
 

 

 

 

 

  

ي في النَِّظام التَّرَبويِّ ي في النَِّظام التَّرَبويِّ نَھج الدَِّراِسنَھج الدَِّراِسُر الَمُر الَمَدْوَدْو
  اِتاِتیََیحدِّحدِّتََت  ةِِةھََھاَجاَجوََوفي ُمفي ُم  الِميِّالِميِّسْْساِإلاِإل

  ررصْْصالَعالَع
  )وُّر ُمقَترحَصَت(

 َّ َّ بحث مكمل لنيل درجة املاجستري يف الرتبية اإلسالمي   ةةبحث مكمل لنيل درجة املاجستري يف الرتبية اإلسالمي
  

   : إعداد الطالبةإعداد الطالبة
  بامهامبامهام  أمحدأمحدإيامن سعيد إيامن سعيد 
  ٤٢١٨٠١٤١٤٢١٨٠١٤١::الرقم اجلامعي الرقم اجلامعي 

  
   : األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتور  رشافرشافإإ

  حممود حممد عبداهللا كسناويحممود حممد عبداهللا كسناوي
  األستاذ بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنةاألستاذ بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة

  الفصل الدرايس األولالفصل الدرايس األول

  هـهـ١٤٣٠١٤٣٠  --١٤٢٩١٤٢٩

 
 

    
 
 



 

 

  

  



 

 

  ::  بحثبحثملخص الملخص ال
 .  بامهام أمحدإيامن سعيد :  اسم الباحثة

  .   )تصور مقرتح(دور املنهج الدرايس يف النظام الرتبوي اإلسالمي يف مواجهة حتديات العرص :  عنوان الدراسة
التعـرف عـىل مفهـوم  –التعرف عىل مفهوم املنهج الدرايس وعنارصه وأسس بنائـه  إىلسعت الدراسة :  أهداف الدراسة

ثم تقـديم تصـور مقـرتح لـدور –بيان أهم التحديات الثقافية للمنهج الدرايس وأثرها  –املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسالمية 

  .  املنهج الدرايس يف مواجهة حتديات العرص
  .  ستخدمت الدراسة املنهج الوصفيا:  منهج الدراسة

التمهيـدي خطـة البحـث ويشـمل مقدمـة  :الفصـل األولتكونت الدراسة من مخسة فصـول وخامتـة  :فصول الدراسة 

حتديـد  -حدود الدراسـة –منهج الدراسة -أمهية الدراسة-أهداف الدراسة-تساؤالت الدراسة -موضوع الدراسة-الدراسة
بنيـة املـنهج وعنـارصه  –أساسيات املنهج الدرايس ويشمل مفهوم املنهج :الفصل الثاين –الدراسات السابقة  -املصطلحات

املـنهج الـدرايس يف الرتبيـة اإلسـالمية  ويشـمل املفهـوم اإلسـالمي للمـنهج  : الفصـل الثالـث. أسس املناهج  –األساسية 

أسـس بنـاء املـنهج  - يف الرتبية اإلسالميةخصائص املنهج الدرايس -أهداف املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسالمية –الدرايس
 –التحديات الثقافيـة للمـنهج الـدرايس ويشـمل مفهـوم التحـديات والعوملـة : الفصل الرابع.الدرايس يف الرتبية اإلسالمية 

 نتصور مقرتح لدور املـنهج الـدرايس يف مواجهـة حتـديات العرصـ مـ:الفصل اخلامس . التحديات الثقافية  -العوملة الثقافية

 –التقويم  -النشاط املدريس -الوسائل التعليمية -طرق التدريس -اخلربات -املحتوى -خالل عنارص املنهج وهي األهداف
جتويد العملية التعليميـة  –املعايري التي يتم عىل أساسها اختيار وتطوير املنهج  -خصائص مناهج الرتبية اإلسالمية املستقبلية 

خالصـة مرئيـات حـول طـرق وأسـاليب  -األسس العامة لتدريس املنهج الـدرايس -رايساقرتاحات لتخطيط املنهج الد -

  .  تضمنت أهم النتائج والتوصيات واملقرتحات ةثم كانت خامتة الدراس ، تدريس املنهج الدرايس
  :  مجلة من النتائج منها إىلتوصلت الدراسة : نتائج الدراسة

  .ختلفة بدور كبري يف مساعدة الطالب عىل مواجهة النمو الرسيع واملتزايد يف فروع املعرفة تقوم طريقة التعليم الذايت بأشكاهلا امل.١

تساعد األنشطة املدرسية اجلامعية عىل إكساب املتعلم طريقـة الـتعلم والتفكـري اجلامعـي بطريقـة تعاونيـة تـوزع فيهـا . ٢
   .  األدوار حسب إمكانات وقدرات كل فرد يف املجموعة

   .  ةاف املعرفية ذات املستويات العليا يف إكساب الطالب مهارات التفكري واإلبداع إذا صيغت بطريقة جيدتقوم األهد. ٣

أفاد أسلوب التقويم املستمر التشخيص والعالج والعناية باجلانب التطبيقي باعتامد أسلوب تقويم األداء الذي يتم فيـه . ٤
  . التأكد من متكن الطالب من املهارة واملعرفة 

تضمنت معايري تنظيم املحتوى الرتابط والتكامل والذي يعترب مـن االجتاهـات احلديثـة يف تنظـيم املنـاهج الدراسـية  .٥

  .  ملواجهة التحدي املعريف املعلومايت
  :  أهم التوصيات

الرتكيـز عـىل تصميم املناهج بحيث متنح الطالب املتعة واجلاذبية والتشويق وهذا يتطلب إزالة احلشو والتكرار القـائم و.١

  .النوع وليس عىل الكم 
   .  والتفكري الناقد والعلمي منذ الصغر وذلك من خالل عنارص املنهج –إكساب الطالب مهارات البحث العلمي . ٢ 

 .  إيالء مكانة خاصة ومتميزة يف السياسات الرتبوية واملناهج وطرائق التدريس ملفهوم التعلم الذايت. ٣
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Researcher's name : Eman Said Ahmed Bahamam. 
Title of the study : The role curriculum in the Islamic educational system in facing the 
age challenges (suggestion conception). 
Objectives of the study : The study aimed to recognize the definition of the 
educational curriculum and its elements and its structure basis, recognize the definition 
of the educational curriculum in the Islamic education, viewing the important cultural 
challenges of the educational curriculum and its effect, then presenting suggesting 
conception of the role of the educational curriculum in facing the age challenges. 
Method of the study : The study used the descriptive method. 
Chapters of the study : The study consisted of five chapters and conclusion. The    
first chapter : The introductory, the research plan and includes the study preface, study 
subject, study questions, study objectives, study importance, study method, study limits, 
concepts appointment, the last study. The second chapter : The basis of the educational 
curriculum that includes the definition of the curriculum,  the curriculum structure and 
its basic elements, the curriculum basis . The third chapter : The educational 
curriculum in the Islamic education that includes the Islamic definition of the 
educational curriculum, the objectives of the educational curriculum in the Islamic 
education, the characteristics of the educational curriculum in the Islamic education, the 
basis of the educational curriculum structure in the Islamic education. The fourth 
chapter : The cultural challenges of the educational curriculum that includes the 
definition of the challenges and globalization , the cultural globalization , the cultural 
challenges. The fifth chapter : Suggestion conception of the role of the educational 
curriculum in facing the age challenges through the curriculum elements that are 
objectives, content, experiences, teaching methods, educational means, schooling 
activity, evaluation, the characteristics of the future Islamic education curriculums, the 
standards that by them choosing and developing the curriculum, improving the 
educational process, suggestions for the educational curriculum planning, the general 
basis for teaching the educational curriculum, visuals extract about methods and means 
of teaching the educational curriculum. Then was the conclusion of the study that 
included the important results and recommendations and suggestions. 
The results of the study : The study reached to some results as following : 
1 ) The self education method by its different forms by big role in helping the student 
based on facing the speedy and increasing development in the knowledge branches. 
2 ) The collective scholastic activities help to gain the learner the collective teaching 
and thinking by cooperative method divides roles according to the abilities and 
capabilities of each one in the collection. 
3 ) The cognitive objectives by high levels based in gain the students creation and 
thinking skills if they formed well. 
4 ) The continuous evaluation methods benefited in the diagnosis and treatment and 
caring by the executive side through the performance evaluation method that by it 
ensured that the student enabled of the skill and knowledge. 
5 ) The standards of the content organization included the correlation and completion 
that considered from the modern attitudes in organizing the educational curriculums to 
face the informational and cognitive challenge. 
The important recommendations : 
1 ) Designing the curriculums as give the student the enjoyment, attractive, exciting and that 
required deleting the padding and repeating and focusing on the kind not the amount. 
2 ) Gaining the student the scientific research skills, critical and scientific thinking since 
youth through the curriculum elements. 
3 ) Commission especial and preferential position in the educational policies and the 
curriculums and teaching methods of the self teaching.     
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 .أمي احلبيبية فاطمة بكر باحطاب أمد اهللا يف عمرها ومتعها بالصحة والعافية إىل*  

  . سكنه فسيح جناتهأروح والدي رمحه اهللا رمحة واسعة و إىلو*  

وجل زوجي الغـايل  داعام ومشجعا يل إلكامل دراستي بعد اهللا عز لكان وال يزا نم إىلو*  

  . خرضاحممد سامل ب

  . عمتي أم زوجي فاطمة سعيد بارشاحيل إىلو*  

  . قرة العني ورياحني القلب بعد اهللا عزوجل أبنائي سعيد وسارا وسامل وسهى إىلو*  

  . أخوايت خدجية ونادية إىلخالد و –عمر  –عبداهللا –أمحدأخواين  إىلو*  

  . كل معلم يف حمراب العلم العظيم إىلو*  

   . املتواضع هدي هذا اجلهدأالء ؤكل ه إىل*   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

  شكر وتقديرشكر وتقدير

 

ً وأالشكر واالمتنان  والصـالة    ، الذي وفقني إلمتام هذه الدراسة تعاىلخرا هللا سبحانه وآوال

والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني خري الذكراين والشاكرين سيدنا حممد صىل هللا عليه وسـلم 

   . يوم الدين إىلتسليام كثريا 

ً من ح ر اهللا« : ديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمانطالقا ُ ك ْ ش َ َ الي ر النَّاس ُ ك ْ ش َ ن الي َ      . )١(»م

جامعة أم القـرى ممثلـة يف معـايل مـديرها األسـتاذ  إىل يرسين إن أتوجه بالشكر اجلزيل إينف

عيل الكـاظمي  أمحدزهري بن :عميد كلية الرتبية سعادة الدكتور إىلعدنان حممد وزان و:الدكتور

 إىلو نايف بن حامـد مهـام الرشـف:رئيس قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة سعادة الدكتور إىلو

   . أمرية طه بخشوكيلة رئيس القسم سعادة الدكتورة 

حممود عطا الباز املرشف السـابق  : كام أسجل فائق الشكر وعظيم االمتنان لسعادة الدكتور

ً عىل هذه الرسالة الذي أمدين من جزيل علمه ومال يف إثـراء البحـث  ا كبرياً حظاته ماكان له أثر

حممود حممد عبداهللا كسناوي املرشـف احلـايل عـىل الرسـالة عـىل : رسعادة األستاذ الدكتو إىلو

  . يف إمتام البحث كبرياً  اً ثرأجهوده املتميزة ومالحظاته التي كان هلا 

نـارص سـعيد عطايـا عبـد ال:حمكمـي اخلطـة ، سـعادة الـدكتورإىل وأتوجه بالشكر اجلزيل 

  . صالح سليامن عمرو:وسعادة الدكتور

نجم الدين بن عبد الغفور االنـدجياين :كل من سعادة الدكتور إىلكام أتقدم بالشكر والتقدير 

بوحسـني لتفضـلهام بقبـول مناقشـة أآمال بنت محزة املرزوقي  : سعادة األستاذة الدكتورة إىلو

  . الرسالة وإثرائها بتوجيههم ومالحظاهتم

إن أقدم خالص الشكر جلميع أساتذيت يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنـة ممـن  يوال يفوتن

  . استفدت من علمهم وأخالقهم خالل دراستي بالقسم

  . كام أسجل عميق الشكر لعمتي أم زوجي بارك اهللا فيها وأطال عمرها 

                                                   
، سنن الرتمذي ، كتاب الرب والصلة ، باب ماجـاء يف  هـ١٤٢١الرتمذي ، حممد بن عيسى بن سورة ،    )١(

لباين يف صـحيح سـنن ، وقد صححه األ ٥١٠، ص  ٢٠٨١الشكر ملن أحسن إليك ، اجلزء الثاين ، ح 
 . ١٨٥، ص  ٢٠٣٧الرتمذي ، اجلزء الثاين ،  ح 



 

 

سـتمر يل منـذ خطـوايت وأتقدم باسمي عبارات الشكر لزوجي لدعمه املادي والوجـداين امل

  . ناآل إىلاألوىل يف جامعة أم القرى و

عبارات الشكر ألخواين وأخوايت عىل ما بذلوه من جهد ووقت لتوفري  ىسمأكذلك أتقدم ب

بامهام  أمحدأبناء أخي تركي عبداهللا بامهام وفيصل وحنان  إىلحتاجه خالل إعداد الرسالة وأ ما

  . بذلوه من جهد ووقت عىل ما

لطاف بوقس وإكرام املرصي عىل دعمهـم املـادي أشكر الصديقتان أيفوتني إن  لك الوكذ 

  . يل بإعاريت بعض الكتب واملراجع وبدعمهم املعنوي والوجداين إلكامل هذا البحث

وكذلك أتوجه بالشكر ملكتبة احلرم املكي الرشيف والعاملني فيها عـىل مابـذلوه مـن جهـد 

  . ومساعدة

أو أشـار بـرأي فجـزاهم اهللا  أسدى نصـحاً  لكل من بذل معروفا أو والشكر موصول أيضا

 . خرياً 
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 ِ ة َ اس َ ر ِّ ُ الد ة َ م ِّ قد ُ ِ م ة َ اس َ ر ِّ ُ الد ة َ م ِّ قد ُ         ::  م

جـه وع َ ُ بجـالل و ً يليق ِّ العاملني محدا ُ هللا رب ـالم عـىل  ، ظـيم سـلطانهاحلمد َّ ـالة والس َّ والص

ً للعاملني م إىل يـوم  ، املبعوث رمحة ُ اه َ ـد ُ وخاتم املرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبع ه

  . الدين

ـيع الـذي اجتـاح مجيـع ميـادين احليـاة   َّ ُّ والتَّطـور الرس َّز العرص احلـارض بسـمة التغـري يتمي

بية و ، املختلفة َّ َّـة ومنها ميدان الرت َّـة التعليمي َّى إىل وجود نوع من اخللـل يف العملي التَّعليم ممَّا أد

َّـة  ، وكذلك إىل ظهور العديد من املشكالت والصعوبات َّة اهلجائي ومن ذلك اتِّساع حجم األمي

َّة واتِّساع الفجوة بـني التَّقـدم العلمـي العـاملي والواقـع املحـىل وانخفـاض  ة والتقني َّ واحلضاري

َّ التعليم مل يعد يقترصـ عـىل املؤسسـات الرتبويـة فقـط بـل أصـبح املخرجات ال َّة كام أن تعليمي

يشارك فيه العديد من املراكز ومؤسسات واملعاهد فـيام يعـرف بـالتعليم الغـري نظـامي والـذي 

َّل يف زيادة املراكز واملؤسسات التـي تقـوم  يقصد به التَّعليم املختص بعلم من العلوم والذي متث

م احلاسب اآليل واللغات وكذلك قامت به العديـد مـن مؤسسـات املجتمـع مـن بتدريس علو

ة وغريها كام  َّ َّة واالقتصادي وسائل اإلعالم املختلفة وشبكات املعلومات واملؤسسات االجتامعي

َ أصبح بمثابة سلعة هلا منتج ومستهلك وهذا يظهـر بشـكل كبـري يف التَّعلـيم العـايل  َّ التَّعليم أن

ع فيه نتيجة اإلقبال عليه من أفراد  ، توحوالتعليم املف ُّ وكذلك زادت  احلاجة إىل التَّعليم والتَّوس

َّى بدوره إىل رضورة حماولة إجياد التوازن بـني مراحـل التَّعلـيم املختلفـة ، املجتمع  ، والذي أد

 وهـو مـن ناحيـة أخـرى ، وبني التَّعليم النظامي وغري النظامي وتوفري سـبل الرتبيـة املسـتمرة

أصبح يتأثر باملستجدات واملتغريات العاملية الناجتة عن ثورة املعلومات واالتصـاالت والثـورة  

َّـة والتـي  َّـة واإلقليمي َّة املحلي َّة والسياسـي ة واالجتامعي َّ التكنولوجية املتسارعة واملتغريات التنموي

د مصادر املعلومات وكثرهتا والتي جعلت اإلحاطة هبا وموا ُّ َّت إىل تعد كبتها مشـكلة عسـرية أد

ـة  َّ أمام النظم الرتبوية و التعليميـة املختلفـة والتـي متثلهـا وتقـوم بادروهـا املؤسسـات الرتبوي

َّة من دور احلضانة والروضة واملدارس بمختلف مراحلها وكذلك اجلامعات واملعاهـد  التعليمي

لية أصـبحت هتـدد والكليات عىل اختالف ختصصاهتا  كام أن هذه الثورة املعلوماتيـة واالتصـا

الثقافة املحلية للشعوب نتيجة ما يبث من خالهلا من ثقافات خمتلفة حتمل يف داخلها الكثري من 

القيم واألفكار املتباينة أن هذه التغريات والتطورات الرسيعة يف هذا العرص والتي تعترب بمثابـة 



 

 

ية من مدخالت وأنشـطة حتديات انعكست بدورها عىل مجيع عنارص العملية الرتبوية و التعليم

تربيـة الفـرد يف هـذا «وخمرجات، يستوي يف ذلك الدول الناميـة واملتقدمـة  بحيـث أصـبحت 

العرصــ الــذي يتميــز برســعة التغيــري والعــدد الكبــري مــن التحــديات الثقافيــة واالقتصــادية 

 واالجتامعية أمر بالغ الصعوبة إذا حتدث الرتبيـة يف جـو ومنـاخ مفعـم بالرصـاع بـني عوامـل

 )١(»متضادة وليست متكاملة ويف مناخ تسوده قيم غري ثابتة رسيعة التحول متعـددة االجتاهـات

ترتبط بتحوالت السوق وصناعته مثل الدعوة إىل الفردية والرصاع وزيـادة االسـتهالك وبـث 

ويمثل نظام الرتبية والتعليم بوصفه أحد أنظمـة املجتمـع الفرعيـة  ، قيم اخلضوع واالستسالم

َّ ق طاع انعكست عليه وبصورة مبارشة ما يصيب النِّظام العـام للمجتمـع مـن آثـار العوملـة أهم

َّـة  َّة واالجتامعي ة والسياسي َّ ة بينه وبني خمتلف أنظمة املجتمع االقتصادي َّ وذلك لوجود عالقة قوي

َّر بالبيئة وبالنظم األخرى ويؤثر فيها عن طريق خمرجاته فهو يعد األفراد  ِّر ويتأث للعمـل فهو يؤث

من امليادين املهمـة يف احليـاة اإلسـالمية لكونـه القاعـدة «يف خمتلف جماالت احلياة كام أنه يعترب 

واملجتمع املسلم لتأسيس حياة فاضلة راقيـة تعنـي بـأمور الـدنيا التي ينطلق منها الفرد املسلم 

  . )٢(»واآلخرة

ان وتقدم الثقافـة وتطـوير وهو حيتل مكانة مركزية بني النظم األخرى من حيث تنمية اإلنس

املجتمع ملا يبذله من جهد يف حتقيق ذاتية اإلنسـان وتنميـة قدراتـه وتزويـده باملعـارف الفعالـة 

ً وأن يتجاوز وظيفة استظهار املعلومـات ونقلهـا  وحتى حيقق ذلك البد أن يكون فاعالً ومبدعا

  . املفيدة لإلنسانية مجعاءإىل وظيفة إنتاج املعارف اجلديدة واملنتجات اجلديدة و )٣(وحفظها

ُّ عىل عظمة هذا النِّظام الرتبوي التعليمي  َّ «وممَّا يدل أنـه يعتـرب امليـدان الـذي ابتـدأ اهللا جـل

                                                   
ورقـة  –بن دهيش، خالد عبد اهللا ، روئ حول مدرسة املستقبل للبنـات باململكـة العربيـة السـعودية    )١(

/ ١٠/ ١٤ -١٢عمل مقدمة  لورشة العمل عن مدرسـة املسـتقبل نمـوذج تطبيقـي ، يف الفـرتة مـن 
  . ٣ة السعودية ، صهـ ، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، الرياض ، اململكة العربي١٤٢١

هـ ، منهجية التفكري العلمي يف القران الكـريم وتطبيقاتـه الرتبويـة ، ١٤٢٥احلدري ، خليل عبداهللا ،    )٢(
  . ٤٧٩دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع ، مكة املكرمة ، ص 

هـ ، نظام الرتبية والتعليم يف األردن ، دار صفاء ١٤٢٢الرشدان ، عبداهللا زاهي، مهرشي، عمر أمحد ،    )٣(
  . ٤٢ار وائل للنرش ، عامن ، األردن ، ص د –نرش والتوزيع لل



 

 

K   ﴿ : تعـاىلكـام قـال  )١(جالله إنزال كتابه فيه ، إذ كان أول ما نزل من الوحي األمر بالقراءة
O  N  M  L﴾ ] ١: العلق [ .  

هللا قيد املعرفة من االنحراف يف كـل ميـدان مـن ميـادين احليـاة ، وهـي والقراءة عىل اسم ا«

  . )٢(»مفتاح تربية الفرد واملجتمع وكل نشاط يقوم ويقام عىل وجه األرض

ُّره بعنايـة شـديدة حتـى يسـاعد عـىل إنـامء اإلنسـان  َّة هذا النِّظام فإنَّه ينبغي تدب ً ألمهي ونظرا

 ، من التَّغذية الراجعة التي تساعد عىل اسـتمرار يتـه وتطـوره وتنمية املجتمع والبد هلذا النِّظام

تنميـة -وهذا النظام يقوم بعدد من الوظائف خلدمة املجتمـع تتمثـل يف نقـل الـرتاث وتعزيـزه 

إكساب األفـراد القـيم واالجتاهـات -شخصية األفراد وذلك بتطوير قدراهتم وتنمية مهاراهتم 

تطوير الـنظم   -ع احلياة ومواجهة التغريات املختلفةواقواملواقف التي تساعد عىل التكيف مع 

االجتامعية األخرى عن طريق إكساب األجيال املعـارف واملهـارات التـي تتطلبهـا احلاجـات 

اإلنسانية للنظم الفرعية التي تشكل النظـام االجتامعـي العـام وهـو يسـهم يف توجيـه خمتلـف 

ثقافة األفـراد وإدخـال األفكـار اجلديـدة ير النشاطات يف املجتمع وعن طريق التعليم يتم تطو

وتكوين القيادات املستنرية املختلفة وذلك الن تعليم األفراد عملية اسـتثامرية تعطـى عائـدات 

  . )٣(»كبرية وبشكل يفوق عملية االستثامر يف رأس املال املادي

اهلائـل الـذي أن التقـدم « : ويف إطار دور الرتبية والتعليم ىف إحداث التقدم يقـول مـدكور

أحدثته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كثري من أقطار العامل الغريب والرشقي مـا هـو يف 

جوهره إال تقدم تربوي فقد استطاعت النظم الرتبوية يف هذه البالد أن ختـرج رشائـح متزايـدة 

م مطـالبهم من البرش املبدعني القادرين عىل قيادة التغيري وتوجيهه عىل النحـو الـذي حيقـق هلـ

  . )٤(»وحيفظ توازهنم الداخيل واخلارجي

نظـام  –وهذا النظام يتألف من جمموعة من األنظمـة الفرعيـة مثـل نظـام اإلدارة املدرسـية 

نظام املناهج وغريها وهذه األنظمة بـدورها تتفاعـل فـيام  -نظام االمتحانات –إعداد املعلمني 

                                                   
  . ٤٧٩احلدري، خليل عبداهللا ،مرجع سابق ،ص    )١(
  . ٤٧٩املرجع السابق ، ص    )٢(
  . ٥٢ -٥١الرشدان ، عبداهللا زاهي، مهرشي ، عمر أمحد ، مرجع سابق ،ص    )٣(
  . ٢٣٨تكنولوجيا ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ص هـ ، الرتبية وثقافة ال١٤٢٣مدكور، عىل أمحد ،   )٤(



 

 

ه وبمقدار ما يتوفر من عنارص الرتابط بـني أجـزاء بينها لتحقيق أهداف املجتمع وأماله وتطلعات

هذه النظام بمقدار ما يكون فعاال يف القيام بدوره الرتبـوي عـىل أحسـن وجـه أمـا إذا ضـعف 

 .الرتابط بني أجزائه فإن هذا سيودى إىل ضعف كفاءته 

ن أي ويأتى املنهج الدرايس يف قمة املنظومة الرتبوية والتعليمية ألي نظام تربـوي وذلـك أل

إصالح تربوي ال يتم بمعزل عن تطوير املنهج الدرايس بحكم أنه املحـور األسـايس للعمليـة 

التعليمية والتجسيد الواقعي هلا فجميع األنظمة الفرعية للنظام الرتبوي من نظام إعداد املعلـم 

ونظام التقويم والنشاط املدريس كـل هـذه األنظمـة وغريهـا البـد أن تكـون متصـلة بـاملنهج 

 .درايس وأسسه ومتطلباته وأن تعمل عىل حتقيق أهدافه ال

وألنه بمقدار ما يتوفر يف املنهج الدرايس من عوامل الكفاءة والقوة بمقـدار مـا حيكـم عـىل 

 .خمرجاته من حيث الكفاءة والفعالية 

ولكي حيقق املنهج الدور الفعال يف مواجهـة التحـديات فـان ذلـك يسـتلزم تبنـي سياسـية 

 -ا جديدة للتعليم تقتىض حتسني مدخالت املنهج الدرايس من حيـث األهـدافجديدة وأهداف

التقـويم والـذي يـؤدى بـدوره إىل  -النشـاط املـدريس-طرق التدريس  -اخلربات -املحتوى

  . حتسني نوعية املخرجات التعليمية لألفراد وحاجات املجتمع

ٍ معينـة والقيـام وبام أن املنهج الدرايس مل يوضع عبثا وإنام وضع مـن أجـل حتق  يـق أهـداف

بوظائف اجتامعية متعددة فالبد من االسرتشاد باملنهج الـدرايس الرتبـوي اإلسـالمي والـذي 

ً واقعيا للنظرية الرتبوية اإلسالمية مـن حيـث أهدافـه وخصائصـه وأسـس بنائـه  يعترب جتسيدا

نه يستمد أصوله وأساليب تنفيذه باعتباره املنهج القويم  والصالح لكل زمان ومكان  وذلك أل

وأهدافه من أصول العقيدة اإلسالمية وهى القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة فـالقرآن الكـريم 

ً لكل مسلم قال  ً وبشارة ً لكل يشء ، فكان هدى ورمحة ?   ﴿: تعاىلجعله اهللا عز وجل تبيانا
H  G  F   E  D  C  B  A  @﴾]٨٩آية : النحل [ .  

قد بني لنا يف هذا القرآن كل علـم  : ابن مسعود قال : قال«هللا جاء يف تفسري ابن كثري رمحه ا

َّ  القـران : وكل يشء ، وقال جماهد  ُ فـإن ل َ ُّ وأشم كل حالل وكل حرام ، وقول ابن مسعود أعم

اشتمل عىل كل علم نافع من خرب ما سبق وعلم ما سيأيت وكل حالل وحرام ومـا النـاس إليـه  



 

 

   . )١(»عاشهم ومعادهممتحاجون يف أمر دنياهم ودينهم وم

َّ هذا الكتاب هيدي للتي هي أقوم يف كل جانب من جوانـب احليـاة ومنهـا اجلانـب  ، كام أن

   . ] ٩: اإلرساء[ ﴾/  0  1  2  3  4  5﴿ : تعاىلالرتبوي كام قال احلق تبارك و

يفة تعترب املصدر الثاين  للرتبية اإلسالمية َّ َّ السنَّة الرش ـلت وذلك من حي ، كام أن َّ ث أهنـا فص

ت الكثري من األحكام التي وردت يف القـران الكـريم َّ فقـد ورد عـن املقـداد بـن معـد  ، وفرس

ُ «يكرب ريض اهللا عنه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أنه قال  َـه ْل ث ِ م َ َ و تَاب ِ ُ الك ْت ي ِ ت ْ و ُ ِّ أ ين ِ ال إ َ أ

 ُ ه َ ع َ   . )٢(»م

ُ قد حوت العديد من اإلرش ة َ يف َّ ُ الرش َّة واألساليب التي طبقها فالسنَّة ة والتَّعليمي َّ ادات الرتبوي

ة صلوات اهللا وسالمه عليه يف أقواله وأفعاله وأحوالـه َّ ٍ عرفته البرشي مرنَـا  ، خري معلم ُ والـذي أ

ِّ به يف مجيع  شئون احلياة املختلفة Å  Ä  Ã        Â  Á   È   Ç  Æ ﴿  تعـاىلقال  ، بالتَّأيس
Ñ  Ð  Ï       Î  Í  Ì  Ë         Ê     É﴾ ] ٢١: األحزاب آية[ .  

ِ الينضـب معـاهنام مهـام  َّذان ِ اإلسالمية والل َة بي َّ َّ هذين املصدرين العظيمني من مصادر الرت إن

ايف العذب املحفوظ بحفظ اهللا عـز وجـل قـال  َّ g  ﴿ : تعـاىلتقادم الزمن لكوهنام الينبوع الص
j  i  h      m   l  k﴾ ]٩:احلجر [ .  

ـة يف  َّ ـة واألخروي َّ ك هبذين املصدرين يكفل لألمـة اإلسـالمية سـعادهتا الدنيوي ُّ َّ التَّمس كام أن

فقـد ورد عـن أيب  ، ومنها النِّظام الرتبوي وعدم الضالل واالنحـراف ، مجيع شئوهنا وأنظمتها

ُّوا «ه وسلم قال رسول اهللا صىل اهللا علي : هريرة ريض اهللا عنه قال ـل ِ ن تَض َ ِ ل ْئَني ي َ م ش ُ يك ِ ُ  ف ت ْ ك َ تَر

َوض َ احل يل َ ا ع َ رد َ ا حتَّى ي َ ق َّ ر َ تَف َ ْ ي ن َ ل َ ي ، و ِ نَّت ُ س َ َ اهللاِ و تَاب ِ ي ك ِ عد َ   . )٣(»ب

                                                   
تفسري القران العظـيم ، دار املعرفـة ، بـريوت ،  ، هـ١٤١٣ابن كثري، عامد الدين أيب الفداء إسامعيل ،    )١(

  . ٦٠٣لبنان ، اجلزء الثاين ، ص 
ابن حزم للطباعـة والنرشـ سنن أيب داود ، دار  ، هـ١٤١٩السجستاين، أيب داود سليامن بن األشعث ،    )٢(

وهـو يف صـحيح  ٦٩٩، ص ٤٦٠٤يف لزوم السنة ، ح  والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، كتاب السنة ، باب
   . ٨٧٠ص ، ٨٤٨٣حديث رقم   ٨٧٠سنن أيب داود اجلزء الثالث ، ص 

كتـب املستدرك عىل الصحيحني ، حتقيـق مصـطفى عطـا ، دار ال ، هـ١٤٠٦احلاكم، حممد بن عبداهللا    )٣(
وصـححه األلبـاين يف صـحيح اجلـامع اجلـزء  ١٧٢، ص  ٣١٩العلمية ، بريوت ، اجلـزء األول ، ح 

  . ٥٦٦،ص  ٢٩٣٧ح  ، األول



 

 

َّتهـا يف التـأثري عـىل الفـرد « ً خلطورهتـا وأمهي َّة نظـرا َّ املسـلمون باملنـاهج الدراسـي ولقد اهتم

َّ املـنهج  )١(»ا مـع نظريـات وأسـس املنـاهج احلديثـةواملجتمع ومبادئها تتفق يف معظمه كـام أن

ً أو ا أو قـادة ً ام َّ ك ُ َ باهتامم كبري من املسئولني سواء كانوا ح ي ِ رايس اإلسالمي قد حظ ِّ تربـويني  الد

  . أو معلمني طيلة عصور ازدهار الرتبية اإلسالمية وال زالت

ً وملسـاعدهتم عـىل تفتـيح فقد كانوا ينظرون إليه عىل أهنا األداة لتنشئة النَّ« ً صاحلة اشئة تنشئة

وتنميـة اســتعداداهتم ومــواهبهم وأهنــا األداة إلحــداث التغيــري املنشــود يف عــادات املجتمــع 

   . )٢(»ومعتقداته وهتيئة املناخ املناسب لتطوره وتقدمه

ـات واملراحـل با َ ص ُّ َّة اهتمت باملناهج الدراسية يف خمتلـف التَّخص بية اإلسالمي َّ عتبارهـا والرت

بية والتَّعليم فهي مل تقترص عىل التَّعليم فقط َّ ِّـم يف آن  ، أداة من أدوات الرت ِّى وتعل وإنام كانت ترب

رايس تطبيـق عمـيل يف حيـاة  ، واحد ِّ َ للمـنهج الـد وهذا بدوره يدعو إىل التَّأكيد عىل أن يكـون

رد مـنهج يعلـم وال يكـون جمـ ، الطالب  بحيث يستفيد منه يف حل مـا يواجـه مـن مشـكالت

فهـو رسعـان مـا ينسـاه عنـد انتهـاء  ، ويدرس ثم ال يكون له أثـر يف حيـاة الطالـب العمليـة

بـوي  وهذا بدوره يضع العبء ، االمتحان واالنتقال إىل مرحلة أخرى َّ األكرب عـىل النِّظـام الرت

ُّـالب كيف َّـة مواجهـة اإلسالمي وعىل املنهج الدرايس باعتبـاره أداة هـذا النِّظـام يف تعلـيم الط ي

يات العرص احلارض ِّ َّز بـه مـن تطـورات رسيعـة ومتالحقـة ، حتد ومـا يعـج بـه مـن  ، وما يتمي

َّة وتزويدهم ببعض املعـارف واملهـارات  ، حتديات خمتلفة تتمثل يف تنشئة الطالب تنشئة إسالمي

ِّـد مـع العرصـ احلـا رض وتنمية قدراهتم املختلفة بحيـث يصـبحون قـادرين عـىل التَّفاعـل اجلي

م اجليد فيها واالبتعاد عن سلبياهتا  ُّ ة والقدرة عىل التَّحك َّ  .واالستفادة من منجزاته احلضاري

بية يف القـرن « َّ د تقرير اليونسكو للرت َّ يات القـرن ) ٢١(وقد أك ِّ َّ أحـد سـبل مواجهـة حتـد أن

ا عـىل الـدع ائم األربعـة احلايل يمكن أن يبني عىل التَّعليم ذلك الكنز الكامن يف أعامق كـل منـَّ

                                                   
أصـول الرتبيـة اإلسـالمية ، دار اخلرجيـي للنرشـ  ، هــ١٤١٥اخلطيب،  حممـد شـحات وآخـرون ،    )١(

  . ١٧٣والتوزيع ، الرياض، ص 
 ، ـ ، فلسفة الرتبية اإلسالمية ، املنشاة العامة للنرش والتوزيع واإلعـالنه١٣٩٥الشيباين، عمر حممد،    )٢(

  . ٣٧٤طرابلس ،  ليبيا ، ص 



 

 

  . )١(»تعلم لتعيش وتتعايش مع اآلخرين – تعلم لتكون –تعلم لتعمل  -التالية تعلم لتعرف

ً من أمهية املنهج الـدرايس ودوره األسـايس يف تزويـد األفـراد باملهـارات املختلفـة  وانطالقا

بـدافع  كانت هذه الدراسة للمنهج الدرايس يف النظام الرتبوي اإلسالمي والتحديات املعارصة

التعرف عىل هذه املنهج الدرايس واإلفادة منه يف وضع تصور مقرتح للمنهج الـدرايس يمكـن 

من خالله تنمية القدرات واملهارات وإكساب اإلفـراد القـيم واالجتاهـات التـي متكـنهم مـن 

 .التكيف مع متغريات العرص واإلسهام يف تطور املجتمع وتقدمه 

                                                   
  .  ٣ابن دهيش، خالد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص    )١(



 

 

 

 َ َ م ُ م ُ وض ُ وض ُ وع ِّ   وع ِّ الد َ الد َ ر َ ر َ اس ِ اس ِ ة     ::  ة

ُّ يعت بية فهو لب َّ ِّ موضوعات الرت جانبـا  لالرتبية وأساسها وهو حيت رب املنهج الدرايس من أهم

مهام يف الدراسات الرتبوية القديمة واحلديثة  وذلك ألنه يعتـرب أداة املجتمـع والدولـة لتحقيـق 

 األهداف التي يسعى إليها املجتمع كام أنه  الوسـيلة الفعالـة لتحقيـق خطـط التنميـة الشـاملة

للمجتمع عىل املدى القصري وعىل املـدى الطويـل وهـو وسـيلة املجتمـع لتشـكيل سـلوكيات 

أفراده تلك السلوكيات التي حيتاج إليهـا املجتمـع يف حـارضه ومسـتقبله وهـو يـزود الطالـب 

باملفاهيم واحلقائق الرئيسية التي تساعده عىل البحث ومواصـلة التعلـيم وهـو يف ذات الوقـت 

عليمية من االعتامد عىل النقل والتقليد ألن لكل جمتمع منهجا خاصا به يستمد حيمي العملية الت

أسسه من فلسفة املجتمع ومقوماته وهلذا نالحظ إن املناهج الدراسية ختتلف بـني الـدول تبعـا 

  . لذلك

َّ املنهج الدرايس الذي نريده  يستوجب أن يكـون  ًا مـع «إن ا مناسـب منهجـا إسـالميا عرصـي

ا يستطيع الفـرد مـن خاللـه مواجهـة التحـديات متغريات الع ًا لكل تطوراته منهج رص ومواكب

املختلفة سواء الداخلية  منها أو اخلارجية منهجا يعزز اهلوية اإلسالمية ويغرس القـيم ويـدعم 

الوالء ويعمل عىل تطوير قدرات األفـراد وتنميـة مهـاراهتم املختلفـة وإرشـادهم إىل الطريقـة 

 )١(»املعلومات وتنظيمها وحسـن اسـتخدامها يف التفكـري واإلنتـاج واإلبـداعالسليمة يف تلقي 

منهجا يتعدى يف أهدافـه  القضـاء عـىل األميـة اهلجائيـة إىل إهنـاء األميـة احلضـارية والثقافيـة 

  . والتقنية

إنه يشجع كل تطور صالح وكـل «وهذا ال يتعارض مع الدين اإلسالمي احلنيف من حيث  

ة املجتمع ونظمه وال يريض اإلسالم للمجتمع الذي يدين به أن تكون منـاهج تغري نافع يف حيا

التعليم فيه متخلفة عن روح العرص الذي يعيش فيه أو غري ملبية حلاجـات املجتمـع احلـارضة 

واملستقبلية ألهنا إذا ختلفت عن ذلك كانت سببا من أسباب تأخر املجتمع وضعفه بدال مـن أن 

                                                   
مكتبـة الرشـد ، الريـاض ،  ، أصـول الرتبيـة إىلاملدخل  ، هـ١٤٢٤ وآخرون متويل، نبيل عبد اخلالق   )١(

  . ٢١٥بية السعودية ، ص العر ةاململك



 

 

وألنه بمقدار ما يتوفر للمـنهج الـدرايس مـن عوامـل  )١(»دمه وقوتهتكون عامال من عوامل تق

   . القوة والبناء اجليد بمقدار ما حيكم به عىل خمرجاته

 ةن التعليم اليوم ومناهجه أصبح الركيزة األساسـية للتقـدم والسـبيل الوحيـد ملواجهـألو«

من الدول بتطـوير نظامهـا  التحديات سواء  كانت عاملية أم حملية ومن هذا املنطلق اهتمت كثري

  . )٢(التعليمي وحتديث مناهجها بام يتمشى مع متطلبات القرن احلادي والعرشين

 َّ تتم بدون إعادة النظر يف املناهج الدراسـية مـن حيـث  هضة احلقيقية يف املجتمع الالنَّ كام أن

ورسـم خريطـة ن التعليم هو السبيل الوحيد للتحكم يف مسـار التنميـة ألاملحتوى واألهداف ؛

ن التجارب أثبتت أن التقدم قرين العلم واملعرفة وان رفاهية الشعوب البـد ألاملستقبل  وذلك 

   . )٣(أن تعتمد عىل نظام تعليمي رشيد

ِّ ؤومما ينبغي أن ت نسـان إلاأن احلضارة هي حمصـلة لقـدرات « د عليه املناهج يف هذا املجالك

د الذي يساعده عىل مقابلة التحديات التي تنبـع مـن به العلم املفياكسإن تعمل عىل أمن جهة و

ظروف العرص الذي يعيشه واحتياجات املستقبل الذي ينتظره وتغريات البيئة التي حتيط به مـن 

واجهة حتـديات العرصـ يف ظـل مللية كاملة ؤوؤولة مسسجهة ثانية ومن هنا أصبحت املناهج م

 :االعتبارين التاليني 

 .تجزأ من حياة األمم وطريقة معيشتها ي أن املدارس جزء ال - ١

  . )٤(جيابيةإأن الرتبية ينبغي أن تكون قوة اجتامعية  -٢

ً  ولذا فان املنهج الدرايس يأخذ  حيزاً  ا مـن اهـتامم املـربني ألثـره العالجـي والوقـائي كبـري

وعنـارص وهـي مسـتمدة مـن حاجـات  الفـرد واملجتمـع وتراعـي  اً فيضعون له أهدافا وأسس

األمة وهويتها الثقافية وهم يقومون بعمليات التطوير والتنقيح هلذا املنهج ومعاجلـة خصوصية 

يستجد من تغريات وتطورات بغية احلصـول عـىل مـنهج سـليم  نواحي القصور فيه حسب ما
                                                   

  . ٣٧٤، مرجع سابق ، ص  دالشيباين ، عمر حمم   )١(
دار اإليــامن للنرشــ  ، يف التعلــيم قبــل اجلــامعي الرتبــوي  التجديــد ، م ٢٠٠٨حممــد جــاد ،  ، أمحــد   )٢(

  . ١٩٤ص ، القاهرة،كفر الشيخ  ، والتوزيع
  . ٢٣التطبيق ، مكتبة الدار العربية ، القاهرة ، ص، املناهج بني النظرية و هـ١٤١٩شحاتة ، حسن ،    )٣(
 ، ، املنهج الرتبوي وحتديات العرص ، مكتبة األنجلو املرصية ، القاهرة م١٩٩٤إبراهيم ،جمدي عزيز ،    )٤(

  . ١٢ص 



 

 

الثمرة املرجوة وحتى حتقق اهلدف منها وتكون أكثـر فعاليـة  إىليستطيعون من خالله الوصول 

 إىلهنا أداة الرتبية يف حتقيق أهدافها والوصول بـالفرد املـتعلم أمن حيث يف حتقيق الغرض منها 

يمكن مـن إبـراز طاقاتـه والكشـف عـن قدراتـه وتنميـة مـا لديـه مـن اسـتعدادات  أقىص ما

  . ومواهب

ن عليـه أن يكـون صـورة إوبام أن املنهج الدرايس هو تفاعل مستمر بني املجتمع والتالميذ ف

عن طريق التعبري عن حاجـات وقـدرات وميـول التالميـذ ويف نفـس صادقة عن هذا التفاعل 

الوقت حاجات وتطلعات وآمال املجتمع ومـن هنـا فقـد نظـر املربـون يف احلقـل الرتبـوي أن 

 يف الرتبية جيب أن يتم عرب تطوير املناهج الدراسية بمنـاهج عرصـية ريأفضل طريق يمكن للتغي

بالكثري من   ئة امللياته وقت طبيعة العرص ومستجدتراعي خصوصية األمة وثوابتها ويف نفس ال

 .التحديات مما جاءت به العوملة أو فرضه الوضع القائم يف املجتمع 

ن التعرف عىل واقع املنهج الدرايس يف النظـام الرتبـوي اإلسـالمي ومـا يتعـرض لـه مـن إ

ي هي أحوج مـا حتديات أصبحت رضورة يف هذه املرحلة الزمنية من عمر األمة اإلسالمية والت

مكـن مـن ألاملنهج الرتبوي اإلسالمي الذي لو أمكن تفعليـه بشـكل جيـد  إىلتكون للرجوع 

  . خالله مواجهة التحديات

 َّ عدم معاجلة نواحي القصور يف املـنهج الـدرايس سـوف يـنعكس سـلبا عـىل نوعيـة  كام أن

ن املهـارات قـل مـن حيـث متكـنهم مـأسوف يكونـون يف مسـتوى  نفراد الذيألخمرجاته من ا

  . والقدرات التي حيتاجها العرص احلارض

بـرز التحـديات املعـارصة التـي أولذا فقد جاءت هذه الدراسة لتحاول تسليط الضوء عىل 

براز دور املنهج الدرايس يف مواجهة هـذه التحـديات مـن إيتعرض هلا املنهج الدرايس ومن ثم 

ً ألإلعـداد ان توظفـه أخالل التصور املقرتح الذي يمكن للمدرسة  بحيـث  اجيـدً  فـراد إعـداد

 يف جمـتمعهم واملشـاركة يف ريحداث التغيإقادرين عىل مواكبة تطورات عرص العوملة و نيكونو

 .وضع مسرية التقدم والبناء 

 

    ::  الدراسةالدراسةتساؤالت تساؤالت 

  : حتاول الدراسة اإلجابة عىل السؤال الرئييس التايل



 

 

سالمي يف مواجهة حتديات العرص ؟ ولإلجابـة دور املنهج الدرايس يف النظام الرتبوي اإل ما

 :ال طرحت األسئلة التالية ؤعىل هذا الس

 هي عنارصه وأسس بنائه؟  ما مفهوم املنهج الدرايس ، وما - ١س

هي أهدافه وخصائصه  وأسس  ما مفهوم املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسالمية ، وما - ٢س

 بنائه؟ 

لتي يتعـرض هلـا املـنهج الـدرايس يف مراحـل التعلـيم ما أهم التحديات املعارصة ا - ٣س

 العام؟ 

 املقرتح لدور املنهج الدرايس يف مواجهة حتديات العرص؟  ماالتصور  -٤س

 

    ::  أهداف الدراسةأهداف الدراسة

 : ما ييل  إىلهتدف الدراسة 

 .التعرف عىل مفهوم املنهج الدرايس وعنارصه  وأسس بنائه  -

يف الرتبية اإلسالمية، وما هـي خصائصـه، ومـا هـي التعرف عىل مفهوم املنهج الدرايس  -

 . أهدافه وأسس بنائه

يواجهها املنهج الدرايس يف مراحـل التعلـيم العـام التعرف عىل التحديات املعارصة التي  -

 .وآثار هذه التحديات عليها 

تقديم تصور مقرتح لـدور املـنهج الـدرايس يف النظـام الرتبـوي اإلسـالمي يف مواجهـة  -

 .العرص حتديات 

 َّ َّ أمهي ِّ أمهي ِّ ة الد     ::  راسةراسةة الد

تفـرض  تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية املنهج الدرايس ومكانته يف العملية التعليمية والتي

رضورة االهتامم بالتطوير املستمر للمنهج باعتبـاره وسـيلة فعالـة مـن وسـائل حتقيـق أهـداف 

 .الرتبية والتعليم يف اململكة 

  . تحديات التي تم عرضها وأثرها عىل املنهج الدرايسكذلك تنبع أمهيتها من طبيعة ال

يف الرتبيـة ؤولني ليه من تصور مقرتح أو نتائج وتوصيات املسإتفيد هذه الدراسة بام تتوصل 

والتعليم وواضعي السياسية التعليمية ومصممي املنـاهج يف عمليـة إعـداد املنـاهج الدراسـية 



 

 

 . راعي متطلبات العرصتس الوقت بصورة تراعي خصائص املجتمع السعودي ويف نف

    ::  منهج الدراسةمنهج الدراسة

ين و الــدقيق أبأنــه اجلمــع املتــ«اســتخدمت الدراســة املــنهج الوصــفي التحلــييل ويعــرف  

ومـن ثـم التحليـل . مشـكلة البحـث  –للسجالت والوثائق املتوافرة ذات العالقة بموضـوع 

ة وبراهني تربهن عىل إجابـة الشامل ملحتوياهتا هبدف استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من أدل

   . )١(»أسئلة البحث

وتم استخدام هذا املنهج يف الدراسة من حيث مجع املعلومات وتصنيفها وتنظيمها وحتليلهـا 

ملعرفة أهم التحديات الثقافية واالقتصادية للمنهج الدرايس وأثرها ثـم حماولـة وضـع تصـور 

واجهة التحديات التي تم عرضـها يف للمنهج الدرايس من خالل عنارصه بحيث يساعد عىل م

 . الدراسة 

 ُ ُ ح ُ ح ُ د ُ د ُ ود ِّ   ود ِّ الد َ الد َ ر َ ر َ اس       ::  ةةاس

اقترصت الدراسة عىل دراسة دور املنهج  الـدرايس يف التعلـيم العـام يف مواجهـة حتـديات 

 .العوملة 

 .تقترص الدراسة عىل حتديات العوملة يف املجال الثقايف 

    ::  حتديد املصطلحاتحتديد املصطلحات

  : املنهج - ١

الطريـق  :وضـح واسـتبان ، واملنهـاج :وهنوجـا ،هنج الطريـق الواضـح:  التعريف اللغوي

  . )٢(الواضح
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البحـث يف العلـوم السـلوكية ، مكتبـة العبيكـان ،  إىلاملـدخل  ، ـهـ١٤٢٤العساف، صالح بن محد ،    )١(

 . ٢٠٦، اململكة العربية السعودية ، ص الرياض 
دار إحيـاء الـرتاث العـريب ،  –ت ، املعجم الوسيط ،  جممع اللغة العربية .، دوآخرونأنيس ، إبراهيم    )٢(

 .    ٩٦٦لبنان ، اجلزء الثاين، ص  –بريوت 
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أي سـبيال وسـنة فالرشـعة واملنهـاج  : جاء يف تفسري البغوى عن ابن عباس واحلسـن قـاال

رشعت فيه فهو رشيعة ورشعة ومنه رشائـع اإلسـالم لرشـوع أهلهـا  الطريق الواضح وكل ما

  . )١(ل أهل ملة رشيعةوأراد هبذا أن الرشائع خمتلفة ولك افيه

 :املفهوم التقليدي للمنهج الدرايس 

وقد عرف املنهج بمفهومه التقليدي بأنه عبارة عـن جمموعـة املـواد أو املقـررات الدراسـية 

  . )٢(التي يدرسها الطالب يف حجرة الدراسة ويدرسها له املدرس

 :املفهوم احلديث للمنهج الدرايس 

التالميـذ داخـل املدرسـة وخارجهـا  إىل ةلتي تقدمها املدرسـهو جمموعة اخلربات الرتبوية ا

لتحقيق النمو الشامل املتكامل يف بناء البرش ، وفق أهداف تربوية حمددة وخطة علمية مرسـومة 

  . )٣(جسميا وعقليا ونفسيا واجتامعيا ودينيا

 : املنهج الدرايس يف النظام الرتبوي اإلسالمي 

 إىلهارات التـي تقـدمها املدرسـة يف املجتمـع اإلسـالمي هو جمموع اخلربات واملعارف وامل

التالميذ بقصد تنميتهم تنمية شاملة من مجيع اجلوانب العقلية واجلسـمية والوجدانيـة وتعـديل 

 .سلوكهم وفق منهج اهللا ورشيعته وإعدادهم لعامرة األرض 

 : النظام  - ٢

لف واتسـق يقـال آتـأي اليشء  بعض وانتظم إىلنظم األشياء نظام إلفها وضم بعضها : لغة 

  . )٤(استقاماى  نظمه فانتظم ويقال انتظم أمره
                                                   

 : ، إعـداد وحتقيـق تفسري البغوى املسمى معامل التنزيـل ، هـ١٤٠٦البغوى احلسني بن سعود الفراء ،    )١(
  . ٤٣خالد عبد الرمحن  العك  ، مروان سوار ،دار املعرفة ، بريوت ، اجلزء الثاين، ص 

املنهج املدريس من منظور جديد ، مكتبـة العبيكـان ،  ، هـ١٤١٧، وآخرونالشافعي، ، إبراهيم حممد    )٢(
 . ٣٠الرياض ، اململكة العربية السعودية ، ص 

دار ) التطـوير –التنظـيامت  –املكونـات  -األسـس(املنـاهج  ، هــ١٤٢٥،  خـرونوآيونس، فتحي    )٣(
  . ١٧عامن ، األردن ، ص  ، الفكر

 . ٩٣٣ص  ٢، مرجع سابق ، ج وآخرونأنيس ، إبراهيم    )٤(



 

 

هو إطار عام مكون من جمموعة من العنارص املرتابطة التـي تتفاعـل معـا وفقـا : اصطالحا 

  . )١(إلجراءات معينة لتحقيق أهداف حمددة

قوم بـه مؤسسـات النظام الرتبوي اإلسالمي هو جهاز يعنى بشؤون الرتبية والتعليم الذي ت

يف فلسـفته وأهدافـه مـن  قالتعليم العايل وهـو ينطلـ إىلتربوية تبدأ من املدرسة االبتدائية ومتتد 

 . الدين اإلسالمي احلنيف 

 : املواجهة  - ٣

  . )٢(قابل وجه بوجه واستقبله بكالم أو وجه: واجهة مواجهة ووجاها : لغة 

دراسة هو اإلجراءات واألساليب التـي ينبغـي والذي تقصده الباحثة من املواجهة يف هذه ال

 أن تراعي عند ختطيط املنهج وتنفيذه بحيث يصبح قادرا عىل تكوين الفرد املسـلم القـادر عـىل

 . التعامل اجليد مع حتديات العوملة بحيث يستفيد من اجيابياهتا ويتجنب سلبياهتا 

 : التحديات  - ٤

وكلمة التحدي مصدر لفعل حتـدى ، مضـعف كلمة التحديات مجع حتد ، : التحديات لغة 

قصـده والتحـدي املنازعـة  تعمـد  شيئا أي افعل حدا يقال حدا باملكان لزمه فلم يربحه ، وحد

  . )٣(برز يل وحدكإ: من الناس وكأنه قال له  قد حتدى فالناً : واملبادرة ويقال 

 ً ئـة أو غريبـة وجمتمع بمجموعة مـن اإلجـراءات ضـد ظـروف طارأمة أالتزام : اصطالحا

  . )٤(مة أخرىأأوجدهتا 

التعريف اإلجرائي للتحديات هي  مستجدات ومتغريات فرضها النظام العاملي عىل 

أمة من األمم يف خمتلف جماالت احلياة بوسائل عديدة مما يستلزم معه  القيام بـإجراءات  

يف رقـي  معينة من حيث االستغالل األمثل هلذه املستجدات أو املتغريات بشـكل يسـهم
                                                   

ــة لفظــا  هـــ١٤٢٤عبــدالفتاح ،  أمحــدالزكــي  –فليــه ، فــاروق عبــده    )١( ، معجــم مصــطلحات الرتبي
  . ٢٤٤ص ، فاء لدينا للطباعة والنرش ، اإلسكندرية ، مرصدار الو ، واصطالحاً 

 . ١٠١٥ص ، ، اجلزء الثاينمرجع سابق ،  وآخرونأنيس، إبراهيم    )٢(
، دت ،ترتيب القاموس املحيط عىل طريقة املصباح املنري وأسـاس البالغـة ، دار أمحدالذاوي، الطاهر    )٣(

 . ٦٠٥ص ،٢جالفكر،  القاهرة ،
التحدي االجتامعي ونـدوة التحـديات احلضـارية والغـزو الثقـايف لـدول  ، هـ١٤٠٨نارص ، ثابت ،    )٤(

 ٣٣٥ص اململكة العربية السعودية ، اخلليج العريب ، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، الرياض ،



 

 

 .املجتمع وتقدمه 

 :القيم  - ٥ 

القيمــة بالكرســ واحــدة القــيم ومالــه قيمــة إذا مل يــدم عــىل يشء وقومــت الســلعة : لغــة

َّ  ، اعتدل: واستقام  ، ثمنتها : واستقمتها َّ  : متهوقو   . )١(لته ، فهو قويم ومستقيمعد

 ً ا معايري للحكم هنخذوجمموعة من القواعد واملقاييس الصادرة عن مجاعة ما ويت:اصطالحا

عامل واألفعال، ويكون هلا قوة اإللزام والرضورة والعمومية ويعتـرب أي خـروج عليهـا ألعىل ا

 . )٢(بمثابة انحراف عن قيم اجلامعة ومثلها العليا

    ::  الدراسات السابقةالدراسات السابقة

ويقصد هبا الرسائل العلمية والبحوث ذات العالقة بموضوع الدراسة احلاليـة ومنهـا عـىل 

 : املثال سبيل 

دور الرتبيــة اإلســالمية يف مواجهــة التحــديات الثقافيــة للعوملــة رســالة :  الدراســة األوىل

جامعـة أم  –قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنـة بكليـة الرتبيـة  إىلماجستري ، غري منشورة مقدمة 

   . هـ١٤٢٢صالح بن ردود احلارثي عام / إعداد الطالب  –قرى ال

  :  هدف الدراسة -

 . لياهتا ومرتكزاهتا آحماولة فهم حقيقة العوملة من خالل دراسة مصطلحاهتا و-١

حماولة معرفة طبيعة التحديات التي من املتوقع أن حتـدثها العوملـة عـىل املجـال الثقـايف -٢

 .والرتبوي 

 . حماولة إبراز دور الرتبية اإلسالمية للتصدي للتحديات التي ستفرضها العوملة -٣

 .املنهج الوثائقي  –املنهج الوصفي : ة منهج الدراس

 :  أهم نتائج الدراسة -

 .أن العوملة ظاهرة غربية بزعامة أمريكية تطمح يف تعميم نموذجها احليايت الشامل 

ً اجيابية هلذه الظاهرة خاصة بفعل اخلصخصة كام إن هلـا باملقابـل آثـارا سـلبية  أن هناك آثارا

                                                   
  . ١٩٧الذاوي، الطاهر أمحد، ، مرجع سابق ، اجلزء الثالث ، ص    )١(
، املعجم الرتبوي يف األصول الفكرية والثقافيـة للرتبيـة ، دار الـوطن، الريـاض ، ت .د ، ،لطفي أمحد   )٢(

  . ١٧٣ص 



 

 

   . اليستهان هبا

دورا كبريا يف توعية الناس بحقيقة الظاهرة وكيفية التعامل معهـا مـع تقـديم أن عىل الرتبية 

 .النموذج اإلسالمي كحل وحيد وبديل فريد لظاهرة العوملة ألنه رسالة عاملية 

 .تناول حتديات العوملة الثقافية وأن هناك آثارا إجيابية هلا: أوجه الشبه 

ديات التي من املتوقع حدوثها عىل املجـال تناول الباحث العوملة ودراسة التح: االختالف 

 . الثقايف الرتبوي بشكل عام 

أما الدراسة احلالية فهي تتناول التحديات التي من املتوقع حـدوثها عـىل املنـاهج الدراسـية 

 .بشكل خاص 

 .الدراسة السابقة تربز دور الرتبية اإلسالمية بشكل عام للتحديات التي ستفرضها العوملة 

ة احلالية فهي تـربز دور املـنهج الـدرايس اإلسـالمي كجـزء مـن أجـزاء الرتبيـة أما الدراس

  . اإلسالمية

غـري  ، ةرسالة دكتـورا )دراسة حتليلية . الرتبية اإلسالمية وحتديات العوملة:  الدراسة الثانية

اد إعـد –جامعـة أم القـرى –قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة كلية الرتبيـة  إىلمقدمة  ، منشورة

  . هـ ١٤٢٢عبد اهللا الغامدي ،عام  أمحد/ الطالب 

 :  هدف الدراسة -

 التعريف بالعوملة من خالل تقديم نبذة تارخيية عن نشأهتا وتطور آلياهتا -١

حتديد أبرز التحديات والقضايا التي تواكب عرص العوملة يف املجال التعليمي واالقتصـادي 

 .والقيمي 

مية يف مواجهة تلك التحديات واستجابتها التفاعلية معها وفـق إبراز دور الرتبية اإلسال-٢

 .معيار اإلسالم 

إزالـة الشـكوك حـول رفــض اإلسـالم للعوملـة رفضـا مطلقــا وإبـراز حـرص الرتبيــة -٣

 . اإلسالمية  لالستفادة من اجيابيات العوملة والتعامل مع سلبياهتا وفق املنهج اإلسالمي 

 .ي املنهج الوصف: منهج الدراسة  -

 : نتائج الدراسة  -

بعـث وإحيـاء القـيم اإلسـالمية  إىلأن احلاجة باتت قائمة وملحـة أكثـر مـن ذي قبـل -١



 

 

األصيلة يف نفوس أجيال األمة مـن خـالل إعـادة بنـاء هيكـل تربـوي وتعليمـي ويتامشـى يف 

 ستمد قوته وحيويته من األصول اإلسـالميةي.معطياته وتطبيقاته ووسائله مع معطيات العرص 

 . للرتبية

العوملة ليست رشا حمضا جيب مقاومته ولكنها نتائج فكر غريب إنساين قـارص، ولـذا فـال -٢

جيب أن نثري الفـزع واجلـزع يف نفـوس مفكـري األمـة اإلسـالمية بـل جيـب علـيهم دراسـتها 

 .والتعامل معها وفق اإلسالم 

يف املجـال التعليمـي  تناول الدراستني للتحـديات االقتصـادية والتحـديات : أوجه التشابه 

إبراز دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحديات بصفة عامة ، أما الدراسـة : أوجه االختالف 

 .احلالية فهي تتناول دور املنهج الدرايس فقط 

املـؤمتر السـنوي  إىل ةورقـة عمـل مقدمـ: العوملة ومنـاهج التعلـيم العـام :  الدراسة الثالثة

جمعية املرصية للمناهج وطـرق التـدريس ، مدينـة نرصـ القـاهرة يف القومي احلادي العرش لل

 . ة يمد رشدي طع.م ، إعداد أ١٩٩٩يوليو / ٢٢-٢٠الفرتة من 

 : هدف الدراسة  -

 . تقديم تصور لدور املناهج الدراسية يف التعليم العام أمام حتديات العوملة 

 .املنهج التارخيي : املنهج

 : النتائج 

مفهومه الشامل أي متتد الدراسـة لكـل عنـارص املـنهج أهـدافا وحمتـوى دراسة املنهج ب-١

   . وطريقة تدريس وتقويميا

ألن ممـا يقلـل  ملتوسـطة يفضل أن تغطي الدراسة مرحلة تعليمية بأكملها االبتدائيـة أو ا-٢

من شأن الدراسـة وحيـرم مـن تعمـيم نتائجهـا أن تقترصـ عـىل صـف درايس دون الصـفوف 

  . األخرى

   . حتليل املنهج وتقويمه: لشبه يف تناول الدراستني للمناهج الدراسية والعوملة أوجه ا

ــة  ــكالية مصــطلح العومل ــابقة إش ــة الس ــاول الدراس ــد  –االخــتالف تن ــني التأيي ــة ب العومل

  . واملعارضة

املؤمتر  إىلتوجيهات مقرتحة يف ختطيط املناهج ملواجهة العوملة بحث مقدم :  الدراسة الرابعة



 

 

 -٢٠وي القومي احلادي عرش للجمعية املرصية للمناهج وطرق التـدريس يف الفـرتة مـن السن

 .حممد أمني املفتي /د.م إعداد أ١٩٩٩يوليو  ٢٢

 : هدف الدراسة  -

 تقديم توجيهات مقرتحة لتخطيط املناهج 

 . املنهج الوصفي  : املنهج 

 : النتائج  -

 . تعدد تعاريف العوملة -١

 .دة مثل الوفاق وفهم اآلخر وثقافته والسالم العاملي وجود مفاهيم جدي -٢

يف تناول الدراسة لدور املناهج ، تناول الدراسـة لـبعض التحـديات وإيـراد : أوجه التشابه 

 . بعض املقرتحات لتخطيط املناهج ملواجهة هذه التحديات 

كـس تناول الدراسة السابقة للتحـديات بشـكل عـام دون تفصـيل لنوعهـا بع: االختالف 

الدراسة احلالية التي سوف تفصل أنواع التحديات ثم تورد دور املنهج املـدريس اإلسـالمي يف 

  . مواجهة هذا التحدي

مناهج عرصية ملواجهة املتغريات العاملية يف مطلع قرن جديـد  إىلاحلاجة :  الدراسة اخلامسة

رصية للمناهج وطـرق املؤمتر السنوي القومي احلادي عرش للجمعية امل إىلمقدمة ورقة عمل –

د حسـام  الـدين حممـد .م إعـداد أ١٩٩٩يوليو / ٢٢-٢٠مدينة نرص القاهرة من  –التدريس 

 . مازن 

 : األهداف  -

مناهج تربوية عرصية تتناسب وتتواكـب مـع حتـديات القـرن  إىلإبراز احلاجة الشديدة  -١

 .احلادي والعرشين 

 .ة للتعليم العام يف مرص رضورة التخطيط وتبني مناهج عرصي إىلاحلاجة -٢

 : النتائج  -

 .إعادة النظر يف املفهوم احلايل للمنهج وعدم اعتباره مرادفا للكتاب املدريس -١

التوصيف الـدقيق للمصـطلحات املنهجيـة التـي متثـل متطلبـات أساسـية عنـد التخطـيط 

 .والتطوير للمنهج 



 

 

 .بوية للمنهج مراعاة تغيري طبيعة املجاالت واحلاجات واجلوانب  الرت-٢

 .يف العنارص املقرتحة ملناهج التعليم العام : أوجه التشابه 

 إن هذه الدراسة تتناول مناهج التعليم يف السعودية   :االختالف 

 رضورة التخطيط وتبني مناهج عرصية  إىلما الدراسة السابقة فهي عن  أمهية احلاجة أ

  . حد عنارص املنهج املقرتحتتناول الدراسة خربات كل من املعلم واملتعلم كأ

املـؤمتر القـومي  إىل ظـل العوملـة بحـث مقـدم يفضوابط تطوير املناهج :  الدراسة السادسة

القـاهرة يف  –مدينـة نرصـ  –السنوي احلادي عرش للجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس 

 . د عمر الفاروق /م إعداد أ١٩٩٩يوليو  ٢٢ -٢٠الفرتة من 

 : األهداف  -

 . حتليل األسس الفكرية للعوملة وحتدياهتا   -١

 . نقد بعض اجلوانب املوروثة يف البناء التقليدي للمناهج  -٢

 .وضع ضوابط تطوير املناهج يف ظل العوملة  -٣

 .املنهج الوصفي : املنهج  -

 : نتائج الدراسة  -

  سيةأمهية العمل عىل تعميق الشخصية والثقافة العربية يف مناهجنا الدرا -١

أمهية توجيه املناهج نحو تنـوع املعـارف واملهـارات والتوسـع يف تطبيـق مـنهج العلـوم -٢

 . املتداخلة 

إعادة بناء املناهج تبعا إلمكانيات الكمبيوتر بحيث يغدو أداة لتحصيل املعرفة وإنتاجها -٣

 .حياته توفري وسيلة للتعليم الذايت تصاحب الطالب مدى  إىلوطريقة للتعلم معا باإلضافة 

 يف نقد بعض اجلوانب املوروثة يف البناء التقليدي للمناهج :  أوجه التشابه

 .يف حتليل األسس الفكرية قي ظل العوملة : االختالف 

  ةأفنان نظري دروزه دراسـة مرجعيـ/د . مناهج مدرسة املستقبل ، إعداد أ:  الدراسة السابعة

 – ٢٧دمشـق مـن  –تعليم واملعارف يف الوطن العريب املؤمتر الثاين لوزراء الرتبية وال إىلمقدمة 

   . العربية للرتبية والثقافة  والعلوم إدارة برامج الرتبية ةاملنظم هـ١٤٢١ربيع الثاين  ٢٨

 : هدف الدراسة  -



 

 

عليميـة يف القـرن احلـادي إعطاء رؤية مستقبلية لكـل مـن املنـاهج الدراسـية واملدرسـية الت

   . والعرشين

 .نهج الوصفي امل: املنهج 

 : النتائج  -

إن املناهج الدراسية مازالت ينطبق عليها املفهوم القديم للمناهج منهج املواد الدراسـية  -١

  . أكثر من املفهوم احلديث منهج النشاط واخلربة

ركز عىل احلفظ واالستظهار أكثر من التحليـل واالسـتنتاج وحـل تأن أهدافها مازالت  -٢ 

  . املشكالت

أساليب التقويم مازالت تعتمد عىل االختبارات التحصيلية التي تركـز عـىل قيـاس أن  -٣ 

   . احلفظ واالستظهار أكثر من قياسها للعمليات العقلية العليا

ترى الباحثة أن مناهج املستقبل حيب أن تعتمد عىل النشاط واخلربة والعمل وليس عـىل  -٤

مية مهـارات عمليـة وتقنيـة وعقليـة واجتامعيـة الكتاب املدريس املقرر فقط ، وأن تركز عىل تن

 . وجسمية وليس عىل النواحي املعرفية وحفظ املعلومات فقط 

أهـداف املنـاهج  –بينها وبني الدراسة احلالية يتمثل يف تناول حمتوى املنـاهج : أوجه التشابه 

  . سلبيات املناهج احلالية –تقويم املناهج  –

 .لتدريس كإطار عام لتطبيق املناهج تناول طريقة ا: أوجه االختالف 

تناولت الدراسة مدرسة املستقبل من حيث وضع املدرسـة ونظـام التعلـيم والرتبيـة احلـايل 

 .ومواصفات مدرسة املستقبل يف القرن احلادي والعرشين 

  . تناولت الدراسة دور املعلم والطالب ودور املدير يف مدرسة املستقبل



 

 

 

 

 

   : الفصل الثاين

  ات املنهج الدرايسأساسي
 

 

 .  مفهوم املنهج الدرايس:  املبحث األول

 .  بنية املنهج الدرايس وعنارصه األساسية:  املبحث الثاين

 . أسس املناهج الدراسية:  املبحث الثالث

  

  



 

 

  أساسيات املنهج الدرايسأساسيات املنهج الدرايس: :   الفصل الثاينالفصل الثاين
    ::  تمھیدتمھید

نسبة للفرد واملجتمـع فهـي هتـدف إىل الرتبية عملية تنشئة اجتامعية، هلا وظائف وأهداف بال

بناء الفرد بناء شامالً متكامالً عن طريق تنمية طاقاته وقدراتـه اجلسـمية والعقليـة واإلدراكيـة 

والروحية وكذلك تعمل يف ذات الوقت عـىل املحافظـة عـىل تـراث املجتمـع ومثلـه وتقاليـده  

 .وحل مشكالته وحتقيق طموحاته 

ٍّ منها وسائلها اخلاصة هبـا يف حتقيـق  ةوالرتبية وظيفة قامت هبا عد مؤسسات اجتامعية ولكل

ً يف األفراد بعـد  أهدافها واملدرسة باعتبارها إحدى هذه املؤسسات بل هي املؤسسة األكثر تأثريا

األرسة اختذت هلا وسيلة تعمل من خالهلا عىل حتقيق أهدافها ووظائفها الرتبوية وهذه الوسـيلة 

الوسيلة التي يتخذها املجتمع لنقل ثقافتـه وتراثـه ولقـد زاد االهـتامم  وهي املنهج الدرايس فه

باملنهج الدرايس نتيجة التطورات العلميـة والتكنولوجيـة املتسـارعة وذلـك ألن هنضـة األمـة 

حمكومة بنوعية املناهج التي تشكل  أبناءها وتعدهم للمستقبل الذي يعتمد عىل املعرفة العلميـة 

 .املتقدمة 

ً يف العملية التعليمية ألنه الرتمجة العمليـة  لالدرايس حيت يلرتبوواملنهج ا« ً اسرتاتيجيا موقعا

ألهداف الرتبية وخططها واجتاهاهتا يف كل جمتمع،وهو نظـام جزئـي مـن النظـام األكـرب وهـو 

النظام الرتبوي وهـو يتكـون مـن مكونـات رئيسـية متفاعلـة تفـاعال تبادليـا وهـي األهـداف 

  . )١(التقويم ، النشاط املدريس ، الوسائل التعليمية ، طرق التدريس ، املحتوى ، الرتبوية

التي يتخذها املجتمع لنقل ثقافته وتراثه ولقـد زاد االهـتامم بـاملنهج الرتبـوي  ةوهو الوسيل

نتيجة التطورات العلمية والتكنولوجية ملاله من أثر يف تزويد الفرد باملهـارات واخلـربات التـي 

ايل عرصـ االنفجـار املعـريف والتكنولـوجي كـام أن لـه دورا مهـام يف التنميـة يتطلبه العرص احل

االقتصادية من حيث توفريه العاملـة املدربـة ملختلـف قطاعـات الدولـة التـي تتمتـع باملعرفـة 

   . واملهارة واإلتقان

ا لالطالع عىل اجلديد واحلديث يف جمال التخصص الـدرايس الـوظيفي بحيـث  ً وتسعى دوم
                                                   

، اإلصـالحات الرتبويــة ملواجهـة متطلبـات العرصـ وحتــديات م٢٠٠٤، إبـراهيم يوسـف،العبـداهللا   )١(
  . ٢٧لبنان ، ص  –، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ، بريوت املستقبل 



 

 

  . رد دائم التعلميكون الف

املـنهج  ميف ثنايا هذا الفصل تتم اإلجابة عن السؤال األول مـن أسـئلة الدراسـة مـا مفهـو 

 الدرايس وماهي عنارصه وأسس بنائه؟ 

  . من خالل دراسة مفهوم املنهج لغويا وتطور مفهومه ومعرفة عنارصه وأسس بنائه



 

 

 

    ::  الدرايسالدرايسمفهوم املنهج مفهوم املنهج   ::  املبحث األولاملبحث األول

    ::  تمھیدتمھید

خذ املنهج املدريس تعريفات خمتلفة تبعا الختالف وجهات نظر الكتـاب واملـربني فمـنهم أ

من اعتربه خطة مكتوبة ومنهم من اعتربه عبارة عن جمموعة مـن املـواد التـي تـدرس للتالميـذ 

ولقد ظل هذا املفهوم فرتة من الزمن ونتيجة للتطـورات العلميـة والدراسـات التـي جـرت يف 

املفهـوم  إىلبية والتغري الثقايف للمجتمع تغري مفهوم املنهج من املفهوم الضيق علم النفس والرت

 .الواسع الشامل 

 :مفهوم املنهج  -

 ، هـدف معـني إىلللوصول تعني الطريقة التي ينتهجها الفرد  ،املنهج كلمة إغريقية األصل

 وأخرياً  ، وم القديمثم املفه ، املفهوم الغوي : جوانب ةوسوف نتعرض ملفهوم املنهج من ثالث

  : املفهوم احلديث للمنهج عىل النحو التايل

 ً ـ : املعنى اللغوي : اوال ً  ا وضـح واسـتبان ، واملنهـاج الطريـقهنج الطريق الواضـح وهنوج

واخلطـة  ، ]٤٨آيـة :املائـدة [﴾n  m  l  k  j﴿ : تعـاىليف التنزيـل قـال ،الواضح 

) ج(املنهـاج  : واملـنهج ،ج التعلـيم ونحومهـاومنه منهـاج التـدريس ومنهـا )حمدثة( املرسومة

وطريقة ناهجة واضحة بينـة ، والـنهج البـني ،طريق ناهج واضح بني  : يقال) الناهج(مناهج 

وهبـذا   )١(عنـه أحيـد هذا هنجي ال : يقاليقال طريق هنج وأمر هنج والطريق املستقيم الواضح 

  . يصبح املنهج مرادفا للطريق أو السبيل الواضح

نى كلمة منهاج تربويا الوسيلة الرتبوية التي حتقق اهلدف املنشود وذلك ضمن سـياقات وتع

 :تربوية ثالثة وهي 

 :السياق األول ويشتمل عىل أمرين «

  . كونه خطة تربوية تتألف من جمموعة فرص تعليمية تقدم للتالميذ -

  . كونه يشكل جمموعة النتاجات التعليمية املخرجة لنا -

ظام الرتبوي واملدريس الذي ختطط داخلـه من النِّ أساسياً  اً اعتبار املنهج جزء : اينالسياق الث
                                                   

  . ٩٥٧ص  ٢ -١ج ، ، مرجع سابقوآخرون أنيس، إبراهيم   )١(



 

 

 .القرارات املنهجية 

َّـ : السياق الثالث ة لألمـور والقضـايا اعتباره علم درايس منظم ويشتمل عىل دراسـة علمي

   . )١(بالدراسات العلمية الرتبوية وتطوره عرب السنني مرتبطاً  ،املتصلة باملنهج

عىل أنه وثيقة صـممت لألسـتفادة منهـا يف «هذا وقد عرف املنهج من قبل بعض الرتبويني 

ختطيط التدريس ومنهم من عرفه عىل أنه برنامج درايس يتشـكل مـن جموعـة مـن املواضـيع أو 

املواد الدراسية التي يطلب من الدراسـني أخـذها أوتعلمهـا والـبعض اآلخـر عرفـه عـىل أنـه 

املجاالت وهذا املفهوم اقرب إىل املفهوم احلديث للمـنهج لكونـه مبنـي خربات تربوية متنوعة 

   . )٢(عىل أساس اخلربات اإلنسانية

  : الدرايس التقليدي للمنهج  ماملفهو:  ثانيا

املـواد أو املقـررات الدراسـية التـي هـو جمموعـة «نه أويعني املفهوم التقليدي للمنهج عىل 

  . )٣(درسها له املدرسيدرسها الطالب يف حجرة الدراسة وي

هو جمموع املعلومات واحلقائق واملفـاهيم واألفكـار التـي يدرسـها التالميـذ يف صـورة «أو 

   . )٤(»مواد دراسية

ً من املآخذ من أمهها   : هذا وقد وجه هلذا املفهوم عددا

 خـرىاألنـواحي النمـو مع إغفاهلا تركيز املادة الدراسية اهتاممها عىل الناحية العقلية « - ١

الخ وهذا يتعارض مع التصور السليم لشخصـية التلميـذ   ... من جسمية واجتامعية وانفعالية

  . )٥(»التي يراد هلا النامء والتكامل

َّ االهتامم يف املنهج التقليدي عىل إتقان املـادة الدراسـية ، وأصـبح حتقيـق هـذا « - ٢ انصب

                                                   
 ، القاهرة-أساسيات وتطبيقات يف علم املناهج ،دار القاهرة  ، م٢٠٠٦ ، شاهني، نجوى عبد الرحيم   )١(

 . ١٤ص
 . ١٦-١٥املرجع السابق ،ص    )٢(
 . ٣٠ص مرجع سابق ،  ، وآخرونالشافعي، إبراهيم حممد    )٣(
املناهج بني األصالة واملعـارصة ، مكتبـة النهضـة املرصـية ، القـاهرة ،  م،٢٠٠٣عطا، إبراهيم حممد ،    )٤(

  . ٢٩ص  ، مرص
اململكــة العربيــة  أساســيات املنــاهج ، دار النرشــ ، الريــاض، ، هـــ١٤٢١ ، املكـاوى، حممــد أرشف   )٥(

 . ١٣-١٢ص  السعودية ،



 

 

   : ة التالميذ ، وكان من نتائج ذلكاإلتقان غاية يف ذاته ، بغض النظر عن جدواه يف حيا

استبعاد كل نشاط يمكن أن يتم خـارج غـرف الدراسـة ، ويمكـن أن يسـهم يف تنميـة  -أ 

مهارات التالميذ احلركيـة ، ويزيـد مـن ثقـتهم بأنفسـهم وكـذلك اسـتبعاد تنميـة االجتاهـات 

التالميـذ  وإكساب طـرق التفكـري العلميـة ، فاجلهـد كلـه كـان ينرصـف يف حتفـيظ ، النفسية

  . )١(للمعلومات ، ويف استخدام الوسائل الكفيلة بالكشف عن مقدار ما حفظوه منها

يف حفـظ  ،وأصـبح دوره منحرصـاً  تركيز املنهج عىل املعلومات جعل التلميـذ سـلبياً  -ب 

عدم تنمية قدرة الطـالب  إىلوقد أدى هذا  ،املعلومات التي تتضمنها الكتب أ ويرشحها املعلم

   . )٢(قتل روح اخللق واالبتكار واإلبداع لدهيم إىلكري ، كام أدى عىل التف

قرص التعلم عىل الكتـاب املـدريس ،حيـث أن املـنهج هبـذا املفهـوم جيعـل الكتـاب  -جـ  

املدريس املصدر الوحيد للمعرفة والتعلم وهيمل املصادر األخرى للتعلم ، فال يمتد نظر املعلم 

يئة أو مشكالت احلياة اليومية ، وال يكتسب املـتعلم مهـارات عرض مواقف تعليمية من الب إىل

ــر ــداء ال ــد وإب ــايل النق ــل بالت ــة ، وهيم ــاله باملكتب ــذايت باتص ــتعلم ال ــب  أيال ــة املواه وتنمي

  . )٣(تواالستعدادا

ن عملهـم يقترصـ عـىل توصـيل املعلومـات التـي تشـتمل عليهـا أاعتقد املعلمون بـ« -د 

التالميذ يف الوقت املحدد هلا ، وإجراء االمتحانات لتحديد مـدى عقول  إىلالدراسية  تاملقررا

وقد ترتب عىل ذلك التعامل مع املقررات الدراسية عـىل  ،املعلومات هنجاحهم يف استظهار هذ

هنا مواد منفصلة ، بمعنى أن املعلم مل يكن يبـذل أي جهـد يـذكر يف ربـط تلـك املـواد أأساس 

جتاهل أمهيتها يف تكـوين شخصـيات  إىلتكاملها ، وأدى  بعضها بالبعض اآلخر، مما حال دون

 .وحتريك الطاقات اخلالقة لدهيم  ، التالميذ

إمهال توجيه التالميذ التوجيه الرتبوي الرضوري ، وجتاهل طبيعتهم من خـالل التأكيـد -٣

                                                   
ا ، عنارصها ، أسسسـها ، عملياهتـا، م، املناهج الرتبوية املعارصة مفاهيمه ٢٠٠٦أبوحويج ، مروان ،    )١(

  . ٧٧دار الثقافة للنرش والتوزيع ، عامن ، األردن ، ص 
االجتاهات احلديثة يف  ختطيط وتطـوير منـاهج  ، هـ١٤٢٥، حممود حسني بشري، أمحد ىالوكيل، حلم   )٢(

  . ٢٠مدينة نرص، القاهرة ، ص  ، دار الفكر العريب ، املرحلة األوىل
  . ١٦ص  مرجع سابق ،،  وآخرونفتحي  ، يونس   )٣(



 

 

عليهم بعدم احلركة والتزام اهلدوء طوال الـدرس ، واإلكثـار مـن األوامـر والنـواهي والزجـر 

َّـ سلبيتهم يف غرفة الدراسة ، وجعل احلياة الدراسية تبدو يف إىللعقاب ، مما أدى وا ة أعينهم جاف

 ِّ  . )١(سهم يف خلق نظرة سلبية لدهيم نحو املعلمنيأو ، قة األفقوضي

عدم مراعاة الفروق الفردية فاملنهج خياطب التالميذ بأسلوب واحد ، يرشح فيه املعلم «-٤

احد وطريقة واحدة ووسائل تقويم واحدة وكل هـذه األمـور تتنـاىف جلميع الطالب بأسلوب و

 .مع مبدأ الفروق الفردية 

إمهال اجلانب التطبيقي والعميل من قبل املدرسني حيث أن املدرس مهـه إكـامل املقـرر «-٤

    . )٢(الدرايس يف فرتة زمنية حمدودة

رات دراسية حمدودة وموحـدة انعزال املدرسة عن املجتمع طاملا أن املنهج يتألف من مقر-٥

ضـعف ارتبـاط الدراسـة بمشـكالت البيئـة  إىلذلـك  يديؤف ،جلميع التالميذ يف مجيع البيئات

  . )٣(املحلية التي يعيش فيها التلميذ

كام أن تركيز املنهج عىل املعلومات يف الوقت الذي طرأت فيه عىل املجتمع تغريات رسيعة «

ة بـني املدرسـة مـن ناحيـة واملجتمـع الـذي تننتمـى اليـه وجود فجوة كبري إىلومتالحقة أدى 

املدرسة من ناحية أخرى ، وحيث أن املدرسة مؤسسـة اجتامعيـة مـن بـني وظائفهـا وأهـدافها 

ن املنهج هبذه الصورة مل يساعد املدرسة عـىل حتقيـق إالعمل عىل خدمة املجتمع والنهوض به ، 

  . )٤(ليهإعن املجتمع الذي تنتمي  رسالتها االجتامعية ؛ وبالتايل فإهنا انعزالت

َّ كام أنه « -٦ ع الطالب عىل حفظ املادة الدراسية دون ربطها بالواقع الذي يعيشون فيـه شج

كام ينبغي كـذلك نجـده يشـجع عـىل التنـافس  وسليامً  نه اليكون كافياً إوحتى إذا تم الربط ، ف

املشـرتك أو التفاعـل اجلامعـي  مـن التعـاون الفردي يف عملية حفظ املعارف واملعلومات بدالً 

   . بينهم من ناحية وبينهم وبني البيئة املحلية املجاورة من ناحية أخرى

                                                   
  . ٧٨أبوحويج ، مروان ، مرجع سابق ، ص    )١(
املناهج وطرق التدريس التعليميـة احلديثـة ، دار الفنـون ،  ، هـ١٤١٩فرج، عبد اللطيف بن حسني ،    )٢(

  . ٦ص  اململكة العربية السعودية ، جدة ،
  . ١٢، ص مرجع سابق رشف ، أاملكاوى، حممد    )٣(
  . ٢٠، حممود ، حسني بشري ، مرجع سابق ، ص  أمحدحلمى ،الوكيل    )٤(



 

 

فشل املتعلمني يف مواجهة املشكالت االجتامعية واالقتصادية أو التعليمية التي أدى إىل  -٧

   . )١(تصادفهم يف احلياة اليومية سواء داخل املدرسة أو خارجها

كثرة عدد املقـررات الدراسـية وضـخامة حجمهـا ، السـيام بعـد أن تنـافس  إىلأدى « - ٨

املتخصصون يف خمتلف ميادين املعرفة يف طرح العديد من املواد الدراسية التـي يعتقـدون بأهنـا 

مفيدة للمتعلمني فقد كانوا يقرتحون مواد دراسـية جديـدة عالجـا ملشـكالت الضـعف التـي 

اهـتاممهم بالتفصـيالت الزائـدة للموضـوعات  إىل ضـافة إاملتعلمـنيالء ؤعند هـ تظهر أحياناً 

املطروحة ، مما أسهم يف تضخم حجم املقـررات الدراسـية وكثـرة املعـارف واملعلومـات التـي 

   . تتطرق إليها

اسـمي  أساسياً  عمل املنهج املدريس الضيق عىل إتقان املادة الدراسية واعتبار ذاك هدفاً  - ٩

   . نهج واملعلم واملديريف حد ذاته يركز عليه امل

وظيفة املادة الدراسية مـن وجهـة نظـر املعلمـني والطـالب يف االختبـارات أو حرص - ١٠

أخر ، أو احلصول عـىل شـهادة عنـد  إىللالنتقال من صف  أساساً  كاالمتحانات ، واعتبار ذل

 .االنتهاء من مرحلة معينة 

 إمهـال واإلبداع يف طرائق التدريس و إمهال جوانب االبتكار إىلأدى املنهج التقليدي  - ١١

استخدام الوسائل التعليمية من جانب املعلـم ، حيـث يـتم يف الغالـب االعـتامد عـىل طريقـة 

   . )٢(تدريس واحدة أو اثنتني فقط ، مع استخدام عدد حمدود من الوسائل التعليمية

دى التالميذ ،حيث إمهال تكوين العادات واالجتاهات االجيابية ل :  إىلوكذلك أدى  - ١٢

إمهـال تكـوين الدراسـية كان من نتائج تركيز املـنهج التقليـدي عـىل املعلومـات وعـىل املـواد 

وبذلك يكون املنهج قد قرص يف إحـدى وظائفـه ،العادات واالجتاهات االجيابية لدى التالميذ 

   . )٣(الرتبوية اهلامة

                                                   
، املنهج املدريس املعارص ، دار الفكـر،عامن ،  م٢٠٠٤، إبراهيم ، عبداهللا حممد ،  أمحدسعادة ، جودت    )١(

  . ٣٣ -٣٢األردن ، ص 
  . ٣٤-٣٣سعادة جودت أمحد ، إبراهيم ، عبداهللا حممد ، مرجع سابق ، ص    )٢(
 . ١٣ص ، مرجع سابق ، حممد أرشف ، املكاوى   )٣(



 

 

--   َّ َّ العوامل التي أد ُّ   إىلإىلت ت العوامل التي أد ُّ تط ِّ تط ِّ ور مفهوم املنهج الد   : :   رايسرايسور مفهوم املنهج الد

ِ من فراغ إنام كان نتيجة عدة عوامل يمكن عرضها عىل النحو  إن تطور مفهوم املنهج مل يأت

   : التايل

  . نتيجة النقد العنيف الذي وجه للمنهج بمفهومه القديم والذي تم عرضه سابقا - ١

أثبتت الدراسات العديدة التي أجريـت يف جمـال علـم الـنفس أن الشخصـية وحـدة « - ٢

ملة ذات جوانب متعددة، وبالتايل فـإن الرتكيـز عـىل جانـب وإمهـال اجلوانـب األخـرى متكا

ِّ ٍ الشامل للتالميذ   . )١(»اليؤدي إىل حتقيق اهلدف ،ومن هنا كان الرتكيز عىل النمو

َّ الكثري من القـيم « - ٣ التغري الثقايف الناشئ عن التطور العلمى والتكنولوجي، والذي غري

ً وأدى إىل إحـداث تغـريات  جوهريـة يف أحـوال واملفاهيم االجتام ً سـائدا عية التي كانت نمطا

 .املجتمع وأساليب احلياة فيه 

طبيعة املنهج نفسه،فهو يتأثر بالتلميذ والبيئة واملجتمع والثقافـة والنظريـات الرتبويـة،  - ٤

ُّ املتالحقة، فقد كان ال بد أن حيـدث وحيث أن كل عامل من هذه العوامل خيضع لقوانني التغري

ً جديداً    . )٢(»فيه التغري وأن يأخذ مفهوما

 ً ً أكثـر شـمولية ً جديـدا نتيجة هلذه العوامل واألسباب السابقة الذكر فقد اختذ املنهج مفهوما

   . وهو املفهوم احلديث للمنهج الدرايس

   : الدرايس احلديث للمنهج ماملفهو : ثالثاً 

هـو كـل األنشـطة واخلـربات التـي تقـدمها «نـه أ : ماييل  منهانذكر  أعطي تعريفات عديدة

  . )٣(»املدرسة حتت إرشافها ومسؤوليتها ، سواء مارسها التالميذ داخل املدرسة أو خارجها

أو األنشـطة أو املامرسـات املخططـة واهلادفـة التـي توفرهـا املدرسـة  تمجيع اخلـربا«هو و

ودة بأفضـل مـا تسـتطيعه قـدراهتم داخـل ملساعدة املتعلمني عىل حتقيق النتائج التعليمية املنشـ

  . )٤(»الصف الدرايس

                                                   
  . ٢٣ص  ، مرجع سابق، حممود حسني بشري،  أمحدالوكيل، حلمي    )١(
  . ٨٠-٧٩ص  ، مرجع سابقأبوحويج ، مروان ،    )٢(
 . ٣١ص ، مرجع سابق ، الشافعي، إبراهيم حممد وآخرون   )٣(
 .٢١ص  ، قمرجع ساب ، شاهني ، نجوى إبراهيم   )٤(



 

 

وهو جمموع اخلربات املربية ، التـي هتيئهـا املدرسـة للتالميـذ داخلهـا أو خارجهـا ، بقصـد 

مساعدهتم عىل النمو الشامل، بحيث يؤدى إىل تعديل السلوك والعمل عـىل حتقيـق األهـداف 

  . )١(الرتبوية

وسوف نقـدم  ، السابقة التأكيد عىل شمولية املنهج واتساعهتضح من التعريفات اولعله قد 

 :م احلديث للمنهج من استنتاجاتملا ينطوي عليه املفهو فيام ييل ملخصاً 

حيث يراعي أن تكون األهداف شاملة جلميـع  ،لألهداف الرتبوية اً يتضمن املنهج حتديد )١

  . ن تكون مناسبة ملستوى التالميذأو ،نواحي شخصية التلميذ

 .املنهج يوجد يف نشاطات التالميذ وخرباهتم وليس يف الكتب  )٢

 . )٢(مواقف إىليقوم املنهج عىل ترمجة األهداف التعليمية  )٣

 :املتضمنة يف املفهوم احلديث للمنهج  املبادئ -

عـدا مـن املبـادئ املتضـمنة يف املفهـوم  إىلمن خالل التعريفات السابقة يمكن أن نتوصـل 

  : وهي  احلديث للمنهج

وإنام هو مجيع النشاطات التي يقـوم الطلبـة  ،أن املنهاج ليس جمرد مقررات دراسية فقط-١

األهـداف واملحتـوى  إىلإضـافة ،رشاف املدرسـة إهبا أو مجيع اخلربات التي يمرون فيها حتـت 

  .ووسائل التقويم املختلفة 

تـوفري الرشـوط  خـالل أن التعليم اجليد يقوم عـىل مسـاعدة املـتعلم عـىل الـتعلم مـن -٢

 .وليس من خالل التعليم أو التلقني املبارش ،والظروف املالئمة لذلك

مساعدة املتعلمـني عـىل بلـوغ األهـداف الرتبويـة  إىلأن التعليم اجليد ينبغي أن هيدف  -٣ 

  .غاية قدراهتم واستعداداهتم  إىل ع هبمن يرتفأاملراد حتقيقها ، و

ـاملنهج ينبغي أن يكون  أن -٤ ً ا ن يكـون مرنًـأو ،ا مـع حـارض التالميـذ ومسـتقبلهممتكيف

  . ل أساليب التعليمبحيث يتيح للمعلمني القائمني عىل تنفيذه أن يوفقوا بني أفض

ــكالهتم  - ٥   ــاهتم ومش ــاهتم وحاج ــذ واجتاه ــول التالمي ــي مي ــي أن يراع ــنهج ينبغ أن امل

                                                   
  . ٢١، حممود حسني بشري، مرجع سابق ، ص  أمحدالوكيل، حلمى    )١(
 . ١٧ص  :رشف ، مرجع سابق أاملكاوى، حممد    )٢(



 

 

 . )١(وقدراهتم

ون وظيفيـة يسـتطيعون االسـتفادة منهـا يف أن تكون املعلومات التـي يدرسـها املتعلمـ -٦

 .املختلفة ةمواقفهم احلياتي

أن التعليم اجليد يقوم عـىل مسـاعدة املـتعلم عـىل الـتعلم مـن خـالل تـوفري الرشـوط  -٧

   . )٢(والظروف املالئمة لذلك ، وليس من خالل التعليم أو التلقني املبارش

فهي تضم  ، ث أن اخلربة أشمل من املعرفةاخلربة وحدة بناء املنهج ال املعارف فقط ، حي-٨

بجوار املعرفـة اجلانـب الوجـداين واجلانـب املهـاري وهكـذا تتنـوع اخلـربات بتنـوع مواقـف 

  . )٣(احلياة

يتبني لنا من خالل املبادئ املتضمنة يف املفهوم احلديث للمنهج أن هذا املنهج قد متيـز بعـدد 

 : ومن أبرز هذه املميزات ما ييل  همن املميزات سواء من حيث أهدافه أو حمتوا

ً عديدة منها - ١    : يعد بطريقة تعاونية، وذلك ألنه عندما خيطط ويصمم يراعى أمورا

 .يتضمن مجيع األنشطة التي يقوم هبا املتعلم حتت إرشاف املعلم * 

  . ختتار اخلربات التعليمية يف حدود اإلمكانات البرشية واملادية املتاحة* 

علـم الفـرص لتنويـع طـرق التـدريس، ويسـمح للمتعلمـني باختيـار األنشـطة يمنح امل* 

   . التعليمية املناسبة هلم وطرق تنفيذها، فيمدهم باإلقبال و الدافعية عىل التعلم

هيتم بإتاحة فرص اختيار اخلربات التعليميـة بمشـاركة فاعلـة مـن املـتعلم إيامنًـا بـدوره * 

  . اإلجيايب

ملـتعلم بجميـع جوانبهـا ملواجهـة التحـديات واملواقـف احلياتيـة ، هيتم بتنمية شخصية ا* 

  . )٤(وحتفيزه عىل التعلم الذايت ، وتوظيف كافة ما يتعلمه يف حياته اليومية

شمول عملية التقويم ، كل جوانب املتعلم املعرفية والوجدانية واملهارية ، وال تقترصـ  - ٢

                                                   
 ، دراسات يف املناهج واألساليب العامة،دار الفكـر ، ١٤١٩هندي، صالح ذياب، هشام عامر عليان ،   )١(

 . ١٨األردن ، ص  عامن ،
  . ٨٦، مرجع سابق ، ص  أبوحويج ،مروان   )٢(
  . ١٧يونس، فتحي وآخرون ، مرجع سابق ، ص    )٣(
  . ٢٢ص  ، شاهني ، نجوى إبراهيم ، مرجع سابق   )٤(



 

 

 .عىل قياس املعلومات فقط 

ساليب التي تالئم عملية التغري االجتامعـي بحيـث يكـون عنـد املـتعلم يؤكد عىل األ« - ٣

نفس الوقت يؤكد أمهيةبناء شخصيات اجتامعية قادرة عىل التفاعـل  استعداد لقبول التغري ويف

   . )١(»والتوافق االجتامعي

يعمل عىل ربط املدرسة بغريها مـن املؤسسـات االجتامعيـة سـواء أكانـت برشـية أو « - ٤

 .اإلنسان كاملسجد والنادي واجلمعية واملصنع  عأوكانت مؤسسات من صن طبيعية

يمتاز املنهج احلديث بأنه يقـوم عـىل أسـاس فهـم الدراسـات السـيكولوجية املتعلقـة  - ٥

  . )٢(باملتعلم ونظريات التعلم

ً من املنهج ، حيث أن مكونات املـنهج  احلـديث « - ٦ ً أساسيا أصبح النشاط املدريس جزءا

ترص عىل حمتوى املادة الدراسية بل تتسع لتشمل أهداف املـنهج وحمتـواه  ، واسـرتاتيجيات التق

  . )٣(»التدريس ، وأساليبه وطرقه، والوسائط التعليمية ، والنشاط املدريس ، وعملية التقويم

يؤكد فكرة اجلامعة وفاعليتها كام يربز أمهية العمل اجلامعي ويركز عىل فاعلية اجلامعـة « - ٧

 . »أمهية ارتباط الفرد هباو

إن املنهج احلديث يمتاز بأنه يؤكد عىل اجلانب اخللقي يف املواقف التعليميـة والتأكيـد « - ٨

من املنهج عىل الناحية اخللقية إنام يعني تكوين الشخصية التي متتلـك ضـوابط للسـلوك تقـوم 

   . )٤(»عىل أساس خلقي

   : آليتوهي كا ، هلا قيمتهاإن املنهج احلديث خيدم وظائف اجتامعية * 

فاملنهج جيب أن يمكن الفرد من أن يتكيف بنجاح مع جمتمعه تكيفا يمكنه من أن يكـون  -أ 

ً يف جمتمعه   .متوازن الشخصية ويستطيع أن يؤدي دورا

ً الستعداداته ومواهبه  -ب   .إعطاء كل تلميذ الفرصة للتعلم طبقا

                                                   
  . ٨٨أبوحويج ، مروان ، مرجع سابق ، ص    )١(
املـنهج املـدريس أسسـه  ، هــ١٤١٨جماور، حممد صـالح الـدين ، الـديب، فتحـي عبـد املقصـود ،    )٢(

  . ١٣٤-١١٩ه الرتبوية، دار القلم، الكويت، ص وتطبيقات
  . ١٧، مرجع سابق ، ص  وآخرون يونس، فتحي   )٣(
 .  ١١٦ص  ، مرجع سابقفتحي عبد املقصود ،   الديب ،حممد صالح الدين ، ، جماور   )٤(



 

 

   . )١(يه استعداداته وميوله واجتاهاتهإعداد الفرد للمستقبل طبقا ملا عل -جـ 

يعترب بمثابة الدليل الذي يستخدمه املعلم للتعامل مع تالميذه ، حتى التكون العمليـة «  -د 

ً للفوىض    . التعليمية جماال

أنه يقوم بعملية االختيار الدقيق ، واملناسب من كل ماخلفه اآلباء واألجداد من تراث  -هـ 

من معارف وعلوم، ثم حتلل تلك احلصيلة ، وتقدم للتالميذ عىل اخـتالف  وما قدمته اإلنسانية

   . أعامرهم ومراحلهم التعليمية

كام أنه يزيد من طاقة اإلنسان عىل العمل واإلنتاج عن طريق ما يتضمنه من مبادئ وقيم -و

 وفلسفات تعد دوافع داخلية لدى الفرد فضال عن املعلومـات ، والنظريـات التـي تعـني هـذا

  . )٢(الفرد عىل التعامل مع األساليب الفنية املتطورة يف العمل واإلنتاج

ومن  خالل عرض املبادئ التى تضمنها املنهج الدرايس احلديث واملميزات التـي امتـاز هبـا 

يتبني لنا أن هذا املنهج قد تاليف العديد من نواحي القصور التـي وجـدت يف املـنهج التقليـدي 

رصة الستخدام طرق تدريسية ووسائل تعليمية معينة كام أنه عمـل عـىل فهو أعطى للمعلم الف

مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني وحتقيق النمو الشامل هلم وغري من دور املتعلم يف العمليـة 

ً للمعلومات فقط إنام أصبح مشاركا نشـطا ومتفـاعالً كـام أنـه  ً متلقيا التعليمية فهو مل يعد سلبيا

  . ملدرسة بالبيئة املحليةعمل عىل ربط ا

ً عىل ماسبق يمكن وضع تعريف للمنهج الـدرايس بأنـه عبـارة عـن نظـام لـه عنـارص   بناء

التقـويم وهـي تـرتابط فـيام  –النشـاط  -اخلربات الطريقة–املحتوى  –متعددة وهى األهداف 

النمـو بينها وتستمد من أسس فلسفية واجتامعية ونفسية ومعرفية هبدف مساعدة الطالب عـىل 

  . الشامل املتكامل داخل املدرسة  وهذ املفهوم للمنهج هو الذي ستدور حوله هذه الدراسة

                                                   
  .  ١٦٦ص ، مرجع سابقفتحي عبد املقصود ،   الديب ،حممد صالح الدين ، ، جماور   )١(
  . ١٩ – ١٨عطا ، إبراهيم حممد ، مرجع سابق ، ص    )٢(



 

 

 

      ::  عنارص املنهجعنارص املنهج: : املبحث الثاين املبحث الثاين 

    ::  تمھیدتمھید

املنهج نشاط إنساين حيدث بني املعلم واملـتعلم وهـو يتكـون مـن أهـداف توضـع وحمتـوى 

ً طرق تـدريس ووسـ قوخربات تدرس للتالميذ عن طري درايس ائل تعليميـة متعـددة وأخـريا

وضـعت مسـبقا وكـذلك  تقويم يشمل تقويم الطالب ملعرفة مدى ماحققه من األهداف التـى

للمنهج الدرايس وهذه العنـارص مرتابطـة فـيام بينهـا بحيـث أهنـا  ةتقويم مجيع العنارص السابق

 . منظومة تربوية متكاملة يؤثر كل عنرص منها يف العنرص األخر ويتأثر به فتؤل

اخلربات التي تقـدم يف تؤثر يف املحتوى الذي جيرى اختياره واملحتوى يؤثر  فاألهداف مثالً «

لوجوب الربط بني متطلبات املعرفة من جهة وبني استعداد التالميـذ  للتالميذ ويتأثر هبا ؛ نظراً 

للتعلم ومراحل نموهم العقيل من جهة أخرى،وملا كان التأكد من مـدى حتقـق األهـداف يعـد 

التقـويم ، والتقـويم  إىللة عىل جانب كبري من األمهية ، فقد بات مـن الرضـوري اللجـوء أمس

  . )١(»بدوره يؤثر يف كل من األهداف واملحتوى واخلربات التي تنظم للتالميذ

   : وسوف نعرض لعنارص املنهج يف الصفحات التالية كام ييل -

--   ً ً أوال       ::  األهدافاألهداف  ::  أوال

ثـم اختيـار الوسـائل املناسـبة  ،بوضوح ،بدأ بتحديد األهدافجاد يلمي ن أي عمل عإ« -

املاديـة  واإلمكانـاتالتي متكن من الوصول لألهداف ، وذلك يف ضوء كافـة ظـروف العمـل 

للتفاعـل والتكيـف  متكامالً  اً والبرشية املتاحة ، والرتبية تسعى يف النهاية إلعداد األفراد إعداد

وبالتـايل ختتلـف  ،هداف حتـددها الفلسـفة التـي يعتنقهـاولكل جمتمع أ .مع بيئتهم وجمتمعهم 

   . )٢(األهداف من جمتمع آلخر باختالف الفلسفة التي تسوده

من حيث أن هناك عالقـة  كبرياً  اً واألهداف ترتبط ببقية مكونات املنهج بل وبأسسه ارتباط«

يقوم عليها والعنـارص وكام أن  هناك عالقة وثيقة بني أهداف املنهج واألسس التي  وثيقة بينهام

                                                   
 . ٨٦ -٨٥ص ، عليان ، مرجع سابق رعام ، هندي، صالح ذياب ، هشام   )١(
م ، أسس بناء املناهج وتنظيامهتـا ، مكتبـة حسـان ، ١٩٨٠املفتي حممد أمني ،  –حلمي أمحد  ، الوكيل   )٢(

 . ١٤٣القاهرة ، ص 



 

 

التي يتألف منها بحيث متثل أهداف املنهج املدريس حلقة الوصل بني األسس التي يقوم عليهـا 

والعنارص التي يتألف منها و  بمعنى أوضح أنه يمكن ترمجـة األسـاس االجتامعـي واألسـاس 

املـنهج  لـذا، النفيس واألساس املعريف يف قائمة من األهداف التي نسعى إىل حتقيقهـا مـن وراء 

نجد أن املجتمع واملتعلم واملعرفة متثـل مصـادر أساسـية يف اشـتقاق أهـداف املـنهج هـذا مـن 

جانب، ومن جانب آخر، يمكن عـن طريـق األهـداف اختيـار املحتـوى الـذي يعكـس هـذه 

األهداف، و تنظيمه بالشكل الذي خيدم عملية حتقيق تلك األهداف كذلك يـتم اختيـار طـرق 

ائل التعليمية واألنشطة املصاحبة للمنهج يف ضـوء أهـداف املـنهج مـن أجـل التدريس والوس

ضامن التحقيق هلا هذا باإلضافة إىل أن عملية التقويم يف املنهج التتم يف معـزل عـن األهـداف 

   . )١(املرجو حتقيقها لدى املتعلمني من خالل املنهج ذاته

 :   تعريف األهداف لغة -

كـل مرتفـع  هـواهلـدف  و منـه واسـتهدف اليشـء ارتفـع أهدف قرب ودنا يقـال أهـدف«

  . )٢(»والغرض توجه إليه السهام ونحوها واملرشف من األرض وإليه يلجأ

  : تعريف اهلدف اصطالحاً  -

وبعبارة أخـرى هـي ،هي التغريات التي نتوقع أن حيـدثها املـنهج يف شخصـيات التالميـذ«

عليميـة ، وتفاعلـه ذ نتيجة لوجود خربة توصف لتغري سلوكي نتوقع حدوثه يف شخصية التلمي

   . )٣(»مع موقف تدرييس

  : مفهوم اهلدف الرتبوي -

ً عن املفهوم اللغوي من حيث أنـه القصـد والغايـة  إن مفهوم اهلدف الرتبوي الخيتلف كثريا

  . والغرض

  :  ويعرف اهلدف الرتبوي عىل أنه -

املدرسـية ،  ةالتـي ننشـد نواهلـا يف احليـا ةاملحصلة النهائية للعملية الرتبويـة ، وهـو الغايـ«

، وحتقيقه يمثل الغرض األسمى يف احلقل الرتبوي واهلدف الرتبـوي  ةفاهلدف الرتبوي هوالغاي

                                                   
 .  ٢٥٠، ،ص مرجع سابق  ، م٢٠٠٤،  حممد هيم عبداهللاإبرا -أمحد  سعادة ،جودت   )١(
  . ٩٧٧ص  ٢ج :، مرجع سابق وآخرونأنيس، إبراهيم    )٢(
 . ١٠٢ -١٠١ص ، مرجع سابقعطا، إبراهيم حممد،    )٣(



 

 

هو النتيجة النهائية لتعلـيم نـاجح بـل هـو يف الوقـت نفسـه حمصـلة تشـري إىل أن  )١(يف حمصلته

 .  )٢(»لمقد أخذ مكانه فعالً وأعطى ثامره عند  املتع

  :  مفهوم اهلدف السلوكي أو التعليمي -

هو قدرة الطالب عىل أداء سلوك معني إثر تعرضه لعملية تعليمية داخـل حجـرة الدراسـة «

أو خارجها فهو يصف ما يكتسبه ويفعله الطالـب بعـد الـدرس ، ويكـون دلـيالً عـىل تعلمـه 

ً ما   . )٣(»موضوعا

   : وتتمثل أمهية األهداف العامة يف أهنا ، اصةواألهداف الرتبوية عىل نوعني عامة وخ

 .متثل الغاية النهائية من عملية الرتبية  - ١

حتدد الغايات العريضة للتعليم مثل نقل الثقافة، أو إعادة بناء املجتمع أو توخي أقىصـ  - ٢

ٍ للفرد أو تنمية املسؤولية االجتامعية عند األفراد أو االكتفاء الذايت   .نمو

امج التعليمي وحتكـم العمـل املـدريس النبثاقهـا عـن نملا يركز عليه يف الرب م دليالً تقد - ٣

املـنهج  إىلفلسفة الرتبية وفلسفة املجتمع ، كام أهنا تسـاعد يف نقـل حاجـات األفـراد وقـيمهم 

  .الرتبوي ليعمل عىل حتقيقها 

ما يصف السـلوك عامة، و.ما يصف نتائج التعليم بصفة ) (السلوكية(أما األهداف اخلاصة 

   : فتتمثل أمهيتها يف أهنا) املراد إكسابه للمتعلم

تبني اجلوانب التي جيب التأكيد عليها وما الذي ينبغـي، وأوجـه النشـاط املناسـبة، ويف  - ١

 .حتديد مستويات ما يعلم وكيف يعلم 

ية تساعد يف بلوغ األهداف العامة من خالل ترمجتها إىل أهداف قريبـة وصـيغ سـلوك« - ٢

  . )٤(»حمددة يسهل حتقيقها

   . حتديد األهداف التعليمية رضوري الختيار أوجه النشاط التعليمي املناسبة« - ٣

                                                   
  . ١١ص ، مرجع سابقأبوحويج ، مروان ،    )١(
 . ٢٥ص ، ابقعبد املقصود ، مرجع س فتحي، الديب ، صالح الدين جماور ،حممد   )٢(
الرتبية اإلسالمية وفن التدريس، دار السـالم للطباعـة  ، هـ١٤١٨طويلة ، عبد الوهاب عبد السالم ،   )٣(

 . ٣١ص ، القاهرة ، والنرش والتوزيع والرتمجة
  . ٨٨ -٨٧ص ، مرجع سابق ، نعليا عامر، هشام ذياب هندي، صالح    )٤(



 

 

فالتقويم مهمـة تشخيصـية عالجيـة وقائيـة  ،حتديد األهداف رضوري للتقويم السليم -٤

القـوة  اطنفعن طريق التقويم يمكن التعرف عىل مو ،تستهدف حتسني عمليتي التعلم والتعليم

 . )١(وعالج نقاط الضعف

 :مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية  -

أسسـه وهـذه العالقـة تظهـر مـن حيـث أن وقلنا سابقا أن هناك عالقة بني أهداف املـنهج 

التكامل بني عنارص املنهج من جهـة وأسسـه  إىلأهداف املنهج تشتق من أسسه مما يؤدى بدوره 

 : منها األهداف عىل النحو التايل  من جهة أخرى وهذه املصادر التي تشتق

املجتمع وفلسـفته الرتبويـة وحاجاتـه وأهدافـه وتراثـه الثقـايف ومـا يسـوده مـن قـيم  - ١

 ..بيئتـه مـن عنـارص مجاليـة واجتاهات وما هو عليه من حضارة وفن وفكر وأدب وما فيـه ويف 

 .الخ 

سـتوى نضـجهم خصائص املتعلمني وحاجاهتم وميـوهلم ودوافعهـم ومشـكالهتم وم - ٢

  .الخ  ...وقدراهتم العقلية وطرق تفكريهم وتعليمهم 

أشكال املعرفة ومتطلباهتا وما يواجه املجتمـع مـن مشـكالت نتيجـة التطـور العلمـي  - ٣

  . والتكنولوجي

  . وجهات نظر املتخصصني يف املواد الدراسية - ٤

  . طبيعة املواد الدراسية وأهدافها - ٥

  :  )األهداف اخلاصة(هداف التعليمية معايري اختيار األ -

 ٌ  :عند اختيار األهداف التعليمية ومنها  امن املعايري التي ينبغي مراعاهت هناك عدد

  . »أن تستند األهداف التعليمية إىل فلسفة تربوية أو اجتامعية سليمة«-١

  . أن تكون واقعية ممكنة التحقيق -٢

 .أن تقوم عىل أسس نفسية سليمة  - ٣

 .أن تكون األهداف سلوكية يمكن قياسها  - ٤

  . )٢(أن تكون األهداف شاملة جلوانب التعلم - ٥
                                                   

 . ١٥٣ص  ، ، مرجع سابق فاملكاوى ، حممد أرش   )١(
  . ١٥٤ص ، سابقالرجع امل   )٢(



 

 

   : )األهداف اخلاصة(تصنيف األهداف التعليمية  -

تصـنيف  إىلحيتـاج  هنـإاملعلم األهداف وفقا للمعايري السابقة التي ذكرت ف صوغبعد أن ي«

يس من خالهلا املستوى الذي وصل لـه هذه األهداف بحيث يق عمعني يستطيع من خالله وض

ثالثـة جمـاالت  إىلالطالب ومن أشهر هذه التصنيفات تصنيف بلوم الذي قسم فيـه األهـداف 

   . )١(وهي

ت يمكـن ولـه سـتة مسـتويا،ركز عـىل اجلانـب السـلوكي العقـيل ي–املعريف املجال  : أوالً 

 -التطبيـق -الفهـم -كر فمسـتويات اجلانـب املعـريف هـي التـذ :وضعها عـىل النحـو التـايل 

واملسـتويات الثالثـة األوىل ،التقويم وهو أعىل مستويات املجال املعـريف  -الرتكيب  -التحليل

 .األخرية فهي املستويات العلياهي املستويات الدنيا، أما 

 ً باهللا ورسـوله  يامنإلكاوالشعوري  العقديوهذه تتعلق باجلانب  -الوجدايناملجال « : اثاني

أمهية تنفيذ منهج اهللا يف احلياة واالقتناع باحلقائق واملعايري والقيم اإلهلية الثابتـة وكـل واإليامن ب

 النوع من األهداف الوجدانية عمومـاً  ويشيع هذا،  مليول واالجتاهاتااحلب والتقدير ومشاعر 

 صـنف بلـوم املجـال وقـد ن والسنة وعلوم الترشـيع وعلـوم اآلداب والفنـون آيف دراسة القر

تنظـيم  –املواقف والقيم واالجتاهـات  –االستجابة  –االستقبال : الفئات التالية  إىلداين الوج

  . ل القيم وجتسيدهايمتث –القيم 

تتعلق بكل أنواع السلوك احلركي واملهاري ابتداء مـن البسـيط ملجال احلركي وهي  ا : اثالثً 

امع والكـالم والقـراءة ل االسـتاملهارة احلركية مثـ إىلغري اإلرادي كسامع صوت أو طرفة عني 

وبصـفة  ،وتشيع هذه األهداف بصفة عامة يف التطبيقـات العلميـة للفكـر اإلنسـاين. والكتابة 

وتكتسـب املهـارات يف  )٢(واالقتصاد املنزيل وتعلـيم اللغـاتخاصة يف مناهج الرتبية الرياضية 

 –املامرسـة  –ب التجريـ -املحاكـاة-هذا اجلانب من خالل مخسـة مسـتويات هـي املالحظـة 

 .اإلبداع  –اإلتقان 

                                                   
 –املكونــات  –األسـس  -املفهـوم(املــنهج املـدريس املعـارص  ، هــ١٤٢٤ليفـة، حسـن جعفـر، اخل   )١(

  . ٨٦ص  امللكة العربية السعودية ، مكتبة الرشد ، الرياض ،) التطبيقات 
القـاهرة  -،  دار الفكـر العـريبوتطبيقاهتـا  االرتبيـة أسسـهمنـاهج  ، هــ١٤٠٨ ،أمحـدمدكور، عـيل    )٢(

  . ١٣٣ -١٣٢ص



 

 

بعد حتديد األهداف تأيت مرحلة حتديد اخلطوة التالية والتـي هـي ترمجـة صـادقة لألهـداف 

وهي اختيار أنواع املعارف واحلقائق التي نريد من الطالب فهمهام ومعرفتها يف قالـب مناسـب 

  يطلق عليه املحتوى فام املقصود من املحتوى ؟

  ::ى ى حتوحتواملامل: :   ثانياً ثانياً   --

عبـارة عـن جمموعـة التعريفـات واملفـاهيم والعالقـات واحلقـائق «ويعرف املحتـوى بأنـه 

والقوانني والنظريات واملهارات والقيم واالجتاهات التي تشكل مـادة الـتعلم يف أحـد الكتـب 

الدراسية املقررة عىل الطالب بأي من املراحل الدراسية يـتم اختيارهـا وتنظيمهـا وفـق معـايري 

    . )١(»حمددة هبدف حتقيق أهداف املنهجعلمية 

 : عالقة حمتوى املنهج بعنارص املنهج األخرى  -

اليعمل حمتوى املنهج بشكل منفصل أو منعزل  عن املكونات األخـرى للمـنهج فاملعـارف 

واحلقائق التي يشملها ليست سوى وسيلة لبلوغ األهداف املحددة للمنهج، بمعنـى أن املـنهج 

ىل تنمية مفاهيم وتعميامت معينة ، فإن الوظيفة الرئيسية للمحتوى هـي تكاملـه إذا كان هيدف إ

مع الطريقة املستخدمة يف التدريس والوسيلة التعليمية وكذا النشاط املصاحب من أجـل تنميـة 

 .املفاهيم أو املهارات 

  : اختيار املحتوى -

   . داف املنهجأهاملراد من اختيار املحتوى هو وضع املحتوى بالشكل الذي حيقق 

  :جيب أن تؤخذ يف االعتبار منها  وعملية اختيار املحتوى هلا معايري معينة

يعترب ارتباط املحتوى باألهداف املراد الوصـول  :باألهداف  يكون املحتوى مرتبطاً  أن«- ١

ف أهـدا إىلإليها من أهم معايري االختيار ، ذلك ألننا خالل العملية التعليمية نحاول الوصول 

لذا جيـب أن يكـون املحتـوى ترمجـة صـادقة  ،حد الوسائل لتحقيق هذا هو املحتوىأمعينة ، و

   . »لألهداف

ولـه داللتـه إذا كـان مـا  يعترب املحتوى صـادقاً  :وله داللته  كون املحتوى صادقاً أن ي - ٢

 يتعنـ ، كام  أن داللـة املحتـوىة حيتويه من معارف حديثة وصحيحة من الناحية العلمية البحت

   . قدرته عىل إكساب التلميذ روح املادة وطرق البحث فيها
                                                   

  . ٩٣ص  ، مرجع سابق وآخرون،فتحي  ،يونس   )١(



 

 

جيـب أن تكـون املعـارف  :لثقايف الذي يعيش فيـه التلميـذ أن يرتبط املحتوى بالواقع ا - ٣

املختارة تتمشى مع واقع التلميذ وتساعده عىل فهم الظواهر التـي حتـدث حولـه واملشـكالت 

   . اجهتهاالتي تنجم عن هذه الظواهر وكيفية مو

الشـمول يعنـي املجـاالت التـي  :وازن بني الشمول وعمق املحتـوى أن يكون هناك ت - ٤

يغطيها املحتوى ويتناوهلا بالدراسة بحيث تكفي إلعطاء فكرة واضحة عن املادة ونظامها ، أمـا 

واملفـاهيم واألفكـار األساسـية وكـذلك  املبـادئالعمق فيعنـي تنـاول أساسـيات املـادة مثـل 

  . )١(املبادئن يربطها بغريها من أو كامالً  اهتا بيشء من التفصيل الذي يلزم لفهمها فهامً تطبيق

تعتـرب الدافعيـة أهـم رشوط عمليـة  :املحتـوى ميـول وحاجـات التالميـذ  أن يراعي - ٥

واالهتامم بميول التالميذ وحاجاهتم من خالل املحتوى يوجد الدافع لـدهيم لإلقبـال  ، التعلم

ولذا تعترب عملية مراعاة ميول التالميذ وحاجاهتم  ،وييرس عملية تعلمهم ،ملحتوىعىل دراسة ا

ملسـتوى التالميـذ  بحيث يكون مالئـامً  ، حد املعايري التي يتم عىل أساسها اختيار املحتوىأهي 

  . )٢(والقدرات العقلية واجلسمية ملرحلة النمو التي يمرون هبا

  . ة بني التالميذأن يراعى املحتوى الفروق الفردي - ٦

هناك فروق بني التالميذ يف القدرات واالستعدادات وامليول واالجتاهات وكذلك يف درجـة 

النمو اجلسمي وهذا يتطلب تقديم دراسات متنوعة وبرامج وخربات خمتلفة بحيث يمكـن مـن 

   . خالهلا مواجهة هذه الفروق الطبيعية بني التالميذ

تيار املحتوى للمنهج الدرايس البـد أن تـتم يف ضـوء معـايري أن عملية اخ قيتبني لنا مما سب

  . معينة تراعي املنهج والواقع الثقايف وكذلك املتعلمني

   : املحتوى ومعايريه نظيم ت -
ن يتم اختيار املحتوى وفق املعايري السابقة تأتى عمليـة تنظـيم املحتـوى بشـكل معـني أبعد 

وأسهل ومتدرج وبحيـث ينمـو هـذا الـتعلم ويعمـق ن يتعلمه املتعلم بشكل أرسع أ إىليؤدى 

ويثبت لدى املتعلم وتستمر آثاره معه وهناك جمموعة من املعايري األساسية التي جيـب مراعاهتـا 

                                                   
القـاهرة،  –، مكتبة األنجلو املرصية أسسها –املناهج مفهومها  ، م١٩٩٠، عبد السميع خليفة ،خليفة   )١(

  . ٦٨ص 
 ١٧٣الوكيل،حلمى أمحد ، املفتي حممد أمني ، مرجع سابق ، ص    )٢(



 

 

 : عند تنظيم املحتوى وهذه املعايري تتمثل فيام ييل 

ذا وهـ  )١(»ويقصد باالستمرار العالقة الرأسـية لعنـارص املـنهج الرئيسـية«: االستمرار -١

يعنى إتاحة الفرصـة أمـام املـتعلم ملامرسـة جوانـب الـتعلم املختلفـة مـن مفـاهيم وحقـائق «

وتعميامت ومهارات وقيم واجتاهـات يف مراحـل خمتلفـة سـواء عـىل مسـتوى الصـف أو عـىل 

مستوى السنوات الدراسية ككل وهومايسمى باالسـتمرار الـرأيس أي إتاحـة فـرص متكـررة 

إذا كـان مـن ضـمن أهـداف  كمثـال عـىل ذلـ  )٢(»تقنها التالميـذملامرسة هذه اجلوانب حتى ي

تدريس مواد اللغة العربية تنمية املهارات اللغويـة األساسـية لـدى الطالـب فمـن الرضـوري 

إتاحة فرص مستمرة ومتكررة للطالب لكي يامرس فيها املهـارات ويتقنهـا وذلـك مـن خـالل 

    . دراسةمواد اللغة العربية التي تدرس له خالل سنوات ال

أما االستمرار األفقـي فيتحقـق مـن خـالل الـرتابط بـني املـواد الدراسـية التـي يدرسـها «

كالربط بني التاريخ واجلغرافيا وذلك كان يدرس املعلم للطالب يف التاريخ أوضـاع  )٣(التالميذ

     . ربيةشبه اجلزيرة العربية قبل جمي اإلسالم ويف اجلغرافيا يدرس له جغرافية شبه اجلزيرة الع

واملقصود بالتتابع هو أن تكون اخلربة احلالية التي يكتسـبها الفـرد مبنيـة عـىل «: التتابع  -٢

ً خلربات الحقة      . )٤(»أساس اخلربات السابقة وأن تكون هذه اخلربة أساسا

وحتقيق التتابع يف تنظيم املحتوى يتطلب أن تقدم اخلربات للتالميذ بصـورة متدرجـة  تبـدأ «

ً كلـام انتقلنـا إىل املسـتوى األعـىل وأن تكـون تلـك من ا ً وعمقا ً واتساعا لسهل ثم تزداد تعقيدا

ومـن ذلـك دراسـة  . )٥(اخلربات مرتابطة داخل املادة الواحدة وعىل مستوى املرحلة التعليميـة

عملية اجلمع والطرح يف البداية ثم يدرس الطالـب عمليـة الرضـب ثـم تـأيت عمليـة تـدريس 

وهـذا التتـابع مـن  »البد أن تسبق عملية دراسة القسمة دراسة العمليات السـابقةالقسمة ألنه 

شأنه أن يزيد دافعية املتعلم لدراسة املحتوى والتفاعـل معـه ممـا يسـهم يف حتقيـق نتـائج تعلـم 

                                                   
  . ١٤٩أبوحويج، مروان ، مرجع سابق ،ص    )١(
  . ١٠١يونس، فتحي وآخرون ،مرجع سابق ،ص    )٢(
 .١٠١املرجع السابق ، ص    )٣(
 . ٣٢٣ص ، جماور، حممد صالح ، الديب فتحي عبد املقصود ، مرجع سابق   )٤(
 . ١٠١ص ، ، مرجع سابق وآخرونيونس ، فتحي    )٥(



 

 

ً  )١(أفضل ً من ناحية ثبوت املادة العلمية والتأكد من فهـم املـتعلم هلـا فهـام كام أن له فوائد أيضا

 ً ً صحيحا  . كامالً دقيقا

ويقصد به أن تقدم املعرفة يف صورة مرتابطة غري جمزأة بحيث يشعر التلميـذ «: التكامل  -٣

بوحدة املعرفة وتكاملها سواء كان ذلك عىل مستوى املوضـوعات التـي يعاجلهـا املحتـوى يف 

عرفـة مثـل كالتكامـل بـني فـروع امل  )٢(املادة الواحـدة أوبـني املـادة واملـواد الدراسـيةاالخرى

وهـذا مـن شـأنه أن ) الدراسـات االجتامعيـة(اجلغرافيا والتاريخ وعلم االجتامع حتت مسمى 

املحتوى  اجيعل املتعلم أكثر فعالية حيث أنه يرى العالقات بني املجاالت املختلفة التي يتضمنه

 .املعريف من املنهج 

ً يف جمـال« ً متامـا التعلـيم فقـد وجـد يف املـنهج  إن هذا املعيار يف تنظيم املحتوى ليس جديدا

الرتبوي اإلسالمي فقد كان املفرسون األوائل يستخدمون هذا عند تفسري آيات القرآن الكـريم 

ً وهناك  ً وسياسيا ا وترشيعياً ً واقتصاديا ً ً ونحوي من حيث أهنم كانوا يتناولون اآلية الكريمة لغويا

تتصل بموضوع معـني برصـف النظـر التفسري املوضوعي الذي جتمع فيه اآليات القرآنية التي 

  . )٣(»عن مكاهنا يف سور القران ثم تفرس بحيث يكتمل فهم املوضوع

 :مداخل تنظيم املحتوى  -

   «: هناك عدة مداخل لتنظيم املحتوى منها التنظيم املنطقي والتنظيم السيكولوجي

ً ، تتخـذه مع توهو أكثر التنظيام التنظيم املنطقي -أ  ً وانتشـارا ظـم املـواد الدراسـية شـيوعا

ً بارزاً  فهي تشكل املحـور األسـايس  ، مدخالً لتنظيم حمتواها حيث حتتل املادة العلمية فيه مكانا

  : ويقوم هذا التنظيم عىل جمموعة من املبادئ األساسية أمهها )٤(يف العملية التعليمية

ُـأي دراسـة املوضـوعات حسـب تسلسـلها الزمنـي فَ : مبدأ التتابع الزمني « -١ درس مـا ي

ً ثم يليه ما حدث بعده وما حدث بعد ذلك وهكذا وتقوم دراسة التاريخ عـىل هـذا  حدث أوال

                                                   
   . ١٠٢ص ، مرجع سابق ، وآخرونيونس ، فتحي    )١(
  . ١٠١ص  ، املرجع السابق   )٢(
  . ٣٠٢، مرجع سابق ، ص  وآخرونالشافعي ، إبراهيم حممد    )٣(
 . ١٠٢ص  فتحي وآخرون، مرجع سابق ، ،يونس   )٤(



 

 

ً ، ثم الوسيطة ، ثم احلديثة ، ثم املعارصة ، املبدأ   . )١(حيث تدرس العصور القديمة أوال

نام التدرج من البسيط إىل املعقد والبسيط هنا هو ما حيتوى عىل عدد أقل من العنارص بي« -٢

املركـب هـو مــا يتكـون مـن عــدد اكـرب مـن تلــك العنـارص مثـال ذلــك دراسـة األكســجني 

واأليدروجني تأتى قبل دراسة املاء باعتبار إن األكسجني واأليدروجني ابسـط يف تـركيبهام مـن 

   . )٢(»املاء

أي أن املتعلم ينبغـي أن يمـر باألشـياء املحسوسـة : التدرج من املحسوس إىل املجرد « - ٣

ً، ثم ينتقل إىل املفاهيم املجردةأو وهذا يتالءم مع النمو العقيل ويمكن تطبيـق هـذا املبـدأ يف )٣(ال

الرياضيات عند تعليم األرقام حيث توضع ثالث تفاحات للداللة عىل الرقم ثالثة ثم يتم بعد 

 ذلك االنتقال إىل استخدام األرقام والرموز  للتلميـذ ويقصـد بـه تقـديم اخلـربات املحسوسـة

  . )٤(للتالميذ ثم االنتقال إىل اخلربات املجردة

ً سـهلت  تفالكل يتكون من أجزاء وإذا عرف: التدرج من اجلزء إىل الكل« - ٤ األجزاء أوال

ذلك وتطبيقا هلذا املبدأ يرشح املدرسـون املفـردات الصـعبة  دمعرفة الكل الذي يتكون منها بع

ً ، ثم يرشحون    . )٥(»مجله وتراكيبه بعد ذلكيف النص األديب للتالميذ أوال

أي البـدء بتقـديم خـربات الـتعلم املعروفـة لـدى : التدرج من املعلـوم إىل املجهـول« - ٥

الطالب وبعد دراستها ينتقل منها إىل تقديم ما جيهله من تلـك اخلـربات ، ومالـه صـلة بطبيعـة 

ي متـت دراسـتها يف وهذا يكون بتذكري الطـالب باملوضـوعات السـابقة التـ )٦(احلال بام يعرفه

   . السنوات املاضية والتي هلا عالقة بالدرس اجلديد ثم االنتقال منها إىل الدرس اجلديد

التدرج من القريب إىل البعيد وينطبـق هـذا املبـدأ كثـريا عـىل ميـدان اجلغرافيـا حيـث  - ٦

ة ثـم يستحسن أن يتم يف حمتوى املنهج طـرح عرشـات األمثلـة مـن البيئـة املحليـة ثـم العربيـ

                                                   
 .٢٢٤ص ، مرجع سابق،  وآخرونالشافعي، إبراهيم حممد،    )١(
 .٣٣٣ص ، جع سابقجماور ، حممد ، الديب عبد املقصود ، مر   )٢(
 . ٢٢١ص ، الشافعي، إبراهيم حممد وآخرون، مرجع سابق   )٣(
 .٢٦٣ص ، سعادة ،جودت أمحد  ، إبراهيم عبداهللا حممد، مرجع سابق   )٤(
 .٢٢٢ص ، الشافعي، إبرا هيم حممد وآخرون ،مرجع سابق   )٥(
 . ٢٢٢ -٢٢١املرجع سابق ، ص    )٦(



 

 

ً الدولية  .)١(اإلسالمية وأخريا

فرضية الترشيعات أن هذااملبدا يف تنظيم املنهج قد وجد يف املنهج الرتبوي اإلسالمي يف   

احلرض  يفوزيدت  اركعتني ركعتني ثم أقرت يف السفر عىل هذ تأول ما فرض الً فالصالة مث

¿      ´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «   ﴿  تعاىلهذا املبدأ يف قوله  دوقد ور   ¾  ½   ¼
  Ê   É          È  Ç  Æ      Å   Ä  Ã   Â  Á  À

Í  Ì  Ë﴾  ] فقد تدرج النبي صىل اهللا عليه وسلم يف تعليم الصحابة من   ] ١٦٤: العمران

كذلك يف النواهي حيث أنه بدأ بالتالوة ثم التزكية وأخريا تعليم الكتاب واحلكمة و

نجد أن هذا املبدأ قد  كوكذل ،  ريمه تم عىل مراحلن حتأ ثواملحرمات ومنها حتريم اخلمر حي

ابن عباس أن رسول اهللا عن  ،  استخدمه النبي صىل اهللا عليه وسلم يف تعليم النَّاس أمور دينهم

َ نَّ إ« : اليمن قال إىل صىل اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذاً  ُ قدُ تَ  ك َ عَ  م َ  قَ ىل ِ وم أ َ لاب فَ تَ هل ك َ كُ ي ِّ ن أ ل و

 َ ُ دعُ ا تَ م ِ إم وه َ ليه ع َ ب ُ أفَ  ،وا اهللارفُ ا عَ إذَ فَ  .اهللا عزوجل ةُ اد َّ خربه َ اهللا فَ  م أن َ ر ِ عَ  ض َ ليه َ م مخ  س

 َ َ لَ ص ِ وات يف ي ِ وم َ ه ِ يلَ لَ م و َ فَ  ،واعلُ ا فَ إذَ فَ . هم ت ُ أ َّ خربه َ اهللا فَ  م أن َ تً  اةً كَ ليهم زَ عَ  رض ُ ؤخ ِ  ذ ن م

 َ ِ أ َ غن ِ ي ِ ائ ُ م فَ ه ُّ رت َ عَ  د َ  فُ ىل َ ق ِ ر ِ ائ َ إذَ فَ .م ه ُ فَ  ،وا هبااعُ طَ ا أ ِ خ ُ ذ م َ نه َ توق كَ م و ِ ر َ ائ َ  م َ أ ِ مو     . )٢(»ماهل

  :  )النفيس(التنظيم السيكولوجي  -ب 

وهـذا التنظــيم يقــوم عــىل األســس النفســية املرتبطــة بخصــائص نمــو التالميــذ وميــوهلم 

وحاجاهتم ومشكالهتم ويعتربها هي األساس يف اختيار املحتوى وهذا ما سـوف نتطـرق اليـه 

   . س النفسية للمنهج الحقاً عند احلديث عن األس

إن التعلم الناجح يتطلب األخذ بكأل التنظيمني السابقني عند وضع املحتوى وذلك يكـون 

  . بشكل متوازن من غري تفضيل أحدمها عىل اآلخر

  :  الكتاب املدريس -

لذاو جب التعرض بشـكل ) املادة الدراسية(يعترب اإلطار الرسمي الذي يقدم فيه املحتوى  

                                                   
  . ٢٧٥ -٢٦٣ص ، م، مرجع سابق٢٠٠٤، ديم عبداهللا حممسعادة ،جودت أمحد  ، إبراه   )١(
هــ ، صـحيح مسـلم ، مكتبـة الرشـد للنرشـ والتوزيـع ،  ١٤٢٢مسلم بـن احلجـاج ،  ، يالنيسابور   )٢(

اململكة العربية السعودية ،كتاب اإليامن ، بـاب الـدعاء إىل الشـهادتني ورشائـع اإلسـالم ،  ، الرياض
  . ١٩،ص١٩ح



 

 

   . م ملواصفات ذلك الكتاب باعتباره الوعاء الذي تقدم فيه املادة الدراسية للمتعلمعا

ألنـه يـتم (ويعرف الكتاب املدريس بأنه الوعاء الذي حيتـوى عـىل اخلـربات غـري املبـارشة 

وتلك اخلربات تسهم يف جعل املـتعلم ) تقديمها للمتعلم يف شكل مكتوب أومرسوم أو مصور

ً عىل بلوغ أه ً عـىل أنـه جمموعـة مـن الوحـدات  ، داف املنهج املحددة سلفاقادرا ويعرف أيضا

املعرفية التي تم استخراجها بشكل يناسب مستوى كل صف من الصفوف الدراسية ،ويتـدرج 

 -نظريـات-قـوانني -حقـائق -مفـاهيم –مصـطلحات (يف عرضه لتلك الوحدات املعرفيـة 

علمــني حتــى يســهم يف حتقيــق نمــوهم وفقــا لألعــامر الزمنيــة للمت) مبــادئ وأحكــام عامــة

، وروحيــاً (املتكامــل ً ، واجتامعيــا ً ، ونفســيا ً ، وعقليــا ً بــام حيقــق تكــيفهم مــع ذواهتــم ) جســميا

  . )١(وجمتمعهم

 :بعض األسس واملواصفات التي جيب مراعاهتا عند إعداد الكتاب املدريس -

ملدريس وذلك مـن هناك بعض األسس واملواصفات التي جيب مراعاهتا عند إعداد الكتاب ا

 : حيث 

 :تأليف الكتاب  -أ 

، أي يشرتك يف تأليفه جمموعـة مـن ذوي التخصصـات  ً جيب أن يكون تأليف الكتاب مجاعيا

املختلفـة، ومعنـى ذلـك هـو أن يشـارك يف تـأليف الكتـاب، متخصـص يف املـادة الدراسـية ، 

ــة ، متخصــص يف طــرق التــدريس ، متخصــص يف الوســائل التعليميــة ، متخصــص يف ال لغ

  . )٢(متخصص يف اإلخراج

  : حمتويات الكتاب - ب

١  - » ً ً باألهـداف املنشـود حتقيقهـا ومرتبطـا جيب أن يكون حمتـوى الكتـاب مرتبطـا

بحاجات املتعلم وقدراته من جانب وحاجات املجتمع ومشكالته وطموحاته من جانب 

 .   »أخر

 ومساير لروح العرص  أن يكون متمشيا مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي -٢

 .أن تكون فصول الكتاب مرتابطة مع كتب نفس املادة يف السنوات السابقة والالحقة -٣
                                                   

  . ٢٧٥،ص ت ، إبراهيم عبد اهللا ، مرجع سابق سعادة ، جود   )١(
  . ٧٧الوكيل، حلمي،حممود بشري، مرجع سابق ، ص    )٢(



 

 

أن حيتوى عىل قدر كاف من األسئلة واالختبـارات التـي تقـيس تفكـري املـتعلم ولـيس -٤

 .  ذاكرته فقط وأيضا تقيس اجلوانب الوجدانية واملهارية

 .عمق املحتوى وشموله أن يكون هناك توازن معقول بني-٥

أن تكون فصوله متدرجة بحيث يكون كل جزء مبنيا عىل اجلزء السابق له وممهد للجـزء -٦

  . الالحق

   . )١( )قراءات -اطالعات خارجية–جتارب ( أن ال يغفل النشاط املصاحب -٧

  :  إخراج الكتاب ويراعي فيه عدة أمور -  جـ

   . يكون الورق مصقوال أن -أن يكون الغالف متينا جذابا« - ١

 .أن يكون حجم الكتابة مناسبا لسن املتعلم  - ٢

  . )٢(»أن تكون عناوين الفصول والفقرات ملونة بلون خمتلف عن لون النص - ٣

أن يكون عرض املوضوع يف فقرات مرتبة ومسـتقلة، بحيـث حتتـوى كـل فقـرة عـىل « - ٤

   . فكرة رئيسية

يميـة مناسـبة للموضـوعات وصـحيحة ودقيقـة علميـا جيب أن تكون الوسـائل التعل - ٥

   . باإلضافة إىل جاذبيتها للمتعلم

أن يتم التعقيب يف أخر كل فصـل عـىل األفكـار الرئيسـية لـه مـع االهـتامم بـالتقويم  - ٦

  . )٣(»املستمر

  ::اخلربات اخلربات : :   ثالثاً ثالثاً   --

 :مفهوم اخلربة  -

سع واحلديث أنه عبـارة عـن جمموعـة الحظنا سابقا عند التعرض ملفهوم املنهج بمعناه الوا

من اخلربات واألنشطة التي تقدم للطالب حتت إرشاف املدرسة وهبذا تكـون اخلـربات إحـدى 

عنارص املنهج الدرايس وهي ترتبط باألهداف وذلك من حيث أن األهداف ترتجم إىل خـربات 

ً من اخلرباتاالجتاهات كام أن املحتوى نفسه يشمل ع–املهارات  –تعليمية تشمل القيم   . ددا

                                                   
  . ٢٧٧سعادة ،جودت، إبراهيم عبداهللا،مرجع سابق، ص   )١(
  . ٧٨الوكيل،حلمي، حممود بشري، مرجع سابق، ص    )٢(
 . ٢٧٨سعادة ،جودت،إبراهيم عبداهللا، مرجع سابق،ص    )٣(



 

 

واخلربة هي ثمرة التفاعل الذي حيدث بني اإلنسان والبيئة وهي التجربة احلية التي يعيشـها «

اإلنسان يف مواقف حياته املتعددة أو هي عملية تأثري وتأثر بني الفرد والبيئة حيث يربط بني مـا 

لوكه وزيـادة قدرتـه يقوم به من عمل وما حيصل عليه من نتائج فيستفيد من ذلك يف تعديل سـ

  . )١(»عىل توجيه خرباته التالية والسيطرة عليها

واملنهج املدريس إحدى القنوات الرئيسية لنقل اخلربة إىل التلميذ بطريقة مناسبة ملسـتويات «

ً يف نفسيا هتم    . املتعلمني وبأسلوب مشوق حيدث تأثريا

  . )٢(املعرفة خري من قنطار من درهم من اخلربة: أمهية اخلربة بقوله ) ديوى(ويربز لنا 

عملية التفاعـل بـني الفـرد وبـني الظـروف اخلارجيـة يف البيئـة التـي « وتعرف اخلربة بأهنا 

   . يستطيع أن يستجيب إليها ، سواء أكانت بيئة طبيعية أو فكرية أو نفسية أو اجتامعية

ه وخربتـه السـابقة ذكـاؤ : وتتوقف قدرة اإلنسان عىل بناء خربته عىل عوامل عديـدة منهـا

 ، وطبيعة املوقف الذي يتفاعل معه، ففي بعض املواقف تكون العالقة بسيطة يسـهل إدراكهـا

 . )٣(ويف بعضها اآلخر ال يستطيع الشخص إدراك هذه العالقة لتعدد عواملها وتداخلها

 : أنواع اخلربات  -

 «: اخلربات نوعان مها 

يذ املبارش مع اليشء املراد تعلمـه كـام حيـدث يف وتقوم عىل تفاعل التلم :خربة مبارشة  )١(

وال تـزال هـذه اخلـربة هـي  ،واقع احلياة ، وقد اعتمد اإلنسان يف أول حياته عىل اخلربة املبارشة

مصدر املعرفة األول، وهذه املعرفة تزيد من قدرة التلميذ عىل التكيف مع ظـروف البيئـة وهـي 

بارشة عىل اإلدراك احليس باستخدام حـواس البرصـ وتقوم اخلربة امل ،تتوقف عىل مدى نشاطه 

ولكنهـا تشـمل احليـاة  ،وال تقف عند حد اخلربات املدرسـية،والسمع واحلس والذوق والشم 

كلها سواء داخل املدرسة أو خارجها بام فيها من أشياء ماديـة وقـيم وعـادات ، والـتعلم عـن 

 بعـض املواقـف ولكنهـا يف مواقـف يف طريق اخلربات احلسية املبارشة هو أفضل أنواع الـتعلم

وحتى تكون اخلربة املبارشة هادفة فالبـد  أخرى تستلزم التعلم عن طريق اخلربات غري املبارشة 

                                                   
  . ٣٣ص مرجع سابق ،  ، هـ١٤١٩ ، شحاتة، حسن   )١(
  . ٢٠٤ص ، عطا، إبراهيم حممد ، مرجع سابق   )٢(
  . ١٤٤ص ، مرجع سابق ، عامر عليان ، هندي، صالح ذياب، هشام   )٣(



 

 

ن تكـون واقعيـة حقيقيـة كـام يف أحتقيقهـا ، و إىلأن تكون نابعة من ذات املتعلم حتـى يسـعى 

  . )١(مواقف احلياة

يمكن  طريق اخلربة املبارشة له مميزات تربوية الواكتساب املعلومات وتنمية االجتاهات عن 

   : إنكارها تتلخص فيام ييل

للمعلومات واملفـاهيم واألحكـام والقـوانني واحلقـائق التـي  يأن اخلربة املبارشة تعط« -١

  .نتوصل إليها معنى أدق وأعمق 

٢-  ً   . أطولا بالذهن مدة أن ما يتعلمه اإلنسان باخلربة املبارشة يظل عالق

ً  ،أن التعليم عن طريق اخلربة املبارشة يسمح للتلميذ بالنشاط -٣ ًـإا ويعطيه دور  ا بـدالً جيابي

  . الغري مبارشةمن السلبية املطلقة التي يعيش فيها التالميذ حينام يتم التعلم عن طريق اخلربة 

لـك ألهنـا تتطلـب النشـاط اخلربة املبارشة تساعد عـىل تنميـة القـدرة عـىل التفكـري وذ-٤ 

 . )٢(واملامرسة

وهي خربة غري واقعية أو مطابقة للحقيقة ، فهي ليسـت احلقيقـة « :اخلربة غري املبارشة  )٢(

وتتضمن اخلربة غري املبـارشة اسـتخدامنا لعينـات أو نـامذج مـن  ،ذاهتا، وإنام صورة منقحة هلا 

انيـة م البيالثابتـة والرمـوز البرصـية كالرسـو ةصـورالياء كام تشـمل الصـورة املتحركـة واألش

  . )٣(والرسوم التوضيحية واخلرائط

  :ييل  ومن أهم مميزات اخلربات غري املبارشة ما

أهنا متكننا من االستفادة من خـربات اآلخـرين يف مجيـع جمـاالت احليـاة مهـام طالـت « -١

  .وهكذا توفر لنا اجلهد والوقت واملال  ،املسافة أو بعد الزمن

اخلـربة  إىلإذا ثبـت اسـتحالة أو خطـورة أو صـعوبة اللجـوء أهنا تعترب الدليل الوحيد  -٢

  .املبارشة 

ً وترتبط اخلربات املبارشة وغري املبارشة ارتباطً  كـام أهنـا  اآلخـرى، يف مـنهاما وتؤثر كل ا وثيق

وغـري اخلربات املبـارشة  نأ، وحيث  ،فاخلربات املبارشة تؤثر يف اخلربات غري املبارشة ،تتأثر هبا

                                                   
   . ١١٦ -١١٥ص ، مرجع سابق ، عامر عليان ، هندي، صالح ذياب، هشام   )١(
   . ٣٢ -٣١، مرجع سابق ،ص    مد أمنيالوكيل، حلمى أمحد ، املفتي حم   )٢(
 . ١١٧هندي، صالح ذياب ، هشام عامر عليان ، مرجع سابق ،ص    )٣(



 

 

نه من الرضوري تنظيم هذه اخلربات والتنسيق بينهـا عنـد بنـاء فإل بعضها البعض املبارشة تكم

  . )١(منها والوقت املناسب للمرور هبا وهذا يستدعي حتديد حجم اخلربات لكل نوع ،املنهج

  :  رشوط اخلربات التعليمية -

صـول ن عملية اختيار خربات املنهج ليست منفصلة عن األسس التـي يقـوم عليهـا أو األأ

التي يشتق منها ، كام أهنا ليست ثابتة ، وإنام هي متغرية يف ضـوء تغـري املـنهج لتلبيـة حاجـات 

  :ختضع للمعايري والرشوط التالية ن عملية اختيار اخلربات التعليمية إلذا ف ؛املتعلمني

أن تكون هامة، أي تتفق ومصلحة التلميذ فتشبع حاجة من حاجاتـه أو حتـل مشـكلة « - ١

  .الته من مشك

 .أن تكون ذات معنى ، أي تتفق وواقع التلميذ وتتناسب مع قدراته   - ٢

جيابية ، تسهم يف تكوين عادات سليمة لدى التلميذ كاالعتامد عـىل إأن تكون مربية أي   - ٣

  .النفس 

  .حتقيقه  إىلذ لميهدف حمدد يسعى الت إىلأن تكون اخلربات التعليمية هادفة ، أي تقود  - ٤

تكــون شــاملة للمعــارف واملهــارات واالجتاهــات وامليــول والقــيم الالزمــة حليــاة  أن -٥

   . التلميذ

 .أن تكون مناسبة ملستويات التالميذ وظروفهم وظروف املجتمع  - ٦

إكساب التالميذ اهتاممات عديدة كاالهتامم بنشـاطات  إىلأن تكون متنوعة ، أي تؤدي   - ٧

اهات عقلية صاحلة كـالربط بـني األسـباب والنتـائج وعـدم تكوين اجت إىلدي ؤاملجتمع ، كام ت

  . )٢(كم واملالحظة املوضوعية لألشياءالتحيز يف احل

                                                   
  . ٣٨، مرجع سابق ،ص   الوكيل، حلمى أمحد ، املفتي حممد أمني   )١(
  . ١١٨ -١١٧ص ، عليان ،مرجع سابقعامر  ، هشام ذياب  هندي ،صالح   )٢(



 

 

  : :   طرق التدريسطرق التدريس: :   رابعاً رابعاً   --

ً من عنـارص املـنهج، فهـي تـرتبط باألهـداف  ً جدا ً هاما متثل طرق التدريس والتعلم عنرصا

ً يف ً كبريا  اختيار األنشطة والوسائل التعليميـة الواجـب وباملحتوى ارتباطا وثيقا، كام تؤثر تأثريا

   . )١(استخدامها يف العملية التعليمية

 ً ويمكننا القول دون مبالغة أن طـرق التـدريس والتعلـيم هـي أكثـر عنـارص املـنهج حتقيقـا

لألهـداف، وهـى التــي حتـدد األســاليب الواجـب أتباعهـا والوســائل الواجـب اســتخدامها 

وطرق التدريس هي أول خطوة يوضـع فيهـا املـنهج املـدريس «. ا واألنشطة الواجب القيام هب

موضع التنفيذ وهي أول اختيار عميل كذلك ملدى مناسـبة املـنهج مـن حيـث أهدافـه وحمتـواه 

  . للتلميذ الذي وضع من اجله  ومن هنا تأيت أمهية هذه الطرق وخطورهتا ورضورة العناية هبا

مر بعد إن يتم اختيارهـا وإعـدادها بعنايـة ودقـة هلـذا أهنا بمثابة وضع البذرة يف األرض لتث

   . )٢(الغرض

إن أمهية طرق التدريس التقل عن أمهية بناء املنهج بل تفوقها ، حيث يتوقف فهم التالميذ «

وهـذا بـدوره يسـتلزم   . )٣(للامدة املعروضة عليهم واالستفادة منها عىل طريقة عرضها علـيهم

ا  ً ً جيد بحيث يملك املعرفة واخلربة واملهارة والتعليم املسـتمر بحيـث يكـون إعداد املعلم إعداد

   . مطلعا عىل ما يستجد عىل الساحة الرتبوية وخاصة فيام يتعلق بطرق التدريس واسرتاتيجياته
وطريقة التدريس هي كافة الظروف واإلمكانات التـي يوفرهـا املعلـم يف موقـف تـدريس «

سـبيل مسـاعدة تالميـذه عـىل حتقيـق األهـداف املحـددة  معني ، واإلجراءات التي يتخذها يف

ً وإمكانـات جيــب توفريهـا ، وهـذه الظــروف  لـذلك املوقـف ، وهـذا يعنــي أن هنـاك ظروفـا

واإلمكانات تتمثل يف مكان الدراسة ودرجة اإلضاءة والتهوية فيه ، ومسـتوى االهـتامم الـذي 

يوفرها داخل الفصل أو أي وسـيلة  يصل اليه التالميذ والكتاب املدريس والسبورة وأي أجهزة

ً مـن اإلمكانـات  تعليمية يستخدمها يف هذا اإلطار ، وبذلك تصـبح الوسـيلة التعليميـة جـزءا

                                                   
 . ٨٠ص ، بشري، مرجع سابق حسني  مود،، حمأمحد  الوكيل حلمي   )١(
 . ٣٢٣،مرجع سابق ، ص  وآخرونالشافعي، إبراهيم حممد    )٢(
 ، )التطوير –التنظيامت  –األسس  -املكونات (املناهج  ،هـ ١٤٢٨الدعليج، إبراهيم بن عبد العزيز ،    )٣(

 .٣١ص دار القاهرة ، القاهرة ، 



 

 

    . )١(»املتوافرة يف ذلك املوقف
 :تصنيف طرق التدريس  -

-  ُ َّ  إىلدريس رق التَّ فت طُ نِّص      : ة تصنيفات منهاعد

املواد الدراسية والتخصصات وتتفق يف األطر تتعلق بتدريس كل  :طرق تدريس عامة« -١

 .العامة للتدريس 

وهي الطرق اخلاصة التي يسـتخدمها املعلـم يف تـدريس مادتـه  : طرق تدريس خاصة - ٢

  . )٢(بحيث قد ال جتدي هذه الطريقة لتدريس مواد أخرى

يقـة طر -التعلـيم املـربمج –وطرق تقوم عىل جهد املتعلم وحده مثل طريقة االكتشـاف  -

 .متثيل الدور

 الطريقة احلوارية–وطرق جتمع بني املعلم واملتعلم مثل طريقة االكتشاف املوجه 

 وطرق تقوم عىل جهد املعلم وحده مثل طريقة اإللقاء واملحارضة 

 : أنواع طرق التدريس  -

 ، الختالف وتنظيم اخلـربات ونمـط اكتسـاهبا كثرية ومتنوعة تبعاً  طرق وأساليب التدريس

 :ييل  برز طرق التدريس ماأومن 

 : طريقة اإللقاء  - أ

لـدرس اوهي تقوم عىل أساس عـرض املعلـم املعلومـات واخلـربات املتصـلة بموضـوع «

وبأسـلوب شــائق جـذاب يرشــح بوضــوح تـام اجلوانــب الغامضـة مــن هــذه  مــنظامً  عرضـاً 

  . مية مناسبةوسائل تعلي مستخدماً  ،ويلخصها ويبني أهم العالقات بني أجزائها ،املعلومات

أسـلوب الوصـف  - أسـلوب املحـارضة: ولطريقة اإللقـاء عـدة أسـاليب معروفـة مثـل 

ً ومن ذل )٣(أسلوب القصة -والرشح  : تعاىلقوله  كوقد وجدت هذ الطريقة ىف كتاب اهللا كثريا
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 . ٢٧املناهج بني النظرية والتطبيق ، عامل الكتب ، القاهرة ، ص  ، م١٩٩٥اللقاين ، أمحد حسني ،    )١(
طرق التدريس واسرتاتيجياته ، دار زهـوان ، جـدة ،   ، هـ١٤١٧بنجر فوزي ،  -عبداحلي ، السبحي   )٢(

  . ٨٤اململكة العربية السعودية ، ص 
  . ٨٧ص ، سابقالاملرجع    )٣(
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وقـد اسـتخدمها الرسـول  ، فهنا ورد أسلوب الرشح الذي رشح وبني ليلة القدر وفضـلها

صىل اهللا عليه وسلم كثريا ومن ذلك وصفه لنعيم اجلنة عن أيب بكر بن عبداهللا بـن قـيس ،عـن 

َّ «: بيه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال أ ُ  إن ِ للم َ ؤم ِ نَّن يف اجل َ  ة ِ خليم َ ؤلُ ن لُ ة م ٍ ؤ َ  ة ـو ِ ٍ دَ اح ُ  ة َّ جم َـو  ، ةف

ُ طُ  ِ وهل َ تُّ ا س ِ  ون ُ  ، يالً م ِ للم ِ ؤم َ ن ف َ يه َ هلُ ا أ َ  ون ُ طُ ي ْ عَ  وف ِ لي ِ املُ  مه ُ ؤم َ فَ  ، ن َ ال ي َ ر ُ ى ب ُ عض َ ه َ م ب فهنا  )١(»اعض

يف  استخدم الرسول صىل اهللا عليه وسـلم أسـلوب الوصـف كأحـد أسـاليب طريقـة اإللقـاء

    . وصف نعيم اجلنة

 : الطريقة االستقرائية  - ب

تبني عىل أساس التدرج املنطقي يف الوصول إىل نتيجة أو جمموعة نتـائج عـن طريـق وهي «

املالحظة واكتشاف العالقات املتشاهبة واملختلفة بني أجزاء املادة التي يراد تعلمها مـن خـالل 

أو من خالل القيـام بمشـاهدة هـذه األمـور عـن طريـق األمثلة املتنوعة واملنتمية إىل املوضوع 

التجـارب العمليـة وبعـد ذلـك يـتم اســتخالص القـانون أو القاعـدة وصـياغتها بلغـة تــدل 

   . )٢(»عليها

ً عليها إعطاء املعلم الطالب أمثلة متعددة عىل املفعول به مثالً ثم يرتك للطالب فرصة  مثاال

روضة والتي تقول أن املفعول به أسم منصوب ياتى بعد استنباط القاعدة من خالل األمثلة املع

 . الفاعل 

  : الطريقة القياسية :ـ ج

طريقة تعليمية تنطلق من تزويد املتعلمني بالقانون الكيل أو القاعدة الكلية للامدة أو «

املفهوم املراد تدريسه حيث تعرض املادة يف البداية كمسلمة أو حقيقة جديدة وبعد ذلك يرشع 

لم يف توضيح مكونات جزئيات املادة عىل شكل أمثلة وظيفية واضحة تبني صحة املادة أو املع

توضح الطريقة الكلية املكونة للامدة والتي تكونت وشكلت اليشء املعروض يف البداية 

                                                   
كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب يف صفة خيام  ع سابق ،مرج ، مسلم بن احلجاج ، النيسابوري   )١(

  . ٧١٩، ص  ٢٨٢٨،ح  اجلنة وما للمؤمنني فيها من األهليني
 عـامن ، طرق التـدريس العامـة ختطيطهـا وتطبيقاهتـا الرتبويـة ، دار الفكـر، ، هـ١٤٢٦جابر، وليد ،    )٢(

 .  ١٩٦ص  ، األردن



 

 

وبحيث ترتب األمثلة بطريقة تعود يف النهاية إىل إعادة تشكيل القانون والربهان عيل صدقه 

الذي طرحه املعلم يف بداية احلصة كي يفهمها الطالب ومن ثم يقيسون عليها ومتثيله للمبدأ 

مادة  يف الطريقة تستخدم كثرياً  هوهذ )١(أمثلة متشاهبة من شأهنا أن تثبت املادة املعروضة

وذلك عن طريق وضع القانون الريايض مثالً واستنتاج أمثلة أو تطبيقات .الرياضيات والعلوم

#   ﴿ :  تعاىلقران الكريم هذه الطريقة ومن ذلك قوله عليه وقد استخدام ال      "  !
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القياس املنطقي بني مايعبدا الكفار من األصـنام وبـني  إىلفهنا دعوة من اهللا عزوجل للناس 

فهم عاجزون عن خلق ذباب واحـد بـل ابلـغ مـن «: لضعف قال ابن كثريالذباب من حيث ا

ً من الذي عليها من الطيب ثـم أرادت  ذلك عاجزون عن مقاومته واالنتصار منه لو سلبها شيئا

   . )٢(»عىل ذلك تأن تستنقذه منه ملا قدر

ً النبي صىل اهللا عليه وسلم عندما ولـدت زوجتـه مسـتغ إىلويف حديث الرجل الذي جاء  ربا

 إىلمن الطفل الذي ولد وانه أنكره عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال جاء رجـل مـن بنـي فـزارة 

ً أسـود فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه أإن امر: النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال تى ولـدت غالمـا

َ « : وسلم َ ل لَ ه ِ  ك ِ م ِ ن إ َ فَ « : قال ، نعم : قال »ل؟ب َ ام َ  أ ُ لو َ « : قال ، محر : قال »ا؟اهن ِ ه َ ل ف ـيه ِ ن ا م

 َ َ أ ً قال : قال »ق؟ور َ فَ « : إن فيها لورقا َ تَ أنى أ ِ ا ذَ اه  ، عسـى أن يكـون نزعـة عـرق : قـال »ك؟ل

َ « : قال َ و َ ه َ ا عَ ذ َ س َ ى أ َ ن ي َ نَ  كون ِ  هعَ ز ُ ع    . )٣(»رق

فالرسول صىل اهللا عليه وسلم وجه الرجل إىل أن والدة الطفل األسود له اليمنع هذا كونـه 

الرجل يف بيئة من حيث أن ذلك قد يكون نزعة عـرق مل   هقياس ذلك بام يعرفولده عن طريق  

   . تظهر اال يف جيل أوبعد عدة أجيال

 :املناقشة   - د  

عىل أساس طرح املعلم لقضية ما من القضايا التي هتم التالميذ أو تشغل  املناقشةتقوم و«

                                                   
 . ١٩٨مرجع سابق ،ص جابر، وليد ،    )١(
 .   ٢٤٦، ص  ٣ابن كثري ،عامد الدين أبوالفداء إسامعيل ، مرجع سابق ، ج  )٢(
 .    ٣٨١، ص  ١٥٠٠، مسلم بن احلجاج ، مرجع سابق، كتاب اللعان ، ح يالنيسابور   )٣(



 

 

ل املناقشة تطرح استفسارات ومن خال ،بال املجتمع ثم يناقش التالميذ يف هذه القضية

وقد يطرح املعلم القضية للمناقشة  ،وتساؤالت يقوم املعلم أو التالميذ بالرد واإلجابة عنها

ممن هلم  ؤولني املس إىلالفورية أوقد يرتك للتالميذ الفرصة لبحث املشكلة وذلك بالرجوع 

ع التي تتناول هذه املشكلة املصادر واملراج إىلاهتاممات جادة بموضوع املشكلة ، أو بالرجوع 

ويف القرآن الكريم آيات كثرية جاءت يف صور استفهامية أي بدأت بأداة من )١(بالدراسة

 : تعاىلقال ) يسألك( ،  )يسألونك(أدوات االستفهام فضالً عن آيات أخرى بدأت بكلمة 

﴿  0  /.  -  ,   +  *  )(   '  &   %  $#  "  !
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وسلم هذه الطريقة يف تعليم الصحابة ومن ذلك حديث الرسول صىل اهللا عليه وسلم عن 

َر؟« :  قال ،  الكوثر وث َ ا الك َ َ م ون ُ تَدر َ يب « :  قال .  اهللا ورسوله أعلم :  فقلنا »أ َ ِ ر يه ِ ن َ د َ ع َ ٌ و ر َ ُ هن إنَّه َ ف

 ِ ث َ ٌ ك ري َ َيه خ ل َ َّ ع ل َ ج َ و َّ ز َ ُ ع بد َ ُ الع َج ُختَل ي َ وم ف ُ َ النُّج د َ د َ َتُه ع ي ِ ِ آن ة َ ام َ ي ِ َ الق وم َ تي ي َّ م ُ ِ أ ليه َ ُ ع ٌ تَرد وض َ و ح ُ ٌ ه ري

 ُ ُول ق َ أ َ م ف ُ ِّ  : منه ب َ ُ  ،  ر ول ُ َق ي َ ي ف ِ ت َّ م ُ ن أ ِ َ  :  إنَّه م ك َ عد َ ْ ب َت ث َ َحد ا أ َ ي م ِ ا تَدر َ   . )٢(»م

ة املـثىل لتنفيـذ بعد استعراض أشهر طـرق التـدريس قديسـأل املعلـم نفسـه مـاهي الطريقـ

ينبغي أن تراعى عند اختيار طرق التدريس عـىل  يومن هنا فإننا نعرض أهم املعايري الت سالدر

  : النحو التايل

  .مالءمة الطريقة لألهداف السلوكية املحددة للدرس « -١

  .مالءمة الطريقة ملستوى نمو التالميذ وخرباهتم السابقة -٢

  .عليمي مالءمة الطريقة للموقف الت - ٣

 .مالءمة الطريقة لوقت احلصة يف بداية اليوم الدرايس أو منتصفه أو هنايته  - ٤

 .مدى تعزيز الطريقة التدريسية باستخدام وسائل إيضاح فعالة  - ٥

 .أن تلقى الطريقة استجابة من التالميذ وتفاعال جيدا مع املعلم   -٦

                                                   
  . ٣٤١اللقاين، أمحد حسني ، مرجع سابق ،ص    )١(
ب الصالة ،باب حجة من قال البسملة آية من كل ، مسلم بن احلجاج ، مرجع سابق ، كتايالنيسابور   )٢(

  . ١٠٢،ص  ٤٠٠ح ، سورة سوى براءة



 

 

  . )١(الصعب إىلالسهل أن تراعي الطريقة التدرج يف عرض املعلومات من -٧

ً الوسائل التعليمية   -- ً الوسائل التعليمية خامسا   ::خامسا

إن هناك تالزم بني الطريقة والوسيلة وذلك من حيث أن كـل طريقـة مـن طـرق التـدريس 

واألهداف املطلـوب  لنوعية املحتوى والدراسني وفقاً تستند إىل جمموعة من الوسائل التعليمية 

ً مـن عنـارص وهذا حيتم علينا التعرض للوسـائل التعليحتقيقها  ً خامسـا ميـة باعتبارهـا عنرصـا

 .املنهج الدرايس 

 : مفهوم الوسيلة التعليمية  -

أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عمليـة «تعرف الوسائل التعليمية عىل أهنا 

وهي بمعناها الشامل تضم الطرق واألجهزة والتنظيامت املستخدمة يف نظـام  .التعليم والتعلم 

  . )٢(بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددةتعليمي 

بأهنا تلك املعينـات املاديـة التـي تسـتخدم يف عمليتـي الـتعلم والتعلـيم «) درزوه(وتعرفها 

هبدف توضيح ما جاء يف الكتاب املقرر من معرفة ومعلومات تسهل عملية تعلمه وتعمل عـىل 

    . )٣(إثرائه

 : نالحظ من هذه التعريفات للوسيلة التعليمية -

  . أهنا عبارة عن أجهزة أو أدوات أو مواقف تعليمية-١

اتباع املعلم طريقة ونظام معني يف استخدام الوسيلة بحيـث يكـون هنـاك تناسـب بـني  -٢

الوسيلة والدرس ووقت احلصة ومستوى الطالب فلكل وسيلة نظام معني وطريقة مـن حيـث 

  . التخطيط والتنفيذ

مليـة الـتعلم وتوضـيح الرمـوز املجـردة وتبســيط إن الغـرض مـن الوسـيلة حتسـني ع -٣

  . املعلومات ورسعة توصيلها إىل التالميذ
                                                   

 ٣٥٥موسوعة املناهج الرتبوية، مكتبة األنجلو املرصية ، ،ص  م،٢٠٠إبراهيم ،جمدي عزيز،    )١(
تكنولوجيـا التعلـيم ، دار الفكـر للطباعـة والنرشـ  إىلمـدخل  ، هـ١٤١٨سالمة، عبد احلافظ حممد،    )٢(

 . ٦٧،ص والتوزيع ،عامن ، األردن 
لـوزراء الرتبيـة  ملـؤمتر الثـاين  مناهج مدرسة املستقبل ، بحث مقـدم  ، هـ١٤٢١درزوه، أفنان نظري،    )٣(

ربيع الثاين ،املنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة  ٢٨ -٢٧دمشق  –والتعليم واملعارف يف الوطن العريب 
  . ١٣والعلوم ، إدارة برامج الرتبية ،ص 



 

 

ومـن  ، وحفل القرآن الكريم والسنة املطهرة بالعديد مـن الوسـائل التعليميـة واألسـاليب

وما اشتملت عليـه مـن صـور بليغـة يـتجىل فيهـا علـم البيـان  ، أمهها وسائل التعليم اللغوية

صص وحكـم وأمثـال ومنهـا عنـارص الكـون املـادي ومنهـا عنـارص الفلـك ومن ق ، والبديع

  . )١()النباتات واحليوانات -األرض(وعنارص الطبيعة ) النجوم –الشمس  -السامء(

األرض  كومـن ذلـ األذهـان إىلواستخدام القران عنارص الكون كوسائل لتقريـب املعنـى 

É      È  Ç  Æ  Å    Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ : تعــاىلقــال  واألشــجار والبحــر 
Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï﴾ ] ٢٧: لقامن[ .  

لتوضـيح املعنـى وتقريبـه إىل األذهـان ومـن  استفاضت األمثال يف القرآن الكريم كذلك و

W        V  U  T  S  R  Q    P  O      ﴿:  تعــاىلقولــه  كذلــ
c  b  a   ̀_  ̂   ]  \  [  ZY  X﴾] ســـورة العنكبـــوت

فالذي يتخذ وليا من دون اهللا مثله كمثل من حيتمي ببيـت العنكبـوت الضـعيف الـذي ال  ]٤١:

  . املثل هنا جيعل اإلنسان ينفر ويبتعد عن االحتامء بغري اهللا عز وجلفينفع اإلنسان 

الرسـوم التي استخدمها الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم ومن الوسائل واألساليب النبوية 

ً  وخـط  : عبداهللا قال نب عن جابر التوضيحية كنا عند النبي صىل اهللا عليه وسـلم فخـط خطـا

هذا سـبيل اهللا « : خطني عن يمينه وخط خطني عن يساره ثم وضع يده يف اخلط األوسط فقال

U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   ﴿ )٢(ثم تال هـذه اآليـة
\   [  Z  Y  X  WV ﴾]مل النبـي صـىل وكذلك استع ، ]١٥٣:  آيـة ، األنعام

سمعت النبي صـىل  : اهللا عليه وسلم احلركات واإلشارات عن أيب حازم أنه سمع سهالً يقول

ِ « : اهللا عليه وسلم يشري بإصبعه التي تـيل اإلهبـام والوسـطى وهـو يقـول ة َ ـاع َّ الس َ نَـا و َ ُ أ ْـت ث ِ ع ُ ب

ا َ ذ َ ك َ  . )٣(»ه
                                                   

دار السالم للطباعـة  ، الرتبية اإلسالمية وفن التدريس ، هـ١٤١٨ ، عبدالوهاب عبدالسالم ، طويلة   )١(
  . ١٥٤ص ، القاهرة ، والنرش والتوزيع والرتمجة

ت ، سنن ابن ماجه ، بيت األفكـار الدوليـة للنرشـ .، أيب عبداهللا حممد بن يزيد ابن ماجه ، د يالقزوين   )٢(
.  ١٩ص  ١١، الرياض ، كتاب املقدمة ، باب اتباع سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم ، ح والتوزيع 

 . ٧، ص  ١١صحيح سنن ابن ماجه ، املجلد األول ، ح رقم  ، وصححه األلباين
 =، مسلم بن احلجاج ، مرجع سابق، كتاب الفتن وأرشاط السـاعة ، بـاب قـرب السـاعة ، يالنيسابور   )٣(



 

 

» َّ َّ  عليم أمهية كبرية عىل العملية التعليميةلوسائل التَّ  إن ت العديد من الدراسات عـىل وقد دل

ن مستوى الذكاء يرتفع بضع درجات لـدى الطـالب الـذين يدرسـون يف مـدارس تسـتخدم أ

معلموهم وسائل اإليضاح عىل نحـو  م؛ إذا ما قورنوا بطالب ال يستخد ةوسائل تعليمية بكثاف

ملـدريس ملوضـوع الـدرس بالكتـاب االيكتفـى عنـد رشحـه أوهذا حيـتم عـىل املعلـم  . كاف

  . )١(ملوضوع كل درس أو مادة يقوم بتدريسها ن ينوع الوسائل تبعاً أإنام عليه  طالسبورة فق أو

   : أمهية الوسائل التعليمية -

للوسائل التعليمية أمهية كبرية سـواء عـىل  املعلـم أو الطالـب أو حمتـوى الـدرس وتكمـن 

وما حتققه من حتسني عمليـة التعلـيم أمهيتها يف مقدار ما حتققه من أهداف تربوية بصفة خاصة 

  : والتعلم بصفة عامة ويمكن إبراز هذه األمهية من خالل النقاط التالية

ذهـن  تساعد يف تثبيت املعلومات وتذكرها واستحضارها عند احلاجـة، ألهنـا تبقـى يف - ١

  . )٢(الطالب حية ذات صورة واضحة ، كام أهنا تنمي فيه االستمرار يف التفكري

تعديل بعض االجتاهـات واكتسـاب التالميـذ اجتاهـات تربويـة سـليمة، فقـد أثبتـت  - ٢

 ن املعينات التعليمية وخصوصـا األفـالم املتحركـة واإلذاعتـني املسـموعة واملرئيـةأاألبحاث 

   . )٣(والرحالت التعليمية هلا القدرة عىل التأثري عىل السلوك وتعديل االجتاهات

  . )٤(لتعليم ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمنيتساعد عىل تنويع أساليب ا -٣

تعمل عىل تكوين املدركات واكتساب املعلومات وفهمها بطريقة أفضل وأعمق، نظـرا  -٤

   . ألهنا تعمل عىل تشغيل احلواس املختلفة

تساهم يف تنمية قدرة التالميـذ عـىل اخللـق واالبتكـار، وذلـك عـن طريـق اسـتخدام  - ٥

   . )٥(مل معها ومعرفة فوائدها ومعوقات استخدامهااألجهزة والتعا

                                                   = 
  . ٧٤٧، ص  ٢٩٥٠ح

 . ١٥٤ص ، مرجع سابقطويلة ، عبد الوهاب عبد السالم ،    )١(
  . ١٦٢ص  ، املرجع السابق   )٢(
  . ١٨٧ص ، شحاتة ، حسن ، مرجع سابق   )٣(
  . ٧٦ص  ، سالمة ، عبداحلافظ حممد ، مرجع سابق   )٤(
  . ٩٣ ، حسني بشري، مرجع سابق ، ، حممود أمحدحلمي  ، الوكيل   )٥(



 

 

  :  قواعد استخدام الوسائل  التعليمية -

مر معنا أن الوسائل تعمل عىل حتقيق عدة أهـداف تربويـة وتعليميـة عديـدة ولكـي تـؤدي 

: حتديد األهداف الرتبويـة :دورها بصورة جيدة البد أن تراعي عدد من األسس تتمثل فيام ييل 

د األهداف الرتبوية يف ضوء احلقائق واملهارات واملفاهيم والتصـميامت تسـاعد معـد حتدي - ١

ومصمم الوسيلة عىل إنتاج املـادة التعليميـة املناسـبة للدارسـني مـن حيـث وضـع التفاصـيل 

  . )١(وترابط األجزاء والتكرار

احلصـة  مراعاة صحة املعلومات التي يف الوسيلة التعليمية  ومناسبتها للـدرس ووقـت - ٢

  : بحيث

   . أن تكون مناسبة ملستوى الطالب بشكل حيقق فعالية الطالب وإجيابيته -  ٣

 أن يتناسب حجمها مع عدد الطالب لتظهر بوضوح ويسهل االستفادة منها  -  ٤

أن تعرض يف الوقت املناسب الـذي قـدره املعلـم حتـى التفقـد عنرصـ اإلثـارة، فـال  - ٥

  . )٢(تخدامهايظهرها املدرس إال حلظة اس

عن اجلديد يف الوسائل التعليمية ملسايرة التطور الرسيع يف جماالت املعرفة  البحث دائامً  - ٦

 . املختلفة 

 .مراعاة تكامل الوسيلة مع عنارص املنهج الدرايس  - ٧

    ::  النشاط املدريسالنشاط املدريس  ::  سادساً سادساً   --

   : مفهوم النشاط املدريس -

ام للموسسـة التعليميـة ، وجـزء مهـم مـن املـنهج الربنـامج العـ نالنشاط جزء ال يتجزأ م

ً بمعنـى أن مفهـوم املـنهج واحليـاة  الدرايس بمفهومه احلـديث ، جـزء منـدمج ولـيس مضـافا

املدرسية يمثالن سلسلة من النشاطات املتكاملة واملناشط املدرسية تتضمن العنـارص اهلامـة يف 

لية التعليمية داخل الصـف الـدرايس عىل أن فاعلية العم ةبناء شخصية املتعلم وصقلها، عالو

تتوقف إىل حد بعيد عىل ممارسة املتعلمني للمناشط التي حتقق أفضل نمو ممكن من خالل مناخ 

 .مناسب يسود املدرسة 
                                                   

  . ١٨٩، عبد اللطيف بن حسني ، مرجع سابق ، فرج    )١(
  . ١٧٧طويلة ، عبدالوهاب عبدالسالم  ، مرجع سابق ، ص    )٢(



 

 

مدروسة ووسيلة إثراء املنهج وبرنامج تنظمـه املؤسسـة التعليميـة يتكامـل مـع  ةوهو خط«

ته واحتياجاته  ويامرسه برغبة وتلقائية بحيـث حيقـق الربنامج العام خيتاره املتعلم يف ضوء قدرا

ً تعليمية وتربوية وثيقة الصلة بـاملنهج املـدريس أو خارجـه، داخـل الفصـل أو خارجـه  أهدافا

خالل اليوم الدرايس أو خارج اليوم الدرايس مما يؤدي إىل نمو املتعلم يف مجيـع جوانـب نمـوه 

مما ينجم عنه شخصية متوافقـة ... سمي واللغويالرتبوي واالجتامعي والعقيل واالنفعايل واجل

بناء عىل ماسبق نستطيع أن نقول أن النشاط املـدريس يف املـنهج احلـديث  )١(»قادرة عىل اإلنتاج

   . يعتمد عىل فعالية املتعلم بخالف موقفه يف املفهوم القديم للمنهج

   . رايسصلة قوية باملنهج الد يإنه حيقق أهدافا تعليمية وتربوية وهو ذو

   . عن برنامج منظم من قبل املدرسة تراعي فيه قدرات الطالب وحاجاته ةوهو عبار

ولقد وجد النشاط يف منذ فجر اإلسالم حيث كان النبي صىل اهللا عليه وسلم جيـرى أنواعـا 

من السباق بني أصحابه وكذلك مارس الصـحابة عـدد مـن الرياضـة البدنيـة ومنهـا الرمايـة 

عن سلمة بن االكوع قال خرج رسول اهللا صـيل اهللا عليـه وسـلم  دك ما وروالسباحة ومن ذل

ُ « : سلم يتناضلون بالسوق فقالأعىل قوم من  َ ارم ِ وا ب َ ن ِ ي إسام َ ع َّ إفَ  يل َ  ن َ أ َ م كَ اكُ ب َ  ان ِ ر ً ام َ ي َ ا و ـنَ أ َ َ ا م  ع

 َ ِ ب َ « : مسكوا أيدهيم فقالأألحد الفريقني ف »الني فُ ن ُ كُ الَ م أنـت مـع كيف نرمي و: قالوا »وام ارم

ُ « : قال ، بني فالن َ ارم َ وا و َ نَ أ َ ا م ُّ م كُ كُ ع    . )٢(»مكُ ل

اهللا  وكذلك أجرى رسول اهللا صيل اهللا عليه وسلم سباق بني اخليل عـن ابـن عمـر ريض -

ثنية  إىلن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم سابق بني اخليل التي قد ضمرت من احلفياء أ((عنهام 

وكـان عبـداهللا فـيمن  ))مسجد بنـي زريـق إىلي مل تضمر من الثنية الوادع وسابق بني اخليل الت

   . )٣(سابق

                                                   
دراتـه إالنشاط املدريس ماهيته أمهيته أهدافه وظائفه جماالتـه معـايريه  ، هـ١٤١٨حممود،محدي شاكر    )١(

  . ١٨ -١٧ص ، القاهرة –دار األندلس للنرش والتوزيع ،ختطيطه تنفيذه تقويمه 
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ، حققـه وخـرج  ، هـ١٤١٨الفاريس، عالء الدين عيل بن بلبان ،    )٢(

شعيب األرنووط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، كتاب السري باب ذكر األمر بالرمي وتعليمـه  : أحاديثه
  . ٥٤٧ص ، ٦٩٣ح ، ١١إذا هو سنة إسامعيل عليه السالم ، ج

  . ٥٤٦، ص  ٤٦٩٥املرجع السابق ، كتاب السري، باب السبق ذكر املسافة بني املتسابقني ، ح    )٣(



 

 

   : أمهية النشاط املدريس -

 :للنشاط املدريس أمهية كبرية يف العملية الرتبوية يتمثل فيام ييل 

ثناء عملية التعلم مما يوجـب أالنشاط هو تفعيل لدور املنهج وتثبيت املفاهيم واحلقائق « -١

  . لرتابط بني النشاط واملنهجالتكامل وا

 حيقق النشاط التعلم الذايت والتعلم بالنمذجة والثقة بـالنفس حيـث يشـارك املـتعلم يف -٢

   . االختيار والتخطيط والتنفيذ

  . )١(لياتؤويساعد املتعلم عىل تعلم املهارات األكاديمية وحتمل املس -٣

 :  أهداف النشاط املدريس -

مـن األهـداف الرتبويـة  اً ذا خططت ونفـذت بطريقـة جيـدة عـددإميةحتقق األنشطة التعلي 

   : والتعليمية تتمثل يف

 إكساب التالميذ جمموعة من املهارات يف جماالت خمتلفة « -١

 إكساب التالميذ جمموعة من العادات واالجتاهات االجيابية  -٢

ميـذ حلـل مشـكالت تنمية القدرة عىل التفكري عن طريق األنشطة التـي يقـوم هبـا التال -٣

   . مرتبطة بحياهتم

   . تنمية القدرة عىل العمل اجلامعي والتعاوين -٤

   . تنمية القدرة عىل التخطيط -٥

   . )٢(تنمية القدرة عىل االبتكار -٦

ولكي حيقق النشاط املدريس هذه األهداف وغريها مما سوف يستجد البد لـه مـن أن يقـوم 

ار توفر هذه املعايري حيقق النشاط األهـداف املرجـوة منـه وهـذه عىل جمموعة من املعايري وبمقد

 :املعايري يمكن إيرادها عىل النحو التايل 

ن يكون النشاط موجها نحو هدف مرغوب فيه ويكون هذا اهلدف واضـحا عنـد أجيب  -١

   . املدرس ويشرتك التالميذ يف الشعور به وحتديده

الفردية بني التالميـذ يف امليـول واالسـتعدادات بحيث تقابل الفروق  ،ن تكون متنوعةأ -٢
                                                   

 . ٢٥ -٢٤ص ، حممود، محدي شاكر، مرجع سابق   )١(
  . ٩٠ص ، حممود حسني بشري ، مرجع سابق ، الوكيل، حلمي أمحد   )٢(



 

 

   . والقدرات

 ن تشمل براجمها أنشطة تتعلق بمجاالت دراسية ومهنية متعددة أ -٢

  . )١(بالبيئية كلام كان ذلك مناسباً  براجمها ن تتصلأ -٣

ن يكون تقديرا هذا النشاط عـىل أسـاس قيمتـه الرتبويـة ال عـىل أسـاس نتائجـه أجيب -٤

   . )٢(املادية

ً ساسا  -- ً بع   ::  التقويمالتقويم: : ا ا بع

نفسه بعـد أداء عمـل مـا ليتعـرف  منسان يقوم بتقييفاإلالتقويم يشمل مجيع جماالت احلياة  

عىل مواطن القوة فيدعمها ومواطن الضعف فيعاجلها وهـو ال يقترصـ عـىل جمـال الرتبيـة كـام 

   . يتخيل لنا

منهج درايس ، وهـي جتـري عـىل  عملية التقويم من العمليات األساسية التي حيتوهيا أيو«

هنا جتري أيضا عىل نحو متعاقب مـع أجانب  إىلنحو متواز مع بعض العمليات التنفيذية ، هذا 

أي عنرص من عنـارص  إىلوإذا ما نظرنا  ،بعض العمليات يف كال اجلانبني التخطيطي والتنفيذي

لتخطيطـي أو ىل املسـتوى اسواء عـ ،هنا ختضع دائام لعمليات تقويميةأاملنهج السابقة سنالحظ 

  . )٣(»عىل املستوى التنفيذي

 : التقويم  فهومم -

العملية التي يقوم هبا الفرد أو اجلامعة ملعرفة مدى النجاح أو الفشـل يف حتقيـق «التقويم هو 

يتضمنها املنهج وكذلك نقاط القـوة والضـعف بـه حتـى يمكـن حتقيـق  يلعامة التااألهداف 

  . )٤(»ةـصورة ممكن املنشودة بأحسناألهداف 

 إىلعملية حتديد مدى ما بلغناه من نجـاح يف حتقيـق األهـداف التـي نسـعى «ه ـنبأويعرف  

لنـا يف حتديـد املشـكالت، وتشـخيص األوضـاع الراهنـة  حتقيقها ، بحيث يكـون ذلـك عونـاً 

ومعرفة العقبات واملعوقات بقصد حتسني العملية التعليمية ورفـع مسـتواها ومسـاعدهتا عـىل 

                                                   
 . ١٤٠ص ، يونس، فتحي وآخرون، مرجع سابق   )١(
 . ٢٦٨ص ، لطيف حسني ، مرجع سابقفرج ، عبد ال   )٢(
 . ٢٧١ ، حسني ، مرجع سابق أمحداللقاين،    )٣(
 . ١٨٦ص ، ، مرجع سابقأمني  ، املفتى حممدأمحد  حلمي ، الوكيل   )٤(



 

 

 ةتشخيصـي عالجية وقائية فهـو عمليـة ةعىل هذا فالتقويم عملية تشخيصيو  )١(»حتقيق أهدافها

نواحي القوة والضعف يف اليشء أو الشـخص موضـع التقـويم وهـو  من حيث حتديد جوانب

عملية عالجية تستلزم تقديم العالج وهو عملية وقائية من حيث تفادى الوقوع يف اخلطأ عنـد 

ي كانت موضع التقويم من قبل وبذلك يكون التقويم أداة هامـة مـن أدوات تكرار املواقف الت

 .تطوير املنهج الدرايس 

والتقويم يف املنهج احلديث ينصب عىل مجيع جوانب النمو للطالب و اليقترصـ عـىل جمـرد الناحيـة 

 - ق التـدريسطـر - املحتـوى –العقلية كام أنه يتناول مجيع عنارص العملية التعليمة فيمتد إىل األهداف 

 .الكتب الدراسية  –املباين املدرسية  –املعلم  –التقويم نفسه  - الوسائل التعليمية  –اخلربات  –النشاط 

 :أمهية التقويم  -

عملية التقويم عملية مهمة بالنسبة لكل من الطالب واملعلمني واآلباء والقائمني عىل  تعترب

 :ل النقاط التالية وذلك يتضح من خال ،املدارس أو املرشفني عليها

ٌ عـىل الدراسـة والعمـل حيـث يعـد مـن احلـوافز األساسـية يف املجـال « -١ التقويم حافز

 .باإلضافة إىل أنه يساعد التلميذ عىل اكتشاف قدراته ومواهبه  ، الرتبوي

للتقويم دور كبري يف تطوير املناهج وحتديثها حيث يبـدأ هـذا التطـوير العلمـي بتقـويم  -٢

  . )٢(وي وحتديد املشكالت ونواحي القصور، وينتهي بالعمل عىل عالجهاالواقع الرتب

وللتقويم أمهية لدى املعلمني من حيث أنه يفيدهم يف حتديد الوضـع احلـايل لطالهبـم « - ٣

ويف إعادة صياغة األهداف اخلاصة، ويف احلصول عىل املعلومـات الدقيقـة املتعلقـة بـام حققـه 

 .الطالب من نتائج 

يد اآلبـاء مـن حيـث توضـيح نقـاط القـوة وجوانـب الضـعف عنـد أبنـائهم، وهو يف -٤

  . )٣(ويزودهم بمعلومات عن درجة التقدم التي أحرزها أبناؤهم

من خالل ماسبق يتبني لنا أمهية التقويم يف حياة اإلنسان بصـفة عامـة وكـذلك يف العمليـة 

 . الرتبوية والتعليمية بصفة خاصة 

                                                   
 .١١٢ص ، رشف، مرجع سابقأحممد  ، املكاوي   )١(
  . ١٥٢ -١٥١ص  ، ، مرجع سابق وآخرونفتحي  ، يونس   )٢(
  . ٣٥٢ص  ، مرجع سابق م،٢٠٠٤ ، عبداهللا حممد إبراهيم ، أمحدت جود ، سعادة   )٣(



 

 

 :رشوط التقويم اجليد  -

التقويم اجليد بمجموعة من اخلصائص التي ينبغي العمل عـىل توافرهـا لكـي يـؤدي  متازي

وتتصل هذه اخلصائص بمفهـوم التقـويم ومـا ،التقويم رسالته ووظائفه عىل أفضل وجه ممكن 

  . يمكن أن يؤديه من خدمات يف املجال الرتبوي بغية تنفيذه وتطويره

 «: وهذه اخلصائص هي 

ويقصد به أن يكـون التقـويم شـامال جلميـع عنـارص :  التقويم شامالً  ينبغي أن يكون - ١

   . املنهج فال يتناول جانب دون بقية اجلوانب

والتقـويم املسـتمر هـو ذلـك التقـويم الـذي يـالزم :  ينبغي أن يكون التقويم مستمراً  - ٢

عـىل هتيئـة الظـروف  نه يبدأ قبلها ليكـون عونـاً إبل  ،العملية التعليمية من بدايتها حتى هنايتها

  .املناسبة للتعليم يف ضوء واقع التالميذ وواقع الظروف التي حتيطهم وتؤثر فيهم 

٣ -  ً من الرضوري أن تسري عملية التقـويم يف : ا مع األهداف ينبغي أن يكون التقويم متسق

ورات أي أن يقوم التقويم عىل نفس التصـ،اجتاه واحد يتفق مع مفهوم املنهج وفلسفته وأهدافه 

تنميـة : حـد أهـداف املـنهج هـو أإذا كـان  التي يقوم عليها املنهج والتي يراد حتقيقها ، فمـثالً 

بينام تركز عملية التقـويم عـىل حفـظ بعـض ) يف العلوم مثال(مهارات استخدام أجهزة علمية 

احلقائق العلمية فقط فان املعلومات التي سنحصل عليها يف هذه احلالـة لـن تكـون صـادقة أو 

 يف هذه احلالة ، وال يسـاعد عـىل ال تعكس طبيعة اهلدف ، ويكون التقويم عشوائياً  هناإفيدة ، م

   . )١(إصدار األحكام الصحيحة عن اهلدف

التقويم االقتصادي يساعد عىل اقتصاد النفقـات  و : نبغي أن يكون التقويم اقتصادياً ي - ٤

ا تستغرق يف معظم األحيـان وبخاصـة هنأواجلهد والوقت ، ومن عيوب االمتحانات التقليدية 

   . )٢(ونفقات طائلة شاقاً  وجهداً  طويالً  اً االمتحانات العامة وقت

 إىليقصد بالتقويم العلمي ذلك التقويم الـذي يسـتند :  ينبغي أن يكون التقويم علمياً  - ٥

علمـي ويمتـاز التقـويم ال. أسس من نتائج البحث العلمي يف جمال القياس والتقويم الرتبـوي 

ت املناسـبة ، ومـن أهـم اراواختاذ القـرحكام السليمة ألعىل إصدار ا بسامت معينة تكون عوناً 
                                                   

  . ١٨٧ – ١٨٦ص  ، مرجع سابق ، حممد أرشف ، املكاوي   )١(
  . ١٨٩ص ، سابقالرجع امل   )٢(



 

 

 .املوضوعية  –الثبات  -الصدق:  يأيتالسامت ما 

التقـويم املميــز هــو الــذي يعـني عــىل التمييــز بــني :  ينبغـي أن يكــون التقــويم مميــزاً  - ٦

املميـز يتنـاول مجيـع األهـداف ،  التقـويم، و ويساعد عىل إظهار الفروق الفرديـة ، املستويات

ومجيع جوانب النمو ، والقدرات واملهارات ، وبـذلك يعـني عـىل اكتشـاف املواهـب وتعـرف 

 . نواحي الضعف والقوة 

فالعمليـة التعليميـة تتضـمن : ن يعتمد التقويم عىل وسائل وأسـاليب متعـددة أينبغي  - ٧

، لكـي تعطـي جوانـب النمـو وأهدافـه املتنوعـة منمجيع جوانب اخلربة ومسـتوياهتا ، وتتضـ

  . )١(ور دون أن تطمس بعضها أو تتجاهلهالتصور الكامل والصورة احلقيقية جلميع هذه األم

وقد وجد التقويم يف املنهج الرتبوي اإلسالمي وتنوعـت أسـاليبه وأدواتـه فوجـد التقـويم 

ً طوال العملية التعليمي    . ايتها حتى هنايتهامن بد ةاملستمر والذي كان مستمرا

فقـد كانـت الواقعـة ربـام  اً مسـتمر ن قد عنى بتقويم سلوك املسلمني تقـويامً آن القرأفنجد «

ن مقـرا هـذا األمـر آأمر ثم ينزل القر ونحتدث ويقر فيها الرسول صىل اهللا عليه وسلم واملسلم

ارة أصحابه أرسى ن  أطلق رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعد استشأأو معدال فيه فقد حدث 

    . )٢(»هلذا الفعل ن مقوماً آبدر ونزل القر
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كام كانت توجيهات النبي صىل اهللا عليه وسلم وإصالحاته مستمرة وكان تقويمه لصـحابته 

 . )٣(هه مستمرا طوال حياته وممتدا بسريته بعد مماتوالمت

 حـديث أيب هوقد كان تقويمه هلم يأخذ عدة أشكال فكـان تقويمـه أحيانـا باملالحظـة ومنـ

فنالـت  ، دخـل يـده فيهـاأف ، هريرة أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مـر عـىل صـربة طعـام

                                                   
  . ١٨٩ص  ، مرجع سابق ، حممد أرشف ، املكاوي   )١(
المية ، مكتبة الشباب ، الرياض ، مكتبـة املرشد يف تعليم الرتبية اإلس ، هـ١٤١٣شحاتة ، زين حممد ،    )٢(

  . ١٠٧كنوز املعرفة ،جدة ، اململكة العربية السعودية ، ص 
املـنهج الـدرايس أسسـه مكوناتـه ،  ، هــ١٤٢٢وليد إبراهيم ،   ، املهوس ، رشيد بن النوري ، البكر   )٣(

  . ٣٥٤مكتبة الرشد ، الرياض اململكة العربية السعودية ، ص



 

 

َ « : فقال ، أصابعه بلالً  َ م َ ا ه َ ذ َ ا ي ِ اص َ اح َّ  ب َ الط  : قـال ، صابته السـامء يارسـول اهللاأ : قال »ام؟ع

» َ َ فَ أ َ ال ج ُ لتَ ع َ فَ  ه َّ  وق َ الط َ ام كَ ع َ ي ي ُ ر ُ النَّ اه َ  ، اس َّ ن غَ م َ فَ  ش ِ  ليس    . )١(»ينِّم

رجعنـا مـع :  لقـا وتارة يأخذ صورة التوبيخ ومنه حديث عبداهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام

تعجل قوم عند  ، حتى إذا كنا بامء بالطريق ، ملدينةرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من مكة إىل ا

فقـال رسـول  ، وأعقاهبم تلوح مل يمسها املاء ، فانتهينا إليهم ، فتوضؤوا وهم عجال ، العرص

َ « : اهللا صىل اهللا عليه وسلم ْ و ٌ ي َ لألَ  ل ِ عق ِ  اب َ م َ  .ارالنَّ ن ِ أ ُ غُ سب ُ وا الو َ ض   . )٢(»وء

َّ التَّقويم يف هذا املنهج اتَّ     . صف أيضا بالشمولكام أن

ا   ـا وجسـمي ـا وعقلي والتقويم الشامل يقصـد بـه شـمولية جلميـع جوانـب املـتعلم اعتقادي

ا من ناحية شموله لكـل جوانـب العمليـة الرتبويـة مـن حيـث تقـويم  ً ا وأيض ا ونفسي واجتامعي

سـاليب األهداف واملحتوى وطرق التدريس والوسـائل واملعلمـني واإلدارة وحتـى طرائـق وأ

التقويم  املستخدمة مع الطالب  كام اهتم املنهج اإلسالمي بالتقويم الذايت الذي يقوم فيه الفرد 

ً منـه ملراقبـة اهللا عزوجـلرعىل كل فعل وقول استشعا بتقويم نفسه وحماسبتها  : تعـاىلقـال  ، ا
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باملحاسبة الذاتية التي يقوم هبا كـل فـرد  فويمكن إطالق هذا النوع من التقويم عىل ما يعر

 .ويف معرض التقويم الذايت 

ـــول   ـــاىليق 0  1  2   3  4  5  76  8  9:  ;    -  .  /﴿ : تع
 ]١٨:يةآ ، سورة احلرش[﴾>  =  <  ?

حاسبوا أنفسكم قبل إن حتاسـبوا، وزنـوا أعاملكـم « : يقول عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه

 . )٣(»قبل أن توزن عليكم

                                                   
، مسلم بن احلجاج ، مرجع سابق ، كتاب اإليامن ، باب قول النبي صىل اهللا عليـه وسـلم  يابورالنيس   )١(

» َ َّ ن غَ م َ لَ ا فَ نَ ش ِ  يس   . ٣٥ص،  ١٠٢،ح  »انَّ م
  . ٧٢، ص ٢٤١املرجع السابق ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلني بكامهلا ، ح    )٢(
  . ٤٣د إبراهيم ،  مرجع سابق ، صرشيد بن النوري، املهوس ، ولي ، البكر   )٣(



 

 

    ..  أسس املناهجأسس املناهج: : املبحث الثالث املبحث الثالث 

  : : تمھید تمھید 

د من األسس والركـائز التـي ينبغـي مراعاهتـا بناء يقوم عىل عد ةاملنهج املدريس يعترب بمثاب

عند الرشوع يف عملية ختطيط املنهج أو بنائه وهذه األسس تشمل فلسفة املجتمع الـذي يعـيش 

فيه الطالب وطبيعة املـتعلم وطبيعـة املعرفـة وتتـداخل هـذه األسـس أو املقومـات مجيعهـا يف 

ومكوناته وذلـك مـن حيـث أن  تأثريها عىل ختطيط املنهج وتنعكس بشكل مبارش عىل عنارصه

هذه األسس تعترب مصادر أساسية تشتق منها األهداف الرتبوية التي يوضع هلا املـنهج وكـذلك 

املحتوى فإنه البد أن يراعي الواقع االجتامعي والثقايف للمجتمع ويف نفـس الوقـت حاجـات 

ية للمـنهج وهـذا وقدرات التالميذ والتي متثل بدورها األسس الفلسـفية واالجتامعيـة والنفسـ

ً يف احلديث عن عنارص املنهج وكذلك فإن هذه األسـس  يشمل بقية العنارص كام الحظنا سابقا

هي بمثابة مدخالت تؤثر عىل املنهج وحتدد أبعاده ومكوناته وبالتايل خمرجاته وأي تغري يف هـذه 

يقـة بـني مكونـات األسس يؤثر بدوره عىل عنارص املنهج املختلفة وهكذا يتبني لنا العالقة الوث

ً جبارة يف سـبيل أخـذها  "املنهج وبني أسسه وألمهية هذه األسس فإن املخططني يبذلون جهودا

عند تصميم املناهج اجلديدة أو عنـد تقـويم املنـاهج احلاليـة أو العمـل عـىل تنقـيح  نيف احلسبا

م عليـه مـن وذلك ألن نجاح املـنهج أو فشـله حيكـ )١(املناهج الراهنة أو تعديلها نحو األفضل

    . خالل مراعاته هلذه األسس

 :مفهوم أسس املناهج  -

 ،هبا عمليات املنهج يف مراحـل التخطـيط والتنفيـذ تتأثرهي كافة املؤثرات والعوامل التي «

 لبنـاء أساسـاً وهذه املؤثرات والعوامل تعد املصادر الرئيسـية لألفكـار الرتبويـة التـي تصـلح 

نظريـة تربويـة تأخـذ بعـني  أوفكر تربـوي  إىليستند  أنهج البد فاملن .وختطيط املنهج الصالح 

وحتى تكون هـذه النظريـة متكاملـة  ،االعتبار مجيع العوامل التي تؤثر يف عملية وضعه وتنفيذه

يفرتض فيها أن تكون ذات أبعاد تشمل فلسفة املجتمع الذي نعيش فيه وطبيعة املـتعلم الـذي 

   . )٢(نرغب يف تزويده هبااملعرفة التي نعده ونربيه ، ونوع 
                                                   

  . ٦٧ص : ،مرجع سابقم٢٠٠٤، عبد اهللا حممد إبراهيم ، أمحدسعادة جودت    )١(
  . ٢٩ -٢٧ص  ، مرجع سابق ، هشام عامر عليان ، صالح ذياب ، هندي   )٢(



 

 

 : وهي نه البد من مراعاة أربعة أسس مهمة عند بناء املنهج إوبناء عىل ما سبق ، ف

 .األساس الفلسفي   -١

 .األساس االجتامعي   -٢

 .األساس النفيس   -٣

 .األساس املعريف   -٤

ــاس  ــو مــا يعــرف باألس ٍ إىل هــذه األســس وه ٍ جديــد ــاس وقــد رأى الــبعض إضــافة أس

 .لوجي وفيام ييل عرض هلذه األسس التكنو

--   ً ً أوال       ::  األسس الفلسفية للمنهجاألسس الفلسفية للمنهج  ::  أوال

ـ وتتصـل هبـا اتصـاالً  ،يقوم كل منهج عىل فلسفة تربوية تنبثق عـن فلسـفة املجتمـع ً  ،اوثيق

وتعمل املدرسة عىل خدمة املجتمع عـن طريـق صـياغة مناهجهـا وطـرق تدريسـها يف ضـوء 

نقصد بفلسفة املجتمع ذلـك اجلانـب مـن ثقافـة املجتمـع و فلسفة الرتبية وفلسفة املجتمع معاً 

ن واألهداف واملعتقدات التي توجه نشاط كل فرد ، ومتده بالقيم التـي ينبغـي أ باملبادئاملتعلق 

  . )١(لسلوكه يف احلياة يتخذها مرشداً 

 ،حتقيق فهم أفضل لفكرة احلياة وتكـوين املثـل الشـاملة حوهلـا إىلوهتدف فلسفة املجتمع «

تى يستطيع املجتمع املحافظة عىل فلسفته ونرشها فالبد له من االعتامد عـىل فلسـفة تربويـة وح

خاصة به تكون هي الوسيلة لتحقيق األفكار واملثل والقيم واملعتقدات التي يؤمن هبا وحيـرص 

 .عىل تطبيقها يف احلياة 

صـلة باحليـاة يف الرتبيـة تطبيق النظريات واألفكار الفلسـفية املت وتعرف فلسفة الرتبية بأهنا  

ولقـد ظهـرت يف . جل حتقيق األهداف الرتبوية املرغوب فيهـاأوتنظيمها يف منهاج خاص من 

ميادين الرتبية عدة فلسفات كان من أساسها اخلربة التعليمية الناجتة عـن التفاعـل بـني املـتعلم 

واملمعـن يف  ،نهج الرتبـويوالبيئة التي يستطيع أن يستجيب إليها ، ولكل فلسفة رأهيا يف بناء امل

أصـوهلا ومنـاهج  أنأمر الفلسفات الرتبوية العديدة التي قامـت وعاشـت عـرب األزمـان جيـد 

  : البحث فيها تتجمع يف اجتاهات ثالثة
                                                   

 –ها وعنارصهـا هـ ، املناهج الرتبوية احلديثة مفاهيم١٤٢٣، حممد حممود ،  د احليلة ، توفيق ، مرعي   )١(
 . ١٤٢ص  اسسسها عملياهتا ، دار املسرية للنرش والتوزيع ، عامن ، األردن ، 



 

 

يكون املدرس مركز الدائرة يف عملية التعلم والتعليم  أناالجتاه التسلطي ويتمثل يف : األول 

  .بأنه الفلسفة التقليدية يف الرتبية  هذا االجتاه كثرياً  إىلار ويش ،املنهج الدرايس إطارداخل 

االجتـاه الـديمقراطي ويقيضـ بـأن يكـون لكـل مـن املـدرس والتلميـذ اعتبـاره يف : الثاين 

مـا قامـا  بحيث يتعاونان يف التخطـيط هلـا وينفـذان معـاً ،العمليات الرتبوية واملناهج الدراسية

  . اسم الفلسفة التقدمية ويطلق عىل هذا االجتاه ،بتخطيطه

ويقوم عىل مركزة الطفل يف العملية الرتبوية الدراسـية مركـزة  ،اجتاه التحرر املطلق: الثالث 

ه الفلسـفة ويمثـل هـذا االجتـا،تطلق له عنان الترصف دون أن يتلقى أي توجيـه مـن املـدرس 

  . )١(الطبيعية الرومانتيكية

 : عالقتها باملنهج الدرايس وفيام ييل عرض ألهم املدارس الفلسفية و

ترى أن غايات الرتبيـة مطلقـة وعامـة يف ذاهتـا ،كـام ترتكـز  :الفلسفة األزلية أو اخلالدة  -١

قضية الرتبية فيها حول الطبيعة العامة لإلنسان، وتركـز الرتبيـة حسـب وجهـة نظـر الفلسـفة 

ويركـز املـنهج املـدريس يف ،  األزلية عىل تنمية الذاكرة والتفكري يف املجال املعـريف أو العقلــي

املدرسة األزلية عىل تراث املايض متضمنا املعلومات أو البيانات املتعلقـة بـام كتـب يف فـرتة ال 

 . تقل عن نصف قرن سابق من الزمان، ومتثل هذه الفلسفة االجتاه التسلطي 

ذلك اهتمـت اهتمت يف جمال الرتبية بتنمية العقل وإمهـال اجلسـم، كـ :الفلسفة املثالية  -٢

بالعلوم التجريبية، وقد نظرت هذه الفلسفة إىل املنهج عىل أنه  منهج ثابت غري قابـل للتطـور، 

كام يتم نقله من جيل إىل جيل، ويتألف هذا املنهج من مواد دراسية منفصـلة كالـدين والتـاريخ 

لفلسـفة والفلسفة واألدب والرياضيات ،وهي يف ذلك متاثل الفلسفة األزلية، تسـتخدم هـذه ا

طريقة التلقني وطريقة اإللقاء يف معاجلـة املوضـوعات الدراسـية، وتـؤمن باسـتعامل العقـاب 

البدين، وال ترى أية أمهية ألنواع األنشطة التي تتم خارج احلجرة الدراسية يف املـنهج؛ ألهنـا ال 

فة االجتـاه ختدم العقل أو التفكري، بل تركز عىل تنمية املعرفة لـدى املـتعلم، ومتثـل هـذه الفلسـ

 . التسلطي 

تقوم عىل أن مصدر كل احلقائق هو هذا العامل، فال تسـتقى احلقـائق  :الفلسفة الواقعية  - ٣
                                                   

-١٦٦األصول الرتبوية يف بناء املنـاهج ، دار املعـارف ،مرصـ ، ص  ، م١٩٧٧حسني سليامن  ، قورة   )١(
١٦٧ .  



 

 

ويتكـون املنهـاج يف هـذه . )١(من احلدس واإلهلام ، إنام تأيت مـن هـذا العـامل الـذي نعـيش فيـه

، فيه ال مـن عـامل آخـر الفلسفة من جمموع احلقائق التي اكتشفها العلامء من عاملنا الذي نعيش 

ً وتتألف من العلـوم  ومكونات املنهاج الواقعي متى اكتشفت تصبح ثابتة ، ويكون تغريها بطيئا

ً للتعلـيم املهنـي، وتفضـل اسـتخدام آالت التعلـيم  ً كبـريا واملواد االجتامعية، وتعطـى اهتاممـا

ً ملجمـوع األجـزاء ،  وتبدأ الطريقة الواقعية يف التدريس باألجزاء، وتعترب الكل. املربمج  نتاجـا

. وتلك األجزاء التي عىل الرغم من كوهنا تسهم يف بناء الكل حتتفظ إىل حد ما بكياهنا الفـردي 

كام تنظـر إىل ألـوان النشـاط الالصـفي عـىل أهنـا غـري أساسـية وحمـددة وليسـت رضورة مـن 

   . )٢(رضورات احلياة ومتثل االجتاه التسلطي

ويطلق عليها الفلسفة العلمية أو النفعية أو اإلجرائية ،وتعتـرب هـذه  :الفلسفة الربامجاتية -٤

الثورة بنظريتها وأفكارها التي تتبناها ثورة عىل كل الفلسفات ،فهي تنظر إىل الطبيعة اإلنسـانية 

وترى الربامجاتيـة أن املنـاهج جيـب أن حتتـوي عـىل معلومـات . عىل أهنا مرنة وطيعة ووظيفية 

ة اإلنسانية، فهي عبارة عن جمموعة الفنون اليدوية واملهارات االجتامعية وخربات تتصل باحليا

وحل املشكالت ومهارات احليـاة واللغـة ومهـارات االسـتهالك ،فـاملواد الدراسـية جيـب أن 

ومن وجهة نظر الربامجاتية فاملنهج جيـب أن يتكامـل . ترتبط بالعامل املتغري الذي ليس فيه ثبات 

التي تشبع ميول األطفال ومـواهبهم لرضـورهتا امللحـة مـن أجـل نمـو مع األنشطة الالصفية 

   . متكامل ،لذلك ركزت املناهج عىل استخدام املختربات واملكتبات بشكل واسع

واملنهاج بحسب الربامجاتية منهاج مرن قابل للتغري والنمو، ويبنى عىل أسـاس تعـاوين مـن 

من خالل الرتكيز فيـه عـىل اخلـربات النافعـة  قبل املهتمني واملختصني خلدمة املجتمع وتطويره

الصحيحة واجلديـدة، وال يبنـي عـىل أسـاس إعـادة بنـاء وتنظـيم اخلـربات اجلديـدة لتضـاف 

  . )٣(للخربات السابقة وتتالءم هذه اخلربات النافعة مع الفروق الفردية للمتعلمني

الل العمل وتتطور مـن وتركز طريقة التدريس عىل مبدأ التعلم بالعمل فاألفكار تنشأ من خ

                                                   
  . ٢٥٢، ص  فلسفات الرتبية ، دار وائل ، عامن ، األردن ، م٢٠٠١نارص، إبراهيم ،    )١(
  . ٦٥مدخل إىل الرتبية والتعليم ، دار املسرية ، األردن ، ص  ، هـ١٤٢٣آخرون ، ،الطيطى، حممد    )٢(
م ، املـدخل إىل الرتبيـة والتعلـيم ، دار الرشـوق ، عـامن ، ١٩٩٤جعنينـي ، نعـيم ،  الرشدان ، عبداهللا   )٣(

  . ٦٥األردن ، ص 



 

 

تعلم واالبتعـاد عـن التلقـني واالسـتظهار تنويع أسـاليب الـ –أجل سيطرة أفضل عىل العمل 

وختــزين املعلومــات واختبارهــا عــىل ضــوء األهــداف التعليميــة باتبــاع أســاليب التجريــب 

واملرشوعات واسـتعامل األسـلوب  العلمـي يف حـل املشـكالت باإلضـافة إىل اتبـاع  طريقـة 

 . )١(شاف ونامذج التعليم والرزم التعليميةاالكت

تقوم هذه الرتبية عىل مبدأ االهـتامم بالطفـل وتنميـة رغباتـه وإشـباع  :الفلسفة الطبيعية -٥

ً من طبيعته الذاتية  ويراعي املنهج الطبيعي نمو الطفـل واهتامماتـه مسـتخدما . حاجاته انطالقا

هاج الطبيعي من العلوم الطبيعية واجلرب والفلـك األنشطة واخلربات املناسبة للنمو، ويتألف املن

واجلغرافية، كام هيتم بالتعليم املهني وطريقة التدريس يف هذه الفلسفة  هي طريق اخلربة، وهـي 

هتــتم باألنشــطة الالصــفية ألهنــا تســاعد عــىل تنميــة ميــول الطفــل وقدراتــه ومتثــل االجتــاه 

  . )٢(التحرري

ة تؤمن بأن الوجود يسبق املاهية ، فامهيـة الكـائن احلـي هذه الفلسف :الفلسفة الوجودية -٦

وتنظر املدرسـة الوجوديـة للمتعلمـني عـىل أهنـم هـم .  )٣(هو ما حيققه فعالً عن طريق وجوده

الذين يصنعون اختياراهتم، وأنه جيب رفض السلطـة التــي ال تسـتطيع أن حتقـق وجـودهم ، 

ً مـا يتحـدث ويرفض املعلمون أية مقررات خمططا هلا مسبقـا  ً ونـادرا ً سـلفا ،أو أي حمتوى معدا

الوجوديون عن أهداف املنهج املدريس؛ ألهنـم يرفضـون املعـايري العامـة ويميلـون إىل تعلـيم 

اإلنسانيات كمواد دراسية ،وبناء املنهج  عندهم يكون عىل أساس  الشخص بصـفته الفرديـة، 

ملة ملظاهر احلياة املختلفة التـي هتـم ويتضمن املنهج خربات تعليمية شا. وليس بصفته اجلامعية

ً للكشف عن ذاته وإنامء شخصيته ، لذا جيب أن يتضمن املنهج املدريس العلوم  املتعلم شخصيا

وتــرى . اإلنسـانية مثـل األدب والفـن والتـاريخ باإلضــافة إىل العلـوم الطبيعيـة واالجتامعيـة

رتكيـز عـىل اخلـربات الذاتيـة الفلسفة الوجودية رضورة اتصاف طريقـة التـدريس باحلريـة وال

واملناقشات واالستامع لآلخرين وتبادل اآلراء واحلوار، ومن ثم فهي تركز عـىل طريقـة احلـوار 

                                                   
  . ٦٥ص  ، مرجع سابق ، نعيم ، عبداهللا جعنيني ، رشدانامل   )١(
  . ٦٥ص  ، الرشدان ، عبداهللا ،جعنيني، نعيم ، مرجع سابق   )٢(
  . ٣١٢نارص ، إبراهيم ، مرجع سابق ، ص    )٣(



 

 

 . )١(ومتثل هذه الفلسفة االجتاه التحرري

تنظر إىل الرتبية عىل أهنا وسيلة ثقافيـة أمينـة يعمـل املجتمـع عـىل  :الفلسفة التجديدية  - ٧

ا، وبصورة عامة يمكن القول أن الفكر التجديـدي يعتمـد يف معاجلاتـه جتديد حياته عن طريقه

ــاة  ــذ للحي ــة التالمي ــال دراس ــه يف جم ــف عن ــه خيتل ــايت، إال أن ــر الربمج ــات الفك ــىل مقوم ع

االجتامعية،وكذلك فهي تنظر إىل الرتاث اإلنساين كوسيلة يمكن استخدامها مـن أجـل املزيـد 

ق ذاتية الشعوب، لذا فإن هذا الفكـر يتجنـب عمليـة من البحث واإلنجاز الذي يؤدي إىل حتقي

. التلقني يف التدريس، ويسـتبدهلا بإرشـاد التالميـذ وتـوجيههم عـن طريـق املناقشـة الفاعلـة 

ً دراسية متنوعة، واملنهج املدريس عندهم  جيـب أن يقـود إىل حـل  ويستخدم التجديديون موادا

 . )٢(رامج إصالحية مصممة علمياً املشكالت االجتامعية، وأن يعد املنهج عىل شكل ب

وهي تنطلق من تأكيد النزعـة املاديـة اإلحلاديـة لـدى التالميـذ يف النظـر إىل  :الفلسفة املاركسية  -  ٨

ً ، وال يفـرق بـني منـاهج ، الكون والتاريخ  ـتج النـافع اجتامعيـا ويركز هذا الفكر عىل العمل املـادي املن

، حيث ال ثنائية أو فصل بني اجلوانـب النظريـة مـن ناحيـة واجلوانـب الثقافة العامة وبني املناهج املهنية 

ـية عـىل أسـاليب التـدريس . العملية التطبيقية والسيام املهنيـة مـن ناحيـة ثانيـة  وتؤكـد الرتبيـة املاركس

اجلامعية وخاصة تلك التي حتقـق أوسـع مشـاركة مـن التالميـذ كأسـلوب التعاونيـات ونظـام األرسة 

 .    )٣(بينام تنبذ الطرق الفردية يف التعلم ومتثل االجتاه التسلطياملدرسية وغريها، 

--   ً ً ثانيا   ::األسس االجتامعية للمنهج األسس االجتامعية للمنهج : : ثانيا

الــذي يتعهــده املــنهج املــدريس بالرتبيــة والتعلــيم يعــيش يف جمتمــع لــه طبيعتــه  اإلنســان

ن يغفـل هـذا املجتمـع حـني حيـدد أهدافـه أهذا اليمكن للمنهج  ىلوخصائصه ومتطلباته وع

بني املجتمع والرتبية ممثلة يف  ةخيتار مواده التعليمية وأنشطته الرتبوية وقد بلغ  من شدة العالقو

علم االجتامع الرتبوي الذي يدرس مدى مابني هذين الطـرفني مـن (ن نشأ علم يسمي أاملنهج 

  . )٤()تأثري وتأثر

                                                   
  . ٦٥نعيم ، مرجع سابق ، ص  ، الرشدان ، عبداهللا ، جعنيني   )١(
  . ٦٥الطيطى، حممد وآخرون ، مرجع سابق ، ص    )٢(
 ٣٣٥اهيم ، مرجع سابق ، نارص إبر   )٣(
 . ١٠٣ص ، ، مرجع سابق وآخرون إبراهيم  الشافعي، حممد   )٤(



 

 

 : مفهوم األسس االجتامعية  -١

اث الثقايف للمجتمع رتع املنهج وتنفيذه ، وتتمثل يف الهي القوى االجتامعية املؤثرة يف وض«

واألهـداف التـي حلهـا  إىلواحلاجات واملشـكالت التـي هيـدف  ،التي تسوده واملبادئوالقيم 

وهذه القوى تشكل مالمح الفلسفة االجتامعية أو النظام االجتامعـي ألي  ،حيرص عىل حتقيقها

الرتبيـة التـي بـدورها حتـدد حمتـوى املـنهج ويف ضـوئها حتـدد فلسـفة  ،جمتمع من املجتمعات

متسق لبلـوغ األهـداف  إطارواسرتاتيجيات التدريس والوسائل واألنشطة التي تعمل كلها يف 

  . )١(االجتامعية املرغوب يف حتقيقها

سلوك يامرسـه التالميـذ  إىليعكس مقومات الفلسفة االجتامعية وحيوهلا  أنودور املنهج هو 

وملا كانـت املدرسـة بطبيعـة نشـأهتا ،احلياة يف املجتمع بجوانبهـا املختلفـة بام يتفق مع متطلبات

للقيـام بمسـؤولياهتم فيـه ،  األفراد وإعدادجل استمراره أمؤسسة اجتامعية أقامها املجتمع من 

ومعنى ذلك أن القـوى االجتامعيـة التـي ،باملجتمع والظروف املحيطة به تتأثر أنفمن الطبيعي 

مدرسة ما إنام هي تعبري عن املجتمع يف مرحلة ما، ولذلك ختتلـف املنـاهج  يعكسها منهج ما يف

  . )٢(لتباين تلك القوى اً من جمتمع آلخر تبع قمن حيث الشكل واملنط

  :  تعريف املجتمع وعالقته باملنهج -

يقصد باملجتمع يف معناه اإلمجايل إطار عام حيدد العالقات التي تنشأ بني مجع من األفـراد يف 

وحتكمهـم ،واملنـافع املشـرتكة املتبادلـة يئة معينة تنشأ بينهم جمموعة من األهداف والرغبـات ب

وللمجتمـع بنـاء اجتامعـي  . )٣(جمموعة من القواعد واألساليب املنظمة لسلوكهم وتفاعالهتم

يتكون من جمموعة من األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والتعليمية وتسرتشـد هـذه 

تأيت أمهية النظام التعليمـي  ،يف أداء أدوراها بالفلسفة التي يؤمن هبا املجتمع ومع ذلك ةاألنظم

الكـوادر الالزمـة للعمـل  وإعداديف كونه القائم عىل تشكيل  ،األخرىوخطورته بني األنظمة 

، يكون العطـاء  الرتبوي جيداً  واإلعدادوبقدر ما يكون التشكيل  ،األخرىيف سائر املؤسسات 

ً كبـريا يف مسـاعدة  وجمدياً  كبرياً  ،املجتمع املتعلمني قع من أفراداملتو كـام أن املـنهج يلعـب دورا

                                                   
  . ١٠٧ص ، أبوحويج ، مروان ، مرجع سابق   )١(
 . ١٠٧ص ، سابقالرجع امل   )٢(
  . ١٠٣ص ، مرجع سابق ، م٢٠٠٤سعادة ،جودت أمحد ، إبراهيم عبد اهللا حممد ،    )٣(



 

 

املتعلم عىل فهم طبيعة جمتمعه من حيث نظمـه ومؤسسـاته وكيفيـة التفاعـل بينهـا ، بـام حيقـق 

متاسك املجتمع وترابطه وكـذلك يمكـن للمـنهج أن يـربز دور الفـرد جتـاه جمتمعـه وواجباتـه 

  . )١(قابل احلقوق التي يوفرها له ذلك املجتمعم ، نحوه

 :التفاعل االجتامعي وعالقته باملنهج  -

أو مؤسسـاته مجاعاتـه يقصد بالتفاعل االجتامعي عملية التأثري املتبادل بني أفراد املجتمع أو 

يف مواقف مبارشة أو غري مبارشة عن طريق تداخل األدوار فيام تؤديه من وظـائف ختـدم الفـرد 

ومن صور التفاعل االجتامعي عمليات التعاون والتنـافس والرصـاع واملصـاحلة  . )٢(جتمعوامل

  . واالحتواء

  : تؤدي األدوار اآلتية أنهذا التفاعل االجتامعي يمكن للمناهج الدراسية  وإزاء

 .دوره يف تقدم املجتمع وتطوره  وتأكيدالتفاعل االجتامعي  إبراز - ١

لرشيف الذي حيقق التفوق والتقدم ، من خالل توفري جو مـدريس تأكيد قيمة التنافس ا -٢

   . املسابقات الثقافية والرياضية والفنية ونحوها إقامةمناسب مثل 

واجلامعـات والشـعوب  األفـرادأمثلة عديدة عىل أنواع التعاون الذي حيدث بني  إعطاء -٣

 .يف املواد الدراسية  تطرحوالدول من خالل املوضوعات التي 

التـي تـدرهبم  ألنشـطةباالقيام  إىلب عن طريق توجيههم تنمية روح التعاون بني الطال -٤

  . عىل العمل اجلامعي

تركيز التقويم يف املنهج عىل تعزيز روح التنافس بني املتعلمني باالستعانة باألسئلة التي  - ٥

 . )٣(وليس بقياس القدرة عىل احلفظ واالسرتجاع ،تكشف عن نوع التفكري وعمقه

 :املنهج والوظيفة االجتامعية للمدرسة  -

كانت تربية األبناء قبل إنشاء املدارس بيد اآلباء ورجال الدين، وكان األطفال يتعلمون عن 

طريق تقليد الكبار واالشرتاك الفعيل يف احلياة، وملا تضـخم الـرتاث الثقـايف للجـنس البرشـي 

 وجد الصغار صـعوبة يف تقليـد الكبـار فـيام وجد الكبار صعوبة يف نقله وتعليمه للصغار ، كام

                                                   
 . ١٠٤ص ، مرجع سابق ، إبراهيم عبداهللا حممد ، جودت أمحد ، سعادة   )١(
  . ١٠٣ص ، مرجع سابق ، م٢٠٠٤سعادة ،جودت أمحد ، إبراهيم عبد اهللا حممد ،    )٢(
  . ٦٨ص  ، املكاوى، حممد أرشف مرجع سابق   )٣(



 

 

يقومون به من أعامل ، ومن هنا نشـأت احلاجـة إىل املـدارس وأصـبحت الوسـيلة التـي تنقـل 

الرتاث من األجداد واآلباء إىل األبناء ،فاملدرسة مؤسسة اجتامعية تعمـل عـىل حتقيـق أهـداف 

م وتزويـدهم باالجتاهـات والقـيم املجتمع واملحافظة عليها من خالل تربية التالميذ وإعـداده

  . )١(الالزمة للحياة

 : املؤسسات االجتامعية وعالقتها باملنهج  -

أصـبحت يف  نحاجات األفراد فيهـا أ دنتج عن التطورات احلديثة يف الوقت احلارض وازديا

د املجتمع احلديث مؤسسات كثرية تشرتك مع املدرسة يف القيام بالرتبية والتعليم وتزويد األفـرا

بأنواع املعارف واملعلومات وهذا بدوره يستدعى من إلقاء نظرة مبسـطة عـىل هـذه املؤسسـات 

وتأثريها عىل األفراد وعالقتها بـاملنهج الـدرايس   ومـن أهـم هـذه املؤسسـات األرسة، ودور 

 العبادة، ووسائل اإلعالم املؤسسات الرتفيهية واملؤسسات العاملية 

ا وهو تعترب األرسة أو:  األرسة - أ ً قوي ل مؤسسة اجتامعية  يولد فيها الفرد وثوثر عليه تأثريا

يتعلم من خالهلا اللغة واالجتاهات واخلربات املختلفة  التي تساعد يف احلياة وهي تقوم بتـوفري 

احلاجات األساسية للفرد ويتعلم منهـا الطـرق التـي يعـرب هبـا عـن حاجاتـه والوسـائل التـي 

   . اجاتيستخدمها يف إشباع هذه احل

 : ويمكن إجياز عالقة األرسة باملنهج فيام ما ييل

عىل املدرسة مساعدة األرسة عىل النجاح فـيام تقـوم بـه مـن تعلـيم وإرشـاد وتوجيـه « -١

وتضيف إليه وتعدل فيه إذا لزم األمر ومعنى هذا أن املنهج املـدريس السـليم يـدرك مـا تعلمـه 

، ويدرك ما تتأثر به أرسهم من خصـائص املجتمـع  األطفال يف أرسهم قبل التحاقهم باملدرسة

وحاجاته ويتدرج مع هـؤالء األطفـال ليبنـى عـىل هـذا كلـه التوجيـه واإلرشـاد الالزمـني ، 

   . وليساعد عىل تصويب ما قد يكون لدهيم من أخطاء أو ليسد النقص إن كان موجوداً 

هم أهم املؤثرات الرتبوية إن املنهج املدريس يتيح فرصا متنوعة للمدرس تساعده عىل ف -٢

  . )مركز التلميذ فيها –مستواها االقتصادي والعلمي  –مثل تكوين األرسة ( يف أرسة تالميذه

يتيح املنهج املدريس يف غري أوقات الدراسـة فـرتات خاصـة لتعلـيم اآلبـاء واألمهـات  -٣

                                                   
  . ٤٦ -٤٥ص ، هندي، صالح  ذياب ،هشام عامر عليان ، مرجع سابق   )١(



 

 

   . )١(مل املرغوب فيهوإرشادهم إىل ما جيب أن يراعوه مع أبنائهم لينمو كل منهم النمو املتكا

ويمثلها يف املجتمـع املسـلم املسـاجد واملجـالس العليـا للشـؤون « املؤسسات الدينية - ب

 .  محفظ القران الكري تاإلسالمية واهليئات الدينية املتعددة ومجعيا

ً وأكثرهـا تـأثريا يف خمتلـف  وتعترب املؤسسة الدينية من أقدم املؤسسـات االجتامعيـة ظهـورا

جتامعية األخرى وهي تؤدي وظيفية أساسية تتمثل يف احلفاظ عىل املعتقدات، وإقامـة  النظم اال

وإقامـة حلقـات حتفـيظ القـرآن الكـريم وكـذلك . )٢(الشـعائر الدينيـة، وتوعيـة النـاس دينيـا

   . الدورات العلمية والرشعية املختلفة

 :وعالقة املنهج هبذه املؤسسات تتمثل يف 

ىل ماسبق التوجيه واإلرشاد إليه مع تصحيح ما قـد يكـون لـدهيم تدرج املنهج لينبئ ع -١

 .من أخطاء 

   . توجيه التالميذ إىل االستفادة من إرشادات رجال الدين أكرب فائدة -٢

ً باملؤسسات الدينية -٣ ً مبارشا   . )٣(هتيئة فرص تسمح باتصال التالميذ اتصاال

ً ذا أمهيـة يف تلعب وسائل اإلعالم من ص« : وسائل اإلعالم -ـ ج حافة وإذاعة وتلفـاز دورا

تربية األفراد، وقد متيز عرصنا احلديث بانتشار هذه الوسـائل وإقبـال النـاس عليهـا باعتبارهـا 

وسائل وضعها املجتمع يف خدمة أهدافـه وإعـداد أفـراده وتشـكيل شخصـياهتم يف ضـوء مـا 

َّ الواجـب يريض عنه وما يريده واملدرسة إذا تستعني بوسائل اإلعـالم يف حت قيـق رسـالتها فـإن

  . )٤(يفرض التنسيق والتكامل بينها وبني هذه املؤسسات

وعالقة املنهج بوسائل اإلعالم يتمثل يف توجيه الطالب لالستفادة مما يعرض من برامج يف 

  . وسائل اإلعالم

تنمية التفكري الناقد عند الطـالب بحيـث يسـتطيعون مـن خاللـه احلكـم عـىل نـوع املـادة 

   . عروضة يف وسائل اإلعالمامل

                                                   
  . ٤٩القاهرة ،ص  ،ت ، أسس املناهج ، مكتبة مرص.فؤاد ،دإبراهيم ، عبد اللطيف    )١(
  . ١١٣ص ، م٢٠٠٤سعادة، جودت أمحد ، عبد اهللا حممد إبراهيم ،    )٢(
  . ٧١ -٧٠ص ، وآخرون ، مرجع سابق يونس، فتحي و   )٣(
  . ١١٠ص ، أبوحويج ،مروان ،مرجع سابق   )٤(



 

 

وهي التي تعمل عـىل اسـتغالل أوقـات الفـراغ وتنظيمـه لتحقيـق  : املؤسسة الرتفيهية - د

والســينام  ةالراحـة اجلسـمية والعقليـة ألفـراد املجتمــع، وتتمثـل يف النـوادي واحلـدائق العامـ

وتدريبـه عـىل واملرسح وهلا فوائد مجة تتلخص يف مسـاعدة الفـرد عـىل التكيـف مـع اجلامعـة، 

التعاون، واستغالل طاقاته يف تنمية اهلوايات املختلفة كالرسـم والتصـوير وممارسـة األلعـاب 

  . الرياضية

وهي التي تقدم خدمات للطبقة العاملة تتعلق بالترشيعات العامليـة  : املؤسسة العاملية -هـ 

حقا من حقـوق العـامل  والعالقة بني العامل وتتمثل هذه املؤسسة يف النقابات ، التي أصبحت

تقررها قوانني العمل، للدفاع عن مصاحلهم وحقوقهم، وتعمل عىل إنشاء صناديق االدخـار، 

  . )١(وتكوين اجلمعيات التعاونية والنوادي، وتوفري اخلدمات الصحية والرتفيهية

  ::األسس النفسية للمنهج األسس النفسية للمنهج : :   ثالثاً ثالثاً   --

ليها املنهج ولن نكون مبالغني إذا اعتربنـا يعترب التلميذ أساسا من األسس اهلامة التي يبني ع

وهذا يتطلب  معرفـة كـل يشء عنـه حاجاتـه  )٢(التلميذ بمثابة العمود الفقري يف جسم املنهج

   . ميوله قدراته واستعداداته

إن معرفة العوامل الرئيسية التي تؤثر يف النمـو اإلنسـاين وتطـوره وتـؤثر كـذلك يف عمليـة 

يتوقف عليه نجاح هذه العمليـة أو فشـلها أمـر رضوري وحيـوي  سياً أسا التعلم وتعترب جزءاً 

 )٣(بالنسبة هلوالء الذين يقضون عمرهم أو جلـه يف عمليـة الـتعلم، أو يف التعامـل مـع النـاس

   . ونتيجة لوجود عالقة شديدة بني املنهج والتلميذ ظهر ما يعرف بعلم النفس الرتبوي

 :  مفهوم األسس النفسية  - 

دراسات وبحوث علم النفس حول طبيعـة املـتعلم  إليهاالنفسية التي توصلت  دئاملباهي 

وخصائص نموه وحاجاته وميوله وقدراته واستعداداته ، وحـول طبيعـة عمليـة الـتعلم التـي 

ومـن املعـروف أن حمـور العمليـة الرتبويـة هـو  . )٤(مراعاهتا عند وضـع املـنهج وتنفيـذهجيب 

                                                   
  . ١١٤مرجع سابق ،ص  ، م٢٠٠٤د ، سعادة ،جودت أمحد ، إبراهيم،عبداهللا حمم   )١(
  . ٤١ص  ، الوكيل، حلمي أمحد ، املفتي حممد أمني ، مرجع سابق   )٢(
  . ٢١٧ص ، مرجع سابق ، جماور، حممد صالح الدين  ، الديب ، فتحي عبد املقصود   )٣(
  . ١٢١أبوحويج ، مروان ، مرجع سابق ، ص    )٤(



 

 

وتربيته عن طريق تغيري وتعـديل سـلوكه، ووظيفـة املـنهج هـي تنميته  إىلالطالب الذي هندف 

  .ومن هنا فالبد من مراعاة أسس النمو ومراحله ، هذا التغري يف السلوك  إحداث

 :عالقة املنهج بطبيعة املتعلم  -

ِّ  اإلنسانيعود االهتامم بدراسة طبيعة  ن تقـديم أي إم لكونه حمور العملية التعليميـة ، واملتعل

الفشـل  إىلدي ؤليمية له دون معرفة مسبقة بخصائصه وحاجاته وميوله ومشكالته تخربات تع

املـتعلم أمـر  اإلنسـانمعرفـة طبيعـة  إنفـ نـاومـن ه ،املنهج إليهايف بلوغ األهداف التي يرمي 

 . )١(أسايس يف وضع املنهج وتنفيذه

 : حاجات املتعلمني واملناهج الدراسية  -

 ، به بخصـوص هـدف معـني دلفراختالل يف التوازن يشعر ويقصد باحلاجة حالة توتر أو ا

   . )٢(ويرغب يف عمل يشء لبلوغ هذا اهلدف وإزالة التوتر واستعادة التوازن

أنـواع مـن السـلوك  إىلتدفعه  هناأمن حيث  اإلنسانيف حياة  أساسياً  احلاجات دوراً  يوتؤد

 : إىل اناإلنسويمكن تقسيم حاجات  .تستهدف مبارشة احلفاظ عىل نفسه 

 اإلنسـانويطلق عليها حاجات بيولوجية أو فسيولوجية مثل حاجة  : حاجات أساسية -١

   . والسكنوالرشب واهلواء  األكل إىل

العمل والتعبري عن الذات واختاذ القـرارات  أساليبمثل التعرف عىل  : حاجات عقلية -٢

  .اة والتزود باملهارات العقلية واملفاهيم الرضورية الالزمة للحي

النمـو اجلسـمي والعقـيل  إىلومـن هـذه احلاجـات احلاجـة  : حاجات نفسية اجتامعيـة -٣

والفـرق الرياضـية  األنديـةمثـل  إنسـانيةمجاعـة  إىلاالنـتامء  إىلاحلاجة و والروحيوالعاطفي 

بـالفرد وبـدوره  اآلخريناعرتاف  إىلاحلاجة  -احلرية  إىلاحلاجة  -احلنان إىلاحلاجة  -واملهنية 

شـاف ومعرفـة حـب االسـتطالع واالستك  إىلاحلاجة  -مناألاالطمئنان و إىلاحلاجة  -نهم بي

   . )٣(األشياء غري املألوفة

  : ات املتعلمني يف اجلوانب التاليةويمكن توضيح عالقة املناهج الدراسية بحاج

                                                   
  . ١٢٢ص  سابق ،مرجع  ، مروان ، أبوحويج   )١(
  . ٢٥٤ص ، إبراهيم ،عبد اللطيف فؤاد، مرجع سابق   )٢(
 . ١٢٩ص  ، مرجع سابق ، ،مروانأبوحويج    )٣(



 

 

ة الفرصة أمام التالميذ للقيـام بأنشـطة متنوعـة تـدور حـول حاجـاهتم املشـرتك إتاحة  -١

يـة ذلـك يف صـورة مرشـوعات خيتارهـا التالميـذ أو يف أنشـطة مجاعو ، إشـباعهاوتعمل عىل 

   . )١(كالرحالت واملعسكرات والندوات

وتدريبه عىل كيفيـة  إرشادهتكوين جمموعة من العادات واالجتاهات لدى التلميذ نحو  - ٢

 .حاجاته  إشباع

 إىلاملرتبطـة بـاملجتمع مثـل احلاجـة بعـض احلاجـات األساسـية  بإشـباعاهتامم املنهج  - ٢

الفرصة أمـام كـل تلميـذ  إتاحةوهذا يتطلب منه  ،الرأي إبداء إىلالتقدير االجتامعي أو احلاجة 

ومن خالل ذلك يعمل املنهج عىل تدعيم بعض القـيم التـي مـن  ،لتقويم األنشطة التي قام هبا

 .كالمه عدم مقاطعة شخص ما أثناء و ،خر آلا أياحرتام الر:  أمهها

 وإرشـادتنظيم لقاءات بني املدرسة وأولياء األمور ملناقشتهم يف أهم حاجات التالميـذ  - ٣

 .  )٢(تدعيم الصلة بني املدرسة وسكان احلي إىل يوهذا يؤد ،هذه احلاجات  إشباع إىلاآلباء 

 :املنهج وميول التالميذ  

ً يدفعه إىل االهتامم أو إالفرد عند يعرف امليل بأنه شعور  ىل التفضيل ويكون عـادة مصـحوبا

  . )٣(باالرتياح

ومن هنـا كانـت أمهيـة  ،ورسوراً  ويسبب له رىض إليهالفرد يقبل عىل العمل الذي يميل  إن

معرفـة ميـول األفـراد يف خمتلـف أعامرهـم وصـفوفهم «ألن  ، استثامر امليول يف عملية الـتعلم

 .  )٤(وهنا بشكل تكون معه ذات معنى هلـملمالدراسية يساعد عىل اختيار وتنظيم املادة التي يتع

  : «ج نحو ميول التالميذ فيام ييليربز دور املنه

ومعنـى  ،صالح الفرد واملجتمع إىل يتؤدجيب عىل املنهج العمل عىل تنمية امليول التي  - ١

 .ذلك تصنيف امليول يف فئات حسب فوائدها الرتبوية وتنمية ما هو صالح منها 

 . خمتلفة توليد ميول جديدة يف اجتاهات إىلميول التالميذ  إشباععملية  يدؤت أنجيب  - ٢

                                                   
 . ٦٠ -٥٩ص ، مرجع سابق حممد أمني املفتي، –، حلمي أمحد الوكيل    )١(
  . ٦١املرجع السابق، ص    )٢(
  . ٦١أبوحويج ، مروان ،مرجع سابق ،ص    )٣(
  . ٢٨٢ص ، ، عبد اللطيف فؤاد ، مرجع سابق إبراهيم   )٤(



 

 

يعمـل املـنهج عـىل ربـط ميـول التالميـذ بحاجـاهتم مـن ناحيـة وبقــدراهتم  أنجيـب  - ٣

  . )١(واستعداداهتم من ناحية أخرى

   . كام أن عىل املنهج استغالل ميول التالميذ يف تنمية القدرة عىل االبتكار واإلبداع - ٤

 إتاحة الفرصة للتالميذ للقيام بالدراسات التي تتفق مع ميوهلم وتتمشى مع قدراهتم  - ٥

استغالل امليول يف تكوين العادات واالجتاهات املفيدة فمثالً امليـل إىل اإلشـغال الفنيـة - ٦

 . يمكن عن طريقه غرس مبادئ اإلتقان يف العمل واإلحساس باجلامل 

 :ذ واجتاهاهتم املنهج وعادات التالمي -

للعادات واالجتاهات أمهية كربى يف حياة الفرد واملجتمع وتشرتك مع امليول واحلاجـات يف 

مـن األهـداف  وعمليـة تكـوين العـادات واالجتاهـات تعتـرب هـدفاً  ،توجيهها لسلوك األفراد

  . )٢(الرتبوية الكربى التي جيب عىل املدرسة حتقيقها

 : اهات دور املنهج نحو العادات واالجت -

الفرصة أمـام  وإتاحة ،االهتامم بالعادات واالجتاهات التي فيها مصلحة الفرد واملجتمع-١

   . تكوين هذه العادات واالجتاهات إىل ىالتالميذ للقيام باألنشطة التي تؤد

 أنحاجات التالميذ وميـوهلم ويف نفـس الوقـت عليـه  إشباعيعمل املنهج عىل  أنجيب -٢

  .هذه امليول واحلاجات  إشباعطرق التي يتم هبا هيتم ويركز عىل ال

هلـا مـن دور فعـال يف  ااستخدام بعض الوسائل التعليمية احلديثة كاألفالم التعليمية ملـ -٣

  .تكوين االجتاهات والعادات 

الفرصة للتالميذ للقيـام بالدراسـات االجتامعيـة هبـدف حرصـ  إتاحةجيب عىل املنهج  -٤

   . نيفها ثم حتليلهاالعادات واالجتاهات وتص

  .  )٣(السيئة التي ترض بالفرد واملجتمعحماربة العادات واالجتاهات -٥

 :املنهج ومشكالت التالميذ  -

داعـي  م والـة هبــا أمور خاصــمل هيتم املنهج التقليدي بمشكالت التالميذ العتقاده بأهن«

                                                   
  . ١٣٠ص ، أبوحويج ، مروان ، مرجع سابق   )١(
  . ٤٣ص ، حممود ، حسني بشري، مرجع سابق -الوكيل، حلمي أمحد   )٢(
  .   ٨٢ -٨١ -٧٧ص ، حممد أمني ، مرجع سابق املفتي -الوكيل ، حلمي أمحد   )٣(



 

 

 ، عىل ميول التالميـذ ركز كثرياً  نهإوعندما ظهر منهج النشاط ف. املنهج يف التصدي هلا  إلقحام

ويف ظـل  ،برضورة االهتامم بحاجـات التالميـذ ومشـكالهتم يتناد األصواتثم بدأت بعض 

ن ووضعت جمموعة مكرب من االهتامم أنصيب املنهج املحوري كان هلذه احلاجات واملشكالت 

  . )١(»التـمشكهيئة  الوحدات الدراسية عىل

 َّ   : اآلتية لألسبابالتالميذ أمر حتمي اهتامم املنهج بمشكالت  إن

تركـت هـذه املشـكالت  إذاولكن  ،عادة ما يواجه التالميذ مشكالت من السهل حلها - ١

  .انحراف بعض التالميذ  إىلقد تؤدى  هناإففرتة طويلة دون التصدي هلا 

يتـابع  الدراسـة  أنمـن بعـض املشـكالت مـن الصـعب عليـه  تلميذ الذي يعاينال نإ - ٢

  .الرشح وعند استذكار دروسه أثناء هوتقل درجة تركيز ،تظامبان

التدريب عىل حل املشكالت العامة يساهم مسامهة فعالة يف تنمية مهارة  أن ثبت علمياً  - ٣

  . التفكري العلمي

عىل املدرسة توثيق العالقة بينها وبني أولياء األمور ومواجهة ما يتعـرض لـه الطـالب   -٤

    . )٢(ن املشرتك بني األرسة واملدرسةمن مشكالت بالتعاو

 :  واملناهج الدراسية  واستعداداهتم قدرات املتعلمني -

ــتعداداته  ــه واس ــر يف قدرات ــن اآلخ ــذ ع ــل تلمي ــف ك ــث ،خيتل ــدرات  نأوحي ــذه الق ه

ن الرضورة حتتم مراعاة املنهج هلـا والعمـل إيف عملية التعلم ف كبرياً  واالستعدادات تلعب دوراً 

هي كل مايستطيع الفرد أداءه يف اللحظة احلـارضة مـن أعـامل : ويقصد بالقدرة «. هامعىل تنميت

 .عقلية أوحركية نتيجة تدريب أو بدون تدريب 

أما االستعداد فهو قدرة الفرد الكامنة عادة أن يتعلم يف رسعة وسـهولة وعـىل أن يصـل إىل 

  . )٣(ريب الالزممستوى عال من املهارة يف أحد املجاالت إذا ما توفر له التد

ومهـاراهتم وقـدراهتم يف  ويتلخص دور املناهج الدراسـية يف تنميـة اسـتعدادات املتعلمـني

 :اآليت 

                                                   
   . ٦٣ص ، مرجع سابق ، مروان ، أبو حويج   )١(
  . ٦٤-٦٣ص  ، حممد أمني ، مرجع سابق ، املفتي أمحدالوكيل، حلمي    )٢(
  . ٤٢ص  ، مرجع سابق، حسني بشري  ، حممود ، أمحدالوكيل حلمي    )٣(



 

 

العمل عىل تنمية قدرات املتعلمني عن طريق التدريب املوجه وحسـب اسـتعداد كـل « -١

 .متعلم 

يـد املتعلمـني يف ينبغي عىل املناهج الدراسية الرتكيز عىل بعض القدرات العقلية التي تف -٢

  ) .القدرة عىل الرتكيز واالستنتاج،القدرة عىل التفكري ( : مثل حياهتم

ـتعدادهم ألن امليـل الـذي اليرتكـز  - ٣ جيب عىل املنهج العمل عىل الربط بني ميـول التالميـذ واس

 .   )١(عاى استعداد لدى الطالب فانه من الصعب تنميته مهام خصص له من وقت وجهد

 : فروق الفردية بني املتعلمني املنهج وال -

وهذا يستلزم من املنهج مراعاة هذه الفروق حتى يتيح لكـل  ،هناك فروق فردية بني التالميذ

ويتمكن مـن القيـام بعمليـات  ،كرب قدر من النمو ويف مجيع اجلوانبأمنهم الفرصة لكي حيقق 

تقترصـ  متنوعـة ومعقـدة وال والفروق الفردية بـني املتعلمـني . )٢(ةالتعلم بطريقة مثمرة وفعال

الرغبـات وامليـول والنـواحي  للقدرة العقلية ، بـل تتنـاول أيضـاً  ةعىل جمرد الدرجات املتفاوت

فهناك الفروق يف نسب الذكاء ، والفروق يف امليل نحو أنـواع النشـاط  ،االنفعالية واالجتامعية

ق الفردية جيعل املدرسة عـاجزة الفرو وإغفال .فروق يف الطابع املزاجي  وهناك أيضاً  ،املختلفة

، وينتج عـن ذلـك كلـه تعثـر التالميـذ يف الدراسـة وزيـادة  ومهنياً  عن توجيه التالميذ دراسياً 

ويكون دور املناهج الدراسية يف مراعـاة .  )٣(الفشل الدرايس إىل يبل وقد يؤد ،مرات الرسوب

 : يأيتفيام  الفروق الفردية بني املتعلمني متمثالً 

 ماستعداداهتبام يتناسب مع  أنفسهمة فرصة االختيار للمواد الدراسية للمتعلمني تاحإ« -١

ضـل مـن فـرض نفـس املـواد الدراسـية عـىل كـل أفن ذلك أل ؛اهتم وميوهلم وحاجاهتموقدر

   . املتعلمني

 ة تكـون توسـيعاً نـة عـن طريـق زيـادة حجـم موضـوعات معيثراء املنـاهج الدراسـيإ -٢

يسـتزيد  أنذه املوضوعات لتتيح للمتعلم الذي حيب مادة دراسية معينـة يف العمق هل اً امتداد أو

 .املوجودة هبا  اإلضافيةمن املعلومات 

                                                   
  . ٤٥ص  ، يونس، فتحي وآخرون ، مرجع سابق   )١(
  . ٨٤الوكيل، حلمي أمحد ، املفتي ، حممد أمني ، مرجع سابق ، ص    )٢(
  . ٩٠ -٨٩ ص ، رجع سابقكاوي، حممد أرشف ، مامل   )٣(



 

 

تنويع طرق التدريس حيث جيب عىل املدرس أن ينوع من طرق تدريسه للامدة الواحـدة  -٣

ئـات كـون يف متنـاول كـل فت أنالتعليم الفـردي الـذي يتـيح للـامدة الدراسـية  إىلاللجوء أو 

  .  )١(املتعلمني

   . تنويع الوسائل التعليمية املستخدمة يف الدرس وكذلك وسائل وأساليب التقويم -٤

  ::األسس املعرفية للمنهج األسس املعرفية للمنهج : :   رابعاً رابعاً   --

ولذا فقد اعتربت أحد أهداف  ،نمو بدوهنا حيث ال اإلنساينتعترب املعرفة أساسية يف النمو «

)٢(الـدرايس يراعيها املـنهج أنمن األسس التي جيب  ماً ها الرتبية الرئيسية كام اعتربت أساساً 
  .  

  . املعرفةجة كبرية عىل ما يفهمه الفرد من در إىلوتتوقف طريقة التعليم والتعلم وحمتوامها 

وتقدم املعرفة للمتعلم عىل إهنا غاية ووسيلة يف الوقت نفسه أما أهنا غايـة فتبـدو يف متكـني «

 .، ويستوعبها ، ويتفاعل معها املتعلم منها ، بحيث يفهمها 

وأما كوهنا وسيلة فهـي أداة ألن تأخـذ طريقهـا إىل التطبيـق العمـيل يف احليـاة وإال حتولـت 

   . )٣(العملية التعليمية إىل تطبيق مبدأ العلم للعلم أو اتسمت بالطابع النظري

 : وتتفاوت املعرفة يف طبيعتها فهي 

اخلـربات (عـارف املبـارشة اجب املـنهج أن هيـتم باملومن و :معرفة مبارشة وغري مبارشة - أ

فـاملنهج ) اخلـربات غـري املبـارشة (دون أن هيمـل املعـارف غـري املبـارشة أو البديلـة ) املبارشة

 . امهبيتضمن كال النوعني من املعرفة وهيتم  أنالواقعي جيب 

العـارف واليشـء  اإلنسـاناملعرفة هي نوع من العالقة بني  :املعرفة ذاتية وموضوعية -  ب

تلـف الفالسـفة وقـد اخ،ن نوع املعرفة هو الذي يعكس طبيعة العارف واملعروفأو ،املعروف

، املعرفـة ذاتيـة  نإ: فمـنهم مـن قـال  ،كانت املعرفة ذاتية أو موضوعية إذاحول نظرية املعرفة 

ة وهـو املعرفـة ذاتيـة وموضـوعي نإ : ومنهم من قال، ة موضوعية ـاملعرف نإ : ومنهم من قال

  . القول الراجح

 ،موضوعية وهلا انعكاسـاهتا عـىل املـنهج أبعادذاتية وهلا  أبعادأي معرفة من املعارف هلا  إن 

                                                   
  . ٩٢ص ، مرجع سابقاملكاوي ، حممد أرشف ،   )١(
  . ٧٥عامر عليان ،مرجع سابق، ص  هشام –هندي ، صالح ذياب     )٢(
 . ٨١ص ، عطا ، إبراهيم حممد ، مرجع سابق   )٣(



 

 

هيـتم  أنعليـه  أنكـام ،العارف ونفسيته وانفعاالتـه  اإلنسانهيتم بذاتية  أنومن واجب املنهج 

  . )١(رفتهاشياء التي يكلف الطالب بمعبموضوع املعرفة وجماهلا أي بتوضيح األ

 : مصادر املعرفة  -

 : للمعرفة اإلنسانية عدد من املصادر تتمثل فيام ييل 

وهو من اهللا عزوجل ألنبيائه ورسله وعن طريقـه وصـلت األديـان السـاموية  : الوحي - ١

للبرش وهو يشمل املصدرين املوحي هبام إىل الرسول صىل اهللا عليه وسلم ومها القـران الكـريم 

من ترشـيع حكـيم وقـيم ثابتـة،  هفالقران الكريم أساس لكل معرفة ، ملا يتضمن.يةوالسنة النبو

?  @  E  D  C  B  A     ﴿ : تعـاىلوأخالق وسلوكيات متنوعـة قـال 
H  G  F﴾ ]أما السنة النبويـة فقـد جـاءت لتفصـيل مـا أمجـل يف  ] ٨٩آية : النحل

يه وسـلم مـايثرى معرفـة اإلنسـان القران وتوضيح ما أهبم منه ففي سرية الرسول صىل اهللا عل

املسلم ولذلك فهي تعترب املصدر الثاين األصيل للمعرفة اإلنسانية وفد ورد عن النبي صـىل اهللا 

عليه وسلم مايدل عىل ذلك من حديث املقدام بن معد يكرب عـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

َ «: وسلم أنه قال  ع َ ُ م ه َ ْل ث ِ م َ َ و تَاب ِ ُ الك يت ِ ُوت ِّ أ ال إين َ   . )٢(»هأ

وهو مما متيز به اإلنسان عن غريه من خملوقات اهللا عزوجـل وهـو الـذي يقـوم  : العقل - ٢

  . بالعمليات العقلية املختلفة لكسب املعرفة واإلضافة عليه

فهي سبل االتصال املبارش بالعامل احليس الـذي حيـيط بنـا وهـي وإن كانـت  : احلواس - ٣

ناحية وقـد ختـدع مـن ناحيـة أخـرى ، كـام أهنـا يف احلقيقـة  وسائل مبارشة إال أهنا حمدودة من

التوصل إىل املعرفة وإنام تنقل إىل العقل انطباعات حسية والعقل هو الذي يعطيها املعنى ومـع 

 ً ذلك ينبغي عىل املنهج وطرق التدريس أن تدرب التالميذ عىل اسـتخدام حواسـهم اسـتخداما

 ً  .دقيقا

ذي تتوارثه األجيال من ثقافة وتقاليد وأعراف ومنه الـرتاث وهو املوروث ال : الرتاث  - ٤

                                                   
  . ٧٦، ص هندي، صالح ذياب ، هشام عامر عليان ، مرجع سابق   )١(
السجستاين، أيب داود سـليامن بـن األشـعث ، مرجـع سـابق ، كتـاب السـنة ، بـاب يف لـزوم السـنة ،    )٢(

،  ٣٨٤٨يف صحيح سنن أيب داود ، اجلزء الثالث ، ح رقم  ، وصححه األلباين.  ٦٩٩، ص  ٤٦٠٤ح
 . ٨٧٠ص 



 

 

اإلسالمي األصيل من عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل يومنا هذا من  كتب التفسري واألدب 

والعلوم املختلفة واجتهادات العلامء الفردية اجلامعية يف جماالت العلوم املختلفـة وممـا الشـك 

ب األدب والشــعر والتــاريخ والطــب والفلــك واهلندســة فيــه أن تــراث املســلمني غنــي بكتــ

   . )١(وغريها

هو القدرة عىل فهم احلقيقـة مبـارشة وبـدون اسـتخدام احلـواس والتفكـري «: احلدس  - ٥

املنطقي  ويمكن توضيح الفكرة باإلهلام  ومن احلـدس مـا حيـدث لـبعض األشـخاص عنـدما 

ن مشـكالت يف ومضـة مـن ومضـات يدركون حقيقة املوضوع اويصلون حلل ما يواجهون مـ

الفكر وفجأة وبدون مقدمات وهذه الوسيلة رغم مافيها من أخطار أمهها أنه اليمكـن تعليمـه 

وال التعبري عنه وإن كان يمكن االستفادة منه والتأكد بالطرق األخـرى مـن سـالمة مـا يـؤدي 

  . )٢(»إليه

ً عـن  إن الفرد املسلم ال يعيش«:  الثقافة العرصية املتنوعة- ٦ وحده يف هـذه احليـاة منعـزال

املجتمعات األخرى كام أن عامل اليوم عامل متقارب وقـد ألغـت التكنولوجيـا العلميـة احلديثـة 

فوارق الزمان واملكان بني عنارص العامل فقربـت وسـائل املواصـالت احلديثـة فـوارق الزمـان 

سجالت واملذياع والتلفـاز واملكان بني عنارص العامل فأصبح اإلنسان يسمع ويرى من خالل امل

من طواهم الزمان اوبعد هبم املكان ومـن هنـا تقاربـت الثقافـات وأصـبحت ظـاهرة التبـادل 

 . الثقايف ظاهرة عاملية وأساس هذه التبادل الثقايف هو القراءة التي هي وسيلة أساسية للمعرفة

أخـالق للفـرد املسـلم هي لغة القرآن الكريم  كام أهنا لغة فكر وعقيـدة واللغة العربية  - ٧

وذلك الرتباطها بالكتاب والسنة فهي أقدر اللغات عىل األداء وأقواها وقـد اختارهـا اهللا هلـذا 

الدين ملا فيها من طابع مميز يف التعبـري والبيـان واالتسـاع بحيـث اسـتطاعت أن حتمـل رسـالة 

   . )٣(السامء

علومه وهـذا حيـتم عـىل املـنهج وهكذا نرى تعدد املصادر التي يكتسب الفرد منها معارفه و

                                                   
اض ، اململكـة العربيـة السـعودية ،ص ، الريـاالرتبية اإلسالمية، دار اشـبيلي ، هـ١٤٢٣، أمحداحلمد ،   )١(

١٥٦ -١٥٤ .  
    . ١٥٦ص، مرجع سابق ،  وآخرونالشافعي حممد إبراهيم    )٢(
  . ١٥٧، مرجع سابق ، ص  أمحداحلمد ،    )٣(



 

 

الرتبوي الدرايس أن يعتمد يف استقصاء معلوماته ومعارفه عىل هذه املصادر مجيعـا وأن يـدرب 

الطالب عىل كيفية احلصول عىل املعرفة من مصادرها الصحيحة وخاصة يف هذا العرص الـذي 

  . متيز بكثرة املعارف وسهولة االتصاالت

 : ريف املنهج وخصائص املجال املع -

 : لكل جمال معريف خاصيتان أساسيتان مها

 .حصيلة من املعلومات  - أ

 .طريقة متخصصة يف البحث واكتساب املعرفة  - ب

 :أربعة مستويات هي  إىلوحصيلة املعلومات يف أي جمال معريف تقسم 

ومـن  ،وهي حقائق جزئية صغرية تتطلب عمليات ومهـارات حمـددة: احلقائق النوعية  - ١

وأن يربط بينها عىل نحو يسـاعد  ،املنهج أن خيتار التفاصيل التي يدرسها التالميذ بعناية واجب

هذا املستوى عىل درجة منخفضة من التجريـد  دويع نخدمهااألفكار التي  إطاريف  عىل تفسريها

من التخصص ، إذا يتعلق بمعلومات عـن أجـزاء النبـات مـثال ، أو أقسـام  ةدرجة كبري وعىل

ضمي أو تـواريخ اإلحـداث املختلفـة واإلملـام بمثـل تلـك اجلوانـب العديـدة مفيـد اجلهاز اهل

  . ألنه يمثل حصيلة اكتشاف برشي طويل ، للغاية

والقوانني بنية املادة الدراسية مـن  واملبادئمتثل األفكار :  األفكار األساسية أو الرئيسية - ٢

اجب املنهج أن جيعل هـذه األفكـار حمـور ومن و ،الرياضية ونحوها واملبادئالقوانني الطبيعية 

 .اهتاممه بحيث يتعلمها كل تلميذ يف املستويات التعليمية املختلفة 

مـواد   معقدة من أفكار جمردة تتكـون مـن خـالل خـربات أو) مجع نسق(هي أنساق :  املفاهيم -  ٣

ـنهج يتـألف مـ،دراسية متتابعة مثل مفهوم الديمقراطيـة ، والتغـري االجتامعـي  ن مفـاهيم متدرجـة وامل

ـيئاً  ـيئاً  يتلقاها التالميذ يف صفوفهم املختلفـة عـىل التـوايل بحيـث ينمـو املفهـوم ش يصـل  أنومـا ، فش

 .   وجتريداً  مرحلة دراسية متقدمة حتى يزداد املفهوم عنده تعمقاً  إىلالتلميذ 

نظمة تتكـون وهذه األ،متثل املواد الدراسية أنظمة فكرية : الرتاكيب أواألنساق الفكرية  - ٤

التـي نبحـث  اإلجابـةمن مفاهيم توجه طريق التفكري فهي حتدد األسئلة التي تطرح ، وأنـواع 

يف هذا العرصـ هـو  إليهنحتاج  وأكثر ما،عنها والطرق التي نستخدمها يف احلصول عىل املعرفة 

 مشـكالت جديـدة باسـتخدام ىلعـ حيسن التالميذ استخدام عقوهلم ومعـارفهم وتطبيقهـا أن



 

 

التفكـري املـنظم  إىليبني بشكل يؤدي فيه الـتعلم  نأومن واجب املنهج  ، ول التفكري املنظمأص

يؤكد عىل التنسيق بني املحتوى الدرايس وطريقـة التـدريس عـىل نحـو  نأوعليه  ،عند التالميذ

   . )١(نساق الفكرية عند الدارسنيتنمية األ إىليؤدي 

      ::  األساس التكنولوجياألساس التكنولوجي  ::  خامساً خامساً   --

 َّ التقدم التكنولوجي اهلائل يفرض إضافة أسس جديدة للعملية التعليمية الرتبويـة عامـة إن

واملناهج خاصة، بام يدعي باألساس التكنولوجي يف تصميم املنـاهج التعليميـة  ويقصـد هبـذا 

 ، األهـداف: األساس إدخال التطبيقات التكنولوجية يف منظومة املنهاج التعليمـي التـي متثـل 

ً أفضـل يف حتقيـق املحتوى ، األ ً تعليميا نشطة ، التقويم ، لتندمج هذه العنارص معا لتكون كيانا

  . األهداف الرتبوية والتعليمية للمناهج التعليمية

َّ أنستنتج مما سبق  أسس املناهج ترتبط مع بعضها البعض وتتفاعل فـيام بينهـا كـام أن هـذه  ن

ويـة مـن أبحـاث ودراسـات تتعلـق األسس تتعرض للتغري حسب ما يستجد يف السـاحة الرتب

   . بالطالب وكذلك ما حيدث من تغريات وما يستجد من علوم ومعارف

آخــر حســب اخـتالف الفلســفات الفكريــة  إىلن هــذه األسـس ختتلــف مــن جمتمـع أكـام 

   . فرادهأحتقيقها يف  إىلواألهداف التي يسعى كل جمتمع 

                                                   
 .   ٨١ص  ، مرجع سابق – نهشام ، عامر عليا –صالح  ذياب -هندي   )١(



 

 

  : : خامتة الفصل خامتة الفصل   --

ملنهج الدرايس وذلك من خالل عدة مباحث املبحث األول تناول الفصل احلايل أساسيات ا

ا ثم املفهوم  التقليـدي للمـنهج  ، مفهوم املنهج  الدرايس  وقد تطرق فيه إىل مفهوم املنهج لغوي

ً املفهوم احلديث للمنهج بويـة  ، وأخريا َّ ِّزات الرت َّز بعدد من املمي َّ املفهوم احلديث قد متي َّ أن وتبني

َّة    . والتي كان هلا أثر عىل كل من الطالب واملعلم واملادة التعليمية والبيئة املحلية أيضاً والتَّعليمي

طـرق  -اخلـربات –املحتـوى –حتدث املبحث الثاين عـن عنـارص املـنهج وهـي األهـداف 

التقويم وتبني لنا أن هـذه العنـارص مرتابطـة  -النشاط املدريس -الوسائل التعليمية -التدريس

ث أن كل عنرص يؤثر يف العنرص اآلخر ويتأثر به فهي عبارة عـن منظومـة واحـدة فيام بينها بحي

   . اليمكن الفصل بني أجزائها

فقـد تنـاول األسـس الفلسـفية   -أسـس املـنهج الـدرايس-أما املبحـث الثالـث واألخـري 

 واالجتامعية والنفسية واملعرفية للمنهج وتبني لنـا أن هنـاك عالقـة وثيقـة بـني عنـارص املـنهج

وركائز للمـنهج الـدرايس البـد مـن أن  توأسس بنائه كام أن هذه األسس تعترب بمثابة مقوما

بتنفيـذه كـان هـذا الفصـل  ءتوخذ يف احلسبان يف مجيع عمليات املنهج بدء من ختطيطـه وانتهـا

حماولة لإلجابة عن سؤال طرح يف أوله عن مفهوم املنهج الدرايس وعنارصه وأسس بنائه وبـام 

ً من النظام الرتبوي اإلسـالمي فـإن هـذا يتطلـب منـا التعـرض  أن املنهج الدرايس يعترب جزءا

للمنهج الـدرايس يف الرتبيـة اإلسـالمية وذلـك مـن حيـث املفهـوم واألهـداف واخلصـائص 

واألساليب واالسرتشاد من ذلك يف سبيل بناء منهج درايس جيمع بني األصول اإلسالمية مـن 

 . وهو موضوع الفصل التايل ، احية أخرىوالتطور والتقدم من ن ، ناحية



 

 

 

 

  : الفصل الثالث 

 املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسالمية 
  

 .  املفهوم اإلسالمي للمنهج: املبحث األول 

 .  أهداف املناهج يف الرتبية اإلسالمية: املبحث الثاين 

 .  خصائص املناهج يف الرتبية اإلسالمية: املبحث الثالث 

 .  أسس بناء املناهج اإلسالمية: ع املبحث الراب

 



 

 

 املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسالمية:   الفصل الثالث
    ::  تمھیدتمھید

 الرتبية اإلسالمية ختتلف عن غريها من النظم الرتبوية يف أهنا تنبـع مـن اإلسـالم وتسـري يف

ى القـرآن اإلسـالمية فقـدحو ةظل القرآن الكريم والسنة املطهرة باعتبارمها أهم مصادر الرتبي

ً شـامالً  الكريم والسنة النبوية الكثري من التوجيهات الرتبوية التي  هتدف إىل بناء اإلنسـان بنـاء

وبام أن املنهج  تعاىليف كافة جوانبه لتحقيق الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادة اهللا سبحانه و

ً من هذا النظام الكبري فهو ينطبـع بطابعـ ه ويتصـف بـأهم صـفاته الدرايس الرتبوي يعترب جزءا

ومميزاته ويسعى إىل حتقيق أهدافه بام يوفره للمتعلمني مـن معـارف وخـربات ومهـارات وهـو 

   . أيضا يبنى عىل األسس والتصورات التي تقوم عليها الرتبية اإلسالمية

والرؤية الرتبوية اإلسالمية، تنظر إىل املناهج الدراسية يف مجيع التخصصـات بأهنـايف إطـار «

بية اإلسالمية، وتسعى إىل حتقيق املصالح اإلنسانية املوافقـة لرشـيعة اإلسـالم، واخلالصـة الرت

ً وبمحمـد صـىل اهللا عليـه  ً وباإلسـالم دينـا لوجه اهللا الصادرة من املؤمن الذي يرىض باهللا ربـا

ً ورسوالً    . )١(»وسلم نبيا

نـه نظـام متكامـل مـن حيـث ومما الشك فيه أن املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسالمية متيز بأ 

ً يف  .املفهوم والعنارص التي يتكون منها واألسس التي يبني عليها  ً فريـدا كام أنه يعتـرب نموذجـا

  . تربية املسلم الصالح الذي يساهم يف رقي جمتمعه وأمته

وقد تضمن هذا  املنهج الدرايس العديد من املبادئ الرتبوية التي تنـادى الرتبيـة احلديثـة إىل 

 -عاهتا وتطبيقها ومن ذلك التعليم الذايت والتعليم املستمر ومبـدأ مراعـاة الفـروق الفرديـةمرا

إنام يدل عىل عظمـة  ااملجال بذكرها وهذ حمبدأ التقويم الذايت واملستمر وغريها كثري مماال يسم

  . الرتبية اإلسالمية التي انبثق منها هذا املنهج

السؤال الثاين من أسئلة الدراسة وهو ما مفهوم املـنهج يف ثنايا هذا الفصل تتم اإلجابة عن  

وأسـس وخصـائص املـنهج الـدرايس  وماهي أهدافـه ؟الدرايس يف النظام الرتبوي اإلسالمي

                                                   
رؤيـة تربويـة  ، رية للمناهج الدراسية يف التعليم العـاماألسس الفك ، هـ١٤٢٢حامد سامل ،  ، احلريب   )١(

مركـز البحـوث  –سلسلة البحوث الرتبوية والنفسية تصدر عن معهـد البحـوث العلميـة  ، إسالمية
  . ٢١مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية ،ص –جامعة أم القرى  –الرتبوية والنفسية 



 

 

أهـداف  -مميزات املنهج الدرايس اإلسالمي –من خالل دراسة مفهوم املنهج الدرايس  ؟بنائه 

 .مي الدرايس املنهج الدرايس وخصائصه يف النظام الرتبوي اإلسال

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  الدرايسالدرايساملفهوم اإلسالمي للمنهج املفهوم اإلسالمي للمنهج   ::  املبحث األولاملبحث األول

ويشـتق  ،املفهوم اإلسالمي للمنهج من التصور اإلسالمي للكون ولإلنسان وللحيـاة ينبثق

ن الكريم والسنة املطهرة وسـرية السـلف الصـالح آمن مصادر الرتبية اإلسالمية يف القر أساساً 

ن املـنهج يف املفهـوم اإلسـالمي يسـتهدف تثبيـت القـيم إولذلك ف . عليهم أمجعنيرضوان اهللا

سني املهارات املناسبة هبـذا ارواملفاهيم واحلقائق املتعلقة هبذا التصور ، وإكساب املتعلمني والد

ن املـنهج هـو أ إىليشـري «ن املفهـوم اإلسـالمي للمـنهج  أويمكن القول بـ .التثبيت والرتسيخ

املتعلمـني فيهـا  إىلات واملعارف واملهارات التي تقدمها مؤسسة تربويـة إسـالمية جمموع اخلرب

وتعـديل سـلوكهم يف االجتـاه  ووجـدانياً  وعقليـاً  بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة جسـمياً 

وهــذا املفهــوم  . )١(»وترقيتهــا وفــق مــنهج اهللا ورشيعتــه الــذي يمكــنهم مــن عــامرة األرض

 : وأبرزها ما ييل  املبادئو عىل جمموعة من األسس اإلسالمي للمنهج يرتكز

أن هدف املـنهج تزويـد املـتعلم باحلقـائق الثابتـة ، واخلـربات واملعـارف واملهـارات « - ١

تقوى اهللا وحمبته وخشيته واإلسهام بفاعلية يف تعمـري  إىلواملفاهيم املتغرية التي توصل اإلنسان 

    . األرض وتطويرها وفق منهج اهللا

أن منهج الرتبية اإلسالمية نظام يعتمد عىل اخلربة ، فاخلربة هـي أسـاس بنـاء اإلنسـان  - ٢

 عـاد املوقـف التعليمـي وتفـاعالً أبب ووعيـاً  وألن اخلربة تقتيض من الفرد نشاطاً ،وبناء املجتمع 

بـل هيـتم ،واألصل أن منهج الرتبية اإلسالمية ال يعتمد يف طرائقه وأساليبه عـىل التلقـني  ،معه

الدرجة األوىل بالتعلم عن طريق األحـداث ، وعـن طريـق املامرسـة والعمـل ، وعـن طريـق ب

  . العقاب وعن طريق القصة والقدوةالثواب و

فالبد مـن  -تعلمه وتعديل سلوكه  -يعني بالرضورة  أن جمرد تقديم اخلربة للمتعلم ال - ٣

   . أن ينشط الفرد ويتفاعل مع املوقف التعليمي

لرابع الذي يرتكز عليه مفهوم منهج الرتبية اإلسالمية هو الشمول والتكامل األساس ا - ٤

تنميـة شخصـية لووسـيلة  ،تطبيقـي للنظريـة الرتبويـة فاملنهج هو جانب  ،من املتعلم واملنهج 

   . )٢(»شاملة متكاملة تنمية سمه وعقله ووجدانهج : اإلنسان كله
                                                   

 . ١٨٠ -١٧٩ص ، مرجع سابق، وآخرونحممد -اخلطيب    )١(
  . ٨٣ -٧٩ص  ، مرجع سابق ، ، مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا أمحدعيل  ، مدكور   )٢(



 

 

علم واملتعلم يف معاجلة املحتوى والطريقة عـىل واملنهج وفق املفهوم اإلسالمي جيمع بني امل«

السواء مع األخذ بعني االعتبار أن هذه املشـاركة تـتم وفـق احلقـائق والترشـيعات واألحكـام 

 . )١(يف اكتســاب احلقيقــة ل واحلــواس معـاً الـواردة باملصــادر اإلســالمية ، دون إغفـال للعقــ

من األفكار التقليدية والتقدمية التي  اً ويمكن القول بأن املفهوم اإلسالمي للمنهج ختطى كثري«

شتمل هذا املفهـوم عـىل نظريـات اطرأت عىل تطبيقات املناهج املختلفة يف املايض واحلارض ، ف

   : »مهمة من أبرزها

  . االستخالف عىل األرض مبادئقيق وحت تعاىلرضاة اهللا ملأن العلم مسخر  -أ 

هـارات مهمـة ورضوريـة ملعرفـة حقـائق أن دراسة بعض احلقائق واكتساب بعض امل - ب

  . أخرى واكتساب مهارات أخرى جديدة

أن كل املواد الدراسية ذات فائدة علمية يسـتفيد منهـا اإلنسـان يف عالقتـه بربـه ويف   -جـ 

   . حتقيق استخالف اهللا له عىل األرض

   . أمهيتها وأن العلوم واملعارف تتفاضل يف قيمتها -د 

 كانت حقيقة االختالف بـني عىل فئة دون أخرى مهام عارف ليست وقفاً أن العلوم وامل -هـ 

  .  )٢(الناس

بأنـه احلقـائق اخلالـدة املسـتمدة مـن الكتـاب « ج الـدرايسويعرف عبد الرمحن صالح املنه

والسنة اخلاصة باإلله والرسل وبجميع األمور الغيبية ، ومجيع املعارف واألنشطة التي تنظمهـا 

اره بالعبودية هللا سـبحانه كامله اإلنساين بإقر إىلليها بقصد إيصال كل متعلم املدرسة وترشف ع

ً يف  اويعترب هذ .  )٣(»تعاىلو معناه عىل مناهج الرتبية اإلسالمية التـي تـدرس يف التعريف قارصا

  . للمواد األخرىناهج دون بقية امل امدراسن

 ِّ تقدمها املؤسسة الرتبويـة للمتعلمـني نظام من اخلربات التي «شوق بأنه  أمحدفه حممود ويعر

منها ما يتعلق باملنزل من عند اهللا وأخـرى تتعلـق باملكتسـب بواسـطة البرشـ لتسـاعدهم عـىل 

                                                   
 .١٧٩، عامل الكتب ، القاهرة، ص نشأة الرتبية اإلسالمية  ، م١٩٩٠ ،سعيد إسامعيل  عيل ،   )١(
  . ١٨٠اخلطيب، حممد وآخرون ، مرجع سابق ،ص    )٢(
املنهاج الدرايس أسسه وصلته بالنظرية الرتبوية اإلسـالمية  ، هـ١٤٠٥ ، محن صالحعبدالر  ، عبداهللا   )٣(

  . ٢٣،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات ، الرياض، اململكة العربية السعودية ، ص



 

 

ومتكنـيهم مـن  ومتوازناً  متكامالً  شامالً  وذلك هبدف حتقيق نموهم نمواً  إرشافهااكتساهبا حتت 

أننا نطالب مجيـع  – هذا التعريف يالحظ يفو . )١(وفق منهج اهللا عز وجل وعمالً  السلوك قوالً 

املؤسسات يف املجتمـع املسـلم بـأن تضـطلع بمهمـة تربيـة منسـوبيها وفـق متطلبـات الرتبيـة 

وذلـك باعتبـار أن الرتبيـة  ،اإلسالمية ، وأن تشمل العملية الرتبويـة مجيـع منسـويب املؤسسـة 

بـل تـتم وفـق مـنهج  ،ةون عفويـتكـ ن عملية الرتبية ال ينبغي أنأو ،عملية مستمرة ال تتوقف

ً  فنياً  مدروس ومعد إعداداً   .عىل خطة مرسومة  وبناء

 :نجد الدرايس  نهجامل عىل مفهوم اإلسالمي وحني نطبق

كـام  –عند اهللا عزوجـل  نإن مصادره تشتمل عىل مجيع القيم واحلقائق الثابتة املنزلة م« - ١

  . من خالل تفاعله مع البيئةتشتمل عىل مجيع اخلربات املكتسبة التي يكتسبها اإلنسان 

ن أتنمية الطـالب تنميـة شـاملة جلميـع جوانـب النمـو و إىلإن املنهج الدرايس هيدف  - ٢

    . يسلك املتعلم يف حياته العملية سواء يف القول أو يف العمل وفق منهج اهللا

ار الختيـ إن ربط خربات املنهج بالرتبيـة اإلسـالمية جيعـل الـدين اإلسـالمي أساسـاً  - ٣

مـا اخلـربات  اخلربات وتنظيمها وتقديمها وتقويم خمرجاهتا ،وحيقق التكامل بني مجيع جوانـب

منها باملنقول وما يتعلق باملعقول وما يتعلق باملشهود والغيب وما يتعلق باملستحدث من  قيتعل

   . )٢(»العلوم والتقنية

 يسـاعد عـىل حتقيـق وفق نظـام معـني ةإن اكتساب اخلربات يتم حتت إرشاف املدرس«  - ٤

 .دراسة منهج درايس  معني  ناألهداف التعليمية املحددة مسبقا م

إن اثر تطبيق املنهج يمتد إىل احلياة اآلخرة واليقترص عىل احلياة الدنيا فقط وحيقـق هـذا  - ٥

ً وعمالً وفق تعاليم اإلسالم      . )٣(سلوك املتعلم قوال

ربات فقط ولكنـه يسـاعد الطالـب عـىل تطبيقهـا إنه اليقترص عىل إكساب الطالب اخل - ٦

                                                   
 ، الريـاض ، أساسيات املـنهج الـدرايس ومهامتـه ، دار عـامل الكتـب ، هـ١٤١٦أمحد  دحممو ، شوق   )١(

   . ٣٨ص
االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسية يف ضـوء التوجيهـات  ، هـ١٤٢١،  أمحدشوق ، حممود    )٢(

  . ٣٤ -٣٣ص ، مدينة نرص القاهرة ،دار الفكر العريب  ، اإلسالمية
  . ٣٤مرجع سابق ، ص  ، ، أمحدشوق ، حممود    )٣(



 

 

ً ملبدأ املامرسة العملية للتعلم   . واالستفادة منها يف خمتلف جماالت احلياة املختلفة حتقيقا

    ::  مميزات املنهج الرتبوي اإلسالميمميزات املنهج الرتبوي اإلسالمي  --

 :امتاز املنهج الرتبوي اإلسالمي بعدد من املميزات منها  

نظر إىل أمهية كل من اخلربات واملعارف واملهـارات إن املنهج وفق التصور اإلسالمي ي« - ١

التي تسهم يف بناء اإلنسان الصالح من مجيع جوانب شخصيته، وانه جيب تضـمينها يف حمتـوى 

   . املنهج

النظر للعلم عىل أنه وسيلة ألقدار الطالب عـىل اإلجيابيـة والفاعليـة يف عـامرة األرض  - ٢

التكـريم واخلالفـة التـي منحهـا اهللا عـز وجـل هلـذا  وفق منهج اهللا، التي هي من مسـتلزمات

   . اإلنسان

بتحفيظ التالميذ اآليات واألحاديـث  الدالـة عـىل  يهيتم املنهج وفق التصور اإلسالم - ٣

  )١(األحكام الرشعية، ألن هذا احلفظ يساعد التلميذ عىل معرفة احلكم ومن ثم تثبيته يف الـذهن

ري كايف إذا البد أن يصاحبه الفهم والتدبر ألن احلفظ مـع الفهـم غ هإن احلفظ رغم أمهيته إال أن

  . يزيد من ثبات املحفوظ

وقد طبق الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني ذلك حيث أهنـم  كـانوا اليتجـاوزون حفـظ 

أن يتعلموا مافيها من اإلحكام واملعـامالت واآلداب  دعرش آيات من كتاب اهللا عزوجل إال بع

موا العلم والعمل و البعض األخر منهم كان يتعلم السورة من القـرآن ويمكـث الخ وهبذا تعل

ً منهم رضوان اهللا عليهم عىل الفهـم والعمـل بـام يف القـران  ً من السنني حرصا يف تعلمها عددا

بـه الرتبيـة احلديثـة مـن ربـط العلـم بالعمـل  ىمع مـا تنـاد قالكريم والسنة الرشيفة وهو يتف

دما قام املسلمون األوائل بتطبيق القران الكريم والسنة الرشـيفة يف مجيـع وعن) التطبيق العميل(

  . حياهتم بنوا حضارة راقية تقوم عىل اإليامن والعلم واألخالق اإلسالمية

واملناهج املعدة  يفرق املنهج وفق التصور اإلسالمي بني املناهج الدراسية املعدة للبنني« - ٤

اهج البنات مواد مدرسية تؤهلهن للقيام بمهمتهن ورسـالتهن للبنات ، إذ ينبغي أن تتضمن من

  . الكربى، وهي تربية األبناء وإدارة شؤون املنزل واألرسة ،أما املناهج الدراسية للبنني

ــذا  ــادية وه ــناعية واالقتص ــورات الص ــامهة يف التط ــؤهلهم  للمس ــدهم وت ــي أن تع فينبغ
                                                   

  . ٣٣ص  سابق ،  ، مرجعإبراهيم  دالنوري، املهوس، ولي بن البكر، رشيد   )١(



 

 

العلـوم الرشـعية وخاصـة املوضـوعات االختالف بني املناهج ينبغي إن يشـمل أيضـا مـنهج 

الفقهية التي تنفرد هبا املرأة عىل الرجل مع وجود قدر مشرتك بـني اجلنسـني يتمثـل يف العقائـد 

   . )١(والترشيعات والعبادات واآلداب

وهذه امليز ة املوجودة للمنهج اإلسالمي نجد أهنا ال تتوفر عند املناهج األخرى من جـانبني 

االختالط يف التعليم سواء يف املدرسـة أو اجلامعـة وهـذا بـدوره يـؤدى إىل اجلانب األول وهو 

توحيد املناهج الدراسية واجلانب اآلخر يتمثل يف إعداد املرأة لسوق العمل عن طريق تعليمهـا 

مـن العلـوم  هاملواد التي جتعلها تعمل يف ميادين املجتمـع املختلفـة  وإغفـال تعلـيم مـا حتتاجـ

دها عىل القيـام بوظيفتهـا األساسـية وهـي رعايـة األبنـاء وتـدبري شـؤون واملعارف التي تساع

  . املنزل

ــربات « - ٥ ــىل خ ــالع ع ــاح واإلط ــالمي إىل االنفت ــور اإلس ــق التص ــنهج وف ــدعو امل ي

اآلخرين،وترمجة علومهم من أجل االستفادة منها من جهة، ودعـوهتم ومنـاظرهتم مـن جهـة 

  . )٢(أخرى

مـنهم الـذوبان يف ثقافـات اآلخـرين وجتسـيد  دال يريـ هإال أنـ وهو يف دعوته إىل االنفتاح«

قيمهم وأنامط حياهتم إنام يدعو إىل االنفتاح احلكيم الذي يراعي خصوصـية األمـة اإلسـالمية 

بحيث يكون الفرد منفتح عىل ثقافـات األمـم يتفاعـل معهـا ويسـتفيد مـن جتارهبـا ويعتربهـا 

ً للتعلم وتطوير األفكار واإلبداعا   . )٣(تمصدرا

فإن املجتمع املنفتح عىل غريه من األمـم واملجتمعـات اسـتطاع أن يوقـف عمليـات الغـزو 

   . )٤(واالخرتاق أو حيد من فعالياهتا وأثارها السلبية

إن ما تنادى به العوملة من أن االنفتاح يتعارض متاما مع نظرة اإلسالم إليـه ألهنـا تريـد منـه 

ومفاهيم الثقافة الغربية يف جسـد الشـعوب واملجتمعـات إلغاء الثقافات األخرى وغرس قيم 

                                                   
  . ٣٦ص  ، البكر رشيد بن النوري ، املهوس، وليد إبراهيم مرجع سابق   )١(
  . ٤١سابق ، الرجع امل   )٢(
  . ٥٨ص  ، العبداهللا،إبراهيم يوسف ، مرجع سابق   )٣(
ثقافـات ، م ، العوملة وحتوالت العامل إشكالية التنمية يف زمـن العوملـة ورصاع ال٢٠٠٣حمفوظ، حممد ،    )٤(

 . ٨٩لبنان ، ص  –بريوت  –املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب 



 

 

وهذا حيتم عـىل املـنهج الـدرايس تزويـد  ، فهي هبذا تدعو إىل رصاع الثقافات الحوارالثقافات

  . الفرد بمهارات التواصل واحلوار

تأكيده عىل التعليم املستمر الذي أصبح سمة بارزة يف هذا العرص الذي يتميز بأنـه عرصـ  -

ملعرفة والتعليم املستمر ال يقصد به التعليم النظامي الذي يتم يف املدارس أو اجلامعات انفجار ا

ً منه وإنام يقصد االستمرار يف طلب العلم يف مجيع مراحل احلياة بحيث ال يقـف  وأن كان جزءا

عند مرحلة أو سن معني إن التعليم املستمر مبدأ إسالمي تدل عليه اآليات العديدة التي تـدعو 

!  "  #  $%  &  '   ﴿ : تعـاىلقولـه  طلب العلم وبيـان منزلـة العلـامء ومنهـا إىل
هذا دليل قوى عـىل عـدم  ]١١٤:طه[﴾)  (  *  +   ,  -  ./  0  1  2  3

اغرتار اإلنسان بعلمه القليل وأن عليه االستزادة والسعي لطلب املزيد من العلم النافع ودعـاء  

ً بالرسول صىل اهللا عليه وسلم حيث كان من دعاءه  صىل اهللا اهللا عزوجل املزيد من العلم تأسي ا

كـان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  : عليه وسلم ماورد عن أيب هريرة ريض اهللا عنه  قـال

َمـ« : يقول احل َ ً و لـام ِ ِ ع ين ْ زد َ ـي و ِ ن ُ ع َ نف َ ـا ي َ ـي م ِ من ِّ ل َ ع َ ـي ، و ِ متَن َّ ل َ َ ع ـام ِ ـي ب ِ عن َ َّ انف م ُ ِّ  دُ الله ـل ُ ـىل ك َ هللاِ ع

 َ   . )١(»الح

 ، ويف قصة موسى عليه السالم مع اخلرضمايدل عىل االستمرار يف طلب العلم واالسـتزادة

Z  Y  X  W  V   U  T  S   R  Q  P  O  ]  \  [  ﴿ : تعـــاىلقـــال 
f  e  d  c  b  a   ̀ فنبــي اهللا موســى عليــه الســالم  ]٦٦ -٦٥:الكهـف [﴾̂  _  

ة إال  َّ َ من العلم والنبو ِ ُويت سعى إىل طلب املزيد من العلم الذي أعطاه اهللا عـز وجـل  هأنَّ رغم ماأ

ِ بام عنده هللخرض علي    . السالم  ومل يكتف

كذلك فقد حفلت السنة النبوية بالعديد من األحاديث التي تدعو إىل طلـب العلـم ونرشـه 

 عليـه رسول اهللا صىل اهللا : وأنه طريق موصل إىل اجلنة منها حديث أبوهريرة ريض اهللا عنه قال

ِ « : وسلم نَّة َ ً إىل اجل َريقا ُ ط ه َ َ اهللا ل ل َّ ه َ ً س لام ِ ِ ع يه ِ ُ  ف س ِ لتَم َ ً ي َريقا َ ط َك ل َ ن س َ لقد جعل النبي صىل  )٢(»م

                                                   
بـاب االنتفـاع بـالعلم  مرجع سابق ، كتاب املقدمـة، ، ابن ماجه أيب عبداهللا حممد بن يزيد ، يالقزوين   )١(

 ، املجلــد األول ، ، وصــححه األلبـاين يف صــحيح سـنن ابــن ماجـه٤٢، ص  ٢٥١ح  والعمـل بـه،
 ).احلمد هللا عىل كل حال( : دون لفظ ، ٤٧ص ، ٢٥٠ح

 = ، سنن الرتمذي ، مجعية املكنز اإلسالمي ، القـاهرة ، هـ١٤١٢الرتمذي ، حممد بن عيسى بن سورة ،    )٢(



 

 

رفع من قدر العلم ومكانته والسـعي يف  كاجلنة وهو بذل إىلاهللا عليه وسلم طلب العلم طريقا 

  . ق بمعرفة أمور الدينعىل كل فرد خاصة فيام يتل نه يصبح واجباً أطلبه بحيث 

لـم « : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال : وعن أنس بن مالك قال ِ َب الع ل َ َ يف ط ج َ ر َ ن خ َ م

ع ِ رج َ تَّى ي َ بيل اهللاِ ح َ َ يف س و ُ ه َ فقد جعل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم اخلـروج يف طلـب  )١(»ف

ليـدل بـذلك عـىل رشف  العلم بمثابة اخلروج للجهاد يف سبيل اهللا مع عظمـة مكانتـه وفضـله

 : وقد وجد هذا املبدأ عند العلامء املسلمني واملربني منهم الزرنوجى حيث يقـول ، طلب العلم

  . )٢(»ليس لصحيح العقل والبدن عذر يف ترك العلم والتفقه«

ٌّ من املهد إىل اللحد ٌّ معني فـالفرد يطلـب العلـم  ، فالتعليم يف اإلسالم مستمر وليس له سن

ً يف ثـواب اهللا عزوجـل ، يعبد اهللا عىل بصرية وهدىمن أجل أن   ، وهو مستمر يف طلبه طمعـا

  . وأن يقوم بواجبة جتاه وطنه وأمته خري قيام

                                                   = 
 ، ٦٧٤، ص ٢٨٥٩اجلزء الثاين ،  كتاب العلم ، باب ماجاء يف فضل طلـب العلـم ، حـديث  ، مرص

 . ٣٣٦، ص  ٢١٣٤ح  ، املجلد الثاين ، لرتمذيوصححه األلباين يف صحيح سنن ا
،  ٢٨٦٠املرجع السابق ، اجلزء الثاين ،  كتاب العلم ، باب ماجاء يف فضل طلب العلم ، حديث رقـم    )١(

 .هذا حديث حسن ً غريب  : ، قال عنه أبوعيسى الرتمذي ٦٧٤ص 
 –دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة الفكر الرتبوي اإلسالمي ،   ، هـ١٤٢١العاميرة ، حممد حسن ،   )٢(

  . ٢٩٤األردن، ص  –عامن 



 

 

  أهداف املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسالميةأهداف املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسالمية: : املبحث الثاين املبحث الثاين 
    ::  تمھیدتمھید

وهـي  نيحتقيقهـا لـدى املتعلمـ إىليسـعى املـنهج  التـي  متثل األهداف بوجه عام الغايات«

املنارات التي يدور حوهلا العمل واالجتهاد والبذل فالبد لكل منهج مـن أهـداف يعمـل عـىل 

وهي أساس اختيار بقية مكونات املنهج وأساس تقويم أثرهـا، وهـي نقطـة البدايـة يف  حتقيقها

 بـني ختطيط املنهج ونقطة النهاية يف تقويم خمرجاهتا،كام أهنا املرشد املسـتمر لتنفيـذ املـنهج فـيام

الرتبية اإلسالمية تشتق أهدافه من مصـادر خمتلفـة عـن املنهج الدرايس يف ن إ )١(البداية والنهاية

فهذه املناهج تعتمد يف صـياغتها عـىل فلسـفات  ،تلك التي تشتق منها املناهج الرتبوية األخرى

 ؛مـن ثوابـت ونظريات تربوية وضعية ، أما مناهج الرتبية اإلسالمية فتعتمد يف اشتقاق أهدافها

يسـري  إىل أنوهتـدف   )٢(الرشـيعة اإلسـالميةو ،تعـاىلألهنا تعتمد عىل منهج اخلالق سـبحانه و

بعكـس األهـداف يف الرتبيـات  »تعاىلحياته وفق منهج اهللا تبارك وؤون الفرد املسلم يف مجيع ش

   . )٣(»األخرى التي يسلك الفرد فيها وفق أهداف املجتمع فقط

      ::  رتبوية يف ضوء الفكر اإلسالميرتبوية يف ضوء الفكر اإلسالميخصائص األهداف الخصائص األهداف ال  --

امتازت األهداف الرتبوية  يف النظـام الرتبـوي اإلسـالمي بعـدد مـن املميـزات مـن أمههـا 

   : ماييل

م به هذا الفكـر سنابع من الوضوح يف الفكر اإلسالمي ، بسبب ما يت«وهو  : الوضوح - ١

فاإلسـالم يمتـاز بوضـوح مبادئـه  ،، وعقالنية يف التنفيذ األسسوحتديد  املبادئمن بساطة يف 

ومن وضوح اإلسالم تستمد الرتبية اإلسالمية وضوح أهدافها ومناهجهـا  ،وتعاليمه وأحكامه

وطرقها ، ويعترب مبدأ الوضوح مـن أبـرز مبادئهـا ، وأبـرز الرشـوط التـي ينبغـي أن تتـوفر يف 

 إىلويـدفع  ،ليميـةوقوة عـىل العمليـة الرتبويـة والتع ىيضفي معنن وضوح اهلدف إ .أهدافها 

  . )٤(»االنطالق يف سبيل حتقيق بناء املجتمعات اإلسالمية

                                                   
    . ٣٦ص  ، مرجع سابق ، هـ١٤٢١،  أمحدشوق ،حممود    )١(
 . ٣١٦ص ، مرجع سابق الشيباين، عمر حممد ،   )٢(
    . ٣٦ص  ، مرجع سابق ، هـ١٤٢١،  أمحدشوق ،حممود    )٣(
  . ٣١٦ص ، الشيباين، عمر حممد، مرجع سابق   )٤(



 

 

إن خاصية الوضوح والبساطة التي تتميز هبا األهداف يف النظام اإلسـالمي لـيس معناهـا «

السذاجة والسطحية ولكنها البساطة العميقة القائمة عـىل العقـل والفهـم واإلدراك والـرتابط 

سهولة ويرسـ الترشـيعات اإلسـالمية يف الفكـر اإلسـالمي ومصـادره و  )١(»املنطقي للعنارص

 دفجميع الترشيعات متيزت بسهولة واليرس واإلنسان يؤدهيا حسـب اسـتطاعته ومـن هنـا فقـ

 : تعـاىلوجديف الفقه اإلسالمي مايعرف بالرخص يف العبـادات ومنهـا الفطـر يف السـفر قـال 
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وغريها وورد يف حديث أيب بردة عـن ابيـه عـن جـده أن  ، ]١٨٥: البقرة [﴾̧  ¹

ً إىل اليمن فقال هلـام ِّـ« : النبي صىل اهللا عليه وسلم بعثه ومعاذا ل َ ع َ ـا و َ ِّ َرس ي َ ـا و َ ِّ َرش اب َ ـر ِّ التُنَف َ َ و   ، »ام

ُ قال ً مـن : فلام وىل رجع أبوموسى فقـال  : قال »وتطاوعا« : وأراه يارسـول اهللا إن هلـم رشابـا

ُّ « : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، العسل يطبخ حتى يعقد واملزر يصنع من الشعري ـل ُ ك

ام َ ر َ َ ح و ُ ه َ ِ ف الة َّ ن الص َ َ ع ر َ َسك ا أ َ   . )٢(»م

 : تعـاىلعنـه البرشـ قـال  زآن فيها من الوضوح واألحكـام والبالغـة مـا يعجـفآيات القر«

﴿t  s r     q  p  o  n﴾ ]ـــر ـــ« ]١٧:القم ـــادئ الرتبوي ـــاءت املب ـــذلك ج  ةوك

اإلنسـان مشـقة يف فهمهـا  داإلسالمية واضحة يف معناهـا وأهـدافها وطـرق تنفيـذها فـال جيـ

  . )٣(»س فيها غموض اوجنوح أو حتيزمع فطرة اإلنسان ،ولي ضوتطبيقها حيث أهنا ال تتعار

اهللا  هيف تعليم أصحابه فقـد وصـف اً مبدأ الرفق باملتعلمني فقد كان رسول اهللا رفيق كومن ذل

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ﴿ تعـــاىلعـــز وجـــل بقولـــه  
ª  ©    ̈   . ] ١٢٨:التوبة [ ﴾¦  §  

                                                   
سلسـلة البحـوث الرتبويـة   ،املبـادئ والقـيم يف الرتبيـة اإلسـالمية ، هــ١٤١٦،مجيل حممـد  ،خياط   )١(

مركـز البحـوث الرتبويـة  –والنفسية تصدر عن معهد البحوث العلميـة وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي 
 .  ٨٣مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية ،ص  -جامعة أم القرى –والنفسية 

ن كل مخـر أباب بيان أن كل مسكر مخر و ،كتاب االرشبة ،مسلم بن احلجاج مرجع سابق يالنيسابور   )٢(
  . ٥٢٤ص ،١٧٣٣ح  ،حرام

  . ٨٣ص ، خياط ،مجيل حممد، مرجع سابق   )٣(



 

 

ً مع أصحابه  : اوية بـن احلكـم السـلمي قـالفقد ورد عن مع ، وكان يطبق هذا املبدأ عمليا

يرمحـك  : فقلـت ، بينام أنا أصيل مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إذ عطس رجل من القـوم

فجعلــوا  ، واثكـل أميـاه مـا شـأنكم؟ تنظـرون إيل : فقلـت ، فرمـاين القـوم بأبصـارهم ، اهللا

ىل رسـول اهللا فلـام صـ ، فلام رأيتهم يصمتوين ولكني سـكت ، يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم

ً منـه فـواهللا مـا  ً قبله وال بعده أحسـن تعلـيام ُ معلام صىل اهللا عليه وسلم فبأيب هو وأمي ما رأيت

الم النَّاس إنَّام « : قال ، كهرين وال رضبني وال شتمني َ ن ك ِ ٌ م ء َ ا يش َ يه ِ ُ ف ُح صل َ َ الي الة َّ ِ الص ه ِ ذ َ َّ ه إن

رآن ُ ُ الق ة َ اء َ ر ِ ق َ التَّكبري و َ َ التَّسبيح و و ُ   . )١(»ه

من الوضوح يف األهداف يكون التكامل ، فعندما تكون األهـداف غامضـة « :التكامل  - ٢

بـل يشـمل كـل  ،ن تكـون متناقضـة ومضـطربة ، والوضـوح ال خيـتص هبـدف معـنيأفالبد 

فاألهـداف مهـام اختلفـت أشـكاهلا وأنواعهـا  ،حتقيق االنسجام فيام بينهـا يكام يعن ،األهداف

، ألن معاجلتهـا لكـل  ةـكـام أهنـا متكاملـ ،جتمع بكل نظمه وأوضاعهوهي تشمل امل ،متكاملة

هذه اجلوانب وهـذه بحيث تتعاون  ،ناحية وكل جانب وكل نظام ، تتكامل مع بعضها وترتابط 

  . )٢(»النظم مع بعضها

وهذا يتعلـق بكـون اهلـدف يمكـن حتقيقـه يف أرض الواقـع :   االهداف للتحقيققابلية - ٣

املوقف التعليمـي وهـذا نتيجـة متيـز األهـداف يف  ءنتائجه عىل الفرد بعد انتهاومشاهدة أثاره و

 .اإلسالم بالوضوح والبساطة  

فاألهداف الرتبوية يف ضوء الفكر اإلسالمي حية وشاملة لكل حركـة احليـاة  : املرونة« - ٤

ن إ هـذا فـوعـىل ،وهذه املرونة نامجة مـن مرونـة الطبيعـة اإلنسـانية نفسـها ،يف خمتلف جماالهتا

األهداف الرتبوية يف الرتبية اإلسالمية هي أهـداف مرنـة التطبيـق قـادرة عـىل ضـبط وتوجيـه 

  .املستحدث واجلديد يف قطاعات احلياة ويف تطلعات املستقبل 

لبنـاء  عامـاً  ، وموجهـاً عامـاً  اً تشـكل إطـار اأهنـ تظـريففعمومية األهداف : العمومية  - ٥

                                                   
، مسلم بن احلجاج ، مرجع سابق، كناب الصالة، باب حتريم الكالم يف الصالة ونسخ مـا يالنيسابور   )١(

  . ١٣٠، ص  ٥٣٧ن إباحته ، ح كان م
، مؤسسـة الوحـدة، الكويـت، ص  مفـاهيم تربويـة يف اإلسـالم  -م ١٩٧٧ ،حممود السيدالسلطان ،   )٢(

١٠١ .  



 

 

جتمعات ، وهي تسـمح بـأن ينضـم حتتهـا جمموعـة مـن األفكـار الشخصية اإلنسانية وبناء امل

  .  )١(والقيم اإلسالمية

الفكر اإلسالمي ال يعرتف بالفصل بني الوسائل واألهداف ، وإنام : رشعية الوسائل« - ٦

فالوسائل هي األداة الوحيدة لتحقيق ما يؤمن به الفرد أو  ،من اهلدف اً يعد الوسيلة جزء

، وينبغي العناية الكاملة هبا والتدقيق يف بحثها واختيارها ، إذ الوسيلة املجتمع من األهداف 

 كامالً  ومن ثم فالوسائل واألهداف ترتبطان ارتباطاً  ،الفاسدة تضيع اهلدف وحتيد عن الطريق

وال يمكن تقويم اهلدف من غري الوسيلة التي تؤدي ، اإلسالمية وال تفرتق يف مناهج الرتبية 

وقد اهتم اإلسالم بالوسيلة )٢(تقويم الوسائل بمعزل عن األهداف يمكن حتقيقه ، وال إىل

نه أباح البيع وجعله وسيلة من وسائل احلصول عىل املال ويف أاملباحة لبلوغ اهلدف ومن ذلك 

'   ﴿: تعاىلقال  ،  املقابل حرم الربا وغريه من املعامالت   &   %   $  #    "  !
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  . جل حتقيق اهلدفأكان نوعها من  التي تربر استعامل الوسيلة أياً 

 ولـيس وقفـاً  ،خـرآبجيل دون  امل ، ليس خاصاً اإلسالم دين إنساين ش إن :اإلنسانية  - ٧

بل هو دين يتخطى احلـواجز ليخاطـب اإلنسـان يف جـوهره وحقيقتـه ،  ،عىل مكان دون غريه

يعتنـي بخصـائص  هألنـ )٣(إنسـانيةسـمة  يـهعل ييضـف فالفكر اإلسالمي يضع للرتبيـة هـدفاً 

  . اإلنسان ويدعمها
  

                                                   
القـاهرة،  –دار املعـارف  ––مسرية الفكر الرتبوي عرب التاريخ  - م١٩٧٩-حممود السيد -السلطان    )١(

 .١١٥ص 
  . ١٢الرتبية اإلسالمية ، دار الرشوق ، بريوت ، لبنان ، ص منهج  ، هـ١٤٠٠قطب، حممد ،    )٢(
، دار تنظيامت املنـاهج وختطيطهـا وتطويرهـا م ، ٢٠٠١،حممد  ، إبراهيم عبداهللا أمحد  سعادة ،جودت   )٣(

  . ١٣٦الرشوق ،جدة، اململكة العربية السعودية ،ص 



 

 

  : : اإلسالمي اإلسالمي الرتبوي الرتبوي   أهداف املنهج أهداف املنهج   --

داف املنهج اإلسالمي ذات طابع متميز ، حيـث هتـتم بتزكيـة العقـل وتزكيـة الـروح ن أهإ

جـل تكـوين اإلنسـان أ نشامل ومتكامل ومتوازن  م ،إسالميوالنفس وتزكية اجلسم يف إطار 

  : ييلفيام األهداف بإجياز هذه  ويمكن عرض  الصالح ،

وح اهللا  التى أودعهـا قبضـة معلوم أصلها فهي نفخة من روالروح طاقة :  تزكية الروح -١

̧    º  ¹  «  ¼  ½  ¾  ﴿ : تعـاىلالطني قـال    ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °
Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿﴾]ةغـــري معلــوم ماهيتهـــا وكيفيـــ ]٢٩ -٢٨: احلجــر 

يف خمتلف مراحل حياته وهي رس إهلي اختص اهللا بعلمه ومل يطلع عليه أحد  نمتعلقاهتا باإلنسا

Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ﴿ : عـاىلتقـال  ، من البرشـ
Î ﴾]٨٥:اإلرساء[ .  

وقد يضل اإلنسان يف هـذه احليـاة لعـدم تربيـة  ،تعاىلوهي وسيلتنا لالتصال باهللا سبحانه و

تقويـة الطاقـة الروحيـة املنهج اإلسالمي اإليامنية  ولذلك يستهدف روحه ومساندهتا بالعقيدة 

إجياد صلة قوية ودائمة بني الروح يف اإلنسان وبني اخلالق عن طريـق  لدى اإلنسان عن طريق 

  : تيةاآلتقوية الطاقة الروحية لدى اإلنسان والتأكيد عىل حتقيق األهداف 

وأن اهللا سـبحانه  ،ق صلة املتعلم بربه وتنمية حسن مراقبة املرء لنفسـهيالتأكيد عىل توث« - أ

  . )١(»مطلع عليه يف كل أحواله تعاىلو

  . رضاه إىلتنمية وترسيخ الوالء واالنتامء هللا والتطلع الدائم  - ب

تقوية اجلوانب العقائدية والتعبدية اخلالصة هللا مـن جانـب املـتعلم مـن أجـل تأكيـد  -ـ  ج

  . )٢(الصلة بينه وبني اهللا عز وجل

  . )٣(بعث الطمأنينة يف القلب والتسليم بقضاء اهللا وقدره -د 
                                                   

  . ١٣٨مرجع سابق، ص  ،  أمحد سعادة ،جودت   )١(
  . ٣١٨ص  ، رجع السابقامل   )٢(
-أسسهاواهدافها-مصادرها -مفهومها(الرتبية اإلسالمية  ، هـ١٤١٦ ، احلقيل ، سليامن عبدالرمحن   )٣(

 ، )متطلبـات تعميمهـا –دورهـا يف مكافحـة جريمـة املخـدرات  –أسـاليبها وخصائصـها -ميادينها
 ٩٤٥٩الريـاض ص ب  ، سـعوديةاململكة العربيـة ال : يطلب من املؤلف عىل العنوان التايل ، ٤٠ص

  . ٤٠ص ، ٤٦٤٢٣٢٠هاتف ،



 

 

  : تي يتخذها املنهج اإلسالمي الرتبوي لرتبية هذه الروح ماييلومن األساليب ال

  . تطهري النفوس وتزكيتها من مجيع الرذائل والنيات والغايات السيئة« -١

ً وقالباً  - ٢ ً وقلبا ً وباطنا   . تنشئة الصغار عىل ممارسة أساليب عبادة اهللا بروح العبادة ظاهرا

قصد هبـا تنشـيط الطاقـات الروحيـة للفـرد املسـلم وي )١(تدريبهم عىل الرياضة الروحية-٣

 .  بشكل حيقق له السعادة والطامنينةواالستقرار النفيس 

يتميـز اإلنسـان عـن سـائر املخلوقـات بالعقـل ، وهـو طاقـة خالقـة « : تزكية العقل - ٢

الل التـدبر والتفكـر يف نـواميس وقد اهتم اإلسالم بتنميـة العقـل وتزكيتـه مـن خـ ، ومبدعة

فيه حتـى  تدبر آيات اهللا يف الكون بكل ما إىلويوجه اإلسالم الطاقة العقلية . انني الكون قو أو

Z  Y       ﴿ : تعـاىلقـال   )٢(واالستسـالم ألمـره باإللوهيـةتوحيد اهللا وإفراده  إىليؤدي به ذلك 
c  b     a  ̀   _  ̂ ــران[﴾]  \  [   وقــال  ، ]١٩٠آيــة : آل عم

 .  ]١٧آية : سورة الغاشية[﴾ {z  y  x  }  |   ﴿:  تعاىل

مـن خـالل حتقيـق  ن املـنهج اإلسـالمي يسـتهدف تنميـة العقـل أو تزكيتـهأوجممل القول 

  :األهداف اآلتية 

  . العقل والتدبر يف آيات اهللا يف الكون واحلياة واإلنسان عاملإوتنمية التفكري  - أ

  . التقليد األعمىبتعاد عن تنمية القدرة لدى املتعلم عىل التجديد واال - ب

ومن ثم أمتـه ،تنمية القدرة عىل التفكري الناقد الذي يسهم يف إصالح املتعلم وجمتمعه  -ـ ج

  . )٣(اإلسالمية

 . محاية العقل من أسباب الزوال والضياع  -د 

 : ولتحقيق هذه األهداف فإن املنهج اإلسالمي عمد إىل عدد من األساليب والوسائل  منها

   .)٤(»عقل من أسباب األمراض العقلية وأسباب التخلف العقيلوقاية ال« - ١

                                                   
،دار عـامل الكتـب للطباعـة والنرشـ  معـامل بنـاء نظريـة الرتبيـة اإلسـالمية  ، هــ١٤١١ياجلن ،مقداد    )١(

 .  ٨٤الرياض، اململكة العربية السعودية ،ص  –والتوزيع 
  . ٣٢٢ص ، م٢٠٠١،   دحمم ، إبراهيم عبداهللا أمحد  سعادة ،جودت   )٢(
  . ٣٢٢ص ، املرجع السابق   )٣(
  . ٧٨ص ، هـ١٤١١ياجلن ،مقداد ،مرجع سابق ،    )٤(



 

 

القدرات العقليةالتى منها القدرة عىل التحليل واالستنباط والرتكيب  يف مراحـل  ةتنمي - ٢

  . الرتبية لإلنسان

والصـناعي  ىتساعد اإلنسان عـىل اإلبـداع واالبتكـار العلمـ ةتكوين عقلية ابتكار ي« - ٣

   . رشعاملنضبط بضوابط ال

اهللا يف الكـون مـن حولـه  أدلـةإىل دنيا العلوم وهبـا يـرى   اتكوين عقلية مؤمنة ينظر هب -٤

نفسـه وجمتمعـه بـاخلري  عـىل دويقوم باستغالل ماسخر له مـن الكائنـات واجلـامدات بـام يعـو

  . والفائدة

  . )١(تدريب العقل عىل حل املشكالت الفردية واالجتامعية بنظرة إسالمية - ٦

 ،هيتم اإلسالم برتبية اجلسم أو تزكيته دون انفصال عن الـروح والعقـل : تزكية اجلسم - ٣

 دفإنه هيتم باملحافظة عليه من األمراض و الوقايـة منهـا فقـ مبتزكية اجلس وعندما هيتم اإلسالم

ٌ « : ورد عن جابر ريض اهللا عنه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أنه قال اء َ و َ ٍ د اء َ ِّ د ـل ُ ك ِ ا  ل َ َـإذ ف

 َّ ل َ ج َ َّ و ز َ ِ اهللا ع َ بإذن أ ِ ر َ ِ ب اء َّ اء الد َ و َ َ د ُصيب  بتقوية اجلسم وتدريبه عىل حتمل املشـاق كام هيتم  . )٢(»أ

عن طريق بعض الرياضية التي نادى إليها اإلسالم كالرمي والفروسـية والسـباحة ولقـد أقـام 

ً للخيل فقد روى عن ابن عمر  أن رسول اهللا صيل اهللا عليه «الرسول صىل اهللا عليه وسلم سباقا

وسلم سابق باخليل التي أضمرت من احلفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بني اخليل التـي مل 

   . )٣(»تضمر من الثنية إىل مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق هبا

تـي يفـرض العبـادات الاجلسمية ومن خالل توجيه هذه الطاقات توجيه طاقاته ب ميقو وهو

ومتـل وقـد ورد مـا  تزكي طاقاته اجلسدية والرتويح عن األجساد الن األجساد واألرواح تكل

َ «يدل عىل ذلك يف حديث أنس رفعه عن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم   ُـوب ل ُ ـوا الق ُ ح ِّ و َ ر

ة َ اع َ س َ ً و ة َ اع َ رواه  الديلمي والقضاعي وأبونعيم عن أنس رفعه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه  »س

                                                   
  . ٧٨ص  ، املرجع السابق   )١(
بـاب لكـل داء دواء واسـتحباب  ، كتـاب السـالم : ،مسلم بن احلجاج ،  مرجـع سـابقيالنيسابور   )٢(

  . ٥٧٢،ص  ٢٢٠٤ح ، التداوي
   . ٤٩٢ص ، ١٨٧٠ح ، مارة ، باب املسابقة بني اخليل وتضمريهااملرجع السابق ، كتاب اإل   )٣(



 

 

كنا عنـد رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  : ويشهد له ما يف مسلم من حديث حنظلة قال ، )١(وسلم

 ، ثم جئت إىل البيت فضاحكت الصـبيان والعبـت املـرأة : قال ، فوعظنا فذكر النار ، وسلم

فلقينـا  ، وأنـا فعلـت مثـل مـا تـذكر : فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال ، فخرجت : قال

ٍ ( : فقـال ، نـافق حنظلـة ، يارسـول : اهللا عليـه وسـلم فقلـترسول اهللا صـىل  ـه َ فحدثتـه ) م

انـت « : فقال ، وأنا فعلت مثل مافعل : فقال أبوبكر ، باحلديث َ ـو ك َ ل َ ة و َ اع َ س َ ة و َ اع َ َة س ل َ نظ َ اح َ ي

م يف ُ لـيك َ َ ع م ِّ ى تُسـل ُ حتـَّ ـة َ ك ِ َالئ ُ امل م ُ تك َ َح اف َ ص َ كر ل ِّ َ الذ ند ِ ُ ع ون ُ ام تَك َ ُكم ك وب ُ ل ُ ون ق ُ ق تَك ُ ُّـر   . )٢(»الط

ً وشـعراً  : وقد ذكر عند املصـطفى القـرآن والشـعر فجـاء أبـوبكر فقـال فقـال عليـه  ، أقـراءة

َ « : السالم ك ِ ل َ ً ذ ة َ اع َ س َ ا و َ ذ َ ً ه ة َ اع َ م س َ     . )٣(»نَع

   : هدف يف جمال تزكية اجلسم ما يأيتاإلسالمي يستالرتبوي  ن املنهج إ

 .اته وكيفية املحافظة عليه توعية املتعلم بطبيعة جسمه ومكون -  أ

مــن  إكسـاب املــتعلم العــادات الصــحيحة املختلفــة التــي تســهم يف صــيانة اجلســم -ب 

  . األمراض

مساعدة املتعلم عىل كيفية استثامر وقت الفراغ فيام يفيد جسـمه وشخصـيته وجمتمعـه  -جـ 

  . ممن الوقوع يف االنحراف الذي يؤذي البدن ويرض باملتعل بشكل عام ، منعاً 

ه املـتعلم نحـو حتقيـق النمـو املتكامـل يـهذا ويالحظ عىل أهـداف املـنهج اإلسـالمي توج

 ، بطريقة متوازنـة حيث هتتم بإشباع حاجات الروح والعقل واجلسم معاً  ،ن لشخصيتهزاواملتو

  . وتتمشى مع فطرة اإلنسان

الـدنيا ( م للـدارينعـىل إعـداد اإلنسـان املـتعلوكام أهنا تركز عىل إعالء غرائزه الفطريـة ، 

وهي يف ذلك متتاز عن األهداف الوضعية التي تعـد املـتعلم للحيـاة الـدنيا فقـط ،  ، )واآلخرة

احلـل  ويغلب عىل تلك األهداف بوجه عـام طـابع الوسـطية العادلـة ال الوسـط القـائم عـىل
                                                   

القالش ، مؤسسـة الرسـالة ،  أمحدكشف اخلفاء ، حتقيق  ، هـ١٤٠٥إسامعيل بن حممد ،  ، العجلواين   )١(
ً  : وقد ضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ،  بلفظ ٥٢٤بريوت ، ص  روحوا القلوب ساعة

ٍ ، املجلد   . ١٣٦،ص   ٣٦٤٩الثامن، ح  بساعة
كتاب التوبة ، باب فضل دوام الـذكر والفكـر يف أمـور :، مسلم بن احلجاج ، مرجع سابقيالنيسابور   )٢(

 ٦٩٥، ص  ٢٧٥٠اآلخرة واملراقبة وجواز ترك ذلك يف بعض األوقات واالشتغال بالدنيا ، ح 
  . ٥٢٤العجلواين، إسامعيل بن حممد ، مرجع سابق ، ص    )٣(



 

 

  . )١(الذي يأخذ من النقيضني التلفيقي 

  ::سالمية سالمية يف الرتبية اإليف الرتبية اإل  التعليميةالتعليمية  أهداف املناهجأهداف املناهج  --

إن أهداف املناهج يف الرتبية اإلسالمية هي مساعدة الفرد عىل عبـادة اهللا عزوجـل وتذويـده 

بالقيم والتعاليم اإلسالمية مع إكسابه العلوم واملعارف النافعـة التـي حيتاجهـا املجتمـع ومـن 

  : افعرض لبعض هذه األهد أهدافها مساعدهتا الفرد عىل النمو الشامل املتكامل وفيام ييل

  املخلوقاتستخدام واالستفادة من االجيابية نحو إن يكتسب املتعلم اجتاهات أ - ١

مـع الشـعوب  يتفاعـلو ،جيابية نحو غريه من بني البرشـ إن يكتسب املتعلم اجتاهات أ - ٢

  .األخرى حتى ولو كانت عىل غري دين اإلسالم 

 هذا اهلـدف يف إطـار تفاعـل الفـرد ن يكتسب املتعلم املعرفة بالعلوم الطبيعية ، ويأيتأ - ٣

 .طبيعية الظواهر الاملسلم مع الكون و

 .العامل اإلسالمي أحوال ن يكتسب املتعلم معرفة بأ - ٤

 اللغات األخرى بالدرجة األوىل ثم ن يكتسب املتعلم معرفة باللغة العربية أ - ٥

هارات العملية ويتم ذلـك ن يكتسب املتعلم القدرة عىل املامرسة العملية ، وتوظيف املأ - ٦

   : من خالل االهتامم بام ييل

 .استخدام التجريب العميل يف احلصول عىل املعرفة  - أ

 .اقرتان النظري بالعميل أي اقرتان النظري بالتطبيق  - ب

  . )٢(األجهزة يف كافة أنواع املعرفةرات العملية يف استخدام تطوير املها -ـ ج

  .درة عىل مواجهة املشكالت بالطرق العملية ن يكتسب املتعلم القأ - ٧

  : هذه األهداف ما ييل إىلويضيف احلقيل  

تبصري املريب برضورة توجيه العلوم واملعارف بمختلف أنواعها وموادها منهجا وتأليفا  - ١

  . وتدريسا وجهة إسالمية

 أومبـد نظـام تنمية روح الوالء لرشيعة اإلسالم لدى املسلم، وذلك بـالرباءة مـن كـل - ٢

                                                   
  . ٣٢٢ص  ، م٢٠٠١سعادة، جودت أمحد ، إبراهيم ، عبداهللا حممد  ،   )١(
 ، عـامن ، دار الفرقـان ، املنهج الرتبـوي مـن منظـور إسـالمي ، هـ١٤١٣ ، يعقوب حسني ، نشوان   )٢(

  . ٢٠٨ -١٩٥ص ، األردن



 

 

    . حكامها العامةأخيالف هذ الرشيعة و

  . )١(حتقيق اخللق القرآين يف املسلم والتأكيد عىل الضوابط اخللقية الستعامل املعرفة - ٣

ــة  - ٤ تنميــة إحســاس الطــالب بمشــكالت املجتمــع الثقافيــة واالقتصــادية واالجتامعي

  . وإعدادهم لإلسهام يف حلها

  . راءة وعادة املطالعة سعيا وراء زيادة املعرفةتنمية مهارات الق - ٥

   . االهتامم بالتعليم املهني عتدريب الطاقة البرشية الالزمة وتنويع التعليم م - ٦

  . غرس حب العمل يف نفوس الطالب واحلرص عىل إتقانه واإلبداع فيه - ٧

    . )٢(تنمية روح البحث والتفكري العلمي-٨

 عبادة دعـا إليهـا اهللا عزوجـل يف العديـد مـن اآليـات قـال والتفكري العلمي  يعترب
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عاملـه أحياتـه ويف تيسـري  ؤون لعلمي يمكن لإلنسـان أن يسـتخدمه يف مجيـع شـوالتفكري ا

عىل أساس تنظيم األفكـار واألسـاليب  ماملختلفة وحل مايواجه من مشكالت خمتلفة وهو يقو

 :عدد من املبادئ املنطقية التالية  إىلاستنادا 

وغـري أ موجـوداً كـون يمـا أن إاليمكن إثبات اليشء ونقيضه يف الوقت نفسه فاليشء  - ١

  . موجود

ظهور النتيجة مامل يكـن هنـاك  إىلؤدي ي اً يقوم التفكري العلمى عىل أن لكل حادثة سبب - ٢

  . )٣(بالصدفة أو دون سببا عائق فالتفكري العلمى اليتصور شيئ

                                                   
 .٣٢ -٣١ص :احلقيل ،سليامن عبد الرمحن ،مرجع سابق    )١(
التعليم يف اململكـة العربيـة السـعودية رؤيـة احلـارض  ، هـ١٤٢٤ ، وآخرونجب احلامد،حممد بن مع   )٢(

 . ٧٨ -٧٧مكتبة العبيكان ، الرياض، ص  واسترشاف املستقبل،
مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ، دار املسرية للنرش والتوزيع ،  ، هـ١٤٢٣ملحم ، سامي حممد،    )٣(

 . ٤٤ -٤٠عامن ، األردن ، ص 



 

 

 ، جـل اكتشـاف حقيقـة جمهولـةأإعامل العقل مـن «ويعرف التفكري العلمي بأنه عبارة عن 

 ، منطقيـة ،مما يتعلق بأمور الدنيا أو اآلخرة يف خطوات علميـة،حقيقة موجودة الربهنة عىل أو

 ، ةأو إجـراءات تفصـيلي ،حماطة بالتوجيه الرباين يف قواعـد كليـة ،مدروسة ،منظمة ،مقصودة

وسواء كان  ،سواء كان جمال هذا النوع من التفكري هي العلوم الرشعية أم اإلنسانية أو الطبيعية

   . )١(أم الشهادة ميدانية الغيب

ن اإلنسان عن طريق تفكريه يف خملوقات اهللا أوالتفكري العلمي له أهداف وفوائد ومن ذلك 

 عبـداإلا إىلدي ؤن التفكـري العلمـي يـأعز وجل يزداد تعظيام خلالقه ومدبر األكوان مجيعا كـام

  . دواتألواأوإنتاج اجلديد سواء يف املعلومات 

التفسـري  -عدد من  الوظائف املنهجية األساسية وهي الوصـفوالتفكري العلمي يقوم عىل 

   . ؤوالتنب -التوقع–

التفكري العلمى له طريقة ومنهجية خاصة وخطوات يمكن ذكرها عىل النحو التايل 

 –اختبار صحة الفروض  –فرض الفروض  - حتديد املشكلة  –الشعور باملشكلة 

السالم هذه اخلطوات يف معرض  الوصول إىل النتائج ولقد استخدم إبراهيم عليه
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إبراهيم عليه السالم قام بفرض عدد من الفروض عىل أهنا اإلله فبدأ بالكوكب ثم 

القمر ثم الشمس بعد ذلك قام باختبار صحة هذه الفروض  ووصل إىل النتيجة أنه 

والتفكري العلمي  ارها وضعفهاليمكن أن تكون هذه املخلوقات يف مقام اإللوهية لقصو

Ë    ﴿:   تعاىلقال  ،  يتطلب الدليل والتثبت   Ê   É    ÈÇ  Æ  Å   Ä   Ã   Â   Á
Ñ   Ð           Ï  Î     Í   Ì﴾]٣٦: سورة اإلرساء آية[   .   

  : من السامت التي متيزه عن التفكري العشوائي وهي دوالتفكري العلمي يتميز بعد
                                                   

  . ٤٢ -٤١حلدري، خليل عبد اهللا، مرجع سابق ، ص ا   )١(



 

 

ىل اإلضـافة اجلديـدة إىل املعرفـة جـيال بعـد جيـل وينطلـق تشـري الرتاكميـة إالرتاكمية  -١

أخطـاءهم ويكمـل  حالباحث من النقطة التي توصل إليهـا البـاحثون الـذين سـبقوه  فيصـح

   . خطواهتم ويقدم معرفة علمية جديدة

وذلك أن التفكري العلمي هو عبارة عن طريقة منهجية للبحث واملعرفة يسـتند التنظيم  - ٢

يف وضع فروض معينة واستنادا إىل نظرية حمددة واختبار فروضـه بشـكل دقيـق  إىل منهج معني

  . ومنظم

التي يدرسـها البحث عن األسباب  وذلك الن اهلدف من التفكري العلمى فهم الظواهر -٣

من أجل الوصول إىل املعلومات واحلقائق وهذا جيعلنا نقـوم بتفسـري الظـواهر وحتليليهـا عـن 

   . عوامل نشوئها وتطورهاطريق معرفة أسباهبا و

الشمولية واليقني والتفكـري العلمـي يتصـف بالشـمولية واليقـني منطلقـا مـن  -  ١

دراسة املشـكلة املحـددة للوصـول إىل نتـائج وتعمـيامت تشـمل الظـواهر املشـرتكة يف 

  .   موضوع الدراسة

الدقــة والتجريــد الباحــث العلمــى يســعى إىل حتديــد مشــكلته بدقــة وحتديــد  -  ٢

اءاته بدقة وهو يسـتخدم لفـة رياضـية تقـوم عـىل أسـاس القيـاس املـنظم الـدقيق أجر

  .   والتحدث بلغة األرقام والرموز والعالقات الرياضية املحددة

وجود عالقات ديناميكية بني املشاهدات واإلطارات النظرية فالقيام بإجراء التجـارب  - ٣

ى ويمثل أحد رشوطه  إال أن النشاط أو مجع املشاهدات املضبوطة من خصائص النشاط العلم

العلمي نشاط ديناميكي متتابع احللقات تتفاعل فيه كل من املشـاهدة واملفـاهيم النظريـة التـي 

النستطيع عىل وجه الدقة أن نحدد هل نقطة البداية هلذا  ثمتثل إطارات نظرية أكثر جتريدا بحي

  . )١(النشاط تتمثل يف املشاهدة أم يف املفاهيم املجردة

  : املوضوعية ويقصد هبا معنيان - ٥

  . ويتمثل يف البعد عن األهواء وامليول الذاتية واإلغراض الشخصية: املعنى األول 

ويتمثل يف إرشاك أكثر من شخص يف إدراك أو تسجيل خصـائص الظـاهرة  : واملعنى الثاين

  . موضوع البحث بنفس الدرجة تقريبا
                                                   

  . ٤٤ -٤٣ -٤٠ص : ملحم ، سامي حممد، مرجع سابق    )١(



 

 

موز رقمية يف التعبري عن خصائص األشياء أو األحـداث القياس ويتمثل يف استخدام ر - ٧

عىل أساس قواعد معينة مثل إعطاء رقم أكرب لتوافر هذه خاصية معينة بدرجة أكرب ورقـم أقـل 

   . )١(لتوافر هذه اخلاصية بدرجة أقل

                                                   
  . ٤٢ -٤١ملحم ، سامي حممد  ، مرجع سابق ، ص    )١(



 

 

  
  خصائص املنهج  الدرايس يف الرتبية اإلسالميةخصائص املنهج  الدرايس يف الرتبية اإلسالمية: : املبحث الثالث املبحث الثالث 

  : : تمھید تمھید 

ن يتطبـع بطابعهـا أاإلسـالمي الـذي تتطلبـه الرتبيـة اإلسـالمية ،جيـب إن املنهج الدرايس 

سسـها الفكريـة وتصـوراهتا عـن أويتصف بأهم صفاهتا ومميزاهتا وحيقق أهدافها ، ويبنى عـىل 

متيـزت املنـاهج يف الرتبيـة اإلسـالمية   واملجتمع واملعرفة  هذا وقد  )١(الكون واحلياة واإلنسان

 :بخصائص منها 

 ً غراضـها واصـطباغ حمتوياهتـا وطرقهـا وأسـاليبها أعىل  لبة الطابع الديني واخللقيغ« : أوال

 ، فكل ما يدرس ويامرس يف إطارها يتم يف إطار الدين واألخـالق ،ووسائلها بالصبغة الدينية 

   . )٢(ثار السلف الصالحآويف ضوء الكتاب والسنة و

ن أجـل أ، مـن  تعـاىلهـو اهللا سـبحانه و ن الذي حدد لنا هذا املـنهجأبمعنى ،الربانية : ثانياً 

وهـذا املـنهج خيـالف الوضـعية  ،ويعمل بمقتضياته فيها ،يتكيف اإلنسان هبذا املنهج مع احلياة

األخرى التي صنعها البرش الذين خيططون ملناهجهم يف ضوء الظروف واألحـوال واحلاجـات 

إلنسان وجهلـه والتـأثر بأهوائـه تسلم من قصور االومثل تلك املناهج  ،ومكاناً  املحدودة زماناً 

نه يرتفع فوق حـدود الزمـان واملكـان ألنـه مـن لـدن حكـيم إما املنهج اإلسالمي فأ ،وميوله 

  . )٣(خبري

سورة [﴾±  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    ²  «  ¼ ﴿ : تعاىلقال 

  . ] ١٧٤آية : النساء

إليـه هـو حتقيـق العبوديـة واملناهج اإلسالمية ربانية اهلدف والغاية ألن اهلدف الذي تسعى 

  . ]٥٦:سورة الذرايات آية [﴾H  G  F  E  D   C ﴿ : تعاىلقال   )٤(الكاملة هللا عزوجل

                                                   
هـــ ، أصــول الرتبيــة اإلســالمية وأســاليبها يف البيــت واملدرســة ١٤١٦ ، الــنحالوي، عبــد الــرمحن   )١(

  . ١٩٦ص ، ر ، دمشقدار الفك ، واملجتمع
  . ٣٥٥ص ، الشيباين، عمر حممد، مرجع سابق   )٢(
  . ٣٠٣ص ، م٢٠٠١ ، مرجع سابق ، إبراهيم عبداهللا حممد ، جودت أمحد ، سعادة   )٣(
  . ٦٣، مرجع سابق ، ص  لخياط ، حممد مجي   )٤(
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لوم الدينية وتعمل عىل صبغ العلوم األخـرى بصـبغة اإلسـالم فـيام اهناتعطى أمهية خاصة للع

  . »يعرف بالتأصيل اإلسالمي للعلوم واملعارف والفنون

ــه  ــر يف قول ــنهج تظه ــة امل ــاىلورباني Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P   ﴿ : تع
b   a  ̀   _  ̂ i  h  g   ﴿ : تعــاىلوقولــه  ]١٠٨: سـورة يوســف آيـة[﴾]\  [   

k  j  s  r  q  p     o  n  m      l﴾] ١٨آية :سورة اجلاثية[ .  

وهلذه امليزة أو اخلاصية يف املنهج اإلسالمي الفضل يف عصمة اإلنسـان مـن التحيـز واتبـاع 

اهلوى وسالمة نفسه وعقله من التمزق والرصاع وحتريره من العبوديـة لغـري اهللا ممـا يـؤدي إىل 

  . )١(ةصالحه يف الدنيا وفالحه يف اآلخر

ً لروح اإلسالم وفكره وتعاليمه هـو مـنهج « ، الشمول : ثالثاً  إن املنهج التعليمي املمثل حقا

واسع يف اهتامماته، هيـتم بتنميـة وتوجيـه كافـة جوانـب شخصـية املـتعلم اجلسـمية والعقليـة 

ت ومن ناحية أخرى فهو واسع يف حمتوياته من علوم ومقـررا، والنفسية واالجتامعية والروحية 

وكـذلك .  أو أنشطة ،خمتلفة يغلب عليها الطابع املوسوعي ، خاصة املراحل العليا من التعلـيم

هيتم املنهج اإلسالمي بشمولية املعرفة ووحدهتا يف شتى جماالت العلوم والفنون بام خيدم الفرد 

وم علوم الدين وعلوم الدنيا إال حسب ما يكفي اإلنسان مـن علـ وجمتمعه ، كام ال يفاضل بني

 وهو شامل للحيـاة زمانـا ومكانـا )٢(الدينا لالستفادة منهـا يف العبادة ، واالستعانة هبا يف احلياة

وهو يقوم بإعداد الفرد للحياة الدنيا واآلخرة معا بعكس املناهج األخرى الوضعية التـي تعـد 

  . الفرد للحياة الدنيا فقط

النسبي بني حمتويـات املـنهج مـن العلـوم يعني اإلسالم بخاصية التوازن « ، التوازن : رابعاً 

ــة  ــاملنهج يف الرتبي ــة ، ف ــة املختلف ــاط التعليمي ــه النش ــربات وأوج ــررات واخل ــون أو املق والفن

ً بتوازنـه النسـبي بـني هـذه  ، اإلسالمية كام يمتاز بشمول اهتامماته وحمتوياته فإنـه يمتـاز أيضـا

و الشامل واملتكامـل واملتـوازن لكـل مـن مما جيعله هيتم بتحقيق النم ، االهتاممات واملحتويات
                                                   

  . ٦٣، مرجع سابق ،مرجع السابق ،ص  لخياط ، حممد مجي   )١(
  . ٣٠٥-٣٠٣ص ، م٢٠٠١جودت أمحد ،إبراهيم،عبداهللا  حممد ، مرجع سابق ،سعادة،   )٢(



 

 

الفرد واملجتمع، وهيتم بجميع العلوم والفنون واألنشطة الرتبوية النافعـة يف يشء مـن التـوازن 

املعقول الـذي حيفـظ لكـل علـم وكـل فـن وكـل نشـاط مـا يسـتحقه مـن االهـتامم والعنايـة 

  . )١(والرعاية

اإلنسان من اهللا ويـؤمن بـه وينتهـي عنـده  واملنهج اإلسالمي يتصف بالتوازن بني ما يتلقاه 

 ، وما يتلقاه ليدركه  ويفكر فيه، ويبحث عن عللـه وأسـبابه، ويسـتفيد منـه يف حياتـه العمليـة

كذلك هناك ثمة توازن بني املشيئة اإلهلية وثبات السنن الكونية ، حيث تعمـل تلـك السـنن يف 

لإلرادة اإلهلية املطلقـة ، وهنـاك تـوازن  ثبات ما أراد هلا اهللا أن تعمل ، ويف ذات الوقت ختضع

ومقام اإلنسان الكريم يف الكـون، وثمـة تـوازن   تعاىلبني عبودية اإلنسان املطلقة هللا سبحانه و

  . بني الرتغيب والرتهيب والوعد والوعيد واخلوف والرجاء

علـوم وتتمشى الرتبية اإلسالمية بمناهجها املتعددة مـع هـذا املعنـى ، حيـث تـوازن بـني ال

الدينية والعلوم الدنيوية وما هو فرض عني فيها وما هو كفاية، كام تؤكد الرتبية اإلسالمية عـىل 

ً وحيقـق سـعادته يف  اجلوانب النظرية واجلوانب العملية بالشكل الذي يفيد الفرد وجمتمعـه معـا

اديـة لـدى الدارين ، كذلك يوازن  منهج الرتبية اإلسالمية بني اجلوانب الروحية واجلوانـب امل

  . )٢(الفرد واملجتمع

ــال  ــاىلق Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »  º   ﴿ : تع
×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È﴾]ويقــــوم  ] ٧٧: القصــــص

املنهج بتحقيق النمو املتـوازن للطالـب عـن طريـق حتديـد حجـم اجلهـد والنشـاط الواجـب 

الطالب وفقـا حلالتـه ومسـتواه وظروفـه بحيـث  ىالنمو لدختصيصه لكل جانب من جوانب 

 . )٣(مجيع اجلوانب بطريقة متقاربة يتمكن يف النهاية من النمو يف

  ً ، يــرتبط املــنهج الــدرايس يف الرتبيــة اإلســالمية باســتعدادات خاصــية التوافــق: خامســا

بالبيئيـة الثقافيـة  املتعلمني وميوهلم وقـدراهتم وحاجـاهتم والفـروق الفرديـة بيـنهم وارتباطـه

                                                   
-٣٠٥ص ، مرجـع سـابق ، م٢٠٠١سعادة،جودت أمحد ،إبراهيم،عبداهللا  حممـد ، مرجـع سـابق ،   )١(

٣٠٧ .  
  . ٣٥٧ص ، مرجع سابق ، حممد عمر ، الشيباين   )٢(
  . ٤٩ص  ، سابق ،مرجع  نيأم حممد ، املفتى –أمحد  حلمي ، الوكيل   )٣(



 

 

ومنهج الرتبيـة ، واالجتامعية التي يطبق فيها وبحاجات املجتمع اإلسالمي ومشكالته املتطورة 

  . )١(اإلسالمية يتسم بالدينامية والقابلية للتطور والتغري كلام جدت لذلك حاجة

ق مـع إن تكامل جوانب اخلربة اإلنسـانية يف مـنهج الرتبيـة يتفـ«،خاصية التكامل  : سادساً 

وهـذا  ، فالوجود صـادر عـن اإلرادة املبـارشة هللا،فكرة اإلسالم عن الكون واحلياة واإلنسـان

الوجود الصادر عن اإلرادة املطلقة وحدة متكاملة ، كل جزء فيه متناسـق ومتكامـل مـع بقيـة 

ن يتامشى مـع تصـور اإلسـالم أاألجزاء وتكامل جوانب اخلربة اإلنسانية يف منهج الرتبية جيب 

 ، حدة الوجود وتكامل أجزائه ، لكونه صادرا عن اإلرادة املبارشة للواحد املطلـق وهـو اهللالو

مـع تصـور  ن يتفـق أيضـاً أوتكامل جوانب الشخصية اإلنسانية يف مفهوم منهج الرتبيـة جيـب 

  . )٢(ن الفرد ، ووحدة اإلنسانية مجعاءاإلسالم لوحدة اإلنسا

َّ  ، العاملية : سابعاً  هيدف إىل تربيـة اإلنسـان الصـالح املـؤمن وال  االسالمية يةمنهج الرتب إن

ً يف حدود وطنه فقط فهو يمتاز ع سـائر منـاهج  نيقترص عىل تربية املواطن الذي يكون حمصورا

الرتبية لكونه يريب اإلنسان تربية عاملية بحيث يستطيع أن يعيش يف كل مكان  وهذا يتمشى مـع 

ــي ت ــاين والت ــنهج الرب ــذه امل ــة ه ــريمعاملي ــران الك ــررت يف الق ́  µ  ¶ ̧  ﴿ ، ق   ³﴾ 

َّـة ، ]٢٧:التكـوير[ َّ رسـالته صـىل اهللا عليـه وسـلم كانـت للنـاس كاف ̀   ﴿ : تعـاىل لقـا ، كام أن
d  c         b  a﴾ ]١٠٧:األنبياء[ .  

ِ « : وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال َـاء نبي َ ُ عىل األ لت ِّ ُض ف

 ٍّ ت ِ ِس ُ   ، ب َ األرض َـت يل ل ِ ع ُ ج َ ُ و م ِ نَـائ َ َّـت يل الغ ل ِ ح ُ أ َ ِ و عـب ُّ الر ِ ُ ب ـت ِ نُرص َ ـم و ِ ل َ َ الك ـع ِ ام َ و َ ُ ج يت ِ عط ُ أ

 َ ُّون ي ِ َ النَّب َ يب م ِ ت ُ خ َ َّة و اف َ َلق ك ُ إىل اخل ْت ل ِ رس ُ أ َ ً و دا ِ سج َ م َ ً و ورا ُ ه َ     . )٣(»ط

ت الرتبية التـي إن هذه اخلاصية للمنهج اإلسالمي أصبحت يف الوقت احلارض من مستلزما

وذلـك نتيجـة سـهولة  ، تقتىض تربية حب السالم والتعايش مع اآلخـرين يف نفـوس الناشـئة

عـىل ) التعلم ذلك الكنـز املكنـون(وقد أكد تقرير اليونسكو  ، رجاء املعمورةأاالتصاالت بني 

                                                   
  . ٦٢ص  ، مرجع السابق ، الشيباين ، عمر حممد   )١(
 . ١٨مرجع سابق ،  ص  ، هـ١٤٠٨ ، عىل أمحد –مدكور    )٢(
،  ٥٢٣، مسـلم بـن احلجـاج ، مرجـع سـابق ، كتـاب املسـاجد ومواضـع الصـالة ، ح  يالنيسابور   )٣(

  . ١٢٧ص



 

 

  . حد دعائم املستقبلأإن تربية السالم والتعايش مع اآلخرين يعد 

ِّ  ونوقد طبق املسلم واألمم  بعصورهم هذا التعايش من خالل احتكاكهم بالشعو عىل مر

  . املختلفة

، واخلـربة  عـبناء املجتمـفاخلربة هي أساس بناء اإلنسان و ، اعتامد املنهج عىل اخلربة« : ثامناً 

ن منهج الرتبيـة أمعه ، واألصل  بعاد املوقف التعليمي وتفاعالً أب ووعياً  من الفرد نشاطاً تقتيض 

بل هيتم بالدرجـة األوىل بـالتعلم عـن طريـق  ،يعتمد يف طرائقه وأساليبه عىل التلقني وحدهال 

وعـن طريـق القصـة  ،وعن طريق املامرسة والعمل، وعن طريق الثواب والعقـاب ،حداثألا

ورضب املثل والتجسيم والتصوير والقدوة  إن جمرد املعرفة النظرية ، أو العلم الذي ال يؤثر يف 

، ألهنا جمـرد  ان ويف واقع حياته ال قيمة له وتلك املعرفة سطحية وال قيمة هلا أيضاً سلوك اإلنس

   . )١(»ال تؤثر يف سلوك اإلنسان) يةنذه(معرفة 

ألنـه يتعامـل مـع وقـائع ذات وجـود  ،يتسم املنهج اإلسالمي بالواقعية ،الواقعية« : تاسعاً 

فـاملنهج اإلسـالمي  ،واحلقيقـة اإلنسـانية مثل احلقيقة اإلهلية واحلقيقـة الكونيـة ،حقيقي يقيني

اإلنسـان بشـكل  إىليوجه اإلنسان للكون الواقعي الذي يدركه ويتأملـه بـام فيـه ، وهـو ينظـر 

وحيـدد لـه  ،واقعي  بحقيقته املوجودة بعقله وروحه ونوازعـه ورغباتـه وقدراتـه واسـتعداداته

 اً واقعـ اً املنهج اإلسالمي منهجـ وهكذا يكون  .يتمشى مع حدود طاقاته وطبيعة تكوينه منهجاً 

ن هيـتم أوهذا يتطلب من منهج الرتبيـة اإلسـالمية  ،ومنهج حياة وحركة وعمل وإنتاج وتطور

وال هيتم بالبحث يف املثاليات التي ليس هلا مقابل يف الواقـع ،  ،باحلقائق ذات الوجود الواقعي

  . )٢(»ل أو يضل عن اهلدىفيها العق تيشت ن يبتعد عن البحث يف جمال الغيبيات التيأو

وهذه اخلاصية تربز لنا من خالل أهداف هـذه املـنهج التـي هتـدف  االجيابية السوية : عارشاً 

تكوين الفرد املنتج املشارك يف تنمية املجتمع املتخلق باألخالق احلسنة وهي تدفع بـه نحـو  إىل

متـه فقـط ولكـن ألن يكـون  مصـدر خـري لـيس أتقـان العمـل وإالعمل واإلبداع واالبتكارو

وهـذا يتفـق  جخاصة بإعداد الفرد املنـت واملنهج ةن يسهم النظام الرتبوي عامأو  ةللبرشية عام

  . جيابية الطالب يف املوقف التعليميإ إىلمع التوجهات احلديثة للرتبية التي تدعو 
                                                   

  . ١٦ص  –ا وتطبيقاهتا مناهج الرتبية  أسسه–عىل أمحد  –مدكور    )١(
   . ٣١٠ –٣٠٩ص–م ٢٠٠١مرجع سابق  -حممد  اهيمعبد اهللا إبر –جودت أمحد  -سعادة   )٢(



 

 

 اً طفيـعا ن يعطـي املـنهج نتـائج سـلوكية،ويرتك أثـراً أويقصد هبا   الفعالية« : احلادي عرش

يف نفوس األجيال بـام يمتـاز بـه مـن أسـاليب تربويـة سـليمة بعيـدة األثر،ونشـاطات  جياشاً 

   . )١(»واضحاً  والتطبيق،معروضة عرضاً  لإسالمية مثمرة عظيمة األثر، سهلة املنا

ن تتسـم بصـحة أإذا جيـب عـىل املنـاهج الدراسـية  : صحة ودقة املعلومـات« : الثاين عرش

طريـق اخلـري واهلدايـة، وشـدد الـدين  إىلوذلك ألهنا متثل املرشد احلقيقي  املعلومات ودقتها ؛

  . )٢(»اإلسالمي عىل هذا األمر

Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ﴿ : تعــــاىلقــــال 
Ñ﴾ ] ٣٦:سورة اإلرساء آية[ .  

ــ« : وقــال صــىل اهللا عليــه وســلم َ ْ م ــ ن َ َّ ح َ د ِ نِّــعَ  ث ــي ب َ ٍ ح ــ ديث َ َ ي َ ى ر ــأ ُ نَّ ــ ه َ ِ ك ٌ ذ ــفَ  ب ُ َ ه َ  و ــأ َ  دُ ح

ِ الكَ  ِ اذ   . )٣(»نيب

 َّ َّ وقد دل التحدث بأي علم رشعي مامل يتثبت اإلنسـان مـن  زنه ال جيوأة السابقة عىل ت األدل

ن املـنهج أوهذا حيتم عىل املناهج مراعاته مـن حيـث  )٤(مصدره ويمحص الصحيح من السقيم

ِّ أ حيرص عىل لتي ثبت صحتها وبحيث تكون دقيقة وخالية مـن م املعلومات الصحيحة  ان يقد

  . األخطاء العلمية

كالرتبية عىل اجلهاد ، وعىل نرش الـدعوة  االعتناء باجلوانب السلوكية العملية« : الثالث عرش

اإلسالمية ، وإقامة املجتمـع املسـلم يف اجلـو املـدريس ، بحيـث حيقـق مجيـع أركـان اإلسـالم 

عاليمــه وآدابــه يف حيــاة الطــالب الفرديــة وعالقــاهتم وشــعائره وأســاليبه الرتبويــة وت

   . )٥(»االجتامعية

، حاجـات املجتمـع  ن يراعـى يف تطبيقاتـه ونشـاطاته وأمثلتـه ونصوصـهأ« : الرابـع عرشـ

بتحقيـق : هلاوذلـكالواقعية ، ومنطلقاته اإلسالمية املثالية كاالعتزاز باألمة اإلسـالمية والوالء
                                                   

 . ١٩٨ ص ،مرجع سابق  –عبدالرمحن  –النحالوي    )١(
 . ٣٨ص  ، وليد إبراهيم ، مرجع سابق ، رشيد بن النوري ، املهوس ، البكر   )٢(
املقدمة ، باب وجـوب الروايـة عـن الثقـات وتـرك  ، مرجع سابق ، جاجبن احل مسلم ، يالنيسابور   )٣(

 . ٥، ص  ١صىل اهللا عليه وسلم ،ح  الكذابني والتحذير من الكذب عىل رسول اهللا
 . ٣٨ص  :مرجع سابق  النوري ، املهوس ، وليد إبراهيم ، بن البكر، رشيد   )٤(
   . ١٩٩ص ، النحالوي،عبد الرمحن ،مرجع سابق   )٥(



 

 

وبمراعاة االختصاصات التي حتتاجها ،ذن اهللا إالذي أرسله ليطاع ب هللا والطاعة لرسوله الوالء

  . )١(»يف كل بيئة بحسب ظروفها الطبيعية التي يرسها اهللا ،األمة

عداد القـوى الالزمـة املدربـة للعمـل يف امليـادين املختلفـة إن يقوم بأوهذا حيتم عىل املنهج 

  . ع املختلفةبحيث يكون هناك تنسيق بني املدرسة ومؤسسات املجتم

إن هذه اخلصائص واملميزات للمنهج الدرايس اإلسالمي جتعلها صاحلة لكل زمان ومكـان 

فهي جتمع بني الثابت يف األصول واملرونة من حيث قابليتها للتطـوير والتعـديل بـام يتفـق مـع 

 . مستحدثات العرص

                                                   
  . ١٩٦مرجع سابق، ص  ، عبدالرمحن ، النحالوي   )١(



 

 

 

  الميالميأسس بناء املنهج الدرايس يف النظام الرتبوي اإلسأسس بناء املنهج الدرايس يف النظام الرتبوي اإلس: : املبحث الرابع املبحث الرابع 

      ::  تمھیدتمھید

ن يسـتمد أكل ما يف املجتمع اإلسالمي من نظـم بـام يف ذلـك النظـام التعليمـي جيـب إن «

ومـا تضـمنته هـذه  اإلسـالميةفلسفته وأهدافـه ومناهجـه مـن الـدين اإلسـالمي أو الرشـيعة 

وتعاليم تتعلق بالعقيدة ، والعبادات ، واملعامالت والعالقات التـي تـتم يف  مبادئالرشيعة من 

 : املصـدرين الرئيسـيني للرشـيعة اإلسـالمية إىلترجـع يف النهايـة  وهذه مجيعاً  ،نطاق املجتمع

f  e   d  c  b     ﴿ : تعـاىلقـال  ،  وسنة نبيه صىل اهللا عليه وسـلمكتاب اهللا
p  o         n  m    l  kj  i  h   g﴾ ] ٣٤:األحزاب [ .  

مـن الـدين  الرتبيـة القائمـة عـىل أسـاسن إ، فـ بصفة خاصـةوبالنسبة للمناهج الدراسية 

مساعدة املتعلمني عىل بناء اإليامن القـوي السـليم بـاهللا  إىلن تسعى مناهجها أاإلسالمي البد 

خر وما حيويـه مـن بعـث وحرشـ وحسـاب آلورسوله ومالئكته وكتبه وقضائه وقدره واليوم ا

ة ، وعـىل زيـادة وعـيهم وعىل غرس روح التمسك فيه بتعاليم الدين وأخالقه الفاضل ،وجزاء

ويمكنهم من فهـم كتـاب رهبـم وسـنة نبـيهم وتـراث سـلفهم  ،الديني والفكري واالجتامعي

واسـعا وشـامال يف حمتوياتـه يتعـدى العلـوم  ن يكـون أولتحقيق هذه الغايات البد . الصالح 

الدينية ووسائلها من تفسري وحديث وفقه  وأصول عقيدة وعلم حـديث وأصـول فقـه ونحـو 

  . )١(العلوم النافعة يف الدين والدنيامجيع  إىلغة وأدب ، وغريها وبال

واملنهج الدرايس اإلسالمي يقوم عىل عدد من األسس ومنها يستمد وجوده وعـىل أساسـها 

تقوم تنمية كل من الفرد واملجتمع سواء صغر املجتمع كمجتمع األرسة أو املجتمـع املحـىل أو 

   . وفيام ييل عرض هلذه األسس كرب ليشمل جمتمع الدولة أو األمة

 ً ً أوال     ::  األسس الفكريةاألسس الفكرية: :   أوال

األسس النابعة من العقيـدة اإلسـالمية والرشـيعة اإلسـالمية واألخـالق اإلسـالمية  يوه

األسـاس  -الفاضلة وهي تؤثر عـىل بقيـة األسـس وتشـمل هـذه األسـس األسـاس العقـدي

   : ض موجز هلذه األسساألساس األخالقي وفيام ييل عر–األساس التعبدي –الترشيعي 
                                                   

 . ٣٨١ -٣٨٠ص ، مرجع سابق –عمر حممد –الشيباين    )١(



 

 

 :األساس العقدي   -أ 

ألسـس والعقيـدة الصـحيحة هـي أصـل ديـن اوهو األسـاس األول والركيـزة األم لبقيـة 

التي جاء هبا الرسل الكرام يف كل زمان ومكـان  ياإلسالم وأساس امللة والعقيدة الصحيحة ه

Ñ   Ð  Ï   Ô  Ó  Ò  ﴿ : تعـاىلقـال  ، عـامل واألقـوالألاألساس لقبول ا يوه
Ù  Ø  ×  Ö  Õ﴾ ]٥: سورة املائدة آية [ .  

خـربه هبـا بطريـق أوالعقيدة هي أمور علمية جيب عىل املسلم إن يعتقـدها يف قلبـه ؛ألن اهللا 

   . )١(الرسول صىل اهللا عليه وسلم  إىلكتابه أو سنة وحيه 

ومالئكتـه وكتبـه وأصول العقيدة الصحيحة تتضمن أركان اإليامن الستة وهي اإليامن بـاهللا 

ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه ورشه وأدلة هـذه األصـول مـن القـران كثـرية منهـا قولـه 

t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g   ﴿ : تعاىل
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  . ]٢٨٥آية : سورة البقرة[ ﴾¥

  . ]٤٩آية : سورة القمر[ ﴾à              ß  Þ â  á ﴿ : تعاىلوقال 

بينام نحن عند رسول اهللا صىل  : ريض اهللا عنه قال بومن األحاديث حديث عمر بن اخلطا

ال  ، شديد سـواد الشـعر ، إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، اهللا عليه وسلم ذات يوم

اهللا عليـه وسـلم فأسـند حتى جلس إىل النبي صـىل  ، حدأوال يعرفه منا  ، ثر السفرأعليه  ىير

فقـال  ، أخـربين عـن اإلسـالم ، ديا حمم : وقال ، ووضع كفيه عىل فخذيه ، ركبتيه إىل ركبتيه

ً رسول اهللا صىل  إال هللا هاإلسالم أن تشهد أن ال إل« : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأن حممدا

وحتـج البيـت إن اسـتطعت  ، وتصوم رمضان ، وتؤيت الزكاة ، وتقيم الصالة ، اهللا عليه وسلم

 ، فأخربين عن اإليـامن : قال ، يسأله ويصدقه ، فعجبنا له : قال ، صدقت : قال ، »اليه سبيالً 

وتـؤمن بالقـدر خـريه  ، واليـوم اآلخـر ، ورسـله ، وكتبـه ، ومالئكته ، أن تؤمن باهللا« : قال

فـإن  ، اهللا كأنك تراه أن تعبد« : قال ، فأخربين عن اإلحسان : قال ، صدقت  : قال ، »ورشه

مـا املسـؤول عنهـا بـأعلم مـن « : قـال ، فأخربين عـن السـاعة : قال ، »مل تكن تراه فإنه يراك

تـرى احلفـاة العـراة  نوأ ، أن تلـد األمـة ربتهـا« : قال ، فأخربين عن أمارهتا : قال ، »السائل
                                                   

  . ١٠م، العقيدةىف اهللا ، مكتبة الفالح، الكويت، ص١٩٨٤ ، األشقر،عمر سليامن   )١(



 

 

ـ« : ثم قال يل ، ياً ثم انطلق فلبثت مل : لقا ، »العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان َ م ُ ـا ع َ  ، ري

 ِ ـائ َّ ـن الس َ تَـدرى م َ علمكــم « : قـال ، اهللا ورسـوله أعلـم : قلــت ، »؟لأ ُ م ي ُ ُ أتَـاك ــه جربيـل إنَّ َ ف

م ُ ينَك ِ    . )١(»د

قومـه لعبـادة اهللا  اوالدعوة إىل العقيدة هي أول ما جاءت به الرسل فام من رسـول إال ودعـ

F  E  D  M   L  K  J  I  H  G  ﴿ : تعـاىلوحـده الرشيـك لـه قـال 
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a  ̀   . ]٣٦آية : سورة النحل[﴾ ̂          _  

والعقيدة التي دعا إليها مجيع األنبياء والرسل هـي عقيـدة التوحيـد اخلـالص وهـي تشـمل 

والـرباء  ءالالتسليم هللا عزوجل واخللوص من الرشك ورصف العبـادة هللا وحـده وعقيـدة الـو

وكذلك لقبول العمـل قـال  واإليامن هو أساس العقيدة وهو األساس جلميع األقوال واألعامل

ــــــاىل ̀  f  ed  c  b  a    ﴿ : تع   _  ̂    ]  \  [  Z  Y
k  j  i  h  g﴾ ]٩٧: سورة النحل آية [. 

|     ﴿:  تعـاىلقـال   )٢(حيحة البد هلا من اإليـامن اجلـازم الـذي ألريـب فيـهوالعقيدة الص
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°   ̄  .  ]١٥،  احلجرات[ ﴾®  

  . ]٢-١:سورة البقرة آية [﴾!  "  #  $  %   &'  )(  *   + ﴿:  تعاىلقال 

   : وهلذا األساس االعتقادي عدد من الفوائد واآلثار الرتبوية

وجتعـل  ، وتوحد نوازعه وتفكريه وأهدافه،  ةتنظم عقيدة التوحيد حياة اإلنسان النفسي - ١

متعاونة ترمى إىل حتقيق هدف واحد  وهـو  ، قوى متضافرة ، وعاداته ، وسلوكه ، كل عواطفه

  . اخلضوع هللا عز وجل

تربى  اإلنسان عىل سعة النظر وحب اإلطالع عىل أرسار الكون والطمـوح إىل معرفـة  - ٢

                                                   
إلسـالم واإلحسـان كتاب اإليامن ،باب بيان اإليامن وا: النيسابوري، مسلم بن احلجاج ، مرجع سابق   )١(

ووجوب اإليامن بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىل وبيان الدليل عىل التربى ممن ال يؤمن بالقدر وإغـالظ 
  . ١٥،ص  ٨القول يف حقه ،ح 

  . ١٠ص  ، األشقر، عمر سليامن ، مرجع سابق   )٢(



 

 

   . )١(ما وراء احلس

د الطمأنينـة يف نفـس اإلنسـان ويشـعره بالسـكينة واالسـتقرار واألمـن إن اإليامن يول - ٣

ويـؤمن أن لكـل  ، فهو يؤمن أن اخلري والرش والرزق واحلياة واملوت بيد اهللا عزوجل : النفيس

ــاب ــل كت ــال  )٢(أج ــاىلق ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  Ú  ﴿ : تع
å﴾] ٢٨آية :سورة الرعد[ . 

عـن صـهيب  )٣(ع االتزان يف مواجهة األمور كلها املفـرح منهـا واملـؤملإهنا تطبع املؤمن بطاب

ن« : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : قال ِ ُؤم َمر امل ًا أل ب َ ج َ ري ، ع َ َّه خ ل ُ ُ ك ه َ مر َ َّ أ اك  ، إن َ َ ذ يس َ ل َ و

 ِ ؤم ُ َّ للم ال ِ ٍ إ د َ َح كَ  ، نأل َ ُ ش اء َّ َ ُ رس تْه َ اب َ َص ْ أ َ إن ً لَ  ر ريا َ َ خ ان َ َك ُ ف ْ  ، ه إن َ او َّ َ ُ رض ته َ اب َ َص ُ أ ا ء َ َك رب، ف َ َ ص ً  ن ـريا َ خ

ه َ   . )٤(»ل

ورابطة العقيدة هي أوثـق الـروابط يف املجتمـع املسـلم فهـي تتخطـى احلـواجز واحلـدود «

اجلغرافيـة والعرقيـة وحـواجز اللـون واجلـنس وجتعـل االنـتامء الوحيـد للمسـلم هـو الــدين 

   . اإلسالمي

  . )٥(عقيدة التوحيد هي من حقوق اهللا عىل العباد والرسول صىل اهللا عليه وسلم يبني لنا أن

كنت ردف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم  : عن عمرو بن ميمون ، عن معاذ بن جبل قال

َ « : فقال : قال ، عىل محار يقال له عفري ـىل َ ِ ع اد َ ب ِ ُّ الع ق َ اح َ م َ ِ و اد َ ب ِ َ الع ىل َ ُّ اهللاِ ع ق َ اح َ ي م ِ تَدر َ ُ أ اذ َ ع ُ ا م َ ي

وا اهللا وال « : قال ، اهللا ورسوله أعلم : قلت : قال ، »اهللا؟ ُ ُـد عب َ ْ ي ن َ ِ أ َـاد ب ِ َ الع ـىل َ َّ اهللاِ ع ـق َ َّ ح ن ِ ـإ َ ف

ْئاً  ــي َ وا بــه ش ُ ُرشـك ْ « : قــال ، يارســول اهللا أفــال أبرشــ ُ النــاس؟ : قلــت : قــال ، »ي م ُ ــه ِّ َرش التُب

ُوا ل ِ َتَّك ي َ   . )٦(»ف

                                                   
  . ٨٣-٨٠ص ، النحالوي ،عبدالرمحن   )١(
 ، املؤثرات السلبية يف تربية الطفـل املسـلم وطـرق عالجهـا ، هـ١٤١٢ ، اجلالل، عائشة عبدالرمحن   )٢(

 . ٩٨ص ، دار املجتمع للنرش والتوزيع ، جدة ، امللكة العربية السعودية ، ٩٨ص
  . ٩٩املرجع السابق ،ص    )٣(
 ، ،باب املؤمن أمره كلـه خـري قكتاب الزهد والرقائ ، مرجع سابق، بن احلجاج  مسلم ، يالنسا بور   )٤(

   . ٧٥٦ ص ، ٢٩٩٩ح
  . ٢٧٥ص  ، مرجع سابق ، هـ١٤٢١،  أمحدشوق ،حممود    )٥(
 =كتاب اإليـامن ،بـاب الـدليل عـىل إن مـن مـات عـىل  ، بن احلجاج ، مرجع سابقمسلم  ،يالنيسابور   )٦(



 

 

َّ األساس االعتقادي الذي تبنى عليه املناهج الدراسية يمثل أهم األسـس  وهكذا يتبني لنا أن

الفكرية العامة للمناهج وهي تفقد هويتها بدونه ولذا فإن عىل املناهج الدراسـية الصـحيحة أن 

تبنى عىل أساس العقيدة واإليامن الصادق ألن ذلك جيعلها تتصف بالعدل والرمحة واإلحسـان 

  . )١(حيث أن هذه الصفات تطبقها عقيدة اإلسالم

س يتطلب من واضعي املناهج العناية به وترسيخه يف أنفس املتعلمني وأفئـدهتم وهذا األسا

  . )٢(واستثامره يف عملية التعليم والتعلم

هو من أهم األسس الفكريـة العامـة حيـث يسـتند إىل اإلحكـام  :األساس الترشيعي  -ب 

عمـل ولكـي يسـري املنظمة التي رشعها اهللا النتظام أمور الناس وضبط ترصفاهتم يف القول وال

  . )٣(وتركا الناس عىل هداها فعال

والرشع يف القرآن الكريم هو سن التعـاليم الدينيـة وبيـان العقيـدة التـي جيـب اإليـامن هبـا 

وعبادة اهللا عىل أساسها ،وإصدار األوامر والنواهي التي حتقق ذلك كله، وهـو مـن خصـائص 

O  N  M  L  K  J    ﴿ : تعـاىلقال  )٤(اهللا عزوجل وهذا مما يميزه عن القوانيني الو ضعية
  ba  ̀   _   ̂   ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P

r  q  p  o  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  d                 c﴾] ســــــورة

  . ]١٣آية :الشورى 

وهنك عالقة قوية بـني العقيـدة والرشـيعة إذا اإلسـالم عقيـدة ورشيعـة والرشـيعة تعنـى 

  . )٥(تكاليف العملية التي جاء هبا اإلسالم يف العبادات واملعامالتال

والرشيعة ترتبط باألساس العقدي حيث أهنا تستلزم اإليامن الصحيح والثواب عن العمـل 

ً وقـد ور إنام يكون مرتبطا باإليامن فمن مل يطبق الرشيعة ال يعترب هـذا املعنـى يف آيـات  دمؤمنـا

                                                   = 
  . ٢٢،ص  ٣٠التوحيد دخل اجلنة قطعا ،ح 

  . ٢٥ص  ، مرجع سابق ، هـ١٤٢٢احلريب، حامد بن سامل،   )١(
  . ٢٧٦ص  ، مرجع سابق ، هـ١٤٢١، أمحدحممود  ، شوق   )٢(
  . ٢٧ص  ، مرجع سابق ، ١٤٢٢احلريب،حامد سامل،    )٣(
  . ٦١ص  ، مرجع سابق ، النحالوي،عبد الرمحن   )٤(
  . ١٠ص  ، مرجع سابق ، األشقر، عمر سليامن   )٥(



 

 

Y  X  WV  U   T  S  R  Q   ﴿:  تعـاىلل منهـا قـال ة من كتاب اهللا عز وجـكثري
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باهللا عز وجـل واإليـامن ويف املقابل فإن حتكيم الرشيعة طاعة هللا عزوجل ودليل عىل اإليامن 

Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ﴿:  تعــاىلقــال   )١(بــاليوم اآلخــر
ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó﴾ 

 . ]٥٩: سورة النساء آية[

ً كالًوتفصيالو ً ملزما   . )٢(قد جاء األمر بتطبيق الرشيعة يف املجتمع املسلم أمرا

ـــال  ـــاىلق ﴾ s  r  q  p     o  n  m      l  k  j  i  h  g ﴿ : تع

ــــة: اجلاثيــــة[ ــــال  ، ]١٨آي ــــاىلوق ́  µ  ﴿:  تع   ³  ²  ±  °  ̄    ®  ¬  «  ª
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Î  Í﴾ ]٤٩:ائدة امل[. 

 :ة  وهي متعددة ومن أبرزها اآلثار الرتبوية للرشيعة اإلسالمي

للرشيعة أثر كبري يف تربية الفكر فهي تقدم للمسلم قواعد ونظم سلوكية جتعـل حياتـه  - ١

ً للدقة، والنظام واألمانة و املنهجية والوعي السـليم ، والتفكـري يف كـل مايعمـل أو يريـد  مثاال

  . عمله قبل اإلقدام عليه

ينظر لنفسه وإىل حياته نظرة كلية متعلقة بتصـوره  تربى عقل اإلنسان عىل الشمول فهو - ٢

    . الشامل هلذا الكون وجلميع جوانب الدنيا واآلخرة ، كام علمه القرآن

ــري - ٣ ــىل التفك ــان ع ــل إالنس ــى عق ــتنتاج  ترب ــة واالس ــىل املحاكم ــدرة ع ــي والق املنطق

  . واالستقراء

أمام أمـور مشـتبهات والـدافع تعترب ضباط خلقي للفرد حياكم املرء نفسه عندما يقف  - ٤

                                                   
  . ٢٧٧ص  ، مرجع سابق ، هـ١٤٢١، شوق ،حممود أمحد   )١(
 . ٢٧٧ص  ، املرجع السابق   )٢(



 

 

  . )١(احلقيقي هلذا الضابط هو اخلوف من اهللا

كام أهنا تقوم بصيانة الكيان األخالقي وتدعيمه، عىل املسـتويني الفـردي واالجتامعـي  - ٥

  . بمحاربتها لكل أنواع  اجلريمة

ً تقوم بتنمية اجلانب النفيس، بتوفريها حلياة يعيشها الفرد « - ٦ يف  –املجتمـع و –وهي أيضا

   . )٢(أمن وطمأنينة عىل النفس واملال والعرض

ُّ األساس الترشيعي من أهم األسس الفكرية العامة للمناهج حيـث أنـه أسـلوب لـه « عد ُ وي

ثمرة واضحة يف جمال التطبيق يف احلياة ، وهذا األساس من وجهة النظـرة الرتبويـة اإلسـالمية 

معرفة الرشـيعة وتطبيقهـا يف املنـاهج يـؤدي إىل اسـتقامة يفيد اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، الن 

، وهو منهج منسجم مع فطرة اإلنسان ألنه مستمد من الدين تعاىلاملناهج العامة عىل منهج اهللا 

ـــالمي ـــال   )٣(اإلس ـــاىلق ̄°  ±  ﴿ : تع   ®  ¬   «  ª  ©  ̈ §       ¦  ¥  ¤
¾  ½             ¼  »  º  ¹  ̧   ¶  µ́ ــــروم ســــورة[﴾²  ³     ــــة : ال آي

٣٠[ .  

وهو مرتبط باألسـاس العقـدي واألسـاس الترشـيعي حيـث انـه  : األساس التعبدي -جـ 

يف العقيـدة و الرشـيعة اإلسـالمية واألسـاس التعبـدي  ديمثل اإلطار التطبيقي العمـيل ملـا ور

امل بمعناهـا الشـ تعـاىليتمثل يف فعل املأمورات وترك املنهيات ويتمثل يف معنـى العبوديـة هللا 

فهي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألفعـال الظـاهرة والباطنـة وهـي هبـذا 

التعبدية إنام تشمل مجيع أفعال الفـرد وأقوالـه إذا استحرضـ فيهـا  رعيل الشعائ املعنى ال تقترص

h  ﴿ : تعـاىلقـال  ، هـو اإلخـالص ةالنية الصاحلة واإلخالص وذلك أن رشط قبول العباد
j  i  x   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k﴾] ســــــــورة

   . ]٥:  آية ، البينة

فيها ابتـداع عـن عائشـة ريض  نوالرشط الثاين هو موافقتها للكتاب والسنة  بحيث ال يكو

                                                   
 .٦٦- ٦٥ –-٦٢ص  ، مرجع سابق ، هـ١٤١٦ ، النحالوي ،عبدالرمحن   )١(
 -١١٤ص ، أصول الرتبية اإلسالمية ، عامل الكتـب ، القـاهرة ، هـ١٤٢٢القايض ، سعيد إسامعيل ،    )٢(

١١٥ .   
   . ٢٨ص  ، مرجع سابق  ، هـ١٤٢٢حامد سامل ، ، احلريب   )٣(



 

 

ـي« : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال: اهللا عنها قالت َ ـا ل َ ا م َ ذ َ ا ه مرنَ َ َ يف أ ث َ َحد ن أ َ َ م ُ  س نـه ِ م

 َ و ُ ه َ ٌّ ف د َ C   ﴿:  تعـاىلقـال  ، تي خلق اهللا اجلـن واألنـس مـن أجلهـاوالعبادة هي الغاية ال )١(»ر
H  G  F  E  D ﴾]قـال  ، وهي تشمل مجيع أعـامل اإلنسـان ، ]٥٦آية : سورة الذاريات

ــــاىل ́  ﴿:  تع   ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬  «  ª   ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £
¶  µ﴾]تعـاىلقـال  ، مستمرة مـع اإلنسـان حتـى املـامت وهي ]١٦٣-١٦٢: آية ، سور ة األنعام  : 

﴿V  U  T  S  R﴾]٩٩ :آية ، سورة احلجر[ .  

   : وللعبادة آثار وفوائد تربوية منها

  . تقوى صلة اإلنسان باهللا عز وجل - ١

ألنه اكرب من كـل  لوالكرامة، وآباء الضيم واالعتزاز باهللا عزوج ةتريب النفس عىل العز - ٢

   . )٢(من كل عظيمكبري وأعظم 

تزود اإلنسان بشحنات متتالية من القوة املستمدة من قوة اهللا ،والثقة بالنفس املسـتمدة  - ٣

 .من الثقة باهللا عز وجل 

ً عىل عاطفـة  - ٤ ً مبنيا ً منظام ً واعيا تربى املسلم عىل االرتباط باملسلمني ،حيثام كانوا، ارتباطا

  . )٣(صادقة ،وثقة بالنفس عظيمة

 :  األساس اخللقي -د 

تعترب األخالق الفاضلة مـن أهـم مقومـات املجتمـع املسـلم وهـي مـن أهـم أسـس بنـاء 

   . احلضارات وازدهار األمم يف املايض واحلارض
اإلسالمي للتمسك بمكـارم األخـالق ملـا هلـا مـن أثـر عـىل حيـاة الفـرد  ولقد دعا الدين

"  #  $  %   ﴿:  تعــاىل قــال ، اآليــات القرآنيــة نواملجتمــع وذلــك يف العديــد مــ
  2  1  0        /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &

 ]١٣٤  -١٣٣:سـورة آل عمــران، آيــة[﴾3  4  5   6  87  9  :  ;

                                                   
كتاب االقضـية ،بـاب نقـض اإلحكـام الباطلـة ورد  ، مرجع سابق ، احلجاج نب مسلم ،يالنيسابور   )١(

  . ٤٤٨، ص  ١٧١٨حمدثات األمور ،ح 
  . ٥٦ص  ، عبدالرمحن ، مرجع سابق ، يالنحالو   )٢(
  . ٥٧ -٥٥املرجع سابق ،ص    )٣(



 

 

ــال  ــاىلوق ¿  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ﴿ :  تع
Ð﴾] ٢: املائدة[  . 

ق منها حديث أيب الـدرداء ريض اهللا وكذلك فقد حثت السنة الرشيفة عىل فضل حسن اخلل 

ـن « : عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ِ ِ م ـة َ ام َ ي ِ َ الق ـوم َ ِ ي ن ِ ُـؤم ِ امل ان َ يز ِ ُ يف م ل َ ثق َ ٍ أ ء َ ْ  يش ن ِ ا م َ م

يء ِ َذ َ الب ش ِ اح َ ُ الف ض ِ ُبغ ي َ َّ اهللاَ ل إن َ ن و َ س َ ُق ح ل ُ ً  لـدخول اجلنـة  )١(»خ  ، وجعل حسن اخللـق سـببا

ِ ملـن « : ل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمقا : عن أيب أمامة قال ة َـض اجلنـَّ ب َ ٍ يف ر َيت ب ِ ٌ  ب ْم ي ِ ع َ ا ز نَ َ أ

عـىل  َ ببيـت يف أ َ ـا و ً ازح َ َ م ان َ إن ك َ َ و ب ِ ذ َ َ الك ك َ ِ ملن تَر ِ اجلنَّة ط َ س َ ٍ يف و ببيت َ ا و ق ُ َ حم ان َ ْ ك إن َ َ و اء َ ر ِ َ امل ك َ تَر

ه ُ ق ُ ل ُ َ خ ن ُ س َ ِ ملن ح َّ حسن اخللق يبلغ ، )٢(»اجلنَّة عـن أيب  ، صاحبه درجة الصـوم والصـالة كام أن

ِ « : سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول : الدرداء قال ان َ ُ يف امليـز ـع َ وض ُ ٍ ي ء َ ـن يش ِ ـا م َ م

 ِ الة َّ وم والص َّ ب الص ِ اح َ َ ص ة َ ج َ ر َ ُ به د ُغ َبل ي َ ُق ل ُل سن اخل ُ َ ح ب ِ اح َ َّ ص إن َ ُق و ُل سن اخل ُ ن ح ِ ل م َ ثق َ     . )٣(»أ

التي تكون الروح اخلرية ؛ ألن هدفها األول بناء إنسـان خـري يكـف  والرتبية األخالقية هي

  . )٤(أمتهرشه عن الناس ويعمل باستمرار خلري نفسه وخري 

وقد تناول األساس األخالقي كل ما ينمي الفرد خلقيا، ويضبط عالقتـه مـع ربـه ، ومـع «

لوقت نفسه كل مـا يبنـي نفسه، ومع غريه من اجلنس البرشي ، بل وكل ما يف احلياة وتناول يف ا

ً ، ويضبط عالقاته مع أبنائه ومع جريانه وكافة األمم والشعوب ً سليام    . )٥(»املجتمع بناء خلقيا

ن الفرد يف مجيع أعاملـه وأقوالـه يستشـعر أواألخالق البد هلا من عقيدة تقوم عليها بحيث 

ً ألوامر اهللا  عز وجل الذي أمـر وأوامـر عظمة اهللا عزوجل و اتصافه باألخالق الفاضلة امتثاال
                                                   

 والصـلة ، بـاب مـا جـاء يف حسـن الرتمذي ، حممد بن عيسى بن سورة ، مرجع سابق ،  كتـاب الـرب   )١(
،  ، صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي،  اجلزء الثاين ٥١٩، ص ٢١٣٣اجلزء الثاين ، ح ، اخللق

 .   ١٩٤، ص  ١٦٢٨ح 
،  ٤٨٠٠السجسـتاين ، أيب داود ســليامن بــن األشــعث ، كتــاب األدب ، بــاب يف حســن اخللــق ، ح    )٢(

  . ١٦٤ص ، ٢٧٣ح ، املجلد األول ، لة الصحيحةوقد صححه األلباين يف السلس  ٧٢٨ص
الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة ، مرجع سابق ، كتاب الرب والصلة ، باب ماجاء يف حسن اخللـق ،    )٣(

 ، صححه األلبـاين ، يف صـحيح سـنن الرتمـذي ، اجلـزء الثـاين ، ٥١٩ص ، ٢١٣٤ح ، اجلزء الثاين
    . ١٩٤ص ، ١٦٢٩ح

  . ٨٦ص  ، مرجع سابق ، هـ١٤١١د ، ياجلن ، مقدا   )٤(
  . ١١٥ص  ، القايض ، سعيد إسامعيل ، مرجع سابق   )٥(



 

 

عليه وسلم وطلبا منه لثواب اهللا العاجل والثواب األخروي املتمثل يف دخـول  رسوله صيل اهللا

واملناهج يف الرتبية اإلسالمية تقوم بالرتبية اخللقيـة للفـرد  ٠اجلنة والفوز برضوان اهللا عز وجل

سلم التي هي من أهم أهداف املناهج التي تعترب جانبا مهام من جوانب التنمية الشاملة للفرد امل

 ةوهو من األهداف العامة للرتبيـة والتعلـيم التـي تقـوم عليهـا السياسـي«يف الرتبية اإلسالمية 

التعليمية يف اململكة العربية السعودية حيـث ورد يف وثيقـة سياسـية التعلـيم أن مـن األهـداف 

لم والتأكيد عىل الضوابط اخللقية الستعامل حتقيق اخللق القرآين يف املس »العامة للرتبية والتعليم

واألساس اخللقي للمناهج يقوم عىل تكـوين حـب الفضـائل واألخـالق احلسـنة يف  )١(املعرفة

كالصـدق واألمانـة والوفـاء بالعهـد  –نفوس الناشئة وبيـان فوائـد وأثـار األخـالق احلسـنة 

ومـن ذلـك خلـق .إلسـالم إليهـا اوالتعاون وغريها كثري من األخالق والفضـائل التـي دعـا 

   . الصدق

ـدق« : قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم : عن عبداهللا قال ِّ م بالص ُ َـيك ل َ َ  ع ـدق ِّ َّ الص َـإن ف

 ِّ ِ ي إىل الرب ِ د َ ِ  ، هي ي إىل اجلنَّة ِ د َ َّ هي ِ َّ الرب إن َ ى  ، و َ حتـَّ ـدق ِّ ى الص َّ ـر َ تَح َ ي َ ُ و ق ُ صـد َ ُ ي ـل ُ ج َّ ُ الر ال َ ـز َ ـا ي َ م َ و

 ِ َ اهللاِ ص ند ِ َ ع كتَب ُ يقاً ي ِّ ـور ، د ُ ج ُ ي إىل الف ِ د َ َ هي ب ِ ذ َ َّ الك إن َ َ  ف ب ِ ذ َ الك َ م و ُ اك َّ إي َ ي  ، و ِ ـد َ َ هي ـور ُ ج ُ َّ الف إن َ و

اباً  ، إىل النَّار َّ ـذ َ َ اهللاِ ك نـد ِ َ ع كتَـب ُ َ حتَّى ي ب ِ ذ َ ى الك َّ ر َ تَح َ ي َ ُ و ب ِ َكذ ُ ي ل ُ ج َّ ُ الر ال َ ز َ ا ي َ م َ وكـذلك  ، )٢(»و

يرة ريض اهللا عنه ، عن رسول اهللا صـىل اهللا مماجاء ىف استحباب العفو والتواضع حديث أيب هر

َ « : عليه وسلم قال َ ا نَ م َ ق ْ ص َ  ت ٌ دَ ص ِ  قة َ م َ ن م َ ال و َ م َ ا ز َ اهللا عَ  اد ً بع ِ بدا ٍ إ َّ فو ِ ال َ ز  ع َ ا و َ ا تَ م َ و َ اض ـع أ َ هللا  دٌ ح

 ِ َّ إ َ  ال َ فَ ر ُ ع    . )٣(»اهللا ه

س بـن األخالق السيئة من مثل الكذب واخليانة والغـدر واحلسـد عـن انـوكذلك حذرمن 

و« : مالك أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال ُ د َ اس َ َ ال حت َ وا و ُ ض َ َاغ وا االتَب ُ َر اب َ ال تَد َ ونُـوا  ، و ُ ك َ و

ا انَ َ خو ِ َ اهللاِ إ اد َ ب ِ َالث ، ع َ ث َوق ُ ف اه َ خ َ َ أ ر ُ ج َ ن هي َ م أ ِ ُّ ملسل ل ِ َ ال حي َ وغريها مماجـاء يف كتـب السـنة   )٤(»و
                                                   

  . ٧٧ص  ، مرجع سابق ، وآخروناحلامد،حممد بن معجب    )١(
احلجاج ،كتاب الرب والصـلة واآلداب ، بـاب قـبح الكـذب وحسـن الصـدق  ن، مسلم بيالنيسابور   )٢(

  . ٦٦٤،ص  ١٠٥وفضله ،ح 
 ، ٢٥٨٨ح ، رجــع الســابق ، كتــاب الــرب والصــلة واآلداب ، بــاب اســتحباب العفــو والتواضــعامل   )٣(

  . ٦٦٠ص
 =الـرب والصـلة واآلداب، بـاب حتـريم التحاسـد والتبـاغض  كتـاب،  النيسابوري ، مسلم بن احلجاج   )٤(



 

 

املناهج بل البد من التطبيق العميل هلا من قبل جمتمـع لألخالق يف  ومل يكتف بالدراسة النظرية

وهكـذا نـرى أن « املدرسة كافة وخاصة املعلم الرتباطه القوى بالطالب وألنه يمثل قدوة هلـم

األساس اخللقي يعد من أهم األسس الفكرية يف بنـاء املنـاهج وتطويرهـا إىل األحسـن ، ألنـه 

  . )١(ح الفرد واجلامعةيؤدي إىل توجيه املناهج توجيها مثمرا لصال

، لـه العديـد مـن اآلثـار والفوائـد كـامالً  خلقيـاً  تربويـاً  ويقدم األساس األخالقي منهجـاً 

  : الرتبوية، التي تفيد الفرد واملجتمع واإلنسانية، والتي يمكن ذكر بعضها عىل النحو التايل

مسـك بـالقيم التنمية العقائديـة والروحيـة للفـرد ، ومـن ثـم للمجتمـع وذلـك بالت« - ١

   . وحده تعاىلاألخالقية التعبدية هللا 

  . الرتبية الصحية للفرد واملجتمع وذلك بالتمسك بالقيم األخالقية الصحية - ٢

الرتبية االجتامعية وحتقيـق التامسـك االجتامعـي وذلـك بالتمسـك بـالقيم األخالقيـة  - ٣

حقوق اجلار، والتكافل والتعـاون كطاعة الوالدين وبرمها، وصلة الرحم، واحرتام : االجتامعية

  . عىل اخلري

كإتقـان العمـل : التنمية االقتصادية وذلك بالتمسـك بـالقيم األخالقيـة االقتصـادية  - ٤

  . واإلخالص فيه ، وكرتشيد االستهالك والبعد عن اإلرساف والتبذير

احلقوق، كالتمسـك بـ: الرتبية السياسية وذلك بالتمسك بالقيم األخالقيـة السياسـية  - ٥

  . وأداء الواجبات ، وعدم التعدي عىل حقوق اآلخرين وحرياهتم

حتقيق التضامن والسالم العامليني، وإجياد جمتمع أنساين سـليم وذلـك بالتمسـك بكـل  - ٦

خي والتحاب بني األمم والشعوب، ونرش األمن والسالم والذي أصـبح آكالت: القيم اإلنسانية

  . )٢(»جة كثرة احلروبرضورية حتمية يف هذا العرص نتي

ألسـس األسس الفكرية للمناهج مرتابطة فكل أساس يقوم عـىل بقيـة ان هذه أوهكذا نرى 

اهج أن تقـوم عـىل ن عىل املنـإن تفصل عن بعض ولذا فأصلة به قوية بحيث اليمكن  ووهو ذ

  . هذه األسس كافة
                                                   = 

  . ٦٥٤، ص٢٥٥٩ح ، والتدابر
  . ٣٢احلريب، حامد سامل مرجع سابق ، ص    )١(
 . ١١٧ -١١٦ص ،  ، سعيد إسامعيل ، مرجع سابقالقايض   )٢(



 

 

ً ثاثا ً ني   :  :    األساس االجتامعياألساس االجتامعي: : ا ا ني

 ً كبريا بدأ من نواته الصغرية وهـي األرسة حيـث قـام بتنظـيم اهتم اإلسالم باملجتمع اهتامما

العالقات بني أفراده وبيان احلقوق والواجبـات لكـل مـن الـزوجني عـىل اآلخـر ثـم حقـوق 

g  f  ﴿:  تعـاىلالوالـدين قـال  إىلحسـان ودعا إىل اإل األوالد وكل ماهو متعلق باألرسة
   u  t  s  r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  x  w  v

¡   �  ~  }  |  {  z   y﴾]ـــة ، اإلرساء ـــب  ]٢٣:  آي ـــاء اوج ـــوق األبن ويف حق

O  N  M  L   KJ  I    H  G  F  ﴿:  تعـاىلال اإلسالم رعايتهم واإلنفاق علـيهم قـ
a  ̀   _  ̂   ]  \[  Z      Y   X  W  V  U  TS  R  Q  P ﴾]وحقـوق  ]٧: الطالق، آيـة

R  Q  P  O  N  ﴿:  تعـاىلقال  ، وحذر من قطعها األرحام حيث اوجب صلة الرحم
W  V  U  T   S﴾]٢٢: حممد،آية[ 

 : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، كذلك دعا إىل اإلحسان للجار وحسن التعامل معه

ُه« ث ِّ ر َ ُو ي َ نَّه س َ ُ أ نَنْت َ تَّى ظ َ ار ح َ اجل ِ ي ب ِ ين ِ وص ُ ُ ي ربيل ِ َ ج ال َ از َ   . )١(»م

متثله الدولة أو األمة ووثق عالقة املسلم بأخيـه املسـلم ورتـب  يري الذانتهاء باملجتمع الكب

ً من احلقوق والواجبات  : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صيل اهللا عليه وسـلم قـال ، عليها عددا

» ٌّ ت ِ م س ِ ُسل َ امل ىل َ م ع ِ ُسل ُّ امل ق َ إذَ « : ماهن يارسول اهللا؟ قـال : قيل ، »ح َ ليـه و َ ِّم ع ـل َ َس ُ ف قيتَـه َ ا ل َ ا إذ

 َ ك َ ح َ ا استَنص َ ُ وإذ ْه جب َ أ َ َ ف اك َ ع َ َ فَ  د ُ ح لَ انص َ  ه َ طَ ا عَ ذَ إو ـفَ  س ِ َ سـاهللا فَ  دَ حم ـإذَ مته و َ َ ا م ـفَ  رض ُ ُ ع َ  ده ا إذَ و

 َ َ م َ فَ  ات ُ اتب وذلك ألمهية املجتمع يف حياة اإلنسان فاإلنسـان اجتامعـي بطبعـه يميـل إىل  ، )٢(»عه

وابط معينة وكلـام قويـت الـروابط االجتامع مع بني جنسه واملجتمع يتكون من أفراد تربطهم ر

بني أفراد املجتمع قوى املجتمع ومتاسك واملجتمع اإلسالمي جمتمـع متامسـك لقـوة الـروابط 

التي تربط بني أفراده والتي متثلها رابطة العقيدة الواحـد ة فـالفرد املسـلم نتيجـة هـذه الرابطـة 

ا هو أخ يف اهللا ولقـد كانـت القوية يشعر بأن كل مسلم سواء كان يف مشارق األرض أو مغارهب

هلذه اإلخوة أثر كبري يف حياة املسلمني واإلسالم ربط بني األفـراد عـن طريـق األهـداف التـي 

                                                   
 ، ليـهإ، كتاب الرب والصلة واآلداب ، باب الوصية باجلار واإلحسان احلجاج  نب مسلم ، يالنيسابور   )١(

  . ٦٦٨،ص  ٢٦ ٢٤ح
 . ٥٦٣ص ، ٢١٦٢ح ، من حق املسلم عىل املسلم رد السالمباب  ، السالمكتاب  ، املرجع السابق   )٢(



 

 

   . جتمعهم فكل مسلم يف هذه احلياة يسعى لتحقيق رضا اهللا عزوجل والفوز باجلنة

فكانـت تقـام  واملجتمع اإلسالمي اهتم بتوفري العلم للناس مجيعا منذ بداية ظهور اإلسـالم

حلقات حتفيظ القرآن الكريم يف املساجد والكتاتيب وبعد ذلك أنشئت املدارس النظامية التـي 

أنشاها املجتمع إلعداد أفراده بحيث يصبحوا قادرين عىل حتمل مسـؤولية العمـل عـىل تقـدم 

املجتمع ونستطيع أن نقول إن املدرسة تعترب مؤسسـة اجتامعيـة مقصـودة واملـنهج اإلسـالمي 

الرتبوي باعتباره أداة املدرسة يف حتقيق أهداف املجتمع اإلسالمي يقع عليـه العـبء األكـرب يف 

ترمجة فلسفة املجتمع املسـلم التـي هـي الفلسـفة اإلسـالمية وأهدافـه الرتبويـة اإلسـالمية إىل 

   . مواقف تعليمية تعليمة

ً بفضـل مـا يتحملـه « ً خطـريا ً اجتامعيـا مـن مسـؤولية بـارزة يف واملنهج الرتبوي يمثل دورا

العملية الرتبوية من ناحية وبفضل تعويل النظام االجتامعي عليه يف حتقيق افرتاضـات أساسـية 

تتصل بأهدافه وصيانة كيانه ومواجهة التغريات االجتامعية املتسارعة من ناحيـة أخـرى؛ فهـو 

ل آمالـه وطموحاتـه السبيل إىل إعداد األفراد ملجتمع معارص بكل مقوماته وجمتمع املستقبل بك

وتطلعاته لذلك يراعي يف هذا األساس إدخـال العنـارص التـي جتعـل املـنهج مرتبطـا بالنظـام 

ــارات  ــد املتعلمــني باحلقــائق واملفــاهيم وتكســبهم امله االجتامعــي كــي يكــون أداة فعالــة مت

ام واالجتاهات والقيم التي جتعل منهم مشاركني يف التجديـد الثقـايف والتقـدم التكنولـوجي كـ

  . )١(»متكنهم من مواجهة املتغريات التي تطرأ عىل النظام االجتامعي

ن أي سـوء أتؤثر املناهج املعتمدة يف مؤسسات الرتبية يف بنية املجتمع وتطوره وتنميتـه ، وو

وايل القضـاء عـىل ، كـوارث اجتامعيـة  إيلي يؤديف اختيار املنهاج ، أو انحراف يف تطبيقه ، قد 

ادية أو املعنوية التي حترص املجتمعات عىل احلفاظ عليها  ومن هنـا مل يكـن معظم املكاسب امل

سـة فيهـا يف ضـوء ن تعنى املجتمعات والدول بتطـوير نظمهـا الرتبويـة ومنـاهج الدراأ غريباً 

  . )٢(حاجاهتا املستجدة

 : مفهوم األساس االجتامعي للمنهج   -

تسـاعد اإلنسـان عـىل توجيـه سـلوكه هو جمموعة القيم واألحكام التي جاء هبـا الرشـع ل«
                                                   

   . ٤٥ -٤٤ص ، عبد اهللا ، إبراهيم يوسف ، مرجع سابقال   )١(
   . ٢٧ص ، مرجع سابق ، وآخرون أمحدسحق إ ، فرحان   )٢(



 

 

ــل  ــراد املجتمــع ومؤسســاته ويلبــي حاجاتــه وحي االجتامعــي إىل مــا يقــوى الــروابط بــني أف

  . )١(»مشكالته

  : إن دور املنهج جتاه املجتمع يتمثل فيام يأيت

النظر إىل احلاجـات األساسـية للمجتمـع التـي جيـب عـىل املـنهج أن يلبيهـا و تتمثـل  - ١

 :السعودي فيام ييل  حاجات املجتمع

  . املحافظة عىل العقيدة واألخالق اإلسالمية -أ 

  . تطبيق رشع اهللا يف مجيع جماالت احلياة -ب 

لـف عـن غـريه مـن حيـث أن تيلبي حاجات املجتمع الدعوية فاملواطن السعودي خي -جـ 

  . بالده تضم أفضل بقاع األرض ومهوى أفئدة املسلمني

تمع السعودي يف محاية ثرواته الطبيعية وتنميتها كالنفط واملصانع أن حيقق حاجات املج -د 

  . واملوانئ

ً وصانعاً  -هـ  ً منتجا    . وأن يكون املجتمع جمتمعا

  . )٢(وأن خيدمه يف تطوير معارفه وثقافته بوسائل االتصال ومجيع التقنيات احلديثة -و 

 :املنهج والتغري االجتامعي  -

دائام عـىل حالـة واحـدة بـل  لمي فكل جمتمع من املجتمعات ال يظالواقع االجتامعي دينا«

التغري االجتامعي نتيجة عدة عوامل منها التقدم العلمي والتكنولوجي  ثمتغري باستمرار وحيد

والتغـري  )٣(وسهولة االتصاالت والتبادل الفكري والتجاري بني املجتمعات املختلفـة وغريهـا

 ي يطرأ عىل املجتمع يف تركيبه السكاين ، ونظمه ومؤسسـاتهاالجتامعي هو عبارة عن حتول بنائ

وظـواهره االجتامعيــة والعالقـات بــني أفــراده، ومـا يصــاحب ذلــك مـن تغــريات يف القــيم 

  . )٤(»االجتامعية واالجتاهات وأنامط السلوك املختلفة

َّ التَّغري االجتامعي البد أن ينعكس عىل املـنهج املـدريس فتغـري أهدافـه كـام يت غـري حمتـواه إن

                                                   
   . ٦٧ص ، النوري ، املهوس وليد إبراهيم ، مرجع سابق بن البكر، رشيد   )١(
   . ٧٤ص ، املرجع السابق   )٢(
 . ٧٤ص ، ، مرجع سابق  وآخرونفتحي ،يونس    )٣(
    . ١٠٩ص ، مرجع سابق ، م٢٠٠٤سعادة ،جودت أمحد  ، إبراهيم عبداهللا حممد  ،    )٤(



 

 

ليتامشى مع التغري االجتامعي بشـكل يسـاعد الطـالب عـىل التكيـف مـع املتغـري االجتامعـي 

واالستفادة منه بشكل جيد، ولكن البد أن نشـري إىل أن التغـري الـذي جيـب أن يـتم يف املـنهج 

مـع تعـاليم  ضالرتبوي اإلسالمي  البد أن يكون وفـق مـنهج اهللا عزوجـل بحيـث ال يتعـار

 : التغري االجتامعي ما ييل  ةوأحكامه  ومما جيب أن يراعي عند بناء املنهج ملواجهاإلسالم 

العمل عىل تنمية قدرة التالميذ عـىل التفكـري العلمـي وإكسـاهبم بعـض االجتاهـات « - ١

   . اإلجيابية بحيث يصبحون قادرين عىل تقبل إحداث تغريات يف ثقافتهم

الناقد لتقبل ماهو بناء من مظاهر التغري ورفـض مـاهو  تنمية قدرة التالميذ عىل التفكري - ٢

  . )١(هدام من تلك املظاهر

توضيح أسباب التغري االجتامعي الطبيعية والبرشية ومدى قوهتا وتأثريها يف املجتمع ،  - ٣

التغري ودوافعه ،كذلك البد من عرض املنهج الـدرايس لألمـور التـي تعيـق  اوحتديد أنواع هذ

   . )٢( االجتامعيمن عملية التغري

أن يكون املنهج مرنا بحيث يتابع التغريات التي تطرأ عىل ثقافة املجتمع ويتطلب ذلـك  -٤

تعديل أو تغيـري بعـض أهـداف املـنهج أو تعـديل يف املقـررات أو تغيـري أو تعـديل يف الطـرق 

  . )٣(واألنشطة وأساليب التقويم الواجب استخدامها

 :  املنهج ومشكالت املجتمع -

ة املجتمع لتحقيق أهداف حمدودة من خالل التعامل مـع الطـالب يف ادأ ن املنهج هوأ اطامل«

يف عالج املشكالت الطارئة التي تنتـاب جسـم املجتمـع  بارزاً  ن يلعب دوراً أاملدرسة ، فال بد 

ن يقفـوا مكتـويف األيـدي يف أواليمكن ملحلـيل سياسـيات املـنهج املـدريس  حني إىلمن حني 

  . )٤(»ألسس االجتامعية لبنا ء املنهجاخر من أركان آملشكالت التي تشكل ركنا مواجهة ا

 : ويتمثل دور املنهج جتاه مشكالت املجتمع فيام ييل 

                                                   
  . ٧٥ص  ، ، مرجع سابق وآخرونفتحي ،يونس    )١(
  . ١١١ص  ، مرجع سابق ، م٢٠٠٤سعادة،جودت أمحد  ، إبراهيم عبداهللا حممد  ،    )٢(
 . ٧٥، ص وآخرونيونس ، فتحي    )٣(
دار النرشـ  ، عملية املنهج رؤية يف تكنولوجيـا املـنهج الـدرايس ، هـ١٤٢٣ ، قنديل، يس عبدالرمحن   )٤(

   . ١١٠- ١٠٩ص  اململكة العربية السعودية ، ، الرياض ، الدويل



 

 

بعادهـا احلقيقيـة وأسـباهبا واآلثـار أتعريف التالميذ بـأهم املشـكالت االجتامعيـة وب« -١

مشـكلة  كمـن ذلـ  )١(هذه املشكالتفراد من عدم حل ألالسيئة التي تعود عىل املجتمع وعىل ا

 .األمية ومشكلة البطالة 

تدريب التالميذ خالل املواقف التعليمية عىل أسلوب التفكري العلمي وأسلوب حـل « - ٢

  . »املشكالت

توفري أنشطة اجتامعية عديدة يقوم هبا التالميذ داخل املدرسـة وخارجهـا كاجلمعيـات  - ٣

ثارهـا وأسـباهبا آبعادهـا وأعـض املشـكالت املعـروف ب اواملعارض والرحالت يكون حمورهـ

   . )٢(معرض عن تلوث البيئية-مثل مجعية حمو األمية ،وكيفية عالجها

 علميـاً  واملنهج الرتبوي اإلسالمي قد تكفل بعالج العديد من املشاكل االجتامعيـة عالجـاً 

ذلـك مشـكلة األميـة  حكام الكتاب العزيز والسـنة املطهـرة ومـنأ إىليف ذلك  مستنداً  اً وعملي

   . والفقر والبطالة وغريها

إلقاء الضوء عىل اجلهود التي تبذهلا الدولة حلل املشـكالت املزمنـة التـي يعـاين منهـا « - ٤

حث املتعلمني عـىل االهـتامم بمشـكالت جمـتمعهم وتنميـة ميـوهلم نحـو دراسـتها واملجتمع 

   . »واإلسهام يف حلها عىل قدر طاقتهم

اد واعني قادرين عىل املسامهة يف حل مشكالت املجتمـع واألخـذ هبـم نحـو إعداد أفر - ٥

 . )٣(األفضل باعتبارهم قادة املستقبل وأصحاب القرار فيه

   : املنهج والرتاث الثقايف -

الرتاث الثقايف يأخذ معنى الثروة التي انتقلت إلينا مـن أسـالفنا يف كافـة جمـاالت احليـاة ، «

و منتهيـا بـالنظرة الشـاملة للكـون واحليـاة ، مـرورا باللغـة واألدب مبتديا من عامـل الزمـان 

واألخالق والذوق والعالقات والعادات والتقاليد والعرف والسلوك باعتبـار هـذا كلـه تراثـا  

شامال وعميقا يف جمرى الزمن يضم العوامل واملؤثرات التي صـنعت وصـاغت هـذه التقاليـد 

                                                   
 .٦١ص  ، مرجع سابق،حممود ،حسني بشري،  أمحدالوكيل ،حلمي    )١(
 . ٧٦ص  ، ،مرجع سابق وآخرونفتحي يونس،    )٢(
 . ٦٥ص ، مرجع سابق ، فأرشحممد  ، املكاوى   )٣(



 

 

ودور املـنهج جتـاه هـذا الـرتاث يتمثـل يف عـدة  )١(اريةواألعراف الناجتة عن املامرسات احلضـ

  : نقاط

  . نقل الرتاث اإلسالمي األصيل إىل األجيال -١

مساعدة التالميذ عىل فهم الرتاث الثقايف  اإلسالمي والتدرج معهم يف تدريبهم عيل مـا  -٢

  . منه إىل تدريب جحيتا

ليلـه ونقـده وتقويمـه واالبتكـار الـذايت جتاوز  املنهج وظيفة نقل الرتاث الثقـايف إىل حت -٣

ً ، وإمداده بام يستجد من خربات ؛ فـاملنهج  للمسامهة يف تطويره وضامن تأصيله وجعله معارصا

املبـادأة ، واإلبـداع ، : الرتبوي يقوم بمهمة تشكيل خصائص سلوكية يف املـتعلم ، مـن أمههـا 

   . )٢(ديد الثقايف والتقدم االجتامعيواالبتكار وهذه اخلصائص جتعل من املتعلمني عوامل للتج

مراعاة أن مايشمله املـنهج مـن مـادة دراسـية وأوجـه نشـاط عمـيل وتوجيـه وإرشـاد  - ٤

ً من عنارص املنهج الثقايف يف املجتمع الذي خيدمه املـنه أو يكـون  جوأدوات إما أن يكون مشتقا

ً بام يتصل من عنارص هذا الرتاث    . )٣(عىل األقل متأثرا

  ::األساس النفيس األساس النفيس : :   اً اً لثلثااثث  --

ن حمور العمليـة التعليميـة هـو املـتعلم أالرتبية احلديثة من  هيقوم هذا األساس عىل ما تؤكد

بعـاد نمـوه عـن طريـق متكينـه مـن أتربيته وتنميته تنمية شـاملة تتنـاول مجيـع  إىلالذي هتدف 

  . )٤(إحداث تغري مرغوب فيه وتعديل يف سلوكه

u  ts  r   ﴿:  تعـاىلقـال  ، هـتم بـالنفس اإلنسـانيةي قـد اواملنهج الرتبوي اإلسالم
v﴾] ــذرايات ــال  ، ]٣١: ال ــاىلوق A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8   ﴿:  تع

H  G  F  E  D  C  B﴾]٩-٧:  الشمس،آية[ 

 تيعليه وسلم فقد حوت الكثري من التوجهات واملواقف الوكذلك سنة املصطفى صىل اهللا 

 تصىل اهللا عليه وسـلم األسـس النفسـية مـن حيـث مراعـاة اسـتعداداكان يراعي فيها النبي 

                                                   
  . ٤٧العاميرة، حممد حسن ،  مرجع سابق ، ص    )١(
   . ٤٧ -٤٦ص ، العبداهللا ، إبراهيم يوسف، مرجع سابق   )٢(
 . ٦٨ص ، مرجع سابق ، يونس، فتحي وآخرون   )٣(
   . ٤٧ص ، ، إبراهيم يوسف ، مرجع سابق العبد اهللا   )٤(



 

 

املتعلمني وقدراهتم وإثارة دوافعهم وغريها وتتمثـل أيضـا يف أقـوال العلـامء املسـلمني وأئمـة 

   . ه يف هذا األساسالرتبية منهم وفالسفتها مما سوف نحاول عرض

 :مفهوم األسس النفسية للمنهج  -

سات والبحوث النفسية ملعرفة ماهية اإلنسان منذ والدته وحتـى هي ما توصلت اليه الدرا«

ــور  ــع التص ــق م ــام يتف ــتعداداته ب ــه أو اس ــه أو ميول ــوه أو حاجات ــواء يف نم ــيخوخته س ش

  . )١(»اإلسالمي

تتيح للمنهج تقديم التعليم اجليد الذي يشـبع  هإن معرفة حاجات املتعلم وقدراته استعدادات

الميذ وبالتايل يزيد إقبال املتعلم عـىل الـتعلم وهبـذا يتبـني لنـا حاجات وميول واستعدادات الت

  . األساس من أسس املنهج الرتبوي اإلسالمي اأمهية هذ

  : مراعاة األسس النفسية يف املنهج الرتبوي اإلسالمي وتتمثل يف -

   : املنهج الرتبوي اإلسالمي وحاجات التالميذ

اجات الطالب النفسية واالجتامعية ملاهلا من تـأثري بإشباع ح اإلسالمي اهتم املنهج الرتبوي

ظهـور مشـكالت والتـي بـدورها  إىلن عدم إشباع احلاجات يؤدي أحيث « عىل عملية التعلم

ن االهتامم بإشباع حاجات التالميـذ جيعلهـم أمام التعليم املثمر وأتعوق الدراسة وتقف حائال 

وحاجـات الطـالب  )٢(ن اجلهـد والنشـاطيقبلون عىل الدراسة بدافع قوي فيبـذلون املزيـد مـ

 إىلاحلنـان واحلاجـة  إىلإشـباعها احلاجـة عـىل  متعددة ومن أهم هـذه احلاجـات التـي عمـل 

 .اللعب  إىلاحلاجة واالحرتام والتقدير 

ــان   -١ ــب واحلن ــا  احلاجــة إىل احل ــك ومنه ــن ذل ــري م ــيفة بكث ــنة الرش ــت الس ــد حفل وق

ــ ــلم للحس ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــل النب ــن تقبي ــرع ب ــرة ؛ إن األق ــن أيب هري ــني ع ن واحلس

إن يل عرشـة مـن الولـد مـا : حابس أبرصـ النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يقبـل احلسـن فقـال

ً مــنهم ُ واحــدا َّلـت م« : رســول اهللا صــىل اهللا عليــه فقــال ، قب َ ــرح ُ ْ  ال ي م َ ــرح َ ــن ال ي َ ُ م ــه   )٣(»إنَّ

                                                   
   . ٧٦ص ، ، مرجع سابق إبراهيم  املهوس، وليد ،بن النوري  البكر، رشيد   )١(
  . ٥٩ص  ، الوكيل ، حلمي أمحد  ،املفتى ، حممد  أمني ، مرجع سابق   )٢(
، مسلم بن احلجاج ، كتاب الفضائل ، باب رمحته صىل اهللا عليه وسلم الصبيان والعيـال ،  يالنيسابور   )٣(

 . ٥٩٨، ص  ٢٣١٨وتواضعه ، وفضل ذلك ، ح 



 

 

ــك أيضــاً  ــأرق الكلــامت ومــن ذل ــه هلــم ب ــال أنــس ، مداعبت ــىل اهللا  : ق ــان رســول اهللا ص ك

ً حلاجـة ، عليه وسـلم مـن أحسـن النـاس خلقـا  ، واهللا ال أذهـب : فقلـت ، فأرسـلني يومـا

ويف نفيس أن أذهـب ملـا أمـرين بـه نبـي اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فخرجـت حتـى أمـر عـىل 

صــبيان وهــم يلعبــون يف الســوق فــإذا رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قــد قــبض بقفــاي 

ــي ــن ورائ ــال ، م ــحك : ق ــو يض ــه وه ــرت إلي ــال ، فنظ ُ « : فق ــث ي َ ــب ح َ ــيس اذه نَ ُ ــا أ َ ي

؟ َ رتُك َ م َ   . )١(يارسول اهللا أنا أذهب ، نعم : قلت »أ

وعن أسامة بن زيد ريض اهللا عنه قال كان رسول اهللا صيل اهللا عليه وسلم يأخـذين فيقعـدين 

ِّ ال« : ثـم يقـول ، عيل فخذه ويقعد احلسن عىل فخـذه اآلخـر ثـم يضـمهام َـإين َ ف ـام ُ ه َ َّ ارمح ـم ُ له

 َ ام ُ ه َ     . )٢(»أرمح

وعــدم إشــباع هــذه احلاجــة بالشــكل الكــايف املتــزن تــؤدي  إىل  نشــأة الطفــل منحرفــا يف 

الحيســن التــآلف مــع اآلخــرين و اليســتطيع التعــاون أو تقــديم اخلــدمات  ، جمتمعــه

   . اومن احلاجات التي قام املنهج الرتبوي اإلسالمي بإشباعه )٣(والتضحيات

ــة  -٢ ــرتام إىلاحلاج ــدير واالح ــا وزرع  التق ــه اجتامعي ــي قبول ــة يعن ــذه احلاج ــباع ه وإش

الثقة به واكتسـابه ثقتـه وقـد حفلـت السـنة بمظـاهر احـرتام الطفـل كسـالم النبـي صـىل اهللا 

عـن أنـس ريض اهللا عنـه أنـه كـان يميشـ مـع رسـول  اهللا صـىل  )٤(عليه وسلم عىل الصـبيان

ومــن ذلــك احــرتام حقــوقهم يف املجــالس   )٥(صــبيان فســلم علــيهماهللا عليــه وســلم فمــر ب

ــلم أيت  ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــه أن رس ــاعدي ريض اهللا عن ــعد الس ــن س ــهل ب ــن س ع
                                                   

املرجع السابق ، كتاب الفضائل ، باب كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أحسـن النـاس خلقـا ، ح    )١(
 . ٥٩٦ص  -٢٣١٠

خمترص صحيح البخاري، املسـى التجريـد الرصـيح يف  ، هـ١٤١٩الزبيدي ، شهاب الدين بن أمحد  ،    )٢(
، بـاب وضـع الصـبي عـىل  أحاديث اجلامع الصحيح ، دار ابن كثري ، دمشق ، بريوت  ،كتاب األدب

 ١٠٢١، ص  ٢٠١٦الفخذ ، ح 
هـ ،  كيـف تـريب ولـدك  ، طبـع ونرشـ وزارة الشـئون اإلسـالمية ١٤٢٤اجلريبة ، لييل عبد الرمحن ،    )٣(

  . ٤١اململكة العربية السعودية، ص  –الرياض  –والدعوة واإلرشاد 
  . ١٣٧ص ، مرجع سابق ، النحالوي ، عبدالرمحن   )٤(
،  ٢١٦٨مسلم بن احلجاج، كتاب األدب ، باب اسـتحباب السـالم عـىل الصـبيان ، ح  ، يلنيسابورا   )٥(

  . ٥٦٤ص 



 

 

ن « : برشـاب فرشــب منــه وعــن يمينـه غــالم وعــن يســاره أشـياخ فقــال للغــالم َ ُ يل أ ن َ ــأذ تَ َ أ

؟ ِ الء ُ ــؤ َ َ ه ـى ِ عط ُ فتلــه رســول  : قــال ، بي منــك أحــدال واهللا الأوثــر بنصـي : فقــال الغــالم »أ

ً منــاداهتم بكنـى مجيلــة ، )١(اهللا صـىل اهللا عليــه وســلم يف يــده عــن أنــس  ، ومـن ذلــك أيضــا

كــان رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ليخالطنــا حتــى يقــول ألخ يل  : ريض اهللا عنــه قــال

َري « : صغري َ النُّغ ل َ ع َ اف َ ري م َ م ُ با ع َ اأ َ     . )٢(»ي

  : ة التي اهتم هذا املنهج بإشباعها عند الطفلومن احلاجات النفسي

ــة  - ٣ ــب إىلاحلاج ــا  اللع ــة منه ــة واجتامعي ــة وتربوي ــية وبدني ــد نفس ــن فوائ ــه م ــا حيقق مل

ــب  ــه يرض ــيالً أن ــة متخ ــب اللعب ــل فيرض ــه الطف ــرض ل ــذي يتع ــوتر ال ــن الت ــيس ع التنف

ــدل  ــدق والع ــالق كالص ــض األخ ــأ وبع ــواب واخلط ــيم الص ــه  وتعل ــاء إلي ً أس ــا شخص

ألمانــة وضــبط الــنفس عــن طريــق اللعــب اجلامعــي وبنــاء العالقــات االجتامعيــة و هــو وا

ً يساعد عـىل تقويـة اجلسـم والعقـل وقـد كـان النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يالعـب  )٣(أيضا

الصـبيان ويـرتك هلـم يف بعـض األوقـات الفرصـة للعـب ومـن ذلـك مـاروي عـن أم خالـد 

اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم مــع أيب وعــيل  أتيــت رســول:بنــت ســعيد ريض اهللا عنهــا قالــت 

ــول اهللا ــال رس ــفر، ق ــيص أص ــنة« : قم ــنة : س ــت »س ــوة  : قال ــاتم النب ــب بخ ــذهبت ألع ف

ثـم قـال رسـول الـه صـىل اهللا  »دعهـا« : رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قال ، فزبرين أيب

َ « : عليه وسلم ِ و ْيل َّ أب م ُ ي ث ِ ق ِ ل ْ اخ َ ِ و ْيل ُم أب ي ث ِ ق ِ ل ْ اخ َ ْ و ِ بيل َ يأ ِ ق ِ ل ْ    . )٤(»اخ

واهللا لقـد رأيـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  : قالـت عائشـة : وعن عروة بـن الـزبري قـال

صــىل اهللا  وسـلم يقـوم عـىل بـاب حجـريت واحلبشــة يلعبـون بحـراهبم يف مسـجد رسـول اهللا

                                                   
،ص  ٢٠٣٠املرجع السابق  ، كتاب االرشبة ، باب استحباب إدارة املاء واللبن عن يمني املبتـدى ، ح    )١(

٥٣٠ .  
، ص ٢٠٤٥النـاس ، ح  إىلنبسـاط الزبيدي، شهاب الدين ، مرجع سابق ، كتـاب األدب ، بـاب اال   )٢(

١٠٣١ . 
 . ٤٧ -٤٦ص ، اجلريبة ، لييل عبد الرمحن ، مرجع سابق   )٣(
صحيح البخاري ، بيت األفكار الدوليـة للنرشـ  ، هـ١٤١٩ ، البخاري أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل   )٤(

بية غـريه تلعـب بـه والتوزيع ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، كتاب األدب بـاب مـن تـرك صـ
 . ١١٦٢ص ، ٥٩٩٣ح ، قبلها أو مازحها أو



 

 

حتـى أكـون أنـا  ، ثـم يقـوم مـن أجـيل ، عليه وسـلم يسـرتين بردائـه لكـي أنظـر إىل لعـبهم

  . )١(حريصة عىل اللهو ، فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن ، التي أنرصف

واملنهج الرتبـوي اإلسـالمي يركـز عـىل الطـرق التـي يتبعهـا التالميـذ إلشـباع حاجـاهتم 

ويقـوم هــذا املـنهج بتــدريب الطفـل عــىل الســلوك  .بطريقـة ســليمة وفـق رشع اهللا عزوجــل

أكثر احلاجــات ظهــورا عنــده العلمــي والســلوك املــؤدب الــذي يســتطيعه والــذي يتعلــق بــ

سـواء أكانـت هـذا احلاجـات جسـمية أم نفســية وتلقـني الطفـل كـل اآلداب املتعلقـة بتلــك 

ــمية  ــات اجلس ــن احلاج ــر فم ــوال أكث ــد قب ً وجي ــأثريا ــر ت ــون أكث ــك يك ــات ألن ذل احلاج

الواضــحة مــثال احلاجــة إىل األكــل والرشــاب ولــذا جيــب أن يلقــن آداب األكــل والرشــب 

لـك وهــذا مـا كــان يفعلـه الرســول صـىل اهللا عليــه وسـلم مــع األطفــال وأن يـدرب عــىل ذ

كنـت يف حجـر رسـول اهللا صـيل : عن وهـب بـن كيسـان سـمعه مـن عمـر بـن سـلمة قـال

ــدي تطــيش يف الصــحيفة ــل « : فقــال يل ، اهللا عليــه وســلم وكانــت ي ُ ك َ ِّ اهللا و ــم َ ُ س ــالم ُ ــا غ َ ي

 َ ــك ْ لي َ ــا ي ْ ممَّ ــل ُ ك َ َ و ــك ِ َمين ي ِ ــارة ومــن اآلداب امل )٢(»ب ــة والطه ــة أيضــا النظاف ــة هبــذه احلاج تعلق

 .التي جيب تدريبه عليها ألهنا من املبادئ اإلسالمية املهمة 

   : املنهج الرتبوي اإلسالمي وعادات واجتاهات التالميذ

والعادات حتتل منزلة كبـرية يف ،للعادات واالجتاهات أمهية كربى يف حياة الفرد واملجتمع «

ً ن سأحياة اإلنسان حيث  ا مـن لوك اإلنسان عبارة عن جمموعة من العادات التـي تكـون جـزء

هنـا تسـاعده عـىل التوافـق مـع أ يف حيـاة اإلنسـان إذ هاماً  حيوياً  شخصيته وهي تؤدي غرضاً 

املجتمع الذي يعيشه وتعتمد العادات يف تكوينها عىل األساليب الرتبوية التي تتبع مـع الطفـل 

العادات ملرونة اجلهاز العصبي ومـن هنـا وجـب علينـا إن يف نشأته األوىل حيث يسهل تكوين 

نعنى عناية خاصة بتكوين العادات الطيبة الصاحلة الطيبة مثل تعويـده عـىل الصـدق واألمانـة 

ن يتخـذ أوتتطلـب الرتبيـة اإلسـالمية مـن املربـى )٣(وحـب اخلـري وكـذلك الصـوم والصـالة

                                                   
باب الرخصة يف اللعب الذي  ، كتاب صالة العيدين ، مرجع سابق ، مسلم بن احلجاج ، النسبابوري   )١(

   . ٢١٠ص ، ٨٩٢ح  ، ال معصية فيه أيام العيد
   . ٥٢٨ص  ، ٢٠٢٢ح ، مهاماملرجع السابق ، كتاب االرشبة ، باب آداب الطعام والرشاب وأحكا   )٢(
 .  ٢٧٠جدة  ، ص ،  ضوء اإلسالم ، دار الرشوق علم النفس املعارص يف ،  هـ١٤١٣ ،  حممد، حممود حممد   )٣(



 

 

هتـذيب أخالقـه وتعويـده فعـل اخلـري الدروس وسيلة لتكوين العادات احلسنة لدى املـتعلم و

ومن العادات التـي ينبغـي تعويـد الطفـل عليهـا عـادات  )١(واجتناب الرش وتربيته تربية كاملة

الطعام السليمة ومما ورد يف السنة من عادات تتعلق بالطعام غسل اليدين عند الطعـام واألكـل 

عن أيب سعيد اخلدري أن رسـول  قائام فقد وردوكراهية الرشب  باليمني النهي عن األكل متكئاً 

   . )٢(»اهللا صىل اهللا عليه وسلم هنى عن الرشب قائامً 

َ إذَ « : ن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـالأومما جاء يف احلث عىل األكل باليمني  ـا أ َ َ ك  ل

 َ ـأ َ َ م فَ كُ دُ ح ـلي ُ َ أك ِ ل بي ــم ِ ِ ين َ  .ه َ إذَ و َ ا رش َ فَ  ب ـلي َ ْ رش ِ  ب َ ب ــي ِ ِ مين ـ .ه َ َّ إف ـ ن َّ َ يطَ الش ــ ان ُ ُ يأك ـ ل ِ ِ بش ِ امل َ  ه َ و ــي َ ُ رش  ب

 ِ ِ ب َ ش ِ ام ِ ل    . )٣(»ه

   : املنهج الرتبوي اإلسالمي واجتاهات الطالب
ما بالنسبة لالجتاهات فإهنا تعمل كموجهات للسلوك اإلنساين ودوافع له ومن هنا جاءت أ

أمهية العناية بتكوينها وتعديلها بام يتفق وعادات وتقاليد ونظم ومعايري املجتمع وتتكـون هـذه 

الجتاهات وتتعدل بل وتتغري كنتيجة مبارشة خلضوع الفرد لعملية تعلم مبـارش كـام حيـدث يف ا

 . )٤(املدرسة أو بطريقة غري مبارشة كام حيدث عند احتكاك الفرد بالبيئة التي يعيشها

صالح  إىلوقد عمل هذا املنهج عىل إكساب التالميذ االجتاهات االجيابية البناءة التي تؤدي 

واحرتام الراى األخر ؤولية النظام والعدالة وحتمل املس إىلملجتمع مثل االجتاه الفرد و ا

»  ﴿ : تعاىلقوله ومما جاء يف احلث عىل إكساب الفرد الجتاه األمانة  . )٥(واألمانة   ª     ©
    Á   À¿   ¾   ½  ¼     »  º¹  ¸   ¶  µ    ´   ³   ²   ±    °  ¯   ®  ¬

Å   Ä           Ã   Â﴾]٥٨ية آ: النساء[ . 

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا  : نه قالأوقد ورد عن أيب هريرة يف احلث عىل تكوين هذا االجتاه 

                                                   
   . ١١٠ص ، دار الفكر العريب ، القاهرةالرتبية اإلسالمية وفالسفتها،،ت .دحممد عطية ، ، اإلبرايش   )١(
 ، بـاب كراهيـة الرشـب قـائام ، كتـاب االرشبـة ، مرجـع سـابقمسلم بن احلجـاج ،  ، يالنيسابور   )٢(

   . ٥٢٩ص ، ٢٠٢٤ح
  .   ٥٢٨ص ، ٢٠٢٠ح ، كتاب االرشبة ، باب آداب الطعام والرشاب ، احلجاج نمسلم ب ، يالنيسابور   )٣(
  . ٢٧٤ص  ، حممد ، حممود حممد، مرجع سابق   )٤(
  . ٤٣ص ، قرجع ساب، م بشري ، حممود، حسني أمحد  الوكيل، حلمي   )٥(



 

 

ّ « : عليه وسلم ِّ أ َ  د َ األ َ انَ م َ  إىل ة َ ن ائتَ م َ نَم َ  ،ك ُ و َ َ ال خت َ ن م َ انَ ن خ   . )١(»ك

 : تعــاىلقــال  ، ؤوليةحتمــل املســإىل  جتــاهاالالتــي دعــا إليهــا اإلســالم هــات ومــن االجتا

 ]٩٣ -٩٢آية : احلجر[ ﴾'   )  (  *  +           ,&  ﴿

ومن العادات واالجتاهات السلبية التي عمل هذا املنهج اإلسالمي عىل التصدي هلا االجتـاه 

 االجتاه نحو الكـذب والكذب ومما ورديف عدم حتمل املسئولية و األنانية و اإلمهالوالنفاق   إىل

َّ « : ول اهللا صىل اهللا عليه وسلمقال رس : بن مسعود قالاعبد اهللا حديث  ـ إن ِّ َ الص ـ دق ِ ٌّ ب َ  ، ر ِ و َّ إ  ن

 َّ ِ َ  الرب ِ هي َ  إىلي د ِ نَّاجل َ  ، ة َّ إو َ  ن َ لَ  بدَ الع َ تَ ي َّ ح ِّ ر َ ى الص َ  دق ُ تـَّح َ كتَـى ي ِ  ب ـ اهللاِ نـدَ ع ِ ِّ ص َ  ، يقاً د َّ إو ـ ن َ َ الك  ذب

ُ فُ  ٌ ج َ  ، ور َّ إو ُ الفُ  ن َ ج َ  ور ِ هي َ  ، ارالنَّ إىلي د َّ أو َ  ن َ لَ  بدَ الع َ تَ ي َّ ح ـر َ ِ ى الك َ ذ ُ حتـَّ ب َ كتَـى ي ـ ب َ َّ ك وقـد  )٢(» ًاباذ

وردت العديد من اآليات التي حتذر مـن النفـاق وتبـني صـفات املنـافقني وعقـاهبم يف الـدنيا 

>  =      <  ?  @  G  F  E  D     C  B  A    ﴿:  تعــاىلواآلخــرة ومنهــا قولــه 
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  Z   YX_         ̂   . ]١٠- ٩ -٨: البقرة [﴾]  \  [  

وكذلك ورد يف االجتاه نحو النفاق احلديث الذي يوضح عالمات املنافق عن أيب هريـرة إن 

َ « : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال ُ آي ِ نَاملُ  ة ٌ ق ثَ اف ِ  : الث ـذَ إ َ َّ ا ح َ د ـ ث َ َ ك َ ذ َ  ب ِ و َ ذَ إ ـا و َ َ  دَ ع ـأ َ َ خل  ف

 َ ِ و ِ ا ائتُ ذَ إ َ م َ  ن َ خ  . )٣(»ان

                                                   
، كتاب البيوع واالجارات ، باب يف الرجل يأخذ حقه مـن  سليامن بن األشعث  ابوداود السجستاين ،   )١(

،  ٤٢٤صححه األلبـاين يف السلسـة الصـحيحة ، املجلـد األول ، ح. ٥٤٥، ص ٣٥٣٥حتت يده ، ح
 . ١٦٤ص

باب قبح الكـذب ، وحسـن الصـدق  داب ،، كتاب الرب والصلة واآل بن احلجاج  مسلم، يالنيسابور   )٢(
  . ٦٦٤ص ، ٢٦٠٧ح ، وفضله

  . ٢٨ص ، ١٠٧ح ، املرجع السابق ، كتاب اإليامن ، باب بيان خصال املنافق   )٣(



 

 

 :املنهج الرتبوي اإلسالمي وميول الطالب 

 إىلهتم املنهج الرتبوي اإلسالمي بميول الطالب وذلك ألن الفرد عندما يكون لديـه ميـل ا

ً فيها وهو يقبل عادة عىل العمـل الـذي  ناحية من النواحي يكون أكثر محاس هلا وأكثر استمرارا

فقام املـنهج  ، سبيل ذلك كل جهده ونشاطهيميل إليه وكذلك العلم الذي يميل إليه ويبذل يف 

البحـث والدراسـة والعلـم  إىلالرتبوي اإلسـالمي بتنميـة امليـول االجيابيـة ومـن ذلـك امليـل 

والتصنيف وذلك من خالل العدد الكبري من اآليات القرآنية واألحاديث الرشـيفة التـي تبـني 

4   5  6     7    ﴿ : تعـاىلة فضل طلب العلم وأجر نرش العلم ومنزلة العلامء ومن ذلك قولـ
F  E  D    C   B   A   @?  >  =  <  ;  :     9   8﴾] ١٨: العمــــــــــــران[ ، 

: املجادلـة[﴾ â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úã  ç  æ     å  ä ﴿ : تعـاىلوقال 

 القراءة إىلوكذلك فإن أول اآليات التي أنزلت عىل الرسول صىل اهللا عليه وسلم تدعو  ، ]١١اية

Q  P  O  N  M  L  K   ﴿:  تعاىلقال  ، والكتابة التي هي من وسائل اكتساب العلم
b   a  ̀   _  ^  ]      \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R﴾] آية :سورة العلق

٥ -١[ 

ً للعلم أوردت فيهـا أحاديـث  ً وأبوابا وكذلك السنة الرشيفة فقد خصصت كتب السنة كتبا

حـديث  أيب  وفضله وأجر معلم الناس اخلري وغري ذلك ومن ذلـكعن احلث عىل طلب العلم 

َ « : يقولصىل اهللا عليه وسلم سمعت رسول اهللا  : لالدرداء قا ْ م َ  ن َ لَ س ْ طَ  ك َ ري ً ي ُ طلُ قا ِ  ب ِ ف ِ  يه ً ع لام

 َ َ لَ س ِ به طَ  اهللاُ ك ً م ُ ن طُ ريقا ِ ق اجلنَّر َ  ة ِ ، و َّ إ ِ املَ  ن َ كَ الئ َ تَ لَ  ة ُ ض َ  ع ِ أ َ جن َ تَ ح َ ه ِ ا رض ِ طَ ا ل ِ ب اال َ لع ِ لم ، و َّ إ َ  ن امل الع

َ لَ  ِ ستَ ي ُ غف ُ لَ  ر َ  ه َ م َّ ن يف َ  الس ِ م َ  وات َ و َ م ِ ن ىف األرض و ُ يتَ احل ِ  ان ـيف َ ِ  ج َـ وف ِ امل َ  ، اء ِ و َّ إ َ فَ  ن ـ ضـل َ ِ الع ـامل َ َ  ع  ىل

 َ ِ الع َ فَ كَ  ابد َ ضل الق َ يلَ ر لَ م َ  ة َ در عَ الب َ ىل ِ  س َ ر الكَ ائ ِ و َ اك َّ ب ، و ُ  إن َ لَ الع َ امء و ُ ثَ ر ِ  ة َـاألنب ِ ي َ  اء َّ ، و َ  إن ِ ناأل َـب َ ي َ  اء  مل

 ُ َ ي ِّ و ِ ثُ ر َ ينَوا د ً و ِ ارا ْ ال د َ ر َ مه ً ، و َّ ا ِ ثُ ر َ وا الع َ فَ  لم َ م َ ن أ َ خ ُ ذ َ  ه َ أ َ خ ِ  ذ َ ب ٍّ ح َ  ظ ِ و   . )١(»راف

ً حديث الرسول صىل اهللا عليه وسلم كومن ذل َ « : أيضا َ م َ ن ج َ  اء ِ م ِ سج ـد َ َ ي ه َ اذ ـ، مل ي ِ ِ أت ِ  ه َّ إ  ال

 َ ِ َ خل َ تَ ري ي َّ ع ُ ل َ م ُ ه أ َ و ي ِّ ع ُ مه ، فَ ل َ ه ِ  و َ ب ِ نزلَ م َ املُ  ة ِ ج َ اه ِ د يف س َ  يل اهللاِب َ و َ م َ ن ج ِ  اء ِ ري ذَ غَ ل َ ل ُ فَ  ك َ ه ِ  و َ ب ِ م ِ لَ نز َّ  ة ُ الر ل ج

                                                   
السجستاين، أيب داود سليامن بن األشعث ، مرجع سابق ، كتاب العلم ، باب احلث عىل طلب العلم ،    )١(

  . ٦٩٤، ص ٣٠٩٦صحيح سنن أيب داود ، اجلزء الثاين ، ح  لباينألوصححه ا ٥٦٠، ص ٣٦٤١ح 



 

 

 َ ُ نظُ ي َ  إىل ر ِ اع غَ تَ م   . )١(»ريه

 :املنهج الرتبوي اإلسالمي وقدرات املتعلمني واستعداداهتم 

ــك  ــتعداداهتم وذل ــني واس ــدرات املتعلم ــاة ق ــالمي بمراع ــوي اإلس ــنهج الرتب ــتم امل اه

ــاأل ــرياً  ن مراعاهت ــاعد كث ــذ  تس ــه التلمي ــىل توجي ــذي  إىلع ــاط ال ــة والنش ــادين الدراس مي

يناسبه  واملهنة التـي يصـلح هلـا ويـنجح فيهـا كـام تسـاعد عـىل عـدم تعثـر التلميـذ يف حياتـه 

جـاء ذكـر هـذا املبـدأ وقـد  )٢(مـن اجلهـد والوقـت يف تعليمـه وتربيتـه وتوفر كثـرياً  ،املدرسية

ن إنــزال الرســالة علــيهم كــان يراعــي هــذا أه مــن حيــث يف كتــاب اهللا عزوجــل عــن أنبيائــ

ــال  ــط ق ــاىلالرش ــال تع ــه الس ــى علي ــه موس ــن نبي !  "  #  $  %  &   ﴿:  مع
  . ]١٤:  القصص[﴾')  (  *   +

وقد طبق الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم هـذا املبـدأ ويتضـح هـذا يف العديـد مـن مواقـف 

ك أن رسول اهللا صىل عليـه وسـلم عنـدما ومن ذل ، الرسول صىل اهللا عليه وسلم مع أصحابه

 : ؟ قـاليال تسـتعملنقلـت يارسـول اهللا أ : ذر قـال سأله أبوذر ريض اهللا عنه األمارة عن أيب

َ « : ثم قال ، فرضب بيده عىل منكبي َ ي َ ا أ ِ ر ا ذَ ب َ نَّ إ ِ ك ض َ ع َ يف و َّ َ إهن َ ا أ َ  ، ةانَ م ِ و َّ إ َ هن َ ا ي ِ  وم َ الق َ ي ِ ام ِ   ة زي خ

 َ َ دَ نَ و ِ  .ةام َّ إ َ ال َ  ن م َ أ َ خ َ ذ ِّ ه َ ا بحق َ ه َ ا و َّ أ ِ الذي عَ  ىد ِ  ليه َ ف  )٣(»ايه

ألنـه لـيس لديـه االسـتعداد لإلمـارة فقد رفض الرسول صىل اهللا عليه وسلم طلب أيب ذر 

ويف املقابل اطلع الصحايب اجلليل حذيفـة بـن الـيامن عـىل أسـامء  ؤولية الكايف للقيام هبذه املس

الرس ورسعة البدهية والفطنة فكان حذيفـة خـري مـن املنافقني ألنه وجد عنده االستعداد حلفظ 

تنمية بعض القدرات العقلية ومن ذلـك مـا  كام أنه عمل عىل  )٤(ن وافاه األجلأ إىلحفظ الرس 

                                                   
ابن ماجه، مرجع سابق ، كتاب املقدمة، باب فضل العلامء واحلث  د، أيب عبداهللا حممد بن يزييالقز وين   )١(

باين يف صحيح سنن ابن ماجه املجلـد األول ، األلوصححه  ٣٩،ص ٢٢٧،ح  ١عىل طلب العلم ، ج
  . ٤٤، ص  ١٨٦٠ح 

  . ٣٣٠ص ، مرجع سابق اد ،ؤإبراهيم ، عبد اللطيف ف   )٢(
، ص  ١٨٢٥مسلم بن احلجاج ، كتاب اإلمارة ، بـاب كراهـة اإلمـارة بغـري رضورة ، ح  يالنيسابور   )٣(

٤٨١ .  
، دراسة ناقدة ألساليب الرتبيـة املعـارصة يف ضـوء اإلسـالم ،  دار  هـ١٤٠٣احللواين ، فتحية عمر ،    )٤(

 . ٩٠، اململكة العربية السعودية ، ص جدة –هتامة 



 

 

ِ «رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم :قال : جا يف حديث عبد اهللا بن عمر قال  ة َ ر َ ـج َّ َ الش ـن ِ َّ م إن

ا َّ إهن َ ا و َ ه ُ ق َ ر َ ُ و ط ُ سق َ ٌ ال ي جرة َ م ش ِ ُسل ُ امل ثل ِ ؟. م َ ي ِ اه َ ُوين م ث ِّ َحد  ، فوقـع النـاس يف شـجر البـوادي »ف

حدثنا مـاهي يارسـول اهللا؟  : ثم قالوا ، فاستحييت ، ووقع يف نفيس أهنا النخلة : قال عبداهللا

َة« : فقال : قال َ النَّخل ي ِ   . )١(»ه

املعرفـة فالرسول صىل اهللا عليه وسلم يريـد بـذلك شـحذ أذهـان الصـحابة لتقبـل وفهـم 

  . )٢(والتفكري والتحليل والربط بني األفكار للوصول للمعرفة

 :املنهج الرتبوي اإلسالمي والفروق الفردية 

الفروق الفردية هي االنحرافات الفردية عن املتوسط اجلامعي يف الصفات املختلفة بمعنى 

 ة ما مشرتكةن الفروق الفردية هي مقياس كمي ملدى االختالف القائم بني الناس يف صفأ

وهذا املبدأ من أهم املبادئ يف الرتبية فاهللا عز وجل مل خيلق الناس متساوين إنام خلقهم خمتلفني 

وهذا املعيار يعترب من املبادئ األصلية يف منهج الرتبية  )٣(يف االستعدادات والقدرات

 : تعاىلقال  ، تاإلسالمية  وقد جاء تقرير هذا املبدأ يف القران الكريم يف الكثري من اآليا

﴿  {  z   y    x   wv  u   t   s   r    q   p   o
³  ﴿ : تعاىلقال  ،  ]٢٢:الروم [﴾|   ²  ±  °  ̄   ®¬  «  ª  ©    ̈   §

 .  ]٢٨٦آية : البقرة[﴾´

كام كان الرسول صىل اهللا عليه وسلم يراعي هذا املبدأ عند احلـديث مـع النـاس عـن أنـس 

وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثـا حتـى تفهـم  ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه

وقـد ذكـر عـن عائشـة ريض اهللا عنهـا أهنـا  )٤( )عنه وإذا أتى عىل قوم فسلم عليهم سلم ثالثـاً 

  . )٥(أمرنا رسول اهللا صيل اهللا عليه وسلم أن ننزل الناس منازهلم : قالت
                                                   

، مسلم بن احلجاج ، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ، باب مثل املؤمن مثـل النخلـة ، ح يالنيسابور   )١(
  . ٧١٤، ص ٢٨١١

  . ٣٠١البكر، رشيد بن النوري املهوس، وليد إبراهيم ، مرجع سابق، ص    )٢(
  . ٣٣٠ص  ، حممود حممد ،مرجع سابق ،حممد   )٣(
 ، الزبيدي، شهاب الدين بن أمحد  ،مرجع سابق، كتاب العلم، باب من أعاد احلديث ثالثا ليفهم عنـه   )٤(

  . ٦٠ص ، ٨٢ح
 . ٤ص ، ، مسلم بن احلجاج يف املقدمة يالنيسابور   )٥(



 

 

ومـنهم اإلمـام  ، رديـة بـني املتعلمـنيوقد التزم املربون املسلمون بمبدأ مراعاة الفروق الف 

أن « : الغزايل حيث يشري الغزايل أيضا إىل رضورة خماطبـة املتعلمـني عـىل قـدر عقـوهلم بقولـه

يقترص املعلم باملتعلم عىل قدر فهمـه فـال يلقـى إليـه مـال يبلغـه عقلـه فينفـره أو خيـبط عليـه 

  . )١(»عقله

ه الفروق بني طالبه يف تعليمهم ويف إثـابتهم إن عىل املعلم املسلم أن حيرص عىل مراعاة هذ

هذا وقـد طبـق  ، وعقاهبم ويف توجيههم إىل مايناسبهم من التعليم واملهن واإلعامل يف املستقبل

املنهج الرتبوي اإلسالمي هذا املبدأ فكان نتيجة ذلك تنويع اخلربات واملعـارف والعلـوم التـي 

خمتلفـة وتبـع ذلـك تعـدد طـرق وأسـاليب كانت تدرس واستخدام وسائل وأساليب تعليمية 

تقويم الطالب فوجد التقويم املبدئي والتكـويني والنهـائي وتعـددت أسـاليبه كـذلك فوجـد 

   . تقويم املالحظة ودراسة احلالة وغريها كثري

 : احلديثة واملنهج الرتبوي اإلسالمي  ةاملبادئ التعليمي

أظهرت نتائج الدراسـات احلديثـة  أن ا بعدوهذه املبادئ  نبذها التعليم احلديث ثم عاد إليه

 :أمهيتها يف العملية التعليمية ومن هذه املبادئ ما ييل 

ً متعددة - ١ ً وصورا ومن ذلك  ،  إثارة أذهان وانفعاالت الطالب وقد أخذ هذا أشكاال

بدأ وقد جاء هذا امل ،  البدء بالسؤال يف بداية التعليم من أجل إثارة أذهان وانفعاالت املتعلمني

F  E  D  ﴿ : تعاىلمنها قوله  ،  من اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة )٢(يف العديد
T  S  R  Q      P  O  N  M   L   K  J  I  H  G﴾  ]الواقعة :

  .]٦٠-٥٩-٥٨آية 

ومن األحاديث التي تظهر هذه املبدأ حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صـىل اهللا 

 : فقـال ، املفلس فينا من الدرهم له والمتاع : قالوا ، »أتدرون ما املفلس؟« : عليه وسلم قال

» ٍ اة َ ك َ ز َ َام و ي ِ ص َ ٍ و الة َ ِص ِ ب ة َ ام َ ي ِ َ الق وم َ أيت ي َ تي ي َّ م ُ ن أ ِ َ م س ِ ُفل َّ امل ا  ، إن َ ـذ َ َ ه ف َ َـذ ق َ ا و َ ـذ َ ـتَم ه َ َد ش ق َ أيت و َ ي َ و

ا َ ذ َ َ ه ال َ َ م ل َ ك َ أ َ ا ، و َ ذ َ َ ه م َ َ د َك ف َ س َ َ  ، و ذ َ َ ه ب َ َ رض َ ه ، او ِ ـنَات َ س َ ـن ح ِ ـذا م َ ه َ ه و ِ نات َ س َ ن ح ِ ا م َ ذ َ َى ه ُعط ي َ  ، ف

                                                   
 ، وت، لبنـاندار املعرفـة للطباعـة والنرشـ ، بـري، إحياء علوم الدين ، ت.د ، الغزايل، أيب حامد حممد   )١(

 . ٦١ص ، ٣ج
  . ٩٣شحاتة ، زين حممد ، مرجع سابق ، ص    )٢(



 

 

نَاتُه َ س َ َت ح ي ِ ن َ إن ف َ َيـه ف ل َ ا ع َ ِ م قيض َ ن ي َ َبل أ َ يف  ، ق ُـرح َّ ط ُـم يـه ث َ ل َ ـت ع َ ُرح َط م ف ُ ـاه َ اي َ ط َ ـن خ ِ أخـذ م

  . )١(»النَّار

 )٢(يهفمن صور هذا املبدأ التحذير وهو إثارة انتباه املتعلم ليحذر شيئا من املمكن أن يقع 

¨ ﴿ : تعاىلقوله ومنها    §   ¦  ¥  ¤       £   . ] ٣-١آية : احلاقة[﴾�       ¡  ¢  

كام ورد هذا املبدأ يف حديث  أيب قتادة األنصاري أنه سمع رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم 

َيع« : يقول ِ الب ف يف ِ ل َ ُ احل ة َ ثر َ ك َ م و ُ اك َّ ق. إي َ َّ يمح م ُ ق ث ِ نف ُ ُ ي ه إنَّ َ  . )٣(»ف

وقد جاء هـذا احلـرف  ، التي هي حرف استفتاح وتنبيه) أال(حروف تثري االنتباه مثل البدء ب

  . )٤(يف القرآن والسنة النبوية مثل

ــال  ــاىلق ــونس[﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (  * ﴿:  تع ــة : ي  ، ]٦٢آي

َ « : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم : وكذلك يف السنة النبوية ومنها حديث أيب ذر قال ال أ

الم إىل اهللا؟ َ ِّ الك ب َ ح َ أ ِ َ ب ك ُ ِ ُخرب َّ « : فقـال ، يارسول اهللا أخربين بأحب الكالم إىل اهللا : قلت »أ إن

 ِ ه ِ مد َ ِح ب َ َ اهللاِ و ان َ بح ُ الم إىل اهللا ،س َ َّ الك ب َ ح َ   . )٥(»أ

مبدأ التكرار حيث أنه يؤدي إىل تثبيت املعلومات يف ذهن الطالب وفيه تنبيـه إىل أمهيـة  - ٢

وقد تكررت ألفاظ بعض اآليات يف القرآن الكـريم يف السـورة الواحـدة  ، التي تكرر املعلومة

  . ]٤٢: الرمحن [﴾M  L  K  J ﴿ : تعاىلعدد من املرات منها قوله 

ً للتـذكري هبـا عـىل  ً للنِّعمـة وتأكيـدا جاء يف فتح القدير أن اهللا عز وجل كرر هذه اآلية تقريرا

   . )٦(عادة العرب يف االتساع
                                                   

 ، ٢٥٨١النيسابوري،مسـلم بــن احلجــاج  ، كتـاب الــرب والصــلة واآلداب، بـاب حتــريم الظلــم، ح   )١(
  . ٦٥٩ص

  . ٨٤ص ، شحاتة ، زين حممد ، مرجع سابق   )٢(
 ، ١٦٠٧، بـاب النهـي عـن احللـف يف البيـع ، ح النيسابوري ، مسلم بن احلجـاج ، كتـاب املسـاقاة   )٣(

  . ٤١١ص
  . ٨٦ص ، شحاتة ، زين حممد ، مرجع سابق   )٤(
النيسابوري، مسلم بن احلجاج  ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، بـاب فضـل سـبحان اهللا    )٥(

  . ٦٩١، ص ٢٧٣١وبحمده ، ح
قدير اجلامع بني فني الرواية والدراية يف علم التفسـري، دار ، فتح ال١٤١٢الشوكاين، حممد عىل حممد،    )٦(

  . ١٨٩ص ، املجلد اخلامس لبنان ، ، الفكر للطباعة والنرش، بريوت



 

 

قد استخدم الرسول صىل اهللا عليه وسلم هذا األسلوب مع الصحابة رضـوان اهللا علـيهم و

 : كنَّا عند رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقـال : فيام روى عبدالرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال

ِّئُكُ « نَب ُ َ أ ال َ ر؟  مأ ِ ائ َ ب َ َ الك كرب َ أ ِ اهللاِ) ثالثاً (ب ِ ُ ب اك َ ي ، اإلرش َ د ِ ال َ وق الو ُ ق ُ ع َ ور ، نو ُّ ِ الز ة َ اد َ ه َ ش َ ِ « »و َـول ُوق أ

ور ُّ ئًا فجلس ، »الز ِ تَّك ُ ليتـه  : فام زال يكررها حتى قلنا ، وكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم م

 فتكرار الرسول صىل اهللا عليه وسلم يف هـذا احلـديث لقـول الـزور وشـهادة الـزور ،)١(سكت

  . )٢(يفيد تأكيد حتريمه وعظم قبحه«

تكرار من الوسائل اهلامة كذلك يف املساعدة عىل التعلـيم ، وخاصـة املواضـيع هذا ويعترب ال

التي تغمض عىل املتعلم وال تتضح له إال بمزيد من الرشح والتفسـري املكـرر حتـى يسـتوعب 

حقائقها ويفهم جوانبها ويعي ما ترمـى اليـه وهنـاك مواضـيع كثـرية الغنـي يف تعلمهـا عـن 

سخ يف أذهان املتعلمني مع مراعاة مسـتوى ذكـائهم وقـدراهتم استعامل وسيلة التكرار حتى تر

ومن ذلك مثالً القواعد واملبـادئ األساسـية ملختلـف العلـوم كالرياضـيات واللغـة  ، العقلية

ً إذا تعداها يمكن أن حتدث نتيجـة عكـس  ِّ أمر حدودا َّ لكل وغريها ، وغنى عن البيان أنه كام أن

   . )٣(ا زاد عنها بذر ملال ، وربام مقاومةمانريد فكذلك التكرار له حدود فإذ
وواجب عيل العامل إذا مل يفهم أن يكرر كالمه حتى يفهم عنـه « : ويف هذا يقول ابن عبد الرب

وقد كان بعضهم يستحب أن اليكرره أكثر من ثالث مرات ملا ثبت عن النبي انه كان إذا تكلم 

من جالسه من قريب وبعيد وهكذا جيـب بكلمة أعادها ثالثا وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل 

وقـد   )٤(»لتكـرارلنه قال وإما إذا فهم عنـه فـال وجـه أأن يكرر املحدث حديثه حتى يفهم عنه 

اعتبـار أن التكـرار عامـل هـام يف  ابن خلدون برضورة استخدام التكرار يف التعليم عـىل ىناد

ن وجـه إ : رارات حيث يقـولن حتصيل العلم حيصل من ثالثة تكأتثبيت املعلومات وقد ذكر ب
                                                   

  . ٣٢، ص ٨٧النيسابوري،مسلم بن احلجاج، كتاب اإليامن ،باب بيان الكبائر وأكربها، ح    )١(
يف رشح صـحيح مسـلم ، بيـت األفكـار الدوليـة ، النووي، أيب زكريا حيي بن رشف ، دت ، املنهـاج    )٢(

  . ١٤٩األردن، كتاب اإليامن ، ص  ، عامن
أسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبويـة ، الـدار العربيـة للكتـاب ،  ، م١٩٨٤الزناتى، عبد احلميد ،    )٣(

  . ٤٧٩تونس  ، ص 
 ، لعلم  وفضله وما ينبغي يف روايته ومحلـهت ، جامع بيان ا.ابن عبد الرب، أيب عمر يوسف  النمرى، د   )٤(

  . ١٤٠–١٣٩ص ، ١ج ، دار أم القرى للطباعة والنرش، القاهرة ، مرص



 

 

قل من ذلك بحسـب أوقد حيصل للبعض ىف  تالتعليم املفيد كام رأيت حيصل ىف ثالث تكرارا

وقد نادت الرتبية اإلسالمية باسـتخدام هـذا األسـلوب يف التعلـيم   )١(ما خيلق له ويتيرس عليه

، رشيطـة أن  ه اسـرتجاع ن تكرار موضوع معني يعد من أهم العوامل امليرسة لعمليـةألوذلك 

   . )٢(مركزاً  رتيباً  اً تكرار نال يكوأيكون هذا التكرار موزعا عىل فرتات ، و

والبـد لطالـب العلـم مـن « : ويطالب الزرنوجي املتعلم باملواظبة وتكرار الدروس ويقول

  . )٣(املواظبة عىل الدروس والتكرار يف أول الليل وأخره

وقف التعليمي وقـد اهـتم عـدد مـن املـربني املسـلمني التأكيد عىل فعالية املتعلم يف امل - ٣

بنشاط املتعلم وفعاليته يف حلقة التعليم فبهذه الفعالية يثبت التعلم وتتحقق فائدتـه  فهـذا ابـن 

مجاعة يرفض موقف السلبية أثناء تعلمه مكتفيا بسامع ما يلقيه املعلم عىل أسامعه فطالب العلـم 

 سامع درسه فقط إذا أمكنه فـإن ذلـك عالمـة قصـور اهلمـة، أال يقترص يف احللقة عىل«  )٤(جيب

وكذلك ينتقد ابن خلدون التعليم يف املغرب الذي كـان ال يعطـى   )٥(»وعدم الفالح وبط التنبه

ً كبريا يف عملية التعلـيم ممـا نـتج عنـه قلـة إجيابيـة املـتعلم أثنـاء  طريقة املناظرة واملحاورة دورا

  . الدرس

الب العلم منهم بعد ذهاب الكثري من أعامرهم يف مالزمة املجـالس فتجد ط« : حيث يقول

العلمية سكوتا ال ينطقون وال يفاوضون وعنايتهم باحلفظ أكثر من احلاجة فـال حيصـلون عـىل 

ٌ  )٦(»طائل من ملكة الترصف يف العلم والتعليم وقد دعا الزرنـوجى إىل أن يكـون للطالـب دور

والبـد «واملناظرة من رشوط التعلم واحلفـظ فهـو يقـول فعال يف الدرس حيث جعل املذاكرة 

                                                   
 ، لبنـان ،بـريوت ،دار القلـم،مقدمـة ابـن خلـدون  ، م١٩٨١  ،محن بن حممـد رابن خلدون ،عبد ال   )١(

  . ٥٣٣ص
    . ٣١٩ص ، مرجع سابق ، حممود حممد ، حممد   )٢(
  . ٢٩٩ص ، مرجع سابق ، حممد حسن ، عاميرةال   )٣(
هـ ، من أعالم الرتبية العربيـة اإلسـالمية ، مكتـب الرتبيـة العـريب ١٤٠٩عبدالعال ، حسن إبراهيم ،    )٤(

  . ٣٠٠لدول اخلليج ، الرياض ، ص
املـتعلم ، دار ت ، تذكرة السـامع واملـتكلم يف أدب العـامل و.ابن مجاعة ، بدر الدين ابن أيب القاسم ، د   )٥(

  . ٣٠٠ص  ، الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان
  . ٤٣٢ابن خلدون، عبد الرمحن حممد ، مرجع سابق ،ص       )٦(



 

 

إن هذا العنرص الذي يدعو إىل فعالية املـتعلم  )١(»لطالب العلم من املذاكرة واملناظرة واملطارحة

والذي نادى به عدد من املربني املسلمني يتفق مع مـا تـدعو إليـه االجتاهـات احلديثـة يف جمـال 

   . التعلم والتعليم

      ::  ساس املعريف للمنهجساس املعريف للمنهجاألاأل  ::  رابعاً رابعاً 

 ، تعد املعرفة من اجلوانب املهمة من مكونات النمو اإلنساين ؛ حيـث النمـو بـدون معرفـة

ً مهام يف جمال األهداف التعليمية ، كام تعـد أساسـا بـالغ األمهيـة جيـب أن  إضافة إىل كوهنا ركنا

  . )٢(يراعيها املنهج الدرايس

ت املعرفة التي جيب أن يشـتمل عليهـا املـنهج مـن واألساس املعريف ينطلق من طبيعة جماال

حيث طريقة بنائها وتكامل تسلسلها وطرائق البحث والتفكري فيها ومصـادر احلصـول عليهـا 

وأنواع املعارف التي هلا قيمة تعليمية وتسهم يف حتقيق األهداف الرتبوية التي يعمل املنهج عـىل 

  . )٣(حتقيقها

  :الرتبوي اإلسالمي مفهوم األساس املعريف للمنهج 

هو مجلة املعتقدات واألحكام املستمدة من مصادر الترشيع باإلضـافة إىل جمموعـة املفـاهيم 

والتصورات والقوانني الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة ألعامل تفكـريه وحماولـة فهمـه 

  . )٤(للظواهر واألشياء واملشكالت املحيطة به

 –حيـث نفسوف نتناول نظرية املعرفـة يف اإلسـالم وذلـك مـولكي تتضح لنا النظرة أكثر 

 –أهداف املعرفـة يف التصـور اإلسـالمي   -وظيفة املعرفة _املعرفة من منظور إسالمي  مفهوم

  . نظرة اإلسالم للمعرفة اإلنسانية

                                                   
  . ٢٦٦العاميرة، حممد حسن، مرجع سابق ، ص       )١(
  . ٦٢ص ، الدعليج ،إبراهيم عبد العزيز، مرجع سابق      )٢(
  . ٥٢ص ، مرجع سابقالعبد اهللا ، إبراهيم يوسف ،      )٣(
  . ٨٣ص ، البكر ، رشيد بن النوري، املهوس ، وليد إبراهيم ، مرجع سابق      )٤(



 

 

   : أوال مفهوم املعرفة -

واس اخلمـس علمتـه بحاسـة مـن احلـ: اسم مـن عـرف ،عرفـه وعرفانـا: املعرفة يف اللغة 

 وعىل هذا تكون املعرفة مرادفة  للعلم  )١(عرفته به فعرفوه: ويتعدى بالتثقيل فيقال 

اإلحاطة بالشـىء عـىل مـاهو عليـه ، وقيـل هـي دراسـة الظـواهر :  واملعرفة يف االصطالح

الكونية ومعرفة أرسار الوجود ،واستخدام تلك الظواهر فـيام ينفـع اإلنسـان ويصـلح شـؤونه 

 . )٢(األخرويةالدنيوية و

بأهنا جمموعة مـن املواقـف واآلراء املبـادئ واألحكـام املتناسـقة واملتعلقـة «ويعرفها ياجلن 

 . )٣(»بالعلوم واملعارف وتفسريها من منظور إسالمي

 تنقسم املعرفة من حيث وظائفها إىل قسمني معرفة بدهية ومعرفة مكتسبة :  وظيفة املعرفة

ال حيتاج املرء معها إىل إعامل فكر ،وهي التي حتصـل يف الـنفس هي ما : املعرفة البدهية  - ١

وقـد تـدرك هـذه املعـارف ... حتتنـا ضابتداء بدون سبب فكر والنظر ،مثل السامء فوقنا واألر

   . باحلس والعقل ، فيدخل فيها املحسوسات ،واملرئيات، واملشمومات

كر ونظر واستدالل وتأمـل ،فاإلنسـان هي ما حيتاج املرء معها إىل إعامل ف: املعرفة املكتسبة 

حيصل عىل هذه املعرفة بطريق البحـث والتجربـة واخلـربة واملـران،ومن هـذا النـوع مـا يـدرك 

بالقلب مع احلواس ،وهي املعرفة املدركة بإحدى احلواس ، ومنها ما ال يدرك إال بالقلب فقط 

   . )٤(وهي الغيبيات

 :أهداف املعرفة يف التصور اإلسالمي 

أهداف املعرفة يف التصور اإلسالمي  نابعة مـن مصـادر املعرفـة اإلسـالمية والتـي هـي إن 

مصادر الترشيع اإلسالمي ولذا فهي جتمع بني اهلدف األكرب للمنهج الرتبوي اإلسالمي وهـو 

عبادة اهللا وبني تربية اإلنسان املسلم الكامل بمعنى آخر هي جتمع بني اهلدف الدنيوي واهلـدف 

                                                   
  . ٤٠٤القاهرة ، ص –الفيومي ، أمحد ، دت ، املصباح املنري ، مادة عرف ،  دار املعارف      )١(
  . ١٤٩ص ، مرجع سابق احلمد ، أمحد ،      )٢(
هـ، أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلـوم واملعـارف والفنـون ، دار ١٤١٦ياجلن،مقداد ،      )٣(

  . ١١٤الرياض، اململكة العربية السعودية ، ص –عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع 
  . ١٤٩ص ، احلمد ،أمحد ، مرجع سابق      )٤(



 

 

 .ا مما تتميز به عن املعارف يف الفلسفات اإلنسانية األخرى األخروي وهذ

 :ومن أهم أهداف املعرفة يف التصور اإلسالمي 

ــاىلمعرفــة اهللا وتقــواه والتقــرب إليــه قــال « -أ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË   Ê   ﴿ تع
Ó  Ò  Ñ﴾]٢٨٢آية : البقرة[ .  

 . )١(اهللاتربية اإلنسان القادر عىل اإلسهام يف عامرة األرض وفق منهج  -ب 

 : نظرة اإلسالم للمعرفة اإلنسانية 

  «وتتمثل يف عدد من املبادي 

اإليامن بأمهية املعرفة كهدف من األهداف األساسـية التـي يسـعى األفـراد إىل تكوينهـا  -أ 

   . وبناء رصحها من وراء تعليمهم وبحوثهم وكأداة للتقدم

وقيمتهـا حسـب موضـوعها وغايتهـا اإليامن بأن املعارف البرشية تتفاوت يف فضلها  -ب 

  . ووسيلتها فأعالها فضال ومرتبة هي معرفة اهللا

اإليـامن بـان املعرفـة الصــاحلة هـي مـا تـوفر فيهــا اليقـني اجلـازم والتثبـت والدقــة  -جــ 

  . )٢(»واملوضوعية والتواضع أمام عظمة اهللا وواسع علمه والتميش مع روح الدين

قائق الوحي ؛ ألن العلوم كافة حسب املنهج تتحـول إىل التوافق بني حقائق الكون وح -د 

  . )٣(علوم دينية حتقق احلياة السعيدة للمجموعة البرشية وفق تعاليم اهللا

املعرفة اإلسالمية راسخة يف أصوهلا قـادرة عـىل اسـتيعاب مسـتجدات العرصـ فهـي  -هـ 

دد بمـرور األيـام تتصف باملرونة ولذلك هي ليسـت جامـدة والهنائيـة ولكنهـا متطـورة وجتـ

 . )٤(والسنيني

  . )٥(إن املعرفة والعلوم مجيعا مكتسبة وليست فطرية يولد هبا اإلنسان -و 

À   ﴿:  تعاىلقال    ¿   ¾   ½   ¼   »   º  ¹  ¸   ¶   µ

                                                   
  . ٨٣ص ، البكر،رشيد بن  النوري ،املهوس، وليد إبراهيم ، مرجع سابق      )١(
  . ٣٠ -٢٨ص ، العاميرة ،حممد حسن،مرجع سابق      )٢(
  . ١٤٦ص ، مرجع سابق ، هـ١٤٢١شوق ،حممود أمحد ،      )٣(
  . ١٥٤ص ، مرجع سابق أمحد، ،احلمد      )٤(
  . ١٤١ص ، مرجع سابق ، هـ١٤١٦ ، مقداد ،ياجلن      )٥(



 

 

Å   Ä   ÃÂ   Á﴾]٧٨آية : النحل[ .  

  . احلقائق أنواع وهي مادية وروحية وفكرية وما يتعلق هبا من أحكام وقيم وحكم -ط 

  . )١(تنوع طرق الوصول إىل احلقائق وطرق دراستها بحسب نوعيات احلقائق -ي 

َّ طبيعة املعرفة هذه تضع ضوابط عند ختطيط املناهج الدراسية وذلك كام ييل   : إن

   . تقديم املعرفة للمتعلم بشكل يساعده عىل فهم ذاته وجمتمعه والكون من حوله« -١

ثمر قـدرات املـتعلم العقليـة ويـدفعها للعمـل والبحـث توجيه املعرفة بأسـلوب يسـت - ٢

واالبتكار ويبتعد عن تعطيل تلك القدرات بعدم االكتفاء فقط بوصف ما يقع وما يدور حولـه 

  . من ظواهر ومشكالت

التأكيد عىل مبدأ وحدة املعرفـة مـن خـالل املوضـوعات املرتابطـة يف املـادة الدراسـية  - ٣

  . ىالواحدة وبقية املواد األخر

بحيـث  مشحن املعرفة انفعاليا بربطها بمواقف وأنواع يكون هلا معنى مؤثر لدى املتعل - ٤

تسهم يف تعديل سلوكه نحو األفضل وهذا الشحن يقـوم بـه املعلـم أثنـاء معاجلتـه للمحتـوى 

  . )٢(املعريف للمنهج الدرايس

 . ية وفكريةتنويع املعارف والعلوم نظرا الختالف احلقائق مابني حسية وروح -٥

الرتكيز عىل املعرفة النظريـة املثمـرة التـي أصـبحت يف الوقـت احلـارض متثـل أساسـا « -٦

   . لالخرتاعات واإلبداعات يف عامل التكنولوجيا

  . )٣(»االهتامم باملعرفة املهنية والفنية باعتبارها أكثر املعارف مالءمة لروح العرص -٧

                                                   
  . ١٤٢ص ، مرجع سابق ، مقداد ، ياجلن      )١(
  . ١٥٤ص ، ، مرجع سابق أمحداحلمد ،       )٢(
  . ٢٠٥ص ،سعادة ،جودت أمحد  ،إبراهيم عبداهللا حممد  ، املنهج املدريس املعارص      )٣(



 

 

    ::  خامتة الفصلخامتة الفصل

املنهج الدرايس يف النظام الرتبوي اإلسالمي من خـالل عـدة مباحـث تناول الفصل احلايل 

أوهلا مفهوم املنهج الدرايس  اإلسالمي وتبني لنا أنه ينبثق من األسس الفكريـة اإلسـالمية وأن 

هدفه تزويد الفرد باخلربات وأنه يربط بني العلم واإليامن ومنهج امتاز بالشمول املبحث الثـاين 

 يف الرتبية اإلسـالمية و هـي قـد متيـزت بعـدد مـن اخلصـائص ومنهـا أهداف املنهج الدرايس

املرونة وغريها وأهنـا أدت إىل تزكيـة العقـل والـروح واجلسـد يف إطـار  –التكامل  –الوضوح 

إسالمي شامل ومتكامل ومتوازن يف نفس الوقت كام تناول املبحث الثالـث مـن هـذا الفصـل 

ومتكامـل  لمية من حيـث أنـه مـنهج ربـاين وشـامخصائص املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسال

وواقعي أما املبحث الرابع واألخري وهو أسس بناء املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسالمية والـذي 

ظهر من خالله أن للمنهج الدرايس يف النظـام الرتبـوي اإلسـالمي عـددا مـن األسـس منهـا 

بني لنا أهنا متثل سلسلة مـن التصـورات وقد ت ةاملعرفي-النفسية -االجتامعية –األسس الفكرية 

 املشرتكة للمجتمع املسلم وهي تستند إىل الكتاب والسنة وامتازت بالوضوح والثبات والوعي 

كان هذ الفصل حماولة لإلجابة عن سؤال طرح يف أوله وهو عن مفهوم املنهج الـدرايس يف 

ن املـنهج الـدرايس يتـأثر النظام الرتبوي اإلسالمي وأهدافه وخصائصـه وأسـس بنائـه وبـام أ

ً مـن األسـس التـي ينبغـي للمـنهج   باملجتمع ويؤثر فيه مـن حيـث أن املجتمـع يعتـرب أساسـا

الدرايس أن يراعيه عند ختطيطه وتنفيذه ومن حيث أن املنهج يقوم بأداء وظـائف اجتامعيـة مـن 

للعمل يف كافة  حيث أنه يعمل عىل حتقيق آمال املجتمع وطموحاته كام أنه هوالذي يعد األفراد

ميادين احلياة فإن هذا يستلزم منا التعرف عـىل أوضـاع املجتمـع الـذي يقـوم املـنهج بخدمتـه 

ومعرفة ما يتعرض له من حتديات وانعكاساهتا عىل املنهج الدرايس وهـذا مـا سـوف يقـوم بـه 

   . الفصل التايل من الدراسة



 

 

 

 

 

   :  لفصل الرابعا

 التحديات الثقافية للمنهج
 

 . التحديات والعوملة:  ث األولاملبح

  .  العوملة الثقافية:  املبحث الثاين

 .  التحديات الثقافية للمنهج الدرايس:  املبحث الثالث

 

 

 



 

 

  .  التحديات الثقافية للمنهج الدرايس:  الفصل الرابع

    ::  تمھیدتمھید

مما جـاءت يواجه العامل اإلسالمي يف هذا العرص العديد من التحديات يف خمتلف املجاالت 

وهـذه  ،وفرضه التقدم التكنولوجي واملعـريف وثـورة االتصـاالت وحتريـر التجـارة ،به العوملة

منهـا مـا يتصـل باجلانـب السـيايس والـذي يتمثـل يف  ،احليـاةؤون التحديات تتناول كافـة شـ

للدولة وإشـاعة الفرقـة بـني أجـزاء العـامل اإلسـالمي وبـث املفـاهيم .إضعاف السلطة العامة

اطية ومنها ما يتصل باجلانـب االقتصـادي والـذي يتمثـل يف ضـعف اإلنتـاج املحـيل  الديمقر

ووقوع العديد من الدول اإلسالمية حتت سيطرة أطراف إقليميـة وتـدين التكامـل االقتصـادي 

بني الدول العربية واإلسالمية وبـروز الكيانـات االقتصـادية والرشـكات املتعـددة اجلنسـيات 

   . أساميل يف االقتصادواالجتاه إىل الفكر الر

باجلانـب التقنـي الـذي يتمثـل يف االنفجـار املعـريف والتكنولـوجي وثـورة  لومنها ما يتص

االتصاالت يف خمتلف املجاالت وعدم قدرة الدول العربية واإلسالمية عىل جماراة هـذه التقـدم 

انـب الثقـايف وهـو واقتصار الكثري من الدول عىل استرياد التقنية اجلاهزة ومنها مـا يتعلـق باجل

الثقافـة الوطنيـة  شحيث أنه يتعلـق بمـورث األمـة وقيمهـا والـذي يـدعو إىل هتمـي اأخطره

   . )١(وسيطرة الثقافة  العاملية

ً من التحديات التي تقع عليها  هوالرتبية باعتبار أحد أنظمة املجتمع اإلنساين فإن هناك عددا

 « : والتي يمكن التعبري عنها فيام ييل

 .تأكيد عىل مفهوم التعليم الشامل بام يتضمنه من تزاوج يف التخصصات ال - ١

االستفادة من التقنية احلديثة يف العملية التعليميـة والتفكـري يف النتـاج الفكـري الـذي  - ٢

 .تطرحه 

إقامة مراكز للتميز، ويقصد هبا إقامة وحدات بحثية عىل مستوى عال قادرة عىل متابعة  - ٣

   . نتائجه التطور واستيعاب
                                                   

 –، عوملة الرتبية وتربية العوملـة رؤيـة إسـرتاتيجية تربويـة يف زمـن العوملـة  أمحد نصائغ، عبد الرمح      )١(
جامعـة امللـك  ، هــ٢/٣/١٤٢٥-١ويات الرتبية املنعقد يف الفرتة من بحث مقدم لندوة العوملة وأول

 . ٥-٤ص الرياض ،  سعود ،



 

 

 ، إن اهلدف من الرتبية ينبغـي أن يتجـه إىل تنميـة مواهـب اجلميـع إىل أقىصـ قـدراهتم - ٤

 .وحتقيق ذلك اهلدف يتطلب أن نعني كل طالب عىل بذل اجلهد إىل أخر حدود قدراته 

العناية بالتكامل بني خمتلـف أنـواع التعلـيم الفنـي والتعلـيم العـام فـيام قبـل املرحلـة  - ٥

  . )١(»يةاجلامع

وانطالقا من أن الرتبية هي أحد األسس الفكرية الرئيسية للعوملة فإن آليـات العوملـة متثـل «

ألساساهتا الفكرية وتعدد هذه اآلليات مـابني اقتصـادية وسياسـية وثقافيـة  ةاألدوات التنفيذي

بارش لتحويـل وإعالمية وغريها ،وتبقى عوملة التعليم من بني أهم أهدافها، باعتبارها الطريق امل

األجيال املتتاليـة إىل اجتاههـا ، سـواء يف ذلـك اجلامعـة أو مادوهنـا، والعوملـة يف هـذا اجلانـب 

حريصة عىل إبقاء مصادر املعلومات يف قبضتها وحدها ، مستثمرة تطلع الدول النامية إىل هـذه 

ناحية ثانية ، كـام اهنـا املصادر وتبعيتها هلا من ناحية ، وتدين مشاركتها العلمية واملعلوماتية من 

تدعو إىل معاجلة الظواهر بأسلوب عاملي وهكـذا فـان احتكـار مصـادر املعلومـات يمثـل مـع 

العمليـة التعليميـة عامـة وبنـاء  املنـاهج  هالتنميط والتفسري الطبيعي لإلنسـان أهـم مـا يواجـ

   . خاصة

لعلـوم الطبيعيـة وتطرح اجلامعة نمؤذجها املتميز مـن هـذه الزاويـة فهـي بـام تضـمه مـن ا

اإلنسانية معا قد شقت طريقها قبل صيحة العوملة وبعدها ساعية إىل التوفيق بني وحـدة العلـم 

وخصوصية الثقافة بدرجات متفاوتة من النجاح دون أن تتحـول إىل آليـة مـن آليـات العوملـة 

وكذلك خضعت جامعات العامل لضوابط علمية واحـدة حمـددة فـيام يتعلـق بمنـاهج البحـث 

   . علمي ورشوطه ووسائله التي جتسدها الرسائل العلمية والدوريات املتخصصةال

يف بؤرة املنظومة التعليمية التي تتضـمن الطالـب واملعلـم واملدرسـة  عواملناهج الدراسية تق

   . )٢(»واإلدارة وتلقي العوملة اجلارية حتدياهتا عىل هذه املجاالت مجيعاً 

ً فرعيـا مـن إزاء هذه التحديات التي يتعرض  هلا التعليم  واملـنهج الـدرايس باعتبـاره نظامـا

                                                   
تربية املعلم للقـرن احلـادي والعرشـين،  مكتبـة  ، هـ١٤١٦حممد مالك ، ، شوق، حممود أمحد ،حممود   )١(

  . ٧٥ -٧٤الرياض ،ص  –العبيكان 
العوملة ورقة عمل مقدمـة إىل املـؤمتر السـنوي احلـادي  الفاروق ،عمر ، ضوابط تطوير املناهج يف ظل   )٢(

 . ١١٥م ص١٩٩٩يوليو ٢٢-٢٠املرصية للمناهج وطرق التدريس ،يف الفرتة من  ةعرش للجمعي



 

 

أهنـا تعتـرب علـم صـناعة اإلنسـانية «أنظمة الرتبية فإن الرتبية يقع عليها دور كبـري مـن حيـث 

أوعمل بناء البرش وصناعة اإلنسانية أهم صناعات عرص املعلومـات واملعرفـة عـىل اإلطـالق 

تج الرتبوي من خيـارات إزاء مـا تطرحـه تكنولوجيـا ومصري اإلنسانية معلق عىل ما يتخذه املن

املعلومات واالتصاالت من إشكاليات وبدائل ولذا فإن وظيفة التعليم يف عرص املعرفة ليسـت 

جمرد التنشئة االجتامعية وترسيخ اهلوية وإنـام إعـداد األجيـال الواعيـة القـادرة عـىل التصـدي 

   .  )١(فضللسلبيات املجتمع وتغيري واقعه يف سبيل حياة أ

ن االهتامم غري العادي عىل مستوى احلكومات ومراكز البحث بأمر التعليم مل ينبع من جمرد إ

دراك حقيقي وعميق للدور اخلطـري للنظـام التعليمـي يف مسـتقبل األمـم ، إاملسايرة ، وإنام من 

ــ ــوريس ل ــورات السياســية واحلضــارية  ،البرشــي واملــادي ينمــن املنظ ــام مــن املنظ وإن

   . )٢(سرتاتيجيةالوا

فالتعليم الفعال هو الذي أضحى جرسا حقيقيا لنقلنا إىل العرصـ بكـل متطلباتـه وحاجاتـه 

  . للتكيف مع متطلبات العوملة اوهو سالحن

 تولذا فإن املجتمع املتقدم هو الذي يمتلك مؤسسـات تربويـة وتعليميـة لتأهيـل الكفـاءا

ركة مـن موقـع العلـم واملعرفـة واإلبـداع يف والقدرات الوطنية يف خمتلف املجـاالت ، للمشـا

مرشوعات البناء والتنمية الوطنية وهو الذي حيتضن كفاءات إنسانية متميزة وقادرة عىل إبـداع 

يف ثنايا هذا الفصل تتم اإلجابة عىل السؤال الثالث مـن  )٣(حلول ومعاجلات ملشاكلها وأزماهتا

لتي يتعرض هلا املنهج الـدرايس ؟ مـن خـالل أسئلة الدراسة وهو ما أهم التحديات املعارصة ا

دراسة مفهوم التحديات والعوملة بشـكل عـام ثـم ختصـيص العوملـة الثقافيـة بشـكل خـاص 

   . ودراسة بعض التحديات الثقافية للمنهج الدرايس

 

 

                                                   
 . ٣٣٨ص ، القاهرة ، الرتبية وثقافة التكنولوجيا ،  دار الفكر العريب ، هـ١٤٢٣مدكور ، عىل أمحد ،    )١(
جملـة  ، تعليم األمة العربية يف القرن احلادي والعرشين رؤية حتليلية تقويمية ، عبداملعطى ، عبدالباسط   )٢(

  . ١٤٧ص ، م١٩٩٣،  ١٠٦الرتبية ، العدد 
  . ١١–٢٥ص ، مرجع سابقحمفوظ ، حممد ،    )٣(



 

 

  التحديات والعوملةالتحديات والعوملة  ::  املبحث األولاملبحث األول

      ::  تمھیدتمھید

تسـعى لتوحـد فكـري ثقـايف ) ةالعوملـ(تشهد البرشية اليـوم ظـاهرة عامليـة غربيـة تسـمى 

ً هلويـة اإلنسـان العـريب املسـلم خاصـة بـام ،واجتامعي واقتصادي وسيايس ً قويـا حتمـل حتـديا

يستهدف الدين والقيم واملثل والفضائل مـن خـالل الرتكيـز عـىل الناحيـة الثقافيـة وتوظيـف 

تكنولـوجي والتقـدم ال) اإلنرتنـت(والشـبكة املعلوماتيـة ،وسائل االتصال ووسائل اإلعـالم 

فلم يعد هنـاك أي حـواجز ،مما حول العامل إىل قرية صغريه كام يقولون،بشكل عام خلدمة ذلك

  . سياسية أو ثقافية..تارخيية..جغرافية

ً مادية وثقافية ومبـادئ « وأصبح العامل خيضع لتأثريات معلوماتية وإعالمية واحدة حتمل قيام

ً التتالئم مع قيمنا ومبادئنا ؛ منافية للدين  ً مفرطـا ً اسـتهالكيا اإلسالمي ،كـام أن هنـاك توجهـا

دون وعي أومتيز لنوعية املادة املستهلكة وتأثريها عىل تربية وثقافة األفـراد املسـتهدفة ... نحوها

حتت تأثري إغراء اليقاوم من التـدفق الصـوري واإلعالمـي املتضـمن انبهـارا يسـتفز ويسـتثري 

م وجيعل الصورة التي حتطم احلـاجز اللغـوي هـي بام يلغي عقوهل ، حواس ومدركات األفراد

مفتاح الثقافة الغربية اجلديدة الذي تسـتهدفه العوملـة ، األمـر الـذي يـدعو إىل رضورة رسعـة 

، والعنايـة بالرتبيـة والتعلـيم يف  مقاومة ذلك الغزو حلامية اهلوية الثقافيـة العربيـة واإلسـالمية 

   . ملنيعخمتلف مستوياهتام وإشكاهلام هي احلصن ا

وأن توجد الوسـائل ،إن عىل الرتبية يف املدرسة والبيت واملجتمع أن تتصدى هلذه اإلشكالية

وأن حتصنهم مـن ،وأن توعيهم إىل خماطر هذه القنوات الغازية،املناسبة حلامية أجيالنا الصاعدة 

وجه الثقافات وتزودهم باملهارات العقلية وبالقيم األخالقية القادرة عىل الوقوف يف ، الداخل 

   . )١(الدخيلة

إعادة بناء الشخصية الثقافية لألمة العربيـة واإلسـالمية لتجديـد الفكـر «ويدعو عشقي إىل 

القومي وحتويله إىل االنتامء الثقايف والعودة لـرتاث األمـة القـائم عـىل الكتـاب والسـنة حتـى 

                                                   
اللقاء  إىلمقدمة  لاحلامد ، حممد بن معجب، تطوير املناهج الدراسية بني الواقع والتطلعات ورقة عم   )١(

صـفر ،)٣٥(العـدد،اململكـة العربيـة السـعودية،املعرفـةجملـة ،السنوي السادس ملديري التعليم باهبـا
 .١٠٥ص ، هـ١٤١٩



 

 

  . )١(نستطيع احلوار مع العوملة ونضمن عدم التأثر بمغرياهتا

ات األبعـاد والتجليـات املتعـددة يف خمتلـف عوملة ظاهرة مـن الظـواهر الكـربى ذترب الوتع

وهي من أكثر املفاهيم شيوعا يف التحليـل السـيايس واالقتصـادي واالجتامعـي  ،احلياة ؤونش

وهي امتداد ملفهوم النظام العاملي اجلديد بمعطياته والياته وحمدداته إضافة إىل أن املفهـوم لـيس 

ً ب املعنى الذي يفهمه البعض فالعوملة مل حتـدث فجـأة بـل هلـا جـذور هـا التارخييـة وهلـا جديدا

وهي حماولة تشكيل حقيقـي إلمربياليـة معرفيـة جديـدة تتمثـل بنقـل  ، )٢(مقدماهتا املوضوعية

الوطنية إىل اإلطار العـاملي أو طـور مـن أطـوار  ةالرغبة يف اهليمنة واالستحواذ من إطار الدول

نسانية املعارصة تتجاوز الدول والقوميات والثقافـات الوطنيـة لتحـل بـدال منهـا احلضارة اإل

  . )٣(منظومة واحدة

  ::  التحدياتالتحديات  مفهوممفهوم  --

يعترب من املفاهيم الشائعة والتي انترش يف اآلونة األخرية بشـكل كبـري واسـتخدم يف املجـال 

ه املعنى السلبي للتحدي حيمل يف طيات العلمي والرتبوي واالقتصادي وغريها وهذا املفهوم قد

   . التقدم واإلصالح إىلجيايب الذي يدفع الفرد واملجتمع إلحيمل املعني ا نه قدأكام 

  : ورد مفهوم التحدي يف معاجم اللغة عىل نحو عدة معاين منها

 :التحدي يف اللغة  -) أ(

 : اليقـ ،مضعف فعـل حـدا، ا ، وكلمة التحدي مصدر لفعل حتد كلمة التحديات مجع حتد

والتحـدي املنازعـة واملبـادرة  : شيئا أي تعمد قصده اوحد،  لزمه فلم يربحه:  حدا باملكان أي

نالحـظ أن معـاين التحـدي   )٤(بـرز يل وحـدك إ:من الناس وكأنه قال لـه فالناً  اقد حتد: ويقال

                                                   
ــقي ، أنــور ، العوملــة الشــياطني ختتبــي يف التفاصــيل ،    )١( ربيــع ) ٤٨(املعرفــة ، العــدد جملــة عش

    . ٨٥وزارة املعارف ،اململكة العربية السعودية ،ص هـ،  ١٤٢٠األول،
 –مكتبة مـدبويل العرب والعوملة شجون احلارض وغموض املستقبل ،  ، م٢٠٠٢وات ،حممد عىل ، احل   )٢(

   . ٢٠ص ، القاهرة
 ، مؤسسـة الـوراق للنرشـ والتوزيـعالعوملة واجلدل الـدائر حوهلـا ،  ، م٢٠٠٢املحنة ، فالح كاظم ،    )٣(

  . ١٠األردن ،ص  ، عامن
ت، ترتيب القاموس املحيط عىل طريقة املصباح املنـري وأسـا البالغـة ، دار .د الذاوي، الطاهر، أمحد ،   )٤(

  . ٦٠٥، ص٢الفكر ، القاهرة ، ج



 

 

  . تدور حول التعمد والقصد واملبارزة واملبادرة

 :  التحدي اصطالحا -  )ب(

مـة  أمة أو جمتمع متطـور ضـد أاملامرسات والضغوط الظاهرة واملبطنة من قبل  جمموعة«هو 

هويتـه الفكريـة  و اهليمنة الفكرية عليـه بقصـد اسـتالبأ إخضاعههبدف  قل تطوراً أوجمتمع  أ

ًحلضـارة أو ثقافـة اآلمـة األقـوى وإن  احلضاريةأو ًوتابعا والوصول إىل حالة جيـد نفسـه منقادا

جمتمـع بمجموعـة مـن  مـة أوأكام يعني التحدي التـزام  تاريخ والسلوك اختلف يف العقيدة وال

  .  )١(»طارئة أو غريبة أوجدهتا أمة أخرىاإلجراءات ضد ظروف 

األمـة مـن قبـل  إىليالحظ عىل هذا التعريف اقتصاره عىل التحديات اخلارجيـة املوجهـة و

 .ي ، وأنه يتناول اجلانب السلبي من التحدجهات أو جمتمعات خارجية

 القضايا التي تثري جدال يف األوساط العلمية والدينية«ويطلق التحدي وقد يراد به 

  . )٢(واالجتامعية بني مؤيد ومعارض هلا

ومنهـا العوملـة  ،بعض القضايا التي تعترب حتديا لألمة وللمجتمـع إىلن هذا التعريف يشري إ

 .وغريها سية وتقنية وما نتج عنها من حتديات ثقافية واجتامعية واقتصادية وسيا

هي متغريات فرضها النظام العاملي عىل أمـة مـن األمـم يف  : التعريف اإلجرائي للتحديات

خمتلف جماالت احليـاة بوسـائل عديـدة ممـا يسـتلزم منـه القيـام بـإجراءات  معينـة مـن حيـث 

 .االستغالل األمثل هلذه املتغريات بشكل يسهم يف رقي املجتمع وتقدمه 

َّ إديات العوملة تتجىل بوضوح يف املجاالت السالف ذكرها ، فوإذا كانت حت السؤال يتحدد  ن

خصـائص  وتتمثل. فيام يمكن أن تطرحه من حتديات يف جماالت التعليم عامة واملناهج خاصة 

  « : يفالتحديات يف شتى جتلياهتا 

 .األقل تقدما  إىلاملتقدمة ) املجتمعات(يظهر اجتاه التحديات من الدول  - ١

                                                   
  . ٣٣٥ثابت ، نارص، ،  مرجع سابق ، ص   )١(
مقـررات الرتبيـة اإلسـالمية باملرحلـة الثانويـة يف ضـوء  ىتقويم حمتـو ،١٩٩٩سعيد عبداهللا ، ، يفأل   )٢(

املنعقـد يف الفـرتة مـن العوملة ومنـاهج التعلـيم  –املؤمتر احلادي عرش مقدم إىل   بحثحتديات العوملة 
ص  –القـاهرة مدينـة نرصـ ، –اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التـدريس –م ١٩٩٩يوليو  ٢٢-٢٠

١١٠ . 



 

 

تنميط العامل يف صورة واحـدة يف خمتلـف  إىلينطوي مصدر التحديات عىل رؤية هتدف  - ٢

  .سامته 

  .ن تعددت ، بام يفرض مواجهتها بذات الشاكلة إتتمثل التحديات يف حزمة واحدة و - ٣

  ::أهداف التحديات أهداف التحديات   --

عدد مـن  إىلدف إن التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية  عىل خمتلف أنواعها وجماالهتا هت

 « : األهداف  منها

  .متزيق الوحدة اإلسالمية -١

  .إذابة كل املقومات اإلسالمية يف بوتقة الثقافات واحلضارة الغربية  -٢

 .استعامر عقول املسلمني وأرواحهم باألنظمة التعليمية ومناهجها الغربية  -٣

  . )١(اهلوية اإلسالمية من روح األجيالإزالة  -٤

فهنـاك  ،يف الوقت احلارض التحديات والتـي شـملت خمتلـف ميـادين احليـاةدت ولقد تعد

إن هـذه التحـديات تتطلـب . وغريهـا واجتامعية  ،وحتديات اقتصادية ،حتديات عقدية وثقافية

املجتمـع بتارخيـه  توعيـة الوعي الداخيل وحتصني املسلم ضد سلبيات العوملـة ، كـام يتمثـل يف

  . )٢(فيستفيد من خريها ويبتعد عن رشهامعها  ،لحتى يستطيع التعام ،وثقافته

إن مواجهة الغزو الثقايف واإلعالمي لقوى العوملـة ، مؤسسـة عـىل ثوابـت اهلويـة العربيـة 

وسامهتا اإليامنية واحلضارية اجلامعة ، ومسلحة بعقلية انفتاحية عىل كل منجزات الفكر والعلـم 

معها لتطويعها بام يتناسـب مـع قواعـد وضـوابط تفاعل نو ها قراءة نقديةؤقرنوالتكنولوجيا ، 

فكرنا ، فال نرفضها بداعي اخلوف والعداء لكل مـاهو أجنبـي ، والنـذوب فيهـا بتـأثري عقـد 

النقص جتاه اآلخرين وإذا كان للثورة املعرفية تأثريات اجيابية وسلبية فإهنا سـتخدم مـن حيسـن 

ــوجي والتغيــ ــدم التكنول ــن املعلومــات والتق ــة االســتفادة م ــة العربي ــايف يف ظــل اهلوي ري الثق

                                                   
عـامل  .،دور جامعـات العـامل اإلسـالمي يف مواجهـة التحـديات املعـارصة ، هـ١٤١١،مقداد،ياجلن    )١(

 . ١٢الرياض، اململكة العربية السعودية ، ص –تب الك
هـ، العوملة واخلصوصيات الثقافيـة ، دار املجتمـع ،جـدة، اململكـة العربيـة ١٤٢٢خمدوم ،مصطفى،    )٢(

  . ٥٧السعودية ، ص



 

 

  . )١(واإلسالمية وتوظيفها لزيادة القوة والثروة القومية

ً  ومن االتفاق عىل قيم أخالقية عليا نابعة من دين األمة ترتيب األجيال « خطوات املواجهة أيضا

بـذر املحبـة األخـالق النبيلـة التـي ت إىلعىل احلد املشرتك منها  يف هذه املرحلة التي حتتاج فيها 

ُ « : بني أفراد األمـة اإلسـالمية حتقيقـا لقولـه صـىل اهللا عليـه وسـلم  )٢(والرتاحم والتواد َـل ث َ م

 ُ ر ِ ـائ َ ُ س ـه َ ى ل َ اع َ ٌ تَـد ضـو ُ ُ ع نـه ِ ى م َ ا اشتَك َ ِ إذ د َ س َ َل اجل ث َ م ، م ِ ه ِ ف ُ اط َ تَع َ م و ِ ه ِ ُ امح َ تَر َ م و هِ ِّ اد َ ِ تَو َ يف ني ِ ن ِ ُؤم امل

ى َّ ُم احل َ ر و َ ه َّ الس ِ د ب َ َس    . )٣(»اجل

وكذلك االتفاق عىل وضع اخلطط للقضاء عىل اجلهـل واجلـوع واملـرض بـني أبنـاء األمـة 

    . )٤(تطوير الثقافة العربية اإلسالمية كمنهج يف كل مراحل الدراسات التعليميةو ، الواحدة

 أوسواء يف اجلانب العسـكري أو الثقـايف أو السـيايس : ستلزم حشد الطاقات وهذا بدوره ي

ــا لقولــه االقتصــاد ــاىلي حتقيق ̄  °  ±    ﴿ : تع   ®  ¬  «  ª  ©  ̈
  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ̧   ¶  µ  ́    ³  ²

Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â﴾]٦٠:األنفال[ .  

  ::مفهوم العوملة مفهوم العوملة   --

مجلة من املتغريات والتطورات احلاصـلة يف جمـاالت احليـاة  إىل،  ميرمز مصطلح العوملة اليو

والثقافـة وجمـال  ةوهي ظـاهرة شـاملة تشـمل االقتصـاد والتجـارة واملـال والسياسـياملختلفة 

االتصاالت واألعالم وأنامط احلياة املختلفة وتروم هذه الظاهرة تنمـيط املجتمعـات اإلنسـانية 

  . )٥(يف خمتلف جماالهتا وفق نموذج حضاري حمدد

                                                   
وزارة )  ٤٧(هـ ، العرب يف مواجهة العوملـة جملـة املعرفـة العـدد١٤٢٠الطرابليس، سمري مصطفى،    )١(

  . ٧٩، الرياض ، اململكة العربية السعودية ،ص املعارف 
م،  األســاليب التعليميـة للرتبيــة اإلسـالمية ، دار وائــل للنرشــ ٢٠٠٥، دالسـاموك ، ســعدون حممـو   )٢(

  . ١١٣والتوزيع ، عامن ، األردن، ص 
عـاطفهم ، مسلم بن احلجاج  ، كتاب الـرب والصـلة واآلداب ، بـاب تـراحم املـؤمنني وتيالنيسابور    )٣(

    . ٦٦٠، ص٢٥٨٦وتعاضدهم ، ح 
  . ١١٣الساموك ، سعدون حممود ،مرجع سابق ، ص    )٤(
 . ١٣خمدوم ، مصطفى،مرجع سابق، ص    )٥(



 

 

 :  العوملة لغة - )أ(

وهو كل ما سـوى اهللا  ، ومرجعه العامل ، )عومل يعومل(عي ، فعله الربا  قيايس مصدرالعوملة 

اإلنجليزية املأخوذة مـن ) globalization(وهو مصطلح مرتجم لكلمة ، من املخلوقات تعاىل

مل تنقــل عــن العــرب يف ) العوملــة(واحلقيقــة أن كلمــة  ،بمعنــى كــرة األرض )globe(كلمـة 

ن الفعـل   ت عىل مقتىض القياس اللغوي ، ألولكنها جاء ،ومل تسمع يف شعرها ونثرها ، كالمها

دحـرج : فتقـول ، والثـاين سـامعي ،واألول قيـايس  ، )فعالل(يأيت مصدره عىل وزن ) فعلل(

   . )١(وحوقل حوقلة ةدحرجة وهبرج هبرجة وبيطر بيطر

 : To Globalize: العوملة كـام يـيل تعريف نجد فيه  )Webster's(قاموس  إىلوإذا رجعنا 

To make global ;esp. :To make worldwide in application  ، ن العوملـة هـي أأي

  . )٢(أو تطبيعه عاملياً  هجعل نطاقوإكساب اليشء طابع العاملية، 

 :  العوملة اصطالحاً  -) ب(

الالحمـدود الـذي  إىلتعني جعل اليشء عيل مستوى عاملي ،أي نقله مـن املحـدود املراقـب 

أما الالحمدود فاملقصود به العـامل  ،دود هنا هو أساس الدولة القوميةواملح ،ينأى عن كل مراقبة

فالعوملة إذن تتضمن معنى إلغاء حـدود الدولـة القوميـة يف املجـال االقتصـادي والسـيايس . 

   .والثقايف وترك األمور تتحرك يف هذا املجال عرب العامل 

بأهنـا وصـول نمـط « ي تعـرففهـ،ما بالنسبة لتعريف العوملة فال يوجد هلا تعريف حمـدد أ

نقطـة االنتقـال مـن عامليـة دائـرة التبـادل  إىل اإلنتاج الرأساميل عند منتصف هذا القرن تقريبـاً 

عاملية دائرة اإلنتاج ذاهتا ،أي أن ظاهرة العوملـة التـي  إىلل واوالتوزيع والسوق والتجارة والتد

يف كل مكان مناسب ومالئـم خـارج  ونرشها والرأساملية أيضاً  اإلنتاج نشهدها هي بداية عوملة

اجلانـب االقتصـادي يف  عـىل هذا التعريف يركـزنالحظ أن و)٣(ودوله صيلاألجمتمعات املركز 

 .وعىل أدوات العوملة االقتصادية  ،العوملة

                                                   
 . ١٣مرجع سابق ، ص  ، مصطفى ، خمدوم   )١(
بـريوت،  للطباعة والنرش ، العوملة والتحدي الثقايف، دار الفكر العريب ، م٢٠٠١خريسان باسم عيل ،     )٢(

  . ٦٩ص ، لبنان
 . ٣٠ص ، م١٩٩٧- ٤العدد  ، لبنان ، جملة الطريق، بريوت –ماهي العوملة  ،صادق جالل العظم ،   )٣(



 

 

والثـورة املعلوماتيـة  لكـرتوينإلاالعقـل  وتعرف العوملة بأهنا نظام عاملي جديـد يقـوم عـىل

دون اعتبـار لألنظمـة واحلضـارات  ،واإلبـداع التقنـي غـري املحـدودالقائمة عىل املعلومـات 

التعريـف السـابق يركـز و،  )١(ة والسياسية القائمة يف العاملوالثقافات والقيم واحلدود اجلغرافي

يف حيـاة األمـم  رياً ثأتـوهـو اجلانـب األقـوى واألكثـر  ،عىل اجلانب املعلومايت والتقني للعوملة

  .والشعوب 

أهنا زيادة الرتابط وااللتحام بني األجزاء املكونـة للكوكـب مـن «يد ياسني عىل ويعرفها الس

وأصـبح اختـاذ  ،النواحي السياسية واالقتصادية والثقافية بصورة مل تشهدها البرشـية مـن قبـل

هـذا و،  )٢(قرار سيايس يف بلد ما يمكن أن يؤثر عىل حياة ماليـني مـن البرشـ يف أمـاكن بعيـدة

ة بحيث أصبح العـامل كقريـة صـغرية نتيجـة الثـورة ـللعومل ،البعد السيايس التعريف يركز عىل

  . أجزاء العامل بعضه ببعض املعرفية والتقنية التي ربطت

عبارة عن جمموعة من العمليات املعقدة التي تعمـل عـىل نحـو «وهناك من يعرفها عىل أهنا 

جتامعيـة والتكنولوجيـة إضـافة متناغم ومتضاد فهي تشمل العمليات السياسية والثقافيـة واال

  . )٣(إىل العملية االقتصادية

 َّ  : لنا ماييل يف ضوء التعريفات السابقة يتبني

إن هذا املصـطلح بـرز أوال يف املجـال االقتصـادي ممـا يـدل عـىل أن مـدخل العوملـة « -١

 . اقتصادي بدرجة كبرية وأهنا كناتج للثورة العلمية والتكنولوجية

طلح يف إطار تطور الرأساملية العاملية يف مرحلة مابعـد الثـورة الصـناعية بروز هذا املص - ٢

التي ميزت القرنني السابقني أهنا ليست ظاهرة بال جذور وإنام هي ناجتة عن الطبيعة التوسـعية 

  . لإلنتاج الرأساميل

اقتصادي بل هـي أيضـا نظـام فكـرى يمتـد ليشـمل خمتلـف  مليست العوملة جمرد نظا - ٣

                                                   
 ، بـريوت –لبنـان  –األردن  –عـامن  –دار البيـارق  –العوملـةم ،٢٠٠٢ –حممد سـعيد  -أبوزعرور    )١(

 . ١١ص
 – ١٠٠العـدد  ، األردن ، عـامن-ى  جملة املنتد –الكونية باسم عىل ، األصولية يف مواجهة -خريسان    )٢(

  . ٢ص ، م١٩٩٤
      . ٢٧٢مرجع سابق ، ص ، هـ١٤٢٣ ، أمحدمدكور ، عىل    )٣(



 

 

  . )١(السياسية واالجتامعية والثقافية ةاحلياقطاعات 

وهـي يف اخرتاقهـا احلـدود تقـوم بـاالخرتاق  ةأهنا تعمل عىل إزالـة احلـدود اجلغرافيـ - ٤

  . الثقايف

هنا نظام أيف ضوء ماسبق من تعريفات للعوملة يمكن وضع التعريف التايل للعوملة من حيث 

 طياهتا القضايا السياسية واالجتامعية واالقتصادية عاملي يقوم بنرش ثقافة عاملية واحدة حتمل يف

وسـائل  ذلـك  هبدف زيادة الرتابط وحتقيق التقارب بني شعوب العـامل املختلفـة مسـتخدما يف

  . احلديثةاالتصال واملعلومات 

  : : للعوملة للعوملة   ةةاآلثار اإلجيابياآلثار اإلجيابي  --

ابية والسلبية وعىل الفرد إن العوملة مثل أي ظاهرة اجتامعية وتارخيية هلا عدد من اآلثار االجي

بام يعود عليه وعىل جمتمعه باخلري والتقدم واإلعراض عام يكـون  بياهتان يستفيد من اجياأاملسلم 

   : ومن هذه اآلثار ماييل وقضايا خمالفة للدين اإلسالميأفيها من أمور 

عتــرب وجـود الثـورة املعلوماتيـة وتزايـد التقنيـات وبخاصـة تقنيـة املعلومـات والتـي ت -١

 .العنكبوتية من أهم منجزاهتا 

  . إىل االنتعاش االقتصادي العاملي حجم التجارة العاملية مما يؤديتصاعد  - ٢

سـياب الن اً يـطبيع اً فتح قنوات اتصال قوية بني دول العامل تشـكل يف جمملهـا امتـداد« - ٣

 .رجاء األرض املعارف ويرس تداوهلا بني أ

لـه أسـباب  هتيـئوات املتطـورة التـي تـذلل هـذا التواصـل توافر التقنيـ التنافس عىل - ٤

   . )٢(االستمرار والقوة

  . زيادة التواصل والتعارف بني الشعوب املختلفة - ٥

اختصار مراحل التقدم وذلـك نتيجـة ثـورة املعلومـات واالتصـاالت التـي ختترصـ « - ٦

                                                   
 يالعوملة ومناهج التعليم العام ورقة عمل مقدمـة إىل املـؤمتر السـنو ، م١٩٩٩طعيمة، رشدي أمحد ،    )١(

املنعقـد يف )  العوملة ومناهج التعليم(للمناهج وطرق التدريسالقومي احلادي عرش للجمعية املرصية  
 . ٣٤ -٣٣ص ، القاهرة ، مدينة نرص ، م١٩٩٩ ، يوليو ٢٢ -٢٠الفرتة من 

 –العوملة أم عاملية الرشيعة اإلسالمية ، دار املكتبى للنرشـ والتوزيـع  ، هـ١٤٢٣احلاجي ، حممد عمر،    )٢(
  . ٣٣، ص سورية



 

 

ً نامية يف عداد الدول املتقدمـة يف مـد ى عقـد زمنـي واحـد أو يزيـد مراحل التقدم وجتعل بالدا

 .قليالً 

الواقع االفرتايض والواقع احلقيقي ومن ذلك التعليم عن بعـد يـتم اآلن يف جامعـات  - ٧

افرتاضية حيث يستقبل الطلبة املقررات يف مواد دراسية ويتم االمتحان آخر العـام عـرب شـبكة 

هـو واقـع يـوازي الواقـع اإلنرتنت دون احلاجة ملكان أو كتب أو مراجع فـالواقع االفـرتايض 

ويسهل الواقع احلقيقى وجيعلـه أسـهل  عاحلقيقى وليس خياال وله فوائد مادية أكيدة وهو يرس

   . )١(وأرسع وأمجل

االستفادة من وسائل العوملـة اإلعالميـة يف نرشـ الـدعوة اإلسـالمية يف مجيـع أرجـاء  - ٨

   . العامل

 . ر وفرت قنوات متعددة للتعلم الذايت واملستم - ٩

  ::اآلثار السلبية للعوملة اآلثار السلبية للعوملة     --  

  . الواسعة االنتشارالثقافات  تأثري فقدان اهلوية اخلصوصية الثقافية ، نتيجة« - ١

التحتية لتلك الدول سـواء  ىالبنيف هتديد املسارات التنموية يف الدول النامية ، والتأثري  - ٢

 .  )٢(وغريهاأو االقتصادية  ميةياخلدمية أو التعل

، وعـدم ويب الفوارق الدينية واالجتامعية بعـد مـدة طويلـة مـن التعامـل املبـارش تذ« -٣

 .االعتامد عليها يف النظر إىل الشعوب والتعامل معها 

بقصـد  عوبفرض السيطرة السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة والعسـكرية عـىل الشـ« -٤

  .  )٣(استغالهلا وهنب ثرواهتا

تؤثر عىل سـيادة الدولـة الداخليـة ، ولكنهـا التـؤثر عـىل  تآكل سيادة الدولة فالعوملة« -٥

سلطتها اخلارجية أو سلطتها القانونية وهي تناهض تنظـيم الدولـة عـىل أسـاس تقليـدي عـرب 
                                                   

العوملـة والثقافـة اإلسـالمية ،  دار األمـني للطباعـة والنرشـ  ، هـ١٤٢٢د اجلوهرى ، اجلوهرى ،حمم   )١(
   . ٦٠-٥٧ص ، القاهرة –والتوزيع 

ً عـن العوملـة، جملـة كليـة امللـك خالـد العسـكرية  جملـة    )٢( عابد ،سعود ، العوملة ثامنون تساؤالً وتعليقـا
ية احلرس الوطني ، اململكة العربية السـعودية ، كلية امللك خالد العسكر -ثقافية -علمية   –عسكرية 

 . ٤٦ص ، هـ١٤٢٠ ، ٥٨ : الرياض ،  العدد
    . ٦٨ص ، خمدوم مصطفى ، مرجع سابق    )٣(



 

 

  . خطوط إقليمية

من أخطر سلبيات العوملة خلط الثقافات أو حماولـة إحـالل مفـاهيم الثقافـة ومفـاهيم  -٦

ثـة مكــان مفـاهيم الثقافـة ومفـاهيم احلضـارة اإلســالمية يف احلضـارة العلامنيـة الغربيـة احلدي

املجاالت املختلفة أو حماولة إجياد ثقافة واحدة سائدة ومسيطرة عىل العامل ببحث ماهو مشـرتك 

   . )١(بني الثقافات املختلفة

                                                   
    . ٧٣ – ٧٢ص ، اجلوهرى ، حممد اجلوهرى ، مرجع سابق   )١(



 

 

  العوملة الثقافيةالعوملة الثقافية  ::  املبحث الثايناملبحث الثاين

      ::  تمھیدتمھید

ثأر عىل الفرد واملجتمع ولقد أدت آة ملا هلا من بعاد العوملأخطر أحد وأتعترب العوملة الثقافية 

حـاء الكرةاالرضـية بحيـث أصـبح أنربـط مجيـع  إىلالثورة املعرفية وكذلك ثورة االتصاالت 

 اختالط الثقافات واحلضارات بـني شـعوب العـامل إىلالعامل بمثابة قرية صغرية وهذا كله أدى 

ن ألو ىل املسـتوى املحـىل أو العـامليونتج عن ذلك العديد من املشكالت والتحديات سواء عـ

العوملة الثقافية تتعلق بناحية الثقافة فسوف نتاول مفهـوم الثقافـة وعالقتهـا بموضـوع املـنهج 

   . الدرايس

  ::مفهوم الثقافة مفهوم الثقافة   --

 : الثقافة لغة  -) أ(

ثقف الرجل ثقفا وثقافـة أى «تاج اللغة وصحاح العربية باب الفاء فصل الثاء قوله جاء يف 

حاذقا خفيفا فهو ثقف مثال ضخم ومنه املثاقفة والثقاف ما تسوى به الرماح وثقف أيضا  صار

  . )١(ثقفا مثال تعب تعبا لغة يف ثقيف أى صار حاذقا فطنا فهو ثقف

 ،بعد البحث والتفتـيش عنـه ءن الكريم مصدر معنى الثقافة وهو الظفر باليشآويشكل القر

#  $  %  &  ')  (       *  +  !  "    ﴿  : تعاىلكام جاء يف قوله 
 ;  :9  8  7  65     4  3    2  1  0  /  .  -,   <

  . ]١٩١آية : البقرة[﴾=

األنفـال  [﴾k  j  i  h   g  f  e  d  c  b﴿ : تعـاىلوقال 

   . ]٥٧آية :
 : يف االصطالح الثقافة  -) ب(

فقـد عرفـت الثقافـة   ،مـن جوانـب الثقافـة حظيت بتعريفات متعددة تناول كل منها جانباً 

واألسس والقـيم التـي نـؤمن هبـا ونلتزمهـا  ئاملبادالكون ، وجممل  إىلبأهنا العقيدة والنظرة "

وهي كل ما يميز شخصية األمة مـن لغـة وفكـر وفنـون وعلـوم وتقاليـد  ،ونعمل عىل تطبيقها
                                                   

 ، ٢ج ، الفـازة ، وقـافمديرية األ ، اجلوهري ، أيب نرص إسامعيل ، دت ، تاج اللغة وصحاح العربية   )١(
 . ١١ص



 

 

ــراف  ــخ ...وأع ــابري . )١(ال ــا اجل ــذكريا« ويعرفه ــن ال ــانس م ــب املتج ــك املرك ــا ذل ت بأهن

والتصورات والقيم والرموز و التغريات واإلبداعات والتطلعات التي حتـتفظ بجامعـة برشـية 

وهـي املعـرب  ،مة أو ما يف معناها هبويتها احلضارية وقابليتها للتواصل واألخذ والعطـاءأتشكل 

الكـون واحليـاة  إىلاألصيل عن اخلصوصية التارخيية ألمة مـن األمـم وعـن نظـرة هـذه األمـة 

نتيجـة لـذلك يـرى أن  واإلنسان ومهامه وقدراتـه وحـدوده ومـا ينبغـي أن يعمـل ، ،واملوت

فـاظ عـىل مقوماهتـا الثقافات ستبقى متعددة متنوعة وتعمل كل منها بصـورة تلقائيـة عـىل احل

  .  )٢(اخلاصة

رغـم أهنـا ،وذلك من حيث املسميات ،يف مكونات الثقافة  نالحظ مما سبق أن هناك تشاهباً 

علـم  دين أو مـذهب أو طائفـة أو إىلفهي قد تنسب  ،يث املصدر الذي تشتق منهختتلف من ح

ثقافة إسالمية أو ثقافة غربية أو ثقافة ديمقراطية أو ثقافة علمية أو اجتامعية  :فيقال ،من العلوم

ونالحظ أن الثقافة قد عرفت يف أكثر من جمال  ،لثقافات عن بعضها البعضاز يوذلك هبدف متي

 .من املختصني يف علوم الرتبية والفلسفة والعلوم االجتامعية واالنثربولوجية  ومن قبل عدد

يف سـلوك الفـرد ، فالرتبيـة يف ذاهتـا عمليـة معقـدة  اً وتعترب الثقافة من أكثر العوامل تـأثري«

ويمكن مـن هنـا متييـز ، الفرد و الثقافة  أطرافها وضوحاً  ن كان من أكثرإطراف وألومتشابكة ا

 :من أمهها  بوية للثقافة وحتديدها يف عدة أموربعاد الرتألا

األخالقية يف املجتمع ، وتصبح املدرسة فاشلة يف أداء وظيفتها  ئداملبان الثقافة تشمل أ -١

  . ، واهتمت بتلقني املعلومات يإذا أمهلت البعد األخالقي والقيم

عمليـة  نأأخذ يف االعتبـار إذا ما ،للرتبية  ن الثقافة يف بعض األحيان قد تكون مرادفاً أ - ٢

  . التشكيل الثقايف للفرد عملية مكتسبة

مـن خاللـه ملـا يواجـه مـن  يتقـدم بـه املجتمـع مسـتجيباً ، معرفيـاً  تعترب الثقافة جهازاً  - ٣

                                                   
، دار النفـائس للطباعـة ويالت العوملة عىل الدين واللغـة والثقافـة   ، هـ١٤٢٣أسعد ، -السمحراين   )١(

 . ٨٣ص ، بريوت ، لبنان ، والنرش والتوزيع
هـا بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التـي نظم العوملة واهلوية الثقافية ، ، م٢٠٠٠اجلابري، حممد ،   )٢(

 ، م١٩٩٧ديسـمرب  ٢٠ -١٧التـي عقـدت مـن )  العـرب والعوملـة(مركز دراسات الوحدة العربية 
  . ٢٩٨ -٢٩٧ص ، لبنان ، بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية : النارش



 

 

  . حتديات

ففي كل جمتمع يطلب مـن  ،أن الوظيفة العامة للثقافة هي توجيه املجتمع نحو األفضل - ٤

ومـن هنـا  ،يساعد عىل توجيه أفراد املجتمع ،للقيم تشكل وترسخ نظاماً ن أالثقافة بصفة عامة 

  . )١(داف االجتامعية للرتبيةـبعض األه ن الثقافة تسهم يف حتقيقإف

واملجتمع وأن املنهج يسري هـو وثقافـة املجتمـع يف خـط  دوهكذا يتبني لنا أمهية الثقافة للفر

د عنـارص األسـاس االجتامعـي للمـنهج كـام واحد لتحقيق أهداف املجتمع وتعترب الثقافة أح

عرضنا سابقا وهبذا يتضح أن هناك  عالقة قوية بني املـنهج والثقافـة وهـذا بـدوره يتطلـب أن 

 : يكون للمنهج دور جتاه ثقافة املجتمع يتمثل فيام ييل 

  . جيل إىلنقل الرتاث الثقايف من جيل « -١

واألجـداد مـن السـلف  ءبـااآل وخـرباتمهـا للمحافظة عىل لغة األمة وتارخيها وقي : أوالً 

ثم العمل عىل حتليل ذلك الرتاث ونقده وتقويمه ،للتعرف عىل جوانب القوة ونقـاط ،الصالح 

 .الضعف فيه 

من أجل التمسك بنقاط القوة والتخلص من جوانب الضـعف ،ثـم االسـتفادة مـن  : ثانياً 

 .ذلك الرتاث يف هتيئة جو من اإلبداع واالبتكار 

ام جيب عىل املنهج إبراز الدور التكاميل للجانب املادي واجلانب املعنـوي مـن الثقافـة ك - ١

ــي  ــور العلم ــىل التط ــة األوىل ع ــد بالدرج ــان ال يعتم ــادي لإلنس ــدم امل ــيح أن التق وتوض

ترمجة لألفكار العلمية التي تـم التوصـل  إالبل إن هذا التطور املادي ما هو ،والتكنولوجي له 

  . )٢(»ثل اجلانب املعنوي للثقافةلتي متوا ،إليها

      ::  ثقافة العوملةثقافة العوملة  --

تعـرف بالعوملـة الثقافيـة أو عوملـة الثقافـة و فإن من أخطر جتليات العوملة وأبعادها ما يعر

يف تنترشـ بحيـث  ، بأهنا عبارة عن تعميم األفكـار والقـيم واملعـارف وتـدويلها« ثقافة العوملة 

                                                   
م ، مفاهيم تربوية ، مطبعة اجلامعة العاملية ، ١٩٩١،  عيل  دالسي إبراهيم ،عامد الدين حسن ، مصطفى   )١(

 . ٥٨ص
 . ١٢٣املعارص، ص ، عبداهللا إبراهيم حممد ، املنهج املدرسى أمحدسعادة ، جودت    )٢(



 

 

   . )١(»كة بني سائر املجتمعاتافة املشرتوتكون كالثق،العامل كله 

بأهنا حماولة جمتمع تعميم نموذجه الثقايف عـىل املجتمعـات األخـرى «وتعرف عوملة الثقافة 

فـراد هـذه ألمن خالل التـأثري عـىل املفـاهيم احلضـارية والقـيم الثقافيـة واألنـامط السـلوكية 

عـرف عبـد اإللـه بلقزيـر وي )٢(واقتصادية وثقافيـة وتقنيـة متعـددةاملجتمعات بوسائل سياسية 

 فإهنـا رديـ ، العوملة الثقافية بإهنافعل اغتصاب ثقـايف وعـدوان رمـزي عـىل سـائر الثقافـات

االخرتاق الذي جيرى بالعنف املسلح بالتقنية ، فيهدر سيادة الثقافة يف سـائر املجتمعـات التـي 

الثقافة هـي رديـف  من خالل التعريف السابق يمكن مالحظة أن عوملة )٣(تبلغها عملية العوملة

ً من أسلوب السالح ، مما يؤدي إىل هدر سـيادة  لالخرتاق والذي يستخدم أسلوب التقنية بدال

إن ثقافة العوملـة تعنـى سـيادة وهيمنـة الثقافـة والقـيم الثقافات املحلية يف خمتلف املجتمعات  

العامل اإلسـالمي الـذي  كرب دولأوبالتايل فعوملة الثقافة هتدد بصورة ،عىل العامل كله  كيةياألمر

  . )٤(تلك التي تسود الواليات املتحدة ختتلف متاما عن ،تسوده ثقافة وقيم

َّ إىل وقد أشار تقرير التنمية البرشية   ن العوملـة تشـكل خطـراً أعديـدة تشـعر  هناك شعوباً  أن

ات ألن العـاد ؛ن عمليـة التبـادل الثقـايف أصـبحت تسـري باجتـاه واحـدأل ؛عىل ثقافتها جسيامً 

   . )٥(ت مسيطرة عىل مجيع أنحاء العاملواملامرسات الثقافية األمريكية هي التي أصبح

واخلالصـة  ،داخل مؤسسات العوملة االقتصادية والسياسية ،إن العوملة الثقافية عنرص قوي

ن ثقافة العوملة يراد هبا تعميم النموذج األمريكي يف احلياة عن طريـق التقنيـة وحماولـة تعمـيم أ

وهـي ، يف ذلـك الوسـائل االقتصـادية والتقنيـة  ةة شعب معني عىل شعوب العـامل متخـذثقاف

                                                   
 . ٣٥خمدوم ، مصطفى ، مرجع سابق ، ص    )١(
مركز  ، هـ١٤١٨، ٢٤٢تثاقف أم اخرتاق ، املجلة العربية ، العدد  ةالبرش، حممد سعود ، العوملة الثقافي   )٢(

 . ٣٦ دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، ص
حوث ومناقشات الندوة الفكريـة التـي ب . عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة ، م٢٠٠٠بلقزير ، عبداإلله ،    )٣(

 ، م١٩٩٧يوليـو  ٢٠ -١٧يف الفـرتة مـن ) العـرب والعوملـة(نظمها مركز دراسات الوحدة العربيـة 
  . ٣١٨،ص الوحدة العربية  ،بريوت ، لبنان  تالنارش مركز دراسا

  . ٣٩احلاجي ، حممد عمر ، مرجع سابق ، ص    )٤(
أرقام وحقائق العوملة والعامل اإلسـالمي ، دار األنـدلس اخلرضـاء  ، هـ١٤٢٢إسامعيل ، عبد سعيد ،    )٥(

 . ٥٩للنرش والتوزيع ، جدة ، اململكة العربية السعودية ، ص 



 

 

بغـرض فـرض  ،املجتمعات األخرى بوسائل تقنية ومعلوماتيـة إىلاخرتاق ثقايف من جمتمع ما 

  . ثقافة موحدة للعامل

  ::حقيقة العوملة الثقافية حقيقة العوملة الثقافية   --

َّ أالبعض ب يدعي هذا   ويف، وليست الغربية أو األمريكية ثقافة العوملة هي الثقافة العاملية ،  ن

مقولـة الثقافـة  إىل طالقـاإإن الدارسني لظـاهرة العوملـة مل يطمئنـوا « : عبدالعزيز سنبل يقول

ن الثقافة يف جوهرها لصيقة باملحلية وتعبري عـن أل ؛الكونية أو الثقافة العاملية بدل ثقافة العوملة

َّ ألوذلـك  ، )١(و اللغـة والفكـر واملعتقـد وجتسيد خلصوصية التاريخ والرتاث ،اهلوية الثقافـة  ن

 ُّ ؤمن هبـا شـعوب العـامل ويشـرتكون يف تـعىل جمموعة مـن القـيم واملعـارف التـي  العاملية تدل

وهـي ثقافـة  ، فهل اجلنس واإلباحية والشذوذ واالختالط مما تؤمن به شعوب العـامل ، تداوهلا

إن العاملية طموح إىل االرتفـاع بـام هـو «  واحلياة تقوم عىل الفكر املادي الذي يفصل بني الدين

خاص إىل مستوى عاملي وهي تفتح عىل ما هو عاملي وكوين، بعكس العوملة التي حتـاول إجيـاد 

أنامط عاملية ثابتة ، إن نشدان العاملية يف املجال الثقايف كام يف غريه من املجاالت طموح مرشوع 

إهنا طريـق جلعـل اإليثـار حيـل حمـل ، واحلوار والتالقي  ورغبة يف األخذ والعطاء ويف التعارف

وهي ثقافة مادية توىل جل اهتاممها للجانب املادي من اإلنسان عـىل حسـاب اجلانـب  )٢(األثرة

املعنويالروحي وبالتايل فهي تؤدى إىل شقاء الفرد وعدم إشـباع اجلوانـب الروحيـة الرضـورية 

 .لإلنسان 

قاع و التسلية الوقتية وإدخال الرسور عىل الـنفس وحتقيـق وهي ثقافة الكسب الرسيع واإلي

وتعمد ثقافة العوملة إىل املفاهيم العقديـة والسياسـية والثقافيـة ، فتهمشـها ثـم ، ملذات احلس 

 . )٣(تبذر حملها مفاهيم اقتصادية مادية استهالكية استمتاعية

نفـوس األفـراد واسـتبداهلا  نمـإن ثقافة العوملة عندما تقوم بتفريغ العقائد والقيم السـامية 

                                                   
، فوزارة املعـار ، ٤٨عرفـة العـدد جملـة امل –كيف نواجـه العوملـة  ، هـ١٤٢٠عبد العزيز ،-السنبل    )١(

  . ٨١ص ، اململكة العربية السعودية
،وزارة املعـارف ، اململكـة  ٤٨الجمال للفهلوة ، جملـة املعرفـة العـدد   ، هـ١٤٢٠بكار، عبد الكريم ،   )٢(

 . ٩٠العربية السعودية، ص
  . ٨٤ص ، مرجع سابق، السمحراين ،أسعد   )٣(



 

 

بقيم ومفاهيم العوملة تؤدى إىل فقدان اهلوية الثقافية لألفـراد وزوال أوارص الـرتابط والتعـاون 

بينهم مما يسهل معـه السـيطرة عـىل الشـعوب واألفـراد وهـي متجـد االسـتهالك واملبالغـة يف 

ان عنـد شـعوب شـعوب الغـرب  وإىل حـد احلرمــ دالرصف حيث وصل احلد إىل التبذير عن

اجلنوب الفقرية، وهـذا يتنافــى مــع اإلسـالم الـذي يـدعو إىل االقتصـاد والتوسـط وعــدم 

  . اإلسـراف
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َّ هذه الثقافة باق حممـوم وثقافـة العوملـة تقدس الفردية، وتطلق العنان لألنا يف سـ« : كام أن

ً أو  ً أو إعالميا ً ، ماليا تشكل فيها الدولة دور احلارس ملصالح األفراد والغلبة فيها لألقوى نفوذا

ً وهذا خمالف للرؤية اإلنسانية عامة، واإلسالمية خاصة التي ترى يف احلياة االجتامعيـة  سياسيـا

 ً وهو يدعو إىل اإليثـار عـىل ، موه وارتقائه نلموردا من أهم موارد سعادة اإلنسان ،وأهم موردا

  . )١(حساب األثرة
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×  Ö   Õ  Ô﴾]وهي تعمل عىل توليد مناخات العنف ألهنا .  ]٩آية:  احلرش

َّ عامد تعمل للسيطرة واالخرتاق وحت قيق األطامع ، وكل هذا ال يكون بغري القوة؛ لذلك نجد أن

  .  )٢(قوة احلق هي ثقافة حق القوة ،بينام األصل أن تكون القاعدة املعتمدة) األمركة(العوملة 

وهبذا يتبني لنا أن ما تدعو اليه العوملة من أن ثقافتها عاملية أو كونيـة لـيس صـحيحا وذلـك 

ً واضح ً بني الثقافة العاملية وثقافة العوملة من حيث الرؤى واألهداف ألن هناك فرقا  .ا

  ::خطورة العوملة الثقافية خطورة العوملة الثقافية   --

من العوملة يف خمتلـف املجـاالت ، وتكمـن خطـورة العوملـة  ن العوملة الثقافية أكثر خطراً إ«

هنـا تتـدخل مبـارشة يف صـياغة الفكـر والقـيم ، وتـؤثر يف السـلوك أبشقها الثقايف من حيـث 

ساين ، ومتلك اهليمنة الطاغية عىل هذه املتغريات املتعـددة ، وبالتـايل يصـبح مـن الصـعوبة اإلن
                                                   

  . ٨٥ص ، جع السابقالسمحراين، أسعد ، مر   )١(
  . ٨٥املرجع السابق ، ص   )٢(



 

 

لقـد تـوافرت هلـذا النـوع مـن و، جتاهلها أو حماربتها ؛ ألننا شئنا أم أبينا نقع يف جمـال هيمنتهـا 

   ، )١(فية ألفكار وثقافات األمم األخرىالصفوف اخلل إىلالعوملة كل أسباب التدخل والوثوب 

   . وهذه الثقافة اليمكن جتاهلها أو االنعزال عنها نتيجة ثورة االتصاالت واملعلومات

  : خمدوم عدة أمور توضح خطورة العوملة الثقافية ىويورد مصطف

الء فيام ؤوسيقع ه ،اتساع الفجوة بني الدين واحلياة عند كثري من الناس إىلهنا ستؤدي أ -١

التناقض بني هوية املسلم وطبيعة املادة املعروضـة عليـه باسـم نتيجة  ،يسمى بالصدمة الثقافية

   . وذلك ألهنا تقوم عىل الفكر املادي كام ذكرنا سابقاً  )٢(الثقافة العاملية

بسبب توظيف الوسائل التقنية املعـارصة يف نرشـ  رسطانياً  ن ثقافة العوملة متتد امتداداً أ - ٢

ً  مية توظـف أقـامراً ثقافة العوملة ، فهناك إمرباطوريات إعال وتبـث ماليـني الصـور  ، صـناعية

ما بعـد  هنا ثقافةإوهلذا يقال عن هذه الثقافة  ،اء العاملحوتستقبلها ماليني من البرش يف أن ،يومياً 

وهذا حيتم عىل املختصني يف املجال اإلعالمي االستفادة من هـذه  )٣(أو ثقافة الصورة،املكتوب 

 .رش الثقافة اإلسالمية الوسائل التقنية املعارصة يف ن

الناس عن الـدين مـن خـالل تشـجيع القـيم املاديـة وفلسـفة  بعادإلة تعمل ملن العوأ - ٣

 إىلوتـدعو  ،واملفاسـد لتنرش الرذائكام أهنا  ،للغرائز هيمرصاع عىلاالستهالك التي تفتح الباب 

التـي فيهـا خـروج  يةأنامط اجتامعية فيام يتعلق باألرسة والزواج واإلنجاب والعالقات اإلباح

وهي بذلك تودى إىل اإلرضار بـأهم أنظمـة املجتمـع وهـي األرسة وتعمـل عـىل )٤(عن الدين

 .اهنيارها ونرش الفساد والرذيلة يف املجتمع 

أهنا تؤدى إىل قتل اإلبداع واالبتكار يف نفوس األفراد والشعوب وذلك ألهنا تـدعو إىل  - ٤

اليكون فيهـا جمـال للحـوار وتبـادل االفكارالـذي يثـرى  ثقافة واحدة خترج أنامط برشية ثابتة

 .احلضارات ويساعد عىل اإلبداع واإلنتاج 

                                                   
 ، وزارة املعـارف –٤٨العـدد  –جملة املعرفة  ، هـ١٤٢٠ ، نوره ،املواجهة باالقتناع واإلقناع -السعد   )١(

  . ٨٧ص ، امللكة العربية السعودية
  . ٣٧ص ، خمدوم ، مصطفى، مرجع سابق   )٢(
  . ٣٧ص ، املرجع السابق   )٣(
  . ٢٠ص ، حلاجي، حممد عمر ، مرجع سابقا   )٤(



 

 

أن تكون هي الثقافة املسيطرة عىل العامل وألنه ليس  حوهكذا نجد أن هذه الثقافة ال تصل

هناك ثقافة عاملية واحدة وليس من املحتمل أن توجد يف يوم من األيام وإنام وجدت وتوجد «

وجد ثقافات متعددة ومتنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية أو بتدخل إرادي من أهلها ، وست

وذلك ألن االختالف بني الثقافات موجود منذ  )١(»عىل احلفاظ عىل كياناهتا ومقوماهتا اخلاصة
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أي و اليزال اخلالف بني الناس يف أدياهنم «جاء يف تفسري ابن كثري هلذه اآلية   ]١١٩ - ١١٨آية 

   . )٢(»واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم

هذا اليعني أنه ليس هنـاك تفاعـل بـني هـذه الثقافـات واكـرب مثـال عـىل ذلـك احلضـارة 

استفادت من احلضارات السابقة عن طريق دراسة وترمجة الكتب ولكنهـا مل اإلسالمية فهي قد 

تكتف  بذلك بل أضافت إليها الكثري يف خمتلف جماالت العلوم واملعارف والفنون بل ومتيـزت 

   . عن بقية احلضارات السابقة هلا والالحقة بميزة اجلانب الروحي واألخالقي

                                                   
  . ٢٩٨ص ، مرجع سابق ، حممد  ،اجلابري    )١(
  . ٤٨١ص ، ٢ابن كثري ، عامد الدين أبوالفداء إسامعيل ، مرجع سابق ، ج   )٢(



 

 

  لمنهج الدرايسلمنهج الدرايسالتحديات الثقافية لالتحديات الثقافية ل  ::  املبحث الثالثاملبحث الثالث

  ::تمھید تمھید   --

، ويتعرض ألشد ضغوط العوملة من التحديات املنهج املدريس يف عرص العوملة عدداً   يواجه

سواء من جانب أسسها الفكرية أو من جانب آلياهتا وخاصـة مـن حيـث حتكمهـا يف مصـادر 

رضـها النظـام املعلومات املعارصة والتكنولوجيا بأنواعها املختلفة وقد تأثر بـاملتغريات التـي ف

العاملي والتي هي نتاج التقدم العلمى والتكنولـوجي واالنفجـار املعـريف وثـورة االتصـاالت 

واإلعالم والتي انعكست عىل عنارص املنهج الدرايس وأسس بنائـه وهـذا يتطلـب مـن املـنهج 

ــيم  ــديات مــن أجــل حتقيــق تعل ــف مــع هــذه املتغــريات والتح الــدرايس العمــل عــىل التكي

 ٍ  : التحديات ما ييل ومن أهم هذه ، مثمر ٍوناجح

 ً ً أوال       ::  وتدفق املعلوماتوتدفق املعلوماتحتدي النمو الرسيع للمعرفة حتدي النمو الرسيع للمعرفة : : أوال

فراد واملجتمعات أليف حياة ا لعبت دوراً قد و ،يف حياة البرش مهامً  تشكل املعلومات عنرصاً «

املعلومات مع تطور اإلنسـان نفسـه  إىلوجه األرض وتطورت احلاجة  منذ ظهور اإلنسان عىل

يف املعرفـة التـي تضـاعفت  رهيباً  ويشهد العرص احلايل تقدماً . ستخدمها ور األدوات التي اوتط

 ٥٠ثم للمرة الثالثة بعـد  ، سنة١٥٠وتضاعفت يف املرة الثانية بعد  ، سنة١٧٥٠ألول مرة بعد 

وأخذت تقل املدة الزمنية يف التضـاعفات القادمـة  ، ثم بعد عرش سنوات يف املرة الرابعة ، سنة

واملتنوعـة  والسيام بعد ظهور االنرتنت والقنوات الفضـائية الكثـرية جـداً  ، لمعرفة بعد ذلكل

عليهـا يومـا  يطـرأونتيجة للتجدد والتطور يف هياكل املعرفة والنمو الـذي  ، منها واملتخصصة

مل تعد املعارف التي تزودت هبا أجيالنا يف املؤسسـات التعليميـة قابلـة لالسـتخدام أو  آخربعد 

)١(»بللتطبيق لفرتة طويلة يف املستقا
  .  

ولقد زاد نتيجة التقدم املعريف كم املعلومات واحلقـائق والنظريـات واالكتشـافات بصـورة 

متالحقة مذهلة مما أدى ليس فقط إىل عدم قدرة املتخصصني عـىل اإلملـام هبـا ومالحقتهـا بـل 

ع أو ختصص معـريف جديـد كـام أدى كذلك إىل زيادة فروع املعرفة حيث نشهد كل يوم قيام فر

أدى التفجر املعريف إىل التنبؤ إىل أمهية بناء قنوات بني الفروع والتخصصـات العلميـة القديمـة 

واجلديدة وأصبح كل متخصص حيتاج إىل معرفة بفروع وختصصات مل يكـن يف السـابق حيتـاج 
                                                   

 . ٤٥م ، مرجع سابق ، ص ٢٠٠١سعادة جودت أمحد  ، إبراهيم، عبداهللا حممد  ،   )١(



 

 

  . )١(إىل معرفتها أو التعامل معها

وتدفقها املسـتمر يطلـق عـىل هـذا العرصـ بأنـه عرصـ الرسيع للمعلومات  رونظرا لالنتشا

املعلومات واملعرفة فعىل سبيل املثال نجد أن الطبعة الواحدة يف صحيفة نيويورك تـايمز حتـوى 

معلومات تفوق ما تعلمه شخص يف القرن السادس عرش طوال حياته ويصـدر مخسـون ألـف 

يف أنحاء العـامل ومـا صـدر مـن  دراسة علمية يومياً ) ٧٠٠٠(كتاب يف أمريكا كل عام وتصدر 

ً املاضي) ٥٠٠٠(معلومات خالل اخلمسني عاما األخرية يفوق ما صدر خالل ال وقد  )٢(ةعاما

ترتب عىل هذا االنفجار املعـريف تزايـد احلاجـة إىل اسـتخدام املعلومـات وتنظيمهـا واختزاهنـا 

مضـمون املعــارف األمـر الـذي أدى إىل تغــري  ووتوصـيلها الكرتونيـا، وبرســعة متناهيـة وهــ

وتقادمهــا ، وظهــور معــارف جديــدة، كــام أدى إىل االســتغناء عــن حاجــة الفــرد إىل ختــزين 

وزيادة احلاجة إىل تنمية قدراته العقلية التـى متكنـه مـن التجديـد  ، واسرتجاع املعلومات عقلياً 

   . )٣(واالبتكار واالكتشاف واإلبداع

فقد شملت كل  ،الذي تعمل فيه املعلومات اتساع املجال: ملعلومات ثورة اويعني مصطلح 

أصبح هلا سوق واسع فاق أسواقا كثـرية  ،صناعة إىلوحتول إنتاجها  ،جماالت النشاط اإلنساين

مثل سوق البرتول أو الذهب وقد يزيد ما ينفق عىل إنتاج املعلومات عىل املسـتوى الـدويل عـام 

  . )٤(العامل املعروفة يف اإلسرتاتيجيةينفق عىل الكثري من السلع 

جمموعة من الوسائل والتقنيات تعيد تشكيل احليـاة اإلنسـانية « ويعرفها كاتب أخر عىل أهنا

مقدمة الذكاء اإلنساين كسلطة تفـوق مـا عـداها ومركـزة عـىل تعظـيم نصـيب املعلومـات يف 

  . )٥(اإلنتاج واالستهالك وباقي مناحي احلياة

                                                   
الدراسـات املسـتقبلية منظـور تربـوي ، دار  ، هـ١٤٢٤عبدالفتاح ،  أمحدلزكي، فليه، فاروق عبده ، ا   )١(

  . ١٠١املسرية للنرش والتوزيع والطباعة ، عامن األردن ، ص 
م ، املنهج الـدرايس واأللفيـة اجلديـدة مـدخل لتنميـة اإلنسـان ٢٠٠٢حممود ، صالح الدين عرفة ،    )٢(

 . ١٥٧القاهرة ،ص  –وارتقائه ،  دار القاهرة 
عـامل  ، م ، مناهج التعلـيم بـني الواقـع واملسـتقبل٢٠٠٢اللقاين، أمحد حسني ، حممد، فارعة حسن ،    )٣(

 ٣٨القاهرة ، ص ، الكتب
 . ٦٤ص ، احلوات ، حممد عيل ، مرجع سابق   )٤(
 =جملـة الفكـر  ، ؟ املعلوماتية يف الوطن العريب ههذا القادم اجلديد ماذا اعددنا ل ، م١٩٩١نصار، عىل ،    )٥(



 

 

 إىلللوصـول  أو تركيبـاً  لبيانـات املتـوافرة حتلـيالً هنا ناتج معاجلـة اأوتعرف املعلومات عىل 

ابية استنتاج ما تضمنته هذه البيانات من عالقات ومؤرشات من خالل تطبيق العمليـات احلسـ

   . والطرق اإلحصائية والرياضية

وتعرف املعرفة بأهنا االطالع عىل الوقائع واحلقائق عن طريـق الدراسـة والبحـث ،أهنـا مـا 

    . )١(إلنتاج الثروة نطبقه عىل العمل

يتبني لنا مما سبق أن املعلومات أصبحت ثروة عاملية وأن الدول التي متلـك املعلومـات هـي 

 . الدول األكثر تقدما ولذا فإن الدول تقوم بزيادة اإلنفاق عىل هذا القطاع اهلام 

   : نهام عديدة عوامل املعلومات ثورة يسميأو ما  املعريف االنفجار ظهوريف  أسهموقد 

دقائق  يفالتطور الكبري يف أساليب  االتصال مما سهل انتقال املعرفة من دولة إىل أخرى  - ١

 .معدودة 

تطور الطباعة وانتشار الدوريات العلمية التـي تعـد وسـيلة فعالـة للتواصـل العلمـي  - ٢

   . والفكري بني الباحثني يف خمتلف دول العامل

حث والتفكري وتزايد القضايا واملشكالت التي تدرس باتبـاع اتباع املنهج العلمي يف الب - ٣

   . )٢(هذا املنهج

إن استعامل املنهج العلمى يف البحث الذي يقوم عىل طلـب الـدليل أدى إىل ظهـور العديـد 

من املعارف والقوانني وكذلك أدى إىل ظهـور العديـد مـن االكتشـافات العلميـة اجلديـدة يف 

ً عىل التعليم بوجه عام واملنهج بوجـه خـاص مـن خمتلف جماالت احلياة وهذا  بدوره يلقى عبئا

البحـث والدراسـة  واسـتخدامه  حيث أنه ينبغي تضمينه تعليم الطالب هلذه املنهج العلمى يف

  . يف مجيع شؤون احلياة

 

                                                   = 
 . ٤٤مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، ص ) ٦٦(العريب، العدد 

بحـوث ومناقشـات النـدوة  ، )التكنولوجيا( ثورة املعلومات اجلوانب التقانية  ، م٢٠٠٠عيل، نبيل ،    )١(
 ٢٠-١٧التـي عقـدت مـن ) العـرب والعوملـة(الفكرية التي نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة

 . ١٠٧النارش مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنان  ص ، م١٩٩٧ –مرب ديس
  . ٣٠١يونس، فتحي وآخرون ، مرجع سابق ، ص    )٢(



 

 

 :  أثر حتدي االنفجار املعريف وتدفق املعلومات -

ً من اآلثار من أمهها سـيادة العلـم بحيـث أصـبح حيكـم مـن  أن هذا التحدي قد ترك عددا

خالله عىل مدى تقدم األمم والشعوب وأصبح له دور كبري يف رفـع اإلنتـاج االقتصـادي كـام 

أدى هذا التحدي  إىل تطوير التعليم واملناهج من خالل األبحاث التي عملـت يف هـذا امليـدان 

عرفة اإلنسانية كـام أن  وكذلك من حيث العلوم واملعارف التي استحدثت يف خمتلف جماالت امل

ً للحياة والتعامـل لتيسـري األمـور « من نتائج الثروة العلمية أن التفكري العلمي  سيصبح أسلوبا

اخلاصة والعامة وستصبح املعلومات واملعرفة أسـاس  الغنـى والقـوة  والتقـدم عـىل املسـتوى 

ملعلومـات والعلـم فمـن الفردي والدويل وسوف تتأثر النظم الرتبوية والتعليميـة بآثـار ثـورة ا

حيث أسلوب التدريس سيكون عىل الرتبية أن تتجه إىل تعليم الطالب أنامط التفكري وأسـاليب 

الوصول إىل املعرفة والتعامل معها بدال مـن حفظهـا وتـذكرها ومـن حيـث املـنهج الـدرايس 

ا سـتمكن الوســائل متعــددة  الوســائط  املعلمــني مــن إنتــاج املــنهج الــدرايس اجلامعــي وفقــ

للمواصفات الفردية داخل جمموعات طالهبم كام سـيوفر طريـق املعلومـات الرسـيع وبـدون 

انقطاع أفضل ماكتبه املدرسون واملؤلفون من مواد تعليمية متكـن التالميـذ مـن التعامـل معهـا 

كام أدى هذا التحـدي إىل اتسـاع مفهـوم األميـة بحيـث مل تعـد تقترصـ عـىل األميـة  )١(تفاعلياً 

األميـة  – كان سابقا وإنام اتسعت ووجدت هلا عدة مظـاهر منهـا األميـة العلميـة األبجدية كام

وأدى إىل ربط املـنهج الـدرايس بمتطلبـات العمـل والبيئـة املحليـة «.األمية الوظيفية  –التقنية 

    . )٢(واملجتمع واالنفتاح عىل اخلربات املختلفة ، واالهتامم باجلوانب العملية والوظيفية

 :حتدي االنفجار املعريف مواجهة  -

ـية ريملسايرة االنفجار املعريف السائد يف هذا العرص كـان البـد مـن تغيـ  حمتويـات املقـررات الدراس

ـبها أو أصـلحها لعرصـنا أمن املعرفـة  ين نختار وننتقأوأيضا علينا ،عىل فرتات قصرية   ين ننتقـأو،نس

 .    )٣(يف ثقافة العامل من حوله جيابيةإلمن املعرفة ما يعني املتعلم عىل فهم اجلوانب ا

                                                   
  . ١٠٧ص ، نبيل، مرجع سابق ، عيل   )١(
مرجـع سـابق، ،  الدراسـات املسـتقبلية منظـور تربـوي،عبد الفتاح أمحدفليه، فاروق عبده ، الزكي،    )٢(

  . ١٠٢ص
  . ٥٤٠ص املنهج املدريس املعارص ، مرجع سابق ،  عبداهللا حممد ، ، إبراهيم ،أمحد  سعادة جودت   )٣(



 

 

 :إن مواجهة التحدي املعريف يتطلب 

ــة  -١ ــيالرتبيــة التغريي ــات  الت ــع املتطلب ــتجدات وتتــواءم م ــريات واملس تســتجيب للمتغ

  .واالحتياجات 

 .بحيث يكون مبدأ احلوار لغة التعلم والتعليم  ،ةنيالتلقي الرتبية احلوارية ال - ٢

الوقتية بحيث يتم من خالهلا جتديد املعارف واملهارات التـي تسـهم  الرتبية املستمرة ال - ٣

  . يف حتسني األداء واإلنتاجية

يتطلب الربط بني العلوم الطبيعيـة  نفجار املعلومايتالإن إعداد اإلنسان يف عرص املعرفة وا«

ال وحـدة واإلنسانية والرياضية فيام يعرف باسم العلوم البينية بدال من اعتبار كـل علـم أو جمـ

التفجر املعريف الذي يشهده املجتمع العاملي املعـارص تتضـاءل معـه رسـالة معاهـد و، منفصلة 

حيـث مل تعـد قـادرة عـىل . التعليم النظامي باملفهوم الذي كانت متارسه يف فرتة زمنيـة سـابقة 

ولعـل أقىصـ مـا تسـتطيعه هـذه . تزويد الطالب بكل يشء معارف وقيام واجتاهات ومهـارات

اهد هو تزويد الطالب بمفاتيح املعرفة وأساسيات العلم وبام يلـزم مسـتقبله الـوظيفي مـن املع

 :ويعني ذلك ثالثة أمور  ،مهارات

 .الرتكيز عىل الطالب ، واالهتامم بدوره الفعال ومشاركته املبارشة يف التعليم  -١

يف استقاء املعرفة  ذيوع استعامل التقنيات الرتبوية احلديثة حتى يعتمد الطالب عىل نفسه -٢

 .من حركته  يبطئن يعيقه يشء أو أمن مصادرها، ومواكبة مستجدات احلضارة دون 

التي تساعد الفرد عـىل احلصـول عـىل  رصف االنتباه عن املحتوى وتوجيهه للمهارات -٣

  . )١(املحتوى املعريف بنفسه وقت احلاجة

يتمثـل يف تـدريس املهـارات « ريفن العالج الدائم ملشـكلة االنفجـار املعـأ جويرى أبوحوي

واملفاهيم والطرق األساسية للمواد التي حيددها املقرر بدال مـن التغطيـة الشـاملة لـه ، تزويـد 

التالميذ بعمق حقيقي لفهم متخصـص يف مـادة أو مـادتني يف حالـة العـبء الكبـري للمـنهج 

قدمـة للتعلـيم كم رضوري عىل األقل بالنسبة للـبعض  ن هذا التخصصأ ىاألسايس وهو ير

  . )٢(األعىل والذي بدوره يرعى ختريج رواد يف األبحاث حيتاجهم االقتصاد
                                                   

  . ٥١طعمية ، رشدي أمحد ، مرجع سابق ، ص   )١(
 .٢٤٧ص ، مرجع سابق ، مروان ، أبوحويج   )٢(



 

 

ً من السامت التي ينبغي توافرها يف املعرفة التي تقدم للمتعلم من خـالل  ويورد حممود عددا

 : عملية الرتبية وهي 

 .أن تكون واضحة صادقة وموضوعية - ١

 .ضوعية أن تكون متوافقة مع الوقائع املو - ٢

 .أن تكون منسقة ومنطقية وقابلة لالختبار  - ٣

 أن تكون قابلة لالستخدام التقني املتقدم يف صياغتها واالستفادة منها  - ٤

  . )١(أن يمكن صياغتها يف قوانني عامة - ٥

  ::تقنية املعلومات تقنية املعلومات ثورة ثورة : :   ثانياً ثانياً   --

ن هذه الثورة عملـت عـىل انتشـار وسـهولة أارتبطت ثورة املعلومات بالثورة التقنية حيث 

رجاء املعمورة ولذلك سوف نتعرض للحـديث عـىل التقنيـة يف أنقل املعلومات واملعارف بني 

 ؟املجال اخلاص باملعلومات والذي يعرف بتقنية املعلومات فام املقصود هبذين املصطلحني

تاحـة واملرتاكمـة واملسـتنبطة جمموعة املعارف واخلربات واملهارات امل« هيو ، التقنية : أوالً 

واملوجهـة مـن أجـل  ،والوسائل والنظم املرتبطة باإلنتاج واخلدمات ،املتصلة باآلالت والسبل

  . غراض حمددة لإلنسان واملجتمعأخدمة 

البحـث عـن أفضـل الوسـائل لتسـهيل احلصـول عـىل  : هـيو ، تقنيـة املعلومـات : ثانياً 

  . )٢(البيها برسعة وفاعليةها متاحة لطاملعلومات وتبادهلا وجعل

  : هيولتقنية املعلومات ثالثة جوانب رئيسية 

ملـا حيتاجهـا  أنظمة احلاسوب التي تقوم بتشـغيل وختـزين املعلومـات ومعاجلتهـا تبعـاً  -١

 .اإلنسان من تطبيقات 

  . أنظمة االتصاالت ونقل املعلومات من صورة وصوت وإشارات -٢

 .حتكم  -٣

                                                   
  . ٢٢٥ص ، صالح الدين عرفة ، مرجع سابق ، دحممو   )١(
جملة نصف سـنوية حمكمـة ،  امللك فهد الوطنية ، مكتبة ، تقنية املعلومات ، جملة أمني  ،حممد الين مرغ   )٢(

 .٩٥ – ٩٤ص ، هـ١٤١٦ ،املجلد األول ،العدد األول  الرياض ، اململكة العربية السعودية ، 



 

 

)١(عرضالشاشات  عن طريقأو اً ورقي ،والتفاعل معها طباعة املعلومات -٤
  .   

 : األمهية الرتبوية لتقنية املعلومات  -

ـبكات التقنيــة يف مجـع ونقـل املعلومــات بعـد تصـفيتها وتطهريهــا مـن الشــوائب  ـتخدام ش إن اس

ـية ف ريـدة يف الفكرية اهلدامة يعترب معاجلة تربوية كبرية األثر يف تكـوين قاعـدة معلوماتيـة ذات خصوص

نوعها ومضموهنا، من حيث املصداقية والسالمة الفكرية ، وهذا يسـهم يف وحـدة املجتمـع ومتاسـكه، 

 .   وحيقق األمن الفكري يف العقيدة واألخالق ويف املجاالت العلمية املتنوعة

 : جماالت  تقنية املعلومات  -

ن ختـدم مجيـع املجـاالت وذلـك لقابليتهـا أ ،جماالت تقنية املعلومات باتساع أهدافها تتسع

ويف املجــاالت التعليميــة تســتخدم تقنيــة  ،التجاريـة والثقافيــة والعلميــة والسياســية وغريهــا

  . التغذية واالنتشار –التعريب  –ق املعلومات يف التوثي

 : اجلدوى التعليمية لشبكة تقنية املعلومات  -

 ،تها اإلسـالمية واللغويـةإن اجلدوى املتوقعة من الشبكة تتوقف عىل احلفاظ عىل خصوصي

 :وتتمثل أهم هذه الفوائد يف 

ـ :التصدي لعوملـة العقـل البرشـى وعوملـة املعلومـات  -١ ً ا لعوملـة العقـل إن هنـاك توجه

أن تظل املعلومات واملؤثرات الثقافية واحدة لكافـة املجتمعـات ، وبالتـايل إىل هيدف  ،البرشى

   . سالميتذوب اخلصوصية الثقافية للمجتمع العريب واإل

ن إنشاء شبكة لتقنية املعلومات يف املجتمع العريب سوف تتصدى هلذه العوملة مـن خـالل أو

 :زاويتني مها 

 .، وتشجيعه  يسالمواإل االعتامد عىل اإلنتاج املحيل - أ

  . )٢(جزات العلمية والثقافية العامليةاالستفادة من املن - ب

                                                   
 ة ، جملـةالتفاعـل بـني املعلوماتيـة واللغـة العربيـتوفيق بن أمحد،  احلاج ، القصري ،  عىل بكري ، سعد   )١(

املجلـد  ، جملة نصف سنوية حمكمة ، الرياض، اململكـة العربيـة السـعودية ،  امللك فهد الوطنية  ةمكتب
  . ٦٠ص ، هـ١٤١٦العدد الثاين ،  األول ،

اهلدف التعليمي والثقـايف لتقنيـة املعلومـات للمجتمـع العـريب وجتربـة  ، هـ١٤٢٣احلازمي ، خالد ،    )٢(
اململكـة العربيـة  -الريـاض –ودية، ، دار عامل الكتب للطباعـة والنرشـ والتوزيـع اململكة العربية السع

 . ٢٧ -١٥  - ١١السعودية ، ص



 

 

 ، م دعا إىل العلم، ونادي إليه يف العديـد مـن اآليـاتإن اإلسال :تنمية التعليم املستمر  - ٢

  . ]٢-١:العلق[﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿: تعاىلقال 

ــــال  !  "  #  $%  &  '  )  (  *  +   ,  -  ﴿ : تعــــاىلق
   ]١١٤:طه[ ﴾./  0  1  2  3

علـيم املسـتمر والت. وهذه اآليات حتمل يف مدلوهلا االستمرار يف طلب العلم واالستزادة منه

ً .كل الفرص الرتبوية لإلنسان من طفولته إىل شيخوخته «هو  كام يعني التعلـيم املسـتمر نظامـا

ً ملواجهــة الطموحــات الثقافيــة والرتبويــة لكــل فــرد يف ضــوء اســتعداداته  متكــامالً ومنســقا

علـيم املسـتمر ن تقوم به يف تنميـة التأولتقنية املعلومات األثر الكبري الذي تستطيع  )١(وإمكاناته

 . وسائل االتصال املتطورة خالل مجتمع منلل

الذخرية اللغوية  إىل ويقصد به تعريب األلفاظ األجنبية وضمها:تعريب العلوم النافعة  - ٣

حيث أن اللغة العربية تتمتع بقدرات كبرية عىل االمتداد والتوسع مـن حيـث اشـتقاق  ،العربية

ن التدفق املعلومايت الضخم للعلوم املشرتكة بني الفكـر إ.  ت من اجلذور الكثرية املتوافرةمفردا

ينبغي لإلنسان املسلم أن يستفيد منه ويأخذ ما اتفق مع حاجاته وقدراته ومل يتعـارض  نسايناإل

يف النرشـ ، وهـذا مـا تسـتطيع أن تقـوم بـه  يف التعريب ، وجهداً  مع دينه ،  وهذا يتطلب جهداً 

ملعاجلة هـذا اإلنتـاج وتسـهيل هناك شبكة تقنية معلوماتية عربية  ن تكونأجمامع اللغة العربية و

مـن الفوائـد التـي تسـهم بـدورها يف  دان لشبكة تقنية املعلومـات عـدأوهكذا نرى  ،  )٢(نرشه

   . التقليل من آثار العوملة التقنية أو التحدي التقني

 خالقـيأنظـام  أية لتدمري ن املعلوماتية يف حركتها املتدفقة قد تكون من األسباب املبارشإ«

إن و .اإلنسـان نفسـه إىل خاطئـة  خاصة عندما يتم توجيهها بطريقة،وسيايس وديني وفلسفي 

مـن خـالل رؤى إنسـانية  يتطلـب التعـاون االجتامعـي و االقتصـادي مقابلة الثورة املعرفيـة 

الل هـذا إذ مـن خـ والسيايس والفني والتقني واإلعالمـي والرتبـوي بـني مجيـع دول العـامل ،

لح اجلميـع ضـد وتتوحد فيـه مصـا يمكن صياغة رؤى للعامل تتسم باالنفتاح الثقايف ، التعاون

                                                   
  . ٢٨ص  ، احلازمي، خالد ،مرجع سابق   )١(
  . ٦٣بكري ، سعد عيل احلاج ، القصري، توفيق بن أمحد  ، مرجع سابق ، ص    )٢(



 

 

     . )١(سلبيات املعلوماتية

  : ثر التحدي املعلومايت عىل املنهجأ -

 ً  إىلال يتجزأ من أي علم من العلوم يف الوقت احلـارض كـام أدت  اأصبحت املعلوماتية جزء

وتكنولوجية جديدة مع أمكانة خزن املعرفة ومعاجلاهتا وعرضها ونقلهـا إدخال حقول تعليمية 

عىل الشبكات واستخدامها يف تطبيقـات كثـرية جديـدة ولـدت حقـوال وتكنولوجيـا جديـدة 

التـأثري عـىل املنـاهج الدراسـية ورضورة مواكبتهـا للتطـورات  إىلوأدت كل هـذه التطـورات 

كام أدت إىل ظهور أسـاليب لتكنولوجية املعرفية اجلديدة العلمية بتأثري هذه النظم املعلوماتية وا

ووسائل متطورة يف التعليم مثل احلاسوب والوسائط التعليمية واإلنرتنـت وغريهـا وأدى هـذا 

إىل تغري مفهوم التعلم وأهدافه ودخول مفـاهيم معينـة وأنـواع جديـدة يف التعلـيم مثـل  هبدور

م املفتوح ونقل اخلربات التعليمية واملناهج التعليميـة إىل التعليم املستمر والتعليم الذايت والتعلي

املتعلمني يف مواقعهم املختلفة باستخدام التعلم االلكرتوين عرب شـبكة اإلنرتنـت وقـد أعطـى 

ً من العلوم والتخصصات مكانة كبرية من مثـل علـم التقنيـة واالتصـاالت  هذا التحدى عددا

نولوجية يف عنارص املنهج ووجود العـدد الكبـري مـن عن بعد  وزيادة استخدام التطبيقات التك

الربامج العلمية عىل شبكة االنرتنت كامأن  أهداف التعليم قد تغريت بحيث أصبح يعمل عـىل 

تنمية قدرات األفراد الذاتية واكتساهبم مهارات معينة وطرق تفكري واجتاهات تسـاعدهم عـىل 

كـام أن هـذا التحـدي يتطلـب تـدريب .علومات التكيف مع هذا التغري الرسيع يف جمال تقنية امل

األفراد للعمل يف الوظائف التـي اسـتحدثت نتيجـة هلـذا التحـدى مثـل املحللـني واملربجمـني 

وصناع الربامج اإللكرتونية وهذا يتم عن طريق التعلـيم والـذي يعتـرب املـنهج الـدرايس أبـرز 

هج وذلك من حيث األهـداف حيـث كام أن تقنية املعلومات قد أثرت عىل عنارص املن. وسائله 

 :أدت إىل 

تشجيع استخدام منحى النظم يف العملية التعليمية ، وهي حماولة منهجية منظمـة للتنسـيق «

بني مجيع العوامل واملتغريات والعنارص التي تتصل باملناهج وما تتضـمن مـن مصـادر الـتعلم 

 .املتاحة بام فيها تكنولوجيا املعلومات 
                                                   

ات املنهج الرتبوي يف جمتمع املعرفة ، عامل الكتـب ، القـاهرة ، م ، منطلق٢٠٠١إبراهيم ، جمدي عزيز ،    )١(
  . ٩ص 



 

 

ــداف  ــد األه ــتعلم واألداء إن حتدي ــىل امل ــد ع ــنظم يؤك ــى ال ــة يف منح ــة والتعليمي الرتبوي

   . املتوقع،حاجات املتعلمني وخصائصهم وقدراهتم

حاجات املجتمع ومشكالته نوعية املعرفة وقيمتها لتحسـني التعلـيم وأن تتضمن األهداف 

  . )١(بشكل متكامل

لغاية االستمرار يف احليـاة بـام يتفـق  استيعاب اهلوية الثقافية الذاتية وحتقيق التوازن الثقايفو

  . وروح العرص

ــىل ألمراعــاة او ــاح ع ــوق العمــل واالنفت ــة واالقتصــادية وس ــاد اإلنســانية واالجتامعي بع

  . الثقافات

بعادهـا النفسـية أإن تصميم مناهج تعليمية معارصة بداللة األهداف الرتبويـة والتعليميـة ب

تصادية والتكنولوجية وتقديمها للمتعلمني وفق نـامذج واالجتامعية واإلنسانية والفكرية واالق

مبادئ تفريد التعليم بام يساعد عـىل إنـامء شخصـية املتعلمـني وتطـوير قـدراهتم تؤكد تعليمية 

األخـذ باحلداثـة وتكنولوجيـة حيـث أدى إىل املحتـوى التعليمـي وكذلك من حيث  ، العقلية

املتعلمـني   إىلن اخلربات التعليمية التي تقدم التعليم يف سياق املحتوى التعليمي الذي يتشكل م

قد تغري فلم يعد املحتوى الذي ينمط سلوك املتعلم ليشء مسبق وتقديم أنـامط معرفيـة هبـدف 

بمتغـريات جديـدة أل يتفق مع متطلبات العرص الذي امت اً توحيد الثقافة الذهنية للمتعلمني أمر

 .تدعمها ظاهرة العوملة 

 إىلالتعليمي األفضـل مـن وسـط البـدائل املعرفيـة املتاحـة يرجـع  وأصبح اختيار املحتوى

حكام قيمة معينة ترتبط بقاعدة تربوية أخالقية تنطلق من احلرية يف اختيار املحتوى ، كام يتـيح أ

رفع احلواجز الفاصلة بني جماالت املعرفة املختلفة،والتي كانت يف السابق تفـرض بحالـة مـن 

بيعة املناهج التعليمية وإمكانية حتقيق التكامل فـيام بينهـا مـن خـالل التتابع والتنظيم اخلطي لط

يف  وأفقيـاً  سـياً أالذي يقوم عىل البناء الذي يتوسع ر تنظيم املحتوى يف إطار من التنظيم اللولبي

   . املفاهيم املعرفية

آفـاق  ىلإكام ساعد التطور العلمي يف جمال تكنولوجيا املعلومات عىل نقل املناهج التعليمية 

تطبيقات تكنولوجيا حديثة تأخذ يف اعتبارها حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية إمـا يف سـياق 
                                                   

 . ١٨١  -١٧٥، ص مرجع سابق الفتالوي ، سهيلة حمسن ،     )١(



 

 

  . )١(التنظيم اخلطي أو املتشعب املربمج وفق مبدأ إتقان التعليم

 نشطة وأساليب التدريس أما بالنسبة لأل

 :تدريس منها جديدة ومتعددة يف أساليب البدائل فرضت تكنولوجيا املعلومات فقد «

االهتامم بمجمل األنشـطة والفعاليـات وأسـاليب وطرائـق التـدريس والتقـويم التـي  - ١

توظف املوارد البرشية وغري البرشية ففي عرص املعلومـات مل يعـد جـودة خمرجـات النظـام أو 

ت لعملية التعليم بل صار االهـتامم بالعمليـا اءهتم املنهج النهائي يف مستوى أداء املعلمني وكف

جل االطمئنان عىل املنهـاج النهـائي وذلـك بتجويـد أالتي تتم داخل  املؤسسات التعليمية من 

   . أساليب التعليم وطرائق التدريس وتعدد وسائل نقل املعلومات

  . االهتامم بالتمرين واملامرسة حلدوث التعليم والتعلم ليكون املتعلم اجيابيا نشطاً  - ٢

تكنولوجيـة التعلـيم واالتصـال املتنوعـة لنقـل اخلـربات  التعامل مع خمتلـف وسـائط - ٣

صـور برصـية وسـمعية والتـدرج يف انتقاهلـا مـن األشـياء  إىلاملتعلمني وترمجتها  إىلالتعليمية 

  . األشياء املجردة إىلاملحسوسة 

رسم إسرتاتيجية التقويم لكل عنرص مـن عنـارص النظـام لتقـدير مـدى مسـامهتها يف   - ٤

تقييم متكامل ملنظومة املنهـاج  إىلالرتبوية والتعليمية املرجوة حتى يتم التوصل  حتقيق األهداف

 . )٢(التعليمي

      : :   حتدي القيمحتدي القيم: :   ثالثاً ثالثاً   --

يتعرض عاملنا العريب واإلسالمي من وقت آلخر إىل تيارات معادية، هتدد قيمنـا الروحيـة «

مع هوية اإلنسـان العـريب، والتـي واألخالقية، ويقصد بالتيار املعادي جمموعة القيم املتناقضة 

كقـيم  لشخصـية العربيـة اإلسـالميةتسعى  إىل حتطيم جمموعة القيم والتقاليد التي حتدد معامل ا

يستهدف توسيع الفجوة بـني األجيـال بشـكل  ين التيار املعادأكام  .الوالء والتعاون واالنتامء 

، ويضـعف الـوالء  لفرديـةاي وينمـينجم عنه رصاع  يقوض جوانب التامسـك االجتامعـي ، 

التسيب والتطرف  إىلويعارض العقالنية ، ويدعو  ،نه يؤكد االجتاهات الغيبيةأكام  ،االجتامعي

فـراد جيعـل األ ،يف حياتنـا بشـكل املادي وجود املعيار إىليف الفكر والسلوك والعقيدة ، إضافة 
                                                   

  . ١٨٢ص ، الفتالوي، سهيلة حمسن ، مرجع سابق   )١(
  . ١٨٢ص ، رجع سابقامل   )٢(



 

 

  . )١(»ار يف املقام األولقا لذلك املعيواملفاضلة بينها وف،يعملون عىل تقييم كل املواقف 
أيـا  ألمـةن مكانـة األراد والشـعوب وذلـك ألفـوهكذا يتبني لنا خطورة هذا التحدي عىل ا

 .كانت إنام تقاس بمدى حمافظتها عىل قيمها األصيلة والدفاع عنها 

 :قيم العوملة  -

م ماديـة قامت العوملة برتويج عدد من القيم عن طريق وسائلها املتعددة وهي يف جمملها قـي

  . ليه اإلسالمإدعا  ذيالاملضمون الروحي األخالقي استهالكية بعيدة يف حمتواه عن 

إن العوملة تسوق القيم الغربية وتفاصيل احلياة اليوميـة لإلنسـان الغـريب يف جمتمعاتنـا مـن «

خالل األخبار واألفالم واإلنتاج الثقايف، وقد فـتن بـذلك الكثـري مـن النـاس لوجـود بعـض 

  . )٢(بيات يف الثقافة الغربية وهتميش بعض املكونات الثقافية املهمة لدينااالجيا

َّ القيم العاملية احلديثة يف ظل العوملة هي قيم املصالح املادية واملنافع الكسـبية وأن حركـة  إن

وأنامط السلوك يف  ، العوملة حتاول توحيد املفاهيم والقيم حول املرأة واألرسة والرغبة واحلاجة

والرشط لذلك كلـه هـو جتاهـل الثقافـات  ،أكل وامللبس واملسكن وكل ما يعرب عن السلوك امل

 .املحلية وعدها غري موجودة 

بحيـث يـويل اإلنسـان يف  ،تقوم بالتمكني للنزعة املادية عىل حساب النزعة الروحيـةوهي «

ة ، وذلـك عـن االعتبـارات القيميـ هبجانب وينأىعرص العوملة وجهه شطر املاديات ، ويعرض 

ومتيزه يف مواجهة غريه من بني البرش ،  ،عىل اإلنسان ذاتيته يعىل اعتبار أن القيم هي التي تضف

وهي بذلك تشكل جماال لالختالف والتاميز الفكري والثقايف بني املجتمعات ، ومـن ثـم فهـي 

ملنطقـي أن ومن هذا املنطلق فقد كان من ا. يعرتض طريق سياسات العوملة ،التي قد متثل عائقا 

عالم وخصوصا النتاج السـينامئي اهلوليـودي إلتتجه آليات العوملة الثقافية والتي منها وسائل ا

، ونرشـ والتأكيد عىل الفرديـة،متجيد القوة و،تسعى بجد وقوة لنرش وترويج قيم املنافسة  يوه

كل مـا هـو غيبـي إبعاد و، حترير الرغبة اإلنسانية من كل القيود  إىلثقافة االستهالك ، الدعوة 

 .عن حياة اإلنسان 

                                                   
  . ٥٤٢ص ، مرجع سابق ، م٢٠٠٤ ، سعادة ، جودت أمحد  ، إبراهيم عبداهللا حممد    )١(
دار ) سـبل التعامـل معهـا -حتـدياهتا -وسـائلها -طبيعتهـا(العوملـة  ، هـ١٤٢٢بكار، عبد الكريم ،    )٢(

 . ٩٨اإلعالم للنرش والتوزيع ، عامن ، األردن ، ص



 

 

جديـدة تتمحـور حـول السـعي احلثيـث لتحقيـق الرغبـات  وبالتايل تقدم لإلنسان أهدافاً «

تأثري ثقافـة العوملـة عـىل إن .  ق أو العدل كام برشت هبا األديانالشخصية دون اعتبار لقيم احل

دة من املعايري ترفع مـن س منظومة جدييتفتيت نظام القيم وتكر سوف يؤدي إىلمنظومة القيم 

  . )١(إنساين ىمن أي حمتو ةاملجرد ةزييرالغ ةاملادي ةنزعالنفعية والفردية واألنانية وال قيمة

إن البعد الثقايف للعوملة يتمثل فيام يمكن تسميته ثقافة االخرتاق التي تقوم عىل جمموعة مـن 

  : ريكية و تتمثل هذه القيم فيام ييلالقيم التي تعكس مكونات الثقافة اإلعالمية اجلامهريية األم

علهـم يشـعرون أن حقيقـة وجـودهم حمصـورة يف جتالفردية للناس ، وتزين  :الفردية « -١

رابطة تـر بطهـم فهـي رابطـة ن كان ثمة من إن كل ما عداهم هو أجنبي عنهم ؛ وأفرديتهم ، و

بـني  طين املثمر وهو يـربوهذا يتعارض مع اإلسالم الذي يدعو إىل االجتامع اإلنسا )٢(املصلحة

  . أفراده برابط قوي يتمثل يف العقيدة اإلسالمية

فـراد حتـت سـيطرة وهـم ألحيث يتم تكريس النزعة األنانية لـدى ا: اخليار الشخيص« - ٢

وبالتـايل القضـاء عـىل فكـرة الـوعي االجتامعـي والـوالء  ،حرية االختيار واحلرية الشخصـية

 . )٣(ةوطمس الروح اجلامعية باسم احلري

ً تقف عندها بشـكل يـؤدى إىل  َّ اإلسالم مل يطمس احلرية الشخصية وإنام وضع هلا حدودا إن

 .املسلمة   ةحتقيق املصلحة العامة للفرد واملجتمع وقد نام يف نفس الفرد املسلم االنتامء للجامع

فـاألمور  ومن ثـم،فراد واألشياء املحيطة باإلنسان تتسم باحليادألن كل اأأي : احلياد « - ٣

غلبة قيم الالمباالة ، وبالتايل تكريس التحلـل مـن كافـة  إىل يبالنسبة له سواء ، مما يؤد -كلها

وهـذا بـدوره  . )٤(مبـدأ أو قضـيةة أو االرتبـاط بـأي االلتزامات القيمية أو األدبية أو األخالقي

الوقـوع يف أخالقيـة  تردعـه عـن  تحتلل اإلنسان بحيث ال يصبح لديـه أي التزامـا إىليؤدي 

 .املحرمات 

                                                   
دة ، م ، العوملة دراسـة يف املفهـوم والظـاهرة واإلبعـاد ، دار اجلامعـة اجلديـ٢٠٠٣منصور، ممدوح ،     )١(

  . ٨٣ -٨٢اإلسكندرية ، مرص ن ص 
 . ٧٢ -٧١ص ، مرجع سابق ، هـ١٤٢٢،عبد الكريم بكار ،    )٢(
  . ٩٠منصور، ممدوح ،مرجع سابق ،ص     )٣(
  . ٩١- ٩٠سابق ،ص الرجع امل    )٤(



 

 

الفوارق االجتامعيـة بوصـفها  إىلأي النظر :  االعتقاد يف الطبيعة البرشية التي ال تتغري« - ٤

الفوارق بني األغنياء والفقراء باعتبارهـا  إىليمكن تغيريها ، بحيث ينظر الفرد  طبيعية ال اً أمور

وبــث الــروح ،قاومــة وذلــك هبــدف تكــريس النزعــة الســلبية وشــل روح امل ،عاديــة أمــوراً 

نـه أمن حيث  اً ولكن اإلسالم عكس ذلك متام )١(االستسالمية مما حيبط أية حماولة لتغيري الواقع

عدم االستسالم للواقع والعمل عـىل حتسـينه ومـن ذلـك العمـل عـىل حتسـني  إىليدعو الفرد 

 .وضعه االقتصادي بالعمل واالستثامر املفيد لألموال وفق منهج اهللا عز وجل 

ً مع القيم اإلسالمية اخلالدة ستنج مما سبق أن القيمن    . التي تدعو إليها العوملة تتعارض متاما

   : أثر حتدى القيم -

 يبـةأوجدت قـيم غروذلك من حيث من اآلثار عىل التعليم واملنهج  اً ترك هذا التحدى عدد

 ، يادة االسـتهالكعن املجتمع مثل قيم املصلحة والسوق والعرض والطلب وزيادة اإلنتاج وز

والقيم التى تدعو إىل الفردية والتنافس غري املثمر وبث قيم الالمباالة واالستسـالم واخلضـوع 

كام أن هذا التحدي والذي كان نتيجة ونتج عن ذلك بداية تدهور األخالق وقيم اخلري للواقع  

نرتنـت التـي ثورة املعلومات واالتصاالت وماتبع ذلك من القنـوات الفضـائية وشـبكات اإل

ً عن طريق ماتبثه خالهلا من أنواع الثقافات املختلفة والتي حتمل يف طياهتا  ً كبريا أصبح هلا تأثريا

الكثري من القيم واألفكار والتي أدت بـدورها إىل وجـود خلـل يف التـوازن بـني مـاهو مـادي 

ً كبـري يف عمليـة  اً وروحي والشك أن هذه التأثريات سوف تؤثر عىل املدرسة التـي تلعـب دورا

ما من حيث تأثريها عىل املنهج الدرايس فقد أثـرت عـىل وظيفـة أ. التنشئة الثقافية واألخالقية 

التكيف التي يقوم هبا املنهج الدرايس من حيث أنه يعمل عىل تكيف الفرد مع بيئتة العامة ألنـه 

ات االجتامعيـة نتيجة التغري الرسيع يف خمتلف املجاالت تغريت الكثـري مـن املفـاهيم والعالقـ

  . والقيم كام ذكرنا سابقاً 

أكرب عىل املـنهج الـدرايس مـن حيـث أن عليـه مسـاعدة الفـرد عـىل  وهذا بدوره يلقى عبئاً 

التكيف مع هذه املتغريات وما فرضته من قيم جديـدة والتأكيـد عـىل القـيم اإلسـالمية و عـن 

االهتامم باجلانب الوجـداين بالنسـبة وهنا تربز احلاجة إىل « طريق تقديمها يف املواقف التعليمية

ً يف  ألهداف املنهج من قيم واجتاهات وميول وأوجه تقدير مرغوب فيها ، وأن جيعل هلـا نصـيبا
                                                   

  . ٩١مرجع سابق ، ص ممدوح ،  ، منصور    )١(



 

 

ً تنمية التفكـري الناقـد لـدى  )١(تقويم العائد التعليمي لدى املتعلمني وعىل املنهج الدرايس أيضا

قيم التي تدعو إليها العوملة وأثارهـا قبـل املتعلمني ،  الذي يستطيعون من خالله احلكم عىل ال

   . االجتاه إىل األخذ هبا أو منارصهتا

 : أمهية القيم يف العملية الرتبوية  -

األنشـطة الرتبويـة  -تعد دراسة القيم وتنميتها ذات أمهية قصوى يف إعداد املـواد الدراسـية

كام تعـد ،بعـض القـيم لـدهيموتعمل عىل دعم أو تعـديل  مدوافعه تثريفتساملناسبة للمتعلمني 

ا عامل هـام يف التكيـف هلـا والرضـا أهنكام  ،حد العوامل اهلامة يف اختيار نوع الدراسة واملهنةأ

نـه أن التلميذ يتابع الدراسة التي تتفق مع القيم التي يؤمن هبـا ويتبناهـا وأفمن الواضح ،عنها 

ً  مع قيمه التي تكونت لديه إال ققلام يقبل عىل مهنة ال تتف    . مرغام

 ،ودراسة القيم خالل املنهج الدرايس هلا أمهية كبرية يف التوجيه املهني والرتبوي للمتعلمـني

ن مكونات اإلطار الثقايف تكتسب من خالل حمتوى املناهج الدراسـية أهنا يف ذلك شأوالقيم ش

 . )٢(ئمةوباستخدام اسرتاتيجيات تدريسية مال

  : تنمية القيم يف واملنهج الدرايس دور املدرسة -

تعترب املدرسة من املؤسسات التعليمية ذات  التـأثري عـىل التكـوين اخللقـي للفـرد وتوجيـه 

ن تكـون القـيم واألخــالق أولـذلك وجـب   )٣(ومواقفـه واجتاهاتـه تعـديل نوازعـهسـلوكه و

للمعارف التـي حيصـل عليهـا الطفـل منـذ بدايـة حياتـه ويلـم هبـا  ويـتعلم  اإلسالمية أساساً 

  . )٤(املعارف حصوله عىل اب واخلطأ والفضيلة والرذيلة من ثنايا املواد الدراسية خاللالصو

كبري عىل الفكر القيمـي للتالميـذ وتوجيـه سـلوكهم وتعـديل  تأثريملا للمدرسة من  اً ونظر«

ن تراعي املناهج التعليمية خاصة ونظم التعلـيم وبـرامج املدرسـة عامـة أنوازعهم لذلك جيب 

بحيث يكون التعليم وسيلة للرتقية اخللقية وتزكيـة  ،التعليمية باألهداف اخللقية ربط األهداف

ز بـني اهلـدى والضـالل يـالسلوك وغرس اآلداب والقيم اإلسالمية وتنمية القـدرة عـىل التمي

                                                   
 . ٥٤٢د ، مرجع سابق ، ص، إبراهيم ، عبداهللا حمم أمحدسعادة ،جودت     )١(
 . ٢٤٣ -٢٤٢ص ، حممود ، صالح الدين عرفة ، مرجع سابق    )٢(
  . ٢٦٢الزنتاين، عبد احلميد ، مرجع سابق ، ص   )٣(
  . ٦٨٢، ص٢م، تربية األوالد يف اإلسالم ، دار السالم ، بريوت ، ج١٩٨١علوان ، عبداهللا ناصح ،   )٤(



 

 

ن يسـاهم أجيايب الذي يمكـن إلواخلري والرش واحلق والباطل وفهم الدور اخللقي واالجتامعي ا

  . )١(كيان جمتمعه من االنحالل والتفككاظ عىل به الفرد يف احلف

وكتب الرتبية اإلسالمية جزء من املنهج املـدريس تـالزم التالميـذ منـذ التحـاقهم باملرحلـة 

ن تـربز فيهـا القـيم أ، فيجـب  األخرىوهي أساس لباقي املعارف واملواد الدراسية  ،االبتدائية

ا لتصبح وسيلة خللق جيـل يعـرف احلـق وتشخص بطريقة ترغب التالميذ يف تعلمها واكتساهب

ن تعمـل عـىل ترمجـة القـيم أوعىل املدرسة . يريب عىل الفضيلة ويمقت الرذيلة واخلري واجلامل و

عـن طريـق املامرسـة  إال ن التالميـذ الـذين يتلقـون القـيم لـن يكتسـبوها فعليـاً أل ؛سلوك إىل

 ،يف السـلوك وتغـريأأي تعـديل ن نعي إن جمرد التلقـني لـن يرتتـب عليـه أوعلينا  ،والتدريب

وإنـام العمـل عـىل تنميـة اسـتعدادات التالميـذ  ،فوظيفة املدرسة ليست جمرد تلقني املعلومات

 إىليـؤدي يف هنايـة األمـر  صـاحلاً  أقىص حد ممكن مـع توجيههـا توجيهـاً  إىلوميوهلم وترقيتها 

  .  )٢(خللق وتربية الروح واكتساب القيمهتذيب ا

ن يراعيهـا القـائمون عـىل تصـميم املـنهج الـدرايس أ ؤرشات التي جيبوهناك عدد من امل

 :منها ،  وتنفيذه عند تعليم القيم من خالل املنهج الدرايس

اخللق الرفيع والسلوك  إىلاإلسالمية التي تدعو  ئن تشتمل املقررات عىل القيم واملبادأ -١

لـرتاحم ونبـذ العنـف والتطـرف والعقيدة املسـتنرية والوسـطية املحببـة والتعـاون واإلخـاء وا

 .واالنغالق والتعصب 

االهتامم بمقررات العلوم والرياضيات ومناهج البحث ومهارات احلياة التقنية احلديثـة  -٢

 .والقيم اإلبداعية وموروث األمة ولغتها 

إكساب الدارسني قيم العمـل وقـيم املواطنـة ومحايـة األمـن الـوطني واملحافظـة عـىل  -٣

 .والشخصية وقيم االستهالك احلضاري الصحة العامة 

 .ترسيخ قيم الشورى واحلوار احلضاري -٤

                                                   
  . ٢٦٣ع سابق ، ص الزنتاين، عبد احلميد ، مرج   )١(
تنمية القيم اخلاصة بامدة الرتبيـة اإلسـالمية لـدى تلميـذات املرحلـة هـ،١٤٠٩ ،وضحه السويدي،    )٢(

 . ٨٥ -٨٤دار الثقافة، الدوحة، قطر،  ،اإلعدادية بدولة قطر برنامج مقرتح 



 

 

  . )١(التحليل والتفكري العلمي الناقد تنمية قدرة-٥

القــيم التــي تــدعو إىل محايــة البيئــة وترشــيد اســتخدام مواردهــا  إكســاب الدراســيني -٧

  . املختلفة

  ::حتدي اإلبداع حتدي اإلبداع   ::  رابعاً رابعاً   --

رف منذ عهد بعيد ، وعرب عنه ملفاهيم الشائعة االستخدام ، حيث عُ يعد مفهوم اإلبداع من ا

 مثل اإلنجاز ، والصنع ، واجلدة واخللق ،الناس بأسامء و مفاهيم خمتلفة 

  اليشء الذي يكون أوالً : والبدع ،بدأه و أنشأه بدع اليشء يبدعه بدعاً : جاء يف لسان العرب 

 : مرألهذا ايف  ، وفالن بدع  إياهمل يكن ابتدأه  ءعىل يش أمراً  يأيتاملبتدع الذي : وقال أبوعدنان 

 بدعت اليشء اخرتعته ال عـىلوأ،والبديع املبدع  ،والبديع املحدث العجيب ،أي مل يسبقه أحد 

ا ، وهـو البـديع األول قبـل إلبداعه األشياء وإحداثه إياهـ تعاىلمن أسامء اهللا : والبديع ، مثال 

م اللغوي لإلبداع أنه يأيت بمعنى االخرتاع واالبتكـار يف إحـداث نستنتج من املفهو )٢(كل يشء

ً أو آلة أو غري ذلك ً أو فنا    . أمر ٍ جديد ٍ سواء كان علام

 :اإلبداع  مفهوم -

، وذلـك حـني تكـون الثمـرة العقليـة  فذاً  التأليف بني األفكار وتركيبها تركيباً «هو اإلبداع 

ة أو قـانون أو ل تتعـدى ذلـك الكتشـاف عالقـة جديـدأكثر من جمرد مجع جمموعة األجزاء ، ب

اإلتيان بيشء جديـد مل  إىلتلك العملية التي تؤدي  الفكر اإلبداعي فهو  اأمجديد تنظيم معريف 

هـي  :وختضـع عمليـة اإلبـداع لعوامـل أساسـية ثالثـة،عىل مستوى ما من قبـل  يكن معروفاً 

  .  )٣(خ املالئمة للتفكري املبدعأنواع املنا -بعاد الوجدانية ألا -النشاط العقيل 

 : اإلبداع باملفهوم الرتبوي  -) أ(

ن يصـبح أكثـر حساسـية للمشـكالت وجوانـب الـنقص أعملية تساعد املتعلم عـىل «هو 
                                                   

قـف الرتبيـة اإلسـالمية التحديات االجتامعية للعوملة ومو ، هـ١٤٢٣، غرم اهللا  أمحد حممد ،الغامدي   )١(
 ،جامعـة أم القـرى  ،كلية الرتبية  قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ، رسالة ماجستري غري منشورة ،منها 

 . ٢٠٠ -١٩٩ص  ،أرشاف عثامن نوري 
 -١٧٥م، لسان العرب ، دار صادر، بريوت ، اجلـزء األول ، ص ١٩٩٧ابن منظور، حممد بن مكرم ،    )٢(

١٧٦ .  
  . ٢٢٣مود ، صالح الدين عرفة ، مرجع سابق ، صحم   )٣(



 

 

ذلـك ، وحتديـد مـواطن الصـعوبة  بهشـا ملعلومات ، واخـتالل االنسـجام ومـاوالثغرات يف ا

بار هذه الفرضيات وإعادة صـياغتها أو والبحث عن حلول، وتكهن وصياغة فرضيات ، واخت

  .  )١(نتائج ينقلها املتعلم لآلخرين إىلتعديلها من أجل التوصل 

 : ن الكريم آاإلبداع يف القر -) ب(

   : ن الكريم يف أربعة مواضع هيآرجاءت كلمة اإلبداع يف الق 
̄  °  ±   ﴿: تعـــــــــاىلقولـــــــــه  -١   ®  ¬  «  ª   ©̈   §  ¦
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 : اإلبداع يف الرتبية اإلسالمية   -) جـ(

نطاق طاقاتـه  يف للفكرالعنان  طالقإلإلبداع أمهية بالغة يف الرتبية اإلسالمية ، فهو يتطلب 

يضل فيهـا ألنـه لـيس لديـه  دن إطالق العقل بشكل مطلق سيؤدى به إىل الوصول إىل حدوأل

واملـنهج  ،حـدأاإلتيان بيشـء جديـد مل يسـبق إليـه  كذلك يقتيض هو«و ،القدرة عىل اإلملام هبا

برشـط أن  )٢(وموجه له الوجهـة الصـحيحة منشئإنام هو  ،لإلبداع اإلنساين ااإلهلي ليس عدو

كـي يـنهض  حيقق منفعة وفق مقاصد الرشـيعة التـي تـدعو إىل محايـة الرضـوريات اخلمـس ،

                                                   
تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكري بني القـول واملامرسـة ، دار  ، م٢٠٠٢احليلة ، حممد حممود ،    )١(

  . ٤٨املسرية ، عامن ، ص
 د، الرياض،،تنمية التفكري من خالل املنهج الدرايس، مكتبة الرشهـ١٤٢٣،  بن النوري  البكر ،رشيد   )٢(

 . ١٠٦ص  اململكة العربية السعودية ،



 

 

اإلنسان بمقام اخلالفة يف األرض ، ويمكن لنا االسرتشاد بقصـة ذي القـرنني التـي وردت يف 

Ö  Õ  Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ : تعــاىلقــال  ســورة الكهــف
  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ     Ø  ×  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  âá

ë﴾ ] ٩٦ -٩٥:الكهف آية[ . 

 األخـرىالنهائي عن أنواع الرتبيـة نتاجه وخيتلف التفكري اإلبداعي يف الرتبية اإلسالمية يف 

)١(فكري يزداد تعظيمه خلالقه عز وجلهذا النوع من الت إىلن من يصل أيف 
  .   

ً من أبعا« ا مهام ً د الرتبية اإلسالمية ويقصد هبـا تنميـة القـدرات والرتبية اإلبداعية تشكل بعد

لدى األجيال بحيث يستطيعون االبتكـار وصـناعة كـل مـا حيتـاج إليـه املسـلمون  ةاالبتكاري

  . )٢(بالروح اإلسالمية اخلرية

 : أمهية التفكري اإلبداعي  -

 : فراد واألمم ألنه ألل ملحاً  يعد التفكري اإلبداعي مطلباً 

  .مليض يف ركب التقدم الزاخر وسيلة للرتقي وا -١

 .ن يكون صلة بينه وبني الكون أصلة بني اإلنسان وخالقه قبل  -٢

يـة آذلك يف عدة آيات ك إىلن الكريم آإفادة مما خلق اهللا وأودع من أرسار، وقد أشار القر-٣

  .  )٣(وطلب السري يف األرض والنظر فيهاوقضية االستخالف ،  ،األرض عامرإية آاحلديد ، و

   : «ما ييل ساعدة عىل التفكري اإلبداعيومن القيم واألعامل امل

  .إن النية مطية فالنية الصاحلة هللا  -١

 .عىل النفس  هللاالعتامد من بعد ا -٢

 .االنتباه  -٣

 .االجتهاد  -٤

 .القدرة واإلرادة مطلبان من مطالب التفكري اإلبداعي - ٥

                                                   
 . ١٠٩مرجع سابق، ص  ، بن النوري  البكر ،رشيد   )١(
 . ٩٠ياجلن، مقداد ، معامل بناء نظرية الرتبية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص    )٢(
،دار ) قبلية رؤية مسـت( تنمية مهارات التفكري من خالل املناهج التعليمية هـ،١٤٢٣،حممود حممدعيل،   )٣(

 .  ٣٣املجتمع للنرش، جدة، اململكة العربية السعودية ،ص 



 

 

 .اق عدم التفكري يف أوقات التعب واإلره -٦

٧ -  ً ا نفسـية أو التخيل عن مجيع القيود التي متنع من عملية التفكري اإلبداعي ، سـواء قيـود

 .اجتامعية حتى تصبح النفس حرة طليقة 

 .ظاً قيمتالنظر يف التاريخ والدراسات االجتامعية والنفسية مما يثري الفكر وجيعله  -  ٨

   . والوعي واإلبداع االنفتاح املدروس الذي يساعد عىل تكوين العقل - ٩

ً فيام يقوم بعمله - ١٠ ٍ أمام اإلنسان يف أن يصبح ممتازا ٍ واضح   . )١(جعل هدف

 :اكتساب التفكري اإلبداعي  -

عـن طريـق حتريـر طاقتـه العقليـة،  البتكـارىاويمكن إكسـاب الفـرد التفكـري اإلبـداعي 

الذهنيـة  إمكاناتـهالنبثـاق  وتشجيعها وتنميتها واستثامرها، وعن طريـق هتيئـة املنـاخ املسـاعد

 ،ن يتحقق من خالل تشجيع األنشطة اإلبداعيـة التـي يقـوم هبـا الفـردأوذلك يمكن  ،الكامنة

ن إبـداع اإلنسـان أوحيـث  ،  )٢(ة واالستفسارات واحرتام إنسـانيتهوتشجيعه عىل طرح األسئل

ن أالعوملـة ، يمكـن مع مقدار اهتامم املجتمع وتشجيعه لقضية اإلبداع ويف عرصـ  يزدهر طردياً 

هـي الـدول التـي  مميزاً  ووضعاً  متقدماً  ن الدول التي تتبوأ مركزاً إ :نقول بدرجة كبرية من الثقة 

 اإلمكانـات، عن طريق توفري الفرص املناسبة وإتاحـة  شجعت أفرادها عىل اإلبداع والتجديد

 كان املناسب الذي يوفر مناخـاً هنا املأاملدرسة عىل  إىلومن هذا املنطلق ينظر  )٣(لتطبيقها الالزمة

وذلك مـن خـالل ممارسـة النشـاطات التـي تسـهم يف  ،لنمو قدرات التفكري اإلبداعي خصباً 

من خالل املعرفة واخلربات واملهارات التي يتعرض هلا الطـالب  اً وأيض ،تنميتها لدى الطالب

ة التنمـي التفكـري يف حني أننا نالحظ أن بعـض الـنظم التعليميـ )٤(يف املدرسة بصورة منتظمة

التـي هلـا  ياإلبداعي يف مدارسنا ألهنا تركز عىل احلفظ والتذكر عىل حساب العمليات األ خـر

  . دور كبري يف تنمية التفكري اإلبداعي

                                                   
  . ٣٨ -٣٥، مرجع سابق ،ص   دعيل ، حممود حمم   )١(
م، املنهج الرتبـوي العـاملي ، مكتبـة األنجلـو املرصـية ، القـاهرة ، ص ٢٠٠١إبراهيم ، جمدي عزيز ،    )٢(

٢٧٥ .  
  . ٢٧٧املرجع السابق ،ص    )٣(
  . ١٢٣لبكر، رشيد بن النوري، مرجع سابق ، ا   )٤(



 

 

 : أثر حتدى اإلبداع عىل املنهج الدرايس  -

ً من اآلثار عىل املنهج الدرايس وذلك من حيث أهداف املـ نهج أن هذا التحدى قد ترك عددا

   : الدرايس

من األهداف العامة لكل  رئيساً  تنمية مهارات التفكري اإلبداعي هدفاً  بحيث أصبحت« -١

حتقيق هذا اهلدف من خـالل عنـارص املـنهج السعي إىل  ومادة دراسية ، ويف كل صف درايس ،

 .كافة 

   : وكذلك من حيث

يـدفعهم  تشـجيعن الأل ؛ةالطالب العقليـ بحيث يعمل عىل تنمية قدرات حمتوى املنهج -٢

  .البحث والتفكري  إىل

البحـث عـن  إىلتضمني املناهج الدراسية قضايا ومشكالت هتم الطالب ، مما يدفعهم  -٣

  .يف تنمية قدرة توليد األفكار لدى الطالب بدوره الذي يسهم وحلول متعددة هلا ، 

  . ية ، اقتصاديةة ، علمية ، اجتامعلغوي:  أن يتضمن املحتوى خربات متنوعةو -٤

ومن الطرق التي يمكن استثامرها يف  ،صياغة املناهج الدراسية ، وتدريسها بطريقة مرنة -٥

هذا املجال توجيه الربامج الدراسية بحيث حتث عـىل القيـام بعمـل مقارنـات أو البحـث عـن 

 . لامدة لجانب التشابه يف املوضوعات املختلفة 

   : إىل وكذلك من حيث طرق التدريس حيث أدى

ومـن أهـم ،كرب يف العملية التعليمية أ التي تعطي للطالب دوراً االهتامم بطرق التدريس  -٦

   : )١(آلتيةاهذه الطرق واألساليب الطرق 

وهـي طريقـة ترتكـز عـىل حتفيـز التفكـري اإلبـداعي والنظـر إىل : األشـتات فتآل طريقة -

   . )٢(مألوفا وجعل املألوف غريبااملشكلة من زوايا خمتلفة وذلك من خالل جعل الغريب 

هو أسلوب توكيد أفكار جديـدة عـن طريـق االسـتفادة مـن  : العصف الذهنيأسلوب  -

ً من االعتامد عىل أفكار فرد واحد أو عدد قليل مـن األفـراد ويعتمـد عـىل  مصادر اجلامعة بدال

ر واملعلومـات إجراء تلقائي بني عدد من اخلرباء عـىل نحـو يشـجع عـىل التـدفق احلـر لألفكـا
                                                   

  . ١٢٥ -١٢٤،صمرجع سابق  ،رشيد بن النوري ،البكر   )١(
  . ٢٩٣املرجع السابق،    )٢(



 

 

والتعرض للقضية املشارة يف وجهات نظـر متعـددة تنـاقش مجيعـا دون أى تقـويم أوحكـم يف 

   . )١(البداية بحيث التعيق أى فرد من املشاركة يف املستقبل
هو األسلوب الذي يعتمد عىل نشـاط املـتعلم حيـث يمـر مـن  و: أسلوب التعليم الذايت -

سب املعارف واملهارات بام يتوافـق مـع رسعتـه وقدراتـه خالله ببعض املواقف التعليمية ويكت

اخلاصة ويمكن أن يستخدم املتعلم يف ذلك مـا أسـفرت عنـه التكنولوجيـا مـن مـواد مربجمـة 

 . )٢(ووسائل تعليمية متعددة هبدف حتقيق أهداف تربوية منشودة للفرد املتعلم

ف حيث يقسـم التالميـذ أسلوب تعليمي يقوم عىل تنظيم الص:أسلوب التعليم التعاوين  -

يتعـاونون مـع بعضـهم  –إىل جمموعات صغرية تتكون كل منها من أربعـة أفـراد عـىل األقـل 

البعض ويتفاعلون فيام بينهم ويناقشون األفكار ويسعون حلـل املشـكالت هبـدف إمتـام املهـام 

وعـة يف عن تعلم زمالئه  وعن نجـاح املجم املكلفني  هبا ويكون كل فرد يف املجموعة مسؤوالً 

إنجاز املهام التـي كلفـت هبـا ويتحـدد دور املعلـم يف التوجيـه واإلرشـاد وتشـجيع التالميـذ 

  . )٣(واإلجابة عن أسئلتهم وتوزيع األدوار عىل كل تلميذ يف املجموعة

 .    رضورة االستفادة من تقنيات التعليم وتوظيفها الستثارة القدرات اإلبداعية لدى الطالب - ٧

ارسـة وحـل لطالب املجال للتدريب عىل مملهج الدراسية بأنشطة متنوعة تتيح إثراء املنا -٨

   .  )٤(إبداعيةاملشكالت بطرق 

نشـاط النتـائج  -نشـاط التخيـل -نشاط الصور -األلغاز –القصص  : ومن هذه األنشطة

 -نشـاط التصـنيف –نشاط االستعامالت املختلفـة لألشـياء  -نشاط حل املشكالت–املرتتبة 

 . )٥(نشاط الرسم -نشاط التعديالت -جه الشبه واالختالفنشاط أو

 : مهارات التفكري اإلبداعي  -

لقــد تعــددت مهــارات التفكــري اإلبــداعي إال أنــه بــالنظر إىل اختبــارات تــورانس  
                                                   

  . ٢٦٩،ص  مرجع سابق الساموك، سعدون حممود،    )١(
األنجلـو أساليب التعليم والـتعلم وتطبيقاهتـا الرتبويـة ، مكتبـة  ، م٢٠٠٢الطناوى، عفت مصطفى،    )٢(

  . ٧٥ ، املرصية ، القاهرة
  . ١٥١ص ، املرجع السابق   )٣(
  . ١٢٧ -٦١٢ص ، مرجع سابق ،رشيد بن النوري البكر،   )٤(
  . ٢٩٣املرجع السابق، ص   )٥(



 

 

)Torrance,1966 ( ونموذج بنية العقـل جليلفـورد الـذي افـرتض فيـه أن للتفكـري التشـعبي

إىل أهـم مهـارات التفكـري اإلبـداعي أو قدراتـه التـي حـاول قدرات معينة ، وهي التي تشـري 

 : الباحثون قياسها وهي 

وتعني القدرة عىل توليد عدد كبري من البدائل أو املرتادفات أو األفكار أوحـل : الطالقة -١

  .)١(املشكالت أو االستعامالت عند االستجابة ملثري معني والرسعة والسهولة يف توليدها

اختاذ الطرق املختلفة والتفكري بطرق خمتلفة أو بتصنيف خمتلـف  املقدرة عىل هي: املرونة -٢

عن التصنيف العادي والنظر للمشكلة من إبعاد خمتلفة وهـي درجـة السـهولة التـي يغـري هبـا 

  . )٢(الشخص موقفا ما، أو وجهة نظر معينة ، وعدم التعصب ألفكار بحد ذاهتا

ً باإلبـداع والتفكـري اإلبـداعي، واألصـالة هنـا وهي أكثر اخلصائص ارتب: األصالة  -٣ اطا

القدرة عىل النفاذ إىل ماوراء املبارش واملألوف من األفكار وتقـاس عـن "بمعنى اجلدة والتفرد و

   . )٣(طريق االستجابات غري الشائعة أو املألوفة التي يظهرها الشخص إجابة عن أسئلة معينة

تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حـل ملشـكلة أو وتعني القدرة عىل إضافة : اإلضافة  -٤

 .لوحة من شأهنا أن تساعد عىل تطويرها وإغنائها وتنفيذها 

احلساسية للمشكالت ويقصد هبا الوعي بوجود مشـكالت أو احتياجـات أو عنـارص  -٥

   . )٤(ضعف يف البيئة أو املوقف

  ::حتدي البحث العلمي حتدي البحث العلمي : : خامساخامسا  --

ث العلمي نتيجة لتزايد طموحات املجتمعات املختلفة يف النمو تزايد االهتامم بالعلم والبح

والتقدم ونتيجة للتحديات التي فرضتها ثورة املعلومات والتقنية والبحـث العلمـي يف العرصـ 

                                                   
  . ٤٩ص ، احليلة، حممد حممود، مرجع سابق   )١(
 ، والتوزيـع ،عـامن ، األردن نرشـمقدمـة يف اإلبـداع ،دار وائـل لل ، م٢٠٠٢ ، الرسور، ناديـا هايـل   )٢(

  . ١١٨ص
مجعيان إبراهيم  ،نافذ يعقوب ، تنمية مهارات التفكري اإلبداعي ، جملة البحوث والدراسات الرتبويـة    )٣(

وكالـة ، تصدر عن مركز البحوث والدراسات الرتبوية كلية املعلمني يف بيشة ، وزارة الرتبية والتعلـيم 
 ، هـ١٤٢٥ -١٤٢٤السنة الرابعة العام الدرايس، اململكة العربية السعودية الوزارة لكيات املعلمني ، 

 . ١٠١العدد الرابع ، ص 
  . ٤٩ص ، احليلة، حممد حممود ، مرجع سابق   )٤(



 

 

نرش مراكز البحث العلمـي  إىليعترب من دالئل تقدم األمم والشعوب ولذا فهي تسعى  احلارض

األبحاث العلمية ونرش ما يمكن منها يف جماالت احليـاة  ليوتنمية الكفاءات البرشية وزيادة متو

   . املختلفة

 :مفهوم البحث العلمي  -

 يـأيتفهـو ،عرب هذا الفعل عن معاين متنوعة يو،البحث هو اسم للفعل بحث  :يف اللغة ) أ(

 ،فـتش عنـه  أيابتحث عن اليشـء  :ويقال .يفحص أو يستكشف أو يسري أو يستقيص بمعنى 

 .  )١(ظم للبحث عن احلقيقة والكشف عنهااء مناستقصوهو 

   . )٢(للوصول إىل معرفة كنهها وأسباهباهو تقيص احلقائق واختبارها  :صطالح اال يف) ب(

بأنَّـه عمليـة جتمـع هلـا احلقـائق والدراسـات وتسـتويف فيهـا «ويعرفه العلامء املتخصصون 

ال التخصص ؛ لفحصها وفق منـاهج العنارص املادية واملعنوية حول موضوع معني دقيق يف جم

 . )٣(علمية مقررة ، يكون للباحث منها موقف معني ؛ ليتوصل من كل ذلك إىل نتائج جديدة

هو العملية التي تطبق فيها معارف معينـة أو نظريـات  : التعريف اإلجرائي للبحث العلمي

ىل زيـادة اإلنتـاج يف خمتلف جماالت احلياة إلنتـاج مـواد أو أجهـزة معينـة أو أسـاليب تـؤدي إ

   . االقتصادي من ناحية ورفاهية الدول والشعوب من ناحية أخرى

؛ ألنـه يـؤدي إىل خلـق املعرفـة وتطـوير اإلنتـاج وزيـادة  ً ً مهام ويلعب البحث العلمي دورا

ن البحث العلمي أسـلوب موثـوق فيـه حلـل املشـكالت التـي تواجههـا خمتلـف أكام  كفاءته

ية، ومـن خاللـه يمكـن تقـديم البـدائل املختلفـة حللوهلـا، املجتمعات ، عىل أسـس موضـوع

واقرتاح الصـيغ لتوظيـف املسـتجدات يف هـذه احللـول ، ويف غريهـا مـن سـاحات التجديـد 

  . )٤(نه الوسيلة املوضوعية إلنتاج املعلومات والتقنيةأ إىلواالبتكار والتحديث، إضافة 
                                                   

م، خمتار الصـحاح ، دار الكتـاب العـريب ، بـريوت ، بـاب البـاء ، ١٩٦٧الرازي ، حممد بن أيب بكر ،    )١(
 . ٤١ص

م، البحث الرتبوي أصوله ومناهجه ،عـامل الكتـب ، ١٩٨٣مد لبيب ، حممد منري مرسى ،النجحي ، حم   )٢(
  . ٢٤القاهرة ، ص

هـ، كتابـة البحـث العلمـي صـياغة جديـدة ، دار الرشـوق ١٤١٦أبوسليامن، عبد الوهاب إبراهيم ،    )٣(
  . ٢٥للنرش والتوزيع والطباعة ، عامن ، األردن ، ص 

  . ٢٠٥ -٢٠٤ص ، مرجع سابق ، هـ١٤٢١ شوق ، حممود أمحد ،   )٤(



 

 

حـث والتطـوير يف زيـادة تنافسـية نفـاق عـىل البوالشك يف تعاظم الـدور الـذي يلعبـه اإل

ن عمليات العوملة ومنجزات الثـورة ختلـق عالقـات أحيث  ،االقتصاد وربطه بالعامل اخلارجي

لتكنولـوجي الرتباط تلك املنجزات بدرجة من التقدم ا نظراً  ،قوى جديدة عىل الصعيد العاملي

ن دول العربيـة نجـد أوإذا ألقينا نظرة عىل وضـع البحـث العلمـى يف الـ. والبحوث والتطوير 

صيب الدول العربيـة مـن النرشـ حيث يقل ن،عىل البحوث  نفاقإلالة آالدول العربية تتميز بض

ل صـن العدد املتفرغ من الدول العربية ملامرسة أنشطة البحث حمدود حيـث يإكذلك ف ،%١عن 

َّ ويف مقابـل ذلـيف اليابـان ) ٩/ ٣ (ـمن قوة العمل مقارنة بـ )١٠٠٠(لكل  )٢،٠( إىل ك فـإن

 ُّ  اإلمكانـاتن الدولـة التـي متتلـك ألوذلـك  ،ول املتقدمة تنفق الكثري عىل البحث العلمـيالد

إنتاج املعرفة العلمية وتداوهلا واإلسهام هبا يف املجتمـع  تنمية  جلأالالزمة للبحث العلمي من 

   . )١(العلمي الدويل ، هي املرشحة للتقدم يف القرن احلادي والعرشين
متثـل  كيـةياألمرهنـا يف الواليـات املتحـدة أميزانيات البحث العلمـي نـرى  إىللنا وإذا انتق

بينام يف  ، %)١.٩١(يف كوريا اجلنوبية و )%٥،٢( باروأمن الناتج القومي اإلمجايل ويف  )%٣.٢(

يف حني بلغت ميزانيـة  ،من الناتج القومي اإلمجايل% ) ٠.٥(و وح بني الصفراترت ل العربيةالدو

م عىل أنشطة البحث والتطوير أكثر مـن مخـس عرشـة مـرة ١٩٩٩لواليات املتحدة عام إنفاق ا

  . )٢(من مجلة إنفاق الدول العربية عىل النشاط العلمي يف الفرتة نفسها

َّ حاجتنا إىل الدراسات والبحوث العلمية تزداد يوما بعد آخر، فـالعلم يف سـباق حممـوم  إن

ة الدقيقة، فالوظيفة األساسـية للبحـث العلمـي هـي يف للوصول إىل أكرب قدر ممكن من املعرف

ورفاهيته، وتربز أمهيتـه بازديـاد  إثراء املعرفة من أجل توفري ظروف أفضل لبقاء اإلنسان وأمنه

ً منها بمدى أمهيته يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراره )٣(اعتامد الدول عليه إدراكا
  .  

بنــاء أرصـدهتا املاديـة أو موجــداهتا مـن  إىلسـتند يف قوهتــا إن أهـم الرشـكات العامليــة مل ت

التطـوير املسـتمر  إىلالكفاءة التنظيمية واملعرفـة العلميـة و إىل، بل استندت  وجتهيزات وآالت

                                                   
   . ٢٢٤ص ، الرتبوي العاملي ، مرجع سابق جإبراهيم، جمدي عزيز ، املنه   )١(
العوملة مشاهد وتساؤالت ، تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  ، م٢٠٠٢عبيد، نايف،    )٢(

  . ٤٤اإلسرتاتيجية ، أبوظبي ،  اإلمارات العربية املتحدة ، ص
  . ٤٧ص ، ، مرجع سابقسامي ،ملحم    )٣(



 

 

تقبل، رشكـة وكـان أوضـح مثـال عـىل ذلـك النمـوذج اجلديـد مـن رشكـات املسـ ،واإلبداع

م ٢٠٠٢فأصـبح يف عـام  ،متواضـعاً  اً ربجمـالذي كان م )ستغيل يب (مايكروسوفت ومؤسسها

وهناك صناعة برجميـة هامـة يف اهلنـد تـدر عرشـة   IBMوهناك أيضا رشكة ،أغنياء العامل  ىأغن

   . )١(ينفذ لالقتصاد اهلندي مليارات سنويا وهي بمنزلة بئر نفط جديد ال

 : ثر حتدي البحث العلمي عىل املنهج أ -

آلثار من أمههـا كثـرة األبحـاث والدراسـات النظريـة من ا اً ن هذا التحدى قد ترك عددإ -

ــاد إىلوالتطبيقيــة والتــي أدت بــدورها  ــاالت  ةزي االكتشــافات واملخرتعــات يف خمتلــف املج

 .واستعامل املعلومات كسلعة اقتصادية يستفاد منها يف تطوير اإلنتاج يف شتى جماالت احلياة 

ث العلمـي وسـيلة مـن وسـائله القـي إن آثار التقدم الرسيع للمعرفة والذي يعـد البحـ -

 :بظالله عىل التعليم واملنهج بحيث استلزم ذلك مراعاة عدة أمور عىل املنهج القيام هبا ومنها 

تعليم الطالب مهارات البحـث العلمـي  –إجياد بعض املواد ذات الصلة بالبحث العلمي «

والتقـويم والعمـل يف والتي من أمهها مهارات اسـتعامل املكتبـة وطـرح األسـئلة والتلخـيص 

ن هييـئ للطـالب الفـرص واملناسـبات أوجيب عىل املنهج الـدرايس ، مجاعات صغرية وكبرية 

ن أعـىل  مسـتقالً  موضـوعياً  علمياً  وليفكروا تفكرياً  ،أسلوب حل املشكالت سواالعديدة ليامر

عـىل وكذلك التـدريب  ،تكون هذه الفرص واملناسبات يف صلب املنهج نفسه وبأشكال خمتلفة

تنمية روح البحث العلمي عند الطالب منـذ   )٢(لة املفيدة يف خدمة البحث العلميتوجيه األسئ

الصغر والتدريب عىل أساليبه ومناهجه املختلفة وتوجيه الطالب إىل البحوث العلميـة النافعـة 

   . والتي تزيد من كفاءة القطاعات اإلنتاجية يف املجتمع وتسهم يف حل مشكالته

   َّ   «: يشجع عىل البحث العلمي ويثري البحوث العلمية ما ييلمما  كام أن

إن مـن أسـباب الرتقـي تـوفري سـبل فـ ،إنشاء جهاز لرتمجة البحوث العلميـة األجنبيـة - أ

عن طريـق الرتمجـة  إالوال يتحقق ذلك  ،عىل كل جديد يظهر يف جمال العلوم املختلفة طالعإلا

                                                   
ت ، العرب أمام مفرتقات الزمن واأليدلوجيا والتنمية ، دار الفكر ، دمشق ، .الرفاعي، عبد املجيد ، د   )١(

  . ٣٠٧بريوت ، ص
م، رؤى مستقبلية يف حتديث منظومة التعليم ، مكتبة األنجلـو املرصـية ، ٢٠٠١إبراهيم ،جمدي عزيز ،    )٢(

 ١٢٤ – ١٢٣اهرة ، صالق



 

 

 .الفهم واكتساب املعارف اجلديدة  العربية التي تيرس عىل الراغبني سبل

املـدارس لـإلرشاف واملسـاعدة يف إجـراء التجـارب  إىلإرسال مرشفني من الباحثني  -ب 

وإلقاء الضوء من  ،العلمية كتجارب الكيمياء التي جيرهيا مدرسو العلوم أمام الطلبة يف املعامل

ن وجود الباحـث يف أل ؛عجانب الباحث عىل أمهية هذه التجارب يف ميادين الكشف واالخرتا

 .ثناء إجراء التجارب يلهب محاس الطالب وحيفزهم عىل االبتكار أ

إصدار جملـة أو جمـالت متخصصـة للبحـوث العلميـة يف الدولـة تعمـل عـىل نرشـ  - ـ ج

تسـاعد عـىل تفهـيم البحـث العلمـي  اً وتقدم مـواد،البحوث العلمية يف التخصصات املختلفة

وبـذلك  ،االسـتيعاب ئالقـارجيات املختلفة بطريقة تيرس عـىل وتنقل معلومات عن التكنولو

  . )١(بني الباحثني يف التقدم بأبحاثهميتم تعميق الشعور بأمهية البحث والرغبة يف التنافس 

ية البحوث العلمية يف خمتلف ميادين البحث العلمي مـن خـالل ككذلك العمل عىل تز -د 

 التشـجيع عــىل البحـث العلمــي يف حقــولخطـة طموحــة تضـعها جلنــة يف الدولـة منوطــة ب

ثم ترشـف عليهـا  ،الدراسات النظرية واحلقول العملية يف املجال الزراعي والصناعي والتقني

 . منظمة إسالمية للبحث العلمي مع مساندة هلا من احلكومات اإلسالمية 

تقديم مناهج للبحث العلمي عىل خمتلـف املسـتويات وتنـوع املجـاالت مـن منظـور  -هـ 

وذلك حتى يمكن إحياء احلضـارة اإلسـالمية واجلمـع بـني  ،إسالمي وليس من منظور أجنبي

 .واملعارصة  األصالة

فـالتلفزيون  ،ن تساهم يف العملية التعليمية بطريق اإلعـالمأعىل مراكز البحث العلمي  - و

الطلبـة  ن يعرض املادة العلمية التي جتهزها هذه املراكـز بطريقـة تثـري الفضـول لـدىأيستطيع 

كـام يعـرض الـربامج  بحيث تعمل عىل تنمية اهتاممهم ببعض املجـاالت متامـاً  ،وحب املعرفة

ويزيـد مـن  ،األمر الـذي خيلـق لـدهيم الرغبـة يف املعرفـة ،التعليمية لطلبة اإلعدادية والثانوية

ن يقـدمها تسـاعد أفهذه الربامج التي يسـتطيع البحـث العلمـي  ،قدرهتم عىل التفكري العلمي

حيث تسـهم يف تـوفري املعـارف املختلفـة التـي ترقـى  عالياً  يف توفري العاملة املدربة تدريباً  كثرياً 

                                                   
ت، قضية التعليم ىف العامل اإلسـالمي، دار الوفـاء ، اإلسـكندرية ، .املريس، كامل الدين عبد الغني، د     )١(

  . ٢٠٧ -٢٠٥ص



 

 

  .  )١(ستوى عال يف املؤسسات االقتصاديةم إىلبالعاملني 

  . العلمى ثللبح زيادة امليزانية املخصصة -ز 

العـامل املتقـدم  يف دول ثتقييم واقعي للوضع القائم للبحوث العلمية ومقارنتها بـام حيـد«

الرتكيز عىل األبحاث العلمية واألدبية التي تسـهم  ، حتى نقف عىل ماحيدث يف املراكز البحثية

 .يف التنمية االقتصادية  بدور كبري

إجياد ترابط بني األبحاث التي جترى يف اجلامعات وبني اهليئـات واملراكـز البحثيـة وأن  -ل 

 .رض الواقع أيف هيئة مسؤولة  عن تطبيق األبحاث  دتوج

 العمل عىل تشجيع الطالب منذ الصغر عىل دراسة املواد العلميـة ومراعـاة املوهـوبني -ي 

   . تطبيق البحوث العلمية اهلادفة التي يقوم هبا اإلفراد أو اهليئات )٢(»يف هذا املجال
  : : حتدي التفكري حتدي التفكري : : سادساً سادساً   --

سـها اإلنسـان باسـتمرار يف حياتـه عقد األنشطة العقليـة التـي يامرأيعد التفكري من أرقى و

  . )٣(بصورة طبيعية عندما تواجهه مشكلةاليومية 

مكان ملجتمع يعيش يف هذا  التكنولوجيا ، والوولقد اتسم العرص احلارض بأنه عرص العلم  

حلياته ، ومن ثم يفـرض هـذا النـوع مـن التفكـري  ن يتخذ التفكري العلمي أسلوباً أالعرص دون 

سـتجيب بحيث ي ،واملنهج املدريس عىل وجه اخلصوص ،م التعليمي بشكل عامحتديا عىل النظا

  .  )٤(له بصورة جادة وعملية خاصة

 :فهوم التفكريم -

ُ : جاء يف لسان العرب :التفكري لغة ) أ( ُ والفـكر : والفكـرة، أعامل اخلاطر يف اليشء : الفكر

واالسـم الفكـر  ، التأمـل: كـر كالفكر، وقد فكر يف اليشـء ، وأفكـر فيـه وتفكـر بمعنـى التف

  .  )٥(ةوالفكر

                                                   
  . ٢٠٧ -٢٠٥املريس، كامل الدين عبد الغني، مرجع سابق ،ص      )١(
  . ٨٤ -٨٣أمحد ،حممد جاد ، مرجع سابق ، ص     )٢(
  . ١٣٦رشيد بن النوري، مرجع سابق ،ص  البكر،   )٣(
  . ٥٤٤سعادة ،جودت أمحد، عبداهللا إبراهيم حممد ، املنهج املدريس املعارص ، ص   )٤(
  . ١٥٠ابن منظور، حممد بن مكرم ، مرجع سابق ،ص    )٥(



 

 

خذ املعلومات التي يـدركها اإلنسـان ومزجهـا مـع تلـك أعملية « بأنه :وقد عرف التفكري

نتـائج  إىلاملعلومات التي يتذكرها ليكون منها تنظيامت أو تشكيالت جديدة بقصـد الوصـول 

املشـكلة التـي تواجهـه مهـام نشاط الذي حيل بـه الشـخص الذلك وأنه  . مرغوبة يف املستقبل 

ون املوقـف أكثـر أو ـحسبام يك اً ـأو بسيط معقداً  سواء تطلب هذا النشاط تفكرياً ،كانت طبيعته 

   .  )١(»شكاالً إل ـقأ

م البرش ومـا ـه بأسلوب يناسب فهـدالئل وحدانيت إىله اهللا عز وجل تفكري الناس ـوقد وج

ـــوهلم ـــاىل ، تطيقـــه عق |  {  ~  �  ¡  ¢        z  y  x  }   ﴿ : قـــال تع
  . ]١٨-١٧الغاشية[﴾£

:  تعـاىلقال ، ن الكريم يف مواضع عديدة للداللة عىل أمهيته آولقد ورد لفظ التفكري يف القر

﴿   J  IH  G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9
P  O  N    M  L          K﴾]٨: الروم[ . 

أمهيتهـا املعلـم  إىلالكـريم ليتنبـه  نآالقـروجه إليها وردت بعض مهارات التفكري التي  كام

 : وهذه املهارات هي  ،والطالب

 :مهارة البحث  -  أ

ــال  ــاىلق z    y  x  w       v  u  t  s}  |  {  ~  �     ¡¢    ﴿: تع
 .]٢٠:العنكبوت[﴾£    ¤  ¥  ¦  §  ¨

 :مهارة التأمل والنظر  - ب

̀  Z  Y  X    e  d  c   b  a  ]  \     [^ ﴿: تعــــاىلقــــال    _
f﴾]١٠١:يونس[ .  

 :ستنباط مهارة اال – ـ ج

g  ﴿ : تعاىلقال       f  e  d   cb   a  `   _      ^    ]   \   [  Z
  u   t  s   r  q  po   n  m   l  k  j   i  h

y  x  w     v﴾]٨٣:النساء[ . 

حقيقـة يقررهـا  بـاتثإلاختـاذ التجربـة العمليـة طريقـا  إىلن يـدعو آوالقر : التجريب - د
                                                   

  . ١٦-١٥البكر، رشيد بن النوري، مرجع سابق ،ص    )١(



 

 

   . والطمئنان النفس

0    ﴿:  تعاىلقال    /   .  -,    +  *  )(  '   &   %   $    #   "  !
  B    A   @  ?          >   =    <  ;   :   9   8    7  6  5   4   32  1

K    J  I  H  G  FE   D  C﴾]٢٦٠:البقرة[ .  

 : أنواع التفكري  -

سنركز  يف هذا املقام عىل ثالثـة أنـواع مـن التفكـري وهـي ولكننا  ،هناك أنواع كثرية للتفكري

وذلك لكوهنا أكثر أنواع التفكري أمهيـة يف  بتكاري،االالتفكري الناقد ، التفكري العلمي ، التفكري 

كام أن تنمية التفكري بجميع أنواعـه يسـهم يف اكسـاب الطـالب القـدرة عـىل العملية الرتبوية 

  :التي تفرضها األلفية الثالثة وهذه األنواع هي  التأقلم مع املشكالت والقضايا

يرى العيوب واضحة جلية ، فعني صـاحبه كـاملكرب يولـد مـن  ما وهو :التفكري الناقد  -١

  ، )١(ن يوفر هلا حلـوالً أعيوب وإدراكها األخطاء الدقيقة أشياء كبرية ، وال يلزم من استخراج ال

ة اليشـء سـواء كـان ذلـك معلومـات اومصـادر العملية التي نحكم هبـا عـىل قيمـ وهو أيضاً 

 .أو غريها  تللمعلوما

ن نسـتخدمه يف خمتلـف أهو ذلك النوع من التفكري املنظم الذي يمكن  :التفكري العلمي -٢

  .  )٢(انب احلياة اليوميةجو

هو العملية التي ينـتج عنهـا حلـول أو أفكـار ختـرج عـن اإلطـار : البتكاري االتفكري  -٣

سـواء بالنسـبة ملعلومـات الفـرد الـذي يفكـر أو ) اإلطـار التقليـدي (ملعلوم لدينا املعريف يف ا

 . )٣(وذلك هبدف ظهور اجلديد من األفكار ،للمعلومات السائدة يف البيئة

من املطالـب التـي تفرضـها  ملحاً  ومطلباً  مهامً  لقد أصبح تعليم الطالب كيف يفكرون أمراً 

ن تعليم التفكري يساعد الطالب عىل التعرف عـىل ألة ؛ وذلك األلفية الثالثة عىل النظم التعليمي

                                                   
  . ٣٢ص  عيل ، حممود حممد ، مرجع سابق ،   )١(
أساســيات التفكــري العلمــى مــدخل إىل التجريــب وتعلــم ،الطفــل  ، هـــ١٤٢٥مصــطفى، فهــيم ،    )٢(

  . ١٢التكنولوجيا يف مرحلة التعليم األسايس ،دار الفكر العريب، القاهرة ، ص 
كيف تنمـي مهـارات االبتكـار واإلبـداع الفكـري يف ذاتـك ،  ، هـ١٤٢٠ ، ، حممد أمحد دعبد اجلوا   )٣(

  . ١٣-١٢أفرادك ، مؤسستك ،دار البشري للثقافة والعلوم ، طنطا ،ص 



 

 

العقلية وقدراته ، ومن ثم تنميتها واستثامرها بشكل أفضـل ممـا يسـاعده عـىل تكـوين  إمكاناته

ويعتقد الكثـري ، حداثها ، األمر الذي حيقق له االستقاللية والثقة بالنفس أفهم أفضل للحياة و

 .ن يسهم يف تطوير البنية املعرفية للطالب أيمكن ن تعليم التفكري أمن الباحثني 

 : املناهج الدراسية عىل التفكري أثر حتدى  -

تغـريات معينـة يف عنـارص املـنهج الـدرايس وكـذلك  ثاسـتحدا إىلن هذا التحدى  أدى إ

 العمل عىل تنمية مهارات التفكري املختلفة مـن خـالل عنـارص املـنهج الـدرايس وهـذا بـدوره

تشـمل املعـايري  واصفات ومعايري للمنهج الذي يسـهم يف تنميـة التفكـري بحيـثيتطلب بناء م

  :العنارص اآلتية 

 . ىمعايري املحتو -

 .معايري طرق التدريس  -

  .معايري وسائل وتقنيات التعليم  -

  .معايري النشاطات التعليمية  -

  .معايري أساليب التقويم  -

 : معايري املحتوى  -١

 .حتوى باملرونة والقابلية للتعديل حسب احلاجة ن يتصف املأ -  أ

  .التساؤل والبحث والتفكري  إىلن يشجع املحتوى الطالب ويدفعهم أ - ب

 .أن ينمي املحتوى روح املبادرة والتجربة لدى الطالب  - ج

، وأسـلوب  ة بعـدة أسـاليب مثـل أسـلوب احلـوارأن يعرض حمتوى املناهج الدراسـي - د

  . القصة

يعـرض حمتـوى املنـاهج الدراسـية مواقـف ومشـكالت هتـم الطـالب وتتحـدى  أن -ـ ه

  .تفكريهم 

أن يسهم حمتوى املناهج الدراسية يف تنمية جمموعـة مـن مهـارات التفكـري العليـا التـي  - و

  .تتناسب مع مستوى طالب كل مرحلة دراسية 

املجـرد ، ومـن  ىلإمراعاة مبدأ التدرج يف عرض حمتوى املناهج كالسري من املحسوس  - ي



 

 

   . )١(إىل املركب ومن املعلوم إىل املجهولالبسيط 

 :معايري طرق التدريس  -٢

  .تنويع طرق التدريس التي يستخدمها املعلم يف الدرس  -أ 

علم مثـل الطـرق واألسـاليب تكـرب للمـأ االهتامم بطرق التـدريس التـي تعطـي دوراً  -ب 

أسلوب الـتعلم التعـاوين  -أسلوب متثيل األدوار  -لة أسلوب األسئ –طريقة املناقشة  : اآلتية

أسـلوب  -أسـلوب العصـف الـذهني  -أسلوب حل املشـكالت  -أسلوب التعلم الذايت  -

  .لف األشتات آت

 :معايري وسائل وتقنيات التعليم  - ٣

  .ن منها يف عمليات التفكريأن تسهم يف بناء قاعدة لدى الطالب يستفيدو -أ 

  .استثارة تفكري الطالب ودفعهم للتساؤل والبحث أن تسهم يف  -ب

  .مشاركة الطالب يف إنتاج وسائل تعليمية  -ج 

  .أن تكون الوسائل وتقنيات التعليم متنوعة  -د 

 :  معايري األنشطة التعليمية - ٤

  .أن تكون األنشطة التعليمية متنوعة  -أ 

  .اشرتاك الطالب يف عملية التخطيط لألنشطة  -ب 

  .إعطاء الطالب حرية اختيار األنشطة التي يميلون إليها  -ج 

  .ار صحة الفروض وجتريبها عن طريق األنشطة بأن يفتح املجال أمام الطالب الخت -د 

أن تتصف برامج األنشطة التعليمية بدرجـة عاليـة مـن املرونـة والتعـديل حسـب مـا  -هـ 

  . يقتضيه املوقف التعليمي

  : تقويممعايري أساليب ال - ٥

  .أن تتنوع أساليب التقويم  -أ

  .إرشاك الطالب يف مناقشات تقويمية  -ب

  .الطالب لتقويم أنفسهم  امفتح املجال أم -ج

  .فتح املجال أمام الطالب لتقويم أعامل زمالئهم  -د
                                                   

    . ٦١البكر ، رشيد بن النوري ، مرجع سابق ، ص    )١(



 

 

وهـي التحليـل والرتكيـب و )١(أن هتتم أساليب التقويم بقياس مهارات التفكري العليـا -هـ

  .م التقوي

و كذلك تنمية بعض املهارات التي دلت عليهـا الدراسـات والبحـوث الرتبويـة والنفسـية  

ً يف اكتساب قدرارعىل أن هلا دو ً كبريا التفكـري  و التـي يمكـن تنميتهـا عـن طريـق املنـاهج  تا

  : )٢(الدراسية بصورة فعالة ومن أبرزها

ىل التخطيط عندما يقـوم بعمـل مهارة التخطيط وهذه املهارة تكسب الطالب القدرة ع - ١

   . اقرتاح خطة ملواجهة البطالة: من األعامل مثال عليها

مهارة فحص األفكار وتشري إىل قدرة الطالب عىل فحص الفكرة عن طريـق النظـر إىل  - ٢

 مااجلوانب اإلجيابية والسلبية واملثرية يف غزوة أحد وأحداثها؟ : جوانبها املختلفة مثال عليها

ة األهم فاألقل أمهية وهتـدف إىل إكسـاب الطالـب القـدرة عـىل حتديـد وترتيـب مهار - ٣

األولويات بناء عىل معيار األهم فاألقل أمهية من بني عـدد مـن االحـتامالت أو البـدائل مثـال 

 عليها اكتشفت أن أخاك يستعمل شبكة اإلنرتنت بطريقة خاطئة فامذا تفعل جتاهه؟ 

عرفة املتنوعة ببعضها البعض  و كذلك ربطها بحياته العمليـة مهارة الربط بني أجزاء امل - ٤

   . ماذا استفدت من دراستك ملوضوع التعاون؟: مثال

مهارة التوقع تسـاعد هـذه املهـارة الطالـب عـىل توظيـف معلوماتـه السـابقة للتوقـع  - ٥

 ب؟ تتوقع أن حيدث يف العامل لومل يوجد احلاسو اماذ: بحدوث ظاهرة أو مشكلة ما مثال 

مهارة املالحظة وهي مشاهدة الطالب لظاهرة أو حدث مـا مشـاهدة مقصـودة وواعيـة  -٦

مع استعانته بحواسه أو بأساليب البحث التي تتالءم مع الظـاهرة أو احلـدث هبـدف اكتشـاف 

للصـالة مـاهي مكروهـات  كصفاهتا وخصائصها مثال مـن خـالل مالحظتـك ألداء زمالئـ

  . الصالة التي يقعون فيها؟

مهارة التخيل هي قدرة عقلية لدى الطالب تؤدي إىل انفتاح الطالب عىل العامل الداخيل  -٧

أو اخلارجي دون قيود الزمان أو املكان أواهليئة ، وتعرفه عىل حقـائق مل يكـن بإمكانـه التعـرف 

 ٍ ً يف تنميـة التفكـري العلمـي بشـكل ً كبـريا عليها عن طريق احلواس وهـذه املهـارة تلعـب دورا
                                                   

  . وما بعدها ٦١سابق ، ص مرجع ، رشيد بن النوري ، البكر   )١(
  . وما بعدها ١٤٨سابق ، ص ال رجعامل   )٢(



 

 

 ٍ    .  )١(خاص

تصور لو أن مجيع الناس مارسوا التفكري العلمي وفق املنهج اإلسـالمي كيـف : مثال عليها

   . يكون حال املجتمع

 : تنمية التفكري الناقد يف املناهج الدراسية  -

يمكن تنمية التفكري الناقد يف املناهج الدراسية من خالل عرض بعض األخبـار أو األسـئلة 

ممارسة مهارات التفكـري الناقـد، ويـتم تـدريب الطـالب عـىل ممارسـة  التي حتفز الطالب عىل

ويطلـب مـن ، يعطي الطالب فرصة كافية للتأمل والتفكري : مهارات التفكري عىل النحو اآليت 

وتـدريب الطـالب ، الطالب التمييز بني املعلومات الصادقة واالدعاءات املرتبطة باملوضـوع 

وتـدريب ، ي يسـمعوهنا عـن طريـق الفحـص واملراجعـة عىل كيفية التحقق مـن األخبـار التـ

الطالب عىل حرية التفكري وإبداء وجهة نظرهم يف القضايا واملوضـوعات سـواء السياسـية أو 

كذلك يمكن إعطاء كل طالب مقال قصري يف إحدى  ، )٢(االقتصادية أو االجتامعية أو الرتبوية

 .وبيان أوجه اخللل فيه  املجالت أو الصحف  ويطلب منه نقد مايف هذا املقال

 : التفكري العلمي واملناهج الدراسية  -

حترص النظم التعليمية يف املجتمعات املتقدمة عـىل تـدريب أبنائهـا عـىل مهـارات التفكـري 

العلمي ، وذلك إيامنا منها بأن هذا النوع من التفكري هو الذي يقودها إىل الرقـي والتقـدم بـني 

النظم التعليميـة هتيـئ لطالهبـا فـرص التعلـيم والتـدريب عـىل  املجتمعات األخرى ، لذا فإن

ويمكـن أن تنمـي . اخلطوات األساسية للتفكري العلمي ، ويتم ذلك يف بيئات تعليمية مناسـبة 

مهارات التفكري العلمي لدى الطالب وفق خطوات إجرائيـة يعتمـد عليهـا يف فهـم الظـاهرة 

ملهارات مطالب ينبغـي حتقيقهـا مـن قبـل املنـاهج وتفسريها والتأكد من صحتها، إال أن هلذه ا

ولعـل . الدراسية ، كام ينبغي هتيئة البيئة التعليمية الداعمة هلا ، ومن ثم تدريب الطالب عليهـا 

 :أبرز هذه املطالب 

تكوين اجتاه اجيايب لدى الطالب نحو التفكري العلمي؛ ألنه يتطلب البحـث واملالحظـة  -١

 .والتجريب 
                                                   

  . وما بعدها ١٤٥راجع البكر ، رشيد بن النوري ، ص   )١(
 . ٨١ – ٨٠ص : البكر، رشيد بن النوري،مرجع السابق    )٢(



 

 

الب اتباع خطـوات التفكـري العلمـي وخاصـة املالحظـة املتأنيـة، وصـياغة تعويد الط -٢

  . الفرضيات والتجربة

 .ينبغي تدريب الطالب عىل كيفية صياغة الفرضيات، دون التحمس هلا  -٣

يعد التجريب خطوة رئيسية مـن خطـوات التفكـري العلمـي، ألن التفكـري العلمـي ال  -٤

 .من إخضاع الظاهرة للتجريب يتوقف عند خطوة املالحظة، بل البد 

تربية الطالب عىل االهتامم بجمع أكرب عدد من الظواهر والعوامل التي تتم مالحظتهـا  -٥

 .وعدم االقتصار عىل عامل أو عاملني 

تنمية حب االستطالع لدى الطالب ، ويقصد به االستطالع العلمـي الـذي يسـتهدف  -٦

  . )١(ل إىل احلقيقة العلميـةالبحث يف الظاهرة أو املشكلة من أجل الوصو

   . سعة التخيل، فاخليال يزيد من انسياب وطالقة عمليات التفكري األسايس -٧

إذا إن السامت السابقة حتتاج من الطالب الصرب؛ ألنه يف كثري ، تربية الطالب عىل الصرب  -٨

 . ة العلمية املطلوبةمن األحيان خيترب الفـروض ، أو جيري جتاربـه إال أنـه ال يصل إىل النتيج

إن مهارة  التفكري العلمي وحل املشكالت من الـدعائم األساسـية ملدرسـة القـرن احلـادي 

والعرشين التي تعتمد عليها يف إعداد املناهج الدراسية يف بناء شخصية املتعلم، وهذا ما تفقـده 

رن احلـادي والعرشـين لقد أصبح التفكري العلمى يف املدرسة يف بدايات الق .املدرسة التقليدية 

رضورة ؛ ألن املنظومة التعليمية يف حاجة ماسة إىل تدريب الطالب يف مجيع املراحـل الدراسـية 

عــىل مهــارة التفكــري العلمــي ، حيــث يقــوم التفكــري العلمــي عــىل األدلــة العقليــة املنطقيــة 

حلفـظ واالستنتاجات الدقيقة، ومن رفـض أسـاليب التلقـني التقليديـة مـن جانـب املعلـم وا

واالستظهار من جانب الطالب، وعندما يتدرب الطفل عىل مهارة التفكري العلمي فإنه يمتلـك 

   . )٢(أساليب النقد والتحليل واالستنتاج واالستدالل التي تستند إىل الدليل والربهان العلمي

                                                   
  . ٨١ -٨٠رشيد بن النوري، مرجع سابق ،ص ،البكر   )١(
  . ١٤مصطفى ، فهيم ،مرجع سابق ، ص   )٢(



 

 

    ::  خامتة الفصلخامتة الفصل

عـدة مباحـث تناول الفصل احلايل أهم التحديات املعارصة للمـنهج الـدرايس مـن خـالل 

 لغة واصطالحاً  تمفهوم التحديات والعوملة من عدة جوانب والتي هي مفهوم التحديا: أوهلا

وأهداف التحديات ومن ثم تم التعرض للعوملة باعتبارها من اكرب التحـديات يف هـذا العرصـ 

ً وأثاراً   .وذلك من حيث املفهوم لغة واصطالحا

بشكل عام  يه التعرض ملفهوم الثقافة لغة واصطالحاً أما املبحث الثاين العوملة الثقافية وتم ف

 .الفرد واملجتمع  ثم عرض إىل العوملة الثقافية وبيان حقيقتها  وخطورهتا عىل

ٍ تـم  توقد عرض املبحث الثالـث أهـم التحـديا الثقافيـة للمـنهج الـدرايس ويف كـل حتـد

 .مواجهة هذا التحدي  التعريف به وأثاره عىل املنهج الداريس ثم دور املنهج الدرايس يف

كان هذا الفصل حماولة لإلجابة عـن سـؤال طـرح يف أول الدراسـة وهـو عـن التحـديات 

 .املعارصة التي يتعرض هلا املنهج الدرايس 

وبام أن الدراسة تكفلت بتقديم تصور مقرتح يمكن من خالله تفعيل دور املـنهج الـدرايس 

م سوف يقـوم بعـرض هـذا التصـور وأهدافـه يف مواجهة التحديات الثقافية فإن الفصل القاد

 -اخلـربات -املحتوى -وذلك من خالل عنارص املنهج الدرايس السابقة الذكر وهي األهداف

التقويم وتقديم بعض املقرتحـات يف ختطـيط  –النشاط  -تكنولوجيا التعليم  –طرق التدريس 

  . املنهج الدرايس



 

 

  
 

 

 

 

   : الفصل اخلامس

مواجهة حتديات  يف ج الدرايستصور مقرتح لدور املنه

 العرص

  

 

 

  
  
  
  



 

 

  ::العرص العرص   حتدياتحتديات  تصور مقرتح لدور املنهج يف مواجهةتصور مقرتح لدور املنهج يف مواجهة  ::  الفصل اخلامسالفصل اخلامس

    ::  تمھیدتمھید

يتعرض النظام التعليمي يف العرص احلارض لعدد كبري من التحديات والتـي فرضـها التقـدم 

لـب إيـالء النظـام املختلفـة وهـذا بـدوره يتط ةالعلمى والتكنولوجي يف شـتى جمـاالت احليـا

مساعدة األفراد عىل التكيف مع متغـريات العرصـ  التعليمي عناية فائقة وذلك لدوره الكبري يف

احلارض وحتقيق التقدم واالزدهار واملنهج الدرايس يقع عليه العبء األكرب يف ذلـك ألن هنضـة 

عتمد عىل املعرفـة املجتمع حمكومة بنوعية املناهج التي تشكل أبناءها وتعدهم للمستقبل الذي ي

بدوره يتطلب إعادة النظر يف مناهجنا والتـدقيق يف حمتواهـا ويف الطرائـق  االعلمية املتقدمة وهذ

وأساليب التقويم والوسائل وحتديدها وجعلها مواكبة لعرصـ العوملـة ، وغـرس مبـدأ الـتعلم 

م بالبحـث العلمـي الذايت يف نفس املتعلم والتفكري الناقد لسلوكيات حياته اليوميـة ، واالهـتام

 .عىل خمتلف املستويات املعرفية ، والتمسك بالرتاث الثقايف القائم عىل الكتاب والسنة 

ويف رؤية مستقبلية متفائلة لنوعية املتعلم املراد إعداده ملواجهة العوملة والتفاعل بنجـاح مـع 

التفكـري ، والسـلوك املتغريات الرسـيعة واالجتاهـات الرتبويـة العامليـة املعنيـة بتطـوير أنـامط 

واالستفادة من املعرفـة اإلنسـانية ، واألخـذ بيـد املعلـم بتدريبـه والرفـع مـن شـأنه  ، العلمي

للنهوض بالعملية التعليمية ، فالتعليم هو الوسيلة الفعالة لتغيري هيكل املجتمع وهوية أفـراده 

  . وسامته الثقافية

ل إكساهبم القيم واالجتاهات السـائدة وتقوم قنوات التعليم الرسمي ببناء األجيال من خال

والعملية التعليمية هي الوسيلة الفعالـة لتغيـري هيكـل املجتمـع وتشـكيل سـامته ، يف املجتمع 

ويف ظـل تطـور وسـائل ، وثقافته وتأهيل العنارص البرشـية القـادرة عـىل النهـوض بـاملجتمع

وتطـور أسـاليب اإلنتـاج ، االتصال وعوملة الثقافـة ، واالكتشـافات العلميـة والتكنولوجيـة 

والتغيري االجتامعي والعالقات االجتامعية، وظهور معايري جديـدة حتـل حمـل القـيم واملبـادئ 

ً علينا تطوير املناهج الرتبوية ، واملعايري القديمة  .أصبح حتام

من هذا املنطلق أصبح التعليم حجر الزاوية يف هذه املرحلة التي تسـتوجب توجيـه اجلهـود 

لتطوير عمليـة الرتبيـة والتعلـيم وحتسـني مناهجهـا الدراسـية يف خمتلـف املراحـل وتسخريها 

التعليمية مع االهتامم بالنوعية وما يوافق متطلبات العرص واحتياجات املتعلمني يف ظل العوملة 



 

 

هلا واملواجهة خالل التنمية العلمية الرتبوية والتقنية للمعلومات وتوظيفها يف عمليـة  ىلتصدل

والتعلم مرتكزين عىل أساس ومبادئ الرتبية اإلسـالمية ويسـتوجب للتنميـة والرتبيـة التعليم 

خلفية فلسـفيه وسياسـية عامـة تتوافـق والتصـور اإلسـالمي مـع اعتبـار طبيعـة املعرفـة  أوالً 

واإلنسان اجتاهاته األخالقية، وأن تتصف الرتبية املستقبلية التنموية املنشودة بخصـائص تلبـي 

النمو الشخيص واالجتامعـي، والـوعي واملشـاركة والفكـر النقـدي  إىللعريب حاجة اإلنسان ا

رضار إالرتبية مدى احليـاة حسـب احلاجـة دون  هواستمرار هذ نتاجيةإلالقتصادية وااوالكفاية 

 .باآلخرين وبالبيئة الطبيعية واالجتامعية

ً  بناء عىل ماسبق عرضه يف الفصول السابقة فإن املنهج الدرايس يستطيع أن ً كبريا يؤدى دورا

وذلك من حيث إكساب املتعلم املهارات واخلربات التي متكنه من التفاعل اجليد مـع متغـريات 

العرص احلارض وما تركته من آثار وحتديات وذلك عن طريـق تطـوير عنـارصه املختلفـة وهـذا 

 والذي هيـدف إىل اإلجابـة عـن السـؤال الرابـع مـن أسـئلة لماسوف يتم عرضه يف هذا لفص

ماالتصور املقرتح لدور املنهج الدرايس يف مواجهة حتديات العرص؟ وقد بدأ التصـور :الدراسة 

يتناوهلا التصـور ثـم خـتم  يبإيراد أهدافه وإجراءاته عن طريق عنارص املنهج السابقة الذكر الت

 .بعض املقرتحات يف طرق التدريس وكذلك ختطيط املنهج الدرايس  دبإيرا

  ::قرتح قرتح أهداف التصور املأهداف التصور امل  --

 يمكن إيراد أهداف التصور املقرتح، لدور املنهج الدرايس يف مواجهة حتديات العرصـ عـىل

   : النحو التايل

تنمية وتعزيز مفهوم الرقابـة الذاتيـة لـدى املتعلمـني؛ وغـرس مفـاهيم الـدين والقـيم  -١

    . األساسية يف صدورهم

سـية للمـتعلم وتكسـبه مهـارات تطوير املهارات األساسية التي ختـدم احلاجـات األسا -٢

 .التعلم الذايت ودافعية التعلم املستمر 

  . تعديل سلوكيات املتعلمني نحو األفضل -٣

إحداث التكيف الرسيع بني املتعلم والبيئة من خالل تزويـد املـتعلم باملعرفـة الوظيفيـة  -٤

  . وأساليب التفكري النقدي

إلعالميـة والثقافيـة للمجتمعـات األخـرى حتصني الفرد ضد ما يستقبله من الوسائل ا -٥



 

 

عـن طريـق تنميــة وعـي املتعلمــني وتزويـدهم باملهـارات والقــيم التـي متكنــه مـن االختيــار 

 .والتمحيص بحيث حيافظ عىل اهلوية احلضارية والقومية وحفظها من الذوبان 

ق اخلـري مساعدة املتعلم عىل استخدام املعلومات املتدفقة االستخدام األمثل الـذي حيقـ -٦

  . له وملجتمعه

   . تنمية التفكري العلمي االبتكاري -٧

   . إكساب املتعلم املهارة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -٨

   . الرفع من مستوى عملية التقويم الرتبوي  - ٧

        ::  عنارص التصور املقرتحعنارص التصور املقرتح  --

      ::  ففاألهدااألهدا  ::  العنرص األولالعنرص األول

للمنهج حمور العمل الرتبوي ، فهي ختدم العديـد مـن الوظـائف تشكل األهداف الرتبوية «

املهمة للمنظومة الرتبوية بصفة خاصة واملنظومة االجتامعيـة بصـفة عامـة ، وتعتـرب مـن أهـم 

العنارص احليوية يف مدخالت املنهج والتي حتددها فلسفة املجتمع وتطلعاته املسـتقبلية ، ومتثـل 

اختيـار مجيـع الفعاليـات  إىلالرتبـوي ، وهـي التـي ترشـد  الغايات النهائية من إشكال العمل

حتقيقهـا ، وتسـاعد عـىل  إىلن تسـعى أوالنشاطات الرتبوية التي ينبغي عىل املؤسسة التعليمية 

ثنـاء تعلمـه أقوة وظيفية بناءة يستفيد منها املـتعلم يف مواقـع حياتـه املتعـددة  إىلحتويل املعرفة 

عيل املستويات من الفاعلية أفراد ، ليكون أداؤهم عىل ألس حلفز اثناء حياته ، كام تقدم األساأو

 .والكفاءة 

وتعترب األهداف الرتبوية للمنهج ذات طبيعة خاصة ملا تنطوي عليـه مـن معـان ومضـامني 

ً للقـوى البرشـية التـي هـي أغـىل أحتدد قيمة العمل الرتبوي ، و ً حقيقيا ن حتقيقها يعد استثامرا

وبام أن األهداف الرتبوية جوهرية يف عملية التطوير الرتبوي وحتديد حمتـوى  )١(»أنواع االستثامر

ً ألهداف التنمية؛ كـان مـن املهـم معـادوة النظـر يف األهـداف  املناهج كي يستمر التعليم حمققا

الرتبوية للنظام الرتبوي بأرسه لتوجيه العملية التعليمية وتنفيذ براجمهـا وتلبيـة احلاجـات ذات 

اء الطاقات البرشية ملواجهة حتديات العرص مع املحافظة عىل اهلوية القومية العربية األولوية وبن

                                                   
  . ٥٤ص ، العبداهللا ، إبراهيم يوسف ، مرجع سابق    )١(



 

 

  . اإلسالمية

تناوله من حيث مواصفات األهداف الرتبوية والتعليميـة  نوالتصور املقرتح لألهداف يمك

    : وكذلك أهم القضايا التي ينبغى أن تشتمل عليها األهداف

  : عرضها عىل النحو التايل فمن حيث مواصفات األهداف يمكن

ترمجـة األهـداف التعليميـة إىل مهـارات ســلوكية يكتسـبها التالميـذ وقـيم واجتاهــات  -١

تساعدهم عىل التكيف مع متطلبات العرص مثال ذلك إذا كان اهلدف هوتنمية التفكري العلمـي 

اه نحو البحـث فإن هذا اهلدف يمكن أن يرتجم إىل مهارة اكتساب التفكري العلمى وتنمية االجت

   . وحب العلم وإكساب الطالب قيمة إتقان العمل وقيمة الصرب والتضحية

االهتامم باملجال الوجداين بالنسبة ألهداف املنهج والذي يتعلـق بـالقيم واالجتاهـات «  -٢

  . )١(وامليول وأن يكون هلا نصيب يف تقويم العائد التعليمي لدى املتعلمني

م لتضمينات فلسفة الرتبيـة ومتطلبـات املرحلـة التارخييـة ومبـادئ رضورة متثيلها التا« -٣

   . الثقافة املحلية

    . وضوح عبارهتا لغة ومعنى -٤

    .  )٢(»قابلية تعلمها وحتصيلها من جانب املتعلمني -٥

  . توافقها مع روح العرص اجلديد وأحدث ماتوصلت إليه املعرفة اإلنسانية-٦

األهداف العامة الرتبوية  الكربى واألهـداف الرتبويـة الصـغرى  الربط بني األغراض  - ٧

لكي ينشا التكامل بني األغراض واألهداف وحتصـل الفائـدة النفسـية واالجتامعيـة والرتبويـة 

 . )٣(القصوى

 نأال تكـو ويفضل أن تكـون األهـداف مسـتمرة ويف خطـوات تطويريـة ومرحليـة و« - ٨
                                                   

  . ٢٩٣ص ، م٢٠٠١مد ، ، إبراهيم عبداهللا  حمأمحدسعادة، جودت     )١(
مناهج عرصية ملواجهة املتغريات العامليـة يف مطلـع  إىل، احلاجة م ١٩٩٩ مازن ، حسام الدين حممد،     )٢(

املؤمتر السنوي القومي احلـادي عرشـ للجمعيـة املرصـية للمنـاهج  إىلقرن جديد ، ورقة عمل مقدمة 
م ، ١٩٩٩ديسـمرب  ٢٢-٢٠نعقد يف الفـرتة مـن امل)  العوملة ومناهج التعليم العام ( وطرق التدريس  

 . ١٠١مدينة نرص، القاهرة ،ص 
وثيقة استرشاف مسـتقبل العمـل الرتبـوي يف  ، هـ١٤٢٠مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العريب ،    )٣(

 . ٦٨الدول األعضاء بمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العريب ، الرياض ، ص



 

 

 .و املرحلة التعليمية األهداف هنائية أو مقيدة باملادة أ

عند صياغة األهداف جيب أال تقترص األهداف عىل وصف املحتوى فقط بـل جيـب أن  - ٩

 .وغريها  ----والتقدير ،متس األهداف نواتج التعلم كالتفكري، والتفسري

تضمني اهلدف كال من املحتوى والسلوك املراد إحداثه من هذا املحتوى تيرس عمليـة  -١٠

   . )١(»وى وربطه باملهارات املناسبةإتقان هذ املحت

ربط األهداف بحاجات املجتمع ومطالبـه ومشـكالته وهـذا بـدوره يـدفع الفـرد إىل  -١١

   . البحث عن أساليب ووسائل مناسبة لتحقيق تلك األهداف

أن تتسم األهداف عند ختطيطها بالواقعيـة والوضـوح وهـذا بـدوره يـؤدى إىل تعلـم  -١٢

  . ناجح ومثمر

ترتيب األمهية النسبية للعمليات النفسية املتضمنة يف كل جمال من جماالت األهداف « - ١٣

ٍ من السياسية العامة للتعليم طبيعة املادة الدراسـية –مستوى املرحلة التعليمية  -وهي تتأثر بكل

  . )٢(»طرق التدريس –الوسائل  -املحتوى-فحص املصادر املختلفة  –

داف مـع مبـادئ الـتعلم اجليـد  والتـي تـتلخص يف املبـادئ مراعاة وضع قائمة األه -١٤

  : األربعة  التالية

أن تكون مالئمة ملستوى نمو الطالب وإطار اخلربة أوالبيئة التي يعيشـون فيهـا  -أ 

   . )مبدأ االستعداد(

  . )مبدأ االحتفاظ(أن تعكس نواتج التعلم األكثر قابلية للبقاء واالستمرار-ب

مبـدأ ( نواتج تعلم تتسم بالقابلية لالستخدام يف مواقف خمتلفة أن حتتوى عىل -جـ 

  . )االنتقال

   .  )٣()مبدأ الدافعية(أن تكون مرتبطة بحاجات الطالب وميوهلم  -د

                                                   
، أسس ختطيط املناهج وبناء سلوك اإلنسان يف التعليم النظـامي م٢٠٠٥-٢٠٠٤ن، قالدة، فؤاد سليام   )١(

 . ٩٥وتعليم الكبار، مكتبة بستان املعرفة طباعة توزيع الكتب، اإلسكندرية ،ص 
بنــاء املنـاهج وختطيطهــا ، دار الفكــر، عــامن، األردن ،  ، هـــ١٤٢٦، وآخـرونسـليم، حممــد صــابر    )٢(

  . ١٤٩ص
  . ١٥٣ص ، مرجع سابق  ، مد صابر وآخرونحم ، سليم   )٣(



 

 

أن يراعي يف الصياغة حتديد املحتوى الذي ينطبق عليه سلوك معني وكذلك متيـز  - ١٥

   . نوع السلوك املراد تنميته يف التلميذ

صياغة األهداف املركبة صياغة حتليلية وحمددة حتى يتسنى فهم نوع وطبيعة السلوك  - ١٦

  . )١(املتوقع

الرتكيز عىل األهداف املعرفيـة ذات املسـتويات األعـىل يف املجـال املعـريف أكثـر مـن  -١٧

األهداف ذات املستويات األدنى وملا كان اإلبداع يقع عىل قمة مستويات املعرفـة يف التصـنيف 

املقرتح فإن مجيع املستويات األخرى جيب أن توظف من أجل تنميـة اإلبـداع ويف هـذا اإلطـار 

 -النقـد –حـل املشـكالت  -اإلبـداع -يمكن اقرتاح املستويات التالية من القمة إىل القاعـدة 

   .  )٢(مجع البيانات -الفهم -التطبيق املبارش

   . غة األهدافمراعاة النظرة املستقبلية والتعددية عند صيا -١٨

األكرب من خلق اإلنس واجلن والـذي  فأن تعد اإلنسان لعبادة اهللا عزوجل وهو اهلد -١٩

   . جيب أن تعمل الرتبية اإلسالمية عىل حتقيقه يف مجيع املناهج واملواد الدراسية

  . مراعاة الربط بني األهداف وخربات املنهج الدرايس -٢٠

الواحد بحيث تعمـل عـىل حتقيـق مجيـع مسـتويات  ىستوالتنسيق بني األهداف يف امل -٢١

ً  وكـذلك التنسـيق بـني مسـتويات املجـاالت  ً أو مهاريـا ً أو وجـدانيا ً كان معرفيا املجال سواء

  . الثالثة التي تصنف إليها األهداف وهي املجال املعريف والوجداين واملهاري

ري وحتسـني سـلوك املـتعلم قابليتها سلوكيا للقياس واملالحظة بحيـث تـؤدى إىل تغـ - ٢٢

   . الذي يمكن مالحظته وقياسه

الطرق التي يستطيع هبا أن ينمي التعلـيم  إىلأن توجه الطالب  اأن يراعي عند صياغته -٢٣

    . الذايت واملستمر

أن تكون أهداف التفكري العلمى شاملة مجيع جوانب اخلربة التي يمكـن أن يتعلمهـا « -٢٤

تتمثل يف مهارات الفهم واالستيعاب واملالحظـة  هارات املعرفية التىالطالب عندما يكتسب امل

                                                   
  . ١٧٧-١٧٦ص :هندي،صالح وآخرون،  مرجع سابق    )١(
 -١٩٦قضايا يف مناهج التعليم ، مكتبة األنجلـو املرصـية ، القـاهرة، ص  ، م٢٠٠٣مينا، فايز مراد،     )٢(

١٩٨ . 



 

 

والتذكر وكذلك عندما يكتسب مهارات االتصال اللغوي ومهارات القراءة والبحـث ومهـارة 

  . )١(»التعلم الذايت

حتقيق التكامل والتوازن عند صياغة األهداف الرتبوية بحيـث تلبـي حاجـات الفـرد  -٢٥

  . ق التوازن والتكامل يف مجيع جوانب شخصية املتعلمواملجتمع وكذلك حتق

إجياد عنرص املرونة يف األهداف بحيث تكون قابلة عـىل اسـتحداث أهـداف جديـدة  - ٢٦

  . حسب مايستجد من تغريات وأوضاع يف احلياة العامة

صياغة األهداف بطريقة تتيح متيزا واضحا بني اخلربات التعليميـة املطلوبـة لتحقيـق  - ٢٧

  . نواع السلوكأ

لتلميذ وبيان جوانـب احليـاة « -  ٢٨ د تنميته يف ا ملرا مراعاة متيز نوع السلوك ا

لتي  الذي ينطبق عليه هذا السلوك مثال إذا كان اهلدف معرفة مصادر املعلومات ا

لتغذية فان الصياغة جيب أن تبني نوع السلوك وهو معرفة املصادر  يوثق هبا عن ا

  .    )٢(»واملحتوى

التي ينبغي مراعاهتا أيضا أن تصف عبارة األهداف كال من نوع السلوك ومن املعايري  - ٢٩

 .املتوقع وكذا املضمون وحمتوى هذا السلوك 

أن يراعي شمولية األهداف الرتبوية العامة والتعليمية للمنهـاج الرسـمي يف جمملهـا  - ٣٠

الوجدانية  –املعرفية ( ية املتعلم عىل نتاجات تعليمية تتصل باملجاالت اإلنامئية الثالثة لشخص

   .  )٣()النفس احلركية  –

تنوع األهداف التعليمية يف املجاالت املعرفيـة واملهاريـة والوجدانيـة بحيـث تشـمل  -٣١

 .املختلفة هلذه املجاالت  تاملستويا

 جيابية لدى الطالبإلصياغة األهداف الوجدانية بشكل حيقق تنمية االجتاهات ا-٣٢

لقائمني عىل املنهج املدريس وضع وتصنيف األهـداف بطريقـة تسـاعد الفـرد عـىل إن عىل ا

                                                   
  . ٤٠ص ، مصطفى، فهيم ، مرجع سابق   )١(
  . ١٧٧رجع سابق ، ص هندي، صالح وآخرون ، م   )٢(
املنهـاج التعليمـي والتوجـه االيـدلوجى بـني  ، م٢٠٠٦،  أمحـدالفتالوي ، سهيلة حمسـن ، هـاليل ،     )٣(

  . ٥٦األردن ،ص -النظرية والتطبيق، دار الرشوق ، عامن



 

 

التكيف مع متطلبات العرص احلايل وذلك يتطلب أن تركز األهداف عىل عدد من القضايا التـي 

تسهم يف إعداد املواطن املتقن لفن التكيف مع احليـاة ومتطلبـات العرصـ ومتغرياتـه املتالحقـة 

 :ومن ذلك ماييل 

 .نمية مهارة حل املشكالت عند املتعلمني ت -١

مساعدة املتعلمني عىل امتالك آليات أساسية ملواجهة املستقبل تتمثـل يف قيمـة التعـاون -٢

  . واملشاركة وتبادل األفكار واخلربات

إكساب املتعلم الوعي البيئي من خالل املحافظة عىل موارد  البيئة وترشيد االسـتهالك  - ٣

القضايا التي ينبغي الرتكيز عليها أيضا غرس حب العمل والعـاملني ومراعـاة ملواردها ، ومن 

 .الدقة واإلتقان 

امتالك فن القيادة والقدرة عىل اإلدارة الفعالة يف مجيـع املجـاالت ، االلتـزام باملواطنـة  -٤

 احلقة من خالل االعتزاز بالوطن واالنتامء له والتضحية من أ جله ، إكسـاب املـتعلم مهـارات

  . الخ...البحث العلمي من حيث التصنيف والتخطيط واالستنتاج واملقارنة

تدريب الطالب وتنمية مهاراته وقدرته العلمية لالستفادة من احلاسب لزيادة اإلنتاجيـة  -٥

الفردية ،األخذ بمفهوم الرتبية املستمر والتعلم مدى احلياة ، تنمية اجلوانـب العقديـة واخللقيـة 

جلميع جوانب املـتعلم تعمـل عـىل تنميتهـا  اية واالجتامعية بمعنى آخر شموهلوالعقلية والنفس

 .والسمو هبا إىل أعيل الدرجات 

تدريب املتعلم عىل االستخدام احلسن لتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت ، إكسـاب  -٦

لتعامل مـع قادرا عىل ا الفرد القدرة عيل احلوار وامتالك مهارات التفكري بأنواعه ، جعل املتعلم

   . املعلومات بأسلوب ناقد

مراعاهتا إجيابية املتعلم، وتأكيدها عىل البحث عن املعرفة وبناء املعرفة وحتويلها إىل قوة  - ٧

ــداث  ــري اإلح ــول إىل احلقــائق وتفس ــة للوص ــاليب التفكــري اخلالق ــتخدام أس وظيفيــة ، واس

  . )١(والظواهر وحل املشكالت حال ًإبداعياً 

    ىىاملحتواملحتو: :   ايناينالعنرص الثالعنرص الث  --

يمثل املحتوى املكون الثاين من مكونات املنهج، ويأيت بعد األهداف ليكـون ترمجـة صـادقة 
                                                   

  . ٥٥ص ، العبد اهللا ، يوسف ، مرجع سابق    )١(



 

 

هلا ، بل يعد العنرص الذي تدور حوله بقية عنارص املنهج من طرق ووسائل وأنشطة وأسـاليب 

  . )١(تقويم

املتعلمـني  هذا ويمكن النظـر إىل املحتـوى عـىل أنـه يمثـل قـوة يمكـن توجيههـا بـام يفيـد

التعلمية عـىل املسـتوى التخطيطـي / وجمتمعهم ، حيث يتضمن العديد من املواقف التعليمية 

والتي يمكن معاجلتها بالشكل الذي يسهم يف تنمية شخصية املتعلم يف مجيـع جوانبهـا العقليـة 

والوجدانيـة والسـلوكية ، حيـث يمكـن أن يكتسـب املـتعلم مـن املحتـوى مهـارات التفكـري 

التـي  تاهات والقيم وامليول وأوجه التقدير واملهارات املختلفة حسب طبيعة املوضوعاواالجت

  . )٢(يطرحها

ونظرا للتغـريات اجلديـدة التـي فرضـها النظـام العـاملي اجلديـد والنمـو املتزايـد للمعرفـة 

ة اإلنسانية وثورة االتصاالت العاملية والثورة املعلوماتيـة التـي اقتحمـت جمـاالت احليـاة عامـ

بحيث أدت إىل سهولة احلصول عىل املعلومات يف ظل هذه املتغريات أصبح اختيـار املحتـوى 

عملية معقدة وصعبة وحتتاج إىل تضـافر جهـود اخلـرباء واملتخصصـني يف املجـاالت الرتبويـة 

واألكاديمية الختيار املحتوى املناسب من بني الكـم اهلائـل مـن املعرفـة وهـذا بـدوره اقـتض 

خاص للمحتوى ومضمونه أول عنارص املنهج تـأثر بتحقيـق األهـداف الرتبويـة  إعطاء اهتامم

وتطوير املحتوى عن طريق اإلضافة أو احلذف أوحتديث بعض املوضوعات خاصة فيام يتعلـق 

بالنظريات العلمية وما يصاحبها من اخرتاعات أو قواعد وتضـمنه بعـض املهـارات املطلوبـة 

ات القـرن احلـادي والعرشـين والتفاعـل مـع املتغـريات التي متكن الفرد مـن مواجهـة متطلبـ

  . الرسيعة املتالحقة

ويمكـن اداراج : أهم املبادئ التي ينبغي مراعاهتا عند اختيار املحتوى يف عرص املعلوماتيـة  -

 : هذه املبادئ عىل النحو التايل  ضبع

   . ال يتعارض مع كتاب اهللا وسنة نبيه صيل اهللا عليه وسلمأ -١

يسـتطيع الفـرد مـن خاللـه حتقيـق األهـداف الرتبويـة  ، ن يكون وسيلة وليس غايـةأ - ٢

   . بأنواعها املحددة سلفا وفق فلسفة املجتمع وثقافته
                                                   

  . ٩٢ص ، ، مرجع سابق وآخرونيونس،فتحي     )١(
  . ٢٧٩ -٢ ٧٨، مرجع سابق ، ص م٢٠٠٤إبراهيم ، عبداهللا حممد ، -سعادة،جودت أ محد    )٢(



 

 

   . مراعاة طبيعة املتعلمني وخصائصهم واحتياجاهتم-٣

  . مراعاة بيئة املتعلمني الطبيعية واالجتامعية وربطها باملحتوى -٤

   . املهارات املتنوعة وتنمية اجلوانب االنفعالية من خالل هذا املحتوىإكساب املتعلمني  -٥

مراعاة رشوط البيئة التعليمية للزمـان، واإلمكانـات وعوامـل أخـرى ،واختيـار الكـم  -٦

 .املناسب ليؤدي وظيفته يف ظل هذه الرشوط 

ن يتضــمن املحتــوى قضــايا وحاجــات اآلمــة مــن تــراث وتقاليــد وأوضــاع أ - ٧

   . الخ..اجتامعية

  يف املحتوى الدرايس )١(»وحدة املعرفة الدينية واملعرفية العلمية والعقلية والوجدانية« -٨

 ةالتخفيف مـن عـبء املقـررات بـدمج بعـض املـواد كوحـدة أو اختصـارها يف عـد-١٠

العربية ، االجتامعيات، والعلوم وغريهـا ممـا يسـاعد . علوم الدين، اللغة  : قل مثلأمقرارات 

  . لوحدةعىل ا

من الصف الرابع االبتدائي كرضورة عرصية يف السيطرة عىل  نجليزيةتدريس اللغة اال-١١

توظيف وسائط التعلم والتقـدم التكنولـوجي يف العمليـة التعليميـة ومـا تتطلبـه حيـاة الفـرد 

  . الشخصية واالجتامعية يف املستقبل

تساعد املرأة عىل القيام بـدورها إضافة املناهج التي تتضمن اخلربات واملعلومات التي -١٢

 ، التغذية، رعاية الطفولة، اإلسعافات األوليـة ، االقتصـاد املنـزيل ، الـديكور: يف األرسة مثل

  . األمن والسالمة

املحافظـة عـىل البيئـة ،  : مـن مثـل: إضافة موضوعات تسهم يف تكوين الشخصـية  -١٣

  .الخ...رورية التوعية السياحية، التطرف ، الصحة ، التوعية امل

التدرج يف حمتوى ماديت الرياضيات والعلوم حتـى يصـل املـتعلم يف مرحلـة الثانويـة - ١٤

  . العامة وما فوق إىل مستويات أداء عاملية

إعادة النظر يف مقرر ماديت املكتبة واحلاسب اآليل وإيالء اجلانب التطبيقي أمهيـة أكـرب  -١٥

يقية الفعلية وفق حاجة املتعلم ومتطلبات نمـو املعرفـة وتوظيف املحتوى النظري للناحية التطب
                                                   

الريـاض ،   -هـ الرتبية امليدانيـة وأساسـيات التـدريس ، مكتبـة العبيكـان١٤١٩سامل ، مهدي حممود    )١(
 . ٣٠٠اململكة العربية السعودية ،ص 



 

 

  . وحاجة العرص

تلبيــة حمتــوى املــنهج الرتبــوي حلاجــات املجتمــع وطموحاتــه وآمالــه ومشــكالته « -١٦

  . )١(ومتطلبات العرص ومواكبة التطورات الثقافية والعلمية والتكنولوجية

عىل بناء الشخصية الواعية املبدعة االنتقاء اجليد للمعارف واملوضوعات التي تساعد  -١٧

القـادرة عــىل العـيش بســالم يف هـذا العرصــ مـع مراعــاة أن تتصـف هــذه املعـارف باملرونــة 

 واالستمرارية بحيث تكون قابلة للحذف واإلضافة والتطوير ملا يسـتجد مـن معـارف وعلـوم
  . وحاجات اجتامعية

لة التخصصات ويقصد بـه نـوع مـن أي العلوم املتداخ) العلوم البينية(تبنى مفهوم « -١٨

التخصص ناتج عن حدوث تفاعـل بـني ختصصـني أواكثـر مـرتبطني أوغـري مـرتبطني هبـدف 

 .تكوين هذا التخصص والذي يمتاز باصطالحات لغوية وعالقات خمتلفة 

ويستخدم أسلوب التخصصات املتداخلة يف جمال البحث العلمي حيث يقوم به عامل أواكثر 

ة من املشكالت التي يمكن الوصول حللها عـن طريـق وضـع ختصصـات يريد أن حيل جمموع

 psycholingiusticقائمة فعـال وحتويلهـا إىل ختصـص جديـد مثـال ذلـك علـم نفـس اللغـة 

  . )٢(»  biophysics) احليوية ( والفيزياء البيولوجية 

وى املنـاهج التأكيد عىل االجتاهات احلديثة القائمة عىل مبدأ الـرتابط والتكامـل يف حمتـ-١٨

إن تقـديم املعـارف بطريقـة متكاملـة يـؤدي إىل فاعليـة « : الدراسية ويف هذا يقـول الـدعيلج

التعليم أفضل من تقديمها بطريقة منفصلة ، لذا ينبغي الربط بني احلقائق واملبادئ واملفاهيم يف 

ة العلـم، املجاالت املختلفة وتقديمها للتالميـذ مرتابطـة ومتكاملـة ، فالتكامـل حيقـق شـمولي

إن «: ويضيف العبداهللا حيـث يقـول  )٣(»ويوضح ترابط فروعه، ويتيح فرصا لعمليات التطبيق

عرص ثورة املعلومات والعوملة يتطلب النظـر إىل حقـول املعرفـة نظـرة شـمولية والسـعي ألن 

                                                   
 . ٥٩ص ، العبداهللا، إبراهيم يوسف ، مرجع سابق   )١(
الدراسات البينية مدخل لتطوير مناهج التعلـيم املرصـي  يف ضـوء  ، م١٩٩٩إبراهيم، خالد قدري ،    )٢(

) العوملـة ومنـاهج التعلـيم(املؤمتر احلادي عرش للمناهج وطـرق التـدريس  إىلالعوملة ،دراسة مقدمة 
 . ١٤١ -١٤٠القاهرة  ، ص -مدينة نرص-م ١٩٩٩ديسمرب  ٢٢ -٢٠املنعقد يف الفرتة من 

 . ٢٨ص ، الدعليج ، إبراهيم عبد العزيز ، مرجع سابق   )٣(



 

 

ً متكامالً جيسـد وحـدة املعرفـة وتكاملهـا يف كـل  يكون مضمون حمتوى املنهج الرتبوي مرتابطا

لة، بحيث يشـكل قاعـدة ومنطلقـا للمرحلـة الالحقـة مـع مـا يتطلبـه ذلـك مـن مرونـة مرح

  . )١(»وتنوع

ــى - ٢٠ ــة الت ــيامت املنهجي ــتخدام التنظ ــارات  اس ــات ،وامله ــا املعلوم ــور فيه تتمح

واالجتاهات حول مواقـف فعليـة تـرتبط بحيـاة التلميـذ، ومـن ذلـك طريقـة الوحـدات 

 . )٢(امعيةالدراسية واملرشوعات، واإلعامل اجل

 –دمج املفاهيم العاملية املعارصة يف مناهج التعليم والتـي منهـا مفـاهيم سـياحية  - ٢١

  . أمن قومي –تربية عاملية  –وعى بيئي  -وعى مروري –مفاهيم سكانية 

مراعاة اختيار املعارف الوظيفية واستثامرها واختيار اسرتاتيجيات فعالة للتعامل مـع « -٢٢

 ن يتعلم تعلامً أن يستطيع كل فرد أجل أؤكد تعزيز االنفتاح الذهني وذلك من املعرفة ، بحيث ت

  . )٣(»ن ينمى اجتاهاته نحو الرتبية املستمرةأو ذاتياً 

إن التعليم مدى احلياة يعتـرب مـن أهـم مفـاتيح التكيـف مـع « : ويف هذا الصدد يقول عامر

دأ التنـاوب واملزواجـة بـني حركة متطلبات القرن احلادي والعرشين، وهو تعلـم يتصـف بمبـ

العمل والتعلم ،وإطالة فرتة التعلـيم النظـامي ، وتنـوع التخصصـات واملسـارات واخليـارات 

  . )٤(»التعليمية

التفكـري إىل حتقيق تنميـة استحداث مادة دراسية جديدة ضمن اخلطة الدراسية هتدف  - ٢٣

التكنولوجيـة  زيـادة واملعـدات  التعامل مع األجهزة –ت االبتكاري يف دراسة وحتليل املشكال

األخر وغرس مبادئ الديمقراطيـة احرتام الرأي  –جيابية والعمل التعاوين يف فريق إلاملشاركة ا

حلـل املشـكالت البيئيـة باسـتخدام بـاقي ) برشـية وماديـة(ترشيد استخدام املوارد املتاحـة  –

   . اخلامات والفوارغ
                                                   

 . ٦١ص ، العبداهللا، إبراهيم يوسف ، مرجع سابق   )١(
اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التـدريس ، عـامل الكتـب ، نرشـ  ، هـ١٤٢٢، كوجك، كوثر حسني   )٢(

 . ٩٥وتوزيع طباعة، القاهرة، ص 
  . ٦٢ص ، م يوسف ، مرجع سابقالعبداهللا ، إبراهي   )٣(
مواجهة العوملة يف التعليم والثقافة ،مكتبـة الـدار العربيـة للكتـاب ، مدينـة  ، م٢٠٠٠ عامر ، حامد ،    )٤(

  . ٨٦القاهرة  ص  –نرص 



 

 

 –اإلبـداع  –حل املشـكالت  –ل التفكري العلمي ويطلق عىل هذه املادة مسميات خمتلفة مث

 . )١(الخ ....التكنولوجيا والتفكري –التكنولوجيا 

الربط بني اجلانب النظري والتطبيقـي مـع العنايـة بجوانـب التطبيـق عـىل اخـتالف  - ٢٤

التطبيـق العمـيل يف املختـربات  إىلمراتبها من التطبيق الفكري للمبادئ والقوانني والنظريـات 

  . )٢(عامل والورش وميادين اإلنتاج واخلدمات يف املجتمعوامل

وهذا يودى بدوره إىل ربط املدرسة باملجتمع وهذا يتفق مع ما أكده تقرير اليونسـكو الـتعلم 

ذلك الكنز املكنون أو أعمدة  التعليم األربعة التي تنبني عليها قدرات املتعلم ملواجهة حتـديات 

والـتعلم للعمـل  –عرفة ، بام يركز عىل أدوات الـتعلم ومصـادره القرن احلايل وهى التعلم للم

الذي يتنامى فيه باطراد دور عنرص املعرفة وقيمته والـتعلم للعـيش مـع اآلخـرين بـام يتطلـب 

احرتام اإلنسان لذاتـه ، واحـرتام ثقافـة اآلخـرين ومعتقـداهتم ، وأخـريا الـتعلم لنكـون ، اى 

   . )٣(لتحقيق الكينونة للذات اإلنسانية

املحيطـات  -تنظيم برامج ومواد تعليمية جديدة مستحدثة يف املناهج كالتايل الفضـاء - ٢٥

 :اإلعالم  ومن هذه الربامج املستحدثة  –

برنامج الرتبية الدوليـة وتعتـرب منظومـة جديـدة يف املنهجيـات منـذ أوائـل التسـعينات  -أ 

نظم الدوليــة، ، دراســة القضــايا وعنارصهــا كــام يــيل  دراســة القــيم اإلنســانية ،  دراســة الــ

   . واملشكالت الدولية دراسة التاريخ الدويل

أما حمتوى هذا الربنامج فيتضمن الرتبية من أجل السالم واألمن ، الرتبية من اجل التنميـة ،  

جل احلقوق اإلنسانية ويتضمن دراسة األنظمة التكنولوجية ومواجهـة مشـكالت أالرتبية من 

   . )٤(التحيز والعنرصية

الرتبية التكنولوجية وهى استخدام املعـارف واملهـارات املختلفـة يف حـل املشـكالت  -ب 

                                                   
  . ١٠٨ -٩٥ص ، كوجك ، كوثر ،مرجع سابق   )١(
  . ٦١ص ، العبداهللا ، إبراهيم ، مرجع سابق   )٢(
  . ٨٧ص ، مد ، مرجع سابقعامر ، حا   )٣(
دار الكتـاب  –املستقبليات والتعلـيم ،  دار الكتـاب اللبنـاين بـريوت  ، هـ١٤٢٣نبيه ، حممد صالح ،    )٤(

  . ٤٧القاهرة ،ص  –املرصي 



 

 

املـواد ، الطاقـة ، مفـاهيم علميـة ، (العملية ، فهي عملية توجيهية الستخدام املصادر املعرفية 

   . مفاهيم تقنية يف حل املشكالت العلمية لإلنسان والتي تتعلق باحتياجاته

 :   الرتبية التكنولوجية فيام ياتى  وتتلخص أهداف

إعداد الفرد ملواجهة عامل التطور ، وحتقيق ذاته من خالل اختاذ القرارات وقدرتـه عـىل  - ١

 .واجهة عامل تكنولوجي متزايد التعقيد يف ظل ظاهرة العوملة حل قضاياه احلياتية مل

ل تسخري الطاقة يف رفع نوعيـة استخدام املادة العلمية التي ختدم القضايا االجتامعية مث - ٢

   . احلياة يف بيئة معينة ، ودور التطور التكنولوجي يف التفاهم العاملي اجلديد

توفري أعداد كافية من املواطنني ذوي اخلربة العلمية التكنولوجية يف خمتلـف املجـاالت  - ٣

 مما يسهم يف تطور املجتمع ورقيه يف ظل النظام العاملي اجلديد 

سـمح بوجـود خلفيـة علميـة للمـواد التـي يدرسـها تالتطـور العلمـى للعلـم ، فهم  - ٤

  . )١(الطالب

هي عملية بناء املدركات واملهارات واالجتاهات والقيم الالزمة لفهـم  -:الرتبية البيئية  -ج

العالقات املعقدة ، التي تربط اإلنسان وحضارته بمحيطه احليـوي الطبيعـي وتوضـح حتميـة 

صادر البيئة ورضورة حسن اسـتغالهلا لصـالح اإلنسـان ، حفاظـا عـىل حياتـه املحافظة عىل م

  . الكريمة ورفع مستوى معيشته

                                                   
  . ٥٠ -٤٨ص ، نبيه، حممد صالح ، مرجع سابق   )١(



 

 

 :أهم أهداف الرتبية البيئية ماييل 

  . إثارة الوعي لدى املتعلمني بقضايا البيئة ومشكالهتا املرتابطة - ١

  . تكوين االجتاهات والقيم لدى املتعلمني يف احلرص عىل البيئة - ٢

ــع  ــىل مجي ــة ع ــكالت البيئ ــز املش ــىل متيي ــاعدهم ع ــي تس ــارات الت ــني امله ــاب املتعلم إكس

  . )١(املستويات

والفضــائل الســلوكية ، ويقصـد هبــا جمموعـة املبــادئ اخللقيـة  -: الرتبيـة األخالقيــة  -د 

 والوجدانية التي جيب أن يتلقنها الطفـل ويكتسـبها، ويعتـاد عليهـا منـذ متييـزه وتعقلـه إىل أن

  ٠ )٢(يتدرج شابا إىل أن خيوض خضم احلياة

 : أهداف الرتبية األخالقية  -

 تربية اإلنسان عىل ممارسة السلوك الذي حيقق األخالق اإلسالمية  - ١

  . )٣(تربية اإلنسان املسلم عىل إنسانية واجتامعية األخالق اإلسالمية - ٣

يب الدراسـة املسـتقبلية واسـتخدامها يف نظرا النتشار أسـال: برنامج الرتبية املستقبلية  -هـ 

معظم جماالت احلياة ملـا يناسـب خصـائص القـرن الواحـد والعرشـين عامـة ، وبـام يناسـب 

متطلبات العوملة خاصة فقد بدأت الكثـري مـن املجتمعـات يف إدخـال بـرامج خاصـة بـالفكر 

ً ) ٤١٥( واملستقبل تعتمد أساسا عىل أنواع التفكري املسـتقبيل ومناهجـه ولـذلك يوجـد مقـررا

ً لدراسة املستقبل يف الواليات املتحـدة األمريكيـة وهتـدف هـذه الـربامج املسـتقبلية إىل  دراسيا

 :تشكيل املواطن باالجتاهات اآلتية 

  . األخذ الواعي بمبدأ احلرية والتسامح الفكري - ١

 .األخذ الواعي بمبدأ العدالة االجتامعية  - ٢

 .لقبول التغيري والتكيف معه  االستعداد العقيل والنفيس - ٣

 التعود عىل التفكري العلمي للمستقبل واألخذ بالتخطيط كوسيلة للتعامل مع املستقبل -٤

   . االهتامم باإلتقان ودقة التنفيذ -٥

                                                   
  . ٧ ٩مرجع سابق ، ص  ، م٢٠٠٣شحاتة ، حسن ،    )١(
   . ١١٧ص ، ١ج ، عبداهللا ناصح ، مرجع سابق علوان ،   )٢(
  . ٥٠ص ، مرجع سابق ، احلقيل ، سليامن عبدالرمحن   )٣(



 

 

   . )١(األخذ بالتخطيط كوسيلة أساسية للتعامل مع املستقبل -٦

 :املناهج خاصة بثالث خصائص هي إن الرتبية املستقبلية تشكل النظام التعليمي عامة و

   . التمديد وهو ما يعرف بالتعلم مدى احلياة -١

ً الجتاه النظرة التكاملية لوحدة املعرفة اإلنسانية  -٢  .التكامل  بني وسائط الرتبية حتقيقا

ــوير أســاليب األداء  -٣ ــدة باســتمرار وتط ــة جدي ــتخدام أشــكال تربوي ــد باس التجدي

  . )٢(والتقويم

ر حمتوى منهج املستقبل يتطلب أن يقرر املدرسون ما جيب أن يتضـمنه هـذا املـنهج إن اختيا

بالعمومية والشمول الكبريين من حيث جمـاالت  ويتطلب اختيار موضوعات وحمتويات تتسم

تطبيقاهتا ومن بني هذه املوضوعات واملحتويات ، يتم اختيار موضوعات بعينها بحيث تعطـى 

ما املقصود بـالتغري؟ وكيـف يتغـري؟ ومـا أنـواع الرصـاعات : تالية إجابة دقيقة عن األسئلة ال

الواقعة أمام التغري هل ستستمر تلك الرصاعات يف احلدوث ؟كيف نتفق عىل ما جيب تغيـريه ؟ 

إن اإلجابة عن األسئلة السابقة تسـاعدنا عـىل اشـتقاق حمتـوى املـنهج مـن بـني املوضـوعات 

 . )٣( )نموذج التغري(مول، ويتم ذلك من خالل واملحتويات التي تتسم بالعمومية والش

إن املنهج الدرايس سوف يصمم ملساعدة التالميـذ ليواجهـوا التغـري بكافـة أشـكاله  - ٢٦

وصوره لذا فالتعليم هو األساس يف إكساب هؤالء التالميـذ املهـارات الالزمـة للتعامـل مـع 

مهارة التوقع حتى يمكـن للتلميـذ أن املستقبل املتغري ويف مقدمة ما سوف يركز عليه املنهج هو 

يواجه املواقف اجلديدة وكذلك مهارة التشارك التي تعوده عىل التعـاون والتحـاور والتعـاطف 

واألخذ والعطـاء مـع اآلخـرين إىل جانـب مهـارات التواصـل الشـفوية واملعرفيـة والعدديـة 

تشغيل و مهارات أخـرى والرمزية ومهارات التعامل مع املعلومات وإدارهتا كاالسرتجاع أو ال

   . )٤(كالتعلم وفهم األساسيات املعرفية التي متكنه من التعليم الذايت

                                                   
  . ٥٠ص ، نبيه، حممد صالح ، مرجع سابق   )١(
  . ٥١املرجع السابق،ص    )٢(
  . ١٤٧، رؤى مستقبلية يف حتديث منظومة التعليم ،مرجع سابق ، ص  م٢٠٠١إبراهيم ،جمدي عزيز،    )٣(
، مركـز ) مفاهيم، أساليب، تطبيقـات(مقدمة يف الدراسات املستقبلية  ، م٢٠٠٤زاهر، ضياء الدين ،    )٤(

  . ١٩٦القاهرة ،ص  -الكتاب العريب للتعليم والتنمية



 

 

تشـكل املـتعلم ليواجـه القـرن احلـادي  إجياد عدد من املناهج اجلديدة والبدائل التى - ٢٧

 :والعرشين ومنها 

نـه أبمعنـى وقد يسمى املختبئ ،أو املوازي، أوغـري املقصـود ) اخلفي(املنهج الضمني  - ١

  . )١(يعترب حتصيل مدريس أخر يوازي التحصيل األكاديمي الذي يعترب التحصيل األسايس

واملـنهج الضــمني يضــمن كافـة املعــارف واألنشــطة واخلــربات التـي يقــوم هبــا التالميــذ 

 . )٢(ويتعلموهنا خارج املنهج املقرر، ودون إرشاف املعلم غالباً 

ىل استخدام أساليب التكنولوجيـا، ومـا تقتضـيه مـن املنهج التكنولوجي وهو يسعى إ - ٢

تشغيل منطقي للعمليات العقلية يف عمليات التعليم والـتعلم وتطويـع األجهـزة ذات القـدرة 

الفائقة يف عرض وختزين وحتليل واستدعاء املعلومات للعمليـة التعليميـة ،مـن  خـالل مـواد 

  . وبرامج ذات أهداف سابقة التحديد

اين وتتمثل وظيفته يف تزويد كل متعلم بخربات داخليـة ناجحـة تسـهم يف املنهج اإلنس -٣

حترير وتنمية شخصيته وتتمثل غايات التعلم يف تقديم العمليات الشخصية الديناميـة املرتبطـة 

ــران  ــذات واألق ــو ال ــات نح ــحيح االجتاه ــتقاللية وتص ــدة واالس ــ والوح ــالنمو الشخيص ب

  . )٣(والتعلم

فإنه ينبغـي أن يسـمح للمتعلمـني أن يعـربوا ، وأن يترصـفوا، وأن وطبقا للمنهج اإلنساين 

واملنهج اإلنساين يقوم عىل أساس تشاركي وتفاعيل   )٤(جيربوا، وأن حيصلوا عىل التغذية العائدة

ويؤكد عىل روح التعاون بني املتعلمني واملعلم ،ويقدم القيم اإلنسانية يف الرتبية بطريقة عمليـة 

  . )٥(ما يتعلمه وفيه خيتار املتعلم

وهي مناهج يصـممها وينفـذها التلميـذ ويرشـف عليهـا املعلـم : املناهج االلكرتونية  - ٤

مناهج تنبع من احلاجة العقلية للمتعلم تقودها طرائق تدريسية مبدعة تتمحـور حـول املـتعلم 
                                                   

  . ٢٧ص ، شاهني، نجوى عبد الرحيم ، مرجع سابق   )١(
  . ٧٠ص ، مينا ، فايز مراد ، مرجع سابق   )٢(
  . ٢٧٣سن ،   املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ، ص شحاتة، ح   )٣(
، االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسية يف ضوء التوجيهـات اإلسـالمية ،  أمحدشوق، حممود    )٤(

  . ١٩٧ص ، مرجع سابق
   . ٢٧٣ -٢٧٢ص ، ، مرجع سابق ١٤١٩شحاتة ، حسن،   )٥(



 

 

  . )١(فمنه تبدأ وإليه تعود

ً  زركيتبني لنا بعد استعراض املناهج السالفة الذكر أنـها ت ً كبـريا عىل الطالب فهو يلعب دورا

ً فيها وهـي تسـهم يف إكسـابه مهـارات التفكـري وهـي تطبـق اسـرتاتيجيات التـدريس  ونشاطا

  . احلديثة

تضمني املحتوى املهارات العقلية واالجتامعية املطلوبـة لسـوق العمـل ومـن أمههـا  - ٢٨

ارد والقـدرة عـىل التعبـري عـن القدرة عىل اختـاذ القـرار والنقدالـذاتى وحسـن اسـتخدام املـو

  . )٢(التواصل واالستعداد لقبول الرأي األخر

تعزيز مهارات التفكري بأنواعه وكذلك االبتكـار واإلبـداع مـن خـالل موضـوعات  - ٢٩

   . ومعارف املحتوى

تضمني املحتوى بعض املواد اإلجبارية والتي هي أساسية لكل الطلبة وتتعلق بقـيم « - ٣٠

ته وما يميزه عن غريه من املجتمعات بشكل حيفظ له هويته الثقافية واالجتامعيـة املجتمع وثقاف

وهذا حيـتم وجـود الرتبيـة الدينيـة واللغـة القوميـة والدراسـات االجتامعيـة وإضـافة بعـض 

املوضوعات العلمية الرضورية حلياة التالميذ اليومية كالعلوم والرياضـيات وإحـدى اللغـات 

والتي يقوم فيها الطالـب باختيـار عـدد مـن  ةذلك بعض املواد االختياريك )٣(»األجنبية احلديثة

  . املواد حسب قدراته أو حسب ميوله

٣١ -  ً تنظيم املحتوى يف إطار من التنظيم اللولبي الذي يقوم عىل البناء الذي يتوسع راسـيا

ً يف املفاهيم املعرفية مـن سـنة ألخـرى  بحيث يتوسع املنهاج ويتعمق يف احلقل املعـريف ، وأفقيا

بصورة أفقية ورأسية كام أن عرص املعلوماتيـة قـد فـرض خاصـية جديـدة يف تنظـيم املحتـوى 

التعليمي تقوم عىل حتليل النصوص واملعارف ثم جتميعهـا يف وحـدات تعليميـة صـغرى ذات 

  . )٤(تشكيالت معرفية متنوعة مقابلة الحتياجات املتعلم ومتطلباته النامئية

                                                   
 . ٣ص ، م عبداهللا ، مرجع سابقاملحسني، إبراهي   )١(
جمموعـة  ، م٢٠٠٣ ، الزواوي، خالد، اجلودة الشاملة يف التعليم وأسـواق العمـل يف الـوطن العـريب   )٢(

   . ١٠٣ -١٠١ص ، القاهرة -النيل العربية 
 . ٢٥٦ص ، ، إبراهيم، عبداهللا حممد ،   املنهج املدريس املعارص ، مرجع سابق أمحدسعادة ،جودت     )٣(
 . ١٨٣الفتالوي، سهيلة حمسن، مرجع سابق، ص   )٤(



 

 

) املعــارف واملفـاهيم واملهـارات واالجتاهــات(د احلاجـات األساسـية رضورة حتديـ - ٣٢

ً ،وتوضيح احلد األدنى الرضوري يف  ً دقيقا املطلوب تعلمها يف كل مرحلة، ويف كل مادة حتديدا

كل فرع من فروع املعارف ،وبذلك نضمن تركيز املناهج عـىل األفكـار الرئيسـية املهمـة ، دون 

تكـرار، وهـذا يعنـى االهـتامم بعمليـات الفهـم واالسـتيعاب االنزالق يف دروب احلشـو، وال

ً من احلفظ والرتديد ، واالستظهار األجوف   . )١(ملحتوى املناهج، بدال

   : أن هناك معايري أساسية البد أن يتضمنها املحتوى مثل) حممود(ويرى 

قـة املالءمة لألفكار املعارصة بحيث تعطـى أفضـلية للموضـوعات واخلـربات ذات العال«

فقد تؤدي حادثة تارخيية معينـة مـن الـرتاث الثقـايف دورا هامـا يف  –باملجتمع والرتاث الثقايف 

  . )٢(»املنهج كوهنا جزء من نسيج املجتمع

يفضل أن يكون املحتوى متضمنا مواضيع ذات عالقـة مبـارشة  باألنشـطة املختلفـة  - ٣٣

   . للمتعلمني

تساعد عىل بناء الشخصية الواعية املبدعة القـادرة اختيار املعارف واملوضوعات التي  - ٣٤

عىل العيش بسالم يف هذا العرص مع مراعاة أن تتصـف باملرونـة واالسـتمرارية بحيـث تكـون 

 .قابلة للحذف واإلضافة والتطوير ملا يستجد من العلوم واملعارف 

ا مـن مرونـة اتباع أسلوب تنظيم املحتوى ، وهو البدء بالكليات والعموميات ملا هلـ« - ٣٥

واجلـدة ) مرونـة(والتنـوع ) طالقـة( وشمولية تسمح للتلميذ بادراك عدد كبري من العالقات 

  . )٣( »)أصالة(

   . إخضاع املحتوى بشكل دائم  للتقويم  والتطوير املستمر - ٣٦

عرض املعرفة بطريقة تستثري تفكري الطالب بحيث يعمل عىل الربط بينها وبـني مـاتم  - ٣٧

  .من قبل دراسته 

صياغة املوضوعات الدراسية يف صورة مشكالت كلام كان ذلك ممكنـا بحيـث حتفـز  - ٣٨

الطالب عىل اإلجابة عليها فيجمع البيانات التي تتعلق بكل مشكلة ثم يضع الفروض ، وخيتار 

                                                   
  . ٩٤ص  ، كوجك ، كوثر حسني ، مرجع سابق   )١(
  . ٣٢٥ص  ، حممود ،صالح الدين عرفة، مرجع سابق   )٢(
  . ٤٤ص ، مرجع سابق ، حممد صالح ، نبيه   )٣(



 

 

أنسبها ثم خيترب صحة هذه الفروض، وهبذا يتوصل إىل حل هذه املشكلة من خـالل األسـلوب 

   . التفكري العلمي يف

أن يشجع حمتوى املنهج الطالب عىل التساؤل والبحـث وينمـي فـيهم روح املبـادرة  - ٣٩

   . والتجربة والتأمل واملالحظة العلمية للظواهر املختلفة

      تتاخلربااخلربا  ::  ثثالعنرص الثالالعنرص الثال  --

هذا العنرص من عنارص بناء املنهج وتصـميمه ، جيمـع بـني العديـد مـن موضـوعات علـم 

   . بوي ، ويربط بينها لصالح العملية اخلربيةالنفس الرت

 . )١(واخلربة هي وحدة بناء املنهج بمفهومه احلديث ، وهي األساس األول لبناء املنهج

وتعد اخلربة عمال مالزما لال نسان طوال حياته ، وذلك باحتكاكه مع اإلنسان ، واحليوان ، 

وكه ويغـري مواقفـه، وقـد يسـتمر هـذا وهو هبذا االحتكاك يعدل سـل . والنبات ، والكون كله

   . التعديل، والتغيري إيل أن يطرأ ما يستدعى تعديال آخر

ً ملا للخربة من ثأثريعىل الفرد فقد اعتنى هبا واضعو املنهج احلـديث ومنفـذوه  بحيـث  ونظرا

ً من أسس توجيه التالميذ وتـربيتهم وهـم يالحظـون أن احليـاة املدرسـية  ً هاما أصبحت أساسا

تنقصها اخلربات احلية املثرية التي يمر التالميذ هبا تصبح يف نظر التالميذ حياة غـري شـائقة  التي

 . )٢(فال يقبلون عليها

وسوف نتاول التصور املقرتح للخـربات مـن زاويتـني مهـا أسـس اختيـار خـربات املـنهج 

   : وتنظيم خربات املنهج

 :أسس اختيار خربات املنهج  

نهج انتقاء املواقف الرتبوية مـن مصـادر خـربات املـنهج الـدرايس نعني باختيار خربا ت امل

بحيـث يراعـي يف هـذا االنتقـاء أن حتقـق هــذه املواقـف أهـداف املـنهج الـدرايس وان تلتــزم 

 :بمتطلبات الرتبية اإلسالمية وفيام ييل أهم هذه األسس 

تربـوي  إتاحة الفرص للتلميذ كي يقوم بمامرسـة النشـاط أو السـلوك لتحقيـق هـدف -١

                                                   
 . ٢٠٣ص ، عطا ، إبراهيم حممد ،مرجع سابق   )١(
 . ٢٥ص ، ، مرجع سابق وآخرونيونس فتحي    )٢(



 

 

  . )١(معني ومرغوب فيه

  . رضورة تعدد خربات التعليم فيتعدد تبعا لذلك أنواع النشاط وسلوك التلميذ -٢

إتاحة الفرصة إلشـباع حاجـات التلميـذ عنـد قيامـه بنشـاط أوسـلوك جتـاه اخلـربات -٣

تعلـم التعليمية والرتبوية فإذا مل تكن تلك اخلربات مشبعة لتلك احلاجات واالهتاممات حيـدث 

  . )٢(غري مرغوب فيه بل قد يصل إىل حتقيق عكس ما هتدف إليه  تلك اخلربات

مراعاة خصائص املتعلم مـن مجيـع جوانـب النمـو سـواء االعتقـادي واالجتامعـي أو  -٤

العنايـة بـالعلوم  .النفيس أو العقيل أو اجلسمي وكذلك مراعاة الفـروق الفرديـة بـني التالميـذ

العناية باللغات األجنبية حتقيـق احلداثـة  –والعلوم الطبيعية  والتطبيقية الرشعية واللغة العربية 

  . ملواجهة متطلبات العرص احلايل الذي يتميز بغزارة العلم والتقنية

تنويـع اخلــربات واملهــارات يف خمتلـف مســتويات التعلــيم وخططـه وربطهــا بقــدرات -٥

  . )٣(املتعلمني من ناحية وحاجة سوق العمل من ناحية أخرى

   . حتقيق التتابع واالتصال الداخيل واخلارجي بني خربات املنهج  -٦

أن  املحافظة عىل تتابع خربات املنهج واتصاهلا عند اختيارها حيقق التتابع الـداخيل خلـربات 

 .املنهج واتصاهلا عند تنظيمها 

لـذي يسـبقه ما التتابع واالتصال اخلارجي فيمكن توافره بمالحظة تتابع خـربات املـنهج اأ

  . )٤(ومتهيدها خلربات املنهج الذي يليه

حتقيق مبدأ االستمرارية بمعنى أن تسهم اخلربات السابقة يف اكتساب اخلربات احلاليـة  - ٧

  . وتعمل اخلربات احلالية عىل اكتساب اخلربات الالحقة

عـة مـن كـرب جمموأن تعمل عىل حتقيـق أب كالرتكيز عىل شمول اخلربات التعليمية وذل - ٨

   . األهداف الرتبوية والتعليمية من مثل اكتساب املعلومات واملهارات واالجتاهات

                                                   
االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسية يف ضـوء التوجيهـات  ، هـ١٤٢١،  أمحدشوق، حممود    )١(

  . ٣٧٦ص ، اإلسالمية ،مرجع سابق
  . ١٥٤ – ١٥٣ص ، قالدة ، فؤاد سيلامن ، مرجع سابق   )٢(
  . ١٧، مرجع سابق ، ص  أمحدشوق ، حممود    )٣(
  . ٣٧٩سابق ، ص  املرجع   )٤(



 

 

  . املوازنة بني اخلربات املبارشة واخلربات الغري مبارشة - ٩

توظيف اخلربات بمعني  أن يكون هلا تطبيقات يف حياة املتعلم سواء يف حياته اخلاصة  - ١٠

 .أو العامة 

ر عالقة اخلربات التعليمية باحلياة اليومية ،عن طريق القيام بالرحالت كام يمكن تطبيق معيا

العلمية املدرسية أو الزيارات أو اجلوالت القصرية للمعارض أو املصانع اواملؤسسـات لـربط 

   . ماتم دراسته يف احلجرة الدراسية، بام هو موجود يف واقع احلياة

لك عن طريق املوازنة بني حاجـات التالميـذ حتقيق التوازن يف اخلربات التعليمية وذ« -١١

  . )١(»واهتامماهتم وحاجات املجتمع ومطالبه

حتقيق احلداثة واملعارصة وذلك نتيجة للتطورات احلادثة يف هذا العرص الذي من أهم  -١٢

سامته ثراؤه العلمي وغزارة ما يتدفق من مناهله من مهارات وكـذلك التطـورات التقنيـة التـي 

مذهلة إىل جانب التجديدات الرتبويـة يف جمـال املنـاهج فظهرمـا يعـرف بتفريـد  تتطور برسعة

التعليم والتعليم عن بعد والتعليم املصغر والتنظيم احللـزوين خلـربات املـنهج واملـنهج التقنـي 

واإلنساين وهذه جمرد أمثلة مـن املسـتحدثات التـي ينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار عنـد اختيـار 

  . )٢(يمهاخربات املنهج وتنظ

 : تنظيم خربات املنهج الدرايس  -

معنى تنظيم خربات املنهج هو وضع خربات املنهج التي تـم اختيارهـا يف منظومـة للتعلـيم 

والتعلم لكي حتقق أهداف هذا املنهج وتتيح للمتعلم فرصة استنفاذ مجيـع إمكاناتـه الكتسـاهبا 

   . وتراعى متطلبات الرتبية اإلسالمية

   : التي ينبغي أن تتوافر يف تنظيم خربات املنهج الدرايسأهم األسس  -

أن يراعـى يف االختيــار والتنظـيم  خــربات املتعلمــني السـابقة وخصائصــهم العقليــة  - ١

 .والنفسية واجلسمية ومستوى نضجهم 

   . أن يراعي قيم املجتمع وحاجاته وطموحه - ٢

رضوريـة  إذا تعترب املرونة خاصية أن يفسح املجال لشمول اخلربات وتنوعها ومرونتها«-٣
                                                   

 . ٢٩٩-٢٩٨، إبراهيم عبد اهللا حممد  ،  املنهج املدريس املعارص ، ص أمحدجودت ، سعادة     )١(
   . ٣٨٢مرجع سابق ،ص  ، هـ١٤٢١، أمحدشوق ،حممود    )٢(



 

 

ــيم  ــق التعل ــتيعاب طرائ ــاة والس ــب احلي ــف جوان ــدث يف خمتل ــي حت ــريات الت ــة التغ ملواكب

  . )١(احلديثةوتقانته اجلديدة

   . أن يستثمر االجتاهات احلديثة يف تنظيامت املناهج عىل أسس جتريبية - ٤

راحل يف صورة عالقة راسـية مـع تدرج اخلربات املقدمة للمتعلمني وفقا للصفوف وامل - ٥

مراعاة الفروق الفردية يف كل منهج وأن يطبق ذلك عىل كل أنواع التعلم يف التفكري واملهـارات 

   . واالجتاهات واألفكار واملفاهيم

 :  إن حتقيق التعلم اجليد من خالل اخلربات غري املبارشة يتطلب مراعاة ماييل - ٦

ث املحتـوى واإلخـراج بحيـث يقبـل املتعلمـون عـىل تطوير الكتب الدراسية مـن حيـ -أ 

   . دراستها واإلفادة منها يف حتقيق األهداف املطلوبة

/ التفســري/التحليــل/الفهــم(تنميــة مهــارات القــراءة الصــحيحة لــدى املتعلمــني  -ب 

  . )إصدار اإلحكام/إبداء اآلراء/االستنتاج

ئل التعليميــة وتكنولوجيــا مراعــاة األســلوب العلمــي يف إعــداد و تصــميم الوســا -جـــ 

   . املعلومات بحيث يمكن اإلفادة منها يف حتقيق التعلم اجليد

االستعانة بالكتيبات املصاحبة التي يتعـرض كـل منهـا ألحـد املوضـوعات الدراسـية  -د 

   . )٢(املتضمنة بالكتاب املدريس بدرجة أكرب من العمق وبأسلوب سهل ومشوق للمتعلمني

   . ربات السابقة والالحقةالربط بني اخل - ٧

  . جعل اخلربة التعليمية فرصة للمسامهة يف تنمية عددا من املهارات  - ٨

   . توافر الوحدة واالنسجام والتكامل بني اخلربات التعليمية - ٩
 : جوانب اخلربة  -

تصنف جوانب اخلربة إىل جوانـب معرفيـة وجوانـب وجدانيـة وجوانـب أدائيـة ويف هـذه 

   : ؤثر كل جانب يف غريه ويتأثر به وفيام ييل عرض هلذه اجلوانباجلوانب ي

وهي نـوع مـن اخلـربات يسـاهم يف حتقيـق األهـداف التـي  اخلربات التعليمية يف اجلانب املعريف  - أ 

ترمي إىل تزويد التالميذ بمعلومات عن طبيعة األشياء وتتضـمن مثـل هـذه املعلومـات معرفـة التلميـذ 
                                                   

   . ٣٩٢ -٣٨٨ - ٣٨٧مرجع سابق ، ص  ، حممود أمحد ، شوق   )١(
  . ٣٣ص ، ، مرجع سابق وآخرونيونس، فتحي    )٢(



 

 

  . )١(وانني والنظريات والتجارب واألفكار وما شابه ذلكوفهمه املبادئ والق

ومن الرضوري عند اختيار اخلربات التعليمية التي تزود الفرد املـتعلم باملعلومـات التحقـق 

من أمرين األمر األول أن تكون املعلومات خمتلفة ومتنوعة بحيث يعـرف الفـرد منهـا احلقـائق 

 الخ ...والقوانني

رضـورة ربـط تلـك املعلومـات ربطـا وظيفيـا بحاجـات ومشـكالت األمر الثـاين يتعلـق ب

 .واهتاممات الفرد ومدى ما تسهم به تلك املعلومات يف تفسري الظواهر املحيطة بالفرد املتعلم 

 :يراعي عند انتقاء اخلربات التعليمية التي تقوم بتزويد الفرد باملعلومات الرشوط التالية 

ومة بحيث يستطيع الطالب التعرف عليهـا يف مواقـف أن يكون هناك فهم سليم للمعل - ١

 .تعليمية خمتلفة 

 . )٢(عرض املعلومات يف صورة متكاملة ومنظمة وليست جمزأة أو منفصلة - ٢

تقديم املعلومات  للتالميذ يف أكثر من نسق تنظيمي واحد الن قدرة التلميذ عىل تنظيم  - ٣

   . و أكثر لتستعمل بطريقة فعالةاملعلومات تزداد حني يراها تنظم عىل نحوين أ

أن تكون املعلومات من النوع الـذي يمكـن تطبيقـه يف احليـاة أو تطبيـق األفكـار التـي  -٤

  . حتوهيا معلومات اخلربة يف مواقف تعليمية أخرى
ا من التوصيات يف هذا املقام منها ً    : وهناك عدد

  . ه تنوع املعلومات التي تتضمنهاتنويع اخلربات واملواقف التعليمية التي يرتتب علي« -١

أن تقديم املعلومات بطريقة وظيفية للتلميذ يساعده عـىل اكتسـاب أنـواع متعـددة مـن  -٢

  . املعلومات كام وكيفا

أن يراعي عند ختطيط اخلربات التعليمية بناؤها عىل هيئـة مشـكالت تتطلـب دراسـتها  - ٣

ومـن خـالل حمـاوالت التلميـذ حلـل سعى التلميذ وبذلـه نشـاط وجهـد إلجيـاد حلـول هلـا 

املشكالت التي تضمنتها اخلربات يقوم التلميـذ  باسـتخدام طريقـة حـل املشـكالت  بعكـس 

  . )٣(احلال إذا ما خططت عىل أساس حفظ املعلومات وتذكرها

                                                   
  . ٤٩ص ، أبوحويج ، مروان ، مرجع سابق   )١(
  . ١٦٣ -١٦٢ص ، اد سليامن ، مرجع سابقؤقالدة ، ف   )٢(
  . ١٦٣ص ، سابقالرجع امل   )٣(



 

 

أن يتم اختيار املعلومات اهلامة فقط والتي تستحق التـذكر أو احلفـظ ،وأن يـتم اختيـار  -٤

األمهية مـع تكـرار اسـتعامهلا يف سـياقات تعليميـة متعـددة، بحيـث يمكـن  املصطلحات ذات

ً ودقيقاً  ً صحيحا   .  )١(للتالميذ أن يكتسبوها اكتسابا

   : اخلربات التي تنمي االجتاهات االجتامعية -) ب(

تنصب اهتاممات األهداف الرتبوية عىل تنمية االجتاهات االجتامعية سواء يف املنهج عامة أو 

سة املواد االجتامعية والرتبية الفنية والرياضية والنشاط املـدريس بأنواعـه املختلفـة عـىل يف درا

  . )٢(وجه األخص

واالجتاهات تنمو مع نمو الفرد  ويمكن القول بأن كل ما يواجه الفرد يف البيئة يكون ذا أثـر 

تعلم يف تكوين اجتاهات نحوها وهو اسـتعداد وهتيـؤ عقـيل أو نفيسـ مكتسـب عـن طريـق الـ

ويظهر يف حالة استجابة موجبة أو سالبة نحو أشخاص اواشياء أو موضـوعات أو مواقـف أو 

  . )٣(رموز يف البيئة التي تثري تلك االستجابة

   : الوسائل التي يمكن بواسطتها تنمية االجتاهات االجتامعية

   . الوسيلة األويل العمل عىل استيعاب االجتاهات ومتثلها يف البيئة - ١

الوسيلة الثانية لتنمية االجتاهات هي عن طريـق اآلثـار االنفعاليـة ألنـواع معينـة مـن  - ٢

ً جتاهها بعكس اخلربات الغري سارة ً موجبا   . اخلربات وذلك أن اخلربات السارة تنمي اجتاها

  . الوسيلة الثالثة اخلربات الصارمة وهي اخلربات التي هلا أثر انفعايل عميق  - ٣

الرابعــة واألخــرية لتنميــة االجتاهــات هــي عــن طريــق العمليــات العقليــة الوســيلة  - ٤

 . )٤(املبارشة

  : بناء عىل ذلك فإنه يراعي عند ختطيط اخلربات التعليمية

تساعد عىل تكوين اجتاهات إجيابيـة مرغوبـة بحيـث حيـدث عنهـا  انتقاء اخلربات التى« -أ 

  . إشباعات ورىض وارتياح

                                                   
  . ٥٠ص ، أبوحويج ،مروان ، مرجع سابق   )١(
  . ٥٣املرجع السابق ، ص   )٢(
  . ١٦٥ص ، قالدة ، فؤاد سليامن ، مرجع سابق   )٣(
 . ٥٣ص ، أبوحويج ، مروان، مرجع سابق   )٤(



 

 

ومتنوعـة ومسـتمرة هتـدف إىل تنميـة اجتاهـات مرغوبـة للفـرد  توفري خربات متعددة -ب 

املتعلم ومن ذلك اختيار خربات تعليمية تثري فضـول وحـب اسـتطالع الفـرد ملعرفتهـا بشـتى 

الطرق والوسائل بحيث تنمي اخلربات املثرية جلـذب  الفـرد الـدارس نحـو ميـول القـراءة أو 

شة كام تدفع بعض اخلربات التعليمية إىل تنمية إجراء التجارب وتوخي الدقة يف التحليل واملناق

   . التفكري املوضعي  وإىل تفتح ذهني وعقيل ناقد

كام جيب أن تعزز اخلربات التي حيتوهيا املـنهج مـن االجتاهـات االجتامعيـة بـدال مـن  -جـ 

 . )١(»االجتاهات غري االجتامعية

 : اخلربات التي تنمي املهارة يف التفكري -جـ 

ية مهارة التفكري بأنواعه يف عرصنا احلارض من أهم املهارات التـي ينبغـي إكسـاهبا تعترب تنم

 .لكل فرد يف املجتمع بشكل يمكنه من حل مشكالته وتنمية معارفه 

ـتجابة مــن االســتجابات أو السـهولة يف القيــام بعمــل مــن « ويقصـد باملهــارة الســهولة يف أداء اس

 .   )٢(وتغريها ويمكن أن تكون املهارة ذهنية أو حركية األعامل بدقة مع مراعاة الظروف القائمة

إن عىل اخلربة التعليمية أن تتيح للتلميذ فرصة ليقوم بالتفكري بأنواعه وتشري دراسـة الـتعلم 

أنه كلام واجه التالميذ مشكالت ال يسـتطيعون حلهـا مبـارشة، كلـام زاد اسـتخدامهم ألنـواع 

ت التعلم التي هتدف إىل تنمية التفكري سـوف تسـتخدم خمتلفة من التفكري، وهذا يعني أن خربا

مشكالت خمتلفة حقيقية لدى التالميذ لكي تثري وتنشط اسـتجاباهتم ،وينبغـي أال تكـون هـذه 

املشكالت من النوع البسيط املبـارش الـذي يمكـن احلصـول عـىل حلولـه أو إجاباتـه مبـارشة 

النوع الـذي يتطلـب الـربط بـني احلقـائق بالرجوع إىل الكتب املقررة وإنام ينبغي أن تكون من 

وأن تتـيح اخلـربات للتالميـذ  املختلفة واألفكـار لكـي يتوصـل التلميـذ إىل إجيـاد حلـول هلـا

التدريب عـىل اسـتخدام خطـوات التفكـري السـليم ومـن الرضـوري خـالل تزويـد التالميـذ 

يـذ خطـوات باخلربات األولية حلل املشـكالت أن نعـد املوقـف التعليمـي بحيـث يـرى التلم

  . )٣(التفكري ويتبعها يف سياقها العادي

                                                   
  . ١٦٨ص  ، قالدة ، فؤاد سيلامن ، مرجع سابق   )١(
  . ٣٢٧ص ، إبراهيم ،عبد اللطيف فؤاد ، مرجع سابق   )٢(
  . ٥١ص ، أبوحويج ، مروان، مرجع سابق   )٣(



 

 

ويف تصميم اخلـربات التـي حتقـق هـدف التفكـري جيـب أن تـنظم اخلـربات بحيـث تكفـل 

استمرارها وتتابعها وتكاملها من خالل سنوات الدراسـية كـام جيـب أن تسـتمر معهـا عمليـة 

 .التقويم حتى حتقق حتسنها باستمرار 

  :  طيط خربات مهارة التفكرياألسس التي يقوم عليها خت

إتاحة اخلربات الفرص التعليمية للتالميذ ملامرسة أنواع السلوك التي يتضـمن أهـداف  - ١

   . التفكري والرتبية

تناسب اخلـربات مـع مسـتويات التلميـذ واسـتعداداته حتـى يمكنـه القيـام بالنشـاط  - ٢

   . والسلوك املناسب

 -إكسـاب معلومـات (إىل حتقيـق أكثـر مـن هـدف تعدد نتائج اخلـربة بحيـث تـؤدي  - ٣

   . )الخ...تفكري –ميول -اجتاهات 

ً للتالميذ ليقوموا بأنواع التفكري ويتدربوا فيهـا  ومن الرضوري أن تتيح خربات التعلم فرصا

  . )١(عىل استخدام خطوات التفكري السليم واملهارات املتضمنة عليها يف حل املشكالت
 : ة التي تساعد عىل تنمية امليول واالهتاممات اخلربات التعليمي -د 

امليول هي وسائل وغايات معا ، بمعنى أهنا تعمل كأهداف ، وكذلك تعمـل كقـوى دافعـة 

  . )٢(فيام يتصل باخلربات لتحقيق األهداف

وتوضح امليول حاجات التالميذ وأهدافهم كام ترتبط بالبيئـة التـي يعيشـون فيهـا إذا مـاهو 

   : ربات التعليمية لتنمية امليول؟ يمكن إجياز ذلك يف عدة نقاطاملطلوب من اخل

يفضل عند اختيار خربات التعلم اهلادفة نحو تنمية امليول يفضل فيها اختيـار مواقـف  - ١

  . من احلياة بحيث تثرى لدى التالميذ ميوهلم لدراستها

بة مـع قدراتـه أن حتقق إشباع حاجـات املـتعلم وكـذا اهتامماتـه بحيـث تكـون متناسـ - ٢

واستعداداته  وذلك ألن هناك عالقة قوية بني ميول الفرد وحاجاتـه فـالفرد يكـون ميلـه قويـا 

  . نحو ما يتصل بإشباع حاجاته

شحن مضمون اخلربة شحنا انفعاليا بحيث جيذب انتباه وميل التلميذ ويسـتثري نشـاطه  - ٣
                                                   

 . ١٧٢ص ، قالدة ، فؤاد سليامن ، مرجع سابق   )١(
   . ٥٢ص ، سابقأبوحويج ، مروان ، مرجع    )٢(



 

 

 . )١(نحو التعلم املرغوب دون تلف أو اصطناع

اخلربات التي تعمـل عـىل تنميـة ميـول جديـدة مرغـوب فيهـا وجعـل امليـول  اختيار - ٤

 .املوجودة  السليمة أدق وأعمق 

أن تعمل اخلربات عىل توجيـه ميـول التالميـذ بحيـث تصـبح دافعـا رئيسـيا جيعلهـم  - ٥

   . عيقومون بعمليات اخللق واالبتكار واإلبدا

مشكالهتا بصورة متكاملة وتنميـة الرغبـة ربط خربات املنهج بالبيئة وبمواقف احلياة و« -٦

 . )٢(عند املتعلمني يف أن يتعاملوا مع خرباهتم باستمرار بشكل متكامل

 :كام يمكن عرض بعض التوصيات يف جمال اخلربات تتمثل يف 

ربط خربات املنهج بالبيئة وبمواقف احلياة ومشكالهتا بصورة متكاملـة وتنميـة الرغبـة  -أ 

  . )٣(ن يتعاملوا مع خرباهتم باستمرار بشكل متكاملعند املتعلمني يف أ

 إىل هتـدف ثناء التدريس بحيث تكون هناك اخلربات التعليمية التىأتنويع اخلربات يف  -ب 

إثارة اهتاممات التالميذ ألي موضوع جديد ويتم ذلك عـن طريـق عـرض الصـور والرشـائح 

   . واألفالم القصرية أو إجراء جتربة يف معمل

كرب للخربات التطويرية التي هتتم بتحقيق أهداف الوحدة التدريسـية يف أعطاء اهتامم إ -جـ 

املعارف واملهارات ومن ذلك كتابـة البحـوث القصـرية وتـدوين املالحظـات العامـة وإجـراء 

   . املقارنات وعمل امللخصات

شـكل معظـم أنشـطة الوحـدة نـه يفضـل أن تُ أكذلك وضع خربات املناقشة من حيث  -د 

لتني علميتـني ألتدريسية عـن طريـق طـرح األسـئلة واإلجابـة عنهـا بـني موضـوعني أو مسـا

   . تعميامت وتقديم تقارير متنوعة إىلللوصول 

واحلرفية ويتم من خالهلا تشجيع الطالب عىل صنع اللوحـات أإضافة اخلربات الفنية  -هـ 

 .  )٤(شكال واخلرائطألوالنامذج وعمل املجسامت ورسم ا

                                                   
   . ١٧٣ص ، قالدة ، فؤاد سليامن ، مرجع سابق   )١(
 . ٦٣ص ، العبداهللا ، يوسف إبراهيم ، مرجع سابق   )٢(
   . ٦٣ص ، سابقالرجع امل   )٣(
 . ٤٧٧ص ، ،إبراهيم عبداهللا حممد  ، مرجع سابق أمحدجودت ،سعادة    )٤(



 

 

  التدريس التدريس   ققطرطر: : عع الراب الرابالعنرصالعنرص  --

 ً ً كبـريا إن ثورة املعلومات وما صاحبها من تغريات يف جماالت احلياة املختلفـة أثـرت ثـاثريا

عىل منظومة التعليم باعتباره من أهم قطاعـات املجتمـع وألقـت بظالهلـا عـىل اسـرتاتيجيات 

  . وطرق التدريس

بصـفة عامـة تزويـد الطالـب إن العرص احلايل يتطلب من املدرسة بصفة خاصـة واملجتمـع 

العرصية يف القرن احلادي والعرشين والتي متكنـه  ببعض املهارات التي هي من متطلبات احلياة

بإذن اهللا من مواجهة التحديات الراهنـة والعـيش بسـالم ومـن هـذه املهـارات العمـل بـروح 

احلـوار والنقـد  تقبل اآلخرين ، التفاعـل املنـتج ، امـتالك مهـارات -الفريق الواحد ، التعاون

ومـن أجـل ذلـك  ، ومهارات التفكري بأنواعه ومهارات حل املشكالت بطريقة سليمة وعلمية

فقد تم استحداث عددا من الطرق التي تساعد الطالب عىل اكتساب املهارات السـابقة ومنهـا 

ريقـة ط –طريقـة متثيـل األدوار  –التعليم الربناجمي ، طريقة حل املشكالت ، التعليم التعاوين 

الخ وغريها كثري  مما ال يتسع املجال لإلحاطة هبا كاملة ولكننا سوف نركز ....العصف الذهني

  . عىل أمهها وأشهرها

 ٌ  مـن الطـرق نتيجة ملا سبق عرضه من حتديات سابقة فقد ظهر عـىل السـاحة الرتبويـة عـدد
   : التدريس من أبرزها ماييلواسرتاتيجيات 

بأنه ذلك النوع من التعلم الذي يتحقـق نتيجـة «ويعرفه البكر  : أسلوب التعلم الذايت« - ١

وهذا األسلوب يأخذ أشكاال خمتلفـة  )١(»لتعليم املتعلم نفسه بنفسه من مصادر التعلم املختلفة

  . التعليم باالكتشاف –التعلم باحلاسوب  -التعليمية باحلقائ –منها التعليم الربناجمي 

ً عـىل أن املـادة العلميـة املقدمـة تقسـم ألجـزاء  وتقوم : التعليم الربناجمي - أ فكرته أساسـا

صغرية ،يقدم كل جزء للمتعلم أوال ثم يتلو ذلك عدة أسئلة جييب عليهـا التلميـذ وإذا كانـت 

اإلجابة صحيحة ينتقل املـتعلم إىل اجلـزء التـإىل والـذي يـرتبط منطقيـا بـام سـبقه مـن تقـديم 

ذية راجعة لإلجابات اخلاطئة ويسـتخدم يف التعلـيم تعزيزات مناسبة لإلجابات الصحيحة وتغ

الربنـاجمي وسـائط متعـددة مثـل الكتــب املربجمـة واألجهـزة التعليميـة واألفـالم والكمبيــوتر 

   . والفيديو التعليمي
                                                   

  . ٢٢٤ص ، البكر، رشيد بن النوري، مرجع سابق   )١(



 

 

   : ويتميز التعليم املربمج بأنه

   . حيقق قيام التعليم عىل أساس إجيابية املتعلم ونشاطه بام حيقق التعلم الذايت -أ 

ضامن حصول املتعلم عىل املعرفة وفهمها فال يشعر بامللل إذا كان من ضمن املتقدمني  -ب 

 . )١(أو باإلحباط إذا كان من ضمن املتأخرين

  . إتاحة املجال للطالب للتعلم حسب ميوله واستعداداته -جـ 

يات عنـه واكتسـابه تعريف الطالب بأمهية النواحي اإلجيابية وأن هلا دورا يف إبعاد السلب -د 

   . مهارات جيدة من الربنامج

التي يقوم عليها الربنامج التعليمـي  فـرص النجـاح بصـورة  تتيح اخلطوات الصغرية –هـ 

  . )٢(أفضل للطالب

   : ومن العوامل املساعدة عىل استخدام طريقة التعليم الفردي ماييل

   . قررات عالجية للتالميذ الضعفاءللتالميذ املتقدمني دراسيا وم ةتقديم مقررات إثرائي -
   . إثراء الكتاب املدريس بمواد تعليمية متدرجة ومناسبة -

  . توفري الوقت للمعلم للقيام بمهام تعليمية أخرى -

  . استخدام الكمبيوتر كوسيط تعليمي لتقديم برامج فردية خمتلفة -

  . )٣(ختلفةمواكبة النمو الرسيع واملتزايد يف الفروع املعرفية امل -

 :أسلوب التعلم باالكتشاف  -ب 

وفيها يقوم املعلم بإثارة املوضوع املطلوب دراسـته مسـتثريا مـا لـدى التالميـذ مـن حـب «

االستطالع يف دفعهم للتوصل إىل املعلومات أو املفاهيم أو التعميامت التي جيب عـىل التالميـذ 

ومتنوعـة ، الكتشـاف هـذه املفـاهيم أو اكتساهبا، ثم يقوم التالميذ بعد ذلـك بأنشـطة خمتلفـة 

التعميامت املطلوبة ، وال يتدخل املعلم إال إذا واجـه التالميـذ بعـض   املشـكالت ، أو عنـدما 

                                                   
  . ١٢١ص ، ،مرجع سابق وآخرونيونس، فتحي    )١(
، مكتبة لتعليم االتصال االلكرتوين وتكنولوجيا ا ، هـ١٤٢٦ ، الل، زكريا حيي، اجلندي علياء عبداهللا   )٢(

  . ٢٣٠العبيكان، الرياض، اململكة العربية السعودية ، ص 
  . ١٢١ص ، ،مرجع سابق وآخرونيونس، فتحي    )٣(



 

 

إن هذا األسلوب يرمـي إىل بلـوغ الطالـب بنفسـه للمفـاهيم  )١(يطلبون مساعدته يف موقف ما

يامه بمامرسـة بعـض مهـارات العلمية واكتشاف احلقائق والقوانني اجلديدة وذلك من خالل ق

التفكري العليا كاملالحظة واملقارنة والتصنيف والتنبؤ والتجريب واالستنتاج األمر الـذي جعـل 

الكثري من الرتبويني يرون أن أسلوب التعلم باالكتشاف أسـلوب فعـال ألنـه ينمـي مهـارات 

َّ عمليـة اكتشـاف  )٢(التفكري العليا وجيعله أكثر ثقة بنفسه وحيمله مسؤولية تعلـيم نفسـه كـام أن

املعلومات التي يقوم هبا التلميذ بنفسه جتعله حيتفظ هبذه املعلومـات ملـدة أطـول كـام يسـتطيع 

استخدامها وتطبيقها يف مواقف متشاهبة اوجديدة وذلك أفضل من تلقى املعلومات عن طريـق 

   . اإللقاء املبارش

االكتشـاف واسـتخدام مصـادر إن طريقة االكتشاف تدرب التالميذ عىل طـرق البحـث و«

الـتعلم باالكتشـاف قـد يسـتخدم املعلـم أسـلوب التعلم املتنوعة جلمع املعلومات ويف طريق 

 داالكتشاف االستقرائي وفيه يقدم املعلم للتالميذ البيانات ثم يسـأهلم القيـام بعمـل أكـرب عـد

الحظـات حتـى ممكن من املالحظات واملشاهدات عليها ثـم القيـام بتحليـل وتفسـري هـذه امل

يتوصلوا إىل التعميم أو التجريد املناسب  أو أسلوب االكتشاف االستنباطي ويـتم عـن طريـق 

ً وعىل التالميذ تكوين اسـتنتاجات معينـة تسـتخدم كأمثلـة  ً أوجتريدا تقديم مجلة تتضمن تعميام

باالكتشـاف والتعلم  )٣(أو األسلوبني معاً ) من الكل إىل األجزاء(ترشح هذا التعميم أوالتجريد 

قد حيدث أثناء املناقشات اجلامعية أو الفردية أو خالل التجارب املعملية ويف املواقف التعليمية 

املرنة ، وعىل املعلم أن يقدم للتالميذ مناشط تعلم تتطلب اسـتخدام عمليـات االكتشـاف وأال 

   . الصحيحةاملعلومات جاهزة هلم وأن يشجع املناقشة بني التالميذ ويوجهها الوجهة  ميقد

 : املواد التعليمية احلديثة  -جـ  

يقصد باملواد التعليمية احلديثـة املجمعـات التعليميـة ، أو رزم الـتعلم الـذايت ،أو احلقائـب 

ً متكــامالً، يشــمل األهــداف واملحتــوى  ً تعليميــا الرتبويــة ، وهــي املــواد التــي حتــوي نشــاطا

ً لعمليـة والنشاطات واألساليب وأدوات التقويم الالزمة لل دراسة وهـي مـواد تعـد خصيصـا

                                                   
 . ١١٨ – ١٧٧ص ، ، مرجع سابق وآخرونونس، فتحي ي   )١(
 . ٢٦١ص ، البكر، رشيد بن  النوري، مرجع سابق   )٢(
 . ٨٥ص ، ، حممود حسني  بشري، مرجع سابق أمحدالوكيل، حلمي    )٣(



 

 

  . )١(التعلم الذايت

 :العنارص الداخلة يف هذه املواد  

   وهي تعكس الفكرة األساسية للامدة : صفحة العنوان. 

   يتضح يف املادة التعليمية الفكرة العامة هلـذه املـادة ، مـع : الفكرة العامة

  . عرض ملحتوياهتا

  حمدد  وهي حتدد بشكل سلوكي: األهداف . 

  حيـدد مـدى : االختبار التعليمي ً ً قبليـا حيوي املجمـع التعليمـي اختبـارا

حاجة املتعلم إىل قراءة  املجمع ، فإذا اتضح أن املتعلم قادر عـىل اجتيـاز 

  . االمتحان بكفاءة فإنه سيعفي من قراءة املجمع

   يقيس مدى النمو واإلنجـ: اختبار تقويمي ً بعديا ً از حيوي املجمع اختبارا

   . الذي حصل عليه املتعلم بعد قراءة املجمع

 :الفوائد الرتبوية للمواد التعليمية احلديثة  -

 : حتقق دراسة املجمعات والرزم التعليمية الفوائد الرتبوية التالية 

حتديد أهداف تربوية سليمة قبل أن تبدأ عملية التعلم مما يتيح للمعلم فرصة التخطـيط  - ١

  . ة وعنايةهلذه األهداف بدق

   . متكني املتعلم من السري يف عملية التعلم برسعته اخلاصة، وفق قدراته ومستواه - ٢

٣ -  ً تشجيع املتعلم عىل حتمل املسؤولية وعىل املشاركة اإلجيابية يف النشاط التعليمـي نظـرا

 . )٢(ألن التعلم يف املجمع هو تعلم ذايت

 :احلقائب التعليمية  -د 

وهي نظام تعليمي يشمل جمموعة مـن املـواد املرتابطـة «كال التعلم الذايت تعد شكال من أش

ً عىل نفسـه  بأشكال خمتلفة ، ذات أهداف متعددة وحمددة ويستطيع املتعلم التفاعل معها معتمدا

ً ومـن الـدليل امللحـق باحلقيبـة أحيانـا  وبحسب رسعته اخلاصـة وبتوجيـه مـن املعلـم أحيانـا

                                                   
  . ١٩٠ص ، أبوحويج ، مروان، مرجع سابق   )١(
  . ١٩١املرجع السابق، ص    )٢(



 

 

  . )١(أخرى

 :  ليمية عادة تتكون منواحلقيبة التع

  . فكرة عامة عن املوضوع الدرايس - ١

   . األهداف التعليمية - ٢

   . خطة تشتمل عىل إرشادات وتوجيهات تبني كيفية تنفيذ احلقيبة - ٣

   . جمموعة من الوحدات التعليمية - ٤

   . عدد من األنشطة املقرتحة خيتار املتعلم ما يناسبه من بينها - ٥

   . تبار قبيل لتحديد مستوى فهم الطالب للموضوع قبل االستعانة باحلقيبة التعليميةاخ - ٦

   . من كل وحدة تعليمية ءاختبارات ذاتية يقوم الطالب باإلجابة عنها بعد االنتها - ٧

   . من أجل التعرف  عىل مدى حتصيل الطالب مقارنة باالختبار القبيل ياختبار بعد - ٨

ع التـي يمكـن للطالـب الرجـوع  إليهـا عـن املوضـوعات التـي تتناوهلـا قائمة املراج - ٩

   . الوحدة

ً من اإلجيابيات تتمثل يف    : هذا وحتقق احلقيبة التعليمية عددا

مراعاة الفروق الفردية بني الطالب بحيث يسري فيها املتعلم بحسب ميولـه واهتامماتـه  - ١

 يف الطريق املحدد لتحقيق األهداف 

املتعلم عىل اختيار مايناسبه مـن نشـاطات ممـا جيعلـه أكثـر قـدرة عـىل اختيـار  تدريب - ٢

   . التخصص الذي يناسبه

  . )٢(جتعل الطالب أكثر تفاعال وإجيابية مع املوقف التعليمي - ٣

 : طريقة املرشوعات  - ١

وهي عبارة عن عمل أونشاط يقوم بـه التالميـذ داخـل املدرسـة أو خارجهـا بعـد أن يقـع 

   . يارهم عليه وبعد أن خيططوا لتنفيذه ومن أمثلتهاخت

   . )بالنسبة لصغار التالميذ(مرشوع بناء حظرية للدواجن 

                                                   
والتوزيـع،  الـتعلم الـذايت باحلقائـب التعليميـة ، دار املسـرية للنرشـ ، هـ١٤٢١غباين، عمر حممود،    )١(

  . األردن -عامن
  . ٢٤٤ -٢٤٣ص ، البكر، رشيد بن النوري ، مرجع سابق   )٢(



 

 

ٍ للمدرسة   . )١( )بالنسبة لكبار الطالب(مرشوع رصف طريق مؤد

 :  خطوات تدريس املرشوع أو تنفيذه

 : يمر املرشوع بأربع خطوات رئيسية متميزة وهي 

   . تقيم املرشوع  -٤ . التنفيذ -٣ . طيط للتنفيذالتخ  –٢  . اختيار املرشوع -١

 : أنواع املرشوعات 

 « : فردية ومجاعية: املرشوعات نوعان 

ً بمرشوع خاص به ، ليكتسب قـدرة : املرشوعات الفردية   - ١ وفيها يعمل الطالب منفردا

ُكلف املدرس كل تلميذ بصنع ملف حتفظ فيع أعامله السنو  . ية وجرأة، كأن ي

وفيهـا يشـرتك كافـة طـالب الفصـل يف انجـاز عمـل واحـد ، : املرشوعات اجلامعية  - ٢

كمرشوع اجلمعية التعاونيـة للفصـل، ويف هـذه احلالـة تـوزع األعـامل عـىل الطـالب حسـب 

  . )٢(»قدراهتم وميوهلم

 « : ولطريقة املرشوع إجيابيات منها

  هو يشـارك يف كـل ف ، جتعل التلميذ حمور العمل والنشاط والدراسة

  . مراحل املرشوع

  تربط هذه الطريقة بني املدرسة وبني احلياة خارجها .  

   تدريب التالميذ عـىل كثـري مـن املهـارات باإلضـافة إىل حتصـيلهم

للمعلومـات وبعـض هـذه املعلومـات عقـيل كمهـارات التخطــيط 

والتنظيم ومجع املعلومات املطلوبة وبعضها عميل كالكتابة والقياس 

  . عضها اجتامعي كاالتصال باآلخرين وإقناعهم بتقديم املساعدةوب

  تريب عند التالميذ الثقة بالنفس .  

   وختلق الدافع للتعليم عند التالميذ فنراهم يندفعون للعمـل بشـكل

تلقائي ألهنـم الـذين اختـاروا املرشـوع إلحساسـهم باحلاجـة إليـه 

  . ورغبتهم يف إنجازه

                                                   
   . ٣٥١ص ، مرجع سابق ، وآخرونالشافعي، إبراهيم حممد    )١(
   . ٥٧ص ، طويلة ، عبد الوهاب عبد السالم ، مرجع سابق   )٢(



 

 

   ن املعلومـات التـي جتمـع ألنـى وقيمـة عمجتعل حتصيل التعليم ذا

وتذاكر كامهـو احلـال يف بعـض  ظحتف وال ،توظف يف تنفيذ املرشوع

 . )١(الطرق واملناهج

 : طريقة حل املشكالت  - ٢

وهواسلوب يعتمد عىل النشاط الذهني املنظم للطالـب وفـق مـنهج علمـي يبـدأ باسـتثارة 

ً تفكري الطالب بوجود مشكلة ما تستحق التفكري و البحث عن حـل هلـا وفـق خطـوات علميـة

   . )٢(ومن خالل ممارسة عدد من األنشطة التعليمية

 إىلوهذا الطريقة  قد جاءت ىف السنة الرشيفة وذلك عندما واجه املسلمون مشكلة الـدعوة 

كـان املسـلمون حـني قـدموا املدينـة  : فقد ورد يف حديث عبداهللا ابن عمر أنـه قـال ، الصالة

ً يف ذلـك فقـال بعضـهمجيتمعون ، في   : تحينون الصلوات وليس ينادى هبا أحد فتكلموا يومـا

ً مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم ً مثل قرن اليهود : اختذوا ناقوسا أوال  : فقـال عمـر ، قرنا

ـ« : قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ، تبعثون رجالً ينادى بالصـالة؟ َ ِ ي ُ اب ُـ الل ِ نَـم فَ ق  اد

 ِ َّ ب ِ الص    .  )٣(»الة

ففي هذا احلديث وردت مشكلة الدعوة إىل الصالة ثم أورد الصـحابة رضـوان اهللا علـيهم 

  . عدة حلول  وأخريا أقر الرسول صىل اهللا عليه وسلم احلل املناسب حلل هذه املشكلة

ٌ من املعايري املناسبة الختيار املشكلة  منها    : وهناك عدد

  . قعأن تكون املشكلة هامة ومتصلة بالوا -

  . أن يكون حلها هاما بالنسبة للمجتمع -

  . أن تكون مناسبة للتالميذ من حيث مستوى نضجهم -

  . أن تكون مناسبة يف ضوء املصادر املتاحة والوقت املخصص -

   . )٤(أن تكون مرتبطة بالربنامج الدرايس -

                                                   
 . ٣٥٤ص ، الشافعي، إبراهيم حممد وآخرون ، مرجع سابق   )١(
  . ١٦٥ص ، مرجع سابق ، املهوس  ، وليد إبراهيم -البكر،رشيد بن النوري   )٢(
  . ٩٧، ص  ٣٧٧، مسلم بن احلجاج ، كتاب الصالة ، باب بدء األذان ، ح يالنيسابور   )٣(
  . ٨٢ص ، فرج، عبد اللطيف بن حسني ، مرجع سابق   )٤(



 

 

  polyaقد حـدد بوليـا وهتدف هذه الطريقة إىل تنمية مهارات التفكري العلمي عند التالميذ و

 :خطوات حل املشكلة كام ييل 

 .فهم املشكلة  - ١

   . وضع خطة حلل املشكلة - ٢

 .تنفيذ اخلطة  - ٣

  . تقديم احلل الذي تم التوصل إليه - ٤

ويف طريقة حل املشكالت يسري التلميذ خالل اخلطة السابقة  يف حـل املشـكلة والتـي هـي  

  . )١(لعلميوثيقة الصلة بخطوات التفكري ا

 : مميزاهتا 

   . تعود الطالب عىل الطريقة العلمية يف التفكري - ١

  . تنمي التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد - ٢

  . تتوافق مع ميول الطالب ورغباهتم - ٣

ً سلبياً  - ٤ ً من أن يكون متلقيا ً للمعرفة بدال    . جتعل الطالب مصدرا

الراقـي وتعـوده عليـه وتعطـي اجلميـع فرصـة تغرس لدى الطالـب أسـلوب النقـاش -٥

  . )٢(مللمشاركة وإبداء رأهي

 .ترسع عملية التعلم  -٦

  . )٣(تدرب عىل احرتام اآلراء مهام اختلفت وجهات النظر -٧

  : وهناك أسلوبني حلل املشكالت شاع استعامهلا يف العملية التعليمية ومها

   . أسلوب حل املشكالت بطرق مألوفة

  . املشكالت بطرق إبداعية أسلوب حل

 .   وهذان األسلوبان خيتلفان عن بعضهام يف اهلدف ويف كيفية تناوهلا، ويف النتائج املرجوة منهام

                                                   
  . ١٢٠-١١٩ص ، ، مرجع سابق وآخرون يحتيونس ،ف   )١(
 ، القـاهرة -مركـز الكتـاب للنرشـ  ، التـدريس والتفكـري ، هـ١٤٢٥ ، احلميدان ،إبراهيم بن عبداهللا  )٢(

  . ٨٣ص
 . ١٠٦املرجع السابق، ص    )٣(



 

 

فأسلوب حل املشكالت بطرق إبداعية هيدف إىل الوصول حللول جديدة مل يسبق إليها أحد 

اإلبـداعي األساسـية  التفكـري من قبل ،كامأن هذا األسلوب يتطلب متكن الطالب من مهارات

  . )األصالة والتفاصيل و احلساسية جتاه املشكالت -املرونة -الطالقة(

َّ اهلدف منه الوصول إىل حل مناسب للمشكلة  أما أسلوب حل املشكالت بطرق مألوفة فإن

وال يشرتط فيه األصالة ، كام أن الطالب ال يستخدم أثناء عملية التفكري كافة مهارات التفكـري 

  .  )١(اعياإلبد

 :التدريس التعاوين  - ٣

 إىلحـدي طرائـق التـدريس التـي تؤكـد الـتعلم التعـاوين وذلـك بتقسـيم املتعلمـني أهي 

جـل أتعطي كل جمموعة مهمة تعليمية واحدة مـن  )٦-٢(جمموعات عمل صغرية ترتاوح من 

 ن ينغمس كل عضـو مـن أعضـاء املجموعـة يفأحتقيق هدف أو أهداف تعلمهم الصفي، عىل 

التعلم وفق األدوار املحددة له يف العمل ، وتتم اإلفادة من نتائج وعمل املجموعات بتعميمهـا 

   . )٢(كافة املتعلمني إىل
تبنى التعلم التعاوين كطريقة تدريس يف هذا العرص كان نتيجة عـدة أسـباب ومتغـريات إن 

   . من ضمنها

نها قيم التعـاون التـي وردت يف غياب بعض القيم التي حث عليها الدين اإلسالمي وم -أ 

ــال  ــة ق ــات الكريم ــن اآلي ــدد م ــاىلع ¿  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À     ﴿ : تع
Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ﴾ ] ٢: املائدة[ .  

 .سيادة االجتاهات الرتبوية التي تؤكد الفردية يف األرسة واملجتمع واملدرسة من مثل  - ب 

هايل التي يعمقها اآلباء واملعلمون لتحقيق التفوق روح التنافس بني الطالب واملعلمني واأل

   . ألبنائهم وطالهبم

متطلبات احلياة العرصية يف القرن احلادي والعرشين التي تستلزم أن يمتلـك األفـراد  -جـ  

    . )٣(الدعم املتبادل-التعاون-التواصل-مهارات عديدة مثل العمل بروح الفريق الواحد

                                                   
    . ٢٧١ -٢٧٠ص ، البكر، رشيد بن النوري، مرجع سابق   )١(
  . ٤٠٥ص مرجع سابق ، سهيلة حمسن ،  الفتالوي،   )٢(
  . ٢٢٦ص ، شاهني،نجوى عبد الرحيم،مرجع سابق   )٣(



 

 

تدريس قد جاءت يف السنة الرشيفة ومن ذلك ما جـاء ىف حـديث وهذا الطريقة من طرق ال

ن «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : أيب هريرة ريض اهللا عنه قال  ِ ٍ م َيت َوم ٌ يف ب َ ق ع َ ا اجتَم َ م

ي ِ ك َّ م الس ِ َيه ل َ ْ ع َت ل َ َّ نَز ال ِ م ، إ ُ ينَه َ ُ ب ه ونَ ُ س َ ار َ تَد َ ي َ َ اهللاِ ، و تَاب ِ َ ك ُون تل َ ِ اهللاِ ، ي ُوت ي ُ ُ ب محـة َّ ُ الر م ُ َته ي ِ ش َ غ َ ُ ، و نَة

ُه ب َ ِ نَس ه ِ ُرسع ب َ ي ه مل ُ ل َ م َ ِ ع ه ِ أ ب َ بط َ ن أ َ م َ ه و َ ند ِ ن ع َ يم ِ م اهللاُ ف ُ ه َ ر َ ك َ ذ َ ُ ، و ة َ ك ِ َالئ ُ امل م ُ ته َّ حف َ   . )١(»و

   . ففي هذا احلديث نوع من التعليم اجلامعي من حيث تالوة القران ومدارسته

  : أهم مميزات التعلم التعاوين -

  . د عىل فهم وإتقان املفاهيم واألسس العامةيساع -١

  . ينمي القدرة عىل حل املشكالت والقدرة اإلبداعية لدى التالميذ - ٢

  . حتسن املهارات اللغوية والقدرة عىل التعبري إىلدي ؤي - ٣

  . حيقق ارتفاع مستوى اعتزاز الفرد بذاته وثقته بنفسه -٤

  . )٢(سية واملعلم الذي يدرسهاتزايد حب املادة الدرا إىليؤدى  - ٥

يؤدى إىل التعلم االتقاين وذلك ألن إتقان الطلبـة ملهـارات التعلـيم التعـاوين وتفعيـل  - ٦

االعتامد اإلجيايب املتبادل وبنـاء مهـارات التواصـل بـني املتعلمـني واملعلمـني وبـني املتعلمـني 

  . )٣(أنفسهم يؤدي بالرضورة إىل التعلم االتقاين

 :  متثيل األدوار أسلوب - ٤

إكساب الطالب معـارف وخـربات يف ظـروف  إىليعترب من األساليب الرتفيهية التي هتدف 

عـىل تفكـريه  تتميز باحلرية ويشعر الطالب مـن خالهلـا باملتعـة ، األمـر الـذي يـنعكس اجيابيـاً 

   .  )٤(واجتاهاته وقيمه

تمثيـل بعـض املواقـف وتقمـص العملية التي يقوم التالميذ من خالهلـا ب : ويعرف عىل أنه

    . )٥(جل اكتساب اخلربة يف املواقف التعليميةأبعض الشخصيات من 
                                                   

، مسلم بن احلجاج ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل االجتامع عـىل يالنيسابور   )١(
 ٦٨٤، ص  ٢٦٩٩تالوة القرآن ، وعىل الذكر ، ح رقم 

 . ٣١٧ص ، كوجك،كوثر حسني،مرجع سابق   )٢(
 . ٢٠٤الساموك  ، سعدون حممود ،مرجع سابق ، ص   )٣(
   . ٣٥٨ص ، ، مرجع سابق وآخرونالشافعي، إبراهيم حممد    )٤(
   . ٢١٨البكر، رشيد بن النوري ، مرجع سابق ، ص    )٥(



 

 

وهي أيضا  تعترب طريقة تتضمن قيام املتعلم بتمثيل تلقائي عن طريق االنخراط يف املوقف «

والتفاعل مع اآلخرين وتقمص أدوارهم وقد يكون التمثيـل بواسـطة متعلمـني اثنـني أو أكثـر 

من املعلم، أما املتعلمون اآلخرون الـذين ال يقومـون بالتمثيـل فـإهنم يقومـون بـدور  بتوجيه

املالحظني وهم بعد التمثيلية مناقشون وحماورون وناقدون وقد يكـون التمثيـل بـتقمص أدوار 

لشخصيات اجتامعيـة وقـد يكـون ألحـداث تارخييـة أو ملوضـوعات دينيـة أو أدبيـة ونفسـية 

ٌ كثرية منهاوهلذه الطر  )١(»وغريها    : يقة أشكال

من أشكال متثيل الـدور  لمتثيل شخصية تارخيية والتلميذ يقوم من خالل هذا الشك : األوىل

بحفظ الكالم الذي يفرتض أن تقولـه هـذه الشخصـية يف التمثيليـة أو املرسـحية ويلقيـه عنـد 

 .عرضها

ً يف قض: الثانية   . ية واقعية فعلية قيام الطالب بتمثيل أدوار أشخاص يكونون أطرافا

قيام التالميذ بتمثيل ادوار ألشخاص حقيقيـني يف قضـية خياليـة قـد اليكـون هلـا  : الثالثة

 . وجود بالفعل 

إن طريقـة متثيــل الـدور طريقــة تربويـة جيــدة، يــتعلم عـن طريقهــا الطـالب الكثــري مــن 

طـالب يف متثيـل وعىل املـدرس أن يـداول بـني ال . املعلومات، ويكتسبون الكثري من املهارات

الشخصيات املختلفة حتى تتاح الفرصة ألكرب عـدد مـنهم أن يـتعلم عـن طريقهـا كـام تعلـم 

  .  )٢(زمالؤه

  :  مميزات طريقة الدور

  . تعترب طريقة ممتعة ومثرية للطالب - ١

   . تنمي املهارات احلركية باإلضافة إىل املهارات املعرفية - ٢

   . اإلجيابية كالتعاون واملشاركة تعلم الطالب بعض املفاهيم - ٣

 . )٣(تلبي حاجات نفسية لدى الطالب وتساعده عىل حتقيق ذاته - ٤

   :  طريقة العصف الذهني - ٥

                                                   
   . ٤٠٢الفتالوي، سهيلة حمسن ، مرجع سابق ، ص   )١(
   . ٢١٧ق ، صالبكر رشيد بن النوري ، مرجع ساب   )٢(
 . ٩٥ص ، احلميدان،إبراهيم عبداهللا مرجع سابق   )٣(



 

 

تقوم عىل تشـجيع التالميـذ عـىل إنتـاج عـدد كبـري مـن األفكـار وتنميـة قـدراهتم العقليـة 

قت حول قضية ما أو مشكلة تطـرح والتدريب عىل توليد األفكار املتتابعة واملتنوعة يف نفس الو

ً يف إثناء احلصة   . )١(عليهم مجيعا

قبل الدرس يكـون هنـاك اسـتعداد مـن  ، وبعد ، وهلذه الطريقة ثالث مراحل قبل ، وأثناء

الطالب واملعلم بالقراءة حول املوضوع ، وحني يبدأ الدرس يبدأ املعلم بتوزيع األدوار وحتديد 

واد والوسائل الالزمة، وأثناء التنفيذ يبـدأ بتوزيـع األدوار وحيـدد املجموعات وهتيئة املكان بامل

الخ ثم يـتم إعـالن املوضـوع الـذي سـتتم ... رئيس اجلامعة واملقرر وضابط الوقت واملسجل

 . )٢(مناقشته

 :  قواعد التعلم بأسلوب العصف الذهني -

   . رضورة جتنب النقد أو التقييم يف أثناء اجللسات   -١

  . حرية التفكري والرتحيب  بكل األفكار مادامت متصلة باملوضوعإطالق -٢

  . زيادة األفكار املطروحة من التالميذ-٣

  . )٣(تطوير أفكار اآلخرين -٤

 -تسـجيل مجيـع األفكـار –ومتر جلسة العصف بأربع مراحل هي بداية العصـف الـذهني 

د ذلك تأيت املرحلة النهائيـة لطريقـة توزيع النتائج بع -التعامل مع األفكار ومعاجلتها وغربلتها

العصف الذهني وهي بعد وفيها يشكر املعلم الطالب وخيص بالشكر أصـحاب األدوار ومـن 

 . )٤(ثم يتم تنفيذ ما توصل إليه من نتائج ومن ثم تقويمها

 :وتكمن أمهية أسلوب العصف الذهني يف التدريس يف كونه يسهم بام ييل 

الرتكيـز عـىل تنميـة مسـتويات  إىلالتدريس من مستوى التلقـني نقل الرتكيز يف عملية  - ١

 . التفكري

 .كرب عدد من األفكار غري املسبقة أتدريب الطالب عىل مهارة إنتاج  - ٢

                                                   
 . ٢٦٢ص ، شاهني ، نجوى عبد الرحيم ، مرجع سابق   )١(
 . ١٠٥ص ، احلميدان ، إبراهيم عبداهللا، مرجع سابق   )٢(
 . ٢٦٢ص ، شاهني ، نجوى عبد الرحيم ، مرجع سابق   )٣(
   . ١٠٦ص ، سابقاحلميدان ، إبراهيم عبداهللا، مرجع    )٤(



 

 

 .من قبله  حدٌ أمل يسلكه  اً تفكريي تدريب الطالب عىل أن يسلك مسلكاً  - ٣

 .زيادة وعى الطالب بوجود مشاكل يف احلياة وكيفية حلها  - ٤

ٍ أإجياد  - ٥   . )١(ممكن من البدائل واحللول املحتملة للمشكلة كرب عدد

   . لإلبداع كبرياً  تتيح جماالً  -٦

  . ترسع عملية التعلم -  ٧

  .  )٢(تدرب عىل احرتام اآلراء مهام اختلفت وجهات النظر -٨

 

 ) :التعلم عن طريق اللعب(طريقة األلعاب الرتبوية  -٦

اعلة يف التدريس وهذا التعلم حيقق حاجات نفسية ومهاريـة ووجدانيـة يعترب من الطرق الف

لدى الطالب ويساعد عىل نموه اإلدراكي وجيعله أكثر فعالية وتفاعال وجيعـل التعلـيم لديـه ذا 

 .معنى 

والتدريس باستخدام األلعاب أو التعلم عن طريق اللعـب يقـوم عـىل أسـاس أن الطالـب 

ً أي ٍ اجيايب يتعلم وهو يلعب واأللعاب الرتبويـة جمموعـة مـن النشـاطات  يامرس اللعب بشكل

 .يامرسها الطالب أثناء التعلم 

 : مميزاهتا 

  . لدى الطالب ةتنمي اجلوانب املعرفية واملهارية والوجداني-١

  . فسية للطالبحتقق احلاجات الن –٢

  . تنمي التفكري اإلبداعي –٣ 

  . تنمي مهارات االستكشاف –٤

  . )٣(مثرية ومسليةممتعة و – ٥

                                                   
  . ٢٧٩-٢٧٨ص ، البكر، رشيد بن النوري، مرجع سابق   )١(
 .١٠٦ص ، احلميدان ،إبراهيم عبداهللا ، مرجع سابق   )٢(
 ١٠٨ -١٠٧سابق ، ص الرجع امل   )٣(



 

 

 :  أسلوب االستقصاء - ٧

الذي يقوم عىل إمداد الطالب بمهـارات واجتاهـات لتوليـد وتنظـيم املعلومـات وتقويمهـا 

 :ويقوم عىل أربعة أركان أساسية 

 عرض موقف حمري أمام الطلبة  - ١

   . إتاحة الفرصة هلم الكتشاف احللول - ٢

حتديـد  -ملنهج العلمـي الـذي يقـوم عـىل املالحظـةتطوير مواقف تعليمية تؤكد عىل ا - ٣

 .اختيار الفرضية وجتريبها  –مجع البيانات  -تكوين الفرضيات -املشكلة

  . )١(متكني الطالب من االستنتاج والتعميم-٤

بعد استعراض الطرق السابقة يف التدريس نجـد أنـه أصـبحت تركـز عـىل جهـد التلميـذ  

، إذ أهنا تنطلق  من الرتبية احلديثة التي تنـادى بنظريـة ) الذايتالتعلم (ونشاطه يف عملية التعلم 

   . )علم الطفل كيف يتعلم(

  : إن هذه الطرق احلديثة يف التدريس هتدف إىل

 .املسامهة يف إكساب التالميذ اخلربات الرتبوية املخطط هلا  -١

حـل  هم  عـىلالعمل عىل تنمية قدرة التالميذ عـىل التفكـري العلمـي عـن طريـق تـدريب-٢

   . املشكالت

  . العمل عىل تنمية قدرة التالميذ عىل العمل اجلامعي التعاوين-٣

  . )٢(العمل عىل مواجهة الفروق الفردية بني التالميذ -٤

إىل تكوين شخصيات الطالب وتعويدهم عـىل االعـتامد عـىل أنفسـهم و  فكام أهنا هتد-٥

سطة املالحظة والتفكري والنشـاط الـذايت، ممـا إتاحة فرص العمل والنشاط للطالب ليتعلم بوا

   . )٣(ينمي فيه روح االبتكار

ً عـن -٦ ً باحثـا إهنا ترشك التلميذ يف عملية التعلم وتتيح أمامه الفرص لكـي يكـون اجيابيـا

ً هلا   .املعلومة ومنظام

                                                   
  . ١٠٤جيمعان  ، إبراهيم ، نافذ يعقوب ، مرجع سابق ، ص    )١(
 . ٨٠ص ، ، مرجع سابق  الوكيل ، حلمي أمحد  ،حممود،حسني بشري   )٢(
 .٦٣ص ، طويلة ، عبد الوهاب عبد السالم  ، مرجع سابق   )٣(



 

 

ً مـن أن يقـوم-٧  أهنا تتيح الفرصة للمعلم للقيام بدوره الرتبوي عىل النحو األفضـل بـدال

 . بتلقني املعلومات للتالميذ فقط فهو يقوم بالتوجيه واإلرشاد واإلرشاف 

   . أهنا حتبب التالميذ يف الدراسة وجتعلهم يقبلون  عليها بمزيد من الدافعية والنشاط-٨

أهنا تسهم يف إكساب التالميذ العديد مـن املهـارات املطلوبـة للعـيش يف عرصـ التـدفق -٩

  . أهنا تساعد يف تنمية قدراهتم العقلية واملهارية املعريف والتكنولوجي، كام

حتقق األساس النفيس من حيث أن كل طالـب يسـري يف عمليـة الـتعلم حسـب قدراتـه -٩

 .ومستواه كام يف التعلم الذايت بأنواعه املختلفة 

 

      ::  تكنولوجيا التعليمتكنولوجيا التعليم: : العنرص اخلامس العنرص اخلامس   --

والتكنولوجية احلديثـة التـي  غـزت حياتنـا مما ال جدال فيه أننا نعيش عرص الثورة املعرفية 

بشكل كبري وقد أدخلت واستخدمت يف مجيـع جمـاالت احليـاة وأنظمـة املجتمـع ومنهـا نظـام 

الرتبية والتعليم هبدف حتسني عملية التعلم والتعليم ملواجهـة حتـديات العرصـ الـراهن الـذي 

   . تيتميز بالرسعة الفائقة يف جمال املعرفة واالخرتاعات واملواصال

إن استخدام وتوظيف التكنولوجيا التعليمية أو تكنولوجيـا التعلـيم يف العمليـة التعليميـة «

أصبح أداة اليمكن إغفاهلا أو إسقاطها ألهنا فرضت وجودهـا الفعـيل يف مجيـع أركـان عمليـة 

التعليم اليمكن االستغناء عنها يف املواقف التدريسية حتى ال نتهم بـالتخلف أو عـدم مسـايرة 

  . )١(»العرص

ولذا أخذت الدول املتقدمة بفكرة اسـتخدام وتوظيـف التكنولوجيـا يف العمليـة التعليميـة 

  . لدرجة أهنا تعترب تكنولوجيا التعليم بمثابة أحد األركان املهمة التي يقوم عليها التعليم

إن االستخدام األمثل للتقنية كان أساس أي عمليـة تقـدم إنسـاين متـت حتـى اليـوم لكـن 

   . اجلديد هو األفاق غري املحدودة التي يفتحها عامل التقنية يف املجال التعليمي والرتبوي

ولقد فرض هذا االهتامم مطالب جديدة عـىل النظـام التعليمـي فقامـت دول عديـدة عـىل «

م ومل  ١٩٨٣رأسها الواليات املتحدة واليابان وانجلرتا بإصالح أنظمتهـا التعليميـة منـذ عـام 

اآلن واهلدف املعلن هلا مجيعا هو حتديث التعليم بالتوسـع يف االسـتخدام األمثـل  تتوقف حتى
                                                   

   . ٩٢ص ، ، مرجع سابق م١٩٩٤إبراهيم ، جمدي عزيز ،    )١(



 

 

دخلـت تقنيـة نتيجة لذلك أ )١(»للتقنية احلديثة وامتالك الطالب ملهارات استخدامها وتطويرها

يف هذا العرص مل تعـد األدوات التقليديـة « :سن ياملعلومات يف جمال التعليم  ويف هذا يقول املح

ة والطباشري أهم سامت فصول الدراسة فقد حلت حملها شاشات العـرض واحلاسـب كالسبور

والسبورة االلكرتونية وشبكات املعلومات واملعامل احلديثة ونظم الفيديو املرئي وهـو مـا  ىلاإل

  . يعرف بالتدريس املعتمد عىل تقنية املعلومات

ثنـاء رشحـه أوم هبـا املعلـم بأنه جمموعة اإلجراءات والنشاطات التي يقـ«سن يويعرفه املح

إلىل وشـبكاته ووسـائطه وتوضيحه للدروس ويستخدم فيها وسائل التقنية احلديثة كاحلاسـب ا

املتعددة واملعامل االلكرتونيـة واملـؤثرات املسـموعة واملرئيـة والربجميـات التعليميـة إليصـال 

  . )٢(»املعلومات واحلقائق يف بيئة تفاعلية بأكرب كفاءة ممكنة

) TECHNE(هي كلمـة إغريقيـة قديمـة مـأخوذة مـن كلمتـني مهـا :  التكنولوجيا مفهوم

ومعناهـا دراسـة واسـتعمل مصـطلح تكنولوجيـا يف ) LOGOS(وكلمـة ) مهارة فنية(وتعنى 

معظم الدول املتقدمة وهي مأخوذة من الكلمة اإلغريقية القديمة ويقصد به معاجلـة موضـوعا 

  . به إىل تقنياتأوعمال معاجلة منظمة والذي تم تعري

ً اأذ هي اسـتخدام األسـلوب العلمـي املـنظم للمعـارف العلميـة ) التكنولوجيا(لتقنيات نا

  . التعليمية واالستفادة منها يف احلياة اإلنسانية

  :  وقد عرفت التكنولوجيا عدة  تعريفات منها

 العـامل اخلـارجي، أهناجانب الثقافـة املتضـمن املعرفـة واألدوات، التـي يـؤثر هبـا اإلنسـان يف - ١

وتعتـربا ملعرفـة العلميـة التـي تطبـق عـىل . ويسيطر عىل املادة لتحقيق النتـائج العمليـة املرغـوب فيهـا 

  . )٣(املشاكل العملية املتصلة بتقدم السلع واخلدمات جانبا من التكنولوجيا احلديثة

ارات املختلفـة هي استخدام األسلوب العلمي املنظم للمعارف املتعددة من خالل املهـ -٢

واألجهزة واآلالت باإلضافة إىل تطبيق احلقائق والنظريات العلمية واالستفادة منهـا يف احليـاة 

                                                   
   . ٣٤٨ص ، ،مرجع سابق وآخروناحلامد ، حممد بن معجب    )١(
 . ٣٢٦، صمرجع سابق املحيسن ،إبراهيم عبداهللا ،    )٢(
   . ٣٠٢ص ، سن ،العظم ، صادق جالل ، مرجع سابقحنفي، ح   )٣(



 

 

 . )١(اإلنسانية

بأهنا عبارة عن تفاعل منظم بني كل من العنرص البرشى املشارك يف عملية ) احليلة(ويعرفها 

عليميـة هبــدف حتقيـق األهــداف التعلـيم واألجهـزة واآلالت واألدوات التعليميــة واملـواد الت

 . )٢(التعليمية أوحل مشكالت التعليم

يتبني لنا مما سبق إن تكنولوجيا التعليم تشتمل عىل جانبني جانب مادي يتمثـل يف األجهـزة 

واآلالت واألدوات وجانب إنسـاين يتمثـل يف املعلـم ومـا يقـوم بـه مـن مهـام ومسـؤوليات 

   . وكذلك ما يقوم به الطالب أثناء الدرس

وعـىل ذلـك ) SYSTEMIAPPROACH(وتعتمد تكنولوجيا التعليم عىل مدخل الـنظم 

حيـث إهنـا تعـد منظومـة . فإن تكنولوجيا التعليم مفهوم أوسع من مفهوم الوسائل التعليميـة 

  . )٣(شاملة متكاملة يتخللها نظم فرعية تعمل بإحكام وانضباط

نظام تتكامل فيه اإلمكانات املادية ، التـي  تعريف التكنولوجيا التعليمية باعتبارها نظام هي

تتمثل يف املستحدثات التكنولوجية كالفيديو وأجهزة التلفزيـون وأجهـزة الكمبيـوتر وغريهـا 

بحيث تتكامل وتتفاعل مـع اإلمكانـات البرشـية التـي تتمثـل يف كـل القـائمني عـىل العمليـة 

 .اعليتها التعليمية بغية زيادة كفاءة العملية التعليمية وحتقيق ف

يتبن لنا مما سبق أن جمال تكنولوجيا التعلم جمال متسع ، يستغرق مكونات مجة تـؤثر وتتـأثر 

 –أشـخاص  –مـواد تعليميـة  –بعضها بالبعض اآلخر وهذه املكونات هـي أجهـزة تعليميـة 

   . )٤(تقويم تعليمي ونظرية وبحث وتصميم وإنتاج –اسرتاتيجيات تعليمية 
 :  ا التعليمإجيابيات تكنولوجي -

ً من اإلجيابيات عىل العملية التعليمية والرتبوية تتمثل يف    : إن لتكنولوجيا املعلومات عددا

مواجهة عدد من املشـكالت الرتبويـة املعـارصة والتـي منهـا كثـرة عـدد الطـالب يف  - ١

                                                   
مطـابع  ، وسـائل االتصـال التعليميـة ، هــ١٤١٨عطار، عبداهللا إسحاق، كنسارة ، إحسان حممـد ،    )١(

   . ٦٥ص ، مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، هبادر
    . ٨احليلة ، حممد حممود ، مرجع سابق ،ص   )٢(
 . ٩٤ص ، ، حممود، حسني البشري، مرجع سابقأمحدالوكيل ، حلمي    )٣(
 . ١٩٨–١٩٧مرجع سابق ، ص ، هـ١٤١٩ ، شحاتة ، حسن   )٤(



 

 

ألة سـمراعـاة م –االنفجار املعريف والتطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم  –الفصول الدراسية 

 . مكافحة األمية –الفروق الفردية بني املتعلمني 

  .  )١(تودي إىل استثارة اهتامم التالميذ وإشباع حاجاهتم للتعلم - ٢

وهي استعامل املدرس ألفاظا ليس هلا   –تواجه مشكلة وقوع بعض املعلمني يف اللفظية  - ٣

ً لوسائل فعند التلميذ نفس الداللة التي هلا عند املدرس فإذا تنوعت ا إن اللفظ يكتسـب إبعـادا

من املعنى تقرتب من احلقيقة األمر الـذي يسـاعد عـىل زيـادة التطـابق والتقـارب بـني معـاين 

 .األلفاظ يف ذهن املدرس والتلميذ 

 .حتقق اجيابية املتعلمني، وتساعدهم عىل اكتساب اخلربات  - ٤

سـلوك املتعلمـني وتكـوين  تأكيد التعليم عن طريق تنويـع أسـاليب التعزيـز وتعـديل - ٥

  . )٢(اجتاهات جديدة لدهيم

تعمل عىل جتويد التعليم واملادة الدراسية ومراقبة اجلـودة يف التعلـيم حتـى ال ترتاجـع  - ٦

   . )٣(نوعية التعليم عام كانت عليه

توسيع جمال اخلربات عند الطالب حيث أهنا تساعد عىل اكتسابه خـربات جديـدة مـن  - ٧

املعملية مثل طرق التصنيع املبسطة لـألدوات واألجهـزة التـي يتعامـل معهـا  خالل التجارب

ازل أو ظـاهرة الراديو وطريقة اإلنـارة الكهربائيـة وتوصـيالهتا للمنـ –داخل املنزل كالثالجة 

الطريان أو الظواهر الكونية مثـل الـزالل والرباكـني و كـل هـذه اخلـربات تكسـبه املزيـد مـن 

حيث يتعرف عىل كيفية حدوث هـذه الظـواهر  والرتكيـب والتحليـل أساليب التفكري العلمي 

   . وعالقة السبب بالنتيجة

إدخال تكنولوجيا املعلومات يف مجيع عنارص املنهج أدى إىل نتـائج تعليميـة وتعلميـة « - ٨

اسـتثامره لإلمكانـات  –مرونته وقدرته عىل التجديد  -من ذلك شمولية املقرر ملتطلبات العرص

تــامني الكتــب احلديثــة  –قدرتــه عــىل صــناعة العقــل املفكــر واملبــدع  -يف املقــرراتالتقنيــة 

                                                   
   . ٢٣ص ، سالمة،عبد احلافظ حممد ، مرجع سابق   )١(
   . ١٩٨ص ، مرجع سابق ، هـ١٤١٩ ، شحاتة ، حسن   )٢(
 . ١٨٤ص ، الفتالوي، سهيلة حمسن ، مرجع سابق   )٣(



 

 

  . )١(»وااللكرتونية التي تشتمل عىل برامج تعليمية متجددة

 :اخلصائص املميزة للوسائط التكنولوجية  -

  : تتميز الوسائط التكنولوجية بعدد من اخلصائص والتي منها

  . ن اختيارها وتوظيفهاتزيد من فعالية املعلم إذا أحس -١

تعترب من املعينات اجليدة يف توضيح ما يف الكتاب املدريس من جتارب معملية وحقـائق  -٢

  . علمية

ختدم أهداف التعلم يف املراحل التعليمية املختلفة ، وذلك لتفاوت مستويات الصـعوبة  - ٣

لرموز الكيميائيـة والسهولة بينها وهـذا يسـاعد عـىل توضـيح األفكـار املجـردة ورشحهـا كـا

  . )٢(واملعادالت اجلربية واحلسابية

معايري اختيار وسائل تقانة التعلـيم هنـاك عـدد مـن املعـايري ينبغـي مراعاهتـا عنـد اختيـار 

 :  تتمثل يف الوسائط

   . أن تتفق الوسيلة مع اهلدف املنشود من استخدامها - ١

   . يةأال يكون فيها خمالفة ملتطلبات الرتبية اإلسالم - ٢

   . أن تساعد التالميذ عىل اكتساب أسلوب التفكري العلمي وحل املشكالت - ٣

أن تقدم ما تعاجله يف موضوع الدرس بدقة ووضـوح، وتواكـب التقانـه املتعلقـة هبـذا  - ٤

 . )٣(املوضوع

 .أن تكون معلوماهتا صادقة ومطابقة للواقع الثقايف  - ٥

 . )٤(رباهتم السابقةأن تتناغم مع أعامل التالميذ وخ - ٦

أن تكـون الوســائط التكنولوجيــة واضــحة مـن حيــث رســمها والبيانــات واأللــوان  - ٧

  . وتناسب حجم أجزائها

أن تتناسب مـع أهـداف الـدرس حيـث ينفـرد كـل درس بأهـداف خاصـة متيـزه عـن  -٨

                                                   
  . ٢٢١، ص مرجع سابق املحسني، إبراهيم عبداهللا،    )١(
 .  ٩٥ -٩٣مرجع سابق ،ص مصطفى ،فهيم ،    )٢(
   . ٤٠٤ص ، مرجع سابق ، هـ١٤٢١، أمحدشوق ، حممود    )٣(
   . ١٩٩ص ، مرجع سابق ، هـ١٤١٩شحاتة، حسن،    )٤(



 

 

  . )١(غريه

   . أن تسهم يف ربط الطالب بمصادر املعلومات املختلفة -٩

 . )٢(استخدام وسائل وتقنيات التعليم إىل زيادة شوق الطالب للتعلمأن يؤدي  -١٠

 : استثامر التكنولوجيا يف تطوير التعليم  -

إن الثروة التكنولوجية الثالثة باعتامدها عىل العقل البرشى ، وتوليـد املعلومـات وتنظيمهـا 

خلصـائص األساسـية واختزاهنا واسرتدادها وتوصيلها برسعة متناهية يف الوقت املناسب أحد ا

للتنافس يف عرص العوملة، وحيث أن التعامل مع املعلومات يعتمد عىل العقـل البرشـى املـزود 

بعلوم العرص فإن اإلفادة من تكنولوجيا املعلومات مرهونـة بحسـن إعـداد األبنـاء وتـربيتهم 

 . )٣(وتعليمهم وتدريسهم

   :  عدة نقاط منها ويتمثل استثامر التكنولوجيا يف حتسني كفاءة التعليم يف

االستفادة من استخدام التكنولوجيا يف تنفيذ أساليب البحث العلمي وأساليب الـتعلم  -١

الذايت وذلك من خالل تيسري البحث عن املعلومات يف شبكة االنرتنت واالطالع مـن خالهلـا 

عىل العديد من الدراسات واألبحاث املتعلقة بموضـوع البحـث وكـذلك فهـي تسـاعد عـىل 

  . لتعلم الذايت من خالل برامج احلاسوب التعليمية املتعددةا

توثيق الصلة وتبادل اخلربات بـني املؤسسـات التعليميـة ومؤسسـات اإلنتـاج وهـي « - ٢

بذلك تسهم يف عالج عدد من املشكالت املرتتبـة عـىل العوملـة االقتصـادية املتمثلـة يف زيـادة 

ؤسسـات التعلـيم وأسـواق العمـل يف تـوفري البطالة والفقر وذلك من حيـث التنسـيق بـني م

  . )٤(التخصصات املناسبة والالزمة وكذلك املدربة التي تتمتع بأعىل مهارة وكفاءة

أنه كلام زادت فرص التعليم ألبناء الوطن وحتسنت وزاد ارتباطهـا «ويف هذا يقول الزواوي 

در عىل اإلنتاج واملحصـن بمواقع اإلنتاج وبحركة سوق العمل أمكن تكوين الفرد املتفتح القا

                                                   
 . ٩٨ص  ، مرجع سابق ، مصطفى، فهيم   )١(
  . ٦٠بن النوري ، مرجع سابق ، ص  دالبكر، رشي   )٢(
 . ٩٣ص ، نحو تطوير التعليم يف الوطن العريب بني الواقع واملستقبل ،مرجع سابق ، حسن ، شحاتة   )٣(
   . ٩٣ص ، سابقالاملرجع    )٤(



 

 

   .  )١(»ضد أي فكر أو غزو هدام من أي نوع

تطوير التعليم املستمر والتعليم املفتوح وإتاحة الفرص لكافة فئات املجتمع لكي تزيـد  - ٣

من حتصيلها العلمي والثقايف وتيسري الدراسة ألعداد كبـرية مـن الـراغبني يف التعلـيم وبـذلك 

   . )٢(التعليم يتحقق املجتمع املستمر يف

إثراء اإلبداع واالبتكار عند األفراد عن طريق تنميتها لعدد مـن املهـارات منهـا مهـارة  - ٤

 .التفكري االبتكاري والتفكري املنطقي والعلمي 

ومن خالل وسائط تكنولوجيا التعليم يستطيع املعلم أن يوفر خـربات حيـة ومتعـددة  - ٥

مهارة الفهم واالستيعاب واملقارنة والتحليـل ويمكـن أن لتنمية مهارات الطالب املعرفية مثل 

تساهم املواد واملوضوعات املربجمة إلكرتونيا يف تنمية املهارات السابقة لدى الطـالب وبالتـايل 

 .تنمية مهارة التفكري العلمي لدهيم والذي يؤدى بدوره إىل اإلبداع واالبتكار 

يم واالتصـال املتنوعـة لنقـل اخلـربات التعامل مع خمتلف وسـائط تكنولوجيـة التعلـ« -٦

التعليمية إىل املتعلمني وترمجتهـا إىل صـوره برصـية أو سـمعية أو سـمعية برصـية والتـدرج يف 

انتقاهلا من األشياء املحسوسة إىل األشياء املجردة بام يتيح فرص املشاهدة واالسـتامع واملامرسـة 

تكنولوجيـا التعلـيم كاحلاسـوب  والتأمل والتفكري والتي تتخـذ طريقهـا مـن خـالل وسـائط

   . )٣(»التعليمي واالنرتنت واملذياع والفيديو وسواها

يعترب احلاسوب واإلنرتنت أبرز وسائل تكنولوجيـا املعلومـات املسـتخدمة يف هـذا العرصـ 

   . ولذا سوف نقوم بإلقاء نبذة خمترصة عن كل منهام

 ً  احلاسوب  : أوال

وتعتـرب الـربامج  ، ملعدات أحد مكوناتـه أو عنـارصهنظام متكامل، تشكل األجهزة واوهو 

ً من عنـارصه ً أخرا والعنرصـ البرشـي الـذي يسـتخدم  ، التي تستخدم يف تلك األجهزة عنرصا

ً ثالثاً     . احلاسب اإلىل عنرصا

                                                   
 ، الزواوي، خالد حممد  ، اجلودة الشاملة يف التعليم وأسواق العمل يف الوطن العـريب ، مرجـع سـابق   )١(

   . ٥٢ص
 . ٣٣٤ص ، مرجع سابق ، هـ١٤٢١ ، أمحدشوق، حممود    )٢(
   . ١٤٧الفتالوي، سهيلة حمسن ،مرجع سابق ، ص   )٣(



 

 

وعىل هذا األساس فاحلاسب اإلىل هو أحد وسائط التكنولوجيا التي توفر لإلنسـان فرصـة 

   . وإجراء العمليات املتعددة ، لة من استقبال املعلومات واختزاهناالتفاعل مع إمكانيات اآل

هـي اختـزان  إلىلهناك ثالث وظـائف أو عمليـات رئيسـية للحاسـب ا بأنويمكن القول 

   . )١(والعمليات واملعاجلة وجمال املدخالت واملخرجات أو الوصول إليها -البيانات يف الذاكرة

  : ملميزات منهاوامتاز احلاسب اآليل بعدد من ا

يقدم املادة التعليمية بتدرج مناسـب لقـدرات الطالـب وبـذلك يتقـدم كـل طالـب يف  - ١

 .دراسته حسب استعداده 

 . يمكن الطالب من اختيار وتنفيذ األنشطة والتجارب املالئمة مليوله ورغباته - ٢

 .يقدم التغذية الراجعة الفورية  - ٣

ً يمتاز بالدقة العالية حيث يقو - ٤ ٍ جدا ٍ عالية  .م بإعطاء النتائج وبدقة

من الوقـت املطلـوب %) ٣٠(أثبت جدراته يف جمال التدريب وقد وجد انه يوفر حوايل  - ٥

 . )٢(من أجل التدريب إذا ما قورن بالطريقة التقليدية

يعترب احلاسوب انسب وسيلة يمكن استخدامها من أجل مواجهة ظاهرة تضخم املـواد  - ٦

مـن  قا يتميز به من قدرة فائقة عـىل ختـزين املـواد واسـرتجاعها بشـكل أيرسـ وأدالتعليمية، مل

 . )٣(املصادر واملراجع الو رقية

   . يوفر للمتعلم فرصا من التفاعل اإلجيايب ومن أمثلتها احلوار التعليمي - ٧
ئب احلقا –أسهم احلاسب يف ظهور عدد من أنواع التعليم ومن أمهها التعليم الربناجمي  - ٨

  . الفيديو املتفاعل -لتعليم تفريد ا –التعليمية 

وهو يعترب وسيلة تعليمية يمكن من خالهلا تقديم املعلومـات وختزينهـا، ممـا يتـيح الفرصـة 

  . )٤(أمام املتعلم ألن يكتشف بنفسه حل مسالة من املسائل،أو الوصول إىل نتيجة من النتائج

                                                   
   . ١٠١ص ، مصطفى، فهيم ، مرجع سابق   )١(
استخدام احلاسوب واإلنرتنـت يف ميـادين  ، م٢٠٠٣ ،فايز  ل، الرسطاوي عادأمحد  سعادة ، جودت   )٢(

   . ٥٤ص ، ، دار الرشوق ، عامن ، األردن الرتبية والتعليم
   . ١٠٣ص ، فهيم، مرجع سابق ىمصطف   )٣(
 . ٤٥، الرس طاوي، عادل فايز، مرجع سابق ،ص أمحدسعادة ، جودت    )٤(



 

 

 :  يةجماالت استخدام احلاسوب كوسيلة تعليم  -

 :يستخدم احلاسوب كوسيلة تعليمية من خالل عدة طرق وأساليب من أمهها 

   . حل املشكالت الرياضية والفيزيائيةواجياد احللول املناسبة هلا-١

املحاكاة حيث يستخدم ملحاكاة الظـواهر الطبيعيـة والتجـارب التـي يصـعب حتقيقهـا  -٢

ة ومن ذلك نمو النبات الذي يسـتغرق أيامـا عمليا يف املخترب إما بسبب عامل الوقت اوالتكلف

  . )١(يف بضع دقائق حيث يعرض وشهوراً 

الرشح واإليضاح حيث يتوفر عدد من الربامج التعليمية التي تقوم بمسـاعدة الطالـب  -٣

 .عىل فهم املادة الدراسية من خالل عرض املفاهيم واألفكار واألمثلة املتعددة 

اسـوب بقـدرة كبـرية يف جمـال التعلـيم باسـتخدام املهـارات املهارة والتمرين يتميز احل -٤

 :األساسية ويتبع األسلوب التايل 

 .يبدأ الكمبيوتر بمرحلة تقديم املفهوم املحدد الذي تقوم عليه املهارة األساسية  -١

  . يقدم الكمبيوتر ما تتطلبه املهارات من فرص التدريب والتكرار -٢

يصـ فينـادى املسـتخدم باالسـم ويقـدم لـه التمرينـات يضفى الكمبيوتر الطابع الشخ -٣

  . )٢(واإلرشادات املساعدة

األلعاب التعليمية حيث تتوفر بعض األلعاب التعليمية التي جتمع بني الفائدة العلميـة  - ٥

 .والرتفيه و التي يكتسب الطالب من خالهلا العديد من املهارات واملعلومات 

ام يتعلق بوسائل وطرق التقويم من حيث أنه يوفر الكثـري التقييم وهذا خاص باملعلم في -٦

  . من الوقت واجلهد
التعليم الذايت حيث حيتل احلاسوب فيه مكان املعلم فيقوم برشح املادة العلميـة وتقيـيم  -٧

 .املتعلم 

                                                   
  . ٤٨مرجع سابق، ص  ، عادل فايز ، الرسطاوي ، جودت أمحد ، سعادة   )١(
  . ٢٣٧فرج ،عبد اللطيف بن حسني ، مرجع سابق،    )٢(



 

 

  : اإلنرتنت:ثانيا  -

ا تربط عرشات املاليني من أجهزة ا  ً حلاسـوب وهي عبارة عن شبكة تكنولوجية ضخمة جد

، وتعمل بواسطتها عىل تبادل املعلومات املنترشة حول العامل عن طريق الربوتوكوالت املتعددة

اهلائلة واملعارف املتنوعة يف خمتلف مناحي احلياة البرشية والطبيعة الكونية بكل سـهولة ويرسـ، 

ادية ويستخدمها مئات املاليني من األشخاص من أجل حتقيق أهداف شتى من تثقيفيـة واقتصـ

 . )١(واجتامعية وترفيهية وعلمية وشخصية وعسكرية وسياسية ودينية وختطيطية

 : أمهية استخدام اإلنرتنت يف التعليم  -

ً ملا تتميز به هذه الشبكة العاملية من الرسعة والدقة يف نقل املعلومات جعلـت منهـا أداة  نظرا

يع أنحاء العامل وهي ال تتعامل سهلة للحصول عىل املعلومات يف شتى املجاالت ونرشها إىل مج

مع املعلومات فقط وإنام تتعامل مع الصورة والصوت واخلرائط والفيـديو وغريهـا وأصـبحت 

  . أداة حلفظ املعلومات، وحولت التعليم من الطرق التقليدية إىل التعليم اإللكرتوين

ة، وللحصول عـىل وتستخدم شبكة اإلنرتنت يف التعليم، كام يف احلاسوب للتمرين واملامرس 

برامج تعليمية بحتة وللعـب وللمحاكـاة التعليميـة وحلـل املشـكالت العمليـة باإلضـافة إىل 

 . احلصول عىل أحدث ما توصل اليه العلم يف املجاالت احلياتية كافة 

كام يستطيع الطلبة واملعلمون املشاركة يف أعامهلم مع اآلخرين عرب الشـبكة واملسـاعدة عـىل 

   . كتاباهتمنرش إنتاجهم و

َّ هلذه الشبكة العاملية فوائد عديدة عىل خمتلف جماالت احليـاة وتـتلخص أهـم فوائـدها يف  إن

جمال التعليم أهنا توفر للطالب واملعلم وكل من لـه عالقـة هبـذا املجـال الرسـعة والكفـاءة يف 

  : ممارسة األنشطة التعليمية وذلك من خالل ما يأتى

يسهل االتصال بـني الطـالب  وبـني املعلمـني كـام أنـه يسـهل  الربيد اإللكرتوين وهو - ١

   . التواصل مع الطالب يف بلدان أخرى

إمكانية االستفادة من املواقع الرتبوية وذلك من خالل زيارة املواقـع الرتبويـة العربيـة  - ٢

   . واألجنبية

وارات الرتبويـة ديات الرتبوية ويتم ذلك مـن خـالل املشـاركة يف احلـتاالشرتاك يف املن - ٣
                                                   

 . ٦٩ص ، ، الرسطاوي، عادل فايز ، مرجع سابق أمحدسعادة ، جودت    )١(



 

 

  . التي جترى ضمن منتديات علمية تربوية هلا مواقع عىل الشبكة

   . إنشاء مواقع ملقررات دراسية معينة أو مواقع لدورات تعليمية - ٤

ٍ للمقـرر الـدرايس يف فـرع مـن فـروع العلـم املختلفـة  حيث تقوم هذه املواقع برشـح واف

وفري الكثـري مــن املعلومـات والبحــوث بتــ) يـاهو(للطـالب ومـن أهــم هـذه املواقــع موقـع 

 .والدراسات احلديثة والرسيعة يف مجيع فروع العلم 

 .توفري خدمة االشرتاك يف الدوريات واملجالت العلمية املتخصصة  -٥

 .اجلامعية العاملية واالستفادة من إمكانياهتا  تخدمة الدخول عن بعد إىل املكتبا -٦

الدراسية املختلفـة باجلامعـات واملـدارس عـىل شـبكة عرض الصفحات التعليمية يف املواد 

   . )١(اإلنرتنت الستخدامها يف التعلم عن بعد

   : أثر اإلنرتنت عىل عملية التعليم -

أدت إىل ظهور أنواع من التعليم مثل التعليم اإللكرتوين وهو طريقة يف التعلـيم باسـتخدام 

نـت والوسـائط املتعـددة اخلاصـة بــ آليات االتصـال احلديثـة مـن كمبيـوتر وشـبكات االنرت

)Hyper Media (من صوت وصـورة ورسـومات وآليـات بحـث ومكتبـات إلكرتونيـة)٢( ، 

النصوص والصور البيانية عن  -املسموعة -املؤمترات املرئية –التعليم عن بعد  وكذلك ظهور

  .إللكرتونيةاملدرسة ا –إللكرتونية اجلامعات ا –برامج القمر الصناعي  –بعد 

 :استخدام اإلنرتنت يف املناهج املدرسية 

ويتم ذلك من خالل تأليف مناهج خاصة مزودة بتقنيات الوسائط املتعـددة ووضـعها عـىل 

الشبكة يف مواقع خاصة وتكون هذه املناهج متكاملة يف عنارصها ويتم فيهـا مراعـاة التسلسـل 

ب املتكاملـة لشخصـية املـتعلم هلـا، بام يراعـي اجلوانـ املنطقي والسيام يف تأليفها وتنسيقها فنياً 

سواء من حيث مراعاهتا للعمر الزمني للطلبة ومراحلهم الدراسية أو تسلسلها وبنائها املنطقـي 

من حيـث املحتـوى، أو مراعاهتـا للتطـور العلمـي العـاملي يف مجيـع املوضـوعات باإلضـافة 

 .الهتاممها باألنشطة الالمنهجية من خارج الكتب املدرسية 

ال استخدام اإلنرتنت يف املناهج املدرسـية اقـرتح الـدكتور عبـداهللا بـن عبـد العزيـز ويف جم
                                                   

   . ١٣٤ -١٣٢–١٢٥ص ، ، الرسطاوي عادل فايز ، مرجع سابق أمحدسعادة، جودت    )١(
 . ٣٩٢ص ، مرجع سابق زكريا حييى، اجلندي ، علياء عبداهللا ، ، لآل   )٢(



 

 

املوسى املرشف عىل قسم احلاسب اآليل ونظم املعلومات يف جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود 

اإلسالمية منهج اإلنرتنت وتقوم فكرته عىل إجياد موقـع إلكـرتوين موحـد يشـتمل عـىل مجيـع 

يتم حتميل هذا املوقع عىل شبكة اإلنرتنت حيـث يتـاح جلميـع الطـالب مناهج التعليم العام و

الدخول لذلك املوقع بدون مقابل، إضافة إىل ذلك البد أن يكون هـذا املـنهج وفـق الرشـوط 

   . العلمية والتي من أمهها أن يكون املنهج مبنيا عىل أساس فلسفي ونفيس وتكنولوجي

 :أهداف هذا املنهج تتمثل يف اآليت  -

تصميم املناهج الدراسية املكتوبة بطريقة الوحـدات الدراسـية ووضـعها يف موقـع عـىل -١

   . اإلنرتنت

وضع توصيالت للمواضيع املرتبطة ببعضها بعضا فمثال يكـون ربـط املـواد الدراسـية -٢

ببعض املواقع التي تساعد عىل الفهم ومثل ذلك املكتبات والكتب التي تناولت املوضوع بنوع 

   . صيل يف حال رغبة الطالب الرجوع للموقعمن التف

وضع أنشطة مصاحبة للمنـاهج وكـذلك أسـئلة ومواقـف معينـة تسـاعد عـىل الفهـم  -٣

 . والتذكر

حل مشكلة طرق التدريس التقليدية، ألن الطالب سيتعلم بطريقة خمتلفة ملـا درسـه بـام  -٤

  . م تزويد املناهج هبايضمن دافعيته للتعلم بسبب تقنيات الوسائط املتعددة التي يت

 :حمتويات منهج اإلنرتنت   -

من املتوقع أن حيتوى هذا املوقع عىل كم كبري مـن املعلومـات واملحتويـات الرئيسـية واهـم 

 :حمتويات منهج اإلنرتنت ماييل 

  . )الخ....علوم اجتامعية -رياضيات -علوم -لغة عربية( حمتويات املواد بكاملها  - ١

 .اجع التي حيتاجها الطلبة الستخدامها لدعم املنهاج الكتب واملر - ٢

االستفادة من األنشـطة املصـاحبة للمحتويـات واملدعمـة بتقنيـة الصـوت والصـورة  - ٣

 . واألمثلة الواقعية

 .اللوائح وأنظمة االختبارات املتعلقة باملواد  - ٤

للوصـول إىل املكتبات العلمية املتخصصة التي تتنـاول املوضـوع ووضـع توصـيالت  - ٥



 

 

     . )١(تلك املكتبات من املوقع األسايس للمنهاج

وتتمثل أهم مالمح التجربـة السـعودية يف جمـال اسـتخدام شـبكة اإلنرتنـت يف التعلـيم يف 

   . مرشوع ضخم يسمي مرشوع عبداهللا بن عبد العزيزو أبنائه الطلبة للحاسب اآليل
ٍ من األدوار من أمههايف مواجهة التقنية املعلوماتية يتم دور املنهج   : ثل ذلك يف عدد

  . العمل املستمر عىل حتديث املوضوعات واملعارف املوجودة يف الكتاب املدريس - ١

  . تزويد الطالب واملعلمني باملهارات الالزمة للتعامل اجليد مع هذه التقنية - ٢

  . ت وصيانتهاتزويد املجتمع باأليدي العاملة املدربة يف جمال تقنية املعلوما - ٣

 . العمل عىل توفري العلامء القادرين عىل املسامهة يف تصنيع هذه التقنية احلديثة - ٤

الربط بني املناهج وخدمات اإلنرتنـت وذلـك مـن خـالل مراجعـة شـاملة لفلسـفة « - ٥

املناهج والعمل عىل حتقيق أهداف إسرتاتيجية بعيدة املدى تعتمد عىل التغـريات احلاصـلة عـىل 

 .ى العامل من التطور التكنولوجي اهلائل وتراعي الثورة املعلوماتية احلاصلة يف العامل مستو

العمل عىل توظيف  اإلنرتنت يف العملية التعليمية بشكل يراعي فلسفة املجتمع العريب  - ٦

  . )٢(»وثقافته وعاداته وقيمه

وىل إىل منـاهج دراسـية نرش الثقافة العلمية التقنيـة وهـذه الثقافـة تسـتند بالدرجـة األ - ٧

 .متفوقة وبرامج تعليم مستمرة متميزة تعنى هبذه الثقافة 

إيالء أمهية خاصة للرتبية اإلبداعية يف موضوعات املنهج الدرايس بام يتناسب مع كـل  - ٨

  . مرحلة وصف درايس

إجياد األسـاس التكنولـوجي للمـنهج والـذي يتمثـل يف تطبيقـه عـىل عنـارص املـنهج  - ٩

  . لفةاملخت

توفري البيئية التعليمية التي تسـاعد عـىل اإلبـداع بحيـث متـنح الفـرد األمـن وحريـة  -١٠

   . التفكري والتعبري

  . إرشاد الطالب واملعلم إىل املواقع النافعة الرتبوية والتعليمية والثقافية -١١

ع تربويـة العمل اجلاد من قبل املؤسسات الرتبويـة والتعليميـة يف تبنـى إنشـاء  مواقـ -١٢
                                                   

 . ٢٠٨ – ٢٠٥ -٢٠١ص ، ايز، مرجع سابق،الرسطاوي عادل ف  أمحدسعادة، جودت    )١(
   . ٢٤٩ص ، سابقالرجع امل   )٢(



 

 

   . إسالمية وإنتاج برجميات تعليمية باللغة العربية

  النشاط املدريس النشاط املدريس : : السادس السادس   عنرصعنرصالال  --

نعيش اليوم يف عرص تتسارع فيه املعرفة بشكل كبري فـالتطورات التقنيـة يف جمـال الصـناعة  

وخاصة صناعة احلاسوب وشبكة اإلنرتنت وما يصـاحبها مـن تكنولوجيـا االتصـاالت التـي 

ً للتعليم يستلزم منه بناء اإلنسان القادر عـىل مسـايرة التغـري االجتامعـي واالنفجـار متثل حت ديا

 ً ً وكيفا  .املعريف كام

ٍ يف تزويـد الفـرد منـذ صـغره « ٍ فعـال ومن هنا جاء االهتامم بالنشاط املدريس ملالـه مـن دور

بحـث واإلطـالع ومراحل تعليمه األوىل ببعض امليول واالجتاهات االجيابية  كحب الـتعلم وال

  . )١(»واإلبداع

ً حتـى  ً واجتامعيا ً وعقليا وبام أن املدرسة هتدف إىل مساعدة طالهبا عىل النمو السوي جسميا

يصبحوا مواطنني مسؤولني عن أنفسهم ووطنهم وحتـى يفهمـوا بيئـاهتم وحتقيـق ذلـك كلـه 

عمـل وهـذا بال يتطلب إحداث تغريات جذرية يف سلوك الطالب مـن خـالل التعلـيم املـرتبط

اليتأيت إال بإتاحة الفرص املتنوعة أمام الطالب ملامرسة منا شط متنوعة ومربجمة داخل املدرسة 

  . )٢(وخارجها

والنشاط املدريس ليس مادة دراسية منفصـلة عـن املـواد الدراسـية األخـرى ولكنـه وثيـق 

 تربيـة اإلنسـان تربيـة الصلة باملنهج املدريس وحمقق ألهدافه الرتبوية املختلفة ؛ ألنه يعمل عىل

ً مـن  بذلك النمو الشامل املتكامل يف املجاالت املختلفة وهو يعد صحيحة ومتوازنة حمققاً  ركنـا

أركان بناء شخصية اإلنسان وصقلها ؛ لذا وجب االهتامم بـه لكونـه اجلانـب التقـدمي لرتبيـة 

  . )٣(القرن احلادي والعرشين

الرتبية وثورة عىل الدراسة التقليدية واملـنهج القـديم وهومن املفاهيم احلديثة االستخدام يف  

 .الذي يركز عىل اجلوانب النظرية وهيمل اجلوانب العملية والتطبيقية 

                                                   
 . ١٥ص ، حممود ، محدي شاكر،مرجع سابق   )١(
   . ١٥٩ص ، مرجع سابق ، شحاتة ، حسن ، املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق   )٢(
الطـائف ، وكالـة  -ع املشـهوريمطاب ، رة النشاط املدريسادإ ، هـ١٤٢٧العيد روس ، أغادير سامل،    )٣(

 . ٣-٢ص ، مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية –املتميزين 



 

 

إنه ال تعليم بدون تربية وال تربية بال نشـاط فعملـوا عـىل «: ويف هذا الصدد يقول الزواوي

عد الشـباب عـىل جتـاوز إحياء األنشـطة وإتاحـة الفرصـة للشـباب ملامرسـتها واألنشـطة تسـا

الظروف املحيطة هبم واملشكالت التي تنشأ بسبب متغريات النظام العـاملي اجلديـد وحتصـنهم 

   . )١(»ضد العنف كام تعمق الوعي يف خدمة املجتمع وقضاياه املختلفة

َّ للنشاط املدريس أمهية كبرية ويف هذا الصدد يقول فرج  إن النشاط جـزء هـام ومـتمم «: إن

املدرسة يتصل بمناهجها الدراسية والتحصيلية ويتصل بحياهتا وجوهرهـا كـام يتصـل لرسالة 

  . )٢(»بام تؤديه من واجبات وما تقدمه من خدمات ألبنائها وأرسهم وبيئتها

هو كل جهد يقوم به التلميذ سـواء بمفـرده أو بمشـاركة زمالئـه : مفهوم النشاط املدريس 

   . )٣( حتقيق هدف من أهداف العملية الرتبويةداخل الفصل اوخارجه بقصد املسامهة يف

ً تربويـة عـالوة عـىل أنـه جمـال  والنشاط املدريس شأنه شأن املـواد الدراسـية حيقـق أهـدافا

ً ملا للنشـاط مـن  للخربات ولذلك يفوق أحيانا أثر التعليم يف بيئة الفصل أو قاعة الدراسة نظرا

   . )٤(هد ووقت ممكنخصائص تؤدي إىل حتقيق األهداف املرجوة بأقل ج

 : أهداف النشاط املدريس 

ٌ من األهداف ختتلف من بلد إىل أخر حسب السياسية التعليميـة لكـل  للنشاط املدريس عدد

    : بلد

 :أهم أهداف النشاط املدريس يف اململكة العربية السعودية 

 .تعميق القيم السليمة التي تتمشى مع العقيدة اإلسالمية  -١

يف حتقيق النمو االجتامعي للمتعلم ، عن طريق تكوين الشخصـية اإلسـالمية املشاركة  -٢

 .املتكاملة اإلجيابية 

املشاركة يف حتقيق النمو العقيل الشامل املتكامـل للمتعلمـني عـن طريـق العمـل عـىل  -٣

                                                   
 ، مرجـع سـابق ، اجلودة الشاملة يف التعليم وأسواق العمل يف الوطن العـريب ، الزواوي، خالد حممد   )١(

   . ١٦٨ -١٦٧ص
   . ٢٧٠ص ، فرج، عبد اللطيف بن حسني ، مرجع سابق   )٢(
 . ١٨٦ص ، البكر، رشيد بن النوري، املهوس، وليد بن إبراهيم، مرجع سابق   )٣(
 . ٣٥-٣٤ص ، العيد روس أغادير سامل ، مرجع سابق   )٤(



 

 

   . تكوين مهارات سلوكية فعالة، تتعلق بتنمية التحصيل والقراءة الواعية

النمو اجلسمي للمتعلم، وذلـك عـن طريـق املحافظـة عـىل النظافـة  املشاركة يف حتقيق -٤

  . الشخصية والعامة

   . يل والنظم املعلوماتيةآلاستخدام احلاسب ا  -٥

  . ترشيد االستهالك خاصة من املصادر النابضة مثل البرتول واملاء والكهرباء  -٦

مـا تبثـه القنـوات الفضـائية  إىلبناء الشخصية املفكرة الناقـدة التـي تنظـر نظـرة ذكيـة  -٧

  . واإلذاعات التي ألتعد وال حتىص

التعريف باملؤسسات الوطنية مثل جملـس الشـورى، واإلقليميـة مثـل جملـس التعـاون  -٨

اخلليجي والعربية مثل اجلامعة العربية واإلسالمية مثل املؤمتر اإلسالمي ، والدوليـة مثـل هيئـة 

  . األمم املتحدة وحماكاة بعض فعالياهتا

  .  )١(التعرف عىل التقنيات احلديثة يف املجاالت املختلفة وإكساهبا للمتعلمني -٩

يف املجتمـع عـن طريـق تسـليحه بـبعض  ومنتجـاً  إعداد املتعلم بحيث يكون مشاركاً  -١٠

  . املهارات احلياتية

 : أنامط األنشطة التعليمية  -

َّ األنشطة التعليمية التي تستخدم يف العمليـة الت عليميـة كثـرية ومتنوعـة وتصـنف ضـمن إن

 : املجال إىل نوعني أساسيني مها

وختص األنشطة التعليمية التعليمة داخل املوقـف التعليمـي : األنشطة التعليمية الصفية * 

يف الفصل الدرايس ، وتتمثل باألنشطة العقليـة يف املالحظـات الصـفية والقصـص التشـويقية 

وكـذلك التخطـيط للتجـارب العلميـة  )٢(ة والتلخيصـاتوتبادل األسئلة واألجوبـة التعليميـ

وامليدانية وهتـدف هـذه األنشـطة إىل تعميـق املفـاهيم والقـوانني واملبـادئ العلميـة يف أذهـان 

   . )٣(املتعلمني وأنامط السلوك املتوقع بعد مرور املتعلم بخربة أو موقف تعليمي
اليات غـري الصـفية التـي يقـوم هبـا وتشمل جمموعة الفع: األنشطة املنهجية غري الصفية * 

                                                   
   . ٤٢ -٣٥ص ، العيد روس ، أغادير سامل ، مرجع سابق   )١(
    . ٩١ص ، ، مرجع سابق أمحدالفتالوي ، سهيلة حمسن ، هاليل    )٢(
   . ١٢٥ص ، شاكر، مرجع سابق حممود ، محدي   )٣(



 

 

غلـب األحيـان أجل حتقيق أهداف تربوية اليمكن حتقيقها يف أاملتعلم خارج نطاق الصف  من 

  . )١(بصورة مقبولة من خالل األنشطة التعلمية التعليمية داخل الفصل

ة وهتدف هذه األنشطة إىل هتيئة مواقف يتفاعل معها املتعلم جتعله أكثـر قـدرة عـىل مواجهـ

حيتاجها املجتمع ، انتقال أثر التعلم واخلـربة  احلياة ، كام هتدف إىل تنمية االجتاهات والقيم التي

   . )٢(من املواقف التعليمية إىل املواقف احلياتية

ٍ من القصـور أو الـنقص الـذي يكتنـف مـنهج املـواد الدراسـية  وتقوم أيضا بمعاجلة بعض

  . )٣(ل مشكلة الفراغإضافة ملا يقوم به من دور إجيايب يف ح

ومن أمثلة األنشطة املنهجية غري الصفية الزيارات والرحالت العلمية والدراسـات امليدانيـة 

وأنشطة اجتامعية ومحالت نظافة البيئة ومكافحة احلرشـات والتخطـيط للحفـالت والنـدوات 

 .الخ .... واملعارض  املسابقات الشعرية أو األدبية

َّ النشاط سواء الصفي م نه اوغري الصفي جيب االهتامم به والعمـل عـىل حتديثـه  وحتسـينه إن

وتطويره حتى يقوم بدوره عىل أحسن وجه ملا له من أثر عىل املنهج بصفة عامه والطالب بصفة 

 . خاصة

 : طرق  ووسائل تفعيل النشاط املدريس يف القرن احلادي والعرشين 

َّ عىل مدارسنا يقع الكثري من اجلهـد مـن أجـل إعـ ادة تنظـيم نشـاطها املـدريس واألخـذ إن

بأحدث األساليب الرتبوية يف هذا املجال مع مراعاة التقـدم املعـريف والتقنـي الـذي هـو سـمة 

بارزة من سامت العرص احلارض بام يكفل إعداد الفرد القادر عىل مواجهة التحـديات املعـارصة 

 :والرقي بأمته وجمتمعه وهذا يستلزم اتصاف األنشطة بام ييل 

   . أن حتقق أهداف الرتبية اإلسالمية السالفة الذكر - ١

 اً يكـون جـزءبحيـث   ارتباطها بعنارص املنهج أهداف وحمتوى وطرق ووسائل وتقويم - ٢

يف برنـامج تقـويم الطالـب  بحيـث تكـون لـه عـدد مـن  من املنهج غري منفصل عنه وإدخاله

   . الطالب عليه واالهتامم بهالعالمات والتقديرات والشك أن ذلك سوف يؤدي إىل حرص 

                                                   
   . ٩١ص ، ، مرجع سابق أمحد ،الفتالوي، سهيلة حمسن ، هاليل   )١(
 . ١٢٦ص  ، حممود ، محدي شاكر، مرجع سابق   )٢(
   . ٢٦٢ص ، فرج، عبد اللطيف بن حسني ، مرجع سابق   )٣(



 

 

-جتديد املناشط املساعدة عىل االبتكار واإلبداع كصنع بعـض األجهـزة البسـيطة مـن  - ٣

حميط املنزل أو املدرسة أو إجياد بدائل لبعض األجهزة بحيث تعمل بدون كهربـاء مـثالً تعتمـد 

ب العلميـة اجلديـدة يف عىل الطاقة الشمسية أو البطاريات اجلافة ويدخل يف هذا التـأليف للكتـ

   . موضوعاهتا واجليدة يف أسلوهبا

ترسيخ قيم وثقافة املواطنة وحقوقها عرب األنشطة الصفية املنهجية وغري الصـفية مـن « - ٤

   . )١(خالل احلوار والنقاش عوضا عن أساليب التلقني

 –ط حتديـد عنـوان النشـا حتديد عنارص النشاط املـدريس مسـبقا ومـن هـذه العنـارص - ٥

حتديـد -حتديـد املـدى الزمنـي –حتديد املواد التعليمية الالزمة للنشاط  –رضورة حتديد اهلدف 

  . )٢(حتديد أساليب التقويم املستخدمة –دور كل من املتعلم واملعلم 

تقسيم األنشطة إىل إجراءات أو خطـوات تشـتمل عـىل حمتـوى ومصـادر الـتعلم مـن  - ٦

،أو زيارة معرض أو متحف ، أوقراءة كتـاب أوجملـة أو متابعـة تعيينات بيتيه ،أو مشاهدة أفالم

  . )٣(األحداث اجلارية وغريها والتأكيد عىل التغذية الراجعة اإلجيابية يف هناية كل خطوة

 –صـيانة احلاسـب اآليل  –إجياد أنشطة تكنولوجية جديدة مثل حتليـل املـواد العلميـة  - ٧

  . التعامل اجليد مع اإلنرتنت

   . رة حتقيق الشمول والتوازن والتكامل بني صور وأشكال النشاط املدريسرضو - ٨

الرتكيز يف األنشطة التعليمية أو األنشطة الالصفية عىل األنشـطة اجلامعيـة التـي تتـيح « -٩

للمتعلم أن يعمل ويفكر بطريقة مجاعية تعاونية تعتمـد عـىل توزيـع األدوار حسـب إمكانـات 

  . )٤(»ةوقدرات كل فرد يف املجموع

ً من مالمح األنشطة والتي أطلق عليها األنشطة اإل ثرائية للمتعلم داخـل  ويورد مازن عددا

  : وخارج املدرسة وهي كام ييل
                                                   

ــوطن العــريب عــ ، م٢٠٠٣الســنبل، عبــدالعزيز عبــداهللا ،    )١( ــادي الرتبيــة يف ال ىل مشــارف القــرن احل
 . ٢٨٧املكتب اجلامعي احلديث ، االزاريطة اإلسكندرية ، ص ، والعرشين

 . ١٤٣ -١٤٢ص ، مرجع سابق ، وآخرونيونس، فتحي    )٢(
  . ٩٤ص ، الفتالوي ، سهيلة حمسن ، مرجع سابق   )٣(
 ، اجلزائـر –الكويت –القاهرة  ، ثدار الكتاب احلدي ، العوملة والرتبية ، م٢٠٠٢ ، عبداهللا أمحد العيل   )٤(

    . ٨١ص



 

 

انتامؤهــا املبــارش للمتطلبــات الســلوكية التنفيذيــة لألهــداف ولطبيعــة املعرفــة  -أ 

املعـارف الدراسية،بحيث يكـون لكـل نشـاط دور هـام ومعـروف يف حتصـيل األهـداف و

  . املطلوبة

تركيزها يف األنشطة األساسية عالية الفعالية للتعلم والتحصـيل دون الثانويـة  -ب 

ن املعارف وأنشطة التعلم عالية الفعالية لتعلم التالميـذ أوذلك يعني  .أو منخفضة الفعالية 

ــنيف  ــرية مــن تص ــتويات األخ ــوم( تتمثــل يف املس ــل ) بل ــق والتحلي ــي التطبي املعــريف وه

   . الرتكيبو

تقديم أنواع األنشطة املختلفة يف صيغها وأنواعها يف مواقف تعليميـة واحـدة  -ـ ج

  . )١(أو متقاربة ليساعد ذلك عيل تطوير الشخصية املاهرة املتكاملة

االهتامم املتزايد باألنشطة املتعلقة باحلاسب اآلىل وذلك عن طريق تـدريب املتعلمـني  - ١٠

، واستخدام بعـض الـربامج  للحاسب وبراجمه ،و صيانة احلاسب االيلعىل االستخدام األمثل 

 .   احلديثة يف األسواق مع الرتكيز عىل ما خيدم التحصيل العلمي والتوسع املعريف

توجيه التالميذ إىل استخدام أنشطة تكنولوجية جديـدة مثـل حتليـل املـواد املسـموعة  -١١

استخدام مصـادر املعلومـات  –فردية ومجاعية  استكشاف وثائق الكرتونية -وتفسريها ونقدها

 .  )٢(كيفية التعامل مع بنوك املعلومات –برسعة ودقة 

االهتامم باألنشطة التي تقوم بغرس حب العمل يف نفوس الطالب وخدمـة املجتمـع  -١٢

والبيئة من خالل مرشوعات العمل املهني ومـن ذلـك التـدريب عـىل بعـض اإلعـامل املهنيـة 

 .وكهرباء السيارات والنجارة واحلدادة كامليكانيكا 

أمهية تضمني السياسيات التعليمية بعـض البنـود التـي يمكـن مـن خالهلـا توجيـه « - ١٣

  .  الربامج واألنشطة التعليمية لتحقيق أهداف الرتبية البيئية

الربط بني اجلانب النظري والتطبيقي لربامج وأنشطة الرتبية البيئية بحيث يـتم الـربط - ١٤

 .  ني املدرسة واملجتمع املحيلب

  .  توظيف األنشطة املدرسية بام خيدم املتعلم يف حياته ومستقبله -١٥
                                                   

 . ١٠٢ – ١٠١ص ، مازن، حسام الدين، مرجع سابق   )١(
 .  ١٢٩شحاتة،حسن، نحو تطوير التعليم يف الوطن العريب بني الواقع واملستقبل ، ص )   ٢(



 

 

إعطاء املتعلم حرية اختيار النشاط الذي يرغبه حسب ميوله وقدراتـه وان ال يفـرض  - ١٦

  . )١(عليه نوع من النشاط

الشـك أن هـذا سـوف يـدفع إرشاك املتعلم يف اختيار النشاط  ويف ختطيطه وتنفيـذه و -١٧

ا مـن  ً املتعلم إىل بذل املزيد من اجلهد إلنجاح هذا النشاط الذي شارك يف مجيع مراحل سريه بدء

 ً التخطيط وحتى التنفيذ وهو ما تنادى به الرتبية احلديثة التي تدعو إىل أن يكون املتعلم مشـاركا

 ً ً سلبيا  .وباحثا ًعن املعلومة وليس متلقيا

ور النشاط يف نفوس الطالب اعتامد درجات للنشاط واعتباره مـادة أسـوة ما يفعل د – ١٨

باملواد الدراسية األخرى من حيث األهداف واملحتوى وطرق التـدريس  والوسـائل التعليميـة 

  . املناسبة والتقويم

ملـدير ا توفري احلوافز املادية واملعنوية ملـن يشـارك ويبـدع يف األنشـطة عـىل مسـتوى« - ١٩

 . )٢(ن يتم ختصيص جائزة ألفضل نشاطأواملتعلم وواملعلم 

بحيـث يكـون  ، الـخ ....إصدار دليل يتناول األنشطة وختطيطها وأساليبها وأنواعها - ٢٠

   . للمعلم واملرشف ويطلق عليه دليل املناشط املدرسية اً مساعد

 )٢١(ن تضمني األنشطة بنوعيها عدد من املهارات الالزمة للحياة والعـيش يف القـر - ٢١

 –مهارات القـراءة والفهـم  -ومن أمهها مهارات الكتابة لتمكني التالميذ من االتصال بفاعلية

مهارات التفاعل الناقد مع اآلخـرين  وجراء البحوث وتفسري املعلومات وتطبيقها إالقدرة عىل 

  . )٣(مهارات حل النزاعات والتفاوض و

 داخل الفصل وخارجه بل خارج حـدود تفعيل النشاط االجتامعي والثقايف املدريس - ٢٢

  . ت الثقافية واالقتصادية واالجتامعيةآاملدرسة من خالل التنسيق مع املنظامت واملنش

ــة « - ٢٣ ــيم والــتعلم املختلفــة املعرفيــة والوجداني ربــط النشــاط بجميــع نتاجــات التعل

 . )٤(»واملهارية

                                                   
 .  ١٢٩،  العيدروس أغادير سامل ، مرجع سابق)   ١(
   . ١٢٩ص ، سابقالاملرجع      )٢(
   . ٤٢٢ -٤٢١ص ، ، مرجع سابقوآخروناحلامد،حممد بن معجب      )٣(
   . ٩٨ص ، ، مرجع سابقأمحدهاليل ،، الفتالوي،سهيلة حمسن     )٤(



 

 

األسـلوب العلمـي وضع موضـوع النشـاط عـىل هيئـة مشـكلة، بحيـث يسـتخدم   - ٢٤

 . حل للمشكلة إىلبخطواته يف الوصول 

إخضاع العمل النشاطي للنقد وإبداء الرأي، وإتاحة الفرص للحوار بـني الطـالب « -٢٥

   . )١(»بعضهم البعض للتحسني والتطوير

اتصاف املناشط املدرسية باملرونة والقدرة عىل التغيري حسب مـا يسـتجد يف السـاحة  - ٢٦

   . ختضع للتقويم املستمرن أالرتبوية و

تتكامـل فيـه النظريـة بـالتطبيق حيـث يشـكالن  تعليميـاً  ن يكون النشاط مرشوعاً أ« - ٢٧

احلياة وسالمة الفكر مرهونة بالتطبيق ألهنام خيلقـان معـا االتـزان  إىلالوسيلة الصحيحة للنفاذ 

ع والتفـوق مـن خـالل والتكامل يف جمرى العمل ويف إيقاظ القدرة الذاتية وحفزها عىل اإلبـدا

  . )٢(»املناشط املدرسية

نفـس التلميـذ ،  إىلهتيئـة مواقـف تربويـة حمببـة  إىلن تسعى بعض جماالت النشاط أ -٢٨

ألهـداف  يمكن عن طريقها تزويده باملعلومات واملهارات املراد اسـتيعاهبا ، وتعلمهـا، حتقيقـاً 

 . )٣(املنهج الدرايس املقرر

اح املدرسة عىل املجتمع املحـيل الـذي تتواجـد فيـه وذلـك عـن ن حيقق النشاط انفتأ - ٢٩

ن يتعـرف الطـالب عـىل خصـائص جمـتمعهم الـذي أجل أطريق ما يعرف باليوم املفتوح من 

ولـن يتحقـق ذلـك  . بائهم وذوهيمآيعيشون فيه ويشاركون يف مواجهة قضاياه ومشكالته مع 

لرتبـوي حتـت توجيـه املدرسـة ورعايتهـا ال عن طريق املواقف املختلفة التي يوفرها النشاط اإ

الطاقة والثروة فيها ، واملشـاركة  رمصاد إىلالزيارات امليدانية ألهم معامل البيئة ، والتعرف  :مثل

 . )٤(مع أهل احلي أو القرية أو املدينة يف مواجهة مشكالت البيئةالعملية 

ال للتـدريب عـىل ممارسـة إثراء املناهج الدراسية بأنشطة متنوعة تتيح للطالـب املجـ - ٣٠

 وحل املشكالت بطرق إبداعية ، وذلك عن طريق عرض مواقف ومشكالت تتطلـب حلـوالً 

                                                   
 . ١٠١ص ، سابق عمرج ، النشاط املدريس ، هـ١٤٢١شحاتة، حسن،      )١(
   . ١٣٨ -١٣٧ص ، حممود ، محدي شاكر، مرجع سابق     )٢(
 . ١٩٢ص ، شيد بن النوري، املهوس ،وليد إبراهيم  ، مرجع سابقالبكر ،ر     )٣(
 . ٣٠٧ص ، ، مرجع سابقم ٢٠٠٤، إبراهيم عبداهللا حممد  ، أمحدجودت ، سعادة       )٤(



 

 

إبداعية ومن هذه النشاطات التي يقـرتح تنفيـذها لتنميـة القـدرات اإلبداعيـة لـدى الطـالب 

  : ماييل

نشـاط الصـور نشـاط االسـتعامالت املختلفـة لألشـياء  ونشاط التخيـل  ونشاط القصص 

نشــاط النتــائج ونشــاط التصــنيف ونشــاط أوجــه الشــبه واالخــتالف ونشــاط التعــديالت و

 . )١(املرتتبة

مساعدة الطالب عـىل القيـام  بـأعامل إنتاجيـة أثنـاء ممارسـتهم لألنشـطة املدرسـية  - ٣١

املختلفــة والتــدريب عــىل ذلــك يف أمــاكن خمتلفــة يف ورش املــدارس الصــناعية أو يف بعــض 

   . أو احلقولاملؤسسات واملصانع 

تــدريب التالميــذ عــىل التخطــيط لألنشــطة اجلامعيــة وتنفيــذها يف جمــاالت الرتبيــة  - ٣٢

  . )٢(الرياضية والفنية واالجتامعية

حتقيق مفهوم املدرسة املنتجة وهو مفهـوم تربـوي حـديث يتعـدى الـدور التقليـدي  - ٣٣

الذي يشكل اإلنسـان املـتعلم دورها الرحب  إىلللمدرسة يف كوهنا مؤسسة الستهالك املعرفة 

املنتج معا والذي يربط العلم بالعمل ، ويزود املتعلم بمهارات اإلنتاج والتسويق وهـو مفهـوم 

   . يواجه التحديات التي خيلقها عامل رسيع التغري

تربويـة واجتامعيـة  اً بعـادأاملدرسة املنتجـة نقلـة نوعيـة يف التعلـيم تكسـب الطـالب  هوهذ

من خالل ممارسة العمل التعاوين مع أفـراد املدرسـة ويـتعلم تقـدير العمـل واقتصادية  وذلك 

وثقافـة احلـوار وتـربط املـتعلم بحركـة السـوق املتغـرية وإدارة املرشـوعات  ؤوليةوحتمل املس

 . )٣(الصغرية واكتساب مهارات حسن التعامل مع اآلخرين

النشـاط القـادر عـىل « عال فهواخلطري الذي يلعبه النشاط املدريس الف روهكذا يتبن لنا الدو

صانعة هلا وذلك بإنتاج أجيال قـادرة عـىل صـناعة  إىلحتويل وظيفة املدرسة من ناقلة للمعرفة 

                                                   
 . ١٣٣ – ١٢٩ص ، البكر، رشيد بن النوري ، مرجع سابق     )١(
   . ٥٧ -٥٦ص ، ، حممود حسني البشري ، مرجع سابق أمحدالوكيل، حلمي      )٢(
 -١٢٢ص ، التعليم يف العامل العريب بني الواقع واملستقبل ، مرجع سابق رشحاتة، حسن، ،نحو تطوي    )٣(

١٢٣ .   



 

 

   . )١(حداث التغري يف املجتمع وحتقيق هنضته احلضاريةإاملعارف وبالتايل قادرة عىل 

َّ هذا املفهوم للنشاط املدريس يتوافـق مـع االجتاهـات احلديثـة للتع لـيم والتـي تـدعو إىل إن

البحث عن املعلومة وتوظيفها بطريقة جيدة تفيد الفرد يف حياته ومن ثم ربطها بغريهـا لتوليـد 

معرفة جديدة وهذا يربز بصورة أكرب مـن خـالل األنشـطة التـي تنمـي روح البحـث العلمـي 

   . والتفكري بأنواعه وكذلك ثقافة االبتكار واإلبداع

إن علينا التحول من جمرد رواة لتـاريخ العلـم وإنجازاتـه إىل « : هويشري مدكور إىل هذا بقول

صناعة العلم واالبتكار فيه وهذا يتطلب التحول النوعي مـن تربيـة التبعيـة والتلقـني وعقليـة 

  . )٢(»التكرار وإعادة اإلنتاج إىل تربية اإلبداع

  التقويمالتقويم: : العنرص السابع العنرص السابع   --

ا أسا ةتعد عملي  ً ً من عنارص منظومة املنهج الرتبوي، حيث تـؤثر التقويم الرتبوي عنرص سيا

ً عىل الكفاءة الداخلية واخلارجية للعملية التعليمية مما يتطلب أن تتم وفق منهجيـة  ً مبارشا تأثريا

  . )٣(دقيقة مستندة إىل معايري علمية واضحة األسس وحمددة املعامل

ً ال يتجزأ من عملية التعليم نفسـها وتعني الرتبية احلديثة بالتقويم عناية كبرية، وتعتربه جز ءا

فالتقويم هو أداة املربني لالنتقال باملامرسة الرتبوية مما هو قائم إىل ما ينبغي أن يكون فهو حجر 

ً لتحديـد البـدائل  الزاوية يف كل ما يتعلق بـالربامج الرتبويـة وتصـنيفها واحلكـم عليهـا متهيـدا

مستمرة يفرتض أن حتسن أداء برنامج مـا، وتزيـد املرشدة أمام متخذي القرارات ، وهو عملية 

   . )٤(من قابليته للتطوير

َّ أنَّه خيتلف عن بقية العنارص من حيث  ً من عنارص املنهج، إال ورغم أن التقويم يعترب عنرصا

، فقد يؤدى إىل تغيري أو تعـديل  ً ً ملموسا تأثريه فيها فهو يتأثر باألهداف ، كام أنَّه يؤثر فيها تأثريا

  . بعض األهداف إذ اثبت عدم صالحيتها يف

وكذلك له أثر مماثل عىل املحتوى قد يؤدى إىل تعديلـه أو إعـادة صـياغة بعـض أجزائـه أو 

                                                   
 . ١١٦ص ، العيدروس، أغاديرسامل ، مرجع سابق     )١(
 . ٢٣٤ص ، ،  الرتبية وثقافة التكنولوجيا ، مرجع سابق أمحدمدكور ، عىل      )٢(
 . ٦٤ص ، ، إبراهيم يوسف ، مرجع سابقالعبد اهللا     )٣(
 . ١٤٨ص ، ، مرجع سابق وآخرونيونس ،فتحي      )٤(



 

 

ً يف الطـرق والوسـائل واألنشـطة  ، ااحلذف منها أواإلضافة إليه ً واضـحا َّ للتقـويم أثـرا كام أن

مـل عـىل حتقيـق األهـداف املنشـودة املستخدمة ، وقد يؤدى إىل تعديل فيها إذا ثبت أهنـا ال تع

  . )١(بطريقة مرضية

  ً ً قـد أثـرت تـأثريا ً واملـنهج خصوصـا إن التطورات احلديثة يف جمال الرتبية والتعليم عموما

ً عىل عنارص املنهج ومنها عنرص التقويم وأصبحت هناك دعـوات تنـادى بتطـوير أسـس  كبريا

ً عـىل طري قـة واحـدة فقـط أو أسـلوب واحـد فقـط التقويم وأساليبه بحيث ال يكون مقترصـا

  . ويستلزم ذلك استحداث أساليب متعددة من التقويم

كذلك الثورة التكنولوجية التي اقتحمت جماالت احلياة ومنها جمال التعليم والتقـدم اهلائـل 

املتسارع لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وماتبع ذلك من تطـور تكنولوجيـا التعلـيم كـل 

نعكاس عيل مجيع عنارص املنهج الدرايس ومنها عنرص التقويم ، فظهر مـا يعـرف ذلك كان له ا

  . مبتكنولوجيا التقوي

وهنـاك مـا يعـرف بتكنولوجيـا « : ويشري شحاتة إىل هذا النوع مـن التقـويم حيـث يقـول

ً ومناسبة للحاجات الفردية لكل مـن  التقويم ، حيث جتعل عمليات التقويم أكثر مرونة واتقانا

  . لم واملعلم عىل حد سواءاملتع

 ً وتشمل األدوات التكنولوجية الكمبيوتر واإلنرتنت والقنـوات املرئيـة واملسـموعة فضـائيا

الكـروت املتشـعبة وكـامريات الفيـديو الرقميـة عرب األقامر الصناعية والوسائط الفائقة ورزم 

ً عن الثقافة الو رقية   . )٢(»وبرجميات التقويم التعليمي بعيدا

تنفيـذ مثلة التقويم يف عرص املعلوماتية برجميات احلاسب اآليل وهو تقويم يعتمد عـىل ومن أ

وإجراء االختبارات واألنشطة املختلفة عرب احلاسوب باستخدام برجميات خاصة هلذا الغـرض 

حيث يقوم احلاسوب بتحديد األسئلة وطرحها عـىل املـتعلم وتصـحيحها ورصـدها يف وقـت 

  . )٣(نوع من التقويم بنوك األسئلة اومايعرف ببنوك املفرداتقيايس ومن أمثلة هذا ال

                                                   
   . ٩٧ص ، مرجع سابق –حممود، حسني بشري – أمحدالوكيل، حلمي      )١(
 ، شحاتة ،حسـن ، نحـو تطـوير التعلـيم يف الـوطن العـريب بـني الواقـع واملسـتقبل ، مرجـع سـابق    )٢(

    . ١٨٣ص
 . ٣٤٩ص ، املحسني ، إبراهيم عبداهللا ، مرجع سابق     )٣(



 

 

إنـه  «ويرشح يونس فتحي وزمالؤه فكرة بنوك األسـئلة اومـايعرف ببنـك املفـردات بقولـه 

عبارة عن نوع من بنوك املعلومات يتمثل يف رصـيد هائـل مـن املفـردات االختياريـة املقننـة ، 

ة للمفردات االختيارية مشـتقة مـن جتربتهـا عـىل ويقصد بالتقننني حتديد اخلصائص اإلحصائي

عينة من الطالب الـذين سـتطبق علـيهم االختبـارات التـي تـتم مراجعتهـا وتصـنف حسـب 

   . وحدات الكتاب املدريس وموضوعات املقرر

وبعد االنتهاء من إجراءات التقنني ختزن املفردات املعدلة يف احلاسوب وفق قاعـدة بيانـات 

دام احلاسـوب للحصـول عـىل مفـردات أسـئلة موضـوعية مـن البنـك ويمكن بسهولة استخ

حسب املوصفات املطلوبة إلعداد ورقة امتحانية  يف هناية فصل درايس ،أوهنايـة عـام درايس ، 

هبدف التقويم النهائي ،أو إعداد أوراق امتحانية لوحدات دراسية إذا كان اهلدف هـو التقـويم 

  . )١(»البنائى خالل العام الدرايس

ومن أمثلة تكنولوجيا التعليم أيضا التقويم عن بعد وهو يعتمد عىل تكنولوجيا االتصاالت 

 ً واملعلومات ومن قنواته التقويم باملراسلة والتقويم باهلاتف والتقويم عرب اإلنرتنت وهـو غالبـا

ً للتعليم عن بعد    . ما يكون مصاحبا

عىل أسـاليب واجتاهـات التقـويم   أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مل تنعكس آثارها

ولكنها تناولت أدوات التقويم وفلسفة التقويم أيضا بحيث أصبح التقويم يف عرص املعلوماتية 

يعتمد عىل أدوات حمكية املرجع تراعي ذاتية املتعلم عىل أساس معيار التقدم اإلتقاين بام يقـدم «

ملنهـاج مـن حيـث اختيـارا خلـربات من معلومات مفيدة حول العمليات املتكاملة يف منظومة ا

التعليمية ووضع اسـرتاتيجيات التـدريس واختيـار األنشـطة التعليميـة واسـتخدام الوسـائط 

وكـذلك  )٢(»والتكنولوجيا ومصادر التعلم وتنظـيم التعلـيم ومـدى حتقـق األهـداف الرتبويـة

يركـز عـىل مـا األسلوب املحكي املرجع الـذي  إىلحتول األسلوب اجلامعي املرجع يف التقويم 

لـألداء  دقيقاً  فعله دون مقارنة بغريه من الطلبة ويتطلب ذلك وصفاً  عيعرفه الطالب وما يستطي

  : ومن ذلك أيضاً   )٣(املراد قياسه وتقويمه ما يستطيع فعله وماال يستطيع

                                                   
 . ١٧١ص ، ، مرجع سابق وآخرونيونس ، فتحي      )١(
   . ١٨٦ص ، الفتالوي، سهيلة حمسن، مرجع سابق     )٢(
 = ، القياس والتقويم الرتبوي احلديث، دار الفكـر، عـامن، األردن ، هـ١٤٢٥الدورسي، راشد محاد،      )٣(



 

 

استخدام التقويم لتحسني التحصيل وليس للرصد فقط عن طريق معرفة مواطن الضـعف 

   . جها ومواطن القوة ودعمهاعند الطالب وعال

إجياد التكامل بني الوسائل املستخدمة يف التقويم  مع شـمول أسـاليبه وأدواتـه واسـتمراره 

  . طوال  عملية التعلم

   . اعتبار تقدير املستوى عىل مدى إتقان املتعلم للكفايات األساسية للمنهج

   . يف املجال املعريفاستخدام أساليب تقويم تعمل عىل قياس املستويات العليا 

  . )١(تضمني املنهج تقيم ذايت يمكن الطالب من االعتامد عىل نفسه وتقويم أدائه«

جنب مع العملية التعليمية منـذ بـدايتها بحيـث يكـون  إىل استثامر التقويم الذي يسري جنباً «

لتغذيـة االسـرتجاعية عـىل ا اً لتعلم اجلميع وتعلـيمهم مؤكـد حمسناً  تكويناً  إنامئياً  حقيقياً  تقويامً 

الرسيعة الدائمة املستمر يف الوقت املناسب وبالشكل املناسب ليتمكن كل متعلم من الوصـول 

    . )٢(»مزيد من اإلتقان والنمو املتكامل إىلمستوى اإلتقان املطلوب و إىل

اختيار أساليب وأدوات التقويم بطريقة يمكن من خاللـه التعـرف عـىل قـدرات الطـالب 

   . والوجدانية واملهاريةالعقلية 

ً وعملياً  ً وحتريريا    . تنويع التقويم بحيث يكون شفويا

ً لتحريـك قضـايا التعلـيم وتطـوير املنظومـة « َّ تطوير نظم ا لتقويم يعترب مدخالً أساسـيا إن

  . )٣(»التعليمية بام حيقق األخذ بمعايري اجلودة الشاملة يف التعليم

جلديدة للتقويم واستخدام االجتاهات احلديثة يف هـذا املجـال وهذا يستلزم تطبيق املفاهيم ا 

  : ومن هذه االجتاهات

وهذا التقويم يتم قبل بدء العمليـة التعليميـة مـن أجـل  : التقويم التشخييص التمهيدي-١

حتديد مستوى املتعلم وقدراته واستعداداته وبناء عىل ذلك يـتم تقـديم التعلـيم املناسـب لـه أو 

                                                   = 
   . ٣٨ص

   . ١٩٦ص ، زاهر، ضياء الدين، مرجع سابق     )١(
 . ٥٠ص ، العبداهللا ، إبراهيم  يوسف ، مرجع سابق     )٢(
 ، ، خالد حممد ، اجلودة الشاملة يف التعليم وأسواق العمل يف الوطن العريب  ، مرجع سـابق يالزواو     )٣(

 . ٦٣ص



 

 

   . ة املناسبةوضعه يف املهن

ً من الفوائد منها   « : وهذا التقويم حيقق عددا

ــوة  - ١ يرصــد االجيابيــات والســلبيات ، ثــم يقــدم األســباب الكامنــة وراء جوانــب الق

   . والضعف

   . حيدد املستويات املختلفة للتالميذ ، كام يقف عىل خرباهتم السابقة - ٢

متجانسـة ، أو متييـز كـل جمموعـة عـن يساعد عـىل تصـنيف التالميـذ إىل جمموعـات  - ٣

   . األخرى

   . )١(»يكشف عن ميول التالميذ ، واجتاهاهتم وخصائصهم العقلية والنفسية - ٤

ً لألداء بصورة تعكس املستوى الفعـيل ملـا تـم : التقويم احلقيقي - ٢ ً واقعيا وهو يمثل تقويام

واقـف احليـاة الواقعيـة ، وطـرق تعلمه ، ويعرفه البعض بأنه تقويم أداء املـتعلم مـن خـالل م

التقــويم احلقيقــي ليســت حمــددة البنيــة كامهــو احلــال يف اختبــارات االختيــار مــن متعــدد أو 

االختبارات املقننة ولكنها  حتتوى عىل مرشوعات تتطلـب مـن الطـالب اسـتعراض مهـارات 

  . )٢(حل املشكالت لدهيم فضال عن مهارات حتليل املعلومات وتركيبها يف سياق جديد

ويعتمـد عـىل االفـرتاض القائـل بـأن املعرفـة يـتم تكوينهـا وبناؤهـا  : التقويم البديل - ٣

  . بواسطة املتعلم نفسه ، حيث ختتلف تلك املعرفة من سياق آلخر

وتقوم فكرة هذا النوع من التقويم عىل أمكانية تكوين صورة متكاملة عـن املـتعلم يف ضـوء 

بديل يعتمد عـىل تقـويم األداء املعقـد الـدينامى النامئـي ألداء والتقويم ال. جمموعة من البدائل 

وهي عبارة عن جمموعة من أعامل « )٣(املتعلم مع الوقت ، كام يعتمد عىل حقائب عمل الطالب

ً نعرف من خالهلا سرية تعلم الطالب وجهوده وتقدمـه وحتصـيله  ً مقصودا الطالب منتقاة انتقاء

أن تتضـمن املجموعـة املنتقـاة مـن أعـامل الطالـب تلـك  يف مادة أو جمال درايس معني وجيـب

االنتقاء ومعايري احلكم عـىل اجلـودة ودليـل  تمشاركة الطالب يف انتقاء حمتوى احلقيبة وتعليام

                                                   
 . ٧٤ص ، عطا ، إبراهيم حممد ، مرجع سابق     )١(
 . ١٦٦ص ، ، مرجع سابق وآخرونيونس ، فتحي      )٢(
   . ٣٨٦ص ، شحاتة ، حسن، نحو تطوير التعليم يف الوطن العريب، مرجع سابق     )٣(



 

 

  . )١(عىل التنفيذ الذايت االرجتاعي حول املوضوع

لتقويميـة وتؤدي احلقيبة التقويمية إىل تكامل التقويم والتـدريس وذلـك ألن بنـاء احلقيبـة ا

إلعامل الطالب هبا قوة فاعلة لتشجيع وتوثيق التفكري الناقد وحل املشكالت والتفكري املستقل 

  . )٢(وذلك من خالل مايعرض فيها من مسودات األعامل التي يقوم هبا الطالب

وهـو وسـيلة فعالـة لتنميـة قـدرات الطالـب وتسـليحه باملهـارات  :التقويم الشـامل  - ٤

ة التي تؤهله لالشرتاك يف مسرية التحديث ولالنتقـال مـن عمليـة التعلـيم إىل واملعارف احلديث

التعلم ومن التعليم لالمتحانات إىل التعليم للحياة ومن ثقافة اإليداع إىل ثقافـة اإلبـداع ومـن 

ثالثية اإللقاء واحلفظ واالسرتجاع إىل الثالثية التي حتتضن مهارات اإلبـداع ومهـارات احليـاة 

   . تعامل مع التكنولوجيا املتقدمةومهارات ال

ويقصد بالتقويم الشامل التقويم الذي ينصب عىل مجيع اجلوانـب التـي جيـب أن تؤخـذ يف 

 –االعتبار بحيث يتناول التقويم مدى نمو التلميذ يف مجيع اجلوانـب فيتنـاول اجلانـب العقـيل 

  . دينيب الاجلان –اجلانب اجلسمي  –اجلانب االجتامعي  –اجلانب النفيس 

  : والتقويم الشامل حيقق مزايا نفسية وتعليمية وتربوية منها

تنمية قـدرة الطالـب عـىل اسـتخدام األسـلوب العلمـي يف التفكـري ، وحتقيـق اخلـربة  -١

  . املستفادة من التعليم يف مجع مصادر املعلومات

مني، متـارس تفعيل دور املدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية، بحيث تصبح جاذبة للمتعل - ٢

    . هبا األنشطة املختلفة، ومتسى وسيلة للتنمية الشاملة املتكاملة للمتعلم

توفري معلومات عن املسرية التعليمية التعلمية للطالـب  بطريقـة كيفيـة الكميـة ، مـن  - ٣

وهـذا النـوع مـن التقـويم يفـرض  . )٣(خالل متابعة قدراتـه ومهاراتـه وأخالقياتـه وسـلوكه

متنوعة ومتعددة للحكـم عـىل جـودة املنـتج للعمليـة التعليميـة ومـن ذلـك  استخدام أدوات

   . واألداء العميل واملقابلة تبطاقات املالحظة واختبار القدرا

ً للعملية التعلمية من بدايتها حتـى : التقويم املستمر - ٥ ويقصد به أن يكون التقويم مالزما

                                                   
 . ٧٣ص ، الدورسي، راشد محاد ، مرجع سابق     )١(
   . ٧٣ص ، سابقالاملرجع      )٢(
   . ٣٩١-٣٨٦ص ، سابقالتعليم يف الوطن العريب، مرجع  رشحاتة، حسن، نحو تطوي     )٣(



 

 

  . هنايتهاواليقترص عىل امتحان هناية العام فقط

وقد تم األخذ هبذا االجتاه يف مدرا سنا يف الصفوف املبكرة من املرحلـة االبتدائيـة بدايـة ثـم 

ً يف مجيع صفوف املرحلة االبتدائية يف مدارس البنيني والبنات    . استعمل أخريا

وأسلوب التقويم املستمر يـدون فيـه املعلـم بصـفة مسـتمرة مالحظاتـه عـىل مسـتوى أداء 

كتســاب العلــوم واملهــارات والتعـرف عــىل الصــعوبات التــي تواجهــه  الطالـب وتقدمــه يف ا

  . وعالجها

 : ويتم انتقال الطالب إىل الصف التايل بإحدى طريقتني 

الوفاء بحـد أدنـى مـن العلـوم واملهـارات واملعـارف التـى حتـددها اجلهـة التعليميـة « -١

   . املختصة

   . )١(حتقيق النهاية الصغرى يف آخر العام -٢

ا من املزايا واإلجيابيات منهاإن  ً   : هذا األسلوب حيقق عدد

يساعد عىل التوصل إىل نتائج دقيقة وصادقة وثابتة عن طريق استخدام أكثر من وسـيلة  -١

  . )٢(ألكثر من مرة

الرتكيز عىل إكساب الطـالب املهـارات واملعـارف واخلـربات األساسـية يف كـل مـادة  - ٢

 .دراسية 

ب التطبيقي باعتامد أسلوب تقويم األداء الذي يتم فيـه التأكـد مـن متكـن العناية باجلان - ٣

  . )٣(الطالب من املهارة واملعرفة

تشـخيص نقـاط الضـعف ونقـاط القــوة واختبـار صـحة اخلطـوات املتبعـة والطــرق  - ٤

  . )٤(املستخدمة لتاليف نقاط الضعف

فع للتعلم هو الرغبة يف النجـاح إجياد احلافز اإلجيايب للنجاح والتقدم، بحيث يكون الدا -٥

                                                   
 . ٣٩١-٣٨٦ص ، ،مرجع سابق وآخروناحلامد، حممد بن معجب      )١(
 . ٩٩، حممود حسني  بشري ، مرجع سابق ، ص  أمحدالوكيل، حلمي      )٢(
 . ٣٩٠ص ، ، مرجع سابق وآخروناحلامد ، حممد بن معجب      )٣(
 . ١٥٤ص ، ، مرجع سابق وآخرونيونس فتحي ،      )٤(



 

 

   . )١(وليس اخلوف من الفشل

املتعــددة، ووظيفتــه يف  هالتقــويم املســتمر بأســاليب«ويضـيف الــزواوي عــىل ذلــك بقولــه  

التشخيص والعالج يمكن أن يكون مدخالً لتطوير التعليم، واالنتقال من التعلـيم إىل الـتعلم، 

تعلم وشخصـيته وتعـديل مسـاره، باإلضـافة إىل مـا إىل قدرات املـ ، ومن الرتكيز عىل الذاكرة

تتطلب التغلب عىل امتحان املرة الواحدة، وما يعكسـه  مـن أعبـاء  حيمله هذا املدخل من مزايا

  . )٢(نفسية عىل املجتمع ككل، وال حيقق املوضوعية يف احلكم عىل الطالب

لــك النـوع الــذي ويسـمى بــالتقويم البنـائى واملصــاحب وهـو ذ :التقـويم التكــويني - ٦

وهـو   )٣(يصاحب األداء وهيدف إىل تصحيح املسار ولذلك يطلق عليـه أداء التصـحيح الـذايت

تقويم يـألزم مراحـل العمليـة الرتبويـة وماهبـا مـن بنـاء وتكـوين مرحلـة بمرحلـة وخطـوة 

  . )٤(بخطوة

جعـة ويعرف بأنه عبارة عن جمموعة املعلومات والبيانات واألحكـام التـي تسـاعد يف مرا«

الربامج التعليمية وتطويرها ويتمثل الواجب الرئييس هلذا النوع من التقويم يف إجيـاد األسـاس 

 .الذي يتم  بموجبه تقويم نوعية نتائج العمليات التدريسية 

ويتضمن التقويم التكويني استخدام أدوات وإجـراءات التقـويم يف فـرتات زمنيـة متتابعـة 

العـام الـدرايس كلـه كجـزء مـن العمليـة التعليميـة  خالل فصل درايس واحد فقط أو خالل

  . )٥(»التعلمية

وهذا النوع مـن التقـويم يـزود املـدرس والتلميـذ بالتغذيـة الراجعـة عـن أخطـاء التلميـذ 

ومستوى حتصيله ومدى حتقيقه لألهداف املوضوعة كام انه يزود املعلم واملتعلم بـام جيـب عـىل 

  . كل منهام

ً يف تطـوير املـنهج وحتسـني التـدريس وحتقيـق أهدافـه ويعد التقويم التكويني  ً رئيسـا مكونا
                                                   

 . ٣٩٠ص ، ، مرجع سابقوآخرون احلامد ، حممد بن معجب      )١(
 ، الزواوي، خالد حممد ، نحو تطوير التعليم يف العامل العريب بـني الواقـع واملسـتقبل ، مرجـع سـابق     )٢(

 . ٦١ص
 . ١٥٤ص ، عطا،إبراهيم حممد ، مرجع سابق     )٣(
   . ٣٠٢ص ، ، مرجع سابق البكر، رشيد بن النوري، املهوس، وليد إبراهيم     )٤(
 . ٣٨٥ص ، مرجع سابق ، م٢٠٠٤ ، ، إبراهيم ،عبداهللا حممد أمحدجودت ، سعادة     )٥(



 

 

 :الرتبوية ألنه حيقق ماييل 

   . استمرارية التقويم والتأكد من تكامل عنارص املنهج وانسجامها دون تعارض« -أ 

مجع املعلومات عن طريق التقويم التكويني يساعد عـىل حتسـني املـنهج وتوجيهـه إىل  -ب 

 . )١(املستهدف منه

أنه ينمى القدرة عىل النقد وأنه يتضمن املشاركة بـني الطالـب واملعلـم وهـو متجـه « -جـ 

   . نحو املجموعة نفسها

هيدف إىل التعرف عـىل جوانـب القـوة والضـعف لـدى املـتعلم بقصـد وضـع خطـة  -د  

تستهدف النهوض به ، ويؤخذ هذا يف احلسبان درجات النجاح الكـيل واجلزئـي للمـتعلم مـن 

يم إىل آخر حتى يتم حتسني عمليتي التعلـيم والـتعلم ورفـع فعاليتهـا ومراعاهتـا لقـدرات تقو

 . )٢(»املتعلم لغرض تشجيعه إىل إمتام نجاحاته اجلزئية

 :وتعدد أدوات التقويم التكويني ومن هذه األدوات 

 .املهام القصرية التي تصمم بواسطة املعلمني  - ١

 .ب االجتامعات الدورية بني الطال - ٢

 .تقويم األعامل الفردية واجلامعية  - ٣

  . )٣(دفرت اليومية للطالب - ٤

  : التقويم اخلتامي أوالنهائي - ٧

والذي يمكن تعريفه أنه التقويم الذي يتم تصميمه لقياس النتائج التعليمية التي تتم خـالل 

إىل النـوع الـذي  مادة دراسية كاملة، أو جزء حيوي مـن تلـك املـادة ويشـري التقـويم النهـائي

يستخدم يف هناية فرتة زمنية، أوهناية مادة دراسية أو برنامج درايس، ألغراض وضع الـدرجات 

أو منح الشهادات ،أو تقويم مدى التقدم الذي تـم حتقيقـه يف الـتعلم، أو البحـث عـن فعاليـة 

 . )٤(منهج ما أو مادة دراسية معينة ،أو خطة تربوية حمددة

                                                   
 . ١٥٤ص ، عطا ، إبراهيم حممد ، مرجع سابق   )١(
    . ١٠٩الفتالوي، سهيلة حمسن ، مرجع سابق ،ص   )٢(
 . ١٧٠ص ، ، مرجع سابقوآخرونيونس ، فتحي    )٣(
 . ٣٥٩ص ، ، مرجع سابق م٢٠٠٤، إبراهيم ، عبداهللا حممد ، ،  أمحدسعادة جودت ،    )٤(



 

 

  : ميفوائد التقويم اخلتا

  . تقدير مدى كفاءة املنهج املدريس موضع الدراسة  - ١

جلـه هـذا أتقدير مدى حتصيل التالميذ ،أو كفاء هتم يف هناية التعليم الذي وضـع مـن  - ٢

  . املنهج

   . التزويد بأساس لوضع الدرجات ،أو التقديرات بطريقة عادلة  للمقرر، أو املنهج - ٣

  . )١( أساسها أن يعدل، ختطيط املنهج املعد للدراسةالتزويد ببيانات يمكن عىل - ٤
 :التقويم الذايت -٧

يقصد به حماسبة الفرد لنفسه وحماولة اكتشاف أخطائه وإصالحها وهذا النمط مـن التقـويم 

   .  )٢(يشرتط فيه أن تكون األهداف واضحة وحمددة لدى الفرد نفسه عند القيام بالتقويم

الذي ينحرص يف تقويم الفرد لنفسـه هـو امتـداد ملفهـوم الـتعلم ويمكن القول بأن التقويم 

  . الذايت

َّ من  ً عىل تقويم نفسه البد    : ولكي يكون التلميذ قادرا

   . وصوله إىل درجة كافية من النضج تسمح له بإدراك مجيع جوانب هذه العملية* 

ً هبا متحمساً *     . هلا تشجيعه عىل القيام هبذه العملية حتى يكون مقتنعا

  . )٣(تدريبه عىل القيام هبا تدريبا كافياً * 

 :وللتقويم الذايت أمهية كربى ومميزات عديدة منها 

ً نحو أخطاء اآلخرين ألنه بخربته يف هذا املجال قد أدرك وأيقن  -١ جتعل الفرد أكثر تسلحا

شـهري هبـم أو أن لكل فرد أخطاءه وبالتايل فإنه ليس من احلكمة استغالل أخطـاء اآلخـرين للت

   . السخرية منهم حتى ال يستخدم نفس هذا السالح ضده

تعود التلميذ عىل حتمل املسؤولية وتساعده عىل حتسني جوانب ضعفه مما يولد الشـعور  -٢

  . )٤(بالطمأنينة والثقة بالنفس

                                                   
 . ١٥٦ -١٥٥ص ، عطا ، إبراهيم حممد ، مرجع سابق   )١(
 .٢١٣شحاتة، حسن ،املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق ، ص    )٢(
 . ١٠٥ص ، ، حممود ، حسني بشري، مرجع سابق  أمحدالوكيل ، حلمي    )٣(
 . ١٣٧ص ، رج، عبد اللطيف بن حسني ، مرجع سابقف   )٤(



 

 

إهنا تساعد الفرد عىل اكتشاف أخطائه فيعمل جاهدا عىل تالفيها يف الوقت املناسب ممـا -٣

 . )١(ؤدي إىل تعديل سلوكه وعدم اكتسابه لعادات خاطئة يصعب تغيريها فيام بعدي

ومن الوسائل التي يستخدمها املـتعلم لتقـويم نفسـه ذاتيـا االحتفـاظ بعينـات مـن عملـه  

 ً ومقارنة أعامله بعضها ببعض خالل العام الدرايس ومقارنة إنتاجه بإنتاج زمالئه ليكون حـافزا

لتـي حققهـا ومعرفـة كيـف متكـن مـن التغلـب عـىل املشـكالت التـي له وتسجيل األهداف ا

 . )٢(اعرتضته لتحقيق األهداف األخرى

ومما ينبغي مراعاتـه عنـد اسـتخدام أسـاليب وأدوات التقـويم التنـوع فيهـا فيكـون هنـاك 

االختبارات بأنواعها وذلك من حيث إجياد االختبارات املعرفية والتي هتـتم بقيـاس القـدرات 

للمتعلم وفق األهـداف املوضـوعة وهـذه االختبـارات قـد تكـون شـفوية أو حتريريـة العقلية 

   . )مقالية أو موضوعية(

 -االختبارات النفسـية والتـي تقـيس اجلوانـب االنفعاليـة مـن السـلوك املتمثـل يف امليـول

نات  االجتاهات وتقاس باملالحظة والتقارير املكتوبة يف املتعلم وحتليل إعامله وكـذلك االسـتبيا

االختبارات التي تقيس اجلانب العميل مـن حيـث إتقـان املـتعلم للمهـارة عـن طريـق قـوائم 

املالحظـة والرصـد وكـذلك التنويـع يف أدوات التقـويم مـن حيـث اسـتخدام االسـتبيانات ، 

  -املالحظـة ، قـوائم التــدقيق واملراجعـة ، ســجالت احلـوادث القصصــية ،مقـاييس التقــدير

 –عينـات العمـل  -املقـابالت  –املناقشة اجلامعيـة  –ت الفردية واجلامعية املؤمترات أو اللقاءا

  . الخ مما سوف يستجد عىل الساحة الرتبوية مستقبالً  - -الرسم البياين للعالقات االجتامعية

 : االختبارات املدرسية  -

تلميـذ برز أساليب التقويم التي تعتمد عليها املدارس يف احلكم عىل مدى نجـاح الأتعد من 

لذا فهـي حتظـى بأمهيـة كبـرية يف مجيـع مراحـل العمليـة  . عملية التعليم يف وتفوقه أو إخفاقه

التعليمية ، ومن صور أمهيتها االستعدادات التي تقوم هبا إدارات التعليم واملدارس، إضافة ملـا 

  . )٣(حيدث داخل املنازل من استعدادات وما تقوم به وسائل اإلعالم

                                                   
 . ١٠٥، حممود ، حسني  بشري ، مرجع سابق ، ص أمحدالوكيل ، حلمي    )١(
 . ٢١٣ص ، شحاتة، حسن ، املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق   )٢(
  . ١٩٩ص ، البكر، رشيد  بن النوري، مرجع سابق   )٣(



 

 

كم فيهـا وتوجههـا أهنا حتدد مسار العملية التعليميـة وتـتح رتبوية والتعليميةال ومن أمهيتها

ً كبـري ن يؤدي التقويم والذي تعترب االمتحانـات أداة مـن أدواتـه دوراً وتطورها ، ويمكن أ يف ا

تفادى كثري من املشكالت واملامرسـات غـري املقبولـة مـن دروس خصوصـية، وانتشـار كتـب 

كام أهنا يمكن من خالهلا تنمية الكثـري مـن مهـارات التفكـري  )١(ينخارجية وشيوع ثقافة التخز

 .العلمي اإلبداعي وهي تقوم بالتغذية الراجعة والتعرف عىل مستوى الطالب 

أن هنـاك : وقد جاء يف تقرير اللجنة الدولية حول التعليم للقرن احلادي والعرشين«

ً يكابد أكثر من أي وقت مىض مكابدة شا ً عامليا قة كي يولد ، حيث يقع التعليم يف جمتمعا

صميم وىف قلب التنمية شخصية وجمتمعية وهذا كله يؤكد رضورة إعادة النظر يف نظـم 

االمتحانات والتقويم الرتبوي للتعليم قبل اجلامعي والتعليم العـايل ، عـىل حـد سـواء 

عن عدد بأهنا عبارة «ويمكن تعريف االختبارات املدرسية  )٢(»هبدف إصالحها وتطويرها

 –من األسئلة التي يوجهها املعلم للمتعلم بقصد التعرف عىل مستوى حفظه أو فهمـه 

وضـوعات ، وقـد تكـون األسـئلة حسب هدف العملية التعليمية ملا سبق دراسته من م

 .   )٣(»حتريرية أو شفوية أو عملية

 : مقرتحات لتحسني االمتحانات  -

جله ولكـي تكـون قـادرة عـىل أوضعت من لكي تؤدي االمتحانات دورها الرتبوي الذي 

تكوين الطالب القادر عىل التفكري واإلبداع واالبتكار وحل املشكالت كان البـد مـن تصـميم 

االختبارات بحيث تتسم بأهنا ذات حمتوى علمي دقيق ، وتعكس طبيعـة االستقصـاء العلمـي 

بطـة بـالواقع ، وتركز عـىل أسـاليب التفكـري وطـرق بنـاء املعرفـة ، وقضـايا ومشـكالت مرت

وموضـوعة يف سـياق أو ، ومفتوحة النهايات وحتتاج لبحث مستمر وهلا أكثر من إجابة حمتملة 

ومـن أمثلـة هـذه االمتحانــات  )٤(سـياقات تتعـدى حـدود الكتـاب املقـرر وحجـرة الدراسـة

ل تنبنى عىل التفكري التباعدى الذي ال توجد له إجابة واحدة حمـددة ، بـ اختبارات اإلبداع التى

                                                   
  . ١٨٦ص  نحو تطوير التعليم يف العامل العريب بني الواقع واملستقبل ،، شحاتة ،حسن     )١(
  . ١٧٨املرجع السابق ، ص    )٢(
 .١٩٩ص ، وليد بن إبراهيم ، مرجع سابق، البكر ، رشيد بن النوري ، املهوس    )٣(
 . ١٨٢شحاتة ، حسن ، نحو تطوير التعليم يف العامل العريب بني الواقع واملستقبل ،  ص   )٤(



 

 

وهـي عكـس  له إجابات متعددة تتفاوت درجة دقتها يف اإلجابة عن السؤال أو حـل املشـكلة

االختبارات التقليدية التي تعتمد عىل إجابة صحيحة واحـدة لـذا فـان االختبـارات التقليديـة 

 ةجتعل تفكري الطالب يسري يف اجتاه واحد يركز فيه عىل البحث عن اإلجابة الصـحيحة املحـدد

، يف  ً حني أن اختبارات اإلبداع تفتح املجال إمام كل طالب للبحث عن إجابات وحلـول سلفا

     . )١(متعددة تتفاوت يف درجة دقتها إلجابة السؤال أو حل املشكلة
ً يف هذا املجالأ ومن املقرتحات ع مجيـع أنـواع االختبـارات سـواء الشـفوية منهـا يـتنو يضا

 اعـىل املسـتويات الـدني وال تقترص  جال املعريفوالتحريرية بحيث توزع عىل مجيع مستويات امل

 . منه 

الرتكيز عىل األسئلة املوضـوعية التـي تنمـي مهـارات التحليـل والرتكيـب والتقـويم عنـد 

الـدنيا يف املجـال  تالطالب فبدال من قول عرف أو اذكر أو عدد والتي التقيس سوى املستويا

ب اسـتنتاج الـرابط املشـرتك بينهـا  املعريف يمكن وضع بعض الفقـرات ثـم يطلـب مـن الطالـ

رشوطـه  ثـم  -أنواعـه -األسباب-وكذلك يمكن عرض موضوع الدرس من حيث املفهوم  

   . يطلب من الطالب استخالص نتيجة ما

ما احلكمة من مرشوعية الطالق يف اإلسالم ؟ أو يعطي فقـرة يف الـدرس ويطلـب منـه  مثالً 

   . حلل نظام البيوع يف اإلسالمحتليلها إىل عنارص متعددة مثال عىل ذلك 

  . كأو إعطاء فكرة عن قضية معينة ويطلب منه إعطاء احلكم عليها مثال عىل ذل

    . مارأيك يف انشار ظاهرة التدخني بني الطالب؟ 

كذلك يمكن إعطاءه مفهومني ويطلب منه املقارنة بيـنهام مثـال ذلـك قـارن بـني الشـورى 

 .والديمقراطية 

لم صياغة بعض األسئلة التي تساعد عـىل تنميـة التفكـري اإلبـداعي ومـن كام يمكن للمع«

 أسئلة التفسري مثل ماالذي تعنيه العبارة التالية النظرية الرتبوية اإلسالمية؟   كذل

   : ومن ذلك أيضاً 

أسئلة الرتكيب ومن ذلك السؤال التايل  كيف يمكن االستفادة من تنظـيم الوقـت؟ وهنـاك 

ً بعض األسئل ة احلاثة عىل التعمق من مثـل مـاملعنى الـذي يفيـده حـرف الـالم يف اجلمـل أيضا
                                                   

 .١٣٣ص ، ا لبكر، رشيد بن النوري ، مرجع سابق   )١(



 

 

   . الكتاب خلالد –جاء خالد ليكتب الدرس   -التالية ليكتب خالد الدرس

ً يف هذا املجال أسئلة التفكري املتقارب مثل ماالفرق يف املعنى يف اجلملتـني  ومن األسئلة أيضا

   . لت الفاكهة ناضجةأك –التاليتني أكلت الفاكهة الناضجة 

نـك مل تــنظم أوكـذلك أسـئلة التفكـري املتباعـد مثـال عليـه ماالـذي يمكـن أن حيـدث لـو 

   .  )١(»وقتك؟

ن تغطــي املحتــوى أكـام ينبغــي أن تكـون أســئلة االمتحــان مرتبطـة باألهــداف الرتبويـة و

دة بـني الطـالب التعليمي املراد قياسه وان تتنوع يف درجاهتا مراعـاة للفـروق الفرديـة املوجـو

ن تعمل عىل تنمية أال وؤوينبغي أن تتميز بالوضوح  بحيث يستطيع الطالب فهم املراد من الس

  . التفكري بجميع أنواعه واستخدام األسلوب العلمي يف حل املشكالت

وحبذا لو كانت هناك جمموعة من األسئلة االختيارية وغـري املرتبطـة بـاملنهج والتـي تفـتح 

وأصحاب القدرات العالية بحيث تنمي لدهيم هذه القدرات  طالب املوهوبنياملجال لبعض ال

واملهارات ومن ثم ختصص بعض اجلوائز ألفضل اإلجابات واالقرتاحات عىل أن تتم اإلجابة 

 .عىل هذه األسئلة داخل الفصل حتت إرشاف املعلم 

 

                                                   
 . ١٠٧ -١٠٦نافذ يعقوب ، مرجع سابق ،ص –جيمعان ،إبراهيم    )١(



 

 

  ::خصائص مناهج الرتبية اإلسالمية املستقبلية خصائص مناهج الرتبية اإلسالمية املستقبلية   --

ي أن تتصف املناهج الدراسية بعـدة خصـائص بحيـث تلبـي حاجـات يف ضوء ماسبق ينبغ

النمو املتكامل وتنمية املهارات واستمرار الرتبية مدي احلياة وقد جـاءت هـذه  إىلالفرد املسلم 

هــ  عـىل ١٤٢٠يف وثيقة استرشاف مستقبل العمل الرتبوي لـدول جملـس التعـاون اخلصائص

  : النحو التايل

مع بني التمسك بالعقيدة اإلسالمية وبناء الذات وإعامر الدنيا باخلري جت: دنيوية  -دينية  - ١

  . والسالم

ــة  - ٢ ــمولية تكاملي ــة : ش ــمية واالجتامعي ــة واجلس ــواحي العقلي ــع الن ــو مجي ــاملة لنم ش

  . والوجدانية يف تكامل والتعامل مع املتعلم كلياً 

ً طبيع: طبيعية  - ٣ ية أو منشـودة ضـمن أوضـاع تعمل يف أوضاع طبيعية أو حتاكي أوضاعا

  . طبيعية

متثل تكامالً بني األعامل الرتبوية الفردية واجلامعية ، وتفاعالً : تفاعلية  -مجاعية-فردية - ٤

ً وتغذية راجعة  . مستمرا

 .توفق بين حاجات الفرد بحسب عمره وبين حاجات المجتمع : توفيقية  -٥

ً لنـوع تنطلق من الواقع وتكس: نظرية -خربوية-عملية -٦ ب املـتعلم خـربة حقيقيـة وفقـا

 .النشاط ونضج املتعلم ، وتتدرج به يف املراقي النظرية 

يعرب فيها املتعلم عن أفكاره وخواطره ومشاعره ويتواصـل : أدائية  -تواصلية -تعبريية -٧

 .مع غريه ويوفق بني التعبري والقيام بأنشطة فعلية يف الفصل واملدرسة والبيئة 

ً يف عمل متكامل : إنتاجية  -تركيبية - ٨  .يركب األجوبة بنفسه ولغته ، ويقدم إنتاجا

إعطاء احلرية للمتعلم الرتياد آفاق جمهولة ليولد منها : ابتكاريه  -توليدية -استكشافية - ٩

ً وخربات جديدة قد تصل لإلبداع واالبتكار   . أفكارا

تعلمني مع بعضهم البعض ، وسـائر تعاون املتعلم مع املعلم ، وامل: تشاركيه  -تعاونية -١٠

  . األرسة الرتبوية واملجتمع الرتبوي

متنوعة بحيث تنوب خربة عن خربة إذا مل يكن هناك مـانع ، وإثـراء : بدائلية  -تنوعية -١١

 .  املتعلم باألفكار واألنشطة املختلفة املتنوعة 



 

 

ئياته ، يتسـاءل ويستقيصـ يعرب املتعلم فيها عن مر: تقويمية -نقدية-تساؤلية -تأويلية -١٢

ً شامالً    . ويبحث وينقد ويصدر تقويام

هتتم بنواتج العمل الرتبوي املتحقق يف أعـامل متكاملـة ،وتقـدر : نواجتية -سريوراتية -١٣

  . سري العملية التي تتم بواسطتها الوصول إىل نتائج تربوية

عمل الرتبوي جلميع أعضـاء تعد املواقف والقيم حمور ال: منفتحة  –متهنية  -أخالقية  -١٤

ً بجميـع أبعـاده وتبقـي بـاب  ً مستمرا العمل الرتبوي ، فينمو املعلم عىل غرار نمو املتعلم نموا

ً عىل مرصاعيه  . )١(االجتهاد الرتبوي مفتوحا

  : : املعايري التي يتم عىل أساسها اختيار وتطوير املناهج املعايري التي يتم عىل أساسها اختيار وتطوير املناهج   --

 حيقق األهداف التعليمية ؛ إذ البـد أن ن حتديد املحتوى وتقديمه للمتعلمني يف حد ذاته الإ

األنشـطة  ، الطرق والوسـائل ، املحتوى ، تعمل عنارص املنهج متكاملة مع بعضها ؛ األهداف

مليـة التخطـيط وعملية التقويم ، وعليه فإن اختيار حمتـوى املـنهج يعتـرب مرحلـة جزئيـة يف ع

  . للعملية التعليمية

جيـب توافرهـا فـيام خيتـار مـن حمتويـات املنـاهج  ومع ذلك فال بـد مـن معـايري أو رشوط«

ولعل من أهم تلك املعايري الصدق والداللة واالرتباط بحاجات املتعلم واهتامماتـه  ، الدراسية

واملنفعة واملالءمة والتوافق مع اإلطار االجتامعي والقابلية للتعلم ، ومن ثـم فـإن املحتـوى يف 

نظرة عمليـة واعيـة ببـدايات املـنهج  إىلالعملية حتتاج اختياره ال خيضع للعشوائية، بل إن هذه 

 . )٢(»ومساراته وعالقة املحتوى بكل عملياته

َّ إ تفرض عدة أمور ينبغي أن يشتمل عليه املـنهج  متطلبات مستقبل التعليم يف ظل العوملة  ن

  : كالتايلوان يعمل عىل إكساهبا للطالب وهي 

ً باللغة القو -١ ثم اللغات األجنبية ، خاصة اللغة ) اللغة العربية(مية االهتامم باللغات بدءا

  . اإلنجليزية تليها اللغات األخرى

تدريب املتعلمني عىل استخدام احلاسب اآليل وتعليم علوم املستقبل كالعلوم والفيزيـاء  -٢

                                                   
وثيقة استرشاف مستقبل العمـل الرتبـوي يف الـدول  ، هـ١٤٢٠مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،    )١(

  . ٦٧ -٦٤، صاألعضاء بمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العريب 
 . ٢٢٥ص ، اللقاين، أمحد حسني ، مرجع سابق   )٢(



 

 

  . والرياضيات

  . اإجياد مواد مشرتكة بني الشعب األدبية والعلمية والرياضية وعدم الفصل بينه -٣

الرتكيز عىل تنمية شخصية املتعلم وتطوير قدراته عىل التفكري واإلبداع أكثر من حتصيل  -٤

  . املعلومات

 . )١(التوازن بني الرتبية القومية واالنفتاح عىل العلم عند وضع املناهج للمواد املختلفة - ٥

    ::  جتويد العملية التعليميةجتويد العملية التعليمية  --

زداد التحدي أمام املدرسـة يف جمـال تقـديم تعلـيم ذي نتيجة للثورة املعرفية والتكنولوجية ي

كفاءة ملواجهة العوملة، من حيث مضمون التعليم وطرائقه ووسائله ؛فمهام بلغت كفاءة املعلـم 

ال بالتطوير النوعي لبقية عنـارص عمليـة التعلـيم والـتعلم إال يكتمل األثر أو حتقيق األهداف 

 .مة يف تطبيقه حمتوى املنهج الدرايس واملصادر املستخد

وقد أوجزت جلنة مرشوع استرشاف مستقبل العمل الرتبوي يف الـدول األعضـاء اجتاهـات 

جتويد عملية التعلم والتعليم اتفقت يف جمملها مع املعايري السابقة التي حـددها رجـال الرتبيـة 

   : الختيار وتطوير مادة املنهج وقد ذكرت تلك االجتاهات يف صورة إجراءات كالتايل

  . حتديد الكفايات املعرفية واملهارية التي يتوقع من طلبة الصفوف إتقاهنا -١

تنظيم حمتوى املنهج الدرايس ووسائل تطبيقه عىل أسس جديـدة، بحيـث يعنـي املـنهج  -٢

  . بإثارة دافعية التعلم واستيعاب املستحدثات يف مصادر التعلم وتقنياته املتنوعة

حلديثــة كــاألقراص املضــغوطة وشــبكات ط العلــم ااالســتفادة مــن إمكانــات وســائ -٣

 عتكامالً مـساليب التقويم أو املعلومات يف عرض املادة العلمية وصياغة التدريبات واألنشطة

  . عملية التعليم والتعلم

التعليميـة املكملـة هلـا ملراعـاة التـدرج يف  دالكتـب املدرسـية واملـوا فمراجعة توصي - ٤

  . مستوياهتا

التكرار من خالل التنسيق األفقي والـرايس يف تصـميم  ية حتقق التكامل وتفاداتباع آلي -٥

 . )٢(الكتب الدراسية للامدة الواحدة وبني املواد الدراسية
                                                   

  . ٢٢٥ص  ، مرجع سابقحسني ،  أمحداللقاين،    )١(
  . ١٢٩ -١٢٨مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، مرجع سابق ،ص    )٢(



 

 

  : : اقرتاحات لتخطيط املنهج الدرايس اقرتاحات لتخطيط املنهج الدرايس   --

يف ضوء ما جاء يف املعايري السابقة نقدم بعض االقرتاحات لتخطيط املنهج وحتديـد أهدافـه  

ومن االقرتاحات التي جيب أخذها بعني االعتبار عنـد ختطـيط وتنظـيم املـنهج ، وطرق تنظيمه

   : ماييل الرتبوي

التدرج والرتابط العلمي بني موضوعات املنهج ككل وبـني مـا يسـبقه ومـا يليـه مـن « -١

 .مناهج بمختلف املراحل والصفوف 

  . إبراز ما يتضمنه املنهج من مفاهيم وقواعد وتركيبات ومهارات - ٢

توضيح الصلة بني فروع املنهج املختلفة كإبراز مفهوم موحـد لفـروع متعـددة لـبعض  - ٣

  . املواد الدراسية

... االجتامعيات -العلوم  -الدين  -اللغة العربية ( التنسيق بني فروع املناهج املختلفة  - ٤

  . إلبراز ترابط املناهج ودعمها لبعضها البعض) اوغريه

  . وانب الرتوحيية ،كاأللعاب الرتبوية املسلية التي تثري اهتامم املتعلمتضمني بعض اجل - ٥

  . أن تتضمن نامذج ومتارين حية من واقع احلياة ويتم ربط املناهج بتطبيقاهتا العملية - ٦

وجود بعض األنشطة املناسبة واملصاحبة للمنهج وبعض املوضوعات العلمية اخلاصة  - ٧

عية الزراعيـة ، بحيـث ال يقترصـ املـنهج عـىل القـوانني واحلقـائق باألنشطة التجارية والصـنا

    .  )١(»املجردة

التقـويم  ةتبنـي سياسـي.أن يتضمن املنهج نامذج من أساليب وأدوات التقويم احلديثـة  - ٨

   . الشامل للطالب وللعملية التعليمية بكافة جوانبها

 .ملرحلة االبتدائية يف تبني سياسية التقويم املستمر يف ا راالستمرا - ٩

  . تنويع اخلربات واألنشطة يف املحتوى الدرايس مع مراعاة التدرج يف ذلك -١٠

 هلـا تقديم خربات املنهج عىل هيئة مشكالت تتطلـب مـن املـتعلم البحـث عـن حـل -١١

 .نشاط املتعلم  إىلدى بدوره ؤوالذي ي

 ية اإلسالمية واالجتامعيـةأن ينطلق املنهج الدرايس ويستمد أسسه من األسس الفكر - ١٢
                                                   

 ية ، القـاهرة ،مكتبة األنجلـو املرصـ تطوير التعليم يف عرص العوملة،  م ،٢٠٠٠،إبراهيم، جمدي، عزيز   )١(
 . ١٤٨ص 



 

 

  . والنفسية واملعرفية

وهـو  ةصياغة األهداف السلوكية بطريقـة تركـز عـىل النـاتج مـن العمليـة التعليميـ - ١٣

  . الطالب وليس عىل املحتوى

   . كربأتضمني األهداف التعليمية السلوكية املستويات العليا يف املجال املعريف بشكل -١٤

التي يمر هبا الطالب يف احلياة العامة وبني اخلربات التي تقدم هلـم  رباتاخل الربط بني -١٥

  . يف املدرسة

ن تكـون األمثلـة والتطبيقـات مرتبطـة أزيادة االهتامم بالنواحي التطبيقية يف املـنهج و -١٦

  . هبالدين اإلسالمي وواقع الطالب وجمتمع

مي جلميع املواد الدراسـية يف كام جيب استخدام اللغة العربية وتعضيدها كوسيط تعلي - ١٧

   . مجيع مراحل التعليم العام والفني والتعليم العايل

إعطاء أنشطة أساسية إثرائيـة كـالقراءات اخلارجيـة للمتفـوقني وتـدريبات وأنشـطة  -١٨

تساعد عىل استيعاب حمتوى املنهج وتنوع األنشـطة النظريـة والعمليـة، ليجـد املتعلمـون عـىل 

  . منهم مراعاة للفروق الفردية ا يناسب كالً اختالف مستوياهتم م

املـادة بـني التنظـيم املنطقـي الـذي ينـادي بـه األكـاديميون  ىالتوفيق يف تنظيم حمتو - ١٩

املتخصصون يف املواد الدراسية والتنظيم السـيكولوجي الـذي ينـادي بـه الرتبويـون ، بحيـث 

 ةسـب ميـول املتعلمـني يف ظـل املـاديراعى التدرج املناسب خلربات وقدرات املتعلمني وما ينا

  . الدراسية املقدمة

الرتتيـب ومراعاة العالقات املنطقية يف ترتيب املحتوى بني القوانني واملبادئ العامة،  - ٢٠

االنتقـال مـن الكـل لألجـزاء أو مـن البسـيط و ، اعتبار اخلـربة السـابقة والالحقـةو ، الزمني

 .للمركب 

ً للصفوف واملراحل يف صـورة عالقـة رأسـية تدرج اخلربات املقدمة لل - ٢١ متعلمني وفقا

ن يطبق ذلـك عـىل كـل أنـواع الـتعلم يف التفكـري أمع مراعاة الفروق الفردية يف كل منهج ، و

 .واملهارات واالجتاهات واألفكار واملفاهيم 

 ةاملقـررات بـدمج بعـض املـواد كوحـدة أو اختصـارها يف عـد ءالتخفيف مـن عـب -٢٢

والعلوم وغريها مما يساعد عـىل ، االجتامعيات، اللغة العربية، علوم الدين : لمقررات أقل مث



 

 

  . الوحدة

–إكساب املـتعلم املعلومـات  إىلأن تتعدد األهداف من وراء اخلربات بحيث تودي  - ٢٣

  . امليول –القيم  -االجتاهات

ية والوجدانيـة صياغة األهداف التعليمية بشكل حيقق شموهلا جلميع املجاالت املعرف - ٢٤

  . وشامالً  الً متكام اً نمو الطالب نمو إىلواملهارية بشكل يؤدى 

تصميم اخلربات الرتبوية بحيث يمكن من خالهلا تدريب الطالب عىل العمل ضـمن  -٢٥

  . فريق

استحداث منهج متكامل يدرس وفق مستويات عدة يف خالل مراحل التعلـيم العـام  -٢٦

  . عىل استخدام مهارات التفكري العلمي يمكن من خالله تدريب الطالب

 .تبني األنشطة املتعلقة باحلاسب اآليل  واألنشطة التكنولوجية احلديثة  -٢٧

 .تضمني التقويم األسئلة التي تثري تفكري الطالب بشكل كبري  - ٢٨ 

أن تنبـع املنـاهج مـن حاجـات املجتمـع وتوظـف التقنيـات والتكنولوجيـا بطريقـة  -٢٩ 

  . صحيحة

      ::  األسس العامة لتدريس املنهج الدرايساألسس العامة لتدريس املنهج الدرايس  --

    : وهذه األسس هيذكر اإلبرايش أهم األسس العامة لتدريس املناهج 

  . مراعاة ميول املتعلمني وما يتفق مع رغباهتم وبيئتهم واستعدادهم - ١

توظيف نشاط املتعلمني يف الدرس وإعطائهم فرصة للتفكري والعمـل واالعـتامد عـىل  - ٢

  . أنفسهم

نفـوس  إىلالتهذيب وإدخـال الرسـور والرتبية عن طريق اللعب وجعله وسيلة للرتبية  - ٣

   . املتعلمني

   . العمل يف حرية معقولة مع املتعلمني وعدم إرهاقهم بأوامر ونواهي - ٤

  . التشويق والرتغيب إلثارة الدافعية - ٥

رة بـاجلمع بـني الـتعلم النظـري مراعاة عامل الطفولة والعمـل إلعـداده للحيـاة املنتظـ - ٦

  . والعميل

  . إجياد روح التعاون بني املعلم واملتعلم وبني البيت و املدرسة لتحقيق أهداف الرتبية - ٧



 

 

   . )١(ال يف الرضورةإتشجيع املتعلمني عىل الثقة بأنفسهم وعدم االستعانة باملعلم  - ٨

ثـم ينمـي  والً أسـتعني بـاهللا عزوجـل ن عـىل التلميـذ أن يألوهذا الكالم ليس عىل إطالقه 

وهذا اليمنع الطالب مـن أن يسـتعني بـاملعلم فـيام أشـكل  اومهاراته التي وهبه اهللا إياه هقدرات

   . عليه ويستفيد من علمه وخرباته  وتوجيهاته

تنمية التطلع لدى املتعلم ومتكينه من السعي لفهم األشياء والظـواهر واختـاذ موقـف « - ٩

    . املستكشف هلا

   . تنمية النزعة يف املتعلم ملواجهة املشكالت وتشخيص املواقف وحتليل الظواهر -١٠

ً باملتعة من ناحية وباملنفعة من ناحية ثانية -١١   . )٢(جعل التعليم متسام

متكني املامرسة واملهـارات املتنوعـة واخلـربات  إىلتغيري نوعي يؤدي  إىلوهناك حاجة ملحة 

مؤسسـة تتفاعـل  إىل،وحتويل املدرسـة بصـفتها مؤسسـة اجتامعيـة داخل حجرات الصـفوف

مركـز للنقـد وبنـاء للثقافـة املطروحـة أمـام املتعلمـني بحيـث تشـبع  إىلبانفتاح مع املجتمع و

 ، حاجات األفراد من جهة وحتقق حاجات املجتمع االقتصادية واالجتامعية من جهـة أخـرى

ً ملرشوع تربوي تعليمي ب ً وجعل املعلم مديرا ً هلا، وأيضـا ً من كونه ناقالً للمعلومات وملقنا دال

املوازنة بني املركزيـة والالمركزيـة لضـامن ترسـيخ األطـر الرتبويـة والفكريـة العامـة ومتكـني 

     . )٣(املدرسة من االستقالل لتوفري فرص اإلبداع واالبتكار

      : حتقيق إىلويسعى املدرس خالل املوقف التدرييس 

  . الميذ الديمقراطية واحرتام الرأي املعارضإكساب الت -١

إكساب التالميذ عادة التفكري املوضـوعي الناقـد عـن طريـق التـدريب عـىل البحـث  - ٢

  . وحتليل املواقف وعدم إصدار احلكم إال بعد توفر األدلة الكافية

واستبعاد حتليل املوقف لعنارصه املختلفة وبحث العالقات الداخلية بينها إلبقاء املهم  - ٣

                                                   
 . ٢٤٤ص ، دار الفكر العريب، القاهرة، روح الرتبية والتعليم ، هـ١٤١٣اإلبرايش، حممد عطية ،    )١(
  . ١١١، مرجع سابق ، ص  وآخرونيونس، فتحي    )٢(
مـل مؤرشات حول مستقبل الرتبيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية ، ورقـة ع، العواد ، خالد إبراهيم    )٣(

املعرفـة ، اململكـة العربيـة السـعودية ، جملـة اللقاء السنوي السادس ملديري التعليم باهبـا ،  إىلمقدمة 
  . ٩٩ص ، هـ١٤١٩، صفر ) ٣٥(العدد 



 

 

  . غريه

   . تدريب التالميذ عىل الدقة يف التعبري - ٤

جتنب أخطاء االستدالل نتيجة االتصال الرسيع والرسـعة وملجـرد املقارنـة أو تطبيـق  - ٥

  . )١(حالة خاصة

  ::خالصة مرئيات حول طرق وأساليب تدريس املنهج خالصة مرئيات حول طرق وأساليب تدريس املنهج   --

س املـنهج الـدرايس هناك بعض املرئيات التي يمكن عرضها حـول طـرق وأسـاليب تـدري

   : وتتمثل يف اآليت

حسن تنظيم الوقت واستثامره فـيام يفيـد املـتعلم يف الـدنيا واآلخـرة لصـالح العمليـة  - ١

ً لقوله    . ]٢٤:الصافات[﴾Û  Ú  ÙØ ﴿« : تعاىلالرتبوية حتسبا

ن رسـول أورد عن عائشـة ريض اهللا عنهـا  دإتقان العمل واحتساب األجر يف ذلك فق - ٢

َّ « : صىل اهللا عليه وسلم قالاهللا  ُ  اهللاَ إن ُّ حي ِ ا عَ إذَ  ب َ م َ  ل َ أ َ م عَ كُ دُ ح َ م ْ الً أ ُ  ن ِ ي    . )٢(»هنَتق

 : مراعاة املتعلمني وحاجاهتم الرتبوية وقد ورد عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم قولـه -٣

» َ ُّ ال كُ أ َ كُ ل َ  اعٍ م ر ُّ كُ و َ كُ ل وسم م ُ ٌ ؤ َ عَ  ل ِ ن ر َّ ع ِ ي   .  )٣(»هت

ً ،وترسـيخ  تعاىلتعلمني باهللا سبحانه وربط قلوب امل -٤ ووصلها بكتابه العزيز تالوة وتدبرا

  . القيم واملبادئ يف نفوسهم

  . اعتبار املقررات الدراسية وسائل لتحقيق النمو وليست غاية -٥

أن يكون غاية املعلم هـو إكسـاب املتعلمـني املفـاهيم والقـيم واملبـادئ والسـلوكيات  -٦

  . ملنهج املقرراإلجيابية من خالل ا

التنويـع يف اسـتخدام طــرق التـدريس مراعــاة حلاجـات الطــالب وميـوهلم والفــروق  -٧

عىل أن يكون اهلدف األسايس هـو التـدريب عـىل التفكـري السـليم وال يقترصـ عـىل  ، الفردية
                                                   

  . ١٥٢إبراهيم ، جمدي عزيز، تطوير التعليم يف عرص العوملة، مرجع سابق، ص    )١(
املعجم األوسط ، حتقيق حممد إسـامعيل  ، هـ١٤٢٠ ، أيوببن   أمحدالطرباين ، أيب القاسم سليامن بن    )٢(

 ، ٢٦٠، ص٨٩٧ح ، ٢ج ، حممـد عـيل بيضـوت ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت، لبنـان -الشافعي
 ١٠٦ص ، ١١١٣ح ، صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة املجلد الثالث

فضـيلة اإلمـام العـادل وعقوبـة  بـاب ،، مسلم بن احلجاج ،مرجع سابق ، كتاب اإلمارة يالنيسابور   )٣(
 . ٤٨١ص،  ١٨٢٩اجلائر واحلث عىل الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم ، ح 



 

 

  . التلقني واحلفظ ونقل املعلومات

  . ع يف تطبيق املنهجتوظيف اسرتاتيجيات التعليم ؛ والتجديد والتنويع واإلبدا -٨

  . أن يتمثل دور املعلم يف التوجيه ملسارات التفكري لدى الطالب -٩

  . أن يكون املعلم قدوة حسنة لطالبه يف خلقه والتزاماته وترصفاته -١٠

ً يف املوقف التعليمي -١١ ً إجيابيا   . الرتكيز عىل املتعلم وجعله مشاركا

  . حي العقلية واجلسمية والنفسية وغريهااالهتامم باملتعلم من مجيع النوا -١٢

االســتعانة بالوســائل التعليميــة مــع حســن توظيفهــا لتحقيــق األهــداف الســلوكية  -١٣

  . بمستوياهتا

  . تباع أسلوب اإلثارة والتشويق ويساعد عىل ذلك اختيار األنشطة املناسبةأ -١٤

ً ملحتـوى املـنهج لتنميـة االهتامم باألنشطة الالصفية وإرشاك مجيع الطلبة فيها ت -١٥ طبيقـا

  . شخصياهتم

  . جانب املهارات إىلإكساب الطالب املفاهيم بصورة رئيسية  -١٦

مراعاة عدم فصل املفاهيم النظرية يف علوم املعرفـة عـن النـواحي التطبيقيـة الفعليـة  -١٧

  . لسلوك املتعلم، مع االهتامم بمتابعتها وتوجيهها

دام األسلوب العلمـي يف حـل املشـكالت وإعطـاء احللـول تعويد املتعلم عىل استخ -١٨

  . والبدائل

  . إتاحة فرصة التعلم الذايت للمتعلم من خالل األنشطة واملهارات -١٩

  . عىل حل املشكالت واختاذ القراراتيف التدريب هتيئة املواقف التي تساعد  -٢٠

روح التنـافس والتعــاون تـوفري األنشـطة املنفـذة بالعمـل الثنــائي واجلامعـي وخلـق  -٢١

  . اإلجيايب

  . متثيل احلياة املعيشية للواقع الفعيل يف املواقف التعليمية والتفاعل معها -٢٢

  . اكتشاف املواهب وصقلها وتنميتها ورعايتها -٢٣

إعطاء حصص اإلنشاء أمهيـة أكـرب لتنميـة ملكـة التفكـري والتـدريب عـىل الدقـة يف  -٢٤

   . التعبري

ً للغة العربيةاالهتام -٢٥   . م باحلوار واإللقاء السليم، وعىل كل معلم أن يعد نفسه معلام



 

 

  . تنمية التفكري الناقد وطرق االستدالل -٢٦

التوظيف الفعال ملعامل العلوم واملعامل اللغوية يف ممارسة النواحي التطبيقية للـامدة ،  -٢٧

  . وعدم إغفاهلا

املالحظة واالستفتاء وتقويم سـلوكيات  إىلومات يتعدى التقويم قياس حفظ املعل نأ -٢٨

   . املتعلم التطبيقية الفعلية نتيجة للمعارف املكتسبة

انتهاز الفرص للتوجيه الرتبوي والديني لسلوكيات املتعلمني يف احلياة اليومية داخـل  -٢٩

   . وخارج الفصل وخارج أسوار املدرسة

ابعـة أبنـائهم، وتـوعيتهم مـن خـالل وسـائل إرشاك أولياء األمور بصورة مبارشة ملت -٣٠

     . اإلعالم ، إصدار كتيبات ، نرشات إرشادية وتوعية ونحوه

  



 

 

    ::  اخلامتةاخلامتة    --

ال اهللا وحـده إه لـإن ال أهد أشـيليـق بجـالل وجـه وعظـيم سـلطانه و كثرياً  اً احلمد هللا محد

َّ أالرشيك له ، و   . عبده ورسوله صىل اهللا عليه وسلم حممداً  ن

هذه الدراسة بيان  دور املنهج الدرايس يف مواجهة حتديات العرص ولتحقيـق ذلـك  حاولت

  . جاءت الدراسة يف مخسة فصول وخامتة

 َّ تساؤالت الدراسـة  -موضوع الدراسة -مقدمة الدراسة - الفصل األول خطة الدراسةبني

دراسـة مصـطلحات ال -حدود الدراسـة -منهج الدراسة -أمهية الدراسة -أهداف الدراسة –

  . الدراسات السابقة –

  : فيام تناول الفصل الثاين أسياسيات املنهج الدرايس وذلك يف ثالثة مباحث

تناول مفهوم  املنهج الدرايس من ثالثة حمـاور مفهومـه يف اللغـة واملفهـوم  : املبحث األول

  . التقليدي للمنهج واملفهوم احلديث للمنهج

طـرق  -اخلـربات -املحتـوى -نهج وهـي األهـدافوحتدث املبحث الثاين عن عنـارص املـ

  . التقويم -النشاط املدريس -عليميةالوسائل الت -التدريس

ما املبحث الثالث فقد تناول أسـس املنـاهج الدراسـية والتـي شـملت األسـس الفلسـفية أ

   . والتكنولوجية واألسس االجتامعية واألسس النفسية واألسس املعرفية

تناول املنهج الدرايس يف الرتبية اإلسـالمية وذلـك مـن خـالل عـدة ما الفصل الثالث فقد أ

مباحث أوهلا املفهوم اإلسالمي للمنهج الدرايس وحتدث املبحـث الثـاين عـن أهـداف املـنهج 

الثالث فقد كـان عـن خصـائص املـنهج الـدرايس يف  ثاملبح أما الدرايس يف الرتبية اإلسالمية

عـرض  أسـس بنـاء املـنهج الـدرايس يف الذي  ث الرابعوختم الفصل باملبح الرتبية اإلسالمية

 األسس النفسـية وأخـرياً  –األسس االجتامعية  –الرتبية اإلسالمية والتي هي األسس الفكرية 

   . األسس املعرفية

ومن خالل الفصل الرابع تم التعرف عىل أهم التحديات الثقافية للمنهج الـدرايس وذلـك 

املبحـث الثـاين وتنـاول  و ن عن مفهوم التحديات والعوملـةمن خالل املبحث األول والذي كا

فيه العوملة الثقافية واملبحث الثالث وقد عرض أهم التحديات الثقافية للمـنهج الـدرايس وملـا 

كانت الدراسة قد عنيت بوضع تصور لتفعيل دور املنهج الدرايس يف مواجهة حتديات العرصـ 



 

 

رض  أهداف التصور املقرتح ثـم إجراءاتـه التـي حيث  بدأ بع الفصل اخلامس بذلك مفقدا هت

يمكن تطبيقها عن طريق عنارصه السـبعة التـي وردت يف املقـرتح وعـرض بعـض خصـائص 

  –واملعايري التي يتم عىل أساسها اختيار وتطـوير املنـاهج   -مناهج الرتبية اإلسالمية املستقبلية 

ملتعلقة بتخطيط املنهج الدرايس ومـن ثـم ا تثم إيراد بعض املقرتحا -جتويد العملية التعليمية 

وختم التصور بخالصة مرئيـات   تطرق التصور ألهم األسس العامة لتدريس املنهج الدرايس  

  . حول طرق وأساليب تدريس املنهج الدرايس

    ::  النتائجالنتائج--  

 ، بعد االنتهاء من هذا البحث يمكن إيراد بعض النتائج والتي بعضها تأكيـد لنتـائج سـابقة

  : كالتايل وهي

تقوم طريقة التعليم الذايت بأشكاهلا املختلفة بدور كبري يف مساعدة الطالب عىل مواجهة  -١

  . النمو الرسيع واملتزايد يف فروع املعرفة

تساعد األنشطة املدرسية اجلامعية عىل إكساب املتعلم طريقة التعلم والتفكـري اجلامعـي  - ٢

   . حسب إمكانات وقدرات كل فرد يف املجموعةبطريقة تعاونية توزع فيها األدوار 

تقوم األهداف املعرفية ذات املستويات العليـا يف إكسـاب الطـالب مهـارات التفكـري  - ٣

  . واإلبداع إذا صيغت بطريقة جيدة

أمهية التقويم الشامل للطالب من حيـث أنـه يـوفر معلومـات عـن املسـرية التعليميـة  - ٤

 . للطالب بطريقة كيفية الكمية

بشـكل يمكـن مـن  والـرتابط  واالسـتمراريةالتكامـل تضمنت معايري تنظيم املحتوى  - ٥

  . خالله مواجهة التحدي املعريف املعلومايت

يلعب أسلوب التعلم باالكتشاف عىل تدريب التالميذ عىل طـرق البحـث واسـتخدام  - ٦

  . مصادر التعلم املختلفة

 خـربات اآلخـرين واالسـتفادة منهـا وينمـي يف حيقق التدريس التعاوين االنفتاح عـىل - ٧

  . الطالب قيم التعاون واملشاركة

 طـرح عـن طريـقلإلبـداع  كبـرياً  تتيح طريقة التعلم بأسلوب العصف الذهني جمـاالً  - ٨

  . األفكار املختلفة واملتعددة حلل القضية  أو املشكلة



 

 

عـىل التفكـري االبتكـاري اللفظـي  تقوم التكنولوجيا املربجمة يف التعليم بتنميـة القـدرة - ٩

  . رب من الطرق التقليديةأكواملصور بدرجة 

أفاد أسلوب التقويم املستمر التشخيص والعالج والعناية باجلانب التطبيقـي بـاعتامد  -١٠

 . أسلوب تقويم األداء الذي يتم فيه التأكد من متكن الطالب من املهارة واملعرفة 

 .لف أنواعها يف حياة الطالب ثر توظيف اخلربات بمختأ - ١١

 .أثر استخدام األنشطة املتعلقة باحلاسب اآليل عىل املنهج الدرايس  -١٢

حيقق النشاط املـدريس فعاليـة املـتعلم  نتيجـة اشـرتاكه يف اختيـار النشـاط وختطيطـه  -١٣

 .وتنفيذه 

ملـنهج الـدرايس أثر تبني برنامج الرتبية املستقبلية عىل النظام التعليمـي عامـة وعـىل ا -١٤ 

 خاصة  

 . تعمل األهداف الوجدانية عىل إكساب الطالب القيم واالجتاهات وامليول االجيابية – ١٥

أمهية تصميم اخلـربة التعليميـة بطريقـة تـؤدى إىل حتقيـق أكثـر مـن هـدف مـن مثـل  -١٦

  . )التفكري -امليول –االجتاهات  –إكساب املعلومات (

      ::  التوصياتالتوصيات  --

تقنني التعليم النظامي يف ضوء حاجة السوق ورسم خطط التعليم املسـتمر العمل عىل  -١

   . ملختلف املهن ملواكبة عرص العلم والتكنولوجيا

فـراد واجلامعـات ألنرش فكرة التعلـيم املسـتمر والشـامل يف املجتمـع حيـث يتعـاون ا - ٢

  . جانب األرسة ومؤ سسات التعليم إىلومؤسسات اإلعالم واإلنتاج 

   . ستثامر معطيات التقنية احلديثة يف استنباط أساليب تربوية وطرائق جديدة للتعليما - ٣

إيالء مكانة خاصة ومتميزة يف السياسات الرتبوية واملناهج وطرائـق التـدريس ملفهـوم  - ٤

  . التعلم الذايت

ــوء  -٥ ــه ، ويف ض ــ ومتطلبات ــوء روح العرص ــامينها يف ض ــاهج ومض ــر يف املن ــادة النظ إع

مع حتقيق التو زان بـني التقـدم العلمـي والتكنولـوجي والـدين  ، صيات الثقافية لألمةاخلصو

   . اإلسالمي

التأكيد يف املناهج الدراسية عىل إكساب الدارسني القيم واملضامني اإلنسـانية والعامليـة  - ٦



 

 

  . دون إغفال القيم اإلسالمية األصلية التي توجه التعليم يف جمتمعنا

   . ناهج بحيث تعطى فرصة الجيابية الطالب ، وأعامل قدرته اإلبداعيةتصميم امل - ٧

   . جتديد طرائق وأساليب التقويم واالمتحانات - ٨

تطلـب إزالـة يتصميم املناهج بحيث متنح الطالـب املتعـة واجلاذبيـة والتشـويق وهـذا  - ٩

 .احلشو والتكرار القائم والرتكيز عىل النوع وليس عىل الكم 

والتفكري الناقـد والعلمـي منـذ الصـغر  –ساب الطالب مهارات البحث العلمي إك  -١٠ 

   . وذلك من خالل عنارص املنهج

ة املناسـبة لتـدريس جمموعـة مـن املـواد يمثـل اإلملـام إعداد املناهج واملواد التعليمـ – ١١

 . هاهتـابمحتواه املعريف واكتساب مهاراهتا مطلبا رضوريا ملواجهة العوملـة والتكيـف مـع توجي

   : من هذه املوادو

   . تكنولوجيا املعلومات -

   . علوم االتصال -

   . مناهج البحث -

  . الرتبية البيئية -

   . الرتبية الدولية -

   . أخالقيات العلم -

وغريها مما سوف يستجد مستقبال من مواد عىل إن توزع توزيعا جيدا عـىل خمتلـف مراحـل 

   . كل مرحلة دراسيةوسنوات الدراسة بام يناسب 

  . تبنى مفهوم العلوم البينية العلوم املتداخلة التخصصات -١٢

االسرتشاد باملنهج الرتبوي اإلسالمي عند تصـميم املـنهج الـدرايس العـام يف مجيـع  -١٣

  . مراحل التعليم

  . بث الرتبية الدينية يف مجيع مقررات املنهج واالتقترص عىل املقررات الرشعية -١٤

      ::  املقرتحاتاملقرتحات    --

   : وتشمل هذه املقرتحات ماييل

   . عمل دراسات تتناول بقية عنارص املنظومة التعليمية وما يواجهها من حتديات - ١



 

 

  . استكامل دراسة التحديات التي تواجه املنهج الدرايس والتي مل ترد يف البحث - ٢

م االسـتفادة مـن األسـس إعادة إجراء البحث احلايل عىل مواد دراسية أخـرى لتعظـي  - ٣

  . املختلفة لتلك املناهج

إجراء دراسة حول القيم األخالقية التي تتضمنها مناهج التعليم املختلفة بصـفة عامـة  - ٤

   . ومناهج الرتبية اإلسالمية بصفة خاصة

تعلـيم العـام عـىل مسـتوى إجراء دراسة مقارنة ملناهج الرتبية اإلسالمية يف مراحـل ال - ٥

  . اململكة



 

 

  فهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجع

 
-  ً    : املصادر : أوال

  . ن الكريمآالقر -أ 

  : كتب السنة ومنها -ب 

سلسلة األحاديـث الصـحيحة ويشء مـن  . )هـ١٣٩٩(األلباين ، حممد نارص الدين ، - ١

   . الدار السلفية ،الكويت فقهها وفوائدها ،

ح  اجلـامع الصـغري وزيادتـه الفـتح صـحي . )هـ١٤٠٦( ، حممد نارص الدين ، األلباين -٢

   . ،املكتب اإلسالمي ، بريوت الكبري

، مكتـب الرتبيـة  صحيح سنن ابـن ماجـه . )هـ١٤٠٧( ، األلباين ، حممد نارص الدين - ٣

    . العريب لدول اخلليج ، الرياض

 صحيح سنن الرتمذي باختصـار السـند ، . )هـ١٤٠٨(األلباين ، حممد نارص الدين ،  - ٤

   . تب الرتبية العريب لدول اخلليج ، الرياضمك

، مكتـب الرتبيـة  صـحيح سـنن أيب داود  . )هــ١٤٠٩(األلباين، حممد نارص الدين ،  - ٥

  . العريب لدول اخلليج العريب ، الرياض

سلسلة األحاديث الضـعيفة واملوضـوعة   . )هـ١٤٢٢(األلباين ، حممد نارص الدين ،  - ٦

  . ، مكتبة املعارف  للنرش والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعوديةةيف األم وأثرها السيئ

بيـت  ، صـحيح البخـاري . )هــ١٤١٩(أيب عبداهللا حممـد بـن إسـامعيل ، ، البخاري -٧

  . األفكار الدولية للنرش والتوزيع ، الرياض  ، اململكة العربية السعودية

، مجعيـة الكنـز  سـنن الرتمـذي . )هــ١٤٢١(الرتمذي ، حممد  بن عيسى بن سـورة ،  - ٨

 . اإلسالمي ، القاهرة ، مرص 

، حتقيق مصـطفى  املستدرك عىل الصحيحني . )هـ١٤٠٦(حممد بن عبداهللا ،  ، احلاكم - ٩

   . عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت

صـحيح البخـاري املسـمى  خمترصـ . )هــ١٤١٩(، أمحدالزبيدي، شهاب الدين بن  - ١٠

   . بريوت -دار ابن كثري، دمشق، ألحاديث اجلامع الصحيح يحالتجريد الرص



 

 

، دار ابـن  سـنن أيب داود . )هــ١٤١٩(، السجستاين، أيب داود سليامن بن االشـعت - ١١

  . لبنان –بريوت  ، حزم للطباعة والنرش والتوزيع

  املعجـم األوسـط . )هــ١٤٢٠(بـن أيـوب ،  أمحـدالطرباين،أيب القاسم سليامن بن  - ١٢

حتقيق حممد حسن إسامعيل الشافعي ، حممد عـيل بيضـوت ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ، 

  . لبنان

القـالش،  أمحـدحتقيـق  كشـف اخلفـاء . )هـ١٤٠٥(العجلواين، إسامعيل بن حممد ،  -١٣

 .مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان 

ن برتتيـب ابـن صحيح ابـن حبـا . )هـ١٤١٨( ، الفاريس، عالء الدين عيل بن بلبان -١٤

 .، حققه وخرج أحاديثه شعيب األرنووط ، مؤسسة الرسالة، بريوت  بلبان

، بيـت  سـنن ابـن ماجـه) . ت. د(، أيب عبد اهللا حممد بن يزيد ابن ماجه ،  يالقز وين - ١٥

 . األفكار الدولية للنرش والتوزيع ، الرياض ، اململكة العربية السعودية 

، بيت األفكار  املنهاج يف رشح صحيح مسلمت، .ي رشف ، دالنووي ، أيب زكريا حي - ١٦

 . الرياض ، اململكة العربية السعودية ، للنرش والتوزيعالدولية 

مكتبة الرشد للنرش  ، صحيح مسلم . )هـ ١٤٢٢(النيسابوري، مسلم بن احلجاج ،  - ١٧

  . والتوزيع ، الرياض، اململكة العربية السعودية

   : هاكتب التفسري ومن -جـ 

 تفسـري البغـوى املسـمى معـامل . )هــ١٤٠٦(البغوى، أيب حممد احلسني بن سـعود ،  - ١

  . لبنان ،، إعداد وحتقيق عبد الرمحن العك ، مروان سوار ، دار املعرفة ، بريوت التنزيل

والدراية  فتح القدير اجلامع بني فني الرواية . )هـ١٤١٢(الشوكاين ، حممد عيل حممد ،  - ٢

 .، دار الفكر للطباعة والنرش ، بريوت ، لبنان  م التفسرييف عل

دار .  تفسـري القـران العظـيم . )هــ١٤١٣(الفداء إسـامعيل ،أبو عامد الدين،ابن كثري  - ٣

  . املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ، لبنان

    : املراجع: ثانيا  -

دار الفكـر العـريب ، . مية وفالسـفتهاالرتبية اإلسال . )ت ٠د(اإلبرايش، حممد عطية ،  -١

   . القاهرة



 

 

دار الفكـر العـريب ، .  روح الرتبيـة والتعلـيم . )هــ١٤١٣(، حممـد عطيـة ، اإلبرايش  -٢

  . القاهرة

مكتبة األنجلـو  . املنهج الرتبوي وحتديات العرص . )م١٩٩٤(إبراهيم ، جمدي عزيز ،  - ٣

   . املرصية ، القاهرة

مكتبـة األنجلـو .  تطوير التعلـيم يف عرصـ العوملـة . )م٢٠٠٠(عزيز،  إبراهيم ، جمدي-٤

   . املرصية ، القاهرة

مكتبة األنجلو املرصـية  . موسوعة املناهج الرتبوية . )م٢٠٠٠(إبراهيم ، جمدي عزيز، - ٥

   . ، القاهرة

رصـية ، مكتبة األنجلـو امل . املنهج الرتبوي العاملي . )م٢٠٠١(إبراهيم ، جمدي عزيز ، -٦

   . القاهرة

عـامل  . منطلقات املنهج الرتبوي يف جمتمع املعرفـة . )م ٢٠٠١(إبراهيم ، جمدي عزيز ، -٧

  . القاهرة ، الكتب

 . روىء مسـتقبلية يف حتــديث منظومـة التعلــيم . )م٢٠٠١(إبـراهيم ، جمـدي عزيــز ،  -٨

   . مكتبة األنجلو املرصية ، القاهرة

مطبعـة ٠ مفـاهيم تربويـة ٠)م١٩٩١(سن ، السيد مصـطفي ، إبراهيم ، عامد الدين ح -٩

    . اجلامعة العاملية، القاهرة

   . مكتبة مرص ، القاهرة . املناهج أسس . )ت .د(إبراهيم، عبد اللطيف فؤاد ، -١٠

دار العلـم  . التجديد الرتبوي يف التعليم قبل اجلامعي . )م٢٠٠٨(، حممد جاد ،  أمحد-١١

  . شيخ ، القاهرةواإليامن ، كفر ال

األصـول الفكريـة والثقافيـة  املعجـم الرتبـوي يف . )ت . د(، لطفـي بركـات ، أمحـد-١٢

    . دار الوطن ، الرياض ،اململكة العربية السعودية . للرتبية

ــده ،  -١٣ ــعيد عب ــده س ــامعيل ، عب ـــ١٤٢٢(إس ــامل  . )ه ــة والع ــائق العومل ــام وحق أرق

   . اململكة العربية السعودية – والتوزيع ،جدة دار األندلس اخلرضاء للنرش.اإلسالمي

   . مكتبة الفالح ، الكويت.  اهللا العقيدة يف . )م١٩٨٤(األشقر ، عمر سليامن ، -١٤

دار . لسـان العـرب . )م١٩٩٧(ابن منظور ،أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،  -١٥



 

 

  . صادر ، بريوت ، لبنان

دار إحيـاء جممع اللغـة العربيـة، .  املعجم الوسيط، ت .، د وآخرونأنيس، مصطفى  -١٦

     . لبنان-الرتاث العريب ، بريوت

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغـي  . )ت٠د(ابن عبد الرب، أيب عمر يوسف النمرى ،-١٧

 .دار أم القرى للطباعة والنرش ، القاهرة ، مرص .  يف روايته ومحله

التعامـل  -حتـديتها -وسـائلها -طبيعتهـا(العوملة  . )هـ١٤٢٢(بكار، عبد الكريم ،  -١٨

   . دار اإلعالم للنرش والتوزيع ، عامن ، األردن . )معها

املـنهج أسسـه  . )هــ١٤٢٢(البكر ، رشيد بن النـوري ، املهـوس، وليـد إبـراهيم ،   -١٩

  . مكتبة الرشد ، الرياض ، اململكة العربية السعودية.   ومكوناته

 . تنمية التفكري من خالل املـنهج املـدريس . )هـ١٤٢٣(د بن  النوري ، البكر ، رشي - ٢٠

 .  مكتبة الرشد ، الرياض ، اململكة العربية السعودية 

بحـوث ومناقشـات  . عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة . )م٢٠٠٠(بلقزير ، عبد اإلله ،  -٢١

يف الفـرتة مـن ) رب والعوملـة العـ(الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيـة 

   . بريوت ، لبنان ، الوحدة العربية تالنارش مركز دراسا ، م١٩٩٧يوليو  ٢٠ -١٧

دار .  ختطيطها وتطبيقاهتا الرتبوية طرق التدريس العامة٠) ١٤٢٦(،  أمحدجابر، وليد -٢٢

 .الفكر ، األردن

بحـوث ومناقشـات النـدوة ٠ العوملة واهلوية الثقافيـة ٠)م٢٠٠٠(اجلابري ، حممد ،  -٢٣

 -١٧التي عقـدت مـن )  العرب والعوملة(الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 

     . النارش مركز دراسات الوحدة العربية  ، بريوت ، لبنان ، م١٩٩٧ديسمرب  ٢٠

لم املؤثرات السلبية يف تربية الطفـل املسـ ، )هـ١٤١٢(اجلالل ، عائشة عبد الرمحن ، - ٢٤

  .اململكة العربية السعودية  . دار املجتمع للنرش والتوزيع ، جدة.  وطرق عالجها

تـذكرة السـامع واملـتكلم يف أدب  . )ت . د(ابن مجاعة ، بدر الدين ابن أيب القاسم ،  - ٢٥

   . دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان.  واملتعلم العامل

االبتكـار واإلبـداع  كيـف تنمـي مهـارات . )هــ١٤٢٠(،  أمحـدعبد اجلواد حممـد  - ٢٦

 .دار البشري للثقافة والعلوم ، طنطا .  الفكري يف ذاتك ، إفرادك ، مؤسستك



 

 

مديرة األوقـاف ، .  تاج اللغة وصحاح العربية . )دت(اجلوهري،إسامعيل بن محاد ، - ٢٧

  . الفازة

دار األمـني .  سـالميةالعوملة والثقافة اإل . )هـ١٤٢٢(اجلوهرى ، حممد اجلوهرى ،  - ٢٨

 . للطباعة والنرش والتوزيع ، القاهرة 

طبع ونرش وزارة الشئون .  ولدك كيف تريب . )هـ١٤٢٤(اجلريبة ، لييل عبد الرمحن ، - ٢٩

   . اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، الرياض ،  اململكة العربية السعودية

دار   . ة أم عامليـة الرشـيعة اإلسـالميةالعوملـ . )هــ١٤٢٣( ، احلاجي ، حممـد عمـر- ٣٠

   . املكتبي للطباعة والنرش والتوزيع ، دمشق ، سورية

اهلـدف التعليمـي والثقـايف لتقنيـة املعلومـات  . )هـ١٤٢٣(احلازمي ، خالد حامد ، - ٣١

دار عـامل الكتـب للطباعـة والنرشـ  . )وجتربـة اململكـة العربيـة السـعودية(للمجتمع العـريب 

  . ، الرياض ، اململكة العربية السعودية والتوزيع

 منهجية التفكري العلمـي يف القـران الكـريم . )هـ١٤٢٥(احلدري، خليل عبد اهللا ،   - ٣٢

 .دار الفوائد للنرش والتوزيع ، مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية.  وتطبيقاهتا الرتبوية

للمنـاهج الدراسـية يف التعلـيم  كريـةاألسس الف . )هـ١٤٢٢(احلريب ، حامد سامل ، - ٣٣

سلسلة البحوث الرتبوية والنفسـية تصـدر عـن معهـد البحـوث . رؤية تربوية إسالمية،  العام

العلمية مركز البحوث الرتبوية والنفسية ، جامعة أم القـرى ، مكـة املكرمـة ، اململكـة العربيـة 

 .السعودية 

ــرمحن ،  - ٣٤ ــد ال ــليامن عب ــل، س ـــ١٤١٦(احلقي ــالميةا . )ه ــة اإلس ــا (لرتبي  –مفهومه

أسـاليبها وخصائصـها دورهـا يف مكافحـة جريمـة  -ميادينهـا -أسسها وأهدافها -مصادرها

يطلب مـن املؤلـف عـىل العنـوان التـايل ، اململكـة العربيـة  . )تعميمها متطلبات –املخدرات 

  .  ٤٦٤٢٣٢٠هاتف  – ٩٤٥٩السعودية ، الرياض، ص ب 

ألساليب الرتبية املعارصة يف ضوء  دراسة ناقدة . )هـ١٤٠٣(،احللواين، فتحية عمر  - ٣٥

   . دار هتامة ، جدة ،اململكة العربية السعودية.  اإلسالم

التعليم يف اململكـة رؤيـة احلـارض  . )هـ١٤٢٤(، وآخروناحلامد ، حممد بن معجب  - ٣٦

   . ديةمكتبة العبيكان ، الرياض ، اململكة العربية السعو. املستقبل  واسترشاف



 

 

دار اشـبيليا ، الريـاض، اململكـة  . الرتبيـة اإلسـالمية . )هــ١٤٢٣(،  أمحداحلمد ،  - ٣٧

    . العربية السعودية

مركـز الكتـاب . التـدريس والتفكـري  . )هــ١٤٢٥(احلميدان، إبراهيم بن عبد اهللا ، - ٣٨

   . للنرش ، القاهرة

دار الفكر، دمشق، .  ماالعوملة . )هـ١٤٢٢(العظم ، صادق جالل ،   -حنفي، حسن- ٣٩

   . سورية ، دار الفكر املعارص، بريوت ، لبنان

العـرب والعوملـة شـجون احلـارض وغمـوض  . )م٢٠٠٢(احلوات ، حممـد عـيل ،  - ٤٠

  . مكتبة مد بويل ، القاهرة . املستقبل

 -عنارصهـا -مفاهيمهـا( املناهج الرتبوية املعارصة . )م٢٠٠٦(حويج ، مروان ،أبو - ٤١

  .دار الثقافة ، عامن  . )عملياهتا -أسسها

جـل تنميـة التفكـري بـني أتكنولوجيا التعليم من  . )م٢٠٠٢(احليلة ، حممد حممود ،  - ٤٢

   . ،األردندار املسرية ، عامن  . القول واملامرسة

دار الفكـر العــريب . الثقـايف العوملـة والتحـدي . )م٢٠٠١(خريسـان، باسـم عـيل ، - ٤٣

 .النرش ، بريوت ، لبنان للطباعة و

دار اخلرجيـي  ٠ أصـول الرتبيـة اإلسـالمية . )هـ١٤١٥(،  وآخروناخلطيب، حممد  - ٤٤

  . للنرش والتوزيع ، الرياض ، اململكة العربية السعودية

دار القلـم، . مقدمـة ابـن خلـدون . )م١٩٨١(ابن خلدون، عبدالرمحن بـن حممـد،  - ٤٥

  . بريوت، لبنان

مكتبـة   . )أسسـها  –مفهومهـا ( املناهج  . )م١٩٩٠(بد السميع خليفة ، خليفة ، ع - ٤٦

  . األنجلو املرصية ، القاهرة

 – األسس –املفهوم _(املنهج املدريس املعارص  . )هـ١٤٢٤(اخلليفة، حسن جعفر ، - ٤٧

 . مكتبة الرشد ، الرياض، اململكة العربية السعودية . ) التنظيامت –املكونات 

سلسـلة .املبـادئ والقـيم يف الرتبيـة اإلسـالمية  . )هــ١٤١٦(، حممد مجيل ، خياط  - ٤٨

البحوث الرتبوية والنفسية تصدر عن  معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي ، 

، اململكــة العربيــة ٠مركــز البحــوث الرتبويــة والنفســية ، جامعــة أم القــرى ، مكــة املكرمــة 



 

 

  . السعودية

 –األسـس  –املكونـات ( املناهج  . )هـ١٤٢٨(راهيم بن عبد العزيز ، الدعليج ، إب - ٤٩

 .دار القاهرة ، القاهرة .  )التطوير  – التنظيامت

روىء حول مدرسة املسـتقبل للبنـات باململكـة العربيـة  ، بن دهيش، خالد عبد اهللا - ٥٠

 الفـرتة مـن ورقة عمل مقدمة لورشة العمل عن مدرسة املستقبل نموذج تطبيقـي يف السعودية

   . مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، الرياض . هـ١٤٢١/ ١٠/ ١٤ -١٢

القيـاس والتقـويم الرتبـوي احلـديث مبادئـه  . )هــ١٤٢٥(الدورسي، راشد محاد، - ٥١

   . عامن ،األردن،دار الفكر . وتطبيقاته وقضاياه املعارصة

املحيط عىل طريقة املصـباح املنـري  ترتيب القاموس . )د،ت(،  أمحدالذاوي، الطاهر  - ٥٢

   . دار الفكر ،القاهرة. وأساس البالغة

،دار الكتـاب خمتـار الصـحاح   . )م١٩٦٧(الرازي ، حممد بن أيب بكربن عبد القادر، -٥٣

  . العريب ، بريوت ، لبنان

 نظام الرتبيـة والتعلـيم . )هـ١٤٢٢(، أمحدالراشدان ، عبداهللا زاهي، مهرشي، عمر  - ٥٤

 .دار وائل للنرش ، دار صفاء للنرش والتوزيع ، عامن ، األردن .  األردن يف

 ، دار الرشـوق. الرتبيـة إىلاملـدخل  . )م١٩٩٤(،ينعيم جعنينـ -الراشدان ،عبداهللا - ٥٥

   . عامن األردن

العــرب أمـام مفرتقــات الـزمن وااليــدولوجيا  . )ت . د(الرفـاعي ،عبــد املجيـد ،  - ٥٦

   . فكر ، دمشق ، بريوتدار ال . والتنمية

أسـاليب  –مفاهيم (املستقبلية  مقدمة يف الدراسات . )م٢٠٠٣(زاهر، ضياء الدين ، - ٥٧

  . مركز الكتاب العريب للتعليم والتنمية ، القاهرة . )تطبيقات

 -أهـدافها -ماهيتهـا( العوملـة  . )هــ١٤٢٢(أبوزعرور ، حممد بن سعيد بن سهو ،  - ٥٨

  . بريوت –لبنان /عامن  –دار البيارق، األردن ).  اخليار البديل

الـدار  . أسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبويـة . )م١٩٨٤(الزنتاين ، عبداحلميد ،  - ٥٩

   . العربية للكتاب ، تونس

يف التعلـيم وأسـواق العمـل يف  اجلودة الشـاملة . )م٢٠٠٣(الزواوي، خالد حممد ، - ٦٠



 

 

  . لنيل العربية ، القاهرةجمموعة ا.  الوطن العريب

دار . األساليب التعليمية للرتبيـة اإلسـالمية . )م٢٠٠٥(الساموك ، سعدون حممود، - ٦١

 . وائل للنرش، األردن ،عامن

مكتبـة .  الرتبيـة امليدانيـة وأساسـيات التـدريس . )هــ١٤١٩(سامل، مهدي حممود ، - ٦٢

  . العبيكان ، الرياض ، اململكة العربية السعودية

 . طـرق التـدريس واسـرتاتيجياته . )هـ١٤١٧(السبحي ،عبد احلي ، فوزي بنجر ،  - ٦٣

 .دار زهوان ، جدة ، اململكة العربية السعودية 

دار وائـل للنرشـ والتوزيـع ، . مقدمـة يف اإلبـداع،  )م٢٠٠٢(الرسور،ناديا هايل ،  - ٦٤

 .األردن  ، عامن

تنظــيامت املنــاهج  . )م٢٠٠١(راهيم ، ، عبــداهللا، حممــد إبــأمحــدســعادة ، جــودت  - ٦٥

  . دار الرشوق ، جدة ، اململكة العربية السعودية . وختطيطها وتطويرها

ــايز ، - ٦٦ ــطاوي، عــادل ف ــودت ، الرس ــوب  . )م٢٠٠٣(ســعادة ، ج ــتخدام احلاس اس

   . دار الرشوق ، عامن ، األردن. والتعليم  نرتنت يف ميادين الرتبيةإلوا

 . املنهج املدريس املعارص . )م٢٠٠٤( ،عبداهللا، حممد إبراهيم  أمحدسعادة ، جودت  - ٦٧

  . دار الفكر ،  عامن، االردن

مؤسسة الوحدة ،  . فاهيم تربوية يف اإلسالمم . )م١٩٧٧(السلطان ،حممود السيد ، - ٦٨

   . الكويت

ر دا . مسـرية الفكـر الرتبـوي عـرب التـاريخ . )م١٩٧٩(السـلطان ،حممـود السـيد ، - ٦٩

   . املعارف ، القاهرة

دار الفكـر .  تكنولوجيـا التعلـيم إىلمدخل  . )هـ١٤١٨(سالمة، عبد احلافظ حممد، - ٧٠

   . للطباعة والنرش والتوزيع ، عامن ، األردن

كتابـة البحـث العلمـي صــياغة  . )هــ١٤١٦(سـليامن ، عبـدالوهاب إبـراهيم ،أبو - ٧١

    . باعة ، عامن ، األردندار الرشوق للنرش والتوزيع والط . جديدة

دار  . ويالت العوملة عىل الـدين واللغـة والثقافـة . )هـ١٤٢٣(السمحراين ،أسعد ،  - ٧٢

   . النفائس للطباعة والنرش والتوزيع ، لبنان ، بريوت



 

 

الرتبيـة يف الـوطن العـريب عـىل مشـارف  . )م٢٠٠٣(السنبل، عبدالعزيز، عبداهللا ،  - ٧٣

   . اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث ، االزاريطة  . ينالقرن احلادي  والعرش

تنمية القيم اخلاصة بامدة الرتبية اإلسـالمية لـدى  . )هـ١٤٠٩(السويدي ، وضحة ، - ٧٤

  . قطر ، الدوحة ، دار الثقافة -تلميذات املرحلة اإلعدادية بدولة قطر برنامج مقرتح

 . املنهج املدريس من منظور جديد . )هـ١٤١٧(،  وآخرونالشافعي ، إبراهيم حممد  - ٧٥

     . مكتبة العبيكان، الرياض، اململكة العربية السعودية

.  أساسيات وتطبيقـات يف علـم املنـاهج . )م٢٠٠٦(شاهني ، نجوى عبد الرحيم ، - ٧٦

  . دار القاهرة ، القاهرة

مكتبـة الـدار  . يقاملناهج الدراسية بني النظرية والتطب . )هـ١٤١٩(شحاتة، حسن ،  - ٧٧

   . العربية، القاهرة

 –جمـاالت  –وظائفـه  -مفهومـه(.  لنشاط املدريسا . )هـ١٤٢١(شحاتة، حسن ، - ٧٨

 . الدار املرصية اللبنانية ، القاهرة . )تطبيقه

  العـريب بـني الواقـع نحـو تطـوير التعلـيم يف الـوطن . )م٢٠٠٣(شحاتة، حسن ،  - ٧٩

  . اللبنانية ، القاهرةالدار املرصية  . واملستقبل

مكتبـة  . املرشـد يف تعلـيم الرتبيـة اإلسـالمية . )هــ١٤١٣(شـحاتة، زيـن حممـد ،  - ٨٠

 . ، اململكة العربية السعودية مكتبة كنوز املعرفة ، جدة –الشباب ، الرياض 

دار عـامل  . أساسيات املـنهج الـدرايس ومهامتـه . )هـ١٤١٦(،  أمحدشوق ، حممود  - ٨١

   . الرياض، اململكة العربية السعوديةالكتب ، 

 تربية املعلم للقـرن احلـادي . )هـ١٤١٦(، حممود حممد مالك ،  أمحدشوق ، حممود  - ٨٢

    . مكتبة العبيكان ، الرياض. والعرشين 

ختطيط املناهج الدراسية يف  االجتاهات احلديثة يف . )هـ١٤٢١(،  أمحدشوق ، حممود  - ٨٣

 .دار الفكر العريب ، مدينة نرص، القاهرة . المية اإلس ضوء التوجيهات

الرشكة العربية للنرش  . فلسفة الرتبية اإلسالمية . )هـ١٣٩٥(الشيباين ، عمر حممد ،  - ٨٤

 .والتوزيع واإلعالن، طرابلس ،ليبيا  

املنهــاج الـدرايس وصــلته بالنظريــة  . )هـــ١٤٠٥(، صـالح عبــدالرمحن   عبـداهللا ، - ٨٥



 

 

  . مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات ، الرياض. سالمية الرتبوية اإل

ــطفى،  - ٨٦ ــت مص ــاوى، عف ــا  . )م٢٠٠٢(الطن ــتعلم وتطبيقاهت ــيم وال ــاليب التعل أس

 .مكتبة األنجلو املرصية ، القاهرة  . الرتبوية

 . وفـن التـدريس اإلسالمية  الرتبية . )هـ١٤١٨(، عبد السالم  طويلة،عبد الوهاب - ٨٧

 . م للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة ، القاهرة دار السال

 ، دار املسـرية. الرتبيـة والتعلـيم إىلمـدخل  . )هـ١٤٢٣( ، وآخرونالطيطى، حممد  - ٨٨

   . عامن األردن

مكتب . الرتبية العربية اإلسالمية عالمأمن  . )هـ١٤٠٩(عبد العال، حسن إبراهيم، - ٨٩

  . اض، اململكة العربية السعوديةالرتبية العريب لدول اخلليج ، الري

اإلصـالحات الرتبويـة ملواجهـة متطلبـات  . )م٢٠٠٤(العبداهللا ، إبراهيم يوسف ، - ٩٠

   . رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ، بريوت ، لبنان.  وحتديات املستقبل العرص

تصـدر عـن مركـز  . العوملـة مشـاهد وتسـاؤالت . )م٢٠٠١(عبيد ، نايف عـيل ،  - ٩١

   . مارات العربية املتحدةإلظبي ، اأبومارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ، إلا

مكتبـة .  العلـوم السـلوكية إىلاملـدخل  . )هــ١٤٢٤( ، أمحـدالعساف، صالح بـن  - ٩٢

 . العبيكان ، الرياض 

مكتبـة النهضـة  . املناهج بني األصالة واملعـارصة . )م٢٠٠٣( عطا، إبراهيم حممد ، - ٩٣

  . ية ، القاهرةاملرص

وسـائل االتصـال  . )هــ١٤١٨(عطار، عبد اهللا إسحاق ، كنسارة ، إحسان حممـد ، - ٩٤

 .اململكة العربية السعودية  . مطابع هبادر ، مكة املكرمة.  التعليمية

بـريوت ،  –دار السـالم .  تربيـة األوالد يف اإلسـالم . )م١٩٨١(علوان ، عبداهللا،  - ٩٥

 .لبنان 

تنمية مهارات التفكري من  خالل املناهج التعليميـة  . )هـ١٤٢٣(حممود حممد ،عيل،  - ٩٦

 . دار املجتمع للنرش ، جدة اململكة العربية السعودية  . )رؤية مستقبلية( 

بحـوث ) التكنولوجيـا( ثورة املعلومات اجلوانب التقانيـة  . )م٢٠٠٠(عيل ، نبيل ، - ٩٧

يف ) العـرب والعوملـة(مركز دراسات الوحـدة العربيـة  ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 



 

 

   . ،النارش مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، لبنانم١٩٩٧ديسمرب  ٢٠ -١٧الفرتة من 

  . عامل الكتب ، القاهرة . نشأة الرتبية اإلسالمية . )م١٩٩٠(، سعيد إسامعيل،  عيل - ٩٨

 –دار الكتاب احلـديث ، القـاهرة .  ة والرتبيةالعومل . )م٢٠٠٢(عبداهللا، أمحدالعيل،  - ٩٩

 .اجلزائر –الكويت 

مكتبـة الـدار العربيـة . التعليم والثقافة  مواجهة العوملة يف . )م٢٠٠٠(عامر، حامد ،- ٩٩

           . القاهرة –للكتاب ، مدينة نرص 

سرية للنرش دار امل. اإلسالمي  الرتبوي  الفكر . )هـ١٤٢١( ، العاميرة،حممد حسن - ١٠٠

  . والتوزيع والطباعة ، عامن، األردن

ــدروس، أغــادير ســامل ، - ١٠١ ـــ١٤٢٧(العي مطــابع  . املــدريس إدارة النشــاط . )ه

 .الطائف وكالة املتميزون، مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية  ، املشهوري

دار املسـرية .  يميـةالتعلم الذايت باحلقائب التعل . )هـ١٤٢١(غباين ، عمر حممود ، - ١٠٢

 .للنرش والتوزيع والطباعة ، عامن، األردن 

دار املعرفة للطباعة والنرش ، .  إحياء علوم الدين) ت. د(بوحامد حممد ، أالغزايل،  - ١٠٣

 . بريوت، لبنان 

دار .  والتـدريس الفاعـل ملنهاج التعليمـيا . )م٢٠٠٦(الفتالوي، سهيلة حمسن ، - ١٠٤

   . ردنالرشوق ، عامن ، األ

املنهـاج التعليمـي والتوجـه  . )م٢٠٠٦(، أمحـدالفتالوي، سهيلة حمسـن ،هـاليل  - ١٠٥

  . دار الرشوق ، عامن ،األردن.  األيدلوجي النظرية والتطبيق

التـدريس التعليميـة  املنـاهج وطـرق . )هــ١٤١٩(فرج ، عبد اللطيـف حسـني ، - ١٠٦

  . لسعوديةدار الفنون ،جدة اململكة العربية ا.  احلديثة

نحو صياغة إسالمية ملنـاهج الرتبيـة  . )هـ١٤٠٠(،  وآخرون أمحدفرحان، اسحق  - ١٠٧

 .رئاسة املحاكم الرشعية والشئون الدينية ، الدوحة ، قطر  . والتعليم

 الدراسـات املسـتقبلية . )هــ١٤٢٤(عبدالفتاح ، أمحدفليه، فاروق عبده ، الزكي،  - ١٠٨

 . ،عامن، األردن دار املسرية. منظور تربوي

معجـم مصـطلحات  . )هــ١٤٢٤(عبـدالفتاح ، أمحدفليه، فاروق عبده ، الزكي،  - ١٠٩



 

 

 .  دار الوفاء لدينا للطباعة والنرش، اإلسكندرية مرص.  واصطالحاً  لفظاً  الرتبية

   . دار املعارف ، القاهرة.  معجم املصباح املنري . )دت(،  أمحدالفيومي ،  - ١١٠

عـامل الكتـب ، . أصول الرتبية اإلسالمية . )هـ١٤٢٢(، سعيد إسامعيل ،  القايض - ١١١

  . القاهرة

   . دار الرشوق ، بريوت . منهج الرتبية اإلسالمية . )هـ١٤٠٠(قطب ، حممد،  - ١١٢

املناهج وبناء سلوك اإلنسان  سس ختطيطأ.)م٢٠٠٥-٢٠٠٤(قالدة،فؤاد سليامن ، - ١١٣

مكتبـة بسـتان املعرفـة طباعـة ونرشـ وتوزيـع الكتـب ، .  لكبـاروتعلـيم ا يف التعليم النظـامي

   . اإلسكندرية

ــاهج . )م١٩٧٧(قــورة ، حســني ســليامن ،   - ١١٤ ــول الرتبويــة يف بنــاء املن دار .  األص

 .مرص  ، املعارف

،  يف املناهج وطرق التدريس اجتاهات حديثة . )هـ١٤٢٢(كوجك ، كوثر حسني ،- ١١٥

   . طباعة ، القاهرةعامل الكتب نرش توزيع 

ــاين ، - ١١٦ ــداللق ــني ،  أمح ــق . )م١٩٩٥(حس ــة والتطبي ــني النظري ــاهج ب ــامل  . املن ع

   . الكتب،القاهرة

مناهج التعليم بني الواقـع  . )م٢٠٠٢(حسني ، حممد فارعة حسني ،  أمحداللقاين ، - ١١٧

  . عامل الكتب ، القاهرة . واملستقبل

لكـرتوين إلاالتصـال ا . )هــ١٤٢٦(، عليـاء عبـد اهللا ،ل، زكريا حيي ،اجلندي ال - ١١٨

 .مكتبة العبيكان ، الرياض، اململكة العربية السعودية .  وتكنولوجيا التعليم

مكتبـة  .املدخل يف أصول الرتبية ) . هـ١٤٢٤(،  وآخرونمتويل ، نعيم عبد اخلالق  -١١٩

 . الرشد ، الرياض ، اململكة العربية السعودية  

املنهج املدريس  . )هـ١٤١٨(الديب فتحي عبد املقصود ،  –ور ، صالح الدين جما - ١٢٠

 .                الكويت  –دار القلم .  وتطبيقاته الرتبوية

دار .  املعـارص يف ضـوء اإلسـالم علم الـنفس . )هـ١٤١٣(حممد ، حممود حممد ، - ١٢١

 . اململكة العربية السعودية  ، الرشوق ، جدة

 القواعد واألسس( املعلوماتية والتعليم  . )هـ١٤٢٦(ني، إبراهيم عبد اهللا ، املحس - ١٢٢



 

 

   . دار الزمان ، املدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية.  )النظرية

إشكالية التنمية يف زمن العوملة  العوملة وحتوالت العامل . )م٢٠٠٣(حمفوظ ، حممد،  - ١٢٣

   . بريوت، لبنان –يف العريب ،الدار البيضاء ، املغرب املركز الثقا.  ورصاع الثقافات

مؤسسـة الـوراق .  العوملة واجلدل الـدائر حوهلـا ).م٢٠٠٢(املحنة ، فالح كاظم ،- ١٢٤

   . للنرش والتوزيع ، عامن ، األردن

دار األنــدلس للنرشــ .  النشــاط املــدريس . )هـــ١٤١٨(حممــود ، محــدي شــاكر، - ١٢٥

   . والتوزيع ، القاهرة

املنهج املدريس واأللفية اجلديـدة مـدخل  . )م٢٠٠٢(حممود، صالح الدين عرفة،  - ١٢٦

  . ةالقاهرة ، مكتبة دار القاهر. وارتقائه  تنمية اإلنسان إىل

دار املجتمـع ،  ٠ العوملة واخلصوصيات الثقافيـة . )هـ١٤٢٢(خمدوم ، مصطفي ،  - ١٢٧

  . جدة، اململكة العربية السعودية

مكتبة  . منهج الرتبية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته  . )م١٩٨٧(،  أمحدكور ، عىل مد -١٢٨

 .الفالح ، الكويت 

دار الفكـر  . مناهج الرتبيـة أ سسـها وتطبيقاهتـا . )هـ١٤٠٨(،  أمحدمدكور، عىل  - ١٢٩

  . العريب ، القاهرة

ر الفكـر العـريب ، دا.لتكنولوجيـا ا الرتبية وثقافة . )هـ١٤٢٣(، أمحدمدكور، عىل  - ١٣٠

 .القاهرة 

.   قضية  التعلـيم يف العـامل اإلسـالمي . )ت . د(املريس ، كامل الدين عبد الغني ،  - ١٣١

 .دار الوفاء ، اإلسكندرية

 إىلمـدخل  الطفـل وأساسـيات التفكـري العلمـي . )هــ١٤٢٥(مصطفي ،فهيم،  - ١٣٢

 . )املتوسـط االعـدادى –االبتدائي  (وتعلم التكنولوجيا يف مرحلة التعليم األسايس التجريب

  . دار الفكر العريب، القاهرة

 ، دار النرشـ ، الريـاض. أساسيات املناهج . )هـ١٤٢١(رشف ، أاملكاوي ،حممد   - ١٣٣

 . امللكة العربية السعودية 

وثيقة استرشاف العمل الرتبـوي  . )هـ١٤٢١(مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، - ١٣٤



 

 

.                               الرياض، اململكة العربية السعودية  . عضاء بمكتب الرتبية العريب لدول اخلليجالدول األ يف

دار  . منــاهج البحــث يف الرتبيــة وعلــم الــنفس . )هـــ١٤٢٣(ملحــم ، ســامي ،  - ١٣٥

  . عامن ، األردن ، املسرية

دار  . فهوم والظاهرة واألبعـاددراسة يف امل( العوملة  . )م٢٠٠٣(منصور ، ممدوح ، - ١٣٦

   . اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مرص

مكتبـة األنجلـو املرصـية ، .  مناهج التعليم قضايا يف . )م٢٠٠٣(مينا ، فايز مراد ، - ١٣٧

  . القاهرة

   . دار وائل ،عامن، األردن. فلسفات الرتبية. )م٢٠٠١(نارص، إبراهيم ، - ١٣٨

–اللبنـاين  بدار الكتـا. املسـتقبليات والتعلـيم . )هــ١٤٢٣(ح ،نبيه، حممد صال - ١٣٩

 .بريوت ، دار الكتاب املرصي ، القاهرة 

البحـث الرتبـوي أصـوله   . )م١٩٨٣(النجحي ، حممد لبيب، حممد منري مريس ،  - ١٤٠

   . عامل الكتب ، القاهرة . ومناهجه

اإلسـالمية وأسـاليبها يف  أصـول الرتبيـة . )هــ١٤١٦(النحالوي ، عبد الرمحن ،  -١٤١

  . دار الفكر ، دمشق ، سوريا . البيت واملدرسة واملجتمع

دار . املنهج الرتبوي من منظـور إسـالمي . )هـ١٤١٢( نشوان ، يعقوب حسني ،  – ١٤٢

 .                                    عامن، األردن   –الفرقان 

دار الفكـر .  ختطيط املنهج وتطـويره . )هـ١٤١٢( ، وآخرونهندي، صالح ذياب  - ١٤٣

 .للنرش والتوزيع ،عامن، األردن 

دراسـات يف املنـاهج  . )هــ١٤١٩(هندي ، صالح ذيـاب ،هشـام عـامر عليـان ،  -١٤٤

  . األردندار الفكر ،عامن ،  . واألساليب العامة

يف االجتاهـات احلديثـة  )هـ١٤٢٥(،حممود ، حسني بشري ،  أمحدالوكيل ، حلمي   - ١٤٥

 . دار الفكر العريب، مدينة نرص القاهرة   ، ختطيط وتطوير مناهج املرحلة األوىل

أســس بنــاء املنــاهج  . )م١٩٨٠(مــني ، أ ،املفتــي ،حممــد أمحــدالوكيــل ، حلمــي  -١٤٦

   . مطبعة حسان ، القاهرة . وتنظيامهتا

ــداد ،  - ١٤٧ ــاجلن ، مق ـــ١٤١١(ي ــالمي يف مواج . )ه ــامل اإلس ــات الع ــة دور جامع ه



 

 

   . عامل الكتب ، الرياض . التحديات املعارصة

دار عـامل الكتـب . الرتبية اإلسـالمية معامل بناء نظرية . )هـ١٤١١(ياجلن ، مقداد ، - ١٤٨

   . للطباعة والنرش والتوزيع ، الرياض

والتوجيـه اإلسـالمي للعلـوم  أساسـيات التأصـيل . )هــ١٤١٦(ياجلن ، مقداد ، - ١٤٩

   . دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع ، الرياض.  واملعارف والفنون

 -التنظيامت -املكونات -األسس(املناهج  . )هـ١٤٢٥(،  وآخرونيونس، فتحي   - ١٥٠

   . دار الفكر ، عامن ،األردن. )التطوير 

 : الرسائل العلمية : ثالثا -

ت االجتامعيـة للعوملـة التحـديا  . )هــ١٤٢٣(بن غـرم اهللا ، أمحدالغامدي ، حممد بن  -١

رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة ، قسـم الرتبيـة اإلسـالمية . اإلسـالمية منهـا وموقف الرتبيـة

   . كلية الرتبية ، جامعة أم  القرى ، مكة املكرمة ، واملقارنة

 :  الندوات واملومترات:  رابعاً    -

التعلـيم  منـاهج الدراسـات البينيـة مـدخل لتطـوير )م١٩٩٩( إبراهيم ،خالد قدري، -١ 

املـؤمتر السـنوي القـومي احلـادي عرشـ للجمعيـة  إىلدراسة مقدمـة . املرصي يف ضوء العوملة

 ٢٢ -٢٠املنعقـد يف الفـرتة مـن ) العوملة ومناهج التعلـيم ( املرصية للمناهج وطرق التدريس

 .                             القاهرة  –مدينة نرص  –م  ١٩٩٩يوليو 

بحـث مقـدم لنـدوة التحـديات . التحـدي االجتامعـي . )هــ١٤٠٨(ارص، ثابت ، ن  -٢

، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، الريـاض –احلضارية والغزو الثقايف لدول اخلليج العريب 

 . اململكة العربية السعودية 

ؤمتر امل . مسامهة التعليم العايل يف تطوير األنظمة التعليمية . )م١٩٩٩( محود ، رفيقة ،  -٣

   . مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية ، بريوت، لبنان –اإلقليمي العريب حول التعليم العايل 

دراسـة مرجعيـة مقدمـة . املسـتقبل منـاهج مدرسـة . )هـ١٤٢١(دوزه ، أفنان نظري ،  -٤

ربيـع ) ٢٨ -٢٧(دمشـق /للمومترالثاين لوزراء الرتبية والتعليم واملعارف يف الـوطن العـريب 

  . املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، إدارة برامج الرتبية . الثاين

عوملة الرتبية وتربية العوملة رؤية إسـرتاتيجية تربويـة يف زمـن ، أمحد نصائغ ، عبدالرمح - ٥



 

 

هــ ١٤٢٥/ ٣/ ٢-١بحث مقدم لندوة العوملة وأولويات الرتبيـة املنعقـد يف الفـرتة . العوملة 

 . الرياض، اململكة العربية السعودية  –جامعة امللك  سعود 

ورقة عمـل مقدمـة .العوملة ومناهج التعليم العام  . )م١٩٩٩(،  أمحدة، رشدي مطعي - ٦

العوملـة (القومي  احلادي عرش للجمعية املرصية للمناهج وطرق التـدريس   املؤمتر السنوي إىل

 .مدينة  نرص، القاهرة  -م١٩٩٩ يوليو ٢٢-٢٠املنعقد يف الفرتة من . )امومناهج التعليم الع

دراسـة مقدمـة  . ضوابط تطوير املناهج يف ظل العوملـة  . )م١٩٩٩(الفاروق ، عمر ،  - ٧

اجلمعيـة املرصـية للمنـاهج ) العوملة ومنـاهج التعلـيم (للمؤمتر السنوي القومي احلادي عرش

  . القاهرةمدينة  نرص ،  -م١٩٩٩يوليو  ٢٢-٢٠وطرق التدريس املنعقد يف الفرتة من

تقـويم حمتـوي مقـررات الرتبيـة اإلسـالمية باملرحلـة  )م١٩٩٩(، سعيد عبداهللا ،ألىف - ٨

بحث مقدم للمؤمتر السنوي القومي احلادي عرشـ للجمعيـة . الثانوية يف ضوء حتديات العوملة

 .الذكر  فاملرصية للمناهج وطرق التدريس السال

ة إىل مناهج عرصـية ملواجهـة املتغـريات احلاج . )م١٩٩٩(مازن، حسام الدين حممد،  -٩

ورقـة عمـل مقدمـة إيل املـؤمتر القـومي السـنوي احلـادي عرشـ . العاملية يف مطلع قرن جديـد

 .السالف الذكر  . )العوملة ومناهج التعليم(للمناهج وطرق التدريس 

 :     الدوريات واملجالت  : خامسا -

وزارة  ، جملـة املعرفـةبـي يف التفاصـيل ، أنور ، حممـد عشـقي ، العوملـة الشـياطني ختت - ١

  . هـ١٤٢٠ربيع األول ) ٤٨( املعارف ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، العدد

، جملـة ثقافيـة املجلـة العربيـة  البرش، حممد سعود ، العوملة الثقافية تثاقف أم اخـرتاق ، -٢

   . م١٩٩٨) ٢٤٢(لعدد اجتامعية جامعة ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، ا

،  وزارة املعارف ، الرياض، اململكـة  جملة املعرفة بكار، عبد الكريم ،الجمال للفهلوة ، - ٣

  . هـ١٤٢٠،) ٤٨( العددالعربية السعودية، 

، التفاعـل بـني املعلوماتيـة واللغـة بن أمحـد  بكري ، سعد عىل احلاج ، القيرص توفيق  - ٤

، جملة نصف سنوية حمكمة ، الرياض ، اململكـة العربيـة فهد الوطنية  جملة مكتبة امللكالعربية ، 

  . هـ١٤١٦ ) العدد الثاين(،األول  املجلد السعودية ،

جملـة البحـوث مجعيان ، إبراهيم ، نافذ يعقوب ، تنمية مهـارات التفكـري اإلبـداعي ،  - ٥



 

 

ت املعلمـني كليـة املعلمـني ، وزارة الرتبية والتعليم وكالـة الـوزارة لكيـاوالدراسات الرتبوية 

   . هـ١٤٢٥ -١٤٢٤اململكة العربية السعودية ، العدد الرابع ، السنة الرابعة ،  ، بيشة

ر املناهج الدراسية بني الواقع والتطلعات ورقة عمـل ياحلامد ، حممد بن معجب ، تطو - ٦

، الرياض اململكة العربية ، وزارة املعارف جملة املعرفة اللقاء السنوي السادس باهبا ،  إىلمقدمة 

  . هـ١٤١٩صفر ) ٣٥(السعودية العدد 

، األردن،  نعـام ،جملـة املنتـدى ، باسم عىل، األصولية يف مواجهة الكونيـة ، خريسان - ٧

   . م١٩٩٤ ، )١٠٠(العدد 

، وزارة املعـارف ، الريـاض ، جملة املعرفـةالسعد ،نورة ، املواجهة باالقتناع واإلقناع ،  -٨

  . هـ١٤٢٠) ٤٨( ة العربية السعودية، العدد اململك

 ، )٤٨(،العـدد  جملـة املعرفـة، كيـف نواجـه العوملـة؟ اهللا السنبل، عبـد العزيـز عبـد - ٩

 .، وزارة املعارف الرياض اململكة العربية السعودية  هـ١٤٢٠

) ٤٧( ،العـدد جملة املعرفـة الطرابليس ، سمري مصطفي ،العرب يف مواجهة العوملة ، - ١٠

   . وزارة املعارف ،اململكة العربية السعودية ، هـ١٤٢٠صفر 

، جملة كليـة امللـك خالـد العسـكريةعن العوملة  وتعليقاً  عابد ،سعود، ثامنون تساؤالً  - ١١

جملة عسكرية علمية ثقافية  ، كلية امللك خالد العسكرية ، احلرس الوطني ، الرياض ، اململكـة 

    . هـ١٤٢٠) ٥٨(العربية السعودية ، العدد 

،  جملة فكرية شـهرية تعنـى بقضـايا  جملة املستقبل العريبعبيد نايف العوملة والعرب  - ١٢

الوحدة العربية ومشكالت املجتمع العريب ، يصدرها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة املركـز 

   . م١٩٩٧، )٢٢١(الدويل  للخدمات الثقافية ، بريوت ، لبنان ،العدد

) ٤(، بـريوت ، لبنـان ،العـددجملـة الطريـقدق جـالل، مـاهي العوملـة، العظم، صا -١٣

  . م١٩٩٧

، جملة نصف  جملة مكتبة امللك فهد الوطنية ،تقنية املعلومات ، أمني  حممد ، ىمرغالن - ١٤

ــعودية ، املجلــد األول ــة العربيــة الس ــة ، الريــاض ، اململك ــدد األول(،  ســنوية حمكم  ، )الع

   . هـ١٤١٦

عطى ، عبد الباسط ، تعليم األمـة العربيـة يف القـرن احلـادي والعرشـين رؤيـة  عبد امل -١٥



 

 

  . م١٩٩٣) ١٠٦(،العدد جملة الرتبية حتليلية تقويمية ، 

جملـة نصار، عىل ، هذا القادم اجلديد ماذا أعددنا له ؟ املعلوماتية يف الـوطن العـريب ،  -١٦

  . م١٩٩١، ) ٦٦(وت ، العدد ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريالفكر العريب 
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