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 العلم  المحاضرة األولى : مفهوم
 

 :scienceالعلم 
  تهلم الختالف وجهات النظر حول طبٌعال ٌوجد تعرٌف جامع مانع لمفهوم الع      

ومنهم من ٌرى أنه طرٌقة  ،من ٌرى أن العلم هو هٌكل من المعلومات العلماء ، فمن

فً البحث والتفكٌر فً حٌن ٌرى طرف ثالث أن العلم مزٌج من المعرفة وطرٌقة 

 Ethicsالبحث والتفكٌر ، وٌرى طرف رابع أن العلم ٌتضمن القٌم أو األخالقٌات 

د دقٌق لمفهوم العلم ٌجب إضافة إلى المادة والطرٌقة ، ومن أجل التوصل إلى تحدٌ

 أن تؤخذ وجهات النظر األربع بنظر االعتبار ، لذلك ٌمكن اعتبار العلم : 

هرم معرفً متدرج قاعدته الحقابق العلمٌة وقمته األفكار األساسٌة ، تم بناؤه  )

نتٌجة البحث والتفكٌر وتحكمه قٌم وٌسعى لتحقٌق أربعة أهداف هً الوصف 

 ط أو التحكم (سٌر والتنبؤ والضبوالتف

العلم بأنه  نشاط إنسانً ٌمارس من خالل مجموعة من األفعال بهدف فهم  وعرف 

الطبٌعة فهما علمٌا أي التوصل إلى مجموعة العالقات والقوانٌن التً تحكم الطبٌعة 

 .  من الطرق والوسابل والتقنٌات  دولتحقٌق هذا الهدف ٌستخدم العالم العدٌ

 -:النتابج السلبٌة للعلم

سوف ٌكون ، على أنه مادة أو طرٌقة تفكٌر كل منها على حدة  لعلمعند النظر ل 

 :   منها لذلك نتابج سلبٌة عدٌدة

ٌصبح الهدف الربٌس من تدرٌس العلوم هو تزوٌد التالمٌذ بالمعلومات المختلفة  -1

 التً ٌتكون منها العلم فقط .

لشابعة فً تدرٌس العلوم مع لقابٌة هً اتكون طرٌقة المحاضرة أو الطرٌقة اال -2

إهمال الطرابق األخرى ، وٌكون دور المعلم هو الملقّن وٌكون للتلمٌذ دور بسٌط فً 

 إثناء العملٌة التعلٌمٌة .

تبنى مناهج العلوم على المفهوم الضٌق للمنهج ، حٌث ستكون المناهج وفقا"  -3

راسٌة ، وتهمل لهذه النظرة قاصرة فقط على المحتوى المعرفً أو المادة الد

 العناصر األساسٌة األخرى فً بناء مناهج العلوم .

ٌصبح الكتاب المدرسً هو المصدر الوحٌد للمعلم والتالمٌذ فً عملٌتً التعلٌم  -4

 والتعلم دون االستعانة بالمصادر األخرى والوسابل التعلٌمٌة المتعددة.

ابلة للتعدٌل أو التغٌٌر تصبح المعرفة العلمٌة مطلقة فً صحتها وبالتالً غٌر ق -5

 لكنها تنمو باإلضافة .
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ٌنظر للتقوٌم على أنه وسٌلة لمعرفة حفظ وتذكر المعلومات لدى التلمٌذ ،  -6

وسوف ٌرّكز على العملٌات العقلٌة الدنٌا ، وٌهمل العملٌات العقلٌة العلٌا )تحلٌل ، 

 . Bloom تركٌب ، تقوٌم ( وفقا" لسلّم المستوٌات المعرفٌة لبلوم

 -: النتابج اإلٌجابٌة للعلم

ستكون لهذه النظرة نتابج اٌجابٌة على فعلى أنه مادة وطرٌقة  معا   لعلمعند النظر ل 

 :  منها

 أهداف تدرٌس العلوم :توسع  -1

سوف ال تقتصر تلك األهداف على تنمٌة الجانب المعرفً للتلمٌذ بل تتعداه إلى تنمٌة 

 الجانب المهاري والوجدانً لدٌه .

 مفهوم المنهج :توسع  – 2

سوف ٌشمل المنهج جمٌع الخبرات التً تقدمها التربٌة العلمٌة للتالمٌذ لغرض 

 تنمٌتهم فً مختلف الجوانب ومساهمتهم فً تنمٌة المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه .

 طرابق تدرٌس العلوم :توسع  -3

ٌة التعلٌمٌة ، سوف تهتم تلك الطرابق باٌجابٌة التلمٌذ ونشاطه ومشاركته فً العمل

وتهتم بتدرٌب التالمٌذ على التعلم بأنفسهم ، والتعلم عن طرٌق االكتشاف ، 

 واستخدام أسلوب حل المشكالت .

 التقوٌم :توسع مجاالت  – 4

سوف ٌصبح التقوٌم أداة لمعرفة مدى تحقق األهداف بحٌث ٌساعد على التغلب على 

 لتعلٌمٌة .نقاط الضعف فٌها مما ٌساعد على تقدم العملٌة ا

وبشكل عام فإن النظرة الحدٌثة للعلم هً النظرة المزدوجة  بأن العلم كمادة وطرٌقه 

للتفكٌر والبحث وحل المشكالت وهذا ما جعل مجاالت العلم عرٌضة ومتعددة 

 ومتنوعة .

 مكونات العلم :

  ٌمكن القول أن العلم ٌتضمن ثالثة مكونات ربٌسة هً كاآلتً : 

 بنٌة العلم :المكّون األول : 

 تضمن كال" من :ت

القوانٌن  -4المبادئ والقواعد العلمٌة  -3المفاهٌم العلمٌة  -2الحقابق العلمٌة  -1

 النظرٌات العلمٌة  -5العلمٌة 

 

 عملٌات العلم :المكّون الثانً : 

 تتضمن عملٌات العلم كال" من :

 عملٌات العلم المتكاملة  -2عملٌات العلم األساسٌة  -1

 أخالقٌات أو ضوابط العلم :المكّون الثالث : 



5 
 

 ٌتم الحكم على المعلومات الجدٌدة فً ضوء عدد من المعاٌٌر المتفق علٌها وهً : 

: ال تضاف أي معلومة إلى رصٌد المعرفة العلمٌة Testabilityالقابلٌة لالختبار -1

 إال بعد اختبار مصداقٌتها .

لذاتٌة ، وتعنً انتزاع الذات من : وهً عكس ا Objectivityالموضوعٌة -2

 الموقف أو من الظاهرة أو من الحدث موضوع الدراسة .

: المعرفة العلمٌة لٌس لها دٌن أو وطن أو جنس أو  Universalityالعالمٌة -3

 عرق وهذا ٌتطلب بالضرورة تبادل المعرفة العلمٌة بٌن العلماء .

 : Scientific Honestyاألمانة العلمٌة -4

مانة العلمٌة تقتضً أن ٌتوخى العالم الدقة فً وصف وتسجٌل األحداث أن األ

والمالحظات والظواهر ، وأن ٌرجع العالم المعرفة العلمٌة إلى مكتشفٌها ، وبهذا 

 ٌحقق األمانة العلمٌة الموضوعٌة .

 

 المكّون األول : بنٌة العلم :

ف العلمٌة ومستوٌاتها كما ٌبٌن العالقة بٌن المعار اهرمٌ شكال البناء المعرفً  ٌأخذ

 .ادناهفً الشكل 

 

 

 

 
 

 شكل ٌوضح نموذج بنٌة العلم 

 

 إلى المستوٌات اآلتٌة :  تصنف المعرفة العلمٌةومن الشكل أعاله أن 

 

 Science Facts: الحقابق العلمٌة -1
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وهً نتاج علمً مجزأ ثبتت صحته فً ظروف وأزمنة معٌنة ، وهً نسبٌة وغٌر 

مطلقة ، وتعتبر الحقابق اللبنات األولى التً تقوم علٌها البنٌة العلمٌة ، ومن أمثلة 

 الحقابق : 

 األوكسجٌن غاز ٌساعد على االشتعال  -

 ة .درجة مبوٌ 111ٌغلً الماء النقً تحت الضغط الجوي االعتٌادي فً  -

 تحتوي ذرة الهٌدروجٌن على إلكترون واحد . -

 ٌتمدد النحاس بالتسخٌن .  -

 

  the scientis principles:    المفاهٌم العلمٌة -2

نتج عن إدراك العالقات والعناصر المشتركة بٌن ت ة عقلٌ اتتصور وهً   

ٌفها إلى أصناف مجموعة من الظواهر أو األحداث أو األشٌاء وذلك لغرض تصن

 .أقل منها عددا" 

ٌون ، الحامض ، االنصهار ، ... الخ هٌم العلمٌة ما ٌلً : الذرة ، األومن أمثلة المفا
. 
 
 elements &rules: المبادئ والقواعد -3
المبدأ هو عالقة بٌن مفهومٌن أو أكثر ، وٌأتً تصنٌف المبادئ والتعمٌمات فوق   

: )) جملة  . أو Gangeاجات العلم عند جانٌٌه المفاهٌم فً السلم الهرمً لنت

صحٌحة علمٌا" له صفة الشمول وإمكانٌة التطبٌق على مجتمع األشٌاء أو األحداث 

 أو الظواهر التً ترتبط بها هذه المبادئ العلمٌة (( 

ومن األمثلة على المبادئ العلمٌة : تتمدد المعادن بالتسخٌن ، وهذا المبدأ ٌشمل 

 والمعادن  مفهومً التسخٌن

 

 92، ص  2111فهً كما أشار زٌتون ) Scientific Rulesأما القاعدة العلمٌة 

(تقع ضمن المبادئ والتعمٌمات العلمٌة وهً : )) استنتاجات من ظواهر علمٌة 

تربط بٌن متغٌرٌن أو أكثر وٌمكن التعبٌر عنها بصورة كمٌة أو رقمٌة مثل قاعدة 

 أرخمٌدس وغٌرها ((

 

 Science Laws:  العلمٌةالقوانٌن -4

: )) سلسلة مرتبطة من المفاهٌم تصف الظاهرة أو الحدث وصفا"    القانون العلمً 

:      كمٌا" ، فالقانون هنا ٌربط بٌن المفاهٌم بروابط من العالقات الكمٌة (( . أو هو

 )) جملة تصف االنتظامات المختلفة فً الطبٌعة فً صورة عالقة رٌاضٌة ((
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بٌن حجم الغاز والضغط الواقع علٌه صاغها ) بوٌل ( فً قانون ٌعرف فالعالقة 

 باسمه : 

) ٌتناسب حجم مقدار معٌن من الغاز تناسبا" عكسٌا" مع الضغط الواقع علٌه عند 

 ثبوت درجة الحرارة (

 

 Science Theory: النظرٌات العلمٌة -5

مجموعة من (  : ))  51، ص  1999النظرٌة هً عند النجدي وآخرون ) 

التصورات الذهنٌة الفرضٌة التً تتكامل فً نظام معٌن ٌوضح العالقة بٌن مجموعة 

 كبٌرة من المفاهٌم والمبادئ والقوانٌن والقواعد العامة ((

 

 عملٌات العلم:المكون الثانً : 

قدرات ومهارات عقلٌة ٌكتسبها المتعلم فً إثناء تعلمه مشابهة لألنشطة التً  وهً   

ا العلماء إثناء التوصل إلى نتابج العلم والحكم على هذه النتابج ، وقد قامت ٌقوم به

الرابطة األمرٌكٌة لتقدم العلوم بتحدٌد عملٌات العلم بثالث عشرة عملٌة وصنفتها 

 إلى نوعٌن هما : عملٌات العلم األساسٌة وعملٌات العلم المتكاملة .

 عمليات العلم المحاضرة الثانية : 

المهارات العقلٌة التً ٌستخدمها اإلنسان فً حل مشكالته بمنهج علمً هً      

صحٌح ، فهً تساعده على تنظٌم مالحظاته وجمع بٌاناته وتحدٌد إمكانٌاته 

وتوجٌهها الوجهة السلٌمة باتجاه حل المشكلة ، ومن ثم تقوٌم هذه اإلمكانٌات والحكم 

، وتقسم الى نتابج أفضلعلى نتابجها وتعدٌلها وضبطها من أجل الوصول إلى 

 -قسمٌن هما :

 األساسٌة :عملٌات العلم األساسٌة  -

هً تلك العملٌات البسٌطة الواقعة فً قاعدة التنظٌم الهرمً لعملٌات العلم والتً  

تستخدم مع تالمٌذ الصفوف الدراسٌة األولٌة لسهولة اكتسابها ، وتشمل تلك 

التصال ، التنبؤ ، االستنتاج ، استخدام العملٌات : المالحظة ، التصنٌف ، القٌاس ، ا

 عالقات الزمان والمكان ، استخدام األرقام .

 ة :ٌعملٌات العلم التكامل -

هً عملٌات متقدمة وأعلى مستوى من عملٌات العلم األساسٌة وتقع فً قمة التنظٌم 

الهرمً لعملٌات العلم وٌحتاج تعلمها إلى نضج عقلً وخبرة كبٌرٌن ، وتضم تلك 

ٌات خمس عملٌات هً : تفسٌر البٌانات ، التعرٌف اإلجرابً ، ضبط العمل

  .المتغٌرات ، فرض الفروض ، التجرٌب
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 : خصابص العلم

 -ٌتصف العلم والمعرفة العلمٌة بالخصابص اآلتٌة :

 حقابق العلم قابلة للتعدٌل والتغٌٌر . -1

واالكتشافات العلمٌة العلم ٌصحح نفسه بنفسه ) فً ضوء األدوات والتقنٌات  -2

 الجدٌدة (

العلم ٌتصف بالشمولٌة والتعمٌم : تتحول نتابج البحوث والدراسات العلمٌة  -3

 الجزبٌة أو الفردٌة الخاصة إلى معرفة علمٌة عامة لها صفة الشمول والتعمٌم .

العلم تراكمً البناء : توجد دابما" معرفة علمٌة سابقة أو ضرورٌة لتعلم معرفة  -4

 ة جدٌدة أو الحقة .علمٌ

العلم نشاط إنسانً عالمً : إن المعرفة العلمٌة بمجرد ظهورها هً ملك للجمٌع  -5

 ، فقاعدة أرخمٌدس مثال" لٌست ملكا" شخصٌا" له وكذلك باقً القوانٌن .

العلم ٌتصف بالدقة والتجرٌد : ٌمتاز العلم بموضوعٌته ودقته ، فالباحث ٌسعى  -6

بحوثة أوال" ثم ٌحدد أسبلته التً ٌحاول اإلجابة عنها بكالم إلى تحدٌد المشكلة الم

دقٌق وموضوعً مجرد ، ثم ٌجمع معلوماته من خالل أدوات بحثٌة صادقة وٌحلل 

 معلوماته وٌتوصل إلى النتابج بعٌدا" عن الهوى والذاتٌة .

فرد العلم له أدواته الخاصة به : والمقصود باألداة هً الوسٌلة التً ٌستخدمها ال -7

 أو الباحث لجمع المعلومات أو قٌاسها .

العلم مدقق: إن المعرفة العلمٌة مدققة وممحصة ومجربة عدة مرات قبل أن تأخذ  -8

 موقعها فً بناء العلم .

العلم ٌؤثر فً المجتمع وٌتأثر فٌه : إن المجتمع ٌتطور بتأثٌر العلم وتقنٌاته كما  -9

 واالتجاهات السابدة فً المجتمع .أن العلم ٌنمو وٌترعرع بتأثٌر الظروف 

 

 أهداف العلم:

 الوصف  -1

 التفسٌر  -2

 التنبؤ -3

 الضبط والتحكم  -4

 وتسمى األهداف الثالثة األولى بالعلم البحت أما الهدف الرابع فٌسمى بالعلم التطبٌقً  

 :Scientific Literacy أو الثقافة العلمٌة التنور العلمً

قدر من المعارف والمهارات واالتجاهات ٌتصل بالمشكالت والقضاٌا العلمٌة   وهو 

والرٌاضٌة والتكنولوجٌة ، وقدرات ومهارات التفكٌر العلمً الالزمة إلعداد الفرد 

 -، ومصادر التنور العلمً هً: التً تواجهه فً بٌبته ومجتمعه للحٌاة الٌومٌة
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 معرفٌة وتدفق معلومات .التقدم العلمً وما ٌتبعه من إضافات  -1

االتجاهات العالمٌة والقضاٌا العلمٌة الدولٌة مثل : المفاعالت النووٌة وكٌفٌة  -2

 التخلص من النفاٌات الناتجة عنها .

 مشكالت المجتمع المختلفة  -3

 الثقافة البٌبٌة والزراعٌة والصناعٌة . -4

 

 : education التعلٌم

ططه المعلم وٌنفذه فً شكل تفاعل مباشر بٌنه وبٌن الجهد الذي ٌخبالتعلٌم  ٌتمثل   

المتعلمٌن وهنا تكون العالقة بٌن المعلم كطرف و المتعلمٌن كطرف أخر من أجل 

 تعلٌم مثمر وفعال. 

عملٌة منظمة ٌمارسها المعلم بهدف نقل ما فً ذهنه من معلومات ومعارف  هو و

ٌل األكادٌمً والمسلكً إلى التالمٌذ والتً تكونت لدٌه بفعل الخبرة والتأه

 .والممارسة

التعلٌم  نشاط تواصلً ٌهدف الى إثارة دافعٌة المتعلم وتسهٌل عملٌة التعلم  و 

وٌتضمن مجموعة من النشاطات  والقرارات   التً ٌتخذها المعلم )او الطالب( فً 

قف الموقف التعلٌمً ،كما أنه علم   ٌهتم بدراسة  طرق التعلٌم وتقنٌاته  لتنظٌم موا

 التعلم

  

 :  learning التعلم-3

وٌنتج عنه  هعملٌة تنتج من نشاط الفرد وتهدف لهدف معٌن له أهمٌة عندهو     

 . تغٌرات سلوكٌة

 التعلم هو التغٌر الناتج فً سلوك اإلنسان نتٌجة المرور بخبرة معٌنة. و 

تحت عنوان .وٌتفق علماء النفس عامة ان التغٌرات السلوكٌة الثابتة نسبٌا تندرج 

عتبارها ا ٌمكن التغٌرات المتعلمة ومعنى ذلك ان التغٌرات المؤقتة فً  السلوك ال

االكتساب  مراحل وهً: ثالث  دلٌال على حدوث التعلم وتمر عملٌة التعلم فً

ب الذي ٌٌحدث نتٌجة النشاط الذي ٌمارسه المتعلم والتدر ،،االختزان، االستعادة 

تعرض لها والدوافع التً تسهم فً دفعه لهدف تحقٌق ٌقوم به ، والمثٌرات التً ٌ

   .النضج

 مثٌرات التعلم :

 ( : Valuesالقٌم )  

 .  بهاالمبادئ التً ٌؤمن بها المجتمع وٌعتز هاوٌقصد ب  

تمثل مستوى وجدانً انفعالً متقدم ، ٌكونها الفرد على ضوء ما لدٌه من  وهً  

اتجاهات اٌجابٌة وسلبٌة تجاه مواقف أو أشخاص أو أشٌاء محددة ، حٌث تحكم قٌم  
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من الممكن ما ٌتفق مع تلك القٌم ، و أنماط سلوكه ، فتوجه السلوك تجاه كلالفرد 

عدد وتنوع مجاالتها فهناك قٌم دٌنٌة ، وقٌم تنمٌة القٌم لدى الفرد ،  وتتعدد القٌم بت

ن أهم لخ ، وٌمثل تكوٌن القٌم واحداً مأخالقٌة ، وقٌم علمٌة ، وقٌم تربوٌة .. ا

 . مستوٌات األهداف الوجدانٌة ) االنفعالٌة ( 

 ( : Directionsاالتجاهات )  

وهً هً أحد أهم مخرجات ) نواتج ( التعلم فً المجال الوجدانً ) االنفعالً ( ،   

مشبعة بالعاطفة تمٌل إلى تحرٌك  ةفكر واالتجاه أٌضاً من أهداف هذا المجال ،

سلوك الفرد تجاه األفراد ، والمواقف ، واألشٌاء المحٌطة به ، والتً ٌتفاعل معها 

هً : الجانب  :عناصر ، أو جوانب   تجاه ثالثة اللفً حٌاته الٌومٌة ، وبذلك فإن 

وٌقصد باالتجاهات  استجابة  المعرفً ، والجانب العاطفً ، والجانب النزوعً ، 

 .عارضة مالفرد للمواقف ذات الصبغة االجتماعٌة ،إما بالتأٌٌد أو ال

 :  (Interestsالمٌول )  

ا عن ما أو ٌدفعه الى تفضٌل ش بشا هتمامشعور عند الفرد ٌدفعه الى اال  وهو

نشاط المتعلم  شٌا آخر  وعادة ٌكون المٌل مصحوب باالرتٌاح وٌتضمن المٌل

،  الكراهٌة أو بالحب تعبٌر المٌل أن والمٌل االتجاه بٌن والفرق،  الذاتً وانفعاالته

 أو بالرأي تعبٌر االتجاه أن نجد بٌنما عنه االبتعاد أو الشًء نحو دافعة قوة وله

 .الفرد نظر وجهة وٌمثل العقٌدة

 (:  Motivesالدوافع ) 

ٌق الحاالت الداخلٌة أو الخارجٌة للفرد  التً تحرك سلوكه وتوجهه نحو تحق وهً 

 ستمرارٌته حتى ٌتحقق ذلك الهدف .اهدف أو غرض معٌن ،وتحافظ على 

حالة من التوتر  هًآخر :  تعبٌروب،  حالة داخلٌة تثٌر السلوك وتوجهه وهً  

ال ٌنخفض هذا  و اإلنسان وتوجهه إلى هدف محدد النفسً أو الجسدي تنشط سلوك 

.كما ٌالحظ أن الدوافع حالة ال ٌمكن  التوتر حتى ٌشبع الدافع  وٌحقق الفرد  التوازن

 مالحظتها مباشرة ولكن ٌستدل علٌها.

 (: Needsالحاجات )

تجاه هدف محدد ، وٌرد هذا المصطلح هً القوة التً تدفع وتحرك الفرد فً ا  

غالبا فً سٌاق عبارات مثل " الحاجات التعلٌمٌة " ، وال تفهم هذه الحاجات إال 

عندما ٌتحدد الهدف التعلٌمً ، وٌمكن تعرٌف الحاجة بأنها الفجوة بٌن ما هو واقع 

 فعال وبٌن ما ٌفترض أن ٌكون .

 (: Skillsالمهارات )  

سهولة فً أداء استجابة من االستجابات وسهولة فً القٌام بعمل من األعمال   هً 

بدقة وعلى أكمل وجه فً أقصر وقت وٌمكن أن تكون المهارة حركٌة أو عقلٌة 

 وتقترب المهارة من العمل اآللً إذا تكررت فً ظل ظروف مشابهة.
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 أنماط التعلم :

كتشاف والتعلم بالمالحظة والتعلم باال ًفهناك التعلم الذاتالتعلم له أنماط متعددة 

 .  هوالتعلم ذي المعنى وغٌر

 التعلم الذاتً: •

ٌعد التعلم الذاتً واحد من األسالٌب التربوٌة التً دعت المناهج الدراسٌة الى 

الوسٌلة الى التعلم المستمر الذي ٌالزم األنسان طٌلة  هتأصٌلها لدى الطالب باعتبار

الذاتً وٌتوافق مع  هالذي ٌعتمد على نشاط المتعلم بمجهوداالسلوب وهو ،  هحٌات

 الخاصة. هقدرات

 التعلم بالمالحظة: •

هذا شخص أخر وٌعد  هد على مالحظة الفرد لسلوك ٌقوم بنوع من التعلم ٌعتمهو  

بالمالحظة  قد تكونوالخبرة التعلٌمٌة  ا تأخذ منهالسلوك فً مثل الحاالت نموذج

من خالل وسٌلة تعلٌمٌة مثل التلفزٌون أو الفٌدٌو أو ، أو الغٌر المباشرة للمعلم 

 الكومبٌوتر.

 : التعلم باإلكتشاف •

هو عملٌة تفكٌر تتطلب من الفرد إعادة تنظٌم المعلومات المخزونة لدٌة وتكٌفها   

 من رؤٌة عالقات جدٌدة لم تكن معروفة لدٌة من قبل. هبشكل ٌمكن
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 المحاضرة الثالثة : مفهوم المنهج 

 : المنهج تعرٌف

 لغاٌةو محدد لهدف، محددة لنهاٌة للوصول االنسان علٌه ٌمشً طرٌق المنهج    

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

هناك ف معنى المنهج قدٌما وحدٌثا،أوسع من الكتاب كما سٌأتً بٌان ذلك، وقد اختلف 

 فرق كبٌر بٌن المنهج التقلٌدي والمنهج الحدٌث:

   -: التقلٌدي المنهج

 و المعلومات و الحقابق 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 تهٌبتها 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 وخصابص المتعلم وطبٌعة المجتمع واقع ٌراعً -1

 .المجتمع مع التكٌف على التالمٌذ ٌساعد -2

 .الفردٌة الفروق ومراعاة التدرٌس قابطر اختٌار فً التنوع -3



13 
 

 .ثباتا أكثر التعلٌم وجعل المتنوعة الوسابل 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،

  هما :للمنهج  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

  



14 
 

 فً متضمنة  تعالى وهً هللا قبل من لمنزلة المعرفة وهً : االلهٌة المعرفة -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 : العقلٌة المعرفة -3

 والوصول الى النتابج .   والحقابق 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 األسبلة  على اإلجابة فً لفلسفةا 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 األسبلة 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 الربٌس 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
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   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 تنشبة 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 ناءب فً المهمة االسس من هو    

  كذلك مرتبطو لدٌه موجودةال العقلٌة بالقدراتاٌضا  مرتبطو االنسان لدى الموجودة

 لدى او المتعلم لدى النفسً البعد مجملب  ٌهتم  وبالتالً والمٌول باالتجاهات

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

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

 . والقدرات العقلٌة واالتجاهات والمٌول
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 عناصر المنهج :المحاضرة الرابعة : 

اف والمحتوى والطرابق للمنهج الدراسً أربعة عناصر ربٌسة تتمثل باألهد   

  -وسنأتً الٌها بالتفصٌل : والتقوٌم ،

 :االهداف   أوآل :

ٌعرف الهدف بأنه : قصد ٌعبر عنه بجملة او عبارة مكتوبة تصف تغٌرا ًفً   

 سلوك المتعلم.

ٌتحقق فً درس واحد او قد ٌكون الهدف واسع  ،  مقٌد المدى أنٌاً  وقد ٌكون الهدف

المدرسً خالل عام دراسً بأكمله بل ٌمكن  النشاطبحٌث ٌشتمل  ، او بعٌد المدى 

 . مل جمٌع سنوات المرحلة الدراسٌةان ٌش

فً سلوك المتعلم والمحصلة  استحداثهالتغٌٌر المراد ٌقصد به :  الهدف التربوي

 للعملٌة التربوٌة .النهابٌة 

 :اهمٌة االهداف التربوٌة 

 تساعد فً رسم الخطط التعلٌمٌة . -1

 ى المنهج .تسهل اختٌار محتو -2

 تساعد فً اختٌار طرابق التدرٌس المناسبة  -3

 تساعد فً اختٌار وسابل التقوٌم المناسبة  -4

 :التربوٌةمصادر اشتقاق االهداف 

 فلسفه المجتمع وتراثه الثقافً. -1

 حاجات المتعلم. -2

 .الدراسٌة المادة طبٌعة -3

 التً ٌوجد فٌها المتعلم. البٌبةظروف  -4

 التكنلوجً والعلمً.التطور  -5

 :التربوٌةمستوٌات االهداف 



17 
 

 ةوٌصعب قٌاسها وتحتاج الى فتر ةوشامل ةوهً اهداف واسع : العامةاالهداف -1

فً مرحله دراسٌه بكاملها مثل  او،  دراسٌةوقد تتحقق فً سنه ، حتى تتحقق  ةطوٌل

 -، ومنها األهداف اآلتٌة : الثانوٌة المرحلة

 بصوره وضٌفٌه. العلمٌةفً اكتساب الحقابق والمفاهٌم  الطلبة ةمساعد -أ

 على ممارسه التفكٌر العلمً. الطلبة ةمساعد -ب

 .الروحٌةترسٌخ االٌمان باهلل والتمسك بالقٌم  -جـ 

 ودورها فً المجتمع. األسرة بأهمٌة الطلبةتعزٌز وعً  -د

 .والمهارٌة والنفسٌة العقلٌةبالنواحً  الطلبة ةتنمٌه شخصٌ-هـ 

وتتحدد  العامة: وهً اهداف اكثر تخصٌصا من االهداف الخاصةاالهداف  -2

وٌمكن التأكد من  الدراسٌة للمادةمن خالل مفردات المحتوى الدراسً المقرر 

 الفصل الدراسً ومن امثلتها: والعام الدراسً ا نهاٌةتحققها فً 

 تعبٌر عن المعانً واالفكار. اللغةان ٌدرك الطالب ان  - أ

 القراءةعلى  ه،وان تنمو قدرت بالمعانً واألفكارلها اال  ال قٌمةوان االلفاظ  - ب

 وسرعته فٌها وفهمه للمقروء.

وادراك نواحً االعجاز  القرآنٌةان تزداد قدره الطالب على فهم النصوص  -جـ 

 فٌها.

 الكرٌم. للقران التالوة آدابان تزداد مهارات الطالب فً  -د 

 وتحلٌلها. النبوٌةطالب فً تذوق نصوص االحادٌث ان تزداد قدره ال -هـ

 (السلوكٌة)االغراض  السلوكٌةاالهداف -3

 اإلسالمٌة كالتربٌةمعٌنه  دراسٌةوهً اهداف محدده بموضوع معٌن ضمن ماده  

ا دقٌقا بعد مروره بخبره وهً تصف السلوك الذي ٌستطٌع الطالب القٌام به وصف

 والقٌاس ومن امثالها : للمالحظةوٌكون السلوك قابال  ةمعٌنة تعلٌمٌ

 . معنى )الرام(*ان ٌحدد الطالب 

 معنى ) الفٌجول بٌسك( *ان ٌشرح الطالب 
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 شروط الهدف السلوكً:

 ان ٌعبر عن السلوك النهابً للمتعلم ولٌس المعلم. -1

 قٌاس .الان ٌحتوي على فعل مضارع قابل للمالحظة و -2

 سلوك واحد فقط ولٌس اكثر .ان ٌعبر عن  -3

 : ان ٌحدد الطالب همزة القطع وهمزة الوصل فً النص ....... خاطامثال  

 مثال صحٌح: ان ٌحدد الطالب همزه القطع فً النص .........

 ولٌس بصٌغه سؤال ةمحدد ةان ٌصاغ بشكل عبار -4

 ؟مكونات الحاسبة :كٌف ٌحفظ الطالب  خاطامثال 

 مكونات الحاسبة فظ الطالب المثال الصحٌح: ان ٌح

 وٌمكن مالحظته وقٌاسه. ةمحدد ةتحقٌق فً فتره زمنٌ بإمكانٌهٌتصف -5

 -اآلتٌة : المعادلةصٌاغته من  السلوكً: وتتألفصٌاغه الهدف 

 المحتوى السلوك المطلوب المتعلم+ فعل مضارع+ ان+  

 .مكونات للحاسبة من  ٌعدد الطالب ثالث مثال: أن

 :السلوكٌةتصنٌف االهداف  

 المجال المعرفً: -1

 المجال الوجدانً: -2

 المجال المهاري: -3

واشهر  المختلفةبمستوٌاتها  المعرفة: وٌتضمن اهدافا تخص المجال المعرفًاوال :

ة م( اذ صنفها الى ست مجاالت مرتبتصنٌف للمجال المعرفً هو)تصنٌف بلو

 تصاعدٌا من السهل الى الصعب وهً:

تذكر المعلومات التً سبق للطالب ان تعلمها وهً  التذكر: وٌتضمنمستوى  -1

 ومن االفعال التً تقٌس هذا المستوى)ٌعدد، الدراسٌة للمادةتقٌس مدى حفضه 

 ٌحدد( ٌعرف،

 .لوحة المفاتٌح ان ٌعرف الطالب   -مثال:  
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 .لغات البرمجةان ٌعدد الطالب  -

للمادة  واستٌعابهمستوى الفهم )االستٌعاب ( : وٌقٌس هذا المستوى فهم الطالب  -2

التً تقٌس هذا المستوى )ٌوضح، ٌشرح ،ٌصف ،ٌعلل  األفعالالدراسٌة ومن 

 ،ٌفسر(

 .كٌفٌة فرمتة الحاسبة ان ٌشرح الطالب  -مثال :   

 .سبب انتشار نظام الوندوز ن ٌعلل الطالبا-           

التً سبق ان تعلمها  المعلومةالطالب على تطبٌق  ةى التطبٌق: وٌقٌس قدرمستو -3

 ومن االفعال التً تقٌس هذا المستوى )ٌعطً مثاال،ٌحل،ٌصنف(. فً مواقف جدٌده 

 .على تطبٌق لغة الفٌجول بٌسك  ان ٌعطً الطالب مثاال -مثال:    

الى مكوناتها  العلمٌة المادةمستوى التحلٌل: وٌقٌس قدره الطالب فً تحلٌل -4

 واجزابها وتوضٌح العالقات بٌنها ومن االفعال التً تقٌسه)ٌقارن،ٌمٌز،ٌحلل،ٌفرق(.

 .لغتٌن للبرمجة ان ٌقارن الطالب بٌن -ل:  مثا

لتكوٌن  العلمٌة المادةمستوى التركٌب: وٌقٌس قدره الطالب على دمج وتركٌب -5

 ٌربط(كل جدٌد ومن االفعال التً تقٌسه)ٌركب،ٌقترح،

 لحل معضلة حسابٌة على الحاسبة.ان ٌقترح -مثال:   

كم او رأي معٌن اتجاه مستوى التقوٌم: وٌقٌس قدره الطالب على اصدار ح-6

 (رأٌا، ٌنقد حكما، ٌعطً)ٌصدر  االفعال التً تقٌسهموضوع ما و

 .سبب تبطا الحاسبةان ٌنقد الطالب -مثال:  

بالمشاعر والقٌم واالتجاهات  المرتبطة دافباأله: وٌعتنً الوجدانً المجالثانٌا: 

 والمٌول ومن امثله االهداف التً تقٌس هذا المجال:

 .لإلنسانان ٌقدر الطالب عظمه الخالق فً خلقه  -

 .علم الطالب الدقة والنظامان ٌت -

 .والعلمٌة  الدٌنٌةان ٌعبر الطالب عن مٌوله للمواضٌع  -

 قٌمة العلم. الطالب ٌعظم ان 
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التً تقٌس مهارات الطالب  باألهدافالمهاري:وٌهتم هذا المجال  المجالثالثا: 

 ( ومن امثله اهداف هذا المجالالتخصصٌة)واألكادٌمٌة واالجتماعٌة الٌدوٌة

 الطباعة ) مهارة ٌدوٌة(. الطالب  ٌتعلمان  -

 ان ٌتعلم الطالب دقة المالحظة )مهارة عقلٌة(  -

 .الباحث العلمً)مهارة نفسٌة( تعلم الطالب اسلوب الصبر عندان ٌ -

 

 المحاضرة الخامسة : تكملة عناصر المنهج 

 :التعليميةثانيا: المحتوى والخبرات 

والمهارات واالتجاهات والقٌم التً تكتسب وتنمى لدى المتعلم  المعرفة المحتوى: هو

تعمل المؤسسة التربوٌة  التً  والمهارٌة والوجدانٌة المعرفٌةوٌشمل كافه الخبرات 

، وعلٌه فان المحتوى ال ٌقتصر التربوٌةلتحقٌق االهداف  ألجل ان  ٌكتسبها المتعلم 

 على الجوانب المعرفٌن وانما ٌتمثل بكل ما سبق.

 ها ب مرٌالتً المختلفة  الظروف المتعلم مع  تفاعلنتٌجة  التعلٌمٌة الخبرةوتكتسب 

 نشطا بحٌث ٌحدث خالله التعلم.السلوك سلوكا فعاال و والتً تجعل 

 اختٌار المحتوى: دقواع

 .باألهدافان ٌرتبط  -1

 ان ٌكون حدٌثا ومتطورا. -2

 ان ٌرتبط بواقع الطالب وبٌبته. -3

 .المختلفة المعرفٌةان ٌراعً التوازن بٌن المجاالت  -4

 بٌن المتعلمٌن. الفردٌةان ٌراعً الفروق  -5

  -:المنهج مكونات أهم الدراسً محتوىال

 قادراً  المدرس ٌجعل تحلٌله فإن لذا ، المنهج مكونات أهم الدراسً المحتوى ٌعد

 األهداف تحقٌق على ٌساعده بشكل والمهارات المعارف مجموع تنظٌم على

 عمل ٌوجه والتحلٌل منظمة خطوات وفق تسٌر التدرٌسٌة العملٌة ألن ، لها طالمخط

 فً وٌساعدنا ، المحتوى عناصر تناسب مختلفة أنشطة تحضٌر فً وٌقٌده المدرس
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 لجمٌع ممثلة عٌنة اختٌار للمدرس ٌٌسر الذي األمر التحصٌلٌة االختبارات بناء

 . االختبار فً لتضمٌنها المادة جوانب

  -: المحتوى تحلٌل من الفابدة

 .  الموضوع جزبٌات كل على خالله من التحلٌل بعملٌة القابم المعلم ٌتعرف. 1

 المالحظات وتسجٌل الرأي إلبداء ؛ التحلٌل بعملٌة القابم أمام المجال ٌفتتح. 2

 .  المؤلف أو الكاتب ألفكار ـ أحٌاناً  ـ والرفض والقبول

 .  ومحددة دقٌقة بصورة الدرس أهداف صٌاغة عملٌة ٌسهل. 3

 .  شمولٌتها وٌحقق ، التقوٌم عملٌة ٌسهل. 4

 تحتوٌه ما بكل المعلم لدى الخبرة ٌنمً الدراسٌة المادة موضوعات جمٌع تحلٌل. 5

 .  المادة

 -: المحتوى تحلٌل ٌتم متى

 التالً النحو على وذلك(  الموضوع قراءة)  للموضوع الذهنً االعداد أثناء ذلك ٌتم

 .  أكثر أو واحدة مرة متأنٌة قراءة الموضوع قراءة. 1

 .  الموضوع منها ٌتكون التً الخبرات تحت خطوط وضع. 2

 جزبٌات إلى الخبرات تلك تجزبة ثم ومن ، خارجٌة ورقة إلى الخبرات هذه نقل. 3

 .  ومرتبة ومحددة دقٌقة

 . هامه ملحوظة

 الشمولٌة ٌفقدها ذلك ألن ؛ المحتوى تحلٌل قبل الدرس أهداف صٌاغة الخطأ من

  الموضوع أجزاء بٌن والترابط

 -: المحتوى عناصر

 التالٌة العناصر ٌتضمن المحتوى هذا فإن ، ما حقل فً ما منهج محتوى اختٌار عند

:-  

 .  بها والمقصود ، المحتوى عناصر بٌن األول المركز تحتل وهً/  المعارف( أ
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 من عنصر أي فهم دونها من ٌمكن ال التً األساسٌة والمصطلحات المفاهٌم •

 العلم قوانٌن فهم على تساعدنا التً العلمٌة اللغة مفاهٌم إنها المعرفة عناصر

 .  أفكارنا على والبرهنة

 ظواهر بٌن العالقة تكشف التً{  الربٌسٌة والقوانٌن العامة المبادئ}  التعمٌمات •

 .  المختلفة وأشٌابه الموضوعً العلم

 مع صحٌحة عالقات تكوٌن على المفرد تساعد التً واألفكار النظرٌات جملة •

 لكل األساسٌة والقوانٌن والمبادئ المفاهٌم ٌظم أن بد ال فالمحتوى به المحٌط العالم

 .  به الخاصة والطرابق وعالقاته مصطلحاته إلى باإلضافة العلوم من علم

 مادة ولكل عقلٌة أو عملٌة تكون قد والمهارات/  والعلمٌة العقلٌة المهارات( ب

 إلى ،وباإلضافة الخاصة وقدراتها مهاراتها مادة ولكل ، الخاصة وقدراتها مهاراتها

 المواد بٌن المشتركة المهارات من مجموعة فهناك ، مادة بكل الخاصة المهارات

 ، التحلٌل على القدرة ، التصنٌف على القدرة ، الهامة النقاط استخراج على كالقدرة

 .  إلخ… القاموس استخدام ، المخططات وضع ، الفهرسة ، النقد ، التلخٌص

 وبمعنى ، واالستقصاء البحث بمهارات المتعلمٌن تزوٌد هو للمنهج األساسً والدور

 الفروض فرض ، النقد ، التركٌب ، كالتحلٌل الذاتً البحث بأدوات تزوٌدهم آخر

 قادرٌن وٌصبحون واالبتكار اإلبداع على قدراتهم عندهم ننمً بشكل علٌها والبرهنة

 .  إلٌها حاجة فً أنفسهم ٌجدون عندما الحقٌقة عن البحث على

 ، ممارستها خالل من وإنما النظرٌة الشروح خالل من تتشكل ال المهارات وهذه

 . بها ٌقوم التً النشاط عملٌات من واالستقصاء البحث مهارات ٌكتسب فالمتعلم

 وٌمتلك ، الجدٌدة المشكالت حل عن البحث فً ٌساعد الذي/  اإلبداعً النشاط( ج

 .  األولٌٌن العنصرٌن محتوى مع ٌتطابق ال ، خاصاً  محتوى

  -: هً اإلبداعً النشاط خصابص

 ألي حل عن البحث فً استوعبها التً والقدرات المعارف المتعلم ٌستخدم أن. 1

 .  تصادفه قد مشكلة

 .  معروف موقف فً جدٌدة قضٌة رؤٌة. 2

 .  معروفة غٌر ـ للموضوع ـ جدٌدة قضٌة رؤٌة. 3

 .  جدٌد بأسلوب منها والخروج وتركٌبها المعروفة النشاط أسالٌب بعض جمع. 4
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 هذه عناصر جمٌع ٌدرك وأن ، ما بمشكلة ٌصطدم كأن الموضوع بناء رؤٌة. 5

 . ال أم جوهرٌاً  كان سواء العناصر هذه بٌن الموجود والترابط المشكلة

 الحل وسابل رؤٌة أو معٌنه لمشكلة الممكنة الحلول رؤٌة أي االنتقابً التفكٌر-6

 . للمشكلة الجوانب المتعددة لرؤٌة أي المتباٌنة البراهٌن إٌجاد أو المختلفة

 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 وطرابق 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
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. التنظٌم فً الخاص شكلها لها ٌكون وبالتالً خصوصٌتها تعطٌها التً ومبادبها

 -:  هما المحتوى لتنظٌم أسلوبان وهناك

 . المنطقً التنظٌم(أ

 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 متسلسالً  منطقٌاً  فهما المادة فهم

 . السٌكولوجً التنظٌم(ب

 وفٌه ، المتعلم تعلم مبادئ أي تعلمه وطرابق ومٌوله المتعلم خصابص 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

 توسعاً  وأكثر عمقاً  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 دابماً  موجهاً  التدرٌب ٌكون أن والمهم.  التفكٌر وطرق والمهارات

 .  وتعمٌمها



25 
 

 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

 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 فمثالً  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 الوسابل اختٌار( 4

 . الدراسً الكتاب فً والضعف القوة مواطن عن الكشف( 5

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

 


