
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )���ترب (   
  مقرر مناهج  
  وطرق تدريس  

  ستوى السادسا�                          
  :أستا ذ ا�قرر 

  -مد شديّد الب&ي/  د  

  

 من ا�حا2ات الصوتية ( 
ً
  )ا�ذكرات تم تفريغها سما6

  إعداد طالب وطا@ات ?ية ال&يعة

  انتساب مطور
  

  )نسخة مدققة ومزيدة(       

�M�� ه  

 ) كتب اهللا أجر T من عمل R إعدادها وجعلها P صدقة جارية (

  ا�ملكة العربية السعودية

  جامعة اإلمام -مد بن  سعود اإلسالمية

  عمادة ا\عليم عن بعد

  ?ية ال&يعة ـ االنتساب ا�طور      
  



  
  

  

  

  

� ���������د��מ             ���� �

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 

  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور

  يصل للكمال @لو من ا?طأ وال وألنها جهد ب�ي ال  

  فJجو عند وجود خطأ أو مالحظة

  كتابة تنبيه M ا�وضوع ا�خصص Oلك M منتدى ا�ستوى ا?اص با�ذكرة     

  M : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  عد ا_نبيه عليها من قبل القائم^ [ إعداد ا�ذكرات وسوف يتم تصحيح األخطاء ب    

    
   ونسأل اهللا جزيل اeواب لd من يع^ [ ذلك ويشار`نا فيه

                            

  )iموعة إعداد مذكرات 	ية ال�يعة انتساب مطور  (                          
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ن الرحيم   بسم اهللا ال̀ر
 :مفردات ا�قرر  

 
ً
 :  ا�ناهج -أوال

 ). ا�فهوم الضيق، ا�فهوم الواسع، ا�نهج من منظور إسالs: (ا�فاهيم ا�ختلفة للمنهج اpراo. أ

 . مقارنة ب^ ا�فاهيم السابقة. ب

  : أسس بناء ا�نهج. ت
 " العقدي"األساس الفكري · 

 األساس االجتما| · 

 األساس ا�ف{ · 

 األساس ا�عر~ · 

 : ت ا�نهج ا�درoمكونا. ث

 األهداف · 

 ا�حتوى · 

 طرق ا_دريس · 

 الوسائل ا_عليمية · 

 · oالنشاط ا�در 

  ا_قويم ال�بوي · 
 
ً
 : طرق ا\دريس العامة -ثانيا

 مفهوم طريقة ا_دريس . أ

 معاي� اختيار طريقة ا_دريس و�وط الطريقة ا�اجحة . ب

 مة وا�ديثة طرق وأسا�ب ا_دريس العامة القدي. ت

  ا�هارات األساسية M عملية ا_دريس . ث
 : أهداف ا�قرر

�- oراpأن يم� الطالب ب^ ا�فاهيم ا�ختلفة للمنهج ا . 

l- ا�ديث oأن يذكر الطالب أسس بناء ا�نهج ا�در . 

 . أن يذكر الطالب مكونات ا�نهج ا�درo ا�ديث -�

 ب ا_دريس العامةأن يم� الطالب ب^ طرق وأسا� - �

 . أن يتعرف الطالب [ ا�هارات ا_دريسية ال� تسهم M رفع مستوى تأهيله ال�بوي -�

  . أن يتكون pى الطالب مواقف إ�ابية �و مهنة ا_دريس -�
  . أن يقدر الطالب ا_أصيل اإلسالs 5عض ا�فاهيم ال�بوية -�

 الكتب وا�راجع
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ً
 : مراجع ا�قرر :  ثاeا

 . إبراهيم الشاف� وآخرون /   د :ا�نهج ا�درo من منظور جديد -�

l- راسية ب^ ا�ظرية وا_طبيقpحسن شحاته /   د: ا�ناهج ا . 

 . عبدا�حسن أبان¡ /   د :ا�ناهج اpراسية وا_غ�ات اeقافية واالجتماعية M ا�جتمع السعودي -�

 . نديليس ق /   د :ا_دريس و¢عداد ا�علم  - �

  . فوزي بنجر /   د،  عبدال£ السي£  /   د: طرق ا_دريس واس�اتيجياته
 : -مد الب&ي اثناء ال&ح وذكرها واوh بها وg مرجعf . ا�راجع الc يعتمدها د

 مكتبة الرشد  /   حسن جعفر ا?ليفة . ا�نهج ا�درo ا�عا¦ مفهومه وأسسه ومكوناته لـ د  /   �

l   / مكتبة الرشد  /   و�د ا�هوس . رشيد ا5كر و د. نهج أسسه و مكوناته لـ دا� 

 :باألضافة إ§ 

  ¨مد ¨مود ا?واpة. اء ا�ناهج ال�بوية وتصميم الكتاب ا_علي¡ لـ دنأسس ب /   �
 .دار ا�س�ة /   ) أستاذ M جامعة ال�موك (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   �( ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلق

  :مـقـدمـة *
 M ا�لقة األوª من مقرر ا�ناهج  وطرق ا_دريس العامة ا�قررة [ ا�ستوى السادس M 	ية ال�يعة 

ً
مرحبا بكم »يعا

العنوان مقررنا هذا  امعة اإلمام، هذا ا�قرر يتحدث عن ا�ناهج  وطرق ا_دريس، كما سمعتم¯وغ�ها من اليات 
  :شق^بسيكون عن ا�ناهج وطرق ا_دريس 

  . طرق ا\دريس  /   والشق اsاr،    ا�ناهج /   الشق األول 
معناها أنها � تطبيق للمناهج، فا�ناهج تب² وتقدم للطالب ، اعتقد أنه واضح لكم أن طرق ا_دريس � ا±زء اeا°

فنحن سنتحدث إن شاء اهللا M هذه ا�لقة وغ�ها من ا�لقات عن هذين ، )_دريسطريقة ا(ويقدمها ا�علم عن طريق 
  ).وطرق ا_دريس،  ا�ناهج(الشق^ 

كث� منكم أو 	كم باألصح درستم M مراحل ا_عليم العام M ا�رحلة االبتدائية، M ا�رحلة ا�توسطة، M ا�رحلة  
مناهج، فتقول عندي منهج الرياضيات ومنهج اللغة العربية ومنهج العلوم ال�يعة اeانوية وُدرµستم M ا�دارس وقُدم لكم 

ومنهج الفقه، وبعضكم يقول عندنا ا�ادة مادة الفقه ومادة ا_وحيد ومادة ا5الغة مثًال ومادة الكيمياء، وبعضكم يقول 
رر سنوضح الفروق ب^ هذه ا�صطلحات �ن M هذا ا�ق، أين كتاب الف�ياء؟ أين كتاب القواعد؟ فهناك عدة مصطلحات

  .ا�ستخدمة M ا�يدان ال�بوي ا_علي¡
ا�ناهج هذه كيف تب²؟ ما مفهوم ا�نهج؟ ا�نهج هل مفهومه القديم وا�ديث واحد أم ، مادتنا حول ا�ناهج وطرق ا_دريس

اذا نقصد با�نهج؟ هل هناك فروق ب^ ·تلف؟ هل هناك مفهوم تقليدي للمنهج ومفهوم حديث؟ هل تطور مفهوم ا�نهج؟ م
  !!ا�نهج وا�قرر وا�حتوى والكتاب؟ هل هناك مفهوم للمنهج وفق ا_صور اإلسالs؟ تساؤالت كث�ة
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ا�نهج كيف يب²؟ ما األسس ال� يب² عليها ا�نهج؟ أي منهج البد أن يب² [ أسس أربعة رئيسة، ما � هذه األسس؟ ما 
م فيها؟ ما � مهارات مكونات ا�نهج؟ ما  µاألسا�ب ال� ½كن أن ُفَقَدم فيها ا�نهج؟ أو ما � طرق ا_دريس ال� ُفَقد

  ؟ !ا_دريس ال� البد أن تكون موجودة pى ا�علم ح¾ يقدم هذا ا�نهج؟ تساؤالت كث�ة
  ق ا_دريس، كيف يقدم هذا ا�نهج؟طر /   )كيف؟(اOي هو أهداف ا�نهج،  /   )�اذا؟(اOي هو ا�نهج،  /   )ماذا؟ (
ولكن البد أن نعرف مدى فاعلية ومدى ¿قيق هذا ا�نهج ألهدافه، بالطبع ) منهج(ا_قويم، �ن نقدم  /   )إ§ أي حد؟( 

  ).ا_قويم(سيكون عن طريق 
اؤالت تفيدنا M إثارة ا_فك� ، فهذه التس)ا�ناهج وطرق ا\دريس(مادام �ن M ا�لقة األوª من حلقاتِنا M هذا  ا�قرر   

  .حول هذه األمور ا�تعلقة با�نهج وطرق ا_دريس
  : نهجمعt ا�*

 نتساءل ما ا�نهج)منهج(لو تساء�ا ما مع² 	مة 
ً
  ؟ ما مع² ا�نهج؟  !وا�نهج! هذا Á منهج، ؟ دائما

u منهج، اهللا هو الطريق الواضح: اللغة ا�نهج Âطريٍق واضح يس Äامنة ، أيeاآلية ا M سورة ا�ائدة M سبحانه وتعا§ يقول
َعًة َوِمْنَهاًجا{ واألربع^  َنا ِمْنُكْم ِ|ْ

ْ
، فا�نهج هو الطريق الواضح سواًء M منهج ا�ياة،M منهج أي إنسان M }لُِ�� َجَعل

ِخَذ هذا ا�فهوم وُطِبَق M ا�يدان ال�بوي؛ يطلق [ ا�نهج بمفه
ُ
ومه الواسع، وا�نهج با�فهوم اpراo، وا�نهج ا�ياة وأ

با�فهوم ا_علي¡ اOي كما ذكرت سنتحدث عنه، سنتحدث عن أسسه، ومكوناته، و`يف يمكن أن ينفذ هذا ا�نهج؟ وما 
  � طرق ا_دريس ا�ناسبة _نفيذ هذا ا�نهج؟ وما � مواصفات طريقة ا_دريس؟

  :هناك اختالفات u مفهوم ا�نهج*
  /   )مفهوم حديث(للمنهج و هناك ) مفهوم قديم(هناك  
@تلط مع مفهوم ) �(،الكتاب@تلط مع مفهوم )l(، ا�قرر@تلط مع مفهوم )�(ا�فهوم القديم M ا�نهج :  ا�فهوم القديم-

 ½كن أن نـقــول .         ا�حتوى
ً
  :إذا

  ):هناك ثالث أو أربع مفاهيم �تلط مع مفهوم ا�نهج*(
 /   با�فهوم ا�ديث ا�قرر @تلف عن ا�نهج، ½كن أن نقول أن ا�قرر، ما هو ا�قرر؟ هل هو ا�نهج؟ بالطبع ال /    ا�قرر)�(

تسÂ مقرر، Éدة تكون M الفهرس  عناوين ا�وضو6ت الc تؤخذ من ا�عرفة /   يعÈ، ا�وضو6ت الرئيسية والفرعية هو
، تقول نأخذ هذه ا�واضيع أو ا�واضيع ا_ا�ة، هذا يسÂ مقرر ، قررنا "وثيقة ا_عليم"أو M الوثيقة " فهرس الكتاب"

  . عنا¦  رئيسية وعنا¦ فرعية، هذه تسÂ ا�قرر: عليكم ا�واضيع ا_ا�ة
أو �ح  ، يعÈ �ن حينما نأخذ عنÊ من عنا¦ ا�قرر ، ا�عا±ات ا_فصيليةهـو ا�عا�ات ا\فصيلية /   ا�حتوى)�(

 يكون M كتاب وسنتحدث عن الكتاب ا�هم أن ا�حتوى 
ً
هو ا�عا�ات هذا العنÊ هذا يسÂ ا�حتوى، ا�حتوى دائما

، يعÈ تفصيالت هذه العنا¦ "ا�حتوى"معا±اتها تسÂ " موضوÉت"، فعندنا M الفهرس ا\فصيلية  �وضو6ت ا�قرر
  ".الكتاب"وى بالطبع هو تسÂ ا�حتوى، أما اOي Ìوي هذا ا�حت

  .الو6ء ا�ي �وي هذا ا�حتوى نسميه كتابفهنا كتاب،  /   الكتاب)�(
  ،هو ا�عا�ات ا\فصيلية الc تكون بداخل الكتاب" ا�حتوى"، g العنا� الرئيسية والفرعية �ذا ا�حتوى" ا�قرر" 
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مفهومه، أسسه، مكوناته، تنظيماته، تقويمه وتطويره ربما )  ا�نهج ا�درo ا�عا¦(هذا نموذج لكتاب بعنوان  :ا�رجع
 لكم، ألفه اpكتور

ً
 مفيدا

ً
حسن جعفر ا?ليفة، ¿دث ا�ؤلف M هذا الكتاب عن ما يتعلق بمفهوم  /   يكون مرجعا

  .ا�نهج واألسس وا�كونات ال� سنتحدث عنها خالل ا�لقات القادمة إن شاء اهللا
 هذا كتاب وداخله ¨ت

ً
وى، الوÉء هذا يسÂ الكتاب وداخله ¨توى وفيه ا�قرر ال� � العنا¦ الرئيسية والفرعية �ا إذا

  .Ìتويه الكتاب
Âا�يدان ال�بوي يس M 

ً
  :هناك مصطلح نسمعه أيضا

)M(ة � /   ا��ةÏ?يتضمن ا�وقف تفاعل ا�تعلم مع ا@يئة ا\عليمية  داخل ال /   ا cفصل أو خارج ا�وقف ال�بوي ال
، معارف، اÑاهات، قيم تتم نتيجة احتÐك هذا الفصل أو أثناء النشاط

ً
، نقول ا�وقف ال�بوي يتضمن مهارات أحيانا

  .ا�تعلم M ا5يئة ا_عليمية، اكتسب خÏة تربوية
ارجية M ا5يئة ال� أن ا?Ïة � ا_فاعل ب^ ا�تعلم والظروف ا?: " وهو من ا�هتم^ با�ناهج) رايف تايلور(يقول 

، الظروف ا?ارجية داخل ا�Ðن ا_علي¡ أو داخل ا�ؤسسة ا_عليمية، نقول اكتسب خÏة تعليمية نتيجة " يستجيب Óا
  .ا_فاعل وليست نتيجة ا_لÔ إنما نتيجة ا_فاعل واحتÐك ا�تعلم مع ا5يئة ا_عليمية

سسات ا_عليمية M بتان العالم أ»ع Óا عدة اÑاهات، هناك مناهج يكون بشÉ dم M »يع اpول و»يع ا�ؤ" ا�ناهج"
[ العلم [ ا�عرفة، وهناك مناهج  "ا�عرفة"ال�`� [ الطالب، وهناك مناهج تر`�ها [  "الطالب"تر`�ها و¨ورها هو 

  .، أو ا�حور الرئي{ Óا ا�جتمع، إذن هناك اÑاهات"ا�جتمع"تر`ز [ 
  :ا�ناهج تر¢ز R أحد ا�حاور ا\ا¡ة*

  . اOي هو الطالب الُمَتَعلِم؛ :ا�حور األول
rاsا�عرفة :ا�حور ا.  

  .ا�جتمع :ا�حور اsالث
لو تتبعنا أي منهج لوجدنا أنه ير`ز [ أحد هذه ا�حاور، إذا ×ن ير`ز [ ا�عرفة يكون فيه تر`� فر| [ ا�عرفة، 

 ا�جتمع ولكن ال�`� الرئي{ هو [ الطالب، و¢ذا ×ن هناك تر`� [ ا�عرفة يكون فيه تر`�  فر| وتر`� فر| [
 [ الطالب

ً
 فرعيا

ً
 [ ا�عرفة وتر`�ا

ً
 فرعيا

ً
 [ ا�جتمع يكون تر`�ا

ً
  .[ الطالب و[ ا�جتمع، إذا ×ن هناك تر`�ا

[ حسب الفلسفة ال�بوية، [ حسب ا�ظام ا_علي¡ ألي بت يكون هذا ا�هم أن هناك اÑاهات فا�ناهج Øتلف  
  .ال�`�

كيف ير`ز ا�نهج [ ا�تعلم؟ بأنه يرا| احتياجاته، يرا| ميوÁ، يرا| ا�يول، يرا|  /   فمعناه "الُمَتعلِم"إذا ر`زنا [ 
فهو ال يُغفل حاجات، وال يغفل ميول، ، نسا° عند ا�تعلماالحتياجات، يرا| القدرات، يرا| الرغبات، يرا| ا±انب اإل

  .وال يغفل الرغبات والقدرات ا�وجودة عند الُمتَعِلم^، فهو هنا بهذا ير`ز [ الُمتَعِلم
للعلم، بال شك ير`ز [ أصول العلم، ير`ز [ العرض ا�نطÔ للعلم، ير`ز [ ا5ُنية العامة  /    "ا�عرفة"أما اOي ير`ز [ 

 من ا�عارف ، وOلك Ñد أن الكتب أو ا�ناهج ال� تر`ز [ 
ً
Ñدها كب�ة،  ا�عرفةير`ز [ أن يُكسب ا�تعلم كث�ا

  .¨تواها ا�عر~ كب�
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Ñد أن ا�حتوى ا�عر~ قليل ولكن ا_طبيقات � الكث�ة ألنها ترا| ا�يول، ترا| " الطالب"أما الكتب ال� تر`ز [ 
  .غبات، ترا| الفروق الفردية ب^ ا�تعلم^، ترا| اO×ءات ا�تعددة عند ا�تعلم^،الر

Úد أن ا�ناهج ال� تر`ز [ ا�جتمع، تر`ز [ رغبات ا�جتمع، [ حاجات ا�جتمع، [  /    "ا�جتمع"أما ال� تر`ز [ 
 تُوغل M ال�`� [ ما يريده ا�جتمع، [ القيم ا�وجودة M ا�جتمع، [ متط

ً
لبات ا�جتمع بشÉ dم، فتجد أنها أحيانا

 M الفرد، توغل M توغل 
ً
 تُوغل M ا�عرفة [ حساب الفرد، وأحيانا

ً
ا�جتمع [ حساب الطالب أو ا�تعلم أو الفرد، وأحيانا

 من ا�عارف
ً
  .ا�همة ا�تعلم، وتر`ز [ ا�تعلم [ حساب ا�عرفة فيفوت ا�تعلم كث�ا

ال نقول أنها مرادفات للمنهج ولكنها � ) وا?Ïة ، والكتاب، وا�حتوى، ا�قرر( كما ذكرُت لكم هذه ا�صطلحات 
 Ìدث خلط بينها وب^ مفهوم ا�نهج، مصاحبات لعملية ا�نهج

ً
، وOلك سنتحدث عن ا�فهوم  ا�نهج أوسع، وهناك أحيانا

  :فهوم الواسع للمنهج دعوÛ أقول لكم أن قبل أن نتحدث عن ا�، الواسع للمنهج
  ):ومفهوم حديث(، )مفهوم تقليدي قديم( :هناك مفهومان للمنهج*
¤موعة  هو: يقول -ا�فهوم ا_قليدي اOي هو القديم -ذكره أحد ا�ختص^ M ا�ناهج يقول /   ا�فهوم ا\قليدي للمنهج- 

cقائق وا�علومات وا�فاهيم واألف¥ر الlصف من الصفوف أو مرحلة من ا�راحل وا�طلوب منهم من ا u يدرسها الطالب 
، "ا�عرفة"الحظوا ا�فهوم ا_قليدي القديم ير`ز [ ، تعلمها واكتسابها u صورة مواد دراسية سميت با�قررات ا¦راسية

: مثل" ا�قررات اpراسية"الصفوف تسÂ  ال� يدرسها ا�تعلم M صف من" ا�قائق وا�علومات وا�فاهيم واألفÐر"ير`ز [ 
وغ�ها من ا�سميات، هذا ا�فهوم ا_قليدي، ...مقرر الفقه، مقرر ا_وحيد، مقرر ا�ديث، مقرر ا5الغة، مقرر ا�حو 

  .الحظوا أن ا�فهوم ا_قليدي هذا تغ� وهناك أسباب _غ�ه وتغ� إ§ مفهوم أوسع، مفهوم حديث للمنهجلكن 
لكن هناك تعريف ½كن »َعها أحد ا�ختص^ أو ، هناك تعريفات كث�ة للمفهوم ا�ديث للمنهج /   اlديثا�فهوم -

Áديث: هو ?صها با�فهوم ا�ديث للمنهج بقوlتقدمها ا�درسة  /   ا�نهج بمفهومه ا cهو ¤موعة ا��ات واألنشطة ال
بقصد مساعدتهم R ا©مو الشامل ا�ت¥مل ا�ي يؤدي إ¨  ]     هايعÈ داخل ا�درسة وخارج[ للتالميذ داخلها وخارجها

تعديل سلو¢هم ويتضمن تفاعلهم مع بيئتهم و¤تمعهم و»علهم يتفكرون ويوجدون حلول مناسبة �ا يواجههم من 
ما تقدمه ، الحظ مفهوم واسع ال يشمل حقائق، أعطيه حقائق ومعلومات ومعارف فقط، إنما ا�فهوم أوسع »يع مش¬ت
بقصد ا�ساعدة [ ا�مو الشامل، تعدل السلوك، تدرب الطالب [ أسا�ب  ]     داخل ا�درسة وخارجها[ا�درسة 

ا_فك�، وتدربهم [ مواجهة ا�شàت ال� تواجههم، ليس فقط أنه يتلß و@زن معلومات فقط، إنما هو كيف يوظف 
àا�ش M هذه ا�علومات؟ و`يف يستخدمها 

ً
، تقدم مفهوم أوسعت ال� تواجهه؟ و`يف يوظفها M حياته ا�ومية؟ إذا

ا�درسة معارف، وتقدم مهارات، وتقدم قيم واÑاهات، ليس فقط معارف فقط، ا�فهوم ا_قليدي للمنهج أن ا�درسة تقدم 
تقدمها داخل ا�درسة وخارجها معارف، مهارات، قيم، اÑاهات  /   ولكن ا�فهوم ا�ديث" معارف فقط"عÏ هذه ا�ناهج 

بقصد ا_نمية الشاملة للطالب وتعديل سلو`ه والوصول به إ§ القدرة [ ا_فك�، والقدرة [ حل ا�شàت، والقدرة [ 
  .توظيف ما يتعلمه

، هوم أوسعمن مفهوم تقليدي قديم ير`ز [ ا�عرفة إ§ مف ما ا�ي جعل هذا ا�فهوم يتغ®؟! هناك تساؤل ½كن يرد؟-
  :هناك عدة عوامل أدت إ§ هذا ا_غي� وهذا ا_طور 
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ً
تطور وتضخم ا�عرفة وا_فجر ا�عر~ وا_قنية ا�ديثة Éمل مهم M تغي� مفهوم ا�نهج بأنه  /   "ا\طورات اlديثة"طبعا

كيف أتعلم داخله M  علمÈ) ال تعلمÈ ولكن علمÈ كيف أتعلم(وOلك ظهر مفهوم ، ليس فقط هو إكساب معلومات
 ا_طورات ا�ديثة M ×فة iاالت ا�ياة، ا�فهوم ا�ديث للمنهج

ً
  .إذا

ال�بية تغ�ت أهدافها، ال�بية أو ا_عليم ×ن من أهم أهدافه أو ير`ز [ توصيل  /   "ا\غ® ا�ي طرأ R أهداف ال�بية"
ة و¢عطاء خÏات، و¢كساب خÏات، و¢كساب مهارات، و¢كساب قيم ا�عرفة للمتعلم، بينما ا�فهوم ا�ديث أوسع � تنمي

 مرسل، هناك 
ً
 ا�رسل هو مستقبل وأيضا

ً
واÑاهات، و¢نتاج معرفة ودور ا�تعلم فيها ليس دور ا�تلÔ إنما دور ا�تلÔ وأيضا

م ا�ديث للمنهج  بأنه تفاعل، يفكر، يستنتج، يطبق، يالحظ، يصنف á هذه ا�فاهيم دخلت فيه واجتمعت و`ونت ا�فهو
  .ليس فقط إكساب حقائق ومعارف

 
ً
 أدى إ§ تطور ا�نهج بمفهومه  /   "هناك انتقادات كث®ة للمنهج القديم بمفهومه القديم"أيضا

ً
أفرزت هذه االنتقادات تطورا

  .ا�ديث كما أسلفنا
 
ً
لفائدة من ا_علم وما الفائدة ½ا تقدمه ا�درسة _ب^ انتقال أثر ا_علم وما ا /   "ا¦راسات ال�بوية الc أجريت"أيضا

 ال يوظفه ا�تعلم خارج ا�درسة 
ً
وانعÐسه [ الطالب خارج ا�درسة، دراسات أجريت الحظت أن ما يتلقاه ا�تعلم أحيانا

 يعيقه من ا_فاعل وا_عامل واالحتÐك وا_واصل خارج ا�
ً
 ال يستفيد من خارج ا�درسة وأحيانا

ً
درسة، هذه وأحيانا

 يشمل »يع ما تقدمه ا�درسة 
ً
 � Éمل مهم M ا_طور ا�ديث �فهوم ا�نهج اOي كما قلنا صار واسعا

ً
اpراسات أيضا

  .وليس ما تقدمه من حقائق ومعارف
  : مهم ½كن أن نطرحه ونقول! هناك تساؤل؟

   هل يؤثر مفهوم ا�نهج R أداء ا�علم وR أداء واض° ا�نهج؟-
إذا أã مصمم ا�نهج ومنفذ ا�نهج وهو وفق الرؤية ا_قليدية القديمة فإنه س�`ز [ ا�عارف وس�`ز [ ، نعم : لنقو

ا�علومات، وسيعطيها الطالب بشd مكثف ومن ثَم أسا�ب ا_قويم تنعكس بأن يقيس ما تعلم الطالب من معارف 
ر للمنهج بمفهومه ا_قليدي فإنه س�`ز [ ا�علومات، ويكون ومعلومات فقط، و`ذلك ا�علم إذا ×ن وفق هذا ا_صو

  .بقاؤه أمام الطالب بأنه كيف ينقل Óم ا�علومات
أما إذا ×ن مصمم ا�نهج و`ذلك ا�علم ا�نفذ Óذا ا�نهج يؤمن با�فهوم ا�ديث للمنهج فبالطبع سيتغ�، مصمم ا�نهج  

دخل M هذا ا�نهج مهارات، سيظل Óذا ا�نهج قيم واÑاهات، وسيكون هناك سيدخل M هذا ا�نهج معارف ومعلومات، سي
أنشطة مصاحبة Óذا ا�نهج، ويكون هناك تدريبات تصب »يعها M إكساب ا�تعلم، وتعديل سلوك ا�تعلم وفق الرؤية 

  .الشاملة للمنهج بمفهومه ا�ديث
   :ا�نهج وفق ا\صور اإلسال±*    

، ا_صور اإلسالs لإلنسان والكون وا�ياة @تلف عن ا_صور لإلنسان نعمنهج وفق ا_صور اإلسالs؟ هل هناك مفهوم للم
والكون وا�ياة M الفلسفات األخرى، فإذا ما تم بناء منهج وفق ا_صور اإلسالs سيختلف عن ا�نهج حينما يصمم [ 

  .القديمة أو ا�ديثة وفق تصور غ� ا_صور اإلسالs كأي فلسفة أخرى من الفلسفات
 ا�نهج البد أن يب² [ 

ً
بما ، األساس العقدي /   أوÓا) :أسس للمنهج(�ن pينا " أساس"و[ " فلسفة"و[ " تصور"إذا

اOي يب² عليه ا�نهج، فا�نهج وفق ا_صور اإلسالs ) األساس الفكري(أو ) األساس الفلسå(يسM Â بعض الكتب 
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 من منطلقاته و¢طاره العام @تلف عن أي منهج
ً
، فأنت حينما تبÈ منهج وفق ا_صور اإلسالs البد أن يكون فيه منطلقا
  .وأطره ا�رجعية منبثقة من ا_صور اإلسالs اOي Á رؤية حول ا_صور لإلنسان والكون وا�ياة

  
  :ا�نهج وفق ا\صور اإلسال±  تعريف* 
بأنه ¤موع ا��ات وا�عارف وا�هارات الc تقدمها مؤسسة : بقوÁ إلسال±ا�نهج وفق ا\صور ايعرف  ع² مذكور.د

 وتعديل سلو¢هم u اال¶اه 
ً
 ووجدانيا

ً
 وعقليا

ً
تربوية إسالمية إ¨ ا�تعلمf بقصد تنميتهم تنمية شاملة مت¥ملة جسميا

مادة ×نت و~ أي Øصص ×ن، إذا  ، فأي منهج M أيا�ي يمكنهم من عمارة األرض وترقيتها وفق منهج اهللا و|يعته
 وفق ا_صور اإلسالs فإنه يصب M ا_صور اإلسالs ا�نبثق من اÓدف من ا�ياة وهو قوÁ تعا§

ً
َوَما َخلَْقُت {: ×ن مبنيا

 ِ¡َْعُبُدونِ 
¸
َس إِال

ْ
ن ِ
ْ
ِ̧ن َواإل

ْ
بادة اهللا وأنه مؤمن باهللا هذا ا_صور اإلسالs أن اإلنسان مأموٌر بعمارة األرض وأنه ُخلق لع }ا�

وOلك ا�ناهج تُضمن هذه العقيدة، وتُضمن هذا ا_صور، والعلوم ال� تقدم، وا�عارف ال� تقدم، وا�هارات تكون وفق 
 
ً
 هو ا�نهج بوفق ا_صور اإلسالs ال� تقدمه مؤسسة إسالمية بقصد ا_نمية الشاملة ا�تÐملة جسميا

ً
هذا ا_صور، إذا

 و
ً
، تهدف إ§ تعديل السلوك M االÑاه اOي يمكن الطالب من عمارة األرض وترقيتها وفق منهج اهللا وعقليا

ً
وجدانيا

 عن ا�نهج بمعناه اللغوي بأنه الطريق الواضح، وا�نهج وفق ا�فهوم القديم، وا�نهج وفق  .و�يعته
ً
 ¿دثنا ا�فهوم أوال

ً
إذا

الs، واألسباب واpوا| ال� جعلت ا�نهج يتغ� من ا�فهوم ا_قليدي إ§ ا�ديث، وا�نهج وفق ا_صور اإلس ا�فهوم
   . ا�فهوم ا�ديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

�يدان و~ الكتب حول عن مسمي^ Úدهما Éدة M ا) مفاهيم ا�نهج(سنتحدث ا�وم عن تكملة �ا تم عرضه حول 
  :ا�ناهج

  )ا�نهج ا?å(ويقابله ، ا�نهج ا�علنأو  :ا�نهج الرسº /   ا�س¹ األول 
هو ما يقرر ويعتمد من مؤسسة تعليمية تربوية وفق أهداف -ددة، و-توى ا�نهج الرس¡ وا�علن واضح أنه من مسماه 

،  فهو نفذين من ا�علمf ومن ا�تابعf من ا�&فf وغ®هم-دد ونشاطات -ددة، واضحة للمصممf، وواضحة للم
 ا�نهج ا�علن أو ا�نهج ا�كتوب أو ا�نهج الرس¡ هو ما )ا�نهج ا�كتوب( مسÂ آخر يسÂوÁ **منهج واضح مكتوب 

ً
، إذا

  .يطبق Éدة M ا�ؤسسات ا_عليمية وال�بوية
لقات القادمة، وهو اOي يُدرس M ا�دارس و~ ا±امعات، فا�ناهج ال� وهو ما سنتحدث عنه إن شاء اهللا بإسهاب M ا�

 Âا�دارس وا±امعات تس M ا مفردات " ا�ناهج ا�علنة"و" ا�ناهج الرسمية"تدرسÓا أسا�ب تقويم وÓا مسميات وÓ ال�
 من

ً
  .خالل أنشطة وغ�ها وÓا كتب وÓا مراجع، وتُطبق وتنفذ M داخل القاÉت اpراسية وتنفذ أيضا

rاsا�نهج ا�¼ /   ا�س¹ ا:  M 
ً
  .الستينيات ا�يالدية أو M منتصفهاظهر مفهوم ا�نهج ا?å تقريبا

  كيف ظهر هذا ا�فهوم؟  
 ظهر هذا ا�فهوم حينما وجد ال�بويون أن الطالب إذا ذهب إ§ ا�درسة ورجع منها وتفاعل مع ا5يئة ا�حيطة M ا�درسة-

أو أي مؤسسة تربوية يكتسب عدة قيم، وعدة اÑاهات، وعدة معارف، وÉدات وخÏات غ� مكتوبة أو غ� ·طط Óا 
  .نتيجة هذا ا_فاعل داخل ا�درسة اكتسب هذا الطالب
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وظهر أن الطالب اكتسب أشياء لم يتحدث عنها ا�علم، ولم يتحدث عنها ا�نهج، ولم يتحدث فبُحثت هذه القضية،  -
ها ا�عنيون u العملية ا\عليمية، ولم ينص عليها، وليس �ا أسا¡ب تقويم، وليست مقصودة وليست ¾ططة، عن

وÁ مسميات متعددة،  "ا�نهج ا�ست�"و" ا�نهج ا�¼"فظهر هذا ا�فهوم بما يسÂ بعدة مسميات منها  يكتسبها الطالب
يجة هذا االحتÐك M ا5يئة ا_عليمية ليس ·طط Óا واكتساب هذا ا�هم فكرته أن الطالب يكتسب أشياء M ا�درسة ونت

  .الطالب @تلف من طالب إ§ طالب، @تلف من مدرسة إ§ مدرسة
 الطالب يكتسبون أشياء ·طط Óا من  

ً
بمع² أنه لو pينا مائة مدرسة وpينا منهج واحد نطبقه [ هذه ا�ائة مدرسة، إذا

وا�علمون يقومون بتدريس ¨توى هذه ... ن، ويقدم Óم اختبارات وأسا�ب تقويم من خالل هذاهذا ا�نهج الرس¡ ا�عل
 يكتسب الطالب أشياء داخل وهو M ا�درسة وزميله 

ً
ا�ناهج، لكن نالحظ أن داخل ا�درسة فيه اختالفات، أحيانا

M مدرسة أخرى ال  اآلخر ال يكتسبها         وال @رج بها، وهناك أشياء يكتسبها الطالب M هذه ا�درسة ولكن
  ).ا�نهج ا�¼(يكتسبونها سواء ×نت إ�ابية أم سلبية 	ها تسÂ بـ

å?؟ هل !هناك تساؤل ا�قيقة حول ا�نهج اå?؟ كيف يمكن أن يكتشف ا�نهج اå?؟ هل يمكن ضبط ا�نهج ا
، ولكن هناك ا�نهج ا?å بمسماه Á وجود أو غ� موجود؟ هذه تساؤالت كث�

ً
ة ¿دث عنها ال�بويون لن نغص فيها كث�ا

   /   مفهومان
  .وهو ما يطبêق M ا�دارس" ا�كتوب"وهو " ا�علن"وهو  /   مفهوم ا�نهج الرس¡/   �
l   / å?و/   وهناك ا�نهج ا 

ً
 ويأë بدون Øطيط، وليس Á أسا�ب تقويمية، وال يمكن ضبطه تماما

ً
لكن اOي يأë عرضا

 M ¡كن أن يعدل، ½كن أن يساهم ا�نهج الرس½ 
ً
 يعزز، و¢ذا ×ن سلبيا

ً
½كن اكتشافه وبعد ما يكتشف إذا ×ن إ�ابيا

 Ìل ¨ل هذا ا�نهج
ً
  M إبعاده و¨اولة إحالل ما Ìل ¨له، ما يكون إ�ابيا

ً
  .تعديل ا�نهج ا?å إذا ×ن سلبيا

، أننا ال يمكن أن ننكر   /   ا�هم
ً
أن ا�نهج ا?å موجود ولكن ½كن ضبطه، و½كن أن يستفاد منه إذا ×ن إ�ابيا

 
ً
  . و½كن أن Ìُيد و½كن أن يعدل إذا ×ن سلبيا

 كما قلت لكم عن 
ً
  :دعونا نتحدث أيضا

  :األسس الc يبt عليها ا�نهج*
عندما يقوم ا�خططون 5ناء ا�نهج البد أن عند بناء أي منهج البد أن يب² [ أسس أربعة، يتكئ عليها هذا ا�نهج، 

يكون أمامهم أربعة أسس رئيسة ينطلقون منها عند بناء أي منهج، و¢ذا لم يوجد أساس من هذه األسس أصبح هناك 
 با_اí ينعكس [ ا�نهج

ً
  .خلل M ا�نهج، و¢ذا ×ن هناك ضعف M أحد هذه األسس يكون هناك ضعفا

  عة؟ ما g هذه األسس األرب -
 من عقيدة كما هو مطبق M ال�يعة ) األساس العقدي(أو يسÂ  /   األساس الفلس¼ :األساس األول

ً
إذا ×ن منطلقا

ألنه ال يب² [ فلسفة، ) األساس العقدي(اإلسالمية وا�ناهج ال� تب² وفق ا_صور اإلسالs نس¡ هذا األساس 
، وقابلة ألن تتطور، وقابلة ألن تسقط، وقابلة للنقد، ولكن األساس والفلسفة Éدة تكون وضعية وقابلة ألن تتغ�

، كما هو M ا�نهج اإلسالs ا�بÈ [ األساس^ الرئيسي^ الكتاب هو ا�ي يبR t األساس ال&À الرباrالعقدي 
األساس العقدي يسÉ Âدة  أو) األساس الفلسå(والسنة، فا�نطلقات أو األسس ال� يؤسس عليها ا�نهج األساس األول 

  .، ا�نطلق أو ا?لفية ال� ينطلق منها ا�نهج ، هذا هو األساس األول"األساس الفكري"
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rاsاألساس ا: Áاألساس ا�عر.  
  .األساس االجتماÀ :األساس اsالث
  .األساس ا©فÂ :األساس الرابع

 � أربع أسس رئيسة يتكئ عليها ا�نهج ، �تصور أن هذ
ً
األساس : )�(ا ا�نهج البد أن يتكئ [ أربعة أسس رئيسةإذا

العقدي الفلسå الفكري، األساس ا�عر~، األساس االجتما|، واألساس ا�ف{، بدون هذه األسس األربعة أو إذا سقط 
  .واحد منها أثر [ بناء ا�نهج

 واضحة عند منفذي ا�نهج وهو 
ً
؛ ألن ا�علم هو اOي يقوم بتنفيذ هذا "ا�علم"وهذه األسس األربعة البد أن تكون أيضا

ا�نهج، والبد أن يكون [ و| بأن هذا ا�نهج اOي يدرسه مبÈ [ هذه األسس األربعة، Oلك يتكئ عليها وينطلق 
س منها، وحينما يقدم أي ¨توى معر~ أو مهارة أو قيم أو اÑاهات تكون ½تدة وÓا ارتباط باألساس ألحد هذه األس

  .األربعة أو باألصح مرتبطة بكل هذه األسس
  : ]     وسنتحدث بشd مفصل عن األسس[باختصار *
هو اإلطار ا�رج� اOي تنطلق منه الفلسفة ال�بوية ال� يؤمن بها واضع ا�نهج أو ال� تقدم : األساس العقدي/   �

  .للطالب M بيئة معينة، يؤمنون بفلسفة أو بعقيدة معينة
وهو األساس العل¡ ألن لd علم بنية معرفية، لd علم بناء، فنحن نأخذ من ا�عرفة ا�قيقة اeابتة  :ساس ا�عرÁاأل/   �

ال نأخذ من األشياء ال� فيها أخطاء وال نقدم للطالب وفق األساس ا�عر~ أشياء فيها أخطاء، أو أشياء فيها تشويش 
  .نتحدث عنها بإسهابللطالب أو أشياء ال تنت¡ إ§ ا�عرفة، وس

�   /Àيث ال نقدم للطالب أو ما  :األساس االجتماñ ،وهو ا�نطلق من القيم والعادات وا_قا�د ال� يؤمن بها هذا ا�جتمع
نبÈ منهجنا [ أساس @الف قيم وÉدات وتقا�د هذا ا�جتمع اOي نقدم Á هذا ا�نهج، أو نقدم لطالب هذا ا�جتمع 

  .هذا ا�نهج
�   /Âها داخلة  :األساس ا©ف	نيات، بمراحل ا�مو، با�اجات Ðوهو ما يتعلق ¯انب ا�مو ، ما يتعلق بالقدرات، باإلم

 ال يتناسب مع قدراته، ال يتناسب مع إمÐنيات هذا الطالب مثل ما نقدم 
ً
M األساس ا�ف{، ما نقدم للطالب منهجا

تتناسب مع قدراتهم وال تتناسب مع حاجاتهم و¢درا×تهم العقلية، و�ؤمن بأن  للطالب أشياء ال تتناسب مع ميوÓم و ال
 فثلك نقدم للطالب ما يتناسب مع هذا ا�مو

ً
 عقليا

ً
 هناك نموا

ً
 جسميا

ً
  .هناك نمو كما هناك نموا

  :دعونا نرجع إ§ 
 OO األساس العقدي(األساس الفلس¼  /   األساس األول:(   

لإلنسان والكون واlياة "أن ا\صور اضية حينما ¿دثنا عن مفهوم ا�نهج وفق ا_صور اإلسالs، كما ذكرت M ا�لقة ا�
فd فلسفة Óا رؤيتها Óذا اإلنسان، وÓا رؤيتها للكون و`ذلك للحياة وفق هذا ا_صور، ووفق  ،Äتلف باختالف الفلسفة"

  .هذه الرؤية يتم بناء ا�ناهج
ينفذ هذا ا�نهج وقبله من يصمم هذا ا�نهج يرى أن اإلنسان ·لوق لعبادة اهللا وأنه مأمور  فإذا ×ن واضع ا�نهج أو من 

بعمارة األرض، وأنه مف، وأنه سيبعث، وأن هناك جنة وهناك نار وهناك تكا�ف، وأن اإلنسان ¨اسب بما يعمل، هل 

                                                           

 .وَمثََل بزواياه األربعة [ أسس ا�نهج األربعة قام الشارح برفع كتاب بيده )�(
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أو حينما ! أن اإلنسان حينما يموت ال يبعث؟ هل هو مثل فلسفة ترى!! هو مثل فلسفة ترى أن اإلنسان حر يعمل ما شاء؟
  !يموت ال Ìاسب؟

 Ûلك دعوO ،ي يُب² عليه ا�نهجOي يؤمن بهذه الفلسفة، هذا األساس هو اOالرؤية ال� ينطلق منها هذا ا�جتمع ا 
ً
إذا

 حينما يكون M ا�نهج ال @الف هذا األساس، �ن M ا�جتمعات اإلسالمية نؤمن
ً
  أóب مثاال

ً
 وباإلسالم دينا

ً
باهللا ربا

 
ً
  -وبمحمدا

ً
 بعد ا�وت، فلو أتانا منهج وداخل هذا ا�نهج معلومة  -صô اهللا عليه وسلم نبيا

ً
ورسوال، ونؤمن بأن هناك بعثا

! قف: ، نقول!، وليس هناك بعث!، وأنه يف²!، ينتõ اإلنسان بموته!!تقول للطالب أن اإلنسان حينما يموت تنتõ حياته
 من أسس بناء ا�نهج وهو هذ

ً
 رئيسا

ً
  ، )األساس العقدي(ا ا�نهج هناك خالف أساسا

 
ً
هنا هذا ا�نهج !  قف: ، نقول!، أن اهللا ثالث ثالثة مثالً !و¢ذا ×ن M هذا ا�نهج معلومة أو أي نص يقول أن اهللا ليس واحدا

  .األساس العقديخالف 
 نعكسها مرة أخرى ونقول

ً
ذا ا�نهج ما يؤصل أن اهللا واحد، وا©ظرة لإلنسان والكون واlياة »ب أن يكون u ه: إذا

 داخل هذا ا�نهجوعبادة اهللا وا�فهوم اإلسال± وا\صور اإلسال± لإلنسان والكون واlياة 
ً
؛ ألن اهللا البد أن يكون مبثوثا

اإليمان، ونظرة اإلنسان للكون واحد، وتؤمن با�الئكة وتؤمن بالقدر خ�ه و�ه، وال يكون با�نهج ما @الف هذا 
 أو أي منهج من ا�ناهج البد أن يكون M هذا ا�نهج ما 

ً
 أدبيا

ً
 أو منهجا

ً
 علميا

ً
وا�ياة تكون مبثوثة M أي منهج، منهجا

يؤصل هذه ا�ظرة، ليس ا�قصود أن فقط مناهج ال�بية اإلسالمية مثًال أو ا�ناهج ال�عية � ال� يكون فيها هذا 
عن هذا، البد أن يكون أي كتاب ح¾ الرياضيات أو M اللغة اإلÚل�ية أو غ�ها  ىس، وأما ا�ناهج األخرى بمنأاألسا

من الكتب، M الكيمياء، M الف�ياء، M اللغة العربية بتفريعاتها البد أنها 	ها بمجملها تعزز هذا األساس، وتؤ`د هذا 
ساس العقدي؛فمثًال لو ضمنا منهج من ا�ناهج قصيدة إ�ادية مثًال فيها إ�اد، األساس، وال يكون فيها ما @الف هذا األ

  .األساس العقديإن هذا خالف ! قف: عندها نقول
  

ً
 ال، البد أن يكون منطلق من ينطلق من رؤية مؤلفه، يُقدم �ن؟ هل يُقدم لطالب مسلمون؟  األساس العقديإذا

ً
إذا

_صور اإلسالs، الرؤية تكون واضحة لإلنسان والكون وا�ياة، وال يكون M هذا الرؤية اإلسالمية أو وفق ا�نهج وا
، بالعكس أن يكون هذا ا�نهج يؤصل هذه القيم، بغض ا�ظر عن ما هو هذا ا�نهج، ا�نهج ما يتعارض مع القيم اإلسالمية

ية، M ا�حو، M ا5الغة، M ا_اريخ، فممكن M الرياضيات يؤصل قيم منطلقة من األساس العقدي، ½كن M اللغة العرب
 [ األساس العقدي

ً
  .M ا±غرافيا، M أي مادة من ا�واد البد أن يكون هناك تأصيًال وهناك تأكيدا

 حينما تأë اللجنة ا�سئولة عن بناء هذا ا�نهج، 
ً
 ¦يها هذا األساسg /    ا�طوة األوÆإذا

ً
وتنطلق  البد أن يكون واضحا

البد أن يكون هو اإلطار اOي Ìدد ا�سار؛ ñيث ننطلق أو  )األساس الفكري(أو ) األساس العقدي(ساس األول منه، األ
 M الكتب، إذا هذه ا�ظرية أخذناها ألنها معرفة وضمناها M ننتقل إ§ األساس ا�عر~ لو أخذنا نظرية معرفية موجودة

ندنا خلل، �اذا؟ ألنه ربما أن هذه ا�ظرية، ربما أن هذه ا�علومة  ا�نهج دون أن نعرضها [ األساس العقدي حصل ع
، ÷تار منها ما يتناسب مع األساس العقدي

ً
  .تتعارض مع األساس العقدي، فبنية العلم واسعة و`ب�ة ال ÷تار منها عشوائيا

  /   قدي ألننا اآلن �اول نربط ب^ األسس اeالثة مع األساس الع –كذلك باألساس االجتما| 
rاsاألساس ا   /  Àاألساس االجتما:  
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 البد أن ال نصادم تقا�د ا�جتمع وال األساس االجتماÀ هو ا�ي يراÀ 6دات ا�جتمع،يراÀ قيم وتقا¡د ا�جتمع
ً
،إذا

ت هذه Éدات ا�جتمع، ولكن البد أن نبدأ باألساس العقدي، إذا ×ن هذا األساس العقدي واألساس الفكري، إذا ×ن
ا�علومة أو هذه القيمة ال تتعارض ال� يؤمن بها، أو العادة ال� M ا�جتمع أو هذا السلوك ال يتعارض مع األساس العقدي 

 يُضمن، أما إذا ×ن يتعارض فهنا نقف ونقول
ً
 فيه ضعف :إذا

ً
البد أن تتÐتف هذه األسس األربعة، ما يكون هناك أساسا

 ال يتناسب
ً
  أو أن هناك أساسا

ً
 علميا

ً
 األساس العقدي هو ا�نطلق األول لواضع ا�نهج سواًء منهجا

ً
مع األساس اآلخر، إذا
 من ا�ناهج

ً
، أو أي منهجا

ً
 أدبيا

ً
  .كما ذكرنا، أو منهجا

نا ±نة 5ناء منهج وقلنا ! يتبp ßينا تساؤل؟  êالبد أن نضع األساس األول األساس العقدي، هذه  -كما أسلفت -إذا كو
  هل هذا الفريق تكون هذه األسس موجودة ¦يه أو يبحث عنها؟بمع² أن  هل األساس واضح ¦يها أم تبحث عنه؟نة اللج
؛ ألن قبل بناء ا�نهج هناك وثيقة 5ناء ا�نهج، عند بناء ا�نهج وتصميم ا�نهج يسبقه بناء وثيقة، أنها تكون موجودة: نقول

نطلقات، وفيها ماذا يقدم للطالب من ¨توى، وما � أسا�ب ا_دريس ال� الوثيقة � ال� فيها ا?طوات، وفيها ا�
البد  –كما إن شاء اهللا سنتحدث عنه حينما نأë إ§ مكونات ا�نهج  –ستطبق، وما � ا�علومات ال� فيها مدى وتتابع 

د أن يكون pيهم إ�ام ومعرفة باألساس أن هناك يوجد وثيقة هذه الوثيقة الفريق اOي قام بتأ�ف هذه الوثيقة وبنائها الب
العقدي للمجتمع اOي سيقدم Á هذا ا�نهج، وبا_اí فإن هذه الوثيقة تراجع و¿كم ح¾ تصل إ§ ا�رحلة ا�هائية، 
ه وتكون جاهزة ثم [ ضوء هذه الوثيقة يتم تأ�ف ا�نهج، يتم تأ�ف الكتب، يتم بناء الكتب و¢نزاÓا M ا�يدان وفق هذ
الوثيقة؛ ñيث أن ا�حتوى حينما يأë اOي هو جزء من أجزاء ا�نهج يقدم للطالب يكون مرتبط با�نهج، وا�نهج مرتبط 

م Á هذا ا�نهج êي سيُقدOي يؤمن به هذا ا�جتمع اOبالوثيقة، والوثيقة مرتبطة باألساس العقدي ا.  
ال اآلن، �ن نقدم اآلن ا�ناهج وطرق ا_دريس كمادة، Óا ¨توى لو قدمنا كمث /   دعونا نøب مثال ح¾ تتضح الصورة 

 هذا 
ً
 هكذا، Óا أهداف وÓا ¨توى وÓا أسا�ب وÓا تقويم، إذا

ً
وÓا منهج وÓا أهداف هذه ا�ادة، ليس أنها تقدم عشوائيا

 
ً
 وباإلسالم دينا

ً
  ا�حتوى ا�وجود البد أن يكون حينما يقدم لطالب يؤمنون باهللا ربا

ً
 - صô اهللا عليه وسلم  -وبمحمدا

  البد أن يكون هذا ا�نهج بمحتواه ال يتعارض مع األساس العقدي، فأنت إذا قدمت منهج فيه خلل عقدي أو تناقض 
ً
نبيا

عقدي هنا أصبحت تالمس أو وقعت M إش�Ðة، أو وقعت M خطأ بأن األساس العقدي ال يؤمن بهذا، وOلك أنت قدمت 
  . ا األساسùء يعارض هذ

 �اول أن ÷تم M هذه ا�لقة بأن ا�نهج يب²ُ [ أسس أربعة
ً
  :إذا

  ).الفكري ( األساس العقدي الفلس¼ أو :أو�ا
  .األساس ا�عرÁ :ثانيها
  .األساس االجتماÀ :ثاsها
  .األساس ا©فÂ :رابعها
�ا األساس ا�عر~ واألساس االجتما| واألساس  ويتبß) األساس العقدي:( األساس األول¿دثنا M هذه ا�لقة عن     

 عن العالقة ب^ هذه األسس األربعة
ً
  .ا�ف{ إن شاء اهللا سنتحدث عنها M حلقات قادمة، وسنتحدث أيضا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

، ) مفهوم حديث( ، ومفهوم واسع ) تقليدي(اضيت^ أن ا�نهج Á مفهوم ضيق أو مفهوم قديم كما أسلفنا M ا�لقت^ ا�
و¿دثنا عن ا�نهج وفق ا_صور اإلسالs، ثم دلفنا إ§ األسس ال� يب² عليها ا�نهج، حينما نبÈ أي منهج البد أن نبنيه 

  .[ أسس أربعة
عن األساس األول وهو األساس العقدي أو بما يسÂ األساس الفلسå، نذكر M و¿دثنا M اللقاء ا�اM ú ا�لقة اeانية 

بأنه اإلطار ا�رج° ا�ي يبt عليه ا\عا¡م والقيم وا�بادئ الc يبt عليها هذا ا�جتمع وفق هذا ا\صور هذا األساس 
، "األساس العقدي"نما يب² منهج يب² [ ، وبما أننا �ن نعيش M ا�جتمعات ا�سلمة حيالفلس¼ أو هذا ا\صور العقدي

 ألنها من العقيدة ا�ستمدة 
ً
 عقديا

ً
 للنقض، فنقول أساسا

ً
ال نقول الفلسå؛ ألن الفلسفة متغ�ة وقابلة للنقد وقابلة أيضا

  .صô اهللا عليه وسلم  -من كتاب اهللا ومن سنة نبيه ¨مد 

ؤمن بها ، هناك الفلسفة الواقعية، الفلسفة ا�ثا�ة، هناك الفلسفة بينما M األمم األخرى á [ حسب الفلسفة ال� ي
االش�اكية، هناك الفلسفة الوجودية، هناك الفلسفة الÏاغماتية، á أمة تؤمن بفلسفة معينة تنعكس هذه الفلسفة [ 

  .مناهجها
 
ً
 وبمحمدا

ً
 وباإلسالم دينا

ً
 �ن نؤمن باهللا ربا

ً
 نب –صô اهللا عليه وسلم  –إذا

ً
، إذا

ً
 عقدي"يا

ً
 تب² مناهجنا [ هذا " أساسا

ً
إذا

األساس، ونستمد القيم وا�بادئ وا�فاهيم وا�علومات من هذا األساس العقدي اOي فيه ا_وحيد، وفيه عبادة اهللا، وفيه أن 
َوَما {: دة اهللا قال تعا§ا�ظرة لإلنسان والكون وا�ياة بأن اإلنسان ·لوق ووجوده M هذه األرض لعمارتها وهو مأمور بعبا

 ِ¡َْعُبُدونِ 
¸
َس إِال

ْ
ن ِ
ْ
ِ̧ن َواإل

ْ
 حينما يقوم فريق ببناء ،M هذا اإلطار العام تؤسس ا�ناهج M ا�جتمعات اإلسالمية} َخلَْقُت ا�

ً
إذا

åمنهج يعتمدون [ هذا األساس الفلس.  
األساس االجتما| وهو /   lاألساس العقدي، /   �: سسثم هناك ننتقل إ§ األساس اeا°، كما ذكرنا أن هناك أربعة أ

  .األساس ا�عر~/   �ثم ، األساس ا�ف{/   �األساس اeا° اOي سنتحدث عنه M هذه ا�لقة، ثم 
 :حديثنا M هذه ا�حاóة عن   

OO rاsاألساس ا   /  Àاألساس االجتما:  
عند بناء ا�نهج؟ من اOي يؤثر باآلخر؟ هل ا�نهج يؤثر با�جتمع أم ما هو ا�جتمع؟ ثم كيف يمكن أن يراý ا�جتمع 

ا�جتمع يؤثر با�نهج؟ أم أن بينهما عالقة تباد�ة؟ á منهما يؤثر باآلخر، ما � اeقافة؟ وما � مكوناتها؟ ثقافة ا�جتمع 
  .ه ا�حاóة فنقول مستعين^ باهللاومكوناته تؤثر با�نهج، فما � اeقافة؟ هذه التساؤالت سنجيب عليها أثناء هذ

* Àتعريف األساس االجتما:   
] 

ً
 ·تÊا

ً
 و¢ال ا_عريفات كث�ة لألساس االجتما| أذكر تعريفا

ً
   ]     أنا سأعطي تعريفا

 سأ¿دث عن األساس االجتما| M ا�جتمع ا�سلم ا�رتبط باألساس العقدي السابق[
ً
   ]     طبعا

ح¥م الc جاء بها ال&ع لتساعد اإلنسان R توجيه سلو¢ه االجتماÀ إ¨    ما يقوي الروابط بf هو ¤موعة القيم واأل  
  . أفراد ا�جتمع ومؤسساته ويلÈ حاجاته و�ل مش¬ته

ا�نهج يساعد M تقوية منظومة ا�جتمع، البد أن يساعد فيها، والبد أن يساعد ا�نهج [ حل مشàت ا�جتمع، هناك 
àحلها من مش M و`ذلك من  ا±انب الوقا�ت تع�ض ا�جتمع، ا�نهج يساعد ،

ً
، فا�جتمع يُعّول [ ا±انب العال�أوال
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ا�نهج، يعول [ ا�درسة ال� تطبق هذا ا�نهج، وا�ؤسسات ال�بوية وا_عليمية ال� تطبق ا�ناهج بأنها تساعده M الروابط، 
ا�جتمع، و»عهم M بوتقة واحدة، وبا_اí إ§ تقوية هذا ا�جتمع و�ايته من اال�راف، و�ايته M تقوية الروابط ب^ أفراد 

من ا�تغ�ات، و�اية أبنائه من ا�شàت الطارئة، وا�شàت ال� قد تؤثر [ س� ا�جتمع وقد تؤدي به إ§ ا_فكك 
  .واال�الل

M ا�جتمع، " ا�درسة"، هناك كأول ¨ضن من ¨اضن ال�بيةجودة M ا�جتمع � مو" األÉة"M أي iتمع هناك فيه أ�ة ، 
" ، هناك"ا�ؤسسات اsقافية"، هناك "األندية اsقافية"M ا�جتمع، هناك " ا�سجد"األخرى، هناك " ا�ؤسسات ال�بوية"هناك 

  .ا�وجود M ا�جتمع، á هذه األمور iتمعة تكون ا�جتمع" اإلعالم
 
ً
يأë دور ا�نهج بأنه يعزز قيم ا�جتمع، يساعد M تعزيز قيم ا�جتمع، يساعد M تقوية الروابط ب^ أفراد ا�جتمع، يساعد إذا

  .M �اية ا�جتمع
 يساهم ا�نهج M قضايا اeقافة 

ً
،اÓوية اeقافية للمجتمع، بتقوية اÓوية اeقافية وتماسكها، م¾ ما )ثقافة ا�جتمع(أيضا

 [ تفككت 
ً
ل كث�ا êما ×نت هويته واحدة، م�ابطة، متماسكة، ويعو	وية أصبح ا�جتمع بدون هوية، فا�جتمع Óهذه ا

  مصمم ا�نهج وواضع ا�نهج ، ا�نهج
ً
البد أن يرا| األساس االجتما| اOي فيه قضايا ا�جتمع ومن ضمنها ثقافة إذا
  .ا�جتمع

إ§ ثالث  "األمور اsقافية u ا�جتمع"عن اeقافة ال� M داخل ا�جتمع وقسم ¿دث  )رالف ©تون(هناك Éلم اسمه -
  :أقسام

  .العموميات :القسم األول
rاsا�صوصيات :القسم ا.  

   .ا@دائل وا�تغ®ات :القسم اsالث
وخصوصيات وبدائل أي iتمع فيه ثقافة ا�جتمع � فيه عموميات ،  g مكونات اsقافة ما � هذه ا�كونات اeالثة؟

  .ومتغ�ات
البد أن يراÀ الحظوا أنه ، ما � العموميات M ا�جتمع؟ وال� البد أيضا أن يراعيها ا�نهج /   العموميات  :القسم األول**

  .ا�نهج العموميات ا�وجودة u ا�جتمع 
ألنها موجودة u معظم |ائح  /   مومياتg الc يؤمن بها معظم أو يطبقها معظم أفراد ا�جتمع، وسميت ع /   العموميات

   .من العادات وا\قا¡د والقيم، ا�جتمع
 قضايا  /   )أمثلة*(

ً
لغة ا�جتمع � قضية من العموميات، أي iتمع يكون Á لغة، معظم أو ُجل  "اللغة"، "ا�لبس"أحيانا

 � من العموميات، اللغة توحد ا�
ً
جتمع، و� من عوامل تماسك ا�جتمع، ومن أهم أفراد هذا ا�جتمع لغتهم واحدة إذا

 ترا| مناهجنا هذه اللغة وأن تعزز هذه اللغة، 
ً
مكونات اÓوية اeقافية للمجتمع، فنحن نتحدث M ا�جتمع لغة واحدة، إذا

؛ ألنها من وتغرس هذه اللغة، فنحن إذا ¿دثنا وقلنا أن هذا ا�نهج يطبق [ iتمع عر� إسالs فإنه تراý هذه اللغة
العموميات، وتعزز، و¿بب إ§ الطالب، ويغرس M ا�ناهج حب هذه اللغة واpفاع عنها وا_مسك بها؛ ألن هذه اللغة Óا 
جذور تار@ية M هذا ا�جتمع، فأي iتمع Á جذور تار@ية، من جذوره ا_ار@ية اللغة، �ن M ا�جتمعات العربية ا�سلمة 
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ال� جاء بها القرآن وتكفل القرآن ñفظ القرآن،والقرآن ) اللغة العربية(غة، وليست أي لغة إنها جذورنا ا_ار@ية الل
 اللغة توحد ا�جتمع و� من العموميات

ً
  بهذه اللغة،إذا

 هذه العموميات تؤدي 
ً
ا�جتمع ونمط ا_فك� ومنهجية ا_فك� pى هذا ا�جتمع،  إ§ تنميةا�جتمع، تؤدي  إ§ تماسكأيضا

 
ً
، و»يع هذه  "ا�سكن"وتساعد هذه العموميات M ا�مط اeقاM للمجتمع،كما قلت لكم منها ا�لبس وأحيانا

ً
واللغة أيضا

  .العوامل ال� تؤدي إ§ تماسك ا�جتمع و� من العموميات
**rاsتمع خصوصيات، من اسمها تتضح /   ا�صوصيات  :القسم اi á M ما � ا?صوصيات؟:  

عندهم هذه ا?صوصيات ال� ، أنها |�ة من |ائح ا�جتمع، طبقة من طبقات ا�جتمع، فئة من فئات ا�جتمع /   معناها
 Âداخل هذا النسيج أنسجة أو مكونات خاصة تس 

ً
تكون نسيجهم ا?اص، �ن عندنا نسيج اجتما| لكن أيضا

  .ا?صوصيات
  /   )أمثلة*(

ً
( ا?صوصيات ا�تعلقة : مثل" ا�صوصيات ا�هنية"، "وصيات الطبقيةا�ص"، و"ا�صوصيات ا�هنية"أحيانا

  ) بمجموعة ا�علم^، ا�هندس^، األطباء
 ؛ األطباء ، ا�هندس^، العمال M مصنع ما، اOين يعملون M الط�ان مثالً 

ً
�معهم خصوصية واحدة من ضمنها .. أحيانا

  .·تص^ بها" عض األمور ا�تعلقة بعملهمب"، "بعض العادات العملية"، من ضمنها "ا�لبس"
  الطبقيةكذلك األمور 

ً
، مثًال iتمع ا5ادية، iتمع ا�اóة، iتمع اOين [ "ا\ضاريس"ا�تعلقة بقضايا ¿كمها أحيانا

وصيات ، يكون Óم خصوصيات معينة؛ مثًال M الصيد، أو مثًال M الزراعة، مثًال M الر|، فهذه خص)السواحل(ا5حار 
  .معينة داخل هذه ا�جتمع

 ا�نهج 
ً
لكن نرجع ونقول أن العموميات ¿اول تدمج هذه ا?صوصيات، ولكن ال نستطيع أن نل� هذه ا?صوصيات، إذا

  .يرا| هذه ا?صوصية كما يرا| هذه العمومية
أو للخاصة؟ بمع² هذا ا�نهج أن ا�نهج حينما نصمم منهج نقول �ن هذا ا�نهج؟ هل هو للعامة  /   )مالحظة مهمة(*

سيدرس M ا_عليم العام، سيدرسه á الطالب M ا�رحلة االبتدائية، M ا�رحلة ا�توسطة واeانوية، أو أن هذا ا�نهج 
سيدرس مثًال M 	ية الطب، 	ية اÓندسة، هذا ا�نهج خاص بكلية الزراعة مثًال، هذا ا�نهج خاص باليات العسكرية 

  مثًال؛
  Óم خصوصية

ً
البد أن يكون هذا ا�نهج Á خصوصية ترا| ا?صوصية اeقافية للمستهدف^ من ا�نهج، بمع² أننا لو ، إذا

 لية الطب، القضايا ا�وجودة M ا�نهج البد أن ترا| طبيعة عمل الطبيب، نعطيه عموميات بما يتعلق مثًال 
ً
صممنا منهجا

 M العل
ً
الصالة وغ�ها مثل العبادات، : وم ال�عية مثًال نعطيه األشياء ال� Ìتاجها M حياته مثللو نريد أن نصمم منهجا

 نرا| قضية Øصصه بأننا نضمن هذا ا�نهج القضايا ال� Ìتاجها M عمله 
ً
مثل ما يتعلق بفقه ا�عامالت، ولكن أيضا

، أو كå السلك العسكري مثًال، هناك Ìتاجها M عمله كمهندس، Ìتاجها M عمله كå ال�طة مثالً ، كطبيب
  .خصوصيات معينة واضعة للمنهج

ال ا�نهج يبR t حسب : وOلك هناك تساؤل؟؟ هل أي منهج يصلح ألي دارس؟ وأي طبقة وأي iتمع؟ نقول--
عليم منهج خاص با_مثًال، هناك  أصحاب اإلÉقات،منهج ألصحاب االحتياجات ا?اصة، فهناك احتياجات هذه الفئة

  .اOي يدرسه 	5ية أو á طالب ا�جتمع با�ستوى العام العام
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، أو ال� كما ذكرت مثًال أصحاب اOين Ìتاجون إ§ مناهج خاصة ترا| اإلش�Ðات مناهج للمدارس ا?اصةلكن هناك 
 اOين يعانو: ا�وجودة عندهم مثالً 

ً
ن من اضطرابات عقلية للصم، للبكم، لثين يعانون من صعوبات تعلم، أو أحيانا

أن هذا يدخل من ضمن  /   )ا�هم(، إلخ...معينة، أو كما ذكرت من الفئات ا?اصة لألطباء وا�هندس^ وا�زارع^ 
  .ا?صوصيات ال� يراعيها ا�نهج

    /   ا�تغ®ات وا@دائل :القسم اsالث**
 بأن األشياء الc تكون طارئة، وال، g الطارئة: ا�تغ�ات وا5دائل

ً
 ترÊ إ¨ أنها تكون خاصة بفئة معينة، وال ترÊ أيضا

  ،تكون من العموميات
 ا�نهج يرا| هذه ا5دائل وهذه ا�تغ�ات، بمع² 

ً
ا5دائل وا�تغ�ات  )يعزز بعض األشياء(، )جوانب وقائية(أنه يعطي فأيضا

  .ال� تفد أوتأë إ§ ا�جتمع و� من العادات ا�سنة يعززها
قابل جانب وقا� Óذه ا5دائل وا�تغ�ات ال� تطرأ [ ا�جتمع، ح¾ ال تندس داخل هذا ا�جتمع، ثم تصبح Éدة، ثم وبا�

تنتقل من ا?صوصيات، ثم تنتقل إ§ العموميات وال يغفل عنها ا�نهج، وال يغفل عنها واضعو ا�نهج، وال يغفل عنها 
  ).ا�نفذون Óذا ا�نهج(ا�علمون 
 تكون سلبية، مثلهناك م

ً
 تكون متغ�ات إ�ابية وأحيانا

ً
قضايا اللباس،  /   تغ�ات وبدائل تطرأ M ا�جتمع أحيانا

وقضايا العادات، وقضايا بعض القيم، وبعض ما يتعلق با�لبس، ما يتعلق بعادات األكل، ما يتعلق بعادات السكن، ما 
 غ� موجودة M ا�جتمع ، طرأت [ ا�جتمع نتيجة ) �ات متغ( يتعلق بعادات ليست موجودة M ا�جتمع، بدائل 

ً
� أساسا

وسائل اإلعالم، نتيجة االحتÐك، نتيجة ظاهرة العو�ة مثًال، هنا يقف ا�نهج ، وتطبيقات ا�نهج تساعد M تعزيز اال�ابيات 
  . جتمعال� تدخل للمجتمع، و~ ا�صانة والوقاية ضد ا�تغ�ات ال� تأë وتؤثر M ا�

  :العالقة ا\باد¡ة بf ا�نهج وبf ا�جتمع**
ال� تتضمن القيم واألخالق وا�بادئ ال� يؤمن بها أفراد  ]     إذا قلنا iتمع إسالÌ]sافظ [ العقيدة اإلسالميةا�نهج •

  .هذا ا�جتمع
 .اهللا القويم M »يع iاالت ا�ياة يساعد M صون حقوق ا�واطن وحفظ كرامته واpفاع عن حريته بتطبيق �عا�نهج  •

 .Ìقق حاجات ا�جتمع ñماية ثرواته الطبيعية و¢نمائها وا�حافظة عليها لألجيال قادمةا�نهج •

مثًال هناك خدمات Éمة ومرافق Éمة يستفيد منها á أفراد  أن يساهم ا�نهج M توعية الطالب با?دمات العامة •
ا�دائق وا�العب ال� يرتادها : ساب الطالب قيم ا�حافظة [ هذه األشياء العامة، مثلا�جتمع، يساهم ا�نهج M إك

 .ا�اس � مشاعة ±ميع أفراد ا�جتمع

اإلحسان إ§ ا±ار، وا_عاون، كفالة ا�تيم، مساعدة الضعيف، إÉنة : ، مثلغرس قيم ا_Ðفل االجتما| ب^ أبناء ا�جتمع•
 [إ	ثة ا�لهوف ا�حتاج، نÊة ا�ظلوم، 

ً
، فا�نهج بدوره يساعد M بثها ب^ أفراد ا�جتمع ]     هذه قيم اجتماعية طبعا

 .وتعزيزها وتقويتها وا�ث عليها و¢كسابها الطالب من خالل ا�حتوى اOي يقدمه هذا ا�نهج

 مست•
ً
 وال يكون iتمعا

ً
 منتجا

ً
 إبراز أهمية العمل واإلنتاج؛ وأن ا�جتمع يكون iتمعا

ً
Ðتاج هلÌ وهذا من خالل ا�نهج ،

إ§ أن ا�نهج يعزز هذه القيمة، بأن قيمة اإلنتاج، وقيمة ا�حافظة [ الوقت، وقيمة تقدير اآلخرين،واح�ام اآلخرين،هذه 
 .iموعة قيم موجودة M ا�جتمع، ا�نهج يساعد M تعزيزها وتقويتها
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 M تطوير ا�عارف ون� اeقافة العامة ب•
ً
، واآلن أصبح M ا�جتمع ^ أفراد ا�جتمع من خالل وسائل االتصال ا�تطورةأيضا

وسائل متطورة، وسائل إعالمية متطورة، توظف M خدمة ا�جتمع، يأë ا�نهج بدوره بأنه يعزز هذه األشياء بأنه يدعو إ�ها، 
.                                                                 مة ا�جتمع؟ و~ تماسك ا�جتمعبأنه ين¡ مهارات ا_فك� pى الطالب بأنهم كيف يوظفون هذه الوسائل M خد

ماذا يريد ا�جتمع من الحظوا أننا ندور M األساس االجتما|، و
 هذه القضايا خاصة M األساس االجتما| للمنهج، 
   ا�نهج؟ وماذا يريد ا�نهج من ا�جتمع؟

ا�جتمع يعول [ ا�نهج بأنه كما ذكرت  يساعد M تماسك ا�جتمع، M غرس القيم وا_قا�د ا�وجودة M  ،عالقة تباد¡ة
 
ً
 إ§ أنه يُعطى تقويما

ً
ا�جتمع، كذلك ا�نهج Ìتاج من ا�جتمع بأنه يطبق هذه األشياء ا�ذكورة M ا�نهج، وÌتاج أيضا

  .كون مصاحب للتغ�ات ال� ¿دث M ا�جتمعويعطى تغطية راجعة للمنهج ñيث أن ا�نهج ي
 R ا�جتمع u العÌ اlا2، وهذا ا�قرر مقرر قبل Ëسf سنة  /   ولو 2بنا مثاالً وقلنا**

ً
هل يمكن أن نقرر منهجا

   R نفس ا�جتمع؟
 ال يمكن أن ، هناك قضايا حدثت خارج ا�جتمع أثرت ألن هناك تطورات حدثت M ا�جتمع، �اذا؟ بالطبع ال

ً
با�جتمع، إذا

  يثبت ا�نهج، البد أن ا�نهج @ضع للتطوير، وقبل ا_طوير ا_قويم، هل هذا ا�نهج يساهم أو Ìقق ما يريده ا�جتمع؟ 
، ماذا يريد ا�جتمع من ا�نهج؟ ثم نعمل هل Ìققها؟ إذا لم !! نري حاجات ا�جتمع، هذه البد أن ا�نهج @ضع لعملية تقويم

ها نطوµر هذا ا�نهج، ونعدل هذا ا�نهج بما Ìتاجه ا�جتمع؛ ألن ا�جتمع أي iتمع معرض للمتغ�ات،واآلن و�ن Ì Mقق
العÊ ا�اó ال يمكن أن تعزل ا�جتمع،ال يمكن أن نعزل ا�جتمع أي iتمع عن �Éه ا?ار�،أصبح ا_أث� وا_بادل 

  أنه قرية واحدة أو كأنه iتمع واحد،واالحتÐك أك0،وأصبح كما يقال العالم ك
وOلك يبß دور ا�نهج M �اية هذا ا�جتمع، M تعزيز قيم هذا ا�جتمع، M إبراز قيم هذا ا�جتمع، ويبß ا�نهج M مراقبة  

ا االحتÐك ا�تغ�ات ال� ¿دث M ا�جتمع كما أسلفت إذا ×نت هذه ا�تغ�ات جيدة أو ال� أتت إ§ ا�جتمع نتيجة هذ
  .مناسبة فإنه يعززها

 
ً
  هل يبÎ ا�نهج ويثبت سنوات طويلة؟ /   إذا
ويساهم ا�جتمع u تطوير هذا ا�نهج من خالل ا\غذية الراجعة الc ، البد أن Äضع ا�نهج للتقويم وا\طوير، ال: نقول 

وا�ؤسسات ال�بوية األخرى، وا�ؤسسات ا�ختصة أو�اء األمور، : (ومن أفراد ا�جتمع يقدمها أفراد ا�جتمع �ذا ا�نهج،
تساهم M تقويم هذا ا�نهج بأنها تدرس حاجات ا�جتمع وتقوم ) وغ�ها...با5حث العل¡، وا±امعات، واألñاث العلمية 

  .ا�ناهج M ضوءها
ساس االجتما| هو من األسس ، واأل)األساس االجتماÀ(أن األساس اeا° من أسس بناء ا�نهج هو  /   إذن ÷تم ونقول 

ال� البد أن يراعيها واضع ا�نهج، ñيث يساعد ا�نهج M ترابط ا�جتمع، و~ إبراز هوية ا�جتمع، و�اية ا�جتمع، وتعزيز 
  .    القيم ا�وجودة داخل ا�جتمع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   M( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

الزال حديثنا عن ا�ناهج وطرق ا_دريس العامة ، و`ما ذكرنا M حلقات ماضية أن مقررنا هذا هو عبارة عن شق^ الشق  
  . طرق ا_دريس /   والشق اآلخر، هو ا�ناهج /   األول
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اس^ من أسس بناء ا�نهج ؛ و¿دثنا عن أس) أسس بناء ا�نهج(ثم انتقلنا إ§ ) مفهوم ا�نهج(و�ن حديثنا M ا5داية عن 
، ) الفكري(أو يسÂ تسمية أخرى هو األساس ) الفلسå(وهو ما يسÂ باألساس ) األساس العقدي(وهو  /   األساس األول

  ) . األساس االجتما|(ثم انتقلنا بعده إ§ 
 ¿دثنا عنه ، األ/   lاألساس العقدي و¿دثنا عنه ، /   �: و`ما ذكرنا أن ا�نهج يب² [ أسس أربعة

ً
ساس االجتما| أيضا

  .األساس ا�عر~ /   �األساس ا�ف{ ثم /   �ثم 
  :سيكون حديثنا M هذه ا�لقة عن األساس اeالث وهو 

OO الثsاألساس ا   /  Âاألساس ا©ف:   
؟ تساؤالت )ِ�فسا(ماذا يع² باألساس ا�ف{؟ ماذا نقصد باألساس ا�ف{ عند بناء ا�نهج؟ ماذا يُقصد بكلمة 

، ما � األشياء ال� البد أن يراعيها مصمم ا�نهج عند بناء ا�نهج و� متعلقة باألساس ا�ف{؟ هل لقضايا !! كث�ة؟
  Á عالقة با�نهج ؟) ا�مو ا±س¡ ، ا�مو العق ، ا�مو ا�ف{ ، ا�مو االجتما|( ا�مو 

األربعة هو األساس ا�ف{ اOي Á عالقة با�مو العق Á عالقة باpوافع Á وOلك أساس من أسس ا�نهج ، نعم Á عالقة 
  .عالقة با�يول Á عالقة با�اجات Á عالقة بالقدرات á هذه األمور تكون نصب عيÈ مصمم ا�نهج 

 M الفقه مثال  لو -
ً
سأل �ن هذا ا�نهج؟ هل تذهب وتصمم ا�نهج ؟ ال يمكن ذلك ؛ البد أن ت،طلبت منك أن تصمم منهجا

 M ي سيدرس هذا ا�نهج و سيكون ب^ يدي من؟ حينما أقول لك إن هذا ا�نهج سيقدم لطالبOالبد أن أعرف من ا
 آخر؛ M أي iتمع؟ هل هو من ا�جتمع السعودي أو ا�جتمع ا�Êي أو ا�جتمع ، الصف السادس االبتدا�

ً
ستسأل سؤاال

) الفقه(وبا_اí حينما أقول ، "األساس االجتما|"تسأل ألنك M سؤالك راعيت ا�جتمع  البد أن!! اللي� أو غ� ذلك
  .  . ألنه فقه و�جتمع مسلم" األساس العقدي"بالطبع راعيت فيه 

 �صائص هذه ا�رحلة �صائص 
ً
 تاما

ً
حينما أقول لطالب الصف السادس، البد أن يكون pى مصمم ا�نهج معرفة ووعيا

إذا لم يعرف خصائصهم ا�فسية ويعرف حاجاتهم وميوÓم وقدراتهم و¢مÐنياتهم سيخرج ا�نهج ، السادسطالب الصف 
 ربما ال يؤدي أو ال Ìقق األهداف ا�رسومة من أجله 

ً
 ربما يكون عقيما

ً
  . جافا

األول أو طالب p  Mى ا�تعلم قدراته إمÐنياته هو طالب M الصف" ا�انب ا©فÂ"إذن البد أن يدرس واضع ا�نهج 
á مرحلة و
 عمر Á ... الصف اeالث أو طالب M ا±امعة أو طالب M اpراسات العليا أو طالب M ا�رحلة اeانوية
  .قدراته Á إمÐنياته Á حاجاته  Á ميول Á رغبات Á قدرة [ أن يتقبل هذه ا�علومة أو ال يتقبلها

! ؟" مفاهيم iردة"ل يمكن أن نقدم لطالب M الصف األول االبتدا� أو الصف اeا° ه!! أطرح هذا التساؤل؟ /   فمثالً 
  ! ؟ "األناة ا�لم و"مثًال هل يمكن أن أدرس طالب M الصف اeا° عن 

يدرك بالطبع إدراك هذا الطالب M هذا ا�ستوى ال " قلم"كأن أقول " سيارة"أو أبدأ Á با�فاهيم ا�سية ا�لموسة كأن أقول  
 ، األشياء ا�عنوية ا�جردة

ً
 وينضج عقليا

ً
 تؤخر يؤخرها واضع ا�نهج ح¾ ينضج نفسيا

ً
  .ح¾ يستطيع أن يدرك هذه ا�فاهيمإذا

  هل هناك عالقة بf هذه األسس األربعة أو T أساس منعزل عن اآلخر ؟ ولع أطرح تساؤل ثم أجيب،  /   تساؤل
 عن أساس آخر، ...) ،األساس االجتماÀ، ساس العقدياأل(هذه األسس بينها عالقة م�ابطة 

ً
ال يمكن أن تعزل أساسا

  . لكن ل� أساس طبيعة ومكونات البد أن يراعيها واضع ا�نهج
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تبدأ حينما يدخل ا�درسة مثًال مرحلة الطفولة ، الطفولة (  مراحل ا©موإذن البد أن يرا| األساس ا�ف{ وتعرفون أن  
ف�ات معينة يعيشها اإلنسان و
 ف�ة فيها جوانب ) هقة ، بداية ا�راهقة ، ا�راهقة ا�تأخرة ف�ة الشباب ا�تأخرة ، ا�را

�µل الطالب فوق ما يطيق
ُ
  .نفسية معينة، فيها إمÐنيات وقدرات؛ ال أ
 للصف السادس هل يمكن أن تضمن هذا ال /   كذلك مثًال نرجع �ثال القضايا الفقهية

ً
كتاب قضايا فقهية ألفت كتابا

، البد أن أختار Á ما يناسبه وما يتما� مع ا±انب !!ال يمكن أن يدر`ها هذا ا�تعلم! أوقضايا فقهية خالفية؟! عميقة؟
  .ا�ف{ pيه

هو ) أسس بناء ا�ناهج ال�بوية وتصميم الكتاب ا\عليº( هذا الكتاب أعرضه لكم M هذه ا�حاóة هو  /   مرجع ** 
  . من جامعة ال�موك طبعته دار ا�س�ة ،  -مد ا�وا¦ة /   اسمه�ؤلف 

األساس "بما فيها األساس اOي نتحدث عنه M هذه ا�لقة وهو  Óدث وتعمق u القضايا الc �ص أسس بناء ا�ناهج
  ".ا�ف{

  ]     ن فيها نوع من الوضوح·تÊ ألنهاقد تكو سأعرضها بشd)[بعض القضايا ا�تعلقة باألساس ا©فÂ(دعوÛ أذكر
هذه مراحل يعيها ) مرحلة الطفولة ، مرحلة ا_يف ، مرحلة ا5لوغ ، مرحلة الرشد ( قسمت  u مراحل معينة  •

ا�نهج البد أن يراÀ نمو اإلنسان،  /   á إنسان M مستوى اpراسة ا±امعية أن هناك نمو وهناك مراحل ·تلفة ؛ ا?الصة
  . يه حاجات و¢ذلك ميول فالبد أن يراعيها ا�نهجوا©مو م�تب عل

  ) :حاجات اإلنسان(½ا ذكر M بعض الكتب ومن ضمن هذا الكتاب اOي ب^ يدي ،   •

وا_Ðثر، اهللا ، وا��ب، مثل ا�اجة للمأكل، ا�اجات الفطرية /   Ìتاجها اإلنسان مثل /   "حاجات أساسية" هناك -
  {: سبحانه وتعا§ بقول 

ُ
 وُ�

ْ
فُوا  تُْ�ِ

َ
 َوال
ْ
ُبوا َ� َواْ

ْ
  .ا�اجات ا�تعلقة با�ودة والر�ة  .]     ��:األعراف[} وا

 .يتأثر قوتها با5يئة ال� يعيش فيها، وØتلف من شخص آلخر حاجات مكتسبةو�  /   "حاجات ثانوية" هناك -

ما � ا�اجات ا�همة واألساسية للطالب ، رحلة�ن هذا ا�نهج؟ Óذه ا�، لكن البد أن يرا| ا�نهج إشباع هذه ا�اجات
 .M هذه ا�رحلة ال� سيقدمها M ا�نهج Óم ؟ البد أن يراعيها واضع ا�نهج ويهتم بها ويضمنها M ا�نهج 

 ميول /   ا�يول**
ً
 هناك ميول ½ا يتعلق ñب االكتشاف، فإذا البد للمنهج أن يراعيها، ميول الطالب ؛ لd مرحلة أيضا

لو قلنا ، وحب ا_غي� وحب اإلطالع قضايا مفطور عليها اإلنسان وتكM 0 بعض ا�راحل وOلك ا�نهج البد أن يراعيها
  .ا�يول مثال حاجة وميول اإلنسان

وÉدة ما تراý ميول الطالب  عند بناء ا�نهج ، هو شعور يتكون عند اإلنسان ×و الÖء ا�عf فيفضله R غ®ه /   ا�يل
M كث� من اpول إال أنه ينب� االنتباه إ§ أن ميول الطالب خالل مرحلة من مراحل نموهم ا�ختلفة متغ�ة ، ا�يول 

  .·تلفة و متغ�ة تتغ� [ حسب مرحلة ا�مو
   /   منها: )قائمة من ا�يول الc ينبØ أن يراعيها ا�نهج(هنا ذكر 

حينما طالب M ا�رحلة االبتدائية pيهم طاقة تكون أك0 ميًال إ§ ا�ر`ة  : ةا�يل إ¨ اللعب مع أقرانه خاصة الطفول -
من الطالب M ا�راحل األخرى يراعيها ا�نهج؛ ñيث أنه يضمن ا�نهج بعض القضايا و بعض األلعاب ال�بوية ا_عليمية 

  . ال� تشبع هذا ا�يل pى ا�تعلم
ا�يل إ§ األعمال ا�دوية ا�يل إ§ األنشطة ا±سمية ×لرياضة :وا\جريبا�يل إ¨ األشياء ا�تعلقة باالكتشاف  -
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وغ�ها، ا�هم أن واضع ا�نهج البد أن يكون pيه دراية با�يول وا�اجات ال� Ìتاجها الطالب M هذه ا�رحلة ال� أقوم 
  .بتنفيذ ا�نهج pيه

 ذكرت لع أش�
ً
  : إ�هاهناك بعض القضايا ا?اصة با�نهج أيضا

 M)بعض القضايا ) قضايا ا©مو M مثًال بعض الكتب ¿دثت عن ا�مو 

 يكون داخ /   )ا©مو العق²(-
ً
ا©مو (�ن نالحظ ، ال يرى ولكن البد أن يرا|، ا�مو العق عند ا�تعلم أحيانا

ºا�س (Ïإذا وصل إ§ ف�ة ا�راهقة هذه  سنة بعد سنة و@شوشن صوته فا�مو ا±س¡ مالحظ أن الطالب ينمو و يك
 .قضايا مشاهدة ، ولكن هناك قضايا غ� مشاهدة عقلية داخلية البد أن يراعيها واضع ا�نهج

وقسمها إ§ �سةمراحل ) بياجيه( ، وهذه ا�ظرية ال� قدمه)ا©مو العق²(¿دث عن  )جيهبيا جان(هناك Éلم اسمه 
 . pى واضع ا�نهج بأنه البد أن يضعها نصب عينيه حينمايبÈ منهجه للنموالعق أصبحت من القضايا ا�همة 

  :قسم بياجيه ا�مو إ§ �سة مراحل  ) : بياجيه(مراحل ا©مو عند 
- Æر¢ية /   ا�رحلة األوlسية اlا�رحلة ا :  

ً
  . و� من الوالدة إ§ سن سنت^ تقريبا

يعÈ ، و� من السنة اeانية إ§ السنة السادسة): العمليات العقلية(ا�قصود ،  مرحلة ما قبل العلميات /   ا�رحلة اsانية -
ف�ة ما قبل العمليات قبل اpخول السن ا�ظامية للمدرسة، فغالب ا�ؤسسات ال�بوية دخول  ا�درسة ا�ظاs يبدأ من 

  .السادسة أو قبلها بقليل
والست سنوات هذه تسÂ أو ، من سن السادسة إ§ السنة اeانية ع� و�: مرحلة العمليات ا�حسوسة /   ا�رحلة اsاsة -

 M دة تكونÉ)ا�رحلة االبتدائية .(  
) ا�رحلة ا�توسطة(و� تقابل ، سنة ��سنة إ§  �lو� من ح^ بلوغ الطالب سن :  العمليات ا�جردة /   ا�رحلة الرابعة -

    ). ا�رحلة اإلعدادية(أو تسÂ ببعض اpول 
  ذا ½كن أننا ندخل M العمليات ا�جردة  م¾ ؟ إ

نبدأ معه M العمليات ا�جردة و نبدأ نر`ز عليها؛ ألنه استيعابه وقدراته العقلية ) ا�رحلة ا�توسطة(بعد دخول الطالب 
  .تستوعب مثل هذه القضايا حينما نبدأ بداية M ا�رحلة ا�توسطة M الصف األول ا�توسط

 M تصميم ا�ناهج ، فأصبحت ا�ناهج تصمم بطريقة علمية وبطريقة ) بياجيه جاننظرية (هذه ا�ظرية  
ً
أثرت كث�ا

قضايا ما يقدم للمتعلم يراý فيها ا�رحلة ال� يعيش فيها، ال يمكن أن " با�دى وا_تابع" متدرجة ، هناك قضايا متعلقة
فهذه يستوعبها ربما Ìفظها لكن ال يستطيع أن يستوعبها، نقدم لطالب M العمليات ا�حسوسة عمليات iردة ألنه لن 

  .داخلة M قضايا األساس ا�ف{
  :و� تدخل ضمن األساس ا�ف{ يمكن أن اختÊها /   بعض مبادئ ا\علم وعالقاتها با�نهج** 

يجة ا\علم حينما يتعلم �دث بأن ا\علم ُ�دث تغي®اً u سلوك ا�تعلم أي ُفَمكنه من أداء سلوك لم يكن قادراً عليه، نت
  .تغ®ات u سلو¢ه

  :هناك يتطلب حدوث ا\علم توافر عنا� ا\علم ا\ا¡ة •
  .موقف يدعو إ§ سلوك ·تلف -
  . دافع يدعو الفرد إ§ اجتياز ا�وقف بنجاح -
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 . مستوى من ا�ضج العق أو العض الالزم الكتساب السلوك ا±ديد M ا_علم -

 ا_علم يكون ½
ً
  ن ؟ إذا

و½ا يقدم من ا5يئة ا_عليمية ال� تقدم  من ا�علم�  وعمليات ا_عليم، � من ا�تعلم عمليات ا_علم؛  من ا�تعلم
فالبد أن يرا| مصمم ا�نهج القضايا ا�تعلقة با_علم، كيف يتعلم؟ كيف يبÈ ، ا_عليم، لكن ا_علم هو من ا�تعلم

، علومة وا�هارة والقيم واالÑاهات؟ ثم هو البد أن أتعرف [ العمليات ال� ¿دث عنده؟ كيف أقدم أوال Á ا�...ا�تعلم
ب^ عملية ا_عليم ال� نقوم بها وعمليات ا_علم،فقضايا ا_علم  ح¾ نستطيع أن نوائم، وندرس العمليات ال� ¿دث عنده

تخدمها؟ و`يف يوظفها؟ و`يف يربطها؟ و`يف ال� ¿دث من ا�تعلم و`يف يبÈ معلوماته؟ و`يف @زنها؟ و`يف يس
  .يقيسها؟ و`يف يتخيلها؟ قضايا مهمة M األساس ا�ف{

  /   أهمها :مبادئ ا\علم �
  .البد أن نتعرف [ ا�تعلم واستعداده للتعلم M هذه ا�رحلة ال� نقدم Á ا�نهج :االستعداد للتعلم/   �
ة M األساس ا�ف{، 	ما زادت دافعية ا�تعلم �و اَ_َعلُم َيَعلَم بشd أفضل، وهذه قضايا مهم :ا¦افعية ×و ا\علم/   �

  ا?ارج /   من ا�ارجودافعية تكون ، تكون منه هوê  /   داخلية، )وخارجية، داخلية: (واpافعية تكون
، ا?ارجية ال تعينه وال تعزز ذلكح¾ لو ×نت ا5يئة  داخلية سيتعلم بشd أ�عاOي pيه دافعية �و ا_علم ،  هو ا�نهج

لكن �ن نتحدث عند تصميم ا�نهج با�ؤثرات ا?ارجية ال� تؤثر [ اpوافع �و ا_علم ، بمع² أن يكون ا�نهج يدعو 
نها ا�نهج ح¾ Úعل  µفز ا�تعلم �و ا_علم من خالل بعض ا�سائل وا_دريبات والقضايا ال� نُضمÌإ§ ا_علم ويقود و

  . ا�تعلم يشتاق إ§ هذا ا_علم ويندفع �و هذا ا_علم
وليس فيها تشويق وليس فيها إثارة pى ا�تعلم بأن  يتعلم؛ ، بطريقة ال ¿فز ا_علم، أما إذا قُدم ا�نهج بطريقة جافة

 ، إال إذا ×ن pى ا�تعلم 
ُ
 ويكون ضعيفا

ً
قليلة _ الطالب  كث� من_، وهذه عند  )دافع داخ(سيكون ا_علم بطيئا

  .اpافعية �و ا_علم؛ ألنه ال يدرك أن ما يتعلمه سيفيده أو سيغ� M مسار حياته
 M ا�نهج البد أن يشعرا�تعلم بأنه  :ا\عزيز ×و ا\علم/   �

ً
البد أن نعمل ا_عزيز �و ا_علم بأن تقدم ا�وافز، ح¾ أيضا

س هذه ا�سألة أنها ستعينه إ§ مسألة أخرى، أو أنه إذا حل هذا ا_دريب حينما تعلم وحينما أقبل �و هذه ا�سألة ودر
س�تÔ به إ§ تدريب آخر، ¿دي عق منافسة عقلية ب^ ما يقدم M ا�تعلم و�عله يندفع وينساق �و ا_علم بطريقة 

  .شائقة
 هناك بعض القضايا ا�تعلقة بـ

ً
 /   داخل ا�نهج وتراÀ ا©مو ¦ى ا�تعلم القضايا الc تضمن: و�) األساس ا�ف{(أيضا

 M تاج إ§ أشياءÌ ،تاج إ§ أشياءÌ سن الطفولة M ،تاج إ§ أشياءÌ سن الرشد M ،تاج إ§ أشياءÌ حاجاته؛ ف�ة ا�راهقة
 هذه ا�اجات Ìتاج أن يتعرف عليها، فيأë دور ا�نهج بأنه يرا| ،Ìتاج أن يكتسبها، هذه ا�رحلة Ìتاج أن يتعلمها

  . ويقدم هذه األشياء للمتعلم بطريقة كما ذكرت بطريقة شائقة بطريقة غ� ½لة
ليس وفق ميوÁ بعيد عن بيئته و ما Ìتك فيه ، ليس وفق رغباته، ولكن إذا شعر ا�تعلم بأن ما يقدم Á ليس وفق حاجاته

أو تغذي ما pيه ، ...يرى أن هذه ا�اجة تعزز ما pيه منخارج ا�درسة ،ال يرى أن هذه األشياء تفيده خارج ا�درسة، ال 
 ... من نقص أو تكمل ما pيه من نقص من حب استطالع؛ با_اí سيكون ا�نهج pيه

ً
  .سيكون اÑاهه �و ا�نهج سلبيا
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ا±وانب ال� يرا| ، يرا| ا±وانب العاطفية، إذا واضع ا�نهج البد أن يرا| هذه ا±وانب، يرا| ا±وانب ا�فسية
  . Ìتاجها ا�تعلم á M ف�ة من ف�ات نموه

هل ×تاج أن ) فريق سيقوم بتصميم منهج ما( بتصميم منهجحينما نقوم  /   دعونا نتساءل حول قضية مهمة /   تساءل**
  يكون ضمن أفراد هذا الفريق من هو متخصص u علم ا©فس؟

 أن يكون مصمم ا�نهج أو بعلم ا©فسهو متخصص  ، �تاج أن يكون من ضمن الفريق منبالطبع نعم
ً
، و�تاج أيضا

، و¢ال لقدمنا R دراية بأهم القضايا ا�تعلقة با�وانب ا©فسية ¦ى ا�تعلمواضع ا�نهج ومتخصص M ا�نهج بشÉ dم 
 وال يتناسب  و يتواءم مع هذا الطالب

ً
 بعيدا

ً
  .منهجا

مهم عند إعداد وتصميم ا�نهج، وأن مصمم ا�نهج البد أن يضع ) ساس ا�ف{األ(إذن ÷تم M نهاية هذه ا�لقة بأن 
ا�تعلم أمامه وهو يصمم ا�نهج ويرى حاجاته ويرى رغباته ويرى ميوÁ، ثم هو Ìاول قدر ا�ستطاع M ¿قيق هذه ا�اجات 

  .ذا ا�نهجو~ تغذية األشياء ال� Ìتاجها ا�تعلم M هذه ا�رحلة ال� يُقدم Á فيها ه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

وسيكون حديثنا M ا�لقات القادمة بعد أن ننتõ من مكونات ا�نهج ) ا�ناهج(ا�ديث الزال حول الشق األول وهو 
  ). طرق ا_دريس(سنتحدث حول 

، األساس الفلسå /   أوÓا: وقلنا أن ا�نهج يبÈ [ أسس أربعة رئيسة ، )سس بناء ا�نهجأ(حديثنا مازال موصوال حول 
والرابع هذا سيكون هو ¨ور حديثنا ، األساس ا�عر~  /   ورابعها،األساس ا�ف{  /   وثاeها، األساس االجتما| /   وثانيها

  .M هذه ا�لقة
  اذا يقصد باألساس ا�عر~ للمنهج ؟ م،) األساس ا�عر~ للمنهج(سنتحدث عن 

Éدات ا�جتمع وقيم (األساس االجتما| ، ال� يؤمن بها ا�جتمع) اإلطار ا�رج�(وهو  /   تعرفنا [ األساس العقدي
العق وما يتعلق ñاجاته وميوÁ ونموه ) ب�`يبة ا�تعلم(وما يتعلق ) بمراحل ا�مو(ما يتعلق  /   األساس ا�ف{، )ا�جتمع

  .ونموه ا�ف{ 
OO األساس الرابع   / Áاألساس ا�عر:  

هذه ا�عارف ال� ، )معارف(؟ ما � ا�عرفة؟ ما مصادر ا�عرفة؟ �ن سنضمن هذا ا�نهج )األساس ا�عر~(ماذا يقصد بـ
هل أننا ÷تار من ، راتستضمن ما مصادرها؟ من أين نأë بها؟ ثم كيف سنقدمها؟ هل ا�عارف ×فية؟  أوهناك معارف ومها
 á هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عنها M هذه ا�لقة

ً
  . ا�عرفة والعلم عشوائيا ونقدمه للمتعلم؟ إذا

Áهذا ،يقصد به ا�وانب ا�عرفية �حتوى ا�نهج  :األساس ا�عر u القضايا ا�تعلقة بمحتوى ا�نهج ا�ي سيقدم �ذا ا�تعلم
و�  "ا�هارات"وأيضا تدخل فيها ، "ا_عليمات"و" ا�بادئ"و" ا�فاهيم"وا�عرفة � متضمن بها ،ستقدم Á  ا�عرفة ال�،ا�نهج

  . تؤخذ من بنية العلم
óبنا مثاال M ا�لقة ا�اضية عن منهج الفقه M الصف السادس االبتدا� ، أنا أريد أن : ولعل ا�ثال يوضح ذلك /   مثال

راعيت ا±انب االجتماعية للمجتمع، ، راعيت ا±وانب ا�فسية للمتعلم، ف السادس االبتدا�أصمم منهجا للفقه للص
راعيت ا±انب العقدي، كيف أرا| ا±انب ا�عر~ ؟ ما عالقة ا±انب ا�عر~ عندما أبÈ منهج الفقه للصف السادس 

  االبتدا�؟ 
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ع احتياجات الصف السادس االبتدا� ال يمكن عشوائيا أن انتبهوا جيدا �ن سنختار من القضايا الفقهية ما يتناسب م
آخذ من مواضيع الفقه؛ أذهب إ§ مواضيع الفقه و`تب الفقه ال� ألفها العلماء ثم آخذ منها بشd عشوا� ، أي كتاب 

�  للفقه آخذ منه و أقدمه للطالب؟  ال ، ال بد أن اسأل من هؤالء الطالب ، طالب الصف السادس االبتدا� ما
ماذا Ìتاجون  )حاجاتهم الفقهية(حاجاتهم؟  طالب 	ية الطب ما � حاجاتهم؟ طالب 	ية اÓندسة ما � حاجاتهم؟ 

من الفقه؟ ثم كيف أقدم Óم هذه ا�واضيع الفقهية؟ ما الطريقة العلمية ال� أقدمها Óم؟ ñيث تتناسب مع قدراتهم 
  .á هذه القضايا Óا عالقة باألساس ا�عر~، ومعلوماتهم السابقةوأبنيها [ خلفيتهم السابقة ، و¢مÐنياتهم

**Áأش� إ�ها /   بعض قضايا األساس ا�عر   :لع
Áسوف آخذ منها ا@نية ا�ناسبة �ذا ا�ستوى ا�انب ا�عر cبعض الكتب ، هو متعلق ببنية العلم ال M أليس أحيانا

مات تتنا� مع قيم ا�جتمع وÉداته؟ أليس M بعض الكتب أشياء ا�خالفة معلومات خاطئة؟ أليس M بعض الكتب معلو
 ال أختار     ما يقدم للطالب بطريقة عشوائية

ً
ال بد أن يمحص وال بد ، للعقيدة ·الفة لألساس العقدي Óذا ا�جتمع؟ إذا

مع Éدات وقيم ا�جتمع أن يكون من مصادره األساسية؛ ح¾ يكون ما يقدم للطالب صحيحا علميا وال يتنا� 
وال يتنا� مع ا±انب ا�ف{ ñيث يكون هذا ا�وضوع مستواه أ[ من مستوى الطالب أو نقول )      األساس العقدي(و

  . أقل من مستوى الطالب البد أن يتناسب حجم ا�عرفة مع هذه األشياء
  ر~ وهو لع أطرحه ب^ أيديكم وهو مهم M قضايا ا±انب ا�ع /   تساؤل× 
�ن M ا�جتمع اإلسالp sينا أسس أو أساسا معرفيا وpينا مصادر نعتمد عليها M ا�عرفة ، ما � )ما مصادر ا�عرفة ؟( 

  هذه ا�صادر؟ 
، نتفرد به عن غ�نا من الفلسفات األخرى أو ا�جتمعات األخرى؛ وهذا ا�صدر @تلف كث�ا أو  الوÛ :ا�صدر األول-

ا�ي أنزP اهللا سبحانه وتعا¨ R نبيه -مد صÜ اهللا عليه ، الو� )الو�(وأساo من مصادر ا�عرفة  مصدر رئي{
ن M القرآن الكريم ومضمن M السنة ومضمن M األحاديث ال� جاء بها  وسلم êاهللا عليه وسلم وهو مضم ôوتلقاه ا�� ص

 .ا�� صô اهللا عليه وسلم

و� ، قضايا خاصة بنا كمجتمع مسلم ، ألن هناك بعض القضايا نؤمن بها ونصدق بها ألنها جاءت وهذه القضايا قضايا ال
نها M ا�ناهج ، نضمن " القضايا الغيبية" /   ح¾ قضايا الغيبيات مثل، من اهللا سبحانه وتعا§ µنؤمن بها ونصدق بها ونضم

قضايا ال� تتعلق بيوم القيامة نضمنها 	ها و�ن مؤمن^ بها قضايا ا±نة وقضايا ا�ار وقضايا العقاب وقضايا القÏ وال
  .ومصدق^ بها؛ ألنها من مصدر أساo وهو الو�

ال تؤمن إال بمصادر أخرى سأذكرها من ضمن مصادر " الو�"طبعا M بعض ا�جتمعات الغ� مسلمة ال تؤمن بقضايا 
، هو ما أنزP اهللا R أنبياءه ورسله عليهم السالم بما Ýن وما سيكونو /   )الوÛ(ا�عرفة ، إذا  مصادر ا�عرفة ومن أهمها 

و`ذا من العÏ والقصص ، إذا هذا مصدره من الو�، لكن أيضا بما سيكون، ألنه ×ن وانت�... بما ×ن  يصدقه غ�هم
  . نؤمن به �ن ا�سلم^ وقضايا ال�غيب و ال�هيب وغ�ه ، إذن ا�صدر األول هو الو� من مصادر ا�عرفة وهو ما 

- rاsهذا ا�صدر مع غ®نا، العقل من مصادر ا�عرفة  العقل: ا�صدر ا u العقل عملية ا_فك� ال� يقوم بها  ونش�ك ،
فإن ترابطت pى اإلنسان iموعة من األفÐر استطاع من خالÓا أن يأë بمعرفة جديدة ، اإلنسان � عملية عقلية ñتة

ي�جم العقل االنطبا6ت اlسية u ضوء ما ¦يه من  /   وبمع² آخر، لعقل مصدرا من مصادر ا�عرفةفيكون بذلك ا
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ا�هم أن العقل مصدر من مصادر ا�عرفة ، اهللا سبحانه وتعا§ حبانا بهذا العقل وم�نا عن غ�نا من ، خواطر سابقة
M � - اهللا سبحانه وتعا§- األرض ونكتشف األشياء ال� الÐئنات األخرى؛ �ُّعِمَل هذا العقل ونتفكر ونبحث ونس

وبإعما�ا للعقل نكون توصلنا إ§ ا�عرفة وهذه ا�عرفة تكون مضمنة M هذه ا�ناهج ، إذا ، س�ينا إياها إذا أعملنا عقلنا
  ).العقل(ا�صدر اeا° من مصادر ا�عرفة هو 

، ا�عرفة ، اإلنسان M حياته يلمس األشياء ويشم هذه األشياء، ا�واس � مصدر من مصادر  اlواس :ا�صدر اsالث -
اlواس ا�عروفة وg اlواس ... العf واألذن: (و� "ا�دخالت"عن طريق اlواس الc تس¹ ويكتشف هذه األشياء 

ما أو حينما إنسان يلمس شيئا يكتشف أن هذا ال�ء يكون ناع، هذه ا�واس � مصدر من مصادر ا�عرفة، )ا�مس
 .حينما يتذوق حينما يرى هذه األشياء، يكون خشنا

إال أنها ¨دودة من ناحية وقد Øدع من ناحية ، االتصال ا�با� بالعالم ا�{ اOي Ìيط بنا هو و¢ن ×نت وسائل مبا�ة 
و اOي يعطيها ا�ع²، والعقل ه، أخرى، كما أنها M ا�قيقة ال توصل إ§ ا�عرفة و¢نما تنقل إ§ العقل انطباÉت حسية

  .الحظ أن ا�صدر اsاr مربوط با�صدر األول
وهذا  ويشمل ما نقرأه u الكتب وغ®ها من ا�واد ا�طبوعة وما نسمعه عن الغ®؛" اإلخبار عن الغ®:"ا�صدر الرابع -

اضية ال� ال يمكن أن نعرفها ا�صدر Á ا�ابيات وسلبيات فأحيانا ال يكون أمامنا إال هو كما هو M حالة األحداث ا�
  . إال عن طريق ا?Ïة ا�با�ة ولكنها تكون مصدرا مضلال أحيانا فعلينا أن نستفيد منها ñذر واح�اس

 /   وهو، ا�ّدس و ضمنه كث� من الكتب ال�بوية ا?اصة با�ناهج ضمنت هذا ا�صدر  "اlّدس" :ا�صدر ا�امس -
القوة ا@اطنة الc تدرك حقيقة الÖء  /   وهو، وبدون استخدام اlواس وا\ذك® ا�نطß القدرة R فهم اlقيقة مبا|ة

عندما يدر¢ون حقيقة ا�وضوع ومن ا�دس ما Ìدث 5عض األشخاص ، بمجرد ا©ظر إ¡ه من غ® إعمال عقل u نتاàه
 .أو يصلون lل ما يواجهون من مش¬ت u ومضة من ومضات الفكر وبدون مقدمات

إذا ا�دس هو مصدر من مصادر ا�عرفة ، هذه ا�عارف ا�وجودة M الكتب وا�ضمنة M ا�جتمعات وا�ضمنة M ا�كتبات 
  .وال� نتناوÓا هذه أهم مصادرها

 )Ûواس، العقل،  الوlّدس،  اإلخبار عن الغ®،  اlا ( 

وما يقدمه للطالب من  قة با�فاهيم ومستوياتهاتعلهناك قضايا مهمة M قضايا ا±انب أو األساس ا�عر~، قضايا م
و`ذلك من قضايا تراý فيها جوانب مهمة من ضمنها مراÉة ا±انب أو األساس ا�ف{ ، مستويات ومفاهيم ·تلفة

يم ال� وهناك بعض ا�فاه، وهناك بعض ا�فاهيم ا�سية، فمثال ذكرنا M ا�لقة ا�اضية هناك بعض ا�فاهيم ا�جردة .السابق
 - وهناك بعض ا�فاهيم ا�سية ½كن أن تقدم كما ذكرنا M األساس ا�ف{ M مراحل متقدمة، يبنيها ا�تعلم بنفسه

لكن حينما نقفز إ§ ا�رحلة ا�توسطة وما بعدها ندخل M بعض القضايا ا�تعلقة بمفاهيم ، ×�رحلة االبتدائية مثال
  ا�جردة 

 وفاعالً u بناء ا�نهجلá يكون األساس ا�عرÁ م •
ً
  :ال بد أن يراã فيه âلة من األمور /   هما

، أي علم أو Øصص Á بنية ، تضمينا u ا�نهج وتدريسا u قاعة الصف ا¦راå "أساسيات ا@نية ا�عرفية"ال�¢R ä  :أوال 
õا ، معرفية تبدأ من األساس وتنتÓا أغصان وÓا ساق وÓا جذور وÓ ا تفريعات×لشجرةÓن ، أوراق وµال يمكن أن نضم

ال نأë إ§ ا�عرفة وÚ�ها إج�ازا ونقطعها قطعا ، يكن Óذه ا�عرفة خلفية سابقة يتكئ عليها ما�عرفة M منهج ما؛  ما ل
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اOي ال بد أن ، ثم نأë بها للمتعلم ما لم ندرك أن هذه ا�عرفة Óا ما يرفدها M السابق، هذا جانب مهم M األساس ا�عر~
  . يكون نصب عيÈ مصمم ا�نهج 

ال بد أن يضمن M ، جنبا إæ جنب مع تدريس بنية ا�عرفة u ا�جاالت ا�تعددة" مهارات ا@حث العلº"تدريس  :ثانيا
ارف وال يمكن أن تقدم á ا�ع، أنت ال يمكن أن تضمن M أي منهج ×ن »يع ما يتعلق با�عرفة، ...ا±انب ا�عر~

للمتعلم، البد أن Ñعل ا�تعلم  M بعض القضايا إنه هو يبحث عن ا�عرفة هو يكتشفها هو يزيد فيها هو يؤصلها هو يتأكد 
  . و� قضية نسبية تضمن M ا�ناهج [ حسب ا�رحلة،منها هو يصل إ�ها مثل قضايا ا5حث 

ا5حث ح¾ يكون ، وهذه من ا�فاهيم ا�غلوطة، ية فما فوقهناك مفاهيم خاطئة أن ا5حث ال يكون إال M ا�رحلة ا±امع
، أنا M بعض غ� حينما أقدم ا�تعلم للمعرفة، فحينما أقدم ا�عرفة للمتعلم، M ا�رحلة االبتدائية ولكن القضية نسبية 

هو ، و اOي يصل للمعرفةلكن M جوانب أخرى أقدم ا�تعلم للمعرفة ñيث أجعل ا�تعلم ه، ا±وانب أقدم ا�عرفة للمتعلم
 ، أما إذا ، اOي يستنتج ا�عرفة

ً
 م�ابطا

ً
Ðمتماس 

ً
هو اOي يتأكد من ا�عرفة وبا_اí يكون ا5ناء ا�عر~ عند ا�تعلم متينا

ة لكن ا�عرف، فإن ا�تعلم أحيانا يأتيه ا?لط وأحيانا يأتيه النسيان وأحيانا يأتيه تفلت ا�عرفة، قدم للمتعلم ù áء
  .وا�سألة كما قلت � مسألة نسبية، حينما نعطيه جزء منها وجزء منها Úعله يكتسبها اكتسابا ويبحث عنها

 M مهارات ا5حث مع ا�تعلم من ا�رحلة االبتدائية ثم نتوسع فيها ح¾ نصل إ§ ا�رحلة ا±امعية وما بعد ا±امعية Ôف�ت
 بد أن تضمن M ا�ناهج بطريقة بسيطة وبطريقة سلسة M ا�راحل ا�تقدمة اpراسات العليا ، فمهارات ا5حث العل¡ ال
  . ومن ثم تبدأ با�مو وتبدأ با_طور واالتساع 

البد أن ما يضمن من معارف Óذا ، القضايا ا�عرفية البد أن ا�عرفة أيضا تنº مهارات ا\فك®" تعليم ا\فك®"قضايا  :ثاsا
، يستطيع أن يصل، حينما تنÂ مهارة ا_فك� pى ا�تعلم يستطيع أن يم�، مهارات ا_فك�ا�نهج يساعد [ تنمية 

ب، يستطيع أن Ìلل
µ
  . ويستطيع أيضا M األخ� أن يقّوم أو يصدر حكما [ هذه األشياء، يستطيع أن ير`

  . وثقافة ا�جتمعبوصفها  أكç ا�عارف مالئمة لروح العÌ" ن& ا�عرفة ا�هنية والفنية" :رابعا 
وهذا قضية  متمثال u امتالك ا�هارات واستخدامها بدال من حفظ ا�علومات واس�جاعها؛" معيار ا\فوق"جعل  :خامسا 

ومصمم ا�نهج ال بد أن يرا| هذا باألسئلة وا_دريبات ، ال يكون ñفظ ا�علومات واس�جاعها) معيار ا_فوق(مهمة 
واألفضل هو من يستطيع ، يقوم ب�»ة ا�نهج وتدريسه للطالب بأن ال يكون األساس ا_فوق وبما يساعد ا�علم حينما

ال بد أن يكون أيضا M طريقة امتالك ا�هارة ، اس�جاع ا�علومة ، يستطيع أن @زن ا�علومة ، يستطيع أن Ìفظ ا�علومة
كيف ، مية سواء  داخل ا�درسة أو M خارج ا�درسةو`يف يستخدم هذه ا�هارة و`يف يوظف هذه ا�علومة M حياته ا�و

يستطيع أن يصل إ§ معلومة جديدة؟ كيف يستطيع أن يوظف ا�علومة القديمة ويربطها با�علومة ا±ديدة؟ ، á هذه 
ة  فقط مهارات ال بد أن يساعد ا�نهج M تنميتها pى ا�تعلم، بعض ا�ناهج تساعد [ ا�فظ، تساعد [ Øزين ا�علوم

  .بدون توظيفها بدون إدراك مفاهيمها
حينما نريد أن نعلم الطالب مفهوما من ا�فاهيم ) مفهوما من ا�فاهيم(فلو óبنا مثاال وقلنا أننا نريد أن نعلم طا5ا 

كن تراه أن اإلحسان هو أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم ت) :اإلحسان(نقول Á ... حينما نقدم للطالب) قضية من القضايا(
هذه قضية اإلحسان ؛ فهل يكå أن الطالب يعيد ا_عريف؟  يعيد هذه ا�علومة هو قرأها M هذا ا�نهج M هذا ، فإنه يراك
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، )أن يدرك مفهوم اإلحسان(ثم نقول عرف اإلحسان؟ أم نقفز إ§ مرحلة أخرى وهو ، الكتاب، أن اإلحسان هو كذا و`ذا
  . إن لم تكن ترى اهللا فإنه يراك ، ا�عرفة، أن اهللا يراك ، أن تعبد اهللا وأن اهللا يراكا�فهوم أوسع من قضية ا�علومة و

سواء داخل ا�درسة      أو خارج ا�درسة مهما ، حينما يمتلك هذا ا�تعلم هذا ا�فهوم فيكون مصاحبا M Á مس�ة حياته
العبادة ...) أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه:(اإلحسان، يكون هذا ا�فهوم موجود pيه، اختلف ا�Ðن والزمان

فإنه غ� حينما تقوم بعمل وال تؤمن بأن أحدا يراك أو ما ، ...تعبده كأنك تراه ، فإنك حينما تقوم بعباده و`أنك تراه أمامك
  . تصدق بأن أحدا يراك

ة _قدم للطالب بأنه ليس فقط يردد ورا� اإلحسان حينما تقدم هذه ا�علومة تأë تطبيقاتها M ا�نهج ؛ تطبيقاتها ا�عرفي
يكون ، و¢نما يدرك مفهوم اإلحسان ويت�ب مفهوم اإلحسان وينعكس اإلحسان M سلو`ه M »يع ا�واقف M حياته

  . مصاحبا Á هذا اإلحسان 
 واستطعنا أن نساعد ا�تعلم [ تو

ً
 وقويا

ً
Ðظيف       ما يتعلمه من معارف هنا نصل إ§ أن يكون ا±انب ا�عر~ متماس

  . من ا�نهج M حياته ا�ومية و¢ال ال يستفيد ا�تعلم حينما يردد شيئا ال يدرك كنهه وال يدرك معناه
؛ الرقية Óا مفهوم وليس Óا مثاال واحدا فقط بأن يعلق [ صدره مثال من "قضايا الرÊ: "لو ¿دثنا عن قضية كمثال **

كن الر  أوسع ؛ بأن á ما يستخدم وفيه مفهوم الرقية بأنه يدفع الع^ أو أنه يعتقد صاحبه بأنه خيط أو سلك أو خرز ول
يدخل M مفهوم الرقية ، ما يلبسه أيا ×ن يدخل M هذا ، أنه سيحميه من الع^ أو سيحميه من الøرأو سيحميه من ال�ور

وأنه يمتلك ا�فهوم ح¾ حينما يأM ë حياته ا�ومية أشياء ، ؛ ال �Ê الطالب M تعريف ا�صطلح و إنما أوسع من ذلك
  . هذا مفهوم الرقية وهذا ال �وز ألنه معتقده أنه يدفع ال� ويدفع الع^! قف: يراها هو أو تعرض عليه أو يتعرض Óا يقول

وبطريقة " مقنعة"وبطريقة  "مفاهيمية"بطريقة " حيوية"و¢نما تقدم بطريقة " جامدة"وبا_اí نقول أن ا�عارف ال تقدم 
  .يتفهمها ا�تعلم" بنائية"يت�بها ا�تعلم وبطريقة " تراكمية"

األساس /   lاألساس العقدي ،  /   �: هذه أبرز القضايا ا�تعلقة باألساس ا�ف{ وبذلك نكون ختمنا األسس األربعة
  .األساس ا�عر~/   �األساس ا�ف{ ، /   �االجتما| ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   é( ـــــــــــــــــــــــــ  اlلقة ــــــــــ

 ،ا�ناهجهو  /   الشق األول :السابقة أن مقررنا هذا ينقسم إ§ شق^ رئيسي^ لقاتكما ذكرنا M ا�[  ملخص �ا سبق
  .طرق ا\دريس /   والشق اeا°

و¿دثنا  أن ا�نهج يب² [ أسس  ،M ا�لقات ا�اضية )أسس بناء ا�ناهج(وعن  )مفهوم ا�نهج(عن  /   و�ن حديثنا 
     األساس ا�عر~ /   �، األساس ا�ف{ /   � األساس االجتما| ، /   l،  "الفلسå" "الفكري" األساس العقدي /   � :أربعة

 [ .   
وما ا�قصود باألهداف ؟       ؟توى ؟ ما ا�قصود با�حتوىفما هذا ا�ح، )ىا�حتو(ـالحظوا أن األساس ا�عر~ Á عالقة ب -

، ا�نهج Á أسس  )مكونات ا�نهج**(وما ا�قصود باألسا�ب واألنشطة؟ وما ا�قصود با_قويم ؟ هذه األشياء ال� ذكرتها � 
  .أربعة ذكرناها ، وÁ مكونات

كما ذكرنا أن ا�نهج  ،ي منهج ال بد أن يكون Á عدة مكوناتأمكونات هذا ا�نهج ؟  مم يتكون ا�نهج ؟ ما /   /   سؤال -
  .بمفهومه الواسع ا�ديث ·تلف عن ا�فهوم ا_قليدي القديم
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  :مــكــونات ا�نهج**
  :أول هذه ا�كونات، ا�نهج وأي منهج ال بد أن يكون Á عدة مكونات

فأول خطوة  ،"قا¦"منهج أهداف فيعتÏ أن ا�نهج إذا لم يكن لل ،البد أن يكون للمنهج عدة أهداف :األهداف /   � 
Ìقق �ا  بمحتوىو[ ضوء هذه األهداف ÷تار ا�حتوى ، نأë  "نقوم بصياغة األهداف" "أننا ×دد األهداف"5ناء ا�نهج 

   .ال� تنفذ فيها هذه األهداف األسا¡ب والطرقهذه األهداف ثم ÷تار 
  ."ا\قويم"ثم M األخ�  "األنشطة"ومن ضمن ا�عينات ، "الوسائل ا\عليمية"ال� تسÂ  وهناك معينات _حقيق هذه األهداف

هو للتأكد من مدى Óقق هذه  /   ا\قويم، )ا\قويم(ـوينتõ ب )األهداف(ـوهنا تكتمل مكونات ا�نهج فيبدأ ا�نهج ب
وال �كم ؟ نقوم إذا لم يكن عندنا أهداف كيف؛ تساعدنا u ا\قويم /   واألهداف ،األهداف الc وضعناها للمنهج

  ).�دد األهداف(فعند بناء أي منهج كما أسلفت البد أن ، بنجاح و¿قيق األهداف إذا لم يكن هناك تقويم
   ؟كيف تشتق هذه األهداف ؟ما مصادرها ؟هذه األهداف من Ìددها /   طيب

و¢نما Óا مصادر  ،ال تؤخذ من فراغ وال تؤخذ  بشd عشوا�وهذه األهداف  ،األهداف � ال� ¿دد س� العمل M ا�نهج
  .اشتقاق وÓا مواصفات وÓا معاي� وÓا أنواع

  :ندخل اآلن M هذه ا�لقة إ§
  : )األهداف( /   �
  ؟ما قصدك من هذا ال�ء ؟ما الغرض؟ ما هدفك من هذا ال�ء ،القصد، الغرض /   هو )اللغوي معناه**(اÓدف -

ما تسê هو  /   ريفاأذكر بعض أحد هذه ا_ع )االصطالح ال�بوي**(فهوم اÓدف تربويا ، و~ �ت كث�ة هناك تعريفا
، األهداف ما تس� _حدثه M هذا الطالب من  ال�بية إ¨ Óقيقه u الطالب وÁ ا�جتمع ا�ي يعيش فيه من تغ®ات

، هذا مفهوم اÓدف ومعناه M االصطالح  ùء موجود) ميةتن(أو     ¿قيق ùء جديدتغ�ات مرغوب فيها سواء ×نت  
   .ومعناه ال�بوي ومعناه M اللغة

دد � مهم أننامهم ،  نـعـم:كونستاإلجابة بالطبع ¿ديد اÓدف مهم أو غ� مهم ؟  ؟هل هناك أهمية _حديد اÓدف-
  .مادامت األهداف أمامنا مرسومة دد �ا »يع اإلجراءات ال� نقوم بهاÌدد �ا مسارنا ، ألنه ÌاÓدف 

  u ا�يدان ال�بوي؟ ) فاألهداÓديد (ما أهمية -
  ).توجيه ا±هود وتنظيمها(M  األهداف ساعدت /   �
l   / ا_خطيط واالختيار([  تساعد.(   
_قويم كما أسلفنا حددت أهداM بطريقة سليمة، ا_قويم سيكون بطريقة سليمة ألن ا؛ )ا_قويم السليم(تساعد [  /   �

   .هو للتأكد من مدى ¿قق األهداف
   ).رفع كفاءة العملية ا_عليمية وال�بوية(تساعد [  /   �
  ).تلمس ا�اجات(M األهداف تساعد  /   �
�   /  M ةوضوح الرؤي(تساعد األهداف.(   

ويضعها ا�تخصصون  أهداف ا�نهج توضعف ، )هذا ا�نهج بتنفيذ �ن سيقوم(Oلك أهداف ا�نهج البد أن تكون واضحة 
ألنها � ال� ستحدد س�  ،البد أن تكون هذه األهداف واضحة أمامهم )ا�علمون(هم اOين  ا�نفذونولكن أيضا 
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وال يعرف ما � األهداف القص�ة و األهداف ا�توسطة  !! عملهم، حينما يدخل ا�علم وال يعرف ما � األهداف
  !!�دىواألهداف ا5عيدة ا

ً
  .با_اí سيكون عمله عشوائيا

   ؟ما مصادر اشتقاق األهداف**
 أنا اآلن سأكتب أهداف
ً
األهداف تكتب، لكن � ال تكتب من فراغ ، ال يأë مصمم ا�نهج ثم يقول اÓدف ألن ، ا

صادر ال� يشتق منها ما � ا� ،البد أن يكون هناك مصادر يشتق منها هذه األهداف ،اÓدف اeالث، اÓدف اeا°، األول
   األهداف؟مصمم ا�نهج 
  ألن إذا قلنا ألي متخصص نريدك أن تبÈ �ا منهج أو تصمم �ا منهج كما أسلفت  /   طبيعة ا�جتمع: ا�صدر األول
M  ؟اM سوري ؟M مÊ ؟سيطبق أين؟ سيطبق M السعودية ؟ألي iتمع هذا ا�نهج ؟�ن هذا ا�نهج /   سيقول، M حلقة سابقة
سيتم من خالÓا ¿ديد  )؟أين سيطبق(إجابة هذا السؤال  ألن؟ هذا ا�نهج أين سيطبق  ؟M دولة أجنبية ؟دولة عربية

  .األهداف وصياغتها صياغة سليمة
لi dتمع طبيعته ولi dتمع عقيدته ولi dتمع مكوناته ولi dتمع  ،ال  /   هل طبيعتها واحدة؟ اإلجابة ؛ا�جتمعات

، لك M ضوء طبيعة هذا ا�جتمع اOي هو مصدر من مصادر األهدافثف، �ده ولi dتمع مشàته ولi dتمع حاجاتهتقا
  .اللجنة ال� تقوم بصياغة أهداف ا�ناهج  عندالبد أن تكون صورة ا�جتمع حاóة 

rاsا�صدر ا: fي( /   طبيعة ا�تعلمOم هذا ا�نهج ناÓ م  ؟ما حاجاتهم ؟ما طبيعتهم )سيقدمÓما ؟ ما � قدراتهم ؟ما ميو
 ؟ما طبيعتها؟ ما مراحل ا�مو ال� يعيشون فيها، ^قضايا متعددة للمتعلم.... ؟ما � الفروق الفردية بينهم ؟� إمÐنياتهم

من مصادر  اá هذه  البد أن تكون مصدر... ؟ما ا±وانب الوجدانية ؟ما ا±وانب العقلية ؟ما ا±وانب ا�فسية عندهم
  .أو بناء األهداف  ال�بوية صياغة

هل � ؟ ادة علميةا�هل  ،ا_خصص اOي سأقدمه للطالب، ا�ادة ال� سأقدمها للطالب /   طبيعة ا�ادة :ا�صدر اsالث
بيعة هذه فط... ؟هل � مادة �عية؟ هل � تميل إ§ ا±وانب ا_طبيقية ؟تميل إ§ ا±وانب ا�هارية� هل  ؟ مادة أدبية

 ،طبيعة العلم؟ ، ما طبيعة هذه ا�ادة عميماتاÑاهات ، مبادئ ، ت،معلومات ، مهارات ، قيم ، ا�ادة وما تتضمنه من حقائق
طبيعة á ف،  تهاd مادة  طبيعل، ا�واد ·تلفة،ال :هل ا�واد متشابهة؟ اإلجابة ،بنية ا�عرفة Óذه ا�ادة ، بنية العلم Óذه ا�ادة

   .مصدر من مصادر اشتقاق األهداف؛ مادة
اشتقاق  العÊ اOي يعيش فيه هذا ا�تعلم اOي سيقدم Á هذا ا�نهج هو مصدر من مصادر /   طبيعة العÌ :ا�صدر الرابع

ما هو سائد M السنوات ا�اضية  أو ن بنا هذه األيام ·تلف ع هو ¨يٌط األهداف ، العصور Øتلف فما �تاجه ا�وم  وما 
Mمصدر من مصادر اشتقاق األهداف � Êفثلك طبيعة الع ،úثورة ،  ا±يل ا�ا ، Èتفجر معر~، تق M مصدر

ن أá هذه البد ت مشàت حروب ، مشàت ¦اÉ، معلوماتية ، مشàت �Éية ، مشàت بيئة ،مشàت تلوث
 تكون حاóة pى من يصمم ا�ناهج ، _كون مصدر
ً
   .Óذه األهداف هقمن مصادر اشتقا ا

/   �، ا�ادة أو ]     ةا�عرف[طبيعة /   �طبيعة ا�تعلم، /   l، طبيعة ا�جتمع/   � :نلخص مصادر اشتقاق األهداف M نإذ-
Êوه ،طبيعة الع ، Êي سيطبق فيه  ا�جتمع هو /   ا�جتمعطبيعة ناك اختالف ب^ طبيعة ا�جتمع وطبيعة العOا�حيط ا
 تا_فجر ا�عر~ ليس M  هذا ا�جتمع ، ا_قنية ليست M هذا ا�جتمع، الÊاÉ؛  أوسع العÊ /   طبيعة العÊ ا�نهج، أما

  .وا�روب ليست M هذا ا�جتمع ، ا�شاá ا5يئية ليست M هذا ا�جتمع 
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  Âول ،انهدام األسوار ال�  )العالم يعيش كقرية واحدة(االتصاالت وا_قنيات وما يتعلق بالقنوات الفضائية و`ما يس¿
 /   ñيث تكون لألهداف ،يرا| عند األهداف هذه القضايا هأنبتفرض [ من يصمم ا�نهج هذه  ؛¿جز ب^ ا�جتمعاتو

  .ترا| طبيعة هذا العÊ ومتغ�اته و جوانب وجوانب اكتشاف ،وجوانب عالجية ،وجوانب وقائية ،جوانب معرفية
وهل لو أخذنا ا�ناهج القديمة وطبقناها  عÊ ؟هل أي منهج ينفع M أي  /   ي نطرحه á حلقةاO )نطرح السؤال(فنظل 

  ½كن أن ¿قق األهداف؟و تتما� مع روح العÊ؟  هااآلن ½كن أن
لJى هل هذه ا�ناهج تتالءم مع طبيعة العÊ ، "تكوين"وقبلها  "تعديل"و "تطوير"ال ، البد أن يمس ا�ناهج  بالطبع 

هناك ... واالحتياجات أيضا ،ا�شاá تتعدد وتتغ� ؛ بيعة ا�جتمع وا�تغ�ات وطبيعة ا�تعلم^ واحتياجاتهم ومشا	هموط
   .لكن أيضا هنالك احتياجات ·تلفة يفرضها العÊ؛  احتياجات ثابتة

  ؟ )امةاألهداف الع(ما ا�عاي® واألسس العامة الc ينبØ مرا6تها عند Óديد  )سؤال؟(pينا 
البد أن يكون عندنا ضوابط وأسس نم� عليها، ما � هذه ، أهداف منهج صممنأو فريق س منهج صممقوم أاآلن أنا سأ
M  مثال أو M اللغة العربية M ا�حو أو مثال M الفقه - كما ذكرت-ا منهج �ف�ض أننا سنصمم وهذه ا�عاي�؟ الضوابط؟

 ، أي منهج من ا�ناهج...أوالرياضيات 

  أن نراعيها عند صياغة األهداف  العامة؟ نبØما ا�عاي® واألسس الc ي
أنها ليس Óا  ؛صياغة األهدافÌ Mدث أحيانا  اOي وهنا ا?لل ؛تربوية واضحة) فلسفة ( أن تستند إ¨ عقيدة  :أوال

القة باألساس العقدي عند Óا عأن  يكون  -كما ذكرنا-البد  ؛ليس Óا رؤية واضحة ،عقيدة واضحة، فلسفة واضحة
حينما أقوم أنا ، فنعزل ùء عن ùءال نستطيع أن ، متÐملة، ة، متماسكةلفقضايا ا�نهج م�ابطة، متداخ، بناء ا�ناهج

ألننا ال نستطيع أن ، أول معيار من ا�عاي� هو أن تستند أهداM ال� أقوم بصياغتها إ§ عقيدة تربويةالبد ببناء أهداف 
ال ، i áتمع á ، من iتمع أو دولة وهدف من iتمع آخر وÚمعها ونضعها M قائمة ونقول هذه أهداف ا�نهج نأخذ هدف

 ال� يؤمن بها هذا ا�جتمع ،، الفلسفة ، الرؤية العقيدة ؛  وهذه األهداف تستند إ§ عقيدتها ،دولة á أمة  Óا أهدافها
  .  اإلطار ا�رج� اOي يرجع إ�ه هذا ا�جتمع

حاجات  ،اOين يقومون بصياغة األهداف البد أن يكون Óم دراية بواقع ا�جتمع ع؛أن تكون مرتبطة بواقع ا�جتم :ثانيا
حاجاته Á لi dتمع ؛ ألن وأقوم بصياغة أهداف بعيدة عن ا�جتمع  اë وأصمم منهجآ  ال؛ ... ومشàت ا�جتمع ،ا�جتمع

  .مرتبطةاألهداف  ال� أقوم بصياغتها  أن تكون  البد؛ ... ه، مشàته ، ومتطلبات
؟ أو M ف�ة الرشد ؟M ف�ة ا�راهقةأو  ؟الطفولة ف�ةهل هو M  ؟M أي مرحلة هذا ا�تعلم ؛أن تراÀ خصائص ا�تعلم :ثاsا

   .هذه األهداف مع خصائص ا�تعلم اOي سيقدم Á هذا ا�نهج تما�من ا�عاي� أن ت
 
ً
أن يكون هناك فيها تدرج   إذا اOي سيقوم بصياغة األهداف ينب� ؛ن متدرجة حسب قدرات ا�تعلمأن تكو :رابعا

   .هذا ا�تعلم اOي سيقدم Á هذا ا�نهج قدرات، قدراتالحسب 
عÊ لال تكون أهداف ، عيش فيهنأن تتما� هذه األهداف مع روح العÊ اOي  ؛أن تتماì مع روح العÌ :خامسا

 Êي نعيش فيهغ� العOوقتها ،ا �البد أن تتما� مع روح ، أو أهداف يكون فيها احتياجات قديمة انت� عÊها وانت
Êالع.  
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 أيضا أن تكون، " حقائق"و "معلومات"و "معرفة" ؛ للجوانب ا�عرفيةشاملة ؛ فيها شمول أن تكون هذه األهداف :سادسا
  .للجوانب ا�هاريةنة متضم أيضا تكونأن  و،  للجوانب الوجدانيةمتضمنة 

  :ثالث جوانب مهمة u األهداف عندنا**
  .قائق وا�بادئ وا�فاهيما�علومات وبا� ما تتعلق :ا�وانب ا�عرفية /   � 
 l   /اه وا�يول والقيم وا�بادئ :نيةجوانب وجداÑما تتعلق با�يل وا�ب واال .  
   ) . مهارات(  [ جوانب مهارية تطبيقية  أن تكون هذه األهداف مشتملة :ا�انب ا�هاري/   �

 غفلم نإذ ،أنه يشتمل [ ا�عارف وا�قائق وا�علومات ال� تقدم للطالب -ما ذكرناحين-×ن من مفهوم ا�نهج ا_قليدي 
ر ما يملكه هو بقد: فمقياس ا_علم قديما، ا�نهج ا_قليدي القديم ا±وانب الوجدانية للمتعلم وا±وانب ا�هارية للمتعلم

ال نريد أن ÷رج كتاب يم� [ األرض نريد أن ÷رج  ،هذا ا�تعلم من معلومات وحقائق كأنه كتاب يم� [ األرض
 
ً
فيه تكامل وعنده معلومات يستطيع أن يوظفها عن طريق ا�هارات وعنده قيم وعنده اÑاهات وعنده جوانب  إنسانا

ýاهات ا�، وجدانية تراÑاهات سلبية �و ال�ننميه ونكسبه اÑنعطيه قيم ونغرس فيه قيم ، ابية �و ا?� ونكسبه ا
   .ا�جتمع ا�رغوبة وا�تطلبة فيه من خالل هذه األهداف ال� سيحققها هذا ا�حتوى اOي سيأë بعد صياغة األهداف

؟ نستش� ا?Ïاء وا�تخصصون M  من هم ا�عني^ ؛أن يساهم ا�عنيu f ا�وانب ال�بوية عند صياغة األهداف :سابعا
يكون عندنا فريق متÐمل  ،...ا�ناهج وا�تخصصون M طرق ا_دريس ، نستش� ا��ف^ ال�بوي^ ونستش� ا�علم^

البد أن يشارك »يع ا�عني^ M ¿ديد  ،ال يكون فقط تصاغ األهداف بعيدا عن ا�عني^ بالعملية ال�بوي ، يش�ك فيه
   .ذه األهدافوصياغة ه

 
ً
األهداف مثل مثل األهداف ا�توسطة   ؛أن تكون هذه األهداف قابلة أن يصاغ منها أهداف أقل منها عمومية :ثامنا

أن تكون قابلة \فكيكها من أهداف 6مة إ¨ أهداف متوسطة إ¨ أهداف  ، ال� سنتحدث عنها  ) اإلجرائية(  السلو`ية
  .قص®ة ا�دى

أهداف أقل منه  منه تشتق ك تستطع أنكبأن ؛ أن يكون اÓدف قابل للمرونة،  األهداف العامة�ن نتحدث عن معاي� 
تسÂ األهداف وقص�ة ا�دى وال� سنتحدث عنها  ، مثل أهداف متوسطة ا�دى وأهداف قص�ة ا�دى ،  عمومية

  .ها مستندا إ§ األهداف العامة ال� ذكرناهاوا�علم هو اOي يقوم بصياغت؛ ا�علمو¿قيقها  بأدائهاال� يقوم  )السلو`ية(
 M ضوء هذه ا�عاي� صياغة األهدافأو ، أن تكون موجودة عند صياغة األهداف  ينب�هذه أبرز ا�عاي� ال�  نإذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   î( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

و� ا�كون األول من مكونات ا�نهج  "باألهداف"/   �تبدأ : أن ا�نهج P عدة مكونات** ة ا�اضيةذكرنا M ا�لق[  ملخص
، هذا أحد ا_قسيمات ال� ذكرها  " ا_قويم"/   �ثم  "األنشطة" /   �ثم  "طرق ا_دريس" /   �ثم "ا�حتوى" /    lثم 

  . ا�تخصصون M ا�نهج وطرق ا_دريس
  .ا_قويم/   �و األسا¡ب واألنشطة/   �و ا�حتوى/   lو األهداف/   �: كونات ا�نهج أربعة �وهناك من يقول أن م

  .ا_قويم/   �والوسائل ا_عليمية /   �واألنشطة /   �وطرق ا_دريس /   �وا�حتوى /   lو األهداف/   �: ومنهم من قال أنها 
أخ�ا وا_قويم مرتبط باألهداف ، ا_قويم هو  وا\قويمأوال،  هدافاأل: خالصتها أنها 	ها Ñتمع M أربع أشياء رئيسية*

  .األسا¡ب واألنشطةوثاeا ،ثانيا  وا�حتوى،للتأكد من مدى ¿قق األهداف 
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سواء فرقنا هذا اeالث ، الوسائل ا\عليميةال� �  ا�عيناتو األنشطةو طرق ا\دريس /   تشتمل [ األسا¡ب واألنشطة 
األسا�ب (ا_دريس واحدة واألنشطة اثن^ والوسائل ا_عليمية ثالثة سواء فصلناها ، أو »عناها بقو�ا قلنا طرق 
  )واألنشطة

  . ، و`ما قلت هذا تقسيم  ا\قويم/   M، األسا¡ب واألنشطة/   �، ا�حتوى/   �، األهداف/   �: إذن مكونات ا�نهج 
، ثالثة أشياء، الوسائل/   �األنشطة و/   lطرق ا_دريس و/   �: شتمل [تفصل ت) األنشطة واألسا�ب(تقسيم آخر هذه 
ما مفهوم (و) األهداف(هذه 	ها Ñمع M كونها مكونات ا�نهج ، حديثنا ×ن M ا�حاóة السادسة عن ، فسواء هذا أو هذا

هذا ×ن ¨ور حديثنا M ا�حاóة á ) مصادر اشتقاق األهداف(و) أهمية األهداف(و) معاي� صياغة األهداف(و) اÓدف
  .ا�اضية  

  :مستويات األهداف �

ما مستويات األهداف؟ هل األهداف M  /   لو سأ�ا، ...أن األهداف Óا مستويات /   نكمل ا�ديث عن األهداف ونقول
، من القريب إ§ ا5عيد ، من العمومية إ§ ا?صوصية  /   يعÈ) مستويات(iملها Óا مستوى واحد أو Óا مستويات ، مع² 

  هل مستويات األهداف واحدة؟ 
  :ثالث مستوياتذكر ا�ختصون u ا�ناهج وطرق ا\دريس أن األهداف �ا **

  .ال يمكن أن تتحقق M وقت قص�) طويلة ا�دى(وهذه يتم ¿قيقها وتسÂ  :أهداف 6مة: ا�ستوى األول
rاsأهداف متوسطة :ا�ستوى ا.  
  .أهداف قص®ة ا�دى :لثا�ستوى اsا
  .هذا تقسيم من ا_قسيمات<<  قص®ة ا�دى، متوسطة ا�دى، بعيدة ا�دى

  :يقول األهداف) تقسيم آخر(هناك **
  ).بشÉ dم(أهداف 6مة للتعليم  /   �
  .مثل أهداف ا�رحلة اeانوية،أهداف ا�رحلة ا�توسطة بشÉ dم،أهداف 6مة �رحلة من ا�راحل /   �
  .األهداف العامة �ادة من ا�واد u ا\عليم العام بش� 6م /   �
M   / مرحلة من ا�راحل u األهداف �ادة.  
  .أهداف مادة u صف من الصفوف /   �
é   / أهداف خاصة  بدرس من ا¦روس ألحد ا�واد.   

أهداف /   �{: تصنيف يقول لك، تصنيفان إذا هناك نوÉن من ا_قسيم أو ، وت"ل) العام(الحظوا أنها مستويات تبدأ من 
أهداف Éمة /   lأهداف Éمة للتعليم، /   �{: هو �هناك تقسيم آخر}، قص�ة ا�دى/   �متوسطة ا�دى،  /   lبعيدة ا�دى، 

ل  ا_عليم، أهداف Éمة �ادة M مرحلة من مراح/   �أهداف Éمة �ادة M ا_عليم العام ،  /   ��رحلة من مراحل ا_عليم، 
  .أهداف Éمة لترس /   �أهداف Éمة  �ادة M صف من الصفوف، /   �

إًذا ) أرïن اإلسالم( ، مثالنف�ض إن عندي درس من اpروس:  ، نقول مثال ]     يعÈ نبدأ من األقل [نبدأ من ¿ت اآلن 
فإذن األهداف ، قة بالصالة M مادة من مواد الفقهاألحÐم ا�تعل) الصالة(سيعطى M درس ، ر`ن من أر�ن اإلسالم /   نأخذ

                                                           
  عاله تم صياغته حسب ماُذكر أ  �
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لكن هذه األهداف مرتبطة بأ[ نرتفع ، ا?اصة بالصالة أو Óذا اpرس � أقل األهداف و� ال� يقوم بصياغتها ا�علم
الفقه  مرتبط هذه األهداف بتدريس، السادس االبتدا�: أ[ نقول أيضا مرتبطة بأهداف تدريس  الفقه  M الصف مثال

بدأنا نرتفع أ[ مرتبطة بأهداف تدريس الفقه M  مرحلة من ا�راحل و� ، بصف من الصفوف اOي هو الصف السادس
  .)�(ثم مرتبطة باألهداف العامة للتعليم ، ا�رحلة االبتدائية ، مرتبطة M أهداف مرحلة وال� � ا�رحلة االبتدائية 

، األهداف من حيث عموميتها وخصوصيتها وقربها )حلقات م�ابطة(� عبارة عن  ماذا نفهم من هذا ؟ نفهم أن األهداف
البد أن تكون أهداف Éمة ثم تبدأ بال"ول ، وبعدها � أهداف م�ابطة متماسكة ال نعزل هدف عن هدف أ[ منه

  .تدر�يا ح¾ نصل إ§ األهداف ا?اصة ال� تنفذ M حصة من ا�صص أو M درس من اpروس
 األهداف ال� يقوم بصياغتها ا�علم M درس من اpروس ، مثال دخل [ الطالب واpرس هو إذ
ً
، مفهوم ا_يمم ، )ا_يمم(ا

صفة ا_يمم، هذا اpرس Á أهداف، هذه األهداف من يقوم بصياغتها؟ ا�علم ، وهذه األهداف البد أن تكون مرتبطة 
تدريس الفقه ، نفرض أن ا_يمم M الصف السادس االبتدا�  البد أن تكون باألهداف ال� أ[ منها ، مرتبطة بأهداف  

مرتبطة بأهداف تعليم ، مرتبطة بأهداف ا_عليم M ا�رحلة االبتدائية، مرتبطة بأهداف الفقه M الصف السادس االبتدا� 
  . مرتبطة بأهداف ا_عليم العام بشÉ dم، الفقه M ا_عليم العام

 هذا ا_د
ً
وأيضا البد أن تكون واضحة pى من يقوم بتنفيذ ، رج البد أن يكون واضحا pى من يقوم بتصميم ا�نهجإذا

  .ا�نهج
 
ً
األهداف العامة للتدريس M الصف السادس ، أهداف Éمة  : مثالً  R األهداف العامة؟ عهل ا�علم مطالب باإلطالإذا

س M ا�رحلة االبتدائية ، أهداف Éمة _دريس الفقه M ا_عليم أهداف Éمة للتدري، _دريس الفقه M الصف السادس
ألن معرفة األهداف ¿دد ، نعم  هل هو مطالب باالطالع عليها ؟، العام، أهداف العامة M السياسة ا_عليمية بشÉ dم

ل� يقدمها والوسائل يكون عمله  وجهوده وطرق ا_دريس ا، واOي Ìدد األهداف ال @رج عن هذه األهداف، س� العمل
  .ا_عليمية ال� يقدمها واألنشطة واألسئلة وا_دريبات 	ها تكون وفق هذا اÓدف

أما إذا ×نت األهداف ليست واضحة أمام ا�نفذ اOي هو ا�علم فسيتسم العمل بالعشوائية وا�تائج لن تكون منضبطة 
لن ، م واOي هو العنÊ وا�كون األخ� من مكونات ا�نهجو`ذلك حينما نأë با_قوي، ولن تكون نواتج ا_علم جيدة 

  .نستطع أن نقوم ا�نهج بشd جيد ما لم نقم بتحديد األهداف بشd جيد
  

ً
األهداف مستوياتها Éمة ، اإلجابة بالطبع ال ، األهداف ليست مستوياتها واحدة هل األهداف مستوياتها واحدة ؟إذا

مستوياتها تتسع من  ، ص�ة ا�دى، أهداف خاصة بدرس ، أهداف خاصة بمرحلة بعيدة ا�دى ، متوسطة ا�دى، ق
  .ا?صوصية  إ§ العمومية

 البد أن يراý عند صياغة اÓدف أن هذا اÓدف هدف ماذا؟ هل هو هدف Éم للتعليم؟ أم هو هدف M مرحلة من 
ً
إذا

فðما Ýنت هو هدف �وضوع pرس من اpروس؟ مراحل ا_عليم؟ أو هو هدف �ادة تدرس M مرحلة من ا�راحل؟ أو 
   .األهداف أوسع ?ما ُصعب قياسها ، وñما حددت أكç سُهل قياسها وتقويها

 نقول أن األهداف � أول مكونات ا�نهج وبناءها وصياغتها بشd دقيق وشd واضح وشd مبا� سيسهم M ¿ديد و 
ً
إذا

سيؤثر با_اí [ س� العملية ا_عليمية؛ ألن اÓدف ) صياغة األهداف(هداف ضبط العملية ا_عليمية ، أيÄ خلل M األ

                                                           

 .تم صياغته بشd مرتب يوافق ماُذكر M ا_قسيم)  �(         
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يعارض ، هو اOي Ìدد س� العمل، إذا ×ن هدف 	مضا ، إذا ×ن هدف متناقضا ، إذا ×ن هدف يعارض طبيعة ا�جتمع
á هذا ا?لل اOي قد ، ...العÊ يعارض خصائص ا�مو pى ا�تعلم ال يتما� مع روح، فلسفة ا�جتمع أو عقيدة ا�جتمع

وبا_اí لن ، يوجد M هذا اÓدف سينعكس [ األداء M ا_دريس وينعكس [ تنفيذ العملية ا_دريسية ا_عليمية
  .  يستفيد من يقدم Á هذا ا�نهج 

صياغة األهداف،  دعوÛ أóب أمثلة ح¾ تضح الصورة ربما يتساءل ا5عض منكم عن بعض األهداف   أو /   أمثلة**
أوردوا أمثلة لألهداف ، ا¦كتور رشيد ا@كر و ا¦كتور و¡د ا�هوسألفه )) ا�نهج أسسه ومكوناته((هذا الكتاب وهو [

  :يقول ]     لعلÈ أقرأ بعض األهداف
 مثال M ا�ملكة العربية السعودية ؛...ومن األمثلة [ األهداف العامة

  : ا\عليم u ا�ملكة أهداف 6مة منبثقة من سياسة  
  :ا�دف األول  

ً
 ورسوال

ً
 وبمحمد صô اهللا عليه وسلم نبيا

ً
 وباإلسالم دينا

ً
  .اإليمان باهللا ربا

ا_صور اإلسالs الÐمل للكون واإلنسان وا�ياة وأن الوجود 	ه خاضع �ا سنêه اهللا تعا§ �قوم á ·لوق بوظيفته  :ثانيا
  . دون خلل أو اضطراب

إ§ آخره من هذه األهداف العامة ؛ ... ،يستثمر ا�سلم فيها طاقاته عن إيمان وهدى، ا�ياة اpنيا مرحلة إنتاج وعمل :ثاsا
  . فهذه يب² عليها ا_عليم 

 Âدعونا ن"ل إ§ آخر األهداف ال� تس 
ً
ال� يقوم بصياغتها ا�علم ، أي هدف )  السلو`ية(أو تسÂ ) األهداف ا?اصة(إذا

ال بد أن يلتصق معها إذا خالفها أو ناقضها أو حدث بينهم ، بصياغته ا�علم البد أن يكون مرتبط باألهداف العامة يقوم 
 اإلجراءات ال� يقوم بها ا�علم، تناقض حصل هنالك إش�Ðة

ً
أو األهداف ال� يقوم بها ا�علم ال بد أن تكون مرتبطة ، إذا
هذه األهداف � ، األهداف ال� ذكرت أمثلة منها فيها عمومية، حظوا فيها العموميةال ، باألهداف العامة ال� ذكرت منها

  .ثم ن"ل باألهداف ح¾ نصل إ§ األهداف ا?اصة السلو`ية اإلجرائية ال� يقوم بها ا�علم  M درسه، ا�ظلة
 ة لسياسة ا_عليم وهذه M هذا الكتاب أمثلة لألهداف العامة للتعليم ؛ األهداف السابقة � األهداف العام

  : مثل  األهداف العامة للتعليم
 . تنمية روح الوالء ل�يعة اإلسالم •

•  Áا�صيحة لكتاب اهللا وسنة رسو. 

 .¿قيق ا?لق القرآ°  •

 .تربية ا�واطن ا�ؤمن �كون 5نة صا�ة  •

 .تأكيد كرامة الفرد •

 . تنمية إحساس الطالب بمشàت ا�جتمع  •

  . ا5حث وا_أث�تشجيع وتنمية روح   •

تنمية القدرة اللغوية بش¾ الوسائل ال� تغذي اللغة العربية وتساعد [ تذوقها و¢دراك نوا� ا±مال فيها أسلوبا  •
أنت لم تدخل ، ال:أنا دخلت إ§ هذه ا�صة ألن¡ القدرة اللغوية ؛ نقول: لو جاء معلم و قال  :مثاالً ؛ دعوÛ أóب  وفكرا

دقيقة، ال بد أن  ��ال تنÂ ب^ عشية وضحاها ، ال تنM Â ساعة أو ) القدرة اللغوية(ن¡ القدرة اللغوية؛ إ§ هذه ا�صة _
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تكون صياغتك للهدف ñسب اpرس اOي ستقدمه؛ لكن ال بد أن يكون هذا اÓدف اOي سينفذ M ا�صة مرتبط  
 . Á عالقة Á جذور مرتبطة باÓدف العام، باÓدف العام

 .مهارة القراءة وÉدة ا�طالعة سعيا وراء زيادة تنمية •

•  úتنمية ا_فك� الريا. 

  . االهتمام باإلÚازات العا�ية  •
  الحظوا أهداف Éمة منبثقة من األهداف السابقة ال� � أك0 ا�قاصد العامة لسياسة ا_عليم با�ملكة،  

  �.هذه أهداف Éمة للتعليم
  :أيضا لع أóب مثال ، مثال

أهداف ا_عليم االبتدا� ؛ ، موجود M سياسة ا_عليم با�ملكة العربية السعودية /   )ا\عليم االبتداò( هداف مرحلة أ �
  ا_عليم االبتدا� ما � أهدافه ؟  

ه تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة M نفس الطفل ورÉيته ب�بية إسالمية متÐملة M خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائ 
 .إ§ أمة اإلسالم

 .تدريبه [ إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل   -

  . تنمية ا�هارات األساسية ا�ختلفة وخاصة ا�هارة اللُغوية  -
 . تنمية ا�هارات األساسية ا�ختلفة وخاصة ا�هارة اللغوية وا�هارة العددية وا�هارة ا�ر`ية -

 .ومات M ·تلف ا�وضوÉتتزويده  بالقدر ا�ناسب من ا�عل  -

 .إعداد الطالب �ا ي  هذه ا�رحلة من مراحل حياته   -

 . تو�د الرغبة pيه M االزدياد من العلم ا�افع والعمل الصالح  -

هذه ليست أهداف الصف السادس االبتدا� أو أول ابتدا� أو أهداف الفقه أو ، ال حظوا أهداف ا�رحلة االبتدائية
   . الحظوا كيفية صياغتها) هذه أهداف ا�رحلة(، اللغةأهداف قواعد 

  /   مثال) أهداف ا�رحلة ا�توسطة(دعوÛ أóب مثاال لـ �
، يقصد ) قضية ا�هارات(،اآلن دخلنا M  ال�بية [ ا�ياة االجتماعية اإلسالمية ال� يسودها اإلخاء وا_عاون -

 .}¿مل ا�سؤو�ةاإلخاء وا_عاون وا_قدير و{: ا�هارات ا�ياتية

 .تدريبه [ خدمة iتمعه ووطنه وتنمية روح ا�صح واإلخالص لوالة أمره -

 .تعويده االنتفاع بوقته M القراءة ا�فيدة -

  .إعداده �ا ي هذه ا�رحلة من ا�راحل -
 ) :األهداف با�رحلة اsانوية(من أمثلة  �

-  M ا استعدادات وقدرات[هذه الف�ة وتوجيهها تعهد قدرات الطالب واستعداداته ا�ختلفة ال� تظهرÓ ف�ة á الحظوا    

 [. 

 .]     ا�ملكة العربية السعودية مثال[ ¿قيق الوفاء للوطن اإلسالs العام والوطن ا?اص -

                                                           

  هنا تم ترتيب الفقرة ؛ ألنه حدث تقديم وتأخ� من الشارح )  �( 
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 .دعم العقيدة اإلسالمية ال� تستقيم بها نظرة الطالب إ§ الكون واإلنسان وا�ياة -

 .البتنمية ا_فك� العل¡ pى الط  -

 .¿قيق الو| األ�ي 5ناء أ�ة إسالمية سليمة -

-  
ً
 وبدنيا

ً
 .إعداد الطالب للجهاد M سبيل اهللا روحيا

 .رÉية الشباب [ أسس اإلسالم -

 .إكسابهم فضيلة ا�طالعة -

 .تكوين الو| اال�ا$ -

 هذه أهداف للمرحلة اeانوية
ً
  . للمراحل...  إذا
أهداف هذا ا�ستوى ، األهداف العامة �ادة دراسية u صف من الصفوف) ةمادة من ا�واد ا¦راسي (هنا مثال لـ �

Oا يش�ط أن تكون أك0 ¿ديدا ،تكون أقل عمومية من أهداف ا�ستوى السابق؛و`أنها تصف نتاجات تعليمية مبا�ة
  .ا�علم باإلضافة إ§ إمÐنية اشتقاق أهداف خاصة إجرائية سلو`ية ال� يصوغها ،من ا�ستويات السابقة

  /   من أمثلتها**
 .أن يعرف ا_الميذ أحÐم الوضوء -

 .أن يدرك ا_الميذ ي� ال�يعة اإلسالمية  -

  .هذه أهداف مادة من ا�واد ، هذه األهداف العامة واألك0 عمومية
تكون  ؛ لكن كما أسلفت البد أنg أقل األهداف مستوى والc يقوم بها ا�علم): األهداف السلو¢ية اإلجرائية( 

من أهداف ا�رحلة أو أهداف ا�ادة أو ح¾ تصل إ§ األهداف العامة للتعليم [ مرتبطة باألهداف األك0 عمومية منها 
  . ]     بشÉ dم 

ا�سئولون عن ا\عليم وهناك أهداف يقوم بصياغتها ،  مصمم ا�نهجبأن هناك أهداف يقوم بصياغتها  إًذا نصل إ¨ نتيجة
وأهداف يقوم بصياغتها ، ، M فرق ب^ أهداف يقوم بصياغتها معلم ا�علمونالك أهداف يقوم بصياغتها وهن،  u بت ما

  . وأهداف Éمة يقوم بصياغتها فريق متÐمل يصوغ األهداف العامة للتعليم M بت ما ، من يصمم منهًجا �ادة من ا�واد
Á بشخص واحد ونقول ëهل يمكن أن نأ 

ً
وم بصياغة األهداف و¿دد �ا األهداف العامة للتعليم M نريدك أن تق: إذا

! أو M ا±زائر! أو M سوريا!! أو األهداف العامة للتعليم M ا�من!! أو M »هورية مÊ العربية!! ا�ملكة العربية السعودية
وفق متطلبات واسعة وفريق كب� من ؛ ال بد أن يقوم بإعدادها فريق مؤهل ؛ ألنها !! ال يمكن! أو M أي بت ؟! أو M �بيا

ألنها M ضوئها سن"ل ونقوم بصياغة أهداف ا�راحل وصياغة أهداف ، ا�تخصص^ وا�ستشارين اOين يقومون بصياغتها
  .  ا�واد وا�ناهج إ§ أن نصل إ§ ا�ستويات اpنيا ال� سيقوم ا�علم بصياغة األهداف فيها

الفريق  /   وا�ي يقوم بصياغة أهداف ا�نهج هو، ا�علم /   داف ا�اصة اإلجرائية هوا�ي يقوم بصياغة األه )إذن**(
�قوم  فريق كب® تنتخبه ا¦ولة /   ا�ي يقوم بصياغة األهداف العامة هو، ا�تخصص u هذا ا�نهج ومعه فريق آخر مساند

  اغة األهداف العامة للمنهج بدراسة ا�اجات ودراسة أشياء كث�ة Óا عالقة با�نهج ثم يقوم بصي
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ô( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

األسا�ب /   � ،ا�حتوى/   l ،األهداف/   � :قلنا إنها  �األهداف � ا�كون األول �كونات ا�نهج ال[   ملخص �ا سبق
  .]     ا_قويم/   �واألنشطة 

حديثنا M . الوسائل ا_عليمية ا�ساعدة/   �األنشطة و[ /   lطرق ا_دريس و[ /   �: تشتمل [ )األسا�ب واألنشطة(
وفرقنا ب^ .قص�ة ا�دى/   � ،متوسطة  ا�دى/   l ،بعيدة ا�دى/   �: األهداف ومستوياتها /   ا�لقة ا�اضية ×ن عن

وأهداف ا�واد ،وأهداف ا�واد ، وأهداف ا�راحل ،واألهداف العامة للتعليم ،_عليم M بت مااألهداف ا?اصة بسياسة ا
وأهداف ا�واد M مرحلة من ا�راحل إ§ أن وصلنا إ§ ا�ستوى  ،ا_عليم بشd العاما�واد M وأهداف  ،داخل هذه ا�راحل

وأ�نا إشارة مهمة  M ، )األهداف اإلجرائية(وتسÂ  )`يةاألهداف السلو(يسمونها  )األهداف ا?اصة( /   األخ� وهو
  أهداف خاصة إجرائيةإذا ×نت  ،ا�لقة ا�اضية  من يقوم بصياغة األهداف؟ اتفقنا أن األهداف [ حسب مستواها

ص u هذا فريق متخصفيقوم بها  أهداف منهجأما إذا ×نت  ،قبل أن يدخل إ§ اpرس  ا�علماOي يقوم بصياغتها  هو ف
أهداف ا\عليم u بت إذا ×نت  ،أما إذا ×نت أهداف مرحلة فتكون أوسع الفريق يكون أوسع ، ا�نهج ومعه فريق مساند

؛ 	ما مالت األهداف إ§ فريق أيضا أوسعفيكون   أهداف مبنية R سياسة ا\عليمإذا ×نت  ،أوسع قالفريفيكون  ما
  . ]     كÏأريقا العمومية أصبح من يقوم بإعدادها ف

بما يسg،  Â الc تقوم بها أنت أيها ا�علم قبل أن تقوم بتدريس هذه اlصة: األهداف ا�اصة السلو¢ية اإلجرائية**  
ø ¿ض�ا ذهنيا ثم ¿ض�ا كتابيا  ،)ا\حض® ا�سبق(

ُ
¿ ،ª؛ )صياغة األهداف(�  /   هذا ا_حض� الكتا$ ا?طوة األو

 ؟ما � االÑاهات؟ � القيم ما؟ ما � ا�هارات ال� ستكسبها؟ ما � ا�ادة ا_عليمية ال� ستقدمها؟ دمتعرف ماذا ستق
هذه ا�رحلة M بأهداف ا�ادة ال� تدرسها  مرتبطة هذه األهداف ،á هذه األشياء ا�وجودة عندك تقوم بصياغتها باألهداف

ال بد أن تكون أهدافا مرتبطة؛ لكن  ،أي هدفا وفضفاضا بأنه يصوغ ليس للمعلم اجتهادا واسع،يعÈ هذا الصفM  وأ
 إثناءويقوم بتحقيقها   ،للقياس؛ يعÈ يكتب األهداف وتكون نقاط واضحة ةو� ال� قابل ،يقوم بصياغتها اOيهو 
األهداف ( وتسÂ،هذه ا�صةM وقياس مدى ¿قق هذه األهداف ، وتقويمها بقياسهاا�صة ويقوم M نهاية  ،صةا�

  ) السلو`ية اإلجرائية
  : )من |وطها( هذه األهداف Óا �وط Óا مواصفات

البد  ؛ال  ! ا�علم ؟سلوك من[  سلوك ا�تعلمير¢ز R  ،قابال للتطبيق،  أن يكون ا�دف واضحا -ددا أن تكون واضحة
[ ا_غي� اOي سيحدث عند  وك ا�تعلم ير`ز [ سلو؛ أن يكون اÓدف السلو% اإلجرا� ا?اص اOي يكتبه ا�علم 

هذا ليس ) صفة ا_يمم(أن أقوم ب�ح  )الفاعل(أن أقوم بتدريس  :يقول مثال ا�علم عند صياغة اÓدف  ما ،]     ا�تعلم 
 
ً
  هدفا

ً
  سلو`يا

ً
أن يطبق  ،...كذاف الطالب عرّ أن يُ  /   أن تقول، أنت تقيس أداء ا�تعلم!! ال تقيس أداءك         أنت ، إجرائيا

  ...أن يعدد ،أن يفرق الطالب ب^ كذا و`ذا، أن يقارن ،أن يستنتج ،...االطالب كذ
؟  ألنM È نهاية ا�صة سأقوم بعملية ا_قويم؛ وا_قويم هو ماذا /   ا�دف السلوõ اإلجراò البد أن يصف سلوك ا�تعلم

فت، أر�ن اإلسالمÁ ثم �حت ، هذا هدف )سالمأر�ن اإل(أن يعدد  :مثال ؛ _أكد من مدى ¿قق اÓدفا êر�ن أب هوعر
 اال يكå إذً  ،أن يطبق صفة ا_يمم يستطيع أن يكون قادر [ أن يتيمم؟ أر�ن اإلسالمí د يم سيكون عدµ واإلسالم ا_ق

sم أن يقول ا_يمم البد أن يقوم بتطبيق ا_يمم أماàال M، دفنا هÓتأكد من مدى ¿قق نهدفه أن  ا_قويم ألن ،¿قق ا
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عمليات و¢جراءات _حقيق هذا ،أهداف ترسم ، عشوائية ةليست عملي ةمنظم ةا_دريس عمليف .األهداف ال� حددتها 
   .ثم تقويم ،حقيق هذا ا�حتوى _إجرائية  اتوعملي ،¨توى يقدم، اÓدف

  :يقوم بصياغتها ا�علم  الc) )�( ]     سلو¢ية اإلجرائيةال[ا�اصة  األهداف مواصفات أو |وط هذه (�
 تكون واضحة  أن •

 قابلة للتطبيق  •

 تر¢ز R سلوك ا�تعلم  •

 قابلة للقياس وا\قويم  •

 .ا�تعلم نتاجتصف  •

 اlد األدø ألداء هذا الطالبأو  ا�ستوى(ثم ، )الطالب(ثم  ،)الفعل ا�ي يصف السلوك(ثم  ،)أن(وأن تبدأ األهداف بــ •
   .) سيقوم  ا�ي ا�عيارأو 
  .أن يعدد الطالب أر�ن اإلسالم ،[ ألف ةمتوسط ةفيها همز أن يكتب الطالب �س 	ماٍت  /   مثال 

  .)ا�د األد& اOي أريد منه(ثم  )الطالب(ثم )الفعل(ثم بعده ، ) أن ( اÓدف السلو% البد أن يكون فيه إذن
ثم سيحدد M ا_حض�  ،مثال اÓدف األول )سيحدد اÓدف( هو نإذ ،هذه األهداف كما أسلفت يقوم بصياغتها ا�علم

 ëدف؟ إ§ اا�سبق قبل أن يأÓما هو ، تدريبات أو، نشاط ،ةسيستخدم وسيل ؟� اإلجراءاتما �صة كيف سيحقق هذا ا
خ� سيقوم ثم باأل  ؟ما � ا�هارات ال� ستُحقق هذا اÓدف؟ قدمهاتما � ا�علومات ال� س  ؟ا�حتوى اOي سيقدم

  . بـقياس مدى ¿قق هذا اÓدف
إذا ×ن اÓدف  ،هدفا واضحا وال هدفا سلو`يا إجرائيا ونال يك ؛ إذنللقياس وا_قويم  ةصياغة اÓدف قابلإذا لم يكن 

 M ليس هذا هدفا سلو`يا إجرائيا  :ا�صة فنقولأثناء مشتت ال يمكن قياسه.  
  :ثالث أنواعنفت ¿ت ال� يكتبها ا�علم ُص   /   )اإلجرائية (  السلو¢ية األهدافنواع أ �

  . األهداف ا�عرفية :ا©وع األول
rاsاألهداف الوجدانية :ا©وع ا .  

برز هذا ا_صنيف هو ا_صنيف ،أثالث مستويات لألهداف .)اlر¢يةا©فس (و تسÂ أاألهداف ا�هارية  :ا©وع اsالث
  :)ا�عر~ا�ستوى أو ا�جال (األول اOي هو

  وه/   ا�عرÁ :ا©وع األول 
ً
يفاته نوضوح تصو   لسهولة قياسه  /   والسبب ؛u ا�يدان ال�بوي من أكç ا\صنيفات تطبيقا

  .األشهرOلك هو كث�ا من ا�ناهج عليه و وبناءووضوح مستوياته وقابلته للتطبيق 
رفاقه ¿دثوا عن ا�جال ا�عر~ و¿دثوا عن ا�جال و  )بلوم( ،وÁ رفاق  )بلوم(شخص يقال Á  ومن أشهر من كتب فيه** 

ألهداف السلو`ية M ا±انب لوذكروا الست مستويات  ،لكن ر`زوا [ ا±انب ا�عر~ بمستوياته الستة ،...الوجدا°
  . ا�عر~

                                                           
 بتصريف )  ١
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يها وأيضا األسا�ب نيت ا�ناهج علوذاع صيت هذه ا�ستويات وبُ  ،بلوم ورفاقه صنفوا األهداف ا�عرفية M ستة مستويات
إ§  ةقسمنللقياس ومستوياتها م ةفيها وضوح وقابل هان؟ أل ا_دريسية تب² عليها وصياغة األهداف تب² عليها �اذا

  .سأذكرها إن شاء اهللا )مستويات عليا/   �مستويات دنيا و/   �( :قسم^
ستويات ا�تسÂ  ،و � مرتبطة با_فك� ،ت عليامستويا/   lمستويات دنيا و/   � :Á مستويات ستة )بلوم(تسمعون عن 

  ).ا_قويم(وتنتõ ¯انب  )ا�فظ وا_ذكر(¯انب  :وهذه ا�ستويات متدرجة تبدأ، للتفك�  ، واpنياعلياال
   :ومـلـمستويات ب �

  :مستويات بلوم ا�عرفية ستة و� متدرجة 
الطالب Ìفظ هذه ا�علومات ويستطيع أن يعÈ  ،ات عند بلومأول ا�ستوي /   هو )مستوى ا\ذكر واlفظ( :ا�ستوى األول
  :نرتÔ قليال عند بلوم من ا�فظ وا_ذكر إ§ ،قا¦ا ، صبح ا_عليم جافاوقفنا عند هذا ا�ستوى أللو لكن  ؛ أن يتذكرها

 rاsإ§، مستوى الفهم :ا�ستوى ا Ôثم نرت:  
  ) ستويات ا¦نياا�تس¹  ( ستوياتهذه اsالث م ؛مستوى ا\طبيق :ا�ستوى اsالث 
  u ا�ستويات العليا( ثم ندخل  ( :  

  .ا\حليل /   أو�ا
  .ال�¢يب/   ثانيها
  .ا\قويم /   ثاsها

 إذ 
ً
متلك ا�تعلم القدرة [ ا_قويم أوهو بال شك أصعبها ألنه م¾ ما  ،القدرة [ إصدار حكم /   )ا\قويم(أعالها هو  ا

  .ول أنه تعلم بشd صحيحنق ؛و¢صدار حكم
  :مستويات األهداف ا�عرفية عند بلوم ورفاقه ستة /   إذن نعيدها 
القدرة  /   �مستويات ا_فك� إ§ بثم نرتÔ  ،)هذه اsالثة دنيا( ا_طبيق /   ثاsها ،الفهم /   ثانيها، ا�فظ وا_ذكر /   أو�ا 

  .ا_قويم/   �ثم  ال�`يب/   � ثم ا_حليل[ 
 إذ
ً
هناك بعض ا�علم^ يكتفون بهذا  ؛؟ ال بالطبع) ا�فظ وا_ذكر(ا�ستوى األول M ا�علم هل يكتå بصياغة أهداف  ا

يكون ا�تعلم  ،ن¡ مهارات ا_فك� بشd أوسعنÓذه ا�ستويات ح¾ ة شامل فاألهدان يكون أالبد  ،ولكن هذا خطأ
 قادر
ً
 قادر ،[ ا_حليل ا

ً
 رقاد،[ ال�`يب ا

ً
 قادر، [ ا_قويم ا

ً
  ...عنده فهم ،[ ا_طبيق ا

 إذ 
ً
كم هدف M ا�ستوى  ؟كم هدف M ا�ستوى األول /   يعÈ ؟ما حجم هذه األهداف ،هذه ا�ستويات الستة نراعيها ا

  ؟ يرجع إ§ ماذا ؟اeا°
ستويات هذا يعتÏ من األخطاء لكن ال�`� [ مستوى من ا� ،� ال� ¿دد حجم هذه األهداف ؛ إ¨ طبيعة ا�ادة

  ،الشائعة M عملية ا_دريس
ُ
  ،فقط ةج طالبا حفظرµ ألننا با_اí ال ÷

ُ
  ،ج طالبا فهم فقطرµ وال ÷

ُ
÷ µرينا قادج طالبً ر  ]

  .قادرين أيضا [ ا_قويم وهو إصدار ا�كم ،قادرين [ ا_حليل وال�`يب ،ا_طبيق
وصف للتغ®ات ا�توقع حدوثها u معرفة وسلوك ا�تعلم نتيجة لùويده با��ات g " :تعريف األهداف السلو¢ية�

األهداف  ؛؟ ا�علما من اOي يكتبه [ا�علم وهذا ا�ستوى من األهداف يكتب من قبل  ، ا\عليمية وتفاعله معه
و يسلكه أكن أن يقوم به ا�تعلم ويصف �ا بدقة ووضوح ما يم ]     السلو`ية اإلجرائية ال� يقوم بكتابتها هو ا�علم 
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 وال، بعد االنتهاء من ا�صة
ً
نه توجه عملية ا�تعلم داخل إعملية ا_علم فبا مبا�ً  رتباط هذا ا�ستوى من األهداف ارتباطا

 ".األهداف  ةصياغM  ال�وع عند ال� ينب� [ ا�علم مراÉتها والضوابطمن ال�وط  ةوهناك iموع ،فصل ا�تعلم

 :األهداف ةصياغu  ال&وع عند الc ينبR Ø ا�علم مرا6تها والضوابط وطال&�

 : ]     إجرائية �صة من ا�صص البد أن يرا| عدة أمور ةأي معلم يقوم بصياغة أهداف سلو`ي[ 

 .س�هما  نتوقع حدوثها ل) ال @تلف M تف ةأن تكون عبارة اÓدف السلو% ¨ددة وواضحة ñيث تصف �ا بدق  -

 .إمÐنية مالحظة اÓدف M ذاته أو M نتا(ه -

 .إمÐنية قياس مدى ¿قيق اÓدف  -

ألن ا_لميذ هو ¨ور العملية ا_عليمية  ؛  ال [ أساس مستوى ا�علم؛  أن يكتب اÓدف [ أساس مستوى ا_لميذ  -
 .من أجله تصاغ األهدافو، 

ماذا نريد؟ أن يكتب  �س  ،أو بالطريقت^ معا، أو كيفية، ة كميةأن تتضمن عبارة اÓدف ا�د األد& لألداء بطريق -
البد ؟ما � ا�هارة ال� سيقوم بها ويطبقها ،د للتطبيقأن يطبق بعض ا� أن Ìفظ كم آية؟ أن Ìفظ كم بيت؟، 	مات

 .أن �دد ماذا نريد منه M هذه ا�رحلة باOات ال� ندرسه فيه

 .عملية ا_علم أن يصف �ا نتاج ا_علم وليس  -

  أن تتضمن عبارة اÓدف فعالً  -
ً
أن يستنتج إ§ آخره ، أن يقارن، أن يم�، أن ي�ح،كما قلت لكم  أن يكتب  ،سلو`يا

 .من األفعال

�  õةتكونمفــصياغة ا�دف السلو úمن اآل   / õأجزاء ا�دف السلو g ؟ما  
أن يكتب �س  /   مثال )مصطلح من ا�ادة العلمية( + ]     هو الطالب ياO[ )ا\لميذ( + )السلوõ الفعل( + )أن  (

  . )�(اOي نريده من أداء الطالب M هذه ا�رحلة )لألداءاlد األدø (ثم  ،...أن يقارن ب^ كذا و كذا،أن Ìفظ ، »ل
   ؟أم أنه يعتمد R األهداف العامة ؟هل ا�علم معý بصياغة األهداف السلو¢ية اإلجرائية نإذ
 وقف أمام الطالب وليس أمامه أهداف دخل ا�علم إ§ غرفة الصف و إذا

ً
أو سيعتمد [  إجرائية فأنه سيعتمد [ ذاكرته ا

أن يعرف ماذا قدم  ه وءوبا_اí لن يدير ا�صة بشd صحيح ولن يستطيع M نهاية ا�صة أن يقّوم أدا ؛األهداف العامة
  ....س� العملبدون أن Ìدد األهداف ال� ¿دد ، طالبلل
 دارة اlصةو إ، )زمن اlصة(تساعده u توسيع  ،Óدد إجراءاته /   األهداف السلو¢ية اإلجرائية الc يقوم بصياغتها ا�علم 
    ا�علم[ وتعينه R قياس أدائه هو أيضا ،كذلك تعينه R بناء ا�علومة ا�ديدة R ا�علومة السابقة ،)  توزيع الزمن فيها (
صحيح أن األهداف السلو`ية تصف ا_غ� اOي Ìدث عند ا_لميذ لكن عندما أقوم بصياغتها ثم أقوم بتقويمها  ؛ ] 

 Èي حدث عند ا_لميذ هذا يعطيOألعرف مدى ا_غ� اFeed back) (اه  ة ،راجع ةتغذيÑألعرف هل أنا �ت باال
أن هناك خلل؟ أم هناك هدف من األهداف Ìتاج إ§  الصحيح؟ هل وصلت للتلميذ ما أريد وما كتبته من أهداف؟ أم

 .ةá هذه اإلجراءات تساعد M ضبط العملية ا_عليمي ؟تطبيقات أخرىو أو إÉدة إجراءات  ؟إÉدة صياغته مره أخرى

  /   لو سأل سائل منكم
  ؟ ما فائدة األهداف السلو¢ية�

                                                           
 بتÌيف   �



  خة مدققة ومزيدةخة مدققة ومزيدةنسنس                                                                                                                                    مناهج وطرق تدريس ـ ا�ستوى السادسمناهج وطرق تدريس ـ ا�ستوى السادسمقرر مقرر   

 - �î - 
 

  ):من ضمن األهداف(كرت أنها بعض األهداف ال� ذُ  وردسأ
 .اعد ا�علم [ مراÉة ا_وازن ب^ iاالت األهداف M اpرستس -

  .حقيق األهداف_تساعد ا�علم M اختيار طرق ا_دريس ا�ناسبة  -
  ]     ن ا�علم هو من يقوم بصياغتهاأل )تساعد ا�علم(الحظوا 	ها [
 .ذب انتباه الطالبتساعد ا�علم M اختيار الوسائل وتقنيات ا_دريس ا�ناسبة ال� تساعد [ ج -

 .حقيق األهداف_تساعد ا�علم [ ¿ديد النشاطات ا�طلوبة  -

 .تساعد ا�علم [ اختيار أسا�ب ا_قويم ا�ناسبة لقياس نتائج عمليات ا_علم -

 .Ñعل ا�علم أك0 سيطرة [ ا�وقف ا_علي¡ -

 .]     ليل تساعد° [ تقويم ذاë وتقويم أدا�وذكرتها قبل ق[ ؛Ñعل ا�علم أك0 قدرة [ ا_قويم اOاë �فسه -

 .Ñعل á من ا�علم وا�تعلم يشعران بالرضا واالرتياح -

  .للطالب والوجدا° وا�هاري،تمكن ا��ف ال�بوي اOي يقوم بتقويم ا�علم [ ا_عرف [ ا�ستوى ا�عر~   -
 .باالÑاه الصحيح ةاطات ñيث تكون متجه[ النش )ايضع قيودً (يقيد  ةسلو`ي ة¿ديد األهداف بصور -

 .تمكن ا�علم من بناء ا�علومة وا?Ïة الالحقة [ السابقة -

ر`ز M صياغة الفوائد يُ  هحينما يقرأها ا�علم ويعرف هذ؛اصة باألهداف السلو`يةا?هذه الفوائد وغ�ها من الفوائد 
؛ نقطة مهمة فيما يتعلق باألهداف السلو`يةبختم أÈ أريد أن ألنير`ز M صياغة األهداف السلو`ية؛  األهداف السلو`ية

و س® ، ألنها g الc سيكون u ضوئها ضبط األداء  ؛أن صياغة األهداف السلو¢ية Óتاج إ¨ مهارة وÓتاج إ¨ دقة
åستحدد مسار العملية ا\عليمية داخل الصف ا¦را cا@وصلة ال.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   �( ـــــ  اlلقة ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال يزال أيضا حديثنا حول ،  ا�ناهج  /   ا�حور األول من مقررنا وهو ال يزال حديثنا موصوال M[  ملخص �ا سبق
ا�نهج ،األهداف  /   وقلنا أن أول مكونات ا�نهج هو، ا�نهج Á مكونات ذكرناها M ا�لقة ا�اضية، )مكونات ا�نهج(

ونقوم بصياغة األهداف و¿دثنا عن مستويات األهداف ومن يقوم : األهداف /   ا�كون األول:يتكون من عدة أشياء
و¿دثنا أيضا عن األهداف ا?اصة السلو`ية  ؟وما �وطها؟بصياغة األهداف؟ و`يف نُصيغ هذه األهداف؟ وما فوائدها 

و¿دثنا عن أبرز ا_صنيفات Óذه األهداف ال� من ضمنها تصنيف  ،وصفاتها ومستوياتهاوم ،ال� يقوم بصياغتها ا�علم
مجملها بهذه األهداف ،تبدأ با�فظ وا_ذكر وتنتõ با_قويم  :وقلنا أن مستوياتها ستة، M ا±انب ا�عر~ )بلوم ورفاقه(

  . ]     � مكون من مكونات ا�نهج 
 إذ 

ً
ما � ا?طوة اeانية ال� يقوم بها مصمم ا�نهج بعد صياغة األهداف؟  ا?طوة  )ف ا�نهجأهدا(بعدما نقوم بصياغة  ا

  /   اeانية �
 حددنا األهداف إذ : )حتوىا�( /   �

ً
ا�ادة الc ستقدم ؟ ما ا�قصود با�حتوى؟ األهدافهذه   اما ا�حتوى اOي Ìقق � ا

ما اOي ، ما اOي سيقدم للطالب هذا ا�حتوى ؟ األنشطة .  اال¶اهات، القيم ، ا�هارات ، ا�علومات ، ا�عارف ، للطالب 
  . أن Ìقق هذه األهداف  ألجل  ؟سيقدم للطالب

   ؟وهو �اذا  /   pينا رأس سؤالإذن ، 	مة واسعة تدل [ األشياء ال� ¿قق األهداف : ا�حتوى
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  . األهداف  /   نهج ؟ اإلجابة عليه ��اذا هذا ا�.  األهداف /   جوابها )؟�اذا(?مة 
  . ا�حتوى /   هو )؟ماذا(
طرق ا_دريس والوسائل ا_عليمية واألنشطة ا_عليمية 	ها M  ها تدخل من ضمن�ال ،g األسا¡ب واألنشطة )؟كيف( 
  ؟سنقدم هذا ا�حتوى كيف) ؟كيف(
  .  ا\قويم /   )؟إ¨ أي حد(
  . ا_قويم ):؟إ§ أي حد( ،األسا�ب واألنشطة : )؟كيف(، ا�حتوى :)؟ماذا( ، األهداف :)؟اذا�( /   عندنا أربعة أسئلة نإذ

  . ا�كون اsاr من مكونات ا�نهجهو و )ا�حتوى(ا [ سيكون حديثنا منصبً 
   )حديث( ،)قديم( :ا�حتوى P مفهومان �
 ،موعة ا�عارف وا�علومات الc تقدم للطالب¤يقصد ؟  ماذا يقصد با�حتوى قديما وفق ا�نهج القديم /   )قديم( -

  .مفهومه القديمبهذا هو ا�حتوى  ؛u صورة مقررات
هو اlقائق وا�الحظات وا@يانات وا�درïت من ا�شاعر : ا�فهوم ا�ديث للمحتوى يلخص M ا_اí /   )حديث( -

خ�ة للعاد تنظيمها وترتيبها �يث تكون نتاجات واألحاسيس وا\عميمات واlلول الc يتم استخالصها أو استنتاجها وي
 ،واكتساب قيم ،اكتساب مهارات /   وتعديل السلوك يعÈ، اlياتية الc تقدم للطالب �يث تؤدي إ¨ تعديل السلوك 

 .وتغي� Ìدث عند الطالب نتيجة هذا ا�حتوى

وع ا��ات ال�بوية واlقائق وا�علومات الc أنه ¤م: للمحتوى يقول )تعريف ¾تÌ(Á  )ةرشدي طعيم( /   اpكتور
ير� تزويد الطالب بها و¢ذلك اال¶اهات والقيم الc يراد تنميتها عندهم وأخ®ا ا�هارات اlر¢ية الc يراد إكسابها 

 .بهدف Óقيق ا©مو الشامل ا�ت¥مل �م u ضوء األهداف ا�قررة u ا�نهج  إياهم

 القديمو ا_عريف  ،ةذكرته قبل قليل أو تعريف اpكتور رشدي طعيم ياO، م ورد M ا_عريف^هناك ùء مه االحظتولو 
ليس فقط [ -ير`ز [  ا�ديثM ح^ أن ا�حتوى وفق ا�نهج  ،)ا�علومات واlقائق(للمنهج ×ن ير`ز [ 

¶اهات ويقدمها �م بش� متوازن مت¥مل ير¢ز R ا�علومات و ير¢ز R ا�هارات و ير¢ز R القيم واال(ا�علومات
 .)شامل

لم يكن فيها  ما ،لم يتبعها مهارات ما ؟ما الفائدة من ا�علومات وا�قائق !!فليس مهمة ا�نهج أن يقدم معلومات وحقائق
من خالل g األشياء الc يؤمن بها ا�جتمع تكون مبثوثة داخل هذا ا�حتوى وتعطى للطالب  /   القيم ،قيم واÑاهات

يل اال»ا� ×و األشياء اال»ابية وا©فور السلÈ عن اال¶اهات السلبية أو عن g ا� /   واال¶اهات ،ا�حتوى حسب ا�ادة
  .القضايا السلبية

 إذ
ً
يقدم للطالب معارف ومهارات وقيم وا¶اهات ?ها تصب لكن ماذا يقدم للطالب؟ ، هو ما يقدم للطالب )ا�حتوى(ا

  .ا�تعلم و�كسابه من أجل Óقيق األهداف الc وضعت u ا�نهجu تنمية 
 إذ
ً
 pي أهداف أحققها من خالل هذا ،هو ا�ي �قق æ األهداف /   ا�حتوى، هل ا�حتوى مرتبط باألهداف؟ نعم  ا

 إذ ،ا�حتوى
ً
أريد؟ هل أريد  ماذا ،وأيضا البد أن تكون األهداف فيها شمول، البد أن ا�حتوى يكون مرتبطا باألهداف ا

 إذ !!؟أعطيه معلومات وحقائق فقط
ً
هل أوسع من ذلك؟ هل أريد أن أكسبه  ،هذا ا�حتوى سيكون معلومات وحقائق  ا
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 إذ ؟..وو معلومات ومهارات وقيم واÑاهات من أجل تنميته وتطوير أدائه وتغي� سلو`ه
ً
سيكون ا�نهج أو ا�حتوى وفق  ا

  .هذا اإلطار
رياضيات أو  /   ادة مثال�منهج من ا�ناهج  ؟ي مادة من ا�وادأل )من أين؟(حتوى نأخذ هذا ا�حتوى حينما نقوم ببناء ا�

كما ذكرنا M األساس ا�عر~ ال�  ؟نأخذ ا�حتوىنوع من أي ، أو ا_فس� أو ا�حو أو أي مادة من ا�واد، الفقه كما قلت
�تار ا�حتوى ا�ناسب �صائص الطالب  ؛لكن  ،لم �ذا ا\خصصأن نأخذ ا�حتوى من شجرة العمن أسس بناء ا�نهج؟ 

  .ما يناسب نموهم وما يناسب ا�رحلة الc يعيشون فيها منه�تار ،وميو�م وا¶اهاتهم ورغباتهم 
** Äُ ى ا�تعلم وحاجاوأيضا ُ@  ،تار وفق األهداف ا�حتوى ُ@  ؛التار عشوائيا؟ هل ا�حتوىp تهتار وفق خصائص ا�مو، 

÷تار Á  ،ريد أن يصل إ�ه هذا ا�تعلم وفق ا�رحلة ال� يعيش فيهانوما  ،ريد أن نغرسه عندهنوما  ،و ميوÁ ،ورغباته
  .ا�حتوى ا�ناسب

÷تار ا�عارف و÷تار ا�هارات و÷تار القيم و÷تار االÑاهات من هذا  ؛ال�تار ا�عارف؟  ؛وهل ا�حتوى حينما �تار**
  .ا�حتوى

  : هناك مرحلتf عند بناء ا�حتوى ،نريد أن نبÈ ا�حتوى؛ ينما ح
 Æمرحلة اختيار ا�حتوى :ا�رحلة األو g،  ملة للعلم،اختيار ¨توى من شجرة هذا العلمÐأو من ا5نية ال،  Èهذه خطوه أن

  هناك  ؛؟ ال نقدمه ؛ ا�حتوى اختيار هذا فبعد  ،اختار
خذ ا�حتوى لكن قبل أن يقدم للطالب البد أن ينظم البد أن @ضع يؤ ،تنظيم ا�حتوىالg c مرحلة  :ةمرحله ثاني
  . ل�م بهانوا_نظيم Á معاي� وÁ آ�ة علمية البد أن ، للتنظيم

 إذ
ً
  )اختيار ا�حتوى(ا

ً
البد أن يتفق هذا ا�حتوى مع عقيدة ، عقيدة ا�جتمع مع البد أن يكون هذا ا�حتوى يتفق أوال

بعض ا�حتوى يتنا� مع القيم و ،ا�جتمع تقا�دبعض العلوم يتنا� مع عقيدة ا�جتمع بعضه يتنا� مع ألنه ¨توى  ،ع ا�جتم
  ،السائدة M ا�جتمع

ً
 ةأو نظري،أسقطت  ةأو يكون نظري،ابعض ا�حتوى يكون قد يكون فيه خطأ علميً أن  عن فضال

  .ثبت فشلها ةأو نظري،دمت هُ 
 إذ �

ً
  :ختيار ا�حتوى معاي® ا /   ا

   .أن يتفق ا�حتوى مع عقيدة ا�جتمع  -
  .فيه تنوع �ذا ا�حتوىو، أن تتنوع ا��ات وا�عارف وا�هارات ا\عليمية -
هنا يكون ا�حتوى تفاع هنا يستفيد منه الطالب مرتبط ñياتهم  ،أن يرتبط ا�حتوى �ياة الطالب العملية -

نه Ìتاج هذا أا�رحلة ال� يعيشونها فيها مرتبط ñياتهم ا�ومية ح¾ يعرف العملية مرتبط بما Ìتاجونه مرتبط ب
من ضمن ؛ اpافعية ا?ارجية ال� من ا�تعلم و اpافعية اpاخلية، أن هناك اpافعية ةOلك ذكرنا M حلقة سابق ،ا�حتوى

نه أيشعر  ةنه ñاجأيشعر  ،ñياته العمليةا تبطمر أن يكون هذا ا�حتوى ا�قدم Áُ ، تقوية اpافعية ا?ارجية pى ا�تعلم
  .  هذا ا�حتوىويستفيد من  أنه Ìتاج  ...بالشارع با5يت باحتÐكه

ا�نهج واختيار ا�حتوى باOات البد أن  صميميقوم بت �نوOلك البد  ؛ أن يهتم ا�حتوى بـميول وحاجات الطالب -
ألنÈ ½كن أن أشبه هذا ا�حتوى كأنه طعام  ،ا| أن هذا ا�حتوى مناسبالبد أن ير ،يرا| ا_وازن M اختيار ا�حتوى
ال يكون /   Ì، lتاجه هذا اإلنسانأن /   � :البد أنÈ حينما أن أقدم الطعام Óذا اإلنسان ،يقدم إلنسان Ìتاج هذا الطعام 
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 ًøذا اإلنسان امÓ، �   /يكون قادر 
ً
اما مثال Ìتاج إ§ هضم والطالب مثال ال يكون طع؛ [ أن يأكل هذا الطعام  ا

        ñيث  ]      من بيئة ·تلفة عن بيئة ا�تعلم[ ا عنه ال يكون الطعام بعيدً  /   �و ،[ اÓضمليس Á قدرة  صغ� سن
  .هذا الطعام �ويندفع  ال

ثر أأن هذا الطعام Á ؛ بريقة مشوقةبط ،ñيث يُقبل ا�تعلم �و هذا ا�حتوىمناسبة؛ البد أن يقدم هذا ا�حتوى بطريقة 
  .]     ينمو عقله ،ينمو جسمه ،يستفيد ،يتطور ،حينما يأخذه[ يطوره ،ا�ا$ [ هذا ا�تعلم ينميه

  :هناك بعض األمور خاصة أيضا بهذا ا�حتوى من ضمنها
هناك انفصال  ،جتمعا عن مشàت ا�الحظوا لو ×ن ا�حتوى بعيدً  ؛يهتم ا�حتوى بقضايا مش¬ت ا�جتمعأن  -

ا�الة يكون ¨توى ضعيفا  ال يؤثر M ا�جتمع وال يقدم بهذه  هنا ا�حتوى اإذً ؛ بينه وب^ حاجات ا�جتمع ومشàته 
البد أن يساهم ا�حتوى M ، البد أن يساهم ا�حتوى M حلها ؛ هناك مشاá داخل ا�جتمع موجودة  ؛ا للمجتمع تطورً 
  .و`ذلك ا±وانب العالجية، جتمعالوقائية للم وانبا±
   .واقع الطالب وذلك لá يساعدهم R ا\عرف R مش¬ت الc تع�ض حياتهمبن يطرح قضايا �ا صلة أ -
  غوية أو ا�سمية T u مرحلة من مراحل ا\عليم و الل ةعقليالأن يكون ا�حتوى مناسب لقدرات الطالب سواء  -
أننا هل نف�ض  ؟ هنا ما ا�قصود بالفروق الفردية،  بf الطالب وا\الميذأن يراÀ ا�حتوى الفروق الفردية  -

ا�ستويات ، حينما نقدم ¨توى مع^ أن الطالب [ مستوى واحد؟ يعÈ إمÐنياتهم قدراتهم استيعابهم مستواه واحد؟ ال
 Âإذ )الفروق الفردية(بينها تمايز بينها اختالف هذا بما يس 

ً
را| ال يكون مستوى الصعوبة M ا�حتوى البد أن ي ا

البد أن يرا| هذه الفروق  ،..ةومستوى السهولة منخفضة أو مستوى القضايا ما Øص إال فئة معين ةا�حتوى مرتفع
وOلك اOي يقوم باختيار  ،بينهم ةأماs  ¨توى يقدم لطالب أن هناك فروقا فردي نÈ إذا ×نألنÈ اف�ض أ، الفردية

 .ن يرا| الفروق الفردية ب^ الطالبا�حتوى البد أ

هارات ا� ،ومهارة ا\علم ا�اú ،مهارات ا\فك® :مثل؛ قد يسهم ا�حتوى u تنمية بعض  ا�هارات ا�رغوبة -
وأيضا تقدم  !!½كن أن تقدم ¨توى يعÈ ،قضايا M ا_علم اOاë يساعد ا�حتوى فيها توجد ؛ا�هارات اللغوية، ةجتماعياال

مهارة (أيضا  ،ñيث ½كن بنفسه أن يس�يد ويطلع ويبحث ،تكسب ا�تعلم ا_علم اOاë  هذا ا�حتوى مهارةداخل 
 ،ا [ إدراك العالقات ب^ ما يتعلميكون قادرً أو ويستطيع ، ما يتعلم      Ñعل ا�تعلم يفكر ويستوعب  /   )ا_فك�

 )ا�ختلفة( ؛ يعÈوتمي� ا�فاهيم ا�خالفة �ا يتعلم، ا [ تمي� ما يتعلمن  يكون أيضا قادرً أو ،و¢دراك الفروق ب^ ما يتعلم
 مفهوم هأعطي حينما إذ

ً
هذا ا�فهوم يعرف ال مفهوم بإثارة  هحينما أعطي ،)ا�ختلف عنه(نه يعرف ا�فهوم ا�ضاد Á أو أ ا

  .ا_فك�

البد أن يتعامل مع العمليات العقلية ال� ،ساعد [ ا_فك�ا�ادة العلمية وا�حتوى العل¡ اOي يُقدم للطالب البد أن ي
 ½كن،يربط هذا ا�حتوى �Ïاته،ñيث أنه يستطيع أن يوجد بدائل Óذا ا�حتوى؛يث� تفك� ا�تعلم  ، ¿دث عند ا�تعلم

ñيث ؛وا_طبيقات باتيكون قادر [ إضافة ¨توى من عنده Óذا ا�حتوى من خالل ا_دري نأيستطيع  أن ا�تعلم أيضا
 أن Úعل ا�تعلم قادر
ً
ذالك ا�حتوى ساعد M إ�اك ا أن إذ،ا [ توظيف ا�حتوى M حياته العمليةوقادرً ، [ االستنتاجا

  .ا�تعلم
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  /   � اال¶اهات اlديثة u اختيار ا�حتوى 
ً
  أن تساعد هذا ا�حتوى ا�تعلم [ توظيف هذا ا�حتوى توظيفا

ً
 M صحيحا

و¢ال ما الفائدة أن ا�تعلم @زن هذا ا�حتوى وحينما @رج خارج ا�درسة ال يستطيع أن يوظف ما تعلم وال ، حياته ا�ومية
 إذ ،يستفيد ½ا يتعلم

ً
 إذ. أصبح دور ا�درسة قا¦ وأصبحت ا�ناهج قا¦ة ا

ً
تمنح  ةا�حتوى البد أن يكون فيه مساح ا

وتوظيف ا�حتوى M خÏاته ا�ومية  ،واستثمار خÏاته ا�ومية M هذا ا�حتوى ،وميةهذا ا�حتوى ñياته ا� ربطا�تعلم 
  .ومواقفه ا_واصلية خارج ا�درسة

، ا_لوث،اإلشعاع ،وا�واد الكيميائية ،قضايا ا5يئة /   مثل ،أن يعt ا�حتوى بالقضايا وا�ش¬ت العا�ية ا�عا�ة -
 .من مشàت ال� تواجه ا�جتمع ،الوقايةلج ا?للة ا�ياه وا_عرف [ كيفية معالق

قضايا ( ،يعÈ موجودة M هذا ا�جتمع أيضا موجودة i Mتمع آخر ة ؛شàت �Éيومقضايا  هM العÊ ا�اó في 
 ،ا\قنيةما يتعلق بتوظيف ، الوقت قضايا ما يتعلق باستثمار ،قضايا ال�شيد ،قضايا ا�ياه، i Mتمع ليست ¨صورة)ا\لوث

البد أن يسهم ا�حتوى M ا_عرف [ هذه القضايا و¨اولة مساعدة ا�تعلم اOي هو ، ليست موجودة i Mتمع دون iتمع
áذه ا�شاÓ إ�اد حلول M إ�اد هذه ا�شة ال يكون هو مساهمً أن أو [ األقل ، الطالب [ أن يكون مساهم M ا

  .وترشيد االستهالك فيها اا�ياه ثروة و	لب اpول ¿افظ [ ا�ياه وتدعو للمحافظة عليه ؛ياهكمثال قضية ا�، وهذه القضايا
 إذ 

ً
ُ  ا   ةÉم ةقضي ألنه ؛سهم M مثل هذه القضاياا�حتوى البد أن ي

ً
قضية ترشيد  ةM مادة معين [ حسب ا�ادة ؛ليس ¨صورا

مادة دون أخرى ولكن M ليست ¨صورة ، يا حل ا�شàتقضا،قضايا مهارة ا_فك�،تنظيم الوقت ةقضي،االستهالك
ا�ناهج M بناء الطالب ا5ناء الشامل  يرا| هذه األمور ñيث أن تتآزر ا�ناهج وا�حتوى ا�وجود داخلأن محتوى للينب� 

  .ا�تÐمل
ا�حتوى ، بعد ما ÷تار ا�حتوى /   نيةا�رحلة اeا ،مرحلة اختيار ا�حتوى /   ا�رحلة األوª ،حينما نقوم باختيار ا�حتوى

 
ً
 إذ ،Ìتاج إ§ تنظيم يكون مبع0ا

ً
نعيد تنظيم ا�حتوى ñيث يكون مناسبا  ؛g مرحلة تنظيم ا�حتوى /   ا�رحلة اeانية ا

، 
ً
   .ن يقدم للطالب M هذه ا�رحلةـإل و صا�ا

  :هناك تنظيمان للمحتوى �
 ؛ لمحتوى ل )ا�نطß(هو ا_نظيم  :ا\نظيم األول

ً
  أخذنا هذا ا�حتوى ننظمه تنظيما

ً
  ]      يعÈ نرتبه ترتيبا منطقيا[ منطقيا

sا\نظيم اrسيكولوجيا(وهناك ترتيبا  :ا(.  
؟ ب^  ؟ وهل يمكن أن ندمج بينهما أيهما أفضل؟ ال�تيب ا�نطÔ أم ال�تيب السيكولو� ا�ف{؟ وما الفرق بينهما

  .ن شاء اهللا M ا�لقة القادمةإالسيكولو� للمحتوى؟ á هذي التساؤالت سنجيب عليها ال�تيب ا�نطÔ وال�تيب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ��( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

 M ا�حور األول من مقررنا وهو [  ملخص �ا سبق
ً
  .ا�ناهج: ال يزال حديثنا موصوال

M ن األول ¿دثناµا�كونات و�ن ¿دثنا عن ا�كو M ات عن مفهومها وأسسها ومكوناتها ، والزال ا�ديثóبداية ا�حا 
وهو ا�حتوى ، و�ن حديثنا M ا�لقة ا_اسعة حول ا�حتوى و~ هذه ا�لقة نكمل  /   األهداف ، ثم ا�كوµن اeا° /   وهو 

  .ا�ديث حول ا�حتوى  
ر أن 

µ
  .ما يقدم للطالب من معارف ومهارات وقيم وا¶اهات وخ�ات Óقق األهداف: هو ) �حتوىا(نذك
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ما أهدافه = يعÈ �اذا يُدرس هذا ا�قرر ؟ ، � األهداف) �اذا؟(فاإلجابة [ ) �اذا؟(فنحن M األهداف قلنا أنها إجابة [ 
م M هذا ا�قرر اOي هو) ماذا؟(؟ أما  êي سيُقدOا�حتوى و� ) ا�حتوى( ما هو ا M ^و¿دثنا عن قضيت^ مهمت ، :� (

  . تنظيم ا�حتوى ) l. اختيار ا�حتوى
ªتار ا�حتوىأننا  ا?طوة األو�  : M الفاعل M الصف السادس أو تفس� أو موضوع M نف�ض أن ¨توانا هو فقه مثال

م للطالب من نوعية ا�ادة [.. [ حسب ا�قرر .. ا�حو  مثال ؛ [ حسب ا�وضوع  êتار ا�حتوى من ..  حسب ما يُقد÷
  . لكننا ال نذهب عشوائيًا بل ÷تار ما يناسب الطالب كما أسلفنا M ا�لقة ا�اضية،العلم نفسه

ر بمعاي� اختيار ا�حتوى ، أنا أريد اآلن أن أختار ¨توى أقدمه للطالب فال أختار
µ
 لكن حينما ÷تار ¨توى نذك

ً
ه عشوائيا

  :)�(وفق معاي® أذكر منها **إنما 
أن يتفق مع  -وهذا تذك� فقط و إال قد أ�حنا إ�ه إ�اًحا M ا�لقة ا�اضية  - أن يتفق ا�حتوى مع عقيدة ا�جتمع /   �

أو ا_عا�م ال�  عقيدة ا�جتمع وÉداته وقيَمه ، ال يتعارض مع ا�جتمع ، ال نأë بمحتوى يُعارض القيم وÉدات ا�جتمع
يؤمن بها ا�جتمع ، مثال ا�جتمع اإلسالs �ن نؤمن بعقيدة أن اهللا سبحانه وتعا§ واحد ،وأن رسول اهللا صô اهللا عليه 
رسل للب�ية »عاء، وقضايا الو� نصدق بها وقضايا كث�ة البد أن يكون ا�حتوى يتوافق معها ويتوافق 

ُ
وسلم ¨مًدا أ

  .تقا�د ا�جتمع أيًضا مع Éدات و
l   / ، ء  أن يكون ا�حتوى تتنوع فيه ا��ات وا�عارف واال¶اهات والقيمال يكون فيه معلومات فقط ، بل يكون م

  .با?Ïات بما يتواءم ويتالزم مع األهداف
عملية ، مرتبط ñياة يشعر الطالب أن هذا ا�حتوى Ìتاجه M حياته ال ، أن يرتبط ا�حتوى �ياة الطالب العملية /   �

  .الطالب خارج ا�درسة 
M   / ، وادي أن يهتم بميول الطالب M وادي وا�حتوى M بمحتوى يكون ميول الطالب ëبل البد أن يتالءم مع ..ال نأ ،

  .ميوÓم وقدراتهم واÑاهاتهم ومع ا�رحلة العمرية ال� يعيشون فيها
 عن ا�جتمع بل يرتبط بالطالب ويرتبط بالعلم نفسه  ، أن يهتم بقضايا ا�جتمع ومش¬ته /   �

ً
ال يكون ¨توى معزوال

  .ويرتبط أيًضا با�جتمع وقضاياه
م لطالب مستواهم واحد á M  ، أن يكون متوسع �يث يراÀ الفروق الفردية /   � êهل أنا اف�ض أن ا�حتوى هذا يُقد

نوµع M هذا ا�حتوى بما يرا| االختالفات ب^ الطالب  ال ، هناك ما يسÂ بالفروق الفردية:ùء ؟ بالطبع
ُ
ب^ الطالب ، أ

  .والفروق الفردية بينهم
ين¡ مهارة ا_فك� ، ال أعطي ¨توًى ال يُساهم M تنمية مهارة ا_فك�  أن يُسهم ا�حتوى u تنمية ا�هارات ا�طلوبة ، /   �

البد أن ين¡ مهارة ! بدون إدراك! بدون و|! تعلم فقط متلÔ بدون تفك�أو يُغلق نوافذ ا_فك� عند ا�تعلم ويصبح ا�
 ëاOيرا| هذه األمور...ا_فك� ، ين¡ ا�هارات االجتماعية وا_واصلية ، ين¡ مهارات ا_علم ا.  

æ   / ألن العالم كما أسلفنا ا�دود تقريبًا تال ،ال ينعزل ا�حتوى عن القضايا العا�ية ا�عا�ة M بت يؤثر M دثÌ شت فما
قضايا اإلشعاع ، قضايا كث�ة ا�حتوى البد أن ينفتح ، قضايا ا_لوث، قضايا ا�ياه، بت آخر ، قضايا ا5يئية يهتم بها ا±ميع

  .عليها وال يُغفلها 

                                                           
  إÉدة ، وفيها إضافة  �
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  . ]     هذه معاي� اختيار ا�حتوى أي مصمم للمنهج حينما @تار ¨توى البد أن يراعيها 
ال، البد أن تأë خطوة : ÷تار ا�حتوى ونأë با�حتوى وÚمع هذا ا�حتوى أمامنا نأخذه ونقدمه للطالب؟بالطبع بعدما

  ننظم ا�حتوى ، بعد االختيار يأë ا_نظيم ، كيف ننظم هذا ا�حتوى؟  ))ا_نظيم(( /   أخرى ال� �
  :هناك تنظيمان للمحتوى

  :ا\نظيم ا�نطß  :ا\نظيم األول
  :من ال�تيبات ا�نطقيةيعÈ مثال  ،أي P عالقات ترابطية، هو ا�ي يعتمد R ال�تيب ا�ي P منطق /   هو من اسمه و
  . ، يعÈ تسلسل منطÔ.. نعطيه ا�ديث ح¾ نصل ال�تيب من القديم إ§ ا�ديث ، أو العكس .أ

  .ات، نعطيه 	يات ثم نبدأ با±زئي ال�تيب من الd إ§ ا±زء .ب
  . من ا5عيد إ§ القريب ال�تيب من القريب إ§ ا5عيد ، أو العكس .ج
  . نبدأ باألشياء ال� �سها با�واس ثم نأë إ§ األشياء ا�جردة - ترتيب منطÔ - ال�تيب من ا�حسوس إ§ ا�جرد .د
  .§ األشياء ال� تزداد تعقيًدانبدأ باألشياء البسيطة ثم نتسلسل ح¾ نصل إ، ال�تيب من البسيط إ§ ا�عقد .ه
  .ال�تيب من السهل إ§ الصعب .و

حينما نعطي األدب نبدأ بالعÊ ا±اه ثم بعده عÊ صدر اإلسالم  /   /    مثالهذا 	ه يسÂ ال�تيب ا�نطÔ للمحتوى ، 
 رتبنا ا�حتوى ترتيبًا منطقيًا بادئ^إ§ أن نصل إ§ العÊ ا�ديث ، هنا ... ثم األدب M اpولة األموية ثم العباسية ثم 

أعطانا العÊ ا�ديث ثم نبدأ نرجع با?لف ح¾ نصل إ§ القديم هذا 	ه يدخل M ال�تيب ، باألقدم ، أو ح¾ إذا عكسنا
 Ôا�نط.  

sا\نظيم اr: ا	ال�تيب السيكولو Âا©ف:  
 -ال يربطه منطق  -@تار Á اختياًرا قد ال يكون فيه منطق فهو  ،هو ا�ي يراÀ ا�وانب ا©فسية عند ا�تعلم: معناه 

   .لكن يراÀ ا�رحلة العمرية أو الوقت ا�ي يعيشه الطالب 
Ôلكن  ال�تيب ا�نط Ôا�ف{      ال يرا| ا�ادة أوال ،  ال�تيب السيكولو�هو حسب طبيعة ا�ادة أو ترتيبها ا�نط

Á م êا�ادةيرا| َمن ؟ يرا| َمن يُقد  .  
 **fا\نظيم fا�زج وا\وازن ب:  

أي  ا_وازن ب^ ا_نظيم^؛ – كما قلنا ا_نظيم ا�نطÔ وا_نظيم السيكولو�-أيًضا من األمور ا�همة M تنظيم ا�حتوى 
م للطالب أ: أعتقد أنكم تتفقون أنه هو ا�طلوب ، إذا أوغلنا M ال�تيب ا�نطÔ أصبح هناك مشة  µشياء ال يدر`ونها نفد

ا�ف{ معناه أننا تر`نا أشياء مهمة،ترتيب  وال يستسيغونها وأشياء ليست مناسبة Óم ، و¢ذا أوغلنا M ال�تيب السيكولو�
  .ا?Ïات وا�هارات وا�عارف ما يكوُن منتظًما أو متسًقا عند ا�تعلم

اOي يرا| هذا ويرا|  /   وأفضل أنواع ا�حتوى هو ، نظيمfا�زج بf ا\:   فمن ضمن ا�عاي® ا�همة u تنظيم ا�حتوى
  . هذا ، ال يغفل ا±وانب ا�نطقية قدر ا�ستطاع وال يغفل ا±وانب ا�فسية

 هناك ترتيبان وتنظيمان 
ً
ا�ف{ ، ولd منهما ½�ات ولكن األفضل هو  ا_نظيم السيكولو� -lا_نظيم ا�نطÔ  -�إذا
يث حينما يُقدم ا�حتوى للمتعلم يكون راý ا±وانب ا�فسية وراý ا±وانب ا�نطقية ñيث ا±وانب ñ) ا�زج بينهما(

Á ورغبته وقدم Áميو ýويتعلم،وا±وانب ا�فسية را Èا5نية ا�عرفية عند ا�تعلم كيف يب M األقل- ا�نطقية تساعد ] -
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...  ½كن أن أشبه قضايا تنظيم ا�حتوى كأنما نقدم للمتعلم أكًال ، فاألكلألنÈ"  ما يستسيغه"ما يستسيغه،وأقول              
 Âمع األكل هذا يسÚ مع األكل ، بعدماÚ اخ�نا ا�حتوى ، " اختيار"نف�ض أننا حينما نعمل بوفيه مفتوح متنوع ، فهناك

 ةا±وانب السيكولوجي(وأيًضا نرا| ، ا لكن هل نضعه عشوائيًا ؟ ال ، بعدما ÷تار األكل نبدأ نرتبه ترتيبًا  منطقيً 
 وال يكون 	ه حامًضا وال يكون 	ه لكبار السن وال يكون ) ا�فسية

ً
بأننا نرا| ا_نوع M األكل ، ما يكون 	ه حلوا

نبدأ بأنه هناك ترتيب : 	ه لصغار السن ، بهذا نكون راعينا ا±وانب ا�فسية وراعينا ال�تيب ا�نطM Ô ترتيب األكل 
ا�ف{ يكون   ثم ا�M ô األخ� ، هذا ترتيبًا منطقيًا ، لكن ال�تيب السيكولو�... ثم .. ب�ء ثم نبدأ با�قبالت ثم 

 M ، }فيه وأيًضا نرا| ال�تيب ا�ف Ôهذا هو نفس ا�حتوى نرا| ال�تيب ا�نط ، Á م êداخل هذا ال�تيب نرا| من يُقد
M ، ة ا±انب ا�ف{ عند ا�تعلم ا�رحلة الزمنية ال� يعيشها ا�تعلم تبسيط ا�علومةÉمرا M ، هناك ، تشويق ا�علومة 

ً
إذا

  .ا_نظيم السيكولو� -l. ا_نظيم ا�نطÔ -�:                    تنظيمان للمحتوى 
  ما g ا�عاي® ا�اصة \نظيم هذا ا�حتوى ؟**

  :ا�حتوى هناك معاي� _نظيم هذا ا�حتوى اآلن عندنا تظيمان لكن ل) ننظم
  :ا\¥مل) �(ا�عيار 

 ،هو أن نراÀ العالقة األفقية ا\¥ملية بf -توى ا�ادة نفسها فيما بينها وبينها وبf ا�واد األخرىماذا يقصد با_Ðمل ؟ 
 أن يكون هناك 
ء يكمل اآلخر /   وا_Ðمل معناه، ال يكون هناك انفصام وتباعد بل يكون هناك تكامل! تكامل 

، ا�حتوى نفسه اOي يقدم للمتعلم يكون فيه تكامل ب^ أجزائه ، وأيًضا يتÐمل ويتعاضد ويعزز ما يقدم M ا�واد 
M بينهم ...يعزز العلوم الطبيعية، يعزز العلوم االجتماعية، يعزز العلوم ال�عية /   )اللغة العربية( األخرى ، ما يُقدم ،

  . لتكام
  :االستمرارية) �(ا�عيار 

g العالقة الرأسية  /   يرا| ا±وانب الرأسية M تنظيم ا�حتوى ، االستمرارية  رأسيًا، االستمرارية   أفقيًاالحظوا ا_Ðمل 
عطيه مثال ، يعÈ إذا أعطيناه شيئًا يستمر معه ، ن يعý أنه يستمر معه متماشًيا مع مراحل ا©مو، بf ا�وضو6ت الc تقدم
نعطيه نفس ال�ء M ا�رحلة ا�توسطة لكن بشd أوسع ثم يعاد M Á ا�رحلة اeانوية لكن ، شيئًا M ا�رحلة االبتدائية

 ، ! �اذا هذا ا_وسع ؟ ا_وسع يم� مع مراحل ا�مو ال� يمر بها ا�تعلم ، يأM ë ا±امعة نتوسع ، استمرار . بشd أوسع 
ً
إذا

االستمرارية؛ ألن هناك مدر�ت معينة يدر`ها ا�تعلم M ا�رحلة االبتدائية لكن    ما يدرك  /   تنظيم ا�حتوىمن معاي� 
  .  أشياء أعمق M هذا ا�وضوع فنؤجله إ§ ا�رحلة ا�توسطة نتعمق أك0 ح¾ يكون ا5ناء ا�عر~ عند ا�تعلم متÐمال متينًا

  :ا\تابع ) �(ا�عيار 
، فهناك ا?Ïة ا±ديدة نبنيها [  أن ا��ة الالحقة تبR t ا��ة السابقة /   أي) ا_تابع(تنظيم ا�حتوى من معاي� 

االستمرار أننا نكرر هذا ال�ء لكن ، ...، يكون هناك تتابع خÏة تب² [ خÏة) تتابع u بناء ا��ات(: ا?Ïة القديمة 
فهذا يسÂ .. أو كأننا نضع قاعدة ثم á مرحلة نبدأ نزيد فيها .. ة M ا5داية ثم نبدألكن ا_تابع كأننا نبذر بذر، بتوسع
  . ا_تابع
  :ا\وازن  )M(ا�عيار 
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عند تنظيم ا�حتوى البد أن يكون هناك توازن بf ما يُق̧دم u ا�حتوى من معارف ومعلومات وقيم وا¶اهات ، يكون 

ء R ء
  .بينها توازن ال يط� 

  :أن يسمح هذا ا�حتوى باستخدام أكç من طريقة تدريس) �(عيار ا�
أن يسمح هذا ا�حتوى باستخدام أك0 من طريقة تدريس وأك0 من طريقة تعلم ، ألن من  /   من معاي� تنظيم ا�حتوى

طريقة اlفظ :  طريقة واحدةال األمور ال� ينقصها هذا ا�عيار أو ال يوجد فيها هذا ا�عيار أن Ñد هذا ا�حتوى ال ينفع Á إ
ب^ ، ، البد أن يكون هناك مرونة يسمح بأن ا�علم يطبق مثال ا�ناقشة ب^ iموعت^ من ا�تعلم وطريقة اإللقاء من ا�علم

يكون M اإللقاء ، يكون مثال M حل ا�شàت ، يسمح ، فريق^ ، يوزع الطالب [ iموÉت i áموعة تتناول قضية
وOلك إن شاء اهللا M ا�لقات القادمة -ستطاع M تطبيق أك0 من طريقة تدريس وأك0 من أسلوب M ا_دريس قدر ا�

  . -سنتحدث عن طرق ا_دريس
فما ×ن ا�حتوى فيه هذه ا�رونة بأنه يسمح أن نطبق فيه أك0 من طريقة وأك0 من أسلوب أصبح ا�عيار متوفًرا؛ ألنه 

م للطالب حينما يأë معلم يريد أن ينوع M أسا�ب ا_دريسأحيانًا Ñد بعض ا� êي يُقدOال يساعده هذا ، حتوى ا
ا�حتوى؛ ألن ا�حتوى مبÈ بناء معلوماتيًا م�اًصا غزيًرا ال ينفع Á إال أن يستخدم ا�علم طريقة واحدة و� الطريقة 

 ، اإللقائية أو طريقة ا�حاóة
ً
آخر ال يسمح Á ألن تنظيم ا�حتوى ما سمح Á بأنه يوزع إ§ حينما يريد أن يطبق أسلوبا

يوزع إ§ مشàت تدريسية أو مواقف تعليمية أو خÏات تقدم عن طريق هذا ا�حتوى ، تطبيقات معينة  يطبقها ، عنا¦
  . -يستمع فقط-ودور ا�تعلم أنه متلÔ  -يلÔ  -ما يسمح Á إال أنه فقط يتحدث ، ..ا�تعلم
بعضها فيه مرونة؛ Ñد أن فيه تطبيقات ويسمح بأن ، نا ودققنا M أي ¨توى من ¨توى ا�ناهج لوجدنا اختالف كب�لو تأمل

oراpالوصول إ§ ا�علومة، يكون هناك عمل خارج الفصل ا M م ، يسمح بأن يستخدم ا�تعلمون أسا�ب معينةÓ يسمح
يسمح أن يطبقون تمثيل اpور مثال، يسمح Óم أن يطبقون ، يتحاورونيسمح Óم أن ، يسمح Óم أن يتناقشون، أن يفكرون

  .أسا�ب متنوعة
أما بالنسبة 5عض ا�حتوى بناؤه ال يسمح إال باستخدام طرق تقليدية تعتمد [ طريقة اإللقاء ؛ ألنه كما سنتحدث إن  

عضها يعتمد [ ا_فاعل ب^ ا�علم وب، طرق ا_دريس Øتلف فبعضها يعتمد [ ا�علم:شاء اهللا عن طرق ا_دريس
فإذا لم يراِع ا�حتوى هذه القضية بأنه يسمح بأن يكون هناك استخدام  - الطالب -وبعضها يعتمد [ ا�تعلم ، وا�تعلم

فبا_اí سيلجأ ا�علم إ§ أن يستخدم الطريقة اإللقائية ال� ترتكز [ ، أك0 من طريقة تدريس وأك0 من أسلوب تدريس
اا iرد قارئ ، ا�تعلم حينما يأë للمحتوى فيقرؤه ويقرأ i ، Mرد مستمع، iرد متلÔ، �علم ويكون دور ا�تعلم فيها سلبي,

ا من ا�علومات ولن يستطيع أن يفهم إنما يضطر إ§ أنه Ìفظ و يضطر إ§ أنه ينقل ما M الكتاب  هذا ا�حتوى �د أنه رص,
  . وع ويناقش ويطرح أفÐًرا ويأخذ تطبيقات ويربطه M واقعه ا?ار�، ما سمح Á الكتاب بأن ين

  ،أن يسمح ا�حتوى بأن يطبق أكç من أسلوب وأكç من طريقة تدريس) : من أهم معاي� تنظيم ا�حتوى(Oلك أقول 
وى ال يسمح Á ؛ ألنه إذا Oلك أحيانًا ال نطالب ا�علم بأن يطبق طرائق تدريس متنوعة واÑاهات حديثة M ا_دريس وا�حت

ما طبق طريقة تدريس تسمح با_فاعل بينه وب^ ا�تعلم أو بينه وب^ الطالب فإنه لن يساعده هذا ا�حتوى؛  ألن أساس 
هذا ا�حتوى فيه خلل وفيه إش�Ðة ؛بأنه ال يسمح بالطريقة ا_فاعلية ، ال يسمح بطرق ا_علم اOاë ، ال يسمح بالطرق ال� 
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[ ا�تعلم ، إنما هو مبÈ [ الطريقة ال� تعتمد [ ا�علم وأن دوره هو اOي يُلÔ وهو اOي ي�ح وهو اOي  تعتمد
  . يستنتج وهو اOي يبÈ وهو اOي يصل إ§ ا�علومة وليس الطالب

  .هذا ا�حتوى) تنظيم(ثم يتم ، خطوة أوª) Äُتار(بأن ا�حتوى  /   إذن ÷تم ¨اóتنا هذه
 -ا\¥مل : واألفضل أن يوائم بينهما وفق ا�عاي� ال� ذكرنا ، وا�فسية ةالسيكولوجي: هناك تنظيمات للمحتوىو

  . يسمح ا�حتوى بتطبيق أكç من أسلوب وأكç من طريقةأن  -نراÀ ا\وازن بينها  -ا\تابع  - االستمرارية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ��( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

 حول ا�ناهج وطرق ا_دريس، وحينما ¿دثنا عن ا�نهج قلنا[  �ا سبق ملخص
ً
أن هناك مكونات :الزال ا�ديث موصوال

هو ا�نهج ، وهناك مفهوم أوسع للمنهج يعتÏ أن ) الكتاب(للمنهج، وهناك مفهوم تقليدي للمنهج؛ اOي يعتÏ ا�حتوى 
  .   ا\قويمثم  األنشطةثم  الوسائل وا\قنياتثم  طرق ا\دريسثم  ا�حتوىثم  باألهدافهج فيه مكونات تبدأ ا�ن

، ا�حتوىهو ا�كون األول ، وا�كون اeا°  األهدافأن هناك تقسيم آخر يدمج ثالثة M واحد وهذا ا_قسيم يعتÏ أن :وقلنا
  .ا\قويممع طرق ا_دريس والوسائل، والرابع وهو ال� Ñ األسا¡ب واألنشطةوا�كون اeالث 

والزال حديثنا M هذه ا_قسيمات ؛ بدأنا باألهداف و¿دثنا عنها ؛ مصادر اشتقاقها وأنواعها، ثم دخلنا إ§ ا�حتوى 
  . ]     واختيار ا�حتوى وتنظيمه ومعاي� اختياره 

  :ونتحدث ا�وم عن 
  :طرق ا\دريس �

،  هو ا�حتوى) ماذا؟(�اذا نُدرس ؟ اإلجابة � األهداف ، . � األهداف ) �اذا ؟(، إذا  )كيف ؟(ؤال ال� � إجابة [ الس
ال� � الوسائل (فõ طرق ا_دريس؛ كيف نقدم هذا ا�حتوى ؟ ما � ا�ساعدات _حقيق هذا ا�حتوى؟ ) كيف؟(أما 

ا_قويم اOي سنتحدث عنه إن ) : إ¨ أي حد؟(، )كيف؟(M  وسائل مساعدة 	ها تدور).. ا_عليمية وا_قنيات واألنشطة 
  .شاء اهللا 

 حديثنا ا�وم عن  
ً
و¢ن شاء اهللا سيكون عندنا M ا�لقات القادمة تفصيًال أوسع لطرق ا_دريس ) طرق ا_دريس(إذا

يتعلق بأنواع  طرق ومهارة ا_دريس وما يتعلق بإدارة الصف ، وما يتعلق بمواصفات طريقة ا_دريس ا±يدة ، وما 
  .ا_دريس و`يفية اختيارها

  .باعتبارها مكون من مكونات ا�نهج ) بشÉ dم -(�ن نتحدث M هذه ا�لقة عن طرق ا_دريس 
  

ً
  ما � طريقتك ؟ !): طريقة ا_دريس!) (طرائق ا_دريس(أو !) طريق ا_دريس(نسمع كث�ا

مع M 	مة ، ا�علم داخل الصف لá يقدم هذا ا�حتوى وا�طوات الc يعملها تg األسلوب واإلجراءا
ُ
Ñ) طريقة

ا�هم أننا نتحدث ا�وم عن طرق [؛ ) إس�اتيجية ا\دريس( و) أسلوب ا\دريس: (، هناك بعض ا�صطلحات مثل)ا\دريس
طريقته تسÂ طرق ا_دريس،  /   يعÈ، ¤موعة ا�طوات واإلجراءات الc يقوم بها ا�علم u اlصة /   ا_دريس باعتبارها

دقيقة ، ا�هم أنه M خالل هذا الوقت  ��دقيقة أو  �îحينما يدخل ا�علم إ§ الصف ويبM ß ا�صة سواء إن ×نت 
مع بـ

ُ
Ñ ها	الطريقة(يستخدم عدة أشياء  (     [  .  

  .ستخدمها وفق هذه الطريقة؛ و g اإلجراءات وا�طوات الc ي) الطريقة(g أقل تعميم من  /   و األسا¡ب 
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فطرق ا_دريس قد ال تكون كث�ة لكن أسا�ب ا_دريس � ال� تكون كث�ة ، فأنا ½كن أنا أطبق طريقة تدريس  
  .بأك0 من أسلوب

  :مفهوم طريقة ا\دريس �
 طريقة ا_دريس لو رجعنا إ§ الكتب لوجدنا أن هناك تعريفا

ً
� ) قة ا_دريسمفهوم طري(كث�ة Óا، لكن األهم  تإذا

 M ا�نهج(نفس الفكرة ( M ونفس الفكرة)هناك مفهومان ) ا�حتوى:  
هو ما يقوم به ا�علم من إلقاء ومن تعليم ومن |ٍح للمعلومات، ف� -صورة u ) :  قديًمامفهوم طريقة ا\دريس (/   �

   ).-صورة با�علم(ا�علومات 
âيع اإلجراءات وا�طوات والعمليات الc تكون داخل الصف سواء يقوم بها  g ) :حديًثامفهوم طريقة ا\دريس (/   �

   .فهناك تعريفات كث®ة،  ]     الطالب [ ا�علم أو ا�تعلم 
g ¤موعة من األنشطة واإلجراءات الc يقوم بها ا�علم والc تظهر آثارها R نتاج ا\علم ا�ي  /   )طريقة ا\دريس**(

؛ يعÈ ليست ¨صورة با�علم؛ بل كما تتضمن األنشطة وا��ات الc سيقوم بها ا\الميذ إلحداث ا\علم حققه ا�تعلمون،
  . ]     الطالب [ ا�علم وا�تعلم 

واكتساب الطالب ، و`يفية توصيلها و ا�هارات والقيم، هو ما يقوم به ا�علم M تنظيم ا�علومات /   فطريقة ا_دريس
 ، ا?Ïات

ُ
Ñ ها	طريقة ا_دريس(معها .(  

فإذن هناك نظرة قا¦ة قديمة وهناك نظرة أوسع لطريقة ا_دريس، حسب نظر. ورؤي� لطرق ا_دريس سأختار العمليات 
 M ناقل للمعلومة فأنا سأقف فقط أردد ا�علومات ال� Èللتدريس بأن sا_دريسية واألسا�ب ال� ستطبق؛ إذا ×ن مفهو

طالب، إذا ×ن مفهوs أوسع فأنا سأجعل ا�تعلم يتعرض إ§ خÏات يكتسبها ويفكر ويصل إ§ ا�علومة الكتاب وأقوÓا لل
، فا�فهوم القديم أن ا�تعلم 

ً
بنفسه ويناقش وÌاور ويستنتج ويستنبط، iموعة أشياء أعملها ألجعل ا�تعلم فيها إ�ابيا

 هو دور ا�تلÔ، أما ا�فهوم الواسع لطريقة ا
ً
 �عل ا�تعلم �يكا M عملية ا_علم وÁ سلبيا

ً
 تفاعليا

ً
_دريس فهو مفهوما

Ôويقوم بأدوار وليس فقط هو ا�تل   .دور تفاع
  : تصنيفات كث®ة لطرق ا\دريس لكن من ضمنها هناك

-  R الطرق القديمة(  )ا�علم(طرق ا\دريس ارتكازها � 
ً
، بطريقة ا�حاóة، طريقة اإللقاء بأنواعها  /   مثل ؛) تقريبا

  .  ]     	ها ارتكازها [ ا�علم [ طريقة ال�ح، طريقة القصة 
طريقة ) [ طريقة حل ا�شàت(كـ؛يعÈ أك0 العمليات ال� تُعمل داخل ا�صة  ؛)ا�تعلم(طرق ارتكازها R  هناك-

  .  ]     تعتمد [ ا�تعلم و¢ن شاء اهللا سنعرض نماذج منها 
طريقة ا�ناقشة، وطريقة  /   يعÈ تفاعل ب^ ا�علم ا�تعلم، فا�علم Á دور وا�تعلم Á دور مثل؛ ) تفاعلية(وهناك طرق -

 Ûهناك تفاعل داخل الصف [ ا�وار، وطريقة ا_علم ا_عاو     [ .  
 حينما أكون خارج الصف استمع فقط �ا �ري داخل الصف، فيكون صوت ا�علم هو اOي يظه

ً
ر وال أسمع فأحيانا

 خالل ا�صة ، هذه طرق من 
ً
 بعض اpروس يستخدمها ا�علم فال يسمع صوت الطالب أبدا

ً
 ، أو أحيانا

ً
الطالب إال نادرا

  .؛ و� من الطرق ا_قليدية القديمة ال� Ñعل ا�تعلم دور ا�تلÔ)�(الطرق ا�رتكزة [ ا�علم 

                                                           
  .، وحسب السياق ا�علم ؛ ولعله سبق لسان  ]     الطالب[ ُذكرت ا�تعلم   �
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سمع صوت الطالب،وهناك بعض الطرق 	5ية ا�ديث و	5ية ما تسمع صوت ا�علم وت) تفاعلية(وهناك بعض الطرق 
، أما دور ا�علم فهو دور ا�وجه وا�نظم والُمس� والقائد لعملية ا_علم ×لطرق ال�  ]     الطالب [ يدور هو من ا�تعلم 

�علومة ويأë ¯ديد؛كيف يأë ترتكز [ ا�تعلم، بأن ا�تعلم يصل فيها إ§ ا�علومة ويناقش ويستنبط وÌاور ويبÈ ا
 يعطيك أمثلة هو

ً
 ، ¯ديد؟أنه يأخذ تطبيقات، أنت حينما تعطيه معلومة يعطيك من تطبيقاته ، تعطيه مثاال

ً
تعطيه مثاال

 للموضوع
ً
هو يعطيك أمثلة من واقعه ومن خÏاته أو ح¾ يصل إ§ حلول إذا ×نت مسألة مثًال مسألة ... Ìا% أو مثاال
ما يصل إ§ حل غ� ا�وجود M الكتاب وغ� ما قاÁ األستاذ م¾ ما ُطبµق عليه طريقة يكون فيها متفاعًال، رياضية رب

 ، ويكون فيها مطلق ا�دين ومطلق ا_فك� بأنه يفكر وبأنه يستطيع أن 
ً
، ويكون فيها مفكرا

ً
ويكون فيها إ�ابيا

  .ت قد ال تكون موجودة M الكتابيستنبط ، و يستطيع أيضا أن ينتج أمثلة و ينتج تطبيقا
؛ و صنفت إ§ تصنيفات من ضمنها 

ً
  :فطرق ا_دريس ¿دث عنها ال�بويون كث�ا

  :ا\صنيف ا�ي ذكرناه **  
  .الطالبطرق ترتكز [ -
  .ا�علمطرق ترتكز [ -
  .ا\فاعليةطرق ترتكز [ -

  :وهناك تصنيفات أخرى يسمونها
  .ا\علم الفرديطرق تعتمد [ -
  ).طريقة ا�جموÉت( /   مثل ا\علم ا�ماÀطرق تعتمد [ -
 بنفسه ا\علم ا�اúطرق تعتمد [ -

ً
  .بأن ا�تعلم يتعلم ذاتيا

  :هناك تقسيمات كث®ة ذكرها ال�بويون ، هناك تصنيف آخر **
مه الطالب ويتعامل معهم وجهه ؛ هذا تصنيف يعÈ أمايرى فيها ا�علم طالبه ويتعامل معهم وجه لوجه /   طرق مبا|ة -

  .لوجهه و يسأÓم و�يبون ويناقشهم ويكون تفاعلية
؛كما نفعل اآلن ال ...و ا_لفزيون )�(كأن يتم ا_دريس عن طريقة اpائرة ، ال يرى فيها ا�علم طالبه /   طرق غ® مبا|ة -

كما !! ؟ كما تفكرون!!يستنتج .. أنه يفكريكون  هناك تفاعل ، إنما فقط دور ا�تعلم أنه يستقبل ا�علومة ربما 
  .يبحث؛ ولكن طريقة ا_دريس العامة هنا � الطريقة غ� مبا�ة ألنه ال يوجد طالب! تستنتجون؟

 تقسيم؛ بعضهم من قسم طرق ا\دريس**
ً
  :هناك أيضا

ا�حاóة وطريقة ا_علم الطريقة اإللقائية وطريقة /   ، و� طريقة أوسع كـتصلح ±ميع ا�واد )6مة(طرق تدريس -
Ûأي مادة من ا�واد، ا_عاو M كن أن تطبقها½.  

تعليم القرآن الكريم Á نمط مع^ M طريقة ا�حا×ة  /   كطرق مثال يعÈ � خاصة بمادة معينة )خاصة(طرق تدريس -
  .كون فيها حل للمشàتوطريقة ا_لق^، هناك بعض ا�واد العلمية يكون فيها ا�عمل ويكون فيها ا_جريب و ي

                                                           
كما M ا_عليم عن طريق بـرامج ، كأن يتم ا_دريس مثال عن طريق اpائرة ا_لفزيونية ا�غلقة أو ا�فتوحة ، ال يرى فيها ا�علم طالبه : س غ� مبا�ة طرق تدري  �

قًال عن مذكرة  اساسيات ا_دريس مـن إعـدد ¨مـد بـن ن[ ا_لفزيون ا�عتادة أو أ�طة الفيديو أو اإلذاعة ا�وجهة لفئة معينة من ا�تعلم^ ×لÏامج اإلذاعية �حو األمية ؛ 
  .، وهو اOي يقرأ منه اpكتور  ]     بتÊف شديد ، ���ـ  ���ص ، مرجع سابق . حسن بن جعفر ، عبد الكريم اpحام ومصدره M ذلك ا?ليفة
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 ا�علم ينوع M طريقة ا_دريس M داخل Øصٍص واحد ؛ مثال أنت معلم علوم �عية وُطلب منك أن تدرس مادة 
ً
فأحيانا

ا_وحيد، فثلك أنت حينما تدرس ا_وحيد فأنت ستختار طريقة تدريس وتُطبق أسا�ب و¢جراءات تدريسية مناسبة 
ك M حصة أخرى أو M يوم آخر تُدرس الفقه أو تُدرس ا�ديث وبعدها تدرس القرآن M ح^ أن، �وضوÉت ا_وحيد

ألن طبيعة ا�واد Øتلف ، فمادة  �اذا ؟الكريم، إذا قلنا �ب أنك تستمر [ طريقة واحدة فنحن هنا ارتكبنا خطأ كب�؛ 
إ§ التّ�ب ال ¿تاج إ§ ا_لق^، بل ¿تاج أن  ا_وحيد � مادة  فيها جوانب عقلية و إقناعية ، فيها قضايا عقدية ¿تاج

إذن طريقة ، تقدم للطالب بطريقة يتّ�ب فيها هذه القيم العقدية، ويؤمن بها وØالج شغاف قلبه وتصل إ§ شغاف قلبه
.. وال�ديد، فأنت إذا اعتمدت [ اإللقاء وا_لق^ فيها  ]     قضايا إقناع ، قضايا عقلية [ العرض فيها ستكون عقلية 

 ال يؤمن به؛ لكن حينما تأë ُ_درس مادًة مثل ا_فس� أو الفقه اختلف الوضع ، وأيضا أحيانا 
ً
فربما ا�تعلم قد يردد شيئا

حسب ا�وضوع فحينما تُدرس ا_يمم أو الوضوء مثًال فيهما جانب عم تطبيÔ ، ألنه إذا اعتمدت [ الطريقة ا_قليدية 
الب Ìفظ ا?طوات لكن حينما يأë يطبق ، حينما يأë ا�حك األساo أنه يتوضأ أمامك الوضوء ا_لقينية ربما الط

 فيجيب و يعطيك ا?طوات
ً
  .الصحيح  أو يتمم ال يعرف ، لكن حينما تسأÁ سؤاال

ا�ناسبة Óا،  ؛ طبيعة ا�ادة تفرض í اختيار الطريقةا�تعلم نفسه،وR حسب  طبيعة ا�ادةالطريقة R g حسب فثلك 
 M ا�رحلة العليا ،أو M تلف عن الطريقة ال�Ø الصفوف األو�ة مثًال M ^ا�تعلم نفسه؛ هناك طرق للمتعلم^ ا�بتدئ

  . االبتدائية، أو ا�توسطة، أو اeانوية 
  /   فنصل إ§ ُمَسلمة

؟ 
ً
تار عشوائيا

ُ
 بالطبع ال؛ طريقة ا_دريس ال @ت هل طريقة ا\دريس �

ً
  . ارها ا�علم عشوائيا

  . بالطبع ال هل هناك طريقة مناسبة ل� مواد و� ا�واضيع؟
إذن á الطرق موجودة وا�علم @تار، ولكن اختياره �ب أن يكون وفق أسس ووفق معاي� معينة تناسب أو Ñعله @تار 

نتحدث عن طرق ا_دريس نسهب فيها M فسنذكرها إن شاء اهللا حينما [ الطريقة ا�ناسبة �ن سيقدم Á هذه ا�ادة 
  .  ]     مواصفات الطريقة ا±يدة ومعاي� اختيار الطريقة إن شاء اهللا سنتحدث عنها 

 و هناك أك0 من طريقة،ولكن ا�علم �ب لكن �ن نتحدث اآلن بشÉ dم أن 
ً
الطريقة ا_دريس � ال Øتار عشوائيا

Ó نيات ا�وجودة وعدد أن @تار الطريقة ا�ناسبة �ن سيقدمÐاإلم 
ً
 طبيعة ا�ادة،ومراعيا

ً
 من سيقدم Óم ، ومراعيا

ً
م، مراعيا

  .الطالب ومستواهم وطبيعة ا�ادة و ا�صاحبات ا�وجودة ؛	ها أمور Ñعل ا�علم ينتÔ الطريقة ا�ناسبة
 Âا_دريس يس M اه حديثÑجاهزاً بأن ا�علم مصمم وليس ف /   )تصميم ا\دريس(وهناك ا 

ً
؛ ألن ال�ء قط Äتار شيئا

 هو البد أن يصمم وا_صميم يشتمل أخذ معطيات ومواصفات من سيقدمه 
ً
ا±اهز قد ال يتناسب مع من سيقدم Óم ، إذا

Óم، من هم؟ M أي مرحلة؟ ما أعمارهم؟ الفروق الفردية بينهم، اإلمÐنيات، ا�رحلة ال� يعيشون فيها، نوعية ا�ادة �مع 
ا�عطيات 	ها، ثم يصمم طريقة ا_دريس ا�ناسبة Óذه ا5يئة ا_عليمية ال� من ضمنها الطالب، ومن ضمنها هو هذه 

  . و¢مÐنياته، ومن ضمنها ا�ادة العلمية، ومن ضمنها اإلمÐنيات الف�يقية ا�وجودة واإلمÐنيات ا�تاحة وعدد الطالب
Á طريقة وÁ نمط مع^، فحينما ينتقل إ§ صٍف آخر اختلف Á  فثلك Ñده @رج من صف إ§ صف، M هذا الصف

و ا@يئة ا\عليمية تشتمل ، طريقة أخرى ونمط مع^، ما اOي جعله @تلف؟ اOي جعله @تلف ا5يئة ا_عليمية اختلفت
R :يعيش فيها، و نفسه و�م¥نياته وقدراته ا�علم cواإلم¥نيات ، حتوى ا�وجودونوعية ا�، ا�تعلم وخصائصه وا�رحلة ال



  خة مدققة ومزيدةخة مدققة ومزيدةنسنس                                                                                                                                    مناهج وطرق تدريس ـ ا�ستوى السادسمناهج وطرق تدريس ـ ا�ستوى السادسمقرر مقرر   

 - ��  - 
 

؟ يعÈ )نفسية(؛ هل � نظرية؟ هل � عملية؟ هل � عقلية؟ هل � Éطفية  ونوعية ا�ادة، وأعداد الطالب، ا�وجودة
  .قضايا معينة � ÑعلÈ أصمم الطريقة ا�ناسبة

، قـف:واستخدمها هنا ، هنا نقول أما أنÈ اختار واحد من هذه الطرق ا±اهزة وأقول أنÈ استخدمها هنا واستخدمها هنا
 M 
ً
ربما أنك استخدمت طريقة أÉقت عملية ا_علم ، وOلك طريقة ا_دريس ال� يستخدمها ا�علم Óا أثر كب� و`ب� جدا

إكساب ا�تعلم^ ا�علومات وا�هارات وا?Ïات والقيم واالÑاهات ، وبا_اí تعديل سلو`هم واختالف نموهم ا�عر~ 
هم العاطå ونموهم العق مردها إ§ طريقة ا_دريس ، إذا ×نت طريقة ا_دريس عقيمة وليس للمتعلم فيها دور ، ونمو

 
ً
 إقباÓم �و ا_علم و دافعيتهم �و ، فبا_اí نموهم العق سيكون بطيئا

ً
مهارات ا_فك� عندهم ستكون ضعيفة، أيضا

  .ا_علم لن تكون بالشd ا�ناسب
هل يمكن للمعلم أن يُّدرِس أو Äتار الطريقة الc ُدرَس بها ؟ يعý هل يدرس ا�علم كما Ýن : اؤل مهمإذن نطرح تس

  يَُدرس؟
ا�تعلم و دافعيته  /   ال؛ ألنه حينما ×ن يَُدرس ×ن هناك ا5يئة ا_عليمية ·تلفة، من ضمن ا5يئة ا_عليمية: اإلجابة 

  . السابقومعلوماته وخÏاته ، اآلن ا�تعلم غ�
  

ً
 ربما يعتمد [ ا�علم كث�ا

ً
يتعمد [ ما هو موجود M ا�حتوى M الكتب ، أما اآلن فمصادر ا�عرفة متنوعة، فاألهم ، سابقا

َعلم الطالب ؟ أو أعلمه كيف يتعلم؟ 
ُ
  هل أ

وهذه مهارة من ، تعلمإذا طريقة ا_دريس ا�ناسبة ال� تكون فيها تنمية مهارات ا_علم وأن يُكسب ا�تعلم كيف ي
  .ا�هارات ا_دريسية

 ا�علم اختياره لطريقة ا_دريس 
ً
 قد ال ينفـع  )مهـارة(إذا

ً
 ، مثل ما يُلبس قديما

ً
 ال يمكن أن يناسب حديثا

ً
، فما ×ن قديما

 قد ال ينفع ا�وم،مثل ما يُستخدم قديما قد ال ينفع ا�وم
ً
ريس ما ×نت تُطبق كذلك طريقة ا_د، ا�وم ،ومثل ما يُؤ
 قديما

 بكثـ� مـن ا�علومـات وا�هارات،فأنـا أكسـبه 
ً
 قد ال تنفع ا�وم؛ ألن مصادر ا�عرفة توسعت، وا�تعلم أصبح ¨اطا

ً
قديما
 
ً
  كيف يتعلم؛إذن                   :أوال

  .)ال  تـعـلـمـنـي و لـكـن عـلـمـنـي كـيـف أتـعـلـم(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ��( اlلقة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 M مكونات ا�نهج ، ¿دثنا عن ا�كون األول 
ً
، و  ا�حتوىوهو  )ماذا ؟(و، األهدافوهو  )�اذا ؟(الزال ا�ديث موصوال

  .طرق ا_دريسوهو  )كيف ؟(
 M الوسائل وا_قنيات(ا�كون اآلخر وهو  )كيف؟(ويدخل ( M داخلة ê�)هذه ) كيف؟ M وهو حديثنا وما سنتحدث عنه ،

  .ا�لقة
من ) مهارة(ا�علم ا±يد هو اOي يستخدم وسائل وتقنيات تساعد M ا_علم وا_عليم ، اختيار الوسيلة M ا_علم وا_عليم 

وم¾ أختار؟ وم¾  مهارات ا_دريس ، الوسائل متاحة ولكن ما � الوسيلة ا�ناسبة ؟ وما أنواع الوسائل ؟ و`يف أختار؟
  .أستخدم الوسيلة؟ و`يف أستخدمها؟ وما مواصفاتها ؟ á هذا سنستعرضه M هذه ا�لقة

  ما معt الوسيلة ؟
  ، وما الوسائل ال� يستخدمها ا�علم أثناء ا_دريس؟ !!، تذكروا أي موقف تدري{!!تذكروا اOين درسو`م
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استخدمها معلمون درسو`م ساهمت M توصيل أو وصول ا�علومة  الوسائل كث�ة وأنواعها متعددة،ولكن هناك وسائل
  .pيكم ، ربما ا�علومة وا�هارة ال� اكتسبتموها ثبتت ووصلت إ�كم عن طريق وسيلة استخدمها ا�علم

  .g ما يستخدمه ا�علم أثناء ا\دريس  من أدوات \وصيل ا�علومة وتثبيتها أو إلكساب ا�هارة  /   /   الوسيلة
، أشياء كث�ة ...أحيانا يستخدم أدوات يدخل فيها األجهزة ويدخل فيها األشياء الورقية ويدخل فيها ا�جسمات ويدخل فيها

.  
 
ً
  . وسيلة تنقل /   أليست وسيلة ؟) السيارة: (لع أóب مثاال

  .وسيلة تنقل  /   )الطائرة(وسيلة تنقل ،  /   )ا±مل(وسيلة تنقل ،  /   )ا�صان(
 ربما !! ك وسائل ، أنا ربما أنÈ استخدم حصان Oهاب إ§ مÐن ما ، ولكن ما استخدم »لفهنا

ً
ربما أستخدم قطارا

  واحد؟ ... ، لكن هل هذه الوسائل حينما أستخدمها إ§ اÓدف...!! أستخدم سيارة
 
ً
 @تلف  ، إذا

ً
  .وسائل ·تلفةوال الc توصلý للهدف بأقل جهد وأÉع وقت /   � الوسيلة األفضل إذا

 الوسائل ا_عليمية وا_قنيات ا_عليمية ال� أستخدمها من األدوات واألجهزة واألشياء ال� أستخدمها أنا كمعلم من 
ً
إذا

  .أجل أن أوصل ا�علومة وا�هارة إ§ ا�تعلم بأ�ع وقت وتساعد ا�تعلم M تثبيت ا�علومة
  .وتثبت ا�علومة/   l،  علومةأنها توصل ا�/   � :هناك شيئان مهمان للوسيلة �

 صارت أفضل
ً
  .و
 ما ساهمت الوسيلة M إيصال ا�علومة بشd أ�ع وتثبيتها بشd أك0 ثباتا

â gيع األجهزة واألدوات الc يستخدمها ا�علم u ا�وقع ا\عليº ©قل  /   )الوسائل وا\قنيات(**هناك من يقول أن 
  .�ات و�كساب ا�هارات ا�علومات واألف¥ر وزيادة ا�

، إذا � وسيلة ، وحينما  )١(...لو استخدمت القلم M توصيل معلومة مثال اللون األبيض أو مثال ا�ديد أو أقول مثل هذا
  . ]     ساعد° [ هو وسيلة .. أش� بالقلم إ§ ùء إ§ السبورة أو إ§ مÐن

  .تيارها مهارة من ا�علم ، ايضا استخدامها مهارةواخ، إذن الوسائل متنوعة، وليست ¨صورة ب�ء مع^
فدعونا نتذكر الوسائل ال� أستخدمها معلمونا السابقون، ما � الوسائل ال� استخدموها ؟ وهم يدرسوننا ما � أبرز 

  ...!!الوسائل ال� استخدموها؟ نستعرض �يط حياتنا اpراسية
  ؟ )السبورة(أال يوجد معلم استخدم 

  . )سبورة(^ و	لب القاÉت اpراسية إن لم يكن معظمها البد أن يكون موجود فيه 	لب ا�علم
  ).السبورة( /   من أشهر الوسائل وأك0ها استخداما

 ، فهناك السبورة ال� تُستخدم فيها 
ً
 وأقالم...و� القديمة، الطباش�والسبورة كما تعلمون �  أنواع وليست نوع واحدا

وهناك سبورة ذكية حديثة ، وهناك سبورة يعرض عليها عن طريق جهاز  ، وهناك سبورة مغناطيسية، وهناك سبورة وبرية 
  .مثال، وهناك ما يكتب عليها ويعلق عليها ùء ) بروجكتور(الـ

  .إذن � وسيلة تعليمية ومن أشهر الوسائل
 من األيام 

ً
  ؟)ن ا\عليºا\لفزيو(؟ ألم يستخدم )جهاز التسجيل(أيًضا ألم يستخدم معلم يوما

  ؟)ا�ريطة(ألم يستخدم 

                                                           

 .وھزه وقال مثل ھذا) قلم(رفع الشارح )  ١(
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  ؟)ا�كعب(ألم يستخدم 
  ؟)السوائل(ألم يستخدم 

  .؟إذن الوسائل متنوعة و·تلفة....؟ ألم.وهو يعلمكم كيف تتيممون ؟ ألم؟ ألم )ال�اب(ألم يستخدم ا�علم 
وأحيانًا يساهم ا�تعلم ، صنعهافالوسيلة أحيانا تكون جاهزة وتباع وموجودة M ا�درسة ، وأحيانا ا�علم يبتكرها وي

  .M تصميم الوسيلة و~ بنائها بتوجيه من ا�علم ) الطالب(
 الوسائل ·تلفة وتصنيفاتها أيضا ·تلفة ، و�  تتعامل

ً
 مع ا�واس ، و�ما اش�`ت أك0 من) الوسيلة(إذا

ً
  	5ا

  .حاسة M الوسيلة أصبحت الوسيلة جيدة
  ، كيف؟ دام فيها ا�تعلم أكç من حاسةجودة الوسيلة  تكون u استخ**

  ما ا�اسة ال� يستخدمه ا�تعلم؟ /   جهاز التسجيل
 ا�اسة � ،  )األذن(االستماع  /   �، حاسة واحدة

ً
  .السمع) األذن(إذا

  .كأن يرى ورقة أو صحيفة مكتوب فيها معلومات  ):العf( /   وأحيانا
 متحرً� يصور حياة طبيعية أو يصور مثال ا�جاج وهم يرمون »رة كأ: )»تمع العf مع األذن( /   وأحيانا

ً
ن يرى فيلما

  .فهو يرى ويسمع، العقبة أو يطوفون
حينما نأÁ ë ب�ء حامض أو ùء حلو أو ùء مر ح¾ أكسبه  /   مثل) حاسة اOوق(أحيانا بعض الوسائل تكون فيها 

 Á ة وتكون الوسيلة مناسبة يتذوق فهو استخدم فهو يراه لكن أ) السكر حلو(ا�علومة؛ فأقولÏ?يضا ح¾ تصل ا
  .ا_ذوق

وOلك 	ما اش�`ت أك0 من حاسة ، خاصة ا�واس ا?مس، فالوسائل تتعامل مع ا�واس)... الشم(وأحيانا يستخدم 
  .توصيل ا�علومة وتثبيتها /   أصبحت الوسيلة مناسبة ، و`ما قلنا اÓدف من استخدام الوسيلة هو

وتنوعت الوسائل ودخلت ا_قنيات ا�ديثة اآلن وُوظفت ا_قنيات ا�ديثة منها ا�اسوب وغ�ه M توصيل ا�علومة و~ 
  . ثبات ا�علومة أو ُوظفت ا_قنية كوسائل تعليمية 

   /   لو سأل سائل منكم
  ما الفائدة من الوسائل؟ �

  :كم Oكرتم أك0 من فائدة ، وأنا أذكر منهااستخدم ا�علم الوسيلة ما الفائدة منها؟مؤ`د أ° لو سأ_
-  fالفهم) تساعد (أنها تع R   / ؛ تعينه [ الفهم

ً
  .؛ حينما يرى شيئًا ويتذوق شيئًا أو يلمس شيئا

 .تساعد u تثبيت ا�علومة -

 ، �ا يستخدم ا�علم وسيلة أو وسيلت^ أثناء ا�صة أ /   تشوق عملية ا\علم  -
ً
 Ñعل ا_علم شائقا

ً
صبح ا_علم تفاعليا

 
ً
 .إ�ابيا

ألنها مث� من ا�ث�ات ال� Ñعل ، ألنه حينما يستخدم ا�علم الوسيلة يصبح ال�`� فيها أك0 /   ¶عل ا�تعلمf ير¢زون -
  .ا�تعلم ينجذب �و ا_علم

Ïة أو تمارس ا?Ïة أو يرى أحيانا ا�وضوع Ìتاج أنه يُعرف ويشاهد ا? /   تساعد R دراسة ا�وضوع من âيع جوانبه -
  .مثال شيئا ويسمعه ، ربما يسمع ثم Ìا% ، ربما يرى ثم يطبق ، فالوسيلة تساعد بهذا
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لكن بوسيلة بسيطة اختÊت الوقت ، بدل أن أكتب [ السبورة ...ربما أ¿دث كثً�ا  ؛) اختصارها الوقت( �تÌ الوقت
 
ً
أو استخدام السبورة اOكية ، ) جهاز ا5وربوينت(أو M صحيفة أو M عرض  تكون جاهزة عن طريق M ورقه... وتأخذ وقتا

  .	ها توفر للمعلم وقتا وجهًدا
 ، يعÈ هناك شخص  ◌ً هناك فروق فردية؛ هناك نوع من الطالب سمعيا /   أنها تراÀ الفروق الفردية -

ً
وبعضهم بÊيا

الع^ ، وهناك شخص آخر يميل إ§ األشياء ا�ر`ية مدخالته عن طريق األذن ، وهناك شخص آخر مدخالته عن طريق 
ال� فيها حر`ة، فثلك تساعد الوسيلة [ مراÉة الفروق الفردية ñيث أنÈ ½كن أستخدم مرة وسيلة سمعية ومره أخرى 

د أماs وسيلة بÊية ومرة أخرى وسيلة تفاعلية يكون فيها حر`ة فبا_اí غطت الفروق الفردية وراعيت ا_نوع ا�وجو
  .من الطالب

 ودور ا�علم متحدث/   الوسيلة تساعد R زيادة الفاعلية u عملية ا\علم -
ً
، لكن ؛ ...حينما يكون ا_علم جامدا

 ويكون ا_علم فيه نشاط وفيه 
ً
 ويكون ا_علم تفاعليا

ً
 ويكون ا_علم مرنا

ً
حينما يستخدم وسيلة يكون ا_علم إ�ابيا

 .حيوية

  ؟ ]     هل أي ùء أقدمه للطالب؛ استخدمه وسيلة [ أن استخدمها ؟هل أي وسيلة �كن  -
 باعتباره أنها وسيلة ؛ولكن هذه الوسيلة ال� استخدمتها أصبح óرها أكÏ من نفعها ، 

ً
بالطبع ال ، ربما أ° أستخدم شيئا

ريد أن ¿قق هدفًا ؛ولكن ال ¿قق اÓدف ؛ بل أنها تعوق 
ُ
  .عملية ا_علموربما شتت الطالب ، وربما أ

  .  إذن ليست قضية اختيار الوسيلة عشوائية و¢نما � مدروسة ومنظمة
  :األمور الc »ب مراعتها عند اختيار الوسيلة ا\عليمية 

     À| ليس فيها -ذور cاختيار الوسيلة  ا�ناسبة ا�ا¡ة من األخطاء وال  
  .ال أستخدم وسيلة ، أساًسا إدراك الطالب لم يصل �ستواها؛ وأن تكون مناسبة للنمو العق² ويدر¢ها الطالب    

؛ فال يُستخدم وسيلة يكون فيها معلومات خاطئة أو  ما يُعرض u الوسيلة من معلومات تكون فيها  معلومات صحيحة
  . ليست مرتبطة بما هو موجود M ¨تواي اOي سأقدمه للطالب

 ]     حروفها غ� واضحة وحا_ها العامة غ� واضحة [سيلة حا_ها سيئة ، فال أستخدم و أن تكون الوسيلة حا\ها جيدة
أو أنها ¿تاج إ§ أشياء غ� موجودة M القاعة  ؛ فمثًال بعض الوسائل ¿تاج إ§ الطاقة الكهربائية فيحøها ا�علم ويتعب 

ات الطاقة ، أو يكون عنده وسيلة يأM ë إحضارها ثم �د أن القاعة اpراسية ليست فيها اإلمÐنيات من ضمن اإلمÐني
فd هذه األمور �ب أن يراعيها من اختار الوسيلة ، للعرض) ربروجكتو(وال يوجد  ]     تكون وسيلة عرض[بها 

  .ا_عليمية 
  .؛ ñيث يسمح موقعها أن يراها »يع الطالب ،و أن يتفاعل معها »يع الطالب أن تكون مناسبة للطالب

، هناك وسيلة ½كن أستخدمها M بداية اpرس وهذا هو وقتها ا�ناسب ،  ادها الطالب وقت استخدامهاأن يش�ك u إعد
هناك وسائل ، وهناك معظم الوسائل أستخدمها من بداية ا�صة إ§ نهايتها، ثم أبعدها أو أخفيها عن الطالب ينتõ دورها

و وقت ا�ديث ال� � [ أثناء ا�صة ، حينما يأë وقتها  تكون ·فية ح¾ يأë وقتها ، ال تكون موجودة أمام الطالب
  .نظهرها للطالب ]     مقصودة فيها ح¾ توصل ا�علومة وتثبت ا�علومة
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 ، وربما تكون الوسيلة من ا�حتويات ا�وجودة داخله 
ً
فالوسائل ليست ¨صورة M قضايا كب�ة ، ربما تكون الوسيلة قلما

  .ما هو موجود داخل القاعة اpراسية ñيث تكون وسيلةالقاعة اpراسية ، أُوظف 
فمثًال لو كنت سأعطي الطالب قانون ا�ستطيل ح¾ يتصوروا الشd الرياú للمستطيل ، وpي كتاب موجود ثم أقول ما 

  .هذا هو ا�ستطيل  )�(رأيكم بهذا ؟
أن أستخدمه كوسيلة،ولكن أثناء ا�صة  إذن أنا استخدمت هذا الكتاب �كون وسيلة،ربما أنÈ لم أحøه ولم اخطط

وليس فقط Ìفظ ، وظفته بأن يكون وسيلة تعليمية توصل للمتعلم مفهوم ا�ستطيل ويرى بعينه كيف يكون ا�ستطيل
  .أن ا�ستطيل طوÁ أكÏ من عرضه وما إ§ ذلك

 منه ، من أن الوسائل ا_عليمية قليلة ويشكو، هناك بعض ا�علم^ يرى أن هناك قلة M الوسائل ا_عليمية: إنتاج الوسيلة
ً
ظنا

وخاصًة الوسائل ا_عليمية ا?اصة با�واد ، أن الوسائل ال بد أن تكون جاهزة وال بد أن تكون موجودة وتباع M األسواق
 منه أنه ال يوجد M ا�كتبات         وال يوجد M ·تÏات ا�درسة من وسائل تعليمية

ً
  .ال�عية ، ظنا
أن ا�علم بدوره �كن أن »هز الوسيلة و  /   )قضية مهمة(هناك قلة M الوسائل ا±اهزة ا_عليمية ولكن هناك  قد يكون

  .�كن هو بدوره أن يصمم الوسيلة
يقول ا�درسة ليس فيها ) ا_يمم(كوسيلة ، ربما مثال M  اربما أنه �د صورة معينة ثم يأë ويوظفها شàً معينًا ويوظفه

 ½كن أن تأë وليس �طا أن تنتظر ا�درسة فيهاتراب ح¾
ً
أو ...  أقدمه للمتعلم كوسيلة أنه كيف يستخدم ال�اب ، إذا

  .أنه يباع
وتستخدم هذا الورق بأنك تشه كوسائل،وربما تستخدم أشياء معينة _كون ) الورق(أيًضا قضية أخرى ربما أنك توظف 

 لم توضع ك
ً
  .وسيلة ؛ ولكنك أنت ج�تها _كون وسيلة تعليميةوسائل تعليمية تكون � أساسا

كما يوجد M الصحف مثال؛ حينما Ñد M الصحيفة شيئا ½كن أن توظفه ، ×ألوراق، ×ألشÐل /   مثال كما ذكرت لكم
  .\وصل ا�علومة بوقت قليل وجهد أقل وتثبت ا�علومة ) وسيلة(كوسيلة و¿ظره للمتعلم؛ألن اسمها 

مه عن طريق ا_علم الغ� ا�با� أو ا_علم عن بعد،�ن نستخدم وسائل،فهذه ا_قنية وظفناها _كون اآلن ما نستخد
أر�ن ا�ج و�وط ) ا�ج(وسائل تعليمية،أثناء ا�صة اpراسية لو نف�ض عندك درس M ا�ج M الفقه؛ أنت تدرس 

 ،در`ونا�ج،إذا ×ن /مك نظرًيا؛ربما الطالب Ìفظون ولكن      ال ي
ً
لكن هناك تستطيع أن تأë بلباس اإلحرام،إذا

هذا M يوم العيد تر0 »رة العقبة وهؤالء ا�اس يرمون :أصبح وسيلة،ربما أنك تأë بصورة متحر`ة للرs، تقول
 sيوم ا�ا)وسيلة(ويشاهدون الر M دي ،وح¾ يدرك ا�تعلم حجم ا�1 ال� تر0 بها »رة العقبة والوسطى والصغرى

ع� واeا° ع� ، إدراك ا�تعلم �جم ا�1 ¿تاج أن  تستخدم وسيلة ؛ بأنك ¿ظر ح1 كما ورد M ا�ديث حجم 
 أصبح ا�1 ، ..ا�1 وتقول مثل هذه

ً
  ).وسيلة(إذا

 M مكن أنك وهناك تعريفات للر  ومفاهيم للرقية وما تُعلق ، فم، مثالً ) الر  وا_مائم(كذلك حينما يكون عندك درس
ناس قبض عليهم ، أما 

ُ
خذت من أ

ُ
تذهب مثال إ§ هيئة األمر با�عروف وا�õ عن ا�نكر أو أي مÐن pيه ر  وتمائم أ

أكسبت ا�تعلم خÏة عن طريق الوسيلة ، بدل ما يكون ا�فهوم عنده ... كونها، صور Óا أو � حقيقة ، فتقول مثل هذه
 ولكن Á تطبيقات

ً
  ...ورأى iرًدا ؛ iردا

                                                           

 . ضح ا�ثال R ا�ستطيل¡ت) كتاب(رفع الشارح u هذا ا�وضع )  �(
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، ) السحرة(½كن تأë بصور إما ثابتة أو متحر`ة أو تأë بنفس األشياء ال� قُبض عليهم ) السحر(حينما تتحدث عن 
  .هنا استخدمت وسيلة ، وتقول مثل هذا

ب وأبسطها حينما تُعلم القرآن الكريم ، ½كن أن تأë بالقرآن الكريم ويرددون وراءك ويسمعون جهاز التسجيل، أو تذه
بهم إ§ ا�قرئة ويستمعون من ا�قرئ ويرددون ، إذن هنا استخدمت وسائل؛ وهذه الوسائل Øتلف وبا_اí 	ما استخدمت 

  .وسيلة أفضل أصبحت ا�علومة أفضل وأجدى بأن تثبت عند ا�تعلم وأن تصل بالشd الصحيح
وتستخدمون الوسيلة ا�ناسبة لترس،وتساهمون أرجو أنكم حينما تدرسون تنوعون M استخدام الوسائل،وتراعوا ا�واس،

  .M تصميم وسائل تعليمية وتوظيف ما هو موجود �كون وسيلة تعليمية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ��( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

وا�كون ، ا�حتوىوهو  /   وا�كون اeا°، األهدافوهو   /  ا�كون األول: و¿دثنا عن) مكونات ا�نهج(ال يزال حديثنا عن 
ثم سنتحدث عن ، األنشطةا�وم وهو  /   وا?امس، الوسائل وا\قنياتوهو  /   والرابع، طرق ا\دريسوهو  /   اeالث

  .ا\قويم /   ا�كون األخ� M ا�لقة القادمة وهو
  :األنـشــطــة  �
  "كيف؟"نشاط وهو داخل M إجابة السؤال � مكون من مكونات ا�نهج ، ال 

، طرق ا_دريس /   � الوسائل واألنشطة؛ وال� تشمل " كيف" هو ا�حتوى ، و  " ماذا"� األهداف ، و " �اذا"حينما قلنا 
  .هو ا_قويم  "إ¨ أي حد"و، والوسائل واألنشطة

نظرة قديمة للتعلم بأنه هو iرد نقل معلومات ودور ا�علم ؛ ألن هناك ) األنشطة ا_عليمية(قديًما لم يكن هناك تر`� [ 
  .فيها هو دور ا�اقل للمعلومات 

 وأصبح ا�تعلم Á دور M ا_علم ، 
ً
 وتفاعليا

ً
أن  /   ا�ظرة ا�ديثةأما حينما تطور مفهوم ا_عليم فأصبح دور ا�تعلم حيويا
؛ ألنه �دد ويساهم Ñ Mديد األوعية اpموية عند ) اسمه نشاط( ط ا�تعلم Á دور M ا_علم فدخل النشاط ور`ز [ النشا

ويساعد [ ، عنده ما تكون جامدة ؛ بل تكون متحر`ة) العمليات العقلية(ويساعد M تنمية ا_فك� ñيث أن ، ا�تعلم
  .ا�ستقبل وا�رسل M النشاطويساعد [ النشاط ñيث أن ا�تعلم يكون دوره ليس دور ا�ستقبل و¢نما دور ، ا�مو ا�ر%
ألن األنشطة ال� تقدم للمتعلم أثناء ا�صة سواء داخل القاعة اpراسية ) مفهوم ا?Ïة(M ) مفهوم النشاط(ويدخل 

)oراpة) داخل الفصل اÏ?إكساب ا�تعلم ا M و¢كسابه ، و¢كسابه ا�علومات وتثبيتها، أو خارجه � تساهم بدورها
  .وتنمية االÑاهات اإل�ابية �و األشياء ا�رغوبة ، وتعزيز القيم عنده وغرس القيم، ابه با_اí ا?Ïةو¢كس، ا�هارات

 هناك نشاطات متنوعة، هناك نشاطات داخل القاعة اpراسية 
ً
M ( وهناك نشاطات صفية ، وخارج القاعة ا?ارجية، إذا

  هل النشاط يكون عشوائيا أم يكون ¾طط P ؟لكن ، و) تكون خارج الصف ( ، وهناك ال صفية ) داخل الصف 
 
ً
Éباألهداف، ويكون متنو 

ً
ويرا| الفروق الفردية، قضايا كث�ة متعلقة ، بال شك يكون ·طط Á ويكون مرتبطا
  .باألنشطة لعلنا نستعرضها M هذه ا�حاóة

ت متقدمة M الصفوف األو�ة ال بد أن يكÁ 0 و
 ما ×ن ا�تعلم M درجا، هو يرا| ا±وانب ا�فسية للمتعلم) النشاط(
  من األنشطة ، �اذا؟
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كما M ) اللعب(ألن هناك طاقة حر`ية عند ا�تعلم ال بد أن يوظفها ا�علم M ا_علم ، فهناك نوع من ا_علم عن طريق 
  الصفوف األو�ة وا�راحل ا�تقدمة ، فتعلمه عن طريق اللعب ، �اذا؟

وحر`ة فتوظف هذا النشاط M ا_علم ، تأë أيضا M ا�رحلة األنشطة االبتدائية وا�توسطة كزيارات ألنه هو فيه نشاط 
، حينما تقوم بزيارة ..، حينما تقوم بزيارة إ§ مصنع..إ§ ا�ديقة... خارجية كما Øرج الطالب إ§ خارج الصف إ§ ا�كتبة

  ).ال صفية ( á هذه أنشطة خارجية  إ§ الصحراء ، أو حينما تقوم بزيارة إ§ ا�دائق، 
 توزع الطالب إ§ iموÉت

ً
تقول أنتم ا�جموعة هذه أو ا�جموعة هذه أو ، حينما تكون داخل الصف هناك نشاطات أحيانا

 
ً
، إذا

ً
 معينا

ً
 أو ينظمون شيئا

ً
 معينا

ً
 أو Ìللون شيئا

ً
 معينا

ً
 أو يفككون شيئا

ً
 معينا

ً
 عدد من ا�جموعة أنكم تبنون شيئا

  .النشاط هو من ا�تعلم
  :تعريف النشاط

  :  )اللقاÁ**)r تعريفات كث�ة لع أذكر منها تعريف ذكره النشاط
  "النشاط العق² أو ا@دr ا�ي يبذP ا�تعلم u سبيل إ�از هدف ما" بأنه  

  ) بد°(وأحيانا يكون النشاط ، وهو جالس) عق(أحيانا النشاط 
د يقوم به ا\لميذ سواًء بمفرده أو بمشار¢ة زمالئه داخل الفصل أو خارجه بقصد ا�ساهمة T u جه" تعريف آخر يقول**

  " Óقيق هدف من أهداف العملية ال�بوية
عقليا ، ، هو ما يقوم به ا�علم أو ا�تعلم ؟ يقوم به ا�تعلم اOي هو الطالب ، حر`يا ) النشاط(تعريفات كث�ة ؛ لكن هل 

  .زمالئه ؛ بما يتوافق مع أهداف العملية ال�بوية بمفرده أو بمشار`ة
  :أهمية وفائدة النشاط

 النشاط مهم أو غ� مهم؟ نعم مهم [ ؛ النشاط ينº ثقافة الطالب ويزيد من قدرته u مواجهة مش¬ت  اlياة   -
ً
 ]     إذا

.  
 .النشاط يسهم u اكتشاف وتنمية القدرات االبت¥رية  -

- Àاكتشاف الفروق الفردية( وفيه فائدة أنه، الفروق الفردية النشاط البد أن يرا u عن طريق ) قد يساهم ،
فعن طريق النشاط أكتشف الفروق ، إنا البد أن أرا| M األنشطة الفروق الفردية..!! األنشطة تُكتشف الفروق الفردية

pيه مهارات p ، Mيه مهارات M الرسم، الفردية وقد أكتشف ا�بدع^ وقد أكتشف الطالب اOي pيه مهارات ×إللقاء 
  .pيه مهارات M ا_حليل ،  pيه مهارات M القيادة ربما أكتشفه عن طريق النشاط، pيه مهارات M ال�`يب ، ا_صميم 

خاصة بعض األنشطة ال� يكون  النشاط يسهم u اكتشاف وتنمية  مهارات ا\ذك® العليا  ¦ى الطالب ، -
، إنما هو يكتشف شيئًا جديًدا أو !أو M الوصول ل�ء مع^ ، ليس فقط أنه يردد أو Ìا% ) ا5ناء(يها M للطالب دور ف

  .يبÈ شيئًا جديًدا
والطالب فيهم طاقات وفيهم إمÐنيات ، وOلك هناك نظرية أسمها النشاط يؤدي إ¨ استثمار طاقات الطالب ،  -

أن اO×ء M اeمانينات قال ،  gardener)قارديJ(شخص يقال Á ، )قاردي� ددوار(لصاحبها  )ا�Ýءات ا�تعددة(نظرية 
و¢نما يتعدى ذلك اO×ء؛ ذ×ءات متعددة أوصلها إ§ سبعة وزادها واحدة ) اO×ء الرياú(أو ) اO×ء اللغوي(ليس 

  .)ثمانية ذ×ءات(فأصبحت 
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ا بأنه غ� ولكن ربما أنه غ� جيد M جانب ولكنه جيد M دراسيً  ]     من ا�تعلم^ [ ال نقول حينما يتأخر أحدهم 
  .جانب آخر ، فاألنشطة تساهم M االكتشاف وا_نمية 

  .األنشطة تساهم u اكتشاف ا�واهب والقدرات واإلم¥نيات وتساهم u تنميتها       -
 .األنشطة Óفز الطالب R ا�شار¢ة الفاعلة u العملية ا\عليمية      -

  .ألن الطالب إذا شعر أنه يتحرك وأن هناك أنشطة يقوم بها يُقبل إ§ ا_علمنشطة Óببه للمدرسة ؛ األ -
 .يسهم النشاط u تعرف الطالب R ا@يئة وا�جتمع ا�ي يعيش فيه -

 .�قق النشاط االستقالæ واsقة با©فس -

 .يبý النشاط مهارات تواصلية -

 .يبý النشاط مهارات حياتية  -

،  »عل ا�تعلم يُقبل R العملية ا\عليمية�علم يشجع ا�تعلم [ ا�مارسة للنشاط وا�شار`ة فيه واالندماج فيه حينما ا
عن طريق اإللقاء [  ا¦راسية يفهم الطالب  ويستوعب أكç من القاعةوقد تÏز فيه مواهب عن طريق األنشطة ا�تنوعة 

 يفهم ا�علومة ويفهم ا�قصود منه ولكن عن طريق الن ]      وعن طريق السماع
ً
ويتقن شاط حينما يساهم ويكون حيويا

  ، إذا فيه أشياء مهارية هنا يأë دور النشاط ، �اذا؟)ا�هارية(وOلك األنشطة تر`ز دائما [ األشياء ، ا�هارة
طريق النشاط ، فالنشاط يسمح  ألن ا�هارة ال تكتسب با_لق^ ، ا�هارات � تكتسب M ا�مارسة ؛ وا�مارسة تأë عن

وربما بعضهم % éîأو % �îمنها ، وطالب آخر يتقن % æîبتطبيق ا�هارة ؛ وا�هارة فيها فروق فردية ربما أن الطالب يتقن 
  .يتقنها بدرجة �Éة 

  .يسهم النشاط u تكوين ا¶اهات إ»ابية ×و األعمال خاصة ا¡دوية أو ا�هنية -
 :من خالل أربع نواÛ مهمة تكميل ا�نهج ا�درå؛يسهم النشاط u تعزيز و -

ألنه حينما يشارك ا�تعلم M نشاط مع^ تكون ا�علومة وا�هارة ، دعم خÏات الصف وعدم ا_عرض للنسيان /   األول
 
ً
 ½ا لو تلقاها تلقيا

ً
  .pيه أك0 ثباتا

rاsا�ن /   ا M ات تعليمية جديدة قد تندمج با�هايةÏهجاكتشاف خ .  
  .فرص إضافية للنشاط الفردي وا±ما| ئتهي /   اsالث
وOلك الطالب حينما يأë دور النشاط  ]     وهذا أمر مهم[ إ�اد دافعية �و ا�تعلم واإلقبال [ ا�نهج اpراo /   الرابع

ل، وOلك بعض الطالب حينما Ñد اإلقبال أك0 وÑد ا�ساهمة أك0 وÑد أيضا أن الطالب يندفعون �و تعلم بشd أفض
يأë ا�وم اOي فيه أنشطة ؛ لو ×ن يفكر M الغياب عن ا�درسة ، Ñده يذهب للمدرسة وي�ك الغياب �اذا ؟ ألن هناك 

حينما يقوم ا�تعلمون بزيارة ميدانية إ§ ، )الزيارات ا�يدانية خارج الصف(وOلك من أهم األنشطة ، ألن هناك زيارة،نشاط
ويرى كيف تكون ، ما ، إ§ َمَعلَم ما ، إ§ مÐن ·صص مثال لألشياء ا�دوية ومثال ·صص لألشياء ا_طبيقية مؤسسة

ويذهب للمصنع ويراها مثال ، فهنا يكون أك0 خÏة وأك0 معرفة !! يرى كيف تنصع!! هذه األشياء ا±اهزة ال� تصل إ�ه
  .وأك0 دراية

 هو ي�ب العص� وي�ب الل� ويأت
ً
ولكن حينما يذهب إ§ ا�صنع ويرى ا?طوات ال� تتم M هذا ا�صنع من ، يه جاهزا

 ثم يأخذونه من األبقار ومن ا�زارع ثم يأë ، كيف يستخرجون هذا الل3 ]     الل3 :مثال[بداية  
ً
M ا5داية يكون حليبا



  خة مدققة ومزيدةخة مدققة ومزيدةنسنس                                                                                                                                    مناهج وطرق تدريس ـ ا�ستوى السادسمناهج وطرق تدريس ـ ا�ستوى السادسمقرر مقرر   

 - ��  - 
 

¾ يصل إ§ اOي يشاهده هو M األخ� فأنه إ§ ا�صنع ثم يُبس� ثم يغô ثم يضاف Á إضافات ثم يوضع M ُعلب ح
فهو حينما يرى مكوناته وحينما ي�ب بعد زيارته و½ارسة هذا النشاط سيختلف وضعه ألنه سيكون [ ، سيكتسب خÏة

  . ءهذا ال�دراية ومعرفة بمكونات ما ي�ب ويعرف كيف وصل إ�ه و`م عدد اOين اش�`وا وما � العمليات ال�  تمت ح¾ وصل 
كما نقوم بنشاط خار� ونذهب بهم إ§ ! ، هل عندما ن�ح للمتعلم غزوة أحد؟) غزوة أحد(نف�ض أننا ن�ح للطالب 

ا�Ðن اOي وقعت فيه ا�عر`ة ونقول هذا جبل أحد ونقول هذا جبل الرماة وهنا قبور الصحابة رضوان اهللا عليهم ، هنا 
  . نشاط خار� 

هل حينما نذهب بهم إ§ ا�ديقة ،  الÏ ونريهم أنواع ال�بة وأنواع الصخور وأنواع األشجارهل عندما نذهب بالطالب إ§
 النشاطات ا_عليمية Óا دور كب� M إثراء ، ونريهم الفرق ب^ الزهرة والوردة

ً
حينما نريهم األغصان ونريهم ا±ذور ، إذا

  .ا�تعلم و¢كسابه ا?Ïة ا_عليمية ا�ناسبة
تذكر ما � األنشطة ال� شار`نا فيها عندما كنا طالب ، لوجدنا أنها ·تلفة ولوجدنا بعض األنشطة الزالت لو حاو�ا ن
  .آثارها باقية

 
ً
 (إذا

ً
 مع األهداف)النشاط ال يكون عشوائيا

ً
 مع عملية ، وهنا ا�قطة ا�همة،ال بد أن يكون النشاط متسقا

ً
ومتسقا

أك0 من نفعها وقد تكون تكسب الطالب Éدات سلبية وقد تشتت  ألن بعض األنشطة قد يكون óرها،ا_دريس
  . الطالب وقد الطالب يصل فيها إ§ أشياء غ� مرغوب فيها

 األنشطة �ب تكون منظمة و·ططة و¿دد Óا األهداف و¿دد Óا اإلمÐنيات وÌدد Óا ا�تابعة من قبل ا�علم ñيث 
ً
إذا

 
ً
 مهما

ً
  .M عملية ا_عليم  أننا Úعل هذه األنشطة رافدا

  :ال بد أن يراÀ النشاط أموراً معينة منها** 
 لواقع ا�جتمع، الواقعية u النشاط /   �

ً
 به، ñيث  يكون النشاط مناسبا

ً
  .مرتبطا

 l   /أن يكون هناك مرونة .  
  .أن يكون هناك تكامل u النشاط/   �
ألن أحيانا بعض األنشطة البد أن يكون فيها تكامل ، M النشاط هذه القضايا ال� ذكرتها تراý .أن يكون شامالً /   �

 وال يستخدم ، مع نشاطات أخرى ح¾ تثبت ا�علومة وح¾ يصل ا�تعلم إ§ ما Ìقق األهداف
ً
وال يكون ا�تعلم حائرا

 لم يكتمل
ً
 مبتورا

ً
  .نشاطا

  :»ب أن ندرك أن هناك نو6ن من األنشطة **
؛ مثًال حينما أدرس مادة من مواد اللغة مثال وأذهب بالطالب إ§ ا�كتبة ثم  :با�ادة ا¦راسية أنشطة مبا|ة مرتبطة /   �

ثم أعطيتهم نظريا M الفصل ثم نذهب ... يذهبون إ§ ا�عاجم ويذهبون إ§ كتاب لسان العرب أو القاموس ا�حيط أو غ�ه
، هذا  اتون بكلمة ثم يبحثون عن معانيها وم�ادفاتهويأ.. إ§ ا�كتبة ويطبقون ويأخذون الكتب ويستخرجون معا°

  .نشاط مرتبط با�ادة 
َطبµق أمامهم ا_يمم وأجعلهم يطبقون ) ا_يمم(حينما أدرسهم 

ُ
وأذهب بهم إ§ خارج القاعة M مÐن به تراب ثم أبدأ أ

  .وأجعلهم يتيممون أماs ، هنا داخلة M ا�ادة
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 M)ن الوضوء وأتوضأ أمامهم ثم هم يتوضئون ، فهو نشاط داخل ا�ادةنذهب إ§ خارج الصف ) الوضوءÐوغ�ها من ... إ§ م
  .األنشطة ال� Óا عالقة با�ادة

هناك بعض األنشطة العامة ال� تقدمها ا�درسة من : بش� 6م) بأهداف ا�درسة ( أنشطة 6مة مرتبطة با�نهج  أو   /   �
وأنشطة أخرى متنوعة يقوم ، النشاطات ا�تعلقة باألنشطة الرياضية واeقافية /   ثلم) أشياء Éمة(أجل إكساب الطالب 

  :وOلك ، بها طالب بشÉ dم وليست Øدم مادة معينة
  ).نشاط ال ص¼( /   l: وهو يمارس داخل الصف ، وهناك : )نشاط ص¼(/   �: بعض الكتب قسمت النشاط إ¨**

  ) .نشاط Éم  (  /   lو، ) نشاط خاص با�ادة(/   �:  وبعضهم قسمه \قسيم آخر وهو
  :هناك /   ¾تلفة )األنشطة العامة**(
يهدف إ§ إكساب الطالب مهارات رياضية تساعدهم [ ا�ر`ة وتكسبهم بعض القيم الرياضية : النشاط الريا�/   �

  .ندهم ال� Ñعلهم Ìافظون [ أجسامهم وÌافظون [ الطاقة الرياضية ا�وجودة ع
�   /ºوالعل uقاsتدريب الطالب [ القراءة وا5حث العل¡ وزيادة ا_حصيل وفتح آفاق ا_فك�  /   مثل: النشاط ا.  
  .تهدف إ§ إكساب الطالب ا�هارات االجتماعية: األنشطة االجتماعية/   �
M   / ة حواسهمتهدف إ§ إكساب الطالب بعض ا�هارات الفنية وتنمي: النشاطات الفنية.  
�   / ýنيكية مثل الكهرباء وغ�ها: النشاط ا�هÐو ا±وانب ا�رفية وا�ي� 

ً
  .يُكسب الطالب اÑاها إ�ابيا

é   / تها : النشاط الص�Éة ال� ينب� مراêى ا_الميذ �و القواعد الصحيp $اه إ�اÑيهدف تكوين ا.  
î   / ¼يهدف إ§ تعريف وتدريب: النشاط الصح åالطالب [ العمل الصح.  

أن ا�درسة البد ) ا�هم(، ..فهذه أنشطة ·تلفة ، أحيانا ا�درسة تطبق عدد من األنشطة ، وأحيانا يكون فيها نشاط واحد
  ، �اذا؟ u األنشطة  أن تقدم عدداً من ا�جاالت

و¢مÐنيات �ا يكون عندنا نشاط مهÈ ؛ألن هناك بعض الطالب pيهم قدرات  )تراÀ الفروق الفردية بf الطالب(ح¾ 
  .تÏز عندهم هذه اإلمÐنيات ويكتسبون مهارات أك0

وهناك M اإلذاعة أنشطة تÏز عندنا طالب عندهم مهارات اإللقاء قد نكتشف ) نشاط صحå(هناك بعضهم عنده 
  .ل هذه األنشطة ا�تنوعة وقد نكتشف بعض الطالب اOين pيهم مهارات معينة من خال،وقد نكتشف شعراء،ا�ذيع^

  :هناك معوقات تعوق تنفيذ األنشطة منها**
 [ ا�تعلم-

ً
  . قلة اإلمÐنيات ا�وجودة M ا�درسة تمثل عبئا

  .أحيانا نقص اإلعداد عند ا�علم يكون معوق-
- 

ً
  .وعدم إعطاء النشاط أهميه M تقويم ا�علم يعÈ ال يعتمد عليه كث�ا

  .ج إ§ مدة وال يكون هناك مدة ×فيهأحيانا النشاط Ìتا -
  .سواء للمعلم بأن يقوم بالنشاط أو للمتعلم نتيجة هذا النشاط، وأحيانا ال يوجد حوافز مادية-

والنشاط ، واختيار األنشطة الصفية والال صفية مهارة من ا�علم، واألنشطة متنوعة، ا�هم أن النشاط مكون أساo للمنهج
 و
ً
 بالفروق الفردية ب^ الطالب ويساعد M االكتشاف ويساعد أيضا M ا_نمية، أيضا يساعد مرتبط ارتباطا كب�ا

ً
مبا�ا
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وهذا من أهم االÑاهات ا�ديثة ال� يؤ`د عليها ، النشاط M إكساب العملية ا_عليمية نوع من ا�يوية وا_فاعل
 ومن خالل األن

ً
 ال�بويون بأن دور ا�تعلم ال بد أن يكون إ�ابيا

ً
  .شطة يكون دور ا�تعلم إ�ابيا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   �M( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

�كوناتها،  ثم حينما دخلنا ، ألسسها، بدأ من مفهومها، )ا�ناهج(×ن حديثنا M ا�حاóات السابقة عن [  ملخص �ا سبق
) الوسائل ا_عليمية(،  و¿دثنا  عن )طرق ا_دريس(دخلنا  M   /   ا�حتوى ثم /   باألهداف  ، ثم /   بدأناها) ا�كونات(إ§ 

  ). األنشطة ا_عليمية(و¿دثنا عن 
  ؟  كيف نقدم ا�حتوى  إ¨ الطالب) ؟كيف(وg إجابة لسؤال ): طرق ا_دريس(و�ن حديثنا M ا�حاóة السابقة عن 

  : عددة  لطرق ا\دريس منهاوÓدثنا عن تصنيفات مت �
  .وغ�ها...طرق ا_دريس ا�رتكزة [ ا�علم  ×إللقاء  /   �
l   / طرق ا_دريس  ا_فاعلية ، ×�ناقشة وا�وارية.  
مثل طريقة حل ا�شàت، وا_علم ا_عاوÛ،  وغ�ها من الطرق ،  ]     الطالب [ وطرق ا_دريس ا��`زة [ ا�تعلم  /   �

،ودور ا�علم فيها يعتمد [ ا_وجيه واإلرشاد وا�تابعةال�
ً
  .  يكون ا�تعلم فيها إ�ابيا

  :وفق عوامل  ومعطيات ]     كما ذكرنا[ا�علم حينما Äتار طريقة ا\دريس Äتارها **
،  أعداد الطالب: (منها والعوامل ا5يئية الف�يقية ا�وجودة ومدى توفرها، مسÂ ا�ادة ، ونوع اpرس ، وخصائص الطالب  

  .á هذه العوامل Ñعل ا�علم @تار الطريقة ا�ناسبة pرسه، )وا�ستلزمات ا�وجودة، واإلضاءة
أك0ها جانب عق وبعض اpروس  Óا جوانب Éطفية وجوانب نفسية ) عقلية(و`ما ذكرنا أن هناك بعض اpروس 

  . ما بعضها فـا±وانب العقلية ×_وحيد مثال و�لقواعد و�لرياضيات وغ�هاوأ، وجوانب تعتمد [ االستمالة وال� فيها قيم
 وفق معطيات معينة 

ً
 ومقننا

ً
و¿دثنا [فا�علم حينما @تار طريقة ا_دريس ال @تارها عشوائيا إنما يكون اختياره مرسوما

  .]      ]        و`يف ÷تار طريقة ا_دريس) طريقة ا_دريس(M لقاء سابق عن معاي� اختيار 
 : طرق ا\دريس القديمة واlديثة �

مفهوم واسع /   lو، )تقليدي، قديم، ضيق(مفهوم /   �: قلنا أن ا�نهج Á مفهومان) مفهوم ا�نهج(تعرفون عندما ¿دثنا عن 
  .فعô حسب رؤية ا�علم للتدريس سيختار طريقة ا_دريس،   حديث
وسنستعرض ا�قارنة  ب^ طرق ا_دريس ،  هناك طرق تدريس حديثة/   lو، طرق تدريس تقليدية قديمة/   �: فهناك

   ]     ولعل من خالل العرض [ ا±هاز سيتضح �ا[القديمة وطرق ا_دريس ا�ديثة، 
  :عنا¦ مهمة ]     M طرق ا_دريس:  [مقارنة بf اال¶اه ا\قليدي واال¶اهات اlديثة �
 .ا�ناقشة �

 .تمثيل اpور �

 .ا_عاوÛ ا_علم �

 .إس�اتيجية حل ا�شàت �

 .االستكشاف �
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�  .العرض العم

� ÈهOإس�اتيجية العصف ا. 

 .إس�اتيجية خرائط ا�فاهيم �

 .إس�اتيجية تعليم األقران �

بينها ؟ هل � 	ها ¿ت نمط واحد أم أن هناك ùء  ق،  وما الفر  ما ا�قصود بهذه الطرائق ؟، طرائق متعددة شاهدناها 
  .يم أو حديث؟ سيتضح �ا الفروق بينهمامنها قد

  :اال¶اه اlديث  :اال¶اه ا\قليدي
ير`ز [ استقبال ا�قائق وحفظها وتسميعها.   ُفّع² با�ستويات العليا  

 جهد ا�علم ]  ªرجة األوpيعتمد با   جهد ا�تعلم ] ªرجة األوpيعتمد با  

 دور ا�تعلم سل�   ا$ وفاعلدور ا�تعلم إ�. 

 ¡ا�علم منظم وموجه للموقف ا_علي.  

 الكتاب ا�صدر الوحيد للمعرفة Ïيعت   مصادر  ا�عرفة متعددة.  
 للمعرفة Ôضوء ال�تيب ا�نط M يعمل  ^يرا| الفروق الفردية وتنوع أنماط ا�تعلم  

 االت ا�عرفةi ^يم� ب   يوظف ا_قنيات ا�ديثة  

 ] ا_حصيليؤ`د M ا�مطية و ا_فوق    أسا�ب ا_قويم وأدواته متعددة  

 بنشاطات ا_علم Èيعت  

   :اال¶اه اlديث �

 .االÑاهات العليا من ا_فك�  ]     من ا_فك�[ /    ُفّع² با�ستويات العليا �

 ).الطالب ( يعتمد باpرجة األوª [ جهد ا�تعلم  �

 .علدور ا�تعلم إ�ا$ وفا �

 .ا�علم منظم وموجه للموقف ا_علي¡ �

 .مصادر  ا�عرفة متعددة �

هناك فروق فردية ب^ ا�تعلم^ االÑاه ا�ديث يراعيها، وينوع  /   يرا| الفروق الفردية وتنوع أنماط ا�تعلم^ �
ع و[ األذن و[ ا±وانب ب^ أنماط ا�تعلم^ كما نعرف أن أنماط ا�تعلم^ ·تلفة فمنهم السم� اOي يعتمد [ السم

ومنهم ا�ر% اOي يعتمد [ ا�ر`ة و[ األشياء ، اللغوية، ومنهم اÊ5ي اOي يعتمد [ الصور و[ األشياء ا�رسومة
 .ال� فيها مشاعر

يون ومنها ا_لفز، ومنها  أجهزة التسجيل،منها ا�اسب اآلí  باستخداماته ا�تعددة/   يوظف ا_قنيات ا�ديثة �
 .ا_علي¡،وغ�ها من األجهزة وا_قنيات ا�ديثة ال� يوظفها M عملية ا_علم وا_عليم

حينما يقوم ا�علم بتقويم طالبه M نهاية ا�صة ال يستخدم أسلوًبا واحًدا  /   أسا�ب ا_قويم وأدواته متعددة �
 .يعتمد [ أسلوب واحد من أسا�ب ا_قويم فõ تتعددوحينما يقوم بتقويم طالبه M نهاية الفصل أو نهاية السنة أيًضا ال 
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و¿دثنا M لقاء سابق عن األنشطة ا_عليمية وأهميتها وأنها كيف  ... هناك نشاطات /   يعتÈ بنشاطات ا_علم �
 .تن¡ مهارات ا_فك� و`يف ¿ø ا�تعلم لترس

، يعتمد [ جهد ا�تعلم،�  يعتÈ با_حليل بال�`يب با_قويمالحظوا أن االÑاه ا�ديث يُع² با�ستويات العليا  من ا_فك 
ومصادر ، ا�تعلم يقوم بدور كب�، ا�تعلم  Á دور إ�ا$ وفاعل  وا�علم دوره منظم، دور ا�علم فيه أقل جهًدا من ا�تعلم
  . �ب ا_قويم ا�تعددةويرا| ا�علم الفروق الفردية ويوظف ا_قنيات وأسا، ا�عرفة متعددة ليست مصدر واحد

   :اال¶اه ا\قليدي �

 .ير`ز [ استقبال ا�قائق وحفظها وتسميعها�

 M االÑاه ا_قليدي بالطريقة  /   يعتمد باpرجة األوª  [ جهد ا�علم�
ً
ا�علم Á دور كب� فيها كما óبنا مثاال

 .جهد كب� [ ا�علم فيها، اإللقائية

أما دور ، فا�تعلم هنا عكس، فا�تعلم M االÑاه ا�ديث دوره إ�ا$،ا�تعلم  فيها االستقبال دور/   دور ا�تعلم سل��
 .iرد مستقبل فقط، M االÑاه ا_قليدي فهو سل� ]     الطالب [ ا�تعلم 

أما هنا فيعتÏ ، ةيعتÏ مصادر ا_علم متعدد) M االÑاه ا�ديث(بينما هناك  /   يعتÏ الكتاب ا�صدر الوحيد للمعرفة�
 .الكتاب ا�صدر الوحيد  للمعرفة

 يهمل نوÉ ما  ال�تيب السيكولو� /   يعمل M ضوء ال�تيب ا�نطÔ للمعرفة �
ً
 .ا�ف{ إذا

 .]     ال يدiها[ يم� ب^ iاالت ا�عرفة �

  /   مثل، هارات األخرىاألهم ا_فوق M ا_حصيل  دون اكتساب ا� /   يؤ`د [ ا�مطية و ا_فوق M ا_حصيل �
 .ال ير`ز عليها االÑاه ا_قليدي،  ا?Ïات، االÑاهات، القيم، ا�هارات

 ب^ االÑاه ا_قليدي واالÑاه ا�ديث
ً
 ، لو الحظنا أن هناك فروق إذا

ً
 تقليديا

ً
فا�علم قد يكون M هذا العÌ Êمل اÑاها

ير`ز [ أن ا�تعلم يستقبل ا�قائق ويعتمد عليها كمعلم ويهمل دور  أو Ñدهُ ، للتدريس أو رؤيته للتدريس � تقليدية
  .ويعمل M ضوء ال�تيب ا�نطÔ، ير`ز [ الكتاب ويعتÏه ا�صدر الوحيد،  ا�تعلم 

ناسبة و~ ضوء ذلك سيختار الطريقة ا�، أما إذا ×ن ا�علم Ìمل رؤيًة حديثًة للتعليم فإنه س�`ز [ االÑاه ا�ديث فيها
فأصحاب ا_فك� ا_قليدي بال شك يفضلون الطريقة اإللقائية ؛ ألنها تعتمد [ ا�علم وأنهم يرون أن ، ال� ¿مل رؤيتهُ 

  .وأنه �ب [ ا�تعلم أن ينصت وأنه يردد ويقول ما يقوÁ ا�علم، )دور االستقبال(هو ) ا�تعلم(دور 
ا�علم دوره منظم وموجه للعملية ا_عليمية وير`ز [ جهد ، تعلم فيه إ�ا$دور ا�/   أما االÑاه ا�ديث فهو عكس ذلك

يقوم ا�تعلم ¯هد كب�،ح¾ األسئلة ال� يستخدمها من يعمل باالÑاه ا�ديث Ñد أن األسئلة متنوعة يعÈ ليست ، ا�تعلم
  .مغلقة

فõ تعتمد [  :األسئلة ا�فتوحة/   �، ا واحدة وثابتةو� ال� إجابته :األسئلة ا�غلقة/   � :هناك نو6ن من األسئلة** 
  .جهد ا�تعلم M إ�اد إجابة أو أك0 من إجابة

أما من Ìمل االÑاه ا�ديث ، فمن Ìمل االÑاه ا_قليدي س�`ز [ األسئلة ا_قليدية ا�غلقة ال� إجابتها واحدة وثابتة 
  .ئلة ويستخدم أسئلة تقيس عدة نوا� من نوا� ا_علمأو من يؤمن باالÑاه ا�ديث فسينوع M األس
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هو اOي يعتمد عليه ا_عليم M 	لب  االÑاه ا�ديثبال شك ، و½�ات á اÑاه، لعلنا ال حظنا الفروق ب^ االÑاه^ 
  .اpول ا�تقدمة  وال� تعتمد [ أن Ñعل ا�تعلم هو ¨ور العلمية ا_عليمية

هو )ا�علم (فهو ا�ي  »عل  اال¶اه ا\قليديأما ، -ور العملية ا\عليمية) ]     الطالب [ ا�تعلم ( »عل اال¶اه اlديث
  .-ور العملية ا\عليمية

  ؟ما رأيكم u هذه ا�قولة �
  .يقال إن ا\عليم ا\قليدي هو ا�ي يمثل منهج السلف u ا\عليم

  �اذا ؟،  حيح لو سأ�ا �Ìة كب�ة لقالوا أن هذا الàم غ� ص
و�علون ا�تعلم صاحب ، ألن منهج السلف M ا_عليم هو أنهم ينمون مهارات ا_فك� و�علون ا�تعلم يبحث عن ا�عرفة

  .و¢نما ا�تعلم مشارك،  و�علون ا�علم  ليس ¨وًرا تعلي¡ M العملية ا_عليمية، دور كب� M ا5حث عنها
ولم يكن Óم ، لم يُنتج �ا السلف هذا الكم الكب� من ا�عرفة) ليدي هو منهج السلفأن ا_عليم ا_ق(فثلك لو قلنا 

؛ ألن  �اذا؟ ]     فاق طالبهم أساتذتهم[طالب نبغوا وفاقوا أساتذتهم، وا�pل [ ذلك أن كثً�ا من العلماء فاقهم  طالبهم 
 ، ا�عرفة وبناء ا�عرفة حرية ا_فك� وا5حث عن) ا�تعلم ( األساتذة يتيحون لطالبهم 

ً
فهذه ، فدور ا�تعلم فيها إ�ابيا

  .ا�قولة اعتقد أنكم تتفقون م� أنها غ� صحيحة ولو ×نت صحيحة �ا أنتجوا �ا هذا اإلنتاج العل¡ الكب�
 :)ا\علم النشط(

؟ إذا مررنا بقاعة تدريسية )طا_علم النش(يعÈ  لو سأ�ا ما مع² ، مصطلح نسمعه كثً�ا )ا\علم النشط(الحظوا م� 
 تقليديًا 

ً
 ) تعلما بارًدا( وقلنا أن فيها تعلما

ً
 نشطا

ً
فا\علم النشط لو مواصفات ،  أو مررنا [ قاعٍة أخرى وقلنا أن فيها تعلما

   :من ضمنها
 .بما يتعلمونههو ا�ي يتطلب من ا�تعلمf أن يستخدموا مهام تفك® عليا Ý\حليل وال�¢يب وا\قويم فيما يتعلق  �

� fا\فك® فيما يتعلمونه) الطالب( طريقة ا\دريس ت&ك ا�تعلم R عمل أشياء و¶�هم u.   

  :خصائص ا\علم النشط  •
إذا قمت بعملية ا_عليم هل Ñعل ا_علم نشطا؟ أم Ñعل ا_علم بارًدا سلبيًا؟ إذن ا_علم النشط إذا ، للتعلم النشط خصائص
  :فإنك البد أن Ñعلها ضمن إطار ا_علم النشط اOي من خصائصه سريقة من طرق ا_دريأردت أن Øتار أي ط

، يستنتج، يفكر /   بمع²، مـشـارك /   إ�ا$ بمع²، ما معناه؟ ضد اإل�ابية ما �؟ السلبية /   دور ا�تعلم إ»ا��
. لÔ و¢Éدة ما سمع؛ أحيانا بدون تفك� وبدون تمحيصفهو دور االستقبال وا_ /   أما السل�، يَسأل ، يُسأل، يبادر، يستنبط

  ما دور ا�علم M ا_عليم النشط؟  
   .ا�علم مي� ومعf وموجه للتعلم�

فلن يستطيع أن يبÈ بناًء ) إذا تاه ا�تعلم M ا±زئيات( �رص ا�تعلم 6دة  R فهم ا�عt اإلâاæ وال يتوه u ا�زئيات؛�
  .متÐمًال  للمعرفة

إذا ×ن يتلß فقط وهو ·زن للمعلومة )  ما مع² هذه العبارة؟(  ،Äصص ا�تعلم وقًتا Ýفًيا للتفك® بأهمية ما يتعلمه�
 M ا_فك� فيها،  فمع² أنه سيخزنها بدون تفك�

ً
وOلك هناك اÑاه  تدري{ ... وأما إذا أخذ ا�علومة وأخذ وقتا ×فيا

Âحديث يس   /  ) u ®إ§ هذه ا�رحلة أنه يفكر فيما يفكر ؛ فتخزينه  ]     الطالب [ ؛فإذا وصل ا�تعلم     ) ا\فك®ا\فك
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 .للمعلومة سيكون قوًيا ومتماسÐً ويكون مت�بًا Óذه ا�علومة وال يسمح للخلط بينها وب^ معلومات أخرى

 .ق عليها�اول ا�تعلم ربط األف¥ر ا�ديدة بمواقف اlياة الc يمكن أن تنطب�

يعÈ ا�تعلم دوره هنا يربط ، وهذا أمٌر مهم ،يربط ا�تعلم T موضوع جديد يدرسه با�وضو6ت  السابقة ذات العالقة�
 (فسيكون ا_علم كما يقال ، وهذه قضية مهمة M عملية ا_علم، ا?Ïة ا±ديدة با?Ïة القديمة

ً
خÏة قديمة بُنيت  /   )بنائيا

 .فا_علم النشط يسمح بهذه األمور، ستكون بنية ا_علم قوية ومتماسكة هنا، عليها خÏة جديدة

وهذه أيضا خاصية مهمة   ،�اول ا�تعلم الربط بf األف¥ر u مادة ما مع األف¥ر األخرى ا�قابلة u ا�واد األخرى �
يكون الربط ب^ معلومة M  M ا_علم النشط؛ ألن ا�دود ب^ فروع العلم أحيانًا ما تكون واضحة وأفضل ùء حينما

هذا وهنا دور ا�تعلم إذا سمحت  Á طريقة ا_دريس بأنه يربط هذه ا�علومة بما تعلمه بمعلومة أخرى ، iال ما بمجال آخر
) داخل الصف(و`ما ذكرنا M نقطٍة أخرى أيًضا يربط ما تعلمه داخل القاعة اpراسية ، يسÂ أرفع وأفضل أنواع ا_علم 

بما يراه  من العالم ، بما هو موجود M حياته األ�ية، وجود خارج القاعة اpراسية، بما هو موجود M حياته ا�وميةبما هو م
إذا ساعدت طريقة ا_دريس ا�تعلم M عملية الربط ب^ ما يتعلمه M ا�واد األخرى وما هو ¨يط M حياته ، ا?ار� أمامه 

 ).نشط اlقيßا\علم ال(ا�ومية هنا وصلنا إ§ 

؛ فإذا حاو�ا M عملية ا_دريس أن  ويتعلم كيف يتعلم، يتعلم ا�تعلم باإلضافة للمعرفة مهارات ا\فك® العليا �
 .ا_فاع�، اpينامي� النشط، هنا وصلنا إ§ ا_علم النشط ا�يوي، نُعلم ا�تعلم كيف يتعلم

يقول مقولة مشهورة  M   قديًما )كمفش يوس(وتنسب إ§ دريس وOلك هناك مقولة  تُذكر عن أحد ا�هتم^ بعملية ا_
    "قل  æ  سوف أن� ،  أر� لع² أتذكر،  أ|¢ý سوف أفهم": ا_علم

Ûأم أر í قل M إذن ا_علم النشط يدخل í  قل M ؟  ليست  ،Ûأر M وليس ،ý¢|أ u إنما   /  M ك ا�تعلم�
ُ
إذا أ

  .ا وصلنا إ§ ا_علم النشط و وصلنا أيًضا إ§ أن ا�تعلم استطاع أن يفهم  وأن يبÈ ما تعلمالعملية ا_عليمية هن
  :نماذج للتعلم النشط �
  : u درس القرآن الكريم �
  قصة سليمان مع اÓدهد  �
   :u درس الفقه �
 . عرض الوضوء ، واستنتاج الفروض والس�) قضايا الوضوء (  �

 . M صفة الصالة  �

؛ فا�علم ا±يد هو اOي @تار طريقة )أ|¢ý،   أر�،   قل  æ( : �حاóة با�قولة األخ�ة ال� ُذكرتلعلنا ÷تم هذه ا
بالعملية ا_عليمية،واOي يؤمن باالÑاه ا�ديث هو اOي �عل ا�تعلم  ]     الطالب [ ا_دريس ال� تسمح بإ�اك ا�تعلم 

و�عله ، ويكسبه مهارات ا_علم، ويسمح Á با_فك� و½ارسة ا_فك�، ة ا_علموي�`ه M عملي، ¨وًرا للعملية ا_عليمية
  .ويفكر فيما يفكر، يصل إ§ أنه يتعلم كيف يتعلم

إذن حينما Øتارون طريقة ا_دريس احرصوا [ أن Øتاروا الطريقة ال� تدخل M إطار ا_علم النشط اOي ذكرنا 
  .خصائصهُ 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ��( ـــــــــــــــ  اlلقة ــــــــــــــــــــ

م (، و ¿دثنا ) اس�اتيجيات ا_دريس بشÉ dم(و ) طرق ا_دريس(ال يزال حديثنا عن [  ملخص �ا سبق
�
خصائص ا\̧عل

م ا±يد هو اOي @تار طريقة ا_دري )النِ̧شط
µ
 M ا�حاóة ا�اضية، و أن الُمعل

ً
 حيويêا

ً
م فيها نِشطا

µ
س ا�ناسبة ال� Ñعل ا�تعل

  . ]     ُمتفاِعًال ، و ال� ُينَ¡µ فيه مهارات ا_فك� ، و ال� تسمح Á با_فاعل اإل�ا$ مع العملية ا_êعليمية 
    مدخل مصطلح، مصلح إجراء، مصطلح أسلوب، مصطلح طريقة، مصطلح إس�اتيجية[ :هناك عدة مصطلحات نسمعها**
  .؛ هذه نقرأها M كتب طرق ا_دريس ] 
ذ بأك0 من طريقة: معناها "إس�اتيج̧ية" êأنها بعيدة ا�دى ، و أنها قد ُينَف.  
  .فõ أقل من اإلس�اتيجية: "الطريقة"
  .داخل الطريقة: "األسلوب"
  ".الطريقة"إحدى ا?طوات M تنفيذ  ":اإلجراء"

ِرج ُ¾رَجات مرغوب فيها :تعريف إس�اتيجية ا\دريس** 
ُ
� áخطة عمل توضع \حقيق أهداف ُمع̧ينة ل g.  

م \حقيق هدٍف ما، : إس�اتيجية"تعريف آخر لـ ** 
�
ق بأسلوب توصيل ا�ادة للطالب من قَِبِل الُمعل

¸
و ذلك يشمل  T ما يتعل

ف و إدارته ، هذا باإلضاف êم لضبِْط الص
µ
ة إ§ ا±وµ العام اOي يعيشه الطالب،وال�تيبات á الوسائل ال� يتخذها ا�عل

يها إس�اتيجية(الف�يقية ال� تساهم M عملية تقريب الطالب من األفÐر و ا�فاهيم  µهذه نسم á.(  
g سلسلة من اإلجراءات الc يتم �طيطها بإح¥م ، \وظيف اإلم¥نات ا�ادية و  ":اإلس�اتيجية"تعريف آخر لـ ** 

م ، و تمكينهم من مهارات ا\علم ا�اú و أدواتهالب&ي
�
، فõ  ة u ا�درسة ، �ساعدة الطالب Ó Rقيق أهداف ا\عل

  .إس�اتيجية تتعاضد فيها عدة أسا�ب و عدة طرق
م لإلس�اتيجية** 

�
  :اختيار ا�عل

م لإلس�اتيجية أو طريقة ا_دريس ، @ضع لعدة عوامل ألن ا�ع
µ
م ا±يµد هو اOي يعمل قياسات للبيئة اختيار ا�عل

µ
ل

  .ا_عليمية
م/   � :ا@يئة ا\عليمية تشمل

�
متشمل /   lنفسه، و  ا�عل

�
اإلم¥نيات  /   �و، أعداد الطالبتشمل  /   �، و)الطالب( ا�تعل

 ، ةوقضايا كث�ة M ا5يئة ا_عليمي...من الوسائل و ا_قنية و ا_هوية و اإلضاءة ،  ا�وجودة
ً
، [ ضوئها  نوع ا�ادة/   �وأيضا

  .هذا 	ه @تار ا�علم طريقة ا_دريس ا�ناسبة
 ؟ اإلجابة

ً
تار عشوائيا

ُ
Ø هل طريقة ا_دريس ، 

ً
  /   إذا

ً
ما êإنما اختيارها يكون ُمنظ ، 

ً
تار عشوائيا

ُ
Ø ال ، طريقة ا_دريس ال

ذها ، أو  وفق هذه الُمعطيات ال� ذكرنا ؛ أل° قد أختار طريقة µنف
ُ
ال تتناسب مع إمÐنياë أنا و قدراë فال أستطيع أن أ

أختار طريقة غ� مناسبة للطالب و خصائصهم ، أو ال تُناِسب ا�رحلة الُعُمريêة للطالب ، و ربما أختار طريقة ال تناسب 
لها  ،ا�وضوع ، و ربما أختار طريقة ¿تاج إ§ إمÐنيات داخل القاعة لكنها غ� موجودة µم @تار طريقة تدريس يُفص

µ
 ا�عل

ً
إذا

 –الوسائل ا�تاحة  –ا�ادة العلمية  –ا�تعلم  - ا�علم : [×êeوْب [ قامة ا5يئة ا_عليمية ، قامة ا5يئة ا_عليمية تشمل
  .]       اإلمÐنيات ا�وجودة
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  :ا�عاي® ا�يدة الختيار طريقة تدريس ناجحة �
  .¨ور العملية ا_عليمية أن يكون ا�تعلم هو-�
l- عملية ا_علم M مشار`ة ا�تعلم 

ً
يا µُمتلق 

ً
  .، ليس دوره سلبيا

  .االعتماد [ نشاطات ا�تعلم^-�
ص- � êطويًال _نفيذها بينما الوقت ا�خصص قليالً أن تُالئم الوقت الُمخص 

ً
  .،ال أختار طريقة ¿تاج وقتا

�-oراpأن تكون مالئمة للصف ا.  
�-Ø لو من ا�خالفات العلمية و ا�خالفات ال�عيةأن.  
  .أن تساهم M ¿قيق أهداف اpرس-�
æ- ^الطريقة ال� أختارها ال بد أن تالئم و ترا| هذه الفروق ، فال بد أن أن تكون مالئمة للفروق الفردية ب^ ا�تعلم ،

  .أماs بينهم فروق فردية) طالب(أف�ض أن أي متعلم^
  .ريقة ا_دريس مِرنة ، ñيث أنها ترا| أنماط ا�تعلم^ ، و أسا�ب ا_علم pيهم ، 	ما ×نت جيدةفما ×نت ط

é -فقد تكون الطريقة تعتمد [ استخدام تقنية معينة لكن تكون غ�  أن تكون مالئمة للتقنيات و الوسائل ا�تاحة ،
  .موجودة

�î-^م
µ
م pى ا�تعل

Ä
  :ذكرنا أن ا�تعلم^ Óم أنماط كما، أن ترا| أنماط ا_عل

  .نمط ا_حلي العقال°-أ
  .نمط العاطå ا�دo-ب
  .نمط السم�-ج
  .نمط اÊ5ي-د
  .نمط ا�ر% الشعوري- ه

ال بد أن أف�ض أن ا�جموعة ال� أماs من الطالب فيهم هذه األنماط ، فال بد أن أختار طريقة تسمح بتطبيقات و 
  .االختالف ب^ أنماط ا�تعلم^نشاطات معينة ترا| هذا 

،ñيث تكون جاذبة Óم،ال تكون ½لة ، و Oلك من أك0 ال بد M طريقة ا_دريس أن تث� اهتمام ا�تعلم^ وتفاعلهم-��
طريقة اإللقاء ، و من أبرز السلبيات فيها أنها ال تث� اهتمام ا�تعلم^ ؛ ألنها : السلبيات M الطرق ا_قليدية وأشهرها 
م،وتعتمد [ اإللقاء

ّ
، فعادة دور الطالب ) الطالب(إ§ ُمستقِبل) ا�علم(من مرِسل: يعÈ � أحادية االÑاه،ترتكز [ ا�عل

 ،وOلك ¿تاج طريقة اإللقاء إ§ مهارة �Éة ح¾ تكون فيها نوع من القبول
ً
 ال يكون تفاعلّيا

ً
  .يكون فيها سلبيµا

 Ýنت طريقة ا\دريس** 
ً
  :أيّا

ال� يكتبها ا�علم و تكون جاهزة ) األهداف السلو`ية أو اإلجرائية: (يسمونها، ال بد أن تعتمد [ أهداف تدريسية -
  .قبل أن يأë إ§ الصف اpراo ، تكون األهداف واضحة وموجودة

  .`ة سواء من ا�علم أو ا�تعلمال بد أن تكون تسمح با�را_حر�ت ال� يقوم بها ا�علم ، و ال� يس� وفقها M تدريسه ؛  -
  . يكون فيها األمثلة و ا_دريبات و الوسائل -
µå للحصة - êا±و ا_علي¡ وا_نظيم الص .  
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  . استجابة ا�تعلم^ ا�اÑة عن ا�ث�ات -
 - oراpا ارتباط بتنظيم الصف اÓ يكون 

ً
  .طريقة ا_دريس أحيانا

  ):كيف تنظيم الصف ا¦راå؟**(
M بعض ا_نظيمات للصف اpراÑ ، oد أن جلوس الطالب أمام ا�علم @تلف ، فبعض ا_نظيمات تكون فيها اآلن -

ثم الصف اeا°، ثم ، الصف األول: ا�قاعد اpراسية مصفوفة ñيث يكون بعض الطالب M األمام ثم خلفهم ثم خلفهم 
  .ولكنها تعتÏ من ا_نظيمات ا_قليدية للقاعة اpراسية) ئعةمشهورة و شا(الصف اeالث، و هذه من ا_نظيمات ا_قليدية 

، )حذوة ا�صان(M اللغة االÚل�ية ، و بعضهم يسميها  )U(ا\نظيم R ش� حرف : هناك تنظيمات أخرى، من ضمنها -
  )  ñ)Uيث يكون ا�علم M منطقة ارتكاز و ا�تعلم^ [ شd حرف 

   .أو R ش� دائري-
- R أوfيم^ و يسار ش� مصفوفت .  
�سة أو سبعة طالب ملتف^ حول طاولة  :أو R ش� ¤مو6ت-  á يث يكونñ تÉموi dع [ شêفالطاوالت توز

 [ ا_نظيمواحدة من هذه الطاوالت، هذه تنظيمات 
ً
نفسه ، فبعض طرق ا_دريس وخاصة  فطريقة ا_دريس تعتمد أحيانا

ال�تيب ا_قليدي للطالب، فتعتمد [ ال�تيب [ iموÉت، و بعض الطرق تفاعلية [ شd حوار ا�ديثة ال يُناِسبها 
أن يوضع الطالب فريق^ أو iموعت^ ، ثم يكون بينهما : تعلي¡ أو تواصل تعلي¡ أو مناقشة، فيكون ا_نظيم ا�ناسب Óا

  .   حوار  ، و يقود ا�علم عملية ا�وار و ا�ناقشة
  :ريقة اإللقاءط** 

 
ً
[ العموم ال @لو درس ، )طريقة ا�حا2ة: (، و تسÂّ  طريقة اإللقاء /   و�: أشهر طرق ا_دريس و أك0ها استخداما

 نستخدم عدة ،من اإللقاء،لكن هنا نقصد بطريقة اإللقاء ال� تعتمد [ اإللقاء،يعÈ اpرس 	ه مبÈ [ اإللقاء
ً
أحيانا

يها طريقة اإللقاءطرق يكون فيها اإلل µرس،هذه ال نسمpمن ا 
ً
  .قاء جزءا

Ô و ا�تعلم دوره دور ا�ستقِبل g الc تعتمد R اإللقاء ا�با| األحادّي اال¶اه /   طريقة اإللقاء
ْ
  . ، ا�علم دوره دور الُمل
 ، و � طريقة قديمة ، و ال @لو ت

ً
ولكن ؛ هل á معلم إذا ، عليم منهافهذه طريقة اإللقاء من الطرق ال� تستخدم كث�ا

  استخدم طريقة اإللقاء نقول أنه أجاد؟ وهل يمكن ¿س^ طريقة اإللقاء؟ هل Óا سلبيات؟ هل Óا إ�ابيات؟
 نضطر �ا اضطراراً ، م�؟بالطبع طريقة اإللقاء Óا سلبيات و Óا إ�ابيات 

ً
  ، و أحيانا

  : نضطر Óا: ا±واب
  .إذا ×ن العدد كبً�ا-�
l-إذا ×نت ا�ادة العلمية كث�ة.  
  .إذا ×ن الوقت قصً�ا-�

 و مستمراً u الغالب دون : ، منها�ا تعريفات كث®ة) طريقة اإللقاء**(
ً
 شفوّيا

ً
أن يعرض ا�علم ا�علومات و اlقائق عرضا

ف للمناقشة و التساؤل ح� يُن� ما عنده
ّ
  .أن يتوق

  .، و دور ا�علم فيها هو الُمرِسل ) ا�علم(لكن صورة اإللقاء أنها ترتكز [ 
  :�äات طريقة اإللقاء** 
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  : ربما أ° أضطر إ§ أن أستخدمها لكن ال Øلو طريقة اإللقاء من ½�ات ، منها) طريقة اإللقاء(
ر الوقت/   �

�
  .أنها توف

 ، فõ تعتمد [ اإللقاء ؛ ألنها تصوير ا_اريخ  مثال و القصص فدور اإللقاء فيها كب: مثل تناسب بعض ا�قررات؛ /   � 
ً
�ا

Ôأنها طريقة عقيمة ، أو ال ، �واقف معينة فيضطر ا�علم أنه يُل Èحينما نقول أنها طريقة اإللقاء قديمة هذا ال يع Èفال يع
  .تُستَخَدم ، أو من يستخدمها يُشنêع عليه ، أو يقال أن اختياره خاطئ

، فلو استخدمت طريقة حوارية ، أو طريقة توزيع �جموÉت ، أو  )إذا Ýن العدد كب®اً (لقاء أحيانا نضطر لطريقة اإل /   �
فربما أن هذا ال يناِسب ؛ ) تعلم نشط(طريقة حل مشàت ، أو تعلم تعاوÛ أو غ�ها من الطرق ال� فيها تفاعل أو فيها 

 أ° استخدام
ً
  ).طريقة اإللقاء( ألن العدد الكب� ال يسمح بهذا ، فأضطر اضطرارا

 تكون مناسبة للمراحل العليا من ا\عليم ، /   �
ً
كمراحل اpراسات العليا أو ا�راحل ا±امعية ، ½كن أن أستخدم  أحيانا

 ؛ ألن اpافعية عند ا�تعلم M ا�راحل 
ً
طريقة اإللقاء رغم أن الطرق غ�ها قد تكون أفضل لكن قد أضطر Óا اضطرارا

 ، و العليا أك0 من 
ً
اpافعية عند ا�تعلم M ا_عليم العام،وأن األعداد قد تكون كب�ة وحجم ا�علومات قد يكون كب�ا

  .أن @تار طريقة اإللقاء) األستاذ ا±ام�(Oلك يضطر ا�علم
  أنها تساعد R الربط مع ا�علومات السابقة و الالحقة /   �

ً
  .؛ ألن الàم فيها متواصًال و مرتبطا

  .فإنها تكون جيدة إذا استخدمها ا�علم يملك مهارات اإللقاء ،   /  �
f: (و يستميل و يرتاح لطريقة اإللقاء بعض الطالب ، من هم ؟ يسمون  ، اOين يعتمدون [ اللغة ، و يعتمدون  )السمعي�

ون من 
Ä
م فيها ، و و يت) الطريقة اإللقائية([ ما يُسَمع ، مثل هؤالء الطالب ربما أنهم ال يَمل êفاعلون معها و يفهمون ما ُفَقد

 أن 
ً
قون [ أقرانهم ؛ ألن ا?اصية السمعية pيهم أصبحت كب�ة ، فثلك ليس �طا êو ربما أنهم يتفو ، 

ً
ال تُمثµل Óم عبئا

  .يكون هناك تفاعل ، فهو يتفاعل ويستجيب من خالل األلفا� ال� تُطَرح و المات ال� تقال
   :ريقة اإللقاء سلبيات ط**

  :منها، لعلكم تفكرون M سلبياتها ألنها ربما ُطبقت عليكم وأنتم طالب
ة مشار¢ة ا�تعلم-�

¸
، يعÈ ال تسمح بمشار`ة كث�ة ، و يشعر الطالب فيها با�لل ، و يأتيه ا�عاس ، و @رج بذهنه خارج  قِل

 ، فيصاب ا
ً
ربما تساعد عوامل أخرى أيضا حينما ، �تعلم با?مول وا�للالصف اpراo نتيجة إلقاء ا�علم و ¿دثه كث�ا

تكون القاعة اpراسية صغ�ة ، و ا_هوية غ� جيدة ، واإلضاءة غ� جيدة ، فتجتمع هذه العوامل مع اإللقاء ، فيصاب 
  ).جسمه أمامك ولكن عقله و ذهنه M ا?ارج: أي(الطالب با�عاس و يصاب با_فك� ا?ار� 

�- ä¢؛ترfا�علومات،و�غفال تنمية مهارات ا�تعلم R ي ا�علمOلك ا�علم اO ألن ا_عليم ليس إكساب معلومات، و
يرى أن ا_عليم هو ¿صيل و إعطاء معلومات ، ستجده @تار طريقة اإللقاء ، أما ا�علم اOي يؤمن بأن هناك مهارات 

 –مهارات االستنباط  –مهارات ا_علم اOاë  –مهارات ا_فك� : مثلتُكِسب ا�تعلم ، ليس فقط ا�عتمدة [ اإللقاء ، 
 
ً
  .مهارات اإلنتاجية ، فإنه لن يلجأ إ§ اإللقاء ×لطريقة الوحيدة ال� يعتمد عليها دائما

قد يُلß ا�علم معلومات أو مصطلحات أR من مستوى ا�تعلمf و فوق إدراكهم ، و يستخدم ?مات و ألفاظ  -�
  .ها  أR ، فثلك ا�تعلم ال يتفاعل معها و قد ال يدر¢هامستوا
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� - fمدى َفْهم ا�تعلم R و يتحدث و هم بدورهم دور الُمصغ^ ا�ستمع^ ، هل فَِهَم ال يستطيع ا�علم أن يقف Ôفهو يل،
وا،ربما iموعة منهم استوعبوا الطالب؟ هل أدر`وا ما أقول؟ هل استوعبوا ما أقول؟ ربما يكونوا استوعبوا و ربما لم يستوعب

إذا أنا اعتمدت [ طريقة اإللقاء با_اí ال أستطيع أن أقيس ، لكن ، وا�جموعة األخرى لم يستوعبوا و لم يدر`وا ما أقول
هل استوعب؟ : إذا ×نت هناك طريقة تفاعلية أو طريقة النشاط أو طريقة يكون للمتعلم فيها دور إ�ا$ ، فإ° سأكتشف

هم؟ هل أدرك؟ هل وصلته ا�علومة؟ هل هناك عنده خلط ب^ ا�فاهيم ال� ذكرتها؟ أم أنه أدرك هذا ا�فهوم؟ قضايا هل فَ 
  .كث�ة قد ال تكشفها طريقة اإللقاء

  :Óسf طريقة اإللقاء** 
  .. هناك تساؤل مهم

 إ§ طريقة اإللقاء،وال تسمح �ا ا5يئة ا_عليمية إ
ً
ال أنا نستخدمها، أو ا�قرر اpراo مبÈ [ مادام أننا نضطر أحيانا

طريقة اإللقاء ، أو حجم ا�علومات كب�، أو ال توجد إمÐنيات تسمح بطريقة تدريس أخرى، أو ال يناسبÈ أنا إال طريقة 
  .  اإللقاء ، أو اOين أماs عددهم كب�

ن طريقة اإللقاء؟ بالطبع ،  :التساؤل µت دراسية ، نقول فليس . نعمهل يمكن أن أَحسÉهناك قا 
ً
ٍق آَخر ، أحيانا

ْ
ٍق كُمل

ْ
ُمل

مثال �س قاÉت دراسية ¯وار بعضها ، و 	هم يستخدمون طريقة اإللقاء ، و لكن Ñد أن الطالب متفاعل^ M هذه 
أن من  :السبب، ءالقاعة ، و الطالب M القاعة اeانية عندهم �ول و ال يوجد تفاعل، و� القاعت^ تستخدم طريقة اإللقا

نها و طوêرها  êحس ªالقاعة األو M استخدم طريقة اإللقاء.  
  :يمكن أن ُ�̧سن اإللقاء عن طريق# 
ة( ،تقسيم ا�وضوع إ¨ فقرات وعنا�-�  َÊَْعملية ) الَعن M ذهن ا�تعلم تساعد M مها ا�علم و تكون واضحة µال� يُقد

علم انتقل من فقرة إ§ فقرة ، و ترتسم عنده الصورة اليêة للمادة ا_عليمية بانتقال ا�علم اإللقاء ، ñيث يشعر ا�تعلم أن ا�
  .من فقرة إ§ أخرى

يµة ، أو وسيلة ، استخدام بعض الوسائل و ا\قنيات u اإللقاء-� µكأن يستخدم جهاز العرض ، كأن يستخدم وسيلة حس
ن من عملية اإللقاءبÊيêة ، أو وسيلة سمعية ، ُفنَوµع M اس êحس íتخدام الوسائل أثناء اإللقاء ، فبا_ا.  

  .يتوقêف،يطرح تساؤالت،يسأل،يث� ا_فك�،	ها من عوامل ¿س^ طريقة اإللقاءيسمح با�ناقشة،-�
M-الصوت u ®؛ ألن الصوت إذا ×ن [ رتٍم واح استخدام ا�هارات الصوت̧ية من ا©ْ̧� و ا\نغيم و ا\غي 

ً
ٍد سواء ×ن مرتفعا
 
ً
 ، فإنه سيؤدي إ§ ا�لل و عدم ا_فاعل ، أما إذا ×ن الصوت يتما� مع ما يُلß و األصوات تعطي روحا

ً
أو منخفضا

  .للمات ، فسيكون هناك تفاعل
دة أثناء ؛ ×�دين و تعب�ات الوجه و العين^ و الكتف^ وا�ر`ة ا�وجو)  body language) (لغة ا@دن(استخدام -�

  .اإللقاء
نها باستخدام الصوت و ا�Ïات  µن اإللقاء،فإذا ما اضطررت أن تستخدم طريقة اإللقاء فعليك أن ¿س µس

ُ
á هذه عوامل ¿

وتقسيم اpرس إ§ ، واستخدام الوسائل ا_عليمية، واستخدام لغة ا5دن ا�صاحبة، و ا_نغيم و الَوقَفات و الصمت
ر األشياء و يتخيêلها ، و  -وأنت تُلÔ-خيÄل وا_صوير عند ا�تعلم ñيث أنك Ñعله موضوÉت، واستخدام ا_ّ  êكأنه يتصو

مت للمتعلم معلومات و أكسبته مهارات و أنت استخدمت طريقة اإللقاء êستكون قد íبا_ا.  
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ت وال 	ها  إ�ابيات ، ففيها و ؛وال نقول أن طريقة اإللقاء طريقة 	ها سلبيا)طريقة اإللقاء(فإذن أول الطرق و أقدمها 
نها و تطوµرها ñيث تكون تفاعلية µس

ُ
  .فيها ، لكن م¾ ما استخدمتها حاول أن ¿

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   �é( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

كأول ) طريقة اإللقاء(ديثنا M ا�حاóة السابقة عن و�ن ح، )طرق ا_دريس(ال يزال حديثنا عن [  ملخص �ا سبق
� قديمة ألنها ×نت تستخدم قديما ولكن ال يعÈ أن قدمها أنها ، طريقة وأشهر طريقة من الطرق القديمة ا�ديثة 

ه ولكن استخدامهم قد يكون دائما á تدريس، ليست موجودة و¢نما � موجودة ومشهورة ويستخدمها كث� من ا�علم^
وقد يكون يستخدمها [ حسب ا�ادة و[ حسب أعداد الطالب و[ حسب ا�عطيات ال� اضطرت ، يعتمد [ اإللقاء

  .ا�علم بأنه يستخدمها 
ن) طريقة اإللقاء وا�حا2ة(ولكن  êس

ُ
فأنت إذا ما استخدمت طريقة اإللقاء فأنت تتذكر أن هناك ، قلنا أنه يمكن أن  ¿

 ½كن أن تس
ً
ذكرنا منها الصوت بمتعلقات ، تخدم ومهارات إذا استخدمت M طريقة اإللقاء حسنت طريقة اإللقاءأمورا

وأيضا تقسيم اpرس إ§ ، واألسئلة، واستخدام الوسائل وا�ث�ات، واستخدام لغة ا5دن، ا�Ï وا_نغيم وتلوين الصوت
  . ]     موضوÉت 

  :طريقة ا�ناقشة**
  ) طريقة ا�ناقشة(ا_فاعلية و�  هناك طريقة أخرى من الطرق

فيعتمد ، ) مناقشة)=         (مفاعلة(يعÈ هناك تفاعل [ وزن ، يرتكز اpرس [ طريقة ا�ناقشة وا�ناقشة مفاعلة
كطريقة حل ا�شàت وغ�ها من ) ا�تعلم(ويعتمد [ اإللقاءه M طريقة اإللقاء وال يعتمد [ ، ا�علم [ ا�ناقشة

  .ب^ ا�علم وطالبه وب^ الطالب فيما بينهم ) طريقة تفاعلية(إنما � ، رق ا�ديثة الط
   /   Óا عدة تعريفات من ضمنها أنها ):طريقة ا�ناقشة(تعريف  ---

الطريقة الc يتناقش بها ا�علم مع ا�تعلمu f موضوع ا¦رس عن طريق إلقاء األسئلة عليهم ح� يصلوا بأنفسهم إ¨ ما 
  .ريد إيصاPي
وطرح قضايا  يطرحها ا�علم [ الطالب ñيث أنه ينتقل من فقرة إ§ فقرة عن طريق طرح أسئلة ، يعÈ � تساؤالت 

؟ ثم يعطي !يسأل؟؟ أو يتساءل، وبا_اí تكون العملية تفاعلية، ومناقشتهم فيها ثم يبدون ما pيهم ثم يعطيهم ويصحح Óم
  .إ§ أن تنتõ ا�حاóة ، ثم ينتقل إ§ فقرة أخرى، ثم يصحح Óم، معلوماتالطالب رأيهم وما يملكون من 
ألنها مادة �اذا؟  ، فبعض اpروس تنفع فيها طريقة ا�ناقشة، أحيانا �ناسبتها �وضوع اpرسطريقة ا�ناقشة @تارها ا�علم 

فا�علم بدال من أن يستخدم اإللقاء بأن يطرح ما ، ¿تاج إ§ أن ا�تعلم ينظم ا�علومة ويبنيها [ خÏته السابقة عقلية
بأنه يبÈ معلوماته بنفسه بدون ما يستثار ا_فك� pيه فأحيانًا �د أن أنسب طريقة تدريس ) الطالب(pيه، في�ك ا�تعلم 

  .لطالب أنفسهموأيضا البد أن تكون مناسبة �ن تقدم Óم أو تستخدم عندهم مناسبة ل، � طريقة ا�ناقشة Óذا ا�وضوع
  :طريقة ا�ناقشة �ا تطبيقات
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أو هو يطرح [ ، ويقيم هؤالء رأي زمالئهم، ...ويطرح [ هؤالء، أنه يقسم الطالب إ§ iموعت^ ثم يناقش هؤالء
 أو يكون هناك مناقشات ب^ iموعت^ فيما بينهم وا�علم بدوره يدير عملية، ا�جموعة 	ها ثم يأخذ منهم ثم يعيد Óم

  .ا�قاش
  íى طالبهفم¾ ما استخدم ا�علم طريقة ا�ناقشة فهو با_اp اذا ؟ ألن ا�تعلم ليس دوره استقبال ، يُن¡ مهارات ا_فك��

ويأخذ ما pى ا�علم،ويصحح Á ا�علم ، ويعرضها [ دماغه، ويسأل فيها، بل دوره إ�ا$ بأنه يتساءل عن هذه القضية
يصحح Á ا�هارة وويوجهها ويكسبه هذه ا�هارة فهو با_اí ا�علومة التصل إ�ه عن اÑاه واحد إنما  ا�علومة ويوجهها أو

فتجد M طريقة اإللقاء لو حللنا عملية ، هو يتحدث وا�علم يتحدث وزميله يتحدث، تكون عن طريقة ا_فاعلية
أما M طريقة ا�ناقشة فنسمع صوت ،  ]     صوت ا�علم ال نسمع إال [ ) �(ا_حدث لوجدنا أنها مرتكزة كثً�ا [ ا�علم

 /   وا�شار`ون ·تلفون، نسمع أصوات ·تلفة، !!]     تشار`ية [ ا�علم ونسمع صوت الطالب ونسمع صوت الطالب اآلخر 
بأنه يطرح ما وOلك � من الطرق ال� تسمح للمتعلم بأنه يناقش ، والطالب  بأنواعهم،ويشارك الطالب ، يشارك ا�علم

أما M ، وبا_اí طريقة اإللقاء لو تتبعناها لوجدنا أن ا�تعلم قد ال يتحدث M ا�صة إال مرة واحدة وقد ال يتحدث، pيه
و� من الطرق ال� تدخل M إطار ا_علم النشط  ) الطرق ا_فاعلية(طريقة ا�ناقشة فنسمع صوته أك0 من مرة و� من 

  .را ا�ابيا فيهااOي يكون للمتعلم دو
  :�äات طريقة ا�ناقشة ** 

  :فمن ½�اتها وايضا Óا عيوب وقصور و¨دداتمäات طريقة ا�ناقشة  بال شك Óا 
 �   / ßا\ل R إبراز ا¦ور اإل»ا� للمتعلم وعدم اقتصاره.  
ن و�يبون يشعرون باpرس بأن فيه متعة يشعرون با�تعة حينما يناقشون ويسألون ويتساءلو،إحساس ا�تعلمf با�تعة /   �

 عند ا�تعلم ، وأنه يم7 �يعا
ً
  .أما M طريقة اإللقاء ا5حتة ا�ملة ال� ليس فيها مهارات اإللقائية يم7 الزمن فيها بطيئا

ألنك ، دث يفكر اeقة فيما يقول؛ ألنه حينما يتح، ثقة بمعلوماته، تن¡ اeقة بنفسه ،تنº ثقة ا�تعلمf بأنفسهم  /   �
  .أنت تطلب M ا�ناقشة أن يفكر M السؤال ألنه تك0 فيها األسئلة وتك0 فيها ا�ث�ات 

 M   /   العقلية fتنمية قدرة ا�تعلم .  
فõ فيها ، والàم وا�وار و¢دارة ا�وار مهارات اإلنصات�اصة ، تساعد ا�تعلمR f اكتساب مهارات االتصال /   �

، كما ذكرنا أن طريقة ا_علم النشط ال� تسمح باكتساب مهارات متعددة وليست فقط أنها مهارات ثم معلوماتمهارات 
مهارة اجتماعية يكتسبها M الصف عن ) مهارة ا�وار(، مهارة اجتماعية) مهارة اإلنصات(فـ، و¢نما مهارات اجتماعية

)  طريقة ا_علم ا_عاوÛ(مثلها مثل ، M حياته ا�ومية وتنعكس [ سلو`ه خارج الصف، ..طريق طريقة ا_دريس هذه
 Ûاجتماعية يستفيد منها خارج الصف فتجده ، ليس فقط تعليمية ، تكسب مهارات اجتماعيةألن طريقة ا_علم ا_عاو

 íم وجهات نظر اآلخرين ويد�Ìم آراء اآلخرين و�Ìمل ويؤمن با_عاون وÐ_بدلوه خارج الصف اجتماعيا يؤمن با
  .ويأخذ من هذا وهذا فõ تن¡ عنده مهارات 

é   /  fاكتساب مهارات االتصال ومهارة اإلنصات) الطالب(تساعد ا�تعلم R،  ألن ا�ستمع ا±يد متحدث جيد
  )اإلرسا�ة(فتكسبه مهارة اإلنصات واالستماع فبا_اí يستمع وبا_اí سيكتسب مهارة أخرى ، والقارئ ا±يد ×تب جيد

                                                           
ضيفت تكملة للجملة   �

ُ
  .لم ترد M ا�حاóة ؛ ولكن أ
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ال�  � ) اإلرسال(با_اí سيتقن مهارة ) االستماع(فإذا أتقن مهارة االستقبال ال� � ، )ا_حدث(ال� � مهارة الàم 
  ما عيوب طريقة ا�ناقشة ؟ /   نف�ض أننا سئلنا سؤال فقلت لكم . مرتبطة بها  ال� � مهارة ا_حدث والàم 

   :سلبيات طريقة ا�ناقشة **
Ó ء بال شكù dا ¨ددات فال يمكن أن يكون هناك طريقة جامعة مانعة وأنها تصلح لÓطريقة فيها ، ا عيوب و á
  .¨ددات 

  .Óتاج إ¨ وقت طويل  /   �
�   /fا�تعلم fالفروق الفردية ب Àاستخدام األسئلة الصفية وتوزيعها وتنويعها بما يرا u تاج إ¨ مهارة 6¡ةÓ،  كن½

لكن ما نوعية هذه األسئلة؟ هل تن¡ مهارات ا_فك�؟ هل � مقتÊة [ مهارة ا_فك� ، أستخدم أسئلة با�ناقشة
هل  /   اpنيا؟ أم أيضا مهارات ا_فك� العليا؟ هل � تث� اهتمام ا�تعلم^؟ هل � أسئلة مغلقة؟ أم أسئلة مفتوحة؟ بمع²

، ها مفتوحة وتسمح للمتعلم بأنه يدí بدلوه وأن يستنبط وأن يستنتج وأن يقيس؟ األسئلة إجابتها ثابتة؟ أم أنها أسئلة إجابات
فõ ¿تاج إ§ مهارة من ا�علم M انتقاء األسئلة فقد ال يتقن ا�علم إنتقاء األسئلة ، هذه 	ها من األمور ا�همة M الطريقة

  .�ابية ولن تكون طريقة تفاعلية إذا استخدم طريقة ا�ناقشة وبا_اí لن تكون طريقة ا، فهناك قصور
Øيلوا م� لو استخدم ا�علم طريقة ا�ناقشة وهو ضعيف  ، Óتاج إ¨ مهارات u ضبط الصف و�دارة الصف /   �

سيكون هناك لغط ويكون هناك وقت غ� موزع للطالب يستأثر بعض ،با_اí لن يستطيع أن يدير ا�قاش،الشخصية
ألن ا�علم اOي استخدمها ال يملك شخصية قادرة [ إدارة الصف ،طالب عن ا�وضوعقد @رج ال،الطالب بالàم

فمع² هذا ليس á طريقة تصلح لd معلم ربما ا�علم اOي ال يمتلك مهارات قيادة الصف و¢دارته قد يفشل M ،وضبطه
  . تطبيق أو اختيار طريقة ا�ناقشة 

M   / رس ويألفه ويعرف ا�علومات ، رأ ا�وضوع قبل  ا¦رس ويألفهتفقد اإلثارة  ¦ى ا�تعلم حينما يقpربما حينما يقرأ ا
ربما إذا ×نت أسئلتك مغلقة فهنا لن يكون هناك فائدة ألنه حøّ ، ا�وجودة فيه ثم أنت تأë وتستخدم طريقة ا�ناقشة

ويتحدث وستجد أنه وصلت Á ا�علومة وpيه  اpرس وقرأه أو ُ�ح  Á اpرس با_اí حينما تأë بطريقة ا�ناقشة سيبادر
أما إذا ×نت األسئلة مغلقة ومفتوحة فبا_اí ستكون طريقة حيوية وهذا ، ا�علومة وربما اكتسب مهارة قبل أن يأë إ�ك 

له يرجع إ§ تمكن ا�علم من ا�ادة العلمية  وتمكنه أيضا من مهارات ا_دريس ومن ضمنها مهارة ا_دريس ال� Ñع
األسئلة السابرة  يعÈ السؤال ، يضبط الصف ويوزع األدوار ويرا| أنماط ا�تعلم^ وعنده قدرة [ استنباط األسئلة 

ا�بÈ [ سؤال آخر أو األسئلة ا�فتوحة أو طرح األسئلة بطريقة تعجبية أو بطريقة تقريرية أو بطريقة مقارنة أو بأي 
  .ف خÏاته وينقل معلوماته M اإلجابة [ هذا السؤال طريقة تسمح بأن يُثار ا�تعلم ويوظ

  :هناك طريقة أخرى وقد ال تكون مناسبة ±ميع الطالب و»يع مستويات الطالب و�
  :طريقة تمثيل ا¦ور** 
 ñيث) تمثيل ا¦ور(طريقة تمثيل اpور قد تناسب متعلم^ M مرحلة معينة وقد تناسب مادة معينة أو موضوع مع^ وهو  

  .أن ا�علم يدير الصف وبأن ا�تعلم  اOي هو الطالب يقوم بتمثيل اpور
  :Óا عدة تعريفات من ضمنها  ):طريقة تمثيل ا¦ور(تعريف  ---

   .أن تقدم ا�ادة ا\عليمية R ش� تمثي² فيقوم ا�تعلمون بتمثيل أدوار شخصيات أخرى



  خة مدققة ومزيدةخة مدققة ومزيدةنسنس                                                                                                                                    مناهج وطرق تدريس ـ ا�ستوى السادسمناهج وطرق تدريس ـ ا�ستوى السادسمقرر مقرر   

 - ��  - 
 

كون الطالب بدور القائد وطالب  آخر بدور ا±نود وطالب بدور بأن ي، خاصة M إكساب ا�هارات تعمل تمثيل اpور
و`ما أسلفت هناك بعض ا�واد ، يتقمصون األدوار، ا�دير وبدور الطالب وبدور ا�علم وبدور السائل وبدور ا�جيب 

حب اpور فتجده يكون جيدة إذا اختار ا�علم طريقة تمثيل اpور فيها؛ ألن ا�تعلم يتقمص اpور  فثلك يعيش كأنه صا
يستنهض خÏاته ويستنهض القيم ا�وجودة عنده وا�بادئ  وا�علومات ا�وجودة عنده وا?Ïات ا�وجودة عنده M توظيفها 

فثلك هذه الطريقة تُطبق [ أشÐل درامية Óا تطبيقات كث�ة لكنها من الطرق ا�يوية النشيطة ، ألنه قام بنفس اpور
وهناك حر% ، وهناك بÊي، كما قلت أن هناك متعلم سم�، وخاصة ا�تعلم^ ا�ر`ي^ الشعوري^ ،ال� Ìبها ا�تعلم

M مواضع (وتُعمل أحيانا بطريقة درامية؛ مثًال ، فا�ر% الشعوري يتفاعل بدرجة كب�ة مع طريقة ا_مثيل اpور، شعوري
ذا بدور ا5دل وهذا بدور ا_و`يد وهذا بدور الضمة وهذا بدور ؛ هذا يقوم بدور اÓمزة ا�توسطة [ ألف وه) اللغة العربية

  .الفتح
أحداث درامية يقوم بها ا�تعلمون فتجدهم يكتسبون ا�علومة بطريقة غ� مبا�ة  تكون أدý وأثبت pيهم من 

  . الطريقة اإللقائية أو بطريقة ال� تتطرق إ§ االستقبا�ة 
 )ال� ستقال(ط و`يف يوزع األدوار وا�هام و`يف يكسب ا�تعلم^ ا�ادة العلمية ¿تاج إ§ Øطيط من ا�علم أن @ط-

أحيانا يكون تمثيل اpور iموعة من الطالب وأحيانا يكون عدد قليل منهم يقومون ، حينما يقومون بتمثيل اpور 
هم وهذا يقوم بدور ا�د| وهذا يقوم أو هذا يقوم بدور القاú وهذا يقوم بدور ا�ت،بتمثيل دور ا�ستمع^ أو ا�ناقش^

بدور الشهود ح¾ يصل ا�وضوع إ§ ا�تعلم ويكون تبادل أدوار ب^ ا�تعلم^ وبا_اí توصل ا�علومة وتكسب ا�هارة 
  . بطريقة ·تÊة وتكسب M اpرس الواحد كث� من ا?Ïات عن طريق أستخدامك طريقة تمثيل األدوار 

  :ل ا¦ور�äات طريقة تمثي** 
  :�ا إ»ابيات كث®ة كغ®ها بال شك 

  . ¶عل ا¦رس أكç متعة وحيوية  /   �
  .ترسخ ا�علومات ¦ى ا�تعلم  /   �
  . تكسب ا�تعلم الطالقة واlديث واlر¢ة /   �
   :سلبيات طريقة تمثيل ا¦ور ** 

  :�ا عيوب و-ددات من ضمنها بال شك 
  ).أنها Óتاج إ¨ وقت( �ديثةالعيب األشهر M الطرق ا /   �
؛¿تاج إ§ وقت و¿تاج إ§ عدد قليل؛ألنه إذا ك0 العدد وطبقت طريقة تمثيل اpور فإنها ال تناسب األعداد الكب®ة /   �

  . ستكون طريقة غ� منضبطة
تدرب  /   إ§ وقت ؛ألن Øطيطها وتنفيذها ÌتاجÓتاج إ¨ معلم إدارته للصف جيدة يمتلك مهارات إدارة الصف /   �

  . ا�تعلم^ وتعطيهم اpور 
M   / ؛ قد تكون مالئمة �وضوع مع^ لكن قد ال تكون مالئمة �وضوع آخر ربما أنها ال تالئم كث®اً من ا�وضو6ت ،

فال معطيات  فبا_اí اختيار ا�علم Óا البد أن يكون وفق ، ½كن مالئمة لصغار السن لكن غ� مالئمة لكبار السن 
  .توفرت ا�عطيات ا�ناسبة _طبيقها إذا يستخدمها إال 
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  :هناك طريقة من طرق ا_دريس ---
  :حل ا�ش¬تطريقة ** 
M غ�ها  و`ما ذكرت ،Óليل ا�شðة يقوم #طوات لم بدورهع¦ى ا�تعلمf وا�تتُثار مشðة إ¨ بأن يتحول عملية ا\عليم  

Ìول أو يستخدم أو @تار طريقة  هتقتضيها مادة معينة أو نشاط مع^ بأنقد ، ع ا�وادال تكون مناسبة ±ميمن الطرق قد 
  . الطريقة حل ا�شàت بهذه

  ... Óا تعريفات كث�ة من ضمنها   ):طريقة حل ا�ش¬ت(تعريف  ---
اتيجيات حل ا�ش¬ت تعتمد g موقف صعب يتحدى بُنية ا�تعلم اsقافية وخ�اته ا��اكمة واس�:؟)ا�شðة(أو ما مع² 

عدم اح�ام ، مشة ا�ظافة ، مشة ا_لوث  /   تث� مشة ،R انطالق u ا\دريس من إثارة مشðة والس° lلها 
M تطبيق خطوات ) الطالب(أي مشة من ا�شàت تطرحها [ ا�تعلم^ ثم يبدأ ا�تعلم...حقوق اآلخرين مشة الظلم 

ألنه Ìدد ا�شة يشعر با�شة يبحث عن عالجاتها وأسبابها و@تار العالج ا�ناسب Óا و@تÏ هذا  حل ا�شة؛
فأنت اآلن قد تضع ا�تعلم أمام موقف أو أمام تساؤل أو مث� مع^ هنا تستث� تفك�ه ،فدور ا�تعلم فيها إ�ا$، العالج

  . مهارات ا_فك� pى ا�تعلم وOلك طريقة حل ا�شàت من أبرز الطرق ال� تن¡
، [ حسب ا�وضوع لترس أو أحيانا قضية � مناسبة Óا طريقة حل ا�شàت) طريقة حل ا�ش¬ت(استخدام ا�علم لـ

فيختارها ثم @طط Óا ثم يدير الصف من خالÓا وأحيانا تكون هذه الطريقة إذا اُستخدمت مناسبة وأحيانا تكون غ� 
إذا أقت8 ناسبت الطالب وناسبت موضوع اpرس وناسبت القضية وتسمح بأن ا�تعلم  ]     كما ذكرنا[بتها مناس، مناسبة 

ربما أنك تعطيه معلومات وتطرح Á مشة كيف يوظف هذه ا�علومات �ل ، يوظف فيها معلوماته السابقة وخÏاته
هذه ا�هارات �ل هذه ا�شة والوصول إ§ حل تكسبه مهارات أيضا كيف يوظف هذه ا�علومات ويستخدم ، ا�شة 

  .ا�شàت ، فدور ا�تعلم فيها إ�ا$ 
  : وOلك من أبرز إ�ابياتها :�äات طريقة حل ا�ش¬ت**  
Ñعله يقبل [ ا_علم ألنه يشعر أنه M ¿دي عق و~ ¿دي ، ×و ا\علم  )  الطالب(أنها تث® ا¦افعية للمتعلم/   �

  .�عله يستنهض همته ويستث� قواه بأن يشارك ويبدي رأيه وÌاول أن يصل إ§ حل Óذه ا�شة  فكري
�   /  ýت بالطريقة العلمية  بأن ¿دد ا�شة  ،) العقلية العلمية(تبàثم يبحث عن ، ال� تستخدم طريقة حل ا�ش

  ) .ا5نية العقلية للمتعلم( ا5يئة العلمية للمتعلم فتبÈ، ثم ا5حث عن طرق العالج واختيار ا�ل ا�ناسب ،أسبابها
أحيانا مشة ،خاصة ا�تعلم أنت ال تعلمه وهو معزول عن حياته األخرى ا?ارجية ،¶عل ا�تعلم مرتبًطا بواقع اlياة  /   �

  .رات مشة إجتماعية خارجية ت�ك ا�تعلم فيها ويوظف ا�علومات أو يستخدم فيها ا�ها،بيئة خارجية
M   / مهارة ا\فك® ¦ى ا�تعلم وخاصة مهارات ا\فك® العليا ºتن.  
  :سلبيات طريقة حل ا�ش¬ت**

  :بال شك أن  Óا عيوب وÓا قصور  وÓا ¨ددات كغ�ها
  .Óتاج إ¨ جهد /   �
  .Óتاج إ¨ وقت /   �
  .Óتاج إ¨ مهارة من ا�علم /   �
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M   / وضو6تأنها ال تناسب كث® من ا�.  
  .ال تناسب كث® من الطالب /   �
é   / أنها تصلح ¦رس لكنها ال تصلح ¦رس آخر.  

فإذا ما جاء موضوع درس مناسب Á ،  و¢يف يطبق هذه الطريقة؟، أن ا�علم يمتلك خطوات هذه الطريقة /   لكن األهم
) ا�حتوى (من  موما يقد، ·تلفة) ا�واضيع(ألن ، يكون قادر [ استخدامها، فهو يستخدمها) حل ا�شة(أن يستخدم 

 ا�حتوى يسمح í بأن استخدم ،  للمتعلم ·تلف
ً
وهو يساهم M ، وأث� ا�تعلم Óذه ا�شة)  طريقة حل ا�شàت(فأحيانا

أن  حلها مستخدًما الطريقة العلمية ، وOلك اOين يستخدمون طريقة حل ا�شàت لطالبهم ويكررون استخدامها Úد
ا5حث عن ثم ، ¿ديد ا�شةثم ، بالشعور با�شة /   �طواته ال� تبدأ) مهارات ا5حث العل¡(طالبهم يمتلكون 

  . وحسب ما هو متوفر  @تار العالج ا�ناسب حسب اإلمÐناتثم ، )خيارات(إ�اد Óا عدة عالجات ثم ، أسبابها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   �î( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

 من طرق ا_دريس منها ، )طرق ا_دريس(ال زال حديثنا M ا�حور اeا° وهو [  ملخص �ا سبق
ً
  :وعرضنا عددا

  .طريقة اإللقاء /   �
  .طريقة ا�ناقشة /   �
  .طريقة تمثيل ا¦ور /   �
M   / طريقة حل ا�ش¬ت.  

ويك0 استخدامها إذا ، óة بقية الطرق هناك طريقة أو إس�اتيجية من إس�اتيجيات ا_دريس وسنكمل M هذه ا�حا
و� من الطرق ا�همة M إكساب ا�تعلم^ ا�هارات االجتماعية وأ�حُت Óا M حلقة ، وجدت اإلمÐنيات ا�ناسبة Óا 

  :سابقة و� 
  : طريقة ا\علم ا\عاو�** 

 Ûاجتما| داخل ا5يئة ) تعلم ا�تعلم ( من مسماها � ليست ا_عليم إنما � طريقة ا_علم ا_عاو Ûتعاو dيتعلم بش
oراpدور ا��ف [ عملية ا_علم، دور ا�نظم، دور ا�وجه، ودور ا�علم فيها دور القائد، ا_عليمية أو داخل الصف ا.  
  !وهذه ا�جموÉت كيف توزعها ؟، توزيع الطالب إ¨ ¤مو6ت /   يعتمد [، دور ا�تعلم فيها إ�ا$ تعلما تعاونيا

أن يلتف الطالب يكون الطالب وجها لوجه u هذه ا�جموعة يفضل أن هناك طاولة دائرية أو مستطيلة أو مربعة ا�هم  
 و�نما تقسيما منضبطا �يث يكون هناك T، ويكون تقسيمك لطالب ليس تقسيما عشوائيا، وتقسم عدة ¤مو6ت

، أوزعهم [ �سة iموÉت i áموعة �س طالب) طا5ا�l(إذا ×ن pي مثال  ،¤موعة بينهم تمازج من حيث ا\فّوق
و¢ذا ×ن pي أبرز �س طالب أوزعهم [ ا�جموÉت ا?مسة ،و¢ذا ×ن الطالب أقل أوزعهم [ ا?مس iموÉت 

يدين وا�تم�ين i Mموعة والطالب الضعاف و ا�تأخرين M ؛ñيث نصل إ§ أننا تكون ا�جموعة ليست الطالب ا±
  ) .نتعلم سوًيا ( iموعة ؛ ألنهم يتعاونون سويًا ؛ وألن شعارها 

يعý ) وهناك مهام(يقوم ا�علم بتقسيم ا�تعلمf إ¨ ¤مو6ت صغ®ة و يقسم مهام ا\علم بينهم  /   طريقة ا\علم ا\عاو�
وهنا كما أسلفت تعطي ، هناك -اسب الوقت يعý فيه مهام داخل ا�جموعة، هناك ال¥تب ا�قرر ،T ¤موعة هناك القائد

الطالب وتدرب الطالب ألنه ليست فقط R ا�علومات أنه يتلÎ معلومات أو أشياء تعليمية إنما هناك مهارات 
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ها مهارات يكتسبها ا�تعلم u ا\علم ا\عاو� ?، ...)االستماع ، اح�ام اآلخرين ، ا\واصل ، مهارات القيادة (اجتماعية
  .وتنعكس إ»ابيا R أدائه خارج القاعة ا¦راسية

  
  
  
   :مبادئ وأسس يرتكز عليها ا\علم ا\عاو� �

بما أن á متعلم داخل ا�جموعة مسئول عن تعلمه وعزى pيه مسؤو�ة فردية ، ب^ ا�تعلم^ ؛ االعتماد اإل»ا� ا�تبادل
مه هو، ومسؤو�ة »اعية عن iموعته ؛ فهو عضو داخل هذه ا�جموعة يمسه ما يمس ا�جموعة ، إذا تقدم تقدمت عن تعل

  . ا�جموعة و¢ذا تأخر تأخرت ا�جموعة؛ فهناك جوانب إ�ابية تفاعلية ب^ ا�جموعة
 ).ا�جمو6ت( ا�سؤو¡ة الفردية و ا�سؤو¡ة الُزمرية  �

يتفاعل هذا ويستمع من هذا ويدí بدلو )  iموعة(، ؛ يكون كما أسلفت وجها لوجه ا\فاعل ا�عزز وجها لوجه �
  .هذا ويتحدث هذا ويتحدث هذا
فهمت أنا أفهم زمي، ا±يد يُفهم ..نكمل بعض ، العمل داخل ا�جموعة هو عمٌل تعاوÛ  تعليم ا�تعلمf مهارات تعاونية

ا ا�شار`ة حينما يطلب ا�تعلم ا�شار`ة ال تكون مشار`ة فقط من شخص أيض، أدوار متبادلة  ...الضعيف ا�توسط يفهم 
 آخر ، واحد و¢نما تكون مشار`ة ·تلفة 

ً
 ليست فقط .... @تار ا�علم فرًدا من هذه ا�جموعة ومرة أخرى @تار فردا

ً
إذا

و¢نما هناك أدوار متبادلة ) موعةقائد ا�ج(للمتحدث الرس¡ M ا�جموعة اOي هو اOي يتحدث وليست ا�قرر أو القائد 
  .واالستماع يكوُن متنوÉ ليس ¨صوًرا بطالب دون آخر 

  :هناك تنظيمات �جمو6ت �
�   / òالطالب فأقول توزعوا ¤مو6ت: التشكيل العشوا R موعة نريد �سة فهذا يذهب هنا وهذا ، بأن أدخلi á

بأنه قد يؤدي إ§ أن الطالب �تمعون وفق  لكنه نوع فيه سلبية كب�ةو، هذا نوع من ا_وزيع، يذهب هنا وهذا يذهب هنا 
تشكيل ... ا�هم أن هناك توزيع.... أو...معارفهم ال �تمع إال مع زميله أو قريبه أو اOي يعرف أو ا�تفوق^ i Mموعة أو

  .ذهب هناعشوا� ولكن Á سلبية ؛ التشكيل العشوا	 هو أنت أذهب هنا وأنت أذهب هنا وأنت أ
هذا ا_وزيع ا�ر ، وا_وزيع العشوا� ، نريد ا�هم i á Mموعة �س طالب ،  أنتم توزعوا /   فهو: التشكيل اlر /   �

  .بمع² أن األول يذهب هنا اeا° يذهب هنا اeالث يذهب هنا الرابع يذهب هنا
  :أما التشكيل اeالث وهو مهم هو 

  بل منظم. شكيال عشوائيًا وال تشكيال حًراليس ت : التشكيل ا�نظم /   �
؛ إذا ×ن هناك عندي طالب متم�ين �سة أ»ع بمعt أن ا�جموعة تكون فيها ¾تلفة كما ذكرتما مع² منظم ؟  

هناك طالب مبادرين ، عندي طالب متأخرين قليال أوزعهم [ ا?مسة ا�جموÉت، أوزعهم [ ا�جموÉت ا?مسة
هذا ا_وزيع ا�نظم ، أوزعهم [ iموÉت) يعÈ جرأة [ ا_حدث Óم ثقة أك0(؛ أجعلهم i Mموعة واحدة وفيهم جرأة  ال

  .يضمن í أن هناك تفاعل إ�ا$ واعتماد متبادل جيد داخل ا�جموعة وأن هناك تكامل ب^ أفراد ا�جموعة
 :هناك خطوات تُتبع u ا\علم ا\عاو�  �
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  د ا�علم ؛ يمه) ا\مهيد(تبدأبـ •
 .ثم Ìدد األهداف •

 .يقسم ا�جموÉت •

  يقسم مهام العمل  •

 .ثم تعرِض ا�جموÉت ما pيهم •

  .ثم يقوم ا�علم با_عليق وا_قويم  •
  :�äات طريقة ا\علم ا\عاو�** 

  : من أبرز إ�ابيات ا_علم ا_عاوÛبال شك أن Óا سلبيات وÓا إ�ابيات 
  .متعه وحيوية¶عل ا\علم نشطا وفيه  /   �
�   / Àمهارات العمل ا�ما ºتن.  
  .تنº مهارات اlوار ¦يهم /   �
M   / قةsتكسبهم ا.  
é   / تكسبهم القيادية.  
î   / تكسبهم مهارات ا\فك® العليا.  

Ûمن سلبيات طريقة ا_علم ا_عاو:  
  :ال شك أن Óا ¨ِددات و عيوب منها

�   / u ®تاج إ¨ جهد كبÓ إعدادها أنها.  
  .Óتاج إ¨ وقت كب® أيضا \طبيقها /   �
  .ال تناسب األعداد الكب®ة للطالب /   �
M   / يع ا�وضو6تâ ال تالءم.  

Ûراسات بأنه من أفضل أنواع ا_علم، ال أفرض ا_علم ا_عاوpأثبتت ا Ûهذا أن ا_علم ، ا_علم ا_عاو Èلكن هل يع
ال ؛ ا_علم ا_عاوÛ قد يناسب موضوÉً دون آخر وقد يناسب فصال دون آخر  /   مة ؟ اإلجابة ا_عاوÛ صالح لd بيئة تعلي

الطالب M ا�راحل ألن  و�لك ا\علم ا\عاو� T       ما Ýن u ا�راحل ا¦نيا Ýن أفضل، قد يناسب طالب دون آخرين
[ هذه ا�جموÉت فتسمح با�ر`ة و@رج طالب ويعرض  اpنيا يميلون إ§ ا�ر`ة أك0 فأوظف هذه ا�ر`ة M توزيعهم

و@رج الطالب ويكتب و@رج طالب من ا�جموعة هذه ومن ا�جموعة هذه فبا_اí تناسب ا�ر`ة ويوظف ا�ر`ة 
ام ا�وجودة والطاقة عند ا�تعلم^ M توزيعهم [ هذه ا�جموÉت بدال من إنصاتهم أو جلوسهم ا±لوس ا_قليدي واستخد

  .الطريقة ا_قليدية ا�عتمدة [ اإليقاع 
 Âهناك طريقة أخرى من طرق ا_دريس تس:  

 **ýطريقة العصف ا�ه :  
  ما مع² العصف اOهÈ؟ 
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وg طريقة من ،وg طريقة من الطرق الc تسمح للمتعلم با�شار¢ة،g طريقة من الطرق الc تنº مهارات ا\فك®
ح للمتعلم بأن ينتج وبأن يكون P دور إ»ا� u عملية ا\علم،وg وسيلة للحصول R أك� الطرق اإلنتاجية الc تسم

 lل مشðٍة وg تس،قدر من األف¥ر
ً
 تستخدم للتطوير و�»اد ا@دائل تخدم أحيانا

ً
فأحيانا قد تكون أمام ، ما وأحيانا

 مشة معينة فتعرضها أمام الطالب ثم تعمل العصف اOهÈ ، ما مع²
ً
 العصف اOهÈ ؟ تطرح ا�شة وتـأخذ حلوال
من الطالب ، هذا يأñ ëل وهذا يأñ ëل آخر وهذا بثالث ، وهذا يبÈ ا�ل اOي ذكره [ ا�ل اOي ذكره زميله وينتج 

سن هذا اإلبداعية نستخدم طريقة العصف اOهÈ بأننا نريد أن نطور؛ كيف � ةحًال  آخر ، وأحيانا با±وانب ا_طويري
يث� ا�وضوع ثم يسمح ويدير ا�قاش M قضية العصف اOهÈ ثم يبدأ الطالب باإلدالء ) ا�علم.. (ال�ء؟ فأنت تث� كقائد 

  .بآرائهم وأفÐرهم 
� ýعا�ة موضوع من ا�وضو6ت خالل  :العصف ا�ه� f¢أك� عدد �كن من األف¥ر من ا�شار R وسيلة للحصول

  .ددة ف�ة زمنية -
½كن أن  قضايا Óا إجابة واحدةوهناك ، ¿مل أك0 من إجابة قضايا مفتوحةهناك قضايا تستخدم M العصف اOهÈ؛ �

 Ôا ا_فك� ا�نطÓ نستخدم. 

�   ýهناك أمور مهمة »ب أن يراعيها من يستخدم طريقة العصف ا�ه:  
م هذا الرأي ]     الطالب [ ا�تعلم حينما يعرض ما مع² إرجاء ا_قويم ؟  /   إرجاء ا\قويم×  µال نقول هذا  رأيه ال نقو ،

 ، نأخذ الرأي من الطالب ونكتبه أمامه ثم نأخذ من زميله ونكتبها أمامه واeالث والرابع
ً
 أو صحيحا

ً
، الرأي خاطئا

  .بعضها فحينما الطالب يرون هذه األفÐر تبدأ عملية العصف اOهp Èيه فبا_اí تُب² األفÐر [
، يعÈ أعطونا آرائكم أيها الطالب، الكم قبل الكيف ،  ليس [ الكيف) الكم(تعتمد [  /   نطلق حرية ا\فك®×  

لكن يقال أننا ال نصل إ§ الكيف ا±يد إال من ، ثم باألخ� نصل إ§ الكيف) كم...(هذا يعطي رأي هذا يعطي رأي 
بأنهم يشار`ون ونسمح للجميع بأنهم يعتمدون [ آراء بعضهم أو [ أفÐر  فJجأ ا_قويم ونسمح للجميع، خالل الكم

  .بعضهم 
 يبنيه  /   بناء الفكرة R فكرة اآلخر× 

ً
فأنا أقول فكرة هذه الفكرة أو هذا الرأي قد يفتق اOهن عند اآلخر بأنه يعطي رأيا

  .ي توافÔ [ رأ9 أو يطور رأيه ثم يأë آخر �مع ب^ الرأي^ ويأخذ برأ
 من ا�رية يشعر با±و ا�ف{ ا�ريح 

ً
ا�هم أننا نرن تقويمنا لآلراء ونسمح للطالب با�رية؛األهم أعطاء الطالب مزيدا

مع 
ُ
Ú مع وÚ íلل هذه اآلراء وبا_ا

ُ
بأنه يدí بدلوه ويقول ما يشاء M هذه القضية ثم تعرض أمامه ثم M األخ� تُمحص و¿

  :سب و÷تار؛بعد ما جاء الكم نأë للكيف[ الرأي ا�نا
 ×ýش� أسئلة ثم تبدأ عملية العصف ا�ه R ربما  /   �دد ا�علم ا�وضوع أو القضية ا�راد طرحها ثم يعيد صياغتها

 يصل إ§ يطرح ا�علم رأي [ أساس أنه يث� ا�تعلم^ يأë برأي ثم يقول ما رأيك أنت؟ ثم اeا° ثم اeالث ثم الرابع ح¾
جلسة ا_قييم و� ا±لسة األخ�ة _محيص هذه اآلراء ا�كتوبة وعرضها [ الواقع و اختيار ا�ل ا�ناسب منها بعد 

  .تمحيصها وبعد إبعاد الغ� ½كن أو الغ� واق� منها
 و� من ا�واضيع ا�همة مثل ما ذكرت تن

ً
¡ مهارات ا_فك� pى هذه طريقة العصف اOهÈ أحيانا نضطر إ�ها اضطرارا

 يقت7 ا�وضوع اختيار طريقة العصف اOهÈ خاصًة حينما نريد أن نبÈ أو نعزز اeقة pى ا�تعلم بأن ، ا�تعلم^
ً
وأحيانا
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يوظف ما تعلمه من معلومات وما أكتسبه من مهارات M قضايا معينة تطرح ñ Áيث أنه يوظف ما تعلم يوظف مع خÏته 
صول إ§ ا�ل ا�ناسب و با_اí ا�تعلم اOي يدرس ويتعلم ويطبق pيه إس�اتيجية أو طريقة العصف اOهÈ السابقة M الو

Úد أنه يكتسب هذه ا�هارة فتجده أحيانا وهو خارج ا�ياة العملية يكون مبادرا إ§ طرح آرائه وأفÐره فيصبح طا5ا 
أما اOي ،تاج �يد الربط �يد عملية الوصول إ§ حل أو إ�اد بدائلمفكرا مستنبطا مستنتجا �يد ا�الحظة �يد االستن

يتعلم بالطريقة ا_قليدية فتجده دائما يعتمد [ الرأي الواحد ودائما ¨دود ا_فك� وتفك�ه قا¦ و¨صور M زوايا ¨ددة 
  .ال تسمح لالستنباط         أو االستنتاج

 cتستخدم أيضا والطرق هناك إس�اتيجية من إس�اتيجيات ال  
  : إس�اتيجية تعليم األقران** 
يستخدمها بعض ا�علم^ باجتهادية ، وg إس�اتيجية تقوم R استفادة من ا�تعلمf ا�تمäين u تدريس زمالئهم 

، ريس�يث أن ¶عل بعض ا�تعلمf ا�تمäين ا�ي يملك مهارات بأنه يقوم بعملية ا\د، ولكن � Óا طريقة منظمة
  .تدربه [ إدارة اpرس أو الصف اpراo ثم هو يقوم بتنفيذها، تدربه [ ا_حض�، تدربه [ اpرس

 (أحيانا يستخدم ا�علم طريقة تعليم األقران 
ً
 (وأحيانا يستخدمها ) ثنائيا

ً
بمع² أنه ½كن أن يكون العمل /    )âاعيا

طرح اpرس و¢ثارته ثم @تار ا�علم الطالب ويربط طالب بطالب آخر؛  يبدأ ا�علم M عملية، تعتمد [ اpرس، ثنائيا
أو أنه يدرب أحد الطالب ا±يدين [ ، بمع² أنه يربط متعلم أو طالب جيد متمكن بطالب أقل منه ثم هذا يعلم هذا

تقسمهم أيضا إ§ وأحيانا ، ئهومع² بتعليم األقران بتعليم زمال، عملية ا_دريس وبدوره الطالب يقوم بدوره بتعليم األقران
م¾ ما شعرت الطالب متمكن أو pيه القدرة [ أنه متمكن فهو ، iموÉت ñيث أن á طالب يدرب أو يعلم زمالئه

  ما الفائدة من هذه ؟،  إما زمالئه بشÉ dم أو [ شi dموÉت أو بشd ثنا�، يقوم بتدريس

مرحلة ٍ ما حينما يقوم بتعليم زميله ا�قارب Á مثله M هذه ا�رحلة وخصائص ا�مو M  ]     الطالب[الفائدة أن ا�تعلم 
يكون تقبل ا�علومة الطالب يتقبل ا�علومة من زميله بشd أفضل من ا�علم ألن مستوى ا_فك� متقارب وبا_اí حينما 

الفائدة (ه وسيثبت ا�علومات pيه و با_اí سينظم ا�علومات pي) هو سيستفيد(يقوم الطالب بتدريس زميله أو زمالئه 
كما ذكرنا ، ) ا_مه�(خاصة M ما يتعلق با�هارات أو ما يسÂ بـ، سيسهم M تعليم زميله و¢كساب معلومة لزميله) أخرى

 .وهناك فروق فردية ب^ ا�تعلم^، أن ا�هارات Óا درجات وÓا حد أد& M امتالك ا�هارة

بعض الطالب بف�ة بسيطة يمتلك ا�هارة أو ، الطالب [ ا�هارة فستجد أن هناك اختالف فيما بينهم وOلك حينما تدرب
با_اí يأë هنا دور استخدام طريقة أو ، وبعض الطالب Ìتاج إ§ تكرار وÌتاج إ§ تدريب، يأخذ ا�د األد& منها
ن اOين تمكنوا من هذه ا�هارة با_اí تستطيع أن Øتار iموعة فأنت حينما Øتار ا�تعلم^ ا�تم�ي، أسلوب تعليم األقران

 ، وطالب آخر يدرب زمالء آخرين، من الطالب وÑعل الطالب يدربهم [ هذه ا�هارة
ً
وبا_اí هنا أصبح ا_دريس تفاعليا

 [ ا�تعلم وليس مرتكزا [ ا�علم، و با_اí طريقة تعليم األقران كم
ً
 مرتكزا

ً
ا ذكرت أنها تر`ز دائما M إ�ابيا

خاصة إذا تمكن طالب من مهارة ويريد أن ) طبعا هو معرض للخطأ(ألن ا�تعلم حينما يقوم بتطبيق ا�هارة ) ا�هارات(
ا?طأ (يكسبها لزميله ثنائيا أو يريد أن يكسبها للجميع ؛ فحينما يقوم زميله اOي معه كزميل بإكساب هذه ا�هارة 

 ، أخف pيه ؛ ألنه مع زميل Á يكون) حينما @طأ
ً
لكن خطأ أمام الطالب 	هم أو أمام ا�علم ؛ يكون هناك حاجزا
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 من تطبيق هذه ا�هارة
ً
 ومتخوفا

ً
أكç ) ا�هارات(تعليم األقران يرتكز كث®ا R و`ما أسلفت أن ، ويكون الطالب م�ددا

  ).ا�علومات(من 
  )  :العنا� ا�وجودة فيها (  عملية ا\دريس ترتكز R أوكما ذكرنا أن  
  .؛ تشمل ا�قائق وغ�ها معلومات/   � 
  .مهارات/   � 
  .قيم /   � 
 M   /ا¶اهات.  
�اذا؟ كما ذكرت ألن قضية ا�هارة كما ذكرت مفتوحة ، فهذه ا�هارات M تعليم األقران أحيانا تكون استخدامها مناسب 

Ì مثال �س^ با�ائة منها فهو ßفهو أبÔبتدريس زمالئه وبتعليم زمالئه هذه ) الطالب(فهنا يقوم ا�تعلم ، تاج إ§ أن يرت
أنه �اذا تعلمها أ�ع من :بمع²، فهو سيوظف أسلوبه _علم هذه ا�هارة M تعليم زميله Óذه ا�هارة، ا�هارة ؛ ألنه أمتلكها

فهو با_اí سيدرب زمالئه بها وسيستخدمها مع زمالئه  ،زمالئه؟  ألنه أستخدم إس�اتيجية معينة الكتساب هذه ا�هارة
  .فبا_اí قد يكون دوره أفضل من دور ا�علم، وسيطلب من زمالئه أن يستخدموا هذا الطريقة

  .دور ا�تابع M هذه الطريقة أو غ�ها من الطرق ا±ديدة وا�ديثة، دور ا�وجه، لكن يبß دور ا�علم؛ دور ا�رشد
أو ح¾ يمكن يصحح ،        أو مع iموعته، قة تعلم األقران ال ي�ك ا�علم الطالب مع زميله وهو ال يتابع Áفبا_اí  طري

با_اí اعتماده [ ا�تعلم ، وهو ا�نظم لترس، وهو اOي pيه ا�هارة، �اذا؟  ألن ا�علم هو اOي يمتلك ا�علومة األك0
  .يكون ¿ت إ�افه و¿ت متابعتهولكن ،اعتمادا ×مال يكون هناك قصور

  : لكن دعوÛ أقول لكم، هذه باختصار أبرز الطرق و¢ن شاء اهللا سنستعرض بقية الطرق M ¨اóات قادمة
ولكن ا�علم حينما يتعرف R أكç من طريقة با\اæ هو سيختار  ،أنه ال يوجد طريقة واحدة g األنسب  واألفضل

تمثيل ا¦ور ، فقد ا¡وم يستخدم طريقة تعلم األقران، حسب ا@يئة ا\عليمية ]     ذكرتكما [، الطريقة األمثل لطالبه
الخ من الطرق؛ حسب ما يقتضيه ا�وقف ا\عليº ،و�ضع هذه ...بعده ا�ناقشة أو حل ا�ش¬ت، ا\علم ا\عاو�، غًدا

   .�هارة ا�علم وقدرته R استخدام هذه الطريقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   �ô( ــــــــــــــــــ  اlلقة ـــــــــــــــــ

ثم الوسائل ، ثم طرق ا_دريس، ثم ا�حتوى، ال يزال حديثنا حول مكونات ا�نهج ال� بدأناها باألهداف[ ملخص �ا سبق
  ). ا\قويم( و�تمها ا¡وم بــ ]     ثم األنشطة ا_عليمية ، ا_عليمة

  :يما\قو** 
 ا_قويم هو أو ا�كون األخ� من مكونات ا�نهج

ً
ال يعÈ كون ا_قويم أنه جاء M ا�رتبة األخ�ة أنه هو آخر العملية ، إذا

  .ا_عليمية؛ العملية ا_عليمية عملية دائرية تفاعلية
 أن كما قلنا سابق، األساس أن ا_قويم للتأكد من مدى ¿قق األهداف، فا_قويم مرتبط باألهداف

ً
، تعÈ األهداف) �اذا؟(ا

يعÈ ) أي حد؟ إ¨(و، يعÈ األسا�ب و األنشطة وطرق ا_دريس والوسائل وا_قنيات) و¢يف؟(، يعÈ ا�حتوى) ماذا؟(و
  .ا_قويم
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هذا بشd ، أهداف ا�نهج إ§ أي حد، هو إجابة إ§ أي حد ¿ققت تلك األهداف ال� رسمناها M ا5داية  /   فا_قويم 
Éم.  

½كن أن نقّوم بتقويم ، )ا�حتوى(½كن أن نقّوم بتقويم ، ½كن أن نقوم بتقويم األهداف) األهداف(وا_قويم يمس 
هل أسا�ب ، ويمكن أن نقوم بتقويم ا_قويم، طرق ا_دريس ا�ستخدمة والوسائل وا_قنيات ا�ستخدمة و`ذلك األنشطة

  ا_قويم وأدواته مناسبة أم ال؟ 
و½كن ، بشÉ dم بمحتوياتها ا�درسة½كن أن نقّوم ، يمس »يع عنا¦ العملية ا_عليمية /   هوٌم Éم شاملا_قويم مف
 نقّوم ا5يئة ا_عليمية ¯ميع عنا¦هاو½كن أن ، نقّوم الكتابو½كن أن ، نقّوم الطالبو½كن أن ، أداء ا�علمأن نقّوم 

م ا_قويم ما @ص تقويم الطالب وهو األساس أن العملية ا_عليمية 	ها ث) بمفهومه العام(سيكون حديثنا عن ا_قويم 
و»يع ما نقدمه و»يع ما تقدمه ا�درسة اÓدف منه هو الطالب فثلك سنتحدث عن كيفية تقويم ،¨ورها هو الـطـالـب 

  .ما � أسا�ب ا_قويم وأنواع ا_قويم وأسس ا_قويم وفوائد ا_قويم؟ ، الطالب 
  :يف ا\قويمتعر** 
ومن معانيه ،  ا\عديل /   فا_قويم يعÈ ، إذا ×ن ال�ء معوجا نقومه  /   قّوم ا�عّوج)�(، عّدَل ) �(/   	مة تقويم أو قّوَم  
)� (fإعطاء قيمة /   ا\ثم.  

   .مفاهيم متعددة 	ها تدور M دائرة ا_قويم، وهناك القياس، وهناك ا_قييم، وهناك مفهوم ا_قويم
، )نتيجة رقمية(نقيس درجة ا�رارة ،  دائما القياس كº ونتيجته كمية رقمية، هو كºّ  /   القياس ؟ )القياس(فما هو  

دائما نتائج القياس أو عملية القياس 	ها ، )قياس(نقيس ا�ساحة، نقيس ¿صيل الطالب ، )رقمية كمية(نقيس الوزن 
  ).كمية رقمية(
، جيد، مقبول وغ�ها من ا½تاز، جيد جد، ؛ فنقول ناجح راسب  إعطاء قيمة  ووصف �ذا الطالب /   فهو ) ا\قييم(أما  

  .هذه الصفات ا�وعية وليست الكمية
نعدل ونقّوم ونكسب ،  )ا_قويم(نعدل هو ،  نصدر حكما ثم نُعدل، تعديالً بعد إصدار حكم  /   فيعÈ  ا\قويمأما  

إذا ×ن ال ، إذا ×ن ال يدرك يدرك ، إذا ×ن ال يفهم  يفهم ، تعدÁ إذا ×ن ال يعرف يعرف  ا�تعلم هذه العادات ال� تقومه
  .يطبق ا�هارة يطبق ا�هارة

 Èا_عديل(فنوع ا_قويم تع( ، Èالتشخيص ويع Èاإلصالح ويع Èا_نمية ويع Èا_عديل إذا ×ن ا_عديل يع Èوال يع
  .تعددةفا_قويم Á معا° م، معا° أخرى 

أنه عملية منظمة يتم من خال�ا إصدار حكٌم موضوÀ ودقيق R ا�نظومة : ]     من مفاهيم ا_قويم[ مفهوم ا\قويم** 
هذا ا_قويم بمفهومه ،بهدف ا�اذ قرارات \عديل و�صالح ما يتم الكشف عنه من خلل،ال�بوية أو أحد عنا�ها 

، عملية ا_قويم موضوعية) موضوعية(، ) فيها إصدار حكم(                       ، وليست عشوائية)عملية منظمة(فهو،الواسع
  .نهدف اØاذ قرار بتعديل و¢صالح ما يتم، يتم ا�كم فيها [ ا�نظومة ال�بوية أو أحد عنا¦ها) دقيقة(
، م؛ نقول يرتÔ هذا الطالب يَُرّفعإما أن نقومه بعد ا_قوي يعقبُه إصدار قرار) ا?تاs(خاصة و) ا_قويم ا�ها�(دائما  

فهذا ا�كم اOي ، أو ينجح أو ال ينجح، عندما يرتفع من صف إ§ صف )ال�فيع(وOلك من مهام ا_قويم ووظائفه 
  . يصدر هو نتيجة عمليات سابقة منظمة دقيقة موضوعية
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  قبل أن نتحدث عن أهمية ا_قويم ) ما أهمية ا\قويم؟ /   لو قلنا (
ألن ا_قويم هو اOي يوضح �ا �ن M االÑاه ،  ناقصةتُعتÏ قا¦ة ) تقويم(ة تربوية تعليمة ال يكون فيها أي عملي
نقّوم الطالب هل ما ، ) ا_قويم(هل ما نقوم به يس� M االÑاه الصحيح أم ال؟ ما اOي يكشف �ا عن هذا ؟ ، الصحيح

ما عرفنا كيف أن الطالب اكتسب أو لم ) لم تتم عملية ا_قويملو (نقدمه Á ¿سن؟ تعدل؟ اكتسب ؟ لو لم نقومه 
  .حددنا أهداف M ا5داية هل هذه األهداف ¿ققت أم  ال؟ يكشفها ا_قويم ، فا_قويم مهم �عرف ، يكتسب

صل اpراo يقوم M نهاية الف، العملية ا_عليمية ال Øلو من ا_قويم أثناء ا�صة يقوم ا�علم M آخر ا�صة بعملية ا_قويم
ا�علم يقوم بأدائه  �دة سنة M األخ� نُصدر عليه حكم من خالل ، M نهاية العام يقوم ا�علم با_قويم ، ا�علم با_قويم 

 ا_قويم مرتبط ومهم، الكتاب اOي نُدرسه هل هو مناسب أو غ� مناسب يتم فيه ا_قويم ، ا_قويم
ً
  .إذا

  : همن أهميت:أهمية ا\قويم ** 
  .يسهم u تطوير منظومة ا\دريس من خالل Óسf عنا�ه ا�تعددة  /   �
  .تكمن أهميته للمتعلمu f تمكينهم من معرفة مدى Óصيلهم /   �
  .يُعرف ا�تعلم مدى Óصيله /   �

يÔ أنا لألهداف؟ هو سيكشف مدى ¿ق) قمت با_قويم(إذا عملت تقويما ) أنا كمعلم( /   يُعرف ا�علم مدى قيامه بعمله
كذلك ا�تعلم ،مدى عم؟ هل عم صحيح؟ متجه باالÑاه الصحيح؟ أم أنÈ أعمل وأنا بغ� تر`� وبغ� االÑاه ا�طلوب

  .مفيد Á ا_قويم �عرف مدى ما ¿صله M ا�واد اpراسية
M   / عرفة جوانب القوة والضعف ¦يهم� fمهم بالنسبة للمعلم.  
وما جوانب القوة ، وماذا اكتسب أبناؤهم وما ا�قص عند أبنائهم ،سبة لآلباء يعرفون ماذا حصل ألبنائهممهم بالن /   �

  .عند أبنائهم
é   / الشأن ال�بوي R fوزارة ال�بية وا_عليم /   مهم للقائم M ^وا�سئول^ عن تعليم األبناء ، من ا��ف^ وا�سئول

عاهد وا�راكز أي مÐن تربوي تعلي¡ Á خطط وÁ أهداف وÁ منهج واضح وÁ أيضا و`ذلك M ا�، وعن تعليم النشء
  .تقويم وÁ أسا�ب تقويم

î   / األهداف ا\عليمية R مهم للحكم.  
æ   / ا\جارب ال�بوية R ا�يدان ،مهم للحكم M ال نعرف هل � مناسبة أو غ� مناسبة؟ إال ، �ن إذا طبقنا ا_جربة

حينما نقوم بتقويم هذه ا_جربة �كم M األخ� هل � مناسبة Óذه ا5يئة صا�ة أو غ� صا�ة أو نثبتها ، ويم با_ق
  .نطورها نلغيها هذا يكشفه ا_قويم

  :½كن أن نضيف ألهمية ا_قويم إضافة 
  . ¡ة ال�امج ا¦راسيةيمثل ا\قويم &ية u األهمية بالنسبة �طوري ا�ناهج وذلك ألنه يعرفهم R فعا /   �
  .يساعد مؤل¼ الكتب ا¦راسية Ó Rسf مؤلفاتهم /   ��
يساعد وزارة ال�بية R ا�اذ القرارات الصائبة u ضوء ا�علومات الc يقدمها عن الظروف الÓ cف بالعملية  /   ��

  .ا\عليمية
  .]     كما أسلفنا[يساعد ا\قويم u اlكم R قيمة األهداف /   ��
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  .با\قويم يمكن اlكم R مدى فاعلية ا\جارب ال�بوية الc تطبقها ا¦ول أو تطبقها الوزارة  /   ��
  ما � أهم iاالت ا_قويم ؟ /   ¤االت ا\قويم ** 
ل ينصب ا_قويم [ عنا¦ ا�نهج ×فة من أهداف و¨توى وأسا�ب تدريس ووسائ /   )ا�نهج **( يشمل ا_قويم -

  . وتقنيات وتقويم ونشاطات
يهتم ا_قويم با�نهج ا�ديث بقياس مدى نمو الطالب M »يع iاالت ا�مو سواء ا±س¡ أو العق  /   )الطالب**( أيضا-

  .أو ا�ف{ أو االجتما| أو الرو� أو ا�هاري
وجوانبه ا�هنية وجوانبه ا?ُلقية وجوانبه ا�فسية  ويشمل تقويم ا�علم جوانبه العقلية /   )ا�علم(/   **من iاالت ا_قويم -
.  
ير`ز ا_قويم [ الصفات ا�هنية والشخصية وا?ُلقية واالجتماعية ومدى مساهمة اإلدارة M  /   )اإلدارة ا�درسية**( -

  .تقويم العمل ا_علي¡ داخل ا�درسة ال� يتوª إدارتها
_قويم با_عرف [ مدى مساهمة اإل�اف ال�بوي M ¿س^ وتطوير العوامل يهتم ا /   )األ|اف ال�بوي**(أيضا  -

  .ا�ؤثرة M العملية ا_عليمية
ير`ز ا_قويم [ مدى صالحيتها ومدى توافر القاÉت مدى توافر ا5يئة  /   ) ا�باr ا�درسية و¶هäاتها**(أيضا كذلك  -

  .احات وا_جه�ات و¢§ آخره الف�يقية مدى توافر ا�العب وا�عامل والس
  :أسـس ا\قويم** 

  :هناك من ذكر عدة أسس _قويم نذكر منها أن من أهم أسس ا_قويم /   ما أسس ا_قويم 
أنا عندي هدف وعندي تقويم ا_قويم يتأكد من مدى ¿قق ، ؛ مربوط باألهداف أن يرتبط ا\قويم باألهداف  /   � 

  .األهداف
  . ويم شامالً للمنهج وأن يشمل ا\قويم âيع عنا�هأن يكون ا\ق /   �
  .أن يستمر ا\قويم طوال ا�دة ا\عليمية /   �
M   / باتsأسس علمية من الصدق وا R العملية ا_عليمية؟) الصدق(ماذا يقصد بـ،أن يستند ا\قويم M  

 آخر غ� اOي يعÈ إذا أنا عمل، أن يقيس ا\قويم ما وضع لقياسه /   )الصدق(يقصد بـ
ً
 لكن تقويم يقيس شيئا

ً
ت تقويما

Á وضع ، 
ً
ال ، فبعض األسئلة أحيانا يضعها ا�علم كمثال أحيانا ال تقيس ال�ء تقيس أشياًء أخرى، !!ال يكون صادقا
من  ال تقيس قدرات الطالب M هذه ا�ادة وما أمتلكه الطالب M هذا ا�قرر، ال تقيس ا�ادة، تقيس ما وضعناه لقياسه

 ، مهارات ومن قيم ومن اÑاهات من معلومات
ً
  .تقيس ùء آخر ال يعتÏ صادقا

أنه لو أعيد تطبيق االختبار مرة أخرى ألعطى نفس ا©تائج أو قريبا   /   ويقصد به)  اeبات (وأيضا من األسس العلمية 
أنه نتيجته ال تتغ� لو أعيد أو كرر مرة  /   البد أن يكون ا_قويم ثابتا بمع²، هذا مع² أن االختبار يكون ثابتا،  منها
  .M نفس الظروف طبعا، أخرى
البد حينما أقوم بعملية ا_قويم أن أكون ، عدم تأثر نتائج ا\قويم بالعوامل الشخصية  /   ويقصد بها /   )ا�وضوعية(أيضا 

منهج اإلنسان M ا�ياة دائما تقويمه [  وOلك ح¾ M، ال أدخل اOاتية M ا_قويم  _غ� ذاتيا_موضوعيا موضوعيا 
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فأوª ما يطبق  هذا األساس M ا_قويم M العملية ا_عليمية ، @رج اOاتية و@رج اÓوى ، األشياء البد أن يكون موضوعيا
  .وال�بوية

ثل الصحة ا©فسية م، عدم تأثر نتائج ا\قويم بالعوامل الشخصية للمعلم أو للمقوم بش� 6م /   يقصد به ا\قويم 
يعÈ لو قومت طالب ال @تلف تقوي¡ هذا ، وعالقتها بالطالب وعالقتها با�قوم وأن ا\قويم ال Äتلف من شخص آلخر

أقوم  مديري ا�دارس ال @تلف تقوي¡ عن ا�دير هذا ، نقوم معلم^ ال @تلف تقوي¡ للمعلم هذا عن هذا ، عن هذا 
  .موضوعياعن هذا هنـا يكون ا_قويم 

  .إذا ×ن تقويم للطالب، أن يوضح ا\قويم الفروق الفردية بf الطالب /   �
é   / الوقت وا�هد u أن يكون ا\قويم اقتصاديا.  
î   / تنمية مهارة ا\فك® العليا u أن يسهم ا\قويم .  
é   /  6أي /   أن يكون ا\قويم متنو :u ضوء األهداف أن تتنوع وسائله وأدواته ا�ستخدمة .  
  .أن يكون ا_قويم شامال ±ميع عنا¦ ا�نهج-
  .أن تتوافر M أدوات ا_قويم صفات كما قلنا صفات الصدق واeبات-
  .)�(أن يكون ا_قويم مستمرا ومالزما للعملية ا_عليمية-
��   / Pا¤ u fعدد من ا�ختص fب 

ً
 تشار¢يا

ً
قويم إذا ×ن ا_قويم بيئة تعليمية [ حسب ا_، أن يكون ا\قويم تعاونيا
 ا_قويم كتاب ال يؤخذ من جهة واحدة أو من مصدر واحد و¢نما يكون من أك0 من ، يكون تعاونيا أك0 من طرف

ً
إذا

  .جهة 
 يرهب الطالب /   ��

ً
، أن يكون ا\قويم إنسانيا هادفا إ¨ مساعدة الطالب R ا©مو الشامل وÓقيق ا�ات وليس عقابا

مرآةً تعكُس قدرة الطالب R ا\علم واالبت¥ر واكتشاف  ]     تقويم الطالب M ا�دارس[ينبØ  أن يكون ا\قويم �ا
  . ووسيلة \نمية العالقات اإلنسانية وا�حبة واالح�ام ا�تبادل بf ا�تعلمf و أو'ك ا�ين يساعدونهم R ا\علم، ا�ديد

  :دة أدواتا_قويم Á ع: أدوات ا\قويم** 
  :أشهر هذه األدوات ال� مطبقة M ا�يدان ال�بوي 
ليست � ، ال : لكن هل االختبارات � الوسيلة أو األداة الوحيدة _قويم الطالب؟ اإلجــابة  /   اإلختـبـارت  /   � 

  .أما أنها � الوحيدة فال، الوحيدة � األشهر � األك0 ربما 
االختبارات � من األشهر و� نظرا í إمÐنية ، برناiا تعليما أو منهجا تعليما من اختبارات ال @لو ميدان تعلي¡ أو 

هل هناك وسائل ، ضبطها واختصارها للوقت وا±هد وتنفع لألعداد الكب�ة فõ مستخدمة أك0 لكن ليست � الوحيدة 
  :وسائل أخرى غ� االختبارات هنالك هناك، ؟ نــعــم تأخرى للتقويم وأدوات أخرى للتقويم غ� االختبارا

  :ا�الحظة  /   � 
ً
 تقويميا

ً
سواء داخل ا�درسة       أو خارجها هذا هو نوٌع ، فحينما نالحظ أداء الطالب، ا�الحظة � أسلوبا

بار ربما هو يكون أصعب من االخت، من ا_قويم أو أسلوب من أسا�ب ا_قويم عن طريق أداة من أدواته و� ا�الحظة 
؛  تعطي دقًة أكç من االختباراألشياء لكنها � تعطي ربما M بعض ، ....وÌتاج إ§ وقت وال ينفع إال ألعداد قليلة ووو

ربما يكتب الطالب أنه اكتسب أو يعÏ تعبً�ا أنه يمتلك هذه ا�هارة أو يمتلك هذا االÑاه أو يعرف ، ألنÈ أالحظ السلوك

                                                           
  .من األسس) �/   �/   l(و� رقم ، لم أرقمها ألنها مكررة  �
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 /   فمثال، ولكن حينما أالحظه M ا�يدان ا�قيÔ أكتشف هل ¿ققت pيه األهداف، ا نظرياهذه ا�علومة ويعرف تطبيقه
وأن اإلنسان ال يك0 .. أن الطمأنينة مطلوبة M الصالة وأنها وأنها و: ربما يكتب M اإلجابة )الطمأنينة M الصالة(

عالقاته مع (، صô وا�سجد هنا يعطيÈ حكما أقوىلكن حينما أالحظه M ا�، هذا M الàم... ا�ر�ت M الصالة و
ربما يكتب العالقات أنه ينب� وينب� والبد و�يب إجابة صحيحة لكن حينما أالحظه قد تتضح عنده  )زمالئه

فتظهر عن طريق ، السلبيات مثل األنانية وحب اOات والفو> وعدم االنتظام وعدم ا�ظافة وعدم االحتفاظ بالوقت
َ أكçو`ما قلنا أن  ،ا�الحظة   . ا�الحظة g تعطي دقًة)

   :ا�الحظة g نو6ن --
  ):غ® مبا|ةومالحظة  مبا|ةمالحظة (
  .بمعt أن ا�الحظ يعرف أن ا�الحظ يالحظه /   مبا|ة -
  .بمعt أنه ال يعرف ا�الحظ بأنه يالحظه يعý ال يعرف أن أحًدا يتابعه /   غ® مبا|ة-
  .أقوى ألنها تبعد ا_فربما اeانية   
  ):غ® مقصودةو مقصودة(
  .بأنý أتتبع طا@ا معينا أو عددا من الطالب وأالحظهم u تÌفاتهم /   ا�قصودة -
g الc تظهر عشوائيا أو عفويا عندما يقوم ا�علم مثال با\جول داخل ا�درسة أو رأى الطالب خارج  /   غ® مقصودة-

  . مقصودةا�درسة يالحظهم ف� غ®
بأننا نتتبع الطالب M مÐن ثم نالحظه M مÐن ثم ) ا�الحظة ا_تبعية(أما ا�قصودة فõ ال� فيها تتبع وأحيانا نلجأ إ§ 

وهو نوع من أنواع ا_قويم أو أسلوب ، نالحظه M مÐن آخر ثم نالحظه M مÐن آخر وا5تاí نصدر حكما أو نأخذ تصوًرا
  .واسطة أداة من أدواته و� ا�الحظةمن أسا�ب ا_قويم ب

   /   السبب ، )ال تستخدم كث®ًا u ا�دارس( ربما أن ا�الحظة ** 
  .صعوبة تطبيقها-
  .نظًرا لك0ة الطالب-
  .نظًرا ألنها ¿تاج إ§ وقت-
  .نظًرا ألنها ¿تاج إ§ تدريب أك0 للمعلم-

  .ك0 أو األشهروOلك هو األ )فهو أقÌ الطرق للتقويم(أما االختبار 
 فا�الحظة ربما أنها تكون رافد من روافد ا_قويم

ً
ربما أنها تكون يعÈ تعطي انطباÉت يُب² عليها أو تكون مؤ� ، إذا

  .من مؤ�ات ا_قويم وهذا يساعد [ أن تصل ا�كم ا�ها� إ§ الطالب أو ا�كم [ إصدار هذا الطالب
  .ا�قابلة/   �و، ا�الحظة/   lو، االختبارات/   �: إذا ، ) ابلةا�ق(/   �أيضا من أدوات ا_قويم  

ونتأكد من خالÓا مدى ¿قق ، نصل فيها إ§ أنها ¿قق �ا شيئًا من ا_قويم، � أداة من أدوات ا_قويم) ا�قابلة(أيضا 
  .وا�قابلة � كما أسلفت أقل استخداًما من االختبارات، األهداف وÓا أسا�ب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ��( ــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة ــــــ
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بمع² أنÈ إذا أردت أن أحكم [ طالب مع^ أو ،ا�قابلة g أداة من أدوات ا\قويم ووسيلة من وسائله :ا�قابلة /   �
وربما عن ، ا�الحظةوربما عن طريق ، االختبار متقدم إ§ iال مع^ ألعطي حكًما عليه فربما يكون عن طريق أي[ 

  .ا�قابلةطريق 
 وا�قابلة M العادة ، فا�قابلة � أسلوب تقويم

ً
 شفهيا

ً
، يقابل فيها واحد) فردية(فا�قابلة أحيانا تكون مقابلة ، تطبيقها

ال M األخ� أنا سأصدر حكم يقبل i أيإذا ×ن طا5ا أو متقدما إ§ وظيفة أو إ§  تكون �نة تقابل هذا ا�تقدموأحيانا 
هذا هو جزء من ا_قويم فå ا�قابلة نستطيع أن نتحصل [ أشياء ، هذا أو ال يقبل ينفع أو ال ينفع مناسب أو غ� مناسب

  منها ماذا؟، ال يمكن أن يقدمها �ا االختبار
يظهر ) ا±انب االنفعاí(، ) ا±انب ا�ف{(، لة تظهر M ا�قاب) ا�هارات االجتماعية ا�وجودة عنده(، ) شخصية ا�تقدم(

  .أثناء ا�قابلة
اÑاهه ونعرف ميوÁ من خالل  فوهناك يوضع ا�تقدم M مواقف معينة �كتشف رأيه ونعر، فå ا�قابلة هناك عدة أسئلة

M األخ� ستكون إصدارا سواء ×نت مقابلة فردية أو مقابلة »اعية واألفضل أن تكون مقابلة »اعية؛ألنها ،ا�قابلة
وأيضا ،فإذا ×نت »اعية ثالثة أو �سة ثم نأخذ درجة متوسطة ال� يضعها أعضاء اللجنة ال� تكون با�قابلة، �كم

و
 مقابل ينظر ، حينما يراه أك0 من شخص ا�كم يكون أك0 موضوعية وُسيصدر عليه ا�كم بناء [ عدة  معطيات
األسئلة البد أن تكون منضبطة وا±وانب ، البد أن تُتقن ا�قابلة ال تكون عشوائية ألنها تقويم إ§ زاوية، ولكن باألخ�

هل هو ، أو هل هو مناسب للتخصص،    هذا الطالب سينتقل من مÐن إ§ مÐن،ال� تقاس ال بد أن تكون منضبطة 
  ).اÓدف من ا_قويم(ا�هم أن تكون األسئلة وجوانب ا_قويم مرتبطة باÓدف،مناسب للوظيفة 

فتقيس أشياء إذ انك تقيس ا±وانب االنفعا�ة وا±وانب ا�عرفية وا±وانب ا�هارية واتزان هذا الشخص وشخصيته  
تقسم اpرجة [  �îîإذا مثال اpرجة من ،á هذه البد أن تكون وفق معاي� ال تكون عشوائية ....ومناسبته للمÐن
ثم تمأل هذه ا5طاقة ) ا�هم... (واeالث عليه ع�ين ع&ةاألول عليه ع�ة واeا° عليه هذا ا�عيار ، حسب ا�عاي�

وليست وفق انطباÉت عشوائية قد يدخل فيها اÓوى ، وباألخ� نتوصل إ§ أننا استطعنا أن نقوم هذا ا�تقدم وفق معاي�
  /   من أسسه ]     كما ذكرنا[إذا ا_قويم البد ، وقد يدخل فيها جوانب غ� مقصودة

  ..)ال(أقيسه ما يمكن ، أن يكون صادقا أيضا M ا�قابلة يكون صادقا 
هذه مقابلة وضعت الختيار هذا الشخص Óذا ا_خصص ، إذا جاء ا�تقدم للمقابلة أقيس منه األشياء ال� وضعت لقايسه 

 فانا ال أقيس أشياء أخرى أقيس ما وضع لقياس، أو �نتقل أو Óذه الوظيفة
ً
ه فثلك أسئل� وحواري معه يكون منضبطا

 بمعاي� تتصف با�وضوعية
ً
 علميا

ً
  .انضباطا

  :االختبارات ندخل Óا ألننا أجلناها ألنها � األوسع واألك0
  /   )االختبارات** (

  :� نوÉن  )األداء**(من ناحية االختبارات ال� تقدم كأسلوب من أسا�ب ا_قويم � 
  )  .Óريرية(ابية اختبارات كت /   �
  .اختبارات شفهية /   �
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أقيس عنده ، يتحدث عن ùء مع^، قد يكون اختبارا شفهيا يعí Ï هذا الطالب عن ùء) اختبار(حينما نقول بــ
õأو عن طريق الكتا$، جوانب معينة عن طريق هذا االختبار الشف .  

  .وأيضا يقيس عدة أشياء، اÉ أك0و¢ذا اجتمع الكتا$ مع الشفõ يكون أفضل ألنه يعطي انطب
  .اختبار شف�/   �و، اختبار كتا�/   �نوÉن  )األداء(من حيث 
  :ينقسم إ§ قسم^  )ا©وع(**/   من حيث  واالختبار الكتا�-�  
  .موضوعية تاختبارا /   أ

  .مقا¡ة تاختبارا /   ب

  
  

  :االختبارات شفهية /   �
للطالب أو ا�فحوص أسئلة شفوية ) اOي يقوم باالختبار(فيها يوجه الفاحص ) الشفوية(لنسبة لالختبارات الشفهية أو با

وتستخدم M تقويم iاالت معينة با_حصيل ، تو� من أقدم أنواع االختبارا، ويستجيب ا�فحوص بالطريقة نفسها
 ت جوانب معينة ربما  يكون ال تتضح الرؤية إال من خالل االختباراM، وتالوة القرآن، و¢لقاء الشعر، ×لقراءة ا±هرية

  . الشفهية
  :بالنسبة لـ، اختبارات مقا¡ةواختبارات موضوعية : تنقسم إ§ قسم^  :الكتابية تاالختبارا /   �
  :االختبار ا�قاí هو ، � نوع من أنواع االختبارات الكتابية/   االختبارات ا�قا¡ة -أ

 )ا_قليدية(أو )االختبارات اإلنشائية(يطلق عليها أحيانا اسم ، االختبار ذو اإلجابة اlرة:  تعريفه
ً
؛ بمع² أنك تعطيه سؤاال

بمع² يعÏ فõ كتابة مكتوبة معÏة عبارة عن أسطر يكتبها ، أنه يكتب، اإلجابة فيه مفتوحة وليست مغلقة أيحًرا 
  ).االختبارات اإلنشائية( Éدة  تسÂ فõ، ويوضح مفهومه Óذا ال�ء، توضح رأيه
 ، وأحيانا يكون -ددا بأسطر، 6دة يكون مفتوحا ا�قا¡ة تلالختبارابالنسبة 

ً
 إنشائيا

ً
فمع² أنه ، ا�هم أنه تعب� /ما

) 
ً
 إنشائيا

ً
أخرى من  هناك فئة من الطالب يميلون إ§ هذا االختبار وهناك فئة، هذا ا�وع من االختبارات ا�قا�ة) /ما

  . وOلك سيتضح �ا حينما نتحدث عن االختبارات ا�وضوعية الفروق بينهم، الطالب ال يميلون إ§ هذا االختبار
- íر وجودة ا?ط  و�تاج إ¨ تعب®، �تاج إ¨ كتابةاالختبار ا�قاÐيه القدرة [ تماسك األفp ز إذا ×نÏُوا§ طالب ي

أما اOي قد يكون خطه غ� جيد أو ما يكون عنده تماسك ، صل [ اpرجات األك0وبا_اí يكون Ì، وحسن العرض
كما ذكرت االختبارات ا�وضوعية ، فاالختبارات ا�وضوعية تكون أنسب M ،Á األفÐر  ربما @� درجات M هذا االختبار

  . سهبة� ا�غلقة ال� تكون إجابتها فقط الطالب يش� إشارة فقط وال يكتب كتابة م
-íمن السهولة أن �د ا�علم اختبارا مقا�ا ولكن عند ا_صحيح  ،سهل اإلعداد ولكنه صعب ا\صحيح االختبار ا�قا

  .لكن Á فوائد وأيضا Á جوانب قصور، فاألسئلة ا�قا�ة سهلة اإلعداد، يكون صعبا ألنه Ìتاج إ§ قراءة وÌتاج إ§ وقت

 االختبارات

  اختبارات شفهية اختبارات كتابية
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، قدرته [ األسلوب، قدرته [ ربط األفÐر، ا_عب�: (تكشف قدرته [: كر الطالبأنها تكشف ف /   )من ½�اتها( 
فله ، يُتيح للطالب ا_حدث وال يدفع الطالب M قالب مع^،ينفع للتعب� عن اآلراء واألفÐر ا�فتوحة ، )تماسك الفكرة

  .عدة فوائد
   /   لكن أيضا من سلبياته 
  .أنه �تاج إ¨ وقت للتصحيح-
  .يعÈ اpرجة ا�حصول عليها ذاتية ا�صحح تؤثر M اpرجة /   ويتأثر بذاتية ا�صحح-
  .ا�ط يؤثر-
فقد يلجأ ، عكس ا�وضوعية ال� إجابتها ال تتأثر بذاتية ا�صحح، معرفة ا�صحح للمص̧حح P  ا�ي هو الطالب قد تؤثر-

ة أك0 من زميله اOي ال يملك مهارة ا?ط وال يملك مهارة وربما يأخذ درج، وال�تيب وحسن ا?ط مالطالب إ§ ا_نظي
  .ا_نظيم بينما فكرته اpاخلية جيدة

هو ا�ي ¦يه قدرة R ا\نظيم وحسن u ا�ط وقدرة R من اOي يميل للمقا�ة؟ ، فثلك بعض الطالب يميلون إ§ هذه  
Oي خطه ضعيف وما عنده تسلسل أفÐر وما عنده صM ] Ï ح^ عكسه ا، ترتيب األف¥ر فهو يرتاح لألسئلة ا�قا¡ة

فح¾ أنت أيها ا�شاهد وا�ستمع Ñد ، الكتابة يميل إ§ األسئلة ا�وضوعية ال� ال ¿تاج إ§ كتابة و¢نما ¿تاج إ§ إشارات
حصلة ا�هائية يفضل أن ولكن با�أنك تميل إ§ هذا أو إ§ هذا ترتاح أو تتوتر إذا جاءت األسئلة ا�قا�ة أو العكس 

يكون االختبار فيه دمج ب^ األسئلة ا�قا�ة ال� ¿تاج إ§ كتابة و¿تاج إ§ تعب� وب^ األسئلة ا�وضوعية ال� إجابتها 
  .مغلقة وال ¿تاج إ§ كتابة و¢نما ¿تاج إ§ تفك� ثم اختيار اإلجابة الصحيحة

  :ا�وضوعية تاالختبارا /   ب
  :و األشياء اال�ابية فيهامن فوائدها أ**
وأحيانا يصححها ا�اسب اآلí إذا ×نت إعداد كب�ة تصحح عن طريق ا�اسب اآلí فقط ، أنها سهلة ا\صحيح- 

سهلة ، الطالب يش� إ§ اإلجابة أو يظلل اإلجابة كما يفعل M االختبارات ال� قد تستخدمونها قد تطبق عليكم
  .ا_صحيح

ا�علم Ìتاج حينما يقوم بوضع أسئلة موضوعية Ìتاج إ§ وقت ح¾ يضع األسئلة  ،)صعبة اإلعداد(ولكنها u ا�قابل  
وقضايا ما اكتسبه الطالب من ، وعدة جوانب مهمة M قضايا ا�مو ، ا�ناسبة ال� تقيس عدة جوانب مهمة M ا_فك�

 بد أن تقيس عدة أشياء وOلك حينما ¿دثنا عن كما أسلفنا أن األسئلة ال، وقيم واÑاهات وخÏات تمعلومات ومهارا
ثم  ا_حليلثم  ا_طبيقثم  الفهمأوال ثم  ا_ذكر: األشهر للجانب ا�عر~؛ وقلنا انه ستة مستويات) بلوم(أهداف تصنيف 

د أن تكون وOلك األسئلة الب، ورفاقه لألهداف و~ ضوئها يتم ا_قويم) بلوم( ستة مستويات وضعها، ا_قويمثم  ال�`يب
يكون فيها جانب للتذكر وأسئلة للتذكر وأسئلة ،  ..!!موزعة ñيث ال تكون 	ها M ا_ذكر وال يكون جلها M ا_ذكر

وOلك من ، تقيس الفهم وأسئلة تقيس ا_طبيق وأسئلة تقيس ا_حليل وأسئلة تقيس ال�`يب وأسئلة تقيس ا_قويم
ال� � اeالثة اpنيا ½ا يتعلق ، ورفاقه) بلوم(تكتå با�ستويات اpنيا عند األخطاء الشائعة أن Ñد أن األسئلة فقط 
  .ا_حليل وال�`يب وا_قويم /   العليا فõ تأما ا�هارا، هذه ا�هارات اpنيا، بمهارة ا_فك� و� ا_ذكر والفهم وا_طبيق
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ا�قا�ة أو ا�وضوعية فإنه ال بد أن يضع أمامه ا?ريطة  وOلك حينما يقوم ا�علم بوضع األسئلة، فاألسئلة ال بد أن تقيس 
موزعة [ ال تكون مرتكزة M جانب [ جانب،وأيضا  ñيث أن تكون األسئلة موزعة [ ا�قررالعامة للمقرر 

قا�ة تكون  متمازجة ب^ ا�وأيضا ، ال� ذكرنا فيها جزء من األسئلة للفهم وجزء للتطبيق وجزء للتحليل ا�ستويات
ñيث أنه يكون هناك أسئلة فيها تمتاز  تكون فيها مراÉة �ا يتعلق بالفروق الفردية ب^ الطالبوأيضا ، وا�وضوعية
وأسئلة تكون M الوسط بمع² أن هناك قياسات لألسئلة ومعاي� ، وأسئلة تمتاز ليس بالصعوبة و¢نما M العمق، بالسهولة

ومنها معامالت الصعوبة ، منها معامالت ا_مي�) معامالت حسابية إحصائية(تسÂ  لألسئلة تتضح بعد اإلجابة و� بما
ما مع² ½�ة ؟ أن تم� ب^ مستويات الطالب ñيث أنها حينما تكون ) ½�ة(ا_مي� ñيث أن تكون أسئلتك ، والسهولة

وال يكون 	هم مستويات منخفضة يكون  Øرج ا�تائج بأن الطالب يتفرقون            ال يكون 	هم مستوياتهم �Éة
واألك0 دائما يكونون M الوسط ال بد أن تتوزع ، M هناك مستويات �Éة مستويات منخفضة ومستويات M الوسط

  .اpرجات [ حسب مستويات الطالب
�ستوياتهم ويتضح هذا  Oلك من ا?طأ أن األسئلة ال تكون ½�ة ما مع² ½�ة؟ بأنها تم� الطالب ومستوياتهم ×شفة

ñيث أن الطالب درجاتهم Úد فيها تفاوت طالب درجاتهم مرتفعة �Éة ، بعد ا_صحيح وبعد الوصول إ§ اpرجة ا�هائية
ولكن كما قلنا حسب منح² االعتدال ا�شهور أن يكون األكM 0 الوسط ، جدا وطالب منخفضة وطالب متوسطة

ألي� يكون قلة و�ما ابتعدنا عن منطقة الوسط تبدأ النسبة تقل ويبدأ عدد الطالب وهناك جانب األيمن يكون قلة وا
  .يقل وتبدأ درجاتهم M االرتفاع هنا و~ اال÷فاض هناك

إذن األسئلة ال بد أن تكون ½�ة وال بد أن يكون يقاس فيها معامالت الصعوبة والسهولة بمع² نقيس السؤال هل هذا 
 Áين لم �يبوا وعدد صعب أو هذا سهل وOين أجابوا [ عدد الطالب اOيث نقيس عدد الطالب اñ معامالت معينة

بمع² أن األسئلة á سؤال M األخ� سنصل فيه إ§ ، الطالب ال= ونكتشف أن هذا السؤال هل هو سهل أو صعب
فما فوق فبذلك % �îفيها �Éة بمع²  معامل مع^ الصعوبة والسهولة ñيث إذا وجدنا أن »يع األسئلة معامل الصعوبة

وOلك األسئلة ال نقول أنها صعبة وال نقول بأنها سهلة البد أن تكون متوزعة متفاوتة ب^ ، نقول أن األسئلة صعبة
طالب نأë للسؤال األول مثال كم أجاب [ هذا  �îîفعدد الطالب اOين أجابوا [ إذا قلنا أن هناك ، السهولة والصعوبة

إذا نريد أن نكتشف % �îمن الطالب أجابوا [ هذا السؤال  �îîطالب من  �îسؤال من طالب نقول مثال أجاب عليه ال
بمع² أنه جاء بالوسط،ا�هم  أن تكون األسئلة معامالتها ب^ السهولة والصعوبة ال % �îنقول أن معامل هذا السؤال 

  .عوبةتكون 	ها سهلة وال تكون 	ها صعبة وiنحة M الص
  :فJجع لألسئلة ا�وضوعية ونقول أنها

  .سهلة ا\صحيح ولكنها صعبة اإلعداد -
  .وÓتاج إ¨ مهارة u إعدادها - 
  .بأنه ال Ìتاج أوراق كث� وال جهد كث� M إعدادها األسئلة البد أن تكون أيضا اقتصادية -
ل أن األسئلة أصبحت مناسبة إذا ×ن مستوى الصدق هنا نقو،  البد أن األسئلة تمتاز بالصدق واsبات وا�وضوعية -

أيضا تكون موضوعية ال ، تقيسه بمع² يكون قياسه ثابت لو كررت مرة أخرى ألعطت نفس ا�تيجة أو قريب منها
 حالصأسئلة (:فمثال من األسئلة ا�وضوعية، وباOات األسئلة ا�وضوعية أنها ال تتأثر بذاتية ا�صحح، تتأثر ذاتية ا�صحح
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تقول الفاعل يكون منصوبا هذه ، تعطي الطالب عبارة ثم Ìكم [ هذه العبارة هل � صحيحة أم خاطئة /   )وا?طأ
íهو  سيضع عالمة أو كتابة بقول  إجابة هل صحيحة أو خاطئة فبا_ا íإجابتها ستكون خاطئة ألن الفاعل مرفوع فبا_ا

  .صح أو خطأ
شارة صح أو خطأ ال تتأثر خطها »يل أو غ� »يل لن يؤثر [ اpرجة ولن يؤثر [ هذه المة صح أو خطأ أو هذه اإل

معلم صححها ا�تخصص              أو صححها غ� ا�تخصص أو صححها  أيصححها ، ا�كم [ هذا الطالب فيها
ارة صح أو 	مة صح فمعناه أنه إذا ×نت اإلجابة صحيحة ووضع إش،اeابت اOي هو ا±هاز ا�اسب اآلí ا�تيجة واحدة 

  ).أسئلة الصح وا?طأ(فمن أشهر األسئلة ا�وضوعية ، إذا ×نت خطأ فمعناه انه خطأ،سيأخذ اpرجة 
ال� Óا جذر وÓا بدائل عدة بدائل بأن تضع رأس ) أسئلة ا5دائل(أو ) أسئلة االختيار ا�تعدد(وأيضا من أشهرها أيضا 

 Âوأحيانا تكون ا?يارات خيارين وأحيانا ثالثة وأحيانا أربعة ، أو ا5دائل تثم تضع ا?يارا) لجذر السؤا(السؤال أو يس
�اذا أربعة؟ ألنه ح¾ نكون [ األقل نسبة ) ا�يارات أربعة(والعادة من أشهر األك0  � أن تكون ، وأحيانا �سة

  %.�lيها ا_خم^ فيها تكون كم إذا قلنا أربع خيارات كم نسبة ا_خم^؟ ف
بأنه قد يكون فيها عشوائية M اإلجابة وØم^ ) سلبيات األسئلة ا�وضوعية(؟ وهذه أيضا من )نسبة ا_خم^(ما مع² 

لكن قدر ا�ستطاع بأننا ÷فف من هذه السلبية بمع² أن أسئلته تكون ال تو� باإلجابة ، وقد يأخذ الطالب فيها إجابة
إذا وضعنا بديل^ فنسبة % �lفمثال األسئلة إذا وضعنا أربع بدائل نسبة ا_خم^ ، واهامبا�ة وال تكون صعبة �Éة مست

 % ��إذا وضعنا ثالث بدائل فنسبة ا_خم^ فيها % �îا_خم^ فيها 
ً
هناك عدة آراء ، فاألفضل أن تكون أربعة، تقريبا

يعÈ آراء متعددة لكن ، وا±امعة تكون �س، بعواeانوية أر، وا�توسطة أربع، فيها بأن تكون M االبتدائية ثالث بدائل
  ).أربع بدائل(Éدة االختبارات أن يكون فيها األشهر أن تكون 

�اذا متقاربة ؟ ح¾ أقيس مدى فهم الطالب ومدى إدراكه ومدى معرفته الن  )تكون متقاربة(وأن هذه ا5دائل األربع  
ال ، بديل بعيد عن اإلجابة فهنا يكون فيها خطأ وقصور M هذا السؤال ا5دائل إذا ×ن هناك فيها بديل مو� باإلجابة أو

متقاربة ñيث أن هذا ا�ث� هذا السؤال فهو مث� يكشف �ا مدى وصول ) أ َو ب َو ج َو د(بد أن تكون األربع ا5دائل 
  .ومدى معرفته Óذا األشياء-مدى امتالك  الطالب للمهارة - ا�علومة 
اربة M األسئلة ا�وضوعية ال� تأë من ضمنها اختيار متعدد هو األشهر واألك0 تطبيق ولكن Ìتاج تكون متق افبدائلن

  .إ§ مهارة M اختيار األربع بدائل أو ح¾ اeالث إ§ مهارة ñيث أن تكون خيارات متقاربة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ��( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اlلقة 

  /   ؛ فمثال  ألسئلة الصواب وا�طألع اذكر أمثلة M هذه ا�حاóة 
  %�ا�قدار الواجب إخراجه من ز�ة اOهب والفضة �  /   س

  خطأ –صح 
  هذه اإلجابة صحيحة أم خاطئة ؟، ما إجابة الطالب صح أو خطأ هل 

  ؟%�،l زا�قدار الواجب إخراجه M ز�ة الر� /   س
  ؟%�îا�قدار الواجب إخراجه M ز�ة ا�بوب واeمار إذا سقيت بمؤنه  /   س
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لكن ال بد أن تكون العبارة واضحة وليست مر`بة ، هذه األسئلة تعطي صيغة ثم الطالب Ìكم هل � صحيحة
åنت العبارة ، البد أن تكون عبارتها واضحة، وليس فيها تناقض وليس فيها إثبات ثم نÝ ماñنت أفضلوÝ قص®ة   / 

البد ، ألنه أحيانا نضع عدة خيارات يكون ا±زء األول من الفقرة صحيحة وا±زء اeا° خاطئ ثم يضع الطالب M ح�ة
  .أن تكون العبارة مر`زة وواضحة ومتسقة

  :مثال، )االختيار من متعدد** (لع اóب أمثلة من أسئلة ** 
  :دنا�قدار الواجب M ز�ة ا�ع  /   س
 %.lî.د% .    �î.ج%.      �. ب%.      �,l . أ

  .هنا نقيس مدى معرفة الطالب Óذه ا�علومة أو ا�عرفة ال� أعطيناه إياها M مقدار الز�ة
هذا يسÂ جذر ]     الحظ عملية حسابية يطبق فيها ما تعلمته[ ؟من الغنم llîما ا�قدار الواجب إخراجه M ز�ة   /   س

  :السؤال
 .أربع شياة -د.       ثالث شياة -ج.      شاتان -ب    . شاة - أ

 تكون االختيارات متقاربًة واحد اثن^ ثالثة أربعة � عملية حسابية مطبقة [ ما 
ً
هنا لن يكون اختياره عشوائيا

ثال سؤال م، تعلمه من �وط ومن واجبات ومن معاي� ومن قوان^ [ حسب ا�ادة و[ حسب ا�علومات ا�وجودة فيها
  :آخر
  :مؤسس علم االجتماع العر� هو   /   س
 .مالك ابن ن�  - أ

 .ابن زيدون - ب

 .ابن ختون  - ت

  ) هذا اختيار من متعدد.      (ابن سينا  - ث
  :صدر وعد بلفور سنة /   س
  م�élî . أ

 م���é . ب

  م���é . ت
  . م                      خيارات متقاربة � تقيس مدى وصول ا�علومة Óذا الطالب ���é . ث
  :اي® االختبار ا�تعددمع �

  :بالنسبة لالختيار من متعدد هناك عدة معاي� Á ذكرها صاحب هذا الكتاب
  .»ب إعطاء تعليمات واضحة وافية لالختبار �
  .ال تكون مفاجئة تكون ا�علومات واضحة يُدرب عليها الطالب �
  .واضح وقص® وخاæ من الðمات الغامضة) ا�ذر(أن تكون مقدمة السؤال  �
  .ترتبط اإلجابات ?ها با�قدمة أن  �
  .أن تكون اإلجابات أو ا@دائل واضحة �
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  .أن تتضمن ا@دائل إجابة واحدة صحيحة فقط �
أو ) د(ال تكون يعÈ إذا وضعت ع�ة أسئلة تكون 	ها إجابتها ، أن ال يتبع نظام معu f ترتيب اإلجابات �

M الصح وا?طأ       ال تكون منتظمة األوª صحيحة واeانية  وح¾) ج(ووحدة )ب(ووحدة ) أ(أو وحدة) أ(	ها  إجابتها 
eاeصحيحة ةخاطئة وا.  

  .ال يكون فيها انتظام بل يكون نظامها عشوائيا �
  . أن Äلو السؤال من إشارات معينة تدل R اإلجابة �
  .أن توزع األسئلة من ا�نهج ?ه �
  ).هذا Éم(أن ال يقل عدد ا@دائل عن أربع  �
  .ا@دائل u الطول ال يكون بديل طويل وبديل قص®أن تتساوى  �
  :كما ذكرنا  اذكر منه أمثلة  )اختيار الصواب وا�طأ(** من األسئلة ا�وضوعية  �
  يعد ا�تن� من شعراء ا�علقات السبع ا�شهورة؟  /   س

  .خطأ –صح 
  مؤلف كتاب إحياء علوم اpين هو اإلمام الغزاí؟ /   س

  .خطأ –صح 
  .تب إجابة صحيحة أو خاطئةالطالب يك

  )اختبارات ا�زاوجة** (من األسئلة ا�وضوعية  �

أو يأخذ الرقم ) ب(أو ما وجد M ) أ(أو عمود وعمود ثم يضع بأنه يربط ب^ ما وجد M) ب(وعنده ) أ(بمع² انه عنده 
 M را، )أ(ا�ناسبpحياتكم ا M لكن هو األفضل أن تكون ، سيةومؤ`د أنكم ُطبق عليكم هذا االختبار أك0 من مرة

  .ا?يارات إذا ×نت هنا �س تكون هنا سبع
 M تكون متقاربة  االبتدائيةطبعا هناك عدة آراء فيها إذا ×نت، M ا�توسطةإذا ×نت  M س تكون مقابل ست أو�
لكن دائما يفضل ، ....ويةاeانM ، تكون �س وسبع وا�توسطة، تكون ست و�س الصفوف العليا M ا�رحلة االبتدائية

 ªانية أك0 من ا�جموعة األوeا�رحلة ، أن تكون ا�جموعة ا M ألن األهم أنها ال تكون متقاربة �س و �س خاصة
أل° أريد أن اكتشف هذا �اذا ا?يارات تكون أك0؟، ا�توسطة M اeانوية و~ ا�رحلة االبتدائية M الصفوف العليا

  .لكن إذا ×نت متقاربة فقد تكون فيها عشوائية، عن العشوائية الطالب وأبعده 
وضعتها فقط لسد هذا ، عبارات منها بعيدة) ب(و~ ) أ(ال تكون هناك  عبارات M  ،البد أن تكون العبارات متقاربة

  .أذكر سبع البد أن تكون السبع األخرى متقاربة الاكتشف مدى فهم الطالب، ا�قص
ويستخدم هذا ا©وع من االختبارات u معظم ا�واد  /    )ا\كملة تاختبارا(** لة ا�وضوعية  هناك من األسئ أيضا

  :، مـثـالا©اقصة بكلمة أو ¤موعة من الðمات  تا¦راسية لسهولة إعداده ويطالب من ا\لميذ إكمال بعض العبارا
  ]     الفرا	ت تكون الفرا	ت قليلة ومر`زةدائما ا_قويم إذا ×ن تكملة [، ........يعد ا_قويم من أهم عنا¦

  .............و........ي�`ب ا�اء من 
  ......تم بناء ا±امع األزهر M عهد اpولة 
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  ..............و.........آ? ا�� صô اهللا عليه وسلم ب^ 
  . ]     وت�ك هذا الفراغ ............ [ أول من م@ [ سطح القمر هو  

  :الختبارات ا_كملة وهناك عيوب تهناك ا�ابياطبعا 
  :�äاتها �
  .سهولة الوضع والصياغة /   �
  .يغطي قدًرا كب®ًا من ا�قرر /   �
  . يسمح للتلميذ إبداء رأيه  إ¨ حد ما /   �
M   / ذكر والفهم وا\طبيق واالستنتاج\Ý يقيس قدرات متنوعة.  
  :لكن P عيوب  �
  .با�اتية u ا\صحيح ربمايسمح  إ¨ حد ما  /   �
  .يشجع ا\الميذ R اlفظ /   �
�   /  fيسمح بالغش وا\خم.  

  :هذه أبرز أنواع االختبارات ا�وضوعية
  .اختبارات الصح وا�طأ  /   �
  .االختيار من متعدد /   �
  .اختبارات ا�زاوجة /   �
M   / إختبارت ا\كميل.  

أنك تعطي أسئلة وتقول للطالب ال مانع  /   بمعOPEN BOOK "²" )ا�فتوح اختبارات الكتاب**(هناك أنواع من 
تقول ال يمنع أنك تأú بمصادرك ، وهذه مهارة من إعدادها وايضا تكتشف مهارة الطالب ا�خت�، أنكم تفتحون الكتاب

ألنه اآلن  ،األسئلة Ýشفة�تاج إ¨ دقة ومهارة u إعداد األسئلة ح� تكون لكن هذا ا�وع من االختبارات  ،بكتبك
و� ايضا ، ب^ يديه الكتاب ولكن األسئلة ال تكون أسئلة تقيس مدى ا_ذكر وا�فظ � تقيس مدى الفهم والربط

  .¿تاج إ§ مهارة
وOلك يمكن أن ، 	5ا ما ¿توي أسئلة الكتاب ا�فتوح [ مشة معينة ومسألة معينة و[ الطالب أن �د حال Óا

  .بالكتب M هذا ا�جال يستع^
  :مثل )ةا�وانب ا�هاري** (هناك نوع من أسا�ب 

  .إذا ×نت هناك مهارات معينة /   مثل، هذه تقيس جوانب مهارية /   )اختبارات األداء(و) اختبارات ا\عرف( 
  :هناك أيضا أنواع من االختبارات ال� خاصة تقيس 
هناك جوانب وجدانية قيمية عن ا�تعلم ما نقيسها  )ساللم ا�يول(يول أو يسمونها � قوائم ا� /   )ا�وانب الوجدانية** ( 

إشارات ثم اكتشف مدى  أييُعطى الطالب قائمة ثم هو يش� [ ،) قوائم ا�يول(أو  تM االختبار نقيسها بواسطة استبانا
Áاهه، مدى رغبته، مدى حبه، ميوÑاهه �و ، مدى اÑالقراءة فانا أعطيه قائمة ميول ثم أعطيه مثال أريد أن أقيس ا

عبارات متعددة نكتشف فيها االÑاه ، ال أقوم بالقراءة قليل أحيانا دائماأقوم بقراءته  كثً�اأحبها  /   عبارات ثم يكتب
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هذا نوع من أنواع أو من أسا�ب ا_قويم ال� تستخدم عن طريق ، السل� أو اال�ا$ �و ظاهرة ما أو مشة ما
  ).قوائم ا�يول(وتسÂ  تاالستبانا

  :اال¶اهات اlديثة u ا\قويم
هناك اÑاهات حديثة M ا_قويم ظهرت بتطور مفهوم العملية ا_عليمية أنها ليست عملية ¨صورة M نقل معلومات و¢نما 

ا?Ïات وظهر مفهوم  وقيم واÑاهات و»يع ما تقدمه ا�درسة من هذه تا_عليم هو عبارة عن اكتساب خÏات ومهارا
Âحديث يس:  

  )ا\قويم األصيل(و) ا\قويم ا@ديل(وÁ عدة أنواع ومسميات منها  /   ) ا\قويم ا@ديل** ( 
  :من أشهر هذه األنواع  

 Âحقيبة ا@ورتفو¡و(أو ) حقيبة اال�از(ما تس)(PORTFOLIO ( قيبة »مع أو ما يتعلمه الطالبlيكون ¦يه مثل ا
علمه ويكتب فيها أهدافه وما »ب أن يتعلمه أو ما �ب أن يتعلمه وما يملكه من معلومات ويضيف u هذه فيها ما ت
هذا  ثم ا�علم يبدأ يتابع P هذه اlقيبة ويعطيه إرشادات و�شارات فيها u األخ® g حقيبة اال�از يُبt عليها،اlقيبة

من تطبيقات ا_قويم األصيل أو ا_قويم ا5ديل وهو نوع من االÑاهات  و� نوع) ا5ورتفو�و(تسÂ حقيبة االÚاز أو    
ألن كما أن لالختبارات فوائد أيضا Óا ، ا�ديثة ألنه بمع² أنه ال يقتÊ ا_قويم [ ا±انب ا_قليدي اOي هو االختبار
ف{ ا�تعلم والطالب وال نكشف عن سلبيات بأنها ¿Ê الطالب M وقت  مع^ و~ زمن مع^ ربما يتأثر M ا±انب ا�

  .  حقيقته ومدى وصول ا�علومة Á ومدى ¿قق األهداف M Á وقت قص�
فحقيبة االÚاز هذه معه طوال الفصل اpراo ويضيف فيها ويكتب فيها ويزيد فيها ويعدل ويتابعها ا�علم فõ تعطي 

 و� تتبع ا�ظرية ا5نائية M ا_عليم
ً
 بنائيا

ً
  .تصورا

  :ا\قويم ا�ـسـتـمـر
 M اهات ا�ديثةÑكذلك ظهر مفهوم ا_قويم ا�ستمر وأنتم تعرفونه وسبق أنكم قرأتم عنه با_أكيد وهو نوع من اال

  :وبذلك ½كن أن نقول أو نش� إ§ أن، بأنه تقويم مستمًرا بنائيا لن يكون تقويما ختاميا كما نعلم، ما_قوي
  :أنواع ا\قويم �
 تقويما هناك  /   � 

ً
  .قبليا

l   /  هناك تقويما 
ً
  . بنائيا

 هناك تقويما  /   �
ً
  . بعديا

وهناك ، يعرف مدى امتالك الطالب للمهارات وا�علومات تقويما بدائيا أو�ا قبليا، ..يَُشّخص، يعÈ هناك تقويم M ا5داية
يستمر مع الطالب طوال وجوده M ا�درسة  اOي )ا\قويم ا�ستمر(مستمرا هذا هو اOي يسÂ  اتكوينيً  )تقويما بنائيا(

  .طوال السنة نقوم ونعدل ونقوم ونعدل ح¾  M األخ� نصدر حكما [ الطالب
اOي بعد العملية ا_عليمية 	ها بأسا�ب ا_قويم ا�ستخدمة فيها نصل إ§ حكم نهائيا بعد  /   )ا\قويم ا©هاò(وهناك 
، يرتÔ أو ال يرتÔ،ا� ا?تاs اOي بعده سنصدر حكما [ الطالب ينجح أو ال ينجح بمع² يسÂ ا_قويم ا�ه، ا_قويم

Á يرتفع أو ال يرتفع وما_قدير ا�ناسب .  
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أن ا\قويم يعتمد R مهارة ا�علم ولكن يتبß أمر وهو ،هذه باختصار � أبرز أنواع وأسا�ب ا_قويم ا�ستخدمة 
با_اí ا_قويم عنده سيكون قياس  ، علم اOي يمتلك رؤية للتدريس بأنه نقل معلوماتفا� ويعتمد R رؤيته للتدريس

  .مدى ا�علومات
أما ا�علم اOي رؤيته أشمل لعملية ا_قويم أن ا_دريس هو إكساب معلومات إعطاء معلومات ومعارف و¢كساب قيم 

م سينعكس [ أسلوبه M ا_قويم وطريقته M ا_قويم فبا_اí هذا ا�فهو، و¢Ñاهات وتدريب [ مهارات و¢كساب خÏات
  .فهو حسب ا�فهوم ا_دري{ حسب ا�فهوم ا_قوي¡

	ما أجدنا M صياغة األهداف سنجيد با_اM í ا_قويم ألن  أن ا\قويم يرتبط باألهداف¨اóة وOلك ذكرنا M أك0 من 
 يضعها ا�علم  وOلك حينما ¿دثنا عن، ا_قويم مرتبط باألهداف 

ً
مكونات ا�نهج ومن ضمنها األهداف قلنا هناك أهدافا

 -ا_حليل -ا_طبيق–الفهم  -و� األهداف السلو`ية والبد أن تكون هذه األهداف تقيس عدة أشياء تقيس ا_ذكر
ا_قويم أقيس عدة أشياء وبا_اí هذه األهداف حينما يأë ا_قويم ينعكس ا_قويم عليها بأنÈ ح^ أقوم بعملية ، ا_قويم 

إ§ مهارة ودقة وÌتاج إ§ تر`�  جال تكون أسئلة مرتكزة M جانب مع^ واألسئلة إعدادها واالختبارات باOات Ìتا
من ا�علم وال يكون عشوائيا؛ ألن ا�علم باألخ� سيصدر حكما وهناك عالقة بينه وب^ القاú، القاú يصدر حكما ال 

 عشوائي
ً
 ومفاجئًا ويعتمد [ مصدر واحديصدر حكما

ً
كذلك ا�علم Ìاول أن يأخذ أكÏ قدًرا ½كنا من ا�عطيات ومن ، ا

  .ا�ؤ�ات ويتحرى اpقة ؛ألنه با_اí ُسيصدر حكما  [ الطالب
�  Æلقات األوlدثنا عنه من بداية اÓ موجز عن ما:  

وª �ن ¿دثنا عن هذا ا�قرر ا�ناهج وطرق ا_دريس و¨ورين لعلنا M ا?تام نوجز ما ¿دثنا عنه من بداية ا�لقات األ
  .وطرق ا_دريس/   l، ا�ناهج/   �  /   أساسي^ M مقررنا

ثم دخلنا إ§ مكوناتها بدًء من األهداف و¢نتهاًء با_كوين ، ثم دخلنا إ§ أُسسها األربعة، ¿دثنا عن مفهومها: ا�ناهج /   �
، كيف )كيف؟(و¿دثنا عن طرق ا_دريس ال� يستخدمها ا�علم و� إجابة عن ، طرق ا_دريسومن ب^ مكونات ا�نهج 

  .تقدم هذه ا�ادة ا_عليمية؟ كيف يُقدم هذا ا�حتوى ؟ هو عن طريق طرق ا_دريس ا�تنوعة 
بها u صياغته  بأن ا�علم ا�تمكن هو ا�ي يراجع نفسه T u عملية يقوم: وOلك ½كن أن نش� إ§ إشارة مهمة

ايضا u األنشطة الu، c ا\قنيات والوسائل ا\عليمية الc يستخدمها ، u أسا¡ب ا\قويم الc يستخدمها، ألهدافه
iموعة تعليمية أي iموعة من  أيألنه ال بد أن نف�ض أن ، يستخدمها با\نويع بمرا6ة الفروق الفردية بf الطالب

 M العملية ا_دريسي،  وOلك البد أن يراعيها ا�علم، الطالب هناك فروق بينهم 
ً
، نفسها و¢نتهاء بعملية ا_قويم ةبدءا

  . فا_قويم كما أن عملية إجرائية M ا_دريس نرا| فيها الفروق الفردية كذلك نرا| أيضا M ا_قويم
بينهم وأيضا ا�تيجة ا�هائية تنعكس [ وبا_اí فان حكمنا ا�ها� [ الطالب سيكون مراعيًا Óذه الفروق الفردية 

 ëقدر ا�ستطاع حينما أقوم بعمليا Èمستويات واحدة ولكن M ال اف�ض أن الطالب Èالفروق الفردية بينهم ألن
متعددة ومهاراتهم متعددة و·تلفة  ما_دريسية أرا| هذه ا�ستويات M النشاطات ا_عليمية ألنÈ اف�ض أن ذ×ءاته

و¢نما أحاول أن ، يضا إمÐنياتهم ·تلفة وOلك ال أحاكم بعضهم  ببعض وال أقيس بعضهم [ بعضأ، هم ·تلفة وقدرات
أجعلهم يعملون M منظومة تعليمية تعاونية وأن أغرس فيهم حب العلم وحب ا_عاون وا_Ðمل وأن ا�تعلم حينما يتعلم 

ا_نافس M ا_عليم وب^ ا�تعلم وا�علومة ، بينه وب^ زميله اآلخر تكون ا�نافسة بينهم وب^ ما يتعلم وليس ا�نافسة
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وهذه � من األسا�ب ا�اجحة ال� يقوم بها ا�علم القدوة هو اOي يُرا| ، نفسها، ب^ ا�تعلم وا�هارة ؛ أغرس فيه هذه
يجة سلوك مع^ أو أنه حينما ال �يد هذه األشياء وال يقيس طا5ا بطالب وال يقارن طا5ا بطالب وال Ìكم [ طالب نت

فربما أنه يكون جيًدا M ،هذه ا�هارة  أو حينما يكون ضعيفا M هذه ا�ادة وعنده قدرات أقل أحكم عليه حكما Éما 
 M جانب آخر

ً
  .  جانب ولكنه ضعيفا

 مكوناتها وبا_اí نقول أن بناء ا�ناهج ال بد أن يقوم بها فريق متÐمل يرا| أُسسها ويرا| 
ً
ñيث يكون ا�نهج قابال

وأيضا ال بد أن يكون ا_قويم ، مرنًا يسمح للمعلم بتطبيق أك0 من طريقة M تنفيذ هذا ا�نهجوأن يكون ا�نهج  ، للتطبيق
ة فا_قويم إذن تفاعليًا دائرًيا ال يكون ا_قويم منحÊًا M جانب دون جانب آخر فعملي، مصاحبًا ±ميع عمليات ا�نهج

  .ا_قويم مصاحبة لعملية ا�نهج بدًءا من ا_صميم وا5ناء و¢نتهاء M تقويم ا�نهج
فنحن عندنا بناء ا�نهج وعندنا تنفيذ ،)تقويم ا�نهج(وا�نهج يقوم ،)تنفيذ ا�نهج(وا�نهج ينفذ ،)بناء ا�نهج(فا�نهج يب² 

íهذه ا?طوات وبا_ا M فا_طوير يسبقه ا_قويم فعندنا بناء ا�نهج وتنفيذ هذا ) ا�نهجتطوير (ا�نهج وأيضا تقويم ا�نهج
  .ا�نهج اا�نهج وتقويم هذا ا�نهج وبا_اí تطوير هذ

إذن ا�نهج البد أن يكون متابًعا M عملية ا_قويم والبد أن يكون تقويًما مستمًرا Á ؛ألن ا�تغ�ات ليس هناك ثبات 
أشياء كث�ة تستد| تطوير ا�نهج قبلها نقوم )... ا\حوالت العا�ية(الطالب @تلف احتياج ، متغ�ات ا5يئة ا?ارجية

وأيضا يُرا| احتياجات ا�جتمع وال @ل ، ا�نهج ثم نقوم بعملية ا_طوير �ُقدم منهج مناسب للطالب يå باحتياجاتهم
أن ا�ناهج إما أن تر`ز [ ا�تعلم أو تر`ز [  /   ونربطكم بما ذكرناه M ا5دايات حينما قلنا ]     كما ذكرنا[با�عرفة 

ال يكون تر`�ها [ جانب مع^ فإذا ر`زنا [ جانب ، واألصل أنها تر`ز [ هذه اeالث، ا�عرفة أو تر`ز [ ا�جتمع
[ ا�عرفة، إذا ر`زنا  [ الطالب ؛ ربما يكون هنا قصور M ا�جتمع، إذا ر`زنا [ ا�جتمع  ربما يكون قصور M تر`�نا

وOلك البد أن ، [ ا�عرفة أصبح هناك قصور M تر`�نا [ الطالب واحتياجاته وقدراته وقصور M حاجات ا�جتمع
  .يكون هناك توازن ب^  هذه األشياء 

 ةيق يضم ا�تخصصون M ا�ادإذن ربما أننا نستخلص بأن ا�نهج ال يُب² اعتباًطا و¢نما يُب² بناء علميًا يش�ك M بنائه فر
نفسها،وا�تخصصون M ا�ناهج وطرق ا_دريس،وا�تخصصون M علم ا�فس، وا�تخصصون M اللغة ح¾ 

 
ً
  .يُراجعون،وا�تخصصون M ا_صميم ح¾ يصل ا�نهج بصورة متÐملة؛ ألن ا�نهج البد أن يكون بنائه تعاونيا

؛ اللغة تضبط هذا ا�نهج ñيث يكون لغته سليمة ومناسبة وخا�ة من ! منهج ؟ما دخل اللغة M ) اللغة(فمثال لو قلنا 
ñيث أن عباراته وما يُذكر M هذا ، األخطاء ا�حوية واإلمالئية واألسلوبية ومقروئية هذا ا�ص تكون مناسبة للطالب

  .ا�نهج مناسبة و يستطيع الطالب أن يقرأها بشd واضح
  :ر¢ز عن هذا ا�قررذن �كن أن �تم بملخص مإ 
  .أن عملية ال�بية وا_عليم ليست عملية عشوائية        -
  وأن ا�ناهج وطرق ا_دريس ال تُب² بناء عشوائيًا و¢نما تُب² بناء علميًا       -
وأما ، ا�نهجا�ناسبة فإنه ُسينجح �ا هذا  توأن ا�علم هو ا�نفذ Óذا ا�نهج فم¾ ما أعددناه ودربناه وامتلك ا�هارا -

إذا ×ن ا�علم pيه قصور وpيه عدم معرفة ح¾ لو ×ن ا�نهج قوًيا وجيًدا ربما أن ا�علم يساهم M قصور M هذا ا�نهج ؛ 
  .ألن ا�علم هو اOي سيقوم بتنفيذ هذا ا�نهج
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ً
 دور M العملية ا_عليمية أيضا البد أن يكون ا�تعلم ¨وًرا وأساًسا M العملية ا_عليمية ñيث يكون متفاعال

و¢نما العملية ،وال يكون دوره اpور ا_قليدي وهو دور ا�ستقبل ودور ا�علم هو ا�رسل،مشارً� M العملية ا_عليمية 
ا_عليمية � عملية تفاعلية تشار`ية يقصد منها إعطاء معلومات وتدريب [ مهارات و¢كساب قيم واÑاهات وامتالك 

  .وبا_اí نستطيع أن نقول أن ا�نهج Ìقق أهدافه،Ïاتوتدريب [ خ
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  :بعض الكتب الc �كن أن تستفيدوا منها**

  ).مكتب الرشد(و�د ا�هوس من منشورات  /   pكتوررشيد ا5كر وا /   لتكتور /   ) ا�نهج أسسه ومكوناته(-�
l-) ا�عا� مفهومه åحسن ا?ليفة /   لتكتور )ومكوناته -وأسسه–ا�نهج ا�در.  

وغ�ها من ا�راجع ال� أ�حنا إ�ها وأ�نا Óا M ¨اóات سابقة ال� تتحدث عن ا�ناهج وطرق ا_دريس؛ بالعنا¦ ال� 
  .ا�نهج وأسسه ومكوناته وطرق ا_دريس بأنواعها   ¿دثنا عنها مفهوم 
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  .تم �مد اهللا وعونه 


