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  أھدي ھذا العمل إلى

   .زیزة عائشة وأبي الغالي عبد  القادرعأمي ال

  .ووفاء اناطاعة وعرف

 ،ومحمد سید علي ،أمیر اإلى أخي الوحید محّمد وزوجتھ سلیمة والكتاكیت سناء وصونی
  . فاطمة الزھراء ،بشیر ،ةحسمی فارس ، ،إسالمد ماس ،كنزة ،محینإ،وسیم 

،محجوبة ،ربیعة ،حسناء ،العالیة ،خدیجة ،وأزواجھن جمیعا إلى أخواتي منصوریة ،ذھبیة 
رحمة  ،حسناءأمال ،رشید ،أیمن ،یاسمین ،رانیة ،زكیة ،فیصل ،:وال أنسى أبنائھن 

  .،سمیة ةھاجر،عبد الحق ، العربي،نصیر ،،بشرى

  .إلى عّمي محمد وعمي أحمد وعمّتي عائشة وخالي محمد 

ّواتي   ،،سمّیة ،فاطمة یاسةمزكیة ،: یعبّر علي فراقھنّ إلى زمیالتي ورفیقات عمري الل
  .سمرة  .سنیة ،نورة ،فتیحة ،أحالم ،وسام ،رشیدة

  ."الجزائر  "إلى حضني االكبر 

  .وعرفان وتبرك وغفران أقدم ھذه الّثمرة ھدیة تقدیر

  

  

  

  

  

  



  
  

 إنجاز ھذهنحمده ونشكره الذي تفضل علینا بنعمة العلم ثم وّفقنا في  الشكر إّن      
  .المذكرة المتواضعة 

من  ھاالتي لم تبخل علینا بما أنعم هللا علی" بولحیة صبرینة"ثم الشكر لألساتذة المشرفة     
في سبیل إنجاح ھذه المضي علم،وبما قدمتھ لنا من مساعدات وتوجیھات قّیمة سھلت لنا 

  .أساتذة اللغة العربیة الذین أرشدوني في المسار الّدراسي  ال ننسىالمذّكرة ،كما

  . وال أنسى أن أشكر كل من مّدلي العون من قریب أو بعید في إنجاز ھذه المذّكرة    

ّھا تفید من ھو في حاجة إلى أشكر من بذل جھدا من إخراج ھذه المذكرة إلى الّنور  و لعل
   . فادةاإل
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  )48(المائدة         



 

 

 أ 

  مقدمة

مده سبحانھ وتعالى  حمًدا  یوافي حأ وامتنانھتوفیقھ   الحمد  على إحسانھ  والشكر على   
 خلقھ  وأشرف  رسلھ سید األولین واآلخرین محمد صفوةوأصلي وسلم على   ویكافئ مزیده

   :یوم الّدین إلى بھدیھوعلى آلھ وصحبھ أجمعین  ومن دعا بدعوتھ واھتدى 

من الوصول إلى تحقیق األھداف  لتتمكنتعتبر المناھج الوسیلة التي تستعملھا المدرسة       
وذلك لتحقیق  ،التي یؤمن بھا المجتمع ،والتي اشتقت من الفلسفة التربویة لذالك المجتمع

والممارسات والمبادئ والقیم التي یؤمن بھا المجتمع ،وھي  االتجاھاتھ أھدافھ في تعلیم أبنائ
ّ من أھم الموضوعات  م التربویة ،وھي جوھر التربیة وأساسھا ،وھي مھمة جًدا بالنسبة للمعل

 ّ ّ م على حّد والمتعل ّ سواء،فھي من جھة تساعد المعل م وتوفیر الشروط مین على تنظیم التعل
أخرى تساعد المتعلمین على التعلم المتمثل في بلوغ األھداف  المناسبة لنجاحھا ،ومن جھة

  .التربویة المراد تحقیقھا 

أو        المیذ ،لقد تطّور مفھوم المنھج وأصبح یشمل جمیع النشاطات التي یقوم بھا التّ    
منھا سواء كان ذلك داخل جمیع الخبرات التي یمّرون بھا تحت إشراف المدرسة أو بتوجیھ 

المدرسة أم خارجھا ،وعلى ذالك فالطریقة التي یتخذھا الفرد أو المنھج الذي یسلكھ أبنّیة 
  .معّین یعني المنھج  فلتحقیق ھد

قًعا استراتیجًیا حّساسا في العملیة التعلیمیة ،وھو وقد أصبح المنھج الحدیث یحتّل مو   
قویم ،       یتكون من ستة عناصر أساسیة وھي األھداف ،المحتوى ،طرق التدریس ،الت

  .النشاط المدرسي ،وأخیًرا الوسائل التعلیمیة 

ي ھذا البحث المتواضع عن مكّونات المنھج ومن ھذا المنطلق أثرت أن أبحث وأفتش ف      
یسر لنا جمعھ من مادة معرفیة توأھدافھ بمنھج السنة الثالثة آداب وفلسفة أنموذًجا ولعل ما 

  :ساؤالت التالیة حسب طبیعة الموضوع جعلنا نطرح الت

مدى توافق منھج السنة الثالثة آداب  ھي أھم أھدافھ ؟وما ھي مكونات المنھج ؟وما ما
 وفلسفة مع التالمیذ؟ 

   ،ضعت البحث إلى منھج وصفي تحلیلي،ألّنھ مناسب لطبیعة البحث الذي قمت بھأخ وقد   

ّ عملیة مسح وجمع المعارف ،وأّما الثاني فقد  فاألّول ما    .للجانب التطبیقي ھخصصتھو إال

والمقصود بھا مكّونات المنھج ولو وقفة قصیرة  العناصر الستةأقف عند ھذه  أنفارتأیت 
  :ذاتیة وأخرى موضوعیة  ألسباب

 ّ رغبتي في تناول ھذا الموضوع بالّدراسة كان من منطلق تفاعلي مع األھداف التي : أوال
  .یحققھا المنھج الحدیث في المدارس 



 

 

 ب 

عجابي بالمنھج الحدیث والرغبة في التعریف على المساعدات التي یقدمھا للتالمیذ إ:ثانًیا 
  .الخ...في جمیع الجوانب الجسمیة والعقلیة واإلجتماعیة 

ا    .الرغبة في التعرف على أھمیة المنھج في العملیة التعلیمیة :ثالثً

ص بمكونات المنھج إثراء المكتبة إن لم أكن مبالغة بھذا العمل المتواضع الخا:رابًعا 
  .وأھدافھ الذي كان موضوع الّدراسة وسیبقى كذالك 

دراسة مكّونات المنھج وأھدافھ :"فلھذه األسباب جاءت مذكرتي موسومة بالعنوان اآلتي 
  .مقسًما إلى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة " آداب وفلسفة أنموذًجا السنة الثالثة "بمنھج 

ّ یتناولت فیھ التعروقد افتتحت بحثي بمدخل      الصطالحي ألھم المفاھیم غوي واف الل
مررت بأھم المبادئ والمیزات للمنھج الّدراسي،ثم عرجت إلى  الموجودة في البحث ،ثم

  .تطرقت إلى أھم النماذج المنبثقة من المنھج الدراسيالمنھج والنمو الشامل للتالمیذ ،ثم 

منھج وقد افتتحھ بتمھید ،واشتمل ھذا الفصل على بمكونات الفقد عنونتھ :أّما الفصل األّول 
 ،ھدافاألمباحث وكل مبحث یتكون من عّدة عناصر،وقد عنونت المبحث األّول بسّتة 

المنھج ، والمبحث الثالث بطرق التدریس ،والمبحث الرابع والمبحث الثاني بمحتوى 
ث السادس فقد عنونتھ بالتقویم،  والمبحث الخامس بالنشاط المدرسي والمنھج ،وأّما المبح

  .بالوسائل التعلیمیة 

ثم جاء الفصل الثاني الذي خصصتھ للجانب التطبیقي وقد استخدمت فیھ اإلستبیان ،ثم 
  :مررت في دراستھ بالخطوات التالیة 

المبحث وبعدھا عینة الدراسة ،ثم أدوات الدراسة وكیفیة تطبیقھا وبعدھا األسلوب  منھجیة
المعالجة اإلحصائیة للمعطیات وأخیًرا النتائج المستخلصة من ھذا  اإلحصائي المستخدم ، ثم

  .الفصل 

وفي األخیر،خاتمة فھي مجموعة من النتائج توصلت إلیھا تبَعا لطبیعة الموضوع التي     
  .اعتمدتھا وما تناولتھ في الفصول السابقة 

مع المراجع أّما الصعوبات والمشاكل التي واجھتني في البحث بدایة ھي صعوبة ج   
  .باعتبارھا القاعدة األساسیة التي ال یمكن اإلنطالق بدونھا 

وتعتمد ھذه الّدراسة من حیث المادة اللغویة على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر من 
التنظیمات التطویرالبراھیم -األسس–المكّونات - لسان العرب البن منظور ،المناھج : أھمھا 

،وكتاب اإلتجاھات المعاصرة في بناء المناھج الدراسیة لمحسن عبد  بن عبد الغزیز الدعیلج
  .علي وسعد مطر عبود 



 

 

 ج 

ّ ایصال ما جمعناه من        وما من غایة تصبوا إلیھا من وراء ھذا العمل المتواضع إال
واألخیرة ،وهللا نسأل أن ینفع بھذا ا األولى ن،وتثقیفھ ھو غایتالقارئفكرة وآراء وقضایا إلى 

،ثم الشكر لألساتذة  أنعمنا  ا رشًدا ،الذي نحمده ونشكره على مان،وأن یھیئ لنا من أمر العمل
وبما قّدمتھ لنا  ،التي لم تبخل علینا بما أنعم هللا علیھا من علم" بولحیة صبرینة " المشرفة 

    .قیمة من مساعدات وتوجھات 
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ّغوي واإل -1   صطالحي لمفاھیم البحث  التعریف الل

  :مفھوم المنھج  1-1

  :لغًة  - أ

من خالل استعراض معنى المنھج في بعض القوامیس العربّیة من بین ھذه القوامیس     

د وفي ھذا الصدّ  )1( ،"َج ونھٌج واضٌح،وھو الّنھجھَ نَ " إذ نجد أنھا مأخوذة من، لسان العرب

  :یقول أبو كبیر في البیت الشعري 

ً،أبان بذي فریغ مخرفٍ ن    *   أثره  جزتُھ بأقّل تحسبُ فأ"                             ھجا

  .حھُ وضّ :الّطریق  كمنھج ومنھجُ :وطرٌق نھجٌة ،وسبیل منھجٌ 

ً  وضحَ :كالمنھج ،وأنھج الّطریق :والمنھاج  ً بینا ً واضحا اعمل :ویقال . واستباَن وصار نھجا

 سلكتھ ،وفالن یستنھج سبیل فالن أي یسلكُ : ، ونھجُت الطریق  على ما نھجتھ لكَ 

   )2(".الطریق المستقیم :ھجُ مسلكُھ،والنّ 

ً اص -ب   :طالحا

ً فإّن المھتمین بحقل الّتربیة یختلفون فیما بینھم ،كّل حسب مدرستھ         ّ اصطالحا أما

مجموعة الخبرات الّتربویة واالجتماعیة والثقافّیة "الفكریة ،فھناك من عّرفھ على أنھ 

ّمھا  الخ التي تخططھا المدرسة... والریاضیة والفنّیة والعلمیة  وتھّیئھا لطلبتھا لیقوموا بتعل

اخل المدرسة وخارجھا بھدف اكتسابھم أنماط أخرى من السلوك نحو                           د

ومن خالل ممارسة الّطلبة لألنشطة المختلفة المصاحبة لعملیة الّتعلیم  ،)3("االتجاه المرغوب

  .في إتمام نمّوھم تساعدھم التي 

                                                             
 .383ص،1،1990ابن منظور ،لسان  العرب ،دار الصادر ،بیروت ، لبنان ،مادة نھج ،ط  )1( 

  .383المرجع نفسھ ،ابن منظور ،لسان العرب ص )2(

ّم الّذاتي ، دار الفكر ،األردن ،)3(    كاید إبراھیم عبد الحق ،تخطیط المناھج وفق منھج  التفرید والتعل

  .40ص1،2009عمان ،ط
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  ھو كل نشاط ھادف تقدمھ :"مل وھناك تعریف آخر للمنھج الّدراسي بمعناه الّشا         

    المدرسة وتنّظمھ وتشرف علیھ وتكون مسؤولة عنھ ،سواء تم داخل المدرسة 
  .)1( "أوخارجھا

من خالل التّعریفین السابقین نستنتج بأن المنھج أداة توّظفھا المدرسة لتحقیق          
تربویة المنشودة في إعداد األجیال للحیاة  ّ   .األھداف ال

  :مفھوم األھداف  1-2

  :لغةً  - أ

ُیقال لكل ّشيء دنا منك وانتصب لك :"ھناك تعریفات عدیدة لھذا المصطلح أھّمھا       
  .قد أھدف لك الشّيء  واستھدف :واستقبلك 

ّم كان إذا مرّ         بھدف  وفي الحدیث النبوي الشریف فقد جاء أن النبي صلى هللا علیھ وسل
نحو من  فمائل أسرع المشي ،والھدف كل بناء مرتفع مشرف ،والّصد فأو صدمائل 

          )2("الھدف 

الھدف ما ُرفع وُبني من األرض للّنضال والقرطاس ما :"الّنضروفي تعریف آخر قال       
آخر  موضع في الھدف لیرمى ،والغرض ما ینصب شبھ غربال أو حلقة، وقال في موضع 

ً،على الغرض الھدف ویسمى القر: ً وغرضا أھدَف لك الّصید :یقال  عارة االستطاس ھدفا
   )3.(ب وأعرض مثلھ ثرمھ ،وأكاف

ّبھ  جبل وبھ شُ  أو إذن الھدف ھو ما ارتفع عن سطح األرض مثال بناء أوحید الّرمل    
  . الّرجل الّطویل أو العظیم 

  :اصطالحا  -ب

تعتبر األھداف نتاجات تعلیمّیة مخّططة،إذ یجب على الّطالب أن یكتسبھا بالقدرات التي      
  .وفي ھذا التعریف سنركز وسنعالج األھداف العامةیمتلكھا بشكل تلّبي احتّیاجاتھ ، 

عملیة إحداث تغیرات إیجابیة في سلوك "في ضوء التعریف السائد للتربیة بأنھا       
أصبح الھدف التربوي یعني أي تغییر یراد إحداثھ في سلوك المتعلمین  المتعلمین ،فقد

                                                             
  ،التنظیمات ،التطویر ،دار القاھرةالدعیلج ،المناھج ،المكونات ،األسس،إبراھیم بن عبد العزیز )1(

 .13ص 1،2007،طرمص
 .37المرجع السابق ،ابن المنظور ،لسان العرب ص)2(
 .37المرجع نفسھ ،ص)3(
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مثال  )1("كالنتیجة لعملیة التعلم ،ومن التغیرات التي یراد احداثھا في سلوك المتعلمین 
   ،أو تنمیة وإضافة على ما لدیھم من مفاھیمتزویدھم بمعلومات جدیدة كانوا یجھلونھا 

  .نحو ذالك  تقدیر أومعینة ،أو 

عبارات أو جمل مكتوبة بّدقة لوصف "وھناك تعریف آخر لألھداف التّعلیمیة على أّنھا     
ّب  بعد الوحدة الّتدریسیة ،وتصف ما یتوّقع من المتعلم  الطریقة التي سیتصرف بھا الطال

ن یحكم على أإنجازه ،وبموجب ھذا تكمن فعالیة التعلیم في تحقیق األھداف ،ویمكن للمتعلم 
  )2".(المدرسّیة  من تقدم في التعلیم إلى بعده عن الھدف ،أو سیطرتھ على الماّدة ما حققھ 

ما،أي  یمر بخبرةإذن یرتبط الھدف بالتعلم ارتباطا وثیقا ،ولتحقیق األھداف البد للتلمیذ أن  
  . مّیة یخبرة تعل

  : مفھوم المحتوىَ  1-3

 :لغةً   -  أ
   القوامیس أساس البالغة تختلف القوامیس في تعریفھا للمصطلحات ،من بین ھذه

،واحتویتھ  ُت الماَل حوایةَ حوی"إذ نجد فیھ كلمة المحتوى مشتقة من الفعل حويَّ ونقول 
  كثیرة الحّیاة :محواةٍ  ُي ،تّجمع،وتحّوت الحّیة أي ترّحت ،نحن في أرٍض لنفسي وتحتّوى الشّ 

ً المرأة ،وتقول حول السنام تركبھ  ىوھي كساء یحوّ :ا وركبت الحوّیة  ،وركبت الحوایَ  یوما
ً على الحو الّتراب حول الماء  ىالكساء حول الّسنام ، وحو ىیا ،وحوّ اعلى الحشایا ویوما

ومن                       . )3"(شحمُت حوایا َالجزور، جمع حوّیة وھي المعي وقد  ھ ،بسلیح
  ، واحتوى القوُم،تجاوروا.على الشيء یقصد بھا استولى علیھ  احتوى:"المجاز 

  )4("تجاورھم موھذا محتوى بني فالن وُمحّواھم أي 

عْ       ،وتحّوى الشيء بمعنى تجمُّ  إذن المحتوى في التعریف اللغوي مشتقة من الفعل حويَّ
  .بھا استولى علیھ  الشيء ،أما بالنسبة للمجاز احتوى على الّشيء ُیقصد

  

                                                             
       ،دار الصفاء للنشر والتوزیع،ة  ینظر،إیناس عمر محّمد أبو عتلة ،نظریات المناھج الّتربویّ ) 1(

 .66 -65ص 1،2005 عّمان ،ط
سعدون محمود الّتاموك وھدى على جوار الشمري ،مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا ،دار وائل )2(
 .133ص1،2005 طنشر والتوزیع ،األردن ،عمان ،ل
  ینظر أبي القاسم جارا هللا محمود بن عمر أحمد الّزمخشري،أساس البالغة ،دارالكتب العلمّیة ، )3(

 .602ص1998، 1،ط1بیروت ،لبنان ،ماّدة حوَي،ج 
 .602،صنفسھ ینظر ،المرجع) 4(
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  :صطالحا ا -ب

الكثیرین صطالحي للمحتوى ال یقصد بھ كما ھو شائع بین أما بالنسبة للتعریف اإل         
ّنما "محتوى للموضوعات المقّررة على التالمیذ صف معّین  ُیقصد بالمادة الّتعلیمیة  وما  وإ

ھداف محّددة بقصد تحقیق الّنمو الّشامل أ  تشمل علیھ من خبرات والتي توضع في ضوء
ّم    .والمحتوى إذن ھناك عالقة بین األھداف )1("للمتعل

  :مفھوم الّطریقة  1-4

  :لغةً - أ

تفید القوامیس العربّیة وعلى رأسھا البالغة أن مصطلح الطریقة مشتق من الفعل َطَرَق     
طرَق الحدید بالمطرقة ،والمطرقة ،والمطراق ،وَطَرَق الباب َقَرَعُھ،ووضَع األشیاء :"ونقول 

  .طرقًة وطریقًة 

ً،سّھلة ،وطرق لي فالن،  بعضھا فوق بعض وھي طرقٌ :طریقة  وطرائٌق،وطرق طریقا
ُ إذا عسر خروج الولِد والبیضة ،وأطرق الّرجلُ رمى ببصره :وطرقت المرأة والقطاة

  ) 2(".األرضَ 

ً، ورجٌل طرقُة،وطرقھ ھمٌّ وطرقني الخیال طرقنا فالٌن :"ومن المجاز   )3("طروقا

فتعني وضع األشیاء بعضھا  وبما أن الطریقة مشتقة من طرَق فھي تعني قرع أما طریقةٌ 
  .فوق بعض وجمعھا طرائق 

  :اصطالحا -ب

ّم حیث      ً قویا بعملیة التدریس وبالخصوص المعل مما الشّك فیھ أن الطریقة ترتبط ارتباطا
یقة عرفت الّطر ھداف المرجّوة من الّدرس،وقدیسعى إلى إیجاد الطریقة األنجع لتحقیق األ

نشطة واإلجراءات العقلیة والسلوكیة متسلسلة ومترابطة بشكل مجموعة من األ"على أنھا 
،وعندما تستخدم الطریقة في الّتدریس )4(" یسمح بتحقیق غایات یسعى إلیھا في حیاتھ

                                                             
  ،محمد صابر سلیم وآخرون ،بناء المناھج وتخطیطھا ،دار الفكر للنّشر والّتوزیع ،عّمان)1(
 .155ص1،2006ط

ینظر،المرجع الّسابق،أبي القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد الّزمخشري،أساس البالغة ،مادة )2(
  .602طرق،ص

 .602نفسھ ،ص ینظر المرجع ) 3(
محسن عبد علي وسعد مطر عبود ،االّتجاھات المعاصرة في بناء المناھج الّدراسیة ،المؤسسة الحدیثة )4(

 .181ص1،2012للكتاب ،لبنان ،ط
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ّم أو " یقصد بھا مجموعة األنشطة واإلجراءات المترابطة والمتسلسلة التي یخطط لھا المعل
  .)1( "التي تسمح لھ بتحقیق ھدف معّین ف أوخارجھا ورفة الصّ غالمّدرس، وینفذھا في 

ستنتاج أن حسن اختیار الطریقة ھو الّطریق الذي یؤّدي إلى في ضوء ما تقّدم یمكن اإل     
  . تحقیق الغایات التي تسعى المدرسة لتحقیقھا لدى المتعلمین 

  :مفھوم الّتقویم 1-5

  :لغة  -  أ

استعراض معنى التقویم في بعض القوامیس العربیة وعلى رأسھا لسان  من خالل      
ً  الْقّیام وھو:َقَوم َ"ن نجد أنھا مأخوذة من یالعرب،ومعجم الع ُ قوما نقیض الجلوس،قام یقوم

ً وقومًة وقامًة    وقّیاما

َم درأه    )2("بمعنى أزال عوجھ:قوَّ

قامة الّرجل وقیمتھ وقومتھ :والقامة أیًضاجماعة الّناس "وقد عرف أبو الھیثم القامة بأنھا 
قامتھ  :حسن القامة  وجمعھا قّواٌم،وقوام الّرجل:اطھ ،ورجٌل قویم ٌ وقّوامٌ طشھ وقومّیتھ وقوام

  .وحسن طولھ ،والقومّیة مثلھ 

     . )3("تھاستقمت المتاع أي قّوم:الّتقویم ،لقول أھل مّكة :كما نجد أیضا االستقامة        

القیمة  وھي ثمن الشيء "ن یالعفي معجم  أما بالنسبة لتعریف الخلیل بن أحمد الفراھدي 
   .)4( "واستمرت طریقتھ ،فقد استقام لوجھھ  دتقاموا فیما بینكم،وإذا انقا:بالتقویم،تقول 

  . على ضوء التعریف الّسابق ال نجد اختالف بین الّتعریفین في تحدید مفھوم الّتقویم 

  :اصطالحا  –ب 

صطالحي ھناك تعریفات كثیرة نختار من بینھا التعریف األدق بالنسبة للتعریف اإل     
صدار أحكام حول قیمة األفكار أو األعمال وفق معاییر إوھو یعني القدرة على :" للتقویم

                                                             
الّسابق،محسن عبد علي وسعد مطر عبود ،االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج ینظر،المرجع ) 1(

 .182،صالّدراسیة 

 .225،ص12السابق ،ابن المنظور ،لسان العرب ،مادة قوم ،ج ینظر ،المرجع ) 2(
 .225ینظر ،المرجع نفسھ ،ص )3(
الخلیل ابن أحمد الفراھدي ،ترتیب وتح ،عبد الحمید  ھنداوي ،معجم العین ،دار الكتب العلمّیة  ،ینظر)4(

 .445ص1،2003،ط3ج  ،بیروت ،لبنان ،مادة قوم ،
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لّیة یعتبر التقویم جزًءا ال یتجزأ من عملیة الّتعلیم ،إذ ال نستطیع تصّور عمكما . )1("مّعینة 
 . التّدریس بدون تقویم 

  :الّنشاط 1-6

  : لغةَ - أ

 ظھر تعریفكما ظھرت تعریفات لكثیر من المصطلحات من طرف المعاجم المختلفة        
رجل نشیط أي طبیب الّنفس للعمل ،ودابة نشیطة :نشط نقول "الّنشاط وھو مأخوذ من الفعل 

 نزعھ بغیر:الّدلو من البئرشط ن،وأنشطة ونشطة وقد أنشطتھم أي نشطت دواّبھم،و
 ،انحلت مّدھا حتى شدھا وأنشطھا:یخرج دلوھا بجذبة واحدة،ونشط العقدة :وبئرأنشاط.قامة

   . )2( "مرح أو وتنشط الّناقة الّطریق أي تقطعھ قطع الّناشط في سرعتھا أوتوّخنھ بنشاط

الحّیة عطلة عظم أي یخرج ،ونشطتھ طریق ناشط ینشط  من الّطریق األ:"ومن المجاز 
  )3("بنابھا 

من االشارة إلى  من خالل ھذا التعریف اتضح لنا مفھوم الّنشاط وللتوضیح  أكثر البد     
  .صطالحيالمفھوم اإل

  :اصطالحا-ب

د واختلف الّنشاط فھو یرتبط دائما بالمعلم والمتعلم وھذا من أجعل تحقیق تعدمھما      
جھد العقلي أوالبدني  الذي ویعتبر الّنشاط ذلك ال"الّتعلیمیة ،ھداف المنشودة  من العملیة األ

قام بھ شاط  تعلیمیا إذا یبذلھ  المتعلم أو المتعلم  من أجل بلوغ ھدف ما، وبذلك یكون النّ 
ّم ّ وقد یكون تع ،المعل  ،ةنشطة التعلیمیّ ألتعامل مع انیجوز لنا أن  إذا بھ المتعلم ،وال یامل

ّمیة أن نشطة واأل    )4("مع بعضھاتعلمّیة ة منفردة ،بل أنشطة تعلیمیّ شَطة التعل

،ولھ خطة یسیر علیھا وبھذا یكون  مضمون   یتضح من ھذا التعریف أن النشاط لھ      
  .حھ  في تحقیق الھدف المراد بلوغھبحاجة إلى تقویم المعرفة مدى  نجا

  

                                                             
عمان  ،ج  وتطورھا في ضوء المناھج ،دار الثقافة للنشر والتوزیعفرج ،المناھعبد اللطیف بن حسین )1(

 28ص 1،2007،ط
           ینظر،المرجع السابق ،جابر هللا أبي القاسم محمود بن عمر الّزمخشري ،أساس البالغة ،)2(

 .453ص ماّدة نشیط ،
 .453المرجع نفسھ ،ص)3(
 ،الّتربویة الحدیثة ،دار المسیرة ،ّعمانمحمود الحیلة ،المناھج  توفیق أحمد مرعي ومحمد)4(
 .87،ص1،2000ط
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  :مفھوم الوسائل 1-7

  :لغة - أ

 الذي یشھده العالم في المصطلحات أّدى إلى تداخل المفاھیم ،والخلط  التطور الكبیرمع     
فیما بینھا ،لذالك ظھرت المعاجم موّضحة ومفّرقة بین ھذه المفاھیم ،وعلى رأس ھذه 

الوسیلة وھي :وسل "إلى أّن الوسیلة مأخوذة  من  لسان العرب إذا أشار المعاجم  نذكر
القربة ،ووسل فالن إلى هللا وسیلة إذا عمل :،والوسیلة  المنزلة عند الملك ،والوسیلة الّدرجة

  )1("الّراغب إلى هللا:بھ إلیھ ،والواسل   عمال تقرب

  :في ھذا الصدد یقول لبید في البیت الّشعري

  إلى هللا َواِسلُ بل كُل ذي رأي* أرى الّناس الیدرون ما قدُرأمرھم "

ُربة  بمعنى التقرب إلى هللا الوسیلة ھي المنزلة والد:ویعرفھا الجوھري كذالك  رجة والق
  )2("ل واحدل والتوسّ یوالّتوس.تعالى أو إلى الغیر ،وجمعھا الُوسل والوسائل 

  :اصطالحا-ب

الوسائل "وتتباین وھناك من یعرفھا بأنھا حول مفھوم الوسائل الّتعلیمیة  تتعدد التعریفات     
ّم لنقل المحتوى سواء داخل حجرة الّدراسة  واألدوات التعلیمیة التي یستخدمھا المعل

  .  )3("أوخارجھا،بھدف تحسین العملیة التربویة 

المواد التي تستخدم في حجرات الّدراسة أوفي "ك بصیغة أخرى وھي لعرف كذتكما     
  )4("والمنطوقة فھم معاني الكلمات المكتوبة غیرھا من الموافق الّتعلیمیة لتسھیل 

یتجزأ من  ا أن الوسائل التعلیمیة جزء النیتبادر إلى أذھان الّسابقین  من خالل الّتعریفین      
  . واإلیضاحتسھیل التكنولوجیا الّتعلیم ،كما تساعد على 

  

  

  

                                                             
 .213،ص15ینظر ،المرجع السابق ،ابن منظور ،لسان العرب ،ماّدة َوَسَل،ج)1(
 .213المرجع نفسھ ص)2(
رمزي أحمدعبد الحي ،الوسائل الّتعلیمّیة والتقنیات التربویة ،تكنولوجیا التعلیم ،مكتبة زھراء الشرف )3(

 .15،ص1،2009مصر،ط
 .15ینظر ،المرجع نفسھ ،ص)4(



 مدخل                             مفاھیم أّولیة وأھم المبادئ والمیزات للمنھج الّدراسي
 

10 
 

  :نموذج مفھوم األ12- 1

  :لغةً - أ

حلة طویلة تطّورت خاللھا المفردات وصارت أوضح من قبل صناعة المعاجم برمرّت       
عّدة تعریفات  وردبصفة عامة ،وعلى ضوء ھذا ن والمتعلمین،وھذا من أجل خدمة الّطالب 

  .لعدد من المعاجم  لألنموذج

لبناء لصنع المھندس :مثال الشيء،وجمعھا نموذجات ونماذج "فكلمة نموذج تعني      
ً یقتدى بھ،مثال نقول :،ونموذجي انموذجا مصغرً  ً أومثاال مدرسٌة :ما أمكن اّتخاذه نموذجا

  )1("نموذجیة وقریُة نموذجیة

ّغوي الشامل        نموذج جمعھا :" كاآلتيوعرفتھا أیًضا ندى اسماعیل في معجمھا الّدلیل الل
  )2("مثال الشيء نمط،ونموذجيٌّ ما ُیحتدى بھ :نماذج ونموذجات 

 :ْه بالفارسیة ،ویقالمعّرب نمُوذَ  الشيءالّنموذج مثال :"كما جاء في معجم آخرأیضا       
  )3(".نموذج أیضا،وقیل ھولحٌن والیتعّد بھ جمع نموذجات وأنموذجاتاأل

على ضوء الّتعارف الّسابقة نالحظ بأّن جمیعات تتفق على أن الّنموذج ھو مثال    
  .فیما بینھا  راكثی تختلف فھي ال الشيءوجمعھا نموجات ونماذج  وأنموذجات

  :صطالحاا-ب

 ظواھرأو تمثیل یلخص معلومات أو بیانات أو"نموذج على أنھ األ فیعرف أما اصطالحا    
ّغة ،تفتح  ستعارةكاإلعملیات،ویكن عونا على الفھم ،وھو بالنسبة للفھم  والتشبیھ بالنسبة لل

  .)4("معروف ءشيستعانة  بومسالك لھ ،باإل ودروًبا طرَقا

عبارة عن ھیكل الّذي یجب علینا أن نكسوه  من خالل ما تقّدم یتضح لنا بأّن االنموذج ھو    
  .لحًما ،وھو یساعدنا على الفھم أكثر

  

                                                             
لبنان        ینظر ،جبران مسعود ،الرائد ،معجم ألفبائي في اللغة العربیة ،دار العلم للمالیین ،بیروت ،)1(

 .911،ص3،2005،ماّدة َنمٌش،ط
 ،نمیةینظر،ندى اسماعیل،الّدلیل اللغوي الشامل ،المركز الثقافي اللبناني ،بیروت ،ماّدة الت)2(
 .544،ص1ط
 ،ج طنمش  بیروت ،مادة محیط المحیط ،مكتبة لبنان ،، بطرس البستاني ینظر،المعلم  )3(

 .918ص،9987
ینظر،المرجع الّسابق،محسن عبد علي وسعد مطرعبود ،االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج  )4(

 .235الّدراسیة ،ص
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  :مبادئ وممیزات المنھج الّدراسي والّنماذج المنبثقة عنھ  -2

  :المبادئ المتضمنة في المفھوم الحدیث للمنھاج  2-1

تعریف المنھاج الذي سبق وتطرقنا إلى االشارة إلیھ ،یمكن اآلن استخالص من خالل      
  :مبادئ المنھاج الحدیث وھي

مساعدة المتعلم من خالل توفیر الشروط والظروف المالئمة "الجّید یقوم على  إّن التعلیم-أ
  .لذلك 

بھا، ة إّن المنھاج لیس مقررات دراسیة ،وإنما ھو جمیع الّنشاطات التي یقوم الطلب-ب
  . ھداف والمحتوى ،ووسائل التقویم المختلفةباإلضافة إلى األ

ھداف التربویة أن یھدف إلى مساعدة المتعلمین على بلوغ األإّن التعلیم الجّید ینبغي  -ج
عتبار ما خذ بعین اإلمع األ،)1( "تھم اداالمراد تحقیقھا ،وأن یرتفع إلى غایة قدراتھم واستعد

  .وفروق فردیة بینھم من اختالفات 

حاضر الّطلبة ومستقبلھم ،وأن یكون مرًنا بحیث مع متكیًفا "إّن المنھاج ینبغي أن یكون - د
ّمین القائمین على تنفیذه أن یوّفقوا بین أفضل أسالیب ال ّ تیتیح للمعل یم وبین خصائص نمّو عل

  .)2( "طلبتھم 

وفي ضوء ما تقّدم  یمكننا استخالص أّن المنھاج ینبغي أن یراعي میول الّطلبة  
وأن یساعدھم ،فضلنحو األو استعداداتھم واحتیاجاتھم  ومشكالتھم  وقدراتھم  ھماتواتجاھ

  .ھداف المنشودة كذلك على تحقیق األ

  :أبرز میزات المنھج الّتربوي  بمفھومھ الحدیث  2-2

ھا المدرسة للّتالمیذ تحت ئبمفھومھ الحدیث مجموعة الخبرات التي تھیّ یعتبر المنھج   
شرافھا ،بقصد مساعداتھم على الّنمو الّشامل،وعلى تعدیل سلوكھم ،وللمنھج الّتربوي إ

  :بمفھومھ الحدیث  میزات وخصائص متعّددة  تتمثل في الّنقاط الّتالیة 

یمھ واقع المجتمع وفلسفتھ  وطبیعة بطریقة تعاونیة  ویراعي  عند تخطیطھ وتصم"یعدّ -أ
ّم والبیئة المحلیة ومراعاة الّنشاطات  المتعلم وخصائص نّموه والتفاعل بین الّتالمیذ والمعل

  .المختلفة التي یقوم بھا الّتالمیذ 

مع على تقبل الّتغیرات التي تحدث في المجتمع  وعلى تكیف أنفسھم  عد الّتالمیذایس  - ب
                                                                                                   .متطلباتھم

                                                             
 .28،نظریات المناھج الّتربویة ،صینظر،المرجع الّسابق،ایناس عمر أبوختلة )1(
 .29ظر ،المرجع نفسھ ،صنی )2(
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ّم أن ینوع في طرق الّتدریس ویختار-ج     أكثرھا مالئمة لطبیعة  یجب على المتعل
ّمین    الخ ...طریقة المحاضرة ،طریقة االلقاء ،الّطریقة االلقائیة :مثال)1("المتعل

ّم الوسائل الّتعلیمّیة المتنوعة والمناسبة ی"- د تساعد الّتالمیذ على  ألنھا)2("ستخدم المعل
  .فكار والمعلومات ،وتجعل الّتعلیم محسوًسا الفھم وإیضاح األ

من خالل مجالس االباء  واألسرةالعالمة  بین المدرسة  بتنسیق "یھتم المنھج الّتربوي  -ه
ّم الّتالمیذ ولیس على  ّم على تنظیم تعل والمعلمین والزیارات المتبادلة ،كما یقوم دور المعل

  "الّتلقین المباشر كما كان الحال في الماضي 
ولیس على الّتلقین المنھج الّتربوي الحدیث یھتم بالّتلمیذ  من خالل ما سبق نستنتج بأنّ  

  )3(".ل في الماضي المباشر كما كان الحا
 ةألنّ  ،ولىالمنھج الّتربوي الحدیث یھتم بالتلمیذ بالّدرجة األ من خالل ما سبق نستنتج بأنّ       

ّممحور العملیة التعلیمیة ،كما یھتم كذلك      .المختلفة  والنشاطاتوالبیئة  بالمعل
  :المنھج والّنمو الّشامل للّتالمیذ  2-3

المیذ في مساعداتھم على الّنمو الشامل في جمیع ولى اتجاه التّ مھّمة المدرسة األتتمثل       
  :جتماعیة ،والنفسیة  ویمكننا توضیح ذلك فیما یليالجوانب الدینیة ،والعقلیة ،والثقافیة ،واإل

الحنیف    تربیة الّتالمیذ وفقا لتعالیم الّدین االسالمي"ویقصد بھذا الجانب :الجانب الّدیني   - أ
 .سالمیة الفاضلة اإل تجاھاتواإللمبادئ ،وتعرفھم بالقیم وا

على التفكیر  العلمي قدرة التالمیذ تنمیة  والمقصود بھذا الجانب ھو:الجانب العقلي   - ب
 ،حكام والقوانینالسلیم ،حتى یصبحوا قادرین على الّربط بین الظواھر ،واستخالص األ

 .وحل المشكالت التي تواجھھم 
في تزوید الّتالمیذ بمجموعة من المفاھیم  وتكمن مھمة ھذا الجانب :الجانب الثقافي -ج

ستفادة من ھذه وتنمیة قدراتھم على اإل"والحقائق والمعلومات في مختلف جوانب الحیاة 
  . واستعداداتھمومیولھم  قدراتھمحیث تكون ھذه المعلومات متالئمة مع   )4("المعلومات 

بناء جسم الّتالمیذ  عن طریق ممارسة "لھذا الجانب أھمیة بالغة في :الجانب الجسمي - د
إلى تكوین  وتنمیة العضالت ،وأیضا المحافظة على  متنوعة وصوالً الریاضیة النشطة األ

  .لیم العقل السلیم في الجسم السّ :صحة الّتالمیذ ،كما یقال 
ندماج في المجتمع ،وھذا عن یساعد ھذا الجانب الّتلمیذ على اإل:جتماعي الجانب اإل -ه

طریق تدریبھ على كیفّیة الّتعامل مع أفراد الجماعة  والتكّیف معھم ومعرفة  مالھ  من 

                                                             
       ،،عمان لنشر والتوزیعینظر ،عبد اللطیف حسین فرج ،تخطیط المناھج وصیاغتھا ،دار حامد )1(
 .67- 66،ص2007ط،.د
 .67المرجع نفسھ ،ص)2(

 .14التنظیمات ،التطویر،ص،سس المكونات ،األ،ینظر،ابراھیم بن عبد العزیز الدعیلج ،المناھج )3(
 .16المرجع نفسھ ،ص)4(
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وبھذا یصبح فرد اجتماعي قادر على التعاون والّتعامل " حقوق ،وما علیھ من واجبات 
  .والتكیف  مع البیئة التي یعیش فیھا 

الوصول بالّتالمیذ إلى الّتوازن "نب ھو الغرض من ھذا الجا: الجانب الّنفسي -و
انفعاالتھم، و مسیطرین على الّنفسي،حتى یكونوا بعیدین عن التوّتر،ومتحّكمین في 

  .سلوكھم
یقوم ھذا الجانب بتھیئة الفرصة أمام التالمیذ إلشباع میولھم ،وذلك عن :الجانب الفني -ز

لصحافة ،وجماعة اإلذاعة جماعة ا:طریق األنشطة المختلفة للجماعات المدرسیة مثل
ممارسة ھوایتھ المفضلة ،وتنمى قدرتھ على وبھذا یصبح التلمیذ قادر على . )1(" الخ...

  .اإلبداع الفني في جمیع المجاالت والمیادین 
  :النماذج المنبثقة  من المنھج الّدراسي    4-2

 )Wheeler(:نموذج ھویلر -أ
اختیار "المنھج تشمل خمس مراحل  وھي  أّن عملیة بناء )Wheeler (یرى ھویلر

ھداف ،ثم تساعد على تحقیق األ ألّنھاغراض ،ثم اختیار خبرات التعلم األ ھداف أواأل
ّم ،ثم تأتي عملیة الّتقویم  اختیار المحتوى أو الماّدة الّدراسیة ،ثم تنظیم وتكامل خبرات التعل

قویم لھ دور في كل مرحلة من الّنموذج حلقًیا لیكون التّ   )Wheeler (،وقد جعل ھویلر
  :ویمكن لنا توضیح في الشكل اآلتي)2("مراحل الّتخطیط لبناء المنھج 

  
  
  اختیار خبرات التعلم                         األھداف        
  

  التقویم         اختیار المحتوى                                 
  
  

  تنظیم المحتوى                             
  )1(الشكل 

  
  
  
  

                                                             
 –التنظیمات - األسس–المكونات –ینظر،المرجع الّسابق،ابراھیم بن عبد العزیزالدعیلج ،المناھج )1(

 .17التطویر ،ص
  .109،ص1،2008ینظر ،عادل أبو الغر سالمة ،تخطیط المناھج المعاصرة ،دار الثقافة ،عمان ،ط)2(

 .109نفسھ،صالمرجع ):01(الشكل
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  )Tanner(:رننموذج تا-ب 

تستند إلیھ  فھو یتضمن  الفلسفة كأساس)Tanner(اقترحھ تانر لنموذج الذيلأّما بالنسبة 
على سبیل المثال یجب على واضعي المنھج أن یؤمنوا بفلسفة  )1("ربعة عناصر المنھج األ

ّم واھتماماتھ  ومیولھ في المرتبة األولى ،وعلى ضوء ھذا یمكننا توضیح  تضع المتعل
  :النموذج في الشكل اآلتي

  األھداف                                               

  الطریقة                             الفلسفة                             الماّدة      

  والتنظیم                              التقویم                              الّدراسیة     

  
  )2(الشكل 
  

  ):johnson(أنموذج جونسون - ج
معظم الجھود الّسابقة لبناء "أشار إلى أن قد )johnson (في ھذا الصدد نجد أن جونسون 

ھتمام المنھج المدرسي قد ركزت على البرامج المدرسیة ،وھذا ما أّدى إلى زیادة اإل
فقد   )johnson ( جونسون نموذجبعملیة تطویر المنھج أكثر من غیرھا ،وأّما بالنسبة أل

الخطة على أّنھا میز بین خطة المنھج وعملیة تطویر المنھج  وذلك عن طریق تعریف 
نتائج لعملیة الّتطویر ،وفي الوقت نفسھ فقد حدد الفروق بین كل من المنھج والعملیة 

ّم  السلوكیة أوالتدریسیة  وضعھ ضمن   باألھدافإذن فاھتمامھ  )2("التعلیمیة وسلوك المعل
  .قائمة المدافعین عن الجانب السلوكي 

  
  
  
  
  

  

                                                             
  .110عادل أبو سالمة ،تخطیط المناھج المعاصرة المعاصرة ،ص)1(

،المرجع الّسابق ،محسن عبد علي وسعد مطر عّبود ،االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج )2(الشكل 
 .245الّدراسیة ،ص

مناھج ینظر،المرجع الّسابق ،محسن عبد علي وسعد عّبود ،االتجاھات المعاصرة  في بناء ال )2(
  .246الّدراسیة،ص
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  :في الشكل اآلتي )  johnson (واآلن یمكننا توضیح أنموذج جونسون
  
   

  
    

  
  
  
  
  
  
  

  )3(الشكل                                           
  
  : )Scriven (أنموذج سكریفن- د

نموذج الّذي خطوات معتمدة في تقویم المنھج ،ویعتمد األ)Scriven (لقد وضع سكریفن
علیھ ،دون إعطائھ اھتماًما كبیرا لألھداف ،ودون  على تقویم الواقع وفقا لما ھو"وضعھ 
اھتماًما كبیرا لألھداف ،على تقویم إعطائھ التصورات الموضوعة سابًقا من إعطائھ 

  :وتتمثل الخطوات في النقاط اآلتیة )1("النتائج الّتعلیمیة للبرنامج 
  .ستنتاجات المطلوب التوصل إلیھا من عملیة الّتقویم طبیعة اإل"تحدید-1
  .غیرات الّتابعة في البرنامج تثبیت العالقات السببیة بین التغیرات المستقلة من المت-2
  .تساق في جوانب البرنامج إجراء مراجعة للتثبت من اإل-3
  .البرنامج  ألھمیةتحدید محكات -4
  .تقدیر كلفة البرنامج -5
  .خرى مقیاسھاتحدید البرامج المنافسة األ-6
  .ساسیة للبرنامج تحدید التأثیرات األ-7
  .)2("البرنامج وقیمتھ التوصل إلى استنتاجات حول أھمیة -8
  

  
                                                             

 ینظر،المرجع الّسابق ،محسن عبد علي وسعد عّبود ،االتجاھات المعاصرة  في بناء المناھج الّدراسیة، )1(

  .247ینظر ،المرجع نفسھ ،ص )2(
  .246المرجع نفسھ ،ص)03(الشكل 

 

مخرجات 
 التعلم 

النظام 
 التعلیمي 

محتوى المنھج 
من موضوعات 

ذات أھداف 
 محددة 

 لمنھج ا

 معاییر البناء 

معاییر 
ّم  االختبار  سلوك المعل

 محتوى تجریبي الّتدریسي

المصادر المتوفرة 
 لتدریس المحتوى 
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     )Scriven (یمكننا توضیح الخطوات المعتمدة في تقویم المنھج التي وضعھا سكریفن
  :في الشكل اآلتي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  1)04(الشكل                                   

  
  
  

  

                                                             
المرجع الّسابق ،محسن عبد علي مطرعبود ،اإلتجاھات المعاصرة في بناء المناھج )04(الشكل  

 .248الّدراسیة ،ص

 الّعامة الفلسفة واألھداف  -1
 المنھج -2
مكانات البشریة اإل -3

 والمادیة  

  طرائق تدریس -1

 المحتوى -2

 تقویم تكویني

المتغیرات -1
  السلوكیة 

  المعرفة األدائیة-2

 تقویم ختامي

األھداف والمحتوى وأسالیب 
 المحتوى 

 مرحلة تطویر البرنامج

 التقویم  التكویني

 المراحل المختلفة للبرنامج  الناتج

 التقویم النھائي



 

  منھجیة الدراسة 

  تمھید 

  منھجیة البحث  -1

  عینة الدراسة -2

  أدوات الدراسة وكیفیة تطبیقھا  -3

  األسلوب اإلحصائي المستخدم  -4

  المعالجة اإلحصائیة للمعطیات  -5

  النتائج المستخلصة  -6
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   :تمھید

ّغة العربیة ،تأتي ھذه االستمارة من إفي         طار تحضیر شھادة الماستر في تعلیمیة الل
عداد بحث میداني إلعداد مذّكرة التخّرج المطلوبة للحصول على الّشھادة ،حیث تأتي إأجل 

  " دراسة مكّونات المنھج وأھدافھ بمنھج الّسنة الثالثة آداب وفلسفة أنموذًجا:"تحت عنوان 

مع  ،وقد تّم ھذا البحث في ثانویة محّمد باشا محّمد ،مع تالمیذ السنة الثالثة آداب وفلسفة    
ّ لألغراض العلمّیة   .العلم أّن االجابات المقّدمة لن تستخدم إال

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                             الجانب التطبیقي  
 

58 
 

  :منھجّیة البحث -1

كما أّن لكّل منھج وظیفتھ،وطریقتھ ،تختلف مناھج البحث باختالف المواضیع       
  .                                        في مجال بحثھ وخصائصھ التي یستخدمھا كل باحث 

اعتمدت علیھ في بحثي ھذا منھج وصفي تحلیلي یھدف للوصول فمنھج البحث الذي        
المنھج المالئم  يیأذ ،وھو برإلى فھم مدى توافق منھج الّسنة الثالثة آداب وفلسفة مع الّتالمی

  .بحثي  لمشكلة

  :عّینة الّدراسة  -2

بحثي بطریقة مقصودة لتالمیذ السنة الثالثة آداب وفلسفة بثانویة  لعینة ياختیارلقد تّم      
  .02وقسم آداب وفلسفة  01قسم آداب وفلسفة : محّمد باشا محّمد وقد استعنت بقسمین ھما 

من الساعة  2016أفریل 24ساسیة  یوم واحد ،وذلك بتاریخ األلقد استغرقت الّدراسة     
  .العاشرة إلى الساعة الثانیة عشر صباًحا

  :أدوات الّدراسة وكیفیة تطبیقھا-3

في بحثي ھذا ھي االستبیان ،حیث كانت الفقرات من الوسیلة التي استخدمتھا  إنّ        
  :ى الشكل الّتاليالّنوع ثنائیة االختیار،وقد تّم تطبیق االستبیان عل

سئلة  سئلة لتوضیحھا أكثر،وقد وّجھت لھم األتوزیع االستمارة على الّتالمیذ مع شرح األ
  .حسب الصّیاغة اللغویة التي كانت في متناولھم 

  :األسلوب اإلحصائي المستخدم -4

  استخدام طریقة الّنسب المئوّیة تم

  100× العدد الجزئي= النسبة المئوّیة 

  العدد الكلي                   
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  :المعالجة اإلحصائیة للمعطیات  -5

  :01السؤال

  :ّصف فإنھا یستخدم األستاذ طریقة الّتدریس في العندما 

  ):01(جدول رقم 

  الّنسبة المئوّیة   الّتكرار  اإلستجابات
ّم    15%  03  تركزعلى المتعل

 %85  17  تتیح لھ الفرصة في المشاركة
  %100  20  المجموع 

   

من الّتالمیذ یؤكدون على أّن  %85نجد أّن نسبة )01(على ضوء نتائج الجدول رقم        
طریقة الّتدریس التي یستخدمھا األستاذ تتیح لھم الفرصة في المشاركة ،إذن ھذا ما یفّسر لنا 

ّم یستخدم طریقة الحوار مناقًشا  میذ مشارًكالفي تقدیم الّدرس،ألّنھا تجعل التّ  بأّن المعل
ّم %15للّدرس،في حین نجد أّن نسبة  وھذا دلیل  ،من التالمیذ قالوا بأّنھا تركز على المتعل

زھا یمیذ وتفاعلھ مع الّدرس أكثر من تركلطریقة الّتدریس تركزعلى مشاركة التّ  أنّ  على
ّم    .على المتعل

  :كالتاليبدائرة نسبیة وقد جاءت ) 01(تمثیل بیاني للجدول رقم ) :01(الشكل رقم 

  الّدرجات   النسبة المئویة   اإلستجابات
ّم    54⁰  %15  تركز المتعل

  306⁰  %85  تتیح لھ الفرصة في المشاركة 
  360⁰  %100  المجموع 

  

  

ّم      ترّكز على المتعل

  الفرصة في المشاركة لھ  تتیح  

  

⁰306

⁰54
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  :02السؤال 

  طریقة التّدریس التي یستخدمھا األستاذ ھل؟

  ):02(جدول رقم 

  النسبة المئوّیة   التكرار   اإلستجابات 
 %60  12  تأخذ الفروق الفردیة بعین اإلعتبار

  %40  08  اإلعتبارال تأخذ الفروق الفردیة بعین 
 %100  20  المجموع 

 

یتضح لنا أّن الّطریقة الي یستخدمھا األستاذ في الّدرس ) 02(من خالل الجدول رقم      
،أّما النسبة الثانیة وھي  %60اإلعتبار،وقد قّدرت ھذه الّنسبة بتأخذ الفروق الفردّیة بعین 

یقولون بأّن طریقة الّتدریس المستخدمة ال تأخذ  %40النسبة الضعیفة مقارنة باألولى أالوھي
 ختالفاتلإلالفروق الفردیة بعین اإلعتبار،وھذا یعود رّبما إلى تجاھل بعض األساتذة 

  .یؤدي إلى تراجع مستوى الّتالمیذ الموجودة بین الّتالمیذ ،وھذا ما

  :03السؤال

  :عندما یقّدم األستاذ الّدرس فإّنھ یقوم باستخدام 

  :  03جدول رقم 

  الّنسبة المئویة   الّتكرار  اإلستجابات 
  %35  07  الوسائل الحدیثة أكثر

  %65  13  قلیدیة أكثرالوسائل الت
  %100  20  المجموع 

  

من الّتالمیذ یؤكدون على أّن  %65یّتضح لنا أّن نسبة ) 03(من خالل الجدول رقم      
،وھذا راجع إلى قلة الوسائل  األستاذ خالل تقدیمھ الّدرس یستخدم الوسائل التقلیدیة أكثر

من التالمیذ أكدوا على استخدام الوسائل الحدیثة ،وھذا  %35الحدیثة في الثانویة ،ونسبة 
تھا في ھذه الّثانویة لھذا  ّ    .ستخدام الوسائل التقلیدیةیكتفون بادلیل على قل
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  :04السؤال 

ّم على    :تشّجع طریقة التّدریس المتعل

  ):04(جدول رقم 

  الّنسبة المئویة   ّتكرارال  اإلستجابات 
  %75  15  الّتفكیروطرح األسئلة 

  %25  05  تثیرخبراتھ الّسابقة 
  %100  20  المجموع 

   

یتبین لنا أّن الطریقة التي یستعملھا األستاذ في قسم الّسنة ) 04(على ضوء الجدول رقم      
 من التالمیذ تدفعھم  إلى التفكیر% 75الثالثة آداب وفلسفة ھي طریقة المناقشة ،ألّن نسبة 

ّم  وطرح األسئلة ،وھذا ما یدخل في ھذه الّطریقة التي تقوم على الحوار المتبادل بین المعل
للتالمیذ الذین تثیر الّطریقة المستعملة خبراتھم الّسابقة  %25المیذ ،بینما قّدرت نسبة والت

لنا أّن إثارة الخبرات الّسابقة تكون في  قتراح األّول ،مّما یفّسر،وھي نسبة ضئیلة بالنسبة لإل
  .مراجعة الدّرس أي في بدایتھ 

  .نسبیةبدائرة  ) 04(تمثیل بیاني للجدول رقم ):02(الشكل رقم 

  لّدرجاتا  النسبة المئویة   اإلستجابات
 270⁰  %75  وطرح األسئلة  التفكیر

 90⁰  %25  تثیر خبراتھ الّسابقة 
 360⁰  %100  المجموع 

  

  

  تثیر خبراتھ الّسابقة     

  التفكیر وطرح األسئلة   

  

  

⁰270

⁰90
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  :05السؤال

  :قادرة على  اختیار الّطریقة المناسبة في الّتدریس

  :)05(جدول رقم 

  الّنسبة المئویة   التكرار  اإلستجابات 
  %100  20  تحقیق األھداف

  %00  00  اإلبتعاد عن تحقیق األھداف
  %100  20  المجموع 

  

ج بأّن الّطریقة التي یستخدمھا األستاذ في تدریس ھذا نستنت) 05(رقم  الجدول  من خالل   
القسم طریقة ناجحة ،قادرة على تحقیق األھداف المنشودة من الدّرس،وقد قّدرت نسبتھم 

 00    ،أّما بالنسبة لإلقتراح الثاني وھو اإلبتعاد عن تحقیق األھداف فقد قّدرت %100
رتبط ارتباطا وثیًقا باألھداف ال یمكن وھي نسبة منعدمة ،وھذا دلیل على أّن الطریقة ت%

  .أنفصل بینھا 

  :06السؤال

  :عملیة التقویم في التّدریس

  ):06(جدول رقم 

  النسبة المئویة   كرارالتّ   االستجابات 
  %60  12  عملیة مستمرة 

  %40  08  في بعض الّدروس
  %100  20  المجموع 

  

من الّتالمیذ قالوا بأّن عملیة الّتقویم في  %60لنا أّن ح توضّ ) 06(إّن نتائج الجدول رقم      
أو    األسبوع الفصل أو الشھرأوالتدریس مستمرة بمعنى أّنھ یالزم الّتلمیذ طیلة الّسنة أو

وقد  ،%40ـ بت قدرقتراح األّول فقد انیة وھي نسبة ضئیلة مقارنة باإلة الثّ سبالنّ  یومًیا،أّما
بأّن التقویم في معظمھ  یكون  أكدوا على أّن التقویم یكون في بعض الدروس،وھذا ما یفسر

  .مستمّر،ونادًرا ما یكون في بعض الّدروس
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  :07السؤال

  :لألنشطة التعلیمیة دور وأثر في 

  ):07(جدول رقم 

تكرار  ستجابات اإل ّ   الّنسبة المئویة   ال
ّمین    %90  18  تشكیل خبرات المتعل

  %10  02  تعدیل سلوكھم 
  %100  20  المجموع 

  

أكدوا على أّن لألنشطة التعلیمیة % 90یتبین لنا أّن نسبة ) 07(على ضوء الجدول رقم     
قوم ی،ألّنھا تشتمل على الجھود العقلیة والبدنیة التي دور وأثر في تشكیل خبرات المتعلمین 

نھج بصفة عاّمة ،أّما بالنسبة لإلقتراح الثاني الم بھا الّتلمیذ من أجل تحقیق أھداف الدّرس أو
ّن تعدیل الّسلوك وھي نسبة ضئیلة بالمقارنة مع اإلقتراح األّول ،أل %10فقدّرت بنسبة 

  .من الّثانوي فقد یقل نوًعاما  أكثر بتدائیةاإلیكون في المراحل 

  :08السؤال 

  :عن طریق عملیة التقویم التي یقوم بھا األستاذ ھل

 ):08(جدول رقم 

  الّنسبة المئویة   الّتكرار  اإلستجابات 
  %15  03  یعّرف أولیاء األمور بمدى تقّدم أبنائھم 

  %85  17  یحّسن مستوى تعلمھم 
  %100  20  المجموع

      

من  %85خصص لمعرفة الفائدة من عملیة التقویم فنجد أّن نسبة )08(الجدول رقم        
ّمھم ،وھذا عن طریق تبین األمور التي یرغب في الّتالمیذ أكدوا على أّنھ یحسّ  ن مستوى تعل

ّمھا كما یساعده في تزویده بالمعلومات عن مدى تقّدمھ فیما تعلمھ   %15الخ ،ونسبة ...تعل
  .عملیة تعّرف أولیائھم بمدى تقّدمھم وھذا مثال عن طریق كشف النقاط  من الّتالمیذ  بین أنّ 
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  :09السؤال

  :األستاذ طریقة اإللقاء في الّدرس تؤدي بالتلمیذ إلى عندما یستعمل 

  ) :09(جدول رقم 

  النسبة المئویة   الّتكرار  اإلستجابات 
  %40  08  الملل وقلة اإلنتباه 

  %60  12  تثیر خبراتھ الّسابقة 
  %100  20  المجموع 

      

عندما یستعمل األستاذ طریقة اإللقاء في الّدرس  یظھر أّنھ) 09(من خالل الجدول رقم     
تسمح لھم  ال الناضجةتؤدي بالتلمیذ إلى الملل وقلة اإلنتباه ،ھذا ألّن قدراتھم العقلیة غیر 

عضھا البعض ،وقد مثلت ھذه النسبة بباالنتباه المتواصل ،وربط عناصر الموضوع ب
ثیر خبراتھم الّسابقة ،وھذا في الّثاني فقد أكدوا على أّنھا ت ،وأّما بالنسبة لإلقتراح40%

الخ ...الّتعریفات والّدروس النظریة : الدروس التي یصعب تقدیمھا بغیر ھذه الّطریقة مثال
  .وھي نسبة مرتفعة مقارنة باإلقتراح األّول % 60،وقد مثلت ھذه الّنسبة 

  :10السؤال

ّم أبنائھم عن طریق  یستطیع أولیاء أمور الّتالمیذ معرفة   :مستوى تعل

  ):10(جدول رقم 

  الّنسبة المئویة   الّتكرار  اإلستجابات
  %10  02  اإلمتحانات الشفویة 
  %90  18  اإلمتحانات الكتابیة 

  %100  20  المجموع 
      

ستطیع أولیاء أمور الّتالمیذ معرفة  ییظھر لنا أّنھ ) 10(على ضوء الجدول رقم       
ّم أبنائھم عن طریق اإلمتحانات الكتابیة  وھي نسبة   %90وقد مثلت ھذه النسبة مستوى تعل

یقّدم یفسرأّن أغلبیة الوالدین یراقبون أبنائھم عن طریق كشف الّنقاط الذي  ،وھذا مامرتفعة 
لإلقتراح الثاني وھو اإلمتحانات في آخر الفصل أوآخر السنة الّدراسیة ، وأّما بالنسبة 

رنة باالقتراح األّول ألّن من التالمیذ وھي نسبة ضئیلة مقا %10الشفویة فقد قدر بـ 
  .اإلمتحانات الّشفویة تستعمل داخل الّصف الّدراسي 
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  :11السؤال

  :عند استخدام األستاذ الوسائل التعلیمیة فإّنھا 

 

عندما یستخدم األستاذ الوسائل التعلیمیة تجعل أّنھ تبین لنا ) 11(إّن نتائج الجدول رقم       
من 100%وقد مثلت نسبة الّدرس أكثر واقعیة للّتلمیذ ألّنھا تساعده على إدراك الخبرات

أّما بالنسبة لإلقتراح الّثاني وھي تجعل الّدرس غامض أي تعقده  فقد حصلت على ،التالمیذ 
من التالمیذ ،ألّن الوسائل التعلیمیة توضح الّدرس لھذا یطلق علیھا البعض وسائل %00

  .اإلیضاح 

  ):12(السؤال

  ستاذ اختیار الوسائل التعلیمیة  فھل تختار ؟األوأنت في القسم یطلب منك 

  النسبة المئویة   التكرار  ستجابات اإل
  %10  02  الوسائل البصریة 

  %90  18  الوسائل الّسمعیة البصریة 
  %100  20  المجموع 

     

یّتضح لنا أّن أكثریة التالمیذ یفضلون الوسائل ) 12(على ضوء نتائج الجدول رقم        
 َ ّما الخ ألّنھ كلما كثرت ...الفیدیو والكمبیوتر :السمعیة البصریة مثال الحواس في الوسیلة كل

،أّما %90ساھمت في نمو المعاني ،وزیادة عدد المفردات لدى التالمیذ ،وھذا ما بینتھ نسبة 
بالنسبة لإلقتراح الثاني الذي مثل نسبة التالمیذ الذین یفضلون الوسائل البصریة نأخذ على 

 %10 د قّدرت نسبتھم بالخ ،وق...الخرائط ،الرسوم البیانیة ،اللوحات الفنیة :سبیل المثال
 .وھي نسبة ضئیلة مقارنة باإلقتراح األّول

 

 

 

  النسبة المئویة   التكرار   االستجابات
  %00  00  ل الّدرس غامضتجع

  %100  20  تجعل الّدرس أكثر واقعیة 
  %100  20  المجموع 
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  :13السؤال

  برأیك في وضع محتوى المناھج ھل یجب مراعاة ؟

  ):13(جدول رقم 

  النسبة المئویة   الّتكرار  اإلستجابات 
  %60  12  أعمار الطلبة ومستواھم 

  %40  08  الفروق الفردیة 
  %100  20  المجموع

   

یتبین لنا أّن نسبة الّتالمیذ الّذین أّكدوا على مراعاة )13(نتائج الجدول رقم  من خالل     
ألّن المستویات تختلف % 60أعمار الّطلبة ومستواھم في وضع محتوى المنھج قّدر بـ

 40،أّما بالنسبة لإلقتراح الّثاني وھو مراعاة الفروق الفردیة فقد حاز على  واألعمار كذلك
اإلختالف في مستویات التالمیذ المتفوقین والعادیین والّضعاف،وھي من التالمیذ ،وھذا %

  .نسبة أقل مقارنة باإلقتراح األّول 

  :14السؤال

  :من طرائق المفضلة لدى الّتلمیذ في التقویم ھي 

  ):14(جدول رقم 

  النسبة المئویة   الّتكرار  اإلستجابات 
  %35  07  اإلختبارات الشفویة 
  %65  13  اإلختبارات الكتابیة 

  %100  20  المجموع 
   

یتضح لنا أّنھ من الطرائق المفضلة لدى الّتلمیذ في ) 14(على ضوء نتائج الجدول رقم        
ونسبة  ،في اإلجابة والتأنيتساعدھم على التفكیر  ألنھاالتقویم ھي اإلختبارات الكتابیة ،

،أّما بالنسبة للفئة الثانیة فقد اختاروا اإلختبارات %65التالمیذ الذین اختاروا ھذا اإلقتراح 
وقد قّدرت  ،الشفویة ،ألّنھا تساعدھم على التعبیر عن األفكار بطریقة شفویة وارتجالیة

وھي نسبة أقل بالّنسبة لإلقتراح األّول ،وھذا راجع ربما إلى التوتر في  %35نسبتھم بـ
 .اإلختبارات الشفوّیة 
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  :15السؤال

  :عند استخدام األستاذ الوسائل الّتعلیمیة یقوم  بتخصیص لكل درس 

  ):15(جدول رقم 

  النسبة المئویة   الّتكرار  اإلستجابات 
  %90  18  الوسائل الخاصة  بھ

  %10  02  نفس الوسیلة في جمیع الّدروس
 %100  20  المجموع 

 

من التالمیذ یؤكدون على أّن  %90یتضح لنا أّن نسبة )15(على ضوء الجدول رقم     
یخصص الوسائل التعلیمیة الخاصة لكل درس وھذا لكي تتناسب وإیاه ،وأّما بالنسبة األستاذ 

ّذین قالوا بأنّ  في جمیع  نفس الوسیلة تستخدم لإلقتراح الثاني فقد قّدرت نسبة التالمیذ ال
مل في جمیع الّدروس ألّنھا تستع، مھم السّبورة مثالً وھم یقصدون بكال% 10الّدروس بـ

  .األستاذ في معظم الّدروس یخصص الوسائل الخاصة بھا  ،وھذا دلیل على أنّ 

  ):16(السؤال

  بصفتك تلمیذ في الثانوي ھل تفضل؟ 

  ):16(جدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرار   اإلستجابات 
  %30  06  الوسائل التقلیدیة 
  %70  14  الوسائل الحدیثة 

  %100  20  المجموع 
 

من التالمیذ یفضلون الوسائل  %70یتبین لنا أّن نسبة ) 16(رقم من خالل الجدول    
الحدیثة، ألّنھا في نظرھم تتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي وھي  دقیقة أكثر ،وأّما 

وھذا راجع إلى  %30لونھا بـضبالنسبة للوسائل التقلیدیة فقد قّدرت نسبة التالمیذ الذین یف
  .ي نسبة ضئیلة مقارنة باإلقتراح اآلخروھ،بساطتھا
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  :17السؤال 

  إذا طلب منك األستاذ اختّیار طریقة الّتدریس ھل تختار ؟

  ):17(جدول رقم 

  النسبة المئویة   الّتكرار   اإلستجابات 
  %10  02  طریقة اإللقاء 

  %90  18  طریقة المناقشة 
  %100  20  المجموع 

   

تبین لنا أّن معظم الّطلبة یفضلون طریقة المناقشة التي تقوم ) 17(إّن نتائج الجدول رقم    
ّم ،فھي إذن تتیح الفرصة  ّم والمتعل في  للتلمیذفي أساسھا على الحوار المتبادل بین المعل

،وأّما بالنسبة لطریقة اإللقاء فقد %90التعبیر عن أفكاره بحریة تاّمة ،وقدرت نسبتھا ب
ّذین یفضلونھا بـقّدرت  ألّنھا تركز على الشرح من طرف األستاذ  %10نسبة الّتالمیذ ال

فتؤدي بالّتلمیذ إلى الصمت وھذا إلتاحة الفرصة أمام المدرس لشرح الّدرس فیقّید نشاط 
 .الّطالب ویكّبلھ مّما یأثر سلًبا على مستواه الّدراسي
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  :النتائج المستخلصة 

      من خالل الّدراسة المیدانیة التي قمت بھا في ثانویة محّمد باشا محّمد توصلت إلى     
  :یلي ما

جع إلى الّطریقة الحواریة التي اأّن التلمیذ في ھذه الثانویة عضو فّعال في القسم ،وھذا ر-1
ّم والتلمیذ  یستخدمھا األستاذ في الدّرس القائمة على تبادل األفكار   .بین المعل

وھذا  ،الفروق الفردیة  اإلعتبار الّتدریس المستخدمة في ھذه الثانویة تأخذ بعینّن طریقة أ-2
ّذي یھتم بالتلمیذ بالّدرجة األولى    .دلیل على اتباعھا المنھج الحدیث ال

ّة الوسائل الحدیثة في ھذه الثانویة  -3   .قل

ة على تحقیق األھداف أّن طریقة التّدریس المستخدمة في الثانویة طریقة ناجحة قادر -4
  .المنشودة من الّدرس

  .في تحسین مستوى التالمیذ أّن التقویم في ھذه الثانویة عملیة مستمرة ،ولھ دور كبیر -5

  .لألنشطة التعلیمیة في ھذه المؤسسة دور فّعال في تشكیل خبرات المتعلمین  -6

  .أّن التالمیذ ھذه الثانویة یفضلون الوسائل السمعیة البصریة  -7

  .دور الوسائل التعلیمیة الكبیر في ایضاح الّدرس وجعلھ أكثر واقعیة للتلمیذ  -8

  .أّن تالمیذ ھذه الثانویة یفضلون اإلمتحانات الكتابیة في عملیة التقویم  -9

  .ل الحدیثة أكثر من الوسائل الّتقلیدّیة الثانویة یفّضل الوسائ ھذه أّن التلمیذ في -10
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  :تمھید

  المنھج مھما كان نوع تنظیمھ یتكون من عناصر معینة ،فعادة ما یتكون المنھج  إنّ        

 ماھوھائیة المأخوذة من البرنامج ،كما یتكون من محتوى ومن أھداف التي تصف النتیجة النّ 
من مادة تعلیمّیة وطریقة السّیر یتم اختیاره وتنظیمھ بطریقة معینة تساعد  یحویھ المقرر

نشطة واإلجراءات الموضوعة ،وطرق الّتدریس وھي مجموعة من األ على تحقیق األھداف
یصدر ،والتقویم الذي ترابطة  بشكل یسمح بتحقیق ھدف ماالعقلیة والسلوكیة متسلسلة وم

  .التي تختار في ضوء األھداف  واألنشطة،التعدیل  مع التصحیح أو الشيء قیمة

لتحقیق  من تصمیم أنشطة فكیر الّناقد فالبدّ وإذا كان الھدف أن تنمي قدرة المتعلم على التّ     
ة وھي مجموعة أجھزة وأدوات ومواد یستخدمھا المعلم ذلك ،كما یتكون من الوسائل الّتعلیمیّ 

ُم بھدف توضیح المعاني وشرح األفكار في نفوس التّ  ّ   . المیذلتحسین عملیة الّتعلیم والتعل

ون ھناك عالقة وتفاعل متبادل بین نھج ما فإّنھ من األھمیة أن یكموعند تصمیم      
ووظیفتھ مع ترابطھ  اهكل عنصر من عناصر المنھج یكتسب معن نّ عناصر المنھج أل

  .وتفاعلھ مع العناصر األخرى 
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  :األھداف  -1

  :مواصفات األھداف  1-1

ّم عندما یمر بنجاح في العملّیة          علیمّیة التّ  یعتبر الھدف عبارة تصف بّدقة حال المتعل
  :لذا یجب أن یراعى اآلتي في وضعھ 

بھام في الھدف یعني اختالًفا في إمحدًدا بوضوح فأي غموض أو "یكون الھدف أن   - أ
ة التي یمكن من علیمیّ دریسھ والخبرات التّ ومن ثم في اختیار المحتوى وطرق تّ  تفسیره

  .خاللھا تحقیقھ 

  .أن یمكن مالحظة الھدف في ذاتھ ونتیجتھ -ب

أن یمكن قیاس أداء التالمیذ الذي یصف الفعل السلوكي في الھدف،وذلك یساعد على -ج
  .لمیذ والتغّیر الذي حدث في سلوكھ قیاس مدى تحقیق الھدف أو مدى تّعلم التّ 

أن یكون الھدف مناسًبا لمستوى الّتلمیذ ولیس على مستوى من یضع الھدف وذلك لكون - د
  .علیمّیة وألّنھ ھو المطالب بالوصول إلى الھدف التّ  العملّیة  ھو محور الّتلمیذ

األدنى  یكون كمًیا كلما أمكن ذلك ،وتحدید الحدّ  وأنّ  أن یرد في الھدف الحد األدنى لألداء-ه
ّم الّتلمیذ ومدى تحقیقھ للھدف المذكور    .لألداء یساعد على قیاس مدى تعل

ستواه في ھذه الّنوعّیة  المراد لوك ومأن یتضمن الھدف فعل سلوكي یشیر إلى نوعیة السّ -و
   )1(".أن یحققھ الّتلمیذ 

موا لألھداف مواصفات إذ من خاللھا یستھدي مصمّ  نّ أضح من خالل ما سبق یتّ       
  .المنھج وخبراتھ وأنشطتھ  محتوى الختیارالمناھج 

  : اغة األھداف مراحل صیّ  1-2

المراحل  خالل اتباع الخطوات أومن  كتابة األھداف وصیاغتھا إالیمكن تبسیط  ال     
  :اآلتّیة 

  :تحدید الغایات العامة من الّتدریس - أ

  :ة العامة من خالل اإلجابة على األسئلة الّتالیة دریسیّ تحدید األھداف التّ  یتمّ      

                                                             
والّتوزیع  المناھج وتنظیماتھا ،دار المسیرة لنشر حلمي أحمد الوكیل ومحمد أمین المفتي ،أسس بناء  )1(

 .124ص2،2007، ط 2005، 1والّطباعة ،عّمان ،ط
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  الوحدة التي ستدرسھا ؟ وأرس ھداف العامة للدّ ھي األ"ما -

  فھم لمفھوم ما ؟أم توحید لھذه األھداف ؟ ھل ھدفك تحسین مھارة ما ؟ أم تطویر-

  ھل أھدافك معرفّیة ؟وجدانیة ؟أم نفس حركّیة ؟-

  )1("؟ ھل ھناك اتساق بین مستویات األھداف وأھدافك الّتعلیمّیة -

ّ ة ھنا الھدف العام للدّ ربیة اإلسالمیّ ة التّ في مادّ " اإلحسان " مثال في درس     م رس ھو تعل
حسان تطویر الفھم لمصطلح اإل ،جمیع الّناس ،وتحسین تصرفاتھم حسان مع المیذ اإلالتّ 

ّ على أنھ سلوك حمید أوصانا بھ ّهللا    .م ورسولھ صلى هللا علیھ وسل

  :ة دریسیّ ار المحتوى المرغوب فیھ لتحقیق أھداف الوحدة التّ ختیّ ا –ب 

ترتیب المواضیع "على  علیمّیة قد تعتمد أھداف الوحدةالعدید من الوحدات التّ  في      
 یؤثر مخططرسي أو دلیل المنھج ،ومع ھذا یجب أن ال الموجودة في الكتاب المدّ 

نة من ّن الھدف تحقیق أھداف لمجموعة معیّ ألة ،لیمیّ عھداف التّ موضوعات الوحدة على األ
  .)2("لبة الطّ 

واھتمام المیذ وحاجاتھم ومیولھم في ضوء اھتمامات التّ  المحتوى اختیاریجب لذا       
 ّ   الخ ...المیذ ،وأن یكون میسًرالخبرات التّ  تھ م ومدى مالئمالمعل

  :ة أداء المحتوى ة تصف كیفیّ كتابة عبارات عامّ   -ج 

ّذي  د ماالخ  ثم حدّ ...یستجیبف ،یّصنف ،رّ عی "بفعل  ھذه العبارات تبدأ      تنوي ال
ّ شكل نتاجات ن المفید كتابة ھذه العبارات على تحقیقھ، وم من أّنك حّددت  لبة ،وتأكدّ م الطّ تعل

 ّ ّ نتیجة تعل یكون  یجب أنّ  ،ةم تشكیل األھداف العامّ م واحدة لكل ھدف ،وعندما یكمل المعل
  .الّتدریسّیةیحدد الخطة  قادًرا على ربطھا باألھداف العامة من تدریس المقرر ،وأنّ 

   : كتابة أھداف محّددة تحت األھداف العاّمة  -د  

ّ الھدف بفعل وأن یحدّ  أن یبدأیجب       م تتعلق بالھدف العام ،یكفي أن یكون د نتیجة تعل
ّ  ا أوھناك ھدفً  فھم الّطالب لدرس  نّ إ:مثالً )3("دة م المحدّ ثالثة أھداف لوصف نتاجات التعل
  :تعني أنّ  دریسالتّ طرائق 

                                                             
ّم الممارس،دار المسیرة للّنشر )1( حسین أبو رّیاش وزھرّیة عبد الحق،علم الّنفس للّطالب الجامعي والمعل

 .56،ص1،2007والّتوزیع والّطباعة ،عّمان ،ط
 .56المرجع نفسھ ،ص) 2(
ّم الممارس  المرجع الّسابق ،حسین أبو رّیاش وزھرّیة) 3( عبد الحق،علم الّنفس للطالب الجامعي والمعل

 .56ص
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  .الفرد في حیاتھ  إلیھاتحقیق غایات یسعى -1

  .المیدان الّتعلیمي یّطبق ھذا الّطرق في  -2

  .یناسبھ  منھا ما نقاط الّتشابھ واالختالف بین ھذه الطرق ،ویختار یحدد -3

 أو أو الوحدةالّدرس  ياستعرض وقّیم األھداف في ضوء شمولّیتھا وتماسكھا وإسھامھا ف"-ه
    )1("الّتقییم أي خلل في التوازن بین مستویات األھداف  البرنامج ،یجب أن یحددّ 

إذن لمن یرید صّیاغة األھداف البّد من اّتباع ھذه المراحل وھذا من أجل تبسیط      
  .اغةالصیّ 

  :مستویات األھداف  1-3

   :یمكن ترتیبھا كاآلتي"لوكیة ،األغراض ،األھداف السّ  الغایات":لألھداف ثالثة مستویات  

 :Aimsالغایات - أ

المدى أي یأخذ بلوغھا فترة زمنیة  أھداف عریضة وعاّمة  وبعیدة"ھا بأنّ  وتعرف     
  .وتندرج تحتھا أھداف المجتمع  ،طویلة

  :Goais  األغراض -ب

أھداف أقل عمومّیة من الغایات ومداھا أقصر من مدى الغایات ،وتندرج تحتھا  وھي     
  .المراحل الّتعلیمّیة  أھداف الّتربیة وأھداف

 :    Behavioral   objectives األھداف الّسلوكیة–ج 

ّم بعد عبارات تصف األداء المتوقع من المتوھي        ،برنامج مّعینمن دراسة  نتھاءاإلعل
  )2(".ة وتندرج تحتھا أھداف المنھج واألھداف الخاصة بالمواد الدراسیّ 

ّم بالسّ نو       لوك یمكن مالحظتھ لوك المتوقع منھ ،وھذا السّ عني باألداء المّتوّقع من المتعل
   .وقیاسھ بطریقة مباشرة

زم للوصول إلى الھدف الّال  منھوالزّ ل وتحدید مستوى الھدف یتم بداللة عاملین ،األوّ "   
تحقیقھ  طویال فية وكلما كان الھدف عریضا وعاما ویأخذ زمنا العمومیّ  مدى والثاني ھو

                                                             
حسین أبو ریاش وزھریة عبد الحق،علم النفس للطالب الجامعي والمعلم   الممارس ،السابقالمرجع )1(
  .57ص،

 
 .118ابق ،حلمي أحمد الوكیل ومحّمد أمین المفتي ،أسس بناء المناھج وتنظیماتھا صالمرجع السّ  )2(
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 من العمومّیة والزّ أصبح الھدف أقل من  ،وكلّماوھو الغایاتل فإّنھ یقع في المستوى األوّ 
 ّ أصبح  وكلما )1(األغراض مستوى لتحقیقھ وقع في المستوى األدنى من الغایات وھو زمالال

ّ من الالعمومّیة والزّ  من قلأالھدف  وقع في المستوى األدنى وھو مستوى زم لتحقیقھ ال
   .األھداف الّسلوكّیة

  :صفات الھدف الّسلوكي الجّید امو 1-4

ھذه  ة بشكل محّدد وواضح وقابل للقّیاس ولصّیاغةاألھداف الّسلوكیّ یجب أن تصاغ       
  :األھداف ھناك قواعد وشروط أساسیة لتحقیق ذلك 

ّم أوسلوكھ الذي یستدّل منھ على تحقیق الھدف"-أ وھي  ،أن تصف عبارة الھدف أداء المتعل
 ّ ّم أوال م بھ نتیجة لحدوث ي  أصبح قادرا على القیاذبذلك تصف الفعل الّذي یقوم بھ المتعل

ّم أو ّم أوغرضھ  التعل رس الّطاعة ھنا یصبح الّتلمیذ قادر على طاعة دّ  مثال)2( "أفعال المعل
ّم    .والدیھ والمعل

 نسلوك الّذي یفترض في الّطالب أالعبارة الھدف بفعل مبني للمعلوم یصف  أن تبدأ"-ب
 .یظھره عندما یتعامل مع المحتوى 

ً للمالحظة ،أوأنّ أن تصف عبارة الھدف -ج ھ على درجة من التحدید بحیث یسھل سلوًكا قابال
  .ستدالل علیھ بسلوك قابل للمالحظة اإل

 ھداف بسیطة أي أن كل عبارة للھدف تتعلق بعملیة واحدة وسلوًكا واحًداأن تكون األ - د
  .فقط

  .الھدف بمستوى مناسب من العمومّیة  یعّبرعنأن  -ه

ومالئمة للزمن المتاح للتدریس والقدرات وخصائص ھداف واقعیة أن تكون األ-و
ّب   . وقدرات الّتالمیذ والفروق الفردیة الموجودة بینھماحتّیاجات و أي مراعاة میول )3("الطال

  

  

 

                                                             
السابق ،حلمي أحمد الوكیل ومحمد أمین المفتي ،أسس بناء المناھج وتنظیماتھا ،               المرجع )1(

 .118ص 
 65،ص2005ط،.محمد عثمان،أسالیب الّتقویم الّتربوي ،دار أسامة للنشر والتوزیع ،عمان ،د )2(

 .118د عثمان ،أسالیب الّتقویم الّتربوي ، صالمرجع الّسابق ،محمّ )3(
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  )classification     Objectives  ")1"تصنیف األھداف 1-5

األھداف : ة ھناكھناك عّدة تصنیفات لألھداف وإذا أردنا تصنیفھا على أساس العمومیّ     
ة ،وأھداف الّصف الّدراسي ،وأھداف المجاالت میّ یعلربیة ،وأھداف المرحلة التّ العاّمة للتّ 
  :وسیتم توضیح كل عنصر على حدة ةالّدراسیّ 

 :األھداف العاّمة - أ

ا بأعداد الفرد ،وتمثل مجموعة من ا وثیقً ترتبط ارتباطً "ھداف التي ویقصد بھا األ      
یة الّتربوّیة ة التي تعبر عن طموحات وآمال المجتمع منالعامّ  المبادئ ّ ،وھي تعمل العمل

  .ة للعمل الّتربوي كموجات عامّ 
  :اف المرحلة الّتعلیمّیةأھد-ب

، وأخرى  بتدائّیةاإلھداف للمرحلة أھناك  لكل مرحلة ،فمثالً  عوھذه األھداف توض      
 ّمة ھداف العاأساسا من األ قّ تھداف تشللمرحلة المتوسطة وثالثة للمرحلة الثانویة ،وھذه األ

بعد انھاء  على التلمیذ بتدائیة إذ یجبأخذ مثال بسیط عن أھداف المرحلة اإلن،)2("للّتربّیة 
ّغة المتمّثلة في اھذه المرحلة أن یكون قادر القراءة  تحّدث،ستماع الاإل :على اتقان فنون الل

  .الخ ...،الكتابة 

  :أھداف الّصف الّدراسي  - ج

ة ھداف العامّ ة ،ومن األأھداف الفصل الّدراسي من أھداف المرحلة الّتعلیمیّ  وتشتقّ "     
ة وسیطا في صیاغتھا بین الّتحدید والعمومیّ  راسي تكونربیة ،ولذلك فإن أھداف الصف الدّ تّ ل

  .ة الفرد لشخصیّ الّنمو المتكامل ،كما أّنھا 

  : ةراسیّ الدّ ھداف المجاالت أ-د

ویقصد بھا أھداف مجال معّین من مجاالت الّدراسة بشكل عام في جمیع المراحل      
ّغة ماّدة الّتاریخ ،وأھداف تدریس مادّ  كأھداف تدریس  )3("علیمي تظام نفي ة الّدراسیّ  ة الل

  .الخ ...ة الّتربیة المدنّیة العربّیة ،وأھداف تدریس مادّ 

  

  

                                                             
 .128سالمة ،تخطیط المناھج المعاصرة ، ص الّسابق ،عادل أبوالمرجع )1(
المرجع الّسابق ،محسن عبد علي وسعد مطر عّبود ،االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج الّدراسیة  )2(

 .149ص
 .  150نفسھ،صالمرجع  )3(
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   :محتوى المنھج -2

   :نات المنھج مكوّ  2-1

التعامل معھا من جانب المتعلمین   نات عدة ،یتمّ راسي من مكوّ محتوى المنھج الدّ  ألفیت     
  :نات فيل ھذه المكوّ وتتمثّ 

  :الحقائق- أ

وخاصة  صحیح ھوھا صحیحة ،أي نشیر إلى كل ما جملة ُیعتقد بأنّ "ھا تعرف الحقیقة بأنّ     
  .والمالحظة  لإلثبات

تتطلب  وال ،میادین المعرفة المختلفة واة الخام التي یرجع إلیھا مطّوروتتمثل حقائق المادّ    
  سوى استرجاع المعلومات من جانب عملیة معرفة الحقائق لذاتھا 

 ّ  ال األّنھ)1"(ین استخدامھا بدرجة قلیلةبمین عن طریق الحفظ ،لذا یطالب كثیر من المرالمتعل
ھمال دور إمن  رذیتطلب الح مرالمیذ فھي تقدم كما ھي ،ومع ذلك فاألفكیر عند التّ تثیر التّ 

   .تلك الحقائق نظرا ألھمیتھا في توضیح المفاھیم والنظریات
  المفاھیم -ب
على أساس ة التي تم تجمیعھا معا الخامّ  الحوادث أوشیاء مجموعة  من األ"یقصد بھا      

  .معّیناسم  شارة إلیھا  برمز أوالصفات المشتركة ، والتي یمكن اإل الخصائص أو
    :یمات مالتع - ج
المفاھیم ،ویتمثل ھدفھا  أكثر من وأن یھا عبارات تربط بین مفھومبأنّ یمات متعرف التع    

ّمین بأدوات   یستطعونفي توضیح العالقات بین المفاھیم  وتتلخص أھمیتھا في تزوید المتعل
یجاد حلول إطرح فرضّیات تعمل على  یمات في تشكیل أومبموجبھا استخدام ھذه التع

  .للمشكالت المختلفة 
  :المصطلحات-د

  ھل أفق علیھ د اتّ ل على معنى محدّ ھ لفظة تدّ یّعرف معظم الباحثین المصطلح بأنّ      
 .مركًبا مفرًدا:قد یكون مثال ألّنھ.)2("عند غیرھممصطلًحا یكون  صطالح ،وقد الاإل
  :النظریات والقوانین  -ه
ر بموجبھ یمجموعة أفكار مترابطة ومنتظمة تكشف عن النظام التي تس" ظریاتتعتبر النّ     

الّظواھر المدروسة ،وتحاول معرفة الخصائص األساسیة لھذه الظواھر ،ومن ھنا فھي 
  ضروریة لدرس المنھج المدرسي ،

                                                             
،مصطلح في المناھج وطرق الّتدریس،مؤسسة حورس الدّولیة  محمد السید علي الكسباني) 1(

 .42ص1،2010سكندرّیة طللنّشر،اإل
تجاھات المعاصرة في بناء المناھج الّدراسیة المرجع الّسابق،محسن عبد علي وسعد مطرعبود ،اإل)2(

 .159-158ص
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القانون  نّ أكلمة قانون لیست محددة في میادین العلوم ، و سبة للقوانین فإنّ ا بالنّ أمّ      
وھناك عدة أمثلة عن القوانین  )1("لعدد كبیر من المعاني المختلفة العلمي یمكن أن یستعمل 

قانون نیوتن ،قانون حساب مساحة المستطیل ،فمعظم القوانین نجدھا تتعلق :أھمھا 
  .اضیات بالریّ 

  : ار محتوى المنھج المدرسي طرق اختیّ  2-2
عتماد على طریقة یمكن اإل رسي ،والداختیار محتوى المنھج الم ية طرق فتوجد عدّ      

  :واحدة فقط ،ومن بین ھذه الطرق نذكر ما یلي
  :ة الّدراسیة صین في المادّ آراء المتخصّ  -أ

من  ھؤالءى المنھج ،ویكون لجان یوكل إلیھم مھمة تحدید محتو"في ھذه الطریقة تشكل     
دریس صین في المناھج وطرائق التّ ة  وبعض المتخصّ ة العلمیّ صین  في المادّ المتخصّ 

  .والّتربویّین 

  :مسح اآلراء -ب

في تحدید محتوى المنھج ویكون  اآلخرینفي ھذه الطریقة التّعرف على آراء  ویتمّ     
  .)2("ة ة العلمیّ صین في المادّ من المتخصّ  ھؤالء

  :في المناھج  وتضمینھاتحلیل نشاط الحیاة  - ج
ھ یمكن كدون على أنّ ؤی "Bobbit" یتببعض الباحثین أمثال بوفي ھذا المجال نجد        

في  تضمینھاتحلیل مجاالت الحیاة المختلفة ،ومن ثم التعرف على الجوانب التي یمكن 
 .المناھج 

  :تجریب محتوى معّین -د
 ،یعتمد على اختیار محتوى معین في ضوء معاییر موضوعة مقّننةفي ھذه الطریقة        

محتوى بعلى سبیل المثال مقارنتھ  )3("ویقارن بنتائج الطلبة الذین یدرسون ھذا المحتوى 
 .ماّدة العلوم الّطبیعّیة 

  :خرى أدراسة محتویات مناھج  -ه
 ،ھي ول اآلخرى كمایختار محتویات لمناھج عدیدة وجاھزة من الد"ریقة في ھذه الطّ     

   )4("الب وتطبق على الطّ 

                                                             
ء المناھج المرجع السابق،محسن عبد العلي وسعد مطرعّبود ،اإلتجاھات المعاصرة في بنا)1(

 .159الّدراسیة،ص
ینظر ،صباح حسن الزبیدي ،مناھج المواد االجتماعیة وطرائق تدریسھا ،دار المناھج للنشر   )2(

 . 60ص1،2010والتوزیع ،عّمان،ط
 .61ص نفسھ، المرجع )3(
 .61صالسابق،صباح حسن الزبیدي ،مناھج  المواد اإلجتماعیة وطرائق تدریسھا ،المرجع )4(
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باع من اتّ   صینالمتخصّ  أوالمنھج  يھ یجب على واضعبأنّ وعلى ضوء ما سبق نستنتج      
والخاصة مة ّنھ یساعد على تحقیق األھداف الّعاطرق اختیار محتوى المنھج الّدراسي ،أل

  .سواء  على حدّ 
   :المنھج  اختیار محتوىأسس  2-3
  :یھا في النقاط اآلتیة حار محتوى المنھج إلى عدة أسس یمكن توضتستند عملیة اختیّ      
 عن األصول التي یرجع إلیھا  في تحدید"تتم بمعزل  المحتوى العملیة اختیار  إنّ -أ

ة  جتماعیّ ة واإلقتصادیّ ة واإلالسیاسیّ ،فھي تخضع إلى العوامل المتعلقة باألمور األھداف
  .ة امل المتعلقة باألمور العلمیّ للمجتمع ،وكذلك العو

  .ار المحتوى تتم بداللة األھداف المحددة من المنھج عملیة اختیّ  إنّ -ب
عتبار جمیع صین في المناھج ،ویأخذ  بعین اإلأن تتطلب فریقا متكامال من المتخصّ -ج
  .ة ة والفلسفیّ ة والنفسیّ جتماعیّ ة واإلبعاد المعرفیّ األ
المیذ ،فھم یختلفون فیما بینھم في ة  بین التّ المحتوى للفروق الفردیّ ار مراعاة عملیة اختیّ  - د

   الخ...قافات لثّ استعدادات والقدرات واإل
ویقصد بھ تنظیم  ن ھما الّتنظیموثیقة الصلة بأمر ین أساسیّ ار المحتوى إّن عملیة اختیّ -ه

على  المحتوى والمقصود بھ مدى مناسبة ما تّم اختیاره وتنظیمھ مستوى  تنظیموالمحتوى ،
ّ شكل معیّ    .)1("م ن للمتعل

ار المحتوى ة اختیّ البد من اتباع ھذه األسس في عملیّ  بأّنھ سبق نستنتج من خالل ما    
ما المحتوى لیس غایة  وإنّ  نّ ھداف ألق األحقالمناسب بین الكم الھائل  من المعرفة ،بحیث تت

   .د في تحقیق أھداف المنھج البعیدة والقریبة وسیلة لغایة محدّ  ھو
  :معاییر تنظیم محتوى المنھج  2-4

  :ئیسیة اآلتیة مّیة  یجب أن یراعي المعاییر الرّ تنظیم أي محتوى وخبرات تعلی إنّ     

  :واستمراره  متراكمّیة التعلّ  - أ

ة وفق كل مرحلة  من المراحل الّدراسیّ   في تتابع  معین"ینّظم المحتوى  ینبغي أنّ     
 . "المختلفة

  :كامل التّ -ب 

أن تقّدم المعارف  بطریقة  متكاملة ألنھا تؤدي إلى فاعلیة التعلیم ،لذا ینبغي  یجب     
  .والمفاھیم  في المجاالت المختلفة   والمبادئالّربط بین الحقائق  

  

                                                             
ینظر ،صالح ذیاب ھندي ھشام عامر علیان ،دراسات في المناھج واألسالیب العاّمة ،دار الفكر  )1(

 .105- 102ص7،1999للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان ط
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  : النفسي یب رتّ یب المنطقي والتّ رتّ التوازن بین التّ - ج

     ة والتنظیم السیكولوجيم المنطقي للمادّ نظیویقصد بھ تحقیق الّتوازن بین التّ      
 ّ ة من جھة رتیب الذي یتماشى مع طبیعة المادّ نظیم التّ وبتعبیر آخرأن یراعي التّ ،)1"(مللمتعل

  .المیذ وخصائصھم من جھة أخرى ومستوى التّ 

  :اإلستمراریة -د

إیجاد عالقة رأسّیة  في تنظیم المحتوى ،بحیث تزداد صعوبة  "  المعیاریقصد بھذا       
تزاید  ة المطلوبة ،أيّ المیذ العقلیّ ة وتعقیدھا مع اقتران ھذا التزاید مع نضج قدرات التّ المادّ 

 ّ   .ة م بشكل عالقة رأسیّ المعلومات مع نضج المتعل

  :الّتتابع  -ه

ة على أساس الخبرة السابقة، لمیذ مبنیّ التي یكتسبھا التّ ة ویقصد بھ أن تكون الخبرة الحالیّ      
رس الماضي عن على سبیل المثال ربط الدّ ،)2( "وتكون ھذه الخبرة أساسا لخبرة الحقة 

  .رس الحاضرطریق مراجعتھ بالدّ 

   :الّتمركز -و

 نةالّتعلیمّیة على نقطة معیّ  تمحور الخبراتتمركز أو "یكون  یقصد بھ أن     
  .راسة طرائق الّتدریس نركز على طریقة المناقشة فقط د،مثال عند )3("للموضوع

  :المرونة  -ز

ة تطویر المحتوى  إذ یقصد بھ إمكانیّ "خیر من معاییر تنظیم المحتوىوھو المعیار األ    
ّ )4("،وقدرات وحاجات  وخصائص المدرسة الّتالمیذ  ریقة لظروفوالطّ  یكون  ،بمعنى أال

  .ة علیمیّ وإمكانیات المؤسسة التّ  المیذفوق طاقات التّ 

  

 

 
                                                             

  ،المرجع الّسابق ،إبراھیم بن عبد الغزیز الدعیلج ،المناھج ،المكّونات ،األسس،التنظیمات) 1(
 .28-27الّتطویر،،ص

 .71السابق ،صباح حسن الزبیدي ،مناھج المواد االجتماعیة وطرائق تدریسھا صینظر ،المرجع ) 2(
 .72المرجع نفسھ ،ص) 3(
 ینظر ،عصام النمر وتیسیر الكوفحي ،مناھج وأسالیب الّتدریس في الّتربیة والتربّیة الخاصة، دار)4(

 .80ص 2010 شر والتوزیع ،عمان ،ط،الیازودي للنّ 
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ّم  2-5   : محتوى المنھج ودلیل المعل

ّم ویمثلھ الكتاب المدّ األوّ "محتوى المنھج من مستویین ن یتكوّ        رسي ،والثاني ل للمتعل
ّم  ّم ویمثلھ دلیل المعل   .للمعل

ّم حیثما       فھو  ،مع تالمیذه یرید تنفیذ المنھج ومحتوى المنھج یمثل أداة من أدوات المعل
وأشكال  ،ة یرى أنھا مناسبةة بطریقة معینة ،كما یستخدم وسائل تعلیمیّ ة تعلیمیّ یستخدم مادّ 

تقویم معینة ومن ثم فإن من النشاط ذات الصلة بالموضوع الذي یقوم بتدریسھ ،وأسالیب 
ّم  وخاصة  ّم بحاجة إلى من یرشده في ھذا المجال ،ولذلك یعد دلیل ال المبتدئالمعل معل

ّ سترشد بھ ساسیة للمنھج ،یعنصرا من العناصر األ م في تبّین الجوانب المختلفة المعل
ّم  في ممارستھ اسمھ دلیل كما  یدّل  فھو ،لمحتوى المنھج وكیفیة تناولھا ومرشد للمعل

  .)1( "ستراتجیات التي یعّدھا  لضمان نجاحھ في عملھ الصفّیة واإل

 ،المحتوى الّدراسي یعّد  العنصر الثاني من عناصر المنھج  ومكّوناتھ وخالصة القول أنّ      
، ولھ عالقة ار المحتوى المناسب للّطالب أن یتم وضع أھداف المنھج بّدقة یأتي اختیّ  بعد أيّ 

الطریقة بمثابة الوسیلة التي تتحقق بھا أھداف المنھج عن  نّ وطیدة وقویة بطرق التّدریس أل
   .التعلیمّیة  طریق محتوى الماّدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
ات في المناھج واألسالیب ندي ھشام عامر علیان ،دراسھذیاب المرجع السابق،صالح  )1(

 .107،صالعاّمة
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  :طرق التّدریس -3

  :دریسأھم األسس العاّمة للتّ 1- 3 

التي یوفرھا المّدرس في موقف تّدریسي معین  واإلمكانیاتة الظروف یعتبر الّتدریس كافّ      
ّمین على تحقیق األھداف المحددة لذلك  وكافة اإلجراءات التي یتخذھا في سبیل مساعدة المتعل

  :،ولكي یحقق الّتدریس أھدافھ المنشودة یجب مراعاة األسس التالیة الموقف 

فق مع رغباتھم ، المیذ بحیث یعطون من المواد ما یالئمھم ، ویتّ میول التّ "یجب مراعاة -أ
  .،كي یستفیدوا من الّدراسة  واستعداداتھموبیئتھم ،

 ،بھ    ساتذة في كل عمل یقوم ألالمیذ مع االمیذ أي أن یشترك التّ شاط الذاتي للتّ استغالل النّ -ب
عتماد على أنفسھم  فیما یستطیعون القیام الفرصة للتفكیر والعمل ،وتشجیعھم على اإل وإعطائھم

  .بھ  في تعلمھم  وبحوثھم 

ّعب  أي بأنّ -ج ّم األطفال أثناء الّتربیة عن طریق الل ّعب وسیلة للّتربیة ،فیتعل لعبھم      یجعل الل
مناخا تعلیمّیا كما تّوفر )1("  ،یشعرون بذلك الضغط الممیت ّطفولة ،فالمرحلة ال ي،وخاصة ف

ّم للتّ  ّم یمزج بین تحصیل المعارف والمھارات وبین الّتسلیة ،ویولد اإلثارة ،ویشوق المتعل عل
  الخ...

ّم ،وھذا " اشتراك- د ّ الحواس نوافذ المتع باعتبارأكثر من حاسة في عملیة التعل م على مصادر ل
ّم ،ویكون ذلك  عن طریق تعّدد ألوان النشاط الذي یقوم بھ  ممكنا في الّتدریسالمتعل

  .المّدرس،واستخدام الّتقنیات والوسائل ذوات الّصلة بالموقف الّتعلیمي 

  .والّطالب في عملیة الّتدریس ادة النظام ،وإیجابیة العالقة بین المدّرسسیّ -ه

ّم م-و وتنتھي،وأن یبتعد المّدرس عن اإللقاء  الّتعلیمّیة بھ تبدأ العملّیة حورأن یكون المتعل
  .االنتباهوقلة  ّنھ یؤدي إلى المللأل ،)2("والّتلقین

یة  لكي یكون الّتدریس بأّنھنستنتج سبق  على ضوء ما     ّ   أكثر فعالیة في تحقیق أھداف العمل
  .من األسس  مجموعةأن یقوم على الّتعلیمّیة البد 

  

  

                                                             
القاھرة     ینظر،حسن شحاتة ،المناھج الّدراسّیة بین الّنظریة والتطبیق ،مكتبة الّدار العربّیة للكتاب ،)1(

 .98ص1،1998،ط

 .350- 349ینظر،المرجع الّسابق ،محسن عطیة ،المناھج الحدیثة وطرائق التّدریس ،ص)2(
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  :وتصنیفھا طرق التّدریس  3-2

ّم طرائق عدیدة یختار األستاذ       تساعد " عھم ،وھيئّطالبھ علیھ خالف طبا یعرضھ ما للتعل
ّم   :وھي تصنف كاآلتي )1("على تحقیق األھداف المرّجوة من الّدرس  المعل

  ):المحاضرة (اإللقاء  3-2-1

ً  بین المّدرسین ،وھي في "اإللقاء  ةطریق تعدّ        من أقدم طرائق الّتدریس وأكثرھا شیوعا
ّم ،وقد یكتفي في ھذا الّشرح بالكلمة  أحسن صّورھا عرض شفھي للمعلومات من جانب المعل

المنطوقة ،أما الّطالب فھم یستمعون ،وقد یسجلون بعض ما یلتقطون مّما یلقى علیھم بالرجوع 
، وعدم فھمھم لكثیر ما  وسلبیتھملیھ فیما بعد ،غیر أن ھذه الطریقة تؤدي إلى ملل الّطالب  إ

ّتربوّیین  نّ ألقاء إلى نتقادات التي توجھ إلى طریقة اإلوعلى الرغم من اإل )2("یلقى علیھم  ال
اضجة تسمح لھم قدراتھم العقلّیة النّ  نّ لجامعات ألبدیل عنھا في المعاھد العلیا ،وا ھ الیعتبرون بأنّ 

  .ستیعاب أكثرالبعض واإل بعضھابالمتواصل وربط عناصر الموضوع  نتباهاإلعلى 

  : )اإلستنتاجّیة (اإلستقرائّیة  3-2-2

ّمین ،ثر استخدام الطریقة اإلك     ّم الّدرس بذكر القاعدة وفیما یبدأ"ستقرائّیة بین المتعل  ،المعل
ّس ،وھو انتقال  وتوضیحھا بعرض أمثلة ثم التطبیق على القاعدة ،وتستند ھذه الطریقة الى القیا

  حدى إمن الحقائق العاّمة إلى الحقائق الجزئیة ،ومن الكل إلى الجزء ،وھي  الفكر

  )3("العقل في الوصول من المعلوم إلى المجھول  یسلكھاة التي طرق التفكیر العامّ 

ً في الذھن ألّن  القاعدة أوفھي تجعل المفھوم  ستقرائیة ّعدة میزات،لّطریقة اإللإذن      أكثر ثباتا
ّلب  ّذي ھوالطا   .أسلوَب من أسالیب التفكیرعلى ھا تعّود الّطلبة فسھ ،كما أنّ نتوّصل إلیھا ب ال

  ): Herbert  طریقة ھربارت(ستنباطّیة الطریقة اإل3-2-3

ّم إلى معرفة الحقائق ،"الّطریقة الغرض من ھذه         العاّمة بطریقة  واألحكامأن تقود المتعل
ستنباط ،فھي طریقة تبحث فیھا عن جزئیات للوصول إلى قاعدة عاّمة ستقصاء واإلالبحث واإل

                                                             
ینظر ،عبد الّرحمن عبد الھاشمي وآخرون ،استراتجیات حدیثة  في فن التّدریس ،دار الشروق للّنشر  )1(

 . 19ص1،2008والتوزیع ،األردن ،ط
ّغة العربّیة  بین النظریة والتطبیق ،الّدار المصریة اللبنانیة ، )2(  ،القاھرة حسین شحاتة ،تعلیم ال
 .25- 24ص، 5،2005ط

عاصرة في بناء المناھج الّدراسیة، لسابق ،محسن عبد علي وسعد مطر عبود ،االتجاھات المالمرجع ا)3(
 .186ص
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قاعدة من    ،حتى تستنبط منھا حكما أوبورة ،كأن تناقش الّتالمیذ في األمثلة المّدونة على السّ 
  )1("القواعد 

ستقرائیة ،وتسییر ھذه الّطریقة في أربع خطوات ریقة اإلتسمى ھذه الطریقة أیضا بالطّ       
  :یلي  یمكن تفصیل ذلك كما

  :ھید مالتّ - أ

،ویسمى أیًضا إثارة الّطلبة وتھیئتھم ذھنًیا للتعامل مع الّدرس الجدید "الغرض من الّتمھید       
  .مقّدمة 

   :عرض القاعدة -ب

بخط واضح،ثّم قراءتھا من  طرف  الخطوة یتم كتابة القاعدة على السّبورةھذه في         
  .عناصرھا  ذلك قراءة الّتالمیذ لكي ینتبھوا إلى جزئّیات القاعدة أو ویلياألستاذ  بلغة سلیمة 

  :عرض األمثلة - ج

تھم الخاّصة تنطبق علیھا افي ھذه الخطوة یطلب المّدرس من الّطلبة تقدیم أمثلة من مالحظ      
القاعدة التي تّم عرضھا ،كما یتّم الربط بین األمثلة والقاعدة من خالل توضیح العالقة بین كل 

  )2("والقاعدةمثال 

  :الّتطبیق-د

المراجعة ،فبعد معرفة القاعدة الجدیدة یجب تثبیتھا بإعطاء   والمراد بھا خطوة الّتطبیق أو      
یطالب األستاذ ذكر ملخص  كأنّ : ،على سبیل المثال )3("أسئلة علیھا  تطبیقات أو تمرینات أو

ا،وھذا من أجل تثبیت المیذ في حّصة التّ الّدرس من التّ  ّ ا وكتابًی ربیة االسالمیة التي أخذوھا شفھّیً
  .،المعلومات في أذھانھم 

  :المناقشة  3-2-4

المیذ  بین التّ  الحوار متبادلیكون ھذا  على الحوار ،حیث ھي طریقة تقوم في جوھرھا      
ّم بوصفھ محوًرا أساسًیا في العملیة الّتعلیمّیة ،فیوجھ لھم أسئلة متنوعة  متلقًیا إجابات  والمعل

  :المیذ لتحقیق أھداف درسھ ،وللمناقشة أنواع مختلفة ھي التّ 

  

                                                             
ّبق ،حسین شّحاتة ،تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق )1(  .27ص،المرجع السا
 .411صابق ،محسن علي  عطّیة،المناھج الحدیثة وطرائق الّتدریس ،المرجع السّ )2(
 .412،صالمرجع نفسھ  )3(
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  :نّیةالمناقشة الّتلقی- أ

السؤال والجواب بشكل یقود الّتالمیذ إلى التفكیر  "تؤكد ھذه الّطریقة على        
  .على استرجاع المعلومات المحفوظة فیھا المستقّل،وتدریب  الّذاكرة 

  :كتشافّیة الجدلّیة المناقشة اإل-ب

ة بالمیذه أجوتلم یكن یعطي  ل من استخدم ھذه الطریقة ،فھویعتبر الفیلسوف سقراط أوّ    
ومعارضة تارة أخرى  یقودھم إلى اكتشاف الحلول  جاھزة ،ولكنھ كان بأسئلة تارةً 

  .،إذن ھي تقوم على أسلوب تولید األفكار  )1("الّصحیحة

  :الّندوة  - ج

یزید عددھم عن ستة یجلسون في نصف دائرة أما م بقیة  ال مقّرر،وعدد الّتالمیذ"تتكون من      
  .المناقشة ویوّجھھا المقرر موضوعالّتالمیذ ، ویعرض 

  :مبوزیمالسّ  -د

ا أما م باقي  یتكون من ثالثة أو       "الفصل        المیذ تأربعة تالمیذ یناقشون موضوًعا معیّنً
  .بحیث یناقش كل منھم جانًبا واحدا من جوانب الموضوع )2(

  :المناقشة الّثنائّیة -ه

ّم ،أو"وھي التي تجرى      ّم والمعل ّ  بین المتعل   .مین اثنین بین متعل

  :الجماعّیة المناقشة -و

  )3("شیوًعا في التّدریس، أكثر األنواعھي المناقشة التي یشترك فیھا الجمیع ،وتعّد من     

نواع في تختلف ھذه األ سبق یّتضح لنا مدى أھمّیة المناقشة في عملّیة التعلیم ،وال مّما      
ّ رالّنھوض واإل دورھا بل لدیھا دور واحد ،وھو   .یم تقاء بالّتعل

  :الّطریقة الحوارّیة  3-2-5

ّم "ریقة الحوار الّسقراطي وھي یضا طأتسمى     تقوم على الحوار المنھجي قطباھا ھما المعل
ّم ،تعود إلى الفیلسوف  سقراط تمّثلت في أسئلة عدیدة التي كان یطرحھا على  الیونانيوالمتعل

                                                             
ّبق ،حسین شحاتة ،المناھج الّدراسیة  بین النظریة والّتطبیق ،ص)1(  .108-107المرجع السا
 .109،صنفسھالمرجع )2(
 .398المرجع الّسابق،محسن علي عطّیة ،المناھج الحدیثة وطرائق الّتدریس ،ص )3(
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ي عن صلى البحث والتقمن أجل تعویدھم ع )1("تالمیذه مّدعیا من خاللھا الجھل وعدم المعرفة 
  .الحقیقة 

  :طریقة تمثیل األدوار  3-2-6

ّ جوو عقلیاكونھا تحّقق تفاعال "ستخدامھا في الّتدریس،اھي طریقة یمكن       مین دانًیا لدى المتعل
ساعد على تقریب المشكلة الحقیقّیة إلى أذھانھم فتثیر تتطرح أمامھم ،كما  اتجاه مشكلة ما

ّم في ماّدة الّتربّیة االسالمیّ   ،على سبیل)2("ھتمامھم ا المیذ تمثیل قصة ة من التّ المثال یطلب المعل
  .تدور فكرتھا العاّمة عن الصّدق واألمانة 

  :طریقة المشروع  7 -3-2

شراف إالتي یقوم التالمیذ فیھا بنشاط ذاتي تحت "حدى طرق الّتربّیة والتّعلیم إھي    
أن نعّدھا واحدة من طرق تنظیم المنھج المدرسي ،وھي تتماشى مع منھج  المّدرس،ویمكن

  .تجعل الّتالمیذ یقومون بنشاط ما وھذا بتنفیذھم أحد المشاریع مثال ألّنھا، )3("شاط النّ 

  : طریقة دلتون  3-2-8

الّتالمیذ الغرض منھا تعلیم " كھرسنرلین بایھ"مریكیة تنتسب ھذه الطریقة إلى المربّیة األ     
مادة من المواد،مع مراعاة الفروق الفردّیة ،وذلك بتقسیم الفرقة الواحدة إلى فصول متجانسة 

 ،أي)4("حرّیة البحث بأنفسھم  وإعطائھمبحسب الّذكاء ،وتكلیف الّتالمیذ القّیام بأعمال خاّصة ،
  .فیما یفعلون بل نشّجعھم على العمل الفردي عدم التدّخل 

  :لیم الفردي طریقة التع 3-2-9

ّ "ة على أھمیة ربویة والنفسیّ تؤكد البحوث التّ       ّ التعل م في یم الفردي ،بحیث یندمج المتعل
،نأخذ على سبیل المثال )5("ة تتناسب مع حاجاتھ ونموه العقلي،وأسلوب تعلیمھنشاطات تعلیمیّ 

  .الطفل في الروضة  فقد یعطى لھ مثال شكل متناثر ویطلب منھ تركیبھ بنفسھ 

  

                                                             
 ،المناھج الّدراسیة المرجع الّسابق ،محسن عبد علي وسعد عّبود ،االتجاھات المعاصرة  في بناء)1(

 .189ص
 .190المرجع نفسھ ،ص)2(
دار الفكر ناشرون  جابر ،طرق الّتدریس العاّمة ،تخطیطھا وتطبیقاتھا الّتربویة ، أحمد ولید)3(

 .227ص، 3،1430،2009وموزعون،عمان ،ط
ّبق،حسن شّحاتة ،المناھج الّدراسّیة ،بین الّنظریة والّتطبیق،ص)4(  .118المرجع السا
المرجع السابق ،محسن عبد علي وسعد مطرعبود ،االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج الّدراسیة )5(
 .190ص،
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  )Ovide  decroly(:طریقة دكرولي 3-2-10

 ربیة الحدیثة ،وقد عنيالتّ  مبادئوتسیر على " أوفید دكرولي" ریقة إلىتنتسب ھذه الطّ      
المیذ الحركة ،والعمل ة ،وتربیة الحواس ،وتعوید التّ ربیة العلمیّ ة والتّ دكرولي بالناحیة الجسمیّ 

  )1("ة جتماعیّ ة والروحیة واإلعلى النفس،و لم ینس الناحیة العقلیّ  عتمادبرغبة ،اإل

  .ة علیمیّ ھتم بجمیع الجوانب التّ ا دإذن فق 

  :التسجیالت الصوتیة  3-2-11

ّ  ھي طریقة من طرق     ّ بأنواع مختلفة من النّ  تصالفھي تتیح اإل"غة تّدریس الل غوي شاط الل
وقت  وإعادتھافي عرض المادة التعلیمیة   والتغییرداخل المدرسة وخارجھا كما تسمح بالتنوع 

نماط اللغویة السلیمة في القراءة الجھریة  وفي ألاوتساعد على تدریب التالمیذ على الحاجة ،
  .)2("خراج الحروف من مخرجھا إ

  :القّصة 3-2-12

لقاء محاضرتھ ،فالقصة من الوسائل إالقصة أحیانا عند "المّدرس إلى استخدام  یلجأ      
تساعد على تشویق الّطلبة لموضوع  ألّنھاستفادة منھا ،التعلیمیة التي یجب اإل

درس الثورة الجزائریة إذ یلجأ :مثال" ،وتستخدم ھذه الطریقة في مادة التاریخ خاصة)3("الّدرس
  . فیھا  المّدرس إلى سرد القصص المتعلقة بالثورة المجیدة 

  :الت والزیارات المدرسیة رحال3-2-13

المیذ الظواھر موضع الرحاالت والزیارات التي تقوم بھا المدرسة ،فیھا یدرك التّ  "تتمثل في    
 وصور ذھنیةالمیذ انطباعات، الّدراسة في ظروفھا الطبیعیة ،وعن طریقھا تتكون لدى التّ 

تأخذ على سبیل المثال زیارة مدنیة بھا أثار كمدینة تلمسان ، فھذه زیارة ھادفة  )4("راسخة 
  .المیذ على فھم درس التاریخ تساعد التّ 

  :الفریق المتعاون  3-2-14

ّ  أنّ  ھو"تجاه الّسائد في التّدریساإل      دریس لعدد فصول المدرسة م بمفرده بالتّ یقوم المعل
لتي یكلف تدریسھا أسبوعیا ،وأدى ذلك إلى أن یستبدل یتناسب مع عدد الحصص المخصصة ا

                                                             
 .122المرجع السابق ، حسن شّحاتة ،المناھج الّدراسّیة بین الّنظریة والّتطبیق ،ص)1(
 .125المرجع نفسھ،ص)2(
 .222،مناھج المواد االجتماعیة وطرائق تّدریسھا ،ص المرجع الّسابق،صباح حسن الّزبیدي)3(
ّغة العربیة بین النظریة والتطبیق،ص)4(  .51المرجع الّسابق ،حسن شحاتة ،تعلیم الل
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 ّ ّ بالمعل لعدد من الفصول  المقرر الّدراسيلین عن القیام بتدریس ؤومین المسم الفرد فریق من المعل
  .دریس وبھذا یتم تعاون أفراد الفریق في خطة التّ ،)1("

  :علیم المبرمج التّ 3-2-15

ّ  طریقة للتعلم"یم المبرمج لعتّ لیعتبر ا    ّ الذاتي الذي یراعي قدرات المتعل م م وسرعتھ في التعل
ّ وحریتھ في اإل یشعر  أو عندماالتوقف في الوقت الذي یرید  م أوستمرار ،في عملیات التعل

  .جھاز الحاسوب :الملل،وھو یتطلب مواد وأجھزة مثال بالتعب أو

  :كتشاف طریقة اإل3-2-16

ّ دور یكون "دریس،ھي طریقة من طرائق التّ      ّ أمّ ،م فیھا رئیسا المتعل فیقتصر م  ا دور المعل
ة المناسبة التي علیمیّ بجانب تصمیم المواقف التّ ،وذلك یسیروالتشجیع والتّ  واإلرشادالتوجیھ  على

ّم على اكتشاف المعلومات والّذھاب إ یتّم  ومناقشة ما ،وراء المعلومات المتاحة مالى تحث المتعل
قى لالتقلیدیة التي یكون فیھا المعلم رئیًسا أما المتع،على عكس الطریقة )2("اكتشافھ  ّ م فیتل

 .المعلومات فقط دون المشاركة في العملیة الّتعلیمّیة 

  :رشاديالفردي اإل3-2-17

حدة بھدف تنمیة شخصیتھ والوصول بھ إلى  ىفرد عل"التعلیم الذي یوجھ إلى كل  ھو        
لبرنامج الذي أعّدلھ ،والذي یعني أن الّتدریس یّتم  في ا  واستعداداتھأعلى ما تسمح بھ قدراتھ 

على أساس فردي  وبطریقة مّوجھة عند نقطة مناسبة لتحصیل الّتلمیذ الفرد یعمل ویتقدم  من 
  .في شخصیة المتعلم  إذن ھذه الطریقة تؤثر)3("متتابعة ،تعلیمّیة  خالیا   خالل

  

  

  

  

   

                                                             
ّغة العربیة بین النظریة والتطبیقالمرجع )1( یم الل ّ  .53،صالّسابق،حسن شحاتة ، تعل

ھات المعاصرة في بناء المناھج الّدراسیة المرجع السابق ،محسن عبد علي وسعد مطرعبود ،االتجا (2)
  .193ص
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  :طریقة حل المشكالت 3-2-18

یجاد إالتي تھتّم بالمشكالت الّتعلیمّیة  وطرائق التفكیر في "ھي طریقة من طرائق الّتدریس      
ّمین أنفسھم ،وبینھم وبین المدرّ  س عند حلول علمیة لھا ،وذلك بإعمال العقل والتعاون بین المتعل

  لّطلبة نحو أفضل الّسبل مّوجًھا ل سرّ دور المدالضرورة القصوى ،وفیھا یكون 

یجاد حلول إ،إذن فھي تنھض بالّتعلیم  وتساھم في )1("ھداف  والوصول إلى الحلول األلتحقیق 
   .علمّیة

 كما ،خرىتقل أھمیة عن األ ،وكل طریقة ال وعلیھ فإّن طرائق الّتدریس تتخذ أشكال مختلفة    
مع تالمیذه الّدرس  ،وھي تشمل ما یقوم بھ المعلم والّطالب أثناء باألنشطةترتبط ارتباًطا وثیًقا 

   .الخ ...القراءة ،األسئلة :مثل 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ّغة الّعربیة ص يینظر ،المرجع الّسابق،محسن عل )1(  .139-138عطیة ،الكافي في أسالیب تدریس الل
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  الّتقویم  -4

  :أنواع الّتقویم 4-1

وعلى ضوئھ یّتم تحدید "بالّتقویم قّیاس مدى تحقق األھداف في كل حّصة دراسّیة ، یقصد     
  :،وللتقویم عّدة أنواع منھا )1("مدى نجاح أوفعالیة خّطة الّتدریس المّطبقة 

   )Initial   evaluation(الّتقویم القبلي- أ

ّم الموضوع الجدید ،بغیة "قویم الذي یجریھ المّدرسالتّ  وھو     الختیار استعداد  طالبھ لتعل
قبل الّدخول في عملیة  تحدید مستوى الطلبة األولى وقدراتھم ومعلوماتھم ومھاراتھم الّسابقة

  .الّتدریس

  ) Formative    evaluation(الّتقویم الختامي-ب

نھایة برنامج  الوحدة الّدراسیة أو یأتي ھذا النوع من الّتقویم في نھایة الفصل الّدراسي أو      
مثال في نھایة  )2("عادلة للّطلبة ،الّتقدیرات بطریقة  الّدرجات أووضع یّزودنا بأساس ل ھوف ،ما

   .ختبار شفھي المیذ التلستاذ درس التاریخ  یقدم األ

  )اآلني (الّتكویني أو التقویم- ج

من بدایتھا حتى نھایتھا ،وفي نھایتھ  "ة علیمیّ ة التّ العملیّ  قویم عملیة الّتدریس أویرافق ھذا التّ      
   )3(،"ة الّتعلیمّیةیجابي المطلوب في مسار العملیّ ل اإلإلى التعدی تجمع جمیع البیانات وصوال

  .مّدرس أثناء الّدرسختبارات والتمارین التي یقدمھا الوتتمثل في اإل

  

  

  

  

  
                                                             

، 1،2009عبد اللطیف بن حسن فرج ،التدریس الفعال ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،ط )1(
 .82ص

وآخرون ،،قاسم عاشور وآخرون ،فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین  راتب قاسم عشور)2(
 ..409،ص1،2009النظریة والتطبیق ،عالم الكتاب الحدیث لنشر والتوزیع ،عمان ،ط

سس،التنظیمات ، التطویر المرجع السابق ،ابراھیم بن عبد  العزیز الدعیلج ،المناھج ،المكونات ،األ )3(
 .40،ص
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ّتقویم التتبعي -د   )Follow-up evaluati(ال

ثار آستمرار في التقویم للوقوف على ویعني اإل"قویم الذي یأتي بعد التقویم الختامي ،التّ  ھو      
 سیر البرنامجت ،وتوجیھ خط البرنامج بعیدة المدى ،ولغرض اقتراح حلول للمشكال

  .)1("وتطویره

 .أن للتقویم عّدة أنواع ذلك لھ أغراض مختلفة ،وھذا ما أكده العدید من الباحثین  بما      

  :أغراض الّتقویم4-2

كما  )2(،"عملّیتان  متداخلتان " التقویم والتطویر"تي عملیّ  أنّ  ینیوالّتربوأكد معظم الباحثین     
تبدأ بتحدید الحاجات اعتبروا عملّیة الّتقویم إحدى الخطوات األساسیة لعملّیة بناء المنھج التي 

  .ھداف المحّققة ھداف وتنتھي بقّیاس األووضع األ

   :ثالثة أغراض للتقویم وھي) Provus (بروقس"وقد حّدد    

 .نوعیة الّنتائج التثبت من "-أ

  .ف التثبت من مناسبة الجھد المصرو-ب

  .)3("دفة إلى تطویر المناھجمساعدة المسؤولین عن المناھج على اتخاذ القرارات المناسبة الھا-ج

  :نحاول ذكرھا في النقاط اآلتیة  وظائف متعددة للّتقویم  1972"رشدي لبیب "وقد حدد     

لما وقدراتھم ومیولھم  ،بقصد تكیف المنھج تبًعا الكشف عن حاجات الّتالمیذ ومشكالتھم -أ
  .تحصل علیھ من النتائج

ّم المقصود وغیر المقصود  تحدید ما-ب   .حصل علیھ التالمیذ من نتائج التعل

 أو    واستمرارا القرار على اتخاذ موفق من المنھج تطویًراالتي تساعد متخذ جمع البیانات -ج
  .إلغاءً 

  )4("الحصول على جمیع المعلومات الالزمة إلدخال الّتغیرات في المناھج - د

                                                             
ع الّسابق ،قاسم عاشور وآخرون ،فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین النظریة ینظر،المرج)1(

 .410والتطبیق ص
ینظر ،ھاشم الساّمرائي وآخرون ،المناھج ،أسسھا ،تطورھا ،نظریاتھا ،دار األمل للنّشر والتوزیع  )2(

 .75،ص1،1995األردن ،ط
ماھر اسماعیل الجعفري ، المناھج الّدراسیة ،فلسفتھا ،بناؤھا ،تقویمھا ،دار الیازوري العلمیة للّنشر  )3(

 .121،ص2010والتوزیع ،االردن ،د،ط،
 .222صماھر اسماعیل الجعفري ،المناھج الّدراسیة ،فلسفتھا ،بناؤھا ،تقویمھا ، ،السابقالمرجع ) 4(
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 ورشدي" ) Provus( بروقسغراض التّقویم التي حددھا كل من الباحثان ألھذا بالنسبة      
والّصانع ) Gronbach(" ونباخكر"ا یأتي سوف نتطّرق لألغراض التي حّددھا موفی"  لبیب

     .وآخرون

ثالثة أنماط من المقّررات التي تستخدم  ویوّظف فیھا   )Gronbach("   نباخكرو"وحّدد      
  :الّتقویم وھي

تحسین القرارات ،وذلك بتحدید أّیة أدوات تعلیمّیة ،وأّیة طرق تكون وافّیة بالغرض وأین "-أ
  .یوجھ الوضع الذي یتطلب الّتغییر 

لتعلیمھ كذلك الحكم فراد ،وذلك بتعرف حاجات الّتلمیذ  من أجل الّتخطیط قرارات بشأن األ-ب
نتقاء والّتجمیع ،بحیث یتعرف التلمیذ نمّوه الشخصي وأوجھ اإل ألغراضة الّتلمیذ ءعلى كفا

  .القصور لدیھ 

    )1("القائمین على الّتعلیم داري ،وذلك مدى كفاءة النّظام اإل -ج

  :فقد أشاروا إلى أّن وظائف الّتقویم وھي 1981أّما الّصانع وآخرون 

  .على اتخاذ قراًرا بشأن جدوى المنھج ومدى فعالیة آثاره  المساعدة"-أ

وصف الوضع الحالي للبرامج الّتربویة المنفذة بھدف الوصول إلى الجوانب التي تحتاج إلى -ب
  .إعادة نظرأوتعدیل 

  .)2("جدیدة مّما یساھم في نظّریات الّتقویم سھام في تطویر نماذج وإجراءات اإل-ج

في ضوء ما تقّدم نالحظ أّن ھناك اتفاق واضح بین الّتربویین والباحثین في تحدید أغراض       
 .الّتقویم وأھمیتھ في بناء المناھج وتطویرھا 

  :فراد والمناھج طرق تقویم األ4-3

یؤدي إلى األفراد ر وتأثر ،أي أّن تقویم یفراد والمناھج ،فھي عملیة تأثطرق تقویم األ تتعدد      
  .الّطرقف على نقاط القوة والضعف في المناھج وفیما یأتي عرض لھذه التعر

ّمین وتحلیل محتوى مواد المنھج ،ومقارنة  االستبیانات"إّن طرًقا مثل   والمقابالت مع المعل
التحلیلیة لمجموعات تستخدم مناھج مختلفة ،ومقابالت متتابعة لخّریجي ھذه  االختباراتبیانات 

                                                             
 .222،صنفسھ المرجع)1(
 السابق،ماھر اسماعیل الجعفري،المناھج الدراسیة ،فلسفتھا ،بناؤھا ،تقویمھا، ،المرجعینظر  )2(

 .222ص
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،ودراسات حالة في الفصول ھي نمطیة لما یستخدم في الّتقویم الذي یرتكز المقّررات الّدراسیة 
  .)1("على قرارات المنھج 

كلینیكّیة  المیارّیة  والمحك ،والمقابالت اإل  االختباراتبیانات ":أخرى مثل وھناك طرق     
 االھتماماتوالمھنیة لتحدید مواطن قوة الفرد ونقاط الضعف والمشاكل  العائلیة أو واالجتماعات

   )2("فرادتعتبر نمطیة لطرق الّتقویم المستخدمة لتكوین قرارات بخصوص األ

الخ كلھا طرق ... و االستبیاناتالعائلیة  واالجتماعاتوالمقابالت  االختبارات وعلیھ فإنّ      
  .والمناھج من أجل تحقیق أھداف مّعینة فراد تساھم في تقویم األ

       ّ یرجع سببھ إلى استخدام نفس المعلومات "غرضین شائع بین ھذین الھناك ارتباك أّن  إال
وعن  فرادالّنوعین من القرارات عن األ مثل بیانات اختبارات طالب ،یمكن أن تستخدم  لكال

وغیر قد ینتج عنھ جمیع معلومات بسعر مرتفع  االختالفیجاد إالمناھج ومع ذلك فإن الفشل في 
  )3("لفة لجمع معلومات ھاّمةریة وتفویت فرص قلیلة الّتكضرو

نقاط المزعجة من المنھج وقررنا إصالحھا  ال إذا أردنا الّتعرف على :فعلى سبیل المثال     
  .معلومات عن بعض الّطلبة فقطفلیس من المھم جمع المعلومات  من كل طالب، ویكفي جمع ال

  :معاییر الّتقویم  4-4

اّتجاھان رئیسیان  في تحدید معاییر الّتقویم حسب طریقة تفسیر الّنتائج وینسب ھذا ھناك      
 )(Glaserالتصنیف إلى جلیسر 

  :المعیار السیكومتري - أ

حیث یقارن أداء الّطالب    Norm refenced Testمعیار جماعي المرجع"ویعتبر ھذا المعیار     
أعلى أّنھ حث ما على مبالب  في طّ تقارن عالمة  بأداء  مجموعتھ المعیاریة ،كأن ختباراإلعلى 

تقول عالمة الّطالب أعلى من متوسط عالمات صّفھ  أنّ  الب صفھ أومن طّ   %85 تحصیال من 
  .وجود معیار ثاني یستدعي ،وھذا ما)4("

  

  
                                                             

 ،ردنمي أحمد ضمره،تحلیل المناھج وتقویمھا ونقدھا ،مؤسسة الوّراق للنشر والتوزیع ،األعز)1(
 .407ص1،2009ط
 .407المرجع نفسھ ،ص)2(
 .408ص ،تحلیل المناھج وتقویمھا ونقدھا  المرجع الّسابق ،عزمي أحمد ضمره،)3(
ّغة العربیة وأسال وآخرون ، المرجع الّسابق ،راتب قاسم عاشور )4( یب تدریسھا بین النظریة فنون الل

 .411ص ،والتطبیق
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  : المعیار األدیومتري -ب

حیث  ) citerion    Referenced  Test(معیار فردي أو محكي المرجع "ھذا المعیار یعتبر    
أداء مجموعتھ ،أو في ضوء یقارن أداء الّطالب بمستوى  معّین  یّتم تحدیده  بصرف الّنظر عن 

سیة ،كأن تقول إن الّتلمیذ أجاب عن اروالمقصودة  من دراسة الوحدة الدّ المحّكات الموضوعّیة 
   )1("من أسئلة االختبار، % 80

المعیار :ارین أساسین ھما یعلى معإذن على ضوء ما سبق نستنتج بأن التقویم یستند     
  "Glaser"  دیومتري وھذا ما أشار إلیھ العالم جلیسر السیكومتري والمعیار األ

  :أسس الّتقویم  5-4

ا  كون عالمیلى المّدرس أن ع،من ھنا ینبغي  ومبادئتستند عملیة الّتقویم الناجحة إلى أسس       
  :كاآلتي  نجاح عملیة الّتقویم وھي لضمان والمبادئسس األ ذهبھ

على الحصول      ھداف المنھج یؤدي إلىأبتعاد عن ّن اإلبأھداف المنھج أل"أن یرتبط التقویم -أ
  .معلومات غیر صادقة وغیر مفیدة في عملیة الّتقویم 

ً لجمیع أنواع مستویاتأن یكون التّ -ب ُ على تفال یقھداف الّتعلیمیة األ قویم شامال صر الّتقویم مثال
  .خرىاأل تحصیل التالمیذ وإھمال نواحي الّنمو

  . والموضوعیةأن  تتوافر في أدوات التقویم كل من الصدق والثبات -ج

خطاء قبل تزایدھا ،كما أن أن یكون الّتقویم عملیة مستمرة  ومنظمة لتصحیح  بعض األ- د
  )2("ل إلى نتائج دقیقة وثابتة صّ لتوللفرصة استمراریة الّتقویم تتیح ا

ّ  والمقصود من الّتقویم المستمر ھو     معرفة مدى تحركھم  م والتلمیذ على مساعدة كل من المعل
 لبة الفصل أوطّ  إّما  استمرار یتھالمرحلة  وتكون  مھم فیما ینجزون مع كل خطوة أوتقد أو

  السنة لتحقیق ھدف معین  الشھر أو

الّتقویم وتشمل بطاقات المالحظة ، قوائم الّتقدیر ،وأسئلة  المقابلة  وغیرھا "أن تحّدد وسائل -ه
 .دوات التي تتناسب مع المجال المراد تقویمھمن األ

  
                                                             

السابق ،راتب قاسم عاشور وآخرون ،فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین النظریة  المرجع )1(
 .411ص،والتطبیق

،التطویر، التنظیمات سس،األ ،ناھج ،المكوناتالم ،،ابراھیم بن عبد العزیز الدعیلجالمرجع الّسابق )2(
 .38- 37ص
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  )1("داء بین الّتالمیذ أن یراعي الّتقویم الفروق الفردیة  واختالف مستویات األ-و

سس التي یقوم علیھا التقویم ،ومن أجل ثباتھ ،وكما ومن ھنا نكون قد تطرقنا إلى أھم األ   
ّم مكان القلب في المنھج وھذا ما  للّتقویم أھمیة كبیرة بالّنسبة للمنھج كذلك تحتّل نشاطات التعل

  .سنتطرق لھ في المبحث الموالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ینظر ،المرجع الّسابق ،عصام الّنمر وتیسیر الكوفحي ،مناھج وأسالیب الّتدریس والّتربیة الخاصة )1(
 .85ص
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   :الّنشاط المدرسي والمنھج-5

   :أنواع النشاط المدرسي1 -5

ّم المعرفیة         العدید  وإكسابھیتنوع النشاط المدرسي ، وھو یھدف إلى إشباع حاجات المتعل
ع والون إلى أنیالطالب  یم من المھارات التي تؤدي إلى تنمیة قدراتھ على الّتفكیر وھناك بعض

  :نواع نذكرخر من الّطالب إلى نوع آخر ومن بین األمعینة من الّنشاط بینما یمیل البعض اآل

  :النشاط الثقافي - أ

ساسیة لتوطید الصلة المتبادلة بین المجتمع ومھمتھا األ"القافي  النشاطتتعدد جماعات      
 يف ولیاء الّطالبأالمدرسي  والبیئة المحلیة المحیطة بالمدرسة ،فتدعوا المتخصصین من 

إلقاء جل أإلى غیرھم من رجال البیئة المدرسیة من  باإلضافةمجاالت العمل المختلفة 
  .وغیرھم والندوات  الّنافعة  واألحادیثرات ضالمحا

 : جتماعياالالنشاط -ب

وتقدیر العمل  والتضحیةتعاون لالّطالب قیم متعددة كا اكتسابالجامعات إلى تھدف         
إلى اكتساب مھارات جدیدة  باإلضافةخرى ،الیدوي والصبر وخدمة البیئة على المجتمعات األ

  الخ ....ولیة سعافات األتّعرف على اإل،الالتبرع بالّدم:مثال )1("في المجال الصحي 
  :النشاط الریاضي- ج

ركًنا مھًما من أركان النشاط وتھدف إلى إنماء الّطالب "تشكل جماعات النشاط الریاضي       
یساعد على تنشیط عقولھم  ،فالعقل السلیم في  زنا متكامًال،فتعمل على بناء أجسامھم مماا متّ ونمً 

  :متعددة من بینھا   وأنواعوللریاضة أشكال  )2(" الجسم السلیم
  .الخ...كرة القدم ،ألعاب القوى ،رمي الجلة ،السباحة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ة  بین النظریة والتطبیق ،دار أجنادین عّبوري ،المعلم المدرسي الناجح ،االدارة المدرسیمنیرزید )1(

 .56- 55ص1،2007للنشر والتوزیع ،المملكة العربیة السعودیة ،ط،
 .56المرجع نفسھ ،ص )2(
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   :النشاط العلمي  -د

وسیلة أساسیة في الربط بین العلم والعمل وتبرز العلوم "تشكل ھذه الجماعات          
وھي  ،بعض الربح تدر علیھمقیام بمشاریع بسیطة البمظاھرھا النافعة لإلنسان ،وتعود الّطالب 

نتاجیة ،وتستطیع ھذه الجماعات إعداد الوسائل المعینة على توضیح إجماعات في معظمھا 
  )1("المادة الّدراسیة 

  
  :النشاط الفني -ه

ییر عن ذاتھم ومیولھم ورغباتھم واتجاھاتھم عن عتساعد ھذه الجماعات الّطالب على التّ      
 تجاھات والمواھب وتوجھھا الوجھةطریق برامجھا ،كما تنمي ھذه الجماعات المیول واإل

  )2("السلیمة 
 أو ،ونزیارة معرض للفن صور أدبیة للمتعة ،أو قصة أو ویتمثل ھذا النشاط في قراءة شعر أو 

بداعیة فنان تشكیلي أومسرحي للحوار معھ حول تجربتھ اإل أو قاص مسرح ،استضافة شاعر أو
   .الخ...م شعر الثورة الجزائریة،أوقصة بائعة الكبریت ،أومسرحیة عن األ:مثال )3("
  : محّددات النشاط المدرسي -5-2
ّم الذي یعتبر الغایة الّنھائیة في العملیة التعلیمیة ،ولكن  ساساأل   في منھج الّنشاط ھو المتعل

ھم الظروف والعوامل التي تحدد اختیار أھي  ما:السؤال الذي كثیرا ما یثار في ھذا المجال ھو
ھم محّددات الّنشاط نوع النشاط المدرسي ؟ ولإلجابة عن ھذا السؤال تقتضي عرض مفصل أل

  :المدرسي 
  :فلسفة المنھج - أ

أّن نوع تلك الفلسفة یحدد كم "فلسفة معینة ،فإّن ھذا یعني  هدنمنھج دراسي تسا كل  كانلّما      
إلى ظھور  معظمھ للمتعلم فھذا یؤدي النشاط ونوعھ ،وإذا كانت الفلسفة تعطي كل الثقل أو

  .أنشطة متنوعة على تلك الخریطة 

   :شراف الّسائد نمط اإل -ب

ھؤالء یؤثرون في اتجاه  لالخ ك...المدیر  شرافیة مثل المشرف الفني أواإل السلطاتإّن    
ّم ونوعیتھ ، فإذا كانت ھذه  موقفا مضاًدا من الّنشاط المدرسي  فذلك سوف  فتق السلطاتالمعل

  .برامج األنشطة المّدرسیة  تجاه نحویؤثر على اإل
                                                             

ّم المدرسي الناجح االدارة المدرسیة بین النظریة )1( المرجع الّسابق،زید منیر عبودي ،المعل
  .56والتطبیق،ص

 .57المرجع نفسھ ،ص)4(
 .57دارة المدرسة بین النظریة والتطبیق،ص،المعلم المدرسي الناجح إل زید منیر عبودي)2(
 ،العاصرة في بناء المناھج الّدراسیة المرجع الّسابق ،محسن عبد علي ،سعد مطر عّبود ،االتجاھات)3(

 .203ص
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ّم - ج   : اتجاه المعل

ّم من حیث كونھ      بعضا منھا ،وكذلك   وأمنفًذا للمنھج أن یحقق أھداف كلھا یستطیع المعل
  .)1("یحرمھم من الّنشاط  یستطیع أن یخطط األنشطة مع تالمیذه أو

ّم ھو     .نشطة المدرسیة یتحكم في تخطیط األ الذي من ھذا یتضح لنا أّن المعل
   :عملیة الّتقویم -د

ّم من المعلومات ،إذا كانت عملیة الّتقویم      فسیؤدي "تقوم أساسا على قیاس ما حصلھ المتعل
                                 )2(".دون رعایة لمسألة الّنشاط  ذلك إلى تكریس معظم الجھد لتغطیة محتویات المقّرر

جمیع ما یقدمھ األستاذ في الّصف ّن الّتقویم عملیة مستمرة تشمل للّتقویم عالقة بالّنشاط ،أل نإذً 
  .من دروس 

  :مكانات المتاحة اإل -ه
مكانات مادیة ،وبذلك یمكن القول أّنھ في حالة توافر فلسفة إ"الّنشاط بكافة مظاھره یحتاج     

شرافیة والعلمیة اإل السلطاتلدى  یجابیة تجاھات اإلإلاتوافرا منھج تدعم فكرة الّنشاط في حالة 
مر سیعوق الّنشاط المّدرس في جانبھ التخطیطي مكانات الالزمة فإّن ھذا األاإلمع عدم توافر 

  .)3("والتنفیذي
  .على ضوء ما سبق یتضح لنا أن ھناك ظروف وعوامل تحدد اختیار نوع النشاط المدرسي     

  :خصائص منھج النشاط  5-3  
  یجابیة وفعالیة ،إمنھج النشاط حجر الزاویة في أي تعلم یمارسھ التلمیذ بكل  یعتبر    

  :أھمھا وھي  دتوقف عننمجموعة خصائص بكما یتمیز 

  :ھي التي تحدد محتوى المنھج  وأغراضھممیول التالمیذ - أ

المعارف المحور الرئیس الذي یقوم علیھ منھج النشاط ،فھي التي تحدد "تعد میول التالمیذ     
  .والخبرات والحقائق التي یدرسونھا ،كما تحدد زمن دراستھا 

ّم في التخطیط المشترك والعمل الجماعيیقوم منھج النشاط -ب   : على إیجابیة المتعل

یجابي وفعال ،وذلك من خالل إیتیح منھج النشاط الفرصة كاملة أمام الّتالمیذ للقّیام بدور       
ّم وتعاونھ مع قیام  فكار والخطط التي یحویھا ھذا المنھج  حیث زمالئھ في وضع األ المتعل

                                                             
فتحي یونس وآخرون ،المناھج ،األسس ا لمكونات ،لّتنظیمات،التطویر ،دار الفكر،ناشرون   )1(

 .140،ص1،2004،عمان ،ط وموزعون
 .150المرجع نفسھ ،ص)2(

 .141المرجع الّسابق،فتحي یونس وآخرون ،المناھج ،األسس ا لمكونات ،لّتنظیمات،التطویر،ص)3(
 



 المنھج ناتالفصل األول                                                                    مكوّ 
 

47 
 

كل حل تمارین الّریاضیات في ش:مثال.)1("المشكلة  لمیذ في اختیار الموضوع أویشترك التّ 
  .مجموعات

  :ال یخّطط منھج الّنشاط مقّدًما - ج

ّم التنبؤ بھ  في عملیة التعلیم الواقعیة یتنوع بحیث یصعب على"أن نشاط التالمیذ الواقع     المعل
یخطط أّن وھذا یعني أنھ البد من  )2("یمكن أن یخطط منھج النشاط مسبًقا ، ،وبھذا المعنى ال

  .حینھا بمشاركة التالمیذ مع المّدرسین 

  :وحدة المعرفة وتكاملھا إحدى خصائص منھج الّنشاط  -د

اع میل  من المیول وأثناء إشب"أثناء قیامھ بنشاط ما مجموعة من المعارف یكتسب الّتلمیذ     
حل مشكلة  من المشكالت تعترضھ  مجموعة  من المعارف والمھارات بمجرد شعوره بالحاجة 

یكون الّدرس عن زراعة :مثال )3("ض الّنظر عن الحواجز التي تفصل بین میادینھا غإلیھا ،وب
وم والجغرافیا یوظف الّتلمیذ مواد دراسیة متنوعة مثل العلنبتة الّطماطم وتطورھا ،ھنا 

  .والرّیاضیات واالقتصاد وغیرھا 

  :الوظائف األساسیة للّنشاط المدرسي5-4

فالبد  ،خارجھ المدرسي أھمیتھ كبیرة بالنسبة للمعلم والمتعلم داخل الفصل أوبما أّن للّنشاط     
  :تكون لھ وظائف متعّددة لعل من أھّمھا  أن من

ّم - أ   :تنمیة  مھارات معرفیة لدى المتعل

نجد أّنھ  یستغل كاّفة ما تتطلب منھ نشاًطا  من نوع " فالمتعلم حینما  یشترك في موافق تعلیمیة 
تكامل أو  یجاد عالقات ربط أوإالمعرفیة فقد یحتاج الموقف إلى مقارنات أو طاقاتھ ومھاراتھ 

  ).4( " واستنتاجتفسیر 

  

  

  

  
                                                             

 .199-197،ص1،1983جبرائیل  بشارة ،المنھج التعلمي ،دار رائد العربي ،بیروت ،ط)1(
 .199المرجع نفسھ ،ص )2(

 .200بشارة ،المنھج التعلمي، ص  جبرائیلالمرجع الّسابق،)3(
- 136ص ،المرجع الّسابق ، فتحي یونس وآخرون ،المناھج ،االسس،المكونات ،الّتنظیمات ،التطویر )4(

137. 
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 :تنمیة میول واتجاھات وقیم  -ب

فرص حقیقیة لتنمیة ھذه الجوانب وتعدیل الخاطئ منھا ،بل یساعد "یوفر الّنشاط المدرسي      
 "المھمة     على تھیئة خبرات جدیدة تضیف إلى الرصید المتكون لدى المتعلم من تلك الجوانب 

  .ھتمام الكبیر في التعلیم الحدیث تجاھات باإلالمیول واإل ى،وتحظ)1(
  :والتطبیقالّربط بین الّنظریة - ج

حتى   معنى  یظل دون داللة أو "مّما یدرسھ المتعلم داخل جدران الفصل الّدراسي  الكثیر       
عارف میثبت صحتھ  أو خطئھ ،والسبیل إلى ذلك أن یشاھد  المتعلم  ما یّدل على ما قدم لھ  من ال

في النظریة یجب أن یطبق في المخبر حتى یتم الربط  الطبیعیةمثال ما یقدم  في مادة العلوم  )2("
  .بین ھذه المعارف المقدمة 

  :تصال تنمیة مھارات اإل -3
  تصالاإلیساعد المتعلم على ممارسة مھارات " إن ّ الّنشاط المدرسي بمختلف أشكالھ      

رف على كلمات إلى كتابة إذا تسھم  في تنمیة  قدرة التعوالتدریب علیھا ،حیث سیكون في حاجة 
 واألفكارالجمل والتراكیب وھي مصدر  من مصادر تجدید المعاني واستعمالھا  وتركیب 

وھي كلھا   )3("ستماع رائھم واإلآأفكارھم و خرییناآلإذ من خاللھ یتم مشاركة ،والحدیث 
   .شيء معھم كل ستغناء عنھا طالما یعیش في مجتمع یتشاركاإل لإلنسانیمكن  مھارات ال

  : تعلم الّتخطیط  والعمل في فریق  -ه

 ،إلى التخطیط  والعمل المتعاون"المدرسي النشاط شكل من أشكال یحتاج العمل في أي    
ومقاالت  یقوم المشاركون  بالتخطیط   ودراساتوزیارات  ومقابالت   فھناك مشروعات

   . )4("لھا والعمل على تحقیق أھدافھا 

  ارالّنشاط المدرسي في ظل الّتنظیمات المنھجیة الحدیثة  عنصً وخالصة ھذا كلھ  یعتبر       
وھذا  ،دانیةجشباع حاجات المتعلم المعرفیة والمھاریة والوإمن عناصر  المنھج  یھدف إلى  ھاما

ّم إذ یحاول كغیر أفكاره  وما یرید نقلھ للّتالمیذ عن طریق  إیضاحمن الّناس  هبمساعدة المعل
  .وسائل التكنولوجیة ال الوسائل المساعدة أو

  
  
  

                                                             
ص التطویر،       –التنظیمات –المكونات -األسس - فتحي یونس وآخرون ،المناھج الّسابق، المرجع)1(

136-137. 

 .137المرجع نفسھ،ص )2(
ّمھا ،مركز االسكندریة للكتاب ینظر )3( ،حسني عبد الباري عصر ،فنون اللغة العربیة ،تعلیمھا وتقویم تعل

 .66ص،2005ط، - دریة ،دنسك،اإل
 .137المرجع الّسابق،فتحي یونس وآخرون ،المناھج ،االسس،المكونات ،التنظیمات ،التطویر،ص )4(
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  الوسائل الّتعلیمّیة  -6
  تصنیف الوسائل الّتعلیمّیة6-1
 إذ  عتمدھا المصنفون،إلوسائل الّتعلیمّیة تختلف باختالف األسس التي لھناك عّدة تصنیفات       

وھناك من صنفھا على أساس الحواس،  ،نجد ھناك  من صّنفھا على أساس طریقة عرضھا
  :الشخصیات  من ھذه  لبعضوسنعرض ھنا  ،الخ ...وھناك من صنفھا على أساس صنعھا 

  :تصنیف الوسائل على أساس الحواس - أ
  :یقسم ھذا التصنیف الوسائل الّتعلیمّیة إلى ثالثة أنواع رئیسّیة وھي     

 :وسائل بصریة مرئیة  -1

نسان في دراستھا على حاسة البصر فقط یعتمد اإل"تشمل جمیع الوسائل التي  وھي      
  .الخرائط والمعینات والّنماذج والمجتمعات والشفافّیات والرسوم وغیرھا:مثل

 :وسائل سمعیة  -2

والمسجل  والھاتف   الرادیوتشمل جمیع الوسائل التي تعتمد على حاسة الّسمع فقط مثل       
  .رسّیة وغیرھا واإلذاعة  المد

  :وسائل سمعیة بصریة  -3

فالم السینمائیة الّناطقة وتشمل جمیع الوسائل التي تعتمد على حاستي الّسمع والبصرمثل األ      
  .)1("وغیرھا  والتلفزیون والّرادیو

شتراك فامّما سبق یمكننا أن نشیر إلى أّن تعّدد الوسائل الّتعلیمیة یساعد على الّتعلم أكثر  
  .قامت حاسة واحدة باستالم المثیر حاسیتین یساعد في تقویم المفاھیم بصورة أفضل مّما

 ):جاھزة أو منتجة محلًیا (الوسائل على أساس صنعھا  تصنیف -ب

 :یقسم ھذا التصنیف الوسائل الّتعلیمیة إلى نوعین وھي كالتالي     

  :وسائل تعلیمیة جاھزة -  1

التي تنتج من قبل المصانع والّشركات بكمیات كبیرة وتحتاج إلى  "وتشمل الوسائل الجاھزة     
مثل اللوحات )2(" إلنتاجھاعلى المواد الخام المحلّیة  مھارة فائقة  من أجل إنتاجھا وتعتمد

  .والخرائط ،والرسومات ،والّشفافّیات وغیرھا 

  
                                                             

یم والتعلم الذاتيینظر ،لطفي الخطیب ،تكنولو )1( ّ  .14،ص1،2013،طوائل لنشر،األردن ،دا جیا التعل

 .15المرجع نفسھ ،ص)2(     
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  :تصنیف الوسائل على أساس طریقة عرضھا - ج

  :تصنف الوسائل الّتعلیمیة بالنسبة لطریقة عرضھا إلى قسمین رئیسین ھما   

  :مواد تعرض ضوئیا على الشاشة -1

    ستخدامھا وعرضھا مثل إالتي تحتاج إلى أجھزة خاصة من أجل "تتمثل في الوسائل       
  .وبرمجیات الحاسوب وغیرھا والشفافیات ، واألفالم ،الشرائح

  :اتعرض ضوئیّ  مواد ال -2

،وھي تعرض مباشرة على تحتاج إلى أجھزة خاصة لعرضھا  تتمثل في الوسائل التي ال      
المجسمات والرسوم : المتعلمین ،ویتعلمون من خاللھا بطریقة مباشرة ،ومن بین ھذه الوسائل 

التعلیمّیة والمحاكاة وغیرھا  واأللعابالبیانیة ،واللوحات ،والخرائط ،والملّصقات ،والشّفافات ،
")1(  

تعرض  مواد:على ضوء ھذا نستنتج بأّن الوسائل على أساس عرضھا تنقسم إلى قسمین      
  .تحتاج إلى وسائل خاّصة لعرضھا  تعرض ضوئّیا،أي ال ال ضوئّیا على الشاشة ومواد

ّم  تصنیف الوسائل على أساس الخبرة التي توّفرھا-د    )أدغاریل تصنیف العالم(للمتعل

 الوسائل الّتعلیمّیة ورتبھا على شكل  ) (Edgardale مریكي أدغاردیللقد صنف العالم األ     
مخروط الخبرة ،وفیھ رّتب الوسائل الّتعلیمّیة بدًءا بالخبرات الحسیة الھادفة "مخروط سماه 

ّفظیة المجردة في قیمتھ ،ومروًرا بمجموعات  المباشرة في قاعدة الھرم ،وحتى الّرموز الل
الخبرات التي تكون أقرب للحسیة ،كلما كانت قریبة للقاعدة ،وتأخذ بالتجرید كلما ابتعدنا نحو 

  )2(" .القّمة

مریكي بتقسیم الطرق التي یتعلم بھا الّتالمیذ ھذه الخبرات إلى كما قام كذلك ھذا العالم األ     
  :ثالثة طرق ھي 

ّم عن طریق العمل المحسوس-1   :التعل

ّم باكتساب الخبرة من خالل        التعلیم "تضم ھذه المجموعة الوسائل التعلیمیة التي تسمح للمتعل
،والتعلم عن طریق العمل غیر المباشرعن طریق الّنماذج  المباشر الھادفعن طریق العمل 

  .والمقاطع والتعلم عن طریق الّتمثیل وتقّمص الشخصیات 

                                                             
میة ،دار المسیرة لنشر والتوزیع یالحیلة ،تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمّیة التعل ینظر،محّمد محمود )1(

 .90،91،ص1،2000والطباعة ،عّمان،ط
 .93صنفسھ ،المرجع )2(
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  :سة لمحسواالتعلم عن طریق المالحظة -2

 :وتضم ھذه المجموعة سّتة مستویات من الوسائل الّتعلیمیة في مخروط الخبرة وھي     
الرحاالت ،والمشاھدات الواقعیة ،والمعارض والمتاحف ،والوسائل السمعیة البصریة المتحركة 

  ئل الّسمعیة مثل الرادیووالتلفزیون ،والوسافالم السینمائیة الّناطقة المتحركة مثل األ

  )1("مسجلو ال 

ّم  وعلى ضوء ھذا نستنتج بأن الوسائل الّتعلیمیة كثیرة ومتنوعة وھذا ما        الكفءیتیح للمعل
   .اختیار ما یناسبھ من ھذه الوسائل لتحقیق أھداف تدریسھ  وأھداف المنھاج الذي یقوم بتدریسھ

  :نتاج الوسائل التعلیمّیة إالمشتركة في  ءالمبادى6-2

عتبار وھذه المبادئ مشتركة یحب على المنتج أن یأخذھا بعین اإل مبادئللوسائل التعلیمیة      
  :ھي

وفني  ،خبیر الماّدة وخبیر تكنولوجیا الّتعلیم:فریق كامل وھم "نتاج الوسیلة إیجب أن یشترك في -أ
  .واحدة فیھنتاج ،والبد من وجود التعاون بین أعضاء ھذا الفریق وتحدید عمل وواجبات كل اإل

یفید في معرفة حداثة  ألّنھالوسیلة الّتعلیمیة  إلنتاجالمنتج تحدید الّتكلفة المادیة  ىیجب عل-ب
  .المعلومات ومصدر الحصول علیھا 

ّم في تخطیط إ- د الوسیلة الّتعلیمّیة ألّنھا تجعل مصّمم الوسیلة الّتعلیمیة یأخذ   وإنتاجشتراك المتعل
ّم في انتاج  ،إذن ال)2("متعلمین وآرائھم عتبار وجھة نظر البعین اإل یجب إھمال دور المتعل

  .الوسیلة التعلیمیة 

بباقي مكونات الموقف الّتعلیمي بشكل تكاملي ،فھي جزء من النظام ولھا "ارتباط الوسیلة -ه
  .في ھذا النظام وظیفة محّددة وواضحة 

  .في ھذا المجال  ثواألبحاطالع على النتائج الّتجریبیة للّدراسات ضرورة اإل-و

  

  

                                                             
ّم الذاتي ،صینظر ،المرجع السابق ،لطفي الخطیب )1(  .16،تكنولوجیا التعلیم والتعل

ینظر ،عبد الحفیظ سالمة عبد هللا الشقران ،تصمیم وإنتاج الوسائل الّتعلیمّیة للمكتبات وتكنولوجیا  )2(
  .79-78،ص1،2002التعلیم ،دارالیازودي العلمیة لنشر والتوزیع ،عمان ط
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تجاھات وغیرھا والتعلم واإل كاإلدراكالوسائل التعلیمیة  إلنتاجسس النفسّیة یجب مراعاة األ-ز   
وھذا یتیح معرفة كیفیة إدراك الفئات العمریة المختلفة ومیولھم ورغباتھم واتجاھاتھم وطبیعة 

    .)1( "الّتفكیر لدیھم 

نجاح إنتاج الوسیلة الّتعلیمّیة یعتمد إلى حّد كبیر على اتباع إذن على ضوء ما سبق نستنتج بأّن   
 .ھذه المبادئ

 :خصائص الوسیلة الّتعلیمّیة المناسبة 6-3

ّم ما یناسب      ھناك عّدة خصائص تحكم جودة الوسیلة الّتعلیمیة إذ من خاللھا یختار المعل
  :الموقف الّتعلیمي ،ومن ھذه الخصائص ما یلي 

  :ویقشالتّ - أ
عامل ھام من عوامل نجاحھا ،فالھدف من  وھو"مھم في الوسیلة  ویق عنصرشیعتبر الت    

فھذا  ؟كیف نجعل الوسیلة مشّوقة ل عملیة التعلم بشكل عام ،والسؤال المطروح ھویالوسیلة تسھ
لقاء اإللوان إذا كانت لوحة ،وقد تكون جودة المصمم والمنتج ،فقد تكون األمسؤولیة من 

ً صوتًیا ،وھكذاووضوح الصو ّ شفإّن إشاعة عنصر التّ  ت إذا كان تسجیال ذي یشّد انتباه ویق ھوال
ّم    .ي بأشیاء أخرىھوبذالك یمنع الفوضى والتل )2("المتعل

  :المالئمة 
وحجم  ،الّتالمیذ وقدراتھم العقلیة ألعمارمالئمة ومناسبة "یجب أن تكون الوسیلة الّتعلیمیة      

ھل ھو :المجموعة التي ستعرض لھا ھذه الوسیلة ،وكذلك تحدید الوقت المخصص للعرض مثال
 ألخالقلمنافیة  عرض صّورزیجو ال"جتماعیة مثالالبیئة اإل ومراعاةحّصة كاملة ؟ أم أكثر ؟

  .في مجتمع محافظ ،وكذلك البیئة المدرسیة 
  :الّتنظیم - ج

ّن ھذا یؤدي إلى تشّتت أفكار التالمیذ  وعدم وضوي ،ألأن تعرض الوسیلة بشكل ف زال یجو    
ومن  ،نتباه ،فالتنظیم في عرض المحتوى  من السھل إلى الصعب ،ومن الكل إلى الجزءاإل

  )3("المعلوم إلى المجھول
إذن كل ھذا ضروري لنجاح الوسیلة ،كما یدخل ضمن الّتنظیم ،البعد عن الّتعقید أي      

 .الخ ...والكتابة والصورالتبسیط، ووضوح الصوت 
  
  

                                                             
ن،تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة للمكتبات الّسابق،عبد الحافظ سالمة عبد هللا الشقرا المرجع )1(

یم ّ  .79،صوتكنولوجیا التعل

 ،ینظر،عبد الحفیظ سالمة ،الوسائل التعلیمیة والمنھج ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان)2(
 .74،ص1،2000ط
 .76- 75ینظر ،المرجع نفسھ ،ص )3(
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  :الّصدق والّدقة والّتناسق واألمان - د 
 ،والمقصودة صدق المعلومات المتعلقة بالوسیلة"في عرض الوسیلة الصدق  ىیجب أن یراع    

تناسق ألوان الوسیلة الو"،)1("فیھا صحیحة ومعتمدة وكذا الّدقة أي أن تكون المعلومات المّدونة 
ویقصد بھ عدم   روف الكتابة ،وفي الّصور واألصوات ،وكذلك األمان وجاذبیتھا ،وفي حجم ح

ّم ،مثال الحذر من الكھرباء أو   .الخ...أطراف حادة للوحة ما إحداث أخطاء للمتعل
  :الواقعّیة -ه
         ،فمثال )2("یجب أن تكون منافیة لھ صادًقا عن الواقع ،فال ارییجب أن تعبر الوسیلة تعب     
أو    موي لباس العصر األتعرض فیلما سینمائیا یمثل الحیاة العصریة والشخصیات یرتدون  ال

  .العباسي والعكس
ّم لتحسین     إذن باعتبار الوسیلة الّتعلیمّیة مجموعة أجھزة وأدوات ومواد یستخدمھا المعل

یم ّ ّم أن ینتقي من ھذه المجموعة الوسیلة المناسبة للموقف التّ ،التعل علیمي بھدف توضیح البد للمعل
  .المعاني ،وشرح األفكار في نفوس الّتالمیذ

  :أھمیة الوسائل الّتعلیمّیة 4- 6 
ّم سواء كانت سمعّیة أم بصریة  یستخدمھاتعتبر الوسائل الّتعلیمیة أداة        أم سمعیة المعل

ّم ،وتوضیح المعنى أو المناھج المفھوم في محتوى  بصریة ،تھدف إلى زیادة فاعلیة التعل
  :أن لھذه الوسائل أھمیة كبیرة في التعلیم یمكن توضیحھا  في النقاط اآلتیة  الّدراسیة،وبما

الحریة الّدرس ي إلى فتضس،كما أّنھا رّ إثارة دافعیة المتعلمین نحو الدب"ة تقوم الوسیلة الّتعلیمیّ -أ
الملل بل وتكون حافزا  إزاحةوھم  مھتمین بالماّدة ،كما أّنھا تعمل على تركیز انتباھھم یجعل مّما

  .س رّ دال    التي تتعلق بموضوع مورستطالع عن األلدیھم على البحث  والتقصي وحب اإل
والنقد والمقارنة والتحلیل تساعد الوسائل الّتعلیمیة في تنمیة قدرات المتعلمین على المالحظة  -ب

لكل وسیلة تعلیمیة أھمیة أّن في المعرفة الذاتیة ،فضال عن  رغباتھموالوصف والتفسیر ،فتزید 
التلفاز فھو یساعد أطفال الّریف على مشاھدة الّطائرة والقطار،كما یساعد :،مثال)3("خاصة بھا 

  .على مشاھدة أنواع الحیوانات المختلفة من خالل األنشطة 
كما ھل فھما للّتالمیذ فیزداد الّتعلم على تبسیط المواضیع وتجعلھا أس"تعمل الوسائل الّتعلیمّیة -ج

،بل وترسخ  ،سیر بسرعة أكبروتجعلھ ی م یزمة للتعلالمّدة الّزمنیة الال كما تختصرونوعا ،
  .المعلومات في أذھان الّتالمیذ أطول مّدة ممكنة 

                                                             
التدریسیة وتقنیات التدریس،دار الیازوري العلمیة للنشر  عامرابراھیم علوان وآخرون ،الكفایات) 1(

 .89،ص1،2011والتوزیع،األردن ،ط
 .76ینظر،المرجع الّسابق،عبد الحافظ سالمة ،الوسائل التعلیمیة والمنھج ، ص) 2(
 .70ص ،المرجع السابق ،عامرابراھیم علوان،الكفایات الّتدریسیة وتقنیات الّتدریس)3(
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رس العلوم دالخلیة في :مثال")1(تجعل الّتعلیم ذو معنى أقرب إلى الواقع المحسوس الملموس- د
ّم المجھر لرؤیتھا من طرف الّتالمیذ بعد  الطبیعیة فھي ال ترى بالعین المجردة لھذا یحضر المعل

  .بالخلیةس الّنظري المتعلق الدرّ دم لھم قُ أن 
سبق  نستنتج بأّن للوسائل التعلیمیة أھمیة كبیرة في الّتعلیم ،إذ من دونھا یصبح  من خالل ما    

ً خالًیا من الت   .والّنشاطویق شالّدرس ممال
  
    

                                                             
ّ المرجع السابق ،)1(  .18ص ،م الذاتيلطفي الخطیب ،تكنولوجیا التعلیم والتعل



  ةعبیّ یمقراطیة الشّ الجمھوریة الجزائریة الدّ 

  علیم العالي والبحث العلميوزارة التّ 

  -مستغانم –جامعة عبد الحمید بن بادیس 

  دب العربي والفنونكلیة األ

  غویة اللّ راسات قسم الدّ 

ّغة العربّیة    تخصّص تعلیمّیة الل

  استبیان 
  :أّیھا الّتلمیذ ،أّیتھا التلمیذة 

إطار تحضیر مذكرة التخّرج لنیل شھادة الماستر في تعلیّمیة اللغة العربّیة  في         
السنة الثالثة آداب وفلسفة "نات المنھج وأھدافھ بمنھج دراسة مكوّ "حول موضوع 

وا علیھا بّكل صدق وأمانة یبأقّدم لكم مجموعة من األسئلة التي أوّد لو تج  "نموذجاأ
  .في الخانة المناسبة  )x(بوضع عالمة 

  :ھاف فإنّ ما یستخدم األستاذ طریقة التّدریس في الصّ عند -1

ّم تركّ    تتیح لھ الفرصة في المشاركة                            ز على المتعل

   ؟رس ھلالتّدریس التي یستخدمھا األستاذ في الدّ  طریقة -2

  عتبار ال تأخذ الفروق الفردیة بعین اإل             عتباراإلتأخذ الفروق الفردیة بعین 

  :عندما یقّدم األستاذ الّدرس فإنھ یقوم  -3

  خدام الوسائل التقلیدیة أكثر      است               باستخدام الوسائل الحدیثة أكثر 

ّم على  -4   :تشجع طریقة الّتدریس المتعل

  ابقة تثیر خبراتھ السّ         األسئلة                    الّتفكیر وطرح

  :قادرة على ریقة المناسبة في الّتدریس ار الطّ یاخت -5

  تحقیق األھداف االبتعاد عن       تحقیق األھداف                          

  

  :عملیة التقویم في التّدریس تكون  -6



  في بعض الّدروس فقط        عملیة مستمرة                          

  :ة دور وأثر في لألنشطة الّتعلیمیّ  -7

 ّ   مین                                تعدیل سلوكھم تشكیل خبرات المتعل

  ؟طریق عملیة التقویم التي یقوم بھا األستاذ ھل عن -8

ّمھم یعّ    رف أولیاء األمور بمدى تقدم أبنائھم                یحسن مستوى تعل

  :لمیذ إلىرس تؤّدي بالتّ األستاذ طریقة اإللقاء في الدّ عندما یستعمل  -9

 ّ   راتھ السابقة خبتثیر                                       هنتباة اإلالملل وقل

ّم أبنایستطیع أولّیاء أمور التّ  -10   :ئھم عن طریقالمیذ معرفة مستوى تعل

  متحانات الكتابیة متحانات الشفویة                                  اإلاإل

  :ھا ة فإنّ علیمیّ عند استخدام األستاذ الوسائل التّ  -11

    تجعل الّدرس أكثر واقعیة للتلمیذ    تجعل الّدرس غامض                           

  ؟یمّیة فھل تختار علار الوسائل التّ یوأنت في القسم یطلب منك األستاذ اخت -12

  الوسائل السمعیة البصریة    الوسائل البصریة                               

  :برأیك في وضع محتوى المناھج ھل یجب مراعاة -13

  الفروق الفردیة     أعمار الّطلبة ومستواھم                       

  :رائق المفّضلة لّدى التلمیذ في التقویم ھيمن الطّ  -  14

  ختبارات الكتابّیة اإل    الشفویة                           ختبارات اإل

  :درس عند استخدام األستاذ الوسائل الّتعلیمیة یقوم بتخصیص لكل  -15

  نفس الوسیلة في جمیع الّدروس       الوسائل الخاّصة بھ                        

  

  

  

  

  ؟ل بصفتك تلمیذ في الثانوي ھل تفضّ  -16



  الوسائل الحدیثة       قلیدیة                            الوسائل التّ 

  ؟ار طریقة الّتدریس ھل تختار یإذا طلب منك األستاذ اخت -17

  طریقة المناقشة         طریقة اإللقاء                            
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  خاتمة

ّ محاولة بسیطة مّني في  وفي األخیر یسعني القول أّن دراستي ھذه ما         ھي إال
  .التعرف على مكّونات المنھج وأھدافھ في العملیة التعلیمیة 

إلى  اإلحاطة بالموضوع  من جانییھ النظري والمیداني حیث توصلتوقد حاولت        
  :أن

ن من ستة عناصر تتكامل مع ة ھادفة ،یتكوّ مة مخططّ المنھج الحدیث عملیة منظّ      
بعضھا البعض،بدایة باألھداف إذ تّعد الّدعامة الحقیقیة التي یعتمد علیھا المنھج وھي من 

الذي  یضّم جمیع األخرى المتمثلة في المحتوى  تھ حیث تؤثر في المكّونامكّوناتأھم 
ّم ،ویخطئ كل من ینظر المعارف التي تقّدم للمتعلمین وفق طریقة معیّ  نة یستخدمھا المعل

ویعّد التقویم العنصر .إلى الطریقة بمعزل عن األھداف التي یسعى المنھج إلى تحقیقھا 
ة من خالل علیمیّ األھداف التّ  الّرابع من عناصر المنھج والغرض منھ تحدید مدى تحقیق

یكمن دورھا وأثرھا في تشكیل التي ة اإلختبارات بأنواعھا ،إضافة إلى األنشطة التعلیمیّ 
 ى إل ة التي تھدفخبرات المتعلمین ،وتعدیل سلوكھم وترّبیتھم ،وأخیًرا الوسائل التعلیمیّ 

ّم وتوضیح المعنى أوالمفھومزیّ    . في محتوى المنھج ادة فاعلیة التعل

ة عندما ینظر التعلیمیّ ة كما یحّتل المنھج الّتربوي موقًعا استراتیجًیا حّساًسا في العملیّ     
الترجمة العملیة ألھداف الّتربیة  ھإلى التخطیط الّتربوي من منظور الجودة والنوعّیة ألنّ 

التعلیم  في كل مجتمع ،فأفضل مدخل وخیر وسیلة إلصالح وخططھا واّتجاھاتھا 
ا وتطویرھا بمفھومھا الشامل،لھذا نطلب من المختّصین اإلھتمام بالمناھج وتجدیدھ

علیم بالتّ ھو اھتمام اجة إلى ذلك ،ألّن اإلھتمام بالمناھج حالّتربویة وتطویرھا كلما دعت ال
،كما نطلب من األساتذة تطبیق المنھج الّدراسي على أكمل وجھ ،وھذا من في حّد ذاتھ 

                       .المیذ یة للتّ مالماّدة العلخالل كیفیة تقدیم 
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 .2005علي شیبة، مذكرة في تاریخ اإلعالم دار المعرفة الجامعیة،  .12
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الدسوقي عبد هللا إبراھیم، التلفزیون والتنمیة، دار الوفاء، لدنیا الطباعة اإلسكندریة،  .14
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 .2008، 1ط
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 .2009، 2مصر، ط

أسامة ظافر، كبارة برامج التلفزیون والتنشئة االجتماعیة، دار النھضة العربیة،  .17

 .2003لبنان، 
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 .2003ندا، كلیة اإلعالم جامعة القاھرة،  سامي الشریف، وأیمن منصور .20

ابن الجني أبو الفتاح عثمان، الخصائص، تحقیق محمد علي الّنجار، القاھرة، دار  .21
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