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 المحاضرة الثالثة : مفهوم المنهج 

 : المنهج تعرٌف

 ولغاٌة محدد لهدف, محددة لنهاٌة للوصول االنسان علٌه ٌمشً طرٌقالمنهج     

. وفً التربٌة اقترن مفهوم المنهج بالكتاب المدرسً, وفً الواقع المنهج محددة

وحدٌثا, فهناك  أوسع من الكتاب كما سٌأتً بٌان ذلك, وقد اختلف معنى المنهج قدٌما

 فرق كبٌر بٌن المنهج التقلٌدي والمنهج الحدٌث:

   -: التقلٌدي المنهج

 و المعلومات و الحقائق من مجموعة فً تتمثل التً و المقدمة المعرفة هو     

 على اصطلح دراسٌة مواد صورة فً التالمٌذ ٌدرسها التً األفكار و المفاهٌم

 فالمنهج التقلٌدي ٌؤكد على المقررات الدراسٌة., الدراسٌة بالمقررات تسمٌتها

 -:الحدٌث المنهج

 و االجتماعٌة و التربوٌة األنشطة و الخبرات ةمجموعب الحدٌث المنهج ٌعرف    

 لٌقوموا لتالمٌذها تهٌئتها و المدرسة تخططها التً الرٌاضٌة و الفنٌة و الثقافٌة

 و تعدٌل او السلوك من انماطا اكسابهم, بهدف خارجها او المدرسة داخل بتعلمها

 .نموهم اتمام فً ٌساعدهم مما المرغوب االتجاه نحو السلوك من اخرى انماط تغٌٌر

 -:التقلٌدي  المنهج سلبٌات

 .الجوانب بقٌة وإغفال العقلٌة الناحٌة على التركٌز -1

  .واالتجاهات والحاجات المٌول إغفال -2

 .المحتوى اختٌار فً المدرسٌن دور إغفال -3

 .الفصل غرفة داخل النشاط اهمٌة تقلٌل -4

 .المدرسٌن على الطالب اعتماد -5

 -: الحدٌث المنهج ممٌزات

 .نموه وخصائص المتعلم وطبٌعة المجتمع واقع ٌراعً -1

 .المجتمع مع التكٌف على التالمٌذ ٌساعد -2

 .الفردٌة الفروق ومراعاة التدرٌس قائطر اختٌار فً التنوع -3



 .ثباتا أكثر التعلٌم وجعل المتنوعة الوسائل استخدام -4

  .تعاونٌة بطرٌقة ٌعد -5

 .التلقٌن ولٌس لنجاحه الالزمة الشروط وتوفٌر التعلٌم تنظٌم فٌه المعلم دور -6

 -: المنهج أنماط

منها ما ٌركز على المواد الدراسٌة, ومنها ما ٌركز  لمنهجل أنماط مجموعة هناك

  على النشاط, ومنها المحوري الذي ٌركز على حاجات المجتمع والمدرسة والطالب,

  للمنهج هما : نمطٌن سندرسو

 .... الرسمً المنهج-1

 وتقره منها بتكلٌف وٌعد مدارسها فً وتقره الدولة تتبناه الذي المعلن المنهجهو      

 داخل المعلم بتنفٌذه ٌقوم الذي المنهج وهو والتعلٌم التربٌة إدارة به وتعترف

 المدرس ٌبذل وفٌه مقصودة بصورة وٌتم له مخطط منهج أنه أي,  المدرسة

 .وجه أكمل على لتحقٌقه جهده قصارى

 .... المنهج الخفً -2

 مسبق تخطٌط بدونو رسمً منهج بدون التالمٌذ ٌكتسبها التً الخبراتوٌتمثل ب     

 تتضمنها ال أشٌاء فٌتعلمون المدرسة فً االجتماعً للتفاعل كنتٌجة قصد وبدون

 المدرسة فً االجتماعً التفاعل عن الناتجة المكتسبة القٌمك,  الرسمً المنهج أهداف

 المنهج فً أٌضا وتؤثر التالمٌذ سلوك فً كبٌرة بدرجة وتؤثر تخطٌط بدون تتمو

 من شبكة تربطهم األفراد من مجموعه من ٌتكون المدرسً فالمجتمع , الرسمً

 دون والخبرة الرأي وتبادل المشاركة من إطار فً ٌعملون االجتماعٌة العالقات

 .تخطٌط

 -أسس بناء المنهج :

 -ٌبنى المنهج الدراسً على مجموعة من األسس وهً :

 : المعرفي االساسأوال :

 الى قسمتفً المنهج الدراسً وهً  للدارسٌن المقدمة المعلومات المعرفةب ٌقصد 

  -:  أقسام عدة

  



 فً متضمنة  تعالى وهً هللا قبل من لمنزلة المعرفة وهً : المعرفة االلهٌة -1

 .  الكرٌم القرآن

وهً المعرفة الناتجة من اشراقة فكرٌة دون اعداد مسبق  :  المعرفة الحدسٌة -2

 فأتت التفاحة سقطت عندما نٌوتن كما حصل للعالم  ونتٌجة التأثر بموقف معٌن ,

  ؟ األسفل إلى اتجهت ولماذا االعلى الى تتجه لم فكره: لماذا الى

   بتطبٌق  , العقل استخدام خالل من المعرفة الناتجة هًو : المعرفة العقلٌة -3

 والوصول الى النتائج .   والحقائق العلمٌة والمبادئ القوانٌنو النظرٌات

 عند  والممارسة التجرٌب خالل من تنتج التً المعرفة : هً التجرٌبٌة المعرفة   -4

والحصول على نتٌجة  معٌن حدث رصد أو معٌنة ظاهرة لرصد الحواس ماستخدا

 معٌنة .  

 لم العقل ان بمعنى النقل سبٌل على وهً المعرفة التً وصلتنا :  النقلٌة المعرفة -5

 اجٌال من لنا وانتقلت توارثناها نحن ولكن معٌن لحدث تكن لم.. فٌها ٌعمل

 .التارٌخٌة الدٌنٌة و المعلومات مثل موثوقة

 -األساس الفلسفي :ثانيا: 

 بناء منطلقات تعد التً األساسٌة األسئلة  على اإلجابة فً الفلسفة تتجسد     

 , التلمٌذ خاللها من ٌتعلم التً والكٌفٌة,  التعلٌم من كالغاٌة , التعلٌمٌة المنظومة

 انو , العملٌة هذه فً والرقابٌة التشرٌعٌة السلطة بدور مرورا , المعلم ودور

 ٌمكن التعلٌمٌة المنظومة بناء منطلقات تعد والتً المحورٌة األسئلة على اإلجابة

  الثقافٌة وهوٌته المجتمع طبٌعة من تنبثق التً المعتقدات من عدد فً تتجسد ان

 ومع المعرفة تنامً ظل فً  المثال سبٌل فعلى,  المستقبلٌة التحدٌات ظل فً

 الى الحاجه زادت فقد, ابوابه اوسع من واالتصاالت العولمة عصر العالم دخول

 المتغٌرة الحاجات تحقٌق من لٌتمكن التطور مواكبه ٌمكنه الذي المتعلم

 االٌمان فً سٌتبلور الفلسفً المعتقد فان هنا ومن, المجتمع لمتطلبات واالستجابة

,  للعمل التعلم,  للمعرفة التعلمو, والتعلم كعبادة وواجب,   المستمرة التربٌة بمبدأ

 بالهدف ٌتعلق فٌما الرئٌس المعتقد هو هذا كان واذا , خرٌناال مع للتعاٌش التعلم

 تتعلق  التً اإلضافٌة المعتقدات من عددا عنه سٌنبثق هذا فان, التعلم  من

 .المدرسً المنهج, المتعلم, المعلم, بالمدرسة

 -األساس االجتماعي : 

 ذلك تحكم انظمة ظل فً االشخاص من لمجموعة تجمع عن عبارة المجتمع     

 , وتتمثل تلك األنظمة بالقٌم واألخالق والعادات والتقالٌد  المتوارثة. معالتج



   بٌن المتبادل سلوكال   تحكم التً األنظمة مجموعة من  المجتمعات من ولكل مجتمع

فٌه , لذلك ٌبنى المنهج على طبٌعة أنظمة المجتمع الذي ٌطبق  الجماعات و االفراد

فٌه , من أجل تنشئة األجٌال لتحقٌق أهداف مجتمعهم وتطلعاته  وتحقٌق امانٌه, وقد 

 تلتقً مع أهداف المجتمعات األخرى فً بعض الجوانب وتختلف فً جوانب أخرى.

 :  النفسي االساس

 الفطرٌة االستعدادات   بنمو   مرتبطوهو  المنهج بناء فً المهمة االسس من هو    

  كذلك مرتبطو لدٌه موجودةال العقلٌة بالقدراتاٌضا  مرتبطو االنسان لدى الموجودة

 لدى او المتعلم لدى النفسً البعد بمجمل  ٌهتم  وبالتالً والمٌول باالتجاهات

 مرحلة من الشخص انتقال بالنمو هنا تركٌز المنهج الدراسً على  عنًون  الشخص

نة, وفق االستعدادات الفطرٌة معٌ وموصفات معٌنه محدداتب اخرى مرحلة الى

 . والقدرات العقلٌة واالتجاهات والمٌول

 

 


