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  مدخل إلى المناهج التعليميةالفصل األول 
قــد بــرز كعلــم مســتقل بذاتــه منــذ عقــود قليلــة،  يعتــرب علــم املنــاهج مــن العلــوم ســريعة التطــور، ف :مقدمــة

ـــين الفكـــر  «: وانصـــب اهتمـــام اخلـــرباء والبـــاحثني فيـــه علـــى قضـــية جوهريـــة تتمثـــل يف ـــط العالقـــة ب رب
، وقـد عقـدت يف السـنوات األخـرية عـدة »التربوي ونواتج ممارساته وتطبيقاته في المناهج التعليمية

اهج التعليميــة وتطويرهــا؛ وهــذا بعــد أن مت شــبه إمجــاع بــني مــؤمترات عربيــة وعامليــة ــدف إىل حتســني املنــ
فمـا هـي  ؛..رجال الرتبية على أن أفضل مدخل إىل تطوير التعلـيم ينطلـق مـن تطـوير املنـاهج وحتسـينها

  ؟العوامل التي أدت إلى ظهور علم المناهجأهم 
  :خلص بعض الباحثني أهم العوامل اليت أدت إىل ظهور علم املناهج فيما يلي

، فقـد تضـاعف حجـم املعلومـات يف اخلمسـني سـنة النمـو السـريع فـي حجـم العلـوم والمعـارف) 1
  .األخرية، وينتظر أن تتضاعف بشكل أسرع يف العشريات القادمة

ـــرات فـــي مضـــمون ومحتـــوى المعـــارف) 2 ، تـــزولوأخـــرى  تتطـــورحيـــث أن هنـــاك معـــارف  :التغي
تــه ختدمــه لعــدة ســنوات، أصــبح اآلن ، فاملهنــدس الــذي كانــت معلوما..وُتكتشــف معــارف جديــدة

 .مضطرًا لتجديد معارفه كل سنتني تقريًبا

، وال يبـدأ صعوبة يف تقبلهافقد جيد اتمع : تَعقد األفكار والنظريات العلمية عند اكتشافها) 3
يف االهتمــام ــا،إالّ بعــد جتريبهــا وتكييفهــا للمجــاالت احلياتيــة؛ ودور علــم املنــاهج هنــا هــو العمــل 

  .ى الربط بني ما حيدث يف مراكز البحث وخمتربات العلماء من جهة، واملدرسة من جهة أخرىعل
  

  :معىن املنهاج لغة واصطالحا
ِلُكــٍل َجَعْلنَـا ِمــْنُكم ِشــْرَعًة . .) «48اآليــة (قـال تعــاىل يف سـورة املائــدة  :المعنـى اللغــوي للمنهــاج) أ

َهاًجا ) مـنهج(أو) منهـاج(وأصـل كلمـة .. ة تعين الطريق الواضـحفكلمة منهاج يف اآلية الكرمي  » ..َوِمنـْ
  ..أي البني الواضح: سلكه، والطريق النهج: هي الفعل نـََهج ًجا الطريق
  .. بنفس املعىن) املنهاج(و) املنهج(ـ يستعمل يف اللغة العربية 

  .Curriculumـ يقابل كلمة منهاج باللغة اإلجنليزية والفرنسية 



 3

: املــنهج بأنــه) 1999(يعــرف صــالح ذيــاب هنــدي : )المنهــاج(ي لمفهــوم المعنــى االصــطالح) ب
مجمــوع الخبــرات المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي يُعــدها المجتمــع لتربيــة األفــراد وإعــدادهم فــي [

  ].ضوء ظروف البيئة االجتماعية وما يهدف إلى تحقيقه من آمال وإنجازات مستقبلية
مجموعة متنوعة مـن الخبـرات، :[املنهج بأنه) 1999(د مجلويعرف أمحد حسن اللقاين، وعلي أمح

التــي يــتم تشــكيلها،وإتاحة الفرصــة للمــتعلم للمــرور بهــا، وهــذا يتضــمن عمليــات التــدريس التــي 
تظهر نتائجها فيما يتعلمـه التالميـذ، وقـد يكـون هـذا مـن خـالل المدرسـة أومؤسسـات اجتماعيـة 

ه الخبــرات أن تكــون منطقيــة وقابلــة للتطبيــق أخــرى، تتحمــل مســؤولية التربيــة، ويشــترط فــي هــذ
ويرى العديد من رجال الرتبية أن مفهوم املنهج تطور بتطور الفكر الرتبوي، لذا جند له عدة ]. والتأثير

  ـ : تعاريف، ميكن تصنيفها يف اموعات التالية
 Curriculum as Subjects or :تعريــف المــنهج علــى أنــه المــواد الدراســية )1

Subject- matter    
الـيت يقـوم املعلمـون بتدريسـها، ويعمـل ) املـواد الدراسـية املنفصـلة(يقتصر املعىن التقليدي للمـنهج علـى 

    .التالميذ على تعلمها، أي أن املنهج ذا املعىن مرادف للمقرر أوالربنامج
  Curriculum as Experiences  :تعريف المنهج على أنه الخبرات )2

مجيع اخلربات الـيت يكتسـبها التالميـذ بتوجيـه مـن  « : جتاه أن املنهج يتلخص يفيرى أصحاب هذا اال
مجيــع اخلـربات التعليميــة  « املــنهج بأنـه )   Ralph Tylerرالـف تــايلر (وقـد عــّرف  »معلمـيهم

  .»للتالميذ اليت يتم ختطيطها واإلشراف على تنفيذها من جانب املدرسة لتحقيق أهدافها الرتبوية 
 Curriculum as goals or :النهائيـة تلمـنهج علـى أنـه األهـداف أو الغايـاتعريف ا) 3

ends  
الــيت تعتــرب املدرســة   ) 1(مجيــع النتاجــات التعليميــة« :يــرى بعــض البــاحثني أن املــنهج املدرســي يتمثــل يف

تمثـل أي أن املنهج ال يقتصر على ما يفعله التالميذ يف املواقف التعليمية، بل ي »مسئولة عن حتقيقها 

                                                 
تتمثل فيمـا يقـدر المـتعلم علـى أدائـه، ولتحقيـق ذلـك تعمـل المدرسـة علـى تكـوين مـتعلم ذي شخصـية  النتاجات التعليمية (1)

  ) …هر، مبدع، كفء، واثق يعتمد على نفسه، يتصرف بشكل مناسب في المواقف الجديدةمفكر، ما(متكاملة 
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فيمــا ســوف يتعلمونــه فعــال، أو مــا يقــدرون علــى أدائــه مبهــارة فيمــا بعــد، أي أن العــربة بالنتــائج والقــدرة 
  .على توظيف املعلومات

  Curriculum as a plan: تعريف المنهج على أنه خطة) 4
 Saylor & Alexander)يعرف الباحثان  »خطة للتعلم «يرى بعض املربني أن املنهج ميثل 

خطة يتم عن طريقها تزويد التالميذ مبجموعة من الفرص التعليمية اليت   «ملنهج على أنه ا (1974
  .»تعمل على حتقيق أهداف عامة عريضة، مرتبطة بأهداف جزئية أوخاصة مبوضوع حمدد 

  .ـ فاملنهج ال ميكن أن يكون املادة الدراسية وحدها ألا ال متثل إالّ احملتوى فقط
ألهداف أو الغايات أو اخلربات التعليمية فحسب، ألن كال منهمـا الميثـل إّالعنصـرًا ـ واملنهج ال ميثل ا

لكــن تعريــف املنهــاج علــى أنــه خطــة جيعلنــا نأخــذ يف عــني االعتبــار كــل . واحــًدا مــن عناصــر املنهــاج
  .عناصره
  ؟الفرق بني املنهاج واملقررما هو 

إذا كانــت  : فيقـــول) املقــرر(و) نهــاجامل(عــن الفــرق بــني  1993) وآخــرون(وقــد تســاءل توفيــق مرعــي 
  ؟؟»املنهاج  «تعنـي كم املعرفـة، فماذا تعين كلمـة  »املقرر «كلمـة 

  :ـ كلمة منهاج تعين
 اليت من خالهلا حندد ما هو منتظر من املتعلم؟: األهداف التعليمية �

  .والذي نطلق عليه احملتوى) أي الناحية الكمية:(َكْم المعرفة �
  ..واليت من خالهلا يتحكم املتعلم يف املعارف :عليميةاألنشطة الت �
 ..وتتمثل يف طرائق، ووسائل التدريس؛ ؛ واألنشطة التعليمية: استراتيجية التعلم �

  والذي من خالله نتأكد مما اكتسبه املتعلم؟ :التقويم �
  ..التعليميةمثل شخصية املتعلم، املعلم، الظروف احمليطة بالعمليات  :العوامل غير المباشرة �
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  المفهوم التقليدي للمنهاج
املعلومـــــات، واحلقـــــائق، (يف املفهـــــوم التقليـــــدي علـــــى جممـــــوع ) املنهـــــاج املدرســـــي(يقتصـــــر معـــــىن  �

: الــــيت يدرســــها الطلبــــة يف صــــورة مــــواد دراســــية، اصــــطلح علــــى تســــميتها بـــــ… واملفــــاهيم، واألفكــــار
  .»الربامج التعليمية   «و أ »املقررات الدراسية  «
جــاء هــذا املفهــوم كنتيجــة طبيعيــة لنظــرة املدرســة التقليديــة الــيت جتعــل وظيفــة املدرســة تقتصــر علــى  �

والتأكـد .. تلقني املعارف، واختبار مدى استيعاا من قبل التالميذ، وذلـك بواسـطة احلفـظ والتسـميع
 .من ذلك عن طريق االختبارات

املعـــارف، (ية وفـــق املنهـــاج التقليـــدي يف صـــورة مواضـــيع تضـــم جمموعـــة مـــن تُـــنظم املـــادة الدراســـ�  
وتـــوزع علـــى الســـنوات الدراســـية، للمراحـــل التعليميـــة املختلفـــة، ) …املعلومـــات، احلقـــائق، اإلجـــراءات

، ويوضـــع لكـــل مقــــرر كتـــاب مدرســـي خـــاص بـــه، وتعتـــرب الكتــــب )املقـــررات الدراســـية(يطلـــق عليهـــا 
 .ي يتلقى منه الطالب علومهاملدرسية املصدر الوحيد الذ

  :ليميةاألنشطة التع

التي من خاللها يتحكم 

 المتعلم في المعارف

  :التقويم

الذي من خالله نتأكد مما 

 ؟تم تعلمه

  :العوامل غير المباشرة
المعلـم، الظـروف  ،مثل شخصية المـتعلم

 .المحيطة بالعمليات التعليمية

  :كم المعرفة
 الذي نسميه المحتوى

  :األهداف التعليمية

نتظر التي من خاللها نحدد ما هو م

 ؟.من المتعلم
 

المنهاج 

 :يعني

 .يمثل الجوانب التي يتضمنها معنى المنهاج) 01(شكل رقم 

  استراتيجية التعلم

الطرائق؛ الوسائل 

 ..التعليمية؛ األنشطة
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توكـل إىل جلنـة أو جلـان ) يف املفهـوم التقليـدي(إن مهمة إعداد املنهاج، وإدخال التعديالت عليـه  �
خمتصة،  ويُعترب املعلم منفًذا ملـا توصـلت إليـه، وعليـه أن يتقيّـد باملوضـوعات احملـددة، وال جيـوز إدخـال 

ن تلقـــني املواضـــيع احملـــددة هـــو الغايـــة واهلـــدف أي تغيـــري أو تعـــديل حتـــت أي ظـــرف مـــن الظـــروف، أل
  .األمسى

 
  : النقد الموجه لمفهوم المنهاج التقليدي

ركــز املنهــاج التقليــدي علــى اجلانــب املعــريف يف إطــار ضــيق، وذلــك باالقتصــار علــى حتصــيل قــدر  )1
 معني من املعلومات وحفظها، وأمهل تنميـة طريقـة التفكـري واكتسـاب املهـارات، ومل يتطـرق لـبعض

، وأغفــل متامــا اجلانــب االنفعــايل، )…التخيــل والتّصــور واالبتكــار(اجلوانــب املعرفيــة األخــرى مثــل 
النمـــو [       :والوجـــداين، واالجتمـــاعي وهـــذا يتعـــارض مـــع اهلـــدف الســـامي للرتبيـــة واملتمثـــل يف

  ].املتكامل لشخصية املتعلم
ت كاف جلعله قادرًا علـى اسـتخدامها افرتض املنهج التقليدي أن تزويد التلميذ باملعارف واملعلوما )2

البـد ) …الدقـة العلميـة، املوضـوعية، : (يف جمال التطبيق والعمـل، فـإذا أردنـا إكسـابه مسـات مثـل
 .أن نتيح له املواقف اليت تساعده على تطبيق وتنمية هذه السمات

 ـتقّيد ا، فإم مبا أن املختصني يف املواد الدراسية هم الذين حيددون مواضيع الدراسة ويطلبون ال )3
يوجهون عنايتهم إىل منطق املادة الدراسية، ويهملون ميول التالميـذ، واسـتعدادام،   ـيف الغالب 

 . ، مما يقلل من دافعيتهم حنو التعلم…والفروق الفردية بينهم، وخربام السابقة

يف الغالـب إىل  عند وضع منهاج املـواد الدراسـية املختلفـة يـتحمس كـل خمـتص ملادتـه، وهـذا يـؤدي )4
 : عدة نتائج سلبية نذكر منها

ضــعف الــربط بــني املــواد الدراســية املختلفــة ممــا يــؤدي إىل جتزئــة خــربة التالميــذ، وضــعف قــدرم ) أ
  .على االستفادة منها يف مواقف احلياة اليومية

ل تضخم املقررات الدراسية، فكـل خمـتص يـدافع عـن مادتـه معتـربا أـا األهـم، فنجـدهم يف كـ) ب
، ويرتتــب ..مراجعــة للربنــامج يضــيفون حمــاور جديــدة، ويطــالبون بزيــادة الوقــت املخصــص ملــادم

  .املنهج باملواد الدراسية اليت يصعب على التالميذ استيعاا ثقلعلى ذلك 
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انصب االهتمام على إتقان املـادة الدراسـية، وأصـبح غايـة يف حـد ذاتـه بغـض النظـر عـن فائدتـه يف ) 5
  : ذ، ونتج عن ذلك عدة سلبيات منهاحياة التالمي

استبعاد كل نشاط ميكن أن يسهم يف تنمية مهارات التلميذ املختلفة، وانصب اجلهد كله على ) أ
  .حتفيظ املعلومات وقياس القدرة على اسرتجاعها

اعتبار النجاح يف االمتحانات وظيفة من أهـم وظـائف املدرسـة، واختـاذ نتائجهـا أساسـا لنقـل ) ب
، فرتتــب علــى ذلــك شــعور التالميــذ …مــن مســتوى إىل آخــر، وأساســا ملــنح الشـهادات التالميـذ

بــأن دورهــم يتمثــل يف حفــظ املــادة الدراســية والنجــاح يف االمتحانــات، ممــا حــدا ــم إىل العــزوف 
عــن البحــث واإلطــالع، وحرمــوا مــن فــرص حتمــل املســئولية مبعناهــا الصــحيح، ويقــّوم عمــل كــل 

  . ميذه يف االمتحانات الرمسيةمعلم على أساس نتائج تال
دور املعلــــم يف املــــنهج التقليــــدي يقتصــــر علــــى توصــــيل املعلومــــات إىل التالميــــذ، يف الوقــــت احملــــدد ) 6

لــذلك، وإجــراء االمتحانــات لتحديــد مــدى جنــاح التالميــذ يف اســتظهار املعلومــات، ومــدى أمــانتهم يف 
  : وقد ترتب عن ذلك آثار سلبية أبرزها.. نقلها
، فموقف التلميذ فيهـا سـليب، ..تماد على طرائق تدريس تركز على التلقني واحلفظ والتسميعاالع) أ

واملطلوب منه اهلدوء واالنتبـاه طـوال فـرتة الـدرس، ولـيس لـه احلـق يف تقـدمي اقرتاحـات أو انتقـادات 
  .حول ما يدرس هلم، وال خيفى ما يف ذلك من حتديد لنشاط املتعلم، وإعاقة لنموه

مــع املقــررات الدراســية علــى أســاس أــا مــواد منفصــلة، أي ال يبــذل املعلــم أي جهــد  التعامــل) ب
يذكر يف ربط مادته باملواد األخرى، مما حيول دون تكاملها، فقد يؤثر ذلك على تكـوين شخصـية 

  .املتعلم، وال حيرك فيه الطاقات اخلالقة
وقـــد .. القـــدرات واالســـتعدادات إمهـــال الفـــروق الفرديـــة بـــني التالميـــذ، واعتبـــارهم متســـاوين يف) ج

  .يتسبب ذلك يف فشل بعضهم لعدم متاشي التعليم مع قدرام وميوهلم
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 المفهوم الحديث للمنهاج

جمموع اخلربات الرتبوية : [ بأنه) وفق املفهوم احلديث(املنهاج  ) 1()1992(يعرف سعيد نافع  �
خل اليت ختططها املدرسة ويئها لطلبتها ليقوموا إ.. االجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والعلمية

بتعلمها داخل املدرسة أو خارجها دف إكسام أمناطا من السلوك، أو تعديل أو تغيري أمناط 
أخرى من السلوك حنو االجتاه املرغوب، ومن خالل ممارستهم جلميع األنشطة الالزمة واملصاحبة لتعلم 

  ].منوهمتلك اخلربات لنساعدهم على إمتام 
  :املبادئ اليت يقوم عليها املنهاج احلديث

إن املنهــاج لــيس جمــرد مقــررات دراســية، وإمنــا هــو مجيــع النشــاطات الــيت يقــوم ــا الطلبــة، واخلــربات ) 1
  .اليت ميرون ا حتت إشراف املدرسة وبتوجيه منها، ابتداء باألهداف وانتهاء بالتقومي

ســاعدة املـــتعلم كـــي يــتعلم، وكيـــف يـــتعلم؟ مــن خـــالل تـــوفري إن التعلــيم اجليـــد يقــوم علـــى أســـاس م) 2
  .الشروط والظروف املالئمة لذلك، وليس بواسطة التعليم أو التلقني املباشر

إن التعليم اجليد يعمـل علـى مسـاعدة املتعلمـني علـى حتقيـق األهـداف الرتبويـة، مـع األخـذ يف عـني ) 3
  .ومراعاة  اختالفام وفروقهم الفردية ،..االعتبار مستوى قدرام واستعدادام وميوهلم

تتوقــــف القيمــــة احلقيقيــــة للمعــــارف واملهــــارات املكتســــبة علــــى مــــدى قــــدرة املــــتعلم يف اســــتخدامها ) 4
  .واالستفادة منها يف احلياة اليومية واملواقف املختلفة

اســـبة للتعلـــيم ينبغـــي أن يكـــون املنهـــاج مرنـــا يتـــيح الفرصـــة للمعلمـــني كـــي يَوفقـــوا بـــني األســـاليب املن) 5
  .وخصائص الفئة اُلمدرسة، مع األخذ يف االعتبار متطلبات احلاضر وتطلعات املستقبل

… ينبغي أن يُراعي املنهاج اجتاهات املتعلم، واحتياجاته، وقدراته، واستعداداته، ومشاكله اليومية ) 6
  .وأن يساعدهم على إحداث تغريات مرغوب فيها يف سلوكهم

                                                 
المؤتمر العلمي الرابع (نموذج مقترح لتطوير منهج التاريخ بالصف السابع من التعليم األساسي  ،)1992(سعيد نافع  )1

 ).نحو تعليم أساسي أفضل ،للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
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  :اج التقليدي والمنهاج الحديثموازنة بين المنه
  : ميكن مقارنة املنهاج التقليدي واملنهاج احلديث يف جماالت أمهها

  املنهاج احلديث  املنهاج التقليدي  اال

طبيعة ) 1
  املنهاج

  .املقرر الدراسي مرادف للمنهاج ـ
يركـــــــز علـــــــى الكـــــــم الـــــــذي يتعلمـــــــه  ــــــــ

  .الطالب
ـــ يركـــز علـــى اجلانـــب املعـــريف يف إطـــار  ـ

  .ضيق
  .يهتم بالنمو العقلي للطلبة ـ
  .يكيف املتعلم للمنهاج ـ

  .املقرر الدراسي جزء من املنهاج ـ
  .يركز على الكيف ـ
ــ يهــتم بطريقــة تفكــري الطالــب واملهــارات  ـ

  .اليت تواكب تطوره
  .يهتم جبميع أبعاد منو الطالب ـ
  .يكيف املنهاج للمتعلم ـ

ختطيط ) 2
  املنهاج

دة يعـــــــــــده املتخصصـــــــــــون يف املـــــــــــا ــــــــــــ
  .الدراسية

  .يركز على منطق املادة الدراسية ـ
 .»املادة الدراسية  «حمور املنهاج  ـ

يشارك يف إعداده مجيع األطـراف املـؤثرة  ـ
  .واملتأثرة به

  .يشمل مجيع عناصر املنهاج ـ
  .»املتعلم «حمور املنهاج  ـ

املادة ) 3
  . الدراسية

  .غاية يف حد ذاا ـ
  .عليهاال جيوز إدخال أي تعديل  ـ
يبــــىن املقــــرر الدراســــي علــــى التنظــــيم  ـــــ

  .املنطقي للمادة
  .املواد الدراسية منفصلة ـ
  .مصدرها الكتاب املقرر ـ

وســــيلة تســــاعد علــــى منــــو الطالــــب منــــوا  ــــ
  .متكامال

ـــــــــــ تعـــــــــــدل حســـــــــــب ظـــــــــــروف الطلبـــــــــــة  ـ
  .واحتياجام

يُبـىن املقــرر الدراسـي يف ضـوء خصــائص  ــ
  .املتعلم

  .ومرتابطة املواد الدراسية متكاملة ـ
  .مصادرها متعددة ـ

تقـــــوم علـــــى تـــــوفري الشـــــروط والظـــــروف  ــــــ  .تقوم على التعليم والتلقني املباشر ـطريقة ) 4
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  .ال تم بالنشاطات ـ  التدريس
  .تسري على منط واحد ـ
  .تغفل استخدام الوسائل التعليمية ـ

  .املالئمة للتعلم
  .تم بالنشاطات بأنواعها ـ
  .هلا أمناط متعددة ـ
  .تستخدم وسائل تعليمية متنوعة ـ

  املتعلم) 5
  .ـ سليب غري مشارك

ـــــــــ حيكـــــــــم عليـــــــــه مبـــــــــدى جناحـــــــــه يف  ـ
  .االمتحانات

  .إجيايب مشارك ـ
حيكـم عليـه مبـدى تقدمـه حنـو األهـداف  ـ

  ..) مهاراته وكفاءاته(املنشودة

  املعلم) 6

  .ـ عالقته تسلطية مع الطلبة
ــــ حيكـــم عليـــه مبـــدى جنـــاح املـــتعلم يف 

  .حاناتاالمت
  .ـ ال يراعي الفروق الفردية بني الطلبة

ـ يشجع على تنـافس الطلبـة يف حفـظ 
  .املادة

  .ـ دور املعلم ثابت
  .ـ يهدد بالعقاب ويوقعه

ــــــ عالقتــــــه تقــــــوم علــــــى االنفتــــــاح والثقــــــة  ـ
  .واالحرتام املتبادل

ــــ ُحيكـــم عليـــه يف ضـــوء مســـاعدته للطلبـــة 
  .على النمو املتكامل

  .ة بينهمـ يراعي الفروق الفردي
ـــ ُيشــجع الطلبــة علــى التعــاون يف اختيــار 

  .األنشطة وطرائق ممارستها
  .ـ دور املعلم متغري ومتجدد

 .ـ يوجه ويرشد

احلياة ) 7
  املدرسية

ــــ ختلـــو احليـــاة املدرســـية مـــن األنشـــطة 
  .اهلادفة

ــ ال تــرتبط احليـاة املدرســية بواقـع حيــاة 
  .اتمع

  .ـ ال توفر جوا دميقراطيا
  .د على النمو السويـ ال تساع

ــــــ يــــــئ احليــــــاة املدرســــــية للمــــــتعلم اجلــــــو 
  .املناسب لعملية التعلم

ـ تقوم على العالقات اإلنسـانية مبفهومهـا 
  .الواقعي

ـ توفر للمتعلمني احلياة الدميقراطية داخـل 
  .املدرسة

  . ـ تساعد على النمو السوي املتكامل
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البيئة ) 8
االجتماعية 

  للمتعلمني

ــــ هــــاج مــــع الطالــــب كفــــرد يتعامــــل املن ـ
ــــــــــــه  باإلطــــــــــــار  منغلــــــــــــق ال عالقــــــــــــة ل

  .االجتماعي
يهمل البيئـة االجتماعيـة للمـتعلم وال  ـ

  .يعدها من مصادر التعلم
ـــــــ ال يوجـــــــه املدرســـــــة لتخـــــــدم البيئـــــــة  ـ

  .االجتماعية
ـــ يقــيم احلــواجز واألســوار بــني املدرســة 

  .والبيئة احمللية

ـــــ يتعامــــل مــــع الطالــــب كفــــرد اجتمــــاعي 
  .متفاعل

هــــــــتم بالبيئــــــــة االجتماعيــــــــة للمــــــــتعلم ـــــــــ ي
  .ويعدها من مصادر التعلم

  .ـ يوجه املدرسة خلدمة البيئة االجتماعية
  . ـ ال يوجد بني اتمع واملدرسة أسوار

  
  :يتكون املنهج املدرسي من جمموعة من املكونات أو العناصر وهي: عناصر املنهاج

  
  ميثل عناصر املنهاج) 02(شكل رقم 

  
  .نهاج مرتابطة متشابكة يؤثر كل منها يف اآلخر، ويتأثر اإن عناصر امل

المنھاج

ا�ھداف

المحتوى

ا�نشطة 
التعليمية

العوامل  
غير 

المباشرة

التقويم

الطرائق 
والوسائل
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وهي عبارة عن نـواتج تعليميـة خمططـة، نسـعى إىل إكسـاا للمـتعلم بشـكل  :األهداف التعليمية: أوال
وظيفي، يتناسب مع قدراته ويليب حاجاته، ونعمل من خالل األهداف الرتبوية علـى إحـداث تغيـريات 

ني كنتيجـــة لعمليـــة الـــتعلم؛ إذن اهلـــدف الرتبـــوي هـــو احملصـــلة النهائيـــة للعمليـــة إجيابيـــة يف ســـلوك املتعلمـــ
  .الرتبوية، وهو الغاية اليت ننشد حتقيقها، وذا نعتربه الغرض األمسى يف العمل الرتبوي

ويتمثــل . وهــو املعرفــة املنهجيــة املنظمــة املرتاكمــة عــرب التــاريخ مــن اخلــربات اإلنســانية :المحتــوى: ثانيــا
  .وى الدراسي يف املعارف واملعلومات اليت يقع عليها االختيار، واليت يتم تنظيمها على حنو معنياحملت
ينقســم احملتــوى إىل جمــاالت، وينقســم كــل جمــال إىل مــواد دراســية، وتنقســم كــل مــادة إىل وحــدات   �

  .عليميكربى، وكل وحدة إىل مواضيع، وذا يكون املوضوع أصغر وحدة نتعامل معها يف املوقف الت

  
  :تصنيف احملتوى

  .هي املعرفة الصادقة الناجتة عن املالحظة واإلحساس املباشر :الحقائق) 1
  ..عن ظاهرة ما.. هي جمموع اإلحصاءات، والبيانات العددية :البيانات) 2
  .لمة أوعبارة حتددهاوهي صور ذهنية ال حصر هلا جتمعها مسات مميزة يطلق عليها ك :المفاهيم) 3
  …تتمثل يف العالقة بني مفهومني أو أكثر :المبادئ والتعميمات) 4
  .وتتكون من العالقة بني مبدأين أو أكثر :الفرضيات والنظريات) 5

 المحتوى

 إلخ...  مجال مجال مجال

 إلخ... مادة مادة مادة

 إلخ... وحدة وحدة وحدة

 موضوع إلخ... موضوع
  :يمثل) 03(شكل رقم 

 تفرعات المحتوى 
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  .تتمثل فيما يقوم به املتعلم يف اال النفسي ـ احلركي أو األدائي :المهارات) 6
لم من اجتاه وجداين حنو موضوع ما، وما يتكون لديـه مـن سـلم ما ُيكّون املتع :االتجاهات والقيم) 7

   ..للقيم
  
  
  

                        
                        
                        
                        
                        

  ميثل هرم تصنيف احملتوى) 04(شكل رقم       
  

  :معايري اختيار احملتوى�
مواكبـة االكتشـافات العلميـة الصـدق هـو الصـحة والدقـة واالرتبـاط باألهـداف و : صدق المحتـوى) 1

  .املعاصرة وأمهية احملتوى للمجتمع واملتعلمني
البـد أن يــرتبط احملتـوى باملنظومـة القيميـة االجتماعيــة  :االتسـاق مـع الواقـع االجتمــاعي والثقـافي) 2

  .وبالواقع االجتماعي والثقايف
ي، وبــني األكــادميي واملهــين، أن يكــون متوازنــا بــني العمــق والشــمول، وبــني النظــري والعملــ :التــوازن) 3

  …وبني احتياجات الفرد واتمع
  .مراعاة احملتوى للتعلم السابق للمتعلمني :التدرج) 4
  .مراعاة احملتوى لالحتياجات املستقبلية للفرد واتمع: التواصل )5
   :معايري ترتيب احملتوى �

 والقيــم االتجاهات

 النظريات والفرضيات

 المهارات

 المفاهيم

 الحقائق والبيانات

 المبادئ والتعميمات
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ع، أي أن تتـدرج املواضـيع مـن مسـتوى ويقصـد بـه العالقـة الرأسـية بـني املواضـي :معيار االسـتمرارية) 1
  .آلخر

  …ويقصد به العالقة األفقية بني املواد الدراسية، أي الربط بني املواد الدراسية :معيار التكامل) 2
  .أي وضع املواد املتخصصة يف وحدات مًعا :معيار التوحيد) 3
  

  :الطرائق والوسائل: ثالثًا
إلجـراءات الـيت يتبعهـا املعلـم ملسـاعدة تالميـذه علـى حتقيـق ا: (نعرف الطريقة بأا :طرائق التدريس) أ

األهــداف التعليميــة، وقــد تكــون تلــك اإلجــراءات مناقشــات أو إثــارة مشــكلة، أوحماولــة الكتشــاف أو 
  ).غري ذلك من اإلجراءات

  :أهم طرائق التدريس �
  الطرائق احلديثةأهم                              الطرائق الكالسيكيةأهم   
  .طريقة املشروع) 5)                       اإللقاء(طريقة احملاضرة ) 1
  .طريقة حل املشكالت) 6)                         املناقشة(طريقة احلوار ) 2
  .الطريقة االستكشافية) 7.                         طريقة العروض العملية) 3
  ...            طريقة العصف الذهين) 8..   عمليةطريقة املخترب،أوالطريقة التجريبية أوال) 4
وهي أدوات يتوصل ا املعلم لتحقيق أهداف التعليم، ويندرج حتت الوسائل   :الوسائل التعليمية) ب

  .كل ما يستعان به لتسهيل التعليم
لم مــن الــذي يبذلــه املــتع.. ويقصــد ــا اجلهــد العقلــي أو احلركــي أو احلســي :األنشــطة التعليميــة: رابًعــا

أجــل بلــوغ هــدف مــا، أي أن النشــاط حمــدد مبحتــوى املــادة وأهــدافها، ولــه خطــة بســري عليهــا وهــدفا 
األنشــطة واخلــربات، فــاخلربة مواقــف مــر : يســعى لتحقيقــه؛ وقــد نــربط األنشــطة أحيانــا بــاخلربات، فنقــول

بة للمــتعلم لــيس  ــا التلميــذ بنفســه فتعلمهــا بطريقــة مباشــرة، فمــثال احلــديث عــن مدينــة قســنطينة بالنســ
 .كزيارته إليها بنفسه، لذا فاملرور باخلربة يؤدي دائما إىل التعلم الفعال
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   :أسس اختيار األنشطة التعليمية �
أن يكــــون املعلــــم واٍع بأمهيــــة األنشــــطة التعليميــــة، ودورهــــا يف إكســــاب املــــتعلم املعــــارف واملهــــارات ) 1

  ...املدروسة
  ..ونوعها، واستعماهلا يف موضعها املناسب أن خيطط لألنشطة من حيث كمها،) 2
الــــيت تســــاعد علــــى أداء األنشــــطة ..) بشــــرية كانــــت أم ماديــــة(املتاحــــة  تأن يهيــــئ كــــل اإلمكانــــا) 3

  .التعليمية
  .أن يعمل على ربط األنشطة حلاجات املتعلم واهتماماته وميوله) 4
  .أن يشرك الطلبة يف التخطيط لألنشطة التعليمية) 5

هو عمليــة تشخيــص، وعــالج ملوقـف التعلــم أو أحـد جوانبـه أوللمـنهج كلـه، أوأحـد  :ويمالتق: خامًسا
عناصــره، وذلــك يف ضــوء األهــداف التعليميــة، فــالتقومي يكشــف لنــا عــن مــدى جنــاح املــنهج يف حتقيــق 

إلعـادة النظـر يف عناصـر املـنهج بعـد حتديـد    Feed backأهدافـه، ومـن مث يزودنـا بتغذيـة راجعـة 
  .لقوة وتعزيزها وجوانب الضعف وتداركهاجوانب ا
هنــاك بعــض العناصــر الــيت يهــتم ــا املنهــاج، ويعتربهــا مــن  :العناصــر غيــر المباشــرة للمنهــاج: سادســا

التخطـــيط، (العوامـــل الـــيت تـــؤثر يف بنائـــه، ويأخـــذها يف االعتبـــار يف خمتلـــف خطـــوات املنهـــاج ومراحلـــه 
  :باشرةومن هذه العناصر غري امل) التنفيذ، التقومي

املـــتعلم، املعلـــم، النظـــام املدرســـي، احملـــيط األســـري واالجتمـــاعي، وســـائل اإلعـــالم، النظـــام االقتصـــادي 
  .التطورات واالكتشافات العلمية احلديثة, إخل… والسياسي، مكانة العلم والعلماء يف اتمع، 

  بناء املنهاج
  : االجتاهات الكربى يف بناء املناهج) أ

  :رئيسية يقوم عليها املناهجهناك ثالثة اجتاهات 
فهــذا االجتــاه ينطلــق مــن قــدرات املــتعلم وميولــه وخرباتــه : المــتعلم محــور المنهــاج: االجتــاه األول) 1

ــــار حمتــــوى املنهــــاج وتنظيمــــه … الســــابقة ــــل هــــذا االجتــــاه األســــاس النفســــي … كأســــاس الختي وميث
  .للمنهاج
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اه ينطلق من أن املعرفة هي الغاية اليت جيب أن فهذا االجت :المعرفة محور المنهاج: االجتاه الثاين) 2
توجـــه هلـــا كافـــة اجلهـــود واالمكانـــات، لصـــب املعلومـــات يف عقـــول املتعلمـــني، ممـــا جيعـــل مهمـــة املعلـــم 
تقتصر على نقل املعرفة إىل املتعلمني، دون األخذ يف االعتبار ميـوهلم وخـربام السـابقة، وهـذا االجتـاه 

 . جميثل األساس املعريف للمنها 

ينطلق هذا االجتاه من ثقافـة وفلسـفة اتمـع وحاجاتـه : المجتمع محور المنهاج: االجتاه الثالث) 3
 .وميثل هذا االجتاه األساس الفلسفي واالجتماعي للمنهاج… 

  
  : أسس بناء املنهاج) ب
، التخطــــيط، التنفيــــذ(يقصــــد بأســــس بنــــاء املنهــــاج العوامــــل األساســــية املــــؤثرة يف مراحلــــه املختلفــــة •

  .ويشار هلذه األسس ـ أحيانا ـ بأا مصادر املنهاج وحمدداته) التقومي
يتفـــق علمـــاء املنـــاهج التعليميـــة علـــى أن هنـــاك أربـــع أســـس رئيســـية يعتمـــدون عليهـــا عنـــد ختطـــيط  •

 .املنهاج وبنائه

  ).الفلسفي ـ الرتبوي(األساس  )1
 ).العقلي ـ املعريف(األساس  )2

 ).النفسي ـ الوجداين(األساس  )3

 ).       االجتماعي ـ الثقايف(األساس  )4

فاملنهــاج جيــب أن يســتند إىل فكــر أو نظريــة تربويــة تأخــذ بعــني االعتبــار مجيــع العوامــل املــؤثرة يف بنائــه 
  ..وتنفيذه، واألسس اليت يبىن عليها
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لسـفة تربويـة تنبثـق عـن يقـوم كـل منهـاج علـى ف: األساس الفلسفي ـ التربـوي فـي بنـاء المنهـاج: أوالً 

فلسفة اتمع وتتصـل ـا اتصـاًال وثيقـا، وقـد ظهـر يف ميـدان الرتبيـة عـدة فلسـفات لكـل فلسـفة رأيهـا 
  :يف بناء املناهج الرتبوية، وأهم هذه الفلسفات

  الفلسفة الربمجاتية،) 4الفلسفة الطبيعية، ) 3الفلسفة الواقعية، ) 2الفلسفة املثالية، ) 1
  .الفلسفة اإلسالمية) 7الفلسفة التقدمية، ) 6وجودية، الفلسفة ال) 5

إن العقــل والــذكاء مــن املميــزات األساســية  :األســاس العقلــي ـ المعرفــي فــي بنــاء المنهــاج: ثانيــا
لإلنســان، وكــل املعــارف الــيت يدرســها تصــل إليــه عــن طريــق العقــل والــذكاء، واملعرفــة أساســية يف النمــو 

لــذا نعتربهــا أحــد األهــداف الرئيســية للرتبيــة، وأساســا هاًمــا يف بنــاء  اإلنسانـــي حيــث ال ينمــو بــدوا،
  :لذا جيب على واضع املنهاج أن يطرح األسئلة التالية.. املنهاج املدرسي

  ـ ما طبيعة املعرفة اليت جيب أن يشتمل عليها املنهج؟
  ـ وما مصادر احلصول عليها؟

  ـ كيف ميكن للمنهج أن يقدم هذه املعرفة؟

التي  نوع المعرفة

نرغب في 

تدريسها

  التجارب

 والخبرات العالمية

 اإلمكانات المادية

 والبشرية المتاحة

 سابقةالخبرات ال

 في بناء المناهج

  فلسفة المجتمع

 الذي نعيش فيه

  طبيعة المتعلم

 الذي نعده ونربيه

 المنهاج

 يمثل األسس االجتماعية والثقافية في بناء المنهاج) 05(شكل رقم 
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ــ ومــا هــي املعــارف الــيت هلــا قيمــة تعليميــة، وتســهم يف حتقيــق األهــداف الرتبويــة، ويعمــل املــنهج علــى  ـ
  حتقيقها؟

اليت تتكون … هي جمموع املعاين واملعتقدات واألحكام واملفاهيم والتصورات الفكرية( :تعريف املعرفة
  ).لدى اإلنسان نتيجة حملاوالته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء احمليطة به

  : وتتفاوت املعرفة يف طبيعتها من حيث أا
  . معرفة مباشرة، ومعرفة غري مباشرة

  .معرفة موضوعية، ومعرفة ذاتية
  .معرفة علمية، ومعرفة خرافية

  .معرفة عميقة دقيقة، ومعرفة سطحية عامة
ة الـيت تتمثـل األسـس النفسـية للمنهـاج يف املبـادئ النفسـي :األسـاس النفسـي ـ الوجـداين للمنهـاج: ثالثـا

توصــلت إليهــا دراســـات وحبــوث علــم الـــنفس حــول طبيعـــة املــتعلم وخصــائص منـــوه واحتياجاتــه وميولـــه 
  .وقدراته، واستعداداته، وحول طبيعة التعلم اليت جيب مراعاا عند وضع املنهاج، وتنفيذه وتقوميه

وضـع املنهـاج وتنفيـذه،  وهي القوى االجتماعية املؤثرة يف :األسس االجتماعية والثقافية للمنهاج: رابعا
وتتمثل يف الرتاث الثقايف للمجتمع، للقيم واملبادئ الـيت تسـوده، االحتياجـات واملشـكالت الـيت يسـعى 

ــــيت حيــــرص علــــى حتقيقهــــا وملــــا كانــــت املدرســــة بطبيعــــة نشــــأا مؤسســــة …  إىل حلهــــا، األهــــداف ال
مبســئوليام، إذن فمــن الطبيعــي أن  اجتماعيــة أقامهــا اتمــع مــن أجــل اســتمراره وإعـــداد األفــراد للقيــام

  .تتأثر باتمع والظروف احمليطة به
  

  أشكال تنظيم المنهاج
  :اختذ تنظيم املنهاج أشكاالً متعددة أشهرها

   The Subject Curriculums منهج املواد الدراسية) 1
  The activity Curriculum منهج النشاط) 2
   The core Curriculumاملنهج احملوري ) 3
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  The unites Curriculum منهج الوحدات الدراسية) 4
  

يعتـــرب مـــنهج املـــادة مـــن أقـــدم املنـــاهج وأكثرهـــا انتشـــارًا، وقـــد نظمـــت فيـــه  :مـــنهج املـــادة الدراســـية :أوالً 
اجلـرب، اهلندسـة، الكيميـاء، الفيزيـاء، اجلغرافيـا، :(اخلربات الرتبويـة علـى شـكل مـواد دراسـية منفصـلة مثـل

مــادة الرياضــيات الــيت قســمت : ، وجنــد أحيانــا فصــال بــني املــادة الواحــدة مــثال)اخل..،التــاريخ، الفلســفة
  ..) جرب،هندسة،حتليل،: (إىل

  
  : خصائص منهج املادة الدراسية

أدى ازديــاد حجــم املعــارف واتســاع دائــرة اخلــربة والثقافــة اإلنســانية  :الفصــل بــين المــواد الدراســية) 1
حيــث يــرى أنصــار هــذا املــنهج أن تقســيم املعرفــة . االت متخصصــةإىل جمــ إىل ضــرورة جتزئــة املعرفــة 

اإلنســانية إىل مــواد دراســية يســهل دراســتها ألن لكــل مــادة فلســفتها ومنطقهــا اخلــاص، ويكفــي التلميــذ 
  .، كي يتمثل الرتاث االجتماعي بأكمله…استيعاب احلقائق واملفاهيم واملهارات

اقــرتح أصــحاب هــذا املــنهج عــددا مــن املبــادئ  :اتنظــيم المعــارف فــي كــل مــادة تنظيمــا منطقيــ) 2
  ./التدرج من السهل إىل الصعب�./التدرج من البسيط إىل املعقد�:لتنظيم املادة العلمية منها

  اخل./...التدرج من الكل إىل اجلزء� ./التدرج من اجلزء إىل الكل� 
وإعــداده للمختصــني توكــل مهمــة ختطيطــه  :ُيخطــط مــنهج المــادة تخطيطــا تفصــيليا قبــل تنفيــذه) 3

  .واخلرباء يف جلان عمل، وال يفسح اال للمعلم أو املتعلم للمشاركة يف هذه العملية
إن اهلـدف األساسـي مـن مـنهج املـادة هـو تزويـد التلميـذ  :الكتاب المدرسي المرجع الوحيديُعد ) 4

  . بأكرب قدر من املعارف اليت يتضمنها الكتاب املدرسي
ــدف االمتحانــات يف هــذا املــنهج إىل قيــاس مــا مت  :الجانــب التحصــيلي يقتصــر التقــويم علــى) 5

  .حتصيله، بغض النظر عن مدى تأثريه يف معارف التلميذ وجوانب شخصيته املختلفة
  ).سليب(أي أن دوره يقتصر على احلفظ واالسرتجاع،  :دور التلميذ تلقي المعلومات) 6
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ح املعلومـــات الـــيت يتضـــمنها الكتـــاب املدرســـي يقـــوم علـــى شـــر  :دور المعلـــم تلقـــين المعلومـــات )7
ليــــتمكن التالميــــذ مــــن اســــتيعاا؛ يعتمــــد علــــى طريقــــة اإللقــــاء الــــيت تتضــــمن شــــرح وتفســــري وتبســــيط 

  .ناقل للمعلومات =املعلم : املعلومات أي أن
  

  :تقومي منهج املواد الدراسية املنفصلة
  املزايا : أوال 

  .قبل خمططي املناهج سهولة تنظيم املعرفة واختيار أنسبها من )1
 . سهولة التخطيط والتنفيذ، فهو يقتصر على حتديد األهداف وتقدمي املادة التعليمية )2

 .انطالقا من منطق املادة وتسلسلها. تقدمي املادة للتالميذ بطريقة أكثر عمقا وتنظيما )3

، مــــن خــــالل توصــــية مــــن …يســــهل تطــــويره عــــن طريــــق احلــــذف أو اإلضــــافة أو االســــتبدال  )4
 .املختصةاجلهات 

 .قسم، وكتاب مدرسي، ومعلم: يعترب هذا املنهج األقل تكلفة فهو ال حيتاج إالّ إىل )5

  العيوب: ثانيا
  .يهمل ميول التالميذ وحاجام ومشاكلهم وما بينهم من فروق فردية )1
 .يستند على التنظيم املنطقي للمادة الدراسية ويهمل الناحية النفسية للتلميذ )2

 .، فيؤثر ذلك سلبا على مدركات التلميذ املعرفية)جتزئة املعرفة( سية يفصل بني املواد الدرا )3

 .إمهال النشاط الدراسي  مما جيعل الدراسة تتصف بامللل ونقص احليوية )4

 .الرتكيز على املعارف اردة، واالبتعاد عن املشكالت احلقيقية للتلميذ )5

 .لتفكري الناقدال يكسب التلميذ مهارات اختاذ القرارات والعمل التعاوين وا )6

رغــم عيــوب هــذا املــنهج إالّ أن العديــد مــن املؤشــرات  : حمــاوالت حتســني مــنهج املــادة الدراســية  )7
تدل علـى أنـه سيسـتمر ويهـيمن لفـرتة قادمـة، لـذا فـإن مـن واجـب األسـاتذة التقليـل مـن عيوبـه 

 : من خالل
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  .إتقان طرائق التدريس) أ
 .ربط أجزاء املادة الدراسية بعضها ببعض) ب

 .ربط املادة الدراسية ببقية املواد، وباملواقف احلياتية للمتعلم) ج

  :  وقد ظهرت بالفعل حماوالت جادة لتحسني منهج املواد الدراسية أبرزها
ــ : وهو أسلوب يهدف للتقليل من عيوب مـنهج املـواد املنفصـلة ويـتلخص يف :منهج املواد املرتابطة) 1

ل الواحـد، أوجمـالني خمتلفـني دون إزالـة الفواصـل بينهمـا، مثـل الـربط ربـط مـادتني أو أكثـر مـن مـواد اـا
؛ ويــؤثر يف عمليــة الــربط …)الرياضــيات والفيزيــاء(، )اللغــة العربيــة والتــاريخ(، )التــاريخ واجلغرافيــا(بــني 

  : عدة عوامل أمهها
  .طبيعة املواد الدراسية اليت يتم الربط بينها) أ

 .يما بينهاحجم املواضيع القابلة للربط ف) ب

  .ذكاء املعلم، وسعة أفقه، ومعرفته مبواطن الرتابط بني املواد) ج
  .أن ال يكون الربط على حساب الوقت املخصص لدراسة مادة ما) د
  .دون إعداد مسبق، ويتأثر هذا بكفاءة األستاذ وتكوينه: الربط عرضياقد يكون  �
تم االتفــاق بــني بعــض األســاتذة وذلــك خــالل ختطــيط مســبق، حيــث يــ: الــربط منظمــاوقـد يكــون  �

  .على الربط بني املواضيع املدرسة، وهذا يف إطار منظم وخمطط
ميثــل إحــدى احملــاوالت الــيت قــام ــا بعــض رجــال الرتبيــة لتطــوير مــنهج املــواد : مــنهج املــواد املندجمــة )2

مــا، وقــد الدراســية املنفصــلة، وذلــك مــن خــالل رفــع احلــواجز بــني عــدد مــن املــواد الدراســية لتخصــص 
المـواد (حتـت مسـمى واحـد  ..)الجغرافيا، التاريخ، التربية الوطنية(يكون ذلك بني مادتني أو أكثر 

، فتعـــاجل مشـــكالت متقاربـــة بصـــورة عامـــة دون الـــدخول يف تفاصـــيل كـــل مـــادة، ويقـــوم )االجتماعيـــة
  : هابتدريس املواد املندجمة أستاذ واحد، وقد واجهت هذه الطريقة عدة انتقادات من بين

  .إن الدمج جيعل الدراسة فيه على درجة كبرية من السطحية ⊲
  .إن الدمج ال يعين بالضرورة الربط بني اخلربات ازأة يف املواد الدراسية املتقاربة ⊲
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حماولــة لتطــوير مــنهج املــواد الدراســية  املنفصــلة أكثــر تطــورا مــن منهجــي  :مــنهج اــاالت الواســعة) 3
ميكننـا تـدريس : فيـه تـنظم املـواد يف حقـول أو جمـاالت واسـعة، فعلـى سـبيل املثـالاالرتباط واالندماج، ف

ـــنفط «:موضـــوعا حتـــت مســـمى يُـــدرس مـــن الناحيـــة اجلغرافيـــة أو اجليولوجيـــة، أو االقتصـــادية، أو  » ال
  .، ويتم ذلك دون أن يشعر التلميذ بالفصل بني املواد الدراسية…السياسية، أو االجتماعية 

  : االت الواسعةمزايا منهج ا �
يساعد على إظهـار العالقـات وحتقيـق التكامـل بـني جوانـب املعرفـة املختلفـة، وربـط املعرفـة باحليـاة، ) 1

) عنــد الكثــري مــن التالميــذ(الــيت تعتــرب مــادة جافــة : وحتقيــق الــدور الــوظيفي للمعرفــة، فاجليولوجيــا مــثال
  ..).أوالزالزل تصبح ذات وظيفة عندما ترتبط مبوضوع النفط، أواملناجم،

  .حيقق الرتابط األفقي بني املواد الدراسية يف اال الواحد) 2
  .يتيح للمعلم الفرصة إلبراز نواحي املعرفة املختلفة وصلتها باحلياة) 3
  .يعمل على الربط بني املدرسة واتمع وذلك من خالل دراسة املشكالت االجتماعية) 4
لتعلـيم الـيت تسـبق مرحلـة التخصـص باعتبـاره مقدمـة عامـة لنـواحي يعد مالئما للتالميذ يف مراحـل ا) 5

  .املعرفة املختلفة
  :من أبرز عيوب هذا املنهج ما يلي: عيوب منهج ااالت الواسعة �
  .اجلوانب الوجدانية واملهارية لالرتكيز على اجلوانب املعرفية وإمها) 1
  .ينتج عن ذلك تعلم سطحيصعوبة دمج بعض املواد الدراسية يف جمال واحد، كما ) 2
  . عدم مالءمته ملرحلة التعليم الثانوي واملراحل األعلى القتصاره على أساسيات املعرفة) 3
   .المجاالت الواسعةتركيز بعض املعلمني على مادة دراسية على حساب غريها من مواد ) 4
  .م الدراسيال يتيح للتالميذ الفرص للقيام باألنشطة الرتبوية الالزمة خالل اليو ) 5

رغـــم كـــل التعـــديالت والتحســـينات الـــيت متـــت علـــى مـــنهج املـــواد الدراســـية املنفصـــلة، إالّ أن رجـــال 
  :الرتبية يرون ضرورة تغيريه ومعاجلته معاجلة جوهرية من خالل

  .نقل مركز االهتمام من املادة الدراسية أواملعرفة إىل التلميذ واهتماماته وميوله  ) أ
 .إجيايب يف عملية التعلمضرورة قيام التلميذ بدور   ) ب
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  . جعل ما يدرسه التلميذ وثيق الصلة حبياته وبيئته) ج
  

جــاء مــنهج النشــاط انعكاســا للفلســفة الرتبويــة التقدميــة، كمــا كــان مــنهج املــواد  :مــنهج النشــاط: ثانيــا
يدة الدراســية املنفصــلة انعكاســا للفلســفة الرتبويــة التقليديــة، وملــا تعرضــت هــذه األخــرية النتقــادات شــد

  ".منهج النشاط: "فقد حاول أصحاب الرتبية التقدمية إجياد البديل املتمثل يف
مــن خــالل تفاعــل املــتعلم مــع مــا هــو  نشــاط املــتعلم ومســتوى دافعيتـه وذلــك :»النشــاط « بـــ  املقصـود

يفكــر، يلمــس، يالحــظ، يقــرأ، يبحــث، يقــارن، (مــن اخلــربات، إذ أن املــتعلم يف تلــك املواقــف  متــوفر
، وتعتــرب خربتـــه الســابقة رصـــيًدا يســتند إليـــه يف معاجلـــة )…ويصـــل إلــى النتـــائج،، يجـــربيســجل، و 

املواقف الراهنة، أي أن النشاط هو معايشة للموقف التعليمي واإلحساس به من خالل إشباع ميـل أو 
  .حاجة أو حل مشكلة أو إجابة عن سؤال يسبب حالة عدم ارتياح أو عدم اتزان

  :مبادئ منهج النشاط
تعتمـد عمليـة الـتعلم علـى مـا لـدى املـتعلم : ميول التالميذ واهتمامام هي الـيت يبـىن عليهـا املنهـاج) 1

وعلى املعلم أن يبحث على امليول املشرتكة بني التالميـذ وأن يبحـث عـن األسـئلة  ،)∗(من ميول حقيقية
  .واملشكالت اليت جتذب االنتباه وعن األنشطة اليت تشبع هذه امليول

 صول على املعرفة يف منهج النشاط من عمل املتعلم ومشاركته وإجيابيته يف املواقف التعليميةيتم احل) 2
لتحقيق أهـداف واضـحة يتبناهـا ويعمـل علـى حتقيقهـا؛ فاملعرفـة وسـيلة وليسـت غايـة ؛ خيطـط التلميـذ ـ 

عـددة وال مع معلمه ـ ما سيقوم به من نشاط يتناسب مع ميوله وحاجاتـه مشـكالته؛ مصـادر املعرفـة مت
  . تقتصر على الكتاب املدرسي

، وال يعرتف بالفصـل بـني املـواد الدراسـية بـل يؤكـد يؤكد منهج النشاط على وحدة املعرفة وتكاملها) 3
إذا كــان التالميــذ ميارســون مشــروعا مــا، فــإذا : اتصــاهلا وتكاملهــا ممــا يــدعم فكــرة وحــدة املعرفــة، فمــثال

، فـإن هلـم احلـق ..)رياضيات، علوم، لغات، تـاريخ(ت خمتلفة شعروا حباجتهم لبعض املعارف من جماال
  .يف استخدام ما يشاؤون، وبذلك يتخطون احلواجز املصطنعة بني املواد الدراسية

                                                 
  .أي ليست الميول الطارئة أو المؤقتة التي سرعان ما تتغير أو تتالشى: حقيقيةالميول ال) ∗
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إن معظم املواقف اليت يقوم عليها : )بصفة أساسية(يعتمد هذا املنهج على طريقة حل املشكالت ) 4
لدراســتها، ومــن خــالل التصــدي للمشــكالت يقــع  متثــل مشــكالت حقيقيــة يشــعر التالميــذ حبــاجتهم

  .، دور املعلم يتمثل يف التوجيه واإلرشاد..التفاعل بني التالميذ واخلربات املكتسبة
وذلــك مــن خــالل دراســة وحتديــد امليــول احلقيقيــة للتالميــذ، : العمــل اجلمــاعي والتخطــيط املشــرتك) 5

وذلـك حـىت حنقـق معرفـة ) …ال الرتبيـة، األوليـاءالتالميذ، املعلمون، الباحثون يف جمـ( ويشرتك يف هذا 
سليمة عن ميول التالميذ وأساليب إشباعها، فالعمل اجلمـاعي يـدرب التالميـذ علـى العمـل كفريـق مـع 

  …اآلخرين من خالل حتمل املسؤولية، وحرية إبداء الرأي، واحرتام آراء اآلخرين
  : تقومي منهج النشاط

  : هذا املنهج من أبرز إجيابيات: املزايا: أوال
باعتبـــار أن النشـــاطات يف هـــذا املـــنهج قائمـــة علـــى اهتمامـــات  يـــوفر الدافعيـــة الذاتيـــة للمـــتعلم )1

  .وميول التالميذ وليست من أجل النجاح يف االمتحان فحسب
فالتلميــذ لــه احلريــة يف االنــدماج يف أي جمموعــة يتناســب : يراعــي الفــروق الفرديــة بــني التالميــذ )2

 .. ماماته، أوأن يقوم مبشروع أو نشاط خاص بهنشاطها مع ميوله واهت

الــيت حيتــاجون إىل اســتخدامها بفاعليــة  يكتســب التالميــذ مهــارات وعمليــات حــل املشــكالت )3
 .داخل املدرسة وخارجها

ألــا تنمــو يف إطارهــا الفعلــي واحلقيقــي دون أن جتــزأ بــني املــواد  حيقــق وحــدة املعرفــة وتكاملهــا )4
 .ما حيدث يف منهج املواد الدراسية الدراسية ضمن حدود فاصلة مثل

، وحتقيــق الوحـدة بــني العلــم حيقـق التكامــل بـني اخلــربة واكتســاا مـن مصــادرها األصـلية مباشــرة )5
 .والعمل، وكل ذلك له انعكاسات إجيابية على شخصية املتعلم

ا ، أي أن املـتعلم يكتسـب املعـارف عنـدما يشـعر حباجتـه إليهـللمـتعلم) النفسي(يراعي التنظيم  )6
 .وبأمهيتها ودورها يف حل املشاكل اليت تواجهه، وإشباع حاجاته املعرفية

، فالغايـــة األساســـية هلـــذا املعرفـــة متضـــمنة يف النشـــاط نفســـه وـــذا فهـــي وســـيلة وليســـت غايـــة )7
 .» تحقيق النمو المتكامل للتلميذ ومساعدته على التكيف مع الحياة«: املنهج
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  : لمنهجمن أبرز سلبيات هذا ا: العيوب: ثانيا
، ويقـوم التالميـذ باختيـار األنشـطة واملشـروعات علـى أسـاس امليـول يركز علـى امليـول واالهتمامـات )1

إذا  : فقط، وبالتايل قد خيتار التالميذ نشاطات ليست هلـا فائـدة كبـرية مـن الناحيـة الرتبويـة، فمـثال
  ‼كان التالميذ حيبون الرسم، فهل يعقل بناء منهاج كامل من خالل الرسم فقط؟

الذي كان متبعا يف منهج املـادة باملغـاالة يف االعتمـاد علـى  يغفل التنظيم املنطقي للمادة الدراسية )2
 .امليول واالهتمامات ومن مث سيفقد التلميذ أساسيات املعرفة

حيــــث يكتفــــي بتقــــدمي أساســــيات املعرفــــة دون  ال يتــــيح الفــــرص للتعمــــق يف املعلومــــات واملعــــارف )3
 . التعمق فيها

علــــى املســــتوى الرأســـي مــــن نشــــاط  م احملتــــوى إىل تتـــابع اخلــــربة وتكاملهــــا واســـتمرارهايفتقـــر تنظــــي )4
مييــــل إىل اختيــــار النشــــاط الســــهل وبالتــــايل ال ) يف حــــاالت كثــــرية(أومشــــروع إىل آخــــر، فالتلميــــذ 

 .يتحقق منو املعرفة لديه

5( م، إالّ أن رغــم اعتمــاد هــذا املــنهج علــى الدراســات والبحــوث الــيت حتــدد ميــول التالميــذ وحاجــا
، فتحديـــد امليـــول احلقيقيـــة للتلميـــذ لـــيس أمـــرًا ســـهال مـــن هـــذه العمليـــة تتســـم بالصـــعوبة والتعقيـــد

 .الناحية العملية

يُوجه االهتمام إىل حاضر التلميذ وإمهال الرتاث الثقايف واالجتماعي الذي احندر منـه، وإمهـال مـا  )6
الت اليت تنتظره، ويرتتب عن ذلك إمهال ملواجهة املشك ينبغي أن يكون عليه التلميذ يف املستقبل

 .حلاجات اتمع ومطالبه، مما قد يؤدي إىل قصور يف جمال النمو االجتماعي

فبـدًال أن ينصـب مفهـوم احلريـة علـى اخلـربات  الـيت ينـادي ـا هـذا املـنهج" احلريـة" قد ُأسيء فهم  )7
للحريــة مفهومـا ســلبيا  ، أعطـيَ ..ا حيـاة متكاملـة ومتوازنــةالـيت ينبغـي أن يكتســبها التالميـذ ليعيشــو 

يتمثــل يف التحــرر مــن ســيطرة املعلــم، والتحــرر مــن ضــغط املــادة الدراســية، والتحــرر مــن األهــداف 
هــذا االجتــاه الــذي فســرت بــه ) جــون ديــوي(؛ وقــد انتقــد ..الــيت يفرضــها الراشــدون بصــورة عامــة

معلمه لن يحصـل علـى خبـرة إّن الطفل الذي ُيحرم من توجيه « : نظرياته تفسريًا خاطئا بقوله
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تثــري خبراتــه، وإنمــا علــى العكــس مــن ذلــك ســوف يعــاني مــن الحرمــان، فلــيس هنــاك توالــد 
 .»ذاتي في الحياة العقلية 

  : توجد صعوبات عملية تواجه تطبيق هذا املنهج أمهها )8
فـة حنتاج يف تطبيق هذا املنهج إىل معلم على درجة عالية يف الكفـاءة املهنيـة والتخصصـية، وثقا  ) أ

  .واسعة، ملما بطبيعة منو املتعلم ومشكالته وحاجاته
 .يتطلب جتهيزات ووسائل تعليمية ومصادر تعلم كثرية ومتنوعة  ) ب

رغم كل االنتقادات املوجهة ملنهج النشاط، ورغم اتفـاق كـل املختصـني يف ميـدان املنـاهج علـى أن 
كـل ذلـك إالّ أن أفكـار هـذا املـنهج ميول املتعلم ال ميكن أن تكـون وحـدها أساًسـا لبنـاء املنـاهج؛ رغـم  

  .تركت آثارها يف تطوير املناهج وحتديثها
  

يعترب املنهج احملوري من أهم التنظيمات اليت جاءت للتخلص من عيوب  :المنهج المحوري: ثالثا
  .منهج املواد الدراسية، وجتاوز ما وقع فيه منهج النشاط من سلبيات

جعل محـور الدراسـة بعـض المشـكالت  «:املنهج احملوري هـي إن الفلسفة األساسية اليت يقوم عليها
) بـــدال مــــن ميــــولهم(االجتماعيـــة الســــائدة فـــي حيــــاة الجماعــــة وحيـــاة المتعلمــــين، وحاجــــاتهم، 

فالحاجـات أكثــر التصــاقا بجســم المــتعلم وعقلــه ونفسـه مــن ميولــه واهتماماتــه، فهــي التــي تدفعــه 
ة متعــددة الجوانــب، وعنــد محاولتــه إلشــباع للتفاعــل مــع بيئتــه، ومــن هــذا التفاعــل يكتســب خبــر 

حاجاته تنشأ بعض الميول، فالميول تابعة للحاجات، كما أنهـا قـد تكـون غيـر حقيقيـة أو طارئـة، 
بالتــــالي ال يمكــــن اتخاذهــــا أساســــا لبنــــاء المنــــاهج، إنمــــا يتخــــذ بــــدالً منهــــا حاجــــات التالميــــذ 

حيقــق التــوازن واملالءمــة بــني حاجــات  ومــن هنــا فــإن املــنهج احملــوري حيــاول أن.» ومشــكالت حيــاتهم
  .الفرد وحاجات اتمع وطبيعة املادة الدراسية

اجلــزء الرئيســي مــن املوضــوع الــذي يــدور حولــه بقيــة األجــزاء، وبــذلك يكــون  »المحــور « بـــ واملقصــود 
يـع املنهج احملوري منهجا يدور حول حمور من احملاور، وهو قـدر مـن التعلـيم جيـب أن يعرفـه ويتقامسـه مج

  .املواطنني
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أنـــه ذلــك املــنهج الـــذي يــزود التالميــذ بقــدر مشـــرتك مــن اخلــربات الرتبويـــة  «: ويقصــد بــاملنهج احملــوري
الالزمــة ملواجهــة متطلبــات احليــاة ومشــكالا ويف نفــس الوقــت يشــتمل علــى اجلانــب املتخصــص الــالزم 

  .»ه وميوله اخلاصة لكل فرد لكي حيقق أقصى درجات النمو الذي تسمح به قدراته واستعدادات
يتضــمن هــذا املــنهج الربنــامج الرتبــوي العــام، والربنــامج الرتبــوي اخلــاص،  :مكونــات املــنهج احملــوري) 1

  .ومها متكامالن والعالقة بينهما عالقة ارتباط وثيقة
هــو ذلــك اجلانــب مــن املــنهج الــذي ميــد التالميــذ  :البرنــامج التربــوي العــام أو البرنــامج المحــوري) أ

بقـدر مشـرتك مـن اخلــربات الرتبويـة النافعـة، واملطلوبـة اجتماعيــا والـيت تعـدهم ملواجهـة مشــكالت مجيعـا 
احلياة يف جمـتمعهم، ويقـوم هلـم يف مرحلـة دراسـية معينـة، ويهـتم هـذا اجلانـب بثقافـة اتمـع ومشـكالته 

  .واخلربات الالزمة للعيش فيه
اخلــربات الرتبويــة للتالميــذ، مبنيــة علــى  ويتضــمن تقــدمي جمموعــة مــن :البرنــامج التربــوي الخــاص) ب

اخلاصـــة، وخيتـــار كـــل تلميـــذ منهـــا مـــا يناســـبه حتـــت .. أســـاس مراعـــاة قـــدرام وميـــوهلم املهنيـــة واحلرفيـــة
إشــراف وتوجيــه املعلــم، ويهــتم هــذا الربنــامج باجلانــب املهــين، أي إعــداد كــل فــرد ليمــارس مهنــة معينــة 

وقـــد يبــدو للــبعض أن الربنــاجمني منفصــالن، لكــن الواقـــع  .حيتاجهــا وتؤهلــه لإلســهام يف حيــاة جمتمعــه
أما متكامالن، فالتلميذ يدرس يف الربنامج العـام األساسـيات الـيت قـد تسـاعده علـى دراسـة الربنـامج 

  .اخلاص
  :خصائص المنهج المحوري

يبىن هذا املنهج على أساس حتديد حاجات التالميـذ ومشـكالم املشـرتكة واخلاصـة، ومشـكالت  )1
  . معهم وحاجاتهجمت

يعتمــد هــذا التنظــيم املنهجــي بشــقيه اإلجبــاري واالختيــاري علــى قــدر كبــري مــن التوجيــه واإلرشــاد  )2
 .الرتبوي مقارنة بتنظيمات املناهج األخرى

يهــــتم هــــذا املــــنهج باملشــــكالت االجتماعيــــة الواســــعة أو جمــــاالت احليــــاة، أو حاجــــات التالميــــذ  )3
 .ومشكالم
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مقـــرر علـــى مجيـــع التالميـــذ ويف صـــف دراســـي معـــني، وميـــدهم ) العـــام( الربنـــامج احملـــوري األساســـي )4
بعناصر مشرتكة للتعلم، وذلك قصد إعدادهم للمواطنـة بغـض النظـر عـن ختصصـهم يف املسـتقبل، 

، وخيصــص الوقـــت البـــاقي /ســاعات أو أكثـــر يف اليـــوم 03وتصــل فـــرتة دراســة الربنـــامج العـــام إىل 
 . للممارسة مهنة وفق استعداداته وميوله للربنامج اخلاص الذي نعد فيه التلميذ

يُؤكد هذا املنهج على التعاون بني التالميذ واملعلمني وإدارة املدرسة، والتخطيط اجلمـاعي للنشـاط  )5
 .، كما يتم إعداد مرجع خاص لكل وحدة يكون عونا يف تطبيق املنهج..واألهداف والوسائل

علـــى أســـاس صـــلتها حباجـــات التالميـــذ ) واخلـــاص العـــام،(ختتـــار األنشـــطة التعليميـــة يف الربنـــاجمني  )6
 .واهتمامام

  :تقويم المنهج المحوري
  : املزايا: أوال
ــين المــواد الدراســية )1 ــربط ب ويوجــه الســتخدامها فيمــا يتناســب معهــا مــن مواقــف  يعمــل علــى ال

  .وأنشطة ميرون ا أو ميارسوا، مما ينمي لديهم إدراك وحدة املعرفة اإلنسانية
علـــى مشـــكالت التالميـــذ وحاجـــام، ومطالـــب احليـــاة  ألنـــه يقـــوم يـــة نحـــو الـــتعلميـــوفر الدافع )2

 .االجتماعية فال يتقيد بالتنظيم املنطقي للمادة بل بربط الدراسة باحلياة والعلم والعمل

الذي يوفر فرصة مالئمة لنمو كـل  من خالل تنظيمه المرن يراعي الفروق الفردية بين التالميذ )3
 . اجاته وسرعة تعلمهفرد تبعا لقدراته وح

الـــيت يواجههـــا التالميـــذ،  المشـــتركة يـــتم اختيـــار المـــواد التعليميـــة كوســـيلة لحـــل المشـــكالت )4
وبالتــايل يدرســوا كمعــارف لــيس كغايــة يف ذاــا، بــل كوســيلة إلشــباع حاجاتــه أو حــل مشــكالته 

 .وتنمية ميوله

مشــكالت يتعــاون  فيــنظم املــنهج يف صــورة يهــتم المــنهج المحــوري بأســلوب حــل المشــكالت )5
 .التالميذ واملعلم يف التخطيط حللها

وبـــين ) إذا رغبـــوا( يجمـــع هـــذا المـــنهج بـــين أعـــداد التالميـــذ لمواصـــلة دراســـتهم الجامعيـــة )6
 ).ملن شاء منهم( إعدادهم للحياة
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  :ثانيا العيوب
علـــى الفـــرق  فـــي حاجـــة إلـــى جهـــود عمليـــة متواصـــلة لتحديـــد مجـــاالت الدراســـة وتوزيعهـــا )1

  .وفري مجيع االمكانات املادية والبشرية الالزمةالدراسية، وت
والـيت تعـد مـن أهـم شـروط اخلـربة  افتقار تنظيم خبراته إلى عنصر االسـتمرار والتتـابع والتكامـل )2

 .املربية

اليت حتدد حاجات التالميذ  هذا المنهج في حاجة إلى مزيد من األبحاث والدراسات العلمية )3
 .ت املناسبةومشكالم احلقيقية الختيار اخلربا

حيـــث يتطلـــب تنفيـــذه جتهيـــزات وخمتـــربات وكفــــاءات  )غيـــر اقتصــــادي(هـــذا المـــنهج مكلـــف  )4
 ..بشرية

لديه سعة يف االضطالع وتنوع اخلربات وقـدرة علـى  يحتاج تطبيقه إلى معلم معد أعداًدا خاصا )5
وحـــل بنـــاء الوحـــدات التعليميـــة وتوجيـــه نشـــاط التالميـــذ وتقـــومي أعمـــاهلم، والتعامـــل اجليـــد معهـــم 

 .مشكالم

 
ظهـرت الوحـدات الدراسـية كتنظـيم منهجـي يعـاجل الـنقص والقصـور  الدراسـية منهج الوحدات: رابعا

  .احلاصل من تطبيق منهج املواد الدراسية
الدراسة التي نخطط لها مسبقا، ليقوم بها التالميذ فـي «:الوحدة هي:تعريف الوحدة الدراسية:أوال

ة المتنوعة تحت إشراف المعلـم وبتوجيـه منـه، وتنصـب هـذه صورة سلسلة من األنشطة التعليمي
وتعمل هذه الدراسة علـى . الدراسة على موضوع يهم التالميذ، أو مشكلة تواجههم في حياتهم

إكســاب التالميــذ المعلومــات والحقــائق والمفــاهيم فــي مختلــف جوانــب المعرفــة، وتعمــل أيضــا 
هم فــي تنميــة بعــض القــدرات أوالمهــارات علــى تكــوين االتجاهــات والعــادات النافعــة،كما تســا

  .  » الالزمة
ــــال ــــع النــــواحي ) البــــرتول(وحــــدة : مث ــــة، اجلغرافيــــة، االقتصــــادية، (ميكــــن دراســــته مــــن مجي اجليولوجي

  ..).التارخيية،
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القــرآن الكــرمي، الســنة، الفقــه، الفيزيــاء، : ميكــن دراســة هــذه الوحــدة مــن خــالل) املــاء(وحــدة : مثــال
  ..).التاريخ، اجلغرافيا،الكيمياء، األحياء، 

  : خصائص الوحدة الدراسية: ثانيا
فهــي تتنــاول حمــور تــدور حولــه مجيــع اخلــربات، فقــد يكــون  :تقــوم علــى وحــدة المعرفــة وتكاملهــا )1

فيقـوم التالميـذ باحلصــول . احملـور موضـوع دراســي يهـم التالميـذ أو مشــكلة مـن مشـكالت حيــام
  .سية املختلفة، وبذلك تتحقق وحدة املعرفةعلى املعلومات واملعارف من املواد الدرا

وذلـــك مـــن خـــالل إعطـــاء الفرصـــة للتالميـــذ ملمارســـة  :تقـــوم علـــى نشـــاط التالميـــذ وإيجابيـــاتهم )2
سلســلة مــن النشــطات يف جمــاالت متعــددة، حتــت إشــراف املعلــم وبتوجيــه منــه، أي قيــام التلميــذ 

  .بدور إجيايب ونشط يف عملية التعلم
يــتم حتديــد احملــور الــذي تقــوم عليــه الوحــدة الدراســية يف  :يــذ وميــولهماالهتمــام بحاجــات التالم )3

ضوء ميول التالميذ وحاجام ومشكالم، وـذا يشـعر بـأن مـا يتعلمـه لـه معـىن ووظيفـة حقيقيـة 
 ..يشعر ا يف حياته

يعتمد ختطيط الوحدة على املرونة واملشاركة  :تقوم الوحدة على أساس النشاط المشترك )4
العمل التعاوين، وتتمثل النشاطات اليت يقوم ا التالميذ أثناء إجناز الوحدة الدراسية اجلماعية و 
 المناقشات  �وتحليلها البيانات جمع � الوحدة تنفيذ � الوحدة تخطيط : فيما يلي

�   
 

 البحوث  �التقارير كتابة  � الندوات �الزيارات �المختلفة الوسائل استخدام �
 اخل..�

  
إن الوحــدة الدراســية تتضــمن خــربات وأنشــطة متنوعــة  :الميــذ موضــع االهتمــاموضــع قــدرات الت )5

 .تراعي الفروق الفردية يف القدرات واالستعدادات بني التالميذ
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وترتك احلرية للمعلم والتالميذ يف وضع الصورة  :وضع الوحدة في صورة موضوع أو قضية عامة )6
لعريضة للوحدات الدراسية، لكن عنـد التنفيـذ النهائية هلا، أي أن خرباء املناهج يضعون اخلطوط ا

  ..يشرتك املعلم والتالميذ يف التخطيط، وحتديد اخلطوات واألنشطة التعليمية
يهيــــئ املعلــــم الفــــرص للتالميــــذ للقيــــام باألنشــــطة  :فاعليــــة دور المعلــــم فــــي الوحــــدة الدراســــية )7

اجلمــاعي، ويتــدخل يف املختلفــة، ويعمــل علــى تــدريبهم علــى التخطــيط والتفكــري العلمــي والعمــل 
 ..الوقت املناسب للتصحيح، والتوضيح، والتوجيه

  
 : الوحدات الدراسية) أنواع(أمناط : ثالثا

تركــز علــى اكتســاب املعرفــة، فتكثــر فيهــا النشــاطات اللفظيــة : وحــدات قائمــة علــى املــادة الدراســية )1
الكتاب وغالبا ما تتمركز الوحدة حول . أوالنظرية بينما تقل النشاطات اليت تتصل باخلربة املباشرة

وتســـتعني بالوســـائل التعليميـــة، وتــدور حـــول موضـــوع دراســي أومشـــكلة مـــا، وال تتقيـــد  المدرســي
  . الدراسة باحلدود الفاصلة بني فروع املادة أوما بني مادة وأخرى

م ـا التالميـذ يتميز اكتساب املعرفة يف ظل هذا املنهج باالعتماد على األنشطة املتنوعة الـيت يقـو 
  :باعتبار أن املعرفة وسيلة وليست غاية، ومن أبرز الوحدات القائمة على املادة الدراسية

  ..).املياه، احليوان، جسم اإلنسان( وحدات تدور حول موضوع من مواضيع المادة الدراسية   ) أ
ـــدور حـــول مشـــكلة مـــن المشـــكالت   ) ب مشـــكل الطاقـــة، مشـــكل التلـــوث، مشـــكل ( :وحـــدات ت

  ..)التصحر
ــدور حــول المســح أو التتبــع) جـــ : عبــارة عــن حبــوث ميدانيــة تتبعيــة مســحية لظــاهرة مــا :وحــدات ت
 ..).التأخر الدراسي، تأثري الرياضة على احلالة الصحية(

جعل اخلربة حمـور الوحـدة التعليميـة أي إتاحـة الفرصـة أمـام التالميـذ : الوحدات القائمة على اخلربة )2
لــيت تــرتبط حباجــام ومشــكالم، يتمثــل دور املعلــم يف اإلرشــاد ملمارسـة أكــرب قــدر مــن األنشــطة ا

والتوجيــــه والتخطــــيط للخــــربات املربيــــة، حيــــث تــــرتبط الوحــــدة مبجــــال واســــع مــــن جمــــاالت حيــــاة 
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التالميذ، يدركونه ويهتمون به، أي أا تعرب عن حاجة من حاجام أو حاجات جمتمعهم الـذي 
  .يعيشون فيه

  :ائمة على الخبرةشروط الوحدة الدراسية الق
  .أن ترتبط الوحدة خبربات التالميذ ومشكالم واهتمامام احلقيقية والواقعية  ) أ

أن يضــع اخلـــرباء واملختصـــون اخلطـــوط العريضـــة وبنـــاء اهليكـــل العـــام لعـــدد كبـــري مـــن الوحـــدات مـــع   ) ب
  .الرتكيز على أهداف كل وحدة

كون مـــــع املعلمـــــني يف التخطـــــيط أن خيتـــــار التالميـــــذ مـــــا يناســـــبهم مـــــن هـــــذه الوحـــــدات مث يشـــــرت ) جــــــ
 ..لدراستها

أن تتضــــــمن الوحــــــدة أنشــــــطة ومــــــواد تعليميــــــة متنوعــــــة تــــــؤدي إىل اكتســــــاب املعــــــارف واملهــــــارات ) د
  .واالجتاهات مع مراعاة مبدأ الفروق الفردية

أن تتناســب الوحــدة مــع املرحلــة العمريــة للتالميــذ، وخلفيــتهم الثقافيــة واالجتماعيــة واســتعدادام ) هـــ
  .رام وخربام السابقةوقد

  .أن تقود التالميذ إىل مزيد من الدراسة والتحصيل والنشاط) و
  : خطوات بناء الوحدة الدراسية:  رابعا

التالميـذ الـذين نُعـد مـن أجلهـم الوحـدة .. التعرف على ميول وحاجـات واهتمامـات ومشـكالت) أ
  .ص املتعلمالدراسية، مث حنلل املعلومات املتاحة حبيث تتناسب مع خصائ

واالعتمــــاد علــــى اســــتثارة اهتمامــــه بالوحــــدة  اختيــــار الوحــــدات فــــي ضــــوء خصــــائص المــــتعلم) ب
  .التعليمية

مـع مراعـاة ارتباطهـا مـع  تحديد األهداف والنتائج التعليمية المرغوب فيها من دراسة الوحـدة) جـ
  .الوحدات السابقة والالحقة

وذلك من خالل املناقشة بني املعلم  مل للوحدةاختيار خبرات التعلم وأنشطته ووضع خطة الع) د
  ..والتالميذ واليت تنتهي بوضع قائمة بالوسائل واألعمال وتقسيم العمل
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وذلــك مــن خــالل إتاحـــة الفرصــة للتالميــذ ملمارســة األعمـــال  :تنفيــذ خطـــة العمــل فــي الوحـــدة) هـــ
  .والنشاطات وحتمل املسئوليات ويتم ذلك حتت توجيه املعلم وإشرافه

وذلك من خالل تقومي خطة الوحدة والوسائل واألساليب املستخدمة فيها، مدى  :تقويم الوحدة) و
حتقق األهداف املسطرة، حتديد جوانب القوة وجوانب الضعف يف تعلم التالميـذ، وحتديـد اإلجـراءات 

  .املناسبة لعالج جوانب الضعف وتعزيز أوجه القوة
  : تنظيم الوحدات الدراسية: خامسا

، مــــع مراعــــاة خــــرباء املنــــاهج باختيــــار الوحــــدات املناســــبة وتوزيعهــــا علــــى الصــــفوف الدراســــية يقــــوم )أ
التسلســـل يف تقـــدمي هـــذه الوحـــدات وذلـــك يف ضـــوء قـــدرات التالميـــذ واإلمكانـــات املتاحـــة واألهـــداف 

  . احملددة
  .اليت تقدم لكل صف دراسي على حدة ترتك احلرية للمعلمني يف اختيار الوحدات الدراسية  )ب
 .للوحدات الدراسية اليت اقرتحها املختصون.. وترتك احلرية للمعلمني يف اإلضافة أو التعديل) ج

لكــل وحــدة دراســية ســواء كانــت قائمــة علــى املــادة الدراســية أو علــى اخلــربة، : مرجــع الوحــدة: سادســا
مــني يقــوم بوضــعه خمتصــون ويشــرتك معهــم بعــض املعل "مرجــع الوحــدة " مرجــع خــاص ــا يطلــق عليــه 

ذوي اخلربة، ويتضمن هذا املرجع مقرتحات توجه املعلمني وترشدهم للسري يف خطة بناء الوحدة، وكل 
  .ما يتعلق بتدريسها بشكل فّعال

ويقصد به اجلهود واألعمال والطرق واألساليب اليت يتبعهـا املعلـم مـع حلظـة  «: تدريس الوحدة: سابعا
  . »اختيار موضوع الوحدة وحىت االنتهاء منها 

  
  : ويتم تدريس الوحدة وفق الخطوات التالية

  .وذلك بإثارة اهتمامهم مبوضوعها، والفائدة من دراستها :تهيئة التالميذ لدراسة الوحدة )1
  .يشرتك املعلم مع التالميذ يف التخطيط لتنفيذ الوحدة :وضع الخطة لدراستها )2
 .الوحدة وفق اخلطة احملددةيقوم التالميذ حتت إشراف وتوجيه معلمهم بتنفيذ : تنفيذ الوحدة )3
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يشرتك يف التقومي املعلم والتالميذ وذلك من خالل تقومي أهداف الوحدة، واخلطة،  :تقويم الوحدة )4
 .واألنشطة، والوسائل املستخدمة، ومدى إقبال التالميذ على دراسة الوحدة

  :تقومي منهج الوحدات الدراسية: ثامنا
  : املزايا: أوال
يــذ، الــذي يتــيح هلــم املــرور بــاخلربات املربيــة، والــيت تشــكل حمتــوى املــنهج، يعتمــد علــى نشــاط التالم )1

  .ومن خالهلا يكتسب التالميذ املعارف واملهارات اليت يشعرون بفائدا
يراعـــي الفـــروق الفرديـــة بـــني التالميـــذ، حيـــث يقـــوم كـــل تلميـــذ باألعمـــال الـــيت تتناســـب مـــع قدراتـــه  )2

  . واستعداداته وتشبع حاجاته
 .ط أجزاء املعرفة وإزالة احلواجز بني املواد الدراسية املختلفةيعمل على رب )3

 …تعتين الوحدة الدراسية باملادة التعليمية والتلميذ والبيئة واتمع )4

 …يعمل هذا املنهج على ربط املدرسة بالبيئة من خالل الزيارات امليدانية والندوات واملعارض )5

 :العيوب: ثانيا

  .عارف واملعلومات العامة أكثر مما يساعده على إعداد الشهاداتيساعد التلميذ على إكساب امل )1
يركــز علــى النشــاط، فـــال يتــيح الفرصــة للمـــتعلم للتــزود بالقــدر الكـــايف مــن املعــارف واملعلومـــات يف  )2

  ).عصر املعلومات(عصر يطلق عليه 
ضافة إىل فئة يصعب تنفيذه يف الدول النامية، نظرًا ملا يتطلبه من مدارس ذات مميزات خاصة، باإل )3

 .من املعلمني أعدو خصيصا للقيام بتدريس الوحدات الدراسية
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  التعليمية األهداف :الفصل الثاني

  
  :على قادرا )األستاذ( املعلم يصبح أن عضو املو  اهذ دراسة بعد يرجى :األهداف

   .مرحلة كل جوانب أهم وحيدد ،الرئيسية مراحلها إىل التعليمية العملية يقسم أن )1
  .اخلاص التعليمي واهلدف العام، التعليمي واهلدف الرتبوي، اهلدف بني مييز نأ )2

   .التعليمية األهداف استخدام مربرات أهم يذكر أن )3
  .التعليمية األهداف اشتقاق مصادر أهم يستنتج أن )4

  .اجليدة اإلجرائية السلوكية األهداف شروط أهم حيدد أن )5
  .)املعرفية، املهارية، الوجدانية( التعليمية هدافالثالثة لأل يناقش األبعاد الرئيسية أن )6
  ).بلوم(سلم وفق املعريف املستوى يف التعليمية األهداف يصنف أن )7
  )كراثول ـ بلوم(سلم  وفق الوجداين البعد يف التعليمية األهداف يصنف أن )8
  .املهاري البعد يف التعليمية األهداف يصنف أن )9

   .الصياغة جيدة تعليمية دافاأه يكتب أن )10
 العناصـر هـذه ويرتـب لتحقيقهـا، الالزمـة الفرعيـة العناصـر إىل التعليميـة األهـداف حيلـل أن )11

  .املنطقي تتابعها حسب
 وكيفيـة التعليميـة األهـداف املعلمـني عنـد صـياغة بعـض فيهـا يقـع الـيت األخطـاء أهـم حيـدد أن )12

   .تصحيحها
  ـــــــــــــــــــــــــ

العمل التعليمي  نوجه خالهلا فمن هادف تعليمي نشاط كل أساس التعليمية األهداف تعترب :مقدمة
 وعلى أساسها حندد احملتوى فيها، مرغوب تعليمية نتائج من حتقيقه إىل نسعى ما حنو والرتبوي

 تقومي يف واألهداف التعليمية تساعدنا كذلك املناسبة، التعليم وأنشطة خربات وخنتار التعليمي،

   .العشوائي األسلوبب التدريس وجتنب ككل، التعليمية والعملية التالميذ
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 ،السـهلة بالعمليـة دائمـا لـيس إجرائيـة، سـلوكية أهـداف صـورة يف التعليميـة األهداف حتديد عملية إن
 صـعوبة تتفـاوت ؛التعليميـة العمليـة تطـوير يف األهـداف بأمهيـة ووعـي وممارسـة، تـدريب إىل حتتـاج بـل

 يتنـاول الـذي املعـريف باـال املرتبطـة فاألهـداف التعليمـي، ومضـموا لنوعيتهـا وفقـا األهـداف يـدحتد

 ومهـارات بقـدرات املرتبطـة األهـداف مـن نسـبيا أسـهل ،والنظريـات والقـوانني واملفـاهيم احلقـائق تعلـم

 تنمية مثل عايلاالنف الوجداين بالبعد اخلاصة األهداف أما املشكالت، حل وأسلوب ،العلمي التفكري

 سـلوكية أهـداف صـورة يف جتسـيدها يف صـعوبة أكثـر فهـي وامليـول والتقدير والقيم اإلجيابية االجتاهات

   .وقياسها مالحظتها وميكننا التلميذ ا يقوم
 التعليميـة األهـداف أمهيـة إدراك علـى األستاذ الطالب مساعدة يف مسامهة املتواضع العمل هذا يعترب ـ

   .جيدة تعليمية أهداف عدادإ على وتدريبه
: تشـري ـ عامـة ـ إىل) اهلـدف(أن لفظـة ) 1995(يـرى حسـن حسـني زيتـون : تعريـف اهلـدف الرتبـوي

 «     :البغيـــة أوالقصـــد الـــذي نســـعى إىل الوصـــول إليـــه، أمـــا اهلـــدف الرتبـــوي فـــيمكن تعريفـــه علـــى أنـــه
  ) 1( »أبعاد الشخصية اإلنسانية العبارات اليت تصف املخرجات أو نواتج التعلم املتوقعة يف كافة 

احملصــــلة النهائيــــة للعمليــــة  «: اهلــــدف الرتبــــوي بأنــــه) 1977(ويعــــرف حممــــد صــــالح الــــدين جمــــاور 
يف احليـــاة املدرســـة، فاهلـــدف هـــو الغايـــة، وحتقيقـــه ميثـــل الغـــرض  تناوهلـــاالرتبويـــة، وهـــو الغايـــة الـــيت ننشـــد 

). األمسى يف احلقل الرتبوي
2
)«    

 التعليمية ليةالعم تقسيم )  01

  
 اليت احملاور أهم وحيدد الرئيسية مراحلها إىل التعليمية العملية )األستاذ( املعلم يقسم أن :األول اهلدف

  .مرحلة كل يف ندرسها
  

                                                 
 /دار المعارف) محاولة عربية(تصنيف األهداف التدريسية ) 1995(حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون )  1

 القاهرة  

 الكويت  /قلمدار ال )أسسه وتطبيقاته(المنهج المدرسي ) 1977(محمد صالح الدين مجاور  ) 2
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   :رئيسية مراحل ثالث إىل التعليمية العملية تقسم �

 التقومي) 3  التنفيذ) 2  التخطيط) 1
  

       
  تقسيم العملية التعليميةميثل ) 01(شكل رقم 

  :رئيسية أسئلة ثةثال عن اإلجابة يف املستوى هذا دراسة تتمثل :التخطيط ]1[ 
  . املتعلم شخصية دراسة←  ؟أدرس من) 1

  .الدراسية الوحدة اية عند حتقيقها أريد اليت األهداف  ←ماذا أدرس؟ )2
  .سأدرسه الذي التعليمي احملتوى حتليل  ←املادة الدراسية؟  أنظم كيف) 3

  :رئيسية أسئلة ةثالث نع اإلجابة يف املستوى هذا دراسة تتمثل  :التنفيذ] 2[

  ؟التدريس عملية يف املعلم لنجاح الضرورية الرتبوية املهارات ما هي) 1

   ؟التعليمية األهداف لتحقيق املناسبة والطرق الوسائل أهم ما هي) 2
 ؟الدرس خالهلا من نقدم أن نناميك اليت العامة املداخل أهم ما هي) 3

  :رئيسية أسئلة ثالثة عن اإلجابة يف املستوى هذا دراسة تتمثل :التقومي] 3[ 

   ؟للتالميذ التعليمية املهارات تقومي من متكنين اليت التقومي أساليب أهم ما هي) 1
   ؟واألهداف التقومي بني نربط كيف) 2
   ؟...واملتعلم ،والربامج والوسائل الطرائق  أقوم كيف) 3

 وحنلـل نـنظم األهـداف خـالل فمـن فيهـا، خطـوة أول مـن التعليميـة العملية تصاحب األهداف إن

 العمليـة وختـتم للتـدريس املناسـبة والوسـائل قائـالطر  حنـدد األهـداف طريـق وعـن التعليمـي، احملتـوى

   .ليالعم بداية يف حددناها اليت األهداف حتقق مدى بقياس وذلك بالتقومي التعليمية
  والرتبوية التعليمية األهداف تقسيم  ) 02

  .اخلاص التعليمي واهلدف العام، التعليمي واهلدف الرتبوي، اهلدف بني مييز أن :اهلدف الثاين
 احلقيقة يف هي بل البعض بعضها عن منفصلة أا يعين ال والتعليمية الرتبوية األهداف تقسيم إن

  .متكامل واحد نسق يف تعمل



 38

    ف التربوية والتعليميةا�ھدا    
            
          
  ا�ھداف التعليمية       ا�ھداف التربوية 
                       

عامة لكل 
 البلدان

خاصة   
 بالجزائر

   
 أھداف عامة

أھداف  
 خاصة
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جعل الفرد ) 1
 يسھم ويتعاون
مع ا(خرين 

في تنمية 
الخبرات 

عرفية الم
… والجمالية 

مواطن (تكوين 
  )ذي خبرة

تطوير ) 2
الحس الواعي 

بالمواطنة 
الصالحة 
… المسئولة 

مواطن (تكوين 
  )صالح

تطوير ) 3
المھارات 

الفرعية حتى 
يتمكن كل فرد 
من الحصول 
على مھنة أو 

… عمل 
مواطن (تكوين 

 )ذي مھارات

بناء : أو@ 
مجتمع متكافل 
متماسك معتز 

بأصالته وواثق 
مستقبله، يقوم ب

  :على
الھوية ) أ

الوطنية 
المتمثلة في 

العر/اMسLم(
/ بية

  ).ا�مازيغية
الروح ) ب

  .الديمقراطية
روح ) ج

العصرنة 
  .والعلمية

تكوين : ثانيا
المواطن 
وإكسابه 
الكفاءات 

والقدرات التي 
  :تؤھله لـ

ـ توطيد الھوية 
  .الوطنية

ـ ترقية الثقافة 
  .الوطنية

ـ تربية الذوق 
  .يمالسل

ـ تنمية روح 
المواطنة 

وا@عتزاز 
  .بالوطن

ـ إكسابه روح 

عامZZZZZة لكZZZZZل  
 العلوم

وتعرف   عامة لعلم ما 
  :كذلك بـ

ـ ا�ھداف 
  السلوكية

ـ ا�ھداف 
  اMجرائية

ـ ا�ھداف 
  النوعية 

قد تشتمل 
الحصة 

الواحدة على 
ھدف واحد 
أو أكثر وقد 

يتمكن @
ا�ستاذ من 

تحقيق ھدف 
واحد في 

حصة 
واحدة، 

فيضطر إلى 
تقسيمه إلى 

أكثر من 
حصة، من 

أھم 
  :شروطھا
ـ يركز 

الھدف على 
التلميذ وليس 
على سلوك 

  .المعلم
يصف الھدف 

نواتج التعلم 
وليس 

ا�نشطة 
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التحدي تجاه  
رھانات 
المستقبل 

والتكيف مع 
 .العصر

   
إكساب 

  ماتمعلو
 

إكساب 
  مھارات

 
إكساب 
  المنھجية

 
تكوين 

  ا@تجاھات
 

تكوين 
  الميول
  
 العلZZZم تقZZZدير

 والعلماء

لكل علم  
أھداف عامة 

نحدد من 
خLلھا 

المھارات 
والمعلومات 
التي نرغب 

في تدريسھا، 
تقسم ا�ھداف 

العامة إلى 
ثLثة 

  : مستويات
المستوى  

: المعرفي
اكتساب 
  .معلومات

المستوى 
 :المھاري

كتساب ا
+ مھارات 
  .منھجية

المس������������توى 
 :الوج���������داني

اكتسZZZZZZZZZZZZZZZZاب 
اتجاھZZZZZZZZZZZZZZات 

 .وميول

  .التعليمية 
الھدف 

واضح في 
  .معناه

الھدف قابل 
للمLحظة 

 .والقياس

  .ميثل تقسيم األهداف التعليمية والرتبوية) 02(شكل رقم 
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عـين أـا منفصـلة عـن بعضـها الـبعض، بـل هـي يف احلقيقـة تعمـل يإن تقسيم األهداف الرتبويـة  ال 
  :يف نسق واحد متكامل

   لتعليميةاألهداف ا األهداف الرتبوية 

           

 العام

هداف األ 
تربوية ال

 :العامة
تشمل الرتبية   و 

 العامة للفرد
 .واتمع

 

األهداف 
  العامة

  .املرامي -
 .األغراض -

 
األهداف 

 :الوسطي
تتناول 

موضوعا 
 حمددا

   
األهداف 

: الخاصة
السلوكية، 
اإلجرائية، 

 ..النوعية

 

 اخلاص

غايات عامة   
 جدا

ل عامة لك 
 الربنامج

  خاص جبزء 
 من الربنامج

خاصة  
بدرس، 

 ..حصة

  

           
              

    
  البعد املعريف

 )الفكري(
 

  البعد املهاري
احلسي ( 

 )حركي

 

البعد 
  الوجداين

العاطفي (
 ) االنفعايل

  

  
  ميثل تدرج األهداف من العام إىل اخلاص) 03(شكل رقم 
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  :اسطة األهداف يتبع نسقا معينا منثله يف الشكل التايلكما أن التدريس املنهجي بو 
حمتوى مادة تعليمية 

 معينة

أهداف تعليمية  
 عامة

 
 موقف تعليمي جديد    

 
 

  

       

               

 
أهداف تعليمية   

 )سلوكية(خاصة 
 

  
 

أهداف تعليمية  
 )سلوكية(خاصة 

 
 

 
   

               

   
ليل حمتوى حت

 األهداف
 

  
  

حتليل حمتوى 
 األهداف

 
 

 

               

   

  اسرتاتيجية
/ وسائل/ طرائق(

 )أنشطة

 

  

  

  اسرتاتيجية
/ وسائل/ طرائق(

 )أنشطة

 

 

 

               

    التقومي      التقومي   

               

 ال 
 جناح؟ 

 نعم 
 ال 

 جناح؟ 
  نعم 

    
  

  ميثل نسق التدريس باألهداف ) 04(م شكل رق
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  التعليمية األهداف استخدام مبررات: 03
  

   .التعليمية األهداف استخدام مربرات أهم  )األستاذ( املعلم يذكر أن :الثالث اهلدف
  

 ولكـن الرتبـوي، الفكـر يف جديـدا لـيس التعليميـة األهـداف أمهيـة علـى التأكيـد إن ــ

  .وحمدودة واضحة صياغة التعليم أهداف تصاغ بأن املطالبة هو األمر يف اجلديد

 بالنسبة وحمددة واضحة التعليم أهداف تكون حني أنه على الرتبوية الدراسات ـ تدل

   :فإنه للمعلم واملتعلم
حنـو حتقيـق  سـتوجه واملـتعلم املعلـم مـن كـل جهـود ألن :أفضـل تعلـم يتحقـق )1

  .فيها مرغوب غري نواتج قيقلتح أو توجه تتبدد أن من بدال األهداف املقصودة

   .املناسبة التعليمية ألنشطةا اختيار :املناسبة والوسائل والطرائق التعليمي احملتوى اختيار )2
 علـى يتوقـف هنـا النجـاح معيـار ألن ذلـك وموضـوعية، دقـة أكثـر تقـومي يتحقـق) 3

   .حتديدها سبق أهداف من حتقق ما مدى
 بـه حيكـم حمكـا تعطيـه فاألهـداف أفضـل، جـةبدر  ذاتـه تقـومي مـن املـتعلم يـتمكن) 4

  .أهداف من أجنزه ما ومدى تقدمه مدى على
 التعليمية األهداف مصادر ) 04

  
 األهداف منها يستقي أن ميكن اليت املصادر أهم )األستاذ( املعلم حيدد أن :الرابع اهلدف

  .مصدر كل مناقشة مع التعليمية
  
 الرتبيـة وزارة تعـدها الـيت الدراسـية واملقـررات املنـاهج كتيبـات حتتـوى :أو املقـرر املـنهج )1

 النتقـاء الفائـدة عظـيم مصـدرا تكـون أن ميكـن تعليميـة أهـداف علـى الوطنيـة

 صيغت قد األهداف هذه أن جند احلاالت من كثري يف لكن التعليمية، أهدافك
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 الرتبويـة األهـداف إىل أقـرب تكـون مـا غالبـا إـا أو غامضـة، عامـة عبـارات يف

 واملهـارات تتناسب عملية أهداف صياغة يف منها االستفادة ميكننا أنه إال العامة،

  .للتالميذ إكساا نريد اليت

 واملعامـل كراسـات املختـربات املدرسـية، الكتـب يف وتتمثـل  :املنشـورة التعليميـة املـواد )2

 علـى املنشـورة املـواد حتتـوى هـذه اخل ...والشـرائح واألفـالم التعليميـة، والورشـات

 جيب أنه على التعليمية، منه أهدافك تستقي مهما مصدرا تكون أن ميكن افأهد

 املنشـورة، املـواد هـذه عليهـا الـيت حتتـوي األهـداف بـأن وعـي علـى دائمـا تكـون أن

 دقيقـة واضـحة صـياغة مصـاغا يكـون فبعضها قد بينها، فيما شديدا تفاوتا تتفاوت

أو  مبهمـة عبـارات يف مصـاغا اآلخـر يكـون بعضـها بينمـا والقيـاس، باملالحظـة تسـمح
 يكـون بينمـا املـدى، قصـرية نوعيـة أهـداف يف صـورة بعضـها تكـون وقـد غامضـة،
 مـن املنشورة التعليمية املواد ختلو وقد املدى، بعيدة صورة أهداف يف اآلخر بعضها

 وضـع يف تسـاعدك أن ميكـن املـواد هـذه فـان العمـوم وعلـى احملـددة، األهـداف

   .قيقةد أهداف وصياغتها صيغة
 فكثـريا أهدافك التعليمية، الستقاء مصدرا تكون أن ميكن :املتخصصة العلمية االت )3

 بعـض تعـرض املـادة الدراسـية يف للمتخصصـني حبـوث علـى اـالت تلـك حتتوى ما

 وجنـد املواضـيع، هـذه يف تدريس تساعدك جيدة، وطرق بأسلوب التعليمية الوحدات

 تعلـم نتـائج لقيـاس املؤلـف الـيت اسـتخدمها األهـداف قائمـة البحـوث هـذه بعـض يف
 من االستفادة وقبل معينة، تعليمية تدريس وحدة يف ا قام جتربة أو نتائج طالبه،

 ومـع تدرسـها الـيت التعليميـة الوحدات لتتناسب مع تعدهلا أن عليك األهداف هذه

  .تالميذك مستوى

 كمعلـم، أساسـي لنجاحـك أمـر كفريـق، والعمـل الـزمالء مع التعاون إن :املهنة زمالء )4
 على ويساعدك أفق العمل، يوسع أنه كما زمالئك، وأعباء أعبائك من يقلل فهو

 عليه يركز املعلمني أحد فما يهمله مالئمة، أكثر األهداف من موعةجم إىل التوصل
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 به، ويهتمون البعض يتذكره انتباههم، البعض وال يسرتعي ينساه وما آخرون، معلمون

 لكـن التعليميـة، األهـداف السـتقاء نافعـا مصـدرا يكونـوا ميكـن أن ءالـزمال فان لذلك

 هلـذا الـزمالء، مـن تسـتعريها الـيت بعض األهـدافالضـعيفة لـ الصـياغة تتوقـع أن جيـب

  .قبل استخدامها وتصحيحها فحصها عليك جيب

السـتقاء  تعترب بعض البحوث واملواضيع املنشورة يف مواقع اإلنرتنيت مصدرا مهما :مواقع اإلنرتنيت )5
لغويـــا، (األهـــداف التعليميـــة، لكـــن جيـــب التأكـــد مـــن دقـــة هـــذه املعلومـــات والتحقـــق مـــن صـــحتها 

، كمــا أن معظــم املواضــيع املنشــورة علــى االنرتنيــت تــدخل ضــمن مواضــيع الثقافــة ..)علميــا، تربويــا
العامـــــة، وبالتـــــايل ال ميكـــــن اعتبـــــار كـــــل املواضـــــيع مرجعـــــا إلعـــــداد الـــــدروس أو مصـــــدرا الشـــــتقاق 

 .األهداف

 الجيدة )اإلجرائية( السلوكية التعليمية األهداف خصائص ) 05

 

  .اجليد) اإلجرائي(اهلدف السلوكي  شروط أهم )األستاذ( املعلم حيدد أن :اخلامس اهلدف
 

   :فيما يلي أمهها نذكر حمددة بشروط السلوكية التعليمية األهداف متتاز
  .املعلم سلوك على ال التلميذ سلوك على اهلدف يركز ـ أن )1

  .الناتج هلذا تؤدي اليت التعلم أنشطة ال التعلم نواتج اهلدف يصف أن ـ )2

  .للفهم قابال املعىن واضح اهلدف يكون أن ـ )3

  .والقياس للمالحظة قابال يكون أن ـ )4

 :المعلـم سـلوك علـى ال التلميـذ سـلوك علـى تركـز الجيـدة التعليميـة األهـداف :أوال
 بـدال وتصـفه املعلـم نشـاط علـى تركـز أن األهداف، ياغةص يف شيوعا أكثر األخطاء

 مثـل ويف أو يتقنهـا حيصـلها أن التلميـذ علـى جيـب الـيت الـتعلم نـواتج تصـف مـن أن

الـيت  األهـداف أما أم ال، املوضوع التالميذ فهم سواء يتحقق، اهلدف فان هذه احلاالت
نتيجـة  التلميـذ بـه يقـوم نأ نتوقـع مـا حنـو االنتبـاه توجه فإا التلميذ سلوك على تركز

  :اهلدف هذا صياغة أنظر ا، مير اليت التعليمية للخربات
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  »مستقيم خط يف ينتشر الضوء أن فيها تبني خمتلفتني طريقتني شرح «
 التالميذ يتعلم أن دون اهلدف يتحقق فقد املعلم، يفعله ما على يركز اهلدف هذا

  :التالية الصياغة اآلن اقرأ لكن شيئا،
 خط يف ينتشر الضوء أن فيها يبني خمتلفتني طريقتني عمليا التلميذ يوضح أن «

  » مستقيم
حتقـق  فـإذا الـتعلم، فـرتة ايـة يف التلميـذ بـه سيقوم ما بوضوح حيدد اهلدف هذا

  .ال أم املقصود تعلم قد التلميذ كان إذا مما شك يف يرتكنا ال فإنه

 لألهـداف التعليميـة اختيـارك عنـد :الـتعلم نواتج تصف الجيدة التعليمية األهداف :ثانيـا
 نـاتج الـتعلم هـو االختيـار يهمـك يف عمليـة مـا بـأن وعـي علـى دائمـا تكون نأ جيب

 حتقـق التعليميـة الـيت األنشـطة ن حتديـدإالناتج،  هذا إىل تؤدي اليت التعلم أنشطة وليس

 بـني أن تفـرق هنـا املهـم بعـد حتديـد األهـداف، ذلـك لكـن ضـروري، أمـر اهلـدف لنـا

 مـن مثـال أنشـطة تعليميـة، يصـف وبـني اهلـدف الـذي تعليميـا، ناجتـا الـذي يصـف اهلـدف

  : البيولوجيا
هـذه العبـارة » .. التخطيطـي الرسـم علـى الزهـرة) أجـزاء (تركيـب  التلميـذ يـدرس أن« 

 اعتبارهــا تعــرب عــن نــاتج تعليمــي وــذا ميكننــالنشــاطا تعليميــا، وميكننــا صــياغتها بالشــكل التــايل  تصــف
وفيمــا يلــي أمثلــة عــن أهــداف )  أن يســمي التلميــذ أجــزاء الزهــرة علــى الرســم التخطيطــي: ( هــدفا

  :تعليمية وما يقابلها  من أنشطة تعليمية
 األنشطة التعليمية اليت تقابلها )نواتج التعلم(أهداف تشري إىل 

أن خيتصر التلميذ الكسور ) 1
 .االعتيادية ألقل مقام ممكن

  .ذ املعلم وهو خيتصر الكسور على السبورةأن يالحظ التلمي ـ
أن يتدرب التلميذ على اختصار الكسور على السبورة مبساعدة  ـ

  .املعلم
املتعلقة (أن حيل التلميذ التمارين املوجودة بكتاب احلساب  ـ

 )باختصار الكسور
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أن يسمي التلميذ دول قارة ) 2
آسيا على خريطة سياسية 

 .صماء

  .سيا باألطلسآخريطة سياسية لقارة  أن يطلع التلميذ على ـ
  .أن يتدرب على خريطة سياسية صماء ـ
 .أن يدرس التلميذ يف كتاب اجلغرافيا دول آسيا ـ

أن مييز بني قضيبني من ) 3
 .احلديد متماثلني أحدمها ممغنط

  .أن يالحظ تأثري القضيبني على قطعة أخرى غري ممغنطة ـ
  .ة احلديدأن يالحظ تأثري القضيبني على براد ـ
 .أن يالحظ تأثري القضيبني على إبرة ممغنطة ـ

أن يكتب مميزات ) 4
 .املغناطيس

حديد، خشب، : ( يالحظ تأثري املغناطيس على أشياء خمتلفة ـ
  .. )أملنيوم زجاج،

  .يستنتج أن املغناطيس جيذب أشياء وال جيذب أشياء أخرى ـ
تنافر معه وأن املغناطيس تنجذب مع مغناطيس آخر من جهة وي ـ

  من جهة أخرى
  .امعين امالحظة اجتاه اإلبرة املغناطيسية بأا تتجه اجتاه ـ
  .مالحظة تأثري املغناطيس على اإلبرة املغناطيسية ـ
  ).مشال، جنوب(يستنتج أن للمغناطيس قطبني خمتلفني  ـ
يضع ورقة على املغناطيس ( على برادة احلديد  هيالحظ تأثري  ـ

حلديد فيالحظ تشكل خطوط معينة بني وينشر فوقها برادة ا
 ) القطبني تبني احلقل املغناطيسي

  
الـيت  الـتعلم وأنشـطة الـتعلم نـواتج بـني الفـرق تالحـظ السـابقة األمثلـة خـالل ومـن

 تعلـم مث نـواتج صـورة يف تكـون اجليـدة التعليميـة األهـداف أن واخلالصـة إليهـا، تـؤدي

 ...التعليمية األهداف اخالهل من حتقق اليت التعليمية األنشطة نضم

 ال أنـه ببسـاطة، يعـين الوضـوح :معناهـا فـي واضـحة الجيـدة التعليميـة األهـداف :ثالثـا
 ال صـياغته يف املسـتخدمة األلفـاظ مجيـع أن كمـا منـه، املقصـود فهـم يف اثنـان خيتلـف
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قابـل للقيـاس واملالحظـة، أي  فعـلعلـى  صـياغته كمـا تشـتمل واحـد، معـىن مـن بـأكثر تفهـم
 بـه، مفعـوال األحـوال معظـم يف يتضـمن كمـا التلميـذ، بـه يقـوم سـلوكا أو العمـ يصـف
  :التالية األمثلة أنظر

  .ممكن مقام أقل إىل االعتيادية الكسور التلميذ خيتصر أن) أ
 مـن املعلـم أعـده كيميائي مركب يف تدخل اليت املكونات صحيحا متييزا مييز أن) ب 
  .قبل

 .ئرةالدا مساحة التلميذ حيسب أن )ج

 معينـا عمـال بوضـوح حيـدد فعال يتضمن السابقة األهداف من هدف كل أن نالحظ
 وكل ،له مالزما به مفعوال يتضمن أنه كما للتعلم كناتج التلميذ به يقوم أن جيب

 املقصـود يف اثنـان خيتلـف أن ميكـن وال واحـدا، معـىن إال هلـا لـيس السـابقة العبارات من
   .منها
 نـواتج اهلـدف يتضـمن أي :وقياسـها مالحظتهـا يمكـن الجيـدة يةالتعليم األهداف :رابعا
 يستخدم أن جيب للمالحظة، قابال اهلدف يكون ولكي وقياسها، مالحظتها ميكننا تعلم

 أن التعليميـة لألهـداف اختيـارك عنـد عليـك جيـب لـذلك والقيـاس، للمالحظـة قـابال فعـال
   :أو قياسها حظتهامال الميكن مبهمة أفعال على تعتمد اليت األهداف تتجنب

أمثلــة عــن أفعــال مبهمــة ال تعــرب عــن ســلوك ميكــن 
 مالحظته

 أمثلة عن أفعال ميكن مالحظتها وقياسها

يتذوق، يفكر، يعتقـد، يفهـم، يسـتمتع، مييـل إىل، 
يــــدرك، يتصـــــور، يتـــــذكر، يـــــْألف، حيفـــــظ، يـــــؤمن، 

 ، ...يستوعب، يتأمل، يشعر، يلم، يعرف،

ينظم، يركب، يرسم، جيمع، حيسب، يضع قائمة، 
يــــــربهن، يفســــــر، يقــــــرتح، حيلــــــل، يشرح،يضـــــــرب، 

 ،...يتكلم، حيدد، يقارن، يقيس، خيترب، يستنتج،

  
 األساسـية للهـدف للشـروط تعرضـنا بعـدما :التعليميـة لألهـداف العامـة الشـروط: خامسـا

  :اجليد للهدف العامة الشروط على فيما يلي نتعرف اجليد، التعليمي
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  .التلميذ عند فيها مرغوب سلوكية تغريات صورة يف اهلدف يكون أن بد ال) 1
 .التعليمية املرحلة أهداف مع متمشية التعليمية األهداف تكون أن) 2

 .وإمكانياا املدرسة ظروف يف التحقق ممكنة األهداف تكون أن) 3

 املبـادئ مـع يتماشـى أي السـيكولوجية الناحيـة مـن سـليما اهلـدف يكـون أن) 4

  .للتعلم احلديثة والنظريات

 املـادة يف التلميـذ هلـا سـيتعرض الـيت واملعلومـات بـاخلربات مرتبطـا اهلـدف يكـون أن) 5
  .املدروسة

 .سليمة واجتماعية تربوية فلسفة إىل األهداف تستند أن جيب) 6

 .اخلربة جوانب مجيع تشمل أي ،ةشامل األهداف تكون أن جيب) 7

 السـريع للتقـدم مواكبـة تكـون حبيـث ةاخلاصـ التعليميـة األهـداف وتغيـري تعـديل جيـب) 8
 .والتكنولوجي العلمي اال يف

 ...أخرى أهداف إىل مؤديا ديناميكية بصورة يتطور الذي هو السليم اهلدف) 9

 يدرسـها الـيت األخـرى العلـوم أهـداف مـع منسـجمة علـم أي أهـداف تكـون أن)10
 .التلميذ

 التعليمية األهداف تصنيف )  06

  
 الثالثـة اجلوانـب وفـق التعليميـة األهـداف )األسـتاذ( املعلـم يقسـم أن :السـادس اهلـدف

  ).بلوم(حددها  اليت املتعلم لشخصية
ولتجسـيد ذلـك  متكاملـة، بصـورة املـتعلم شخصـية تنميـة إىل احلديثـة الرتبيـة ـدف

 هـذا الصـدد يف قـدم وقـد الشخصـية، أبعـاد كل األهداف هذه تشمل أن جيب عمليا،
  .1)األهداف الرتبوية مصنف( كتابه يف نشرها ظريةن أشهر) بلوم(العامل 

                                                 
)1      (BLOOM. B. S 1956 ( Taxonomy of edacational objective ) Cognitive   Domahn New York - David  

Mckcay company   
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فقـد   املتقدمـة، البلـدان يف التعليميـة العمليـة تطـوير علـى الكتـاب هـذا سـاعد وقـد
 بكـل املسـتويات االهتمـام أن معظمهـا أثبـت والبحـوث الدراسـات مـن العديـد حوله كتبت

 مـن يرفـع النظريـةهـذه  تقـدمها كمـا شخصـيته، جوانـب وبكـل للمتعلم  )الفكرية(املعرفية 
  .مبدعة إجيابية شخصية لديه ويكون املتعلم مستوى
   :أبعاد ثالثة إىل النظرية هذه وفق واخلاصة العامة التعليمية األهداف تقسم

 الفهـم، والفكريـة، التـذكر، املعرفيـة باجلوانـب اخلاصـة األهـداف ويشـمل :المعرفـي البعـد) 1
  .خلا...التطبيق

 واالنفعـاالت كاالجتاهـات باملشـاعر اخلاصـة األهـداف ويشـمل :الوجـداني البعـد) 2
  .اخل...وامليول

 باملهـارات احلركيـة، اخلاصـة األهـداف علـى وتشـتمل :الحركـي ــ المهـاري البعـد) 3

  .اخل...واملنهجية واالجتماعية، واألكادميية،
  

   تصنيف األهداف التعليمية  

       

 املهاري البعد   البعد الوجداين   البعد املعريف

  
ميثل التصنيف العام لألهداف التعليمية) 05(شكل رقم 
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  المعرفي البعد في التعليمية األهداف تصنيف :07
   

  .بلوم سلم وفق املعريف املستوى يف األهداف) األستاذ( املعلم يصنف أن :السابع اهلدف
  

املستو 
يات 
 املعرفية

 الفئـــة تعريف

أمثلة عن األهداف 
املناسبة هلذا 

 :ستوىامل

أمثلة عن العبارات 
واألفعال السلوكية 

املناسبة هلذا 
 :املستوى

التذكــر 
املعر (

 )فة

تـذكر املــادة الـيت تعملهــا سـابقا، ويتمثــل ذلــك يف 
املعلومــــــــات احملفوظــــــــة يف  اســــــــتدعاء أواســــــــرتجاع

الـــــذاكرة، ابتـــــداء مـــــن احلقـــــائق البســـــيطة وانتهـــــاء 
بالنظريـــــات، املطلـــــوب يف هـــــذا املســـــتوى احلفـــــظ 

 . يل للمعلوماتاآل

يعــــــــــــــرف مصــــــــــــــطلح  
  ...كذا

  ...يعرف قانون كذا
يكتـــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــن 

  ...الذاكرة
 ...يسرد معلومات

يعــــــــــــــــرف، يكتــــــــــــــــب 
ــــــــــــــــــــذكر  قائمــــــــــــــــــــة، ي
معلومـــــــــات حمـــــــــددة، 

 حيفظ، يسرتجع 

الفهــم 
االستيع
 اب

القـــدرة علـــى امـــتالك معـــىن املـــادة، وميكـــن إظهـــار 
إىل  ←هـــذا عـــن طريـــق ترمجـــة املـــادة مـــن شـــكل 

، التنبـؤ ...)أرقـام ←ز رمو  ←كلمات (آخر، 
بالنتـــــــائج واآلثـــــــار، يف هـــــــذا املســـــــتوى يكتســـــــب 

 .الطالب معىن املادة

  ...يفسر معىن كذا
يشــــــــــــــــــرح خـــــــــــــــــــرائط 

  ...وأشكال
يــرتجم املعلومــات إىل 
أشــــــــــــــكال رياضــــــــــــــية 

 ..ورموز

يفســـر، مييـــز، حيـــول، 
يعطــــــــــــــــــــي أمثلــــــــــــــــــــة، 
يســتنتج، يتنبــأ، يعيــد  

 .. كتابة، خيتصر

املــادة التعليميــة يف مواقــف القــدرة علــى اســتعمال  التطبيق
حمسوســـــة وجديـــــدة، وذلـــــك مـــــن خـــــالل تطبيـــــق 
بعـــــــــض القواعـــــــــد والطـــــــــرق واملفـــــــــاهيم واملبـــــــــادئ 

يطبــــــــــــــــــق مفــــــــــــــــــاهيم 
ومبادئ على مواقـف 

  ...جديدة

حيســـــــــــب، يعـــــــــــرض، 
يكتشــــف، يــــتحكم، 
يشـــــــــــــــــــغل  حيـــــــــــــــــــل، 
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والقــوانني والنظريــات حلــل بعــض املشــكالت، ويف 
 .هذا املستوى يطبق ما تعلمه

يطبـــــــــــــــــــــق قـــــــــــــــــــــوانني 
ونظريــــــــــــــــات علــــــــــــــــى 

  ...مواقف جديدة
حيــــــــــــــل مشــــــــــــــكالت 

 ...ياضيةر 

 يستعمل، يربهن  

التحلي
 ل

القــدرة علــى حتليــل املــادة التعليمــة إىل عناصــرها، 
وهــــــذا يســــــاعدنا علــــــى فهــــــم بنائهــــــا التنظيمــــــي، 
فيتعـــــرف علـــــى األجـــــزاء وحيلـــــل العالقـــــات بينهـــــا 
ويدرك األسس التنظيمية املسـتخدمة حتليـل املـادة 

 .العالقة بني املعلوماتوتنظيمها وحتديد 

حيلـــل البنـــاء الفكــــري 
  ..ملوضوع معني

يتعـــــــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــــــى 
األخطـــاء املنطقيـــة يف 

  .استدالل ما
حيـدد الفرضـيات الـيت 
أوصــــــــلتنا إىل نتــــــــائج 

  .معينة
ــــــــز بــــــــني احلقــــــــائق  ميي

 .واالستنتاجات

حيلــــــــــــــل، يســــــــــــــتدل، 
يقســــــــــــــــــــم، حيــــــــــــــــــــدد 
العناصــــــــر الرئيســــــــية، 
ـــــني،  يقـــــارن، يفـــــرق ب
يفســـر، يشـــرح شـــرحا 

 ..معمقاحتليليا 

الرتكي
 ب

القــــدرة علــــى ربــــط أجــــزاء متفرقــــة ملوضــــوع معــــني 
ليكــــــــون كــــــــال جديــــــــًدا، ويــــــــدخل ضــــــــمن هــــــــذا 
املســتوى، تــأليف موضــوع، إعــداد مشــروع حبــث، 
وضع خطة لتصنيف املعلومات، النـاتج التعليمـي 

 .يرقى إىل املستوى اإلبداعي

يكتــب موضــوعا مـــن 
  ..تأليفه

يقـــــرتح خطـــــة جيـــــدة 
  ..إلجراء جتربة معينة

ميـــــــزج ويكامـــــــل بـــــــني 
عناصـــــــــر التعلـــــــــيم يف 

 .ميادين متعددة

ـــــــــــــــف، يبتكـــــــــــــــر،  يؤل
يصـــــــــــــمم، يصـــــــــــــنف 
يـــنظم، يعيـــد ترتيـــب، 

 .يعيد بناء، خيطط

حيكـــم علـــى، يقـــارن، حيكـــــم علـــــى الثبـــــات قــدرة احلكــم علــى قمــة موضــوع أو معلومـــات أو  التقومي
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أشـــــــياء معينـــــــة، وتقـــــــوم األحكـــــــام علـــــــى معـــــــايري 
متعلقــة باملوضــوع (قــد تكــون داخليــة : موضــوعية

حتــدد مــدى (تكــون خارجيــة  ، وقــد)املــراد تقوميــه
 ).حتقق اهلدف

املنطقــــــــــــي ملوضــــــــــــوع 
  .فكري معني

يقـــــيم مـــــدى اســـــتناد 
ـــــــى  نتـــــــائج معينـــــــة عل

  .شواهد كافية
يقــوم موضــوعا مبعيــار 

 داخلي  

ينتقــــــد، يســــــتخلص، 
 .. يقدر، يربط بني

  
  
  :املعريف ىاملستو  يف التعليمية لألهداف )بلوم(تصنيف حول مالحظات !
 البسيط ومن األصعب إىل األسهل من هرمي ترتيب وفق بينها فيما الفئات تنظم)1
   :وحتتويها تسبقها اليت الفئات تشمل املتقدمة الفئة أن كما املركب، إىل

 التقومي     

 الرتكيب الرتكيب    

 التحليل التحليل التحليل   

 التطبيق التطبيق التطبيق التطبيق  

 الفهم الفهم الفهم الفهم الفهم 

 التذكر التذكر التذكر التذكر التذكر التذكر

  )BLOOM,B.S 1956بلوم ( ميثل هرم املستويات املعرفية عند) 06(شكل رقم 
 قائمـةً  وليسـت للمحاكـاة أمثلـة جمـرد )12ص(مسـتوى  لكـل ذكرناهـا الـيت األمثلـة)2

  .كاملة
 أمثلـة للمحاكـاة جمـرد )12ص( مسـتوى لكـل ناسـبةامل السـلوكية واألفعـال العبـارات)3

  .كاملة قائمةت وليس
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 اسـتخدامها يف لكـن خمتلفـة مسـتويات يف واألفعـال العبـارات يف التكـرار يقـع قـد )4
  )يعني(الفعل :مثال املطلوب املعريف املستوى هلا يعطي الذي هو حمدد هدف

  .مستوى التذكر � ...التعريف الصحيح ملفهوم ما يعينـ ) 1
  .مستوى الفهم �... أمثلة عن مبدأ ما يعينـ ) 2
  .مستوى التطبيق �... االستعماالت الصحيحة ملصطلح يعينـ ) 3
  اخل .... ـ) 4

  :جوانب عدة يف األستاذ يساعد املعرفية لألهداف الستة الفئات إن) 5
 .معينة تعليمية مبادة اخلاصة األهداف حتديد) أ

 .املناسبة املعرفية املستويات وفق األهداف كتابة )ب

 .هدف لكل املالئمة السلوكية أو األفعال العبارات أفضل استخدام )ج

  .املستويات لكل األهداف مشولية من التأكد) د
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 الوجداين البعد يف التعليمية األهداف تصنيف :08

  
 سـلم وفـق الوجـداين البعـد يف األهـداف )األسـتاذ( املعلـم يصـنف أن :الثـامن اهلـدف

  .كراثوول
  
املستويا
ت 

الوجداني
 ة

 الفئـــة تعريف 
أمثلة عن األهداف 
 :املناسبة هلذا املستوى

أمثلة عن العبارات 
واألفعال السلوكية 
 :املناسبة هلذا املستوى

االستق
  بال

 )التقبل(

يشــــري هــــذا املســــتوى إىل رغبــــة التالميــــذ الذاتيــــة يف 
االنتبـــــــاه إىل ظـــــــاهرة مـــــــا أو مثـــــــريات معينـــــــة مثـــــــل 

) 1: ويتمثــل االســتقبال يف.. تعليميــةالنشــاطات ال
االنتبــــــاه ) 3الرغبــــــة يف االســــــتقبال، ) 2الــــــوعي، 
 .االختياري

  يسمه بانتباه 
يظهــــــــــر وعيــــــــــا ألمهيــــــــــة 

  ..التعلم
ينتبـــــــــــــــــــــــه بدقـــــــــــــــــــــــة إىل 

 ...النشاطات التعليمية

يســــأل، ينتبــــه، جييــــب، 
يشــــــــــــــــــــــارك، يظهــــــــــــــــــــــر 

 ...االهتمام، يتابع

االستجا
 بة

ذ، يف هــــــذا املشـــــاركة النشـــــطة مـــــن جانـــــب التلميـــــ
املســتوى ال يكتفـــي باالنتبـــاه، بـــل ينفـــذ مـــا يطلـــب 
منه طواعية، ويقرأ باختياره أكثـر مـن املقـرر ويشـعر 

) 1: بالرضــــــــا، ويتمثــــــــل مســــــــتوى االســــــــتجابة يف
الرضـــــــــا ) 3الرغبـــــــــة يف االســـــــــتجابة ) 2الطاعـــــــــة 

 )  االستمتاع(

  ينهي الوظائف املقررة 
  يطيع قوانني املدرسة

يســـــــــــــــتمتع مبســـــــــــــــاعدة 
  ن اآلخري

يكمـــــــــــــــــــل األعمـــــــــــــــــــال 
 املخربية

يســـــــــــــــــــاعد، يطيــــــــــــــــــــع، 
ينــــاقش، يســــهم، يقــــرأ، 

 ..يقدم تقريرا، يكتب

يقـدر قيمــة املـادة التعليميــة املدروسـة، ويقــدر العلــم  التقدير
والعلماء، ويظهـر ذلـك مـن خـالل السـلوك الظـاهر 

قبـــــول ) 1: للمـــــتعلم ويتمثـــــل مســـــتوى التقـــــدير يف

يقـــــــــــدر دور العلـــــــــــم يف 
  احلياة اليومية 

يظهـــر اهتمامـــا مبصــــاحل 

يصــــف، يشــــرح، يــــربر، 
 ..يلتزم، يتبع، خيتار
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  اآلخرين  .االلتزام) 3تفصيل قيم معينة ) 2القيمة 
يظهـــر اجتاهـــا حنـــو حـــل 

 املشكالت 

أي ترتيــب القــيم / تنظــيم القــيم، بنــاء نظــام قيمــي  التنظيم
اإلنسانية حبيث تتكون لدى التالميـذ فلسـفة حيـاة 

تفهــم القــيم ) 1يف ســليمة، ويتمثــل هــذا املســتوى 
وتطـــــوير نظـــــام القـــــيم ) 2االجتماعيـــــة واإلنســـــانية 

 العلمية اإلنسانية واالجتماعية  

يـــتفهم احلاجـــة للموازنـــة 
  بني احلرية واملسؤولية 

يتقبــــــــــل املســــــــــؤولية إزاء 
 سلوكات معينة  

يــــنظم، يقــــارن، يعمــــم، 
 يلخص، يدافع، يبني 

اخلصو 
  صية

 )التميز(

لوكه بكفايـــة لفـــرتة يكـــون املـــتعلم نظاًمـــا يضـــبط ســـ
النزاهــة، الدقــة، (طويلــة أي أن القــيم الســامية مثــل 

تصــــبح مــــن الصــــفات ) اخل..املوضــــوعية، العقالنيــــة
 .الثابتة يف شخصية املتعلم

يســـــــــــــــتخدم األفكـــــــــــــــار 
املوضـــــــــــــوعية يف حـــــــــــــل 

  املشكالت 
يضـــبط نفســـه انضـــباطا 

  ذاتيا 
  يراعي املواعيد 

حيـــــــافظ علـــــــى صـــــــحته 
 ويتبع العادات الصحية 

ل، يعــرض، يطبــق، يتمثــ
يؤهــــــــــــــــــــل، يفــــــــــــــــــــوض، 

 يتحقق، ينضبط 

  
   :الوجداين البعد يف التعليمية األهداف تصنيف حول مالحظات

 العواطـف، االنفعـاالت، األحاسـيس، شـاعر،امل :الوجـداين أو البعـد باـال يقصـد) 1
 .اخل ...القيم امليول، االجتاهات،

 :كتابـه يف) كراثـول( املالعـ مفصـل بشـكل الوجدانيـة األهـداف تصـنيف إىل تعـرض) 2
  1)الوجداين البعد ـ الرتبوية األهداف مصنف(

                                                 
)1                (MRATHWOHL, D.R.M (1964 ): Taxonomy of  educational objectives – affective  domain. New 

York - Davhd MCkcay  
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  .بلوم العامل منهجية اتبع وقد
 مـن تتـدرج مسـتويات، مخسـة إىل التصـنيف هـذا حسـب الوجدانيـة املسـتويات تقسـم) 3

   :وحيتويها السابقة الفئات يشمل مستوى وكل الصعب، إىل السهل
  

 اخلصوصية    

 نظيمالت التنظيم   

 التقدير التقدير التقدير  

 االستجابة االستجابة االستجابة االستجابة 

 االستقبال االستقبال االستقبال االستقبال االستقبال

 KRATHWOHL , D.Rكراثوول(هرم املستويات الوجدانية عند ميثل ) 07(شكل رقم 

1964 (  
) ص ( )التحليل،الرتكيـب،التقومي(املعرفيـة لألهـداف العليـا املسـتويات أن الحظنـا إذا) 4

 تكـاد الوجدانية األهداف مستويات فإن التعليمية، مناهجنا يف كبري حد إىل مهملة

 عدة منذ اجلانب ذا املتطورة البلدان يف الرتبية علماء اهتم حني يف منعدمة، تكون

 ودراسـات مالحظـات بعـد)  Smith. S. O 1966مسيـث ( األمريكـي فالعـامل عقـود،

 ،اخل ...أو نظرية ،إأو مبد مفهوم، أي تدرس لكي :التالية النتيجة إىل توصل ةعديد

 ،فائدتـه يف الفهـم مياثـل أورفضـه فقبولـه ،حنـوه االجتاه بل فحسب لفهمه هتدرس ال فإنك
  .حنوها سلبية مشاعر ولديك ،ما تعليمية مادة يف تتفوق أن فيستحيل

 لألسـاليب والوسـائل خيططـون) املتطـورة انالبلـد(يف التعليميـة املنـاهج يضـعاو  جنـد هلـذا
 ـا الـيت خيططـون الدرجـة بـنفس التالميـذ لـدى ومشـوقة حمبوبـة املنـاهج هـذه جتعـل الـيت

   .املناهج هلذا املعريف للمحتوى
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 املميـزة اخلاصـية لكـن ،أومهاريـة معرفيـة عناصـر الوجـداين اـال يف التعليميـة األهـداف تتضـمن )5

 املـادة حنـو اإلجيابيـة املشـاعر ،امليـل الرغبـة، ،االهتمـام :هـي سـتوىامل هـذا يف املـتعلم لسـلوك

  .املتعلم لشخصية صفات تصبح القيم السامية حىت وتقمص التعليمية،
  

 المهاري البعد في التعليمية األهداف تصنيف)   9

  
  .املهاري البعد يف التعليمية األهداف )األستاذ( املعلم يصنف أن :التاسع اهلدف

  
 املرحلة يف خاصة املهاري بالبعد املتعلقة التعليمية األهداف املعلمني من لعديدا ميهل ـ

  .واجلامعية الثانوية
 لوضـع مبحـاوالت فقـاموا املهاريـة األهـداف أمهيـة الرتبيـة علمـاء مـن العديـد أدرك ــ

 هـذه أن إال الوجـداين، والبعـد املعـريف البعـد بتصـنيفات شـبيهة لـه معينـة تصـنيفات
  .واالختبار البحث من املزيد إىل حاجة يف ازالتم التصنيفات

 لكـن أو وجدانيـة معرفيـة عناصـر املهـاري اـال يف التعليميـة األهـداف تتضـمن قـد ــ
  .معينة ملهارات املتعلم إتقان :هي املتعلم سلوك يف هلا املميزة اخلاصية

 واألمثلـة جيـا،أو منوذ ائيـا، تقسـيما لـيس لكنه املهارية، لألهداف تقسيما فيما يلي ـ

  .كاملة قائمة وليست أمثلة، جمرد قسم كل يف ذكرناها اليت
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 األهداف المهارية

 مهارات حسية ـ حركية مهارات منهجية مهارات عامة

مهارات تعبيرية  مهارات اجتماعية

 ميةكال

 مهارات أكاديمية

 مهارات حسية مهارات حركية

 يبين المجال المهاري) 8(شكل رقم 
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    األهداف املهارية   

          

            

  املهارات 
 احلسية ـ احلركية 

  املهارات العامة   املهارات املنهجية  

          

  .ظ البيئة احمليطة بهـ يالح   املهارات احلسية) 1 
  .ـ يصيغ املشكالت اهلامة
ـ حيلل اجلوانب املؤثرة يف 

  .املشكلة
ـ جيمع املعلومات املتعلقة 

باملشكلة من مصادر ومن 
  .زوايا خمتلفة

ـ ينظم املعلومات اليت 
  .حصل عليها

ـ حيدد اإلشكالية اليت 
  .سيدرسها

ـ يضع الفروض اليت 
  .سيتحقق منها

ريق ـ خيترب الفروض عن ط
  .التجريب

  .ـ يستخلص النتائج
  .ـ يفسر النتائج ويناقشها
ـ يقارن النتائج احملصل 

  .املهارات التعبريية)  1 
ـ الرتكيز واالنتباه ملا حيدث  

حوله والتهيؤ جلمع 
  .املالحظات

ـ الدقة يف استخدام 
  .احلواس عند املالحظة

التحلي بالصدق  ـ
واملوضوعية والدقة  عند 

 ...مجع املالحظات

ـ التعبري بطالقة عند   
وصف ظاهرة معينة 

  ).كتابة وكالما(
ـ املهارة  يف التعبري مع 
استخدام املصطلحات 

  استخداما سليما 
 

  املهارات األكادميية) 2  املهارات احلركية) 2

ـ الدقة والتنسيق يف 
  .احلركات

  .تناسق احلسي ـ احلركيـ ال
  .ـ االستجابة احلركية املركبة
ـ أن تصبح احلركات آلية 

عند ـ استخدام بعض 
  ...األجهزة واآلالت

ـ االرتقاء باحلركات إىل 

  .ـ التنظيم يف العمل
ت يف إعداد حبث ـ املهارا
  …أومقال

ـ املهارة يف وضع خمطط     
  .اإلجابة عند حل املسائل

ـ املهارة يف استخدام 
 …القواميس والكتب 

 املهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ) 3



 61

  .املستوى اإلبداعي
ـ مراعاة النواحي األمنية 
عند التعامل مع بعض 
الوسائل واملواد اخلطرية 

…  
 

  .عليها بنتائج أخرى
ـ حيدد مدى تعميم هذه 

  .النتائج
 

 االجتماعية

  ..ـ العمل ضمن جمموعة
ـ توزيع العمل، توزيع 

  .األدوار
ـ املشاركة والتعاون 

واالنسجام مع جمموعة 
 .العمل

  التعليمية األهداف صياغة خطوات )10
   

  .الصياغة جيدة تعليمية أهدافا )األستاذ( املعلم يكتب أن :العاشر اهلدف
 

 هنـا واملطلـوب رئيسـية، خطـوات بأربع اجليدة التعليمية األهداف كتابة عملية متر

 هذه أن من الرغم على تعليمية، أهداف صياغة يف الشروع قبل عليها تتدرب أن

 فاصـلة حـدود توجـد ال فإنـه تتابعهـا، يف معينـا نظامـا تتبـع أي متتابعـة، اخلطـوات

 للخطوة تنتقل أن قبل تراجعها، لكي السابقة اخلطوات إىل ترجع أن وميكنك بينها،

 سـبق الـيت اجليد التعليمي اهلدف شروط دائما احلساب يف تضع أن وعليك ،التالية

  .ذكرها
  

  :هي التعليمية األهداف كتابة خطوات
 .الدراسية املادة توىحم وصف) 1

  .الدراسية املادة هلذه العامة األهداف حتديد) 2
 .حتديدا أكثر نوعية أهداف إىل العامة دافهاأل تقسيم) 3

 .وضوحها من للتأكد األهداف مراجعة) 4



 62

 وضع ويف ،بأكمله دراسي مقرر أهداف وضع يف تفيدك األربعة اخلطوات هذه

     أهداف

 .السواء على )حصة( واحد درس أو املقرر، من وحدة) جزء(

 طـرح اىل يضـطرنا املـادة حمتـوى وصـف :الدراسـية املـادة حمتـوى وصـف:األوىل اخلطـوة

   :تساؤالت عدة

  ؟عام بشكل الدراسي املقرر حوله يدور الذي ماـ 

  ؟ككل التعليمي املنهج مع املقرر هذا يتسق كيفـ  

 ؟للتالميذ بالنسبة قررامل قيمة ماـ 

 بـل دقيقـا، تفصـيليا وصـفا يكـون أن املطلوب ليس الدراسي، قررللم وصفك عند
  .املقرر يتضمنها اليت واملواد للمفاهيم عاما وصفا

 وصـفك بعـد فإنـه ،كلـه التعليمـي املـنهج قـرر مـعامل هـذا يتسـق كيـف أمـا

 منـك تتطلـب عليـه واإلجابـة ،السـؤال هلـذا خمتصـرة إجابـة تقـدم أن ميكنك للمحتوى

 يف تدرس اليت املقررات وأنواع ،كله التعليمي النظام يف درسي عما شيئا تعرف أن

 االنتهاء بعد يدرسوها أن حيتمل واليت قبل من التالميذ درسها اليت من ،مرحلة كل

 .مقررك دراسة من

 الـيت األساسـية املواضـيع حتـدد أن عليـك التسـاؤالت، هـذه علـى اإلجابـة بعـد

 .عنه الدفاع ميكن منطقي تتابع يف أكربه، بتفصيل الدراسي املقرر يعاجلها

 األهـداف وضـع يف يسـاعدك سـوف للمقـرر، الكامـل امللخـص هـذا كتابـة إن

  .عملك عليك ييسر مما املنطقي ترتيبها حسب موضوع لكل التعليمية
 لألهداف حتديدك يكون أن جيب): املرامي( العامة األهداف حتديد :الثانية اخلطوة

 العملية هذه ولتسهيل عمله، من تالميذك نيتمك أن تتوقع ما صورة يف العامة

 للـمقرر العامة األهداف كتابة هي :األوىل املرحلة :مرحلتني اىل اخلطوة هذه تقسم

 الوسـائل اختيـار على تساعدك سوف املقرر مواضيع مع العـامة األهداف وهـذه كله،
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 كتابة هي :الثانية املرحلة .)اخل..الشفافيات الـشرائـح، األفالم، الـكتـب،( مــثل التـعليـمـية

 أكثر تكون سوف األخرية وهذه املقرر، أجزاء من )وحدة( جزء لكل العامة األهداف

 قابلة غري العامة األهداف نإ كله، للمقرر العامة األهداف من وختصصا حتديدا

 العريضة اخلطوط مبثابة فهي كتابتها على جمرب األستاذ أن إال ،واملالحظة للقياس

 بأجزاء خاصة أهداف إىل األهداف هذه ؤجتز  بعد وفيما السلوكية، النوعية فلألهدا

 للمالحظة قابلة غري كذلك األهداف تبقى كذلك املستوى هذا ويف املقرر من

   .مهارية ،وجدانية، معرفية إىل األهداف تقسم املستوى هذا ويف والقياس،
 األهـداف لتقسـيم :)خاصـة(ةنوعيـ أهـداف إىل العامـة األهـداف تقسـيم :الثالثـة اخلطـوة

 :التالية اخلطوات بإتباع ذلك يتحقق ،حتديدا أكثر نوعية أهداف إىل وجتزئتها العامة

 :جزأين إىل العامة األهداف من هدف كل قسم :أوال

  .اهلدف حتقيق يتطلبها اليت الدراسية املادة حمتوى) 1

 .لذلك الزمةلا واألنشطة حتقيقها التلميذ من املطلوبة النوعية األهداف) 2

  .ممكننا ذلك كان كلما حتديدا، أكثر واجعله الدراسية املادةحمتوى  وضح :ثانيا

 املـادة حمتـوى مـن نقطـة كـل عنـد بالضـبط التلميـذ مـن مطلـوب هـو مـا حـدد :ثالثـا

  .الدراسية
 الـيت التعليميـة األهـداف بتحقيـق التلميـذ يقـوم ظلهـا يف الـيت الشـروط حـدد :رابعـا

 هـو ومـا ،لـذلك املطلوبـة التعليميـة والوسـائل األنشـطة هـي ومـا ليهـاإ توصـيله نرغـب

 السـلوك إىل التلميـذ وصـول مـدى مـن بـالتحقيق لنـا يسـمح الـذي التقـومي أسـلوب

  :البيولوجيا من اخلطوة هذه عن مثال وهذا .املتوقع
 .تنمية الوعي الصحي لدى التالميذ: اهلدف العام

 األهداف السلوكية املطلوب من التلميذ حتقيقها حمتوى املادة التعليمية هلذا اهلدف

  .ـ التعريف مبفهوم املرض
  .ـ كيف مت اكتشاف املرض

د التلميــــــذ أســــــباب اإلصــــــابة بــــــاملرض ـــــــ أن حيــــــد
  ).س(
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  .ـ كيف حندد أعراض املرض
معـــــد، غـــــري معـــــد، وراثـــــي، غـــــري (ــــــ نـــــوع املـــــرض 

  ).اخل... وراثي
  .ـ كيف نقدر درجة خطورة املرض

  ...ـ العالج
  ...ـ الوقاية

 ...ـ عرض حاالت عن املرض

  ).س(ـ أن يكتب أعراض املرض 
  ).أ(و املرض ) س(ـ أن مييز بني املرض 

  .ـ أن يتمكن من وضع قائمة لألمراض املعدية
  .ـ أن يتمكن من وضع قائمة لألمراض الوراثية

  ). س(ـ أن حيدد أساليب الوقاية من املرض 
  ).س(مرض ـ أن يذكر وسائل العالج املتاحة لل

ــــــ أن حيـــــدد دور الرياضـــــة يف الوقايـــــة مـــــن بعـــــض 
 .األمراض

  
 اهلدف شروط وفق مراجعتها جيب األهداف حتديد بعد: األهداف مراجعة: الرابعة اخلطوة

 خـربة لـه بـأن تـرى املـادة نفـس مـن زميل على األهداف هذه عرض وميكنك اجليد،

 ،معقولة زمنية فرتة يف الميذالت مع حتقيقه ميكن الذي هو اجليد واهلدف ،منك أكثر

 العامـة الرتبويـة األهـداف ومـع ،للمقـرر العامـة األهـداف مـع منسـجما يكـون وأن

  .الرتبوية للمنظومة
  

  .عناصرها تتابع وتنظيم التعليمية األهداف محتوى تحليل) 11
   

 الفرعيـة العناصـر إىل التعليميـة األهـداف )األسـتاذ( املعلـم حيلـل أن :احلادي عشر اهلدف

  .املنطقي تتابعها حسب العناصر هذه ويرتب ،لتحقيقها الزمةلا
 الكتـب وخاصـة التعليميـة، املـواد حمتـوى بتحليـل يقومـون الـذين علـى العـادة جـرت

 معني، علم منها يتألف اليت املعرفة بنية تنمية يف يسامهون الذين اخلرباء هم الدراسية،

 هلـذه اسـتخدامهم طريقة يف املادة سنف يدرسون الذين املعلمون خيتلف احلال وبطبيعة

 تسلسـال يتبـع اآلخـر والـبعض معـني، مبوضـوع البـدء يفضـلون املعلمـني فـبعض الكتـب،
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 املواضيع هذه أن آخرون يرى بينما معينة، مواضيع على يؤكد البعض أن كما آخرا،

 لتحديـد فاعليـة أكثـر أسـاليب إىل التوصـل البـاحثني بعض حاول ولقد .األمهية قليلة

 أن ينبغـي الـيت التعليميـة املـواد تتضـمنها أن ينبغـي الـيت االجتاهـات واملعـارف هـاراتامل
 املهـارات تلـك حتديـد يف األسـاس وأصبح للتالميذ، تقدم اليت التعليمية املواد تتضمنها

 عمليـة يف البـدء قبل .حمددة تعليمية أهداف حتقيق يف مساعدا مدى هو واملعارف

 خلا..الفرعية حتت وأخرى فرعية وأخرى رئيسية مهارات إىل ليميةالتع املادة حمتوى حتليل
 اهلـدف كـان فكلمـا التالميـذ، حيققـه أن نرغـب الـذي التعليمـي اهلـدف حتديـد جيـب

 الواضحة احملددة الصياغة ذو فاهلدف احملتوى، حتليل مهمة سهلت كلما الصياغة جيد

  .الضرورية غري العناصر عن وعزهلا باهلدف، الصلة ذات العناصر حتديد يف يساعدك
  

  :تتابعها وتنظيم التعليمية األهداف حمتوى حتليل أهداف
 حيتـاج الـيت ...الفرعيةأو املهـارات الرئيسـية كـل حتديـد مـن احملتـوى حتليـل ميكننـا )1

 .حددناه الذي التعليمي اهلدف بتحقيق تسمح واليت تعلمها إىل التلميذ

 املعلومـات تسلسـل حسـب منطقيـا ترتيبـا التعليميـة املهـارات ترتيـب يف يسـاعدنا) 2

 وفق املتعلم تقدم مع تتناسب ومتدرجة مستقلة خطوات يف وتنظيمها صعوبتها ودرجة

  .العقلية وإمكاناته قدراته

 حسـاب علـى بعضـها يف أو التوسـع املهـارات، بعـض إغفـال عـدم يف يسـاعدنا )3

 .اآلخر البعض

 ووضع تعلمها، يف صعوبة التلميذ جيد اليت التعليمية املهارات حتديد من ميكننا )4

 .أفضل بشكل لتعليمها خطط

 العشـوائية، وجتنبـه املعلـم، ذهـن يف واضـحة التعليميـة العمليـة جيعـل احملتوى حتليل )5

 .نفسه يف ثقته من وتزيد
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 التلميـذ اكتسبها اليت املهارات كل تشمل حبيث التقومي عملية تنظيم يف يساعد) 6

  .افباألهد التقومي وربط

  
  :التعليمية األهداف حتليل خطوات

 .متتابعة خطوات صورة يف الرئيسية املهارة حتت املندرجة الفرعية املهارات حتديد) 1

 .منطقي تسلسل وفق اخلطوات ترتيب )2

 .كثرية تدريبات إىل حتتاج اليت اخلطوات حتديد) 3

 )إخل ...طبيقتذكر، فهم، ت(املتوقع األداء نوع حسب فرعية مهارة كل تصنيف) 4

 .فرعية مهارة لكل بالنسبة الصعوبة حتديد) 5

 يف وضـوحها علـى ويسـاعد تتابعهـا يـربز ختطيطـي رسـم يف اخلطـوات هـذه وضـع) 6

 .ذاكراته يف ويرسخها املدرس ذهن

 
 :عناصرها تتابع وتنظيم التعليمية، األهداف حمتوى حتليل طريقة حول عامة مالحظات

 تتـابع وتنظـيم التعليميـة األهـداف حمتـوى لتحليـل مثاليـة طريقـة هنـاك ليسـت) 1

 ـ املوضوع أمهية :ومنها اعتبارات لعدة خيضع التعليمي اهلدف ألن وذلك عناصرها،

   اخل ...ـ التدريس طريقة ـ الدرس نوعية ـ التالميذ مستوى
 
 مباشـرة صـلة هلـم ليسـت أشـخاص التعليميـة املـواد يؤلـف األحيـان من كثري يف )2

 ،ضـرورية مـن أكثـر احملتوى حتليل عملية فتصبح ،املواد هذه تعلمهم الذين باملتعلمني

 املهـارات وتعـديل ،للمتعلمـني احلقيقـي املسـتوى مـن التعليميـة املـواد لتقريـب وذلـك

  .معها التالميذ جتاوب وفق التعليمية
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 يقلـل أو حـريتهم يقيـد احملتـوى حتليـل بـأن يعتقـدون عنـدما األسـاتذة بعـض خيطـئ) 3

 الـذي املـدرس أن علـى تـدل الواقعيـة فاملالحظـات ،التلقائيـة للمواقـف اسـتغالهلم مــن

  :مزايا عدة لديه تتحقق احملتوى حتليل طريـقة يتبع

 
 .عشوائية بطريقة التدريس جتنبه) أ

 
 بعد نفسه يفرض الذي )املخيف( السؤال يواجهه فال نفسه يف ثقته من تزيده )ب

  )؟ذلك بعد أفعل ماذا( خطوة كل

 
 بعـض تعلـم يـتم كيـف :مثـل احليويـة األسـئلة بعـض لطـرح فكـره فكـره  توجـه )ج

 نـواحي مـا هـي ؟الـتعلم عمليـة يف تـؤثر الـيت والظـروف املتغـريات مـا هـي ؟املهـارات

 .إخل … ؟املهارات بعض تعلم يف األفراد اختالف

 

  التعليمية األهداف صياغة تصحيح ) 12
   

 فيهـا يقـع الـيت األخطـاء أهـم األسـتاذ )األسـتاذ( املعلـم حيـدد أن :عشـر الثـاين اهلـدف

  .تصحيحها وكيفية التعليمية األهداف صياغة عند املعلمني بعض
 اهلـدف شـروط إىل الرجوع هو األهداف تصحيح عند االعتبار يف نضعه ئيش أول

 أهـم سـنذكر وفيمـا يلـي .ذلـك ضـوء يف ونصـححه اخلطـأ نـوع حنـدد مث ومـن اجليـد

 :دروسهم أهداف حتديد عند املعلمني بعض فيها يقع اليت الشائعة األخطاء

 :موضوعات رؤوس صورة يف التعليمية األهداف صياغة: األول اخلطأ

 اهلـدف يكتبـون املعلمـني بعـض جنـد) احلركيـة الطاقـة( الـدرس موضـوع كـان إذا :مــثال

 ثانيا، اجليد اهلدف بشروط أوالنلتزم  اهلدف صياغة فعند ،)احلركية الطاقة دراسة( التايل

 ناسـبةامل التـدريس قائـطر  ما هـيالـالزم لتحقيـق اهلـدف، تـوىاحملهـو  مـا :ة التاليـةلئسـاأل أطـرح
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اكتسـاب  تالميـذي تسـاعد الـيت التعليميـة األنشـطةالضـرورية؟ ومـا هـي  الوسـائلومـا هـي  ؟لـذلك
 مـن بالتأكيـد يل ستسـمح الـيت التقـومي طريقـةمـا هـي و املهـارات الضـرورية لتحقيـق اهلـدف؟ 

 ..؟مسبقا ةدداحمل واالجتاهات واملهارات للمعلومات تالميذي صيلحت

  
 املطلـوب التعليميـة األهـداف بـإدراك للتالميـذ يسـمح ال املعلمـني بعـض :الــخطأ الثـاين

 جيـب أنـه وينسـى الشـروط بكـل ملتزمـا جيـد بشـكل اهلـدف حيدد قد فهو :حتقيقها

 الـيت التعليميـة األنشـطة ةأمهيـ يـدركوا حـىت جيـد بشـكل اهلـدف إدراك التالميـذ علـى

 يغرق من املعلمني فمن ،معني هدف حتقيق إىل النهاية يف تؤدي واليت ا يقومون

 معرفـة علـى وال يسـاعدهم ـا القيـام تالميـذه مـن ويطلـب خمتلفـة تعليميـة أنشـطة يف

 التعليمي فاهلدف والعشوائية، التكرار فيها ويكثر مشتتة التعليمية العملية فتصبح اهلدف

  .معىن هلا وجيعل التعليمية األنشطة من جمموعة بني يربط تعليمي ناتج اجليد

 
 جمـال أوضيق اتساع ومدى ،التعليمي اهلدف وحتديد وضوح بني اخللط :اخلطأ  الثالث

 ،حتديدا أكثر يكون الذي هو الضيق اهلدف أن املعلمني من الكثري يعتقد :اهلدف

 ،معناه يف واضحا يظل ذلك ومع جماله يف يضيق أو يتسع قد اهلدف أن والواقع

  :ذلك على أمثلة يلي وفيما

 .بفهم التلميذ يقرأ أن )1

 مسـات حتـدد فقـرات مييـز أن يسـتطيع فإنـه ،قصـرية قصـة التلميـذ يقـرأ عنـدما) 2

  .القصة قي األساسية الشخصية
 ).حسني لطه/األيام( قصة يف الرئيسية الشخصية مسات حيدد أن التلميذ يستطيع )3

 حيـث مـن بينهـا فيمـا ختتلـف لكنهـا معناهـا يف مجيعـا واضـحة السـابقة األهـداف ــ

 تلـك هـي التعليميـة األهـداف أفضـل أن الرتبيـة رجـال مـن الكثـريون ويعتقـد اتسـاعها

  .والواسعة الضيقة األهداف من كل مساوئ فيها لتق اليت
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   :التعليمية األهداف فئات بني اخللط  :الـخـطـأالـرابع
 .العلوم كل تشمل عامة هدافأ هناك ـ

 .املقرر كل تشمل معني بعلم خاصة أهداف ـ

 .أودرس حبصة خاصة أهداف ـ

 اهلـدف يكـون لكـي وحـده يكفـي ال واملالحظـة للقيـاس القابـل الفعـل :اخلـامس الــخطأ

 فـإن واملالحظـة للقيـاس قابـل فعـل وضـع مبجـرد :أنـه املعلمـني بعـض يظـن :كذلك

 تعتمد الذي الفعل يف العيب ليس الغامضة ألهدافا أن إال ،كذلك يكون اهلدف

 الفيزيـاء معلـم كتـب إذا: مـثال املطلـوب التعليمـي النـاتج وضـوح عـدم يف بـل عليـه

 ال اهلـدف هـذا يف الفعـل )الفيزيائيـة املسـائل حـل التلميـذ يسـتطيع أن(:التـايل اهلـدف
 حتديـد دمعـ يف تكمـن هنـا املشـكلة لكـن واملالحظـة، للقيـاس قابـل فهـو عليـه غبـار

  .؟الفيزيائية املسائل من نوع أي ،) الفيزيائية املسائل(وهو املتوقع األداء ناتج
 

 بعـض هنـاك :التعليميـة األهـداف صـياغة عنـد اخلـربة مكونـات إمهـال :اخلطـأ السـادس

  :أبعاد ثالثة يف اخلربة مكونات وفق دروسهم أهداف يصوغونال املعلمني

 
 ...)فكري ،عقلي( معريف بعد) 1

  ...)عاطفي ،انفعايل(  وجداين بعد) 2
  ...)منهجي ،حسي ،حركي( مهاري بعد) 3

 على تركز وال اخلربة مكونات كل تتضمن اجليدة التعليمية األهداف أن هو واألصح

   .األخرى اجلوانب ومتهل جانب
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  الفصل الثالث  المقاربة بالكفاءات والمهارات
ـــــدريس بالكفـــــاءات مقار  :مقدمـــــة ـــــة يعـــــد أســـــلوب الت بـــــة حديثـــــة يف تطـــــوير العمليـــــة التعليميـــــة ومكمل

  .السرتاتيجية التدريس باألهداف
تعتـــرب مقاربـــة التـــدريس بالكفـــاءات إســـقاطا للنظريـــة البنائيـــة، كمـــا أن هـــذه املقاربـــة تتبـــىن أســـلوب حـــل 
املشــكالت يف التــدريس؛ لــذا فــإن التــدريس وفــق هــذه املقاربــة يســتلزم بالضــرورة امــتالك املعلــم كفــاءات 

تعلميـة تسـاعد التلميـذ علـى اكتسـاب   ـهنيـة أو قـدرات تسـمح لـه بتهيئـة وضـعيات ومواقـف تعليميـة م
  .كفاءات ومعارف ومهارات بشكل وظيفي، كما متكنه من تقومي أداء املتعلم تقوميا موضوعيا

يعــد مفهــوم الكفــاءة مــن املفــاهيم الــيت يصــعب حتديــدها بدقــة، فهــو مفهــوم متشــعب : مفهــوم الكفــاءة
فـإذا حاولنـا حصـر معـىن مفهـوم ..) علـم الـنفس، علـم اإلدارة، التكـوين املهـين(ك فيه عدة ميادين تشرت 

  :يف أدبيات التخصصات املختلفة نستخلص املعىن العام للكفاءة بالنسبة للمتعلم بأا) الكفاءة(
 إنجازعلى مواجهة وضعيات ومواقف تربوية مختلفة، كل وضعية تفضي إلى  قدرة المتعلم[  �

فـي التوصـل  اسـتقالليتهجملة المعارف المنظمة، بأسلوب يبـرز : محدد يوظف فيه المتعلم عمل
  ]. المهارة والكفاءة المكتسبة بأهمية وفائدةووعيه  الحل وحسن األداءإلى 

  :وهناك تعاريف أخرى للكفاءة نذكر منها
ارات والمواقــف الكفــاءة هــي القــدرة علــى التجنيــد الفّعــال لمجموعــة مــن المعــارف والمهــ[  �

  ].بهدف حل مشكل أو إنجاز مشروع 
الكفاءة هي سلوك مركب ومنظم يتطلب تعبئة قدرات ومهـارات فـي المجـاالت المعرفيـة، [  �

، مــن أجــل مجابهــة موقــف معــين أو حــل إشــكال مطــروح فــي المجــال ...والمهاريــة، والوجدانيــة
  .)1(.] .المدرسي أو المهني أواالجتماعي

  :يف اآليت) الكفاءة(حثني املميزات اليت ميكن أن تُعتمد كمعامل للتعرف على وقد خلص بعض البا
  .تتجلى الكفاءة من خالل نتائج ميكن مالحظتها )1
 .تتطلب الكفاءة عدة مهارات )2

                                                 
  .الجزائر/ مطبعة هوناس / المقاربة بالكفاءات في تدريس العلوم الطبيعية ) 2004(رابح مسعودي  1
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 .الكفاءة مفيدة وهلا قيمة على املستوى الشخصي واالجتماعي واملهين )3

 .الكفاءة مرتبطة بإجناز نشاطات متارس يف حاالت واقعية )4

 .)1(الكفاءة تسمح باالستفادة من املهارات  )5

  :هناك ثالث كلمات مفتاحية تعترب األسس اليت تشكل مفهوم الكفاءة �
أي قــدرة املــتعلم علــى الفعــل، وإجنــاز نشــاط بصــورة جيــدة، مــع إدراكــه لفائــدة الــتعلم، : الفعــل )1

حلول ملشـاكل معقـدة، إجناز مشاريع، إجياد (والنشاطات األكثر توافقا مع املقاربة بالكفاءات 
  )اخل .. إعداد تقارير

إذا كان مفهوم الكفـاءة يركـز علـى األداء واإلجنـاز فـإن اجلانـب اخلفـي يف هـذا املوضـوع : الفهم )2
يتمثـــل يف اســـتيعاب املعـــارف وتوظيفهـــا بشـــكل مناســـب، فـــال ميكـــن للمـــتعلم أن ينجـــز فقـــرة 

 .صحيحة من غري إملامه بالقواعد

اكتســاب املــتعلم لكفــاءة مــا يف النتــائج الــيت يتحصــل عليهــا ويف  تتجلــى مظــاهر :االســتقاللية )3
 .)2(حسن األداء، وليس هناك من مؤشر يدل على حصول إدماج التعلم غري االستقاللية 

 
  :مالحظات عامة حول مفهوم الكفاءة

إن امــتالك الكفــاءة لــيس مرادفــا الكتســاب املعــارف لكنهمــا عبارتــان متكاملتــان تكــامال جيــًدا إذ  �
  .متنح إحدامها األخرى معىن وقيمة

  .إن الكفاءة ليست مرادفة للمهارة فالكفاءة تتضمن جمموعة من املهارات �
، مــن ..إن اهلــدف الرئيســي للتــدريس بالكفــاءات هــو أداء مهــام، حــل مشــكالت، إجنــاز مشــاريع �

  .قبل املتعلم
  ..ل والتدعيمإن الكفاءة اليت يكتسبها املتعلم يف حاجة دائمة للتطوير والتعدي�
إن الكفــاءة ال حتــددها وضــعية واحــدة مــن املوقــف التعليمــي، إمنــا حتــددها جمموعــة مــن الوضــعيات  �

  .التعليمية املتداخلة
                                                 

  .15ص / وزارة التربية الوطنية / المركز الوطني للوثائق التربوية /  2000/  5العدد / موعدك التربوي / الكفاءات  1
  .وزارة التربية الوطنية/ المركز الوطني للوثائق التربوية ) / األفقية(ة الكفاءات العرضي) / 2002(فريد حاجي وعبد الرزاق أودير  )2
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مهـارة حتديـد مكونـات : [إلصالح حمرك جيب أن يتعلم الشخص جمموعة من املهارات :مثال
] اخل ..فكيك وتركيب القطعاحملرك، مهارة تفسري وظيفة كل جزء، مهارة استعمال املفاتيح لت

  ؟ "إصالح احملركات "لكن هل اكتساب كل املهارات كاف المتالك كفاءة 
مــن اخلطــأ أن نظــن بــأن شخصــا ميتلــك كـــل املهــارات املطلوبــة حتمــا ميتلــك الكفــاءة، فعمومـــا ال  �

  .يكون األمر كذلك ألن الكفاءة واملهارة ليستا من نفس املستوى
فــوق جممــوع املهــارات فــإن هــذا يســتلزم أن نضــع التلميــذ يف مواقــف واقعيــة أن الكفــاءة ت: وإذا قلنــا�

  .تسمح له بأن جيرب مدى كفاءته
  .إن التمييز بني الكفاءة واملهارة ال يتوقف فقط على الفعل املستعمل �

  
  :إذا قلنا: مثال 
  ).حس ـ حركية( مهارةأجنز املتعلم عقدة متثل ) أ

  .كفاءةميم منزل متثل أما إذا قلنا أجنز املتعلم تص) ب
، عمل بسيط ال يتطلب عـدة مهـارات يف حـني إجنـاز ..وذلك ألن إجناز عقدة بواسطة حبل

  .تصميم منزل يتطلب العديد من املهارات
يف آن واحد فقد يطغى علـى كفـاءة معينـة ) املعرفية، املهارية، الوجدانية(تتضمن الكفاءة ااالت  �

  .واقع كل كفاءة حتتوي ضمنيا بقية ااالتأحد ااالت اآلنفة لكن يف ال
  خمطط مسار العملية التعليمية وفق املقاربة بالكفاءات

  واملهارات يف ضوء النظرية البنائية
  الحاجة إلى المعرفة

حــــــــــــــــب االســــــــــــــــتطالع (
  )والفضول العلمي

جماــــــــة ظــــــــاهرة تتطلــــــــب   
  .تفسريا

تفســــــــــري الظــــــــــاهرة وفــــــــــق   
      .املكتسبات السابقة

              
يضاف التعلم اجلديد إىل   رصــــــيد املكتســــــبات مــــــن     
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املعـــــــــــــــــارف ال تســـــــــــــــــمح 
مبجاـــــة الوضـــــع اجلديـــــد 

  .وتلبية احلاجة

رصـــــيد اخلـــــربات الســـــابقة 
حـــىت تكـــون أكثـــر تكيفـــا 

  .مع الوضع اجلديد
                  
          عائــق      
                  
          مشكــل      
                  

      
البحث 
  عن حل

        

              

    
وتعلـــم معرفـــة إجيـــاد احلـــل 

جديـــــدة تســـــمح بتفســـــري 
  .الظاهرة

      

    

  :مبادئ وأسس التدريس بأسلوب املقاربة بالكفاءات
   
أي أننا ننطلق من ميوله واجتاهاته وقدراتـه : جعل المتعلم محور العملية التعليمية ـ التعلمية  )1

 .لتعليمية، ونشركه يف حتمل مسؤوليات العملية ا...ومعارفه السابقة وطموحاته وحاجاته

إن األســلوب الفعــال للــتعلم يقــوم علــى جعــل : ربــط العمليــة التعليميــة بالحيــاة اليوميــة للمــتعلم) 2
املتعلم يعيش وضعيات تعليمية مستوحاة من حياته اليومية، يف صورة مواقف وأشكال جديرة بالدراسة 

 .واالهتمام
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مبوقـــف مشـــكل : راتـــهيحـــدث الـــتعلم علـــى نحـــو أفضـــل عنـــدما نواجـــه المـــتعلم ونتحـــدى قد) 3
 . أي له عالقة حبياته اليومية وميثل معىن بالنسبة له )1(حقيقي

فاملتعلم يشكل املعىن داخـل بنيتـه املعرفيـة يف ضـوء رؤيتـه : يبني المتعلم معنى ما يتعلمه بناًء ذاتيا) 4
 .اخلاصة به، فاألفكار ليست هلا معان ثابتة لدى اجلميع

حيـــث يتفاعـــل املعلـــم مـــع غـــريه مـــن املتعلمـــني : يـــة فـــي آن واحـــدالـــتعلم عمليـــة فرديـــة واجتماع) 5
 .ويتبادل معهم املعاين فيؤدي ذلك إىل منو وتعديل أبنيته املعرفية

من خالل حثه على املالحظة والتفكـري، : في سلوك المتعلم) أتعلم كيف أتعلم؟(تجسيد مبدأ ) 6
 .الذاتية للتعلم وينمي دافع اإلجناز لديه وتدريبه على مقارنة أدائه بغريه هذا ما يثري لديه الرغبة

 
  :اتأنواع الكفاء

وهـــي عبــارة عــن الكفـــاءة الــيت ترتكـــز عليهــا الكفـــاءات ): الـــدنيا، البســيطة(الكفــاءة القاعديــة  )1
، أومعرفـــة املبـــادئ ...الالحقـــة مثـــل القـــدرة علـــى القـــراءة والكتابـــة والرســـم، ومبـــادئ احلســـاب

 .األساسية لعلم من العلوم

هـي الكفـاءة الـيت تتوسـط الكفـاءات القاعديـة والكفـاءة اخلتاميـة، فهـي ذات : املرحليةالكفاءة  )2
مستوى أعلى من القدرات واملهارات واألداءات اليت تشكل املكونات األساسية للكفاءة، ويف 

 .نفس الوقت ال متثل الكفاءة النهائية

                                                 
فــي الوضــعية  مشــكلالموقــف يتمثــل ال ؟( Situation–problème) )موقــف مشــكل( مــا المقصــود بوضــع المــتعلم فــي ـــ )1

  .ديدة، فيثير لديهم الرغبة في تعلم معارف ج..التي يستعملها المعلم لجعل تالميذه يبحثون ويستكشفون

   ؟)موقف مشكل(لكن كيف يستطيع المعلم بناء و  ـ

  : يتم بناء موقف مشكل بطرح األسئلة اآلتية

  ؟)بموقف مشكل(ما هي معارف التلميذ التي يجب زعزعتها  )1

 ؟هل بإمكان التلميذ االنطالق في حل المشكلة )2

 ؟ما هي أهم خطوات النشاط في الموقف المشكل )3

 ؟وكيف يسير الدرس ؟ميذ في هذه الطريقةما هو دور المعلم أثناء عمل التال )4
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ليت ميكن أن يكون املتعلم قادرًا ومتثل اهلدف العام أي الكفاءة ا )النهائية: (الكفاءات اخلتامية )3
على القيام ا يف اية املساق الدراسي؛ ويرى البعض بأا جمموع الكفاءات املرحلية اليت يتم 

 ).مرحلة دراسية(بناؤها وتنميتها خالل سنة دراسية أو طور 

 
كة بــني وهــي جممــوع املواقــف واخلطــوات الفكريــة واملنهجيــة املشــرت ): األفقيــة(الكفــاءة العرضــية  )4

خمتلــف املــواد، أي الــيت تتقــاطع فيهــا املعــارف وتــدمج اــاالت املرتبطــة مبــادة دراســية واحــدة أو 
: أكثـــر أو هـــي تركيـــب موعـــة مـــن الكفـــاءات املتقاطعـــة يف جمـــال معـــريف واحـــد أو أكثـــر مـــثال

/  2002حثــرويب . (ألــا أداة يف العديــد مــن املــواد اللغويــة والعلميــة) كفــاءة عرضــية(القــراءة 
 )56ص 

     
  :خطوات التدريس وفق املقاربة بالكفاءات واملهارات

، فال ميكن إكساب املتعلم أيـة  »الكفاءة الختامية « : تحديد الهدف أو ما يعرف بـ: اخلطوة األوىل
كفاءة ما مل يكن اهلدف حمدد بدقة وفق شروط اهلدف اإلجرائي، وأن يدرك املتعلم ما هو منتظر منـه 

  .بالضبط
أي حتديــد املكتســبات واملعــارف القبليــة، فــتعلم أي كفــاءة  :تحديــد المهــارات القبليــة: وة الثانيــةاخلطــ

يرتكز على املهارات والكفاءات اليت تعلمها التلميذ سابقا، فبقـدر مـا تكـون مكتسـباته السـابقة جيـدة 
  .يسهل تعلمه الالحق

اد تعلمهــا تعريفــا شــامال حتــدد فيــه نــوع أي تعريــف الكفــاءة املــر  :تحديــد الكفــاءة بدقــة: اخلطــوة الثالثــة
  .اخل...ومستواها، وطريقة أدائها، والوسائل املستعملة فيها) معريف، مهاري، وجداين(الكفاءة، جماهلا 

أي حتديد املهارات اجلزئية املكونة هلا، فعلى املعلـم أن يسـتخلص كـل  :تحليل الكفاءة: اخلطوة الرابعة
يتقنهـا التلميـذ كـي يكتسـب الكفـاءة احملـددة، ويتطلـب حتليـل الكفـاءة املهارات الضرورية اليت جيب أن 

  :اجلوانب التالية
  .حتديد مكونات الكفاءة) أ

  .حتديد أهم العوامل املساعدة على اكتساا) ب
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  تأي مـا هـي السـلوكيا: تحديد أهم المؤشرات الدالة علـى تعلـم الكفـاءة بالفعـل: اخلطوة اخلامسـة
  ند املتعلم لنحكم عليه بأنه اكتسب الكفاءة املراد تعلمها؟واألداءات اليت تظهر ع

وتتمثــل يف : تعتمــد مقاربــة الكفــاءات والمهــارات علــى طريقــة حــل المشــكالت: اخلطــوة السادســة
وضــع املــتعلم أمــام وضــع أو موقــف جديــد يتطلــب التفكــري يف طرائــق خمتلفــة وخيــارات متعــددة للحــل، 

لــول املختــارة، وتقــومي النتــائج، فــال جيــوز إعطــاء التالميــذ خطــوات واختــاذ القــرارات املناســبة وجتريــب احل
  .احلل، أو أن نطلب منهم تكرار خربام أو إعادة حل مشكلة معروف حلها لديهم سابقا

علـــى املعلـــم أن يبـــين جمموعـــة مـــن األنشـــطة التعليميـــة  :تحديـــد األنشـــطة التعليميـــة: اخلطـــوة الســـابعة
ســـاب الكفـــاءة احملـــددة، ويفـــرتض يف هـــذه األنشـــطة أن تثـــري اهتمـــام املســـاعدة علـــى اكت.. والتـــدريبات

  .املتعلم، وأن تتناسب مع قدراته وميلوه واجتاهاته
ــ: اخلطــوة الثامنــة مــا أعــرف  =أنــا (تنطلــق عمليــة تقــومي الكفــاءة مــن مبــدأ بســيط هــو :اءةـم الكفـــتقوي

وال وجـود للكفـاءة إالّ مـا  .أي أن قيمة الشـخص تتمثـل فيمـا هـو قـادر علـى أدائـه بشـكل جيـد) فعله
تأكد منها وجتلى يف األداء، ألن الكفاءة تستمد وجودها من الفعل؛ ومن هنا جيـب أن يكـون تقوميهـا 
تقوميــا تكوينيــا وتأهيليــا، أي أن نقــّوم أداء املــتعلم مــن خــالل قدرتــه علــى الــتحكم يف الوضــعيات العامــة 

  ...).ازاتقرارات، حلول، إجن(اليت تظهر يف األداء امللموس 
  : شروط االختبار الجيد وفق المقاربة بالكفاءات

أي تعكــس قــدرة أداء التالميــذ يف كفــاءة : أن تتنــاول عناصــر االختبــار تقوميــا إلنتــاج التالميــذ )1
  .معينة

 .  أن تعكس أسئلة االختبار وضعيات وإشكاليات من احلياة اليومية )2

 .ت والكفاءات املكتسبةأن تكون أسئلة االختبار شاملة، أي تشمل كل املهارا )3

 .أن تكون لغة أسئلة التقومي واضحة دقيقة سهلة وسليمة من األخطاء )4

 .أن يكون هناك تكافؤ بني حجم األسئلة والوقت املخصص لالختبار )5

أن متيــز األســئلة فعــال بــني التالميــذ الــذين حتقــق فــيهم مؤشــر الكفــاءة وأولئــك الــذين مل يتحقــق  )6
 .فيهم هذا املؤشر
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تاذ سلما دقيقا للتنقـيط تقـيس كـل نقطـة فيـه مؤشـرا فعليـا للكفـاءة الـيت اكتسـبها أن يضع األس )7
 .املتعلم

  :خطوات التدريس وفق املقاربة بالكفاءات واملهارات
  

  .»الكفاءة الختامية«ـ حتديد اهلدف أو ما يعرف بـ  1
↓  

  .ـ حتديد املهارات والكفاءات القبلية 2
↓  

  . إكساا بدقةـ حتديد الكفاءة اليت نرغب يف 3
↓  

  .ـ حتليل الكفاءة 4
↓  

  .ـ حتديد أهم مؤشرات اكتساب الكفاءة 5
↓  

  .ـ وضع التلميذ يف موقف إشكال 6
↓  

  .ـ حتديد األنشطة التعليمية الضرورية الكتساب الكفاءة7
↓  

  .ـ تقومي الكفاءة 8
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  استراتيجية التدريس وفق مدخل حل المشكالت :الفصل الرابع
  

نتيجـة يصادف اإلنسان يف حياته اليومية مواقف معضلة أو أسئلة حمرية مل يتعرض هلا من قبـل : مقدمة
لديــه املعرفيــة حللهــا مباشــرة، لكــن  تولــيس لديــه اإلمكانــا تفاعلــه املســتمر مــع البيئــة الــيت يعــيش فيهــا،

اسـتخدام حواســه يف الرغبـة يف حلهـا والتغلـب عليهـا، وجنـد جـذور هـذه النزعـة لـدى الطفـل الصـغري يف 
إدراك خواصـــها، مث يتقـــدم النمـــو الفكـــري للطفـــل، فيتطلـــع إىل  فحـــص األشـــياء واســـتخدام عقلـــه يف

مستوى أعلى من املعرفة، وعندئذ تواجهـه املشـكالت فيسـأل ملـاذا؟ مث يـزداد منـوه ونضـجه ويـزداد عقلـه 
حــرية أواندهاشــا أوحتــديا وعمومــا إذا ســبب لــه أي ســؤال  إخل، ...إدراكــا وتفتحــا فيســأل كيــف؟ وأيــن؟

ولإلنســــان رغبــــة فطريــــة يف العمــــل علــــى حــــل مجيــــع مــــا يواجهــــه مــــن  ،)مشــــكلة(لفكــــره، فإننــــا نعتــــربه 
   .مشكالت

موقــف مربــك أو ســؤال « :املشــكلة بأــا) 2003(عــرف حســن حســني زيتــون :  تعريــف املشــكلة
ل، وال يوجد لـديهم محير أومدهش يواجه الفرد أومجموعة من األفراد فيشعرون بحاجة إلى الح

إمكانــات أو خبــرات حاليــة مخزنــة فــي بنيــتهم المعرفيــة تمكــنهم مــن الوصــول إلــى الحــل بصــورة 
للوصول إلى الحل، أي أن الفرد يجاهـد  ـمعرفي مهاري  ـبل عليهم بذل جهد  )1(فورية أوروتينية

  .»للعثور على هذا الحل 
ــى المشــكلة تم«بــأن ) 1967(ويــرى جــابر عبــد احلميــد جــابر  ــة غامضــة تــدفع األفــراد إل ــل حال ث

  )2(»التفكير والتأمل إليجاد حل من أجل الخروج من الحيرة وحل الغموض الموجود

  

                                                 
عندما يحل الفرد سؤال أو مسألة رياضية عن طريق تطبيق قاعدة أو قانون بشكل روتيني فإنه اليطلـق علـى هـذا السـؤال  )1

 60، إنما يطلق عليها تمرين أو تدريب، ومثال ذلك إذا كان لدينا مثلث متساوي األضـالع أحـد زاويـة مشكلةأو تلك المسألة 

  .فما هي قيمة الزاويتين األخريين
 

   .بغداد ،أساسيات التدريس) 1967(جابر عبد الحميد جابر وعايف حبيب )  2 
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ينطلــق التــدريس وفــق هــذا املــدخل باختيــار املشــكلة الــيت ســيدور حوهلــا الــدرس، :  شــروط المشــكلة
حىت حيصر .. ملدرسيةوهذه العملية تتطلب من املعلم بذل جهد يف البحث وفحص املراجع والكتب ا

  :وعلى املعلم أن يلتزم الشروط التالية) موقف مشكل أوسؤال حمري(املشكلة يف صيغة 
أي يعتربهـــا مشـــكلته، ويـــدرك أمهيتهـــا، ويقـــدر  :أن تكـــون المشـــكلة شـــديدة الصـــلة بالتلميـــذ )1

خطورـــا، وينفعـــل هلـــا وينـــدفع بـــدافع تلقـــائي حللهـــا، فلـــيس جمـــرد حتويـــل الـــدرس إىل سلســـلة مـــن 
أي أن كـل األسئلة جيعل التالميذ يفكرون تفكريًا علميا، فهناك فـرق كبـري بـني السـؤال واملشـكلة، 

؛ وقـد يعـرب السـؤال مشكلة قد تكون في صورة سؤال لكن ليس كل سؤال يعبـر عـن مشـكلة 
عــن مشــكلة مــن وجهــة نظــر املعلــم لكنــه ال يكــون كــذلك مــن وجهــة نظــر التالميــذ أي أن علــى 

كيـف حيـول السـؤال الـذي ال يثـري اهتمـام تالميـذه إىل مشـكلة حقيقيـة عـن طريــق املعلـم أن يعـرف  
  .إبراز صلتها مبوضوع الدرس وربطها حبيام اليومية

  
أي ال تكـون تافهـة لدرجـة االسـتخفاف ـا، وال  :أن تكون المشكلة في مستوى نمو التالميذ )2

 .اتكون معقدة إىل احلد الذي يعوقهم عن متابعة التفكري يف حله

  
حبيث يكتسب التالميذ من خالهلا جوانـب الـتعلم املرجـوة  :أن ترتبط المشكلة بأهداف الدرس )3

 .منه

  
وتثـري تفكـريهم وحـب االسـتطالع لـديهم، هـذا : تكون المشكلة جديدة بالنسبة للمتعلمـينأن  )4

 .ما جيعل عملية البحث عن احلل مثرية وشيقة

  
ة حبيــاة املــتعلم اليوميــة بواقعــه املعيشــي وهلــا أي ذات عالقــ: أن تكــون المشــكلة حقيقيــة وأصــلية )5

 . معىن بالنسبة له
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 .أي أكثر من طريقة توصلنا إىل احلل الصحيح:يفضل أن َتْحَتِمَل عدة طرائق للحل )6

  
أي توزيـع التالميـذ يف صـورة جمموعـات : تصميم العمل لحل المشـكلة بطريقـة جماعيـة تعاونيـة )7

 .ختيار أفضلهامنسجمة من أجل الوصول إىل عدة حلول وا

  
أي أن يــتم حــل املشــكلة يف وقــت حمــدد دون التــاثري علــى ســري الــدروس : أن نراعــي عامــل الــزمن )8

 .املقرر

  
 .املادية والبشرية املتوفرة يف املدرسة أن يكون حل المشكلة في حدود اإلمكانات )9

 
ل، عنــد توصــله إىل احلــ ...:أن يكتســب المــتعلم مهــارة وكفــاءة معرفيــة وتربويــة واجتماعيــة )10

  ..وتزيد من ثقته يف نفسه
  

  :خطوات أسلوب حل المشكالت
  .الشعور والوعي باملشكلة )1
 .حتديد املشكلة )2

 .مجع البيانات واملعلومات املتصلة باملشكلة )3

 .أو ما يعرف بالفروض) بدائل احلل(اقرتاح احللول املؤقتة للمشكلة  )4

 .املناسبةاملفاضلة بني احللول املؤقتة للمشكلة واختيار احلل أواحللول  )5

 .التخطيط لتنفيذ احلل وجتربته )6

 .تقومي احلل )7

 
حتـيط بنـا العديـد مـن املشـاكل اجلـديرة بالدراسـة، إالّ أننـا : الشعور والـوعي بالمشـكلة: اخلطوة األوىل

نفتقـــر للشـــعور ـــا أو الـــوعي باحلاجـــة إىل دراســـتها، لـــذا فـــإن أول خطـــوة يقـــوم ـــا املعلـــم هـــي جعـــل 
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حـىت .. املراد دراستها وذلـك مـن خـالل طـرح بعـض التسـاؤالت والتنبيهـات ) 1(التلميذ يشعر باملشكلة
جيمــع التالميــذ علــى أمهيــة املشــكلة ويقتنعــون بضــرورة دراســتها ولتحقيــق ذلــك علــى املعلــم أن يلتــزم مبــا 

  :يلي
  .تقدمي املشكلة بعد أن يتأكد من انتباه كافة التالميذ له )1
 . ون الصوت مسموع للجميععرض املشكلة بشيء من احلماس والروية ويك )2

تقدمي بعض املعلومات األولية ذات العالقة باملشكلة والـيت تسـاعد التالميـذ علـى فهـم املشـكلة  )3
 .بشكل جيد

 .طرح بعض األسئلة اليت تكشف مدى فهم التالميذ ملضمون املشكلة )4

ددها بشــكل حــىت حيــل الفــرد املشــكلة فــإن عليــه يف البدايــة أن حيــ :تحديــد المشــكلة: اخلطــوة الثانيــة
أن املشـكلة (موجز واضـح ومفهـوم وال لـبس فيـه، وذلـك يف صـيغة سـؤال حمـدد وإجرائـي، لـذلك يقـال 

، كــذلك فــإن حتديــد املشــكل بشــكل جيــد يســهل الســري يف )احملــددة جيــًدا هــي مشــكلة نصــف حملولــة
نحـــو يف هـــذه اخلطـــوة نطلـــب مـــن التالميـــذ املشـــاركة يف حتديـــد املشـــكلة علـــى ال. بقيـــة خطـــوات حلهـــا

  : التايل
 .يطلب املعلم من التالميذ التفكري والتأمل العميق يف املشكلة )1

 .حتديد هذه املشكلة بصورة تبني عناصرها وحتول دون اختالطها بغريها )2

إن كل مشـكلة ميكـن حتليلهـا إىل عـدد مـن العناصـر أواملشـكالت اجلزئيـة متهيـًدا للتفكـري فيهـا  )3
  .ة اليت تتألف منهاوالوصول إىل حل مناسب للمشكلة الرئيسي

 .حمدد ودقيق) عملي(حماولة صياغة املشكلة يف شكل سؤال إجرائي  )4

 .إعطاء فرصة للتلميذ كي يتشاور مع زميله أو زمالئه حول صياغة املشكلة )5

 .مناقشة الصياغات املختلفة مجاعيا على السبورة، واختيار أنسب صياغة )6

 

                                                 
أو بسبب نتيجة غيـر متوقعـة لتجربـة  ،قد يكون هذا الشعور نتيجة لمالحظة عارضة أو لمشكلة ملحة :الشعور بالمشكلة)  1

فقــد تكــون مجــرد حيــرة أو ســؤال أو مشــاهد غيــر مألوفــة تتطلــب . .طيــرةمــا ؛ وال يشــترط فــي المشــكلة أن تكــون جســيمة أو خ

  .تفسيرا مقبوال
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حلــل أي مشــكلة حيتــاج الفــرد إىل  :لة بالمشــكلةجمــع البيانــات والمعلومــات المتصــ: اخلطــوة الثالثــة
فمنهـــا مــــا يــــتم : معلومـــات كافيــــة حوهلـــا؛ ختتلــــف مصــــادر احلصـــول علــــى تلـــك املعلومــــات والبيانــــات

احلصــول عليــه مــن املراجــع العلميــة، والــبعض عــن طريــق تســجيل املالحظــات أو التجــارب العلميــة، أو 
  : مجع البيانات واملعلومات هلا شروط أمههااخل وعملية ..اإلحصاءات واالستبيانات واملقابالت

انتقــاء املعلومــات ذات الصــلة باملشــكلة واســتبعاد مــا عــداها فهــذه العمليــة تــتم بطريقــة منظمــة  )1
 .بعيدة عن العشوائية

 .االعتماد على مصادر موثوق ا وهلا وزن علمي )2

 .تصنيف املعلومات وتبويبها وحتليلها حبيث تساعد على حل املشكلة )3

على التمييز بـني الـرأي الشخصـي واحلقيقـة الواقعـة أي بـني اخلـربات الذاتيـة ذات الطـابع  القدرة )4
 .اجلزئي وبني اخلربات املوضوعية ذات الطابع املشرتك

 .القدرة على االستفادة من اخلربات السابقة واخلربات احلاضرة مبا خيدم حبث املشكلة احلالية )5

 
عنــدما تواجــه الفــرد مشــكلة فإنــه ) بــدائل احلــل( :للمشــكلة اقتــراح الحلــول المؤقتــة: اخلطــوة الرابعــة

يبحث هلا عـن حـل لكـن احلـل ال يكـون واضـحا يف البدايـة، فينشـط الفـرد وحيلـل املعلومـات والبيانـات 
ـــــــة للمشـــــــكلة وهـــــــذا مـــــــا يعـــــــرف  ـــــــوال مؤقت ـــــــال والتصـــــــور يضـــــــع حل ـــــــيت مجعهـــــــا، وعـــــــن طريـــــــق اخلي ال

وإمنـــا حتتـــاج إىل أعمـــال العقـــل وإطـــالق  وهـــذه العمليـــة ليســـت ســـهلة ،Hypothèsesبالفرضـــيات
لــذا تعتــرب هــذه العمليــة مــن أكثــر عمليــات حــل املشــكالت إجهــاًدا للعقــل البشــري، .. العنــان للخيــال

وتـأيت احللــول عــادة عـن طريــق االستبصــار، ويف هــذه املرحلـة يُطلــب مــن التالميــذ اقـرتاح أكــرب قــدر مــن 
يف جمموعـات صـغرية مث تسـجل وتنـاقش احللـول املقرتحـة احللول املمكنة للمشكلة، ُكٌل علـى انفـراد أو 

للفـرض  ..على السبورة وتصاغ على شكل فرضـيات وترتـب ترتيبـا منطقيـا مـع تفـادي احلشـو أوالتكـرار
  : اجليد شروط ومعايري أمهها

لــيس هنــاك قاعــدة معينــة ملعرفــة هــذه العالقــة، ففــي بعــض : أن يكــون للفــرض عالقــة بالمشــكلة )1
: ا أن مــا كنــا نعتــربه غــري ذي عالقــة مبشــكلة مــا، هــو املســؤول األول عنهــا، مــثالاألحيــان يتبــني لنــ
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أن للذباب والبعوض عالقة بصحة اإلنسان ) قبل تقدم العلوم الطبيعية(فمن ذا الذي كان يتصور 
  .ومرضه، أو سببا يف موته

يطفـو علـى  فـإذا افرتضـنا أن الـثلج :أن يكون الفرض متفقا مع الواقع كما تدل عليه المالحظـة )2
ســطح املــاء بســبب متــدده الراجــع لدرجــة حرارتــه األكثــر مــن حــرارة املــاء، يعــد فرضــا خاطئــا لعــدم 

 .اتفاقه مع الواقع

فــإذا صــدقت التنبــؤات القائمــة علــى  :أن يمكننــا الفــرض مــن التنبــؤ بأشــياء قــد تثبــت صــحتها )3
 .الفرض، فإن ذلك يدعم إمياننا به ولكنه ال جيعله بعيًدا عن كل شك

 .تسهل فهمه ووضعه موضع االختبار يصاغ الفرض بصورة واضحة أن )4

 .بأي وسيلة من الوسائل العلمية املمكنة أن يكون الفرض قابال الختبار صحته )5

  
إن اقــرتاح : المفاضــلة بــين الحلــول المؤقتــة للمشــكلة واختيــار الحلــول المناســبة: اخلطــوة اخلامســة

رد مجيع احللـول املؤقتـة حـىت وإن كانـت غـري معقولـة أو احللول ليست عملية آلية منطية يسجل فيها الف
غري قابلة للتنفيذ، إمنا يستبعد منها الفرد عادة احللول اليت تبدو ألول وهلة أا تتناقض مع املعلومـات 

مث يقوم بفحص دقيـق للحلـول املتبقيـة .. والبيانات املوثوق ا علميا، كما يستبعد احللول غري املنطقية
  :شروطيف ضوء عدة 

أن احلــل املقــرتح يســهم بالفعــل يف حــل املشــكلة مــن خــالل األدلــة املنطقيــة والتجريبيــة املؤيــدة  )1
  .لذلك

 .. أن احلل يسهل تنفيذه يف حدود اإلمكانات والوقت )2

 .أن احلل ال تنتج عنه خماطر أثناء تنفيذه )3

  .أن احلل جيد القبول وعدم املعارضة من الفئة اليت سيطبق عليها )4
وة يقــوم التالميــذ بفحــص ومناقشــة احللــول املقرتحــة مناقشــة مجاعيــة هادفــة علــى الســبورة، يف هـذه اخلطــ

  .واختيار أفضلها يف ضوء معايري موضوعية، مع إعطاء املربرات املقنعة لذلك
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بعد  ختبار صحة الفروض احملتملة؛ أوما يعرف با: التخطيط لتنفيذ الحل وتجريبه: اخلطوة السادسة
كنــة يشــرع الفــرد يف ختطــيط إجــراءات تنفيــذها أوالتحقــق منهــا جتريبيــا ومــن مث حتديــد حتديــد احللــول املم

يف هــذه اخلطــوة يشــري املعلــم يف البدايــة إىل أن احلــل الــذي مث تفضــيله ال ميثــل . أفضــل احللــول املمكنــة
ايــة املطــاف يف حــل املشــكلة لكونــه حــال حمــتمال للمشــكلة فقــد يكــون هــذا احلــل صــحيحا وقــد ال 

لذا جيب التحقق من صـحته، وذلـك مـن خـالل جتريبـه أوتنفيـذه يف الواقـع فـإذا أدى احلـل بعـد  يكون،
؛ ولتنفيـذ هـذه ..جتريبه إىل نتيجة مرضية نعترب حال مناسبا، وإذا كان غري ذلـك نفكـر يف غـريه وهكـذا

ع مالحظـــات ميدانيــة، جتــارب، مجـــ(اخلطــوة يُطلــب مــن التالميـــذ حتديــد األنشــطة الـــيت ســيقدمون ــا 
وحتديـــد مـــا يتطلـــب ذلـــك مـــن أنشـــطة ومـــواد وأدوات وأجهـــزة ) اخل... إحصـــاءات، إجـــراء مقـــابالت

  .وتسجيل كل هذا يف كراس النشاطات
  

يــتم التقــومي أثنــاء التنفيــذ أو بعــده، فــيحكم الفــرد علــى فاعليــة وكفــاءة : تقــويم الحــل: اخلطــوة الســابعة
  :احلل، وذلك من خالل اإلجابة على عدة أسئلة أبرزها

  هل أدى احلل املقرتح إىل التغلب على املشكلة فعال؟ )1
 ما هي الصعوبات اليت اعرتضت احلل؟ وكيف مت التغلب عليها؟ )2

 ما هي األخطاء اليت حدثت أثناء تنفيذ احلل؟ )3

 هل احلل صاحل الستخدامه مرات أخرى مع نفس املشكلة؟ )4

 غري الذي مت تنفيذه؟) بديلة(هل هناك حلول أخرى  )5

يقـوم املعلـم مـع تالميـذ بتقـومي ومراجعـة خطـوات مـدخل حـل املشـكالت ضـمن تقـومي  يف هذه اخلطـوة
  :ما أجنزوه من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

  هل متت صياغة املشكلة بصورة إجرائية ودقيقة؟ )1
 هل مجعت معلومات وبيانات كافية عن املشكلة؟ )2

 هل كان احلل املقرتح أفضل احللول فعال؟ )3

 ى للمشكلة مل يتطرق هلا التالميذ؟هل هناك حلول أخر  )4
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 هل التخطيط للحل املختار كان مناسبا؟ )5

 هل مت تنفيذ وجتريب احلل وفقا للتخطيط املقرتح؟ )6

 هل كانت النتائج املتحصل عليها دقيقة؟ )7

  .وتنهي هذه املرحلة باقرتاح التالميذ ملشكلة أومشكالت جديدة ستتم دراستها الحقا
اإلجابــة عليهــا بصــورة عامــة، والتأكــد مــن كفــاءة احلــل املقــرتح أو أنــه وبعــد طــرح التســاؤالت اآلنفــة و 

أفضل احللول، يتضح لنا أن حل املشكلة ال يعـين ايـة املطـاف، إذ يـؤدي هـذا احلـل إىل بدايـة ظهـور 
  .مشكلة أو مشكالت جديدة حتتاج بدورها إىل حل

  :ختطيط الدرس يف ضوء مدخل حل املشكالت
  : سنقدم من خالهلا املشكلةحتديد الوسيلة اليت :أوال
  .احلديث الشفهي عن املشكلة )1
 .كتابتها على السبورة أو عرضها بواسطة أجهزة العرض املختلفة )2

حنـــدد يف ايتـــه املشـــكلة الـــيت ... تقـــدمي عـــرض عملـــي مـــن خـــالل إجـــراء جتربـــة أو تقـــدمي شـــريط )3
 . سندرسها

 .قراءة ما ورد عنها يف الكتب والصحف والدوريات )4

 .إحصائية عن املشكلة عرض بيانات )5

 .زيارة ميدانية ألحد املواقع اليت توجد ا املشكلة )6

  :وعموما فإن الوسيلة املناسبة لتقدمي املشكلة تتوفر فيها ثالثة شروط أساسية
  .أن جتذب الوسيلة انتباه التالميذ للمشكلة )1
 .أن توضح هلم أبعاد املشكلة ومضموا، وتسهل عليهم فهمها )2

 ).دقائق تقريبا 5حنو(طويال يف إعالم التالميذ باملشكلة أال نستغرق وقتا  )3

  :حتديد مصادر مجع البيانات :ثانبا
علــى املـــدرس قبـــل أن يشــرع يف التـــدريس ضـــمن هــذا املـــدخل أن يعـــد قائمــة مبصـــادر مجـــع املعلومـــات 

كتــــب دراســــية، مراجــــع علميــــة، دوريــــات، (ليوجــــه ويرشــــد طالبــــه إليهــــا، وقــــد تكــــون هــــذه املصــــادر 
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ت، وثــائق تارخييــة، أشــرطة علميــة، بــرامج احلاســوب، تســجيالت صــوتية، خــرائط، ســجالت موســوعا
  ).اخل..إحصائية، تقارير، نشرات رمسية، زيارات ميدانية، جتارب علمية، خرباء

قد يتطلب دراسة املشكلة وحلها قيام املـتعلم بأنشـطة : حتديد املواد واألدوات واألجهزة وتوفريها :ثالثا
  : فدور املعلم هنا يتمثل يف.. وجود مواد وأدوات تساعدهم يف إجراء التجارب علمية، تستدعي

  .أن حيدد املواد واألجهزة واألدوات اليت حيتاجها املتعلم لدراسة املشكلة احملددة )1
 .أن يقوم بتجريبها واختبار مدى صالحيتها )2

 .ة احملددةأن حيدد االحتياطات األمنية والسالمة الالزمة الستخدام املواد واألجهز  )3

إن الـزمن يف اسـرتاتيجية حـل املشـكالت يُعـد مفتوحـا إىل : تقدير الزمن املخصـص حلـل املشـكلة :رابعا
حد كبري، فمعظم مراحل التدريس ذه االسرتاتيجية غـري حمـدود، لـذا علـى املعلـم أن جيتهـد يف تقـدير 

علـى خربتـه الدراسـية، وعلـى الزمن الذي سيستغرق يف دراسة املشكلة الواحدة وحلها، وذلك اعتمادا 
فهمه لطبيعة املشكلة وخصائص طالبه، ومن مث حياول توزيع الـزمن علـى املراحـل املختلفـة فيعطـى كـل 

  ..مرحلة املدة اليت تناسبها
يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل تنظـــيم مقاعـــد : حتضـــري البيئـــة الفيزيقيـــة والتنظيميـــة للصـــفوف الدراســـية:خامســـا

فــإذا كــان النشــاط فرديــا فــيمكن تنظــيم املقاعــد والطــاوالت يف : اجللــوس حســب طبيعــة تنظــيم العمــل
صــورة صــفوف وأعمــدة، وإذا كــان النشــاط تعــاوين، فــيمكن تنظــيم الطــاوالت علــى شــكل جمموعــات 
صغرية، وإذا كان النشـاط حواريـا بـني أفـراد الصـف مجيعـا، فـيمكن تنظـيم الطـاوالت علـى هيئـة حـرف 

U.  
  .اخل حبيث ختدم العملية التعليمية..إضاءة ووية ودرجة حرارةونراعي كذلك النواحي الفيزيقية من 

قــد ال تكــون هــذه االســرتاتيجية مألوفــة لــدى : تنفيــذ التــدريس وفــق مــدخل حــل املشــكالت :سادســا
معظم الطالب لذا يئهم هلا عن طريق إعالمهم عـن الكيفيـة الـيت يـتم ـا الـتعلم ضـمن هـذه الطريقـة 

  :فنوضح هلم
  .ية حل املشكالت، مع إعطاء مثال عملي يتبع اخلطوات املذكورةخطوات اسرتاتيج )1
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إن اهلـــدف مـــن الـــتعلم ضـــمن هـــذه الطريقـــة لـــيس جمـــرد تعلـــم قـــدر مـــن املعلومـــات بـــل تعلـــم كيفيـــة  )2
 .البحث عن حل املشكالت

 .إن املشكلة موضع البحث ليس هلا بضرورة حل صحيح واحد )3

 .ة من قبل التالميذاال مفتوح لطرح األسئلة ذات العالقة باملشكل )4

 ..يتطلب حل املشكلة املثابرة، عدم التسرع، التفكري بعمق )5

 .طلب املساعدة من املعلم كلما كان ذلك ضروريا )6

 .التعاون وتبادل األفكار بني التالميذ )7

 ..التعبري عن األفكار حبرية وصراحة )8

 .ال جمال للسخرية من أي أفكار تطرح )9

يـه املـدرس والتالميـذ للنجـاح يف التـدريس ضـمن مـدخل حـل يتفـق عل » عقـد «تعد هذه النقاط شـبه 
  .املشكالت

  :مواضع استخدام طريقة حل املشكالت
كـل طريقــة أو مـدخل للتــدريس يكـون فعــاالّ ومناسـبا إذا اســتخدم يف موضـعه وعقيمــا إذا اســتخدم يف 

  : غري حمله، وفيما يلي أهم مواضع استخدام هذه طريقة
ــــة مهــــارات التفكــــري العليــــا، خاصــــة مهــــارة حــــل إذا كــــان اهلــــدف مــــن التــــدريس ير  )1 كــــز علــــى تنمي

  .املشكالت واختاذ القرارات والتفكري الناقد
تلميــذا فــإذا زاد العــدد يصــعب تطبيــق  35 ـــ 30إذا كــان عــدد الطــالب يف الصــف ال يزيــد عــن  )2

 .هذه الطريقة

 .لدى التالميذ خلفية معرفية جيدة عن املشكلة موضع الدرس )3

 .القدرات األكادميية املتوسطة والعالية تناسب التالميذ ذوي )4

 .توفر املصادر والوسائل واألجهزة املساعدة على مجع البيانات أو تنفيذ احللول املختارة )5

 .إمكانية توزيع دراسة املشكلة على أكثر من حصة )6

 .لدى التالميذ القدرة على االنضباط الذايت وااللتزام يف العمل )7
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  :مدخل حل املشكالت إدارة الصف يف حصة نستعمل فيها
لكل طريقة أو مـدخل للتـدريس خطـة تناسـبه يف إدارة الفصـل، ويف اسـرتاتيجية حـل املشـكالت هنـاك 

  :بعض األمور اليت جيب مراعاا لنجاح هذه الطريقة أمهها
  ..طرح أسئلة مفتوحة تسمح للتلميذ بالتفكري والتأمل )1
قبـل إعطـاء اإلذن باإلجابـة لتلميـذ ) ألقـلدقيقـة علـى ا 15(نعطي للتالميذ الوقت الكايف للتفكـري )2

 .ما

 .توجيه التالميذ إىل الرتوي يف عرض إجابام، وأفكارهم )3

 .تقبل إجابات وأفكار التالميذ حىت وإن كنا ال نوافق عليها )4

 .طرح السؤال على كل الطلبة قبل تعيني التلميذ الذي سيجيب )5

 ).اخل.. غري جيد، غلطخطأ، (جتنب األلفاظ الكاحبة اليت تعيق التفكري، مثل  )6

 .جتنب إعطاء حكم قيمي أو متسرع عن اإلجابة )7

 .جتنب مقاطعة التلميذ أثناء اإلجابة أو املناقشة إالّ إذا خرجت اإلجابة عن مسارها الصحيح )8

 .حتفيز التالميذ على تقدمي براهني وأدلة تدعم إجابام )9

 .هاتوجيه التلميذ للتفكري بصوت عال لشرح أفكاره وكيف وصل إلي )10

 .تشجيع التالميذ على التوسع يف اإلجابة وإضافة معلومات جديدة )11

 .تشجيع التالميذ على احلوار فيما بينهم بأسلوب حضاري بناء )12

 .تشجيع التالميذ على اختبار صحة أفكارهم وتأملها وحتليلها )13

تشــــجيع التالميــــذ علــــى تلخــــيص أفكــــارهم يف عبــــارات أساســــية واســــتخدام املصــــطلحات يف  )14
 .ناسبموضعها امل

 .تشجيع التالميذ على اختاذ القرارات املناسبة بعد فحص بدائل احلل املختلفة )15

 .تشجيع التالميذ على استخدام مصادر املعلومات املتنوعة )16
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  :خالصة التدريس وفق استراتيجية حل المشكالت
تيسـر تعلـم  تـدريس اسـرتاتيجية «: ميكننا تعريف اسرتاتيجية التدريس وفق طريقة حل املشكالت بأـا

التالميذ ملهارات حل املشكالت واحملتوى معا من خـالل مـواجهتهم مبشـكلة تتحـدى تفكـريهم وذات 
وهلــــا أكثـــر مــــن حــــل، فيوحــــدون  •عالقـــة مبــــا يدرســــونه مـــن موضــــوعات ذات معــــىن ومتتـــاز باألصــــالة 

رتحـون حلـوال جهودهم يف حتديد املشـكلة، ويتعـاونون علـى مجـع البيانـات واملعلومـات املتصـلة ـا، ويق
  .».. وخيتارون احلل األفضل وخيططون لتنفيذه وتقوميه) فرضيات(مؤقتة هلا 

  :ومن هذا التعريف ميكننا استخالص املعامل األساسية السرتاتيجية حل املشكالت يف النقاط التالية
أن التدريس ذه االسرتاتيجية يستهدف أصال تنمية مهارات حل املشكالت وما يصاحب ذلك  )1

  .علم حمتوى دراسي يف أثناء ممارسة خطوات حل املشكالتمن ت
 ـولـيس امللقـى أوامللقـن للمعلومـات  ـأن املعلم يف ضوء هذه االسرتاتيجية هو املسري واملوجه للتعلم  )2

طــرح تســاؤالت، صــياغة مشــكالت، تيســري البحــث واالستقصــاء، يــنظم احلــوار : فــدوره يتمثــل يف
ار التالميـذ، يسـهر علـى تـوفري بيئـة منفتحـة تسـاعد علـى بني التالميـذ، يسـقل ويهـذب بعـض أفكـ

 .توليد األفكار ومناقشتها وتقوميها دون قسر أو خوف أو ضغوط

وهلـا عالقـة مبـا يـتم ) مشكلة تتحـدى تفكـري التالميـذ: (إن حمور التعلم طبقا هلذه االسرتاتيجية هو )3
كــون واقعيــة، وحتتمــل دراســته مــن حمتــوى دراســي، ذات معــىن شخصــي أواجتمــاعي لــديهم، وأن ت

 .أكثر من حل صحيح

حتديــد (يلعــب التالميــذ دورًا أساســيا يف حتقيــق الــتعلم مــن خــالل ممارســتهم للعديــد مــن األنشــطة  )4
 .كما يتحملون مسؤولية تعلمهم إىل حد كبري جًدا) اخل.. املشكلة، مجع البيانات

 ..موعات صغرية أوكبريةتتم أنشطة التعلم يف جو تعاوين بني التالميذ يف صورة أزواج أوجم )5

  :تقومي طريقة حل املشكالت
  :مزايا وإجيابيات مدخل حل املشكالت يف التدريس: أوال

                                                 
نقصــد باألصــالة هنــا أن المشــكلة المدروســة حقيقيــة مــأخوذة مــن الواقــع، فدراســتها مباشــرة وتلقائيــا، ولــيس  •

  .نقل عن ما توصل إليه غيرنا حولها
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ـــا لـــدى الطـــالب خاصـــة مهـــارات حـــل املشـــكالت واختـــاذ القـــرار  )1 تنميـــة مهـــارات التفكـــري العلي
  .والتفكري الناقد

 .زيادة قدرة التالميذ على فهم املعلومات وتذكرها لفرتة طويلة )2

 .القدرة على تطبيق املعلومات وتوظيفها يف مواقف من احلياة اليومية زيادة )3

 .إثارة الدافعية للتعلم لدى التالمبذ واالستمتاع بالعمل )4

 .تعديل البنية املعرفية لدى املتعلم وتصحيح الفهم اخلاطئ لديه )5

 .يأستنمية االجتاهات العملية وحب االستطالع واملواظبة من أجل حل املشكلة دون ملل أو  )6

ـــة حـــىت  )7 زيـــادة قـــدرة املـــتعلم علـــى حتمـــل املســـؤولية، وتقبـــل الفشـــل بـــروح رياضـــية وإعـــادة احملاول
 .النجاح

زيـــادة قـــدرة املـــتعلم علـــى االســـتفادة مـــن مصـــادر الـــتعلم املختلفـــة، وعـــدم االقتصـــار فقـــط علـــى  )8
 .الكتاب املدرسي

  :مساوئ طريقة حل املشكالت: ثانيا
ه يعجــــز يف بعــــض األحيــــان إىل حــــل للمشــــكلة موضــــع يؤخــــذ علــــى مــــدخل حــــل املشــــكالت أنــــ) 1

دراســات مــرض الســرطان وفقــدان املناعــة املكتســبة أتــيح يف دراســتها املــنهج العلمــي، : البحــث، فمــثال
فالعيب هنا ليس يف طريقة حل املشكالت لكن يف نقص قدرة .. ولكن مل نتمكن بعد من عالجهما

  .موضع االختبارعقل اإلنسان على وضع الفرض املناسب لكي يضعه 
إن كـل حبــث جيــري يف هـذا امليــدان يضــيف لبنـة جديــدة إىل البنــاء، وعنـدما تتجمــع املعلومــات الكافيــة 

  .سيصبح اإلنسان أكثر درة على التوصل إىل حل مناسب هلذه املشكلة
يؤخــذ علــى مــدخل حــل املشــكالت أنــه حيتــاج إىل وقــت طويــل مقارنــة باألســاليب التقليديــة، فقــد  )3

ون بأمهية هـذه الطريقـة يف تنميـة أسـلوب التفكـري العلمـي لـدى املتعلمـني، لكـن ال ميكـن أقر املعلم
  .تطبيقه يف كل الدروس
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  طرائق التدريس :الفصل الخامس
 

يعتقد كثري من املعلمني أن طرائق التدريس شبيهة بالوصفة اليت جيب إتباعها من طرف املعلمني 
السيكية اليت ال تقدم إىل املعلم الكيفية اليت ميكن إتباعها املبتدئني، وذلك عند قراءم للكتب الك

افعل كذا، ( يف هذه الناحية، حيث جند جمموعة من العبارات اليت حتث املعلم على إتباعها مثل 
غري أنه ال ميكن أن ننكر التوجيهات واألساليب اليت قدمت ملساعدة ). اخل ...جتنب كذا، جيب أن

  .املعلم املبتدئ
طرائق التدريس من حيث استعماهلا جمزأة يعيق املعلم على اكتساب لالنظرة اجلزئية  ارانتشإن 

  .جمموعة من اخلربات واملهارات املهنية
نظرا لعدم وجود وتوفر الكتب كثري يف هذا امليدان، يلجأ املعلمون عموما إىل طريقة احملاولة 

وا أن الطريقة املتبعة مفيدة حىت يتشبثوا ا واخلطأ للبحث عما يسمى بالطريقة املثالية، وما أن يقتنع
  .ويتقوقعون فيها ويصعب حتررهم منها

من املعروف أنه ال توجد طريقة مثالية ميكن أن تكون صاحلة لكل العمليات التعليمية ولكل 
ما املواد الدراسية، وهلذا فاملعلم ال ميكن أن يتقيد بطريقة واحد، بل عليه أن ينوع، فهو حر يف اختيار 

  وهلذا ميكن أن نتساءل . يناسب أهداف درسه
  ـ ما هي الطريقة املثالية للتدريس؟

  ـ ما هو املعيار الذي يتيح لنا االختيار املناسب للطريقة؟
  ـ كيف ننتقل حبرية أكرب من طريقة إىل أخرى؟

  ـ ما هي الطريقة املناسبة اليت جتعل املتعلم يكتسب مهارة معينة؟
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  ما هو التدريس؟
  يف التدريستعر 

ومعناه التعليم، درس تدريسا، الكتاب أو الدرس جعله ) دّرس(مصدر الفعل : لغويالتعريف ال
وقد جاء يف القرآن الكرمي الفعل درس يف عدة آيات . وأصل الدراسة الرياضة والتعهد للشيء. يدرسه

  :منها
نوا عبادا يل من دون اهللا ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوءة مث يقول للناس كو (

  من سورة آل عمران 79اآلية ) نني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسوناولكن كونوا رب
   

  :التعريف االصطالحي
  .هو عملية نقل املعارف إىل املتعلمني: التدريس باملفهوم الكالسيكي
  . ليب التعلم لدى التالميذهو عملية تنمية املهارات وأسا: التدريس باملفهوم الشامل والدقيق

  .أو هو موقف يتميز بتفاعل الطرفني، لكل منها أدوار ميارسها من أجل حتقيق أهداف معينة
هو مساعدة كل تلميذ على التعرف على خصائصه : التدريس باملفهوم اإلنساين احلديث

شارك ويوظف قدراته يف وإمكاناته الذاتية الفذة وتطويرها لديه ويئة الظروف املناسبة للتلميذ كي ي
  .إجناز التفوق واإلبداع

إىل إكساب املتعلم إسرتاتيجيات التعلم اليت ) املكون(أنه عملية تعليمية يهدف منها املعلم 
اخل ويعمل املتعلم على استيعاا وتوظيفها ... تسمح له باكتساب املعلومات واملهارات واالجتاهات

  .وتقوميها
  

  هل التدريس علم أو فن؟ 
عد التدريس فن من وجهة رأي بعض الباحثني الرتبويني، وذلك ألن املدرس يظهر من خالل ي

فهو فنان مفكر إذ امتاز بقدرة عالية .قدراته اإلبتكارية واجلمالية يف التفكري واللغة واحلركة والتعامل
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سام، وفنان على إنتاج األفكار، وفنان خطيب ألنه ميتاز بقدرة فائقة على جذب املستمعني، وفنان ر 
  اخل …يف توصيل املعلومات، وفنان بشخصيته االجتماعية احملبوبة 

والتدريس علم، ألن املعلم الذي يبدي تفوقا يف جمال معني يكون قد تدرب عليه تدريبا فائقا، 
. فتداخل عدة معلومات جيعل املعلم يظهر تفوقا يف جماالت عدة لدرجة نطلق عليه صفة الفنان

لذا ميكن أن . لم الذي يبدي تفوقا يف جمال معني يكون قد تدرب عليه تدريبا منطقيافالواقع أن املع
  ننظر إىل التدريس نظرة مزدوجة علم وفن يف آن واحدة وال ميكن الفصل بينهما

  تعريف الطريقة 
قالوا إن (هـي السرية أو املذهب ومجعها طرائـق، وقد جاء يف القران الكرمي يف قصة فرعون : ـ لغــة

   63طه ) هذان لساحران يريدان أن خيرجكم من أرضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى
  .بطريقتكم املثلى أي بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه: وقال األخفش

  هي مجلة من الوسائل املستخدمة من أجل غايات تربوية :ـ اصطالحـا
  .أو هي جهد يبذل من أجل بلوغ غاية

وهي خطة . لتفهيم التالميذ أي درس من الدروس يف أي مادة من املواد أو هي وسيلة اليت نتبعها
نضعها ألنفسنا قبل أن نصل إىل حجرة الدراسة، ونعمل على تنفيذها يف تلك احلجرة اليت تنفذ فيها 

  .أهداف التعلم وغاياته
ها إىل تعد ذلك األسلوب الذي يعرض به املدرس معلوماته وينقل: فالطريقة يف املفهوم التقليدي

التالميذ الذين تنحصر مهمتهم يف تلقي املعلومات وحفظها سواء كانت من الكتاب املقرر أو من 
  .ملخصات تقدم هلم من املعلم
تعين األسلوب الذي يستخدمه املعلم لتوجيه نشاط التالميذ توجيها : فالطريقة يف املفهوم احلديث

  الفكرية لتطوير معارفهم العلمية والرتبويةميكنهم من أن يتعلموا بأنفسهم فيستعملوا قدرام 
  

  الفرق بين الطريق والوسيلة 
  .إال أن الطريقة هي اليت تدل على الرتتيب املتبع للوصول إىل احلقيقة ارغم التشابه بينهم
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أما الوسيلة فهي جمموعة الوسائل العملية اليت تستعمل لتطبيق الطريقة، ومن هنا ميكن أن نعرف 
خمتلف املواد واألجهزة والتنظيمات واإلجراءات اليت تستخدم يف التعليم من (مية بأا الوسيلة التعلي

أجل تطويره، ورفع كفايته مبا يساعد املتعلم على حسن اكتساب اخلربة، بسرعة وسهولة ومبا عمل 
  )املعلم يف هذا اال

يلة ال تكمن يف ذاا ولكـن فالوسائل التعليمية تعد العمود الفقري لطرائق التدريس آلن أمهية الوس
فيما حتققه من أهداف سلوكية حمددة ضمن نظام متكامل يضعه  املدرس لتحقيق أهداف يأخذ يف (

  ) االعتبار معايري اختيار الوسيلة أو إنتاجها وطرائق استخدامها ومواصفات املكان الذي تستخدم فيه
  القواعد األساسية التي تبنى عليها الطريقة 

  :جمموعة من القواعد األساسية اليت تبىن عليها منها أن طرائق التدريس ترتكز على عروفمن امل
  ـ التدرج من املعلوم إىل اهول، أي ربط املعلومات القدمية باجلديدة 1
ـ  التدرج من السهل إىل الصعب، إن ما يراه املعلم سهال قد يكون صعبا عند بعض التالميذ،  2

  .ى فهم التالميذلذا جيب أن ننطلق من مستو 
ـ التدرج من البسيط إىل املعقد، على املعلم أن يأخذ بيد التلميذ وفق ما وصلت إليه نظريات  3

التعلم اليت ترى أن العقل يدرك الكل مث حياول دراسة األجزاء، وهلذا فاملعلم مثال يف مادة احلساب أن 
  اخل…يبدأ بالعدد الصحيح قبل الكسر، مث العدد العشري 

لتدرج من الكل إىل اجلزء مث إىل الكل مرة ثانية، فالعقل يدرك األشياء ككل أوال مث حياول ـ ا 4
  دراسة التفاصيل بعد ذلك يقوم برتكيبها

ـ التدرج من احملسوس إىل ارد،  من املعروف أن التلميذ يف بداية تعليمه يستعمل مجيع حواسه  5
ذلك على املعلم إدراك هذه العملية وذلك عن لكسب املعلومات سواء كان حركية أو معرفية، ول

  طريق تقدمي املفاهيم بواسطة جتارب علمية مبسطة وبأمثلة حسية إىل أن يصل جتريدها
( ـ  التدرج من العملي إىل النظري، ميكن االنتقال يف كثري من الدروس كالعلـوم واهلندسـة من  6

بحث وتقصي احلقائق العلمية، وخاصة يف هذا وذلك لتوجيه عقل التلميذ لل) التجربة إىل النظرية 
  .الوقت اليت زادت فيه املعارف بشكل مذهل يف مجيع النواحي
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  العوامل التي تحدد اختيار الطريقة
يتحمل املعلم واملتعلم واملنهاج العبء الكرب يف اختيار الطرائق املناسبة اليت حتقق اهلدف املراد 

  :ها جمموعة من العوامل منهاالوصول إليه وهلذا فالطرائق تتحكم في
إن ارتبط الطريقة دف الدرس جتعلنا خنتار الطريقة اليت حتقق : ـ ارتباط الطريقة دف الدرس 1

هذه الغاية مثال إذا كان اهلدف من الدرس تدريب التلميذ على الوصول إىل االستنتاج واالستقراء، ال 
  .بد من اتباع الطريقة احلوارية

من املعلوم أن كل درس يتألف من عدة مراحل هلا أهداف ختدم : قة مبحاور الدرسـ ارتباط الطري 2
  اهلدف الرئيسي للدرس

إن كل مادة متلك صفات معينة تستدعي طريقة أو جمموعة من : ـ ارتباط الطريقة مبحتوى التعليم 3
  .الطرائق املناسبة هلدف الدرس

الطريقة اليت نعلم ا مثال : وخرباته السابقةـ ارتباط الطريقة  بقدرات التلميذ واستعداداته  4
  .الرياضيات للتعليم األساسي ليست الطريقة اليت نعلم ا تالميذ التعليم الثانوي

أصبحت األساليب القدمية اليت كانت تقدم ا الدروس ال : ـ ارتباط الطريقة بالوسائل التعليمية 5
ا كانت تعتمد على التجريد، وهلذا ال بد أن تكون تستطيع مسايرة التدفق املعريف القوي، وخاصة إذ

  .مرتبطة بالوسائل اليت حتدد املعىن وتقرب املفهوم من ذهن املتعلم
كل درس له هدفه اخلاص به وللوصول إليه ال بد وأن نتبع طريقة : ـ ارتباط الطريقة بعامل الزمن 6

  .معينة تالحظ عامل الزمن املخصص لكل حصة أو درس
إن شخصية املعلم ال تتمثل يف تأدية الدرس فقط، اتباع أساليب : الطريقة بشخصية املعلمـ ارتباط  7

تقنية حبتة، ولكنه البد وأن يكون مراعيا للنظام العام ومساعدا له وقادرا على توضيح وتفسري كل ما 
 يصعب على تالميذه وحمافظا على مواعيد دروسه وأن يتمتع بسعة األفق وحب العمل، وأن يكون

  .اخل فاملعلم إذا أدرك هذه النواحي فإا تعود على الدرس بالفائدة الكربى...عادال
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  عناصر الطريقة 
  ترتكز الطريقة على جمموعة من العناصر من أمهها

تتم هذه العملية وفق قواعد علمية مدروسة وخاصة عندما بينت الدراسات ما يل عملية : ـ اإللقاء 1
العملية التعليمية، فإلقاء املعلومات واحلقائق والنظريات واملفاهيم  االتصال من أمهية بالغة يف

  اخل يتطلب إلقاء جيد ومدروس...واملبادئ
إن أسلوب التعليم يعتمد على فاعلية املعلم يف العملية التعليمية، حبيث يستطيع : ـ التشبيه الدقيق 2

  .لدائرة املثلثية اليت نشبهها بالسلعةأن يستخدم جمموعة من األساليب للوصول إىل ذهن املتعلم مثل ا
إن املعلم قبل أن يطرق أبواب تقدمي املعرفة لتالميذه يسعى دائما إىل إقامة عالقة : ـ إقامة الداللة 3

فمثال فهم ظاهرة . الدالئل ليدعم أقواله وحمتويات درسه، وذلك حملاولة تيسري الفهم وتبسيط املعىن
ر العالقة بني األرض والشمس والقمر وإقامة الدالئل على وجود الشروق والغروب اليت تتطلب إظها

عالقة بينهم مما يسهل الفهم لدى التلميذ، فاستخدام األدلة واألسانيد أثناء الدرس يساعد على 
  .التفسري والتوضيح

 مل تكن اتمعات البشرية ذه اخلاصية احلضارية العميقة والتقارب الواضح: ـ القراءة واإليماء 4
عملية يراد (فيما بينها لو مل تكن هناك وسائل اتصال جبميع أنواعها ساعدت على القراءة اليت تعد 

ا إجياد الصلة بني اللغة الكالمية والرموز والكتابة اليت تتألف من معاين وألفاظ تؤدي إىل إبراز املعاين 
  ).اخل...وحتديد املفاهيم

إن الكتابة من الفنون اجلميلة الراقية ألا تشحذ اهلمم (: يقول عبد املنعم إبراهيم: ـ الكتابة 5
وهلذا تصبح أمهية الكتابة يف العملية ) واملواهب وتريب الذوق وترهف احلس وتغري باجلمال والتنسيق

التعليمية أساسية ألن املدرس مهما أعتمد على وسائل أخرى فإنه جيد نفسه مضطرا الستعمال 
  .ريب املفهم من املتعلمالكتابة للتوضيح والشرح وتق

    
  معايير الطريقة 

  :توجد جمموعة من املعايري اليت يفرتض أن تكون يف الطريقة منها
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أي إعطاء احلرية املسؤولة للتلميذ للمشاركة يف الدرس، فأسلوب الرتغيب يف : ـ الديمقراطية 1
يف االعتماد على أنفسهم من العملية التعليمية يؤدي إىل التنافس وبناء قاعدة منطقية عند التالميذ 

أجل الوصول إىل املعرفة عن طريق التقصي والبحث، فالعملية التعليمية تتطلب توظيف العناصـر 
  ) معلم، ومتعلم، ومنهاج(الثالث 

إن التعليم ال يقتصر على تزويد املتعلم مبعلومات معينة، بل يتطلب تعديل : ـ الوظيفية أو الغرضية 2
إن الرتبية ليست : (بلوغ هدف غرضي فالرتبية اليوم كما يقول جون ديوي سلوك املتعلم من أجل

جمرد إعداد للحياة وإمنا هي عملية منو وعملية تعلم وعملية بناء وجتديد مستمر للخربة، وعملية 
لذا ال ميكن أن يكون تعليمنا منعزال عن جوانب احلياة اليت حيياها التلميذ حىت حيس ) اجتماعية

  .حل القضايا العلمية والرتبوية باملشاركة يف
من املعايري اليت تعتمد عليها الطريقة أن تشجع التلميذ : ـ استغالل نشاط التالميذ و فاعليتهم 3

  . على التفكري السليم ورسم خطة للوصول إىل اهلدف
تالميذ  إن كل طريقة يتطلب منها مراعاة الفروق الفردية اليت يكون عليها: ـ مراعاة الفروق الفردية 4

القسم الواحد، حىت يعطي للمتفوقني واملتوسطني وضعاف العقول نصيبهم من املعرفة فالتالميذ 
  .اخل...ميتازون مبيول خمتلفة واجتاهات متعددة واستعدادات وقدرت

ال ميكن أن يكون بناء شخصية املتعلم من خالل مادة تعليمية معينة أو : ـ الربط بين المواد 5
  .اخل...ا من ربطها ببعضها البعض كالرياضيات مع الفيزياء والكيمياءبعض املواد وإمن

مل تعد العملية التعليمية تعلم التلميذ كيفية تقبل : ـ اكتساب التلميذ القدرة على التفكير العلمي 6
املعلومات واحلقائق يف امليدان العلمي واالجتماعي، بل يتطلب أن ندربه عل تتبع الطريقة العلمية اليت 

ؤدي إىل التفكري العلمي املنطقي الذي ميكنه من املشاركة الفعالة يف كل ميادين احلياة، وخاصة إذا ت
  .استطاع املعلم أن يأخذ بيد املتعلم حىت جيعله يقوم بالتفكري والتحليل واملقارنة واالستنتاج

ن املتعلم أن يأخذ تطرح مناهج الرتبية والتعليم عدة أساليب متك: ـ إكساب التلميذ الثقة بالنفس 7
العلم جبد وأن يستغل مواهبه بطريقة متميزة، وهلذا يتطلب من املعلم أن يستعمل أساليب وطرائق 
تعليمية حتث التلميذ أن يبدي أفكاره ويطرحها للنقاش وفق منطق منسجم، فيأخذ ماله ويطرح ما 



 98

وهذا ال حيصل إال إذا فاملعلم الناجح هو الذي يشجع تالميذه على كسب الثقة بالنفس، . عليه
  .عودنا التلميذ على اتباع املنهج العلمي الذي يتقصى احلقائق العلمية

كل عمل تعليمي ال بد وأن يكون له أهدافا واضحة املعامل حمددة الغايات حىت ميكن : ـ التقويم 8
تخدام هلذا يعد حتديد أهداف الدرس واتباع الطريقة واس. أن حنكم له أو عليه وفق خطة مدروسة

الوسائل املختلفة وممارسة أوجه النشاط املرتبطة به أمرا ضروريا وذلك حىت تكتمل صحتها بالتقومي 
  .الذي يشخص مدى قوة وضعف اليت قدمت ا الدروس

  
  التخطيط للوحدات الدراسية والدروس اليومية 

نهاج الرتبوية اليت من الواضح أن املعلم الكفء خيطط لدرسه اليومي ولوحداته الدراسية يف ضوء امل
  .تتضمن األهداف والطرائق والوسائل واألهداف

  ـ تخطيط الوحدات  1
كثري من املدرسني ال يعريون للوحدات الدراسية اهتماما يذكر يف ختطيطهم التدريس، حيث 

إال أن هذا غري  . يعتمدون على الكتاب املقرر وطريقة تنظيمه ويركزون على إعداد الدروس اليومية
يث ال بد للمعلم أن يلم مبوضوعات الوحدة والرتابط املوجود بينها لكي يسهل عليه نقلها كاف حب

ورغم . بشكل جيد للمتعلم وال يتحقق ذلك إال عن طريق التخطيط السليم للوحدة الدراسية
اختالف التخطيط لكل وحدة على حدا إال أن املعلم يسأل نفسه األسئلة التالية عند ختطيطه 

  . للوحدة
ما هي األهداف األساسية هلذه الوحدة؟ ما هو االرتباط بني أهداف املقرر : ـ األهداف أ

وأهداف الوحدة؟ وأي من أهداف الوحدة ميكن حتقيقها يف هذه الوحدة؟ وما هو االرتباط بني 
  أهداف هذه الوحدة وأهداف الوحدات األخرى؟

رتباط بني هذه الوحدة والوحدات اليت ما الفكرة الرئيسية هلذه الوحدة؟ ما هو اال: ب ـ المحتوى
سبق دراستها والوحدات القادمة؟ ما هي املهارات واملعلومات الرئيسية هلذه الوحدة اليت جيب على 
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الطالب أن معرفتها قبل دراسة هذه الوحدة؟ هل أنا يف حاجة إىل مراجعة بعض املوضوعات؟ وما 
  هي؟ كيف أعرضها؟ 

قة االستكشافية أم طريقة احملاضرة أم احلوارية أم املعملية؟ وما هي هل استخدم الطري: ج ـ الطريقة
  األدوات املساعدة لذلك؟ 
ما هي السائل التعليمية اليت استخدمها؟ هل هي وسائل أقوم بتحضريها : د ـ الوسائل التعليمية

  بنفسي أم جاهزة؟ ومن أين سأحصل على كل منهما؟
حدة يف صورة سلوكية؟ وإىل أي مدى مت حتقيق تلك هل متت صياغة أهداف الو : هـ ـ التقويم

  األهداف؟ هل استخدم االختبارات الكتابية أم الشفوية ملعرفة مدى استيعاب التالميذ للوحدة؟
  

  تخطيط الدروس اليومية
إن التخطيط السليم مسة من مسات اإلنسان املثقف وعامل جد مهم للنجاح يف أي جمال مهين 

  :غاية وذلك لألسباب التاليةوالتخطيط للدروس هام لل
  .ـ مينع االرجتال يف التدريس، وجينب املعلم املبتدئ املواقف احلرجة 1
  .ـ يكسب املعلم الثقة بالنفس واحرتام التالميذ 2
  .ـ تصبح عادة التخطيط للدروس مسة يتمتع ا املعلم،فيتأثر ا التالميذ 3
  .على أجنع الطرائق لتحسني األداءـ يدفع املعلم على القراءة واالطالع والبحث  4
  .ـ يساعد على التفكري يف املوضوع الذي سيتطرق إليه، وبذلك يستعد إليه 5

  أهم خصائص خطة الدروس اليومية 
جيب أن توضع اخلطة بأسلوب وبلغة واضحة وصحيحة ودقيقة، لتمكني تنفيذ ما : ـ الوضوح 1

  .هو مكتوب بشكل إجرائي
أن تتصف اخلطة الدرس اليومي بقابلية التنفيذ و االستخدام من قبل  جيب: ـ قابلية التنفيذ 2

معدها وكذلك من قبل مدرس آخر وإذا حدث طارئ للمدرس األصلي، وأفضل طريقة لتحديد 



 100

قابلية التنفيذ خلطة ما هو عرضها على زميل لقراءا ومعرفة مدى قدرته على فهمها وتطبيقها فإن مل 
  .يستطع فيجب تعديلها

تتصف اخلطة الناجحة بإمكانية استخدامها على فرتات زمنية متباعدة إذا : االستمراريةـ  3
  ).يف العام املقبل(أتيحت نفس الظروف التدريسية 

  تتصف اخلطة اجليدة بكوا شاملة وممثلة بكافة جوانب العمل التدريسي: ـ الشمول 4
  ).…نشاطها ووسائل تعليمية، وسائل تقومي(

  .وانب املوضوع وان تغطي وقت احلصة بالكاملوان تشمل كافة ج
د   10: إن اخلطة اجليدة هي اليت حتدد توزيعا زمنيا ولو تقريبا لوقت احلصة مثال: ـ التوقيت 5

  .دقائق لتلخيص الدرس والتقومي 5دقيقة لعرض الدرس و 45للمراجعة والتقدمي،
  

  مكونات خطة الدروس اليومية
س ما ختتلف عن تلك اليت يتبعها زميله، إال أن هناك خطوطا أكيد أن اخلطة اليت يتبعها مدر 

  :   عريضة ومكونات أساسية ألي خطة درس يومي وتتمثل يف
يتضمن هذا اجلزء من اخلطة كل ما يتعلق بتحديد شخصية اخلطة واملوضوع : أ ـ تعريف بالخطة

  .والتاريخ والفصل املدرسي
  .ة اليت جيب حتقيقها أو االقرتاب منهايتضمن األهداف العام :ب ـ األهداف الدراسية
وهو اجلزء األساسي يف اخلطة ويتضمن حمتوى، والوسائل التعليمية، اليت  :ج ـ العرض التدريسي

  .تستخدم، وخالصة أو خامتة الدرس
  هو الباب الذي يلج منه املعلم إىل ذهن تالميذه، ومن املداخل اجليدة للدرس: ـ التقديم 1

  .أي استخدام املواقف التارخيية واحلكايات والنوادر: يأ ـ المدخل التاريخ
  .وهو األكثر استعماال ألنه يربط بني الدرس القدمي واجلديد: ب ـ مدخل المراجعة

  .أي كتابة النقاط الرئيسية على السبورة يف بداية احلصة :ج ـ مدخل النقاط الرئيسية
  .بة لبداية درسه مثال جمسم هندسياستخدام الوسيلة املناس :د ـ مدخل الوسيلة التعليمية
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  .النكتة الظريفة عنصر جذاب وطريقة جيدة للدخول يف الدرس :هـ ـ المدخل الفكاهي
  .يعد هذا اجلزء قلب اخلطة وخاصة إذا عرف املعلم كيف خيططه :ـ المحتوى 2
  اخل…أي الطرائق املستخدمة يف درسه ـ احملاضرة، املناقشة  :ـ طريقة التدريس 3
  .األجهزة واملواد املستخدمة يف بداية وأثناء وختام الدرس :مواد التعليميةـ ال 4
  .إبراز الفكرة الرئيسية يف مجل معدودة حىت ترسخ يف ذهن التلميذ :ـ الخالصة 5

هي جزء أساسي ومكمل للعملية التدريسية، لذا ال بد أن متتاز باإلبداع  :د ـ الواجبات المنزلية 
  .كما أنه جيب أن تصحح وتقوم لتشجيع التالميذ وحثهم على العمل  وحتقيق أهداف التدريس،

  . ميكن املعلم من تقومي تالميذه وتقومي أدائه عقب كل حصة :هـ ـ التقويم
  
  

  الطرائق المستخدمة في التدريس 
I تعد من الطرائق الشائعة يف التدريس منذ مدة طويل رغم التقدم العلمي  :ـ طريقة المحاضرة

لتنمية ) التالميذ( ميدان الرتبية وعلم النفس، حيث تعرض املفاهيم على املستمعني والرتبوي يف
  اخل…معارفهم عن طريق املالحظة والتعليق وإبداء الرأي

   
  )أو اإللقاء(ـ تعريف طريقة المحاضرة  1

هي عرض احلقائق واملعلومات يف عبارات متسلسلة يسردها املعلم مرتبة بأسلوب شيق وجذاب 
يستعمل السبورة أحيانا للشرح . تالميذ، فاملعلم يلقي الدروس على التالميذ وهم يستمعون إليةعلى ال

  .وتبسيط املفاهيم الغامضة، ولقد طور بعض املعلمني هذه الطريفة بإدخال األسئلة واإلجابة عنها
  :تنقسم طريقة المحاضر إلى نوعان هما

األنشطة اليت يتبعها املعلم من خالل حتديد وهي قائمة على جمموعة من  :ـ المحاضر التدريسية
  .األهداف بطريقة حمددة وخمطط هلا لتحقيق قيمة تعليمية
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وهي عبارة عن إلقاء موضوع ما على جمموعة من الناس، يعتمد فيها على  :ـ المحاضرة البسيطة
  .االرجتال، وال يالحظ فيها الفروق الفردية وال حتدد فيها األهداف اإلجرائية

  ى يلجأ المعلم إلى طريقة المحاضرة؟ـ مت 2
  .أ ـ يلجأ إليها املعلم، عندما يكون الوقت غري كايف لتحقيق األهداف املسطرة يف املقرر

  .ب ـ تستعمل عند عرض مدخل تارخيي لبعض املوضوعات اجلديدة، وذلك لتكوين خلفية تارخيية
  .ق خمتلفة، وذلك لرتتيبها وتنظمهاج ـ يلجأ إليها املعلم لتلخيص بعض املواضيع اليت قدمت بطرائ

  .د ـ يلجأ إليها لعرض بعض نتائج البحوث والدراسات ملوضوع معني
  

  .طريقة استخدام المحاضرة في التدريس
  .أن طريقة احملاضرة تعتمد يف جزء كبري منها على القول اللفظي) 1982كوهلان (لقد ذكر 

أن يسأل احملاضر نفسه ما إذا كان التالميذ  من األساليب املعرفية يف استخدام طريقة احملاضرة
يتعلموا شيئا واحدة على األقل من هذه احملاضرة، وهناك كثري من العلماء الذين حبثوا يف هذه الطريقة 

  .وقدموا جمموعة من األساليب
  :قد اقرتح ما يلي) Clark, L.1973(وكان كالرك 

  .ـ ابدأ احملاضرة بسؤال أو مشكلة تثري االهتمام 1
  .ـ حاول أن تكون غامضا بعض الشيء يف بداية احملاضرة وملدة دقائق معدودة 2
  .ـ قل لتالميذك ما تريد أن تقوله من معلومات 3
  .ـ حاول إجياد عالقة بني ما يعرفه تالميذك فعال وما تريدهم أن يعرفوه 4
  .ـ استخدم الوسائل التعليمية لتوضيح فكرة أو مفهوما  ما  يكون غامضا 5
  .قدم الطرفة اليت تدخل املرح واالبتسامة يف نفوس التالميذ ـ 6
  .ـ استخدم األمثلة كلما مسحت لك الظروف بذلك 7
  .ـ ال جتعل حملاضرتك روتني حمفوظ ثابت وممل 8
  .ـ اختم احملاضرة مبلخص سريع ووايف للموضوع 9
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  شروط نجاح طريقة المحاضرة

  .املعلم ـ اإلعداد اجليد للمعلومات اليت سيلقيها 1
  .ـ االطالع الواسع على املعارف اليت تم ا احملاضرة وعلى تطبيقاا املختلفة 2
  .ـ أن يتناسب حجم احملاضرة مع املدة الزمنية املخصصة هلا 3
  .ـ التفكري يف األسئلة اليت ميكن أن تطرح أثناء احملاضرة وإعداد اإلجابة املناسبة هلا 4
  .أمهية النقاط اليت تتضمنها احملاضرة ومستوى التالميذـ تكييف سرعة اللقاء حسب  5
  .ـ وضوح النطق مع تغري وترية الصوت لتأكيد النقاط اهلامة والتفريق بني ما هو مهم وأقل أمهية 6
  .ـ أن يوحي صوت املعلم بقوة الشخصية والثقة والتفاؤل 7
  .لتسجيل ما هو مهمـ التأكد من أن كل تالميذ القسم يسمعه، واالستعانة بالسبورة  8
  .ـ طرح بعض األسئلة للتأكد من فهم التالميذ، وتوفري جو االرتياح والطمأنينة لدى التالميذ 9

  ـ حماولة ربط حلقات املوضوع ببعضها البعض من حني آلخر إذا كان وقت احملاضرة طويل 10
  .ـ إدخال املرح على نفوس التالميذ أثناء احملاضرة كلما أمكن ذلك 11
  )محاسنها(ات طريقة المحاضرة مميز 

  .متكن املعلم من تدريس قدر كبري من املعلومات العلمية يف مدة قصرية :ـ االقتصاد في الوقت 1
  .ليست حباجة إىل نفقات يف إنشاء املعامل وتوفري املواد واألجهزة: ـ االقتصاد في التكاليف 2
  .ل واألجهزة وتصميم التجاربال تكلف كثريا يف إعداد الوسائ :ـ االقتصاد في الجهد 3
  .عن املوضوع وتقدم معلومات دقيقة ومنظمة ـ تعطي للمتعلم نظرة شاملة 4
  .وخاصة إذا أستغل يف احملاضرة استغالال جيدا ـ لصوت المعلم دور هام في إقناع المتعلمين 5
ة ومها عامالن أثبتت الدراسات دورمها يف العملي ـ تعتمد على حاستي السمع والبصر 6

  .التعليمية
ألا تقدم حد أدىن من املعلومات لكل تلميذ يف وقت  ـ طريقة جيدة للتلخيص والمراجعة 7
  .واحد
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ـ . ألن طبيعة العملية التعليمية تتطلب ذلك داخل القسم ـ تقلل من المشكالت النظامية 8
  مستمع  ـ 

ات خاصة مع تكدس للمرور إىل رؤوس املوضوع  ـ إن لطريقة المحاضرة أسلوب سهل وسريع 9
  .املناهج بصفة عامة ومناهج الرياضيات بصفة

   
  عيوب طريقة المحاضرة 

  .ـ ال تزود املعلم بأسلوب حمسوس، فغلبا ما يعتمد على إحساسه الذايت فقط يف متابعة التالميذ 1
  .ـ يكون التلميذ سلبيا يف هذه الطريقة فيتلقى املعلومات دون مناقشتها 2
  .االعتبار الفروق الفردية بني تالميذ الفصل الواحد فهي تقدم بأسلوب واحدـ ال تأخذ بعني  3
  .ـ متتاز بدرجة عالية من التجريد وال تم باخلربة املباشرة 4
II  ـ طريقة المناقشة  

  ـ تعريف طريقة المناقشة 1
هي أداة يستعملها املعلم واملتعلم من أجل حتديد موقف، أوحل إشكال، أو توضيح مفهوم 

اخل، وتعد من الطرائق القدمية اليت تعتمد على إشراك املتعلم يف العملية التعليمية إشراكا إجيابيا، …
فهي جتعل التلميذ يواجه املشكالت التعليمية والرتبوية ويبدي رأيه فيها، أو يقرتح حال مناسبا هلا، 

فيها املعلم القدرات والفروق وتعتمد على األسئلة اليت يالحظ . وتسمى بالطريقة التوليدية يف التعليم
  .الفردية بني املتعلمني، حبيث يقسم معلوماته إىل عدة مستويات متدرجة يف السهولة والصعوبة

فطريقة املناقشة يستعملها جل املعلمني وخاصة معلمي الرياضيات ملا هلا من أساليب يف طرح  
  .ل املعرفة وبناء الفكراألسئلة اليت تولد املفاهيم وتتلقى إجابات عنها من أجل حتصي

  
  ـ  الغرض من استخدامها 2
  .ـ التعرف على املعلومات السابقة عند التالميذ لالنطالق منها يف التدريس 1
  .ـ دفع واستثارة اهتمام التالميذ حنو هدف الدرس 2
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  . ـ متابعة وفهم التالميذ للمواضيع املدروسة 3
  .ـ تنمية قدرات التالميذ على التفكري 4
  .ساعدة التالميذ على تنظيم وترتيب املواد التعليميةـ م 5
  .ـ تدريب التالميذ على كيفية وضع خطة لبحث مشكلة ما أو تفسري نتائج حمصل عليها 6
  .ـ تدريب التالميذ على تطبيق املبادئ واملفاهيم اليت تعلموها يف املواقف اجلديدة 7
  .ـ للكشف على اهتمام التالميذ وميوهلم 8
  .جعة والتلخيصـ للمرا 9

  .ـ ملساعدة التالميذ على فهم بعض العالقات 10
  .ـ لتقدمي التدريبات والتمارين أثناء وعقب كل درس 11

  ـ خطوات المناقشة 3
  .اخل…ـ أن حتضر األسئلة حتضريا جيدا من حيث املفاهيم واألهداف وكيفية اإلجابة عنها  1
  .لتالميذ وتثريهم وحتفزهم على املشاركة واملناقشةـ أن تبدأ املناقشة بطرح أسئلة جتذب انتباه ا 2
  .ـ أن تكون األسئلة متدرجة، حىت يشارك فيها كل تالميذ القسم 3
  )ث 3أن ال تتجاوز . (ـ أن تعطى فرصة كافية للتفكري لإلجابة عن السؤال قبل اختيار ايب 4
  .ـ أن تسجل كل املعلومات املهمة واهلادفة على السبورة 5
  .تلخص األفكار واملفاهيم واملعلومات العلمية اليت تناولتها املناقشة، وذلك مبشاركة التالميذـ أن  6
  .  ـ يف كل اية درس تطرح أسئلة للتفكري والبحث تكون مبثابة انطالق للدرس القادم 7
  
  ـ شروط نجاحها 4

انتباه التالميذ  لشد) اخل…قصة، أو طرفة،  أو نكتة (ـ يستحسن أن تبدأ املناقشة بعرض شيق  
  .ملوضوع الدرس وتشويقهم وحتفزهم على التفكري والتساؤل

و إعطاء . ـ أن تسود املناقشة واحلوار جوا دميقراطي مسؤوال جيعل من احلوار عامال إجيابيا فعاال
  . و املعلم موجها وقائدا هلا. احلرية للتالميذ للمناقشة دون اإلخالل بنظام القسم
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جنب كل ما يعيق احلوار واملناقشة من ألفاظ  ومعامالت من شاا أن تكبت ـ على املعلم أن يت
  .اخل…آراء التالميذ، كالتوبيخ واالستهزاء والتعنيف 

  .ـ أن تتناسب األسئلة مع هدف الدرس املعاجل يف تلك احلصة أو احملور
  .اخل…ساعدة ـ أن تكون األسئلة تساير قدرات التالميذ وخربام من حيث اللغة والوسيلة امل

  .وتلقى بصوت مناسب وواضح. ـ أن تكون األسئلة قصرية وحمددة وتتناول فكرة واحدة
  

  شروط صياغة األسئلة
  .واليت يصعب اإلجابة عليها مبفاهيم حمددة) غامضة(ـ أن ال تكون األسئلة مبهمة  1
)  ال(أو) نعمب(إجابتها  وقد تكون هـلواليت تبدأ ب ) التخمينية(ـ االبتعاد على األسئلة التأويلية  2

( ،)اماذ( ، )كيف(وذلك لقلة فائدا املعرفية، ويستحسن بدأ األسئلة ب  ) أخط(، أو)صح(أو
  )حتليل، تركيب، تقومي(ومستواها املعريف أعلى . ألا حتفز التلميذ على التفكري )املاذ

  .حد، حىت ال تصعب اإلجابةـ االبتعاد عن األسئلة املركبة اليت تدمج فيها عدة أسئلة يف آن وا 3
ـ أن تكون األسئلة متسلسلة منطقيا، وجتنب األسئلة اليت توحي باإلجابة اليت ال تساعد التلميذ  4

  .اخل…كما يتطلب من املعلم االهتمام بأسئلة التالميذ من حيث طرحها وصياغتها . على التفكري
ا زال العلم عاجزا عن تفسريها، أو ـ قد يطرح التالميذ بعض األسئلة عن بعض الظواهر اليت م 5

قدم هلا عدة تفسريات متباينة، فعلى األستاذ أن يشرح هلم أن العلم ينمو يوميا، وأن اختالف 
  .التفسريات ال يعين التناقض، بل يدل على العوامل املعقدة اليت تتحكم يف الظواهر العلمية

جعا لنسيام بعض عناصر اإلجابة، يف ـ قد تكون أسئلة بعض التالميذ مفاجئة للمعلم وهذا را 6
هذه احلالة يعيد املعلم إلقاء األسئلة على التالميذ حىت يشركهم يف اإلجابة عنها، ويف هذه احلالة 
يعمل املعلم على التذكري باإلجابة الصحيحة، فإذا مل يتمكن ينبغي عليه أن ال يتهرب من السؤال أو 

  .جابة عنها يف الدروس القادمةجييب إجابة خاطئة بل يعد التالميذ باإل
  .ـ جيب على املعلم االهتمام بأسئلة التالميذ ألا تكشف عن عدم فهم احلقائق أو املعلومات 7
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  ـ إدارة المناقشة  5
ـ دف املناقشة إىل تدريب التالميذ على البحث واالستقصاء، وذلك لكون أن حمور العملية 

علم ال يتكلم يف املناقشة إال عندما تدعو احلاجة لذلك، فهو املوجه فامل. التعليمية املتعلم وليس املعلم
واملنظم  جلميع نشاطات التالميذ من حيث تسلسل األفكار واملفاهيم العلمية، وترتيبها ترتيبا منطقيا 

  . مناسبا
تنظيم كالتسيري وال(ـ إلدارة املناقشة بشكل جيد، ينبغي االلتزام مبجموعة من االعتبارات التنظيمية 

  .حىت ال تتحول املناقشة إىل فوضى) اخل…والتوجيه وحتديد الوقت وااللتزام بقواعد العمل اجلماعي 
ـ أن يهتم املعلم بإجابة التلميذ الذي طلب منه اإلجابة، وال يعطي اهتماما للتلميذ الذي تدخل 

  .بدون استئذان فيعيد له االهتمام واملشاركة بطريقة منظمة
يسهر على مشاركة اجلميع يف املناقشة، فإذا الحظ أن بعض التالميذ ال يشاركون  ـ على املعلم أن

وذلك إلخراجهم من عزلتهم، كما أنه . يف املناقشة يطرح عليهم أسئلة يتوقع جناحهم يف اإلجابة عنها
  .ال يسمح لبعض التالميذ احتكار اإلجابة عن معظم األسئلة بل يعمل على مشاركة اجلميع

األسئلة منطقية، ليست بالسهلة اليت تؤدي باالستخفاف بالدرس وليست بالصعبة اليت ـ أن تكون 
  .كما يتجنب املناقشات اجلانبية مع بعض التالميذ وإمهال البقية. تفقد االهتمام به

  
  دور المعلم في المناقشة

  .ـ أن حيافظ على مناقشة مثرية وحيوية 1
  .دد يف الدرسـ أن ال حتيد املناقشة على املوضوع احمل 2
  . ـ تشجيع كل تلميذ على االشرتاك يف املناقشة بفعالية 3
  .ـ استبعاد األسئلة غري املناسبة والتعليقات غري املقبولة دون إهانة أصحاا 4
  .ـ تلخيص النقاط األساسية يف املناقشة مع الرتكيز على املفاهيم واملصطلحات واحلقائق 5
  .اهتمام التالميذ ا ضعيفاـ إاء املناقشة عندما يبدو  6
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  ـ تقويم طريقة المناقشة  6
  أ ـ محاسنها

ـ جتعل  2.  ـ تنقل التالميذ من موقف سليب إىل موقف إجيايب، فتساعد على حتقيق الفهم السليم 1
  . املعلم متحكما يف توجيه درسه على أساس مستوى التالميذ وحاجام احلقيقية

  .على التفكري والتعليم السليم ـ يئ للتالميذ فرص التدريب 3
  .ـ يتم تقومي معارف ومهارات التالميذ بشكل مستمر 4

  
  ب ـ مساوئها

  .ـ يسري التلميذ  يف الطريق الذي رمسه املعلم من خالل األسئلة التوجيهية دون اخلروج عنها 1
  .ـ املناقشة ال تضمن إدراك الكل واإلحاطة به ضمن بنية منظمة 2
  .تستخدم يف أغلب األحيان أسئلة مغلقةـ إن املناقشة  3
  .ـ حتتاج صياغة األسئلة إىل تدريب واطالع واسع، فكثري ما يرجع فشل املناقشة إىل األسئلة 4
  

III  الطريقة االستكشافيةـ  
  

من خالل العمل الذي يقوم به املعلم يف قسمه، يتضح أن الطريقة اإلكتشافية غري معرفة  :تعريفها
فكل معلم يساعد . هي جمموعة من الصيغ يتبعها للوصول إىل اهلدف التدريسي بشكل واضح، وإمنا

واالكتشاف نوعان نوع يسمى باحلر واآلخر . تالميذه على اكتشاف املعلومة عن استدراجهم إليها
  .باملوجه والفرق بينهما يتعلق مبدى تدخل املعلم يف العمل التدريسي

جيعل التلميذ يصل بنفسه الكتشاف املعلومة فهو يف هذه فإن رتب املعلم املوقف التعليمي بشكل  
  . احلالة يدرس بالطريقة اإلكتشافية احلر

أما االكتشاف املوجه فهو احلالة اليت يقود فيه املعلم تالميذه إما باستخدام أسئلة معينة أو بنماذج 
  .اخل…ووسائل تعليمية معينة الكتشاف املعارف واحلقائق واملصطلحات والرباهني 
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يتم التعليم باالكتشاف من خالل مدى واسع من األنشطة اليت ينظمها املعلم، حبيث ينتج عنها 
فقد تأخذ األنشطة شكل األلعاب احلرة غري املقيدة، أو قد تأخذ على . اكتشاف يقوم به الطالب

شاف عن طريق وميكن أن يتم االكت. شكل حوار بني املعلم والتالميذ، أو بني التالميذ واملواد املطبوعة
غريأن أفضل املواقف . وميكن ان حيث أثناء العرض املباشر للدرس) االستنباط(االستقراء أو االستنتاج 

اليت يتم فيها االكتشاف هي تلك اليت يستخدم فيها إسرتاتيجيات التعلم االستقرائية أو االستنباطية 
  .)االستنتاجية(
  

IV ـ أسلوب حل المشكلة  
ت كثري من الدول، من هذه الطريق أسلوبا حلل بعض القضايا الرتبوية لقد اختذ :ـ تعريفها

والتعليمية ومعاجلتها وفق القواعد اليت توصل إليها البحث العلمي، واليت تتمثل يف الشعور باملشكلة، 
مث حتديدها ومجع البيانات عنها، مث فرض الفروض وانتقاء أكثرها احتماال للوصول حلل املشكلة، حىت 

وهلذا جند املناهج احلديثة تركز عليها، وخاصة يف مادة الرياضيات اليت تعتمد . عميم النتائجيسهل ت
  :على أسلوب حل املشكالت اليت تتضمن جمموعتني رئيسيتني

اليت تتضمن احلقائق واملفاهيم والقوانني والنظريات، أي كافة املعارف العقلية  :أ ـ المعرفة العقلية
  .املشكلة واليت بدوا ال يستطيع الطالب أن حيل املشكلة املطروحة أمامهالضرورية والالزمة حلل 

تتعلق بالعمليات أو اخلطوات اليت يقوم ا الفرد مستخدما معارفه  :ب ـ إستراتيجيات الحل
ليس املهم حل املشكلة بل ) Bruner 1969برونر : (العقلية للوصول إىل احلل املطلوب لذا يقول

فأسلوب حل املشكلة يعد نوع من الفن العملي، باإلضافة إىل ذلك جيعل . لاألهم هو طريقة احل
  .التلميذ يوجه انتباهه حنو أسلوب احلل وأن يتعلم حاالت وظروف استخدام كل حل ممكن للمشكلة

  :ـ طرق وأساليب حل المشكلة 2
املعامل هناك طرق وأساليب عديدة حلل املشكلة تسمى باإلسرتاتيجيات وهي خطة عامة حمددة 

  : للوصول إىل حل املشكلة منها
  .ـ احملاولة واخلطأ 1
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  . ـ القائمة املنظمة 2
  .  ـ البحث عن القاعدة 3
  . ـ التبسيط وهو حل مشكلة مشاة ولكن تكون أبسط 4
  . ـ التجريب 5
  . ـ استبعاد بعض احلاالت أو الشروط ولو مؤقتا 6
  . ـ العمل من النهاية إىل البداية 7
  . تنتاجـ االس 8
  .ـ احلل العددي 9

فقد حدد جمموعة من اخلطوات اليت تساهم يف حل ) Wheatly 1980(أما ويتلي 
  :املشكلة وهي

  . ـ اقرأ املشكلة بدقة 1
  .ـ اعد صياغة املشكلة بلغة اخلاصة 2
  .ـ قسم املشكلة إىل عناصرها حسب تراه وبلغة ستطيع أن تبلغ ا املفاهيم 3
  .احلل ولو من قريبـ حاول أن تصل إىل  4
  .ـ استخدم طريقة أخرى للحل إذا فشلت الطريقة األوىل 5
  .ـ أحبث عن قاعدة أو قانون معني 6
  .ـ اعد قائمة بالبيانات اليت توصلت إليها 7
  .ـ نظم تلك البيانات يف جدول لتتضح العالقة بشكل أفضل 8
  .ـ استخدم مجيع املعلومات املتاحة 9

  .رياضية للمشكلة بلغتك ـ اكتب مجلة أو صيغة 10
  .ـ راجع احلل واملشكلة ومدى ارتباطهما 11
  

  .ـ خصائص املشكلة يف طرائق التدريس 3
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  :عدة خصائص للمشكلة يف حصص الرياضيات منها) Dalton, 1985(حدد دالتون 
ـ أن تكون هلا عالقة ببعض املشكالت السهلة واملشاة، واليت ميكن أن حيلها التلميذ  1

  .بسهولة
  .ـ أن حيلها بأكثر من طريقة يف ضوء معلوماته وقدراته 2
  .ـ أن تقود التلميذ إىل مشكالت أخرى أكثر عمومية من املشكلة اليت تعرتضه 3
  .ـ أن حتتوي بيانات ميكن تنظيمها يف جدول أو رمسها يف شكل ختطيطي 4
  .ـ ميكن حلها بواسطة الرسوم التوضيحية أو التخطيطية 5
  .ا عالقة باهتمامات وميول التالميذ حىت تشجعهم للوصول إىل احللـ أن تكون هل 6
  .ـ ميكن حلها من خالل التعرف على قانون أو قاعدة معينة 7
  .ـ أن تكون هلا إجابة شيقة وممتعة لكل من التلميذ واملعلم 8
  

  .التدريس الجيد) مبادئ(أهم أسس 
  .ـ وضوح اهلدف وسالمة حتديده 1
لم وعملية التعليم وطرقه، فالتلميذ يتعلم عن طريق املالحظة واملقارنة واإلدراك ـ فهم طبيعة املتع 2

  .واحلكم واختاذ القرارات والعمل على اجتياز املواقف
ـ ربط خربات احلاضر باخلربات السابقة اليت تلقي الضوء على خربات احلاضر وتوضحها حىت  3

  .يسهل إدراكها وفهمها وتعلمها
  .والتعميمات واألحكام العامةـ إبراز املعاين  4
  .اخل…ـ ربط املواد ببعضها البعض مثل الرياضيات بالفيزياء والكيمياء 5

  .العوامل والصعوبات التي يوجهها التالميذ في حل المسائل الرياضية
  .ـ عدم التمكن من مهارة القراءة للمشكالت الرياضية، حىت يتمكن من إعداد خطة للحل 1
  .حتليلها إىل عناصرها.متييز احلقائق الكمية،والعالقات املتضمنة هلا وتفسريها ـ عدم القدرة على 2
  .ـ صعوبة وضع خطة والتحكم فيها للوصول إىل احلل 3
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  . ـ عدم التمكن من املبادئ والقوانني واملفاهيم، وبعض املصطلحات واملهارات األساسية 4
  .خطوات احللـ ضعف القدرة على التفكري االستداليل والتسلسل يف  5
  .ـ ضعف القدرة على التخمني والتقدير من أجل احلصول على جواب سريع للحل ومتابعته 6
  .ـ عدم القدرة على مالحظة التشابه واالختالف وإجراء املقارنات 7
  

  .شروط السؤال الجيد
  .ـ أن يكون واضح العبارة خايل من التعقيد الذي يصرف التالميذ على التفكري فيه 1
  .يكون يف مستوى معلومات التالميذ وأن ال تكون اإلجابة مبنية على الظن والتخمني ـ أن 2
  .ـ أن يكون خاليا من األلفاظ الزائدة واليت ال ختدم الغرض املراد الوصول إليه 3
  .ـ أن يكون السؤال خيدم هدفا واحدا 4
  .ة عن السؤال األولـ جيب أن تكون األسئلة متسلسلة، حبيث ينشأ السؤال الثاين من اإلجاب 5
  . ـ أن ال يكون السؤال سهال لدرجة يستهني به التالميذ، وال يكون صعبا لدرجة ينفر منه 6
  .ـ االبتعاد على األسئلة اإلحيائية اليت حتمل يف مضموا اإلجابة 7
  .ـ أن تسري األسئلة على خطوات معينة أي تكون مرتبة حسب كل هدف ضمين 8
  .دال بني تالميذ القسم وال تقتصر على فئة معينة منهمـ أن توزع توزيعا عا 9

  .جيب أن يكون السؤال مركزا على تلميذ واحد دائما وإمنا يوجه لتالميذ الفصل كله 10
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 عــــاملراج
 النهضـة دار/العلـوم سيتـدر  )1973( زكـي يسـى وسـعد ــ كـاظم خـريى أمحـد) 1

  .القاهرة/ العربية
 جامعـة مطبعـة/ والكيميائيـة الفيزيائيـة العلـوم تـدريس طرائـق )1982(مـراد بشـارة) 2

 .دمشق/ دمشق

 الطالـب تعلـم تقيـيم )1983(  وآخـرون أمـني حممـد ترمجـة وآخـرون س.ب بلـوم) 3
  .القاهرة /للنشر ماكجروهيل/والتكويين التجميعي

 /العربيـة النهضـة دار/التـدريس مهـارات )1982( وآخـرون جـابر احلمـد عبـد جـابر) 4
 .القاهرة

حماولة (تصنيف األهداف التدريسية ) 1995(زيتون وكمال عبد احلميد زيتون حسن حسني ) 5
 .القاهرة/ دار املعارف) عربية

/ الطالـب خدمـة مكتبـة/الثانويـة املرحلـة يف العلـوم تـدريس )1980(الدمرداش صربي) 6
  .القاهرة/1ط

 .ـ عمان 2ط /الفرقان دار/الرتبوي النفس علم)1985(نشوايت ايد عبد) 7

 .القاهرة/ املعارف دار/والتقومي الرتبوية األهداف )1982( قالدة سليمان فؤاد) 8

 والرتبيـة العلـوم تـدريس) 1983( عمـرية بسـيوين وابـراهيم الـديب فتحـي) 9

  .القاهرة ـ 10ط / داراملعارف/العلمية

 ــ3ط/ القلـم دار/ العلـوم تـدريس يف املعاصـر اإلجتـاه )1983(الـديب فتحـي) 10
  .الكويت

/  دمشـق جامعـة مطبعـة )األول اجلزء(التدريس أصول )1984(القالّ  الدين فخر) 11
 دمشق

 الـدار/ اجلديـدة  النجـاح مطبعـة/التعليميـة العمليـة حتليـل) 1988( الـدريح حممـد) 12

  .املغرب البيضاء
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 البيضـاء اجلديـدة الـدار النجـاح مطبعـة/اهلـادف التـدريس) 1990( الـدريح حممـد) 13
  .املغرب
 دار/والتطبيــق النظريــة بــنيواالختبــارات  األهــداف) 1983( البغــدادي رضــا حممــد) 14

   القاهرة/املعارف
  . دار القلم ـ الكويت )أسسه وتطبيقاته(املنهج املدرسي ) 1977(حممد صالح الدين جماور ) 15
 الـنفس علـم أساسـيات )1984(عـدس الـرمحن وعبـد تـوق الـدين حمـي) 16

  .إجنلرتاـ  لندن /األردنية  اجلامعة من بدعم )وأبناؤه وايلي جون( الناشر/الرتبوي
 حتديـديها(التعليميـة األهـداف) ت.د(كـاظم خـريي أمحـد ترمجـة جرونلنـد نورمـان) 17

   .القاهرة/العربية النهضة دار )وتطبيقاته السلوكي
 مرشد )1982(وآخرون العزامي أبو إمساعيل ترمجة، كلريج.د، وريتشارد، كيم.س.يوجني) 18

  .القاهرة/ الكتب  علم /الثانوية املرحلة يف املعلم
  

18) BLOOM. B. S 1956 ( Taxonomy of edacational objective 
) Cognitive   Domahn New York - David  Mckcay company   
 
19) MRATHWOHL, D.R.M (1964 ): Taxonomy of  
educational objectives – affective  domain. New York - Davhd 
MCkcay 
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