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 مقدمة

 

اد صالح األفرمشتباك لقد تطور مفهوم المنهج الدراسي مثلما تطورت المفاهيم التربوية األخرى فان تعقد مشاكل الحياة وا

منها  ب وافروالجماعات شمل جميع النواحي وتغلغل في كل منعطف وزاوية فيها وبالطبع أصاب التربية والتعليم نصي

لحياة ع أساليب االءم موية لجعلها مالئمة للمطالب الحيوية الجديدة التي تتفضالُ عن التغيرات في األسس واألساليب الترب

 الجديدة.

ع الضطالاومثلما تطورت البحوث والدراسات لمعرفة أهمية إعداد المعلم والمدرس وتوجيهما ليكونا قادرين على 

ظريات نلك تباينت ها ولذي سلط الضوء عليبالمسؤولية المترتبة عليها والقيام بها بأكمل وجه. فإن االهتمام بالمنهج الدراس

أفكارها تفظت بالمنهج. ونظريات المنهج استندت في أفكارها على أسس ومبادىء انطلقت منها ونجد أن هناك نظريات اح

 قامت ا اندثر ثممظريات األساسية وان اختلفت أساليبها ومنذ تأسيسها كفكرة مثل الفلسفة المثالية والواقعية وهناك من الن

 بأسماء مختلفة.

 يحتل المنهاج مركزاً حيويا في العملية التربوية ال بل تعتبر لحد ما العهود الفقري للتربية.

دول ا سياسة النفذ بهتوالمنهاج هو المرآة التي تعكس واقع المجتمع وفلسفته وثقافته وحاجاته وتطلعاته وهو الصورة التي 

 ثقافية والتربوية واالقتصادية.في جميع إبعادها السياسية واالجتماعية وال

جتماعية نظم االويعتبر المجتمع المرجع األول واألساسي الذي يعتمد أي منهج تربوي الرتباط المناهج التعليمية بال

ثر ا أكبر األعية لهوالسياسية والنعكاس النظام االجتماعي السائد في بلد ما على المناهج, ولكون المدرسة مؤسسة اجتما

لتراث اظة على االجتماعي , ولكون المنهج المدرسي أداة يتحقق بواسطتها أهداف المدرسة في حركة المحاففي التغير 

ن د للمنهج موال ب وحركة التغير االجتماعي يواجه المجتمع كثيراً من المشكالت سواء على مستوى البناء أو في التنفيذ

إلنسانية قات افس عواطفها ومشاعرها الخاصة وأن لجو العالمعالجة هذه المشاكل ولكون المدرسة تتعامل مع بشر لكل ن

معلم, فهي داد الداخل المدرسة أثر في حدوث احتكاك بين الطلبة. ولذلك نجد أن مادة المنهاج تحتل منزلة هامة في إع

منهجية المات تمكنه من معرفة مفهوم المنهج وعناصره وكيفية بنائه وخطوات هذا البناء, كما تمكنه من فهم التنظي

 المختلفة ومعرفة ما بها من عيوب وثغرات. 
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 مختصرة عن علم المناهج نبذه  -1

 أمثال الفالسفة بعض كتابات في ذكره ورد قد المنهج أن مع و ، الدراسة ميادين من نسبيا حديث ميدان المناهج علم 

 التاسع القرن في  "Froebel" فروبل ،و عشر السابع القرن في كومينيوس و ، الميالد قبل الرابع القرن في أفالطون

 كتاب أول ظهر حيث العشرين القرن في إال تبدأ لم المناهج في النظامية و المتخصصة الدراسة أن إال ، غيرهم و عشر

   كتاب ظهر و "Curriculum المنهج" بعنوان 1918 عام  "Franklin Bobbit" بوبيت فرانكلين تأليف من المناهج في

 لبوبيت الثاني الكتاب ظهر ثم  Curriculum Construction" المنهج بناء بعنوان 1923 عام w. chartes"  شارتز

 الرابطة أصدرت 1926 عام في و   ، ""How to make a curriculum منهجا تصنع كيف بعنوان 1924 عام

 The fondations and technique of""  " تقنياتها و  المناهج بناء أساسيات" بعنوان مرجعا التربية لدراسة القومية

curriculum construction  قسم أول بإنشاء التربية في للدارسة كميدان للمناهج الكبير الدعم كان ثم جزأين في 

 في بارزة عالمة التاريخ هذا واعتبر 1937 سنة ركبنيو كولومبيا بجامعة المعلمين إعداد معهد في التدريس و للمناهج

 . الميدان

  : يلي ما في مستقل ظهورعلم المناهج كعلم إلى أدت التي األسباب و العوامل ومن

 تتضاعف أن رينتظ و  األخيرة سنة  الخمسين في المعلومات حجم تضاعفت فقد المعارف و العلوم في السريع النمو .1

  .القادمة العشريات في أسرع بشكل

 رفمعا تكتشف و تموت أخرى و تتقادم معارف هناك أن إذ ، ذاتها المعارف محتوى و مضمون في التغيرات .2

 .جديدة

 الحياتية للمجاالت ييفهاتك و  تطبيقها و تجريبها بعد و ، البداية في تقبلها صعوبة و العلمية النظريات و األفكار تعقد .3

 مختبرات في ثيحد ما بين الربط على العمل هو المجال هذا في المناهج علم دور و ، بها االهتمام في المجتمع يبدأ

 (. 1983 ، بشارة جرائيل) المختلفة المستويات في  للمتعلمين تدريسه يمكن ما أي المدرسة و العلماء

 و الخير ؤمنت مناهج تحقيق على جهودهم التاريخ عبر المفكرين من كثير ركز التربوية بالمناهج االهتمام وبتزايد  

 أن يعني هذا و جالمناه صياغة في نظراتهم تباينت و آراؤهم تشعبت و االجتهادات كثرت لذلك و ، وطنهم لناشئ السعادة

 المجال هذا في و. ماألم بحضارات النهوض و الفرد بقيمة االرتفاع في الفعالة و الخطيرة سماتها لها مناهجها و التربية

 ( 1985 قورة سليمان" )قرن انقضاء قبل أوروبا وجه أغيّر التربية أعطوني"  (اليبنز) يقول

  ستقبلهابم أنبئكم الدراسة في منهجها أمامي ضعوا: " فقال أمة مستقبل في رأيه عن السياسيين أحد سئل لقد و

 :  المنهج المدرسي مفهوم  -2

 : معنى المنهج لغة -أ

ا" منهاًجة وولةه تعةالى " "لكةل جعلنةا مةنكم شةرعة فةي ق 48وردت كلمة "منهج" في القرآن الكريم في سورة المائدة اآليةة 

ين الواضةح تعني الطريق الواضح , واصل الكلمة هي الفعل نهج نهجا الطريق سلكه و الطريق النهج أي البفكلمة منهاج 

 , و جاء في الصحاح للجوهري " )مادة نهج( النهج الطريق الواضح , و كذلك المنهج و المنهاج...

 و فالن يستنهج سبيل فالن أي " يسلك مسلكه. و نهجت الطريق أيضا إذا سلكته ,
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                                                                                                                                                                                                                              "Curriculum"ترجمةةةةةةةةةةةةةةة كلمةةةةةةةةةةةةةةة منهةةةةةةةةةةةةةةاج فةةةةةةةةةةةةةةي اللغةةةةةةةةةةةةةةة االنجليزيةةةةةةةةةةةةةةة و الفرنسةةةةةةةةةةةةةةية هةةةةةةةةةةةةةةي " و 

نةى " و معناهةا مضةمار سةبال الخيةل , و المعCourseأصل يوناني من لفظةة ")مع اختالف في النطق( و هي ترجع إلى 

 (.1983االشتقاقي لها يدل على الطريقة و المنهج الذي يؤدي إلى الغرض المطلوب )زيان عمر , 

 لنحةو واضةم و ت Triviumو قد وظف اليونانيون المنهج فةي التربيةة مرتبطةا بةالفنون السةبعة التةي قسةموها إلةى ثالثيةات 

بع و تضةةم الحسةةاب           و الهندسةةة و الفلةةك و الموسةةيقى , وبتتةةا Quadrivium  البالغةةة و المنطةةق و رباعيةةات

ه لةو اسية حتى أنالعصور أضيفت إلى هذه المواد  السبعة مواد أخرى          و استمر هذا االتجاه نحو زيادة المواد الدر

 راحل التعليم و نوعياته و شعبه لبلغت المئات .أحصيت المواد الدراسية التي تدرس حاليا في م

 معنى المنهج اصطالحا :   -ب 

  تعريفات قاموسية :   -1

رر و عرفها على أنها مق       1856عام     Weister أي منهج في قاموس ويستر Curriculumكان أول ظهور لكلمة 

تقةول ف 1955ا و محددا , أمةا طبعةة سةنة معينمن هذا القاموس أن يكون المقرر  1928دراسي , و اشترطت طبعة سنة 

ل بةأن بأن المقرر ينبغي أن يؤدي إلى الحصول على درجة علمية , كما أضيف تعريف آخر للمةنهج فةي هةذه الطبعةة يقةو

 ته الثالثةقاموس كارتر جود فيقدم في طبع إما( 1987قدمها معهد تربوي )بسيوني , المنهج هو مجموع المقررات التي ي

 "  للمنهج هي تتعريفا ثالث

مةن  "مجموعة من المقررات أو المواد الدراسية التي تلزم للتخرج و الحصةول علةى درجةة علميةة فةي ميةدان رئةيس -أ
 ميدان الدراسة"

مهنةة أو با التلميذ ليحصةل علةى درجةة علميةة )شةهادة( تؤهلةه للعمةل "خطة عامة شاملة للمواد التي ينبغي أن يدرسه -ب
 حرفة".

 جموعة من المقررات و الخبرات التي يكتسبها التلميذ تحت توجيه المدرسة أو الكلية.م-ج     

اد بأنةه " قائمةة مةن محتويةات المةو ( فيعةرف المةنهج G.Mialaretلة  )  Lexique de l'éducationأما معجةم التربيةة  

لتعلم السيرورات  و يمالدراسية لالكتساب تم بنائها بطريقة أخذت بعين االعتبار البنية المنطقية للمعارف الموضوعة  للتعل

 و التقييم .

جموعةة مةن متةارة مقةرر دراسةي و تةارة  هو, ف ج تتعددو هكذا نرى أن التعريفات التي توردها القواميس والمعاجم للمنه

 المقررات أو المواد الدراسية , و تارة أخرى خطة شاملة 

مل مجمةوع سع بعض التعاريف لتشألعداد الدراسيين للحصول على شهادة , وهو أحيانا قائمة من محتويات المواد , و تت

 رات التي يكتسبها المتعلم تحت توجيه المدرسة.الخب

 لمختصين في التربية : تعريفات بعض ا -2

و  ,( المنهج بأنه "مجموعة من األنشطة المخططة من أجل تكوين المتعلم 1980" )De landsheere" يعرف ديالندشير

ين المالئةةم يتضةةمن األهةةداف و كةةذلك تقويمهةةا و األدوات , و مةةن بينهةةا الكتةةب المدرسةةية و االسةةتعدادات المتعلقةةة بةةالتكو

 للمدرسين.
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ن أ( المنهج بأنه " سلسلة من الوحدات موضوعة بكيفية تجعةل تعلةم كةل وحةدة يمكةن 1979" )Gangeو يعرف جانبيه "

سةابقة يتم انطالقا من فعل واحد شريطة أن يكون التلميةذ قةد تحكةم فةي المقةررات الموضةوعة فةي الوحةدات المخصصةة ال

 داخل المقطع.

داف , كونةات التةي تتضةمنها السةيرورة التعليميةة )أهة( المنهج بأنه يتعلق بكل الم1979" )Decorteو يعرف ديكورت "

 محتويات , أنشطة , و تقييم(.

هةةو ال " فيعةةرف المةةنهج بأنةه تخطةةيط للعمةةل البيةداغوجي أكثةةر اتسةةاعا مةن المقةةرر التعليمةةي , ف D'hainauntأمةا دنيةةو  

لةتعلم ام بها تقيةيم كذلك الكيفية التي سيتيتضمن فقط مقررات المواد , بل أيضا غايات تربوية و أنشطة التعليم  و التعلم و 

 و التعليم.

 و يمكن تصنيف تعريفات المختصين في التربية في ثالثة اتجاهات كما يلي : 

ى ( حيةث عةرف المةنهج علة1958" )Kansasيركز على وصف المحتوى الدراسي و يمثله كانسةاس ":  االتجاه األول

Maccia  (1956 )ا يفعله المعلمون , و ضمن نفس االتجاه تعريف ماكيا "أنه " ما يحدث لألطفال في المدرسة نتيجة لم

 الذي يرى المنهج بأنه المحتوى التعليمي الذي يقدم للتالميذ.

و كةأن  سةه للتالميةذيستند هذا االتجاه إلى الفكر القائل بأنه علةى المدرسةة أن تختةار مةن المةادة الدراسةية قةدرا معينةا لتدري

 الغاية و الوسيلة في الوقت نفسه.المادة الدراسية هي 

كيل ( تقولةه أنةه تشة1961"  )Beauchamp"التعليمةي و يمثلةه بيوتشةامب قةف يركةز علةى وصةف المو:  االتجاه الثاني

سةواء  ( أنه كل تعلم تخططه و توجهه المدرسةة1968" )Keerالجماعة للخبرات المربية داخل المدرسة". و عرفه كير "

صفه للموقف وجماعية , و سواء كان داخل المدرسة أو خارجها , يبدو هذا االتجاه أكثر تحديدا في نفذ بصورة فردية أو 

 التعليمي كما يحدث داخل المدرسة .

ه الجهةد ( حيةث عرفةه بأنة1966" )Inlow"يركز على وصف مخرجةات العمليةة التعليميةة و يمثلةه أنلةو االتجاه الثالث : 

 ه تعلم التالميذ نحو مخرجات محددة سلفا .المركب الذي تخططه المدرسة لتوجي

جميةةع الخبةةرات المخططةةة التةةي تتيحهةةا المدرسةةة لتسةةاعد  ( بأنه1967" )Evans  ,Neegleyكما عرفه نيجلي وايفانز "

 التالميذ على بلوغ المخرجات التعليمية المرغوبة تبعا لقدراتهم".

ن. و و المنظمةة فةي بنةاء معةي  ات التعليميةة المطلوبةةأنه " سلسلة مةن المخرجةبJhonson (1967 )"و عرفه جونسون  

 هكذا يركز هذا االتجاه على ما يجب أن يصل إليه المتعلم في نهاية المنهج , أي المخرجات , 

كانتةه مما سبق يتضح أن هناك قواسم مشتركة و عناصر متشابهة بين تلك التعريفات خاصة مةن حيةث أهميةة المةنهج و م

ة له  يفة األساسية إال أن نقاط االختالف تبدو أكثر عمقا و بروزا خاصة من حيث مفهوم المنهج و الوظفي العملية التعليمي

 و عناصره و مكوناته , و يمكن تصنيف هذا االختالف فيما يلي" 

 د. مفهوم المنهج على أنه المادة الدراسية أو الموا -

 ة .مفهوم المنهج على أنه المجاالت المعرفية المنظم -
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 مفهوم المنهج على أنه محتوى مقرر. -

 مفهوم المنهج على أنه خبرة تعليمية . -

 مفهوم المنهج على أنه خطة تعليمية. -

 مفهوم المنهج على أنه نشاط. -

هةا و ال شك أن االختالف بين و جوهري حيث يتم التركيز في كل مفهوم أو تعريف على عناصر , او يحظةى عنصةر من

 بعض التعريفات. ال تحظى العناصر األخرى بنفس األهمية و قد تختفي تماما منا ة الترتيب بينمبصدار

 و مهما يكن من أمر هذا االختالف فإنه يمكن التمييز بين معنيين للمنهج معنى قديم  و معنى حديث.

اسةية أو لدرففي القديم عرف المنهج على أنه مجموعة الموضةوعات المختلفةة المحةددة للدراسةة فةي كةل مةادة مةن المةواد ا

سي مرادفةا و بهذا الشكل يصبح اصطالح المنهج المدر مجموعة المعلومات التي يجب أن يدرسها التالميذ في كل مادة , 

 لمحتوى مقرر المادة الدراسية .

و كانةت  ,ا للتالميذ و قد بني هذا المفهوم للمنهج على المعرفة ألن المدرسة القديمة لم تجد لديها خيرا من المعرفة لتقديمه

 نبه و تنحصرالمعرفة في نظرها حصيلة خبرة األجيال السابقة أي أنها تمثل التراث الثقافي و االجتماعي من مختلف جوا

 المهمة األساسية للمدرسة في نقل التراث.

هتمةام ون ادو وظيفتهةا          و أنصب اهتمام المنهج بمفهومه القديم على المةادة الدراسةية مةن حيةث طبيعتهةا و حجمهةا

يةذ فةي ا كةان التالممن حيث اعتباره أداة لحفظ المعلومات مما يتنافى مع حاجات المتعلم و طبيعة التعلم و هكذ إالبالمتعلم 

دها عةن ت فيها و بعبو يعانون من صعوبة استيعاب المعارف التي سك   معظم الحاالت يقومون بحفظ المواد دون رغبة 

 م ...و مشكالته خبراتهم  و اهتماماتهم 

 ميةذه , فقةدبتال هوانعكس أثر هذا المفهوم على المدرس من حيث وظيفته و أهدافه و طريقته و نظرته إلى عمله و عالقاتة

 ها.اقتصرت وظيفته على نقل المعلومات للتالميذ دون تغيير في مضمون المادة الدراسية و بغض النظر عن فائدت

ى ون النظةر إلةذ يحشةوها بالمعلومةات التةي تتةراكم فةي الةذهن تراكمةا كميةا دو توجه المنهج القديم أيضا إلةى ذاكةرة التلمية

 العمليات العقلية كالتفكير و االبتكار و التمثل.

لمهةن اإلى  قدميننظرة األ كما ركز المنهج القديم على المعلومات النظرية مهمال النشاط العملي للتلميذ منطلقا في ذلك من

 ت العمليةة وعلوا الحس في مرتبة أدنى واعتبروا العقل غير مادي و لةذلك كانةت الدراسةاو ال سيما عند اإلغريق الذين ج

  بحد ذاتها. سائل لغايات أعلى منها و قيمتها تتحدد بغايتها في حين كانت المواد العقلية ارفع شأنا ألنها ذات قيمة

لفنيةة الرياضةية و لثقافيةة  و االجتماعيةة و افيعرفه بأنه " "مجموعة الخبةرات التربويةة و ا  أما المعنى الحديث للمنهج

ديل نشةاطهم التي تهيئها المدرسة لتالميذها داخل المدرسة و خارجها بقصد تأمين نموهم الشامل فةي جميةع النةواحي و تعة

 (.1983-طبقا لألهداف التربوية المطلوبة إلى أفضل ما تستطيعه قدراتهم )جبرائيل بشارة

ج مرادفا للمادة الدراسية التي أصبحت جزءا منه , فهو يشمل مختلف أنواع النشةاط الةذي يقةوم و بهذا المعنى لم يعد المنه

به التالميذ و مختلف الخبةرات التعليميةة الصةفية   و الةال صةفية التةي تتةولى المدرسةة التخطةيط لهةا و اإلشةراف عليهةا و 

 .تقويمها من قبل المعلمين
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ة لية التربويو بهذا المعنى لم تعد دراسة المنهج المدرسي تقتصر على دراسات ضيقة للمحتوى , أنها أصبحت تتناول العم

 قويم.و التعلم و أساليب النشاط المدرسي و الت  بأبعادها المختلفة فتشمل األهداف و المحتوى و طرل التعليم 

مةةنهج و عنةةد المةةتعلم نتيجةةة اسةةتيعابه المعةةارف التةةي يتضةةمنها ال و أصةةبح مةةن مسةةؤوليات المةةنهج تشةةكيل نمةةوذج التفكيةةر

 الموزعة على المواد الدراسية المختلفة.

 الحةدها ألنهةا وو يميل المفهوم الحديث للمنهج إلى اعتبةاره "خطةة للةتعلم ألن المةنهج ال يمكةن أن يكةون المةادة الدراسةية 

سةب لتعليميةة فحنهج على أنةه األهةداف أو الغايةات أو حتةى الخبةرات اتمثل إال المحتوى فقط , كما أنه ال يمكن اعتبار الم

خطةة ممةا  ألن كال منها ال يمثل إال عنصرا واحدا من عناصر المنهج ,ناهيك عن اعتبةار هةذا التعريةف للمةنهج علةى أنةه

 يزيد من أهمية التخطيط ألي منهج و يؤكد الحاجة للقيام بخطوات واضحة في هذا الصدد.

 أهمية المناهج التعليمية  -3

مصرية لمناهج ( في احد مؤتمرات الجمعية ال 2000العليمية كما ذكر ) الكثيري وأخرين  يمكن تلخيص أهمية المناهج
  -وطرل التدريس فقالوا "

    لعالقة مع متبادلة ايكتسب المنهج أهميته من أهمية العملية التعليمية, فالمنهج أحد عناصرها المترابطة وال

 .العنصرين اآلخرين وهما المعلم والمتعلم
    في الذي راث الثقاهي وسيلة التطور والبقاء لألمم فهي محكومة بالفلسفات االجتماعية ومظاهر الحياة وبالت

 .خلفته األجيال السابقة وبالنظم االقتصادية التي تسودها
    ه هذا كله قة وتوجيية ما لديه من طاقات خالتعمل على تنمية الفرد في إطار قدراته واستعداداته وميوله وتقو

فلسفة  تقة منلصالح الجماعة في جميع الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية مستندة الى فلسفة وأهداف مش
 .وأهداف المجتمع

    م فق تأهيلهيعمل على غرس المواطنة الصالحة في نفوس األفراد من وجهة النظر الخاصة بالمجتمع, في أ

 .طويره والقيام بخدماته االجتماعية ووظائفه الحيويةلت
ا, وما من تعد من أقوى األدوات في تحقيق آمال الشعوب وتطلعاته وخالصة القول في هذا الصدد أن المناهج التعليمية

 جهار مناهأمة سعت الى التقدم والتطور والنماء والسبق في أي مجال من المجاالت إال وعكفت على مراجعة وتطوي
 اد الفضاءي ارتي)مثال" تجربة الواليات المتحدة في مراجعة وتطوير مناهج العلوم والرياضيات سعيا لمنافسة روسيا ف

 :  عناصــر المنهـج -4

بعضةها  يرى العاملون في ميدان المناهج أن المنهاج الحديث يتكون مةن أربعةة عناصةر أساسةية علةى األقةل مترابطةة مةع

 ( .O.C.M.Eهذه العناصر األربعة هي ما تعرف مجتمعة بنموذج )البعض ترابطا عضويا و 

 ل في محاور الحقة.يفصو سوف نتعرض باختصار لكل  عنصر من هذه العناصر على أن نعود إليها بالت

واتج نةةو  هةةي عبةةارة عةةن   ( التةةي يسةةعى التعلةةيم إلةةى تحقيقهةةا أو يرغةةب فةةي تحقيقهةةا ,Objectives):  األهــــداف .1

ألهةداف اتعليمية مخططة نسعى إلى إكسابها للمتعلم بشكل وظيفي يتناسب مع قدراتةه و يلبةي حاجاتةه و نعمةل مةن خةالل 

ئيةة محصةلة النهاالتربوية على أحداث تغييرات إيجابية في سلوك المتعلمين كنتيجة لعملية التعلم , فالهةدف التربةوي هةو ال

 هو الغاية التي ننشد تحقيقها.للعملية التربوية و 
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القةيم  ( أو المضمون الذي يبني على األهداف و الذي يشتمل على المعلومات و المبادئ وContent" ) المحتـوى .2

 واإلنسةانية  و المثل التي نرغب فةي أن يتعلمهةا التالميةذ , و هةو المعرفةة المنظمةة المتراكمةة عبةر التةارير مةن الخبةرات

نقسم معين , و ي ار و التي يتم تنظيمها على نحويتمثل المحتوى الدراسي في المعارف  و المعلومات التي يقع عليها االختي

واضيع و مالمحتوى إلى مجاالت و ينقسم كل مجال إلى مواد دراسية و تنقسم كل مادة إلى وحدات كبرى و كل وحدة إلى 

 بهذا يكون الموضوع أصغر وحدة نتعامل معها في الموقف التعليمي و يصنف المحتوى إلى " 

 و هي المعرفة الصادقة الناتجة عن المالحظة و اإلحساس المباشر  الحقائق " 

 و هي مجموع اإلحصائيات و البيانات العددية عن ظاهرة ما. البيانات " 
 و هي صور ذهنية ال حصر لها تجمعها سمات مميزة يطلق عليها كلمة أو عبارة تحددها. المفاهيم " 

 ين مفهومين أو أكثر.تتمثل في العالقة ب:  المبادئ و التعميمات  
 و تتكون من العالقة بين مبدأين أو أكثر:  الفرضيات و النظريات . 
 و تتمثل فيما يقوم به المتعلم في المجال النفسي الحركي و األدائي. المهارات " 
 و قةيم.سةلم لل " و هي ما يكون المتعلم من اتجاه و جداني نحو موضوع ما , و ما يتكون لديةه مةن االتجاهات و القيم 

 يتم اختيار المحتوى حسب مجموعة من المعايير هي " 

 لعلميةة بحيث يكون المحتوى صةحيحا و دقيقةا و يةرتبط باألهةداف التربويةة   و يواكةب االكتشةافات ا صدق المحتوى
 المعاصرة 

 بةةالواقع  ومةةع الواقةةع االجتمةةاعي و الثقةةافي أي البةةد أن يةةرتبط المحتةةوى بالمنظومةةة القيميةةة االجتماعيةةة  التســاقا
 االجتماعي و الثقافي. 

 بةين  المهنةي و  األكةاديمي و : أي أن يكةون متوازنةا بةين العمةق و الشةمول و بةين النظةري و العملةي و بةين التوازن

 احتياجات الفرد و المجتمع.
 يث يراعي التعلمات السابقة للمتعلمين. " بح التدرج 

  : موعةة مةن المستقبلية للفةرد و المجتمةع .كمةا ترتةب المحتويةات وفةق مج تأي مراعاة المحتوى لالحتياجاالتواصل

 المعايير هي " 

 .معيار االستمرارية و يقصد به العالقة الرأسية بين المواضيع أي تدرج المواضيع من مستوى آلخر 
  و يقصد به العالقة  األفقية بين المواد الدراسية أي الربط بين المواد الدراسيةمعيار التكامل 
 أي وضع المواد المتخصصة في وحدات معا. معاير التوحيد 
 

هي  و ما يرتبط بها من أنشطة تعمل على ترسير المحتوى في نفوس التالميذ , و( Méthodesطرائق التدريس ) .3

شات جراءات مناقالمعلم لمساعدة التالميذ على تحقيق األهداف التعليمية و قد تكون تلك اإلمجموع اإلجراءات التي يتبعها 

 و إثارة مشكلة أو محاولة الكتشاف أو غير ذلك من اإلجراءات.

 و يمكن اإلشارة إلى أهم طرائق التدريس التالية "  

 ة التجريبيةةمليةة , طريقةة المختبةر أو الطريقةطريقة المحاضرة  )اإللقاء( طريقة الحوار )المناقشةة( طريقةة العةروض الع

 العملية طريقة المشروع , طريقة حل المشكالت , الطريقة االستكشافية...الر



  
11 

 
  

ناصره عو هو عملية تشخيص و عالج لموقف التعلم أو أحد جوانبه أو للمنهج كله أو أحد ( Evaluationالتقويم ) .4

 زودنا بتغذيةةييكشف لنا عن مدى نجاح المنهج في تحقيق أهدافه و من ثم , و ذلك في ضوء األهداف التعليمية , فالتقويم 

ها و تدارك ب القوة و تعزيزها و جوانب الضعفإلعادة النظر في عناصر المنهج بعد تحديد جوان Fead Backراجعة 

لو بصفة  وبنائها  و تجدر اإلشارة إلى  أن هناك من يضيف عناصر أخرى للمنهج و يعتبرها من العوامل التي تؤثر في .

افات ات و االكتشةغير مباشرة و منها " المتعلم , المعلةم , النظةام المدرسةي , مكانةة العلةم و العلمةاء و المجتمةع , التطةور

 العلمية الحديثة و غيرها من العوامل...
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 الجيد المدرسي الكتاب مواصفات -1

قال فرسي الجيد بعمان في كتابة النظرية في التدريس وترجمتها عمليا عدة مواصفات للكتاب المد (2000ذكر )دروزة 

 زإيجا ويمكن ليتعلم، أيقر األعلى الصفوف في هو بينما ليقرأ، يتعلم للتعليم األولى الصفوف في المبتدئ المتعلم أن معلوم

 :يلي بما الجيد الكتاب مواصفات أهم

 األساس هي التي ومفرداته للمنهاج العريضة بالخطوط يلتزم أن. 

 المتعلمين لدى القرائي الوعي إثارة.. 

 التعقيد من وخالية سليمة لغته تكون أن. 

 واالجتماعي السياسي لنظامه والوالء للوطن االنتماء حسن تعزز أن. 

 على األعلى وىالمست يبنى وعموديا   الواحد، للصف األخرى الكتب مع أفقيا   ومتكاملة تراكمية معلوماته تكون أن 

 .قبله الذي المستوى

 والجداول لجذابة،ا واألشكال والرسومات الصور من القرائية المادة فهم على المعينة الوسائل بكافة معززا   يكون أن 

 .الكتاب في درس كل لمادة المناسبة والتمارين والتدريبات واألسئلة والنشاطات

 عين فيرهق المع وغير.. الورقة خلف من الكتابة ظهور لمنع شفاف وغير اللون، أبيض ورقه يكون أن يفضل 

 .الورق بياض مع ليتباين أسود وحبره.. القارئ

 دقيق تعريف عم ألهميته، القارئ انتباه ليلفت أكبر، حرف ببنط أو مميزا ، آخر بلون المصطلحات كتابة تكون أن 

 .المهمة للمصطلحات

 ندع الدرج أو المنضدة على ببسطه ويسمح ويسر، بسهولة صفحاته بفتح يسمح بشكل الكتاب تجليد يتم أن 

 .فتح كلما ينغلق فال االستعمال،

 وفتحه به باالمساك المتعلم يغري جذابا ، زاهيا   ملونا   الغالف يكون وأن. 

 وزنه يشكل ال وأن.. لتدريسه المقررة الحصص لعدد مناسبا   يكون أن معلوماته، وكمّ  ووزنه حجمه في يراعى أن 

.. وخالفه لماءا ومطرة والساندويشة الهندسة وعلبة الدفاتر من المدرسية، الحقيبة محتويات وباقي األخرى الكتب مع

 .بخاصة األطفال على ثقيال   حمال  

 مادته، يستدر أساليب ألفضل المعلم يرشد الكتاب، عن منفصل للمعلم( مرشد) بدليل مبحث أو كتاب كل يعزز أن 

 يتضمن وأن... بيةالتدري الدورات في المشاركة عن أمكن ما ويغنيه التدريس، أساليب على الذاتي التدرب من يمّكنه بما

 وجيةالسيكول للخصائص وفقا   التعليم عمليات في المعلم طريق تنير وتوجيهات وارشادات دراسية خطة الدليل

 .للمتعلمين والمعرفية واالجتماعية واالنفعالية والعقلية والفيزيولوجية

 سمات يجب توافرها فى المنهج المدرسي . -2

( في كتابه التربية في الوطن العربي على مشارق القرن الحادى والعشرين بعض السمات التي يجب  2002يذكر ) السنبل 
والسبب يرجع  الحالي العصر في التغيرات أسباب ان تتوفر في المنهج المدرسي  يقول قبل ذكر السمات البد ان نعرف 

 :اآلتيين العاملين

 المعرفي ( . االنفجار) والمتسارعة الهائلة المعرفية الثورة 

 متتالية ( . تقنية ثورات عدة نتاج هي والتي التقنية الثورة) التقني التقدم 
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 معايير من ينطلق بليمستق معياري نشاط التربوي النشاط أن وبما. المتغيرات بهذه العلوم من كغيره التربية علم تأثر وقد

 التحديات مواجهة ىعل يعمل أن بفعالية دوره يؤدي وحتى فعليه األفراد، في بلوغها المنشود واألهداف الغايات نوع تحدد

 :اآلتية

  ثرا علىوجود صراع محلي وقومي وعالمي من أجل البقاء وانتقال هذا الصراع إلى المؤسسات التربوية مؤ 

 .األداء فيها وعلى دورها في الحفاظ على الهوية الثقافية
 عداد إلخصوص اآلنية والمتوقعة مستقبال, منها على ا ظهور مهام جديدة للمدرسة فرضتها التغيرات والتحوالت

تشراف رة على اسوالقد المتعلم للمنافسة العالمية وإكسابه عددا من المهارات, مثل القدرة على المنافسة وعلى االختيار

 .التغير واالستعداد له
 ربية ت التطبيعة وأدوا التطور المذهل في مجال صناعة الحواسيب ووسائط االتصال والتواصل و التي أثرت في

 .خاصة فيما يتعلق بأساليب التعلم عن بعد الذي سيفرض نفسه وسيزداد الطلب عليه
 درات والمخ ظهور مجاالت جديدة مرتبطة بحياة اإلنسان, مثل المحافظة على البيئة وحمايتها ومكافحة العنف

بعين  أخذها معالجة األمراض, مما يستوجبوالسالم والتعاون الدولي وكثير من العلوم المتعلقة بصحة اإلنسان و

 .االعتبار في الممارسات التدريسية و دراسة كيفية تضمينها في المناهج المدرسية
  هور ظتضاعف حجم المعرفة في كل المجاالت, ما يستوجب امتالك مهارة التعلم الذاتي إذ يشهد كل يوم

رفة تخصصين في مختلف المجاالت مد جسور المعمعلومات واكتشافات في كل التخصصات بطريقة فرضت على الم

 .نياتهصر وتقالنوعية للحصول على المعارف المتجددة أو المكملة التي تؤهلهم للقيام بمهامهم وفق متطلبات الع
 واتساب  –يسبوك أدى االنفتاح اإلعالمي والتواصل الثقافي عبر القنوات الفضائية ووسائط االتصال المتعددة )ف
 ستوجب على التربية أن تركز على وظيفتها األساسيةإلى تطور المجتمع وخصائصه مما ا….( ستقرام ان –تويتر  –

 ..في الحفاظ على الجيد من تراث األجيال

 ( ؟ التغيرات هذه المنهج يقابل كيف)    -3

 وحتى يكون تعليمعلى مناهج ال؟ فقال  سؤال كيف يقابل المنهج هذه التغيرات أيضا( 2002وطرح ) السنبل      
ديدة منها جاط أشكال استنب ُمخرجها التعليمي قادراً على االستفادة من إيجابيات الثورة المعرفية والتقنية ومؤثرا فاعالً في

 :تالئم بيئته ومجتمعه و تعمل على تنمية قدرات ومهارات واتجاهات المتعلم على

    يرها من أنواع التفكير مع تهيئة الظروف المناسبة من وغ التساؤل النقديو التفكير اإلبداعيإثارة التفكير العلمي و

والالصفية وطرل واستراتيجيات التدريس الكتساب مهارات حل المشكالت اليومية   خالل المحتوى واألنشطة الصفية

 .والعلمية

    وتنمية أسس التعلم الذاتي واستنباط المعارف والقدرة على التخطيط  التعلم باالكتشافترسير حب االستطالع و

 .والتقييم

    يب وتقنياتعلى أسال التعامل بوعي مع آليات وتقنيات الثورة الرقمية, من خالل تدريب المتعلمين داخل المدرسة 

 .نولوجية ومن خالل توظيف األدوات المتاحة لديهم كأدوات ووسائط ووسائل تعلمتك

    سانية, عارف اإلنالتعبير عن ذاته بطريقة صحيحة في مجاالت إبداعية ومعرفية وثقافية مساهما في إثراء الم

 .وذلك من خالل اهتمام المنهج بالجوانب اإلنسانية والوجدانية والعاطفية

http://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
http://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3
http://www.new-educ.com/pensee-critique
http://www.new-educ.com/pensee-critique
http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
http://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
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    لحل  ل في فريقالم الخارجي وفق نظرة موضوعية أساسها التعامل مع اآلخر, والقدرة على العماالتصال بالع

 .المشاكل على المستوى المحلي و المستوى العالمي

    تياراته كأساس الخالمحافظة على الهوية الدينية والثقافية كإطار يوجه أفعاله وطموحاته الشخصية والعامة و

 .المحتوى واألنشطة الصفية والالصفية العلمية والتقنية من خالل

    ا اعية عالميدية والجمتدعيم وعي المتعلمين وقدرتهم على المبادرات الذاتية والتهيؤ للمشاركات والمنافسة الفر

 .ومحليا

    الم اليومعم من فهم اكتساب مفاهيم ومضامين المستجدات من القضايا العالمية والمستحدثات العلمية, مما يمكنه. 

    ب النظري لي بالجاناإلبداع واالبتكار في حل المشكالت التي تواجه مجتمعه وذلك من خالل اقتران الجانب العم

 .والتأكيد على المهارات التي تمكنه من مزاولة أعمال يتطلبها سول العمل
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 المناهج التعليمية وتحديات المستقبل

ك اد بالمستقبل هنا إدريرا بأنجامعة الجزائر  –أ. رحمونى دليلة  /برو محمد من جامعة المسيلة   يقول 

وأحداث وقضايا يمكن تصورها ,وتختلف الشعوب فيما تراث الزمان بالشكل الذي يوجه الغد بكل ما يحمله هذا المفهوم من 

على أنه مماثل لماضيها وحاضرها, على  –بشكل تخيلي–بينها في تصور ذلك المستقبل, حيث تدركه الشعوب البدائية 

إلى حيث بدأ وال ينطلق به إلى آفال رحبة وممتدة ,ولذلك تجد ثقافتهم شبه  اعتبار أن الزمن عندهم زمن دائري, يعود بالفكر

الحاضر) الذي هو    ثابتة يكون فيها الصغير نسخة طبق األصل من الكبير, كما يكون الغد (المستقبل) صورة مماثلة لليوم (

ددة تجديدا ال يصهر حضارتها ولكن مشابه لالمس (الماضي), لكن األمر جد مختلف مع الشعوب المتقدمة المتحضرة المتج

يثريها, ألنها تنظر إلى الماضي بصورة موضوعية متعمقة, لتدرك مدى مالءمته للحاضر, ثم تتأمل حاضرها وتقومه من 

ومن (  والمستقبل الماضي والحاضر ) أجل تحقيق مستقبل أفضل, وهذا يتفق مع االرتباط القائم بين األبعاد الثالثة للزمان

يجب على المناهج  أن العصر الحالي, ومن خالل إيقاعه السريع في كل مجاالت الحياة فرض تحديات جديدة ,المعلوم 

 التعليمية أن تستجيب لها, ومن أهم تلك التحديات ما يلي" 

 

 عفت ألولرفة التي تضاتحدي النمو السريع للمعرفة" الكل يعلم أن العصر الحالي شهد ويشهد تقدما رهيبا في المع -1

سنة (أي  50م), ثم للمرة الثالثة بعد 1900سنة (أي عام  150سنة  وتضاعفت في المرة الثانية بعد  1750مرة بعد 

اعفات المضم), وأخذت تقل المدة الزمنية في 1960م), ثم بعد عشر سنوات في المرة ال اربعة (أي عام1950عام 

تطور وال دونتيجة للتجدوالقنوات الفضائية الكثيرة جدا والمتنوعة ,القادمة للمعرفة بعد ذلك والسيما بعد ظهور االنترنت 

سسات المؤ في عليها يوما بعد آخر, لم تعد المعارف التي تزودت بها أجيالنا يطرأالذي  في هياكل المعرفة والنمو

طيط النسبة لتخيدة بعد التعليمية قابلة لالستخدام  والتطبيق لفترة طويلة في المستقبل  فمثل هذا التحدي يطرح تساؤالت

ديم أو كيف يتم تقمين؟ والمناهج التعليمية وتنظيمها منها" ما نوع المعرفة التي يجب أن تقدمها المناهج التعليمية للمتعل

 كم على مدىار الحمعالجة تلك المعرفة في الكتب المدرسية؟ وما أنسب األساليب الالزمة للتفاعل مع المعرفة؟ وما معي

   22ا"العديد من الجوانب أهمه مراعاة لما تقدم, فإنه يجب  وننظر علمين من تلك المعرفة؟  استفادة المت

 انب, وأن ا من جأن نختار أو ننتقي من المعرفة أنسبها, أو أصلحها, بما يخدم قضايا ومشكالت التنمية بشتى صوره

 خر. آالعالم من حوله من جانب  ننتقي من المعرفة ما يعين المتعلم على فهم الجوانب االيجابية في ثقافة
  بأسلوب لمخاطب و, بشكل يستثير تفكير المتعلم, وأن تكون موجهة له بلغة االدراسية معالجة المعرفة داخل الكتب

 يقوم على اإلقناع, أو التبرير المنطقي لما هو مكتوب. 
 حث شط ويباحب عقل مستنير يناالبتعاد عن التلقين الذي يلغي تفكير المتعلم, ويجعله مستقبال حافظا, ال ص

ر صاء والحوااالستقوويستكشف ويبتكر .وفي المقابل التركيز في التدريس على الط رائق التعليمية الحديثة مثل االكتشاف 

 وأسلوب حل المشكالت والتعليم الذاتي. 
 , حة المعرفة المستحدثة كي تزداد مسا إعطاء المسؤولين على التخطيط للمناهج التعليمية وزنا أكبر لمعرفة العصر

, مع م ارعاة مستوى تفكير المتعلم  واد اركه لألمور الدراسية والعصرية في شتى المجاالت داخل محتوى الكتب 

 المختلفة.
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 البحث. الطالع واتساعد المتعلم على  ,تلك التي  التركيز على النشاطات المصاحبة للمناهج التعليمية وبصفة خاصة 
  لمعرفة, اتى فروع شالسريعة والصحيحة, باعتبارها مفتاح تنمية مها ارتهم في  القراءة االهتمام بإكساب المتعلمين

ِل ضل السُّ بمن أف ون أداة التعلم صالحة لكل زمان ومكان, كما أنها ستبقىسابهم هذه المها اِرت سوف يمتل كألنه باكت

ح بشكٍل أوض رألمو اعلمون م التفكيِر وتنميِة مها ارتِه ضرورةً ليرى المت لتنميِة التفكيِر فِي عصٍر أصب ح فيه تعلي

 ع. وأوس
 ذكاء..., وك ارادو  ات العقلية العليا من تفكير ت المدرسية, على قياس العمليااركيز أسئلة الكتب وأسئلة االختبتر

لوا معها ي تفاعوال تقتصر على قياس عملية الحفظ, أو االسترجاع, وبمعنى آخر يجب تقويم المتعلمين في المعرفة الت

 ,كي نطمئن إلى أنهم استفادوا منها أو اكتسبوا مها ارت عملية منها. 

لمتعلمين لا ارت ف أو معلومات أو مهوعموما, فإنه يجب أن تهتم المناهج التعليمية بمبدأ الكيف فيما تقدمه من معار

 من كثرة الموضوعات المقدمة للمتعلمين في الم ارحل التعليمية –ال تحتاج إلى دليل أو إثبات–خاصة,  وأن هناك شكوى 

 المختلفة دون مبرر أو حجة تؤكدها. فالعبرة بنوعية ومالءمة الموضوعات المقدمة لواقعنا وظروفنا. 

     ومنظميها  عليميةلنسبة لقضية تحدي النمو الهائل للمعرفة, بأنه يجب على مخططي المناهج التوباختصار يمكن القول با

 عاة اآلتي" ارم

 راسية الددة ثة والمعاصرة في مجال الماسية والتركيز على المعرفة الحديارقليل الكم المعرفي في كل مادة دت  
 واللغات  إلنسانيات,االجتماعية واوالدراسات   م, والرياضيات سية في مجاالت متشابهة مثل العلوراتجميع المواد الد

  ( منهج الوحدات) منهج متكامل يحقق وحدة المعرفة  وغيرها, مع تنظيم كل مجال في
  ة بمواد واختصار عدد الحصص الخاص الدراسية استخدام أسلوب التدريس بالفوج, ألنه يناسب منهج المجاالت

 لواحد.  تخصيص نسبة من الوقت للتعلم واالستفادة في حصة المجال ا هو عليه, معالمجال الواحد إلى أقل مما 
  .إعداد المتعلمين وتدريبهم على كيفية التعامل مع الم واقف الجماعية في التدريس 
 تحدي القيم والتقاليد المجتمعية" -2

  اختباراتل لها حوالكل يعلم أن لكل مجتمع إنساني قيمه الخاصة دينية وأخالقية  وانسانية وجمالية وهي تدور في مجم 

لبا ما تمع ذلك غاد المجوممارسات, منها ما يتعلق بالدنيا, ومنها ما يتعلق باآلخرة ,ومنها ما يتعلق بهما معا ,وأن أف ار

ك القيم وعة تل, وتيار معادي لها, وهذا األخير يسعى بكل قواه إلى تحطيم مجمينقسمون إلى تيارين, تيار مؤيد لها

ك ة, وهو بذلالخاص والتقاليد التي تحدد معالم شخصية ذلك المجتمع أو تلك األمة,  ويمنحها طابعا متمي از لها سماتها

يضعف ردية وتماعي, وينمي الفيستهدف توسيع الفجوة بين األجيال بشكل ينجم عنه ص راع يقوض جوانب التماسك االج

ل ذلك من خالوة له, الوالء االجتماعي, إن مثل هذا التيار المعادي يفرض تحديا قيميا يجب أن تستجيب المناهج التعليمي

ب أن ا .كذلك يجن خاللهعاما يتم تقديم المواقف التعليمية ومعالجتها م اطارالتركيز على القيم الخلقية والروحية وجعلها 

الهتمام ما ينبغي اككرية, لمناهج التعليمية بتنمية الوعي لدى المتعلمين بحقيقة الص ارع اإليديولوجي والتيا ارت الفتهتم ا

ن أو دبر أو تمعتى دون بتنمية التفكير الناقد لدى المتعلمين, ذلك النوع من التفكير الذي يحمي صاحبه من االنقياد األعم

ى د ريبهم علفة إلى تبما يدور حولهم من مواقف في المجتمع, باإلضا توعيتهم ما يجب رؤية للتيا ارت الفكرية المعادية ك

 تحليل المواقف وتقييمها تقييما علميا منطقيا. 
 تحدي اإلنتاج واإلنتاجية" -3

جية نتااج واإلة اإلنتبركب الحضارة العالمية ال يتأتى إال بالتركيز على عملي إن تحقيق تقدم المجتمع, ومحاولة اللحال 

مة لشتى الالز ذاتها  والعمل على رفع معدالت مصادر الثروة والطاقة الموجودة في البيئة وتوفير العمالة المدربة

ا م وفقا لهذيالتعلمؤسسات اإلنتاج. إذ ال أحد ينكر أهمية العامل البشري في تلك القضية ألنه المخطط والمنفذ لها, و

أكثر مما معهم بده من أجل تعليمهم بشكل يعود عليهم وعلى مجتارينفق على أف المنظور يعد استثمار بشريا, بمعنى أن

 انفق من أموال. لذا ينبغي أن تستجيب المناهج التعليمية لتلك القضية من خالل اآلتي"  
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, حيث ئةقة بالبيها عاللسية في المناهج التعليمية التي اركزي والسيما بالنسبة للمواد الدالتخطيط اإلقليمي أو الالمر -أ

أن اصة  وتبرز المناهج تلك أهم مصادر الثروة الموجودة في بيئات المتعلمين مع طرح موضوعات عديدة حولها, خ

 مجتمعنا يتسم في تركيبه بالتنوع البيئي.  
 من استغاللها ة يمكنتحقيق االنفتاح على البيئة التي يتواجد بها المتعلمون من أجل إد ارك ما فيها من مصادر للثرو -ب

 ء المتخصصين في ذلك. ارالميذ عليها, واالستفادة من الخبخالل عملية اإلنتاج وتدريب الت
ي القيام فعلمين االهتمام بمنهج المشروعات الذي يدور حول خدمة البيئة المحلية, والعمل على تحقيق مشاركة المت -ج

 بها مع تشجيعهم بمكافئات ولو رمزية. 
 منتج.  دوي الالرقع المزروعة,  واكسابهم اتجاهات ايجابية نحو العمل الي توعية المتعلمين منذ الصغر بأهمية -د

التنمية  وعية المتعلمين بكيفية قضاء أو استثمار أوقات الف ارغ في مشروعات إنتاجية تخدم قضايااالهتمام بت -ه 

 الشاملة.  

 "تحدي التفكير العلمي  -4 

ذا حياته,  وهلوبا لمجتمع يعيش فيه دون أن يأخذ التفكير العلمي أسل نيتسم هذا العصر بالعلم والتكنولوجيا  وال مكا 

إنه يجب فص. لذا التفكير, يفرض تحديا على النظام التعليمي بشكل عام  والمناهج التعليمية على وجه الخصو النوع من

ت على مشكال لتركيزمن خالل اإعادة النظر في كيفية تقديم المادة العلمية للمتعلمين  بحيث تكون بشكل يستثير تفكيرهم 

أن والتلقين   أسلوب االبتعاد عنراسية ملحة تتطلب إعمال الفكر فيها, كما يجب على المعلمين أثناء معالجتهم للمواد الد

لمين مها المتع يفسحوا المجال لألساليب األخرى مثل" الحوار والمناقشة وحل المشكالت؛ ألن مثل تلك األساليب تكسب

 العلمي.   ارت التفكير

 اإلسهام فيتعلق بوأمام هذه التحديات الكثيرة التي فرضت نفسها على المناهج التعليمية, سواء كانت تحديات داخلية ت

نتماء ق باالتحقيق االنتماء الحقيقي عن طريق تأكيد سمات الشخصية لدى المتعلمين, أو كانت تحديات خارجية تتعل

ا ادية وغيرهت المعقدم العلمي والتكنولوجي والحماية من الغزو الفكري والتيا ارللعصر من حيث اإلسهام في مسايرة الت

   23من جهة ثانية.

 النظرة المستقبلية للمناهج التعليمية:

تعليم االمة العربية في القرن الحادى والعشرين في كتابه الواقع التحديات  1990تناول )إبراهيم( واخرين 
  -ستقبلية للمناهج التعليمية فقال "والمستقبالت بعمان النظرة الم

إلى المجتمع الصناعي عدة قرون, وكان هذا الزمان كافيا للتغيير الثقافي  الزراعيلقد أخذت النقلة من المجتمع  

واالجتماعي, أما تحول العالم من عصر الصناعة إلى عصر المعلوماتية ,فلم تأخذ النقلة تلك سوى عقدين أو ثالثة عقود, 

فرصة في التفكير والتأهب وقد جاءت كالصاعقة حتى في أرقى المجتمعات الصناعية المتقدمة, التي لم تدع ألحد ال

كان الناس يهتمون  الزراعيللتغيير, ومع هذا تغيرت النظرة إلى الوقت في كل عصر من هذه العصور, ففي العصر 

بالماضي, وفي عصر الصناعة كانوا يهتمون بالحاضر, أما في عصر المعلوماتية الحالي, فينصب االهتمام بالمستقبل, 

التالميذ من التكيف مع المستقبل,  , لذا فعلى مخططي المناهج التعليمية إعدادها بما يمكندونما إغفال للمفيد من الماضي

   24وذلك باألخذ في االعتبار"

 تمع حاجات المجاتهم وتنمية أشكال الذكاء المتعدد عند التالميذ بما يعينهم على اإلبداع في مجال اهتمامهم, وفق حاج

 . 
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  "تنمية الكفايات اآلتية عند المتعلمين 
 التفكير بوضوح,  -
 االتصال بفاعلية  فهم البيئة البشرية, -
 د والجماعات,رافهم األف  -
 امتالك الكفايات الشخصية...   -
  .التميز بالمرونة مع عدم االبتعاد عن الثوابت 
  .التميز بالدافعية العالية والدقة لضمان الجودة وقابلية التنفيذ 
 البرمجيات وكافة الوسائط السمعية والبصرية.  يز بالفاعلية والتطور واستخدام التم             
  .الربط بين حقول المعرفة النظرية والتطبيقية معا 
  .تنمية التفكير لدى المتعلمين باستخدام التدريس الفعال والتعاوني 
 كة بين المدرسة واألسرة, وتفعيل دور جمعيات األولياء. ارتقوية أوامر الش 
  .االرتباط بالبيئة والمشكالت ذات الصلة باألحداث اليومية 
 .التجاوب مع االحتياجات الفعلية في مختلف المجاالت, االقتصادية واالجتماعية 

 مقترحات لتطوير المناهج التعليمية وتحسينها:

عدة  مناهج وطرل التدريس في( غى المؤتمر الحادي عشر للجمعية المصرية  1999وبذكر خالد قدري وأخرين ) 

 -"  من أهمها ة وتحسينها يتطوير المناهج التعليممقترحات ل

ليمية, سات التعواقعية, تأخذ بعين االعتبار حاجات المجتمع التنموية, بحيث تصبح المؤسدراسة يجب أن تبنى وفق  .1

 جزءا متكامال وأساسيا من بيئة المجتمع.

اقتدار يها بقوة وي نحن فاأللفية الثالثة الت يجب أن تبنى على مها ارت التفكير الناقد, وثقافة اإلبداع, ألن العيش في .2

  دية قليالتليب ن األساعمفكرة ناقدة إبداعية, ولكي يتم ذلك ال بد من االبتعاد  يتطلب أن يكون كل واحد منا مسلحا بعقلية

ذلك من فية, وواعتماد است ارتيجيات التدريس الحديثة, واست ارتيجيات تنمية المها ارت المعرفية وما وارء المعر

 خالل التدريب على مها ارت التصنيف والتمييز والموازنة والتحليل... 
 والسياسات تشريعاتوالمتمثلة في سن الأن تأخذ بالمحاوالت والجهود الجادة التي بذلت وتبذل من أجل حماية البيئة  .3

اس يث أن األسحيئة, تجاه الب رادالبيئية لتنظيم استغالل المصادر الطبيعية وصيانتها ضمانا للتصرف السليم من قبل األف

ديقا صيكون  في ذلك هو العنصر البشري بالدرجة األولى. والذي يجب عليه التعامل مع البيئة المحيطة بوعي, بحيث

وعدالة   تهالك,,وهذا لن يكون إال من خالل االهتمام والمحافظة على الموارد وعدم استن ازفها وترشيد االس للبيئة

 . التوزيع للموارد,  وصيانة البيئة ونظافتها,  والوعي بمخاطر الزيادة السكانية واالنفجار السكاني
ت تلف مجاالالمختصين في مخ خبراتي على الواضحة وذلك من خالل االنفتاح الواع االستشراقية اعتماد الرؤية  .4

 الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية... ولتحقيق هذا ال بد من توافر عدة عناصر منها" 
  العام لتحسين المناهج التعليمية وتطويرها بشكل يواكب الحاجات المتغيرة .  ادراك الراى 
 قتصادية والمهنية واإلعالمية. توفير الدعم الالزم من قبل جميع قطاعات المجتمع اال 
 . تشكيل فريق من العلماء في مختلف التخصصات لقيادة مسيرة تطوير التعليم 
 .توفير االعتمادات المالية الالزمة لذلك      
 وقدراتهم .  مهاراتهم من التعليم لجميع المتعلمين والعمل على تنمية  راقية  توفير نوعية  
   الستمراريةاعاة امراالهتمام بعلوم المستقبل, مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا, منذ المرحلة االبتدائية مع  -5

 التعليمية.  المراحلوالتنسيق في المناهج التعليمية بين مختلف 
 , راهنة يتعين على المناهج التعليمية, في ظل التحديات المستقبلية ال -6
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 التي من أبرزها"   المؤشراتالسعي إلى تحقيق جملة 
 المهارات والقدرات .دة لعمل على تخريج طلبة متعدا  
  مستقبل سول العمل, واحتياجاته المتغيرة.  مراعاة 
  االتصال والتواصل الالزمة.  بمهارات تزويد الخريجين 
  اللغوية والتكنولوجية.  المهارات امتالك 
  سيات. االقتصادي في ظل العولمة  والمؤسسات متعددة الجن التعامل, مع أجواء االنفتاح مهارات اكتساب 
  .التفاعل االيجابي مع خطط التنمية المستقبلية 
  .مواجهة انتشار البطالة 
  الرذيلة. و فات واالنحراإكساب المتعلمين االتجاهات والقيم األخالقية, التي تشكل لهم درعا أمام موجات التحلل 

ل, اف المستقبر, واستشوالتنبؤ بالتغير ال تتم إال بعقلية جديدة قادرة على التخطيط السليمخالصة" إن مواجهة المستقبل, 

لتعامل مع ادرة على التقنيات المتطورة, واكتساب العالقات اإلنسانية القا المناسب, والتعامل الذكي معرار واتخاذ الق

بة ها إلى رحابصاحب ية, أي ذهنية ذات شفافية ,ترتقيالغير, بغض النظر عن االنتماءات العرقية أو المهنية أو االجتماع

, وتعليم الحريةالعالمية, بدال من االنغالل وعدم قبول األخر, كما ينبغي أن تحرص المناهج على غرس روح التسامح و

 . المعرفةث ولم البح, وتتيح لهم فرصة االنفتاح على عانيتهم القيم من خالل بيئة مشجعة, تحترم كيان المتعلمين  وانسا

 

 متطلبات المنهج المدرسي 

( في كتابه رؤية في مواكبة المناهج لمتطلبات عصر المعرفة والتكنولوجيا في المؤتمر  2001يذكر مجدي عزيز ) 
 "العلمي الثالت عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرل التدريس عدة متطلبات للمنهج المدرسي ومن أهمها 

 

 برةالخ وحدة" مثل فيه يوجد الذي العصر طبيعة مع تتماشى حديثة تربوية نظر بوجهات يسترشد أن .1

 .التعلم في النضج شرط ومراعاة والعمل بالحياة التعليم وربط المعرفة وتكامل

 .له يؤلف الذي الصف يخدم أن .2

 بطبيعة لمتصلةا والمهارات والعادات والقيم واالتجاهات األساسية والمفاهيم بالمعلومات الطالب يزود أن .3

 .حياتهم في لهم الالزمة المادة

 .ظواهرها لبعض مفسرة بالحياة الصلة وثيقة به المتضمنة المعلومات تكون أن .4

 .المعرفة تكامل ألهمية تحقيقا األخرى الدراسية بالمواد مادته المستطاع قدر يربط أن .5

 لصوروا والخرائط البيانية واألشكال الرسومات على يحتوي بأن أسلوب من بأكثر نفسه عن يعبر أن .6

 .المختلفة األساليب تلك قراءة يسهل أن بشرط والجداول

 .الهدف ووضوح الدافع كإيجاد التعلم نظريات أحدث وفق وعرضه تنظيمه في يأتي أن .7

 .فيه الذي المكان وإمكانات الزمان ظروف محتواه في يراعى أن .8

 .الطالب بين الفردية الفرول ومطالبة وأسئلته عرضه في يراعى أن .9
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 مباشرة األمر هذا ويتصل لهم وضعت الذين الطالب نضج مستوى المدرسي الكتاب يالئم أن يجب .10

 .االجتماعية وبيئتهم واللغوية الدراسية وخبراتهم بأعمارهم

 التي ساسيةاأل والحقائق المعلومات على يشتمل وأن المدرسي المنهج مجال في التطورات أحدث يتناول أن .11

 .فيه يوجدون الذي الصف مستوى على بها اإللمام للطالب ينبغي

 .الكتاب مادة أجزاء مختلف تعلم وراء من والقصد الهدف توضيح يتم أن .12

 فهم على الطالب لمساعدة كافية تكون وأن والمضمون الصياغة حيث من متنوعة أسئلة على تحتوي أن .13

 .توياتهمومس الطالب قدرات تفاوت يالئم بما والمتطلبات الصعوبة حيث من تتدرج وأن الدراسي المنهج
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 الحالي الدراسي المنهج واقع نقد . 
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 : الحالي الدراسي المنهج واقع نقد

 عانيت المنهج مةمنظوأن ب مقاالته الموثقة فيكتابه نقد المنهج المدرسي المعاصر  فييقول على عطية عذاب العتابي 

 حدة على كوناتهام من مكون كل بين أو المختلفة مكوناتها بين والتفاعل الترابط ضعف في المتمثلة الصعوبات من الكثير

 كلف والوجدانية معرفيةال المختلفة جوانبها بين والتكامل الترابط فيها يظهر وال خطية بطريقة معدة التعليمية فاألهداف. 

 أو الجوانب ذهه من جانب كل بين سواء المتبادلة العالقات فيها تظهر وال , خطية بطريقة يعمل الجوانب هذه من جانب

 يتكون ما الباغ الذي المنهج هذا ومحتوى تحقيقها المطلوب األهداف بين فجوة هناك إن كما , حدة على جانب كل داخل

 هذه اليجمع كما , بعضها مع تتناغم ال التي المجزاة والمعارف , المترابطة غير الموضوعات من مجموعة من

 شيئا العلم من جعلت التي المفهوم وحدة , المتتالية الدراسية األعوام في أم العام نفس في تدرس التي سواء الموضوعات

 فصل وكل, فصول عدة من يتكون المقرر محتوى يمثل الذي المدرسي فالكتاب , مستمر اتصال وذا معنى ذا تراكميا

 األهداف من غيبة وفي , له والالحقة السابقة الموضوعات عن االستقالل كل مستقال يكون يكاد موضوع على يشتمل

 نواحي في يقاتهوتطب العلم معنى فهم في وظيفة أكثر مفاهيم تكوين الى التؤدي فإنها الموضوعات هذه لدراسة الواضحة

 التي العلمية اةالحي مشكالت حل في الجدوى قليل معرفيا ركاما تكون إن التعدو المعارف هذه فمثل , المختلفة الحياة

  . حلها على التالميذ مساعدة التربية تستهدف إن ينبغي

 هذه وناتمك بين انفصاال هناك ان نجد , المتبعة واألنشطة والطرل المنهج ومحتوى األهداف من كل الى وبالنظر

 والتدريب عداداإل غيبة رغم التعليمية العملية في المعلم دور من تعظم المتبعة واألنشطة الطرل إن حيث , المنظومة

 على أو شراكته نبجا الى المتسارعة العلمية بالمستحدثات ووعيه الحديثة التربوية باألساليب يأخذ الذي للمعلم الجيد

 العملية يف دورة يؤدي مما المنهج منظمومة في فاعالً  عنصرا يكون لن المعلم فان , المحتوى في رأيه اخذ األقل

 ايسر من عتبري الذي المباشر والبث التلقين طريق عن التلميذ ذاكرة مخاطبة االساسية وظيفة اصبحت بحيث التعليمية

 المعلمين من اكثير ان بل , فيها رايه يؤخذ لم موضوعات من المحتوى بنص التام التقيد مع والتخزين للتلقين الطرل

 مجردة معلوماتو حقائق من المنهج محتوى في لهم حدد ما حفظ على التالميذ تساعد التي الوسائل استخدام في يتبارون

 باإلضافة , ظالحف سهلة خالصة لتكون مذكرات او كتيبات في وضغطها الدراسية المواد تلخيص الوسائل هذه بين ومن ,

 التفكير على لتالميذا تدريب دون , عنها االجابة وطريقة االمتحانات في ترد التي االسئلة انواع على التالميذ تدريب الى

 داالعتما وقلة , الصف داخل الفكري القهر سيادة مثل السلبية الظواهر بعض وشيوع والتلقين الحفظ في ساعد هذا وكل ,

 . واالطالع البحث الى الميل وقلة المسؤولية تحمل تحمل من والهروب , نفس على

 المحتوى إيضاح لزيادة,و يقوله ما صحة بها ليثبت العلمية التجارب بعض بإجراء المعلم يقوم قد التعليمية العملية وإثناء

 واحد هدف لتحقيق موجهة كلها والتعلم التعليم عملية إثناء المعلم يستخدمها التي واألنشطة الطرل ان أي.  يدرس الذي

 التعليمية افلألهد الفرعية المنظومة جوانب بقية وأهملت , وحفظها المعلومات من معين قدر تحصيل وهو األهداف من

 للخبرة رعيةالف المنظومة جوانب بقية أهملت كما.  واالتجاهات المهارات واكتساب التفكير وأساليب طرل تنمية من

 . المربية

 األحيان معظم في تهتم التي التقويم وأساليب واألنشطة والطرل والمحتوى األهداف من كل بين أخر انفصال يوجد كما

 العالقات رؤية على قدرتهم مدى أو الحقائق لتلك فهمهم بمدى االهتمام من أكثر للحقائق التالميذ تحصيل مدى بقياس

(  الفهم – التذكر)  للتعلم الدنيا المستويات بقياس تهتم الراهنة التقويم أساليب إن أي البعض ببعضها تربطها التي المتبادلة

 منظومة بقية قياس األحيان معظم في تغفل أنها كما(  التقويم – التركيب – التحليل)  للتعلم العليا مستويات قياس وتهمل
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 لتلك الموجة القوى إحدى أيضا فإنها , المنهج بأهداف تربط ما بقدر التقويم طرل إن نعلم ونحن التعليمية األهداف

ً  ستوجه بالتالي االمتحانات فان , المعلومات تحصيل أهمية على تؤكد المنهج أهداف كانت إذا انه بمعنى األهداف  أساسا

 عملية ألهداف تطوير ذلك يتبع ان دون , المنهج لمنظومة وشاملة مقبولة أهداف حددت وإذا.  الهدف هذا قياس نحو

 تكون سوف األهداف هذه مثل فان , المختلفة األهداف في التالميذ نمو قياس نحو موجهة تكون بحيث , ووسائلها التقويم

 الجانب هذا قياس على التقويم يقتصر عندما المعلومات على التركيز ويعود , اإلهمال يصيبها وسوف , القيمة محددة

 . التعليمية العملية من الوحيد

 مكوناتها من نمكو كل داخل وذلك , تفاعل أو تكامل أو ترابط بها اليوجد حاليا المطبقة المنهج بمنظومة مايسمى إن

 يجعلها ماب األخرى مكوناتها وبقية مكون كل بين أو"  والتقويم واألنشطة والطرل والمحتوى األهداف"  حدة على

 : الى أدى ,مما والعلمي الحقيقي بالمعنى منظومة

 . والتعلم التعليم عملية سير تعول التي والصعوبات المشاكل من العديد بروز -

 لعمليةل االسمي الهدف هو االمتحان في النجاح مجرد إن األعم الغالب في تشعر المتعلمين من نوعية تخريج -

 . التعليمية

 . مفصلة تعليمات عنه اخذوا إذا اال األمور من أمر أي بمعالجة القيام على التالميذ قدرة انخفاض -

 , ومشكالته همواقف من الكثير مواجهة ويهابون مجتمعهم في الظواهر من كثير على الحكم في التالميذ معظم يخطئ -

 الخطية على قائمةال الحالية التعليم نظم ظل في لتعليمهم نتيجة , السوء وبأهل المغرضة الدعايات بسرعة ويتأثرون

 التنظيم على يبالتدر من وتحرمهم التالميذ سلوك بتوجيه التهتم والتي , للتعليم االسمى الهدف مع الترابط وعدم

 اطواالسنب واالبتكار االقدام روح وتنمية البناء النقد على بتدريبهم بتوجية والتهتم , والمعلومات االفكار ربط وعلى

 . القرار اتخاذ على القدرة عندهم تنمي والتي التحليلي

 مكونات بين لتشابكوا والتكامل الترابط حتمية على يؤكد الذي المتطور بمعناه المنظومي بالمدخل األخذ حتمية تبرز هنا

 المنهج مكونات يمةق ,وان الجوانب ومتفاعلة الحركة دائمة انها يؤكد كما , بينها متبادلة عالقات ووجود المنهج منظومة

 مع ام كوناتهام بين ذلك كان سواء المستمر تفاعلها خالل من تاتي المرجوة األهداف تحقيق في المساهمة على وقدرتها

 . به وتتاثر المنهج في تؤثر التي المختلفة العوامل

 المنظومة من ةفرعي كمنظومة معد مكوناتها من مكون كل يكون ان يجب فانه , عالية بكفاءة المنهج منظومة تعمل ولكي

ً  والمحتوى األهداف تصاغ أي , الكلية ً  تعد التقويم وأساليب واألنشطة الطرل ان كما , منظوميا ً  أيضا  يؤكد كما , منظوميا

ً  المتعلم يأخذ ان على المنظومي المدخل  كرالف وتنمية , جديدة فمواق في يتعلمه ما واستخدام التعلم عملية في ايجابيا دورا

 يرى طريقها عن تيال بالتفاعالت ولكن المعلومات تجميع بمجرد اليتم الحقيقي فالتعلم , االبتكاري والتفكير المنظومي

 . وعالقات معان من المعلومات هذه عليه ماتنطوي المتعلم

 من عداها ما ويهمل للتلميذ المعلومات تجميع الى تستند التي المعرفية الناحية بتنمية عنايته يوجه الحالي المنهج ان

 , قاصرة التلميذ تربية صارت وبذلك"  حركي النفس والجانب الوجداني الجانب"  المختلفة التعلم جوانب منظومة

 جوانب بجميع المنهج اهتمام يتجة ان البد ذلك وعلى , بها وتتاثر التلميذ شخصية نواحي سائر في تؤثر المعرفية فالناحية

 المعرفية بالناحية الحالي المنهج اهتمام ان بل , التالميذ لدى ومنظومية شاملة بصورة تنميتها على ويعمل المختلفة التعلم
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ً  مازال فاالهتمام , كذلك قاصر للتلميذ  المعرفية العمليات اهمال مع , بالمعلومات التالميذ عقول حشو على منصبا

 , ذاته في غاية المعلومات اتقان جعل النحو هذا على المعرفي بالجانب واالهتمام , والتخيل واالبتكار كتفكير االخرى

 التالميذ من الكثير نظر في – الدراسية المادة وظيفة وأصبحت , حياتهم في منها التالميذ افادة بمدى يذكر اهتمام دون

 . االمتحانات في النجاح هي – والمعلمين

 من واالقالل , راسةالد من النظرية النواحي على المعلمين عناية تركيز الى المعرفي بالجانب الزائد االهتمام ادى ولقد

ً  ضاقواو والتجريب النشاط مزايا من االستفادة من التالميذ حرمان وبذلك.  العملية والدراسات االنشطة شأن  ذرعا

 ةالذاتي والخبرات ليةالعم والممارسات االنشطة ان الى باالضافة , االحيان من كثير في المملة الجافة النظرية بالدراسات

 . وحدها النظرية سةالدرا طريق عن لهم تتحقق ان اليمكن التي والقيم واالتجاهات المهارات من كثير تعلم للتالميذ تيسر

 واالتجاهات العاداتو الميول تكوين من يشمله بما الوجداني الجانب اهمال الى المعرفي بالجانب الزائد االهتمام ادى كما

 , مزاياه الى الستماعا او عنه القراءة مجرد طريق عن تنميتة اليمكن الجانب هذا ان حيث , التالميذ لدى االيجابية والقيم

 ممايجعلهم حوله المناسبة والعواطف االنفعاالت وتكوين , لممارسته التالميذ امام المتعددة الفرص تهيئة من البد بل

 الوجداني نبالجا وتهمل وحدها بالمعلومات تهتم التي التربية ان نرى ذلك ومن.  له ويتحمسون به ويؤمنون يحبونه

 ضعيفة تربية بذلك نوتكو , الفرد لسلوك الموجهة الطاقة منابع تهمل , تعلم دون تعليم الى االحيان معظم في تؤدي تربية

 التربوية وظائفه دىاح في قاصراً  المنهج يكون وبذلك.  المتكاملةالبنائها الشخصية وبناء القويم الخلق تكوين في االثر

 التربوية مؤسساتال دور من يضعف كما , فعالة بطريقة المنشودة التربوية االهداف تحقيق عن قاصراً  يجعله مما المهمة

 . المستقبل اجيال اعداد في

 ونتيجة , لمختلفةا التعلم جوانب في قصور من تعاني المتعلمين من اجيال تخريج الحالي المنهج بنظام االخذ عن نتج وقد

ً  يكون الجوانب هذه بين والتناغم التفاعل فان القصور لهذا  من البد السابقة التعلم نواتج عيوب نتالفى وحتى , ضعيفا

 شاملة ةمنظومي بصورة"  الوجداني والجانب النفسحركي والجانب المعرفي الجانب التعلم جوانب بجميع االهتمام

 العطاء على قادرة ومتكاملة سوية ايجابية شخصية ذات المواطنين من نوعية تخريج يمكن ,حتى بينها فيما ومتفاعلة

 . المتكامل المنظومي والتفكير واالبتكار والتجديد والعمل

 اصبحت ولكنها محددة او ثابتة المعرفة تعد فلم لذا , شهراً  عشر ثمانية كل مرة االن يتضاعف االنسانية المعرفة حجم ان

 , الصناعية االقمار واستخدامات االتصاالت تكنولوجيا في االخيرة الفترة خالل هائلة طفرة حدثت كما.  والنهائية دينامية

 يترتب مما , العالم دول جميع بين والحدود الحواجز ,وسقوط والمكان للزمان جديد مفهوم امام االنسان وضع الى ادت

 دولة كل في التعليمية النظم يحمل الذي االمر , الثقافي والغزو االعالمية الرسائل من طوفان الى الشعوب تعرض علية

 ونظامه التعليم سياسة امام فاحصة وقفة منا يتطلب وهذا.  الظاهرة هذة اثار من ابنائها تحصين في وطنية مسؤولية

 من العلم به ياتي لما استجابة اكثر نكون وحتى المتالحقة والتكنلوجية العلمية التغيرات هذة لمواجهة وطرائقه ومحتواه

 جودة لتحسين المعلومات ثورة استغالل على قدرة اكثر ونكون , مبتكرة ومهارات وتقنيات متطورة وعلوم جديدة اساليب

 القدرة تنمية على والعمل , وتحسينها العلمية المعارف هذه تطوير على قدرة اكثر ونكون , وخدمات سلع من ينتج ما

 وتقاليده وقيمه بمعتقداته يضر ما ويترك , وينفعه مايالئمة الهائل الطوفان هذا من يختار كي الطالب لدى االنتقائية

 المغرضة االفكار ونقد مواجهة من يمكنه كي الطالب لدى المنظومي التفكير تنمية على كذلك والعمل , الوطنية وهويته

 في االبتكار على وبقدرة بتعقل والتصرف مستقبال ستواجهه التي المشكالت ومواجهة المتالحقة العلمية التغيرات وفهم
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 له ويحقق المجتمع حاجات يناسب الذي االتجاه في التغير هذا توجيه في والمشاركة التغير عن الناتجة المشكالت مواجهة

 . وتطلعاته اماله

ً  مازال االهتمام ان نجد , مدراسنا في التدريس واقع الى نظرنا واذا  وحشو , معلوماتبال التالميذ تزويد على منصبا

 ماتالمعلو هذه التالميذ لميتع ما وكثيرا التعليم من النهائية الغاية هو تحصيلها كان لو كما , منها ممكن قدر باكبر اذهانهم

 كاف دراكا دون أي , واالستظهار االلي الحفظ على كبير حد الى وتقويمها تدريسها ويعتمد , وظيفي غير نحو على

 التفكير من عليا هاراتم تتطلب عمليات في استخدامها على القدرة وال لها السليم الفهم لديهم اليتوافر ثم ومن , لمعانيها

 . والتركيب التحليل مثل

 الى بدورها ؤديت والتي المعلومات تعلم في العيوب اخطر تشكل التي التعلم لفظية الى للمعلومات االلي الحفظ ويؤدي

 , للتعلم دافعيته وضعف , الرضا وعدم باالغتراب لشعورة نتيجة المتعلم مستوى في ورداءة التعلم نوعية في ضعف

 وتنتهي , مشكالتهم لهم التحلو , التالميذ حياة في اهمية اية – االعم الغالب في – المعلومات هذة معظم التشكل حيث

 التي المعلومات حفظ وه يهمه ما وكل , فعال وغير ومقيد سلبي فالتلميذ , االمتحانات واجتياز الدراسة بانتهاء بها صلتهم

 الحشو هذا نم والتاكد , بها التالميذ اذهان وحشو المعلومات هذه تلقين على دوره يقتصر الذي المعلم من يتلقاها

 معين مقرر في يذالتالم يكتسبها التي المعلومات من %50 حوالي بأن المعلمين معظم علم ومع.  التقليدية باالمتحانات

 يزيد ما الى تصلو النسبة هذه ترتفع بينما , له دراستهم من عام بعد ينسى المعلومات وظيفية فيه تتوافر ال اساس على

ً  نفسه الهدف لتحقيق التدريس يمارسون مازالوا فأنهم , عامين مرور بعد %75 على  إهدار هذا ثلويم , عام بعد عاما

 لمعنى اهمةف غير وتصبح المستقبل أجيال تعد تربوية كمؤسسة دورها عن المدرسة تتخلى كما , والمال والوقت للجهد

 وقدرات السليم رالفك مقومات الى ومفتقرة , العقل أعمال عن وعاجزة , واتجاهاته وأسلوبه بحقائقه واعية وغير العلم

 لما فهم دون مترابطةال غير المجردة الحقائق ببعض التالميذ إلمام مجرد عند الوقوف بقصد فالتدريس , واالبتكار اإلبداع

 من المجتمع عهمايتوق بين انفصام اال عنه ينتج ان اليمكن حياتهم على باثرها عميق احساس ودون الحقائق هذه تعنيه

 . المجتمع لهذا بالفعل يقدمه وما التعليم

 المفاهيم ارتباط عدم من يعاني فاصبح , للمتعلم المعرفي البناء على كبيرة تداعيات الى بالضرورة الوضع هذا ادى وقد

 . واليومية ةوالحيا والبيئة يدرسها التي المفاهيم بين االرتباط عدم كذلك , دراستها السابق بالمفاهيم الجديدة

 الدعوة طريق نع , متطلباتها ويوضح معالمها يحدد جديد وفكر جديدة رؤى الى حاجة في التعليمية العملية فان ولذلك

 معنى ورؤية بهاواستيعا فهمها التالميذ يصعبعلى بحيث , مفككة بصورة الحقائق فيه تحشد منهج حالة من االنتقال الى

 العلمية لمعرفةا وحدة يظهر منظم نسق في المجزأة الحقائق تلك شتات يجمع منهج حالة الى , خاللها من الحقيقي العلم

 وتحقيق لمرجوةا ثمارها تؤتي كي معنى وذات ووظيفة مترابطة بصورة المعلومات اكتساب على التالميذ يساعد وبالتالي

 المعلومات جميعت مجرد عند اليقف الحقيقي فالتعلم سلوكياتهم تغيير في حقيقية قيمة لها وتصبح , المنشودة اهدافها

 وعالقات معان من تالمعلوما هذه عليه ماتنطوي المتعلم يرى طريقها عن والتي المتبادلة بالعالقات ولكن , اليا وحفظها

 . المتعلم لدى المعرفية البنية وتغيير نمو الى النهاية في تؤدي متناغمة

 صورة في المختلفة الخبرات تقدم التي المحتوى تنظيم طرل كاحد المنظومي بالمدخل االخذ حتمية تاتي هنا ومن

 لدى ما وتفاعل ربط على وتعمل , الخبرات هذه بين والتكامل والتشابك والتداخل والتفاعل الترابط وتؤكد تظهر منظومية

 الجهد ويقلل معنى ذا يتعلمه ما يجعل مما , جديدة خبرات من يتعلمه سوف بما المعرفية بنيته في سابقة معرفة من المتعلم

 كفاءة زيادة على والعمل , المعرفية بنيته في الموجودة السابقة بالخبرات تعلمها المراد الجديدة الخبرات لربط يبذله الذي
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 بما وشبكية منظمة بصورة معلوماته وتنظيم , المكتسبة الجديدة المعرفة شكل في تغير احداث من يمكنه بما الترابط هذا

 . المختلفة الحياة مواقف في واستخدامها استدعائها عليه يسهل مما المعرفيه بنيته في بها االحتفاظ من يمكنه

 المواطن امكانات تطوير على والقادرة الرئيسة االداة باعتباره , المنهج تطوير حتمية وغيرها التحديات هذه فرضت وقد

 تهدف , التعليم تطويرل جديدة فلسفة وضع التحدي هذا استلزم وقد , السابقة العالمية التحديات مع التعامل من يمكنه بما ,

 لتفكيرا على قادر جديد جيل ينشأ حتى عمره من االولى المراحل منذ الطالب تفكير طريقة في ثوري تغيير الى

 كيف يتعلم ان لىع قادر , السليم العلمي التفكير على قادر , والتلقين الحفظ عن بعيدا االبداع على قادر , المنظومي

 الكل هذا جزئيات قديف ان دون الكل يرى على قادر , اليوميه حياته في بها ويستفيد بها ويقتنع المعلومة عن بنفسه يبحث

 لتعلموا التعليم عملية يف المنظومي بالمدخل واالخذ التعليمية المنظومة تطوير تستلزم والشاملة المتكاملة الرؤية هذه ان. 

 فعالية الخطط ثراك الى الوصول وكذلك , بدقه التعلم متطلبات لتحديد فعالية الوسائل واكثر , الطرل افضل من النه ,

 على الجديدة لخبراتل االمن للدخول المداخل افضل من انه كما , وامنة منظمة بطريقة فيها المرغوب التعلم نتائج الثارة

 مع الجديدة خبراتال تسكن وبذلك السابقة الخبرات ومع نفسها مع مترابطة تكون بحيث , للمتعلم الشبكي المعرفي البناء

  . البعض بعضه مع ومتناغم متشابك معرفي نسيج في السابقة الخبرات

 للمنهج المدرسي  مقترحة مبادئ

  المنهاج الدراسي وحاجات الطفل عدة مبادئ مقترحة ومن أهمهاويذكر احمد ورى في كتابة 

 ذلك هو ضتعار وجود الفتراض االساسية النتائج احد ولعل والمجتمع واالنسان المعرفة بين تعارض اليوجد .1

 يمكن الذي االمر , االخرين االثنين حساب على , المجتمع او االنسان او المعرفة على ينصب الذي التركيز

 . المناهج تارير من بسهوله عليه التدليل

 بالثقافة لخاصةا االكبر للمنظومات فرعية منظومة بدوره هو الذي , التعليمي للنظام فرعية منظومة هو المنهج .2

 . واالنسانية واالقليمية القومية

ً اي ان ينبغي المنهج تطوير فان ذلك وعلى , مستمرة بصورة تتغير عالية المذكورة المنظومات ان .3  يكون ان ضا

 . االكبر المنظومات في التغيرات يواكب حتى مستمرة عملية

 من له بما ائمالق المجتمع في للعيش المواطنين اعداد هي لها الرئيسية والوظيفة , اجتماعية مؤسسة المدرسة .4

 . المنشود لالمستقب مجتمع بناء مسؤولية عاتقهم على لياخذوا اعدادهم وكذلك , معينة وايديولوجية تقاليد

ً  اخر الى مجتمع من االكبر المنظومات من التعليمي النظام على الحادثة التاثيرات طبيعة تختلف .5  لدرجة وفقا

 . المجتمع هذا حققها التي التقدم

 هذه مثل عبور واليمكن , عليةالف الممارسة وبين للتعلم المثالية االهداف بين – حجمها في تختلف – فجوة توجد .6

ً  بل , اليه بصورة الفجوة  في تاخذ وبحيث , الجارية االوضاع ظل في اتخاذها يجري مخططة الجراءات وفقا

 . المثالية لالهداف المتغيرة الطبيعة االعتبار

 , الكبار او فاللالط سواء المجتمع الفراد االجتماعي بالسلوك تعنى المؤسسات من كثيراً  فان االشارة سبق كما .7

 . للمنهج االجتماعية االهداف تحقيق على كبيرة بصورة تؤثر يجعلها مما
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 : الحديثة المناهج مالمح

  -: يج في تحليل العملية التعليمية في مجلة الدراسات النفسية عدة مالمح للمنهج المدرسي ومن أهمهاحمد الدرويذكر م

 القسم لجماعة قائد منشط مجرد الحديثة المناهج في المعلم. 

 التعلمية التعليمية العملية وجوهر وركن أصل المتعلم. 

 باألنشطة غني المختلفة، العمرية للمراحل مناسب المدرسي المحتوى. 

 ومن لبيداغوجي،ا السيناريو عليها يرتكز دعائم بل ديدكتيكية، معينات مجرد ليست التعلمية التعليمية الوسائل 

 .التعليم عصرنة مقتضيات

 لخرجاتوا التربوية األندية وعبر وخارجه، الفصل داخل نشاطه على وحريصة   المتعلم، خدمة في المدرسة  

 إلى ل،والمراح الخطوات في ارتجال، مجرد من خرج الحديثة، والبحوث العلمي بالمنهج متشرب الديدكتيك 

 .معقلنة علمية عملية

 المادة داخل والوحدات؛ الدروس بين والتقاطعات االمتدادات على يركز متكامل المتعلم، حول متمركز المنهاج 

 .وخارجها

 سةالمدر بقيمة االستهتار حساب على ولو اعتبار، أي فوق وتجعلها المتعلم، مصلحة ترجح القوانين. 

 التعليم إجبارية - المدرسي للهدر درء   المدرسة في بالمتعلم االحتفاظ. 

 :الحديثة التعليمية المناهج إيجابيات من

 بياتوسل بياتإيجا أمر لكليقول محمد شديد البشري عميد كلية التعليم عن بعد بجامعة محمد بن سعود اإلسالمية 

 :المناهج إيجابيات لبعض نشير أن الموضوعية باب فمن

ا تستقطب أن المناهج تلك استطاعت .1  مدرسي،ال الهدر نسب من وخففت والمتعلمات، المتعلمين من أفواج 

ا بحق يعد الذي  .ثروة كل أصل البشري مال الرأس أن بالذكر والجدير العام، للمال إهدار 

 والتعلم، عليمالت في حقه فأصَّلت المدرسة؛ في مكان ا للطفل تجعل أن الحديثة والبرامج المناهج استطاعت .2

 المدرسة، ؤسسةم عبيد من عبد ا الطفل كان بعدما إهانته، أو احتقاره أو واستفزازه استغالله أشكال كل ومنعت

 .فيها العاملين وشهوات ألهواء يخضع

 واضحة   تالتجاوزا وبدت والواجبات، الحقوق تحدد الكفاية؛ فيه بما واضحة اليوم التشريعية المنظومة. 3

ا كانت بعدما منكشفة  .قبل بعلمها مستأثر 

 جيهات،والتو والبرامج المناهج حوله تدور الذي الرحى قطب فهو العمليات؛ كـل ُصلب في الطفل أصبح. 4

ا تعرف التي الدول في جالء   أكثر وهذا ا ازدهار   كثيرة   دول   التز ما بينما والتعليم، التربية حقل في وتطور 

 .هناك ورجل هنا رجل   مكانها، تترنَّح

ا حرفية أكثر المناهج وأصبحت بالماضي، مقارنة والتعلم التعليم وضعيات تحسَّنت. 5  التفكير مناهج عم وانسجام 

 .(...) النفس وعلم التربية علوم بحوث به جادت وما العلمي،
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 سلبيات المناهج الدراسية 

 : وذكر أيضا محمد شديد البشري سلبيات المناهج الدراسية في عدة نقاط من أهمها 

ا من كل شيء،  • وران ثوران والفال  للقابلم تستطع تلك المناهج ضبط الطفل والتحكم فيه )تربويًّا(؛ فجعلت منه طفال  متحرر 
 .د  نه حدوعلى نفسه وغيره، فعل في جسده وثيابه األفاعيل، وبات يبخس أغلى ما وهبه هللا، فإذا هاج فليس لهيجا

  
ي فتراضوتلك الجرعة الزائدة من الحرية صاحبتها ودعمتها ثورة تكنولوجية ورقمية وقنوات وفضاءات للتواصل اال

ا على تتبُّع خطواته في األزقة والشو الجماعي، جعلت السيطرة عليه در إنه غير قاارع، فشبه مستحيلة، إذا كان األب قادر 
 .على مجاراته في العالم االفتراضي

  
مضمر واع ظاهر أقصت المناهج التربوية الحديثة كل السلطات، بما فيها سلطة المعلم واألسرة، فتحول األمر إلى صر •

سهام  الهما يوجهرة، وكتهم المدرسة بالتقصير في التربية، والمدرسة تلقي بالالئمة على األسبين األسرة والمدرسة، األسرة ت
 .االتهام لإلعالم

  
 .هذا التشابك في العالقات والمسؤوليات في عالم معقد )فوضوي( جعل الطفل ينعم بالتحرر الزائد

  
دخل، لمنكر والتانهي عن بالمساهمة في التربية والتوعية والفإذا كانت التربية التقليدية تمنح الصالحية لكل أفراد المجتمع 

 .يعتدوها بغي أنفإن المناهج الحديثة تضع الحدود لكل المتدخلين، حدَّْت لألفراد والجيران والمدرسين حدود ا، ال ين
  
، والظاهر أن ا :جدلية المدرسة والمجتمع  •  الإن فك االرتباط بين المدرسة والمجتمع أمر  عسير  من  مجتمع أكثر تأثير 

ار يمكن اعتب رى، أوالمدرسة، فهل هو انفتاح  أو تالٍش لدور المدرسة في ظل مجتمع تدعمه قنوات التنشئة االجتماعية األخ
ا للمؤسسات على فضاء الشارع المحلي والدولي؟  ذلك انفتاح 

  
دجن تساتها درسة بمناهجها وبرامجها وسياوال ينبغي إغفال مكانة المدرسة في صناعة نموذج المواطن المطلوب؛ فالم

خضعه عل، وتاإلنسان وتؤلفه وتمكنه من رموز وأدوات االنخراط في المجتمع، تنقله من إنسان إلى مواطن، يفعل وينف

 .لقانونه، ويهضم ويتشرب المفاهيم ونسق نظام المجتمع الذي تريده السياسات
  

ن تكرس عاسات لمختلف المجاالت، تنشق عنها األهداف التربوية، وإن مهندسي السياسات العامة يسطرون برامج وسي
ة وية تعليميا تربطريق الكتب المقررة ونظام المؤسسات التربوية؛ فالمدرسة مدخل  لتصريف السياسات بمنظور يكتسي أبعاد  

، ولكنه ضروري  .مدرسية، أعني أن الوعي الذي تقدمه المدرسة وعي  مغلف 
  
ه يمنة دي، يسوقلتربية الحديثة الطفل من منهج نقدي رصين، وجعلته عرضة  لنموذج فكري ثقافي أحالم تمكن مناهج ا • 

ع لعولمة ورفارياح  ويسرة، يرفعه ويهوي به، هو كالريشة في مهب الرياح، إنه التوجه الحداثي وما بعده، يا سادة، هبت به
 .الحواجز الجمركية

  
، رغم ما يمكن أن يقال: إنها تنمي م إن المناهج التربوية الحالية الوافدة نها جعلت ا وكذا، فإلكة كذإلى العالم العربي مثال 

 .الطفل يغرق في ثقافة اآلخر، وينصهر فيها بليونة
  

لفالني، المغني ففقد الشخص مالمح هويته وما يميزه عن األغيار، أصبح همه كل همه أن يكون نسخة لالعب الفالني، أو ا
 .ةالحديث الحالية، إنه االستالب في أبشع مظاهره، تلك السموم تمرر عبر البرامج والمناهج التربويةأو الصيحة 
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قام، إن إغفالها املة األرعامله معتوهم المناهج، المسماة بالفعَّالة والحديثة، باحترام الطفل وتقدير شخصه، ولكنها تَُشيِّّئُه وت •

ا بين ما ا واضح  المنطق النظري، بصرف النظر عن التربية الخلقية، جعلت فصام   للجوانب القيمية وتركز اختياراتها على
مباحث، فصول وويلقن في المدرسة والحياة العملية، إننا ال نريدها )أمانة( نظرية نتفلسف فيها، ونقسمها إلى أبواب 

 .نريدها واقع ا وممارسة فعلية  إنما
  

 .ار مجتمعيواختي وقن أن المدرسة واألسرة مع ا قطعة من منهاج شمولي وفلسفةنتفق أن المدرسة لن تقوم مقام األسرة، ون
  

و أنتحدث به وه اليوم حاربت المناهج والتوجيهات التربية الحديثة التلقين، وهي في أصلها تلقين، ولكنه مقنع، فما نقول •

مناهج بته الريب أن التلقين الذي حارنناقشه، إنما هو في األصل حفظ، إما صريح مباشر، أو غير صريح، والعجيب الغ
ا -لمدرسة المغربية كما هو في ا -الحديثة  من  في االختبارات المحلية والجهوية )...(، فال نكاد نفهم المقصود تجده حاضر 

 .ضاعتنا ترد إليناب -المتكرر للتلقين والتحفيظ، االختبارات الحالية استرجاعية بطبعها   الذم
  

تلك المقاربة التي اعتبرت  -كما في المغرب  - المقاربة بالكفايات ربات المعتمدة في التدريس، مثلغموض بعض المقا •

ا سال في )حدث( الكفاي ا ومداد ا غزير  ا كثير  ات، إلى حد التخبط، امتداد ا للتدريس باألهداف، والجدير بالذكر أن هناك كالم 
ا، فال يغرنك كثرة ما كتب فيها أو ما سطر في الكتب  ا، إْن ممارسة  أو تنظير  ا غامض  وأصدقكم القول: إنه ما زال مفهوم 

ا بها، أن يصوغ لك كفاية من المنهاج، الغالب سيصوغ هدف ا أو   المدرسية، إذا كنت في ريب مما أقول، فاسأل من تظنه عليم 

 .هداف المشتتةمجموعة من األ
  

ة، لوم التربيعا إلى الكفايات، كما ال يخفى عليك، مفهوم من مورد اقتصادي، وكذلك كثير من المفاهيم التربوية، تجد طريقه
ختلفة في بيئة م تربويةوتتموضع في سياقات مختلفة، ليس هنا اإلشكال، اإلشكال في التشويه وسوء الفهم والتنزيل للمفاهيم ال

 .ةبشروط مختلف
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 لخاتمةا
 

 الذى شوارالم بعد االخيره قطراتنا فنضع قدمناه لما وفقنا الذى وتعالى سبحانه البارى نحمد

 رحلة كانت فقد قدمناه ما لتقديم( المنهج الدراسي ماله وما عليه ) في وتعقل تفكر بين خضناه

 ندعي ان طيعالنست و القليل بالجهد هذا يكن ولم والعقل الفكر بدرجات لالرتقاء جاهده و ممتعه

 ، اليه هدفنا ما ابةاص فقد هللا وفقنا ،فان جهدنا عصرة فيه بذلنا اننا عذرنا لنا ولكن ، الكمال فيه

 والتعليم. المحاوله شرف نلنا فلقد أخطئنا وان ، هدفنا ذاك فإلن

 الممتع المجال هذا في ابحرنا أن بعد وأخيراَ 

 على كثيرا تسليما   وسلم اللهم وصل ، منكم االستحسان يلقى وان قبولكم ينال أن هللا من نأمل

 . اجمعين وصحبه آله وعلى عبدهللا بن محمد هللا خلق اشرف وحبيبنا سيدنا

 

 الباحث                                                                  

  حمدى أحمد حسين سالمة                                                                    

 التربية  خاصة فىمة الالدبلو                                                                  

 يةيس الغة العربق التدرج وطرقسم مناه                                                                
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