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 الفصل األول

 مفهوم املنهج قدميًا وحديًثا
المنهج هو أداة 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 المفهوم التقليدي للمنهج 

 منهج من الناحية التربوية.وانعكاسات هذا ال

ومن البديهي أن تتعدد تعريفات المنهج، وكل تعريف من هذه التعريفات له ما ُيَسوُِّغه  
وعليه مآخذه، ولن نلتزم بهذه التعريفات، ولكننا نذكرها فقط وصواًل إلى المفهوم الشامل، مع اإلشارة 

 إلى الواقع الحالي للمناهج في مدارسنا.

؛ “المنهج”اس لغوي، ومن المفيد أن نتوقف عند المعنى اللغوي لمصطلح وأي مصطلح له أس
 ألنه يمثل خطوة في سبيل تعرُّف مفهوم المنهج اصطالًحا.

 املفهوم اللغوي للمنهج:

 نهجَ  ومنهفتحات  بثالث" نهجلكلمة منهج هو " الثالثياللغوية إلى أن األصل  المعاجم تشير
 الطريق أيوالنهج:  0بينه ووضحه أي ن الطريق:ونهج فال 0وضح واستبان أيالطريق: 
ذا الطريق الواضح والخطة المرسومة. أيوالمنهاج:  0المستقيم  وصيغة" المنهاجتأملنا صيغة " وا 

هذه المعاني  ومن. المكانأن األولى تشير إلى اسم اآللة، والثانية تشير إلى اسم  وجدنا" المنهج"
 للكلمة تتضح عدة معاني ذات صلة بالمنهج. اللغوية

فهو اسم آلة، واسم مكان؛ أي به ومن  وظيفتهإلى  تشير" المنهجكلمة " أنالمعاني هذه  من 
 .  التعليمخالله يحدث 

فيقتضيان أن يعلم سالك  الوضوح والبيانواالستقامة. فأما  والبيانمعنى الوضوح  منهاو
لغة  يبه الطريق. وهذا ما ُيعبَّر عنه ف ينتهيالبداية إلى أين  ويعلم منذ ،ومعالمهالطريق حدوده 

 مستوىعلى -ُتكسب المنهج صفة الوضوح، وتبين لمن يتعامل معه  يالت فهيباألهداف،  التربية
عمل المنهج  يالقصدية ف دليلالمعالم والحدود والمعايير وهى كذلك   –التخطيط، والتنفيذ، والتقويم 

 . 
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واستواء التضاريس، وتجانس المكونات أو العناصر، فليس  االعتدال فتقتضي االستقامة وأما
ال تتضح معالمه إلى مرمى البصر، والذي تكثر فيه المرتفعات  الذيبمستقيم ذلك الطريق 

وهذا المعنى لصيق بالمنهج؛ فمن  وتعتدل. فتتماسكتتجانس عناصر تربته  ال والذيوالمنخفضات، 
نهايته(. وما ُيقدم من خالل المنهج من  أيبد أن يعلم ُمخَرجاته  المنهج ال أهدافيطلع على 

فيها وال  اضطرابفال  األهداف، ضوءفي  وضع إنما وألوان النشاط وغيرها من عناصر خبرات،
 أهداف واحدة. لتحقيقعثرات لمن يتعامل معها فضال عن تماسكها وترابطها ألنها جميعا وضعت 

 إليهكشف النقاب عن بعض ما تشير  قد" المنهجلكلمة " اللغوينالحظ أن المعنى  وهكذا
 .له داللة خاصة مصطلحاالكلمة بوصفها 

لم تتبلور قبل ظهور أول كتاب في  ن المناهج كميدان متخصص لدراسة  إيمكن القول و 
عام  (The Curriculum)حت اسم وز ت Franklin Bobbit “فرانكلين بوبيت”المناهج من تأليف 

م توالى ظهور كتب في المناهج ومتخصصين فيها في العشرينيات من هذا القرن، م، ث1111
 Curriculum)باسم تشييد المنهج  W.W. Charters “شارترز”كتاب  1123فظهر عام 

Construction) بعنوان  كيف تضع منهًجا( 1124 “فرانكلين بوبيت”ـوظهر كتاب جديد ل(How 

to make curriculum) م 1121ًما عام مهة القومية لدراسة التربية مرجًعا وأصدرت الرابط
 The foundation and technique of)بعنوان أساسيات تشييد المناهج وتقنياتها 

curriculum construction) من العلماء في المناهج  وقد أعده عدد   ،وهو من جزئين
 والمتخصصين.

وتعني ” Currereلمة الالتينية في األصل إلى الك (Curriculum)ويعود مفهوم المنهج  
ومع مرور الزمن تحول  ،التي تقام من وقت آلخر Raceيجري في مهرجانات أو دورات السياق 

 .“متطلب السباق أو الجري هذا إلى مقرر دراسي تدريبي

على مقررات الدراسة أو التدريب، ثم استمر األمر بعد ذلك لتعني  “المنهج” كلمةُ  ت  قأطل  ف
 الكلمة محتوى المواد الدراسية أو الخطط الخاصة بها".

ولقد حدد اإلغريق المواد الدراسية الرئيسية التي يجب تقديمها للنشء بسبع مواد قسموها  
 .والفلك والموسيقى والهندسة ورباعيات تضم الحساب ،وتضم النحو والبالغة والمنطق ،إلى ثالثيات

الجبر وحساب المثلثات  موادَّ  األدب والتاريخ، وزيدت الرباعياتُ  موادَّ  ومع التقدم زيدت الثالثياتُ 
 والجغرافيا والنبات والحيوان والفيزياء والكيمياء.
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بضرورة أن يقوم المنهج  11وبدايات القرن  11ولقد نادت االتجاهات مع نهاية القرن  
ي على مجموعة من الخبرات الثابتة أو الدائمة والتي ال غنى عنه مثل اللغة وقواعدها المدرس

والقراءة وعلم المعاني والبيان والرياضيات والمنطق مع تقديمها في شكل حلزوني متفًقا مع متطلبات 
 نمو المتعلم وخصائص المعرفة.

كثيرة  تعريفات   هناكتت وبا ،األزمان وتعاقب المجتمعات بتطور المنهج مفهوم تطور وقد
لم تقدم  –رغم تعددها وتنوعها ب-ا له داللة معينة وهذه التعريفات ا تربوي  للمنهج بوصفه مصطلحً 

فكل منها نظر إلى المنهج من إحدى  وعملياته،ا عن المنهج بكل عناصره ا واضحً ا إجرائي  تصورً 
 :يليهذه التعريفات فيما  علىالضوء  إلقاءزواياه، أو بعضها. ويمكن 

 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".

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

 

 

 

 

بالقصور،   - في مجملها –هناك تعريفات كثيرة للمنهج، غير أنها تشهد على نفسها إذن 
، ولقد نتج عن التقدم في العلوم التربوية والنفسية أن أخذ ةضيق اتتناولت المنهج من منظور وأنها 

المربون يدركون ما يترتب على تحديد مفهوم المنهج على النحو السابق من آثار تربوية سيئة، 
ال بعضها يتعلق بالمادة الدراسية. وبعضها الثاني يتعلق بعمل المدرس وبعضها اآلخر يتعلق بانعز 

المدرسة عن المجتمع، ولكل هذه األمور انعكاساُتها السلبية على نمو التلميذ، فلم يعد هذا النمو 
نموًا شاماًل متكاماًل بقدر ما أصبح نمو ا قاصرًا على الناحية العقلية؛ حيث لم تعد قاصرة على أدنى 

يل المعلومات بل اقتصرت على أدنى صورة، وهي تحص -المستوى المعرفي–مستويات المعرفة 
الجتياز امتحان فتري أو سنوي، ومن ثم تصبح هذه المعلومات المكتسبة عرضة للنسيان، األمر 

 التلميذ

 المنهج

 المعلم

 الطريقة
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مع أحد اتجاهات التربية الحديثة، وهو كيف تكفل هذه المعلوماُت للمتعلَم التعلُّم  في  الذي يتنا
 الدائم.

على المادة الدراسية؛  إن المدقق في هذه التعريفات يجد أن االهتمام األكبر كان منصباً 
"فالمنهج مجموعة من المواد الدراسية المقررة على صف من صفوف المدرسة أو مرحلة من مراحل 

  الدراسة".

 لي:عرض تعريفات المنهج مصنََّفًة على النحو التاويمكن 

 أو املعرفة:  الدراسيَة بوصفه املوضوعاِت جتصور املنه)أ( 
 حتىالتربوية ردحا من الزمان، ولما يزل سائدا في بيئتنا التعليمية  األوساطهذا المفهوم في  ساد
يرجع ذلك إلى أن هذا المفهوم للمنهج قد كان أساسا ألحد التنظيمات المنهجية  وربمااليوم، 
بالتأييد من  ويحظىمدارسنا في  وهو منهج المواد الدراسية المنفصلة الذي مازال معموال به الشائعة،
  0عن التعليم حتى اليوم لينئو قبل المس
هو  المنهجأن " من" وميل آرثر" إليههذا التحديد ما أشار  حددته التيتعريفات المنهج  ومن
يشارك فيهما المتعلم شخصا  لكيالتعلم المعدة  فرصعرفاه به من أنه " وما"  الدراسيالمقرر 

 Arthur) للزمان والمكان تنظيمات معينةفي  والفنيات والقيم والعملياتآخر من حاملي المعرفة 

J & Miel : 1972) 
هو كل المقررات التي  المنهجأن " من( 1171 محمد عزت عبد الموجود:  إليهما أشار  ومنها

يختاره  ما" أو" معين لمقررات دراسية وفق هدفها تنظيمهو "  أو" تقدمها المدرسة لتالميذها
 ". التالميذ من مقررات

للمعرفة  التراكميالتقليد كان يعرف على أنه  المنهجأن  من" تـانـر" إليهما أشار  ومنها
  (Tanner,& Tanner: 1980)" ووجداني معرفيعملية ومحتوى أو أنه ، المنظمة

ديا يتعريفا تقل بوصفه( 1111: يالوكيل، ومحمد المفت حلمي  إليهما أشار  -كذلك -ومنها
تعمل المدرسة على إكسابها  التيوالحقائق والمفاهيم  المعلوماتالمنهج مجوعة  أنللمنهج من "

 " للحياة وتنمية قدراتهم عن طريق اإللمام بخبرات اآلخرين, واإلفادة منها إعدادهمالتالميذ بهدف 

، وتحصره التعريفاتيتضح من  وهكذا ًً المقرر في  السابقة للمنهج أنها تختزله اختزااًل واضحًا
 فالمقررمترادفان. وليس األمر كذلك؛  -وفقا لهذا التصور –مقرر بمعنى أن المنهج وال ؛الدراسي

أنه يشير إلى  أيإطار أي مادة دراسية في  يطلق أساسًا على ما يقدم للطالب من معارف ومفاهيم
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أعم من ذلك وأوسع وسوف يتضح ذلك تباعًا أثناء  فهو دون غيره. أما المنهج المعرفيالمحتوى 
 . المنهجمعالجتنا مفهوم 

أو معرفة تقدم للتالميذ يولى  دراسية،المالحظ أن تصور المنهج بوصفه موضوعات  ومن   
في  ذاتها ، ومن ثم تتحدد وظيفة المعلمفي  غاية بوصفهاجل االهتمام للمادة الدراسية، وينظر إليها 

فها حفظ ما يقدم إليه من معلومات ومعارف بوصفي  ويتحدد دور المتعلم للمعرفة،  ناقالً كونه  
 ذاتها. في  غاية

 : وخمرجات أهدافا)ب( تصور املنهج بوصفه 
المنهج هو مخرجات  أن"  للمنهجوميل"   آرثر،أشار إليها كل من " التيالتعريفات  من   

المنهج هو الغايات والمخرجات  أن" من" تانر" إليه. وما أشار "التعلم المرتقبة, أو المقصودة
 ". التعليمية

يفعلها األطفال  أنيجب  التيمن األشياء  سلسلةأنه " في  المنهج" بوبت فرانكلينحدد " وقد   
 ومن".  الراشدون يمارسها التيوالشباب, ويخبرونها عن طريق تنمية القدرة على عمل األشياء 

يحتاج إليها  التيضوء المهارات والمعرفة في  أهداف المنهج يجب أن ُتحدَّد أنثم فهو يرى 
 الستعانة بالراشدين.با المتعلمون

أن المنهج ال ُيعَنى بما سوف يفعله  ترى ا ومخرجات  تتصور المنهج أهدافً  يالنظر الت ووجهة 
أو بما سوف يكونون قادرين على عمله  يتعلمونه،موقف التعلم، ولكنه يعنى بما سوف  يالطالب ف

 وليس بالعملية.  بالنتائج،أن المنهج يعنى  أينتيجة لما فعلوه؛ 

ُيتكهَّن بها لعملية التعليم، وليس  عالقاتشكل  يوجهة النظر هذه أن المنهج يبدو ف وترى    
 -أو النوايا. وبتعبير أكثر تدقيقا يعنى المنهج  بالتكهناتأنه ُيعنى  أيشكل العالقات المقررة؛  يف

خالل الخبرات  التعليم، ومن عمليةبمخرجات التعلم المتعمد إنجازها من خالل  - وفق هذا المنظور
 (Saylor: 198المعدة ، وما يفعله المتعلم  

أنه أهمل ما بين األهداف والمخرجات  -المنظوروفق هذا  -يالحظ على مفهوم المنهج  ومما 
يحقق هذه األهداف، وأسلوب تنظيمه  الذي المحتوىمن عمليات هي جوهر المنهج؛ فاختيار 

اليب التقويم كلها عمليات بين األهداف والمخرجات ال وأس المستخدمة،وتقديمه، وتدريسه والوسائل 
 تصورنا المنهج. يف إغفالهايمكن إهمالها أو 
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يجمع بين صورتين  -جدال بصحته سلمنالو -على هذا التصور لمفهوم المنهج أنه  ويؤخذ   
األهداف الموضوعة للمنهج،  يمتمثلة ف للمنهجغير متكافئتين للمنهج هما: الصورة المثالية 

التالميذ من هذه األهداف؛ فأيهما يمكن أن يكون المنهج  لدىوالصورة الواقعية المتمثلة فيما يتحقق 
حققه المتعلمون من أهداف، وهو بطبيعة الحال ال يمكن أن يتطابق  ماوفق هذا التصور؟! هل هو 

 لألهداف الموضوعة ؟! أم هو تلك الصورة المثالية لألهداف؟!  المثاليةمع الصورة 

ن كان قد أشار إلى أحد عناصر المنهج  بوصفهتصور المنهج   إن     أهدافا ومخرجات، وا 
زاوية ضيقة، وال في  البالغة وهو األهداف، فإنه تصور يختزل المنهج، ويحصره األهميةذات 
 عن التصور السابق من حيث ضيق زاوية الرؤية.  يختلف

 )ج ( تصور املنهج بوصفه موقفا تعليميا: 
 يالت الخبرات مجموعةموقفا تعليميا تعريف المنهج بأنه " تتصوره يفات المنهج التتعري من

فعاليته وتأثيره, ويتحمل الكثير من  لهيمارس فيها المعلم دورا واضحا ومهما, ويؤدى عمال  
المجتمع. وتقوم في  المنهج بالثقافة السائدة ارتباطتحقيق  يومسئولياته ويشارك ف العمل  عبء

فيه  حققتت الذيالمكان  فهيبتأثيرها الواضح؛  -اجتماعيةباعتبارها مؤسسة  -فيه المدرسة 
 ( Benne, & Muntyan : 1951"   أهداف المنهج

أو نشاط, أو خبره يكتسبها التلميذ تحت  دراسة, كلتعريف المنهج بأنه "  -كذلك  - ومنها 
 (   Romine: 1954"   داخل الفصل أم خارجه ذلكإشراف المدرسة وتوجيهها سواء أكان 

, التالميذيتعلمه  ما"المنهج بأنه   تعريف منعزت عبد الموجود "  محمدما أشار إليه "  ومنها 
خالل عملية  من  المدرسةتقدمها  التيكل الخبرات المخططة  أنه" أو" ويدرسه المدرسون

 " التدريس

وجهة نظر العمليات وليس األهداف  من  إليهيالحظ أن هذه التعريفات للمنهج تنظر  وهكذا  
 قصورالنظر تعد دليال على  يولعل كال من وجهت ،كما تصورته وجهة النظر السابقة والمخرجات

 األهدافتحدث بين  التيتصورها المنهج؛ فكما أشرنا إلى أن إهمال العمليات في  األخرى
-العمليات  فإنتحديد مفهوم المنهج، في  يعد خلال واضحا -لتصور السابق افي  -والمخرجات 

ال معنى لها إذا افتقدت  -هذا التصور وفقممثلة فيما يمارسه المعلم من خالل عملية التدريس  
 واضحة تقودها وتحدد مسارها.  أهدافإلى 
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ن كان قد أشار إلى  بوصفهثم فإن تصور المنهج  ومن جانب مهم من جوانب موقفا تعليميا، وا 
تصور ناقص ال يمكن اعتباره محددا لمفهوم المنهج بمعناه المدقق  يالتعليمالمنهج ، وهو الموقف 

 خلطا بين مفهومي المنهج ، والتدريس.  ُيحدث؛ إذ إنه 

 )د( تصور املنهج بوصفه خطة تعليمية: 
 تعريفهُعرِّف بها المنهج   التيبين التعريفات  منأنه   إلى( 1110كل من  تانر، وتانر: أشار
 ". بيئة تعليمية مخططةأنه " أو" تعليمية خطةأنه " 

لتزويد الفرد بمجموعة من فرص التعليم ليصبح  خطة"بأنه  -كذلك–المنهج  ويعرف   
خطة المنهج يجب أن تشمل خططا فرعية لكل ما  أن" سيلور(. ويقرر "saylor:1981"  متعلما
تكون مركزة حول األهداف العامة، وتشمل التعليم  أن يجبيم، وأنها  به من فرص التعل ُيتكهَّن

على تخفيض الخسارة الناتجة عن الفصل بين الغايات  المنهجوالتقويم ويجب أن تعمل خطة 
 والوسائل إلى الحد األدنى. 

خطة المنهج( يجب  أيتعريفة المنهج،  في  الوارد" الخطةأن مصطلح " إلى( Saylor  ويشير 
برنامج عمل، ويرى أن المعلم الجيد  كونهامن  أكثر Intentionنوايا  بوصفهانظر إليها أن ي

، أو نحت يعندما يبدأ تلوين منظر طبيع الفنانعمل في  يكمن الذييعمل بالخطة بنفس المعنى 
تجسيد خطة المنهج محاوال قدر استطاعته أن  إلىأن المعلم يجب أن يسعى  أي رأس بشرية؛

التلوين أو النحت. في  الفنان دائما أن يجسد خياله يحاوليقترب من الصورة المثالية للخطة، كما 
للمعلم حرية االبتكار والتجديد، وال تقيده   تكفلخطة المنهج يجب أن  أن" سيلوروأخيرا يرى "

 ( Saylor: 1981غير مجدية   بدروس

عملية عليه أن تكون  يهذا المنظور أن المنهج تصور لما ينبغ وفقمن مفهوم المنهج  ويتضح
؛ إذ ينظر إلى المنهج عند أحد التجريد لمفهوم المنهجفي  غاية تصور. وهو ليمالتدريس والتع

أن يكون  يلما ينبغ ي  عقل تصور   - اأساسً  –وهو مستوى التخطيط. والتخطيط  وأهمها،مستوياته 
 نهج. عليه الم

وسائل، والتقويم، الطرق و المحتوى و الهداف، و األ هيمكونات خطة المنهج  إلى" سيلورأشار" وقد
إال نوايا، وكان  هيأشار إلى أن الخطة ما  ثمأن تتضمنه من خطط فرعية.  يعما ينبغ فضالً 
 ا. مجردً  اعقلي  ا ؛ ألنها لما تزل تصورً ذلكفي  محقا
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أقرب التصورات إلى طبيعة المنهج وعملياته،  -وفق هذا المنظور -كان تصور المنهج  وربما
 الذيمفهومه؛ األمر  محددات منالتنفيذ، والتقويم   يوأسقط عمليت خطته،في  ر المنهجولكنه حصَ 
اته مثاليتها أكثر من معالجته المنهج ذفي  طبيعته؛ إذا يعالج فكرة المنهجفي  اا فلسفي  يجعله تصورً 

 بوصفه بنية لها حدود ومعالم. 

 : )هـ( تصور املنهج بوصفه خبــرات
بينه وبين ما  أي ؛ناتج التفاعل بين الفرد وبيئته إلى" Experience الخبرةمصطلح " يشير

أنها عملية تأثير وتأثر ينتج عنها  أي ؛، أو أشخاصيواجهه من مواقف أو ظروف أو مشكالت
 الفرد.  سلوكفي  تعديل

 الفعل: القيام بعمل ما، واإلحساس برد  هي ؛إلى ثالثة عناصر تحليلهيمكن  يموقف خبر  أيو 
 ( . 1111سرحان :  الدمرداش   والتـأثرأو النتيجة، ثم الربط بين التأثير 

وكل خبرة يمر بها الفرد تعده  .إال بانتهاء حياة الفرد يال تنته ة  مستمرَّ  -بهذا المعنى  - والخبرة
 اكتسبهضوء ما في  أن الخبرة الحالية تكتسب معناها وقيمتها أيأكثر عمقا واتساعا،  تاليةلخبرات 

ومهاراته، وميوله،  الفردعادات في  . وتؤثر الخبرة بطريقة أو بأخرىسابقة خبرات الفرد من خبرة أو
 ة إليها. ، أو اإلضافالسابقة خبراتهواتجاهاته ومعارفه، وتوجه سلوكه وتساعده على إعادة تنظيم 

تفاعل  أيواالستمرار؛  التفاعلتعريف المنهج لإلشارة إلى هذا في  الخبرة كلمةاستخدمت   وقد
 ، وتتابعه وفقا لمراحل نموه. التفاعلالمتعلم مع ما يقدم له من مواقف واستمرار هذا 

 معنى الشمول؛ إذ المدرسيالمنهج  تعريففي  عن ذلك يتضمن استخدام كلمة الخبرة وفضال  
ضمن مادة دراسية منظمة بشكل معين، وطريقة تت -شامال مجاالبوصفها -الخبرة  أن" ياللقانيقرر "

في  تعليمية أو أكثر، ونشاطًا يمارسه المتعلم، بحيث تشكل ووسيلةأو أكثر من طرق التدريس، 
تشتمل عليها  التيجوانب كثيرة أو مساعدات متنوعة. وهذه الجوانب  يتضمنمجموعها مجاال 

 يتناولها التيمجموعها كال مركبا، وهى بمثابة تركيبة الدواء في  مع بعضها، وتشكل تتكامللخبرة ا
 ش  ليُ  بعضهاتتكون من عدة عناصر ال يستطيع المريض أن يفصل أحدها، أو حتى  فهيالمريض 

مكوناتها "   بينتكاملها تعتمد على العالقات المنطقية في  من المرض، ومن ثم فإن الخبرة في 
  ( 1112:  يأحمد حسين اللقان 

 المنهج”: ظهرت تعريفات كثيرة للمنهج منها تصور المنهج بوصفه خبرات إطار في  و
إشراف  تحتيمرون فيها  التييقوم بها التالميذ، أو جميع الخبرات  التيجميع أنواع النشاط  يشمل
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: إبراهيم عبد اللطيف فؤاد   “درسة أم خارجهاسواء أكان ذلك داخل أبنية الم ،المدرسة وبتوجيه منها
1114) 

توفرها المدرسة لتالميذها  التي"مجموعة الخبرات، وأوجه النشاط  بأنهتعريف المنهج  ومنها
داخلها وخارجها، سواء أكان هذا النشاط رياضيا، أم علميا، أم نفسيا، لكي يتحقق لهؤالء التالميذ 

 ( 1174زيدان :  في  مصط محمد  .دة ممكنةأقصى نمو وتتحقق للمجتمع أقصى فائ
تقدمها المدرسة تحت إشرافها للتالميذ  التي واألنشطةهو مجموع الخبرات  المنهج" ومنها    

ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل يحدث تعلم,  ,معها وتفاعلهم ,بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات
هو الهدف األسمى  الذيإلى تحيق النمو الشامل المتكامل  يويؤدسلوكهم, في  أو تعديل
 (  1171  محمد عزت عبد الموجود وآخرون:  ."للتربية

يتم تشكيلها والتي يتم إتاحة الفرص  التيالمنهج مجموعة متنوعة من الخبرات ” :ومنها
التالميذ, وقد  تظهر نتائجها فيما يتعلمه التيللمتعلم للمرور بها, وهذا يتضمن عمليات التدريس 

يكون هذا من خالل المدرسة, أو مؤسسات اجتماعية أخرى تحمل مسئولية التربية, ويشترط في 
  (1112: ياللقانحسين    أحمد“ هذه الخبرات أن تكون منطقية وقابلة للتطبيق والتأثير

تستهدف مساعدته على  يُتهيأ للمتعلم, والت التيالخبرات  مجموعةهو  المنهج: "ومنها
طه  ي"  فوز يكون أكثر قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين لكي المتكاملالنمو الشامل 

 (1113م، ورجب الكلزة: يإبراه

التعريفات السابقة لمفهوم المنهج نالحظ أنها بال استثناء قد حددت  يف النظر وبإمعان
نا مصطلح يحمل معنى التفاعل، واالستمرار، مجموعة من الخبرات. والخبرة كما أشر  بأنهالمنهج 
 وتفاعلسعة المنهج، واتساق مكوناته،  -بطبيعة الحال  -والتكامل. وهذا يعكس  والشمول،
 عملياته. 

تلك  يتعريف المنهج يشير إلى أن المنهج ليس محصورا ف يفمصطلح الخبرة  واستخدام
، أو قائمة يكتاب مدرس في  ما  معرفيإلى مجال  يدراسية تنتم موضوعاتالصورة الساكنة لعدة 

-وثيقة ما، إنما هو صورة شاملة متكاملة للتفاعل بين المحتوى  يمدونة ف خطةمن األهداف، أو 
وطريقة التدريس والوسائل، وأوجه النشاط  -جوانب معرفية ووجدانية ومهارية  من يتضمنهبما 

 المنشودة.  لألهدافالمختلفة، ووسائل التقويم؛ تحقيقا 
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معظم التعريفات السابقة قد حددت مفهوم المنهج بطريقة وسعت  فإنالرغم من ذلك،  وعلى
 المدرسة داخلمرادفا لمفهوم التربية، وهذا ما تشير إليه عبارة " -تقريبا– وجعلتهدائرة اختصاصه، 

على أن دائرة  صراحةبعض التعريفات، بل إن بعض هذه التعريفات نص  يوردت ف يالتوخارجها" 
 تحمل مسئولية التربية "  أخرىاجتماعية  مؤسسات"ي يحدث ف ما  لتشملالمنهج تتسع  ختصاصا

استخدم  الذي  Educational Experienceالتربوية  الخبراتفضال عن مصطلح  هذا
يكتسبه المتعلم من مصادر  الذيفيه التعلم  ييستو  مصطلحهذه التعريفات جميعها، وهو " يف

التعليمية   والخبراتالرياضية واالجتماعية, وجماعات الرفاق, وغيرها  يادالنو خارج المدرسة مثل 
عداها  مايجب أن تضطلع بها المدرسة بوصفها مؤسسة ذات أهداف تميزها عن  يالت المقصودة

 (1111الحليم : عبد"  أحمد المهدى من المؤسسات األخرى

لفكرة المنهج أكثر  يأنها ُعنيت بالتحليل النظر  -كذلك -السابقة التعريفاتيالحظ على  ومما
تجنح  يبالصبغة الفلسفية الت تصطبغجعلها  مماعمليات المنهج ومكوناته،  بتوضيح  عنايتهامن 

اللتان جعلتا التعريفات السابقة ُتخرج المنهج عن دائرة  ناالصفتوالتعميم، وهما  غالبا إلى التجريد،
    0الحاالتعظم م في  اختصاصه 

مجملها قد ُعنيت بفكرة المنهج، ولم ُتعَن بتحديد  يالسابقة ف التعريفاتتصورنا أن  وفي
إجرائيا  تصوراوالخصائص الوظيفية لمفهوم المنهج. ولذلك فهي لم تقدم  ،(1 البنائيةالخصائص 

 .تطويرهللمنهج يمكن من خالله التخطيط للمنهج وتصميمه، أو تنفيذه، أو 

بأنه  المنهج( 1111عرف  أحمد المهدى عبد الحليم:  وتدقيقاحاولة أكثر ضبطا م فيو 
يشير إلى مجموعة مشروعة وصادقة من المعتقدات والقيم, والمعارف والمهارات, وألوان  مصطلح"

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, واعية  -التذوق, واالتجاهات من شأنها أن تدفع من يكتسبونها
السلوك, يعهد بها إلى مؤسسة   في  التفكير و في  إلى القيام بأنماط معينة  –أو غير واعية 

ثقافية "إيكولوجية" )المدرسة( ويضطلع بتقديمها إلى مجموعات مختلفة من المتعلمين مهنيون 
تقديمها بدرجات  في  ملتزمون )إدارة المدرسة, والمعلمون, والموجهون إلى درجة ما( وينجحون 

تقديمها تنظيمات, وطرق وأساليب, ومواد تعليمية ُتختار بعد تأمل جاد   في  مختلة, وُتستخدم 

                                           

 1
 تطرأبها العناصر المكونة لها، أو التغيرات التى  يقصد structural propertiesالبنائية لألشياء  الخصائص(  

 .تؤديهابها الوظيفة أو مجموعة الوظائف التى  يقصد  functional propertiesعليها. والخصائص الوظيفية 
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تعليم مجموعات معينة من  في  وُتتخذ بشأنها قرارات يسهم فيها ممثلون لمن هم خبرة 
 ".المتعلمين, يعرفون خصائصها الثقافية, والعقلية واالجتماعية والوجدانية

حدد عناصر المحتوى من قيم ومعارف  أنهأهم ما يمتاز به هذا التعريف للمنهج:  ومن
، كما أشار إلى أهداف المنهج ومشروعيته المحتوى،ومهارات وألوان تذوق، وأشار إلى أهمية صدق 

وجعل الموقف  ،"السلوك في  التفكير و يالقيام بأنماط معينة ف إلىمن يكتسبها  تدفعتعبيره " يف
تصميم المواقف التعليمية، وفضال  ي، وأكد على دور المعلم فمكونات المنهج منمكونا  يالتعليم

غير  أو,  مباشرةتعبيره " يف يأشار هذا التعريف إلى المنهج الصريح والمنهج الضمن فقدعن ذلك 
 يعهد"  لوجياو إيكأكد على دور المدرسة بوصفها نسقا ثقافيا " كما، "أو غير واعية واعيةمباشرة   

 المنهج . تنفيذإليه 

تحديد  في  هو أقرب تعريفات المنهج السابقة إلى اإلجرائية  التعريفاعتقادنا أن هذا  في  و
تحديد التعريف اإلجرائي  في  االستعانة ببعض تعبيرات هذا التعريف  ويمكنمفهوم المنهج، 

 كما نتصوره.  المنهجلمصطلح 

  للمنهج يجرائإلا التعريف
يمكن تعريف المنهج بصورة أكثر إجرائية فيما ؛ تعريفات المنهج  مناقشةتقدم من ضوء ما  يف
المنهج مجموعة مشروعة وصادقة من المعارف والمهارات والمعتقدات والقيم واالتجاهات وألوان ): ييل
تصاغ تحت تأثير عوامل معرفية واجتماعية وفلسفية  ضوء أهداف محددة يلتذوق, تختار فا

وسيكولوجية معينة, وُتنظم وفق معايير تحقق تكاملها وتتابعها واستمرارها بوصفها خبرات تعليمية 
من خالل مواقف تعليمية وأوجه نشاط متنوعة  -بدرجات مختلفة -مقصودة, يتفاعل معها المتعلمون

م أثرها   يبطرق وأساليب ومواد تعليمية متعددة معلمون متخصصون ينجحون فيخطِّط لها وينفذها ويقوِّ
, فتدفعهم إلى اتباع أنماط غير مباشرةذلك بمستويات مختلفة, فيكتسبها المتعلمون بطرق مباشرة أو 

  (.السلوك والتفكير  تعد ترجمة لما تحقق لديهم من أهداف يمعينة ف

 هذا التعريف للمنهج بأنه:  ويمتاز

 بمعنى آخر أسس بناء المنهج  أو بناء المنهج واشتقاق أهدافه يف المؤثرةلعوامل إلى ا أشار
 ذات الصلة بالمعرفة والمجتمع والمتعلم. 

 والمحتوى، والطرق والوسائل ، وأوجه النشاط والتقويم .  األهداف،: يعناصر المنهج وه حدد 
 هداف، واختيار عناصر صناعة األ في   ممثال التخطيط: الثالثةإلى عمليات المنهج  أشار

ينبغى أن يكون عليه  ما، وتصور  وتنظيمهاوقيم .....إلخ   ومهاراتالمحتوى من معارف 
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اإلشارة إلى  يف التقويم. ثم يالتعليم الموقفأشير إليه ضمن  فيما التنفيذ. ثم يالموقف التعليم
 لديها من أهداف.  تحققتقويم تعلم الطالب ومعرفة ما 

 المنهج .  تنفيذ يدور المعلم ف حدد 
 ذلك بمستويات مختلفة" يف وينجحونتعبيره " يالمنفذ ف والمنهجبين المنهج المخطط،  ميز، 

 معها المتعلمون بدرجات مختلفة".  ويتفاعلتعبيره " يف المحققوالمنهج 
 للمنهج وعالقته باألهداف الموضوعة.  يالنهائإلى الُمخَرج  أشار 

 مجردنحو ما تقدم، يتضح لنا أن المنهج ليس  على "المنهجفهمنا مصطلح "  ضوء يوف
وليس  معينة،خطة  مدونة فياألهداف المنشودة والمخرجات المحققة، وليس هو الصورة المثالية ال

مؤسسة  أي أو في المدرسة يشمل كل ما يتعلمه الفرد في الذيهو الخبرة التربوية بمفهومها الواسع 
المختلفة، والموقف  بعناصرهل من األهداف، والمحتوى اجتماعية أخرى، إنما هو نسيج متكام

 التقويم .  وأساليببعناصره وعملياته، وأوجه النشاط المختلفة،  يالتعليم

 بني مفهوم املنهج وبعض املفاهيم ذات الصلة:
مجال في تزيل اللبس بينه وبين بعض المفاهيم الشائعة  بصورةيتضح مفهوم المنهج  وحتى

 التمييز بين المنهج وهذه المفاهيم فيما يلي:  يمكنالمناهج وطرق التدريس؛ 

  جــالربنام
وقت سابق على عمليتي  في  المخطط العام الذي يوضع مصطلح البرنامج إلى  يشير 

اللغة اليونانية  في  . وهذا هو أصل الكلمة مرحلة  ما من مراحل التعليم في  التدريب والتعلم 
ويشمل البرنامج    Grapheinويكتب مقدما،  Proمقدما"  يكتب" ومعناها Pragramma ةالقديم

دارة المدرسة، وتنظيمات العاملين المدرسة منها مثال تحديد متطلبات القبول في مكونات عديدة ، وا 
ة المدرسة بالبيئة، ق، وتنظيم عالالمدرسيوالجدول  ومواعيدها،فيها، والمناهج، ونظم االمتحانات 

. وينشأ لعام  البرنامج( بالخاص  المنهج(عالقة ا هيالمنهج بالبرنامج  فعالقةونحو ذلك. ومن ثم 
نطاق المدرسة ويتصل بها، وبسبب التالزم بين  المصلحين بسبب أن كال منهما يقع في بينالخلط 
تنظيم   فيو اإلدارة،  فالمنهج وهو  الخاص( له متطلبات في المواقف المدرسية، والعام في الخاص

 ( 1111االمتحانات  أحمد المهدى :  فيالطالب و 
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  Instruction:  التعليم 
تفاعل المتعلمين مع الخبرات التعليمية المخططة , أو أنه تنفيذ  إلىمصطلح التعليم  يشير

أن يكون هناك  يمكن ال" المنهجفبدون " ؛متالزمان" التعليم"و"  المنهجومصطلحا " .خطة المنهج
 . والتعليم بهذا المعنى ال يتطلب مدرسًا. لهاخطة المنهج ال معنى  فإن" التعليمتعليم فعال، وبدون "

   Teaching:  التدريس

فيها شخص بين شخص آخر ومادة  يتوسط يالعملية الت إلى" التدريسمصطلح " يشير
 لتيسير التعلم. معرفيعلمية أو جانب 

 أن المنهج بمفهومه الحديث يعني:وبعد العرض السابق يمكن الخلوص إلى 

أ للمتعلم وتستهدف مساعدته على النمو الشامل المتكامل لكي يَّ هَ جماع الخبرات التي تُ 
 يكون أكثر قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين.

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

المنهج يوجد في خبرات التالميذ وال يوجد في الكتب وكراسات الدراسة أو الخطط واألغراض  -1
 الخاصة للمعلمين.

يشمل المنهج أكثر من المحتوى المطلوب تعلمه، فاختيار المحتوى الدقيق والمفيد مسئولية  -2
ن المنهج إال إذا كان جزءًا من خبرة كبرى تقع على عاتق الم درس، ولكن المحتوى ال يكوِّ

التلميذ. وكمية المحتوى التي تالئم منهج طفل أو تلميذ معين قد تختلف عن ذلك الذي يالئم 
منهج تلميذ آخر، والعالقات اإلنسانية في الفصل، وطريقة التدريس، وطرق التقويم 

 لمنهج الواجب تعلمه.المستخدمة، فهي جميعًا جزء رئيسي من ا

المنهج المدرسي هو مشروع للحياة القائمة على التوجيه بداًل من أن يكون واسعًا كالحياة  -3
 نفسها، فالمنهج المدرسي يمثل بيئة خاصة منظمة لغرض معين.

المنهج هو بيئة تعليمية متخصصة ومنظمة بطريقة متعمدة لتوجيه اهتمامات وقدرات األطفال  -4
فعالة في حياة المجموعة واألمة، وينصب على مساعدة األطفال إلثراء حياتهم  نحو مشاركة

 واإلسهام في تحسين مجتمعهم عن طريق اكتساب المعلومات المفيدة والمهارات واالتجاهات.
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والمشكلة التي ينصب عليها اهتمام المشتغل في مجال المنهج ليست مجرد تحديد الموضوعات  -5
 ين الفصل وزيادة المعرفة ولكنها مشكلة تحسين الفرد وحياة الجماعة.الواجب تعلمها أو تحس

من العرض السابق يمكن القول إن المنهج بمفهومه الواسع والذي تحدثت عنه كل التعاريف  -1
السابقة يؤكد النظرة المتكاملة لكل من الفرد والمجتمع معًا، فالتربية لم تعد قاصرة على اإلعداد 

ا هي الحياة بكامل أبعادها والماضي بخبراته والحاضر بمشكالته والمستقبل للحياة فقط، ولكنه
بتوقعاته. وهذا يتطلب أن تصبح المدرسة جزءًا ال يتجزأ 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.

وبهذا تصبح الحياة في المدرسة مواقف تعليمية تشمل التلميذ والمدرس والبيئة المحلية وثقافة 
المجتمع. وينتج المنهج من تفاعل هذه العوامل، بل إنه يعكس هذا التفاعل ويعبر عنه الرسم 

 التالي:
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 الفصل الثاني

 ى عليها املنهجَنْباألسس اليت ُي
 

 

 األساس الفلسفي : أواًل
  األساس االجتماعي : ثانيًا
 األساس الثقايف : ثالثًا
 األساس السيكولوجي : رابعًا
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 الفصل الثاني
 أسس بناء املنهج

إن المنهج المدرسي بناء هندسي له أسسه وأركانه التي ينطلق منها أو يضعها المخططون 
 المنهج.في حسبانهم عند عملية البناء أو التخطيط لذلك 

ومن هذه األسس األساُس الفلسفي، واألساس االجتماعي، واألساس السيكولوجي، واألساس 
 الثقافي. وسوف نوضح كاًل من هذه األسس تفصياًل على النحو التالي:

 أواًل: األساس الفلسفي
الفلسفية المتسقة  والتصوراتيتضمن مجموعة من األفكار  فلسفينسق  أي إنيرتكز 

وفيه ُيَتأمل الواقع  ، Ontology الوجود: مبحث هيثالثة مباحث رئيسية  فيوالمترابطة منطقيا 
تُبَحث طبيعة القيم  وفيه   Axiologyما يسمى بالحقيقة المطلقة. ومبحث القيم  وراءالكلي سعيا 

مطلقة ؟ وما إلى ذلك.  أمنسبية  هي هلالقيم ثابتة أو متغيرة ؟   هلويجيب عن أسئلة مثل 
؟  نعرفتحاول الفلسفة اإلجابة عن أسئلة مثل ماذا  وفيه   Epistomologyومبحث المعرفة 
 وكيف نعرف؟. 

، الفلسفيهذه المباحث الثالثة هو ما يسمى بالنتاج  في الفيلسوفتسفر عنه تأمالت  وما
الفلسفة بوصفها نتاجا فكريا فلسفيا ، والفلسفة بوصفها نشاطا نقديا  بينوهنا يجب أن نميز 

ممارسته على أي موضوع؛ أي بين النتاج الفلسفي والتفلسف. والتربية من  يمكنتوضيحيا 
مورس فيها التفلسف بوصفه نشاطا نقديا توضيحيا  التيطابعها  فيالصبغة الفلسفية  ذاتالمجاالت 

 ما يسمى بفلسفة التربية. فنتج عن ذلك  -وما يزال -

التربية ُتعد في  فيالفلسفة العامة، حيث إن المشكالت الرئيسية  علىفلسفة التربية  وتعتمد
 ُمثالفنحن ال نستطيع أن ننقد الُمثل والسياسات التربوية القائمة ، و نقترح  فلسفية؛أساسها مشكالت 

 يينبغ التيمشكالت فلسفية عامة مثل: طبيعة الحياة الجديدة  فيوسياسات جديدة دون أن ننظر 
المجتمع ألن التربية  وطبيعةأن تؤدى إليها التربية، وطبيعة اإلنسان ذاته لكونه موضوع التربية، 

 التيوطبيعة الوجود حيث إن المعرفة  ذاته،ووظيفتها من المجتمع  أهميتهاعملية اجتماعية تشتق 
الكشف عن عناصره. ومن ثم فإن فلسفة التربية  في وسيلتنا هيلوصول إليها نسعى إلى اكتشافها وا
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ذلك شأن الفلسفة العامة  فيميدان التربية، وشأنها  في الفلسفي الفكرالجهد المقصود لتطبيق  يتعن
 ( . 1177:  يعفيف يووصفية، وناقدة، وتحليلية  محمد الهاد ،تأمليةمن حيث كونها 

والخبرات التعليمية  المتعلمينناصره وعملياته هو مجال التفاعل بين ع بكل المدرسي والمنهج
هو وسيلة المدرسة إلى تربية طالبها.  باألحرى، أو يحدث التعليم لكيلطالبها  المدرسةتهيؤها  التي

بصفة خاصة بوصفه  التربويبصفة عامة، والتفلسف  التفلسفومن ثم فهو المرآة العاكسة آلثار 
نما يعني ذلك أن عملية بناء المنهج البد وأن  الفلسفيلنتاج الفكر الجانب التطبيقي  في التربية، وا 

 وتنفيذا، وتقويما.  تخطيطا،واضح المعالم يوجه كل عملية من عمليات المنهج   فكرىيحكمها نسق 

 ،الواضح على عمليات تخطيط المنهج تأثيره -على مر العصور - الفلسفيكان للفكر  وقد
بالفلسفات المختلفة،  المدرسيتأثر المنهج  مظاهريمكن توضيح أهم  يلييمه، وفيما وتقو  ،وتنفيذه
المجتمع  فيتحكم مسار الحياة  التيالفلسفة اإلسالمية  ضوء فيأن يكون عليه المنهج  يوما ينبغ
 . واإلسالمي العربي

  املدرسي( املثالية واملنهج 1)
إطار النسق  فيتحت لوائه عدة مواقف فلسفية تدور جميعها  المثالي الفلسفيالفكر  يضم

والمثالية الذاتية عند   ،"أفالطون" عندأن نميز منها: المثالية الموضوعية  يمكن المثالي الفلسفي
الجديدة عند  ،والمثالية" هيجلالمطلقة عند " والمثالية ،" كانت، والمثالية النقدية عند "  مثال" يباركل"
 ". شهبندتوكروت"

والمفاهيم، واألفكار  المعانيأنه وجود عقلي يتكون من  على الوجـــودالمثالية إلى  وتنظر
أنه ال يتكون من األشياء الُمحسَّة  أيذلك من الموجودات العقلية؛  وغيروالمبادئ والقيم، والمثل 

نما يتكون مما تحمله هذه األشياء من  واألنهاركاألشجار   معانوالجبال والطيور وأفراد اإلنسان، وا 
اإلنسان تمثل  وأفرادومما تتضمنه المواقف من قيم ومبادئ فاألشجار تمثل فكرة الشجرية،  ،ومفاهيم

واإلنسانية والحيوانية  فالشجريةفكرة اإلنسانية وحاالت الصدق الواقعية تتضمن قيمة الصدق، 
 يلطف  العقليمكونات هذا الوجود  وأمثالها  هذهدق والعدل والمساواة والرحمة واألمانة، والص
 ( 1113: بركات

فيها  تحل الذي أو نفسه، أما الجسم فهو الثوب عقلهالمثاليين روحه أو  عند اإلنسـان وجوهر   
عن التجربة، وسابق مستقل  وهوالمثاليين عموما هو جوهر الحقيقة،  عند العقـلالروح أو تسكنه. و

عقلية يستقل  عندهم المعرفـةالباطنة. و المنطقيةبال استثناء يرجع إلى القوانين  شيءعليها، وكل 
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المثاليين موضوعية وليست ذاتية أو  عند والقيمللمثال.  مطابقتهابها العقل، ومعيار صدقها 
موجودة وجودا مستقال  يفهأن مصدرها خارج عن اإلنسان،  أيوليست متغيرة  ثابتةشخصية، وهى 

 هو جوهر الفلسفة المثالية.  الذي العقليوهى جزء من الوجود  اإلنسان،عن 

المنهج  فيبصفة عامة وكان لذلك آثاره  المثاليينانعكس هذا التصور على التربية لدى  وقد 
 : يليذلك فيما  توضيحلدى المثاليين. ويمكن  المدرسي

. فأما  ( 1113بركات :  يفردية للتربية ، وأهداف اجتماعية  لطف أهداف أ( يتحدث المثاليون عن 
 والخيرفتسعى إلى االرتقاء بالمتعلم إلى عالم المثل بما فيه من قيم الحق  الفردية األهداف

المثل.  عالم فيال تتحقق من وجهة نظرهم إال  التيوالجمال، حيث تتحقق له الحياة السامية 
المعرفة بمختلف   عنك إلى إعطاء المتعلم فكرة عامة ونظرة كلية وتسعى األهداف الفردية كذل

 غذاء ذلك العقل.  هي، والمعرفة عقل عندهمفاإلنسان  مجاالتها،

تصور لنا النموذج  التيوالمثل  األفكاراألهداف االجتماعية، فإنها تعكس أهمية  وأما 
تحرص على  فهي، المادي على منواله عناصر الوجود ُنسجت الذي المثالي للعالم الحقيقي
 وستظل األزلهذه األفكار ونقلها من جيل إلى جيل ما دامت صالحة ألنها موجودة منذ  استمرار
األجيال  فيصالحة لتحقيق الحياة السامية في مجتمع اليوم كما حققتها  فهي، ومن ثم هيكما 

 السابقة. 

من  تتضمنه لما المدرسي المنهج توىفي محاالرتكاز محور تمثل  المختلطة ب( والمعرفة بألوانها 
مرتبة أدنى؛ إذ يتضمن  فيالمرتبة األولى وما عداها  فيالعقلية  الدراساتأفكار، فهم يجعلون 

ممثلة  اإلنسانيالفكر  خالصة( 1171كما يتصورونه   صالح عبد العزيز :  المنهجمحتوى 
واألخالق وغيرها.  واآلدابمجاالت العلوم والفنون  فيفيما خلَّفته األجيال السابقة من تراث 
الطبيعية لما تصطبغ به من  العلوم، وغيرها من والبيولوجيوالعلوم وتشمل الفلك، والرياضيات، 

الفلسفة والفن واألدب والعلوم  وتشملصبغة عقلية من شأنها تدريب العقل. واإلنسانيات 
، وتساعده على فهم الوجود باإلنسان تسموان االجتماعية والدين لما تتضمنه من أفكار ومع

 ، فضال عن تهذيب الروح . اإلنساني

نما يرجع ذلك إلى اعتقادهم بأن اإلنسان  بالتدريس ج( ولم ُيعن المثاليون  العناية الالزمة له، وا 
تؤهله لالقتراب  التيكل الصالحيات  ولديههو العقل، أو الروح   الذيبالجوهر  البدايةمزود منذ 

تؤهل اإلنسان لذلك،  التيإلى اختيار الجوانب المعرفية  بالتالين عالم المثل، ثم انصرافهم م
، يحتذيأن  يينبغ الذيالمثال  بوصفه المعلماألكبر كان منصبا على  المثاليينولكن اهتمام 
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وأن  للتلميذ،أن يكون تجسيدا للحقيقة  المثال( بالنسبة  يالمثاليين ينبغ ثم فإن المعلم لدى ومن
يحترمه التالميذ لذاته  ألنه المثال( وأن يكون  الذييكون فنيا ممتازًا، وأن يكون ذلك الشخص 

 لطفييدرسها"  التيالمادة  ويقدرمتمكنا من فن الحياة، وأن يسعى إلى جعل اإلنسان كامال، 
 ( 1113: بركات

كونه  في مثلتي -وفقا لوجهة النظر المثالية  -التدريس فيذلك أن دور المعلم  وخالصة 
وقادرا على  العلمية،قدوة ومثاال، وناقال للمعرفة، ومن ثم يجب أن يكون ملما بمادته 

فمرتبط أساسا  التلقيفأما  والتقليد، التلقي فيتوصيلها لتالميذه. أما دور التلميذ، فينحصر 
 . يحتذيبكون المعلم قدوة ومثاال  فمرتبطبوظيفة المعلم ناقل المعرفة. وأما التقليد، 

والمعرفة واالحتفاظ بها بوصفها قيمة  األفكار،الحكم على مدى اكتساب  ي د( وينحصر التقويم ف 
 المتعلمين .  إكسابهاذاتها تسعى التربية المثالية إلى  في

 واملنهـــــج املدرسي  املادية( 2)
 خارجيأن األشياء لها وجود  قدماؤهم فيرى" ؛ماديا مطلقا تفسيراً  الوجـــود (2 الماديون يفسر
وجودها بأية حال، ومن ثم فقد فسروا  يؤسسلها، وأن إدراكنا األشياء ال  إدراكنامستقل عن 

فقد حاولوا الربط بين األشياء وبين إدراكنا لها؛ فذهب  منهم،الموجودات كلها بالمادة. أما المحدثون 
أساس معرفتنا، وأن  هي الفعليةالمحسوسات، وأن التجربة  سوى ندركبعضهم إلى أننا ال 

سابق  روحيأن القول بوجود جوهر  أهماذلك إلى أدلة  يالمحسوس هو الحقيقة. ويستند الماديون ف
ال تكشف لنا إال عن المادة وظواهرها "  يالمشاَهدة الت والتجربة للعلممناَقَضة   فيهعلى الجسم  
  (1171 أبوريان : 

يرون أن المادة  الذينلية" دالج الماديةأوضح صوره لدى أصحاب " يف الماديالفكر  ويتجسد
ثابت  يءهو الدماغ، وأنه ال يوجد ش ماديإال نتاج لعضو  هووالعقل ما  الحقيقي،الوجود  هي

كل مكان   ي. وأن القديم يموت وينشأ الجديد دائما فالجدليللتطور  فريسةفالعالم كله بكافة عناصره 

                                           

  الطبيعة،اإلنسان إال أنه جزء من  ينطلقه على كل الفالسفة  الطبيعيين( الذين ال يرون ف عام: اسم الماديون (2 
العقلية والتحليلية، و التجريبيين( الذين يعتقدون اعتقادا مطلقا فى السلطة  المناهج العقليين( الذين يؤمنون بقيمة و

من كونهم أقل هذه  الرغمتمتاز بها العلوم الطبيعية و أصحاب الوضعية الجديدة( أيضا؛ فهم على  يالت العليا
 بذات معنى.   ليستمناقشة حول أمور نفسية  أي، فإنهم يرون أن المذاهب مادية
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الحركة الكونية هو  فييبقى وحده دائما خالدا  والذيدائمة وال مبادئ خالدة، هناك من حواجز  فليس
 .  (1112: سكيبوشن  تحوالتهاوقوانين  ، مادة هيالمادة من حيث 

يستطيع أن يختار  الالماديين ينبثق من المادة، ومن ثم فإن العقل البشرى  عند والعقـل
 يللعقل أو اإلرادة ف تأثيرية، فهم ينكرون أي بحرية ألن المادة ال تتصرف إال بصورة ميكانيك

بين  العالقة" يهكسلويصف " العكس،تسبب األفكار وليس  يالت هيالدماغ؛ فالتغيرات المادية 
ثانوية لعمل الجسم ال أكثر،  كنتيجةمتصل بآليات الجسم  الوعيأن  يبدوالعقل والجسد قائاًل  " 

عمل الجسم مثلما يالزم صفير البخار  يالزمقدرة على تعديل عمل الجسم، فهو  أيوأنه ليس له 
  (. 1111حركة القاطرة دونما تأثير على آليتها  أغروس، وستانسيو : 

شكل غرائز  تتخذجزء من الطبيعة، والقوى المادية فيه  الماديللتصور  وفقا واإلنسـان
مصدر جميع األعمال  هي واالنفعاالت، وهذه الغرائز علم النفس يوانفعاالت وفقا للنظرة المادية ف

ومفتاح سر النفس  .للمادة ثانويزمام األمر ألنه نتاج  يملك فال العقــليقوم بها اإلنسان. أما  يالت
غريزة تدفع اإلنسان وتطغى على ما عداها ، ويختلف علماء النفس  أقوىاكتشاف  يالبشرية يكمن ف
، "  هويزالموت مثل " منتلك الغريزة فمنهم من يزعم أنها الخوف  حول  بينهم الماديون( فيما 

 فرويدمن يرى أنها غريزة الجنس مثل "  ومنهم" مالتوسمن يزعم أنها غريزة الجوع مثل " ومنهم
 (. 1111" أغروس، وستانسيو: 

المصدر الوحيد للمعرفة، ومنهج  هي والحواسالماديين معرفة حسية،  عند المعـرفةو 
محكومة  فهيالماديين   عند واألخالق القيـم. وأما الطبيعيالعلم  يإنما يقوم ف الحقيقية المعرف

لقيام األخالق من وجهة  فييك وحدهبمعرفة اإلنسان المستقاة أساسا من الطبيعة، وهذا األساس 
 . من وجهة النظر المادية له معنىنظام لألخالق النظرية ال  وكل. "رسلنظر "

تأييد  أييقدم  ال" رسلالوحيد للمعرفة، فإنه وفق ما جاء به " المصدركان العلم هو  ولما
 عنده الدينعقيدة سخيفة وغير معقولة، و فهيخلود النفس، ومن ثم  يأو ف ،األلوهية يف لالعتقاد

العالم الحديث  فييقوم على الخوف، ومن ثم فهو شر، بل إنه عدو للطبيعة والذوق 
 .  (1112 بوشنسكى:

الوجود سواها،  يال يرون ف يبلغة المادة الت يءش وأي يء،الماديون كل ش يفسر وهكذا
 : يليفيما  المدرسيالضوء على أهم مالمح تأثير هذا الفكر على المنهج  إلقاءويمكن 
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خير  هيينمو نموا طبيعيا، فالطبيعة  كيإلى تهيئة المجال للمتعلم  المادي أ( تسعى أهداف المنهج 
 ،  استثمارالمدرسة بيئة طبيعية يتدرب المتعلم فيها على حقوقه وواجباته، فضال عن  لوَجع  مرب 

 فلكلبطريقته الخاصة   النموتمكنه من   التيجميع إمكانات المتعلم، وتهيئة الظروف الطبيعية 
ذا جهلنا ذلك وأردنا أن نشكله  فيإنسان طريقته الخاصة  مشترك  قالب فيالعمل واإلحساس، وا 
". أوشكنا أن نثَبِّط همته على الدوام، كجديه فاضال"  أوكأخيه "  عامالوأجبرناه على أن يكون "

ة البشر وفق نموذج مشترك، بل شيءمهمة التربية تن وليستألننا ال نستند إلى قوته الخاصة. 
تسمح به  ضوء ما فيتحقيق ذاته  بينه، وبين قدرته على يحولمهمتها الكشف في كل إنسان عما 

 ( . 1171إمكاناته  أوليفيه ربول : 

إعداد خبرة تعليمية  فيمجهود بشرى ُيبذل  بأيال يؤمن الماديون  بالمحتوى ب( وفيما يتصل 
على خبرة المتعلم نفسه؛ فالتربية عندهم ليست  ويركزونأضيق الحدود،  فيإال  للمتعلم  وتنظيمها

رون أننا ُنحمِّل الطفل ماال طاقة له به، ونبدأ بإتعاسه من وي .المثاليينإعدادا للحياة كما كانت عند 
 عبارة ويرددونالمستقبل مطلقا   فييصل إليها  الالتحقيق قد  بعيدةلمستقبل وسعادة   إعدادهأجل 

من أجل مستقبل غير  الُمحقَّقتربيتنا الحالية بحاضر الطفل  فينضحي  نحن: "الشهيرة" روسو"
 ( 1175العزيز: عبدمحقق "  صالح 

، فهم يولون الماديما ُيقدَّم للمتعلم للدراسة ضمن محتوى المنهج  أهمالطبيعية   والظواهر
حقيقة  الطبيعي العالم أنبالغة لمواد مثل العلوم، والرياضيات والجغرافيا الطبيعية؛ إذ يرون "  أهمية

يقود إلى إجابات دقيقة  فهوالوقت نفسه  فيوواقع ملموس ومحسوس يمكن دراسته والحكم عليه، و 
(. وتأتى الدراسات األدبية والفنية واللغوية 1177تُثار"  مجاور والديب :  التيمحددة لألسئلة 
قيست بقيمة العلوم  إذالضآلة قيمتها  نظراالعلوم الطبيعية   بعدالمرتبة الثانية  فيواالجتماعية 

 الطبيعية، لدى الماديين . 
المادية عملية توجيهية، فالطفل يتعلم من الطبيعة المادية بما فيها، أو  النظر ج( والتدريس من وجهة 

 صالح عبد العزيز:  يلي فيماله داخل المدرسة، ومن ثم يتحدد دور المعلم عندهم   ُهيأتكما 
1175 ) 

 ذلك المصدر  هيبل إن تجربة المتعلم  للمعرفة،يعد نفسه مصدرا  أال 
 طريقة من طرق  أيلمتعلم، وال يمنعه من استخدام عمل ا في يتدخليكون حريصا فال  أن

 التعلم . 
 شكل ، فهو شاهد محايد فقط.  بأيالمتعلم  فييؤثر  أال 
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 استهواءه أو اإليحاء إليه باألفكار أو المثل العليا أو نظريات  ويتجنبيالحظ نمو الطفل  أن
، حث متى يتعلمهااألخالقي فتلك أمور موكول إلى الطفل بحثها بنفسه وب والحكماألخالق 

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

 ( الربمجاتية واملنهج املدرسي3) 
القرن التاسع عشر  أواخر في" جيمس وليمعلى يد " المتحدة  الواليات فيالبرجماتية  ظهرت

العالم كله  فياشتهر  الذيديوى "  جونيد " علىالقرن العشرين، ثم اتخذت طابعا خاصا  لوأوائ
طابعها سمة الحياة األمريكية، وتمثل الروح األمريكية  فيالفلسفة  هذهبوصفه مفكرا تربويا. وتحمل 

 شلر"  فردناندهذه الفلسفة إلى انجلترا على يد " انتقلتأصدق تمثيل، وقد 
االستقرار والثبات،  وعدمفكرة التغير الدائم   على الوجــود تصورهم فيالبرجماتيون  ويعتمد
 فيميدان المادة وال  فيثبات أو سكون ال  يوجديتغير وال  شيءكل  أنديوى"  جونفكما يرى "

التفكير إال حين  فيال يبدأ  فاإلنسانأداة من أجل العمل؛  إالميدان العقل ، وأن الفكر نفسه ما هو 
ار ليس لها إال قيمة أدائية أو التغلب عليها، ومن ثم فإن األفك يجبيصطدم بصعوبات مادية 

وقيمة الفكرة تعتمد  .هي إال أداة معلقة على الخبرة النشطة، تنتجها وتستخدمها فماوسائلية فحسب؛ 
 ( . 1122كليا على مدى نجاحها "   بوشنسكي :  اعتمادا

كل ما يجلب المنفعة  فياالعتقاد  أي النفعيـة؛على مبدأ  تقوم  البرجماتيةذلك أن  وخالصة
 فيله  قيمةلم يثبت نفعه بالتجريب فال  وما  الماديةخاضع للتجربة  شيءلإلنسان، ومن ثم فكل 

 حياة اإلنسان . 
 الذييصنع ُمثله بنفسه ويبني الحقيقة لنفسه، ألنه هو  الذيهو  البرجماتيين عند اإلنســانو
 . حياته فيتنفعه  التيومن خالل التجريب والبحث تبرز المثل، والقيم، والحقائق  ويبحث،يجرب 
مواجهة الحياة، وتغيير الواقع  فييعتمد عليه اإلنسان  الذيهو  البرجماتيين عند العقــلو

 لديهم؛ذلك ذات أهمية خاصة  فييتبعها العقل  التيطريق تنقيته بالتجريب. والطريقة  عنالمألوف 
: الشعور بالمشكلة، وتحديد مواطن فيتتمثل  مسلسلةخطوات  فيو ر على نمط معين  تسي فهي

الممكنة، ثم وضع الفروض النظرية للحل، ثم اختبار هذه  الحلالصعوبة فيها، ثم البحث عن منابع 
بيئة قلقة  فييساعد على التكيف المعقول  الذيأداة إلى الحقيقة وهو  يرونه،كما  الفروض. والعقل،

 ( . 1115رة  حسين قورة: متغي



27 

 

عملية نفعية، وصدق الفكرة معناه التحقق من منفعتها عن طريق  البرجماتيين عند المعرفــةو
حالة تغير وتطور، وكل  في شيءأو مثل ثابتة فكل  ،متغيرة  فال توجد قيم عندهم القيــمو .التجربة

انعكس هذا الفكر البراجماتى  وقد ضوء معيار المنفعة. فيومثله بنفسه  وقيمهإنسان يبني عالمه 
 المالمح التالية:  فيعلى المنهج المدرس 

وضع أهداف ثابتة محددة للمنهج فعناية البراجماتيين بالمتعلم  بأهميةيؤمن البرجماتيون  ال (1 
 للتجريب،عندهم يخضع   شيء كلعنايتهم باألهداف ويرجع ذلك إلى أن "  منوالطريقة أكبر 

وأن المستقبل مغيب ال يمكن التكهن به، ومن ثم  ة،يالمستقبلالظروف  يفوالتحقق من المنفعة 
 - ة كنفعها لألجيال الحاضرةيفيها أنها تنفع األجيال المستقبل يفترضفإن التحكم بوضع أهداف 

 (  1115حسين قورة : ال دليل عليه   ءلشيوتقريرا  العبثُيعد ضربا من 

تغيير أهداف المنهج بصفة دائمة، وتضمينها  هذه ضرورة ةالبرجماتيوجهة النظر  وتقتضي
شانها شأن كل  - المنهجثم تصبح أهداف  ومن  ،التجربة نفعه تثبتكل ما ُيستجد مما 

 ىالبراجماتأهداف المنهج  تصاغحالة تغيير دائم. وقد  في -عناصر الوجود عند البرجماتيين
الدراسية بحيث تكون  اتالمشروعأحد  فيمرحلة ما، أو  فيصورة خطوات تحدد العمل  في

 يؤديه المتعلم .  الذيهناك موجهات للعمل 

بكل مجاالت المعرفة والعلوم الطبيعية واإلنسانيات، ولكن هذه  البرجماتىمحتوى المنهج  وُيعَنى (2 
نما تُ  فيغاية  ليستالمعرفة   البرجماتيون م بما يترتب عليها من منفعة للمتعلم. وُيعنىقدَّ ذاتها وا 
 العقليتشجع المتعلم على معرفة نتائج نشاطه  التيالنشاط والجوانب العملية  بأوجهكذلك 

وغيرها  ولغة،للمواد إلى علوم، ورياضيات،  التقليدي. وال يؤمن البرجماتيون بالتقسيم والتجريبي
 إنساني  تمثل جوانب نشاط  جميعاألنها  ؛ا بين مادة وأخرىا كبيرً إن البرجماتيين ال يرون فرقً  بل"
 فيتكون المعرفة وحدة نشاط  أنيجب  ال تنقسم، ومن ثمَّ  التيقصد به حل مشكالت البيئة يُ 

حيوية يسعى الطفل إلى حلها،  مشكالتالطبيعة، وأن تكون دراستها بحل  في هيالمتعلم كما 
 ( 1175وينظر إليها من وجهة نظر علمية  صالح عبد العزيز :

اتيين أنه يعتمد على التفاعل الحر بين المتعلم وبيئته التدريس عند البرجم خصائص ج( ومن أهم  
يجابية المعلم أال يسلب المتعلم فاعليته، وأال يجعل   علىأن  البرجماتيونالمتعلم، ويرى   وا 
ليصل  والبحثالتفكير  فيأن يشركه  يمقصورا على تقبل آرائه ومتابعة أفكاره بل ينبغ نشاطه

الطرق السليمة لحلها، ثم  تحديد فياكل الحياة، ويساعده إلى حقائق ، وأن يواجه التلميذ بمش
ال  الذيفإن المعلم القدير هو  وأخيرايتركه يتفاعل معها، ويتذوق حالوة الوصول إلى حلها، 
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المتعلم، وال يتخذ التلقين طريقة  نشاط فيتدريسه على الكتب وال يثق إال  فييعتمد 
 ( 1115:  قورةللتدريس حسين 

 واملنهج املدرسي الوجودية( 4)
 هيهو ما يفعله، وأفعاله  اإلنسان  أن" فييتمثل  أساسيمبدأ  منعامة   بصفةالوجودية  تنطلق

وجوده، واإلنسان يقاس بأفعاله، فوجود كل إنسان بحسب ما يفلعه. وذلك ضد مذهب  تحدد التي
عليه  وُيحَكمنها أفعاله، َمن  يفترضون ماهية سابقة على وجود اإلنسان تنشأ ع أي بالماهية؛القائلين 
 (1110:  بدوي.  عبد العزيز وفقا لها"

ما  هيأن ماهية الكائن  أيسابق على الماهية  الوجودأن  في الوجـــودنظرتهم إلى  وتتلخص 
موجود، فخاصية اإلنسان كما  كائن اإلنســانثم تتحدد ماهيته. و أواليوجد  فالكائنيحققه بالفعل، 

َيعني بذاته  الوجودأنه يتصل بحثه عن الوجود بوجوده هو ذاته، وأن فهم  في تقوم" هيدجريرى "
 (.  1112:بوشنسكىتحديدا لوجود اإلنسان   

أن  أي ؛كجارد" كيرحريته كما يرى " فييكمن وجوده  الذيهو الكائن الوحيد  واإلنسان 
هو  بل" ،"ياسبرزكما يرى " فحسبا وهو ليس حر   أساس الوجود بالنسبة لإلنسان. هيالحرية 

ن كان مصدر مسئوليته  ،مسئول أيضا أو كان من غير الممكن إزاحة النقاب عن أصل  مجهوال،وا 
أن  كما"  الموضوعال يندرج تحت نطاق " اإلنسانيالوجود  أنالمسئولية البشرية، وما ذلك إال 

 (. 1111م: زكريا إبراهيظواهر موضوعية   إلىإمكانات الذات البشرية ال يمكن أن تستحيل 
 باختفاء تختفيحقيقتان متعانقتان ال انفصام بينهما، والبد للواحدة منهما أن  والوجود العقـلو

النهاية إال إلى نزعة  فيبدون الوجود حقيقة فارغة ال تُفضي  والعقل ،"ياسبرزاألخرى كما يرى "
بث غير معقول. ، أو مجرد سعي عاوالوجود بدون العقل مجرد دافع أهوج أعمى .خاويةعقلية 

 (. 1111 زكريا إبراهيم: 
عقل الفرد وشعوره نتيجة لخبراته وما يفعله،  فيالوجوديين ذاتية إنسانية، تنشأ  عند المعرفــةو

عن  ومسئوليتهال ينشغلون كثيرا بطبيعة هذه المعرفة قدر انشغالهم بالتأكيد على دور الفرد  وهم
مصدرها ألنها تحاصر الذاتية  كانأيا  المطلقة الخلقية والقيممعرفته. ويرفض الوجوديون المعايير 

ارها أو رفضها. وأسمى القيم ياخت يحرا ف الفرداألخالقية التلقائية، ومع وجود هذه المعايير يظل 
انعكس هذا الفكر على  وقد(. 1111:يقا سهام العر  اإلرادي الذاتياالختيار  هيبالنسبة لإلنسان 

 المالمح اآلتية:  يف المدرسيالمنهج 
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: العراقيوالتربية الوجودية بصفة عامة إلى تحقيق األهداف التالية  سهام  الوجودي المنهج  أ( يسعى 
1111 .) 

 مكاناته.  معرفةقدرة الفرد على  تنمية  نفسه، وقواه، وا 
 وتعريفه على ذاته.  عزلته،اإلنسان من  تحرير 
 تحول بينه، وبين رؤية موقفه والتعرف على إمكاناته.  يالت المغالطاتعقل اإلنسان من  تحرير 
 ما ألنفسهم.  يءش لتحقيقالمساعدة لألفراد  تقديم 
 الذاتية، ومراعاة حريات اآلخرين .  حريتهالفرد على تحقيق  مساعدة 
 العالم الحاضر .  في المتفردةذات المتعلم بوصفها الذات  في الوجودي الوعي إيقاظ 

المنهج على أنها مصادر المعرفة  محتوىن إلى المواد الدراسية المقدمة ضمن  ب( وينظر الوجوديو 
 الذيذاتية المتعلم. والمتعلم من وجهة نظرهم هو  لتحقيقبالنسبة للمتعلم، وأنها ليست إال أدوات 

عندما يجعلها تتحد مع وجوده ويفسرها وفقا الختياراته. وتشغل  الدراسيةُيعطي المعنى للمادة 
المنهج الوجودي؛ إذا يرون أن دراسة األدب وسيلة ممتازة  فيحيزا رئيسيا  اإلنسانياتو اآلداب 
يجاد المعنى  لتصوير ُيعد  والتاريخعالم يبدو معاديا لإلنسان.  في الشخصيالظروف اإلنسانية، وا 

وكيف واجهوا  مشكالتهم، الماضي فيواجه بها البشر  التيامتحان الوسائل  فيأداة قوية 
 ( 1111العرقي :  سهامالمتتابعة لإلنسان.   الهتماماتا

 الذي الجماعيطرق التدريس ويرفضون التدريس  فيضرورة التنوع واالختالف  الوجوديون ج( ويرى 
 يتؤد أال يجبيختارها المعلم  التياآلخرين. ويرون أن طرق التدريس  فيإلى ذوبان الذات  يؤدى

خر، وأن تكون هذه العالقة واضحة حتى بين المعلم والمتعلم. واآل الفردإلى إغفال العالقة بين 
 اللعبأن التعلم من خالل اللعب ذو قيمة تربوية كبيرة؛ إذ يعتقدون أن وظيفة  الوجوديونويرى 

فهم  واألخالق؛. وللوجوديين وجهة نظرهم الخاصة في تدريس الدين الشخصيتندرج تحت التحرر 
بمنح الطالب  ويطالبون ،ا الدراسة المقارنة لألديانوخصوصً  يفضلون تدريس الديانات العالمية

أو قيود، فهم يرون أن المتعلم  التزاماتجو من الحرية دون  فيتنمو اتجاهاتهم الدينية  كيالفرصة 
مجال الدراسات الجمالية  فييصل بها إلى معتقداته  التي هانفسيصل إلى معتقداته الدينية بالطريقة 

 (. Knelier: 1958  والقيمية

تاريخ الفكر  فيظهرت  التيبالفلسفات المختلفة  المدرسيتأثر المنهج  مدىنالحظ  وهكذا
مر العصور، ونالحظ كذلك أن هذه الفلسفات جميعها متصارعة؛ فمن اإليمان  على اإلنساني
، البرجماتيتينلدى  عمليلدى المثاليين إلى اإليمان المطلق بكل ما هو نفعي  بالعقالنيةالمطلق 



30 

 

وتتحدد له وفق  المدرسي المنهجإلى تقديس الذات اإلنسانية لدى الوجوديين، وبين هذا وذاك يتلون 
 كل فلسفة مالمح . 

ذا المنشأ والجذور  ها غريبةَ التناقض واالصطراع بين هذه الفلسفات كونُ  هذاأضيف إلى  وا 
فهذه  ؛، وعدم االنخداع ببريقهابنبذهاكمان  فإن العقل والمنطق يح ؛ومعتقداتنا وثقافتناعن مجتمعنا 
 طاقاته. و تمخض عنه عقل بشري له حدوده،  ابشري  ا ها فكرً ال تعدو كونَ  وعلتاألفكار مهما 

يحكم ممارساتنا على  الذي والفكري العقائديهو اإلطار  اإلسالميفضال عن أن الدين  هذا 
نقص يضطرنا إلى تعويضه من نتائج فيه من  وليساختالف أنواعها، ويوجه مسار حياتنا، 

جهد بشرى ما دامت نتائجه ال  أيمن اإلفادة من  يمنعوليس فيه كذلك ما  التأمالت الفلسفية، 
، وتعاليم، أما أن ندع هذا الدين جانبا، من أسس ومبادئ القويمتتعارض مع ما جاء به هذا الدين 

 يعة إيماننا به.فهذا ما ال يستقيم وطب ؛ذاك أوونلهث وراء هذا الفكر 

 الذيالشامل  واإلطار لحنيف هو األساس المتينالمطلق بأن هذا الدين ا اإليمانمن  وانطالقا
 -يليفيما  -نحاول  ؛ غيره ما ليس فيه في، أو ظنا أن ا، أو استثقاالً أال يجاوزه العقل تهاونً  يينبغ

أن يكون عليه  يتحدد اإلطار العام للفلسفة اإلسالمية، وما ينبغ التي الرئيسيةتحديد المالمح 
 ضوئها.  في المدرسي المنهج

 ( الفلسفة اإلسالمية واملنهج 5)
الفلسفات السابقة من فكرة فلسفية تقوم عليها فالماهية تسبق الوجود  منكل فلسفة  تنطلق

تنطلق  والوجودية، البرجماتيتينوالنفعية ُمنطَلق  ،وال وجود إال للمادة لدى الماديين المثاليين،لدى 
 من أن الوجود يسبق الماهية. 

 التوحيد. وأساس التوحيــدتنطلق منه الفلسفة اإلسالمية هو  الذي العقائدي الفلسفي والمنطلق
، وقبول إرادته، عنه نهىلما أمر اهلل به، والخضوع لما  واالنقياداإلقرار هلل تعالى بالوحدانية، 

.  طه  (41)ِلِذْكِريِإلَّا َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقْم الصََّلاَة    ِإَلَهَأَنا اللَُّه َلا  ِإنَِّنيفهو القائل:  وقدره التسليم بقضائهو 

ُهَو اللَُّه الَِّذي َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو (22)الرَِّحيُمِإَلَه ِإلَّا ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَماُن  َلااللَُّه الَِّذي  ُهَو  القائل وهو

(ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق 22)اللَِّه َعمَّا ُيْشِرُكوَن ُسْبَحاَناْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر  السََّلاُماْلَمِلُك اْلُقدُّوُس 

  الحشر  (21ْ ) َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم َواْلَأْرِضاُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السََّماَواِت َلُه اْلَأْسَم اْلُمَصوُِّراْلَباِرُئ 
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الخلق، والمعاد، والمبدأ والمصير، مصداقا لقوله  فياألمر كله هلل،  إرجاعالتوحيد  وجوهر
َلا َيْعَلُمَها ِإلَّا ُهَو َوَيْعَلُم  اْلَغْيِبَمَفاِتُح  َوِعْنَدُه القائل:  وهو 154عمران: آل  ِللَِّه ُكلَُّهِإنَّ اْلَأْمَر  ُقْل : تعالى

َوَلا َرْطٍب َوَلا َياِبٍس ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب  اْلَأْرِضَتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإلَّا َيْعَلُمَها َوَلا َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت  َوَماَما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر 

 في. و التكوير  (25)َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنَي َأْنَتَشاُءوَن ِإلَّا  َوَما : القائل. وهو  األنعام  (95)ُمِبنٍي
فيه  بمافالكون كله  ،الوجــود في شيءلكل  اإلسالميالتصور  يأتي العقائديالمنطلق  هذاإطار 

، فالشمس، والقمر، واألرض، شيءأوجد كل  الذيومن فيه من خلق اهلل تعالى، فهو الخالق  
 كل  نفسهوالمطر، والنبات، والحيوان، والجماد، واإلنسان   والماء،والسماء، والبحار والسحاب، 

َجِميًعا ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء  َما ِفي اْلَأْرِض َلُكْمالَِّذي َخَلَق  ُهَوتعالى. قال تعالى:  اهللأولئك مما خلق 

 اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو ُقْل: القائلوهو  ،  البقرة   (25)َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم َسْبَعَفَسوَّاُهنَّ 

  الرعد  (41)اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر

 َوِمْنُه َشَراٌب ِمْنُه َلُكْم َماًء السََّماِء ِمْن َأنَزَل الَِّذي ُهَو، قال تعالى: اإلنســان لخدمةمسخر  شيء وكل

 ِلَقْوٍم َلآَيًة َذِلَك ِفي ِإنَّ الثََّمَراِت ُكلِّ َوِمْن َواْلَأْعَناَب َوالنَِّخيَل َوالزَّْيُتوَن الزَّْرَع ِبِه َلُكْم ُيْنِبُت(01)ُتِسيُموَن ِفيِه َشَجٌر

 ِلَقْوٍم َلآَياٍت َذِلَك ِفي ِإنَّ ِبَأْمِرِه ُمَسخََّراٌت َوالنُُّجوُم َواْلَقَمَر َوالشَّْمَس َوالنََّهاَر اللَّْيَل َلُكْم َوَسخََّر(00)َيَتَفكَُّروَن

 ِمْنُه ِلَتْأُكُلوا اْلَبْحَر َسخََّر الَِّذي َوُهَو( 01)َيذَّكَُّروَن ِلَقْوٍم َلآَيًة َذِلَك ِفي ِإنَّ َأْلَواُنُه ُمْخَتِلًفا اْلَأْرِض ِفي َلُكْم َذَرَأ َوَما(01)َيْعِقُلوَن

 َوَأْلَقى(01)َتْشُكُروَن َوَلَعلَُّكْم َفْضِلِه ِمْن َوِلَتْبَتُغوا ِفيِه َمَواِخَر اْلُفْلَك َوَتَرى َتْلَبُسوَنَها ِحْلَيًة ِمْنُه َوَتْسَتْخِرُجوا َطِريًّا َلْحًما

   (41)َيْهَتُدوَن ُهْم َوِبالنَّْجِم َوَعَلاَماٍت(01)َتْهَتُدوَن لََّعلَُّكْم َوُسُبًلا َوَأْنَهاًرا ِبُكْم َتِميَد َأْن َرَواِسَي ْرِضاْلَأ ِفي
    النحل

 (22)َتنَتِشُروَنآَياِتِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِإَذا َأْنُتْم َبَشٌر  َوِمْنمما خلق اهلل  خلق اإلنسـانو
الروم   .اختبار تختبر فيها إرادة اإلنسان،  فترةالحياة الدنيا ما هو إال  فياإلنسان  ووجود

إلى هذه  يأتيعالم الذر قبل أن  فيعلى نفسه به وهو  شهدوأمانته، ووفاؤه بما عاهد اهلل عليه، وما 
َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى  َوَأْشَهَدُهْمَأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم  َوِإْذالحياة الدنيا  
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اُؤَنا ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن َبْعِدِهْم آَب َأْشَرَكَأْو َتُقوُلوا ِإنََّما (472)  َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي َأْنَشِهْدَنا 

  األعراف  (472)ِبَما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن َأَفُتْهِلُكَنا

له حياة طيبة، ويقيه الشقاء فيها  يهيئ بماهذه الدنيا   فيمنهج الحياة  إلنسانلوضع اهلل  وقد
إن التزم -يعينه  بما كتاب اهلل وسنة رسوله  في  وردمما  والنواهيمن خالل جملة من األوامر 

أعدها اهلل لإلنسان  التي الخلودحياة  هيالحياة. والحياة الحقيقة  فيعلى اجتياز فترة االختبار  -بها
اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا  ِهَيَلاْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر اْلآِخَرَة  َهِذِه َوَما وهى اآلخرة ، يقول تعالى : 

  العنكبوت  (11)      َيْعَلُموَن

مجتمع محكوم  فيوجوده فهو عضو  في اإلنسانالرغم من هذا التفرد، واستقاللية  وعلى    
اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  ِإنََّمايعيش فيه يقول تعالى:  الذي المجتمعبقوانين سماوية تحدد عالقاته بسائر أفراد 

 ترى  اهللويقول رسول  ، الحجرات (42)اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن َواتَُّقواَفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم 

له سائر جسده  تداعىترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضوا   يفاملؤمنني 

 .  البخاري  بالسهر واحلمى

 فيكيان اإلنسان وهو مناط التكليف  فيسر أودعه اهلل  وهو بالعقــل اإلنسانميز اهلل  وقد
الكريم  القرآنومبعث األفكار، ومناط التمييز بين الخير والشر، والهدى والضالل. وفي  العبادات،

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

سبيل المسلم لفهم أمور دينه ودنياه، وليس هناك ما يمنع من  هياإلسالم  في رفـةالمعو
دنياه  فييمكن أن يصل اإلنسان من خاللها إلى معرفة تفيده  التيالمناهج العلمية  كلاستخدام 
المثال  سبيلعلى  -ذلك بين منهج للمعرفة وآخر، وقد استخدم القرآن الكريم  فيوال فرق  وآخرته،

على  اعتمادا المنطقييتوصل إلى إدراك الحقيقة عن طريق االستنتاج  الذي االستنباطينهج الم -
عالم الغيب  فيسواء أكانت  ،وال نشاهدها بهانؤمن  التيوآثار تثبت كثيرا من الحقائق  ،دالةقرائن  

معرض الحديث عن قصص األنبياء  فيكذلك  التاريخيعالم الشهادة . واستخدم المنهج  فيأم 
لفهم أمور دينهم  منهجأو  طريقة  أيالمسلمين عن اتباع  اإلسالموتاريخ األمم السابقة. ولم ينه 

 ودنياهم ما داموا لم يأتوا كاهنا أو عرافا أو ساحرا. 
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 والتجريبي، والتاريخي الوصفيدة لتحصيل المعرفة: مَ العلمية المعتَ  المناهجثم فإن كل  ومن
ويعينه على فهم أمور دنياه  ،اكتشاف ما ييسر لإلنسان سبل حياته فيخالف حولها  المناهج  هي

 وهو ،. كل أولئك فضال عن مصدر رابع للمعرفة تمتاز به الفلسفة اإلسالمية دون غيرهاوآخرته
معرفة تتمتع  فهي؛ فيما أورده القرآن الكريم، وما ثبت صحته من أحاديث رسول اهلل  الوحي

 أكبر قدر من اليقينية والصدق والموضوعية . ب

ظروف، وهو القرآن الكريم  أليأصل ثابت ونبع ال يتغير تبعًا  فلها اإلسالمية، القيــم أما
حقيقة القيم اإلسالمية. أما سلوك الناس وممارساتهم فإما أن تتفق  هيوتلك  الشريفة،والسنة النبوية 

ما أن تخالفه وهنا تصبح  األخالقيوهنا يتحقق النموذج  ،األصل الثابت وهذا  هذهالمنشود، وا 
ن خضعت لها األغلبية من الناس، وال تبرير لها  وجهة  منالممارسات مظاهر َمَرضية شاذة وا 
ستار  تحتالنظر اإلسالمية ما دامت تتعارض مع ذلك األصل الثابت، بل وال يمكن إقرارها 

الحكم  تقتضيال  المناسبةشهد الشرع برده فال سبيل إلى قبوله؛ إذ  امالمنفعة أو المصلحة ألن "
نما لنفسها  في، بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره العقليمذهب أهل التحسين  ذلك وا 
حق الخلق من جلب  فيعندنا ما فهم رعايته  بالمصلحةفحينئذ نقبله فإن المراد  األحكام،  اقتضاء

العقل بدركه على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار  يستقلفاسد على وجه ال المصالح ودرء الم
 (. 1111:الشاطبمردودا باتفاق المسلمين"  أبو اسحق  كانذلك المعنى بل يردُّه؛ 

يراعى األمور  نأ المدرسيالعام للفلسفة اإلسالمية، يمكن للمنهج  التصورضوء هذا  فيو 
 التالية: 

ة على اختالف أعمارهم، واالرتقاء ئشالتوحيد لدى النا عقيدةلى ترسيخ  أ( أن تسعى األهداف إ
طالق  اإلنسانيبالعقل  شخصية  في التفكر والتدبر، وتحقيق التوازن فيلطاقاته  العنانوا 

الحياة الدنيا. ومساعدة  وهىالمتعلم بين غاية مطلوبة وهى الحياة اآلخرة ووسيلة مرغوبة 
 حدده قوله تعالى:  والذي الدنيا،الحياة  فيسمى من وجودهم على تحقيق الهدف األ الناشئة

اإلسالمي القوى  المجتمع. وبناء الذاريات  (51 اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِني َخَلْقُت َوَما
، وتحفيزهم الناشئة في اإلسالميةالمتحضر القائم على الحق والعدل والمساواة. وغرس القيم 

 سلوكهم .  فيعلى تمثلها 

المستقاة من العلوم الطبيعية واإلنسانية بمختلف  المعرفة ب( أن يتضمن محتوى المنهج كل ألوان 
على أنها غاية، بل تُقدم على أنها وسائل لغاية أسمى هي  تقدمأال  يمجاالتها، ولكن ينبغ
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ت محتويات إذا اختير  ذلك. ويمكن  الناشئةعقيدة التوحيد في  وغرسترسيخ اإليمان باهلل 
؛ بالقرآن الكريم والسنة النبوية استرشاداضوء األصل الثابت للعقيدة اإلسالمية  فيالمناهج 

العام ما يمكن أن يستفاد منه من مجاالت هذه  التعليممراحل  فيبمعنى أن يقدم للمتعلمين 
لسنة، أو معنى التوحيد، أو إيضاح بعض معاني القرآن وا وتأكيدفهم حقيقة الوجود،  فيالعلوم 

ته على اإلبداع والتجديد، ، أو تأكيد حرية اإلنسان وقدراإسالميسلوك  أوتأكيد قيمة إسالمية، 
 الدنيا.  الحياةبما ينفع الناس، أو توضيح الهدف من هذه  الكون وعمارة

قة، وتأكيدها، وتأكيد حرية اإلنسان، واحترام بالسا الجوانب ج( أن يركز التدريس على تنمية 
تاحة الفرص  وقدراته لالنطالق واإلبداع، وتدعيم إيمانه باهلل وباليوم اآلخر.  لطاقاتهآدميته، وا 

من  التيطرق التدريس وأساليبه، وربط المتعلم دائما بالغاية  فيخالل التنوع  منويمكن ذلك 
 الذاريات  (91)    َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن اَوَمهذه الحياة الدنيا  فييعمل  أجلها
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 للمنهج االجتماعية األسسثانًيا: 

المجتمع وُمثله وعاداته  لقيم انعكاس   ناحية   من فهيمضمونها؛  يعملية اجتماعية ف التربية
وسيلة المجتمع إلعداد أبنائه إعدادا شامال  فهيأخرى  ناحيةوتقاليده وأنماط سلوك أفراده، ومن 

المجتمع،  يالتكيف والتفاعل مع أساليب الحياة وطرق العيش ف علىمتكامال يضمن لهم القدرة 
أن  يلتحقيق حاضر طيب، ومستقبل أفضل ألفراده. وليس من شك ف المجتمعوهى كذلك وسيلة 

 طابعها.  يرسة بوصفها مؤسسة اجتماعية فالتربية لتحقيق أهدافها من خالل المد وسيلةالمنهج هو 

هو السبيل إلى  -تحقيق أهدافهما فيفضال عن كونه وسيلة المجتمع والتربية  - والمنهج 
المستقبل بكل آماله وتطلعاته، وهو البيئة  ومجتمعإعداد األفراد للمجتمع المعاصر بكل مقوماته 

 فيسوية بحيث تتكامل شخصايتهم ويتحقق لهم النمو السليم  بصورةإطارها  يُيصنع األفراد ف يالت
عن ذلك يمثل اتجاهات المجتمع وهيئاته الصناعية والتجارية  فضال؛ والمنهج يكل النواح

والفكرية، ويعبر عن اتجاهات المجتمع وميوله وآماله وأحالمه وقيمه  والثقافيةوالزراعية والعلمية 
 (. 1177 مجاور، والديب:  وتراثهومثله 

 يالمثل والمعارف والقيم والمهارات الت يعكس؛ إذ يالمنهج أحد إفرازات التراث الثقاف وُيعد  
األفراد عليها. وبعبارة أخرى؛ فالمنهج يحافظ على  ينشأقيمتها، وضرورة أن  ييعتقد المجتمع ف

هذا التراث حتى  لتغيير يأساس، ثم هو بعُد عامل  يبالماض الحاضرالتراث عمال على التقاء 
 (. 1115طعيمة:  رشدييساير المتطلبات المتجددة، والطموحات الالنهائية.  

وتثقيفهم؛ لينمو لديهم ما يقدره  وتدريبهم،ذلك توجيه المتعلمين وتعليمهم  إلى المنهج ووسيلة
هارات وُمُثل عليا مرغوب فيها، وتلك القدرات والم وتقاليدالمجتمع من قدرات ومهارات واتجاهات 

ما ُيعبَّر به عن ثقافة المجتمع. وتعد ثقافة المجتمع  هيالعليا المرغوبة  والمثلواالتجاهات والتقاليد 
 التربية فيه .  وأهدافأهم العوامل المحددة لفلسفة المجتمع  -المختلفة  بأبعادها -

آن  يزها فأصولها وتطورها، واإلنسان هو صانع الثقافة وخالصة إفرا يف اجتماعية والثقافة
 وتقاليدهمتشكيل جماعاته، وتكوين عادات أبنائه  يموروث يتحكم ف ثقافيمجتمع تراث  فلكلمعا، 

بتلك األفكار  مزودالوقت نفسه فإن الوليد البشرى يولد غير  يوأخالقهم وآمالهم ومخاوفهم، وف
طه الكبار يفيح والتقاليد واألخالق واآلمال المخاوف وغيرها؛ والعاداتوالمعلومات والمهارات 

لينمو من  ؛إطار تلك الثقافة فيمن شأنها إعداد هذا الوليد  يالت المساعيويسعون كل  برعايتهم،
 خاللها وينتفع بها. 
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  والثقافة اجملتمع
عرَّف الثقافة تحدد فلسفته وأهداف التربية فيه. وتُ  يالت هي - كما أسلفنا – المجتمعإن ثقافة 

 وأساليبن األفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد واالتجاهات والقيم، م يالنسيج الكل ذلكبأنها "
حياة الناس  يف ووسائلالتفكير والعمل، وأنماط السلوك وكل ما ُيبنى عليها من تجديدات وابتكارات 

من الجماعة، ومما ينحدر إلينا من الماضي فنأخذ به كما هو أو  عضوظله كل  يف ينشأمما 
بإيجاز ذلك الجزء من البيئة الذي صنعه اإلنسان  فهيوخبراتنا،  حياتناضوء ظروف  ينطوره ف

 يوتجاربه. والثقافة بهذا المعنى تشمل جميع ما ورثناه من خبرة أسالفنا بما ف بخبرتهبنفسه وهذَّبه 
ام والنظ وآدابهميمارسها الناس وعلومهم وفنونهم  يأساليب العمل لكسب العيش، واأللعاب الت ذلك

 فوزي"   وغير ذلك وسائلحياتهم من  ييسيرون عليه، وجميع ما يستخدمونه ف الذي االجتماعي
 ( . 1113: طه، ورجب الكلزة

تطورت تحت ضغط الضرورة االجتماعية لتواكب الحاجة  يالثقافية الت العواملأهم  واللغة
 فاللغةمن مراحل حياته؛ "مرحلة  ييوجه حياة المجتمع ف ثقافيكل نمط  يوالتفاعل ف التواصلإلى 

الخبرات اإلنسانية وسر هذه الثروة الهائلة من المعرفة فيفيد بها غيره،  مناإلفادة  من تمكن اإلنسان
تمثل أداة نقل  يلإلنسان مجموعة من الرموز  الكلمات والجمل والعبارات( الت تقدم يوهي الت
 التوجيهأداة  هيل مع غيره، واللغة ، وتساعد اإلنسان على التواصل والتفاعوالمعاني األفكار

قوة اإلرادة اإلنسانية  تكمنوناقلته إلى الحاضر والمستقبل، وفيها  الماضي، وهي ُمخلِّدة االجتماعي
 ( 1177: والديب ، مجاوروانفعاالتها" 

؛ االجتماعيللمجتمع من جيل إلى جيل من خالل التطور  الثقافيةالخصائص  وتنتقل
االعتماد بتعقد الحياة ومظاهرها  هذا ويزداد ستمرارهمن أجل حياته وا الثقافةيعتمد على  فاإلنسان

تحدثنا عنه فيما تقدم تشير  الذي. والثقافة بالمعنى مصادرهاوازدياد الروافد الثقافية وتنوعها وتشعب 
تربط بين أفراد المجتمع، وتحقق التجانس ينهم  يالت فهيثقافة،  بدونإلى أنه ال يوجد مجتمع 

 . غيرهمتميزهم عن و 

 )أ( عناصر الثقافة وخصائصها 

إلى ثالثة  تقسيمهاعناصر الثقافة يمكن  نإ" Ralph linton  “لينتون رالف” يقرر     
إلى اللب   ناصرعال. وثمة تقسيم آخر لهذه العموميات، والخصوصيات، والبدائل هيأقسام 
 . (   Smith : 1967للثقافة.   الخارجي، والغالف يالثقاف
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تأخذ صفة العمومية بين  يالثقافية الت العناصر العمومياتتمثل  للثقافة األول التقسيم يوف
 تحكم التفاعل والتواصل بينهم .  يوأنماط السلوك الت والملبس، ي  والزِّ مثل: اللغة،  ؛أفراد المجتمع

توجه سلوك فئة معينة من فئات المجتمع؛  يالعناصر الثقافية الت فتمثلها الخصوصيات أما
تفاصيلها ويمارسونها دون غيرهم من فئات المجتمع، ومنها  الخصوصيات  يعرفونفهم الذين 
ا أبناء المهنة الواحدة، ومن الممكن مهارات فنية ومعرفة اصطالحية يعرفها جيدً  وتتطلبالمهنية( 

المهنة.  والخصوصيات الطبقية( وتمثلها  آخرون ممن يدخلون إلى مجال هذه يكتسبها أفراد   أن
. وعلى السلوكأساليب التفكير وأنماط  يتميز بعض الطبقات االجتماعية ف يالثقافية الت العناصر

ا من الثقافة بين جميع قدرا مشتركً  دُّ عَ أكانت مهنية أم طبقية ال تُ  سواء الخصوصيات، الرغم من أن
عن كل فرد من أفراد المجتمع؛ فكل فرد من  العامب مفهومه كثيرا منها ال يغي فإن  المجتمع،أفراد 

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

على المجتمع أم ناشئة من  العناصر الثقافية الجديدة سواء أكانت وافدةً  فتمثلها البدائـل أما
 تطوره،إحدى مراحل  ييتجه إليها مجتمع ما ف يتفاعالت أفراده، مثل بعض القيم الت وتطورتطوره 

تنتمي إلى العموميات  ال -بدايتها يف -أو أنواع األطعمة المبتكرة أو أنماط األزياء، وهذه العناصر 
، فإن تقرر قبولها المجتمعأو الخصوصيات؛ ألنها لما تزل مناط اختبار وتجريب من أفراد 

 أو الخصوصيات .  العمومياتالثقافة:  عنصريأحد  يحت مستساغة لدى الناس دخلت فوأصب
 كلكل من العموميات والخصوصيات وما يتضمنه  فيه يالثقاف ب  الل   فيمثل الثاني التقسيم أما

بها الناس وتتحدد أنماط سلوكهم  يعيش وتقاليد وعادات ومعارف ومهارات وقيمنهما من أسس م
طور االختبار  يا تزل فلمَّ  يفيمثله البديالت الثقافية الت للثقافة الخارجي الغالف أما .ضوئها يف

 المجتمع .  أفرادوالتجريب من قبل 

يتضمنه من عموميات وخصوصيات،  وما ياللب الثقاف ي بكل عناصرها ممثلة ف والثقافة   
 إنسانية الثقافة: أن يل فتتمث ،خصــائصوما يتضمنه من بدائل( تمتاز بعدة  الخارجيوالغالف 

تتضمن  إذ  اإلنسان لحاجات مشبعة والثقافة. مكتسبة والثقافة. نتاجهامن صنع اإلنسان وهو  فهي
العمل وأنماط السلوك ما يشبع حاجات الفرد ويمده بأساليب  وأساليبمن األفكار والعادات والتقاليد 

 جيلتنتقل من جيل إلى  إذ ؛والنقل لالنتشار قابلة والثقافةوالمشكالت.  المواقفجاهزة لمواجهة 
ذلك  ويحدث ،الجيل الواحد من مجتمع إلى آخر يوف ،المجتمع الواحد من فرد إلى فرد يوتنتشر ف

 ( 1113طه، ورجب الكلزة:  فوزيبالتعليم والتربية.  
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 )ب( الثقافة وعوامل التغري االجتماعي 

وتقدم المجتمع بزيادة العناصر المتغيرة من الثقافة  البديالت( فعندما  االجتماعيالتغير  يرتبط
أو  العمومياتالسائد إلى أن تقبل؛ فتندرج تحت  يالنمط الثقاف يهذه العناصر ُتحدث هزة ف تظهر

ومن ثم تظهر  ،االجتماعيالخصوصيات، وعندما تزداد بالنسبة إلى العموميات يزداد التغير 
 واتساقها من جديد.  وحدتهاالثقافة بما ُيعيد إليها  فيعادة النظر الحاجة إلى ضرورة إ

التغير؛ فالثقافات المتكاملة المنسجمة ينتج عنها  قبولأحد عوامل  فيدرجة التكامل الثقا وُتعد
هذه الثقافة المتكاملة، فإن  فيوحتى لو بدأ ظهور التغير  أعضائهاعادة شعور باألمن والرضا بين 

. أما المجتمع لثقافة ككل؛ مما قد يؤدى إلى عدم تغير اأوجه الثقافة فقط أحد فيذلك عادة يكون 
بعدم التناسق واالنسجام بين عناصره فيظهر فيه دائما الصراعات واالرتباك وعدم  يمتاز الذي
أرض خصبة لقبول التغير، ومثل  نهاعوالقالقل االجتماعية، وهذه األحوال مجتمعة ينتج   األمن

 ويرجع التغير(. 1115: يعقالنية ودنيوية "  سناء الخول أكثرهذه الثقافة تميل إلى أن تكون 
 .  واقتصادية اجتماعية عوامل ةفضال عما تقدم إلى عد االجتماعي

 ُتَحاَكى نماذج  حيث ؛التقدير في الرغبة فمنها االجتماعي للتغير االجتماعية العوامل أما
 التيوتختلف أشكال السلوك  االجتماعية،معينة من السلوك ألنها تمنح االحترام والمكانة 

ُيالَحظ أن إنجازات رمزية وغير  المجتمعاتبعض  فيتمنح المكانة من مجتمع إلى آخر؛ ف
بعض  فيو  والطهارة، والقيام بالواجبات الدينية. الزهد،مادية ُتكاَفأ بالمكانة العالية مثل: 
فإن الناس يبحثون عن المكانة من خالل  الخصوصالمجتمعات المعاصرة على وجه 

والطعام، والمسكن الفاخر المجهز،  المالبس،الحصول على رموز مادية واضحة مثل 
 ( 1115:  يوالسيارات وغيرها.  سناء الخول

العليا هم عادة أكثر  فالطبقات تفاعل الطبقات االجتماعية المختلفة مع مظاهر التغير ومنها
للتغير وتحمل نفقاته، فضال عن أن لهم أساليبهم للحصول على كثير من التجديدات  قبوال

الثقافة  منغير المتاحة للطبقات األخرى، وعندما يكون األمر ذا صلة بالجانب المادي  واالبتكارات
 (  Foster : 1973فإن هذه الفئة تكون أكثر تقبال للتغير.  

قناعهم بأن  فيالقادة سلطاتهم  يمارس حيث ،الســلطة ثيرتأ ومنها التأثير على الناس، وا 
المجتمع تحت تأثير  فيجديد يريده القادة  أي؛ فيقبلوا ضروريالتغير مأمون الجانب وأنه أمر 

يدخل العنصر الجديد إلى  حيث ,السائد فيالنمط الثقا معالعنصر الجديد  اتساقالسلطة. ومنها 
إذ ال يرونه تغيرا جذريا، إلى أن  مزعجة للناس؛ فال ينفر الناس منه غيرالثقافة بطريقة تدريجية 
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عناصر الثقافة الكلية ويحدث ذلك عادة عندما يكون العنصر الجديد الداخل إلى  منيصبح عنصرا 
 .الحديثةكاستخدام بعض اآلالت  من شأنه تخفيف بعض أعباء الحياة اليومية عن الناس الثقافة

حيث يساعد ذلك على  للناس الجيد رتقديم العنص اختيار التوقيت المناسب ونظام ومنها
 تآافمثال دورة تدريبية ما بإحدى المك المعلمقبول الجديد بدرجة عالية؛ كأن يرتبط اجتياز 

 ،المتاحة فراغهمأوقات  فيهذه الدورات  فيلالنتظام  للمعلمينأ الفرص التشجيعية المجزية، أوُتهيَّ 
الدورات ألنها ُقدمت لهم في التوقيت  هذهه الحالة سوف ُيقبل كل المعلمين على ذمثل ه يفف

 الذيأي جديد يعتمد إلى حد كبير على التوقيت  فقبولالمناسب فضال عن كونها مرتبطة بمكافأة؛ 
 (   Foster: 1973.  لقبولهيتم فيه ونظام تحفيز األفراد 

ذلك من  يستتبع وما اتصال المجتمعات بعضها ببعض وسهولة االتصال وسائل تقدم ومنها
خالل اإلعالم المقروء والمسموع  منتجارية، واتصال فكري  وتبادالتسفر ورحالت وسياحة 

 .  االجتماعي. كل ذلك من عوامل التغير والمرئي
المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة، مما قد يدفع  داخل الجماعات بين التنافس ومنها

جديدة للتميز عن  أفكار عات البتكار أشياء جديدة وممارسةأو أحد المجتم الجماعاتإحدى 
االجتماعية من  الحياةيضيفه كل يوم إلى  وما والتكنولوجي العلمي التقدم ومنها الجماعة األخرى.

 . ارساتهمحياة الناس ومم فيتتغلغل مبتكرات 
 الموارد  إلى الربح وتحسين والمجتمعاتاألفراد   سعي فمنها العوامل االقتصادية للتغير أما

من انتهاج أساليب جديدة وسياسات اقتصادية مستحدثة  ذلكوما يستتبع  ،االقتصادية
مثل هذه  فيمن قبل، وعادة ما يكون التغير  تمارسوممارسة أعمال أو حرف لم تكن 

المنتجات  وكفاية الصناعة في الهائل التقدمقبول وترحيب. ومنها  الحاالت موضع
عليها، فتتغير أنماط حياتهم تبعا  يقبلونالصناعية وانخفاض تكلفتها، مما يجعل الناس 

والمجتمعات  لألفراد االقتصادية المستقرة المصالحالمقترح  يمس التغير أاللذلك. ومنها 
 (  1115: ياالقتصادية.  سنا ء الخول والمنفعةوأن يعود عليهم بالفائدة 

تلك العناصر الثقافية الجديدة  إلىجوهره  فييرجع  االجتماعييتضح أن التغير  وهكذا 
 منالثقافية نابعة  العناصرأكانت هذه   سواءالسائد  يتطرأ على النمط الثقاف ي البديالت( الت

أو  اجتماعيةالكامنة خلف هذا التغير؛ المجتمع نفسه أم وافدة من مجتمع آخر مع اختالف العوامل 
خصائصه  مجتمعثقافية أو اقتصادية، وهذا يصدق على كل المجتمعات بصفة عامة، ولكن لكل 
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على خصائص  الضوءيمكن إلقاء  يليتحدد هويته، وتميزه عن غيره من المجتمعات، وفيما  التي
 السائد فيه.  يالمجتمع المصري والنمط الثقاف

 :املصرياجملتمع  خصائص

 يف يعلى خصائص المجتمع المصري من خالل خصائص النمط الثقاف الضوءإلقاء  يمكن
 : التاليالعامة للبيئة المحلية المصرية على النحو  المالمحمصر، وتحديد 

 )أ( النمط الثقايف  

الثقافة العربية اإلسالمية ذات المالمح المميزة  هي المصريالمجتمع  يفالسائدة  الثقافة
 يالوقت نفسه فإن المجتمع المصر  فيوشمولها كل أمور الدين والدنيا. و  وموسوعيتها،بتشعبها، 

من مجتمع عالمي معاصر يتأثر به ويؤثر فيه. ويمكن  جزء فهو مجتمعا مغلقا، أو قائما بذاته ليس
خالل إلقاء الضوء على أهم المالمح العامة لكل من  من المصريتحديد مالمح النمط الثقافي 

 يلي: اإلسالمية فيما والثقافةالثقافة العربية 
 يذلك ف ويتجلى ,أنها تخاطب العقل واإلحساس معا مالمحهافمن أهم  ،العربية الثقافة أما
، وهو كما ؛ فاألدب مرآة للغة الشعبالثقافةتعبير عن هذه  أصدقيعبر  الذي واللغوي األدبيالتراث 

وَسم ت قوتها وأرهف أحاسيسها. ولم يكن الشعر  األمة فيليوت( يمثل أوج الوعي إيقول  ت. س. 
الحلقات واألوساط األدبية، بل تعدى ذلك  فيرجال األدب أو  فيعلى سبيل المثال ينحصر  العربي

حروبهم وأخطارها المخيفة، وال َيعني ذلك أنهم كانوا  فيالشعر حتى  فتذاكرواإلى صفوف العامة؛ 
 يسمعونهأحالم الشعر، بل كانوا عقالنيين يستمعون ويفحصون وينقدون ما  يهائمين ف وجدانيين

ليس شعرا مباشرا  أنهمجمله نتاج حركة عقلية وال سيما  في العربيويوازنون بينه وبين غيره فالشعر 
 ( .1175 محمود مراد :  الوجدانتحرك العقل قبل  يوالمجاز التبصور التشبيه  مليءسطحيا، بل 

أعماق التاريخ فالحركة الفكرية  فيلها جذورها الممتدة  ،أنها تعبر عن حضارة عريقة ومنها
 منالعربية لم تكن ساكنة، بل كانت متطورة مواكبة لنواحي الفكر والحضارة األخرى  الحياة يف

األوربيون ثم العالم بأسره  عنهمك مما برع فيه العرب، ونقله وغير ذل وهندسة وطب وفلك علوم
ووقف  القديمة،عن ذلك فقد استوعبت الثقافة العربية كل الثقافات  وفضال(. 1175:  محمود مراد

منها وماذا يدع، فحللوا  يأخذيعرف ماذا  الذيالعرب آنذاك من تلك الثقافات موقف العاقل البصير 
 (. 1113.  زكى نجيب محمود: ُينَبذيفرقون به بين ما يؤخذ وما  تحليال الخارجيالمصدر 
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مضمونها عن  فيفالثقافة العربية تعبر  ،تراثا من القيم ومبادئ األخالق تحمل أنها ومنها
 الحياةأن األولوية عند العرب لمبادئ األخالق، ويرجع ذلك إلى كون  فيحضارية تتمثل  حقيقة

ثنايا  يوف(.  1114: نجيب محمود زكىنظرة العربي ذات أولية على ما سواها.    فيالخلقية 
 عندتراث من المبادئ وآداب السلوك والقيم مثل: المروءة، والحلم والصبر، والعفو  العربيةالثقافة 

غاثة الملهوف، ونصرة الجار، وحماية الضعيف، وغير ذلك  أقره  مماالمقدرة، وقرى الضيف، وا 
 ( 1171وأضاف إليه.  سعيد منصور : اإلسالم 

 العربية فاللغة أنها ترتبط باللغة العربية ارتباطا وثيقاخصائص الثقافة اإلسالمية أهم  ومن
 تعاليمالقرآن، والطريقة المثلى للتعرف على  لقراءة والسنة النبوية والوسيلة الوحيدة الكريملغة القرآن 
 هيعليها من الديانة ؛ إذ  واإلقبالخير اللغات واأللسنة،  ةالعربي”: الثعلبيذلك يقول  فياإلسالم و 

 ويقول (.1174: لثعالبي  “والمعاد المعاشالدين، وسبب إصالح  في ه  قُّ فَ التَّ  العلم ومفتاحُ  أداةُ 
 ألفاظ، وبه تعرف معاني من الدين ألنه من فروض الكفايات شك أن علم اللغة وال: "يالسيوط

فصَّل فيه مصالح  وتنزيله،: القرآن كالم اهلل خطبة ديوان األدب في الفارابيالقرآن والسنة. وقال 
دراك  فيالعباد  علم هذه اللغة"  فيإال بالتبحر  معانيهمعاشهم ومعادهم، وال سبيل إلى علمه وا 
 (. 2تاريخ، ج بدون:المزهر، ي السيوط

المجتمع على أنه من تنظر إلى  حيث ،نظرتها إلى المجتمع والحياة اإلنسانية سمو ومنها
 التيهذا المجتمع وأقامته على أسسه  أوجدت التي، وهى صنع شريعة خاصة جاءت من لدن اهلل

العباد لبعض، وتقوم هذه الشريعة دائما مقام السياج  هؤالءأرادها بعض  التيأرادها اهلل لعباده ال 
اج وفق مقومات أصيلة ثابتة، بالنمو والتجدد داخل هذا السي اإلسالمييسمح للمجتمع  الذي الواقي

 -وفقا ألصول الفطرة البشرية أيوفقا للمقومات البشرية المشتركة العامة  -الشريعةفقد جاءت هذه 
أن  دونالجزئيات المتجددة واألحوال المتغيرة  فيمبادئ كلية عامة تقبل التفريع والتطبيق  صورة في

اإلنسانية  الحياةوهذه المبادئ الكلية العامة جاءت شاملة كل أصول  .تفارق أصولها األولى
تقدمية وما تزال كذلك  جاءتقامت على أساسها  التيوجوانبها جميعا، كما أن المبادئ االجتماعية 

 (1113: قطبالدور. سيد  هذافاندفعت بالبشرية إلى األمام، وما تزال قادرة على إعادة 
جوهرها على اإليمان  فيحيث تقوم  ،المجتمع فيلمكانة األولى الدين ا تعطى أنها ومنها

الدين كل شئون الحياة  إلى وكتبه ورسله وباليوم اآلخر، وتُردُّ  ومالئكتهواإليمان بأنبيائه  اهلل بوحدانية
َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه  ِمْنُكْمْوِلي اْلَأْمِر آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأ الَِّذيَن َياَأيَُّها استجابة لقوله تعالى : 

 .  النساء (95)يًلاِوَتْأ َوَأْحَسُنُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َذِلَك َخْيٌر  ِإْنِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل 
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فُتخضع كافة جوانب نشاط اإلنسان  ،المجتمع فيأنها تعطى األخالق قيمة كبرى  ومنها  
راحم والتقارب مبادئ وقواعد خلقية واضحة، تدعو إلى الت منوأفعاله لما أقرته الشريعة اإلسالمية 

صالح نفسيته وتحقيق  وتربية والتعاون والتكامل واألمن والحريات والبر  العدالةضمير الفرد وا 
 واإلحسان . 
حيث تقدر اإلنسان من غير نظر إلى لونه  ،لى كرامتهاإلنسان وتحافظ ع تكرِّم أنها ومنها

الحياة  فيالفرد وبحاجاته وحقوقه المشروعة  بشخصيةأو حسبه، وتعترف  ماله أو دينه أو جنسهأو 
. واالستقالل واألمن عبير والنقد، والعدالة والمساواةوالت والتفكيرحرية االعتقاد  فيوالعيش الكريم و 

 العقيدةوتعد العلم الصحيح النافع خير سبيل إلى تثبيت  فتقدره من شأن العلم ُتعلي أنهاومنها 
 الذيوالرخاء والقوة االقتصادية والعسكرية وزيادة اإلنتاج المادي  التقدموتحقيق  باهللوتدعيم اإليمان  

عليه وتعده  فتحث شأن العمل من يتعل أنها ومنهااألرض.  فيخالفة اإلنسان  مقوماتُيعد من 
ى والتزامات، وتنظر إليه على أنه واجب عل حقوقيناله من  ما ومصدر نسانية اإلنسانإ معيار

 ( 1175: يشيبان.  عمر التومي الاإلنسان لينفع به نفسه ومجتمعه

 يالمجتمع المصر  فيالثقافة السائدة  بوصفهانالحظ أن الثقافة العربية اإلسالمية  وهكذا   
 االجتماعيظل النظام  فيمن شأن اإلنسان  واإلعالءمن شأنها الحفاظ على تماسك المجتمع 

 مفهومتحدده تصورات اإلنسان ونزعاته وأهدافه. أما عن  الذيتحدده الشريعة ال  الذياإلسالمي 

يدعو إليه اإلسالم  الذيفالمفروض أنه مستمد من التغير  ،اإلسالمي المجتمعهذا  فيالتغير 
إلى  يدعو، ويسعى دائما نحو األفضل؛ فاإلسالم م اإلسالميةبالدرجة األولى على القي ويركزه، نفس

ويدعو إلى  ،والضعفوينهى عن التفرق  ،ويدعو إلى القوة وتماسك المجتمع ،التوحيد ونبذ الشرك
" شيالنجا" إلىبن أبى طالب  جعفراإلخالص ونبذ النفاق والمنافقين والمرائين. وقد جمعت كلمة 

, الملك, كنا أهل جاهلية أيهايدعو إليها اإلسالم؛ إذ قال: " التيمظاهر التغير االجتماعي  أهم
, ويأكل القوى منا الجوا ونسيءاألرحام,  ونقطعالفواحش,  ونأتي, الميتة ونأكل  األصنامنعبد 

إلى اهلل لنوحده ه وأمانته وعفافه, فدعانا ق  د  نسبه وص   نعرفالضعيف, حتى بعث اهلل إلينا رسوال 
من دونه من الحجارة واألوثان, وأمرنا بصدق الحديث,  وآباؤنانحن  نعبدونخلع ما كنا  ,ونعبده
وصلة الرحم, وحسن الجوار, والكف عن المحارم والدماء, ونهانا عن الفواحش,  األمانة,وأداء 
نشرك به شيئا,  ال وأمرنا أن نعبد اهلل وحده ,الزور, وأكل مال اليتيم, وقذف المحصنات وقول

وحج البيت من استطاع إليه سبيال؛ فصدقناه وآمنا به, واتبعناه  والصيام,وأمرنا بالصالة, والزكاة 
شيئا, وحرمنا ما حرم علينا, وأحللنا ما  به نشرك فلم من اهلل؛ فعبدنا اهلل وحده بهعلى ما جاه 

 (  1" .  سيرة ابن هشام : جلناأحل 
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 ية )ب( خصائص البيئة املصر

الجغرافي، وبيئتها الطبيعية مما أثر على طبيعة الحياة فيها منذ أقدم  بموقعهامصر  تمتاز
القلب من المنطقة العربية المحيطة بها من  بمثابةأهمية موقع مصر إلى كونه  وترجع .العصور

لى أنها تقع عند ملتقى  يا جنوبا وغربا وأوربا الشرق، وأفريق فيأسيا  هيقارات عريقة  ثالثناحية، وا 
 خصوبة أرضها وقابليتها للزراعة.  عن، فضال الشمال في

 أرض فيعظيما  أثرهكان وما يزال  الذي الخالدمنح اهلل مصر نهر النيل، ذلك النهر  وقد
 متكاملة،وحدة عضوية  فيللجسد المصري يشده  الفقريمصر وحضارتها؛ فهو بمثابة العمود 

المصريون منذ  عليهتروي الزرع والحيوان واإلنسان، وقد اعتمد  التياه فضال عن كونه مصدر المي
 الذي: " .... أنت النيل قائالً  يخاطباألزل ، وأدركوا أهميته، وتعلقوا به ، وهذا هو المصري القديم 

"  محمود  (3 الذابل من ذلة التوسل إلى جوف الغصنأغنيت مصر عن استجداء الغيث، وأغنيت 
 ( 1175مراد: 

وجدان المصريين عموما  فيالنيل  ويرتبطيستمد مقومات حياته من نهر النيل،  فالمصري 
عقيدة المصريين القدماء، وبعد  فيوالحياة  والنماء، فقد كان مصدر الخصب روحيبجانب عقدي 

لىفتح مصر ودخول اإلسالم فيها.  وجدان  فيأن يرث اهلل األرض ومن عليها سيظل نهر النيل  وا 
صحيح  فيوالنعيم المقيم، ومشهدا حيا يذكره بالبعث والخلود؛ فقد ورد  للخلودلمسلم رمزا المصري ا
ذا.. : قال  حديث اإلسراء، أن رسول اهلل  في البخاري ان أربعة أنهار, نهران باطنان, ونهر  وا 

فالنيل  الظاهرانالجنة, وأما  في: أما الباطنان فنهران قال ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل؟
  البخاري صحيح والفرات

سالمها الموقعكان لهذا  ولقد  -الجغرافي وتلك الظروف الطبيعية فضال عن عروبة مصر وا 
الشخصية المصرية، وتحديد مالمحها التي تتسم باألصالة، واإليمان  تكوين فيأثره الواضح 
مة، والسماحة، والعطاء والكرم، واالعتزاز بالنفس، والوفاء، والمروءة، والشها التحملوالصبر وقوة 

 ( 1171: الدينأعماقها محمد حسين شمس  فيتتسم بالصفاء، والنقاء  كما

فقد تكون المجتمع المصري على  اإلنسانية،هذه العوامل كانت مصر مهدا للحضارة  وبفضل
 الذيمصر باالستقرار، وأقيم المجتمع المصري  وعرفتضفاف النيل قبل آالف السنين من الميالد 

تطوره إلى التصنيع فتعددت موارده  فيثم اتجه  ،زراعيأنه مجتمع  فيتحددت خصائصه 
                                           

 3
 إله المطــر هو جوف(  



44 

 

َيعني  الذي الديمقراطيالنظام  فيإلى أن استقرت أخيرا  السياسيةاالقتصادية، وتطورت نظمه 
تحدد السياسة العامة  التياتخاذ القرارات  فيممكن من أبناء الشعب  عددسياسيا مشاركة أكبر 

 تمع. للمج

بقدراته،  واإليمانالفرد  شخصيةعن ذلك، فإن الديمقراطية تقوم على احترام  وفضال 
 والتعبير،الحقوق والواجبات، وتسمح بأقصى حد ممكن من حرية التفكير  فيبين األفراد  والمساواة

: يأوتاواإمكانية تحسين الديمقراطية نفسها.    في واالعتقادوتؤيد النقد، وتتضمن التطلع   
1170 .) 

 وثقافة اجملتمع  املنهج
يمكن  يوخصائص المجتمع المصر  والثقافة،ضوء ما أسلفنا عن العالقة بين المجتمع  في

 : يلي فيماالعام   التعليماستخالص أهم المضامين االجتماعية لمناهج 

التراث مختلف مراحل التعليم ب فيمناهج التعليم العام على ربط المتعلمين  تعمليجب أن  :أوالا 
؛ لما يتضمنه من معالم حضارية عريقة حققت للعرب والمسلمين السيادة اإلسالمي العربي
 فضال، ن يتحلى بها طريق العزة والسيادةترسم لم التياألمم، وتراث من القيم الخلقية  بين

 المثلىالمصري، وترسم الصورة  فيالتكوين الثقا فيعن أن هذه القيم تمثل عنصرا جوهريا 
 المصري.  اإلسالمي العربيللمجتمع 

بوصفهما المصدرين الرئيسين للثقافة اإلسالمية،  النبوية: ربط المتعلمين بالقرآن الكريم والسنة ثانيا 
مقصورا على دروس ، بشرط أال يكون ذلك وتهذيب الخلق الضميروالوسيلة المثلى لتربية 

العلوم الطبيعية  في موضوعاتيتعداه إلى كل ما يقدم للمتعلمين من  بل التربية الدينية
 واإلنسانيات. 

باالنتماء لدى المتعلمين من خالل تنمية اتجاهاتهم اإليجابية نحو البيئة  الشعور: تنمية ثالثاا 
 الزراعية ومنتجاتهاوتنمية اعتزازهم بها وبحضارتها القديمة والحديثة، ونيلها الخالد  المصرية،

 النهوض ببلدهم. فيوالصناعية، وتاريخ كفاح شعبها وتوعيتهم بأهمية دورهم المنتظر 
المصرية الناضجة المستنيرة  العقليةبيئة خصبة لتكوين  المدرسيالمنهج   يكون: يجب أن رابعا

التفكير واإلفادة من كل ما حققه  في العلميالقادرة على االبتكار والتجديد، واتباع المنهج 
تحترم العمل ما دام شريفا  التيالعقلية  وتكوين، من إنجازات، للنهوض بالمجتمععلم ال

 ويحقق لإلنسان سبل الحياة الكريمة.
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بمشكالت المجتمع المصري االجتماعية والصحية والسياسية واالقتصادية،  المتعلمينربط  :خامسا
 واألساليبول الممكنة أدت إلى مثل هذه المشكالت والحل التيباألسباب الحقيقية  وتبصيرهم

والدراسة،  البحثووجهات النظر المستندة إلى  الرأيالمقترحة لتنفيذها ومساعدتهم على إبداء 
يمكن أن ينجم  وماتساعدهم على تصور أبعاد هذه المشكالت  التيوتقديم المواد الدراسية 

 عنها من أخطار.
 الوعيعلى تنمية شعور المتعلمين بالحرية والديمقراطية، وتنمية  المنهجأن يساعد  :سادسا

من خالل أساليب التدريس ونظام اإلدارة المدرسية، وموضوعات التاريخ،  لديهمالسياسي 
 الطالبيةمثل الرحالت والزيارات، واالتحادات  الطالبيواألدب، وألوان النشاط  القراءةوكتب 

 وما إلى ذلك . 
، وأساليب التكيف معه ير االجتماعي، ومظاهره ومتطلباتهبأهم عوامل التغ طالبالتوعية  :سابعا

 ما يمليه علينا ديننا وثقافتنا.  ضوء في

تتخذ  التيبحيث يساعد على تكوين الشخصية المتوازنة  المدرسيالمنهج  يصمميجب أن  :ثامنا
ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا  َجَعْلَناُكْم َذِلَكَوَك حياة، فال تميل إلى أحد الطرفين، قال تعالى:  منهجالوسطية 

 341:  البقرة      َعَلْيُكْم َشِهيًدا الرَُّسوُلُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن 

مختلف مراحل التعليم على التكيف مع  في المتعلمين: يجب أن يصمم المنهج بحيث يساعد تاسعا 
مدادهم بوسائل يستحدث كل يوم من أدوات وأجهزة ومامظاهر الحياة المادية،  في التغير ، وا 

 التكيف معها.
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 املعرفية للمنهج األسسثالثًا: 
وتنفيذه  المدرسيبشكل مباشر على تخطيط المنهج  تؤثر التيالمعرفة أحد األبعاد المهمة  تعد

يره عن المعرفة بوجهة نظر مخططه ومنفذه والقائم على تطو  المنهج فيوتقويمه؛ إذ يتأثر العمل 
 وأسلوب تنظيمها .  ووظيفتهامن حيث طبيعة بنيتها 

منظم من الحقائق أو األفكار سواء أكانت استدالال عقليا أم نتائج  بناء” بأنهاالمعرفة  وتعرَّف
. (Bell :1979“  التواصل بشكل منتظم وسائطإلى اآلخرين من خالل بعض  تنقل تجريبية
المعرفة  في بحثوا؛ فالفالسفة مثال باختالف الباحث فيها وأهداف بحثهالنظرة إلى المعرفة  وتختلف

نعرف؟ أما التربويون  وكيفوكان هدفهم اإلجابة عن أسئلة مثل ما طبيعة المعرفة ؟ وماذا نعرف؟ 
يمكن أن نختار من المجاالت  ماذاالمعرفة يدور حول اإلجابة عن هذا السؤال  فيفإن بحثهم 

 تنظيم هذه المعرفة؟  يمكنقديمه إلى المتعلمين؟ وكيف المعرفية المختلفة لت

عن اآلخر بحيث  مختلف لدى كل من الفالسفة والتربويينالمعرفة  فيالبحث  مجاليبدو أن  وقد
كذلك؛ فالتربويون يتأثرون بشكل مباشر بالفكر  ليسال يكون بينهما عالقة تأثير وتأثر، ولكن األمر 

تخطيط المناهج  فيمجال التربية، و  فيبصورة أو بأخرى  تطبيقهالسائد، بل ويسعون إلى  الفلسفي
، التربويذلك فعمل الفيلسوف عادة إطار لعمل  فيوال غرابة  الخصوص،وتنفيذها على وجه 
فيحددون اإلطار الفكري  ؛وفق تصوره عنها يكشفون للناس عن الحقيقة كل   إذوالفالسفة مربون؛ 

 ممارساتوالتربويون فالسفة؛ إذ يترجمون هذا اإلطار النظري المجرد إلى  .التربية لياتلعمالعام 
   .؟تربوية من خالل اإلجابة عن أسئلة مثل ماذا نعلم ؟ ولماذا ؟ ولمن ؟ وكيف 

 عند الفالسفة  املعرفة
 التربويتوجيه الفكر  فيكان لها أثرها  المعرفةالتمييز بين عدة تصورات فلسفية عن  يمكن

  ، وهي:بصفة خاصة المدرسيالمنهج  فيبصفة عامة، والعمل 

 :  املعرفة العقلية

لية يستقل بها العقل، أن المعرفة عق يرونهو تصور الفالسفة المثاليين عن المعرفة؛ إذ  هذا
المطلق  فهوعلى ما تدركه الحواس؛ ألن الحواس محدودة وقاصرة ، أما العقل "  كثيرا وال يعولون

 وينتهيهذا المطلق  فييكتمل  يء، وهو سر الوجود الخالص والتحقق الكامل، وكل شالنهائيوال
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الجديدة  المثالية صاحب" كروتشه بندتويرى " كما وجه من أوجه العقلإليه، وكل موجود ما هو إال 
 ( 1152كى: س بوشن

، وتنصب يةيقين معرفة( نوعان "الموضوعية صاحب المثالية  أفالطونتصور  في والمعرفة 
 ومعرفة ظنيةوهى المتوسطات الرياضية،  السفلي والمعقوالتعلى المعقوالت العليا وهى المثل، 

. والمعرفة عند أفالطون تبدأ باإلحساس، ولكنها ال تلبث أن واألشباحتنصب على المحسوسات 
المطابقة بين محتوى  فينطاق إدراك المثل يتمثل معيار صدق المعرفة  فيو  الُمثل،تتجاوزه إلى 

 عاينتهتذكر لما سبق أن  هيذلك ألن كل معرفة إنما  ؛لاالمث هي التيوالحقيقة  العقلي إدراكنا
 ( 1171العالم المعقول"  أبو ريان :  فيالنفس 

المعرفة الكاملة ألن موضوعها معان   هيإلى أن المعرفة العقلية  عموماالمثاليون  ويذهب
وباستخدام القياس على وجه  العقلعقل وتحدث عن طريق مفاهيم ال يكونها  مميزةواضحة 

يعد جوهر الحقيقة نفسها،  الذي األساسالخصوص؛ فالعقل عند المثاليين على وجه العموم هو 
، الحسيعمل العقل وعمل الحدس بين  المثاليونويفرق  .وهو مستقل عن التجربة وسابق عليها

إلى تكوين تجميعات منطقية خالصة من  العقلالحواس يسعى فبينما ُتدَرك األشياء ذاتها بواسطة 
ويختزل الوجود كله إلى نسيج من العالقات  األشياء،تقوم بين  التيالتصورات، ويدرك العالقات 

 للعقل.  تدريبومن ثم فالمعرفة نفسها  ،المنطقية

 املعرفة احلسية:  -2

يرا ماديا مطلقا ، ويرون أن العلم عموما الذين يفسرون الوجود تفس الماديينهو تصور  وهذا
لوا  والمشاهدةوالتجربة   تلكال تكشف لنا إال عن المادة وظواهرها، وهؤالء الماديون هم الذين أصَّ

للتفسير بلغة المادة  قابلةتؤكد أال وجود إال للمادة وأن األشياء جميعها  التيالمادية العلمية "
 ( 1111"  أغروس وستانسيو: الدماغلنشاط  فحسب، بل إن العقل ذاته يعد نتاجا ثانويا

منها  بأن العالم مكون من وقائع كل   اعتقادهمتصور الماديين عن المعرفة من  وينطلق
إال نسخة من هذه الوقائع الفعلية،  هيمعرفتنا ما  فإنمستقل استقالال كامال عن بعضها، ومن ثم 

 ، وهى ال تدرك إال أحداثا منعزلة ومادية . للمعرفةالمصدر الوحيد  هيوالحواس 

المعرفة  منهجذلك شأن الماديين عموما أن   فيالجدلية شأنهم  الماديةأصحاب  ويرى
المعرفة الحسية،  هيالمقام األول  في، وأن المعرفة الطبيعيمنهج العلم  فيإنما يقوم  الحقيقي

عطيات التجربة، وأن لكل طبقة من طبقات م تنظيمضرورة من أجل  العقليولكنهم يرون أن التفكير 
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بها، فالعلم المستقل أمر مستحيل من وجهة  الخاصةالمجتمع اقتصادها الخاص بها ومعرفتها 
نية الفوقية وتحددها توجه الب التي هينظرهم ألن البنية التحتية  االقتصاد على وجه الخصوص( 

 ( 1112بوشنسكى:   ومنها العلم.

 : املعرفة النفعيــة -3

 فيعلى اعتقادهم بأن الوجود  التصورالذين بنوا هذا  البراجماتيون هم التصورهذا  أصحاب
 ذلك المادة والعقل ذاته.  فيمجال بما  أي فيحالة تغير دائم، وأنه ال يوجد ثبات أو استقرار 

  فعةالمنأو تأملية خالصة وُيرجعون المعرفة إلى  ،أن تكون المعرفة نظرية البراجماتيون وينكر
إلى سلوك  يمن صحتها عن طريق التجربة، وكل فكرة ال تنته التحققالفكرة عندهم معناه  وصدق"

ديوى" : أن الفكر ليس إال  جونفكرة باطلة ال معنى لها، ومن ثم يقرر " تعددنيا الواقع  فيعملي 
 ( . 1171لخدمة الحياة.  أبو ريان :  أداة

الفكرة تكون صحيحة حين تؤدي إلى إدراك موضوعها، والقضية  أنجيمس"  وليم" ويقرر
كل  هيوالمنفعة عنده  .وحين تثبت أنها قابلة للعمل ،صحيحة حينما تؤدي إلى نتائج نافعة تكون

للفرد  الماديةتألق حياة اإلنسان والمجتمع، وليست مقصورة على إشباع الحاجات  فيما يسهم 
 ( . 1122وحدها  بوشنسكى : 

 ملعرفة الذاتية اإلنسانية:   ا -4

الوجود سابق على الماهية؛ فماهية  بأنهذا التصور هم الوجوديون الذين يؤمنون  أصحاب
 أوال ثم تتحدد ماهيته.  يوجدأن الكائن  أيما يحققه بالفعل؛  هيالكائن 

لمشاريع نتيجة لخبراته وا؛ وعي الفرد ومشاعره فيذاتية إنسانية تنشأ  نيالوجوديعند  والمعرفة
 واإلنسان، الخارجيبالوجود  لحياته، والمعرفة ال توجد مالم يوجد شعور ووعي كام في يتبناها التي

د  وهوال معنى له،  الذيالمعنى على العالم  يضفييبدع أو  الذيبإدراكه ووعيه هو  كذلك ُيوج 
 ( 1111العراقي: سهام الفرديالمعنى لوجوده 

ن ذات، وأن كل ما هو موضوعي يحدده الوعي بصفة ال موضوع بدو  أنه" ياسبرز" ويرى
إطار حدود أفق  فيما نعرفه ال نعرفه إال  وكل ،والوجود الموضوعي هو دائما محض ظاهرة عامة،

 ( 1112ى:نسكمعين.  بوش

الفصل بين الذات والموضوع ويجعلون الذات أساس كل معرفة،  الوجوديونيرفض  وهكذا
استداللية عقلية، بل هي معرفة شعورية، هي وجود الذات مع نفسها، وهى  ليستوهذه المعرفة 



41 

 

اإلنسان. وخالصة القول: إن الوجوديين ال ينشغلون كثيرا بطبيعة هذه المعرفة  يعيشهاتجربة حية 
دائما هو  فالفرد" ؛ انشغالهم بالتأكيد على دور الفرد ومسئوليته عن معرفته بوصفه موجودا  قدر

بالنسبة  اومعناه  قيمتهاتحديد صحة المعرفة وصدقها وفقا لما يراه من  فياألخير صاحب القرار 
تؤدي إلى  التيللطرق  المتنوعةاالختيار من بين البدائل  فيوكل فرد حر  مفردة،له بوصفه ذاتا  

 (   Marris: 1976"   المعرفة

المعرفة,  فيسوف طبيعة بحث الفيلهما  أمراناألربع السابقة  التصوراتمن  يتضح وهكذا
، وقد أثرت هذه التصورات على اختالف مذاهبه فيما يتصل بهذا المبحث الفلسفيونتاج الفكر 

مجال المناهج، فاختلفت نوعيات المناهج تبعا الختالف نظرة  فيعمل التربويين  على  األربع
  ، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:إلى المعرفة واضعيها

 الرتبويني إىل املعرفة وأثرها على تنوع املناهج:  نظرة
؛ ألن الفالسفة يقدمون طبيعيبين عمل الفالسفة وعمل التربويين أمر  العالقةأن قلنا: إن  سبق
لعمل المربين، ومن ثم فإن تصورات الفالسفة على اختالف مذاهبهم حول طبيعة  الفكرياإلطار 
بين  التمييزقد أثرت على نظرة التربويين إليها، وعلى تنوع المناهج بصفة خاصة، ويمكن  المعرفة

 : يليفيما  بالمعرفةأربعة اتجاهات تربوية تتعلق  

 )أ( غائية املعرفة:   

؛ المدرسيالمنهج  فياالرتكاز  محورأصحاب هذا االتجاه أن المعرفة يجب أن تمثل  يرى
لما تتضمنه من أفكار وحقائق تمثل الواقع  ؛ذاتها فيمقصد وهى الغاية ال هيفالمعرفة أوال وأخيرا 

لدى أصحاب هذا االتجاه من  المدرسيفإن المعرفة بألوانها تمثل محور المنهج  ولذلك؛ الالنهائي
 أجل إعداد األجيال الناشئة للحياة. 

ختار همية ؛ إذ تُ األولى من حيث األ المرتبةإطار هذا االتجاه تحتل  فيالعلمية  والمادة   
بالتنظيم المنطقي، وعلى المعلم أن يكون خبيرا بتلك  ُيسمىوتُنظَّم وفق منطق المادة نفسها، فيما 

إلى عقول  -وهى عادة الكتب  - ناقل للمعرفة من مصادرها أنه فيالمادة، وينحصر دوره 
المنبثق أساسا  التربويالتجاه المنفصلة انعكاسا مباشرا لهذا ا الدراسيةالمتعلمين، ويعد منهج المواد 

 للمعرفة بأنها عقلية.  المثالي الفلسفيمن التصور 
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 مصدر املعرفة:  بوصفها)ب( االجتاه إىل اخلربة املباشرة 

هو ما يصل إليه من خالل  المتعلمأن يعرفه  يهذا االتجاه أن ما ينبغ أصحاب يرى
إذ المعرفة الحقيقية لديهم تتمثل فيما يصل  ا؛عناصرهتفاعالته المستمرة مع البيئة المحيطة به بكل 

أال  يقتضيليست إال نموا طبيعيا لميول المتعلم ودوافعه، وهذا  والتربيةإلينا عن طريق الحواس، 
 مصدر خارجي للمعرفة غير الطبيعة المادية بمختلف عناصرها.  أييكون هناك 

ذاتها؛ بمعنى أنها إذا كانت تقدم للمتعلم  فيوسيلة وليست غاية  المنظورمن هذا  والمعرفة
هذا المنظور هو  وفقذاتها، فإن المتعلم   فيجاهزة ومعدة على أنها غاية  السابقوفق المنظور 

إلى المعرفة من خالل ما يخطط له باالشتراك مع المعلم من  حاجتهيبحث عنها؛ حيث تنشأ  الذي
فيبحث عن المعرفة من مصادرها  ؛ومشكالته  على ميوله وحاجاته أساساأوجه النشاط القائمة 
هذا االتجاه يفضلون أن تكون معرفة المتعلم مستقاة من التفاعل  أصحابالطبيعية، غير أن 

المرتبة الثانية من حيث  فيويعدون المعرفة المستقاة من الكتب  ،عناصر بيئته وبينالمباشر بينه 
 . األهمية

المواد الدراسية، بل يطالبون دائما بتكامل  بتجزئةيين يؤمن أصحاب هذا الفكر من التربو  وال
تمثل انعكاسا للفكر  التيالنشاط أحد التنظيمات المنهجية  منهجالمعرفة المقدمة للمتعلمين. ويعد 

أساسا من الفكر الفلسفي المادي والبراجماتي الذي يتصور أن المعرفة  المنبثقالتقدمي التربوي 
 . تهامنفع في وقيمتهاحسية 

نما هو موجه يهيئ الفرص  معلمهنا ليس  والمعلم مادة، وال ناقال للمعرفة، وال مصدرا لها، وا 
المصدر األمثل لما يعرفه ، أو لما  هيلنمو المتعلم. وتجربة المتعلم وخبرته  المالئمةوالظروف 

 له أن يعرفه .  يينبغ

 :  الكفايات)ج( االجتاه إىل األداء وتنمية 

 المهام،ألدوار والمهام المنوطة بالمتعلم ومطالب كل دور وقدرته على أداء هذه با الكفايات ترتبط
واالتجاهات  والمهاراتينبغى أن يقوم به والمعلومات والمعارف والمفاهيم  الذيوعناصر األداء 

 . (1177:  الناقة محمود الالزمة لهذا األداء، ومعايير قياس األداء الفعلي لألفراد . 

عداد البرامج التعليمية إلى عدة عوامل مهدت  في االتجاهظهور هذا  ويرجع تصميم المناهج وا 
 نفعية،ترى أن المعرفة عملية  التيالمعرفة  فيالتأثر بوجهة النظر البراجماتية  أبرزهالظهوره، من 

لى إ يال تنته فكرةوتعتقد أن صدق الفكرة معناه التحقق من منفعتها عن طريق التجربة، وأن كل 
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 وعدمفكرة التغير الدائم   مندنيا الواقع تعد غير ذات قيمة، وينطلق هذا التصور  في عمليسلوك 
، وأن الفكر نفسه ما هو إال أداة من أجل العمل، واألفكار ليست لها يءفي أي ش والثباتاالستقرار 

 قيمة أدائية أو وسائيلة.  إال

مجال  فيعكاسا مباشرا لهذا الفكر البراجماتى القائم على الكفايات ان المنهجيالتنظيم  وُيعد
ثم تحديد  عليها،. ويعتمد هذا التنظيم المنهجي على تحديد المهام المطلوب تدريب المتعلمين التربية

محتوى مالئم وتنظيم  في المهامما يجب أن يعرفه المتعلم ويعمله ألداء هذه المهام، ثم تنظيم هذه 
ما يحتاجه المتعلم للتمكن من كل  تحديد، ثم هرميشكل  فيمهمة  المعارف والمهارات الالزمة لكل

شكل أدائي، وتخطط أنشطة التعلم  فيالمنهج  أهدافمعلومة أو مهارة من هذه المهارات. وتصاغ 
المتعلمين للتأكد من تمكنهم من كل هدف قبل االنتقال إلى  أداءالالزمة لتحقيق كل هدف، وُيختَبر 

. التاليكل هدف من األهداف يعد مطلبا ضروريا لالنتقال إلى الهدف  نجازإبمعنى أن  ؛الذي يليه
 Saylor : 1981 ) 

 : اإلنسانية)د( االجتاه إىل تنمية السمات 

 المدرسيالمنهج  فيشخصية المتعلمين و  فياإلنسانية  السماتالتركيز على تنمية  يعد
وعي الفرد ومشاعره  فيطابعها تنشأ  فيأن المعرفة ذاتية إنسانية  ترىانعكاسا لوجهة النظر التي 

ضفاء المعنى على العالم  بهمن خالل ما يمر   الذيمن خبرات، وأن اإلنسان قادر على اإلبداع وا 
 اإلنسانيةالمتمركز حول معالجة السمات  المنهجيإال بوجود اإلنسان. وُيعد التنظيم  لهال معنى 

Human Traits / Processes   مجال المناهج.  فيلهذا الفكر  ترجمة 

تنمية السمات  فيالمنهجية تؤثر  التنظيماتالرغم من أنه يمكن القول بأن كل  وعلى
منه تنمية  األساسيالمنهجي يمتاز بأن الهدف  التنظيماإلنسانية في شخصية المتعلم، فإن هذا 

الهدف تنفيذ المنهج مختارة عن قصد لتحقيق هذا  وعمليات ؛سمات إنسانية خاصة محددة قبال
قدرة  المنهجيهذا التنظيم  خالليمكن تنميتها من  التيالسمات اإلنسانية  أمثلة. ومن  األساسي

والقيادة، وعمل مالحظات خاصة،  التواصلالمتعلم على العمل بفاعلية مع اآلخرين، وقدرته على 
 (  Saylor . 1981للمشاعر والعواطف.   والحساسيةواتخاذ القرار، واالبتكار، والثقة بالنفس 

تعلمها عن الكفايات حيث يتضمن تعلم هذه  يختلفهذه السمات  أن (Saylor) ويضيف  
بصورة أعمق من  المتعلمأفعال  فيالسلوكية  والكفاياتأوسع بين التفكير والشعور  تكامالالسمات  

غالبا متحررة من القيم  تكون التي، فضال عن أهداف تنمية الكفايات التقليديألوان النشاط 
 Saylor : 1981 ) 
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محتواه وأسلوب  في المقدمةواختيار المعرفة  المدرسييتضح مدى تأثر المنهج  وهكذا
النظر الفلسفية عن المعرفة  وجهةتنظيمها بتصور مخططه عن طبيعة المعرفة، ويتضح كذلك أن 

 ا. وتنظيمه المعرفةاختيار  فيتؤثر بالضرورة على عمل التربويين 

المنهجية المعبرة عنها متسعا  التنظيماتتعدد االتجاهات التربوية، وتنوع  في ولعل    
يساعد على تحقيق ما ينشدونه من أهداف،  الذي المنهجييختاروا التنظيم  كيلمخططي المناهج 

بين هذه التنظيمات المختلفة، وخصوصا أن  التوفيقوربما كان هذا التنوع فرصة لمحاولة 
ضوء ما تسعى إليه عملية التعليم /  فييمكن التوفيق بينها  منهاانبثقت  التيات الفكرية المنطلق

 التعلم من أهداف. 

 اختيار املعرفة املقدمة يف املنهج املدرسي  أسس

أن َمن  يضطلع بمهمة تصميم منهج يواجه بمشكلة اختيار المعرفة  يتضحضوء ما تقدم  يف
السعي إليها ؟ أم أنها وسيلة أسمى وهى  يذاتها ينبغ فيغاية  هيهل  تنظيمها؛المقدمة، وأسلوب 

؟ أم  للمتعلموتنمية قدراته ومهاراته وسمات شخصيته ؟ وهل ُتعد وتنظَّم وتقدم جاهزة  الفردتربية 
 للحصول عليها؟  الطبيعيةوالدراسة ومعايشة المواقف  واالطالعتهيأ له الظروف المالئمة للبحث 

ينبغى أن ُتختار  التيمكن التغلب عليها إذا كان هناك مجموعة من األسس ي المشكلةهذه  ومثل
ليك بعض هذه األسسضوئها.  في المعرفةهذه   . وا 

مراحل التعليم العام من ألوان  فييقدم للمتعلمين  فما ؛المجتمع فيالثقافة السائدة  تمثيل أ(  
المجتمع. وما نقصده بتمثيل الثقافة أن تكون  فيالسائدة  الثقافةالمعرفة يجب أن يعكس مالمح 

على  االطالعالمنهج بحيث يمكن تحديد هوية المنهج من خالل  في بارزةعموميات الثقافة 
 : إن هذا المنهج مصري، أو سعودي، أو سوري، أو، فنقول مثالمحتواهأهدافه وفحص 

 ماني.....إلخ .عُ 
ألوان المعرفة من  المنهج من يفيما يقدم ف فالبد ,االجتماعي يعلى التراث الثقاف المحافظة ب(  

تراثا عظيما ينبغي أال  لدينا، وبتراث أسالفهم وتاريخهم، وخصوصا أن بماضيهم ربط المتعلمين
األمر محافظة على هوية   حقيقة في هيفضال عن أن المحافظة على التراث  ،تنقطع صلتنا به

 األجيال .  وتواصل المجتمع
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 قيمهمختلف مراحل التعليم، فلكل مجتمع  في السائدة وترسيخها لدى المتعلمين مالقي تأكيد ج( 
ألوان المعرفة  ُتختار، ويسعى إلى نقلها إلى األجيال المتعاقبة، ومن ثم يجب أن يعتز بها التي

 فيما سواها .  وتنفِّرهم، هذه القيم، وتثبتها لدى الناشئة تدعم التيومجاالتها 

مراحل التعليم العام، فال شك أن كل  في ُيعد له المتعلمون الذياالجتماعي  الدور طبيعة د( 
بالمجتمع. ولن يستطيع األفراد  والنهوض ه لممارسة أدوار اجتماعية مرغوبةيعد أبناء مجتمع

المعارف والخبرات والمهارات والقدرات الالزمة لممارسة  بألوانممارسة هذا الدور إال إذا زودوا 
 هذا الدور. 

من مجتمع إال يرجو أن يكون أبناؤه على درجة من  فما الوعي االجتماعي المنتظرة, درجة هـ(  
من أفكار وما يصطرع فيه من أيديولوجيات، وما يعانى  فيهالوعي بطبيعة المجتمع، وما يدور 

واقتصادية، وما ُيستحدث فيه من أفكار ووجهات نظر  وسياسيةمنه من مشكالت اجتماعية 
الحكم الصائب، وكل أولئك يقتضي أن ُتختار المعارف  ومعاييرلرفض والقبول، خاضعة ل
 . ضوء ما ينتظره المجتمع منهم فين تنمية وعي المتعلمي في تساعدالمنهج بحيث  فيالمقدمة 

المقدمة للمتعلمين غير مناقضة لعقيدة  المعرفةأن تكون  بمعنى المعرفة؛ مشروعية و(  
يدينون  التيالمجتمع، وال للقيم الدينية والخلقية  في السائدهم، وال للعرف المتعلمين، وال لتقاليد

 بها. 
خالل ما ُيقدم إليهم من ألوان المعارف ، وأوجه  من المتعلمين واهتماماتهم حاجات إشباع ز( 

 . المدرسيضمن المنهج  النشاط
 الدراسةوالكفايات الخاصة التي تؤهلهم لمواصلة  ومهاراتهم المتعلمين العقلية قدرات تنمية ح( 

 المجتمع.  فيوالبحث والتعلم الذاتي، وتعينهم على الحياة 

المعرفة المقدمة من خالل المنهج على إعداد  تساعدبمعنى أن  ؛المجتمع ومتطلباته حاجات ط(  
تفي باحتياجات  التياألكاديمية والمهنية والفنية  التخصصاتاألفراد لسد ما يحتاجه المجتمع من 

 . المجتمع فيسوق العمل واإلنتاج 

 استجابةبمعنى أن تكون ألوان المعرفة المقدمة للمتعلمين  ؛المجتمع فيالعام  الرأي اتجاهات ي( 
 وقدرات، مهاراتوتنشئة أبنائهم عليه من  ،آلمال أبناء المجتمع وتطلعاتهم، وما يرجون تحقيقه

المجتمع أو  آمالالعام من ضغوط اجتماعية وسياسية واقتصادية تعبر عن  الرأيوما يفرضه 
 آالمه. 
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تنشئة أبناء المجتمع عليها؛ بمعنى أن تساعد  ُيرجى التي السمات الشخصية المرغوبة تنمية ك(  
ة على إكساب المتعلمين سمات الشخصية المتزنة القادر  علىالمعرفة المقدمة من خالل المنهج 

نفسها، القادرة على  فيوالتواصل مع اآلخرين، الواثقة  المجتمعالتفاعل مع غيرها من أبناء 
، وتقبل النقد، ومواجهة الرأيعن أفكارها ومشاعرها، والقادرة على إبداء  والتعبيراإلبداع والتجديد 

 مواقف الحياة المتجددة.  مختلف
 أحدهما يميزها أمرانالمنهج  فيالمقدمة  المعرفةأن أسس اختيار  ونالحظ مما أسلفناو 
مجتمع يمكن أن يختار ألوان  أيالمجتمع؛ بمعنى أن  فيالسائد  العام فيبالنمط الثقا ارتباطها

ضوء هذه األسس، ومع ذلك تتنوع المناهج من مجتمع إلى آخر،  فيالمنهج  فيالمعرفة المقدمة 
نما يرجع ذلك إلى ا إلىبل وتختلف  ختالف الثقافات بين المجتمعات، فما يقبله حد التناقض، وا 

 ما قد ال يقبله اآلخر وقد يقف منه مجتمع آخر موقف الحياد.  مجتمع

يصلح الختيار المعرفة المقدمة من  ثابتاأن مضمون هذه األسس ليس نمطا  الثاني واألمر  
 فيالمجتمع الواحد؛ بمعنى أن ما يقره  المجتمعكل مرحلة من مراحل تطور  فيخالل المنهج 

أخرى، وعلى سبيل المثال نذكر تحول نظرة المجتمع  مرحلة فيمرحلة من مراحل حياته قد يرفضه 
محتقرا،  اليدويأربعينيات القرن العشرين إلى ستينياته كان العمل  فيف؛ اليدويالمصري إلى العمل 

يات هذا القرن ثمانين فيدونية، ثم تحولت هذه النظرة إلى النقيض تماما  نظرةوينظر إليه 
 أبسطمزاولة  فيأصبح فيه خريجو الجامعات ال يجدون أدنى حرج  الذيإلى الحد  وتسعينياته

 الحرف اليدوية.   

عملية اختيار  فييجب أن تراعى  التيتعرفنا فيما تقدم على أهم األسس  قد، فإذا كنا وبعدُ 
 : التاليالمنهج، فإنه تبقى اإلجابة عن السؤال  في المقدمةالمعرفة 

  ؟املنهج املدرسي  يفختتار املعرفة املقدمة  كيف

يمكن القول: إن هناك أربعة إجراءات أساسية متكاملة ال يغني بعضها  السؤالعن هذا  لإلجابة
يجب أن تتبع الختيار ألوان المعرفة المقدمة للمتعلمين من خالل المنهج  ،اآلخرعن بعضها 

 : يليهذه اإلجراءات فيما  وصفويمكن العام،  التعليم مراحل في المدرسي
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 ( الدراسات املسحية 1)

يجب اختيارها؛  التي المعارف  نوعية فيدراسات تُبحث خاللها كافة العوامل ذات التأثير  وهي
في  المناهجمنها بالمجتمع أو بالمتعلم، أو بالمعرفة ذاتها، ودراسة المناهج السابقة، أو  يتصلما 

  (1112:اللقاني أحمد المعرفة  ألوانثقافات أخرى من حيث ما تتضمنه من 
مختلف المواد الدراسية  تعلمهذه الدراسات المسحية كذلك دراسة األخطاء الشائعة في  وتشمل

عداد قوائم المفاهيم، والمهارات، والقواعد   تعلمها، ينبغيوغيرها من العناصر التي   والقوانين،وا 
العام  التعلممشكالت التعليمية، واالجتماعية، واتجاهات المتعلمين في مراحل ودراسة ال

  0عمريةواستعداداتهم، وميولهم، والسمات الشخصية العامة التي تميز كل مرحلة 

التي تساعد على اختيار  والمعلوماتشك أن مثل هذه الدراسات تقدم كما وافرا من البيانات  وال
  0الدراسية المناهجلتي يمكن تقديمها في ألوان المعرفة المناسبة ا

 واملعنيني بأمر التعليم  اخلرباء( استطالع آراء 2)

التعليم. وال شك أن مثل  شئون فيوكل من لديه خبرة  الرأيبالخبراء قادة الفكر، وذوو  يقصد
  فيمؤشرا إلى ضرورة النظر  ذلكهذه اآلراء إذا اتفقت حول أهمية مجال معرفي معين كان 

م في شأن يفضال عن أن استطالع آراء الخبراء والمعنيين بأمر التعل ،الدراسية المناهج مينهتض
لحاجاته  واستجابةالمناهج يجعل المناهج معبرة عن آمال المجتمع وتطلعاته،  فيالمقدمة  المعرفة

 فيلهذه المناهج ممثال  المتوقعيهيئ للمجتمع فرصة اإلفادة من العائد  الذيومشكالته؛ األمر 
يجب أن يستطلع رأيها حول ما ينبغي أن  التيعدت من خاللها. ومن الفئات أُ  التيالقوى البشرية 

 0المعرفةالمنهج المدرسي من ألوان  فييقدم 

واألدباء والفالسفة  العلماء، وهم طائفة المفكرين من المجتمع في)أ( قادة الرأي والفكر 
القدرة على تحليل  لديهم، وأمثال هؤالء ممن االجتماعيوالسياسيين، وقادة العمل 

وممن  والحاضر، الماضيضوء معطيات  فيهن بمالمح المستقبل كوالت ،المواقف
 في الناسوالذين يمثلون رموزا اجتماعية يثق  ،والتقدم لهذا المجتمع لرقييرجون ا
 حولهم.  معون، ويجتآرائهم

 والدراساتأصحاب األبحاث وهم ؛ المجاالت المعرفية المختلفة في)ب( المتخصصون 
بمختلف  التدريسذات الصلة بهذه المجاالت، وهم ممثَّلون في أساتذة الجامعات وهيئات 

مثل اللغة  المعرفيةأحد المجاالت  فيالكليات والمعاهد العلمية بحكم تخصص كل منهم 
والطبيعة،  والجغرافيا،والرياضيات بمختلف أفرعها، والتاريخ،  ،وعلومها المختلفة
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فهؤالء هم أقدر   واإلنسانية؛، والبيولوجي وغيرها من مختلف العلوم الطبيعية ءوالكيميا
 على فهم طبيعة كل مجال من المجاالت المعرفية.

المناهج بوصفهم القائمين على تنفيذ  ونظار المدارس, ومديرو اإلدارات المعلمون,)ج( 
 المقدمةولديهم من الخبرات العملية ما يمكن أن ييسر اختيار ألوان المعرفة  الدراسية،

 المنهج المدرسي. في
وعلى مستوى  مدرسةكل  في، ممثلين في مجالس اآلباء المشكَّلة )د( أولياء األمور

 أخطر بينالتوفيق  - ف آرائهمرُّ عَ تَ من خالل  -ت التعليمية، حيث يمكن اإلدارا
 في األمور أولياءشخصية المتعلم، وهما األسرة، والمدرسة. وآراء  فيمؤسستين يؤثران 

 أصدقهذا الصدد أمر ال يستهان به؛ فهم أصحاب المصلحة المباشرة، ورأيهم يعبر 
 0بنائهم، ومن ثم للمجتمع بصفة عامة تعبير عما يتمنونه أل
ُتعد مؤشرا إلى  أنيمكن  آلرائهم، حيث إن االتجاهات العامة )هـ( المتعلمون أنفسهم

 0وأسلوب تقديمها المعرفية، المجاالتأهمية بعض  
 العمل  سوقف متطلبات رَُّعَت( 3)

أبنائه لتحمل  إعداديسعى إلى  -من خالل كل مؤسساته التربوية -كان المجتمع إذا
ليه المجتمع، إذا إيحتاج  مما، وممارسة أعمال معينة كالطب والتدريس والهندسة وغيرها ةالمسؤولي

سوق العمل، وما يحتاج إليه من  متطلباتكان ذلك كذلك؛ فإنه من األهمية بمكان التعرف على 
ختار المعرفة تُ  لكيلممارسة كل وظيفة منها  الالزمةأعمال ووظائف، ونوع المهارات، والمعلومات 

خالل مصدرين من  ملويمكن التعرف على متطلبات سوق الع0ضوئهاالمناهج في  في المقدمة
 هما: 

 وأنواع األعمال، والوظائف الخدمية واإلنتاجية، دراسة توجهات المجتمع االقتصادية ،
الزراعية، والتجارية،  نتيجة التوسعات في مجاالت األعمال المختلفة: المستحدثةوالوظائف 
 المهاراتمما قد يستحدثه المجتمع في إحدى مراحل تطوره، ثم تحديد  وغيرها والصناعية،

المناهج  في المقدمةُتختار المعارف  لكيوالشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظائف 
 0ضوئها في

 وأصحاب الشركات والمصانع والمزارع، والمشروعات األعمال رجالعلى حاجات  التعرف ،
يئات والمؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية الكبرى، واله والهيئاتاإلنتاجية الخاصة، 

 التيـ من األعمال والوظائف، والمهارات المطلوبة والشروط  والبحثية العلميةوالمؤسسات 
  0ضوء هذه المهارات والشروط فيفيمن يشغل هذه الوظائف، واختيار المعرفة  توافرهايجب 
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 ( حتليل املهام 4)

بوصفها ناتجا تسعى ممارستها  المتعلمينُيرجى من  التيبالمهام نوع األداء، أو العمليات  يقصد
ُيعد لها هؤالء المتعلمون، ذلك ألن المتعلم في أي  التيالتعلم، أو الوظائف تعليم و إليه عملية ال
عملية التعليم والتعلم، هذا  فيمجتمعه، فضال عن أن له دورا  في ماد لممارسة دور عَ مجتمع إنما يُ 

ة أداءات معينة تكون بمثابة معايير أن يكون المتعلم قادرا على ممارس تقتضيالدور له متطلبات 
 0ضوئها مستوى تقدمه وانتقاله من مرحلة تعليمية إلى أخرى  فييحدَّد 
في سالح الطيران على  العسكرياسُتخدم أسلوب تحليل المهام ألول مرة في برامج التدريب  وقد

مجال  في فيما بعد واستخدم على نطاق واسع ُكيِّف ثم " Robert Mager،Robert Millerيد كل من "
 وتحليلرئيسيتين هما وصف المهمة خطوتين هذا األسلوب على  ويعتمد عموما. والتربيةالمناهج  
  (Dececco : 1970)المهمة 
 : وفيها  ةـــالمهم وصف

 م والتعلم ييعد ناتجا لعملية التعل الذياألداء النهائي  ُيحدد 
 0أداء المتعلمين في مطلوبةالالشروط المهمة  وتوصف 
 0ضوئها أداء المتعلمين في ُيقبل التيالمعايير  وتحدد 

لتعلم المهام  المناسبةمن هذه الخطوة تحديد الظروف والشروط  الرئيسي: والهدف تحليل المهمة
 : الخطوةالمتنوعة التي يجب على المتعلمين أن يتعلموها، وفي هذه 

 ألداء كل مهمة، وتحدد الشروط المطلوبة لتعلم كل  الالزمةأنواع السلوك  تصنَّف
 0سلوك

 المهام الفرعية تحددSubtasks  0األساسيةكل مهمة من المهام  في المتضمنة 
 في ضوء أنواع السلوك الالزمة لألداء لتحيد شروط تعلم كل  الفرعيةهذه المهام  تصنَّف

 0منها
مراحل  فيالمتعلمين  منام المطلوبة أن اتباع هذا األسلوب يساعد على تحديد المه ويالحظ

لتدريب المتعلمين على كل  المناسبةالتعليم العام بصورة إجرائية تجعل أمر اختيار ألوان المعرفة 
 0منها ميسورا

ينبغى أال تكون عملية  المدرسيالمنهج  فييتضح أن مسألة اختيار المعرفة المقدمة  وهكذا
نما تختار   فيقيمتها، ومدى الحاجة إليها  تحدد  إجراءاتخالل ضوء أسس ومن  فيعشوائية، وا 
 دونجراءات إلغير أنه يمكن القول: إن االعتماد على بعض هذه ا .إعداد المناهج المدرسية
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ُيحدث  أنأمر من شأنه  -اختيار ألوان المعرفة المقدمة للمتعلمين من خالل المنهج فيبعضها 
المسحية وحدها  الدراساتفاالعتماد على  ؛ نوعية المعارف كيفيا وكميا فينوعا من عدم التوازن 

وما يهدف إليه المجتمع من  المنهجمثال يمكن أن ُيحدث نوعا من عدم االتساق بين ما يقدم في 
آراء الخبراء والمعنيين بالتعليم وحده يمكن أن  استطالعواالعتماد على نتائج  ،عملية التعليم والتعلم

المعرفة المقدمة نظرا لتباين آراء الخبراء والمعنيين، وتفاوت  ألوانعدم التوازن بين  يؤدي إلى
على مطالب سوق العمل وحدها يمكن أن يجعل عملية التعليم والتعلم أشبه ما  واالعتمادخبراتهم. 

  0بالتدريب اآللى تكون

تحقيق التوازن بين  يمكنإذن يتطلب التوفيق بين نتائج هذه اإلجراءات جميعا بحيث  األمر
إليه من آمال  يصبو المجتمعوما  المدرسية،ألوان المعرفة المقدمة، واالتساق بين ما تقدمه المناهج 

  0وتطلعات

 ويمكن إجمال روافد األسس المعرفية للمنهج في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 
  

 األسس المعرفية للمنهج

 الدراسات المسحية

 بأمر التعليماستطالع آراء الخبراء والمعنيين 

 تعرُّف متطلبات سوق العمل

 تحليل المهام
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 للمنهج السيكولوجية األسسرابًعا: 
العوامل ذات الصلة  دراسةإعداد المنهج المدرسي  فيأهم األسس التي ينبغى أن تراعى  من

والميول، واالتجاهات،  والحاجات،بالمتعلم في مختلف مراحل التعلم مثل خصائص النمو، 
كل مرحلة من مراحله المختلفة،  في للنموواالستعدادات والدوافع، وتحديد االتجاهات العامة 

مراعاة كل ذلك عند إعداد المناهج المدرسية،  يمكنالنمو، وكيف  فيوالتعرف على الفروق الفردية 
، وأنسب الظروف والشروط نسانياإلعلى أساليب التعلم  للتعرفثم دراسة نظريات التعلم المختلفة 

التعلم، ثم دراسة نظريات التعليم؛ للتعرف  فيممكنة من الفاعلية  درجةالتي يمكن أن تحقق أقصى 
  0والتعلمعملية التعليم  فييمكن اإلفادة منها  التيالعلمية والجوانب التطبيقية  المبادئعلى أهم 

 واملتعلماملنهج  :أواًل
ُشيدت المدارس، وأعد  أجلهتدور حوله كل عمليات التربية؛ فمن هو المحور الذي  المتعلم

لتحقيق أهداف تربوية يسعى المجتمع  الجهودالمعلمون واإلداريون، ومن أجله ُتَعد المناهج وتبذل 
 0إلى تحقيقها

من خالل المنهج، فإن لم  لهنجاح هذه الجهود على مدي استجابة المتعلم لما يقدَّم  ويتوقف
منثورا، وفقدت العملية التعليمية  هباءنت استجابته ضعيفة، أصبحت كل هذه الجهود يستجب أو كا

تعلمه أمرا ضروريا  فيالمؤثرة  ةالسيكولوجي والعواملكلها معناها. ومن ثم كانت دراسة المتعلم 
مستوى التخطيط، وبالنسبة إلى المعلم على مستوى التنفيذ،  علىوحتميا بالنسبة إلى واضع المنهج 

 0والتقويم

يتسع المقام هنا لبسط  الكتب علم النفس متسع لعرض هذه العوامل جملة وتفصيال؛ إذ  فيو 
نما يعنينا بين هذه العوامل وعمليات  االرتباطتوضيح مدى  -المقام األول في -القول فيها، وا 

  ذلكتوضيح  يليقويمه، وفيما تخطيط المنهج، وتنفيذه وت

 )أ( املنهج املدرسي وخصائص منو املتعلم 

نفس النمو من  علمكما حددها  -مراحله المختلفة في -دراسة خصائص نمو المتعلم إن
بها مخططو المناهج  يسترشد حتىاألسس المهمة التي يجب أن تراعي في إعداد المنهج المدرسي، 

النفس الذي ُيعَنى بدراسة الظواهر النفسية  علمذلك الفرع من فروع نفس النمو هو  وعلمومنفذوها. "
جميع مراحل نموه؛ بهدف الكشف عن التغيرات الحادثة  وخاللالمصاحبة لنمو الفرد منذ والدته، 
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وفسيولوجيا، وعقليا، وانفعاليا، واجتماعيا من مرحلة إلى مرحلة  جسمياجميع جوانب الحياة؛  في
 ( . 1111اهر الطيب، وآخرون: محمد عبد الظأخري" 

والطفولة الوسطى،  المبكرة،قسم علماء النفس مراحل النمو إلى عدة مراحل هي: الطفولة  وقد
كل مرحلة من هذه  فيللنمو  األساسيةوالطفولة المتأخرة، والمراهقة، والنضج، وحددوا السمات 

 المنهجنمو، ومتطلباتها و دور هذا السياق التعرف على الخصائص العامة لل فيالمراحل، ويهمنا  
 : يلي فيما الخصائص. و يمكن تحديد هذه تالمتطلباإزاء هذه  المدرسي

و  الحاسيالنمو  هيُيدرس النمو عادة من عدة جوانب  إذ:  ـ النمو عملية متعددة الجوانب3
والنمو االجتماعي، والنمو العقلي، والنمو اللغوي، ولكل جانب من هذه  االنفعالي،الحركي، والنمو 

 كل مرحلة من مراحل النمو. فيخصائص تميزه  الجوانب
معناه أن اإلنسان يمكن أن يتجزأ؛  ليسبمعنى أن تعدد جوانب النمو  ؛النمو عملية متكاملة -2

؛ فالنمو ىاته مع المظاهر األخر عالق في دراستهفما هذا الفصل بين مظاهر النمو إال من خالل 
يتجاوز  الذيفان الطفل  واالجتماعي،ارتباطا وثيقا بالنمو العقلي والجسمي  يرتبطمثال   االنفعالي
من حيث النمو الجسمي والعقلي  كذلكلى أن يكون إالمتوسط العام يميل  االنفعالينموه 

تسعى  متكاملةنى ذلك أن النمو عملية ومع ؛ (1111الظاهر الطيب، وآخرون: عبد محمد واالجتماعي " 
 إليه هكذا. ينظرأساسا إلى تكامل جوانب شخصية الفرد ألن اإلنسان كل متكامل، ويجب أن 

تنمية جوانب النمو  فينوعا من التوازن  يحقق أنالمدرسي  المنهجيفرض على  هذاو 
نما يسعى  الجوانب،بقية  ويهملمن النمو مثال   العقليالمختلفة؛ فال يركز على تنمية الجانب  وا 

 0إلى تنمية اإلنسان نموا متكامال شامال كل جوانب نموه 
جوانبه ومراحله منذ ميالده إلى  مختلف في: تستمر عملية نمو الطفل النمو عملية مستمرة  -1

المتتابعة يرتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة  نموهتمام نضجه. ونمو الطفل في كل مرحلة من مراحل 
التالية لها؛ فطفولة الفرد المتأخرة مثال هي محصلة  المرحلة فيقة عليها، ويؤثر بالضرورة الساب

 مراهقته بالدرجة األولى.  فيوهى المؤثرة  والوسطى،طفولته المبكرة 

االستمرار فيما يقدم من خالله من خبرات  يراعي أنالمدرسي  المنهجيفرض على  وذلك
مروا بها من ناحية،   التيإلى الخبرات السابقة  للمتعلمينتقدم تربوية؛ بمعنى أن تستند كل خبرة 

اإلعدادي مثال ينبغي أن  الثانيلتلميذ الصف  أن ما يقدم يللخيرة التالية من ناحية أخرى؛ أ وتمهد
الصف  فيدا لما سوف يقدم له وممهِّ  ،ياإلعدادالصف األول  فييكون مؤسَّسا على ما ُيقدَّم له 

 استمرار الخبرة. بمبدأمجال المناهج  فيعرف الثالث، وهو ما ي
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فالفرد ينمو داخليا وفقا لنمو أعضائه  ؛النمو عملية تتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية -4
النمو المتكامل للفرد بعدة عوامل  ويتأثرالخارجي العام " لمظهرهالمختلفة، وينمو خارجيا ككل وفقا 

 (1111الظاهر الطيب، وآخرون:  محمد عبدبيئية"  وأخريوراثية عضوية 

أن يراعوا تنظيم محتوى المناهج بصورة تساعد  ومنفذيها المناهجيفرض على مخططي  وهذا
التدريس  طرقعملية التعلم، فضال عن اتباع   فيومهاراته وتوظيفها  قدراتهالمتعلم على استخدام 

  . التعليميمع الموقف  وتفاعالالتي تجعل المتعلم أكثر إيجابية، 

إلى الخاص، ومن البسيط إلى المركب؛  العام ومنالنمو عملية تسير من الكل إلى الجزء -5
، ثم في ءالشيأراد شيئا ما؛ ألقى بجسده كله تجاه هذا  إذامرحلة الطفولة المبكرة  فيفالطفل مثال 
مرحلة الطفولة  فيفترة ثالثة، فإذا كان الطفل  فيثم إحدى يديه  يديه،فقط بمد  يكتفيمرحلة تالية 
 بالقيامكفاءته، ومهاراته اليدوية، حيث يسمح ما بلغته عضالته الدقيقة من النضج  تزدادالمتأخرة "

 حامد "  الكتابةإتقان مهارات  -بذلك -بنشاط يتطلب استعمال هذه العضالت الدقيقة فيمكنه
من  بدالحركاتها  فيم بمعنى أن الطفل أصبح قادرا على استخدام أصابعه، والتحك ؛ (1171زهران:

 0يديه فقط إحدىتحريك جسمه كله، أو يديه معا، أو 

فترة تالية تأخذ  فيالبداية عامة، فكل رجل عنده بابا، ثم  فياستجابات الطفل  وتكون
بابا، ثم تتمايز  يدعوهاستجابته نوعا من التخصيص، فكل رجل يلبس  النظارة( مثل أبيه قد 

من الكل إلى الجزء، ومن  التدرج هذااستجاباته فيما بعد، فال يقول: بابا إال ألبيه فقط. وينطبق 
مختلف جوانبه تبعا النتقال الطفل  فيالطفل  نموالعام إلى الخاص، ومن البسيط إلى المركب على 

 0من مرحلة إلى التي تليها

ى التدرج فيما يقدم للمتعلم بحيث تؤجل التفاصيل يراعَ  أن المناهجإعداد  فيذلك  ويتطلب
وخاص ومعقد إلى أن يبلغ المتعلم من النمو درجة تؤهله للتعامل مع  جزئي هوالدقيقة، وكل ما 

 مراحله فيبمعنى أن تتدرج الخبرات المقدمة من خالل المنهج وفق تدرج نمو الطفل  العناصر؛هذه 
 ام إلى الخاص، ومن البسيط إلى المركب.المختلفة من الكل إلى الجزء، ومن الع

مراحل رئيسية للنمو  أربع" بياجيه جانحدد " لقد: المجرد إلىعملية تسير من الُمحس  النمو  -6
 عند األطفال وهي:  المعرفي

o األشياء  استمراريةالسنتين األوليين، وفيها يتعلم األطفال فكرة  فيالحسية الحركية  المرحلة
 العالم المحسوس. فيوانتظامها 
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o فيالطفل  يبدأالسابعة، وفيها  حتىما قبل اإلجرائية التي تمتد من السنة الثانية  ومرحلة 
 صورتها الرمزية. فيمعرفة األشياء 

o تتطور  وفيهااإلجرائية المحسة التي تمتد من سن السابعة حتى الثانية عشرة،  والمرحلة
 قدرة األطفال على التفكير االستداللي.

o  اإلجرائية" المعرفةالثالثة عشرة وهي مرحلة " فياإلجرائية الرسمية التي تبدأ  حلةوالمر، 
يستطيع الطفل أن يفكر  أيآخر؛  استداللاالستدالل القائم على  فيويبدأ خاللها الطفل 

 على أسس عقلية. مجردامع عدم وجود أدلة مادية؛ أي يفكر تفكيرا 

المعرفة النابعة من محاكمة عقلية، وهي  فهياإلجرائية،  بالمعرفة" بياجيه"ما يقصده  أما
" بياجيهالتي تنطوي على التوصل إلى االستدالل على أي مستوى من المستويات، ويميز " المعرفة

تعتمد على  التيونوع آخر يطلق عليه المعرفة الشكلية، وهي المعرفة  المعرفة،هذا النوع من  بين
 ( 1113دا :ز .غا أم جورج ال تنبع من محاكمة عقلية  فهيرات، الشكل العام للمثي علىالتعرف 

مراحل نموه  وفقذلك أن الطفل ينتقل تفكيره تدريجيا من المحس إلى المجرد  ومعنى
الخبرات المقدمة من  فيأن يراعوا التدرج  يجب المناهجالمختلفة؛ ولذلك فإن القائمين على إعداد 

جيا من المحس إلى المجرد؛ فال ُيفرض على المتعلم أن تدري للمتعلمخالل المنهج بحيث تقدم 
 .0إال إذا سمحت مرحلة نموه بذلك مجردةيتعامل مع موضوعات 

عوامل داخلية وخارجية تحدد مظاهر  بعدةإن النمو يتأثر  قلنا:  النمو فيالفروق الفردية  -7
، أو موحدة لدى كل األفراد  إذ ثابتةليست  العواملمختلف جوانبه، ونظرا ألن هذه  فيالنمو 

الوراثية والعوامل البيئية(؛ فإن نمو األفراد ال يسير  العوامليختلف األفراد فيما بينهم من حيث 
نما تختلف معدالت النمو ومواعيده من فرد  أبناءبمعدل واحد لدى كل  المرحلة العمرية الواحدة، وا 

 . أبناء الجنس الواحد  بنون أو بنات( منإلى آخر 

تتضح فيهم السمات  الواحدةالرغم من أن الغالبية العظمى من أبناء المرحلة العمرية  وعلى
 الفروق الفردية بينهم.  هذهوجود مثل  يهذه المرحلة، فإن ذلك ال ينف فيالعامة للنمو 

واالتجاهات، وقيمهم التي  الميولبالفروق الفردية اختالف األفراد فيما بينهم من حيث  ويرتبط
إزاء موضوع خارجي معين، وهذه االستجابات  القبولاستجابات  فهيجه سلوكهم. فأما الميول" تو 

 وأماناحية اإليجاب"  هيأن له ناحية واحدة  أيأحادى البعد؛  بأنهمتعلَّمة ومكتسبة ويمتاز الميل 
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حمد  أاستجابات القبول أو الرفض إزاء موضوع اجتماعي أو نفسي جدلي معين".  فهياالتجاهات "
 . (1111زكى صالح :

تتسم بقدر من االستمرار النسبي وتمثل  التيالمعتقدات  منوأما القيمة فهي مجموعة  
وسائل لتحقيقها، أو أنماط سلوكية يختارونها ويفضلونها بدائل  أوموجهات لألشخاص نحو غايات 

 فيالثقا االقتصادي االجتماعينتيجة التفاعل بين الشخصية والواقع  الموجهاتلغيرها، وتنشأ هذه 
 الفعليوالسلوك  اللفظيالمواقف واالتجاهات والسلوك  فيالقيمة عن نفسها  وتفصحوالديني، 
  محمد وآخرون: بدون تاريخ( على محمد يكونها األفراد نحو موضوعات معينة"  التي والعواطف

النشأة والبيئة والثقافة.  الختالفالميول واالتجاهات والقيم تختلف من فرد إلى آخر تبعا  وهذه
مختلف المراحل  فيأن يراعوا هذه الفروق الفردية بين المتعلمين  ومنفذيها المناهجويمكن لمخططي 

 طريق:  عن

  المجاالت المعرفية المقدمة من خالل المناهج فيالتنوع.  

  المتاحة للمتعلمين كي يختاروا من بينها التعليميةوتنويع الفرص.  

 في الكتب المدرسية الدراسيةاليب عرض المواد والتنوع في أس.  

  وأوجه النشاط المقدمة  المستخدمة،والتنوع في طرق التدريس المتبعة والوسائل التعليمية
في المنهج ما يالئم قدراته  متعلمللمتعلمين من خالل المنهج المدرسي، بحيث يجد كل 

 وميوله واتجاهاته، 

  ومنفذوها إلى غرس القيم وتنمية الميول  جمناهواضعو الفضال عن ذلك يجب أن يقصد
مراحل النمو التي تسمح بذلك، والتنفير من  في المتعلمين فيواالتجاهات المرغوبة 

   0المرغوبة غيراالتجاهات والقيم والميول 

 
 )ب( املنهج املدرسي ودوافع املتعلم  

تجعله ينزع إلى القيام بأنواع  الفرد،فسيولوجية وسيكولوجية داخل  حالةالدافع بأنه " يعرف
إلى خفض حالة التوتر لدي الكائن الحي،  الدوافعمعينة من السلوك في اتجاه معين، وتهدف 

شباع الكائن الحي يعمل على إزالة الظروف الم أنوتخليصه من حالة عدم التوازن، أي  ثيرة، وا 
 (1112 جابر عبد الحميد جابر:. الدافع الذي يحركه"
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المثيرات الداخلية والنواحي  وَتعني Drives الحوافزالدوافع عادة من ناحيتين هما: إلى  وُينظر
بالنشاط وتجعل الكائن الحي مستعدا للقيام باستجابات خاصة نحو موضوع  تبدأ التيالعضوية 
عن موضوع معين من البيئة الخارجية، ويشعر بها الكائن الحي كإحساس بالضيق،  البعدمعين، أو 

 والبواعثأو األلم، ومن أمثلتها حافز الجوع، والعطش واإلحساس بالبرودة أو السخونة.  ،التوترأو 
Incentives وتوجه استجاباته تجاهها، أو بعيدا  الحي،الموضوعات التي يهدف إليها الكائن  وهي

والتوتر التي يشعر بها، ومن أمثلتها الطعام  الضيقعنها، ومن شأنها أن تعمل على إزالة حالة 
يقابل حافز العطش، وهاتان الناحيتان من الدوافع ال تنفصالن  الذيالذي يقابل حافز الجوع، والماء 

مثال يدفع الكائن الحي للبحث عن الطعام، والطعام بدوره يستثير حافز  الجوعوظيفيا؛ فحافز 
ضوعات إذا انخفضت حدة المثيرات الداخلية  الحوافز( فإن ذاك يتطلب حدة المو  وعموماالجوع، 
ذا زادت شدة المثيرات  الخارجية فإن  الداخلية، البواعث(؛ لينشط الكائن الحي ويتجه نحوها، وا 

الداخلية.  المثيراتالكائن الحي يرضيه أي نوع من الموضوعات الخارجية مادام يقلل من شدة 
  (1112وجيه : إبراهيم 

نشط الكائن الحي، وأنها تؤدى أنها تمد السلوك بالطاقة، وت في تتمثلوظائف  ثالث وللدوافع
نها توجه هالفرد يستجيب لبعض المواقف، وي تجعلحيث  وظيفة االختيار، مل بعضها اآلخر، وا 

 .     (1112 جابر عبد الحميد جابر:السلوك نحو هدف. 
عن حاجات الجسم الخاصة  وتنشأ األولية الدوافع: هما من الدوافع رئيسيان نوعـان وهناك

الحاجة إلى الطعام، والماء،  مثلبوظائفه العضوية والفسيولوجية، وهى فطرية وغير متعلَّمة، 
نتيجة نمو الفرد، وتفاعله مع اآلخرين  وتنشأ الثانوية والدوافعوالجنس وغيرها من الحاجات األولية. 
اإلنسان إلى أنواع معينة من السلوك  من حاجات تدفع تقتضيهواحتكاكه بظروف الحياة العامة وما 

إلى المحبة، والحاجة إلى التقدير، والحاجة إلى النجاح، والحاجة  والحاجةمثل: الحاجة إلى األمن، 
إلى االنتماء للجماعة، وعلى أية حال فإن هذه الحاجات أو الدوافع الثانوية  والحاجة ،إلى الحرية

 فيتتحكم الحاجات أو الدوافع األولية  بينما اقف،المو  معظم في اإلنسانتوجه سلوك  التي هي
 المنهــجالتعلم من خالل  في الدافعيةمراعاة  ويمكن (.1171:وجيه إبراهيمسلوك الكائنات األخرى  

 عن طريق:  المدرسي

 التعلم، وتشبع حاجاته إلى  في الرغبةالمتعلم  فيالمواقف التعليمية بحيث تثير  تصميم
ثبات الذات  0النجاح وا 

 0ويثير قدراتهم ومهاراتهم اهتماماتهم،دائرة  فيالمتعلمين بالجديد الذي يقع  تزويد 
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 التي تقدم لهم من خالل المنهج،  المختلفةالمتعلمين بالهدف من دراستهم الموضوعات  توعية
 الهدف . هذاحتى يمكنهم توجيه جهودهم ونشاطهم لتحقيق 

 مستوى طموحهم وقدراتهم و  المتعلمينمو مستويات تناسب مرحلة ن فيأهداف تعليمية  وضع
 الهدف . تحقيق في هحتى ال يصاب المتعلم بالفشل نتيجة إخفاق

 الثواب أو العقاب. فيبعض أساليب التعزيز المناسبة دون إسراف  استخدام 

 و االستعداد للتعلم : املدرسي املنهج)ج( 

صائص نموه عموما لما يتطلبه وخ ومهاراته،استعداد الفرد للتعلم في كفاية قدراته،  يتمثل
لحظة  فياستجابات الفرد وما لديه من قدرات  أنماطواالستعداد قوامه مجموع  0تعلم شئ جديد

الجسمي، والنضج العقلي؛ وعلى ما تعلمه الفرد من  النضجمعينة. ويتوقف االستعداد على 
قف جديد؛ أي ما يستطيع أي مو  فييحدد ما لديه من استجابات  الفرداستجابات من قبل. واستعداد 

 (1112: جابر عبد الحميد جابراالستعداد األهداف التي يختارها الفرد  ويحددالفرد أن يقوم به. 

األعضاء ذات الصلة بما يتعلمه  نموذلك أن االستعداد مرتبط بالنمو العضوي، أي  ومعنى
بالنمو العقلي؛ أي مستوى  االستعداد كذلك ويرتبطيمارس النشاط الالزم للتعلم بنجاح.  حتىالفرد 

وفضال عن ذلك يتأثر استعداد الفرد 0بموضوع التعلم الصلةنمو الوظائف العقلية المختلفة ذات 
، وثقافة الوالدين، وما تقدمه البيئة االجتماعيواالقتصادية مثل الوضع  واالجتماعيةبالعوامل الثقافية 

  0من مساعدات للفرد

قد يكون مستعدا لعمل ما في  شخصاالستعداد للتعلم من شخص إلى آخر؛ فهناك  ويختلف
موقف ما،  فيقد يكون مستعدا لعمل  نفسهموقف ما، وربما ال يكون غيره مستعدا له، والشخص 

غير االستعداد فإن فائدة التعلم تنعدم أو تقل.  ومنموقف آخر.  فيوال يكون مستعدا للعمل نفسه 
وحده فحسب بل ضروري كذلك في االستجابات االنفعالية  الفكريضروريا للعمل  واالستعداد ليس

وما إلى ذلك. ويتضمن االستعداد للتعلم القدرة العقلية، والميول،  اليدوية،والحركية، واألعمال 
أن  ويمكن (.1177النفسية  مجاورة، والديب: والخبرات السابقة، والنضج، والصحة  واالتجاهات،
 طريق:  عن المدرسي المنهجفي  للتعلمتعداد يراعي االس

 فيالدراسية واالسترشاد بنتائجها  الموادأدوات مقننة لقياس استعداد األفراد لتعلم  توفير 
 0التخطيط للمناهج
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 وألوان النشاط وهذا يقتضي أن  المقررات،المتعلمين إلى ما يناسب استعداداتهم من  توجيه
 قما يتفيختار فيه المتعلمون  الحرةلدراسة يتضمن المنهج المدرسي جانبا من ا

 0واستعداداتهم

 0القياس( من حالة استعداده لتقبله طريقتقديم أي جديد للمتعلم إال بعد التأكد  عن  عدم 

 التعلمونظريات  املنهج :ثانيا

في السلوك عن طريق الخبرة والمران، ويحدث  تعديلاألداء أو  فيتغير  بأنهالتعلم " يعرَّف
. ويقصد بتعديل دةوبلوغ أهدافه، والتكيف مع المواقف الجدي دوافعه،هذا التعديل أثناء إشباع الفرد 

المعنى الشامل أي عدم االقتصار على الحركات الُمالَحظة والسلوك  األداءالسلوك أو تغيير 
نما  التغير إلى العمليات العقلية كالتفكير. ويقصد بالخبرة والمران أوجه النشاط  ينصرفالظاهر، وا 

 ( 1112جابر : الحميدالتي تخطط لها المؤسسات التعليمية، وتنفذها"  جابر عبد  المتسقة

نظريات ُعنيت بدراسة التعلم وبحث جوانبه  عدة –القرن العشرين  بدايات مع–ظهرت  وقد
تفسير عملية التعلم؛ فإنه يمكن  فيتعدد النظريات واختالف منطلقاتها  منالمختلفة. وعلى الرغم 

 هذهإلى فئتين رئيسيتين هما: النظريات السلوكية والنظريات المعرفية. وقد أث َرت  جميعاتصنيفها 
الضوء  إلقاء ويمكنتفسر حدوث التعلم،  التيوالقوانين  ئالمبادالنظريات ميدان التعلم بالعديد من 

 ها فيما يلي : على أهم

 السلوكية  النظريات)أ( 

أساس تفسير السلوك؛ أي أن  هيالسلوكيون عموما بأن وحدة المثير/ االستجابة  يسلم
وأن لكل مثير استجابة  االستجابة،حدوث استجابة معينة يتوقف على المثير الذي يستدعى هذه 

ود فعل ظاهرة، قد تكون على أي رد تطلقخاصة به تحدث إذا ظهر هذا المثير. واالستجابة 
تحدث بوصفها  التي بما فيها الصور واألفكار(  الظاهرةعضلية أو غدية، أو غيرها من ردود الفعل 

تقاس بطريقة مباشرة  التيعلى ردود الفعل الفسيولوجية  االستجابةرد فعل لمثير ما. وكذلك تطلق 
أي عمل خارجي يتعرض له الكائن غير مباشرة. أما المثير فَيعني  بطريقةتقاس  التيوالنفسية 

الكائن الحي نفسه عن طريق أي عامل خارجي  غازدا، وكورسيني  في داخلي تغيرالحي، أو أي 
:1113 ) 

 )النظريات االرتباطية(هما  السلوكيةالتمييز بين اتجاهين واضحين في النظريات  ويمكن
 التعلم" جثريالشرطي، ونظرية " علمالت" بافلوفونظرية " والحداثة، التكرار" واطسنوتشمل نظرية "
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اإلجرائي لـ  الشرطيالتعلم  ونظرية ،"َهلوتشمل نظرية الحافز لـ " )النظريات الوظيفية(باالقتران، و
 النظريات في مجال التعلم. هإسهامات هذأهم  علىوفيما يلي يمكن إلقاء الضوء  ،"سكنر"

  :االرتباطية النظريات

أن كل العمليات العقلية تتألف من  أيَتعني العالقة بين األفكار واألفعال؛  االرتباطية
م  وفق ما جاءت به هذه واالستجابات. والتعل المواقفتوظيف االرتباطات المورثة أو المكتسبة بين 

ومن أهم ما أسفرت عنه 0واالستجابةإال مجرد عالقات، أو ارتباطات بين المثير  ليس النظريات(
 ريات من مبادئ وقوانين التعليم ما يلي : هذه النظ

. وجدير بالذكر هنا أن قوانين االستعداد, والتدريب, واألثر تحكم جميع عمليات التعلم -1
وليس قانونا للنمو بالمعنى الذي  ،قانون للتكيف التأهبي االرتباطيةاالستعداد من وجهة النظر 

أهبي أنه يعبر عن خصائص الظروف التي ومعنى أنه قانون للتكيف الت تقدم،تحدثنا عنه فيما 
 للنمووبعبارة أخري فإن االستعداد بوصفه قانونا  ؛فيها مشبعا، أو في حالة ضيق المتعلميكون 

وغيرها مما  ومهاراته، كما تحدثنا عنه فيما تقدم( يرتبط بالمتعلم نفسه؛ مستوى نضجه، وقدراته، 
 وفق وجهة النظر  التأهبينونا للتكيف يؤهله للقيام بعمل ما. أما االستعداد بوصفه قا

 ضيق. حلة فيتجعل المتعلم مشبعا، أو  التياالرتباطية( فيرتبط بالظروف 
 التيلوجهة النظر االرتباطية فإن الحاالت  وفقا: بين مواقف التعلم وسلوك المتعلم العالقة -2

يتجنب حدوثها هي الحاالت التي يشعر معها باإلشباع؛ أي  أنيتقبلها المتعلم بسهولة وال يحاول 
المتعلم بين موقف التعلم واستجابته لهذا الموقف تزداد قوتها  سلوكأن الروابط التي يحدثها 

 أنيشير إلى " الذي" لثورنديكإشباع، ويوضح ذلك قانون األثر " حالةعندما تصاحبها 
فالمواقف  ثم،ألثر المترتب على عملها". ومن االستجابات أو الحركات تثبت أو تحذف حسب ا

نهاية األمر،  في االستجابةهذه  وتختفيتسبب ضيقا للمتعلم تكون استجابته لها ضعيفة،  التي
تشير إلى  التيبافلوف"  إيفان" لديويؤكد ذلك األمر أيضا ظاهرة الكف واالسترجاع التلقائي 

ُقدم المثير الشرطي باستمرار دون تدعيم، فإن الشرطية أن  االستجابةإذا حدث بعد تكوين  أنه"
عملية  هيالنهاية. وتنتج هذه الظاهرة عن عملية عقلية  فيبالتدريج وتختفي  تتالشىاالستجابة 

 االستجابةالتي تهدف إلى حماية الكائن من عمل استجابات ال تؤدي إلى نتيجة، وتعود  الَكف
الكائن  يستريحألن  ياالستجابة بفترة زمنية تكفبعد انطفاء  الشرطيمن جديد إذا ُقدم المثير 

 (1171: وجيهالحي".   إبراهيم 
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ظاهرة اتشار األثر عند ثورونديك( التي  ذلك ويوضح: التعلم للزيادة بانتشار األثر قابلية -3
بل تمتد إلى االرتباطات  االرتباط،تأثيرها على هذا  يقتصرارتباط معين ال  إثابةتشير إلى أن "

ذلك أيضا قاعدة  وتؤكد( 1112الحميد جابر: عبد.  جابر "به والالحقةالسابقة عليه، المجاورة 
المثيرات  فإنإذا تكونت استجابة شرطية لمثير معين،  أنهتشير إلى " التي" بافلوفالتعميم عند "

تتيح إمكانات جديدة للتعلم  القاعدة وهذهالمشابهة لهذا المثير يمكن أن َتستدعى نفس االستجابة" 
المتعلَّمة ونستدعيها في مواقف  االستجاباتفلوالها لكان من الضروري  لكي نستفيد من هذه 
حدث فيها التعلم  التيمع المواقف  تمامامعينة تتطلب استخدامها( أن تتفق هذه المواقف 

 ( 1171األصلي .   إبراهيم وجيه : 

تؤكد وجهة النظر االرتباطية أن القدرة  حيث ،ة التعلمالممارسة والتدريب في عملي أهمية -4
نتاج ميول أصلية لدى هذا اإلنسان، ونتيجة لما  إال هيالعقلية ومهارة اإلنسان وشخصيته ما 

التعلم  فيهذا المبدأ  ويؤكد(. 1113حصلت عليه هذه الميول من مران  غازدا،وكورسيني:
نص على أن االستجابات تقوى باالستعمال وتضعف ( لثورنديك الذي يالتدريبقانون المران  أو 

 االستعمال . عدمباإلهمال، أو 
طرق إلبطال العادات غير المرغوبة هي:  ثالث" جثرييقترح " حيث ,إبطال العادات إمكانية -5

المرغوب إهماله بدرجة من الضعف ال يكفي معها إلحداث االستجابة، أو تكرار  المثيرتقديم 
 المالمحستجابة السيئة  غير المرغوبة(، أو تقديم المثير عندما تكون حتى تتعب اال اإلثارة

 (.   1112 :الحميدالموقف قادرة على كف االستجابة غير المرغوب فيها  جابر عبد  فياألخرى 

 : الوظيفية النظريات

أو ارتباطات بين المثير  عالقاتبالنسبة إلى هذه النظريات ليس مجرد حدوث  التعلم
التحليل السلوكي، وال  فيالمعرفية  المفاهيمواالستجابة، بل تحاول هذه النظريات استخدام بعض 

ولكنها ُتعدها أنواعا من السلوك، وتسمَّى هذه النظريات  ،والتخيلتستبعد وجود عمليات مثل التفكير 
 فيعليه تغير  ويترتبالبيئة  فيئي يؤثر السلوك اإلجرا أنترى " فهياإلجرائية"  النظرياتكذلك "

إلى حد قريب جدا السلوك  يشبهالبيئة ذاتها بطريقة أو بأخرى، وهو  فيالعالم، بل إنه يغير 
(. ومن 1113كورسني: ،"  غازداالغرضياألدائي، أو ما يعرف باسم السلوك اإلرادي أو السلوك 

 ة التعلم ما يلي: عملي بتفسيرأهم ما أضافته هذه النظريات، فيما يتصل 
من قبل عن الدوافع وقلنا: إنه يمكن النظر إليها من  تحدثنا: أهمية الدافعية لحدوث التعلم -1

مثيرات داخلية، والبواعث وهي مثيرات خارجية . وُتعد المثيرات  وهيناحيتين هما: الحوافز 
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و تركيبات معينة البيئة والمثيرات الناشئة عن حاجات الكائن الحي أ في تحدث التيالخارجية 
 أن" َهل  مواقف التعلم؛ وقد وجد " في االستجاباتاستدعاء  عن عند َهل(   المسئولةمنها هي 

المواقف المختلفة حسب الحافز  فيبين أنماط المثيرات المختلفة  يميزالكائن الحي يمكنه أن 
 ( 1171:  وجيهالموجود   إبراهيم 

أن االستجابة الحادثة نتيجة وجود حاجة معينة  رىيالحاجة والتعزيز؛ إذ  بين" هلربط " وقد
ومن ثم فإنه يستجيب لكل حافز باستجابات تعمل  تعزيز، بمثابةلدى الكائن الحي تشبعه؛ فهي 

التعزيز األولى وهو حالة إشباع  نوعين من التعزيز هما: بين" هلعلى إشباعه، ويميز "
الثانوي، ويحدث إذا ما تزامن مثير ما مع التعزيز األولى، فإن هذا المثير  والتعزيزالحاجة. 
 ( . 1111خواص التعزيز  غازدا ، كورسني :  يكتسب

من  الرغمالتعلم التعزيز، وعلى  فيالمبادئ ذات األهمية  من: عملية التعلم فيالتعزيز  أهمية -2
إلى  ينظر" هليع السلوكيين ، فإن "ذات األهمية البالغة لدى جم المبادئأن التعزيز يعد من 

 النتائجالكائن الحي نفسها على أنها نوع من التعزيز؛ إذ يفسر التعلم على أساس  استجابة
موقف  فيموقف معين، والتغير الذي يطرأ على سلوكه  فيالمترتبة على سلوك الكائن الحي 

تعزيز.  أوابة ومثير موقف التعلم هو: استج فيتال. ويرى أن التتابع المحتمل لألحداث 
على  الحصولوبعبارة أخرى فإن التعزيز يتوقف على أداء المتعلم ألن أداءه هو وسيلة 

 . عليهالتعزيز؛ نظرا ألن التعزيز هو أي مثير أو موقف يقوي االستجابة السابقة 

تشكيل االستجابات المالئمة، ويمكن أن  يكونأول عمل المدرس يجب أن  أن" سكنر" ويرى
، ويتحقق ذلك عن طريق التعليم رمن ضبط المثي كثيرةيتم ذلك بوضع السلوك الصائب تحت أنواع 

وتعزيزها يحطم تأثير التعزيز، وأن برنامج التدريس  االستجابةويرى أن ُمضي ثوان بين   .المبرمج
من التقاربات المتقدمة نحو السلوك النهائي  خطوة بتعزيز سلسلة خطوةالناجح ينبغي أن يتقدم 
 ( 1112:الحميدالمرغوب فيه.  جابر عبد 

 :  املعرفية)ب( النظريات 

 ،"لبياجيهائية "والنظرية البن ،"باالستبصارالتعلم "النظريات المعرفية نظرية الجشطلت  تشمل
المعرفية  التعلم". وتركز نظريات لروتر"االجتماعيونظرية التعلم  ،"لبندوراونظرية التعلم بالمالحظة "

كما تركز على  األجزاء،تعلو على مجموعة  التياهتمامها على سيكولوجية التفكير، والكليات 
عملية التعلم. ومن أهم ما أسفرت عنه  فيالعمليات العقلية المعرفية واإلدراك، والجوانب االجتماعية 

 : التعلمالكشف عن طبيعة عملية  فيهذه النظريات 
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الحقيقي  وفقا ألصحاب النظريات المعرفية( هو التعلم  فالتعلم: التعلم فيدور الفهم  أهمية -1
والتعلم القائم على فهم  .على تكوين االرتباطات بين المثير واالستجابة وليسالقائم على الفهم، 

 يالتالعملية التعليمية. والمعنى ال يأتي من الجزئيات المنفصلة  فيدور عميق  لهالمعنى 
 طبيعةتحدد  التيهي األساس وهي  الكلياتالكل، كما يرى الجشطلتيون، ولكن "  تكون

مالءمة هو  واألكثرتكون هذه الكليات أكثر من كونها مجرد المجموع الكلي لها.   التياألجزاء 
المكونة لهذه الكليات، بدال من محاولة الصعود إلى مستوى  األجزاءالبدء بالكليات نزوال نحو 

نفترض أنها تكون  التيعن طريق البدء بما نعتقد أنه العناصر  للكلياتالطبيعة الجشطلتية 
 .(1113كورسيني :  ،الكليات. "  غازدا

ذاتي هو على الفهم  كما يرى بياجيه( يتطلب تنظيما ذاتيا نشطا هذا التنظيم ال القائم والتعلم  
من البيئة  الواردةتلقي المعلومات  أي   Assimilationمن التوازن بين عمليتي التمثل  نوع

 وهي  Accomodationالعقل. والمواءمة فيوتصنيفها ضمن التراكيب المعرفية الموجودة 
ضوء أي مثيرات خارجية جديدة  فيالمعرفية إذا ثبت خطؤها  التراكيبعملية تعديل هذه 

 ( 1113:  ورسينيك غازدا، 

المعرفية على دور  النظريات: يركز أصحاب التعلم فيالتفكير والعمليات العقلية  دور أهمية -2
أن التعلم عملية خلق عضوية وليست عملية  إلى" بياجيهالتعلم؛ فيذهب " فيالعمليات العقلية 

إن اإلدراك مكتسب ينطوي على استدالل ما، حتى  مفهومتراكم آلية تتم دون تفكير، وأن كل 
"  باندورا" ويذهبذاتها ليست وليدة أشكال سابقة له.  هيالحاسي موجه من قبل عمليات عقلية 

الخارجية ضروري لتفسير التنوع  األحداثالرمزي القائم على االستدالل من  التمثيلأن " إلى
إن إذ التعلم اإلنساني بصفة عامة،  فيهامة  المعرفيةالكبير لعمل اإلنسان، وهذه العمليات 
من خالل وسيط معرفي."  غازدا   –معظمها  في –جميع التغييرات السلوكية تحدث 

 (1113: وكورسيني
ينتظم بها  التيأصحاب نظرية الجشطلت دراستهم القوانين  إسهامات: من أهم والتعلم اإلدراك -3

يرون  التيقوانين التنظيم اإلدراكي  اإلدراك؛ ما يعرف عندهم باسم مجال فيالعالم الخارجي 
مواقف التعلم، وهذه القوانين هي قانون  فيكافة أوجه نشاط الفرد وسلوكه  علىأنها تنطبق 

وجيه:  إبراهيم.   الغلقوقانون التشابه، وقانون االتصال، وقانون الشمول، وقانون  التقارب،
1171  ) 
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الزمان  فيإذا كانت متقاربة  مستقلةيغ ذلك أن األشياء يسهل إدراكها على هيئة ص ومعنى
أو متصلة، أو إذا كان هناك ما يجمعها  اللون،الشكل أو الحجم أو  فيأو متشابهة  ،أو المكان
ذا كانت األشياء ناقصة فإنها تدعونا إلى  متماثلة،إطار موحد، أو إذا كانت  فيويشملها  وا 

. ولعل هذه عرف عندهم بقانون الغلقالموجودة، فيما ي الثغراتإدراكها كاملة من خالل سد 
تنظيم المادة التعليمية المقدمة للمتعلمين من  في المنهجمجال  في منهاالقوانين يمكن اإلفادة 

 مما قد يساعدهم على إدراكها بسهولة.  المنهج،خالل 

كثيرا من السلوك اإلنساني يكتسب عن طريق مراقبة ما  إن:  عملية التعلم فيالمالحظة  دور -4
ويمكن تفسير اكتساب اللغة والقواعد الثقافية العامة  يفعلونه،يفعله الناس، وما يحدث عندما 

أن التعلم بالمالحظة مصدر  إلى"  باندورابالمالحظة، ويذهب " التعلمواالتجاهات عن طريق 
الخالق ؛ فتعلم القواعد أو المبادئ يحدث من خالل  القواعد والمبادئ والسلوك لتعلمرئيسي 
 مالئمة؛سلوك  النموذج( الذي يمكن تطبيقه على المواقف بصورة  فيالعناصر العامة  تجريد

بطرق تبدو  وتطبقإذ تالَحظ مالمح محددة من النموذج وترمَّز  أي تختزن على هيئة رموز(، 
سلوكه ال يقتصر فقط   فإنالفرد نماذج متنوعة أكثر من كونها مجرد تقليد فقط. وعندما يالحظ 

نما يكون سلوكه استجابات تختلف  النماذج،التأثر بهذه  على كثير منها عن أي من هذه  فيوا 
.  غازدا  الخالقهنا ينشأ السلوك  ومن  المتنوعةالنماذج   فيالحظها  التي األصليةالمصادر 

 ( 1111كورسيني :  ،
أصحاب نظرية التعلم االجتماعي وحدة الشخصية من  يفسر :إلنسانالنمائية لخبرات ا الطبيعة -5

اإلنسان على بعضها( فالخبرة الجديدة تتلون بالمعاني  خبراتخالل هذا المبدأ  مبدأ تأثير 
اكتسابها تتأثر وتتغير بفعل الخبرة الجديدة. واألفراد ال يختارون  سبق التيالمكتسبة، والمعاني 

فحسب، بل يفسرون هذه الخبرات  السابقةسيمرون بها بسبب خبراتهم  التي والخبراتالمواقف  
 ( 1111كورسيني :  ، غازدا  السابقةالجديدة ويربطونها بمعان على أساس من خبرتهم 

كثيرة وقوانين تفسر عملية التعلم،  مبادئتقدم يتضح أن نظريات التعلم قد كشفت عن  ومما
يتحقق التعلم عندها بأعلى مستوى من الفاعلية،  أنيمكن  التيوتشرح الظروف والشروط المالئمة 
 التيأوسع من خالل التعرف على أهم المبادئ العملية  نطاقولعله يمكن تحقيق الفائدة على 
 أسفرت عنها نظريات التعليم . 
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 ونظريات التعليم املنهج :ثالثا

مواقف التعلم، ولم ُتعن  فيالسلوك  في التغيراتنظريات التعلم على تفسير أسباب حدوث  ركزت
أن يفيد منها عمليا. أما نظريات التعليم فإنها تركز على  للمعلميمكن  التيكثيرا بالمضامين التربوية 

يمكن أن تساعد على حل المشكالت العملية وتحقيق  التيالتطبيقية  والجوانبمبادئ التعليم 
ممن اهتموا بمبادئ  وغيرهم" جانييه" و"  زبلأو " ، " برونر. ويعد ما قدمه كل من "التربويةاألهداف 

. ومن أهم التعليم فيلتقديم نظريات  محاوالت التطبيقيةالتعليم والمضامين التربوية والجوانب 
 : النظرياتإسهامات هذه 

 تطوير الممارسات التربوية:  فياستخدام مبادئ التعلم  -3

 التطبيقية التربوية مثلةاألمن  التعليميةيعد أسلوب التعليم البرنامجي واستخدام اآلالت 
مبادئ التعلم، حيث يرتبط كل بوصفه أحد  التربويةتطوير الممارسات  فيمبادئ التعلم  ستخدامال

 في والتحكمويعتمد التعليم من خاللهما على تسلسل المادة التعليمية المقدمة،  ،"سكنرمنهما بجهود "
 شروط التعزيز. 

  :المعرفة بنية وفهمواالستقصاء  كيرالتفبعمليات  االهتمام -2

أكثر أهمية من  ا تربويةً أهدافً  المعرفة بنية وفهمواالستقصاء  التفكيربعمليات  االهتمامُيَعدُّ 
 يتيحالمرء إذا فهم بنية المعرفة فإن ذلك الفهم  أن" برونرإذ يري " التفصيلية؛مجرد تجميع الحقائق 

لكي  وأشياء ظواهرالطبيعة من  فيله التقدم معتمدا على نفسه، ولن يحتاج إلى مواجهة كل ما 
 التيببعض المبادئ العميقة يمكنه من التقدير االستقرائي للجزئيات  اإللماميفهمها؛ ذلك ألن 

م وتنظيم أهمية االستعداد والدافعية للتعل على" برونر" ويؤكد(. 1112: "  جابر عبد الحميديحتاجها
بصورة تمكن المتعلم من السيطرة عليها  ةينبغي تنظيم المادة المتعلَّم إذالمعرفة بوجه خاص؛ 

 واستيعابها. 
  :التعليميةعرض الخبرات  فيالتسلسل أو التتابع  أهمية -1

 ،تتابع أو تسلسل أمثل بالنسبة لجميع المتعلمين يوجدال  أنه" برونرهذا الصدد يقرر " يوف
تخطيط التعليم منها:  فيتفيد  التيويقدم بعض األسس العامة  التربوية،لجميع األهداف أو بالنسبة 
المتعلمين على تطوير المعلومات وتناولها محدودة وعلى المعلم أن يستخدم  قدراتمراعاة أن 
 تخطيطأفضل للمعلومات الجديدة حتى يسهل على المتعلمين فهمها وتناولها. وأن يقوم  تنظيمات

د المتعلم  متتابعة تحافظ  بخبراتالتعليم وتتابع خطواته على طبيعة مسار النمو وتقدمه. وأن يزوَّ
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 واألخطاءتدرس ظروف التعلم ومدى تقدم المتعلم  وأنعلى ميله وحماسه للموضوع الذي يدرسه.  
صلة بالمتعلم ذات ال العواملالسابقة ودرجة االبتكار وقدراته الممكنة على نقل أثر ما تعلمه، وكل 

المتعلمة  جابر عبد الحميد :  المادةوالموقف التعليمي؛ لكي نتوصل إلى تسلسل أفضل لعرض 
1112 ) 

 باالكتشاف:  التعلم -4

اكتشاف فعلية  بعمليةالذاكرة إذا قام المتعلم  فيالتعلم يكون أكثر فائدة وأبقى  أن" برونريري "
أن يوفر المعلمون  ضرورة" برونر. ويرى "حيث يكتشف بنفسه الحقائق وما بينها من عالقات

 المتعلمين.  لدىتنمي القدرة على االكتشاف  التيالمواقف 

 المادة المتعلمة بالنسبة للمتعلم:  معنى -5

بطريقة تمكنه  إليهمعنى المادة المتعلمة بالنسبة للمتعلم وعلى ضرورة نقلها  على" أوزبل" أكد
دراك لمعانيها بحيث تصبح نسقه المعرفي عن فهم و  فيمن استيعابها  بالنسبة له. والمعنى  وظيفيةا 

حيث تتصل العالمات والرموز  المتعلمهو خبرة شعورية متمايزة بدقة ومحددة بوضوح تنبثق لدى 
 ( 1112بنائه المعرفي.  جابر عبد الحميد: في استيعابهاوالمفاهيم والقضايا بعضها ببعض، ويتم 

 /التعلم: التعليمية عمل فيالمنظِّمات التمهيدية  دور -6

 استهالليةتمهيدية أو  مادة  Advance organizersالمنظمات التمهيدية أو االستهاللية 
تعلمي معين، وتستهدف  لعملمعرفية  بركيزةالبداية، وتصمَّم لتزويد المتعلم  فيُتعرض على المتعلم 

" أوزبل" ويصف البنية المعرفية. فيأفكار  منزيادة القدرة على تمييز األفكار الجديدة وما يرتبط بها 
 ، Comparativeوالنمط المقارن ،Expositoryمن المنظمات: األول النمط الشارح  نمطين

وغير مألوفة؛ ألنه يزود  تماماويستخدم النمط األول عندما تكون المادة المطلوب تعلمها جديدة 
يستخدم النمط الثاني عندما تكون . و الجديدةالمتعلم ببناء تصوري موحد يستطيع أن يربطه بالمادة 

يساعد المتعلم على إيجاد التكامل بين المفاهيم الجديدة  حيثالمادة المراد تعلمها مألوفة للمتعلم؛ 
 ( 1112الحميد :  دجابر عبالمعرفية.   بنيته فيوالمفاهيم المتشابهة 

 للتعليم:  التخطيط -7

. ويرى التعلمتيسر  التيه عملية ترتيب للظروف والشروط وصفالتعليم ب إلى" ييهنجاينظر "
حجرة  فياستخدامها  قبلأنه من الضروري أن ُيصمَّم التعليم مسبقا، أي تخطط إجراءاته وُتختبر 

ن كان البد من   فيعلى قدر من التلقائية  الحفاظالدراسة، ويرفض أن يكون التعليم ارتجاليا وا 
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التخطيط للتعليم يجب الربط بين الظروف الداخلية للمتعلم  عند أنه" هجانييالعملية التربوية. ويرى "
من استعدادات، وجوانب القصور ذات الصلة بالتعلم الحاضر(  لديه ما تعلمه من قبل، وما 

والظروف الخارجية  الترتيب المناسب للمواد، وطريقة عرضها، وأنواع التغذية الراجعة( التي تيسر 
 ( 1112ية المرغوبة.  جابر عبد الحميد : التربو  األهدافتحقيق 

 السلوك:  وأنواعالتعلم  أنماط -8

بتصنيف أنماط التعلم المختلفة، ووصف كل نمط منها وما  التعليمُعني أصحاب نظريات 
عند االنتهاء منه  األداءلتعلم هذا النمط، وقدراته المتوقعة على  المتعلمينبغي أن يتوافر لدى 

كل نمط مثل أسلوب عرض المادة، أو نوع التغذية الراجعة ... وغير ذلك.  لتعلم الالزمةوالشروط 
 Dececco )هي  هرمياحدد ثمانية أنماط للتعلم مرتبة  الذي “جانييه”ومن هذه التصنيفات تصنيف 

: 1970 )  
 استجابة شرطية إلشارة معطاة؛ كأن يربط بين  الفرد: وفيه يكتسب اإلشاري التعلم

  صوت الكلمة ورسمها.
 هذا  فيعلى تعزيز استجابة المتعلم التي تكون عادة  ويعتمد االستجابة: –المثير  تعلم

بدنية دقيقة ومحكمة، مثل النطق الصحيح لبعض  حركاتالنوع من التعلم عبارة عن 
 الكلمات. 

 التسلسلChaning  عادة تعلم المهارة ويسمىSkill Learning  يربط المتعلم  وفيه
 قيادة السيارات.  أو لنمط السابق. مثل مهارات الكتابةأو أكثر من ا وحدتينبين 

 ولكن االرتباط هنا بين وحدات لفظية مثل ما  التسلسل: وهو نوع من اللفظي الترابط
 وما يؤدي معناها بالعربية(.  اإلنجليزية،الترجمة  الكلمة  فييحدث 

 المتعدد تمييزMultiple Discrmination  التعلم يعلم الدارس : هذا النوع من
 التيأن يميز بين السالسل الحركية واللفظية  فيتعلماستجابات مختلفة للمثير المشوش، 

 اكتسبها. 

 السابق، حيث يتعلم الدارس تمييز الخصائص  بالنمطذو صلة  وهو المفهوم: تعلم
 المجردة للمفهوم المراد تعلمه . 

 المكونةحول العالقات بين المفاهيم  هذا النمط يكون التعلم مركزا في: القاعدة تعلم 
نان قاعدة كبرى، فإذا تعلم  هذه  الدارسللقاعدة، أو العالقات بين قاعدتين أو أكثر تكوِّ
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صياغة  علىالعالقات يمكن للمعلم أن يستخدم التعليم اللفظي فقط لمساعدة المتعلم 
 القاعدة. 

 فضال  األهداف،حقيق بعض : ويتطلب هذا النمط تعلم استخدام القواعد لتالمشكلة حل
 عن ما يتطلبه من مستوى أعلى للتفكير. 

أربعة مستويات نمائية أولها التعلم  حدد الذي" أوزبلهذه التصنيفات تصنيف " ومن
(. 1112: الحميد جابر عبد  االبتكاروالرابع  المشكالت،باالكتشاف، والثاني التطبيق، والثالث حل 

والمهاري، وتصنيفه المجال المعرفي إلى  والوجداني،ومنها تصنيف بلوم للمجاالت: المعرفي، 
 والتحليل، والتركيب، والتقويم.  والتطبيق،مستويات هي: التذكر، والفهم، 

 التيمن جملة المبادئ واألسس  يستفيدوايجب أن  اهجــالمنتقدم، يتضح أن مصممي  ومما
  :منها جوانبعدة   فيت التعلم، ونظريات التعليم كشفت عنها نظريا

التعليمية، وصياغتها بما يتناسب ونوع التعلم المرغوب ومستوى األداء  األهداف تحديد ( أ 
 . نموهم ضوء ما يسمح به مستوى فيف دراسي كل ص فيمن المتعلمين  المتوقع

 فيرجات الفاعلية المنهج، وتنظيمه باألسلوب الذي يمكن أن يحقق أقصى د محتوى اختيار ( ب 
 المتعلمين على فهم بنية المعرفة المقدمة لهم من خالل المنهج.  ويساعدالتعلم، 

جراءاته  طرق اختيار ( ت  تراعي شروط التعلم الجيد، وتساعد المتعلمين على  التيالتدريس وا 
 عملية التعليم والتعلم.  فيمع الموقف التعليمي، وتجعلهم أكثر إيجابية  التفاعل

 ،التعليمية المناسبة لطبيعة الهدف المراد تحقيقه، والمادة الدراسية المقدمة الوسائل اختيار ( ث 
 ومستوى نمو المتعلمين. 

المراحل التعليمية المختلفة، وتحقق  فيالنشاط التعليمي التي تناسب المتعلمين  أوجه تحديد ( ج 
 وتدفعهم إلى مواصلة التعلم.  إيجابيتهم

 لنمط التعلم والنتائج المتوقعة ألداء المتعلمين.  التقويم المناسبة أساليب تحديد ( ح 

للمنهج المدرسي،  السيكولوجيةيمكن لمصممي المناهج ومنفذيها أن يراعوا األسس  وبذلك
نقول إن المنهج المدرسي ينبغي أن يراعي  وأخيرابها.  المنوطةَ  األهدافَ  ومن ثم تحقق المناهجُ 

إطار الفكر الفلسفي  فيمع، والمعرفة، والمتعلم، وذلك أبعاد رئيسية هي المجت ثالثةالتوازن ببن 
 كل مرحلة من مراحل تطوره . فييتبناه المجتمع  الذي
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 الفصل الثالث

 عناصر املنهج
األهداف  :هي ة؛بعض المتخصصين في مجال المناهج أن عناصر المنهج ستيرى 

ويرى فريق آخر أن عناصر المنهج  ،والمحتوى وطرق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة والتقويم
لما  ؛الكتاب إلى التقسيم الثاني في هذاميل نو  .األهداف والمحتوى والتدريس والتقويم :هي ؛أربعة

طرق التدريس والوسائل واألنشطة التدريسية ببعضها ارتباطًا  والرتباط ،از والتركيزفيه من اإليج
 وثيقًا.

 أواًل: األهداف
تساعد مخطط المنهج  التيفهي  المنهج؛تصميم  فياألهداف نقطة االنطالق للبدء  تعد

ضوئه أداء المتعلمين بعد  فيالذي ُيقبل  المعيارومنفذه على تحديد سائر العناصر األخرى، وهي 
 المنهج.  خاللمرورهم بالخبرات المقدمة لهم من 

سلوك المتعلمين نتيجة مرورهم بالخبرات التعليمية  فيه حدوثُ  المتوقعر للتغيُّ  وصف   والهـدفُ 
التعليمية المقدمة لهم من خالل المنهج؛ أي أن الهدف بعبارة أخرى وصف  المواقفوتفاعلهم مع 

 م المقصودة والمتوقعة . التعل لنتائج

 األهــــــــــــداف  أهمية

مخطط المنهج المدرسي، وموجه  منهأهمية األهداف إلى كونها األساس الذي ينطلق  ترجع
. ويمكن إلقاء الضوء على أهمية األهداف التعليميةعمليات تنفيذ المنهج، وتقويم مخرجات العملية 

 ما يلي:في وظائف،من خالل ما يمكن أن تحققه من 

للمتعلمين من خالل المنهج المدرسي؛  المقدمة { تساعد األهداف على اختيار الخبرات التعليمية3}
 مية عشوائية متخبطة. ياختيار الخبرات التعل عملية حإذ إنه بدون أهداف واضحة محددة تصب

ذا كانت المعرفية المختلفة؛ فإ المجاالتمن  }ب{ تساعد األهداف على اختيار عناصر المحتوى
يمكن أن يختارها من كل  التيالعناصر  نوعاألهداف واضحة استطاع مخطط المنهج أن يحدد 

 التيمهارات ؟ إلى غير ذلك من عناصر المحتوى  أممجال معرفي، َأَيُكون مفاهيم، أم حقائق، 
 يمكن أن تقدم للمتعلمين . 
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حيث يسعى المعلمون إلى تحقيق  ؛التعليمية}ج{ توجه عمليات التدريس واختيار الوسائل 
 فييمكنهم االستعانة بها  التيالتعليمية  والوسائلاألهداف عن طريق اختيار طرق التدريس 

 ضوء هذه األهداف المحددة. 

والتنسيق بينها، فيحدث التكامل بين  التربوية}د{ تساعد على تكامل جهود القائمين على العملية 
المؤسسات  فيالمناهج واألجهزة اإلدارية  ومخططيالعامة جهود واضعي السياسة التعليمية 

منفذي هذه المناهج، حيث يسعى كل من هؤالء إلى  بوصفهمالتعليمية المختلفة والمعلمين 
 المجتمع وتطلعاته .  آمالتحقيق أهداف عامة تعبر عن 

كل  فيختلفة و في مراحل التعليم الم عل ميُ }هـ{ تحدد األهداف مستويات مختلفة لما ينبغي أن 
تحدد ما ينبغي أن يقدم  التيهي  دراسيصف دراسي؛ إذ إن أهداف كل مرحلة وكل صف 

 للمتعلمين فيه. 
كل  فييمكن أن يمارسها المتعلمون  التي المختلفة تحديد أوجه النشاط في}و{ تساعد األهداف 

 صف دراسي. 

ضوئه؛ إذ تمثل معيارا  فيتقويم تعلم الطالب  يمكنالذي  }ز{ تحدد األهداف معيار األداء المقبول
 . التعلملمستوى مخرجات عملية التعليم / 

  األهـــــــدافاشتقاق  مصادر

 فيالتدقيق  تقتضيالعملية التعليمية   فيأهمية األهداف التربوية، وما تحققه من وظائف  إن
أن  شأنهمصادر اشتقاقها؛ فإن الجنوح إلى مصدر بعينه وتمركز األهداف حول معطياته من  تحديد

تمي إلى تن دراسيةعملية التعليم والتعلم؛ فنحن نسعى إلى تقديم مواد  فييؤدي إلى عدم التوازن 
فيه خصائص معينة  نتوخىمجاالت معرفية متنوعة لكل منها طبيعته؛ لنربي جيال من المتعلمين 

من تغيرات. ومن ثم فالبد أن  عليهمجتمع له فلسفته وثقافته، وأساليب حياته، وما يطرأ  فيعيش لي
 . التربويةُتَراعى كل هذه األبعاد عند اشتقاق األهداف 

  اجملتـــــــمع( فلسفة 1)

مرحلة معينة من  فيوممارساتهم  أبنائهفلسفة المجتمع اإلطار الفكري الذي يوجه حياة  تعد
ويسعى جاهدا إلى ترسيخها لدى الناشئة من  بهايؤمن  التيتطوره. ولكل مجتمع فلسفته مراحل 

أن يترجم هذا الفكر الفلسفي إلى ممارسات تربوية  يحاولأبنائه؛ فالمجتمع الذي يؤمن بالمثالية 
مختلف المراحل  فيالفكر وتثبيته لدى المتعلمين من أبنائه  هذاالنهاية إلى ترسيخ  فيتهدف 
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الذي يعتنق الفكر المادي أو البراجماتي أو الوجودي؛ فكل فلسفة من هذه  المجتمعليمية، وكلك التع
 تسعى إلى أهداف بعينها تختلف شكال ومضمونا عما تسعى إليه األخرى.  الفلسفات

تحدد هويته  التيوبدائل(  وخصوصياتمجتمع ثقافته  بما تتضمنه من عموميات  ولكل
 فيينبغي التركيز عليها  التياألولويات  وتحددائه وأساليب الحياة فيه، وأنماط التفاعل بين أبن

 من قيم واتجاهات، وعادات، وأنماط سلوك.  عليهعملية التعليم والتعلم بما تنطوي 

والبيئية واالجتماعية  االقتصاديةمجتمع مشكالته الخاصة النابعة من ظروفه  ولكل
 ة أبنائه . تعبر عن آالمه ومعانا يوالسياسية، والت

 منوالتطلعات المنبثقة أساسا   اآلمالمجتمع له آماله وتطلعاته إلى المستقبل، تلك  وكل
 بمختلفالتغلب على مشكالته  فيالفكري الفلسفي الذي يعتنقه وهويته الثقافية، ورغبته  اإلطار

آماله  معوالثقافة يتناسب  يإعداد أبنائه على مستوى معين من الوع فيمجاالتها، ورغبته 
 وتطلعاته. 

ينبغي أن توجه  التيالخاصة  اإلسالميةمجتمع عربي إسالمي له فلسفته  فينعيش  ونحن
تحدد اإلطار العام لحياة اإلنسان  التي الفلسفةكل مرحلة من مراحل تطوره؛ تلك  فيمسار حياته 

مشتقة من مصدرين بعوامل التغير وال مظاهره؛ ألنها  يتأثركل زمان ومكان بقدر من الثبات ال  في
وهما مصدران ال سبيل إلى التشكيك فيما أتيا به من مبادئ وقوانين  والسنة،ثابتين هما القرآن 

يتمتعان بأكبر قدر من الموضوعية والصدق والثبات؛ تلك الموضوعية وذلك  ألنهماوتشريعات؛ 
ن كان المنه –ال يرقى إليها فكر بشر وال منهج بشري  والثباتالصدق  ج التجريبي الذي حتى وا 
 شيءألنهما من قبل اهلل ورسوله؛ اهلل الذي خلق كل  –نتائجه عادة بالصدق والموضوعية توصف

َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن َوَنْعَلُم َما  :فأحسن خلقه، والذي يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور، يقول تعالى

 العربي األمي  النبي  محمد. ورسوله   11:ق  ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِدُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب 
َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا (19)َوَنِذيًرا َياَأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّراحقه:  فيتعالى  لقا الذي

 وقال النجم  (4 ِإْن ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحى(2)َوَما َيْنِطُق َعْن اْلَهَوى . وقال تعالى: األحزاب (11)ُمِنرًيا
 . 4: القلم  َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍمتعالى : 

اإلسالمي ال يرمي إلى بناء مجتمع  المجتمعالوقت نفسه فإن هذا اإلطار العام لفلسفة  فيو 
نما  مغلق منعزل عن غيره من إلى بناء مجتمع واع ينفتح على كل  يهدفالمجتمعات، وا 

ناشرا تعاليمه السمحة متأثرا بما في هذه المجتمعات  اإلسالمي،المجتمعات مؤثرا فيها بدعوته وفكره 
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حدود ما يسمح به ذلك اإلطار العام. فضال عن أن  فيسلوك وثقافات،  وأنماطمن علوم وأفكار 
هويته الثقافية وقيمه  تحدد التيعربية اإلسالمية ذات المالمح المميزة ثقافته ال المصريللمجتمع 

أبنائه، وله مشكالته البيئية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وله آماله  سلوكواتجاهاته وأنماط 
 .  وتطلعاته

 وطبيعة عملية التعلم  املتعلم( خصائص 2)

الشتقاق األهداف  األساسيةخصائص المتعلم وطبيعة عملية التعلم أحد المصادر  ُتعد
والتعلم، وهو المركز الذي تدور حوله  التعليمالتربوية؛ وذلك ألن المتعلم هو المستهدف من عملية 

 ولة. ذكل الجهود التعليمية المب

ب كل مرحلة منها عدة يميز طال متتابعةكانت العملية التعليمية تتم من خالل مراحل  ولما
 فيدراسة خصائص نمو المتعلمين  فإنخصائص تختلف عن خصائص طالب المرحلة التالية؛ 

ضوئها تحقيق أقصى  فييمكن  التي والشروطكل مرحلة، وأنماط التعلم المناسبة لهم، والظروف 
ضع الحسبان عند و  فييجب أن تؤخذ  التي األمورالتعلم، كل ذلك من  فيدرجات الفاعلية 

ى   ما يلي:   األهدافاألهداف التربوية؛ إذ يجب أن تراع 

 فيوالعقلي واللغوي؛ فتصاغ األهداف  واالجتماعيالجسمي واالنفعالي  { مستوى نمو المتعلم3}
 نواتج تعلم يصعب على المتعلمين تحقيقها.  األهدافضوء هذا المستوى بحيث ال تتضمن 

ضوء مستوى نمو المتعلم، ينبغي أن  في األهداففيه  الوقت الذي تصاغ في: }ب{ متطلبات النمو
 االتجاه الصحيح .  فينمو المتعلم  ليتحققتراعى األهداف متطلبات هذا النمو فتؤكدها  

 منكل مرحلة من مراحل النمو يمتلك المتعلمون  ففي: قدرات المتعلم واستعداداته ومهاراته {ج}
هذه  في معينةوممارسة أنشطة  ،القدرات واالستعدادات والمهارات ما يؤهلهم لتعلم أشياء معينة

ثم يجب أن  ومنالمرحلة، ويساعدهم على اكتساب قدرات ومهارات أخرى أكثر اتساعا ودقة، 
من مراحل نموهم،  مرحلةكل  فيتؤكد األهداف على قدرات المتعلمين واستعداداتهم ومهاراتهم 

 مرحلة تالية. في التعلمعدهم على اكتساب مهارات وقدرات أخرى تمكنهم من مواصلة وتسا
األهداف بحيث يقتضي العمل على  اشتقاقيجب أن تراعى عند  حاجات المتعلمين وميولهم {}د

حتى تتحقق فاعلية عملية  ؛المتعلمين، ويتفق مع ما يميلون إليه حاجاتتحقيق الهدف إشباع  
 .والتعلم  التعليم
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  الدراسة املادة( طبيعة 3)

مراحل التعليم  في . وتقدم للطالبالمنهجالمادة الدراسية البعد األساسي لمحتوى  تمثل
رى؛ األخ المادةتختلف عن طبيعة  التيمواد دراسية متنوعة، كل مادة منها لها طبيعتها  المختلفة

وهما يختلفان عن طبيعة العلوم، وجميعها تختلف عن  الرياضيات، فطبيعة اللغة تختلف عن طبيعة
والفلسفة. وكل مادة من هذه المواد الدراسية يمكن أن تحقق أهدافا ال  والجغرافيا،طبيعة التاريخ 

إطار األهداف العامة  فيوما يمكن أن تقدمه للدارس  ،أن تحققها وفقا لطبيعتها لغيرهايمكن 
 التعليمية .  للعملية

المختلفة عند تحديد أهداف كل مادة  المعرفيةالمجاالت  فيراء المتخصصين آب واالسترشاد
تحقيق األهداف  فيبه كل مادة من هذه المواد  تسهمدراسية أمر ضروري لتحديد ما يمكن أن 

 أو للتربية بصفة عامة .  ،دراسي صفالعامة لكل مرحلة دراسية أو لكل 

العشوائي من المجاالت المعرفية  االختيارذلك يجنب مصممي المناهج الدراسية عملية  ولعل
مرحلة ما.  فيتعرف الهدف من تقديمه للطالب  الأحد المقررات موضوعا  فيالمختلفة؛ فال تجد 

يمكن أن تزود مصممي المناهج بحلول عملية للمشكالت  المختلفةودراسة طبيعة المواد الدراسية 
 بصياغة األهداف، واختيار المحتوي مثل:  يتصلتواجههم فيما  قد التي

 العملية، أم التوازن بينهما؛ فمعرفة طبيعة  الجوانبعلى الجوانب المعرفية النظرية أم  التركيز
 المادة تحل هذه المشكلة تماما. 

 الجوانب التطبيقية على معلى المفاهيم، أم القوانين المجردة، أ التركيز 
 معلوماتاكتساب مهارات معينة، أم تخزين  على التركيز  . 
 زمني وتتابع أحداث .  تسلسل علىعلى ترابط أفكار وتكامل مواقف، أم  التركيز 

مصممو المناهج بدراسة طبيعة   عليهاهذه المشكالت وما شابهها يمكن أن يتغلب  فجميع
 ، ومعرفة آراء المتخصصين فيها. مادة كل

 ة املعاصر احلياة( متطلبات 4)

األهداف ال يمكن ألي منهج أن  الشتقاقكانت المصادر السابقة تمثل مصادر ثابتة  إذا
المعاصرة تمثل مصدرا رابعا ال يقل أهمية عن  الحياةيحقق الغرض منه إذا أغفلها؛ فإن متطلبات 

الحسبان عند اشتقاق  فيكونه مصدرا البد أن يؤخذ  حيثالمصادر األخرى، فهو ثابت من 
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 فيمتغير من حيث مقتضياته هو اشتقاق األهداف، و  مصادرذلك شأن بقية  فياألهداف، شأنه 
 . أ عليها من مستحدثاتكل عصر وما يطر  في الحياةاألهداف التربوية وفق طبيعة 

نما كل مرحلة من مراحل  فياالجتماعي  التغيرَيعني ذلك أن هناك أمورا تفرضها طبيعة  وا 
فيه، وقد تكون هذه األمور ناتجا طبيعيا للتقدم  الحياةرا عاما من مظاهر تطور المجتمع تمثل مظه
النظام السياسي أو االتجاهات السياسية، أو للتحول من نشاط  لتغيرالعلمي والتكنولوجي، أو 

قد تكون مشكالت ناتجة من أزمة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو  أواقتصادي إلى آخر، 
 بينواقف جدلية ينقسم إزاءها أبناء المجتمع إلى فريقين أو أكثر؛ نتيجة الصراع م تكونبيئية، أو قد 

 المجتمع .  فيبعض البديالت الثقافية وعموميات الثقافة 

ال سبيل إلى  بلمنع حدوثها   إلىحياة المجتمعات، وال سبيل  فيهذه األمور تحدث  كل
العالم  فينفسه منعزال عن مجريات األمور  إال أن يكون المجتمع منغلقا على اتجاهاتها فيالتحكم 

 حوله .  من

فإن أولى الخطوات على طريق  ولذلكتصورنا أن التكيف معها خير سبيل لمواجهتها،  فيو 
أهداف المناهج الدراسية؛ فعلى سبيل  اشتقاقالحسبان عند  فيالتكيف مع هذه األمور أن تؤخذ 

العلمي والتكنولوجي أصبح مظهرا عاما من مظاهر التقدم  مظاهرأحد  بوصفه" الكمبيوترالمثال "
 فيالتعليمية، تقتنيه الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة  المؤسساتالمجتمع خارج  فيالحياة 

ويقتنيه األفراد من خاصة الناس وعامتهم، وأصبح إتقان مهارات  واإلنتاج،قطاعات األعمال 
، فضال عن انتشار المراكز والمعاهد الخاصة  ميسرة للحصول على فرصة عمل سبيالالتعامل معه 
معه. أضف إلى كل ذلك تعدد أجيال  التعاملتعليم لغات الكمبيوتر ومهارات  في المتخصصة

المباغت لكل مجاالت الحياة اإلنسانية؛ حتى أصبح  السريعقتحامه االكمبيوتر، وتنوع إمكاناته، و 
ذلك، ومناهجنا ال ُتعيره أدنى اهتمام، وكأن األمر ال يعنيها من  كل .مجاال خصبا للدراسة والتعلم

 !!!! . بعيدقريب أو 

المجتمع العالمي،  فيمجتمعنا و  فيمجال من مجاالت عديدة تميز الحياة المعاصرة  هذا
المجتمع المعاصر،  فيعلى الحياة  قادرُغيبت عنها مناهجنا؛ فأصبحت قاصرة عن إعداد جيل 

 فيكل مؤهالته، فإذا التحق بعمل ما أصبح  وتلكعة أصبح حامل شهادة ورقية، حتى خريج الجام
ممارسته، واألمر ينسحب على كل خريجي  يستطيعحاجة إلى إعادة تأهيل من جديد؛ حتى 

 خريجو كليات التربية.  – الحالبطبيعة  –الجامعات المصرية، ومن بينهم 
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المتعلم،  وخصائصالمجتمع   فلسفة  هي تقدم يتضح أن مصادر اشتقاق األهداف أربعة مما
الدراسية ومتطلبات الحياة المعاصرة، ويمكن توضيح ذلك من  المادةوطبيعة عملية التعلم، وطبيعة 

 خالل الشكل التالي: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  األهداف وتصنيفها أنواع

مجال  فيوتداخل وغموض  لبسمثار  -ولما يزل -موضوع تصنيف األهداف وأنواعها كان
على أن هناك ثالثة مستويات  تماماالتربية بصفة خاصة؛ فعلى الرغم من أن الجميع متفقون 

يشوبه كثير من الغموض ويفتقد إلى  المستوياتلألهداف، فإن الحديث عن كل مستوى من هذه 
هذا المستوى  حظيمستوى الثالث؛ مستوى األهداف اإلجرائية السلوكية؛ فقد ال باستثناءاإلجرائية  

راجع إلى أن صوغ األهداف  ذلكبقدر من الوضوح واإلبانة لم يرَق إليه المستويان اآلخران. ولعل 
 المعلم بوصفه القائم على تنفيذ المنهج.  عملعند هذا المستوى من متطلبات  

سفة
فل

 
مع

جملت
ا

 

 

 التعلم وطبيعةاملتعلم  خصائص

 

 احلياة املعاصرة متطلبات
 

 األهـداف

اشتقاق األهداف  مصادر(  3رقم ) شكل
 التربوية
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نما تعبر عن  التياإلنجليزية  المصطلحاتشرنا إليه إلى تعدد يرجع ذلك الغموض الذي أ وا 
 ,Aims, Goals ففي اإلنجليزية نجد  العربية،األهداف وتعدُّد َمن  ترجموها ونقلوها إلى 

Objectives, Purpose    تعني الهدف، الغاية، والغرض .  وكل 

معانيها العربية تجد من يتحدث عن  وتداخلالمصطلحات اإلنجليزية،  فيهذا التعدد  وأمام
يتحدث عن أهداف عامة وأهداف  ومن تعليميةأهداف تربوية عامة، ومن يتحدث عن أهداف 

ومن يتحدث عن أهداف عامة وأهداف سلوكية، ومن يتحدث عن أهداف منهج وأهداف  خاصة،
 روس. وكلُّ وأهداف درس، ومن يتحدث عن أهداف مرحلة وأهداف صفوف وأهداف د تعليميةوحدة 
فئات تصنيفه إلى الحد الذي  في  Aims, Goals, Objectivesُيدخل المصطلحات  يصنفمن 

 ، وتعددت معه أنواع األهداف. الكلماتضاعت معه الداللة االصطالحية لهذه 

فيتحدث عن األهداف  أخرىعن ذلك تجد من يصنف األهداف من وجهة نظر  وفضال
أهداف قريبة وأهداف بعيدة، ومن  عنفردية للتربية، ومن يتحدث االجتماعية للتربية واألهداف ال
 المباشرة .  واألهدافيتحدث عن األهداف الغائية  

للتربية فقد سعوا إلى التوفيق بين  الفرديةمن تحدثوا عن األهداف االجتماعية واألهداف  فأما
ية، وتركز األخرى  وهي االجتماعية للترب األهداففلسفتين تركز إحداهما  وهي المثالية( على 

الحسبان أن  فيغنى عنها إذا أخذنا  في. وهذه ثنائية نحن الفرديةالمادية( على الفرد واألهداف 
 المتعلم من مصادر اشتقاق األهداف، فضال عن المصادر األخرى.  وخصائصفلسفة المجتمع 

خالل  من(  تصورنا فيمعالجته   فيمكنالتداخل بين أنواع األهداف وتصنيفاتها  وأما
 إلى نوعين على النحو التالي:  األهدافتصنيف 

العامةالرتبوية  األهداف (Aims )  

المجال إلى هذا النوع من  في المستخدمةأول المصطلحات  وهو  Aimsمصطلح  يشير
بمعنى عام ليشير إلى النتائج المرغوبة،  ُيستخدم" وزمالؤه سيلوراألهداف، والمصطلح كما عرفه "

عموما سبب عمل شيء ما، أو سبب وجوده، وهو يتضمن معنى المصطلحين اآلخرين  يعنيوهو 
Objectives, Goals يستخدم مصطلح  ما وعادةPurposes  له.  بديال( Saylor :1981 ) 

يسعى المجتمع إلى  يوالت التربيةعملية   مناألهداف العامة تشير إلى النتائج المرجوة  وهذه
دور  ذلك فيومؤسساته، ومن بينها المدرسة بوصفها مؤسسة تعليمية؛ فيدخل بكل هيئاته  تحقيقها

و قصور الثقافة،  وسائله،األسرة، والنوادي الرياضية واالجتماعية، وُدور العبادة، واإلعالم بمختلف 
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تضطلع بمهمة التربية.  التي االجتماعيةودور السينما، واألحزاب السياسية، وغيرها من المؤسسات 
 ثلة األهداف التربوية العامة: ومن أم

 والفضائل  للمجتمعوالخلقية   الدينيةشخصية مصرية ملتزمة بالسلوك وفق القيم  بناء
 عموما .  اإلنسانية

 والنظرة العلمية الموضوعية  المشكالتحل  فيالقدرة على اتباع المنهج العلمي  تنمية
 مواجهة مواقف الحياة.  في

 تطويرها وحل  فيبالفكر والعمل   والمشاركةالقدرة على التفاعل مع عوامل البيئة  تنمية
 .  مشكالتها

 المعرفة والمهارات، وتوظيف  نواحي فيالفرد القدرة على النمو الذاتي المستمر  إكساب
 تطوير حياته وبيئته ومجتمعه  فيما يتعلمه ويكتسبه 

 التطلع إلى األمام والتخطيط  تتضمن التي الفرد القدرة على النظرة المستقبلية إكساب
 للمستقبل . 

 األمة العربية، ووعيهم بأهمية  إلىاعتزاز األفراد بمصر وحضارتها، وانتمائهم  تنمية
 التكامل العربي . 

 بين جميع الشعوب .  والتعاوناألفراد بأهمية سيادة عالقات الوفاق  توعية 

على عاتق جميع المؤسسات  ُملقىر ، يتضح أن تحقيق مثل هذه األهداف أموهكذا
ن كان دورها  وحدهاالمجتمع، وال يمكن الزعم بأن المدرسة  فياالجتماعية  قادرة على تحقيقها وا 

 مؤسسة تعليمية .  بوصفهايكاد يكون مميزا بين أدوار المؤسسات األخرى 

ا من خالل تعليمية يمكن تحقيقه أهدافاأن مثل هذه األهداف ال تصلح ألن تكون  فييخ وال
 فيعدة مقررات؛ فهي بمثابة إطار عام تدور  أومرحلة، أو مراحل التعليم، أو من خالل منهج، 

 بتربية الناشئة وعلى رأسها المدرسة .  المعنيةفلكه أهداف كل المؤسسات االجتماعية 

  General Instructional Goals )التعليمية العامة ) األهداف

جهد تربوي مقصود  بأيترتبط عادة   التيو األهداف التعليمية الثاني من األهداف ه النوع
" سيلورعرفه " كما  (Goals)ومصطلح  السلوك فيهو تغير مرغوب  الذيالتعلم   إلحداث
ألحد البرامج التربوية،  المرغوبةعلى نحو شامل ليشير إلى المخرجات الرئيسية المهمة  يستخدم

  ( Saylor : 1981 )من أي جهد موجه "  القريبوهو عموما َيعني النهاية أو النتيجة أو اإلنجاز 
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التعريف السابق أن هذا النوع من األهداف يرتبط ببرنامج تربوي؛ أي برنامج  من واضح
فترة زمنية  فيينفذ  برنامج فهوأكان معدا للمدرسة أم لمؤسسة اجتماعية أخرى   سواءتربوي، 

األهداف التعليمية العامة. والسؤال المنطقي  هذهنهايته سوف تتحقق  فيمحددة طالت أم قصرت، و 
 كل من المدرسة واألهداف التربوية العامة ؟  منهذا السياق ما موقع هذه األهداف  في

جابة؛ ومحكوم  التربوية العامة، األهدافنقول: إن هذا النوع من األهداف مشتق من  وا 
فإن هذا النوع من األهداف هو ما  أخرىفلكها هذا من ناحية، ومن ناحية  فيبإطارها، ويدور 

أي مدرسة البد أن يكون  فيإلعداد الطالب  التربويتسعى المدرسة إلى تحقيقه بمعنى أن البرنامج 
تربوي، والمدرسة  عامة؛ فالمدرسة االبتدائية لها برنامج تعليميةله أهداف، هذه األهداف هي أهداف 

 تربوي، والمدرسة الثانوية لها برنامج تربوي .  برنامجاإلعدادية لها 

على الرغم مما يبدو للقارئ أن  المرحلةآثرنا هنا استخدام كلمة المدرسة بدال من  وقد
المرحلة االبتدائية  في –على سبيل المثال  –ألن لدينا  منها؛داللة على المقصود  أدق" المرحلة"

المرحلة اإلعدادية لدينا المدارس اإلعدادية العامة  فيومدارس اللغات، و  العامة،دارس االبتدائية الم
والزراعية  والتجاريةالعامة  ويةالمرحلة الثانوية لدينا الثان فيالمهنية واللغات، و  واإلعدادية

كل  فيج اإلعداد أن برنام والشكوالصناعية الميكانيكية والصناعية الزخرفية والفنية والفندقية 
 مدرسة منها يختلف عن األخرى .

المدرسة لطالبها من خدمات  تقدمهبه كل ما  فنقصدأي مدرسة؛  في برنامج اإلعداد أما
مما تقدمه المدرسة بغرض تحقيق األهداف  وغيرهاتعليمية ومناهج ونظام الدراسة بها واإلدارة، 

إلى أن البرنامج العام لكل مدرسة يمكن أن يقسم إلى  اإلشارةالتعليمية العامة لكل مدرسة. وتجدر 
يكون لكل  بحيثالمدرسة االبتدائية يمكن أن يتفرع منه خمسة برامج   برنامجبرامج فرعية؛ فمثال 

أهدافه التعليمية العامة التي تحقق مجتمعًة األهداف  منهالكل   –صف دراسي برنامج إعداد 
  الكلي. للبرنامجالتعليمية العامة 

 : األهداف التعليمية الفرعيةهماتحت األهداف التعليمية العامة نوعان من األهداف  ويندرج
(Instructional Sub goals)  األهداف اإلجرائية  من صميم عمل مخططي المناهج، و وهذا

وفيما يلي يمكن إلقاء  من صميم عمل المعلم .  وهذا (Behavioral Objectives) السلوكية
 الضوء على كل منهما.
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  Instructional Sub goalsالفرعية  التعليمية)أ( األهداف 
تبين  التي الرئيسية األهداف" بأنه  (Sub goals)النوع من األهداف  هذا" سيلور" يعرف

المجاالت  من خالل هذه المتاحةمجاالت المنهج، وتحدد طبيعة النهايات المنشودة من فرص التعلم 
  ( Saylor : 1981 )مصطلحات أكثر تخصيصا "  في

العامة بمعنى أن كل هدف من  التعليميةالنوع من األهداف يعد أهدافا فرعية لألهداف  وهذا
 ومجاالتضوئها مجاالت المنهج.  فيتحدد  فرعيةاألهداف التعليمية العامة يحلل إلى أهداف 

تخطط وتعد لتحقيق أهداف  التيدراسية، وألوان النشاط  موادما يتضمنه المنهج من  هي المنهج
ضوء  فييضطلع بتحديده وصياغته َمن  يخططون المناهج  األهدافالمنهج. وهذا النوع من 

 سبق أن أشرنا إليها.  التي العامةاألهداف التعليمية 
ن التعليمي تقدمه المدرسة م النشاطذلك أن كل مقرر دراسي، أو لون من ألوان  ومعنى

من األهداف التعليمية العامة للبرنامج  فرعيةكون له أهداف يخالل برنامجها التربوي ينبغي أن 
العربية، وأهداف منهج الرياضيات، وأهداف منهج  اللغةالكلي . وبعبارة أخرى؛ فإن أهداف منهج 

األهداف  نم  (Sub goals)العلوم، وأهداف منهج التاريخ، والجغرافيا ... إلخ كلها أهداف فرعية 
عمومية منها؛ بمعنى أنه إذا كانت أهداف البرنامج كله  وأقلالتعليمية العامة. وهي أكثر تحديدا، 

من البرنامج ، فإن األهداف الفرعية تحدد النتائج المتوقعة من  المتوقعةتحدد المخرجات الرئيسية 
 هذه األهداف :  كل مجال من مجاالت المنهج. ومن أمثلة في المقدمةالخبرات التعليمية 

  العربية : اللغة في

 .المنسوخةأن يلم الطالب باألحكام النحوية للجملة -1

 الطالب بين الحروف الناسخة واألفعال الناسخة . يميزأن -2 

 . األسماءأن يلم الطالب بالمرفوعات والمنصوبات من -3

 نص أدبي.  فيوما توحي به  البديعيةأن يحدد الطالب الصور البيانية والمحسنات -4

 الشعرية فيها .  التجربةأن يحلل الطالب قصيدة من الشعر مبرزا عناصر -5
 

  : الفلسفـــة في

 أو الظواهر البشرية المختلفة .  بالقضاياأن يتخلص الطالب من التفكير الخرافي المتصل -1
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 عبر تطور الفلسفة .  والمسلمونأن يعتز الطالب بما قام به الفالسفة العرب -2

 أن ينمو فهم الطالب ألنفسهم ولغيرهم . -3

 مع القضايا المختلفة .  تعاملهم فيأن تنمو قدرة الطالب على التفكير المنطقي -4
  : العلـــوم في

وظيفية تساعدهم على فهم أنفسهم، وفهم  بصورةأن يكتسب الطالب المعرفة العلمية المناسبة -1
 وسيطرتهم عليها، والتكيف معها .  يئة،بالبالظواهر الطبيعية، وترتقي بعالقاتهم 

  : التاريـــخ في

 .  العثمانيف الطالب أحوال مصر تحت الحكم صأن ي-1

 لمصر الحديثة .  االقتصاديةالنهضة  فيأن يحدد الطالب دور محمد على -2

 اإلسالمية.  الفتوح فيأن يوضح الطالب جهود الخلفاء الراشدين -3

  : الرياضيــات في

، واالستدالليالتفكير االستقرائي  :مثل ؛المختلفة التفكيرأن يمارس الطالب أساليب  -1
 . يوالتأمل

إليها من خالل كل أسلوب من أساليب  يصل التيالنتائج  فيالطالب حدود الثقة  حددأن ي-2
 التفكير. 

 محدودة التعميم.  والقضايامطلقة التعميم، الطالب بين القضايا  يميزأن -3

   .تفكيره في عليهايعتمد  التيأن يتأكد الطالب من صحة القضايا -4

 صحتها.  فيوالقضايا الموثوق  المعطاةضوء القضايا  فيأن يراجع الطالب خطوات التفكير -5

  Behavioral Objectives السلوكية)ب( األهداف  

تعرَّف األهداف  إذ ؛التعليمي الموقفالنوع من األهداف يمكن أن يطلق عليه أهداف  هذا
من مشاركتهم  والمتوقعةسلوك الطالب،  فيتحدد التغيرات الخاصة الظاهرة  عباراتبأنها " السلوكية

. وهذا النوع من األهداف يضطلع  (Saylor : 1981 )وحدة من وحدات النشاط التعليمي" في
مون تعلم وينفذونها ،المعلمون؛ فهم الذين يخططون للمواقف التعليمية وصياغتهبتحديده  ، ويقوِّ
 من خاللها .  الطالب
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يمكن تحقيقها من خالل موقف  المدى،تقدم، يتضح أن األهداف السلوكية قصيرة  ومما
 . ومن أمثلة هذه األهداف: المتعلمينسلوك  فيتعليمي واحد، ويمكن مالحظة نتائجها 

  العربيـــة اللغة في

 أن يميز التلميذ بين الفاعل ونائب الفاعل .-1

 عالمات إعراب الفاعل ونائب الفاعل.  حددأن ي-2

 المبني للمعلوم .  الفعلبين صيغة الفعل المبني للمجهول وصيغة  قارنأن ي-3

 أن يصوغ المبنى للمجهول من الماضي والمضارع . -4

 للمجهول .  المبنيةالجملة الفعلية  فيأن يحدد نائب الفاعل -5

  : الرياضيـــــات في

صياغتها  فيوردت  التيوالمعلومات  المشكلة، فيالب السؤال المطلوب إجابته أن يحدد الط-1
 الحل .  فيويمكن االعتماد عليها 

 .  الحليحتاج إليها  التيأن يحدد المعلومات الناقصة -2

 أن يترجم المشكلة إلى عالقات وأشكال هندسية . -3

 أن يلم بالمصطلحات والرموز الالزمة للحل . -4

 الحل .  فيعليها  االعتماديمكن  التيأن يميز بين االفتراضات والحقائق -5

  : العلـــــوم في

 صورة معادلة .  فيأن يعبر عن قانون بويل -1

 أن يذكر قانون بويل بصورة لفظية . -2

 الضغط .  فيبالتغير المعين  مرتبطاحجم مقدار معين من الغاز  فيأن يحسب التغير -3

 معين من الغاز والضغط الواقع عليه .  مقدارا يوضح العالقة بين حجم رسما بياني  أن يرسم -4

 حجم الغاز والضغط الواقع عليه .  بينأن يفسر رسما بيانيا يعبر عن العالقات العكسية -5

  : التاريـــــخ في

 علي .  محمدعهد  فيأن يذكر الطالب أسماء أربع ترع شقت -1
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 مصر.  في علىأدخلها محمد  التيلحاصالت أن يحدد الطالب أهم ا-2

 .  االقتصاديةأن يفسر العالقة بين قوة مصر العسكرية ونهضتها -3

 أن يستدل على آثار قوة مصر العسكرية . -4
 :  الفلسفة في

 الطالب أنواع الجدل عند أفالطون .  ددأن يع-1

 أن يعلل تركيز فالسفة المعتزلة على نصرة العقل . -2

 إلى الحقيقة.  للوصولالمساءلة  فيالطالب أسلوب سقراط  أن يطبق-3

 من حيث نظرة كل من منهما إلى المعرفة . الواقعيةأن يقارن بين الفلسفة المثالية والفلسفة -4

 لتالي: ا وأنواعها من خالل الشكل األهدافويمكن توضيح العالقة بين مصادر اشتقاق  هذا،

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عامة تعليميةأهداف 
المخرجات الرئيسية المهمة للبرامج التربوية إلعداد الطالب في كل مدرسة مثل تحدد 

 ( الثانوية3( المدرسة اإلعدادية )2( المدرسة االبتدائية )1برامج إعداد الطالب في )

 عامة تربويةأهداف 
 جميع الهيئات والمؤسسات االجتماعية فضال عن المدرسة يسهم في تحقيقها

 

 أهداف سلوكية
حدد التغيرات الظاهرة في سلوك ت 

الطالب، والمتوقعة من تفاعلهم مع أحد 
 المواقف التعليمية

 

 أهداف تعليمية فرعية
تحدد مجاالت المنهج في كل مدرسة 

والنتائج المتوقعة من تفاعل الطالب مع 
الخبرات التعليمية وألوان النشاط المقدمة 

 من خالل المنهج

 

 التعلم خصائص المتعلم وطبيعة 

 فلسفة المجتمع طبيعة المجاالت المعرفية

 متطلبات الحياة المعاصرة

 مصادر اشتقاق األهداف وأنواعها
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 األهداف التعليمية وأسس صياغتها  معايري
حتى ال تفقد األهداف قيمتها  تراعىاألهداف التعليمية وفق أسس ومعايير يجب أن  تصاغ

 : يمكن مناقشتها فيما يليمما قد يشوبها من الغموض، وهذه المعايير 
 إلى" تايلور؛ إذ يشير "بعدي المحتوى, والسلوك أ( يجب أن تصاغ األهداف التعليمية من خالل 

 أن تصاغ من خالل بعدين أحدهما سلوكي ويشير األهدافتحديد  فيأن أكثر الطرق مالئمة 
: توي الذي يعمل فيه السلوك  قالدةالمتعلم، واآلخر بعد المح فيإلى نوع السلوك المراد تنميته 

1112 ) 
ينتظر دائما  حيث ؛ومعاييره وشروطه،هي: األداء،  ثالثة عناصر ب( يجب أن يتضمن الهدف 

والشروط المهمة الالزمة  أدائه، يتوقع أن يكون المتعلم قادرا علىأن يشير إلى ما  الهدفمن 
المقبول، وذلك بأن يصف كيف يعمل  األداءلألداء إن وجدت، وأن يصف الهدف معيار 

أنه ليس ضروريا دائما أن يتضمن كل هدف  إلى" ميجر" ويشيرالمتعلم ليكون أداؤه مقبوال. 
تكون  الهدف وضوحه، وقدرته على اإلبانة. وعبارة الهدف فيإن المهم  حيث ؛العنصر الثاني

  Mager : 1984 )إذا حددت ما يجب أن يكون المتعلم قادرا على أدائه .  اووضوحأكثر فائدة 
 مفهومةعبارة الهدف أن تكون واضحة بما ال يدع مجاال للبس، ويجعلها  فييشترط  :الوضوح ج(  

 . يز الخبرات الالزمة لتحقيق الهدفتمي على ويساعدمن قبل كل من يتعامل معها  
أنه يمكن تحقيقها من خالل ما يمكن  بمعنى: فيجب أن تتسم األهداف بالواقعية؛ واقعيةال  د(

االبتعاد دائما عن وضع أهداف خيالية بعيدة  وينبغيالمنهج المدرسي،  فيتقديمه من خبرات 
مكاناته المتاحة.  عن الواقع وا 

جميع جوانب شخصية الممكنة لتنمية  التعلم: فيجب أن تشمل األهداف كل نواتج الشمول  هـ(
 علوماتوم وقدرات،وما يتطلبه ذلك من مهارات،  والوجدانية، قلية، والجسيمة،المتعلم؛ الع

 وغيرها من جوانب التعلم. 
صياغتها خصائص نمو  فيبحيث يراَعى  ،المتعلماستمرارية نمو  و( يجب أن تراعي األهداف 

 كل هدف إلى الذي يليه وفق تقدم نمو المتعلم .  ويسلميمر بها،  التيمرحلة النمو  فيالمتعلم 
كل هدف فعال سلوكيا يمكن  يتضمن؛ بمعنى أن قابلة للقياس ز( يجب أن تكون األهداف 

خدام إحدى أدوات القياس باست قياسهأداء المتعلم وسلوكه، وبالتالي يمكن  فيمالحظته 
 . المعروفة
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تعبر عن اتجاهات المجتمع،  واضحة ربويةتفلسفة  ح( وأخيرا يجب أن تستند األهداف إلى 
 . أبنائه فيوآماله، وتطلعاته، وما يرجو تحقيقه 

 ويمكن إجمال معايير الهدف الجيد في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األهدافصياغة  يفالشائعة  األخطاء

 فيأو التغيير المرجو إحداثه  المقصودةوصف لنتائج التعلم  –كما أشرنا من قبل  –الهدف
هذا التغير المطلوب إحداثه؛ بمعنى أن  تصفسلوك المتعلمين؛ أي أن عبارة الهدف يجب أن 

صورة  يفاألهداف . وهناك طريقتان لصياغة المرغوبةتصاغ األهداف لتوضح النتائج التعليمية 
 ( : بدون تاريخجرونلندنورمان نتائج تعليمية  

 : لمتعلمون بعد دراسة موضوع ما مثلسوف يظهرها ا التيالسلوك  أنواع: أن تذكر أوالهما

 لإلنسان الهضمييحدد التلميذ وظيفة كل عضو من أعضاء الجهاز  أن . 
 موقع مصر على خريطة الوطن العربييحدد  أن . 
 األمريميز بين الفعل الماضي والفعل المضارع،وفعل  أن . 
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التعليمية الفرعية  أهداف المنهج( ثم يوضَّح كل هدف بكتابة قائمة  األهداف: أن تحدَّد والثانية
 يتحقق الهدف التعليمي الفرعي بتحققها مثل:  التيالسلوكية  األهدافمن 

 ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل عدة  النص األدبي فيأن يحلل الطالب الصور البيانية -1
 أهداف سلوكية مثل( . 

 يميز بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي .  أن 
 يعرف أنواع التشبيه وعناصر كل نوع منها .  أن 
 التصريحيةيميز بين االستعارة المكنية ، واالستعارة  أن  . 

السلوكية منها، وهناك أربعة  وخصوصاما تشوب صياغة األهداف التعليمية أخطاء،  وكثيرا
 ( : بدون تاريخجرونلندنورمان صياغة األهداف هي: .  فيالشائعة مجاالت لألخطاء 

 نشاط المعلم وصف.  
 أو وصف عملية التعلم.  
  التعلم ووصفها نتائجأو تحديد موضوعات التعلم ، بدال من تحديد. 
  عبارة الهدف فيأو وجود أكثر من ناتج تعليمي.  

 األول:  الخطأ أمثلة ومن

 على شخصية عمرو بن العاص.  الضوء إلقاء 

 مهارة رسم الخرائط  علىالطالب  تدريب 

كال منهما يصف نشاط المعلم، فهو الذي يلقي الضوء، وهو الذي  أنمن الهدفين  واضح
 سوف يدرب الطالب . 

 الثاني:  الخطأ أمثلة ومن

رسم الدائرة.  مهارة اكتساب        

موضوع الدرس. فيالجديدة  المعلومات تيعاباس 

نفسها؛ فاالكتساب، واالستيعاب  التعلمواضح كذلك من خالل الهدفين أنهما يصفان عملية  
سلوك الطالب نتيجة  فينوع التغيير المطلوب  الهدفينعمليتان تمارسان للتعلم، ولم يصف أي من 

 هذا االكتساب أو االستيعاب . 
 الث: ومن أمثلة الخطأ الث
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المثنى إعراب . 

التكسير وجمعالمفرد  إعراب. 

من دروس النحو، وال يصفان السلوك المتوقع من  درسينأن الهدفين يحددان  واضح  
 . منهماالطالب بعد انتهاء كل درس 

 الرابع:  الخطأ أمثلة ومن

التلميذ قاعدة بناء الفعل للمجهول، ويطبقها على الفعل الماضي  يعرف أن
 والمضارع. 

ضوئها. في القصائديعرف عناصر التجربة الشعرية، ويحلل إحدى  أن 

الهدف  في، وهما  التعلمواضح من الهدافين أن كال منهما يتضمن أكثر من ناتج من نواتج  
 عرف( و  يحلل(. الهدف الثاني  ي فياألول  يعرف( و  يطبق(. و 

 األهداف التعليمية :  جمـاالت
تقدم من  التيوألوان النشاط  الدراسيةمن قبل إلى أن مجاالت المنهج تشمل المواد  أشرنا

تصنيفية تصنَّف خاللها األهداف الرئيسية  فئات األهدافومجاالت خالله لتحقيق أهداف المدرسة. 
  ؛والسلوكية ،صاغ لها األهداف التعليمية: الفرعيةأن ت يجب التياإلنساني  ولتحديد جوانب النم

ينبغي أن تصاغ لها  التياإلنساني متعدد الجوانب ولكل جانب منها مظاهرة، ومتطلباته  فالنمو
 . المهارياألهداف، مثل: الجانب المعرفي، والجانب الوجداني والجانب 

حددوا ثالثة  فقد ،"وزمالؤه بلــوم بنيامينتحديد مجاالت األهداف، ما قدمه " محاوالت وأشهر
، : بدون تاريخ( جرونلندمجاالت لألهداف هي: المجال المعرفي والوجداني ، والمهاري   نورمان 

 ويمكن عرضها في الشكل التالي:
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 Cognitive Domainاملعريف:  اجملال

منها وينتهي إلى المركب،  البسيطهذا المجال ست فئات مرتبة ترتيبا هرميا يبدأ من  يضم
  ، وهذه الفئات هي:األهدافوتمثل كل فئة منها مستوى يمكن أن تصاغ عنده 

 : المعلومات تذكر (1 

 التيواسع من المادة  القسم تذكر مدى هذاسبق تعلمها، ويضم  التيويعرف بأنه تذكر المادة 
ما يمكن أن يطلب عند هذا المستوى أن يسترجع  وكلتتراوح بين حقائق معينة ونظريات كاملة، 

 المجال المعرفي. فيالمعلومات أقل مستويات نواتج التعلم  تذكرالمتعلم المعلومات السابقة. ويمثل 
صياغة األهداف عند هذا المستوى  فييمكن استخدامها  التي السلوكية األفعالومن أمثلة  

 ، يذكر، يسمى، يختار( يعدد يحدد، يصف، 
 : الفهـــم (3 
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معنى المادة الدراسية ويمكن أن يظهر هنا عن طريق ترجمة  إدراكويعرف بأنه القدرة على 
المادة  الشرح أو التلخيص(. وهذه  وتفسير،  الكلمات إلى أرقام مثال( أخرىالمادة من صورة إلى 

 المادة.  تذكرج التعليمية تمثل خطوة أبعد من مجرد النوات
عند هذا المستوى  األهدافصياغة  فييمكن استخدامها  التي السلوكية األفعالومن أمثلة 

 يعيد صياغة، يلخص ، يتنبأ( .  يعبر، يحول، يميز، يعطي أمثلة، يؤيد، يشرح، يعمم، يستنتج، 
 : التطبيــق (4 

مواقف جديدة، ويمكن أن يشمل ذلك  فيتخدام ما تعلمه اس علىويشير إلى قدرة المتعلم 
 والمفاهيم والنظريات.  والقوانيناستخدام القواعد 
صياغة األهداف عند هذا المستوى  في استخدامهايمكن  التي السلوكية األفعالومن أمثلة 

 يحل، يستخدم(  يجهز،  ،يشغِّليغير، يحسب، يوضح، يكتشف، يعدل،  
  :التحليـل (5 

تحليل المادة المتعلمة إلى مكوناتها الجزئية مما يساعد على  علىإلى قدرة المتعلم  ويشير
ويمكن أن يشمل ذلك التعرف على األجزاء، وتحليل العالقات بين األجزاء،  البنائي،فهم تنظيمها 

دراك  األسس التنظيمية المستخدمة. وا 

، يميز، يتعرف على، يوضح،  يجزئ، يفرق المستوىهذا  عند السلوكية األفعالومن أمثلة  
 يستنتج، يحدد العناصر الرئيسية( 

 : التركيب( 5 

األجزاء معا لتكوين كل جديد، ويمكن أن يشمل هذا  وضعويشير إلى قدرة المتعلم على 
عداد مشروع  عداد نظام معين لتصنيف معلومات معطاة. ونواتنج التعلم  بحثإعداد محاضرة، وا  وا 

 االبتكاري . سلوكالعند هذا المستوى تؤكد 
هذا المستوى  يصنف، يؤلف، يخلق، يبتكر، يصمم،  عند السلوكية األفعالومن أمثلة  

 يعيد الترتيب أو البناء( .  الكتابة،يحكي، يعيد 

 : التقويــم( 1 

 بحيثإلى قدرة المتعلم على الحكم على قيمة المادة أو الشيء  عبارة، قصة، شعر(  ويشير
المجال  مستوياتتقوم أحكامه على معايير محددة وتمثل نواتج التعلم عند هذا المستوى أعلى 
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يقارن، يفسر، يبرر، يدعم يربط  يقيِّم،هذا المستوي    عند السلوكية األفعالالمعرفي. ومن أمثلة 
 . والشكل التالي يوضح هذا التصنيف: بين، يميز، يصف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  affective Domainالوجداني  اجملال

 المركب هي:  إلىهذا المجال أيضا خمس فئات مرتبة هرميا من البسيط  ويضم

 :  Receiving التقبــل (1 

يختص التقبل  التدريسويشير إلى اهتمام المتعلم بظاهرة معينة أو مثير ما، ومن ناحية 
عند هذا المستوى من الوعي  التعلمبإثارة اهتمام المتعلم وجذب انتباهه وتوجيهه، وتتفاوت نواتج 

ويات جانب المتعلم، ويمثل التقبل أدنى مست منأشياء معينة إلى االهتمام االنتقائي  دالبسيط بوجو 
هذا المستوى   يسأل، يختار، يتابع، يعطي، يشير  عند السلوكية األفعالهذا المجال . ومن أمثلة 
 إلى، يجيب، يستخدم ( 

 :  Respondingاالستجابة  (2)

Cognitive Domain 
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أو نشاط معين  بظاهرةوتشير إلى المشاركة اإليجابية من جانب المتعلم من حيث اهتمامه 
على االستجابة  كأن يقرأ  الموافقةوالتفاعل معه بصورة أو بأخرى، والتعلم عند هذا المستوى يؤكد 

االستجابة  القراءة لالستمتاع(. ومن أمثلة  في واإلشباعنصا مثال( والرغبة فيها  كالقراءة الحرة( 
، يقرأ، يسمع، يقرر، يختار، هذا المستوي  يساعد، يناقش، يؤدي، يعرض عند السلوكية األفعال
 يكتب( 

 :  Valuing القيمة إعطاء (1)

. وتقوم عملية إعطاء معينيعطيها المتعلم لشيء أو ظاهرة أو سلوك  التيويشير إلى القيمة 
السلوك الظاهر للمتعلم.  فيعنها  يعبَّرالقيمة على أساس تضمين مجموعة من القيم، وهذه القيم 

يتصف باالتساق والثبات بدرجة كافية تمكن من  الذيترتبط بالسلوك هذه الفئة  فيونواتج التعلم 
هذا المستوى  يكمل، يصف، يفرق، يشرح،  عند السلوكية األفعالالتعرف على القيمة. ومن أمثلة 

 ( يختاريدعو، يشارك، ينضم إلى، 

  : التنظيم القيمي (4)

بين أكثر من قيمة وحل التناقضات بينها، وبناء نظام قيمي يتصف  الجمعويشير إلى 
يغير،  بين،يتمسك بـ، يجمع هذا المستوى   عندالسلوكية  األفعال. ومن أمثلة الداخليباالتساق 

 تكامل، يركب، يجهز(  فييربط 

 : تكامل القيمة مع سلوك الفرد (5)

هذا المستوى يكون لدى الفرد قيمة، أو نظام قيمي معين يضبط سلوكه ويوجهه لفترة  عند
  وشاملويؤدي إلى تكوين أسلوب للحياة مميز له، ويتصف السلوك حينئذ بأنه ممتد  طويلة،
التعلم عند هذه الفئة ألوان النشاط التي تركز على الصفات  نواتجويسهل التنبؤ به. وتشمل  وثابت،
 المستوىهذا  عند السلوكية األفعالشخصيا واجتماعيا وعاطفيا. ومن أمثلة  والتكيفللفرد، المميزة 

 . والشكل التالي يوضح هذا التصنيف: يفعل، يؤثر يقترح، يراجع، يخدم، يحلل(
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  Psychomotor domainاملهاري  اجملال

الحركية والقدرة على تناول األدوات  والمهاراتفئات هذا المجال إلى المهارات اليدوية،  تشير
بأداء معين يتطلب التناسق الحركي النفسي والعصبي.  القيامواألجهزة واستخدامها، والقدرة على 

ة, والمعالجة اليدوية والدق المحاكاة,مرتبة ترتيبا هرميا هي   كذلكويضم هذا المجال ست فئات 
ما يكون االهتمام بفئات هذا المجال في تعلم المهارات الحركية واليدوية  وأكثر(. والترابط, والتطبيع

 الكلياتالحال في كليات التربية الرياضية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وجميع  هوكما 
 وية. واألقسام التي تتطلب الدراسة فيها تدريب الطالب على بعض المهارات اليد

 اإلنسانيةأمثلة األفعال السلوكية التي يمكن استخدامها في هذا المجال في إطار العلوم  ومن
على الخريطة،  موقعاوالطبيعية  يقرأ، يتلو، ينطق، يكتب، يرسم حرفا، يرسم خريطة، يتحدث، يحدد 

 .إلخ(اإلنسان..... جسميشرح أرنبا أو حمامة، يعالج أدوات المعمل بمهارة، يرسم أجهزة 

Affective 

Domain
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 ويمكن تمثيل هذا التصنيف في الشكل التالي: 

  

 
 
 
 
 
 
 والمواقفوالفهم،  ،المعرفة" األهداف إلى ثمانية مجاالت هي مجاالت جرونلند صنف وقد

ويشمل الحكم  والتقدير، مهنية والشخصية( ومهارات التفكير ال واالهتمامات العلمية واالجتماعية( 
النقدي حول موضوع تقدير وتذوق، واالستمتاع به(، والتكيف  ويشمل التكيف االجتماعي، 

، الوكيلالعمل والدراسة(.  حلمي  مهاراتواالنفعالي( والمهارات العامة  الحركية، االجتماعية، 
  (1111: ومحمد المفتي

حددها:  التيالت الثالثة المجا أنبإعادة فحص التصنيفين السابقين يمكن مالحظة  ولكن
حددها جرونلند، بحيث يمكن إدخال  التي الثمانية، وأدق من المجاالت وأشملأعم  كانتبلوم "

، ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم تحت المجاالت الثالثة لبلوم الثمانية" جرونلند" مجاالت
 التالية .  الصفحةفي  (3 

ي المناهج؛ كي طالرؤية لمخط لتوضيحنقول: إن هذه المجاالت ما هي إال سبل  وأخيرا
 التيلها األهداف، ويحددوا جوانب التعلم  تصاغيمكن أن  التييعرفوا أهم جوانب النمو اإلنساني 

نفسه فيصعب الفصل الموقف التعليمي  فيالمنهج. أما  خالليجب أن تنميها الخبرات المقدمة من 
ا نتيجة استيعابه مجاال معرفيا ما، فقد يكتسب الطالب اتجاها موجبً  الطريقة،بين هذه الجوانب بهذه 

 .ديه اتجاها موجبا نحوه ... وهكذاهذا المجال المعرفي ويبدع فيه ألن ل الطالبوقد يفهم 

Psychomotor Domain 
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 ( المهارات العامة8)
وتشمل المهارات الحركية واالجتماعية، 

 ومهارات العمل والدراسة

 
 ( التكيف7)

 التكيف االجتماعي واالنفعالي ويشمل

 

 ( التقدير6)
ويشمل الحكم النقدي حول موضوع 

 التقدير واالستمتاع به

 ( المواقف4)
 العلمية واالجتماعيةوتشمل المواقف 

 

 (االهتمامات5)
 وتشمل االهتمامات المهنية والشخصية

 

 (مهارات التفكير3)

 

معرفة حقائق  المعـرفة(1)
 ومصطلحات ومبادئ عامة

 

 تطبيق المعرفة  ( الفهم2)

 واستخدامها في مواقف جديدة 

ي
رف

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
عــ

مـ
 ال

ال
ج
لم

ا
 

 التقويــــــــــــــــــــــــم

 التركيـــــــــــــــــــــــب

 التحليــــــــــــــــــــــــل

 التطبيــــــــــــــــــــــق

 الفهـــــــــــــــــــــــــم

 تذكــــــــر المعلومات

 

 ( التكيف7)
 ويشمل التكيف االجتماعي واالنفعالي

 

المجال 
 النفسحركي

 مهارات يدوية وحركية -

 األشياءالقدرة على تناول  -

 أداء يتطلب التناسق الحركي-

ي
ان
جد

لو
 ا
ال

ج
لم

ا
 

تكامل القيمة مع سلوك 
 الفرد وتميزه بها

 التنظيم القيمي

 إعطاء القيمة

 االستجابة

 التقبل

 

 ( المهارات العامة8)
وتشمل المهارات الحركية واالجتماعية، 

 ومهارات العمل والدراسة

 

 جرونلند بلــــــــــــــــــوم

 “جرونلند” و “بلوم”جماالت األهداف التعليمية عند كل من 
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 احملتــــــــــــــوىثانًيا: 
تختار وتنظم على نحو معين"  التيالمعارف  نوعيةمحتوى المنهج بأنه " يعرف

ذا أخذنا 1112 اللقاني: التعريف السابق كلمة عامة  فيالمعارف الواردة  كلمةالحسبان أن  في( وا 
من معلومات، ومفاهيم، ومهارات، وقواعد، وقوانين، ونظريات،  للمتعلمينتشير إلى ما يمكن تقديمه 

 التعليميالمتعلمين من قيم، واتجاهات، وميول، وما يقدم إليهم من أوجه النشاط  إكسابهوما ُيرجى 
يشمل  المحتوىبان أمكن تصور أن الحس فيبغرض ممارسته والتفاعل معه، إذا ما أخذ ذلك 

الخبرات التعليمية  جميععناصر المادة المتعلمة وطريقة تنظيمها؛ أو بعبارة أخرى فالمحتوى يشمل 
 من خالل المنهج.  للمتعلمين والمقدمةالمعدة  

 وحمتوى املنهج  التعليمية اخلربة

أي بينه  ؛التفاعل بين الفرد وبيئته اتجنالفصل األول: إن الخبرة مصطلح يشير إلى  في قلنا
أو أشخاص؛ أي أنها عملية تأثير وتأثر ينتج  مشكالتوبين ما يواجه من مواقف أو ظروف أو 

 سلوك الفرد.  فيعنها تعديل 

داخل المدرسة أو  –الفرد من مواقف  بهبهذا المعنى تشير إلى كل ما يمكن أن يمر  والخبرة
المعنى للخبرة يصُدق على الخبرة التربوية  وهذالتكيف معها. ا حداثيتفاعل معها إل –خارجها 

أو عن غير قصد خالل تفاعله اليومي مع ظروف الحياة  قصديكتسبها الفرد عن  التيبصفة عامة 
 ومواقفها. 

الحديث ينبغي أن يدور حول الخبرة  فإنإذا ما قصدنا إلى الموقف التعليمي المقصود؛  ولكن
التفاعل الذي يحدث بين المتعلم وما ُيعد له من  ذلكر الخبرة التعليمية إلى التعليمية. وحينئذ تشي

 بطريقة معينة؛ بغرض تحقيق أهداف مرغوبة.  منظمةمواد وأوجه نشاط ومواقف تعليمية 
المتعلمة وهندسة بنائها, وتفاعل  المادةالتعليمية تتضمن عناصر  الخبرةذلك أن  ومعنى

فقد تكون مفاهيم، أو مهارات، أو قواعد، أو  المتعلمة، المادةعناصر . فأما المتعلمين معها
، فتشير إلى األسلوب هندسة بنائهابنية أي مادة دراسية. وأما  منمعلومات، أو غيرها مما يختار 

معها فتحدده إجراءات  تفاعل المتعلمينهذه الخبرة وتقدم للمتعلمين. وأما  خاللهالذي تنظَّم من 
خبرة  بوصفهاالمعلم والمتعلم فيها. وللخبرة التعليمية عدة خصائص تميزها ودور كل من  التدريس

 منظمة ، يمكن إلقاء الضوء عليها فيما يلي:
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 اخلربة التعليمية  خصائص

التعليمية ال تقدم إلى المتعلم بصورة عشوائية، وال ُيترك أمر  الخبرة: ( الخبرة التعليمية مقصودة3)
نما هي خبرة مقصودة تختار لتحقيق أهداف معينة هي األهداف المرجو  للصدفة،تحديد نتائجها  وا 

أو تلك المرحلة التعليمية؛ فما يختار من خبرات تعليمية  ،طالب هذا الصف الدراسي لدىتحقيقها 
واألهداف  معينة،مرحلة تعليمية  فيضوء األهداف التعليمية العامة للبرنامج التربوي  فييختار  إنما

الفرعية لمناهج المواد  واألهدافكل صف من صفوف هذه المرحلة،  فيلبرنامج الدراسة التعليمية 
 المختلفة فيها. 

أكثر التصاقا بنوع السلوك الُمستهدف  يجعلهاضوء هذه األهداف  فيالخبرات التعليمية  واختيار
ساعدة األهداف، ويجعلها أكثر فاعلية في م توضحهإكسابه المتعلمين أو تنميته لديهم كما 

 المتعلمين على تعلمه. 

مقننة من حيث النوع والكم وطريقة اإلعداد ؛  تجعلهااختيار الخبرات التعليمية  فيالقصدية  وهذه
إال ما حددته األهداف، وال يقدم إليهم كم من الخبرات يزيد  الخبراتفال يقدم للمتعلمين من أنواع 

أن هذه الخبرات تنظم وتقدم للمتعلمين دون تحديد األهداف، فضال عن  يقصرعن الحاجة، أو 
 لهم عملية التعلم .  ييسر التيباألسلوب 

 شمول الخبرة التعليمية إلى عدة عوامل تتمثل في: يرجع: ( الخبرة التعليمية خبرة شاملة2)

 بتنمية جميع جوانب شخصية المتعلم العقلية، واالنفعالية والجسمية؛ مما يساعد  ُتعنى أنها
 امل المتكامل للشخصية من خالل تحقيق التوازن بين هذه الجوانب . النمو الش على

 أي صف دراسي إنما يشتق من  فيالمجاالت، فما يقدم للمتعلمين من خبرات  متنوعة أنها
مثل اللغة، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، والعلوم الطبيعية والبحتة،  متنوعةمجاالت 
 للخبرةها مما يقدم من مجاالت. وهذا التنوع يحقق واآلداب، وعلوم الدين وغير  والفنون،

 . عناصرها وتكاملالنهاية إلى اتساع ثقافة المتعلم  فيالتعليمية نوعا من الشمول الذي يؤدي 

 تسعى إلى إكساب المتعلم المعلومات، والقواعد،  –بمختلف مجاالتها–التعليمية  الخبرة أن
 المتعلموالميول كما تسعى إلى تنمية مهارات  والنظريات، والقيم، واالتجاهات والقوانين،

 وقدراته واستعداده. 
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 معرفة المتعلم بما تقدمه من جوانب معرفية نظرية،  فيعلى تحقيق التكامل  تعمل أنها
وتطبيقية تعتمد على الممارسة واألداء فضال عن أنها تجمع بين الخبرة  عمليةوجوانب 
 وغير المباشرة .  ،المباشرة 

االتجاه المرغوب؛ فشمول الخبرة التعليمية،  في المتعلمالتعليمية تساعد على استمرار نمو  الخبرة( 1)
تقدَّم من خالل مؤسسة تعليمية لها برنامجها التربوي الذي حددت  أنهاوكونها مقصودة، فضال عن 

كل ذلك  يرتضيها المجتمع ويطمح إلى تحقيقها، التيالتربوية العامة  األهدافضوء  فيأهدافه 
 االتجاه الصحيح الذي يحقق للمجتمع أهدافه المنشودة .  فيعلى تحقيق نمو الطالب  قادرةيجعلها 

وفق تسلسل –الخبرات التعليمية  ائهضو  فياختيرت  التيعن ذلك، فإن تتابع األهداف  وفضال
غوب فيه؛ فما االتجاه المر  فينمو المتعلمين  استمراريساعد على  –مراحل نمو المتعلمين وتعاقبها

خبرات يختلف نوعا وكمَّا عما يقدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية،  مناالبتدائية  المرحلةيقدم لطفل 
يقدم لطالب المرحلة الثانوية، ليس هذا فحسب، بل إن ما يقدم لتالميذ الصف  عماوكالهما يختلف 

 بالنسبةف الثاني .... وهكذا عما يقدم لتالميذ الص اينبغي أن يختلف كمَّا وكيف االبتدائياألول 
نما يرجع ذلك إلى اختالف خصائص نمو  المتعلمين  لصفوف كل مرحلة من مراحل التعليم ، وا 

التعليمية لمواجهة  الخبراتتوجيه  فيكل مرحلة عن التي تليها. ومن ثم فإن التحكم  فيومتطلباته 
 االتجاه المرغوب .  في المتعلمينخصائص النمو ومتطلباته من شأنه أن يساعد على نمو 

: الخبرة التعليمية بما يحكم اختيارها من للمتعلمين المناسبةالتعليمية تهيئ فرص التعلم  الخبرة( 4)
عملية التعليم والتعلم؛ فهي من ناحية تعمل على  فيإيجابية المتعلم  إلىأهداف وشروط تقصد 

 مماوتناسب اهتماماته، وتتفق مع ميوله وقدراته واستعداداته، وتالئم مستوى نموه؛  حاجاتهإشباع 
وتحفزه  تفكيره،يجعله يقبل عليها ويتفاعل معها فيتحقق الهدف منها. ومن ناحية أخرى فهي تثير 

 مزيد من التعلم.  إلىإلى بذل الجهد والنشاط ، وتضيف الجديد إلى بنائه المعرفي ؛ فتدفعه 

تنظميها وتقديمها من معايير وشروط  في يراعىالتعليمية تيسر للمتعلم سبل التعلم لما  رةوالخب
تنظيمها وتقديمها للمتعلم أهم ما  فيوالتعلم؛ إذ يراَعى  التعليمتحقق أقصى درجة فاعلية من عملية 

لم، ونظريات التعليم من مبادئ وقوانين تفسر طبيعة عملية التع،  التعلمأسفرت عنه نظريات 
 المادة التعليمية وتعليمها.  عرضوتوضح أساليب 
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 احملتـــــــــوى  عناصر
مجموعها نسيج الخبرة  فيتشكل  التيالمحتوى  فيالمحتوى هي الوحدات األساسية  عناصر

: وتشمل عناصر المحتوىالتعليم والتعلم.  عمليةتدور حولها  يالتعليمية المقدمة من خالله، والت
والمبادئ والقوانين، والنظريات، والقيم  واألفكار،الحقائق، والمفاهيم والمهارات، والقواعد، 

التعليمي المقدم للمتعلمين من خالل المنهج المدرسي.  النشاطواالتجاهات. وفضال عن ذلك أوجه 
كل محتوى من محتويات  فيغير ثابتة  –فيما عدا أوجه النشاط  – العناصروجدير بالذكر أن هذه 

 فيمحتوى بعض هذه المقررات، وقد تنقص  فيالمختلفة؛ بمعنى أنها قد تزيد  الدراسيةالمقررات 
محتوى بعض هذه المقررات من العناصر ما ال يمكن وجوده أو  فياآلخر، وقد يوجد  بعضها
نما يرجع ذلك إلى اختالف طبيعة كل ما فيعنصرا  اعتباره  دراسية،دة محتوى مقرر آخر. وا 

 الخبراتوخصائص بنيتها ولكن كل هذه العناصر مجتمعة تمثل مجاالت متنوعة تدور حولها 
 التعليمية المقدمة للمتعلمين من خالل المنهج المدرسي. 

محتوى المنهج، تمارس مع كل  عناصرأوجه النشاط التعليمي فهي عنصر ثابت من  أما
ن اختلفت نوعا وكما، بما يتفق وطب  أمثلةدراسية ويحقق أهداف تعليمها. ومن  مادةيعة كل مقرر وا 

 : عناصر المحتوى

 : املفاهيـــــم {1}

الفئة. والمفاهيم إذن كلمات ذوات دالالت  خصائص يجمع مجرَّد عقليتصور  المفهوم
تصورا عقليا لفئة معينة جمعت أفرادها أو عناصرها  قراءتهااصطالحية خاصة يستدعي نطقها أو 

بحيث تنطبق تلك الداللة على جميع أفراد هذه الفئة. ومن  المشتركة،الخصائص مجموعة من 
 أمثلة المفاهيم

التنفس،  الخلية،  ،: التأكسد، االختزال، الهضم، التطفل، التوتر السطحيمثل العلـوم في
 . الضغطالطاقة، الجاذبية، التمدد، 

الفقهية، المذاهب الفقهية،  األحكام: الجبرية، الحرية، المعتزلة، األشاعرة، مثل الفلسـفة في
 حركة فكرية، علم الكالم، َخلق األفعال. 

األولي، العدد  العدد: المجموعة، المجموعة الخالية، عامل العدد، مثل الرياضيات في
 الفردي، العدد الزوجي، الدالة، الدالة الخطية، الدائرة. 

 ستقالل. : االستعمار، االحتالل، االنتداب، االمثل التاريخ في
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 القناة، السهل، الوادي، الجبل، التل .  البرزخ،: مثلالجغرافيا  في

: الفاعل، الفعل، المفعول به، المبتدأ، الخبر المفعول المطلق، المفعول مثل اللغة العربية في
 المكان، ظرف الزمان.  ظرفألجله، 

 : احلقــائق {2}

، أو حادثة، أو شئ، أو ظاهرة ثبت وكل حدث فكرة،هي كل جملة، أو عبارة، أو معنى، أو 
أم إمبيريقيا، أم عن طريق االعتقاد بصحتها، أم عن  تجريبيا،صحتها في معرفتنا سواء أكان ذلك 

 عن طريق المالحظة الميدانية. ومن أمثلة الحقائق: أمطريق البحث والدراسة، 

 : مثل العلـوم في

  يتمدد الحديد بالتسخين. 
 عقد بكتيرية على جذر نبات الفول  يوجد. 
  النيكل كروم ترتفع درجة حرارته  سلك فيعند مرور التيار الكهربي. 
  .المغناطيس يجذب األجسام المصنوعة من الحديد 

 : مثل الفلسـفة في

 جهم بن صفوان هو مؤسس فرقة غالة الجبرية. 
 بن عطاء هو مؤسس حركة المعتزلة  واصل. 
  .واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري 

 :مثل التاريخ في

  1711سنة  فيقامت الثورة الفرنسية. 
  فرضتها تركيا  التيعن العالم المتقدم بسبب سياسة العزلة  العثمانيةتأخرت الواليات

 عليها. 

 :مثلالجغرافيا  في

 ساعة  24األرض حول نفسها كل  تدور.  
  يمر خط االستواء بدولة الصومال. 
  ى شمال مصر. العكسية شتاء عل الغربيةتهب الرياح 
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 : املبادئ {3}

أو المسلمات، أو البدهيات التي تربطها ببعضها  المفاهيم،تنظيمات من األفكار، أو  المبادئ
معنى ووظيفة. وقد يعرف المبدأ العلمي بأنه قانون لفظي يصف  ذاتعالقات بحيث تجمعها وحدة 

  المبادئ:  أمثلةظاهرة طبيعية. ومن 
 : مثل العلـوم في

  مع كتلته  طردياكمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جسم ما تتناسب. 
 تحدد الوراثة أوجه الشبه واالختالف بين اآلباء واألبناء. 
  بالحرارة وتنكمش بالبرودة  المعادنتتمدد. 
  االتجاهلكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في . 

 :مثل الرياضيات في

   القائم الزاوية يساوي نصف الوتر  المثلث في(  30طول الضلع المقابل للزاوية. 
  يكونان  القاعدةعلى مستقيم يوازي هذه  رأسهماالقاعدة ويقع  فيالمثلثان المتحدان

 المساحة.  فيمتساويين 

 : التعميمات {4}

تربط بين مفهومين أو عدة مفاهيم بهدف توضيح العالقات بينها. ومنها  عبارات التعميمات
الوصفية التي تعمل على تلخيص مجموعة من الحقائق أو الظروف الخاصة،  التعميمات
 والمواقفالتي تنشأ نتيجة فحص العديد من الظروف  يوالنتيجة وهالتي تبين السبب  والتعميمات

قوانين أو نظريات  عنعن قيم اجتماعية، والتعميمات التي تعبر المختلفة، والتعميمات التي تعبر 
البشري، أو عن دراسة  النشاطأو مبادئ وهي تلك التي تنشأ عن استقصاء علمي لبعض جوانب 

 : التعميمات أمثلة ومن (1114:سعادةمشكلة ما، أو فحص حقائق معينة.  جودت 
 : مثل التاريخ في

  قيام ثورة اجتماعية مجتمع البد من فيإذا ساد الظلم. 
 المجتمع.  فيطبقت الدولة نظام التكافل االجتماعي ساد االستقرار  إذا 

 
 : مثلالجغرافيا  في
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 خرجت الرياح من نطاق ض م  +( وكان متمركزا على مسطح مائي، يسقط المطر  إذا
 ( . -المتمركز عليها ض ن   المنطقةعلى 

 : مثل الفلسـفة في

  على النتاج الفلسفي والعلمي لذلك  تعرفنايمكننا أن نحدد طبيعة العصر ومشكالته إذا
 .العصر 

  تشتت  فيفهم أصول دينها كان ذلك سببا  في وتنازعتإذا اختلفت الجماعات الدينية
 . الدينالمسلمين وعدم معرفتهم حقيقة 

 : القيــــم {5}

مجموعة من المعتقدات تتسم باالستمرار والثبات، وتمثل موجهات لمن  إلىالقيم  تشير
أو أنماط سلوكية يختارها ويفضلها بوصفها بدائل لغيرها من أنماط السلوك.  غاياتيعتنقها نحو 

 والثقافية،هذه الموجهات نتيجة التفاعل بين اإلنسان وواقعه، وبيئته، وظروفه االجتماعية،  وتنشأ
 :القيمأمثلة  ومن لسياسية.واالقتصادية، وا

 : العدالة، المسئولية، الطاعة، اإلحسان. مثل الفلسـفة في

 : الحرية، الديمقراطية، التكافل االجتماعي، التعاون. مثل التاريخ في

 : املهــارات {6}

عناصر السلوك التي يمارسها الفرد في أداء مهمة معينة، سواء أكانت  إلىتشير المهارات 
نجازهاالحركي أم األداء العقلي،   ألداءاتعتمد على  بالدقة الالزمة والسرعة المالئمة، ويمكن  وا 

في سلوك الفرد عن طريق متابعة أدائه إن كان أداًء حركيا أو  ومالحظتهاقياس هذه المهارات، 
أو وصف السلوك الناتج عن ممارستها إذا كان األداء عقليا غير ظاهر  ظاهرا،عضليا أو عمليا 

عراب الكلمات والجمل في النحو. ومن أمثلة  الحالو كما ه  : المهاراتفي حل المسائل الرياضية، وا 
 :  مثل الرياضيات في

  وقسمتهاجمع الدوال كثيرة الحدود وطرحها، وضربها . 
   الثالثية  المقاديرتحليل. 
  كثيرة الحدود من الدرجة األول والثانية  الدوالرسم. 
  خارجيةنقطة  منرسم عمود على مستقيم. 
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  رسم مثلث بمعلومية أضالعه الثالثة. 
  متغير واحد.  فيمن الدرجة الثانية  معادالتتؤول إلى  التيحل المسائل اللفظية 

 : مثل اللغة العربية في

  موضوع مقروء أو مسموع  فيتحديد األفكار الرئيسية. 
  تحديد األفكار الفرعية. 
 المعنى من السياق  استنتاج. 
  إخراج األصوات من مخارجها. 
  الكتابة فيوضع عالمات الترقيم . 

 : نــــالقواني {7}

تعبر عن عالقات بين عدة  التي الرياضية التعبيراتالقوانين إلى تلك الصيغ أو  تشير
 حالة، أو ظاهرة معينة. مثل: وتصفمفاهيم، 

 المسافة                    
 الزمن    /ثانيةسم   ـــــ=     السرعة 
 المسائلكثافة × الدفع = حجم الجسم المغمور  قوة  

 : دـــالقواع {8}

تحدد معايير األداء الصحيح من خالل  التيالقواعد إلى تلك العبارات الوصفية  تشير
وما يترتب عليها من نتائج، أو أحكام، أو  المترابطة،توضيح العالقات بين مجموعة من المفاهيم 

 اللغة العربية.  فيالنحو والصرف  مثل قواعد. الممارسةو توجيهات لضبط األداء 

 : رياتـــالنظ{9}

من المفاهيم، واألفكار، والتعميمات  مجموعةالنظرية نسق من العالقات العضوية بين 
أو تقارير رياضية  وقد تصف ظاهرة إنسانية، أو  طبيعية،المتسقة فيما بينها، والتي تصف ظاهرة 

النسق يتسم بالشمول والعمق، والقابلية للتعميم. وللنظرية وظائف  هذاوية(. عملية ترب اجتماعية، أو
الضبط، والتفسير، والتنبؤ، وتوجيه الممارسات كما في نظريات العلوم اإلنسانية.  فيأساسية تتمثل 

ة ونظري رهينيس،ألفي العلوم الطبيعية النظرية الذرية لدالتن، والنظرية األيونية  أمثلة النظريات ومن
 وفي العلوم اإلنسانية نظريات التعلم.  التطور لدارون.
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 : التعليمي النشاط{ أوجه 31}

سبيل تحقيق  فيله المتعلم البدني الذي يبذ أوالجهد العقلي  ذلكبالنشاط التعليمي " يقصد
ُيبذل وهدف ُيرجى تحقيقه، وأن ذلك النشاط له  جهد. وهذا يعني أن هناك عالقة بين هدف ما

ق الهدف تحقي فيأن ُيقاس لمعرفة ما إذا كان قد نجح  يجبمضمون، وله خطة، وأن أداء المتعلم 
 ( 1112: اللقاني.   أحمد أم لم يحققه"

منها تحقيقها، وتتنوع مجاالته  ُيرجى التيألوان النشاط التعليمي باختالف األهداف  وتختلف
جراء التجارب المعملية، وغير ذلك من أوجه  الميدانية،الرحالت العلمية والترفيهية، والزيارات بين  وا 

 فيأو تعدها جماعات النشاط الطالبي  ،قد تعد لها إدارة المدرسة التي الترفيهيالنشاط التعليمي أو 
 .  المدرسة

المدرسة يحقق عدة وظائف مثل  إشرافالتعليمي الذي يمارسه المتعلمون تحت  والنشاط
كسابهم  واتجاهات، وقيما، ومساعدتهم على الربط بين  ميوالتنمية مهارات معرفية لدى المتعلمين، وا 

 فيمهارات التواصل لديهم، وتعليمهم التخطيط والعمل  وتنميةالجوانب النظرية والتطبيقية، 
أو الوظائف المنوطة بها يجب أن التعليمي أن تحقق أهدافها  النشاطفريق.وحتى يمكن ألوجه 

 (1112  أحمد اللقاني:  ، هيعدة معايير ضوء فييخطط لها وتنفذ 

 التقويم .  وأساليبوطرق التدريس   والمحتوي،بسائر عناصر المنهج؛ األهداف،  ارتباطها 
 ثارة  ارتباطها ين وتنوعها لمراعاة الفروق الفردية ب تفكيره،بالمتعلم؛ حاجاته، واهتماماته، وا 

 المتعلمين. 
 بإيجابيةالفرص لجميع المتعلمين للمشاركة فيها  إتاحة . 
 مشكالت يمكن أن تكون موضع دراسة وتحليل .  إثارة 
 غير الكتب المدرسية.  للتعلمبحاجة المتعلمين إلى مصادر متنوعة  ارتباطها 
 إحداهما محل الجماعية بحيث ال تحل  والجهوديراعى فيها التنسيق بين الجهود الفردية   أن

 . األخرى
 المعلم والطالب.  بينيعتمد تخطيطها وتنفيذها على العمل المشترك  أن 
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 احملتــــــــوى  اختيار
من بين المجاالت المعرفية، وأوجه  وانتقاؤهابعملية اختيار المحتوى تحديد عناصره  يقصد

المحتوى من أهم عمليات تخطيط المنهج وأخطرها؛  اختيارالنشاط التعليمي المختلفة. وتعد عملية 
طريق تحقيق أهداف المنهج، حيث تحدِّد العناصر المختارة  علىإذ إنها تمثل أولى الخطوات 

تعد ترجمة لهذه األهداف. وعملية اختيار المحتوى  التيالتعليمية  الخبراتاإلطار الذي تصمم فيه 
مون على تطويرها؛ إذ تتأثر بعدة عوامل تزيد من صعوبة به مخططو المناهج والقائ نوءيتمثل عبئا 

 . عملهم

 احملتوى  اختيارعلى عملية  ةؤثرامل عواملال
ضوء فلسفة المجتمع، واألهداف  في تتماألمور المسلم بها أن عملية اختيار المحتوي  من

ولكن هناك عدة عوامل تتأثر بها عملية اختيار  المنهجالتربوية العامة واألهداف التعليمية وأهداف 
التغير، وتمثل تحديا حقيقيا لعمل مخطط المنهج. ومن  وسرعةالمحتوى، تفرضها طبيعة العصر، 

 هذه العوامل : 

 املعريف:  االنفجار. 1

 المعرفةكم  فيالذي شهد تطورا هائال   العشريناالنفجار المعرفي من أهم مالمح القرن  يعد
والمخترعات،  العلميةعدد النظريات  فيفمن حيث الكم شهد القرن العشرون تزايدا مروعا  وكيفها؛

المطبوعات والكتب إلى  وكثرةوظهور تخصصات وعلوم جديدة، وانتشار الطباعة وتطور أساليبها، 
ا اليومية لكثرة عددها، وازدحامه الجرائديتعذر معه على اإلنسان المعاصر أن يتابع حتى  الذيالحد 

 بالمعلومات. 

"  الكمبيوترانتشار " فبعدكيف المعرفة اإلنسانية   فيومن حيث الكيف فقد حدث تغير 
المعلومات واستدعائها أصبحنا مطالبين بإتقان مهارات التعامل مع  تخزين في واستخدامه

والمراجع  كالكتبعن مهارات الحصول على المعرفة من مصادرها األخرى،  فضال" الكمبيوتر"
اختيار المحتوى؛ فماذا  عمليةكم المعرفة وكيفها يمثل تحديا أمام  فيوغيرها. وهذا التطور الهائل 

؟ وكيف يواكب المنهج هذا  المعارفيختار مخطط المنهج وماذا يدع من هذا الكم الضخم من 
 االنفجار المعرفي ؟ 

مرحلة ما من مراحل  فيب الللط يقدملم يعد أمر كم  معرفي  –تصورنا  في –األمر  إن
مراحل التعليم مجتمعة يمكن أن تالحق هذا  جميع في، فال المنهج وال المناهج الدراسية تعليمهم
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نقلها، ولكن يمكن للمناهج أن تتغلب على هذا التحدي  إلىالمعرفة إذا ما عمدت  فيالنمو السريع 
تدريب على مهارات البحث مين بفرص للالمقبلة بأن تزود المتعل السنوات فيالذي سوف تزداد حدته 

 مع المصادر الحديثة للمعرفة.  والتعامل، والدراسة

 : رــالتغيسرعة . 2

منذ خمس سنوات مثال،  اختيرتفرض سرعة التغير تحديا آخر لعملية اختيار المحتوى، فما 
ال يمكن الزعم  يمكن اختياره اليوم وماجيل اليوم،  إلعدادالتغير  بمقاييسبل منذ سنة ال يصلح  

نمابأنه يمكن أن يصلح إلعداد أجيال مقبلة،   التييرجع ذلك إلى سرعة التغير وتعدد مظاهره  وا 
السلوك، وأساليب التفاعل، وأنواع األعمال، وأساليب  وأنماطبل كل مجاالت الحياة،  ،شملت معظم

االتجاه إلى تعليم الناشئة المناهج الدراسية، و  فيالنظر بصورة دائمة  إعادةالعيش. كل ذلك يتطلب 
 للمتعلممع التغير، ويواجهون متطلباته، وذلك يقتضي اختيار خبرات تعليمية تهيئ  يتكيفونكيف 

 فرصا حقيقية للتعامل مع المواقف وحل المشكالت . 

  بني حاجة اجملتمع وحاجات املتعلمني وطبيعة املعرفة التوازن. 3

بين حاجة المجتمع  التوازنالمحافظة على  تواجه عملية اختيار المحتوى التيالتحديات  من
الحاالت مع ما يريده  معظم فياألفراد قد ال يتفق  جه؛ فما يحتا وحاجات المتعلمين وطبيعة المعرفة

على حاجات المتعلم فقط،  المحتوىالمجتمع وطبيعة المعرفة. ومن الخطأ أن نبني عملية اختيار 
فالبد من إحداث التوازن بين هذه األطراف  فقط؛جتمع فقط، أو وفقا لطبيعة المعرفة أو حاجات الم

يمكن التغلب عليه بأسلوب تقديم الخبرة  ، والمحتوى اختيارالثالثة وذلك تحد  صعب يواجه عملية 
يحب القصص، ويميل إلى قراءتها وسماعها، ومن ثم يمكن  -المثالعلى سبيل –للمتعلم، فالطفل 

 شكل قصص .  فيتعلمها  المراددم له الخبرات أن تق

 ملخططي املناهج ة الفكري التوجهات .4

 الخبراتعلى نوع  ةؤثر مأخطر العوامل ال منلمخططي المناهج ة الفكري التوجهاتُتَعدُّ 
أفكار وقيم  منبما يعتنقه  –عن قصد أو بغير قصد  –؛ فكل إنسان يتأثرالتعليمية المختارة
اختيار  فيتكمن خطورة االعتماد على اللجان وقراراتها  وهنا  .أمر ال فكاك منهواتجاهات، وذلك 

 فكرأو تبني قرارات فردية الختيارها، ألن الخبرات المختارة يجب أن تعبر عن  التعليمية،الخبرات 
  بأسلوبينالمجتمع وفلسفته وليس عن فكر أحد أفراده أو بعضهم. ويمكن مواجهة هذا التحدي 

اختيار الخبرات التعليمية مثل الدراسات  فيعلى أكثر من طريقة  االعتماد: أحدهما مجتمعين
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والمتخصصين، وتحليل المهام، وغيرها من أساليب اختيار  اءبآراء الخبر  واالسترشادالمسيحية 
ضوء معايير  فييختار المحتوى  أن والثانيثم تجريب المحتوى للتأكد من صالحيته.  المعرفة

 وفيما يلي يمكن توضيح هذه المعايير .  عليها، موضوعية متفق

 اختيار احملتوى:  معايري
المحتوى وهي محكات للحكم على  اختيارتوجه عملية  التيمجموعة من األسس  المعايير

بالمنهج المدرسي على أن األهداف  المشتغلينمدى صالحية المحتوى المختار. وال خالف بين 
وطبيعة المعرفة هي الموجهات األساسية لعملية اختيار  المتعلم،ص التربوية العامة للمجتمع وخصائ

كل جانب من هذه الجوانب إلى معايير  فيترجمة نتائج الدراسات العلمية  محاوالتالمحتوى. ولكنَّ 
 التياختيار المحتوى سوف يجعل هذه المعايير كثيرة ومزدحمة بالتفاصيل  في مراعاتهايمكن 

البد من  كانعملية اختيار المحتوى. ومن ثم  فية تطبيقها وااللتزام بها وظيفتها، لصعوب فقدهاتُ 
أن تحكم عملية  يجب التيتحدد االتجاهات الرئيسية  التيتحديد مجموعة من المعايير األساسية 

 اختيار المحتوى. 

الخصوص  وجهالمناهج على   مجال فيأمد بعيد ُعني التربويون والمتخصصون  ومنذ
"   Romine روماين، وقد حدد " المحتوىعملية اختيار  فييجب أن تراَعى  التي يرالمعايبتحديد 
ثالثة محاور هي: معايير تتصل بأهداف التربية، ومعايير تتصل  في من المعايير مصنفة مجموعة
 فمعايير بأهداف التربيةومعايير تتصل بطبيعة العملية التربوية . فأما ما يتصل  المتعلم،بطبيعة 

مشكالت  منفهم الحياة المعاصرة، وارتباطه بمجال أو أكثر  فيمثل صدق المحتوى، وقيمته 
التربوية. وأما ما  األهدافاتجاه  فيالحياة، وأن يؤدي المحتوى إلى تحقيق النمو المتوازن للمتعلمين 

ويالئم  ميول المتعلمين وحاجاتهم الملحة، المحتوىمثل أن يشبع  فمعايير بطبيعة المتعلميتصل 
يؤدي  فأن العملية التربوية بطبيعةبينهم. وأما ما يتصل  الفرديةمستوى نموهم، ويراعى الفروق 

مستمر يحقق نمو المتعلم، ويهيئ الفرص للتطبيقات المرتبطة بحياة المتعلم،  تعلمالمحتوى إلى 
 (   Romine :1954النشاط التعليمي الذي يشبع المتعلم   علىويشجع 

من المعايير هي أن يكون المحتوى صادقا  مجموعة( Hilda Taba ا تاباهليد  وحددت
واسعا من  مجاالمع الحقائق االجتماعية والثقافية، وفيه توازن بين العمق واالتساع، ويحقق  ومتوافقا

  (Taba: 1962)األهداف، وأن يكون قابال للتعلم، ومالئما حاجات المتعلمين وميولهم. 
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 فيمطولة من المعايير تتضمن بعض ما سبق  قائمة" Leeلي  ,Lee ليكل من " وحدد
منها: أن يكون مصدر المحتوى هو عالم الطفل  المتعلم(، وأن  نذكر"  تابا"  وقائمة "روماين" قائمة
  مهاراتهالمحتوى على توسيع فهم الطفل المدركات الهامة، ويكسبه معاني جديدة، وينمي  يساعد

وينمي الجوانب العاطفية للتلميذ والقيم االجتماعية، ويجب أن  بالنجاح،ه وتفكيره، وشعور  واتجاهاته،
 (   Lee, and Lee : 1968ونموه الجسمي   المتعلمبصحة   لالهتماميوجه المحتوى 

يجب اإلجابة عن ثالثة أسئلة عند اختيار خبرات المحتوى  أنه"  Oliver أوليفر"  ويرى
وى ؟ بمعنى هل يمكن أن يتضمن محتوى منهج المدرسة يجب أن يتضمنه المحتي الذ ما: أولها

تقدم  متى: ثانيهاالفلسفة يعد مناسبا لهم ؟ و فيتعليم لغة أجنبية مثال ؟ وهل موضوع  االبتدائية
لغة أجنبية  االبتدائيةالمعرفة المختارة ؟ بمعنى أننا إذا قررنا أن يتضمن محتوى منهج المدرسة 

: ما الوقت ثالثهامثال ؟ و الثالثأ منذ الصف األول أم الثاني أم فمتى تقدم للمتعلمين ؟ هل تبد
يكفي لدراسة موضوع ما ؟ وكم عاما ينبغي  مثالالمخصص لدراسة كل موضوع؟ بمعنى كم أسبوعا 

  ( Oliver : 1977 )   ؟ التعليممراحل  فيأن تدرس  الفلسفة( مثال 

تصلح  أساسية معاييرعدة  تحديدتتعدد المعايير وتتداخل فيما بينها، ولكن يمكن  وهكذا
 ضوء فلسفة مجتمعنا، وأهدافه التربوية فيما يلي :  في المنهج محتوىالختيار 

 : مشروعية احملتوى. 1

المحتوى اتفاق ما يتضمنه من معارف وخبرات مع العقيدة الدينية اإلسالمية  بمشروعيةُيقصد 
وقيمة  واتجاهاتهعقيدة المجتمع المصري والمجتمع العربي كله، واتفاقها مع تقاليد المجتمع  وهي
 يؤمن بها ويسعى إلى تأكيدها لدى أبنائه من الناشئة.  التي

 صدق احملتوى: . 2

أن يكون ما يتضمنه من معارف صادقا من الناحية العلمية؛ بمعنى  المحتوىبصدق  ويقصد
لدراسات والتجارب والنظريات العلمية قد أثبتت صحتها علميا، إذ ال يصح وا االتجاهاتأن تكون 

 البحثطور  فييتضمن المحتوى مبادئ أو قوانين أو معلومات لما يثبت صحتها بعد ولما تزل  أن
قيمته  المحتوىحتى ال يفقد  ؛مواكبة التقدم العلميو والتجريب للتأكد من صحتها تحت زعم التحديث 

 العلمية . 
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 فيعناصر أساسية  المختارةأن تمثل ألوان المعارف  –كذلك  –ويرتبط بصدق المحتوى 
شية ذات الصلة بمادة مالمعارف الها علىيعد المحتوى لها؛ فال يركز المحتوى  التيالمادة الدراسية 

 دراسية معينة، ويترك صلب المادة وجوهرها. 

 :  ارتباطه باألهداف التعليمية. 3

اختيار المحتوى ارتباطه باألهداف التعليمية المنشودة ، إذ إن عدم ارتباطه  معاييرمن أهم 
فراغ  في؛ فاألهداف ال تعمل مصداقيتها األهدافمن ناحية، ويفقد  وقيمته يفقده أهميته بها

باألهداف أن تكون الخبرات المقدمة من خالله  ارتباطهوالمحتوى ال يعمل بدون أهداف. ومعنى 
 .  المنشودةداف التعليمية ترجمة صادقة لأله

 ارتباطه مبستوى املتعلمني: . 4

ال فقدت  العناصرأن تكون  يجب المختارة ضمن المحتوى مناسبة لمستوى نمو التالميذ، وا 
لهم، ويقتضي ذلك مراعاة نمو التالميذ الجسمي، والعقلي، واالنفعالي، واالجتماعي  بالنسبةأهميتها 

تشبع  أنالمحتوى. ويقتضي ارتباط المحتوى بمستوي المتعلمين  يفاختيار الخبرات المتضمنة  عند
واالجتماعية،  الشخصية،الخبرات المختارة ميولهم، وحاجاتهم واهتماماتهم، وترتبط بمشكالتهم 

 وتحافظ على استمرار نموهم الشامل المتكامل . 

 ارتباط احملتوى برتاث اجملتمع ومشكالته املعاصرة: . 5

ى المنهج عن هوية المجتمع وثقافته ؛ ألن الهدف األساسي من عملية يعبر محتو  أن يجب
تراثا  خلَّفهذا المجتمع. والمجتمع المعاصر إنما هو حصيلة تطور  فيإعداد أجيال للحياة  التربية

مراحل التعليم بها؛ حتى  فيمن المعرفة والفكر والعادات والتقاليد والقيم، البد من ربط المتعلمين 
أذهانهم. ومشكالت الحياة  في بالحاضريشعروا باالنتماء الحقيقي لهذا المجتمع ، ويرتبط الماضي 

تبصير المتعلمين بهذه المشكالت وأسبابها  طريقاختيار المحتوى عن  فيالمعاصرة البد أن تراَعى 
 فيالبحث والدراسة لمحاولة اإلسهام  ، ودفعهم إلى نتائجوأبعادها وما يمكن أن يترتب عليها من 

 اقتراح حلول لهذه المشكالت . 

 مراعاة الفروق الفردية: . 6

 فيالمحتوى؛ حتى يجد كل متعلم  اختيارالفروق الفردية بين المتعلمين عند  تراَعىأن   يجب
ة الفرص ويشبع ميوله وحاجاته، وحتى يمكن إتاح واستعداداته،المحتوى ما يالئم قدراته ومهاراته 

المحتوى ما يساعدهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم.  فيأن يجدوا  الخاصةلذوي المواهب والقدرات 
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تقديم مجاالت اختيارية متنوعة للدراسة ضمن المحتوى فضال عن المجال  طريقويمكن ذلك عن 
ن هذا كل الطالب دراسته  وينبغي أن يتضمن عادة العناصر األساسية الالزمة م علىالذي يجب 

إال  قدراتهأو ذاك( وبذلك يجد كل متعلم فرصا لالختيار وفق استعداداته، ومن ال تؤهله  المجال
 لدراسة هذا المجال العام فليكتف به. 

 :  التنــــوع. 7

المعرفية والخبرات وألوان النشاط المقدمة ضمن المحتوى. وهذا  المجاالتأن تتنوع  يجب
أمر ضروري ليشمل المحتوى كل جوانب  –راعاة الفروق الفردية عن أنه ضرورة لم فضال –التنوع 
. ويرتبط بتنوع الثالثةمع مراعاة التوازن بين هذه الجوانب  ي: المعرفي، واالنفعالي، والمهار التعلم

كل منها، فال شك أن بيئة  في المحليةالمحتوى أن يراعى اختالف البيئات المحلية وعناصر الثقافة 
البيئة الصحراوية. وبيئة الوجه البحري  عنيئة الحضر، وهذه وتلك تختلفان الريف تختلف عن ب

تختلف عن البيئة الزراعية، فالبد أن يتنوع  الصناعيةتختلف عن بيئة الوجه القبلي، والبيئة 
 وعناصر الثقافة السائدة فيها .  بيئةاحتياجات كل  يالمحتوى ليراع

 الوقــــــت: . 8

الحسبان عند  فيالزمن المتاح للدراسة معيار ضروري يجب أن يؤخذ  عنصرمراعاة  إن
 الالدراسة ويحقق الهدف من اختياره ، وحتى  فيحتى يأخذ كل موضوع حقه  المحتوى؛اختيار 
 لهال يتسع العام الدراسي لدراستها فتصبح حشوا ال معنى  التيالمحتوى بالموضوعات  يزدحم

 في دراستهات المحتوى عن الحد المطلوب؛ فينتهي الطالب من بالنسبة للمتعلم، أو تقل موضوعا
معيار مراعاة الوقت  ويقتضيوقت قليل من العام الدراسي ، ثم يملون من كثرة التكرار والمراجعة.  

 الحسبان الوقت الالزم لدراسة كل موضوع يقع عليه االختيار.  في يؤخذ أنعند اختيار المحتوى 

  اختيار احملتوى إجراءات 
ويمكن اختياره باتباع إجراءات  المنهج،ضوء المعايير السابقة يجب أن يختار محتوى  في
تتضمنها هذه  التياألفكار األساسية  واختيارالموضوعات الرئيسية،  اختيار" فيتتمثل 

 ( 1111.  الوكيل ، والمفتي : األفكار" هذهتعبر عن  التيالموضوعات، وتحديد المادة 
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 : احملتوى يفضوعات الرئيسية اختيار املوأ. 

 المحتوى،ينبغي أن يتضمنها  التيهذا اإلجراء تحديد أسماء الموضوعات والعناوين  يتضمن
أن يفعلها دون  فردوال يظنَّن أحد أن هذه مسألة بسيطة، ويمكن أن تحدث تلقائيا، أو يمكن ألي 

وموجه بمعايير اختيار  تحقيقها،رجى يُ  التيعناء؛ ألن اختيار هذه الموضوعات محكوم باألهداف 
إذا تصورنا أن أحد األهداف  الخطوةهذه  فيالمحتوى. ويمكن التعرف على ما يمكن أن يحدث 

ذا أردنا  يحددالصف الثاني اإلعدادي:  أن  فيالتعليمية للنحو  التالميذ عناصر الجملة الفعلية(. وا 
 يق هذا الهدف فهي: يمكن من خاللها تحق التيأن نحدد قائمة موضوعات النحو 

 .مفهوم الجملة الفعلية 
 .مفهوم الفعل وأنواعه 
 .الفعل الالزم والمتعدي 
 .أنواع الفعل المتعدي 
 .عرابه  مفهوم الفعل، وا 
 .عرابه  المفعول به وا 
 .المبني للمعلوم، والمبني للمجهول 
 عرابه.عنائب الفا  ل، وا 

تحقق هذا الهدف، وقد يالحظ  التيلما يمكن أن تتضمنه قائمة الموضوعات  مثال هذا
هذه القائمة تتضمن موضوعات سبق لتلميذ الصف الثاني اإلعدادي أن درسها، ونقول:  أنالقارئ 

 السابقة،، وهنا يجب على مخطط المنهج أن يراعي مستوى نمو المتعلمين وخلفياتهم هو ذاك نعم
 فيإذا كانوا  المتعلمونتاج إليه فيحذف من هذه القائمة ما سبق لهم دراسته، أو يضيف إليها ما يح

الفعل مع الفاعل  تأنيثكأن يضيف إليها:  ؛مستوى أعلى من مستوى الصف الثاني اإلعدادي
 ، وبناء المتعدي لمفعولين أو ثالثة للمجهول .. وهكذا . ونائبه

 يتضمنها كل موضوع:  اليتاختيار األفكار األساسية ب. 

يمكن لكل  التيابقة يجب تحديد األفكار األساسية الخطوة الس فيالموضوعات  تحديد بعد
 العلميةأن يعاَلج من خاللها، إذ إن مجرد تحديد الموضوع ال يكفي الختيار المادة  موضوع

 المطلوبة لمعالجته.
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ما عولجت أمكن تغطية  إذا التيواألفكار األساسية تمثل العناصر الرئيسية للموضوع  
أحد الموضوعات المختارة  كانالموضوع كامال. ولنفرض مثال أن موضوع  الحملة الفرنسية( 

يمكن تحديدها لهذا الموضوع ؟  التيلتحقيق بعض أهداف منهج التاريخ، فما األفكار األساسية 
 نقول: إنه يمكن تحديد األفكار األساسية التالية: 

 قبيل الحملة الفرنسية  مصر فياالجتماعية واالقتصادية { الظروف السياسية و 1}

 { أسباب الحملة الفرنسية على مصر   2}

 { خط سير الحملة الفرنسية 3}

 { مظاهر المقاومة الشعبية   4}

 { نتائج الحملة الفرنسية 5}

 سابقة: اخلطوة ال يفحددت  اليت األفكاراختيار املادة العلمية الالزمة ملعاجلة كل فكرة من  .ج

إلى الكتب والمراجع، والوثائق، والمصادر المختلفة للمعلومات؛ الختيار  الرجوعوهنا يجب 
أن كل  إلىالمناسبة والالزمة لمعالجة كل فكرة من األفكار السابقة. وتجدر اإلشارة  المعلومات

وموجهة  المحتوى،خطوة من الخطوات السابقة يجب أن تكون محكومة بالمعايير الخاصة باختيار 
المعرفة المقدمة  باختيارباألهداف التعليمية المنشودة وخاضعة للبحث والتمحيص بالطرق الخاصة 

 سبق اإلشارة إليها .  يالت المنهج و في

 احملتـــــوى  تنظيم
تم  التيمن خالله عناصر المحتوى  ُتجمعمصطلح تنظيم المحتوى إلى األسلوب الذي  يشير
عناصر المحتوى من مفاهيم ومهارات وغيرها؛  اختياررتب، وتعرض للمتعلمين، فبعد اختيارها وتُ 
 هذه العناصر.  لتنظيماألسلوب األمثل  فييبدأ البحث 

أكبر لعملية التعليم والتعلم من  فاعليةالحقيقي واألساسي من التنظيم هو تحقيق  والهدف
ذي ال تستطيع تحقيقه كل خبرة تعليمية منفردة . وال التعليمية،خالل زيادة التأثير التراكمي للخبرات 

 ( 1111: الصعيدي منيرة 

ليحقق التنظيم فاعلية أكبر  تراَعىعملية تنظيم المحتوى لعدة أسس ينبغي أن  وتخضع
قاء الضوء على المبادئ من خالل إل عليهالعملية التعليم والتعلم، وهذه األسس يمكن التعرف 

  .معايير التنظيم، و التنظيمية
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 التنظيمية :  املبادئ
: ما أوال هيمن أراد أن ينظم المحتوى عليه أن يجيب عن ثالثة أسئلة  أن"  Tyler" يقرر

: ما البنية ثالثاوا: ما المبادئ التنظيمية المستخدمة ؟ ثانيالعناصر المطلوب تنظيمها ؟ و
 في فتتمثل التنظيمية ناصرالع فأما   (Tyler : 1960 )ترتب فيها خبرات التعلم ؟  التيالتنظيمية 

فيما تقدم من عناصر المحتوى. وأما  إليهالمفاهيم والمهارات، والقيم، والمبادئ، وغيرها مما أشرنا 
الذي تنتظم داخله الخبرات التعليمية المقدمة من خالل  الوعاءبها  فالمقصود التنظيمية البنية

ومنهج المجاالت الواسعة، والمنهج المحوري،  المواد الدراسية المنفصلة، منهجالمنهج، ومن أمثلتها 
إلى  فتشير التنظيمية المبادئوالوحدات، وغيرها من التنظيمات المنهجية. وأما  النشاط،ومنهج 

أهم المبادئ  ومن. المنهج فيرات التعليمية المقدمة الموجهات الخاصة بطرق الربط بين الخب
 ( 1111:الصعيديى المنهج ما يلي:  منيرة تنظيم محتو  فييمكن أن تراَعى  التيالتنظيمية 

 حيث تقدم الخبرات ذات الصلة  العام؛تنظيم الخبرات التعليمية من الخاص إلى  في التدرج
ثم الخبرات ذات الصلة  باألسرة،بحياة المتعلمين الشخصية، ثم الخبرات ذات الصلة 
االبتدائية إلى المرحلة المرحلة  منبالمجتمع، ثم بالدولة وفق تدرج المراحل التعليمية 

 . الثانوية

 أ دراسة التاريخ بالعصور الحديث، كما تبد إلىالزمني للخبرات، فتبدأ من القديم مثال  التنظيم
، وكما تبدأ دراسة األدب باألدب الجاهلي، الحديث، ثم العصور الوسطي ثم العصر القديمة

 .. وهكذا .  العباسيثم صدر اإلسالم، ثم األموي، ثم 

 خبرات المراحل األولى من التعليم  فيمن الحسي إلى المجرد، حيث تقدم للمتعلمين  درجالت
 . نموهم، وفقا لمرحلة محسة ، ثم الخبرات المجردة

 المحتوى ضمنالتطبيقات على الجوانب النظرية المقدمة  زيادة.   

 المحتوى فيطة التعليمية المقدمة مدى األنش زيادة . 

 والتحليليتبعها التطبيق  لتياعلى األمثلة  االعتماد . 

 تفسر هذه األمثلة التي، ثم المبادئ الشاملة األمثلة التوضيحية تقديم . 
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كل منها لبعض الحاالت دون األخرى،  يصلحاإلشارة إلى أن هذه المبادئ التنظيمية  وتجدر
لتنظيمي ي المبدأ ابعضها. والمهم أن يراعَ  دونويتفق بعضها مع طبيعة بعض المواد الدراسية 

 ضوء معايير تنظيم المحتوى التالية:  في المحتوىالذي يحقق الهدف من عملية تنظيم 

 التنظيم :  معايري
للمعلمين أن  ويتيحعلى التعلم   المتعلمينالتنظيم الجيد لمحتوى المنهج ينبغي أن يساعد  إن
 التعليمعملية  فياستخدام طرق التدريس، وأن يكون مرنا بحيث يتيح فرص المشاركة  في ينوعوا

 والتعلم. 

بين المادة، والمتعلم، والمجتمع   التوازنالجيد لمحتوى المنهج ينبغي أن يراعي  والتنظيم
خرى، من ناحية أ المختلفة، وبين المواد الدراسية ين أفرع المادة الواحدة من ناحيةالربط ب ويحقق

ل لتعلم ذيمكن أن تب التي المتعلمينجهود  فيويعمل على تنسيق جهود المعلمين، واالقتصاد 
 موضوع واحد. 

أن يراعي تقديم يوم دراسي يتحقق فيه التوازن بين ما  ينبغي، فإن التنظيم الجيد للمنهج وأخيرا
 فييق كل ما تقدم ذهني وما يبذلونه من مجهود عضلي. ويمكن تحق مجهوديبذله المتعلمون من 

من خالل ثالثة معايير أساسية لتنظيم المحتوى هي االستمرار، والتكامل،  المنهجتنظيم محتوى 
 . والتتابع 

 ( االستمـرار: 1) 

المتعلمين وانتقالهم من مستوى إلى مستوى  لنمومعيار االستمرار إلى الشروط الالزمة  يشير 
كما هو  –يوفر الشروط الالزمة لهذا النمو. واالستمرار  أنأعلى؛ بمعنى أن تنظيم المحتوى ينبغي 

ن بدت  لتنظيممعيار داخلي  –واضح  المحتوى، ألن النمو عملية داخلية تحدث داخل المتعلم وا 
الصف األول اإلعدادي  في. واالستمرار ال َيعني تكرار الخبرة الواحدة كما هي للعيانمظاهرها 
 الصف الثاني .  فيو اتساع يالئم نمو التالميذ الثاني مثال دون عمق جديد أ والصف

تكون هناك خطة  أن اأوالهم وجهتينتنظيم المنهج من  فيى االستمرار أن يراعَ  ويمكن
كل صف من صفوف كل  فيالعام، و  التعليممراحل  فيواضحة لما ينبغي أن يتعلمه الطالب 

ذا م، وخصائص نمو المتعل المنشودةضوء األهداف التعليمية  فيمرحلة تحدَّد  ين بطبيعة الحال. وا 
فيراعى معيار  ؛النمو سوف يتضح لدى مخطط المنهج الستمراروجدت هذه الخطة فإن الخط العام 

مرحلة ما من ناحية ، وتعده للمرحلة  فيخصائص نمو المتعلم  معتتفق  التياستمرار الخبرات 
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السابق، والحالي، وما ينبغي أن يكون  تعلمو المضوء معرفته بمستوى نم فيالتالية من ناحية أخرى 
 بعد .  فيماعليه نموه 

 فيكل صف أو  فيفرعية مرحلية يتحقق منها  أهدافاألهداف الكبيرة إلى  تحليل الثانيــةو 
هذا الصف أو تلك   فيوخصائص نمو المتعلم  يتفقكل موقف تعليمي ما  فيكل مرحلة أو 

 الهدف الكبير.  يتحققلم الهدف التالي من هذه األهداف إلى أن ، ويعد متطلبا قبليا لتعالمرحلة
( هذا الهدف أن يقرأ التلميذ قراءة صحيحةلذلك؛ إذا كان الهدف الذي نريد تحقيقه هو   ومثال

كل أفرع اللغة وهو  فيكل المراحل والصفوف، و  في العربيةنجده دائما من بين أهداف منهج اللغة 
تستطيع أن تحدد ُهويته، وال تستطيع أن تعرف ما القراءة  الئع هدف ما –بهذه الطريقة  –

صف دراسي  فيوال تستطيع أن تعيه بدقة، وال يمكن أن تزعم تحقيقه  إليها،يشير  التيالصحيحة 
على الرغم من أن المفروض أن هذا الهدف ينبغي أن يختفي تماما من مناهج  مرحلة فيأو  ،واحد
 عمقافيما بعد الصف الثالث االبتدائي على أقصى تقدير، لتحل محله أهداف أكثر  العربيةاللغة 

 للقراءة أيضا. 

وقياسه من خالل  مالحظتهنمو المتعلم بشكل يمكن  فيولكن إذا أردنا أن نحقق االستمرار 
 هذا الهدف؛ ينبغي أن ُيجزَّأ إلى أهداف فرعية مثل: 

 أشكال الحروف الهجائية التلميذف صي أن  . 
 أصواتهايميز بين  أن  . 
 يربط بين صوت الحرف ورسمه .  أن 
 يخرج األصوات من مخارجها الصحيحة .  أن 
 يميز بين األحرف المتشابهة رسما .  أن 
 يميز بين األصوات متقاربة المخارج .  أن 
 ينطق الشدة ، والمدة ، والتنوين .  أن 
 يقرؤها .  التييذكر معنى الكلمة  أن 
 والسكونات الضبط  الضمة، والكسرة، والفتحة، عالم دديع أن  ) 
 ينطق جملة من كلمتين أو ثالث صحيحة .  أن 
 ينطق الجملة الطويلة صحيحة .  أن 
 يقرأ فقرة كاملة .  أن 
 يقف عند تمام معنى الجملة .  أن 
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 يطبق مهارات الوقف .  أن 

إذا وزعناها على  التية الفرعي األهدافيمكن تحليل ذلك الهدف إلى عدد كبير جدا من  وهكذا
المختلفة  األول، والثاني، والثالث االبتدائي  الصفوفالصف الواحد، ثم على  فيالمواقف التعليمية 

 نمو المتعلم، بل ومالحظته .  استمرارمثال( أمكن المحافظة على 

 

 ـل: ــ( التكام2

التعليمية، وَيعني تنظيم المحتوى  الخبراتمعيار التكامل إلى العالقة األفقية بين  يشير  
 مجاالت المنهج.  بينبطريقة تساعد المتعلم على إدراك العالقات 

أن التكامل يمكن  ترى إحداهماالتكامل؛  طبيعة حول نظر وجهتايتصل بالتكامل توجد  وفيما
يشير  التكامل"  أن" برنجلتكوين كل متكامل، إذ يرى " بعضهاإحداثه عن طريق ربط األجزاء مع 

رمزيا كالمفاهيم العامة  تنظيماتميزها بوصفها  يإلى مجموعة من القواعد الموحدة للخبرة، والت
. ويرى   (Pring : 1975)". واالستقصاءوأساليب االستدالل، أو مجموعة من قواعد التحقق 

مدرسية تمكن الطالب من ربط خبراتهم ال التي المنهجالتكامل محاولة لبناء بنية  أن" ماكدونالد"
وربطها بخبراتهم خارج المدرسة ، وبحاجاتهم  ناحية،بعضها ببعض لتكون معنى كليا من 

أحدهما ُيعَنى بكيفية ربط خبرات المحتوى  بعدين للتكاملواهتماماتهم من ناحية أخرى، وأن 
.   (Macdonald : 1971 ) .المحتوى ببناء المعنى لدى الطالب بعالقةببعضها، واآلخر ُيعَنى 

التكامل يشير إلى طرق خاصة لتنظيم المعرفة ألغراض المنهج، ومساعدة  أن" إنجرام" رىوي
 (Ingram :1972) وجهة نظر متماسكة عن الحياة، واالحتفاظ بها" تكوينالطالب على 

يسلكها  التيالتكامل، وتعرفها بأنها اإلجراءات  عملياتعلى  فتركز وجهة النظر الثانية وأما
بأنه: خبرة  التكامل" كراثولإطار هذا المفهوم يعرف " في. و وخبراتهالفرد إليجاد معنى لمعارفه 

  ( Krathwohle:1960 )عقل المتعلم وتفكيره"  في تحدثمنظمة 

صفه معيارا خارجيا لتنظيم بو  التكامليتضح أن وجهة النظر األولى تنظر إلى  وهكذا
المنهج المختلفة بشكل يبرز  مجاالتإذا نظمت  حدثييمكن أن ؛ حيث ترى أن التكامل المنهج

التكامل بوصفه عملية داخلية تحدث داخل  إلىالعالقات بينها. أما وجهة النظر الثانية فتنظر 
وال تعارض بينهما من  األخرى،األمر أن وجهتي النظر السابقتين تكمل إحداهما  وحقيقة .المتعلم

يقتضي أن تُنظَّم مجاالت المنهج  المتعلمة داخلية تحدث داخل أي جهة؛ فالتكامل بوصفه عملي
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أي أن تنظيم مجاالت  ؛ليحدث التكامل الداخلي بينهابأسلوب يساعد المتعلم على إدراك العالقات 
ربطها ببعض  مضمون وجهة النظر األولى( يساعد على  طريقالمنهج، أو عناصر المحتوى عن 

تحقيق التكامل بين عناصر المحتوى بأكثر من طريقة أو  مكنويتكامل معرفة المتعلم داخليا. 
 : منها لتحقيق التكامل مدخل

 على المفاهيم الرئيسية، حيث تتخذ المفاهيم األساسية  التركيز: وفيه يكون المفهومي المدخل
 المحتوى.  خبراتمحورا تدور حوله كل 

 بوصفها أساسا للتكامل؛ حيث تدور البيئية واالجتماعية  المشكالت: ويعتمد على البيئي المدخل
 إحدى المشكالت البيئية أو االجتماعية.  حولكل خبرات المحتوى 

 ضوء بعض األفكار  فيتنظم المجاالت المعرفية المختلفة  وفيه: األفكار األساسية مدخل
 هذه المجاالت.  حولهاتدور  التياألساسية 

 إلى عمليات خاصة تكون أساسا للتكامل، مع مراعاة تتابع  العناية: وفيه توجه العمليات مدخل
كأن ينظم محتوى المنهج حول عمليات العلم مثال، أو حول عمليتي  وتطورها؛هذه العمليات 

 بوصفها عمليتي األداء اللغوي.  والترميزاإلنشاء، 

يق والممارسة؛، التكامل بين النظرية والتطب تحقيقالتكامل بوصفه معيارا لتنظيم المنهج  ويتضمن
محتوى المنهج،  فيالعملية التطبيقية والجوانب النظرية  الجوانبأي تحقيق التوازن والتكامل بين 

المدرسة وما يواجهه خارجها؛ أي بين  فيبين ما يفعله المتعلم  التكاملويتضمن كذلك تحقيق 
 فضال عن التكامل بين مجاالت المنهج.  هذاالمدرسة والمجتمع، 

  بـع( التتا3)

التعليمية، وهو يمثل معيارا خارجيا لتنظيم  الخبراتمعيار التتابع إلى العالقات الرأسية بين  يشير
تسلسل الخبرات التعليمية، وربط  فيأن يحققه بصورة مباشرة  يمكنالخبرات؛ أي أن مخطط المنهج 

 ليمية. الالحقة، ووضوح العالقة بين األهداف والخبرات التع بالخبرةالخبرة السابقة 

التعليمية على أساس ربط كل خبرة تقدم  الخبراتالتتابع مراعاة العالقات الرأسية بين  ويتضمن
منهج المادة الدراسية عن طريق  فيلها، ويمكن ذلك  والالحقةللمتعلمين بالخبرة السابقة عليها 

ويمكن  .لمجردحس إلى اإلى المستويات األكثر تعقيدا، ومن المُ  البسيطةالتدرج من المستويات 
 التعليمية؛تنمية مهارات المتعلمين وقدراتهم. ولتحقيق التتابع بين الخبرات  في التتابعكذلك تحقيق 

 تساعده على ذلك مثل:  راتــبعدة مؤشيمكن لمخطط المنهج أن يسترشد 
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 كل مرحلة من مراحل نموهم ما يتناسب مع  فيالمتعلمين، حيث يقدم لهم  نمو مستوى
 . تعليمية المقدمةفيتحقق بذلك التتابع بين الخبرات ال واستعداداتهمقدراتهم 

 أن يبني الخبرات  المنهجمر بها المتعلمون؛ حيث يمكن لمخطط   التي السابقة الخبرات
 . لهاالتعليمية على هذه الخبرات، ويجعلها امتدادا وعمقا 

 بدء من المستويات السهلة، المادة الدراسية المقدمة للمتعلم، حيث يمكن ال صعوبة مستويات
 إلى المستويات األكثر صعوبة.  والتدرج

معيارين داخليين لتنظيم المحتوى؛ أي  يمثالنتقدم ُيالحظ أن معياري االستمرار والتكامل  ومما
معيار خارجي؛ أي أنه يحدث خارج المتعلم ويمكن مراعاته  التتابعأنهما يحدثان داخل المتعلم، وأن 

 . نفسها التعليميةت تسلسل الخبرا في

الرأسية بين الخبرات التعليمية سواء  العالقاتكذلك أن االستمرار والتتابع يشيران إلى  ويالحظ
يشير إلى العالقات األفقية بين الخبرات داخل  التكاملأكان ذلك داخل المتعلم أم خارجه، وأن 

المحتوى ومراعاتها  فيتحقيقها  تنظيم المحتوى الثالثة يمكن معاييرالمتعلم وخارجه أيضا؛ أي أن 
العالقات الرأسية والعالقات األفقية بين الخبرات التعليمية المقدمة  وضوحجميعا عن طريق 

 للطالب. 

 التالي: شكلالمن خالل  والرأسية بين مجاالت المنهج قيةفاأل توضيح هذه العالقات ويمكن
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 ثالًثا: التدريس والوسائل التعليمية
 التدريس: (أ)

يتوسط فيها شخص  هو المعلم( بين شخص آخر  المتعلم(  التيالتدريس بأنه العملية  يعرف
 .  التعلمومادة علمية أو جانب معرفي ما لتيسير عملية 

واإلجراءات  ،موقف معين فيالمعلم  يوفرها التيالتدريس كل الظروف واإلمكانات  ويتضمن
 (  1112المحددة لهذا الموقف.  اللقاني:  األهدافيتخذها لمساعدة تالميذه على تحقيق  التي

والتقويم  والتنفيذ،هي التخطيط   أساسيةيتضمن ثالثة جوانب  – بوصفه عملية – والتدريس
نفسه، مع  المعلمعندما يجلس  فيبدأ التخطيط فأما(. 1112جابر، وآخرون:  الحميد جابر عبد 

أن يكون متمكنا من  المعلمويفكر فيما سوف يدرسه، وكيف يدرسه. ويتطلب التخطيط الجيد من 
على تحديد أهداف درسه وصياغتها  قادرامادته واعيا بخصائص تالميذه واستعداداتهم وقدراتهم، 

 ؛أفضل تسلسل يمكن تقديمه فيه وتحديد درسهصياغة واضحة دقيقة، قادرا على تحليل محتوى 
 مرحلة التنفيذ .  فييخرج من كل هذا بتصور ذهني وخطة للدرس تفيده  حتى

بتالميذه، حيث يبدأ إنجاز ما سبق أن خطط له.  المعلميلتقي  عندما التنفيــذعملية  وتبدأ
المعلم قادرا على استخدام الطرق المناسبة للتدريس والمعينات  يكونويتطلب التنفيذ الجيد للدرس أن 

دارة  اعلية،بفالتعليمية  دارة الفصل   التفاعلوا  المثمر بينه وبين تالميذه، واستثارة دافعيتهم للتعلم، وا 
وصياغة األسئلة وتعزيز استجابات التالميذ،  الدرس،عالقات إنسانية مع التالميذ، وعرض  وتكوين

 وفقا لما يقتضيه الموقف التعليمي.  أجزائهاذلك فضال عن تعديل الخطة أو بعض 

وتسير مع مراحل عملية التدريس خطوة  التخطيطعملية مستمرة تبدأ مع  فهو قويــمالت أما
 التيالموقف التعليمي؛ لمعرفة مدى تحقق األهداف  جوانبالنهاية شاملة  فيخطوة وتأتي كذلك 
 وضعت من قبل . 

يتصل باإلجابة عن ثالثة أسئلة هي ماذا  فيماعملية التدريس أن يتخذ المعلم قراراته  وتتطلب
وماذا يجب أن يفعل المعلم لتيسير عملية   يتعلموا؟وماذا يجب أن يفعل الطالب كي  يدرس؟ 
  (Quina: 1989)التعلم؟ 
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في أذهان الكثيرين لما بين هذه  والتعلمالتدريس عادة بمصطلحي التعليم،  مصطلح يختلط 
. والتعلمإطار الحديث عن عملية التعليم  في تستخدمجميعا المصطلحات من عالقات أبزها أنها 

 من التفصيل: ءبشيوفيما يلي يمكن التفريق بين هذه المصطلحات 

 والتعلم  والتدريـــس التعليم

ُخطط لها ضمن  التي( إلى تفاعل الطالب الفعلي مع الخبرات التعليمية التعليم  مصطلح يشير 
 مصطلحالمنهج، أي يشير إلى تنفيذ خطة المنهج، وهو بذلك يكتسب صفة العمومية عن  محتوى

وبمعنى آخر فإن  التعلم؛( الذي يتطلب توسط المعلم بين المتعلم والمادة التعليمية لتيسير التدريس 
جراءاته( يرتبط بما تتضمنه خطة المنهج من مقترحات التنفيذ التعليم  شير إليه من أنشطة توما  وا 

 –مرحلة التخطيط للدرس  في –( يرتبط بما يقترحه المعلم التدريس والطالب والمواد المستخدمة. 
 يمرحلة التنفيذ. وبده في تفاعل،من أنشطة ووسائل مستخدمه، وما يحدث بينه وبين طالبه من 

التمييز (. ويمكن التعليمالمنهج للتنفيذ   خطةضوء ما اقترحته  في( يتم لتدريساأن عمل المعلم  
 . فيما يلي أوجه عدةمن  بين ما يشير إليه كل من المصطلحين

( يتضمن اختيار الخبرات للتعليمولكن التخطيط   لهيخطط  كالهما: ( من حيث التخطيط3)
ومعايير اختيارها ومعايير تنظيمها بحيث تراَعى  المنهجضوء أهداف  فيالتعليمية، وتنظيمها 

 فيتضمن( للتدريسبها والمتعلم الذي تعد له. أما التخطيط   والالحقةخبرات السابقة عالقاتها بال
ضوء  فيوالوسيلة المستخدمة  ،وتحديد دور كل من المعلم والمتعلم فيه التعليمي،بناء الموقف 

 هذا الموقف.  منالهدف 
( إلى الظروف المالئمة والشروط التعليممصطلح   يشير: ( من حيث التوجيه والممارسة2)

يقترحها مخطط المنهج  التي –أو خارجها المدرسةداخل  –الالزمة وأوجه النشاط التعليمي
( التدريسخطة المنهج. أما   فيالمتضمنة  التعليميةلتحقيق أقصى درجة من فاعلية الخبرات 

ي يخطط له المعلم، حيث الموقف التعليمي الذ في والمتعلمفيشير إلى ما يفعله كل من المعلم 
 ضوء مقترحات مخطط المنهج.  في فعليةيمارس كل منهما دوره ممارسة 

( إلى التفاعل بين المتعلم والخبرة التعليمية التعليممصطلح   يشير من حيث أطراف التفاعل:( 2)
فيشير ( التدريس. أما  التعليميةوالخبرة  المتعلماثنان هما   التفاعلالمعدة له؛ أي أن أطراف 
 ثالثة .  التفاعلأي أن أطراف  المتعلمة؛  والمادة  والمعلمإلى التفاعل بين المتعلم  
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االتجاه  فيسلوك المتعلم  فيوهو التغير  كليهما، فيواحد  فهو: من حيث ناتج التفاعل( 1)
 (. مـالتعلالمنشودة؛ أي   التعليميةاتجاه األهداف  فيالمرغوب فيه؛ أي 

عمليات اختيار الخبرات التعليمية،  عالقةذلك أن العالقة بين المصطلحات الثالثة هي  معنى
(، بعمليات ممارسة )التعليملتحقيق فاعليتها  الالزمةوتنظيمها وتحديد أنسب الظروف والشروط 

ضوء هذه الشروط وتلك الظروف  فيكل من المعلم والمتعلم  ق َبلاألدوار الالزمة للتنفيذ من 
 (. مـالتعلمع هذه الخبرات   التفاعل( بنتائج ريسالتد 

 التدريس  ةــطريق

يؤديها المعلم أثناء  التيواألفعال  والتحركات،التدريس تعني مجموعة من اإلجراءات،  طريقة
يتبعها المعلم بهدف تيسير حدوث تعلم أحد  متتابعةالموقف التعليمي من خالل عدة خطوات 

تعلمه. وبتحليل التعريف السابق؛ يمكن مالحظة أن  منالهدف الموضوعات الدراسية وتحقيق 
 : اآلتي طريقة التدريس تتضمن

 فينسق معين وأن المعلم يتحرك  وفقأي أنها عملية منظمة تسير  مجموعة من الخطوات أ( 
 إطار عام يحكم تحركاته، وأفعاله، وسلوكه. 
وأفعاال معينة؛ أي أن سلوك  ،توتحركاراءات, ـإج ب( كل خطوة تقتضي من المعلم أن يتبع 

جراءات،  إطارها؛  فييعمل  التيتحدده الخطوة  إنماالمعلم وما يأتي به من أفعال وأقوال وا 
 التي، بل هي متغيرة من خطوة إلى  نمطيةفهي موجهة وليست عشوائية وليست أفعاال 

 تليها. 

وكل خطوة تكمل  ،معين، ومترابطة تسلسلأي أنها منظمة وفق  الخطوات متتابعة ج( هذه 
يجعل إجراءات المعلم وأفعاله وأقواله  أنتليها، وذلك من شأنه  التيسابقتها وتقود إلى 

 مترابطة متماسكة يمهد كل منها للذي يليه 
إليه قولنا:  يتبعها المعلم لتيسير حدوث  يشير، وذلك ما مرتبطة بمحتوى معين د( أن الطريقة 

يتبعها المعلم وأفعاله وأقواله  التيأن اإلجراءات  ذلكات الدراسية(، ومعنى تعلم أحد الموضوع
م مع طبيعة كل موضوع دراسي هذا من ءبما يتال والكيفوتحركاته تختلف من حيث الكم 

من عناصر هذا المحتوى يفرض على المعلم  عنصرناحية. ومن ناحية أخرى فإن كل 
إلى القول بأنه ليست هناك طريقة تدريس  قودنايإجراءات وتحركات معينة لتدريسه. وهذا 
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طريقة  منالمعلم يمكن أن يتبع أكثر  وأن ،الموضوعاتواحدة مثالية تصلح لتدريس كل 
 .الموقف التعليمي الواحد فيتدريس 

قولنا: وتحقيق الهدف من تعلمه(،  إليه، وهذا ما يشير الطريقة مرتبطة بهدف معين هـ( أن 
واضحة وموجهة نحو  وأقوال  وأفعال  إجراءاتيقة بما تتضمنه من وهذا يجعل خطوات الطر 

عن أنه يؤدي إلى  فضالبينهما من تحركات،  وما ونهايتها بدايتهاغاية معينة تحدد 
 عملية التعليم والتعلم.  فيالوقت والجهد المبذول  فياالقتصاد 

تختلف باختالف مراحل  تيال واستعداداتهله خصائصه وقدراته  الطريقة مرتبطة بمتعلم و( أن 
 فيالثانوية ال تصلح للتدريس لطفل  المرحلةتصلح لطالب  التينموه، ومن ثم فإن الطريقة 

عن أن أية طريقة ال تصلح للتدريس لجميع  فضالالمرحلة االبتدائية أو اإلعدادية مثال، 
الفصل الواحد؛ لما بين المتعلمين من  في حتىالصف الدراسي الواحد، أو  فيالمتعلمين 

الموقف  فياستخدام طرق التدريس  في التنويعفروق فردية؛ األمر الذي يدعو إلى ضرورة 
 التعليمي الواحد . 

مكاناته  ومهاراتهله قدراته  الطريقة مرتبطة بمعلم ز( وأخيرا فإن   التيواتجاهاته وأفكاره وا 
نما، من معلم إلى آخر –بالضرورة  –تختلف  َيعني ذلك أن الطريقة الواحدة إذا اتبعها  وا 

من معلم إلى آخر؛ ألن كل  –حتما  –يختلف  سوفأكثر من معلم، فإن أسلوب ممارستها 
ومهاراته واتجاهاته نحو المهنة ونحو المادة  واستعداداتهمعلم له أسلوبه المصطبغ بقدراته 

وخبرته بالتدريس إلى غير ذلك من  ،ةطالبه، وسماته الشخصي نحويدرسها، واتجاهاته  التي
معلم نمطا يكاد يكون فريدا عن غيره. وهذا يقودنا إلى إلقاء  كلتجعل من  التيالعوامل 

 .شائع االستخدام وهو أسلوب التدريس آخرالضوء على مصطلح 

  Teaching Techniqueالتدريس  أسلوب

هو الفن. والكلمة باإلنجليزية تعني  – الصحاحمختار  فيكما ورد  –اللغة العربية  يف األسلوب
الفنان وتعني كذلك البراعة الفنية، أي أن المعنى  أومعالجة التفاصيل الفنية من قبل الكاتب 

 متقارب بين اللغتين . 

 الذيالتدريس"  ألسلوباالصطالحي " المعنىضوء هذا المعنى اللغوي نستطيع أن نتلمس  يوف
. وقد يرد مصطلح  أسلوب( معالجة تفاصيل الدرس في الفنيةتقنية المعلم ولمساته  ي عني

  (Style)اإلنجليزية  للكلمةالتدريس على أنه ترجمة 
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يضفيها على  التيالمعلم ولمساته  أداءيشير إلى فنيات  –بهذا المعني  –التدريس  وأسلوب
لها نفس  أن يستخدموا طريقة واحدة يمكنموقف التدريس، ومعنى ذلك أن عددا من المعلمين 

يميز أداءه عن غيره من المعلمين. وعلى سبيل  الذيالخطوات، ولكن كال منهم يستخدمها بأسلوبه 
تدريس النص األدبي  توضيح معاني الكلمات والتراكيب  في الرئيسيةالمثال نجد أن من الخطوات 

    مدرسانالعربية يؤدون هذه الخطوة، ولكن بأساليب متنوعة؛ فال اللغةالصعبة( وكل معلمي 
خالل تحديد الكلمة للمتعلمين وذكر معناها بصورة مباشرة. والمدرسان  ج،د(   من أ،ب( يؤديانها 

من تالميذهما اختيار المعنى المالئم.  ويطلبانالكلمة الصعبة وعدة بدائل للمعنى  يحددان
والمدرسان  س، المعاجم ليحددوا معاني هذه الكلمات.  إلى،و( يدفعان تالميذهما  والمدرسان  هـ

 على السؤال والجواب، أي سؤال التالميذ وتلقي إجاباتهم.  معتمدينص( يحددان هذه المعاني 

ألداء كل من هؤالء المعلمين  الرئيسيةتتنوع األساليب، ولو أضفنا إلى ذلك السمات  وهكذا
جامد   ب( عابس الوجه، حاد الطبع، المعلمالتضح معنى األسلوب جليا، فعلى سبيل المثال 

الدرس كله. والمعلم  هـ( يدفع تالميذه إلى المعاجم  ومنالقسمات، يقول معنى الكلمة ليتخلص منها 
العالي. والمعلم  و( مبتسم الوجه، يداعب تالميذه، ويصطحبهم  والصوتباألمر والزجر، والتهديد، 

برز قيمة ما جاء الكشف عن معاني الكلمات، ويشجع المجتهد منهم وي في ويساعدهمإلى المكتبة، 
 وال  باشمئزازمعنى الدرس. والمعلم  س( يلقي السؤال بلهجة حادة، ويتلقى اإلجابة  توضيح فيبه 

خطئها. أما المعلم  ص( فأسئلته واضحة، تزيدها نبرات  أويعطي انطباعا للتلميذ بصحة إجابته 
يماءاتهصوته وضوحا، وتوحي إشاراته  ذا  وقسمات  وا  المعنى الصحيح من  لقىتوجهه باإلجابة، وا 

عن المضاد، ثم أراد أن يثبت  فسألهمتالميذه عزز استجابتهم، ثم أراد أن يؤكد فهم تالميذه المعنى 
 سياقات مختلفة .  فيجملة، ثم استخدامها  فيأذهانهم فسألهم أن يستخدموا الكلمة  فيالمعنى 

التدريس. والذي ال  فيالمميز  وأسلوبهمالمح أدائه  دديكون لكل معلم سمات عامة تح وهكذا
 يتأثر بأسلوب المعلم وقدراته ومهاراته.  التدريسشك فيه أن أداء التالميذ، واستجاباتهم لموقف 

  التدريسوطريق  املنهج
 التيبين الخبرات التعليمية  الوصلعنصر أساسي من عناصر المنهج؛ فهي حلقة  الطريقة

لم طبيعة هذه ع  هذه الخبرات عن طريق واسطة تَ  لهي أعدت خطط لها اختيارا وتنظيما، والمتعلم الذ
 وقدراته واستعداداته هي  المعلم( .  المتعلمالخبرات والهدف منها، وتعرف خصائص 
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فيفقد قيمته  والكتب؛ الوثائق فيخطته المدونة  فيطريقة التدريس يظل المنهج كامنا  وبدون
عقل مخطط المنهج حيث ال ُترى، إلى  فكرة أخرجت من طور إلى طور، أي من مجردويصبح 
 فإذاكلتا الحالتين ساكنة؛  فيحيث يمكن أن ُترى وتحدد أبعادها وعناصرها. ولكنها  والكتبالوثائق 

 التنفيذ(،  والتفاعل  النشاطكانت الطريقة أخرجتها من حيِّـز السكون والكمون  التخطيط( إلى حيز 
 ذ المنهج دون أن يكون التدريس هو موضوع الحديث. ال يمكن الحديث عن تنفي فإنهوبمعنى آخر 

عضويا؛ أي أن طريقة التدريس،  ارتباطاطريقة التدريس بسائر عناصر المنهج  وترتبط
تأثير وتأثر، وفيما يلي  عالقةالتعليمية، والتقويم تجمعها ببعضها  والوسيلةواألهداف، والمحتوى،  

 بيان ذلك. 

 املنهج  هدافوأبني طريقة التدريس   العالقة

تخطيط المنهج وتنفيذه وتقويمه،  عملياتتنطلق منها  التيأهداف المنهج نقطة االنطالق  تعد
تتضح العالقة بين أهداف المنهج وطريقة  ثمويمثل التدريس جوهر عملية تنفيذ المنهج، ومن 

 التدريس. 

ضوء المستوى الثالث من مستويات  فيالتدريس  طريقةومن المسلم به أن المعلم يختار 
التعليمي، ويمكن تفصيل العالقة بين طريقة التدريس  للموقفاألهداف؛ أي األهداف السلوكية 

 واألهداف فيما يلي : 

 فيينبغي للمعلم أن يتبعها  التيعبارة الهدف نوع اإلجراءات  فيالسلوك المتضمن  يحدد (3)
والتعبير  الحقيقيهدف مثال  أن يميز التلميذ بين التعبير لتحقيق هذا الهدف، فلو كان ال التدريس

حول عمل مقارنات  تدورالمجازي( فإن إجراءات التدريس الالزمة لتحقيق هذا الهدف يجب أن 
إدراك الفروق  المتعلمونمتعددة ومتنوعة بين عدة تعبيرات حقيقية وأخرى مجازية؛ حتى يستطيع 

 . مابينه
يمكن أن يتبعها المعلم لتحقيقه؛  التيإلى طريقة التدريس  الهدف يشير صيغ فيه الذي المستوى (2)

(، الوسطىالعصور  فيكان الهدف مثال  أن يسمي الطالب ثالثة من الفالسفة المسلمين  فلو
العصور الوسطي،  في المسلمينفإن المعلم قد يلجأ إلى  اإللقاء( فيذكر لتالميذه أسماء الفالسفة 

فصل من الكتاب أو جزء منه  قراءةراءة الصامتة( فيوجه تالميذه إلى أو قد يلجأ إلى  الق
إلى المكتبة  للبحث( عن  طالبهدفع   إلىيتضمن أسماء الفالسفة المسلمين، أو قد يلجأ المعلم 
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 أسماءالعصور الوسطى والتعرف على  فيتناولت الفلسفة اإلسالمية  التيالفلسفية  المراجعأهم 
 تلك الفترة .  فيالفالسفة المسلمين 

كما  – والهدف الهدف المنشود تحققأن كل طريقة من الطرق الثالثة السابقة  ويالحظ
 فياكت، وال يطالب المتعلم بأكثر من التذكر، ولكن المعلم الذي اتبع طريقة اإللقاء بسيط  – نرى

أنه كان  غيرذلك،  فيبتحقيق الهدف فقط، وهو يمثل الحد األدنى لألداء المطلوب، وال عيب 
 تعامله مع الهدف، فجعل الموقف التعليمي مقصورا على تحقيقه .  فيحرفيا 

اغتنم الموقف  ولكنهحقق الهدف أيضا  فقدالمعلم الذي لجأ إلى طريقة القراءة الصامتة،  أما
إلكساب  التعليميإلكساب تالميذه مهارات القراءة ، وكذلك المعلم الثالث اغتنم الموقف  التعليمي

 ، فضال عن تحقيق الهدف المطلوب .  ه مهارات البحث والدراسةطالب

يمكن  التييمكن اتباعها أو الطرق  التييتضح أن مستوى الهدف يشير إلى الطريقة  وهكذا
ثراء ما حقق أكثر من هدف عند أكثر من  التعليميةاالختيار من بينها لتحقيقه. وأكثر المواقف 

 ونشاطهم .  مينالمتعلمستوى، واعتمد على إيجابية 

 مهارية،الهدف يحدد طريقة التدريس، فاألهداف يمكن أن تكون معرفية، أو وجدانية، أو  مجال (1)
تدريس واحدة.  بطريقةوهنا ال يمكن الزعم بأن كل هذه األهداف متنوعة المجاالت يمكن تحقيقها 

لجوانب الثالثة فيه ا تتكاملهذا مع التسليم الكامل بأن الموقف التعليمي موقف متكامل 
 –البد أن يعرفه المتعلم. واالتجاه  معرفيالمعرفية، والوجدانية، والمهارية؛ فالمهارة لها جانب 

تغييره إلى حد كبير. والمعرفة نفسها تنطوي  أوتكوينه  فيتسهم المعرفة  –وهو جانب وجداني
سن أداءه  مهارة( يحب  اتجاه( ما يعرفه أو يح فالمرءعلى جانب انفعالي، والمهارة كذلك؛ 

 أعداد ما جهلوا .  الناسويعرف ما يحبه ، أو كما يقال: 

ال فصل فيه بين هذا أو ذاك، وال  متكاملنريد التأكيد عليه أن الموقف التعليمي كل  ما
لحظة أخرى يكسب  فيينمي مهارة فقط ، و  الدرسلحظة بعينها من  فينستطيع القول بأن المعلم 

إليهم معرفة فقط. ومع التسليم بهذا التكامل فإن هناك  ينقللحظة ثالثة  فيتالميذه اتجاها فقط، و 
 على مجال معين من هذه المجاالت.  تركز التي بعض نماذج التدريس

"  Saylor" والتدريس"  نماذجكتابهما " في  (Joyce & Weil)هذا الصدد قدم كل من وفي
يمكن لكل من مخطط  التي"  قدموا العديد من نماذج التدريس المنهج تخطيطكتابهم " في وزمياله
 تستخدمأو خطة يمكن أن  إطار" ونموج التدريسأن يستخدمها ويختار من بينها.  والمعلمالمنهج، 
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 : Joyce & Weil )منهج أو مقرر، ولتوجيه أفعال المدرس" .  فيالختيار المواد التعليمية 

1972 ) 
 المعرفي  المجال أهدافيمكن اتباعها لتحقيق  التينماذج التدريس  ومن

  معلومات جديدة، أو شروح  وتقديم( وتستخدم عادة لنقل المعرفة إلى الطالب، المحاضرة
على فهم مادة دراسية  الطالبومساعدة  ،أو أحداث أو أشياء، أو تفسيرات، أو تعميمات

المحاضرة  تخداماسفضال عن ذلك يتضمن  ،أو موضوع ما أو حدث، وتنظيم معرفتهم
 مادة دراسية معينة. أوإثارة اهتمام الطالب لموضوع  

  وتنمية المفاهيم، والتعميمات  المعرفة،( وتستخدم لمساعدة الطالب على تنظيم المناقشة
ثارة  الطالبوتحديد اهتمامات الطالب بالموضوع، واكتشاف  ذوي القدرات الخاصة وا 

الطالب الفرص ليتفاعل كل منهم  ومنحالفهم،  دافعية الطالب للسؤال واإلجابة وتوضيح
موضوع ما، وتنظيم أفكارهم،  فيالحديث  علىمع اآلخر ومع المعلم، وتنمية قدراتهم  

 فييواجهها الطالب  التيمع غيرهم. وتساعد المناقشة على إظهار الصعوبات  والتواصل
 (Saylor : 1981)األهداف ، ومساعدة الطالب على التغلب عليها .  إنجاز

  التدريب على االستقصاءInquiry Training " ستشمان"  ريتشارد( وقد حدد
 المعرفيةتنمية المهارات  فييمكن أن يحققها التدريس باتباع هذا النموذج  التي األهداف

االستقصاء  علىتساعد المتعلم  التيللبحث، ومعالجة البيانات، ومفاهيم المنطق والعلِّية 
من خالل  المفاهيمتعلمين بمدخل جديد للتعلم عن طريق تكوين مستقبال، وتزويد الم

 & Joyce). المتغيراتتحليل المواقف أو األحداث المترابطة، واكتشاف العالقات بين 

Weil : 1972 )  
 التدريب  نموذج  المهاري المجال أهدافيمكن اتباعها لتحقيق  التينماذج التدريس  ومن
عندما يكون الهدف من التعليم إكساب  يستخدم( وهذا النموذج  Practice and Drillوالممارسة

ُيرَجى أن تصبح عادة  التيتلك المهارات  وخصوصاالطالب مهارات خاصة، أو أداء معين، 
قدرة المتعلمين على فهم القاعدة الالزمة ألداء المهارة ،  تنميةالستمرار تكرار األداء ، ويركز على 

ويركز على تكرار أفعال التعلم حتى يتمكن ، سواء أكان لفظيا أم يدويا  باألداءوُيعنى هذا النموذج 
 (Saylor : 1981)أداء المهارة  منالمتعلم 

 التعلم  نموذج الوجداني الجانب أهدافيمكن استخدامها لتحقيق  التينماذج التدريس  ومن
( وهو نموذج Independent Learning and Self Instructionالمستقل وتعليم الذات
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دراسة مشروع، أو عمل بحث أو إنتاج ما ، حيث يعمل كل منهم  إلىيعتمد على توجيه الطالب 
تحت إشراف المعلم. ويساعد هذا النموذج على تنمية مستويات  مشروعه فيمستقال عن اآلخرين 

 : Saylor حيث يعتمد الطالب على أنفسهم ويتعلم كل وفق استعداداته. ووجدانية،عليا معرفية 

1981) . ) 

وار، وألعاب المحاكاة، وغيرها من دتنمية هذه الجوانب أيضا من خالل تمثيل األ ويمكن
من  ذلكنشاط يحبه ويؤديه راضيا، فإن  فيتجعل المتعلم منفعال بالموقف ومنغمسا  التي المواقف

عن ذلك  وفضالشأنه أن يساعد على تنمية ميوله واتجاهاته وغيرها من الجوانب الوجدانية ، 
 يكتسب المعرفة والمهارة . 

 بني احملتوى والطريقة  العالقة

أحدهما عن اآلخر، فالمحتوى  فصلوطريقة التدريس وجهان لعملة واحدة يتعذر  المحتوى
غير كفء فقد قيمته ومعناه، والطريقة  معلممهما كانت جودة إعداده وتنظيمه، إذ وضع بين يدي 

 من محتوى تعمل فيه.  لهابل ال بد  فراغ، فيمن جهة أخرى ال تعمل 

فيه تعد مؤشرا واضحا إلى طريقة  تنظيمهايتضمنها المحتوى وطريقة  التيالمادة  وطبيعة
الجانب النظري، وقد يغلب عليه جانب  المحتوىيمكن استخدامها؛ فقد يغلب على  التيالتدريس 

 التيطريقة التدريس؛ فالطريقة  الحالتين سوف تختلف هاتينكل حالة من  فيالممارسة والتطبيق. و 
 تصلح لمعالجة جوانب الممارسة والتطبيق .  التيغير تلك  النظريةتصلح لمعالجة المعرفة 

المفاهيم والمبادئ، والتعميمات،  هييتضمن عدة عناصر  –كما أشرنا من قبل  – والمحتوى
لعناصر يقتضي طريقة . وكل عنصر من هذه االمحتوىوالحقائق، والمهارات.. وغيرها من عناصر 

 المحتوى والطريقة.  بينمعينة لمعالجته ومن ثم ال انفصال 

أن ُتستخدم لتحقيق أهداف كل مجال  يمكن التيأوردنا فيما تقدم أمثلة لنماذج التدريس  وقد
. وعناصر أي محتوى إذا ُصنِّفت فلن يخرج والوجدانيمن المجاالت الثالثة: المعرفي، والمهاري 

عناصر المحتوى تنتمي إلى هذه المجاالت الثالثة؛  جميعبمعنى أن  ؛هذه المجاالتأحدها عن 
ما أن  ما أن تكون مهارية. ومن ثم فإن ارتباط مثل هذه  تكونفإما أن تكون معرفية، وا  وجدانية، وا 

 فيحقيقته ارتباط بالمحتوى ألن المحتوى بدوره قد اختير ونظم  فيهو  األهدافالنماذج بمجاالت 
 .  األهدافهذه ضوء 
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ن كانت صنفت وفقا للمجاالت  –تقدم  فيما –قدمناها  التيالحظنا أن أمثلة النماذج  وقد وا 
الجوانب المعرفية، والوجدانية، والمهارية مع  الطالبالثالثة فإن كال منهما يسعى إلى تعليم 

نبين اآلخرين على الجوانب المعرفية مع مراعاة الجا يركزفبعضها  ؛مناط التركيز فياختالف 
وبعضها يركز على األداء والممارسة مع مراعاة المعرفة والوجدان؛  المعرفي،فصنفناه تحت المجال 

 والمهارة؛المجال المهاري، وبعضها يركز على الجوانب الوجدانية مع مراعاة المعرفة  تحتفصنفناه 
 فصنفناه تحت المجال الوجداني . 

نما أشرنا إليها فيما تقدم من ناحية،  التييمي المتكاملة يعكس ذلك طبيعة الموقف التعل وا 
تسعى إلى تحقيق أكثر من ناتج  التيهي  الجيدةومن ناحية أخرى يشير إلى أن طريقة التدريس 

 خالل الموقف التعليمي.  منالمجاالت المختلفة  فيمن نواتج التعلم 

 بني الطريقة والوسيلة  العالقة

فإذا غاب أحدهما كانت العملية ناقصة،  ،ة واحدة هي التدريس والطريقة بعدان لعملي الوسيلة
 . أهدافهاوال يمكن االطمئنان إلى أنها يمكن أن تحقق 

بالهدف من الموقف التعليمي؛ فالمعلم يلجأ  ارتباطأن االرتباط بين الطريقة والوسيلة  والحقيقة
قف التعليمي؛ فيختار طريقة األهداف المنشودة من المو  تحقيقإلى كل ما يمكن أن يساعده على 

 التعليمية المرتبطة بكل من الهدف والطريقة .  والوسيلةالتدريس المناسبة، 

معها لتحقيق األهداف المنشودة إلى  وتفاعلهاارتباط الوسيلة التعليمية بطريقة التدريس  ويرجع
التعليمية تعمل على إثارة  دافعيتهم إلى التعلم؛ فالوسيلة وزيادةجذب انتباه تالميذه،  فيرغبة المعلم 

 الدرس، وبقاء أثر التعلم واستمراره.  بموضوعاهتمام المتعلمين 

المجردة إلى أذهان المتعلمين، والتغلب  المعانيالوسيلة التعليمية والطريقة لتقريب  وتتفاعل
 بالموقف التعليمي.  اهتمامهمالمتعلمين  فتفقد دريسإليها الت يجنحقد  التيعلى مشكلة اللفظية الزائدة 

بمعنى أن للوسيلة التعليمية وظيفة معينة  وظيفيا؛الوسيلة التعليمية بالطريقة ارتباطا  وترتبط
كما يحددها  –بإحدى خطوات طريقة التدريس المتبعة  ترتبطالموقف التعليمي، هذه الوظيفة  في

حيث يستخدم الوسيلة الخطوة. وربما خطط المعلم لدرسه ب هذهويقتصر دورها على  – المعلم
أكثر من خطوة من خطوات الطريقة وبذلك يصبح إجراء  في وسائلالتعليمية الواحدة أو عدة 

 فيكل خطوة، وتنتهي وظيفتها  فيإجراءا أساسيا من اإلجراءات المتبعة  التعليميةاستخدام الوسيلة 
 بانتهاء هذا اإلجراء .  الطريقة
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وفاعلية الموقف التعليمي كله  بالطريقةجة ارتباطها فاعلية استخدام الوسيلة، ودر  وتتوقف
ذهنه، وقدرته على  فيواإلجراءات  األهدافالتدريس، ومدى وضوح  فيعلى أسلوب المعلم 

 التواصل والتفاعل مع المتعلمين . 

 التدريس طريقةاختيار  معايري

تساعد على تحقيق أهداف المجاالت  التيحديثنا عن أمثلة نماذج التدريس المختلفة  لعل
 في( وزمالؤه  Saylorفقد عرض   وتنوعها؛المختلفة لألهداف قد يوحي بتعدد طرق التدريس 

 في  (Joyce &   Weil) وصنف كل من ،عشر نموذجا للتدريس أربعةالمنهج"  تخطيطكتابهم "
هي: نماذج  فئاتثالث  فيكتابهما  نماذج التدريس( أكثر من خمسة عشر نموذجا للتدريس 

على الجماعات اإلنسانية  تركزتركز على المتعلم وشخصيته النامية المتفردة. ونماذج  التيالتدريس 
. ونماذج أخرى تقدم طرقا االجتماعيةوتقدم طرقا للتدريس تركز على طاقات الجماعة والمهارات 

وطرقا لتعديل السلوك مؤسسة على التفكير،  لتنميةلتدريس المفاهيم، وأساليب االستقصاء، وطرقا 
تعدد طرق  إلى  (james Quina) والتعلم وأشار التعليمعملية  فيتطبيق الشرطية اإلجرائية 

 األسئلةمصنفا إياها إلى: الطرق التقليدية، والطرق غير اللفظية مثل الدراما وطريقة  التدريس
 اب واأللغاز. وطريقة التفكير الناقد، وطرق التعلم الذاتي، وطريقة األلع

اختيار طريقة للتدريس من األمور  أمرتتعدد طرق التدريس إلى الحد الذي يصبح معه  وهكذا
معايير موضوعية يحتكم إليها مخطط المنهج  وجودالمحيرة، بل والصعبة، ومن ثم كان البد من 

 وهذه المعايير هي:  المناسبةاختيار طريقة التدريس  فيوالمعلم 

 ة بأهداف املنهج: (ارتباط الطريق1)

الطريقة بأهداف المنهج أهم معايير اختيار الطريقة؛ ألنه يحدد وظيفة الطريقة  ارتباط يعد
طرقا  يقترحبما اختيرت له. وهذا المعيار ينبغي أن يكون مرشدا لمخطط المنهج عندما  وارتباطها

ضوء أهداف  في يختارهافمعينة للتدريس من ناحية، ومرشدا للمعلم عندما يختار طريقة التدريس؛ 
 الموقف التعليمي. 

ذا المنهج وأهداف الموقف التعليمي  بأهدافافتقدت طريقة التدريس المختارة ارتباطها  وا 
ن أدى إلى نتيجة فهي متروكة  إلىأصبحت ضربا من التخبط العشوائي الذي ال يؤدي  نتيجة، وا 

 ك للصدفة . أن تتر  والتعلمللصدفة. وال ينبغي لنتائج عملية التعليم 
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يؤدي إلى زيادة الجهد المبذول من قبل  المنشودةطريقة التدريس عالقتها باألهداف  وافتقاد
وعدم وضوح نتائجه، ومن ثم فالبد وأن تخضع طريقة  والتعلم،عملية التعليم  فيالمعلم والطالب 

يمكن أن تساعد على  التيوقد ناقشنا من قبل أمثلة لطرق التدريس  المعيار،التدريس المختارة لهذا 
 كل مجال من مجاالتها: المعرفي والوجداني، والمهاري.  فيالتعليمية  األهدافتحقيق 

 : ارتباط الطريقة باحملتوى ( 2)

 فيحقيقته ترجمة لألهداف التعليمية المنشودة فإن المعيار الثاني المهم  في المحتوىإذا كان 
 يتطلبوعناصره؛ فكل عنصر من عناصر المحتوى  طريقة التدريس هو ارتباطها بالمحتوى اختيار

طرق التدريس  ارتباط أحدهماطريقة لتدريسه. ومعيار ارتباط الطريقة بالمحتوى هنا يتضمن بعدين: 
طريقة التدريس المختارة من  ارتباط ثانيهماالمقترحة من قبل مخطط المنهج بمحتوى المنهج ككل، و

تحقيق ارتباط الطريقة  فييكمل اآلخر  البعدينله. وكال قبل المعلم بمحتوى الدرس الذي اختيرت 
 من ناحية أخرى .  المنهجمن ناحية ، وارتباطها بأهداف  بالمحتوى

 : املوقف التعليمي يف( حتقيق أكثر من هدف 3)

 تعليميايرى بعض المعلمين أن طريقة التدريس تكون ذات قيمة وفاعلية إذا حققت هدفا  قد
ن كان يبدو منطقيا فإنه يتعارض مع طبيعة الموقف الت فيواحدا  التعليمي  الموقفعليمي، وهذا وا 

ُبذل فيه من جهد ووقت.  مماالمتكامل من ناحية، ويجعل العائد المحقق من الموقف التعليمي أقل 
أكثر من هدف من خالل الموقف  تحقيقالتدريس المختارة يجب أن تعمل على  ةومن ثم فإن طريق
العائد من الموقف التعليمي، وتحقيق التكامل  وزيادةبذلك إلى توفير الوقت والجهد التعليمي، فتؤدي 

 والمهاري؛ فتحفظ للموقف التعليمي تكامله الطبيعي.  والوجداني،بين جوانب التعلم: المعرفي 

 : ( مالءمتها ملستوى منو املتعلمني4)

اختيار طريقة التدريس أن تكون مالئمة لمستوى نمو  فيتراَعى  التيأهم المعايير  من
طرق  منواستعداداتهم وقدراتهم ومهاراتهم؛ فما يصلح للتدريس لطفل المرحلة األولى  المتعلمين

ينبغي أن  التدريسالتدريس يختلف عما يناسب طالب المرحلة الثانوية. هذا فضال عن أن طريقة 
واالستعدادات والقدرات  النمو فيما بينهم من فروق فردية تشبع حاجات المتعلمين وميولهم وتراعى 

 والمهارات حتى تتحقق الفاعلية من استخدامها.
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 : ( استثارة دافعية املتعلمني5)

طريقة التدريس المختارة على استثارة دوافع المتعلمين للتعلم عن طريق  تعملينبغي أن 
 التيسة أوجه النشاط التعليمي المختلفة الموقف التعليمي، وممار  فيالمشاركة  علىتشجيعهم 

التعليم  عملية فيعلى إثراء الموقف التعليمي، وقد ناقشنا من قبل دوافع المتعلمين وأثارها  تساعد
 والتعلم. 

 : ( مراعاة أسس التعلم ومبادئه6)

كشفت عنها نظريات  التيطريقة التدريس المختارة أهم األسس والمبادئ  تراعيينبغي أن 
تقديم المادة العلمية من البسيط إلى المركب ومن المحس  فيمثل: التدرج  التعليمم ونظريات التعل
 باستخداموالتأكيد على فهم معنى المادة المتعلمة، والتركيز على عمليات التدريب  المجرد،إلى 

سس واأل المبادئالموقف التعليمي. وقد نوقشت من قبل أهم  فيالمعززات اللفظية وغير اللفظية 
 للتعلم .  أكبرتحقيق فاعلية  فيأسفرت عنها نظريات التعليم والتعلم ودورها  التي

 : املوقف التعليمي يف( تنوع طرق التدريس وأساليبه 7)

 واألساليبالطرق  فياختيار طريقة التدريس ينبغي أن يعمد المعلم إلى مراعاة التنوع  عند
أن ينوع بين اإللقاء  ينبغيلقاء مثال، بل إلة على االتدريس، فال يعتمد بصورة دائم فيالمستخدمة 

أساليب استخدام  فيينبغي أن ينوع  إنهوالمناقشة والتعلم الذاتي، وغيرها من طرق التدريس، بل 
لقاء أسئلة  ينبغيالطريقة الواحدة؛ ففي طريقة اإللقاء مثال  أن ينوع بين سرد المعلومات والحقائق، وا 

نقاط  فيالموضوع من خالل حثهم على التفكير  فيإلى المشاركة  الطالبوتلقي اإلجابات، ودفع 
الوسائل التعليمية، وهكذا إلى غير ذلك من ابتكارات يمكن أن تساعد على  بعضواستخدام  ،معينة

يجابيتهم  التدريستنوع طرق   عملية فيوأساليبه. ويساعد هذا التنوع على جذب انتباه المتعلمين، وا 
 م، فضال عن مراعاة الفروق الفردية بينهم . التعليم والتعل

 : ( وضوح دور كل من املعلم واملتعلم8)

 التعليمعملية  فيأدوارا لكل من المعلم والمتعلم  نأي طريقة للتدريس ينبغي أن تتضم إن
تعتمد اعتمادا  التيالموقف التعليمي. والطريقة  في المشاركةتتيح للمتعلم فرص  حيث ؛والتعلم

المتعلم طريقة عقيمة تدعو المتعلمين إلى الملل، وتجعل جهود المعلم  دونى دور المعلم كامال عل
 لم تكن.  كأنهباء منثورا 
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يحدد بدقة دوره ودور المتعلمين فيها وال  أنعندما يختار طريقة للتدريس ينبغي عليه  والمعلم
غي بثال إلقاء معلومات فينالمعلم م فإن كان دور الموقف؛يترك دور المتعلمين للصدفة أو لظروف 

هل هم مستمعون سلبيون؟ أم أنهم يدونون مالحظات معينة  ودورهم،أن يحدد موقف المتعلمين 
أم أنهم يبحثون فيه عن إجابات ألسئلة مقدمة لهم سلفا؟ أم أنهم يصنفون  ؟حول ما يستمعون إليه

ذاخطوة تالية؟.  فيله لإلفادة به  استمعواما  تقديم نموذج أداء معين فما دور كان دور المعلم  وا 
ذاالمتعلمين إيذاء هذا النموذج؟  كان المعلم يشرح شرط ممارسة معينة فما دور المتعلمين؟ وهكذا  وا 

  حتىعملية التعليم والتعلم؛  فيدائما إلى تحديد أبعاد دوره ودور المتعلمين  المعلمينبغي أن يسعى 
 الموقف التعليمي.  فيمشاركتهم  يضمن
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 )ب( الوسائل التعليمية 

فهي ليست ترفا تعليميا كما يظن  المنهج،الوسائل التعليمية عنصرا جوهريا من عناصر  تعد
بعض  يعتقدأنها ليست بديال للمعلم كما  كما ، قيمتهاالتقليل من  فيبعض المعلمين ممن يغالون 

 التأكيد على أهمية دورها.  فييغالون ن المعلمين مم

عملية التعليم والتعلم كان سببا  في التعليميةهات النظر حول دور الوسائل اختالف وج ولعل
إيضاح، ومن  وسائلفأحيانا تجد من يتحدث عنها بوصفها  وتعددها؛تنوع أسمائها  فيجوهريا 

يصفها بأنها  ومنيتحدث عنها بوصفها معينات التدريس، أو الوسائل المعينة على التدريس، 
أسماء مثل الوسائل  فتجدتخاطبها  التيتجد من يسميها باسم الحاسة كية. وربما امعينات إدر 

السمعية، أو الوسائل السمعية  الوسائلالبصرية، أو التعليم البصري، أو التعليم السمعي، أو 
 والبصرية. 

متنوعة تشير إلى كل ما يستخدمه  تعليميةكن االسم الذي يطلق عليها فهي وسائل ي ومهما
التعليمي من مواد تعليمية  كالشرائح، والشفافيات، واألفالم .. وغيرها( وأدوات الموقف  فيالمعلم 

فوق الرأس، وجهاز عرض الصور المعتمة، وجهاز عرض  العرض كاألجهزة المختلفة مثل جهاز 
من األجهزة واألدوات( وخامات مثل  أوراق الشجر، أعواد النبات،  وغيرهاالشرائح، والسبورات 

البيئة( ونماذج مثل  نماذج األهرامات، والجهاز الدوري، والجهاز الهضمي،  خاماتوغيرها من 
 ( بفرض تيسير عملية التعلم . وغيرها

تدريب التالميذ على  فيمثال  المعلمتشمل الوسائل التعليمية أكثر من ذلك، فصوت  وقد
يماءات وجهاإللقاء وسيلة تعليمية ال بديل لها، وتعبيرات  شاراته وا  ه لإليحاء بمعنى معين يعد المعلم وا 

 التعلم .  حدوثوسيلة تعليمية فعالة تيسر 

 الوسائل التعليمية  خصائص
عملية التعليم والتعلم، وتجعل  في دورهاالوسائل التعليمية بعدة خصائص تحدد طبيعة  تمتاز

عمل المعلم، ويمكن إجمال هذه الخصائص فيما  فيالمواقف التعليمية ضرورة  فيأمر استخدامها 
 يلي : 

  



141 

 

  الوسائل التعليمية ختاطب أكثر من حاسة:. 1

الوسائل البصرية والوسائل السمعية،  تتعدد الوسائل التعليمية والحواس التي تخاطبها؛ فمنها
ستين، يخاطب حاسة من حواس المتعلم أو حا الوسائلوكل نوع من  .والوسائل السمعية البصرية

 من حاسة كان التعلم أسرع وأبقى أثرا .  أكثرومن المسلم به أنه كلما استثيرت 

  الوسائل التعليمية ليست بديلة للمعلم:. 2

توضيح معنى غامض، أو  فيلتساعده على أداء دوره  التعليمية يستخدم الوسائل المعلم
 وال ،دوث التعلم بصورة أو بأخرىما لألذهان، أو نقل خبرة بديلة؛ فهي وسائل تيسر ح صورةتقريب 

هو  فالمعلميمكن تصور موقف تعليمي بدون معلم مهما حدث من تطور وتقدم علمي وتكنولوجي ؛ 
يحدث ذلك تحت  فإنماالمرشد والموجه حتى لو كان المتعلمون يمارسون إحدى طرق التعلم الذاتي، 

أو تلك لما يراه من فائدتها  الطريقةإشراف المعلم وتوجيهه، بل هو الذي يدفع التالميذ إلى هذه 
 بالنسبة لهم ، بالقدر الذي يراه مناسبا . 

  الوسيلة التعليمية ليست بديلة ملصادر التعلم األخرى. 3

من عناصر، وأوجه النشاط التعليمي، بل إنها  تتضمنهوالمراجع، والبيئة بكل ما  الكتب  مثل
أو نقل  ،ارساتمعلومات وأفكار ومم من المصادرتستخدم لتوضيح بعض ما تتضمنه هذه 

 مع المصدر األصلي بصورة مباشرة .  التعاملإذا تعذر  –بوصفه خبرة بديلة  –بعضها

  ،الوسيلة التعليمية ليست جمرد قيمة مجالية. 4

نما هي وسيلة لغاية  فيليست غاية الوسيلة التعليمية  هي تحقيق هدف ما،  أسمىذاتها وا 
على إنتاج وسائل تعليمية من  ويحثهممع ما يفعله بعض المعلمين؛ إذ يدفع تالميذه  فيوهذا يتنا

أحد  فيم للعرض أو تقد ،الحوائط علىأن تعرض  إلىثم ينتهي أمرها  ،لوحات ورسوم وغيرها
 .يقدم لإلثارة واإلبهار افنيَّ  عمالً ومن ثم فالوسيلة التعليمية ليست . المعارض المدرسية

  ؛تعليمية غري حمدودة االستخدامالوسيلة ال. 5

جميع  فيأي صف دراسي، و  فيتستخدم لتيسير تعلم أي مادة دراسية  الوسيلة التعليمية
استخدامها أن ترتبط  فيدون حدود أو قيود، والمهم  فيها التعليم الجامعي، بمامراحل التعليم 

 م مع نمو المتعلمين واستعداداتهم وقدراتهم . ءالموقف التعليمي وتتال منبالهدف 
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  الوسيلة التعليمية تصلح لتعليم األفراد واجلماعات. 6

 وأجهزةمن الوسائل التعليمية ما يصلح لالستخدام الفردي مثل أجهزة تعليم اللغات  هناك
جهاز  مثلالميكروفيلم، والميكروسكوب، وأجهزة التسجيل. ومنها ما يصلح لتعليم الجماعات 

لمخاطبة  يصلحاإلسقاط الخلفي، وجهاز عرض الشرائح وجهاز عرض الصور المعتمة. ومنها ما 
ما يصلح ألن يكون وسيلة فردية  ومنها مم.11جهاز عرض األفالم المتحركة مثل  الجماهير
 الشاشة الداخلية مم ذو 35جهاز عرض األفالم الثابتة  مثلوجماعية 

 عملية التعليم والتعلم؛  يف املبذوللوقت واجلهد الوسيلة التعليمية توفر ا. 7

ما يمكن للمعلم أن ينقله للتالميذ عن طريق الشرح ويتجلى توفير الوقت والجهد في أن 
 المثالوعلى سبيل  .دقائق فينصف ساعة مثال يمكن للوسيلة التعليمية أن تنقله  في واإللقاء

يستطيع الطالب  بينما" دبن شدا ةعنتر ح قصة "شر  فييستغرق معلم اللغة العربية أكثر من شهرين 
" فيلمساعتين هما مدة عرض " في أثراأن يلم بكل أحداث القصة ومواقفها بشكل أكثر دقة وأبقى 

 .  عنترة

  الوسائل التعليمية توفر خربات حقيقية أو بديلة. 8

إلى نقل الواقع إلى أذهان المتعلمين؛  تهدف ،أو بديلة حقيقيةً  الوسائل التعليمية توفر خبرات  
لم يمروا بها، سواء ما  التيالتالميذ عن الخبرات  بتعويضإذ تساعد على تحسين مستوى التدريس 

أماكن بعيدة يصعب االنتقال إليها، كما تساعد على تهيئة  في يحدثالماضي أم ما  فيحدث منها 
قعها من البيئة الطبيعية عن طريق الرحالت موا فيالخبرات الحقيقية  الكتسابالفرص للتالميذ 

 ( 1114الميدانية إلى مواقع هذه الخبرات.  أحمد اللقاني:  والزياراتالعلمية 

  ؛املعرفة اإلنسانية يفعالج مشكلة الزيادة اهلائلة  يفهم الوسائل التعليمية تس. 9

من المعلومات  الكثيرالمتعددة تدريس  بأنواعهاطريق استخدام الوسائل التعليمية  فيمكن عن
وتحقيق الكثير من أهداف المقرر على نحو أكثر  معين،والحقائق والمفاهيم المتضمنة في مقرر 

على الطرق اللفظية القائمة على اإللقاء  أحمد اللقاني:  تدريسه فيفاعلية مما لو اعتمد المعلم 
1114 ) 
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 التعليمية واملنهج  الوسائل
الموقف التعليمي ، وتبين  فيوالوسيلة  الطريقةعالقة العضوية بين إلى ال –فيما تقدم – أشرنا

محددة للموقف التعليمي. والحقيقة أن جوهر العالقة  أهدافمدى الترابط والتكامل بينهما لتحقيق 
كل منهما بأهداف المنهج، وتلك هي جوهر العالقات العضوية بين  عالقةبين الوسيلة والطريقة هو 

ويمكن توضيح أبعاد العالقة بين الوسائل التعليمية وسائر عناصر المنهج  جميعها،عناصر المنهج 
ومحتوى، وطريقة من خالل إلقاء الضوء على الوسائل التعليمية وجوانب التعلم،  أهداف،من 

 : يمية وتهيئة فرص التعلم فيما يليالتعل والوسائل

 التعليمية وجوانب التعلم  الوسيلة

 – كما مر بنا –ثالثة مجاالت  إلىه من أهداف، وهذه األهداف تنتمي كل منهج ال بد ل إن
. وهذه األهداف بمختلف مجاالتها تترجم المهاريهي المجال المعرفي، والمجال الوجداني، والمجال 

تتضمن الجوانب الثالثة: المعرفية، والوجدانية  الخبراتالمحتوى إلى خبرات تعليمية، وهذه  في
لدى المتعلمين من خالل التفاعل بين طريقة التدريس والمحتوى  الجوانبى هذه والمهارية. وتنمَّ 

 .  التعليميةوالوسيلة 

والطريقة من خالل ما يمكن أن تسهم  والمحتوىعالقة الوسائل التعليمية باألهداف  وتتضح
لتعليمية الوسائل ا تساعد  المعرفية بالجوانبيتصل  ففيماتنمية هذه الجوانب لدى المتعلم،  فيبه 

العلمية المقدمة له عن طريق ما تيسره له  المادةبمختلف أنواعها على تنمية قدرة المتعلم على فهم 
براز العالقات  عناصر المادة المتعلمة؛ فمن خالل الوسيلة التعليمية  بينمن توضيح وتفسير وا 

ل فيما يقدم للمتعلمين، المادة المتعلمة وتحديد عالقة الجزء بالك أجزاءيمكن إبراز العالقات بين 
أشكال تخطيطية أو نماذج توضيحية تبرز األفكار األساسية فيها  فيالنظرية  المعرفةواختزال 
 وممارسةبينها، وكل ذلك من شأنه أن يساعد المتعلمين على استيعاب المادة المتعلمة  والعالقات

 والتركيب،، والتحليل، عمليات معرفية أعلى من مجرد التذكر وحفظ المعلومات مثل التطبيق
 والتقويم . 
بما لها من تأثير شديد على الكبار  –التعليمية  الوسائل فإن الوجدانية بالجوانبيتصل  وفيما

المعلم على إكساب المتعلمين قيما واتجاهات مرغوبة،  تساعد –والصغار وما لها من جاذبية 
تلقين التالميذ قيمة  فيه المعلم من جهد لديهم، فما يمكن أن يبذل والتقديروتنمية ألوان التذوق 
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 تدور التيالشرح اللفظي واإللقاء لن يكون له جزء من األلف من تأثير أحد األفالم  خاللمعينة من 
 حول هذه القيمة. 

ذا بوصفه عادة  –الثانوية نحو التدخين  المرحلةأراد المعلم مثال أن يغير اتجاه طالب  وا 
يجديه ألف محاضره وألف موعظة لفظية، ولكن  لن –هذه المرحلة  فيسيئة تنتشر بين الطالب 

 سوف يكون أقوى تأثيرا .  وأضرارهمن المؤكد أن عرض فيلم عن التدخين 

على التذوق من خالل الصورة واللون  المتعلمينالوسائل التعليمية على تنمية قدرات  وتساعد
من صور وتسجيالت وأفالم وشرائح  المتعلمين علىوالصوت وأساليب التعامل، مما قد يعرض 

أن يتذوق المعاني األدبية من خالل االستماع إلى تسجيل  للطالبوغيرها، فعلى سبيل المثال يمكن 
 فيه وهو يلقي القصيدة ويجسد معانيها بنبرات صوته .  والمبدعينألحد هواة اإللقاء 

اختزال الوقت والجهد التعليمية على  الوسائلتساعد  ،المهارية بالجوانبيتصل  وفيما
سبيل المثال يمكن لطالب الفرقة الثالثة بكلية التربية  فعلىالالزمين لتعلم المهارات المختلفة؛ 

 المسجل" الفيديوالتدريس المختلفة من خالل مشاهدتهم أحد أشرطه " مهاراتمجتمعين أن يكتسبوا 
بهذه  يعرفهما قد درسوا جانبا نظريا نموذج ألداء أحد المعلمين ذوي الخبرة، ذلك بعد أن يكونو  عليه

لوقت وجهد كبيرين إذا  توفيرذلك  فيالموقف التعليمي، و  فيالمهارات وأنواعها وتوقيت استخدامها 
 ما أريد تدريب كل منهم على هذه المهارات منفردا . 

مهارات لف الموتور من  – الكهرباءقسم  في –إكساب طالب التعليم الصناعي  ويمكن
خطوة خطوة، وتهيئة الظروف  بالممارسةخالل مشاهدتهم فيلما مسجال عليه خطوات لف الموتور 

هذه  في .الفيلم المعروض في، كما يشاهدون الخطواتواإلمكانات الالزمة لهم لكي يطبقوا هذه 
 الفيلم،انتهاء عرض  بعدر" الموتو  لفالفيلم، وطبق ما شاهده أن يعيد " شاهدالحالة يمكن لكل من 

 وبالمثل.  المتعلمينوقت قصير جدا لعدد كبير من  فيوهنا تكون الوسيلة قد أدت الغرض منها 
تجويد القرآن يمكن تعلمها بسهولة عن طريق  ومهاراتمهارات القراءة: النطق، واألداء الصوتي، 

 . ومحاكاتهااالستماع إلى التسجيالت 

 التعليمية وتهيئة فرص التعلم  الوسيلة

 فيعلى تطويرها من جهد إنما يسعى  والقائمونكل ما يبذله مخططو المناهج ومنفذوها  إن
صف دراسي معين  فيمرحلة تعليمية ما، أو  في للمتعلمينالنهاية إلى تهيئة فرص التعلم المناسبة 

تعمل على تهيئة  –مختلف أنواعها ب –. والوسائل التعليمية مرغوبةمن أجل تحقيق أهداف تعليمية 
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المواقف التعليمية. ويتمثل دور الوسائل  فيالمتعلمين يندمجون  تجعل التيمثل هذه الفرص 
 عدة جوانب منها:  فيفرص التعلم  تهيئة فيالتعليمية 

 وجذب انتباههم إليها مما يهيئ  المتعلمة،تعمل على إثارة اهتمام المتعلمين بالمادة  أنها
 واالندماج فيه.  التعلمموقف  فيميع المتعلمين للمشاركة الفرص لج

 اللفظي، وما يتعذر على المتعلمين  الشرحتقرِّب إلى األذهان ما يصعب فهمه من خالل  أنها
 لفهم محتوى المادة المتعلمة.  للمتعلمينتصوره؛ مما يساعد على تهيئة الفرص 

 عن طريق مخاطبتها أكثر من حاسة؛  ينالمتعلمتعمل على مراعاة الفروق الفردية بين  أنها
ومنهم من يكون تعلمه أكثر فاعلية عن  السماع،فمن المتعلمين من يتعلم أحسن عن طريق 
بحاجة إلى االثنين معا حتى يتعلم، ومنهم من  هوطريق البصر ورؤية األشياء، ومنهم من 
هذه الحواس فهي التعليمية إذ تخاطب  والوسائليحتاج إلى ممارسة الشيء لكي يتعلمه. 

 .بطريقتهتهيئ الفرص للمتعلمين لكي يتعلم كل  

 اختيار الوسيلة التعليمية واستخدامها  معايري
وتيسير عملية التعليم والتعلم، فإن  التعليميالموقف  فيلما للوسيلة التعليمية من أهمية  نظرا

عايير وشروط ُتختار بل يجب أن تكون هناك م للصدفةواستخدامها ينبغي أال يخضع  ارهااختي
 هذه المعايير وتلك الشروط ما يلي :  أهمضوئها، ومن  فيالوسيلة وتستخدم 

يقتضي من المعلم أن يحلل محتوى درسه وهو  وهذا :( ارتباط الوسيلة بالهدف ومحتوى الدرس3)
ما يتالءم معها من الوسائل المتاحة؛ حتى يكون  يحدديخطط للتدريس ، ويصوغ أهدافه، ثم 

 التعليمي الذي يخطط له.  الموقف فيأقدر على فهم دور الوسيلة 
يتطلب من المعلم أن يكون  وهذا: ( أن تكون الوسيلة التعليمية مناسبة لمستوى المتعلمين2)

طيعون التفاعل وما يست واستعداداتهم،على وعي بخصائص تالميذه، ومرحلة نموهم، وقدراتهم 
 معه من وسائل. 

المكان بحيث يراها كل متعلم من  ومساحة ( يجب أن تكون الوسيلة مناسبة لعدد المتعلمين1)
 مكان جلوسه . 

يصح أن يستخدم المعلم وسيلة تعرضه  فال :استخدام الوسيلة فين ا( توافر عنصر األم4)
 نفجار وأشباه ذلك . واال والجروحوتالميذه لألخطار مثل الصعقات الكهربائية 
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إذا كان المعلم سوف ينتجها باالشتراك مع  هذا :تكلفة الوسيلة في( توافر عنصر االقتصاد 5)
عملية التعليم والتعلم ليس الوسيلة ذاتها،  فيالوسيلة  استخدامتالميذه، أو بمفرده؛ فالهدف من 

فال قيمة لها من وجهة نظر استخدام الوسيلة إذا كان أقل من تكلفتها  منفضال عن أن العائد 
 . التربيةاقتصاديات 

 ما أمكن ذلك .  التعقيدعن  وتبتعد( أن تمتاز الوسيلة بالبساطة 6)

 بيئة المتعلمين .  في ( يفضل دائما أن تكون الوسيلة من الخامات المتاحة7)

الموقف التعليمي؛ حتى ال  في ( يجب على المعلم أن يجرب الوسيلة التعليمية قبل استخدامها8)
 مصدر تشتت للمتعلمين .  تكونالصورة المعروضة يمكن أن  فييفاجأ بأعطال أو تشوهات 

مع األجهزة  وخصوصا  بدء عرض الوسيلة قبل( يجب على المعلم تهيئة مكان العرض 9)
 تتطلب ذلك. ويتضمن ذلك تحديد مكان الجهاز، وأماكن مكبرات الصوت إن التي التعليمية
عداد الستائر، وغيرها من التجهيزات وجدت  الالزمة. والمسافة بين الجهاز وشاشة العرض، وا 

الموقف التعليمي جاء دور الوسيلة بشكل طبيعي  أثناءإذا حان وقت العرض  حتى ؛للعرض 
 سياق الدرس. لدون قطع 

قبل بدء  ةالوسيلخالل  من أن يبرزها يريد  التي( يجب على المعلم أن يحدد العناصر 31)
 عرضها حتى يكون واعيا بما يريده منها. 

قبل عرضها على المتعلمين حتى ال  سياق طبيعي في( يجب على المعلم أن يمهد للوسيلة 33)
انتباههم إليها، ويعرفهم بما يجب مالحظته من  يجذبيفاجأ المتعلمون بها من ناحية، وحتى 

 ناحية أخرى. 
أن يضمن  ويمكن الوسيلة يتابعونمن أن جميع المتعلمين  ( وأخيرا يجب أن يتأكد المعلم32)

مضمون  فيسؤاال تكون اإلجابة عنه  –بدء العرض  قبل –المعلم ذلك إذا سأل التالميذ 
 المادة المعروضة. 
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 التقويــــــــــــم رابًعا:
؛ أي إلى تحقيقه هو إحداث التعلم والتعلمالهدف األساسي الذي تسعى عملية التعليم  إن

اتخاذ قرارات حول  إلىبصورة مستمرة   تحتاج  العمليةسلوك المتعلمين. وهذه  فيالتغير المرغوب 
ن كان قد حدث فهل  فيالمرغوب  التغيرجوانبها مثل: هل حدث  سلوك المتعلمين أم لم يحدث ؟ وا 

ملية الع في؟ وما جوانب القصور ألهداف التعليمية أم إنه دون ذلكا في وصفهو مطابق لما 
؟ وما مدى صالحية المنهج بكافة المنشودةف اهدعدم تحقيق األ فيكانت سببا  التيالتعليمية 
 فيهذه األهداف؟ ثم ما مدى كفاءة الجهاز اإلداري القائم على تنفيذ المنهج  لتحقيقعناصره 
حول  المناسبة. وكل هذه األسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة ومحددة؛ التخاذ القرارات ما؟ مدرسة

هذا الصدد هي  في القراراتتساعدنا على اتخاذ  التيالعملية التعليمية وحدوث التعلم. والعملية 
 عملية التقويم.

 التقويــم  مفهـوم
 المناهجصالحية  أو على أداء المتعلمين حكمهو عملية إصدار العملية التعليمية  في التقويم

الالزمة للحكم،  الخاصةالمدرسة، عن طريق تجميع البيانات  فيالدراسية، أو كفاءة النظام اإلداري 
اسبة بشأن الظاهرة من قراراتضوء معايير موضوعية تساعد على اتخاذ  فيوتحليلها وتفسيرها 

يمكن إلقاء الضوء من  أبعادخالل هذا التعريف لمفهوم التقويم تتضح عدة  من موضع التقويم.
 خاللها على مفهوم التقويم . 

هذه  تفسيرضوء  في المناسبة عملية التقويم تبدأ بتجميع البيانات وتنتهي باتخاذ القرارات ( أن3)
من قريب أو  بالتقويمضوء هذه القرارات فال عالقة له  فيالبيانات، أما ما يتخذ من إجراءات 

 التي القراراتضوء  فييتخذ  إجراءالعملية التعليمية؛ فذلك  فيبعيد، مثل عالج أوجه القصور 
ومثل نقل الطالب من  ،عملية التقويم( فيعملية التقويم، ومن ثم ال يدخل فيها أي  فياتخذت 

نتائج تقويم أدائهم، وال يستطيع أحد  ضوء فيصف دراسي إلى صف آخر، فذلك إجراء يتخذ 
 مرحلة إلى مرحلة يدخل ضمن التقويم.  منأن يزعم أن نقل الطالب من صف إلى صف، أو 

القرارات المناسبة؛ بمعنى  ضوئها في تتخذ التقويم البد لها من معايير موضوعية عملية( أن 2)
النظر الشخصية، أو االنطباعات  وجهاتالتقويم اتخاذ قرارات مبنية على  فيأنه ال يصح 

ضوء مستوى  فيلتحديد مثل هذه المعايير  موجهاالذاتية. وعادة ما تكون األهداف المنشودة 
 . األهدافي تشير إليه األداء المقبول الذ
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 ،تعتمد على القياس البياناتتجميع  وعملية يعتمد أساسا على تجميع البيانات التقويم( أن 1)
ال يستخدم أحدهما بديال لآلخر  حتى ؛التقويم والقياسومن هنا يجب التمييز بين مصطلحي 

ت  مثل االختبارات أساسا بجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها عن طريق أدوا ُيعَنى( فالقياس 
.  والموضوعيةوبطاقات المالحظة وغيرها( يشترط فيها الصدق، والثبات   واالستبيانات،

من القياس؛ فقياس الجوانب المعرفية يتطلب أدوات  الهدفوتختلف هذه األدوات باختالف 
؛ إذ قياس الجوانب الوجدانية، ومن ثم فالقياس عملية جزئية يتطلبها التيتختلف عن األدوات 
حصاءات تصف الجانب  قياساتيتطلب كل جانب  معينة، ونتائج القياس كمِّية؛ أي أرقام وا 

صدار األحكام، واتخاذ أما التقويم.  كميةالمقيس بلغة  ( فيعتمد على نتائج القياس وتفسيرها وا 
 دقةضوئها، وتتوقف صحة األحكام ودقة القرارات المتخذة على مدى  فيالمناسبة  القرارات

 ياس وصالحية أدواته. الق
رئيسية  أدوارولكن هناك  ،مقصورا على الحكم على مدى تعلم الطالب فقط ليسالتقويم  (4)

  فيما يلي: توضيحها للتقويم يمكن
وتُتخذ قرارات بشأن  أحكام،ككل حيث ُتصدر  البرنامج التربوي للمدرسة تقويم -1

ومدى صالحيتها، وسياسة  الدراسةاألهداف العامة للبرنامج، وخطة البرنامج، ومواعيد 
.. إلى غير ذلك مما يتضمنه  اإلدارةالقبول، ومواعيد االمتحانات ونظمها، وأساليب 

 أي مدرسة.  فيبرنامج الدراسة 

يحدث فيها التعلم؛ إذ تتخذ  التيالمدرسة بوصفها البيئة  في النظام اإلداري تقويم -2
اإلشراف، ومسئولي شئون  هيئةر القرارات حول دور المدير، ودور الناظر، وأدوا

تحكم نظام اإلدارة  التي والقوانينالطالب، وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، واللوائح 
 المدرسية. 

المنهج ومناسبتها  أهدافحيث تتخذ القرارات حول صالحية  المنهج نفسه تقويم -3
محتوى ثم يقوم  األهداف،مستوى المتعلمين ووضوحها .. إلى غير ذلك من معايير 

والوسائل التعليمية  التدريسضوء معايير اختياره وتنظيمه، ثم طرق  فيالمنهج أيضا 
م أساليب التقويم  في تقويم تعلم الطالب من  في المتبعةضوء معايير كل منها، وتقوَّ

 وموضوعيتها.  وصدقهاخالل المنهج من حيث مدى مالءمتها الهدف منها 
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سلوكهم، وهل  فيمن تغييرات  حدثارات حول ما حيث تُتخذ القر  تعلم الطالب تقويم -4
أدائهم  فيالقصور  جوانباألهداف أم غير ذلك، وحول  فيهي مطابقة لما جاء 

 وأسبابها، وما إلى ذلك مما يتصل بعملية التعلم نفسها .

العملية التربوية، ونظرا ألن  في المتنوعةتتضح أبعاد عملية التقويم، وأدوار التقويم  وهكذا
هذا  فيمن اختصاص المعلم؛ فإننا لن نعرض لها  ليستالدور األول والثاني والثالث للتقويم 

السياق، أما الدور الرابع  تقويم تعلم الطالب( فهو من أساسيات عمل المعلم ومن أهم مسئولياته 
 بالتفصيل فيما يلي: نتناولهلذلك فسوف 

 لطالبا تعلم تقويـــــم
 التقويم  وظائف

 فيوتسكين الطالب  التشخيص" أهمهاالعملية التربوية من  فيالتقويم عدة وظائف  يؤدي
إلقاء الضوء على  ويمكن( . 1112"  قالدة :  دوافعهمالصفوف، والتنبؤ، وتحفيز الطالب واستثارة 

 :  (4 هذه الوظائف فيما يلي

 . العملية التعليمية فييؤديها التقويم  التي: ويعد من أهم الوظائف  Diagnosisالتشخيص  (4)
و سوف يأتي التشخيصي قد يحدث قبل بدء التدريس، وقد يحدث أثناء العملية التعليمية، والتقويم

  بيان هذه الوظيفة عند الحديث عن التقويم التشخيصي بوصفه أحد أنواع التقويم، فيما يلي.
السابقة للتقويم؛ إذ يرتبط التقويم  بالوظيفة: ترتبط هذه الوظيفة   Placement تسكين الطالب (2)

 ارتباطا قويا بمسألة تسكين الطالب.  التعليميةالتشخيصي الذي يحدث قبل بدء العملية 

التجميع التعليمي. وهناك ثالثة  عمليةالصفوف والفصول على  فيتسكين الطالب  ويعتمد
أساسه توزيع الطالب على أنواع المدارس  علىالذي يتم  جميعالت أولها ؛أشكال للتجميع

داخل  التجميع ثانيهاوالثانوية العامة. و والتجارية،المختلفة مثل المدارس الزراعية والصناعية، 
توزيع الطالب على الشعب الدراسية المختلفة واألقسام داخل  خاللهالمدرسة الذي يتم من 

 ثالثهاوغيرها. و والبرادة،األدبي، وأقسام الكهرباء، والخراطة  العلمي، و  مثلالمدرسة الواحدة 
ضمن مجموعات متجانسة من حيث القدرات  الطالبومن خالله يوزع  ،داخل الفصول التجميع

 ( 1113:  وآخرونواالستعدادات داخل كل فصل .  مادوس 
                                           

 4
 .الطالب: إذا وردت كلمة التقويم فى السياق بعد ذلك فإننا نقصد بها تقويم تعلم ملحوظة(  
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بقدرات المتعلمين، وما يمكن أن يحققوه  التنبؤ: يساعد التقويم على   Predictionؤـــــالتنبـ (1)
اختيار  يمكنضوء هذه الوظيفة التنبؤية للتقويم  فيالمستقبل. و  فيمن أهداف العملية التعليمية  

المرحلة  فيتتفق ومهارات المتعلم واستعداداته وقدراته  التي الدراسة ونوعألوان النشاط التعليمي  
 التالية. 

نتائج تقويم أدائه وتحصيله تعد دافعا قويا له  المتعلم: إن معرفة ميناستثارة دافعية المتعل (4)
أدائه. ويتطلب ذلك أن  فيأو التغلب على جوانب القصور  األداء،لتحقيق مستويات أعلى من 

عملية مستمرة، وأن يعرف المتعلمون نتائج أدائهم أوال بأول بدال من  المتعلمينيكون تقويم أداء 
 ة العام حيث ال يجد الطالب فرصة لتحسين أدائه . إلى نهاي ذلكتأجيل 

 ــــم ـــالتقويـــ أســس
والعشوائية، بل يجب أن تكون عملية  للصدفةترك تقويم تعلم الطالب عملية ينبغي أال تُ  إن

جراءاتها  واضحةمدروسة تسير وفق سياسة معلومة، وخطة  مستندة إلى عدة أسس تحدد مسارها وا 
 س: . ومن أهم هذه األس

 :  التعليمية باألهدافالتقويم  ارتباط( 1)

 التعليمية للمنهج ارتباطا وثيقا، باألهدافهذه األسس وأهمها أن يكون التقويم مرتبطا  أول
األهداف ونواتج  فيتكون أنواع السلوك المتضمنة  أن ومعنى ارتباطه باألهدافومتسقا معها. 

م  المحورتشير إليها هي  التيالتعلم  ضوئه تعلم الطالب  فيالذي يدور حوله، واألساس الذي ُيقوَّ
إلى جوانب معينة من السلوك الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب، ويدور  األهداففال يصح أن تشير 

األهداف، قد تكون دون المستوى المطلوب، أو أعلى  فيجوانب أخرى غير متضمنة  حولالتقويم 
   الذي تحدده األهداف. المستوىمن 

إصدار أحكام حول جميع الجوانب  التقويمفيعني أن يتضمن  األهدافاتساق التقويم مع  أما
م الجوانب  فيالمتضمنة  كل مجال من المجاالت الثالثة  المعرفي، والوجداني، والمهاري(؛ فتقوَّ

ال فما جدوى صياغة أهداف للمنهج  ،المعرفية الجوانبالوجدانية والمهارية كما تقوم  ذين ه فيوا 
 ( إذا لم نكن نبغي تعليمهما للطالب وتقويم تعلمهما ؟! .والمهاريالمجالين  الوجداني، 

مدارسنا على الجوانب المعرفية فقط، بل على أدنى  فيالمتبعة  التقويمإن تركيز نظم 
 ،نظم تقويم تعلم الطالب فيدون غيرها يعد خلال واضحا وعيبا صارخا  التذكرمستوياتها وهو 

 النظر فيها بصورة جادة حتى يمكن رأب هذا الصدع.  يعادن وينبغي أ
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 التقويم : موليةـــش( 2)

التقويم ينبغي أن يكون متسقا  فكون ؛هذا األساس من أسس التقويم باألساس السابق يرتبط
جميع  فيإصدار أحكام على المتعلم  تتضمنمع األهداف يقتضي أن يكون التقويم عملية شاملة 

ومن ثم جميع جوانب نموه العقلي والجسمي  والوجدانية،معرفية والمهارية جوانب تعلمه ال
 واالجتماعي واالنفعالي. 

 فيعن المتعلم؛ مستوى نموه  متكاملةشمولية التقويم أن تعطي نتائجه صورة  وتقتضي
والثقافية، وظروفه االجتماعية واالقتصادية،  المعرفيةجوانبه المختلفة، وسمات شخصيته، وخلفياته 

واستعداداته، وما يستطيع أن يقوم به من أعمال أو يدرسه من  الخاصة،وميوله، واتجاهاته، وقدراته 
 واآلثارأصيب بها،  التيإلى أبعد من ذلك فنقول: وتاريخه الصحي واألمراض  نذهبمواد ، بل إننا 

نحو ما تقدم البد  على تتحقق شمولية التقويم وحتىتبت عليها. تر  التيوالجسمية والعقلية  النفسية
 عوامل منها:  عدةمن توافر 

وضع تصور لخطة التقويم على مدار العام الدراسي تتضمن  أي ؛( التخطيط للتقويم3)
م  التيشخصية المتعلم وتحديد المعايير  في تقويمهاينبغي  التيتحديد الجوانب   فيتقوَّ

عدادب، ضوئها هذه الجوان االختبارات وأدوات القياس الالزمة، وتحديد مواعيد تطبيق  وا 
على مدار العام، وتوزيع األدوار والمسئوليات على فريق عمل  األدواتمن هذه  ةكل أدا

معالجة هذه  فييمكن اتباعها  التيوتحديد أنسب األساليب  المهمة،تسند إليه هذه 
 منها.  لإلفادةالبيانات وتخزينها 

ألن كل جانب من  ؛لتشمل كل جوانب شخصية المتعلم المستخدمة نوع أدوات القياس( ت2)
لقياسه وسوف يأتي فيما بعد وصف هذه األدوات  معينةجوانب التعلم يتطلب أدوات 

 . التعلمالالزمة لقياس كل جانب من جوانب 
سند تعلم الطالب فليس من المنطقي أن يُ  تقويم في( تعاون أكثر من جهة وأكثر من فرد 1)

أردنا له أن يكون شامال على نحو ما تقدم،  إذاأمر تقويم الطالب إلى المعلمين وحدهم 
صدار األحكام على مدى نموهم وتقدمهم  الطالبتقويم تعلم  فيبل ينبغي أن يشترك  وا 

: األسرة، واألخصائيون االجتماعيون مثلعدة جهات وأفراد باالشتراك مع المعلم 
والجهاز  ،المكتبات، والمشرفون على النشاط الطالبي، ورواد الفصول وأمناءوالنفسيون  

المدرسة، والطالب أنفسهم، وأطباء الوحدات الصحية المدرسية، والزائرات  في اإلداري
 نموهم . تقويم تعلم الطالب و  فيكل أولئك يجب أن يشاركوا المعلمين  الصحيات،
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  التقويم استمرارية( 3)

فمع بدء الدراسة البد  ؛وال ينتهي بانتهائها الدراسةباستمرارية التقويم أن يبدأ مع بداية  يقصد
على نحو ما تقدم، وأثناء الدراسة البد من التقويم التكويني  الطالبمن التقويم الشخصي لتسكين 

ون التقويم التجميعي أو النهائي للحكم على مستوى نهاية الدراسة يك فيو  تقدمهم،المستمر لمتابعة 
 ألدواروبعد انتهاء الدراسة البد من متابعة المتعلمين عن طريق تقويم تكويني آخر  المتعلم،
وتخطط لها.  المدرسةتعدها  التيالمعسكرات الصيفية وألوان النشاط الصيفي األخرى  فيالطالب 

تتيح للقائمين على العملية التعليمية  التقويموقف. واستمرارية وهكذا يكون التقويم عملية مستمرة ال تت
 وتقدمه من هذه األمور:  المتعلمفرص التعرف على عدة أمور تتصل بنمو 

 بأول مما يساعد على إعداد  أوالأداء الطالب  فيجوانب القوة وجوانب الضعف  تحديد
 قوة بألوان النشاط المناسبة . ال جوانبالبرامج العالجية المناسبة لجوانب الضعف، وتدعيم 

 وتعدد الجوانب المقيسة على  القياسفمع تكرار  ؛معوقات تعلم الطالب أو بعضهم اكتشاف
من  -من خالل تفسير النتائج – التعليميةمدار العام الدراسي يتمكن القائمون على العملية 
أو اجتماعية أو إلى عوامل نفسية  راجعاالتعرف على أسباب اإلعاقة. وقد يكون السبب 

على المتعلم، وقد يكون السبب راجعا  تؤثر التيصحية أو غير ذلك من العوامل الخارجية 
، وقدرته هواستعداداتالتعلم وقدراته  في أسلوبهإلى عوامل داخلية تتصل بالمتعلم نفسه مثل 

 .  العواملعلى التركيز.... إلى غير ذلك من 

 القياس المتكرر من بيانات  يوفرهالجوانب المختلفة من خالل ما  فينمو الطالب  تتبع
 كل جانب منها.  فيومعلومات عن تقدم المتعلم 

 بدالمختلف الجوانب،  فيالتقويم تتيح الفرص لتقويم تقدم المتعلمين ونموهم  استمراريةإن 
 للتعرفة إال من االعتماد على التقويم النهائي  امتحان آخر العام( الذي ال يتيح الفرص

وذلك أدنى نواتج العملية  ،والحفظ، التذكرجانب واحد فقط هو   فيعلى تقدم المتعلمين 
 التعليمية وأقلها قيمة. 

 عملية اقتصادية  التقويميكون  أن( 4)

الوقت والجهد  في االقتصادتقويم تعلم الطالب  فيباقتصادية التقويم أن يراَعى  يقصد
مناسبا بحيث ال يضيع  للتقويمأن يكون الوقت المخصص  فينبغي وقتالمن حيث  فأماوالتكلفة. 

أال يدخر الوقت المخصص للتقويم  يجبعملية التقويم، ومن ناحية أخرى  فيوقت الطالب والمعلم 
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نتيجة حاالت التوتر الزائد والخوف من  المتعلمإلى نهاية العام كما يحدث حاليا حتى ال ُيرَهق 
الوقت من خالل التخطيط  في. ويمكن االقتصاد االمتحاناتأعمال  فيون االمتحان ويرهق المعلم
 العام كما أشرنا من قبل .  مدارللتقويم واستمراريته على 

عملية التقويم من قبل  فيالمبذول  الجهد فيأن يكون االقتصاد  ينبغي الجهدحيث  ومن
 فيلتحقيق فائدة أكبر. ويمكن االقتصاد  التعليميةالعملية  فيالمعلم والطالب، وبذل هذا الجهد 
تقويم المتعلمين لتخفيف العبء على المعلم من  فيمن جهة  أكثرالجهد المبذول من خالل اشتراك 

التقويم تجعل جهد المتعلمين موزعا على مواقف كثيرة متنوعة  استمراريةناحية، ومن ناحية أخرى 
مل ، هو امتحان آخر العام واحد طويل نمطي مُ بدال من أن يكون مكثفا لموقف  قصيرةفترات  في
 . 

ال ترهق  التيالحدود المقبولة  فيالتقويم  عمليةأن تكون تكلفة  ينبغي التكلفةحيث  ومن
فال معنى إطالقا لحشد األموال، وتجييش الجيوش  ؛بصفة عامة التعليمميزانية المدرسة، أو ميزانية 

اللجان وأعضاء الكنتروالت وغيرهم لتقويم  أو  ساءورؤ والمالحظين،  والمصححينمن المراقبين 
 حفظ المعلومات وتذكرها.  فيقياس( مستوى الطالب  باألحرى

ينسحب على أدوات القياس المستخدمة  اقتصاديةإليه من أن تكون تكلفة التقويم  ُأشير وما
ون أدوات القياس من ناحية أخرى؛ إذ يقتضي ذلك أن تك وتكلفتهامن ناحية، وعلى إجراءات التقويم 

مواقف عادية جدا؛ ألن الهدف األساسي من التقويم  فيبصورة مستمرة، و  التقويمغير مكلفة، ويتم 
ذاته بل تتخذ  فيأداء المتعلمين وليس محاكمتهم، فضال عن أن هذا الحكم ليس غاية  علىالحكم 

 النشاط؟ وما أنواع مثل ما المستوى الذي يرقى إليه الطالب ،ضوئه القرارات بشأن الطالب في
جوانب  لعالجضوء نتائج تقويمه؟ وماذا يمكن عمله  فييمكن له أن يدرسها  التيوالمقررات 
ال وأخيرا؛ فإن األمر أو صالح المتعلم  فيكشف عنها التقويم؟ فإذا كان األمر كذلك  التيالقصور 

اآلن فهو محاكمة بكل المقاييس  يحدثمواقف عادية وبسيطة. أما ما  فييقتضي أن يكون التقويم 
وحراسة مشددة، وتكتم غريب، والسرية بدرجة  المستويات،للمتعلمين؛ استعدادات مروعة على كافة 

أحمر، وأقفال، وأوراق، ومطابع، وأجور إضافية وحاالت من التوتر والقلق  وشمع ،للغاية" سري"
 فيالنقض أو االستئناف، ومن يقصر النهاية حكم نهائي ال يقبل  فيجميع األوساط، و  فيالعام 

. وأما من لتحطيمهالدرجات فلينتظر لَيُمر بهذا العذاب مرة أخرى ألن مرة واحدة ال تكفي  تحصيل
عذاب أخرى!! فأين  لدورةيحالفه الحظ ويجمع الدرجات الالزمة للمرور فليفرح ساعات ثم يستعد 

 كل ذلك؟!  فيالهدف الحقيقي للتقويم 
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 أسس علمية .  علىتقويم يبنى ال أن( 5)

أن تتصدر األهداف الخاصة بتنمية مهارات التفكير العلمي لدى المتعلمين   المنطقيمن  ليس
م المتعلمين  ،العاممراحل التعليم  فياألهداف التعليمية  قوائم  ضوء أسس علمية.  فيثم ال نقوِّ

وط أساسية هي الصدق أدواته ثالثة شر  فيتتوافر  أنوالمقصود باألسس العلمية للتقويم 
به أن تقيس أداة التقويم ما وضعت لقياسه فعال؛ فكل  فيقصد الصـدقوالثبات والموضوعية. فأما 

عادة ألهداف معينة فإذا حققت هذه األهداف فعال، حينئذ يقال إن  توضعأداة من أدوات القياس 
قشتها وال مجال للخوض كتب اإلحصاء والقياس متسع لمنا في. وللصدق أنواع، صادقةهذه األداة 

 هذا السياق، ولكن نعطي مثاال بسيطا يوضح المقصود بالصدق: فيفيها 

 هذا البيت على أبيات منها وطبقالضمني"  التشبيهاللغة العربية " معلم شرح : 
 لم يغلها المهر  الحسناءيخطب  ومنالمعالي نفوسنا    في علينا تهون

 منها هذا البيت: أبياتعلى عدة  مطبقاالبليغ " التشبيهشرح " ثم 
   كوكباطلعت لم يبد منهن  إذاكواكب     والملوكشمس  فإنك    

 التمييز بين نوعي التشبيه السابقين؛  فيمهارات طالبه  يختبراالمتحان أن  فيأراد  ثم
. من البيتين تشبيهين, ثم بين نوع كل منهما, ووضحه استخرج :فجاء بهذا السؤال

 ين السابقين(  ثم ذكر البيت

أن المعلم أراد بسؤاله قياس األداء عند مستوى التطبيق  استخرج ( والتحليل  نالحظ هنا
أن  للمعلم وضح( ولكن الحقيقة أن السؤال كله ال يقيس إال مستوى التذكر؛ ألن البيتين سبق 

أن تكون تذكرا  تعدوشرحهما، واستخرج منهما وميز، ووضح، ومن ثم فإن استجابة الطالب هنا ال 
 . لقياسهلما فعله المعلم ؛ فهذا سؤال غير صادق ألنه ال يقيس ما وضع 

بقت لقياس ما وضعت لقياسه النتائج إذا طُ  نفسأن تعطي أداة التقويم  فيعني الثبــات أما
لقياس جانب معين من جوانب التحصيل مثال ، ثم طبقه  اختباراعدة مرات متتالية؛ فإذا أعد المعلم 

 يجب أن يعطي نفس النتائج تقريبا، وحينئذ يقال: إن االختبار ثابت.  متتاليةى طالبه عدة مرات عل

التقويم بالعوامل الذاتية أو الشخصية للمعلم  نتائجبها أال تتأثر  فيقصد الموضوعية وأما
صية بمعنى أال يخضع تقويم تعلم الطالب لوجهات النظر الشخ الطالب؛والقائمين على تقويم تعلم 

 يكونما يرام، فُتكال له الدرجات، أو  لىكأن تكون العالقة بينه وبين المعلم ع يقومونه؛من قبل من 
لظروف  متوتراممن ال تربطه عالقات شخصية بالمعلم، فُيبخس حقه، أو يكون المعلم قلقا أو 
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ها تجنب باستخدام يمكنشخصية يمر بها فيؤثر ذلك على تقديره الطالب. وهناك وسائل للتقويم 
 حينه.  فيمثل هذه األحكام الذاتية سوف يأتي بيانها 

 التقويم  واعـــــأنــ
والتقويم التكويني، والتقويم التجميعي أو  التشخيصي التقويمثالثة أنواع للتقويم هي  هناك

 . النهائي

ينة فيحدث قبل بدء العملية التعليمية، وأثناءها؛ لتحقيق أهداف معالتقويم التشخيصي,  فأما
 الذي يحدث قبل بدء العملية التعليمية التشخيصف ترتبط بكل نوع من نوعي التقويم التشخيصي؛

تعد أساسا  التيالطالب لديه المداخل السلوكية والمهارية المعينة  كانإلى تحديد ما إذا  فيهدف
أم غير ذلك، أو الوحدة الدراسية أو المقرر الذي سوف يدرسه  هدفلتحقيق  ، وُمَتَطلَّبا قبلياالزما

الصفات  مثل االهتمام، والسمات الشخصية، والخلفية واالستعداد،  أساستقسيم الطالب على 
طريقة تدريس ما، أو التعرف  أويفترض ارتباطها بخطة تعليمية معينة   التي( التعليميوالتاريخ 

 فيوحدة أو مقرر معين بدرجة تسمح له باالنتظام  أهدافعلى ما إذا كان الطالب متمكنا من 
إلى تحديد أوجه  فيهدف التشخيصي أثناء العملية التعليمية التقويم أمابرنامج أكثر تقدما أم ال. 

تكمن وراء القصور  التي واألسبابتعلم الطالب، وتحديد الظروف   فيالقصور  وجوانبالضعف 
المعتاد للتدريس العالجي، وتحديد أسباب  للشكل لم تستجب يتعلم الطالب والت فيالمتكرر 

التعليمية حتى يمكن اتخاذ اإلجراء العالجي  العمليةتالحظ أثناء  التياالضطراب التعليمي 
ضوء قرارات التقويم وأحكامه"  مادوس وآخرون :  في العوائقلتصحيح االضطرابات، أو إزالة 

1113) 

النوع من التقويم الذي  ذلك فهو   Formative Evaluation التكويني التقويم أماو 
والتعلم؛ بغرض متابعة تقدم المتعلمين.  التعليمعملية  فييستخدم بين فترة وأخرى باستمرار التقدم 

العملية التعليمية، ويساعده  أثناءالمعلم بتقديرات مؤقتة لتقدم المتعلمين  يزود  التقويموهذا النوع من 
 التقويم منويقدم هذا النوع   .أوال بأول تالميذهأداء  فيالضعف  على تحديد جوانب القوة وجوانب

عملية  في جهودهتغذية راجعة منتظمة لكل من المعلم والمتعلم حيث يتعرف كل منهم على نتائج 
 ( 1112عبد الرازق: وطاهرالتعليم والتعلم أوال بأول  عبد الرحمن إبراهيم، 
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ذلك النوع من التقويم الذي  فهو   Summative Evaluation التجميعي التقويم وأما
دراسي أو نهاية فترة دراسية محددة. والتقويم التجميعي  فصلنهاية عام دراسي أو نهاية  فييستخدم 

 .  مقرر عمومية يتصل بتعلم الطالب من مقرر كامل، أو جزء مهم من أكثرموجه نحو اتخاذ قرار 

مستوى تعميم القرار والتوقيت؛ ففي  في يتمثلي والتقويم التجميعي بين التقويم التكوين والفرق
براز الجزء  ،تمكن المتعلمين من واجب تعليمي معين بدرجةالتقويم التكويني يكون القرار متصال  وا 

التقويم التجميعي فالقرار أكثر عمومية؛ إذ ينسحب على تعلم الطالب  فيالذي لم يتمكنوا منه. أما 
وحدة دراسية كاملة. ومن حيث التوقيت فإن االختبارات التكوينية تطبق عدة  أومن مقرر كامل 

 أونهاية عام دراسي  فيمدار العام الدراسي، أما االختبارات التجميعية فتطبق دائما  علىمرات 
 .(1113خرون : آوحدة  مادوس و 

م على أداء يعتمد الحك والتجميعي يم الثالثة؛ التشخيصي، والتكوينيأنواع التقو  فيو  
استجاباته على  فيحصل عليها المتعلم  التي الدرجاتالمتعلمين واتخاذ القرار بشأنهم، على تفسير 

 . التقويم فيكل أدوات القياس المستخدمة 
حصل عليها بدرجات  التي الدرجة مقارنة إحداهمادرجة المتعلم  ان لتفسيرــطريقت وهناك

خارجي أو محك خارجي ُيَقاَرن به درجة  مستوى  الثانيةمجموعة من الطالب على نفس االختبار و
 (  . 1112على هذا االختبار.   قالدة :  المتعلم

الحد األدنى من األداء المقبول  يكونأو المحك الخارجي المقصود هنا عادة ما  والمستوى
على عدد  هذا المحك مثال أن يجيب المتعلم يكونالذي يجب أن يحدَّد قبل إعداد االختبار، وقد 

 .  وهكذامعين من مجموع عدد أسئلة االختبار 

 التقويم  أساليب
الجوانب المختلفة،  فيلتقويم تعلم طالبه  المعلميمكن أن يتبعها  التيأساليب التقويم  تتعدد

التقويمية إلى جانب واحد فقط من جوانب التعلم وهو  جهودهمولكن المعلمين عادة ما تنصرف 
ل فقط من أشكال االختبارات وهو اختبار المقال. وفيما يلي نقدم  واحدى شكل الجانب المعرفي، وا 
 المختلفة لتقويم مختلف جوانب التعلم.  األساليبللمعلمين عددا من 
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  املعرفيةتقويم األهداف  أساليب
تحظى باهتمام  إذ ؛مجاالت األهداف حظا  أكثراألهداف المعرفية بمستوياتها المختلفة   تعد
بدءا من مخططي المناهج وانتهاء بالمتعلمين أنفسهم؛ إذ تركز  التعليميةلمشتغلين بالعملية كل من ا
نظم االمتحانات عليها  وتركز ،وينشغل المعلم بها انشغاال كامال ،المناهج المدرسية محتوياتعليها 

ا من غير ولكنه يغفل  ربم ،والتعلمعملية التعليم  فييعكس ذلك أهمية المعرفة  وقددون غيرها. 
 . عنهاال تقل أهمية  التيقصد( الجوانب الوجدانية والمهارية 

موضع سابق هي  فيوعلى أية حال فإن لألهداف المعرفية ستة مستويات أشرنا إليها 
أن المعلم عندما يصوغ أهدافه  والمفروضوالفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب والتقويم.   التذكر،
موقف التقويم  فيهذه المستويات الستة. و  فيشأن مخطط المنهج يجب أن يصوغها  ذلك فيشأنه 
لتقويم  التاليةأم تكوينيا، أم تجميعيا يمكن للمعلم أن يتبع أحد األساليب  يا،نوعه؛ تشخيص كانأيا 

 األهداف المعرفية: 

 الشفوية:  االختبارات( 1)

تعلم الطالب ال يستطيع االختبار  يفمن االختبارات يكشف للمعلم عن جوانب  النوع هذا
 ومماشخصية المتعلم.  فيينبغي تقويمها  التيوهي من أهم الجوانب  ،أن يكشف عنها التحريري

 . يكشف عنه االختبار الشفوي

 النطق والتعبير الشفوي مهارات . 
 التكيف مع المواقف الطارئة سرعة . 
 وي للمتعلم من الكلمات والتراكيباللغ المعجم . 
 بداء الرأياعلى الحو  درةالق  .ر والمناقشة وا 
 افية للمتعلمالثق الخلفية . 
 حديثهالمتعلم على متابعة المتحدث وفهم مضمون  قدرة  . 

لمستوي المتعلمين؛ ألن كثرة  الصحيحعن ذلك فإنها تساعد المعلم على التقدير  وفضال
ى المتعلم. كما أنها تثير دافعية عن أبعاد مستو  للمعلماألسئلة الشفوية وتنوعها من شأنه أن يكشف 

إجابته سوف يحصل على تغذية راجعة فورية ولن ينتظر النتيجة  خاللالمتعلم للتعلم؛ ألنه من 
 إال بعد أن يكون المتعلم قد فقد حماسه للموقف.  – التحريرية االمتحانات في –قد ال تظهر  التي

 األسئلة الشفوية ما يلي : فيأن يحصل على نتائج ممتازة إذا راَعى  للمعلم ويمكن 
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 تكون قصيرة .  أن 
 غموض فيها .  التكون واضحة العبارة   أن 
 تكون متنوعة وليست نمطية .  أن 
 تتطلب إجابات قصيرة تشير إلى فهم المتعلم .  أن 
 يقصد منها تعجيز المتعلم عن اإلجابة .  أال 
 مكان قدر اإل والصعوبةتكون األسئلة متقاربة من حيث السهولة  أن 

 التحريرية : االختبارات( 2)

على هذا النوع من األسئلة،  قريبات التقويمينظامنا  فيكل االختبارات المعمول بها  تعتمد
والقائمين على التقويم. وتنقسم االختبارات التحريرية إلى  عموماوهي شائعة االستخدام بين المعلمين 

 ات الموضوعية. وفيما يلي بيان كل نوع منهما: المقال، واالختبار  اختباراتنوعين رئيسيين هما 
 اختبارات املقــال:  {أ}

يرجع  وقداألوساط التعليمية،  فياختبار المقال أكثر أنواع االختبارات التحريرية شيوعا  يعد
 ذلك إلى سهولة إعداده.

إجابته من المتعلم أن يكتب  تتطلبوسؤال المقال كما هو معروف هو ذلك السؤال الذي  
المدرسي، وتنفيذه بعدة عوامل  المنهجمقاال حول موضوع السؤال مثل  تتأثر عمليات تخطيط 

 هذههذه العبارة موضحا كيف يؤثر كل عامل من  ناقش .ةوسيكولوجيفلسفية واجتماعية ومعرفية 
االختبارات  منهذا النوع  ُوجه إلى  وقد.العوامل على عمليات تخطيط المنهج وتنفيذه وتقويمه( 

 :مثل كثيرة اداتــانتق

  هذه االختبارات  فييحصل عليها الطالب  التيحيث تتأثر الدرجة  ؛التصحيح ذاتيةأنها
 .وانطباعاته وحالته النفسية واتجاهاته إلى غير ذلك من العوامل المصححبذاتية 

  أي أنها ال تعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها ؛غير ثابتة اختباراتومنها أنها. 

  فهم المراد منها مما يجعل إجاباتهم  فيألن المتعلمين يختلفون  ؛صادقةوأنها غير
القول بأن هذه االختبارات ال تقيس ما وضعت لقياسه فعال، ومنها  يمكنمتباينة بحيث 

 للمعلم. بالنسبةصعوبة تصحيحها 

ستخدم على أوسع نطاق أنها ما تزال تُ  الماثلةمقال فإن الحقيقة يقال عن اختبارات ال ومهما
 . التعليممختلف مراحل  فيتقويم تعلم الطالب  في
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فهذه  التقويم؛عملية  فيوالحقيقة أن ما يوجه إليها من انتقادات ال يقلل من أهميتها 
  ت، مثل:التي تميزها عن غيرها من االختبارا الكثير من المميـــزاتلها  االختبارات

  والتركيب  والتحليلوسيلة جيدة لتقويم األهداف التعليمية عند مستوى التطبيق أنها
 .والتقويم

 .أنها وسيلة فعالة في تقويم القدرات اإلبداعية للمتعلمين 

  وقت واحد؛ فالطالب وهو  فيأكثر من جانب  تقويممن خالل اختبارات المقال يمكن
 فيبمضمون السؤال تتضح قدراته ومهاراته  صلةاليعرض بعض الجوانب المعرفية ذات 

والبراهين، ومهارات الكتابة مثل صياغة  األدلةتنظيم الموضوع، وتسلسل عرضه وانتقائه 
ومهاراته اإلنشائية عموما، وهذه  والتفقير،تعبر عن المعنى، والخطة،  التيالجمل 

 تقويم الطالب.  فيجوانب ذات أهمية بالغة 
 ذاتية؛ فكونها للمعلم أن يتغلب عليها فيمكنانتقادات, ما يوجه إلى اختبارات المقال من  أما

ُيعد معيارا دقيقا للتصحيح يحدد من خالله أجزاء  بأنالتصحيح يمكن للمعلم أن يتغلب على ذلك 
تقدير درجة الطالب  فيمنه، ويمكن أن يشترك أكثر من معلم  جزءالسؤال والدرجة المخصصة لكل 

كونها غير صادقة فيمكن التغلب على ذلك بالحرص  أما. والموضوعيةفتكون الدرجة أقرب إلى 
صيغة السؤال بعبارات واضحة من ناحية، وبكتابة  فيمن المتعلم  المطلوبالشديد على تحديد 
قود الطالب إلى اإلجابة الصحيحة تلحق بصيغة السؤال. ومشكلة عدم ت التيبعض التوجيهات 

 عليها بزيادة عدد أسئلة االختبار .  التغلبن الثبات يمك
 : املوضوعيةاالختبارات {ب}

بمعنى أن ذاتية المصحح ال دخل لها  التصحيحيتضح من اسم هذه االختبارات أنها موضوعية  
 . التأثيربدرجة الطالب وال تؤثر عليها أي نوع من 

وقصر  ناحية،لة وتنوعها من مجملها على كثرة عدد األسئ فيوتعتمد االختبارات الموضوعية 
أو جملة قصيرة، أو  واحدةاإلجابة المطلوبة من المتعلم من ناحية أخرى؛ فقد تكون اإلجابة كلمة 

من اختبارات المقال، فضال عن  وثباتامما يجعلها أكثر صدقا  ؛مكان ما فيعالمة يضعها الطالب 
من خالل اختبار موضوعي  – يمكن ف الدراسي؛كونها أسهل تصحيحا وأكثر شموال لجوانب المقرر 

  إلى كثرة عدد أسئلة االختبار.  ذلكتغطية تفاصيل مقرر دراسي كامل، ويرجع  – واحد
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تقويم تعلم  فييعدها ويستخدمها  أنيمكن للمعلم  التيومن صور االختبارات الموضوعية 
 الطالب: 

 مجموعة من األسئلة يتطلب كل سؤال منها إجابة  وتتضمن: اإلجابة القصيرة اختبارات
من هو رئيس  :لها مثل بديلأن تكون كلمة، أو جملة قصيرة محددة ال  يمكنقصيرة  

 جمهورية مصر العربية؟ 
 نص ناقص بعض الكلمات، ويطلب إليهم إكماله،  للطالب: وفيها يقدم التكميل اختبارات

 قد ال يزودن حسب ما يريد المعلم قياسه. و  منها،وقد يزودن بقائمة كلمات لالختيار 

 مجموعتان من الكلمات أو العبارات  أ ، ب(  للطالب: وفيها يقدم المزاوجة اختبارات
أو عبارة من عبارات المجموعة  أ( من بين  كلمةويطلب إليهم اختيار ما يناسب كل 

بة معا، حسب كراسة اإلجا فيأو كتابتهما  ،بخطعبارات المجموعة  ب( وتوصيلهما معا 
 طبيعة ما يريد المعلم قياسه. 

 تقدم للمتعلم مجموعة من العبارات أو الحقائق بعضها  وفيها:  الصواب والخطأ اختبارات
( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة   وضع عالمة   إليهصحيح وبعضها خطأ، ويطلب 

 العبارة الخاطئة.  أمام× ( 

 التتمة  اختبار Closed Test وفيه يقدم للمتعلمين نص حذفت منه بعض الكلمات :
الكلمة السادسة بعد كل خمس كلمات على الترتيب مثال، ثم  تحذفبترتيب معين؛ كأن 
 النص.  إكماليطلب إلى المتعلمين 

 يقدم السؤال متبوعا بأربع إجابات محتملة بينها إجابة  وفيها: االختيار من متعدد اختبارات
من المتعلم وضع عالمة معينة أمام اإلجابة الصحيحة ، أو  ويطلبواحدة هي الصحيحة، 

. ويمكن أن يتبع كل سؤال بثالث إجابات بدال من أربع، ولكن اإلجابةورقة  فيأمام رقمها 
 االختيار كان ذلك أدعى للدقة والموضوعية.  بدائلكلما زاد عدد 
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تقويم تعلم  فييمكن للمعلم أن يعدها ويستخدمها  التي (5 أنواع االختبارات الموضوعية هذه
ه إليها  مناالختبارات  على الرغم مما تمتاز به  هذهطالبه، وتجدر اإلشارة إلى أن  مميزات( توجَّ

 :مثل اداتــانتق

  ،تنظيم الموضوع، وطريقة العرض ومهاراتأنها ال تقيس مهارات المتعلم التعبيرية. 
 زئية من المتعلموتسعى إلى انتزاع استجابات ج. 
 تعتمد أحيانا على التخمين من قبل المتعلم وقد. 
 إعداد اختبارات  فيكثيرا إذا قيس بالوقت المستغرق  وقتاأن إعدادها وضبطها يتطلب  و

 المقال. 

بين مميزات نوعي االختبارات:  يجمعيحاول أن  ن  أية حال فإن المعلم الجيد هو مَ  وعلى
ينبغي أن  شروططالبه. وفيما يلي عدة  تعلمه من اختبارات لتقويم المقال والموضوعية فيما يعد

المعرفية بمختلف مستوياتها  مادوس  األهدافتقيس  التي صياغة األسئلة فيتراعى 
 ( 1113وآخرون:

 مراعاة ما يلي :  يجب التذكر مستوى فيقياس أهداف  عند {3}

 بحيث ال تتطلب اإلجابة عنه  الكتاب،يكون السؤال مماثال لمستوى التدريس ومحتوى  أن
 التدريس أو محتوى الكتاب .  بهتمييزا أدق، أو استعماال أكثر تحديدا مما يسمح 

 يصاغ السؤال بأسلوب جديد على المتعلم.  أال 
يظهر  المتعلمةفهم المتعلم المادة  فإن الفهم مستوىكانت األسئلة لقياس األهداف عند  إذا }ب{

من صورة إلى أخرى؛ كأن  المتعلمةتحويل المادة  وتعني الترجمةمن خالل ثالث عمليات هي: 
يرى المتعلم العالقات المتداخلة بين األجزاء  أن ويعني التفسيريحول الشعر إلى نثر مثال. و
المادة المتعلمة؛ كأن يعرف مكونات أحد جداول  في المنفصلةفضال عن تعرفه على األجزاء 

أن يصل المتعلم من  ويعني االستقراءبين هذه البيانات. و توالعالقاالبيانات المقدمة إليه، 
 أسئلةإلى استنتاجات معينة أبعد من الترجمة والتفسير. ومن ثم عند صياغة  المقدمةالبيانات 

 لقياس الفهم يجب أن ُيراَعى ما يلي : 

                                           

 5
هذا السياق،  يعدم الخوض فيها ف رأيناإعداد هذه االختبارات وضبطها إجراءات، ومعالجات إحصائية كثيرة   يف يتبع(  

 يرجع إليها. أنهذا الموضوع   يذلك، يمكن لمن أراد المزيد من التفاصيل ف يمتخصصة ف مؤلفاتوهناك 
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 هي أو تفسيرها، أو االستنتاج منها  لترجمتها،السؤال  فيأال تكون المادة المقدمة  يجب
 . تشبهها أنالتدريس، ولكن يجب  فيعرضت  التينفسها 

 معينة من صيغة إلى  عناصرالذي يقيس الترجمة يجب أن يتطلب تحويل  السؤال
 أخرى ، وليس العالقات بين هذه العناصر. 

 المتداخلة بين عدة  العالقاتالذي يقيس التفسير يجب أن يتطلب تحديد  السؤال
 عناصر. 

 والتفسير، واالستنتاج من  الترجمة،الستقراء يجب أن يتطلب الذي يقيس ا السؤال
 البيانات. 

 مراعاة اآلتي:  يجب عند مستوى التطبيق هدافقياس األ عند  }ج{

 غير مألوف، أو مختلفا شيئا ما  أوالسؤال جديدا،  فيأن يكون الموقف الُمش كل  يجب
 التدريس.  فيعن المواقف المستخدمة 

 المبادئ والتعميمات المناسبة  بواسطةأن تكون مشكلة السؤال قابلة للحل جزئيا  يجب
 المادة المتعلمة.  في

 : التحليل مستوىقياس األهداف عند  عند }د{

 يراد من الطالب تحليلها؛ كأن  التي المادةقدِّم السؤال البيانات، أو الوثيقة، أو أن يُ  يجب
عن المناخ، أو بعض الحقائق، أو  بيانات يقدَّم له مثال نص أدبي، أو مجموعة

 التعميمات ...إلخ. 

 مختلفة  أووغير مألوفة للطالب   جديدة –المراد تحليلها  –أن تكون هذه المواد  يجب
 موقف التدريس .  في ُقدمعما 

 : التركيب مستوىقياس األهداف عند  عند }هـ{

 مشكلة يتطلب حلها الرجوع  لتمث –أو يترك له فرصة اختيارها–المتعلم بمهمة  يكلَّف
المتاحة؛ كأن  اإلمكاناتإلى عدة مصادر، أو استخدام عدة مواد، أو عناصر من 

 يكلف بعمل بحث مثال . 

 جديدة، وغير مألوفة ،  الطالبيكلف بها  التيأن يكون الموقف، أو المهمة  يجب
 موقف التدريس.  فيومختلفة عما يكون المعلم قد قدمه 
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 :  التقويم مستوىقياس األهداف عند  عند }و{

 نص السؤال؛ كأن  فيتقويمه  المرادأن تقدم للطالب المادة، أو الموقف، أو العمل  يجب
أو يوصف له موقف أحد  جوانب،يقدم إليه أبيات من الشعر ليحكم عليها من عدة 

 القادة أو الزعماء تجاه حدث معين، ويطلب إليه تقويمه.. 

 ومختلف عما يمكن أن يكون  مألوف،دم للطالب جديدا تماما وغير أن يكون ما يق يجب
 قد مر به. 

 : الوجدانيةتقويم األهداف  أساليب
العملية التعليمية على مستوى  في إهماالالمجال الوجداني لألهداف أكثر المجاالت  ُيعد

التعليم والتعلم،  وسيطرته على عملية عرفيالم الجانبالتعليم والتقويم، وقد يرجع ذلك إلى طغيان 
هذه الجوانب من ناحية، وطول الوقت الذي يستغرقه  لقياسفضال عن عدم وجود أساليب دقيقة 

فالفرد ال يكتسب قيمة من موقف واحد، وال يكتسب ميال  أخرى؛تحقيق هذه األهداف من ناحية 
 جوانب المعرفة.  أحدلشيء ما بسرعة اكتسابه 

الجوانب الوجدانية لعدة أسباب  هذهمن صعوبة قياس  كل ذلك ينبغي أال يسبب يأسا ولكن
تمثل معطيات المجال الوجداني  التي والتقديرأن القيم واالتجاهات والميول وألوان التذوق  منها
بصورة أساسية؛ فالفرد ال يحب شيئا أو يكرهه مثال إال  معرفيةتكوينها واكتسابها جوانب  فييسهم 

أن الموقف التعليمي موقف متكامل  منهاب أو ذاك الكره. وهذا الح يستدعىإذا عرف عنه ما 
كتسب بصور متداخلة ومتكاملة الثالثة المعرفي، والوجداني، والمهاري تنمو وتُ  فالجوانبالعناصر 

نمو الجانب  فيخالل المواقف التعليمية بحيث يصعب تحديد أي هذه الجوانب كان سببا  من
ما يكون  غالبا التينمو من خالل الجوانب المعرفية والمهارية ومن ثم فالجوانب الوجدانية ت اآلخر،

ن كان صعبا، منها تركيز المعلم عليها. و ممكن وخصوصا إذا  فإنهأن تقويم مثل هذه الجوانب وا 
 هذه الجوانب منها:  لقياسكان األمر ذا صلة بتقويم تعلم الطالب؛ فهناك وسائل متعددة 

 مقاييس االجتاهات :( 1)

تدور حول أحد هذه الجوانب الوجدانية،  التياالتجاه قائمة من العبارات  مقياس يتضمن 
أوافق  –عبارة عدة بدائل لالختيار تعبر عن درجة الرفض، أو القبول مثل   أوافق بشدة  كلوأمام 

(. ويستجيب المتعلم بوضع عالمة تعبر عن درجة قبوله أو بشدةأرفض –أرفض  –ال أعرف  –
 رفضه. 



114 

 

 : تباناتاالس (2)

 مجموعةيمكن أن تقدم  ةالمفتوح ةاالستبان في. و ةالمقيد ة، واالستبانةالمفتوح ةاالستبان ومنها
فتحدد إجابات  ةالمقيد فيمن األسئلة حول أحد هذه الجوانب، وتترك للطالب حرية االستجابة. أما 

وسيلة  االستباناتو  االتجاهات مقاييسمعينة، ويطلب إلى المتعلم االختيار من بينها. وكل من 
 أن تطبق على مجموعات كبيرة من المتعلمين .  يمكنجماعية 

 سقاطية :إلاألساليب ا( 3)

موقف يدلي فيه ببيانات إسقاطية؛ أي من خالل إسقاطها على  في المتعلموفيها يوضع  
ائية عن انطباعاته حول بعض األشكال العشو  –شفويا أم كتابة  –إليه التعبير  يطلبشيء ما؛ كأن 

 حولأو يطلب إليه أن يكتب قصصا  –مثل اختبار بقع الحبر  –ذاتها  فيال تعطي معنى  التي
خبرة  لديهتعرض عليه. وينبغي أن يطبق مثل هذه االختبارات أخصائي نفسي  التيبعض الصور 

 بهذا النوع من االختبارات.  

 دراسة احلالة:( 4)

يعتمد على تجميع بيانات متكاملة وكافية عن تلميذ بعينه منذ ميالده  تقويميوهو أسلوب  
حالته، تشمل كل تاريخ حياته. وكل من األساليب اإلسقاطية، ودراسة الحالة  دراسةإلى وقت 

 تقويم مثل هذه الجوانب. فيفردية  أساليب

تقويم  فيتخدم يمكن أن تس التيمن األساليب النافعة  السابقة (1 األربعة األساليب وتعد 
ال فليس بوسعنا  ويمكنالجوانب الوجدانية،  للمعلم أن يستخدمها إن وجدت وأتيح له استخدامها، وا 

 بإعدادها. ولكن هناك أساليب أخرى أبسط وأيسر يمكن للمعلم أن يتبعها مثل:  المعلمأن نطالب 

 ( املقابلة الشخصية: 5)

، ويمكن أن يمارسه اإلخصائي االجتماعي فعال يمكن للمعلم أن يمارسه تقويميوهي أسلوب 
مهمة في شخصية الجوانب الحول هذه  بياناتخاللها يمكن تجميع  ومن المدرسة. فيأو النفسي 

 المتعلم مثل: 

 واهتماماته .  المتعلم ميول 
                                           

 1
إعداده، ومعالجاته،  إجراءاتمن مقاييس االتجاهات، واالستبانات، واألساليب اإلسقاطية، وأسلوب دراسة الحالة  لكل(  

 إلى المراجع المتخصصة. الرجوعوشروط استخدامه، ولمن أراد المزيد من التفاصيل  
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 والثقافية وتأثيرها على قيمه وسلوكه .  االجتماعية بيئته 
 الدراسي أو تفوقه .  تخلفه أسباب 
 أحد جوانب سلوكه.  في نحرافاال أسباب 

 ( املالحظة: 6)

من سابقتها، والمعلمون هم أقدر القائمين على عملية التعليم  فعاليةوسيلة تقويمية أكثر  وهي
؛ إذ يعايشون الطالب طوال اليوم الدراسي، وهم أكثر تفاعال مع الطالب من ممارستهاوالتعلم على 

 مما يهيئ لهم فرصا أكبر لمالحظة سلوكهم.  غيرهم

على  تعتمدأكثر فاعلية من غيرها ألنها  الوجدانيةبوصفها أسلوبا لتقويم الجوانب  والمالحظة
. والسلوك الفعلي أقوى داللة على شخصية المتعلم من المختلفةالمواقف  فيرصد سلوك المتعلم 
 أقواله أو استجاباته. 

يشعر بأنه تحت المالحظة؛ حتى  أنعلم أن يتابع المتعلم دون المالحظة من الم وتتطلب
سرية تامة حتى ال  فيبها  ويحتفظيتصرف بشكل طبيعي، كما تقتضي منه أن يسجل مالحظاته 

 ن  ومَ أن ُتعَرف عنه. وتتطلب من المعلم   الطالبيعلم بها الطالب، وربما يكون فيها أشياء ال يحب 
ومن خالل  .المرغوباالتجاه  فيا لتوجيه سلوك الطالب يرتضي مساعدته، أن يفعلوا شيئ

 المالحظة يمكن للمعلم أن يحصل على بيانات حول. 

 واتجاهاته، وميوله، وعاداته .  المتعلم، قيم 
 والعاملين بها.   المدرسة،الشخصية، وسلوكه مع زمالئه، ومع إدارة  سماته 
 واستعداداته قدراته  . 
 يمارسها .  التي النشاط ألوان 

 ( التقارير الذاتية: 7)

بها المتعلم على قائمة من األسئلة المقننة تدور  يمن اإلجابات اللفظية يدل مجموعةوتشمل 
 واتجاهاتهأحد الجوانب الوجدانية. وهي تعتمد على تعبير الفرد نفسه عن إحساسه ومشكالته،  حول

الشخصية  الصفاتتقويم  فيلذاتية وانفعاالته، وتقويم سلوكه الخاص. وتساعد التقارير ا
الذات، واإلحساس  عنواالجتماعية للتلميذ، والتكيف، وضبط النفس، وتقدير الذات، والرضا 

 ( 1111ومحمد المفتي: بالنقص، واالنطواء.  حلمي الوكيل،
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هذه األساليب، أو بعضها أن يجمع بيانات متنوعة حول  خالل يمكن للمعلم من وهكذا
بطاقات، تحمل كل بطاقة اسم أحد التالميذ، وتعطي  في، ويمكن أن يسجلها الوجدانيةالجوانب 

 هذه الجوانب .  فيلمدى نموه وتقدمه  مؤشرا

 :املهاريةتقويم األهداف  أساليب

األداء. واألداء إما أن يتطلب  اختياراتتقويم األهداف المهارية بصفة أساسية على  يعتمد
ما أن يعتمد على التمكن من مهارات حركية، و   عقلية.  مهاراتا 

فالسائق مثال لكي  الفعلية؛فأما إذا كان األداء حركيا فإن أفضل أساليب تقويمه هو الممارسة 
ن، وال يصح أن ُيسأل سؤاال  أمامالقيادة البد وأن يركب سيارة ويقودها  فيتختبر مهاراته  الُممتح 

يزعم أنه يستطيع أن  الذي" البيولوجي؟!!! وطالب " السيارةنظريا يقال له فيه: ماذا تفعل لكي تقود 
إال من خالل موقف حقيقي تقدم له فيه الضفدعة  أدائهيمكن اختبار  ال  مثال" الضفدعةيشرح "

  فعالوأدوات التشريع ، ويمارس العمل 

ن ماللغوي، أو حل المشكالت، ف األداءإذا كان األداء يعتمد على مهارات عقلية مثل  وأما
 )المباشر، واالختيار غير المباشر" .  االختبارن قياس األداء فيها بأحد أسلوبين هما: "مكالم

Baker : 1989 )   
 املباشر : األداء( اختبار 1)

ومواقف األداء الحقيقي. ومن خالل  االختباريعتمد هذا االختبار على التشابه بين مواقف  
لب إعداد هذا االختبار اختيار مهام معينة وتكييفها . ويتطالمتعلمهذا التشابه يمكن الحكم على أداء 

هذه المواقف  فيأو مشابهة لموقف األداء الحقيقي، ثم قياس أداء المتعلم  الشبه،لتكون قريبة 
 ثم الحكم على أدائه .  ،المختارة 

 غري املباشر:  االختيار( 2)

عن األداء عن طريق تحليل  معلوماتيسعى االختبار غير المباشر إلى الحصول على 
على أداء مهام  للطالبنتائج القياس دليال على القدرة العامة  وتعداألداء إلى عناصر أولية تقاس  

 قيست.  التيمن نفس نوع المهام 

والمواقف الحقيقية لألداء. ويتطلب  االختبارهذا االختبار التشابه بين مواقف  فييشترط  وال
 ،اإلنسان ألداء مهمة معينة كحل مشكلة رياضية مثال يفعلهل ما يجب أن إعداد هذا االختبار تحلي

عداداجتماع،  فيكلمة  لقاءأو إ تصف أفعال األداء، ثم إعداد  التيقائمة مفصلة بالمهارات  وا 
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المهام االختبارية لقياس هذه المهارات وتقدم للطالب لإلجابة عنها، وأخيرا  أومجموعة من األسئلة 
 لى أداء الطالب من خالل درجته على هذا االختبار. ع الحكميكون 

أي  فييجب أن يراَعى فيها ما يراعى  –سواء المباشرة أم غير المباشرة  –األداء  واختبارات
 اختبار من صدق، وثبات، وموضوعية.
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 ( المالحظة6)    
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 المهاريةتقويم األهداف  أساليب   
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 ( االختيار غير المباشر2)    
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