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 المحاضرة السادسة : تكملة محتوى المنهج

 -: المحتوى اختٌار أسس

  -: المنهج أهداف(  أ

 نختار أن ٌنبغً لذا التربوٌة واألهداف الغاٌات تحقٌق هً المحتوى وظٌفة كانت إذا

 ننظر أن ٌجب لذا.  األهداف هذه إلى ٌوصلنا أن ٌستطٌع الذي المناسب المحتوى

 أي فإن وعلٌه ، بذاته غاٌة ولٌس ، معٌنة أهداف لتحقٌق أداة أنه على المحتوى إلى

 . المحددة األهداف ضوء فً ٌتم أن ٌجب حذف أو إضافة أو تعدٌل أو تغٌٌر

 فً ٌتم أن البد ومهاراته وأنشطته بخبراته المحتوى اختٌار إن -: المتعلم حاجات(ب

 .  تعلمه وطبٌعة نضجه ودرجة وقدراته المتعلم حاجات ضوء

 -: المجتمع حاجات( ج

 من وجدت اجتماعٌة عملٌة التربٌة كانت وإذا ، التربوٌة للعملٌة الثانً المحور وهو

 الحاجات هذه مراعاة من البد المحتوى اختٌار عند لذا وتطوره المجتمع تقدم أجل

 العملٌة لتتمكن وتطلعاته آماله وتحدٌد المجتمع بها ٌؤمن التً والقٌم والمتطلبات

 على والسٌطرة ، المنشود المستقبل وتحقٌق ، التطلعات تلك تلبٌة من التربوٌة

 .  المجتمع حاجات وتلبٌة والمعوقات المشكالت

 -: والتكنولوجً العلمً التطور(د

 عملٌة عند المؤكد من أصبح لذا ، المعرفً باالنفجار فٌه نعٌش الذي العصر ٌتمٌز

 البحث وطرائق للعلم األساسٌة والمفاهٌم المبادئ على التركٌز المحتوى اختٌار

 . والتكنولوجً العلمً التقدم درجة مع ٌتناسب وأن ، الخاصة

 -: المحتوى تنظٌم

 طبٌعة تناسب وبطرٌقة بدقة محددة وأسس قواعد وفق المحتوى تنظٌم ٌتم أن بد ال

 وقوانٌنها طبٌعتها مادة فلكل ، أخرى جهة من العلمٌة المادة وطبٌعة جهة من المتعلم

. التنظٌم فً الخاص شكلها لها ٌكون وبالتالً خصوصٌتها تعطٌها التً ومبادئها

 -:  هما المحتوى لتنظٌم أسلوبان وهناك

 . المنطقً التنظٌم(أ
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 اللغة محتوى تنظٌم ففً ، وترابطها وتسلسلها العلمٌة المادة عن التركٌز ٌتم حٌث

 .  الجملة ثم الكلمة ثم المقطع ثم الحروف بتدرٌس نبدأ العربٌة

 لهم ٌتٌح حٌث ، والمعلمٌن والباحثٌن الكبار المتعلمٌن ٌناسب التنظٌم من النوع وهذا

 .  والمعارف المعلومات من كبٌرة كمٌة واكتساب متسلسال   منطقٌا   فهما المادة فهم

 . السٌكولوجً التنظٌم(ب

 وفٌه ، المتعلم تعلم مبادئ أي تعلمه وطرائق ومٌوله المتعلم خصائص تراعى وفٌه

 ففً ، مباشرة به المتصلة األمور ٌدرك وفٌه التعلٌمٌة العملٌة محور المتعلم ٌكون

 فً معنى لها والكلمات الجمل ألن ، الحرف ثم المقطع ثم الكلمة ثم بالجملة نبدأ اللغة

 السن صغٌر المتعلم تناسب الطرٌقة وهذه ، المجردة الحروف بعكس المتعلم ذهن

 . المحتوى تنظٌم فً المتبعة الطرٌقة كانت ومهما

 -: المحتوى تنظٌم معاٌٌر

 -: هً أساسٌة معاٌٌر أربعة مراعاة من بد ال

 والقٌم والمهارات المعارف مجموعة أنه على وٌعرف/  المدى أو المجال. 1

 .  ما منهج ٌتضمنها التً واالتجاهات

 أن نرٌد التً الموضوعات وتحدٌد المحتوى اختٌار عملٌة تتم أن بعد/ الترتٌب.  2

 .  المتعلمون ٌكتسبها

 . الموضوعات هذه ترتٌب مرحلة تأتً ، التربوٌة

 مستمرة عملٌة والنمو ، المتعلم نمو عملٌة أنه على التعلم عرف لقد/االستمرار.  3

 تعلم إعادة باالستمرار وٌقصد ، النمو على ٌساعد الذي هو للمناهج الجٌد والتنظٌم

 توسعا   وأكثر عمقا   أكثر بصورة ولكن متتابعة سنوات فً ما خبرة أو ما موضوع

 . التعلٌمً السلم فً اتقٌنا كلما

 المعلومات اكتساب مثل الخبرة مجاالت كل على ٌطبق أن ٌمكن االستمرار ومعٌار

 الخبرة زٌادة نحو دائما   موجها   التدرٌب ٌكون أن والمهم.  التفكٌر وطرق والمهارات

 .  وتعمٌمها

 الدراسات أثبتت ولقد وحدنها ٌعنً الخبرة فً التكامل/الخبرة فً والتكامل الترابط 4

 بحٌث ككل الموقف مع الشخص ٌتعامل عندما معنى ذا ٌكون التعلم أن والبحوث

 .  ٌتعلمه فٌما(  الوحدة)  ٌرى أن ٌستطٌع
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 العالقات ٌرى أن على المتعلم ٌساعد الذي ذلك هو للمنهج الجٌد التنظٌم فإن ولهذا

 بصورة المنهج خبرات تنظٌم أي ، المنهج ٌتضمنها التً المختلفة المجاالت بٌن

 مادة ربط ٌتم فمثال   المنهج منها ٌتكون التً المجاالت بٌن العالقات فٌها تتضح

 بشكل ونستخدمها ، والخبرات المعلومات بٌن نربط وهكذا ، التارٌخ بمادة األدب

 ، ما مشكلة تعترضنا عندما العلمٌة الٌومٌة الحٌاة فً الحال هً كما مترابط متكامل

 هذه لحل عدٌدة وحقول مجاالت إلى تنتمً مختلفة وخبرات معلومات نستخدم فإننا

 .  المشكلة

  -: الدراسً المستوى تحلٌل أغراض

 .  الٌومٌة الفصلٌة التعلٌمٌة الخطط إعداد( 1

 .  التدرٌسٌة األهداف اشتقاق( 2

 .  المناسبة التعلٌم استراتٌجٌات اختٌار( 3

 .  المناسبة والتقنٌات التعلٌمٌة الوسائل اختٌار( 4

 . الدراسً الكتاب فً والضعف القوة مواطن عن الكشف( 5

 . الحصة تنفٌذ عملٌة لتسهٌل المحتوى عناصر أبواب تصنٌف أو تبوٌب( 6

 

 


