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 مفهوم املنهج الدراسي
 ة :مقدم

عظم االهتمام بالبرامج المدرسية وزادت محاوالت السعي لتطويرها  
واالرتقاء بها وذلك ربًطا طردًيا بين تقدمها وتطورها وبين وضعية المجتمع من 
حيث التطور أو التأخر، وخاصة بعد الطفرة الهائلة في مجال التكنولوجيا وما 

بة ذلك التطور هذا من ترتب عليه من تعاظم دور البرامج المدرسية في مواك
ناحية، ومن ناحية أخرى ذلك التقدم الهائل الناجم عن إجراء العديد من البحوث 

 والدراسات العلمية في مجال علم النفس وطرق التدريس.
ويعتبر المنهج المدرسي األداة الرئيسية التي تقوم عليها التربية لتحقيق  

أن العملية التعليمية تقوم على  أهدافها في أية عملية تربوية، فغني عن القول
عدة محاور أساسية منها التلميذ والمعلم والمنهج الدراسي، فمن المسلم به أنه 
عندما ننوط المعلمين بأبنائنا، فإنما ننوط بهم ليستولوا عنا إعدادهم للحياة 
المستقبلية ويكون المنهج المدرسي حجر الزاوية لهذا اإلعداد، األمر الذي يدلل 

 همية القصوى للمنهج المدرسي ولتحديد مفهومه.عن األ
 

 أواًل : التطور التاريخي لمفهوم المنهج :
يمكن القول بأن المناهج كميدان متخصص لدراسة لم تتبلور قبل ظهور  

تحت اسم  Franklin Bobbitأول كتاب في المناهج من تأليف فرانكلين بوبيت 
(The Curriculum)  ر كتب في المناهج م، ثم توالى ظهو 9191عام
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كتاب  9191ومتخصصين فيها في العشرينيات من هذا القرن، فظهر عام 
 Curriculum)باسم تشييد المنهج  W.W. Chartersشارترز 

Construction)  بعنوان )كيف تضع 9191وظهر كتاب جديد لفرانكلين بوبيت
 القومية لدراسةوأصدرت الرابطة  (How to make curriculum)منهًجا( 

 The)م بعنوان أساسيات تشييد المناهج وتقنياتها 9191التربية مرجًعا هاًما عام 

foundation and technique of curriculum construction)  وهو من
 جزئين وقد أعده عدد من العلماء في المناهج والمتخصصين.

في األصل إلى الكلمة الالتينية  (Curriculum)ويعود مفهوم المنهج  
Currere  وتعني يجري في مهرجانات أو دورات السياق"Race  التي تقام من

وقت آلخر ومع مرور الزمن تحول متطلب السباق أو الجري هذا إلى مقرر 
 دراسي تدريبي".

فتم إطالق كلمة المنهج على مقررات الدراسة أو التدريب، ثم استمر  
 الخطط الخاصة بها".األمر بعد ذلك لتعني الكلمة محتوى المواد الدراسية أو 

ولقد حدد اإلغريق المواد الدراسية الرئيسية التي يجب تقديمها للنشء  
بسبع مواد قسموها إلى ثالثيات وتضم النحو والبالغة والمنطق ورباعيات تضم 
الحساب والفلك والموسيقى والهندسة ومع التقدم زيدت الثالثيات مواد األدب 

الجبر وحساب المثلثات والجغرافيا والنبات والتاريخ، وزيدت الرباعيات مواد 
 والحيوان والفيزياء والكيمياء.

بضرورة  91وبدايات القرن  91ولقد نادت االتجاهات مع نهاية القرن  
أن يقوم المنهج المدرسي على مجموعة من الخبرات الثابتة أو الدائمة والتي ال 

البيان والرياضيات والمنطق غنى عنه مثل اللغة وقواعدها والقراءة وعلم المعاني و 
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مع تقديمها في شكل حلزوني متفًقا مع متطلبات نمو المتعلم وخصائص المعرفة 
ومن هذا المنطلق يمكننا أن نرصد مجموعة من الخصائص للمنهج في ظل هذا 

 المفهوم.
يقوم المنهج المدرسي على مجموعة المعارف التي يمكن نقلها للتلميذ  -9

 في صورة مواد دراسية.

اق هذا المفهوم أمام االنفجار المعرفي واالنفجار السكاني التي ض -9
 ارتسمت مالمحها مع بدايات القرن.

صعبت إمكانية توظيف الخبرات والمعارف المقدمة للتلميذ في المدرسة  -1
 في مواقف حياتية ومعالجتها.

وذلك ألن المدرسة عمدت على االعتماد على مجموعة من األنظمة المعرفية 
، أو المواد الدراسية واستخدامها في تعليم تالميذها، وكان الكتاب المنطقية

المدرسي أفضل طريقة لتبسيطها وتقديمها للتالميذ، على أن يقوم مؤلف الكتاب 
الموضوعات الدراسية، حتى يتمكن التالميذ من  Psychologizeوالمعلم بكلمة 

ما يسترجعه التالميذ تعلمها بفاعلية، على أن يقاس نجاح الكتاب والمعلم بقدر 
 من هذه المعرفة مع نهاية العام.

 
 ثانًيا : المفهوم المنهجي التقليدي وآثاره التربوية :

لقد اعترضت المدارس كمؤسسات اجتماعية منذ نشأتها إلعداد المواطن  
 الصالح مشكلة أساسية وهي ماذا تقدم لتالميذها إلعدادهم ؟

راسة خيًرا من تراث األجداد وخبرة عن ذلك السؤال لم تجد الدولإلجابة  
السابقين لكي تعتمد عليها في إعداد مواطنين صالحين، وتعينهم على أداء 
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رسالتهم في بناء مجتمعات متقدمة وناهضة راقية، ومن ثم حرصت المدرسة 
التقليدية على تقديم قدور من المعرفة في صورة ميسرة مبسطة تعين على 

خالل وبواسطة المعلم في كل مرحلة دراسية، وهنا  دراستها من جانب المتعلم من
البد أن يكون واضًحا أن هناك عدة مناهج تقدم للتلميذ، المأمول والمكتوب 

 والمنفذ والذي يتعلمه التلميذ والذي يقيس االختبار مستويات للمنهج وهم :
المنهج المأمول : وهو ذلك المنهج الذي يحلم بوجوده المسئولون  -9

ى العملية التربوية لغرض إعداد مواطن صالح مثالي قادر والقائمين عل
على االرتقاء بنفسه ووطنه، وهذا المنهج قد يكون في برج عاجي ال 

 وجود له على أرض الواقع.

المنهج المكتوب : وهو نواتج عقول القائمين )عدة أفراد( على بناء هذا  -9
حة، وكثافة المنهج في ضوء إمكانيات هؤالء األفراد واإلمكانات المتا

 الفصول ونوع التلميذ والمعلم المنفذين لهذا المنهج.

المنهج المنفذ : وهو ذلك المنهج الذي تحول إلى كتب دراسية وأدلة  -1
معلم، وخطط فصلية بعد السنوية ويومية ووسائل تعليمية، ونوعية معلم 

 بإمكانياته وقدراته.

بق حيث تتداخل المنهج الذي يتعلمه التلميذ : وهو يختلف عن كل ما س -1
قدرات التالميذ وميولهم واهتماماتهم بمادة أو أكثر، كما تتداخل أنماط 
التعليم وسرعته والفروق الفردية بين التالميذ، ونتيجة لذلك يختلف 

 المنهج الذي يتعلمه التلميذ عن المنهج الذي قدمه المعلم.

 المنهج الذي يقيسه االمتحان. -5
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سي على أنه مجموعة هذه المواد الدراسية وعليه فلقد نظروا للمنهج المدر 
التي يتم توزيعها على سنوات الدراسة ومراحلها المختلفة، ويطلق من التلميذ 
دراستها بصرف النظر عن حاجاتهم واهتماماتهم وميولهم من جهة، أو مدى 
مالئمتها للحياة التي يحبونها من جهة ثانية، وإلعداد منهج دراسي في ظل هذا 

 بد وأن يجيب عن األسئلة التالية :المفهوم ال
ما المعلومات والخبرات الالزمة إلعداد التلميذ بشكل جيد كما يراها  -9

 الخبراء والمتخصصون.

 كيف توزع هذه المعلومات والخبرات على مراحل وسنوات الدراسة ؟ -9

 كيف توزع موضوعات المادة الدراسية على أشهر العام الدراسي. -1

التعليمية التي يراها الخبراء والمتخصصون  ما طرق التدريس والوسائل -1
 صالحة ومناسبة لتدريس موضوعات المادة الدراسية.

ما األسئلة وما أنواعها ومستوياتها لبناء االختبارات واالمتحانات  -5
 المناسبة لقياس تحصيل التالميذ في كل مادة دراسية ؟

ومات ويتطلب المنهج المدرسي التقليدي من منفذيه االهتمام بالمعل
والمعارف كفاية في حد ذاتها، مع ضرورة إتقان التالميذ لها بشتى الطرق، األمر 

 الذي أحدث آثاًرا سلبية عديدة على جميع عناصر العملية التعليمية.
 أواًل : آثار المفهوم التقليدي للمنهج في التالميذ :

لم يعمل المنهج على النمو الشامل للتلميذ ؟ فقد اهتم المنهج بهذا  -9
المفهوم بالجانب المعرفي والمتمثل في كم المعلومات والمعارف وأهمل 

وهي  –والهامة جًدا إلحداث النمو الشامل  –بالتالي الجوانب األخرى 
مثل الجانب العقلي والجانب البدني والجانب الروحي والجانب 
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االجتماعي والجانب النفسي والجانب الفني والجمالي، وكان ذلك 
توفيق في اختيار المحتوى المناسب وسبل تقديمه  اإلهمال هو عدم

والخريطة الزمنية الالزمة لالهتمام بكل هذه الجوانب مثلما حدث مع 
 الجانب المعرفي.

تشجيع التالميذ على حفظ المادة الدراسية ذهنًيا كون محاولة ربطها  -9
ذا حدث ربط فإنه يكون بالدرجة غير الكافية  بالواقع الذي يعيشون فيه، وا 

 الالزمة.و 

تشجيع التالميذ على التنافس الفردي في حفظ المعارف والمعلومات بداًل  -1
من العمل الجماعي والتعاوني بين التالميذ وبعضهم البعض وبينهم وبين 
البيئة المحلية األمر الذي رسب كثيًرا من األمور التي يعاني فيها 

لمواصالت المجتمع والشارع المصري منها أساليب تعاملنا في وسائل ا
 وسلوك المواطن في أمور كثيرة سوف نشير إليها في حينها.

إهمال حاجات وميول التالميذ؛ وذلك ألن قبلة مصمم المنهج في ظل  -1
هذا المفهوم هو المادة الدراسية، دون صرف الوقت الالزم والكافي 

 لمناقشة اهتمامات وميول وقدرات التالميذ.

نظام )الغير مجدي( خالل العملية ضرورة التزام التالميذ بالهدوء وال -5
التعليمية حيث يمثل المعلم والكتاب المدرسي المقرر، المصدرين 
التعليميين األهم واألبرز األمر الذي ترتب عليه عدم تشجيع التالميذ 
على المبادرة والمشاركة بطرح األفكار واآلراء واالقتراحات المثيرة للجدل 

على البحث واالستقصاء، والتنقيب  والمناقشة، وعدم تشجيع المتعلمين
 عن المعرفة، وتحول التالميذ النتظار المعلم في فك غموض المعرفة.
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قلة مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، وذلك من منطلق أن الزمن ثابًتا  -1
لجميع التالميذ مع تفاوت مستوياتهم، حيث يعتبر المنهج جميع التالميذ 

هم البعض، ال يختلفون من حيث عبارة عن نسخ متكررة عن بعض
 القدرات واالستعدادات والميول.

رشاد التالميذ من جانب المعلمين، وذلك من منطق  -7 إهمال توجيه وا 
االهتمام المطلق بالمادة الدراسية، وانعدام التعاون المستمر بين المدرسة 
وأولياء األمور، وعدم الربط بين المدرسة وما هو متوفر بالبيئة 

ة من إمكانيات ومشكالت، األمر الذي حجز المعلم في نطاق االجتماعي
رشاد المتعلم، واألخذ بيديه  التأثير في الناحية المعرفة بعيًدا عن توجيه وا 

 وعقله بعيًدا عن مقومات السلوك المشين.

 
 ثانًيا : آثار المفهوم التقليدي للمنهج في المدرسة :

موعة من اآلثار على دور لقد ترك تطبيق المنهج بمفهومه التقليدي مج 
 وشكل المدرسة منها ما يلي :

انعدام أو ضعف التفاعل بين المدرسة والبيئة االجتماعية المجاورة،  -9
وذلك رغم أن المدرسة كمؤسسة اجتماعية جاءت أو أنشئت كي تكون 
معيًنا وساعًيا إلعداد مواطن صالح قادر على خدمة بيئته ومجتمعه 

ف كبير صغير ينصب على إتقان المادة ونفسه، وقيدت نفسها في هد
الدراسية دون أن تحاول أن تربط بين هذه المادة الدراسية وحاجات 

مكانات ومشكالت البيئة المحلية أو االجتماعية.  ومتطلبات وا 
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االعتماد على رسائل وأساليب العقاب البدني والتهديد والوعيد من جانب  -9
باتت هيئة التلميذ أثناء الدخول اإلدارة المدرسية لتحقيق أهداف المنهج، و 

إلى المدرسة مع بداية اليوم المدرسي وهيئته مع نهاية اليوم المدرسي 
خير دليل على فشل هذا األسلوب في التعامل مع التالميذ من ِقبل إدارة 
المدرسة، إذ أن عناية اإلدارة المدرسية تركزت في المحافظة على الهدوء 

ك الثمن مرتبط بمقومات نمو التلميذ النمو والنظام بأي ثمن، ولو كان ذل
 السليم.

دارتها ومعلميها : وهذا ينطلق من النقطة  -1 انتشار الكراهية بين التالميذ وا 
السابقة )دخول وخروج التالميذ للمدرسة( وكذا شغف التالميذ وحبهم 

 لألجازات والعطالت أكثر بكثير من حبهم لليوم المدرسي وعيشهم فيه.

المدرسية )الصفية والالصفية( : تلك األنشطة التي  إهمال األنشطة -1
عداد التالميذ ومساعدتهم للتكيف مع  تسهم بقدر عظيم في تكوين وا 
البيئة االجتماعية وسعيهم للمزيد من المعرفة من خالل األساليب 

 المختلفة للتعلم الذاتي.

 
 ثالثًا : آثار المفهوم التقليدي للمنهج على المعلم :

 –عندما نلتزم بالمفهوم القديم للمنهج  -لمعلم تأثيًرا عظيًما يتأثر دور ا 
 في مدرسته وخارجها وذلك لما يلي :

التركيز على نقل المعلومات والمعارف وتوضيحها وتبسيطها إلى أقصى  -9
 درجة ممكنة.
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اللجوء إلى اختزال المعرفة في بعض مذكرات موجزة يمكن أن توزع  -9
الدراسية وأنها مرمى امتحانات نهاية عليهم بدعوى أنها خالصة المادة 

 العام.

الركون إلى أن المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة أو أهمها مع الكتاب  -1
المدرسي فكل ما يقال من المعلم ما هو إال الحقيقة، األمر الذي أثر 
سلًبا على األساليب المعرفية للتالميذ، أصبح التلميذ كسول ال يبحث 

 قائم على ذلك.للمعرفة مادام المعلم 

فهم واستيعاب( عند تصميم  –االهتمام بالمستويات الدنيا )تذكر  -1
امتحانات لقياس تحصيل التالميذ، مع تدريبهم على ما يسمى باألسئلة 

 النموذجية.

إهمال جوانب اإلبداع واالبتكار في طرق التدريس أو استخدام الوسائل  -5
تعليمية واحدة أو عدد  التعليمية بحيث يعتمد على طريقة واحدة أو وسيلة

محدود منها، دون العناية بصدى وأثر كل من طريقة التدريس أو 
الوسائل التعليمية على التلميذ ومقابلة الفروق الفردية بين التالميذ، بل 

 وبين التلميذ ونفسه من وقت آلخر.

تكليف التالميذ بضرورة حفظ واستظهار المادة الدراسية مع انعدام أو  -1
بحاجات التلميذ والبيئة االجتماعية له وللمجتمع في كثير من ندرة ربطها 

 األحوال.

حرص المعلم على إلزام التالميذ بتوخي الهدوء واالنضباط بغض النظر  -7
عن قيمة ذلك للتالميذ وألهداف المادة الدراسية، دون االهتمام بقدرات 
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رشاد  مكانات التالميذ وميولهم وذلك لعدم توفر الفرص لتوجيه وا  وا 
 التالميذ سواء بشكل فردي أو جماعي.

 
 رابًعا : آثار المفهوم التقليدي للمنهج في البيئة المحلية :

لم يقف تأثير المفهوم للمنهج عند حد التلميذ والمعلم والمدرسة بل تعداه  
إلى البيئة المحلية المحيطة بالمدرسة، فلقد كست العزلة المسافة بين المدرسة 

ذ المنهج( والبيئة المحلية تلك التربة التي من خاللها نستشف )الميدان األول لتنفي
فاعلية ذلك المنهج، فأصبح المنهج سجين داخل جدران المدرسة ال يعلم مقدار 
التطور أو التغير الذي وصل إليه المجتمع المحلي المجاور، وانصب عظيم 

أدنى المستويات دورها على تلقين واستظهار المادة الدراسية للتالميذ نظرًيا وعلى 
 المعرفية، ودون محاولة لربط ما هو بداخل المدرسة مع حركة المجتمع.

وقد يعود ذلك إلى تجنب المدرسة بمناهجها التقليدية البحث في  
المشكالت االجتماعية العديدة؛ وعدم تشجيع التالميذ على معرفة أسباب هذه 

لة معالجة هذه البيانات المشكالت وماهيتها وما البيانات الدالة عنها، ومحاو 
 بأسلوب علمي للتغلب عليها.

كل ذلك أرجع المدرسة مسافة فاصلة بعيدة عن محور هام وهو خدمة  
البيئة المحلية وأن تكون مصدر إشعاع للتنوير واالرتفاع بالمجتمع، ولقد كان 

اجتماعًيا وأسهم في  –بمناهجها التقليدية  –ذلك سبًبا في إضعاف دور المدرسة 
 ر ذلك الدور على الجانب المعرفي بالدرجة األولى وعلى أدنى المستويات.قص
 

 خامًسا : آثار المفهوم التقليدي للمنهج في المادة الدراسية :
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لقد كان لالنفجار المعرفي دوًرا كبيًرا في إظهار عيوب المفهوم التقليدي  
صات حتى أنه للمنهج، فمن منطلق الزيادة الهائلة في كم المعرفة وتشعب التخص

وفي زمن اإلغريق زادت الثالثيات إلى الخماسيات وزادت الرباعيات إلى 
العشاريات وذلك منذ مئات السنين، أما ونحن في نهاية القرن العشرين نجد عدد 
كبير من التخصصات، وكان لزاًما على القائمين على المنهج بمفهومه القديم أن 

في مراحل التعليم، ليستحيل معها قدرة  يقدموا مئات المواد الدراسية للتلميذ
 التالميذ على التعليم، ويمكن أن نوجز ذلك في نقاط أربع فيما يلي :

كثرة عدد المواد الدراسية وتضخم حجمها، حيث تنافس المتخصصون  -9
في المواد الدراسية المختلفة في طرح كثير من المقررات الدراسية التي 

ا أسهم في تضخم المقررات الدراسية يشعرون بأنها مفيدة للتالميذ، مم
 وكثرة المعلومات والمعارف التي تتطرق إليها.

ضعف الترابط بين المواد الدراسية المقررة، حيث يركز كل تخصص  -9
على توضيح موضوعات وفقرات تخصصه، دون تنسيق مع بقية 
التخصصات األخرى، مما أوجد حواجز بين كل مادة وأخرى، بداًل من 

 ملها أو خدمة بعضها البعض.ترابطها وتكا

ضرورة إتقان المادة الدراسية كهدف أساسي نهائي، وأصبح من صميم  -1
مهام المعلمين واإلداريين تحقيق هذا الهدف الذي ينتهي مع نهاية كل 

 عام دراسي.

ظن المعلمون والتالميذ أن النجاح في مادة دراسية ما، هو فقط النجاح  -1
سهام هذه المادة الدراسية في إعداد المواطن  فيها دون شعور بقيمة وا 
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الصالح القادر على خدمة نفسه ووطنه واإلسهام في تقدم البشرية 
 واالرتقاء باإلنسان.

يتبين لنا من ذها العرض أن المنهج بمفهومه التقليدي حيث جل 
اهتماماته على المعلومات في صورة مقررات دراسية، وضاق نطاق تأثيره في 

 ي سوف نحدده فيما يلي :ذلك الحيز الضيق الذ
 التركيز واالهتمام بالناحية العقلية في نمو التالميذ. -9

 عدم ربط المواد الدراسية بعضها ببعض. -9

إنقاص دور المعلم من كونه مرشد وموجه للتلميذ إلى كونه ملقن للتلميذ  -1
 الجتياز االختبارات.

لبدني إهمال جميع جوانب نمو التلميذ غير الجانب العقلي مثل الجانب ا -1
 والجانب الروحي والجانب االجتماعي والجانب الفني والجمالي.

ولقد كان لهذه النقاط الدور الرائد والباعث لمفهوم آخر للمنهج المدرسي 
يلبي حاجات التالميذ، ومتطلبات نمو المجتمعات من ناحية، وذلك الدور الذي 

ة مذهلة، وأدى إلى لعبته الثورة الصناعية التي جابت العالم وانتشرت فيه بسرع
ظهور المنهج بمفهومه الحديث ولقد كان من أهم العوامل التي ساعدت إلى ذلك 

 ما يلي :
لقد كانت ألفكار جان جاك روسو ويستالونزي، جون لوك وفرويل في  -9

ظل الثورة الصناعية لالهتمام بالعمل اليدوي المهني، األمر الذي يتطلب 
نشطة مختلفة ومتنوعة الكتساب من التالميذ المشاركة الفعالة في أ

 الجانب المهني المهاري.
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نتائج البحث العلمي في ميدان علم النفس التي تنم عن وحدة تكوين  -9
الفرد المتعلم حيث إن هذه الدراسات والبحوث توصلت إلى أن الشخصية 

بالتلميذ يحتم عبارة عن وحدة متكاملة ذات جوانب متعددة، وأن االرتقاء 
هذه الجوانب دون إهمال لجانب لصالح الجوانب  االهتمام بجميع

 األخرى.

نتائج البحوث والدراسات في مجال علم النفس وطرق التدريس عن  -1
ضرورة مشاركة التلميذ في المواقف الصفية المتعددة، وأن هذه المشاركة 
الهادفة ذات أهمية كبيرة لنمو التلميذ وكان لهذه الدراسات والبحوث 

طرق تدريس غير طريقة اإللقاء والتي تقوم على  فاتحة للبحث وتجريب
 سلبية شبه كاملة للمتعلم.

 كان لهذه النقاط دوًرا كبيًرا آخر لمولد مفهوم المنهج الحديث.
 

 المفهوم الحديث للمنهج :
اإلشارة انطالًقا مما سبق سعى التربويون إلى مفهوم جديد يعالج ما سبق  

ت يعتقد أصحابها بأن المنهج يتألف من إليه من سلبيات فقد ظهرت عدة تعريفا
بتعريف  .919عام  Bonserمجموع الخبرات التي يمر بها المتعلم وقام بونسر 

المنهج على أنه "الخبرات التي يتوقع التالميذ في ضوئها المشاركة أو التفاعل 
بأنه "جميع الخبرات التي يمتلكها المتعلم  Foshayمع المدرسة" وعرفه فوشي 

وكامبل  Caswellف المدرسة أو رعايتها، وعرف كل من كاسويل تحت إشرا
Compbell  المنهج على أنه "جميع الخبرات التي يكتسبها التالميذ  9115عام

تحت إشراف معلميهم" كما قامت لجنة تربوية بتعريفه في وقت الحق على أنه 
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ة "مجموع الخبرات التي تعمل المدرسة على توفيرها من أجل تربية الناشئ
 وتعليمها".
 وهناك العديد من التعريفات للمنهج مثل : 
المنهج هو مجموعة الخبرات التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية  -9

التي تهيؤها المدرسة لتالميذها داخل وخارج المدرسة بقصد مساعدتهم 
على النمو الشامل في جميع النواحي وتعديل سلوكهم طبًقا لألهداف 

 التربوية.

نهج هو البرنامج المدرسي الكامل أو الحياة المدرسية للتلميذ ويتضمن الم -9
كل خبرات التلميذ الذي تنظمها المدرسة وتشرف عليها سواء اتخذت تلك 

 الخبرات مكانها داخل جدران المدرسة أو خارجها.

المنهج هو الخبرات التي تقدمها المدرسة من خالل ثالث أنواع من  -1
رامج الدراسية التي تعمل على نقل الثقافة من البرامج، األولى هي الب

جيل إلى آخر، والثانية التي تعمل على استكشاف قدرات ومواهب 
التلميذ وتنميتها، والثالثة هي الخبرات التي تساعد التلميذ على أن يساعد 

 نفسه ويحقق ذاته.

فكل هذه التعريفات ومهما تعددت، فإنها تتفاوت في الصياغة اللفظية 
تدور كلها حول مجموعة من المحاور أو الخصائص الرئيسية للمفهوم  ولكنها

 الحديث للمنهج وهي :
 المنهج بمفهومه الحديث يسعى إلى تحقيق النمو الشامل للمتعلم. -9

ال يقتصر دور المنهج داخل حدود المدرسة ولكنه يتعداها إلى الخارج  -9
 بإدارة المدرسة.
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 مل حاجات وأهداف المجتمع.هذا المفهوم لم يهمل التلميذ كما لم يه -1

 هذا المفهوم قائم على نشاط المتعلم وليست سلبيته. -1

 تحديد الخطط الدراسية بمختلف مستوياتها لكفالة التطبيق الفعال للمنهج. -5

التأكيد على أن المنهج يمثل عملية هندسية تربوية يتم الحكم عليها في  -1
 ضوء المقاييس الكيفية للمدخالت والمخرجات.

هذه الخصائص على العالقة التي تجمع المنهج المدرسي من وانعكست 
ناحية وكل من المعلم والمتعلم والبيئة المحلية والمادة الدراسية والمدرسة وسوف 

 نعرض لها فيما يلي :
 أواًل : آثار المفهوم الحديث للمنهج في التالميذ :

نشطة يقوم المفهوم الحديث للمنهج على توفير قدر كاف ومناسب من األ 
المختلفة، وبناء على ذلك تمثل دور التلميذ لتحقيق أهداف هذا المنهج فيما يلي 

: 
 التلميذ يمثل حجر الزاوية في هذا المنهج. -9

 المبادرة من جانب التلميذ بالبحث عن المعرفة من مصادرها المتوفرة. -9

السعي لتنمية قدرات التالميذ العقلية المختلفة يعد هدًفا ركين لهذا  -1
 م للمنهج.المفهو 

هذا المنهج قائم على مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ في الموقف  -1
 الصفي.

تشجيع التالميذ على التعلم الذاتي كسبيل لتدارك آثار االنفجار المعرفي  -5
أحد سمات هذا العصر، وذلك باستخدام الحقائق التعليمية والمجمعات 
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جع التلميذ بتحمل التعليمية وغيرها من األنشطة المختلفة التي تش
 المسؤولية.

 ثانًيا : آثار المفهوم الحديث للمنهج في المدرسة :
لقد وسم هذا المفهوم للمنهج المدرسة بقائمة من السمات خلقت وطورت  

عالقة المدرسة بالمجتمع الخارجي )البيئة االجتماعية حول المدرسة(، فأصبح 
المدرسة من خالل توظيف  هناك تكامل بين المدرسة والبيئة االجتماعية حول

واستخدام اإلمكانات المتوفرة ومحاولة الربط بين الخبرات والمعارف التي تقدم 
للتلميذ داخل المدرسة وخارجها وبين المشكالت التي تعيق تقدم المجتمع حول 

 المدرسة، فوجدت برامج خدمة البيئة داخل كل مدرسة.
توفير الجو التعليمي  أصبحت المدارس في ظل المفهوم الحديث للمنهج 

المناسب من غرف متسعة، ومالعب كافية، ومختبرات معدة إعداًدا جيًدا، ووجود 
 قاعة كبيرة أو مسرح أو أكثر متعددة األغراض.

 ثالثًا : آثار المفهوم الحديث للمنهج على المعلم :
غني عن القول أن دور ومهام المعلم تغير تماًما أو يجب أن يتغير  

ضوء هذا المفهوم، فالمتعلم هو محور العملية التعليمية، ليس المعلم، تماًما في 
مما يلزم توفير قائمة متنوعة ومتدرجة من األنشطة واألنشطة اإلثرائية لتحقيق 

 هذا الهدف.
ويمكننا القول أن دور المعلم في ظل هذا أصبح مرشًدا ودلياًل وموجًها  

يذ ويشجعهم على البحث واالستقصاء للمتعلم، وليس ناقل للمعرفة، يساعد التالم
 بأنفسهم للوصول إلى قرارات سليمة.
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يحرص المعلم في ظل هذا المفهوم أيًضا على مراعاة الفروق الفردية  
بين التالميذ ساعًيا على إكساب التالميذ القدرات العقلية المختلفة وتنميتها من 

م اآلراء لإلداريين، خالل تشجيع التالميذ على روح التعاون والمشاركة واحترا
ومقابلة المشكالت االجتماعية التي تعيق حركة سير التلميذ نحو األمام من 

 خالل التنسيق والتكامل بين المدرسة واألسرة.
 رابًعا : آثار المفهوم الحديث للمنهج في البيئة المحلية حول المدرسة :

ل المدرسة لقد زالت العزلة المفروضة بين المدرسة والبيئة المحلية حو  
لتتحول إلى مصدًرا مهًما من مصادر المعرفة وميداًنا لتطبيق كثير من المبادئ 
والنظريات، حيث يقوم هذا المنهج في ضوء مفهومه الحديث بتشجيع التالميذ 
وأعضاء الهيئة التدريسية بالخروج للبيئة المحيطة لجمع البيانات والمعلومات 

تماعية المختلفة، كما يشجع المنهج في ظل وعقد الندوات وزيارة المؤسسات االج
المفهوم الحديث للتالميذ والهيئة التدريسية في خدمة البيئة عن طريق المشاركة 

 –مكافحة األمية  –تشجير بعض المناطق  –في مجاالت عدة )أسبوع النظافة 
 التوعية في المجاالت الصحية أو الزراعية أو الصناعية(.

 لحديث للمنهج على المادة الدراسية :خامًسا : آثار المفهوم ا
المادة الدراسية في ظل هذا المفهوم أصبحت وسيلة وليست غاية فهي لم  

تهملها تماًما بل جعلها وسيلة للتغلب بواسطتها على حل المشكالت التي تواجهه 
كفرد أو المجتمع ومن هنا زادت تطبيقات المادة الدراسية وزادت الصلة بين هذه 

 والمجتمع المحلي.التطبيقات 
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كما أن الكتاب المدرسي هو المصدر الوحيد للمعرفة في المنهج  
الحديث، بل تعددت مصادر المعرفة مثل المراجع األساسية والمجالت الشهرية 

 والصحف اليومية، ومصادر البيئة المحلية.
 المفهوم القديم للمنهج وانعكاساته التربوية:

هج يجب أن نشير إلى أن المنهج هو أداة قبل أن نتعرض لمفهوم المن 
المدرسة ووسيلتها لتحقيق أهداف المجتمع، ومن هنا البد أن يبنى هذا المنهج 
على أسس متعددة حتى يحقق أهداف المجتمع. وهذا ما سنشير إليه عند 
الحديث عن األسس التي يبنى عليها المنهج. أما اآلن فسنحاول الوقوف على 

 لمنهج وانعكاسات هذا المنهج من الناحية التربوية.المفهوم التقليدي ل
ومن البديهي أن تتعدد تعريفات المنهج، وكل تعريف من هذه التعريفات  

له ما يبرره وعليه عيوبه ولن نلتزم بهذه التعريفات، ولكننا سوف نذكرها فقط 
 نا.وصواًل إلى المفهوم الشامل مع اإلشارة إلى الواقع الحالي للمناهج في مدارس

 لقد كان المنهج المدرسي يعرف بأنه:
 "كل الخبرات المخططة التي تقدمها المدرسة من خالل عملية التدريس"

"المنهج المدرسي مجموعة من المواد الدراسية المقررة على صف من 
 صفوف المدرسة أو مرحلة من مراحل الدراسة".

التالميذ "المنهج المدرسي مجموعة من المواد الدراسية التي يدرسها 
من من موضوعات المقررات الدراسية". ويوضح الشكل التالي "الفكرة  والمتضَّ

 القديمة عن المنهج".
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وهناك الكثير من تعريفات المنهج إال أننا إذا تناولنا هذه التعريفات بشئ 
من التحليل فإننا سنالحظ أنها تعريفات قاصرة، تتناول المنهج من منظور ضيق، 

ج عن التقدم في العلوم التربوية والنفسية أن أخذ المربون يدركون ما ولقد نت
يترتب على تحديد مفهوم المنهج على النحو السابق من آثار تربوية سيئة، 
بعضها يتعلق بالمادة الدراسية. والبعض اآلخر يتعلق بعمل المدرس والبعض 

انعكاساتها السلبية  الثالث يتعلق بانعزال المدرسة عن المجتمع، ولكل هذه األمور
على نمو التلميذ، فلم يعد هذا النمو نموًا شاماًل متكاماًل بقدر ما أصبح نموًا 
–قاصرًا على الناحية العقلية؛ حيث لم تعد قاصرة على أدنى مستويات المعرفة 

بل اقتصرت على أدنى صورة له وهي تحصيل المعلومات  -المستوى المعرفي
وي، ومن ثم تصبح هذه المعلومات المكتسبة عرضة الجتياز امتحان فتري أو سن

للنسيان، األمر الذي يتنافى مع أحد اتجاهات التربية الحديثة وهو كيف نجعل 
 هذه المعلوماُت المتعلَم متعلمًا على الدوام.

إن المدقق في هذه التعريفات يجد أن االهتمام األكبر كان منصبًا على 
من المواد الدراسية المقررة على صف من  المادة الدراسية؛ "فالمنهج مجموعة

 صفوف المدرسة أو مرحلة من مراحل الدراسة".
 وهنا نتساءل:

هل وظيفة هذه المواد تتمثل في تحقيق النمو الشامل المتكامل للمتعلم؟  
 أم أنها تركز على الناحية العقلية في أدنى صورها؟

 التلميذ

 المنهج

 المعلم

 الطريقة
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فقي ورأسي بين هل هذه المواد بينها ترابط؟ بمعنى هل هناك ترابط أ 
الخبرات التي يمر بها التالميذ؟ أم أن هناك حدودًا فاصلة بين المادة واألخرى، 

 بما يتنافى مع وحدة المعرفة؟ 
هل هذه المعلومات وظيفية؟ بمعنى هل ترتبط بحياة التالميذ وتساعدهم  

 على حل ما يواجههم من مشكالت؟ أم أنها في واد وحياة التالميذ في واٍد آخر؟
ما انعكاس هذا المفهوم أو مفاهيم المنهج هذه على عمليات التطوير  

بمعنى: هل التطوير عملية شاملة أم أنها تقتصر  Evaluationوعمليات التقويم 
ضافة أخرى، حسبما يتراءى لواضعي المنهج؟ وهل  على حذف موضوعات وا 

متعدد  التقويم عملية مستمرة؟ أم أنها تقتصر على آخر العام؟ وهل التقويم
األساليب أم أنه يقتصر على أسلوب واحد، وهو االختبارات التحصيلية التي 
تقيس قدرة التالميذ على حفظ المادة الدراسية، دون التعرض للمستويات المعرفية 

 األخرى؟
تساؤالت كثيرة، وانعكاسات سيئة نتجت عن هذه النظرة الضيقة للمنهج  

 أخرى من العملية التربوية. المدرسي سنواصل الحديث عنها في جوانب
ما انعكاس هذا المفهوم على المعلم الذي  ومن زاوية ثانية نتساءل: 

 يقوم بنقل المحتوى التدريسي إلى المتعلم؟
لقد أصبحت مهمته قاصرة فقط على نقل هذا المحتوى إلى التالميذ بعد  

يجلس أمام إتقانه له، فهو اإليجابي النشط والتالميذ هم السلبيون. فالتلميذ 
المدرس مستمعًا فقط،يتلقى المعلومات والحقائق والمفاهيم الجافة، لماذا؟ 
ليحفظها. وقد ترتب على ذلك أن أصبحت هذه المعلومات غاية في حد ذاتها. 
وبالتالي أصبحت المادة الدراسية جافة، ميتة، مملة بالنسبة للتلميذ الذي ال يكاد 

صل كأنه خارج من سجن وليس من يسمع جرس المدرسة إال ويخرج من الف
 فصل يتلقى فيه العلم.
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هل مفهوم المنهج هذا يراعي ما بين التالميذ من فروق فردية في  
االستعدادات والقدرات والميول واالتجاهات ... الخ.؟ أم أنه يعمل على صّب 
التالميذ في قالب واحد، فالكل يجلس والكل يستمع إلى المدرس الذي يقوم بإلقاء 

 قائق والمعلومات، والكل ُيقَّوم بأسلوب واحد. الح
ونتساءل من زاوية ثالثة: هل المنهج بهذا المفهوم الضيق يرتبط بالحياة خارج 
المدرسة أم أنه يعزل المدرسة عن المجتمع ككل وعن البيئة المحلية التي يعيش 

درسة فيها التالميذ؟ حيث إن "المنهج هو كل الخبرات المخططة التي تقدمها الم
للتلميذ من خالل عملية التدريس". هل يتيح المنهج الفرصة أمام التالميذ 
لالحتكاك بالبيئة؟ هل تخرج المدرسة في ظل هذا المفهوم إلى البيئة المحلية؟ 
وهل تدخل البيئة المحلية إلى المدرسة، في الوقت الذي أصبح كل منهما بعيدًا 

ذا كان عن اآلخر وأصبح اكتساب التالميذ للخبرات  يتم بطريقة غير مباشرة؟ وا 
ذا كانت التربية عملية  المنهج هو أداة المدرسة في تحقيق أهداف المجتمع، وا 
استثمار للثروة البشرية التي تعيش في هذا المجتمع. فكيف تحقق التربية أهدافها 
بمعزل عن المجتمع؟ إن المدرسة مجتمع مصغر يجب أن يمارس فيه التالميذ 

 مبادئ المتضمنة في فلسفة هذا المجتمع.كل القيم وال
ولكن من المالحظ أن المنهج موحد على الرغم من تنوع واختالف  

البيئات التي يعيش فيها التالميذ؛ فالبيئة الساحلية تختلف بالطبع عن البيئة 
الصحراوية، عن البيئة الزراعية، فما ترجمة هذه االختالفات في المنهج؟ ليست 

ذه االختالفات. فالمنهج موحد دون أدنى اعتبار لهذه هناك أي ترجمة له
 االختالفات.

هذا عن المنهج بمفهومه التقليدي وانعكاساته من الناحية التربوية، وقبل  
أن نصل إلى المفهوم الشامل للمنهج يجب أن نشير إلى الفرق بين المنهج 

 والخطة:
 المنهج والخطة الدراسية:
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والخطة الدراسية، فالمنهج ترجمة لكلمة هناك فرق بين مفهومي المنهج  
Curriculum  والخطة ترجمة لكلمةSyllabus وهناك كثير من الخلط بين ،

 هذين المفهومين على الرغم من االختالفات بينهما.
فالخطة الدراسية تعني كمية المعلومات التي ينقلها المعلم إلى تالميذه  

ي تسجيل مضمون التدريس الذي في كل مادة دراسية خالل العام الدراسي، فه
 يقدم للمتعلم.

بينما المنهج ُيعني أساسًا بالطريقة والنشاط معًا وبالتالي بالتربية ككل،  
فهو يتكون من توجيهات تربوية يقصد بها تقديم نصائح ومقترحات ومعلومات 
تساعد المعلم على تنفيذ مهمته بنجاح. ولكن ليس من السهل أن نفرق بوضوح 

 بين المنهج والخطة. -هذا الشأنفي –تام 
والهدف من الخطة هو التمكن من الحقائق، بينما الهدف من المنهج هو  

اكتساب العادات واالتجاهات التي ستحدد سلوك األطفال وألوان النشاط التي 
 يقومون بها في المستقبل.

وعلى كل فكال النظامين يتضمن االشتراك اإليجابي للتالميذ في  
المعلومات، ولكن "الخطة" تدعو إلى مبادأة أكبر من جانب المعلم،  الوصول إلى

بينما المنهج يدعو إلى مبادأة أكبر من جانب الطفل، واالختالف بين الفكرتين 
هو اختالف في الطريقة التي توضع بها نفس المادة أمام األطفال، فالمنهج أكثر 

ع في أي نظام تعليمي اتساعًا من الخطة، التي تعتبر "كتالوج" يمكن أن يوض
فهي ال تقدم حكمًا سابقًا على تصورات التدريس ومفاهيم التعليم الذي تقدمه 
المدرسة، بينما المنهج يذهب إلى أبعد من ذلك فهو يسأل عما يعّلم أو يدّرس، 
فعندما يوضع المنهج ال يوضع لكي يراعي أهداف مرحلة تعليمية معينة فحسب، 

 العام، وبالتالي أهداف المجتمع.ولكن كذلك أهداف التعليم 
تقوم على مفهوم التسلسل  Syllabusومن المالحظ أن الخطة الدراسية  

المنطقي للمادة، بينما المنهج هو محاولة تبذل لتقديم موضوعات المواد الدراسية 
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بمجرد أن يلتحق الطفل بالمدرسة، ثم يعاد تناول جوانب متنوعة من هذه 
وتدرس باستيفاء أكثر كل سنة كلما تحسنت قدرة الموضوعات، مرة ثانية، 

التالميذ على فهمها، ويهمل هنا حساب ألوان النشاط المختلفة والمشروعات 
والعمل الجماعي وال تقدم الموضوعات التي درست أو التي ستدرس تبعًا لترتيب 
نما يتوقف على طبيعة استيعاب التالميذ من المواد أو  محدد وطريقة معينة، وا 

وضوعات التي تدرس، وهذا يفترض فهم المراحل المختلفة للنمو العقلي الم
mental growth  واالستفادة من ميول التالميذ واهتماماتهم واستخدام الطرق

 الوظيفية التي تتطلب اشتراك التالميذ اشتراكًا إيجابيًا في تغطية المقررات.
بمفهومه وبعد العرض السابق ألهم االنتقادات التي وجهت للمنهج 

التقليدي وعالقة الخطة بالمنهج يمكننا القول إن المفهوم الذي ظل سائدًا ردحًا 
كبيرًا من الزمان قد تغير نتيجة ظهور العديد من العوامل التي تتمثل في التغير 
العلمي والتكنولوجي الهائل، وكذلك نتيجة المتطورات التربوية والنفسية والتي 

نمو التالميذ وما يوجد بينهم من فروق فردية في كشفت لنا الكثير من خصائص 
نواح متعددة، وكذلك عن النظريات المختلفة المتعلقة بعملية التعلم، أضف إلى 
هذا االحتكاكات التعاونية بين دول العالم بعضها والبعض اآلخر. وأمام هذا كله 

المتعلم من كان البد أن يتغير هذا المفهوم بحيث ال يغفل البيئة التي يعيش فيها 
ناحية، ومن ناحية أخرى ال يغفل المتعلم وهو محور العملية التربوية، فالتلميذ ال 

 يعيش في فراغ ولكنه يعيش في مجتمع يتفاعل معه في مناٍح متعددة.
 وسوف نتعرض بالعرض والتحليل لمفهوم المنهج الشامل:

 على أنه: Schofflerيعرفه "شوفلر" 
تي تمد من مسئولية المدرسة خارج نطاق "أوجه النشاط المقصودة ال 

 الدراسة حتى تقابل حاجات الفرد االجتماعية والنفسية".
 ويعرفه الدمرداش سرحان بأنه:
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"مجموعة الخبرات التربوية الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية التي  
تهيؤها المدرسة للتالميذ داخل حدودها أو خارجها بقصد مساعدتهم على النمو 

 الشامل في جميع النواحي، وتعديل سلوكهم طبقًا ألهدافها التربوية".
 ويعرفه يحيى هندام بأنه:

"الخبرات التربوية التي تتيحها المدرسة للتالميذ داخل حدودها أو خارجها 
بغية مساعدتهم على نمو شخصياتهم في جوانبها المتعددة نموًا يتسق مع 

 األهداف التعليمية".
 ت عبد الموجود بأنه:ويعرفه محمد عز 

"مجموع الخبرات وأوجه النشاط التي تقدمها المدرسة تحت إشرافها 
ومن نتائج هذا  –للتالميذ بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات وتفاعلهم معها 

االحتكاك والتفاعل يحدث تعلم أو تعديل في سلوكهم ويؤدي إلى تحقيق النمو 
 بية".الشامل المتكامل الذي هو الهدف األسمى للتر 
 وعلى كلٍّ فالمنهج بمفهومه الحديث يعني:

جماع الخبرات التي تهيأ للمتعلم والتي تستهدف مساعدته على النمو 
 الشامل المتكامل لكي يكون أكثر قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين.

وتؤكد التعاريف السابقة على شمولية المنهج واتساعه وسوف نقدم فيما 
 وي عليه المنهج من استنتاجات:يلي ملخصًا لما ينط

المنهج يوجد في خبرات التالميذ وال يوجد في الكتب وكراسات الدراسة أو  -9
 الخطط واألغراض الخاصة للمعلمين.

يشمل المنهج أكثر من المحتوى المطلوب تعلمه، فاختيار المحتوى الدقيق  -9
ن والمفيد مسئولية كبرى تقع على عاتق المدرس، ولكن المحتوى ال  يكون

المنهج إال إذا كان جزءًا من خبرة التلميذ. وكمية المحتوى التي تالئم منهج 
طفل أو تلميذ معين قد تختلف عن ذلك الذي يالئم منهج تلميذ آخر، 
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والعالقات اإلنسانية في الفصل، وطريقة التدريس، وطرق التقويم 
 المستخدمة، فهي جميعًا جزء رئيسي من المنهج الواجب تعلمه.

المنهج المدرسي هو مشروع للحياة القائمة على التوجيه بداًل من أن يكون واسعاً  -1
 كالحياة نفسها، فالمنهج المدرسي يمثل بيئة خاصة منظمة لغرض معين.

المنهج هو بيئة تعليمية متخصصة ومنظمة بطريقة متعمدة لتوجيه اهتمامات  -1
موعة واألمة، وينصب على وقدرات األطفال نحو مشاركة فعالة في حياة المج

مساعدة األطفال إلثراء حياتهم واإلسهام في تحسين مجتمعهم عن طريق 
 اكتساب المعلومات المفيدة والمهارات واالتجاهات.

والمشكلة التي ينصب عليها اهتمام المشتغل في مجال المنهج ليست مجرد  -5
عرفة ولكنها تحديد الموضوعات الواجب تعلمها أو تحسين الفصل وزيادة الم

 مشكلة تحسين الفرد وحياة الجماعة.
من العرض السابق يمكن القول إن المنهج بمفهومه الواسع والذي تحدثت عنه  -1

كل التعاريف السابقة يؤكد النظرة المتكاملة لكل من الفرد والمجتمع معًا، 
فالتربية لم تعد قاصرة على اإلعداد للحياة فقط، ولكنها هي الحياة بكامل 

بعادها والماضي بخبراته والحاضر بمشكالته والمستقبل بتوقعاته. وهذا يتطلب أ
أن تصبح المدرسة جزءًا ال يتجزء من المجتمع، تتأثر بما يحدث فيه وال تختلف 
حياتها عن حياته حتى ال يقع التلميذ في صراع وخبرة نتيجة االختالف بين 

 المدرسة والحياة في البيئة.
في المدرسة مواقف تعليمية تشمل التلميذ والمدرس والبيئة وبهذا تصبح الحياة 

المحلية وثقافة المجتمع. وينتج المنهج من تفاعل هذه العوامل، بل إنه يعكس هذا 
 التفاعل ويعبر عنه الرسم التالي:
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 نماذج تخطيط المناهج

إن المحاوالت الحديثة للوصول إلى نظرية متكاملة للمناهج تضمنت  
ساليب واإلجراءات التي يمكن أن نطلق عليها عملية تطوير سلسلة من األ

المناهج. إن عملية تخطيط المناهج تحتاج إلى ترشيد التخطيط الذي قد يساعد 
على ربط أجزاء هذه العملية بطريقة علمية، فيها من الوعي والموضوعية أكثر ما 

 فيها من الظن والتخمين.
لتي يترتب عليها تبعات يعتبر تخطيط المنهج من أخطر الخطوات ا 

العملية التعليمية بأسرها، وفي ضوء سالمة هذا التخطيط تكون العملية التعليمية 
صالحة أو غير صالحة، والتخطيط السليم للمنهج يضفي ظالاًل وآثارًا على 

 المسالك المتبعة في كل مرحلة من مراحل المنهج.
منهج، والتي تستهدف فلقد تعددت االتجاهات الحديثة للتخطيط السليم لل 

النهوض بها بقية اللحاق بركب التقدم في العلوم الحديثة، حيث أدت النظرة 
التقليدية للمنهج إلى عدم القدرة على مواكبة هذا التقدم وذلك لجمودها وعجزها 
عن أن تجعل مخرجات العملية التعليمية متسقًة مع روح العصر وتطوراته 

 وتغيراته.
خططي المناهج أن يقدموا نماذج عديدة تالئم روح لهذا كله كان على م 

العصر من ناحية، ومن ناحية أخرى تعالج نواحي القصور والضعف في 
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النموذج األوحد القديم أال وهو المنهج الكالسيكي، حيث كانت النظريات السائدة 
في مجال المناهج تقوم على فلسفة تتسم بالثقافة الواحدة ذات المبادئ والنظم 

تة في نظر الكالسيكيين، معتمدة على مسلمات تتعلق بضرورة المعرفة الثاب
وسيادتها عن طريق تلقين المادة أو المحتوى، وجاءت النماذج مصورة لهذه 
النظريات، فلم تهتم بضرورة التفاعل بين مكونات العملية التعليمية بل اهتمت 

 بالمعرفة وسيادتها.
تسم بالمشاعر، واحتلت في حين أن المنهج الروماني ذو فلسفة ت

الثقافات الفرعية محل الثقافة الواحدة )الكالسيكية(، ويؤمن بإمكان أن تكون 
الذات مبدعة خاّلقة تظهر رد الفعل في نظرية مسلماتها األساسية هي التلميذ 

 ومتطلباته وحاجاته.
وبناَء على ما سبق ظهرت صور عدة للمناهج تبعًا الختالف صور 

ها. فانعكست الفلسفة الكالسيكية على المنهج القديم والفلسفة النظريات ومسلمات
 الرومانسية على المنهج الحديث. وسوف نتعرض بالتحليل والنقد لهذه المناهج. 

فإذا نظرنا إلى أقدم النماذج لتخطيط المناهج لوحدناها معبرًة عن كل ما  
سم المنهج البسيط في الماضي من مثالب وعيوب للعملية التعليمية بأسرها، فقد ات

 بمفهومه القديم العملية التعليمية فيه تسير في فراغ.
والنموذج التالي يقوم على أساس عناصر ثالثة هي الدرس أو المحتوى 

 والطريقة والتلميذ المتعلم.
ويوضح هذا التصور مدى بساطة العملية التعليمية؛ حيث ينصب 

على المعلومات أو  االهتمام وينحصر على توصيل المحتوى الذي يشتمل
المعارف وحشو أذهان التالميذ التي اختبرت بطريقة كالسيكية، وغالبًا ما تقوم 

 على نقل التراث الثقافي.
ومن الواضح أن هذا التصور للمنهج يبين عدم وجود صلة بين كل 
عنصر والعناصر األخرى، وعدم وجود أهداف تسعى المدرسة لتحقيقها. فليس 
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لميذ والمدرس؛ فالمنهج يعتمد على إيجابية المدرس وسلبية هناك تفاعل بين الت
 التلميذ، ومن هنا اقتصرت العملية على تلك العالقة.

والتلميذ مطالب بتحصيل ذلك الكم الهائل من المعارف والمعلومات 
بغض النظر عما إذا كانت تتناسب مع طبيعته وحاجاته النفسية واالجتماعية أم 

 ال.
ر العملية التعليمية، فهو الجانب الموجب فيها، إنه أما المعلم فهو محو 

الوعاء الذي يمتلئ بالمعرفة وينقلها كما تعلمها دون مراعاة للطريقة التي يتم بها 
 هذا النقل، وعادة ما تكون طريقة اإللقاء أو التلقين.

ومن المالحظ أن هذا النموذج يبين أن المنهج هو المحتوى أو المواد 
همال ه للوسيلة أو الطريقة التي يتم بها نقل المحتوى للتالميذ إهمااًل الدراسية وا 

تامًا. وهذا مرّده إلى أن الهدف من بناء هذا المنهج االهتمام بالمادة، وما دام 
 التلميذ قد حصل على المعرفة فقد انتهى الموقف التعليمي.

عالوة على أن الجمود والبساطة يسيطران على العملية التعليمية مع 
همال عنصر هام وهو التقويم، وهو إن وجد إ فهو يعكس أحد  -جدال–غفال وا 

أمرين: مدى نجاح المعلم في نقل المعرفة، ومدى نجاح المتعلم في استيعاب 
 وحفظ المعرفة. وفي الواقع ال يلقى بااًل إلى النتيجة من هذا الجانب أو ذاك.

 
  النموذج األول

 (9كما هو موضح بالشكل رقم )
في تطوير مفهوم تخطيط  -إلى حد ما– Taylerق "تيلور" لقد وف 

المناهج، حيث حدد بادئ ذي بدء النظرية العامة لبناء المنهج في أربعة 
 تساؤالت:

 ما الغرض المستهدف؟ -9
 ما المادة األساسية التي يجب أن تستخدم؟ -9
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 ما الخبرات التعليمية التي يجب أن تكتسب؟ -1
 ج المستوفاه؟كيف يمكن تقييم النتائ -1

في تطوير مفهوم تخطيط المنهج،  -إلى حد ما– Taylerولقد وفق 
حيث جاء بمفاهيم جديدة خال منها النموذج السابق. ففي هذا النموذج يالحظ أنه 
أوضح مصادر اشتقاق األهداف من المتعلمين، الحياة المعاصرة، والمتخصصين 

 في المواد، وعلماء النفس، وفلسفة المجتمع.
هذه المصادر منبعًا وأساسًا الختيار األهداف، وهي بالتالي تؤدي  وجعل

إلى صياغة المحتوى، ثم جاء بعد ذلك التنظيم لما تم اختباره من محتوى، ثم 
 التقويم في نهاية المطاف، والمالحظ:

األهداف تتسم بتنوع مصادرها مما يعطيها صفة المرونة والمالءمة لكل من  -9
هي تشتق من البيئة المتخصصة وفلسفة المجتمع المحتوى والمتعلم، ف

 والنواحي السيكولوجية....... إلخ.
أما المحتوى فهو متنوع نتيجة لتنوع مصادره المشتقة من األهداف، وقد  -9

جاءت حيوية تتمثل في صورة خبرات تعليمية تعبر عن البيئة وتمس حاجة 
 المتعلمين.

وليس مرحليًا بمعنى  Summitiveة أما التنظيم فالمقصود به مرحلة نهائي -1
أن التقويم قد جاء في نهاية العملية التعليمية، فوظيفته إذن مجرد الحكم 

 باإليجاب أو السلب فقط وهي أحد المآخذ على هذا النموذج.
ومن الملحوظات على هذا اإلطار أنه وضع في االعتبار المتعلمين  

وكذلك االعتراف بأهمية  أنفسهم في اشتقاق األهداف كمصدر من المصادر،
المتخصصين في المجال في اختيار األهداف ثم ما كان قد تعارف عليه 

علم النفس( ثم إدخاله طبيعة العصر  -المادة العلمية -السابقون )الفلسفة
العترافه بمدى تأثر المنهج بالعصر الذي يتسم بالتغير السريع في مجاالت 

 المعرفة وانفجارها.
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هذا النموذج يسير في اتجاه واحد أي إطار خطي ومن المالحظ أن  
وهذا يدل على االتصال بين عناصر العملية التعليمية اتصااًل أفقيًا فحسب، فهو 
سلسلة واحدة تبعد حلقاتها األولى عن األخيرة وال يربطها بها إال الحلقات 
الوسطى، بمعنى أن االتصال بين أطراف العملية اتصال غير مباشر. وقد جاء 

لتقويم حتى نهاية التخطيط، ولهذا أثره على مفهوم المنهج في العملية ككل، ا
وأصبح التقويم هدفًا في حد ذاته وليس وسيلة يستعان بها لتحسين العملية 
التعليمية. هنا يصبح معيار نجاح الطالب هو مدى حفظه واسترجاعه لمعلومات، 

 لمعارف.ومدى كفاءة المدرس بنجاحه في نقل هذه المعلومات وا

 
 ( نموذج "تيلور" لتخطيط المنهج2شكل رقم )

 (1)شكل رقم     النموذج الثاني:
الذي حاول  WHEELERونتعرض اآلن لنموذج آخر هو نموذج "ويلر"  

فقد جاء بشكل  -من وجهة نظرنا–فيه معالجة مثالب وأخطاء التخطيط السابق 
ونهاية وحاول إبراز عامل جديد، حيث استبعد فكرة الخطية التي يكون لها بداية 

 االستمرار فيها كما بينها الشكل التالي:
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 ( نموذج "ويلر" لتخطيط المنهج3شكل رقم )

وفي هذا اإلطار يتضح شئ هام وهو أنه جعل األهداف محددة، مقسمًا  
، فالغاية أشمل وأعم من Aims, Goals, Objectivesإياها إلى ثالثة أنواع: 
األهداف الخاصة، وبذلك أضاف شيئًا ذا قيمة لمفهوم  الغرض، بالتالي أعم من

المنهج وبنائه وعناصره وعالقة كل عنصر باآلخر ودور كل عنصر، فلم تعد 
 األهداف شيئًا مهمًا ولكنها عملية محددة المفاهيم.

وبناء على ذلك نجد اختيار الخبرات التعليمية يتم في ضوء تحديدنا لكل  
داف، بحيث تكون لدينا في النهاية مجموعة من من الغايات واألغراض واأله

خبرات تعمل على تحقيقها. ويتم اختيار المحتوى بناء على الجانب المعرفي وهو 
 يختار من بين مجموعة الخبرات التعليمية المراد إكسابها.

أما تنظيم وتكامل الخبرات التعليمية فهي مرحلة أولى يتم التنسيق فيها  
ة والمحتوى على أساس من االنساق والتكامل، حيث نجد أن بين الخبرات التعليمي

اختيار الخبرات التعليمية عملية سابقة على اختيار المحتوى، وهذا مؤداه أن 
المحتوى سيكون نابعًا من هذه الخبرات. وغير خارج عنها، ألن اختيار الخبرات 

لمحتوى، سيكون في ضوء األهداف بأنواعها. ثم هناك تنظيم الخبرات وتوزيع ا
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فهي عملية تابعة منطقيًا الختيار الخبرات، فهذا التخطيط إذن يوفر الجهد 
 والوقت في إرشاد وتوجيه القائمين على تخطيط المنهج.

أما التقويم في ضوء هذا اإلطار فيأتي في نهاية العملية التعليمية. إال  
، ومن ثم تنفيذ أن األسهم تشير إلى أن عملية التقويم ختامية ينتهي بها التخطيط

 المنهج.
 ويمكن إجمال المالحظات فيما يلي:

إن العملية التعليمية عملية مستمرة دائرية ترتبط كل عناصرها بعضها  -9
 ببعض من خالل دائرة.

إن المحتوى ينتقى ويختار من مجموعة الخبرات التعليمية المستخلصة من  -9
 األهداف.

 المحتوى والخبرات التعليمية. إن هناك تكاماًل واتساقًا بين كل من -1
إن التقويم ال يعتبر نهائيًا بل إنه يتصل باألهداف والغايات، وبالتالي فهو  -1

 يتصل ببقية العناصر األخرى.
في استمرارية وتكاملية  Taylorويختلف هذا النموذج عن نموذج "تيلور"  

 وتطور األهداف وتنوعها.
 (1)شكل رقم     النموذج الثالث:

لتخطيط المناهج اهتمامنا لعملية  Weaverب إطار "ويفر" ويجذ 
التفاعل المستمر للقوى السائدة في المجتمع بصفة عامة وأثرها على عملية 
التخطيط، حيث اعتبر أن العالقة الممثلة بين المدارس والبيئة والمدرس هي 

 جوهر التخطيط للمناهج.
 فر".والشكل التالي يبين فكرة تخطيط المناهج عند "وي
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 جوهر تخطيط المناهج طبقًا "لويفر" (4شكل رقم )
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 (4تابع شكل رقم )
من خالل هذه النظرة "لويفر" تتوفر مجموعة كبيرة من البدائل للمدرس  

الذي يجتاز منها بحرية ما يمكن أن يحقق أوجه النشاط التعليمية، التي من 
 ة.خاللها تحدث النتيجة التي تمثل بعض األهداف المحدد

إن اإلقناع بأن أوجه نشاط المنهج ال يمكن التخطيط لها بطريقة رشيدة  
دون االرتباط بأهداف محددة قد تعرضت لنقد شديد من العاملين في مجال 
اإلنسانيات. فإن االهتمام المباشر يجب أن يوجه إلى مغزى طرق التطور التي 

 تتحقق منها اإليجابية في تخطيط المناهج المختلفة.
ح من ذلك اإلطار أن هناك عالقة تبادلية بين كل عنصر من ويتض

عناصر العملية التعليمية، وأن األهداف التعليمية توضع وتحدد في ضوء 
المتعلمين وحاجاتهم وينعكس ذلك على عمليات التعليم والتعلم، وبالتالي فإن 

عملية األهداف تستقى من البيئة وترتبط بالتعليم والتعلم، وأن عملية التقويم 
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متصلة بنتائج التعلم وتتصل بأهداف العملية التعليمية والمدارس، فهناك حلقة 
 اتصال دائرية.

 إال أن التقويم ال يتخذ بعد كل فترة زمن محددة ولكنه نهائي.
مع مالحظة أن هناك أدوارًا لكلن من المدرس وعملية التعليم والتعلم  

 والمتعلم ونتائج عملية التعليم.
 (5)شكل رقم      لرابع:النموذج ا

فهو يعتمد على إبراز التداخالت والتأثيرات  Kerrوبالنسبة لنموذج "كير" 
ن كان  المختلفة بين مكونات بناء المنهج وهو بذلك يتفوق على النماذج السابقة وا 

Kerr .لم يقدم تصورًا للتغيرات الكيفية في مكونات بناء المنهج نتيجة للتغذية 
أنه اعتبر المصادر التي ُتشتق منها األهداُف ويتضح من الرسم  

التالميذ، المجتمع والمواد وطبيعتها. وقد استخدم "كير" تقسيمات "بلوم" من حيث 
ووجدانية ونفس حركة، ثم يأتي تنظيم  –تقسيم األهداف إلى مجاالت معرفية 

اختيار مفاهيم ومبادئ المواد مع مالحظة أن تكون تلك المفاهيم متكاملة 
 تابعة ومتكررة.ومت

أن الخبرات التعليمية تتأثر بعوامل أخرى البد وأن  Kerrوقد أوضح 
توضع في االعتبار، أال وهي طرق التدريس المستخدمة لهذه الخبرات ومحتوى 
الدرس، مع مالحظة الفروق الفردية واالستعدادات والقدرات الخاصة بالتالميذ في 

تالميذ والمدرسين، إذ إن إتاحة كثير من إطار المجتمع المدرسي والعالقات بين ال
 الفرص االجتماعية تظهر مدى استفادة التالميذ من هذه الخبرات التعليمية.

أما التقويم فقد اشتمل على االختبارات، والمقابالت الشخصية والتقدير، 
ق   على التنظيمات األخرى في أن التقويم به تغذية راجعة. Kerrولذلك تفوَّ

هذه النماذج تتضمن خطة لتطوير المنهج عن طريق  ويتضح أن معظم
تحديد اإلجراءات ودراسة اإلمكانيات البشرية والمادية الالزمة للتطور. فإن أي 
عملية تطوير للمنهج إذا لم يحدث فيها اتساق بين المدخالت والمخرجات فإن 
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 هذا التطوير محكوم عليه بالفشل. فقد يكون أحد األسباب الرئيسية للتطوير
التغيُر في المدخالت، وبالتالي إلى تغير المناهج، ألنها جميعًا في تغير مستمر، 

 فأي عملية تطوير تستلزم أن تتغير المتغيرات جميعًا ألنها عملية مستمرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نموذج "كير" لتخطيط المنهج5شكل رقم )
 

 (1)شكل رقم     النموذج الخامس:
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ألطر المتطورة الهامة لبناء المناهج في مصر، يعتبر هذا اإلطار أحد ا 
فقد تالشى أوجه القصور التي اشتملت عليها النماذج السابقة وهي الخطية 

 واالنفصالية في العالقات غير المتفاعلة، ويتضح ذلك من خالل ما يلي:
تحديد األهداف، وهي الخطوة األولى واألساسية في تحديد المنهج، حيث أنه  -9

هداف التي تم تحديدها يتم تحديد الطرق واألساليب التي تمثل في ضوء األ
 مواقف التنفيذ الفعلي لتحقيق األهداف.

تتسم بالتأثير والتأثر،  -داخل اإلطار–يتضح أن جميع العناصر في العملية  -9
 فجميعها في حالة تفاعل، ومن ثم تتصف بالمرونة والتطور.

متمثلة في التقويم المستمر  Feedbackيعتمد اإلطار على التغذية الراجعة  -1
لبقية  Summative Evaluationوالتقويم النهائي  Formativeأو اآلني 

 عناصر العملية.
ولهذه التغذية أهميتها في تصحيح مسار العملية التعليمية حيث إننا  

نخرج بأهداف متطورة تنبثق من معطيات التطبيق. فالتقويم ليس تقويمًا نهائيًا 
إنه أيضًا تقويم مستمر لتدارك الخطأ الواقع في كل مرحلة ومحاولة  فحسب بل

 تصحيحه قبل أن يتضخم. 
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ولقد أعطى هذا اإلطار أهمية خاصة للوسائل ألهميتها في نجاح أو فشل 
 العملية التعليمية. 

 
 (7)شكل رقم     النموذج السادس:

الفى بعض العيوب التي ظهرت في تخطيط وقد تصورنا نموذجًا آخر يت 
المنهج ويرجع ذلك إلى أنه تالفى عيوب التخطيطات السابقة وهي التخطيط 

وكذلك عيوب التخطيط الدائري، وجعل أبرز سمة فيه التغذية الراجعة، –الخطي 
التي تربط الصلة بين عناصر المنهج المختلفة. وهو يتميز عن تلك النماذج في 

 بتحليل النظم التعليمية. أنه يهتم كذلك 
، Inputsوتحليل النظم الدراسية والبيئة، وهي أحد المدخالت في اإلطار  -9

ويتعلق بمفرداته التي تحتل جميع النظم المتعلقة بالمدرسة والبيئة مثل البيئة 
المدرسية وتنوعها، النظام السائد في المدرسة كونها ديمقراطية أو غير 

مدرسة المتاحة من مباٍن ومعامل، والمعلم ومستوى ديمقراطية، إمكانيات ال
أو أثناء الخدمة، التلميذ حاجاته ومتطلباته  Inservieeإعداده داخل الهيئة 

 ورغباته ويمكن دراستها من مدخل آخر وهو:
 التمويل. -
 الدافعية. -
 القوى البشرية. -
مفهوم هو تجريد أما إطار المفاهيم التي تريد الدراسة إكسابها للتالميذ، فال -9

لعناصر مشاركة كحقائق معينة يعبر عنها في عبارات عامة غير محررة، 
ونقصد بها في هذا اإلطار السنوي العام لألهداف، ثم يتدرج إلى األهداف 

 والتي يقسمها م. "كروتر" وزمالؤه إلى: Objectivesالخاصة 
 أهداف معرفية، وجدانية ونفسي حركية. -
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م المنظم والتي تشتمل على المحتوى والطريقة والوسيلة أما مراكز التعلي -1
والخبرات التعليمية والمخرجات المقصودة لعملية التعلم. ويقصد بالمحتوى 
مجموع الخبرات، وهناك شروط الختياره ثم عملية تنظيمه. وسوف ُيَتناول 

 ذلك في الفصول القادمة بالتفسير والتوضيح.
سلوب الذي يتبعه المعلم في عرض مادته أما الطريقة فيقصد بها ذلك األ 

الدراسية، مستعينًا بالوسائل لتوضيح وتفسير مادته ليمكن توصيلها بسهولة 
 للمتعلم.

وأما الخبرات التعليمية فهي التفاعالت بين التالميذ والموقف إلحداث تغير في 
 سلوكهم.

كم على والنهائي التجمعي: إصدار الح -المستمر–ويقصد بالتقويم اآلني  -1
األداء في االتجاه المرغوب فيه، وتحليل اآلثار المترتبة على تغيير معالم 

 هذا األداء.

 
 ويتميز النموذج بما يأتي:
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اهتم بالمدخل المنظومي لتحديد العالقة بين المكونات التي يقع المنهج في  -9
 نطاقها.

طار من المفاهيم التي تسعى المدرسة إلى جعل نتائج هذا التحليل مصدرًا إل -9
 إكسابها للتالميذ، واهتم باألحداث العامة والخاصة داخل اإلطار.

جعل من كل مستويات هذه األهداف مصدرًا لمدخالت في صورة محتوى  -1
 وطرق ووسائل، محددًا الخبرات التعليمية المرجوة.

 جاءت المخرجات من التعليم المقصود. -1
 لتغذية الراجعة في كل خطوة من الخطوات المنظومة.اهتم با -5
اهتم بفكرة المدخالت والمخرجات، فجاءت المدخالت من بداية تحليل النظم  -1

 والمخرجات غاية العملية التعليمية.
 متطلبات النظام التعليمي:

تغطي متطلبات النظام التعليمي ما يجب أن يشتمل عليه المنهج،  
المختلفة، وطرق تدريسها، وتقويمها، وتحديد األهداف  وأسباب اختيار العناصر

، وألوان النشاط -لإلرشاد والتوجيه–العريضة للبرنامج لمختلف المواد الدراسية 
 خارج المدرسة مع مراعاة خصائص نمو التالميذ.

ويلعب اتخاذ القرار دورًا هامًا داخل النظام التعليمي ويتأثر بعدة عوامل  
والحد األدنى للكفاءة في بعض المواد كالقراءة والرياضيات  منها نظرية التعلم،

مثال، كذلك بعض الضوابط التي يفرضها القانون، ومدى توافر هيئات التدريس 
الالزمة لتنفيذ البرامج، والمادة الدراسية التي يجب أن تعطى، واألبحاث المناسبة 

 للمشكلة، والتأكد من صحة المنهج بعد وضعه موضع التنفيذ.
إن عملية اتخاذ القرار تمثل مهمة صعبة يستحق أن تتوالها قوة عمل 
رئيسية تمثل المدرسين بالمنطقة، والنظار، ولجنة مناهج برئاسة اإلداري المسئول 

 عن المناهج أو التدريس. إن تلك القوة تمثل أداة مثالية التخاذ القرار.
 وهناك عدة عناصر يرتكز عليها اتخاذ القرارات منها:
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اإلمكانيات واألجهزة الموجودة والمتاحة، ونوعية المبنى واألدوات الممكن  -9
 الحصول عليها.

طول اليوم المدرسي والعام الدراسي، وما يمكن تغطيته من مواد، وعدد مرات  -9
 التدريس، وألي فترة يمكن تدريس مادة ما.

ط الذي تنظيم العملية التدريسية؛ بمعنى أن أهداف المنهج توضح التراب -1
يقضي بوجود محور أساسي للمنهج على مستوى معين، ومجاالت عامة 
على مستوى آخر، أو دراسة فردية، أو دراسة ال تعتمد على الصفوف 

 التقليدية.
 االستعانة بالعاملين وأنماط العمل، وكفاءة العاملين الحاليين. -1
ين والمدربين التدريب أثناء الخدمة، وتحديد ما هو مطلوب توفيره للمدرس -5

 والفئات المعاونة.
 التمويل وبحث تكلفة كل عنصر من عناصر البرنامج المقترح. -1

ويجب إعداد بدائل تربط بين التكلفة المقترحة وكفاءة اإلنتاج لكي ينظر  
 فيها المواطنون والهيئات اإلدارية.

 تنفيذ النظام التعليمي:
المنهج للطالب من حيث إن تنفيذ النظام التعليمي يوضح كيف تم تقديم 

 قياسه لألهداف السلوكية التي تتصل بالنتائج المتوقع بالنسبة للتالميذ.
وفيما يتعلق باألهداف، يجب أن تناسب الطالب وتعكس االهتمام 
ببيئتهم ومنطقتهم. كذلك يجب أن تؤكد العالقة بين المواد الدراسية المختلفة 

ع بعضها ويكمل كل منها بحيث تكون هذه األهداف مصوغة في تناسق م
 اآلخر.

اتخاذ  -لتحقيق األهداف السلوكية–ويتطلب تطوير أهداف التدريس 
قرارات بالنسبة للمحتوى التعليمي، والمادة المطبوعة وغيرها، وكافة األنشطة 

 التعليمية.
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ويجب أن يقوم "مجلس المنهج" بعمل المراجعة النهائية، والموافقة على النظام 
 لبدء تطبيقه.

 التحقق من صحة النظام:
إن التحقق من صحة النظام التعليمي يعني: هل حقق التالميذ األهداف  

الموضوعة بواسطة اإلدارة التعليمية بترجمتها إلى أهداف برنامجية وسلوكية؟ إذا 
لم يتم هذا فلماذا؟ هل كانت هناك أخطاء في صياغة األهداف السلوكية؟ هل 

ثناء الخدمة؟ هل هناك ما يوضح كيفية االستفادة هناك حاجة إلى برامج تدريب أ
 من العاملين واإلمكانيات المتاحة؟

وهما كانت اإلجابات فمن الضروري أن تحال إلى النظام التعليمي لعمل 
 التعديالت الضرورية.

إن البيانات المطلوبة لتقويم نموذج المنهج، يجب أ، تستخرج من 
ارات المعدة بواسطة المدرسين، سواء لكل االختبارات الموحدة، وكذلك من االختب

مدرسة موحدة، أو على مستوى المنطقة وكذلك مالحظات المدرسين وسجالت 
 التقارير، والدرجات.

ويجب أن تترجم المعلومات عن التالميذ بالمدرسة أو خارجها إلى تقارير 
 نية.ذات مغزى للتالميذ، والموجهين، وأعضاء اإلدارة التعليمية، والهيئة المه

 أ، ب(7ويمكن توضيح ذلك تفصياًل في شكل )
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 بناء المنهج
 اتجاه النظام

 
 أ 8شكل 
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 للمنهــجالفلسفية  األسس  
 االجتماعية للمنهـج  األسس 
 المعرفية للمنهــج  األسس 
 السيكولوجية للمنهج األسس 
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 الثاني الفصل

 الفلسفية للمنهج سساأل

الفلسفية  والتصوراتيتضمن مجموعة من األفكار  فلسفينسق  أي إن 
 الوجود: مبحث هيالمتسقة والمترابطة منطقيا فى ثالثة مباحث رئيسية 

Ontology ،  ما يسمى بالحقيقة المطلقة.  وراءوفيه ُيتَأمل الواقع الكلي سعيا
 هلة القيم ويجيب عن أسئلة مثل تُبَحث طبيع وفيه   Axiologyومبحث القيم 

مطلقة ؟ وما إلى ذلك. ومبحث المعرفة  أمنسبية  هي هلالقيم ثابتة أو متغيرة ؟  
Epistomology   ؟  نعرفتحاول الفلسفة اإلجابة عن أسئلة مثل ماذا  وفيه

 وكيف نعرف؟. 

فى هذه المباحث الثالثة هو ما يسمى  الفيلسوفتسفر عنه تأمالت  وما
الفلسفة بوصفها نتاجا فكريا فلسفيا ،  بين، وهنا يجب أن نميز الفلسفيبالنتاج 

ممارسته على أي موضوع؛ أي  يمكنوالفلسفة بوصفها نشاطا نقديا توضيحيا 
الصبغة الفلسفية فى  ذاتبين النتاج الفلسفي والتفلسف. والتربية من المجاالت 

 -وما يزال -يحيا طابعها التى مورس فيها التفلسف بوصفه نشاطا نقديا توض
 فنتج عن ذلك ما يسمى بفلسفة التربية. 

الفلسفة العامة، حيث إن المشكالت الرئيسية فى  علىفلسفة التربية  وتعتمد
فنحن ال نستطيع أن ننقد الُمثل  فلسفية؛التربية ُتعد في أساسها مشكالت 

نظر فى وسياسات جديدة دون أن ن ُمثالوالسياسات التربوية القائمة ، و نقترح 
ينبغى أن تؤدى إليها  التىمشكالت فلسفية عامة مثل: طبيعة الحياة الجديدة 
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المجتمع ألن التربية  وطبيعةالتربية، وطبيعة اإلنسان ذاته لكونه موضوع التربية، 
وطبيعة الوجود حيث  ذاته،ووظيفتها من المجتمع  أهميتهاعملية اجتماعية تشتق 

فى الكشف عن  وسيلتنا هيفها والوصول إليها إن المعرفة التى نسعى إلى اكتشا
 الفلسفي الفكرعناصره. ومن ثم فإن فلسفة التربية تعنى الجهد المقصود لتطبيق 

 تأمليةفى ميدان التربية، وشأنها فى ذلك شأن الفلسفة العامة من حيث كونها 
 ( . 9177:  يعفيف ي،ووصفية، وناقدة، وتحليلية )محمد الهاد

 المتعلمينعناصره وعملياته هو مجال التفاعل بين  بكل  المدرسي والمنهج
 باألحرىيحدث التعليم ، أو  لكيلطالبها  المدرسةوالخبرات التعليمية التى تهيؤها 

 التفلسفهو وسيلة المدرسة إلى تربية طالبها. ومن ثم فهو المرآة العاكسة آلثار 
لتطبيقي لنتاج بصفة خاصة بوصفه الجانب ا التربويبصفة عامة، والتفلسف 

نما يعني ذلك أن عملية بناء المنهج البد وأن  الفلسفيالفكر  في التربية، وا 
واضح المعالم يوجه كل عملية من عمليات المنهج   فكرىيحكمها نسق 

 وتنفيذا، وتقويما.  تخطيطا،

الواضح على عمليات  تأثيره -على مر العصور - الفلسفيكان للفكر  وقد   
تأثر  مظاهريمكن توضيح أهم  يليوتقويمه، وفيما  ،نفيذهوت ،تخطيط المنهج

 ضوءبالفلسفات المختلفة، وما ينبغى أن يكون عليه المنهج فى  المدرسيالمنهج 
 . واإلسالمي العربيالفلسفة اإلسالمية التى تحكم مسار الحياة فى المجتمع 

  المدرسي( المثالية والمنهج 9)

ائه عدة مواقف فلسفية تدور جميعها فى تحت لو  المثالي الفلسفيالفكر  يضم
"  عندأن نميز منها : المثالية الموضوعية  يمكن المثالي الفلسفيإطار النسق 
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" كانت، والمثالية النقدية عند "  مثال" يباركلوالمثالية الذاتية عند  " ،"  أفالطون
 ". بندتوكروتشهالجديدة عند "  ،والمثالية" هيجلالمطلقة عند " والمثالية ،

 المعانيأنه وجود عقلي يتكون من  على الوجـــودالمثالية إلى  وتنظر
ذلك من الموجودات العقلية؛  وغيروالمفاهيم، واألفكار والمبادئ والقيم، والمثل 

والجبال والطيور وأفراد  واألنهارأنه ال يتكون من األشياء الُمحسَّة كاألشجار  أي
نما يتكون مما تحمله هذه  ومما تتضمنه  ،ومفاهيم معاناألشياء من اإلنسان، وا 

اإلنسان تمثل فكرة  وأفرادالمواقف من قيم ومبادئ فاألشجار تمثل فكرة الشجرية، 
واإلنسانية  فالشجريةاإلنسانية وحاالت الصدق الواقعية تتضمن قيمة الصدق، 

هذا مكونات  وأمثالها  هذهوالحيوانية والصدق والعدل والمساواة والرحمة واألمانة، 
 ( 9111بركات :  ي) لطف العقليالوجود 

أو نفسه ، أما الجسم فهو  عقلهالمثاليين روحه أو  عند اإلنسـان وجوهر   
المثاليين عموما هو جوهر  عند العقـلفيها الروح أو تسكنه. و تحل الذيالثوب  
مستقل عن التجربة، وسابق عليها، وكل شئ بال استثناء يرجع إلى  وهوالحقيقة، 

عقلية يستقل بها العقل، ومعيار  عندهم المعرفـةالباطنة. و المنطقيةقوانين ال
المثاليين موضوعية وليست ذاتية أو  عند والقيمللمثال.  مطابقتهاصدقها 

 فهيأن مصدرها خارج عن اإلنسان،  أيوليست متغيرة  ثابتةشخصية، وهى 
هو  الذي ليالعقوهى جزء من الوجود  اإلنسان،موجودة وجودا مستقال عن 

 جوهر الفلسفة المثالية. 

بصفة عامة وكان لذلك  المثاليينانعكس هذا التصور على التربية لدى  وقد 
 : يليذلك فيما  توضيحلدى المثاليين. ويمكن  المدرسيآثاره فى المنهج 
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بركات  يفردية للتربية ، وأهداف اجتماعية )لطف أهداف)أ( يتحدث المثاليون عن 
فتسعى إلى االرتقاء بالمتعلم إلى عالم  الفرديةا األهداف  ( . فأم 9111: 

والجمال، حيث تتحقق له الحياة السامية  والخيرالمثل بما فيه من قيم الحق 
المثل. وتسعى األهداف الفردية  عالمالتى ال تتحقق من وجهة نظرهم إال فى 

  المعرفة بمختلف عنكذلك إلى إعطاء المتعلم فكرة عامة ونظرة كلية 
 غذاء ذلك العقل.  هيعقل ، والمعرفة  عندهمفاإلنسان  مجاالتها،

والمثل التى تصور  األفكاراألهداف االجتماعية، فإنها تعكس أهمية  وأما 
ُنسجت على منواله عناصر الوجود  الذي المثالي للعالم  الحقيقيلنا النموذج 
إلى جيل ما  هذه األفكار ونقلها من جيل استمرارتحرص على  فهيالمادي ، 

 فهي، ومن ثم هيكما  وستظل األزلدامت صالحة ألنها موجودة منذ 
األجيال  فىصالحة لتحقيق الحياة السامية في مجتمع اليوم كما حققتها 

 السابقة. 

 المنهجاالرتكاز فى محتوى  محور تمثل  المختلطة)ب( والمعرفة بألوانها 
العقلية فى المرتبة  دراساتالمن أفكار، فهم يجعلون  تتضمنهلما   المدرسي

كما يتصورونه   المنهجاألولى وما عداها فى مرتبة أدنى؛ إذ يتضمن محتوى 
ممثلة فيما خلَّفته  اإلنسانيالفكر  خالصة( 9171)صالح عبد العزيز : 

واألخالق  واآلداباألجيال السابقة من تراث فى مجاالت العلوم والفنون 
 العلوم، وغيرها من والبيولوجيلرياضيات، وغيرها. والعلوم وتشمل الفلك، وا

الطبيعية لما تصطبغ به من صبغة عقلية من شأنها تدريب العقل. 
الفلسفة والفن واألدب والعلوم االجتماعية والدين لما  وتشملواإلنسانيات 
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باإلنسان ، وتساعده على فهم الوجود  تسموتتضمنه من أفكار ومعان 
 .  ، فضال عن تهذيب الروحاإلنساني

نما يرجع ذلك إلى  بالتدريس)ج( ولم ُيعن المثاليون  العناية الالزمة له، وا 
هو العقل، أو الروح   الذيبالجوهر  البدايةاعتقادهم بأن اإلنسان مزود منذ 

كل الصالحيات التى تؤهله لالقتراب من عالم المثل، ثم انصرافهم  ولديه
ل اإلنسان لذلك، ولكن اهتمام إلى اختيار الجوانب المعرفية التى تؤه بالتالي

ينبغى أن  الذيالمثال  بوصفه المعلماألكبر كان منصبا على  المثاليين
ثم فإن المعلم لدى المثاليين ينبغى أن يكون تجسيدا للحقيقة  ومن، يحتذي

 الذيوأن يكون فنيا ممتازًا، وأن يكون ذلك الشخص  للتلميذ،)المثال( بالنسبة 
)ألنه المثال( وأن يكون متمكنا من فن الحياة، وأن يحترمه التالميذ لذاته 

بركات :  لطفيالمادة التى يدرسها ")  ويقدريسعى إلى جعل اإلنسان كامال، 
9111  ) 

 -وفقا لوجهة النظر المثالية  -ذلك أن دور المعلم فى التدريس وخالصة 
ا فى كونه قدوة ومثاال، وناقال للمعرفة، ومن ثم يجب أن يكون ملم مثلتي

وقادرا على توصيلها لتالميذه. أما دور التلميذ، فينحصر  العلمية،بمادته 
فمرتبط أساسا بوظيفة المعلم ناقل المعرفة.  التلقيفأما  والتقليد، التلقيفى 

 . يحتذيبكون المعلم قدوة ومثاال  فمرتبطوأما التقليد ، 

رفة واالحتفاظ والمع األفكار،)د( وينحصر التقويم فى الحكم على مدى اكتساب  
 المتعلمين .  إكسابهابها بوصفها قيمة فى ذاتها تسعى التربية المثالية إلى 
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 والمنهـــــج المدرسي  المادية( 9)

أن األشياء لها  قدماؤهم فيرى" ؛ماديا مطلقا تفسيراً  الوجـــود (9)الماديون يفسر
وجودها بأية  سيؤسلها، وأن إدراكنا األشياء ال  إدراكنامستقل عن  خارجيوجود 

فقد حاولوا  منهم،حال، ومن ثم فقد فسروا الموجودات كلها بالمادة. أما المحدثون 
سوى  ندركالربط بين األشياء وبين إدراكنا لها؛ فذهب بعضهم إلى أننا ال 

أساس معرفتنا، وأن المحسوس هو  هيالمحسوسات، وأن التجربة الفعلية  
 روحيأن القول بوجود جوهر  أهماى أدلة الحقيقة. ويستند الماديون فى ذلك إل

المشاَهدة التى ال تكشف لنا إال  والتجربة للعلممناَقَضة   فيهسابق على الجسم  
 ( 9171عن المادة وظواهرها " )أبوريان : 

لية" دالج الماديةفى أوضح صوره لدى أصحاب " الماديالفكر  ويتجسد   
 ماديإال نتاج لعضو  هووالعقل ما  الحقيقي،الوجود  هييرون أن المادة  الذين

للتطور  فريسةهو الدماغ، وأنه ال يوجد شئ ثابت فالعالم كله بكافة عناصره 
هناك من  فليس. وأن القديم يموت وينشأ الجديد دائما فى كل مكان  الجدلي

يبقى وحده دائما خالدا فى الحركة الكونية  والذيحواجز دائمة وال مبادئ خالدة، 
 ( .  9119: سكيبوشن)     تحوالتهاوقوانين  ، مادة هين حيث هو المادة م

                                                             

(
1
فى اإلنسان إال أنه نطلقه على كل الفالسفة )الطبيعيين( الذين ال يرون  عام: اسم  الماديون(

العقلية والتحليلية،  المناهج)العقليين( الذين يؤمنون بقيمة و  الطبيعة،جزء من 

التى تمتاز بها العلوم الطبيعية  العلياو)التجريبيين( الذين يعتقدون اعتقادا مطلقا فى السلطة 

ادية ، من كونهم أقل هذه المذاهب م الرغمو)أصحاب الوضعية الجديدة( أيضا؛ فهم على 

 بذات معنى.   ليستمناقشة حول أمور نفسية  أيفإنهم يرون أن 
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يستطيع  الالماديين ينبثق من المادة، ومن ثم فإن العقل البشرى  عند والعقـل
أن يختار بحرية ألن المادة ال تتصرف إال بصورة ميكانيكية، فهم ينكرون أي 

تى تسبب األفكار ال هيللعقل أو اإلرادة فى الدماغ؛ فالتغيرات المادية  تأثير
أن  يبدوبين العقل والجسد قائاًل  "  العالقة" يهكسلويصف " العكس،وليس 
 أيثانوية لعمل الجسم ال أكثر، وأنه ليس له  كنتيجةمتصل بآليات الجسم  الوعي

عمل الجسم مثلما يالزم صفير البخار  يالزمقدرة على تعديل عمل الجسم، فهو 
 (.  9111آليتها )أغروس، وستانسيو : حركة القاطرة دونما تأثير على 

 تتخذجزء من الطبيعة، والقوى المادية فيه  الماديللتصور  وفقا واإلنسـان
شكل غرائز وانفعاالت وفقا للنظرة المادية فى علم النفس، وهذه الغرائز 

 فال العقــلمصدر جميع األعمال التى يقوم بها اإلنسان. أما  هي واالنفعاالت
ومفتاح سر النفس البشرية يكمن فى  .للمادة ثانويمر ألنه نتاج زمام األ يملك

غريزة تدفع اإلنسان وتطغى على ما عداها ، ويختلف علماء  أقوىاكتشاف 
 منحول تلك الغريزة فمنهم من يزعم أنها الخوف   بينهمالنفس )الماديون( فيما 

من  ومنهم" توسمالمن يزعم أنها غريزة الجوع مثل " ومنهم، "  هويزالموت مثل "
 (. 9111") أغروس، وستانسيو:  فرويديرى أنها غريزة الجنس مثل " 

المصدر الوحيد للمعرفة،  هي والحواسالماديين معرفة حسية،  عند المعـرفةو 
 عند واألخالق القيـم. وأما الطبيعيإنما يقوم فى العلم  الحقيقيومنهج المعرفة 

المستقاة أساسا من الطبيعة، وهذا محكومة بمعرفة اإلنسان  فهيالماديين  
نظام لألخالق  وكل. " رسليكفى لقيام األخالق من وجهة نظر " وحدهاألساس 

 . من وجهة النظر المادية له معنىالنظرية ال 
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 ال" رسلالوحيد للمعرفة، فإنه وفق ما جاء به " المصدركان العلم هو  ولما
عقيدة  فهيود النفس، ومن ثم أو فى خل ،فى األلوهية لالعتقادتأييد  أييقدم 

يقوم على الخوف، ومن ثم فهو شر، بل إنه  عنده الدينسخيفة وغير معقولة، و
 ( . 9119عدو للطبيعة والذوق فى العالم الحديث )بوشنسكى:

شئ بلغة المادة التى ال يرون فى الوجود  وأي ،الماديون كل شئ يفسر وهكذا
ح تأثير هذا الفكر على المنهج الضوء على أهم مالم إلقاءسواها، ويمكن 

 :  يليفيما  المدرسي

ينمو نموا طبيعيا،  كيإلى تهيئة المجال للمتعلم  المادي)أ( تسعى أهداف المنهج 
المدرسة بيئة طبيعية يتدرب المتعلم فيها على  لوَجع  خير مرٍب،  هيفالطبيعة 

الظروف  جميع إمكانات المتعلم، وتهيئة استثمارحقوقه وواجباته، فضال عن 
إنسان طريقته الخاصة  فلكلبطريقته الخاصة   النموالطبيعية التى تمكنه من  

ذا جهلنا ذلك وأردنا أن نشكله فى  مشترك وأجبرناه  قالبفى العمل واإلحساس، وا 
". أوشكنا أن نثَبنط همته على كجديه فاضال"  أوكأخيه "  عامالعلى أن يكون "

مهمة التربية تنشئة البشر وفق  وليستالخاصة.  الدوام، ألننا ال نستند إلى قوته
بينه، وبين قدرته  يحولنموذج مشترك، بل مهمتها الكشف في كل إنسان عما 

 ( . 9171ضوء ما تسمح به إمكاناته )أوليفيه ربول :  فىتحقيق ذاته  على

مجهود بشرى ُيبذل فى إعداد  بأيال يؤمن الماديون  بالمحتوى)ب( وفيما يتصل 
على خبرة  ويركزونإال فى أضيق الحدود،  للمتعلم  وتنظيمهاليمية خبرة تع

 . المثاليينالمتعلم نفسه؛ فالتربية عندهم ليست إعدادا للحياة كما كانت عند 
ل الطفل ماال طاقة له به، ونبدأ بإتعاسه من أجل  لمستقبل  إعدادهويرون أننا ُنحمن
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 عبارة ويرددونستقبل مطلقا  يصل إليها فى الم الالتحقيق قد  بعيدةوسعادة  
من  الُمحقَّقنضحي فى تربيتنا الحالية بحاضر الطفل  نحن: "الشهيرة" روسو"

 ( 9175العزيز: عبدأجل مستقبل غير محقق " )صالح 

، الماديما ُيقدَّم للمتعلم للدراسة ضمن محتوى المنهج  أهمالطبيعية   والظواهر
، والرياضيات والجغرافيا الطبيعية؛ إذ يرون " بالغة لمواد مثل العلوم أهميةفهم يولون 

حقيقة وواقع ملموس ومحسوس يمكن دراسته والحكم عليه، وفى  الطبيعي العالم أن
يقود إلى إجابات دقيقة محددة لألسئلة التى تُثار " )مجاور والديب  فهوالوقت نفسه 

ى المرتبة الثانية (. وتأتى الدراسات األدبية والفنية واللغوية واالجتماعية ف9177: 
قيست بقيمة العلوم الطبيعية، لدى  إذالضآلة قيمتها  نظراالعلوم الطبيعية   بعد

 الماديين . 

المادية عملية توجيهية، فالطفل يتعلم من الطبيعة  النظر)ج( والتدريس من وجهة 
له داخل المدرسة، ومن ثم يتحدد دور المعلم  ُهيأتالمادية بما فيها، أو كما 

 ( 9175)صالح عبد العزيز:  يلي فيما  عندهم

 ذلك  هيبل إن تجربة المتعلم  للمعرفة،يعد نفسه مصدرا  أال
 المصدر 

 فى عمل المتعلم، وال يمنعه من  يتدخليكون حريصا فال  أن
 طريقة من طرق التعلم .  أياستخدام 

 شكل ، فهو شاهد محايد فقط.  بأييؤثر فى المتعلم  أال 
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 استهواءه أو اإليحاء إليه  ويتجنبيالحظ نمو الطفل  أن
 والحكمباألفكار أو المثل العليا أو نظريات األخالق 

األخالقي فتلك أمور موكول إلى الطفل بحثها بنفسه وبحث 
 . يتعلمهاكيف ، و متى يتعلمها

 ولكن يعلمه عن طريق الخبرة.  شفوية،يقدم للطفل دروسا  أال 

 ( البراجماتية والمنهج المدرسي3)

 أواخر فى" جيمس وليمعلى يد " المتحدة  الوالياتلبراجماتية فى ا ظهرت
يد  علىالقرن العشرين ، ثم اتخذت طابعا خاصا  لوأوائالقرن التاسع عشر 

 هذهاشتهر فى العالم كله بوصفه مفكرا تربويا. وتحمل  الذيديوى "  جون"
أصدق تمثيل، الفلسفة فى طابعها سمة الحياة األمريكية، وتمثل الروح األمريكية 

 شلر"  فردناندهذه الفلسفة إلى انجلترا على يد " انتقلتوقد 

 وعدمفكرة التغير الدائم   على الوجــود تصورهمالبراجماتيون فى  ويعتمد
ثبات أو  يوجدكل شئ يتغير وال  أنديوى"  جوناالستقرار والثبات، فكما يرى "

أداة  إالالفكر نفسه ما هو  سكون ال فى ميدان المادة وال فى ميدان العقل ، وأن
ال يبدأ فى التفكير إال حين يصطدم بصعوبات مادية  فاإلنسانمن أجل العمل؛ 

التغلب عليها، ومن ثم فإن األفكار ليس لها إال قيمة أدائية أو وسائلية  يجب
وقيمة  .هي إال أداة معلقة على الخبرة النشطة، تنتجها وتستخدمها فمافحسب؛ 

 ( . 9199كليا على مدى نجاحها " ) بوشنسكي :  مادااعتالفكرة تعتمد 
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االعتقاد فى كل ما  أي النفعيـة؛على مبدأ  تقوم  البراجماتيةذلك أن  وخالصة
لم يثبت  وما  الماديةيجلب المنفعة لإلنسان، ومن ثم فكل شئ خاضع للتجربة 

 له فى حياة اإلنسان .  قيمةنفعه بالتجريب فال 

يصنع ُمثله بنفسه ويبني الحقيقة لنفسه،  الذيهو  ماتيينالبراج عند اإلنســانو
ومن خالل التجريب والبحث تبرز المثل، والقيم،  ويبحث،يجرب  الذيألنه هو 

 . حياتهوالحقائق التى تنفعه فى 

يعتمد عليه اإلنسان فى مواجهة الحياة،  الذيهو  البراجماتيين عند العقــلو
قيته بالتجريب. والطريقة التى يتبعها العقل طريق تن عنوتغيير الواقع المألوف 

خطوات  وفىتسير على نمط معين   فهي لديهم؛فى ذلك ذات أهمية خاصة 
تتمثل فى: الشعور بالمشكلة، وتحديد مواطن الصعوبة فيها، ثم البحث  مسلسلة

الممكنة، ثم وضع الفروض النظرية للحل، ثم اختبار هذه  الحلعن منابع 
يساعد على التكيف  الذيأداة إلى الحقيقة وهو  يرونه،ما ك الفروض. والعقل،

 ( . 9115المعقول فى بيئة قلقة متغيرة )حسين قورة: 

عملية نفعية، وصدق الفكرة معناه التحقق من  البراجماتيين عند المعرفــةو
أو مثل ثابتة  ،متغيرة  فال توجد قيم عندهم القيــمو.   التجربةمنفعتها عن طريق 

ومثله بنفسه فى  وقيمهى حالة تغير وتطور، وكل إنسان يبني عالمه فكل شئ ف
انعكس هذا الفكر البراجماتى على المنهج المدرس  وقدضوء معيار المنفعة.   

 فى المالمح التالية: 

وضع أهداف ثابتة محددة للمنهج فعناية  بأهميةيؤمن البراجماتيون  ال (9)
نايتهم باألهداف ويرجع ذلك إلى ع منالبراجماتيين بالمتعلم والطريقة أكبر 
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والتحقق من المنفعة فى الظروف  للتجريب،شئ عندهم يخضع   كلأن " 
وأن المستقبل مغيب ال يمكن التكهن به، ومن ثم فإن التحكم  ة،يالمستقبل

ة كنفعها لألجيال يفيها أنها تنفع األجيال المستقبل يفترضبوضع أهداف 
ال دليل عليه ) حسين قورة :  ءلشيريرا وتق العبثُيعد ضربا من  - الحاضرة
9115  ) 

هذه ضرورة تغيير أهداف المنهج بصفة  ةالبراجماتيوجهة النظر  وتقتضي
ثم تصبح  ومن  ،التجربة نفعه تثبتدائمة، وتضمينها كل ما ُيستجد مما 

فى  -شانها شأن كل عناصر الوجود عند البراجماتيين - المنهجأهداف 
فى صورة خطوات  ىالبراجماتأهداف المنهج  تصاغ حالة تغيير دائم. وقد

الدراسية بحيث تكون  المشروعاتتحدد العمل فى مرحلة ما، أو فى أحد 
 يؤديه المتعلم .  الذيهناك موجهات للعمل 

بكل مجاالت المعرفة والعلوم الطبيعية  البراجماتىمحتوى المنهج  وُيعَنى (9)
نما تُ غاية ف ليستواإلنسانيات، ولكن هذه المعرفة  م بما يترتب قدَّ ى ذاتها وا 
النشاط والجوانب  بأوجهكذلك  البراجماتيون عليها من منفعة للمتعلم. وُيعنى

. وال والتجريبي العقليالعملية التى تشجع المتعلم على معرفة نتائج نشاطه 
 ولغة،للمواد إلى علوم، ورياضيات،  التقليدييؤمن البراجماتيون بالتقسيم 

البراجماتيين ال يرون فرقا كبيرا بين مادة وأخرى، ألنها  إن بلوغيرها " 
قصد به حل مشكالت البيئة التى ال يُ  إنسانيتمثل جوانب نشاط  جميعا

فى  هيتكون المعرفة وحدة نشاط فى المتعلم كما  أنتنقسم، ومن ثم يجب 
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حيوية يسعى الطفل إلى حلها،  مشكالتالطبيعة، وأن تكون دراستها بحل 
 ( 9175ها من وجهة نظر علمية )صالح عبد العزيز :وينظر إلي

التدريس عند البراجماتيين أنه يعتمد على التفاعل الحر  خصائص)ج( ومن أهم  
يجابيةبين المتعلم وبيئته  المعلم أال  علىأن  البراجماتيونالمتعلم، ويرى   وا 

بعة مقصورا على تقبل آرائه ومتا نشاطهيسلب المتعلم فاعليته، وأال يجعل  
ليصل إلى حقائق ، وأن يواجه  والبحثأفكاره بل ينبغى أن يشركه فى التفكير 
الطرق السليمة لحلها، ثم يتركه  تحديدالتلميذ بمشاكل الحياة، ويساعده فى 

فإن المعلم القدير هو  وأخيرايتفاعل معها، ويتذوق حالوة الوصول إلى حلها، 
المتعلم، وال يتخذ  نشاطإال فى  ال يعتمد فى تدريسه على الكتب وال يثق الذي

 ( 9115:  قورةالتلقين طريقة للتدريس)حسين 

 ( الوجودية والمنهج المدرسي4)

هو ما  اإلنسان  أنيتمثل فى"  أساسيمبدأ  منعامة   بصفةالوجودية  تنطلق
وجوده، واإلنسان يقاس بأفعاله، فوجود كل إنسان  تحددالتى  هييفعله، وأفعاله 

َمن  يفترضون ماهية  أي بالماهية؛وذلك ضد مذهب القائلين  بحسب ما يفلعه.
عليه وفقا لها" . )عبد العزيز  وُيحَكمسابقة على وجود اإلنسان تنشأ عنها أفعاله، 

 (.911:  بدوي

أن  أيسابق على الماهية  الوجودأن  فى الوجـــودنظرتهم إلى  وتتلخص 
ثم تتحدد ماهيته.  أوال يوجد فالكائنما يحققه بالفعل،  هيماهية الكائن 

فى أنه يتصل  تقوم" هيدجرموجود، فخاصية اإلنسان كما يرى " كائن اإلنســانو
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َيعني بذاته تحديدا لوجود  الوجودبحثه عن الوجود بوجوده هو ذاته، وأن فهم 
 (.  9119:بوشنسكىاإلنسان ) 

 كيريكمن وجوده فى حريته كما يرى " الذيهو الكائن الوحيد  واإلنسان 
وهو ليس حرا  أساس الوجود بالنسبة لإلنسان. هيأن الحرية  أي ؛ كجارد"
ن كان مصدر مسئوليته  بل" ،" ياسبرزكما يرى " فحسب هو مسئول أيضا وا 
أو كان من غير الممكن إزاحة النقاب عن أصل المسئولية البشرية،  مجهوال،

أن  كما"  عالموضو ال يندرج تحت نطاق "  اإلنسانيالوجود  أنوما ذلك إال 
ظواهر موضوعية ) زكريا  إلىإمكانات الذات البشرية ال يمكن أن تستحيل 

 ( . 9111إبراهيم: 

حقيقتان متعانقتان ال انفصام بينهما، والبد للواحدة منهما أن  والوجود العقـلو
بدون الوجود حقيقة فارغة ال  والعقل  ،"ياسبرزاألخرى كما يرى " باختفاء تختفي

والوجود بدون العقل مجرد دافع  .خاويةهاية إال إلى نزعة عقلية تُفضي فى الن
 (.  9111أهوج أعمى، أو مجرد سعي عابث غير معقول. ) زكريا إبراهيم : 

الوجوديين ذاتية إنسانية، تنشأ فى عقل الفرد وشعوره نتيجة  عند المعرفــةو
قدر انشغالهم ال ينشغلون كثيرا بطبيعة هذه المعرفة  وهملخبراته وما يفعله، 

عن معرفته. ويرفض الوجوديون المعايير  ومسئوليتهبالتأكيد على دور الفرد 
مصدرها ألنها تحاصر الذاتية األخالقية  كانأيا  المطلقة الخلقية والقيم

ارها أو رفضها. يحرا فى اخت الفردالتلقائية، ومع وجود هذه المعايير يظل 
)سهام  اإلرادي الذاتيار االختي هيوأسمى القيم بالنسبة لإلنسان 
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فى المالمح  المدرسيانعكس هذا الفكر على المنهج  وقد(.    9111:يقاالعر 
 اآلتية: 

والتربية الوجودية بصفة عامة إلى تحقيق األهداف  الوجودي المنهج) أ( يسعى 
 (. 9111:  العراقيالتالية )سهام 

 مكاناته.  معرفةقدرة الفرد على  تنمية  نفسه، وقواه، وا 

 وتعريفه على ذاته.  عزلته،اإلنسان من  تحرير 

 التى تحول بينه، وبين رؤية موقفه  المغالطاتعقل اإلنسان من  تحرير
 والتعرف على إمكاناته. 

 شئ ما ألنفسهم.  لتحقيقالمساعدة لألفراد  تقديم 

 الذاتية، ومراعاة حريات اآلخرين .  حريتهالفرد على تحقيق  مساعدة 

 فى العالم  المتفردةفى ذات المتعلم بوصفها الذات  يالوجود الوعي إيقاظ
 الحاضر . 

المنهج على أنها  محتوى)ب( وينظر الوجوديون إلى المواد الدراسية المقدمة ضمن 
ذاتية المتعلم.  لتحقيقمصادر المعرفة بالنسبة للمتعلم، وأنها ليست إال أدوات 

عندما يجعلها  الدراسيةة ُيعطي المعنى للماد الذيوالمتعلم من وجهة نظرهم هو 
حيزا رئيسيا  واإلنسانياتتتحد مع وجوده ويفسرها وفقا الختياراته. وتشغل اآلداب 

الظروف  لتصويرفى المنهج الوجودي؛ إذا يرون أن دراسة األدب وسيلة ممتازة 
يجاد المعنى  ُيعد  والتاريخفى عالم يبدو معاديا لإلنسان.  الشخصياإلنسانية، وا 
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 مشكالتهم، الماضيى امتحان الوسائل التى واجه بها البشر فى أداة قوية ف
 ( 9111العرقي :  سهامالمتتابعة لإلنسان. ) الهتماماتوكيف واجهوا ا

ضرورة التنوع واالختالف فى طرق التدريس ويرفضون  الوجوديون)ج( ويرى 
إلى ذوبان الذات فى اآلخرين. ويرون أن طرق  يؤدى الذي الجماعيالتدريس 

 الفردتؤدى إلى إغفال العالقة بين  أال  يجبدريس التى يختارها المعلم الت
واآلخر، وأن تكون هذه العالقة واضحة حتى بين المعلم والمتعلم. ويرى 

أن التعلم من خالل اللعب ذو قيمة تربوية كبيرة؛ إذ يعتقدون أن  الوجوديون
ظرهم الخاصة . وللوجوديين وجهة نالشخصيتندرج تحت التحرر  اللعبوظيفة 

فهم يفضلون تدريس الديانات العالمية وخصوصا  واألخالق؛في تدريس الدين 
تنمو اتجاهاتهم  كيبمنح الطالب الفرصة  ويطالبون ،الدراسة المقارنة لألديان

أو قيود، فهم يرون أن المتعلم يصل إلى  التزاماتالدينية فى جو من الحرية دون 
يصل بها إلى معتقداته فى مجال الدراسات  لتىامعتقداته الدينية بنفس الطريقة 

 (  .  Knelier: 1958)          الجمالية والقيمية 

 بالفلسفات المختلفة التى ظهرت  المدرسيتأثر المنهج  مدىنالحظ  وهكذا
مر العصور، ونالحظ كذلك أن هذه الفلسفات  على اإلنسانيفى تاريخ الفكر 

لدى المثاليين إلى اإليمان  بالعقالنيةطلق جميعها متصارعة؛ فمن اإليمان الم
، إلى تقديس الذات اإلنسانية  البراجماتيينلدى  عمليالمطلق بكل ما هو نفعي 

وتتحدد له وفق كل فلسفة  المدرسي المنهجلدى الوجوديين، وبين هذا وذاك يتلون 
 مالمح . 
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ذا يبة التناقض واالصطراع بين هذه الفلسفات كونها غر  هذاأضيف إلى  وا 
فإن العقل والمنطق يحكمان   ؛ومعتقداتنا وثقافتناالمنشأ والجذور عن مجتمعنا 

فهذه األفكار مهما علت ال تعدو كونها فكرا  ؛، وعدم االنخداع ببريقها بنبذها
 طاقاته. و تمخض عنه عقل بشري له حدوده،  بشريا

يحكم  يالذ والفكري العقائديهو اإلطار  اإلسالميفضال عن أن الدين  هذا 
فيه من نقص  وليسممارساتنا على اختالف أنواعها، ويوجه مسار حياتنا، 

من  يمنعوليس فيه كذلك ما  يضطرنا إلى تعويضه من نتائج التأمالت الفلسفية، 
جهد بشرى ما دامت نتائجه ال تتعارض مع ما جاء به هذا الدين  أياإلفادة من 

ونلهث وراء هذا ، ع هذا الدين جانباوتعاليم، أما أن ند ، من أسس ومبادئ القويم
 فهذا ما ال يستقيم وطبيعة إيماننا به. ؛ ذاك أوالفكر 

المطلق بأن هذا الدين الحنيف هو األساس المتين   اإليمانمن  وانطالقا
استرذاال،  أوينبغى أال يجاوزه العقل تهاونا، أو استثقاال،  الذيالشامل  واإلطار

 الرئيسيةتحديد المالمح  -يليفيما  -نحاول  ؛ هأو ظنا أن فى غيره ما ليس في
 المنهجالتى تحدد اإلطار العام للفلسفة اإلسالمية، وما ينبغى أن يكون عليه 

 فى ضوئها.  المدرسي

 ( الفلسفة اإلسالمية والمنهج 5)

الفلسفات السابقة من فكرة فلسفية تقوم عليها فالماهية  منكل فلسفة  تنطلق
والنفعية ُمنطَلق  ،وال وجود إال للمادة لدى الماديين ثاليين،المتسبق الوجود لدى 

 تنطلق من أن الوجود يسبق الماهية.  والوجوديةالبراجماتيين، 
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. التوحيــدتنطلق منه الفلسفة اإلسالمية هو  الذي العقائدي الفلسفي والمنطلق
به، والخضوع  لما أمر اهلل واالنقياداإلقرار هلل تعالى بالوحدانية،  التوحيدوأساس 

َأَنا اللَُّه اَل  ِإنَِّنيفهو القائل:  وقدرهعنه، وقبول إرادته، والتسليم بقضائه   نهىلما 
اَلَة    ِإَلهَ  ِني َوَأِقم  الصَّ ُبد  اللَُّه  ُهوَ   القائل وهو.  طه  (91)ِلِذك ِريِإالَّ َأَنا َفاع 

َماُن ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم ال َغي ِب  اَل الَِّذي  ِحيمُ َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّح  (ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل 99)الرَّ
ِمُن ال ُمَهي ِمُن ال َعِزيُز ال َجبَّاُر ال ُمَتَكبنُر  السَّاَلمُ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ال َمِلُك ال ُقدُّوُس   ُسب َحانَ ال ُمؤ 

رُ اِرُئ (ُهَو اللَُّه ال َخاِلُق ال بَ 91اللَِّه َعمَّا ُيش ِرُكوَن) َنى ُيَسبنُح  ال ُمَصون َماُء ال ُحس  َس  َلُه األ 
َر ضِ َلُه َما ِفي السََّماَواِت    الحشر  (91َوُهَو ال َعِزيُز ال َحِكيُم   ) َواأل 

األمر كله هلل، فى الخلق، والمعاد، والمبدأ والمصير،  إرجاعالتوحيد  وجوهر
َم   ُقل   : مصداقا لقوله تعالى القائل:  وهو 951عمران: آل  ِللَّهِ  ُكلَّهُ َر ِإنَّ األ 

  ُِر  ال َغي بِ َمَفاِتُح  َوِعن َده َلُم َما ِفي ال َبرن َوال َبح  َلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيع  ُقُط ِمن   َوَمااَل َيع  َتس 
َلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت  َر ضِ َوَرَقٍة ِإالَّ َيع  اِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب َواَل َرط ٍب َواَل يَ  األ 

َيَشاَء اللَُّه َربُّ  َأن  َتَشاُءوَن ِإالَّ  َوَما : القائل. وهو  األنعام  (51ُمِبيٍن)
التصور  يأتي العقائديالمنطلق  هذا. وفى إطار التكوير  (91ال َعاَلِميَن)
 فيه ومن فيه من خلق اهلل بمافالكون كله  ،الوجــودلكل شئ فى  اإلسالمي

أوجد كل شئ، فالشمس، والقمر، واألرض، والسماء،  الذيتعالى، فهو الخالق  
  نفسهوالمطر، والنبات، والحيوان، والجماد، واإلنسان   والماء،والبحار والسحاب، 

ِض  َلُكم  الَِّذي َخَلَق  ُهوَ تعالى. قال تعالى:  اهللأولئك مما خلق  كل َر  َما ِفي األ 
َتَوى ٍء َعِليٌم) َسب عَ ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ  َجِميًعا ُثمَّ اس    (91َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلن َشي 
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 البقرة  ،  القائلوهو :  ٍء َوُهَو ال َواِحُد ال َقهَّاُر) ُقل   (91اللَُّه َخاِلُق ُكلن َشي 
  الرعد

 السََّماءِ  ِمن   َأنَزلَ  الَِّذي ُهوَ ، قال تعالى: اإلنســان لخدمةشئ مسخر  وكل
ر عَ  ِبهِ  َلُكم   ُين ِبتُ (.9)ُتِسيُمونَ  ِفيهِ  َشَجرٌ  َوِمن هُ  َشَرابٌ  ِمن هُ  َلُكم   َماءً  ي ُتونَ  الزَّ  َوالزَّ

َنابَ  َوالنَِّخيلَ  َع  مٍ  آَلَيةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  الثََّمَراِت  ُكلن  َوِمن   َواأل  َر (99)َيَتَفكَُّرونَ  ِلَقو   َوَسخَّ
َس  َوالنََّهارَ  اللَّي لَ  َلُكم   َراتٌ  َوالنُُّجومُ  َوال َقَمرَ  َوالشَّم  ِرهِ  ُمَسخَّ مٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ِبَأم   ِلَقو 

َر ضِ  ِفي َلُكم   َذَرَأ َوَما(99)َيع ِقُلونَ  َتِلًفا األ  مٍ  آَلَيةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َأل َواُنهُ  ُمخ   ِلَقو 
رَ  الَِّذي َوُهوَ ( 91)َيذَّكَُّرونَ  رَ  َسخَّ ًما ِمن هُ  ِلتَأ ُكُلوا ال َبح  ِرُجوا َطِريًّا َلح  َتخ   ِحل َيةً  ِمن هُ  َوَتس 
ِلهِ  ِمن   َوِلتَب َتُغوا ِفيهِ  َمَواِخرَ  ال ُفل كَ  َوَتَرى َتل َبُسوَنَها ُكُرونَ  َوَلَعلَُّكم   َفض   ِفي َوَأل َقى(91)َتش 
َر ضِ  مِ  َوَعاَلَماتٍ (95)َته َتُدونَ  لََّعلَُّكم   ُسُباًل وَ  َوَأن َهاًرا ِبُكم   َتِميدَ  َأن   َرَواِسيَ  األ   َوِبالنَّج 

    النحل   (91)َيه َتُدونَ  ُهم  

آَياِتِه َأن  َخَلَقُكم  ِمن  ُتَراٍب ثُمَّ ِإَذا َأن ُتم  َبَشٌر  َوِمن  مما خلق اهلل  خلق اإلنسـانو
 فترةنيا ما هو إال اإلنسان فى الحياة الد ووجود.   الروم (.9)تَنَتِشُرونَ 

 شهداختبار تختبر فيها إرادة اإلنسان، وأمانته، ووفاؤه بما عاهد اهلل عليه، وما 
ذ  إلى هذه الحياة الدنيا   يأتيعلى نفسه به وهو فى عالم الذر قبل أن  َأَخَذ  َواِ 

يََّتُهم   َهَدُهم  َربَُّك ِمن  َبِني آَدَم ِمن  ُظُهوِرِهم  ُذرن ُت ِبَربنُكم  َقاُلوا َبَلى َعَلى َأن َوَأش  ُفِسِهم  َأَلس 
َنا  َم ال ِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعن  َهَذا َغاِفِليَن  ) َأن  َشِهد   َأش َركَ (َأو  َتُقوُلوا ِإنََّما 979َتُقوُلوا َيو 

  (971ب ِطُلوَن)ِبَما َفَعَل ال مُ  َأَفُته ِلُكَناآَباُؤَنا ِمن  َقب ُل َوُكنَّا ُذرنيًَّة ِمن  َبع ِدِهم  
  األعراف
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له حياة طيبة،  يهيئ بمامنهج الحياة فى هذه الدنيا   إلنسانلوضع اهلل  وقد
كتاب اهلل  فى  وردمما  والنواهيويقيه الشقاء فيها من خالل جملة من األوامر 

على اجتياز فترة االختبار فى الحياة.  -إن التزم بها-يعينه  بما وسنة رسوله 
التى أعدها اهلل لإلنسان وهى اآلخرة ، يقول  الخلودحياة  هيحقيقة والحياة ال
ِخَرَة  َهِذهِ  َوَما تعالى :  اَر اآل  نَّ الدَّ ال َحَيَواُن َلو   َلِهيَ ال َحَياُة الدُّن َيا ِإالَّ َله ٌو َوَلِعٌب َواِ 

  العنكبوت  (11)      َكاُنوا َيع َلُمونَ 

فى وجوده فهو عضو فى  اإلنسان، واستقاللية الرغم من هذا التفرد وعلى    
يعيش  الذي المجتمعمجتمع محكوم بقوانين سماوية تحدد عالقاته بسائر أفراد 

ِلُحوا َبي َن َأَخَوي ُكم   ِإنََّمافيه يقول تعالى:  َوٌة َفَأص  ِمُنوَن ِإخ  اللََّه َلَعلَُّكم   َواتَُّقواال ُمؤ 
َحُموَن) المؤمنين فى تراحمهم  ترى  اهللقول رسول وي ، الحجرات (.9ُتر 

له سائر جسده بالسهر  تداعىوتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا  
 .  البخاري  والحمى

سر أودعه اهلل فى كيان اإلنسان وهو مناط  وهو بالعقــل اإلنسانميز اهلل  وقد
بين الخير والشر، والهدى ومبعث األفكار، ومناط التمييز  العبادات،التكليف فى 

الكريم من الشواهد الكثير مما يدل على عمل العقل من  القرآنوالضالل. وفي 
 والتعقل .  والتفكر،التذكر، والتدبر، 

سبيل المسلم لفهم أمور دينه ودنياه، وليس هناك  هياإلسالم  فى المعرفـةو
إلنسان من المناهج العلمية التى يمكن أن يصل ا كلما يمنع من استخدام 

وال فرق فى ذلك بين منهج للمعرفة  وآخرته،خاللها إلى معرفة تفيده فى دنياه 
 االستنباطيالمنهج  -المثال  سبيلعلى  -وآخر ، وقد استخدم القرآن الكريم 
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على  اعتمادا  المنطقييتوصل إلى إدراك الحقيقة عن طريق االستنتاج  الذي
سواء  ،وال نشاهدها بهاقائق التى نؤمن وآثار تثبت كثيرا من الح ،دالةقرائن  

كذلك فى  التاريخيأكانت فى عالم الغيب أم فى عالم الشهادة . واستخدم المنهج 
 اإلسالممعرض الحديث عن قصص األنبياء وتاريخ األمم السابقة. ولم ينه 

لفهم أمور دينهم ودنياهم ما داموا لم  منهجأو  طريقة  أيالمسلمين عن اتباع 
 هنا أو عرافا أو ساحرا. يأتوا كا

 الوصفيدة لتحصيل المعرفة: مَ العلمية المعتَ  المناهجثم فإن كل  ومن
خالف حولها فى اكتشاف ما ييسر لإلنسان  المناهج  هي والتجريبي، والتاريخي

. كل أولئك فضال عن مصدر وآخرتهويعينه على فهم أمور دنياه  ،سبل حياته
فيما أورده  الوحي وهو ،إلسالمية دون غيرهارابع للمعرفة تمتاز به الفلسفة ا

معرفة تتمتع  فهي؛ القرآن الكريم ، وما ثبت صحته من أحاديث رسول اهلل 
 بأكبر قدر من اليقينية والصدق والموضوعية . 

ظروف، وهو  أليأصل ثابت ونبع ال يتغير تبعًا  فلها اإلسالمية، القيــم أما
حقيقة القيم اإلسالمية. أما سلوك  هيوتلك  يفة،الشر القرآن الكريم والسنة النبوية 

وهنا يتحقق النموذج  ،األصل الثابت وهذاالناس وممارساتهم فإما أن تتفق 
ما أن تخالفه وهنا تصبح  األخالقي الممارسات مظاهر َمَرضية  هذهالمنشود، وا 

ن خضعت لها األغلبية من الناس، وال تبرير لها  وجهة النظر  منشاذة وا 
 تحتية ما دامت تتعارض مع ذلك األصل الثابت، بل وال يمكن إقرارها اإلسالم

شهد الشرع برده فال سبيل إلى قبوله؛ إذ  ماستار المنفعة أو المصلحة ألن " 
نماالحكم لنفسها   تقتضيال  المناسبة ، بل إذا العقليمذهب أهل التحسين  ذلك وا 
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فحينئذ نقبله فإن  حكام،األ  اقتضاءظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره فى 
عندنا ما فهم رعايته فى حق الخلق من جلب المصالح ودرء  بالمصلحةالمراد 

العقل بدركه على حال ، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار  يستقلالمفاسد على وجه ال 
مردودا باتفاق المسلمين " )أبو اسحق  كانذلك المعنى بل يردُّه؛ 

 (. 9111:الشاطب

 نأ المدرسيالعام للفلسفة اإلسالمية، يمكن للمنهج  تصورالضوء هذا  وفى
 يراعى األمور التالية: 

التوحيد لدى الناشئة على اختالف  عقيدة)أ( أن تسعى األهداف إلى ترسيخ 
طالق  اإلنسانيأعمارهم، واالرتقاء بالعقل  لطاقاته فى التفكر والتدبر،  العنانوا 

غاية مطلوبة وهى الحياة اآلخرة شخصية المتعلم بين  فىوتحقيق التوازن  
الحياة الدنيا. ومساعدة الناشئة على تحقيق الهدف األسمى  وهىووسيلة مرغوبة 

ال ِجنَّ  َخَلق تُ  َوَما حدده قوله تعالى:  والذي الدنيا،من وجودهم فى الحياة 
نَس ِإالَّ ِلَيع ُبُدوِني) وى اإلسالمي الق المجتمع. وبناء الذاريات  (51َواإلِ 

فى الناشئة،  اإلسالميةالمتحضر القائم على الحق والعدل والمساواة. وغرس القيم 
 وتحفيزهم على تمثلها فى سلوكهم . 

المستقاة من العلوم الطبيعية  المعرفة)ب( أن يتضمن محتوى المنهج كل ألوان 
ى على أنها غاية، بل تُقدم عل تقدمواإلنسانية بمختلف مجاالتها، ولكن ينبغى أال 

عقيدة التوحيد في  وغرسأنها وسائل لغاية أسمى هي ترسيخ اإليمان باهلل 
إذا اختيرت محتويات المناهج فى ضوء األصل الثابت  ذلكالناشئة. ويمكن  
بالقرآن الكريم والسنة النبوية ؛ بمعنى أن يقدم  استرشاداللعقيدة اإلسالمية 
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فاد منه من مجاالت هذه العام ما يمكن أن يست التعليمللمتعلمين فى مراحل 
معنى التوحيد، أو إيضاح بعض معاني  وتأكيدالعلوم فى فهم حقيقة الوجود، 

، أو تأكيد حرية اإلنسان إسالميسلوك  أوالقرآن والسنة، أو تأكيد قيمة إسالمية، 
بما ينفع الناس، أو توضيح الهدف  الكونوقدراته على اإلبداع والتجديد، وعمارة  

 لدنيا. ا الحياةمن هذه 

قة، وتأكيدها، وتأكيد حرية بالسا الجوانب)ج( أن يركز التدريس على تنمية 
تاحة الفرص  وقدراته لالنطالق واإلبداع،  لطاقاتهاإلنسان، واحترام آدميته، وا 

خالل التنوع فى طرق  منوتدعيم إيمانه باهلل وباليوم اآلخر. ويمكن ذلك 
يعمل فى هذه  أجلهالغاية التى من التدريس وأساليبه، وربط المتعلم دائما با

نَس ِإالَّ ِلَيع ُبُدوِن    ) َوَماالحياة الدنيا    الذاريات  (51َخَلق ُت ال ِجنَّ َواإلِ 
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 الثالث الفصل

 للمنهج االجتماعية األسس

المجتمع  لقيم انعكاسناحية  من فهيا؛ عملية اجتماعية فى مضمونه التربية
وسيلة  فهيأخرى  ناحيةوُمثله وعاداته وتقاليده وأنماط سلوك أفراده ، ومن 

التكيف  علىالمجتمع إلعداد أبنائه إعدادا شامال متكامال يضمن لهم القدرة 
والتفاعل مع أساليب الحياة وطرق العيش فى المجتمع، وهى كذلك وسيلة 

اضر طيب ، ومستقبل أفضل ألفراده. وليس من شك فى أن لتحقيق ح المجتمع
التربية لتحقيق أهدافها من خالل المدرسة بوصفها مؤسسة  وسيلةالمنهج هو 

 اجتماعية فى طابعها. 

 -تحقيق أهدافهما فىفضال عن كونه وسيلة المجتمع والتربية  - والمنهج 
المستقبل  ومجتمعاته هو السبيل إلى إعداد األفراد للمجتمع المعاصر بكل مقوم

سوية  بصورةبكل آماله وتطلعاته، وهو البيئة التى ُيصنع األفراد فى إطارها 
بحيث تتكامل شخصايتهم ويتحقق لهم النمو السليم فى كل النواحى؛ والمنهج 

عن ذلك يمثل اتجاهات المجتمع وهيئاته الصناعية والتجارية والزراعية  فضال
، ويعبر عن اتجاهات المجتمع وميوله وآماله وأحالمه  والفكرية والثقافيةوالعلمية 

 ( . 9177)مجاور، والديب :  وتراثهوقيمه ومثله 

المثل والمعارف والقيم  يعكسالمنهج أحد إفرازات التراث الثقافى؛ إذ  وُيعد  
األفراد عليها.  ينشأوالمهارات التى يعتقد المجتمع فى قيمتها، وضرورة أن 

 الحاضرمنهج يحافظ على التراث عمال على التقاء وبعبارة أخرى ؛ فال
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هذا التراث حتى يساير المتطلبات  لتغيير أساسىبالماضى، ثم هو بعُد عامل  
 (. 9115طعيمة :  رشديالمتجددة، والطموحات الالنهائية. )

وتثقيفهم؛ لينمو  وتدريبهم،ذلك توجيه المتعلمين وتعليمهم  إلى  المنهج ووسيلة
وُمُثل عليا مرغوب  وتقاليده المجتمع من قدرات ومهارات واتجاهات لديهم ما يقدر 

ما  هيالعليا المرغوبة  والمثلفيها، وتلك القدرات والمهارات واالتجاهات والتقاليد 
أهم  -المختلفة  بأبعادها -ُيعبَّر به عن ثقافة المجتمع. وتعد ثقافة المجتمع 

 تربية فيه . ال وأهدافالعوامل المحددة لفلسفة المجتمع  

فى أصولها وتطورها، واإلنسان هو صانع الثقافة وخالصة  اجتماعية والثقافة
موروث يتحكم فى تشكيل  ثقافيمجتمع تراث  فلكلإفرازها فى آن معا، 

وأخالقهم وآمالهم ومخاوفهم، وفى  وتقاليدهمجماعاته، وتكوين عادات أبنائه 
بتلك األفكار والمعلومات  مزودالوقت نفسه فإن الوليد البشرى يولد غير 

طه الكبار يوالتقاليد واألخالق واآلمال المخاوف وغيرها؛ فيح والعاداتوالمهارات 
التى من شأنها إعداد هذا الوليد فى إطار تلك  المساعيويسعون كل  برعايتهم،
 لينمو من خاللها وينتفع بها.  ؛الثقافة 

والثقافة المجتمع  

التى تحدد فلسفته وأهداف التربية فيه. وُتعرَّف  هي المجتمع: إن ثقافة قلنا
النسيج الكلى من األفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد  ذلكالثقافة بأنها " 

التفكير والعمل، وأنماط السلوك وكل ما ُيبنى عليها  وأساليبواالتجاهات والقيم، 
 عضو فى ظله كل ينشأفى حياة الناس مما  ووسائلمن تجديدات وابتكارات 

من الجماعة، ومما ينحدر إلينا من الماضي فنأخذ به كما هو أو نطوره فى 
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بإيجاز ذلك الجزء من البيئة الذي صنعه  فهيوخبراتنا،  حياتناضوء ظروف 
وتجاربه. والثقافة بهذا المعنى تشمل جميع ما  بخبرتهاإلنسان بنفسه وهذَّبه 

ل لكسب العيش، واأللعاب التى أساليب العم ذلكورثناه من خبرة أسالفنا بما فى 
يسيرون  الذي االجتماعيوالنظام  وآدابهميمارسها الناس وعلومهم وفنونهم 

طه،  فوزيوغير ذلك " )  وسائلعليه، وجميع ما يستخدمونه فى حياتهم من 
 ( . 9111ورجب الكلزة : 

الثقافية التى تطورت تحت ضغط الضرورة االجتماعية  العواملأهم  واللغة
يوجه حياة المجتمع  ثقافيوالتفاعل فى كل نمط  التواصلب الحاجة إلى لتواك

الخبرات  مناإلفادة  منتمكن اإلنسان   فاللغةفى مرحلة من مراحل حياته؛ " 
 تقدماإلنسانية وسر هذه الثروة الهائلة من المعرفة فيفيد بها غيره، وهي التى 

ات( التى تمثل أداة نقل لإلنسان مجموعة من الرموز )الكلمات والجمل والعبار 
 هي، وتساعد اإلنسان على التواصل والتفاعل مع غيره، واللغة والمعاني األفكار
وناقلته إلى الحاضر والمستقبل،  الماضي، وهي ُمخلندة  االجتماعي التوجيهأداة 
 ( 9177والديب :  ،قوة اإلرادة اإلنسانية وانفعاالتها" )مجاور  تكمنوفيها 

للمجتمع من جيل إلى جيل من خالل التطور  الثقافية الخصائص وتنتقل
 هذا ويزداد ستمرارهمن أجل حياته وا الثقافةيعتمد على  فاإلنسان؛ االجتماعي

االعتماد بتعقد الحياة ومظاهرها وازدياد الروافد الثقافية وتنوعها وتشعب 
 يوجد تحدثنا عنه فيما تقدم تشير إلى أنه ال الذي. والثقافة بالمعنى مصادرها
التى تربط بين أفراد المجتمع، وتحقق التجانس ينهم  فهيثقافة،  بدونمجتمع 

 .  غيرهموتميزهم عن 
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 )أ( عناصر الثقافة وخصائصها 

عناصر الثقافة يمكن  أن"  Ralph linton  لينتون رالف"  يقرر     
يم العموميات، والخصوصيات، والبدائل . وثمة تقس هيإلى ثالثة أقسام  تقسيمها

 : Smithللثقافة. ) الخارجي، والغالف الثقافىإلى اللب   ناصرعالآخر لهذه 

1967   . ) 

الثقافية التى تأخذ  العناصر العمومياتتمثل  للثقافة األول التقسيم وفى
وأنماط السلوك  والملبس، والزيصفة العمومية بين أفراد المجتمع مثل: اللغة، 

 .  التى تحكم التفاعل والتواصل بينهم

العناصر الثقافية التى توجه سلوك فئة معينة من  فتمثلها الخصوصيات أما
تفاصيلها ويمارسونها دون غيرهم من فئات  يعرفونفئات المجتمع؛ فهم الذين 

مهارات فنية ومعرفة  وتتطلبالمجتمع، ومنها )الخصوصيات المهنية( 
يكتسبها أفراد  نأاصطالحية يعرفها جيدا أبناء المهنة الواحدة، ومن الممكن 

آخرون ممن يدخلون إلى مجال هذه المهنة. )والخصوصيات الطبقية( وتمثلها 
الثقافية التى تميز بعض الطبقات االجتماعية فى أساليب التفكير  العناصر
أكانت مهنية أم  سواء الخصوصيات،. وعلى الرغم من أن  السلوكوأنماط 

كثيرا منها  فإن  المجتمع،ميع أفراد طبقية ال تعد قدرا مشتركا من الثقافة بين ج
عن كل فرد من أفراد المجتمع؛ فكل فرد من أفراد  العامال يغيب مفهومه 

 من حيث الهيكل العام ، على سبيل المثال.  المعلمالمجتمع عادة يعرف وظيفة 

العناصر الثقافية الجديدة سواء أكانت وافدة على المجتمع  فتمثلها البدائـل أما
تفاعالت أفراده، مثل بعض القيم التى يتجه إليها  وتطورمن تطوره أم ناشئة 
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أو أنواع األطعمة المبتكرة أو أنماط األزياء،  تطوره،مجتمع ما فى إحدى مراحل 
تنتمي إلى العموميات أو الخصوصيات؛ ألنها  ال -فى بدايتها -وهذه العناصر 

قرر قبولها وأصبحت ، فإن ت المجتمعلما تزل مناط اختبار وتجريب من أفراد 
أو  العمومياتالثقافة:  عنصريمستساغة لدى الناس دخلت فى أحد 

 الخصوصيات . 

كل من العموميات  فيه الثقافى اللب فيمثل الثاني التقسيم أما
منهما من أسس ومعارف ومهارات وقيم   كلوالخصوصيات وما يتضمنه 

 أما.  ضوئهام فى بها الناس وتتحدد أنماط سلوكه يعيش  وتقاليد  وعادات
فيمثله البديالت الثقافية التى لما تزل فى طور االختبار  للثقافة الخارجي الغالف

 المجتمع .  أفرادوالتجريب من قبل 

يتضمنه من عموميات  وما)بكل عناصرها ممثلة فى اللب الثقافى  والثقافة   
وما يتضمنه من بدائل( تمتاز بعدة  الخارجيوخصوصيات، والغالف 

. نتاجهامن صنع اإلنسان وهو  فهيإنسانية  الثقافةتتمثل فى: أن  ــائص،خص
تتضمن من األفكار  إذمشبعة لحاجات اإلنسان   والثقافةمكتسبة .  والثقافة

العمل وأنماط السلوك ما يشبع حاجات الفرد ويمده  وأساليبوالعادات والتقاليد 
 إذ ؛والنقل لالنتشارقابلة  فةوالثقاوالمشكالت.  المواقفبأساليب جاهزة لمواجهة 

وتنتشر فى المجتمع الواحد من فرد إلى فرد وفى الجيل  جيلتنتقل من جيل إلى 
طه، ورجب  فوزيذلك بالتعليم والتربية. ) ويحدثالواحد من مجتمع إلى آخر 

 ( 9111الكلزة: 
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 ب( الثقافة وعوامل التغير االجتماعي 

بزيادة العناصر المتغيرة من الثقافة وتقدم المجتمع  االجتماعيالتغير  يرتبط
هذه العناصر ُتحدث هزة فى النمط الثقافى السائد إلى  تظهر)البديالت( فعندما 

أو الخصوصيات، وعندما تزداد بالنسبة إلى  العمومياتأن تقبل؛ فتندرج تحت 
ومن ثم تظهر الحاجة إلى ضرورة إعادة  ،االجتماعيالعموميات يزداد التغير 

 واتساقها من جديد.  وحدتهالثقافة بما ُيعيد إليها النظر فى ا

التغير؛ فالثقافات المتكاملة  قبولدرجة التكامل الثقافى أحد عوامل  وُتعد
وحتى لو بدأ  أعضائهاالمنسجمة ينتج عنها عادة شعور باألمن والرضا بين 

أوجه  أحدظهور التغير فى هذه الثقافة المتكاملة، فإن ذلك عادة يكون فى 
 الذيثقافة فقط ؛ مما قد يؤدى إلى عدم تغير الثقافة ككل . أما المجتمع ال

بعدم التناسق واالنسجام بين عناصره فيظهر فيه دائما الصراعات  يمتاز
 عنهاوالقالقل االجتماعية، وهذه األحوال مجتمعة ينتج   األمنواالرتباك وعدم 

عقالنية  أكثرن تكون أرض خصبة لقبول التغير، ومثل هذه الثقافة تميل إلى أ
فضال عما تقدم  االجتماعيالتغير  ويرجع(. 9115: يودنيوية " )سناء الخول

 عوامل اجتماعية واقتصادية .  ةإلى عد

 حيثالتقدير  فى الرغبة فمنها العوامل االجتماعية للتغير االجتماعي أما 
 جتماعية،االُتَحاَكى نماذج معينة من السلوك ألنها تمنح االحترام والمكانة 

وتختلف أشكال السلوك التى تمنح المكانة من مجتمع إلى آخر؛ ففى بعض 
ُيالَحظ أن إنجازات رمزية وغير مادية ُتكاَفأ بالمكانة العالية مثل:  المجتمعات

والطهارة، والقيام بالواجبات الدينية. وفى بعض المجتمعات المعاصرة  الزهد،
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المكانة من خالل الحصول على فإن الناس يبحثون عن  الخصوصعلى وجه 
والطعام، والمسكن الفاخر المجهز،  المالبس،رموز مادية واضحة مثل 
 ( 9115:  يوالسيارات وغيرها. )سناء الخول

 فالطبقاتاالجتماعية المختلفة مع مظاهر التغير  الطبقات تفاعل ومنها
أساليبهم للتغير وتحمل نفقاته، فضال عن أن لهم  قبوالالعليا هم عادة أكثر 

غير المتاحة للطبقات األخرى،  واالبتكاراتللحصول على كثير من التجديدات 
الثقافة فإن هذه الفئة تكون  منوعندما يكون األمر ذا صلة بالجانب المادي 

 (  Foster : 1973أكثر تقبال للتغير. )

التأثير على الناس،  فىالقادة سلطاتهم  يمارسحيث   الســلطة، تأثير ومنها
قناعهم بأن التغير مأمون الجانب وأنه أمر و  جديد يريده  أي؛ فيقبلوا ضروريا 

النمط  معالعنصر الجديد  اتساقالقادة فى المجتمع تحت تأثير السلطة. ومنها 
 غيريدخل العنصر الجديد إلى الثقافة بطريقة تدريجية  حيث ،الثقافى السائد

غيرا جذريا، إلى أن يصبح إذ ال يرونه ت مزعجة للناس؛ فال ينفر الناس منه
عناصر الثقافة الكلية ويحدث ذلك عادة عندما يكون العنصر  منعنصرا 

من شأنه تخفيف بعض أعباء الحياة اليومية عن  الثقافةالجديد الداخل إلى 
 .الحديثةالناس كاستخدام بعض اآلالت 

حيث  للناس الجيدتقديم العنصر  ونظامالمناسب  التوقيت اختيار ومنها
مثال دورة  المعلماعد ذلك على قبول الجديد بدرجة عالية؛ كأن يرتبط اجتياز يس

 للمعلمينالتشجيعية المجزية، أوُتهيأ الفرص  تآافتدريبية ما بإحدى المك
ه الحالة ذمثل ه فىف  ،المتاحة فراغهملالنتظام فى هذه الدورات فى أوقات 



 

 
83 

ت لهم في التوقيت الدورات ألنها ُقدم هذهسوف ُيقبل كل المعلمين على 
أي جديد يعتمد إلى حد كبير  فقبولالمناسب فضال عن كونها مرتبطة بمكافأة؛ 

 (   Foster: 1973. )لقبولهيتم فيه ونظام تحفيز األفراد  الذيعلى التوقيت 

 ومااتصال المجتمعات بعضها ببعض   وسهولةاالتصال  وسائل تقدم ومنها
 منتجارية، واتصال فكري  بادالتوتذلك من سفر ورحالت وسياحة  يستتبع

. كل ذلك من عوامل التغير والمرئيخالل اإلعالم المقروء والمسموع 
 .  االجتماعي

المجتمع الواحد وبين المجتمعات  داخلالجماعات  بين التنافس ومنها
أو أحد المجتمعات البتكار أشياء  الجماعاتالمختلفة، مما قد يدفع إحدى 

 التقدم ومنهاديدة للتميز عن الجماعة األخرى.  ج أفكارجديدة وممارسة  
االجتماعية من مبتكرات  الحياةيضيفه كل يوم إلى  وما والتكنولوجي العلمي

 تتغلغل فى حياة الناس وممارساتهم . 

 إلى الربح  والمجتمعاتاألفراد   سعي العوامل االقتصادية للتغير فمنها أما
من انتهاج أساليب جديدة  ذلكبع وما يستت ،وتحسين الموارد االقتصادية

من قبل،  تمارسوسياسات اقتصادية مستحدثة وممارسة أعمال أو حرف لم تكن 
 التقدموعادة ما يكون التغير فى مثل هذه الحاالت موضع قبول وترحيب. ومنها 

المنتجات الصناعية وانخفاض تكلفتها، مما يجعل  وكفايةفى الصناعة  الهائل
يمس التغير  أالفتتغير أنماط حياتهم تبعا لذلك. ومنها  عليها، يقبلونالناس 

والمجتمعات وأن يعود عليهم  لألفراد االقتصادية المستقرة المصالحالمقترح 
 (  9115: ي)سنا ء الخول           االقتصادية. والمنفعةبالفائدة 
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تلك العناصر  إلىيرجع فى جوهره  االجتماعييتضح أن التغير  وهكذا 
أكانت  سواءالجديدة )البديالت( التى تطرأ على النمط الثقافى السائد  الثقافية
المجتمع نفسه أم وافدة من مجتمع آخر مع  منالثقافية نابعة  العناصرهذه  

أو ثقافية أو اقتصادية،  اجتماعيةاختالف العوامل الكامنة خلف هذا التغير؛ 
خصائصه  معمجتوهذا يصدق على كل المجتمعات بصفة عامة، ولكن لكل 

يمكن إلقاء  يليالتى تحدد هويته، وتميزه عن غيره من المجتمعات، وفيما 
 على خصائص المجتمع المصري والنمط الثقافى السائد فيه.  الضوء

المجتمع المصري : خصائص 

على خصائص المجتمع المصري من خالل خصائص  الضوءإلقاء  يمكن
امة للبيئة المحلية المصرية على الع المالمحالنمط الثقافى فى مصر، وتحديد 

 : التاليالنحو 

 )أ( النمط الثقافي  

الثقافة العربية اإلسالمية ذات  هي المصريالمجتمع  فىالسائدة  الثقافة
وشمولها كل أمور الدين والدنيا. وفى  وموسوعيتها،المالمح المميزة بتشعبها، 

 جزء فهوقائما بذاته  مجتمعا مغلقا، أو  ليسالوقت نفسه فإن المجتمع المصرى 
من مجتمع عالمي معاصر يتأثر به ويؤثر فيه. ويمكن تحديد مالمح النمط 

من خالل إلقاء الضوء على أهم المالمح العامة لكل من  المصريالثقافي 
 يلي: اإلسالمية فيما والثقافةالثقافة العربية 
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 حساس تخاطب العقل واإل أنها مالمحهافمن أهم  ،العربية  الثقافة أما
تعبير عن  أصدقيعبر   الذي واللغوي األدبيذلك فى التراث  ويتجلى ،معا

ليوت( إ؛ فاألدب مرآة للغة الشعب، وهو كما يقول )ت. س.  الثقافةهذه 
وَسم ت قوتها وأرهف أحاسيسها. ولم يكن الشعر  األمةيمثل أوج الوعي فى 

لقات واألوساط رجال األدب أو فى الح فىعلى سبيل المثال ينحصر  العربي
الشعر حتى فى حروبهم  فتذاكروااألدبية، بل تعدى ذلك إلى صفوف العامة؛ 

هائمين فى أحالم  وجدانيينوأخطارها المخيفة، وال َيعني ذلك أنهم كانوا 
 يسمعونهالشعر، بل كانوا عقالنيين يستمعون ويفحصون وينقدون ما 

نتاج حركة عقلية وال فى مجمله  العربيويوازنون بينه وبين غيره فالشعر 
بصور التشبيه والمجاز التى  مليءليس شعرا مباشرا سطحيا، بل  أنهسيما 

 ( .9175)محمود مراد :  الوجدانتحرك العقل قبل 

لها جذورها الممتدة فى أعماق  ،عن حضارة عريقة تعبر أنها ومنها
تطورة العربية لم تكن ساكنة، بل كانت م الحياةالتاريخ فالحركة الفكرية فى 

 وهندسةوطب   وفلكعلوم   منمواكبة لنواحي الفكر والحضارة األخرى 
األوربيون ثم العالم بأسره )محمود  عنهموغير ذلك مما برع فيه العرب، ونقله 

عن ذلك فقد استوعبت الثقافة العربية كل الثقافات  وفضال(. 9175مراد : 
 الذيعاقل البصير ووقف العرب آنذاك من تلك الثقافات موقف ال القديمة،

تحليال يفرقون به  الخارجيمنها وماذا يدع، فحللوا المصدر  يأخذيعرف ماذا 
 (. 9111. )زكى نجيب محمود: ُينَبذبين ما يؤخذ وما 
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فالثقافة العربية تعبر  ،تراثا من القيم ومبادئ األخالق تحمل أنها ومنها
العرب لمبادئ  حضارية تتمثل فى أن األولوية عند حقيقةفى مضمونها عن 

الخلقية فى نظرة العربي ذات أولية  الحياةاألخالق، ويرجع ذلك إلى كون 
 العربيةثنايا الثقافة  وفى(.  9111نجيب محمود :  زكىعلى ما سواها. ) 

تراث من المبادئ وآداب السلوك والقيم مثل: المروءة، والحلم والصبر، والعفو 
غاثة المل عند هوف، ونصرة الجار، وحماية المقدرة، وقرى الضيف، وا 

أقره اإلسالم وأضاف إليه. )سعيد منصور :  مماالضعيف، وغير ذلك 
9171 ) 

 ترتبط باللغة العربية ارتباطا  أنهاخصائص الثقافة اإلسالمية أهم  ومن
 لقراءةلغة القرآن الكريم والسنة النبوية والوسيلة الوحيدة   العربية فاللغةوثيقا 

: "  الثعلبياإلسالم وفى ذلك يقول  تعاليمالمثلى للتعرف على القرآن، والطريقة 
أداة العلم  هيعليها من الديانة ؛ إذ  واإلقبالخير اللغات واأللسنة،  العربية

(.  9171:  لثعالبيوالمعاد " ) المعاشومفتاح التفقه فى الدين، وسبب إصالح 
فروض الكفايات ،  شك أن علم اللغة من الدين ألنه من وال: " يالسيوط ويقول

فى خطبة ديوان األدب :  الفارابيالقرآن والسنة. وقال  ألفاظوبه تعرف معاني 
ل فيه مصالح العباد فى معاشهم ومعادهم، وال  وتنزيله،القرآن كالم اهلل  فصَّ

دراك  إال بالتبحر فى علم هذه اللغة"  معانيهسبيل إلى علمه وا 
 (. 9تاريخ، ج بدون:المزهر، ي)السيوط

تنظر إلى المجتمع  حيث ،نظرتها إلى المجتمع والحياة اإلنسانية سمو نهاوم
هذا  أوجدتعلى أنه من صنع شريعة خاصة جاءت من لدن اهلل ، وهى التى 
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 هؤالءالمجتمع وأقامته على أسسه التى أرادها اهلل لعباده ال التى أرادها بعض 
يسمح  الذي واقيالالعباد لبعض، وتقوم هذه الشريعة دائما مقام السياج 

بالنمو والتجدد داخل هذا السياج وفق مقومات أصيلة ثابتة،  اإلسالميللمجتمع 
وفقا  أيوفقا للمقومات البشرية المشتركة العامة  -الشريعةفقد جاءت هذه 

مبادئ كلية عامة تقبل التفريع والتطبيق فى  صورةفى  -ألصول الفطرة البشرية
وهذه  .أن تفارق أصولها األولى دونتغيرة الجزئيات المتجددة واألحوال الم

اإلنسانية وجوانبها  الحياةالمبادئ الكلية العامة جاءت شاملة كل أصول 
تقدمية وما  جاءتجميعا، كما أن المبادئ االجتماعية التى قامت على أساسها 

 هذاتزال كذلك فاندفعت بالبشرية إلى األمام، وما تزال قادرة على إعادة 
 (9111:  طبقالدور.)سيد 

حيث تقوم فى جوهرها  ،الدين المكانة األولى فى المجتمع تعطى أنها ومنها
وكتبه ورسله وباليوم  ومالئكتهواإليمان بأنبيائه  اهلل  بوحدانيةعلى اإليمان 

 َياَأيَُّها الدين كل شئون الحياة استجابة لقوله تعالى :  إلىاآلخر ، وتُردُّ  
ِر آَمُنوا َأِطيعُ  الَِّذينَ  َم  ِلي األ  ُتم  ِفي  ِمن ُكم  وا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأو  َفِإن  تََناَزع 

ٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل  ِخِر َذِلَك َخي ٌر  ِإن  َشي  ِم اآل  ِمُنوَن ِباللَِّه َوال َيو  ُكنُتم  ُتؤ 
َسنُ   .  النساء (51تَأ ِوياًل) َوَأح 

فُتخضع كافة جوانب  المجتمع،عطى األخالق قيمة كبرى فى أنها ت ومنها  
مبادئ وقواعد خلقية  مننشاط اإلنسان وأفعاله لما أقرته الشريعة اإلسالمية 

ضمير الفرد  وتربيةواضحة، تدعو إلى التراحم والتقارب والتعاون والتكامل  
صالح نفسيته وتحقيق   واألمن والحريات والبر واإلحسان .  العدالةوا 
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حيث تقدر اإلنسان من غير  ،اإلنسان وتحافظ على كرامته تكرنم أنها ومنها
الفرد  بشخصيةأو حسبه، وتعترف  مالهأو دينه أو   جنسهنظر إلى لونه أو 

وبحاجاته وحقوقه المشروعة فى الحياة والعيش الكريم وفى حرية االعتقاد 
 أنها. ومنها واالستقالل  واألمنوالتعبير والنقد، والعدالة والمساواة   والتفكير

وتعد العلم الصحيح النافع خير سبيل إلى تثبيت  فتقدرهمن شأن العلم  ُتعلي
والرخاء والقوة االقتصادية  التقدموتحقيق  باهللوتدعيم اإليمان   العقيدة

خالفة اإلنسان فى  مقوماتُيعد من  الذيوالعسكرية وزيادة اإلنتاج المادي 
إنسانية  معيارعليه وتعده  فتحثشأن العمل   من يتعل أنهااألرض. ومنها  

والتزامات، وتنظر إليه على أنه واجب  حقوقيناله من  ما ومصدراإلنسان  
 ( 9175:  يشيبانعلى اإلنسان لينفع به نفسه ومجتمعه . )عمر التومي ال

الثقافة السائدة فى  بوصفهانالحظ أن الثقافة العربية اإلسالمية  وهكذا   
من شأن  واإلعالءالمصرى من شأنها الحفاظ على تماسك المجتمع المجتمع 

 الذيتحدده الشريعة ال  الذياإلسالمي  االجتماعياإلنسان فى ظل النظام 
التغير فى هذا  مفهومتحدده تصورات اإلنسان ونزعاته وأهدافه. أما عن 

م يدعو إليه اإلسال الذيفالمفروض أنه مستمد من التغير  ،اإلسالمي المجتمع
بالدرجة األولى على القيم اإلسالمية ، ويسعى دائما نحو األفضل؛  ويركزنفسه، 

 ،ويدعو إلى القوة وتماسك المجتمع ،إلى التوحيد ونبذ الشرك يدعوفاإلسالم 
ويدعو إلى اإلخالص ونبذ النفاق والمنافقين  ،والضعفوينهى عن التفرق 

مظاهر  أهم" النجاشي" إلىبن أبى طالب"  جعفر"  والمرائين. وقد جمعت كلمة
الملك ، كنا أهل  أيهايدعو إليها اإلسالم؛ إذ قال: "  التىالتغير االجتماعي 
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األرحام،  ونقطعالفواحش،  ونأتيالميتة ،  ونأكل  األصنامجاهلية ، نعبد 
 نعرفالجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، حتى بعث اهلل إلينا رسوال  ونسيء

 نعبدفه، فدعانا إلى اهلل لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نسبه وصدقه وأمانته وعفا
من دونه من الحجارة واألوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء  وآباؤنانحن 

وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن  األمانة،
اهلل  الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد وقولالفواحش، 
وحج البيت من  والصيام،نشرك به شيئا، وأمرنا بالصالة، والزكاة  الوحده  

من اهلل ؛ فعبدنا  بهاستطاع إليه سبيال؛ فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاه 
" . لناشيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل  بهنشرك   فلماهلل وحده  

 (  9)سيرة ابن هشام : ج

 ص البيئة المصرية )ب( خصائ

الجغرافي، وبيئتها الطبيعية مما أثر على طبيعة الحياة  بموقعهامصر  تمتاز
القلب من  بمثابةأهمية موقع مصر إلى كونه  وترجع.  العصورفيها منذ أقدم 

لى أنها تقع عند ملتقى  قارات  ثالثالمنطقة العربية المحيطة بها من ناحية، وا 
 عنفريقيا جنوبا وغربا وأوربا فى الشمال ، فضال أسيا فى الشرق، وأ هيعريقة 

 خصوبة أرضها وقابليتها للزراعة. 

 أثرهكان وما يزال   الذي الخالدمنح اهلل مصر نهر النيل، ذلك النهر  وقد    
للجسد المصري  الفقريمصر وحضارتها؛ فهو بمثابة العمود  أرضعظيما فى 

مصدر المياه التى تروي  فضال عن كونه متكاملة،يشده فى وحدة عضوية 
المصريون منذ األزل ، وأدركوا  عليهالزرع والحيوان واإلنسان، وقد اعتمد 
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النيل قائال : " .... أنت  يخاطبأهميته، وتعلقوا به ، وهذا هو المصري القديم 
الذابل من ذلة التوسل  الغصنأغنيت مصر عن استجداء الغيث، وأغنيت  الذي

 ( 9175د: " )محمود مرا (9)إلى جوف

النيل فى وجدان  ويرتبطيستمد مقومات حياته من نهر النيل،  فالمصري 
 والنماء، فقد كان مصدر الخصب روحيالمصريين عموما بجانب عقدي 

والحياة فى عقيدة المصريين القدماء، وبعد فتح مصر ودخول اإلسالم فيها. 
لى ن المصري أن يرث اهلل األرض ومن عليها سيظل نهر النيل فى وجدا وا 

والنعيم المقيم، ومشهدا حيا يذكره بالبعث والخلود؛ فقد ورد  للخلودالمسلم رمزا 
ذا.. : قال  حديث اإلسراء، أن رسول اهلل  في البخاريفى صحيح  أربعة  وا 

: أما قالأنهار، نهران باطنان، ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل؟  
 صحيح        فالنيل والفرات هرانالظاالباطنان فنهران فى الجنة، وأما 

  البخاري

الجغرافي وتلك الظروف الطبيعية فضال عن عروبة  الموقعكان لهذا  ولقد
سالمها الشخصية المصرية، وتحديد مالمحها  تكوينأثره الواضح فى  -مصر وا 

واالعتزاز بالنفس، والوفاء،  التحملالتي تتسم باألصالة، واإليمان والصبر وقوة 
تتسم بالصفاء، والنقاء فى  كماوءة، والشهامة، والسماحة، والعطاء والكرم، والمر 

 ( 9171: الدينأعماقها)محمد حسين شمس 

فقد تكون المجتمع  اإلنسانية،هذه العوامل كانت مصر مهدا للحضارة  وبفضل
مصر  وعرفتالمصري على ضفاف النيل قبل آالف السنين من الميالد 

                                                             

(
1
 هو إله المطــر جوف(  
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تحددت خصائصه فى أنه مجتمع  الذيمع المصري باالستقرار، وأقيم المجت
ثم اتجه فى تطوره إلى التصنيع فتعددت موارده االقتصادية، وتطورت  ،زراعي
َيعني سياسيا  الذي الديمقراطيإلى أن استقرت أخيرا فى النظام  السياسيةنظمه 

ممكن من أبناء الشعب فى اتخاذ القرارات التى تحدد السياسة  عددمشاركة أكبر 
 لعامة للمجتمع. ا

 واإليمانالفرد  شخصيةعن ذلك، فإن الديمقراطية تقوم على احترام  وفضال 
بين األفراد فى الحقوق والواجبات، وتسمح بأقصى حد ممكن  والمساواةبقدراته، 

فى إمكانية  واالعتقادوتؤيد النقد، وتتضمن التطلع    والتعبير،من حرية التفكير 
 (.  .917:  أوتاواى)     تحسين الديمقراطية نفسها.

وثقافة المجتمع  المنهج 

وخصائص المجتمع  والثقافة،ضوء ما أسلفنا عن العالقة بين المجتمع  فى
 فيماالعام   التعليمالمصرى يمكن استخالص أهم المضامين االجتماعية لمناهج 

 : يلي

مراحل  مناهج التعليم العام على ربط المتعلمين فى مختلف تعمليجب أن  :أوالً 
؛ لما يتضمنه من معالم حضارية عريقة اإلسالمي العربيالتعليم بالتراث 

األمم، وتراث من القيم الخلقية التى  بينحققت للعرب والمسلمين السيادة 
عن أن هذه القيم تمثل  فضالترسم لمن يتحلى بها طريق العزة والسيادة ، 

 المثلىصورة عنصرا جوهريا فى التكوين الثقافى المصري، وترسم ال
 المصري.  اإلسالمي العربيللمجتمع 
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بوصفهما المصدرين الرئيسين  النبوية: ربط المتعلمين بالقرآن الكريم والسنة ثانيا 
وتهذيب الخلق ، بشرط  الضميرللثقافة اإلسالمية، والوسيلة المثلى لتربية 

ا يتعداه إلى كل م بلأال يكون ذلك مقصورا على دروس التربية الدينية  
 فى العلوم الطبيعية واإلنسانيات.  موضوعاتيقدم للمتعلمين من 

باالنتماء لدى المتعلمين من خالل تنمية اتجاهاتهم اإليجابية  الشعور: تنمية ثالثاً 
وتنمية اعتزازهم بها وبحضارتها القديمة والحديثة،  المصرية،نحو البيئة 
يخ كفاح شعبها وتوعيتهم الزراعية والصناعية، وتار  ومنتجاتهاونيلها الخالد 

 النهوض ببلدهم. فىبأهمية دورهم المنتظر 

المصرية  العقليةبيئة خصبة لتكوين  المدرسيالمنهج   يكون: يجب أن رابعا
 العلميالناضجة المستنيرة القادرة على االبتكار والتجديد، واتباع المنهج 

وض بالمجتمع فى التفكير واإلفادة من كل ما حققه العلم من إنجازات، للنه
العقلية التى تحترم العمل ما دام شريفا ويحقق لإلنسان سبل  وتكوين، 

 الحياة الكريمة.

بمشكالت المجتمع المصري االجتماعية والصحية  المتعلمينربط  :خامسا
باألسباب الحقيقية التى أدت إلى مثل  وتبصيرهموالسياسية واالقتصادية، 

المقترحة لتنفيذها ومساعدتهم  ساليبواألهذه المشكالت والحلول الممكنة 
والدراسة، وتقديم  البحثووجهات النظر المستندة إلى  الرأيعلى إبداء 

يمكن  وماالمواد الدراسية التى تساعدهم على تصور أبعاد هذه المشكالت 
 أن ينجم عنها من أخطار.
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، على تنمية شعور المتعلمين بالحرية والديمقراطية المنهجأن يساعد  :سادسا
من خالل أساليب التدريس ونظام اإلدارة  لديهمالسياسي  الوعيوتنمية 

واألدب، وألوان النشاط  القراءةالمدرسية، وموضوعات التاريخ، وكتب 
 وما إلى ذلك .  الطالبيةمثل الرحالت والزيارات، واالتحادات  الطالبي

لباته ، بأهم عوامل التغير االجتماعي، ومظاهره ومتط الطالبتوعية  :سابعا
 ما يمليه علينا ديننا وثقافتنا.  ضوءوأساليب التكيف معه فى 

بحيث يساعد على تكوين الشخصية  المدرسيالمنهج  يصمميجب أن  :ثامنا
حياة، فال تميل إلى أحد الطرفين، قال  منهجالمتوازنة التى تتخذ الوسطية 

ًة َوَسًطا ِلَتُكونُ  َجَعل َناُكم   َوَكَذِلكَ  تعالى:  وا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن ُأمَّ
 343:  البقرة      َعَلي ُكم  َشِهيًدا الرَُّسولُ 

فى مختلف مراحل  المتعلمين: يجب أن يصمم المنهج بحيث يساعد تاسعا 
يستحدث  وماالتعليم على التكيف مع التغير فى مظاهر الحياة المادية، 

مدادهم بوس  ائل التكيف معها. كل يوم من أدوات وأجهزة ، وا 
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 الرابع الفصل

 للمنهج المعرفية األسس
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 الرابع الفصل

 المعرفية للمنهج األسس

بشكل مباشر على تخطيط المنهج  تؤثرالمعرفة أحد األبعاد المهمة التى  تعد
مخططه ومنفذه بوجهة نظر  المنهجوتنفيذه وتقويمه؛ إذ يتأثر العمل فى  المدرسي

وأسلوب  ووظيفتهاوالقائم على تطويره عن المعرفة من حيث طبيعة بنيتها 
 تنظيمها . 

منظم من الحقائق أو األفكار سواء أكانت استدالال  بناء" بأنهاالمعرفة  وتعرَّف
التواصل  وسائطإلى اآلخرين من خالل بعض  تنقل  تجريبيةعقليا أم نتائج 
النظرة إلى المعرفة باختالف الباحث فيها  وتختلف. " Bell :1979بشكل منتظم "

فى المعرفة وكان هدفهم اإلجابة عن أسئلة  بحثواوأهداف بحثه ؛ فالفالسفة مثال 
أما التربويون فإن بحثهم   نعرف؟ وكيفمثل ما طبيعة المعرفة ؟ وماذا نعرف؟ 

 يمكن أن نختار من ماذافى المعرفة يدور حول اإلجابة عن هذا السؤال 
تنظيم هذه  يمكنالمجاالت المعرفية المختلفة لتقديمه إلى المتعلمين؟ وكيف 

 المعرفة؟ 

البحث فى المعرفة لدى كل من الفالسفة والتربويين   مجاليبدو أن  وقد
 ليسعن اآلخر بحيث ال يكون بينهما عالقة تأثير وتأثر، ولكن األمر  مختلف

السائد، بل ويسعون إلى  الفلسفير كذلك؛ فالتربويون يتأثرون بشكل مباشر بالفك
بصورة أو بأخرى فى مجال التربية، وفى تخطيط المناهج وتنفيذها على  تطبيقه
، التربويوال غرابة فى ذلك فعمل الفيلسوف عادة إطار لعمل  الخصوص،وجه 
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فيحددون  ؛وفق تصوره عنها يكشفون للناس عن الحقيقة كل   إذوالفالسفة مربون؛ 
والتربويون فالسفة؛ إذ يترجمون هذا اإلطار  .التربية لعملياتالعام اإلطار الفكري 

تربوية من خالل اإلجابة عن أسئلة مثل ماذا نعلم  ممارساتالنظري المجرد إلى 
   ؟؟ ولماذا ؟ ولمن ؟ وكيف 

عند الفالسفة  المعرفة 

كان لها أثرها فى توجيه  المعرفةالتمييز بين عدة تصورات فلسفية عن  يمكن
  ، وهي:بصفة خاصة المدرسيبصفة عامة، والعمل فى المنهج  التربويلفكر ا

 يرونهو تصور الفالسفة المثاليين عن المعرفة؛ إذ  هذاالمعرفة العقلية :   -9
على ما تدركه الحواس؛  كثيراأن المعرفة عقلية يستقل بها العقل، وال يعولون  

، وهو سر والالنهائيلمطلق ا فهوألن الحواس محدودة وقاصرة ، أما العقل " 
إليه،  وينتهيهذا المطلق  فىالوجود الخالص والتحقق الكامل، وكل شئ يكتمل 

 صاحب" كروتشه بندتويرى "  كماوكل موجود ما هو إال وجه من أوجه العقل  
 ( 9159كى: سالجديدة )بوشن المثالية

 معرفة( نوعان "الموضوعية)صاحب المثالية  أفالطونفى تصور  والمعرفة 
وهى  السفلي والمعقوالت، وتنصب على المعقوالت العليا وهى المثل، يقينية

. واألشباحتنصب على المحسوسات  ومعرفة ظنيةالمتوسطات الرياضية، 
 الُمثل،والمعرفة عند أفالطون تبدأ باإلحساس ، ولكنها ال تلبث أن تتجاوزه إلى 

ى المطابقة بين محتوى وفى نطاق إدراك المثل يتمثل معيار صدق المعرفة ف
تذكر لما  هيذلك ألن كل معرفة إنما  ؛لاالمث هيوالحقيقة التى  العقلي إدراكنا

 ( 9171النفس فى العالم المعقول" )أبو ريان :  عاينتهسبق أن 
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المعرفة الكاملة ألن  هيإلى أن المعرفة العقلية  عموماالمثاليون  ويذهب
 العقللعقل وتحدث عن طريق مفاهيم ا يكونها  مميزةموضوعها معاٍن واضحة 

وباستخدام القياس على وجه الخصوص؛ فالعقل عند المثاليين على وجه العموم 
يعد جوهر الحقيقة نفسها، وهو مستقل عن التجربة وسابق  الذي األساسهو 
، فبينما ُتدَرك الحسيعمل العقل وعمل الحدس بين  المثاليونويفرق  .عليها

إلى تكوين تجميعات منطقية خالصة  العقلالحواس يسعى  األشياء ذاتها بواسطة
ويختزل الوجود كله إلى  األشياء،من التصورات، ويدرك العالقات التى تقوم بين 

 للعقل.  تدريبومن ثم فالمعرفة نفسها  ،نسيج من العالقات المنطقية

عموما الذين يفسرون الوجود  الماديينهو تصور  وهذاالمعرفة الحسية:  -9
ال تكشف لنا إال عن  والمشاهدةيرا ماديا مطلقا ، ويرون أن العلم والتجربة تفس

لوا  تؤكد  التىالمادية العلمية " تلكالمادة وظواهرها، وهؤالء الماديون هم الذين أصَّ
للتفسير بلغة المادة فحسب، بل إن  قابلةأال وجود إال للمادة وأن األشياء جميعها 

 ( 9111" )أغروس وستانسيو: الدماغلنشاط  العقل ذاته يعد نتاجا ثانويا

 بأن العالم مكون من وقائع كل   اعتقادهمتصور الماديين عن المعرفة من  وينطلق
إال نسخة  هيمعرفتنا ما  فإنمنها مستقل استقالال كامال عن بعضها، ومن ثم 

، وهى ال تدرك  للمعرفةالمصدر الوحيد  هيمن هذه الوقائع الفعلية، والحواس 
  أحداثا منعزلة ومادية . إال

 منهجالجدلية شأنهم فى ذلك شأن الماديين عموما أن   الماديةأصحاب  ويرى
المقام األول  فى، وأن المعرفة الطبيعيإنما يقوم فى منهج العلم  الحقيقيالمعرفة 

 تنظيمضرورة من أجل  العقليالمعرفة الحسية، ولكنهم يرون أن التفكير  هي



 

 
111 

أن لكل طبقة من طبقات المجتمع اقتصادها الخاص بها معطيات التجربة، و 
بها، فالعلم المستقل أمر مستحيل من وجهة نظرهم ألن البنية  الخاصةومعرفتها 

التى توجه البنية الفوقية وتحددها  هيالتحتية )االقتصاد على وجه الخصوص( 
 ( 9119ومنها العلم .) بوشنسكى: 

الذين بنوا هذا  البراجماتيونهم   صورالتهذا  أصحابالمعرفة النفعيــة:  -1
على اعتقادهم بأن الوجود فى حالة تغير دائم، وأنه ال يوجد ثبات أو  التصور
 مجال بما فى ذلك المادة والعقل ذاته.  أي فىاستقرار 

أو تأملية خالصة وُيرجعون  ،أن تكون المعرفة نظرية البراجماتيون وينكر
من صحتها عن طريق  التحققرة عندهم معناه الفك وصدق"  المنفعةالمعرفة إلى 

فكرة باطلة ال  تعدإلى سلوك عملي فى دنيا الواقع  يالتجربة، وكل فكرة ال تنته
لخدمة الحياة.  أداةديوى" : أن الفكر ليس إال  جونمعنى لها، ومن ثم يقرر "

 ( . 9171)أبو ريان : 

إدراك  الفكرة تكون صحيحة حين تؤدي إلى أنجيمس"  وليم" ويقرر
وحين تثبت  ،صحيحة حينما تؤدي إلى نتائج نافعة تكونموضوعها، والقضية 

كل ما يسهم فى تألق حياة اإلنسان  هيوالمنفعة عنده  .أنها قابلة للعمل
للفرد وحدها )بوشنسكى  الماديةوالمجتمع، وليست مقصورة على إشباع الحاجات 

 :9199 . ) 

هذا التصور هم الوجوديون الذين  حابأصالمعرفة الذاتية اإلنسانية :    -1
 أيما يحققه بالفعل ؛  هيالوجود سابق على الماهية؛ فماهية الكائن  بأنيؤمنون 

 أوال ثم تتحدد ماهيته.  يوجدأن الكائن 
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نتيجة ؛ ذاتية إنسانية تنشأ فى وعي الفرد ومشاعره نيالوجوديعند  والمعرفة
والمعرفة ال توجد مالم يوجد شعور  فى حياته، يتبناهالخبراته والمشاريع التى 

 يضفييبدع أو  الذيبإدراكه ووعيه هو  واإلنسان، الخارجيبالوجود  لووعي كام
كذلك ُيوِجد المعنى لوجوده  وهوال معنى له،  الذيالمعنى على العالم 

 ( 9111العراقي:)سهام الفردي

ده ال موضوع بدون ذات، وأن كل ما هو موضوعي يحد أنه" ياسبرز" ويرى
ما  وكل ،والوجود الموضوعي هو دائما محض ظاهرة  عامة،الوعي بصفة 

 ( 9119ى:نسكنعرفه ال نعرفه إال فى إطار حدود أفق معين. )بوش

الفصل بين الذات والموضوع ويجعلون الذات أساس  الوجوديونيرفض  وهكذا
استداللية عقلية، بل هي معرفة شعورية، هي  ليستكل معرفة، وهذه المعرفة 

اإلنسان. وخالصة القول: إن  يعيشهاوجود الذات مع نفسها، وهى تجربة حية 
انشغالهم بالتأكيد على دور  قدرالوجوديين ال ينشغلون كثيرا بطبيعة هذه المعرفة 

دائما هو صاحب القرار  فالفرد" ؛ الفرد ومسئوليته عن معرفته بوصفه موجودا 
 اومعناه  قيمتهاما يراه من األخير فى تحديد صحة المعرفة وصدقها وفقا ل

وكل فرد حر فى االختيار من بين البدائل  مفردة،بالنسبة له بوصفه ذاتا  
 (   Marris: 1976" ) للطرق التى تؤدي إلى المعرفة المتنوعة

طبيعة بحث الفيلسوف هما  أمراناألربع السابقة  التصوراتمن  يتضح وهكذا
ختالف مذاهبه فيما يتصل بهذا على ا الفلسفيفى المعرفة، ونتاج الفكر 

عمل التربويين فى مجال  على  ، وقد أثرت هذه التصورات األربعالمبحث
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، إلى المعرفة واضعيهاالمناهج، فاختلفت نوعيات المناهج تبعا الختالف نظرة 
  ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

التربويين إلى المعرفة وأثرها على تنوع المناهج:  نظرة 

؛ ألن طبيعيبين عمل الفالسفة وعمل التربويين أمر  العالقةإن  أن قلنا: سبق
لعمل المربين، ومن ثم فإن تصورات الفالسفة  الفكريالفالسفة يقدمون اإلطار 

قد أثرت على نظرة التربويين إليها،  المعرفةعلى اختالف مذاهبهم حول طبيعة 
جاهات تربوية بين أربعة ات التمييزوعلى تنوع المناهج بصفة خاصة، ويمكن 

 : يليفيما  بالمعرفةتتعلق  

 محورأصحاب هذا االتجاه أن المعرفة يجب أن تمثل  يرى)أ( غائية المعرفة:   
المقصد وهى الغاية فى  هي؛ فالمعرفة أوال وأخيرا المدرسياالرتكاز فى المنهج 

رفة فإن المع ولذلك؛  لما تتضمنه من أفكار وحقائق تمثل الواقع الالنهائي ؛ذاتها
لدى أصحاب هذا االتجاه من أجل إعداد  المدرسيبألوانها تمثل محور المنهج 

 األجيال الناشئة للحياة. 

األولى من حيث  المرتبةالعلمية فى إطار هذا االتجاه تحتل  والمادة   
بالتنظيم  ُيسمىختار وتُنظَّم وفق منطق المادة نفسها، فيما األهمية ؛ إذ تُ 

ناقل  أنهأن يكون خبيرا بتلك المادة، وينحصر دوره فى  المنطقي، وعلى المعلم
إلى عقول المتعلمين، ويعد منهج  -وهى عادة الكتب  - للمعرفة من مصادرها

المنبثق أساسا من  التربويالمنفصلة انعكاسا مباشرا لهذا االتجاه  الدراسيةالمواد 
 للمعرفة بأنها عقلية.  المثالي الفلسفيالتصور 
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هذا  أصحاب  يرىمصدر المعرفة:  بوصفهالى الخبرة المباشرة )ب( االتجاه إ
هو ما يصل إليه من خالل تفاعالته  المتعلماالتجاه أن ما ينبغى أن يعرفه 

إذ المعرفة الحقيقية لديهم تتمثل  عناصرها؛المستمرة مع البيئة المحيطة به بكل 
عيا لميول المتعلم ليست إال نموا طبي والتربيةفيما يصل إلينا عن طريق الحواس، 

مصدر خارجي للمعرفة غير الطبيعة  أيأال يكون هناك  يقتضيودوافعه، وهذا 
 المادية بمختلف عناصرها. 

وسيلة وليست غاية فى ذاتها؛ بمعنى أنها إذا كانت  المنظورمن هذا  والمعرفة
جاهزة ومعدة على أنها غاية فى ذاتها، فإن  السابقتقدم للمتعلم وفق المنظور 

إلى المعرفة  حاجتهيبحث عنها؛ حيث تنشأ  الذيهذا المنظور هو  وفقمتعلم  ال
على  أساسامن خالل ما يخطط له باالشتراك مع المعلم من أوجه النشاط القائمة 

فيبحث عن المعرفة من مصادرها الطبيعية، غير أن  ؛ميوله وحاجاته ومشكالته 
م مستقاة من التفاعل هذا االتجاه يفضلون أن تكون معرفة المتعل أصحاب

ويعدون المعرفة المستقاة من الكتب فى المرتبة  ،عناصر بيئته وبينالمباشر بينه 
 . األهميةالثانية من حيث 

المواد الدراسية، بل  بتجزئةيؤمن أصحاب هذا الفكر من التربويين  وال     
حد النشاط أ منهجيطالبون دائما بتكامل المعرفة المقدمة للمتعلمين. ويعد 
أساسا من  المنبثقالتنظيمات المنهجية التى تمثل انعكاسا للفكر التقدمي التربوي 

فى  وقيمتهاالفكر الفلسفي المادي والبراجماتي الذي يتصور أن المعرفة حسية 
 . تهامنفع
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نما هو موجه  معلمهنا ليس  والمعلم مادة، وال ناقال للمعرفة، وال مصدرا لها، وا 
 هيلنمو المتعلم. وتجربة المتعلم وخبرته  مالئمةاليهيئ الفرص والظروف 

 له أن يعرفه .  ينبغىالمصدر األمثل لما يعرفه ، أو لما 

باألدوار والمهام  الكفايات ترتبط:  الكفايات)ج( االتجاه إلى األداء وتنمية 
وعناصر األداء  المهام،المنوطة بالمتعلم ومطالب كل دور وقدرته على أداء هذه 

واالتجاهات  والمهاراتأن يقوم به والمعلومات والمعارف والمفاهيم  ينبغى الذي
:  الناقةالالزمة لهذا األداء، ومعايير قياس األداء الفعلي لألفراد . )محمود 

9177. ) 

عداد البرامج التعليمية إلى  االتجاهظهور هذا  ويرجع فى تصميم المناهج وا 
جهة النظر البراجماتية فى التأثر بو  أبرزهاعدة عوامل مهدت لظهوره، من 
وتعتقد أن صدق الفكرة معناه التحقق  نفعية،المعرفة التى ترى أن المعرفة عملية 

فى دنيا  عمليإلى سلوك  يال تنته فكرةمن منفعتها عن طريق التجربة، وأن كل 
 وعدمفكرة التغير الدائم   منالواقع تعد غير ذات قيمة، وينطلق هذا التصور 

في أي شئ، وأن الفكر نفسه ما هو إال أداة من أجل العمل،  باتوالثاالستقرار 
 قيمة أدائية أو وسائيلة.  إالواألفكار ليست لها 

القائم على الكفايات انعكاسا مباشرا لهذا الفكر  المنهجيالتنظيم  وُيعد
. ويعتمد هذا التنظيم المنهجي على تحديد المهام التربيةالبراجماتى فى مجال 

ثم تحديد ما يجب أن يعرفه المتعلم ويعمله  عليها،يب المتعلمين المطلوب تدر 
فى محتوى مالئم وتنظيم المعارف  المهامألداء هذه المهام، ثم تنظيم هذه 

ما يحتاجه المتعلم  تحديد، ثم هرميوالمهارات الالزمة لكل مهمة فى شكل 
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نهج فى الم أهدافللتمكن من كل معلومة أو مهارة من هذه المهارات. وتصاغ 
 أداءشكل أدائي، وتخطط أنشطة التعلم الالزمة لتحقيق كل هدف، وُيخَتبر 

بمعنى أن  ؛المتعلمين للتأكد من تمكنهم من كل هدف قبل االنتقال إلى الذي يليه
. التاليكل هدف من األهداف يعد مطلبا ضروريا لالنتقال إلى الهدف  إنجاز

(Saylor : 1981 ) 

 السماتالتركيز على تنمية  يعد:  اإلنسانيةلسمات )د( االتجاه إلى تنمية ا
انعكاسا لوجهة النظر  المدرسياإلنسانية فى شخصية المتعلمين وفى المنهج 

أن المعرفة ذاتية إنسانية فى طابعها تنشأ فى وعي الفرد ومشاعره من  ترىالتي 
ضفاء المعنى  بهخالل ما يمر  من خبرات، وأن اإلنسان قادر على اإلبداع وا 

المتمركز  المنهجيإال بوجود اإلنسان. وُيعد التنظيم  لهال معنى  الذيعلى العالم 
لهذا  ترجمة   Human Traits / Processes اإلنسانيةحول معالجة السمات 

 الفكر فى مجال المناهج. 

المنهجية تؤثر فى  التنظيماتالرغم من أنه يمكن القول بأن كل  وعلى   
المنهجي يمتاز  التنظيمفي شخصية المتعلم، فإن هذا تنمية السمات اإلنسانية 

 وعمليات ؛منه تنمية سمات إنسانية خاصة محددة قبال األساسيبأن الهدف 
السمات  أمثلة. ومن  األساسيتنفيذ المنهج مختارة عن قصد لتحقيق هذا الهدف 

ى قدرة المتعلم عل المنهجيهذا التنظيم  خاللاإلنسانية التى يمكن تنميتها من 
والقيادة، وعمل مالحظات  التواصلالعمل بفاعلية مع اآلخرين، وقدرته على 

للمشاعر والعواطف.  والحساسيةخاصة، واتخاذ القرار، واالبتكار، والثقة بالنفس 
(Saylor . 1981  ) 
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تعلمها عن الكفايات حيث  يختلفهذه السمات  أن (Saylor) ويضيف  
السلوكية  والكفاياتبين التفكير والشعور  أوسع تكاماليتضمن تعلم هذه السمات  

، فضال عن أهداف التقليديبصورة أعمق من ألوان النشاط  المتعلمفى أفعال 
 ( Saylor : 1981غالبا متحررة من القيم ) تكونتنمية الكفايات التى 

فى  المقدمةواختيار المعرفة  المدرسييتضح مدى تأثر المنهج  وهكذا
بتصور مخططه عن طبيعة المعرفة، ويتضح كذلك أن  محتواه وأسلوب تنظيمها

النظر الفلسفية عن المعرفة تؤثر بالضرورة على عمل التربويين فى اختيار  وجهة
 وتنظيمها.  المعرفة

المنهجية المعبرة  التنظيماتفى تعدد االتجاهات التربوية، وتنوع  ولعل    
يساعد على  الذي هجيالمنيختاروا التنظيم  كيعنها متسعا لمخططي المناهج 

بين  التوفيقتحقيق ما ينشدونه من أهداف، وربما كان هذا التنوع فرصة لمحاولة 
 منهاهذه التنظيمات المختلفة، وخصوصا أن المنطلقات الفكرية التى انبثقت 

 يمكن التوفيق بينها فى ضوء ما تسعى إليه عملية التعليم / التعلم من أهداف. 

مقدمة في المنهج المدرسي اختيار المعرفة ال أسس 

أن َمن  يضطلع بمهمة تصميم منهج يواجه بمشكلة  يتضحضوء ما تقدم  فى
غاية فى ذاتها ينبغى السعي  هيهل  تنظيمها؛اختيار المعرفة المقدمة، وأسلوب 

وتنمية قدراته ومهاراته وسمات  الفردإليها ؟ أم أنها وسيلة أسمى وهى تربية 
؟ أم تهيأ له الظروف المالئمة  للمتعلمم وتقدم جاهزة شخصيته ؟ وهل ُتعد وتنظَّ 

 للحصول عليها؟  الطبيعيةللبحث واإلطالع والدراسة ومعايشة المواقف 
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يمكن التغلب عليها إذا كان هناك مجموعة من األسس  المشكلةهذه  ومثل
ليك بعض هذه األسسفى ضوئها.  المعرفةالتى ينبغى أن ُتختار هذه   . وا 

يقدم للمتعلمين فى مراحل التعليم  فما ؛الثقافة السائدة فى المجتمع تمثيل)أ(  
السائدة فى المجتمع.  الثقافةالعام من ألوان المعرفة يجب أن يعكس مالمح 

فى المنهج بحيث  بارزةوما نقصده بتمثيل الثقافة أن تكون عموميات الثقافة 
،  محتواهص يمكن تحديد هوية المنهج من خالل اإلطالع على أهدافه وفح

 فنقول مثال : إن هذا المنهج مصري، أو سعودي، أو سوري، أو
 ماني.....إلخ .عُ 

فيما يقدم فى المنهج من  فالبد على التراث الثقافى االجتماعي، المحافظة)ب(  
، وبتراث أسالفهم وتاريخهم،  بماضيهمألوان المعرفة من ربط المتعلمين  

فضال عن أن  ،أال تنقطع صلتنا به تراثا عظيما ينبغي لديناوخصوصا أن 
 المجتمعاألمر محافظة على هوية   حقيقةفى  هيالمحافظة على التراث 

 األجيال .  وتواصل

مختلف مراحل التعليم،  فى السائدة وترسيخها لدى المتعلمين القيم تأكيد)ج( 
التى يعتز بها ، ويسعى إلى نقلها إلى األجيال المتعاقبة،  قيمهفلكل مجتمع 

ألوان المعرفة ومجاالتها التى تدعم هذه القيم، وتثبتها  ُتختارمن ثم يجب أن و 
 فيما سواها .  وتنفنرهملدى الناشئة ، 

مراحل التعليم العام،  فى ُيعد له المتعلمون الذياالجتماعي  الدور طبيعة)د( 
يعد أبناءه لممارسة أدوار اجتماعية مرغوبة   مجتمعفال شك أن كل 
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مجتمع. ولن يستطيع األفراد ممارسة هذا الدور إال إذا زودوا بال والنهوض
 المعارف والخبرات والمهارات والقدرات الالزمة لممارسة هذا الدور.  بألوان

من مجتمع إال يرجو أن يكون أبناؤه  فما الوعي االجتماعي المنتظرة، درجة)هـ(  
ر وما يصطرع من أفكا فيهعلى درجة من الوعي بطبيعة المجتمع، وما يدور 

 وسياسيةفيه من أيديولوجيات، وما يعانى منه من مشكالت اجتماعية 
واقتصادية، وما ُيستحدث فيه من أفكار ووجهات نظر خاضعة للرفض 

الحكم الصائب، وكل أولئك يقتضي أن ُتختار المعارف  ومعاييروالقبول، 
ما فى تنمية وعي المتعلمين فى ضوء  تساعدالمقدمة فى المنهج بحيث 

 ينتظره المجتمع منهم . 

المقدمة للمتعلمين غير  المعرفةأن تكون  بمعنى المعرفة؛ مشروعية)و(  
فى المجتمع، وال  السائدمناقضة لعقيدة المتعلمين، وال لتقاليدهم، وال للعرف 

 للقيم الدينية والخلقية التى يدينون بها. 

قدم إليهم من ألوان خالل ما يُ  من المتعلمين واهتماماتهم حاجات إشباع)ز( 
 . المدرسيضمن المنهج  النشاطالمعارف ، وأوجه 

والكفايات الخاصة التي تؤهلهم  ومهاراتهم المتعلمين العقلية قدرات تنمية)ح( 
 والبحث والتعلم الذاتي، وتعينهم على الحياة فى المجتمع.  الدراسةلمواصلة 

عرفة المقدمة من خالل الم تساعدبمعنى أن  ؛المجتمع ومتطلباته حاجات)ط(  
 التخصصاتالمنهج على إعداد األفراد لسد ما يحتاجه المجتمع من 
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األكاديمية والمهنية والفنية التى تفي باحتياجات سوق العمل واإلنتاج فى 
 . المجتمع

بمعنى أن تكون ألوان المعرفة المقدمة  ؛العام فى المجتمع الرأي اتجاهات)ي( 
 ،بناء المجتمع وتطلعاتهم، وما يرجون تحقيقهآلمال أ استجابةللمتعلمين 

العام من ضغوط  الرأيوقدرات، وما يفرضه  مهاراتوتنشئة أبنائهم عليه من 
 المجتمع أو آالمه.  آمالاجتماعية وسياسية واقتصادية تعبر عن 

تنشئة أبناء المجتمع عليها؛  ُيرجى التي السمات الشخصية المرغوبة تنمية)ك(  
إكساب المتعلمين  علىالمعرفة المقدمة من خالل المنهج  بمعنى أن تساعد

 المجتمعسمات الشخصية المتزنة القادرة على التفاعل مع غيرها من أبناء 
والتواصل مع اآلخرين، الواثقة فى نفسها، القادرة على اإلبداع والتجديد 

، وتقبل النقد، الرأيعن أفكارها ومشاعرها، والقادرة على إبداء  والتعبير
 مواقف الحياة المتجددة.  مختلفومواجهة 

المعرفةتقدم يمكن مالحظة أن ما أوردناه سلفا من أسس اختيار  ومما 
السائد فى  العامبالنمط الثقافى  ارتباطها أحدهما يميزها أمرانالمقدمة فى المنهج 
المنهج  فىمجتمع يمكن أن يختار ألوان المعرفة المقدمة  أيالمجتمع؛ بمعنى أن 

ضوء هذه األسس، ومع ذلك تتنوع المناهج من مجتمع إلى آخر، بل فى 
نما يرجع ذلك إلى اختالف الثقافات بين  إلىوتختلف  حد التناقض، وا 

ما قد ال يقبله اآلخر وقد يقف منه مجتمع آخر  مجتمعالمجتمعات، فما يقبله 
 موقف الحياد . 
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صلح الختيار ي ثابتاأن مضمون هذه األسس ليس نمطا  الثاني واألمر  
 المجتمعالمعرفة المقدمة من خالل المنهج فى كل مرحلة من مراحل تطور 

الواحد؛ بمعنى أن ما يقره المجتمع فى مرحلة من مراحل حياته قد يرفضه فى 
أخرى، وعلى سبيل المثال نذكر تحول نظرة المجتمع المصري إلى العمل  مرحلة
محتقرا،  اليدويتينياته كان العمل أربعينيات القرن العشرين إلى س ففى؛ اليدوي

دونية، ثم تحولت هذه النظرة إلى النقيض تماما فى ثمانينيات  نظرةوينظر إليه 
أصبح فيه خريجو الجامعات ال يجدون أدنى  الذيإلى الحد  وتسعينياتههذا القرن 

 الحرف اليدوية.    أبسطحرج فى مزاولة 

أهم األسس التى يجب أن تراعى فى تعرفنا فيما تقدم على  قد، فإذا كنا  وبعد
 : التاليفى المنهج، فإنه تبقى اإلجابة عن السؤال  المقدمةعملية اختيار المعرفة 

؟تختار المعرفة المقدمة فى المنهج المدرسي  كيف  

يمكن القول: إن هناك أربعة إجراءات أساسية  السؤالعن هذا  لإلجابة
يجب أن تتبع الختيار ألوان المعرفة  ،اآلخرمتكاملة ال يغني بعضها عن بعضها 
العام، ويمكن  التعليمفى مراحل   المدرسيالمقدمة للمتعلمين من خالل المنهج 

 : يليهذه اإلجراءات فيما  وصف

 ( الدراسات المسحية 9)

 المعارف  نوعيةدراسات تُبحث خاللها كافة العوامل ذات التأثير فى  وهي
بالمجتمع أو بالمتعلم، أو بالمعرفة ذاتها،  منها يتصلالتى يجب اختيارها؛ ما 
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في ثقافات أخرى من حيث ما تتضمنه من  المناهجودراسة المناهج السابقة، أو 
 ( 9119:اللقانيالمعرفة )أحمد  ألوان

مختلف  تعلمهذه الدراسات المسحية كذلك دراسة األخطاء الشائعة في  وتشمل
عداد قوائم المفاهيم، وا وغيرها من  والقوانين،لمهارات، والقواعد المواد الدراسية وا 

ودراسة المشكالت التعليمية، واالجتماعية،  تعلمها، ينبغيالعناصر التي  
العام واستعداداتهم، وميولهم، والسمات  التعلمواتجاهات المتعلمين في مراحل 

  .عمريةالشخصية العامة التي تميز كل مرحلة 

التي  والمعلوماتوافرا من البيانات  شك أن مثل هذه الدراسات تقدم كما وال
 المناهجتساعد على اختيار ألوان المعرفة المناسبة التي يمكن تقديمها في 

  .الدراسية

 والمعنيين بأمر التعليم  الخبراء( استطالع آراء 9)

التعليم.  شئونوكل من لديه خبرة فى  الرأيبالخبراء قادة الفكر، وذوو  يقصد
 ذلكراء إذا اتفقت حول أهمية مجال معرفي معين كان وال شك أن مثل هذه اآل

فضال عن أن  ،الدراسية المناهج تضمينهمؤشرا إلى ضرورة النظر فى  
المقدمة فى  المعرفةم في شأن ياستطالع آراء الخبراء والمعنيين بأمر التعل

لحاجاته  واستجابةالمناهج يجعل المناهج معبرة عن آمال المجتمع وتطلعاته، 
لهذه  المتوقعيهيئ للمجتمع فرصة اإلفادة من العائد  الذيته؛ األمر ومشكال

يجب  التىعدت من خاللها. ومن الفئات المناهج ممثال فى القوى البشرية التى أُ 
 .المعرفةأن يستطلع رأيها حول ما ينبغي أن يقدم فى المنهج المدرسي من ألوان 
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 العلماءمفكرين من )أ( قادة الرأي والفكر فى المجتمع، وهم طائفة ال
، وأمثال هؤالء االجتماعيواألدباء والفالسفة والسياسيين، وقادة العمل 

هن بمالمح المستقبل فى كوالت ،القدرة على تحليل المواقف لديهمممن 
والتقدم لهذا  لرقيوممن يرجون ا والحاضر، الماضيضوء معطيات 

، آرائهمفى  الناسوالذين يمثلون رموزا اجتماعية يثق  ،المجتمع
 حولهم.  معونويجت

أصحاب وهم )ب( المتخصصون فى المجاالت المعرفية المختلفة؛ 
ذات الصلة بهذه المجاالت، وهم ممثَّلون في  والدراساتاألبحاث 

بمختلف الكليات والمعاهد العلمية  التدريسأساتذة الجامعات وهيئات 
مثل اللغة  المعرفيةبحكم تخصص كل منهم فى أحد المجاالت 

 والجغرافيا،والرياضيات بمختلف أفرعها، والتاريخ،  ،علومها المختلفةو 
، والبيولوجي وغيرها من مختلف العلوم الطبيعية ءوالكيمياوالطبيعة، 
فهؤالء هم أقدر على فهم طبيعة كل مجال من المجاالت   واإلنسانية؛
 المعرفية.

ائمين ونظار المدارس، ومديرو اإلدارات بوصفهم الق المعلمون،)ج( 
ولديهم من الخبرات العملية ما يمكن  الدراسية،على تنفيذ المناهج 

 فى المنهج المدرسي. المقدمةأن ييسر اختيار ألوان المعرفة 

 مدرسة)د( أولياء األمور، ممثلين في مجالس اآلباء المشكَّلة فى كل 
وعلى مستوى اإلدارات التعليمية، حيث يمكن من خالل التعرف 

أخطر مؤسستين يؤثران فى شخصية  بينتوفيق على آرائهم ال



 

 
113 

فى هذا الصدد  األمور أولياءالمتعلم، وهما األسرة، والمدرسة. وآراء 
أمر ال يستهان به؛ فهم أصحاب المصلحة المباشرة، ورأيهم يعبر 

 .بنائهم، ومن ثم للمجتمع بصفة عامة تعبير عما يتمنونه أل أصدق

 أنيمكن  آلرائهمجاهات العامة )هـ( المتعلمون أنفسهم، حيث إن االت
 .وأسلوب تقديمها المعرفية، المجاالتُتعد مؤشرا إلى أهمية بعض  

 العمل  سوق( التعرف على متطلبات 1)

أبنائه  إعداديسعى إلى  -من خالل كل مؤسساته التربوية -كان المجتمع إذا
 ممارها ، وممارسة أعمال معينة كالطب والتدريس والهندسة وغيةالمسؤوليلتحمل 
ليه المجتمع، إذا كان ذلك كذلك؛ فإنه من األهمية بمكان التعرف على إيحتاج 
سوق العمل، وما يحتاج إليه من أعمال ووظائف، ونوع المهارات،  متطلبات

فى  ختار المعرفة المقدمةتُ  لكيلممارسة كل وظيفة منها  الالزمةوالمعلومات 
من خالل  ملات سوق العويمكن التعرف على متطلب، ضوئهاالمناهج في 

 مصدرين هما: 

 االقتصادية، وأنواع األعمال، والوظائف الخدمية  المجتمعتوجهات  دراسة
نتيجة التوسعات في مجاالت األعمال  المستحدثةواإلنتاجية، والوظائف 

مما قد يستحدثه  وغيرها والصناعية،الزراعية، والتجارية،  المختلفة:
والشروط الواجب  المهاراتثم تحديد  المجتمع في إحدى مراحل تطوره،

فى  المقدمةُتختار المعارف  لكيتوافرها فيمن يشغل هذه الوظائف 
 .المناهج فى ضوئها
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 األعمال، وأصحاب الشركات والمصانع  رجالعلى حاجات  التعرف
والمؤسسات  والهيئاتوالمزارع، والمشروعات اإلنتاجية الخاصة، 

 العلميةكبرى، والهيئات والمؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية ال
ـ من األعمال والوظائف، والمهارات المطلوبة والشروط التى  والبحثية
فيمن يشغل هذه الوظائف، واختيار المعرفة فى ضوء هذه  توافرهايجب 

  .المهارات والشروط

 ( تحليل المهام 1)

ممارستها  المتعلمينبالمهام نوع األداء، أو العمليات التى ُيرجى من  يقصد
ُيعد لها هؤالء  التيبوصفها ناتجا تسعى إليه عملية التعليم و التعلم، أو الوظائف 

فى  ماد لممارسة دور عَ المتعلمون، ذلك ألن المتعلم في أي مجتمع إنما يُ 
مجتمعه، فضال عن أن له دورا فى عملية التعليم والتعلم، هذا الدور له متطلبات 

ا على ممارسة أداءات معينة تكون بمثابة معايير أن يكون المتعلم قادر  تقتضي
 .ضوئها مستوى تقدمه وانتقاله من مرحلة تعليمية إلى أخرى  فىيحدَّد 

في  العسكرياسُتخدم أسلوب تحليل المهام ألول مرة في برامج التدريب  وقد
 ثم"   Robert Mager ، Robert Millerسالح الطيران على يد كل من "

 عموما. والتربيةمجال المناهج   فىواستخدم على نطاق واسع  ُكينف فيما بعد 
المهمة  وتحليلرئيسيتين هما وصف المهمة خطوتين هذا األسلوب على  ويعتمد

(Dececco : 197.)  
وفيها  ةـــالمهم وصف : 

 م والتعلم ييعد ناتجا لعملية التعل الذياألداء النهائي  ُيحدد 
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 ى أداء المتعلمينف المطلوبةالشروط المهمة  وتوصف. 

 فى ضوئها أداء المتعلمين ُيقبلالمعايير التى  وتحدد. 

 من هذه الخطوة تحديد الظروف والشروط  الرئيسيالمهمة: والهدف  تحليل
لتعلم المهام المتنوعة التي يجب على المتعلمين أن يتعلموها، وفي هذه  المناسبة
 :  الخطوة

 مهمة، وتحدد الشروط  ألداء كل الالزمةأنواع السلوك  تصنَّف
 .المطلوبة لتعلم كل سلوك

 المهام الفرعية تحددSubtasks  فى كل مهمة من المهام  المتضمنة
 .األساسية

 في ضوء أنواع السلوك الالزمة لألداء  الفرعيةهذه المهام  تصنَّف
 .لتحيد شروط تعلم كل منها

 منبة أن اتباع هذا األسلوب يساعد على تحديد المهام المطلو  ويالحظ
المتعلمين فى مراحل التعليم العام بصورة إجرائية تجعل أمر اختيار ألوان المعرفة 

 .لتدريب المتعلمين على كل منها ميسورا المناسبة

ينبغى  المدرسييتضح أن مسألة اختيار المعرفة المقدمة فى المنهج  وهكذا
نما تختار فى ضوء أسس ومن خالل    اءاتإجر أال تكون عملية عشوائية، وا 

غير أنه يمكن  .إعداد المناهج المدرسية فىقيمتها، ومدى الحاجة إليها  تحدد
بعضها فى اختيار ألوان  دونجراءات إلالقول: إن االعتماد على بعض هذه ا

ُيحدث نوعا من  أنأمر من شأنه  -المعرفة المقدمة للمتعلمين من خالل المنهج
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المسحية  الدراساتفاالعتماد على   ؛عدم التوازن فى نوعية المعارف كيفيا وكميا
وما  المنهجوحدها مثال يمكن أن ُيحدث نوعا من عدم االتساق بين ما يقدم في 

 استطالعواالعتماد على نتائج  ،يهدف إليه المجتمع من عملية التعليم والتعلم
 ألوانآراء الخبراء والمعنيين بالتعليم وحده يمكن أن يؤدي إلى عدم التوازن بين 

 واالعتمادرفة المقدمة نظرا لتباين آراء الخبراء والمعنيين، وتفاوت خبراتهم. المع
على مطالب سوق العمل وحدها يمكن أن يجعل عملية التعليم والتعلم أشبه ما 

  .بالتدريب اآللى تكون

 يمكنإذن يتطلب التوفيق بين نتائج هذه اإلجراءات جميعا بحيث  األمر
عرفة المقدمة، واالتساق بين ما تقدمه المناهج تحقيق التوازن بين ألوان الم

  .إليه من آمال وتطلعات يصبو المجتمعوما  المدرسية،

 

 

 

 

 الخامس الفصل

 السيكولوجية للمنهج األسس
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 الخامس الفصل

 للمنهج السيكولوجية األسس

 دراسةأهم األسس التي ينبغى أن تراعى فى إعداد المنهج المدرسي  من
ات الصلة بالمتعلم في مختلف مراحل التعلم مثل خصائص النمو، العوامل ذ
والميول، واالتجاهات، واالستعدادات والدوافع، وتحديد االتجاهات  والحاجات،

فى كل مرحلة من مراحله المختلفة، والتعرف على الفروق الفردية  للنموالعامة 
رسية، ثم دراسة مراعاة كل ذلك عند إعداد المناهج المد يمكنفى النمو، وكيف 

، وأنسب الظروف اإلنسانيعلى أساليب التعلم  للتعرفنظريات التعلم المختلفة 
ممكنة من الفاعلية فى التعلم، ثم  درجةوالشروط التي يمكن أن تحقق أقصى 
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العلمية والجوانب التطبيقية التى  المبادئدراسة نظريات التعليم؛ للتعرف على أهم 
  .والتعلمة التعليم يمكن اإلفادة منها فى عملي

والمتعلم:المنهج أوال 

ُشيدت  أجلههو المحور الذي تدور حوله كل عمليات التربية؛ فمن  المتعلم
 الجهودالمدارس، وأعد المعلمون واإلداريون، ومن أجله ُتَعد المناهج وتبذل 

 .لتحقيق أهداف تربوية يسعى المجتمع إلى تحقيقها

من خالل  لهاستجابة المتعلم لما يقدَّم  نجاح هذه الجهود على مدي ويتوقف
المنهج، فإن لم يستجب أو كانت استجابته ضعيفة، أصبحت كل هذه الجهود 

منثورا، وفقدت العملية التعليمية كلها معناها. ومن ثم كانت دراسة المتعلم  هباء
المؤثرة فى تعلمه أمرا ضروريا وحتميا بالنسبة إلى واضع  ةالسيكولوجي والعوامل

 .مستوى التخطيط، وبالنسبة إلى المعلم على مستوى التنفيذ، والتقويم علىمنهج ال

يتسع  الفى كتب علم النفس متسع لعرض هذه العوامل جملة وتفصيال؛ إذ  و
نما يعنينا توضيح مدى  -فى المقام األول -المقام هنا لبسط القول فيها، وا 

 يليتنفيذه وتقويمه، وفيما بين هذه العوامل وعمليات تخطيط المنهج، و  االرتباط
  ذلكتوضيح 

 )أ( المنهج المدرسي وخصائص نمو المتعلم 

نفس  علمكما حددها  -فى مراحله المختلفة -دراسة خصائص نمو المتعلم إن
 حتىالنمو من األسس المهمة التي يجب أن تراعي في إعداد المنهج المدرسي، 

النمو هو ذلك الفرع من نفس  وعلمبها مخططو المناهج ومنفذوها. " يسترشد
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النفس الذي ُيعَنى بدراسة الظواهر النفسية المصاحبة لنمو الفرد منذ  علمفروع 
جميع مراحل نموه؛ بهدف الكشف عن التغيرات الحادثة فى جميع  وخاللوالدته، 

وفسيولوجيا، وعقليا، وانفعاليا، واجتماعيا من مرحلة إلى  جسمياجوانب الحياة؛ 
 ( . 9119د عبد الظاهر الطيب، وآخرون:مرحلة أخري" )محم

 المبكرة،قسم علماء النفس مراحل النمو إلى عدة مراحل هي: الطفولة  وقد
والطفولة الوسطى، والطفولة المتأخرة، والمراهقة، والنضج، وحددوا السمات 

هذا السياق التعرف  فىللنمو فى كل مرحلة من هذه المراحل، ويهمنا   األساسية
إزاء هذه  المدرسي المنهجالعامة للنمو، ومتطلباتها و دور على الخصائص 

 : يلي فيما الخصائص. و يمكن تحديد هذه تالمتطلبا

النمو  هيُيدرس النمو عادة من عدة جوانب  إذـ النمو عملية متعددة الجوانب:  9
والنمو االجتماعي، والنمو العقلي، والنمو  االنفعالي،و الحركي، والنمو  الحاسي

خصائص تميزه فى كل مرحلة من مراحل  الجوانبي، ولكل جانب من هذه اللغو 
 النمو.

معناه أن اإلنسان  ليسبمعنى أن تعدد جوانب النمو  ؛النمو عملية متكاملة -9
فى  دراستهيمكن أن يتجزأ؛ فما هذا الفصل بين مظاهر النمو إال من خالل 

ارتباطا وثيقا بالنمو  يرتبطمثال   االنفعالي؛ فالنمو ىعالقاته مع المظاهر األخر 
المتوسط  االنفعالييتجاوز نموه  الذيفان الطفل  واالجتماعي،العقلي والجسمي 

من حيث النمو الجسمي والعقلي واالجتماعي "  كذلكلى أن يكون إالعام يميل 
ومعنى ذلك أن النمو عملية  ؛( 9119الظاهر الطيب، وآخرون: عبد)محمد 
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كامل جوانب شخصية الفرد ألن اإلنسان كل متكامل، تسعى أساسا إلى ت متكاملة
 إليه هكذا. ينظرويجب أن 

نوعا من التوازن فى تنمية  يحقق أن المدرسي المنهجيفرض على  هذاو 
من النمو مثال   العقليجوانب النمو المختلفة؛ فال يركز على تنمية الجانب 

نما يسعى إلى تنمية اإلنسان نموا  الجوانب،بقية  ويهمل متكامال شامال كل وا 
 .جوانب نموه 

جوانبه ومراحله  مختلفالنمو عملية مستمرة : تستمر عملية نمو الطفل فى  -1
 نموهمنذ ميالده إلى تمام نضجه. ونمو الطفل في كل مرحلة من مراحل 

المتتابعة يرتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة السابقة عليها، ويؤثر بالضرورة فى 
فطفولة الفرد المتأخرة مثال هي محصلة طفولته المبكرة التالية لها؛  المرحلة

 وهى المؤثرة فى مراهقته بالدرجة األولى.  والوسطى،

االستمرار فيما يقدم من خالله  يراعي أن المدرسي المنهجيفرض على  وذلك
إلى الخبرات السابقة  للمتعلمينمن خبرات تربوية؛ بمعنى أن تستند كل خبرة تقدم 

 أن ما يقدم يللخيرة التالية من ناحية أخرى؛ أ وتمهدمن ناحية،  التى مروا بها 
اإلعدادي مثال ينبغي أن يكون مؤسَّسا على ما ُيقدَّم له فى  الثانيلتلميذ الصف 
دا لما سوف يقدم له فى الصف الثالث، وهو ما وممهن  ،ياإلعدادالصف األول 

 استمرار الخبرة. بمبدأيعرف فى مجال المناهج 

فالفرد ينمو داخليا وفقا لنمو  ؛و عملية تتأثر بالعوامل الداخلية والخارجيةالنم -1
النمو  ويتأثرالخارجي العام " لمظهرهأعضائه المختلفة، وينمو خارجيا ككل وفقا 
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بيئية" )محمد عبد الظاهر  وأخريالمتكامل للفرد بعدة عوامل وراثية عضوية 
 (9119الطيب، وآخرون:

أن يراعوا تنظيم محتوى المناهج  ومنفذيها لمناهجايفرض على مخططي  وهذا
ومهاراته وتوظيفها فى عملية التعلم،  قدراتهبصورة تساعد المتعلم على استخدام 

مع  وتفاعالالتدريس التي تجعل المتعلم أكثر إيجابية،  طرقفضال عن اتباع  
 .  التعليميالموقف 

إلى الخاص، ومن البسيط  العام ومنالنمو عملية تسير من الكل إلى الجزء -5
أراد شيئا ما؛ ألقى  إذاإلى المركب؛ فالطفل مثال فى مرحلة الطفولة المبكرة 

ثم إحدى  يديه،فقط بمد  يكتفي، ثم في مرحلة تالية ءالشيبجسده كله تجاه هذا 
كفاءته،  تزداديديه فى فترة ثالثة، فإذا كان الطفل فى مرحلة الطفولة المتأخرة "

بنشاط  بالقيامية، حيث يسمح ما بلغته عضالته الدقيقة من النضج ومهاراته اليدو 
"  الكتابةإتقان مهارات  -بذلك -يتطلب استعمال هذه العضالت الدقيقة فيمكنه

بمعنى أن الطفل أصبح قادرا على استخدام أصابعه،  ؛( 9179)حامد زهران:
يديه  إحدىمن تحريك جسمه كله، أو يديه معا، أو  بدالوالتحكم فى حركاتها 

 .فقط

فترة  فىاستجابات الطفل فى البداية عامة، فكل رجل عنده بابا، ثم  وتكون
تالية تأخذ استجابته نوعا من التخصيص، فكل رجل يلبس )النظارة( مثل أبيه قد 

بابا، ثم تتمايز استجاباته فيما بعد، فال يقول: بابا إال ألبيه فقط. وينطبق  يدعوه
الجزء، ومن العام إلى الخاص، ومن البسيط إلى  من الكل إلى التدرج هذا
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الطفل فى مختلف جوانبه تبعا النتقال الطفل من مرحلة إلى  نموالمركب على 
 .التي تليها

يراَعى التدرج فيما يقدم للمتعلم بحيث  أن المناهجذلك فى إعداد  ويتطلب
متعلم وخاص ومعقد إلى أن يبلغ ال جزئي هوتؤجل التفاصيل الدقيقة، وكل ما 

بمعنى أن تتدرج الخبرات  العناصر؛من النمو درجة تؤهله للتعامل مع هذه 
المختلفة من الكل  مراحلهالمقدمة من خالل المنهج وفق تدرج نمو الطفل فى 

 إلى الجزء، ومن العام إلى الخاص، ومن البسيط إلى المركب.

 أربعجيه" بيا جانحدد " لقدالمجرد:  إلىعملية تسير من الُمحس  النمو  -1
 عند األطفال وهي:  المعرفيمراحل رئيسية للنمو 

الحسية الحركية فى السنتين األوليين، وفيها يتعلم األطفال  المرحلة
 األشياء وانتظامها فى العالم المحسوس. استمراريةفكرة 

 السابعة،  حتىما قبل اإلجرائية التي تمتد من السنة الثانية  ومرحلة
 ى معرفة األشياء فى صورتها الرمزية.الطفل ف يبدأوفيها 

 اإلجرائية المحسة التي تمتد من سن السابعة حتى الثانية  والمرحلة
 تتطور قدرة األطفال على التفكير االستداللي. وفيهاعشرة، 

 اإلجرائية الرسمية التي تبدأ فى الثالثة عشرة وهي مرحلة  والمرحلة
فل فى االستدالل القائم على ويبدأ خاللها الط ،اإلجرائية" المعرفة"

يستطيع الطفل أن يفكر مع عدم وجود أدلة مادية؛  أيآخر؛  استدالل
 على أسس عقلية. مجرداأي يفكر تفكيرا 
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المعرفة النابعة من محاكمة  فهياإلجرائية،  بالمعرفة" بياجيهما يقصده " أما
ي مستوى التي تنطوي على التوصل إلى االستدالل على أ المعرفةعقلية، وهي 

ونوع آخر يطلق عليه  المعرفة،هذا النوع من  بين" بياجيهمن المستويات، ويميز "
الشكل العام  علىالمعرفة الشكلية، وهي المعرفة التى تعتمد على التعرف 

 ( 9111دا :ز .غا أمال تنبع من محاكمة عقلية )جورج  فهيللمثيرات، 

 وفقمحس إلى المجرد ذلك أن الطفل ينتقل تفكيره تدريجيا من ال ومعنى
أن يراعوا  يجب المناهجمراحل نموه المختلفة؛ ولذلك فإن القائمين على إعداد 

تدريجيا من  للمتعلمالتدرج فى الخبرات المقدمة من خالل المنهج بحيث تقدم 
 مجردةالمحس إلى المجرد؛ فال ُيفرض على المتعلم أن يتعامل مع موضوعات 

 ..إال إذا سمحت مرحلة نموه بذلك

عوامل داخلية وخارجية  بعدةإن النمو يتأثر  قلناالفروق الفردية فى النمو :  -7
، أو ثابتةليست  العواملتحدد مظاهر النمو فى مختلف جوانبه، ونظرا ألن هذه 

الوراثية  العواملموحدة لدى كل األفراد )إذ يختلف األفراد فيما بينهم من حيث 
المرحلة  أبناءد ال يسير بمعدل واحد لدى كل والعوامل البيئية(؛ فإن نمو األفرا

نما تختلف معدالت النمو ومواعيده من فرد إلى آخر  أبناء  منالعمرية الواحدة، وا 
 الجنس الواحد )بنون أو بنات(. 

تتضح  الواحدةالرغم من أن الغالبية العظمى من أبناء المرحلة العمرية  وعلى
 هذهوجود مثل  ية، فإن ذلك ال ينففيهم السمات العامة للنمو فى هذه المرحل

 الفروق الفردية بينهم. 
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 الميولبالفروق الفردية اختالف األفراد فيما بينهم من حيث  ويرتبط
إزاء  القبولاستجابات  فهيواالتجاهات، وقيمهم التي توجه سلوكهم. فأما الميول" 

 بأنه موضوع خارجي معين، وهذه االستجابات متعلَّمة ومكتسبة ويمتاز الميل
 فهياالتجاهات " وأماناحية اإليجاب"  هيأن له ناحية واحدة  أيأحادى البعد؛ 

استجابات القبول أو الرفض إزاء موضوع اجتماعي أو نفسي جدلي معين". 
 ( .9111)أحمد زكى صالح :

المعتقدات التى تتسم بقدر من االستمرار  منوأما القيمة فهي مجموعة  
وسائل لتحقيقها، أو أنماط  أواص نحو غايات النسبي وتمثل موجهات لألشخ

نتيجة التفاعل  الموجهاتسلوكية يختارونها ويفضلونها بدائل لغيرها، وتنشأ هذه 
القيمة  وتفصحالثقافى والديني،  االقتصادي االجتماعيبين الشخصية والواقع 

 والعواطف الفعليوالسلوك  اللفظيعن نفسها فى المواقف واالتجاهات والسلوك 
محمد وآخرون: بدون  علىلتى يكونها األفراد نحو موضوعات معينة" )محمد ا

 تاريخ( 

النشأة  الختالفالميول واالتجاهات والقيم تختلف من فرد إلى آخر تبعا  وهذه
أن يراعوا هذه الفروق الفردية  ومنفذيها المناهجوالبيئة والثقافة. ويمكن لمخططي 
 طريق:  عنبين المتعلمين فى مختلف المراحل 

 التنوع فى المجاالت المعرفية المقدمة من خالل المناهج.  

  المتاحة للمتعلمين كي يختاروا من بينها التعليميةوتنويع الفرص.  

  في الكتب المدرسية الدراسيةوالتنوع في أساليب عرض المواد.  
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  وأوجه  المستخدمة،والتنوع في طرق التدريس المتبعة والوسائل التعليمية
المقدمة للمتعلمين من خالل المنهج المدرسي، بحيث يجد كل النشاط 

 في المنهج ما يالئم قدراته وميوله واتجاهاته،  متعلم

  ومنفذوها إلى غرس القيم  جواضعو المناهفضال عن ذلك يجب أن يقصد
فى مراحل النمو التي  المتعلمينوتنمية الميول واالتجاهات المرغوبة فى 

   .المرغوبة غيراالتجاهات والقيم والميول تسمح بذلك، والتنفير من 

 )ب( المنهج المدرسي ودوافع المتعلم 

تجعله ينزع إلى  الفرد،فسيولوجية وسيكولوجية داخل  حالةالدافع بأنه " يعرف
إلى خفض حالة  الدوافعالقيام بأنواع معينة من السلوك في اتجاه معين، وتهدف 

الكائن الحي  أنالة عدم التوازن، أي التوتر لدي الكائن الحي، و تخليصه من ح
شباع الدافع الذي يحركه" . )جابر عبد  يعمل على إزالة الظروف المثيرة، وا 

 (9119الحميد جابر:

المثيرات  وَتعني Drives الحوافزإلى الدوافع عادة من ناحيتين هما:  وُينظر
ستعدا للقيام بالنشاط وتجعل الكائن الحي م تبدأالداخلية والنواحي العضوية التى 

عن موضوع معين من البيئة  البعدباستجابات خاصة نحو موضوع معين، أو 
أو األلم، ومن  التوتر،الخارجية، ويشعر بها الكائن الحي كإحساس بالضيق، أو 

 البواعثوأمثلتها حافز الجوع، والعطش واإلحساس بالبرودة أو السخونة. 
Incentives وتوجه  الحي،الكائن الموضوعات التي يهدف إليها  وهي

 الضيقاستجاباته تجاهها، أو بعيدا عنها، ومن شأنها أن تعمل على إزالة حالة 
 الذيوالتوتر التي يشعر بها، ومن أمثلتها الطعام الذي يقابل حافز الجوع، والماء 
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يقابل حافز العطش، وهاتان الناحيتان من الدوافع ال تنفصالن وظيفيا؛ فحافز 
لكائن الحي للبحث عن الطعام، والطعام بدوره يستثير حافز مثال يدفع ا الجوع

إذا انخفضت حدة المثيرات الداخلية )الحوافز( فإن ذاك يتطلب  وعموماالجوع، 
ذا  الخارجيةحدة الموضوعات  )البواعث(؛ لينشط الكائن الحي ويتجه نحوها، وا 

لموضوعات فإن الكائن الحي يرضيه أي نوع من ا الداخلية،زادت شدة المثيرات 
 ( 9119وجيه : إبراهيمالداخلية. ) المثيراتالخارجية مادام يقلل من شدة 

أنها تمد السلوك بالطاقة، وتنشط الكائن  فى تتمثل وظائف ثالث وللدوافع
الفرد يستجيب لبعض المواقف،  تجعلالحي، وأنها تؤدى وظيفة االختيار،حيث 

نها توجه السلوك نحو هدفهوي . )جابر عبد الحميد مل بعضها اآلخر، وا 
 ( .    9119جابر:

عن حاجات  وتنشأ األولية الدوافع: هما من الدوافع رئيسيان نوعـان وهناك
 مثلالجسم الخاصة بوظائفه العضوية والفسيولوجية، وهى فطرية وغير متعلَّمة، 

 والدوافعالحاجة إلى الطعام، والماء، والجنس وغيرها من الحاجات األولية. 
نتيجة نمو الفرد، وتفاعله مع اآلخرين واحتكاكه بظروف الحياة  وتنشأ الثانوية

من حاجات تدفع اإلنسان إلى أنواع معينة من السلوك مثل:  تقتضيهالعامة وما 
إلى المحبة، والحاجة إلى التقدير، والحاجة إلى  والحاجةالحاجة إلى األمن، 

للجماعة، وعلى أية حال فإن إلى االنتماء  والحاجة ،النجاح، والحاجة إلى الحرية
فى معظم   اإلنسانالتى توجه سلوك  هيهذه الحاجات أو الدوافع الثانوية 

تتحكم الحاجات أو الدوافع األولية فى سلوك الكائنات األخرى  بينما المواقف،
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 المنهــجفى التعلم من خالل  الدافعيةمراعاة  ويمكن(.  9171:وجيه إبراهيم)
 عن طريق:  المدرسي

 فى التعلم، وتشبع  الرغبةالمواقف التعليمية بحيث تثير فى المتعلم  ميمتص
ثبات الذات  .حاجاته إلى النجاح وا 

 ويثير قدراتهم  اهتماماتهم،المتعلمين بالجديد الذي يقع فى دائرة  تزويد
 .ومهاراتهم

 التي تقدم لهم  المختلفةالمتعلمين بالهدف من دراستهم الموضوعات  توعية
 هذانهج، حتى يمكنهم توجيه جهودهم ونشاطهم لتحقيق من خالل الم

 الهدف .

 و  المتعلمينأهداف تعليمية فى مستويات تناسب مرحلة نمو  وضع
 هقدراتهم و مستوى طموحهم حتى ال يصاب المتعلم بالفشل نتيجة إخفاق

 الهدف . تحقيقفى 

 الثواب أو  فىبعض أساليب التعزيز المناسبة دون إسراف  استخدام
 اب.العق

 و االستعداد للتعلم : المدرسي المنهج)ج( 

وخصائص نموه عموما  ومهاراته،استعداد الفرد للتعلم في كفاية قدراته،  يتمثل
استجابات الفرد وما  أنماطواالستعداد قوامه مجموع  .لما يتطلبه تعلم شئ جديد

الجسمي،  النضجلديه من قدرات فى لحظة معينة. ويتوقف االستعداد على 
 الفردنضج العقلي؛ وعلى ما تعلمه الفرد من استجابات من قبل. واستعداد وال
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يحدد ما لديه من استجابات فى أي موقف جديد؛ أي ما يستطيع الفرد أن يقوم 
االستعداد األهداف التي يختارها الفرد )جابر عبد الحميد جابر  ويحددبه. 

:9119) 

األعضاء ذات  نموذلك أن االستعداد مرتبط بالنمو العضوي، أي  ومعنى
 ويرتبطيمارس النشاط الالزم للتعلم بنجاح.  حتىالصلة بما يتعلمه الفرد 

االستعداد كذلك بالنمو العقلي؛ أي مستوى نمو الوظائف العقلية المختلفة ذات 
امل الثقافية وفضال عن ذلك يتأثر استعداد الفرد بالعو .بموضوع التعلم الصلة

، وثقافة الوالدين، وما تقدمه االجتماعيواالقتصادية مثل الوضع  واالجتماعية
  .من مساعدات للفردالبيئة 

قد يكون  شخصاالستعداد للتعلم من شخص إلى آخر؛ فهناك  ويختلف
 نفسهمستعدا لعمل ما في موقف ما، وربما ال يكون غيره مستعدا له، والشخص 

ل فى موقف ما، وال يكون مستعدا للعمل نفسه فى موقف قد يكون مستعدا لعم
غير االستعداد فإن فائدة التعلم تنعدم أو تقل. واالستعداد ليس  ومنآخر. 

وحده فحسب بل ضروري كذلك في االستجابات االنفعالية  الفكريضروريا للعمل 
رة وما إلى ذلك. ويتضمن االستعداد للتعلم القد اليدوية،والحركية، واألعمال 
والخبرات السابقة، والنضج، والصحة النفسية  واالتجاهات،العقلية، والميول، 
 المنهجفي  للتعلمأن يراعي االستعداد  ويمكن(.  9177)مجاورة، والديب: 

 طريق :  عن المدرسي

 الدراسية واالسترشاد  الموادأدوات مقننة لقياس استعداد األفراد لتعلم  توفير
 .ناهجبنتائجها فى التخطيط للم
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 وألوان النشاط  المقررات،المتعلمين إلى ما يناسب استعداداتهم من  توجيه
يختار  الحرةوهذا يقتضي أن يتضمن المنهج المدرسي جانبا من الدراسة 

 .واستعداداتهم قما يتففيه المتعلمون 

 القياس( من حالة  طريقتقديم أي جديد للمتعلم إال بعد التأكد )عن  عدم
 .استعداده لتقبله

التعلمونظريات  المنهج:ثانيا 

في السلوك عن طريق الخبرة  تعديلتغير فى األداء أو  بأنهالتعلم " يعرَّف
وبلوغ أهدافه، والتكيف  دوافعه،والمران، ويحدث هذا التعديل أثناء إشباع الفرد 

المعنى الشامل أي  األداء. ويقصد بتعديل السلوك أو تغيير دةمع المواقف الجدي
نما عدم االقت التغير  ينصرفصار على الحركات الُمالَحظة والسلوك الظاهر، وا 

التي  المتسقةإلى العمليات العقلية كالتفكير. ويقصد بالخبرة والمران أوجه النشاط 
 ( 9119جابر : الحميدتخطط لها المؤسسات التعليمية، وتنفذها" )جابر عبد 

نيت بدراسة التعلم نظريات عُ  عدة –القرن العشرين  بدايات مع–ظهرت  وقد
تعدد النظريات واختالف منطلقاتها فى  منوبحث جوانبه المختلفة. وعلى الرغم 

إلى فئتين رئيسيتين هما:  جميعاتفسير عملية التعلم؛ فإنه يمكن تصنيفها 
النظريات ميدان التعلم  هذهالنظريات السلوكية والنظريات المعرفية. وقد أث َرت 

الضوء على  إلقاء ويمكنوانين التى تفسر حدوث التعلم، والق ئالمبادبالعديد من 
 أهمها فيما يلي : 

 السلوكية  النظريات)أ( 
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أساس تفسير  هيالسلوكيون عموما بأن وحدة المثير/ االستجابة  يسلم
السلوك؛ أي أن حدوث استجابة معينة يتوقف على المثير الذي يستدعى هذه 

به تحدث إذا ظهر هذا المثير.  وأن لكل مثير استجابة خاصة االستجابة،
على أي ردود فعل ظاهرة، قد تكون عضلية أو غدية، أو  تطلقواالستجابة 

)بما فيها الصور واألفكار( التى تحدث بوصفها  الظاهرةغيرها من ردود الفعل 
على ردود الفعل الفسيولوجية التى  االستجابةرد فعل لمثير ما. وكذلك تطلق 

غير مباشرة. أما المثير فَيعني  بطريقةلنفسية التى تقاس تقاس بطريقة مباشرة وا
فى الكائن الحي  داخلي تغيرأي عمل خارجي يتعرض له الكائن الحي، أو أي 

 ( 9111نفسه عن طريق أي عامل خارجي )غازدا، وكورسيني :

)النظريات هما  السلوكيةالتمييز بين اتجاهين واضحين في النظريات  ويمكن
 التعلم" بافلوفونظرية " والحداثة، التكرار" واطسنمل نظرية "وتش االرتباطية(

وتشمل نظرية  )النظريات الوظيفية(باالقتران، و التعلم" جثريالشرطي، ونظرية "
وفيما يلي يمكن إلقاء  ،"سكنراإلجرائي لـ " الشرطيالتعلم  ونظرية ،"َهلالحافز لـ "
 علم.النظريات في مجال الت هإسهامات هذأهم  علىالضوء 

 االرتباطية النظريات : 

أن كل العمليات العقلية  أيَتعني العالقة بين األفكار واألفعال؛  االرتباطية
واالستجابات.  المواقفتتألف من توظيف االرتباطات المورثة أو المكتسبة بين 

إال مجرد عالقات، أو ارتباطات  ليسوالتعلم )وفق ما جاءت به هذه النظريات(  
ومن أهم ما أسفرت عنه هذه النظريات من مبادئ وقوانين .واالستجابةبين المثير 

 التعليم ما يلي : 



 

 
131 

التعلم. وجدير  عملياتاالستعداد، والتدريب، واألثر تحكم جميع  قوانين -9
 ،قانون للتكيف التأهبي االرتباطيةبالذكر هنا أن االستعداد من وجهة النظر 
ومعنى أنه قانون  تقدم،نه فيما وليس قانونا للنمو بالمعنى الذي تحدثنا ع

فيها  المتعلمللتكيف التأهبي أنه يعبر عن خصائص الظروف التي يكون 
 للنمووبعبارة أخري فإن االستعداد بوصفه قانونا  ؛مشبعا، أو في حالة ضيق

)كما تحدثنا عنه فيما تقدم( يرتبط بالمتعلم نفسه؛ مستوى نضجه، وقدراته، 
ه للقيام بعمل ما. أما االستعداد بوصفه قانونا وغيرها مما يؤهل ومهاراته،
)وفق وجهة النظر االرتباطية( فيرتبط بالظروف التى تجعل  التأهبيللتكيف 

 ضيق. حلةالمتعلم مشبعا، أو فى 

لوجهة النظر االرتباطية فإن  وفقابين مواقف التعلم وسلوك المتعلم:  العالقة -9
يتجنب حدوثها هي  أنحاول الحاالت التى يتقبلها المتعلم بسهولة وال ي

 سلوكالحاالت التي يشعر معها باإلشباع؛ أي أن الروابط التي يحدثها 
المتعلم بين موقف التعلم واستجابته لهذا الموقف تزداد قوتها عندما تصاحبها 

 أنيشير إلى " الذي" لثورنديكإشباع، ويوضح ذلك قانون األثر " حالة
ف حسب األثر المترتب على عملها". االستجابات أو الحركات تثبت أو تحذ

فالمواقف التى تسبب ضيقا للمتعلم تكون استجابته لها ضعيفة،  ثم،ومن 
فى نهاية األمر، ويؤكد ذلك األمر أيضا ظاهرة الكف  االستجابةهذه  وتختفي

إذا حدث بعد  أنهتشير إلى " التيبافلوف"  إيفان" لديواالسترجاع التلقائي 
طية أن ُقدم المثير الشرطي باستمرار دون تدعيم، فإن الشر  االستجابةتكوين 

بالتدريج وتختفي فى النهاية. وتنتج هذه الظاهرة عن عملية  تتالشىاالستجابة 
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التي تهدف إلى حماية الكائن من عمل استجابات ال  الَكفعملية  هيعقلية 
بعد  الشرطيمن جديد إذا ُقدم المثير  االستجابةتؤدي إلى نتيجة، وتعود 

 وجيهالكائن الحي".  )إبراهيم  يستريحألن  يانطفاء االستجابة بفترة زمنية تكف
:9171) 

ظاهرة اتشار األثر)عند  ذلك ويوضحالتعلم للزيادة بانتشار األثر:  قابلية -1
تأثيرها على هذا  يقتصرارتباط معين ال  إثابةثورونديك( التي تشير إلى أن "

به" .  والالحقةمجاورة السابقة عليه، بل تمتد إلى االرتباطات ال االرتباط،
ذلك أيضا قاعدة التعميم عند  وتؤكد( 9119الحميد جابر: عبد)جابر 

 فإنإذا تكونت استجابة شرطية لمثير معين،  أنهتشير إلى " التي" بافلوف"
 وهذهالمثيرات المشابهة لهذا المثير يمكن أن َتستدعى نفس االستجابة" 

ة للتعلم فلوالها لكان من الضروري )لكي نستفيد تتيح إمكانات جديد القاعدة
المتعلَّمة ونستدعيها في مواقف معينة تتطلب استخدامها(  االستجاباتمن هذه 

مع المواقف التى حدث فيها التعلم األصلي . )  تماماأن تتفق هذه المواقف 
 ( 9171إبراهيم وجيه : 

وجهة النظر  تؤكد حيث ،الممارسة والتدريب في عملية التعلم أهمية -1
نتاج ميول  إال هياالرتباطية أن القدرة العقلية ومهارة اإلنسان وشخصيته ما 

أصلية لدى هذا اإلنسان، ونتيجة لما حصلت عليه هذه الميول من مران 
هذا المبدأ فى التعلم قانون المران )أو  ويؤكد(.  9111)غازدا،وكورسيني:

بات تقوى باالستعمال ( لثورنديك الذي ينص على أن االستجاالتدريب
 االستعمال . عدموتضعف باإلهمال، أو 
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طرق إلبطال العادات  ثالث" جثرييقترح " حيث ،إبطال العادات إمكانية -5
المرغوب إهماله بدرجة من الضعف ال يكفي  المثيرغير المرغوبة هي: تقديم 

ر حتى تتعب االستجابة السيئة )غي اإلثارةمعها إلحداث االستجابة، أو تكرار 
األخرى فى الموقف قادرة  المالمحالمرغوبة(، أو تقديم المثير عندما تكون 

 ( .   9119 الحميدعلى كف االستجابة غير المرغوب فيها )جابر عبد 

الوظيفية:  النظريات 

أو ارتباطات بين  عالقاتبالنسبة إلى هذه النظريات ليس مجرد حدوث  التعلم
المعرفية فى  المفاهيملنظريات استخدام بعض المثير واالستجابة، بل تحاول هذه ا

ولكنها ُتعدها  ،والتخيلالتحليل السلوكي، وال تستبعد وجود عمليات مثل التفكير 
ترى  فهياإلجرائية"  النظرياتأنواعا من السلوك، وتسمَّى هذه النظريات كذلك "

نه يغير عليه تغير فى العالم، بل إ ويترتبالسلوك اإلجرائي يؤثر فى البيئة  أن"
إلى حد قريب جدا السلوك األدائي،  يشبهفى البيئة ذاتها بطريقة أو بأخرى، وهو 

 ،" )غازدا  الغرضيأو ما يعرف باسم السلوك اإلرادي أو السلوك 
 بتفسير( . ومن أهم ما أضافته هذه النظريات، فيما يتصل 9111كورسني:

 عملية التعلم ما يلي: 

من قبل عن الدوافع وقلنا: إنه يمكن  تحدثناالدافعية لحدوث التعلم:  أهمية -9
مثيرات داخلية، والبواعث وهي  وهيالنظر إليها من ناحيتين هما: الحوافز 

فى البيئة والمثيرات  تحدثمثيرات خارجية . وُتعد المثيرات الخارجية التى 
)عند  المسئولةالناشئة عن حاجات الكائن الحي أو تركيبات معينة منها هي 

الكائن  أن" َهل  فى مواقف التعلم؛ وقد وجد " االستجاباتاستدعاء  عنَهل(  
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بين أنماط المثيرات المختلفة فى المواقف المختلفة  يميزالحي يمكنه أن 
 ( 9171:  وجيهحسب الحافز الموجود ) إبراهيم 

أن االستجابة الحادثة نتيجة  يرىالحاجة والتعزيز؛ إذ  بين" هلربط " وقد
ومن ثم فإنه  تعزيز، بمثابةدى الكائن الحي تشبعه؛ فهي وجود حاجة معينة ل

نوعين  بين" هليستجيب لكل حافز باستجابات تعمل على إشباعه، ويميز "
الثانوي،  والتعزيزمن التعزيز هما:التعزيز األولى وهو حالة إشباع الحاجة. 

 يكتسبويحدث إذا ما تزامن مثير ما مع التعزيز األولى، فإن هذا المثير 
 ( . 9111اص التعزيز )غازدا ، كورسني : خو 

المبادئ ذات األهمية فى التعلم  منالتعزيز فى عملية التعلم:  أهمية -9
ذات األهمية البالغة  المبادئمن أن التعزيز يعد من  الرغمالتعزيز، وعلى 

الكائن الحي نفسها  استجابةإلى  ينظر" هللدى جميع السلوكيين ، فإن "
المترتبة على  النتائجزيز؛ إذ يفسر التعلم على أساس على أنها نوع من التع

 فىسلوك الكائن الحي فى موقف معين، والتغير الذي يطرأ على سلوكه 
موقف تال. ويرى أن التتابع المحتمل لألحداث فى موقف التعلم هو: 

تعزيز. وبعبارة أخرى فإن التعزيز يتوقف على أداء  أواستجابة ومثير 
على التعزيز؛ نظرا ألن التعزيز هو  الحصولو وسيلة المتعلم ألن أداءه ه

 . عليهأي مثير أو موقف يقوي االستجابة السابقة 

تشكيل االستجابات  يكونأول عمل المدرس يجب أن  أن" سكنر" ويرى
من  كثيرةالمالئمة، ويمكن أن يتم ذلك بوضع السلوك الصائب تحت أنواع 

ويرى أن ُمضي   .م المبرمج، ويتحقق ذلك عن طريق التعلي رضبط المثي
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وتعزيزها يحطم تأثير التعزيز، وأن برنامج التدريس  االستجابةثوان بين 
خطوة بتعزيز سلسلة من التقاربات المتقدمة  خطوةالناجح ينبغي أن يتقدم 

 ( 9119:الحميدنحو السلوك النهائي المرغوب فيه. )جابر عبد 

 :  المعرفية)ب( النظريات 

والنظرية  ،"باالستبصارالتعلم "معرفية نظرية الجشطلت النظريات ال تشمل
ونظرية التعلم  ،" لبندوراونظرية التعلم بالمالحظة " ،" لبياجيهالبنائية " 
المعرفية اهتمامها على سيكولوجية  التعلم". وتركز نظريات لروتر"االجتماعي

عمليات كما تركز على ال األجزاء،التفكير، والكليات التى تعلو على مجموعة 
عملية التعلم. ومن أهم ما  فىالعقلية المعرفية واإلدراك، والجوانب االجتماعية 

 : التعلمأسفرت عنه هذه النظريات فى الكشف عن طبيعة عملية 

الحقيقي )وفقا ألصحاب النظريات  فالتعلمدور الفهم فى التعلم:  أهمية -9
االرتباطات بين على تكوين  وليسالمعرفية( هو التعلم القائم على الفهم، 

دور عميق فى العملية  لهوالتعلم القائم على فهم المعنى  .المثير واالستجابة
الكل، كما  تكونالتعليمية. والمعنى ال يأتي من الجزئيات المنفصلة التى 

 طبيعةهي األساس وهي التى تحدد  الكلياتيرى الجشطلتيون، ولكن " 
نها مجرد المجموع الكلي لها.  األجزاء التى تكون هذه الكليات أكثر من كو 

المكونة لهذه الكليات،  األجزاءمالءمة هو البدء بالكليات نزوال نحو  واألكثر
عن طريق  للكلياتبدال من محاولة الصعود إلى مستوى الطبيعة الجشطلتية 

 ،البدء بما نعتقد أنه العناصر التى نفترض أنها تكون الكليات. " )غازدا 
 .(9111كورسيني : 
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على الفهم )كما يرى بياجيه( يتطلب تنظيما ذاتيا نشطا هذا  القائم والتعلم  
   Assimilationمن التوازن بين عمليتي التمثل  نوعالتنظيم الذاتي هو 

من البيئة وتصنيفها ضمن التراكيب المعرفية  الواردةتلقي المعلومات  أي
عديل هذه عملية ت وهي  Accomodationالموجودة فى العقل. والمواءمة

المعرفية إذا ثبت خطؤها فى ضوء أي مثيرات خارجية جديدة  التراكيب
 ( 9111:  كورسيني)غازدا، 

 النظرياتالتفكير والعمليات العقلية فى التعلم: يركز أصحاب  دور أهمية -9
أن التعلم  إلى" بياجيهالمعرفية على دور العمليات العقلية فى التعلم؛ فيذهب "

 مفهومست عملية تراكم آلية تتم دون تفكير، وأن كل عملية خلق عضوية ولي
مكتسب ينطوي على استدالل ما، حتى إن اإلدراك الحاسي موجه من قبل 

 إلى"  باندورا" ويذهبذاتها ليست وليدة أشكال سابقة له.  هيعمليات عقلية 
الخارجية ضروري  األحداثالرمزي القائم على االستدالل من  التمثيلأن "

هامة فى التعلم  المعرفيةنوع الكبير لعمل اإلنسان، وهذه العمليات لتفسير الت
 فى –إن جميع التغييرات السلوكية تحدث إذ اإلنساني بصفة عامة، 

 (9111: وكورسينيمن خالل وسيط معرفي." )غازدا   –معظمها 

أصحاب نظرية الجشطلت دراستهم  إسهاماتوالتعلم: من أهم  اإلدراك -1
اإلدراك؛ ما يعرف عندهم  مجالبها العالم الخارجي فى  القوانين التى ينتظم

كافة أوجه نشاط  علىباسم قوانين التنظيم اإلدراكي التى يرون أنها تنطبق 
وقانون  التقارب،الفرد وسلوكه فى مواقف التعلم، وهذه القوانين هي قانون 
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ه: وجي إبراهيم.)  الغلقالتشابه، وقانون االتصال، وقانون الشمول، وقانون 
9171  ) 

إذا كانت  مستقلةذلك أن األشياء يسهل إدراكها على هيئة صيغ  ومعنى
أو  اللون،أو متشابهة فى الشكل أو الحجم أو  ،متقاربة فى الزمان أو المكان

متصلة، أو إذا كان هناك ما يجمعها ويشملها فى إطار موحد، أو إذا كانت 
ذا كانت األشياء ناقصة فإنها تدعون متماثلة، ا إلى إدراكها كاملة من خالل وا 

الموجودة، فيما يعرف عندهم بقانون الغلق . ولعل هذه القوانين  الثغراتسد 
تنظيم المادة التعليمية المقدمة  فى المنهجفى مجال  منهايمكن اإلفادة 

 مما قد يساعدهم على إدراكها بسهولة.  المنهج،للمتعلمين من خالل 

كثيرا من السلوك اإلنساني يكتسب عن  إن: المالحظة فى عملية التعلم  دور -1
ويمكن تفسير  يفعلونه،طريق مراقبة ما يفعله الناس، وما يحدث عندما 

 التعلماكتساب اللغة والقواعد الثقافية العامة واالتجاهات عن طريق 
 لتعلمأن التعلم بالمالحظة مصدر رئيسي  إلى"  باندورابالمالحظة، ويذهب "
سلوك الخالق ؛ فتعلم القواعد أو المبادئ يحدث من القواعد والمبادئ وال

العناصر العامة فى سلوك )النموذج( الذي يمكن تطبيقه على  تجريدخالل 
إذ تالَحظ مالمح محددة من النموذج وترمَّز )أي  مالئمة؛المواقف بصورة 

بطرق تبدو أكثر من كونها مجرد تقليد  وتطبقتختزن على هيئة رموز(، 
 علىسلوكه ال يقتصر فقط   فإنحظ الفرد نماذج متنوعة فقط. وعندما يال

نما يكون سلوكه استجابات تختلف فى كثير منها عن  النماذج،التأثر بهذه  وا 
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 ومن  المتنوعةالتى الحظها فى النماذج   األصليةأي من هذه المصادر 
 ( 9111كورسيني :  ،. )غازدا  الخالقهنا ينشأ السلوك 

أصحاب نظرية التعلم االجتماعي  يفسر :ات اإلنسانالنمائية لخبر  الطبيعة -5
اإلنسان على  خبراتوحدة الشخصية من خالل هذا المبدأ )مبدأ تأثير 

 سبقبعضها( فالخبرة الجديدة تتلون بالمعاني المكتسبة، والمعاني التى 
اكتسابها تتأثر وتتغير بفعل الخبرة الجديدة. واألفراد ال يختارون المواقف  

فحسب، بل يفسرون هذه  السابقةلتى سيمرون بها بسبب خبراتهم ا والخبرات
 ،)غازدا  السابقةالخبرات الجديدة ويربطونها بمعان على أساس من خبرتهم 

 ( 9111كورسيني : 

كثيرة وقوانين تفسر  مبادئتقدم يتضح أن نظريات التعلم قد كشفت عن  ومما
يتحقق التعلم  أنى يمكن عملية التعلم، وتشرح الظروف والشروط المالئمة الت

أوسع  نطاقعندها بأعلى مستوى من الفاعلية، ولعله يمكن تحقيق الفائدة على 
 من خالل التعرف على أهم المبادئ العملية التى أسفرت عنها نظريات التعليم . 

ونظريات التعليم المنهج:ثالثا 

ى فى السلوك ف التغيراتنظريات التعلم على تفسير أسباب حدوث  ركزت
أن يفيد منها  للمعلممواقف التعلم، ولم ُتعن كثيرا بالمضامين التربوية التى يمكن 
التطبيقية  والجوانبعمليا. أما نظريات التعليم فإنها تركز على مبادئ التعليم 

. التربويةالتى يمكن أن تساعد على حل المشكالت العملية وتحقيق األهداف 
ممن اهتموا بمبادئ  وغيرهم" جانييه" و"  بلأوز " ، " برونرويعد ما قدمه كل من "
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لتقديم نظريات فى  محاوالت  التطبيقيةالتعليم والمضامين التربوية والجوانب 
 :  النظريات. ومن أهم إسهامات هذه  التعليم

ويعد أسلوب التعليم  التربوية،مبادئ التعلم فى تطوير الممارسات  استخدام -9
من أمثلة هذا التطبيق التربوي لمبادئ  ميةالتعليالبرنامجي واستخدام اآلالت 

ويعتمد التعليم من خاللهما  ،"سكنرالتعلم، حيث يرتبط كل منهما بجهود "
 فى شروط التعزيز.  والتحكمعلى تسلسل المادة التعليمية المقدمة، 

المعرفة باعتبارها أهدافا  بنية وفهمواالستقصاء  التفكيربعمليات  االهتمام -9
 أن" برونرإذ يري " التفصيلية؛ة من مجرد تجميع الحقائق تربوية أكثر أهمي

له التقدم معتمدا على نفسه،  يتيحالمرء إذا فهم بنية المعرفة فإن ذلك الفهم 
لكي يفهمها؛  وأشياء  ظواهرولن يحتاج إلى مواجهة كل ما فى الطبيعة من 

ي ببعض المبادئ العميقة يمكنه من التقدير االستقرائ اإللمامذلك ألن 
 على" برونر" ويؤكد(. 9119للجزئيات التى يحتاجها " )جابر عبد الحميد : 

ينبغي  إذأهمية االستعداد والدافعية للتعلم وتنظيم المعرفة بوجه خاص؛ 
 بصورة تمكن المتعلم من السيطرة عليها واستيعابها.  ةتنظيم المادة المتعلَّم

وفى هذا الصدد  مية،التعليالتسلسل أو التتابع فى عرض الخبرات  أهمية -1
أو  ،تتابع أو تسلسل أمثل بالنسبة لجميع المتعلمين يوجدال  أنه" برونريقرر "

ويقدم بعض األسس العامة التى تفيد فى  التربوية،بالنسبة لجميع األهداف 
المتعلمين على تطوير المعلومات  قدراتتخطيط التعليم منها: مراعاة أن 

أفضل للمعلومات  تنظيماتيستخدم  وتناولها محدودة وعلى المعلم أن
التعليم  تخطيطالجديدة حتى يسهل على المتعلمين فهمها وتناولها. وأن يقوم 
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د المتعلم   بخبراتوتتابع خطواته على طبيعة مسار النمو وتقدمه. وأن يزوَّ
تدرس  وأنمتتابعة تحافظ على ميله وحماسه للموضوع الذي يدرسه.  

السابقة ودرجة االبتكار وقدراته  واألخطاءعلم ظروف التعلم ومدى تقدم المت
ذات الصلة بالمتعلم والموقف  العواملالممكنة على نقل أثر ما تعلمه، وكل 

المتعلمة )جابر عبد  المادةالتعليمي؛ لكي نتوصل إلى تسلسل أفضل لعرض 
 ( 9119الحميد : 

فى الذاكرة  التعلم يكون أكثر فائدة وأبقى أن" برونرباالكتشاف: يري " التعلم -1
اكتشاف فعلية حيث يكتشف بنفسه الحقائق وما بينها  بعمليةإذا قام المتعلم 

أن يوفر المعلمون المواقف التى تنمي  ضرورة" برونرمن عالقات. ويرى "
 المتعلمين.  لدىالقدرة على االكتشاف 

ة معنى المادة المتعلم على" أوزبل" أكد :المادة المتعلمة بالنسبة للمتعلم معنى -5
بطريقة تمكنه من استيعابها فى نسقه  إليهبالنسبة للمتعلم وعلى ضرورة نقلها 

دراك لمعانيها بحيث تصبح  بالنسبة له. والمعنى  وظيفيةالمعرفي عن فهم وا 
حيث  المتعلمهو خبرة شعورية متمايزة بدقة ومحددة بوضوح تنبثق لدى 

 استيعابها، ويتم تتصل العالمات والرموز والمفاهيم والقضايا بعضها ببعض
 ( 9119فى بنائه المعرفي. )جابر عبد الحميد:

/التعلم: المنظمات التمهيدية أو التعليمالمنظنمات التمهيدية فى عملية  دور -1
ُتعرض  استهالليةتمهيدية أو  مادة  Advance organizersاالستهاللية 

تعلمي  لعملمعرفية  بركيزةعلى المتعلم فى البداية، وتصمَّم لتزويد المتعلم 
 منمعين، وتستهدف زيادة القدرة على تمييز األفكار الجديدة وما يرتبط بها 
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من المنظمات: األول  نمطين" أوزبل"  ويصفأفكار فى البنية المعرفية.  
ويستخدم  ، Comparativeوالنمط المقارن ، Expositoryالنمط الشارح 

وغير مألوفة؛  تمامايدة النمط األول عندما تكون المادة المطلوب تعلمها جد
. الجديدةألنه يزود المتعلم ببناء تصوري موحد يستطيع أن يربطه بالمادة 

 حيثويستخدم النمط الثاني عندما تكون المادة المراد تعلمها مألوفة للمتعلم؛ 
يساعد المتعلم على إيجاد التكامل بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم المتشابهة 

 ( 9119الحميد :  دجابر عب)المعرفية.  بنيتهفى 

التعليم باعتباره عملية ترتيب للظروف  إلى" جانييهللتعليم: ينظر " التخطيط -7
. ويرى أنه من الضروري أن ُيصمَّم التعليم مسبقا، التعلموالشروط التى تيسر 

استخدامها فى حجرة الدراسة، ويرفض أن  قبلأي تخطط إجراءاته وُتختبر 
ن كان البد من يكون التعليم ارتجاليا  على قدر من التلقائية فى  الحفاظوا 

التخطيط للتعليم يجب الربط بين  عند أنه" جانييهالعملية التربوية. ويرى "
من استعدادات،  لديهالظروف الداخلية للمتعلم )ما تعلمه من قبل، وما 

وجوانب القصور ذات الصلة بالتعلم الحاضر( والظروف الخارجية )الترتيب 
للمواد، وطريقة عرضها، وأنواع التغذية الراجعة( التي تيسر تحقيق المناسب 
 ( 9119التربوية المرغوبة. )جابر عبد الحميد :  األهداف

بتصنيف أنماط  التعليمالسلوك: ُعني أصحاب نظريات  وأنواعالتعلم  أنماط -1
 المتعلمالتعلم المختلفة، ووصف كل نمط منها وما ينبغي أن يتوافر لدى 

عند االنتهاء منه والشروط  األداءا النمط ، وقدراته المتوقعة على لتعلم هذ
لتعلم كل نمط مثل أسلوب عرض المادة، أو نوع التغذية الراجعة ...  الالزمة
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حدد ثمانية أنماط  الذي" جانييهوغير ذلك . ومن هذه التصنيفات تصنيف "
  ( .Dececco : 197 )هي  هرمياللتعلم مرتبة 

 استجابة شرطية إلشارة معطاة؛  الفردوفيه يكتسب  :اإلشاري التعلم
 كأن يربط بين صوت الكلمة ورسمها . 

 على تعزيز استجابة المتعلم التي  ويعتمد االستجابة: –المثير  تعلم
بدنية دقيقة  حركاتتكون عادة فى هذا النوع من التعلم عبارة عن 
 ومحكمة، مثل النطق الصحيح لبعض الكلمات. 

 التسلسلChaning  عادة تعلم المهارة ويسمىSkill Learning   
أو أكثر من النمط السابق. مثل  وحدتينيربط المتعلم بين  وفيه

 قيادة السيارات .  أومهارات الكتابة  

 ولكن االرتباط هنا بين  التسلسل: وهو نوع من اللفظي الترابط
وما  اإلنجليزية،وحدات لفظية مثل ما يحدث فى الترجمة )الكلمة 

 دي معناها بالعربية( . يؤ 

 المتعدد تمييزMultiple Discrmination  هذا النوع من التعلم :
أن يميز بين  فيتعلميعلم الدارس استجابات مختلفة للمثير المشوش، 

 السالسل الحركية واللفظية التى اكتسبها. 

 السابق، حيث يتعلم الدارس  بالنمطذو صلة  وهو المفهوم: تعلم
 مجردة للمفهوم المراد تعلمه . تمييز الخصائص ال
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 فى هذا النمط يكون التعلم مركزا حول العالقات بين القاعدة تعلم :
نان  المكونةالمفاهيم  للقاعدة، أو العالقات بين قاعدتين أو أكثر تكون

هذه العالقات يمكن للمعلم أن  الدارسقاعدة كبرى، فإذا تعلم 
 صياغة القاعدة.  علىم يستخدم التعليم اللفظي فقط لمساعدة المتعل

 ويتطلب هذا النمط تعلم استخدام القواعد لتحقيق المشكلة حل :
 فضال عن ما يتطلبه من مستوى أعلى للتفكير.  األهداف،بعض 

أربعة مستويات نمائية أولها  حدد الذي" أوزبلهذه التصنيفات تصنيف " ومن
 االبتكاروالرابع   ،المشكالتالتعلم باالكتشاف، والثاني التطبيق، والثالث حل 

( . ومنها تصنيف بلوم للمجاالت: المعرفي، 9119:  الحميد)جابر عبد 
والمهاري، وتصنيفه المجال المعرفي إلى مستويات هي: التذكر،  والوجداني،

 والتحليل، والتركيب، والتقويم.  والتطبيق،والفهم، 

لة المبادئ من جم يستفيدوايجب أن  اهجــالمنتقدم، يتضح أن مصممي  ومما
 جوانبعدة   فىواألسس التى كشفت عنها نظريات التعلم، ونظريات التعليم 

 منها. 

التعليمية ، وصياغتها بما يتناسب ونوع التعلم المرغوب  األهداف تحديد ( أ)
من المتعلمين فى كل صف دراسي فى ضوء ما  المتوقعومستوى األداء 

 .  نموهميسمح به مستوى  
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وتنظيمه باألسلوب الذي يمكن أن يحقق أقصى المنهج،  محتوى اختيار ( ب)
المتعلمين على فهم بنية المعرفة  ويساعددرجات الفاعلية فى التعلم، 

 المقدمة لهم من خالل المنهج . 

جراءاته التى تراعي شروط التعلم الجيد، وتساعد  طرق اختيار ( ت) التدريس وا 
يجابية فى مع الموقف التعليمي، وتجعلهم أكثر إ التفاعلالمتعلمين على 

 عملية التعليم والتعلم . 

التعليمية المناسبة لطبيعة الهدف المراد تحقيقه، والمادة  الوسائل اختيار ( ث)
 ومستوى نمو المتعلمين .  ،الدراسية المقدمة 

النشاط التعليمي التي تناسب المتعلمين فى المراحل التعليمية  أوجه تحديد ( ج)
 واصلة التعلم. وتدفعهم إلى م إيجابيتهمالمختلفة، وتحقق 

التقويم المناسبة لنمط التعلم والنتائج المتوقعة ألداء  أساليب تحديد ( ح)
 المتعلمين. 

للمنهج  السيكولوجيةيمكن لمصممي المناهج ومنفذيها أن يراعوا األسس  وبذلك
نقول إن المنهج  وأخيراالمدرسي، ومن ثم تحقق المناهج األهداف المنوطة بها.  

أبعاد رئيسية هي المجتمع،  ثالثةعي التوازن ببن المدرسي ينبغي أن يرا
يتبناه المجتمع فى كل  الذيوالمعرفة، والمتعلم، وذلك فى إطار الفكر الفلسفي 

 مرحلة من مراحل تطوره . 
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 تنظيمات المنهج المدرسي
ي ُتجمع فيها الخبرات يشير مصطلح تنظيمات المنهج المدرسي إلى األطر الت

التعليمية، وتنظم؛ بغرض تحقيق أقصى حد ممكن لفعالية هذه الخبرات، 
 وتكاملها.

و تخضع عملية التنظيم هذه للعديد من األسس والمعايير التي تتم في 

. ولكل تنظيم منهجي محور تدور حوله الخبرات التعليمية يسمى (9)ضوئها
 "مركز التنظيـــــــم"
إحداها  بمركز التنظيمقديم طويل حول وجهتي نظر تتعلقان  وقد أثير جدل

ترى أن المادة الدراسية يجب أن تكون المركز الذي تنتظم حوله الخبرات 
فترى أن المتعلم  األخرى. أما وجهة النظر بالتنظيم المنطقيالتعليمية فيما يعرف 

ما يعرف باسم ينبغي أن يكون هو المركز الذي تنتظم حوله الخبرات التعليمية في
 .  التنظيم السيكولوجي

ويحاول أصحاب كل من وجهتي النظر السابقتين تدعيم وجهة نظرهم باألدلة 
يبررون وجهة نظرهم  فأصحاب التنظيم المنطقيوالبراهين التى تثبت صحتها، 
 مستندين إلى عدة مبررات مثل:

  أن الدور األساسي للمدرسة هو نقل التراث الثقافي من جيل إلى
 يل.ج

  وأن تنظيم كل مادة وفق طبيعة بنيتها أكثر مالئمة ألخذ االنفجار
 المعرفي فى الحسبان.

  ،وأن األجزاء المهمة من التراث الثقافي يمكن تجميعها فى مجاالت
 أو موضوعات.
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  وأن كل موضوع له ترتيبه الداخلي الذي يمكن أن يقدم من خالله
 متسلسال من البسيط إلى المعقد .

 لتنظيم يساعد على تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وأن هذا ا
 الثقافة ذات الطبيعة التراكمية.

  فضال عن افتراضهم أن الوظيفة المعرفية لدى الطفل هي نفسها
 لدى الراشد والفرق بينهما فى الدرجة فقط.  

فيدعمون وجهة نظرهم بعدة مبررات، هي  التنظيم السيكولوجيوأما أصحاب 
 جه نقد  للتنظيم المنطقي منها:فى معظمها أو 
  أن اهتمامات المتعلم يجب أن تكون محور التنظيم وليس المادة

 الدراسية.
  وأن المتعلم ينبغي أن يكون نشطا فى موقف التعلم بدال من دوره

 السلبي الواضح فى تلقي المادة الدراسية.
  وأن األنشطة التعليمية ينبغي أن ُتصمم حول مشكالت نفسية بدال

 تنظيمها حول موضوعات منطقية.  من
مالمح كل من التنظيم المنطقي و التنظيم و فيما يلي يمكن تحديد 

 Oliver :1977)لمحتوى المنهج المدرسي: ) السيكولوجي
التنظيم المنطقي متمركز حول المادة الدراسية، والتنظيم السيكولوجي  {3}

 متمركز حول المتعلمين . 
على تدريس مواد منفصلة، والتنظيم السيكولوجي التنظيم المنطقي يركز  }ب{

 يركز على تقديم كل ما له صلة بنمو المتعلمين . 
فى التنظيم المنطقي تختار المواد الدراسية )المنفصلة( وتنظم قبل موقف  }ج{

التدريس، وفى التنظيم السيكولوجي تختار المواد الدراسية وتنظم بشكل تعاوني 
 ن أثناء موقف التدريس.  باالشتراك مع كل المتعلمي
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فى التنظيم المنطقي يكون التركيز على تدريس حقائق ونقل المعلومات  }د{
لذاتها أو الحتمال استخدامها فى المستقبل، وفى التنظيم السيكولوجي يكون 

 التركيز على المعاني التى يمكن توظيفها فى مواقف الحياة . 
ى تدريس مهارات وعادات خاصة في التنظيم المنطقي يكون التركيز عل }هـ{

بوصفها عناصر جزئية ومنعزلة عن المتعلم، وفى التنظيم السيكولوجي يكون 
التركيز على تكوين عادات ومهارات لدى المتعلم بوصفها أجزاء متكاملة من 

 الخبرة التعليمية . 
فى التنظيم المنطقي يكون التركيز على تحسين وتطوير طرق تدريس  }و{

صة من المواد الدراسية المنفصلة، وفى التنظيم السيكولوجي لموضوعات خا
 يكون التركيز على الفهم وتحسينه من خالل توظيفه فى عملية التعلم. 

وهكذا، يتضح مما تقدم أن التنظيم السيكولوجي يركز بصورة أساسية على كل 
ية فى ما يخص المتعلم، بينما يولي التنظيم المنطقي اهتماما أكبر للمادة الدراس

أي هذين عملية تنظيم المحتوى. والسؤال الذي يمكن أن يقفز إلى األذهان اآلن: 
 ؟! التنظيمين أفضل

: أن كال التنظيمين قد تطرف تطرفا واضحا فى اعتماده على أحد الجوابو  
ذ أدخلنا الطرف الثالث فى عملية التعليم والتعلم ،  طرفين: المادة ، والمتعلم. وا 

د أن كليهما قد أغفله إغفاال تاما، فأطراف العملية التعليمية وهو المجتمع ، نج
ثالثة: متعلم، ومعرفة، ومجتمع؛ أي أنه مجتمع يعد متعلما للحياة فيه من خالل 
ألوان المعرفة التى يقدمها له، أو متعلم تقدم له معرفة إلعداده فى ضوء أهداف 

ع له خصائصه يرتضيها المجتمع، أو معرفة تقدم لمتعلم يعيش فى مجتم
ومشكالته وأهدافه، وال يمكن تصور أحد هذه األبعاد الثالثة بمعزل عن البعدين 

 اآلخرين. 
وقد أسرف أصحاب التنظيم المنطقي على أنفسهم لما تصوروا أن هذا 
االهتمام المبالغ فيه بالمواد الدراسية يمكن أن يحقق فاعلية أكبر لعملية التعليم 
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ست غاية لذاتها، بل تختار وتنظم فى ضوء أهداف والتعلم؛ ألن المعرفة لي
تعليمية منشودة، ومعايير موضوعية تراعي األبعاد الثالثة: المجتمع، والمعرفة، 

 والمتعلم. 
ووقع أصحاب التنظيم السيكولوجي فى نفس المأزق عندما تصوروا أن تمركز 

المجتمع  التنظيم حول المتعلم بغض النظر عن طبيعة المعرفة المقدمة وأهداف
يمكن أن يحقق فاعلية عملية التعليم والتعلم؛ فحاجات المتعلم واهتماماته يجب 
ه التوجيه  أن ُتراَعى فى اختيار المحتوى وتنظيمه، ولكنها أيضا ينبغي أن توجَّ
الصحيح بحيث ال تصبح حاجات األفراد فى واٍد  وحاجات المجتمع فى واٍد 

ذا المجتمع، وهم فى النهاية الذين سوف آخر، ألن هؤالء األفراد يعيشون فى ه
 يقع عليهم عبء النهوض به. 

وفضال عن ذلك، فإنه ليس هناك ما يمنع من التوفيق بين أهداف المجتمع، 
وطبيعة المعرفة، وخصائص نمو المتعلم ومتطلباته باألسلوب الذي يحقق التوازن 

لمحتوى فى ضوء بينها ، ويمكن تحقيق ذلك إذا اختيرت المعرفة المقدمة في ا
معايير اختيار المحتوى التى سبقت اإلشارة إليها، ثم نظمت فى ضوء معايير 

 التنظيم .
وعلى أية حال فقد أفرز الفكر التربوي عدة تنظيمات منهجية ساد بعضها، 
وانتشر، ، ولم يكتب لبعضها أن يجاوز الوثائق التي تناولته بالوصف والتحليل، 

اسات متخصصة. وفيما يلي يمكن إلقاء الضوء على سواء أكانت مراجع ، أم در 
 هذه التنظيمات المنهجية.

  المنفصلةالدراسيةمنهج المواد Subject - matter Curriculum 
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ُيعد هذا التنظيم المنهجي من أكثر التنظيمات المنهجية شيوعا في معظم 
إلى الفنون األنظمة التربوية، وهو من أقدم التنظيمات المنهجية ؛ إذ ترجع جذوره 

 التي كان معموال بها في مدارس اإلغريق. (3)السبع
ومنهج المواد الدراسية المنفصلة تنظيم للمنهج المدرسي على أساس المادة 

أن يضم المنهج المدرسي عددا من  والمنطق الذي يحكم هذا التنظيمالعلمية. 
آلفة في المواد الدراسية التي تتضمن كل منها حقائق، ومفاهيم منسجمة، ومت

نطاق التخصص الواحد. ومن ثم يكون لكل مادة دراسية منطقها الخاص بها، 
من العقل اإلنساني )أو ملكة  اوبنيتها، وطرائقها ، وأساسياتها التي تدرب جانب

من َمَلَكاته(، وبهذا ُينظَّم العقل تنظيما يساعده على التعامل مع مشكالت الحياة 
ادة إسهاماتها المميَّزة في عملية التعلم، المختلفة. هذا فضال عن أن لكل م

 والكشف عن أحد جوانب الكون.
ويقوم منهج المواد الدراسية على أساس أن المعرفة غاية في ذاتها، ومن ثم 
فإن كل عمليات المنهج دور حول المعرفة، من حيث اختيارها، وتنظيمها، 

 وتقديمها للمتعلمين، وتقويم تعلمها لديهم.
  المواد الدراسية المنفصلةخصائص منهج 

يمكن إيجاز خصائص منهج المواد الدراسية المنفصلة في عدة نقاط أساسية 
 هي:
  الفصل بين المواد الدراسية التي يتضمنها المنهج المدرسي؛ حيث تختص

كل مادة بكتاب، وتدرس كل مادة بمعزل عن سائر المواد الدراسية، 

                                                             
( الفنوون السوبه هووس تقسويمات للمووواد الدراسوية التووس كوان معموووال بهوا فووس مودار  اإلغريوو  1)

القدماء ، وهوس تشومل: )الثالايوات(، وتضوم النحوو، والبالغوة، والمنطو . و)الرباعيوات(، 

ساب، والهندسة، والفلك، والموسيقى. وتلك الفنون السبه كان يُعتَقد أنهوا تشومل وتضم الح

 كل المعرفة اإلنسانية الالزمة للمتعلم.
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ي نهاية العام الدراسي بمعزل ويؤدي المتعلمون االمتحان في كل مادة ف
 عن بقية المواد.

  على منطق المادة عند إعداد المقررات  –في األغلب األعم  –االعتماد
عادة –الدراسية، أو التدريس ؛ بمعنى أن تقدَّم المادة الدراسية للمتعلمين 

وفق تدرج معين؛ كأن يكون من السهل إلى الصعب، أو من البسيط  –
الجزء إلى الكل، أو من الماضي إلى الحاضر، أو إلى المركب، أو من 

 كما تقتضي بنية كل مادة.
  يعد الكتاب المدرسي هو الوثيقة الذي ُيخَتزل فيها المنهج المدرسي لكل

مادة من المواد الدراسية؛ حيث يتضمن المحتوى المعرفي المطلوب نقله 
 نها مفيدة.للمتعلمين، واألسئلة، والتدريبات التي يرى ُمعدُّو الكتاب أ

  يقتصر على تفسير  -في منهج المواد الدراسية المنفصلة –دور المعلم
المعرفة، وتوضيحها، ونقلها إلى المتعلمين كما ينبغي أن تكون في 

ُمركَّز على  -في معظم عمليات التدريس  –عقولهم،؛ أي أن االهتمام 
المعرفة بوصفها غاية في ذاتها بغض النظر عن وظيفتها في حياة 

 المتعلم.
  في هذا التنظيم  –أو لها دور قليل  –ليس لألنشطة التعليمية دور ُيذَكر

المنهجي؛ بسبب االهتمام الزائد بالمادة الدراسية، وما تتضمنه من حقائق، 
ومفاهيم، ومبادئ، ونظريات، وتعميمات تمثل المحتوى المعرفي لنهج 

ن كان ثمَّ نشاط فهو موجه نحو ه ذا المحتوى المعرفي؛ المواد الدراسية. وا 
 مثل األبحاث، والتقارير، والتلخيصات، وما شابه ذلك.

  في منهج المواد الدراسية  –المقررات الدراسية، والبرامج التعليمية
ُتعدُّ مقدما؛ بمعنى أن ُتختار عناصر المحتوى المعرفي،  –المنفصلة 

ف؛ حتى وتُنظَّم، وتؤلَّف الكتب المدرسية قبل بداية الدراسة بوقت كا
 ُيخصَّص وقت الدراسة لتحصيل المعرفة من هذه الكتب، والمراجع.
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  ليست متساوية في  -في منهج المواد الدراسية المنفصلة –المواد الدراسية
األهمية؛ حيث ُينَظر إلى بعض المواد على أنها أكثر أهمية من بعضها 
د اآلخر؛ كأن ُينظر إلى المواد النظرية على أنها أفضل من الموا

التطبيقية)العملية(، أو ُينَظر إلى المواد التي تنتمي إلى العلوم الطبيعية، 
والبحتة على أنها أكثر فائدة في تدريب عقل المتعلم من المواد التي 

 تنتمي إلى العلوم اإلنسانية. وهكذا.
  له  -في منهج المواد الدراسية المنفصلة –التقويم يركز على ما حصَّ

معرفة المقدمة له من خالل المنهج، بل ال يكاد المتعلم من جوانب ال
 يعرف شيئا سواها.

 مميزات منهج المواد الدراسية المنفصلة 
ه االتهامات، وتصنف المآخذ على هذا التنظيم المنهجي ، ربما  غالبا ما ُتوجَّ
لقدمه، وربما لظهور تنظيمات أخرى أحدث منه، وأكثر منه اتساقا مع ما تنادي 

لحديثة في التربية. وقد  بلغ الهجوم على هذا التنظيم المنهجي حدا به التوجهات ا
يمكن أن ينقل إلى األذهان انطباعا بأن منهج المواد الدراسية المنفصلة ليس فيه 

 أية مميزات.
ولكن األمر ليس كذلك؛ فما كان لمنهج المواد المنفصلة أن ينتشر، ويستمر 

ه من مميزات يمكن أن نوجزها فيما عبر عدة قرون من الزمان إال لما امتاز ب
 يلي:
  منهج المواد الدراسية المنفصلة سهل اإلعداد إذا ما قورن بغيره من

 التنظيمات المنهجية.
  ميسورة،  –وفق هذا التنظيم المنهجي  –عمليات تعديل المنهج، وتطويره

وغير مكلفة ؛ إذ يمكن بسهولة إضافة مقررات جديدة، أو حذف مقررات 
إضافة أجزاء إلى محتوى أي مقرر، أو حذف بعض أجزائه  قديمة، أو

 دون كثير عناء.
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  ،منهج المواد الدراسية المنفصلة سهل في إدارته، من حيث إعداد الكتب
والمراجع، المواد التعليمية، و التخطيط للجدول المدرسي، والتجهيزات 
الالزمة لقاعات الدراسة )الفصول( ، وتنظيم االمتحانات الفصلية، 

 والنهائية، وغير ذلك من عمليات إدارة المنهج المدرسي.
  الكتب المدرسية، وكثير من المواد التعليمية جاهز، ومعد ة بما يناسب هذا

 التنظيم.
  المعلمون، واإلداريون، والفنّيون، والموجهون، بل والمعنيون باتخاذ

ّدُون وفق ُمَعـ –في مختِلف مراحل التعليم  –القرارات بشأن تطوير التعليم 
هذا التنظيم المنهجي للعمل فيه، وهم على ألفة شديدة به، وذلك كاٍف 

 ألن يجعل هذا التنظيم المنهجي هو األكثر انتشارا.
  الطالب، وأولياء األمور، وعامة الناس تعلموا وفقا لهذا التنظيم؛ فهم أكثر

ن خبراتهم ألفة به، واعتيادا عليه؛ إذ يمكنهم من متابعة أبنائهم، واإلفادة م
 بالمواد الدراسية.

  ،يعد هذا التنظيم المنهجي األكثر مالءمة لربط األجيال الناشئة بالتراث
 وللدراسات التخصصية.

هكذا الحظنا أن لمنهج المواد الدراسية مميزات تجعله األكثر انتشارا في 
 –في مجملها  –معظم األنظمة التربوية. وقد يقول قائل: إن هذه المميزات 

ذات صلة  ببنية المنهج، وتصميمه، وتنظيمه؛ فكلها تتعلق بالظروف  ليست
الخارجية، والمناخ الذي يعمل فيه هذا التنظيم المنهجي. وكان من األولى تحديد 
مميزات تتعلق بالخبرات التعليمية المقدمة من خالل هذا التنظيم المنهجي، من 

واألفقية بينها، ومراعاة هذا حيث طبعتها، وتنوعها، وشمولها، والعالقات الرأسية 
يجابيتهم في مواقف التعلم.!!!!  التنظيم الفروق الفردية بين المتعلمين، وا 

والحقيقة أن هذا كالم جيد ، و منطق معقول ؛ إذ العبرة بالكفاءة الداخلية 
للتنظيم المنهجي من حيث المعايير التي أشير إليها في الفقرة السابقة، وليست 
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سات التي يعمل فيها هذا التنظيم، أو ذاك. ولكن إذا كانت هذه بالظروف والمالب
الظروف والمالبسات، كلها، أو بعضها هي القوى الحقيقية المؤثرة التي أبقت 

رغم ما حدث من  –على هذا التنظيم طوال القرون الماضية، وحتى اليوم 
يم أال تستحق أن ُتذكر لهذا التنظ –تطورات هائلة في شتى جوانب الحياة 

المنهجي العتيق ؟!! ومع ذلك ما جدوى تنظيم منهجي يراعي كل شروط الخبرة 
التعليمية، وكل ما ينبغي أن يراعى في أي تنظيم منهجي، ولكنه غير ُمطبَّق، أو 

 معمول به في الواقع؟!!!
 عيوب منهج المواد الدراسية المنفصلة 

لدراسية المنفصلة من أهم العيوب أو المآخذ التي ت{خذ على منهج المواد ا
 ما يلي:
  منهج المواد الدراسية المنفصلة يقدم معرفة ُمفتَّتة مجزَّأة للمتعلمين؛ إذ

يقدنم المفاهيم، والحقائق العلمية في ظل انعزالية المواد الدراسية التي 
 تنتمي إليها.

  قد يكون تنظيم المنهج وفق منطق المادة الدراسية مناسبا إلعداد
د ال يكون األفضل عندما يكون الهدف تحقيق النمو المتخصص، ولكنه ق

 الشامل المتكامل لدى األجيال الناشئة.
  في ظل منهج المواد الدراسية المنفصلة يعمل أعضاء هيئة التدريس في

المدرسة شبه منعزلين عن بعضهم على مستوى التخصصات المختلفة، 
 وربما على مستوى التخصص الواحد.

  الدراسية المنفصلة للحياة الواقعية، وال يعالج ال يتعرض منهج المواد
 مشكالت الحياة المعاصرة ؛ ألن محور اهتمامه هو منطق المادة.

  اهتمامات المتعلمين،واحتياجاتهم، وميولهم، وقدراتهم، واستعداداتهم،وما
بينهم من فروق فردية ليس لها أية اعتبارات في ظل منهج المواد الدراسية 

 المنفصلة.
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  التي يمكن أن يكتسبها المتعلمون في تحمل المسئولية، واتخاذ الخبرة
في ظل منهج المواد  -القرارات، والعمل التعاوني، والتفكير الناقد،

 قليلة، أو تكاد تكون منعدمة. –المنفصلة 
 .منهج المواد المنفصلة ال يعد المتعلمين للحياة في مجتمع سريع التغير 
 لدراسية سلبي غالبا؛ إذ يقتصر على دور المتعلمين في منهج المواد ا

 التلقي، الحفظ.
 طرق التغلب على عيوب منهج المواد المنفصلة  

لم يكن منهج المواد الدراسية المنفصلة غاية الفكر التربوي، وال ُمنتهى أمره؛ 
فقد أفرز العديد من التنظيمات التي يمكن من خاللها التغلب على مشكالت 

م للمتعلمين من خالله، مثل: منهج النشاط، والمنهج الخبرة المفتتة التي تقد
 المحوري، والوحدات الدراسية. 

ولكن بسب انتشار منهج المواد الدراسية المنفصلة، وتمسك القائمين على 
شؤون التعليم به؛ لسهولة إجراءاته؛ فقد قّدم التربويون عدة أفكار للتغلب على 

 عيوب هذا التنظيم المنهجي، منها:
المترابط المنهج Correlated Curriculum 

المنهج المترابط، أو منهج المواد المترابطة محاولة إليجاد روابط بين المواد 
المنفصلة، أو بين أفرع المادة الواحدة اعتمادا على ما بين هذه المواد المترابطة 
من عالقات؛ حيث يحدث الربط بين فروع المعرفة المختلفة عن طريق تنظيم 

اهيم المشتركة بين بعض المواد الدراسية، مع المحافظة على استقاللية بعض المف
 كل مادة.

بين المواد المنفصلة، هما الربط الَعَرضي، والربط  نوعان للربطوهناك 
فتُقّدم كل مادة دراسية مستقلة بذاتها، ومن خالل  الربط العَرضـيالمنظَّم. أما في 

لة للمدرسة لربط بعض أجزاء المادة الكتاب الخاص بها، ثم تُترك الحرية كام
، فيحدث الربط المنـظَّممن مواد أخرى. أما  -مشابهة أو غير مشابهة -بأجزاء 
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عن طريق الربط بين بعض أجزاء المواد المتشابهة التي ُتدرَّس في نفس العام 
الدراسي، مثل )التاريخ، والجغرافيا( و )الطبيعة، والكيمياء( و )الجبر، والهندسة(. 

و الربط بين أجزاء من مواد غير متشابهة ، مثل الربط بين )األدب، والتاريخ( أ
 أو )الشعر، والموسيقى( أو )الجغرافيا، والجيولوجيا(.

منهج اإلدمــاج Fusion Curriculum 
تعتمد فكرة منهج اإلدماج على إيجاد عالقات أكبر بين مواد المنهج، أو 

واد الدراسية مع بعضها مزجا تاما بحيث بعضها. ويحدث اإلدماج إما بمزج الم
ما بتنظيم المادة الدراسية حول مشكلة بيئية، أو  تختفي الحواجز بينها، وا 

 اجتماعية بحيث تندمج المواد الدراسية في بعضها حول هذه المشكلة، أو تلك.

منهج المجاالت الواسعة Broad-Field Curriculum 
ميع المواد الدراسية ذات التخصصات تعتمد فكرة المجاالت الواسعة على تج

المتقاربة، أو المتشابهة في مجال واحد بحيث تزول الحواجز تماما بينها. وربما 
يقتضي ذلك إعادة تنظيم محتويات المواد الدراسية التي تنتمي إلى مجال واحد 

 وفقا ألسس ومعايير جديدة.

لى األفكار، النمط القائم عمن المجاالت الواسعة، هما  نمطـانوهناك  
، حيث ُينظم المجال الواسع حول فكرة عامة؛ كأن ينظم منهج والمبادئ العامة

والنمط المبني على التطور المجاالت الواسعة حول فكرة "التعاون" مثال. 
، حيث ُيتَّخذ التطور التاريخي لظاهرة، أو مشكلة، أو نظام ما أساسا التاريخي

ظم منهج المجاالت الواسعة حول تطور " لبناء منهج المجاالت الواسعة كأن ين
 الديموقراطية " على سبيل المثال.

 منهج النشاطActivity Curriculum      
. إيجابية المتعلم في موقف التعلمالفكرة التي يقوم عليها منهج النشاط هي 

وليست هذه الفكرة بالجديدة تماما في مجال الفكر التربوي؛ إذ ال ُيتصور أنها 
مع وقت ظهور منهج النشاط في أواخر القرن التاسع عشر ولكن يصح تزامنت 
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القول بأن الفكرة تبلورت على يد "جون ديوي" الذي بلورها، ووضعها في إطار  
 .9111الممارسة، والتجريب من خالل مدرسته الشهيرة في سنة 

" الذي  Rousseauو ربما تمتد جذور فكرة منهج النشاط إلى ما قبل "روسُّو 
" الذي عاش في الفترة   Froebel، و" فروبل( 9771-9799ش في الفترة )عا
( ثم ظهرت بوادرها في أفكارهما، ومبادئهما في التربية عموما؛  9719-9159)

إذ يشير "ديوي " إلى أن المبادئ التي قامت عليها مدرسته كانت امتدادا ألفكار 
 (.9119"روسو، وفروبل" )جون ديوي:

 شاط خصائص منهج الن 
 يمكن تحديد أهم خصائص منهج النشاط في عدة نقاط يمكن إيجازها فيما يلي:

 .ُيبنى منهج النشاط على أساس ميول المتعلمين، وحاجاتهم 
  ،يعتمد تنفيذ منهج النشاط على الطرق التي تحقق إيجابية المتعلمين

 وتدفعهم إلى مواصلة التعلم.
 يجابية المتعلمين يحرص منهج النشاط على تنوع األنشطة التعلي مية، وا 

في مواقف التعلم، في جميع مراحل العمل في المنهج؛ فهم الذين 
 يختارون األنشطة، ويخططون لها، وينفذونها.

 .ُيبنى منهج النشاط على أساس العمل التعاوني، والتخطيط المشترك 
  يعمل منهج النشاط على تحقيق وحدة المعرفة، وتكاملها؛ حيث يزيل

 جوانب المعرفة المختلفة. الحواجز بين 
 .ال ُيعدُّ منهج النشاط مسبقا 
  مميزات منهج النشاط 

يمتاز منهج النشاط بالعديد من المميزات؛ لكونه إحدى ثمار الفكر التقدمي في 
التربية، وألنه نقل االهتمام من المادة الدراسية إلى المتعلم، وتلك نقلة كبيرة أثرت 

مجمله منذ أواخر القرن التاسع عشر، وحتى يومنا كثيرا على الفكر التربوي في 
 هذا. ويمكن إيجاز هذه المميزات فيما يلي:



 

 
159 

  دور المتعلم في هذا التنظيم المنهجي يتسم باإليجابية، والنشاط؛ حيث
يشارك المتعلم في اختيار األنشطة، والمشروعات، والتخطيط لها، 

 ط.وتنفيذه، وتقويمها. و يتعلم كل شيء من خالل النشا
  يتيح منهج النشاط الفرص أمام المتعلمين للنمو الشامل المتكامل في

 جميع الجوانب، وهو أهم أهداف العملية التربوية.
  ُيعَنى هذا التنظيم المنهجي بميول المتعلمين، واهتماماتهم، ويهيئ لهم

 الفرص التعليمية التي تشبعها، وتنميها.
 متعلمين؛ إذ يتيح لكل منه يراعي منهج النشاط الفروق الفردية بين ال

 الفرصة ليتعلم وفق ما تسمح به استعداداته، وقدراته.
  يساعد منهج النشاط على تنمية شخصيات المتعلمين؛ إذ ينمي قدراتهم

المختلفة، ويكسبهم الكثير من المهارات المفيدة لهم، ولمجتمعهم، 
 ويؤهلهم لتحمل المسئولية.

  نه مجرد ناقل للمعرفة إلى كونه ينقل منهج النشاط دور المعلم من كو
 موجها، ومرشدا للمتعلمين، كما يساعده على النمو المهني.

  يساعد منهج النشاط على تحقيق الكثير من األهداف التربوية المهمة
مثل: تنمية التفكير العلمي، والقدرة على التخطيط، والتعلم الذاتي، 

 لجماعي.واحترام العمل، والقدرة على المشاركة في العمل ا
 عيوب منهج النشاط 

على الرغم مما يمتاز به منهج النشاط من مميزات ، وما يمكن أن يحققه من 
أهداف تربوية؛ فإن له عيوبا يمكن أن تمثل عقبات حقيقية في سبيل تطبيقه، 

 ومن هذه العيوب:
  اعتماد منهج النشاط على ميول المتعلمين، واهتماماتهم فقط قد يوقع

شؤون التعليم في مأزق ؛ إذ قد تدور ميول المتعلمين، القائمين على 
واهتماماتهم حول موضوعات ال تحقق النمو الشامل المتكامل الذي تشير 
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إليه أهداف التربية، أو موضوعات ليست ذات قيمة تعليمية، أو تربوية 
 كبيرة.

  قد  –سواء الرأسية أم األفقية  -العالقات بين الخبرات في منهج النشاط
عشوائية، وغير مترابطة ارتباطا جيدا، أو منتظما؛ إذ قد يختار  تكون

المتعلمون نشاطا، أو مشروعا ال تربطه بالمشروع السابق أية عالقات. 
أو قد يختارون عدة مشروعات أو أنشطة تدور حول موضوع واحد، ومن 

 ثم فهي ال تضيف جديدا للمتعلم.
 ين من معلومات كثيرة يمكن أن يؤدي منهج النشاط إلى حرمان المتعلم

ذات قيمة، وفائدة بالنسبة لهم إذا لم تتوافق مع ميول الطالب، 
 واهتماماتهم.

  االعتماد الكامل على ميول الطالب، واهتماماتهم في منهج النشاط قد
همال  يكون توجها جيدا، ولكنه يؤدي إلى التضحية بالماضي، وا 

تعبر عن الحاضر المستقبل؛ بسبب اعتماده على الميول التي قد ال 
 تعبيرا دقيقا.

  ،عملية تحديد ميول المتعلمين، ورغباتهم عملية في منتهى الصعوبة
 والتعقيد.

 .عدم توافر اإلمكانات، والتجهيزات الالزمة لتنفيذ منهج النشاط 
  يتطلب تنفيذ منهج النشاط إعادة تأهيل المعلمين؛ حتى يستطيعون العمل

 من خالله، وهذه عملية مكلفة.
 طبيقات  منهج النشاطت 

يتضح من العرض السابق للمبادئ التي يقوم عليها منهج النشاط أنها تقدمية 
في طابعها، وطموحة في مضمونها. ويتضح كذلك أن تطبيق منهج النشاط مع 
االلتزام الكامل بكل متطلباته يقتضي أن تكون ميول التالميذ الفعلية، وأنشطتهم 

المنهج، مع إعادة تنظيم الظروف المدرسة كاملة التلقائية هي محور العمل في 
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بما يتناسب معه، من حيث مرونة الجدول المدرسي، وتوفير اإلمكانات 
والتجهيزات، وتقسيم المتعلمين إلى مجموعات وفق ميولهم، و تقويم المتعلم على 

 أساس ما تحقق من نمو وفق ما تسمح به قدراته.
؛ أي االلتزام الصارم بمبادئه أثناء وتطبيق منهج النشاط على نحو ما تقدم

التطبيق ليس أمرا ميسورا، وقد اليكون ممكنا في سياق ظروف تعليمية أدمنت 
منهج المواد الدراسية المنفصلة. وليس هذا من قبيل التلميح إلى تقاليد تربوية، 
وتعليمية عتيقة في مجتمعنا، بل يبدو أن التراث التربوي العالمي يكاد بالفعل 

 إال من نماذج قليلة لتطبيق منهج النشاط بصورته المثالية يخلو
أنه ربما ال توجد أمثلة  (Hilda Taba:1962)و في هذا الصدد تقرر  

إال في بعض المدارس المحدودة التي  –بصورته المثالية  –عملية لمنهج النشاط 
درسة ُأنشئت في أوائل القرن العشرين في الواليات المتحدة األمريكية ، مثل م

"جون ديوي" التجريبية الملحقة بجامعة شيكاغو، و مدرسة "مريام" التجريبية 
 .9197، ومدرسة " كولينز " التجريبية 91.1

وليس معنى  ما تقدم أن منهج النشاط ضرب من الخيال التربوي الذي 
 –يستحيل تطبيقه؛ فإذا كانت الصورة المثلى له لم ُتطبق إال في حدود ضيقة 

فإن هناك عدة أفكار طرحت لتطبيق منهج  –ي الفقرة السابقة كما يتضح ف
النشاط بالشكل الذي يمكن التغلب فيه على عوائق تطبيقه، ويمكن مناقشة هذه 

 األفكار فيما يلي:
: المشروعات هي مجموعة من ألوان النشاط التعليمي التي )أ( المشـــروعات

ة المعالم؛ بغرض يمارسها مجموعة من المتعلمين، في إطار خطة واضح
 المشروع تحقيق أهداف تربوية محددة. وقد يطلق بعض التربويين على هذا "

 Project Curriculumمنهج المشروعات "  " اسم "
و ُيعدَّ المشروع نموذجا لتطبيق مبادئ منهج النشاط بصورة أكثر واقعية.     

صور "أول من قدم هذا الت W.H. Kilpatrikوقد كان " وليم كلباترك 
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. و يسير العمل في المشروع وفق 9191لتطبيق منهج النشاط في عام 
   محددة، يمكن إيجازها فيما يلي: خطــوات

: يعد اختيار المشروع أهم خطوة ؛ إذ تُبنى عليها بقية ( اختيار المشروع3)
الخطوات. و ُيختار المشروع من خالل مناقشة جماعية تُتاح فيها الفرص 

ي يقترحوا بعض المشروعات، ومناقشة أهمية كل مشروع، كاملة للتالميذ؛ ك
 وفائدته.
ويجب أن ُيَراعى في اختيار المشروع أن يكون موافقا لميول   

المتعلمين، ومشبعا حاجاتهم، ومرتبطا بواقعهم، وأن يساعد على تحقيق 
أهداف تربوية عديدة، وأن يراعي اإلمكانات المتاحة في المدرسة، والبيئة 

ويجب أن تكون المشروعات المختارة متنوعة، ومترابطة، وتعمل المحلية. 
 على ربط المدرسة بالمجتمع المحلي.

: ُيعد التالميذ باالشتراك مع المعلم خطة لتنفيذ المشروع ( التخطيط للمشروع2)
ُيَراعى فيها وضوح أهداف المشروع في أذهان المتعلمين. وتحديد الخامات، 

لتنفيذ المشروع، و أماكن، وطرق الحصول عليها.  واألشياء، والمواد الالزمة
وتحديد مراحل العمل في المشروع، ومتطلبات كل مرحلة، والفترة الزمنية 
عداد أوجه النشاط الالزمة للمشروع، وتوزيع األدوار  المقترحة إلنجازها. وا 

 في كل نشاط منها.
ع تالميذه، : في مرحلة التنفيذ يجب على المعلم أن يتاب( تنفيذ المشروع3)

ويوجههم، في ضوء الخطة الموضوعة، ويجب على المشاركين في 
المشروع أال يركزوا اهتمامهم على اإلنتاج بوصفه غاية؛ ألن الهدف 
األساسي من المشروعات هو تنمية مهارات المتعلمين، وقدراتهم، 

كسابهم معلومات، وقيما، واتجاهات.  واستعداداتهم، وا 
المرحلة األخيرة من مراحل العمل في المشروع، وفيها  : وهو( تقويم المشروع4)

يناقش التالميذ باالشتراك مع المعلم كل ما قاموا به من أعمال، ويصدرون 
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أحكامهم على المشروع في ضوء ما حددوه من أهداف، وما حققوه من 
 نتائج.

األهداف من حيث  أولهــاأساسية  أربعة جوانبو يتضمن تقويم المشروع 
منها، وما لم يتحقق، والمعوقات التي حالت دون تحقق بعض ما تحقق 

الخطة ؛ هل كانت محكمة،  ثانيـهااألهداف، وكيف تم التغلب عليها؟ و
وشاملة ؟ وهل حدث فيها تعديل أثناء التنفيذ ؟  وهل ُنفنـذت في الوقت 

 المحدد لها ؟ وهل كانت مرنة بالدرجة الكافية ؟
هو األنشطة ؛ هل كانت متنوعة ؟ وهل  جوانب تقويم المشروع ثـــالثو

حققت أغراضها ؟ وما مدى إقبال التالميذ عليها ؟ وهل توافرت اإلمكانات 
، الرابـــعالالزمة لتحقيقها؟ وهل انتهت في الوقت المحدد لها ؟ أما الجانب 

فهو مدى تجاوب التالميذ مع المشروع ؛ هل أقبلوا عليه باهتمام ؟ وهل كان 
قيقي أثناء تنفيذ المشروع ؟ وهل شعروا بارتياح بعد إنجاز بينهم تعاون ح

 المشروع ؟ هل أكسبهم المشروع ميوال جديدة ؟
عن المشروع في ضوء نتائج التقويم بحيث يتضمن  ( كتابة تقرير نهائي5)

أهداف المشروع وما تحقق منها، وأهم المعوقات وطرق التغلب عليها، 
يير، واألنشطة المختلفة للمشروع وخطة المشروع وما طرأ عليها من تغ

والمشكالت التي قابلتهم عند ممارستها،  والفترة الزمنية التي استغرقها 
المشروع، و المقترحات الضرورية لتحسين األداء في المشروع إذا ُطبق مرة 

 ثانية.
: محاولة للتغلب على ما )ب( تنظيم منهج النشاط حول مشكالت اجتماعية

العتماد الكامل على ميول التالميذ من جوانب يمكن أن يتسبب عن ا
القصور؛ يأتي هذا التصور لتطبيق منهج النشاط؛ حيث تدور جميع عمليات 

 المنهج المدرسي حول إحدى المشكالت االجتماعية.
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والجديد هنا أن نشاط المتعلمين سوف يوجه في إطار دراسة المشكلة 
يد المشكلة، وصياغتها، االجتماعية المطروحة، بل إنهم مشاركون في تحد

 ووضع خطة لدراستها.
ويجب أن ُتختار المشكلة بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من األهداف 
التربوية المرغوبة، و تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة المتعلمين، و واقعهم، 

 -كذلك–ومالئمة لقدراتهم، واستعداداتهم، و يجب أن يراعى في اختيارها 
، والفترة الزمنية المخصصة لدراستها، فضال عن تنوع اإلمكانات المتاحة
 المشكالت الُمنتقاة.

وبعد اختيار المشكلة، يشارك التالميذ المعلم في التخطيط لدراستها، 
عداد األنشطة الالزمة، وتوزيعها، وتحديد األدوار المنوطة بكل منهم أثناء  وا 

 التنفيذ.
ا، وظروفها التي تحدد ومن المسلم به أن لكل مشكلة اجتماعية طبيعته

طبيعة العمل فيها، ودراستها، فضال عن درجة ارتباطها بميول بعض 
المتعلمين، واهتماماتهم. ومن ثم ، فإن تنوع المشكالت المنتقاة للدراسة طوال 
العام الدراسي سوف يعمل على تنوع ما يكتسبه المتعلمون من معلومات، 

 ، واالستحواذ على اهتماماتهم.ومهارات، وقدرات، فضال عن إشباع رغباتهم
، واحتياجاتهم، وألوان النشاط التلقائي الذي )ج( االسترشاد بميول المتعلمين

يمارسونه عند بناء المناهج المدرسية عوضا عن أن تكون هذه الميول، 
 وتلك األنشطة هي المحور الذي تدور حوله كل خبرات المنهج. 

هتمامات أن تؤخذ في الحسبان و المقصود باالسترشاد بهذه الميول واال
عند اختيار عناصر المادة التعليمية، وتنظيم الخبرات التعليمية، وتقديمها 
للمتعلمين، بدال من جعلها المحور األساسي، والمحرك األوحد لكل عمليات 
 المنهج؛ فهي هنا ُتَراَعى ولكن مع اعتبارات أخرى تتعلق بالمعرفة، والمجتمع.
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نشاط قد وجه اهتمام التربويين إلى أهمية الميول، وهكذا يكون منهج ال
واالهتمامات، واألنشطة في عملية التعليم، والتعلم. ويكون مخططو مناهج 
النشاط قد تغلبوا على بعض عيوبه، مثل ما قد يوقعهم فيه من حرج إذا 
تمحورت ميول المتعلمين، واهتماماتهم حول موضوعات ال تحقق النمو 

لذي تشير إليه أهداف التربية، أو موضوعات ليست ذات الشامل المتكامل ا
قيمة تعليمية، أو تربوية كبيرة. ومثل عدم الترابط بين الخبرات التعليمية؛ 

 بسبب اختيارات المتعلمين التي قد ال يرتبط بعضها ببعض.
 
 
منهج الوحدات Units Curriculum  

لمنهج المدرسي الوحدات مصطلح يشير إلى شكل من األشكال التنظيمية ل
التي تعمل على إزالة الفواصل، والحدود بين أنواع المعلومات المختلفة المقدمة 

 للمتعلمين.
بنية تنظيمية تُنظَّم فيها المادة التعليمية حول أحد الموضوعات  الوحـدةو 

الدراسية المستقاة من أحد التخصصات، أو حول إحدى المشكالت المنتقاة من 
ياتهم االجتماعية، بحيث تختفي الفواصل بين مجاالت واقع المتعلمين، وح

في  –المعرفة المختلفة التي تخدم موضوع الوحدة، ويكون التركيز
على األنشطة التعليمية التي يمارسها المتعلمون تحت إشراف  -تعليمها،وتعلمها

 المعلم؛ وذلك بهدف تحقيق أهداف تربوية معينة.
 خصائص الوحدات الدراسية 

الوحدات بوصفها تنظيما منهجيا  محاولة للتغلب على مشكالت  كان ظهور
تفتيت المعرفة المقدمة للمتعلمين من خالل منهج المواد الدراسية المنفصلة، و 
سلبية المتعلم، وانعزال المنهج المدرسي عن واقع الحياة االجتماعية، وميول 
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ن إيجازها فيما المتعلمين، واهتماماتهم. ومن ثم فهي تمتاز بعدة خصائص، يمك
 يلي: 
  تحقق الوحدات الدراسية األهداف التربوية ذات الصلة بتنمية القدرة على

التفكير العلمي، والمشاركة في العمل الجماعي، اكتساب المهارات، 
 االتجاهات اإليجابية، فضال عن اكتساب المعلومات.

 ذ تُنظم الوحدات الدراسية تربط الدراسة بحياة المتعلمين، ومجتمعاتهم؛ إ
حول موضوعات معينة تستهويهم دراستها، أو حول مشكالت اجتماعية 

 يعرفونها، ويعيشون فيها.
  تحول الوحدات الدراسية دور المعلم إلى اإلرشاد، والتوجه، والمتابعة، بدال

 من الشرح، والتلقين.
  تجعل الوحدات الدراسية  المتعلمين أكثر إيجابية، وتفاعال مع عناصر

عليمي؛ إذ يشاركون في كل ما يتصل بالعمل في الوحدات الموقف الت
 تخطيطا، وتنفيذا، وتقويما.

 .تحاول الوحدات الدراسية إزالة الحواجز بين مجاالت المعرفة المختلفة 
 مميزات الوحدات الدراسية 
 

  تتيح الوحدات الدراسية الفرص التعليمية للمتعلمين؛ كي يمّروا بالخبرات
المهارات والقدرات، والميول واالتجاهات؛ ألنها تعتمد  التعليمية، ويكتسبون

 على نشاط المتعلم بصورة أساسية.
  تقدم الوحدات الدراسية فرصا متنوعة للتعلم الذاتي؛ حيث تتطلب مشاركة

 المتعلمين في تخطيطها وتنفيذها وتقويمها.
  تسمح الوحدات الدراسية بأن يمارس كل متعلم نوع النشاط الذي يناسب

مكاناته، ومن ثم فهي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين.قدرا  ته، وا 
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  تقدم الوحدات الدراسية المعرفة في شكل تنظيمي يحقق تكاملها في البنية
المعرفية للمتعلم؛ إذ تعمل على إزالة الحواجز بين مجاالت المعرفة 

 المختلفة.
 عيوب الوحدات الدراسية 

 لمتعلمين في جميع مراحل التعليم؛ ففي قد ال تصلح الوحدات الدراسية  ل
المرحلة الثانوية مثال  قد ال تصلح الوحدات الدراسية؛ ألنها مرحلة 

 الدراسات التخصصية، واإلعداد للجامعة.
  قد ال تتيح الوحدات الدراسية الفرص للتزود بالمعرفة الكافية في مختلف

ل المجاالت؛ بسبب تركيزها على ما يخدم موضوعها من كل مجا
معرفي، وعدم التعمق في كل مجال معرفي بالشكل الذي يساعد المتعلم 

 على اإللمام بأساسياته.
  يحتاج تنفيذ الوحدات الدراسية إلى إمكانات، وتجهيزات قد يصعب

توفيرها، ومن ثم فإن تنفيذها في حدود المتاح من هذه اإلمكانات يحولها 
 لة.إلى صورة من صور منهج المواد الدراسية المنفص

  تحتاج الوحدات الدراسية إلى معلم ُمـعد إعدادا خاصا يمكنه من
 التخطيط للوحدة، وتنفيذها، وتقويمها، بمشاركة المتعلمين طبعا.

 أنواع الوحدات الدراسية 
يوجد نوعان من الوحدات الدراسية، هما: الوحدات القائمة على المادة 

قائمة على الخبرة ، والوحدات ال Subject-Matter Unitsالدراسية. 
Experience Unites.وفيما يلي يمكن إلقاء الضوء على كل منهما . 

 . ( الوحدة القائمة على المادة الدراسية9)
تخطيطا، وتنفيذا، -تدور كل عمليات الوحدة القائمة على المادة الدراسية 

حول أحد الموضوعات الدراسية، مع تحقيق وظيفية المعرفة، وعدم  -وتقويما
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ذابة الحدود بين المواد الدراسية.  الت قيد بمنطق المادة في تنظيم المحتوى، وا 
 فيما يلي: خصائصهاويمكن إيجاز 

 .تدور حول أحد الموضوعات الدراسية؛ تخطيطا، وتنفيذا، وتقويما 
  ُتشتق من المفاهيم، أو المشكالت، أو الظواهر، أو القواعد ذات الصلة

 بالموضوعات الدراسية.
 ة إعدادها الخبراء المتخصصون، وربما أشركوا معهم يضطلع بمهم

 بعض ذوي الخبرة من المعلمين.
  نما يشاركون مشاركة فعالة ال يشارك المتعلمون في التخطيط للوحدة، وا 

 في تنفيذها.
 .ُتخطط الوحدة القائمة على المادة الدراسية مسبقا 
  َِبل ُتختار موضوعات الوحدات القائمة على المادة الدراسية من ق

 المخططين، وواضعي المنهج.
  ُتراعي الفروق الفردية، ولكن في حدود ضيقة، ربما تتمثل في تنوع ما

 يمكن أن يمارسه المتعلمون من أوجه النشاط في تنفيذ الوحدة.
  تطور دور المعلم على نطاق ضيق؛ إذ يظل مرتبطا إلى حد ما بالمادة

 الدراسية.
 متفاوتة؛ بسبب اختيارها،  يتفاعل معها المتعلمون، ولكن بدرجات

 والتخطيط لها بعيدا عنهم.
 .تتحرر من قيود المنهج التقليدي تحررا جزئيا 
 .تسهم إلى حد ما في الربط بين المدرسة والمجتمع 
 .تحقق بعض األهداف التربوية 
 

 ( الوحدة القائمة على الخبرة9)
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 -وتقويما تخطيطا، وتنفيذا، -تدور كل عمليات الوحدة القائمة على الخبرة 
حول الخبرات التعليمية المبنية على حاجات المتعلمين، وميولهم، و يمكن إيجاز 

 فيما يلي: خصائصها
 .تدور حول الخبرات التعليمية؛ تخطيطا، وتنفيذا، وتقويما 
 .ُتشتق من ميول التالميذ، وحاجاتهم، ومشكالتهم 
  ،يضطلع بمهمة إعدادها الخبراء المتخصصون يشاركهم المعلمون

 والمتعلمون.
 .يشارك المتعلمون في التخطيط للوحدة، وتنفيذها 
  ُيخطط الهيكل العام للوحدة مسبقا، ثم يشارك المتعلمون في التخطيط

لبعض جوانبها، وتعديل ما يستوجب التعديل في أي جانب منها، 
 ويمارسون من خاللها قدرا كبيرا من النشاط.

 رة من ِقَبل المتعلمين.ُتختار موضوعات الوحدات القائمة على الخب 
  ُتراعي الفروق الفردية على نطاق واسع من خالل تنوع ما يمارسه

 المتعلمون من أوجه النشاط في التخطيط للوحدة، وتنفيذها.
  ،تطور دور المعلم على نطاق واسع؛ إذ يتحول إلى التوجيه، واإلرشاد

 والمتابعة.
 ة من ميولهم، يتفاعل معها المتعلمون بدرجة كبيرة؛ لكونها مشتق

 واحتياجاتهم، واهتماماتهم.
 .تتحرر من قيود المنهج التقليدي تحررا شبه تام 
 .تسهم مساهمة فعالة في الربط بين المدرسة والمجتمع 
 .تحقق الكثير من األهداف التربوية 

 

  بناء الوحدات الدراسية 
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دراسية، سواء أكانت قائمة على المادة ال –تمر عملية بناء الوحدات الدراسية 
 ، يمكن إلقاء الضوء عليها فيمل يلي: مراحــلبعدة  –أم على الخبرة 

: ُيعـدُّ موضوع الوحدة المرحلة األولى، واألهم في  ( تحديد موضوع الوحدة9)
عملية بناء الوحدة الدراسية؛ ذلك ألن موضوع الوحدة هو الذي سوف ُيحدَّد 

سوف ُتعاَلج من خالل  في ضوئه اإلطار العام للموضوعات الفرعية التي
 الوحدة، وهو المرحلة األولى التي ال تستقيم بدونها بقية المراحل.

وترتبط عملية تحديد موضوع الوحدة بعاملين أساسيين؛ أحدهما يتعلق 
 –بالمتعلم، واآلخر يتعلق بالمجتمع؛ بمعنى أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان 

حاجاتهم، واهتماماتهم، ميول المتعلمين، و  –عند تحديد موضوع الوحدة 
 واحتياجات المجتمع، ومشكالته.

: وُيقصد به اإلطار العام الذي سوف يحدد نوع الخبرات ( تحديد مجال الوحدة9)
التعليمية المقدمة في الوحدة. وعادة ييمن أن يكون هذا المجال، أو اإلطار 

أو  العام هو األفكار األساسية، والتعميمات المتضمنة في موضوع الوحدة،
المهارات التي يمكن إكسابها المتعلمين مم خالل الوحدة. أو االتجاهات، 
والميول، والقيم، والعادات، وأنماط السلوك التي يمكن تنميتها من خالل 
 الوحدة. أو طرق التفكير التي يمكن تدريب المتعلمين عليها من خالل الوحدة. 

ن تلك المجاالت في وهكذا يمكن تحديد مجال الوحدة في واحد أو أكثر م
ضوء موضوع الوحدة، وما ُيراد من تقديمه لفئة معينة من المتعلمين، وأفضل 

 الموضوعات ما يغطي كل هذه المجاالت في آن معا. 
: تمثل األهداف التعليمية نقطة االنطالق التي ( تحديد األهداف التعليمية1)

الخاصة بالوحدة. تنطلق منها جميع عمليات التخطيط ، والتنفيذ، والتقويم 
أساسية مثل  معاييــرويجب أن ُيَراَعى في تحديد أهداف الوحدة عدة 

وضوحها، وشمولها، وتنوعها، وقابليتها للتحقيق في ظل اإلمكانات المتاحة، 
 وجميع ما ينبغي أن يراَعى في تحديد األهداف التعليمية، وصياغتها.
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ل الخبرات التعليمية كل ما :  تشم( اختيار الخبرات التعليمية، وتنظيمها1) 
يمكن أن ُيقّدم للمتعلمين من أنشطة تعليمية/ تعلمية حول عناصر محتوى 

مثل ارتباطها باألهداف،  معاييــرالوحدة. ويجب أن يراعى في اختيارها عدة 
سهامها في تحقيق إيجابية المتعلمين، وتنوعها، وشمولها كل جوانب الخبرة  وا 

ازن بين نشاط األفراد والجماعات، وقدرتها على إثارة التربوية، و تحقيقها التو 
تفكير المتعلمين، وتنمية قدراتهم. ويجب أن ُيراعى في تنظيم هذه الخبرات ما 
 يجب أن يراعى من معايير تنظيم المحتوى )التتابع، والتكامل، واالستمرار(

(9) 
ا من شأنه : يشمل هذا التصور كل م ( إعداد التصور المقترح لتنفيذ الوحدة5)

أن يساعد في تنفيذ هذه الوحدة بحيث تتحقق جميع أهدافها؛ فيتضمن هذا 
 التصور عنصرين على قدر كبير من األهمية هما:

  ،أهم طرق التدريس التي يمكن أن تتناسب مع موضوعات الوحدة
وبعض األنشطة المصاحبة التي يمكن أن يمارسها المتعلمون، 

معلم ويطورها لتدريس بعض وأفكارا يمكن أن يسترشد بها ال
 الموضوعات أو النقاط. 

  الوسائل التعليمية، واألدوات، واألجهزة، والخامات التي يمكن أن
 تساعد في تحقيق أهداف الوحدة.

يتضمن  االختبارات، أو االستبانات، أو بطاقات   ( اقتراح تصــور للتقويم1)
مها لتقيم تعلم المالحظة، وغيرها من أدوات القياس التي يمكن استخدا

الطالب. ويتضمن نظام التقويم في الوحدة )من حيث التوقيت، ونوع 
االختبارات }شفوية أم تحريرية{، وتوزيعها على موضوعات الوحدة، وطرق 
حساب درجات الطالب، وما إلى ذلك(. ومقترحات لتقويم الوحدة نفسها: 

                                                             

.ُعولجت هذه األسس والمعايير فس كتابنا "المنهج، مفهومه، أسس بنائه، عناصره( 
1
(  
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الوسائل التعليمية، أهدافها، محتواها، واألنشطة التعليمية المتضمنة فيها، و 
 وطرق التدريس، وأساليب التقويم. 

ويجب أن تلتزم خطة التقويم المقترحة في الوحدة بكل معايير التقويم من       
حيث االستمرار، والشمول، واالقتصاد في الوقت والجهد، وبناء أدواته على 

 أسس علمية.
الكثير من األفكار،  : يمثل مرجع الوحدة دليال يتضمن( إعداد مرجــع الوحدة7)

والمقترحات المنظمة بصورة تزود المعلم بجميع البيانات الالزمة عن الوحدة، 
وتساعده على تنفيذها بالطرق التي تحقق أهدافها، والتخطيط لوحدات مشابهة 
في المستقبل. ويتضمن مرجع الوحدة عدة عناصر أساسية، يمكن إيجازها 

 فيما يلي:
 .عنوان الوحـــدة 
 ُتَقــدَّم من خاللها الوحدة للمعلم.مقدمـة ، 
 .تحديد موجز لمجــال الوحدة 
 .قائمة باألهداف المرجو تحقيقها من الوحدة 
 .قائمة بعناصر محتوى الوحدة موزَّعة على موضوعاتها 
  ،قائمة بأنواع األنشطة التعليمية، والتدريبات المقدَّمة في الوحدة

قية من الوحدة على كل نوع وتوزيعها على مدار الوحدة، وأمثلة تطبي
 منها.

  طرق التدريس المقترح استخدامها لتنفيذ الوحدة مع تقديم نماذج
 تطبيقية توضيحية الستخدام كل منها.

  الوسائل التعليمية المقترحة، واألدوات، واألجهزة ، ونماذج الستخدام
 كل منها مطبقا على موضوعات الوحدة.

 يمكن للمعلم الرجوع إليها إلثراء  قائمة بأهم المراجع، والمصادر التي
 معلوماته حول موضوعات الوحدة.
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 . خطة التقويم المقترحة في الوحدة 
 
المنهج المحوري Core Curriculum  

تتمثل فكرة المنهج المحوري في تقديم جزء من المنهج المدرسي لجميع 
راسات الطالب بوصفه محورا، أو دراسات موَّحدة للجميع، وجزء آخر يتضمن الد

التخصصية التي تقابل االحتياجات، واالهتمامات، والقدرات الخاصة للدارسين، 
 وتراعي ما بينهم من فروق فردية.  

المنهج المحوري بأنه تنظيم متكامل لخبرات المنهج المدرسي يهدف  ُيعـرَّفو 
إلى تزويد جميع المتعلمين بقدر مشترك من الخبرات التربوية التي تساعدهم على 

اجهة مشكالت الحياة ومتطلَباتها، وفي الوقت نفسه يتضمن الجانب مو 
التخصصي الذي يختاره كل متعلم بغرض تحقيق أقصى درجة من النمو الذي 

 ( 9177تؤهله له استعداداته، وميوله، وقدراته الخاصة.)مجاور، والديب:
على قدر كبير من األهمية  جانبينمعنى ذلك أن المنهج المحوري يتضمن 

ذلك الجانب المشترك الذي يدرسه جميع الدارسين،  أحدهمالنسبة للدارسين؛ با
والذي يمثل قدرا من الثقافة العامة، والمهارات األساسية، والقدرات الالزمة 
لمواصلة الدراسة، ومواجهة مشكالت الحياة، وذلك ُيسمَّى "المحـور" أو "البرنامج 

راسات التخصصية التي يختارها ، فيتضمن الدالجانب الثانيالمحوري" . أما 
 الدارسون كل وفق ما تسمح به قدراته، واستعداداته، وميوله.

، أو البرنامج المحوري، أو الجانب المشترك لجميع الدارسين المحــورأي أن 
هو ذلك الجزء من المنهج المحوري الذي يهدف إلى تنمية الكفايات التي يحتاج 

ما بينهم من فروق فردية. و يشغل هذا الجزء إليها جميع الدارسين على الرغم م
فترة طويلة نسبيا من اليوم المدرسي. وقد ُيسمَّى أحيانا بالدراسات الموحدة، أو 

 التعلم المشترك، أو التربية العامة. 
 خصائص المنهج المحوري 
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  يتكون المنهج المحوري من جزأين أحدهما عام لجميع الدارسين، واآلخر
ه الدارس ما يتناسب وقدراته واستعداداته وميوله. وهذا اختياري يختار في

يعطي الفرصة لجميع التالميذ للتزود بالقدر الكافي من الخبرات 
 التعليمية مع مراعاة ما بينهم من فروق فردية.

  ُتحدَّد محتويات البرنامج المحوري عادة في ضوء ميول المتعلمين
لصلة بحياتهم؛ مما واحتياجاتهم، أو في ضوء بعض المشكالت ذات ا

 يجعله وثيق الصلة بحياتهم، وييسر عليهم دراسته والتفاعل معه.
  يعمل المنهج المحوري على إذابة الحدود والفواصل بين المواد الدراسية؛

 إذ ُينظَّم حول المشكالت االجتماعية، أو حاجات المتعلمين وميولهم.
  اإلرشاد، ومساعدة يعتمد دور المعلم في المنهج المحوري على التوجيه و

المتعلمين على التخطيط أللوان النشاط التعليمي المتضمن في الموقف 
عداد الطط المناسبة لكل منها.  التعليمي، و حل المشكالت، وا 

  ،يعتمد العمل في المنهج المحوري على التعاون بين المعلم والمتعلم
 والتخطيط المشترك للمواقف التعليمية.

  ريمميزات المنهج المحو 
  )يقدم المنهج المحوري فرصا أكثر للتعلم في جانبيه:العام )المحوري

والتخصصي؛ وهذا قد يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعلم لجميع 
 الدارسين.

  يقدم المنهج المحوري المادة الدراسية للدارسين بصورة أكثر وظيفية؛
و حيث يربطها بواقعهم من خالل إحدى المشكالت االجتماعية، أ

 بحياتهم من خالل ربطها بميولهم، وحاجاتهم، واستعداداتهم.
  يقدم المنهج المحوري إطارا عمليا لمواجهة مشكلة الفروق الفردية بين

المتعلمين؛ إذ يعالجها بطريقتين متكاملتين؛ فيربط المادة الدراسية 
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بحياتهم من ناحية )وذلك من خالل المحور(، ويقدم لهم فرصا متنوعة 
 من ناحية أخري )في الجزء االختياري التخصصي( لالختيار

  من خالل العمل التعاوني، والتخطيط المشترك في إطار المنهج
المحوري يتعلم التالميذ الكثير من مهارات البحث والدراسة، وتنمو 

 قدراتهم، واستعداداتهم، وتتبلور شخصياتهم.
 عل مع التلميذ له دور إيجابي في المنهج المحوري؛ فهو نشط متفا

المواقف واألنشطة، ومشارك في الموقف التعليمي بجميع عملياته، 
 وفعالياته.

  يسهم المنهج المحوري في تحقيق الكثير من األهداف التربوية التي قد
تعجز كثير من التنظيمات األخرى عن تحقيقها مثل تنمية إحساس 

ة في النفس، المتعلمين بالمسئولية، واتخاذ القرار، والعمل التعاوني، والثق
 وغيرها من المهارات االجتماعية، والعمليات العقلية.

 عيوب المنهج المحوري 
  يحتاج المنهج المحوري إلى معلم ُمعد إعدادا خاصا بحيث يستطيع

 التعامل مع عنصري المنهج؛ مما ُيعدُّ عقبة حقيقية في سبيل تطبيقه.
 درسي، واليوم يتطلب تطبيق المنهج المحوري إعادة تنظيم الجدول الم

الدراسي كله بطريقة تساعد على تنفيذه. وهذا في حد ذاته نوع من 
 الخروج على المألوف الذي ألفه الناس منذ زمن بعيد.

  من أخطر عيوب المنهج المحوري عدم تحقيق مبدأي استمرار الخبرة
التعليمية، وتتابعها الرتباط محتوى البرنامج المحوري بالمشكالت 

اجات المتعلمين من ناحية، و تنوع خبرات الجانب االجتماعية، وح
االختياري من ناحية أخرى؛ إذ يكون التركيز في محتوى البرنامج 
المحوري على ما يرتبط بالمشكلة المختارة من مجاالت المعرفة 
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المختلفة، ويدور اختيار الدارس في الجزء االختياري حول ما يميل إليه، 
 ويقبل على دراسته

 حــاورأنواع الم 
تتنوع المحاور التي يمكن أن تُنظَّم حولها الخبرات التعليمية المقدمة من خالل 
المنهج المحوري وتتعدد، تنوُّع األهداف التي يمكن أن تحققها، وتعددها؛ إذ يمكن 
لكل محور أن يحقق طائفة من األهداف تختلف كما وكيفا عما يمكن أن يحققه 

تنوع، فإنه يمكن تصنيف جميع المحاور إلى محور آخر. وعلى الرغم من هذا ال
 ثالث فئات أساسية هي:

 :و منها: المحاور المتمركزة حول المادة الدراسية 
  ،المحور الذي يضم عددا من المواد الدراسية المنظمة وفق منطق المادة

والتي ُتقدَّم للمتعلمين جميعهم، وُتدَرس كل منها مستقلًة عن األخريات ؛ 
جميع طالب الثانوية العامة مثال دراسة )اللغة العربية،  كأن يقرر على

واللغة اإلنجليزية، والدين( بوصفها قدرا مشتركا بين جميع طالب الثانوية 
العامة، ثم تتاح للطالب فرصة اختيار بعض المواد الدراسية األخرى 

 التي تتناسب وقدراته، واستعداداته، وميوله.
 عض المواد الدراسية ذات الصلة؛ كالربط المحور القائم على الربط بين ب

بين بعض المواد األدبية، أو بعض المواد العلمية في ضوء بعض 
العالقات الداخلية المستوحاة من هذه المواد، وهو أشبه ما يكون بالمنهج 

 المترابط
  المحور القائم على دمج بعض المواد الدراسية في مجال واحد بحيث

وتذوب تماما في ثنايا المادة األخرى؛ كأن  تفقد كل مادة استقالليتها،
تُقدَّم الجيولوجيا من خالل الجغرافيا، أو تاريخ األدب من خالل التاريخ 

 العام.
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  المحور المتمركز حول فكرة واحدة تخدمها موضوعات من أكثر من
مجال معرفي، أو مادة دراسية مثل فكرة  "تطور الحضارة اإلنسانية" إذ 

 الت المعرفية.تخدمها جميع المجا
  المحور المتمركز حول أحد الموضوعات التي تعتمد معالجتها على عدة

مجاالت معرفية مختلفة مثل موضوع " اإلنسان" ، أو " الغذاء" إذ 
تتطلب معالجة كل منهما معلومات، وحقائق، ومفاهيم، ونظريات تنتمي 

 إلى أكثر من مجال معرفي.
 و هذه المحاور تتمركز حول ميول لم: المحاور المتمركزة حول نشاط المتع

المتعلمين، وحاجاتهم، ومشكالتهم وفيها ًتختار مجموعة من الخبرات التعليمية 
كلها تدور حول ما يميل إليه المتعلمون في مرحلة ما، ويقبلون على دراسته، أو 

 بعض مشكالتهم، أو حاجاتهم.
  :ور حول بعض و تمركز هذه المحا المحاور المتمركزة حول المجتمع

المشكالت االجتماعية، أو األنشطة البيئية التي ُيَخطَّط لها من أجل خدمة 
  المجتمع، وكل ما يدور في فلك الحياة االجتماعية والبيئة المحلية للمدرسة.
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 الفصل السابع
 نظريـــات منهجيــــة

 
 .دور النظرية في تطور المنهج 

 .دور النظرية في تطور تنظيم المنهج 

  : نظرية دوائر المعارف.أوالً 
 ثانًيا : نظرية الجوهرية أو األساسية.

 ثالثًا : البرجماسية.
 رابًعا : البوليتيكنيكية.

 دراسة ناقدة لنظريات تطوير المنهج 
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 دراسة تحليلية للنظريات العامة للمنهج
 تمهيد :
يهدف هذا الفصل معالجة بعض النظريات العامة للمنهج من أجل  

وجه التكامل أو االتفاق بينهما، من خالل الوقوف على المالمح الكشف عن أ
العامة لكل نظرية وذلك من منطلق أن وجهات النظر هذه تكمل إحداها األخرى 
ن كانت تختلف كل منها في تفسير الظواهر المراد تفسيرها في ميدان المنهج،  وا 

. ومن ثم لكن تعد كل وجهة نظر صادقة في حدودها ومنطلقاتها في التفسير
يمكن اإلفادة منها جميًعا في الوقوف على بعض المالمح الرئيسية للنظرية في 

 المنهج.
ويمكن توضيح تلك النظريات األربع بمبادئها الفلسفية وانعكاس كل منها  

على ميدان المنهج مع محاولة الوقوف على بعض المالمح الرئيسة المستخلصة 
الموقف النظري بالنسبة للمنهج على النحو من تلك النظريات واإلفادة منها في 

 التالي :
 دور النظرية في تطور المجتمع :

تخلفت النظرية العامة للمنهج عن أن تلعب الدور األساسي في التغيرات  
الحديثة للمنهج، ولعل ذلك يرجع إلى عدم وجود إطار نظري متماسك لتوجيه 

قد وجهوا اهتمامهم نحو  المنهج وتصميمه، كما أن معظم المشتغلين بالمنهج
تحسين مضمون المنهج وتطويره بداًل من محاولة إيجاد تصنيف نظري للظواهر 

 المنهجية.
 Curriculumوكانت نتيجة ذلك أن أصبح الخلط بين "وظيفة المنهج"  

Function  "و"نظرية المنهجCurriculum Theory .أمًرا يغلب حدوثه 
ية المنهج من خالل نواحي البحث قد إال أن االتجاه نحو االهتمام بنظر  

 نما منذ أواخر خمسينيات هذا القرن.
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ومن سوء الطالع أن مصطلح "نظرية" قد استخدم بكثرة في النصوص  
والكتابات التربوية لدرجة أنه يوجد خلط بين طبيعة النظريات نفسها والوظائف 

ي نظرية تربوية المتوقع أن تؤديها، ومهما كان األمر فإن الوظيفة األساسية أل
هي توجيه العمل والممارسة الفعلية ومثال ذلك : فإن وظيفة النظرية في األبحاث 
التربوية هي توجيه الممارسة الفعلية، أما في العلوم الطبيعية فإن دور النظرية 
قامة روابط بين المفاهيم المختلفة، ومن ثم  هو تنظيم المعرفة الموجودة فعال، وا 

وية تختلف عن النظرية العلمية، فهي ال تهدف إلى العمومية فإن النظرية الترب
المصاحبة للنظريات في العلوم الطبيعية، بل على العكس من ذلك ال تهتم 
النظرية التربوية بتطوير الفروض والقوانين العامة التي تمدنا بالتفسيرات 

نى ال تعتبر والوصف والتنبؤات العلمية الموثوق بها، فالنظرية التربوية بهذا المع
مجموعة افتراضات صادقة مرتبطة ارتباًطا منطقًيا، ولكنها إطار لمفهوم موحد 

 يمكن استخدامه لتوجيه الممارسة التربوية.
ويمكن توضيح أوجه االختالف بين النظرية التربوية والنظرية العلمية في  

 النقاط التالية :
ن النظرية التربوية فإ Descriptiveبينما النظرية العلمية نظرية وصفية  -9

 .Prescriptiveتوجيهية مكتسبة 

بينما النظرية العلمية تتكون من قوانين تصف وتفسر الطبيعة، فالنظرية  -9
 التربوية تتكون من مبادئ توجه إلى طرق للتحكم في العملية التربوية.

مما سبق يتضح لنا أن النظرية التربوية من نوع مختلف عن النظرية في مجال 
لطبيعية حيث إن النظرية التربوية تقدم من التوصيات ما يفيد في عملية العلوم ا

التربية، من وجهة نظر معينة، فالنظرية التربوية تصف مجموعة من األنشطة 
ثارة الدوافع، والتعلم  التي تحدث في عملية التربية مثل التدريس، واإلقناع وا 

ي من التوصيات ما واالختبار، ومن ثم فهي تصمم لبلوغ أهداف معينة وتعط
 يساعد على الممارسة.
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 –ومن هنا يمكن القول إن المربين والمعلمين يستطيعون أن يعالجوا  
جميع المشكالت التي تنجم عن تخطيط وتطوير المنهج وتقويمه  –بطريقة كافية 

 متى وجدت لديهم نظرية عامة تكفل لهم التوجيه، واإلرشاد في هذه المجاالت.
نه لمن سوء ال  طالع أيًضا أن هناك عديًدا من المحاوالت لوضع هياكل وا 

لنظرية المنهج ولكنها انحسرت في اإلطار النظري للمنهج، واتصفت بالجنوح، 
 Taxonomiesوالتطرف في تحليل واختيار المعايير، وتصنيفات المعاني 

meanings  واختيار المنهج، وتنظيم، مفضلة ذلك على دراسة بناء للنظرية
 .Theory Structureذاتها 

وفي محاولة لتفسير التصور الحالي في بناء النظرية يعتقد أن هذا  
 Traditionalالتصور يرجع إلى االنشغال الكامل بأسلوب العرض التقليدي 

Orientation : مثل 
 االهتمام باألهداف والوسائل. -أ 

 االهتمام بتطبيق نظرية ما في ميادين دراسية أخرى. -ب 

 اللغوي دون المحتوى.االهتمام بالمدلول  -ج 

واحدة من الباحثين القالئل الذين عملوا  Macciaهذا وتعتبر "ماكسيا"
على وضع نظرية في المجال التربوي عامة، وفي مجال المنهج على وجه 
الخصوص. فهي رغم أنها قد استعارت معادالت رياضية وال أنها قد أوضحت 

ة، ثم قامت بوضع أربعة وجهة نظرها، وفكرتها عن المنهج في عبارات منطقي
 أنواع لنظرية المنهج كما يلي :

 : Formal Curriculum Theory[ نظرية المنهج الشكلية 3]
وهذه النظرية تقويم بوضع المعاني والمدلوالت واألشكال الالزمة لتكوين  

 وبناء الموضوعات الرئيسية لكل فرع من فروع الدراسة على حدة.
 : Event Theory [ نظرية الحدث أو المواقف2]
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وتبدي هذه النظرية عدة اقتراحات حول محتوى المنهج ذاته : أي أنها  
توضح كيف تتداخل وتترابط المكونات الرئيسية لهذا المحتوى، وكيف تتغير 

 أيًضا.
 : Valuational Theory[ النظرية القيمية 3]

 وهي تعد أحد أنواع التفكير التأملي في أهداف المنهج وأغراضه من 
 وجهة نظر نفسية.

 : Proxiological Theory[ نظرية الممارسة العملية للتفكير التأملي 4]
وهي بمثابة التفكير التأملي في الطرق والوسائل العملية ذات الصالت  

 والروابط المتقاربة، والمستخدمة إلنجاز أهداف المنهج وتحقيق أغراضه.
مع النظريات الباقية إلنشاء  إن أًيا من النظريات األربع يمكن استخدامها 

وتصميم نموذًجا لنظرية عامة، ومن هذا النموذج يمكن بالتالي اقتباس نظرية 
فرعية للمنهج. ومن ذلك يمكن القول إنه إذا شيدت نظرية شاملة للمنهج فإنه 
يجب أن ال يؤخذ في الحسبان طرق ووسائل التعليم والتعلم فحسب، بل طبيعة 

لتي تدرس، وطبيعة المسئولية االجتماعية التي يتقاسمها المعلومات والمعارف ا
 كل من المتعلم والمعلم.

ومن ثم فإن أي نظرية للمنهج تنبع بشكل ظاهر أو باطن، من وجهة  
نظر فلسفية تعد بمثابة مقدمة صريحة أو ضمنية لتلك القضية الفلسفية التي 

وطبيعة المجتمع، تشتمل على نظريات حول طبيعة اإلنسان، وطبيعة المعرفة، 
ومن وجهة نظر منطقية فإنها عادة تبدو أكثر قرًبا وارتباًطا بنظرية المعرفة؛ 
ولكن على وجه العموم يمكن تبرير هذه النظرية عند الممارسة والتطبيق في 

 ضوء النظريات النفسية واالجتماعية.
 : Encyclopaelismأواًل : نظرية دوائر المعارف 

ية إلى "مقوالت الحكمة" أو تنقية المعرفة، وازدهرت تمتد جذور هذه النظر  
م، .917 – 9519مطالب أصحاب الدوائر الفرنسية من  –بفضل مقترحات 
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وارتبطت هذه النظرية تاريخًيا بمجهود فكري عظيم لجميع الكتاب، كما ارتبطت 
هذه النظرية بنظريات سياسية عن ديمقراطية الحكومة، وبنظريات أخرى عن 

زايا للعلوم الطبيعية، إذا قورنت باللغات الكالسيكية في ضوء التغيرات نسبية الم
 االقتصادية واالجتماعية.

وعلى وجه العموم فإن نظرية دوائر المعارف تعد جزًءا من الحركة  
الفكرية التي سادت في القرنين السابع عشر، والثامن عشر في أوروبا، والتي 

 Age ofعصر التنوير  أو Age of Reasonتعرف "بعصر العقل" 

Enlightenment .وينطبق ذلك بوجه الخصوص على القرن الثامن عشر 
وقد نادى أصحاب هذه النظرية بأن كل إنسان يجب أن يتعلم تعلًما  

كاماًل، ويشكل تشكياًل صحيًحا، ويبني بناًء سليًما، ليس فقط في أمر منفرد من 
في جميع األمور التي تحقق األمور، أو قليل منها، أو حتى عدة أمور، بل 

الكمال للطبيعة البشرية، ولهذا فإن اإلنسان يجب أن يربى بجميع األساليب 
والوسائل لكي يستنير بالمعرفة والحكمة الحقيقية، إذ أن التنوير يحرر اإلنسان 

 ويعزز لديه اإليمان القوي بالعقل البشري. Revelationمن الوحي أو اإللهام 
ية التي تضمنتها االتجاهات والميول في عصر التنوير إن الفكرة األساس 

هي االقتناع بأن العقل اإلنساني، واإلدراك البشري قادر بقوته الذاتية وبدون 
تدخل من قوى، ومصادر روحانية على استيعاب نظام العالم، وأن هذه الطريقة 

ليه، والتحكم الجديدة لفهم العالم من حولنا ستقودنا بالضرورة إلى كيفية السيطرة ع
فيه، ولقد كسب عصر التنوير اعتراًفا عالمًيا بهذا المبدأ في العلوم الطبيعية 
والعلوم الذهنية، أو الفلسفية، والعلوم الفيزيقية، وفي علم األخالق وفلسفة األديان، 

 والتاريخ والقانون والسياسة.
وهكذا نادى أصحاب نظرية دوائر المعارف بسمو العقل على الوحي  

اعتقدوا أن الدين يربط العقل بسالسل الجهل، ولذلك فإن سعادة اإلنسان ال و 
تكمن في التسليم األعمى بالعقيدة الدينية، ولكن في تطوير ذهنه ليكشف 
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الحقيقة، واعتقدوا اعتقاًدا راسًخا في إمكانية تقدم البشرية نحو عالم أفضل، وأن 
حسن توجيه مسارات اإلنسان قادر على أن يصلح ظروف حياته من خالل 

فكره، لذلك فإن نشر المعرفة أو إشاعتها مع تطوير العقل البشري عامالن 
 ضروريان لتقدم الجنس البشري.

لقد حاول أصحاب هذه النظرية أن يحرروا الجنس البشري من رباطات  
القوى الخارجية عن طريق قوة العقل البشري وقدراته، إن اإليمان بالعقل يدل 

دراك العالم المحيط به، عندما يسمح اإلنسان على أن اإلنس ان قادر على فهم وا 
لعقله أن يعمل بطريقة سليمة كما ينبغي، حينئذ يستطيع أن يكتشف طبيعة 
الفساد الخفي في الدين، والبناء االجتماعي. إن تطبيق المبادئ العقلية في البيئة 

همية القصوى أن اإلنسانية سينتج عنه تقدم الجنس البشري، لذلك كان من األ
تجعل الناس يقبلون على معرفة أشياء عديدة، لكي يستطيعوا فهم أي شيء 

 تدركه الحواس والعقل.
هكذا يجب أن تساعد التربية كل شخص على أن ينهض من غياهب  

ظلمات الجهل، لكي يعلم الجميع حقوقهم المدنية فيما رسوا واجباتهم التي اتفق 
نظرية أن الشيء الواحد يتعلق بالكل بطريقة ما، عليها، واعتقد أصحاب هذه ال

فاألشياء جميعها مرتبطة عضوًيا بعضها بالبعض اآلخر، ألنها خلقت بواسطة 
إله واحد، وعلى ذلك فكل شيء يجب أن يأخذ مكانه في النظام المعرفي، 
وموضوع المعرفة هو أن تدرك وحدة كل األشياء، وليس تراكم الحقائق في 

ال تعني معرفة كل  Encyclopaedic knowledgeة الشمولية الذهن، فالمعرف
جزء على حدة، أو كل شيء على حدة بل هي فهم كامل وموحد للعالم كله، أو 
كل شيء على حدة بل هي فهم كامل وموحد للعالم كله، والنفس وأوجه النشاط 

 الخاصة باهلل واإلنسان.
سيعرض الحرية فالتربية ضرورية للمجتمع الديمقراطي ألن الجهل  

والمساواة للخطر ويؤدي إلى االستبداد ومن هنا فإن التعليم يجب أن يكون 



 

 
186 

عالمًيا، إن حرية الفكر هي إحدى الحقوق الخاصة باإلنسان، وعليه يعتمد التقدم 
 والكمال.
في ضوء التحليل الفلسفي المذكور آنًفا فإن نظرية المنهج الشاملة "دوائر  

في كل معارف العالم مفيدة، ويمكن أن يتضمنها المعارف" يمكن تلخيصها 
المنهج، وعلى وجه العموم فإن أصحاب هذه النظرية يؤكدون أهمية اللغات 
الحديثة والرياضيات، والموضوعات العلمية، وأفضليتها على اللغات القديمة 
والموضوعات األدبية، وهم يحاولون تطبيق تعليم عريض القاعدة مع التقليل من 

د الدراسة. ولقد سادت آراء هذه النظرية على منهج المدارس الثانوية عدد موا
األمريكية، وشمال شرق ووسط أوروبا عدا إنجلترا ويظهر انعكاس هذا المنهج 

 في تقديس نظام االمتحانات التقليدية بمراسيمها المعروفة.
 : Essentialismثانًيا : النظرية الجوهرية أو األساسية 

ة أن هناك أشياء أساسية أو ضرورية معينة يجب اإلبقاء ترى هذه النظري 
عليها ويجب أن يعرفها كل الناس إذا ما اعتبروا متعلمي، وتبًعا لهذه النظرية 
يجب انتقاء هذه العناصر الجوهرية من المعرفة التاريخية والمعاصرة ولذلك 

ت في إدارة تزامنت تاريخًيا مع النظريات السياسية حول مشاركة األفراد للحكوما
 المجتمع، وترتبط أيًضا بالنظريات النفسية حول طبيعة العقل والذكاء.

وفي كل النظريات السياسية والسيكولوجية يسود رأي مؤاده أن كل الناس  
ليسوا على قدم المساواة في العمل، والقدرة على المشاركة في إدارة دفة األمور 

النظرية يبرزون النظرية القائلة في  في الديمقراطية السياسية. ثم إن أصحاب هذه
أو Psychological Theory Mental Disiplineعلم النفس "النظام العقلي" 

نظرية الملكات على الرغم من أن هذه النظرية قد حلت محلها نظريات أخرى 
 نتيجة ألبحاث ثورنديك في أوائل هذا القرن.

ة التقليدية في من الناحي –ومن المالحظ أن هذه النظرية قد نادت  
بأن دراسة اللغة الالتينية، والرياضيات، والدراسات الكالسيكية ال  –المنهج 
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ذا اعتبروا العقل وليس الشخص هو المراد تدريبه وتعليمه  تناسب تدريب العقل وا 
فإن ذلك ال يكون إال عن طريق تقوية الملكات العقلية عن طريق التدريب 

 العنيف.
ية، محافظة، ترمي إلى نقل المعتقدات من الجيل وتعتبر النظرية األساس 

القديم إلى الجيل الحديث، فهي بذلك تلعب دور حماية الثقافة من االعتبارات 
المصاحبة للتقدمية. وهكذا تحاول هذه النظرية إعادة وضع المادة العلمية في 

ا وبحثه Academic Disciplinsالعناصر المكونة لألنظمة التعليمية األكاديمية 
بطريقة منظمة من خالل مواد علمية منفصلة، ولهذا فإن الجوهريين، أو 

 األساسيين يؤيدون "النظام العقلي" ويفضلونه على مصلحة واهتمامات التالميذ.
وهكذا فإن أصحاب هذه النظرية يوجهون اهتمامهم إلى التمييز بين ما  

المدرسة،  هو أساسي أو جوهري. وما هو غير أساسي أو جوهري، في برامج
عادة سلطة المعلم في الفصل، فدور  عادة اختيار المادة المنهجية، وفحصها، وا  وا 
المعلم هو أن يتوسط بين عالم الكبار، وعالم األطفال، ألن التلميذ بمفرده ال 
يستطيع أن يفهم طبيعة ومطالب الراشد ولهذا يجب صقل مواهب التالميذ 

درس قد منح سلطة أكبر في ظل بواسطة معلمين مهرة. وهكذا نجد أن الم
النظرية األساسية، كما وضعته في مركز العملية التعليمية ويجب أن يكون على 
قدر كاف من التثقيف، ومؤهاًل فكرًيا، وعاطفًيا لقيادة المواقف التعليمية مع فهم 
عميق لسيكولوجية األطفال، والعملية التعليمية، وقدرة على نقل الحقائق، 

ى األجيال الصاعدة، ومعرفة باألصول التارخية والفلسفية للتربية، والمثاليات إل
 واهتمام جاد ملخص بعمله.

وعموًما فإن أي مجتمع يعتنق النظرية األساسية، ويعتبر المدرسة وسيًطا  
يؤدي وظيفة عملية في نقل األشياء األساسية فقط، وبالمثل المهارات األساسية 

 التي ال تخضع ألية مناقشة.
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ظيم المنهج طبًقا لهذه النظرية يبنى على عدد قليل من المواد وتن 
الدراسية األساسية، فالمنهج يجب أن يحتوي على معرفة ومعلومات تعرف التلميذ 

 بتراثه االجتماعي ليتعرف على العالم الذي حوله، وتعده للمستقبل.
وجملة القول، إن النظرية األساسية أو الجوهرية، استهدفت المحافظة  

على نقل أساسيات المعتقدات من الجيل القديم إلى الجيل الجديد، وحماية الثقافة 
من االعتداءات المصاحبة للجديد أو التقدمية، كما ترى أن عمل المدرسة يتمثل 
في تنمية الملكات العقلية للتلميذ، كما ترى أن االهتمام بالمشكالت الشخصية 

حتم على المدرسة االهتمام بالنمو الفكري للمراهقين قد ازداد جًدا، األمر الذي ي
وبذلك تؤكد هذه النظرية على النظام العقلي، وتفضله على مصلحة التالميذ، 
ومن ثم فهي تميز بين ما هو أساسي أو جوهري، وما هو غير ذلك، في برامج 
عادة سلطة المعلم في  عادة اختيار المادة التعليمية، وفحصها وا  الدراسة، وا 

بسلطة أكبر، بحيث  –ك يتمتع المعلم في ظل النظرية الجوهرية الفصل. وبذل
يكون على قدر كاف من التثقيف، ومؤهاًل فكرًيا لقيادة المواقف التعليمية ويبني 
تنظيم المنهج وفًقا لهذه النظرية على عدد قليل من المواد األساسية، وعلى 

على معرفة  التدريب العملي الذي يؤدي إلى حياة نافعة. فالمنهج يحتوي
ومعلومات تساعد التلميذ على اإللمام بتراثه االجتماعي، وتقدمه ليتعرف على 

 العالم الذي حوله.
 
 

 : Pragmatismثالثًا : البرجماسية 
هذه النظرية هي تعبير عن الفلسفة التربوية البرجماسية، والتي تعتبر  

يخًيا بنظريات متنوعة إسهاًما أمريكًيا فريًدا في الحقل الفلسفي، وهي ترتبط تار 
عن طبيعة الذكاء، واإلنسان وعمليات التفكير المنعكسة في حل مشكالت 
المجتمع الديمقراطي، ونمت الحركة البرجماسية نتيجة االعتقاد بأن هناك عالقة 
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 Britishبين الفكر والعمل، وهي بالتأكيد ترجع إلى التراث التجريبي البريطاني 

Empiricest Tradition تقليد إنجليزي يقول أننا نعرف ما تحسه حواسنا  وهو
 فقط، ولقد قام بتطوير هذه النظرية ثالثة من المفكرين هم :

ومع ذلك فإن  Deweyو"ديوي"  Jamesو"جيمس"  Pierce"بيرس"  
هؤالء الفالسفة يختلفون بعضهم عن البعض اآلخر بدرجة ملحوظة، في وجهات 

نظر "بيرس" من الفيزياء والرياضيات فإن نظرهم وطرائقهم. فبينما نبعث وجهة 
مفهوم "جيمس" قد تأثر باالعتبارات الشخصية والنفسية والدينية، كذلك تأثر 

 "ديوي" بالطبيعة االجتماعية والبيولوجية لإلنسان.
لقد كان "بيرس" هو الذي يطلق كلمة برجماسية ليصف نظريته في  

يعطي المثال بأن الكلمات واألفكار التحليل المنطقي، ولتعريف حقيقة هذه الكلمة 
ولقد استمر  Actionتستمد معانيها من نوع ما من الفعل أو العمل أو التعرف 

"بيرس" في القول أن الطريقة العلمية هي الطريقة األكثر قبواًل في تثبيت 
 المعتقدات التي تكون هدف البحث.

رس" في كنتيجة لتفسير "جيمس" لدور التفكير، فقد حول نظرية "بي 
المعنى إلى نظرية إذ أن وظيفة الفكر بالنسبة لـ "جيمس" ليست نسخ أو تقليد 
الحقيقة ولكن تكوين أفكار لقضاء حاجات واهتمامات الفرد. وقد جعل "جيمس" 

فاق مع فكرته عن دور التفكير. وقال عبارته الشهيرة  –المعنى البرجماسي علًما 
الحقيقي هو فقط الشيء المناسب المالئم التي هزت المجتمع الفلسفي "أن الشيء 

لطريقة تفكيرنا تماًما كما أن الشيء الصحيح هو فقط الشيء المناسب لطريقة 
 سلوكنا.
ولقد تطورت البرجماسية وأعيدت صياغتها من خالل جهود "ديوي"  

الناقدة وتحولت إلى نظرية فلسفية جديدة ربطت نظريتي المنطق واألخالق 
في العصر الحديث وهي الفصل بين العلم، واليم وانفصال  وتخطت أقوى ثنائية

 المعرفة عن األخالق.
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وعموًما فإن "ديوي" قد أظهر اهتماماته ال بالبحث عن الحقيقة بل  
بأنماط النشاط اإلنساني وقد ربط بين وجهات النظر المنطقية والسيكولوجية 

اًل من تحصيل ليكون ويشكل فلسفة تقيس أهمية اإلنسان بمجهوده وعمله بد
المعلومات وتتضمن هذه الفلسفة إيماًنا أعمق بقدرة الفرد على اإلسهام في تطوير 

 الجنس البشري.
وبناء على الخبرة والمالحظات فإن المعرفة كما يراها البرجماسيون  

ليست شكاًل نهائًيا في سلسلة األحداث ولكنها عملية مستمرة، ولذلك فالبرجماسية 
كنهاية، وال تقبل المعرفة كشيء شامل تام. ويقول البعض أن  ال تتقبل الحقيقة

العقالنية جزء من النظام البرجماسي في تحصيل المعرفة. وتنظر البرجماسية 
إلى العقل على أنه شيء نشط، ومكتشف بداًل من كونه شيًئا مستقباًل، وعليه فإن 

 خبرته.اإلنسان ال يستقبل المعرفة ولكنه يصنعها من خالل مالحظاته و 
ولقد تم تطبيق البرجماسية على التربية من خالل الحركة التربوية  

التقدمية والتي عارضت جمود التربية التقليدية، وتعلن التقدمية بأن التربية عملية 
تطور دائم ولذلك يجب على المربين أن يكونوا مستعدين لتعديل المنهج في ضوء 

 تغيرات المعرفة والبيئة.
البرجماسية تعتبر مؤسسات اجتماعية تعلم القيم التي والمدارس عند  

ترتقي بالرفاهية اإلنسانية وتحسن طريقة الحياة في المجتمع، وعليه يجب أن 
تدار المدارس بطريقة ديمقراطية، وتعطي منهًجا نشًطا مرتبًطا باالهتمامات 

 العقلية للتالميذ.
مر بخبرات، وهو كما أن البرجماسية تنظر إلى المتعلم على أنه فرد ي 

مفكر وهو مستكشف، ومن جهة نظرها أن االهتمام والفضول لدى التالميذ 
يدفعهم إلى التعلم، ولذلك فمن الواضح أن نجعل ما يتعلمه الفرد متعلًقا بحاجاته 

 واهتماماته الخاصة.
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ونتيجة ذلك فبداًل من حشو أذهان التالميذ بمعلومات اختارها لهم  
أن نسمح لهم أن يتعلموا فقط ما يحبون استطالعه آخرون فإنه من األهم 

بأنفسهم أي ذاتًيا. هذكا تضع البرجماسية المادة العلمية أمام التالميذ والخبرات 
االجتماعية والمشكالت والمشروعات والتجارب التي إذا تمت دراستها بطريقة 

 علمية فسوف تؤدي إلى معرفة وظيفية للمادة العلمية.
ماسية تؤمن بأن كل األشياء في حالة تفاعل فإنه ليس ولما كانت البرج 

هناك تركيز على المعرفة المطلقة، وتبع ذلك أن حاجات ورغبات التلميذ نفسه 
يجب أن تحدد ما يجب أن يتعلمه، لذلك فإنه ال يجب على المعلم أن يتسلط، 
ولكنه يساعد وينصح المتعلم فقط، إن دور المعلم هو خلق الموقف التعليمي 

ول مشكالت خاصة، تعتبر ذات أهمية حقيقية للتالميذ، وتؤدي إلى فهم أفضل ح
لبيئتهم االجتماعية والطبيعية، ولذلك فإن محتوى المناهج يجب أن ينظم تبًعا 

 للمشكالت القريبة والبعيدة للتالميذ والتي يواجهونها حالًيا أو مستقباًل.
عمليات التعلم بداًل من  فالنظرية البرجماسية توجه اهتماًما كبيًرا إلى 

غايات التعلم، كما أنها تفضل الطريقة العلمية في التعليم والتعلم والتي تساعد 
التلميذ على تنمية التفكير بداًل من الحفظ اآللي للحقائق، ولذلك يؤمن 
البرجماسيون بأن التعليم من خالل حل المشكالت يجب أن يحل محل التلقين 

لى ذلك فإن المرونة ميزة هامة في تصحيح المنهج للمادة العلمية، وبناء ع
البرجماسي، وتركز هذه النظرية على التجريب دون التركيز على جزء من 
المحتوى أكثر من اآلخر، كما تنادي بمدخل محوره الطفل بداًل من مدخل محوره 

 إعادة في تنظيم المحتوى.
ز لكل فرد يؤدي والمشكلة التي تواجه المربين هي كيفية إعداد منهج ممي 

إلى تحقيق أهداف شخصية محددة، وفي نفس الوقت يقابل حاجات اجتماعية 
 عريضة، وقد اقترح ديوي إمكان حل هذه المشكلة بطريقتين :

 النظر إلى المنهج من خالل حاجات الفرد. -9
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النظر إلى ما يبدو وكأنه عناصر متعارضة على أنها جوهرية، وبذلك  -9
 تصبح جزء من الكل.

يتضمن تدريًبا مهنًيا،  –حياة في ذاتها  –ا في أن اإلعداد للحياة اعتقادً 
فقد نادت النظرية بأن تصبح المدارس المهنية المنفصلة أجزاء متممة للمدارس 
العليا، ولذلك فقد عملت األفكار البرجماسية على مواجهة متطلبات التربية 

في المجتمع الحديثة، وزادت من مجهوداتهم لمواجهة مسئولية التربية 
 الديمقراطي.

 
 المبادئ البرجماسية األساسية التي تقوم عليها نظرية المنهج هي :

إن القدرة على القيام بالعمليات األساسية مثل )القراءة، والكتابة،  
والحساب، والتعبير الشفوي والتحريري( والمواطنة، وأحقيته كعضو في الوطن، 

يه والخدمات، والشخصية الخلقية والتي والمهنة، وأحقية استخدام وسائل الترف
م قد تأثرت إلى حد كبير بآراء "ديوي" 9197أعلنها مؤتمر التربية الوطنية سنة 

 في الفرد والتنمية االجتماعية.
وبالرغم من أن هذه المبادئ كانت قواعد رئيسية لتطور المنهج في  

واليات المتحدة، العشرينات، إال أنها مازالت تسيطر على مناقشة المنهج في ال
 وتؤثر على مناقشة تحديد المنهج في بلدان أخرى أيًضا.

وعموًما، فقد نظرت البرجماسية للمنهج على أنه يجب أن ينظم تبًعا  
للمشكالت القريبة والبعيدة للتالميذ والتي يواجهونها حالًيا، أو تطرأ مستقباًل وبذلك 

 من الحفظ، فالتعليم من خالل فهي تفضل الطريقة العلمية، وتنمية التفكير بدالً 
المشكالت يحل محل التلقين، ويركز على الطفل كمدخل لتنظيم المحتوى بداًل 
من التركيز على المادة الدراسية فقط، وذلك من منطق أن المدرسة مؤسسة 
اجتماعية، ويجب أن تدار بطريقة ديمقراطية، وتعطي منهًجا نشًطا يتعلق 

ميذ، كما نظرت البرجماسية إلى المتعلم على أنه فرد باالهتمامات العقلية للتال
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يمر بخبرات كما أنه مفكر ومكتشف. ولما كانت البرجماسية تؤمن بأن كل 
األشياء في حالة تفاعل ديناميكي وليس هناك تركيز على المعرفة المطلقة، لذلك 
ا يجب على المعلم أن يوجه وينصح المتعلم فقط أي يجعل الموقف التعليمي قائمً 

 حول المشكالت.
 

 : Polly Technicalisationرابًعا : البوليتيكنيكية 
نظرية المنهج هذه تشتمل على عملية تحول لمحتوى التربية إلى  

البوليتكنيكية، وتقترح أنه يجب رؤية كل ناحية في المدرسة في ضوء عالقاتها 
 بالحياة اإلنتاجية للمجتمع.

هو إمداد التالميذ بالمعرفة األساسية وهدف التربية تبًعا لهذه النظرية  
للطبيعة والمجتمع والفكر اإلنساني، مرتبطة باإلنجازات الفكرية والمهارات العلمية 
المناسبة لهذه الفروع من المعرفة الضرورية لكل فرد دون النظر إلى حياته 

 المستقبلية.
به إن تعلم هذه الموضوعات العلمية يكون األساس العلمي والذي يطلع  

اإلنسان على الحياة ويساعد على تطوير قوى الفرد المعرفية وقدراته، ومن ثم 
 فالتربية البوليتكينكية لها العديد من المميزات نذكر منها :

أنها تمد التالميذ بمعرفة في الفروع الرئيسية في اإلنتاج، وكذلك المبادئ  -9
 العلمية التي تعتمد عليها.

 ل العامة.تعودهم على استعمال آالت العم -9

 تساعد على تطوير القدرات الخالقة، وتخلق حب واحترام العمل اليدوي. -1

تعطي الفرصة الختبار العمل المناسب والنبوغ في نوعية من األعمال  -1
 التي يتطلبها اإلنتاج.

 وأخيًرا تجعل الفرد يلعب دوًرا نشًطا في التقدم التكنولوجي. -5
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الذهنية مع العمل  وقد أظهرت األبحاث أن اتحاد كل من الوظائف
 الفيزيقي له تأثير يعتمد على كل من التطور العقلي والعضلي للتالميذ.

كما أن العمل الفيزيقي "العضلي" الذي يؤدي إلى التدريب على  
 اإلنجازات والمهارات له أثر مفيد في توسيع خبرة التالميذ العامة.

تطبق في  ومن ثم فإن المعرفة التي يحصل عليها الطالب في الفصل 
ميدان الحياة العلمية، وعليه فإن معرفة التالميذ تصبح عملية وعميقة، ومن 
خالل العمل يشعر التالميذ بالحاجة إلى معرفة جديدة ضرورية إلنجاز بعض 
العمل التكتيكي، وهذا بدوره يزيد من اهتمامهم في التعلم ويدفعهم إلى السعي 

كما يلعب العمل اليدوي دوًرا حيوًيا في بأنفسهم لإلجابة عن األسئلة التي تثار، 
 التربية الخلقية للتالميذ.

وعالوة على ذلك تعطي التربية البوليتكنيكية إدراًكا للعمليات التكنولوجية  
الحاسمة التي تمكن الفرد من تغير الوظائف بسهولة وثقة تفيد في االختبار 

 الواعي لمهنته.
رفض االنقسام الثنائي الكالسيكي إن الفكرة الرئيسية لهذه النظرية هي  

بين المعرفة البحتية والتطبيقية، وظهرت هذه الفكرة من خالل ربط التعليم بالعمل 
 اإلنتاجي بسبب التغيرات األساسية في وسائل اإلنتاج، وبالمثل تطور العمل.

لقد خلق استخدام التحكم اآللي ظروًفا جديدة سوف يضطر فيها العمال  
ئف متنوعة وسوف يطلب منهم أن تكون لديهم مؤهالت معينة، إلى القيام بوظا

ومعرفة عن تلك الوظائف والمؤهالت خصوًصا في عصر الثورة العلمية 
التكنولوجية سيحتاج العامل إلى أن يملك مهارات الحرفي المتمرس، ومعرفة 

 عريضة بمبادئ العلم والتكنولوجيا، وتعرفه على كل نواحي اإلنتاج الحديث.
أصبح من المحتم الربط بين النظرية والتطبيق أو بين التعليم  لذلك 

والعمل اإلنتاجي، ولتحقيق هذا الهدف األساسي يجب أن يحصل التالميذ على 
االتجاهات الصحيحة نحو العمل ومعرفة وسائل اإلنتاج والمهارات الفنية المبنية 
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ل الذهني على المبادئ النظرية فالهدف إذن هو محور االنفصال بين العم
 واليدوي وتغطية الفجوة بين التربية العامة والتربية المهنية.

إن "البوليتكنيكية" ليست موضوًعا دراسًيا منفصاًل، ولكنها يجب أن  
تتخلل كل نظام وتنعكس على اختيار المادة العلمية سواء أكان في العلوم 

ا، وبالنشاط الطبيعية أو االجتماعية. إن هذه األنظمة يجب أن ترتبط ببعضه
العلمي الخاص بتدريس العمل وهكذا. ويمكن إعطاء تدريس العمل صفة 

 "بوليتكنيكية".
إذن فالبوليتكنيكية نظام كامل مبني على دراسة التقدم التقني في أشكاله  

المختلفة مع األخذ في االعتبار تطورها وجميع عالقاتها وهي أيًضا تشمل 
ها على األشكال االجتماعية للعمل خاصة على الدراسات اإلنسانية مع مراعاة أثر 

 الحياة االجتماعية عموًما.
إن البوليتكنيكية تسهم في تعويد الشباب على العمل وهي أساس للتدريب  

المهني والمشاركة في اتخاذ القرار الخاص بالمشكالت الرئيسية في االقتصادي 
مكن ضمها إلى النظريات وفي اإلنتاج، وبناء عليه فإن "البوليتكنيكية" كنظرية ي

 العامة للمنهج والمذكورة من قبل".
إن العمل وفًقا للمفهوم البوليتيكي ال يجب أن يتم من أجل النقود فقط  

ولكنه من أجل اإلشباع العضلي والروحي وفي نفس الوقت فإن اإلنسان بوصفه 
ولذلك مخلوًقا اجتماعًيا يحقق نفسه بطريقة أكمل فيما يعمله بصحبة اآلخرين، 

يجب أن ينجز العمل على جميع المستويات كشيء عادي لجميع الناس، ويجب 
 أن تكون غايته رفاهية المجتمع والتي تتضمن رفاهية كل فرد.

وعلى كل فإن "البوليتكنيكية" تنظم المنهج بطريقة تمكن التالميذ من  
حديث التعود على المبادئ النظرية األساسية، والمبادئ العلمية لإلنتاج ال

والمشاركة في العمل االجتماعي المفيد، ولذلك يجب أن تنظم المواد اإلجبارية، 
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والمقررات االختيارية وأوجه النشاط المنهجية لتعطي وحدة بين النواحي النظرية 
 والعملية للعلوم اإلنسانية والعلم والتكنولوجيا.

تعلمون من ولذلك فإن التالميذ ال يتعلمون من الكتاب فقط ولكن أيًضا ي 
اإلنتاج الصناعي، وأعمال الزراعة وغيرها من األعمال المرتبطة بتقدم المجتمع 
نتاجه، وذلك من منطلق المسلمة التي تؤمن بها تلك النظرية، وهي أنه يجب  وا 
رؤية كل ناحية في المدرسة في ضوء عالقاتها بالحياة اإلنتاجية للمجتمع وهدفها 

 سية للطبيعة والمجتمع والفكر اإلنساني.إمداد التالميذ بالمعرفة األسا
 

 دراسة ناقدة لنظريات تطوير المنهج :
على ضوء العرض السابق لنظريات تطور المنهج يمكن أن نحدد عدًدا  

من االعتبارات األساسية التي توضح إيجابيات هذه النظريات وسلبياتها والتي 
 هج :يمكن على ضوئها أن نحدد مالمح إطار جديد لتطوير المن

لو نظرنا إلى نظرية أصحاب دوائر المعارف لوجدنا أن لها مزايا يمكن  -9
 اقتباسها وفي نفس الوقت لها عيوب يجب تالفيها.

يجاد تلك  فمن مزاياها تلك النظرية الكلية الشاملة للمعرفة اإلنسانية، وا 
القاعدة العريضة في المنهج والتي يمكن أن يعتمد عليها في إيجاد هذا 

الرباط الثقافي الضروري لتكوين المواطن الصالح على  النوع من
 المستوى القومي والمستوى اإلنساني والعالمي أيًضا.

كما أن مزايا اإليمان بتحرير العقل اإلنساني وتحرير الفكر، هذا التحرر 
الضروري لتكوين المنهج الصالح لخلق المواطن القادر على التفكير، 

 مشكالت واالعتماد على نفسه في حلها.والخلق واإلبداع، ومواجهة ال
 –بالصورة التي عليها فقط  –ومن عيوب هذه النظرية البارزة هي أنها 

ال يمكن أن تصلح للتطور العصري الحالي الذي يمتاز باالنفجار الذري 
في المعرفة، هذا االنفجار الذي يحكم التخصص الذري الرفيع. ولذلك 
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في المنهج االتجاه إلى ذرية يجب أن نضيف إلى شمولية المعرفة 
المعرفة، أي التخصص الذي يمكن المواطن من مواجهة هذا العصر 
الذي نعيش فيه. كما أن من عيوبها أنها جعلت العقل في مواجهة 
ذا كان هذا ضرورًيا في القرن السابع عشر  اإليمان والوحي والدين. وا 

لمواجهة فقدت والثامن عشر للتحرر من عبودية رجال الدين، فإن هذه ا
موضوعها اآلن، وحل محلها أهمية إيجاد التكامل بين العقل واإليمان 
ذلك العقل نفسه يدرك تماًما مدى قدرته، وحدوده ونواحي قصوره، وأنه 
يعمل في دائرة الممكن تلك الدائرة التي تتسع على حساب المجهول 

اتساع  بمقدار نمو العقل، وازدياد المعرفة، ويدرك في نفس الوقت أن
دائرة المعرفة ليس معناه ضيق دائرة المجهول بل معناه اتساع المجهول 

 في نفس الوقت الذي تتسع فيه دائرة المعلوم.
ولذلك يسلم العقل أمام هذا المجهول تسليًما مؤقًتا عن طريق الوحي 
واإللهام واإليمان وحتى يتمكن العقل من غزو دائرة المجهول هذه فيحول 

لى دائرة يقين.مفاهيمها الفل لى علم وا   سفية وما وراء الطبيعة إلى معلوم وا 
وهكذا ال تعارض بين العلم والفلسفة، وبين العلم والوعي واإليمان، بل 
هي كل متكامل. وعلى هذا األساس يجب أن تطور األسس التي تقوم 
عليها نظرية المنهج الحديث والتي نقتبسها من نظرية أصحاب دوائر 

 المعارف.
ظرنا إلى النظرية الجوهرية أو األساسية لتبينا أن لها هي األخرى لو ن -9

جوانبها اإليجابية والسلبية، ونستطيع أن نقتبس تلك الجوانب اإليجابية 
ونستبعد تلك الجوانب السلبية في وضع أسس جديدة لنظرية جديدة لبناء 

 المنهج.

لعصور، فمن إيجابياتها االهتمام بما هو أساس وجوهري، وصالح لكل ا
أي اهتمامها باألصالة وهذا االتجاه اتجاًها معاصًرا اآلن، بل أن من 
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فالسفة الدين من يعرف الجديد على أنه األصيل ألن األصيل صالح 
 لكل زمان ومكان.

كما أن من إيجابياتها اهتمامها بدور المعلم وبإعداده وبتكوين شخصيته 
توقف إلى حد كبير على وهو اتجاه معاصر أيًضا ذلك أن تنفيذ المنهج ي

 المعلم في العملية التعليمية.
ومن سلبياتها اعتمادها على نظرية الملكات العقلية المستقلة، وتدريب 
ذا  كل ملكة على حدة عن طريق استخدام المواد الدراسية واألساسية، وا 
جاز هذا في الماضي فإنه أصبح غير جائز اآلن بعد أن تقدم علم 

والدراسات الكثيرة التي تجري فيه ولذلك يجب  النفس نتيجة األبحاث
علينا أن نضع في االعتبار هذا الجانب السلبي للنظرية األساسية والذي 
ترتب عليه الدور السلبي للمتعلم أمام الدور اإليجابي للمعلم، وأن نحل 
محله هذا المفهوم المعاصر والذي يجعل التكامل والتفاعل والتخطيط 

والمتعلم حيث إن كليهما قطب ضروري وأساسي في  المشترك بين المعلم
عملية التعلم. وعلى نظرية المنهج الحديث أن تأخذ بهذا المفهوم 

 التكاملي.

يتبين لنا بوضوح القفزة الهائلة في التقدم التربوي الذي أثبت على  -1
المفاهيم الجديدة للبرجماسية التي تعتبر بحق لها قيمة في التطور 

تطيع أن نقتبس عوامل هذه الفترة في نظريتنا للمنهج، والتغيير. هذا ونس
 تلك العوامل التي يمكن أن نجملها في اإليجابيات اآلتية :

ارتباط المنهج بالحياة والمجتمع، وعدم ابتعاده، بحيث يصبح  -أ 
المجتمع هو المنهج، والمنهج هو المجتمع، وهذا المعنى يكفل لنا 

ياة بتطور المنهج، ويجعل تطور المنهج بتطور الحياة، وتطور الح
المنهج حًيا في ذاته. ألنه أصبح الحياة ذاتها. ولقد نفذ هذا في كثير 

 من األنظمة التربوية المعاصرة.
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االهتمام بالطفل وبحاجاته ورغباته، األمر الذي جعل المنهج جزًءا  -ب 
ال يتجزأ من حياة الطفل والذي أتاح للطفل النمو من داخله، والتفتح 

، ’الواقعية والذي حقق فعاًل مبدأ الخبرة لمزيد من الخبرةفي خبراته 
 وبالتالي أدى إلى تحقيق فكرة االستمرارية في التربية.

األخذ بمبدأ االرتباط بالفائدة والمنفعة وبالحياة والذي جعل المنهج  -ج 
 فعاًل ذا قيمة في حياة المتعلم.

تلميذ ليس األخذ بمبدأ احترام التفكير النشط الفعال والذي يمكن ال -د 
فقط من حل المشكالت بل على الخلق واالبتكار واإلبداع أيًضا، 
هذا التفكير الذي يستخدم الطريقة العلمية التجريبية والطريقة التأملية 
 والتي جنبت الفكر اإلنساني الوقوع في متاهات األوهام واالستسالم.

ة تنمية الفردية في إطار اجتماعي، بمعنى تمكين الشخصية الفردي -ه 
من أن تنمو أفضل نمو ممكن لها في إطار الصالحية االجتماعية، 
وذلك أن المشروع بطبيعته قد يبدأ مشروًعا فردًيا، وقد يتحول إلى 
مشروع جماعي، كما قد ينشأ بطبيعته أيًضا مشروًعا جماعًيا، وفي 
كلتا الحالتين وفًقا للنظرية البرجماسية سواء أكان المشروع فردًيا أم 

، فالفرد يتعامل مع المجتمع ومع اآلخرين. وبهذا يتحقق جماعًيا
 النمو االجتماعي في الوقت الذي ينمو فيه نمًوا ذاتًيا.

وعلينا أن نبتعد عن بعض السلبيات التي ظهرت مع الزمن وبعد تطبيق 
البرجماسية، ذلك أن التطبيق هو الذي يكشف دائًما عيوب النظرية، ولقد تجلت 

ب الحضارة األمريكية والشباب األمريكي في بعض األزمات هذه العيوب بما أصا
الشهيرة مثل أزمة "الحرب الكورية" وأزمة "القمر الصناعي الروسي" وكانت هاتان 
األزمتان بمثابة صفعات قوية أيقظت المربين األمريكيين وجعلتهم يفكرون في 

المتعلم، إعادة صياغة المناهج، ذلك أن النظرية البرجماسية حين ركزت على 
وترتب على هذا عدم الموازنة الدقيقة بين المواد الدراسية واالجتماعية األساسية 
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للمجتمع في مقابل االحتياجات األساسية للفرد مما أدى إلى تعالي الصيحة 
 بوجوب العناية باحتياجات المجتمع وبالمواد الدراسية.

مزايا كما أن لها ويتبين لنا من استعراض النظرية البوليتكنيكية، أن لها  -1
 سلبيات ونستطيع أن نقتبس تلك المزايا والتي تتمثل فيما يلي :

 .زالة الثنائية بين النظرية والتنفيذ  احترام العمل اليدوي، وا 

 .االهتمام باإلنتاج وزيادته لسد حاجات المجتمعات 

 .ارتباط المنهج بالمجتمع وتطوره 

 لى حقيقة ميوله يمكن للمتعلم أن يتعرف بصورة عملية وواقعية ع
وقدراته خالل خبراته عن طريق العمل، وبذلك يحل المنهج 
البوليتكنيكي مشكلة التوجيه واإلرشاد التي يواجهها المتعلمون عادة 

 في المناهج الشكلية األخرى.

 .مراعاة الميول والقدرات وتلبية الفروق الفردية بين المتعلمين 

  ًا أيديولوجًيا واعًيا، يسد الفراغ إعداد المتعلم وفًقا لهذا المنهج إعداد
العقلي الذي يعاني منه المتعلمون في المناهج الشكلية، ويشبع لديه 

 الحاجة إلى االنتماء.

  يساعد المنهج البوليتكنيكي بنظامه بسنواته العشر على القضاء على
ظاهرة التسرب والفاقد ألنه يعطي األساس الكفيل بتمكين المتعلم من 

 لنمو وعدم االرتداد إلى األمية.االستمرار في ا

أما السلبيات والتي يجب أن نتحرر منها في بناء نظريتنا للمنهج تتمثل 
في إخضاع المتعلم من جميع النواحي جسًما، وعقاًل، وروًحا، وعاطفة 
أليديولوجية محدودة، ومهما كانت هذه األيديولوجية فإن فكرة اإلخضاع لها، 

ة المتعلم في نمط معين يحول دون تفتحه عن والدفاع عنها تؤدي إلى صياغ
نمطه الداخلي الطبيعي والذي يجب أن يعمل المنهج على إتاحة الفرص لهذا 
التفتح الطبيي التلقائي، حتى تجد أنماًطا مختلفة ومتنوعة وشخصيات إنسانية 
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تتميز بما يميز الشخصية اإلنسانية من خصائص رئيسية لعل أبرزها التفرد 
 تعبير.والتحقق وال
ومما تقدم يمكن أن نخرج بإطار جديد لتطوير المنهج، ويمكن تلخيص  

هذا اإلطار ومالمحه الرئيسية المستخلصة من إيجابيات النظريات السابقة فيما 
 يلي :
النظرة الكلية الشمولية للمعرفة لتكوين القاعدة العريضة من المعارف  -9

لم، ولتكون أساًسا العامة والتي يجب أن يتوفر حد أدنى منها للمتع
 ينهض عليه بعد ذلك تخصص دقيق.

احترام الفكر والعقل اإلنساني، وتمكينه من القيام بدوره في تمحيص  -9
المعرفة على أساس من الطريقة العلمية التجريبية في الجوانب المادية 
من العلم وعلى أساس من طريقة التكامل الباطني في الجوانب اإلنسانية 

 من المعرفة.

الة التي يجب تضمينها للمنهج وذلك بأخذ األصيل من كل عصر األص -1
ومن كل ثقافة وترك كل ما هو غير أصيل، وبهذا المعنى العميق 

 يصبح المنهج عصرًيا.

إبراز دور المعلم وطرق التدريس في تكوين المنهج باعتباره نسيًجا ال  -1
يتجزأ من نسيج منهجي ككل، وباعتبار مدى التكامل العضوي بين 

معلم والطريقة والمنهج والمحافظة على هذا التوازن الدقيق الحساس ال
بحيث ال يطغى أي اتجاه على اآلخر بما يضمن حيوية المنهج وفعاليته 
وال يصبح مجرد كالم مكتوب بل يصبح حالة عمل قائمة بالفعل في 

 المنهج.

 ارتباط المنهج بالحياة والمجتمع. -5

 ارتباط المنهج بالخبرة اإلنسانية. -1

 ارتباط المنهج بالمتعلم، أي ارتباطه بالمادة في توازن دقيق وحساس. -7
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 المحافظة على الفردية النامية، والصالحية االجتماعية للفرد. -1

 االهتمام بالتفكير وحل المشكالت والقدرة على الخلق واالبتكار واإلبداع. -1

 االهتمام بالعمل اليدوي والجانب اإلنتاجي. -91

ذه المؤشرات التي خرجنا بها في نظريات تطوير إن إطاًرا للمنهج يتضمن ه
المنهج التي تعرضنا لها، والتي يمكن تطويرها مستقباًل على أساس من هذا 
التخطيط الذي سرنا عليه في تحليل كل نظرية وأخذنا ما بها من محاسن 
وتركنا ما بها من عيوب أو مساوئ بإضافة نظريات أخرى وما قد يستجد من 

لكفيل بتحرير المنهج مما ألصق به من تهم في الماضي نظريات، إن ذلك 
وتخليص اإلنسانية مما تعاني منه من مثالب وأزمات اقتصادية، ومشكالت 

 سكانية تظهر بوادرها في حرب عالمية ثالثة ولكن بأسلوب جديد.
لذلك يجب علينا أن نضمن هذه المؤشرات نظرية المنهج حتى تصبح  

ية في مسارها التربوي الصحيح، وتحقيق ما تصبو كفيلة بوضع العملية التربو 
إليه من تقدم ال لمزيد من التقدم فحسب بل ولمزيد من القيم األصلية والفضائل 
التي تهدف جميًعا ال لتمكين اإلنسان واإلنسانية من السيطرة على البيئة التي 

رار تحيط بها للتعايش مع تلك البيئة في وفاق وانسجام يكفل لهما مًعا استم
التقدم واالزدهار، وتحقيق الرخاء، كما تؤدي بالمتعلم ال إلى االنسجام مع البيئة 
الخارجية فحسب بل وهو األهم مع االنسجام الداخلي والوفاق الذاتي. وبذلك 
يحقق لإلنسانية ما تصبو إليه من علم طالما راود أفكار كبار المصلحين 

 الموضوعية.والمربين أال وهو تحقيق السعادة الذاتية و 
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 تطوير المنهج المدرسي
 مقدمة :
صل موضوًعا من الموضوعات المهمة في مجال التربية يتناول هذا الف 

بوجه عام وفي مجال المناهج على وجه الخصوص ممثاًل في تطوير المنهج 
المدرسي، وذلك من خالل الوقوف على أهم المفاهيم التي تسبب خلًطا في الفهم 
عند بعض الناس، ومميًزا بين كل منها مثل مفاهيم التحسين والتطوير والتغيير 

لنسبة للمنهج. كما يستعرض هذا الفصل أهم نماذج التغير المأخوذة من نظم با
اجتماعية سائدة في المجتمع ممثلة في النموذج الزراعي والنموذج الطبي 
والنموذج التجاري والنموذج العسكري مع توضيح مدخل العملية كنموذج للتغير 

ستراتيجيات التغير وعوائقه ومبررات تطوير المنهج ممثلة في  في مجال التربية، وا 
وجود قصور في المناهج الدراسية الحالية أو تطور األسس التي يبنى عليها 
المنهج سواء ما يتعلق منها بالمجتمع أو المتعلم نفسه أو المعرفة التي يشتق 
منها المادة الدراسية، وأخيًرا مبرر التوقعات المستقبلية التي يمكن أن يواجهها 

 بعد التخرج.الطالب في حياتهم 
كذلك يعالج هذا الفصل بعض المهام األساسية في تطوير المنهج من  

حيث تحديد فلسفة التطوير وصياغة األهداف وتصنيفها ورسم خريطة للمنهج 
وتقدير الحاجات المطلوبة ثم القيام بعملية التطوير الالزمة وتجريب المنهج 

الت الالزمة التي تسفر عنها المطور بصورة مبدئية ثم تعميمه بعد إجراء التعدي
 عملية التجريب.

كما يبين هذا الفصل األشخاص الذين لهم أولوية االشتراك في عملية  
تطوير المنهج ويستعرض العالقة بين صناعة القرار واتخاذه في مجال تطوير 
المنهج والنظام المتبع في ذلك موضًحا أهم النماذج التي يمكن استخدامها في 

وكذلك األسس التي تحكم صناعة القرار واتخاذه في هذا المجال  تلك العملية،
من حيث الخطوات التي تمر بها صناعة القرار واتخاذه والبيانات الالزمة لذلك 
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سواء ما يتعلق منها بطبيعة المتعلمين أو ما يرتبط منها بطبيعة المجتمع الذي 
ة المتراكمة التي يتم ينتمي إليه المتعلمون والسيما ما يخص منها طبيعة المعرف

االختيار من بينها ما يناسب طبيعة كل من المتعلمين ومجتمعهم. كما يتعرض 
هذا الفصل ألهم المشكالت التي تتطلب الحاجة إلى عملية صناعة القرار في 

 مجال المنهج.
ويختتم هذا الفصل بمعالجة شاملة للدور الذي يمكن أن تقوم به القيادة  

قومات نجاح المنهج المطور. ويمكن استعراض ذلك في تطوير المنهج وم
 تفصياًل على صفحات هذا الفصل على النحو التالي :

 التحسين والتطوير والتغيير في المنهج :
يشير مفهوم تحسين المنهج إلى تعديالت معينة على بعض أجزاء  

 المنهج دون تغيير المفاهيم األساسية أو الهيكل العام له.
طوير أكثر شمولية من التحسين حيث يشمل كل جوانب بينما يكون الت 

المنهج وعناصره من أهداف ومحتوى قائم في المقررات والكتب الدراسية، هذا 
باإلضافة إلى كل من طرق التدريس والوسائل التعليمية وأنشطة التعلم وأساليب 

ستهدف وأدوات التقويم، واإلدارة المدرسية والمكتبات المدرسية وأدلة المعلم. وي
التطوير دائًما الوصول بالشيء المراد تطويره إلى أحسن أو أفضل صورة ممكنة، 
حتى يحقق األهداف المنشودة منه على أتم وجه وبطريقة اقتصادية، في الوقت 
والجهد والنفقات، األمر الذي يتطلب إجراء تغيير شامل في شكل ومضمون 

ة التغيير في االتجاه اإليجابي الشيء المراد تطويره؛ وهنا يرادف التطوير عملي
ولكن يختلف التغيير عن التطوير في عدة جوانب منها، أن التغيير قد يكون 
تحواًل نحو األفضل أو تحواًل نحو األسوأ، أي قد يكون تغيًرا إيجابًيا أو تغيًرا 
سلبًيا، بينما يكون التطوير دوًما في االتجاه نحو األفضل وبذلك يتضمن التطوير 

التغيير نحو األحسن، بينما قد يؤدي التغيير إلى التطوير أو التخلف. عملية 
كذلك يتم التطوير بشكل عام بإرادة اإلنسان وتصميمه حيث يتوافر شرط 
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القصدية أو التعمد، بينما يكون التغيير إما عن قصد أو بدون قصد. إذ قد 
 يحدث التغيير بفعل عوامل أو ظروف خارجة عن إرادة اإلنسان.

 اع التغيير :أنو 
أنواع التغيير السائدة في التنظيمات الرسمية مثل  Bennisصنف بنيس  

 المدارس على النحو التالي :
 التغيير المخطط الذي يعتمد على التفكير العقالني والتخطيط المدروس. -9

التغيير المذهبي الذي ينطلق من مذهب معين يستهدف إحداث تغيير  -9
 يتفق معه.

 لذي يتحقق بفعل قوة قهرية تتعمد إحداث التغيير.التغيير اإلجباري ا -1

التغيير التكنوقراطي )الفني( الذي يعتمد بصفة أساسية على أساليب فنية  -1
 لدى الخبراء.

التغيير التفاعل، الذي يترتب على تفاعل العناصر أو األفراد أو  -5
 الجماعات مع بعضها.

لعملية التغيير  التغيير المتراكم، الذي يعكس صفة االستمرارية بالنسبة -1
 ويعتمد على ما قبله من تغييرات.

التغيير الطبيعي، الذي يحدث بشكل طبيعي بفعل العوامل أو الظروف  -7
 الطبيعية المحيطة.

 نماذج التغيير :
تحتوي الدراسات والبحوث التي اهتمت بموضوع التغيير على نماذج  

التي توضح كيفية  عديدة تنظر إلى التغير من منظورات عدة. وتعد نماذج النظم
تعامل مجاالت أخرى في المجتمع مع مفهوم التغير المخطط من أكثر النماذج 

 المهمة بالنسبة للمخططين والمطورين التربويين.
 وثمة أربعة نماذج مأخوذة من نظم سائدة في المجتمع وتتمثل في اآلتي : 
 [ النموذج الزراعي :3]
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ل إحداث التغيير عن طريق يستخدم هذا النموذج مدخل العامل من أج 
الحصول على مجموعة من العمال المتخصصين، ثم يطلب منهم عرض أساليب 
جديدة في الزراعة. وهنا يتم التغيير من خالل ما يطرحه هؤالء من أساليب 

 جديدة في المجال. وهكذا يعتمد على عمال متخصصين.
 [ النموذج الطبي :2]

لفعل في تحقيق التغير أو الدخول يستخدم هذا النموذج بحث العمل أو ا 
إليه إذ يتم نشر التغير الطبي بدًءا من البحث اإلكلينيكي أو العيادي ثم يتطور 

 في دراسته وأخيًرا يتم حدوث التغير في المجال.
 [ النموذج التجاري :3]

يستخدم هذا النموذج مدخل الحافز عن طريق المكافآت من أجل  
هذا المدخل أحياًنا في بعض التنظيمات من أجل  التشجيع على التغير. ويستخدم
 جذب األشخاص نحو التغيير.

 [ النموذج العسكري :4]
يستخدم هذا النموذج السلطة أو القوة من أجل فرض التغيير وهذا يعرف  

 باإلستراتيجية الدافعة نحو التغيير.
 مدخل العملية كنموذج للتغير في مجال التربية :

العملية كنموذج إلحداث التغير في مجال التربية، ثمة تركيز على مدخل  
حيث أشار إلى مدخل العملية  Kurt Lewinوقد حدد هذا المدخل كيرت ليفين 

 كنموذج للتغير التربوي يتضمن ثالث خطوات بصفة أساسية متمثلة في اآلتي :
 التحرر أو التخلص من النمط القديم. -9

 االنتقال أو التحويل إلى نمط جديد. -9

 أو االحتفاظ بالنمط الجديد. التمسك -1

ويعتمد نموذج ليفين على فكرة القوى المتعارضة التي تؤدي إلى وجود 
أنواع ومقادير مختلفة من الضغط في المواقف، ألنه عندما تكون القوى 
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الضاغطة مساوية ال يحدث تغيير في الموقف، بينما يحدث التغير عن طريق 
ذج آخر يصور عملية التغيير في إضافة قوى أو طرح قوى أخرى. وثمة نمو 

 ضوء خمس مراحل تنتهي بإقرار التغيير أو تبنيه متمثلة في :
 الوعي بالتغيير. -9

 االهتمام بالتغيير أو الميل إليه. -9

 تقويم التغيير. -1

 التجريب. -1

 اإلقرار بالتغير أو تبنيه. -5

 إستراتيجيات التغيير :
 تي :ثالث إستراتيجيات للتغيير متمثلة في اآل Chinقدم شن  
العقالنية : وهي تقوم على افتراض مؤداه أن  –اإلستراتيجية اإلمبريقية  -9

 الناس عقالنيون، وأنهم يتبعوا اهتماماتهم العقالنية في عملية التغير.

إستراتيجية إعادة التثقيف المعادية : وهي تقوم على افتراضات مختلفة  -9
 بالنسبة للدافعية لدى اإلنسان.

قهري أو اإللزامي المعتمدة على القوة في أحد إستراتيجية التغيير ال -1
 أشكالها السياسية أو االقتصادية أو غيرها.

 عوائق التغيير :
متمثلة  McClellandثمة ثمانية عوائق للتغيير قدمت بواسطة ماكليالند  

 فيما يأتي :
تفضيل بعض القوى بقاء الوضع الراهن للتربية قوًيا قدر اإلمكان على  -9

 التغير االجتماعي السريع.الرغم من حدوث 

 عدم وجود أهداف محددة بوضوح ودقة للنظم التربوية. -9

 عدم وجود مدخل منظم في العملية التربوية. -1
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فشل برامج إعداد المعلم في تنمية المهارات والمعرفة الالزمة لتحقيق  -1
 التجديد أو التحديث.

م عدم مسايرة المعلمين أنفسهم لما يستجد من معلومات في عصر يتس -5
 باالنفجار المعرفي.

غياب عمليتي التقويم والمراجعة القائمتين على التغذية الراجعة داخل  -1
 النظم التربوية.

 تحفظ العديد من التربويين وتشككهم وتخوفهم أيًضا من التغيير. -7

اإلدارة المعقدة أو الروتين ومشكالت رأس المال أو التمويل تعد ضمن  -1
 عوائق التمويل.

 عوائق التغيير على النحو اآلتي : Rogersز هذا وقد حدد روجر 
عدم وجود دافع للربح لدى من يريد أن يكون مجدًدا أو مغيًرا في مجال  -9

 التربية.

عدم وجود محاصيل أو ثمار يتم جنيها من جانب القائمين على التغيير  -9
 في مجال التربية كما هو الحال في مجال الزراعة.

ة بدرجة كافية مقارنة باألفكار المراد عدم وضوح مزايا التجديدات التربوي -1
 استبدالها.

عدم توافر الطابع الفردي للقرارات المتعلقة بالتحديث، والتأثير السلبي  -1
للمعايير والمكانات والبناء الرسمي للنظام التربوي على عملية تحقيق 

 التغير وانتشاره.

 مبررات تطوير المنهج :
 المنهج نوجزها على النحو اآلتي :ثمة عوامل تبرر القيام بعملية تطوير  

 أواًل : قصور معين في المناهج الدراسية الحالية :
قد تتمثل أوجه القصور في المناهج الدراسية الحالية في الجوانب اآلتية  

: 
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 [ عدم وجود فلسفة تربوية واضحة ومحددة للمنهج :3]
ن فراغ قد ينطلق المنهج المدرسي بدون فلسفة محددة له ومن ثم يبدأ م 

عند تحديد أهدافه. وبالتالي تعد تلك األهداف مجرد شعارات جوفاء غامضة 
ومنفصلة عن بقية عناصر المنهج من محتوى وتدريس وأوجه نشاط تعليمي 
وأساليب تقويم. األمر الذي يستلزم معه بداهة إعادة النظر في نقطة االنطالق 

حديد وتوضيح الفلسفة التي يبأ منها المنهج المدرسي ومن ثم العمل على ت
التربوية للمنهج من أجل تحديد مساره وتطويره في هذا الجانب بالشكل الذي 

 يخدم المتعلم ومجتمعه مًعا.
 
 [ الخلط الشائع في تحديد وصياغة أهداف المنهج :2]

يقصد بالخلط هنا في تحديد وصياغة أهداف المنهج وجود تداخل ال  
ومجاالتها ومستوياتها المتعددة. فمثاًل قد  معنى له بين كل من مصادر األهداف

يتم وضع أهداف تتعلق بجانب المعرفة بين األهداف التي تخدم جانب المجتمع 
أو العكس. وكذلك ينطبق الحكم نفسه على األهداف التي تتعلق بالمتعلم والتي 

 يتم خلطها مع األهداف المتعلقة بالمجتمع وتلك الخاصة بالمعرفة.
الخلط بين مجاالت األهداف الثالثة المتمثلة في المجال كذلك قد يتم  

العقلي والمجال الوجداني والمجال النفسحركي، فمثاًل قد تتم صياغة أهداف 
تعليمية بالمجال الوجداني ضمن أهداف تتعلق بالمجال العقلي على سبيل الخطأ 

القول الناجم عن عدم المعرفة الدقيقة بطبيعة كل من هذين المجالين وينطبق 
نفسه على المجال النفسحركي حيث يمكن وضع أهداف تتعلق بالمجال الوجداني 

 ضمن المجال النفسحركي أو العكس.
كذلك قد يتم الخلط في صياغة األهداف في مجاالتها بالنسبة للمستويات  

التي تقع داخل كل مجال. إذ قد تتم صياغة أهداف معرفية على مستوى التحليل 
يقة ضمن مستوى الفهم. ويصدق القول نفسه على بقية وهي تقع في الحق
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المستويات من تطبيق وتحليل وتركيب وتقويم نتيجة عدم المعرفة الدقيقة بطبيعة 
تلك المستويات. األمر الذي يستلزم معه إعادة النظر في صياغة تلك األهداف 

 بالحذف أو التعديل في الصياغة أو اإلضافة من أجل تطوير أهداف المنهج.
 [ وجود أخطاء معينة في محتوى المقررات الدراسية :2]

قد يأتي المحتوى الدراسي منفصاًل عن األهداف المرسومة له على الرغم  
من صحة ودقة صياغة تلك األهداف. كذلك قد ال تكون عناوين الوحدات 
الدراسية أو الفصول الدراسية أو الدروس معبرة بدقة عن األفكار الرئيسية أو 

ية التي تطرحها. كما قد توجد مصطلحات غامضة أو غير واضحة بالنسبة الفرع
للطالب أو المعلمين أو ثمة خطأ ما في العبارات المستخدمة في أسلوب الكتاب 
المدرسي أو في التوثيق العلمي الذي اعتمد عليه المحتوى الدراسي كمصادر 

مرتبط بالمادة للمعرفة، أو وجود خطأ في صياغة أسئلة النشاط التقويمي ال
الدراسية الواردة في المحتوى وكل ذلك يستلزم إعادة النظر في مثل تلك األمور 

 من أجل مالقاتها، وتطوير المحتوى الدراسي لها.
 [ قصور في الوسائل التعليمية المستعان بها في المنهج :4]

قد تكون الوسائل التعليمية التي يستخدمها المنهج غير كافية من جانب،  
غير دقيقة من جانب آخر. فعلى سبيل المثال، قد يقتصر الكتاب المدرسي  أو

في مجال التاريخ على الخرائط الزمنية ويهمل الصور واألشكال التوضيحية 
اإلحصائية. أو قد يقتصر كتاب الجغرافيا على الخرائط الجغرافية دون غيرها من 

تكون الوسائل التعليمية  األشكال والرسوم التوضيحية. أضف إلى ذلك أنه ربما قد
المستعان بها غير صحيحة أو غير دقيقة في بعض جوانبها كأن نضع بلًدا ما 
على الخريطة في مكان غير مكانها الصحيح أو قد تكون الوسيلة التعليمية غير 
جذابة وغير واضحة ومكتظة بالمعلومات أو البيانات التي يصعب فهمها، كل 

في الوسائل التعليمية المستخدمة من أجل  ذلك يستوجب معه إعادة النظر
 تطويرها داخل المنهج المدرسي.
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 [ عدم كفاية النشاط التعليمي بالنسبة للمنهج :5]
قد يالحظ على المنهج المدرسي اقتصاره على ما يقوله المعلم إلى  

التالميذ أو اكتفائه بما يدور داخل الصف الدراسي من نشاط يقوم به الطالب 
اط الصفي. وال يهتم المنهج بالنشاط الالصفي داخل المدرسة مثل يعرف بالنش

استخام المكتبة المدرسية والقيام بالتجارب المعملية الالزمة أو ممارسة هوايات 
أخرى في الورش التعليمية أو عمل معارض أو عمل مجالت حائط وغير ذلك. 

ج المدرسة، كما قد يهمل المنهج المدرسي األنشطة التي يمكن أن تمارس خار 
من خالل الزيارات الميدانية والرحالت التعليمية وألوان النشاط البيئي. كل ذلك 
يتوجب معه إعادة النظر في تخطيط المنهج من أجل االهتمام بتلك األنواع 

 المختلفة من النشاط وتحقيقها في البرنامج.
 [ وجود قصور في برنامج التقويم :6]

داخل المنهج عدم وضوح األهداف التي  قد يالحظ على برنامج التقويم 
ترمي إلى الوقوف على مدى تحققها لدى المتعلمين على سبيل المثال ال 
الحصر، لذلك قد يقتصر التقويم على االمتحانات النهائية دون استخدام التقويم 
المستمر، أو قد يستخدم التقويم أسئلة ال تقيس العمليات العقلية المتمثلة في أوجه 

ر المتعددة بل يركز على قياس قدرة الطالب على الحفظ والتذكرة أو قد ال التفكي
يقدم برنامج التقويم تغذية راجعة تفيد في تعديل مسار التعلم وتطويره األمر الذي 
يحتم معه العمل على مالقاة ذلك القصور وتطوير برنامج التقويم المستخدم في 

 المنهج.
 [ عدم كفاية أداء المعلم :7]

ن أن يقوم المعلم بأدوار غير كافية في معالجته للمنهج مثل إعداده يمك 
وتخطيطه للدروس اليومية ونشاطه غير الفعال داخل حجرة الدراسة، مثل عدم 
قدرته على تهيئة الطالب للدروس من خالل التمهيد له بشكل فعال وبطريقة 

مع الطالب، أو ذكية أو عدم استخدامه للسبورة بطريقة جيدة أو تفاعله السلبي 
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عدم قدرته على صياغة األسئلة وتوجيهها للطالب بطريقة تربوية، أو عدم تعزيزه 
إلجابات الطالب على أسئلته أو عدم مراعاته للفروق الفردية بين المتعلمين، أو 
عدم استخدامه للوسائل التعليمية بشكل مناسب، أو عدم قدرته على ربط موضوع 

براز قيمتها بالنسبة الدرس بحياة المتعلمين الي ومية من أجل توظيف المعلومات وا 
لهم، وغير ذلك من أدوار أخرى معروفة، وهذا كله يحتم القيام بتطوير أداء 
عادة تدريبه على المهارات التدريسية من أجل تحقيق تطوير المنهج  المعلم وا 

 ككل.
 [ وجود معوقات إدارية :8]

م تحقيق فعالية المنهج المدرسي قد يكون الجو المدرسي السائد عقبة أما 
بسبب أسلوب اإلدارة المدرسية التسلطي، الذي يؤدي إلى وجود مشاعر غير 
سوية لدى المعلمين تنعكس بالسلب على أدوارهم أو يحد من فعالية المنهج ذاته. 
هذا باإلضافة إلى التعقيدات المكتبية أو ما يعرف بالروتين الذي يحول دون 

سيع دائرة تفاعله داخل المدرسة وخارجها في البيئة المحيطة انطالق المنهج وتو 
أو المجتمع المحلي. كل ذلك يستلزم معه تطوير القائمين على عملية اإلدارة 

 بالشكل الذي يشجع على تطوير المنهج وضمان مشاركتهم في تحقيق ذلك.
هذا ويمكن الكشف عن أوجه القصور التي سبق ذكرها بوسائل متعددة  
ن خالل نتائج االمتحانات والتقارير التي يقوم بكتابتها كل من المعلمين سواء م

والمشرفين التربويين والخبراء والفنيين، وكذلك من خالل ما تقوم به الدراسات 
والبحوث العلمية من تحليل علمي لمشكالت معينة في مجال المنهج وما تقدم 

أي العام وردود أفعاله من نتائج وتوصيات. هذا باإلضافة إلى انطباعات الر 
 بالنسبة للعائد التعليمي والتربوي الذي يحصل عليه الطالب.

 [ تطور األسس التي يبنى عليها المنهج :9]
من األمور البديهية أن المنهج المدرسي ينطلق في بنائه من المجتمع  

سواء على المستوى المحلي أو القومي أو العالمي. وكذلك يراعي المنهج 
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ي بنائه الجوانب السيكولوجية أو النفسية الخاصة بطبيعة المتعلم المدرسي ف
وطبيعة عملية التعلم؛ كما يضع المنهج المدرسي في حسبانه أيًضا طبيعة 
المعرفة التي يقدمها لطالبه بشكل أو بآخر. ولما كانت تلك الثالثية المتمثلة في 

فإنه من المنطقي كل من المجتمع والمتعلم والمعرفة عرضة للتغير والتطور، 
القيام بعملية تطوير المنهج بالشكل الذي يتعامل مع تلك التغيرات بطريقة فعالة، 
تلك التغيرات التي تمثل تحديات أمام المنهج المدرسي يجب أن يستجيب لها 
بشكل أو بآخر على النحو الذي أوردناه سابًقا في الفصل الخاص بالتحديات 

 التي يواجهها المنهج المدرسي.
وما نود تأكيده في هذا المقام أن المجتمع كأساس من أسس بناء المنهج  

قد يتعرض لتغيرات وتطورات في شتى مجاالته السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية األمر الذي يجب معه إعادة النظر مرة أخرى في المنهج 

، طالما أنها وتطويره بالشكل الذي يساير التطور في تلك المجاالت ويدعمها
تسير في االتجاه المرغوب فيه، أما إذا تعرض المجتمع لتيارات معادية تهدد 
القيم الروحية واألخالقية فيه فإن مثل هذا األمر يبرر القيام بتطوير المنهج بما 
يؤكد االهتمام بالقيم والمحافظة عليها من خالل االختيار الدقيق للموضوعات 

واألخالقية واالجتماعية وغيرها. هذا باإلضافة إلى التي تتضمن القيم الدينية 
التأكيد على تنمية الوعي لدى المتعلمين بما يدور حولهم من صراع أيديولوجي 

 أو فكري مع االهتمام بالمواقف التي تنمي التفكير الناقد لدى المتعلمين.
وكذلك الحال بالنسبة لألساس السيكولوجي الذي يرتبط بطبيعة المتعلم  

ائص نموه، حيث يمكن أن تطرأ بعض التغيرات على طريقة تفكير األفراد وخص
داخل المجتمع واتجاهاتهم في الحياة وتفاعلهم مع اآلخرين ونوعية المشكالت 
النفسية التي تواجههم في مراحل نموهم. كل ذلك يستلزم معه إعادة النظر في 

ات في حال كونها المنهج من أجل تطويره بما يتمشى أو يستجيب لتلك التغير 
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تسير في االتجاه الصحيح أو العمل على مقاومتها داخل المنهج إذا ما كانت 
 تسير في االتجاه غير المرغوب فيه.

وينسحب القول نفسه على أنماط التعلم وطبيعة عملية التعلم، حيث  
يجب تطويرها بما يتفق والخصائص المتغيرة لطبيعة المتعلمين ومن ثم يجب 

 تطوير معالجة المواقف التعليمية التي يتضمنها المنهج المدرسي. التفكير في
ذا نظرنا إلى المعرفة كأساس من أسس بناء المنهج، نجد أنها تتسم   وا 

بالتطوير والتجديد في عصر يتسم باالنفجار المعرفي باإلضافة إلى االنفجارات 
تلوث البيئي والزيادة األخرى المتمثلة في الزيادة السكانية الهائلة، والزيادة في ال

في الطموح واآلمال لدى األفراد والشعوب وغير ذلك ويتحتم أمام هذا االنفجار 
المعرفي، وجوب تطوير المنهج بشكل يقوم على االختيار واالنتقاء من المعرفة 
بما يناسب أو ما يصلح لطبيعة ذلك العصر، وما يساعد المتعلم على فهم 

العالم من حوله، وأن تقدم المعرفة في المنهج الجوانب اإليجابية في ثقافة 
المطور بشكل يساعد على تنمية كل من التفكير العلمي والتفكير الناقد والتفكير 
االبتكاري، كذلك يجب التأكيد على مبدأ وحدة المعرفة في شتى المجاالت من 

ل أجل التغلب على مشكلة الكم المعرفي الذي ال مبرر لوجوده أمام النمو الهائ
 والسريع للمعرفة.

 [ التوقعات المستقبلية :.3]
من المعروف أن البحث في المستقبل يعتمد في الغالب على أساليب  

عدة أهمها التخطيط القائم على العقالنية والرشد من ناحية، ودراسة االحتماالت 
الممكنة ومحاولة التنبؤ في ضوئها من جانب آخر. وغالًبا ما تفكر المجتمعات 

دمة التي تخطط لحياتها في تصور ما يجب أن يكون عليه المستقبل، في المتق
ضوء ما هو واقع أو كائن بالفعل، ثم تحاول تطوير منهجها بالشكل الذي يمكن 

 أن يسهم في مواجهة التوقعات المستقبلية والتفاعل معها.
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ذا كان حاضرنا اآلن يواجه بتحديات من أهمها االنفجار المعرفي،   وا 
ار السكاني والتركيز على اإلنتاج، وتعرض بعض القيم األصيلة لالهتزاز واالنفج

والضياع، وسيادة التكنولوجيا وغلبة األنانية على أفراد المجتمعات، واإلسراف 
الزائد في االستهالك في شتى المجاالت، وظهور مهن وحرف جديدة تتطلب 

التعليمي لمتابعة مهارات جديدة، وعدم كفاية السنوات الدراسية داخل السلم 
واستيعاب كل ما هو جديد في المعرفة. هذا باإلضافة إلى أن عالم اليوم أصبح 
بفضل وسائل المواصالت واالتصاالت كما لو كان قرية صغيرة على حد تعبير 
بعض العلماء، فإن كل ذلك يبرر تطوير المنهج المدرسي بالشكل الذي يتناسب 

من ثم فإنه يجب التركيز عند تطوير المنهج مع مواجهة تلك األمور مستقباًل. و 
في إطار مستقبلي على كل من تحقيق االستيعاب، والتمكين المقبول بالنسبة 
للتكنولوجيا واستخدامها في شتى المجاالت، والتأكيد على بعض القيم األصيلة 
التي تتعرض لالهتزاز والضياع، والعمل على ممارسة الحياة التعاونية والبعد عن 

كساب الف ردية المطلقة في العمل واألنانية التي تدمر الجماعات والمجتمعات، وا 
الطالب مهارة االختيار المهني وفق معايير مقبولة منطقًيا، والتأكيد على فكرة 
التعليم الذاتي من أجل ضمان تحقيق مبدأ استمرارية التعلم، والعمل على إكساب 

مشكالت واتخاذ القرارات المناسبة، الطالب مهارات التفكير واإلبداع في حل ال
والعمل على تحقيق كل من البعد المحلي والبعد القومي العالمي لمفهوم 
عداد اإلنسان  المواطنة، أو بمعنى أدق العمل على تحقيق مفهوم اإلنسانية وا 

 الصالح لكل زمان ومكان، يتفاعل معه ومن خالله.
 مهام أساسية في تطوير المنهج :

عملية شاملة، حيث يتم تحليل  –في أفضل حاالته  –منهج يعد تطوير ال 
نجاز سلسلة من الخبرات  الغرض من التطوير، وتصميم برنامج معين، وا 

في أسوأ  –المترابطة، والمساعدة في تقويم تلك العملية. بينما يكون التطوير 
 .مجرد نشاط يتم دون أن يتناول األفكار السابقة أو يكون خلًوا منها –حاالته 
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 وثمة مهام أساسية في عملية تطوير المنهج، من أهمها ما يلي : 
 ]أ[ تحديد فلسفة التطوير :

تمثل الفلسفة هنا جانًبا أساسًيا في تطوير المنهج، ويقصد بها في هذا  
الموضع وضوح المعتقدات الخاصة بأغراض التربية وأهدافها. وبدون تحديد 

ج المدرسي هائًما على وجهه. كما اتجاه التطوير بشكل دقيق يصبح البرنام
 يصبح وسيلة من وسائل الضغط االجتماعي أو يكون ثمة تناقض في برنامجه.

هذا ويمكن أن يتعاون المتخصصون في المنهج مع العاملين في مجال  
توضيح المعتقدات واألهداف، ويقصد بهم أهل التخصص في مجال الفلسفة، 

 ية هي :ويمكن أن يتحقق ذلك بثالثة طرق أساس
أن يطلب من بعض المتخصصين والمهتمين، مراجعة العبارات الواردة  -9

عادة صياغتها في ضوء التغيرات المرغوبة.  في فلسفة التطوير وا 

أن يقوم بعض المتخصصين في هذا المجال بنقل فلسفتهم الشخصية في  -9
الحياة إلى المنهج المدرسي، ويتم تحديد أهداف المدرسة من األهداف 

 للحياة.العامة 

أن يقوم بعض المتخصصين بالنظر والتأمل في أنماط السلوك الجارية  -1
 في المجتمع واقتراح أهداف للمناهج المدرسية في ضوئها.

ومن أكثر الطرق استخداًما لتوضيح المواقف الفلسفية هي ما يكونه 
 األشخاص من معتقدات أو ما يكتبونه من عبارات تترجم معتقداتهم.

عبارات على حجة منطقية مؤداها أن كل وقت يقوم فيه وتعتمد تلك ال 
 شخص ما بأفعال معينة يكون ثمة تبرير عقلي لما يفعله.

هذا ويمكن أن تنظم عبارات االعتقاد بطرق عديدة، وتعتمد الطريقة  
الصحيحة لتحديد موقف الفرد على الصيغة المخططة لذلك. ويمكن توضيح هذا 

بعبارات االعتقاد التي تدور حول كل من  من خالل قائمة األمثلة الخاصة
 الطالب والتعليم والتدريس والتجميع والبرنامج التربوي.
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 ومن أمثلة عبارات االعتقاد ما يأتي : 
 الطالب :

 نحن نعتقد أن الطالب بمثابة أفراد لهم خصائص وميول متفردة. -9

نحن نعتقد أن كل طالب يجب أن يكون له فرصة متساوية لكي يتعلم  -9
 ماًدا على حاجاته وميوله وقدراته.اعت

 التعلم :
نحن نعتقد أن الطالب يتعلمون بطريقة أفضل عندما يكون المحتوى  -9

 مرتبًطا بحياتهم اليومية.

نحن نعتقد أن الطالب يتعلمون بطريقة أفضل في بيئة سارة لهم  -9
 ويسودها جو ديمقراطي.

 التدريس :
مثل بصفة أساسية في نحن نعتقد أن دور المعلم في حجرة الدراسة يت -9

 تسهيل التعلم.

نحن نعتقد أن تعلم الطالب قد يتأثر بما يفعله المعلمون بدرجة أكبر مما  -9
 يقولون.

 التجميع :
نحن نعتقد أن برنامج التعليم األكثر فعالية يمكن أن يقدم للطالب إذا تم  -9

 تجميعهم مًعا وفق مستوى نضجهم وميولهم المتشابهة.

الثانوية يجب أن يلتحق بها هؤالء الطالب الذين  نحن نعتقد أن المدرسة -9
يتمتعون بنضج كاف للمشاركة في برنامج معين يكون أكثر تخصًصا 
من برنامج المدرسة اإلعدادية، ويكون عمرهم فيما بعد الثمانية عشر 
عاًما، ويحتاجون لتكملة المتطلبات الالزمة للحصول على شهادة إتمام 

 المرحلة الثانوية.

 ج التربوي :البرنام



 

 
221 

نحن نعتقد أن كل البرامج الخاصة يجب أن تشترك في أهداف تربوية  -9
 معينة من أجل تكملة البرنامج المدرسي ككل.

نحن نعتقد أن عمليات تقويم وتغيير البرامج من أجل مراعاة حاجات  -9
 الطالب وميولهم بطريقة أكثر فعالية، يجب أن تكون عملية مستمرة.

ذا نظرنا إلى الفلسف ة العامة التي تعكسها تلك العبارات، نجد أنها تركز وا 
على أن المدرسة وجدت من أجل مراعاة حاجات الطالب وميولهم، ومن ثم 

 تكون تلك الفلسفة متمركزة حول المتعلم.
ذا افترضنا أن المدرسة حددت فلسفتها في عبارات اعتقادية سهلة الفهم   وا 

يمكن االستفادة منها في توجيه فإن عليها أن تكون مستعدة لتحديد أهداف 
التطوير، ويتم اشتقاق مثل تلك األهداف من التوجه الفلسفي للمجتمع وحاجات 

 الطالب والخصائص الفريدة للمجتمع المحلي.
وعلى أية حال فإنه لكي يتم ربط الفلسفة بالقيادة وبعملية صناعة القرار  

مجال المناهج، على وعي التربوي، فإنه يجب توفير قادة وصناع قرار مهرة في 
 تام بقيمهم وقيم من حولهم.

 ]ب[ صياغة األهداف وتصنيفها :
يقصد باألهداف التربوية هنا تلك العبارات التي تحدد نواتج التربية، وقد  

تصاغ األهداف بشكل عام أو عريض بحيث تعكس األساس الفلسفي للمنهج، وال 
زمن، أو بمعنى أدق أنها ال تهتم بتحقيق إنجاز معين في فترة محددة من ال

 تتحقق من خالل فترة قصيرة بل تتحقق على مدى مراحل السلم التعليمي بأكمله.
يلى ذلك األهداف التي تخص كل مرحلة دراسية وهي بمثابة امتداد  

وتعميق ألهداف المرحلة الدراسية التي تسبقها، كما أنها ترتبط بأهداف المرحلة 
 الدراسية التي تليها.

ي بعد ذلك األهداف الخاصة بالمواد الدراسية أو الخاصة بوحدات تأت 
دراسية معينة داخل المادة الدراسية، ثم تلي ذلك األهداف التعليمية الخاصة 
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بالدرس وهي التي تعرف عادة باألهداف السلوكية أو األهداف اإلجرائية التي 
 ي نفسه.يمكن تحقيقها في الدرس، كما يمكن قياسها في الموقف التعليم

ويمكن القول فيما يتعلق باألهداف التربوية أنه يجب أن تعبر عن فلسفة  
المجتمع وطبيعته وأن تكون متسقة مع فلسفة الحياة والكون والخلق المتمثلة في تحقيق 
المعنى المرتبط بمفهوم الخالفة هلل سبحانه وتعالى في األرض وعبادته وتعمير الكون 

صالح جميع أحوالنا. كذل ك يجب أن تعبر األهداف التربوية عن طبيعة المتعلمين وا 
وخصائص نموهم وأهم المشكالت التي تعترضهم، كذلك يجب أن تراعي األهداف 
طبيعة المعرفة وما يمكن أن تسهم به في تلبية حاجات كل من المجتمع والمتعلمين. 

ألهداف هذا ويجب أن نراعي عند تطوير أهداف المنهج العالقة التفاعلية بين ا
 التربوية على مختلف مستوياتها، تلك التي يعبر عنها الشكل اآلتي :

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للحياة الفلسفة العامة

 فلسفة المجتمــــه

 فلسفـــة التربيـــة

 أهداف النظام التعليمس

أهداف المرحلة 

 الدراسية

 أهداف السنة الدراسية

 أهداف المادة الدراسية

 أهداف الوحدة الدراسية

أهداف الدر  

 )الموضوع(
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 العالقة التفاعلية بين األهداف
ذا نظرنا إلى الشكل السابق يتضح لنا أن الفلسفة العامة للحاية أو   وا 

الهدف من الخلق، كما حدده اهلل لنا والمتمثل في مفهوم الخالفة في األرض 
عبادة هلل عز وجل، يأتي ذلك على قائمة األهداف، ثم تسترشد فلسفة المجتمع وال

بهذا المعنى أو ذلك التوجيه في تحديد مسار حياة المجتمع. وبعد هذا كله تأتي 
فلسفة التربية لتحديد اإلطار العام للنظام التعليمي في ضوء التوجيه السابق، ثم 

دد اإلطار العام للمراحل الدراسية، ثم يلي ذلك أهداف النظام التعليمي التي تح
أهداف المراحل الدراسية لتحدد اإلطار العام للصفوف الدراسية داخل كل مرحلة 
تعليمية، ثم أهداف السنة الدراسية من أجل تحديد اإلطار العام للمواد الدراسية 
التي تقدم خالل السنة الدراسية، ثم أهداف المادة الدراسية بعد ذلك لتحديد 

إلطار العام للوحدات الدراسية، ثم أهداف الدروس لتحديد نواتج التعليم المطلوب ا
تحقيقها لدى المتعلم من الدرس التعليمي، بحيث يمكن قياسه بطريقة إجرائية لدى 

 المتعلم.
وهكذا يجب أن نراعي تلك العالقة بين شبكة األهداف العامة للمنهج،  

اسية واألهداف السلوكية أو اإلجرائية عند وأهداف المرحلة، وأهداف المادة الدر 
 القيام بعملية تخطيط المنهج وتطويره.

ويجب بعد تحديد األهداف القيام بعملية تصنيفها ضمن المجاالت  
الثالثة المعروفة والمتمثلة في كل من المجال العقلي والمجال الوجداني والمجال 

اغة األهداف حسب النفسحركي مع مراعاة التنويع قدر اإلمكان عند صي
 المستويات الفرعية داخل تلك المجموعات الثالثة :

 ]ج[ رسم خريطة للمنهج :
تتمثل الخطوة األخيرة في تصنيف أهداف البرنامج المدرسي في عملية  

 رسم خريطة لمحتوى المنهج كما هو موضح في الشكل اآلتي :
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 اسم المادة :   الصف الدراسي :
 اسم المعلم :   العام الدراسي : 

األهداف  المفاهيم المحتوى
 العامة

الموضوعات /  األهداف
المواد التعليمية 

 أو الدروس
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خريطة محتوى المنهج المدرسي

 
ويتم من خالل تلك الخريطة، تحديد المفاهيم الرئيسية واألهداف العامة  

بالنسبة لكل صف دراسي، وفي سبيل واألهداف الخاصة ومحتوى المادة الدراسية 



 

 
225 

إنجاز مثل تلك الخطوة المهمة، يمكن للمطورين القيام بإلقاء نظرة عامة على ما 
يرمون إلى تحقيقه بالنسبة لكل مادة في كل صف دراسي، ثم يتم فحص أهداف 
أو مقاصد كل مادة دراسية في ضوء األهداف العامة واألهداف الخاصة للتربية، 

مدى االرتباط بين أهداف المادة الدراسية وأهداف التربية على من أجل تحديد 
مستوى المرحلة ومستوى الصف الدراسي وثمة ميزتان يمكن الحصول عليها من 
وراء رسم خريطة لمحتوى المنهج تقوم على ربط أو إيجاد عالقة بين األهداف 

 العامة والخاصة وبين البرامج مثل :
من مجال المنهج، حيث يكون االتساع  تحديد الزيادة أو الحشو في كل -9

 والتتابع، حيث يكون العمق.

تحقيق الترابط الكلي أو رؤية العالقة الكلية بين أجزاء المنهج أو  -9
 عناصره، حيث يكون التكامل.

 ]د[ تقدير الحاجات :
يعد تقدير الظروف الحالية من األمور األساسية بالنسبة لتطوير المنهج،  

حاجات بحثًا للوضع التربوي للمنهج في ضوء األهداف وبعد أسلوب تقدير ال
التربوية المعترف بها. ويتحدد الهدف األساسي من هذا األسلوب في إبراز مدى 
إنجاز المنهج لفلسفة التربية المحددة، ودرجة تحقيق األهداف بواسطة البرامج 

 الموجودة.
ة في ويجب أن يستخدم أسلوب تقدير الحاجات الطرق األكثر موضوعي 

جمع البيانات وتحليلها. وتتوقف كمية البيانات المتاحة وتوعيتها والوقت المتاح 
لجمع ومعالجة البيانات نفسها على مجال الدراسة. وعلى نوع األدوات 

 المستخدمة واألساليب اإلحصائية التي تستخدم في معالجة تلك البيانات.
طوير خطوة إدارة ويمثل أسلوب تقدير الحاجات خطوة مهمة بالنسبة لت 

المنهج، ألنه يسهم في تحويل أو ترجمة فلسفة التربية إلى بيانات تتعلق بصناعة 
 القرار، يمكن االستفادة منها في عمليتي التخطيط والتطوير بالنسبة للمنهج. 
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 هذا ويحتوي أسلوب تقدير الحاجات على البنود اآلتية :
 معلومات عامة عن : -9

 اجد فيه المدرسة.المكان أو الموقع الذي تتو  -

 الخصائص الديموجرافية أو السكانية للمنطقة. -

 المصادر الطبيعية لإلقليم أو المجتمع المحلي. -

 البيانات الزراعية والصناعية والتجارية. -

 مستويات دخل المقيمين بالمنطقة أو اإلقليم. -

 اجتماعية معينة. –اعتبارات اقتصادية  -

 الخصائص العامة للسكان وتشمل : -9

 النمو السكاني.أنماط  -

 عمر وجنس السكان. -

 المستويات التعليمية للسكان. -

 الزيادة السكانية. -

خصائص مجتمع المدرسة )من سن االلتحاق بالتعليم حتى نهاية  -1
 المرحلة الثانوية( من حيث :

عدد الملتحقين أو المقيدين بالمدرسة على مستوى الصفوف  -
 الدراسية.

لمحلي الذي توجد فيه اتجاهات معدل المواليد في المجتمع ا -
 المدرسة.

أنماط الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية بالنسبة للمجتمع المحلي  -
 الذي تنتمي إليه المدرسة.

السنوات التي قضاها في التعليم األشخاص الذين يزيد عمرهم عن  -
 خمسة وعشرون عاًما.
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 الفصل الثامن
 

 نماذج لبعض المشروعات الحديثة
 بتدائيلمناهج المرحلة اال
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 نماذج لبعض المشروعات الحديثة لمناهج الحلقة االبتدائية 
 من المرحلة األولى

 يتضمن هذا الفصل ما يأتي :
 .نماذج لبعض مشروعات العلوم 

o مشروع دراسة العلوم االبتدائي 

The Elementary Science Study (ESS). 

 .مشروع دراسة تحسين منهج العلوم 

Science Curriculum Improvement Study (SCIS). 

  مشروع مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس لتطوير
 مناهج الدراسات البيئية للصفوف األربعة األولى.

لقد تعرضنا في الفصول السابقة ألسس بناء وتخطيط وتطوير المناهج 
وسنتعرض في هذا الفصل لنماذج بعض المشروعات الحديثة لمناهج الحلقة 

 المرحلة األولى. االبتدائية من
 وقد اخترنا بعض النماذج لمشروعات مناهج العلوم والدراسات. 

 أواًل : العلوم : 
[ عام Sptunikبعد إطالق الروس القمر الصناعي األول ]سبوتنبك  
شعر األمريكان بأهمية تطوير مناهج العلوم في المدارس ورصدوا ماليين  9157

علماء وأساتذة بعلم النفس والمعلمين لبناء الدوالرات لذلك، وجندوا المئات من ال
هذه المناهج، ومن أهم المناهج التي ظهرت في الواليات المتحدة في الستينيات 
والزالت مستعملة حتى اآلن في كثير من المدارس االبتدائي كل من المشروعات 

 التالية :
 مشروع دراسة العلوم لالبتدائي : -9

The Elementary Science Study [ESS]. 

 مشروع دراسة تحسين منهج العلوم : -9

Science Curriculum Improvement Study [SCIS]. 
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 وسنتعرض بإيجاز لكل منهما على النحو التالي : 
 
 [ مشروع دراسة العلوم لالبتدائي :3]

The Elementary Science Study [ESS]. 

د مواد بهدف إعدا .911بدأ هذا المشروع في الواليات المتحدة في عام  
تعليمية لألطفال من الحضانة إلى الصف الثامن )ما يقابل الصف الثاني 
اإلعدادي( واشترك في إعداده وبنائه عدد كبير من العلماء والمتخصصين في 

أصبحت  9111تدريس العلوم وعلم النفس والمعلمين يزيد على المائة. وفي عام 
خمسون وحدة معدة لالستقبال  الوحدات الدراسية التي تم بناؤها للمشروع وعددها

والتوزيع التجاري. وهذه الوحدات مصممة لتثير حب استطالع األطفال لبعض 
 أجزاء البيئة الذي يحيط بهم وتعلم المزيد عنها.

ورغم اهتمام هذا المشروع بعمليات العلم من مالحظة وتصنيف وقياس  
المشكالت التي  استنتاج وتنبؤ وتجريب فإنه يوفر الفرصة لألطفال للكشف عن

 تثير اهتمامهم وتزيد تفهمهم وتمتعهم بالعالم الخارجي.
والوحدات الدراسية لهذا المشروع ليست مصصمة لتكون برنامج علوم  

متتابع حيث إن كل وحدة مستقلة وغالًبا غير مرتبطة بالوحدات األخرى، 
العلوم  وتستطيع كل مدرسة أن تختار ما يناسبها من وحدات لتكون منها برنامج

الخاص به وفق ظروفها واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ويالحظ أن معظم 
الوحدات قد صممت لالستخدام في الصفوف الرابع والخامس والسادس فقد بلغ 

وحدة مصممة لالستخدام في الصفوف من  91وحدة، بينما هناك  19عددها 
وبعض هذه  –امن وحدة للصفين السابع والث .99الحضانة إلى الصف الثالث 

الوزن،  –الوحدات مصمم كي ينمي المهارات األساسية في الرسم البياني 
والقياس، والبعض يهتم بنمو المحتوى، والبعض اآلخر يهتم بنمو مهارات 
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التفكير. والواقع أن معظم الوحدات يجمع جميع هذه الخبرات مرتبطة مع 
 بعضها.
حدة من دليل المعلم، حافظة وتتكون المواد التعليمية األساسية لكل و  
وأوراق عمل يسجل فيها التالميذ مالحظاتهم وصور  (Pupil K.t)للتلميذ 

 وكتيبات إضافية وأفالم تعليمية.
مطبخ  –وفيما يلي أسماء بعض وحدات هذا البرنامج : الغازات والهواء  
 –التغيرات  –الصور والظالل  –نمو البذور  –األشياء الصغيرة  –الطبيعة 

نشاط الحيوان  –البالونات  –البطاريات والمصابيح  –رسم الخرائط  –لفراشات ا
 البعوض. –
 [ مشروع دراسة تحسين العلوم :2]

Science Curriculum Improvement Study (SCIS) : 

بجامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة  9119بدأ هذا المشروع في عام  
 دى األطفال وهذا يتضمن :وذلك بهدف تنمية الثقافة العلمية ل

 Physicalتفهم المفاهيم األساسية في كل من العلوم الطبيعية  - أ

Science وعلوم الحياة ،Life Sciences. 

تنمية اتجاهات البحث والنقض واستخدام التفكير العلمي التخاذ القرار.  - ب
ويتكون المشروع من عدد من الوحدات التي يدرسها األطفال بالتتابع من 

إلى الصف السادس االبتدائي لتنمية التفهم الحقيقي لمفاهيم  الحضانة
العلم. ويبلغ عدد الوحدات األساسية التي يتكون منها المشروع ثالث 
عشرة وحدة، الوحدة األولى تقدم لألطفال للحضانة، ووحدتين لكل صف 
من الصفوف الدراسية الستة، ووحدة علوم طبيعية ووحدة علوم حياة. 

 سل الوحدات وفًقا للصفوف الدراسية.وفيما يلي تسل

 ويالحظ أن المواد التعليمية قد صممت لتحقيق أهداف أربعة هي :
 .Scientific Literacyالثقافة العلمية  -9
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 .Intellectual Developmentالنمو العقلي  -9

 .Decision Makingاتخاذ القرارات  -1

 Favorableتنمية اتجاهات مفضلة لدى التالميذ نحو العلوم  -1

Attitudes Toward Science. 

 وتتكون المواد التعليمية من أربعة أنواع :
 دليل المعلم. -9

 كتيب للتلميذ يسجل فيه التلميذ مالحظاته. -9

 لألدوات المعملية. (Kits)محافظ  -1

 أفالم تعليمية. -1
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ثانًيا : مشروع مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس لتطوير منهج 
 األربعة األولى :الدراسات البيئية للصفوف 

بدأ مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس تطوير منهج  
الدراسات البيئية ضمن مشروع تطوير التربية العلمية للتعليم األساسي عام 

تحت إشراف األستاذ الدكتور يوسف صالح الدين قطب مدير المركز  9111
 بهدف :
يمية وأساليب تقييم تصميم مناهج وكتب دراسية وأدلة معلم ووسائط تعل -9

في مجاالت التربية العلمية المختلفة وهي الدراسات البيئية والرياضيات 
 والمجاالت العلمية.

 إنتاج المواد الالزمة لتجريب البرامج المقترحة. -9

دخال التحسينات المناسبة عليها. -1  تجريب البرامج وتقويمها وا 

 وضع خطة شاملة لتعميم البرامج على المستوى القومي. -1

وسنقصر حديثنا هنا على مناهج الدراسات البيئية فقط، وهذه المناهج 
مصممة لتطبيقها في الصفوف األربعة األولى من الحلقة االبتدائية للتعليم 

 األساسي.
 األسس التي تدور حولها مناهج الدراسات البيئية :

 تدور الدراسات البيئية حول األسس التالية : 
:  Socio Cultural Aspectsعية والثقافية االهتمام بالنواحي االجتما -9

ال تقتصر الدراسة في هذا المجال على دراسة النواحي البيولوجية 
بل يجب أن تتعداها إلى االهتمام بالنواحي  Biophysicalوالفيزيائية 

وهنا يبرز دور  Socio Cultural Aspectsاالجتماعية والثقافية 
مع بيئته وما يترتب  Interactionاإلنسان وأثره على البيئة وتفاعله 

على ذلك من نواحي اجتماعية وثقافية كعنصر أساسي لدراسة البيئة. 
 Natureالتي تعني بدراسة الطبيعة  Ecologyوهذا يخرجنا عن مفهوم 
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الذي يعني بدور اإلنسان  Environmentalوالكائنات الحية إلى دراسة 
 في تطويع البيئة ودوره االجتماعي والثقافي.

: إن  Managementإبراز أهمية اإلدارة الجيدة للبيئة ومكوناتها  -9
اإلنسان يجب أن يعمل على الوصول إل تطويرع البيئة والتحكم فيها 
وتغييرها إلى صالحه وصالح البشرية وهذا ال يتم إال باإلدارة الجيدة 

 Environmentalللبيئة ومكوناتها. وهنا تبرز أهمية 

Management البيئة واعتباره محوًرا أساسًيا للدراسات  مفهوم إدارة
البيئية وبذلك نوجه تدريس الدراسات البيئية إلى االهتمام بتكوين 

 االتجاهات السليمة نحو الوصول إلى تحقيق ذلك.

: إنه من الضروري  Major Conceptsاالهتمام بالمفاهيم الرئيسية  -1
لمفاهيم الرئيسية التركيز في بناء مناهج الدراسات البيئية على تعلم ا

Major Concepts  ألن هذه المفاهيم الرئيسية تؤدي إلى تصنيف
البيئة والتقليل من تعقدها وتساعد على انتقال أثر التعليم وأثر التوجيه 
والتنبؤ والتخطيط وتعمل على الربط بين الخبرات التعليمية المختلفة. 

 المصادر. – الطاقة –ومن أمثلة هذه المفاهيم الرئيسية : التغير 

: إن تنمية وعي  Affective Aspectsاالهتمام بالجانب الوجداني  -1
التالميذ وفهمهم لبيئتهم والعوامل التي تتحكم فيها واآلثار المترتبة عليها، 
والعالقات التي تربطها عنصر أساسي بالنسبة للدراسات البيئية، لذلك 

لتالميذ وتصرفاتهم فإن االهتمام بتكوين اتجاهات عقلية تؤثر في سلوك ا
في مستقبل حياتهم بما يوفر لهم نوعية من الحياة أفضل من طريق 

 اتخاذ القرار يعتبر محوًرا أساسًيا للدراسات البيئية.

مراعاة خصائص نمو التالميذ : إن التالميذ األربع صفوف األولى الذين  -5
سنوات وهذه  .9إلى  1سيدرسون الدراسات البيئية سيتراوح عمرهم من 
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المرحلة من العمر تتطلب معالجة خاصة تتمشى مع خصائصهم 
 وقدرات التلميذ من حيث القراءة والكتابة.

مراعاة طبيعة الدراسات البيئية : إن الدراسات البيئية تغطي أكثر من  -1
مادة دراسية وهي تغطي مووضعات في العلوم والدراسات االجتماعية 

بية األسرية وهذه الموضوعات والتربية الصحية والتربية الزراعية والتر 
 وليست في صورة مواد منفصلة. Unitiedتدرس بثروة متكاملة 

مراعاة الترابط األفقي والرأسي والداخلي بين مكونات الوحدة : يراعى  -7
بناء منهج الدراسات البيئية بحيث يكون هناك ترابط أفقي بين 

موضوعات التي الموضوعات التي يدرسها التلميذ في الدراسات البيئية وال
يدرسها في المناهج األخرى في نفس الصف خاصة الرياضيات 
والمجاالت العلمية كما يراعي وجود ترابط رأسي بين ما يتعلم التلميذ من 
موضوعات في الدراسات البيئية في الصفوف المختلفة وما سوف يدرسه 
في الصفوف التالية هذا باإلضافة إلى الترابط الداخلي بين مكونات 

 المنهج.

 أسس تدريس الدراسات البيئية :

 يرى أن يعتمد تدريس الدراسات البيئية على أن : 
 Studentيكون التلميذ هو المحور األساسي للعملية التعليمية  -9

Centered teaching وعلى ذلك يتوفر للتلميذ الفرصة ألن يقوم .
 ئته.بنفسه بدور إيجابي في الوصول إلى المعرفة العلمية واكتشاف بي

 يكون دور المدرس هو دور الموجه للتلميذ وليس دور ناقل المعلومات. -9

بقدر اإلمكان. وعلى ذلك يكون  Self- educationيكون التعلم ذاتًيا  -1
التي يقوم بها التلميذ بنفسه مثل جمع  Activitiesالتركيز على األنشطة 

و للتجارب العينات أو القراءة الذاتية أو عمل بعض الزيارات الميدانية أ
 العلمية ... الخ.
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 –القياس  –التصنيف  –تستخدم عمليات العلم األساسية ]المالحظة  -1
استخدام العالقات  –استخدام األرقام  –االستنتاج  –التنبؤ  –االتصال 

 بين الزمان والمكان[ كمحور أساس للتوصل إلى المفاهيم.

 ت األولى :األهداف اإلجرائية للدراسات البيئية خالل األربع سنوا

 أن يصبح التلميذ قادًرا على أن : 
  ،يتعرف على األشياء والمواد من حيث اللون، والشكل، والرائحة، والطعم

 والمظهر، والقوام.

  يتعرف على التغيرات في الظواهر واألشياء مثل تغيرات المادة وعمليات
 اإلنبات والنمو والتكاثر.

 لطريق إلى المدرسة والقرية أو يستكشف معالم بيئته المحلية : المنزل وا
 الحي، والمجتمع.

 .يتعرف على الحيوانات والنباتات الموجودة في البيئة 

 .يتعرف على الظروف الجوية والمناخية وأثرها على الكائنات الحية 

 .يتعرف على وسائل المواصالت في البيئة المحلية 

 .يتعرف على قواعد المرور ويدرب على استخدامها 

 ادر الطبيعية الموجودة في البيئة المحلية.يستكشف المص 

  يستكشف المؤسسات الموجودة في البيئة )مركز الشرطة والمطافي
 والمستشفى والحدائق والمتاحف(. –ومكتب البريد 

 .يتفهم مدلول الطاقة 

 .يتعرف على مصادر الطاقة في البيئة وفي البيئات األخرى 

 ئة )النشاط الزراعي يستكشف األنشطة المختلفة الموجودة في البي
 والصناعي والتجاري(.

 .يتعرف على مصادر وأنواع المواد الغذائية الالزمة لإلنسان 
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  يتعرف على األجهزة واألدوات العملية التي تجرى بها المعلومات
 األساسية.

  يتعرف على أسباب التلوث وأنواع في البيئة وكيفية حماية البيئة من
 التلوث.

 افات األولية وكيفية استخدامها )الجروح، يتعرف على مبادئ اإلسع
 والحروق، والكسور(.

  يتعرف على مكونات الهواء الجوي وخواصه وأهمية الهواء ومكوناته
 لإلنسان.

 .يتعرف على مكونات الماء وخواصه وأهمية الماء لإلنسان 

  يتفهم مدلول التصنيف ويكتسب القدرة على التصنيف وفًقا لخاصية
كائنات حية وغير حية، نبات وحيوان طبيعي  معينة كالتصنيف إلى

 وصناعي.

 .يقدر أهمية العالقات األسرية واالجتماعية ويتعامل بها 

 .يقدر أهمية السلوك السليم ويتعامل به 

 .يقدر أهمية المحافظة على الطعام والهواء والماء من التلوث 

 درسة.يدرك أهمية النظافة : نظافة الجسم والطعام والملبس والمنزل والم 

  يكتسب اتجاهات إيجابية نحو المحافظة وصيانة المصادر الطبيعية
 الموجوة في البيئة.

  يكتسب اتجاهات إيجابية نحو المحافظة على ملكية اآلخرين والملكية
 العامة.

 .يقدر دور العلماء خاصة العرب منهم 

  يكتسب القدرة على القياس : األطوال والحجم والوزن ودرجة الحرارة
 .والقوة

 .يرسم الخرائط ويحدد عليها المعالم الرئيسية 
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 .يستخدم الخرائط في التعرف على األماكن والمواقع المختلفة 

 .يكتسب القدرة على عمل الرسوم البيانية وتفسيرها 

 .يشارك في االحتفال بالمناسبات واألعياد 

 .يكتسب بعض العادات الصحية : العناية باألسنان وتناول الطعام 

 لحيوانات الموجودة في البيئة.يربي بعض ا 

 .ينبت بعض النباتات 
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