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     بسم هللا الرحمن الرحٌم      



 

 

: كلمة شكر وعرفان 

   

و فوق ذي علم ﴿:    اشكر هللا العلً القدٌر الذي انعم علٌنا بنعمة لعقل والدٌن ، القائل 

 .  76سورة ٌوسف آٌة . ﴾علٌم 

 

من صنع إلٌكم معروفا فكافئوه ، فان لم تجدوا ما : وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

... تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه 

 

    ونتقدم أٌضا بالشكر والوفاء والتقدٌر واالعتراف بالجمٌل إلى أولئك المخلصٌن الذٌن 

واخص بالذكر األستاذة المشرفة . لم ٌبخلوا فً مساعدتنا فً مجال البحث العلمً 

على هذه الدراسة وصاحبة الفضل فً توجٌهنا ومساعدتنا فً تجمٌع " حطاب طانٌة "

.  المادة البحثٌة فجزاها هللا كل خٌر 

          وال ننسى أن نتقدم بجزٌل الشكر إلى كل من قام بتوجٌهنا ومد لنا ٌد العون 

 . والمساعدة فً إخراج هذا البحث 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

: اإلهداء 

   

 

إلى كل من صبر على ألم المرض فلم ٌجزع ولم تفارقه كلمة الحمد هلل حتى لحق       

  

اهدي ثمرة عملً إلى العقول المبصرة والقلوب المستبصرة والى اعز ما  . بالرفٌق األعلى 

 

املك فً هذه الدنٌا ، إلى والدي الحبٌب وأمً الحبٌبة اقو النً ال أستطٌع توفٌة حقكما 

لكن  

 

ادعوا هللا تعالى أن ٌجعل أعمالً فً مٌزان حسناتكم وان ٌجمع بٌنً وبٌنكما فً جنته 

والى  

 

.  لكل طالب علم 

 

 

 

 

 

شهٌرة   

 

           



 

 

 

 :اإلهداء 

 

اهدي ثمرة جهدي                                     إلى من ملكت الحب والعطف  

إلى أسطورة الماضً                                 إلى موطن الجمال والصفاء  

                                  إلٌك أمً  

إلى رمز العطاء فً الوجود                          إلى تاج راسً  

إلى العزٌز على قلبً                                  إلٌك ٌا أبً  

                                  حفظك هللا  

   والى كل اإلخوة واألقارب واألحباب والى اعز صدٌقاتً فً الدرب والى كل من جمعنً 

بهم القدر على طاولة العلم والمعرفة  

 . والى كل هؤالء ارفع هذا العمل 
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.  ـ اللغة 

.  ـ الملكة اللغوٌة 

.  ـ األداء اللغوي 
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         مفاهٌم أولٌة  مدخل 

: تعرٌف الَملََكة 

اسم والجمع َملََكات ،الَملََكة صفة راسخة فً  النفس أو استعداد عقلً فً أعمال معٌنة بحذق 

. فالن َحَسُن الملكة ٌحسن معاملة خدمه وحشمه  ومهارة ، و

طال ُملكه وَملَُكه وَملََكُته أي ِرقُه :" وٌعرفها ابن منظور فً معجمه لسان العرب قابال     

ال ٌدخل الجنة : وٌقال انه حسن الملكة واقُر بالَملََكة والُملُوَكة أي الملك وفً حدٌث آخر قال 

سًء الملكة أي الذي ٌسًء صحبة الممالٌك وٌقال فالن حسن الملكة  إذا كان حسن الصنع 

تتخذ كلمة الملكة فً هده الشروح اللؽوٌة بعد أخالقً وتعنً التعامل الجٌد . إلى ممالٌكه

 ." والحاذق وفً الوقت نفسه تعنً الكلمة الصنعة 

والَملََكة فً المعجم الوسٌط تعنً صفة راسخة فً النفس مثل الملكة العددٌة ،والملكة اللؽوٌة 

والَملَكة الموسٌقٌة ، وَملََكة الخطابة والملكة الشعرٌة ، وقد تدل الَملََكة على الُمْلك واالمتالك 

.  أي ما أستطٌعه واملكه 

هً نوع من االستعداد النفسً والعقلً والفطري ألعمال معٌنة بذكاء ودقة "فالَملََكة لؽة 

. فاإلنسان ٌمتلك مجموعة من الملكات العقلٌة ، الفطرٌة ، الوراثٌة . ومهارة وأداء وجودة 

وٌعنً هدا أن  اإلنسان تتحكم فٌه الوراثة والبٌبة ، وتدل الملكة فً المعاجم الحدٌثة على 

. " القدرة والطبع والسلقة 

:  اصطالحا 

الملكة هً التً تحصل علٌها بالمٌران والتعلم والسقل  والتكرار حٌث تصبح صفة راسخة 

فً نفس المتكلم ، وقد تدل على المهارة والصناعة والجودة والكفاءة من المعلوم أن الملكات 

. هً تلك القدرات التً ٌكتسبها اإلنسان وراثٌا أو تجرٌبٌا 

وهً تنتج من خاللها تحصٌل مجموعة من المعارؾ والمهارات والمواقؾ ، وزد على ذلك 

العقل المجرد ملكة من الملكة التً ٌستخدمها اإلنسان على مستوى التفكٌر إلى جانب الخٌال 

( 1). والذاكرة والمنطق 
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مدخل                                                                                مفاهٌم أولٌة       

 : الملكة اللؽوٌة عند ابن خلدون

هً صفة راسخة فً وجدان الكاتب اللؽوي أو النحوي للتمٌٌز بٌن الخطؤ والصواب 

،وللتفرٌق بٌن الحسن والقبٌح ، وبٌن الخٌر والشر ن وهً بمثابة معٌار للتمٌٌز بٌن 

الصحٌح اللؽوي من خالل الالحن الرديء ، وٌتم تحصٌلها بالطبع والسلٌقة أو ٌتم تحصٌلها 

باالكتساب التدرٌجً ، وٌذكر ابن خلدون فً كتابه المقدمة مجموعة من الملكات الربٌسة 

مثل ملكة الحفظ وملكة الفهم وملكة الذوق وتصقل هده الملكات باللؽة والبٌان والبالؼة 

والبد أن تترسخ فً نفوس المتعلمٌن بالمٌران والمجاهدة حتى تترسخ فً نفوسهم . والنحو 

.  ، وتصبح المطبوعة فطرٌة وسلٌقة 

  :الملكة اللؽوٌة عند دي سوسٌر 

دي سوسٌر ربط الملكة اللؽوٌة باللسان البشري ، فاللؽة عنده نتاج اجتماعً لملكة اللسان ، 

وذلك أن اللسان لٌس هو مقصد الدرس اللؽوي ، فاللسان متعدد الجوانب ٌعتمد على الملكة 

من الواضح أن دي سوسٌر فً حدٌثه عن الملكة . الطبٌعٌة ، واللؽة تخضع للملكة الفطرٌة 

اللؽوٌة وعالقتها باللؽة أن الملكة مرتبطة باللسان ، هذا الجزء هو الذي ٌقبل الدراسة 

اللؽوٌة وٌستحقها كون اللؽة ظاهرة اجتماعٌة ونظام من اإلشارات للربط بٌن المعانً 

. والصور الصوتٌة 

  :الملكة اللؽوٌة عند تشو مسكً 

ٌرى تشو مسكً أن اإلنسان ٌختلؾ عن الحٌوان واآللة سواء فً العلم أو فً الحكم أو فً 

الملكة )و (المخ |العقل )السٌاسة ، ثم أن فلسفة تشو مسكً إنسانٌة فؤفكاره تدور حول  

(  الفكر)أو ( العقل )فاللؽة عنده قادرة على مقارنة شٌبٌن لفهم علل األشٌاء تسمى . (اللؽوٌة 

فهو الذي ٌصنع العلم لكشؾ ماهٌة األشٌاء وعالقة العقل بالملكات الداخلٌة لها صلة قوٌة 

( 1). بالموقؾ الذي بنى علٌه تشو مسكً نظرته إلى الملكة اللؽوٌة 
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        مفاهٌم أولٌة   مدخل 

:  مفهوم التعلٌم 

وَعلَم اََدم األسَماء ﴿: التعلٌم لؽة من الفعل َعلَم وَعلََمه الشًء تعلٌما فتعلم ، ومنه قوله تعالى 

 .  ﴾كلها ثم عرضهم على المالبكة ، فقال أنببونً بؤسماء هإالء إن كنتم صادقٌن

:  اصطالحا 

هو عبارة عن عملٌة منظمة والتزامن المشترك بٌن المعلمٌن والطالب ٌهدؾ إلى إعدادهم 

لتثقٌؾ أنفسهم ، والتعلٌم وسٌلة لتطوٌر قدرات األفراد وتمكٌنهم من التفكٌر بشكل مكثؾ ، 

وال ٌعتمد التعلٌم على ذاكرة الفرد فقط إنما ٌعتمد على قدرة الفرد على التمٌٌز بٌن ما ٌعلم 

وال ٌعلم ، كما ٌنمً التعلٌم قدرة األفراد على التفكٌر بوضوح والتصرؾ بشكل سلٌم وتقدٌر 

. الحٌاة 

ـ وبتعبٌر أخر التعلٌم هو عملٌة تؽٌٌر وتعدٌل فً السلوك الثابت نسبٌا والناتج عن التدرٌب 

حٌث ٌحصل المتعلمون من التعلٌم على المعلومات ومهارات من شانها تؽٌٌر سلوكهم أو 

تعدٌله لألفضل ، وٌمارس بطرٌفة تحترم النمو العقلً للطالب وقدرتهم على الحكم المستقل 

بهدؾ المعرفة والفهم ، وبهذا ٌكتسب المتعلم األسس البنابٌة العامة للمعرفة بطرٌقة مقصودة 

.  ومنظمة ومحددة األهداؾ 

ـ وتتم عملٌة التعلٌم لدى األطفال مند الصؽر وتمكن أهمٌتها لدى هده الفبة العمرٌة بان نشا 

. األطفال على المعرفة وتنمٌة قدراتهم الذهنٌة مع بداٌة موحلة النضج الفكري والمعرفً 

حٌث تساهم العملٌة التعلٌمٌة فً تطوٌر مهارات التواصل الخاصة بهم ، وتزٌد قوتهم على 

العلم ٌجب أن تعطٌه كلك كً ٌعطٌك بعضه ، : "فقد قٌل . التفاعل مع البٌبة المحٌطة بهم 

وهذا ما ٌظهر فً حٌاة األوابل الذٌن كانوا ." فان أعطٌته بعضك فلن ٌعطٌك شٌبا منه 

ٌقطعون المسافات الطوٌلة وٌرتحلون فً طلب العلم من اجل تزوٌد المعلومات الصحٌحة 

( 1).واإلفادة منها فً حٌاتهم العملٌة 
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        مفاهٌم أولٌة   مدخل 

: عناصر التعلٌم 

.  أـ  التعلٌم موجه إلى إصالح مشكلة التؤخر فً البالد أو المناطق المختلفة 

. ب ـ التعلٌم األساسً ال ٌنصب على الصؽار بل ٌشجع المجتمع كله 

ج ـ التعلٌم األساسً ال ٌنصب على حاجات الجماعة فقط بل ٌكون وظٌفٌا له طراز واحد 

.  وثابت ٌتنوع بتنوع البٌبات واحتٌاجاتها 

. د ـ ٌختلؾ التعلٌم األساسً عن ؼٌره فً أهدافه واتجاهاته العامة ووسابله 

:  مراحل التعلٌم 

.  ـ التعلٌم اإللزامً االبتدابً 1

.  ـ الموحلة اإلعدادٌة 2

.   ـ التعلٌم الثانوي 3

.   ـ التعلٌم الجامعً 4

  وللنظام التعلٌمً دور فً إحداث التعلٌم االجتماعً ، وهو من أقوى محركات الحراك 

 .االجتماعً 

  learning: تعرٌف التعلم 

ٌَُعلُِم َتَعلًُما ، أي تحصٌل المعرفة باألمور  : التعلم لغة . هو من الفعل َعلَم 

:  اصطالحا 

هو نشاط ٌهدؾ إلى اكتساب المهارات والحصول على المعرفة الجدٌدة ، واإلنسان هو 

المقصود فً هده العملٌة ، وتتحقق هذه العملٌة التعلمٌة عند انعكاسها على السلوك والقٌم 

( 1).واألفكار 
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        مفاهٌم أولٌة   مدخل 

من األمور الملحقة بعلم السلوك وذلك  (  learningباالنجلٌزٌة )       وٌعتبر مفهوم التعلم 

أن علماء السلوك اكتشفوا أن االتجاه السلوكً مرادؾ للتعلم ، ووفق هدا االتجاه ٌعرؾ 

التعلم بؤنه تؽٌٌر ظاهر فً السلوكٌات بسبب الممارسة الثابتة بشكل نسبً ، وبعوامل مإثرة 

.  فٌه كالنضج واالستعداد والدافعٌة 

      ٌعد التعلم من األمور الهامة فً حٌاة اإلنسان ، وؼم ذلك فالتعلم هو مجموعة تؽٌرات 

:  تحدث فً سلوك اإلنسان ، بمعنى أن التعلم ٌإثر فً السلوك لتحقٌق هدفٌن هامٌن هما 

ا ـ تعلم مجموعة من االستجابات التً سبق نجاح الفرد فٌها ، وأثبتت التجارب أنها تإدي 

إلى خفض مستوى التوتر والقلق واالضطراب النفسً ودون أن ٌتعارض دلك مع مبدأ 

. الواقعٌة 

ب ـ تعلم السٌطرة على الدوافع والمتؽٌرات التً تقود إلى الشعور بعدم التوازن النفسً 

داخل الفرد ، حتى ٌتمكن بدوره من استخدام أنماط السلوك المإدٌة إلى إشباع حاجاته دون 

. أن ٌترتب على ذلك نتابج سٌبة 

   والتعلم عملٌة نفسٌة ٌقوم بها المتعلم ، وتبدو نتابجها فً صورة تعدٌل ٌطرأ على نظامه 

المبدبً مثل اكتساب معلومات جدٌدة ٌستعٌن بها عند التفكٌر لحل المواقؾ التً تواجهه ، 

وعلى نظامه االنفعالً مثل اكتساب مٌول واتجاهات وعواطؾ جدٌدة ترفعه وتوجه سلوكه 

وٌشٌر التعلم إلى المرونة التً تفرضها الخبرة على سلوك الفرد ، وتتمثل هذه الخبرة فً 

.  اكتساب الفرد لمعرؾ جدٌدة ، وقد تكون المعارؾ واضحة كالحركات التً تبناها اإلنسان 

. وٌعرؾ البعض اآلخر التعلم بؤنه التؽٌر فً المٌل لالستجابة تحت تؤثٌر الخبرة والممارسة 

التؽٌر الدابم نسبٌا فً إمكانٌة السلوك ، وٌحدث نتٌجة : التعلم بؤنه " كمبل " ـ وٌعرؾ 

.  التدرٌب المفرز ، ال إلى عوامل وقتٌة كالتعب أو النضج 

سلسة من التؽٌرات فً سلوك اإلنسان من ؼٌر : التعلم بؤنه " ثورنداٌك " ـ وٌعرؾ 

 ( 1) . المرؼوب فٌه إلى المرؼوب فٌه من السلوك 
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             مفاهٌم أولٌة   مدخل 

واقعة تحدث عندما ٌتوفر فً الموقؾ عناصر منبهة أو : التعلم بؤنه " جانٌه " ـ وٌعرؾ 

مثٌرة تإثر على المتعلم بطرٌقة تجعل سلوكه ٌتؽٌر من وضع معٌن إلى وضع آخر بعده ، 

.  وٌعنً ذلك أن كل تؽٌٌر فً أداء ناتج عن تؤثٌر البٌبة 

:  ثالثة أنواع للتعلم هً " جانٌه " ولذلك قدم 

.  وٌشتمل على التناسق العضلً والمهارات الجسمٌة  : ا ـ التعلم الحركً

.  وٌشتمل على تؽٌٌر االنفعاالت وتكون االستجابة انفعالٌة  : ب ـ التعلم الوجدانً

.  هو تعلم المعلومات الجدٌدة وتكون االستجابة معرفٌة  : ج ـ التعلم المعرفً

   بمعنى أن التعلم هو كل ما ٌكتسبه الفرد خارج المإسسات التعلٌمٌة عن طرٌق الصحؾ 

والمجالت واإلذاعة والتلفزٌون والمتاحؾ والسٌنما وحضور اللقاءات والندوات والمعارض 

. ومجالً أهل الخبرة والمعرفة الناضجة 

 :  دوافع التعلم

وٌتجلى فً انجذاب انتباه اإلنسان إلى كل ما هو ؼٌر واضح ، وٌعتبر  : حب المعرفةا ـ 

.  حب المعرفة واالنتباه فً الطفولة المبكرة من البدابٌات للتعلم بالتدرج 

أي بلوغ القدرة والكفاءة الفعالة فً مجال التؤثٌر المتبادل مع  : دوافع بلوغ الكفاءةب ـ 

البٌبة  

 ولكً ٌنمو هدا الدافع بشكل صحٌح البد من تنظٌم النشاط بحٌث تطلب كل مسالة مستوى 

.  أعلى من المعارؾ والمهارات من تلك التً سبق انجازها 

حٌث ٌعتبر الفرد عن دوافعه إلى توافق عندما ٌقوم بتنسٌق بٌن نزوعه إلى  : التوافقج ـ 

.  األفضل بٌن أناه ، وبٌن نزوعه إلى األفضل من خالل نشاطاته 

 :  شروط التعلم

.  ا ـ وجود دافع لدى المتعلم ٌدفعه إلى أن ٌسلك سلوكا معٌنا 

. ب ـ توفر الهدؾ 

. ج ـ وجود ثواب وعقاب 

 

 .  74 ـ حسٌن عبد الحمٌد احمد رشوان ، العلم والتعلٌم والمعلم من منظور علم االجتماع ، ص  1
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مدخل                                                                                 مفاهٌم أولٌة  

 

:  تعرٌف العلم 

.  العلم فً اللؽة هو عكس الجهل وهو إدراك األمور كما هً بشكل جازم 

:  اصطالحا 

. هو المعرفة وهو كل ما انزل هللا تعالى على النبً صل هللا علٌه وسلم من الهدى والبٌانات 

وهو سلسلة من القوانٌن المترابطة واألطر النظرٌة التً تنتج من المحاولة والمالحظة بشكل 

منتظم ، باإلضافة إلى أن العلم هو نشاط إنسانً ٌهدؾ إلى زٌادة اإلنسان على السٌطرة فً 

الطبٌعة وٌعتبر العلم احد األعمدة التً تبنى بها األمم حٌث ٌساعد على تقدم األمم والنهوض 

بها ، وٌقضً على الفقر والرجعٌة والتخلؾ واألمٌة والجهل ، الن العلم ضرورة من 

ضرورٌات الحٌاة من الطعام والشراب والنوم ، وهو أساس تطور المجتمع وٌنقسم إلى علم 

تارٌخً الذي ٌستمده اإلنسان وٌتم تناقله عبر األجٌال والقسم اآلخر هو العلم المعاصر 

والعلم ال . والحدٌث من اجل بلوغ الؽاٌات التً تساٌر العصر الذي ٌعٌش قٌه اإلنسان 

ٌكتسب بإرادة اإلنسان فقط هناك وسابل ومقومات كاألسرة فهً ركٌزة أساسٌة فً معرفة 

اإلنسان فً العدٌد من نواحً الحٌاة عن طرٌق استخدام الحاسب اآللً واالنترنت والوسابط 

التقنٌة التً تساعد اإلنسان على الحصول على عدد كبٌر من المعلومات ما ٌعرؾ اآلن باسم 

. ثورة المعلومات 

   وبتعرٌؾ أكثر تحدٌدا العلم هو منظومة من المعارؾ المتناسقة ٌعتمد بتحصٌلها على 

المنهج العلمً ذلك لبٌان حقٌقتها ونشؤتها وتطورها ووظابفها وقوانٌنها وعالقاتها ، وهو كل 

نوع من العلوم والمعارؾ التً تدور حول موضوع معٌن ، وٌعتبر العلوم أساس العبادات 

جمٌعها فمن خالله نمٌز بٌن الهدى والظالل ، فهو احد أفضل قربات إلى هللا سبحانه وتعالى 

فهو ٌزٌد من معرفة اإلنسان بخالقه وبصفاته وبؤحكامه وبؤسمابه الحسنى ، وهذه المعرفة ال 

 ( 1).تتحقق إال بالعلم النافع بذلك تكون من أعظم المعارؾ واعزها وأعالها 

 

 

 

 

 م ، ص 2008 ، 2عالم الكتب الحدٌث ، عمان ـ ط  (المجال ـ الوظٌفة ـ المنهج  ) ـ حسٌن شرٌؾ استٌته ، اللسانٌات 1
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        مفاهٌم أولٌة   مدخل 

   العلم فً مجموعه هو جهد إنسانً ، لجعل العالم مفهوما ، فٌعمل العقل والفكر والحواس 

لمعرفة واقع الحٌاة والتدلٌل عل هدا الواقع ، باستخدام المنهج العلمً ودلك للوصول إلى 

. قوانٌن الطبٌعة ، ومن اجل أن ٌدرك ذاته ، وهنا ٌدخل فً طرٌق العلم 

 من أشٌع الكلمات المستعملة قدٌما وحدٌثا ، وٌعد عصرنا الحالً  science  وكلمة العلم 

عصر عبادة العلم ، وقد القت الكلمة اهتماما بالؽا من قبل العلماء ومع دلك ما زالت ٌكتنفها 

الؽموض واإلبهام ، وقد أطلقت كلمة العلم على ما ٌضاء الجهل بنوع معٌن من المعارؾ 

فتعتبر هده الكلمة عند العرب مثال فً حالة جاهلٌتهم فقد كانت تطلق على مل ٌضاد الجهل 

.  بمعارؾ الجاهلٌن المحدودة ، وكانت ال تتعدى الشعر والقٌافة والخطاب واإلسهاب 

  ولما ظهر اإلسالم كان ٌراد من العلم ما ٌنافً الجهل لما ظهر من المعارؾ الجدٌدة كالفقه 

والتفسٌر و شرح السنة ، والعلم لٌس نقال واجتهادا إنما هو نشاط لؽوي اجتماعً ٌهدؾ إلى 

زٌادة قدرة اإلنسان على تفسٌر الظواهر والكشؾ عن قوانٌنها التً تمكن اإلنسان من 

السٌطرة علٌها ، وٌتحكم فً العوامل المإدٌة لحدوثها وٌنبؤ لما سوؾ تكون علٌه الظواهر 

. فً المستقبل 

:  وظائف العلم 

تتحدد وظابؾ العلم ومهام العلماء بوضوح فً مجتمعات البلدان المتقدمة ، حٌث أن البحث 

العلمً نشاط اجتماعً حٌوي له تؤثٌر إنتاجً فً مجال تطوٌر الحٌاة إلى األحسن ، 

واالستفادة من الطبٌعة والتحكم فٌها وكذلك فً الحفاظ على المصالح األمنٌة للدول وعموما 

تتمثل وظابؾ العلم فً وصؾ وتفسٌر الظواهر ، وٌختلط تارٌخ العلم بتارٌخ العقل 

 ( 1) .اإلنسانً ، وٌبتدئ مع ظواهر اإلنسان نفسه على وجه األرض 

 

 

 

 

 

 

 

 .  113، ص  (المجال ، الوظٌفة ، المنهج  ) ـ سمٌر شرٌؾ استٌته ، اللسانٌات 1
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       مفاهٌم أولٌة   مدخل 

:  التواصل 

هو االقتران واالتصال والصلة والترابط وااللتبام والجمع واإلبالغ واالنتهاء :  لغة

واإلعالم، وتعنً إنشاء عالقة ترابط وإرسال وتبادل ، وتواصل الصدٌقان أي واصل 

احدهما اآلخر فً اتفاق ووبام ، وتواصل الحدٌث حول المابدة أي توالى وتواصلت األشٌاء 

.  أي تتابعت ولم تنقطع 

:  اصطالحا 

هو عملٌة نقل األفكار والتجارب وتبادل المعارؾ بٌن األفراد والجماعات ، وقد ٌكون 

التواصل ذاتٌا بٌن اإلنسان ونفسه أي حدٌث النفس أو جماعٌا بٌن اآلخرٌن وهو مبنً على 

الموافقة أو المعارضة واالختالؾ ، وٌعد جوهر العالقات اإلنسانٌة وهدؾ تطوٌرها لذلك 

: ٌوجد وظٌفتان ربٌسٌتان فً التواصل هما 

.  ـ وظٌفة معرفٌة متمثلة فً نقل الرموز الذهنٌة وتوصٌلها بوسابل لؽوٌة وؼٌر لؽوٌة 1

.   ـ وظٌفة وجدانٌة تقوم من خالل تقوٌة العالقات اإلنسانٌة 2

  وبتعبٌر آخر التواصل هو عبارة تفاهم بٌن طرفٌن معٌنٌن كنظامٌن أو كٌانٌن أو شخصٌن 

وٌكون احد الطرفٌن مرسال فً وقت معٌن والطرؾ األخر مستقبل فً وقت آخر ،وٌحدث 

تفاعل اٌجابً فٌما بٌنهم ، وٌكون ذلك من خالل استعمال الحواس من قبل كل من المرسل 

والمستقبل على حد سواء ، والذي ٌنبع من الرؼبة الشدٌدة فً التواصل ، وذلك لتبادل 

األفكار واآلراء والمعلومات والمشاعر عبر وسابط متنوعة لفظٌة وؼٌر لفظٌة كالكالم 

  (1) . والكتابة واألصوات والصور ولحل المشكالت واإلرشاد والتوجٌه وإعداد السلوك 

 

 

 

 

 

 

 2004 ، 1، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط  (الرواٌة الشعرٌة عند نزار قبانً  ) ـ عبد الؽنً حسنً ، حداثة التواصل 1

  12 ـ 11م ، ص 
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           مفاهٌم أولٌة   مدخل 

:  تعرٌؾ اللؽة 

لؽا اللؽو واللؽا بمعنى السقٌط الذي ال ٌعتد به  من كالم ؼٌره وال ٌحصل منه على : لغة 

فابدة وال  على نفع ، الؼٌه فاحشة أي  كلمة قبٌحة ، ونباح الكلب لؽو ، واللؽة اسم ثالثً 

على وزن فعة أصله لؽوة عل وزن فعلة حذفت المه ، وهو من الفعل الثالثً المتعدي 

.  بحرؾ لؽا بكذا أي تكلم ، فاللؽة هً التكلم 

:  اصطالحا 

:  لها عدة معانً 

" . أن اللؽة أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم  : "  ـ ٌقول ابن جنً

واعلم أن اللؽات كلها ملكات شبٌهة بالصنعة ، إذ  : " ـ وقال ابن خلدون فً تعرٌف اللغة

هً ملكات فً اللسان للتعبٌر عن المعانً وجودتها ، وقصورها بحسب تمام الملكة أو 

" .  نقصانها ، ولٌس ذلك بالنظر إلى المفردات ، وإنما هو بالنظر إلى التركٌب 

" .  ما ٌعبر به كل قوم عن أؼراضهم  : " وقال الجرجانً فً تعرٌف معنى اللغة ـ 

أن اللؽة نظم متوافقة من الرموز الصوتٌة اإلرادٌة العرفٌة  : " وقال عبد الوهاب هاشم ـ 

" .  لتلبٌة االحتٌاجات الفردٌة واالجتماعٌة 

   ولتعرٌؾ شامل نستطٌع أن نقول أن اللؽة أصوات وألفاظ وتراكٌب ، واللؽة نظم متوافقة  

.  واللؽة تستعمل فً االتصال الفردي واالجتماعً ، وتتعدد بتعدد بٌبات االتفاق 

هً كل ما ٌمكن أن ٌدخل فً نطاق النشاط اللؽوي من " دي سوسٌر"    واللؽة فً نظر

ومز صوتً أو كتابً أي أن اللؽة تعنً الكٌان العام الذي ٌضم النشاط اللؽوي اإلنسانً فً 

   (1. ) صورة ثقافٌة منطوقة أو مكتوبة معاصرة أو متوارثة 

 

 

 

 

 

 13، ص  (الرواٌة الشعر عند نزار قبانً  ) ـ عبد الؽنً حسنً ، حداثة التواصل 1
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        مفاهٌم أولٌة   مدخل 

:  مفهوم األداء اللؽوي 

 ٌعنً االنجاز وأداء الواجبات وعند تطبٌقه فً اللؽة  ، فهو ٌعنً االنجاز        األداء لغة

فً اللؽة فً اإلرسال واالستقبال ، أي مدى االنجاز فً فهم اللؽة عند االستقبال والقراءة 

وعند اإلرسال فً الكالم والكتابة ، واألداء اسم مصدر أدى ٌقال قام بؤداء واجبه أي قام 

.  بإكماله ، وٌقال كان أدابه  للنص سلٌما أي فً أسلوب تعبٌره وطرٌقته 

.    وٌقال أدى فالن دٌنه أي قضاه 

.  األداء دفع الحق دفعة  :  وقال الراغب

أي أدى دٌنه وأدى األمانة إلى " وأداء إلٌه بإحسان : "   وفً مجمع البحرٌن قوله تعالى 

.  أهلها 

:  اصطالحا 

ٌستعمل الفقهاء لفظ األداء تارة فً المعنى المتقدم عن أهل اللؽة وتارة فً اإلتٌان بالمطلوب 

فً وقته المختص ، أي انه اإلتٌان بالفعل المطلوب فً الوقت المختص المتدارك ما بقى من 

 (   1) . مصلحة الفعل ، فهو ٌشمل األشٌاء واألفعال حتى خارج أوقاتها المختصة 
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: خطة البحث 
 

.  ـ مفهوم المنهج وتطوره والنظرة الحدٌثة له 

.  ـ ممٌزات المنهج 

.  ـ أسس بناء المنهج 

.  ـ عناصر أو مكونات بناء المنهج 

.  ـ أنواع المناهج 

.  ـ خطوات وضع المنهاج 

.  ـ أهداف المنهج ومحتواه 

.  ـ تقوٌم المنهج وتطوٌره 

.  ـ الفرق بٌن المنهج القدٌم والمنهج الحدٌث 
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 الفصل األول                                                                              المناهج 

  : مفهوم المنهج 

. الَنْهُج والَمْنَهُج والِمْنَهاُج الطرٌق الواضح  :  لغة

.  ومنه منهاج الدراسة ، ومنهاج التعلٌم ونحوهما وجمع المنهج والمنهاج مناهج 

هو كل نشاط هادؾ تقدمه المدرسة وتنظمه وتشرؾ علٌه وتكون مسإولة عنه  : " اصطالحا

" .  ، سواء داخل المدرسة أو خارجها 

األداة التً توظفها المدرسة لتحقٌق األهداؾ التربوٌة واالجتماعٌة فً إعداد  : وهو أٌضا

أجٌال الحٌاة إعدادا صحٌحا ومتكامال فً جمٌع الجوانب ، وهً الجوانب العقلٌة والروحٌة 

واالجتماعٌة والصحٌة والنفسٌة والجسمٌة واالنفعالٌة ، وما ٌتمخض عنها من مهارات 

 (  1. ) مختلفة لهذه الجوانب 

:  مفهوم المنهج ٌتضمن شقٌن هما 

مجموعة المعلومات والحقابق : " المنهج بمفهومه قدٌما هو : مفهوم المنهج قدٌما  : أوال

والمفاهٌم التً تعمل المدرسة على إكسابها للتالمٌذ بهدؾ إعدادهم للحٌاة ، وتنمٌة قدراتهم 

" .  عن طرٌق اإللمام بخبرات اآلخرٌن واالستفادة منهم 

:  النقد الموجه للمنهج بمفهومه القدٌم 

:  وجهت إلى المنهج بمفهومه التقلٌدي القدٌم عدة انتقادات منها 

:  وٌتضمن ما ٌلً  :  ـ بالنسبة للتالمٌذ1

.    ا ـ إهمال النمو الشامل 

.    ب ـ إهمال حاجاته ومٌوله ومشكالته 

.    ج ـ إهمال توجٌه السلوك 

  ( 2) .   د ـ عدم مراعاة الفروق الفردٌة 

 

 

دار القاهرة ، جمهورٌة مصر  (المكونات ، األسس ، التنظٌمات ، التطوٌر  ) ـ إبراهٌم بن عبد العزٌز الدعٌلج ، المنهج 1

 .  11 م ، ص 2008 ، 1العربٌة ، ط 

 م  1996 ، 1 ـ إبراهٌم محمد الشافعً وآخرون ، المنهج المدرسً من منظور جدٌد ، مكتبة العٌكان ، الرٌاض ، ط 2

 .  28ص 
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 الفصل األول                                                                               المناهج 

.   ه ـ إهمال تكوٌن العادات واالتجاهات االٌجابٌة 

.   و ـ التعوٌد على السلبٌة وعدم االعتماد على النفس 

:  وٌتضمن ما ٌلً :  ـ بالنسبة للمواد الدراسٌة 2

.   ا ـ تضخم المقررات الدراسٌة 

.   ب ـ عدم ترابط المواد 

.   ج ـ إهمال الجانب العلمً 

 :   ـ بالنسبة للبٌئة3

.   ـ عدم االتصال بٌن المنهج والبٌبة ، ومن ضعفت الصلة بٌن المدرسة والبٌبة 

:   ـ بالنسبة للمعلم 4

( 1). ـ التقلٌل كن شان المعلم وعدم إتاحة الفرصة له للقٌام بدوره كما ٌنبؽً أن ٌكون 

:  وٌتضمن ما ٌلً  :  ـ بالنسبة للجو المدرسً العام5

.   ا ـ إهمال األنشطة 

.   ب ـ ملل التالمٌذ من الدراسة ونفورهم منها 

:  تطور مفهوم المنهج 

وتعنً مٌدان او حلبة  (curriculum)ٌعود مفهوم المنهج فً األصل إلى الكلمة الالتٌنٌة 

السباق ، إال أن استعمالها تطور كؽٌرها من الكلمات ، وأصبحت  تستخدم فً مٌدان التربٌة 

بمعنى مقرر دراسً تدرٌبً ، بل وأصبحت كلمة المنهج تطلق على جمٌع المقررات 

الدراسٌة أو المحتوى الخاص بالمواد الدراسٌة ، فً القرن الثامن والتاسع عشر كان المنهج 

  (2.) ٌحمل صفة الدوام والبقاء مثل قواعد اللؽة ، القراءة ، الرٌاضٌات 

 

 

 

 . 30 ـ 29 ـ إبراهٌم محمد الشافعً وآخرون ، المنهج المدرسً فً منظور جدٌد ، ص 1 

 ، 1، الرضوان للنشر والتوزٌع ، عمان األردن ، ط(تخطٌطها ، تطوٌرها ، تنفٌذها ) ـ حامد عبد هللا طالفحة ، المناهج 2

 . 28 م ، ص 2013
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 الفصل األول                                                                              المناهج 

      ووصل قً نهاٌة األمر إلى أن ٌحدد معنى كلمة المنهج بالمعرفة التً توصلت إلٌها 

الدراسات ، هذه المفاهٌم نظرت إلى المنهج نظرة ضٌقة ، ال تماشى مع التطورات التً 

حصلت مع المعرفة ، وازدٌاد حجمها مع بداٌة القرن العشرٌن ، وأصبح ومفهوم المنهج 

ٌمثل البناء األساسً للمعرفة ، ومع ظهور ما ٌعرؾ بحاجات الفرد واهتماماته ومٌوله فً 

القرن العشرٌن دعا الكثٌر من العلماء إلى إعالن أن مفهوم المنهج ٌعنً الخبرة التً 

ٌكتسبها الطالب من معلمه داخل المدرسة ، هذا ما جعل منه ٌركز على األنشطة المدرسٌة 

التً تخدم العملٌة التعلمٌة التعلٌمٌة ، ثم تطور مفهوم المنهج إلى أن أصبح  ٌعنً الخبرة 

التً ٌزود بها المتعلم سواء تم ذلك داخل المدرسة أو خارجها ، وقد تعدى األمر إلى 

فً بداٌة  " tyler" تاٌلور " التخطٌط المسبق للقدرات التً ٌزود بها الطالب ، وقد أكد 

جمٌع الخبرات : " السبعٌنات من القرن العشرٌن عندما أكد أن المنهج المدرسً هو 

التعلٌمٌة التً ٌكتسبها التالمٌذ والتً ٌتم تخطٌطها واإلشراؾ على تنفٌذها من جانب 

. المدرسة لتحقٌق أهدافها التربوٌة 

عندما اخذ المنهج شكال من أشكال التخطٌط للبرامج التربوٌة  "jhonson"  ـ جاء جونسون 

االهتمام بالؽاٌات النهابٌة أو نتابج الموقؾ التعلٌمً : وتنفٌذها حٌث عرؾ المنهج على انه 

.  التعلمً 

 هذا التعرٌؾ بقً ٌإكد على نقل المعارؾ من جٌل إلى جٌل وتنظٌمها بما ٌتناسب مع 

حاجات ومٌول واهتمامات الطالب ، مع األخذ بعٌن االعتبار خصابص النمو عندهم 

. وارتباطها مع المجتمع 

 ـ لقد اختلفت نظرة التربوٌون وأرابهم فً اختالؾ المنهج لتنوع خبراتهم وثقافاتهم مع 

األخذ بعٌن االعتبار التطورات التً حدثت فً التربٌة وعلم النفس ، وطموحات المجتمع 

  ( 1) . ونظرته للحٌاة وطبٌعتها المتؽٌرة 
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         المناهج  الفصل األول 

 : النظرة الحدٌثة للمنهج 

  فً ظل االنفجار المعرفً والتطورات التً حصلت فً مجاالت الحٌاة كالتربٌة وعلم 

 . النفس ، أصبحت النظرة للمنهج تختلؾ باختالؾ الدور الذي ٌقوم به 

 : المنهج مجموع  الخبرات 

ساد هذا التعرٌؾ فً فترة طوٌلة  بٌن أوساط المربٌن والتربوٌٌن ولكن نوعٌة الخبرات     

وتعلقها بالمدرسة واإلعداد المسبق لها ، ومدى تركٌزها على المتعلم أو حول المادة 

الدراسٌة جعل المناصرٌن لهذا التعرٌؾ ٌختلفون فٌما بٌنها ، فمنهم من ٌرى أن المنهج 

ٌجب أن ٌركز على الطالب أو المادة الدراسٌة ، ومنهم من ٌرى أن المنهج ٌجب أن ٌركز 

على المواد الراسٌة مع األخذ بعٌن االعتبار مٌل الطالب لحفظ المادة أو المعلومات 

والمعارؾ ، ومنهم من ٌركز على الطالب كونه محور العملٌة التعلمٌة التعلٌمٌة ، وهو 

.  الهدؾ من وراء المنهاج بشكل عام 

بالتركٌز على الخبرة والمادة الدراسٌة مع  "  John Dewey"   ـ فقد نادى جون دٌوي

النشاطات التعلٌمٌة ومجموع : " االهتمام بالنتاجات النهابٌة للمناهج ، فعرؾ المنهج بؤنه 

التً تهٌبها المدرسة  (الثقافٌة ، الرٌاضٌة ، االجتماعٌة والنفسٌة  )الخبرات التربوٌة 

لتالمٌذها داخل المدرسة أو خارجها ، والتً ٌقوم بإعدادها المعلم ، التً تدور حول حاجات 

الطالب ومٌوله واهتماماته ، ترتبط بالخبرة المباشرة للمتعلم ، بقصد مساعدتهم على النمو 

وتعدٌل سلوكهم  (الجسمٌة ، العقلٌة ، االجتماعٌة ، واالنفعالٌة  )الشامل فً جمٌع النواحً 

.  طبقا ألهدافها التربوٌة 

الخبرة المخطط لها ، أو هو كل نشاط هادؾ :   ـ والمنهج الدراسً بمعناه الشامل هو 

لتحقٌق األهداؾ التربوٌة واالجتماعٌة المنشودة فً إعداد األجٌال للحٌاة إعدادا صحٌحا 

.  ومتكامال فً جمٌع الجوانب 

  (1) : وقد واجه هذا التعرٌؾ العدٌد من المعارضٌن لألسباب اآلتٌة 

. ـ  الطالب هو المسإول األول واألخٌر عن الخبرة 

 . ـ المدرسة هً التً تتحكم بالخبرات 

 

  . 33 ـ 32، ص  (تخطٌطها ، تطوٌرها ، تنفٌذها  ) ـ حامد عبد هللا طالفحة ، المناهج 1
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          المناهج  الفصل األول 

.   ـ  عدم تحدٌد نوع الخبرات التً تحددها المدرسة 

. ـ عدم ربط المعارؾ والمعلومات بالخبرة 

.  ـ عدم تحدٌد الهدؾ من الخبرة 

.  ـ عدم التمٌٌز بٌن أنواع الخبرات االٌجابٌة والسلبٌة التً ٌحصل علٌها الطالب 

:  ممٌزات المنهج بمفهومه الحدٌث 

   إن اختالؾ التوجهات حول تعرٌؾ المنهج ٌدل على التنوع الفكري عند العلماء 

والمحاولة الجادة فً الوصول إلى تعرٌؾ دقٌق ، ٌخل من السلبٌات ونقاط الضعؾ ، وهذا 

:  اإلبداع البشري فً البحث والتحلٌل ، وتتمثل ممٌزات المنهج فٌما ٌلً 

.   ـ ٌعكس التفاعل بٌن الطالب والمعلم والبٌبة المحلٌة وثقافة المجتمع 

 ـ ٌمكن المعلم من اختٌار طرٌقة التدرٌس المناسبة للمتعلمٌن نظرا لما بٌنهم من الفروق 

.  الفردٌة ، واشتراكهم فً اختٌار األنشطة التعلٌمٌة 

.   ـ ٌجعل المعلم موجها ومرشدا ومنظما للتالمٌذ ولٌس ملقنا لهم 

.   ـ ٌهتم بتنسٌق العالقة بٌن األسرة والمدرسة 

.   ـ ٌستخدم المعلم الوسابل والتقنٌات التعلٌمٌة المتنوعة والمناسبة لطبٌعة المقرر الدراسً 

 ـ ٌجعل المدرة مركز إشعاع فً البٌبة ، وٌهتم فً أوجه التعاون مع المإسسات االجتماعٌة 

.  فً البٌبة 

.   ـ ٌنمً شخصٌة المتعلم من جمٌع جوانبها الجسمٌة ، العقلٌة ، االجتماعٌة واالنفعالٌة 

 ـ ٌعد المقرر الدراسً وسٌلة لتعدٌل سلوك المتعلم وتقوٌمه عن طرٌق الخبرات التً ٌمر 

  ( 1) . بها وٌكتسبها 
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           المناهج   الفصل األول 

.  ـ ٌحقق التكامل والتناسق بٌن عناصر المنهج 

.  ـ ٌإكد على أهمٌة العمل الجماعً وفعالٌته وضرورة ارتباط الفرد به 

ـ ٌساعد الطلبة على تقبل التؽٌرات التً تحدث داخل مجتمعاتهم ، ومساعدتهم على التكٌؾ 

.  مع متطلباتها 

.  ـ ٌتم اختٌار الخبرات التعلٌمٌة فً حدود اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة 

ـ ٌقتصر دور المعلم على تنظٌم تعلم الطلبة ، ولٌس التلقٌن كما فً المنهج القدٌم وٌنتظر منه 

:  القٌام بالمهمات التالٌة 

.  ا ـ التؤكد من استعداد الطلبة للتعلم 

ب ـ تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة على شكل نتاجات سلوكٌة منتظرة من الطلبة وتخطٌط خبرات 

.  تعلٌمٌة مالبمة 

.  ج ـ استثارة دوافع المتعلم 

   لم ٌعد عمل المعلم مقتصرا على توصٌل المعلومات إلى ذهن الطلبة ، بل مرشدا وموجها 

  ( 1. )ومساعدا له على تنمٌة قدراته واستعداداته 
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  الفصل األول                                                                              المناهج 

:       أسس بناء المنهج 

        ألسس المنهج دور كبٌر فً تخطٌطه وتطوٌره وتحدٌد أهدافه واختٌار المحتوى 

واألنشطة التعلٌمٌة وأسالٌب التقوٌم ، فاألسس هً العوامل والمإثرات التً تتؤثر بها 

عملٌات المنهج فً مراحل التخطٌط والتنفٌذ ، وتمثل المصادر الربٌسة لجمٌع األفكار 

التربوٌة التً تصلح لبناء وتخطٌط المنهج ، ومن خاللها نستطٌع الحكم على نجاح أو فشل 

المنهج المدرسً ، من هنا جاء اهتمام مخططً المناهج بهذه األسس ، وتعد المدارس 

الفلسفٌة الركٌزة والمنطق األساسً لعملٌة التخطٌط وذلك لتؤثٌرها المباشر فً المنهج ، 

فدراسة فلسفة المجتمع وعاداته وتقالٌده وقٌمه ومشكالته وخصابص المتعلمٌن وحاجاتهم 

ومٌولهم ورؼباتهم وطبٌعة المعرفة ، ومدى التؽٌر والتطور على المعرفة واختٌارها 

.   وتنظٌمها من أهم مقومات نجاح المنهج المدرسً 

 :  األساس الفلسفً: أوال 

هناك عالقة وثٌقة بٌن الفلسفة والتربٌة ، فالفلسفة تمثل البعد النظري لإلنسان والمنطلق 

الفكري له ، أما التربٌة فهً منهج العمل لتطبٌق المفاهٌم النظرٌة الخاصة باإلنسان داخل 

النظام االجتماعً ، فالهدؾ من حٌاة اإلنسان هو نتاج الفكر الفلسفً الذي ٌستمد من الدٌن 

أو من المجتمع ، واألفكار التً ٌإمن بها ، فتتنوع هذه األفكار والمعتقدات الدٌنٌة ، أدى 

.  بذلك إلى تنوع الفلسفات وبالتالً تنوعت المناهج التربوٌة 

  :   ـ اختالف الفلسفات التربوٌة1

تشتق أهداؾ التربٌة من مصدرٌن أساسٌٌن احدهما الخبرة االجتماعٌة لألفراد واألخرى 

مصادر السلطة الخارجٌة ، وتنقسم مدارس الفكر التربوي إلى خمس أقسام منها لكل قسم 

.  منها فلسفة قابمة بذاتها 

ترى أن وظٌفة التربٌة األساسٌة تمكٌن الفرد من معرفة دٌنه ،  :   ا ـ الفلسفة الدٌنٌة

وٌنصب اهتمامه على دراسة العقٌدة الدٌنٌة وشرٌعتها وتوضٌح وتفسٌر األنشطة المختلفة 

 (  1) . فً ضوء تعالٌم الدٌن ، وممارسة الشعابر الدٌنٌة 
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             المناهج  الفصل األول 

تركز على دراسة أمهات الكتب التً وضعت فً عصور سابقة ،  : ب ـ الفلسفة األبدٌة

وتهتم بتحلٌل المبادئ والمفاهٌم المرتبطة بها بطرٌقة منطقٌة ، إٌمانا منها لصمود تلك 

المبادئ أمام اختٌار الزمن ، أما المشكالت المعاصرة سواء كانت اجتماعٌة أو اقتصادٌة ال 

 . تحظى بؤي اهتمام ٌذكر 

 تعتنً هذه الفلسفة بالمواد الدراسٌة المنظمة تنظٌما :ج ـ الفلسفة األساسٌة أو التقلٌدٌة 

منطقٌا ، لٌتزود التالمٌذ بؤكبر قدر من المعلومات ، وتضع مستوٌات للتحلٌل الدراسً ، لذا 

تستخدم اختبارات التحصٌل أسالٌب التسمٌع لقٌاس مدى اكتساب التالمٌذ للحقابق 

.  والمعارؾ

 وتتضمن برنامج متنوع الخبرات عن طرٌق تنشٌط التالمٌذ :د ـ الفلسفة التجرٌبٌة 

للحصول على معلومات ، وتنمٌة مهاراتهم باستخدام المكتبات والمعامل واالتصال 

بالمإسسات المختلفة ، فالتالمٌذ ال ٌتقٌدون بجداول دراسٌة ثابتة ، ولكن ٌتركون طبٌعة 

.  النشاط نفسه ٌحدد الجدول الزمانً 

 وهً أحدث الفلسفات حٌث تتٌح لها الفرصة لتوضٌح نظرٌاتها :ه ـ فلسفة التغٌٌر الجذري 

بالممارسة الفعلٌة فً المدرسة ، وهً تشبه الفلسفة التجرٌبٌة التقدمٌة ، من حٌث وفرة 

األنشطة ومسإولٌة التالمٌذ فً الحصول على الحقابق المتصلة بها ، إال أن االختالؾ 

بٌنهما ٌتمثل فً محتوى البرنامج ، والتالمٌذ فً ظل الفلسفة التجرٌبٌة ٌختارون المشكالت 

التً ٌنهمكون فً دراستها ، بٌنما نجد فلسفة التؽٌٌر الجذري تعنى بالمشكالت التً تحدث 

عن األزمات االجتماعٌة التً ٌعٌشها أفراد المجتمع ، وتطالب التالمٌذ اقتراح الحلول 

المناسبة لهذه األزمات االجتماعٌة ، وترى انه من واجب التالمٌذ أن ٌتعاونوا مع الكبار فً 

.  المجتمع للتوصل إلى الحلول المناسبة التً ٌمكن تحقٌقها وتنفٌذها إلقامة مجتمع أفضل 

 

 

  

 

 

  

، دار القاهرة ، جمهورٌة  (المكونات ، األسس ، التنظٌمات ، التصوٌر  ) ـ إبراهٌم بن عبد العزٌز الدعٌلج ، المناهج 1

  . 42 م ، ص 2008 ، 1مصر العربٌة ، ط 



 

   20 
 

 الفصل األول                                                                             المناهج 

 :  ـ الطبٌعة اإلنسانٌة والمنهج 2

       لقد اختلؾ رجال الفكر فً تفسٌراتهم عن الطبٌعة اإلنسانٌة ، واستندت بعض هذه 

التفسٌرات إلى أمور ؼرٌبة ، وجاء البعض اآلخر خاطبا فً أساسه ، ووجدت تفسٌرات 

ناقصة حٌث نظرت إلى الطبٌعة اإلنسانٌة من زاوٌة واحدة ، واالختالؾ األساسً 

والجوهري بٌن هذه التفسٌرات ٌدور حول مدى اثر الوراثة والبٌبة فً تكوٌن الطبٌعة 

اإلنسانٌة للفرد ، لذا فان تحدٌد مفهوم الطبٌعة اإلنسانٌة بالػ األهمٌة من اجل تخطٌط النشاط 

 . التربوي من حٌث أهدافه ومناهجه 

 :  ـ الدٌمقراطٌة والمنهج 3

كفلسفة للحٌاة فقد أثرت تؤثٌرا بالؽا على المبادئ التً " الدٌمقراطٌة "      نظرا لشٌوع  

تراعً أو تتدخل عند تخطٌط المناهج الحدٌثة وتنفٌذها ، وتتمثل المبادئ التربوٌة التً تستند 

:  إلى الدٌمقراطٌة فٌما ٌلً 

.  ا ـ ضرورة التعاون مع المعلم والتالمٌذ فً وضع خطة العمل لتنفٌذها وتقوٌمها 

.  ب ـ أن ٌحقق االتزان بٌن حرٌة التالمٌذ وتوجٌه المعلم لهم 

.  ج ـ اشتراك التالمٌذ فً حل المشكالت المتعلقة بالحٌاة المدرسٌة 

.  د ـ توافر الفرص التً تزٌد من مهارة التالمٌذ للقٌام بنشاط اجتماعً 

.  ه ـ توافر الفرص أمام التالمٌذ لٌتخذوا قرارات بؤنفسهم و ٌتحملوا مسإولٌاتهم 

.  و ـ مساعدة التالمٌذ على النمو التدرٌجً نحو التوجٌه الذاتً 

.  ز ـ تشجٌع التالمٌذ على التعبٌر الحر 

.  ح ـ إتاحة فرصة التعلم لكل تلمٌذ 

 ( 1. ) ط ـ احترام التالمٌذ واالعتراؾ بقٌمتهم 
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     لذا فان تباٌن الفلسفات التربوٌة واختالفها تتدخل فً بناء المنهج الدراسً ، تطرأ أن 

لكل فلسفة لها فكرها ومبادبها التً تنعكس على محتوى المنهج ، ثم تحدٌد مفهوم الطبٌعة 

اإلنسانٌة وبٌان حقٌقتها ، إضافة إلى أن االستفادة بالمبادئ التربوٌة للدٌمقراطٌة التً تتدخل 

.  بشكل مباشر فً بناء المنهج وتحدٌد مساره الفكري 

:   من األهداف التً تسعى إلٌها الفلسفة 

.   ـ فهم طبٌعة األشٌاء 1

.   ـ السعً إلى دراسة طرق التفكٌر واألدوات التً ٌستخدمها اإلنسان فً المعرفة 2

.   ـ السعً إلى دراسة مشكلة السلوك اإلنسانً ومعالجة القٌم 3

 : األسس النفسٌة : ثانٌا 

ٌتمثل األساس النفسً فً أن التلمٌذ هو محور بناء المنهج ، حٌث ٌجعل من المتعلم وقدراته 

.  ومٌوله وخبراته السابقة أساسا لتنظٌم المنهج واختٌار محتواه 

جملة المبادئ التً توصلت إلٌها دراسات وبحوث علم : " هو : تعرٌف األساس النفسً 

النفس حول طبٌعة المتعلم وخصابص نموه وحاجاته ومٌوله حول طبٌعة التعلم ، وهً تلك 

." المبادئ النفسٌة التً ٌجب مراعاتها عند وضع المنهج وتخطٌطه 

  ـ إن تخطٌط أو دراسة أي منهج جدٌد لصؾ من صفوؾ مرحلة دراسٌة معٌنة ٌتطلب 

معرفة حاجات المجموعات الطالبٌة وقدراتها وخبراتها السابقة ، مما ٌساعد فً وضع 

األهداؾ واختٌار المحتوى والخبرات التعلٌمٌة وإجراءات التقوٌم المناسبة ، كما وتعد 

األسس النفسٌة من األسس الهامة والمإثرة فً بناء وتخطٌط المنهج ، بل من أهم األسس 

السٌكولوجٌة التً تبنً علٌها المنهج المدرسً قدٌما ما عرؾ باسم الملكات ونظرٌة 

التدرٌب الشكلً ، وقد أدت بحوث علم النفس الحدٌث إلى االهتمام باألسس النفسٌة للطالب 

  (1). من حٌث خصابص نموه وحاجاته ومٌوله ،ورؼباته وقدراته ومهاراته 
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:  ولألساس النفسً اهتمامات تمثل الجوانب التً ٌجب احتوابها والبحث فٌها    

أي معرفة اإلنسان المتعلم من حٌث تكوٌنه العضوي والسلوكً بمعنى  :  ـ طبٌعة المتعلم1

.  حاجات األفراد وقدراتهم ومٌولهم 

أي ماهٌة موضوعات التعلم ومحتواه ومناسبته للمتعلم لالهتمام بنماذج :  ـ طبٌعة التعلم 2

.  أو نظرٌات التعلم باالختٌار المناسب منها 

 و ذلك بمعرفة البٌبة طبٌعٌا واجتماعٌا ، واثر ذلك على الطالب ومناسبة : ـ طبٌعة البٌئة 3

موضوعات التعلم للبٌبة االجتماعٌة والمجتمع والتراث ، وتؤثر هذا بالبٌبة الطبٌعٌة من مناخ 

.  وموقع وتضارٌس 

:    ـ وٌمكن تناول األسس النفسٌة للمنهج فٌما ٌلً 

ٌقصد بالنمو العملٌة التً تتفتح :  ـ التصور اإلسالمً عن اثر الوراثة والبٌئة فً النمو 1

فً أثنابها إمكانات الفرد الكامنة ، وتظهر فً شكل قدرات ومهارات وصفات وخصابص 

شخصٌة ، وٌعنً النمو فً كامل الجوانب الجسمٌة ، والعقلٌة ، واالجتماعٌة واالنفعالٌة ، 

وجمٌع هذه الجوانب متصلة ومنفعلة معا ، ولقد أكد الدٌن اإلسالمً الحنٌؾ على الوراثة 

قل كل ٌعمل على  ﴿ ): والبٌبة تإثران معا فً النمو اإلنسانً ، وٌتضح ذلك فً قوله تعالى 

 .  84: اإلسراء  ( ﴾شاكلته

كل مولود ٌولد : " وٌتضح اثر البٌبة على النمو فً قول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

.  رواه البخاري ومسلم . " على الفطرة ، فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه 

 وبذلك ٌكون النمو اإلنسانً من الوجهة اإلنسانٌة نتٌجة التفاعل بٌن العوامل الوراثٌة 

.  والخبرات المكتسبة من البٌبة بما فً ذلك من الخبرات التربوٌة 

 فالمنهج السلٌم هو الذي ٌستطٌع أن ٌسٌطر على البٌبة بدرجة تعٌن التلمٌذ على نموه نموا 

سلٌما عن طرٌق تقدٌم الخبرات المناسبة ، التً تتماشى مع مستوى النضج ومراعاة الفروق 

الفردٌة فً النمو اإلنسانً بٌن المتعلمٌن ، عن طرٌق تنوع طرق التدرٌس باستخدام 

 (  1. ) الوسابل والتقنٌات التعلٌمٌة المتعددة واألنشطة المختلفة 
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 :  ـ المنهج وقدرات التالمٌذ واستعداداتهم 2

كل ما ٌستطٌع الفرد أدابه فً اللحظة من أعمال عقلٌة أو حركٌة : "  تعرؾ القدرة بؤنها 

 . " نتٌجة تدرٌب أو بدون تدرٌب 

وصول الفرد إلى مستوى من النضج ٌمكنه من تحصٌل الخبرة أو : " أما االستعداد فهو 

. "  المهارة عن طرٌق عوامل التعلم 

  وال ٌستطٌع التلمٌذ أن ٌتعلم شًء لم ٌكن مستعدا له ، فاالستعداد لتعلم الشًء ٌشٌر إلى 

القدرة أو القابلٌة لتعلمه ، وبسبب العوامل الوراثٌة والبٌبة تختلؾ القدرات واالستعدادات من 

تلمٌذ إلى آخر مما ٌدل على وجود فروق فردٌة فً القدرات واالستعدادات بٌن التالمٌذ ، 

ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها لها ما   ): وقد نبه القران الكرٌم على ذلك فً قوله تعالى 

 .  286: البقرة  (. كسبت وعلٌها ما اكتسبت 

 :  ـ المنهج وحاجات التالمٌذ 3

حالة من النقص والعوز واالفتقار واختالل التوازن ، ٌقترن بنوع : " تعرؾ الحاجة بؤنها 

 . " من التوتر والضٌق سواء كان هذا النقص مادٌا أو معنوٌا ، داخلٌا أو خارجٌا 

  ـ فالحاجات بنوعٌها األولٌة الفطرٌة مثل الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى النوم وؼٌرها ، 

والثانوٌة مثل الحاجة إلى الطمؤنٌنة والحاجة إلى تحقٌق الذات والحاجة إلى النجاح ضرورة 

الذي  ( 3 )فلٌعبدوا رب هذا البٌت  ): قال هللا تعالى . إلى قوة النفس وأمنها واستقرارها 

  . 4 ـ 3: قرٌش  (. أطعمهم من جوع وآمنهم من الخوؾ 

 فالحرمان من األمن واالستقرار ٌسبب الفزع للنفس اإلنسانٌة ، وللحاجة أهمٌة بالؽة فً 

توجٌه السلوك اإلنسانً ، إن عدم إشباعها ٌإدي إلى انحراؾ السلوك واالضطراب النفسً 

:  وٌتمثل دور المنهج نحو الحاجات فٌما ٌلً 

ا ـ أن ٌحتوي المنهج على العدٌد من المجاالت والمناشط المختلفة التً تتناسب وحاجات 

.  التالمٌذ 

 (1. )ب ـ إن تتنوع الخبرات التً ٌتضمنها المنهج من حٌث درجة الصعوبة 
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.  ج ـ تنوٌع طرق التدرٌس والوسابل والتقنٌات التعلٌمٌة التً تسٌر اكتساب المعرفة 

د ـ تركٌز المنهج على تنمٌة قدرات التالمٌذ فً حل مشكالتهم وتنمٌة مهارات التفكٌر 

.  العلمً لدٌهم ومن ثم إشباع حاجاتهم

 :  ـ المنهج واتجاهات التالمٌذ 4

االستعداد أو التهٌإ العقلً الذي ٌتكون عند التلمٌذ نتٌجة لخبراته السابقة :  "االتجاه هو 

 ". وٌجعله ٌسلك سلوكا معٌنا إما القبول أو الرفض ، إزاء األشخاص أو األشٌاء أو األفكار 

ذلك باالهتمام على تكوٌن االتجاهات النافعة للفرد والمجتمع مثل االتجاه نحو النظافة ، 

وتحمل المسإولٌة واألمانة لتنمٌة اتجاهات جدٌدة لدى التالمٌذ ، والتً تلزم التطور العلمً 

والتقنً مثل ارتباط البحث العلمً بمجاالت الحٌاة ، وأهمٌة الدراسات المهنٌة والتطبٌقٌة فً 

تطوٌر المجتمع وتحدٌثه ، وذلك استخدام الحوافز أو المعززات االٌجابٌة فً تكوٌن 

 (1. )االتجاهات المفٌدة مثل منح جوابز للطالب أكثر الفصول المدرسٌة ونظافة وتعاونا 

 :  ـ المنهج ومٌول التالمٌذ 5

  ٌعد مٌول التالمٌذ دلٌال على الحاجات التً ٌسعون إلى إشباعها وتتؽٌر المٌول كلما تقدم 

:  مستوى نضج الفرد ، وٌتمثل دور المنهج نحو المٌول فٌما ٌلً 

.  أ ـ التؤكٌد على رعاٌة المٌول وتوجٌهها حسب أهداؾ المنهج 

ب ـ أن ٌحدد المعلم المٌول المناسبة وٌساعد تالمٌذه على اكتسابها فً كل مجال وفً كل 

.   خبرة ٌمكن أن ٌمر بها 

.  ج ـ أن ٌناسب المٌول مستوى التالمٌذ ، وان ٌرتبط بالنجاح والتشجٌع 

د ـ أن تإدي عملٌة إشباع مٌول التالمٌذ إلى تولٌد مٌول جدٌدة فً اتجاهات مختلفة بحٌث 

.  ٌتحقق مفهوم االستمرارٌة 
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 :  ـ المنهج والتعلم 6

تعدٌل فً السلوك من خالل الممارسة ، وانه تؽٌٌر فً األداء نتٌجة : "  عرؾ التعلم بؤنه 

وٌعد التعلم جانبا . التدرٌب والخبرة ، وهو نشاط عقلً ٌمارسه الفرد وٌإدي خبرة جدٌدة 

مهما من جوانب األساس النفسً للمنهاج ، وعملٌة التعلم تخضع لها جمٌع جوانب شخصٌة 

الفرد نتٌجة االحتكاك بواقؾ مختلفة ، مما ٌإدي  إلى اكتساب وظهور مستوٌات للتعلم تبدأ 

بالبسٌط وتنتهً بالمعقد ، وٌحدث التعلم نتٌجة مالبمة المواد التعلٌمٌة مع قدرات التلمٌذ 

".  واستعداداته واهتماماته وحاجاته 

: وهناك مبادئ للتعلم لها عالقة بالمنهج منها 

. ا ـ ارتباط التعلم بمستوى نضج الطالب 

.  ب ـ ارتباط التعلم بواقع حٌاة الطالب لذا البد من التؤكٌد على رؼباته ومٌوله وحاجاته 

ج ـ التعلم والنمو عملٌتان مستمرتان داخل وخارج المدرسة ، فالخبرة لدى الطالب متكاملة 

.  ومترابطة 

.  د ـ ٌمكن للطالب أن ٌتعلم عدة أشٌاء فً وقت واحد 

.  ه ـ وجود فروق فردٌة بٌن الطالب ، لذا ٌجب توفر خبرات تناسب جمٌع مستوٌات الطالب

  ( 1) . و ـ ٌحصل التعلم بشكل أفضل إذا ارتبطت خبرات الطالب بالحٌاة الواقعٌة 

 :األسس الفكرٌة : ثالثا 

مجموعة من األفكار والمبادئ المترابطة التً : "   ٌقصد باألساس الفكري للمنهج بؤنه 

ٌإمن بها المجتمع والمرتبطة باإلنسان والحٌاة والمعرفة ، والتً ٌتبناها المجتمع وٌقوم 

 ". علٌها المنهج تخطٌطا وتنفٌذا 

:  ـ وتتمثل األسس الفكرٌة للمنهج فٌما ٌلً 

لقد كرم هللا تعالى اإلنسان تكرٌما عظٌما ، وجعله خلٌفته فً : ا ـ مكانة اإلنسان فً اإلسالم 

ولقد كرمنا بنً ادم وحملناهم فً البر والبحر ورزقناهم من  ): قال هللا تعالى . األرض 

  ( 2)  . 70: اإلسراء  (. الطٌبات وفضلناهم على كثٌر من خلقنا تفضٌال 

دار المرٌخ للنشر ، الرٌاض         (عناصرها ، أسسها ، تطبٌقاتها  ) ـ صالح عبد الحمٌد مصطفى ، المناهج الدراسٌة 1

  . 56 م ، ص 2000 (د ، ط  )
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ب ـ أن ٌكون المنهج وسٌلة إلعداد التالمٌذ ، والعمل بالمعرفة الموحى بها من عند هللا 

.  سبحانه وتعالى 

.  ج ـ أن ٌزود المنهج التالمٌذ بالحقابق والمفاهٌم التً تزٌد من فعالٌاتهم واٌجابٌاتهم 

.  د ـ تعد المعرفة بمثابة العامل المشترك لجمٌع جوانب الخبرة المباشرة وؼٌر المباشرة 

ه ـ أن ٌتضمن محتوى المنهج المعارؾ والخبرات المتجددة التً تراعً التطورات العلمٌة 

.  والتقنٌة الحدٌثة 

و ـ أن ٌعمل المنهج على إكساب المتعلم القدرة على انتقاء واختٌار المعارؾ ، ثم إعادة 

.  تنظٌم المعرفة فً إطار علمً ومنطقً 

ي ـ أن ٌتم التعاون والتكامل بٌن مناهج العلوم الشرعٌة ومناهج العلوم االجتماعٌة ، ومناهج 

العلوم الطبٌعٌة كل حسب طبٌعته ، لذا البد لكل المسإولٌن عن المنهج المدرسً من أن 

ٌكون لهم رأي محدد فً القضاٌا الفكرٌة التً تتعلق باإلنسان المتعلم الذي هو هدؾ هذا 

 (  1) . المنهج ، و ذلك لتشكٌل طبٌعة المنهج وتحدٌد اتجاهاته 

 : األسس االجتماعٌة : رابعا 

.  لبٌان األسس االجتماعٌة البد للتعرؾ على بعض المفاهٌم 

. "  مجموعة من األفراد تحكمهم عادات وتقالٌد خاصة بهم: " هو : ـ مفهوم المجتمع 

كل ما نتجه عقل اإلنسان من مادٌات ومعنوٌات خالل حٌاته فً : " هً : ـ مفهوم الثقافة 

 . "مكان معٌن منذ نشؤته وحتى حاضره 

  ٌبحث األساس االجتماعً فً تراث المجتمع ثقافته وقٌمه ومبادبه وعاداته وتقالٌده 

ومشكالته ، والتً تشكل ما ٌسمى بالنظام االجتماعً للمجتمع ، ودور المنهج فً هذه الحالة 

 ( 2)هو عكس ثقافة المجتمع وفكره وقٌمه ، وتقالٌده بما ٌتوافقوا وحٌاتهم فً هذه المجتمعات
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وٌقصد باألساس االجتماعً هو القوة االجتماعٌة المإثرة فً : ـ مفهوم األساس االجتماعً 

وضع المنهج وتنفٌذه وتتمثل فً التراث الثقافً للمجتمع ، والقٌم والمبادئ التً تسوده 

والمشكالت التً ٌهدؾ إلى حلها واألهداؾ التً ٌحرص على تحقٌقها ، وٌمكن تعرٌفه 

أٌضا بؤنه مجموعة المقومات والركابز المتعلقة بالمجتمع الذي ٌعٌش فٌه الطلبة والتً ٌجب 

.  أخذها باالعتبار عند تخطٌط المنهج 

   وٌعتبر هذا األساس من أكثر األسس تؤثٌرا على مخططً المنهج وذلك نظرا لظروؾ كل 

مجتمع وعاداته وتقالٌده ، وبما أن التربٌة أهم أدوات المجتمع فً بناء شخصٌة الفرد 

السلٌمة والمنتمٌة إلى هذا المجتمع ، فان من واجبها الربٌسً تمثٌل المجتمعات من خالل 

استخدام المنهج فً تحقٌق األهداؾ وتحوٌله إلى سلوكات ٌمارسها الطلبة فً حٌاتهم بما 

:  ٌتفق مع المجتمع ، والتً تعمل على ترجمة أهداؾ المنهج والتً ٌتمثل دورها فً 

.  ـ تحقٌق األهداؾ المنشودة 

.  ـ تمثٌل البٌبة المحٌطة بالطالب 

.  ـ تمثٌل اتجاهات المجتمع الثقافٌة ، الفكرٌة ، العلمٌة والتجارٌة 

 . ـ تمثٌل طرٌق المجتمع فً إعداد األفراد لحٌاتهم القادمة بآمالها وطموحاتها 

 :  ـ المنهج والمؤسسات االجتماعٌة

 .   تتمثل مهمة التربٌة فً نقل الثقافة إلى أبنابها من جٌل إلى جٌل من خالل المنهج 

 وهً المإسسة األكبر واالهم فً حٌاة الطالب ونجاحه فً عملٌة التعلٌم فً :ا ـ األسرة 

المدارس ، وٌتم ذلك من خالل التفاعل ما بٌن األسرة والمدرسة ، من خالل مجالس اآلباء 

واألمهات ونقل األسرة حاجات ومٌول ورؼبات أبنابها ، إضافة إلى نقل المدرسة الصورة 

الحقٌقٌة عن تقدم األبناء وتحصٌلهم وتفاعلهم فً العملٌة التعلمٌة التعلٌمٌة ، والتفاعل مع 

المإسسة األسرٌة وتبادل المعلومات حول الطالب فً خدمة المنهج ، وٌكون ذلك فً خدمة 

 (  1) . المنهج 

 

  

 

، الرضوان للنشر والتوزٌع ، عمان ـ األردن ،   (تخطٌطها ، تطوٌرها ، تنفٌذها  )حامد عبد هللا طالفحة ، المناهج  ـ 1

  , 117 ـ 116 م ، ص 2013 ، 1ط
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ٌكمن دور المسجد فً التربٌة األخالقٌة والدٌنٌة ، وٌلعب دور المسجد فً  : ب ـ المسجد

عملٌة التربٌة والتعلٌم ، وعلى هذا ٌجب على المدرسة تعزٌز دور المسجد من خالل 

.  التركٌز على التربٌة األخالقٌة والدٌنٌة 

 تعتبر المإسسة اإلعالمٌة مإسسة اجتماعٌة هامة وضعها المجتمع ، :ج ـ وسائل اإلعالم 

.  لخدمة أهدافه وعلى هذا البد للمدرسة التعاون والتنسٌق معها لخدمة المجتمع وإعداد أفراده

 وهً تمثل دورا فً التربٌة والتثقٌؾ وٌمكن للمدرسة :د ـ المكتبات والمعرض والمتاحف 

التعاون مع المكتبات ، والمعارض ، والمتاحؾ ودور السٌنما والمسرح ، ومقاهً االنترنت 

( 1). لالستفادة من خدماتها فً تحقٌق أهداؾ معٌنة ، قد ٌصعب على المدرسة تحقٌقها 
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 : ـ عناصر أو مكونات بناء المنهج 

إن عناصر أو مكونات بناء المنهج كما هو معلوم ٌقوم على أربعة عناصر متكاملة    

:  ومترابطة تإثر فً بعضها البعض ، وتشكل معا ما ٌعرؾ بعناصر المنهج وهً 

ـ األهداؾ ، المحتوى ، طرق التدرٌس ، التقوٌم ، وتعمل هذه العناصر جمٌعا معا وهً فً 

حالة تكامل دابمة ، فال ٌمكن أن نجد هدفا بال محتوى ٌمثله أو محتوى بال طرٌقة لتنفٌذه وال 

قٌاس بدون تقوٌم ، بل إنها تعمل معا بشكل متكامل فكل عنصر ٌإثر فً بقٌة العناصر ، 

.  والعناصر المشتملة تإثر فً العنصر الواحد 

 :  ـ األهداؾ التربوٌة 1

تؽٌر ٌراد إحداثه فً سلوك المتعلم عن طرٌق عملٌة : " هو : ـ تعرٌؾ الهدؾ التربوي 

التعلم والتعلٌم ، فهو الؽاٌة النهابٌة من عملٌة التعلم والتً ٌرمً المنهج بعناصره المتعددة 

. "  إلى تحقٌقها 

نتاجات تعلٌمٌة مخططة ، على المتعلم أن ٌكتسبها : "   وٌعرؾ التربوٌون الهدؾ بؤنه 

" بشكل ٌلبً احتٌاجاته 

  وتمثل األهداؾ أهم عنصر من عناصر المنهج وتمثل الخطوة األساسٌة األولى واالهم 

بالنسبة لمخططً المنهج ، كما أن األهداؾ التربوٌة هً ما تسعى التربٌة إلى تحقٌقها فً 

الطالب ، وفً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه من تؽٌرات وأوضاع مرؼوبة فٌها ، سواء كانت 

 . إٌجادا من عدم أم تتم لشًء موجود 

 : أهمٌة األهداف التربوٌة 

:  ترجع أهمٌة األهداؾ التربوٌة إلى األهداؾ التً تحققها فً مجال العملٌة التعلٌمٌة وهً 

.  ـ تساعد فً عملٌة اختٌار المحتوى والخبرات واألنشطة وتحدٌد طرق التدرٌس 

.  ـ تمثل الؽاٌة النهابٌة فً العملٌة التربوٌة 

.  ـ تحدد الؽاٌات العرٌضة للتعلٌم مثل نقل التراث ، وتنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة عند األفراد

( 1). ـ تساعد فً بلوغ األهداؾ العامة من خالل ترجمتها إلى أهداؾ سلوكٌة محددة 

 

      1 ـ هشام الحسن ، وشفٌق القاٌد ، تخطٌط المنهج وتطوٌره ، دار صفاء للنشر والتوزٌع ، عمان ـ األردن ، ط1

 . 105 ـ 104 م ، ص 1990
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.  ـ تعتبر معٌار عالً المستوى لتحدٌد كفاءة المنهج وقدرته 

.  ـ تساعد على اتخاذ القرارات المتصلة بالمنهج 

  لذا تتضح أهمٌة األهداؾ التربوٌة فً بناء المنهج سواء كانت على مستوى عناصر 

العملٌة التعلٌمٌة أو مكونات المنهج ، فوضوح الهدؾ له أهمٌة بالؽة فً سٌر العملٌة 

التربوٌة فً مسارها الصحٌح وصوال إلى تحقٌق األهداؾ المنشودة للمتعلم وحاجاته 

( 1). وللمجتمع وقٌمه 

:  ـ شروط األهداف التربوٌة الجٌدة 

ـ أن تكون واضحة لكل من ٌتصدى لتحقٌقها من واضعً المناهج ومن الطالب ، ومن 

.  المعلمٌن وؼٌرهم 

.  ـ أن تكون محددة بحٌث تعرؾ أبعادها 

ـ أن تكون متنوعة فتشمل الجوانب المختلفة من اإلنسان المتعلم من معرفٌة ووجدانٌة 

.  وحركٌة 

.  ـ أن تتٌح الفرصة للمتعلم أن ٌعبر عن طموحاته وآماله وانطباعاته 

.  ـ أن تعبر عن فلسفة المجتمع واتجاهاته فً حاضره ومستقبله 

.  ـ أن ٌصاغ الهدؾ بشكل ٌجعله قابل للمالحظة والقٌاس 

.  ـ أن ٌكون الهدؾ بسٌطا وؼٌر مركب 

.  ـ أن تندرج األهداؾ من السهل إلى الصعب 

.  ـ أن ٌصاغ بمستوى مناسب من العمومٌة 

.  ـ أن تكون األهداؾ متنوعة وتتضمن جمٌع مستوٌات السلوك المرؼوب 

ـ وصؾ ما ٌقوم به المعلم فً ؼرفة الصؾ من أنشطة وتحدٌد نتاج التعلٌم والخبرات التً 

(  2. )ٌحصلون علٌها 

 

 

 .                                                      105 ـ هشام الحسن ، وشفٌق القاٌد ، تخطٌط المنهج وتطوٌره ، ص 1

 . 28،ص  (د ـ ط) ـ فوزي طاه إبراهٌم ، وراجب احمد الكلزه ، المناهج المعاصرة ، منشاة المعارؾ ، اإلسكندرٌة ، 2
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 : ـ مصادر اشتقاق األهداف 

:   توجد مصادر عدٌدة ٌمكن اشتقاق األهداؾ التربوٌة منها 

تعد فلسفة المجتمع المصدر األول الشتقاق األهداؾ التربوٌة :  ـ المجتمع وأهدافه وفلسفته 1

التعلٌمٌة ، فكل مجتمع من المجتمعات فلسفة خاصة به من مبادئ واتجاهات ونمط الحٌاة 

.  فٌه 

فان  (دٌمقراطٌا  )ترتبط فلسفة التربٌة  بفلسفة المجتمع ، فإذا المجتمع :  ـ فلسفة التربٌة 2

التربٌة فً هذا المجتمع تقوم على المبادئ الدٌمقراطٌة من احترام الفرد وحرٌته وتقدٌر 

.  شخصٌته وإعطابه الفرص المتكافبة فً التعلٌم والحٌاة 

تعد دراسة طبٌعة المتعلم وعملٌة التعلٌم مصدرا مهما :  ـ طبٌعة المتعلم وعملٌة التعلم 3

الشتقاق األهداؾ ، لذا ٌنبؽً أن ٌراعً واضعو المناهج ما ٌحتاجه المتعلم فً ضوء 

.  حاجاته ومٌوله واهتماماته 

ذلك من خالل مجموعة من األسس والمعاٌٌر بحٌث تكون قابلة :  ـ اختٌار المادة الدراسٌة 4

.  للتعلم وارتباطها باألهداؾ مدى أهمٌتها فً الحٌاة 

.   ـ التقدم العلمً والتكنولوجً والمفاهٌم العالمٌة المعاصرة 5

 : عوامل تؤثر فً اختٌار األهداف 

:  هناك عدة عوامل تإثر على اختٌار األهداؾ من أهمها ما ٌلً 

.   ـ التصور الفلسفً للؽرض من العملٌة التعلٌمٌة فً المجتمع 1

.   ـ الؽرض العام من العملٌة التعلٌمٌة فً ضوء الحاجة إلٌها 2

.   ـ متطلبات العمل والدراسة المستقبلٌة للمتعلم بعد دراسته الحالٌة 3

.   ـ طبٌعة المجال الدراسً 4

 ( 1).  ـ متطلبات النمو المتكامل للمتعلم 5

 

 

، مكتبة  (المفهوم ، العناصر ، األسس ، التنظٌمات ، التطوٌر  ) ـ حلمً احمد الوكٌل ومحمد احمد المفتً ، المناهج 1

 .  25 ـ 17 م ، ص 1988 ، 3االنجلو المصرٌة ، ط



 

   32 
 

  الفصل األول                                                                              المناهج 

:  األهداف وصلتها بالمنهج 

       تعد األهداؾ الدعامة الحقٌقٌة التً ٌعتمد علٌها المنهج التربوي ، وهً من أهم 

مكوناته حٌث تإثر فً المكونات األخرى المتمثلة فً المحتوى ، وطرق التدرٌس والتقوٌم ، 

كما أنها ترتبط بالعقٌدة السابدة فً المجتمع ، لذا ٌظهر اختالؾ األهداؾ بٌن المجتمع 

المادي والمجتمع المسلم ، أما المجتمعات المادٌة التً تحصر همها فً إشباع الحاجات 

وعندما تسود  )العضوٌة ، ٌكون كسب العٌش الهدؾ العام الذي تسعى التربٌة إلى تحقٌقه 

النظرة القومٌة أو اإلقلٌمٌة الضٌقة ٌصبح الهدؾ العام للتربٌة إعداد المواطن الصالح ، 

وعندما ٌعد الفرد أكثر أهمٌة من المجتمع ٌصبح الهدؾ األسمى للتربٌة تحقٌق الذات ومما 

المرشد الحقٌقً والعلمً لكل العاملٌن فً حقل : ٌإكد هذه العالقة القومٌة أن األهداؾ هً 

المناهج المدرسٌة ابتداءا من الذٌن ٌضعون هذه المناهج والذٌن ٌقٌمون نتابجها وأثارها ، 

والذٌن ٌعلمونها وٌإلفون فٌها الكتب المدرسٌة ، وحتى التالمٌذ الذٌن ٌدرسونها ، فالذٌن 

ٌضعون المناهج إما ٌختارون محتوى هذه المناهج وٌنظمونها حتى تتحقق ألهداؾ التربوٌة 

المرسومة ، والذٌن ٌقٌمون نتابجها وأثارها ، وإنما ٌفعلون ذلك فً ضوء هذه األهداؾ 

.  ومدى تحققها فً التالمٌذ والمعلمون ، ومإلفو الكتب المدرسٌة 

  فالهدؾ إذن من المكونات أو العناصر الربٌسة ألي منهج دراسً ، وال ٌمكن أن تحدد 

 (1).المناهج التربوٌة بدون أهداؾ مسبقة تحدد مسارها بشكل عام 

:   ـ المحتوى 2

  ٌعد المحتوى العنصر أو المكون الثانً لبناء المنهج التربوي ،  وتعنً كلمة المحتوى 

المادة التعلٌمٌة بشكل عام بكل ما تتضمنه من معلومات ومهارات ، والتً ٌتم اختٌارها 

بهدؾ تحقٌق األهداؾ المنشودة عند الطلبة ، كما وٌعرؾ بؤنه مجموع من الخبرات التً 

تقدم من خالل المقررات الدراسٌة لتحقٌق التنمٌة الشاملة للمتعلم من خالل ما ٌكتسبه من 

معلومات ومفاهٌم ، ومهارات ، واتجاهات وقٌم ، التً ٌحتاج إلٌها لٌتوافق مع مجتمعه فً 

 ( 2) . مجاالت الحٌاة المختلفة والتً تعدها المإسسة التربوٌة اإلسالمٌة من اجل دراستها 

 

 

 

 ـ عبد الرحمان صالح عبد هللا ، المنهاج الدراسً أسسه وصلته بالنظرٌة التربوٌة اإلسالمٌة ، مركز الملك فٌصل 1

 .  86 ـ 85 م ، ص 1985 ، 1للبحوث والدراسات اإلسالمٌة ، الرٌاض ، ط

 .  94 ـ فوزي طاه إبراهٌم ورجب احمد الكلزه ، ص 2
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 : معاٌٌر اختٌار المحتوى 

عند إعداد المنهج لخطة التعلم فان األهداؾ تحدد وتقرر : ا ـ ارتباط المحتوى باألهداؾ 

نوع التعلم المطلوب ومن ثم تتضمن هذه الخطة اختٌار وتنظٌم المحتوى والخبرات التعلٌمٌة 

.  بحٌث تكون ترجمة صادقة لألهداؾ التربوٌة المنشود تحقٌقها 

الصدق ٌعنً الصحة والدقة والمعلومات المإكدة والمصادر : ب ـ صدق المحتوى وأهمٌته 

الموثوق بها ، واألهمٌة تعنً قٌمة المحتوى بالنسبة للمتعلم والمجتمع بحٌث ٌكون معبرا 

.  عن حاجاته وأهدافه 

لقد أكدت التربٌة الحدٌثة على أهمٌة الحاجات : ج ـ مالبمة المنهج لحاجات التالمٌذ ومٌولهم 

.  فً حٌاة التالمٌذ ، واستهدفت مساعدتهم إلشباع حاجاتهم 

ٌنبؽً أن ٌكون محتوى المنهج مالبما لخبرات : د ـ مالبمة محتوى المنهج لقدرات التالمٌذ 

.  التالمٌذ ولقدراتهم ، ومن ثم ٌحقق األهداؾ المنشودة من محتوى منهج التعلٌم 

تهتم التربٌة الحدٌثة بمراعاة الفروق الفردٌة بٌن : ه ـ مراعاة الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ 

التالمٌذ نظرا ألنهم ؼٌر متساوٌن فً الناحٌة المعرفٌة ، وال من حٌث الخلفٌة الثقافٌة ، الن 

.  إمكانٌات النمو للتالمٌذ ٌمكن أن تكون محدودة 

البد أن ٌكون محتوى المنهج الدراسً : و ـ مساٌرة الواقع الثقافً واالجتماعً للتالمٌذ 

متماشٌا مع الواقع الثقافً واالجتماعً ، الذي ٌعٌش فٌه التالمٌذ حتى ٌكون صالحا وٌخدم 

.  المتعلم ، وان ٌكون محتواه لٌس منفصل عن واقع التالمٌذ الثقافً واالجتماعً 

فالشمول ٌعنً المجاالت التً ٌؽطٌها المحتوى : ي ـ التوازن بٌن الشمول وعمق المحتوى 

وٌتناولها بالدراسة ، أما العمق فٌعنً تناول أساسٌات المادة من المبادئ واألفكار األساسٌة 

والمفاهٌم ، فقد ٌكون هناك صعوبة فً تحقٌق التوازن بٌن الشمول والعمق ، وللتؽلب علٌها 

البد عند اختٌار محتوى المادة أن تتضمن أساسٌات هذه المادة وقابلٌتها للتطبٌق فً العدٌد 

 ( . 1). من المواقؾ ، وبهذا ٌتحقق العمق كما ٌتحقق الشمول 

 

 

 

، مكتبة  (المفهوم ـ األسس ـ العناصر ـ التنظٌمات ـ التطوٌر  ) ـ حلمً احمد الوكٌل ، ومحمد أمٌن المفتً ، المناهج 1

 ,  142 ـ 141 م ، ص 1988 ، 2االنجلو المصرٌة ، القاهرة ، ط
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 : المحتوى وعالقته بالمنهج التربوي 

   إن محتوى المنهج التربوي ٌضم جمٌع المعارؾ التً تقدم للمتعلمٌن وفق تنظٌم معٌن ، 

ومن ثم فان كل منهج تربوي ال ؼنى له عن محتوى ٌحقق األهداؾ ، والمنهج ٌتضمن 

مقررات متعددة قد تكون نظرٌة أو عملٌة ، وٌعتمد اختٌار المقررات على معاٌٌر متعددة 

ومهمة ، فالمعارؾ البد من وجودها فً كل تنظٌم من تنظٌمات المنهج إال أنها تختلؾ فً 

(  1. )طرٌقة عرضها من محتوى مقرر إلى محتوى مقررات أخرى 

:   ـ طرٌقة التدرٌس 3

   كان المعلم ومزال ٌلعب دورا كبٌرا فً العملٌة التعلمٌة التعلٌمٌة ، وٌعد من أهم عوامل 

تحقٌق األهداؾ التربوٌة ، وٌقع تنفٌذها على عاتقه ، فهو المنفذ الحقٌقً للمنهج ومن هنا 

تؤتً أهمٌة المعلم فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة ، فوجود المعلم الجٌد ٌضمن أن الجهود التً 

بذلت فً تخطٌط وبناء المنهج ، وتحدٌد األهداؾ قد أصبحت فً أٌدي أمٌنة قادرة على 

إٌصال ما نرٌده من أهداؾ ، والقٌام بالمهمات الصعبة رؼم كل الظروؾ التً تمر على 

معلمٌنا الٌوم ، بما اثر على مكانته االجتماعٌة إال انه سٌبقى األصلح واألقدر لتمثٌل أهدافنا 

.  وتقدٌمها للطالب بؤفضل طرٌقة ممكنة 

الكٌفٌة التً تنظم بها المعلومات والمواقؾ والخبرات : " هً : مفهوم طرٌقة التدرٌس 

التربوٌة التً تقدم للمتعلم وتعرض علٌه ، وٌعٌشها لتتحقق لدٌه األهداؾ المنشودة ، وهً 

أٌضا مجموعة من اإلجراءات واألفعال التً تظهر على هٌبة أعمال ٌقوم بها المعلم أثناء 

العملٌة التعلٌمٌة بهدؾ تٌسٌر حدوث تعلم التلمٌذ لموضوع دراسً معٌن ، هادؾ من وراء 

 . ذلك لمساعدة التلمٌذ 

:     أهمٌة طرٌقة التدرٌس 

   تعتبر عملٌة التدرٌس نظاما تربوٌا متكامال له مدخالت ومخرجات وعملٌات خاصة به 

ومن المهم السٌطرة على العوامل المإثرة فً طرٌقة التدرٌس ، لٌقوم المعلم بعمله على 

:   أحسن وجه وهذه العوامل هً 

ـ األهداؾ التً ٌسعى إلى تحقٌقها فً طالبه والوسٌلة التعلٌمٌة التً ٌستخدمها ، ومدى 

 . الخبرة وجودتها عند المعلم 

 

،          (المفهوم ، األسس ، العناصر ، التنظٌمات ، التطوٌر ) ـ حلمً احمد الوكٌل ، ومحمد أمٌن المفتً ، المناهج 1

  143ص 
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:  ا ـ بالنسبة للمعلم 

.  ـ نقل المعلومات والخبرات للطلبة بسهولة ووضوح 

.  ـ التفاعل مع الطلبة واإلجابة عن استفساراتهم 

.  ـ التخطٌط للعملٌة التعلٌمٌة 

.  ـ تحدٌد الوسابل التعلٌمٌة المناسبة وتوظٌفها فً الدرس 

:  ب ـ بالنسبة للطالب 

.  ـ متابعة المادة الدراسٌة واالستجابة للمعارؾ والمعلومات والتوضٌح والتفسٌر 

.  ـ التفاعل الجٌد مع المعلم داخل الحصة الصفٌة 

.  التسلسل الجٌد المنطقً والمتدرج لموضوعات المادة الدراسٌة 

:  ج ـ بالنسبة للمادة الدراسٌة 

.  ـ نقل الموضوعات بعمق ووضوح 

.  ـ تكون المادة الدراسٌة المرؼوبة للطلبة 

.  ـ مناسبة الكم والنوع من المعلومات واألفكار إلى الطلبة 

.  ـ مناسبة الوقت والجهد والوسابل 

:  مجاالت طرائق التدرٌس 

:  للتدرٌس ثالث مجاالت هً 

.  تصلح لجمٌع المواد الدراسٌة : ا ـ طرق التدرٌس العامة 

تصلح لتدرٌس مواد مخصصة مثل العلوم أو الرٌاضٌات أو : ب ـ طرق التدرٌس الخاصة 

.  التارٌخ 

وهً تمثل الجانب التطبٌقً والعملً لما ٌقوم به الطالب داخل الؽرفة : ج ـ التربٌة المٌدانٌة 

 ( 1). الصفٌة 

 1، الرضوان للنشر والتوزٌع ، عمان ـ األردن ،ط (تخطٌطها ، تنفٌذها ، تطوٌرها  ) ـ حامد عبد هللا طالفحة ، المناهج 1

  . 162 ـ 161 م ، ص 2013
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:   ـ التقوٌم 4

      التقوٌم عنصر من عناصر المنهج ، وقد ارتبطت به العملٌة التربوٌة لمعرفة ما تحققه 

الجهود التربوٌة من نتابج ، وٌقصد بالتقوٌم التربوي العملٌة التً ترمً إلى معرفة مدى 

نجاح المنهج فً تحقٌق األهداؾ ، فالتقوٌم ٌهدؾ إلى التشخٌص والعالج والوقاٌة والتعرؾ 

.  على نقاط القوة فً المنهج وتدعٌمها ونقاط الضعؾ وعالجها 

عملٌة تشخٌصٌة تعاونٌة مستمرة تهدؾ إلصدار األحكام ، وقد ارتبط مفهوم :   وهو أٌضا 

التقوٌم بمفهوم القٌاس ، وتطور بتطور الفلسفة التربوٌة ، وأصبح ٌستند إلى أسس تربوٌة ، 

وذلك فً استخدام البٌانات والمعلومات التً ٌمكن الحصول علٌها فً النظام التربوي ، من 

.  اجل تصحٌح وتعدٌل مساره ، ومن اجل بلوغ األهداؾ التربوٌة 

:  أسباب تقوٌم المنهج 

:    تتم عملٌة تقوٌم المنهج لعدة أسباب منها 

.  ـ معرفة المهتمون بجدول البرامج الدراسٌة المطبقة فً المدارس 

ـ عدم رضا المجتمع بنتابج أبنابهم وٌعززون ذلك إلى قصور المإسسات التربوٌة فً 

.  تعلٌمهم 

.  ـ الزٌادة الهابلة فً المعارؾ والمعلومات التً تقتضً القٌام بعملٌة التقوٌم ألخذ المفٌد منها

.  ـ ضرورة متابعة كٌفٌة سٌر المنهج التعلٌمً ومدى االستفادة منه 

 :   أسس التقوٌم 

:  للتقوٌم عدة أسس مهمة تتمثل فٌما ٌلً 

.  ـ أن ٌرتبط التقوٌم بؤهداؾ المنهج 

.  ـ أن ٌكون التقوٌم شامال لجمٌع أنواع ومستوٌات األهداؾ التعلٌمٌة 

ـ ضرورة تنوع أدوات التقوٌم ، فكلما تنوعت هذه األدوات كلما زادت المعلومات فً 

 .المجال الذي ٌتم تقوٌمه 

 

 

  . 184 ـ 183، ص  (تخطٌطها ، تطوٌرها ، تنفٌذها  ) ـ حامد عبد هللا طالفحة ، المناهج 1
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.  ـ أن تتوافر فً أدوات التقوٌم كل من الصدق ولثبات الموضوعٌة 

ـ التقوٌم المستمر هو مساعدة كل من المعلم والتلمٌذ على المعرفة مدى تقدمهم فٌما ٌنجزون 

مع كل خطوة أو مرحلة ٌخططونها ، لٌدركوا جوانب الضعؾ ولٌؽٌروا المسار للوصول 

.  إلى الهدؾ 

 : ـ وظٌفة تقوٌم المنهج 

 :      للتقوٌم العدٌد من الوظابؾ أهمها 

.  ـ تزوٌدنا بالمعلومات المهمة على مستوى العملٌة التعلمٌة التعلٌمٌة 

.  ـ إصدار الحكم على استمرار المنهج فً تعدٌله أو حتى إلؽابه 

.  ـ توجٌه الطالب إلى كٌفٌة قٌامهم بعملٌة الدراسة أو التعلم 

.  ـ بٌان أوجه القوة أو الضعؾ فً تحصٌل الطالب 

.  ـ تزوٌد المعلمٌن بمعلومات عن الفروق الفردٌة بٌن الطالب 

.  ـ توجٌه المعلمٌن إلى االهتمام بطرق تدرٌسهم 

.  ـ تزوٌد أولٌاء األمور بمعلومات دقٌقة حول تحصٌل أبنابهم 

.  ـ التؤكد من استعداد الطالب لتعلم مفهوم أو موضوع معٌن 

 : مجاالت تقوٌم المنهج 

:  وٌتم تقوٌم األهداؾ من خالل : ا ـ تقوٌم األهداؾ 

.   ـ معرفة وضوح األهداؾ ودقتها 

.   ـ شمولها وتنوع مستوٌاتها 

.  ـ مدى إمكانٌة تحقٌقها 

( 1) .ـ عالقتها بالطالب والمجتمع وطبٌعة المادة الدراسٌة 

 

 

  .  185 ـ 184ص   (تخطٌطها ـ تطوٌرها ـ تنفٌذها  ) ـ حامد عبد هللا طالفحة ، المناهج 1 
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:  وٌتم من خالل :ب ـ تقوٌم المحتوى 

.  ـ مراعاة ارتباط المحتوى بمستوٌات الطلبة 

. ـ مراعاة الفروق الفردٌة 

.  ـ شمولٌة المحتوى والخبرات 

.  ـ نوعٌة النشاط المستخدم فً عملٌة التقوٌم 

 : وظائف تقوٌم المنهج 

:   تتمثل أهم وظابؾ تقوٌم المنهج فٌما ٌلً 

ـ  ٌفٌدنا وٌزودنا بالعدٌد من المعلومات الواسعة عن العملٌة التعلٌمٌة عامة ، والمنهج 

.  خاصة

ـ إن االستفادة من المعلومات تسهل اتخاذ القرارات فٌما ٌتعلق باستمرار منهج قابم ومعمول 

.  به ، أو إلؽابه أو تعدٌله 

.  ـ إعداد تقرٌر من قبل المختصٌن ٌستخدم أساسا إلدخال مناهج أكثر فاعلٌة 

ـ الكشؾ عن الطرٌقة المتبعة للتعلم وتحدٌد أهم النقاط التً تم التركٌز علٌها والنقاط 

.  األخرى التً أؼفلت عند تنفٌذ المنهج 

.  ـ ٌوجه  التقوٌم المتعلمٌن إلى الطرٌقة التً ٌنبؽً أن ٌتعلموا بها 

ـ ٌمدنا بالمعلومات عن أوجه القوة فً المنهج وأوجه الضعؾ فٌه ، وذلك طرٌق جوانب 

القوة والضعؾ فً تحصٌل الطالب ، وأٌضا عن طرٌق الجوانب المختلفة للمنهج 

.  وعناصره 

.  ـ تحدٌد جوانب التعلٌم وبٌانها وخاصة التً تحتاج إلى المزٌد من العناٌة واالهتمام 

.  ـ ٌزودنا بالمعلومات عن الفروق بٌن الطالب لتحصٌلهم العلمً 

 (  1) . ـ توجٌه وإرشاد المعلمٌن إلى ما ٌنبؽً أن ٌالحظوه فً تدرٌسهم 

 

 ـ 205 م ، ص 1995 ، 1عالم الكتب ، القاهرة ، ط (األسس ، المكونات ، التنظٌمات  )ـ احمد حسٌن اللقانً ، المنهج 1

206 . 
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 : أنواع المناهج 

 وهو المنهاج المثالً الذي ٌبرز صورة المنهاج كما ٌراه العلماء : ـ المنهاج اإلٌدٌولوجً 1

والمنظرون ، والمنهاج الرسمً هو المنهاج المصادق علٌه من السلطات الحكومٌة 

والمنهاج المربً هو ما ٌظن اآلباء والمدرسون والمجتمع انه موجود حسب . الرسمٌة

مربٌاته ، والمنهاج العملً وهو ما  ٌقع تنفٌذه بالفعل فً ؼرؾ الدرس ، والمنهاج التجرٌبً 

أنواع  ( 1995)" جالتهورن "هو كل ما ٌحسه وٌجربه الطالب فً الواقع ، وٌصنؾ 

:  المناهج إلى ما ٌلً 

 وهو المنهاج الذي أوصى به  recommended curriculumـ المنهاج الموصى به 

، والمنهاج " جودالد "األفراد المختصٌن والمفكرٌن ، وٌشبه المنهاج اإلٌدٌولوجً عند 

 وهو المنهاج المصادق علٌه من السلطات الحكومٌة   written curriculumالمكتوب 

  supported curriculumوالمنهاج المدعم " جودالد " وهو ٌشبه المنهاج الرسمً عند 

وٌقصد به المنهاج الذي ٌتشكل من المصادر الداعمة التً توصله للمتعلمٌن ، وهناك أربعة 

الوقت المتاح كما هو وارد ؾ الخطة : مصادر ذات أهمٌة أكثر فً دعم المنهاج وهً 

الدراسٌة ، والوقت الفعلً الذي ٌحدده مدرس الصؾ ، وتوزٌع المعلمٌن كما تظهره 

القرارات الناتجة عن حجم الصؾ ، والكتب المدرسٌة والمواد التعلٌمٌة ، وهناك المنهاج 

" .  جودالد "  وهو المنهاج العملً عند taught curriculumالمدرس 

 وهو المنهاج الذي ٌصمم االختبارات  tested curriculumوهناك المنهاج المختبر 

بقٌاس مدى تحققه سواء كانت االختبارات من صنع المعلم أم من صنع جهات أخرى مثل 

 ، وٌقصد به كل التؽٌرات فً  learned curriculumإدارات التعلٌم ، والمنهاج المتعلم 

(  1).القٌم والمدركات والسلوك الذي ٌحدث للمتعلم نتٌجة مروره فً الخبرة المدرسٌة 

قد تكون " جالتهورن "و " جودالد "ـ إن التقسٌمات التفصٌلٌة ألنواع المناهج كما أوردها 

مفٌدة بالنسبة للباحثٌن ، وأما ألؼراضنا فً الوطن العربً فإننا نكتفً بتقسٌم المناهج إلى 

:  نوعٌن فقط 

الذي تقرره وزارة التربٌة والتعلٌم وتوضع له المقررات : المنهاج الرسمً : األول 

الدراسٌة المصادق علٌها رسمٌا ، وتإلؾ له الكتب المدرسٌة المقررة رسمٌا ، وبهذا 

" . جالتهورن "التعرٌؾ فانه ٌقابل المنهاج المكتوب عند 

 

 ـ توفٌق احمد مرعً ومحمد محمود الجبلة ، المناهج التربوٌة الحدٌثة مفاهٌمها وعناصرها وأسسها وعملٌاتها ، دار 1

 ,  45 م ، ص 2004 ، 1المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ، ط
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 الذي ٌتم تدرٌسه فً المدارس من المدرسٌن واإلدارة :المنهاج الواقعً : ـ الثانً 

المدرسٌة وٌقابل المنهاج المدعم ، والمنهاج الرسمً ، والمنهاج المختبر ، والمنهاج المتعلم 

كما ٌضم ذلك المنهاج الخفً ألنها جمٌعها تصؾ ما ٌقع بالفعل فً " جالتهورن " عند 

.  لمٌدان التعلٌمً 

   لذلك نسمٌها بالمنهاج الواقعً ونقصد به المنهاج الذي ٌتم تحقٌقه بالفعل سواء وقع ذلك 

عن قصد أو ؼٌر قصد من طرؾ المعلم أو المدٌر أو إدارات التعلٌم فً المناطق التعلٌمٌة ، 

أو واضعً االمتحانات العامة ، أو كان الفعل من جهة الطالب نفسه ، فهً كلها تشٌر إلى 

.  ممارسات واقعٌة تهدؾ إلى تحقٌق أهداؾ المنهاج الرسمً 

المنهج الخفً ، :  فقد تعرفنا مما سبق إلى عدة أنواع من المناهج منها : ـ المنهاج الخفً 2

فما هو المنهاج الخفً ؟ المنهاج الخفً المستتر أو المختبا موجود معنا وٌرافقنا فً كل ما 

نقوم به من أعمال لها عالقة بعملٌتً التربٌة والتعلٌم ، فقد ظهرت كتابات فٌلٌب جاكسون 

 عندما عرؾ المنهاج الخفً بؤنه التحسٌن المدرسً الثانً بعد التحسٌن 1968عام 

المنهاج الخفً بعملٌة التعلٌم ؼٌر " جاكسون " األكادٌمً الذي ٌعد التحسٌن األول ، وٌربط 

المقصود أو التعلم المصاحب وبرأٌه ٌكون تؤثٌر هذا التعلم اكبر من تؤثٌر المنهاج الرسمً 

.  أو المعلن فً معظم األحوال 

ومن هنا على المدرسة أن تؤخذ هذا األمر بعٌن االعتبار ، فتبنً لنفسها منظومة خاصة بها 

" اٌفان الٌش "تكسبها لطالبها وتكون بالنسبة إلٌهم موطن اعتزاز وافتخار ووالء ، وٌشارك 

فً الرأي بؤهمٌة المنهاج الخفً ، وٌعتقد بان المنهاج المعلن ال ٌمكن بؤي حال " جاكسون "

من األحوال أن ٌصل فً تؤثٌراته إلى ما ٌصله المنهاج الخفً ، وٌعتقد بان المدرسة تقضً 

" على روح المبادرة وعدم المشاركة ، وتعلم السلوك ؼٌر المستوي فالمنهاج الخفً هو 

مجموعة المفاهٌم والعملٌات العقلٌة واالتجاهات والقٌم واالدعاءات التً ٌكتسبها المتعلم 

خارج المنهاج المعلن أو الرسمً ، ودون إشراؾ ، ونتٌجة تفاعل المتعلم تفاعالت مختلفة 

مع زمالبه أو معلمٌه واإلدارٌٌن فً المدرسة ، ومن خالل األنشطة ؼٌر الصفٌة 

 (1). " وبالمالحظة والقدوة 
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 إن المفهوم السابد للمنهاج على الصعٌد الرسمً ٌعنً وثٌقة المنهاج : ـ المنهاج الرسمً 3

الرسمٌة المقررة من وزارة التربٌة ، هذه الوثٌقة تتضمن األهداؾ العامة والمحتوى 

المعرفً واألسالٌب واألنشطة التعلٌمٌة وأسالٌب التقوٌم وتسمى أحٌانا وثٌقة لمقررات 

الدراسٌة عند بعض البلدان ، ولكن إذا أمعنا النظر فً النظام التعلٌمً نكتشؾ أن هذه 

:  الوثٌقة لٌست إال واحدة من عدد الوثابق أو األدوات الرسمٌة التً تشكل المنهاج ومنها 

.  ـ فلسفة التربٌة والتعلٌم فً المجتمع 

.  ـ السٌاسات التربوٌة والهٌكل التنظٌمً واإلداري من النظام التربوي 

ـ الخطط الدراسٌة والتقوٌم السنوي المدرسً الذي ٌحدد ساعات الدوام فً الٌوم الدراسً 

.  وعدد أٌام الدراسة 

.  ـ كتب المطالعة اإلضافٌة ، والكتب الموصى بها القتنابها فً مكتبات المدارس 

.  ـ أسلوب االمتحانات العامة ومحتواها ونوعٌة أسبلتها ، واألهداؾ التً تركز على قٌاسها 

.  ـ البناء المدرسً ومرافقه وتجهٌزاته ونوعٌة األثاث المدرسً 

.  تقنٌات التعلٌم والوسابل التعلٌمٌة والتجهٌزات المخبرٌة والمشاؼل التربوٌة 

ـ نوعٌة األنشطة اإلضافٌة ، والرحالت المدرسٌة ، والمناسبات االجتماعٌة واالحتفاالت 

.  المدرسٌة 

.  ـ محتوى البرامج اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة والصحفٌة العامة 

.  ـ محتوى برامج إعداد المعلمٌن ، وأسالٌب اإلعداد والتدرٌب أثناء الخدمة وقبلها 

 ( 1). ـ دور األسرة وأولٌاء األمور وعالقتها بالمدرسة 
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          المناهج  الفصل األول 

    من النادر جدا أن ٌضع المسإولون هذه العوامل جمٌعها على طاولة البحث ، وان 

ٌنظروا إلٌها بعٌن البحث والتمحٌص والشمول لٌكونوا الصورة الكلٌة منها ، ولو فعلوا ذلك 

الكتشفوا بالتؤكٌد وجود كثٌر من التداخالت والتكرارات والتعارضات ، ولٌتبنوا عناصرها 

المتناثرة ن فسٌجدون العدٌد من النقاط الؽامضة ، فسٌالحظون أن الكثٌر من القٌم مهملة 

ومن هذه القٌم هً لثقة بالنفس ومهارات التعلم الذاتً والتعلم من خالل العمل والتعلم . فٌها 

المبنً على االستقصاء ، والتعلم باالكتشاؾ والتفكٌر الناقد ومهارات حل المشكلة ، بل 

سٌجدون أن الكتاب المدرسً ٌمجد حفظ المعلومات واستظهارها ،وان دلٌل المعلم قد 

ٌوصً باألنشطة التعلٌمٌة المبنٌة على العمل التعاونً الجماعً،  ولكن الجدول المدرسً 

الذي ٌقسم الٌوم الدراسً إلى حصص صؽٌرة كل منها اقل من ساعة ، ال ٌسمح بإجراء 

هذه األنشطة التً تسمح بإجراء هذه األنشطة التً تحتاج إلى ساعات من العمل المتواصل ، 

وإذا كان مدٌر المدرسة منفتحا ، وأجرى التعدٌالت المناسبة على جدول الدروس الٌومٌة 

فان التجهٌزات من المرافق المدرسٌة أو البناء المدرسً أو الروتٌن اإلداري ال ٌسمح بذلك 

.  فإذا تجاوزنا هذه العقبات سنجد أن المعلم ؼٌر معد لتنفٌذ هذه األنشطة كما ٌنبؽً 

:    العوامل المؤثرة فً المنهاج الرسمً 

:     هناك عدة من العوامل التً تإثر فً المنهاج الرسمً فً المدرسة مثل 

ـ سن القبول فً المدرسة ، طول الٌوم الدراسً ، توزٌع الٌوم الدراسً إلى حصص ، 

نوعٌة المقاعد الدراسٌة ، عدد أٌام العام الدراسً ، المواد التً ستدرس ، لؽة التدرٌس ، 

الخطة الدراسٌة ، تكامل المواد الدراسٌة عبر الصؾ الواحد ، نوعٌة المعلم وأدابه ، التقوٌم 

.  ونتابجه ، سلم التعلٌم 

  إن هذه العوامل ذات تؤثٌر كبٌر فً عملٌتً التعلٌم والتعلم التً ٌتعرض لهما الطلبة فً 

.  المدرسة 

 ما السن المناسب للدخول إلى المدرسة ؟ هل لسن الدخول : ـ سن الدخول إلى المدرسة 1

إلى المدرسة عالقة بسن الدخول إلى العمل ؟ ولماذا ؟ هل سن الدخول إلى المدرسة واحد 

فً جمٌع المجتمعات ، أو انه ٌختلؾ من مجتمع ألخر ؟ وما سبب االختالؾ ؟ هل للبٌبات 

  ( .1)المحلٌة اثر فً سن الدخول إلى المدرسة ؟ وكٌؾ ٌإخذ ذلك فً الحسبان ؟ 
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 لماذا قسمنا المراحل الدراسٌة إلى ما هً علٌه اآلن ؟ هل : ـ طول المرحلة الدراسٌة 2

نبقى على التقسٌم الحالً ؟ ما عدد سنوات التعلٌم األساسً المناسب لمجتمعنا ؟ ولماذا ؟  

 ما معدل طول الحصة المناسبة ؟ هل نبقى على : ـ طول الحصص الدراسٌة وعددها 3

 (1)نظام األربعٌن دقٌقة ؟ أو نزٌده أو ننقصه ؟ 
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 . ساعات وأٌام التدرٌس الٌومٌة والسنوٌة فً عدد من دول العالم  

 

الدولة  

    فً المرحلة الثانوٌة        فً المرحلة االبتدابٌة  

ساعات 

التدرٌس 

الٌومٌة  

أٌام 

التدرٌس 

السنوٌة   

ساعات 

التدرٌس 

الثانوٌة  

ساعات 

التدرٌس 

الٌومٌة  

أٌام 

التدرٌس 

السنوٌة  

ساعات 

التدرٌس 

السنوٌة  

 1080 200 4,5 1000 200 5استرالٌا  

 1120 200 6,5 840 200 2,4بلجٌكا  

 840 140 6 800 160 5تشٌلً  

 900 180 5 900 180 5انجلترا  

 920 230 4 759 230 3,3ألمانٌا  

 755 155 5 918  170  5,4فرنسا  

 1000 200 5 720 200 3,5المجر 

 1219 230 5,3 1212 233 5,2الهند  

 1200 200 6 960 200 4,8إٌران  

 1131 195 5,8 875 175 5اٌطالٌا  

 966 210 4,6 735 210 3,5الٌابان  

 1120 200 5,6 1040 200 5,2هولندا  

 1053 195 5,4 1015 203 5نٌوزٌلندا  

 1080 180 6 972 180 5,4السوٌد 

 1080 180 6 990 180 6,5تاٌلندا  

 900 180 5 900 180 5أمرٌكا  
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 تهتم معظم األنظمة التعلٌمٌة فً بالدنا ،بعدد أٌام العام الدراسً : ـ طول الٌوم الدراسً 4

ٌوما فً كثٌر من البلدان ، وللمرء أن ٌتساءل لماذا هذا  (180)الذي ٌنبؽً أال ٌقل عن 

ٌوما ولماذا الثالثة مساءا بعد الظهر  (230)العدد بالذات ؟ وفً بعض البلدان ما ٌزٌد على 

مثال؟ لماذا ال ٌبدأ منذ الصباح الباكر بعد الفراغ من صالة الفجر مثال ؟ وخاصة فً البلدان 

أن لكل بلد ظروفه الخاصة وطبٌعته المناخٌة التً ٌنبؽً أن تؤخذ فً الحسبان عند . الحارة 

.  تحدٌد فترة الدوام 

 فً عصر العولمة نجد أنفسنا أمام سإال مهم ، ما هً المواد : ـ المواد التً ستدرس 5

الدراسٌة التً ٌنبؽً تدرٌسها ؟ وفً أي مرحلة من المراحل الدراسٌة تدرس ؟ وما هو 

القدر المناسب من المعلومات ؟ كٌؾ توزع الخطة الدراسٌة على المواد ؟ وهل لطرٌقة 

التدرٌس اثر ؟  

 إن صٌؽة لؽة التدرٌس من القضاٌا الحاسمة فً المناهج فهً لٌست : ـ لغة التدرٌس 6

مجرد وسٌلة لنقل المعرفة إلى الطلبة ، إنها تتضمن معانً سٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة 

وفلسفٌة ، ولذا نجد الدولة المستقلة تهتم بلؽتنا اهتماما بالؽا ، وإذا أخذنا األردن بصفة إحدى 

الدول العربٌة فً مجال المناهج الدراسٌة ، نجد أن نصٌب اللؽة العربٌة من الوقت 

 % 31إلى % 17األسبوعً المخصص للدراسة فً مرحلة التعلٌم األساسً ٌتراوح مابٌن 

كما أن اللؽة االنجلٌزٌة تدرس من الصؾ األول فً المدارس الحكومٌة ، وذلك الن اللؽة 

األجنبٌة تساعد فً التقدم العلمً والتكنولوجً ، وٌسرع مسٌرة األمة فً ركب الحضارة ، 

ولكن األدلة الواقعٌة تشٌر إلى عكس هذا االدعاء ، فالٌابان والصٌن أكثر تقدما من الدول 

العربٌة على الصعٌدي العلمً والتكنولوجً ، على الرؼم من أنهما ال تدرسان اللؽة 

األجنبٌة فً المرحلة االبتدابٌة ، تعطً اهتمامها للؽة القومٌة أكثر ما نعطً اهتماما للؽة 

العربٌة ، وعلى الرؼم من أن جمٌع التخصصات الجامعٌة تدرس باللؽة الصٌنٌة فً الصٌن 

 (1). وباللؽة الٌابانٌة فً الٌابان 
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 إن المتؤمل فً الخطة الدراسٌة فً  :(الخطة الدراسٌة  ) ـ اختٌار المواد التً ستدرس 7

الموحلة األساسٌة على وجه الخصوص فً معظم الدول العربٌة نجد اهتماما كبٌرا 

:  بالموضوعات النظرٌة على حساب األنشطة العملٌة ، وٌمكن إبداء المالحظات اآلتٌة 

ـ تعطى اللؽة األجنبٌة وقتا كبٌرا فً الخطة ، على الرؼم من عدم ثبوت جدوى تدرٌسها فً 

.  هذه المرحلة 

ـ تعطى الموضوعات النظرٌة من الدراسات االجتماعٌة والعلوم والرٌاضٌات واللؽات وقتا 

.  كبٌرا فً الخطة 

ـ ال تعطً الخطة الدراسٌة وقتا كافٌا للطلبة ، لممارسة األنشطة األخالقٌة والتروٌجٌة ، أو 

.  الثقافٌة الخارجة عن المنهاج الدراسً 

.  ـ ال ٌعطى للطلبة وقتا كافٌا لممارسة أنشطة التعبٌر عما فً أنفسهم 

 إن عملٌة التنسٌق والتكامل بٌن المواد : ـ تكامل المواد الدراسٌة عبر الصف الواحد 8

الدراسٌة ، عملٌة مهمة للتؤكد من عدم وجود تعارض بٌن أهداؾ المواد الدراسٌة المختلفة ، 

بحٌث ال تهدم المادة ما تبنٌه األخرى ، أو مواد أخرى ؼٌرها ، لجعل جمٌع المواد لدراسٌة 

تسٌر نحو تحقٌق األهداؾ التربوٌة العامة فً جمٌع صفوؾ المرحلة الدراسٌة ، كما أن 

عملٌة التنسٌق ضرورٌة إلزالة الحشو والتكرار ما بٌن المواد الدراسٌة ، خاصة المواد 

الدراسٌة المتقاربة مثل التربٌة اإلسالمٌة واالجتماعٌات والتربٌة الوطنٌة واللؽات ، أو 

التكرار الذي ٌحدث بٌن مواده الدراسٌة مثل الجٌولوجٌا والعلوم الطبٌعٌة ولجؽرافٌا وعلوم 

.  البٌبة 

 ٌعد المعلم من أهم العوامل المإثرة فً المنهاج : ـ نوعٌة المعلم و أدائه ومهاراته 9

الرسمً فهو حجر الزاوٌة لنجاح هذا المنهج وتنفٌذه ، لتحقٌق األهداؾ المنشودة وألهمٌة 

إعداد المعلم ، فقد تم عقد العدٌد من المإتمرات على المستوٌٌن المحلً والدولً ، وتركزت 

:  توصٌات هذه المإتمرات حول النقاط اآلتٌة 

.  ـ ضرورة تطوٌر أسالٌب برامج إعداد المعلمٌن 

ـ ضرورة تخطٌط وبناء برامج إعداد المعلمٌن على أساس  الكفاٌات الالزمة والضرورٌة 

( 1). كً ٌقوم بؤدواره المتعددة 
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ـ العناٌة بالجانب الثقافً فً برامج إعداد المعلمٌن ، ووضع سٌاسات واضحة لهذا الجانب ، 

.  تراعً الثقافة العامة والثقافة الشخصٌة لمعلم المستقبل 

    ولتحقٌق دور فعال وممٌز للمعلم ٌجب إعداده إعدادا جٌدا أثناء الخدمة ، لمواجهة الواقع 

.  من جهة والتحدٌات المستقبلٌة ، لمواكبة التطورات والتؽٌرات الحدٌثة والمستمرة 

 إن لنتابج االمتحانات اثر قوي فً السٌطرة على : ـ نتائج التقوٌم فً العملٌة التربوٌة 10

المناهج الرسمٌة وتطوٌرها ، إن الؽاٌة من تلك االمتحانات لها اثر على طرٌقة تصمٌمه ، 

وتإثر على نشاط الطلبة واهتماماتهم ، وتوجهه نحو أهداؾ االمتحان،  الن االمتحانات 

.  العامة ٌنبؽً أن تقٌس األهداؾ العامة للمناهج الرسمٌة 

 أي ضرورة مراجعة وإصالح جذري لجمٌع : ـ بنٌة النظام التربوي والمسلم التعلٌمً 11

الفعالٌات التربوٌة ، وإعادة النظر للمسلم فً التعلٌم فً بناء المناهج الرسمٌة ، وتحدٌد 

أهدافها بدقة مما ٌعكس احتٌاجات الطلبة وقدراتهم  ، وٌربط التعلٌم بالمجتمع ، والقٌم 

.  الروحٌة والقومٌة واإلنسانٌة 

 الفلسفة مجموعة من األفكار : ـ اإلٌمان بالفلسفة التً تقف وراء إعداد المنهاج 12

المترابطة فً صورة مذاهب فكرٌة ، وتعنً الحكمة ، وقد تعنً العلم الذي ٌراد منه 

:  الوصول إلى اكبر حٌاة ممكنة ، والفلسفة تساعد فً معرفة 

ـ ماهٌة الدرس ، ماهٌة الموضوعات التً ستدرس ، صٌاؼة األسالٌب والتعامل مع 

المواقؾ وتنظٌم المعرفة ، فالفلسفة ضرورٌة فً تبرٌر األهداؾ وتنفٌذ المنهاج وتحقٌق 

.  أهدافه 

 المنهاج الواقعً ٌختلؾ من مدرسة إلى أخرى ، ومن منطقة إلى : ـ المنهاج الواقعً 4

أخرى ، ومن األرٌاؾ إلى المدن ، إن الفرق بٌن المنهاج الواقعً والمنهاج الرسمً هو أن 

إن المنهاج الواقعً . المنهاج الرسمً معروؾ ، أما المنهاج الواقعً متعدد وؼٌر معروؾ 

ٌقصد به الممارسات الواقعٌة على مستوى المدرسة ، قد تكون مقصودة وقد تكون ؼٌر 

مقصودة ، والطالب ٌتعلم من الممارسات المقصودة وؼٌر المقصودة ، إن أهداؾ خطط 

المناهج قد ٌختلؾ عن خطك الوزارة ، وان  أهداؾ المعلم قد تختلؾ عن أهداؾ الجهتٌن 

 (1. )معا 
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  ولكن أهداؾ المعلم فً كثٌر من الحاالت تكون أكثر واقعٌة ، من أهداؾ الفبات األخرى 

إن الفجوة بٌن المنهاج الرسمً والمنهاج الواقعً تختلؾ فً طبٌعتها ، وفً مداها من بٌبة 

:  إلى أخرى ، وٌلتقً المنهاج الرسمً مع المنهاج الواقعً فً النقاط التالٌة 

.  ـ توفٌر المواد التعلٌمٌة المساعدة للمنهاج 

تشجٌع مدٌري المدارس على تحمل مسإولٌة تطبٌق المنهاج فً مدارسهم وإعطابهم 

التدرٌب الضروري لذلك  

.  ـ تبنً مدٌري المدارس للمنهاج وإقناعهم به 

.  ـ تهٌبة الفرص للمتعلمٌن لتبادل الرأي حول المنهاج الجدٌد 

.  ـ مساهمة المعلمٌن فً المنهاج 

.  ـ تدرٌب المعلمٌن على المنهاج 

( 1). ـ تؤٌٌد المجتمع للمنهاج 
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:         خطوات وضع المنهاج 

 عند اختٌار األهداؾ العامة هناك بعض األسبلة التً ٌجٌب : ـ اختٌار األهداف وتحدٌدها 1

:  عنها المعلم ، أو فرٌق العمل للتؤكد من محتوى المنهج ، وهذه األسبلة هً 

ا ـ هل تتوافق األهداؾ مع الفلسفة العامة فً تعلٌم ذوي الحاجات الخاصة ؟  

ب ـ هل تلبً األهداؾ رؼبات وحاجات الطالب فً المجتمع المعاصر ؟  

ج ـ هل تعتبر األهداؾ التً تم اختٌارها ذات قٌمة عالٌة للطالب ؟ 

 وفٌه ٌجٌب المعلم على األسبلة التالٌة للتعرؾ على فابدة التقوٌم : ـ التقوٌم التربوي 2

:  التربوي 

ا ـ هل ٌعكس المنهج خصابص الطفل وقدراته وضعفه ؟  

من العام إلى الخاص ، من  )ب ـ هل تمت صٌاؼة األهداؾ على نهج تحلٌل المهارات 

؟   (البسٌط إلى المعقد ، ومن الملموس إلى المجرد 

 وللتؤكد من صحة األهداؾ التعلٌمٌة الفردٌة ٌجٌب المعلم : ـ األهداف التعلٌمٌة الفردٌة 3

:  عن ما ٌلً 

أـ  هل األهداؾ التعلٌمٌة واضحة ومحددة ؟  

ب ـ هل األداء المطلوب واضح وظاهر ؟  

ج ـ هل أسالٌب القٌاس محددة ؟  

د ـ هل معاٌٌر النجاح أو المستوٌات المقبولة واضحة ؟  

 ه ـ هل األهداؾ متناسبة مع األهداؾ العامة للمنهج ؟ 

 ٌقوم المعلم بفاعلٌة النشاطات التعلٌمٌة عن طرٌق اإلجابة عن : ـ النشاطات التعلٌمٌة 4

:  األسبلة التالٌة 

 (1)ا ـ هل تناسب النشاطات التعلٌمٌة األهداؾ والمحتوى ؟ 
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ب ـ هل النشاطات التعلٌمٌة ذات عالقة باألهداؾ ؟  

ج ـ هل ٌمكن تنفٌذ تلك النشاطات فً الصؾ ؟  

د ـ هل تتناسب النشاطات التعلٌمٌة وحاجات المعوق وقدراته ؟  

ه ـ هل توفر النشاطات خبرات مناسبة حقٌقٌة ونشطة للطالب ؟  

 ولمعرفة ما إذا كانت النشاطات التعلٌمٌة تالبم النمط التعلٌمً ٌمكن اإلجابة عن األسبلة 

:  التالٌة للتحقق من ذلك 

ا ـ هل تتفق النشاطات التعلٌمٌة ومبدأ التنوٌع فً التعلٌم ؟  

ب ـ هل هناك نشاطات فردٌة ؟  

ج ـ هل هناك نشاطات جماعٌة ؟  

د ـ هل البٌبة المدرسٌة منظمة إلتاحة فرص النشاطات الحرة ؟  

 وللتحقق من األسالٌب التقوٌمٌة ومعرفة مدى مالبمتها ، فان : ـ تقوٌم فعالٌة البرنامج 5

:  اإلجابة عن األسبلة التالٌة تسهل األمر عل المتعلم 

ا ـ هل تتناسب أسالٌب القٌاس واألهداؾ ؟  

ب ـ هل القٌاس متواصل للطالب ؟  

ج ـ ما أنواع االختبارات المستخدمة ؟  

  :     تكٌٌف المناهج وتعدٌلها 

المنهاج فً التربٌة الخاصة ٌتمركز حول المهارات األكادٌمٌة األساسٌة والوظٌفٌة ، 

وإمكانٌة توظٌؾ المنهاج العادي بالقول أن المنهاج الذي اعتمدته التربٌة الخاصة فً العقود 

الماضٌة ، وكذلك البٌبة المدرسٌة التً نفذت فٌها هذه التربٌة قد عملت على حرمان الطالب 

من فرص التعلٌم الواسع ، والهدؾ المعلن سابقا للتربٌة الخاصة والمتمثل إلجراءات تعلٌمٌة 

وعالجٌة ، إلعادة الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة إلى الصؾ العادي،  أو المدرسة 

  (1. )العادٌة 
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 ٌختلؾ تقٌٌم الطالب ذوي الحاجات الخاصة ،عن تقٌٌم الطالب :ـ تقٌٌم حاجات الطالب 

العادٌٌن من حٌث المدى ، فؽالبا ما ٌكون تقٌٌم الطالب ذوي الحاجات الخاصة أكثر عمقا 

وشموال ، فٌتضمن جمٌع المعلومات عن النواحً الطبٌة والمهنٌة والتربوٌة واالجتماعٌة  

:  وعند تقٌٌم الحاجات المهنٌة للمتعلم الخاص ٌنبؽً مراعاة ما ٌلً 

.  ا ـ جمع كل المعلومات الممكنة عن ماضً الطالب وحاضره 

.  ب ـ جمع كل المعلومات الممكنة عن مدى استعداد الطالب لدخول عالم العمل 

ج ـ جمع كل المعلومات الالزمة لتحدٌد مستوى دافعٌة الطلب للمشاركة النشطة لعملٌة 

.  التطور الذهنً 

.  د ـ تحدٌد إبعاد العالقة العالجٌة اإلرشادٌة 

:  تحدٌد األهداف المهنٌة 

  بعد تقدٌم حاجات الشخص المعوق ، تصبح عملٌة تحدٌد األهداؾ المهنٌة المناسبة أمرا 

ممكنا ، وٌجب أن تكون األهداؾ قابلة للقٌاس ، وقابلة للتحقٌق من خالل البرامج المتوفرة ، 

 . وٌنبؽً أن ٌشارك الشخص المعوق فً هذه العملٌة بكل فعالٌة ونشاط 

 : ـ تحدٌد العوامل المعٌقة والمسهلة لعملٌة التطور المهنً 

  ٌجب تقوٌم العوامل وفهمها من اجل وضع الخطط المناسبة لتخطً الحواجز، والتؽلب 

.  على الصعوبات وتوظٌفها 

 :      تحدٌد األهداف الوسٌطة 

 أي التعرؾ على العوامل االٌجابٌة والسلبٌة ، ذات العالقة بتؤدٌة المهمات واستخدام 

األسالٌب المناسبة ، لتقٌٌم فعالٌة اإلجراءات المنفذة على كل مستوى ، وتتصؾ بالدقة 

( 1).والوضوح والقابلٌة 
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:  تقٌٌم فعالٌة البرنامج 

إن الهدؾ من تقٌٌم البرامج ،ال ٌقتصر على الحكم على اثر البرنامج ، ومدى تحقٌقه 

لألهداؾ المنشودة وذلك بهدؾ تحسٌن الخدمات المستقبلٌة ، فتقٌٌم البرامج ٌؤخذ أشكاال 

:  متنوعة وٌتضمن 

.  ا ـ الحكم على مالبمة البرامج التدرٌبٌة 

.  ب ـ الحكم على فعالٌة البرنامج 

.  ج ـ الحكم على آلٌة تنفٌذ البرامج والنتابج التً تم تحقٌقها 

 ( 1. )د ـ الحكم على مدى تنسٌق الخدمات 
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:    أهداف المنهج ومحتواه 

 . كٌف تحدد أهداف التربٌة : أوال 

:  أ ـ األهداف التربوٌة وفلسفة المجتمع 

    إن التربٌة ما تزال مرتبطة بالمجتمع على مر العصور ، كان النظام التربوي فً أٌة 

دولة ٌعكس سٌاسة تلك الدولة ، وخصابصها القومٌة وتقالٌدها ،ومدى تطورها االقتصادي 

واالجتماعً ، ومن هنا تحدد أهداؾ التربٌة فً أي مجتمع من المجتمعات ، ٌستدعً دراسة 

واقعٌة لهذا المجتمع من جهة ومعرفة ما سٌكون علٌه مستقبله السٌاسً واالجتماعً من 

جهة أخرى ، وذلك حتى تعمل المإسسات التربوٌة والتعلٌمٌة داخل المدرسة وخارجها على 

.  خلق الجٌل الذي سٌحقق أهداؾ هذا المجتمع 

 : ب ـ األهداف والطبٌعة اإلنسانٌة 

      إن أٌة فلسفة تربوٌة ال تهتم بالطبٌعة اإلنسانٌة ، هً فلسفة زابفة فالتالمٌذ هم محور 

العمل المدرسً ، وكٌؾ كانت األهداؾ وكٌؾ كانت المناهج ، فإنها ال تإدي أؼراضها ما 

لم تعتمد على فهم حقٌقً لحاجات التالمٌذ ومٌولهم ، ومشكالتهم وكٌفٌة تعلمهم، لذا كان 

على األهداؾ أن تراعً مٌول التالمٌذ وحاجاتهم ، فٌعمل المنهج على إشباع مٌولهم وتلبٌة 

حاجاتهم األساسٌة التً ال تنفصل بحال من األحوال على مطالب حٌاتهم االجتماعٌة 

وخصابص العصر والثقافة التً ٌعٌشون فً ظلها ، وعلى المربً أن ٌوظؾ تلك المٌول 

الحاجات فً عملٌة التعلم ، فٌعمل على تقوٌة تلك المٌول التً تتناسب واستعدادات الفرد 

لممارستها بنجاح ، كما علٌه أن ٌقوم بتعزٌز المٌول الجدٌدة والصالحة ، وٌإمن فرص 

النجاح لها ، ولقد دلت الدراسات العصرٌة على أهمٌة الدوافع ، وأوضحت دورها الملحوظ 

فً توجٌه النشاط التربوي واستمراره ، وجعلت من وجود الدافع شرطا أساسٌا لتحقٌق 

.  الهدؾ 

     وٌمكن تلخٌص وظٌفة الدافع التربوي فً القوى الدٌنامٌكٌة لدى الفرد ، التً توجه 

 (1. )نشاطه فً العمل 
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:  األهداف العالمٌة للتربٌة : ثانٌا 

:  أ ـ أهداف التربٌة العقلٌة 

  ٌعتبر استٌعاب التالمٌذ األسس العلمٌة الهدؾ األول للتربٌة العقلٌة ، فالمفروض فً 

التلمٌذ الذي أنهى تعلٌمه المدرسً أن ٌكون قد الم مبادئ ومعارؾ علمٌة ، ٌستطٌع 

استخدامها أثناء الحاجة إلٌها ، وخالل حٌاته العملٌة ، ففً المدرسة ٌتزود التالمٌذ 

 . بالمهارات األساسٌة للعمل العقلً كمهارة 

:  ب ـ أهداف التربٌة األخالقٌة والوطنٌة 

  تحتل التربٌة األخالقٌة المركز األساسً فً عملٌة تكوٌن الشخصٌة ، فهً تهدؾ لتشكٌل 

القناعات األخالقٌة عند التالمٌذ ، وتنمٌة الشعور الوطنً لدٌهم ، وتلعب المدرسة الدور 

األكبر فً تكوٌن قٌم التالمٌذ ففً الصفوؾ األولى للتلمٌذ تظهر لدٌه التصورات عن 

األخالق واألعمال الحسنة ، إن تربٌة التالمٌذ على روح التعاون والمساعدات ٌعنً أن 

نعلمهم كٌؾ ٌعٌشون وٌعملون فً الجماعة ، وكٌؾ ٌربطون اهتماماتهم الفردٌة 

.  باالهتمامات االجتماعٌة 

:  ج ـ أهداف التربٌة الجسدٌة 

:    تعتبر التربٌة الجسدٌة عامال حٌوٌا فً تكوٌن الشخصٌة اإلنسانٌة ، وتكاملها فقدٌما قٌل 

وهذا ما ٌدعو المعلمٌن إلى المحافظة على صحة تالمٌذهم "  العقل السلٌم فً الجسم السلٌم "

واالعتناء بقوتهم الجسدٌة ، وتنمٌة المٌل للتمارٌن الرٌاضٌة واللعب واالهتمام بصحة 

الحواس ، وتحسٌن أشكال الحركة واالعتناء بالجمال الجسمانً وؼٌرها ، وتسهم مادة 

لتربٌة الصحٌة فً رفع الوعً الصحً لدى التالمٌذ ، وتدفعهم إلى إتباع القواعد الصحٌة 

 ( 1) . وتسلحهم بكل ما ٌساهم فً بناء الصحة الفردٌة وبالتالً صحة المجتمع عامة 
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:  د ـ أهداف التربٌة الجمالٌة 

:    تهدؾ التربٌة الجمالٌة إلى ما ٌلً 

أ ـ تربٌة الذوق السلٌم عند التالمٌذ فٌما ٌتعلق باللباس، والمظهر الخارجً ، وبعالقات 

الناس بعضهم ببعض ، فالتلمٌذ ٌجب أن ٌمٌز بٌن ما هو جمٌل فً الطبٌعة وفً المجتمع 

.  اإلنسانً وفً الفن 

ب ـ خلق هواٌات العمل الفنً المتنوع ، وهذا ٌستلزم إٌقاظ االهتمامات والمٌول ، واإلبداع 

الفنً لدٌهم وتنمٌة القدرات والمواهب والمهارات الفنٌة ، باإلضافة إلى ذلك البد للمدرسة 

من أن تإكد على نمو إحساس التالمٌذ ،وقدرتهم على مالحظة أعمالهم الفنٌة ونقدها 

 (1). لتطوٌرها ذاتٌا بشكل دابم ومستمر 
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:  تقوٌم المنهج وتطوٌره 

:  معنى التقوٌم وغاٌته : أوال 

  التقوٌم ٌعنً تلك العملٌة التً تمكننا من القٌام بمراقبة سٌر التنفٌذ ، وتقدم لنا المعلومات 

الكافٌة عن صحته وسرعته وشكله ، وعن صحة النتاج النهابً ، ومدى تطابق االنجاز مع 

األهداؾ الموضوعٌة لتحقٌق التطوٌر والتحسٌن ، وال شك فً أن التقوٌم ٌإدي دورا كثٌرا 

فً العملٌة التربوٌة باعتبارها عملٌة هادفة باألساس ، وتتطلب مقارنة النتابج المحققة مع 

 . األهداؾ المرسومة بقصد التطوٌر المستمر 

:  التقوٌم والمنهج المدرسً : ثانٌا 

  لقد برزت األهمٌة البالؽة للتقوٌم فً مٌدان التربٌة عامة ، وفً المناهج المدرسٌة خاصة 

.  واختلؾ دوره باختالؾ فلسفة التربٌة ونظرٌاتها 

:  خصائص التقوٌم الجٌد 

:    لكً ٌحقق التقوٌم الؽاٌة المنشودة ، البد أن ٌتصؾ بالخصابص التالٌة 

 ٌشكل التقوٌم جزء ال ٌتجزأ من العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ، : ـ االرتباط بأهداف واضحة 1

وٌرافقها فً جمٌع خطواتها ، وٌعتمد اعتمادا كبٌرا على تحدٌد األهداؾ ووضوحها ، إذ ال 

ٌمكن القٌام بؤي تقوٌم سلٌم إذ لم تحدد األهداؾ تحدٌدا دقٌقا ، وكانت واضحة ال لبس فٌها 

 . تبتعد عن الؽموض والتعمٌم 

 فمن المفروض أن ٌشمل التقوٌم كل هدؾ من األهداؾ التً تضعها المدرسة : ـ الشمول 2

.  وٌسعى المنهج لتحقٌقها 

 فالتربٌة الحدٌثة لم ٌعد ٌقتصر اهتمامها على النواحً الفعلٌة للتلمٌذ ، كما لم تعد تهتم 

بمجرد حصوله على كم معٌن من المعلومات والمعارؾ ، بل أصبحت تعنى بجمٌع جوانب 

شخصٌته ، والتقوٌم ٌكون شامال لجمٌع نواحً نموه الجسمً والنفسً واالجتماعً والعقلً 

ثم إن التقوٌم الشامل ٌفرض تقوٌم التلمٌذ من حٌث اقترابه من جمٌع األهداؾ التربوٌة 

 . المنشودة ، سواء التلمٌذ نفسه أو المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه ، أو لكلٌهما معا 
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 الفصل األول                                                                              المناهج 

:     ـ تسهٌل عملٌة التقوٌم الذاتً والتوجٌه عند المعلم والتلمٌذ 3

  إن الؽاٌة األساسٌة للتقوٌم تمكن فً مساعدة المعلم والتلمٌذ  على معرفة مدى التقدم فً 

المسار الصحٌح ، نحو األهداؾ الموضوعٌة ،أو مدى تحقٌقها وبالتالً معرفة العوامل 

واألسالٌب التً تإدي إلى تحقٌق تلك األهداؾ ، وكذلك مواطن العجز أو الثؽرات أو 

األخطاء التً تعوق أو تضع تحقٌقها ، وٌتطلب هذا بان ٌكون التقوٌم جزءا فً التدرٌس 

ومتكامال معه ، إذ ٌستطٌع المعلم عند ذلك أن ٌعدل فً طرابق تدرٌسه ، أو بنٌته إلى 

الفروق الفردٌة ، وان ٌعالج الثؽرات أو األخطاء عند وقوعها قبل أن تتكرر وتتراكم ، 

فتعوق العملٌة التربوٌة أما بالنسبة للتلمٌذ ، فٌهدؾ التقوٌم اكتشاؾ مواطن القوة والضعؾ 

واستعدادات التلمٌذ ، وقدراته ومٌوله ومن ثم توجٌهها نحو محتوى مالبم المنهج ٌشكل 

 . أساس قوته فً تعلمه وفً حٌاته المقبلة 

 ٌهدؾ التقوٌم بشكل أساسً إلى تطوٌر المنهج ، : ـ تحسٌن عملٌة التعلم والتعلٌم 4

.  وتحسٌنه وبالتالً تطوٌر عملٌة التعلٌم والتعلم وتسهٌلها 

 أي العوامل التً ٌمكن أن تإثر فً النتابج وتصعب : ـ أن ٌكون التقوٌم إنسانٌا عادال 5

مالحظتها ، كالعوامل البٌبٌة أو النفسٌة أو االجتماعٌة ، والحٌاة التً تسود المدرسة باعتبار 

.  الظروؾ 

 كالصدق فهو وسٌلة صادقة ، فإذا أراد المعلم ٌقٌس : ـ أن تكون أسالٌبه وأدواته علمٌة 6

تالمٌذ الصؾ من الصفوؾ فً الحساب ، ٌجب أن ٌصوغ أسبلته بوضوح مستخدما لؽة 

 ( 1). دقٌقة لتكون اإلجابة صادقة  
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 الفصل األول                                                                              المناهج 

:  خطوات عملٌة التقوٌم 

:  المنطلقات األساسٌة للنموذج المقترح 

 ـ وضوح األهداؾ وتحدٌدها حتى ٌكون التقوٌم علمٌا وموضوعٌا ، فاألهداؾ هً بمثابة 1

.  المعاٌٌر التً فً ضوبها تتجلى تؤثٌرات البرنامج وكفاءته وفعالٌته 

.   ـ البدء بالتقوٌم منذ المراحل األولى ، خدمة لعملٌة التطوٌر وضمانه لكفاءته وفاعلٌته 2

 ـ اعتبار التقوٌم جزءا متكامال فً البرنامج التربوي ،واشتمال البرنامج على شبكة ن 3

.  الخطوات واإلجراءات واألشخاص 

 : نموذج التقوٌم التطوٌري المستمر للبرامج التربوٌة 

:    إن عملٌة التقوٌم التطوٌري البد ألي برنامج تربوي أن ٌجٌب عن األسبلة التالٌة 

ـ ما األهداؾ التً ٌتوخى البرنامج التربوي تحقٌقها ؟  

ـ ما مدى وضوح األهداؾ وقابلٌتها للقٌاس ؟  

ـ ما الخطة التً وضعت لتحقٌق هذه األهداؾ ؟  

 ـ ما عناصرها الربٌسٌة والتفصٌلٌة ؟ 
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 الفصل األول                                                                              المناهج 

:  تطور المنهج التربوي 

  لما كانت التنمٌة عملٌة تؽٌٌر وتطوٌر ، كان البد من أن ٌتناول هذا التؽٌٌر البناء التربوي 

بؤكمله من حٌث الهٌكل ، والمنهج واألداة ، لكً ٌكون ملبٌا الحتٌاجات المجتمع فً الحاضر 

وقابل للتطوٌر بشكل دابم ومستمر فً المستقبل ، الن ما نراه الٌوم مفٌدا وضرورٌا ، 

سٌكون بعد سنوات قاصرا وؼٌر مقبول ، ولما كان المنهج ٌشكل حجر األساس فً العملٌة 

التربوٌة ، وٌشمل جمٌع أنواع النشاطات التً ٌقوم التالمٌذ بها ، أو جمٌع الخبرات التً 

ٌمرون بها تحت إشراؾ المدرسة ، أو بتوجٌه منها سواء أكان ذلك داخل بنٌة المدرسة أو 

.  خارجها ، فقد أصبح المنهج المدرسً هو حٌاة التالمٌذ التً توجهها وتشرؾ علٌها 

    وإذا كان المنهج فً الماضً قد استخدم كؤداة هدم وإعاقة ال تؽٌٌر اجتماعً ، فانه اآلن 

وبعد أن ٌنتشر الفكر االشتراكً ، وساءت مفاهٌم العدالة االجتماعٌة ، وتكافا الفرص 

تحول المنهج المدرسً إلى أداة بناء المجتمع االشتراكً الجدٌد ، وأصبح عامال أساسٌا 

فعاال من عوامل التطور العلمً والتكنولوجً ، وٌنظر إلى المنهج على انه وسٌلة التؽٌٌر 

األساسٌة ، فهو ٌحوي قٌم المجتمع وأهدافه الحاضرة والمستقبلٌة وهو تعبٌر صادق عن 

.  حركة المجتمع نحو تحقٌق أهدافه المرسومة 

  ومن هنا كان البد للمنهج من أن ٌنسجم وٌتالبم مع مٌول األطفال ، وقابلٌتهم ومستوٌاتهم 

العقلٌة والجسمٌة ، وسٌكولوجٌة التعلم ، فالبد للمناهج من أن تإثر وتتؤثر بخصابص 

المجتمع وأهدافه وبظروفه ومشكالته ، ولذا البد من دراسة جملة من العوامل عند القٌام 

 : بؤي تطوٌر للمناهج نذكر منها 

 ـ القٌام بدراسة التؽٌرات األساسٌة ألهداؾ المناهج ، والعمل على تطوٌرها بما ٌنسجم مع 1

.  أهداؾ التربٌة التً تخدم بدورها أهداؾ المجتمع بطرٌقة تحلٌلٌة علمٌة 

 ـ القٌام بدراسة األسالٌب التً تجعل المناهج قادرة على تنمٌة االتجاهات ، والمواقؾ 2

النفسٌة الالزمة لمجتمع العمل كتربٌة روح المبادرة ، وروح التعاون ، وروح الدقة ، 

 (1). والنظام للعمل واإلنتاج 
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          المناهج   الفصل األول 

.   ـ القٌام بدراسة كل مادة من المواد الدراسٌة ، ضمن خطة متكاملة 3

 ـ القٌام بدراسة تعنى بالجانب التنظٌمً للمناهج ، وبطرق التدرٌس الجدٌدة لبعض المواد 4

.  باعتبار أن طرابق التدرٌس جزء ال ٌنفصل عن المنهج 

 ـ التؤكٌد عند وضع المنهج بان الكتاب المدرسً لم ٌعد المصدر الوحٌد للمعرفة ، فالحٌاة 5

.  الثقافٌة لها وسابل أخرى ، كالتلفزٌون ووسابل اإلعالم والمسرح 

    إن عملٌة تطوٌر المناهج ٌجب أن تحصل بما ٌتناسب وخطط التنمٌة ، وذلك بإقامة 

التوازن بٌن التعلٌم النظري والتطبٌق العملً ، وربط المدرسة بالحٌاة وتضمٌن مناهج 

التعلٌم مع واقع المجتمع ومشكالته ، وذلك لتلبٌة متطلبات الحٌاة العصرٌة ولتحقٌق أهداؾ 

 ( 1). المجتمع فً تربٌة اإلنسان العربً الجدٌد 
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 الفصل األول                                                                              المناهج 

:  الفرق بٌن المنهج القدٌم والمنهج الحدٌث 

 هناك فروق كبٌرة بٌن المنهج الحدٌث والمنهج القدٌم ، ولعل أهم هذه الفروق ٌتواجد فً 

:  المجاالت التالٌة 

:  ـ طبٌعة المنهج 

. ـ فً المنهج القدٌم المقرر الدراسً مرادؾ للمنهاج ثابت ال ٌقبل التعدٌل 

.  ـ ٌركز على الكم الذي ٌتعلمه الطالب ولٌس على الكٌؾ 

ـ ٌركز على الجانب المعرفً فً إطار ضٌق بالنمو العقلً للطلبة ، مع إهمال بقٌة النواحً 

النمابٌة األخرى ، كما وٌكٌؾ المتعلم المنهاج الن المنهج مدار االهتمام ،وإتقان المادة 

.  الدراسٌة هو ؼاٌة عمل الطلبة 

بٌنما المنهج الحدٌث المقرر الدراسً جزء من المنهج ، وهو مرن ٌقبل التعدٌل ، وٌركز 

.  على الكٌؾ الذي ٌتعلمه الطالب ، ٌهتم بالنمو الشامل للطالب وٌكٌؾ المنهج له 

:  تخطٌط المنهج 

  فً المنهج القدٌم ٌتم إعداد المنهج من قبل المتخصصٌن فً المادة الدراسٌة ، كما انه 

.  ٌركز على اختبار المادة الدراسٌة التً تمثل محور المنهج 

  بٌنما فً المنهج الحدٌث ٌشارك فً إعداده جمٌع اإلطراؾ المإثرة والمتؤثرة به ، وٌشمل 

.  جمٌع عناصر المنهج ،ومحور المنهج ٌكون المتعلم 

:  طبٌعة المادة الدراسٌة 

فً المنهج القدٌم المادة أو المعرفة ؼاٌة فً حد ذاتها وال ٌجوز إدخال أي تعدٌل علٌها ، 

وٌبنى المقرر الدراسً على التنظٌم المنطقً للمادة والمواد الدراسٌة فٌها منفصلة ، 

.  ومصدرها الكتاب المقرر 

بٌنما فً المنهج الحدٌث ٌمثل المادة الدراسٌة وسٌلة تساعد على نمو الطالب نموا كامال 

.  وتعدل حسب ظروؾ الطلبة واحتٌاجاتهم 
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الفصل األول                                                                              المناهج  

:  طرٌقة  التدرٌس 

فً المنهج القدٌم ٌقوم على التعلٌم والتلقٌن المباشر ، كما أنها تهتم بالنشاطات بؤنواعها 

.  وأنماطها المتعددة ، وتستخدم الوسابل التعلٌمٌة المتنوعة 

:  طبٌعة المتعلم 

  المنهج القدٌم كان الطالب سلبٌا وؼٌر مشارك ، وٌحكم علٌه بمدى نجاحه فً امتحانات 

المواد الدراسٌة ، بٌنما فً المنهج الحدٌث الطالب اٌجابً مشارك وٌحكم علٌه بمدى تقدمه 

.  نحو األهداؾ المنشودة 

:  عالقة المدرسة باألسرة والبٌئة 

المنهج القدٌم ال ٌهتم بعالقة المدرسة بالبٌبة واألسرة ، بٌنما المنهج الحدٌث ٌهتم بشكل كبٌر 

 ( 1). بعالقة المدرة بالبٌبة واألسرة 
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 الفصل األول                                                                              المناهج 

:  العوامل التً تحدد اختٌار طرٌقة التدرٌس 

  ٌتحمل المعلم والمتعلم والمنهاج العبء الكبٌر فً اختٌار الطرابق المناسبة التً تحقق 

:  الهدؾ المراد إلٌه ، فالطرابق تتحكم فٌها مجموعة من العوامل منها 

إن الهدؾ من الدرس تدرٌس التلمٌذ على الوصول من :  ـ ارتباط الطرٌقة بهدؾ التدرٌس 1

.  االستنتاج واالستقراء أي البد من إتباع الطرٌقة الحوارٌة 

من المعلوم أن كل درس ٌتؤلؾ من عدة مراحل لها :  ـ ارتباط الطرٌقة بمحاور الدرس 2

.  أهداؾ تخدم الهدؾ الربٌسً للدرس 

إن كل مادة تمتلك صفات معٌنة تستدعً مجموعة من :  ـ ارتباط الطرٌقة بمحتوى التعلٌم 3

.  الطرابق المناسبة لهدؾ الدرس 

مثال الطرٌقة التً نعلم بها :  ـ ارتباط الطرٌقة بقدرات التلمٌذ واستعداداته وخبراته السابقة 4

.  الرٌاضٌات فً الطور االبتدابً لٌست الطرٌقة التً نعلم بها التالمٌذ  فً التعلٌم األساسً 

أصبحت األسالٌب القدٌمة ال تساٌر التدفق المعرفً :  ـ ارتباط الطرٌقة بالوسابل التعلٌمٌة 5

الذي ال ٌعتمد على التجرٌد بل حسب الوسابل ، بل مرتبط بالوسابل التً تحدد المعنى 

.  وتقرب المفهوم من ذهن المتعلم 

كل درس له هدفه الخاص ، وللوصول إلٌه نالحظ عامل :  ـ ارتباط الطرٌقة بعامل الزمن 6

.  الزمن المخصص المهم لكل حصة 

إن شخصٌة المعلم البد أن تكون مراعٌة للنظام العام :  ـ ارتباط الطرٌقة بشخصٌة المعلم 7

ومساعدا له ، وقادرة على توضٌح وتفسٌر كل ما ٌصعب على تالمٌذه ، وان ٌتمتع بسعة 

 . األفق وحب العمل ، وان ٌكون عادال 

   فالمعلم إذا أدرك هذه العوامل تعود على الدرس بالفابدة الكبرى ولتوفٌر فرص النمو 

 (1): المتكامل والسوي له هناك عدة خصابص منها 
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 الفصل األول                                                                               المناهج 

:  الخصائص الجسمٌة : أوال 

 ـ ٌمتاز التالمٌذ فً هذه المرحلة بطفرة فً النمو ، بحٌث ٌزداد وزنهم بدرجات متفاوتة 1

وتظهر هذه الطفرة بٌن البنات أوال ، بٌنا تبدو لدى ؼالبٌة الذكور فً الصؾ الثامن أو 

التاسع ، وقد ٌتؤخر نمو بعض التالمٌذ إلى بعد هذه المرحلة ، لذا فان هذه الفبة قد تواجه 

أوضاع عصٌبة بٌن زمالبهم ، األمر الذي ٌتطلب من المعلم إرشاد مناسب تستلزم تخطٌط 

.  نشاطات فنٌة ورٌاضٌة 

 ـ ٌهتم تالمٌذ هذه المرحلة باعتبارهم مراهقٌن بمظهرهم ، وٌمٌلون إلى الكسل وهذا ٌإثر 2

فً صحتهم ، ومن المهم أن ٌراعً المعلم متطلبات النمو فً هذه المرحلة وٌنمً لدٌهم 

.  أهمٌة التفاهم إلى العمل المدرسً 

 ـ تصبح الخصابص الجنسٌة الثانوٌة أكثر وضوحا فً هذه المرحلة ، وٌهتم بشكل خاص 3

.  بمظهره وقدرته ، وٌسعى إلى تطوٌرها وٌزعجه أي شذوذ عن زمالبه 

:  الخصائص االجتماعٌة : ثانٌا 

 ـ ٌتؤثر التلمٌذ المراهق بشكل خاص بؤقرانه ، وٌسعى إلٌجاد مكانة لنفسه بٌنهم ، فٌتعرؾ 1

من خاللهم إلى نقاط قوته وضعفه ، ومن المهم أن ٌعمل المعلم على مناقشة الطالب فً 

.  أرابه والسعً إلى تنمٌة أدواره االجتماعٌة 

 ـ ٌسعى التالمٌذ فً مرحلة المراهقة إلى اعتبار أقرانه مصدرا هاما من مصادر القواعد 2

العامة للسلوك ، وٌستطٌع المعلم أن ٌنمً لدٌه الحس بالمسإولٌة وااللتزام و االلتزام 

.  بالقرارات لوحده 

  ـ ٌحتاج التلمٌذ المراهق إلى تقبل اآلخرٌن له داخل منزله ومدرسته  وصفه ،كً ٌشعر 3

باألمان النفسً ، وان ٌالقً القبول من األشخاص المهمٌن بالنسبة إلٌه ، وٌمكن للمعلم أن 

ٌلعب دور فً بناء الذات االجتماعٌة لتالمٌذه المراهقٌن ، وٌحسن الظن بهم والتنبإ 

 ( 1). بسلوكهم
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 الفصل األول                                                                              المناهج 

:  الخصائص االنفعالٌة : ثالثا 

 ـ تعتبر فترة المراهقة فترة التقلبات االنفعالٌة بالنسبة لتالمٌذ هذه المرحلة ، فهم سرٌعوا 1

التقلب ، تجدهم أحٌانا كالكبار وأحٌانا أخرى كالصؽار ، قد ٌكون مرد ذلك إلى التؽٌرات 

البٌولوجٌة ولطرٌقة التعامل معهم ، ولذلك فإنهم ٌتؤثرون فً التوقعات الموجهة إلٌهم ، وهنا 

ٌكمن الدور الربٌسً للمعلم ، حٌث ٌنبؽً للمعلم أن ٌكون منسقا لتصرفاته فً الصؾ ، وان 

. ٌعامل التالمٌذ كمعلمٌن 

 ـ ٌشعر الكثٌر من التالمٌذ المراهقٌن بعدم الثقة بالنفس ، وذلك أنهم ال ٌتمكنون من القٌام 2

بمهمات التً ٌطلبها الراشدون منهم ، وعلى المعلم تنمٌة الثقة فً النفس حتى ال نجد 

.  المراهق ٌتحدى أهله ومعلمٌه ، وٌعتبرهم عوابق أمامه 

:  الخصائص العقلٌة المعرفٌة : رابعا 

 ـ ٌدرك التالمٌذ فً هذه المرحلة المفاهٌم المجردة لدرجة كبٌرة ، وعلٌه فهم القٌم 1

األخالقٌة كالخٌر والشر ، الفضٌلة والرذٌلة ، العدالة والدٌمقراطٌة ، حتى تصبح هذه 

.  المفاهٌم ذات معنى بالنسبة لهم 

 ـ تزداد لدى تلمٌذ هذه المرحلة القدرة على التذكٌر واالنتباه والتخٌل والحفظ ، وٌمٌل 2

.  بعضهم إلى الرسم والشعر والكتابات األدبٌة وأحالم الٌقظة 

 ـ ٌعتقد بٌارجٌه أن تالمٌذ هذه المرحلة ٌصلون إلى المرحلة األخٌرة من النمو العقلً ، 3

التً تتسم بقدراتهم على االنؽماس فً المسابل المجردة من حٌث القدرة على التفكٌر فً 

.  نتابج أفكاره ، وفً األحداث وتعلٌلها من األفكار المجردة 

.  ـ ووفق هذا المنهج نستطٌع تحدٌد أثره ودور التلمٌذ وفق افتراضات 

ـ أن ٌقوم التلمٌذ بالتدرج بالمعرفة ،وفق مستوٌات من السهل إلى األكثر صعوبة ومن 

.  المحسوس إلى المجرد ، ومن الخاص إلى العام 

ـ ٌنظم التلمٌذ أفكاره على صورة العدسة التً تضم تكوٌن صورة أولٌة شاملة للمحتوى 

   (1). الذي ٌراد تعلمه 
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       الفصل التطبٌقً  

" التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان      "
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         الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة   

              وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  

                  جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس  

                      كلٌة اآلداب والفنون  

                       قسم األدب العربً  

                    تخصص لسانٌات تطبٌقٌة    

        استبٌان موجه إلى معلمً وتالمٌذ التعلٌم المتوسط

إن هذا االستبٌان ٌندرج ضمن بحث فً إطار تحضٌر لمذكرة تخرج بعنوان أثر المنهج 

التربوي الجدٌد على أداء الملكة التواصلٌة المرحلة المتوسطة نموذجا لنٌل شهادة  الماستر 

 . تخصص لسانٌات تطبٌقٌة 

 و إن المعلومات المتحصل علٌها ضمن هذا االستبٌان ٌستعمل ألؼراض علمٌة فقط وان 

 .نجاح هذا البحث ٌتوقؾ على مدى تجاوبهم مع األسبلة وشكرا 

أعزابً التالمٌذ ٌرجى كتابة الدرجة 

المعبرة عن استجابتك أمام كل سإال وفقا 

. لمقدار التقدٌر اآلتً 

بدرجة 

قلٌلة 

جدا  

بدرجة 

قلٌلة  

بدرجة 

متوسطة  

بدرجة 

كبٌرة 

بدرجة 

كبٌرة 

جدا  

ٌشجع المنهج الدراسً المقرر التالمٌذ على 

. التعبٌر عن قدراتهم الحقٌقٌة 

     

ٌحتوي المنهج بمتوازن األطر النظرٌة 

. والعملٌة فً كل درس 

     

مفردات المنهج المقرر واضحة فً بداٌة 

. الفصل الدراسً 

     

ٌربط التدرٌس فً كل درس محتوى الدرس 

.  السابق الحالً 

     

بفضل تطور المنهج أصبحت التكنولوجٌا 

.  توظؾ بشكل فاعل واٌجابً فً التدرٌس 
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ٌتٌح المنهج الفرصة للتلمٌذ ممارسة 

النشاطات بؤنفسهم أثناء إلقاء المعلم الدرس 

  .

     

ٌعكس المنهج خصابص التلمٌذ المراهق 

.  وقدراته وضعفه 

     

تحدد األهداؾ التعلٌمٌة فً المتوسطة عن 

.  طرٌق سلوك المتعلم ورؼبته فً التعلم 

     

ٌتٌح المنهج الفرصة للتالمٌذ ممارسة 

. النشاطات بؤنفسهم أثناء الدرس 

     

تشجع طرٌقة التدرٌس التالمٌذ الصامتٌن 

.  على المشاركة والتفاعل داخل الصؾ 

     

ٌقدم المنهج المساعدات الفردٌة للتالمٌذ فٌما 

.  ٌتعلق بمتطلبات المقرر الدراسً 

     

ٌساعد المنهج الدراسً على االبتكار 

.  والخلق والتجدٌد 

     

ٌعرض المنهج المادة بسرعة ٌتٌح الفرصة 

. للتالمٌذ بمتابعتها بسهولة للتالمٌذ 

     

التعلم عن طرٌق المقاربة بالكفاءات ٌسهل 

عمل المعلم وٌستطٌع المتعلم مواجهة 

مختلؾ التحدٌات  

     

ٌرتكز المنهج القدٌم على المعلم وأصبح 

المنهج الحدٌث ٌرتكز على المعلم داخل 

.  المإسسة وخارجها 

     

المهارات التً ٌحتاجها تالمٌذ الطور 

األساسً كونوا أشخاص ناجحٌن ، التعاون 

.  الجماعً فٌما بٌنهم الطرق الجماعٌة 
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        التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان  

 

التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان                      

                              تحلٌل النتابج  

 النسبة المئوٌة        التكرار    الفئات  

 75% 15التالمٌذ 

 25% 05األساتذة  

 100% 20المجموع  

 

25%

75%

 

 

"  نموذجا  "            تحلٌل نتابج االستبٌان بالنسبة لتالمٌذ المتوسطة السنة الرابعة 

  1       ـ 15×100 = 75      % 

                                     20             

  2     ـ 05× 100 = %25  

 20 
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                                                                    التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

  2×100 = 13: % مثال    :السؤال األول 

                                                                                 15 

  ـ ٌشجع المنهج الدراسً المقرر التالمٌذ على التعبٌر عن قدراتهم الحقٌقٌة1

 

 

 

 

 

 

     

                                            

 

:  ـ تحلٌل النتائج 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن المنهج ٌشجع التالمٌذ على التعبٌر عن قدراتهم الحقٌقٌة 

 من التالمٌذ ٌإكدون ذلك بمعنى نه لم ٌصل إلى ذ روته فً 80%بدرجة متوسطة بنسبة 

. التعبٌر عن قدراتهم ومستواهم 

النسبة المئوٌة  التكرار  االقتراحات  

 13% 02بدرجة قلٌلة جدا  

 07% 01بدرجة قلٌلة  

 80% 12بدرجة متوسطة  

 00% 00بدرجة كبٌرة 

 00% 00بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 15المجموع  

80%

13%

7%
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال الثانً 

.   ـ ٌحتوي المنهج بتوازن األطر النظرٌة والعملٌة فً كل درس 2

النسبة المئوٌة  التكرار  االقتراحات  

 00% 00بدرجة قلٌلة جدا  

 40% 06بدرجة قلٌلة  

 27%  04بدرجة متوسطة  

 20% 03بدرجة كبٌرة  

 13% 02بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 15المجموع  

 

40%

13%

20%

27%

 

 

:  تحلٌل النتائج 

 نالحظ من خالل الجدول أعاله انه لٌس هناك توازن بٌن 

 من التالمٌذ ٌإكدون 40%األطر النظرٌة والعملٌة فً كل درس أي بدرجة قلٌلة بنسبة 

 . على انه لٌس هناك توازن 
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال الثالث 

 . ـ مفردات المنهج المقرر واضحة فً بداٌة الفصل الدراسً 

النسبة المئوٌة  التكرار  االقتراحات  

 00% 00بدرجة قلٌلة جدا  

 00% 00بدرجة قلٌلة  

 00% 00بدرجة متوسطة  

 60% 09بدرجة كبٌرة  

 40% 06بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 15المجموع  

 

60%

40%

 

 

 : تحلٌل النتائج 

 من 60%نالحظ من خالل الجدول أعاله أن مفردات المنهج واضحة بدرجة كبٌرة بنسبة 

. التالمٌذ ٌإكدون على ذلك أي معظمهم 
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 التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان                                                                      

 : السؤال الرابع 

.  ـ ٌربط التدرٌس المنهج فً كل درس محتوى الدرس السابق مع الدرس الحالً 

النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات  

 00% 00بدرجة قلٌلة جدا  

 13% 02بدرجة قلٌلة  

 00% 00بدرجة متوسطة  

 20% 03بدرجة كبٌرة  

 67% 10بدرجة كبٌرة  

 100% 15المجموع  

67%

13%

20%

 

 

 

 : تحلٌل النتائج 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن هناك ترابط بٌن محتوى الدرس السابق مع الدرس 

.  من التالمٌذ ٌقرون بذلك 67%الحالً فً التدرٌس بدرجة كبٌرة جدا بنسبة 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال الخامس 

 . ـ بفضل تطور المنهج أصبحت التكنولوجٌا توظؾ بشكل فاعل واٌجابً فً التدرٌس 

 

20%

20%

47%

13%

 

 

 : تحلٌل النتائج 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن التكنولوجٌا فً المدارس أصبحت بشكل فاعل فً 

.  من التالمٌذ ٌإكدون على ذلك 47%التدرٌس بدرجة كبٌرة جدا بنسبة 

 

 

النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات  

  20% 03بدرجة قلٌلة جدا  

 20% 03بدرجة قلٌلة  

 13% 02بدرجة متوسطة  

 00% 00بدرجة كبٌرة  

 47% 07بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 15المجموع  
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 التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان                                                                      

 : السؤال السادس 

 . ـ ٌتٌح المنهج الفرصة للتالمٌذ ممارسة النشاطات بؤنفسهم أثناء إلقاء المعلم الدرس 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

13%

47%

 

 

:  ـ تحلٌل النتائج 

للتلمٌذ بممارسة النشاطات بؤنفسهم    نالحظ من خالل الجدول أعاله أن المنهج ال ٌتٌح

.  من التالمٌذ ٌالحظون أن المعلم هو الذي ٌقوم بمساعدتهم 47%بدرجة قلٌلة جدا 

 

 

المجموع  التكرار االقتراحات  

  47% 07بدرجة قلٌلة جدا  

 40% 06بدرجة قلٌلة  

 13% 02بدرجة متوسطة  

 00% 00بدرجة كبٌرة  

 00% 00بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 15المجموع  
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 لتحلٌل اإلحصائً لالستبٌان ا                                                                    

 : السؤال السابع 

.  ـ ٌعكس المنهج خصابص التلمٌذ المراهق وقدراته وضعفه 

النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات  

 27% 04بدرجة قلٌلة جدا  

 40% 06بدرجة قلٌلة  

 13% 02بدرجة متوسطة  

 00% 00بدرجة كبٌرة  

 20% 03بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 15المجموع  

 

 

27%

40%

27%

13%

 

 

 : تحلٌل النتائج 

   نالحظ من خالل الجدول أعاله أن المنهج بالنسبة للتالمٌذ ال ٌعكس خصابصه وقدراته 

.   من التالمٌذ ٌرجحون هذا القول 40%وضعفه أي بدرجة قلٌلة حوالً 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الثامن 

 . ـ تحدد األهداؾ التعلٌمٌة فً المتوسطة عن طرٌق سلوك المتعلم ورؼبته فً التعلم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

40%

27%

20%

 

 

 : تحلٌل النتائج 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن األهداؾ التعلٌمٌة تحدث عن طرٌق سلوك المتعلم بدرجة 

 . من التالمٌذ ٌإٌدون هذا القول 40%كبٌرة حوالً 

 

النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات  

 00% 00بدرجة قلٌلة جدا  

 13% 02بدرجة قلٌلة  

 27% 04بدرجة متوسطة  

 40% 06بدرجة كبٌرة  

 20% 03بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 15المجموع  
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال التاسع 

.  ـ تشجع طرٌقة التدرٌس التالمٌذ الصامتٌن على المشاركة والتفاعل داخل الصؾ 

النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات  

 00% 00بدرجة قلٌلة جدا  

 13% 02بدرجة قلٌلة 

 20% 03بدرجة متوسطة  

 13% 02بدرجة كبٌرة  

 54% 08بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 15المجموع  

 

13%

54%

13%

20%

 

 

:  تحلٌل النتائج 

طرٌقة التدرٌس الحدٌثة تساعد التلمٌذ الصامت على : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 من التالمٌذ ٌالحظون ذلك ، نستطٌع 54%التفاعل داخل القسم بدرجة كبٌرة جدا بنسبة 

  . القول أن المنهج الجدٌد نجح فً تقدٌم مساعدات للتلمٌذ بشكل أفضل 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 :السؤال العاشر 

 . ـ ٌقدم المنهج المساعدات الفردٌة للتالمٌذ فٌما ٌتعلق بمطلبات المقرر الدراسً 

النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات  

 20% 03بدرجة قلٌلة جدا  

 20% 03بدرجة قلٌلة 

 47% 07بدرجة متوسطة 

 13% 02بدرجة كبٌرة  

 00% 00بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 15المجموع  

 

20%

47%

13%

20%

 

:  تحلٌل النتائج 

التالمٌذ ٌالحظون أن المنهج ٌقدم المساعدات الفردٌة : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 من التالمٌذ والبعض األخر ٌرى انه ال ٌقدم أي 47%لهم بدرجة متوسطة أي بنسبة 

 كذلك ، هنا نعود للفروق الفردٌة لدى التالمٌذ كل 20%مساعدات بدرجة قلٌلة جدا بنسبة 

.  تلمٌذ وسرعة فهمه للمقرر الدراسً 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال الحادي عشر 

 . ـ ٌساعد المنهج الدراسً على االبتكار والخلق والتجدٌد 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 33% 05 بدرجة قلٌلة جدا 

 00% 00 بدرجة قلٌلة

 27% 04 بدرجة متوسطة 

 17% 04 بدرجة كبٌرة

 13% 02 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 15 المجموع 

 

33%

27%

17%

13%

 

   

 

 : تحلٌل النتائج 

التالمٌذ ٌإكدون معظمهم أن المنهج ال ٌساعدهم على : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

  .  من التالمٌذ والبعض اآلخر ٌراها بدرجة متوسطة 33%الخلق والتجدٌد بنسبة 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الثانً عشر 

.  ـ ٌعرض المنهج المادة بسرعة ٌتٌح الفرصة للتالمٌذ بمتابعتها بسهولة 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 33% 05 بدرجة قلٌلة

 40% 06 بدرجة متوسطة 

 27% 04 بدرجة كبٌرة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 15 المجموع 

40%

33%

27%

 

 

 

:  تحلٌل النتائج 

معظم التالمٌذ ٌالحظون أن المنهج ٌعرض المادة : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 أي بدرجة متوسطة ، بٌنما البعض 40% بسرعة تتٌح للتالمٌذ بمتابعتها بسهولة بنسبة 

 أي أن البعض ٌواجه صعوبة فً عرض مادة  33% اآلخر ٌراها بدرجة قلٌلة بنسبة 

  المنهج 
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الثالث عشر 

ـ التعلم عن طرٌق المقاربة بالكفاءات ٌسهل عمل المعلم وٌستطٌع المتعلم مواجهة مختلؾ 

.  التحدٌات 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 20% 03 بدرجة قلٌلة 

 40% 06 بدرجة متوسطة 

 20% 03 بدرجة كبٌرة 

 20% 03 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 15 المجموع 

20%

40%

20%

20%

 

 

 : تحلٌل النتائج 

محاولة التلمٌذ لكً ٌتعلم لوحده تسهل عمل المعلم ، : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 أي بدرجة 40%ٌرى التالمٌذ أن نسبة نجاح منهج المقاربة بالكفاءات فً المتوسطة بنسبة 

متوسطة بمعنى ٌساهم فً تسهٌل عمل المعلم وٌستطٌع المتعلم مواجهة مختلؾ التحدٌات 

 . بمساعدة المعلم طبعا 
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال الرابع عشر 

ـ ٌرتكز المنهج القدٌم على المعلم وأصبح المنهج الحدٌث ٌرتكز على المتعلم داخل المإسسة 

.  وخارجها 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 27%  04 بدرجة قلٌلة جدا 

 20% 03 بدرجة قلٌلة 

 13% 02 بدرجة متوسطة 

 27% 04 بدرجة كبٌرة 

 13% 02 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 15 المجموع 

 

27%

20%

13%

27%

13%

 

:  تحلٌل النتائج 

نصؾ التالمٌذ وقفوا مواقؾ متباٌنة النصؾ ٌقول : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

بدرجة قلٌلة جدا والنصؾ اآلخر ٌقول بدرجة كبٌرة أي أن المنهج الحدٌث أصبح ٌرتكز 

 حسب طبٌعة التلمٌذ 27% وبدرجة كبٌرة جدا بنسبة 27%المتعلم بدرجة جدا بنسبة 

 . وقدرته على التجاوب مع المعلم وطرٌقة بحثه 
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان  

:  السؤال الخامس عشر 

ـ المهارات التً ٌحتاجها تالمٌذ الطور األساسً لٌكونوا أشخاصا ناجحٌن ، التعاون 

.  الجماعً فٌما بٌنهم الطرق الجماعٌة 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 20% 03 بدرجة قلٌلة جدا 

 00% 00 بدرجة قلٌلة 

 47% 07 بدرجة متوسطة 

 13% 02 بدرجة كبٌرة جدا

 20% 03 بدرجة كبٌرة 

 100% 15 المجموع 

 

20%

47%

13%

20%

 

 

:  تحلٌل النتائج 

معظم التالمٌذ ٌإٌدون التعاون الجماعً فٌما بٌنهم :  نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 والبعض األخر ٌقول بدرجة كبٌرة جدا وبدرجة قلٌلة جدا 47%بدرجة متوسطة حوالً 

 أي نستطٌع القول أن كل تلمٌذ ونظرته 13% بٌنما بدرجة كبٌرة بنسبة قلٌلة 20%بنسبة 

  . للتعاون الجماعً 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 :  ـ تحلٌل نتائج االستبٌان بالنسبة لألساتذة 2

 : السؤال األول 

.  ـ ٌشجع المنهج الدراسً المقرر التالمٌذ على التعبٌر عن قدراتهم الحقٌقٌة 

 النسبة المئوٌة  التكرار  االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 00% 00 بدرجة قلٌلة 

 80% 04 بدرجة متوسطة 

 20% 01 بدرجة كبٌرة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

80%

20%

 

:  تحلٌل النتائج 

المنهج الدراسً بالنسبة لألساتذة ٌستطٌع التعبٌر عن : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

  . 20% وبدرجة كبٌرة بنسبة بنسبة 80%قدراتهم الحقٌقٌة بدرجة متوسطة بنسبة 
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الثانً 

 . ـ ٌحتوي المنهج بتوازن األطر النظرٌة والعملٌة فً كل درس 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 60% 03 بدرجة قلٌلة 

 20% 01 بدرجة متوسطة 

 20% 01 بدرجة كبٌرة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

20%

60%

20%

 

 : تحلٌل النتائج 

المنهج ال ٌحقق التوازن بٌن األطر النظرٌة والعملٌة : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

  . 20% وبدرجة قلٌلة بنسبة 60%أي بدرجة قلٌلة بنسبة 
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الثالث 

.  ـ مفردات المنهج المقرر واضحة فً بداٌة الفصل الدراسً 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 00% 00 بدرجة قلٌلة 

 00% 00 بدرجة متوسطة 

 60% 03 بدرجة كبٌرة 

 40% 02 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

60%

40%

 

:  تحلٌل النتائج 

مفردات المنهج واضحة فً بداٌة الفصل الدراسً : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

.   بمعنى حقق هدفه 40% وبدرجة كبٌرة جدا بنسبة 60%بدرجة كبٌرة جدا بنسبة 
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال الرابع 

 . ٌربط التدرٌس فً كل درس محتوى الدرس السابق مع الدرس الحالً ـ 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 00% 00 بدرجة قلٌلة 

 40% 02 بدرجة متوسطة 

 20% 01 بدرجة كبٌرة 

 40% 02 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

40%

20%

40%

 

:  تحلٌل النتائج 

هناك تداخل وترابط بٌن المنهج وبٌن الدروس أي : نالحظ من خالل الجدول أعاله إن 

 وبدرجة كبٌرة جدا بنسبة 40%الدرس السابق مع الدرس الحالً بدرجة متوسطة بنسبة 

 أي حقق مٌزة الترابط وهذا اٌجابً للتالمٌذ حسب آراء 20% وبدرجة كبٌرة %40

 . األساتذة 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال الخامس 

 . ـ بفضل تطور المنهج أصبحت التكنولوجٌا توظؾ بشكل فاعل واٌجابً فً التدرٌس 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 40% 02 بدرجة قلٌلة جدا 

 00% 00 بدرجة قلٌلة 

 00% 00 بدرجة متوسطة 

 40% 02 بدرجة كبٌرة 

 20% 01 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

20%

40%

40%

Secteur 4

 

 

:  تحلٌل النتائج 

كل أستاذ ورأٌه فً توظٌؾ التكنولوجٌا فً التعلٌم : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

  وبدرجة كبٌرة جدا 40% وهناك بدرجة كبٌرة بنسبة 40%هناك بدرجة قلٌلة جدا بنسبة 

  . 20%بنسبة 
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال السادس 

 . ـ ٌتٌح المنهج الفرصة للتلمٌذ ممارسة النشاطات بؤنفسهم أثناء إلقاء المعلم الدرس 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

  40% 02 بدرجة قلٌلة جدا 

 40% 02 بدرجة قلٌلة 

 20% 01 بدرجة متوسطة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

40%

40%

20%

 

:  تحلٌل النتائج 

التلمٌذ ال ٌستطٌع ممارسة النشاطات بنفسه دون : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 ، وبدرجة 40% وبدرجة قلٌلة بنسبة 40%مساعدة أستاذه أي بدرجة قلٌلة جدا بنسبة 

  . 20%متوسطة بنسبة 
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                                                               التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال السابع 

.  ـ ٌعكس المنهج خصابص التلمٌذ المراهق وقدراته وضعفه 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 20% 01 بدرجة قلٌلة جدا 

 20% 01 بدرجة قلٌلة 

 40% 02 بدرجة متوسطة 

 20% 01 بدرجة كبٌرة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

20%

20%

40%

20%

 

 

 

:  تحلٌل النتائج 

المنهج ٌعكس خصابص التلمٌذ المراهق وقدراته : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 20% ، وبدرجة قلٌلة بنسبة 40%وضعفه حسب آراء األساتذة بدرجة متوسطة بنسبة 

 .  20%وبدرجة قلٌلة جدا بنسبة 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الثامن 

.  ـ تحدد األهداؾ التعلٌمٌة فً المتوسطة عن طرٌق سلوك المتعلم ورؼبته فً التعلم 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 20% 01 بدرجة قلٌلة 

 20% 01 بدرجة متوسطة 

 60% 03 بدرجة كبٌرة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

20%

20%

60%

 

 

 : تحلٌل النتائج 

األهداؾ التعلٌمٌة تحدد عن طرٌق سلوك المتعلم : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 .  من األساتذة ٌقرون بذلك أي المتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة 60%بدرجة كبٌرة بنسبة 
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                                                                      التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال التاسع 

.  تشجع طرٌقة التدرٌس التالمٌذ الصامتٌن على المشاركة والتفاعل داخل الصؾ ـ 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 00% 00 بدرجة قلٌلة 

 20% 01 بدرجة متوسطة 

 40% 02 بدرجة كبٌرة 

 40% 02 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

20%

40%

40%

 

 

 : تحلٌل النتائج 

طرٌقة التدرٌس تشجع التالمٌذ على التفاعل داخل : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

  40% وبدرجة كبٌرة 40%الصؾ بدرجة كبٌرة جدا بنسبة 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال العاشر 

.  ـ ٌقدم المنهج المساعدات الفردٌة للتالمٌذ فٌما ٌتعلق بمتطلبات المقرر الدراسً 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 60% 03 بدرجة قلٌلة 

 40% 02 بدرجة متوسطة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

60%

40%

 

 

 : تحلٌل النتائج 

المنهج ال ٌقدم مساعدات فردٌة للتالمٌذ حسب آراء : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

  . 40% وبدرجة متوسطة بنسبة 60%األساتذة بدرجة قلٌلة بنسبة 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:  السؤال الحادي عشر 

 . ـ ٌساعد المنهج الدراسً على االبتكار والخلق والتجدٌد 

 

20%

20%

20%

40%

 

 

:  ـ تحلٌل النتائج 

المنهج الدراسً بالنسبة لألساتذة أصبح ٌساعد على : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 .  من األساتذة ٌإكدون ذلك 40%التجدٌد بدرجة كبٌرة جدا بنسبة 

 

النسبة المئوٌة  التكرار  االقتراحات  

 00% 00بدرجة قلٌلة جدا  

 20% 01بدرجة قلٌلة  

 20% 01بدرجة متوسطة  

 20% 01بدرجة كبٌرة  

 40% 02بدرجة كبٌرة جدا  

 100% 05المجموع  
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الثانً عشر 

.  ـ ٌعرض المنهج المادة بسرعة تتٌح الفرصة للتالمٌذ بمتابعتها بسهولة 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 00% 00 بدرجة قلٌلة 

 40% 02 بدرجة متوسطة 

 40% 02 بدرجة كبٌرة

 20% 01 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

40%

40%

20%

 

 

 : تحلٌل النتائج 

المنهج ٌعرض المادة بسهولة بدرجة متوسطة بنسبة : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 أي انه نجح فً عرض المادة فً مساعدة التلمٌذ فً 40% وبدرجة كبٌرة بنسبة %40

.  دراسته 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الثالث عشر 

ـ التعلم عن طرٌق المقاربة بالكفاءات ٌسهل عمل المعلم وٌستطٌع المتعلم مواجهة مختلؾ 

 . التحدٌات 

  

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 00% 00 بدرجة قلٌلة 

 60% 03 بدرجة متوسطة 

 40% 02 بدرجة كبٌرة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

40%

60%

 

 :تحلٌل النتائج 

منهج المقاربة بالكفاءات ٌسهل عمل المعلم بدرجة : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 من األساتذة 40% من األساتذة ٌإكدون ذلك وبدرجة كبٌرة بنسبة 60%متوسطة بنسبة 

.  ٌإكدون ذلك حسب التالمٌذ المتمدرسٌن عندهم 
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                                                               التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الرابع عشر 

ـ ٌرتكز المنهج القدٌم على المعلم وأصبح المنهج الحدٌث ٌرتكز على المتعلم داخل المإسسة 

 . وخارجها 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 40% 02 بدرجة قلٌلة 

 20% 01 بدرجة متوسطة 

 00% 00 بدرجة كبٌرة 

 40% 02 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

20%

40%

40%

 

 

:  تحلٌل النتائج 

األساتذة أعطوا آراء متباٌنة البعض ٌقول أن المنهج : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 من األساتذة 40%الحدٌث ٌرتكز على المتعلم داخل المإسسة وخارجها بدرجة قلٌلة بنسبة 

.   من األساتذة ، أي أن كل أستاذ ذو رأٌه فً المنهج 40%وبدرجة كبٌرة جدا بنسبة 
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                                                               التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

 : السؤال الخامس عشر 

ـ المهارات التً ٌحتاجها تالمٌذ الطور األساسً لٌكونوا أشخاصا ناجحٌن التعاون الجماعً 

 . فٌما بٌنهم الطرق الجماعٌة 

 النسبة المئوٌة  التكرار االقتراحات 

 00% 00 بدرجة قلٌلة جدا 

 20% 01 بدرجة قلٌلة 

 20% 01 بدرجة متوسطة 

 40% 02 بدرجة كبٌرة 

 20% 01 بدرجة كبٌرة جدا 

 100% 05 المجموع 

 

20%

20%

20%

40%

 

:  تحلٌل النتائج 

معظم األساتذة الذٌن أخذنا رأٌهم ٌرجحون الطرق : نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

 من األساتذة وذلك حسب خبرتهم وتطبٌقها على 40%الجماعٌة بدرجة كبٌرة بنسبة 

 . تالمذتهم 

 نالحظ تباٌن بٌن آراء األساتذة حول المنهج ولكن ٌتفقون على هناك كثافة فً :مالحظة 

.  المنهاج ومع ذلك ٌتجاوب التالمٌذ فً معظم األحٌان 
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                                                                       التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان 

:    من خالل االستبٌان الذي قمنا به حول المنهج الدراسً نصل إلى النتائج التالٌة 

 

  :أثر المنهج التربوي الجدٌد على أداء الملكة التواصلٌة على تالمٌذ المرحلة المتوسطة 

أصبح التدرٌس قوة فعالة لتنمٌة القوة البشرٌة ، وان فعالٌته تستمد من نشاط المعلم خاصة ، 

وعزٌمته على مواجهة مشاكل التعلٌم الٌومٌة ، لكل انه المسإول المباشر عن العملٌة 

التعلٌمٌة وكونه على اتصال دابم ومستمر مع التالمٌذ وبالتالً ٌتاح له الفرصة الكتشاؾ 

حظوظهم فً النجاح والتعرؾ على قدراتهم ومٌولهم ، وتحدٌد االختالؾ الموجود بٌنهم ، 

ومن ثم العمل على إنجاح الفعل التعلٌمً لتحقٌق األهداؾ المسطرة له ، فالتعلٌم فً السابق 

كان ٌرتكز على المعلم فً سٌر العمل المدرسً بمراعاة طبٌعة شخصٌة تالمٌذه ، فكان 

محور العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ، فهو الذي ٌخطط وٌنفذ ، واآلن أصبح المتعلم هو محور 

العملٌة التعلٌمٌة ، فهو المحور األول والهدؾ األخٌر من كل عملٌات التربٌة والتعلٌم ، فمن 

اجله تنشا المدارس وتجهز بكافة اإلمكانات لتكوٌن عقله وجسمه ، روحه ومعارفه 

واتجاهاته ، فالتلمٌذ هو الركن الهام من أركان العملٌة التربوٌة ولهذا تسعى وزارة التربٌة 

.  لتكثٌؾ الجهود لوضع طرابق ومناهج بما ٌتالبم مع قدراتهم 

ـ إن المرحلة التً ٌمر بها تالمٌذ المتوسطة هً مرحلة المراهقة المبكرة ، فهً مرحلة 

تتمٌز بسرعة التؽٌر والتحول ، وتوصؾ بؤنها مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إلى 

مرحلة النضج فً كافة المظاهر وجوانبه الشخصٌة ، ا ن هذه المرحلة مرحلة حرجة فً 

حٌاة الفرد ، ولهذا فان لهذه المرحلة انعكاساتها على شخصٌة التلمٌذ كلها ، فمن اجل 

مساعدة التلمٌذ المراهق على تحقٌق اكبر قدر من القناعة الذاتٌة ومن اجل تنمٌة تفاعله 

االجتماعً بشكل فاعل ، ومن اجل تشجٌعه على تحقٌق ذاته ، البد للمعلمٌن فهم مسببات 

السلوك الذي ٌقوم به التالمٌذ ، إذ أن على المعلمٌن إدراك بعض الطرابق لتعزٌز ثقة 

 (1). المراهقٌن بؤنفسهم ما ٌسمى بمنهج المقاربة بالكفاءات 

  

 

 

 

 

، 1999 ـ رابح تركً ، أصول التربٌة والتعلٌم ، المإسسة الوطنٌة للكتاب ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزابر ، 1

  . 112 ، ص2ط
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           التحلٌل اإلحصائً لالستبٌان  

ـ ٌتدرب التلمٌذ على تحدٌد المتطلبات التعلٌمٌة األساسٌة فً أي خبرة والسعً نحو 

. استٌعابها بحٌث ٌسهم ذلك فً إنجاح المتعلم ، وزٌادة ثقته بنفسه ، والتقدم فً مستوى تعلمه

ـ ٌستطٌع بناء مخططات مفاهٌمٌة تساعده على تنظٌم المعرفة قبل إدماجها فً بنابه 

.  المعرفً 

.  ـ ٌطور التلمٌذ خبراته فً المواقؾ التعلٌمٌة التً ٌتفاعل معها 

.  ـ ٌتدرب على بناء ملخصات لمجموعة أفكار تعكس بوضوح البنٌة والعالقة 

.  ـ ٌتدرب التلمٌذ على ممارسة الفهم المتعمق ، خالل عملٌات المقارنة والمقابلة 

ـ ٌقوم التلمٌذ بإجراء عالقات مشابهة ، وٌتدرب على االستخدام الواعً لالستراتٌجٌات 

.  المعرفٌة 

:  ـ المقاربة بالكفاءات والمهارات 

    ٌعد أسلوب التدرٌس بالكفاءات مقاربة حدٌثة فً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة المكملة 

الستراتٌجٌات المقاربة باألهداؾ ، لذا فان التدرٌس وفق هذه المقاربة ٌستلزم بالضرورة 

امتالك المعلم كفاءات مهنٌة ، تسمح له بتهٌبة وضعٌات ومواقؾ تعلٌمٌة ، بحٌث تساعد 

التلمٌذ على اكتساب معارؾ ومهارات بشكل وظٌفً ، كما تمكنه من تقوٌم أداء المتعلم 

.  تقوٌما موضوعٌا 

:  مفهوم الكفاءة 

هً قدرة المتعلم على مواجهة مواقؾ تربوٌة مختلفة  ،تفضً إلى انجاز عمل محدد 

بؤسلوب ٌبرز استقاللٌته فً التوصل إلى الحل بؤهمٌة وكفاءة مكتسبة ، أو هً سلوك مركب 

ومنظم ٌتطلب تعببة مهارات فً المجاالت المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة ، من اجل مجابهة 

إشكال معٌن فً المجال المدرسً أو المهنً أو االجتماعً ، وجعل المتعلم محورا للعملٌة 

التعلٌمٌة أي ربط العملٌة التعلٌمٌة بالحٌاة الٌومٌة للمتعلم ، وإستراتٌجٌة التدرٌس وفق مدخل 

 (1). حل المشكالت 

 

 

 

  . 109ـ حسٌن أبو رٌاش ، زهرٌة عبد الحق ، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس ، ص 1



 

 

 

     

   خاتمة         
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                      خاتمة  

 

:        وفً ختام هذه المرحلة البحثٌة الطوٌلة ، توصلنا إلى بعض النتابج نجملها فٌما ٌؤتً 

 ـ ٌمثل المنهج البناء األساسً للمعرفة ، وأن دور المعلم ٌقتصر على التلقٌن الجٌد ، 1

.  وتحدد األهداؾ التعلٌمٌة على شكل نتاجات سلوكٌة 

.   ـ ٌهتم المنهج بتنسٌق العالقة بٌن المدرسة واألسرة من خالل مجالس اآلباء والمعلمٌن 2

 ـ ٌسعى المنهج الحدٌث لتنمٌة شخصٌة الطالب بجمٌع جوانبه لواجهة التحدٌات ، وتنمٌة 3

.  قدرته على التعلم الذاتً 

.   ـ طرٌقة التدرٌس هً الكٌفٌة التً تنظم بها المعلومات والخبرات التربوٌة 4

.   ـ التقوٌم هو العملٌة التً ترمً إلى معرفة مدى نجاح المنهج فً تحقٌق األهداؾ 5

 ـ المحتوى هو نوعٌة المعارؾ التً ٌقع علٌها االختٌار والتً ٌتم تنظٌمها على نحو 6

.  معٌن

 ـ الهدؾ التربوي هو تؽٌٌر ٌراد إحداثه فً سلوك المتعلم عن طرٌق عملٌة التعلم 7

.  والتعلٌم

 ـ تعد األهداؾ الدعامة الحقٌقٌة التً ٌعتمد علٌها المنهج التربوي التً ترتبط بالعقٌدة 8

.  السابدة فً المجتمع 

    ومن بٌن المالحظات التً ٌمكن أن ندرجها من خالل الدراسة التطبٌقٌة التً أسقطناها 

على أراء أساتذة وتالمٌذ الطور األساسً أن المنهج نجح كثٌرا فً التعامل مع تالمٌذ 

المتوسطة فً التعبٌر عن قدراتهم الحقٌقٌة ، ومن خالل منهج المقاربة بالكفاءات ٌقر 

المعلمٌن أن التلمٌذ أصبح ٌستطٌع مواجهة مختلؾ التحدٌات التً تواجهه بسهولة ، 

.  وٌستطٌع االبتكار والتجدٌد وذلك بنسب كبٌرة 

    نستطٌع القول إن أثر المنهج التربوي الجدٌد ٌتوافق والتطورات التً تحدث فً المنهج ، 

ومع التطورات التكنولوجٌة ٌستطٌع منهج المقاربة بالكفاءات مساعدة التلمٌذ على الدراسة 

داخل وخارج المإسسة التعلٌمٌة ، وال ننسى رؼبة التلمٌذ وجهود المعلم فً تحسٌن التعلم ، 

وبذلك ٌتطور المجتمع بؤسره ونواكب العصرنة ونصبح مجتمع متحضر له  مكانته فً 

.  الدول الكبرى ، ٌقفون محترمٌن شامخٌن رإوسنا 
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   وال ٌسعنا أخٌرا ولٌس آخرا إال أن نحمد هللا عز وجل وأن نؤمل أن ٌكون بحثنا هذا بداٌة 

 . لبحوث أخرى أكثر عمقا ونضجا 



 

 

 

 
 قائمة المصادر والمراجع   

 

 

 

 

 

 



 

 

: قائمة المصادر والمراجع 

.  القران الكرٌم 

: المصادر والمراجع 

 

، دار  (المكونات ، األسس ، التنظٌمات  )ـ إبراهٌم بن عبد العزٌز الدعٌلج ، المناهج 

 .  2008 ، 1القاهرة جمهورٌة مصر العربٌة ، ط

ـ إبراهٌم محمد الشافعً ، وآخرون ، المنهج المدرسً من منظور جدٌد ، مكتبة العبٌكان ، 

 .  1996 ، 1الرٌاض ، ط

، عالم الكتب ، القاهرة ،  (األسس ، المكونات ، التنظٌمات  )ـ أحمد حسٌن اللقانً ، المنهج 

 .  1995 ، 1ط

ـ توفٌق أحمد مرعً ومحمد محمود الحٌلة ، المناهج التربوٌة الحدٌثة مفاهٌمها وعناصرها 

 .  2004 ، 1وعملٌاتها ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ط

 .  1983 ، 1ـ جبرائٌل بشارة، المنهج التعلٌمً، دار الرائد العربً ، بٌروت ـ لبنان ، ط

ـ جمال خطٌب ومنى حدٌدي ، مناهج وأسالٌب التدرٌس فً التربٌة الخاصة ، دار الفكر ، 

 .  2009 ، 1عمان ـ األردن ، ط

، الرضوان للنشر والتوزٌع ،  (تخطٌطها ـ تطوٌرها  )ـ حامد عبد هللا طالفحة ، المناهج 

 .  2013 ، 1ط

ـ حسٌن أبو رٌاش ـ زهرٌة عبد الحق ، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم 

 .  2007 ، 1الممارس ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ، ط

المفهوم ـ العناصر ـ األسس ـ  (ـ حلمً أحمد الوكٌل ، ومحمد أمٌن مفتً ، المناهج 

 . 1988 ، 1، مكتبة االنجلو المصرٌة ، ط (التنظٌمات ـ التطوٌر 

 ، 1ـ رابح تركً ، أصول التربٌة والتعلٌم ، دار المطبوعات الجامعٌة للنشر والتوزٌع ، ط

2007  . 

ـ سالطنٌة بلقاسم ، حسان الجٌالنً ، محاضرات فً المنهج العلمً ، دٌوان المطبوعات 

 .  2007،  (د،ط)الجامعٌة ، الجزائر ، 



 

 

، عالم الكتب الحدٌث ،  (المجال ،الوظٌفة ، المنهج  )ـ سمٌر شرٌف استٌته ، اللسانٌات 

 .  2008 ، 2عمان ، ط

ـ السٌد الشرقاوي ، الملكة اللغوٌة فً الفكر اللغوي العربً ، مؤسسة المختار للنشر 

 .  2002 ، 1والتوزٌع ، القاهرة ، ط

ـ صالح عبد الحمٌد مصطفى ،المناهج الدراسٌة عناصرها وأسسها وتطبٌقها ، دار المرٌخ 

  2000،  (د،ط )للنشر والتوزٌع ، 

ـ عبد الرحمان صالح عبد هللا ، المنهاج الدراسً أسسه وصلته بالنظرٌة التربوٌة االسالمٌة 

 .  1995 ، 1مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسالمٌة ، الرٌاض ، ط

ـ عبد الغنً حسٌنً ،حداثة التواصل الرواٌة الشعرٌة عند نزار قبانً ، دار الكتب العلمٌة 

 .  2004 ، 1بٌروت ، ط

ـ فكري حسن رٌان ، تخطٌط المناهج الدراسٌة وتطوٌرها ، مكتبة الفالح للنشر والتوزٌع ، 

 .  1999 ، 2الكوٌت ، ط

ـ فوزي طاه إبراهٌم وراجب احمد الكلزه ، المناهج المعاصرة ، منشاة المعارف ، 

 .  (د ، ط  )اإلسكندرٌة ، 

ـ هشام الحسن وشفٌق القاٌد ، تخطٌط المنهج وتطوٌره ، دار صفاء للنشر والتوزٌع ، عمان 

 .  1990 ، 1ـ األردن ، ط
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ملخص  

 

      ٌعتبر المنهج كنظام هو جزء من المنظومة التربوٌة  

     ٌعمل المنهج الحدٌث على الربط بٌن الثالثٌة الحدٌثة  

  التً تعد أساسا من أساسٌات نجاح العملٌة التربوٌة 

.  المدرسة ، األسرة ، المجتمع :  وهً 

فالمنهج الدراسً ٌجب أن ٌصمم على أساس 

 الفرد بصفته الشخصٌة حٌث انه األصل  

     فً العملٌة التعلٌمٌة للكشف عن ذاته وإنماء شخصٌته 

 .  إلعداد إنسان متكامل عقلٌا وروحٌا 

 

:  الكلمات المفتاحٌة  

.                               المنهج ، األهداف ، التدرٌس ، التقوٌم 
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