدة إليها ىف
 : حتديد أهداف الوحدة −٣

ضوء اخلطوتني السابقتني حتديد األهداف املراد حتقيقها من تدريس الوحـدة  يتم ىف
 :األهداف عىل اجلوانب املعرفية واملهارية واالنفعالية كام يىل وحتتو
 . الوظيفية التالميذ املعلومات اكساب -
  .السليمةى ب التالميذ عىل طرق التفكري العلمتدري -
  .تنمية االجتاهات املرغوبة لد التالميذ -
  .تنمية املهارات والعادات السليمة عند التالميذ -

 ,األهداف أن تكون شاملة جلميع جوانب التعلم كام اتـضح فـيام سـبق ويشرتط ىف
 وأن تكـون ,خـروأن تكون متوازنة بحيث ال يطغى جانب منهـا عـىل اجلوانـب األ

  الـذ,اختيـار املحتـو املناسـب مصاغة بصورة إجرائية حتى يسهل اإلفادة منها ىف
  .يشتق عادة من جماالت متعددة

وجتدر اإلشارة إىل أنه قد تسفر عملية جتريب الوحـدة عـن إجـراء تعـديالت عـىل 
  .املراحل األوىل من ختطيط الوحدة األهداف املصاغة ىف

 : تعليمية للوحدةاختيار اخلربات ال −٤

 ومـن ,سبق حتديـدهاى ضوء األهداف الت يتم اختيار اخلربات التعليمية للوحدة ىف
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 ,أن يتم اختيار اخلربات بحيث تدور حول مستويات خمتلفـة مـن املحتـو الرضور
 ومنهــا مــا يــرتبط باحلقــائق ,وأبعــاده املختلفــة فمنهــا مــا يــرتبط باملوضــوع الــرئيس

  .تستحق الرتكيز واالهتاممى األفكار الت  تثريمكن أنى والتفاصيل الت
 أن تكـون :ضـوء جمموعـة مـن املعـايري أمههـا اختيار اخلربات التعليمية ىفى وينبغ
 ملـستو اً وأن يكون النشاط املتضمن فيهـا مناسـب, وأن تتميز بالعمق والثراء,متنوعة

  .التالميذ وقدراهتم
 : تنظيم اخلربات التعليمية −٥

تـم ى بـد مـن تنظـيم اخلـربات التـ  فـال, مكملة للخطوة الـسابقةتعد هذه اخلطوة
 ويفضل أن يراعى تنظيم ,اختيارها بأسلوب يسهل عىل املعلم التخطيط لتنفيذ الوحدة

 وبوجـه عـام ,الوحدة التنظيم بصورتيه املنطقية والـسيكولوجية اخلربات التعليمية ىف
  .ربات التعليميةتنظيم اخل يمكن مراعاة املعايري الثالثة التالية ىف

 : االستمرارية  −أ 

 بحيـث تـستند اخلـربة ,الوحـدة مرتابطـة أن تكـون اخلـربات التعليميـة ىفى وتعن
الوحدة   كام متهد اخلربة التعليمية ىف,احلارضة عىل اخلربة املاضية ومتهد للخربة الالحقة

  بحيـث تكـون,إىل حدوث االسـتمرارية مما يؤدىف الصفوف األعىل  خلربات جديدة
  .اخلربات عبارة عن سلسلة مرتابطة احللقات

 : التتابع  −ب 

 ولكـن تتـسع اخلـربات ,ة مبنية عىل اخلربة السابقة هلـاويقصد به أن تكون كل خرب
 ويتمشى ذلك مع نمـو ,وتتعمق كلام انتقلنا من مرحلة تعليمية إىل مرحلة تعليمية أعىل

  .واملستويات املعرفية للمتعلمني مستويات النضج العقىل
 : التكامل  −ج 

 بحيـث تـساعد ,ويشري التكامل إىل عالقة االرتبـاط األفقيـة بـني خـربات املـنهج
 كـام تـساعد عـىل ,التلميذ عىل حتقيق نظرة موحدة منسقة متكاملة ملـضمون اخلـربات

  .تتضمنها الوحدةى توحيد سلوكه فيام يتعلق بالعنارص الت
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 : اختيار األنشطة املصاحبة وتنظيمها −٦

 حيث ير املخططون العالقات العرضية بني , سبق اختيار األنشطةضوء ما يتم ىف
  . وأوجه النشاط املصاحب من ناحية أخر,األهداف واملحتو من ناحية

 اً وهناك أيـض,وجتدر اإلشارة إىل أن هناك أنشطة أساسية يشرتك فيها مجيع التالميذ
 وذلـك ملراعـاة الفـروق ,أنشطة متنوعة خيتار كل تلميذ من بينها ما يتناسب مع ميولـه

 ولكـن جيـب أن تكـون األنـشطة مناسـبة ملـستويات التالميـذ ,الفردية بـني التالميـذ
  .ومتكاملة مع طرق التدريس املرتبطة بمحتو الوحدة

 : وضع إطار عام لطرق التدريس املناسبة للوحدة −٧

ل نقـ  حيـث يعتمـد عليهـا ىف, من عنارص الوحدة مهاماًتعد طريقة التدريس عنرص
 ولـذلك تكـون طريقـة التـدريس ,الوحدة من مستو التخطيط إىل مـستو التنفيـذ

وضـع ى يـستدع  األمـر الـذ, وطبيعة تنظيم الوحدة, لطبيعة املادة الدراسيةاًانعكاس
  . حتى يسهل عىل املعلم تنفيذها,إطار عام لطرق التدريس املناسبة للوحدة

 :اختيار الوسائل التعليمية املناسبة −٨

تيار الوسائل التعليمية ومصادر املتعلم الالزمة لتدريس الوحدة واملناسـبة جيب اخ
 بحيـث تكـون هـذه الوسـائل هادفـة ومتنوعـة ,سـبق حتديـدهاى لتنفيذ األنشطة التـ

 وهنـاك مـن الوسـائل , ويراعى الفروق الفردية بـني التالميـذ,الصعوبة ومتدرجة ىف
 بعـض الوسـائل اخلـروج إىل حتتـاج ولكن قـد ,ومصادر التعلم ما هو متوفر باملدرسة

 كام أن , لزيارة مؤسسة أو مصنع أو هيئة أو لرصد ظاهرة طبيعية معينة,خارج املدرسة
  .هناك من الوسائل ما يقوم التالميذ بإعدادها حتت إرشاف املعلم

 : حتديد أساليب تقويم الوحدة −٩

تقويم الوحدة  يمكن أن تستخدم ىفى بد أن تتضمن الوحدة أساليب التقويم الت ال
الوحـدة والعمـل عـىل  حتى يمكن التعرف عىل جوانب القوة وجوانـب الـضعف ىف

  .تالفيها
وتتعدد أساليب تقـويم الوحـدات الدراسـية مـن اختبـارات حتـصيلية وبطاقـات 
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 ; واملقـابالت واالسـتبانات,مالحظة ومقاييس امليول واالجتاهات والعادات السليمة
دأ شــمولية اخلــربة بجوانبهــا املعرفيــة واملهاريــة  ألخــذ الوحــدات بمبــاًوذلــك نظــر
  .والوجدانية

 برنامج تقويم الوحدة أسس االستمرارية والشمولية والتنـوع ىف وجيب أن تتوفر ىف
 وأن يكون هناك اتساق بني عملية التقـويم وكـل مـن األهـداف ,األساليب كام ذكرنا

  .املوضوعة للوحدة وحمتواها
 : ية وضبطهامراجعة خطة الوحدة الدراس−١٠

وهتدف هذه العملية إىل التأكد من االتساق والتوازن والتامسك بني كافة مكونـات 
 فيجب أن تراجع أشكال النـشاط مـن حيـث ارتباطهـا باألهـداف ,الوحدة الدراسية

مناسبتها ملستويات التالميـذ ,واملحتو ومن حيث تكاملها مع طرق التدريس ومد 
 وينطبـق هـذا األمـر عـىل مجيـع مكونـات ,ها بميـوهلم وارتباط,ووفائها باحتياجاهتم

  .الوحدة الدراسية
صورهتا الكلية عـىل عـدد  ويمكن اللجوء عند مراجعة خطة الوحدة إىل عرضها ىف

 أو جتريبهـا ,جمال ختطيط الوحدات وتدريسها من اخلرباء وعدد من املعلمني األكفاء ىف
  .حدة إىل أفضل صورة ممكنة كل ذلك هبدف الوصول بالو,عىل عدد من التالميذ
אאאWResource Unit  

 عبـارة عـن دليـل ,بد من إعداد مرجع لكـل وحـدة مـن الوحـدات الدراسـية ال
 : حيث يزوده ببيانات كافية عـن الوحـدة مثـل,يسرتشد به املعلم عند تدريس الوحدة

ريس والوسائل التعليمية األهداف واألفكار واملقرتحات اخلاصة باألنشطة وطرق التد
  .وأساليب التقويم

ومرجع الوحدة يساعد املعلم عند تنفيذ الوحدة ويسمح به بقدر كبـري مـن املرونـة 
 كام يساعد املعلـم عـىل النمـو ,نفسه  ويمنحه الثقة ىف,ويمنعه من التخـبط واالرجتـال

 .يامهن
 املادة العلمية وىف ىفويقوم بإعداد مرجع الوحدة جمموعة من اخلرباء واملتخصصني 

  .جمال الوحدات الدراسية جمال املناهج وطرق التدريس وبعض املعلمني األكفاء ىف
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 حيـث يكـون دليـل ,وجتدر اإلشارة إىل أن مرجع الوحدة خيتلف عن دليل املعلـم
 ولكن مرجع الوحدة ,معنيى  ويوجه املعلم لكيفية تدريس كتاب مدرساًاملعلم خمترص

 فيام بعد عىل كافة البيانات اخلاصة بالوحدة واإلجـراءات الواجـب كام سيتضح حيتو
  .عىل املعلم اتباعها لتنفيذ الوحدة

אW 
 : يتضمن مرجع الوحدة العنارص التالية

 : عنوان الوحدة −١

 عـن اً صـادقاً تعبـرياًجيب صياغة عنوان الوحدة صياغة دقيقة بحيث يكـون معـرب
حتى ال حيدث خلط بـني الوحـدة ووحـدات أخـر مـشاهبة قـد  و,حمتويات الوحدة
 .يتضمنها املنهج

 : مقدمة الوحدة −٢
 ومـد ارتباطهـا بحاجـاهتم ,وتتضمن أمهيـة دراسـة الوحـدة بالنـسبة للتالميـذ

ى تـسبقها والتـى  وعالقة هذه الوحدة بالوحدات الدراسية التـ,ومشكالهتم وميوهلم
 ويساعد ذلك املعلم والتالميذ عىل ختطـيط ,اخلربة ملبدأ استمرارية اً وذلك حتقيق,تليها

بنياهتم املعرفيـة بـام   بحيث يربط ما لد التالميذ من رصيد ىفا,ً مناسباًالوحدة ختطيط
  .الوحدة اجلديدة يدرسونه ىف

تتطرق إليها الوحـدة والـصف ى  التالرئيسةكام تتضمن املقدمة بإجياز املوضوعات 
  .يستغرقه دراستها  والزمن الذ,يه الوحدةتقدم ف املناسب الذى الدراس
 : أهداف الوحدة −٣

 ومـن أهـم ,تـسعى الوحـدة إىل حتقيقهـاى يتضمن مرجع الوحـدة األهـداف التـ
  :تعمل الوحدات عىل إنجازها ما يىلى األهداف العامة الت

  .حياهتم إملام التالميذ باملعلومات وكيفية اإلفادة منها ىف -
  .نمية امليول واالجتاهات املرغوبة لد التالميذتكوين العادات السليمة وت -
  .إكساب التالميذ املهارات العملية واالجتامعية واملهارات احلياتية -
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 : وجيب أن تتوافر ىف أهداف الوحدة اخلصائص التالية
 ـ املناسبة ملستو التالميـذ ـ جرائيةاإل ـ سهولة التحقيق ـ التنوع ـ التحديد الدقيق

مراعاة الزمن املخصص  ـ ء قدرات التالميذ وإمكانات املدرسة والبيئةضو الواقعية ىف
  .لدراسة الوحدة

 : جماالت الوحدة −٤
 وينقسم كل جمـال إىل ,يمكن أن ينقسم إىل عدة جماالت لكل وحدة موضوع رئيس

وجـود مـســتويات خمتـــلفة ى  ممـا يعنـ, ثم إىل عـدة أجـزاء,عدة موضوعات فرعية
ـاالت الوحدة ومـشكالهتا لــك حيــدد مـرجع الوحــدة جمـ لذ,ملجاالت الوحـــدة

 ويفـضل ,ســوف تعاجلهـا الوحـدةى ة واألفكار واملوضوعات اجلزئيــة التـالرئيســ
  . أم ثانوية,مرحلة ابتدائية أم إعدادية ـ يصلح له مرجع الوحدة حتديد املســتو الذ

 : أوجه النشاط ىف الوحدة −٥
يمكـن أن ى رتحات متنوعة لألنـشطة التعليميـة التـهيتم مرجع الوحدة بتقديم مق
ضوء قدرات التالميذ وإمكانـات املدرسـة   وذلك ىف,يقوم هبا التالميذ لتنفيذ الوحدة

  . وبام يتناسب مع حاجات التالميذ وميوهلم,والبيئة
 وأن تكـون شـاملة ,وجيب أن تعمل هـذه األنـشطة عـىل حتقيـق أهـداف الوحـدة

 وكـذلك الـزمن املخـصص ,الفروق الفردية بني التالميـذى ومتنوعة ومتوازنة وتراع
  .لدراسة الوحدة

 اآلخـروجتدر اإلشارة إىل أن بعض أوجه النشاط تكون داخـل املدرسـة والـبعض 
 من البيئـة املحليـة أو املختصني بعض األنشطة بمشاركة تسمح كام قد ,يكون خارجها

  .تنفيذها مشاركة بعض أولياء األمور ىف
 : قرتحة لتدريس الوحدةالطرق امل −٦

يمكـن أن تـساعده ى يقدم مرجع الوحدة للمعلم جمموعة من املقرتحات العامة الت
 , للمعلـممالئمـة وهذه املقرتحـات ليـست ,اختيار أنسب الطرق لتدريس الوحدة ىف

 بحيث تعمل الوحدة عىل ,ولكن يسرتشد هبا أثناء التخطيط لتدريس الوحدة وتنفيذها
  .)والوجدانية ـ واملهارية ـ املعرفية(م املتعددة حتقيق جوانب التعل
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 : الوسائل واألدوات الالزمة لتنفيذ الوحدة −٧

يتضمن مرجع الوحدة قوائم بالوسـائل التعليميـة بـام تـشمله مـن أجهـزة ومـواد 
 كام , والالزمة لتنفيذ الوحدة وممارسة التالميذ لألنشطة املتعددة فيها,تعليمية وأدوات

 كـام ,دراسـة الوحـدة يمكن اإلفادة منهـا ىفى ادر البيئة املحلية التيتضمن املرجع مص
يوضح مرجع الوحدة كيفية احلصول عىل هذه الوسائل وأمـاكن وجودهـا والبيانـات 

  .اخلاصة هبذه الوسائل واألدوات
 : املراجع −٨

يمكن أن يرجـع إليهـا كـل مـن املعلـم ى يتضمن مرجع الوحدة قوائم باملراجع الت
يمكـن للتالميـذ ى ث يتضمن قائمة بالكتب واملجـالت والكتيبـات التـ حي,والتلميذ

 ويتــضمن قائمــة بــاملراجع والكتــب ,االطــالع عليهــا وقراءهتــا واملرتبطــة بالوحــدة
والنرشات واملجالت الواجب عـىل املعلـم قراءهتـا وكـذلك البيانـات اخلاصـة هبـذه 

  .املراجع
 : أساليب تقويم الوحدة −٩

 وبعـض ,ت متنوعة بأساليب تقـويم أهـداف الوحـدةيقدم مرجع الوحدة مقرتحا
 حتـى ,وغريهـا.. .النامذج التطبيقية هلذه األساليب كاالختبارات وبطاقات املالحظـة

عملية تقويم   كام يساعد مرجع الوحدة املعلم ىف,يسرتشد هبا املعلم عند تقويم الوحدة
رة ومتالزمة مع  حتى تكون عملية التقويم مستم,كل خطوة من خطوات تنفيذ الوحدة

  .يقوم هبا التالميذى األنشطة الت
אאאאW 

 كـام أن عليـه ,يتضح مما سبق أن منهج الوحدات الدراسية له العديد من املميـزات
  : ويمكن توضيح ذلك فيام يىل,بعض املآخذ

WאאאאW 
 : ميزات أمههاتتميز الوحدة الدراسية بمجموعة من امل

يسمح هلم باملرور باخلربات الرتبويـة  تعتمد الوحدة عىل نشاط التالميذ الذ −١
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 ,حيث يكتسبون من خالهلا املعلومـات واملهـارات والعـادات واالجتاهـات املرغوبـة
 .ىاكتساب الطالب مهارات التعلم الذات ذلك إىل ويؤد

تار كل تلميذ األنشطة  حيث خي,الوحدات الفروق الفردية بني التالميذى تراع −٢
  .تتناسب مع ميوله وقدراتهى الت

 وإزالـة احلـواجز ,تعمل الوحـدة عـىل الـرتابط بـني أجـزاء املـواد الدراسـية −٣
  .كام تقدم معلومات وظيفية للتالميذ, والفواصل بينها

 حيث تقدم احلقـائق واملفـاهيم عنـدما ى,الوحدة التنظيم السيكولوجى تراع −٤
  . إليهايشعر التالميذ باحلاجة

صـورها املتعـددة باملـادة العلميـة والتلميـذ والبيئـة  هتتم الوحدة الدراسية ىف −٥
  .واملجتمع واحلياة

 حيـث تعـالج بعـض ,تعمل الوحـدة عـىل ربـط املدرسـة بالبيئـة واملجتمـع −٦
 كام يقوم التالميذ بتنفيـذ بعـض األنـشطة خـارج ,الوحدات بعض مشكالت املجتمع

  .وغريها.. .ة والندوات واملعارضاملدرسة كالزيارات امليداني
 اكتـساب التالميـذ : تربوية مهمة ومتعددة مثلاًحتقق الوحدة الدراسية أهداف −٧

 واكتـساب التالميـذ ,لـدهيمى  وتنمية القدرة عىل التفكـري العلمـ,للمعلومات املفيدة
  .وغريها.. .للمهارات واالجتاهات والعادات السليمة

 وخاصة عند اسرتشاده بمرجع ,يااملعلم مهننمو  تسهم الوحدات الدراسية ىف −٨
  .الوحدة عند قيامه بتنفيذها

WאאאאW 
رغم املميزات العديدة التى يتمتع هبا منهج الوحدات الدراسية, إال أن عليه بعـض 

 : املآخذ أو العيوب أمهها
 حيث تركز الوحـدة ,عدم مناسبتها لبعض املراحل التعليمية كاملرحلة الثانوية −١

املعلومــات   ولكــن حتتــاج املرحلــة الثانويــة إىل التعمــق ىف,عــىل املعلومــات العامــة
  .ى ألهنا تعد املتعلم ملواصلة التعلم اجلامعاً نظر;والتخصص
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من املعلومات خاصـة وأننـا  عدم إتاحة الفرصة لتزويد التلميذ بالقدر الكاىف −٢
  .عرص االنفجار املعرىف نعيش ىف
 ملا يتطلبـه مـن اً نظر,الدول النامية تنفيذ منهج الوحدات الدراسية ىفصعوبة  −٣

وجتهيزها باألدوات واملعـدات الالزمـة ى مدارس ذات مواصفات معينة كاتساع املبان
 يـساعد عـىل ا خاصـاً كام حيتاج هذا املنهج إىل معلمني معـدين إعـداد,لتنفيذ األنشطة

  .تنفيذ الوحدات الدراسية بطريقة سليمة
אאאאאאאאW 

تعد املرحلة االبتدائية أنسب املراحل التعليمية لتطبيـق مـنهج الوحـدات الدراسـية 
 :  أمهها, منوكذلك املرحلة اإلعدادية أو املتوسطة, وذلك لعدة أسباب

العمـق أو   دون الـدخول ىف,تركز الوحدات الدراسية عىل املعلومات العامـة −١
 ولكن , وكذلك املرحلة اإلعدادية, وهذا يناسب طبيعة املرحلة االبتدائية,التفصيالت

الدراسة حيـث تعـد املـتعلم  املرحلة الثانوية حتتاج إىل مزيد من التعمق والتخصص ىف
  .يركز عىل الدراسات األكاديمية املبنية عىل التخصص الذى للتعليم اجلامع

 حيث يامرس التالميذ األنـشطة ,ة عىل أساس النشاطتقوم الوحدات الدراسي −٢
  وهذا يناسب خصائص نمـو التالميـذ ىف,داخل املدرسة وخارجها عند تنفيذ الوحدة

 ولكن طالب املرحلـة الثانويـة يمكنـه ,املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية وكذلك ىف
د ختتلف عـن تلـك  من التجريد وبطرق قٍدراسة املفاهيم والنظريات عىل مستو عال

  . لذلكتؤهله  املعرىفنموه ألن مستويات اً نظر;املتبعة باملرحلة االبتدائية
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אאאW 
  

أمام العبـارات اخلطـأ ) Ҳ(أمام العبارات الصحيحة, وعالمة ) √(ضع عالمة : ًأوال
 : مع كتابة السبب بعد كل عبارة

 . تعد الوحدة الدراسية طريقة للتدريس −١
  .دور الوحدة الدراسية حول حمور معنيت −٢
  .حتقق الوحدة الدراسية مبدأ تكامل املعرفة −٣
  . بصورة تفصيليةاًخيطط منهج الوحدات الدراسية القائمة عىل اخلربة مسبق −٤
  .الوحدات الدراسية عىل اجلانب املعرىف يقترص التقويم ىف −٥
  .منهج الوحدات الدراسية  ىفيايكون التلميذ إجياب −٦
  . الوحدة الدراسية العالقة بني املدرسة واحلياةتوثق −٧
  .يغفل منهج الوحدات الدراسية الفروق الفردية بني التالميذ −٨
  .تتمركز الوحدة القائمة عىل اخلربة حول املادة الدراسية −٩
  .ظل منهج الوحدات الدراسية  ىفياينمو املعلم مهن−١٠
بيــق مــنهج الوحــدات تعــد املرحلــة الثانويــة أنــسب املراحــل التعليميــة لتط−١١

  .الدراسية
  .منهج الوحدات الدراسية مبادئ اخلربة املربيةى يراع−١٢
وحاجـات  يركز مـنهج الوحـدات الدراسـية املختلطـة عـىل اإلثـراء املعـرىف−١٣
  .التالميذ
  .يبدأ بناء الوحدات الدراسية بتحديد اخلربات التعليمية−١٤
  .مرجع الوحدة مرادف لدليل املعلم−١٥
  . استخدام الوسائل التعليمية املوجودة باملدرسةتقترص الوحدة عىل−١٦
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فيام يىل جمموعة من األسـئلة يـىل كـل سـؤال أربـع إجابـات, اخـرت اإلجابـة : ياثان
 : أمامها) √(الصحيحة بوضع عالمة 

 :  للوحدات الدراسيةياًأول من قدم نموذجا تطبيق −١
  . موريسون−ب          . روسو−أ

  . جون ديو−د          . فرويل−جـ
 : خيطط اهليكل العام للوحدة الدراسية −٢
  .ى أثناء العام الدراس−ب      .ى قبل بداية العام الدراس−أ

  . جـ,ب  ما ذكر ىف−د      .ىهناية العام الدراس  ىف−جـ
بدأ التفكري ىف تنظيم منهج الوحدات الدراسـية باملدرسـة االبتدائيـة ىف مـرص  −٣
 : عام
  .م١٩٥٣ −ب          .م١٩٥٢ −أ

  .م١٩٦٠ −د        .م١٩٥٥ −جـ
 : يعتمد التقويم ىف منهج الوحدات الدراسية عىل اجلانب −٤
  . املهار−ب          . املعرىف−أ

  . مجيع ما سبق−د        .ى الوجدان−جـ
 :  ىف منهج الوحدات الدراسية القائمة عىل اخلربةاملحور الرئيس −٥
  . التعميامت−ب        . املوضوعات−أ

  .ع املسح والتتب−د      . حاجات التالميذ−جـ
 : أ الوحدات الدراسية التالية هيتم باإلثراء املعرىف وحاجات التالميذ −٦
 . الوحدات الدراسية املختلطة−ب         .    الوحدات القائمة عىل املادة الدراسية−أ

  . مجيع ما سبق صحيح−د               . الوحدات القائمة عىل اخلربة−جـ
 :  للمرحلةةمالءميعد منهج الوحدات الدراسية أكثر  −٧
  . اإلعدادية−ب          . االبتدائية−أ

  . اجلامعية−د         . الثانوية−جـ
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 أجب عن األسئلة اآلتية: ًثالثا
  :ما املقصود باملفاهيم التالية −١

  . مرجع الوحدة−ب    . منهج الوحدات الدراسية−أ
  . الوحدات الدراسية املختلطة−جـ
  .سيةناقش باختصار أهم خصائص منهج الوحدات الدرا −٢
 جيمع منهج الوحدات الدراسية املختلطة بني مزايا كل من منهج الوحـدات " −٣

  .ناقش هذه العبارة ."القائمة عىل املادة الدراسية ومنهج الوحدات القائمة عىل اخلربة 

  مالءمة املرحلة االبتدائية لتطبيق منهج الوحدات الدراسية ? :بم تفرس −٤
 ة ? ما أهم خطوات بناء الوحدات الدراسي −٥

  .اكتب بإجياز عن أهم عنارص مرجع الوحدة الدراسية −٦

  . ناقش هذه العبارة" توجه إىل منهج الوحدات الدراسية بعض االنتقادات " −٧

  ?ما أهم مميزات منهج الوحدات الدراسية −٨

 مدارسنا من منهج الوحدات الدراسية ?  ما موقع املناهج الدراسية ىف −٩
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Wאא 
The Core Curriculum 

 

 .مفهوم املنهج املحور •
 :مكونات املنهج املحور •
 .العام الربنامج الرتبو -
 .اخلاص الربنامج الرتبو -
 .خصائص املنهج املحور •
 :نقد املنهج املحور •
  .مميزات املنهج املحور -
  .مآخذ عىل املنهج املحور -
 .أسئلة التقويم الذاتى •
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يـر أن املدرسـة  الـذى التقـدم  للفكـر الرتبـواًانعكاسـ ظهر املنهج املحور

 ومطالبـة ,الثانوية مطالبة بإعداد أجيال قادرة عىل مواجهـة مـشكالت احليـاة اليوميـة
 هذا باإلضافة إىل دورها إلعداد الطـالب ,احلياة  ىفيا مهناًبإعداد كل فرد ليامرس دور

  .اجلامعةللدراسة ب
للتغلب عىل عيوب منهج املواد الدراسية املنفصلة ومنهج   كام ظهر املنهج املحور

 فإذا كان حمور منهج املواد الدراسية املنفصلة هو املعرفة املجردة وحمور النشاط ,النشاط
اختـذ مـن حاجـات التالميـذ  الـذ  فقـد جـاء املـنهج املحـور,هو ميول التالميـذ

بتقديم   حيث هيتم املنهج املحور, لهاًاملجتمع ومشكالته حمورومشكالهتم وحاجات 
ى بالربنـامج َّسمُقدر مشرتك من الدراسة العامة جلميع التالميذ وذلك عن طريق مـا يـ

 بمعنى أن الربنامج العام يمد املتعلمني بقـدر مـشرتك مـن ,العام أو الربنامج املحور
 ً فاعالايصبح مواطنًى  إليها كل متعلم لك حيتاجالتىاملعلومات واملهارات واالجتاهات 

باإلضافة إىل ذلك بتقديم برنـامج خـاص يتمـشى   كام هيتم املنهج املحور,جمتمعه ىف
 بمعنى أن الربنامج اخلاص يقدم جمموعة ,مع مبدأ مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني

منها ما يناسـب قدراتـه  بحيث خيتار كل تلميذ ,من اخلربات الرتبوية املتنوعة للتالميذ
 وبذلك يعنى هذا الربنامج اخلـاص بإعـداد كـل فـرد ,وميوله املهنية واحلرفية اخلاصة

  .حياة املجتمع ليامرس مهنة معينة حيتاج إليها وتؤهله للمشاركة ىف
 يفضل أن نبدأ بالتعرف عىل كلمـة املحـور ىف وللدخول إىل مفهوم املنهج املحور

 مـن الـرئيسء أو اجلزء ىيدور حوهلا الشى النقطة التى  تعنياو فكلمة املحور لغ,اللغة
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  وعىل ذلك يكون املنهج املحور,ترتبط به وتدور حوله بقية األجزاء املوضوع والذ
  وبذلك يمكن تعريف املـنهج املحـور,يدور حول حمور من املحاور هو املنهج الذ

ومتكامـل مـن اخلـربات الرتبويـة يزود املتعلمني بقـدر مـشرتك  بأنه ذلك املنهج الذ
 نفس الوقت عىل اجلانب التخصـىص  ويشتمل ىف,ملواجهة متطلبات احلياة ومشكالهتا

متكنـه منـه قدراتـه واسـتعداداته ى حيقق أقىص درجات النمو التى الالزم لكل فرد لك
  .وميوله اخلاصة

 هــو حاجــات التالميــذ املــنهج املحــور يتــضح ممــا ســبق أن حمــور الدراســة ىف
 إىل أن اً وذلك استناد,م بقصد إعدادهم للمواطنة ومسئوليات احلياةهتومشكالت حيا
يعيشها التالميـذ ى يرتبط بمطالب احلياة االجتامعية التى  شق اجتامع:احلاجة هلا شقني

  .يرتبط بالتلميذ مبارشة  وشق شخىص,ومشكالهتم
يكيـة عنـدما قامـت الواليـات املتحـدة األمر ىف ولقد نشأت فكرة املنهج املحور
حتـى   أ, سـنواتى واستمرت ملـدة ثامنـم١٩٣٣رابطة الرتبية التقدمية بدراسة عام 

 بغرض تغيري وظيفة املدرسة الثانوية من الرتكيز عىل حتصيل املواد األكاديمية ,م١٩٤١
إلعــداد الطــالب للدراســة باجلامعــة إىل االهــتامم بمــشكالت التالميــذ وحاجــاهتم 

تساعدهم عىل النمو الشامل وإعدادهم للمواطنـة ى م واملهارات التوتزويدهم باملفاهي
ضـوء قـدرات   وذلـك ىف,ها اجلامعة إلي مع مراعاة تأهيلهم ملامرسة مهن حتتاج,واحلياة

 , هذا باإلضافة إىل مراعاة إعـداد التالميـذ للدراسـة باجلامعـة.التالميذ واستعداداهتم
اخلمـسينيات وأوائـل الـستينيات  ىفعـىل نطـاق واسـع  ولقد طبـق املـنهج املحـور

  .بالواليات املتحدة
 حيـث يركـز عـىل حاجـات ,بـذلك عـن مـنهج النـشاط وخيتلف املنهج املحور

 كـام أن , ولكن منهج النشاط يركـز عـىل ميـول التالميـذ,التالميذ ومشكالت حياهتم
يطـه  ولكن مـنهج النـشاط يـرتك للتالميـذ واملعلـم لتخطا,ًيعد مسبق املنهج املحور

  .بأنفسهم
אאW 

 يتـضمن الربنـامج الرتبـو أن املنهج املحـور يتضح من مفهوم املنهج املحور
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 والعالقة بينهام عالقة ارتباط وثيقة كام سيتـضح فـيام ,اخلاص العام والربنامج الرتبو
  :يىل
 : الربنامج الرتبو العام  −أ 

يمد هذا الربنامج التالميذ بقدر مشرتك من  و, الربنامج املحوراًويطلق عليه أيض
 .جمتمعه اخلربات الرتبوية بقصد إعدادهم ملواجهة مشكالت احلياة ىف

العـام تـدور مقرراهتـا حـول ثقافـة املجتمـع  هذا الربنـامج الرتبـو والدراسة ىف
 كام هيتم هـذا اجلانـب ,هذا املجتمع  واخلربات الالزمة لكل فرد للحياة ىف,ومشكالته

العـام  ذلك أن الربنـامج الرتبـو  وىف,م باحلاجات واملشكالت املشرتكة للتالميذالعا
 .الرتبية العامة الالزمة للمواطنةيقدم جلميع التالميذ بقصد 
ترتبط بـه   الذالرئيسالعام املحور  أو الربنامج الرتبو ويمثل الربنامج املحور
  .املحاور الفرعية اخلاصة

اور الربنامج الرتبو العام أو الدراسات املشرتكة للتالميذ وتوجد أنامط متعددة ملح
 : أمهها
 : حمور قائم عىل املواد الدراسية العامة −١

ويتكون هذا املحور من مواد دراسية عامة مقررة عىل مجيع التالميـذ بقـصد إشـباع 
 والدراسـات , والرياضـيات, والعلـوم, اللغـة:احلاجات العامة لدهيم مثـل مقـررات

 وال ختتلف هذه املواد عـن , ويقوم بتدريسها معلمون متخصصون,لخإ.. .يةاالجتامع
  .منهج املواد الدراسية املنفصلة ما هو متبع ىف

 : حمور قائم عىل املواد الدراسية املرتابطة −٢
ويقدم هذا املحور عىل أساس تزويد التالميذ باملعلومات العامة مـن خـالل الـربط 

مـنهج املـواد   وقد سبق احلديث عن ذلك ىف,وضوعاتبعض امل بني مادتني أو أكثر ىف
  .الدراسية املرتابطة

 : حمور قائم عىل املواد الدراسية املندجمة −٣

 ويقوم هذا املحور عىل التكامل والدمج بني مادتني أو أكثر مـن املـواد الدراسـية ىف



 
 

 − ٣٠٠−

لتـاريخ جمال واحد بحيث تذوب النواتج بني هذه املواد املندجمة مثل دمج اجلغرافيـا وا
مـنهج املـواد   وقد سبق احلـديث عـن ذلـك ىف,لخإ.. .أو الفيزياء والكيمياء واألحياء

  .الدراسية املندجمة
 : حمور قائم عىل املوضوعات املتكاملة −٤

ويبنى هذا املحور عىل موضوع من املوضوعات بحيث يدرس التالميذ املعلومـات 
 ,لـخإ.. .اهلـواء ـ وضـوع املـاءاملرتبطة به من مجيع املجاالت بـصورة متكاملـة مثـل م

فموضوع املـاء تنـسج حولـه املعلومـات مـن جمـاالت الفيزيـاء والكيميـاء واألحيـاء 
  .وغريها.. .واجلغرافيا واجليولوجيا

 : حمور قائم عىل األنشطة املوجهة خلدمة البيئة −٥
 وذلـك ,ويقوم هذا املحور عىل أساس ممارسة التالميذ ألنشطة موجهة خلدمة البيئة

 ويتم التخطيط هلذه األنشطة بالتعاون بني املعلم والتالميـذ ,ضوء حاجات التالميذ ىف
 ويشبه هذا املحور إىل حد كبري منهج , مرشوع لتشجري الشوارع املحيطة باملدرسة:مثل

  .النشاط
 : حمور قائم عىل املشكالت االجتامعية −٦

يع ـة جلمــة املهمــالت االجتامعيــض املـشكـول بعــور حــذا املحــدور هــوي
 ومـن ,ة وتكاملهـاـ ويعتمد التدريس فيه عىل مبدأ وحدة املعرفـ,ذ وللمجتمعـالتالمي

 مـن التعلـيم اً مـشرتكاًيمكن أن تـوفر دراسـتها قـدرى أمثلة املشكالت االجتامعية الت
مـشكلة  ـ مـشكلة املواصـالت ـ جلميع التالميذ مـشكلة نقـص مـوارد امليـاه العذبـة

  .السكان

 :  جماالت احلياةحمور قائم عىل −٧

 ممـا ,يعـيش فيـه التالميـذ املجتمع الذ ويدور هذا املحور حول جماالت احلياة ىف
اإلنتـاج  ـ  املواطنة: ومن أمثلة هذه املجاالت,حيقق وظيفية املعرفة ووحدهتا وتكاملها

  .وهكذا.. .املحافظة عىل الصحةى ـ الصناع
 .  ومشكالتهحمور حاجات التالميذ ومشكالهتم ىف ضوء املجتمع −٨
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 : الربنامج الرتبو اخلاص −ب 

اخلاص تقديم جمموعة مـن اخلـربات الرتبويـة للتالميـذ  يتضمن الربنامج الرتبو
 بحيـث خيتـار كـل تلميـذ مـا ,وذلك وفق قدراهتم وميوهلم املهنية واحلرفيـة اخلاصـة

 ,ى وبذلك يعنى هذا الربنامج اخلاص باجلانب املهن, وذلك حتت إرشاف املعلم,يناسبه
ى  وبذلك يراعـ,حياة املجتمع إعداد كل فرد ليامرس مهنة معينة تؤهله لإلسهام ىف أ

 حيث يمر التالميذ بخربات تربويـة ,هذا الربنامج اخلاص الفروق الفردية بني التالميذ
  .متنوعة هتتم بحاجاهتم اخلاصة وقدراهتم

  :ويتضمن الربنامج اخلاص جمموعة من املحاور الفرعية أمهها
 , اإلليكرتونيـات, كهربـاء الـسيارات, مثل ميكانيكا الـسيارات:سات مهنيةدرا -

  .)م( ويرمز هلا بالرمز , التهوية والتربيد,التوصيالت الكهربية
 , املجال اخلـزىف, املوسيقى, مثل الرسم والتصوير:االهتاممات اخلاصة دراسة ىف -

  .)هـ(_ ويرمز هلا بالرمز , التطريز,الفن
 اإلعـداد ملامرسـة األعـامل , إدارة األعـامل, مثـل القـانون:هنـةدراسة لإلعداد مل -

  .)ع( ويرمز هلا بالرمز ,الطبية
.. . مثل املـواد الدراسـية كالفيزيـاء والرياضـيات واالجـتامع:دراسات أكاديمية -

  .)ك( ويرمز هلا بالرمز ,لخإ
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لربنـامج العـام وا وجتدر اإلشارة إىل أنه توجد عالقة وثيقة بني الربنـامج الرتبـو
دراسته للربنامج العام يكتسب الكثـري مـن األساسـيات   فالتلميذ ىف,اخلاص الرتبو
أحـد فـروع  خيتار التخصص ىف  فالتلميذ الذ,دراسة اجلانب اخلاص تساعده ىفى الت

ال ) علـم وظـائف األعـضاء(اجلانب اخلاص كدراسة الفسيولوجيا  العلوم املتقدمة ىف
 ويوضـح ,وهكذا.. .اجلانب العام ة أساسيات العلوم ىفيتمكن من ذلك إال بعد دراس

  .العالقة بني مكونات املنهج املحور التاىلشكل ال
 
 

 الربنامج 
 
 

 اخلاص
 
 
 

 لعالقة بني مكونات املنهج املحوررسم ختطيطى يوضح ا): ١٤(شكل 
يعالج مـشكالت املجتمـع  العام الذ ويراعى توزيع الوقت بني الربنامج الرتبو

  وبـني الربنـامج الرتبـو,واملشكالت املشرتكة بني التالميذ ويشبع حاجـاهتم العامـة
 وذلك وفق ,يعالج فيه كل تلميذ مشكلته اخلاصة ويشبع حاجته اخلاصة اخلاص الذ

  .قدراته واستعداداته
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 ومكوناتـه أنـه يتميـز بمجموعـة مـن يتضح من خـالل مفهـوم املـنهج املحـور
  :اخلصائص أمهها

المحوريالبرنامج 

التعليم المشترك أو 
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ــذ ومــشكالهتم ىف ضــ −١ ات املجتمــع ـوء حاجـــيركــز عــىل حاجــات التالمي
  :التهـومشك

عىل أساس حتديد حاجات التالميـذ ومـشكالهتم املـشرتكة  يعتمد املنهج املحور
 وذلك بقصد حتديد املحاور العامـة واملحـاور ,واخلاصة وحاجات املجتمع ومشكالته

تعد التالميذ للمواطنة واحلياة وتؤهلهم ملامرسـة مهنـة ى الفرعية وجماالت الدراسة الت
 بشخــصيات اً ألن احلاجــات واملــشكالت أكثــر التــصاقاً نظــر,هــا املجتمــع إليحيتــاج

  .املتعلمني وجوانب نموهم
 :   ًيوفر قدرا من اخلربات املشرتكة جلميع املتعلمني −٢

ىل قدر مشرتك مـن الفرصة جلميع التالميذ للحصول ع يتيح تنظيم املنهج املحور
 , بقصد إعدادهم للمواطنـة ومـسئوليات احليـاة,املجاالت األساسية الثقافة العامة ىف

ها طـالب  إليحيتاجى هذا املنهج بعموميات الثقافة الت ىف حيث هيتم الربنامج املحور
.. . أساسيات اللغة والعلوم والرياضيات والدراسات االجتامعية:املرحلة الثانوية مثل

  .اوغريه
 :  يزيل احلواجز الفاصلة بني املجاالت الدراسية ويعمل عىل تكامل املعرفة −٣

يـصاغ عـادة وفـق حاجـات التالميـذ  املنهج املحـور  ألن الربنامج العام ىفاًنظر
صورة وحدات قائمة عىل هـذه احلاجـات   حيث ينظم املنهج ىف,ومشكالهتم املشرتكة
 فتقـديم ,زالة احلواجز بني املـواد الدراسـية فإنه يتيح الفرصة إل,واملشكالت املشرتكة

صـورة مـشكلة حتتـاج دراسـتها إىل معلومـات مـن جمـاالت  املوضوعات للتالميذ ىف
 فعند دراسة مشكلة املواصالت عىل سبيل املثال فإن التالميذ حيتاجون ,دراسية متعددة

لتـاريخ إىل معلومات من مواد دراسـية متعـددة لدراسـة هـذه املـشكلة كاجلغرافيـا وا
 وذلـك للتعـرف عـىل جـذور املـشكلة ,والعلوم واالقتصاد واالجتامع وعلـم الـنفس

  .عالجها يمكن أن تسهم ىفى وأسباهبا والعوامل الت
ــامج اخلــاص ــال إىل الربن ــد االنتق ــه عن ــررات   أ,وجتــدر اإلشــارة إىل أن إىل املق

ى لتخصـصية التـ لطبيعـة هـذه املقـررات ااًنظرى التخصصية فإنه تبقى احلواجز كام ه
  .وضعت إلعداد الطالب ملواصلة الدراسة اجلامعية
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 :   يعمل املنهج املحور عىل تطوير الدراسة باملرحلة الثانوية −٤
 من تركيز املدرسـة ً بدال,تطوير الدراسة باملدرسة الثانوية ىف يسهم املنهج املحور

 أصـبحت ,معية فقـطالثانوية عىل تدريس مقررات أكاديمية تعد الطالب للدراسة اجلا
العـام  تقـدم للطـالب الربنـامج الرتبـو ظـل املـنهج املحـور املدرسة الثانويـة ىف

يامرس كل ى  ولك,والربنامج اخلاص بقصد إعدادهم ملواجهة مشكالت احلياة اليومية
  . باإلضافة إىل إعداد الطالب للدراسة باجلامعة,احلياة  ىفيا مهناًفرد منهم دور

 :   نهج املحور إىل التعاون والتخطيط املشرتكحيتاج تنفيذ امل −٥
صـورة مـرشوعات أو مـشكالت أو  يكـون ىف الـذ  لطبيعة املنهج املحوراًنظر

إىل وحدات دراسية فإن ختطيط مثل هذه املـرشوعات أو املـشكالت لدراسـتها حيتـاج 
  .اًبعض مشرتك بني املعلم والتالميذ وبني التالميذ بعضهم ى تعاونٍعمل

ختطيط املرشوعات أو املشكالت  حيتاج املعلم إىل التعاون مع زمالئه املعلمني ىفكام 
تطلب معلمني من ختصصات متعددة حتى يـتم تن هذه املرشوعات إ حيث ,لدراستها

  .تنفيذ املرشوع بام يتضمنه من معلومات ومهارات متنوعة
وقــدراهتم الربنــامج اخلــاص حــسب ميــوهلم املهنيــة  كــام أن توزيــع التالميــذ ىف
 وذلك للتشاور , إىل تعاون املعلمني مع بعضهم البعضاًوحاجاهتم اخلاصة حيتاج أيض

 .يهه إىل الدراسة املهنية الصحيحةحول إمكانات كل تلميذ حتى يتم توج
 .مرحلة التخطيط مراحل التنفيذ والتقويم كام تعاونوا ىف كذلك يتعاون اجلميع ىف

 : ًيعد حمتو املنهج املحور مسبقا −٦
ضـوء   وذلـك ىف,عىل حاجات التالميذ ومـشكالهتم  العتامد املنهج املحوراًنظر

 فإنه جتر بعض الدراسات العلميـة لتحديـد حاجـات ,حاجات املجتمع ومشكالته
ضـوء نتـائج   وىف, وكذلك حاجات املجتمع ومشكالته,التالميذ ومشكالهتم احلياتية

ى هج بوضـع اخلـربات واألنـشطة التـجمال املنـا هذه الدراسات يقوم املتخصصون ىف
 .اًمسبق يعد حمتو املنهج املحور  وبالتاىل,تشبع هذه احلاجات

٧− عىل التوجيه واإلرشاد الرتبو يعتمد املنهج املحور : 

تقوم عىل أساس حاجـات التالميـذ  املنهج املحور  اخلربات التعليمية ىفإنحيث 
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جمـال  بمجهود غـريه مـن املتخصـصني ىف فإن املعلم حيتاج إىل االستعانة ,ومشكالهتم
 ,التوجيه واإلرشاد لتحديد حاجات التالميذ ومشكالهتم وميوهلم وقـدراهتم اخلاصـة

مجيـع  ىف اخلـرباء عنـد التخطـيط لتنفيـذ املـنهج املحـور كام قد حيتاج املعلم إىل رأ
 .املراحل
 : حيتاج تنفيذ املنهج املحور إىل تنظيم خاص لليوم الدراسى  −٨

عـام وبرنـامج خـاص  بام يتضمنه من برنامج حمور طبيعة املنهج املحور تقتىض
حيتـاج  العام أو الربنامج املحـور  فالربنامج الرتبوى,إىل إعادة تنظيم لليوم الدراس
عـىل مـرشوعات أو   حيـث حيتـوى, من اليـوم الدراسـياتنفيذه إىل وقت طويل نسب

 لـذا فـإن اليـوم ,لتنفيـذها دون انقطـاع ً طـويالاًوحدات دراسية واسعة تتطلب وقتـ
 ٣ ـ ٢عـىل فـرتات زمنيـة طويلـة تـرتاوح مـن  جيب أن ينظم بحيث حيتـوى الدراس
  .ساعات
دراسة الربنامج العام ليـصل إىل  املرحلة اإلعدادية أو املتوسطة يمتد الوقت ىفى فف

  التلميـذ ىف كلـام تقـدميا ولكن تقل هذه الفـرتة تـدرجيى,أكثر من نصف اليوم الدراس
  .هناية املرحلة الثانوية الدراسة حتى يصل إىل ربع الوقت ىف

الربنامج اخلاص حيث حيتاج لدراسـته إىل مـا يقـارب ربـع  ولكن خيتلف األمر ىف
 حتى يـصل إىل أكثـر مـن يابداية املرحلة اإلعدادية وتزداد هذه الفرتة تدرجي الوقت ىف

  .املرحلة الثانوية نصف الوقت ىف
 :   خدم طريقة حل املشكالت ىف تنفيذ الربنامج العام من املنهج املحورتست −٩

 ولكنـه يـرتك هلـم ,بتلقـني املعلومـات للتالميـذ املنهج املحـور ال يقوم املعلم ىف
 ووضع الفـروض وحتديـد اخلطـوات ,الفرصة للشعور باملشكالت احلياتية وحتديدها

 ممـا ,التوصـل إىل نتـائج ذات قيمـة  وبالتاىل,الالزمة للتأكد من سالمة تلك الفروض
  .لد التالميذى تنمية قدرات التفكري العلم يسهم ىف
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 كام أن عليه بعـض ,له العديد من املميزات يتضــح مما ســبق أن املنهـج املحـور
  :املآخذ ويمكن توضيح ذلك فيام يىل
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 : ج املحور بمجموعة من املميزات أمههايتميز املنه
 حيـث خيتـار ,يعمل عىل إزالة احلواجز الفاصلة بني املواد الدراسـية املختلفـة −١

التالميذ املعلومات من جماالت متعددة بام يتناسب مع الوحدات واملواقف واألنـشطة 
  .إىل وحدة املعرفة وتكاملها  مما يؤد,يامرسوهناى الت

 حيث يتيح الفرصة لكـل ,الفروق الفردية بني التالميذ راملنهج املحوى يراع −٢
الربنامج اخلاص من  تناسب قدراته واستعداداته وذلك ىفى تلميذ الختيار اخلربات الت

  .املنهج
 ألنـه يعتمـد عـىل ;الدافعية نحو الـتعلم لـد التالميـذ يوفر املنهج املحور −٣

 مما يربط املدرسـة ,يعيشون فيهاى مشكالهتم وحاجاهتم ومطالب احلياة االجتامعية الت
  . باستمراريا مما جيعل التلميذ إجياب,باحلياة
صـورة   حيـث يـنظم املـنهج ىف,بطريقة حل املـشكالت هيتم املنهج املحور −٤

يـامرس   وبالتـاىل,التخطيط حللهـا مشكالت حياتية يتعاون كل من املعلم والتلميذ ىف
 وفـرض الفـروض وحتديـد ,مـات عنهـاالتالميذ عمليات حتديد املشكلة ومجـع معلو

 كام ,لد التالميذى إىل تنمية مهارات التفكري العلم  مما يؤد,اخلطوات الالزمة حللها
  .ىيشجع أفراد املجموعة من الطالب عىل العمل التعاون

 ألنـه ال يقـرص اً نظـر;بتنويع مصادر اخلربة التعليميـة يسمح املنهج املحور −٥
 بـل يـسمح بـاخلروج إىل البيئـة املحيطـة ى,ف املدرسـداخـل الـصى النشاط التعليم

  .وغريها.. .باملدرسة لزيارة املكتبات واملصانع واملعارض واملتاحف وإجراء املقابالت
 حيـث أصـبحت املدرسـة ,الدراسة باملدرسـة الثانويـة يطور املنهج املحور −٦

ة وبـني إعـدادهم الثانوية هتدف إىل اجلمع بني إعداد الطالب ملواصلة الدراسة اجلامعي
الربنامج العـام والربنـامج اخلـاص  يمرون هبا ىفى ً وذلك بناء عىل اخلربات الت,للحياة

  .من املنهج
الربنـامج العـام ى  حيـث يعنـ,بجميـع عنـارص الثقافـة هيتم املنهج املحور −٧
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 ,حتفـظ للمجتمـع اسـتقراره ومتاسـكهى التـ , بعموميات الثقافـة)الربنامج املحور(
 كـام يعنـى ,دراسـتها يشرتك مجيع التالميـذ ىفى خلربات الرتبوية العامة التا وتتمثل ىف

ى اخلـربات واملهـارات اخلاصـة التـ  وتتمثل ىف,الربنامج اخلاص بخصوصيات الثقافة
  .تناسب قدرات كل تلميذ واستعداداته

عـىل اكتـساب التالميـذ للكثـري مـن  املنهج املحور تساعد طبيعة العمل ىف −٨
وحتمـل املـسئولية ى تامعية كالتعاون والتخطيط املشرتك والعمل اجلامعـاملهارات االج

 كـام يتـيح الفرصـة لتكـوين عالقـات , والتمسك بقيم احلريـة,واحرتام آراء اآلخرين
  .إنسانية بني التالميذ قائمة عىل االحرتام املتبادل

 وذلـك عـن طريـق ,الفرصـة لـربط املدرسـة بـاملجتمع يتيح املنهج املحور −٩
تلبيـة  تـسهم املدرسـة ىف  وبالتـاىل,الربنـامج العـام  املـشكالت االجتامعيـة ىفدراسـة

  .حاجات املجتمع وحل مشكالته
WאאW 

رغم املميزات العديدة التى يتمتع هبا املنهج املحور, إال أنه توجـد بعـض املآخـذ 
 : هم هذه املآخذ ما يىلعليه, والتى تعد صعوبات ىف تطبيق هذا املنهج, وأ

إىل جهود علمية متواصـلة لتحديـد جمـاالت الدراسـة  حيتاج املنهج املحور −١
 كام حيتاج إىل درجة عالية من التخطـيط والتنـسيق مـن ,وتوزيعها عىل الفرق الدراسية

  .قبل املعلمني
إىل إجـراء املزيـد مـن البحـوث والدراسـات العلميـة  حيتاج املنهج املحور −٢

 حتـى , وكذلك حاجات املجتمـع ومـشكالته,جات التالميذ ومشكالهتملتحديد حا
  .يتسنى اختيار اخلربات املناسبة للتالميذ

 لطـول الفـرتة اًنظـر ظل املنهج املحـور يصعب إعداد اجلداول الدراسية ىف −٣
  .العام حيتاج إليها الربنامج الرتبوى الزمنية الت

  يتـسم بـالتعمق ىفا خاصاًإعدادمعلمني معدين  يتطلب تنفيذ املنهج املحور −٤
  .العلوم العامة واملتخصصة والقدرة عىل توجيه نشاط التالميذ وتقويم أعامهلم
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 ألنـه حيتـاج إىل ;املدارس بـصورهتا احلاليـة ىف يصعب تطبيق املنهج املحور −٥
مدرسية هبا أماكن واسعة وجتهيزات وخمتربات تسمح للتالميذ بالقيام باألنـشطة  ٍمبان
 كام حيتاج ,إىل فصول ذات أعداد قليلة من التالميذ  كام حيتاج املنهج املحور,لفةاملخت

  . وهذا غري متوفر باملدارس احلالية,من املرشدين الرتبوينيى إىل جهاز فن
 تطبيـق املـنهج صـعوبةوجتدر اإلشـارة إىل أن الـصعوبات سـالفة الـذكر أدت إىل 

 ولكـن يمكـن ,الكثري من البيئات التعليميـة  وىف,مدارسنا بالبالد العربية ىف املحور
املـرحلتني اإلعداديـة والثانويـة إذا تـم التغلـب عـىل  ىفى تطبيق هذا التنظـيم املنهجـ

  .الصعوبات السابقة
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أمام العبـارة اخلطـأ, مـع ) x(أمام العبارة الصحيحة, وعالمة ) √(ضع عالمة : ًأوال
 : ل عبارةكتابة السبب بعد ك

  .لتطوير الدراسة باملدرسة الثانوية ظهر املنهج املحور −١
  .ضوء ميول التالميذ ىف يبنى املنهج املحور −٢

  .اًمسبق خيطط املنهج املحور −٣
  .املنهج املحور  ىفيايكون التلميذ سلب −٤

  .الفروق الفردية بني التالميذ الربنامج املحورى يراع −٥

  .لكل فردى ص إىل اإلعداد املهناخلا هيدف الربنامج الرتبو −٦

املـنهج  العام والربنامج اخلـاص ىف توجد عالقة ارتباط بني الربنامج الرتبو −٧
  .املحور

  .بعموميات الثقافة هيتم الربنامج املحور −٨

  .تطبيق املنهج املحور ىف احلاىلى يصلح تنظيم اليوم الدراس −٩

  .نهج املحورتعد املرحلة االبتدائية أنسب املراحل لتطبيق امل−١٠

  .عمليات التوجيه واإلرشاد الرتبو يتطلب املنهج املحور−١١

  .التدريس عىل طريقة اإللقاء ىف يعتمد املنهج املحور−١٢

  .املدارس احلالية ىف تطبيق املنهج املحور توجد صعوبة ىف−١٣

  .إىل تكامل املعرفة املنهج املحور يؤد−١٤
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١ 
٣

اخـرت اإلجابـة . ىل كـل سـؤال أربـع إجابـاتفيام يىل جمموعة من األسئلة, يـ: ياثان
 : أمامها) √(الصحيحة بوضع عالمة 

 : ًظهر املنهج املحور مصاحبا للفلسفة −١
  التقدمية −ب         التقليدية −أ

  جـ ,أ  ما ذكر ىف−د       املاركسية −جـ
٢− خيطط املنهج املحور : 
 ى أثناء العام الدراس−ب    ى  قبل بداية العام الدراس−أ

  جـ ,ب  ما ذكر ىف−د    ى اية العام الدراسهن  ىف−جـ
 : يعد املنهج املحور أكثر مالءمة للمرحلة −٣
  اإلعدادية −ب         االبتدائية −أ

  جـ ,ب  ما ذكر ىف−د         الثانوية −جـ
 : من أنواع املحاور التى يدور حوهلا الربنامج الرتبو العام −٤
 حلياتية  حمور املجاالت ا−ب     حمور املوضوعات املتكاملة −أ

  مجيع ما سبق −د   حمور املواد الدراسية العامة−جـ
 : أ الربامج التالية ىف املنهج املحور هتتم باإلعداد املهنى لكل فرد −٥
 العام   الربنامج الرتبو−ب        الربنامج املحور−أ

  ب ,أ  ما ذكر ىف−د      الربنامج اخلاص −جـ
 : لة اإلعدادية إىليصل الوقت ىف دراسة الربنامج العام باملرح −٦
 ى اليوم الدراس        −ب    ى اليوم الدراس         −أ

 ى  كل اليوم الدراس−د  ى  أكثر من نصف اليوم الدراس−جـ
 : حتتاج دراسة الربنامج اخلاص باملرحلة الثانوية إىل −٧
 ى اليوم الدراس        −ب    ى اليوم الدراس         −أ

 ى  كل اليوم الدراس−د   ى اس أكثر من نصف اليوم الدر−جـ

١ 
٣

١ 
٤

١ 
٤
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 : أجب عن األسئلة اآلتية: ًثالثا
  :ما املقصود باملفاهيم التالية −١

   الربنامج املحور−ب        املنهج املحور−أ
  الربنامج اخلاص −جـ
  .ناقش باختصار أهم خصائص املنهج املحور −٢

املـنهج   توجد عالقة ارتباط وثيقة بني الربنامج العام والربنـامج اخلـاص ىف" −٣
  . ناقش هذه العبارة" املحور

 ? مم يتكون املنهج املحور −٤

  :بم تفرس −٥

  .مالءمة املرحلة الثانوية لتطبيق املنهج املحور  − أ
  .املدارس احلالية ىف صعوبة تطبيق املنهج املحور  − ب

 ?  ما أهم مميزات املنهج املحور −٦

 ."رسـنامدا ىف تعوق تطبيـق املـنهج املحـورى توجد بعض الصعوبات الت" −٧
 .ناقش هذه العبارة

ى تقـوم بتدريـسها مـن تنظـيامت املنـاهج التـى ما موقع املناهج الدراسية التـ −٨
 ? درستها
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The Technological Curriculum 

 
 مقدمة •
 ىنهج التكنولوجمفهوم امل •

 عنارص املنهج التكنولوجى •
 ى خصائص املنهج التكنولوج •
 ى ج التكنولوجمميزات املنه •
 ى عيوب املنهج التكنولوج •
 :أسئلة التقويم الذاتى •
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W 
جمـال الرتبيـة  يعتقد بعض الرتبويني من الوهلة األوىل أن استخدام التكنولوجيا ىف 

التدريس مثل اسـتخدام الكمبيـوتر  يقترص عىل االستعانة ببعض أنواع التكنولوجيا ىف
جمـال ى  فف,الرتبية هلا أبعاد أكثر من ذلك  ولكن استخدام التكنولوجيا ىف,التدريس ىف

املناهج تستخدم التكنولوجيا كخطـة لالسـتعامل املـنظم للوسـائل واألدوات واملـواد 
مداخل   وىف,التعلم بمساعدة الكمبيوتر ويظهر ذلك ىف ,ىاملوقف التعليم التعليمية ىف

بنـاء  تـستخدم ىفى ل الـنامذج واإلجـراءات التـ كام تظهر التكنولوجيا من خال,النظم
حتديـد أهـداف املـنهج   حيث يتم اإلفادة من التكنولوجيا ىف,املنهج وتقويمه وتطويره

 والوقوف عـىل مـد اإلفـادة مـن أنـواع الـربامج ,واختيار وتنظيم املواقف التعليمية
ليلهــا تــستخدم مــن خــالل التكنولوجيــا وحتى ضــوء ا الختبــارات التــ التعليميــة ىف

 .عملية تطوير املنهج تفيد ىفى وتفسريها وتقديم التوصيات الت
أول األمـر  جمال املناهج انصب ىف ىفى يتضح مما سبق أن اهتامم املدخل التكنولوج

عىل كيفية التدريس باستخدام التكنولوجيا ثـم تطـور األمـر بعـد ذلـك إىل اسـتخدام 
حقيـق األهـداف املحـددة مـن جانـب جمال املناهج كوسـائل فعالـة لت التكنولوجيا ىف

 ويتفق ذلك مع مفهوم .بناء املنهج وتقويمه وتطويره  حيث تستخدم ىف,املنهجى خمطط
 طريقة منهجية أو نظام لتخطـيط وتنفيـذ وتقـويم :تكنولوجيا التعليم من حيث كوهنا

 ذلك مجيع اإلمكانات البرشية واملادية لتحقيـق أهـداف العملية التعليمية مستخدمة ىف
إجياد حلول مبتكـرة  عملية يراد هبا حتليل املشكالت التعليمية والتفكري ىفى  فه,حمددة
 .هلا

سرتاتيجيات التعلم حتى إظهور جمال املناهج مع  ىفى ولقد ظهر االجتاه التكنولوج



 
 

 − ٣١٦−

حتقيـق   باإلضافة إىل إخفاق املتعلمـني ىف,االختبارات القائمة عىل الكفاياتالتمكن و
  .ة هلم ىف املدرسةف املرسوماألهدا

אאW 
 أنـه جممـوع املواقـف ضـوء مـا سـبق عـىل ىفى يمكن تعريف املـنهج التكنولـوج

تـصميمها وتنفيـذها وتقـويم  يستعان بتكنولوجيا التعلـيم ىفى التعلمية الت/ التعليمية
اسـوب احل  وتتمثل تكنولوجيـا التعلـيم ىف,أثرها وذلك من أجل حتقيق أهداف حمددة

واحلقائب والكتب املربجمة واآللة التعليمية واملوديالت التعليمية واإلنرتنت  ى,التعليم
 ى,سـرتاجتيات التـدريس القائمـة عـىل الـتعلم الـذاتإوغريها من  ..........التعليمية

 .هذا املجال ذلك بنتائج البحوث املتخصصة ىف ويستعان ىف
 منظومة إنتاجية تستخدم وتطبق أساليببأنه ى كام يمكن تعريف املنهج التكنولوج

عمليـات  للعمليـات العقليـة ىفى تكنولوجيا التعليم وما تقتـضيه مـن تـشغيل منطقـ
ختزين وعرض وحتليل   وتطوع األجهزة واملواد ذات القدرة الفائقة ىف,التعليم والتعلم

حمددة واستدعاء املعلومات واملهارات للعملية التعليمية من خالل برامج ذات أهداف 
عمليـة الـتعلم مبنيـة عـىل أسـس املدرسـة   مـع اسـتخدام خطـوات تتابعيـة ىفا,ًسلف

  .السلوكية
مجيـع عملياتـه  يستند عـىل مـدخل الـنظم ىفى تنظيم منهجى واملدخل التكنولوج

 ويعتمد عىل تطبيق نظريات التعليم والـتعلم ويوظـف املـستحدثات التكنولوجيـة ىف
 .ذ وتقويم املنهجمجيع مراحل ختطيط وتنظيم وتنفي

 واجلانـب النظـر يتضح مما سبق العالقة التفاعلية بني كـل مـن اجلانـب البـرش
واألجهزة واملواد والربامج التعليمية التعلمية من أجل حتقيـق مزيـد ) نظريات التعلم(

 .العملية التعليمية من الفاعلية ىف
אאW 

 :ارص األربعة التاليةمن العنى يتكون املنهج التكنولوج
١ـ العنرص البرش : 
 .العملية التعليمية املعلم واملتعلم واالتصال الفعال بينهام ىف ويتمثل ذلك ىف  
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٢ـ العنرص النظر : 
   تركز عىل مبدأ الفروق الفردية ومبدأى نظريات التعليم والتعلم الت ويتمثل ىف  
 .بناء املناهجالتعلم حتى التمكن ومراعاة األسس املختلفة ل 
ســرتاتيجيات التعلــيم والــتعلم واألنــشطة وأســاليب إ ـ األهــداف واملحتــو و٣

 :التقويم
  وتركز هذه اجلوانب للمنهج عىل خماطبة مجيع الطالب كل وفق مستو حتصيله  
 .وقدراته واستعداداته وذلك باستخدام الربجميات التعليمية فائقة اجلودة 
 :يمية ـ األجهزة واملعدات التعل٤

 لكرتونية وأجهزة التعليم مثل احلاسوب والسبورة اإلأجهزة تكنولوجيا  وتتمثل ىف 
 .وغريها.........ىسقاط الضوئ اإل

אאW 
 : يتمتع املنهج التكنولوجى بمجموعة من اخلصائص أمهها

 :  طيط املنهج عىل أساس األهداف السلوكيةخت −١
هج بعـد حتليـل الـسلوك املـراد تعلمـه إىل وحـدات سـلوكية يتم حتديد أهداف املن

حمدد وتعمل األهداف ى  ثم صياغة كل وحدة سلوكية عىل شكل هدف سلوك,صغرية
  .السلوكية كمسارات منظمة لعملية التعليم والتعلم

 : يغلب عىل حمتو املنهج التكنولوجى طابع الربجمة−٢
 خطـوات متسلـسلة مربجمـة بـشكل  ألن املحتو يقدم عىل شكل إطارات أواًنظر
 فإنـه يغلـب عليـه ,بأية لغة من لغات برجمـة الكمبيـوترى لكرتونإأو ى أو تفريعى خط

 .طابع الربجمة
سـبق ى  باألهـداف الـسلوكية التـاً وثيقاًارتباطى ويرتبط حمتو املنهج التكنولوج

 خطـوة جـازإنالـصعوبة وال يتقـدم املـتعلم إىل   ىفاً ويكون املحتو متـدرج,حتديدها
 .جديدة إال بعد متكنه من اخلطوة السابقة
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ــتعلم ىف املوقــف التعليمــى عــىل−٣ ــدأ  يعتمــد التفاعــل مــن جانــب امل ــريمب  املث
 :واالستجابة

 وذلك عىل شـكل "زسكين"ـلى ضوء النموذج الرشط  حيث يقدم حمتو املنهج ىف
 هـر عـىل الـشاشة ىف أو تظ,حالة استخدام اآللة التعليمية مثريات تظهر عىل اللوحة ىف

ضوء تفسريه هلـذه املثـريات   ويطلب من املتعلم ىفى,حالة استخدام الكمبيوتر التعليم
 كام يتم إعادة املحاولة مرة أخر عندما , ويتم تعزيزها مبارشة,عمل استجابات معينة

 حيث يـتم بعـد ذلـك تقـديم ,خيطئ املتعلم بحيث ال يزيد عدد املحاوالت عن ثالث
 .حيحة قبل أن ينتقل املتعلم إىل موقف جديداإلجابة الص

 :التكنولوجى يعتمد عىلاملنهج يتضح مما سبق أن 
  .املشاركة اإلجيابية للمتعلم  - أ

 حتى ينخرط ىف توافر متطلبات سابقة لد املتعلمى يتطلب املنهج التكنولوج −ب
  .بفاعليةى تعلم الربنامج التعليم

  :للمتعلمى خلطو الذاتعىل فكرة اى يعتمد املنهج التكنولوج−٤
 فإنـه يـسمح للمـتعلم ى,يقوم عىل مبدأ التعلم الـذاتى  ألن املنهج التكنولوجاًنظر

 عملية التعلم وفق رسعته اخلاصة وقدراته عـىل االسـتيعاب واالسـتمرار ىف بالسري ىف
 .التعلم لفرتة معينة

تتـضمن  حيـث ,مجيع عملياتـه عىل مدخل النظم ىفى  يستند املنهج التكنولوج−٥
ى عنارصه مدخالت جيب حتديدها بدقة تتفاعل من خالل جمموعة مـن العمليـات التـ

 . حمددة لتكوين جمموعة من املخرجاتتسري وفق مبادئ
مجيـع  وذلـك ىف ,ىاملـنهج التكنولـوج  تعد معايري اجلودة موجهات للعمـل ىف−٦

جيب أن تتـوافر ى ت حيث يتم حتديد املواصفات واملعايري ال,مراحل بناء املنهج وتطويره
سـرتاتيجيات التعلـيم إ ـ املحتـو ـ نـواتج الـتعلم( كل عنرص من عنارص املـنهج  ىف

 .)أساليب التقويم  ـ والتعلم
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 حيـث يـتم مراعـاة ,من مبدأ التعلم حتـى الـتمكنى  ينطلق املنهج التكنولوج−٧
التقـويم مراحل التخطيط والتنفيذ و مستويات الطالب وخرباهتم السابقة وقدراهتم ىف

 .واملتابعة
 : عملية التقويم بطريقة مستمرةى يتناول املنهج التكنولوج −٨

بالكشف عن األخطاء وتـصويبها بـشكل ى املنهج التكنولوج  لقيام املتعلم ىفاًنظر
 . مستمر فإنه حيقق مبدأ التقويم املستمر

 وذلك , لهكام يتم التعرف عىل النمو احلاصل لد املتعلم من خالل الربنامج املقدم
عـىل ى ظـل املـنهج التكنولـوج  كام يعتمد التقـويم ىف,خر بعدآو بتطبيق اختبار قبىل
  .وذلك باستخدام االختبارات حمكية املرجع املعيار األديومرت

  :بطريقة منتظمةى يتم تطوير املنهج التكنولوج −٩
 ,يـة التطـويريلزم وجود قرار يؤكد احلاجة إىل عملى  فعند تطوير املنهج التكنولوج

توجيـه   وتفيـد هـذه املواصـفات ىف,ثم حتديد املواصفات اخلاصة بالنواتج التعليميـة
 ذلك طرح مواقف تعليمية متنوعـة ىف  ويىل,تقديم أساس لتقويمه تطوير الربنامج وىف

 ثم جتريب وحدات تعليمية عىل عينة من املتعلمني للتحقق من ,صورة النموذج األوىل
املـدارس بعـد عمليـة  ذلك تنفيذ الربنـامج ىف  يىل,حتقيق األهداف فاعلية الربنامج ىف

  .التجريب
אאאW 

 :يتميز املنهج التكنولوجى باملميزات التالية 
حالـة   ممـا جيعـل املـتعلم ىفى,لتعلمـا/ ى إضفاء احليوية عىل املوقف التعليم −١

 ملـا يقدمـه اً نظر,امج وحتى االنتهاء منهتعلم الربن تركيز وانتباه شديدين منذ دخوله ىف
الربنامج من مثريات لفظية أو حركية أو صوتية عـرب شاشـة الكمبيـوتر ممـا يزيـد مـن 

  . ويقلل من معدل النسيان,فاعلية عملية التعلم

 حيث يوفر الوقت الالزم لعملية التعلم ,مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني −٢
  .ى أسلوب اخلطو الذاتاًعته مستخدموذلك حسب قدرات املتعلم ورس
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الفرصـة للمـتعلم ى  حيث يتيح املنهج التكنولـوج,جيابية املتعلمإحتقيق مبدأ  −٣
 . له عىل شكل استجابات عىل املثريات املقدمةى جيابإيقوم بنشاط ى لك

نجـاز خطـوة إ حيث ال يتقدم املـتعلم إىل ,حتقيق مبدأ التعلم من أجل التمكن −٤
يعتمـد ى املنهج التكنولـوج  كام أن التقويم ىف,نه من اخلطوة السابقةجديدة إال بعد متك

 نـسبة معينـة إنجـازضوء  يتم احلكم عىل املتعلم ىف  أ,عىل االختبارات حمكية املرجع
 .من األهداف املراد حتقيقها

حتسني املـنهج بدرجـة كبـرية حيـث أد الرتكيـز عـىل  إسهام التكنولوجيا ىف −٥
املناهج عن األهداف األكثر قيمة من الناحية الرتبوية مـن  ىاألهداف إىل بحث مصمم

 . أجل الرتكيز عليها عند ختطيط املنهج وتنفيذه وتقويمه
אאW 

 : يكتنف املنهج التكنولوجى بعض جوانب القصور أمهها
عـىل حتديـد املتطلبـات الـسابقة ى عدم قدرة القائمني عىل املنهج التكنولـوج −١
 للتعلم خاصـة ىفى  وعىل إجياد ترتيب هرم,سية لتعلم برنامج معني بدرجة كافيةاألسا

الــربامج  حتديــد مــستو الــتمكن ىف املــواد الدراســية املعقــدة وعــدم اســتطاعتهم ىف
ولكن يمكن التغلب عـىل ذلـك باسـتخدام أسـاليب مناسـبة  ,التعليمية بصورة دقيقة

 . التعلم تستند عىل النظريات احلديثة ىف
   حيـث ال ,مواقف جديدة بدرجـة مرضـية عدم حتقيق مبدأ انتقال أثر التعلم ىف−٢

 تعلموه إىل   لكيفية مساعدة املتعلمني عىل نقل ما يا حقيقاًتقدم اخلطط التنظيمية إسهام
  .مقررات جديدة وإىل مواقف احلياة احلقيقية

   ولكـن,تيكيةسـتابالثبات والتقليديـة واإلى اتصاف أهداف املنهج التكنولوج−٣
سمحت التكنولوجيا فقط للمدارس املستفيدة منها أن تنجز هذه األهـداف التقليديـة 

 .بطريقة أكثر فاعلية

 وكــذلك ,حلاجــات ومــشكالت املجتمــعى عــدم مراعــاة املــنهج التكنولــوج−٤
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 ولكن يمكن السامح للمتعلمني بتحديد أهداف خاصـة ,األهداف اخلاصة للمتعلمني
 .ىلربنامج التعليمهبم قبل التخطيط ل

 ولكن يمكن تغطية التكاليف العاليـة هلـذا ,باهظ التكاليفى املنهج التكنولوج−٥
 وحث القطاع اخلاص عـىل ,املنهج من خالل توسيع عملية التعليم لكثري من املتعلمني

  .التمويل املشاركة واملسامهة ىف

 .باألهداف الوجدانيةى عدم اهتامم املنهج التكنولوج−٦
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أمام العبارة اخلطأ مع كتابـة ) ×  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة   ) √(  ضع : ًأوال
 : السبب بعد كل عبارة

  .طابع الربجمةى يغلب عىل حمتو املنهج التكنولوج −١
  .عملية التقويم بطريقة غري مستمرةى يتناول املنهج التكنولوج −٢

ــوجا −٣ ــدخل التكنول ــتم امل ــتخدام  ىفى ه ــدريس باس ــة الت ــر بكيفي أول األم
  .التكنولوجيا

  .ىبنائه عىل أساليب التعلم الذات ىفى يعتمد املنهج التكنولوج −٤

 .عىل أساس األهداف العامةى خيطط املنهج التكنولوج −٥

  .بعدم مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمنيى يتسم املنهج التكنولوج −٦

م املناهج مع حركة االختبارات القائمـة جمال تنظي ىفى ظهر املنهج التكنولوج −٧
 .عىل الكفايات

  .مبدأ التعلم من أجل التمكنى املنهج التكنولوج يتحقق ىف −٨

  .األهداف اخلاصة للمتعلمنيى املنهج التكنولوجى يراع −٩

 . باألهداف الوجدانيةى هيتم املنهج التكنولوج−١٠
 .عىل األجهزة واملعدات التعليميةى يقترص املنهج التكنولوج−١١
 . كموجهات للعمل فيه عىل معايري اجلودةى يستند املنهج التكنولوج−١٢
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 : أجب عن األسئلة اآلتية: ياثان
أول األمــر عــىل كيفيــة التــدريس  ىفى  انــصب اهــتامم املــنهج التكنولــوج" −١

بنـاء املـنهج وتقويمـه  باستخدام التكنولوجيا ثم تطـور إىل اسـتخدام التكنولوجيـا ىف
 .لعبارة ناقش هذه ا"وتطويره 

  .ىالتكنولوجوضح أهم خصائص املنهج  −٢
  .?ى ما أهم مميزات املنهج التكنولوج−٣
   . ناقش هذه العبارة"بعض أوجه القصور ى  يكتنف املنهج التكنولوج"−٤
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 : ًبعد دراسة الطالب هلذا الفصل يكون قادرا عىل أن

 .للمنهج التقويم الداخىل ـ فاعلية املنهج ـ  تقويم املنهج:يعرف مفاهيم −١
 . يستنتج العالقة بني تقويم املنهج وعملية تطويره −٢
 .نهجللمنهج املرتبطة بعنارص امل  حيدد أهم معايري التقويم الداخىل −٣
 .ى يرتب خطوات تقويم املنهج الدراس −٤
 .للمنهجى  حيدد كيفية إجراء التقويم اخلارج −٥
 .وفق فرتات التعامل معهى يرتب مراحل تقويم املنهج الدراس −٦
 .للمنهج ضوء معايري التقويم الداخىل سية ىفام أحد املناهج الدرِّوَقُ ي −٧
  .ستمرارايقوم بتدريسه ب  حيرص عىل تقويم املنهج الذ −٨
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 .مفهوم تقويم املنهج •
 .أمهية تقويم املنهج •

 :ىمعايري تقويم املنهج الدراس •

 :معايري التقويم الداخىل للمنهج: ً       أوال
 .ضوء أسس البناء معايري التقويم ىف -
 .ضوء العنارص معايري التقويم ىف -

 :معايري التقويم اخلارجى للمنهج: يا       ثان
 .ملنهجفاعلية ا -
 .تقبل املتعلمني للمنهج -

 .كفاءة املنهج -

 :مراحل تقويم املنهج •

 .خطوات تقويم املنهج •
  التقويم الذاتىأسئلة  •
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W 
وسيلة الرتبية لتحقيق أهدافها وأهـداف املجتمـع عـىل املـد ى ملا كانت املناهج ه

والتقـدم   نتيجة االنفجار املعرىف;تمرتغري وتطوير مس  وملا كانت املجتمعات ىف,البعيد
جمال  عىل التعليم والثقافة والتطور ىفى  وزيادة الطلب االجتامع,املتسارعى التكنولوج

 ومنها مـا ,آلخرجتر من وقت ى الرتبية والتعليم بسبب البحوث الرتبوية امليدانية الت
  فمـن الـرضورى,مخيص حتليل املناهج املدرسية لتطويرها واالرتقاء بمستواها العل
 .املجتمع بناء عىل ما سبق تطوير املناهج الدراسية ملواكبة هذا التطور ىف

ولكن جيب أن يسبق عملية تطوير املنهج عملية تقويم له للتعرف عىل أوجـه القـوة 
 , بحيث يتم تدعيم جوانـب القـوة ويعـالج التطـوير أوجـه القـصور,وأوجه القصور

 .ء من التفصيلىم املنهج بشية تقويهذا الفصل عمل وسوف نتناول ىف
אW 

 عمليـة :عـرف تقـويم املـنهج بأنـهُ فمنها ما ي,تتعدد تعريفات مفهوم تقويم املنهج
ضوء   وذلك ىف,املنهج دراسة مستمرة للتعرف عىل جوانب القوة وجوانب الضعف ىف

 :عرف تقويم املـنهج بأنـهُي ومنها ما ,األهداف الرتبوية املرجوة هبدف حتسينه وتطويره
 .مد حتقيقه ألهدافه ساعد عىل حتديد فاعلية املنهج أُتى مجع األدلة الت

ر جلمع املعلومات عن املنهج هبدف ُ عملية جت:ف تقويم املنهج بأنهِّعرُوهناك من ي
 .اختاذ قرار بشأن تطويره  وذلك من أجل املساعدة ىف,تقدير جدارته وجدواه
 مجع املعلومات الوصـفية :ت تقويم املنهج السابقة أهنا تدور حوليتضح من تعريفا

أو الكمية عن املنهج وحتليلها هبدف حتديد مد فاعليته واختـاذ قـرار خـاص بتطـوير 
 .املنهج بصفة مستمرة
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عبارة عن جمموعة متنوعـة مـن اخلـربات املربيـة العلميـة ى وملا كان املنهج الدراس
تقـدمها املدرسـة لتالميـذها داخـل ى  والت,وغريها.. .يةواالجتامعية والدينية والفكر

 إىل تعديل ِّؤدُي املدرسة وخارجها بقصد مساعدهتم عىل النمو الشامل املتكامل الذ
ضوء هـذه   لذلك جيب أن يتم تقويم املنهج ىف;سلوكهم وتفاعلهم مع البيئة واملجتمع

جتمع واخلربة واملتعلم والبيئـة  فلسفة امل:عملية بنائه وهى يستند عليها ىفى األسس الت
 األهـداف واملحتـو :ى وملا كان املنهج يتـضمن عـدة عنـارص هـ,واملجتمع والثقافة

 فمـن ,وطرق التدريس والوسائل التعليميـة واألنـشطة التعليميـة وأسـاليب التقـويم
لعنـارص اخلمـسة ا املعـايري الواجـب توافرهـا ىف ضـوء أن يتم تقويم املنهج ىفى املنطق
 .ىللمنهج الدراسة الذكر سالف

ضوء العنـارص املكونـة لـه  ضوء أسس بنائه وىف ويطلق عىل عملية تقويم املنهج ىف
 .للمنهج بالتقويم الداخىل

 ويتـضمن مكونـات ,عىل أسس سليمة وصـحيحةى ولكن قد يبنى املنهج الدراس
ته  ولكن ربام قد تكـون فاعليتـه حمـددة بـسبب عـدم مناسـب,جيدة ومادة علمية مفيدة

 يدرسونه وعدم قدرهتم عىل فهم بعـض مفاهيمـه واكتـساب بعـض ينللمتعلمني الذ
 وعـدم مالءمتـه إلمكانـات , وعدم قدرة املعلمني عىل تدريسه بصورة جيـدة,مهاراته

ضوء مد  التعرف عىل فاعلية املنهج ىف  ولذلك من الرضور,يطبق هباى املدارس الت
 ويتم ذلك من خالل مستو نتائج املتعلمـني ىف ,بلوغ املتعلمني لألهداف املرجوة منه

 ويطلق عىل هذه العملية ,تقيس مد حتقيق أهداف املنهجى االختبارات واملقاييس الت
ى وعملية التقويم اخلـارج  هذا وتتم عملية التقويم الداخىل,للمنهجى التقويم اخلارج

 .ضوء جمموعة من املعايري للمنهج ىف
אW 

عملية تقويم املنهج ىف تطوير املنهج وزيادة فاعليته, ويمكـن تلخـيص أمهيـة تسهم 
 :تقويم املنهج فيام يىل

 والكشف عـن مـد مناسـبتها ويتـضمن ى,اختيار مدخالت املنهج الدراس −١
 ,ذلك تقويم عنارص املنهج من أهداف وحمتو وأنشطة تعليم وتعلم وأساليب تقـويم
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  وىف,مرحلة ختطيط املنهج  ويتم ذلك ىف.ني وحاجاهتموحتديد اخللفية املعرفية للمتعلم
 .تنفيذه ضوء ذلك يتم اختيار مدخالت املنهج املناسبة قبل البدء ىف

يتم أثناء تطبيق  الذى  وذلك بواسطة التقويم البنائ, زيادة فعالية تنفيذ املنهج −٢
 . لتطـويرالتوجيه الـسليم لعمليـة ا املنهج حيث يتوصل إىل مؤرشات بمكن أن تفيد ىف

 كـصعوبة بعـض املفـاهيم وعـدم ,تظهر عند تنفيذ املنهجى تحديد أوجه القصور التك
بعـض   وعدم القدرة عىل تطبيـق بعـض األنـشطة ىف,كفاءة طرق التدريس املستخدمة

   .ناسبة هلذه الصعوباتساعد عىل اقرتاح احللول املُوغريها مما ي.. .املدارس

مـا   أ,قيـاس نـواتج تعلـم املـنهج ىف ويتمثل ذلـك ,تقويم خمرجات املنهج −٣
 وبذلك يـتم تقـديم تغذيـة ,اكتسبه التالميذ من معلومات ومهارات وجوانب انفعالية

 .مرجتعة للمسئولني عن املنهج

 :مثـلى سـاحتديد اإلمكانات والظروف املناسبة والالزمة لتنفيذ املـنهج الدر −٤
عـداد عنـارص اإلرشاف إو ,عداد املعامـل واملختـربات واملكتبـاتإتدريب املعلمني و

.. . وتوفري الوسائل التعليميـة وأجهـزة ومـواد تكنولوجيـا التعلـيم الالزمـة,الرتبو
 .وغريها

عمليـة أساسـية تـسبق عمليـة ى ساتعترب عملية التقويم الشامل للمنهج الدر −٥
عنـارص   حيث يتم الكشف عـن جوانـب القـوة وجوانـب الـضعف ىف,تطوير املنهج

 .يم أوجه القوة ومعاجلة جوانب الضعف أثناء عملية التطوير بحيث يتم تدع,املنهج

 ما جيـر  وبذلك يعرف املجتمع املحىل,توفري معلومات عن املنهج واملدرسة −٦
إىل زيادة اهـتامم املجتمـع باملدرسـة   مما قد يؤد,مناهج املدرسة وأثره عىل الطالب ىف

 .تطبيق املنهج ادية ىفواجلوانب امل وباملنهج بزيادة املسامهات بالفكر والرأ
אאאW 

 معايري التقويم الداخىل للمنهج : ًأوال
للمنهج بعد االنتهاء من بناء املنهج أو بعد تنفيـذه بفـرتة  تتم عملية التقويم الداخىل

 حيث يمكن إجراء مقابالت شخصية مقننة مع فئات املستفيدين من املنهج ,من الزمن
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 أو اسـتطالع ,مواد وأولياء أمور التالميـذ علمني وموجهني ومستشارمن تالميذ وم
ضـوء أسـس   وذلك بغرض تقويم املنهج ىف,شأن املنهج بواسطة االستبانات رأهيم ىف

 ويرتتـب عـىل عمليـة التقـويم ,ضوء ما جيب أن يكون عليه عنارص املـنهج  وىف,بنائه
 بحيث يتم ,املنهج ضعف ىف والكشف عن جوانب القوة وجوانب ال,للمنهج الداخىل

 .تدعيم جوانب القوة وعالج جوانب الضعف
 : معايري تقويم املنهج ىف ضوء أسس بنائه−١

 املـتعلم وخـصائصفلـسفة املجتمـع ى ضوء أسس بنائـه وهـ يتم تقويم املنهج ىف
 : وذلك كام يىل وطبيعة املادة الدراسيةاملجتمع والثقافةطبيعة والبيئة و

 :المية ضوء الفلسفة اإلس تقويم املنهج ىف−أ
 :ويتم التقويم ىف ضوء املعايري التالية

 .نفوس املتعلمني يغرس املنهج أسس العقيدة اإلسالمية ىف -
 .املتعلم عىل االتصال الدائم باهللا سبحانه وتعاىلى يرب -
 .عبادة اهللا سبحانه وتعاىلى يبني املنهج أن غاية خلق اإلنسان ه -
 .ني احلياة الدنيا واآلخرةاملتعلم عىل املوازنة بى يرب -
 .مجيع شئون احلياة يؤكد أن اإلسالم دين الوسطية واالعتدال ىف -
ى يؤكد أن القرآن الكـريم هـو املـصدر األول للتـرشيع وأن الـسنة املطهـرة هـ -

 .للترشيعى املصدر الثان
بناء الكون وظواهره مما يستلزم إيقاظ حاسـة اجلـامل  يؤكد أن اجلامل مقصود ىف -

 .التدريس كاملدخل اجلامىل لمني باستخدام بعض املداخل ىفلد املتع
 .يعود املتعلم عىل الصرب عىل مصاعب احلياة ومشكالهتا -
 .طار من القيم الدينيةإ املنتج ىف يؤكد عىل العمل اليدو -
- يؤكد أن اإلسالم كرم اإلنسان عىل سائر املخلوقات األخر  .  
 :لم تقويم املنهج ىف ضوء سيكولوجية املتع−ب

 :يتم تقويم املنهج وفق سيكولوجية املتعلم وحاجاته ىف ضوء املعايري التالية
 .يمر هبا املتعلمى  املنهج خصائص مرحلة النمو التيناسب -
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 .املنهج حاجات املتعلم ومشكالتهى يراع -

  .ا وفق استعدادتهاملنهج قدرات املتعلم وتوجيهه دراسيى نمي -

 .ه املنهج ميول املتعلم ورغباتيشبع -

 .املنهج الفروق الفردية بني املتعلمنيى يراع -

 .يكسب املنهج املتعلم أنامط التفكري بشتى أنواعه -

 .للمتعلمني يناسب حمتو املنهج املستو املعرىف -

 .لد املتعلمنيى ينمى املنهج قيم التعاون وحب العمل اجلامع -
 : تقويم املنهج ىف ضوء طبيعة املجتمع والثقافة −ج

 : نهج ىف ضوء املعايري التاليةيتم تقويم امل
  .يراعى حمتو املنهج حاجات املجتمع ومتطلباته -

  .املنهج مع واقع البيئة واملجتمع تتناسب مواقف اخلربة ىف -

  .البيئة واملجتمع يعد املنهج املتعلم ملواجهة التغري احلادث ىف -

  . مواردهاةي نحو املحافظة عىل البيئة وتنميكسب املنهج املتعلم اجتاهات موجبة -

  .ىوالعاملى والقوم يعد املنهج املتعلم ملعايشة املجتمع املحىل -

تتناسـب مـع ى ينقل اجلوانب املادية واجلوانب املعنوية النافعة من الثقافـة والتـ -
  .العرص

  .يكسب املتعلم العادات والتقاليد والقيم املفيدة -

  .ً سلياميا علماًر تفسرييساعد املتعلم عىل نبذ اخلرافات السائدة وتفسري الظواه -

  .املجتمع ىف يساعد املتعلم عىل التكيف مع التغري الثقاىف -

تقـدم  اجتاهات إجيابية لـد املـتعلم نحـو العمـل واإلنتـاج وأمهيـتهام ىفى ينم -
 .املجتمع وتطويره

 .املنهج قيم املواطنة لد املتعلمى ينم -
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 :األسس املعرفيةضوء  املنهج ىف  تقويم−د
 :  املنهج ىف ضوء املعايري التاليةيتم تقويم

عمليـة  حمتو املنهج, وكذلك ىف  عىل أساسيات البنية املعرفية ىف املنهجزكري −١
 .التدريس للطالب

عنـد تـدريس املـواد ى تـدريب الطـالب عـىل مهـارات البحـث العلمـى يراع−٢
 .املختلفة

واه وأسـاليب أهدافه وحمت طبيعة املادة الدراسية, بحيث يعكس املنهج ىفى راعي−٣
 .تدريسه وأساليب تقويمه طبيعة املادة الدراسية

مجيـع جمـاالت   وذلـك ىفحمتـو املـنهج عىل التطبيقات العلمية ملفـاهيم يؤكد−٤
 .احلياة

 : معايري تقويم املنهج ىف ضوء عنارصه) ٢
 , األهـداف:ىملـنهج وهـاضوء عنارصه عىل تقويم عنـارص  يرتكز تقويم املنهج ىف

وفيام , وأساليب التقويم, واألنشطة التعليمية, والوسائل,رق التدريس وط,واملحتو 
  :ضوئها جيب تقويم كل عنرص من هذه العنارص ىفى أهم املعايري الت يىل
 :  تقويم أهداف املنهج−أ

معايري جودة أهداف املنهج بالفـصل  املذكورة ىفويتم تقويم األهداف وفق املعايري 
  .)ضوء معايري اجلودة  دراسية ىفتطوير املناهج ال(  القادم
 :  تقويم حمتو املنهج−ب

 جـودة حمتـو ويتضمن تقويم حمتو اختيار املحتو وتنظيمه وذلك وفق معـايري
  .املنهج الواردة بالفصل القادم

 : ت وطرق التدريس باملنهجإسرتاتيجيا تقويم −جـ
ت وفق معايري جودة إسرتاتيجيات وطرق التدريس باملنهج إسرتاتيجيا تقويم ويتم

 .التدريس املذكورة بالفصل القادم
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 : تقويم الوسائل التعليمية باملنهج−د
معـايري جـودة الوسـائل وتكنولوجيـا وفـق  يتم تقويم الوسائل التعليميـة بـاملنهج

 .التعليم املذكورة بالفصل القادم
 : تقويم األنشطة التعليمية باملنهج−هـ 

جودة األنشطة التعليميـة الـواردة وفق معايري لتعليمية باملنهج األنشطة ايتم تقويم 
 .بالفصل القادم

 : تقويم أساليب التقويم باملنهج−و
جودة أسـاليب التقـويم املـذكورة بالفـصل يتم تقويم أساليب التقويم وفق معايري 

 .القادم
ه بفـرتة للمنهج بعد االنتهاء من بنائـه مبـارشة أو بعـد تنفيـذ ويتم التقويم الداخىل

 وذلك عن طريق إجراء مقابالت مقننة مع فئات املـستفيدين مـن املـنهج مـن ,قصرية
  ويمكن االسـتعانة باملعـايري سـالفة الـذكر ىف,وغريهم.. .معلمني وموجهنيوتالميذ 

  .االستامرة املخصصة هلذه املقابالت
 من تالميذ للمنهج باستطالع آراء الفئات السابقة كام يمكن إجراء التقويم الداخىل
بنـاء   ويـستعان باملعـايري سـالفة الـذكر ىف,املـنهج ومعلمني وموجهني حول رأهيم ىف
كـل شـخص ممـن يـشملهم تطبيـق   حيث يبـد,االستبانات املخصصة هلذا الغرض

  .املنهج مد توفر هذه املعايري ىف االستبانة رأيه ىف
 ,ل مطبوعات املنهجللمنهج وهو حتلي وهناك أسلوب آخر إلجراء التقويم الداخىل

حيث يقوم جمموعة من املتخصصني بإجراء حتليل ملطبوعات املنهج من كتاب الطالـب 
ضوء املعايري سـالفة   وذلك ىف,وغريها من املطبوعات املرتبطة باملنهج.. .ودليل املعلم

 .املنهج واملرتبطة بأسس بنائه وعنارصه الذكر الواجب توافرها ىف
 :  اخلارجى للمنهجمعايري التقويم: ياثان

 حيث جتر عملية التقويم ,ضوء نتائج املتعلمني للمنهج ىفى ويتم التقويم اخلارج
 كـام يمكـن ,للمنهج بعد تطبيقه عىل املتعلمني ويسمى ذلك بفاعليـة املـنهجى اخلارج
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, كـام للمنهج عن طريق حتديد مد تقبل املتعلمني هلذا املنهجى إجراء التقويم اخلارج
  . متابعة نجاح اخلرجيني ىف سوق العملد كفاءة املنهج من خالليمكن حتدي

 :  فاعلية املنهج−١
معرفيـة ومهاريـة  ألن املنهج يصمم ملـساعدة املتعلمـني عـىل حتقيـق أهـداف اًنظر

ضوء ما حيققه املتعلمون مـن هـذه  تقويم املنهج ىف معينة فإنه من الرضورووجدانية 
 بعض االختبارات واملقاييس عىل التالميـذ بعـد  ويمكن قياس ذلك بتطبيق,األهداف

 حيث يمكن جتديد فاعلية املـنهج ,سلوك الطالب ملالحظة التغري ىفدراستهم للمنهج 
 اً فمد ما حتقق من أهداف تـدريس املـنهج يعـد مـؤرش,من خالل درجات املتعلمني

  أ,احمـن درجـة النجـ% ٧٥الميذ فأكثر عىل تمن ال% ٧٥ فإذا حصل ,لفاعلية املنهج
  .هذه احلالة يمكن احلكم عىل املنهج بالفاعليةى حققوا أهم أهداف املنهج فف

حققه املتعلمـون نتيجـة  كام يمكن قياس فاعلية املنهج بتحديد مد الكسب الذ
 وذلك باستخدام إحد املعادالت اإلحصائية اخلاصـة بالفاعليـة مثـل ,دراسة املنهج
  .معادلة بالك

 ــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــ = عدلنسبة الكسب امل
  .متوسط درجات التالميذ قبل دراسة املنهج = حيث س

  .متوسط درجات التالميذ بعد دراسة املنهج = ص
  .النهائية العظمى لدرجات االختبار = د

 فيمكن احلكم عـىل املـنهج بـأن لـه ٢ ,١فإذا تراوحت نسبة الكسب املعدل ما بني 
 .حتقيق األهداف فاعلية ىف

 ويمكن التعرف عىل فاعلية املنهج اجلديد بمقارنة نتائج التعلم بـه لـد جمموعـة   
 .يامن الطالب بنتائج التعلم للمنهج القديم لد جمموعة مماثلة جتريب

ومن مؤرشات فاعلية املنهج مالحظة تزايد األنشطة املهنيـة للمعلمـني ومـشاركة   
 . التقويمعملية ىف املجتمع املحىل

 س–ص
د س–د

 س–ص
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 :  تقبل املتعلمني للمنهج−٢
 ألنه يمكن أن حيقـق ;يعد تقويم املنهج من وجهة نظر املتعلم من األمور الرضورية
 ولكنـه غـري متقبـل ,املتعلم األهداف املطلوبة من تدريس املنهج وباملستو املطلـوب

وبـذلك يقلـل  ا مما جيعل عملية نسيان ما تعلمه بعد أداء االختبار رسيعة جـد,للمنهج
 .تعلم خربات جديدة تالية من جدو املنهج ىف

ويمكن قياس مد تقبل املتعلمني للمنهج عن طريق تطبيق استبانة عىل عينة كافية 
 بحيث تتضمن االستبانة مفردات تغطى جوانـب ,من املتعلمني بعد دراستهم للمنهج

ير حمدد د يوضع تق ويطلب من املتعلم إصدار حكم معني عىل كل مفردة وذلك,املنهج
  :لكل مفردة مثل

 ٤ ممتاز ,٣ جيد ,٢ متوسط ,١ضعيف 
بعـاد أ من املتعلمني إذا كان متوسط تقدير كـل بعـد مـن ًحيث يكون املنهج مقبوال

 .)جيد(املنهج وكذلك املنهج ككل 
ويفضل أن حتتو االستبانة عىل أسئلة مفتوحـة يعـرب املتعلمـون مـن خالهلـا عـىل 

 حول مـد شـغفهم لدراسـة هـذا ,ء من التفصيلىم عن املنهج بشوانطباعتهآرائهم 
 ومـد فاعليـة طـرق التـدريس واألنـشطة ,حيـاهتم املنهج ومد فائدته وجدواه ىف

 .وغريها....التعليمية املستخدمة أثناء عملية التدريس
 :كفاءة املنهج−٣
نجاح وذلك من خالل التعرف عىل مد ى يمكن احلكم عىل كفاءة املنهج الدراس 

 التأثري عىل الطالب بعـد التخـرج والتحـاقهم بـسوق العمـل وفـاعليتهم ىف املنهج ىف
 .أنشطة احلياة وذلك باستخدام املقابالت واالستبانات وبطاقات املالحظة

אאW 
 :وقات خمتلفة أثناء التعامل معه وذلك وفق املراحل التاليةأ يتم تقويم املنهج ىف 
 :تمهيدالتقويم ال−١

حتديد وضع املتعلم من حيـث  م قبل بدء تطبيق املنهج ويساعد ىف ويتم هذا التقوي 
  كتحديـد املـستويات املختلفـة للطـالب للبـدء ىف,التعامل مع املـنهج نقطة البداية ىف
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سـوف يـتم فيهـا تطبيـق ى التعرف عىل األوضاع التـ  كام يساعد ىف,التعامل مع املنهج
 .ات املادية والبرشية الالزمة لبدء تطبيق املنهجمكانث اإلاملنهج من حي

 :التقويم البنائى−٢
 وذلك بغرض احلصول عىل ,فرتات خمتلفة أثناء تطبيق املنهج  ويتم هذا التقويم ىف 

عمليـة  تغذيـة راجعـة ىفى  ممـا يعطـ,إعادة توجيه مسار التطـوير معلومات تساعد ىف
 .تطوير املنهج

 :التقويم النهائى−٣
 وذلك بغـرض تقـدير فاعليتـه بعـد ,ختام التعامل مع املنهج ذا التقويم ىفم ه ويت 

  .عىل النتاج املكتمل ًحكام هنائياى عط مما ي,اكتامل تطبيقه
 :  التقويم التتبعى−٤
 وذلـك بغـرض تـوفري ,ويتم هذا التقويم بمواصلة متابعـة املـتعلم بعـد التخـرج 

  .ه مع أنشطة احلياة ومواجهة مشكالهتاالعمل وتعامل معلومات عن فعالية اخلريج ىف
אאW 

 ولـذلك تـسري عمليـة التقـويم وفـق ,ً مـنظاميـا علمًتعد عملية تقويم املنهج عمال
 :اخلطوات التالية

 : حتديد أهداف التقويم−١
 فإذا كان اهلدف ,جيب أن تكون األهداف املرجوة من تقويم املنهج واضحة وحمددة

 ,وضع املنهج من أجلهاى ملنهج الكشف عن مد ما حتقق من األهداف التمن تقويم ا
ضـوء معـايري مكونـات  ضـوء أسـس البنـاء وىف هذه احلالة يتم تقويم املـنهج ىفى فف

 وكذلك الكشف عن فاعلية املنهج كام ,للمنهج  ويعرف ذلك بالتقويم الداخىل,املنهج
 .للمنهجى سبق توضيحه وهذا التقويم اخلارج

تو ـل املحــ مثـ,رهـد عناصـم أحـج تقويـم املنهـن تقويـ إذا كان اهلدف مولكن
.... ضوء معايري اختيار املحتـو وتنظيمـه هذه احلالة يقترص التقويم ىفى ففى الدراس
 .وهكذا
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 : إعداد أدوات التقويم−٢
 وبطبيعـة ,سـبق حتديـدهاى ضوء أهداف التقويم التـ يتم إعداد أدوات التقويم ىف

 فـإذا كـان ,تعدد هذه األدوات وختتلف باختالف اهلـدف مـن عمليـة التقـويماحلال ت
اهلدف من التقويم معرفة مد حتصيل التالميذ للمعلومات الواردة بمحتـو املـنهج 

 أمـا إذا كـان اهلـدف ,يعد أنسب أداة ملعرفة مستو التحصيل فإن االختبار التحصيىل
 لد التالميذ فإن بطاقـة املالحظـة تعـد من التقويم معرفة مد نمو املهارات العملية

 ولكن إذا كان اهلدف تقويم حمتو املنهج من حيـث االختيـار ,هذه احلالة األنسب ىف
يتم تطبيقها عىل ى والتنظيم فإن استبانة تتضمن املعايري اخلاصة باالختيار والتنظيم والت

 .هذه احلالة األنسب ىفى التالميذ واملعلمني واملوجهني ه
مما سبق أن تعدد جوانب املنهج والعوامل املؤثرة فيه يؤد إىل تعـدد أدوات يتضح 
ــويم ــات :التق ــاييس االجتاه ــة ومق ــات املالحظ ــصيلية وبطاق ــارات التح  كاالختب

 .واالستبانات واملقابالت الشخصية وغريها
 :    تطبيق أدوات التقويم−٣

 عــىل الفئــات عمليــة إعــداد أدوات التقــويم وضــبطها تطبيــق هــذه األدوات يــىل
املستفيدة مثل التالميذ واملعلمني واملـوجهني حيـث يتـوىل القـائمون بعمليـة التقـويم 

 ولكـن جيـب ,تطبيق هذه األدوات وذلك هبدف مجع البيانات الالزمة لعملية التقـويم
ظروف مناسبة واجتاهـات إجيابيـة نحـو  مراعاة أن تتم عملية التطبيق بدقة وجدية وىف

 .عملية التقويم
 :  حتليل البيانات وتفسريها−٤

 يقوم املتخصـصون , ومجع البيانات الالزمة,بعد االنتهاء من تطبيق أدوات التقويم
 وذلك لتحديد جوانب القـوة اً ومناسباً متعمقاً وتفسريها تفسري,بتحليل هذه البيانات
املنهج حتى يتسنى اختاذ القرار املناسـب لتـدعيم جوانـب القـوة  وجوانب الضعف ىف

 .املنهج عاجلة جوانب الضعف ىفوم
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 : اختاذ القرارات املناسبة−٥
ضوء ما تسفر عنه عمليـة حتليـل البيانـات  يقرتح القائمون بعملية تطوير املنهج ىف

تعنى اختاذ قرار مناسب قـد يـؤد إىل تطـوير املـنهج ى وتفسريها احللول املناسبة والت
 . أو تعديله,تم تقويمه ككل أو تطوير اجلانب الذ

 .ضوئها يتضح مما سبق أن تقويم املنهج عملية مهمة يتم تطوير املنهج ىف
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أمـام العبـارة اخلطـأ مـع ) X(أمام العبارة الصحيحة, وعالمة ) √(ضع عالمة : ًأوال
 : كتابة السبب بعد كل عبارة

  .تبدأ عملية تقويم املنهج بإعداد أدوات التقويم −١

  .للمنهج ضوء الفلسفة اإلسالمية يتبع التقويم الداخىل ىفتقويم املنهج  −٢

ى ـم اخلارجــع التقويــمع يتبــة واملجتـضوء طبيعة البيئى ـج فـم املنهـتقوي −٣
  .للمنهج

 .للمنهجى تستخدم فاعلية املنهج كطريقة للتقويم اخلارج −٤

  .للمنهجى  للتقويم اخلارجاًتقويم حمتو املنهج يصنف تبع −٥

  .ويم املنهج بتحليل البيانات وتفسريهاعملية تقى تنته −٦

  .يقصد بفاعلية املنهج مد تقبل املتعلمني للمنهج −٧

  .للمنهج تقويم أساليب التقويم باملنهج تتبع التقويم الداخىل −٨

ضوء بعض  للمنهج بتحليل مطبوعات املنهج ىف يمكن إجراء التقويم الداخىل −٩
  .املعايري

عمليـة تقـويم  املعلمـني والطـالب ىفاملطبقـة عـىل  تفيد استطالعات الـرأ−١٠
 .املنهج

 .زيادة فعاليته أثناء التنفيذ للمنهج ىفى يساهم التقويم البنائ−١١

  .للمنهجى العمل من خالل التقويم النهائ يتم حتديد فعالية اخلريج ىف−١٢
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 :أجب عن األسئلة اآلتية: ياثان
  :ما املقصود باملفاهيم التالية −١

 .لية املنهج فاع−ب       . تقويم املنهج−أ
  .للمنهج  التقويم الداخىل−جـ
 أمهية عمليـة اً ناقش هذه العبارة موضح.تطويره تسهم عملية تقويم املنهج ىف −٢

  .تقويم املنهج

 :?ما أهم معايري تقويم املنهج املرتبطة بام يىل −٣

  . الفلسفة اإلسالمية−ب       اخلربة املربية −أ
  .ة باملنهج األنشطة التعليمي−د      . حمتو املنهج−جـ

  .للمنهجى وضح كيفية إجراء التقويم اخلارج −٤

 ? ى ما أهم خطوات تقويم املنهج الدارس −٥

اخرت احد املناهج الدراسية ىف جمال ختصصك وتناول تقويمه ىف ضوء املعـايري  −٦
 .سس بنائهأالتى جيب توافرها ىف 

 .ناء فرتة التعامل معهحدد أهم مراحل تقويم املنهج أث−٧
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  : عىل أناًبعد دراسة الطالب هلذا الفصل يكون قادر

 اجلـودة ىف ـ املنـاهج الدراسـية  التحسني والتغيري والتطوير ىف:يعرف مفاهيم .١
 .التعليم

 .ىيفرس مربرات تطوير املنهج الدراس .٢
 .ىيعدد أساليب التطوير القديمة للمنهج الدراس .٣
 .ىأسس تطوير املنهج الدراسحيدد أهم  .٤
 .ىيرتب خطوات تطوير املنهج الدراس .٥
أســاليب التطـوير احلديثـة للمــنهج  ويقـارن بـني أســاليب التطـوير القديمـة .٦

 .ىالدراس
 .ىعملية تطوير املنهج الدراس حيرص عىل املشاركة ىف .٧
 .التعليم يفرس مربرات االهتامم باجلودة ىف .٨

 .د صياغة معايري املناهج الدراسيةحيدد االعتبارات الواجب مراعاهتا عن .٩
 .تطوير املناهج ىفى يفرس مربرات استخدام املدخل املنظوم .١٠
 .حيدد مراحل تطوير املناهج الدراسية باستخدام املدخل املنظومى .١١
 .ىيعدد معايري جودة أهداف املنهج الدراس .١٢
 .ىحمتو املنهج الدراس حيدد معايري اجلودة ىف .١٣
 . ملعايري اجلودةاًلتدريس طبقت اإسرتاتيجياحيدد مواصفات  .١٤
  .ة التعليميةطحيدد معايري جودة الوسائل واألنش .١٥
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 .دد معايري جودة أساليب التقويم املستخدمةحي .١٦
 .ضوء معايري اجلودة لعنارص املنهج يطور أحد املناهج الدراسية ىف .١٧
 .ضوء معايري اجلودة حيدد خطوات تطوير املناهج الدراسية ىف .١٨
 .ناهج الدراسية وفق مفهوم اجلودة ألحد املاًيصمم توصيف .١٩

 



 
 

 − ٣٤٥−
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 .مفهوم تطوير املنهج •
 .تطوير املنهجى دواع •

 :أساليب تطوير املنهج •

 .أساليب التطوير القديمة :ًأوال            
 .أساليب التطوير احلديثة: ياثان            

 .أسس تطوير املنهج •

 .وء املدخل املنظومىض تطوير املناهج الدراسية ىف •

 .تطوير املناهج الدراسية ىفى  مميزات استخدام املدخل املنظوم−      

 .ىطوير املناهج الدراسية باستخدام املدخل املنظومتمراحل  −        
 :ضوء معايري اجلودة تطوير املناهج الدراسية ىف  •

 . مفهوم اجلودة−
 .يفية حتقيق مفهوم اجلودة الشاملة ك−       
 .تطوير املناهج الدراسية  أمهية املعايري ىف−       

 .ضوء معايري اجلودة  تطوير املناهج الدراسية ىف كيفية−
 .ضوء معايري اجلودة  خطوات تطوير املناهج الدراسية ىف−      
 .التقويم الذاتى أسئلة  •
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 العمليـة :ف تطـوير املـنهج بأنـهّعرُ فمنها ما ي,تتعدد تعريفات مفهوم تطوير املنهج
بعض أو كل عنارص املنهج وذلك وفـق  جراء تعديالت مناسبة ىفإالتى يتم من خالهلا 

ف تطـوير ّعـرُ ومنها ما ي,خطة مدروسة بقصد حتسني العملية التعليمية ورفع مستواها
جمـال املنـاهج بقـصد حتـسني  يـدات أو مـستحدثات ىفدخال جتدإ عملية :املنهج بأنه

العملية التعليمية ورفع مستواها بحيث تؤد إىل تعديل سلوك التالميذ وفق األهداف 
 .املرجوة

 مكونـات املـنهج أو أحـد ىف  التغـري الكيفـى:رف تطوير املنهج بأنـهّعُوهناك من ي
 النظام التعليمـى مـن أجـل حتقيق أهداف مجيعها والذ يؤد إىل رفع كفاءة املنهج ىف

ّ ويعرف البعض تطوير املنهج بأنه العمليـة التـ.التنمية الشاملة حتـدد خـط الـسري أو ى ُ
 وتطـوير ,بناء املـنهج وطـرق البنـاء  لبناء املنهج من حيث املشاركني ىفالكيفية بالنسبة

 ,هج نفـسه وإن كان بناء املنهج عملية تركز عـىل املـن,املنهج وبنائه عمليتان متكاملتان
 .ولكن تطوير املنهج عملية تركز عىل كيفية بناء املنهج

 التى اإلجراءات جمموعة :يتضح من تعريفات تطوير املنهج السابقة أهنا تدور حول
 وذلك هبدف , مكونات املنهج أو بعضها أو كلهاأحد  تغيري كيفى ىفإحداث بقصد تتم

 التغريات واملـستحدثات يسايربحيث  ,حتقيق األهداف املرجوة زيادة فاعلية املنهج ىف
  .املجتمعية والعاملية

املـنهج  فتحـسني ,املـنهج  التحسني والتغيري والتطوير ىف:وهناك فروق بني مفاهيم
Curriculum Improvement  يعنى املحاولة املقـصودة لتحـسني املامرسـة الرتبويـة عـن
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املفـاهيم األساسـية   ىف املنهج دون تغريأجزاءدخال تعديالت معينة عىل بعض إطريق 
 وذلـك هبـدف حتقيـق ترتكز عليهـا جوانـب املـنهجى  أو القيم الت,أو اهليكل العام له

 ولكن تطوير املنهج أكثر شمولية من التحسني حيث يشمل كل جوانب ,أهداف معينة
 هيـدف التطـوير إىل الوصـول ً دائـام,دارة املدرسـيةاملنهج وعنارصه وأدلة املعلـم واإل

 كام خيتلف مفهوم تطوير , صورة ممكنة لتحقيق األهداف املنشودة منهأفضلىل باملنهج إ
, حيث يتسم التغيري بأنه يتم بقصد Curriculum Changeاملنهج املنهج عن مفهوم تغيري 

سان ولكـن نـري نتيجـة ظـروف خارجـة عـن إرادة اإل فقد حيدث التغيـ,وبدون قصد
 كام أن التغيري ال ينطو ,األفضلوصول إىل ال نسان ورغبته ىفالتطوير حيدث بإرادة اإل

 , فقد يؤد التغيـري إىل التحـسني أو إىل التخلـف,بالرضورة عىل التغيري نحو األفضل
 كـام أن التغيـري جزئـى , إىل التحسني والتقدم نحو األفـضلًولكن التطوير يؤد دائام

وامل املـؤثرة  والع,ينصب عىل جانب معني ولكن التطوير شامل جلميع جوانب املنهج
 وأسـاليب ,نـشطة تعليميـةأفيه من أهداف وحمتو وطرق تدريس ووسائل تعليمية و

 وأدلـة املدرسـية واملكتبـات واملعامـل كـاإلدارة كام يشمل اخلدمات املصاحبة ,تقويم
حتقيـق األهـداف   هيدف التطوير إىل زيادة فاعلية املنهج ىفًودائام. وغريها... .املعلمني
  .املنشودة
بعـض   إىل أن مفهوم تطوير املنهج يتأثر بام حيـدث مـن تغيـريات ىفاإلشارةدر وجت

 ومـا حيـدث مـن ,التقويم ـ التعليم ـ املناهج ـ  الرتبية: مفاهيم:املفاهيم األساسية مثل
 .وغريها... . من املعلم والتلميذ واملرشف الفنى ومدير املدرسةكل أدوار تغيريات ىف

אאW 
 : هذه األسباب ما يىلوأهم عديدة تدعو إىل تطوير املناهج املدرسية أسبابتوجد 

 : سية احلاليةا قصور املناهج الدر−١
 ,اًجيب أن تعتمد عملية تطوير املنهج املدرسى عىل نتائج تقويمـه كـام ذكرنـا سـابق

 هـذه النتـائج عـدم قـدرة املـنهج عـىل حتقيـق أظهـرت فإذا ,وذلك بعد تطبيق املنهج
 ويمكـن , للقيـام بعمليـة تطـوير املـنهجاًاف املرجوة منه فإن ذلـك يكـون سـبباألهد

 :أمههاالتوصل إىل قصور املناهج املدرسية احلالية بأساليب عديدة 
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 ونتـائج ,نتائج البحوث املختلفة التى تنصب عىل تقويم املـنهج بجوانبـه املختلفـة
 واختالل ,اخلرجينيط مستو  وهبو,والفنيني وتقارير املوجهني واخلرباء ,االختبارات

  .قواعد السلوك العام للطالب
 : املتغريات املحلية والعاملية−٢

 املجتمع واملتغريات العاملية التى حتـدث ىف  تفرض املتغريات املحلية التى حتدث ىف
 هذه املتغريات وأهمالعامل رضورة تطوير املناهج املدرسية وذلك ملواكبة هذه املتغريات 

 : يىلاملحلية ما
 .املناهج املدرسية عىل أسس علمية إعداداالجتاه نحو  -
 .املجتمع االجتاه نحو التنمية الشاملة ىف -
ة بام يتفـق والديموقراطيـة ومبـدأ الـشور اسي السياألنظمةتطوير  االجتاه نحو -

 .اإلنسانومراعاة حقوق 
 .املطالبة بحقوق أكثر للمرأة والطفل واملسنني وذو االحتياجات اخلاصة -
 .املجتمع  ىفاألميةالتطلع إىل حمو  -
 اخلـرجينيتزايد االهتامم بقضية وقت الفراغ خاصة مـع وجـود عـدد كبـري مـن  -

 .بدون عمل ملدة طويلة
  . الالزمة ملواجهتهالغزو الثقاىف وما يتطلبه من قيام املناهج بغرس الوعى والقيم  -

 : املتغريات العاملية ما يىلأهمبينام 
ى هذا العرص ِّسمُ املعلومات إىل احلد الذ دعا البعض ألن يتزايد املعرفة وثورة -

جمـال البحـوث  بعرص االنفجار املعرىف وذلـك نتيجـة اتبـاع املـنهج العلمـى ىف
 وتطـور الطباعـة املعرفـة االتصال مما يـسهل انتقـال أساليب والتطور الكبري ىف

مجيــع  ة ىفوانعقــاد املــؤمترات العلميــة املــستمر ـ وانتــشار الــدوريات العلميــة
 .التخصصات

 . وذلك برسعة فائقةاحلياةمجيع جوانب  تطبيق املعرفة والتكنولوجيا احلديثة ىف -
اهلـوائى ( كـالتلوث البيئـى بأنواعـه ,تزايداالهتامم بالقضايا واملشكالت البيئية -
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 ـ واسـتنزاف املـوارد الطبيعيـة ـ والتصحر ـ )شعاعى واملائى والضوضائى واإل
 : مثـلالفتاكـة األمـراض وانتـشار ,وغريها... .الطاقةومشكالت نقص موارد 

 .وغريها... .نفلونزا الطيورإ واإليدز
 .تزايد االهتامم بقضايا السالم والتفاهم العاملى -
 تزايد دور احلاسب اآلىل وتكنولوجيا املعلومات وتأثريها عىل جمال التعليم  -
 .ضوء مفهوم اجلودة الشاملة االجتاه نحو تطويراملناهج ىف -

 ممـا  ملواكبتهـاهذه املتغريات املحلية والعاملية تفرض عىل املناهج اختاذ تدابري معينـة 
 .يستلزم تطوير املناهج املدرسية

 : األخذ بمبدأ املستقبلية−٣
 والتنبؤ بحاجات واجتاهـات الفـرد واملجتمـع ىف , املستقبلفويعنى ذلك استرشا

 البحــوث واالســتبانات  ويــستخدم ىف ذلــك,املــستقبل عــن طريــق البحــث العلمــى
 وبالتـاىل رضورة , حيث يمكن التنبؤ بام ستكون عليه احلياة ىف املستقبل,واإلحصاءات

 .تطوير املناهج ملراعاة حاجات الفرد واملجتمع
 :ًة من مناهج الدول األكثر تقدماالرغبة ىف اإلفاد−٤

 جمـال  ىفاً األكثـر تقـدم من التجارب الرائدة للـدول األخـرحيث يمكن اإلفادة
ستفيدين مـن جتـارب هـذه مـ مما يستدعى رضورة تطوير مناهجنـا املدرسـية ,املناهج
 واإلسـالمية وذلك بام يتمشى مع فلسفتنا الرتبوبية وطبيعة جمتمعاتنـا العربيـة ,الدول

 .إمكاناتناوبام يتفق مع 
 : املستحدثات الرتبوية املتالحقة−٥

تحدثات تربويـة كبـرية هتـدف إىل لقد تعرض النظام التعليمى ىف هـذا العـرص ملـس
 أهداف : ولقد شملت هذه املستحدثات,إحالل ممارسات جديدة حمل ممارسات قديمة

 كـام ظهـرت , األسس واملكونـات:واملناهج املدرسية من حيث ـاملؤسسات التعليمية 
 ـ م الـذاتىوالـتعل ـ تفريـد التعلـيم :مفاهيم جديدة شـديدة االرتبـاط باملنـاهج مثـل

الـتعلم  ـ والـتعلم التعـاونى ـ والتعليم املـواز ـ والتعليم املفتوح ـ عدُ عن بوالتعليم
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 وغريها من املفاهيم التى تركز عىل املـتعلم كمحـور ....لكرتونىواملنهج اإل − النشط
 . التعليميةللعملية

 ـ والتنـور العلمـى ـ  كالرتبية األمانيـة:األخركام ظهرت بعض املفاهيم الرتبوية 
والرتبيـة مـن أجـل التفـاهم  ـ والرتبيـة اجلامليـة ـ والرتبيـة البيئيـة ـ  الـصحيةوالرتبية
  . وغريها..العاملى

 ذات موقــع عــىل ,إلكرتونيــة مدرســة إىلكــام تغــريت صــورة املدرســة التقليديــة 
 كل هذه املستحدثات حتـتم رضورة تطـوير ,اإللكرتونية كام ظهرت املناهج ,اإلنرتنت

 .بتهااملناهج املدرسية ملواك
אW 

تتعدد أساليب تطوير املنهج املدرسى فمنها أساليب التطوير القديمة ويطلق عليهـا 
 أسـاليب اً وأساليب التطوير احلديثة ويطلق عليها أيـض,اجلزئية أساليب التطوير اًأيض

 . من التفصيلىءام يىل نتناول هذين األسلوبني بش وفي,التطوير الشامل
 :)اجلزئية  ( ليب التطوير القديمةأسا: ًأوال

ترتبط هذه األساليب باملفهوم القديم للمنهج املدرسى والذ يقتـرص املـنهج عـىل 
 حيث كان التطـوير يقتـرص عـىل تطـوير مكـون ,جمموعة املقرارات والكتب املدرسية

 ومـن أهـم أسـاليب تطـوير , وبعض مكونات املنهج وهيمل اجلوانب األخـرواحد
 :يمة ما يىلاملناهج القد

 :أسلوب التطوير باحلذف −١

 يتم تطـوير املـنهج ىف ضـوء هـذا األسـلوب بحـذف جـزء أو أجـزاء مـن املـادة   
 كحذف فصل من فصول الكتاب املقرر أو حذف بعـض الـصور والرسـوم ,الدراسية

 ما يكـون املـربر للحـذف لـصعوبة هـذه األجـزاء أو اً وغالب,والتدريبات ونحو ذلك
ها أو لنقل بعـض املوضـوعات مـن  عىل التالميذ دراستةومات املقررلتقليل كمية املعل

 كام حدث ىف نقل موضوع الروافع ىف منهج العلوم مـن الـصف الثـانى ,آخرىل إصف 
 الصف اخلامس االبتدائىإىلاإلعداد . 
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وقد يكون احلذف ملادة دراسية بأكملها كام حدث لبعض مقررات الرتبيـة الوطنيـة 
 وذلك لقناعة ,بعض الدول العربيةة الفرنسية من املرحلة الثانوية ب ومادة اللغ,ىف مرص
 . بعدم احلاجة لدراسة هذه املواد فيهااملسئولني

 : أسلوب التطوير باإلضافة−٢
يتم تطوير املنهج وفق هذا األسلوب بإضافة بعض الصفحات أو إضـافة فـصل أو 

 ىف كمية املعلومات التى  وقد يكون املربر لذلك بسبب النقص,موضوع للكتاب املقرر
 ممـا يـستدعى إضـافة بعـض , أو لتـدنى مـستوياهتم ىف مـادة معينـة,يدرسها الطالب

 .املوضوعات
 كـام حـدث ىف مـرص ,وقد تضاف مادة دراسية كاملة أو عدد مـن املـواد الدراسـية

نجليزيـة باملرحلـة ل التعليم العام وإضافة اللغة اإلبإضافة مواد احلاسب اآلىل ىف مراح
 . وذلك ألمهية دراسة هذه املواد, وغريها....البتدائيةا

 : أسلوب التطوير باالستبدال−٣
 إما بتقـديم موضـوع معـني عـن ترتيبـه ىف ,األسلوب  يتم التطوير املنهج وفق هذا

 وذلك بسبب سهولة أو صعوبة هذا املوضوع, أو بـسبب , أو بتأخريه عن مكانه,املقرر
 يـسمى مـا سـبق لـذلك ويب املنطقى للامدة الدراسية خمالفة ترتيب املوضوعات للرتت

 وقد يكون االستبدال بتغيري هيكل املادة الدراسـية هبيكـل ,بأسلوب التقديم والتأخري
 . مثل استبدال الرياضيات التقليدية بالرياضيات احلديثة, خمالفآخر
 :يس والوسائل وتكنولوجيا التعليم أسلوب تطوير طرق التدر−٤

 ,حـدةاألسلوب ىف كل جانب من هذين اجلانبني كـل عـىل  وفق هذاويتم التطوير 
ت وطرق التـدريس يـتم التطـوير الختيـار بعـض الطـرق التـى إسرتاتيجياففى جمال 
 كبري من املعلومات, ثم اجتهت أساليب التطوير نحو كم استيعاب عىل  الطالبتساعد

 الطالب إكسابكيز عىل  ثم الرت,الطرق التى تعمل عىل مرور الطالب باخلربات املربية
 .املهارات املناسبة وهكذا
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 األخـذ ,وىف جمال الوسائل وتكنولوجيـا التعلـيم كـان اهلـدف مـن تطـوير املـنهج
 مثل استخدام أجهزة عرض الـشفافيات والفيـديو ,بالتنظيامت احلديثة ىف جمال التعليم

لوسـائل  ولكن تطـوير طـرق التـدريس وا, وغريها.... والكمبيوتر,ومعامل اللغات
  . كان بمعزل عن اجلوانب األخر للمنهج,التعليمية

 : أسلوب تطوير االختبارات−٥
ويتم التطوير ىف هـذا اجلانـب باألخـذ باالختبـارات التـى هتـدف إىل قيـاس نمـو 

 ولكن االنفعالية املعلومات واملهارات وبعض اجلوانب :الطالب ىف املجاالت املختلفة
عن جوانـب املـنهج األخـر وبمعـزل عـن جوانـب كان تطوير االختبارات بمعزل 

 .العملية التعليمية
 :أسلوب تطوير التنظيامت املنهجية −٦

 وذلك هبدف حتقيق ,اجته التطوير ىف املنهج نحو التنظميات املنهجية ملحتو املنهج
ىل مـنهج املـواد الدراسـية إ منهج املواد الدراسية املنفصلة األهداف بفاعلية مثل تطوير

 مـنهج الوحـدات اً وأخـري,ابطة ومنهج املواد املندجمة ومنهج املجـاالت الواسـعةاملرت
 .الدراسية

وكذلك األخذ بمنهج النشاط ثم املنهج املحور. 
 :يمة لتطوير املنهج تتصف بام يىليتضح مما سبق أن األساليب القد

 حيث كانت تنـصب عـىل بعـض جوانـب املـنهج دون :اجلزئية وعدم الشمول−١
 كتطوير املقرر أو الكتاب املدرسى وإغفـال اجلوانـب ,جلوانب األخر باربطه

 .األخر للمنهج
  أ ينفذ تطوير املنهج بطريقة ارجتالية :سةوالتطوير بدون خطة علمية مدر−٢
 حيث يتم التطوير ىف ضوء متطلبـات :عدم األخذ بالنظرة املستقبيلة ىف التطوير−٣

 .ىف االعتبارواملجتمع مني الوقت احلارض دون أخذ مستقبل املتعل
 . حيث كانت تطبق املناهج املطورة دون جتريبها:البعد عن التجريب−٤
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 ):الشاملة ( يب التطوير احلديثة أسال: ياثان
 :تتمتع أساليب التطوير احلديثة للمنهج بمجموعة من املميزات أمهها

                              :منهج املدرسـى املفهوم احلديث للإىلاستندت هذه األساليب احلديثة للتطوير −١
 ,يـا واجتامعيا ووجـدانيا ومهارياوالذ هيتم بمساعدة الطالب عىل النمو الشامل عقل

ولذلك تناولـت هـذه األسـاليب تطـوير كافـة مكونـات املـنهج بمفهومـه املنظـومى 
 ,)أسـاليب التقـويم −وأنشطة الـتعلم اتيجيات التدريس سرتإ ـ املحتو ـ األهداف(

  .اآلخربحيث تكون هذه املكونات متفاعلة ويؤثر كل منها ىف 
 أ ينصب التطوير عىل , كام يتضح مما سبق,تتصف األساليب احلديثة بالشمول−٢

 .مجيع جوانب املنهج والعوامل املؤثرة فيه
ث يطور كل جانـب ىف  حيبالديناميكيةاألساليب احلديثة لتطوير املنهج  تتسم  −٣ 

 فيبــدأ التطـــوير الـشــامل للمنهــج ,باجلوانـب األخـر ضوء عالقتـه املنظوميـة
 ثـم ,بتطــوير األهــداف وىف ضـوئها يعاد النظــر ىف املحــتو وأســاليب تنظيمــه

يتم اخــتيار طــرق التـــدريس املناســبة لتحقيق األهداف واختيار التقنيات احلديثة 
يىل ذلك تطوير أساليب التقويم واالختبارات بحيث تصبح  ,بة لتدريس املحتواملناس

قــادرة عــىل تقــويم النمــو الــذ أنجــزه كــل مــتعلم ىف املجــاالت املعرفيــة واملهاريــة 
 وتدريب املعلمـني عـىل املـنهج ى كام ينبغى أن يشمل التقويم التوجيه الفن,واالنفعالية

 .ىف املنهج املطوراملطور وغريها من العوامل املؤثرة 
تركز األساليب احلديثة لتطوير املنهج عىل اإلطار العام أكثـر مـن الرتكيـز عـىل −٤

 .جزئياته تطوير إىل حيث يؤد تطوير اإلطار العام ,اجلزئيات
 مكونة مـن ثـالث ,يتم التطوير ىف األساليب احلديثة وفق خطة علمية مدروسة−٥

 . التخطيط والتنفيذ والتطوير:مراحل هى

 حيـث يـتم التطـوير ىف ضـوء متطلبـات : بالنظرة املستقبيلة ىف التطـويريؤخذ− ٦
وطموحـات املجتمـع   وحاجاهتم املستقبلية أخذ مستقبل املتعلمنيمعالوقت احلارض 

 .ىف االعتبارواحتياجاته 
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 املنـاهج جتـرب حيـث : التجريـبتأخذ األساليب احلديثة لتطوير املنهج بمبدأ−٧
 .اقبل تطبيقهاملطورة 

راعى األسس اخلاصـة بتطـوير تتطوير املنهج لاحلديثة ساليب األيتضح مما سبق أن 
 .املنهج

אW 
 :سية مراعاة جمموعة من األسس أمههااجيب عند تطوير املناهج الدر

  :ً التطوير هادفاأن يكون −١
ذه  وأن تراعـى هـ,بد أن يعمل تطوير املنهج عىل حتقيق أهداف تربويـة مرغوبـة ال

 كـام تراعـى ,األهداف فلسفة املجتمع وخصائص البيئـة وحاجـات الفـرد واملجتمـع
 املتعلمني املعرفة واملهارات وامليـول واالجتاهـات والقـيم املناسـبة وأسـاليب إكساب

 . املتعلم ونشاطهإجيابية عىل االعتامدالتفكري مع 
 : قيام التطوير عىل أساس علمى−٢

 ,مة للمنهج أهنـا كانـت تـتم بـال خطـة مدروسـةالتطوير القدي اتضح من أساليب
 بمعنـى أن يـستند إىل ,ولذلك جيـب أن يقـوم التطـوير احلـديث عـىل أسـاس علمـى

التخطيط السليم وهذا يستدعى وضع خطة شاملة لعمليـة التطـوير بحيـث تتعـرض 
 ,للتطـوير جراءات التنفيذيةر من أساليب التطوير وخطواته واإلجلميع مراحل التطوي

 وفلسفة اجلودة , أسلوب حتليل النظم:خذ باألساليب احلديثة ىف هذا املجال مثلمع األ
 .وغريها... .الشاملة

كام جيب أن يستند التطوير إىل دراسة علمية لواقـع املجتمـع وحاجاتـه ومـشكالته 
 ومسايرة االجتاهـات الرتبويـة املعـارصة ,ومطالب نمو الطالب وحاجاهتم وقدراهتم

 .وخصائص العرص احلارض
 .مراعاة تطوير املنهج عىل أساس نتائج تقويمهى ويشمل التطوير عىل أساس علم

 :الشمولية والتكامل ىف التطوير−٣
 أ تنصب عـىل ةتقليدية لتطوير املنهج كانت جزئي اتضح مما سبق أن األساليب ال  

 . كل جانب واجلوانب األخربنيبعض جوانب املنهج دون الربط 
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ج همنهج أن يتناول مجيـع مكونـات املـنالتطوير احلديث لل ىف ولكن من الرضور
 املنهج املدرسى منظومة متكاملـة هلـا مـدخالهتا أن خاصة ,ًحتى يكون التطوير شامال

 حيث يرتبط كل جانب من جوانب املنهج باجلوانـب األخـر يـؤثر فيهـا ,وخمرجاهتا
 بمعنى رضورة مراعاة ,ً وىف ضوء ذلك جيب أن يكون تطوير املنهج متكامال,ويتأثر هبا

التكامل بني جوانب املنهج املدرسى مـن أهـداف وحمتـو وطـرق تـدريس وأنـشطة 
 .تعليمية ووسائل وتكنولوجيا التعليم وأساليب التقويم

فاألهداف جيب أن ترتبط باملحتو وتستخدم ىف تدريس املحتو طرق التـدريس 
جهزة وأدوات تكنولوجيا التعليم  كام تستخدم األنشطة التعليمية والوسائل وأ,املناسبة

 وكذلك تستخدم أساليب التقويم املناسبة ,املناسبة لتدريس املحتو وحتقيق األهداف
 .لألهداف

ويرتبط ذلك باملعلم الكفء امللم باملادة العلمية والقـادر عـىل تدريـسها وتقويمهـا 
ىل التكامـل إفة  كام جيب أن يراعى التكامل عند تطوير املنهج باإلضـا,بأساليب مناسبة
 كالتكامـل بـني , مراعاة التكامل ىف كـل جانـب مـن هـذه اجلوانـب,بني مجيع جوانبه

واجلانب العمىل ىف املحتو والتكامل بـني طـرق التـدريس املتعـددة ,اجلانب النظر 
 .والتكامل بني أساليب التقويم املختلفة

 :جتمع قوة دفع نحو تطوير املنهجاحلرص عىل أن يكون امل−٤
واإلملام باملعتقدات الـسائدة واالجتاهـات  لك بإجراء تشخيص للمجتمع املحىلوذ

هذه القو إلضعاف املعارضة والقـضاء  ومراكز النفوذ والقوة ورسم خطة للتغيري ىف
 .للتطوير عىل االجتاه املعاد

 :إحداث تغريات مرغوبة ىف قيم األشخاص املعنيني بالتطوير−٥
 اك املشتغلني بالتعليم بحيـث حتـدث تغـريات ىفوذلك بتهيئة فرص واسعة الشرت

 .اجتاهاهتم مما يضمن بذل اجلهد لتطوير املنهج
 : التعاون ىف عملية التطوير−٦

 مـن تطـوير املـستفيدين يشرتك فيه مجيع ,يا تعاونًجيب أن يكون تطوير املنهج عمال
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 ومـديرين املنهج واملشرتكون ىف العملية التعليميـة مـن تالميـذ ومعلمـني ومـوجهني
 , وغـريهم.... ورجال االقتصاد وعلـامء الـدين,وخرباء ومتخصصني وأولياء األمور

فال ينبغى أن ينفرد بعملية التطوير شخص أو جمموعة أشخاص مهام كانـت وظـائفهم 
 .وجتارهبم

وليس املقصود باشرتاك كل هذه األطراف أن يكون لكل طرف دور متـساو مـع 
 ولكن املقصود مجـع مقرتحـات عينـات ممثلـة , التطويردور اخلرباء واملتخصصني عند

 .هلذه األطراف بطريقة علمية وحماولة اإلفادة منها عند تطوير املناهج املدرسية
 : االستمرارية−٧

 الرتباط عمليـة تطـوير اً نظر,تعد عملية تطوير املنهج عملية مستمرة ليس هلا هناية
 فــاملنهج يتــأثر بــاملتغريات ,العــامل املجتمــع وىف املــنهج بمختلــف مظــاهر التطــور ىف

 لـذلك جيـب , ويتأثر بنتائج البحوث الرتبوية والنفسية,واملستحدثات املحلية والعاملية
جراءات تنفيذ املـنهج املطـور إ كام أن , ملواكبة هذه املتغرياتاً مستمرالتطويرأن يكون 

 ممـا ,ئج تقويمـهضـوء نتـا ذلك تطوير املنهج ىف  ويىل,جيب أن يصاحبها تقويم مستمر
 .يساعد عىل حتقيق أهداف املنهج

تتوقف عند دخول املنهج املطـور  يتضح مما سبق أن تطوير املنهج عملية مستمرة ال
ذلـك عمليـة   يـىل,عملية متابعـة وتقـويمإىل  ولكن املنهج املطور حيتاج ,أرض الواقع

 .تطوير جديدة وهكذا
 للمنهج الفرصة املناسبة لالستقرار  إىل أنه جيب أن يعطى كل تطويراإلشارةوجتدر 

 املستحدثات اجلديدة ىف املنهج املطـور تتطلـب أن وبخاصة ,مكانية متابعته وتقويمهإو
 .بعض الوقت حتى يتم تقبلها واكتساب املهارات املتصلة هبا والعمل بمقتضاها

 : جتريب املنهج املطور−٨
عرفـة جوانـب القـوة وجوانـب  مليـا رضورًتعد عملية تقويم املنهج املطور عمـال  

الضعف ىف هذا املنهج وإتاحة الفرصة للتعرف عـىل مـد تـأثري أحـد اجلوانـب عـىل 
حيـث ا,ً صادقً ويتم جتريب املنهج عىل عينة من التالميذ ممثلة متثيال,اجلوانب األخر 
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يشري التجريب إىل وجود جمموعة من املشكالت والصعوبات مما يستدعى إجياد احللول 
 .سبة هلا وذلك قبل خروج املنهج املطور إىل أرض الواقع وتعميمهاملنا

 :مكانية تطبيق املنهج املطورإ املرونة و−٩
املرونة أن تتوفر ىف خطط املنهج املطور املرونة التـى تـسمح للمـدارس بـأن ى وتعن

 إمكانات من لإلفادةتالئم بني املنهج وظروف البيئة اخلاصة وذلك ىف البيئات املختلفة 
 ىف عمليـة التطـوير بوضـع اخلطـوط االكتفـاء حيـث يمكـن ,البيئة ىف عملية التطوير

 وترتك التفاصيل الدقيقة للمرشفني الرتبـويني واخلـرباء ,العريضة لعملية تطوير املنهج
 الطاقـات إظهـاريـساعد ذلـك عـىل  و,البيئات املحلية وفق ظروفها و احتياجاهتـا ىف

  .ريهماملبدعة للمعلمني و املوجهني و غ
 ذلـك ىفو ىجمال الواقع التعليم  التطبيق ىفبإمكانيةكام جيب أن يتسم املنهج املطور 

  . و املوارد املتاحةاإلمكاناتضوء 
 : ارتباط التطوير بتدريب القائمني عىل تنفيذه−١٠
ذلـك بقـصد  و,جيب تدريب املعلمني و املوجهني الرتبـويني عـىل املـنهج املطـورو

يـتم  و,لكفايات التخصصية و املهنية الالزمة لتنفيذ املنهج املطـور املهارات واإكساهبم
 .ذلك بعقد الدورات التدريبية الالزمة هلم عىل املنهج املطور

אאאאא 
من مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذيـة راجعـة كـام ى  يتكون املدخل املنظوم 

عالقات تفاعليـة حيـث   فاملدخالت ترتبط بالعمليات ىف,الفصل األول سبق ذكره ىف
 تظهـر ىفى إىل حتقيـق املخرجـات والتـ املخرجات تؤد تتم جمموعة من املعاجلات ىف

سلوك الطالب ملـا اكتـسبوه مـن املعلومـات واملهـارات واجلوانـب  صورة تغريات ىف
وة ومواطن الـضعف ودنا بمواطن القتزى دور التغذية الراجعة التى  ثم يأت,الوجدانية

تقوم بـضبط عمـل املنظومـة بواسـطة   وبالتاىل,املدخالت والعمليات واملخرجات ىف
املخرجـات  إرجاع خمرجات النظام مرة أخر عىل هيئة مدخالت جديـدة تـتحكم ىف

 .التالية
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 حيث إنـه إذا تـأثر أحـد املكونـات تـأثرت ,وهناك تأثري متبادل ملكونات املنظومة
 وينطبق عىل ذلك قول الرسـول عليـه الـصالة ,يتأثر النظام ككلاملكونات األخر و

مثل املؤمنني ىف تـوادهم وتعـاطفهم وتـرامحهم كمثـل اجلـسد الواحـد, إذا « :والسالم
 .»ى له سائر األعضاء بالسهر واحلمىاشتكى منه عضو تداع

عنـرص مـن عنـارص املـنهج  ال يمكـن إدخـال تعـديل أو تطـوير عـىل أ وبالتاىل
دون أن نأخذ ) أساليب التقويم ـ ت التعليم والتعلمإسرتاتيجيا ـ املحتو ـ األهداف(
 .حيدثه عىل عنارص املنهج األخر كمنظومة االعتبار األثر الذ ىف

אאאאאאאאW 
 املميزات تطوير املناهج الدراسية بمجموعة من ىفى يتسم استخدام املدخل املنظوم

 :أمهها
نواتج التعلم من معلومات ومهارات وجوانب وجدانية ى  حيدد املدخل املنظوم−١
ممـا جيعلـه مـن املـداخل املناسـبة , إضافة إىل حتديد أكثر الطرق فاعليـة لتحقيقها,بدقة

 .لتطوير املناهج الدراسية
حتديـد  التعمـق ىف من مشكالت واقعية ممـا يـسهم ىفى ظومن ينطلق املدخل امل−٢ 

  والتوصـل إىل أفكـار جديـدة ىف,شـكل منظومـة وفهم املشكلة من خالل بروزهـا ىف
 .عملية التطبيق حلل املشكلة

حـذف بعـض املراحـل  باملرونة حيث يمكن إضـافة أوى  يتسم املدخل املنظوم−٣
 .أثناء التنفيذ

 حيـث ,ضـوء مـدخل الـنظم بطريقـة تعاونيـة  يتم تطوير املناهج الدراسـية ىف−٤
 مـن أساسـا مهـامى  وبـذلك يراعـ,التطوير مجيع املهتمني باملناهج الدراسية ارك ىفشي

 .أسس تطويراملناهج
معــايري التنظــيم الفعــال ملحتــو املــنهج املطــور ى املــدخل املنظــومى  يراعــ−٥

 .صورة مرتابطة  وبذلك يظهر حمتو املنهج ىف,والتتابع والتكامل كاالستمرارية
 حيـث ,املعنى ملحتـو املـنهج املطـور عىل التعلم ذى وم يساعد املدخل املنظ−٦
 .العالقات املتداخلة بني املفاهيم املتضمنة باملحتو يربز
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  وذلـك ىف;الوصول إىل بدائل حلل املشكالت التعليميـةى  يتيح املدخل املنظوم−٧
ظـل الظـروف املتعلقـة   حيث يتم حتديد البـدائل املمكنـة ىف,مكانات املتاحةضوء اإل

 .ضوء عالقتها بعوامل الكلفة والفائدة وغريها من االعتبارات  وىف,املوقفب
 يساعد استخدام املدخل املنظومى عىل حتقيـق نـواتج الـتعلم للمـنهج املطـور −٨

 .إىل رفع كفاءة العملية التعليمية بصورة منظومية شاملة  مما يؤد,فاعلية بطريقة أكثر
تطوير املناهج إىل إعطاء الطالب اخلـربات  ىفى استخدام املدخل املنظوم  يؤد−٩

املعرفيـة واملهاريـة ( حيـث تتنـاغم فيهـا جوانـب اخلـربة ,بصورة منظوميـة التعليمية
 .)والوجدانية

 ىف تنميـة قـدرة الطـالب عـىل التفكـري االبتكـارى  يسهم املـدخل املنظـوم−١٠
 .نظوميةوذلك من خالل املخططات املى واالستنباط االستدالىل وكذلك التفكري

تطوير املنهج منظومة عامة للمنهج  عند استخدامه ىفى املدخل املنظومى  يعط−١١
 املطور 
إمكانية جتريب املنهج املطور عىل أرض الواقع كأساس ى  يتيح املدخل املنظوم−١٢
 قبـل التطبيـق , ما يساعد عىل تصحيح املسار بواسطة التغذية الراجعة,التطوير لعملية

 .الفعىل للمنهج
ّعرف آثاره عىل أداء املتعلمني ىف  يمكن تقويم فاعلية املنهج املطور من خالل ت−١٣

 .ىاملواقف احلياتية وذلك باستخدام املدخل املنظوم
عىل ربط املنهج املطور باملقررات الدراسـية األخـر ى  يؤكد املدخل املنظوم−١٤
 .يا منظوماًربط

אאאאאאאW 
  Identification/Analysis stage: التحليل/ مرحلة التحديد : ًأوال

 وحتليـل عنـارص , حتديد جمال االهـتامم:جراءات أمههاوتتضمن هذه املرحلة عدة إ
 وحتديد السلوك , وحتليل خصائص املتعلمني, وحتديد متطلبات املجتمع,املنهج احلاىل

 ومتثل هـذه اجلوانـب , وحتديد األهداف العامة للمنهج,)املتطلبات السابقة (  املدخىل
 .مدخالت النظام
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 ىمراحل تطوير املناهج الدراسية باستخدام املدخل املنظوم) ١٥(شكل 
 : حتديد جمال االهتامم−١

هذه اخلطوة حتديد املنهج املراد تطويره مـن خـالل مـؤرشات عديـدة يـتم  ويتم ىف
 .ادر متعددة تدل عىل مربرات تطوير املنهجمجعها من مص
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 : حتليل عنارص املنهج احلاىل−٢
ضـوء املعـايري الواجـب  ىف هذه اخلطوة حتليـل عنـارص املـنهج احلـاىل  ويتم ىف      

سـرتتيجيات التعلـيم والـتعلم األنـشطة التعليميـة األهداف واملحتـو وإ توافرها ىف
 .هذا املنهج صور ىف وذلك لتحديد أوجه الق,وأساليب التقويم

 : حتديد متطلبات املجتمع−٣
 تؤخـذ ىفى التـ هـذه اخلطـوة حتديـد متطلبـات واحتياجـات املجتمـع  ويتم ىف     

 .االعتبار عند صياغة أهداف املنهج املطور
 : حتليل خصائص املتعلمني−٤

 واملـستو ,تعلمـني كـالنمو العقـىلهـذه اخلطـوة حتليـل خـصائص امل ويتم ىف     
 وحاجات املتعلمني ومشكالهتم وأساليب التفـضيل ى, واملستو الدراسى,امعاالجت
  . وغريها من اجلوانب النفسية املرتبطة بتطوير املنهج,ومستو الدافعية املعرىف
 : حتديد السلوك املدخىل−٥

 ,ويتم فيها حتديد املتطلبات السابقة الالزمة لبدء دراسـة املـنهج املطـور اجلديـد     
ويتم حتديد هذه املتطلبات من خالل تطبيق اختبارات ومقاييس معينة تتعلق باخلربات 

 .السابقة
 : حتديد األهداف العامة للمنهج املطور−٦
 .)والوجدانية  ـ واملهارية ـ املعرفية(  بحيث تتضمن اجلوانب املتعددة لألهداف     
 Development Stage:مرحلة البناء: ياثان

إلجرائية للمـنهج  صياغة األهداف ا:جراءات أمههان هذه املرحلة عدة إ وتتضم    
 واختيـار ,ضوء األهداف  واختيار وتنظيم املحتو ىف,طور, وإعداد أدوات التقويمامل
سرتتيجيات التعليم والتعلم واألنشطة التعليمية وإعداد كتاب الطالب ودليل املعلـم إ

 . اجلوانب عمليات النظام ومتثل هذه,والوسائل واملواد التعليمية
 :جرائية للمنهج املطور صياغة األهداف اإل−١
وذلك برتمجة األهداف العامـة إىل أهـداف سـلوكية إجرائيـة يمكـن مالحظتهـا     
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  ويـساعد ذلـك ىف, وأن تشري الصياغة إىل معايري ومـستو األداء املطلـوب,وقياسها
ت التـدريس وأنـشطة إسـرتاتيجيار اختيار اخلربات التعليمية وتنظيم املحتو واختيا

 .التعلم وأساليب التقويم املناسبة
 :  إعداد أدوات التقويم−٢
اكتـسبها ى  وتشمل أدوات تقويم فاعلية املنهج من خالل قياس نواتج التعلم التـ   

 االختبـارات :الطالب بعد انتهاء العملية التعليمية وذلك بتطبيق بعض األدوات مثـل
 .وغريها..... .املالحظة ومقاييس االجتاهاتالتحصيلية وبطاقات 

 كام تشمل أدوات تقويم كفاءة املنهج من خالل التعرف عىل مد نجـاح املـنهج ىف
 وذلـك مـن خـالل ,التأثري عىل أداء الطالب بعد التخرج والتحـاقهم بـسوق العمـل

 .االستبانات واملقابالت وبطاقات املالحظة
٣−اختيار وتنظيم املحتو  : 
ضـوء   يـتم اختيـار اخلـربات التعليميـة املعرفيـة واملهاريـة والوجدانيـة ىف حيث  

 سـبق ذكرهـا ىفى راعى معـايري االختيـار ومعـايري التنظـيم التـُ وت,األهداف املحددة
 .الفصل الثالث من هذا الكتاب

 :ت التعليم والتعلمإسرتاتيجيا اختيار −٤
يس املناسـبة لتحقيـق أهـداف تيجيات التـدراسـرتهذه اخلطوة اختيـار إ  ويتم ىف   
 .ت التعلم النشطإسرتاتيجيا وجيب الرتكيز عىل ,املنهج
 : اختيار األنشطة التعليمية املناسبة−٥
 .ت التدريس وطبيعة املحتوإسرتاتيجيابحيث ترتبط باألهداف وب   
 : اختيارالوسائل واملواد التعليمية املناسبة−٦

 .وطبيعة املحتوت التعليم والتعلم ياإسرتاتيجبحيث ترتبط باألهداف وب      
 : إعداد كتاب الطالب ودليل املعلم−٧

 .ضوء اخلطوات السابقة  ويتم ذلك ىف     
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 Application and Evaluation Stage:مرحلة التنفيذ والتقويم:ًثالثا
للمـنهج  وىل جتريـب النمـوذج األ:وتتضمن هذه املرحلـة عـدة إجـراءات أمههـا  
 ثم تطبيـق املـنهج املطـور ,نتائج التجريب وإجراء التعديالت املطلوبة وحتليل ,املطور
ة ـام والتغذيــات النظــب خمرجــذه اجلوانــ ومتثل ه,رةـة املستمـ واملتابع,هـوتعميم
 .ةـالراجع
 :  جتريب املنهج املطور−١
ّهذه اخلطوة جتريب النموذج األوىل للمنهج املطـور عـىل عينـة ممثلـة مـن  ويتم ىف  
 . وذلك للكشف عن كفاءة املنهج وفاعليته,بالطال
 : تطبيق أدوات التقويم−٢
 .سبق ذكرهاى والت حيث يتم تطبيق أدوات التقويم اخلاصة بفاعلية وكفاءة املنهج  
 : حتليل النتائج وإجراء التعديالت املطلوبة−٣
هذه اخلطـوة حتليـل نتـائج تطبيـق أدوات التقـويم وإجـراء التعـديالت   ويتم ىف  

 .املطلوبة
 : التطبيق واملتابعة−٤
 مـع املتابعـة املـستمرة إلعـادة ,هذه اخلطوة تطبيق املنهج املطور وتعميمه  ويتم ىف  

 .بعض مكونات املنهج كلام اقتضت الرضورة ذلك النظر ىف
إىل  تطوير املناهج الدراسية يؤد ىفى يتضح مما سبق أن استخدام املدخل املنظوم   

 حيـث يمـر بعـدة ,عليمية ذات درجة عالية من الكفاءة والفاعليـةاحلصول عىل نظم ت
 .مراحل من التحديد والتحليل والبناء والتنفيذ والتقويم

אאאא 
 اً ولذلك ال يعد مفهوم اجلـودة جديـد,العمل اهتمت الثقافة اإلسالمية باجلودة ىف

 عىل بناء جمتمع متامسك وذلك مـن خـالل اإلخـالص  حيث حث اإلسالم,الثقافة ىف
 ولقـد تعـرض ,أداء األعامل  للجودة ىفاًالعمل وتنمية الرقابة الذاتية حتقيق واإلتقان ىف
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العمل مثل قول احلق تبارك  الكثري من أياته ملفهوم اجلودة باإلتقان ىف القرآن الكريم ىف
ــــــــــاىل  m c d e f g h i j k l m n l :وتع

  .)٣٠ :الكهف(
m K L M N O P Q  R l )ـــك ـــاء ىف)٢: املل ـــديث   وج احل

 . » أن يتقنهًإن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال« :الرشيف
القرآن الكريم والسنة النبوية الـرشيقة يعنـى اإلحـسان وإتقـان  فمفهوم اجلودة ىف
 .العمل والصالحية

قتـصاديني فكـر اال العرص احلديث احتلت اجلودة الشاملة مكـان الـصدارة ىف وىف
 والرتبويني وذلك لتحسني نوعية التعليم بكافة مـستوياته وأصـبحت اجلـودة إحـد

 ولقـد ,مؤسـسة تعليميـة تـسعى لرفـع أدائهـا أ هتم القيادة اإلدارية ىفى القضايا الت
  : التعليم أمهها هتامم باجلودة ىفأدت إىل االى ظهرت جمموعة من العوامل الت

احبها من اتقافية اجلـات وزيـادة انتـشار الـرشكات ظاهرة العوملة وما صى تنام -
ية جودة املنتج أد  وأنامط التسويق القائمة عىل التنافسية وأمه,العابرة للقارات

 .التعليم هتامم باجلودة ىفإىل تزايد اال
الوفـاء بمتطلبـات املجتمـع مـن  قصور النظم والسياسات التعليمية احلاليـة ىف -

هـتامم بتطبيـق هة التحديدات العرصية أد إىل االإعداد كوادر قادرة عىل مواج
 .املؤسسات التعليمية اجلودة الشاملة ىف

حلاسـم ىف املجتمعـات الناميـة باعتبـاره العامـل ا وخاصة ىفى التوسع التعليم -
 أمام املجتمع فـيام اًأصبح التعليم حماسب جتامعية, وبالتاىلالتنمية االقتصادية واال

 .يقدمه
ملدرسـة وظائفهـا مـن ا  حيث تؤد, اجلديدة عىل املدارسجتامعيةالضغوط اال -

, ظـل ظـروف اجتامعيـة دائمـة التغيـري وغريها ىف.. .ىجتامعاتدريس وتطبيع 
 .وغريها.. . والتفكك األرس,نفجار املعرىفبسبب تزايد وسائل االتصال واال

 أدت إىلى والتـى والتكنولـوج نفجار املعرىفالتغريات االقتصادية املصاحبة لال -
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واستخدام الكمبيوتر وغريها مـن أنـامط جديـدة ىف آليـات  ظهور اإلنتاج اآلىل
 مما ترتب عليه زيادة الطلب عىل املتخصصني املـاهرين الـذين جييـدون ,اإلنتاج

 . واستيعاب التغيريات التكنولوجية الرسيعة,إنجاز أعامل بالغة التعقيد
تنميـة معـارف  ىفى  العـاملكاديمية لد الكثريين عىل املـستوتزايد الرغبة األ -

 يـا وتطبيقيـاهتامم باجلودة نظردة, مما دفع بعض الباحثني إىل االجديدة عن اجلو
  .ىالنظام التعليم للوصول إىل معايري أكثر موضوعية للجودة ىف

 حتـى يمكـن ,املؤسـسات التعليميـة مما سبق يتضح أمهية تطبيق اجلودة الشاملة ىف
مـن أجـل احلـصول عـىل نـواتج ) املـدخالت(انات املتاحة ستخدام األمثل لإلمكاال

 .جيدة) خمرجات(

فقـد  ,املدرسـة املـرصية رتفاع بمستويات التميز واجلودة ىف مع الرغبة ىف االياومتش
نتهـاء مـن إعـداد معـايري شـاملة جلميـع عتامد, وتـم االتبنت الدولة مبدأ اجلودة واال

 حيث ال يمكن احلديث عن تطوير ,ج الدراسية ومنها املناه,جوانب املنظومة التعليمية
 حيث يعد املـنهج ,ضوء معايري اجلودة دون النظرة النسقية املنظومية للمنتج املناهج ىف

 .ى للنظام التعليميا فرعاًنسق
 كام أهنا مؤرشات عىل الطريق لتقويم مد ,وتعد املعايري بمثابة أهداف نسعى إليها

 كـام أن املعـايري ,لتقـويم وتطـوير املنـاهج الدراسـيةالتقدم نحو األهداف, ومقيـاس 
Standards جيب توافرهـا ى تشري إىل املرجعيات أو املواصفات القياسية واملستويات الت

 .مجيع مكونات منظومة التعليم ىف
א:Quality 

تج يتم من خالهلا مقابلة مواصفات املنـى  العملية الت:تعرف اجلودة بوجه عام بأهنا
 .بتوقعات املستفيد

 :وتوجد تعريفات متعددة للجودة ىف جمال التعليم أمهها
جمموعة من املعايري واإلجـراءات هيـدف تنفيـذها إىل حتقيـق أقـىص درجـة مـن  -

 ى,املنـتج التعليمـ األهداف املتوخاة للمؤسسة التعليمية والتحـسني املـستمر ىف
 . وأقل جهد وتكلفة للمواصفات املنشودة وذلك بأفضل الطرقاًوذلك وفق
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مجيـع  عملية تطبيق جمموعـة مـن املعـايري واملواصـفات التعليميـة والرتبويـة ىف -
وحتقيـق ). املخرجـات  ـ العمليـات ـ املـدخالت(عنـارص العمليـة التعليميـة 

املتعلمـني  لتلبية متطلباتى التفاعل فيام بينها وذلك لرفع مستو املنتج التعليم
 .واملجتمع

التعلـيم نظـام يـتم مـن خاللـه  ت السابقة أن اجلودة الشاملة ىفيتضح من التعريفا
 تفاعل املدخالت وهى األفراد واألساليب والـسياسات واألجهـزة لتحقيـق مـستو

العمليـة التعليميـة  شـرتاك بـصورة فاعلـة ىفمن اجلودة حيث يقوم العاملون باال ٍعال
الطـالب ( دين مـن املخرجـات إلرضـاء املـستفي والرتكيز عـىل التحـسن املـستمر ىف

 ويمثـل هـذا التعريـف للجـودة ,)تقوم بتوظيف اخلـرجيني ى ومؤسسات املجتمع الت
ــارا ــا مرجعإط ــثي ــن حي ــشاملة م ــق اجلــودة ال ــدخالت: لتطبي ــات ـ  امل  ,والعملي

رسـالة املؤسـسة وأهـدافها وإجـراءت  يتطلـب إعـادة النظـر ىف  والذ,واملخرجات
اهج الدراسـية والتعـرف عـىل حاجـات الطـالب  ومكونـات املنـ,التقويم املتبعة فيها

وتدريب املعلمني واإلداريني لتطـوير مهـاراهتم, وكيفيـة التوظيـف األمثـل للمـوارد 
وإعادة هيكلة التنظيم عىل نحو يتوافق مع فلسفة اجلودة الشاملة والعمل عىل التحسني 

 . املستفيدينرضاوالتطوير املستمر لتحقيق 

 جمموعة اإلجـراءات القائمـة عـىل عمليـات :ج فيقصد هباجمال املناه أما اجلودة ىف
 ـ املحتـو ـ نـواتج التعلـيم( متكاملة تستهدف وضع أطر مرجعيـة ملنظومـة املـنهج 

 ـ الوسـائل التعليميـة وتكنولوجيـا التعلـيم ـ أنشطة التعليم ـ ت التدريسإسرتاتيجيا
الطـالب  ( ملـستفيدين لتلبية رغبـات ا,وذلك ىف ضوء معايري حمددة) أساليب التقويم 

 . التعليم والتعلمى عمليت ولتحقيق التحسن املستمر ىف) وأولياء األمور واملجتمع 
אאW 

 : تتم عملية حتقيق مفهوم اجلودة الشاملة وفق اإلجراءات التالية
جيـب ى  وتعـد بمثابـة املرجعيـات التـ, حتديد املعايري القياسـية واملـستويات −١

مجيع مكونات املنظومة التعليمية وذلك للوصول إىل خمرجـات تنـال رضـا  توافرها ىف
 .املستفيدين
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بمثابة آلية للتقـويم ى  ضامن ومراقبة اجلودة الشاملة باملؤسسات التعليمية وه −٢
للجودة, وتكون مسئولة عن ضامن اجلودة مراقبتهـا والـتحكم فيهـا, وتقـوم  الداخىل

ى لتأكد من أن املخرجـات التعليميـة تتـوفر فيهـا املواصـفات التـباملراجعة املستمرة ل
 ويقـوم ,رتقـاء بعنـارص املنظمـة التعليميـةها املرجعيات مع اقـرتاح وسـائل لالحتدد

 .أفراد من داخل املؤسسة التعليمية ذاهتا بالتقويم الداخىل
بمثابـة آليـة للتقـويم ى  وهـ, تدقيق اجلودة الـشاملة للمؤسـسات التعليميـة −٣
 فاجلودة حتتاج إىل تدقيق من اخلارج للتحقيـق مـن تـوافر مكونـات ,للجودةى ارجاخل

إطار املرجعيات واملعايري القياسية املحددة لكـل   ىف,املؤسسة التعليمية هذه املنظومة ىف
هيئات مستقلة تكون مسئولة عـن ى  ويقوم بالتقويم اخلارج,مكون من هذه املكونات

 .لةللجودة الشامى التقويم اخلارج
אאאאאאאאW 

عتبارات جيب مراعاهتا كتوجهات فلسفية عند صـياغة معـايري هناك جمموعة من اال
 : هج الدراسية أمههااجودة املن
 تبنى مفهوم إنتاج املعرفة وما يتطلبه مـن تكـوين العقليـة القـادرة عـىل هـذا  −١

 .اإلنتاج
 .الوثيق بني املناهج الدراسية وجماالت العمل واإلنتاجرتباط اال  −٢
 .وما يتطلبه من مهاراتى  الرتكيز عىل مفهوم التعلم الذات −٣
 .عامل املعرفة وتعدد مصادرها  مواكبة التطورات احلديثة ىف −٤
 .جماالت احلياة ات التعلم النشط وتوظيف املعرفة وتطبيقها ىفيسرتاتيجإ تبنى  −٥
 .العلم وما يرتبط هبا من قوانني ونظريات ة ىفم الرئيس املفاهي الرتكيز عىل −٦
 .مجيع نواتج التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية  حتديد مستويات االتقان ىف −٧
 .التفكري واختاذ القرارات وحل املشكالت ىفى  الرتكيز عىل األسلوب العلم −٨
 .والتدريب عىل مهاراتهى  ترسيخ قيم العمل اجلامع −٩
 .املجتمعية وقيم املواطنة الفاعلةىل املشاركة  التأكيد ع−١٠
 .تتبنى معايري اجلودةى ترسيخ نمط اإلدارة الفاعلة املرنة الت−١١
 .كافة مراحل بناء املنتج وتطويره مراعاة التقويم ىف−١٢
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אאאאW 
 عملية ختطيط وتطوير املناهج فـيام يمكن توضيح أمهية املعايري بالنسبة للقائمني عىل

 : يىل
 .يتعلموهمعرفة املعلمني والطالب ملا جيب أن   ىفتسهم  −١
 .حتديد نواتج التعليم  تساعد املعايري ىف −٢
 .بمكوناته املختلفةى ضامن جودة املنهج الدراس  ىفتسهم  −٣
 .حتديد املعارف واملهارات واملطلوب من املعلمني التمكن منها  تساعد ىف −٤
ى توفري أنشطة تعليمية تتيح للطالب الفرصة ملامرسة العمـل اجلامعـ  ىفمتسه  −٥

 .والتفكري واختاذ القرار
 تعد املعايري أداة فعالـة للتنميـة املهنيـة للمعلمـني مـن خـالل تطـوير بـرامج  −٦

 .التدريب املعدة هلم
 .توفري أساليب التقويم املناسبة للتأكد من حتقق نواتج التعلم  تسهم ىف −٧
 .اختيار حمتو املنهج املناسب لنواتج التعلم  تسهم ىف −٨
  .ة من حدوث املشكالت املستقبليةيقاوال  املعايري ىفتسهم  −٩

אאאאW 

يمكن تطوير املناهج الدراسية ىف ضوء معايري اجلودة, وذلك بمراعاة املعايري التاليـة 
 : إجراء عملية التطويرىف كل عنرص من عنارص املنهج عند 

 ):نواتج التعلم ( معايري جودة أهداف املنهج : ًأوال
 .وواضحة ودقيقة صورة حمددة صياغة األهداف ىف  −١
 .صورة إجرائية بحيث يمكن مالحظتها وقياسها  صياغة األهداف ىف −٢
 . شمولية األهداف لنواتج التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية −٣
ضوء اإلمكانات املاديـة والبـرشية  مكانية حتقيقها ىفإى هداف بمعن واقعية األ −٤

 .املتاحة
 . مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني −٥



 
 

 − ٣٧٠−

 ـ حتليـل ـ تطبيـق ـ فهـم ـ تـذكر( لألهـداف   تنوع مستويات املجال املعـرىف −٦
 ).تقويم  ـ تركيب

 . مناسبة األهداف خلصائص نمو الطالب −٧
 .تج واحد من نواتج التعلم بساطة اهلدف بحيث ال يتضمن أكثر من نا −٨
 . مناسبة األهداف للزمن املتاح للطالب للمرور باخلربات التعليمية −٩

لألداء وذلـك للحكـم عـىل مـد ى  وهو احلد األدناهلدف  ىف وجود معيار− ١٠  
 .حتقق اهلدف

طبيعتها بحيث تعكس العالقـات املتداخلـة بـني العلـم   تكامل األهداف ىف−١١  
 .جتمع والبيئةوالتكنولوجيا وامل

 . تعبري اهلدف عن ناتج من نواتج التعلم وليس عملية التعلم− ١٢ 
 . انسجام األهداف مع رسالة املؤسسة التعليمية−١٣ 
 ١٤−توازن األهداف بحيث ال يطغى جانب معني عىل اجلوانب األخر . 
 .األهداف هلا قيمة وظيفية للمتعلمني  نواتج التعلم املتضمنة ىف−١٥ 

 : معايري جودة حمتو املنهج: ايثان
 .ارتباط حمتو املنهج بنواتج التعلم املستهدفة −١
 . صدق املحتو من الناحية العلمية −٢
 . توافق حمتو املنهج مع رسالة املؤسسة التعليمية −٣
 . حداثة املحتو ومسايرته للتطورات العلمية والتكنولوجية −٤
 .  مرونة املحتو بحيث يسمح بالتطوير املستمر −٥
 .مراعاة املحتو للفروق الفردية بني املتعلمني  −٦
٧−  ومشكالهتم املتعلمنيحلاجاتمراعاة املحتو . 
٨− املتعلمني للمعلومات السابقةمراعاة املحتو . 
معاجلـة  تغطية مجيع جماالت املنهج, والعمق ىف  حتقيق التوازن بني الشمول ىف −٩

 .هذه املجاالت
 .واجلوانب العملية حتقيق التوازن بني اجلوانب النظرية −١٠



 
 

 − ٣٧١−

 . ارتباط املحتو بخربات املتعلم وبيئته−١١
هنية ومهارات التفكري الناقد تنمية املهارات الذ قدرة املحتو عىل املسامهة ىف−١٢

 .ستخدام احلاسوباومهارات  بتكارواال

 .مراعاة حمتو املنهج ملتطلبات سوق العمل−١٣
 .قية واجلاملية للعلمقدرة املحتو عىل إبراز األبعاد األخال−١٥
 .حل مشكالته ياجات املجتمع واملسامهة ىفتمراعاة املحتو الح−١٦
 .حياة املتعلمني تناول حمتو املنهج للتطبيقات احلياتية ملفاهيمه ىف−١٧
 .شمولية املحتو للمعرفة العلمية واملهارات واالجتاهات والقيم−١٨
 )....سياحية ـ ساحلية ـ صناعية ـ عيةزرا( البيئات  مراعاة املحتو للتنوع ىف−١٩

 .وهكذا
التوصيف العالقة بـني نـواتج  توصيف املقررات الدراسية, بحيث يتضح ىف−٢٠  

ت التـدريس إسـرتاتيجيا و,التعلم للمقـرر واملحتـو واملتطلبـات الـسابقة
 .وأساليب التقويم

 .دراسيةبني املواد الاخلربات  التكامل ىف ملبدأ تنظيم املحتو  مراعاة−٢١
 . ملبدأ استمرارية اخلربةتنظيم املحتو  مراعاة−٢٢
 . ملبدأ تتابع اخلربةتنظيم املحتو  مراعاة−٢٣
 .التدريس  يساعد تنظيم املحتو عىل استخدام أكثر من طريقة ىف−٢٤
 . كتابة املحتو بلغة سليمة ومناسبة ملستو املتعلمني−٢٥
 . للامدة العلمية يدور املحتو حول املفاهيم الرئيسة−٢٦
 : ت التدريسإسرتاتيجيامعايري جودة : ًثالثا
 .رتباط طرق التدريس بنواتج التعلم املستهدفةا  −١
 .تج التعلم وطبيعة املحتوت التدريس وفق نواإسرتاتيجيا تنوع  −٢
 قدرة طرق التدريس عىل إحداث التكامل بني اجلوانـب النظريـة واجلوانـب  −٣

التطبيقية والعملية للمحتو. 



 
 

 − ٣٧٢−

سـتخدام األمثـل للوسـائل التعليميـة ت التـدريس عـىل االإسرتاتيجيا قدرة  −٤
  .والتكنولوجية

 .لد املتعلمنيى تنمية مهارات التعلم الذات ت التدريس ىفإسرتاتيجيا إسهام  −٥
ت التعلم النشط املتمركزة حول املتعلم, والقـادرة عـىل إسرتاتيجيا استخدام  −٦

 ـ حـل املـشكالتى ـ الـتعلم التعـاون :حتقيق نـواتج الـتعلم املـستهدفة مثـل
 .وغريها. .ىالعصف الذهن ـ املرشوعات

بـني الطـالب ى جيـابإحـداث االتـصال اإل ت التدريس ىفإسرتاتيجيا إسهام  −٧
 . وبني الطالب واملعلمنيمع بعضبعضهم 

 . توفري بيئة تعلم فعالة لتنمية مهارات التفكري املختلفة −٨
    ة للـامدةاب املتعلمني املفـاهيم الرئيـسكسإ ت التدريس ىفإسرتاتيجيا فاعلية  −٩

 .املهارات واالجتاهات والقيمو
 .البيئة الصفية قدرة طرق التدريس عىل إثارة انتباه الطالب ىف−١٠
 .مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني−١١
 .تشجيع املتعلمني عىل اكتشاف العلومات بأنفسهم−١٢
 :تكنولوجيا التعليممعايري جودة الوسائل و: ًرابعا

ــا التعلــيم لتحقيــق نــواتج الــتعلممناســبة  −١   الوســائل التعليميــة وتكنولوجي
 .املستهدفة

 .حتو املنهجمل الوسيلة ةناسب م −٢

 .ىاملوقف التعليم هتيئة الفرص ملشاركة الطالب ىف −٣
 . مراعاة الوسائل املستخدمة خلصائص نمو الطالب −٤
 . القدرة عىل توجيه الطالب ملصادر التعلم املناسبة −٥
احلصول عىل املعلومات املرتبطة بمحتـو  ام احلاسوب واإلنرتنت ىف استخد −٦

 .املنهج
 .ا تنوع الوسائل التعليمية واألنشطة وتكامله −٧
 .مة لتحقيق أهداف العملية التعليميةئ توافر املعامل املال −٨



 
 

 − ٣٧٣−

ــب  −٩ ــت والكت ــات واإلنرتن ــا املعلوم ــزة بتكنولوجي ــات املجه ــوافر املكتب  ت
 .اجع والدورياتاإللكرتونية واملزودة باملر

 .حتو املنهجمل الوسيلة ةناسب م−١٠

 .ياحتتو الوسيلة عىل معلومات صحيحة علم−١١
 .تكون الوسيلة جذابة ومشوقة للمتعلمني−١٢

 .بدأ الوسائط التعليمية املتعددةمل الوسيلة عاةرام−١٣

 .تستخدم أكثر من حاسة من حواس اجلسم عند استخدام الوسيلة−١٤

 .ة التكلفة ومناسبة للبيئة الصفيةاقتصاديتكون الوسيلة سهلة االستخدام −١٥

  .تستخدم األجهزة واملواد التعليمية املرتبطة بالتقنيات التكنولوجية احلديثة−١٦

 :نشطة التعليمية باملنهج معايري جودة األ:ًخامسا

 . املستهدفةلتحقيق نواتج التعلم  التعليميةنشطة األ مناسبة−١ 

 .كامل معهتالحتو املنهج ومل األنشطة ةناسبم−٢

 .ستو نضج املتعلمنيمل األنشطة ةناسب م−٣

 .لفروق الفردية بني املتعلمنيل األنشطة اةراع م−٤

 .تتميز األنشطة بالتنوع والتكامل فيام بينها −٥

 .تتميز األنشطة باإلنتاجية كلام أمكن ذلك −٦

 .حتقق األنشطة إجيابية املتعلم أثناء التعلم −٧

  .ارسة التفكري والعمل اليدوتشجع املتعلمني عىل مم −٩

 .ى مساعدة أنشطة التعلم الطالب عىل القيام بالتعلم الذات−١٠
  توافر أنشطة إثرائية مناسبة جلميع الطالب−١١  

ت تعلـــم متنوعـــة إســـرتاتيجيا إتاحـــة األنـــشطة الفـــرص الســـتخدام −١٢  
 .ت التعلم النشطإسرتاتيجياك

 .لد الطالب مية التفكري االبتكارتن  قدرة األنشطة عىل املسامهة ىف−١٣ 



 
 

 − ٣٧٤−

  .احتياجات املتعلمني وميوهلمى  متنوعة تلبوغري صفية  وجود أنشطة صفية−١٤ 
 .توفري األنشطة لبيئة التعلم املناسبة لتنمية املهارات احلياتية−١٥ 
 . هتيئة األنشطة الفرص املناسبة للتقويم الشامل للمتعلم−١٦ 

 :  التقويممعايري جودة أساليب: ًسادسا
 . ارتباط أساليب التقويم بنواتج التعلم املستهدفة −١
  . التقويم جلميع جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية أساليب شمولية −٢
 تــوافر اختبــارات تشخيــصية لتــشخيص صــعوبات الــتعلم ووضــع بــرامج  −٣

 .عالجية هلا
.. س اجتاهـاتمقـايي ـ بطاقات مالحظـة ـ اختبارات(  تنوع أساليب التقويم  −٤

 . وتكاملها)وغريها 
طبيق والتحليــل  قــدرة التقــويم عــىل قيــاس املــستويات املعرفيــة العليــا كــالت −٥

 .والرتكيب والتقويم
 .  تناول أساليب التقويم للجوانب النظرية واجلوانب العملية للمنهج −٦
 . استمرارية عملية التقويم −٧
  . املصححال تتأثر بذاتية تتسم أساليب التقويم باملوضوعية أ −٨
  .الوقت واجلهد والتكلفة تكون أساليب التقويم اقتصادية ىف −٩
  .يتم التقويم بطريقة تعاونية يشرتك فيها كل من يتصل بالعملية التعليمية−١٠

  .يراعى التقويم الفروق الفردية بني املتعلمني−١١  
  .تكون أدوات التقويم صادقة تقيس ما وضعت لقياسه−١٢ 

نفس النتـائج إذا أعيـد تطبيقهـا عـىل نفـس ى تقويم ثابتة تعطتكون أدوات ال−١٣
  .نفس الظروف التالميذ ىف

 لطـالب األقويـاء واالطـالبز بـني يـمي بالقدرة عىل التأدوات التقويمتتسم  −١٤
  .الضعاف

  .تكون أدوات التقويم سهلة التصحيح−١٥



 
 

 − ٣٧٥−

  .تناسب أدوات التقويم املستويات املعرفية للمتعلمني−١٦

 .وجود آليات للتأكد من عدالة تقويم الطالب −١٧  
 .إعالم املتعلمني بنتائج عملية التقويم من خالل الوسائل املناسبة−١٨
 .ىحتسني وتطوير منظومة املنهج الدراس استخدام نتائج التقويم ىف−١٩

אאאאW 
مـن ى التعـاونى عمل اجلامعإىل الى حيتاج التوصيف الدقيق واجليد للمنهج الدراس

ى  تبدأ عملية ختطيط املنهج الدراسـ,املجال ملراعاة املعايري املطلوبة قبل املتخصصني ىف
 حيث يتم تقيـيم , ملفهوم اجلودة واالعتامد بتوصيف املنهج عىل مستو التخطيطاًطبق

ليـات ذلـك عم  ثم يـىل,هذا التوصيف من قبل اهليئة املعتمدة لضامن اجلودة واالعتامد
تـم ى املعـايري التـ مراجعة إجراءات تنفيذ وتطبيق املنهج للتحقـق مـن مـد مطابقـة

 .اًحتديدها مسبق
  :من املكونات التاليةى ويتكون توصيف املنهج الدراس

 :ىتوصيف مقرر دراس
  :بيانات املقرر−١

  .اسم املقرر
  املستو/ الفرقة 

  .التخصص
عــــدد الوحــــدات 

 الدراسية
     عمىل                          نظر    

 
 :هدف املقرر العام −٢
 :املستهدفةعلم نواتج الت−٣
  . املعلومات–أ 



 
 

 − ٣٧٦−

  املهارات الذهنية −ب
  .املهارات العملية−جـ
            املهارات العامة ـ د

 
  :   حمتو املقرر−٤

 املوضوعات الرئيسة 
 

 

 
  :  ت التعليم والتعلمإسرتاتيجيا−٥
 : األنشطة التطبيقية−٦

 
 .تقويم الطالب−٧

   األساليب املستخدمة
  التوقيت

  .توزيع الدرجات
 

 .قائمة الكتب الدراسية واملراجع−٨
  الكتب الرئيسة −أ

  .الكتب املقرتحة−ب
  دوريات علمية ونرشات−جـ
  )لكرتونية إ ـ مطبوعة (:مصادر التعلم ـ د



 
 

 − ٣٧٧−

אאאאאW 
ضـوء معـايري اجلـودة بتطبيـق اإلجـراءات   تتم عملية تطوير املناهج الدراسـية ىف 

  :التالية
 J אאW 

 : جيب أن يتضمن التخطيط اإلجراءات التالية
 .حتديد مربرات عملية التطوير −١
 الطـالب يكونناهج الدراسية جمال املى  فف,حتديد الفئة املستهدفة من التطوير −٢

 . وحتديد احتياجات الطالب واملجتمع,ًعميال خارجيااملجتمع يكون و ًعميال داخليا
 ).املعايري(سبق حتديدها ى حتياجات الت للمواصفات واالاًتصميم املنهج طبق −٣
مجيع عنـارص املـنهج, ى سوف تتناوهلا عملية التطوير وهى حتديد العنارص الت −٤

تطوير املـنهج, بحيـث تركـز عـىل مجيـع املعـايري اخلاصـة هلـذه  مليات ىفوتصميم الع
 .العنارص
 .وضع اخلطوات السابقة موضع التنفيذ بصورة إجرائية −٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دورة ضبط اجلودة ىف التخطيط للمنهج) ١٦(شكل 

١ 
 مبررات
    التطوير

الفئة  التنفيذ
 المستهدفة

تصميم 
المنهج طبًقا 
 للمواصفات

العناصر 
الداخلة فى 
 التطوير
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 JאאאW 
 :يتم ىف هذه املرحلة اإلجراءات التالية

 .القياس ستخدام أساليب نوعية وكمية ىفاداء وناجته وذلك ب األ قياس −١
 . املوضوعة للجودة جلميع عنارص املنهجري مقارنة األداء والناتج باملعاي −٢
 . القرارات املناسبة للعالجواختاذ حتديد أوجه القصور عن املعايري السابقة  −٣
 .ة مستمرة الرقابة عىل اجلودة بطريقة تتسم بالكفاءة والفاعلية وبصور −٤
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 دورة ضبط اجلودة ىف الرقابة عىل تنفيذ املنهج) ١٧(شكل 
 JאאאW 

 ويبـدأ بـضبط اجلـودة ,عمليـة التطـوير هذا املدخل اسـتخدام املعـايري ىف ويتم ىف
  :بتوكيد اجلودة ويمر باملراحل التاليةى وينته
 .املرتبطة بكل عنرص من عنارص املنهج حتديد املشكالت والصعوبات  −١
 وحتديـد , حتليل املشكالت الرئيسة إىل مشكالت فرعية بطريقة نوعية وكيفية −٢

 .األسباب املحتملة حلدوث هذه املشكالت

١  
قياس األداء 
     وناتجه
  
١

تحديد أوجه 
 القصور

المقارنة 
 بالمعايير

الرقابة على 
 الجودة
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 .ضوء املعايري املرتبطة بعنارص املنهج  تصحيح وعالج املشكالت وذلك ىف −٣
مرحلـة  لـدخول ىفبدايـة اى  منع حدوث املشكالت بعد تطبيق املـنهج, وهـ −٤

 .ملنـع حـدوث وقـوع املـشكالتى  و هو مدخل وقـائ,ضامن وتوكيد اجلودة
 .ويرتكز هذا املدخل عىل فلسفة املعايري

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 دورة التحسني املستمر ىف تطوير املنهج) ١٨(شكل 
 

  
  عالج

 مشكالتال

  
منع حدوث 
 المشكالت

  
  تحليل

 المشكالت

١  
تحديد 

المشكالت 
 الرئيسة
١
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العبـارة اخلطـأ مـع أمـام ) ×(أمام العبارة الصحيحة و عالمة )√(ضع عالمة : ً أوال
 : كتابة السبب بعد كل عبارة

 . ى الذاتالتعلميرتبط مفهوم تطوير املنهج بمفهوم  .١

 . تطوير املنهج و تقويمه عمليتان متالزمتان .٢

 .يعد تطوير املنهج باالستبدال من أساليب التطوير احلديثة .٣

 .الكتب املدرسية تطوير املنهج عبارة عن إحداث تغريات ىف .٤

 .ختبارات املدرسية من أساليب التطوير القديمة للمنهجيعد تطوير اال .٥

  .له تستند أساليب التطوير الشاملة للمنهج إىل املفهوم التقليد .٦

  .عملية تطوير املنهج غري مستمرة .٧

  .عملية التطوير ة ىفمثل ختطيط املنهج العملية الرئيسي .٨

  .تتسم األساليب احلديثة لتطوير املنهج بالديناميكية .٩

 .نفيذ املنهج و تعميمه قبل جتريبه يمكن ت .١٠

 .العمل  باجلودة ىفاهتم اإلسالم أول من  .١١

 .التعليم ظاهرة العوملة إىل زيادة االهتامم باجلودة ىفى  أد تنام .١٢

 .حتديد نواتج التعلم  ىف,تطوير املناهج عىل املسامهة  تقترص أمهية املعايري ىف .١٣

مكونات منظومـة   توافرها ىف تشري املعايري إىل املواصفات القياسية الواجب .١٤
 .املنهج
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 . تعد األهداف املركبة من األهداف ذات اجلودة العالية .١٥

 .التنمية املهنية للمعلمني  تساهم املعايري املرتبطة بتطوير املناهج ىف .١٦

 .نسجام األهداف مع رسالة املؤسسة التعليميةا تشري واقعية األهداف إىل  .١٧

 .يئات من معايري جودتهالب يعد مناسبة املحتو للتنوع ىف  .١٨

 .للمقررى عىل املحتو العلمى  يقترص توصيف املقرر الدراس .١٩

 .بمرحلة البناءى تبدأ خطوات تطوير املنهج ىف ضوء املدخل املنظوم .٢٠

 .يساعد املدخل املنظومى عىل التعلم ذ املعنى للمنهج املطور .٢١

يـق مبـدأ ضوء معايري اجلـودة بتطب تبدأ خطوات تطوير املناهج الدراسية ىف .٢٢
 .حتسني اجلودة املستمرة

حتقـق ى ت التـدريس التـإسـرتاتيجيات التعلم النشط مـن إسرتاتيجياتعد  .٢٣
 .معايري اجلودة

 .الرقابة عىل تنفيذ املنهج بقياس األداء وناجته دورة ضبط اجلودة ىفى تنته .٢٤

 :أجب عن األسئلة اآلتية: ياثان
 املناهج الدراسية ?  ىفالتطويرما الفرق بني مفاهيم التحسني والتغيري و .١

حالـة وجودهـا رضورة تطـوير املـنهج   هناك جمموعة من املربرات حتـتم ىف" .٢
 ناقش هذه العبارة   "ى الدراس

ل ـال لكــر مثــع ذكــمى ـج املدرسـر القديمة للمنهـاليب التطويـدد أسـع .٣
  .أسلوب

  .ىناقش أهم أسس تطوير املنهج الدراس .٤

 :اليةما املقصود باملفاهيم الت  −٥

دورة ضبط ى ـ توصيف املنهج الدراس ـ معايري املناهج الدراسية ـ التعليم اجلودة ىف
 .ىضوء املدخل املنظوم تطوير املناهج ىف ـ تطوير املناهج اجلودة ىف

 . التعليم  ناقش أهم مربرات االهتامم باجلودة ىف−٦
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  : ما معايري جودة كل عنرص من عنارص املنهج التالية−٧
 املحتو  −ب       .األهداف  − أ

 . أساليب التقويم− د       .ت التدريسإسرتاتيجيا −جـ
 ?تطوير املناهج الدراسية ىفى ناقش أهم مميزات استخدام املدخل املنظوم−٨      

 .?ى باستخدام املدخل املنظومما أهم خطوات تطوير املناهج الدراسية −٩      

وفـق معـايري جمـال ختصـصك  ىف  ألحد املنـاهج الدراسـيةاً صمم توصيف−١٠     
 .اجلودة

 ?ضوء معايري اجلودة أهم خطوات تطوير املناهج الدراسية ىف ما−١١  
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 الفصل الثامن
 اسيةراملناهج الد جتاهات حديثة ىفا

 

 : ًبعد دراسة الطالب ملوضوعات هذا الفصل يكون قادرا عىل أن
 .املواطنة ـ الذكاءات املتعددة ـ  العوملة: يعرف مفاهيم −١
 .العوملة والعامليةى  يفرق بني مفهوم −٢
 .ظاهرة العوملة رأيه ىف  يبد −٣
 .هوم العاملية يفرس كيفية إبراز اإلسالم ملف −٤
 .مواجهة حتديات العوملة  حيدد دور املناهج الدراسية ىف −٥
تدريـسه للمنـاهج   حيرص عىل تعزيز اهلوية الثقافيـة العربيـة واإلسـالمية ىف −٦

 .الدراسية
 . حيدد خصائص الذكاءات املتعددة −٧
 .هج الدراسيةاجمال املن  حيدد مزايا تطبيق نظرية الذكاءات املتعددة ىف −٨
ة من األهداف التعليميـة ألحـد املوضـوعات الدراسـية وفـق  يصوغ جمموع −٩

 .نظرية الذكاءات املتعددة
 . ملحتو أحد املوضوعات وفق نظرية الذكاءات املتعددةاًيقدم عرض−١٠
 .ت التدريس املناسبة لكل ذكاء من الذكاءات املتعددةإسرتاتيجيايستخلص −١١
ضـوعات وفـق يصمم جمموعة من أنشطة التعلم املناسـبة لتـدريس أحـد املو−١٢

 .نظرية الذكاءات املتعددة
 .حيدد الوسائل وتكنولوجيا التعليم املناسبة للذكاءات املتعددة−١٣
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أحـد املوضـوعات الدراسـية وذلـك وفـق   لتقويم الطالب ىفاًيصمم اختبار−١٤
 .نظرية الذكاءات املتعددة

يصمم خطة لتـدريس أحـد املوضـوعات الدراسـية وفـق نظريـة الـذكاءات −١٥
 .املتعددة

 .رتباطية بني أبعاد املواطنةج العالقة االيستنت−١٦
 .املهارية والوجدانية وحيدد أبعاد املواطنة املعرفية−١٧
 .نتامء والوالء للوطن مع اإلحساس باهلويةيشعر باال−١٨
 .يلخص دور املناهج الدراسية ىف تنمية املواطنة لد أفراد املجتمع−١٩
 .جتامعية لوطنهيشارك اآلخرين ىف حل املشكالت اال−٢٠
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 املناهج الدراسية جتاهات حديثة ىفا
 ملةواملناهج الدراسية والع

 
 .مفهوم العوملة •
 .والعامليةالفرق بني العوملة  •
 .عاملية اإلسالم والفرق بني العوملة •
 .بعض مفارقات العوملة •
 .العوملة بني التأييد واملعارضة •
 مواجهة حتديات العوملة  دور املناهج الدراسية ىف •

 والذكاءات املتعددةاملناهج الدراسية 
 يقيةبنظرة تط

 . للذكاءات املتعددة"جاردنر"نظرية  •
 .خصائص الذكاءات املتعددة •
 .جمال املناهج الدراسية مميزات تطبيق الذكاءات املتعددة ىف •
 .جمال املناهج الدراسية تطبيقات نظرية الذكاءات املتعددة ىف •
 .األهداف التعليمية .١
 .حمتو املناهج .٢
 .طرق التدريس .٣
 .طة التعلمأنش .٤
 .الوسائل وتكنولوجيا التعلم .٥

  .التقويم
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 املناهج الدراسية واملواطنة
  .مفهوم املواطنة* 
 :أبعاد املواطنة *
 األبعاد املعرفية  ـ أ

  األبعاد املهارية−ب
  األبعاد الوجدانية−ج
 .دور املناهج الدراسية ىف تنمية املواطنة لد الطالب* 
 :أسئلة التقويم الذاتى* 
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 املناهج الدراسية والعوملة
 

 والكوكبـة ـ  العوملة:السنوات األخرية مصطلحات ومفاهيم عديدة أمهها برزت ىف
 ,حـوار احلـضارات ـ اجلديدى النظام العامل ـ الغزو الثقاىف ـ القرية الكونية ـ والعامليةـ 

 ا,ً وانتـشاراً ولعل مفهوم العوملة من أكثر هـذه املفـاهيم تـردد.لخإ... االعتامد املتبادل
 ضـوء التقـدم اهلائـل ىف ىفى واإلسـالمى  لتداعيات العوملة عىل املجتمع العربـاًونظر

 , عىل العاملاًجعلت هذا املجتمع مفتوحى  التنرتنتأساليب االتصال كالفضائيات واإل
مواجهة حتديات  فإنه تربز أمهية دراسة هذا املوضوع لتوضيح دور املناهج الدراسية ىف

  .العوملة
  Globalization:  مفهوم العوملة

 ولذلك ال يوجد اتفاق عـىل تعريـف دقيـق ,طور التكوين ما زال مفهوم العوملة ىف
 . عرض بعض التعريفات للعوملة  وسوف نحاول فيام يىل,وجامع للعوملة

 : املفهوم اللغو للعوملة •

ى تعنـ و, وتفيـد وجـود فاعـل يفعـل,)فوعـل(عىل صيغة ) ُعومل(العوملة من فعل 
ى  وتعنـ, وتوسـيع دائرتـه ليـشمل العـامل كلـهىءتعميم الـش معناها اللغو العوملة ىف

  :العوملة أمرين

 ويقـصد ,نقله من املحـدود إىل الالحمـدود  أى, عىل مستو عاملىءجعل الش -
 أما الالحمدود فاملقـصود بـه العـامل ,باملحدود الدولة القومية بحدودها اجلغرافية

  .كله
 بمعنى تعميم نمط من األنامط الفكرية والسياسية , وتوسيع دائرتهىءتعميم الش -

  . وذلك عىل العامل كله,خيص أمة معينة واالقتصادية الذ
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 : املفهوم االصطالحى للعوملة •
االنتقال باملعـارف واألفكـار والـصناعات واألنـامط الثقافيـة مـن ى العوملة تعن -

ل مـن مفهـوم الدولـة القطريـة إىل  واالنتقـاى,إىل املجـال العـاملى املجال القوم
  .مفهوم الدولة العاملية

 )ىالكـون(ى  إىل املجال العامل)ىالقوم(ى االنتقال من املجال الوطنى العوملة تعن -
 ,وجود احلدود الفاصلة بني الدولى تعن  ألن كلمة الدوىل,وليس املجال الدوىل

ــ ــة تعن ــة وتــشمل الالحــدو,جتــاوز احلــدود إىل الالحــدودى فالعومل  ,د املكاني
 .حدود البرشيةالوال) ما بعد احلداثة(والالحدود الزمانية 

 ازدياد العالقـات املتبادلـة بـني األمـم واملتمثلـة ىفى ير البعض أن العوملة تعن -
ــسلع واخلــدمات أو انتقــال رت ــادل ال ــشار املعلومــات ,وس األمــوالءب  أو انت

  .تأثري أمة بقيم غريها من األمم  أو ىف,واألفكار

ظاهرة يعيشها النـاس مـن خـالل تطـور ى ير بعض املفكرين أن العوملة تعنو -
العامل كله من التواصـل  متكنهم ىفى أساليب االتصاالت والتقنيات احلديثة والت

األفكار واملـذاهب االجتامعيـة ى  وما يرتتب عىل ذلك من انتقال وتبن,فيام بينهم
 ,مات وتـأثري نمـط املعيـشة وكذلك انتقـال الـسلع واخلـد,والسياسية والدينية

تتبنـاه األمـم   وسيادة النموذج الـشائع الـذ,وتأثري ذلك عىل التنمية والتطوير
  .خاصةى  والنموذج األمريكاًعمومى  وهو النموذج الغرب,األكثر قوة

  : ملفهوم العوملةًهو أكثر التعريفات شموال ولكن قد يكون التعريف التاىل -
 بحيث تؤثر كل , الناس ومتتد إىل كل جوانب احلياة ظاهرة يعيشها:العوملةى تعن -

اجلوانـب التارخييـة واجلوانـب االقتـصادية ى  وهـ,األخر وتتـأثر هبـا منها ىف
  .واجلوانب السياسية واجلوانب الثقافية

 ينظر إليها البعض عىل أهنا حقبة تارخيية حمدودة أكثـر :ىفالعوملة من املنظور التارخي
 ,بدأت بعد سياسة الوفاق بـني القطبـني وهنايـة احلـرب البـاردة ,منها ظاهرة اجتامعية

 .العامل وظهور القطب الواحد ىف
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إزالـة ى يعنـ  تقوم عىل االقتـصاد املفتـوح والـذ:والعوملة من املنظور االقتصاد
 وقـد أقامـت ,احلدود االقتصادية بني الدول ليصبح العامل أشبه بسوق كبـرية موحـدة

 مثـل , عىل حركة االقتصاديات الوطنيـةاًستؤثر سلبى صادية التالعوملة مؤسساهتا االقت
ــة ــة التجــارة العاملي ــصادية الكــرب,منظم ــددة , والتكــتالت االقت ــرشكات متع  وال

  .وصندوق النقد الدوىل  باإلضافة إىل البنك الدوىل,اجلنسيات
قراطيـة ودعـم و تبـدو وكأهنـا تـدعو إىل الديم:ىولكن العوملة من املنظور السياس
 ولكن مع الرتكيز عىل هناية الدولة القوميـة وهنايـة ,حقوق اإلنسان واحلريات الفردية

  .احلدود اجلغرافية
حماولة التقـارب بـني ثقافـات الـشعوب ى تعنى  فه:بينام العوملة من املنظور الثقاىف

 مع تنميط القيم وأساليب املعيشة بمعنـى هيمنـة ,ثقافة واحدة املختلفة هبدف دجمها ىف
 وجتـدر ,عـىل الثقافـات األخـر) األمريكيـة ( الثقافـة الغربيـة ى قافة األقو وهالث

  حيث يـؤثر كـل منهـا ىف,اإلشارة إىل أنه توجد عالقة متداخلة بني العوملة واملعلوماتية
طور من أطـوار التطـور   فالثورة املعلوماتية والتقنية أدت إىل دخول البرشية ىف,اآلخر
 كام أهنا عززت الرتابط بني خمتلـف أجـزاء ا,ًية فيه موحدأصبح مصري البرش احلضار

  .الكرة األرضية
 : الفرق بني العوملة والعاملية •

 , فكام اتضح من مفهوم العوملـة, بني العوملة والعامليةاًجتدر اإلشارة إىل أن هناك فرق
يـة  ولكـن العامل,إقـصاء اخلـصوصية الوطنيـة إرادة اهليمنـة وبالتـاىلى فإن العوملة تعن
Universalismعـامل الطموح ىفى  تعن والعوملـة ى,االرتفـاع باخلـصوصية إىل مـستو 

 ,األخـذ والعطـاء ورغبة ىفى االنفتاح عىل ما هو عاملى احتواء للعامل ولكن العاملية تعن
اخـرتاق ومتييـع الثقافـة ى إثراء اهلوية الثقافية ولكن العوملة تعنـى فالعاملية تعن وبالتاىل
  .القومية
اطوريـة الفارسـية واإلمرب  فاإلمرباطورية اآلشورية:العوملة ظاهرة قديمة جديدةو

 وجـاء بعـد ,مرشوعات قديمـة للعوملـةى  هى,سكندر األكرب املقدونوإمرباطورية اإل
كــل هــذه   وحتققــت العوملــة ىفى,واالســتعامر الفرنــس ذلــك االســتعامر اإلنجليــز
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 وجمموعـة مـن الـدول الـصغرية ,رب دولة ك:اإلمرباطوريات من خالل ثالثة عوامل
 .ذعاندول الصغرية إما باإلقناع أو باإلوقدرة الدولة الكرب عىل استقطاب ال

 :  عاملية اإلسالم والفرق بني العوملة •
 , فاإلسالم جاء فـأبرز مفهـوم العامليـة,هناك فرق كبري بني العوملة وعاملية اإلسالم
 . واحلمد هللا رب العاملني,لهفرسالة اإلسالم نزلت للعامل كله والكون ك

 ̀ mاهللا عليـه وسـلم  ذلـك لرسـوله حممـد صـىل ىف ويقول احلق سبحانه وتعاىل

a b       c d     l )الدين ويقـول احلـق   كام أنه ال إكراه ىف.)١٠٧:األنبياء
  .)٢٥٦ :البقرة( m Ñ Ò  Ó ÕÔ Ö × Ø  Ù Ú lذلك  ىف سبحانه وتعاىل

ـــة • ـــالة عاملي ـــالم رس  m r s t u v w x y l فاإلس
 :ســـبأ( mu v w x y  z {l )١٥٨: األعـــراف(

٢٨(. 
 .ولكن العوملة تقوم عىل اهليمنة االقتصادية والثقافية والسياسية

عـىل  وكـل ثقافـة ةوم عىل أساس التعارف وتفتح كل أمكام أن عاملية اإلسالم تق •
  ىفقصاء اآلخرين ويقـول احلـق تبـارك وتعـاىلإاألمم والثقافات األخر دون 

 m e f g   h i j k l m n po q  rذلك 
s t vu w x y z l )ــرات ــصادية ىف )١٣ :احلج ــة اقت ــن العومل   ولك

أساسها تسعى إىل إزالة احلدود االقتصادية بني الدول بغرض هيمنـة االقتـصاد 
 .باإلضافة إىل اهليمنة الثقافية والسياسيةى الغرب

 : إىل حتقيق منافع للبرشية مجعـاءواإلسالم يسعى من السوق اإلسالمية املشرتكة •
ال يـؤمن أحـدكم حتـى حيـب « :ذلـك ويقول الرسول صىل اهللا عليه وسـلم ىف

الـدول ى وهـ ـ  ولكن العوملة تـسعى ملـصلحة فئـة معينـة,»ألخيه ما حيبه لنفسه
  .القوية الغربية

متنـع ى كام أن اإلسالم من خالل السوق اإلسـالمية املـشرتكة ذات بعـد أخالقـ •
  .اًر والغش والرضر عموماكاالحت
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املحتكر ملعون واجلالب « :ذلك  ىف−صىل اهللا عليه وسلم  ـ ويقول الرسول الكريم
 صـىل اهللا −صـدق رسـول اهللا   »ال رضر وال رضار« ,»من غشنا فليس منا « ,»مرزوق

 .عليه وسلم 
 حيـث اخـتص اهللا ,الـدنيا واآلخـرة كام أن اللغة العربية هلا خاصـية العامليـة ىف •

سبحانه وتعاىل بالفضل اللغة العربية دون سائر اللغات حـني أنـزل هبـا القـرآن 
القـاطع الـصالح لكـل زمـان ى  مناط التـرشيع ومـصدر احلكـم اإلهلـ,الكريم
  .ومكان

 حتى أننـا نجـد أن ,فتحها املسلمونى كام سادت اللغة العربية لغات أمم البالد الت
ة للغـات سربيـة أصـبحت املكونـات الرئيـنسبة كبرية من مفردات وتراكيب اللغة الع

  .بيةالفارسية والرتكية واللغات األورالبالد املفتوحة مثل اللغة 
جمـاالت   وذلك ىف,كام سمحت اللغة العربية لغريها من هذه اللغات بالدخول فيها

 :كلـامتى  فهـاه, بـل امتـدت إىل القـرآن الكـريم,الصناعات واألقمـشة واألطعمـة
كلها كلامت تقع ما بني .. .أباريق ـ ستربقواإل ـ سقر ـ السندسـ  الرصاط ـ الفردوس

  . واستخدمها القرآن الكريم,الرومية والفارسية واحلبشية
 حتى ,حياتنا األخر واللغة العربية خصها اهللا سبحانه وتعاىل ألن تكون عاملية ىف -

يم عـن هـذا  وقد أخرب رسوله الكـر, وحسابه لعباده أمجعنيحديثهجعلها سبحانه لغة 
أحب العربية لثالث; ألنى عربـى وأن « : فيام معناه− صىل اهللا عليه وسلم −حيث قال 

 »اللغـة العربيـةالقرآن عربى, وألن اللغة التى حيدث اهللا هبا عباده يوم العرض عليه هى 
 . صىل اهللا عليه وسلم− صدق رسول اهللا

 : دة أمورولكن العوملة املعارصة ختتلف عن العوملة القديمة ىف ع
 وتغزو خمتلف املجاالت االقتـصادية والـسياسية ,العوملة املعارصة رسيعة االنتشار

 ـ أمريكـا ـ نزعة قوة كبـرية  وتتجىل ىف, وتعتمد عىل أساليب اتصال متطورة,والثقافية
  ويـؤد, واإلذعان, اإلقناع: وتتحقق العوملة بوسيلتني,للهيمنة عىل غريها من الدول

 , كـام تقـوم عـىل تقلـيص أدوار الدولـة القوميـة,ذلك  ىفاً كبرياً دوراإلعالم احلديث
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حرية احلركـة   وتوجد آليات كثرية للعوملة املعارصة تتمثل ىف,وإلغاء احلدود بني الدول
وس ء ر, املعلومات, األفكار, العاملة, اخلدمات, والسلع, البضائع:بني العنارص التالية

 واسـتخدام أسـاليب االتـصال احلديثـة مثـل ,ات والرشكات متعددة اجلنسي,األموال
الــدول الناميــة كنخبــة للنجــاح   وتأســيس نــامذج ىفنرتنــتالقنــوات الفــضائية واإل

 وبـروز املـؤمترات واملؤسـسات ,حتـى حتاكيهـا الـدول الناميـة األخـر االقتصاد
 . يا وسياسيا وثقافيا وهيمنة الغرب عسكر,الدولية

 : بعض مفارقات العوملة
 : وجد بعض املفارقات التى أفرزها فكر العوملة أمههات
الـدول  ىفى حلدود النظـام الـسياس تركز العوملة عىل جتاوز النظام االقتصاد −١
  .دول الغرب بكل أساليب احلامية القومية ىف حتيط به الدول الوقت الذ  ىف,النامية
 والثقـاىف  املـادالدول النامية أمام تدفق اإلنتـاج الكيانات الوطنية ىفى تداع −٢

  بيـنام يتامسـك النظـام االقتـصاد,لفتح األسواق واخرتاق الثقافة الوطنيـة ومتييعهـا
  .دول الغرب ىف والثقاىف

 بينام تغلق ,إجبار الدول النامية عىل فتح أسواقها أمام منتجات الدول املتقدمة −٣
  .أسواق الدول املتقدمة أمام منتجات الدول النامية

  بينام تقام احلواجز ىفى,وس األموال واالستثامر األجنبءمام رزوال احلواجز أ −٤
  .وجه العاملة والقو البرشية للدول النامية

 وبـذلك ,نقل املعرفة من خالل منظمة حرية التجـارة تشدد الدول املتقدمة ىف −٥
  .ارتفعت تكلفة حصول الدول النامية عىل املعلومات

 ولكـن ,الركيـزة األساسـية هلـاى  هتعترب العوملة الرشكات متعددة اجلنسيات −٦
  .الوطن األم جذور هذه الرشكات مستقرة ىف

قراطيـة و كالديم:هتدد بعض الدول القوية من يـرفض االلتـزام بقـيم العوملـة −٧
 ولكنهــا تغــض الطــرف عنــدما يتعلــق األمــر ,واقتــصاد الــسوق وحقــوق اإلنــسان

  .بمصاحلها
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ض ثقافتهـا عـىل الثقافـات حتاول فيه بعض الدول القوية فـر الوقت الذ ىف −٨
 كـام أن , فإنه يتنامى التدين والتمسك بالدين واهلوية القوميـة لـد الكثـريين,القومية

التـاريخ واللغـة والـدين والعـادات   جوهرية أساسية بـني احلـضارات ىفاًهناك فروق
  .والتقاليد وأساليب املعيشة متيز اهلوية الثقافية لكل أمة

  :ضةرعاالعوملة بني التأييد وامل
 ولكنها أثارت الكثري من املخاوف والـشكوك لـد ,رغم التجربة القصرية للعوملة

 ,ينقسمون إىل ثالثـة أقـسامى العامل العرب  مما جعل املفكرون ىف,احلكومات والشعوب
 , وجمموعة ثالثة حتاول التوفيق بني الرأيني السابقني,ما بني مؤيدين ومعارضني للعوملة

  :فيام يىلويمكن توضيح ذلك 
 :  للعوملةاملؤيدون  −أ 

 وتدعو هذه الفئة إىل التعامل مـع ,ظل احلداثة الغربية وهم املفكرون الذين نموا ىف
 يـرون االنـسياق بـذلك  وهم,العوملة كظاهرة إنسانية إجيابية وليس كظاهرة استعامرية

اقتـصادية  العوملـة هلـا مزايـا بـأن ويربر هؤالء املفكرون ذلك ,وراء العوملة بمفاهيمها
بمعنى توسيع التجارة   تدفق السلع واخلدمات واألفكار عرب احلدود:وتكنولوجية منها

جتعـل العـامل وحـدة واحـدة مثـل شـبكة ى الدولية, وإنشاء الـشبكات االتـصالية التـ
 وانتشار التكنولوجيا احلديثة من العـامل املتقـدم إىل مجيـع , واألقامر الصناعيةنرتنتاإل

 احـرتام : أن العوملة من وجهة نظرهم حتمل جمموعـة مـن القـيم مثـل كام,أنحاء العامل
 وتدعو إىل تشكيل حكومة عامليـة , واحلريات الفردية,قراطيةمو والدي,حقوق اإلنسان
  .العامل توطد السالم ىف

 : الرافضون للعوملة −ب 
 ,ظل القيم اإلسالمية والعربية واأليدلوجيات القومية وهم املفكرون الذين نموا ىف

الفوائـد املزعومـة   حيـث يـشككون ىف,وتدعو هذه الفئة إىل رفض التعامل مع العوملة
 , ومدمرة للهويـات الثقافيـة, ويرون أهنا قاتلة للحضارات وثقافات الشعوب,للعوملة

إىل مزيـد مـن   وتـؤدى,أو األمريكـى وتعمل عىل تنميط الثقافة وفـق الـنمط الغربـ
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تعميـق التبعيـة االقتـصادية للـدول   وتسهم ىف,للدول النامية االستغالل االقتصاد
 .الغربية ولذلك يرون رضورة ترسيخ اهلوية الثقافية

 : اإلصالحيون  −ج 
 ويـرون رضورة , التوفيـق بـني الـرأيني الـسابقنينوهم املفكـرون الـذين حيـاولو

ات العـامل  ودراسـة إمكانـ,الدراسة املتعمقة لظاهرة العوملة وحتديد إجيابياهتا وسلبياهتا
 ,سـياق مقـارن مـع قـدرات العوملـة البرشية واالقتصادية والفكرية وذلـك ىفى لعربا

وحماولة حتقيق التوازن بني املحافظة عىل الثقافـة واهلويـة العربيـة اإلسـالمية واألخـذ 
التعامـل مـع العوملـة مـع   بمعنى التقـدم املحـسوب ىف,باملناسب من إجيابيات العوملة
 .ميةالتمسك باهلوية العربية اإلسال

 :ملةومواجهة حتديات الع دور املناهج الدراسية ىف
 وتـستلزم قيـام ,يتضح مما سبق أن هناك جمموعة من التحديات تنـشأ عـن العوملـة

 :مواجهتها ويمكن توضيح ذلك فيام يىل املناهج الدراسية بدور فعال ىف
١−هيمنة الثقافة الغربية عىل الثقافات األخر : 

 ,ثقافـة واحـدة دود الثقافيـة ودمـج ثقافـات دول العـامل ىفوتعنى حماولة إزالة احل
 بمعنــى هيمنــة الثقافــة الغربيــة ى,وتنمــيط القــيم وأســاليب املعيــشة بــالنمط الغربــ

ذلك إىل احتامل تراجـع اللغـة العربيـة   وقد يؤد,عىل الثقافات األخر) األمريكية(
ويـستلزم ذلـك رضورة قيـام   كاللغة اإلنجليزيةًمواجهة اللغات األكثر تداوال األم ىف

مراعاة التوازن بني الثقافة العربيـة اإلسـالمية والثقافـة  املناهج الدراسية بدور فعال ىف
  :املوازنة بني األصالة واحلداثة وذلك عن طريق  أ,العاملية

 مع التأكيـد عـىل ثقافتنـا العربيـة ,التعريف بثقافات الدول األخر وإنجازاهتا  −أ 
  .واحلارض املاىض العلامء العرب املسلمني ىفاإلسالمية وإبداعات 

احلنيـف ودراسـة ى  والتمسك بالدين اإلسالم,دعم اللغة العربية كلغة قومية −ب 
الركـائز األساسـية للهويـة الثقافيـة   حيث متثل هـذه اجلوانـبى,تارخينا الوطن

  .باإلضافة إىل تعليم لغتني أجنبيتني كوسائل لالتصال بالعامل, العربية
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ختيـار املناسـب مـن ثقافـات لتفكري الناقـد لـد املتعلمـني لتنقيـة واتنمية ا  −ج 
 .اآلخرين

وتنمية القـيم املرتبطـة باهلويـة القوميـة  العربية واإلسالمية الثقافية تعزيز اهلوية −د 
 .وغريها.. .كالوالء واالنتامء

ترسيخ الوحدة بني شعوب البالد العربيـة وزيـادة أوارصهـا للمحافظـة عـىل  −هـ
 .ثقافية العربية اإلسالميةاهلوية ال

 للنشء وذلك فيام خيتص بتنمية قيم اًتوفري املناهج الدراسية ألساليب أكثر جذب −ه 
 عىل , هذه األساليب مع أنامط تفكريهمتنسجماملواطنة واهلوية الوطنية عىل أن 

حيصن هذا النشء من خماطر العوملة ويؤسـس فـيهم حـب الـوطن  النحو الذ
 .ليدهوالتمسك بعاداته وتقا

ى لكرتونية املتنوعة والتـاصة وإقامة جمموعة من املواقع اإلبرامج وطنية خى تبن −و 
نشاطها ملواجهة خماطر مناهج املدارس األجنبية اخلاصة عـىل اهلويـة  تتكامل ىف

  .الثقافية العربية واإلسالمية
٢−االنفتاح االقتصاد  : 

 والتبـادل احلـر ,بـرية موحـدة كاًإزالة احلدود االقتصادية ليصبح العامل سوقى ويعن
 وملا كانت البضائع والسلع الغربيـة ذات ,إىل قيم املنافسة واإلنتاجيةى كنموذج مرجع

 وزيـادة ثقافـة ,إىل تـدهور الـصناعات الوطنيـة قيمة تنافسية عالية فإن ذلك سـيؤد
ظل الدعاية املكثفة للـرشكات عـابرة  الدول النامية وذلك ىفى االستهالك لد مواطن

الرتكيز عـىل املقـاييس  لقارات مما يستلزم رضورة قيام املناهج الدراسية بدور فعال ىفا
  :املنتجات االقتصادية وذلك عن طريق العاملية للجودة ىف

رضورة الربط بني املؤسسات التعليميـة ومؤسـسات اإلنتـاج املنـاظرة لنـوع   −أ 
 ,املنــاهج  والــربط بــني اجلوانــب النظريــة واجلوانــب التطبيقيــة ىف,التعلــيم

جماالت الزراعـة والـصناعة  واالهتامم بالتطبيقات العلمية ملا يدرسه املتعلم ىف
 مـع رضورة تـردد املـتعلم بـني املؤسـسة التعليميـة ,والصحة وحياة املـتعلم

  .واملؤسسة اإلنتاجية
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تقـويم خمرجـات   وذلـك ىف,رضورة االلتزام بمبدأ التعلم من أجـل اإلتقـان −ب 
  .العملية التعليمية

عملية ختطيط املناهج بحيـث يـتم الـربط بـني  اشرتاك املؤسسات اإلنتاجية ىف  −ج 
  .املناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل من املهارات الفنية

بـني الـبالد العربيـة حتـى  تعزيز املناهج الدراسية لقيم التكامـل االقتـصاد  −د 
 .يايصبح هلا وزهنا عامل

 :  السيادة التكنولوجية للدول املتقدمة−٣
 ,ذلك أن الدول املتقدمة تنتج األساليب التكنولوجية املتقدمة وتسيطر عليهاى ويعن

التحـول مـن مـستهلكني للتكنولوجيـا إىل  ويستلزم ذلك قيام املناهج بـدور فعـال ىف
  :منتجني هلا وذلك عن طريق

املناهج مـع الرتكيـز عـىل املهـارات العمليـة  ىفى االهتامم بالتعليم التكنولوج  −أ 
  .يقية والقدرات الفنية املتخصصةالتطب

تضمني املناهج الدراسية أنـشطة تكنولوجيـة لتـدريب املتعلمـني عـىل كيفيـة  −ب 
  .تطبيق املعلومات

 التـىتصميم بعض املناهج الدراسية لتدريس جمموعة من املقـررات احلديثـة   −ج 
 :ثـلواملهارات املكتسبة مـن دراسـتها رضورة ملواجهـة العوملـة م يمثل حمتواها املعرىف

 التفـاهم −علوم االتـصال  ـ أخالقيات العلم ـ تكنولوجيا املعلومات ـ احلاسب اآلىل
 .وغريها...  الرتبية الدولية−ى العامل

التفكري وترعى املوهبـة واإلبـداع لـد ى تطوير املناهج الدراسية بحيث تنم  −د 
 . ىوالتكنولوجى نحو حتقيق التفوق العلمى املتعلمني للسع

 : د املتبادل رضورة االعتام−٤
 ولكن ,اـىل مشكالهتـلب عـأو التغى دولة عىل االكتفاء الذات عدم قدرة أى ويعن

 ويـستلزم ذلـك قيـام املنـاهج ,بد من التعاون بني الدول واالعتامد املتبادل فيام بينها ال
وذلـك   من التفكـري الفـردًبدالى علمني عىل التفكري اجلامعتتدريب امل بدور فعال ىف

  :عن طريق
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غـري األنـشطة التعليميـة الـصفية واألنـشطة  الرتكيز عىل األنـشطة اجلامعيـة ىف •
  .الصفية

ودورة التعلم وغريها ى واملدخل الكشفى ت التعلم التعاونإسرتاتيجيااستخدام  •
  .جمموعات  تركز عىل العمل ىفالتدريسية التىت سرتاتيجيامن اإل

 :  حتييد التاريخ−٥
 وذلـك لقتـل احلـضارات ,حتييد الذاكرة التارخييـة  أ,ريخحتاول العوملة حتييد التا

ى تأصـيل تارخينـا القـوم  ويستلزم ذلك قيام املناهج بـدور فعـال ىف,وثقافة الشعوب
  :وذلك عن طريق

مجيع مراحل التعليم كامدة إجباريـة يدرسـها  تأكيد أمهية دراسة مقرر التاريخ ىف •
  .مجيع الطالب

  .لتاريخ بحيث نزيد من تأصيل اهلوية القوميةحمتو مقرر ا إعادة النظر ىف •
 :  االنفجار املعرىف−٦

املعـارص تأكيـد املنـاهج ى يـشهده املجتمـع العـامل الـذ يتطلب االنفجار املعـرىف
 وذلـك ,الـتعلم واستخدام التقنيـات احلديثـة ىفى الدراسية عىل أساليب التعليم الذات
 .ملعرفة ومواكبة التقدم احلضاراحلصول عىل ا حتى يعتمد املتعلم عىل نفسه ىف

 :  مواصفات اإلنسان املستهدف ملواجهة حتديات العوملة−٧
أن تعـده املنـاهج الدراسـية ى ينبغـ جيب وضع تصور ملواصـفات اإلنـسان الـذ

 وما يمتلك مـن املعلومـات واملهـارات واالجتاهـات والقـيم ,ملواجهة حتديات العوملة
 بمعنـى إعـداد , احلفاظ عىل اهلوية الثقافية العربيـة مع,كمتطلبات للتعايش مع العوملة

 ,ضوء إطار متوازن بني ثقافة املجتمع واالنفتـاح عـىل الثقافـات األخـر األجيال ىف
والتـسامح  وتضمني املناهج الدراسية بعض املفاهيم املرتبطة بذلك كالتبادل احلضار

 ة ىفـرة املـشوهـح النظــتـصحي رورـن الـضـه مـكام أنى م العاملـالم والتفاهـوالس
 اً للحضارة وصـانعاً ومبدعاً منتجاً حتى يصبح إنسان,ج عن إنسان الدول الناميةـاملناه
  .للقيم
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 :زيادة الشعور باالغرتاب بني الشباب −٨ 
إزالة احلـدود الثقافيـة بـني الـدول عـن طريـق شـبكات االتـصال احلديثـة  يؤد
 حدوث غزو لبعض النامذج الثقافية الغريبة وغريها إىل .. واألقامر الصناعيةنرتنتكاإل

 مما يؤثر عىل بعض الشباب ,ال تتوافق مع الثقافة العربيةى  والت,عىل املجتمعات العربية
يزداد الشعور باالغرتاب   وبالتاىل,فيامرسون بعض أنامط التفكري والسلوكيات الغربية

زم ذلك قيـام املنـاهج  ويستل,لوطنهملد هؤالء الشباب ويضعف شعورهم باالنتامء 
ى  وتعزيز التمسك بالدين اإلسالم,للطالبى واألخالقى الدراسية بتعزيز البناء القيم

والتقاليـد ى واإلسالمى  مع االهتامم بالرتاث العرب,احلنيف واحلفاظ عىل اللغة العربية
 .لد الشبابى العربية األصيلة مما يدعم الشعور باالنتامء الوطن

 :العنف وزيادة الفوارق االجتامعيةانتشار ثقافة  −٩
 وما ينتج ,تعزيزها التكنولوجيا املتطورة يعد انتشار العنف ظاهرة عاملية سامهت ىف

وعـدم مراعـاة العدالـة  لبعض الشباب والتفكـك األرسى عنها من االنحالل اخللق
 مـستو  كام أنه مع نمو العوملة تزداد الفوارق بني الطبقات االجتامعية عىل,االجتامعية

 وكـذلك ا,ً وتزداد الدول الفقـرية فقـرىحيث تزداد الدول املتقدمة غنى املجتمع العامل
 ويتطلب مواجهة ذلك قيام املناهج الدراسية بتعزيز القيم ,عىل مستو املجتمع املحىل

احلنيف ونرش مفاهيم املواطنة والـسالم ى األخالقية والتمسك بمبادئ الدين اإلسالم
  . والتسامح والعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسانى والتفاهم العامل
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 املناهج الدراسية والذكاءات املتعددة
 

 نظرة تطبيقية
اعتقد معظم علامء النفس منذ بداية القرن العرشين بوجود ذكاء عام أو قدرة عامـة 

  باختبـارات الـذكاءيا ويمكن قياسه موضوع,تفرس القدرات العقلية املختلفة لإلنسان
, وظهرت نتيجة لـذلك بعـض IQ Score والتعبري عنه ببعد واحد أو تقدير نسبة الذكاء

 .وغريمها... ."وكسلر" وBinet "بينيه"مقاييس الذكاء العام مثل مقياس 
 )أطر العقـل(كتابه  ىف Howard Gardner "هاورد جاردنر" خرج م١٩٨٣عام  وىف

Frames of mindاالعتقاد الشائع ه حيـث ,املتعددة ى نظرية الذكاءات بنظرية تتحد 
نظريتـه توسـيع جمـال   وحـاول ىف,اقرتح وجود سـبعة ذكـاءات أساسـية عـىل األقـل

 وبـذلك تغـريت النظـرة إىل اإلنـسان ,اإلمكانات البرشية بحيث تتعد نسبة الـذكاء
 .وإمكاناتهوطبيعته العقلية 

ث مبادئهـا التعـرض لنظريـة الـذكاءات املتعـددة مـن حيـ وسوف نحاول فيام يىل
 ـ األهـداف(ى  وعالقة هذه النظريـة بعنـارص املـنهج الدراسـ,األساسية وخصائصها

التقويم ـ ت التدريسإسرتاتيجياأنشطة التعلم و ـ املحتو(. 
 : للذكاءات املتعددة"جاردنر"نظرية 

ى  الذكاء بأنـه إمكانيـة تتعلـق بالقـدرة عـىل حـل املـشكالت التـ"جاردنر"عرف 
نطاق ثقافة واحـدة  قدرة عىل أداء عمل أو ابتكار نواتج ذات قيمة ىفيواجهها الفرد وال

 .عىل األقل
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 : للذكاءات املتعددة عىل األنواع التالية للذكاءات"جاردنر" نظرية وتشتمل
١−الذكاء اللغو     :Linguistic Intelligence 

 ,راألخـعىل استخدام الفرد للغته األصلية بكفاءة وكـذلك اللغـات  وهو القدرة
  وذلك للتعبري عام لديه من أفكار ومشاعر,يا أو حتريرياالقدرة عىل استخدام اللغة شفو

 القـدرة عـىل اسـتخدام اللغـة : من املهارات مثـلاً ويضم هذا الذكاء عدد,اجتاهاتو
وتناول ومعاجلة بناء اللغـة وأصـواهتا  ـ والقدرة عىل إقناع اآلخرين ـ  املعلوماتلتذكر

ومهارات االستامع والتحدث والكتابة وفهـم  ـ للغةى االستخدام الوظيفو ـ ومعانيها
 .السياق والرشح

والكاتـب ى واخلطيب والشاعر والـصحف لد القاىض ويتوفر هذا الذكاء اللغو
لقـاء إمجاعات كتابـة القـصة القـصرية و  والطالب الذين حيبون االشرتاك ىف,واملحرر

املـخ مـسئولة عـن الـذكاء  وجـد مواضـع ىف وت.وغريهـا... .الشعر وكتابة البحـوث
مـسئولة عـن ى وه) منطقة بروكا(األيرس من املخ  النصف الكرو  وذلك ىف,اللغو

  .إنتاج البنية النحوية للغة
 Logical Mathematical Intelligence الذكاء املنطقى الرياىض  −٢

اف األشـكال  والقـدرة عـىل اكتـش,وهو قدرة الفرد عىل استخدام األعداد بفاعلية
ويـضم هـذا الـذكاء  الرياىضى  ويرتبط بالتفكري العلمى,واالستدالل والتفكري املنطق

 والتعامل مـع املفـاهيم , وتصنيف املعلومات, حل املشكالت: من املهارات مثلاًعدد
 , وتــصميم جتــارب حمكمــة, والقــدرة االســتداللية مــع الــسالسل العدديــة,املجــردة

 واسـتخدام , وإدراك عالقة الـسبب والنتيجـة,ل اهلندسيةوالتعامل بكفاءة مع األشكا
  .الكمبيوتر

 وعلـامء , ومربمج الكمبيـوتر, واإلحصائيني,ويتمتع هبذا الذكاء علامء الرياضيات
جمـال   ىفاًحـل مـسائل الرياضـيات وتفوقـ  ىفاً والطالب الذين يظهرون تفوق,املنطق

  ).ىالفيزياء والكيمياء والبيولوج(العلوم الطبيعية 
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 مـستقل عـن الـذكاء اللغـو  أن الذكاء الرياىض"جاردنر"وير, فقـد يتوصـل 
  .ياالباحث إىل حل املشكلة قبل صياغتها لفظ

  Spatial Intelligence الذكاء املكانى  −٣

 والقدرة عـىل أداء املهـام والقيـام ,لعامل املكان وهو القدرة عىل تكوين نموذج عقىل
جمموعة من املهارات ى  ويتضمن الذكاء املكان, هذا النموذجبالتحويالت املعتمدة عىل

  عـىل الـورق ىفيا القدرة عىل متثيل املعلومات البرصية أو املكانية وترمجتها جغراف:مثل
 واحلـساسية للـون واخلـط والـشكل واملجـال ,صورة خمططـات أو خـرائط ورسـوم

 والقدرة عـىل ,وير البرص والقدرة عىل التص, والعالقات بني هذه العنارص,واملساحة
  . وإنتاج الصور العقلية, والتخيل,تشكيل الفراغات واملسافات واأللوان واخلطوط

واملخـرتع  ويتوفر هذا الذكاء لد الصياد والكشاف واملرشد واملهنـدس املعـامر
 ,والرسام والفنان والنحات والطالب الذين حيبـون األشـغال الفنيـة كالرسـم وغـريه

  .طريق الكشافة  اهلندسية واالشرتاك ىفوعمل األشكال
 عـىل املجـاالت البـرصية اًلـيس مقـصورى  أن الذكاء املكان"جاردنر"ولقد الحظ 

 ويعتمد هذا الذكاء عـىل نـشاط النـصف ,حيث الحظ توفره لد األطفال املكفوفني
  .األيمن للمخ الكرو
  Musical Intelligence الذكاء املوسيقى  −٤

ونظـم الـنغامت املوسـيقية وإيقاعهـا ومتييزهـا ى  التفكري املوسـيقوهو القدرة عىل
  .والتعبري عنها

جمموعـة مـن املهـارات مثـل احلـساسية لإليقـاع وطبقـة ى ويضم الذكاء املوسـيق
العزف من حيث   والقدرة عىل العزف عىل آلة موسيقية مع التنويع ىف,الصوت والنغمة

  .كر األحلان والقدرة عىل تذ,الرسعة واإليقاع واللحن
 والطـالب الـذين , والعازفى, والناقد املوسيقى,ويتوفر هذا الذكاء لد املوسيق

  .فريق األنشطة املوسيقية باملدرسة حيبون االشرتاك ىف
 أن هذا الذكاء يرتبط بالنصف الكرو"جاردنر"وير  األيمن للمخ.  
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  Bodily-Kinesthetic Intelligence الذكاء اجلسمى احلركى  −٥

 ويـشمل ,وهو القدرة عىل استخدام الفرد لقدراته العقلية لتنسيق حركاته اجلسمية
 والقدرة عىل اسـتخدام اليـدين إلنتـاج ,استخدام اجلسم للتعبري عن املشاعر واألفكار

  .بعض األشياء
حركـات اجلـسم   التوازن والتآزر ىف:ويضم هذا الذكاء مهارات فيزيقية نوعية مثل

  .ياوالرسعة وإجراء التجارب العملية يدووالقوة واملرونة 
ى والنحات وامليكـانيك والراقص واحلرىف ويتوفر هذا الذكاء لد املمثل والرياىض

  .يا والطالب الذين حيبون إجراء التجارب العملية يدو,واجلراح
  Social Intelligence الذكاء االجتامعى  −٦

 وكيفيـة أدائهـم ألعامهلـم ,قاصـدهموهو القدرة عىل فهم اآلخرين ودوافعهـم وم
  .وكيفية التعاون معهم

 احلساسية للتعبـريات الوجهيـة والـصوت :ويضم هذا الذكاء بعض املهارات مثل
 والقــدرة عــىل حــل ,اآلخــرين والتجــاوب معهــم بفاعليــة  والتــأثري ىف,واإليــامءات
  . وفض النزاعات ومواقف االختالف بني الزمالء,املشكالت

 ورجال الدين ,الفنادق  والعاملون ىف, واملدرسون, السياسيون:الذكاءويتمتع هبذا 
 والطالب الذين حيبون العمل , واآلباء واألمهاتى,االجتامعى  واألخصائ,والبائعون

  واالنضامم لعـضوية النـواد,جمموعات صغرية أو التعلم عن طريق لعب األدوار ىف
  .واجلمعيات االجتامعية وفرق الكشافة

  Intrapersonal Intelligenceاء الشخىص   الذك−٧

القدرة عىل فهم الفرد لذاته واستخدام هذا   أ,وهو القدرة عىل التعامل مع النفس
  .احلياة الفهم للترصف والتفاعل الكفء ىف

د الفـرد عـن جوانـب قوتـه ـة لــورة دقيقــن صـاء تكويـذا الذكـن هـويتضم
رد ـالفـى ـة فــب الداخليـة اجلوانـىل معرفـاء عـذا الذكـد هـ ويعتم,هـجوانب ضعف

بأمزجتــه ومقاصــده ودوافعــه ورغباتــه ومــشاعره وانفعاالتــه ى ه مثــل الــوعـنفــس
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فهم الفرد لـسلوكه وتوجيـه هـذا الـسلوك واختـاذ قراراتـه والرتكيـز  واستخدامها ىف
  .مستوياته العالية والتفكري ىف

  Natural Intelligence الذكاء الطبيعى   −٨
و قدرة الفرد عىل التعرف والتميز والتصنيف بني الكائنـات احليـة مـن نباتـات وه

وحيوانات وما تتضمنه الطبيعة مـن صـخور ومعـادن وجمموعـات النجـوم والبحـار 
 .واملحيطات

مالحظـة األشـياء الطبيعيـة  ويتضمن هذا الـذكاء ميـل الفـرد إىل قـضاء وقـت ىف
 .تاع بالطبيعة واالرتياح هلاواالستم ـ وتصنيفها وإدراك العالقات بينها

ويظهر هذا الذكاء لد علامء التصنيف واجليولوجيني وعلـامء الفلـك والفالحـني 
 .الزهورى والبستانني وبائع

 : خصائص الذكاءات املتعددة
 :يتميز نموذج الذكاءات املتعددة بمجموعة من اخلصائص أمهها

 : يمتلك كل شخص الذكاءات املتعددة بأنواعها−١
 ولكـن , أن كل شخص يمتلك الذكاءات املتعددة بأنواعها"جاردنر"قرتح حيث ي

مجيــع الــذكاءات أو  ىفى يمتلــك بعــض النــاس مــستويات عاليــة مــن األداء الــوظيف
 ىفى  بيــنام يمتلــك أنــاس آخــرون مــستويات منخفــضة مــن األداء الــوظيف,معظمهــا

كن لكل فرد توليفـة أن مجيع الناس يمتلكون كل الذكاءات ول  أ,الذكاءات املتعددة
 . )بصمة ذكائية ( خاصة من الذكاءات 

 :  يمكن تنمية كل ذكاء إىل مستويات مناسبة من الكفاءة−٢
 أن كل فرد لديه القدرة عىل تنمية الذكاءات بأنواعها إىل مـستو "جاردنر"يقرتح 

 وبـذلك ,مناسب من األداء وذلك إذا تيرس لـه الـتعلم واإلثـراء والتـشجيع املناسـب
 فالذكاء مـن وجهـة ,تعترب الذكاء ثابت مد احلياةى غريت النظرة التقليدية اخلطأ التت

حيث يمكـن لألفـراد , غري ثابت ولكن يمكن حتسينه بدرجات متفاوتة"جاردنر"نظر 
 .دوا بهِلُو تنمية ذكاءاهتم للوصول إىل مستو أعىل من املستو الذ
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 :لةً تعمل الذكاءات املتعددة معا بطرق متكام−٣
 ىفى ذاته عن بـاق  ىفً أنه ال يعمل ذكاء مستقال"جاردنر"ير الـذكاءات األخـر 
 كاملعلم عنـدما يقـوم بتـدريس درس , مع بعضهاً ولكن الذكاءات تتفاعل دائام,احلياة

 فعندما يقوم بالرشح فإنه يـستخدم ,تفاعل مستمر كثر من ذكاء ىفأمعني فإنه يستخدم 
 بإجراء التجارب أو اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم فإنـه  وعندما يقوم,الذكاء اللغو

 ويـستخدم الـذكاء ى,والذكاء املكـان والرياىضى واحلركى يستخدم الذكاءات اجلسم
 ىف  كام يـستخدم الـذكاء الشخـىص,التعامل مع الطالب وضبط الصف ىفى االجتامع

عملية تقـويم  ىف ىضالرياى  كام يستخدم املعلم الذكاء املنطق,ثقته بنفسه أثناء التدريس
 بطـرق متكاملـة فعنـدما يواجـه الفـرد اًالتالميذ وبذلك تعمل الذكاءات املتعددة معـ

 .مشكلة معينة وحياول حلها فإنه يستخدم الذكاءات بصورة متفاعلة ومتكاملة
 : تتنوع الطرق واخلصائص التى يظهر هبا الفرد قوته ىف ذكاء معني−٤

توافرهـا لـد ى وعة حمددة من اخلـصائص ينبغـجيب اإلشارة إىل أنه ال توجد جمم
نوع هـذه اخلـصائص والطـرق مـن  ولكن تت,جمال معني  ىفيايعترب ذكى شخص ما لك
 ذا قدرة لغوية عالية رغم عـدم قدرتـه عـىل القـراءة اً فقد يكون شخص,خرشخص آل

 وبـذلك , أو ألن لديه حصيلة مـن املفـردات الـشفوية,ألنه يستطيع حكاية قصة ممتعة
يظهر هبا الناس قـدراهتم ى ؤكد نظرية الذكاءات املتعددة تنوع الطرق واخلصائص التت
  .الذكاءات ىف

٥−وجود ذكاءات أخر : 
يمكـن   بالتـاىل, أن نموذجه عن الذكاءات املتعددة صـياغة مبدئيـة"جاردنر" ير

والـذكاء   الـذكاء الوجـود:إجراء بحوث عديدة والوصول إىل ذكاءات جديدة مثل
 .وغريها... .ىوالذكاء اإلبداعى والذكاء اخللقى حالرو
 : عدم التشكيك ىف وجود الذكاء العام−٦

  ولكنهـا تـشكك ىف,وجـود الـذكاء العـام ال تشكك نظرية الذكاءات املتعـددة ىف
 كـام أن نظريـة الـذكاءات املتعـددة تقـف ى,سيادته وقدرته التفسريية للسلوك اإلنسان
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 بـني "جـاردنر" حيث يـرفض ,ثة أنواع حمددة من الذكاءاتعملية ورا  ىفاً حمايداًموقف
تقسيم الذكاء إىل مورث ومكتـسب ولكـن يركـز عـىل التفاعـل بـني العوامـل البيئيـة 

  .والعوامل الوراثية منذ بداية احلمل
 :  يركز املعلمون ىف التدريس وتقويم التالميذ عىل الذكاءات املتعددة−٧

نقـاط ى أن يدرس املعلمون بطـرق متنوعـة تراعـتستلزم نظرية الذكاءات املتعددة 
تركز عـىل ى ذكاءات تالميذهم وليس بالطريقة التقليدية الت الضعف ىفى القوة ونواح

 كام يصمم املعلمـون أنـشطة الـتعلم حـول قـضية معينـة ,واللغوى الذكاءين املنطق
 .الذكاءات بأنواعهاى بحيث تراع

 الـضعف ىفى يـة عـىل نقـاط القـوة ونـواحم املعلمون تالميذهم بطرق مبنِّقوُكام ي
  .ذكاءات الفرد

تنميـة الـذكاءات املتعـددة لـد األفـراد فـبعض   تقوم الثقافـة بـدور مهـم ىف−٨
 ممـا جيعـل ,تعتمد عليها بعض األعـاملى  معينة من الذكاءات التاًالثقافات تثمن أنواع

 .هذه الذكاءات توجد بمستو عال لد أفراد هذه الثقافات
 :سيةاجمال املناهج الدر  تطبيق الذكاءات املتعددة ىفمميزات
طبيعـة وميـول ى  حيث تراعـ,يساعد تطبيق النظرية عىل حتسني نواتج التعلم −١

حجرة الدراسة   حيث تشبهى,الصف الدراس وحاجات وقدرات املتعلمني ىف
 .وبذلك يتم مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمنيى العامل الواقع

إطار تكامل  للامدة الدراسية ىفى تقديم املحتو العلم ظرية ىفيسهم تطبيق الن −٢
  . املعرفة

تــسمح هــذه النظريــة بإتاحــة الفرصــة للمعلمــني لتقــديم املنــاهج للطــالب  −٣
 مـن نـوعت التـدريس لكـل إسرتاتيجياباستخدام جمموعة متنوعة ومرنة من 

وعـة الـضوء عـىل اسـتخدام أنـشطة متنى  كـام تلقـ,أنواع الذكاءات املتعـددة
 حيث يستطيع املعلمون التوصل إىل ,ومناسبة لكل نوع من الذكاءات املتعددة
  .بروفيالت للذكاءات املتعددة لطالهبم
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  ىفاًنــدماجالتــدريس بالــذكاءات املتعــددة أكثــر ظــل ا يــصبح املتعلمــون ىف −٤
اهتم الذاتيـة ممـا جيعـل تقابـل ذكـاءى  ألهنم يستخدمون األنامط التـ;تعلمهم

  ًالتدريس فعاال
يتيح استخدام الذكاءات املتعددة تقديم حلول متعددة للتدريبات والتطبيقات  −٥

 .املختلفة إلثارة تفكري الطالب
تـسوقهم إىل ى تطبيق النظرية إىل ممارسة املتعلمني لـبعض األنـشطة التـ يؤد −٦

ممـا يـشجع  جتـذب أفـراد املجتمـع املحـىلى تعلم بعض احلرف أو املهـن التـ
 .املدرسة املشاركة املجتمعية ىف

 ممـا ,يسمح تطبيق النظرية بإمكانية معرفة كل طالب لنقاط القوة لديه لتنميتها −٧
 .أحد املجاالت  ىفاًيصبح متخصصى يولد لديه الدافعية ك

 :سيةاجمال املناهج الدر تطبيقات نظرية الذكاءات املتعددة ىف
 دراسية سواء ىفجمال املناهج ال توجد تطبيقات عديدة لنظرية الذكاءات املتعددة ىف

أســاليب  أهــداف املنــاهج أو حمتواهــا أو طــرق التــدريس واألنــشطة التعليميــة أو ىف
 .التقويم
 :األهداف التعليمية: ًأوال

ى  فف,انعكست نظرية الذكاءات املتعددة عىل األهداف التعليمية للمناهج الدراسية
 :املناهج عىل ما يىل ضوء هذه النظرية جيب أن نركز األهداف ىف

 .تنمية وصقل شخصية الطالب -
االهتامم باالستيعاب والفهم العميق للمـواد الدراسـية ومراعـاة التكامـل بـني  -

 .اجلوانب التطبيقية واجلوانب النظرية فيها

 .اجلوانب املعرفية املختلفة االهتامم باملهارات األساسية ىف -

 .تتنمية القدرات املعرفية العليا كاالستكشاف واالبتكار وحل املشكال -

حتقيق التفاعـل مـع قـضايا املجتمـع مـن خـالل مـرشوعات خدمـة املجتمـع  -
 .والرحالت املدرسية واملعامل واملختربات
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املنـاهج الدراسـية تغطيـة األنـواع  ولذلك جيب أن تتضمن األهداف التعليميـة ىف
والذكاء  األهداف عىل الذكاء اللغو  من الرتكيز ىفً فبدال,املختلفة للذكاءات املتعددة

 فإنه يستلزم أن يكـون التـدريس مـن أجـل تنميـة ,التدريس التقليد كام ىف الرياىض
 .الذكاءات املتعددة كلها

ًمثال, يمكن أن يتضمن أهداف  "التنوع ىف الكائنات احلية  "فعند تدريس موضوع 
 :تدريس هذا املوضوع ما يىل

 : ا عىل أنًيكون الطالب بعد دراسة وحدة التنوع ىف الكائنات احلية قادر* 
ذكـاء  (.ب والطوائـف والرتـب لـبعض الكائنـات احليـةَعُّيكتب أسامء الـش −١

 ).لغو
  ).ذكاء لغو (.يقرأ أسامء بعض الكائنات احلية باللغة العربية واللغة الالتينية −٢
 ).ذكاء رياىض (.إليهاى تنتمى يصنف بعض الكائنات احلية وفق الطوائف الت −٣
 ).ذكاء رياىض (.ضاء الكائنات احليةحيدد املالءمة الوظيفية لبعض أع −٤
 ).ىذكاء مكان (.مرص حيدد عىل خريطة أماكن املحميات الطبيعية ىف −٥
 ).ىذكاء مكان (.مرص حيدد عىل خريطة أماكن معيشة بعض احليوانات ىف −٦
 .يصمم نموذج لرتكيب خلية بعض الكائنات احلية كالبكترييـا والفريوسـات −٧

 ).ىحركى ذكاء جسم(
نمـو بعـض الكائنـات  ف عن أثر بعض العوامل البيئية ىفجتارب للكش جير −٨

 ).ىحركى ذكاء جسم (.احلية
 .يكتب صحيفة تفكر عن أمهية بعض الكائنات احلية كالبكترييـا والفطريـات −٩

 ).ذكاء شخىص(
جمموعات متعاونة لتحديد اخلـصائص املـشرتكة لـبعض   يعمل مع زمالئه ىف−١٠

 ).ىذكاء اجتامع (.الكائنات احلية
ذكـاء (من حيث خصائـصه وأمهيتـه ى متثيل كائن ح يامرس لعب األدوار ىف −١١

 .)ىاجتامع
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  ).ىذكاء طبيع (. جيمع بعض احلرشات ويقوم بتصبريها−١٢
 ).ىذكاء طبيع (. حيدد العالقة احليوية بني بعض الكائنات−١٣
  )ىذكاء موسيق (.عن خصائص بعض الكائنات احليةى  جيمع أغان−١٤
 :املناهجحمتو : ياثان

 حيـث جيـب ,كام انعكست نظرية الذكاءات املتعددة عىل حمتو املنـاهج الدراسـية
الربط بني جماالت املعرفة بعضها مع بعض بحيث تتداخل املفـاهيم مـع املوضـوعات 

احلياة مما جيعل حمتـو املنـاهج املقـدم للطـالب  واملهارات املوجودة بصورة طبيعية ىف
ولذلك يفضل أن يصمم حمتو املناهج الدراسية بأسـلوب  ,الواقع املحيط هبمى حياك

 وخيتلـف ذلـك عـن حمتـو ,يراعى خماطبة الذكاءات املتعددة املتوفرة لـد الطـالب
 فعنـد عـرض حمتـو .يقدم املعرفـة بطريقـة منفـصلة ومتفرقـة الذ املنهج التقليد

  :يمكن أن يتناول ما يىل "الكائنات احلية  ىف "موضوع التنوع 
 . وكيفيـة تـصنيفها, كتابة أسامء الكائنات احلية باللغة العربية واللغـة الالتينيـة−١

 ). ذكاء لغو(
مـرص وأمـاكن  املحتو عـن أمـاكن املحميـات الطبيعيـة ىف  عرض خرائط ىف−٢

 ).ىذكاء مكان (.تواجد بعض احليوانات
ة فـيام  والعالقات احليوي, عرض خرائط مفاهيم لتصنيف بعض الكائنات احلية−٣

 ).ىذكاء مكان (.بينها
ى تنتمـى  كيفية تصنيف الكائنات احلية وفق الـشعب والطوائـف والرتـب التـ−٤

 ).ذكاء رياىض (.إليها
 عرض بعض الرسومات التوضيحية والنامذج لرتكيب خاليا بعـض الكائنـات −٥

 ).ىحركى ذكاء جسم (.احلية كالبكترييا والفريوسات
ر بعـض العوامـل البيئيـة عـىل نمـو بعـض  عرض بعض التجارب لدراسة أثـ−٦

 ).ىحركى ذكاء جسم (.الكائنات احلية
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جمموعـات جلمـع  تتطلب مـن الطـالب العمـل ىفى  عرض بعض األنشطة الت−٧
 ).ىوطبيعى ذكاء اجتامع (.بعض احلرشات وتصبريها ودراسة خصائصها

 تعرب عنى الت) مرسحة املناهج (. عرض أنشطة تتضمن عمل بعض املرسحيات−٨
 ).ىذكاء موسيق (.أمهية وخصائص بعض الكائنات احلية

الكائنات احلية كمعلومات يتعلمها   عرض بعض املعلومات املرتبطة بالتنوع ىف−٩
 ).ذكاء شخىص (.ياالطالب ذات

 : طرق التدريس: ًثالثا
أن يستخدم املعلم أنامط ذكاء الطـالب كمـدخل لتدريـسه وبـذلك  من الرضور

 ,تتناسب مـع الـذكاءات املتعـددة املتـوفرة لـد طالبـهى س التيستخدم طرق التدري
التـدريس غـري األسـاليب   جديـدة ىفاًوتتميز نظرية الذكاءات املتعددة بأهنا تفتح آفاق

 .التقليدية كاملحارضة وغريها
 متنوعة لعرض املادة العلمية بصورة تيـرس اًفنظرية الذكاءات املتعددة تقرتح طرق   

 مـن تعليمهعرض املوضوع املراد   يمكن أن يغري املعلم طريقته ىف حيث,تعلم الطالب
باستخدام األشكال والصور والرسوم  إىل العرض العمىل) املحارضة( العرض اللغو

 ومن املفيد قيـام املعلـم بـالتعرف عـىل ,إىل التمثيل ولعب األدوار من جانب الطالب
 داخـل الـصف وفـق الـذكاء الذكاءات املتوفرة لد طالبه ويقـسمهم إىل جمموعـات

 . وذلك ملراعاة طرق التدريس واألنشطة التعليمية املناسبة هلم,املتوفر لدهيم
يدرس بالطريقة التقليدية يمكـن أن يـدرس بأسـاليب متنوعـة  وحتى املعلم الذ

 ورسومات اً ويرسم صور)لغو( فاملعلم يمكن أن حيارض ,تناسب الذكاءات املتعددة
 ويقـوم بطـرح أسـئلة للتفاعـل )ىمكان(الدرس   نقاط معينة ىفعىل السبورة لتوضيح

 ويتوقف عن الرشح إلتاحة الفرصة للطالب للتأمل ,)ىاجتامع(مع الطالب ى اإلجياب
 ,تدريـسه  فهذا املعلم يطبق مبـادئ نظريـة الـذكاءات املتعـددة ىف).شخىص(والتفكر 

 .ولكن من منظور التمركز حول املعلم
 بمعنى أن كـل ,ت متنوعة من الذكاءات وبدرجات متفاوتةفالطالب لدهيم توليفا

طالب لديه توليفة منفردة من الذكاءات وحتدد هذه التوليفة مد السهولة أو الصعوبة 



 
 

 − ٤١٠−

 إذا تـم , لكل طالب نمط تعلم عند تعلمه ملوضوع معـنييوجد وبذلك ,يواجههاى الت
نامط تعلم الطالب داخل تقديمه بصورة حمددة ومن الصعب قيام املعلم بمراعاة مجيع أ

 ومع ذلك يمكن أن يوجه املعلم طالبه إىل كيفية استخدام الـذكاءات ,حجرة الدراسة
  .املتوفرة لدهيم

ت التدريس التالية لكل ذكاء من الذكاءات املتعددة إسرتاتيجياويمكن استخالص 
 :كالتاىل
 ـ  التعيينـات− املـدخل القصـىص −املناقشة واحلـوار  ـ  اإللقاء: الذكاء اللغو−١

 .  املناظرات −ى العصف الذهن ـ أوراق العمل
 ـ حل املشكالت ـ فئات التصنيف ىف ـ االستنباط ـ  االستقراء: الذكاء الرياىض−٢

 .التدريس استخدام الكمبيوتر ىف ـ )التجريب( الطريقة املعملية ـ التساؤالت
 م والصور التوضيحيةبالرسو العرض العمىل ـ  املدخل البرص:ى الذكاء املكان−٣

 .التشبيهات العلمية ـ خرائط املفاهيمـ 
لعـب  ـ التمثيـل ـ الطريقة املعملية ـ العرض العمىل :ىواحلركى  الذكاء اجلسم−٤

 .Hands on learningاليدان عىل التعلم  ـ األدوار
 ـ تعلـيم األقـران ـ املحاكـاة ـ املناقـشةى ـ  الـتعلم التعـاون:ى الذكاء االجتامعـ−٥

 .ىاجلامعى العصف الذهن ـ دورة التعلم ـ الستكشافا
الــتعلم  ـ االستكــشافى التأمــل الــذاتى ـ  الــتعلم الــذات: الــذكاء الشخــىص−٦

 .اإلفراد
 الغناء والعزف ـ املرسحة ـ التعلم باملشاركة ـ  العرض العمىل:ى الذكاء املوسيق−٧

 .العزف لعب األدوار ىفـ 
الـتعلم  ـ التـشبيهات العلميـة ـ التصنيف ـ املقارنة ـ  املالحظة:ى الذكاء الطبيع−٨

 .الدراسة امليدانية ـ بالعمل
 اًيمكن أن يستخدم املعلم طرقـ "الكائنات احلية   التنوع ىف" فعند تدريس موضوع

متنوعة للتدريس وذلك بغرض مراعاة الذكاءات املتعددة للطـالب كـام هـو موضـح 
  :التاىلبالشكل 
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 موضوع التنوعطرق التدريس ىف ): ١٩(شكل 
 ىف الكائنات احلية املناسبة للذكاءات املتعددة

يـسمح للطالـب بمامرسـة األنـشطة ى وجيب تنظيم البيئة الطبيعية بالـصورة التـ   
 املرتبط بالذكاءات املتعددة املتوفرة لدهيم بحيث تنمى هذه الذكاءات من خالل حمتو

 البيئة الطبيعة نظام األركان التعليمية حيث يتـوفر ىفمن أفضل الطرق لتنظيم  و,املنهج
األدوات املناسـبة  وكل ركن املواد  يتوفر ىف, للذكاءاتاًحجرة الدراسة عدة أركان تبع

 التـى  امـتالك املعلـم ملهـارات التـدريس التاليـة من الـرضور و.للذكاء اخلاص هبا
  :تساعده عىل التوظيف األمثل للذكاءات املتعددة

تتناسب مـع الـذكاءات املتعـددة املوجـودة عنـد ى ام طرق التدريس التاستخد -
 .الطالب

  .توجيه الطالب ملامرسة أنشطة تطبيقية لتنمية الذكاءات املتعددة -

 ذآاء
  رياضى 

  ذآاء
  طبيعى 

 ذآاء
  شخصى 

 ذآاء
 موسيقى  

  ذآاء
  اجتماعى 

ذآاء 
 ىجسم
 حرآى

  آاءذ
  مكانى 

  آاءذ
  غوىل



 
 

 − ٤١٢−

الــذكاءات  اســتخدام أســاليب متنوعــة مــن التقــويم لتقــويم أداء الطــالب ىف -
 .املتعددة

  . بالذكاءات املتعددةتكليف الطالب بالقيام ببعض األنشطة الالصفية املرتبطة -
 : أنشطة التعلم: ً رابعا

ذلك بـام ام ببعض أنشطة التعلم املتنوعة و من الرضورة تكليف املعلم الطالب للقي
  .يتناسب مع الذكاءات املتعددة املتوفرة لدهيم

تتناسـب مـع الـذكاءات املتعـددة كـام ى هناك أنواع متعددة من أنشطة التعلم الت و
 :يتضح فيام يىل

 ـ إلقـاء الـشعر ـ )كتابـة بحـث ـ كتابة قصة(الكتابة  ـ  القراءة: الذكاء اللغو−١ 
  .املناظرات ـ ورقات العمل

العمـل مـع بـرامج  ـ إجـراء التجـارب العمليـة ـ  التـصنيف: الذكاء الرياىض−٢
 .أنشطة مرتبطة باالستدالل ـ الكمبيوتر

 ـ الرسـوم التوضـيحيةعمـل  ـ  تصميم اخلـرائط واسـتخدامها:ى الذكاء املكان−٣
 .األشكال الفنية ـ رسم خرائط املفاهيم

الزيـارات  ـ  إجـراء التجـارب والعـروض العمليـة:ىاحلركـى  الذكاء اجلـسم−٤
 .األلعاب التعاونية ـ التمثيل ـ امليدانية

القيـام  ـ العـزف ـ التـصفيق باليـدين ـ التـصفري ـ  الغنـاء:ى الـذكاء املوسـيق−٥
 .ىانمجع األغ ـ باملرسحيات

 ـ ممارسة اهلوايات ـ فرادالتعلم اإل ـ التفكرى ـ  التأمل الذات: الذكاء الشخىص−٦
 .اختيار األنشطة الالصفية

جلـسات العـصف  ـ لعب األدوارى ـ  أنشطة التعلم التعاون:ى الذكاء االجتامع−٧
 .العلمية النواد االشرتاك ىفى ـ اجلامعى الذهن

 تصنيف بعض الكائنات احلية أو املعادن  ـ قيقية مجع عينات ح:ى الذكاء الطبيع−٨
 .الزيارات امليدانية االشرتاك ىف ـ والصخور
 "الكائنات احلية  التنوع ىف "موضوع مثال لكيفية تضمني أنشطة التعلم ىف وفيام يىل
شكل الـ الطـالب كـام هـو موضـح ىف الذكاءات املتعددة املوجودة لدى بحيث تغط

 :التاىل
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 موضوع التنوعأنشطة التعلم ىف ): ٢٠(شكل 
 ىف الكائنات احلية املناسبة للذكاءات املتعددة

 الذكاء الرياضى
-  من الكائنـاتايصنف عدد 

الحية وفق الطوائف والرتب
   .إليهاى تنتمى الت

يحدد المالءمـة الوظيفيـة -
   .لبعض الكائنات الحية

يــصمم بعــض التجــارب -
للكشف عن العوامل المؤثرة

   .نمو الكائنات الحيةى ف
  

 الذكاء الطبيعى
يجمع بعض الحشرات ويقـوم -

   .بتصبيرها
يصنف بعض الكائنـات الحيـة -

  . وفق خصائص معينة
يحدد العالقة الحيوية بين بعض -

   .الكائنات الحية
  

 الذكاء الشخصى
يكتب صحيفة تفكر عن أهميـة -

بعض الكائنات الحية كالبكتيريا   
والفطريات وبعض الحيوانـات

   .وغيرها

 الذكاء المكانى
يحدد على خريطة أماكن تواجد -

   .مصرى بعض الحيوانات ف
يرسم خريطة يحدد عليها أماكن -

  .مصرى المحميات الطبيعية ف

 الذكاء الجسمى الحركى
يصمم نماذج لتركيـب بعـض -

خاليــا الكائنــات الحيـــة
   .كالفيروسات والبكتيريا

تجارب للكـشف عـنى  يجر -
نمو بعضى  العوامل المؤثرة ف  

   .الكائنات الحية

 الذكاء الموسيقى
عــنى جمــع بعــض األغــان -

  .الكائنات الحية
غناء بعض أبيات مـن الـشعر -

عن أهمية وخـصائص بعـض
  . الكائنات الحية

 الذكاء االجتماعى
مجموعاتى  مع زمالئه ف  يعمل   -

ــد ــغيرة لتحدي ــة ص متعاون
الخصائص المـشتركة لـبعض

 . الكائنات الحية
 علـى أسـسزمـالءه يناقش   -

التــصنيف الحــديث للكائنــات
 .الحية

يقوم مع زمالئه بممارسة لعـب -
دوار حيث يمثل كـل مـنهماأل

من حيث خصائـصهى  كائن ح 
  . وأهميته

 

 الذكاء اللغوى
  .يقرأ أسماء الكائنات الحية -
يكتب أسماء الشعب والطوائـف -

  . الحيةللكائناتوالرتب 
يكتب بعض القصص المرتبطة -

   . ببعض الكائنات الحية



 
 

 − ٤١٤−

 :الوسائل وتكنولوجيا التعلم: ًخامسا
 متعددة من الوسائل التعليمية وتكنولوجيا اًأن يستخدم املعلم أنواع من الرضور

ومـن الوسـائل التعليميـة تناسب الذكاءات املتعددة املتوفرة لد طالبـه ى التعليم لك
 :وتكنولوجيا التعليم املناسب للذكاءات املتعددة ما يىل

أوراق  ـ الكتـب املدرسـية ـ رشائـط الكاسـيت ـ  القـصص: الـذكاء اللغـو−١
 .العمل

 ـ أجهزة ومواد التجـارب العمليـة ـ عينات حقيقية للتصنيف: الذكاء الرياىض−٢
 .احلاسب اآلىل

 ـ الــصور والرســوم البيانيــة ـ خــرائط املفــاهيم ـ ئط اخلــرا:ى الــذكاء املكــان−٣
 .كامريات فيديو ـ األوراق واأللوان ـ الشفافيات

مصادر تعلـم  ـ املعامل ـ  أجهزة العروض التوضيحية:ىاحلركى  الذكاء اجلسم−٤
 .ملسية

الوسـائط  ـ رشائـط الكاسـيت والفيـديو ـ  الـرشائط املدجمـة: الذكاء الشخىص−٥
 .دفاتر يوميات ـ يوترالكمب ـ املتعددة

معينـات  ـ العينات احلقيقيةى ـ  أجهزة ومواد التعلم التعاون:ى الذكاء االجتامع−٦
 .لعب األدوار

 .مسجالت ـ قصائد شعر ـ  أدوات موسيقية:ى الذكاء املوسيق−٧
 .عينات حقيقية ـ  خامات من البيئة:ى الذكاء الطبيع−٨

 يمكن استخدام الوسـائل ,ًمثال "احلية الكائنات  التنوع ىف "فعند تدريس موضوع 
            :التاىلوتكنولوجيا التعلم التالية كام هو موضح بالشكل 
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  الوسائل وتكنولوجيا التعليم):٢١(شكل 
 ات املتعددةء الكائنات احلية املناسبة للذكاىف موضوع التنوع ىف

 :التقويم: ًسادسا
 ,يم وفق نظرية الذكاءات املتعددة قياس مجيع أنواع الـذكاءاتجيب أن يراعى التقو

أسـاليب التقـويم  كام هـو متبـع ىف والذكاء الرياىض وليس الرتكيز عىل الذكاء اللغو
ى أن يشمل التقويم مجيع الذكاءات حيث يمكن حتديـد نـواحى  ولذلك ينبغ;التقليدية

ى لقـوة ومعاجلـة نـواحاى الضعف لد الطـالب فيـتم تـدعيم نـواحى القوة ونواح
 .الضعف ويتمشى ذلك مع شمولية عملية التقويم

الذكاء الرياضى
عينات من الكائنات الحية يقـوم       -

   .الطالب بتصنيفها
األجهــزة واألدوات إلجــراء   -

تجارب عمليـة عـن العوامـل       
نمو بعض الكائنـات    ى  المؤثرة ف 

   .الحية
   .أجهزة كمبيوتر -
  

الذكاء الطبيعى
عينــات مــن الكائنــات الحيــة  -

  .للتصنيف وفق الطوائف والرتب
ة للزيــارات األدوات الالزمــ -

   .الميدانية

الذكاء الشخصى
شرائط مدمجة لتصنيف الكائنات     -

 .الحية
وسائط متعددة لخصائص بعـض      -

  .الكائنات الحية
  .أجهزة كمبيوتر -
شرائط كاسـيت وفيـديو عـن        -

خصائص وأهمية بعض الكائنات    
   .الحية

 الذكاء المكانى
خرائط جغرافية لتوزيع الكائنات     -

   .الحية فى مصر
خرائط ألماكن المحميات الطبيعية     -

  . فى مصر
األدوات الالزمة لتنفيـذ خـرائط       -

   .فاهيمالم

  الذكاء الجسمى الحركى
تصميم نمـاذج   الخامات الالزمة ل   -

لتركيب خاليا بعـض الكائنـات      
   .الحية

األجهزة والمواد الالزمة للكشف     -
ـ     نمـو  ى  عن العوامل المؤثرة ف

   .بعض الكائنات الحية

  الذكاء الموسيقى
أبيات من الشعر عن خـصائص       -

  .بعض الكائنات الحية
األدوات الالزمة لمسرحة بعـض      -

  .خصائص الكائنات الحية
   . مسجالت -

الذكاء االجتماعى
األجهزة واألدوات الالزمة للتعلم     -

  .ىالتعاون
كائنـات  عينات حقيقية لـبعض ال     -

  .الحية
األدوات الالزمة لممارسة الطالب     -

ــض   ــل بع ــب األدوار لتمثي لع
   . خصائص الكائنات الحية

الذكاء اللغوى 
  .أوراق عمل/ كتب مدرسية 

قصص عن خصائص بعض الكائنات     
  .الحية



 
 

 − ٤١٦−

وإذا كانت االختبارات التقليدية تتطلب مـن الطـالب تقـديم إجابـاهتم بأسـلوب 
 فإن نظرية الذكاءات املتعددة تؤكد عىل رضورة السامح للطالب بتقديم إجاباهتم ,حمدد

 كوهنا طاملا يشارك الطـالب ىفيمتلى بأسلوهبم اخلاص وذلك باستخدام الذكاءات الت
 .  لذكاءاهتماًتعلمهم طبق خربات متنوعة ىف

 ملـف اإلنجـاز :ومن أساليب التقويم املفضلة من وجهة نظـر الـذكاءات املتعـددة
portfolio والتقـويم ى ـ والتأمـل الـذات ـ واملهـام االبتكاريـة ـ واملرشوعات املستقلة ـ

موقـف يتطـابق مـع البيئـة  ر ما تعلمـوه ىفيتيح للطالب الفرصة إلظها األصيل الذ
قـوائم  ـ سجالت الطالب لتسجيل أهم إنجازاهتم األكاديمية ـ املرشوعات ـ الواقعية

خمتلـف  عينـات العمـل ألداء الطـالب ىف ـ امللفـات اإللكرتونيـة ـ مالحظة الطـالب
كـام يمكـن  ـ كتابـة بحـث أو ملخـص ألحـد املوضـوعات ـ اختبـارات ـ املجـاالت
 .ام ملفات إنجاز الذكاءات املتعددة لتقويم الطالباستخد

وفـق  "الكائنات احلية   التنوع ىف" موضوع مثال لكيفية تقويم الطالب ىف وفيام يىل
 نظرية الذكاءات املتعددة 

١− الذكاء اللغو : 

 .ا عن اخلصائص العامة للبدائياتًاكتب ملخص •
 ـ اجلمـرب ـ ات الفـول نبـ:اكتـب األسـامء الالتينيـة للكائنـات احليـة التاليـة •

 .البلهارسيا ـ الرصصور
 : لرياىض الذكاء ا−٢
سـمكة  ـ احلوت ـ  اخلفاش:حدد أنامط املالءمة الوظيفية للكائنات احلية التالية •

 .ىالبلط
 .نمو البكترييا صمم جتربة للكشف عن أثر زيادة درجة احلرارة ىف •
 :  الذكاء املكانى−٣
 .الكائنات احلية التغذية ىفارسم خريطة مفاهيم لتوضيح أنامط  •
 .مرص  أماكن املحميات الطبيعية ىف,حدد عىل خريطة •
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 :  الذكاء اجلسمى احلركى−٤
 . لرتكيب اخللية البكترييةاًصمم نموذج •
 . لكيفية عزل البكترييا من املاءقم بنشاط عمىل •

 .حياتنا  اكتب صحيفة تفكر عن أمهية الفطريات ىف− : الذكاء الشخىص−٥
 صمم حماكـاة صـفية خلـصائص بعـض الكائنـات احليـة − : االجتامعى الذكاء−٦

 .وأمهيتها
)  الثدييات−الطيور  ـ احلرشات( امجع بعض الكائنات احلية − : الذكاء الطبيعى−٧

 .وقم بتصنيفها وفق خصائصها
 .عن خصائص بعض الكائنات احليةى  امجع أغان−: الذكاء املوسيقى−٨

وء نظرية الـذكاءات املتعـددة يمكـن أن يـستوعب ض يتضح مما سبق أن التقويم ىف
  :Bloomاألهداف التعليمية وفق تقسيم بلوم ى ويغط

  فاألسـئلة الـواردة ىف,األهداف املعرفية واألهداف املهارية واألهـداف االنفعاليـة
لألهـداف  تـرتبط باجلانـب املعـرىف والذكاء الريـاىض الذكاء اللغو املثال السابق ىف
ى والـذكاء االجتامعـى احلركـى والذكاء اجلسمى لواردة بالذكاء املكانولكن األسئلة ا

 حـني تـرتبط األسـئلة الـواردة الـذكاء الشخـىص لألهداف ىف ترتبط باجلانب املهار
بعـض  وإن كانـت ىف ترتبط أكثر باجلانب االنفعاىلى والذكاء املوسيقى والذكاء الطبيع

 .لألهداف أجزائها ترتبط كذلك باجلانب املهار
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 املناهج الدراسية واملواطنة
 

ريات املعارص العديد من التغـى بل واملجتمع العاملى والعرب يعيش املجتمع املرص
ــة وثــورة اال ــا والعوملــة والــساموات املفتوحــة كثــورة املعلوماتي تــصال والتكنولوجي

 , مـرصوالتكنولوجيا البيولوجية, هذا باإلضافة اىل جمموعة من التحديات املختلفـة ىف
غرتاب بني الـشباب ادة الشعور باالوزيى كضعف املشاركة السياسية والتخطيط القيم

تحديات قـد تـضعف وانتشار البطالة وانتشار السلبية والالمباالة, وهذه التغريات وال
بـالطبع املـسئولية عـىل ى  ممـا يلقـ,نـتامء لـد بعـض أفـراد املجتمـعقيم املواطنة واال

 تطور مناهجها ملواجهة هذه التحديات والتغريات املتالحقة املؤسسات الرتبوية بحيث
 .سالميةة واإلنتامء واهلوية العربية واإلواملتسارعة, وذلك لتأصيل قيم املواطن

 Citizenship: مفهوم املواطنة
 :مهها تعريفات عديدة ملفهوم املواطنة أتوجد

 ق تـوىلصفة املواطن التى حتدد حقوقـه كحـق التـصويت وحـى املواطنة تعن -
املناصب العامة, وواجباته مثل واجب الدفاع عن الوطن, ودفـع الـرضائب, 

سلم وتتميز املواطنة بنوع خاص من والء املواطن لوطنه وخدمته ىف أوقات ال
ليهـا إن ىف حتقيق األهداف التى يصبو واحلرب والتعاون مع املواطنني اآلخري

 .بني األفراداجلميع, وتكفل الدولة حتقيق العدالة واملساواة 

كام تعرف املواطنة بأهنا التفاعل والعالقة بني الفرد ووطنه ىف مجيـع املجـاالت  -
هم  وبعــضعيــة واالقتــصادية, وبــني املــواطننيالــسياسية والثقافيــة واالجتام

 ومـا ينـتج عـن ى, ومؤسسات املجتمع املدنالبعض, وبني الدولة واملواطنني
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 ومـا يرتتـب عـىل ممارسـة هـذه هذه العالقات من حقوق وواجبات متبادلة,
 وذلك بغض النظـر عـن العـرق ,احلقوق والواجبات من فعاليات وتأثريات

 .اهلوية الوطنية لد األفرادى  بام ينم,والدين

ة بـني ـات القائمـة العالقـن طبيعـرب عـتعى ـور اإلسالمـن املنظـواملواطنة م -
  أ,املسلمني وغـريهموبني املقيمني ىف هذا الوطن من ) الوطن(دار اإلسالم 

جمموعة احلقوق والواجبات التى يتمتع هبا كل طـرف مـن أطـراف هـذه ى ه
ال ـد قــ فقـاًاس مجيعــاواة بني النـ عىل عدة مبادئ أمهها املساًالعالقة تأسيس
  m e f g   h i j k l m n po q :تعـــــــاىل

r s t u l )ــــ, وتأكـــ)١٣ :راتـاحلجـــ ـــيم العـيد ق دل ــ
 وذلــك كمــدخل إلقامــة ,ف لكــل أهــل دار اإلســالمور واإلنــصاـوالــش

 .املجتمع الصالح

قيم املواطنة ىف صحيفة املدينة  اهللا عليه وسلم أول من أرسى مبادئ والرسول صىل
 :عتبارها أول دستور للدولة حيث ركزت عىل ما يىلبا

 .نتامء للدولةحتديد املواطنة عىل أساس اال -

ن اختلفـت عقيـدهتم ق والواجبـات وإلة سواسية ىف احلقواملواطنون ىف الدو -
 .الدينية

من ينقض عهد املواطنة وتعاون مع األعـداء فقـد جلـب لنفـسه وأهـل بيتـه  -
 .اهلالك
 :أبعاد املواطنة

يـشها هناك ترابط بني أبعاد املواطنـة حيـث متثـل أبعـاد املواطنـة منظومـة حيـاة يع
جتامعية لتفعيل هذا ولية اال لوطنه جيعله يتحمل املسئنتامءاملواطن, فشعور املواطن باال

لتـزام واطنة لقيمة الديموقراطية يوجهه إىل االن متثيل امل كام أ,صورة سلوك الشعور ىف
جيب الرتكيـز عليهـا ىف العمليـة ى باحلقوق والواجبات ويمكن إجياز أبعاد املواطنة الت

 :التعليمية مما يىل
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 :أ ـ األبعاد املعرفية
 :طنة إعداد الطالب باملعلومات التاليةتتضمن األبعاد املعرفية للموا

زعامء  ودور الـ,عن تـاريخ وطنـه عـرب العـصور املختلفـة: معلومات تارخيية -
نتصارات واإلنجازات التى تـم حتقيقهـا ومكانـة الوطنيني وأهم أعامهلم واال

 .وطنه ىف العامل
عـتامد  الـوطن وعالقتـه بـدول العـامل, واالعن جغرافيـة: معلومات جغرافية -

 .ادل والتعاون بني الشعوباملتب
 .عن أهم املشكالت البيئية ىف وطنه, وكيفية التحكم فيها: معلومات بيئية -
 .العموميات الثقافية املشرتكة من أجل احلفاظ عىل املجتمع -
 واخلــدمات وتتــضمن احلقــوق, كاحلريــة الشخــصية: جتامعيــةاألعــراف اال -

 واحلقـوق الـسياسية, جتامعيـة التـى تقـدمها الدولـةالصحية والتعليمية واال
 ,ليةاحرتام حريات اآلخـرين وحتمـل املـسئو و,والواجبات كاحرتام القوانني

يقوم عليـه  واملحافظة عىل الوطن, كام تتضمن املعتقدات وفهم الدستور الذ
 .نظام احلكم

 .دور القانون والعمليات السياسية -
 .قنوات وفرص املشاركة للمواطنني -
 .اخلدمات التى تؤدهيامعرفة مهام احلكومة وأنواع  -
 .دراسة القضايا املحلية والعاملية املعارصة -
 .عالقة وطنه باملنظامت واهليئات العربية والدولية -
 : األبعاد املهارية−ب

تتضمن األبعاد املهارية للمواطنة تدريب الطالب عـىل بعـض املهـارات األساسـية 
 :وأمهها
ع والتحـدث والتعبـري عـن ستامتواصل كالقراءة والكتابة وفهم االمهارات ال -

 .أفكاره وقدرته عىل املناقشة
مـن خـالل مزاولـة حـق التـصويت ىف املشاركة الفعالـة ىف احليـاة الـسياسية  -
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ن ىف حـل اقـشة القـضايا الـسياسية مـع اآلخـرينتخابات أو الرتشح أو مناال
 .جتامعيةاملشكالت اال

 للغري مما يـساعد  وتقديم العون,مهارة التعاون مع اآلخرين, وحتمل املسئولية -
 .عىل تكوين جو من املودة واحلب بني أفراد املجتمع

 .مهارة اختاذ القرار -
ختيـار بـني  مما يتيح للمواطن القدرة عىل االستنتاج واالمهارة التفكري الناقد, -

 .البدائل واحللول املقرتحة لقضايا ومشكالت املجتمع
 .تطبيق قواعد السلوك الصحيح املساير للقانون -
وتقبل آراء اآلخرين  ,ت حياتية الزمة للمواطنة, كالقدرة عىل التفاوضمهارا -

 .واملشاركة االجتامعية
 : األبعاد الوجدانية−ج

جتاهـات املـراد تنميتهـا لـد الطـالب بحيـث     وتتضمن جمموعة من القـيم واال
 :يصبحون مواطنني صاحلني وأمهها

 .ةنتامء والوالء للوطن مع اإلحساس باهلويالشعور باال -
نتامء والـوالء  املـواطن بـاالن شعور حيث إ,التمسك بمفهوم املواطنة العاملية -

 .لوطنه خطوة أساسية تؤد إىل مفهوم العاملية الصحيحة

 .الوعى الكامل باحلقوق والواجبات واملسئوليات -

 .مراعاة العادات والتقاليد واملعتقدات والقيم األخالقية -

 .لوطناملحافظة عىل املكاسب التى حققها ا -

 .املحافظة عىل الرتاث املرص والعربى واإلسالمى -

 كالعدالـة واملـساواة والـسالم والتعـاون ,جتامعيـةتقدير القيم السياسية واال -
 .قراطيةو واحلرية واملسئولية والديم,املستمرين بني الشعوب

مجموعـة مـن بيتضح مما سبق أن الرتبية من أجل املواطنة تتطلـب إملـام الطـالب 
 بحيـث تعمـل ,جتاهـات والقـيمرات العقلية وتكوين جمموعة من االت واملهااملعلوما
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نـدماج ىف نـسيج ألفراد املواطنني عىل احليـاة واالهذه اجلوانب متكاملة عىل مساعدة ا
 .زدهارة ىف أحداثه بام حيقق التقدم واالاملجتمع واملشارك

 :دور املناهج الدراسية ىف تنمية املواطنة لد الطالب
 :خيص دور املناهج الدراسية ىف تنمية وحتقيق املواطنة لد الطالب فيام يىليمكن تل

تطوير أهداف املناهج الدراسية بحيث تركز عىل اكتساب الطالب للمعلومات  .١
 والتـدريب عـىل , ويلبى احتياجاهتم,الوظيفية التى حتقق النفع هلم وللمجتمع

 واكتساب الوعى , الناقدبتكار والتفكريارات التفكري العلمى والتفكري االمه
 وتأصـيل قـيم املواطنـة ,البيئى واحلث عىل املشاركة ىف حل املشكالت البيئيـة

 .نتامءواال

ت املجتمع كاملشكالت تضمني حمتو املناهج الدراسية بعض قضايا ومشكال .٢
 .مكانية املسامهة ىف إجياد حلول هلا وإ,جتامعية وغريهاالبيئية واالقتصادية واال

 العدالة واملـساواة :جتامعية مثلناهج الدراسية عىل بعض القيم اال املالرتكيز ىف .٣
لعمـل ىف مكـان ا وإ,قراطية وصلة الـرحمووالسالم والتعاون واحلرية والديم

 .نتاجكافة املجاالت لزيادة اإل

كـساب ىل إعـض الـربامج التعليميـة التـى هتـدف إتضمني املناهج الدراسية ب .٤
ياتية واالجتاهات والقيم التى جتعلهم مـواطنني الطالب املعارف واملهارات احل

طار من فهم العالقة  ىف إ,صاحلني قادرين عىل املشاركة الفعالة ىف قضايا الوطن
 .بني احلقوق والواجبات, والوالء واالنتامء للوطن

الربط بني اجلوانب النظرية ىف املناهج الدراسـية وتطبيقاهتـا املختلفـة ىف شـتى  .٥
 .مناحى احلياة

ت التدريس احلديثة التى تـسهم ىف حتقيـق املواطنـة إسرتاتيجياخدام بعض است .٦
 :ومن بينها

 .سرتاتيجية حل املشكالتإ -
 .التعلم الذاتى -
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 .العصف الذهنى -

 S.T.S.مدخل العلم والتكنولوجيا واملجتمع -

 .املدخل البيئى -

املدخل املنظومى الذ يركز عىل دراسة املفاهيم من خالل منظومـة متكاملـة  -
 .العالقات بني أ مفهوم وغريه من املفاهيمتربز 

 .الدراسات امليدانية وذلك من خالل املرشوعات التى ختدم البيئة واملجتمع -

ا يـشجع الطـالب عـىل املناقـشة ا ديمقراطيـًت مناخسرتاتيجياحيث توفر هذه اإل
 .واملشاركة ىف حل املشكالت والعمل اجلامعى

 إما من خالل منهج متخـصص ,ية املواطنةاهتامم املناهج الدراسية بمداخل ترب .٧
أو تنميـة قـيم  , يركـز عـىل بعـض القـيم املرتبطـة باملواطنـة,ىف الرتبية الوطنية

 أو بـشكل عمـد كـام يـر ,املواطنة من خـالل املنـاهج الدراسـية املختلفـة
بحيث تركز املناهج واألنشطة املختلفة التـى يامرسـها الطـالب عـىل  ,البعض

 . بصورة متعمدةغرس قيم املواطنة
: تضمني املناهج الدراسية بعض األنشطة التـى تـسهم ىف تنميـة املواطنـة مثـل .٨

اجلمعيات العلمية واملعـسكرات والـرحالت وخاصـة لألمـاكن  االشرتاك ىف
ى مرشوعات خدمة البيئة حيث تنمـ واملعارض والكشافة واملشاركة ىف األثرية

 املـشاركة ىف :باملواطنـة مثـلهذه األنشطة لد الطالب بعض القـيم املرتبطـة 
حتمـل  ـ يامن بأمهية العمـلاإل ـ حرية الرأ ـ النظام ىف العمل ـ العمل اجلامعى

 .تنمية مشاعر الوالء للوطن ـ املسئولية خالل ممارسة النشاط

هتامم بالتقويم الشامل والذ يركز عىل مجيع نواتج عمليـة الـتعلم املعرفيـة اال .٩
 .لتى تتضمنها أبعاد املواطنة ا,واملهارية واالنفعالية

 



 
 

 − ٤٢٥−

 
 
 

 ذاتىل التقويم اأسئلة
 

فيام يىل جمموعة من األسـئلة يـىل كـل سـؤال أربـع إجابـات, اخـرت اإلجابـة : ًأوال
 : أمامها) √( الصحيحة بوضع عالمة 

 : يرجع الفضل إىل ظهور نظرية الذكاءات املتعددة إىل العامل−١
  وكسلر− د      بنيه− ج           جاردنر− ب         بياجيه −أ 
  : للذكاءاً تصنف مهارة استخدام الكمبيوتر تبع−٢
  الشخىص−د       اللغو− جى         املكان− بى       املنطق−أ
 :ً الطالب الذين يظهرون تفوقا ىف العلوم الطبيعية لدهيم مستو عال من الذكاء−٣
  الرياىضى  املنطق−د  ى     االجتامع− جى      الطبيع−بى      املكان−أ
 :ً تصنف مهارة عمل املخططات واخلرائط والرسوم تبعا للذكاء−٤
 ى  االجتامع− د      الرياىض− جى        املكان− ب        اللغو−أ
 : الطالب الذين حيبون كتابة البحوث يتوفر لدهيم الذكاء−٥
 ىالطبيع − دى        املوسيق− جى        املكان− ب       اللغو−أ
 :ً تصنف مهارة إجراء التجارب العملية تبعا للذكاء−٦
  اللغو−دى       املكان− جى      احلركى  اجلسم−ب       الشخىص−أ
 مـن ٍ الطالب الذين حيبون العمل ىف جمموعات التعلم التعاونى لدهيم قدر عـال−٧
 :الذكاء
  الشخىص−د   ى   االجتامع− ج     الرياىضى  املنطق−بى      املكان−أ



 
 

 − ٤٢٦−

 : من الذكاءياً يتوفر لد علامء اجليولوجيا قدرا عال−٨ 
 ى الطبيع− د        اللغو− جى        االجتامع−ب        الرياىض−أ
أمام العبارة اخلطـأ مـع  ) X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √( ضع عالمة : ياثان

 .كتابة السبب بعد كل عبارة
  .دف ملفهوم العامليةمفهوم العوملة مرا −١
  .تقوم العوملة عىل نظام االقتصاد املفتوح −٢
  .هتتم العوملة باملحافظة عىل القيم وأساليب املعيشة لكل دولة −٣
يسعى اإلسالم من خالل السوق اإلسالمية املشرتكة إىل حتقيق منافع للبـرشية  −٤

  .مجعاء
  .توجد عالقة متداخلة بني العوملة واملعلوماتية −٥
  . عىل االقتصاديات الوطنيةياسات االقتصادية للعوملة إجيابتؤثر املؤس −٦
ظـل احلداثـة الغربيـة إىل رفـض التعامـل مـع  يدعو املفكرون الذين نمـوا ىف −٧

  .العوملة
  .مواجهة اهليمنة الثقافية الغربية يساعد تنمية التفكري الناقد لد املتعلمني ىف −٨
  .لفةحتافظ العوملة عىل تاريخ وحضارات الدول املخت −٩
يساعد الربط بني ختطيط املناهج الدراسـية ومتطلبـات سـوق العمـل عـىل  −١٠

  .مواجهة سلبيات االنفتاح االقتصاد
 .ىل زيادة قيم املواطنة لد أفراد املجتمعإالعوملة  تؤد −١١
 . يمكن تنمية كل ذكاء من الذكاءات املتعددة إىل مستو مناسب من األداء−١٢

 .الذكاءات األخرى  عن باقًءات املتعددة مستقال يعمل كل ذكاء من الذكا−١٣  
 . من الذكاءات املتعددةاً حمدداً يمتلك كل شخص نوع−١٤  
 .ذكاء معني يظهر هبا الفرد قدرته ىفى  تتنوع الطرق الت−١٥  
مجاعـات القـصة القـصرية يتـوفر لـدهيم   الطالب الذين حيبون االشرتاك ىف−١٦ 

 .ىالذكاء الطبيع



 
 

 − ٤٢٧−

  .ى املهندسني املعامريني الذكاء املكان يتوفر لد−١٧ 
لدهيم القدرة عىل التعامل  الرياىضى  الطالب الذين يتوفر لدهيم الذكاء املنطق−١٨

 .مع املفاهيم املجردة
 . يركز التقويم وفق نظرية الذكاءات املتعددة عىل الذكاء الرياىض−١٩
 .ددة عىل الذكاء اللغوظل نظرية الذكاءات املتع  تركز األهداف التعليمية ىف−٢٠
ضوء نظرية الذكاءات املتعددة بمحاكاة الواقع املحـيط   يتسم حمتو املنهج ىف−٢١

 .بالطالب

 .توجد عالقة ارتباطية بني أبعاد املواطنة−٢٢

 .التعاون مع اآلخرين ىف حل مشكالت املجتمع من أبعاد املواطنة املهارية−٢٣

 .نة املعرفيةنتامء من أبعاد املواطالشعور باال−٢٤

 . ىف تنمية قيم املواطنة لد أفراد املجتمعاً تؤد املناهج الدراسية دور−٢٥

 .تسهم إسرتاتيجية العصف الذهنى ىف حتقيق املواطنة لد الطالب−٢٦
 : أجب عن األسئلة اآلتية: اًلثثا
ى والسياس واالقتصادى  التارخي:العوملة من املنظور :ميهاناقش املقصود بمف −١

 .املواطنة ـ الذكاءات املتعددة ـ اىفوالثق
 الفرق بني العوملـة اً ناقش هذه العبارة موضح" أبرز اإلسالم مفهوم العاملية " −٢

  .والعاملية

 ظاهرة العوملة ?  ما رأيك ىف −٣

  . ناقش هذه العبارة" أفرز فكر العوملة جمموعة من املفارقات " −٤

  .ملةوضح كيفية مواجهة املناهج الدراسية لتحديات العو −٥
 لنظرية الذكاءات اً جمموعة من األهداف التعليمية ملوضوع الصخور وفقْغُص −٦  

 .املتعددة
 .ت وطرق التدريس املناسبة ألنواع الذكاءات املتعددةإسرتاتيجيا ناقش أهم −٧  



 
 

 − ٤٢٨−

ضوء نظرية الـذكاءات   ملحتو موضوع عن شعائر احلج ىفاً كيف تقدم عرض−٨  
 املتعددة 

ة من أنشطة التعلم لتدريس موضـوع األشـكال اهلندسـية وفـق  صمم جمموع−٩ 
 .نظرية الذكاءات املتعددة

يمكن استخدامها لقياس أنـواع الـذكاءات ى  ناقش أهم أساليب التقويم الت−١٠ 
 .املتعددة

  .  مرص وفق نظرية الذكاءات املتعددة  خطة لتدريس موضوع املناخ ىفصمم −١١
الوجدانيــة مــع اســتنتاج العالقــة يــة واملهاريــة وحــدد أبعــاد املواطنــة املعرف−١٢

 .رتباطية بينهااال

 .ناقش دور املناهج الدراسية ىف تنمية قيم املواطنة لد الطالب−١٣



 
 

 − ٤٢٩−

 
 
 
 
 

 عـــــاملراج
 
  :املراجع العربية :ًأوال
  :األجنبيةاملراجع  :ثانيا



 
 

 − ٤٣٠−

 



 
 

 − ٤٣١−

 
 
 
 
 

  :يةباملراجع العر :ًأوال
 دار :رةـالقاهــ. ٣ط. رهـج وعناصـــاملنهــ. )١٩٩١(. عمــريةى ـ بــسيونإبــراهيم −١

 . املعارف

 فعالية تنظيم حمتو مـنهج العلـوم وفـق ". )٢٠٠١(. إبراهيم عبد العزيز البعىل −٢
لناقـد  التوسعية ىف التحـصيل والتفكـري ا"راجيلوث" اهلرمية و"جانييه"نظريتى 

 مقدمة إىل ,رسالة دكتوراه غري منشورة. "بتدائى لد تالميذ الصف اخلامس اال
 . جامعة بنها ـ كلية الرتبية

. املنهج الدراسى مـن منظـور جديـد. )١٩٩٦(. وآخرانى إبراهيم حممد الشافع −٣
 .  مكتبة العبيكان:الرياض

 فعالية برنامج قائم عـىل ".  )٢٠٠٤( . يىوسعيد حامد حيى أحالم الباز الرشبين −٤
العلـم واالجتاهـات نحـو تنمية املفاهيم العلمية وعمليات  املتعددة ىفت الذكاءا

املـؤمتر العلمـى  , اجلمعية املـرصية للرتبيـة العلميـة"العلوم لد التالميذ الصم 
 املجلـد األول ,يوليـو.  األبعاد الغائبة ىف مناهج العلوم بـالوطن العربـى−الثامن 

 . ١٩٩−١٥٩ص ص 
عامل  :القاهرة, ٤ط. املناهج بني النظرية والتطبيق. )١٩٩٥(. ى حسني اللقانأمحد −٥

 . الكتب
 حممد عـوض وعرفـة أمحـد حـسن وحممـد الرمحنأمحد خليل حممد حسن وعبد  −٦

 . أسس بناء وتنظيامت املناهج املدرسية. )١٩٨٨(. نجيب مصطفى عطيو



 
 

 − ٤٣٢−

 دار الفكـر :بـريوت. العوملة والتحـد الثقـاىف.  )٢٠٠١( . خريسان باسم عىل −٧
 . ىالعرب

 املنـاهج ىف ضـوء معـايري ختطيط وتـصميم) ٢٠٠٩(عبد احلميد زغلولى برهام −٨
 . جامعة طنطا ـ  كلية الرتبية" اجلودة

 تعزيز اهلويـة الثقافيـة لـد الطـالب الناشـئني ىف. )٢٠٠٨(ثناء يوسف الضبع  −٩
مناهج التعليم : املؤمتر العلمى العرشون. )دراسة حتليلية ( تداعيات العوملة  وءض

 املجلـد الثالـث ص ,دريس اجلمعية املرصية للمناهج وطرق الت,واهلوية الثقافية
 . ١١٥٣−١١٢٩ص 

 :القاهرة. تنمية وتعمق: الذكاءات املتعددة والفهم.  )٢٠٠٣( . جابر عبد احلميد −١٠
 . ىدار الفكر العرب

 . ى دار الفكر العرب:القاهرة. التدريس والتعلم. )١٩٩٨(. ــــــــــــــــ −١١

 املنــاهج تنظــيامت. )٢٠٠١(. جــودت أمحــد ســعادة وعبــد اهللا حممــد إبــراهيم −١٢
 .  دار الرشوق للنرش والتوزيع:عامن. وختطيطها وتطويرها

ـــ −١٣ ــنهج الدراســى ىف القــرن احلــاد والعــرشين.  )١٩٩٧( . ـــــــــــــــ . امل
 .  مكتبة الفالح:الكويت

 مكتبـة :الرياض ,٥ط. املنهج الدراسى املعارص. )٢٠٠٥(.  جعفر اخلليفةحسن −١٤
 . الرشيد

 :القـاهرة ,ج الدراسـية بـني النظريـة والتطبيـقاملنـاه. )١٩٩٨(. حسن شـحاتة −١٥
 . مكتبة الدار العربية للكتاب

. ١٠ط. األصــول الرتبويــة ىف بنــاء املنــاهج.  )١٩٩٢( . ورةقــحــسني ســليامن  −١٦
 .  دار املعارف:القاهرة

تطـوير املنـاهج, أسـبابه ـ أسـسه ـ أسـاليبه ـ .  )١٩٨٦( . أمحـد الوكيـلى حلم −١٧
 . مكتبة األنجلو املرصية :القاهرة. خطواته ـ معوقاته



 
 

 − ٤٣٣−

املفهـوم, العنـارص, : املنـاهج. )١٩٩٩(. ىأمحد الوكيل وحممد أمني املفتى حلم −١٨
 . األسس, التنظيامت, التطوير

 بمـرص ىفى الـصناع تطوير مناهج التعلـيم الثـانو) ٢٠٠٦(خالد جودة حممد  −١٩
 التعليم  تطوير مناهج"املؤمتر العلمى التاسع عرش, . ضوء معايري اجلودة الشاملة

 املجلـد " اجلمعية املرصية للمنـاهج وطـرق التـدريس ," ىف ضوء معايري اجلودة
 . "الثالث 

 :الكويـت, ٦ط. املنـاهج املعـارصة.  )١٩٩٨( . الدمرداش عبد املجيـد رسحـان −٢٠
 . مكتبة الفالح

كاظم وجابر عبـد   أمحد خري:ترمجة. أساسيات املناهج.  )١٩٨٢( رالف تايلر  −٢١
 .  دار النهضة العربية:ةالقاهر. احلميد

. املنهج الدراسى, نظرياتـه وتنظيامتـه.  )١٩٩٤( رجب الكلزة وعبد اهللا إبراهيم  −٢٢
 .  دار الثقافة للنرش والتوزيع:القاهرة

  : القـاهرة. حتليل املحتـو ىف العلـوم اإلنـسانية : )٢٠٠٤(  أمحد طعيمة رشد −٢٣
 . )ىدار الفكر العرب( 

 اجلمعية :القاهرة. العوملة ومناهج التعليم العام.  )١٩٩٩( . ــــــــــــــــــــ −٢٤
املؤمتر السنو احلاد عرش ـ العوملة ومنـاهج  ,املرصية للمناهج وطرق التدريس

 . ٦١−٢٢ ص ص,ديسمرب. التعليم
 ,٢ط. املـنهج منظومـة ملحتـو التعلـيم. )١٩٩٣(. لبيب وفايز مراد مينا رشد −٢٥

 .  مكتبة األنجلو املرصية:القاهرة

 أثر الذكاءات املتعددة عىل التحصيل ") ٢٠٠٩(ى عيد أمحد عبد الفتاح مصطفس −٢٦
رسـالة  ـ العمل لد تالميذ املرحلة االبتدائيـة والواقعية واالندماج ىفى الدراس

 . جامعة القاهرة ـ  معهد الدراسات الرتبوية,دكتوراه غري منشورة



 
 

 − ٤٣٤−

رحلة الثانوية ىف ضـوء تربية املواطنة لطالب امل. )٢٠٠٩(سناء عىل امحد يوسف  −٢٧
كلية البنـات  ـ رسالة دكتوراه غري منشورة, )تصور مقرتح ( التحديات املعارصة 
 . جامعة عني شمس

 اهليئة املرصية العامـة :القاهرة. العوملة والطريق الثالث.  )١٩٩٩( . السيد ياسني −٢٨
 . للكتاب

. طبيقاهتـااملناهج الدراسية ـ عنارصها وأسـسها وت. مصطفىصالح عبد احلميد  −٢٩
 .  دار املريخ للنرش:الرياض

 ,معلومـات دوليـة. مواجهة العوملة اهلوية الثقافية ىف.  )١٩٩٨( . طالل عرتيس −٣٠
 .  اخلريف٥٨العدد . مركز املعلومات القومى ىف سوريا :دمشق

العوملـة والتحـوالت املجتمعيـة ىف الـوطن .  )١٩٩٩( . ىعبد الباسط عبد املعط −٣١
 . ة مدبوىل مكتب:القاهرة. العربى

 اإلدارة :القاهرة. تطوير املنهج ) ١٩٨٨( . عبد العزيز حممد عبد العزيز وأخرون −٣٢
املرحلـة االبتدائيـة األزهريـة ى  برنامج تأهيل معلمـ,املركزية للمعاهد األزهرية

 . ىللمستو اجلامع
. أسسها وتنظيامهتا وتقـويم أثرهـا: املناهج. )١٩٩٩(. عبد اللطيف فؤاد إبراهيم −٣٣

 .  مكتبة مرص:رةالقاه

دراسة عن تطوير تدريس العلوم املتكاملة باملرحلة . ) ١٩٧٥( . كامل فرج عدىل −٣٤
. مرشوع رياد لتطوير تدريس العلوم املتكاملة ىف املرحلـة املتوسـطة ـ املتوسطة
  , املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم:القاهرة

 ,جملة العلوم الرتبويـة. ت الرتبويةالعوملة والتحديا.  )١٩٩٨( . أمحد مدكور عىل −٣٥
 . جامعة القاهرة ـ معهد الدراسات الرتبوية

مفهومـه وتطبيقاتـه ىف : املـنهج التكنولـوجى ".  )٢٠٠٦( . فارعة حسن حممـد −٣٦
 . الثالث عرش السنوى  املؤمتر القوم" اجلامعة



 
 

 − ٤٣٥−

األسـلوب التكـامىل ىف بنـاء املـنهج النظريـة . )١٩٨٦(. يوسـف مبـاركى فتح −٣٧
 .  دار املعارف:القاهرة, طبيقوالت

املنـاهج ـ األسـس, املكونـات, التنظـيامت, . ) ٢٠٠٤ (. يونس وأخرونى فتح −٣٨
 .  دار الفكر:عامن. التطوير

ــان فكــر −٣٩ ــاهج الدراســية وتطويرهــا. )١٩٨٦(. حــسن ري  ,٢ط. ختطــيط املن
 .  مكتبة الفالح:الكويت

. لتعلـيم وتعلـيم العوملـةالعوملة والتعليم بني عوملة ا.  )١٩٩٩( . فؤاد أبوحطب −٤٠
املؤمتر السنو احلاد عرش ـ العوملـة  ,اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس

 . ٧−١ص ص . ومناهج التعليم
مكـة  ,٢ط. املناهج املعـارصة. )١٩٨٦(. طه إبراهيم ورجب أمحد الكلزة فوز −٤١

 . ى مكتبة الطالب اجلامع:املكرمة

نــاهج, األســس والتنظــيامت ىف ضــوء علــم امل.  )٢٠٠٠( . حممــد الــسيد عــىل −٤٢
 . ى دار الفكر العرب:القاهرة. ٢ط. املوديالت

ختطـيط املنـاهج ملواجهـة  توجهـات مقرتحـة ىف.  )١٩٩٩( . ىحممد أمـني املفتـ −٤٣
. املؤمتر السنو احلاد عرش. اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس. العوملة

 . ٩١ −٨٥ص ص . العوملة ومناهج التعليم
اجلمعيـة .  النظرية والتطبيـق:الذكاءات املتعددة.  )٢٠٠٤( . ـــــــــــــــــــ −٤٤

 ,املعلم  تكوين_املؤمتر العلمى السادس عرش  ,املرصية للمناهج وطرق التدريس
 . ١٥٦ −١٤٣يوليو ص ص 

أسـسه " ىاملنهج الدراسـ.  )٢٠٠٠( . الديبى حممد صالح الدين جماور وفتح −٤٥
 .  دار القلم: الكويت,١٠ط . "وتطبيقاته الرتبوية

. قياس وتقييم قدرات الـذكاءات املتعـددة.  )٢٠٠٣( . حسني حممد عبد اهلاد −٤٦
 .  دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع:عامن



 
 

 − ٤٣٦−

            مــداخل للتــدريس والــتعلم لتفعيــل دور الرتبيــة.  )٢٠٠١( عــىل نــرص حممــد −٤٧
الرتبيـة   " العلمـى اخلـامساملـؤمتر. "العملية ىف حتقيق املواطنة ىف عرص العوملـة

 . االسكندرية. اجلمعية املرصية للرتبية العملية ـ "العملية للمواطنة 

 دار هنـضة : القاهرة,١ط. خماطر العوملة عىل اهلوية الثقافية. )١٩٩٩( حممد عامرة  −٤٨
 . مرص

املـؤمتر . "دراسات اجلودة التعليميـة  املسكوت عنه ىف) ٢٠٠٦(رجب ى مصطف −٤٩
 اجلمعيـة ,"ضوء معايري اجلودة  تطوير مناهج التعليم ىف "عرش, العلمى التاسع 

 . "املجلد األول , "املرصية للمناهج وطرق التدريس 

 مكتبـة األنجلـو :القـاهرة. املنـاهج املتكاملـة. )١٩٨١(. منرية حسن الصعيد −٥٠
 . املرصية

املتكامـل ى التقـويم املنظـوم) ٢٠٠٦(رجب سكر ونائلة نجيب اخلزندار ى ناج −٥١
املـؤمتر العلمـى . أ نمـوذج مقـرتح. التعليم دخل لتحقيق اجلودة وحتسينها ىفكم

 . " املجلد الثالث " التاسع عرش

 الـسنة ,السياسة الدوليـة.  دور جديد للدولة,العوملة.  )١٩٩٨( . هالة مصطفى −٥٢
 . ١٣٤ العدد ,٣٤

رجيـة دليـل املراجعـة اخلا) ٢٠٠٩(اهليئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد  −٥٣
 .  اهليئة, القاهرة,ملؤسسات التعليم قبل اجلامعى

أسسها وختطيطها : املناهج. )١٩٩٧(. حامد هندام وجابر عبد احلميد جابر يىحي −٥٤
 . دار النهضة العربية:القاهرة. وتقويمها



 
 

 − ٤٣٧−
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