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 محاضرة رقم 10 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة مفهوم تصميم المنهاج

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

 :و اصطالحا المنهج لغةكلمة معنى -1
 :معنى المنهج لغة-1-1

ا ِشْرَعة   ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل  قال تعالى) (إن كلمة منهاج الواردة في اآلية 48األية المائدة( :(َوِمْنَهاج 
وهي كلمة  curriculumالكريمة تعني الطريق الواضح والكلمة االنكليزية الدالة على المنهاج هي

مشتقة من جذر التيني ومعناها مضمار سباق الخيل وهناك كلمة أخرى تستعمل أحيانا مرادفة 
ويقصد بهذه  syllabus كلمة باإلنجليزيةقرر وتقابل هذه الكلمة لكلمة منهاج وهي كلمة الم

 الكلمة) المعرفة التي يطلب من الطالب تعلمها في كل موضوع خالل سنة دراسية (.
 :معنى المنهج اصطالحا-1-2

 أنها تعني) المعرفة كما او واذا كانت كلمة المقرر تعني المعرفة كما فماذا تعني كلمة المنهاج ؟
التقويم ستوصل هذا المحتوى إلى المتعلم و )المحتوى( وتعني ايضا األنشطة التعليمية التي 

 األهداف المتوخاة من تعلم هذا المحتوى إضافة إلى المعلم والمتعلم والظروف المحيطة بهما .و 
مفهوم المنهج واسع جدا حتى انه يكاد يشتمل على كل ما تحتويه التربية بعكس المقرر  إن 

بذلك يعني  و المشتمل على عنصر واحد من عناصر المنهاج وهو كمية المعرفة أو المحتوى.
المنهاج المدرسي في مفهومه التقليدي مجموع المعلومات والحقائق والمفاهيم واألفكار التي 

 في مواد دراسية اصطلح على تسميتها المقررات المدرسية. يدرسها الطلبة
:مفهوم المنهاج-2  
 :التقليدي جاالمنه مفهوم-2-1

 الدراسية المواد مجموعة عن عبارة المنهج ان على المناهج مجال في العاملين من الكثير يعتقد
 ويتصف الدراسية السنة نهاية في النجاح ألجل التالميذ او الطلبة يدرسها التي
 :يلي بما
 .والتالميذ الطلبة ويحققها المربون يضعها معرفية هدافأ :االهداف-2-1-1
 االنفعالي بالمجال االهتمام دول المعرفي المجال على يزكالتر  :التعلم مجاالت-2-2-2

 .يكحر  النفس والمجال
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 .اخر الى جيل من التراث لنقل االولى بالدرجة المعرفة تكون :المعرفة دور-2-2-3
 وأ للطلبة يمكن بصورة وتتدرج الدراسية المقررات من المنهج يتكون :المنهج محتوى-2-2-4

 .حفظها التالميذ
 إلعطاء المحاضرات خالل اللفظية التدريس طريقة تستعمل :التدريس طرق-2-2-5

 .محدد وقت خالل المعلومات
 .التالميذ او للطلبة تعطى التي المعرفة يحدد الذي هو :المعلم دور-2-2-6
 .المعرفة من عليه يلقى ما حفظ وعليه سلبي دوره :المتعلم دور-2-2-7
 .المقررة الدراسية الكتب :التعلم مصادر-2-2-8
 .الجميع على تطبق الدراسية المواد الن الفردية الفروق تراعى ال :الفردية الفروق-2-2-9
 .الدراسية المواد يحفظون التالميذ او الطلبة ان من للتأكد :التقويم دور-2-2-11
 .واالسرة والبيئة المدرسة بين ام بالعالقة يهتم ال :واالسرة بالبيئة المدرسة عالقة-2-2-11
 .تعديلها يجوز ال وثابتة للمنهج مطابقة المفردات :المنهاج طبيعة-2-2-12
 .المنهاج هدف يحقق الذي هو الدراسية بالمواد المتخصصون يعده :المنهج تخطيط-2-2-13
 :المنهاج حديث مفهوم-2-2

لقد تعرض المعنى التقليدي لمفهوم المنهاج لكثير من النقد من الذين يؤمنون بوجهة النظر 
  الناحية العقلية فقط للتلميذ ىالتقدميـة و من بين هذا النقد كان هو أن المنهاج كان يركز عل

حيث نادى  "سكيز" أن :"بضرورة تقديم حفظ للمعلومات يقوم على أساس تنظيم المادة الدراسية و 
العلمي في صورة مرتبة و متسلسلة و نادى بأهمية االستجابة المعززة في العمل على  ىالمحتو 

لم يعد المربون و األخصائيون يقبلون النظرة  الذ "زيادة تفهم و تقبل المتعلمين لما يدرسونه
 :لمنهاج حيثالضيقة أو القديمة للمنهج. مما ظهر المفهوم الجديد ل

عرفه "توان": "المنهاج هو مجموعة مهيكلة من تجارب تعليم و تعلم، يتضمن جوانب مثل -
موارد المادية، المحيط التربوي أنشطة التعليم و التعلم، األداة التعليمية، ال  برنامج الدراسات

   "المواقيتو 
تستهدف مساعدته على النمو "مجموعة الخبرات التي تهيأ للمتعلم و التي  يعرفه كذلك بأنه:و -

 ة"عرفملكي يكون أكثر قدرة و  للتالميذ الشامل و المتكامل
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هو مجموعة الخبرات المخططة التي توفرها المدرسة لمساعدة " :أيضا إبراهيم عبد اللطيف -
مع التكيف مع ذاته و  على   التعليمية بأفضل ما تسطيعه قدراتهمالنتائج تحقيق  ىتالميذها عل
  اآلخرين"

مجموعة األنشطة التربوية المخططة و المحددة بطالب معنيين ": قورة حسين سليمانو يعرفه -
 "في مكان معين و في وقت معين

على أنه كل الخبرات المتتابعة التي يكتسبها التلميذ تحت " و يقول سميث عن المنهاج الحديث:-
 "إشراف المدرس، مما يساعده على حسن التفكير و األداء

 "هو سلسلة من المواقف التعليمية  التعلمية المخططة"ور مجدي عزيز إبراهيم : الدكت-
المخطط الهندسي للعملية التعليمية المصمم حول مبدأ منظم ": أيضا إبراهيم عزيزو يعرفه -

 "ومنسق مثل التعاون بين الجماعات، وحل المشكالت بأسلوب العلمي
هذا الرأي معادل للمنهج أو  من وجهة نظر أصحاب أي أنَّ الكتاب المدرسي" :لكتاب المدرسيا-

 "هو ترجمة له
 المحتوى الذي ُيدرس ) المادة العلمية (-
وهو خاص ومحكوم بإدارة المدرسة، والمعلمون  )كل ما يعّلم في المدرسة بإشرافها وتوجيهها-

 ("مقيدون بإدارة المدرسة
)داخل المدرسة أو خارجها (  وتوجيههمالخبرات التي يحصل عليها الطالب بإشراف المعلمين -

 "وهذا المفهوم يعطي ) للمعلمين حرية اختيار الكتب والنشاطات (
   جميع الخبرات التي يحصل عليها الطالب داخل المدرسة أو خارجها بتوجيهها أو بدونه أي -

  ") أن الطالب يملك الحرية ( في امتالك المعلومة أو المنهاج الذي يريد
 نظام.المنهاج -
 وتعتبر المدرسة الى تأتي التي التربوية الخبرات جميع هو المنهج(: "ريجان)وعرف-

  .)عنها مسؤولة المدرسة
          إذا أصبح المفهوم الحديث للمنهاج يتميز عن القديم بالتالي:

 و العقلية و االجتماعية ...الخ. االهتمام بكافة جوانب شخصية التلميذ كالجسمية -
تعد المادة الدراسية هدف في حد ذاتها و إنما أصبحت وسيلة تساعد علي تحقيق نمو  لم-

 الطفل.
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 أصبح األستاذ يلعب دور المرشد و الموجه و المساعد للتلميذ علي نمو قدراته و استعداداته -
 التقييم الشامل و المستور. -

يصمم كي يتمكن التلميذ من في ضوء االعتبارات السابقة يكون المنهج بمثابة البرنامج الذي 
السيطرة بفعالية على األنشطة و الخبرات التي تحقق لهم مردودات تربوية ايجابية، مع مراعاة أن 
بعض هذه األنشطة و الخبرات محددة في صورة مجموعة من العمليات اإلجرائية بينما بعضها 

 .األخر غير محدد و يتسم بالعمومية
 التربوي على ما يلي:و عليه ينبغي أن يشمل المنهج 

 المقررات الدراسية بما تشمله من موضوعات علمية.-
النشاطات التي يمارسها التلميذ تحت إشراف المدرس، أو التي يقوم بها التلميذ و المدرس -
 ونين سويا.امتع
موضوعاتها ة الدراسية بمقرراتها الدراسية و القيم و أهداف الحياة التي تتضمنا محتويات الماد-
منشطاتها التي تختار أساسا لتساعد التلميذ على أن يحقق ذاته ويعبر عن نفسه و يكون على و 

 طبيعته. 
قيم المواطنة في إعداد مناهج التربية البدنية والرياضية ذكرها )مباشرة أو غير  ىالتركيز عل-

 مارسة القيم.مباشرة( و تزويد األساتذة بأمثلة توضح كيفية قياس قدرة المتعلمين على تطبيق و م
 مراعاة مشكالت و األوضاع الحالية للمجتمع عند بناء المناهج.-
ذلك يكولوجي نفسي(عند بناء المناهج و ، اجتماعي  ، ثقافي سمراعاة أسس بناء المناهج)فلسفي-

صفوف  ىبوضع أسس للقيم في المناهج الرياضية و أن تكون لكل قيمة مستويات يتم توزيعها عل
 حصص الدراسية. الدراسة أثناء ال

 مراعاة خصائص المرحلة العمرية في بناء المناهج. -
 ضرورة تالئم منهاج التربية البدنية و الرياضية مع تطبيق الحصة.  -
وفوائدها و كيفية قراءتها المنهاج عداد ملتقيات و حصص خاصة لألساتذة وتوعيتهم بالقيم ا-
التركيز على القيم ومعرفة األثر التربوي  وأنشطة رياضية مع دراستها و ذلك بتنظيم دورات و 

 لدور أستاذ التربية البدنية و الرياضية أثناء التدريس .
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 محاضرة رقم 10 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة األهداف التربوية و التعليمية

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

 :الهدف تعريف 1-
 يعني الهدف أن نجد ":العرب لسان ففي السلوك، وتدفع النشاط توجه التي البعيدة الغاية هو :لغ ة

 أن نجد والعلوم واآلداب اللغة وفي ، "الهدف هو الغرض أن نجد المحيط وفي القاموس المرمى،
  والقصد والحاجة البغية هو الغرض

  :اصطالًحا
 سلوك في تحقيقه إلى التعليمية العملية تسعى الذي المرغوب التغير هو التربوي الهدف -

 .التالميذ
 بعد المتعلم عليه سيكون لما )وصف المتعلم سلوك في الحادث التعليمي للنتاج وصف هو -

 تعليمية( بخبرة مروره
 بخبرة مروره نتيجة المتعلم شخصية في حدوثه ينتظر السلوك أنماط من لنمط وصف هو -

  تعليمي موقف أو تعليمية
 إلى نصل قد الغاية هذه و الغاية لبلوغ اإلنساني الفعل يرشد و ينظم و ينشط بأنه الهدف يتميز
 القوانين فيها تتحكم الغاية هذه و مباشرة، غير بصورة أو مباشرة زمن بعد أو فورا نتائجها
 :مثل السلوك أثناء الموضوعية والعوامل
 كاإلدارة الذاتية العوامل فيها تتحكم أنها كما الفطرية، البيولوجية و الفيزيولوجية الدوافع أهداف
 إليها الوصول يمكن للمطاف نهاية هناك أن إلى يشير الهدف أن الذكاء، كما و والخبرة
 صنفين نضع أن يمكن أنه إال المفاهيم تداخل من الرغم وعلى .متعلم أو غريزي سلوك :بطريقين

 :التعريفات من
 :الفلسفية الناحية من -أ
 .لإلنسان اإلرادي الفعل تحقيقها على يتركز الذهن في متوقعة نتيجة هو :الهدف-

 خطوات النهاية و البداية بين ما يربط و بداية العملية لهذه تكون و عملية ايةنه هو :الهدف
 الغاية تحقيق إلى يؤدي ترتيب في ومتكاملة مترابطة

 :النفسية الناحية من -ب
 . خارجيا شيئا العادة في يكون و السلوك يتجه إليه و الدافع يشبع هوما : الهدف -
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 فالهدف إليها الوصول إلى الفرد يسعى التي الموضوعات مجموعة أو الموضوع هو :الهدف -
 العوامل من للعديد يخضع التحديد هذا تحديده، يمكن حتى العوامل من لكثير يخضع التربوي
 التاريخية والعوامل للظروف يخضع كما االقتصادية، و األمنية و واالجتماعية والعلمية الفلسفية
 .التدريس طرائق و التربوية األساليب كذا و مكانا و زمانا
 .التعليمية و التربوية بالخصوص ومنها األهداف ألنواع تصنيف عن الحديث إلى يقودنا ما وهذا

 :التربوي الهدف تعريفات تصنيف 2-1-
 :صنفين إلى التربوية األهداف تعاريف تصنيف يمكن
 المؤسس الفرد تعليم و بتربية ارتباطه على بناءا التربوي، الهدف يعرف الذي :األول الصنف 1-
 :التعريفات من مجموعة نستعرض وهنا واجتماعية، شخصية قيم على
 الحياة إعداد هو التربوية لألهداف األساسية الغاية أن يعتقد كان :’سبنسر هاربرت‘ تعريف *

 الهدف ذلك لتحقيق الصالحة الوسائل و األنشطة و الخبرات اختيار ذلك بواسطة و للفرد الكاملة
  بنجاح األعلى

 لشخصيته المتكامل و الكامل الفرد مساعدة هو التربوي الهدف بأن يرى :’ديوي جون‘ تعريف *
 بنيته مع المستمر التكيف على مساعدته و تنميتها و طاقاته و استعداداته تفتح على و

 التكيف ذلك بتطلبها التي بالخبرات تزويده و الطبيعية و االجتماعية
 :عناصر ثالثة في التربوي الهدف يحدد :’تايلور رالف‘ تعريف*

 .مع المجتمع التكيف كيفية الناشئ تعليم 1-
 قيادة في الحرية و الذاتي التواجد في االستغالل و المشكالت مواجهة على القدرة تنمية 2-
 .النفس
 الديمقراطي. المجتمع ضوء في الجماعة و للفرد الصالحة الحياة 3- .

 .التقويمي الهدف التعاريف هذه في يغيب :مالحظة
 تتجلى التي و التعليمية العملية تنشدها التي األغراض إلى تشير التي هي :الثاني الصنف 2-
 الطرق و الدراسية المواد خالل من معنية أدائية و سلوكية ألنماط الفرد اكتشاف عملية في

 :الصنف هذا أمثلة من و المعينة التعليمية
 نتوقع الذي التلميذ سلوك تبين تعليمية نتائج تصف عبارة الهدف ( Gronland) جرولند تعريف

 • (Mager )مايجر  يعرف معينة.  تعليمية خبرات على حصوله بعد أو يظهر لديه يتكون أن
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 عند إحداثها في نرغب التي التغيرات يصف بتصريح عنه معلن قصد هو  :التعليمي الهدف
 بعد تحوالت و تغيرات من فيه يحدث ما يحدد أن يجب الذي تصريح ذلك الطالب عند أو المتعلم
 معين. .تعليم بنجاح متابعته
 مالحظة سلوك و أفعال ردود التربوي الهدف يحدد أن تعريف يجب ’‘ wine moo ’‘ :تعريف 
 .النهاية إلى المادة هده برنامج بنجاح تابعوا الذين المتعلمين و الطالب طرف من للقياس وقابلة
 خالل التالميذ لدى إحداثها نود لتغيرات صريحة صيغ هي األهداف • ’Bloom’:بلوم  تعريف
 :نشواتي تعريف إلى نخلص منه و تربوية عملية

 بعد المتعلم لدى المتوقع األداء تصف عبارة السلوكي الهدف : نشواتي المجدد . ع تعريف •
 مما أكثر والمقاس المالحظ التعليمي الحاصل نصف أي معينة تعليمية وحدة تدريس من االنتهاء
  السلوك. هذا إلى للوصول المستخدمة الوسائل تصف

 :التعليمي الهدف و التربوي الهدف بين الفرق 3-1-
 ممارسات في و اإلنسان سلوك في حصولها يراد التي التغيرات تلك هي :التربوي الهدف

 العامة والمعتقدات والمبادئ القيم :هو و .اإلنساني أو المجتمع المحلي واتجاهات المجتمع
 تصرفاته بها ويضبط عليها ينشأ أن للفرد ينبغي والتي المجتمع في والشائعة
 :التعليمي الهدف
 خبرة تعليم خالل من تنميتها يراد التي المحددة المهارات هي أي معين، تعليمي موقف نتائج هي

 .المناهج من معين محتوى أو معينة دراسية
 تعليم خالل من تنميتها يراد التي المحددة المهارات هي أي معين، تعليمي موقف نتائج هي و

 "المنهاج من معين محتوى أو معينة دراسية خبرة
 أي التعليم طريق عن والمعتقدات والقيم المبادئ هذه تلقين هي :هو التعليمي الهدف إن بالتالي و

  المقصودة. المنظمة المعرفة
 :أبعادها و التعليمية و التربوية األهداف مستويات-2

 المعتمد المعيار حسب التصنيف يختلف حيث مستويات في التعليمية التربوية األهداف تصنف
 .التصنيف من نوعين نميز أن ويمكن
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 :التصنيف من األول النموذج 1-2-
 :التربوية األهداف 1-1-2-

 المنهاج تعلمه بعد إظهارها المتعلم بوسع التي لإلمكانات موجز وصف أنها على "دروزه" تعرفها
 الدراسي

 دراسية. سنة عن تزيد ال و أسبوعين عن تقل ال زمنية مدة في تعليمية لوحدة أو
 المدى. بعيدة و عامة و عريضة أهداف هي و الغايات التربوية األهداف تمثل كما 

 النشاطات مجمل ليشمل يتسع و التفصيل عدم و بالعمومية يتصف هدفا التربوي الهدف يعتبر و
 الكلية السلوكيات يصف وهو الدراسية، المراحل في التعليمية منها و المجتمع في الفعاليات و

 التربوية األهداف تشتق .التعلم و التعليم عمليتي بعد يظهرها أن المتعلم من يتوقع التي النهائية
 للمجتمع التربوية الفلسفة تتضمنه ما ضوء في التعليمية الخطة و التعليمية السياسة من العامة
 احتياجاته من و الفكرية فلسفة المجتمع من مشتقة قيم و اتجاهات و أفكار و مفاهيم من

 بالنسبة حصرها يصعب اختالفات هناك الحقيقة في و .القيمية منظومته ومن االجتماعية
 متعددة مجتمع كل فلسفة ومصادر المجتمعات فلسفات الختالف نظرا العامة التربوية لألهداف

  حاجات المجتمع التاريخ، الخارجية، و الداخلية التحديات قيمه، المجتمع ، دين :أهمها من
 بين و بينه حائال تقف مشكالت من يصادفه ما و مآله و المجتمع حالة الحداثة، و األصالة
 األحكام و المبادئ و المفاهيم مجموعة من تتضمنه وما المجتمعايدولوجية  وكذا التقدم،

 تنظيميا. و عمليا إطارا تشكل التي والفكرية االجتماعية و السياسية والممارسات
 يعتبر فهذا العدالة و اإلنتاج في الكفاية تحقيق إلى يسعى المجتمع كان إذا :األمثلة بين من و

 زيادة و االنتاج وسائل لتطوير الالزم الزمن هو و لبلوغه طويال زمنا إذ المدى بعيد عريضا هدفا
 األخرى األهداف و الهدف فإن بالتالي و التوزيع لعملية وضوابط أساليب ووضع فاعليتها
  .الغايات وهو األول مستوى في تقع للمجتمع

 وجوهر المنهج روح ألن للمنهاج التخطيط عملية توجيه في الدليل بمثابة تعتبر فأهداف المجتمع
 للمنهج العام فالشكل أهدافه، و فلسفة المجتمع جوهر من تنبع وأنشطته تدريسه وطرق محتواه
 تسوده آخر مجتمع في تختلف الديمقراطية تسوده مجتمع في تعليمية خبرات من يحتويه وما

 .أخرى فلسفة
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 المدى بعيدة عريضة أهدافا تمثل عامة وصفية عبارات في تصاغ عادة أهداف المجتمع إن
 تعتبر فهي بالتالي و معينة طرق و بأساليب أفراده تربية طريق عن بلوغها إلى يسعى المجتمع

 أهدافه. منه تشتق التي المباشر المصدر
  :التعليمية األهداف 1-2- 2-

 منها تشتق و العامة التربوية األهداف ضوء في تصاغ التعليمي بالنظام ترتبط مقاصد هي  
 بصورة مصادر
 إجرائية أهدافا وتعتبر القريب المدى على مالحظتها ويمكن تجريدا و عمومية أقل تكون و مباشرة
 من المدرسة تحقيقها على وتقوم المتعلم بها يمر التي للخبرات نتيجة التعليمية بالنواتج تختص
 لمادة أو دراسية لمرحلة تعليمية أهدافا تكون وقد والتالميذ، اإلدارة و للمعلم اليومي العمل خالل
 توضح األمثلة وهذه السلوكية، األهداف من محدود عدد إلى تحليلها يمكن دراسيا، مقررا أو ما

 :ذلك
 .السامية بقيمتها اإليمان تعميق و االسالمية العقيدة مفاهيم تنمية -
 .االجتماعية مسؤوليته تنمية و بوطنه الطالب انتماء ترسيخ -
 .معها التعامل بكيفية اإللمام و الحديثة التكنولوجية المعطيات على التعرف -
 هذه مبادئ من تشتق التربية فأهداف له كفلسفة الديمقراطية ما مجتمع تبنى إذا :األمثلة من و

 .الفلسفة
 :إلى فيه تهدف التربية فإن الرئيسية السمة هي الديمقراطية الحياة أن باعتبار و

 .الجمالية و الروحية ، الجسمية النفسية، النواحي من متكامال إعدادا الفرد إعداد -
 الظروف تهيئة و اإلنتاج تقدير و التعاون و اليدوي العمل احترام نحو االتجاهات تنمية -

 .اإلنتاج عملية في التالميذ إلشراك المناسبة
 الدول تجارب من باالستفادة التقدم مواكبة طريق عن العالم في الحادث للتغير التالميذ إعداد -

 .الحديثة التكنولوجية الوسائل استخدام على تدريبهم و المتقدمة
 المتبادل التفاهم إلى للوصول األخرى المجتمعات و مجتمعنا بين الثقافي التبادل تحقيق -

 .العالمي السالم وتحقيق
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 :السلوكية األهداف 1-23-
 تخصصا أكثر تكون و التعليمية األهداف من تشتق التي و الخاصة السلوكية األهداف هي  

 نتاجات على تركز و منها جزءا أو دراسية حصة أو دراسية لوحدة أهدافا وتشكل منها وتفصيال
 .القصير المدى على التعلم

 في نهاية مالحظته يمكن تعليمي( )إنتاج المتعلم من متوقع السلوك هو : السلوكي الهدف 
 التعلم. حدوث على ليدل الناجح التعلمي التعليمي الموقف

 بعد تقويمه و خطته تمثل يمكن الذي و المتعلم سلوك في حدوثه المتوقع المرغوب التغير هو أي
 .تعليمية بخبرة المتعلم مرور
 : يلي ما نجد السلوكية باألهداف األخذ مبررات من
 تناسب التي التعليمية المواد و الخبرات و األنشطة اختيار و تخطيط على المعلم تساعد -

 .تحقيقها على الطالب تساعد و المخططة األهداف
 اختيارية بنود بناء خالل من األهداف تحقق مدى قياس و التقويم عملية المعلم على تسهل -

 .صادقة
 .ذلك ضوء في التخطيط و النتاجات تلك لبلوغ الالزم الوقت تقدير على تساعد -
 الوجدانية و المعرفية األهداف مجاالت مختلف بين التوازن من نوع ايجاد في تساعد -

 .والنفسوحركية
 :التصنيف من الثاني النموذج 2-2-
 األهداف يستعمل فبعضهم الباحثين، من الكثير عند التربوية األهداف مستويات تحديد يختلف
 وهناك اإلجرائية األهداف عن للحديث الخاصة األهداف و المرامي و الغايات عن للتعبير العامة
 .المرامي و الغايات مكان العامة األغراض يستعمل من
 :التربوية األهداف من اثنين مستويين نميز أننا غير

 .العامة األهداف و المرامي و الغايات يشمل :عام مستوى
 .اإلجرائية و الخاصة األهداف يشمل :خاص مستوى
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 العام: المستوى:أوال
 :الغايات -أ

 ما مجتمع ومربو فالسفة يحددها التي والمعايير القيم تلك بأنها (: Lethon Koi)يعرفها لطان
 لنظامها السياسية السلطة تثبتها التي واالجتماعية التاريخية وظروفهم بعصرهم مرتبطة وهي

 نوعين. على تظهر أن ويمكن التعليمي،
 .التشريعات و الخطب و الدساتير في :صريحة-
 .الميدانية الممارسات و الواقع مالحظات من تستنتج :ضمنية-

 تصوراته وتعكس مجتمع، فلسفة عن تعبر التي األهداف صياغة بأنها :الدريج محمد عنها ويعبر
 على أو الديمقراطية الروح األفراد لدى تنمي أن التربية على :مثل القول الحياة، و للوجود
 .االجتماعية الفوارق تمحو أن المدرسة

 قيم يذكر مبدئي تصريح :هي الغايات أن على أساسا يركزان المتقاربين التعريفين هذين إن
 المشاريع و الدساتير و الرسمية الخطب من تستخلص ما وغالبا واختباراته، ما، مجتمع

 الجغرافية البيئة و التاريخي الماضي وكذا األخالقية و الفلسفية و الدينية المقومات و االقتصادية
 .فيه السائدة السياسية األنظمة أو لهذا المجتمع
 إلى تسعى أن المدرسة من ينتظر مجتمع كل و المجتمع من يتجزأ ال جزء التربوية فالمنظومة

 السياسي نظامه و معتقداته و أخالقه و المجتمع ذلك فلسفة و يتماشى المواطنين من نمط إيجاد
 المرسومة. األهداف خالل من يتجلى تحقيقه المراد النمط وهذا...االقتصادي و
  مكان ال و بزمان مرتبطة غير فهي التعميم و التجريد بطابع أغلبها تتسم الغايات هذا أن إال

نما  تنشئة الفرد تنشئة في التربية تساهم أن:مثال الدقيق و الواضح التحديد بعيدة صيغ هي وا 
 .سليمة ووجدانية عقلية و جسمية
 .المنتج الذكي المواطن إعداد في التربية تساهم أن :2 مثال

 :المرامي -ب
 الغايات من وضوحا أكثر و عمومية أقل عبارات هي :قوله في  D’hainaut)يعرفها دينو )

 السياسة غايات تحقيق إلى تقود التي المرامي تحدد أين التربوي، التسيير مستوى على تظهر
 .التلميذ ملمح تحدد مقررات و وبرامج عمل مخططات في عادة تترجم و التربوية
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 أقل هي و للدولة الرسمية السياسة عن معبرة الغايات حددته لما التطبيقي الجانب المرامي تعتبر
  الغايات في عليه هو مما أقل مدى ذات وتكون التحديد، إلى نسبيا وتميل الغايات، من شمولية
 .التربية قطاع و العمومية اإلدارة الصحة، كقطاع معين تنظيم مقاصد تحدد ألنها
 يظهر و تعليمية، مرحلة كل أهداف وتحدد التعليمي، للسلم تنظيم وضع :تعني مثال التربية ففي
 وبرامج مقررات من الوطنية، التربية وزارة على المشرفون يصدرها التي القرارات في جليا ذلك

 .الممنوحة الشهادات و القبول شروط و التخصصات و الشعب أنواع وتحديد
 يعمل معين تربوي لنظام أو ما، التعليمية لمجتمع للسياسة الظاهر الجزء المرامي تعتبر كما 

 .فيه السائدة االجتماعية القيم على اعتمادا الكبرى توجهاته ضبط على
 أغلب في المرامي تتميز كما معيشته، وظروف بيئته وتطور ونموه الفرد بحاجيات المرامي ترتبط
 ما شهادة على الحصول و القبول وشروط التعليم فمقررات والتطور التغيير من بنوع البلدان
  متتالية إلصالحات التعليمية السياسة تتعرض ما غالبا ألنه وذلك آخر، إلى حين من تتغير
 .الخارجية و الداخلية التطورات مسايرة من المجتمع هذا أو الدولة هذه تتمكن حتى وذلك

 :المرامي عن األمثلة بعض هذه و
 .الكتابي التعبير على القدرة اكتساب-
 .البحث و االجتهاد روح تنمية-
 :العامة األهداف -ج

 المتعلم سيبرهن التي السلوكات من لمجوعة وصف أنها : على (Mager.R.F) مايجر  يعرفها
 .قدرته على القيام بها خالل من
 التعميم حيث من متوسطة درجة على عبارات بأنها فيرى (Lethan Khoi) خوي  لطان أما

 أو دراسية مادة تدريس بعد المتعلم، عند صدوره المتوقع النهائي األداء أو السلوك والتحديد تصف
  المدرسية الكتب تأليف و المناهج بناء صالحية لها المخول السلطة تضعه معين، دراسي مقرر
 .محدد نشاط أو دراسية بوحدة مرتبطة وتكون التربوي الفعل تنفيذ مستوى على تظهر فهي لذلك
 تصف جمل عن عبارة العامة األهداف أن هو السابقة التعاريف من استخالصه يمكن وما

 أو دراسي مقرر يحققها التي و ومهارات، قدرات شكل في المتعلم عند تظهر التي الفعلية النتيجة
 ذلك يوضح و....فصل  في أو دورة أو سنة دراسية محددة، تكوينية فترة خالل وذلك منه، جزءا



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

13 
 

 المتعلم عند قدرات شكل في تصف العامة األهداف أن :قوله في Hameline) (Danielهاملين
 .معينة تعليمية فترة في المؤملة النتائج إحدى
 من المدرسون يتمكن حتى دراسي مقرر أو برنامج وضع بداية في العامة ألهداف عن يعلن

 التربية وزارة عن تصدر التي الرسمية المناهج أو الكتب مقدمة في قراءتها و عليها االطالع
 .تطبيقها عن مسؤولون ألنهم

 إليه ترجع حيث فيه المرغوب المواطن مواصفات بفلسفتها تحدد الدولة مستوى على فاألهداف
 .تعليمية مرحلة كل أهداف تحدد و التعليمي للسلم تنظيما فترسم التعليم و التربية أجهزة
 منهج كل أهداف ويحددون المصادر تلك في الرأي فيقلبون المناهج واضعي دور يأتي وهنا

 .تحقيقها إمكانية و األهداف تلك عن تعبر التي الطريفة أو المادة محتوى ويضعون
 :كونها في المرامي و الغايات عن العامة األهداف تتميز و

 .دراسي بمقرر تحقيقه نريد ما نعرف أننا -
 .لتحقيقه الزمني المدى نحدد أننا -
 المدة نهاية في التلميذ سيكتسبها التي المهارات و القدرات و بالكفاءات بالتنبؤ لنا يسمح أنه -

 .المحددة الزمنية
 :الوطني التربية وزارة عن الصادرة الرسمية البرامج من استقيناها التي األمثلة بعض وهذه

 المتوسط مستوى -أ
 :التاريخ مادة -

  التدريجي التوسع مع األمم، و بالشعوب المتعلقة الكبرى التاريخية األحداث معرفة المعرفة:
 .العالمي اإلفريقي، المغاربي العربي، الوطني، التاريخي
 التاريخية الوثائق استعمال :التصرف على القدرة
 احترام األخرى، الشعوب و للحضارات التفهم روح غرس الوطن، حب تنمية :التكيف على القدرة
 التاريخي التراث

 :الثانوي مستوى -ب
 .أولى سنة:الحياة و الطبيعة علوم مادة
 .المعطيات بين ما العالقات إليجاد العلمي االستدالل التلميذ تطبيق -
 .التركيبي الفكر لتنمية العلمي االستدالل تطبيق -
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 .المالحظة دقة و التقني االنجاز التلميذ تعويد -
 :الخاص المستوى :ثانيا
 .اإلجرائية األهداف و الخاصة األهداف المستوى هذا يشمل

 :الخاصة األهداف-3
 تكون قد محددة تكوينية فترة خالل منه جزء أو بمقرر إال تتحقق ال العامة األهداف كانت إذا
 يتعامل الذي المستوى تمثل التحديد من عالية درجة على الخاصة األهداف فإن فصال أو سنة
 من جزء أو درس كل نهاية في تظهر التي الخاصة األهداف تحدد حيث المدرس به و معه

 .أكثر أو حصة في ينجز قد و الموضوع
   يعرفها بوفم: (Popham ) :فيقول
 تعليم نهاية عند اعتقاده أو تفضيله أو فعله على قادرا يكون أو التلميذ يعرفه أن ينبغي ما هي

 قياسه يمكن سلوك بصفة سيوصف الذي و التلميذ لدى إحداثه المدرس يريد بتغيير يتعلق معين،

 السلوك عن تعبر محددة واضحة بعبارات المصاغة األهداف :أنها الدريج محمد عند تعني كما
 .التعليم نهاية في سيملكها التي و للمالحظة القابلة المهارات وعن التلميذ، عند تحقيقه المراد

 سلوك تصف جملة عن عبارة الخاصة األهداف أن السابقين التعريفين من نستقيه أن يمكن ما و
 هذه و تالميذه، مع تحقيقها على المدرس يسهر حيث الدرس نهاية في ستظهر التي و التلميذ
 :الخاصة األهداف مميزات بعض

 -وحدة-محور أو درس أو حصة في يتم إنجاز عند مباشرة تصرح -
 .التلميذ سيكتسبه معين بمحتوى ترتبط -
 .تقويمها و بدقة قياسه يمكن -
 :الخاصة األهداف عن نوردها التي األهداف من و

 .الزهرية النباتات تصنيف *
 .المعتلة و الصحيحة األفعال تمييز *
 :اإلجرائية األهداف -ب

 يكون التلميذ لدى تغيير كل هي و التربوية األهداف سلسلة آخر في اإلجرائية األهداف تأتي
 .منه جزء أو الدرس نهاية في للمالحظة والقياس قابال
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 السلوكية للتغيرات دقيقة صياغة بأنها التربوية األهداف تصنيف كتابه في (Bloom)ويعرفها بلوم 
 ..محدد محتوى بمجال المرتبطة المتوقعة

 حين المتعلم سيملكه ما توضح و للتعلم مقصودة نتيجة تصف أنها(Mager) كما يعرفها ماجر 
 أن على يتفقان أنهما التعريفين هذين في نلمسه أن يمكن ما .للهدف تحقيقه بوضوح يبين

 الذي السلوك على تدل للتأويل وغير قابلة ومركزة دقيقة لعبارات صياغة اإلجرائية األهداف
 أكثر و عملية الصياغة هذه تكون لكي و معين، درس آخر في أو أثناء المتعلم عند سيظهر
 راجت وقد التقويم، عملية تتم حتى القياس معايير و اإلنجاز بشروط مرفوقة تكون فإنها إجرائية
  .وغيرهم بيريزيا دينو،-السابقين التعريفين أصحاب إلى إضافة المجال هذا في األمريكيين أعمال
 التحرير حرب قادوا ممن زعماء ثالثة يذكر أن على قادرا التلميذ يكون :إجرائي هدف عن أمثلة
 تصنيف يلخص التالي المخطط و.دقائق 3 يتجاوز ال أن و المدرسي بالكتاب االستعانة دون

 الثاني:  النموذج في التربوية األهداف
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 :األهداف اشتقاق مصادر-4
 إليه اإلشارة ينبغي وما التربوية، األهداف منها ُتْشَتق أن ينبغي التي المصادر حول الجدل يكثر
 اآلن سنعرضها التي المصادر من فلكل األهداف منه تشتق أن يمكن واحد مجال يوجد ال أنه

 الشتقاق كمصدر المتعلمين دراسة :هي المصادر وتلك التربوية، األهداف اشتقاق في أهمية
 المادة في المتخصصين اقتراحات ودراسة المدرسة خارج المعاصرة الحياة ودراسة األهداف
 التعلم سيكولوجية واستخدام األهداف الشتقاق كمصدر وحاجاته المجتمع وفلسفة الدراسية
 .األهداف الشتقاق كمصدر العالمية المعرفة دراسة وكذلك األهداف الشتقاق كمصدر
 :التفصيل من بشيء المصادر هذه يلي فيما ونتناول

 األهداف الشتقاق كمصدر المتعلمين دراسة :األول المصدر-4-1

 األهداف الشتقاق الهامة المصادر من التالميذ واهتمامات واتجاهات وميول حاجات ُتَعد   
 ثانوي هو ما ومنها والشراب كالطعام أساسي هو ما الفرد حاجات فمن والتعليمية؛ التربوية
 الحياة في األجهزة بعض استخدام إلى والحاجة المختلقة الميادين في المعرفة إلى كالحاجة
 التفكير في يبدأ فإنها أساسية؛حاجة  من حرمانه في تسببت مشكلة الفرد واجهت ما فإذا العملية

 التالميذ يدرسها التي المناهج تهتم أن الضروري من ُيصبح وبالتالي عليها والتغلب حلها في
 دوره يكون ثم فمن تالميذه؛ حاجات على التعرف على قادر والثانويةفالمعلم األساسية بحاجاتهم

 لدى الحاجات فدراسة حاجاتهم، إشباع إلى تؤدي التي التربوية، األهداف تحديد في أهمية ذا
 يسهم سوف كما حسنة بطريقة تشبع لم التي الحاجات تحديد إلى يؤدي سوف أطفال من جماعة

  .الحاجات هذه إشباع في المدرسة تلعبه أن يمكن الذي الدور إيضاح في هذا
 الطعام إلى الحاجة تدفعه فقد حاجاته إلشباع سعيه أثناء الفرد واتجاهات ميول بعض تتكون وقد
عداد تجهيز محاولة إلى مثال  عملية إلى ميال الفرد يكتسب قد هذا وخالل وطهيها األطعمة وا 

 واتجاهات ميول المنهج يراعي أن ينبغي لهذا تماما؛ عنها عزوفه إلى هذا يؤدي وقد الطهي
 المجتمع أهداف مع تتمشى التي تالميذه ميول على يتعرف للمعلم الفرصة تَُتاح وأن التالميذ
 .وظروفه وفلسفته

 األهداف اشتقاق مصادر من مصدرا ُتَعد فهي التالميذ؛ الهتمامات بالنسبة الحال كذلك   
 فإنها المرغوب، النوع من االهتمامات تلك تكون فحينما المنهج مراعاتها؛ على ينبغي التربوية،

 تضع فإنها مرغوبة، غير االهتمامات هذه كانت إذا أما والمثمر، الفعال للتعليم البداية نقطة تبين
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تربية فعالة وتسير في  تكون حتى عليها، للتغلب جهودا تتطلب التي القصور أوجه على أيدينا
 الطريق الصحيح.

 المدرسة خارج المعاصرة الحياة دراسة :الثاني المصدر-4-2
 بها ما لمعرفة والجماعات لألفراد المعاصرة الحياة دراسة المدرسة خارج المعاصرة الحياة دراسة
 األفراد سلوك فتحليل األهداف؛ واشتقاق تحديد في أهمية له هامة نواح من بها وما نشاطات، من

 إلى يؤدي هذا كل المجاالت، شتى في الرواد ُالمفكرين وخاصة وآرائهم، وكتاباتهم والجماعات،
 .التربوية األهداف بعض منها يشتق أن ُيمكن المعاصرة، الحياة في هامة جوانب تحديد
 مما المجتمع، أفراد جانب من والسلوكيات واالهتمامات الحاجات بعض تتطلب المعاصرة والحياة
 .المعاصرة الحياة ومن المعاصر، الواقع من األهداف بعض ُتْشَتق أن ضرورة يفرض

 الدراسية المادة في المتخصصين اقتراحات دراسة :الثالث المصدر-4-3
 الدراسية المادة في المتخصصون يستطيع الدراسية، المادة في المتخصصين اقتراحات دراسة   
 .التربوية األهداف بتحديد يتعلق فيما المفيدة، االقتراحات بعض يقدموا أن

 المقترحات لهذه النقد يوجه ما كثيرا فإنه ولهذا الشخصية؛ نظرهم وجهة تعكس االقتراحات وهذه
 ذات ليست أنها هذا يعني وال للغاية، فنية بأنها تتصف يقدموها التي األهداف أن أساس على
 بهدف دقيقة؛ دراسة دراستها بعد األهداف اشتقاق عند االعتبار في توضع أن ُبد ال بل قيمة،

 .منها المرغوبة األهداف استنباط
 بعض منها لكل يوضع أن ُيمكن عامة موضوعات برؤوس تزودنا أن ُيمكن التقارير هذه

 ُتْشَتق أن ُيمكنُ  مثال، العلوم ميدان ففي تحقيقها، إلى المدرسة تسعى حيث الممكنة األهداف
 والتي والحيوانية، النباتية الثروة بمصادر تتعلق التي المتخصصين، تقارير من كثيرة أهداف
 التقارير تلك ومن البعض؛ ببعضها الحية الكائنات عالقة وعن فيه، نعيش الذي بالعالم تتعلق
 .عام بوجه المجتمع وصحة األفراد، بصحة تهتم
 بتنمية تهتم تقارير فهناك والفنية؛ واألدبية والثقافية والشرعية الدينية المجاالت في الحال كذلك

 :منها عدة، خصائص
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 والحفظ الدين، لمسائل واإلدراك بالنفس، واالعتزاز والتسامح الجمالي، والتذوق التأملي، التفكير
 التربوية األهداف بعض منها يشتق أن يمكن التقارير هذه وكل .الشريعة وعلوم فروع لبعض
 .الهامة

 وحاجاته المجتمع فلسفة استخدام :الرابع المصدر-4-4
قا المدرسة وتتبع فيه، توجد التي المجتمع فلسفة من التربوية فلسفتها تشتق فالمدرسة  وأساليب طر 
 معينة،

 المدرسة مناهج بين وثيقة عالقة فهناك المجتمع؛ فلسفة من تنبع التي أهدافها تحقيق أجل من
 أجل من جيدة، دراسة الفلسفة تلك دراسة علينا ُيَحتم مما بها، تؤمن التي التربوية والفلسفة

 أهداف تتضمن أن فينبغي التربوية؛ المدرسة أهداف تحديد ضوئها في َيتم كَمَعايير استخدامها
 .ذلك إلى وما وعاداته ومبادئه، المجتمع قيم تؤكد التي األهداف بعض المنهج

 التربوية األهداف الشتقاق كمصدر التعلم سيكولوجية استخدام :الخامس المصدر-4-5
 طريق عن تحقيقها يتم تربوية غايات عن عبارة لمناهجها المدرسة تحددها التي التربوية األهداف
 ومع النفس، علم مجال في نظريات من صحته ثبتت ما مع األهداف هذه تتناغم لم فإذا التعلم؛

 لسيكولوجية فمعرفتنا األهداف؛ تلك تحقيق يمكن ال األحوال هذه مثل في فإنه التعلم؛ سيكولوجية
 تعليمية مرحلة في أو معين، سن في تحقيقها يمكن التي األهداف اختيار في ُتساعدنا التعلم
 .معينة
 األجهزة استخدام في ُمعقدة مهارات االبتدائية المرحلة تالميذ اكتساب مثال الممكن من فليس
 األهداف تحديد من تمكننا التعلم لسيكولوجية الجيدة معرفتنا فإن كذلك الدقيقة، العلمية أو العملية
 سيكولوجية استخدام أن :هذا من ويتضح والوقت، الجهد من مزيدا   تتطلب والتي التحقيق، صعبة
 .السيكولوجية النظر وجهة ومن المناسبة، التربوية األهداف تحديد من التربويين ُيَمكن التعَّلم
 الصفوف على التربوية األهداف توزيع في ذلك سيساعد التعلم؛ بسيكولوجية معرفتنا خالل ومن

 .المختلفة التعليمية المراحل في الدراسية
 العالمية المعرفة دراسة :السادس المصدر-4-6

 االشتقاق مصادر من آخر مصدرا وسبعون وخمسة وتسعمائة ألف عام "وتنر تنر" يضيف
 المصادر خالل من تكون أن ينبغي المناهج بناء عملية أن وذلك "العالمية المعرفة" :هو التربوية،
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 التحديد وجه على المنهج بناء فعند ومستمر؛ ُمتداخل تفاعل حالة في هي التي والقوة المتعددة،
 الدراسية، المادة اختيار عملية فقط ليس المناقشة؛ يتناول أن ينبغي
 وتناسقها تنظيمها وطريقة ستدرس، التي المادة تركيب هذا متضمنا المادة، هذه محيط أيضا بل

  العالمية والمعرفة المتعلم وحياة المادة هذه بين والعالقة التدريس، وأساليب وأساسياتها الداخلي،
 فلسفة مراعاة أيضا وينبغي ومكانتها، وامتدادها وطبيعتها، المصادر هذه على االعتماد وكيفية

 .المجتمع
 التربوية والمؤسسات المعاهد، منها تبني التي العالمية المعرفة هو "تنر" يضيفه الذي فالجانب
 .لطالبها تعليمها على ونقصد ونعمل تدريسها، إلى تسعى التي المختلفة الدراسية المقررات
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 محاضرة رقم 10 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة األهداف التربوية و التعليمية

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

 :اإلجرائية-السلوكية األهداف صياغة -5
 :السلوكي الهدف مكونات -5-1

 بالموقف المرور بعد المتعلم سلوك في إحداثها الواجب التغيرات السلوكية األهداف تمثل
 العديد فإن الدراسية، الحصة يتجاوز ال جدا قصيرا لتحقيقها الالزم الزمن كان لما و التعليمي،

 قياسها و تحقيقها بغية األهداف لهده الصياغة أهمية يؤكدون النفس علماء و التربويين من
 محددة و واضحةتكون  أن يجب الهدفية العبارة أن مايجر يرى الصدد هدا في أو وتقويمها
 مكونات ثالث على تشمل أنها يرى و المتعلم لدى تحققها على الحكم يسهل بحيث الصياغة
 :هي و رئيسية

 المتعلم قبل من به القيام المتوقع السلوك أو النهائي النجاح ذلك يعكس :للمتعلم الظاهري األداء 
 للمالحظة قابال و صريحا و واضحا يكون أن يجب السلوك هذا إن مثل .التعلم عملية بعد

 أو الحركي أو اللفظي المتعلم أداء خالل من هذا السلوك تحقق على يستدل أن يمكن و والقياس
 لدى تحققه على يستبدل القرآن و تالوة عند اإلدغام أحكام الطالب يطبق أن : مثال الكتابي
 . المختلفة القرآنية لآليات تالوته عند اإلدغام أحكام يراعي عندما الطالب

 . المتعلم سلوك أو أداء خاللها من يظهر التي الظروف الى يشير : األداء شروط-2
 :مثل السلوك هذا خالله من يتحقق أن يجب الذي السياق تحدد الظروف هذه مثل إن

 .سندا تمثل الوثيقة أو الحاسبة اآللة أو الخريطة أو القاموس استخدام
 .الحاسبة اآللة باستخدام 30 على 340 قسمة حاصل ناتج الطالب يحدد أن :مثال

 تحقق مدى على للحكم يستخدم الذي المعيار أو المحك إلى يشير :المقبول األداء مستوى
 يعتمده الذي لألداء المقبول األدنى المستوى المحك هذا يعكس و لدى المتعلم، التعليمي الهدف
 تحديد إلى المتعلم يلجأ فقد التعليم، و التعلم نجاح عملية و بفعالية المتعلقة القرارات التخاذ المعلم

 المعايير
 :مثل معين مئوية أو بنسب االستجابات من بعدد ترتبط أو زمنية بتعبيرات تتعلق-
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 :المحك أو المعيار -5-2
 .تعليمية بخبرة المتعلم مرور بعد كشرط السلوكي الهدف تحقق به نقيس ما هو المحك

 نموذج هو :الفلسفة في المعيار و التقدير، و للمقارنة أساسا اتخذ ما هو المعيار)المحك( -أ
 المنطق : هي و المعيارية العلوم منه و الشيء عليه يكون أن ينبغي لما متصور أو متحقق
 .األخالق -الجمال

 وهو الحجمية، أو النوعية أو الكمية أو للمدى ثابت مقياس هو : - اإلنجليزية اللغة– المعيار-ب
 .التمييز محك أو للمقارنة، نموذج يعني

 التربية خبراء قبل من عليها متفق مرشدة خطوط أو موجهات عن عبارة :-التربوية المعايير-ج 
 . التعليمية العملية مكونات جميع عليه تكون أن يجب الذي النوع مستوى عن تعبر

 :التربوية المعايير خصائص -5-3
 منها :المعايير عليه تكون أن يجب ما تحدد التي المواصفات و الخصائص من مجموعة توجد :
  تكون أن
 .السلوكية و التربوية التعليمية، للعملية المتداخلة المختلفة الجوانب تتناول حيث :شاملة.أ

 .تحيز بال التعليمية المنظومة في المهمة العناصر على تركز حيث :موضوعية.ب
 .المتباينة الجغرافية و االقتصادية البيئية، للظروف وفقا تطبيقها يمكن حيث :مرنة .ج
 هذه جودة على للوقوف المقننة بالمعايير للتعليم المخرجات مقارنة يمكن حيث :للقياس قابلة.د

 .المخرجات
 :المعايير أنواع -5-4

 :إلى المجاالت تعدد بحسب المعايير هذه حصر يمكن
 يدرسه أن يفترض ما و المتعلمون يدرسه أن يفترض لما وصف هو و :المحتوى معايير -أ

 .الطالب يتعلمه أن يفترض ما و المعلمون
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 المهارة و المعرفة اكتساب على تبرهن أن ينبغي التي للبيئة تحديد هو :األداء معايير -ب
 .المحتوى معايير في المتضمنة

 :األداء و المحتوى معيار بين الفرق
 معايير تصف بينما الطالب يتقنها أن يجب التي المهارة و المعرفة تصف المحتوى معايير
 ,المهارات و المعارف تلك تجسد التي التعليمية المعارف األداء

 :التربوية المعايير حركة تاريخ -5-5
 في المعايير لحركة واضحا اهتماما أولت التي الدول أهم من المتحدة األمريكية الواليات تعتبر
 فحركة المعلم، إعداد برامج و األمريكي التعليمي للنظام إصالح كحركة اتخاذها و التعليم

    10(  التربوية )لجنة اللجان إحدى أعدته الذي التقرير نشر إلى جذورها ترجع اإلصالح
 .للطالب مناسبة جديدة أكاديمية مناهج تأسيس إلى دعت والتي ( 1804 ) سنة األمريكية

 المبادئ عن تقريرا أصدرت التي للتربية القومية الجمعية تشكيل تم ( 1918 ) عام في و
 .للمعايير األساسية

 تقرير نشر بسبب الحديثة التربوية المعايير حركة في حاسمة سنة ( 1983 ) سنة تعتبر و
 األمريكي التعليم نظام إلصالح هامة توصيات قدم التقرير هذا-خطر في أمة –شهير أمريكي
 :ومنها

 للقياس قابلية أكثر و المستوى عالية لمعايير الجامعات و الكليات و المدارس تبني ضرورة-
 وثيقة رافعا عمله، مهام االختبارات و التربوية للمعايير القومي المجلس ( بدأ 1992عام   ) ومنذ

 التقويم و القومية معايير مجلس إنشاء تم و الكونغرس إلى األمريكي للتعليم القومية المعايير
 لعملية كمحاكات والكفاءات األداء و المحتوى معايير باعتماد وذلك
 .التعليم عملية من المرجوة األهداف تحقيق أجل من التقويم

 عناصر بين تفاعالت إلحداث منظمة مواقف و عمليات من تتكون عمل خطة إتباع يجب-
 أهداف بلوغ إلى تؤدي بكيفية منظم التعليم أن يعني وهذا هي االستراتيجية، وتلك التربوية العملية
 .ما تعليم تحقيق أجل من التالميذ أنفسهم بمعية المدرس يقطعه مسار عبر
 الميدان من المستمدة بالمردودية أساسا يرتبط التعلم و التعليم لفعل التنظيم و التخطيط هذا إن

 يدخل و ..غيرها و اإلدارة و االقتصاد و التكنولوجيا مجال في الحاصلة التطورات و الصناعي
 المادي و البشري االستثمار من جزءا اليوم أصبح فالتعليم .األنساق بطريقة يعرف ما ضمن هذا
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 :نتائجه و عمله مردودية عن التساؤل إلى مضطرا غدا بل وحدها الموهبة على مقتصرا يعد لم و
 التخمين. و الصدفة زمن ليس و العقالني المنهجي التسيير زمن إنه
 التخطيط طريق عن التعليمي الفعل عقلنة نحو للتوجيه الخمسينات منذ التيار هذا في برز قد و 
 .التعليم نظرية في تستعمل التي األداة و اإلنتاجية، المردودية نتائجه بمفهوم وربط التسيير، و
 :األهداف صياغة كيفية -5-6

 التطبيق و للفعل الملموس اإلطار : هي ( Berzia)بيرزيا حددها كما عام كمفهوم األجرأة
 القياس. و للمالحظة قابلة إنجازات و سلوكات شكل على األهداف تحديد وتعني  المباشر.

 هذه تتضمن و اإلجرائية األهداف تحديد من المعلم تمكن مساعدة تقنيات األخصائيون وضع لقد
 .جوانبه من جانب أي يغفل ال كي الهدف صياغة عند المعلم بها يتقيد عناصر التقنيات

  ( Patrice Pelpel) بلبل باتريس تقنية :أوال
 :التالية المراحل عبر يمر اإلجرائي الهدف صياغة 
 .كذا فعل على قادرا التلميذ يكون أن :المتعلم حسب الهدف صياغة -
 .تحقيقها المراد القدرة-
 .للمالحظة القابلة و المنتظرة النتيجة -
 .السلوك فيها يتم التي الشروط أو الظروف-
 .خطأ أي ارتكاب دون ودقتها العبارات وضوح :النتيجة بقبول تسمح التي المعايير-

 (Delandsheere)دولندشير  تقنية :ثانيا
  وهي أساسية عناصر خمسة من تتكون وجعلها اإلجرائية األهداف صياغة تقنية دوالندشير طور
 بالسلوك؟ يقوم من
 ؟-الفعل-ينجزه الذي السلوك ما
 .الفعل محتوى السلوك؟ نتيجة هي ما
 السلوك؟ سيتم شروط أي في
 مرضية؟ النتيجة كانت إذا ما ستحدد التي المعايير هي ما

 التربية ومادة ثانوي ثالثة سنة الحياة و الطبيعة علوم مادة :منهاجين في دوالندشير تقنية حسب أمثلة
 متوسط. 4 سنة الرياضية
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 بدنية تربية:مثال الحياة و الطبيعة علوم:مثال اإلجرائي الهدف عناصر

 بالسلوك؟ سيقوم من
 الطبيعة علوم ثانوي 3تلميذ السنة 

 الحياة و 
 4 السنة تلميذ

 متوسط 
 يرمي يحص سينجز الذي السلوك هو ما
 -السلوك نتيجة هي ما

 -الفعل محتوى
 حديدية كرة السكري الداء أعراض

 سيتم شروط أي في
 السلوك؟

 استئصال نتائج من انطالقا
 لحيوان البنكرياس

 أربعة تزن
 كيلوغرامات 

 ستحدد التي المعايير عي ما
 مرضية النتيجة كانت إذا ما

 أربعة من أكثر تكون أن على
 أعراض

 ستة الكرة تتجاوز أن على
 أمتار

 الرياضية. التربية و لحياة و الطبيعة علوم مادتي في اإلجرائي الهدف عناصر جدول
 السكري داء أعراض يحصي أن على قادرا الحياة و الطبيعة علوم الثالثة السنة التلميذ يكون-

 .أربعة من أكثر األعراض تكون أن على لحيوان البنكرياس استئصال نتائج من انطالقا
 أن على ، كغ أربعة تزن حديدية كرة يرمي أن على قادرا متوسط الرابعة السنة تلميذ يكون -

 .ستة أمتار مسافة الرمية تتجاوز
 ( Daniel Hameline)همالن  دانيال تقنية :ثالثا 

 .وهي التربوية لألهداف اإلجرائية للصياغة عناصر أربعة همالن وضع
 .واحدا معنى إال يحتمل ال وصفا التربوي القصد مضمون وصف-
 .مالحظته يستطيع سلوك خالل من للتحديد قابال يكون للمتعلم واحد نشاط وصف-
 .تحقيقه المراد السلوك فيها سيتحقق التي الشروط ذكر-
 من ستقوم التي المعايير و للمتعلم، الختامي العمل فيه يتوقع أن ينبغي الذي المستوى ذكر-

 .التعلم نتيجة خاللها
 ( Mager)ماجر  تقنية :رابعا
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 الهدف عناصر تحديد من -التربوية األهداف تحدد كيف- كتابه خالل من ماجر تمكن-
 ما في وتمثلت اإلجرائية األهداف صياغة لتقنية أساسية عناصر تضمن ثالثة وقد اإلجرائي،

 :يلي
 المحددة بأسمائها المهارات و السلوكية لإلنجازات الصياغة نعت أي :إنجازه المراد السلوك-

 تأويالت تقبل ال أفعاال، تتضمن لالئحة بوضعه وذلك الهدف، حصول على دليال تعتبر والتي
 االبتعاد و .يقارن يحصي، يبني، يحل، يميز، يكتب، يسرد، يحلل، :هي األفعال هذه و متباينة
  يفهم يستعمل، :مثل آلخر شخص من تختلف بحيث متعددة تأويالت إلى تقود أفعال عن
 ....يعتقد

 الظروف و الشروط هي ما الصياغة تتضمن أن أي :السلوك فيها سينجز التي الشروط- 
 المراد السلوك إطارها في سيظهر التي و ذاته، اإلنجاز في أو عند اإلنجاز التلميذ من المطلوبة
 .بلوغه

 .اإلتقان درجة و االنجاز مستوى تحديد من تمكن التي المعايير-
 :تطبيقي مثال
 لدفتر استعمال دون السكانية الكثافة حسب الجزائري القطر واليات ترتيب من التلميذ يتمكن أن

 .اثنان األخطاء وعدد ساعة ربع االنجاز وقت يتعدى أن ال على الملخصات
 :المثال هذا في

 الوطن واليات ترتيب وهو الهدف، تحقيق على يدل مما سلوكي فعل هو و رتب :فعل استعمل
 توزيع حسب
 السكانية. الكثافة

 .جنوبا أو شماال الموقع أو المساحة عن مميزة هي و تشويشا تثير ال السكانية الكثافة استعمال-
 شروط يحترم لم فإذا الشروط، إنجاز شروط ضمن يدخل الملخصات لدفتر استعمال دون-

 .الهدف تحقيق ومدى التعلم حقيقة عن يعبر لن المتوقع السلوك فإن االنجاز
 اإلنجاز معايير ضمن يدخل اثنان، األخطاء وعدد دقيقة عشرة خمسة االنجاز وقت يتعدى أال -

  دقيقة عشرة خمسة ظرف في أو أقل في التالميذ جميع طرف من تم اإلنجاز ما فإذا المقبول،
ذا تحقق، قد الهدف أن فمعنى ذلك اثنين من أقل األخطاء عدد وكان  فعليه العكس حدث وا 
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 التي الصعوبات تشخيص من هنا و التالميذ، لدى أو لديه سواء الضعف، مواطن عن البحث
 .الراجعة بالتغذية يسمى ما أو الهدف تحقيق دون حالت

  :خالصة
 صياغة تصور في كبيرة فروق هناك ليس أنه نستنتج أن يمكننا الواردة التقنيات تأملنا إذا   

 بأن يقرون كلهم نجد -دوالندشير بيلبل، ماجر، هامالن،– من لدى كل اإلجرائية األهداف
 اإلجرائية األهداف أن و التعليمي، محور الفعل هو ألنه التلميذ من تكون أن يجب االنطالقة

 :وهي  عناصر ثالثة عند كلها تلتقي كلها
 .فيه المرغوب اإلنجاز و المتعلم به سيقوم الذي السلوك يترجم فعل وجود -
 ذلك قبول يمكن ال بدونها أو بها المسموح الوسائل طبيعة تبين التالميذ لدى اإلنجاز وجود -

 .اإلنجاز
 .المرغوب اإلتقان من األدنى الحد أو الهدف تحقيق في النجاح مقاييس تبين معايير وجود -
 :اإلجرائي الهدف صياغة عند التالية النتائج إلى نصل هنا ومن  
 وتأويالت متباين فهم في يقع ال بحيث القياس و لمالحظة قابال بدقة، محددا الهدف يكون أن -

 .مختلفة
 عليها سيكون التي الوضعيات أو الوسائل حيث من اإلنجاز فيها سيتم التي الشروط تحدد أن-

 .اإلنتاج في توفرها ينبغي التي المواصفات أو االنجاز في يستغرق الذي الظرف أو التلميذ
  اإلنجاز سرعة مثل إنجازه في التلميذ نجاح مدى و اإلتقان درجة تبين التي المعايير تحدد أن -

 .خطأ بدون أو كميته االنجاز، نوعية
 :اإلجرائية األهداف مميزات و صفات -5-7
 :هي و المواصفات من بمجموعة يتميز دقيقا تحديدا المحدد اإلجرائي الهدف إن
 .التعليمي الفعل نهاية في أو خالل التلميذ يكتسبها أن نريد التي القدرات في التحكم يمكن-
 عند تطويرها نريد أو بها تهتم التي الجوانب كذا و األهمية و األولوية حسب القدرات تلك يرتب-

 .المتعلم
 أفعال استعمال ضرورة يفرض مما اختالف أو تأويل دون التالميذ إلى المعلم نية بدقة ينقل-

 .دقيقة سلوكية
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 فعال حصلت قد التغيرات هذه أنه على يبرهن لكي المتعلم به سيقوم الذي اإلنجاز نوعية يوضح-
 .لديه

 الممارسة في التشويش تخلق التي و الغامضة المصطلحات اإلمكان قدر بتحديد يسمح-
 .التعليمية

 .األهداف هذه بموجب به القيام منهم يتوقع مما التالميذ يعرف حيث التعلم عملية يسهل-
 .المتعلم عند تنميتها أو إثارتها أو إحداثها المراد و الملموسة التغيرات بدقة يصف-
 .نشاط و بفاعلية وتدريسها توضيحها يمكن صغيرة أقسام إلى الدراسية المادة محتوى يجزئ-
 .الهدف لتحقيق المالئمة الطرق و الوسائل تحديد على يساعد-
 .واألدوات التلميذ عليها سيكون التي الوضعية حيث من اإلنجاز فيها سيتم التي الشروط يحدد-
 التقويم عملية يجعل مما األهداف تحقق مدى لتحديد موضوعية اختبارات إعداد من يمكن-

 .ممكنة
 بهذا القيام الصعب من إذ أهدافه، تتحقق لم درس أي نقد من متمكنا األستاذ أو التلميذ يجعل-
 .األهداف تحديد عن معزل في
 :التعليمية األهداف تحديد أهمية-6

 من بد ال ناجح عمل فأي .الرؤية وضوح على يساعد األهداف تحديد أن فيه ريب ال مما     
ال ومقبولة محددة أهداف تحقيق موجه ا نحو يكون أن ا العمل أصبح وا   والخطأ المحاولة من نوع 
 طاقتنا تستطيع ال مما والمال والجهد للوقت ضياع هذا وفي واالرتجال العشوائية على تعتمد التي
    تدريسنا في نتجنبه أن نود ما هي األمر حقيقة في العشوائية هذه عواقبه، تتحمل أو تقبله أن

 :األهداف تحديد أهمية تلخص التي التالية العناصر نورد وبالتالي
 :المناسبة الخبرات الختيار ضروري األهداف تحديد   -أ

 تفكير طرق مهارات، معلومات،) المتراكمة المتفجرة اإلنسانية والخبرات المعرفة من نختار ماذا
 ألطفالنا؟ لنكسبه (وقيم ميول عادات، اتجاهات

 ومستقبله حاضره في مجتمعه مع اإليجابي التكيف على تساعده لكي للتلميذ الزمة الخبرات أي-
 :المناسبة التعليمي النشاط أوجه الختيار ضروري األهداف تحديد -6-1
 ذلك فإن معينة، اتجاهات أو تفكير طرق أو بمهارات التالميذ تزويد المعلم أهداف من كان إذا

 ويحدث األهداف، هذه تحقق أن يمكن التي التعليمي النشاط أنواع اختيار على المعلم سيساعد
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 على نعرف ال ألننا إال لسبب ال ربما المناسب اختيار النشاط في تدريسنا في نخطئ أن كثير ا
 .إليها الوصول في نطمح التي األهداف ماهية التحديد وجه

 :السليم للتقويم ضروري األهداف تحديد-6-2
ذا ،"والتعلم التعليم عملية تحسين تستهدف عالجية وقائية تشخيصية عملية" التقويم  هذه كانت وا 
 هي

 تقويم نبني أن يمكن وال أحكامنا، عليه نبني أساس هناك يكون أن بد فال التقويم، عملية وظائف
 ونرتضيها عليها نتفق التي األهداف على سوى تدريسنا

   (:Taxonomie des objectifs pédagogiques)التربوية  األهداف تصنيف-7
 اإلغريقية من مشتقة وهي -التصنيف قوانين وتعني  (Taxonomy )صنافة" بمصطلح نبدأ

  العلم القوانين، النواميس، يعنيTaxis " ومصطلح والتصنيف والتنظيم الترتيب يعني  فمصطلح

 علم وتعني 2923سنة   Larousse قاموس في مرة ألول  taxonomieمصطلح  ظهر 1913
 .البيولوجيا علم فروع أحد فهو الحية الكائنات بتصنيف  العلم هذا ويهتم التصنيف

 الممتحنين لجنة به قامت ما هو التربوية، األهداف ميدان في حصلت التي التطورات أهم من   
 سنة بوستن في األمريكية السيكولوجية الجمعية مؤتمر في مرة اجتمعت ألول التي الجامعيين

 سنة شيكاغو جامعة في لها دورة آخر كانت أن إلى أبحاثها تواصل مستمرة ظلت و ، 1948
 األهداف تصنيف في تمثل مهمة تربوية أداة المدرسين و المربين أيدي بين وضعت حيث 1956
 :مجاالت ثالثة إلى التربوية

   :( Domaine cognitif)المعرفي المجال:األول المجال-7-1
 مبني هو و العقلية العلميات خاصة و للمتعلم الفكري النشاط أشكال جميع المجال هذا يضم
 قد و المعقد إلى البسيط من و الصعب إلى السهل من المتدرجة الصعوبة معيار أساس على

 مستويات ستة على المجال هذا في بلوم تصنيف اشتمل
 :يلي ما في موضح هو كما هرميا ترتيبا مرتبة 
 :(Connaissance )المعرفة :أوال-7-1-1

  الخاصة و العامة الوقائع تذكر و استدعاء تعني بلوم تصنيف في محددة هي كما المعرفة    
 ال التذكر و االستدعاء فسلوك كليتها، و المعلومة جزئيات المتعلم حضر كأن التذكر، مجرد أي
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 تسهل التي القرائن ببعض المتعلم تزويد عند وذلك الذاكرة، في المخزونة المواد إبراز إال يتطلب
 .التذكر عملية عليه
 بمعرفة أوال تبدأ أي المعقد، إلى البسيط من بدورها تتدرج نوعية فئات ثالث المستوى هذا ويضم

 :هي الفرعية الفئات وهذه المجردة، الكليات معرفة إلى النهاية في الجزئية لتصل المعطيات
 تذكر و بتحصيل خاصة أهدافا الفئة هذه تشمل :الخاصة المعطيات و األمور دقائق معرفة-أ

 أسماء تواريخ حفظ :مثل غيرها عن لالنفصال قابلة محددة معلومات، ومعارف عناصر،
  .أرقام مصطلحات، أماكن، و شخصيات

 الوسائل من بالتمكن الفئة هذه تهتم :الخاصة المعطيات باستعمال تسمح التي الوسائل معرفة-ب
 أو اللغة معرفة النسبية، العالقات الزمن، في األحداث تسلسل معرفة :التعليم مثل بتنظيم المتعلقة
 .السابقة الفئة في توضيح يستعمل أن يمكن ما وكل اللغات

 البنى و الرئيسية األفكار معرفة الفئة هذه تتضمن :ما ميدان في المجردة الكليات معرفة -ج
 النظريات و الكبرى البيات من بالتمكن األمر يتعلق و والمفاهيم، الظواهر لتنظيم المستعملة
 .واستعمالها

 تتمثل المعرفة مستوى في االجرائية األهداف لصياغة تستخدم أن يمكن التي السلوكية األفعال و
 أن يبين، أن يعد، أن يذكر، أن يتخرج، أن يختار، أن يتذكر، أن أن يحدد، يعرف، أن:في

 .يحصي
 يتجاوز ال أن على لشوان، الخلوية النظرية نص من انطالقا الخلية التلميذ يعرف أن :مثال

 .خطأ دون و دقيقتين
 :(Compréhension )الفهم  :ثانيا-7-1-2
 والمعارف لألفكار الذهني التصور و المعاني، إدراك على التلميذ قدرة :بلوم تصنيف في تعني   
 يتلقاها، التي

 .نظرية أو فكرية مواد من سواها إلى ينسبها أن دون المعارف هذه استعمال وباستطاعته
 التي بالدرجة الحقيقي معناها فهم على يعمل بل فقط، للمعلومات التلميذ استرجاع يتم ال هنا و

 :التالية الفئات عبر األعلى إلى األدنى من الفهم عملية وتتدرج توظيفها، استخدامها و من تمكنه
 (:Traduction ou Transposition)الترجمة أو التحويل -أ
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 من معلومات تحويل من يتمكن كأن معين، شيء عن اللفظي التعبير على المتعلم قدرة هي
 .أخرى إلى صيغة

 .األصلية المعلومات صيغة عليها تنطوي التي العناصر كافة على بالمحافظة
 : (interprétation )التفسير -ب

 نتائج استخالص و عناصرها، بين الموجودة العالقات إدراك و األفكار تنظيم إعادة على القدرة
 رسم إلى أرقام تحويل على المتعلم قدرة :مثل جديدة نظر جهة أو مخالف تقديمها بشكل يمكن
 .بياني

 التحويل من التلميذ تمكن بحيث إليها الوصول يتطلب الفهم من راقية درجة Extrapolation   -جـ
 عنها يترتب ما استنتاج و المعطيات المعلومات، تجاوز على القدرة التعميم يعني و التفسير، و
 أو مظاهر في استعماله توسيع إلى األصلي استعماله من نظرية أو بمفهوم وانتقال آثار، من

 .أخرى مجاالت
 مستوى في اإلجرائية األهداف لصياغة تستخدم أن يمكن التي السلوكية األفعال الئحة هذه و

  يتكهن أن يشرح، أن أمثلة، يقدم أن يعمم، أن يفسر، أن يميز، أن يترجم، أن يحول، أن:الفهم
 .يعلل أن يلخص، أن يتنبأ، أن يصوغ، أن يوضح، أن
 :إجرائية أهداف عن أمثلة 
 أن دون رياضية صيغة إلى لفظية صيغة من فيزيائية ظاهرة تحويل على قادرا التلميذ يكون أن-

 .الرموز كتابة في يخطئ
 ذلك مبينا فيديو لشريط المشاهدة من انطالقا البيئة تلوث عن تنجم التي باآلثار التلميذ يتنبأ أن-
 .دقيق علمي نص في
 (:Application )التطبيق :ثالثا-7-1-3
 ظروف و حاالت في الكليات و المجردات استخدام تقتضي المتعلم بها يقوم عقلية عملية هي

 .تطبيقها أو ذكرها من البد نظريات أو آراء و مبادئ تكون قد واقعية، موضوعية
 السلوكية األفعال و جديدة تعليمية مواقف في المكتسبة للمعلومات التلميذ استثمار هو فالتطبيق

 :هي المستوى هذا في اإلجرائية األهداف لصياغة تستخدم أن يمكن التي
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 أن يهيء، أن يتصرف، أن يغير، أن يعالج، أن يكتشف، أن يبرهن، أن يسحب، أن يطبق، أن
 أن يربط، أن يصنف، أن ينظم، أن يطور، أن يستعمل، أن مسألة، يحل أن يبسط، أن يقدم،

 .يرسم أن ينتج، أن يعدل، أن يحضر،
 :أمثلة

 .خطأ ودون بالترتيب الوضوء عملية خطوات التلميذ خطوات يطبق أن-
ال  أن و معطيات، من انطالقات األسموزي الضغط لحساب هوف فانت قانون التلميذ يطبق أن-

 .دقيقتين اإلنجاز يتجاوز
 .بالمئة 80 تفوق نجاح بنسبة و القسم في درسها أن بعد السلة، كرة قواعد التلميذ يطبق أن-
 (:Analyse)التحليل  :رابعا-7-1-5

 التي األجزاء إلى أحداث أو ظواهر أو معلومات تجزئة أو تفكيك على المتعلم قدرة في يتمثل
 وكذا األجزاء، و المكونات هذه تسلسل ويتضح عنها، المعبر المعاني تتجلى حتى منها، يتركب

  .تنظمها التي الفكرة و بنيتها فهم على يساعد مما بينها تربط التي العالقات
 :التالية الثالث بالفئات التحليل عملية تمر و
 .للمادة المكونة األجزاء و العناصر تحديد وهو :العناصر عن البحث -أ

 هذه أجزاء أو العناصر بين الموجودة التفاعالت و العالقات تحديد :العالقات عن البحث -ب
 .المادة

 استخدام أو بنية في يتحكم الذي المبدأ أو التنظيم عن البحث :التنظيم مبادئ عن البحث -ج
 .المادة هذه
 :هي التحليل مستوى في اإلجرائية األهداف لصياغة استخدامها يمكن التي السلوكية األفعال و
 أن يقارن، أن يقسم، أن يشير، أن يدرك، أن يميز، أن يعزل، أن يفرق، أن يوازن، أن يحلل، أن

 .يبين
 :أمثلة
 صواب بنسبة لوثائق دراسته من انطالقا الحيوانية و النباتية الخلية بنية بين التلميذ يقارن أن

 وبنسبة القسم في مكتسباته من انطالقا زوجية الدالة أن على التلميذ يبرهن أن .بالمائة 90 تفوق
 .بالمائة 100 صواب

 (:Synthèse )التركيب:خامسا-7-1-5
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  مؤتلف كلي في األجزاء و العناصر جمع بعملية عالقة لهل التي األهداف المستوى هذا يشمل
 أو ظاهرا يكن لم بناء أو نموذج في تنظيمها أي متماسكة، و جديدة صياغة في بنائها إعادة و

 .قبل من جليا
 :األعلى إلى األدنى من فئات ثالث نجد المستوى هذا في
 .اآلخرين إلى إيصالها و أفكار إنتاج هو :وحيد جديد، بالغ إنتاج -أ

 .فيها التلوث عناصر و البيئة على لالطالع ميدانية لزيارة تقرير :مثال
 .معين واجب أو عمل تنفيذ شروط لتحقيق :اإلجراءات من مخطط وضع -ب

 -الوسائل تحضير-البيئة مجال في ميدانية لزيارة خطة وضع :مثال
 تساعد التي الجديدة المجردة العالقات بعض استنباط :المجردة العالقات من نظام استخراج -ج

 .متعددة و واسعة لمشكالت جديدة حلوال تؤدي أو الظواهر، أو البيانات تفسير على
 .للبيانات كلي تحليل من كنوب محلول تركيب استخراج:مثال

 أن يركب، أن :هي التركيب في اإلجرائية األهداف لصياغة استعمالها الممكن السلوكية األفعال
  يحرر أن ينظم، أن ينتج، أن يبتكر، أن يصمم، أن يخطط، أن يقترح، أن يصنف، أن يؤلف،

 .يستخلص أن يشتق، ينقح ،أن أن يربط، أن
 :أمثلة

 من الجبلية المناطق في التربة انجراف لمشاكل حلوال تتضمن مكتوبة خطة التلميذ يضع أن -
 .د 10 ظرف في التضاريس خريطة قراءة ضوء على الوطني التراب

 .مائة 100 على تقل ال صواب بنسبة و الوسائل باستعماله كاملة كهربائية دارة التلميذ يركب أن
 :(Evaluation )التقويم:سادسا-7-1-6
 هذه وتعتمد وكيفا، كما المستخدمة الوسائل و الطرق أو المادة، قيمة على األحكام إضافة هو   

 بالهدف يختص خارجي بعضها و بالتنظيم يتعلق داخلي بعضها محددة معايير على األحكام
 .بنفسه هو ينسؤه ما أو المتعلم به يزود ما المعايير هذه وتكون

 .معينة عناصر من انطالقا األفكار صحة على الحكم :داخلية أدلة على الدالة األحكام فئة -أ
 معايير من انطالقا األفكار تقويم يعني و :خارجية مقومات على المبنية األحكام فئة -ب

 .خارجية
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 أن يحكم، أن :المستوى هذا في اإلجرائية األهداف لصياغة استخدامها الممكن السلوكية األفعال 
 أن يلخص، أن يناقش، أن يعبر، أن يقسم، أن يوازن، أن ينفذ، أن أن يستنتج، يقدر، أن يقرر،

 .عن يدافع أن يبسط، أن يؤول، أن يستدل، أن يميز، أن يستنتج،
 :أمثلة
  مختلفين لمؤلفين اتحولي أربع بين من األفضل للبكالوريا الحوليات كتاب التلميذ يختار أن -

 .الختياره أسباب ثالثة ويكتب
 سياسيا :العربي الوطن على 2 و 1 العالميتين الحربين نتائج و آثار بين التلميذ يقارن أن -

 .وثائقي فيلم ضوء على واقتصاديا
 :مالحظة
 :منها التصنيفات من العديد هناك أن رغم تطبيقا واألكثر األشهر بلوم تصنيف يعتبر

 :، D’hainaut & Sullivau، تصنيف - Gerlache، تصنيف  - :Delandshare تصنيف  
  - : Piaget – تصنيف   ،- Guilford تصنيف،  :Gagne:تصنيف: 

 -Domaine Affectifاالنفعالي  أو الوجداني-العاطفي  الثاني: المجال  المجال-7-2

 التي األهداف من مجموعة ويتضمن المجال بهذا المهتمين من ( Krathwohl)كراثوول  يعد     
 المرء يستحسن ما النفسية، المواقف و األخالق و المثل و المبادئ، و والقيم  باالهتمامات تتعلق
 عملية في أساسيا أمرا المتعلم عند الجانب بهذا االهتمام ويعتبر ينتقي، وما يقدر وما يكره، وما

 .التعليم
 ضروري أمر الوجدانية الحاجات وتعزيز العلمي الفضول و االستطالع حب تنمي الحوافز إن  

 :فهي المجال هذا مستويات أما المعرفة الكتساب
 (:Réception)التقبل  :أوال-7-2-1

 اإلنفعالية الظواهر و المنبهات و المؤثرات بعض بوجود شعوره إثارة و المتعلم تحسيس يعني
 .لتقبلها مستعدا يغدو حتى
 يزيل يجعله االنتباه، موضوع اختيار على بحثه ذلك و التلميذ انتباه باستثمار المعلم يكتفي وهنا

 هناك المستوى هذا في و التلقي، قابلية عنده لتزداد السابقة االنفعالية الحواجز ويبعد العوائق
 :فئات ثالث
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 بالرضى المتعلم كشعور انفعالية بصبغة االستجابة هذه تصطبغ :الستجابة االرتجاح -ج 
 الحماس و واالرتياح
 للقراءة واالستمتاع بالسرور اإلحساس :ذلك مثال و .ما لموقف االستجابة عند ذلك و والنشاط
 من فيها ما و البيئة، دراسة أو شعرية أو قصيدة موسيقية لقطعة أو االستحسان الترفيه، ألجل
 .حيوان أو نباتات
 مستوى في اإلجرائية األهداف لصياغة استخدامها يمكن التي السلوكية األفعال من و    

 :هي االستجابة
  يوافق أن في، الفراغ أوقات يقضي أن يتدرب، أن يتطوع، أن يتابع، أن يكمل، أن يستقبل، أن
 أن يكتب، أن رأيه، يقدم أن يتقبل، أن ينجز، أن يناقش، أن يمتثل، يطيع، أن أن يجيب، أن

  .يقول
 :إجرائية أهداف هيئة على أمثلة وهذه
 .ذلك منه طلب ما إذا زلزال إثر المنكوبين لمساعدة التبرعات جمع في المتعلم يساعد أن -
 على اآلخرين يشجع أن و فيها، يعيش التي مدينته نظافة على للمحافظة التلميذ يتطوع أن -

 .العالقة ذات المراجع في فيه يعيشون الذي محيطهم نحو األفراد على واجبات اطالعه بعد ذلك
  :(Evaluation )قيمة إعطاء – التقويم :ثالثا-7-2-3

 شخصية دوافع التقويم لهذا و االستحقاق، و السلوك أو الشيء المتعلم يقوم المستوى هذا في
 ال هنا المتعلم به يقوم الذي السلوك و اآلخرين، بسلوكات تأثره خالل من اجتماعية، وذلك وأخرى
 فئات بثالث السلوك هذا يمر و تحدده التي للقيمة الراسخ في االعتقاد لكن و اآلخرين، إلرضاء

 :هي األعلى إلى األدنى من
 المتعلم قبول بمعنى له، المعطاة بالقيمة يسلم ما، لشيء قيمة المتعلم يعطي أن :القيمة تقبل -أ

 على المقدرة اكتساب في المستمرة الرغبة :ذلك مثال و ضمني، لسبب انفعاليا، قبوال لقضية
 .الجيدة الكتابة و الكالم

 القيمة إلقاء مرحلة إلى القيم إحدى تقبل من المتعلم ينتقل :بعض على القيم بعض تفضيل -ب
 يبحث يجعله و نحوها، يظهره الذي المتزايد النشاط في ذلك يتجلى و وراءها،السعي  و وطلبها،
 .خاص موقف اتخاذ و مختلفة، مواقف و آراء على التعرف في كالرغبة فيها يرغب و عنها



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

35 
 

 بعيدا االقتناع أن أي ، سبيلها في النفيس بذل و المفضلة، للقيمة التام الوالء :بالقيمة االلتزام -ج
 وهو القيمة هذه شاركه بمن االرتباط من بنوع يشعر يجعله مما المتعلم فيه يعتقد فيما الشك عن

 للجماعة اإلخالص :ذلك مثال و صحتها، و اآلخرين بمشروعيتها إقناع و عنها، للدفاع مستعد
 .الفرد إليها ينتمي التي

 :هنا اإلجرائية األهداف لصياغة تستخدم أن يمكن التي السلوكية األفعال
 أن يدعم، أن يستدل، أن يتأهل، أن يتابع، أن يكون، أن يقترح، أن يساعد، أن يصف، أن

 يختار أن يبادر، أن يربط، أن يدعو، أن يعمل، أن يدرس، أن يشارك، أن يناقش، أن يجادل،
 :يلي ما المستوى هذا في صياغتها الممكن اإلجرائية األهداف أمثلة ومن
 الوسائل و المحلية البيئة في التعرية مشاكل حول تدور عامة مناقشة في التلميذ يشارك أن - 

 الكتاب في بالتربة الخاص الفصل أو العالقة ذات للمراجع قراءته بعد عليها، للتغلب الممكنة
 .المقرر المدرسي

 الجمعيات في مشاركتهم طريق عن المحلي، المجتمع بخدمة االهتمام التالميذ يدعو أن -
 الخاصة المراجع أو المقرر المدرسي الكتاب في المشاركة مثل هذه لفوائد قراءاتهم يعد الخيرية،

 .بالجمعيات
 :(Organisation)التنظيم :رابعا-7-2-4
 .الجديدة القيم يضم فيها و للتغيير، خاضعا يبقى و تدريجيا، القيم نظام بناء يتم المستوى هذا في
 القيم تحديد كذا و بينها، الموجودة العالقات تحديد يتم و منظومة، أو نسقا تشكل لديه التي و

 :فئتين المستوى هذا يشمل و عمقا األكثر و السائدة
 كلتا في و لفظي غير أو لفظي ذلك كان سواء يعممها، و القيمة المتعلم يجرد :القيمة صياغة -أ

 بها يتصف التي المشتركة الصفات المتعلم يميز التجريد عملية في رمزي، و هو الحالتين
 بين تكن لم التي الوقائع من واسع ميدان المفهوم على هذا يطبق التعميم بعملية و المراد، المفهوم

 تصوير قطعة بها تتصف التي الصفات تمييز :األمثلة من و منها المفهوم استخراج تم التي تلك
 .المتعلم أحبها موسيقى أو
 جديد مستوى بلوغ و مؤتلف، نظام في المعنية القيم و المفاهيم جعل :نظام في القيم تأليف -ب
 تتحد فيه التنظيم، من

 .اتحادا و اندماجا أبلغ كلي في األجزاء



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

36 
 

 : هي اإلجرائية األهداف صياغة في استخدامها الممكن السلوكية األفعال
 أن ، يبسط أن ، يهيئ أن ، يرتب أن ، يغير ،أن يندمج أن ، ينتمي أن ، يبدل أن ينظم، أن

 . يقارن أن ، ينسق أن ، شيىء عن يدافع أن ، يفسر أن ، يعمم أن ، يميز أن ، يركب
 :يلي ما المستوى هذا في صياغتها الممكن اإلجرائية األهداف أمثلة ومن
 النادي هذا أنظمة و قوانين على اطالعه بعد بمنطقته، اجتماعي نادي في التلميذ يندمج أن-

 . فيها يعيش التي البيئية للطرق ومعرفته
 تتعلق مراجع و قراءات على اطالعه بعد به، المعجب الخرائط رسم فن خصائص يميز أن -

 .الخرائط برسم
 Caractérisation par une)قيم نظام أو كلية بقيمة التمييز : خامسا-7-2-5

valeur:) 
 صاحبه سلوك النظام هذا كيف قد و داخليا، نظاما عنده أصبحت و الفرد ألفها قد القيم تكون   
 يعرف أن المرء يستطيع المستوى هذا في و بموجبه سلوكا إعتاد أنه حتى من الزمن، كافية مدة

 في و نظره وجهة أو حياته في يتخذها التي الفلسفة تميزه، و التي الفريدة السجايا و بالصفات
 .صعودا هما فئتان المستوى هذا

 لظواهر استجابة بكونه المواقف و القيم من المعمم النظام هذا يوصف : المعمم النظام فئة – أ
 ينتهجه الذي النهج تعين أنها حيث من كبيرة أهمية ذات األجزاء، متجاوبة ثابتة، التعميم، واسعة
 :ذلك أمثلة من و المشاكل معالجة في المرء

 .الشخصية األحكام و اآلراء لتنقيح االستعداد
 كل ينال القيم من بنظام و الحياة، في فلسفته و أجمع، للكون المرء بنظرة يختص :التميز – ب
 استعداداته و اتجاهاته و اعتقاداته تتكامل بحيث يعرف، أن يمكن ما كل و معروف، هو ما

 .كليا تمييزا صاحبها تميز التي و الفسيحة الشمولية إلى تميل التي وقيمه،
 :اإلجرائية األهداف لصياغة المستوى هذا في تستخدم أن يمكن التي السلوكية األفعال ومن   
 أن يتأهل، أن يقترح، أن ينجز، أن يبحث، أن بين، يميز أن يؤثر على، أن إلى، يبادر أن

 .يفحص أن يستعمل، أن يساعد، أن المسألة، يحل أن النظر، يعيد أن يطلب،
 :اإلجرائية األهداف أمثلة ومن
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 التي والمؤشرات الدالئل ضوء في الجماعي العمل في سلوكه ويغير آرائه في النظر يعيد أن *
 .ذلك تتطلب

 من انطالقا مدرسته محيط بتزيين يتعلق جماعي أو فردي بمشروع بالقيام التلميذ يبادر أن *
 .واحدة ساعة اإلنجاز ذلك يتجاوز ال وأن مدرسيه، وتوصيات توجيهات

 وقدمنا تبسيطه، على وعملنا الوجدانية، لألهداف ‘’ كراتوول ‘’ تصنيف أوضحنا أن سبق كما 
ومنها   فقط المعرفة باب من سنذكرها ، أخرى تصنيفات هناك أن إال تطبيقية عنه، نماذج

 Gall: 1967 ، 1969wiliams ،... 1970 Gronlund تصنيف
 
 
 (: Domaine psychomoteur )الحركي الحسي المجال-7-3

 عود نقر و ، الخط و كالتجريب يدوي هو ما يشمل و الحركية، بالمهارات المجال هذا يهتم
 مخبرية( مهارات ، محادثة ، باأللفاظ)كتابة الصحيح كالتلفظ ، يدوي غير ما و ، الموسيقى
 هذا في البحث من التاريخ هذا حتى الخبراء من الكثير تمكن قد و .المختلفة الرياضية واأللعاب
  ’’جيلفورد ’’، ’’دافي ’’، ’’هارو’’ المهتمين بهذا المجال من و البحث قيد زالوا ما و الميدان،

 ‘’سمبسون ’’و ’’ جيفت ’’
 تتدرج والذي اختيارنا من بأمثلة إياه مدعما ، 1972 لسنة سمبسون تصنيف على هنا وسنركز
 واإلبداع. األصالة إلى المستويات أقل وهو اإلدراك، من المجال هذا مستويات عنده

 : (Perception)اإلدراك : أوال-7-3-1
 من ابتداء وذلك الحركي، النشاط تؤدي أدوار على للحصول الحس أعضاء باستعمال يعتني    

 .واألداء بالعمل الدور ربط وهي ، الترجمة إلى الوصول ثم األدوار، اختيار إلى بالحس الوعي
 يفرق أن يكتشف، أن يصف، أن يختار، أن :استخدامها يمكن التي السلوكية األفعال الئحة وهذه
 .يعالج أن يربط، أن يعزل، ،أن يحدد أن

 :المستوى هذا في صياغتها يمكن التي اإلجرائية األهداف ومن
 وردت كما الجزائر، في األمطار توزيع خريطة لرسم مناسبة األكثر األلوان التلميذ يختار أن *
 ودون طبيعيا موزعة تكون أن على المقرر المدرسي الكتاب في بالمياه الخاص الفصل في

 .أخطاء
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 :(Prédisposition)الميل  :ثانيا-7-3-2
 الميل يكون كأن العمل، من معين بنوع للقيام المتعلم استعداد المستوى هذا يشمل 

 العقلي عقلي)االستعداد
 العمل( في عاطفي)الرغبة للعمل(أو الجسم الجسمي)استعداد أو للعمل(،
 :اإلجرائية األهداف لصياغة تستخدم أن يمكن التي السلوكي األفعال الئحة وهذه
 .رغبته يبين أن يوضح، أن يتطوع، أن يبرهن، أن يرد، أن يتحرك، أن يشرح، أن يباشر، أن

 :يلي ما المستوى هذا في المستعملة اإلجرائية األهداف ومن
 .ذلك منه طلب ما إذ به والعناية ما نبات زرع في الرغبة التلميذ لنا يوضح أن *
 على بناءا منطقته في الموجودة للصخور نموذجا تصميم في الرغبة على التلميذ يرهن أن *

 .بالمائة 80 بسبة الواقع مع النموذجي يتطابق بحيث الدروس في تلقاها التي المعلومات
 :(Réponse guidée)الموجهة  االستجابة :ثالثا-7-3-3

 إعادة مثل التقليد، ذلك ويشمل الصعبة، المهارات لتعليم األولى بالمراحل المستوى هذا يهتم
 طريق عن العمل هذا صحة مدى على يحكم الذي المدرس، بها قام لمهارات معينة التلميذ

 .المعايير من مناسبة مجموعة
 :هي المستوى هذا في استخدامها يمكن التي السلوكية واألفعال

 أن باألمر، يتحكم أن يغير، أن يضبط، أن يعيش، أن ينسق، أن يربط، أن يبني، أن يجمع، أن
 .يبرهن أن يصحح، أن يخلط،
 :المستوى هذا في صياغتها الممكن اإلجرائية األهداف ومن

 وقت في معلمه بها قام تجربة ضوء في الجلة رمي لكيفية معرفته على عمليا التلميذ يبرهن أن*
 .أمتار 6 الرمية مسافة تتجاوز بحيث سابق،

 :(mécanisme)والتعويد  الميكانكية :رابعا -7-3-4
 تؤدي حيث اعتيادية، تعلمها تم التي المهارات تصبح عندما اإلجرائي بالعمل المستوى هذا يهتم
 .المتعلم لدى والكفاءة الثقة من نوع إيجاد إلى الحركات هذه
 :المستوى هذا في تستخدم أن يمكن التي السلوكية األفعال الئحة وهذه
 يتحكم أن ينظم، أن يخلط، أن يصلح، أن يعالج، أن يفسر، أن وزنا، يضبط أن ينسق، أن

 .باألمر
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 :المستوى هذا في صياغتها الممكن اإلجرائية األهداف من و
 عضلية نفضات لتسجيل عادي بشكل المهبطي الذبذبات راسم جهاز باستخدام التلميذ يقوم أن*
 . دقائق 05 يتجاوز ال ظرف في ذلك و ذلك منه طلب ما إذ
 (: Réponse complexe evidente)المعقدة الظاهرية االستجابة : خامسا-7-3-5

 حيث المعقدة، الحركات من أنماطا تشمل التي و للحركات الماهر باألداء المستوى هذا يهتم
 في التعليم نتاجات تتميز و جهد، بأقل و األداء في المهارة و الدقة و بالسرعة هنا الكفاءة تقاس
 . التنسيق الدقيقة الحركية بالنشاطات المستوى هذا

 السابق المستوى في درست التي نفسها السلوكية األفعال المستوى هذا في تستخدم أن يمكن
  التعويد(. و )الميكانيكية

 : المستوى هذا في صياغتها الممكن اإلجرائية األهداف أمثلة من و
 لنبات ساق مستوى في عرضية مقاطع إنجاز في الدقة و المهارة و السرعة التلميذ يثبت أن*

 يمكن و رفيعة المقاطع تكون أن على األستاذ، مع الجذور في ذلك أنجز أن له سبق ما بعد فتي
 .بسهولة بالمجهر مالحظتها

 :( Adaptation)التكييف :سادسا-7-3-6
 الحركة أنماط تعديل المتعلم يستطيع بحيث جيدة، بدرجة المتطورة بالمهارات المستوى هذا يهتم  
 لكي تكييفها، و

 .معينة مشكلة وضع تناسب أو بها، الخاصة المتطلبات مع تتماشى
 :يلي فيما تتمثل المستوى لهذا السلوكية األفعال و
 . ينقح أن ، ما شيىء تركيب يعيد أن ، ما شيىء تنظيم يعيد أن يغير، أن يتكيف، أن
 :صياغتها يمكن التي اإلجرائية األهداف أمثلة من و
 وذلك األستاذ مع المشاهد النموذج مع تتناسب لكي الكهربائية الدارة تصميم التلميذ يعدل أن*

 .األستاذ استغرقه الذي الزمن تتجاوز ال مدة في الوسائل نفس باستعمال
 :(Création)اإلبداع  و األصالة :سابعا-7-3-7 

 ويركز خاصة، مشكالت مع تتناسب الحركات من جديدة أنماط إيجاد إلى المستوى هذا يشير    
 المستوى هذا
 .عالية بدرجة المتطورة المهارات على المبني اإلبداع على
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 :هي و اإلجرائية األهداف لصياغة تستخدم أن يمكن التي السلوكية األفعال و
 . يجمع أن يرتب، أن ينشئ، أن يؤلف، أن ما، شيئا يجد أن يصمم، أن يبدع، أن
 :صياغتها الممكن اإلجرائية األهداف من و

 )الحزام العالم في الزلزالية المناطق انتشار تبين كهربائية لوحة صنع في التلميذ يبدع أن *
 أن بعد ذلك و الناري(
 .بالغرض تفي اللوحة هذه تكون أن على محلية أولية مواد يستخدم
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 محاضرة رقم 04 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة التعليمية المناهج تصميم مقاربات
 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

:أصول بناء المنهج التربوي المعاصر-1  
ان أهم المالمح األساسية لما سيكون عليه العالم في السنوات القادمة سوف تتمثل في التي:   
الحال األن.عالم تتطور فيه المواصالت و وسائل االتصال بسرعة كبيرة عما هو عليه  -  
عالم يتزايد الطلب فيه على مصادر جديدة للطاقة.-  
علم يتزايد فيه االعتماد المتبادل بين األفراد من جهة و بين الدول من جهة أخرى.-  
عالم تنتشر فيه المشكالت و عدم المساوات بسبب الفوارق المظهرية و المخيفة الموجودة حاليا -

من جهة أخرى. بين األفراد من ناحية و بين الدول  
عالم به المزيد من الدول و القوى و التحالفات الجديدة.-  
عالم فيه الكثير من أوجه الخالف و القليل من أوجه الشبه.-  
ب الحرب النووية، و البيولوجية عالم تنتشر فيه الصراعات التي تهدد بقاء االنسان بسب-
الكيماوية التي قد تنشب بين يوم و ليلة.و   
تتزايد فيه أهمية التخطيط، تتعاظم قوة المنظمات الدولية )البنك الدولي، بعثات األمم عالم -

 المتحدة االقتصادية، بنك التنمية األسيوي...(
عالم تتزايد فيه األشكال المختلفة لوسائل و أساليب المرح، و يبتكر فيه المزيد من مظاهر -

 الجمال و الترفيه.
 :ساسيةألالمرتكزات ا-2

يلي بعض المرتكزات األساسية التي يجب مراعاتها عند تحديد بناء المنهج التربوي المعاصر فيما 
ما يكتسب الفرد من خالل عملية تعليمية طرائق واساليب المعيشة ومعتقداته ومستوى االقتصادي 
واالجتماعي الذي بعد اكمال دراسته فان التعليم بمعناه الواسع هو العملية الكاملة للتطور 

جتماعي وعليه فان المنهج المدرسي انطالقا من فكره مفادها ان المجتمع المدرسي في عملية اال
التطوير االجتماعي العام في عالقته بالمجتمع في سياق الواسع هذا التطور و البد ان تظهر 
بصمات المجتمع واضحه جليه في النظام التربوي وذلك الن مدرسة شانها شان مختلف 

 ماعية االخرى او كلما يسود المجتمع من المعتقدات في التغيير االجتماعيالمؤسسات االجت
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 :بناء المنهج التربوي المعاصر-3
تشكل االفكار التالية حجر االساس لبناء المنهج التربوي المعاصر وذلك ألنها تقدم للطالب ما  

يحتاجون اليه من المهارات والمعارف التي تساعدهم على مواجهه التحديات التي تصادفها في 
  مجتمع دائم التغيير قائم على التكنولوجيا

:التعامل مع التكنولوجيا -3-2  
نولوجيا تأثيرهما المباشر على جوانب الثقافة تتمثل اهم النتائج التي ظهرت على ان العلم والتك 

 االعمال القديمة احدث االختراعات واالكتشافات في االتي: انقاذ
 تقريب المسافات بين البلدان بفعل وسائل النقل الجديدة. -
 الهجرة من الريف الى المدينة. -
 نشاه المدن الجديدة ونموها السريع. -
 خلق مفاهيم جديده في عالقات الناس بعضهم ببعض. -
 تغيير اسلوب الحياة و الروابط بين افراد االسرة الواحدة. -
 سن القوانين الخاصة بالعمال ونقاباتهم. -
 انتشار عدد كبير من االعمال و نشأة اعمال جديدة. -
 استخدام االسلوب العلمي في التفكير وانتشار مفاهيم التجريب. -
 اتخاذ اشكال جديدة للحرب ال تقوم احيانا على المواجهة العسكرية بين الدول. -
 استحداث وابتكار وسائل عالج جديدة وبخاصة لألمراض المستعصية.- 
اساليب ادارة جديدة للمصانع و المؤسسات المختلفة طرق تدريس جديده و تقنيات تربوية - 

 تعليمية حديثة.
التأكيد على ان ما كان مناسب للتالميذ في الماضي ال يصلح  ورغمه ما تقدم اال انه يمكن 

لتالميذ العصر الحالي يجب تعديل المناهج وتطويرها تتحرر من ما عالق من غبار الماضي 
من وسائل و ادوات قديمة عدم جدواها قله قيمتها ومحدوديتها الى تمكين التالميذ من السيطرة 

المتقدمة وجعلهم يسايرون بسهولة التطورات الحديثة في على مهارات التعامل مع التكنولوجيا 
 العلم. اذا اصبح على عاتق المدرسة مسؤوليات جسيمة واجبات عظيمه يتمثل اهمها في االتي:

 و سلبياته. إيجابياتتعليم الطالب كيفيه مواجهة هذا العصر ومقابلة  -



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

43 
 

يتسم بالتعقيد في جميع مجاالت  مده الطالب االساليب والوسائل التي تمكنهم من التعايش مع -
 وميادين.

توعية الطالب بما تفعله االلة وما تحققه التكنولوجيا من انجازات وال ننسى استنتاج المواد  -
 الخام الموجودة حاليا في العالم.

االنتاجية التي تعتري العالم بفضل الزيادة الرهيبة في االنتاج وبفضل المبالغة في استخدام  -
يا و يميل اصحاب هذا الراي الى التأكيد على اهميه االستفادة من التكنولوجيا محدودة التكنولوج

ومناسبه ال تغفل الجهد البشري الذي يعطي الحياه االنسانية معناها الحقيقي وال تمارس ضغوطا 
  هائلة على البيئة الطبيعية ذاتها.

 :التعاونية ةالحيا ةممارس-3-2
ال يستطيع أي انسان عاقل انفعاليا ان يعيش بمعزل عن االخرين ان اهلل خلق االنسان اجتماعي  

بطبعه فهو يحتاج في حياته ان يتعامل مع االخرين وبالتالي فهو يحتاج ان يتعامل معهم وحتى 
ن يتم ذلك التعاون في اطار السليم يجب ان يتعلم الفرد بعض المهارات واالفكار التي تمكنه م

ممارسته نوع من الحياة التعاونية بينه وبين االخرين وتستطيع المدارس ان تطبق هذه الحياة 
التعاونية بأساليب مختلفة من اهمها ان يسود التعاون جميع افراد العملية التربوية و ذلك يعني 
م اقامة المجتمع المدرسي على اساس تعاونية ولكن ذلك ال يحقق لألسف في مدارسنا بسبب عد

ادراك ومعرفه العاملين في المدرسة الهدف الحقيقي من وراء تشكيل الجماعات التعاونية التي 
ترغب في تحقيقها الى مساعدة الطالب في اكتساب مهارات التعاونية تخدم في حياتهم المستقبلية 

اونية بسبب عدم امتالك نسبة كبيرة من المدرسين تلك المهارات التي تؤهلهم إلقامة عالقات التع
بينهم وبين طالبهم من ناحيه و بين طالب الفصل الذي يقومون بها من ناحية اخرى مهارات 
التعاون والتنمية  كأساس مهم من اسس بناء المنهج كيفية حالة الطالب فرصة اكتساب مهارات 
بعينها يستفيدون منها فيما بعد ويمكن تحقيق ذلك عن طريق عقد االجتماعات الدورية للفصول 

اتباع اساليب التعلم التعاوني و التدريب على القيام بوظائف االباء واالمهات الحظ ان مثل هذه و 
المهارات المفيدة في تحسين اساليب الحياة التعاونية بين الطالب بعضهم البعض داخل المدرسة 
 وخارجها بين الطالب و باقي افراد المجتمع ال تعمل على النحو بين واضح ثابت من المنهج
المدرسي وذلك اجتهادات المجلس فاذا كان المدرسي اهميه التعاون ساعه يلعب اكتساب مهارات 

  الطالب وان كان غير ذلك فانه ال يبالي به.
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:المحافظةعلى البقاء-3-3  
انه ال شيء مؤلم حقا ان يفقد الفرد في مجتمعنا المعاصر بعض المهارات األساسية الكامنة في  

اذ يفتقد الفرد االن القدرة على تحصيل الغذاء الصحي  حافظة على البقاءصميم قدرته على الم
الضروري المحافظة على الصحة البدنية والنفسية اتجاه قويا الحدائق و الحقول الخضراء لتحل 
محلها المباني والمساكن لمواجهه الزيادة الرهيبة في عدد السكان ونظرا لزراعة حديقة منزلية من 

رى ايضا بنسبة كبيرة من افراد ال تمارس رياضة المشي اصبح من اهم واجبات شغاله بأمور اخ
المدرسة عن تطور اساليب االستفادة من هذه المعارف والمهارات وتقديمها لطالبها بشكل منتظم 
وعليه يجب ان يتضمن المنهج المدرسي في ما يتضمن تعليم اصول الطهي و التغذية الى جانب 

الحدائق و مبادئ الصحة النفسية الوقائي وانشطة اللياقة البدنية زراعة استعمال وسائل الطب 
التطوير االيجابي احترام الذات االدوار التي قام بها االباء واالمهات في تربية اطفالهم و و 
التوعية المستهلك افضل اساليب التغلب على العواطف ايضا يجب ان تدرك المدرسة اذا كنت و 

هداف المتقدم هو العودة الى الحياة بما اوصلتنا اليه تعقيدات التكنولوجيا امل ان الغاية من اال
الحديثة والحقيقة سيكون للمهارات السابقة مردودات عظيمة الشأن بالنسبة ألولئك الذين يمكن ان 
يستمر في صراعهم اليومي من اجل الحياة و المحافظة على البقاء لذا يجب ان نبين المنهج انه 

شيء من سريرة و ليس هنالك شيء يصعب تفسيره وانما الذي يحدث هو ان الناس ليس هنالك 
يتهم ومسؤوليته على المجهول ليتعرفوا من الواقع الذي يوجهه وعليه يجب على الفرد ان يتعامل 
مع الواقع وان يسمح لك لما فيه من مشكالت وصعوبات اختياره الحر الشريف فاكتسب ذلك 

  ي تضمن له البقاء.المهارات األساسية الت
 :االختيار المهني-3-4
منذ فتره ليست ببعيدة كان مجتمعنا  زراعي والرعوي اذا كان يغني على عدد محدود من البداية  

و النهاية التي تعتمد  بالدرجة االولى على الزراعة والرعي ولكن مجتمع االن اسلوب التسميه 
والرعي اذا تعددت المهن والحرف بدرجه  التفضيل و التخفيف على حد سواء بجانب الزراعة

كبيرة وبالتالي تزداد عملية االختيار المهني صعوبة يوما بعد ذلك يدعو الى التساؤل: الفصل 
مثل هذه االسئلة ما نوع الحياه التي انتمي أو اتمنى ان احياها وهذه الحياة وهنا يكمن دور 

لتوجيهي ان من واجب المدرسة العمل بجديه المدرسة في عمليه اختيار المهنة المناسبة لطالب ا
وانتظام على تعريف الطالب بالمهارات والمعلومات ذات العالقة بين المهن والحرف المختلفة 
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تأخذ بأيديهم في سبيل تحقيق استيعاب افضل الخيارات والبدائل التي ستواجه في حياتهم 
عده الطالب في اكتساب مهارات باإلضافة الى ذلك يجب ان تركز المدرسة االهتمام على مسا

 تحديد االهداف وذلك بتدريب على اهداف قصيرة المدى واخرى بعيده المدى.
 :التعلم الذاتي-3-5
يتسم عصرنا بسرعة الحركة و التغيير المستمر حجم المعلومات المتوفرة بشكل خرافي يعجز  

ة وذلك على الرغم من انه يعد عن وصفها الخيال التعلم الذاتي بأشكال متعددة التعليمية الجديد
اقدم اشكال التعليم التي عرفها االنسان و لقد ظهر التعلم الذاتي لألشكال المتعددة نتيجة مهيار 
او نزار الفن التعليمية القديمة بسبب التحرر من حدود المكان والزمان والعمر عناصر رئيسية 

ية او سياسية وثقافية واجتماعية لم تتوفر للتربية ويعني التعلم الذاتي ان كل فرد في مؤسسة نقاب
فرص التعليم في حد يستطيع ان يلعب دور في عملية التعليم والتعلم الذاتي بصحة فطور سريعة 
ترجع الى عوامل كثيره اهمها التطبيقات الحديثة لنظم االتصال في مجال التعليم ومشكالت النمو 

  عف الصلة بين التدريب و االنشطة المهنيةالحضري الذي ال ثاني له وثاني في االنتصاب وض
 :التفكير واالبتكار في حل المشكالت واتخاذ القرارات-3-6
ان القدرة على التفكير السليم وتحكيم العقل و القدرة على اصدار االحكام الموضوعية وعلى  

تخيل ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة التي تصادف االفراد والمجتمعات االنتقاد من بين البدائل 
جنس والخيارات جوانبها المختلفة المقارنة بينها جميعها مصادر القوة التي كان يتمتع بها ال

البشري ومازال فعلى سبيل المثال عملية االقتراع نحو تامين مصالح الجنس البشري وتقدمه 
وايجاد الحلول للمشكالت المهمة ايضا اسهم التقدم العلمي في خدمه الطب والمواصالت والنقل 
وغير ذلك من المسائل الحيوية المهمة في حياة االنسان ذلك استطاع المبرزون والعباقرة من 

الفراد باستخدام مواهبهم العقلية الخارقة من حسن عدد ال يستهان به من المشكالت التي يعاني ا
  منها االنسان.

 :التواصل-3-7
توجه مدارسنا جل اهتمامها نحو تنمية المهارات التواصلية لدى الطالب وبخاصة مهارة القراءة.  

ل ووسائله تكون قراءة الكتب وهي بذلك ان مجتمعنا دخله عهدا جديدا يتسبب تعدد االتصا
المقررة ليس اال نوعا جديدا من انواع المطالعة وعليه فان االهمال انواع المطالعة االخرى يعني 
تخريج اجيال ناقصة الثقافية ان حرمان الطالب من القراءة المجالت والصحف يعني حرمانهم 
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مدارس تدريب الطالب  من مصدر كبير من مصادر المعرفة في عصرنا هذا ما يجب ان تهتم
على قراءة المجالت والصحف قراءة تحليلية نقدية كما يجب تعريف الطالب في طرائق الحصول 
على تلك المجالت والصحف التواصل في اغلب االحوال شكل المكتوبة تعد القدرة على الكتابة 

ن من فنون جانبا مهما من قدره االنسان على التواصل باإلضافة الى ذلك تعتبر الكتابة ف
 اللغويات التي تمت الفرق بين القدرة على توضيح قراءة.

 : المواطنة الصالحة على المستويين المحلي والعالمي-3-8
ما يطمح فيه االن في عصرنا الحاضر المعقد هو ان يكون مواطنا فعال حقا ويستطيع المنهج 

قومات السلوك االخالقي االهتمام تحقيق ما قلنا، عن طريق االهتمام بالتربية الدينية التالميذ م
  بالدراسات االنسانية و االجتماعية على المستويين العالمي والمحلي

االهتمام بدراسة التراث على المستوى العالمي.-  
االهتمام بدراسة تاريخ الجزائر و بدراسات القومية االخرى.-   

يربط الثقافة المحلية الثقافات االهتمام بدراسة اللغات االجنبية على اساس انها الجسم الذي -
  االخرى.

االهتمام بدراسة البينية التي من خاللها يمكن ربط مادتين او اكثر في مجال او ميدان معرفي 
  واحد.

  االهتمامات التي تتناول الدراسات العالمية.-
  االهتمام بالدراسة الدستور و المواثيق واالعراف الدولية االخرى.-
  امينين متكاملين يمكن ان يصل الخالفات بين الناس بالمواقف وليس بالعداء.خلق افراد -
تعريف التالميذ بالعالم كله مساعده التالميذ على فهم اوجه التشابه وكذلك اوجه الخالف بين -

  الشعوب العالم.
  مساعده التالميذ على تقديم اسهامات كافه الشعوب نحو المجتمع الدولي.-
  قدر من ممكن من الرؤية الواقعية لبعض المشكالت الدولية الرئيسية. التالميذ اكبر-
تنميه الفكر لدى التالميذ بإنجازات اوطانهم و االهتمام بما يعنيه من قصور وتفاهم وعالقاته -

  بالدول االخرى.
 خلق فلسفة الحياه يمكن ان تكون عالمية دعم الجهود المبذولة من اجل تكوين التفاهم الدولي.-
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:التربية االخالقية-3-9  
حتى تستطيع المدرسة اكساب الطالب التربية االخالقية الالزمة لهم يحتاجون اليها في حياتهم 
الخاصة والعامة يجب ان تقوم بدورها الكامل في هذا المضمار و أحد طرائق تحقيق هذا الدور 

عريف الطالب الذين هو تعريف الطالب تشكيله واسعه من النماذج االنسانية وذلك يعني ت
يستطيعون بطريقة او اخرى معرفة ما تملك االنسانية مندوب الفكر والسلوك يجب ان تتضمن 
هذه التشكيلة الذين قاموا بأعمال خارقة توفي عليه مستشهدا عمال غير عادية رغم قلة امكاناتهم 

اختصار الذين برغم الظروف الصعبة التي تواجههم رغم عدم تكافؤ فرص بالنسبة لألخرين وب
استطاعوا رغم كل الظروف الصعبة انجاز اعمال عظيمة اثناء فترات حياته وهؤالء ليس 
بالضرورة ان يكون من دول شهرة واسعة بل يمكن ان يكون من الناس العاديين الذين اسهموا في 

 خدمة المجتمع وتقديم العون لألخرين. 
 ومن ناحية ثانية:

 ة بمثابة دستور سيتعرض الفرد لهزة اذا أراد المساس بها.فان القواعد األخالقية السائد
 و من ناحية ثالثة:

يدخل التلميذ الى المدرسة مزودا ببعض الخلفيات الثقافية و االجتماعية، و ان اعادة التوازن الى 
( حيث يجب ليس بالعملية الهينة بعض المفاهيم و العادات السيئة ووضعها )ان وجدت

 ترات التغير الثقافي. خصوصا أننا نمر بفو 
 :االهتمام بإنسانية االنسان -3-11

  ويمكن تلخيص اهم مقومات االهتمام باإلنسان
  العمل على االرتقاء بالمستوى المادي حياه االنسان في مختلف بقاع العالم-
 االيمان بقدره الناس على التأثير الفعال في تعديل ما يلزم من امور ويعني ذلك االيمان بقدره-

  الناس على التأثير في مجريات االحداث
الثقة في قدره الناس على مشاركه االخرين والتعلم من هذه الميزة اهلل بها االنسان دون سائر -

  الكائنات االخرى
اعطاء فرصة للطالب اثبات وجودهم وذلك بالسماح له ان يقول كلمته و رايهم في ما يفرض -

  عليهم من اشياء
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اراء طالب وان كانت مختلفة معلمه تضرب الطالب المختلفة افكارهم احسن االصغاء الى -
  علميا دقيقا

ينبغي ان تعمل جميع مداخل المنهج المدرسي لدى الطالب فكره االنسان معنوياتهم ويقوي -
 لديهم االمل في قدرتهم على حل جميع مشكالت التعاون والتفاهم في ما بينهم

  :نهج المعاصردور المدرسة في تحقيق الم-4
  ابداع طرائق واساليب تعليمية جديدة لتنمية روح الحياة التعاونية لدى التالميذ.-1
  السيطرة واالتقان التكنولوجية.-1
  االهتمام على اختيار التخصص المهني بشكل جيد في مرحلة التعليم المتوسط.-3
  االعدادية و الثانوية.دراسة عديدة من قضايا الحياة معدالتها لتالميذ المرحلة -4
  االهتمام الشديد المحافظة على البقاء في مختلف مراحل التعليم.-5

 وتعتمد المحافظة على البقاء على عاملين رئيسيين:
  امتالك االحساس بالرضا عن الذات. 

  القدرة على تسوية النزاعات الفردية بشكل مثمر فعال.
  مخطط عمل المدرسة. يجب ان تكون التوعية بالعالم الذي حول-6
التشديد على تعليم الطالب اساليب التفكير الصحيح والتدليل السليم الطرق المبتكرة في حل -7

  المشكالت وممارسة التعليم الذاتي بشكل منتظم.
 توظيف مناهج التربية الفنية في انماء القدرات االبداعية عند التالميذ.-8
 تعلم.الحاسب االلي في عملية التعليم وال-9
 : مستويات تخطيط المنهج-5

تتبادل اآلراء حول المستويات التي ينبغي ان يوضع فيها المنهج لذا ينادي البعض بمسئولية 
 الهيئة المركزية للتعليم في تخطيط المناهج و يدافعون عن رأيهم بتقديم االعتبارات التالية:

ان تتولى مسؤوليته السلطة العليا  ان المنهج كتخطيط لتحقيق اهداف التعليم في الدولة ينبغي-
  المسؤولة عن التعليم في البالد و هي السلطة المركزية وذلك لضمانه لتحقيق االهداف القومية.

أن السلطة المركزية بما تملكه من امكانات تفوق كثيرا امكانيات السلطات المحلية تستطيع -
  االستعانة بالخبراء الالزمين لوضع المناهج.

 ه اخرى هناك من يؤيد بشدة المركزية وضع المناهج في ذلك على االعتبارات التالية: ومن ناحي
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  يجب ان يساعد المنهج البيئة المحلية.-
  تطبيقات مبدا الديمقراطية يجب جميع العاملين بالعملية التربوية.-
و يختلف حاجات المتعلمين عامل مهم يجب النظر اليه بعين االعتبار عند التخطيط المنهج وه-

 من بيئة ألخرى.
 :واضع المنهج

  الهيئة القومية )اللجان العليا المؤتمرات العامة(.- 
  الهيئات المحلية )المديريات التعليمية(.-
  المدارس )المعلمون المتعلمون اولياء االمور الخبراء(-
 الفصل الدراسي )المعلمون المتعلمون(-

المنهج اولهما ان االشتراك المتعلمين في تخطيط  هناك رؤيا متعارضان بالنسبة لموضوع واضع
المنهج ضرورة مالزمه، ذلك دون اعتراض على اسهام غيرهم في هذا العمل بينما يرى الثاني ان 

نشأ ذلك االختالف نتيجة  التخطيط المنهج هو مسؤولية الخبراء المختصين دون غيرهم وقد
اء المنهج بصورة جيدة وعلى اساس سليم اختالف نظرة اصحابه كل رأي لمعنى المنهج يتم بن

يجب ان يتعاون العاملون المعلمون واولياء االمور والمواطنون وغيرهم مادامت قدراتهم تسمح 
باالشتراك في وضع المنهج انهم جميعا يجمعهم عامل واحد وهو تحقيق النمو السليم للمتعلمين 

االطراف التي يمكنها تحمل مسؤولية وفيما يلي توضيح الدور الذي يمكن ان يسهم كل طرف من 
 بناء المنهج.

  دور الهيئات المركزية:-
تنظيم الهيئات المركزية المسؤولين في وزاره التربية الوطنية ومن يشرك معهم من الخبراء اعضاء 

  .لجان وتلعب قياده الدولة في تخطيط المنهج دورا بارزا
  دور المدرسين:-

اي تخطيط المنهج يحددون بصوره سافره الخبرات التعليمية التي  ان المدرسين بال مبالغة مفتاح
تقدم بالفعل المتعلمين داخل الفصل وخارجه لذا ينبغي ان يسهم في تخطيط المنهج وذلك بشرط 

  تهيئة الظروف التي تساعد في اختيار افضل انواع الخبرات الممكنة للمتعلمين.
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  دور المتعلمين:-
ي تخطيط المنهج دور المعلم ان التخطيط المشترك بين الطرفين الخبرات يرتبط دور المتعلمين ف

التعليمية في الفصل يحدد انواع الخبرات ومداها و اساليب العمل في التي يمارسون بها دراسة 
ويجب ان يزداد دور المتعلمين في مجال النشاط المدرسي وذلك بعطائهم الحرية في تقرير انواع 

  النشاط والتخطيط.
  دور المواطنين:-

يمكن ان يكون للمواطنين دور مميز في تحديد النتائج المرجوة فيها الن هم اكثر من غيرهم على 
تقويم ما تحقق من ما نقلك االهداف له فرصة رؤية المتعلمين عن قرب وهم يعملون في ظروف 

 للمعلمين انه امر فني.منوعة وطبيعية علما بان اختيار الخبرات التعليمية واالشراف عليها ينبغي 
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 محاضرة رقم 15 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة + مقارنة بين الكفاءاتبالكفاءات المقاربة +باألهدافبالمحتوى+ المقاربة

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

 :لمحتوىالمقاربة با-1
المناهج، باعتبار المحتوى أحد عناصر المنهج و أولها كانت هذه المقاربة األولى في تصميم 

تأثيرا باألهداف التي يرمي المنهج الى تحقيقها و تعرف بأنها: نوعية المعارف التي يقع عليها 
االختيار و التي يتم تنظيمها على نحو معين، سواء أكانت هذه المعارف مفاهيم أو حقائق أو 

اكتشاف عدة مزايا كاحترام منطق المادة و لبيداغوجي يتميز بو رغم أن هذا النمط ا أفكار أساسية.
جهت له ضده عدة انتقادات كاالهتمام أساس بإيصال المعلومات أو أنه قد و  ، الىفالمعار 

المعارف أو النقص الكبير في االهتمام بمنطق التعلم و أخطرها الصعوبات في اختيار وسائل 
 التقويم.

لبحث عن مقاربة أكثر واقعية و ذات مردود أوفر فكانت الموجة هذا الخلل دفع بالمختصين الى ا
 الثانية من اصالح المناهج بإدخال المقاربة باألهداف.

 :المقاربة باألهداف-1
 :الهدف تعريف-1-1
 . األرض من المشرف هو،منظور( )ابن مرتفع عظيم شيء كل :لغة الهدف 
 :اصطالحا الهدف 
 أكان سواء األفعال، من سلسلة أو فعل ألي النهائية النتيجةف الهد:النفس علم في -أ
 .ال؟ أم بالفعل القائم من مقصودا الهدف 

  .لها مشبعا باعتباره ةالفيزيولوجي بالحاجات يرتبط الهدف
 :التربية في -ب
الهدف التربوي هو التغير المرغوب الذي تسعى العملية التعليمية إلى تحقيقه في سلوك -

 التالميذ.
وصف للنتاج التعليمي الحادث في سلوك المتعلم )وصف لما سيكون عليه المتعلم بعد  هو-

 مروره بخبرة تعليمية(
هو وصف لنمط من أنماط السلوك ينتظر حدوثه في شخصية المتعلم نتيجة مروره بخبرة -

 تعليمية أو موقف تعليمي.



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

52 
 

في التربية هي وصف ما يستطيع التلميذ أداءه من سلوك مرغوب فيه في نهاية  األهداف-
 المنهج، أو المقرر الدراسي أو وحدة التدريس، أو الدرس.

 :خالصة معنى الهدف-1-2
 .هو التغير المرغوب الذي تسعى العملية التعليمية إلى تحقيقه في سلوك التالميذ-
لوك المتعلم )وصف لما سيكون عليه المتعلم بعد هو وصف للنتاج التعليمي الحادث في س-

 .مروره بخبرة تعليمية(
 :تصنيفات األهداف التربوية-1-2

 هناك تصنيفات متعددة لألهداف التربوية في تدريس الرياضيات، منها:
المحصلة النهائية المنشودة من  ويقصد بها غايات تربوية عريضة تمثل أهداف عامة:-أ        

 تدريس المادة.
ويقصد بها ترجمة األهداف العريضة إلى سلوكية محددة يقوم بها التلميذ  أهداف تعليمية:-ب

نتيجة تعلمه خبرة رياضية محددة وهذه تتحدد من خالل تحليل محتوى الدرس أو المقرر الرياضي 
 سبها التلميذ بعد دراسته لهذا المحتوى.وتحديد الخبرات المتضمنة فيه والمستهدف أن يكت

 :مجاالت األهداف-1-3
تعرض األهداف التربوية تبعا للمجاالت التي يريد الفعل التعليمي تنميتها عند المتعلم، وهي 

 مجاالت ذات عالقة واضحة بالجوانب الشخصية.
 ويتألف هذا التصنيف من ثالثة مجاالت :

  بالتغيرات في الجزء الخاص بالتفكير والعمليات العقلية.ويختص  المجال المعرفي:-أ       
ويختص بالتغيرات في المشاعر من اتجاهات وميول وعادات وقيم  المجال الوجداني:-ب      

   نتيجة دراسة موضوع أو مقرر معين.
ويختص بالعمل والمهارات العملية واليدوية المتضمنة  )النفس حركي(: المجال المهاري-ج      
   ي دراسة معينة.ف
 :المقاربة بالكفاءات-2

هي مقاربة أساسها أهداف معلن عنها في صيغة كفاءات يتم اكتسابها باعتماد محتويات منطلقها 
كدعامة ثقافية و كذا مكتسبات المراحل التعلمية السابقة. والمنهج ) طرق التوصل  األنشطة

 .على التلميذ كمحور أساسي في عملية التعّلم والعمل ( الذي يركز
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الكفاءة مفهوم عام يشمل القـدرة على استعمال المهارات والمعارف الشخصية في وضعيات 
جديـدة، داخل إطار حقله المهـني ،كما تحـوي أيضا تنظيـم العمـل وتخطيطـه، وكـذا االبتكار 

نتعلـم بالضـرورة لنعـرف ، ولكـن نتعلـم خاصـة  والقـدرة على التكيف مع النشاطات الغير عادية. ال 
 لنتصرف

 : تعريف الكفاءة-2-1
الوجدانية ، ومن المهارات المعرفية -مجموعة من التصرفات االجتماعية(حسب لوي دينو 

مة أو عمل معقد على أكمل حركية ، التي تمكن من ممارسة دور ، وظيفة ، نشاط ، مه-والحس
 (.وجه

 ؟بالكفاءات  لماذا المقاربة-2-2
جاءت المقاربة بالكفاءات إلثراء ودعم وتحسين البيداغوجيا، وليس للتنكر أو لمحو فن تربوي -2

 عمره سنوات طويلة .
يفشل كثير من التالميذ، بسبب عدم تمكنهم من تحويل المعارف، ألنهم يكتسبون معارف -1

 منفصلة عن سياقها، ومقطوعة عن كل ممارسة .
 المعارف في الثقافة والنشاط .من أجل تجذير -3
ألن المعارف المدرسية ال معنى لها بالنسبة للتالميذ ما دامت منفصلة عن مصادرها وعن -4

استعماالتها االجتماعية. إذا فالمقاربة بالكفاءات تنشئ عالقات بين الثقافة المدرسية والممارسات 
 االجتماعية.

 للمعلمين واألساتذة، وهي تتطلب بالفعل: ثورة تعليميةإن المقاربة بالكفاءات تمثل -5
 وضع وتوضيح عقد تعليمي جديد .-
 َتبني تخطيط مرن وذو داللة .-
 العمل باستمرار عن طريق المشكالت.-
 اعتبار الموارد كمعارف ينبغي تسخيرها.-
 ابتكار أو استعمال وسائل تعليمية مناسبة وهادفة .-
 مناقشة وقيادة مشاريع مع التالميذ .-
 ممارسة تقويم تكويني في وضعيات العمل.-
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 : مزايا المقاربة بالكفاءات-2-3
 تساعد المقاربة بالكفاءات على تحقيق األغراض اآلتية :

: من المعروف أن أحسن الطرائق البيداغوجية االبتكار تبني الطرق البيداغوجية النشطة و -أ
التعلمية" . والمقاربة بالكفاءات ليست -هي تلك التي تجعل المتعلم محور العملية "التعليمية

معزولة عن ذلك، إذ أنها تعمل على إقحام التلميذ في أنشطة ذات معنى بالنسبة إليه، منها على 
  .جماعي ويتم ذلك إما بشكل فردي أو "سبيل المثال "إنجاز المشاريع وحل المشكالت

تحفيز المتعلمين ) المتكونين ( على العمل: يترتب عن تبني الطرق البيداغوجية النشطة،  -ب
تزول كثير من حاالت عدم انضباط التالميذ في القسم.  تولد الدافع للعمل لدى المتعلم، فتخف أو

 له، وتتماشى وميوله واهتمامه .ذلك ألن كل واحد منهم سوف يكلف بمهمة تناسب وتيرة عم
كساب االتجاهات، الميول و -ج الجديدة: تعمل المقاربة بالكفاءات السلوكيات  تنمية المهارات وا 

الحركية"، وقد  العاطفية )االنفعالية( و"النفسية ، على تنمية قدرات المتعلم العقلية )المعرفية(
 تتحقق منفردة أو متجمعة.

  عدم إهمال المحتويات )المضامين (: إن المقاربة بالكفاءات ال تعني استبعاد المضامين -د
نما سيكون إدراجها في إطار ما ينجزه المتعلم لتنمية كفاءاته، كما هو الحال أثناء إنجاز  وا 

 المشروع مثال .
لى أن الجهود هـ اعتبارها معيارا للنجاح المدرسي: تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسن دليل ع

 .االعتبارالمبذولة من أجل التكوين تؤتي ثمارها وذلك ألخذها الفروق الفردية بعين 
 :مبادئ المقاربة بالكفاءات-2-4

 تقوم بيداغوجية المقاربة بالكفاءات على جملة من المبادئ نذكر منها :
ته الجديدة وحفظها في أي استرجاع التلميذ لمعلوماته السابقة، قصد ربطها بمكتسبا مبدأ البناء:-

 ذاكرته الطويلة .
يعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها. بما أن الكفاءات ُتعرف عند البعض  مبدأ التطبيق:-

 حيث يكون التلميذ نشطا في تعلمه على أنها القدرة على التصرف في وضعية ما ، 
عدة مرات، قصد الوصول به إلى  االندماجيةأي تكليف المتعلم بنفس المهام  مبدأ التكرار:-

 االكتساب المعمق للكفاءات والمحتويات .
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يسمح االدماج بممارسة الكفاءة عندما تُقرن بأخرى .كما يتيح للمتعلم التمييز بين  مبدأ االدماج:-
 مكونات الكفاءة والمحتويات، ليدرك الغرض من تعلمه .

وأنشطة التعلم  التعليملمتعلم بالربط بين أنشطة يسمح هذا المبدأ لكل من المعلم وا مبدأ الترابط:-
 .وأنشطة التقويم التي ترمي كلها إلى تنمية الكفاءة

 :التعلم في بيداغوجية الكفاءات-2-5
عداد المشاريع، التي ينبغي  ُيبنى تعلم التالميذ في بيداغوجية الكفاءات على الوضعية الُمْشكلة وا 
أن تكون على صلة بواقعهم المعيش، وأن يسخروا فيها مكتسباتهم المعرفية والمنهجية. وأن 

ية. وتسمح يربطوها بواقعهم وحياتهم في جوانبها الجسمية النفسية، االجتماعية، الثقافية واالقتصاد
 المقاربة بالكفاءات عموما بتحقيق ما يأتي:

تحدد عملية تنمية الكفاءات اإلطار المستقبلي لتعلم التالميذ، والربط بينه  أ/ إعطاء معنى للتعلم:
وبين وضعيات لها معنى بالنسبة إليهم، وأن يكون لتعلمهم هدف، وبذلك ال تكون المعارف 

نظرية فقط، بل سيستغلونها حاضرا ومستقبال. فاكتساب القواعد  والمعلومات التي يكتسبها التالميذ
 الصحية للجهاز العصبي مثال وغيرها، يكون من أجل الحفاظ على سالمة الجسم ووقايته .

: *تضمن المقاربة بالكفاءات أحسن حفظ للمكتسبات، العتمادها ب/ جعل التعليم أكثر نجاعة
نماء قدرات المتعل  مين كلما واجهوا وضعيات جديدة، صعبة ومتنوعة .أسلوب حل المشكالت وا 

 تسمح المقاربة بالكفاءات بالتركيز على المهم فقط .-
تربط المقاربة بالكفاءات بين مختلف المفاهيم سواء في إطار المادة الدراسية الواحدة أو في -

 إطار مجموعة من المواد.
تلف مكتسبات التالميذ وفي وضعيات : إن الربط التدريجي بين مخج/ بناء التعليم المستقبلي

ذات معنى  سوف يمكن من تجاوز االطار المدرسي ويسمح باستثمار هذه المكتسبات سنة تلو 
 أخرى ومرحلة بعد أخرى لنكون في خدمة كفاءات أكثر تعقيدا .

 :الوضعية الُمْشِكلة في المقاربة بالكفاءات-2-6
ة أو تناقض، يجعله يعيد النظر في معارفه هي الوضعية التي يكون فيها المتعلم أمام عقب

ومعلوماته. إنها ُمْشكلة تدعو التلميذ إلى طرح مجموعة من التساؤالت، ويتعين عليه أن 
يستحضر فيها كل ما اكتسبه من مفاهيم، قواعد، قوانين نظريات، منهجيات وغيرها من الخبرات. 

 وذلك في مختلف المواد .
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نشاط يتضمن معطيات أولية )موارد( وهدفا ختاميا وصعوبات الوضعية الُمْشكلة إذا هي كل 
: إذا كلفنا التالميذ في بداية التعلم بكتابة رسالة إلى جهة مثال)عراقيل( يجهل حلها وتوجيهها. 

 ما، دون دراية مسبقة بتقنيات التحرير فإنهم يكونون أمام وضعية مشكلة .
 لم وللتقويم .هـام: يمكن توظيف الوضعية المشكلة كوسيلة للتع

 ؟ماهي وضعية التعلم -2-5-1
وضعية التعلم هي مجموعة ظروف َتقترح تحديا معرفيا للمتعلم، يوظف فيها قدراته لمعالجة 
اإلشكال المطروح  وهو بذلك يكتسب كفاءات تمكنه من بناء معرفته. وبتعبير آخر فإن الوضعية 

والوضعية تتكون من كفاءات بمعنى )وضعية هي المحيط الذي يتحقق داخله نشاط المتعلم . 
 .عمل ما إلنجازُمْشكل( أي مجموعة المعارف التي تندرج داخل سياق معين، يتم الربط بينها 

  .وضعية يطلب فيها إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكل يتعلق بالبيئة مثال: 
 الوضعيات نوعان : 

 المفاتيح . وضعيات الحياة اليومية ، مثل وضعية فقدان -أ
 وضعيات مدرسية ، ترد داخل مسار تعليمي محكم التخطيط . -ب
 وهي ثالثة : :خصائص الوضعية-2-5-2
 ُتعبئ وُتجند مختلف مكتسبات المتعلم من معارف، حركات ووجدان . :إدماجيه 
وقد يكون هذا المنتوج واحدا في حالة الوضعية المغلقة، وقد يكون متنوعا ذات منتوج منتظر:  

 في حالة الوضعية المفتوحة .
 بل هي وضعية تعلمية ُتعطى فيها حرية العمل للمتعلم . تعليمية: ال
 :مكونات الوضعية-2-5-3
 : وهي عناصر مادية مقترحة على المتعلم تتكون من : السندأ/ 
 السياق )ظروف تكون قريبة من حياة المتعلم واهتماماته(.-
 معطيات( .معلومات كاملة أو ناقصة )على شكل -
 وظيفة تحدد الهدف من المنتوج )حيث تمكن المتعلم من التقدم في انجاز عمل معقد(-

 : وهي التنبؤ بالمنتوج المرتقب.المهمةب/ 
 : وهي مجموعة توصيات العمل.التعليمةج/ 
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 :أنواع الوضعيات-2-5-3
  جديدة )معارف تعليمات: وهي وضعية ديداكتيكية استكشافية، تهيئ للمتعلم وضعية تعلمية 

مواقف وقيم ( بعضها مكتسب لدى التلميذ والبعض اآلخر جديد عليه, تتم في الزمان ادعاءات، 
 والمكان بشكل فردي أو جماعي .

: وهي وضعية تخص إدماج مكتسبات المتعلم والتأكد من كفاءته, وتستعمل إدماجيهوضعية  
 هذه الحالة تعالج بشكل فردي . أيضا في تقويم مدى تحكمه في الكفاءة المستهدفة. وفي

بكل ما   هــام: يتم بناء وصياغة الوضعية التعلمية ووضعيات اإلدماج والتقويم من طرف األستاذ
 من شأنه أن يعطي دافعية لعمل المتعلم ونشاطه، بشكل فردي أو في إطار المجموعة .

 : تقويم الكفاءة-2-6
زول عن السياق، يتم بواسطة أسئلة ال رابط فيما )سابقا( هو تقويم متقطع مع األهدافإن تقويم 

 بينها.
 يتـم: و  أما تقويم الكفاءة يعني أن نطلب من التلميذ تحقيق إنتاج معقد

 بوضع التلميذ أمام عائلة من وضعيات إشكالية حقيقية أو شبه حقيقية، والتي تحدد الكفاءة -
 وتتبعه كيف يتصرف أمام هذه الوضعية.-
 ما ينتجه بالنسبة لهذه الوضعية المشكلة. ثم تحليل-

, والتي يمكن أن معايير التقويموالحكم على نوعية األداء أثناء التقويم التكويني، يتم بواسطة 
تضبط وتناقش مع المتعلمين، مما يساعدهم على فهم المتطلبات الالزمة لتحقيق الكفاءة 

 المطلوبة، وينير لهم المسعى التعليمي .
 
 

 مدمجاتهــا
 
 
 

 
 : الكفاءة المستهدفة ومدمجاتها وفق المنهاج الرسمي2المخطط

المستهدفة: ... الكفاءة  

قدرات ومواقف  معارف أو مفاهيم مهارات       
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 : تقويم مكتسبات التالميذ-2-6-1
بل   من الطبيعي، أال يكون تقويم مكتسبات التالميذ تقويما لبعض العناصر المكونة للكفاءة  

يجب أن يكون تقويما لها بأتم معنى الكلمة، ويعني ذلك تقويم ما إذا كان المتعلم ذا كفاءة أم ال. 
الكيفي  والتقويم قد يكون كمي أو كيفي. فالكمي حدسي غالبا ما يكون سريعا وأكثر ذاتية، أما

فهو أكثر موضوعية ودقة، إال أنه تقويم ثقيل وذو ضغوطات. يعتبر التقويم الكيفي معياريا 
 ويتطلب أكثر أهمية. 
 :   للتقويم ثالثة وظائف

.توجيه التعلمات )تشخيصي( : ويعني تقويم الكفاءات المكتسبة في بداية السنة، لتشخيص 2
 ي عملية البناء التدريجي.ف االنطالقةالصعوبات ومعالجتها لضمان حسن 

.تعديل التعلمات )تكويني( : يتم بشكل مستمر ومخطط خالل السنة الدراسية، ويهدف إلى 1
 التعلمي" .-تحسين التعلمات وتطويرها، كما يهتم بعالج الصعوبات أثناء المسار "التعليمي

)تحصيلي( : ويقصد به تحديد مدى اكتساب التلميذ للكفاءات الدنيا لمواصلة  .إشهاد التعلمات3
 التعليم في السنة الموالية .

 
   
 
 

 المطلوب من  المتعلم تجنيده
 
 
 
 
 
 

 : مدى قياس الموضوع للكفاءات التي بني من أجلها1المخطط
 

 الكفاءة المقاسة: ....

 الجانب المعرفي

معارف -  

مفاهيم -  

)حتدد بناء على  
األجوبة املنتظرة من 
 التلميذ (.

والمواقفالقدرات   

- 

) حتدد بناء على 
العمليات الذهنية اليت 
جيب على املتعلم 
 توظيفها(.

 المهـارات

- 

حتدد بناء على )  
اجلانب املهاري 
املتضمن يف 
 املوضوع (.
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 :2و1المقارنة بين المخططين 
البعد المعرفي للكفاءة في المخططين، يسمح بضبط المعارف المطلوب تجنيدها بحيث  مقارنة-

 توافق إلى حد كبير البعد المعرفي الوارد في المنهاج الرسمي والذي يوظف في وضعية جديدة.
مقارنة القدرات الموظفة في حل الموضوع بالقدرات المدمجة في الكفاءة وفق األنشطة المقترحة -

 التعلمي" ونفس الشيء بالنسبة للمهارات .-والمنجزة خالل الفعل "التعليمي في المنهاج
: يمكن أن ال يشمل القياس كل مدمجات الكفاءة بل أهمها فقط، وهي التي تعتبر بمثابة هـام

 .مؤشرات الكتساب وتجنيد الكفاءة أمام وضعية معطاة، تكون جديدة وليست وضعية القسم تماما
 حتى يتجنب الموضوع االفراط في استرجاع المعارف.

 معايير ومؤشرات التقويم:
يتم بناء واختيار وضعيات تقويم الوحدة التعلمية )الكفاءة القاعدية( بحيث تكون شاملة لمختلف 

 مكتسبات المتعلمين على النحو التالي :
تنتمي إلى مجموع عائلة الوضعيات التي تحدد  إدماجيهيتم تقويم الكفاءة أصال باقتراح وضعية -

 الكفاءة .
ينظر األستاذ أو التلميذ إلى ما تم انتاجه، من خالل قراءات متعددة ووجهات نظر نسميها -

 المعايير.
تمكن المعايير من اإلدالء برأي حول الخاصية المنجزة أو المطبقة، وتختلف تلك الخصائص 

و العمل المنجز. وتصاغ تلك الخاصية إما )بالمالءمة باختالف ما تنتظره من المنتوج أ
  الجيد والتأويل الصحيح واإلنتاج الفردي(  . باالستعمالوالدقة ( أو ) واالنسجام

هو المقطع السلوكي الذي يبرز النتيجة الفورية خالل حصة تعلمية، وبتطوره  مؤشر الكفاءة:
على دروسه مؤشر لنجاحه، ولكن أثناء التقويم بة التلميذ ظ: موامثالتتطور الكفاءة المستهدفة . 

 .ينبغي اللجوء إلى أكثر من مؤشر ليكون الحكم صادقا
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 :مقارنة المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات -3
 المقاربة بالكفاءات المقاربة باألهداف

مبني على المحتويات، أي ما هي المضامين الالزمة  -
ومن ثم يكون المحتوى معلن  لمستوى معين، في نشاط معين

 عنها في صيغة اهداف

مبني على المحتويات، أي ما هي المضامين الالزمة لمستوى 
معين، في نشاط معين ومن ثم يكون المحتوى معلن عنها في 

صيغة كفاءات، أي ما هي الكفاءات المراد تحقيقها لدى التلميذ في 
 مستوى معين، ومن ثم تكون الكفاءة هي المعيار

 .المعلم يقترح، فهو مرشد وموجه ومساعد لتجاوز العقبات- المعلم يلقن يأمر وينهى -
مبني على منطق التعليم و التلقين، أي ما هي كمية  -

 المعلومات والمعارف التي يقدمها المعلم.
التي يكتسبها  مبني على منطق التعلم أي ما هي التعلمات -

 المتعلم من خالل اإلشكاليات التي يطرحها المعلم؟
التلميذ محور العملية، يمارس يجرب، يفشل، ينجح، فهو يكتسب - التلميذ يستقبل المعلومات

 .ويحقق
طريقة التعميم، أي كل التالميذ سواسية وفي قالب واحد -

 على اعتبار درجة النضج لدى التالميذ واحدة اعتماد مسلك
 تعلمي واحد

الطريقة المعتمدة هي بيداغوجية الفروقات، أي مراعاة الفروق 
الفردية واالعتماد عليها أثناء عملية التعلم، من منطلق أّن درجة 

 .النضج متباينة لدى المتعلمين تحديد عدة مسالك تعليمية
االعتماد على درجة تذكر المعارف ال مكان لتوظيف -

 .المعارف
ما مدى تطبيقها في المواقف التي يواجهها المتعلم في حياته -

 .الدراسية واليومية
اعتبار التقويم عنصرا مواكبا لعملية التعلم، فهو تكويني، القصد منه  اعتماد التقويم المعياري المرحلي فهو تقويم تحصيلي

الضبط، والتعديل، ويهتم بدرجة اكتساب الكفاءة توظيفها في 
 .مواقف
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 محاضرة رقم 06 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة أسس بناء المنهاج

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

:األساس الفلسفي-1  
بتعريف الحيلة  في كتابه  للفلسفة عدة تعاريف أما تعريفه في التربية أي فلسفة التربية 

النظريات و األفكار الفلسفية المتصلة بالحياة في  " بأنها تطبيقالمنهاج التربوي الحديث
 "ميدان التربية و تنظيمها في منهاج خاص من أجل تحقيق األهداف التربوية المرغوب فيها

أيضا أسلوب منهجي منظم في تناول القضايا في رأي محمد صابر و أخرون  و هو 
أن الفالسفة أعطوا اهتماما التربوية يرتكز حول غايات التعلم و وسائل تحقيقها. و الواقع 
تستند  -على مر التاريخ -واضحا للقضايا المتصلة بالتربية ، كما أن الممارسات التعليمية

و من   العام للفلسفة السائدة اجتماعيا اإلطارإلى فلسفات تربوية معينة ، و ذلك في 
 " الطبيعي أن تستند مناهج التعليم إلى فلسفة تربوية

 :جاهالفلسفات اإلنسانية و تطبيقاتها في التربية و المنو بتعاريف أخرى 
يطارها ، وتساؤالتنا حول إو هنا نشير إلي موقف الفلسفة من التربية ، و منهاج التعليم في 

و تلك التي يمكن أن تنشأ عن تطبيقاتها في الثقافة العربية  بعض القضايا التربوية العامة
 مالحظات التالية :وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلي ال

 تناقش السلوكية بالرغم من أنها تعتبر نظرية نفسية .  -
انطلقت جميع الفلسفات من نظرة تقليدية للعلم ، لذا فهي الصور القديمة للعلم)أي علم ما  -

 قبل التعقيد(.
استعمالنا للفلسفة لفهمنا المعاصر للعلم ، يضفي على بعض تطبيقاتها معاني و أبعاد  -

 جديدة.
 يطار واحد.إيالحظ القارئ في معظم ، أن لم يكن في هذه الفلسفات ، مدارس متباينة في  -

هنالك عدة فلسفات تستخدم في التربية و التعليم و نأخذ منها موقف الفلسفة المثالية من القيم 
والجمال  و آخرون" "تعد القيم من قبل الفلسفة المثالية أمرا مطلقا . فقيم الحـــــــق حسب" مرعي

 واألجيال و الخير هي ذاتها علي مر الزمن. و هي ال تختلف كذلك باختالف المجتمعات
 ذلك لكونها ليست من صنع اإلنسان، و إنما هي جزء من العلم و الكون.
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:األساس االجتماعي-2  
وضع المنهاج وتنفيذه، و تتمثل في  األسس االجتماعية هي القوي االجتماعية المؤثرة في

و االحتياجات و المشكالت التي  و القيم و المبادئ التي تسوده، التراث الثقافي للمجتمع.
و األهداف التي يحرص على تحقيقها. و هذه القوى تشكل مالمح الفلسفة  تهدف إلى حلها

 .االجتماعية أو النظام االجتماعي ألي مجتمع من المجتمعات
ف الوكيل و محمود :يعّد المجتمع أساسا من األسس الهامة التي تبنى عليها المناهج و بتعري

المدرسية وحيث أن أهداف التربية تشتق من فلسفة المجتمع فإن المناهج المدرسية يجب أن 
تعمل على تحقيق هذه األهداف وأن تستخدم وتستغل كل طاقاتها وامكاناتها لجعل مقومات 

ساسيا من جوانب سلوك المتعلمين، ولو قمنا بتحليل عينة من المناهج تلك الفلسفة جانبا أ
 .لوجدناها تختلف من مجتمع آلخر وفقا للفلسفة التي يعتنقها كل مجتمع

و يقول الطيطي و أخرون: المجتمع هو عبارة عن مجموعة من األفراد، لهم هدف معين 
ا جميعا تعالج األفراد، واالنتماء ويسعون لغاية محددة. وهناك تعاريف كثيرة للمجتمع، ولكنه

والعالقات ومكان التجمع ويمكن جمع كل هذه التعاريف في تعريف عام شامل كما يلي: 
المجتمع عبارة عن مجموعة من األفراد، يعيشون معا، بتعاون وتضامن، ويرتبطون بتراث 

  هم البعضثقافي، أو معتقد معين، ولديهم اإلحساس باالنتماء لمجتمعهم وعقائدهم وبعض
ويكونون مجموعة من المؤسسات، تؤدي لهم الخدمات الالزمة في حاضرهم، وتضمن لهم 

 مستقبال مشرقا في شيخوختهم، وتنظيم العالقات فيما بينهم " 
للمجتمع أهمية كبيرة كما أسلفنا في العملية التربوية، إذ في ضوء معرفة المجتمع ومكوناته 

مخططاتهم، ووضع سياستهم التربوية، ألن هذه السياسة ونظمه، يمكن لرجال التربية رسم 
مكانات وحاجات المجتمع وفي ضوء ثقافته، وكي تكون  يجب أن تتمشى مع ظروف، وا 
الخطة التربوية مناسبة للجماعة وللنظام السائد في المجتمع، فإن دراسة أي مجتمع أمر 

 .واجب قبل التخطيط للمناهج المدرسية التعليمية والتربوية
:التفاعل االجتماعي و عالقته بالمنهج المدرسي-2-1  

التفاعل االجتماعي هو الشرط األساسي لوجود أي نشاط اجتماعي من أي نوع. وهناك 
تعريفات متعدد ة للتفاعل االجتماعي منها: يقول الراشدان :أن" التفاعل االجتماعي هو عبارة 
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ئمة بوظيفتها، سواء كانت هذه عن العالقات االجتماعية بجميع أنواعها التي تكون قا
 "العالقات بين فرد وفرد، أو جماعة وجماعة، أو بين جماعة وفرد

وهناك من وصفها بأنها التأثير المتبادل بين أفراد المجتمع وجماعاته في مواقف مباشرة وغير 
 "مباشرة عن طريق تداخل األدوار أو االتصال الرمزي

و عن سعادة: إن مسؤولية المنهج المدرسي كبيرة في التركيز على أهمية التفاعل االجتماعي 
واعتباره طريق التقدم والتطور لكل مجتمع من المجتمعات. ذلك التقدم الذي ال يمكن أن يتم 
 بدون التعاون. وهنا يأتي دور المنهج في إعطاء أمثلة عديدة عن أوجه التعاون بين األفراد 

  ماعات والشعوب. كذلك يمكن للمنهج المدرسي التأكيد على قيمة التنافس الشريفوالج
والتعامل مع مفهوم االحتواء كشكل من أشكال التفاعل االجتماعي عن طريق تضمينه أهم 
القيم التي تجمع النشء حولها، وتحقيق توعيته بما يدور حوله من مشكالت وانحرافات تهدد 

 .بنيان المجتمع وتماسكه
 :مكونات نظام المجتمع-2-1-1

 (:02يتكون المجتمع من عدة مكونات يوضحها الشكل)

 

 

 الدين                                            الثقافة             

 و الفلسفة                                

 

 القيم                                          

 نظام اجملتمع.ميثل (: 10شكل رقم)

 

 

 

 األفراد

 األرض
 التشريعات
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 : العمليات االجتماعية-2-1-2

 : االيتللمجتمع مكونات اليت ذكرناها  سابقا و هذه املكونات حيكمها نظام و نلخصه يف 

 

 

 السلوك                                                              األدوار       

 

 العالقات                             

 

 (: يمثل العمليات االجتماعية لمكونات نظام المجتمع.01شكل رقم)
 
:المدرسي التغير االجتماعي و عالقته بالمنهج-2-2  

يعرفه سعادة: التغير االجتماعي أنه تحول بنائي يطرأ على المجتمع في تركيبه السكاني 
ونظمه ومؤسساته وظواهره االجتماعية والعالقات بين أفراده، وما يصاحب ذلك من تغيرات 

 "في القيم االجتماعية واالتجاهات وأنماط السلوك
قد تكون طبيعية أو  ويمكن اجمال أهم عوامل  أسباب تسهم في التغير االجتماعي هناك عدة

 التغير االجتماعي فيما يلي:
وهو ما يطرأ على البيئة الطبيعية من تغير ومدى  :العامل البيئي أو الجغرافي-2-2-1

 انعكاسه في األنشطة االجتماعية وظواهر المجتمع.
حيث أن األفراد هم أساس المجتمع وحملة ألوية التغير فيه.  :العامل السكاني-2-2-2

فزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى التعليم فيه يشكل ضغط على الوظائف ويرفع من سقف 
 المنافسة.

تطبيق العلم أدى إلى زيادة الكشف واالختراع، وكلما زادت  :العامل التكنولوجي-2-2-3

 األفراد

األنظمة األرض

 االجتماعية

 قيمالمجتمع فلسفةالمجتمع

 ثقافةالمجتمع
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التطبيق العلمي  :ادت سرعة التغير، والتكنولوجيا هيقدرة االنسان على التطبيق العلمي ز 
 الخالص وفقا ألهداف ومرامي الكائنات البشرية العملية والملحة.

وقد ذهب كارل ماركس إلى أن العامل االقتصادي هو العامل  :العامل االقتصادي-2-2-4
 الحاسم في التغير.

ولكل فلسفة أهداف وغايات تشكل تغيرات في األوضاع  :العامل الفكري والفلسفي-2-2-5
 القائمة.

االحتكاك بالثقافات األخرى يؤدي إلى انتقال الكثير  :االحتكاك واالنتشار الثقافي-2-2-6
 من عناصر الثقافة بين المجتمعات.

 :األدوار االجتماعية للمنهج المدرسي-2-3
وتطبيقات علم المناهج" : ال شك أن المنهج من تقول د. نجوى شاهين في كتابها "أساسيات  

أهم أدوات التربية في تحقيق أهدافها ووسيلتها في تحقيق اآلمال والطموحات، وقد تم عرض 
عالقة المنهج بمكونات المجتمع وعناصره وفيما يلي نذكر إجماال بعض أدوار المنهج 

 االجتماعية والتي هي كما يلي:
 ة لتحقيق األهداف واآلمال.يمثل وسيلة المجتمع والتربي -2
 يمثل البيئة التي تربي وتصنع منها أفراد المجتمع وينمون في كل الجوانب.-1
 يمثل االتجاهات المختلفة للمجتمع)صناعية، تجارية، علمية، زراعية، ثقافية، فكرية( -3
 يمثل الطريق إلعداد األفراد للحياة المعاصرة والمستقبلية بآمالها وطموحاتها -4
 يعبر عن قيم المجتمع وميوله وآماله وطموحاته وتراثه.  -5
 :األساس السيكولوجي النفسي-3
يري هيلجارد أن السيكولوجيين يعرفون كثيرا عن التعلم، كما يعرفون التربويون الكثير عن  

مشاكل التعلم و إذا اجتمعا الطرفان يستطيعان حل الكثير من المشاكل التربوية، و ما ذكره 
و ما أراده ليس اللقاء على الهامش لمناقشة بعض قضايا التعلم و التعليم فقط بل   هيلجارد

و قبل كل لقاء يجب أن يسأل كل من السيكولوجي و التربوي األسئلة التالية   التعاون البعيد
ما نوع المشكالت التربوية التي يمكن حلها عن طريق األبحاث المشتركة. و ما هي الطرق 

 .المستمر و الدائم على المدى.الحلالمناسبة لهذا 
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 :أثر علم النفس االجتماعي في المنهاج-3-1
وفي هذا الصدد نأخذ مثال على ذلك حيث قام مجموعة من األخصائيين التربويين إلجراء   

أبحث حول أهمية االستكشاف الذاتي والتفاعل بين المعلم و التالميذ داخل حجرة الدراسة 
مدرسة من مدارس لندن و أثبتت الدراسات أن استفادة التالميذ من التعلم لم  50وذلك علي 

وقع لها  نتيجة عدم التزام المعلمين و التالميذ بإيجاد نوع من العالقات تكن كما هو مت
و نتيجة اعتبار المعلم هو المصدر الوحيد  التفاعلية داخل الحجرة الدراسة من جهة

 للمعلومات من جهة أخرى 
 :األساس الثقافي-4
هي دراسة عادات و تقاليد المجتمع و كل ما يتعلق به بالثقافة على أنها ذات تأثير في  

و تنشئته االجتماعية، و يرون الشخصية اإلنسانية ال تنمو إال من خالل  شخصية الفرد
تفاعلها مع الثقافة، و لكن هناك رأي أخر يري أن الثقافة جزء من الفرد و من تنظيم 

 .االجتماعية نفسها تتأثر بالثقافة اإلنسانية االجتماعي، فالتنشئة
 :مستويات الثقافة-4-1

 االتي:إن للثقافة أربع مستويات أساسية و هي متمثلة في 
و هي ما يشترك فيها أفراد المجتمع الواحد حيث" يقول نازلي صالح  :العموميات-4-1-1

المصير الواحد و تنمي "تجعل بينهم أيضا شعورا باألهداف المشتركة و  أحمد و أسعد يس"
رك و الخبرات العامة المتوارثة لديهم روح الجماعة حيث يساعد على هذا، التاريخ المشت

 التعليم المشترك"و 
و هي الثقافة التي تخص فئة أو طبقة معينة من المجتمع كفئة  :الخصوصيات-4-1-2 

 .لتي تتميز عن غيرها بثقافة معينةالعمال و ا
تكون لدي المجتمع عادة بعض الخصوصيات، مثل تناول  :المتغيراتالبدائل أو -4-1-3

الطعام، و لكن بتمازج الثقافات، والمستجدات التي تطرأ علي المجتمع يغير الناس أو فئة 
 منهم هذه الخصوصيات. 

و التيارات السياسية و الحروب  و يقصد بها كالعالقات الدولية، :عالمية الثقافة-4-1-4
 ...الخ.أساليبهاو 
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 محاضرة رقم 07 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة مكونات )عناصر( المنهاج التعليمي

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

األهداف، المحتوى، طرق التدريس، التقويم.مكونات المنهاج أربعة هي:   
:األهداف-1  

"حسام محمد مازن" على أنه: "مجموعة التغيرات المتوقعة حدوثها في سلوك المتعلم  يعرفه
 "و أو تقويم هذا الهدف التربوي نتيجة لمروره بخبرة تربوية معينة بحيث يسهل مالحظة

شفيق القايد": "هو تغيير يراد إحداثه في سلوك المتعلم عن طريق  و  و يعرفه "هشام الحسن 
    "التعليم . فهو الغاية النهائية من عملية التعلمعملية التعلم و 

           ومن خالل التعريف السابقة نستخلص أن الهدف التربوي هو جميع التغييرات واالنجازات  
وغايات الهدف في التربية البدنية والرياضية  و السلوكيات التي نسعى إلي تحقيقها عند التعلم

تحدث في المتعلم  من جميع المجاالت الحس حركية هو كل التغيرات التي يمكن أن 
 و الرياضية. و االنفعالية ...الخ بواسطة أنشطتها البدنية والمعرفي

 (:أنواع األهداف التربوية)مستوياتها-1-1
 :لمدى اأهداف عامة بعيدة -
 أهداف تربوية عامة مرحلية : –
 :أهداف خاصة –
 أهداف سلوكية : –
 :بوية الجيدة شروط األهداف التر  -1-2
من بين هذه المعايير   إن تحقيق المنهاج التربوي أو   البرنامج التعليمي يتطلب معايير و  

 ما يلي :
 .أن تكون األهداف التربوية متماشية مع فلسفة المجتمع -
 .أن يراعي في تحديد األهداف التربوية طبيعة المتعلم -
 و البيئة .  التربويةأن نراعي طبيعة العالقة بين المؤسسة  -
 .ينبغي أن ال  ننسأ ثقافتنا على اعتبار أنها هي التراث -
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 :المحتــوى-2 
"نوعية  lauranceهو في تعريف " فوزي طاه إبراهيم , و رجب أحمد الكلزه"  نقال عن  

 "المعارف التي يقع عليها االختيار و التي يتم تنظيمها على نحو معين
هولس" هو "التغيير و االستمرارية وفقا لتغيير الثقافة اإلنسانية  و بتعريف "لورانس  ستون

 وتجددها باستمرار، و التعليم وفق هذا المفهوم وفق التراث االجتماعي"
 معايير اختيار المحتوي:                                                                                                   -
 :  ايير مهمة  الختيار المحتوي و هيهنالك سبع مع-2-1
 ارتباط المحتوي باألهداف .  -
 صدق المحتوي و أهميته .  -
 مالءة المنهج لحاجات التالميذ و ميولهم . -
 مالئمة محتوي المنهج لقدرات التالميذ . -
 مراعات الفروق الفردية بين التالميذ . -
 مساير الواقع الثقافي واالجتماعي للتالميذ .  -
 التوازن بين شمول و عمق المحتوي.  -

 و هناك معيارين إضافيين لألوائل حسب "محسن علي عطية" و هما 
 مراعات التعلم السابق .  -
 .نيل رضا الطلبة و المعلمين و المجتمع -
 (:طريقة التدريس)األنشطة التعليمية-3

تنظم بها المعلومات و المواقف و الخبرات التربوية التي تقدم للمتعلم و تعرض عليه ويعيشها 
 "لتتحقق لديه األهداف المنشودة

أما "حلمي أحمد الوكيل" فيعرفها على أنها "مجموعة اإلجراءات و األفعال المرتبطة التي 
يمية بهدف تيسير حدوث تعلم تظهر على هيئة أعمال يقوم بها المعلم في أثناء العملية التعل

 التالميذ لموضوع دراسي معيـن"
 : معايير اختيار طريقة التدريس-3-1

 عند اختيارنا لطريقة التدريس يجب مرعات عدة معايير و التي هي كتالي : 
 صلتها بمحتوي المادة التعليمية .  -
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   صلتها بالموضوع المراد تعليمه و احتوائها علي ما يثري الموضوع . -
 استنادها إلي الفلسفة التربوية التي يستند إليها المنهج .  -
 و عاداتهم و قيمهم.  مراعاتها خصائص المتعلمين و قدراتهم، و مراحل نموهم، -
 مراعات مستوي المعلم و تأهيله . -
 صلتها بأهداف المنهج و أهداف الموضوع .   -
 .لتنفيذهامراعاتها لنظم التعليم، و اإلمكانيات الالزمة  -
 :التقويـــــم-4
هو" العملية  التي ترمي الى معرفة مدي نجاح المنهج في تحقيق األهداف وضعت من  

 التشخيص و التعرف علي نقاط القوة في  ىأجل تحقيقها . فالتقويم يهدف إل
 و عالجها المنهج و تدعيمها، و نقاط الضعف

"فؤاد أبو حطب" و "سيد عثمان": " التقويم هو إصدار حكم على مدى تحقيق  و عرفه
األهداف المنشودة على النحو الذي تحدد به تلك األهداف، و يتضمن ذلك دراسة اآلثار التي 

 تحددها بعض العوامل والظروف في تسيير الوصول إلى تلك األهداف أو تعطيلها"
 .المساعدة في اتخاذ قرار بشأنهاإذا هو إصدار حكم حول قيمة الظاهرة 

 : أنواع التقويم-4-1
                                                                               التصنيف األول:-4-1-1
 .التقويم الموضوعي-التقويم الذاتي-
 التصنيف الثاني:-4-1-2
 التقويم القبلي:-أ 

 وهو الذي يجري قبل البدا في تطبيق المنهج .                                                                
 التقويم التكويني:-ب
 و هو الذي يجري في أثناء تطبيق المنهج .                           

 التقويم الختامي: -ج 
 :                                                                                       التقويم ألتتبعي-د

 .و هو الذي يجري لمتابعة أداء المتعلم بعد تخرجه
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 محاضرة رقم 08 المدة ساعةنصف

 عنوان المحاضرة أنواع المناهج

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

 :الدراسية المادة طبيعة-
 ممارساتهم وفعالياتهم وواجباتهم واهتماماتهم التالميذ بنمو اهتمت قد الحديثة التربية ان
 للمستقبل الفرد اعداد هي التربية ان باعتبار ومشكالته المجتمع متطلبات على ايضا تز كور 

 .الثقافي التراث نقل طريقها عن يتم التي الدراسية بالمواد اهتمت قد القديمة التربية نجد بينما
 او المعارف طبيعة في تتمثل االولى أساسيتين بناحيتين تتصف الدراسية المواد ان

 اتباعها يجب التي البحث طرق في تتمثل واالخرى الدراسية المادة تنظمها التي المعلومات
 الى مادة أي .دراسة تحقق ان يجب وعليه المواد هذه في المتضمنة المعرفة جوانب تسابالك
 :يلي ما

 .والعادات واالتجاهات المهارات تسابكا تتطلب الجديدة المعرفة جوانب فهم ان 1-
 .الدراسية المادة من المحدد الوقت خالل الكافية المعلومات اعطاء 2-
 الن الدراسية المادة اجزاء من جزء أي اهمال عدم يرى االول قسمين الى المربين ويقسم

 العلمي تفكيرال على يزكالتر  يجب االخر والبعض التالميذ، اعداد في خلال يسبب االهمال
 .العلمي البحث ومتابعة المشكالت حل على والقدرة

 :الدراسية المناهج في المعرفة مستويات-
 .التالميذ قبل من ثقافة تتطلب التي النوعية والمهارات واالفكار الحقائق وتشمل -أ
 .الدراسية المواد عليها تبنى والتي االساسية االفكار -ب
 .متتابعة خبرات خالل من وتتكون المفاهيم -ج
 امكانية لنا يقدم سوف فانه اساسية افكار على مستند الدراسي المنهاج تنظيم انك اذا

 .الدراسية المواد لتطوير جديدة
 :الدراسية المناهج انواع-1
 :المنفصلة الدراسية المواد منهاج-1-1

 البعض عن بعصها ينفصل التي الدراسية المواد عدد حول المنهاج من النوع هذا ينظم
 جانبا تمثل مادة آل ان حيث الفلسفة التاريخ، ي،كالحر  التعلم النفس، علم مثل .االخر
 .العلوم جوانب من
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 :المنهاج هذا مميزات-1-1-1
 ما المنهج هذا اعداد في يراعى ان ويجب مترابطة متسلسلة الدراسية المادة اجزاء تكون
 :يلي

 ومن الجزء الى الكل ومن الصعب الى السهل ومن بكالمر  الى البسيط من التدرج 1-
 .المجرد الى المحسوس ومن المجهول الى المعلوم

 .التدريس وطريقة الدراسية بالمادة االهتمام على المنهج دكيؤ  2-
 او وساحات مباني الى تحتاج وال الصفية االختبارات على المنهج تقويم يعتمد 3-

 .اضافية مالعب
 وانه اساسه على تم قد علميا هيلهمأت الن االسلوب هذا الى المنهج تطوير يمكن 4-
 .المستقبل في للطلبة الجامعية الدراسة متطلبات مع يتفق

 :المنهج هذا عيوب-1-1-2
 .التربية هو المنهاج هذا نظر في الذهني التعلم ان-
 .محدودة المنهج الى الجديدة المواد اضافة ان-
 .بطيء المعلومات تقبل وعليه بالمناقشة للتلميذ السماح عدم-
 .الدراسية المواد تنظيم في التخصص مبدا على العلمي المنهج يعتمد-
 .االفراد بين الفردية بالفروق االهتمام عدم-
 .الحفظ على وانما المعلومات استعادة وطريقة التفكير على المنهج هذا يعتمد ال-
 التالميذ بحاجات يهتم وال التخصصية ومجاالتها الدراسية المواد على المنهج هذا يعتمد-

 .وخبراتهم واهتماماتهم
 :الحديث الدراسية المواد منهاج 2-
 تقديم على بناءات المنفصلة الدراسية المواد منهاج النواقص بعض عالج المنهج هذا ان

 :يلي بما المنهج هذا وتميز والقوانين والمبادئ الحقائق في تغييرات من حدث وما العلوم
 . وانفعاليا واجتماعيا وبدنيا عقليا المتوازن المتكامل بالنمو االهتمام -
 .والحاجات واالتجاهات الميول حيث من االهمية الفردية الفروق اعطاء -
 .التالميذ لنمو والمالئمة المصاحبة بالبرامج الدراسية المادة ارتباط -
 المجاالت في التدرج على المتعلم تساعد وسيلة الدراسية المادة يجعل المنهج هذا ان -
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 :التالية
 .وبيئيا عائليا به تحيط التي والظروف المتعلم بين التوافق-
 القدرات نمو على تساعد والتي الدراسية المواد ضوء في البرامج فعاليات تتويج-

 .والحاجات واالتجاهات والميول
 .التجارب واجراء والمالحظة القراءة مثل المعلم لدى الفراغ وقت استثمار-

 :المترابطة المواد منهاج3-
 المواد احدى موضوعات ربط اي قديمة دراسية بمادة جديد موضوع ربط بها ويقصد

 ربط او العكس او التدريس طرق بمادة يكحر  تعلم موضوع ربطك االخرى المادة بموضوعات
 المادة بين عالقة هناك تكون ان يجب الربط ان أي فسلجي بموضوع الرياضي الطب

 .بها ربطها المراد وموضوعات الدراسية
 :المنهج هذا مميزات-3-1
 .متكاملة المعرفة ان ونكيدر  التالميذ وجعل آكل اليها والنظر المعرفة تجزئة عدم -
 .للتعلم الواقعية يثير -
 :المنهج هذا عيوب-3-2

 .االجتماعية والقضايا والمشكالت للتالميذ الواقعية الحاجات عن باالبتعاد استمر انه حيث
 :التكامل منهاج 4-
 :يلي ما وفق المنفصلة الدراسية المواد ومنهاج االدماج منهاج بين وسيط المنهج هذا يقع
 الحياة من مواقف او مشكالت الختبار للتالميذ السماح اشرافهم وتحت المدرسين يقوم-

 .لمعالجتها
 .لمعالجتها بالحاجة يشعرون التي الدراسية المواد اجزاء بعض التالميذ اختيار-
 .امامهم لتتكامل الدراسية المواد اجزاء بعض دراسة في للمدرسين التالميذ ةكمشار -

 :االدماج منهاج 5-
 في ثيرةك عيوبا اوجد الدمج هذا ولكن واحدة مادة في موضوع من بركا دمج به ويقصد

 :منها المنهاج هذا
 .المنتظم التفكير عدم الى ادى مما التالميذ على الدراسية المادة فرض-
 سطحية دراسة الى يؤدي مما واحد ان في متنوعة بمعارف االلمام التلميذ امكانية عدم-
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 .الدراسية المواد في
 :الواسعة المجاالت منهاج 6-
 ان يحاول حيث المنفصلة الدراسية المواد منهاج لتعديل اخرى وسيلة المنهاج هذا يعتبر
 .المواد لهذه واسع تنظيم في وجعلها الدراسية المواد بين الفاصلة الحدود من الكثير يقرب
 في للحياة الضرورية الخبرات من مجموعة عن عبارة واصبح المنهاج هذا تطور وقد

 :منها التالميذ فيه يعيش الذي المجتمع
 .اجتماعيا التالميذ تنشئة على تساعد خبرات -
 .النفس عن التعبير في خبرات -
 .وجماعات افرادا الناس حياة عن خبرات -
 .بدنية او رياضية العاب تشمل خبرات -
 الورش او المعامل في مهارية و حرفية بأعمال والقيام المادية البيئة في خبرات -

 .المدرسية
 :الواسعة المجاالت منهاج مزايا-6-1
 .المختلفة الحياة بمجاالت المعرفة ربط -
 .ومعالجتها لكالمشا دراسة خالل من بالمجتمع المدرسة ربط -
 .العام والشكل المحتوى حيث من الجامعي االعداد مواد طبيعة مع ارتباطها -
 .بالجزئيات يهتم ال و الرئيسية باألفكار يهتم -
 :الواسعة المجاالت منهاج عيوب-6-2
 .واحدا دراسيا مجاال ونتك انها يعني ال مجال في الدراسية المواد ترتيب -
 .بتدريسها يقوم التي الدراسية المواد بعض مع المعلم انسجام عدم -
 .المنطقي التنظيم يفقدها جديدة دراسية مواد من مختلفة اجزاء من دراسية مادة ايجاد -
 .المواد دمج يعوق الخبراء قلة -
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 محاضرة رقم 09 المدة ساعةونصف

المنهاج التعليمي تقويم  عنوان المحاضرة 

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

 يجدر بنا قبل كل ذي بدأ ان نتعرض الموضوعين التاليين:
 :التقويم خالل عملية تطوير المنهاج-1

الحاجة الى تجربة من هو مترجم كتاب المدرسي ال امر ضروري ومهم موضوع التداول في 
عملية تجربة الكتب في الصف المدرسة، و في ضوء النتائج التي تسفر عليها السوق و تتم 

عملية التدريب يمكن لواضع المنهج ان يلجا الى حذف او زيادة جزء او درس او نشاط او 
تغيير النسق المتبع في وضع الكتاب. ان التقويم خالل هذه المرحلة غالبا ما يتعلق من 

 دول التالي:ثالث مراحل متتالية يبنهما الج
 الوظيفة و الدور العينة-حجم المراحل التعليمية مرحلة التقويم
 اختيار النشاطات صف 1-2 العناصر الروتينية التقويم األولي

ترجمة جديدة لمعظم  التجارب األولية
 العناصر

 تعديالت في المنهج صف 4-6

الترجمة الجيدة و  حقل التجربة العام
 األخيرة لكل العناصر

 صف 30-50
تقرير الشروط 

المسبقة الستعمال 
 المنهج

  :المعلومات المستعملة في عمليات التقويم-2
  يمكن تصنيف المعلومات المستعملة في عملية التقويم بثالث انواع هي:

  :المعلومات المبنية على استبيانات ومقابالت-2-1
  وذلك عن طريق أسئلة موجهة.

  المناهج والمواد التعليمية. لخبراء-
  للمعلمين والمشرفين التربويين.-
  للمتعلمين.-
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  :المعلومات المبنية على المراقبة والمالحظة اثناء عملية التعليم والتعلم-2-2
على ان يقوم بعملية المالحظة اشخاص مدربون يدونون مالحظاته الشخصية في بطاقات 

  مجهزه لهذا الغرض.
االجرائية وذلك عن طريق أسئلة مدروسة )موضوعية( يتم طرحها على التالميذ المعلومات 

  للتعرف على عملهم وشعورهم اثناء عملية اختبار المنهج.
 ويبين الجدول التالي تلخيص ألنواع المعلومات القيمة:

 نوع المعلومات

المعلومات  المعلومات المبنية على المحاكمة
المبنية 
على 

 المالحظة

ات المعلوم
خبراء  االجرائية

 المنهج

المعلمون 
و 

 المشرفون
 التالميذ

 التحصيل-1
 األهداف-2
 االتقان-3

 التنظيم االجرائي-4
 الكلفة-5
 الوضوح-6
 الصعوبة-7

 الرعبة-8
 االستعمال المناسب-9
 التغييرات الغير متوقعة-11

 
 

    

  يمكن تقويم المنهج التربوي تقويما سليما يجب تحقيق الخطوات التالية: وحتى
  :أسس عملية التقويم-3
  يجب ان يكون التقويم عمليه مستمرة. -2
 يجب ان يكون التقويم عمليه شاملة.-1
 . يجب ان تكمل عملية التقويم عملية التدريس وتستمر طول مدة دراسية المتعلم-3
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 يجب ان يكون التقويم على أساس ديمقراطي وذلك بمعنى أن يقوم التقويم على أساس -4
  حرية التفكير لكل من المعلم والمتعلم جميع االطراف المشتركة فيه.-4-2
  التقويم عملية تعاونية يشترك فيها جميع اطراف العملية التربوية.-4-1
  يعرف التقويم بالفرق الفردية بين المتعلمين. أن-4-3
 : ان يكون التقويم على أساس االسلوب العلمي الذي يتسم بسمات اهمها ما يلي-4-5
 : الوسيلة الصادقة هي التي تقيس بالفعل الشيء الذي وضعته.الصدق-4-5-1
  : حسابات هو اعطاء الوسيلة النتائج عند تكرار استخدامها.الثبات-4-5-2
  : وتعني عدم تأثير النتائج كلما امكن ذلك العوامل الشخصية.الموضوعية-4-5-3
  : ويعني استخدام مجموعة من الوسائل التي تكمل بعضها البعض.التنوع-4-5-4
 . : بمعنى ان تناسب الوسائل المستخدمة مستوى المتعلمينمراعاه المستوى-4-5-5
  ظهار ما بين المتعلمين من فروق فردية.: بمعنى ان يساعد تقويم على االتميز-4-5-6
: بمعنى انه يجب وضع برنامج شامل التقويم جميع نواحي نماء التخطيط-4-5-6

  المتعلمين.
: حتى يسهل كشف العالقات بينها وفهم مغزاها امكان تنظيم وتحليل النتائج-4-5-6

 واستخالص النتائج منها مما يساعد على اصدار احكام سليمة.
  يكشف التقويم عندما اكل من الفرد والجماعة. يجب ان-5
  يجب ان يهتم تقويم بجميع مناحي المنهج المدرسي و العوامل التي تؤثر فيه.-6
يجب ان ال يكون التقويم عملية جامدة بل يجب اعادة النظر في برنامج التقويم في ضوء -7

  في المتعلمين. التغيرات التي تطرا على المنهج و العوامل الخارجية التي تؤثر
يجب ان تواكب عملية التقويم ما تسفر عنه و تبينه نتائج البحوث والدراسات التي -8

  ميادينها هي طرائق تحسين المدرسة و الحصول على تعليم جيد.
 يجب ان يكون التقويم اقتصاديا من حيث النفقات و الوقت والجهد.-20
  :خطوات وضع برنامج التقويم-4
 . لمدرسة وتحديد اهدافهاتوضيح فلسفة ا-
 تحديد اهداف التقويم و الغرض المرجو منه.-
  ترجمة هذه االهداف الى انواع من السلوك وضع االهداف.-
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 . تحديد المواقف التي يظهر فيها السلوك-
  اختبار وسائل و طرق التقويم ومواقفه.-
  الهداف.التنفيذ التقويم وجمع االدلة والشواهد على السلوك التي تترجم ا-
  اعادة التقويم مرة ثانية للتأكد من صحة عملية التقويم السابقة.-
  تعديل المنهج على اساس النتائج التي اظهرتها عملية التقويم.-
 :جوانب تقويم المنهج-5

  تقويم تخطيط المنهج:
  يشتمل تخطيط المنهج على ثالث خطوات هي:

 وضع االهداف.-
  الخبرات التربوية. وضع الخطة اختيار نوع-
 تنظيم الخبرات التربوية.-

 تقويم تنفيذ المنهج:
  تشتمل على طرائق التدريس، والكتب المدرسية، وأنواع النشاط الذي يشترك فيها المتعلم

 والعالقات االجتماعية، و غيرها من النواحي، بشرط استخدام الوسيلة المناسبة.
 :التقويممن الذى الذي يجب أن يتحمل مسؤولية  -6
 و ذلك عن طريق االختبارات التي يطبقها على المتعلمين. :المعلم-6-1
 : يجب أخذ رأي المتعلم فيما يدرسه من مواد وألوان النشطات المختلفة. المتعلم-6-2
: أن يتولى قياس مدى نجاح وسائل االدارة و االشراف في تحقيق أهداف الناظر-6-3

 المدرسة. 
 (: عمله ليس تقويم المعلم فقط و انما تقويم جميع جوانب المنهج. الموجه )المفتش-6-4
 : يجب التعاون بين األولياء والمدرسة.ولي األمر-6-5
 :ما الذى يجب تقويمه -7
 مدى شمولية المنهج للمواقف الحيوية ذات االهتمام الخاص بالنسبة للمتعلمين.-
 مجتمع الى تحقيقها.مدى ربط المنهج ربط المنهج باألهداف التي يسعى ال-
 مدى تفاعل المدرسة و البيئة الخارجية.-
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مدى تفاعل التالميذ هيما بينهم و مع معلميهم  وذلك وفقا للقيم الدمقراطية السائدة في -
 المجتمع.

 مدى اسهام المدرسة في انجاح المنهج.-
 :وسائل تقويم المنهج-8
 :تقويم نماء الفرد-8-1
 المتعلم في مجالت مختلفة. تقويم تحصيل-8-2-2
 تقويم التكيف الشخصي االجتماعي.-8-2-1
 تقويم نماء ميول المتعلمين.-8-2-3
 تقويم االتجاهات المرغوب فيها.-8-2-4
 تتبع نماء المتعلمين عن طريق البطاقات أو التقارير التتبعية.-8-2-5
 :تقويم نماء الجماعة-8-2
 تقويم الجماعة لعملها.-8-1-2
 أو تقويم العالقات بين أفراد المجتمع الواحد.-8-1-1
 :تقويم تأثير المدرسة على المجتمع-8-3
 االحصاء الخاص بمستوى البيئة.-8-3-2
 تتبع خريجي المدرسة للوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج.-8-3-1
المدرسة أراء المواطنين و رجال األعمال لمعرفة رأيهم في النشطات التي تتحمل -8-3-3

 مسئوليتها.
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 محاضرة رقم 01 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة تطوير المنهاج التعليمي من أجل بناء جيل جديد  

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي

 :اهم التحديات الحقيقية المناهج التربوية
  حولنا. من يحدث الذي التقني االنفجار في المنهج-
  االنسانية. العلوم في السريع التطور مقابله في المنهج-
 هويتنا وتشويه تزيين الى يسعى الذي الخارجي الثقافي الغزو لمحاوالت التصدي و المنهج-

 القومية. الثقافية
  البيئي. التلوث نسبه تقليل في ودوره المنهج-
 االقتصادية. التنمية تحقيق في واسهاماته المنهج-
 االقتصادية. التنمية تحقيق نبينا محمد تحقيق في واسهاماته المنهج-
 واالرهاب. التطرف قضيه مقابله في القومي االمن دعائم المنهج-
 االنسان. مستقبل بناء و المنهج والقيمي االخالقي السلوك مقومات المنهج-
الجديدالجيلبناءفيبالفعلوتحديثهالتربويالمنهجلتطويلالسبيلالسببما

 :المأمول
  العلوم. تطور ضوء في المنهج تطوير-
  التكنولوجية. المنهج في ضوء المستحدثات تطوير-
  االقتصادية. ضوء التنمية في المنهج تطوير-
  الديمقراطية. ضوء االصول في المنهج تطوير-
 المستقبل. ضوء استشراف في المنهج تطوير-
 :العلومتطوير المنهج في مواجهة تطوير  -1

  :ابعاد الخطة المقترحة لتطوير منظومة المنهج
 الرديئ الجموح عن ويبتعد الجريء االقتحام بأسلوب غير نمطي يتبنى منطق المنهاج تطوير
 الهائلة التعليمية امكاناتنا تجميع طريق عن وذلك المسؤولة غير المتهورة المحاوالت ويرفض
 بال التعليمية المراحل جميع بين والمصمم الفعال الربط تستطيع للتعليم قوية شبكة إلنشاء
  المهمة. الخارجية المعرفة منابع و البيانات مصادر مع بذكاء التعامل تستطيع كيف استثناء
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 اعاده ذلك تحقيق ويتطلب التعليمية المراحل جميع مستوى على المتعلم اعداد تطوير-
 التالية: االمور في النظر

 التفكير اساليب المتعلم اكتساب اهميه على تؤكد حيث المتبعة التدريس اساليب تطوير -
  والخالق الحر
  التعليمية المراحل جميع في االمتحانات نظام تطوير-
  العامة التعليم شهاده في المتبع النظام تطوير-
 البحث على تعتمد حيث العليا والمعاهد الجامعية الكليات في الدراسة نظام تطوير-

  المتخصصة والمراجع الكتب في والتقصي
 مع يتوافق بما الخدمة اثناء المعلم التدريب نظام تطوير كذا المعلم اعداد نظام تطوير-

 ومتفاعلة فعاال شخص المعلم ان اهمية على يؤكد بما و الشأن هذا في العالمية االنظمة
 كل يضم جديد كل يستوعب ان الوقت ذات في و يستطيع االزمات مواجهة على القدرة ولديه
 التعليمية. التكنولوجيا في و المعرفة الوان حديث

 التطور مع يتوافق بما المنهج منظومة تطوير ضرورة و اهميه اوضحنا ان بعد واالن 
 يتم عندما التربوي المنهج الرابع الدور الى االشارة دروبنا العلوم جوانب في والمتالحق السريع
 الجديد. الجيل بناء في تطويره

  :تطوير المنهج في ضوء المستحدثات التكنولوجية-2
 ان اذ النامية الدول في الزمنية المتأخرة البداية تعوض ان يمكن ال الحديثة التكنولوجيا ان

 لم ايضا االجتماعي سياقه في اال تفهمها ان يمكن ال المالية الرأس شأن شأنها التكنولوجيا
 ان النامية دون الدول الى التكنولوجيا نقل المتقدمة الدول تطور ان التاريخ مدار على يحدث
 التكنولوجيا ان من الرغم وعلى والفائدة بالخير واخيرا اوال عليها يعود بما الوضع هذا تستغل

 النامية الدول في ذهنيا المتأخرة للبداية تعود لن وانها النامية الدول مشكالت جميع تحل لن
  التالية: المثالية شروط وفق يتم ان بشرط فيه ضير وال خسارة ال
  نقله. يتم لما بالنسبة االختيار حسن-
  نقل. إلتمام واقتصادية وفنية مالية شروط افضل على الحصول-
 لما يتم نقله. االنتاجي و التطبيق لتطوير المحلية توافد-
 حساب تكلفة العائد من النقل بحيث يزيد على نفقات ما يتم نقله.-
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 باألجهزة التكنلوجيا المحلية نتيجة النقل. تفادي االضرار-
 الى التبعية الفكرية بدوره يؤدي وهذا التكنولوجية التنمية الى التبعية في و تؤدي التبعية

   اثارها: اهم من
 واالقتصادية االجتماعية المقوالت قبول و التحليل و البحث في القومية الخصوصية غياب-

 المتقدمة. المجتمعات في وتطورت نشأت التي
 العلمي البحث على النامية الدول في البحوث ومراكز الجامعات تلعبه الذي الدور اقتصار-

 الدول هذه على والفائدة بالنفع تعود ال قد ميادين في سيكون التطبيق اما المجرد بشكله
  النامية.

 فيكونوا المثقفين بعض على سلبا يؤثر مما القومية الهوية وتشويه للعقول الداخلي النزيف-
 . اوطانهم حدود خارج انتمائهم

 مع النامية الدول اليها تطمح التي المستقلة التنمية عمليه جوهر هو الذات على االعتماد ان
  :التالية التحصين مراعاه

 ولكن التكنولوجيا اجل من التكنولوجيا توليد او اكتساب هو التنمية هدف يكون ال ان يجب-
 لذا -التحديث - االجتماعية الحاجات اشباع- النمو-: التنمية احتياجات تلبية اجل من

  واستخدامه. الموارد تكريس على التركيز ينبغي
 تواجه التي و االجتماعية االقتصادية المشكالت حل في النهم فقط التكنولوجيا استخدام ان-

 لتحديد السياسية واجهزتها انظمتها خالل من الدول هذه تقوم ان يجب لذا النامية الدول
 وامكانات ظروف حسب وذلك والتكنولوجيا العلم باستخدام تحقيقها الى تطمح التي االهداف

 دولة. كل
  :تطوير المنهج في ضوء التنمية االقتصادية-3

ضرب جذورها في كل جوانب الحياة و نقصد بذلك التنمية الشاملة و هي عملية تطوير ت
 .جديد من مراحل التطور الحضاري بكل ما يميزها من قيمتفضي الى مولود حضاري و 

وسلوك، وأساليب و أوضاع اجتماعية، و نظم سياسية، و تقدم علمي، وتجدد أدبي و فني 
 ...الخ
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 او الفرد عند الكامنة الطاقات االمكانات كل انبثاق الشاملة التنمية مفهوم يعني أيضا  
 العناصر من مجموعة الشاملة تنمية ومتوازن وشامل كامل بشكل المجتمع او الجماعة
  اهمها: من االساسية

 التنمية عملية فيه تحدث الذي المجتمع خارج او العوامل ذاتية داخلية عملية التنمية ان -
  فقط مساعده عوامل مجرد تكون
 واالمكانات وفقا واساليبها هاته طرق تتعدد وانما وحده او واحد فريق ذات ليست التنمية -

  المجتمع. في المتوفرة المؤهلة البشرية للكوادر ووفقا الموجودة الطبيعية و المادية
 هذان ان وينبغي معنوي فكري االخر و محسوس مادي احدهما اساس لها التنمية ان -

  كاملة. وانيت الجانبان
 امكانات له تتوفر جاد بشرى ومحصلة وابتكار ابداع عملية وكينونتها ذاتها في التنمية ان -

  ألخر. مجتمع من او اخرى جماعة من استعادتها يمكن ال التنمية فان لذا عينها في مادية
 للقرار وفقا الداخل من البيت ترتيب كيفية تتصل ألنها داخلية قضية اساس التنمية ان -

 على االستثمارات توزيع طريقة االولويات واختيار المتاحة الموارد حجم بكيفية المتعلقة
 الخدمات...الخ. و التجارة و الصناعة و الزراعة قطاعات

   :تغييراألفرادنفسيا
 وجود ولوال المجتمع افراد وسلوكيات ودوافع قيم في تغيير حدث اذا التنمية عملية تتحقق حي
 على القدرة و االنجاز في العارمة الرغبة و بالطموح يتصفون الذين االفراد من كبير عدد

 من به تنعم وماتزال نعم ما المتقدمة المجتمعات حققت لما وامكاناته المستقبل ادوار تصور
 اطاراته مجتمعي نقل مهمة اكتافهم كل يحملون العباقرة االفراد هؤالء ان وتقدم ورفاهية رخاء

 هذه توفير على المجتمع يعمل ان ينبغي ال دائم تنموي دفع ذات الحديثة االدارة الى التقليدية
 الخالق. للعمل لها الفرصة السبل و اتاحة بأنسب وتجهيزها الكوادر

 :المنهجوخططالتنميةاالقتصادية
 كله العالمي التعليم الفكر على يفتح ان ينبغي التنمية لربطها بمخطط المنهاج عند تطوير

 في الذوبان يعني ال االنفتاح هذا ان مراعاة مع السحيق التاريخ عبر للبشرية عام كإنتاج
 وثقافة بالفرد يهتم الذي الجديد التعليم بالفكر نأخذ ان وعلينا هويتنا ونسيان بعينها تجربة

 التنموية. الخطط انماء في فعال دور من الفكر هذا لما جيد بشكل الخاصة
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 :تطوير المنهج في ضوء االصول الديمقراطية-4
 الدولة لطبيعة االمر واقع في دراسة هي ما مجتمع في الديمقراطي التحول عملية دراسة انا

  البعدين التاليين: اخذ دون الموضوع هذا دراسة يمكن وال ودورها
  النظري: البعد

 التحول عملية مفهوم على التركيز مع سياسي نظام او السياسية الديمقراطية بمفهوم ويتعلق
 العلمية. هذه خصوصية و الديمقراطية الى

  التاريخي: البعد
 بلد اي في الديمقراطي التحول عملية وسياقها التاريخي تطورها عن يتنازل ان يمكن ال حيث
 التوقعات العصور عبر السياسية الحياة التطور السياسي مباشرة بالنظام تتأثر البلدان من

 السياسية. الحياة لهذه المستقبلية
  :الديمقراطي السلوك و المنهج

 ذلك ويفسرون الديمقراطي السلوك و التعليم بين ايجابي ارتباط وجود لقد أظهرت الدراسات
 مجتمعات في الذين االفراد عند الديمقراطية من ويزيد التسلطية من يقلل ان يمكن التعليم بان

 وحدة انا متسلطين غير مدرسين طريق عن و طبيعته في التسلطي غير التعليم فيها يكونوا
 من تزيد ان يمكن بمثابه التعليم فلسفه ونوع تعليمه يتم ما ومحتوى المدرسة في النظام

 ديمقراطية مفهوم المجتمع يكون ان احتمال زاد التعليم مستوى ارتفع كلما وعليه التسلطية
 المجتمع. ومعايير قيم خاصة والمنهج العامة التربية واهداف

 :تطوير المنهج في ضوء استشراف المستقبل-5
 مستقبل لبناء االولى الخطوة بمثابة المستقبل في تحدث قد التي االحتماالت تحديد انا  

 االحتماالت تحويل يتم التخطيط و الفكر و العلم باستخدام الثانية الخطوة اما للعالم افضل
  فيه المرغوب غير االحتماالت تحقيق وعدم اهمال او حقائق الى فيها المرغوب

 الجادة والمتابعة والمثابرة بالجهد االمريكية المتحدة الواليات علماء من صفوه استطاعة ولقد
  :التالي النحو على مصارعة التي التكنولوجيا باستخدام االستشراف معادلة يحققوا ان

 محاضرة رقم 00 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة تطوير المنهاج التعليمي من أجل بناء جيل جديد  

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي
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 االنجاز= المعدات + االعتمادات + الحلم + االرادة+ الكفاءات+ الخطة+ الفكرة+ التحدي
 هذا بان علما المستقبل في المحل او المحشي الدقيق التفكير الى المستقبلية الدراسات واتبعوا
  مرموقة ناجحة نتائج الى عمى بخير البشرية الحياة على يعود ان يمكن المستقبلي المنهج
 :المنامفيالمستقبلموقع
  االعتبار: في التاليين المبدئين ماذا على يقوم المنهج في المستقبل موقع ان
  اليوم. اتخذها التي القرارات على قوي تأثير له المستقبل تخيل الذي االسلوب ان-
 المستقبل لتغييرات المتوقعة السلطة الى الماضي سلطه من للعبور السبيل هو االنسان ان-

 الواسعة.
 :حاجة المناهج الحالية إلى التطوير-

في الفترة  الجزائريال يخفى على أحد أن التقدم السريع والتطور الذي حدث في المجتمع 
األخيرة يستوجب إعادة النظر في المناهج لتواكب هذا التقدم . فالمناهج الحالية قد أدت 

إلى تطوير نوعي بما يتناسب غير أن هذه المناهج بحاجة  الغرض الذي وضعت من أجله.
مع التقدم العلمي والتحوالت االجتماعية واالقتصادية والتغيرات العالمية ومن ذلك أنها تحتاج 

  :إلى مزيد من
 الترابط والتكامل األفقيين بين المواد الدراسية المختلفة.-
 تحديد األهداف التعليمية بمختلف مستوياتها .-
مراعاة حاجات المتعلمين عبر مراحل نموهم المختلفة في ضوء المتغيرات االجتماعية -

  .واالقتصادية الجديدة
 المواءمة بين المواد الدراسية وحاجات المجتمع السعودي القائمة والمنتظرة.-
 مواءمة الجوانب التقنية وآثارها المترتبة على الفرد والمجتمع.-
العملية، من خالل التركيز على إكساب المتعلم قدرا  مناسبا  من الربط بين العلم والحياة -

 .الخبرات المهنية المختلفة
 التركيز على تنمية مهارات البحث العلمي والتجريب العملي.-
لتركيز على تنمية المهارات العقلية العليا مثل مهارات التفكير الناقد ومهارات التفكير ا-

 اإلبداعي ومهارات حل المشكالت.
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يجتهد اإلنسان في أيجاد الصالت بين الثقافة ومجاالت الحياة األخرى، ثم يحاول ربط كل ذلك 

بهدف إيجاد العالقة القائمة بين النهوض التربوي والفكري من جهة بفكرة المشروع الثقافي، وذلك 
اإلقتصادي من جهة ثانية، ليتسنى له بيسر عقد الصلة بين اإلنماء  واإلنماء االجتماعي و

الثقافي والتقدم التاريخي مما تأتي به األقوال المختصرات في ضرب من اإلجماع على 
تالحق األفكار المعلنة وسريان الخواطر المسكوت  المسلمات، وفي هذه المسافة الذهنية من

عنها، يترسخ لدى الجميع مبدأ التالزم االستنباطي بأن كل مشروع حضاري طموح إذا شاءت 
ن معماره لن  المجموعات البشرية أن تصوغه، أو أرادت األمم أن تشيده، فإن بناءه لن يستقيم وا 

ن أطرافه لن  تتماسك إال متى ارتكز ع لى مشروع ثقافي تتجلى فيه صورة اإلنسان كما يستوي وا 
 والسؤال: ينبغي له أن يكون، وتتراءى منه مالمح الشخصية الجماعية كما يترقب لها أن تصير

 كيف يمكن تحقيق المشروع القومي الحضاري الذي سبق التنويه إليه؟-
اليا، هذه التحوالت أوال، دعنا نشير إلى التحوالت االقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر ح
 تستوجب االهتمام بالتنمية الثقافية لإلنسان المصري، وهي على النحو التالي:

 :على المستوى االقتصادي-1
انتقلت مصر من االقتصاد الموجه إلى اقتصاديات السوق الحر، بما يعنيه ذلك من إطالق  

 .المبادرات الفردية، وتوسيع رقعة النشاط الخاص في إنتاج السلع وتوزيع الخدمات
 :على المستوى السياسي-2

يد من تشهد مصر تحوال عن النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي الذي في ظله قامت عد    
األحزاب كما أنه يكفل حرية اإلنسان في التعبير عن رأـيه دون خوف أو رهبة طالما كان هذا 
الرأي يتوافق مع األعراف والقوانين والدستور أيضا، يضمن النظام الديمقراطي عدم المساس بقوى 

رأي المعارضة الشرعية مهما كانت مواقفها واتجاهاتها وتوجهاتها، كما يحرص على سماع  ال
 اآلخر، وعلى مشاركة الجميع: حكومة ومعارضة في صياغة حاضر األمة ومستقبلها.

 ولإلجابة عن السؤال السابق نقول:

 محاضرة رقم 00 المدة ساعةونصف

 عنوان المحاضرة المنهج التربوي و اسهاماته في وضع مشروع قومي حضاري

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي
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 .البد من قيم ثقافية جديدة لتعضد جهود اإلصالح االقتصادي ولتحمي البناء الديمقراطي    
لى أساس أنه حجر ولتدفع اإلنسان المصري بقوة إلى األمام في طريق التحضر والرفاهية ع

 الزاوية في صنع تقدم األمة.
ويتطلب تحقيق ما تقدم، إعادة بناء اإلنسان المصري وتنشئته على قيم جديدة ينحسر معها      

طوفان الماديات وطغيانها، وتتأكد بها وعن طريقها معاني االنتماء للوطن وتقديس الحرية التي 
الشعور بالترابط والتكافل، واحترام الفضيلة تراعي حريات اآلخرين، واإلخالص في العمل و 

 وااللتزام بالتشريعيات واللوائح واألعراف والقوانين.
إذا ينبغي التفكير في اآلليات القادرة والمناسبة لتحقيق التوازن بين التطوير االقتصادي     

المواطنة  -ءوالسياسي، بين التجديد الفكري والثقافي الذي تشيع به ومعه قيم النهضة) االنتما
التوجه نحو –اإليمان بالعلم والتكنولوجيا  –الثقة بالنفس والمبادأة والطموح –المسؤولة والصالحة 

االلتزام بالتشريعات والقوانين المتداولة  –التسامح والحرية والتعددية والكرامة اإلنسانية  –المستقبل 
افة التقدم في عقل اإلنسان ووجدانه المشروعة( وتتمثل تلك اآلليات التي تسهم في بث وترسيخ ثق

 في األتي:
 :األسرة

 من المفروض نظريا أن تكون اللبنة األولى في إكساب القيم والعادات والتقاليد واألخالقيات...الخ
التي تسهم في رفع مستوى ثقافة اإلنسان الفطرية، وفي تهذيب حواسه ومداركه، كي يصل إلى 

 مستوى معقول ومقبول من الرقي والتقدم الحضاري.
ولكن في ظل تفكك الروابط األسرية الملموس اآلن في األسرة المصرية، وفي ظل الظروف 

اع نسبة األمية في مصر وتدني المعيشية الصعبة لغالبية األسر المصرية، وفي ظل ارتف
المستوى التعليمي والثقافي لآلباء و األمهات، أصبح تحقيق الهدف السابق في حكم المستحيل، 

 لذا ال يمكن االطمئنان حاليا لدور األسرة في إحداث التجديد الثقافي المأمول. 
 :المؤسسات الدينية-3

كسابه مقومات      على الرغم من أهمية و خطورة دور المؤسسات الدينية في تثقيف اإلنسان وا 
السلوك السوي والحميد، فيمكن الزعم بأن هذه المؤسسات ال تؤدي دورها المنوط بها بالدرجة 
المطلوبة منها بالنسبة لتحقيق التغيير الثقافي بما يتناسب مع ظروف العصر، وبالنسبة للدعوة 

رشاد في صورة ل لبناء والتحرر و االستنارة وذلك بسبب تحويل الدين إلى مجرد عملية وعظ وا 
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محاضرات أو مقاالت إنشائية دون إلقاء الضوء إلى ممارساته العملية الفعلية في التأكيد على 
أهمية التالحم بين الثقافات المختلفة أو بسبب تناول الدين كغيبيات وطقوس أكثر منه معامالت 

 نسانية، أو بسبب الجهل بمقاصد الدين الحقيقية وفقدان ثقافة العصر.إ
 :المؤسسات السياسية-4

توجد حاليا على المستويين: الخارجي والداخلي، محاوالت شرسة مقصودة ومغرضة لجعل     
الناس في مصر يعيشون في ربكة وحيرة وتشكك بالنسبة للقرارات والتشريعات واللوائح والقوانين 

تصدرها القيادة السياسية أو التي تعمل بها، وذلك بهدف فقد الناس الثقة في القيادة  التي
 السياسية.

ولألسف لم تحفل المؤسسات السياسية كثيرا بأداء دورها في التنشئة السياسية والثقافية لجميع     
فبدأت فئات وطبقات الشعب واألدهى أن بعض األحزاب استغلت حرية التعبير أسوأ استغالل، 

تهاجم بعضها البعض لتصفية حسابات قديمة أو تهاجم الحكومة من أجل الضغط عليها لتحقيق 
 أغراضها ومقاصدها.

وفي أحسن األحوال تقيم بعض المؤسسات السياسية الندوات التي يحضرها في أغلب األحوال    
هم من صانعي الصفوة من المثقفين الذين ال يحتاجون أصال ألي وعي سياسي أو ثقافي، ألن

قرارات القيادة السياسية، أيضا قد يحضر تلك الندوات المتعلمون الذين يستطعون تحليل و إدراك 
  األبعاد التي يقوم عليها قرار سياسي، كما يفهمون مقاصد القوانين والتشريعات وأغراضها بسهولة
وبهذا تنتفي األهمية النسبية من إقامة تلك الندوات، ألنها ال تتعامل مع السواد األعظم من 

 الشعب وال تخاطب بلغته على الرغم من الزعم بأن إقامتها من أجل تحقيق مصالحه.
تأسيسا على ما تقدم، نقول أن األسرة والمؤسسات الدينية والسياسية لم تقدم بعد األدوار     

و المأمولة لبث وترسيخ ثقافة التقدم في عقل اإلنسان المصري ووجدانه لتكون أصيال  المطلوبة
 من ذاته وال ينفصل عن شخصيته، وبهذا ال يتبقى أمامنا غير اآلليتين التاليتين:

 :المؤسسات اإلعالمية-5
القرية حيث أن اإلذاعة والتلفاز والصحافة تخاطب جميع أفراد الشعب في كل مكان) المدينة و     

على مدار ساعات اليوم كله، لذا تستطيع هذه المؤسسات تربية الناس على  والبادية...(
أخالقيات التقدم المنشود وسلوكياته المطلوبة، بشرط أن يتم إعداد وتقديم الرسائل اإلعالمية 

 بطريقة صحيحة و بأسلوب يناسب السواد األعظم من الناس.
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ات اإلعالمية بوضعها الراهن في مصر، تقوم بدور فعال من والحقيقة الملموسة أن المؤسس    
أجل تحقيق ثقافة التقدم بالنسبة لإلنسان المصري، فهي تؤدي بنشاط متقطع النظير وتبذل جهودا 
كبيرة وجبارة ومضنية من أجل االنفتاح على العالم الخارجي لإلطالل على الثقافات اإلنسانية 

م وقيم بالية ثبت فشلها وعدم نفعها أو مناسبتها لظروف العصر العالمية، ومن أجل مقاومة مفاهي
وال مكان لها اآلن في قاموس هذا الزمان حيث إن مكانها الطبيعي هو تاريخ العلوم، ومن أجل 

 ترسيخ مفاهيم صحيحة وسليمة ودقيقة عن المجتمع اإلنساني: القومي والعالمي.
 :المؤسسات التعليمية-6

الظروف المادية واالقتصادية واالجتماعية السائدة اآلن، يمكن أن تعرقل على الرغم من أن     
عملية تطوير التعليم أو تحول دون تحقيقه ألهدافه كما ينبغي، فإن الحكومة تبذل جهودا طيبة 
لتدعيم الوضع المادي للمعلمين، وتسعى جاهدة لتوفير اإلمكانات الالزمة لتحديث التعليم، وللحد 

 ل ومنع تسرب التالميذ تطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل.من كثافة الفصو 
وعلى الرغم من وجود بعض المحاوالت التحتية المضادة والمناهضة لخطة تجديد التعليم     

وتحديثه بحجة المحافظة على التراث وبحجة مقاومة المحاوالت األجنبية الوافدة التي تعمل على 
  شجع إقامة المؤتمرات والندوات التي تفئد تلك الحجج الواهيةإسقاط هوية التعليم، فإن الحكومة ت

كما أنها تستدعي الخبراء األجانب لالستفادة بخبراتهم العريضة في مجال تطوير التعليم وأيضا 
ترسل الحكومة المعلمين في دورات تكوينية داخلية وخارجية، كما ترسلهم في بعثات ومهام قصيرة 

 لى أساليب التدريس الحديثة.للدول األجنبية للتدريب ع
خالصة القول، تحول المؤسسات التعليمية: المدرسة والجامعة اإلسهام بنصيب وافر في     

تربية التالميذ والطالب على القيم النهوضية عن طريق الكتب والمراجع الدراسية الجيدة، والمعلم 
سبيل تعليم التالميذ والطالب  الكفء الملتزم والنشاط الطالبي الواعي والهادف، كما تجتهد في

 عن طريق تطوير أساليب التدريس في اتجاه الحوار والفهم بدال من التلقين والحفظ واالستظهار.
وفي ضوء ما تقدم، يمكن أن تكون المؤسسات التعليمية في مصر دورها الملموس والمباشر     

ق التعاون المثمر بين في تحقيق مشروع قومي حضاري لمصر، ويمكن أن يتحقق ذلك عن طري
المسؤولين عن آلية التعليم والمسؤولين عن بقية اآلليات األخرى التي سبق اإلشارة إليها، كذا 
  التعاون بين المسؤولين عن التعليم وصانعي القرار ومنفذيه في شتى المجاالت والميادين)صناعة

 زراعة، تجارة، طب، اقتصاد، اجتماع.....الخ(.
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ويمكن أن تكون اللبنة األولى في صرح ذلك التعاون المشترك، هي وضع أهداف محددة     
وواضحة ومسايرة للعصر بالنسبة لألسس التي ينبغي أن يقوم عليها المشروع الحضاري المقترح، 
والخطوة التالية تكون إعادة النظر في المناهج المعمول بها حاليا في المدرسة والجامعة في ظل 

طلبات الالزمة لتخطيط هذا المشروع الحضاري، أو في ظل المهام التي سوف يضطلع المت
بمسؤولية تنفيذها، وذلك على أساس أن المنهج هو الوسيلة األساسية للتربية وأداتها الرئيسة في 

 تحقيق أغراضها وأهدافها.
رح في التأكيد على وتتمثل أهم المقترحات التي يمكن أن يقوم عليها المشروع الحضاري المقت    

 أهمية وضرورة تحقيق الركائز واألبعاد التالي
 العالقة الوثيقة بين الثقافة والديمقراطية.-
 إقامة الحوار بين الثقافات.-
 السالم كهدف قومي وعالمي.-
 األمن القومي وتحديد متطلباته.-
 التكيف االجتماعي لإلنسان على المستويين المحلي والعالمي.-
 المصداقية في القول والفعل.-
 إسهامات التكنولوجيا في صناعة الجوانب المادية للحضارة اإلنسانية.-
أما دور المنهج التربوي في التأكيد على أهمية تحقيق الركائز واألبعاد السابقة، فيتمثل في فهم   

، وبين اإلنسان روح العصر، ألنه دون هذا الفهم تحدث فجوة بعيدة الغور بين اإلنسان وكينونته
واآلخرين، وبين اإلنسان والمجتمع والسلطة، فاإلنسان الذي يقف عاجزا عن إدراك متغيرات 
العصر، أو الذي ال يدرك الركائز واألبعاد)أنفة الذكر( التي يقوم عليها العصر، لن يتوافق أبدا 

ة مستقبلية تساعده مع ظروف الزمان والمكان ويقيد نفسه بأغالل الماضي، ولن تكون له أبدا رؤي
 على فهم الحاضر والتفاعل معه وتهيؤه لمقابلة المستقبل واالستعداد لمواجهة متغيراته.

ننا نتفق مع ما ذهب إليه " زكي نجيب محمود" عندما تحدث عن موضوع لمسات من روح      وا 
 .أصولهاالعصر، على أساس أن الفجوة فسيحة وعميقة عند غالبية الناس، بين فروع المعرفة و 

أي بين سطوحها البادية وأعماقها المضمرة، أو بين ما يظهر منها وما يخفى فنسبة قليلة جدا من 
المثقفين هي التي تستطيع أن ترد األفكار الدائرة على أطراف األلسنة في األحاديث الجارية، إلى 

 جذورها المستورة لتطمئن إلى ما بين الفكرة وجذورها من اتساق.
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المسافة واسعة بين ما يعلنه غالبية الناس من الفكر ومخا يخفوه من المعتقد ال عن  لذا نجد    
عمد خبيث منهم، بل عن غير وعي، بالرغم من أنهم يتحدثون بطالقة عجيبة عن العصر وفكره 

 وحضارته وكأنهم قد أجروا في شرايينهم عصارة زمانهم.
، نقول أن فكرة التقدم من أبرز ما يميز وللتأكيد على ما ذهبنا إليه في الحديث السابق    

العصر الحديث في وقتنا الراهن ويرفض أي إنسان مهما كانت كينونته أو مستواه التعليمي أو 
الثقافي أن يكون عدوا للتقدم في شتى جوانب الحياة العقلية والمادية، وعلى الرغم من لك نجد 

لنظر، يتمنون لو كرت األيام راجعة بحيث نسبة كبيرة جدا من المدعين بأنهم عصريو الوقفة وا
تعود إلى الناس ما كان لألسالف من رؤية وسلوك، ويعني ذلك أن هؤالء المدعين يرفضون في 
أعماقهم األفكار واآلراء التي يتشدقون بها على مستوى الرأي العام، وأن المسافة بينهم وبين 

اق كما يعني أنهم ال يدركون أن العصر بكل ظروفه ومستحدثاته بعيدة بعد السطح واألعم
الماضي بالنسبة لإلنسان الذي يعيش الحاضر يكون دائما وفي كل الظروف أقل صالحية له من 
الحاضر الملموس والذي يمكن لإلنسان أن يتفاعل معه وأن يحتك به عن قرب ومباشرة ودون 

 حواجز مادية أو فواصل زمنية.
أن لفظة التقدم الحضاري تشير إلى حدوث أو إحداث  إذا ينبغي أن تبرز موضوعات المنهج    

نقلة من خالة مختلفة إلى حالة أفضل تكون نتائجها مزيدا من العلم ومن الصحة ومن 
 الحرية...الخ وبهذا تكون هذه النقلة الحضارية معيارا أساسيا للمستقبل المرجو والغد المأمول.

لفالسفة بالنسبة لمصدر المبادئ أهي منبثقة وعلى صعيد آخر فإنه على الرغم من اختالف ا    
من فطرة اإلنسان، سواء كانت هذه الفطرة عندهم عقال أو ضميرا؟ أهي نزلت من السماء وحيا 
يهدي البشر سواء السبيل؟ فإنهم اتفقوا جميعا على أن المبادئ ترسم صور السلوك األمثل 

 لإلنسان.
ية النظر إلى المبادئ كقواعد غير مفروضة على لذا ينبغي أن يؤكد محتوى المنهج على أهم    

  اإلنسان قبل خوضه التجربة المباشرة مع الحياة ليدرك المعنى الصحيح والمعزى الحقيقي لها
وغير ذلك يكون صورة فاضحة من صور االستبداد السياسي، ألن جعل اإلنسان يقبل على 

  ديد اإلطار العام لسلوك هذا اإلنسانالحياة ونصب عينيه هذه القواعد األولية يعني ببساطة تح
وذلك يتيح الفرصة أمام أي مستبد كي يأخذ لنفسه حق تفسير هذه القواعد وحق تطبيقها من جهة 
نظره ووفقا لهواه ليضع بذلك عنق اإلنسان في أي شكيمة يريد، ولألسف يفعل المستبد ذلك وهو 
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قيقها، ويعفي نفسه من القواعد التي يسدل على وجهه قناع "المثل العليا" التي يسعى إلى تح
 يطبقها الناس.

ومع ظهور االستبداد، تظهر)البيروقراطية( وهي تعنى ذلك الضرب الذي يجيز أن تهبط      
األوامر من أصحاب المكاتب والمناصب لتهوى على أرواح البشر وهم في ميادين نشاطهم كأنها 

 ضربات القدر.
داف محل المبادئ أو القواعد وعندما تكون رؤية جماعية ولقد حلت في عصرنا فكرة األه    

مشتركة وليست رؤية فردية شخصية تكون األهداف المفروضة علينا من حيث ال ندري، مع 
 مراعاة أنه كلما تبدلت األهداف تبدلت السبل وبالتالي تغيرت المثل العليا.

تهم من كلمات أما ما وراء ذلك وعليه يعيش الناس في هذا الزمان، بما يدور فقط على ألسن    
 في بواطنهم من أفكار ومعتقدات مترسبة فهم يعيشون به في أزمنة سحيقة ولت وفات أوانها.

ولتوضيح ما تقدم، نقول أن فكرة التقدم باتت الطابع المميز لفكرنا المعاصر وعلى الرغم من     
ظلك فإنه عند مناقشة وتحليل فكرة التقدم للوقوف عل مكنونها، نجد أنه كي يقبل بعض الناس 
هذه الفكرة يتحتم عليه اتخاذ الماضي نموذجا، وذلك يعني أنهم معاصرون باللفظة متخلفون 

اللباب، وقد يقبل الناس فطرة التقدم بفروعها و ألفاظها الظاهرة دون التورط في مضموناتها لذا ب
 تقابل فكرة التقدم عندهم فكرة التغيير.

ومن هنا يأتي دور المنهج وأهميته على أساس أنه األداة الرئيسة والسبيل األوحد للتربية     
ثبات أن عصرنا قد جاء بتصور جديد و  ضع التغيير مكان الثبات وجعل التطور لتوضيح وا 

أساسا وحيدا تفسر على ضوئه األشياء، لذا ينبغي أن نفرق بين ثقافتين، أحدهما تجعل سكونية 
الثبات والدوام أساسها، وأخرى تجعل ديناميكية الحركة والتطور أساسا لها، ومصدر التباين بينهما 

 كامن في فكرة كل منهما عن حقيقة الزمن.
ثقافة األولى تالزمها فكرة عدم تحرك األشياء بدفعة داخلية فيها، ولذلك فهي تحتاج دائما فال    

إلى محرك خارجي يحركها كيف شاء، أما الثقافة الثانية بمعناها السائد في عصرنا، تالزمها فكرة 
ثقة أن العالم مدفوع متحرك من ذاته، شأنه في ذلك شأن الكائن الحي الذي ينمو حركة ذاتية منب

 من طبيعته.
وعندما يقبل اإلنسان الثقافة الثانية، فذلك يعني أنه يساير عصره ظاهرا وباطنا وفي هذه    

الحالة يرفض أن يكون الماضي أكثر رشدا من الحاضر و أخصب فكرا وأهدى سبيال، وعندما 
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صر يتحفظ اإلنسان على الثقافة الثانية أو يقبلها على مضض وبشروط فذلك يعني أنه معا
باللفظة وحدها، وعتيق إذا قيس أمره بمضمون المعاصرة وفصولها أي يخدع اإلنسان نفسه 
بزعمه أنه معاصر تحت وطأة وتأثير إفرازات ونتائج العصر من أدوات تحيط به من كل صوب 

ال من حيث  -وجانب، لذا فهو ينتمي إلى هذا العصر بأوهن األسباب بينما تشير موافقته الفكرية
إنه يؤمن إيمانا  -ه أو يدعيه باللفظ فقط، بل من حيث ما يكشف عنه تحليل خفايا نفسهما يقول

مطلقا بالثقافة األولى، وال يحيد قيد أنملة عن القيم المتضمنة بها والمبادئ التي تدعو إليها أال 
 وهي تمجيد الماضي وتقديسه، ورفض التجدد والتطور المسايرين لحركة الزمن.

ى، كانت الفكرة القديمة عن الفردية التي تتميز بها أشخاصنا و أوطاننا، أنها ومن جهة أخر     
ذات صلة مستقلة قائمة برأسها حتى ولو لم يكن في الدنيا سواها ثم اتسعت فكرة الفردية بعض 

 الشيء لتشمل اإلنسان عن قومه أو أمته.
األدلة القاطعة على أن الفردية وتظهر فاعلية المنهج في تحقيق أهدافه المنشودة، عندما يقدم     

القديمة ضرب من المحال، على أساس أن األنا ال وجود لها بغير األنت لذا جاء العصر الراهن 
 بتعديل أساسي ليصبح الفرد عضوا ال مجرد فرد قائم بذاته.

بمعنى: ينتمي الفرد كعضو حتما إلى جماعات مهما يكون نوعها وبغير هذا االنتماء     
يفقد ذاته ويتيه في ضياع، وتوسع الفردية الجماعية من حلقتها لتجمع اإلنسانية كلها الضروري 

 في مجموعة واحدة.
ختاما، ينبغي أن يقدم المهج األسانيد التي تؤكد األساس العميق لبناء الفكر القديم قد تشقق     

، فبعد أن كان بسبب األمور آنفة الذكر، حتى كاد البناء كله ينهار، ليحل محله أساس جديد
الجوهر الذي نتصور حبه ظواهر اإلنسان وهو يعني العقل أو النفس أصحابنا اليوم نفهم 
الظواهر على أنها مجموعة متالحقة من أحداث يرتبط بعضها ببعض بضروب من العالقات 
وتمثل في حقيقتها قطعة من تاريخ، وكنتيجة لذلك نقل منطق الفكر نفسه من إقامة التدليل على 

ساس اإلدراك الكيفي لألنواع واألجناس إلى إقامة ذلك التدليل والبرهان على أساس رياضي أ
 بحت.
لذا فإن دقة اإلدراك العلمي اليوم تقتضي عدم قبول األلفاظ عائمة المعاني، وتستوجب     

تحليلها إلى الذرات الفكرية الصغيرة البسيطة التي تدخل في تكوينها، ثم صياغتها في دالة 
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رياضية لتضبط روابطها الداخلية التي تبرر اعتمادها كتصور ذهني واحد يمكن ترجمته في 
 تشكيالت من رموز.
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من منطلق أن الفكر يتناول القضايا بالتحليل والنقد والعرض والشرح، كما إنه يقدم الرأي الجيد    

فيما ينبغي تغييره من أوضاع الحياة، أو ما ينبغي إضافته أو حذفه يتمثل دور المنهج التربوي 
 في إكساب المتعلم قواعد وأصول لفكر الجديد في اآلتي:

لمين منطقا جديدا للتحليل اإلدراكي والرؤية الناقدة يتوافق مع الفكر الجديد إكساب المتع -2
 المعاصر.

 تعريف المتعلمين أبعاد الصراع الفكري بين الظاهر والباطن في تفسير الظواهر الطبيعية. -1
 لفت انتباه المتعلمين للمعنى الحقيقي لالنتقال الفكري من عصر إلى آخر. -3
 من خطورة اإلصابة بالجمود الفكري, تحذير المتعلمين -4

 وفيما يلي توضيح للمحاور األربعة السابقة:
 :المحور األول-1-1
 :التحليل اإلدراكي والرؤية الناقدة كأحد متطلبات الفكر المعاصر -1-1-1

نقول أن تحليل األشياء إلى ذرات تتألف منها لم يكن بالفكرة الجديدة التي جاء عصرنا     
ليستحدثها من العدم، مع األخذ في االعتبار بأن الرؤية القديمة للذرة تمثلت في النظر إليها 

 كجوهر أما الصورة الجديدة فهي تاريخ.
 ولتوضيح ذلك، نقول:

استحالة إزالته، ألنه بزوال الجوهر يزول الكائن، وكما أنه تقوم فكرة الجوهر على أساس     
لى لحظة فنائه مع مراعاة أنه بالنسبة لإلنسان ال يزول  يعطي للكائن هويته منذ لحظة وجوده وا 

 جوهره حتى بعد جسده بكل ظواهره وتغيراته.
قته كلها، بل حقي -الحي أيا كان–بمعنى: ال تمثل مجموعة الظواهر المتغيرة للكائن الحي     

تتمثل في جوهره وهو الذي تطرأ عليه التغيرات، لذا يكون له هوية واحدة برغم ما تعرض له من 
تحول مستمر أي الجوهر المفروض يدوم ما دام الشيء برغم ما قد يطرأ من تحوالت تجيء 

 وتذهب أو تظهر وتختفي 

 محاضرة رقم 00 المدة ثالثساعات

اكتساب المتعلم قواعد أصول الفكر الجديدالمنهج التربوي و   عنوان المحاضرة 

المستخدمة الوسائل حاسوب+العارضالضوئي  
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وهي الجوهر ومن ثم يكون التركيب إن الظواهر متغيرة ال تدوم بينما يختص الدوام بحقيقة خافية 
اللغوي لعباراتنا التي نقولها من األشياء شاهدا على أننا نفرض قيام موضوع بعينه تتبدل عليه 

 الصفات وهو ذو ثبات.
وتوجد نظرة أخرى لتفسير فهمنا لألشياء، حيث ال تدري هذه النظرية من أي كائن إال أحداثه     

 راض حامل خفي يحمل تلك األحداث الظاهرة.التي تظهر دون أن تضطر إلى افت
بمعنى: تكون حقيقة الفرد أو الشيء بمثابة سلسلة األحداث التي وقعت لذا فإن كتابة التاريخ     

المفصل لتلك األحداث يعكس حقيقة الفرد أو الشيء مع مراعاة أنهما قد ال يزيدان عن كونهما 
ن لكل منهما هوية واحدة مستمرة منذ نشأتهما خطا من أحداث  تتابعت وعلى الرغم من ذلك يكو 

حتى هذه اللحظة، وبهذا ال تكون الهوية الواحدة للكائن الواحد مرهونة بقيام عنصر مستقل بل 
 هي مرهونة بمجموعة العالقات الرابطة لتلك األحداث.

ا من خالصة القول: قامت الرؤية القديمة لألشياء على افتراض جوهر ثابت لكل شيء يمكنن    
فهم معنى التغير ويساعدنا على إسناد صفات بعينها لألشياء، أما الرؤية المعاصرة ترفض أن 

في جوهر مزعوم إنما هو في تسلسل األحداث التي تصنع  -أي شيء–يكون كيان الشيء 
 تاريخه، مضافا إليها الطريقة الفريدة المتميزة التي ربطت بها تلك األحداث.

نقول أن الكائنات صنفين: صنف له طبيعة األشياء الثوابت ذات الجوهر  ولتوضيح  ما تقدم،    
المعلوم كأن تشير لفظة إنسان إلى حيوان ناطق وصنف آخر له طبيعة الهيكل البنائي تحدده 
العالقات الرابطة ألجزائه كأن تشير لفظة تجارة إلى مجموعة عالقات بين أفراد من الناس 

 لفظة تجارة إلى شيء و إنما تشير إلى نمط من تفاعالت.بعضهم مع بعض، ولذا ال تشير 
وجدير بالذكر أن الجديد في وجهة النظر المعاصرة لألشياء هو أن كل حقيقة في دنيا الواقع     

أو في الواقع أو في عالم الفكر إنما تحددها طريقة بنائها، وبذلك يجعل ماليين البشر نوعا 
ا يسمى عقال، بل ألنهم جميعا دو بنية واحدة أو هو تشريح واحدا، ليس أنهم جميعا يتميزون بم

 واحد.
وهنا نلفت االنتباه إلى أن االعتماد على واحدية البنية في الحكم بواحدية الهوية لهو في     

صميم المنهج العلمي نفسه، حيث تكون الموضوعية من أهم شروط النظرة العلمية لذا فإن إدراكنا 
راكنا لألفكار العليمة وغير العلمية على السواء، كلها تؤكد أن اعتمادنا في لألشياء من حولنا و إد
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معرفة دنيانا لم يعد على إدراكنا لجوهر األشياء، بل لطرائق بنائها و أدائها لوظائفها وفق ذلك 
 البناء.
بمعنى: أن المعول في معرفتنا لحقائق األشياء والمواقف لم يعد على إدراكنا لجوهر غيبي     

قائم فيها بل المعول في ذلك إنما هو على إدراكنا لشكل بنائها وبالتالي على إدراكنا للعالقات 
 المحددة لصورتها.

 :المحور الثاني-1-2
 :الصراع الفكري في تفسير الظواهر الطبيعية-1-2-1

أن نسبة كبيرة من الناس في وقتنا الحالي يسعدهم ويرضيهم أن تكون وراء ظواهر  نالحظ    
ن كانت واضحة جلية أمام البصائر.  الطبيعة حقائق روحية تخفى على األبصار، وا 

  رغم علمهم رفيع المستوى–وتشمل هذه المجموعة طائفة ال يستهان بها من المثقفين الذين     
بالخوارق التي تفعل فعلها في الخفاء دون اعتبار بذكر للعلم وقوانينه التي ثبت صحتها  يعتقدون

 وسالمتها.
وكنتيجة حتمية التجاه هؤالء الناس نحو الباطن الخفي وراء الظواهر، ينتهي بهم المطاف     

ا من إلى االعتقاد واإليمان بخرافات كثيرا ما تفسد عليهم سالمة تفكيرهم النظري إذا كانو 
 أصحابه.

أما أنصار العقل، قديما وحديثا فإنهم يهتمون بالفكرة لذاتها، لذا يبدؤون برغبة في تحقيق طائفة 
وبهذا يتمثل العقل عندهم في استنباط النتائج  -الحرية والمسؤولية من أهمها –من القيم 

 والمسلمات والبديهيات األولية التي ال خالف عليها.
ل أصولهم الثقافية من ينابيع الحضارة التي يكون لها الصدارة وفقا ويستمد أنصار العق    

لظروف الزمان والمكان في العصر الذي يعيشون فيه ويعايشونه وقد تكون تلك الينابيع قومية 
محلية أو مستوردة أجنية، وهذا قد يحدث الصدام بين تجمعين: أحدهما يناصر الثقافة الوافدة 

منحدرة من حضارة لها صدارة، و اآلخر يتمسك باألفكار المحلية  ويتحمس لها على أساس أنها
 السائدة ويرفض تماما ما يناقض هذه األفكار من ثقافات اآلخرين.

ويمكن أن نميز فريقا ثالثا غير الفريقين السابقين، وهو يلتزم بالشرائع و األعراف والنصوص     
ار المتواترة عن السلف و األقدمين، ويتدرج التي وردت في أمهات الكتب)الكتب الصفراء( و األخب

أفراد هذا الفريق في مرونة النظر درجات متفاوتة، فنالحظ منهم من يرفض بشدة عمل العقل 
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وابتكاره مكتفيا باألخبار المروية  عن السلف ومنهم من يرى أهمية إفساح المجال أمام العقل 
 حيثما أعوزتنا أخبار السلف التي نهتدي بها.

تقتضي مواجهة عصرنا، وهو عصر العلوم القائم على عقل صرف، أن نركز على عمل و     
العقل و إبداعاته مع األخذ في الوقت نفسه بوجهة نظر الملتزمين السلفيين الذين يفسحون 
المجال أمام العقل لالجتهاد، وبهذا يمكن مسايرة العصر في علومه واتجاهاته الفكرية، السيما 

صاد والسياسة، ونضمن كذلك حماية لنا من مغبة السقوط في هاوية االنحرافات فيما يتصل باالقت
بشتى ألوانها وصنوفها، وبهذا ال نجري أو ننزلق وراء ادعاءات مسمومة باطلة تلبس ثوب 

 العصرية أو تضع على وجهها قناع التجديد الحديث.
 :المحور الثالث-1-3
 :عصر إلى آخر المعنى الحقيقي لالنتقال الفكري من-1-3-1

إذا اتفق الناس على معاني مجردة، ثم حسبوا أنهم اتفقوا بذلك على التفصيالت الجزئية التي     
 تقع تحت ذلك التجريد، فذلك يمثل أحد مواضع الزلل الفكري عند الناس.

فعلى سبيل المثال، يتفق جميع الناس على ضرورة الطعام لحياة اإلنسان ولكنهم قد يختلفوا      
إلى أبعد درجات االختالف بالنسبة لصنوف الطعام ونوعيته أيضا، ال ينفر أحدا من الفن ولكنهم 
 .في تفصيالت ما يعد فنا وما ال يعد، نجدهم قد تفرقوا فرقا يباعد بينهما ما يباعد بين القطبين

 وما يقال عن الطعام والفن يقال أيضا عن معاني الدين والسياسة واالجتماع.
د االختالف في وجهة نظر الناس بالنسبة لمعاني األشياء أن الفكرة المجردة من شأنها ويعو      

 أن تمحو الفواصل والفوارق التي تميز المفردات العينية الجزئية المندرجة تحت الفكرة ذاتها.
فمثال يتفق جميع الناس أن الكلب حيوان، ولكننا في تفصيالت الحياة العملية قد نجد بعض      
 اس يقتنون الكالب في ديارهم، بينما البعض اآلخر ينفر من نجاسته.الن

وجدير بالذكر أن االنتقال الفكري من عصر إلى عصر، ال يكون مجرد انتقال في المعاني     
العامة المجردة التي تدل عليها األلفاظ المتداولة فيما بين الناس من أحاديث دارجة ومعامالت 
نما يتمثل في تغير المضمونات التي يقصد إليها المتحدثون والمتعاملون بتلك األلفا ظ يومية وا 

ن  العامة والمعاني المجردة فالفضيلة والعدالة والحرية والكرامة ألفاظ تبقى وال تزول، حتى وا 
جاءت حضارة أو ثقافة جديدة والذي يتغير هو المضمون الذي نعنيه بهذه األلفاظ، لذا فإن 
ثنا المعاني المجردة في حياتنا الفكرية المعاصرة هي المعاني المجردة نفسها التي وردت في ترا
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الفكري القديم، من حيث الشكل الخارجي أو القشرة المغلفة لهذه المعاني، ولكنها تختلف تماما من 
حيث المضمون بفعل تيار الزمن الذي يجرف من العصور المتوالية اللباب الفكري للمعاني 

 المجردة أو األلفاظ العامة.
عاني المجردة هي ألفاظ عامة موجودة بمعنى: الحرية والمساواة والعلم والعدل وغيرها من الم    

 في التراث، وموجودة أيضا في وقتنا هذا، من حيث الشكل فقط.
أما من حيث المضمون والتفسير، فقد يكون لتلك األلفاظ العامة مضامين ومعان تختلف     

 حاليا عما كانت عليه في سالف الزمان.
العلم المقترن بالعمل، لدرجة أن بعض  ولتوضيح ما تقدم، نقول إن عصرنا يتميز بأنه عصر    

الناس يقولون إن العلم والعمل موصول أحدهما باآلخر ويرفضون ما يجوز تسميته بالعلم النظري 
. الذي ال صلة له بدنيا التطبيق، ويطلبون من العلماء تعريف مصطلحاتهم العلمية تعريفا إجرائيا

ة التقنية األفكار العلمية التي برزت إلى دنيا وألننا نعيش ي عصر التكنولوجيا حيث تمثل األجهز 
العمل، لذا فإن نعت عصرنا بأنه عصر العلم والعمل محدد بمضمونات العصر ومفهوماته فالعلم 
من ناحية هو العلم الطبيعي والعمل من ناحية أخرى هو تطبيق العلم باألجهزة التقنية على 

 ختالف مجاالت العلوم وتطبيقاتها.ا
ر، فإن ورود األلفاظ في سياقها القديم، ثم ورودها هي نفسها في سياقها الجديد، قد وباختصا    

ال يدل على أن الفكر الجديد هو نفسه الفكر القديم، إال إذا حللنا المراد بتلك األلفاظ فإذا هذا 
المراد في الحالتين لذا فإن االنتقال من فكر قديم إلى فكر جديد يستوجب استخدام األلفاظ 

تخداما ما يساير العصر في مفهوماته ومضموناته، حتى ولو كانت هي نفسها األلفاظ التي اس
 استخدمها األولون، لكنهم استخدموها بمفهومات ومضمونات مختلفة.

 :المحور الرابع-1-4
 :خطورة الجمود الفكري لإلنسان-1-4-1
االستعداد الفطري عند اإلنسان يميزه عن سائر الكائنات الحية على اإلطالق، حيث يشير  إن 

هذا االستعداد لتعلمه اللغة والستخدام الرموز)لغوية أو رياضية، منطوقة أو مكتوبة( و للتأكيد 
 على ذلك نقول:
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بارات واستدالالت إذا قلنا إن اإلنسان يتميز بالعقل، فالعقل مظهره أن تجري معقوالته في ع    
ذا قلنا أن أهم ما يميز اإلنسان قدرته على الخيال فالتخيل ال يتم له  تقوم كلها على الرموز، وا 

 وجود اجتماعي إال بأن يرسم في كلمات.
وبعامة، فإن قدرة اإلنسان على استخدام الرمز الدال على الغائب قد مكنه من تحطيم القيود     

 معينة من المكان أو بلحظة معينة من الزمان.التي يفرضها التقيد بنقطة 
بمعنى: أن قدرة اإلنسان على استخدام اللغة في تمييزه لألشياء بعضها عن بعض تعني      

القدرة على التجريد أي القدرة على مجاوزة الفرد الواحد المتعين، بأن يستخلص من ذلك الفرد 
خدمها بعد ذلك في حياته العملية، فاالنتقال صفاته وخصائصه األساسية ليركبها معا التي قد يست

من مواقف الفرد المتعين إلى صورة ذهنية عن مميزاته من الخصائص والصفات هو انتقال من 
 المحدود ألن األول مقيد بزمانه ومكانه و أما الثاني فيجاوز  حدود المكان والزمان.

محدود نقلة من التقيد إلى التحرر من وتعني قدرة اإلنسان على االنتقال من المحدود إلى الال    
انكباب الحواس على الواقع األرضي إلى ارتفاع العقل والخيال معا إلى آفاق من الزوال والفناء 

 إلى البقاء والخلود.
إذا، تشبه الفكرة المجردة القانون العلمي، فهي تجريد يشتقه العقل بحيث يصلح لكل زمان     

ريد له وجود حقيقي في عالم األشياء، فمثال خاصية التوازي تجريد ومكان، ويصبح وكأن هذا التج
لجميع المستقيمات التي ال تتقاطع وال تتالقى مهما امتدت لذا فأي مستقيمين ال يتقاطعان وال 

 يتالقيان مهما امتدا يكونان متوازيين.
من الجزئي  تأسيسا على ما تقدم، فإن اإلنسان القادر على التجريد لهو إنسان يستخلص    

فكرته النظرية لتبقى لإلنسانية كلها ذخرا ما بقي على األرض إنسان، ويكون هذا اإلنسان متحررا 
من قيود الماضي ألنه لن يحفظ أسطر وكلمات اإلرث أو التراث فقط، بل يعمل على أن 
ن يستخلص منها صورها المجردة فيما  يشبه القوانين العلمية، التي تصبح في أيدي الدارسي

 أدوات فكرية نظرية تطبق حيث تنطبق.
 والسؤال:    

وماذا عن اإلنسان الذي يعمل بكل طاقته وفكره ليحافظ على اسطر وكلمات اإلرث أو التراث 
 فقط؟
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على الرغم من أن هذا اإلنسان يكون من المحافظين على الموروث من شتى ألوان المعرفة     
و المعارف، ويمثل االمتداد الطبيعي للسلفيين، فإنه لن يكون تقدميا في فكره أبدا، واألدهى من 
ذلك أنه قد يكون من معوقات التطور الذي قد تفرضه ظروف الزمان والمكان وقد يحول دون 

نجازات العصر و ذلك بسبب ما قد يصيبه من جمود تحقي ق التطوير الذي يناسب مستحدثات وا 
 فكري.
فالجمود الفكري يعني الوقوف عند الواقع الجزئي والعجز عن استخالص ما يمكن     

استخالصه من صور نظرية تصلح أن تنتقل للتطبيق في مواقف جديدة، إذ أن جل االهتمام 
حرفية الموجود بين أيدينا دون إدراك حقيقي لمضمون هذا الموجود أو ينصب على أو يوجه إلى 

روحه، وبهذا فإن من يصاب بالجمود الفكري يكون همه األول وهدفه  األخير المحافظة فقط 
على الشكل أو الصورة للتراث، دون أي اهتمام يذكر بمضمونه وروحه من أجل تطويره أو 

اجات الفعلية للحياة العملية، أو بما يساير ظروف العصر تحديثه أو تجديده، بما يواكب االحتي
لذا يجد هذا النمط من الناس مبتغاه في التراث فيسجن نفسه في نصوصه حتى ولو أدى ذلك 
إلى عزلته عن اآلخرين أو تقوقعه على ذاته، وذلك ألنه لن يفهم لغة اآلخرين، أو ألنه يتحدث 

 بلغة غير لغة قومه.
الجمود الفكري عدم القدرة على التجريد الستخالص التعميمات التي تصلح وباختصار يعني     

لكل زمان ومكان، على الرغم من أن األفكار المجردة تبقى وتدوم، كما أنها مع األيام تنمو 
 وتعزز تفصيالتها.

 :المنهج التربوي وتحقيق االرتباط بين الثقافة والتنمية-2
المنهج التربوي في تحقيق االرتباط المأمول بين الثقافة بادئ ذي بدء، نقول أنه كي يسهم  

والتنمية، ينبغي أن يشير المنهج إلى أن التنمية الشاملة بجميع أبعادها السياسية واالجتماعية 
  واالقتصادية والثقافية...الخ هي في الحقيقة الوسيلة الوحيدة ألحداث نقلة نوعية في حياة األمة

ين فالتنمية الشاملة هي الطريق إلى القرن الحادي والعشرين لكي تدخله وفي حياة األفراد كمواطن
 الدولة مع غيرها من الدول األخرى بحيث تشارك في صنع المستقبل.

بمعنى: لن يوجد حراس أشداء يحولون دون دخول أي دولة للقرن الحادي والعشرين ولكن     
يها القدرة على استشرافه والتعامل معه الفرق بين دخول دولة تسهم في صنع المستقبل ويكون لد

بقوة وتحد، وبين دولة أخرى تدخل القرن الحادي والعشرين كتابع وعالة على الزمان والمكان 
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وليس لديها القدرة على تحقيق التنمية الشاملة التي تسهم في تحقيق حضارة ورفاهية اإلنسان 
 فيها.
مية الشاملة ليست هي التنمية االقتصادية وبعامة، ينبغي أن يشير المنهج إلى أن التن    

نما هي إلى جوار ذلك التنمية االجتماعية  ن كانت التنمية االقتصادية في القلب منها وا  فحسب، وا 
والبشرية والسياسية جميعا، وكلها مترابطة متشابكة متداخلة وكلها هي التي تحدث التنمية الشاملة 

 التي تريدها أية دولة وتحتاج إليها.
أيضا، ينبغي أن يتضمن المنهج ما يؤكد العالقة الوثيقة بين التنمية والنظام القانوني الذي     

يعيش المجتمع في ظله، وذلك على أساس أن القانون هو ضابط اإليقاع في أي مجتمع، وال 
 يمكن أن يوصف المجتمع بأنه منظم إال إذا وجدت فيه سلطة ووجدت فيه قواعد قانونية عامة. 

ذا ينبغي أن يبرز المنهج التربوي أن التربية بمعزل عن سياقها اإلنساني أو الثقافي هو نمو إ    
  بال روح مع التأكيد على أن التنمية االقتصادية المزدهرة تماما تشكل جزءا من ثقافة الشعب

ثقافة أيضا ينبغي أن يلقى المنهج التربوي الضوء على الرؤية التقليدية الضيقة التي تنظر إلى ال
على أنها قد تكون عامال مساعدا أو عائقا للتنمية لالقتصادية، وذلك لتصحيح تلك الرؤية إلبراز 
أن الثقافة كأداة أو كعائق للتنمية، ال يمكن أبدا وضعها في مرتبة ثانوية لكي تكون مجرد منشط 

ها بل إن دورها أو عائق محتمل للنمو االقتصادي، فالثقافة ليست مجرد وسيلة لخدمة أهداف بعين
الحقيقي والفعلي يشكل األساس االجتماعي لألهداف ذاتها، والتنمية هما جزء من ثقافة أي 

 شعب.
ونذكر فيما يلي بعض األسس والقواعد المهمة التي ينبغي أن يراعيها المنهج التربوي كي يحقق 

 التفاعل المنشود بين الثقافة والتنمية.
لتنمية إنما يطرح قضية األصالة والمعاصرة في ثوب جديد أن من يضع الثقافة في مواجهة ا-

ما لنقص  االقتناع  ويطالب بإعادة فتح باب االجتهاد فيهاـ إما ألن الموضوع غدا مستهلكا، وا 
بنتائج الحوار فيه واللجاج حوله رغم أنه كان الشغل الشاغل لمفكري العالم العربي منذ بداية 

 عصر النهضة في كل بلد عربي.
م  افتراض التعارض بين الثقافة والتنمية على تصور أن التنمية تعني التطور والتغيير وربما يقو -

اختالف المسار كما وكيفا معا، وهو تصور صحيح والتطور والتغيير واختالف المسار تتضمن 
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معنى تهديد الهوية األصلية وزعزعة مقومات الذاتية ومن هنا يبدأ الجزع واإلحساس بأن كل 
 تتضمن بالضرورة درجة من درجات هدم الذات وبالتالي فهي تتعارض مع األصالة.تنمية 

هذا التصور لهوية المجتمعات العربية أن لها جوهرا واحدا ثابتا تناله عوامل الضرورة بالتغيير -
أو التطور أو النمو أو التنمية أو الهدم أو البناء أو الحياة أو الموت، أو التجدد أو الفناء، هو 

 اء التصور للتعارض بين الثقافة والتنمية.ور 
فطرح قضية التعارض بين الثقافة والتنمية هو في الواقع  إعادة لقضية التعارض بين األصالة -

والمعاصرة، وهي قضية ممدوحة مستهلكة تتخذ منها الرجعية في كل بالد العالم سبيال للبطش 
التقليدي، وأسوأ ما فيها التوفيقية اليسيرة التي بالقيم الجديدة واقتالع عوامل التحول في المجتمع 

تلجأ إليها حواة الفكر من المحافظين المستنيرين ليمسكوا العصا من وسطها فيرضوا جميع 
األطراف وهم بهذا يعطلون تطور المجتمعات والثقافات ألنهم يؤجلون طرح األسئلة الخطيرة التي 

 يمكن أن تشعل النار في قمامات الماضي.
طرح قضية التعارض أو التواجه بين الثقافة والتنمية اعتراف ضمني بأن الثقافة عند بعض  وفي-

المثقفين العرب مرادفة للتراث وللثقافة التقليدية ولما يسمونه األصالة ولكل ما تتكون منه الهوية 
بوصفها  أو الشخصية القومية، كما أن فيه اعترافا بالجزع من النمو والتنمية والحركة والصيرورة

 أعاصير يمكن أن تطيح بهذه الهوية القومية.
وهذا النوع من اليأس ال يتولد إال في مجتمعات تحس بزلزال التغيير ألن التغيير فيها عاجز أن 

 يتم بطريقة سليمة.
إن أرقى نوع من الحضارة في أي عصر من العصور يستوعب كل ما هو إيجابي في -

شيء اسمه حضارة شرقية وحضارة غربية إال بالمعنى   الحضارات السابقة، وأنه ليس هناك
نما هناك فقط حضارة أو حضارات راقية وحضارة أو حضارة أو حضارات مختلفة.  اإلثنولوجي وا 

أهم ما تتميز به الحضارة منذ عصر النهضة األوروبية الحديثة، هو تعميق الزمان وتعميق -
المسافات بين البشر وبين المجتمعات وبين الطبقات وبين األوطان، والمقصود بتعميق الزمان 
والمكان أو ىتعميقهما معا أنه ال يتم تخليد حياة اإلنسان أو تجديد شبابه على األرض بحساب 

عمره، ولكن بحساب األعمال أو اإلنجازات أو األفعال الجيدة والنافعة التي يحققها خالل  سنوات
 تلك السنوات، وبهذا يكون المضمون أهم وأجدى من الشكل.



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

103 
 

وما يقال عن اإلنسان يقال أبضا عن الحضارة، فالتكنولوجيا المتقدمة واالختراعات العظيمة التي 
كان وتوطد الروابط بين البشر مجرد أشكال للحضارة تعمق معنى الزمان وتزيل حواجز الم

اإلنسانية الحديثة، أما مضمونها فهو الذي يعمق معنى الوجود اإلنساني  الذي يكفل حقوق 
اإلنسان والضمان االجتماعي له كما أنه يسهم في إحالل الضمير الجماعي محل الضمير 

 الفردي.
امش التخلف والرجعية فيها أكبر من صلب التقدم إن من يتأمل ممارستنا الثقافية يجد أن ه    

والتنمية ويجد أننا نأخذ الشكل أو األداة ونهمل المضمون أو الغاية التي اخترعت األداة الحديثة 
 لتحقيقه، وهذا معنى فصل التكنولوجيا عن القيم.

وجيا وأن نهمل كثيرا ما نعلن عن موقفنا من الحضارة الحديثة، وهو أن نأخذ ما فيها من تكنول    
بل أن نقاوم ما فيها من قيم مستوردة بوصفه غزوا ثقافيا يمكن أن يزعزع قيمنا األصلية، وذلك 
يمثل ازدواجية ضارة فمثال: نتحدث كثيرا عن الدساتير وحقوق اإلنسان، ونرفض الديمقراطية 

نؤمن بالجبر  المستوردة  بدعوى أن الشورى في مجتمعنا التقليدي غير ملزمة للحاكم كما أننا
 المطلق في عالم يعتز بحرية االختيار.

لقد جعلت االزدواجية في النظر إلى الفكر والحياة ثقافتنا التقليدية تقف في كثير من األحوال     
بيننا وبين كل انتفاع حقيقي بالحضارة المعاصرة، وذلك يمثل حجر عثرة في سبيل التنمية العملية 

ا، وأبسط دليل على ذلك أن إحساسنا بالزمن لم يتغير كثيرا عما كان والتكنولوجية والمادية ذاته
 عليه منذ قرون مضت.

 :المنهج التربوي وتفعيل العالقة بين الثقافة والعلم-3
قد يقول قائل، وهو مندهش: ما المطلوب تحقيقه بالضبط؟ أليست العالقة بين الثقافة والعلم 

عالقة بين الثقافة والعلم غير واضحة بحيث  يحاول مسلمة ال تحتاج إلثبات أو برهان؟ وهل ال
 الكاتب التأكيد عليها من خالل المنهج التربوي؟

إنه من يستنكر محاولتنا لتحديد دور المنهج التربوي في التأكيد على أهمية ولزومية العالقة     
بعاد ومالمح بين الثقافة والعلم، يشبه المصابين بالعمى األلوان، ألنه ال يستطيع أن يحدد أ

الصورة المعروضة أمامه بدقة، فالثقافة والعلم لفظتان قد يكونا مترادفتين بالنسبة لبعض الناس 
وعلى طرفي نقيض بالنسبة للبعض اآلخر، فليس من الضروري أن يكون اإلنسان صاحب العلم 

بال  األكاديمي الغزير صاحب ثقافة عريضة، كذا من المحتمل جدا أن يكون اإلنسان المثقف
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شهادات علمية عالية أو راقية لذا ال ينبغي أخذ بعض األمور على عالتها كمسلمات ال تحتاج 
إلثبات أو برهان وبخاصة األمور التي تحتمل التأويل أو يكثر حولها الجدل، فالمنهج في حد 

 ذاته هو طريق المتعلم للمعرفة العلمية ولكنه قد ال يسهم في تثقيف هذا المتعلم.
امة إذا نظرنا إلى المنهج نظرة عقالنية منطقية لوجدنا أنه يمثل جانبا ال مفر منه بالنسبة وبع    

لكل المتعلمين فهو يمارس تأثيرا مهما عليهم بالنسبة الكتساب المعرفة األكاديمية النظرية 
والتجريبية وهو الذي يكسبهم الخبرات ذات القيمة واألهمية في شتى مناحي الحياة وهو الذي 

 ساعدهم على تحقيق آمالهم و طموحاتهم وهو.... وهو....الخ.ي
وباختصار، فإن المتعلمين األسوياء أقوياء العقول بمثابة مخرجات صالحة وصحيحة لمنهج     

يتم إعداده بطريقة جيدة و دقيقة، ومن هنا يكون من المهم إبراز دور المنهج بالنسبة للتأكيد على 
والعلم، وذلك ما نسعى إلى تحقيقه من خالل التعرض للموضوعات أهمية العالقة بين الثقافة 

 التالية:
 العلم عند اإلنسان المعاصر. -2
 إنسانية العلم. -1
 العلم كمنهج. -3

 وفيما يلي توضيح للموضوعات السابقة:
 :العلم عند اإلنسان المعاصر -3-1

إن المعاصرة هي التي تجعلنا جزءا من زماننا، ال بمجرد وجودنا الجسدي بل بنشاطنا الفكري     
كذلك وتعكس المعاصرة الحياة كما يحياها من أبدعوا حضارة هذا الزمان، بحيث يولد العصر 
بعلومه وفنونه ونظمه وحيث تظهر الحاجة ملحة للمزيد من التأمل والبحث وحيث يتبوأ أبناء هذا 

صر مراكز القيادة والسيادة في شتى المجاالت والميادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية الع
والصناعية.....الخ وحيث يشمل االبتكار واإلبداع والتجديد والتحديث كل مناحي الحياة وحيث 

من  تحتل األفكار الجديدة واإلنجازات التقنية الحديثة محل نظرياتها القديمة فتوفر بذلك المزيد
 الراحة والرفاهية لإلنسان.

وعليه، يمكننا القول بأن اإلنسان المعاصر هو الذي يخلق الجديد دائما، ويستفيد من نتائج     
العلم والفن في حياته ويوظف فكره ليكون مبدعا وليس مستعيرا أو ناقال عن غيره بالنسبة 

المعاصر والسر الكامن في تقدمه إلفرازات  العصر لذا فإن السبب الحقيقي وراء قوة  اإلنسان 
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يعودان بالدرجة األولى إلى ما وراء إبداعه و ابتكاره إذ يمثل إلى ما وراء المنهج الحقيقي 
 والصحيح والدقيق للنظر إلى العالم بصفة دائمة.

فاإلنسان المعاصر يقرا الكتب و يستخرج منها طرق الحياة بجميع مشكالتها، لينهض ويغير     
نما يجعل أيضا مرجعه المقروء هو منهجه الحي اتي ويستبدله بمنهج آخر جديد يتوافق بما يقرأه، وا 

الطبيعة ذاتها ومعها باطن النفس اإلنسانية ليستبطن هذا اإلنسان نفسه في دقا العلماء، لذا لم 
نما أصبح العلم عنده كشفا  يعد معنى العلم عند اإلنسان المعاصر كامنا في بطون الكتب فقط وا 

 أسرار الطبيعة وصياغة لقوانينها. عن
فاإلنسان المعاصر، يجمع بين منهج النظر الذي يتناوله بين شؤون الحياة يما فيها من علوم     

وصناعات ونظم للحكم واالقتصاد والتعليم...الخ بجانب انتمائه لنواح إنسانية عديدة سواء أكانت 
ر ال يحافظ على طبيعة نوعه أو يتكيف على المستوى المحلي أو العالمي، فاإلنسان المعاص

لظروف بيئته فقط بل يختلف األمر في حياة اإلنسان المعاصر وثقافته إذ ال يقتصر وجوده على 
الوجود البيولوجي الصرف، بل يضاف إليه عنده  وجهة نظر يقيمها على مجموعة من القيم 

االمتداد الطبيعي لما كان في أيضا، يرى اإلنسان المعاصر بين يديه حضارة وثقافة هي نفسها 
تاريخه اإلنساني الماضي، لذا ال يوجد عنده أي تناقض أو تضاد بين الماضي والحاضر كما أنه 
ينظر إلى كل من الماضي والحاضر كنقطة ارتكاز للمستقبل أو كقاعدة بيان يمكن عن طريقها 

 ومن خاللها التنبؤ بأحوال المستقبل وظروفه.
 والسؤال:

 يكون الحاضر بوضعه الحالي امتدادا للماضي ونقطة ارتكاز للمستقبل؟ إلى أي مدى
إن االختالف بين التراث بجميع جوانبه وبين ثقافة عصرنا ضارب إلى األساس، إذ أن     

الفروق بينهما عميقة وجوهرية وغريبة أيضا فثقافة أسالفنا المبثوثة في تراثهم ثقافة قوامها مبادئ 
لكتب ليلتقطها األبناء و األحفاد فتكون هي القيم التي ينظمون سلوكهم تكتب لفظا على ورق ا

على منوالها ويصوغون أذواقهم الجمالية على هداها، وأما ثقافة العصر أجهزة علمية تتخذ أدوات 
للبحث عن أسرار الطبيعة وتنتهي بالباحثين إلى إنتاج آالت تقام الحياة العملية على استخدامها 

ذا أرادت عب ارة واحدة موجزة تحدد الفرق بين الثقافتين، فقل إن ثقافة تراثنا هي ثقافة أخالق وا 
وثقافة العصر هي ثقافة علوم وكلمة األخالق هنا مقصود بها معناها الواسع الذي هو الجانب 
السلوكي في تعامل اإلنسان مع اإلنسان، كذلك كلمة العلوم هنا مقصود بها أن تشمل ما يترتب 



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

106 
 

من أجهزة يستخدمها اإلنسان في النقل والتبريد والقتال وشتى مناحي الحياة وثقافتنا  على العلوم
الموروثة ثقافة مدارها الكلمة وثقافة عصرنا مدارها الجهاز، بكل ما تستتبعه هاتان السمتان من 

 نتائج بعيدة اآلماد.
يمكن أن يكون  إذا ال يمكن أن يكون الحاضر بوضعه الحالي امتدادا طبيعيا للماضي، ولكن

قاعدة انطالق للمستقبل، وبخاصة في ظل االنفجار المعرفي الذي يشهده العالم اآلن، وفي ظل 
 الثورة التقنية التي دست إفرازاتها اليوم جميع الميادين والمجاالت من حولنا.

 والسؤال:
 كيف يكون الحاضر قاعدة انطالق للمستقبل؟

من الواقع عند ظواهره  -أيا كان موقعه أو مركزه -لتحقيق ذلك ينبغي أال يقف كل إنسان    
المدركة بالحواس فقط بل يجب أن تصل نظرة اإلنسان إلى ذروتها بحيث تؤدي به إلى الموقف 
العلمي بما يميز المنهج العلمي من التزام الدقة في المشاهدة والتجارب التي تجرى على هذه 

 رة المبحوثة.الظاه
 :إنسانية العلم-3-2

إن التوسع في العلوم الطبيعية بغية إقامة حياة جديدة تساير العصر الحاضر في علمه      
وصناعاته قد يؤدي من وجهة نظر بعض المثقفين إلى جدب في القيم اإلنسانية، على اعتبار 

 للغة واألدب.أنها تنشأ في كنف العلوم اإلنسانية كالتاريخ والفلسفة ودراسة ا
والحقيقة ال يوجد البتة تعارضا بين العلم الطبيعي والمذهب اإلنساني، إذ أن القيم اإلنسانية      

تنشأ كنتيجة طبيعية وحتمية للعلم الطبيعي، كما أن العلم الطبيعي يثري ويؤكد أهمية ونفعية القيم 
 اإلنسانية في حياة الفرد.

القيم اإلنسانية إذا اندرجت تحت مظلة العلم الطبيعي  ولعل خشية بعض المثقفين من جدب    
يعود بالدرجة األولى إلى أن العلم الطبيعي الذي ولد من الثورة على القرون الوسطى)عصور 
الظالم( وعلى أيدي )جاليليو( و)كوبر نيق( و)نيوتن( وغيرهم، قد انبثق قويا مكينا بحيث لم يكن 

 اإلنسان.بحاجة إلى من يؤكد ضرورته في حياة 
إن األساس األول والهدف األخير للمذهب اإلنساني هو أن نكفل لإلنسان حياة نعترف فيها     

بحقوقه اإلنسانية، وبخاصة في عصر تطبيقها على الحياة العملية، حيث يكون العلم وتطبيقاته 
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لتقدم العلم  على الحياة شرطا أساسيا الزدهار الحياة، ثم يجيء هذا االزدهار بدوره شرطا أساسيا
 وتطبيقاته.

وفي المقابل فإن المثقفين بثقافات إنسانية من النوع الذي ال يبني البيوت وال يشيد المصانع      
وال يقيم الجسور وال ينبت الطعام وال يصنع الدواء وال ينسج الثياب وال يدفع بالصواريخ واألقمار 

قمر وال يرسم خريطة األحوال الجوية الصناعية للفضاء وال يجعل اإلنسان يهبط على سطح ال
للعالم وال يجهز جيشا قويا وال يتنبأ باألحداث الحيوية القادمة....الخ ال يدركون جوهر وكينونة 
الحياة اإلنسانية ذاتها ويكونوا كمن يعزلون أنفسهم عن الحياة اإلنسانية نفسها متصورين في 

بداعاتهم ومبتكراتهم في مخيلتهم أنهم أرفع شأنا من هؤالء الذين يسهمون  بجهودهم وأفكارهم وا 
 صنع ما يحقق لإلنسان رفاهيته وما يكفل له سعادته وما يشعره أوال وأخيرا بإنسانيته.

وبعامة فإن ما يؤكد العالقة الوثيقة بين العلم الطبيعي وحياة اإلنسان، أن تقدم العلم وارتفاع      
حيثما وقعا فلم يتقدم العلم بدرجة ملحوظة إال في المستوى المعيشي يكادان يكونان متالزمين 

عصر ازدهرت فيه ظروف العيش ولم تزدهر هذه الظروف في عصر أو في بلد إال ومعها تقدم 
 في العلم.

ويجدر اإلشارة إلى أن هناك من يتحفظ من طغيان العلم وتقنياته ومصانعه ومعامله وآالته     
فظين يؤمنون ويثقون في أهمية العلم وقدرته على صنع على الرغم من أن غالبية هؤالء المتح

الظروف التي تكفل لإلنسان حياة سعيدة ومستوى معيشي أفضل، ويرجع هذا التحفظ إلى الخوف 
من الغزو المادي  المصاحب للتقدم العلمي والتقني والذي يؤدي إل جفاف العاطفة اإلنسانية 

 ويبوسها وذبولها.
هنا ينبغي اإلشارة إلى المقابلة الزائفة بين العقل والعاطفة على أساس أن اإلنسان يأخذ      

القرارات المهمة والصعبة الخاصة بحياته إما عن طريق العقل أو العاطفة، وحقيقة الموقف هو 
 أن لكل من العقل والعاطفة مهمة مختلفة والمهمتان متكاملتان في كل عملية من مجرى النشاط
اليومي وذلك أن اإلنسان يختار أهدافه بالعاطفة ثم يخطط بالعقل لتحقيق تلك األهداف فالعقل 
سير منظم نحو تحقيق هدف مقصود يتم اختياره بعملية إرادية تتم برغبة أو عاطفته أو ميله أي 

نا من يتم اختيار الهدف المقصود بالجانب العاطفي من اإلنسان ثم يأتي بعد ذلك دور العقل لينقل
لمقدمات إلى النتائج  ومن المراحل إلى تحقيق غاياتها عن طريق عمليات ذهنية إدراكية محسوبة 

 ودقيقة. 
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ومرة أخرى نقول أن العلوم الطبيعية مهما تقدمت ومهما زادت وتعددت إنجازاتها وتطبيقاتها       
نما قد تعكس تماما،  إذ تمد اإلنسان بالوسائل العملية فإنها أبدا لن تؤدي إلى وأد العاطفة وا 

واألساليب التي تثير الدافعية عنده، وبهذا تتحرك الجوانب: االنفعالية  والوجدانية والشعورية 
 لإلنسان، ويكتسب اتجاهات و توجهات نحو بعض القضايا والموضوعات.

خالصة القول، يشير الواقع الفعلي وتبرز جميع األحداث من حولنا أنه ال مكان لتلك     
الختالجة المذعورة التي تخشى على اإلنسان بساطة العيش وهدوء البال اللذين كان بهما أيام ا

الرعي أو الزراعة اليدوية بسبب التغيرات الشاملة التي أحدثها االنفجار العلمي والتقني في حياة 
إدخال أنه ينبغي  -ن وجهة نظر أصحاب تلك االختالجة المذعورة -اإلنسان، ولمقابلة هذا األمر

شيء من العلوم اإلنسانية في مناهجنا وفي حياتنا العامة تخفيفا من وقع الحياة العلمية الصناعية 
على حياة اإلنسان وألنها تغرس القيم اإلنسانية العليا في نفس اإلنسان، وتكسبه المثل السامية 

 وتسهم في بنائه وتصنع منه شخصية متكاملة الجوانب.
ر محله وغير مقبول موضوعيا وعقالنيا فكل العلوم مهما كانت نوعيتها الزعم السابق في غي    

تشعر اإلنسان بإنسانيته فالعلوم الطبيعية أو البحتة وقيمته شأن العلوم االجتماعية أو اإلنسانية ال 
تقلل من وضع اإلنسان وقيمته ومكانته من حيث هو كائن حر الفكر حر اإلرادة يختار األهداف 

 ر لتحقيقها بغير معوقات وحوائل.كما يشاء ويفك
وعلى الرغم من تفنيد الزعم السابق، فإن التحفظ الذي يجب اإلشارة إليه هو: عندما يدخل     

اإلنسان في رحاب العلوم الطبيعية أو في دائرة العلوم اإلنسانية يفقد بهذا التحديد أول شروط 
 الحركة اإلنسانية.

اإلنسان في األفق من المبادئ واألفكار ما يمكنه من  بمعنى: إذا لم يكن مطروحا أمام    
 االختيار تحقيقا ألهدافه يكون بذلك وقع أسيرا لجانب على حساب جانب آخر.

وهنا قد يقول قائل: أليس اإلنسان يختار بمحض إرادته الحرة دراسة العلوم الطبيعية أو العلوم     
 لجانب الذي اختاره؟اإلنسانية فكيف يعن لكم القول بأنه وقع أسيرا ل

والرد على ما تقدم هو: اإلنسان كل متكامل ال يمكن فصل العقل عن العاطفة والعكس    
صحيح كذلك لذا ينبغي أن يكون االختيار الصحيح هو ما يشبع كل من الجانبين السابقين 

نب الذي المتالزمين المتكاملين أعني أنهما : العقل والعاطفة، وعليه إذا اختار اإلنسان الجا
يخاطب عقله وهو العلوم الطبيعية أو حتى إذا اختار لجانب الذي يخاطب عاطفته وهو العلوم 
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اإلنسانية كما يزعمون، فذلك االختيار يكون غير دقيق وبجانبه الصواب بدرجة كبيرة، حتى لو تم 
از أو شبه ذلك االختيار بكامل إرادته وحريته ألنه في هذه الحالة يكون اإلنسان في حالة انحي

مغيب الوعي واإلدراك وذلك يتعارض مع شروط الحركة اإلنسانية التي تقوم على الحرية الواعية 
  الكاملة في االختيار بكامل اإلرادة دون ممارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على اإلنسان
ودون وجود إيحاءات وتلميحات يمكن عن طريقها طغيان جانب على حساب بقية الجوانب 

 ألخرى.ا
أيضا هناك من يزعم أن العلوم الطبيعية من شأنها التخصص الذي يضيق األفق ويسد     

طريق االختيار الحر ين ممكنات كثيرة، وال يستند هذا الزعم على أصول صحيحة تجعل منه 
 واقعا قائما ودقيقا، إذ أن التحليل األدق و األوفى للعلوم الطبيعية ومناهج البحث فيها، قد يظهر
أنها لو قدمت على الوجه الصحيح لكان لها شأن وفعالية العلوم اإلنسانية نفسها بالنسبة لحرية 

 االختيار.
كذلك توجد رؤية تحصر انتباه العلوم الطبيعية و اهتماماتها في جانب المنفعة وحده، وذلك     

نظر إلى اإلنسان يتعارض مع طبيعة اإلنسان ويفقده تكامله وذلك عكس العلوم اإلنسانية التي ت
في فاعليته من حيث هو كائن متكامل، يحب المنفعة ويحب الطموح ويحب الخيال ويحب التأمل 

 ويحب أشياء كثيرة جدا مما يجاوز بع قيود اللحظة الراهنة.
وهذه الرؤية قاصرة وغير شاملة، إذ أن العلوم الطبيعية تهتم بدراسة البيئة التي يعيش فيها     

اإلنسان وبهذا االهتمام يدخل اإلنسان بكله ومجموعه في دائرة الضوء، وبهذا ال تكون البحوث 
العلمية مجد شطحات أو مجردات يقوم بها بعض العلماء بل تقع في صميم  حياة اإلنسان 

اقعه الفعلي وتكون في خدمته ومن أجل سعادته، فالعلوم اإلنسانية تهيأ لإلنسان بيئة أصلح وو 
 لعيشه كما تكشف عن حقيقة العالم وأسراره، فتؤكد بذلك قيمة الحق عند اإلنسان ولإلنسان.

خالصة القول: العلوم الطبيعية علوم تدرس البيئة والعلوم اإلنسانية علوم تدرس موضع     
ن من تلك البيئة مكانا وزمانا، لذا ينبغي أن تتداخل العلوم: الطبيعية واإلنسانية في جهد اإلنسا

بشري واحد متكامل من خالله وعن طريقة هذه العلوم وتلك، وبهذا يعرف العالم العلوم الطبيعية 
تفصيالت تاريخ العلوم اإلنسانية وأهدافها كما يدرك الدارس والباحث في العلوم اإلنسانية أبعادا و 

وخصائص و إمكانات البيئة الطبيعية التي يتعامل معها ويسكن فيها هو وغيره من سائر 
الكائنات الحية: العاقلة وغير العاقلة، البشرية وغير البشرية، وبذلك تتحقق الوحدة التي يجب أن 
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لذي يرسم تتسق بها جوانب اإلنسان كائنا واحدا فيه العاطفة التي تميل نحو أهداف وفيه العقل ا
 مراحل السير مسددة نحو أهدافه.

 :العلم كمنهج -3-3
العلم منهاج في النظر إذا اتبع أو أخذ به عند دراسة أي موضوع أيا كانت طبيعته أو      

هويته، توصف هذه الرادة بأنها دراسة علمية وفي حالة التنكر للعلم أو عدم إتباع أسلوبه في أية 
 هذه الحالة جديرة باسمها.دراسة فال تكون الدراسة في 

وهنا ينبغي التنويه إلى أن المنهج العلمي في الدراسة ال يقتصر على العلوم الطبيعية أو     
نما يستخدم أيضا في العلوم االجتماعية، واإلنسانية لذا ينبغي أال يتعذر على المتعلمين  البحتة وا 

ارسي اآلداب ودارسي العلوم من بعامة وعلى المثقفين بخاصة إدراك األساس المشترك بين د
 حيث طريقة البحث العلمي أو من حيث استخدام المنهج العلمي في الدراسة.

  أيضا ينبغي التنويه إلى أن اإلنسان قد يتعلم أو يدرس مادة علمية أو مادة أدبية بعينها     
دون أن يكون ممارسا لها بوجدانه في حياته الخاصة لذا فإن الخلط الذي قد يحدث في أذهان 
الناس بين الدراسة من أجل التخصص واالحتراف، وبين الدراسة بسبب الميل والهواية قد يلقى 
ضبابا كثيفا في الرؤية يصعب بسببه وضع حدود فاصلة بين الدراسة بالعقل والممارسة 

 بالوجدان.
وكانت نتيجة خلط كهذا، أن ساد الظن بأن العلم مطلوب عندما يكون الموضوع جانبا من     

الطبيعة الحية أو الجامدة، أو إذا كانت المشكلة العارضة ماسة بحياة اإلنسان من حيث هو 
إنسان، كأن تكون مشكلة خاصة بالشباب أو بالمرأة أو بالنسل، فعندئذ يكون الركون إلى شيء 

العلم وطرائقه، لماذا؟ ألنهم يظنون أن اإلنسان ومشكالته من طبيعة خاصة، تداخلها آخر غير 
المشاعر والدوافع والقيم، وما إلى ذلك من أمور قد تستعصي على مخابر المعامل و أرقام 
 اإلحصاء، فنتج هن هذا الظن الخاطئ أن اتسعت  الهوة بين درجة التقدم في العلوم الطبيعية

أن مدنية هذا  –وهو  قول شائع  -ي معالجة المشكالت البشرية حتى لقد قيلودرجة التقدم ف
العصر مدنية عرجاء، تسير على قدم واحدة: فبينما بلغنا األوج في المعرفة العلمية بالطبيعة نزلنا 

 إلى الحضيض في العالقات اإلنسانية بكل ضروبها.
بية أذهان الناس بين ما هو هدف وما أيضا، يجدر اإلشارة إلى الخلط غير المقصود في غال    

نما يحدد  هو وسيلة تؤدي إلى هذا الهدف، فتحديد األهداف هو الذي ال دخل للعلم فيه، وا 
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اإلنسان لنفسه أهدافه معتمدا على جوانب أخرى من ثقافته وتقاليده و عقائده وقيمه، فإذا ما فرغ 
ه في البحث ليهتدي به إلى أنسب الطرق من تحديد تلك األهداف: لم يكن أمامه إال العلم بطرائق

 المؤدية إليها. 
إذا يمكننا القول بأن وسائل تحقيق المبادئ واألهداف أمور متروكة للخبراء والعلماء، حيث     

تكون وسائل التنفيذ هي أداة العلم بحثا وتطبيقا ولقد زحف العلم بوسائله زحفا سريعا على جوانب 
ل ذلك الرأي حيث خطا العلم خطواته الفسيحة في حل العديد من الحياة التي كانت متروكة قب

المشكالت الحياتية والمعيشية الصعبة التي كان يواجهها اإلنسان، وذلك مثل مشكالت: األوبئة 
 واألمراض الفتاكة، االتصال والمواصالت، مصادر الطاقة، الغذاء....الخ.

، ال يجوز لنا أن نجعل العلم ونتائجه نهبا وبعامة، عندما تصبح السيادة للعلم وما يقرره    
للمناقشة واختالف اآلراء إنما ينبغي أن نستمع لقرارات العلم التي يقضي بها في العالقات 
االجتماعية، سواء أكانت تربوية أم سياسية أم اقتصادية وذلك بعد ما أثبت نجاحه بدرجة كبيرة 

 بل. في حل مشكالت اإلنسان العلمية كما أوضحنا من ق
وال يعني ذلك، من قريب أو بعيد أن سطوة العلم باتت ديكتاتورية ومطلقة بالنسبة لتحديد     

األهداف وتنفيذها فتحديد الرغبات وتعيين األهداف ينبغي أن يتحققا عن طريق القنوات الشرعية 
اليب وبطريقة ديمقراطية، أما تحقيق الرغبة والوصول إلى الهدف فأمر ذلك متروك كليا لألس

والطرائق العلمية المناسبة، لذا ينبغي وضع حدود فاصلة بين الرغبة العامة من جهة وسلطة العلم 
 في تحقيق تلك الرغبة من جهة أخرى.
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قبل التطرق لدور المنهج التربوي في تأكيد أهمية التقاء الثقافتين: العلمية واألدبية، يجدر بنا     

اإلشارة إلى أن بعض الناس يعانون في وقتنا الحالي، من ازدواجية ثقافية عجيبة بسبب صعوبة 
ة واألدبية)كما يسمونها( إذ يتخيل إقامة جسر، حتى ولو كان هزيال ناقصا، بين الثقافتين: العلمي

الناس أنه ال توجد عالقة بين المجالين، كما يتصور بعضهم أن من يدرسون اآلداب بفروعها 
وفنونها المختلفة إنما يغوصون فيما يشبه باألساطير ال يعلم هؤالء الناس أن تصوراتهم هذه درب 

ن مجالها تكون دراسة علمية ما دامت من الوهم وال تستند على أساس منطقي ألن الدراسة أيا كا
 قائمة على منهج التفكير العلمي الدقيق والسليم.

بمعنى: تكون الدراسة علمية في فروضها وفي األسئلة التي تجيب عنها وفي ترتيب أفكارها     
 وطريقة استداللها وتحليل نتائجها بغض النظر عن نوعية المادة المدروسة أو مجالها.

يعاني العالم كله من ظاهرة االزدواج الثقافي بدرجات تتفاوت ضيقا واتساعا منذ أن  والحقيقة،    
ن  2959أصدر)سي. بي. سنو( في انجلترا سنة  كتابه المشهور الذي جعل عنوانه الثقافتان وا 

 كانت هذه الظاهرة تبدو أفدح وأعمق في حياتنا الثقافية.
ن: العلوم واآلداب، حيث حدد العلوم بالعلوم وجدير بالذكر، أن )سنو( قد قصد بالثقافتي    

التجريبية الطبيعية، كما حدد اآلداب تحديدا عريضا وواسعا لتشمل كل المعارف النظرية التي 
 تندرج تحت مظلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية والنفسية.

وأراد  وعلى الرغم من أن)سنو( قد أوضح خطورة وجود هوة عميقة  الغور بين الثقافتين    
المقابلة بين العلم واألدب بمعنى الدراسات اإلنسانية كما تعرفها الجامعات، فإن النتيجة التي 
انتهى إليها قد أفزعت المشتغلين في مجال األدب، على أساس أن العلوم وحدها هي المعول 

اعات فراغه األساسي لتقدم اإلنسان، أما ما يدور في فلك اآلداب بمثابة أمور يمأل بها اإلنسان س
 على أحسن الفروض.

ولقد تصدى "أولدس هسكلي" في دراسة شاملة عنوانها األدب والعلم لما زعمه)سنو( حيث     
أوضح أن دنيا األدب هي التي تقع في مجال خبرة اإلنسان وقوعا مباشرا، بينما يكون العلم 

حياها، فاإلنسان ال يأكل البحت أو الطبيعي قوامه تجريدات ال يستطيع أن يلمسها اإلنسان أو ي

 محاضرة رقم 04 المدة ثالثساعات

 عنوان المحاضرة المنهج التربوي و تأكيد أهمية التقاء الثقافتين

 الوسائل المستخدمة حاسوب+العارضالضوئي
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المعادالت الرياضية أو الظواهر الطبيعية، بينما يولد اإلنسان في دنيا األدب فيحب أو يكره وفقا 
لدوافعه وحوافزه وغرائزه وعقائده ومشاعره أيضا، ال تنفع رموز الكيمياء والفيزياء والرياضيات في 

أو هجاء بينما يتبادل اإلنسان في دنيا التعامالت اليومية إلنسان من بيع أو شراء، ومن غزل 
األدب مع غيره من الناس اللغة كما لقنها له آباؤه ومن يعيشون من حوله بكل ما في هذه اللغة 
من إيحاءات  وتلميحات وغموض، أخيرا يمثل عالم األدب العالم األوسع والمباشر بالنسبة لكل 

وعية بعينها من الناس ألن العلوم تقيم لنفسها الناس بينما يكون عالم العلم محدودا وقاصرا على ن
تصوغه صياغات رياضية تحدد الكم بعد أن يفوتها  عالما تستدله من الخبرة المباشرة استدالال و

تلوينات الكيف وبالطبع لن يستطيع جميع الناس القيان بعمليات االستدالل التي تفرضها طبيعة 
نما يقو  م بمثل هذا العمل أو اإلجراء نفر قليل جدا من الناس العلوم البحتة وطريقة دراستها، وا 
 المتخصصين في مجاالت العلوم البحتة.

ن كان شغله الشاغر  خالصة القول، يعترف     "هيسكلي" لكل من الثقافتين بوجوده وأهميته، وا 
  قد تمثل في إيجاد أنسب الطرائق واألساليب كي تلتقي الثقافتان معا في اإلنسان عقال ووجدانا
ويرى "هيسكلي" أن هذا االلتقاء يتحقق بوجود اإلنسان الفنان العمالق الذي يستطيع أن يدمج لغة 
األدب بما فيها من غموض ومن إيحاء ولغة العلم بكل ما عرف عنها من يقين وصرامة عقلية 
وبهذا يجد اإلنسان حقيقة نفسه ماثلة أمامه بشطريها متحدين: الشطر الذاتي الخاص والشطر 

 لموضوعي العام.ا
  ويرى"زكي نجيب محمود" أن الخطأ األخطر واألهم في موقف "هيسكلي" في هذا الموضوع    

هو أنه إذا تساءل عن طريقة التقاء الثقافتين ظن أن ذلك يتحقق إذا عرف األديب كيف يجري 
في أدبه شيئا من لغة العلم بحيث ال يكون ذلك سببا في تفكك القطعة األدبية، أي أنه تصور 

 اللقاء بين الثقافتين لقاءا مباشرا مع أن مثل هذا اللقاء المباشر ال يجدي إال قليال.
يضا يرى"زكي نجيب محمود" أن الطريقة المجدية لتحقيق ذلك اللقاء" فهي أن يجيء هذا وأ    

اللقاء بين الثقافتين بطريق غير مباشر، بمعنى أن تدخل التطبيقات العلمية واألسلوب العلمي في 
وبعدئذ يجيء  -إذا صح التعبير-شرايين الحياة االجتماعية دخوال يجعل تلك الحياة علما مجسدا

ديب لينفعل بالحياة المحيطة به كما يصنه اآلن، فإذا بانفعاله هذا متأثر إلى أبعد مدى  بحياة األ
علمية األصالب، علمية اللحم والعظم والدم: الحكومة فيها جهاز علمي تقوم عليه جماعة العلماء 
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ا في والتربية فيها عملية كل ما تعنيه العلوم من دقة منهج وتحديد موضوع  وأهداف، وقل هذ
 الجانب االقتصادي من الحياة وفي جانب التشريع بل وفي جوانب الترفيه".

ويبدو أن رأي" زكي نجيب محمود" هو األجدى واألكثر فاعلية في تحقيق اللقاء بين الثقافتين     
مع األخذ في االعتبار أنه يتوافق مع ما خلص إليه الكاتب شخصيا في دراسته للحصول على 

التي كان عنوانها "مدى احتياج طالب القسم األدبي في المرحلة الثانوية لمادة  درجة الماجستير
الرياضيات: دراسة ميدانية" حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أهمية اللقاء والموازنة والتكامل بين 

من مواد ومقررات دراسية، سواء  -آنذاك-ما يدرسه طالب القسم األدبي وطالب القسم لعلمي 
 لى مستوى المرحلة الثانوية أو على مستوى المرحلة الجامعية.أكان ذلك ع

 وبعد العرض السابق، يكون من المهم طرح السؤال التالي:     
 ما دور المنهج التربوي في الـتأكيد على التقاء الثقافتين؟ 

يعيش اآلن العالم في ثورة تكنولوجية تشمل جميع الميادين والمجاالت، ومنها على سبيل      
المثال االختراعات الحديثة، ووسائل النقل والمواصالت واألبحاث العلمية وطرق العالج، وتسخير 
القوى الطبيعية واستغاللها لصالح اإلنسان، ولقد أسهمت العلوم الطبيعية والبحتة بنصيب كبير 

 في تحقيق جميع مظاهر هذه الثورة العلمية التكنولوجية.
نما تمتد استخداماتها وال يقتصر دور العلوم الطب     يعية والبحتة على المجاالت السابقة، وا 

لتشمل  كثيرا من المجاالت التطبيقية في العلوم االجتماعية اإلنسانية والنفسية و التربوية وفي 
إدارة األعمال والسياسة، كما لها دورا فعاال ال يمكن التقليل من شأنه وأهميته في التنمية 

ى التعرف على مشكالت األفراد ومشكالت مجتمعهم، كما تسهم في االقتصادية إذ تساعد عل
 وضع حلول لهذه المشكالت ويترتب على ذلك تقدم وتطور المجتمع وتنمية موارده االقتصادية.

وخالصة القول أننا نعيش اآلن في عصر العلوم الطبيعية والبحتة التي أسهمت في تقدم     
 الدول وتحقيق رفاهية اإلنسان.

على الرغم مما تقدم، فإن المقررات الدراسية التي يدرسها الطالب على مستوى جميع و     
المراحل الدراسية يتم تقديم كل منها بمعزل عن بقية المقررات فأسهم ذلك في خلق ثقافتين ويعني 
ذلك أن المقررات بوضعها الحالي تشكل ازدواجية ثقافية على الرغم من أننا نعيش في عصر 

يق التكامل بين جوانب المعرفة المختلفة وبخاصة أن تحقيق ذلك التكامل يسهم يستوجب تحق
 بدوره في إعداد اإلنسان المتكامل في شتى جوانب شخصيته. 
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وللتأكيد على ما تقدم، يجدر بنا التنويه إلى تفصيالت الدراسة التي قام بها الكاتب والتي     
وضوعات الرياضية التي يحتاج إليها طالب سبق اإلشارة إليها حيث استهدفت البحث عن الم

القسم األدبي في دراستهم الثانوية والجامعية، ولقد اقتصرت الدراسة في البحث عن احتياجات 
طالب القسم األدبي للرياضيات فقط دون البحث عن احتياجات هؤالء الطالب بالنسبة للعلوم 

 الطبيعية)فيزياء، كيمياء، بيولوجي، جيولوجيا(.
لقد اتبعت الدراسة في إجراءاتها المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحديد بعض و      

االستخدامات المختلفة لمادة الرياضيات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية )علم النفس، علم 
دارة األعمال، والفنون، والفلسفة، والتربية  االجتماع، الجغرافيا واالقتصاد، والعلوم السياسية، وا 

يات( مع إبراز دوافع استخدام الرياضيات في تلك العلوم وبقد ظهر أن لرياضيات دورا مهما واللغو 
في مجاالت العلوم السابقة، وان استخداماتها المختلفة أصبحت ضرورية في دراسة مفاهيم تلك 

 العلوم وفهم حقائقها.
مرحلتين: الثانوية أيضا، تحليل نماذج من المناهج التي يدرسها طالب القسم األدبي في ال    

العامة والجامعية، وذلك إلبراز استخدامات الرياضيات في هذه المناهج والموضوعات الرياضية 
التي تساعد الطالب في دراسة هذه المناهج، ولقد ظهر أن المناهج على مستوى المرحلة الثانوية 

ب يحتاجون في دراسة العامة وعلى مستوى المرحلة الجامعية ترتبط بمادة الرياضيات وأن الطال
 هذه المناهج إلى موضوعات رياضة بعينها.

  كذلك تمت مقابالت شخصية مع بعض مدرسي القسم األدبي في المرحلة الثانوية العامة    
ومع بعض أعضاء هيئة التدريس الشعب األدبية في بعض الكليات الجامعية، وتم استطالع 

دبي في المرحلة الثانوية العامة وتم استطالع رأي)عن طريق استبيان( بعض مدرسي القسم األ
رأي)عن طريق استبيان مماثل( بعض أعضاء هيئة تدريس الشعب األدبية في بعض الكليات 
الجامعية، ولقد أسفرت المقابالت وتطبيق االستبيانين أن فهم المناهج التي يقوم بتعليمها 

س الشعب األدبية بالجامعة يحتاج لدراسة المدرسون بالمدرسة الثانوية العامة وأعضاء هيئة التدري
مادة الرياضيات، لذا ينبغي تدريس مادة الرياضيات لطالب القسم األدبي في المرحلة الثانوية 

 ولطالب الشعب األدبية بالجامعة.
 ولقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:     
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الثانوية العامة بمادة  ترتبط المناهج التي يدرسها طالب القسم األدبي في المرحلة -2
 الرياضيات.

يحتاج طالب القسم األدبي بالمرحلة الثانوية العامة إلى موضوعات رياضية بعينها في دراسة  -1
 المناهج المقررة عليهم.

 ترتبط المناهج التي يدرسها طالب الشعب األدبية في الكليات الجامعية بمادة الرياضيات. -3
في الكليات الجامعية إلى موضوعات رياضية بعينها في دراسة يحتاج طالب القسم األدبي  -4

 المناهج المقررة عليهم.
ولقد قدمت الدراسة بعض التوصيات والدالالت التربوية العامة، أهمها: تضمين مناهج القسم     

األدبي بالثانوية العامة وتضمين مناهج الشعب األدبية بالكليات المختلفة لموضوعات رياضية 
وذلك على أساس أن تدريس تلك لمناهج يحتاج لهذه الموضوعات مما يؤكد وحدة المعرفة  بعينها

وتكاملها ويشير إلى أن الفصل بين الثقافتين: العلمية واألدبية فصل تعسفي ال مبرر له، وال 
يتوافق مع منطقية العلوم وتركيباتها، ولقد جاء ذلك الفصل بسبب التخصص الدقيق المزعوم كما 

، فثبت فشل هذا اإلدعاء ألن التخصص الدقيق في علم من العلوم لن يتم ولن يتحقق يقولون
 بمعزل عن بقية العلوم.

تأسيسا على ما تقدم، فإن التكامل بين جوانب المنهج التربوي يبرز أهمية التقاء الثقافتين     
 ويؤكد على ضرورة وحدة المعرفة.

أشارت الدراسة إلى أن التكامل بين مادة  ويبقى في هذا الموضوع نقطتان: أولهما:    
الرياضيات ومناهج القسم األدبي له أهمية خاصة في تحقيق التقاء الثقافتين: العلمية واألدبية، 

 فماذا عن التكامل بين العلوم الطبيعية ومناهج القسم األدبي؟
نعتقد أن تحقيق التكامل بين العلوم الطبيعية ومناهج القسم األدبي من خالل دراسة عليمة     

كالتي قام بها الكاتب، سوف يؤكد على أهمية التقاء الثقافتين: العلمية واألدبية، وبخاصة أن بين 
 .روادالرياضيات والعلوم الطبيعية وشائج نسب قوية متينة األساس للدرجة التي جعلت بعض ال

مثل)جون ستيوارت مل( يحاولون إخضاع الفكر الرياضي لمنهج التجربة في العلوم الطبيعية 
 .أيضا، بسبب وحدة المعرفة التي يقوم على أساس أن جميع العلوم لها أصل واحد، وهو الفلسفة

 م األدبية.يمكننا بسهولة إثبات وجود عالقات تبادلية الـتأثير وترابطية بين العلوم الطبيعية والعلو 



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

117 
 

 .أما النقطة الثانية في هذا الموضوع، فهي أن الوضع الحالي للدراسة في المرحلة الثانوية    
بحيث لم يعد هناك قسم علمي أو أدبي، ويترك للطالب حرية االختيار لتحديد المواد الدراسية 

 .لعلمية واألدبية معاالتي يتعلمها، وربما يؤدي هذا االختيار إلى دراسة الطالب مجموعة م المواد ا
 وذلك يقرب المسافات بين الثقافتين العلمية واألدبية بدرجة كبيرة.

ويتحقق ذلك بالفعل إذا استطاع الطال إقامة جسور بين ما يدرسه من مواد علميو ومواد       
أدبية وال يتحقق مطلقا إذا فشل في إقامة هذه الجسور، وليس المهم  أن يدرس الطالب بعض 

د العلمية وبعض المواد األدبية كي نحقق التقاء الثقافتين، ولكن المهم في الموضوع أن يتم الموا
 لمأمول.تدريس تلك المواد بالطريقة التي تحقق االلتقاء ا

 :التفكير أساس التعامل مع مستحدثات مجتمع المعرفة-1
كان الزمن يترك بصمته على أجسادنا و أرواحنا، فإن طريقة تفكيرنا تترك بصمة عميقة  إذا 

 الغور على عقولنا، بحيث يصبح من الصعب جدا التخلص من المحفور عليها.
والحقيقة، عندما كانت المعرفة بسيطة وغير معقدة، فإنها كانت في متناول الجميع، ممن     

ها أو في التعامل معها، وذلك عن طريق بعض آليات التفكير يبذلون جهدا معقوال في تحصيل
المباشر أو البسيط، وعندما تعقدت صنوف المعرفة ودروبها، اضطر اإلنسان إلى تشغيل آليات 
التفكير المرتبطة بالعمليات العقلية العليا، ولم تكن هناك مشكلة ولكن ظهرت المشكلة، عندما 

ثاته المختلفة، إذ نجد أن بعض الناس ما زالوا يفكرون في انتقلنا غلى مجتمع المعرفة بمستحد
مشكالت مجتمع المعرفة باستخدام آليات  التفكير المحفورة في عقولهم، رغم أن متطلبات مجتمع 
المعرفة تختلف بالطبع عن متطلبات مجتمع المعرفة التي تتطلب منهجا مناسبا في التفكير، غير 

 المألوف والمتعارف عليه.
 ل:والسؤا

 ما المقصود بمجتمع المعرفة؟
مجتمع المعرفة، هو الذي سيسود نموذجه القرن الحادي والعشرين، حيث يتم تخليق صور     

شتى وأنماط متعددة من المعارف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية و التجارية 
دون وجود  ام مجتمع المعرفة،والزراعية والطبية والفنية....الخ ومن العبث أن نعتقد إمكانية قي

الرياضيات كأداة لها مصداقيتها الكاملة في الحكم على األمور، دون وجود الكمبيوتر كآلة جبارة 
 في سرعة تنفيذ عمليات البرامج المقدمة لها.
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 ولشرح أبعاد الحديث السابق، نقول:    
ق معلومات جديدة، لم تكن يشهد مجتمع المعرفة في وقتنا الحالي والدة معارف حديثة وتدف    

معروفة من قبل في شتى المجاالت والميادين العلمية والتكنولوجية ومن المسلم به أن التعامل مع 
مستجدات ومستحدث العصر، يتطلب عقلية واعية قوية نشطة ناقدة واآلن من الصعب جدا أن 

أبعاد ما يتحقق حوله من  يدرك الفرد العادي الذي ال يملك آليات عقلية وذهنية رفيعة المستوى،
ذا كان التعامل مع مجتمع المعرفة يتطلب  انفجار معلوماتي، وال يستطيع أن يتابعه أو يفهمه، وا 
سيطرة كاملة ومعرفة دقيقة باستخدامات الكمبيوتر واإلنترنت فذلك أدعى بأن يكون للرياضيات 

 دورها الرائد في هذا الشأن.
إلى الحقيقة التي ال يمكن المجادلة في صدقها وموثوقيتها ومن جهة أخرى، ينبغي التنويه     

وصحتها في عصرنا الحالي، وهي: "يتطلب مجتمع  المعرفة بعالمه الواسع العريض، الوعي 
الذكي واالستخدام الفعال للعلوم والمعلومات المتوفرة حاليا تحت أيدينا، ومن أهمها الرياضيات لما 

علوم ولدورها األكيد في التقدم العلمي ذاته ولفاعلية لها من موقع متميز على خريطة ال
 استخداماتها المتقدمة في شتى المجاالت والميادين".

وفي مجتمع المعرفة، حيث يجب أن تكون المعلومة صادقة ودقيقة ألنها ليست ملكا ألحد     
نما هي مشاع للجميع في عصر التدفق المعلوماتي، تبرز قيمة الرياضيات كعلم يق وم أساسا وا 

على مجموعة من المسلمات والتعريفات والمفاهيم والتعميمات غير المتناقضة فيما بينها لتكون 
تركيبا رياضيا رائعا ثابت األركان، يتعامل معه اإلنسان في كل مكان بثقة مطلقة، ويستخدمه في 

 لعلوم األخرى.حلول المشكالت والصعوبات، التي تقابله في حياته العملية أو عند التعامل مع ا
وفي مجتمع المعرفة، مهما كانت المسائل التي تعالجها فلسفة الرياضيات، فإنها لم تعد     

منفصلة إذ تشير عمارة الرياضيات إلى التداخل التام والكامل بين تلك المسائل وبخاصة أن فروع 
سهل البسيط لم يعد له تتشابك فيما بينها، أيضا فإن العلم ال -على الرغم من استقالليتها–العلوم 

. وجود اليوم في مجتمع المعرفة، أي لم يعد عالم الرياضيات يكتفي حاليا بورقة وقلم وغرفة مغلقة
نما يحتاج إلى معمل مجهز  مثل ما كان يفعل بنظيره حتى منتصف القرن العشرين وما قبله، وا 

ت ويستخدمون مئات بالعديد من المساعدين الذين يعملون على الكمبيوتر وشبكات اإلنترن
 المراجع والمصادر الحديثة والتقنيات والمستحدثات المساعدة.
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إذا، القضية التي تعنينا اآلن في فلسفة الرياضيات هي إمكانية انبثاق علم رياضي من علم     
آخر أو نظرية رياضية من نظرية رياضية أخرى، أو توظيف رياضي في مجاالت أخرى بشرط 

ل منظومة المعرفة العلمية الجديدة والمتجمدة، وذلك باستخدام الذكاء أن يتحقق ذلك من خال
اإلنساني الذي يستطيع أن يبتكر ويبدع، من خالل إتباع مناهج بعينها، بشرط مراعاة التوافق 

 الكامل مع صياغة ودالالت علم الزمن الحديث.
ن لهما دورهما المؤثر وفي مجتمع المعرفة يمكن لالستقراء واالستدالل الرياضي أن يكو      

والفعال في عالم التغيرات المتداخلة والسريعة، إذ أنهما يساعدان اإلنسان على اكتساب أساليب 
العمل الذكي مع ظروف الحياة المحيطة به فالحياة اإلنسانية الرائعة التي يعيشها اإلنسان تتطلب 

تها وبخاصة الصعب منها، الذي وعيا وفطنة وحكمة عند التعامل مع أحداثها ومجرياتها ومقتضيا
 .يتطلب أحيانا اكتشاف العالقات القائمة أو االحتماالت التي يمكن حدوثها عن طريق االستقراء

والذي يتطلب أحيانا أخرى التحقق من مدى مصداقية األحداث وموثوقيتها باستخدام االستدالل 
 وذلك عن طريق البيانات والمعلومات المتوفرة.

الخ فإن اإلنسان  ..بسبب توالي األحداث وتصارع األفكار واستحداث التكنولوجيا. والحقيقة،     
بعامة والمتعلم بخاصة في مجتمع المعرفة يعيش قلقا مهموما، إذ عليه أن يسيطر على التعديد 
رهاقا جسميا جسيما لذا  من الحقائق العلمية والنظريات البحتة مما يسبب له ضغطا ذهنيا رهيبا وا 

المهم تعليم وتعلم الرياضيات كنشاط في مجتمع المعرفة وبخاصة بعد أن توفرت  يكون من
األلعاب الرياضية الذكية  الترويحية باستخدام الكمبيوتر وبعامة فإن القضية ليست فيما يتم 
نما فيما يتعلمه بنفسه داخل وخارج المدرسة سواء أكان ذلك علما  تعليمه للمتعلم في المدرسة، وا 

ا أم نشاطا ترفيهيا ففي هذا الزمان بالذات ينبغي أن يتزامن ويتالزم العمل الجاد بحتا خالص
 والنشاط الهادف.

 . ويجدر اإلشارة إلى أن المتعلمين في مختلف األعمار الزمنية وفي مختلف المراحل التعليمية    
ويحا عن يقبلون على النشاط الذهني والترويحي على السواء، ويجدون فيه متعة حقيقية وتر 
 أنفسهم من المعاناة التي تفرضها عليهم أحيانا ظروف ومقتضيات المواقف التدريسية.

وفي المقابل يرى أصحاب التوجهات الحديثة في التربية، أن النشاط أيا كانت طبيعته هو     
 .دراسةالمدخل الطبيعي للتعليم والتعلم، إذ إنه الوسيلة الوحيدة التي تجعل التالميذ يقبلون على ال
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كما أن استخدامه وتوظيفه في المواقف التدريسية يثير دافعية التالميذ للتعلم، ويزيد من فاعلية 
 وحيوية الموقف التدريسي.

وفي ضوء ما تقدم، يمكننا أن نقول بدرجة كبيرة من الثقة أن مجتمع المعرفة قد جاء     
فيض هائل وجسيم من المشكالت بتغييرات جذرية هائلة، تندفع بشكل متسارع، وتترك وراءها 

التي تخلقها وذلك يمثل مشكلة حقيقية قد تجعل اإلنسان الذي ال يمتلك آليات التفكير المناسب 
أي الذي ال يسيطر على الحل المناسب  لها وال يستطيع اتخاذ –التي تساعده على مواجهتها 

قوة وذلك يمثل أزمة فعلية يقف عاجزا متخبطا حائرا وال حول له وال  -القرار السليم إزاءها
 لإلنسان.

  إذا، ينبع مأزق اإلنسان في مجتمع المعرفة من اعتماده على خبرات ونظريات وعقائد قديمة    
شاعت في عصر الصناعة، ولم تعد مناسبة للدخول في مجتمع المعرفة، واإلنسان قد ال  يتقدم 

ئد التي يفرضها المجتمع الجديد بسبب قيد أنملة من أجل التوصل إلى الخبرات والنظريات والعقا
 أسر قنوات التفكير التي حفرت مع الزمن على عقله.

ويجدر التنويه إلى أن المشكلة السابقة، ال تقتصر على الصفوة أو النخبة من المفكرين     
نما تمتد آثارها المباشرة إلى العمالة اليدوية أو العضلية، وذلك بعد شيوع  وصناع القرار وا 
تكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا المعلومات اللذين يتطلبان نوعية من العمالة، تستطيع مواجهة 
المشكالت والتفكير في بدائل الحلول ثم تطبيق الحل األمثل وذلك عن طريق امتالك المعرفة 

 والعقلية الخالصتين.
خالصة القول، فإن التعامل مع مستحدثات مجتمع المعرفة  في أي مجال من المجاالت     

الحاضر، وأن  يتطلب العقلية السليمة والقادرة والواعدة التي تستطيع أن تفكر بعمق في مشكالت
 يكون لها رؤية مستقبلية شاملة للصورة التي سيكون عليها مجتمع المستقبل.

وعندما نتحدث عن التفكير كأساس للتعامل مع مستحدثات مجتمع المعرفة، نقول أن اإلنسان     
العصري في وقتنا الحالي ال يستخدم فكره الفطري كثيرا، إذ بات هذا النمط من الفكر ال يساعد 

نسان على التعامل مع تعقيدات الحياة اإلنسانية وتشابكها، كما أنه لم يعد األداة المناسبة لفهم اإل
نظريات العلم التي تندفع بطريقة محمومة نحو كشف المزيد والمزيد من خبايا وأسرار لم تكن 

 معروفة من قبل.
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أن يساير  -إلنسانمهما كانت درجة ذكاء ا–وأيضا، ال يستطيع الفكر اإلنساني الفطري     
متطلبات الثورة التكنولوجية الهائلة في شتى المجاالت والميادين، التي يشهدها العلم اآلن، لذا 
يعتمد اإلنسان في مجتمع المعرفة علة ما تعلمه وعلى توظيفه لما تعلمه في تعلم األشياء الجديدة 

 غير المعتادة.باستخدام آليات التفكير عنده في تحليل وفهم المواقف الجديدة، 
 .وينبغي أن يفكر اإلنسان ليفهم ما يحدث حوله من أحداث ومتغيرات في عصر العولمة    

حتى يتصرف بطريقة الئقة إزاء الموقف الذي يقابله) يتجاهل، يغير، يستمتع، يفحص....الخ( 
ى وحتى يحصل على النتائج المرجوة لتكهناته وحتى يتوقع ما قد يحدث له في المستقبل وحت

 يستمتع شخصيا بهواية حب االستطالع الموجودة داخل كل إنسان بدرجات متفاوتة.
ولما كانت عملية البحث والتعرف تعتمد على الفهم وتقوم على أساس التفكير، لذا يمكن     

القول بأن الفهم والتفكير وهما معا أساس التعامل الصريح والمباشر مع متغيرات العصر 
نما يعتمدان وتعقيداته، مع مراعا ة أن التفكير والفهم ال يعتمدان فقط  على قوة عقل اإلنسان، وا 

أيضا على الظروف المحيطة باإلنسان التي قد تكون من األسباب المباشرة أو غير المباشرة في 
 جعل اإلنسان يعمل أو ال يعمل بكفاءة وفعالية.

العمليات التي تدور في الذهن بين  ويوجد اتجاه يرى أن" التفكير هو التفكير، وقد ال تختلف    
عالم ذرة يفكر في الجسيمات النووية وربة بيت تفكر في سعر اللحم، وأن عمليات التفكير تمليها 
طبيعة تركيب العقل، وال يوجد مفتاح يديره المرء فيحول طريقته في التفكير إذا انتقل من سفاسف 

يالت هذا الموضوع المعقدة العتمادها ودون الدخول في تفص األمور وصغائرها إلى أعظمها"
على طرق عمل كل من نصفي العقل اإلنساني) النصف األيمن والنصف األيسر( فإننا نجزم هنا 
بأن الفكر اإلنساني يعتمد حاليا على العديد من المتغيرات، وأن عملية التعليم والتعلم من خالل 

 ي تعليم اإلنسان.األساليب الفعالة، يمكن أن يكون لها دورها الفعال ف
  ويجدر التنويه إلى أهمية وضرورة وضح حدود فاصلة بين التفكير وفق التحليل العلمي     

والتفكير وفق متطلبات الحياة اإلنسانية، فالتقاليد العلمية تتطلب التفسير بدقة كما تستوجب 
خالل التجربة الوقوف على أدق التفاصيل وذلك يجعل اإلنسان يحاول التعمق أكثر وأكثر من 

والمالحظة، ليس من أجل الحصول على ما يكفي من المعلومات لتحديد نوعية التصرف 
  المطلوب فقط، ولكن ألن التعمق نفسه يعد غاية في ذاته وفق األعراف العلمية المعمول بها

 ية.فالتحليل العلمي يتسم بكثرة البيانات وقلة العمل الجسدي ويؤدي إلى تحقيق اإلنجازات العلم
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أما متطلبات الحياة اإلنسانية فإنها تقوم على الحركة والعمل وال تعير اهتماما كثيرا بتراكم     
نما تكتفي بالقدر الذي يساعد اإلنسان على تسيير حياته الخاصة، وعلى تحديد  المعلومات وا 

يكون بسيطا  ومعرفة خطواته التالية لذا فإن مفهوم الشرح والفهم وفق متطلبات الحياة اإلنسانية
وغير معقد ولكنه ليس هينا أو فجا أو عشوائيا، ففي الحياة اليومية قد يتعامل اإلنسان مع مواقف 
مفروضة عليه وليست من اختياره أو قد يتعامل مع موضوعات غامضة مثل: السلوك اإلنساني 

علومات القليلة أو السياسة أو االقتصاد، وعليه أن يتعامل بأبسط التفسيرات العاقلة في ضوء الم
 المتاحة له، مما يجعله مضطرا التخاذ احد القرارات التالية:

 أن الموقف ال يهم وال يستحق التعب في محاولة فهمه. -2
 أن الموقف مهم ولكنه ال يتطلب عمل أي شيء في اللحظة الراهنة. -1
 أن الموقف جد خطير ويجب تالفيه. -3
 .أن الموقف جيد ويستحق االستمتاع به -4
 اختيار قرار محدد تجاه موقف محدد. -5

 أن األمر يحتاج إلى المزيد من المعلومات) عندما يتأمل المرء مثال عملية التفكير(. 6
 :كينونة التفكير السليم-2

يتسم عصرنا بالتغيرات السريعة والتطورات المتالحقة في مجال العلم والتكنولوجيا ومن المتوقع 
التطورات وتلك التغيرات خالل السنوات القليلة القادمة، وحيث إن التعليم زيادة نوعية وكثافة هذه 

الجيد يتحمل العبء األكبر في فهم طبيعة التغيرات التي تحدث كما يتحمل مسؤولية تحديد أبعاد 
التطورات التي تتحقق لذا يرفق التعليم المسؤول األمور التي يقوم على أساس الظن والتخمين 

 البحث عن الدليل الكافي الوافي الشافي لحل المشكالت. ويعمل على تعليم
وليس التعليم الشكلي الذي يقوم على الحفظ -تأسيسا على ما تقدم فإن التعليم الحقيقي     

يبحث عن األساليب المناسبة واالستراتيجيات الفعالة إلكساب المتعلمين طرق التفكير  -والتلقين
الحاضر ولمواجهة تحديات المستقبل، وبهذا يمكن استغالل  السليمة، ليتمكنوا من مقابلة ظروف

مكانات وطاقات وجهود المتعلمين االستغالل األفضل.  قدرات وا 
في ضوء الحديث السابق، فإننا نقر بأهمية وضرورة أن توظف تقنية التعليم، عن طريق      

 :يتوافق مع المقوالت التاليةأدواتها الرئيسية، وهي المناهج، التفكير السليم عند المتعلمين وذلك 
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يقول)إدجار آال نبو(:" الخطأ كل الخطأ أن تفترض هبوط الوحي الصحيح من فوق، إنك لكي 
 تكون مبتكرا ما عليك أال أن تربط األجزاء وتركبها بعناية وبصيرة وفهم".

ن يقول)تشيكوف(:"إذا أنكر المرء أن العمل اإلبداعي يتضمن مشكالت وأغراضا، فإن عليه أ
يعترف بأن الفنان ال يبدع دون تفكير أو عزم سابق، ومن ثم جاءني مؤلف يتباهى بأنه كتب 

 قصة دون فكرة مسبقة وتحت إلهام مفاجئ فإنني سأسميه مجنونا".
يقول)أندريه جيد(:" إنني لست أشك في أنه كان يرحب بأن يجعل شعاره تلك الكلمات التي قالها 

 جلوس إلى منضدة الكتابة كل يوم وفي نفس الساعة".فلوبير: اإللهام؟ إنه يعني ال
إذا، يتطلب التفكير السليم العمل الجاد المضني لتشغيل آليات العقل العليا، وال يكون كومضة في 
الظالم، إال في حاالت نادرة جدا ولتفسير ذلك يكون من المهم البحث في كينونة التفكير السليم 

أو فنان وذلك يتطلب دراسة العالقة بين العلوم والفنون أوال  للوقوف عما إذا كان التفكير علما
 وفي هذا الصدد نقول:

تقسم المعرفة اإلنسانية إلى علوم وفنون، ولكل موع من المعرفة جانبان أحدهما نظري وهو     
العلم و اآلخر تطبيقي وهو الفن ويتمثل العلم بمفهومه العام بالحقائق التي اهتدى إليها العقل 

نساني عن طريق التفكير والتجربة، فآمن بها واستخدمها في شتى جوانب الحياة، ويتمثل الفن اإل
في شتى المهارات والخبرات التي يحذفها عن طريق االستعداد والممارسة، وحيث إن العلوم 
 .مصدرها العقل بينما الفنون مصدرها الذوق وحيث إن أحكام العقل واحدة حيال جميع الحقائق

لذوق يختلف فيه الناس، إذا فحقائق العلم تقبل دون اختالف بينما تتباين األحكام على بينما ا
نما هما متداخالن أو هما وجهان لشيء  الفنون، "وهكذا يتضح أن العلم والفن ليسا منفصلين، وا 

 واحد: أحدهما نظري واآلخر تطبيقي".
ن كان العلم أسعد      حظا ألن جمال الفكرة الجديدة إذا العلم والفن صورتان لشيء واحد وا 

مستقل عن اآلراء الشخصية وعن الموضة السائدة وليس في العلم تورط عاطفي مع موضوع 
البحث، وليس له جذب يؤثر في عامة الناس، ولكن العلم على حق في ذاته ....وأكثر العلماء 

لفنانين لو فرضت عليهم يمكنهم أن يتعلموا عن التفكير الجانبي من متابعة الفنانين، ولكن أغلب ا
متابعة التفكير الجانبي حتى النهاية فيعانون بشدة....ليس الغرض من التفكير الجاني أن يلقى 
صاحبه بنفسه في أحضان الفوضى العشوائية و إنما يخرج منها بنظام أقوى وأبسط ويستمر 
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ام المبادرة فيبحث عن التفكير في انطالقته ليبدل فكرة بفكرة أفضل وبال نهاية ويسمك صاحبه بزم
 طرق جديدة لرؤية األشياء وللعمل وال يقعد منتظرا أن تدعوه الحاجة الملحة لذلك.

وللفكاهة وفنونها عالقة حميمة بالتفكير الجانبي فالضحك نتيجة لتحول مسمار التفكير من     
نى ويتذبذب ممر االحتمال األعلى) النمطي، المطروق، المألوف( إلى ممر جانبي له احتمال أد

الفكر بين الرؤية المعتادة للموقف المضحك وبين رؤية بديلة ولها معقوليتها أيضا ولكنها تظهر 
 الفكاهة من قوة الدافع النفسي.–فجأة، ويستمد نجاح النكتة 

ويجدر التنويه إلى أن القضية المرتبطة بمسألة تعد واحدة من أكثر التساؤالت سحرا في كل     
م، تتمثل في مدى قدرتنا على إبداع مخلوقات أكثر منا ذكاء "إن أجهزة الكمبيوتر ما يتعلق بالعل

تقوم على نحو نمطي بإجراء حسابات وعمليات رياضية ال يمكن ألي بشر القيام بها دون معاونة 
كما أنها تتفوق على أبطال لعبة الشطرنج في العالم وأساتذتها الكبار، بل وتتحدث وتفهم اللغة 

ية وغيرها من اللغات وتكتب قصصا قصيرة صالحة للقراءة وتضع مؤلفات موسيقية اإلنجليز 
مستساغة وتتعلم من أخطائها  وتفي بأغراض السفن الرائدة والطائرات و مركبات الفضاء، إن 
قدرة أجهزة الكمبيوتر آخذة في التحسن باضطراد وهي اآلن أصغر حجما وأسرع أداء وأرخص 

مد التقدم العلمي برفق بشاطئ أبعد قليال عن جزيرة التفرد الفكري  سعرا، وفي كل عام يرتطم
ذا كنا  للبشر مصحوبا بأشخاصه المحصنين الذين يحظون بالتوفيق في الوصول إلى الشاطئ، وا 
في هذه المرحلة المبكرة من تطورنا التكنولوجي قادرين على أن ننجح نجاحا عظيما في إبداع 

لمعدن،، فيما ترى ما الذي سنستطيع عمله في العقود والقرون كائنات ذكية من السيليكون وا
المقبلة؟ ماذا سيحدث عندما تصبح تلك اآلالت الذكية قادرة على تصنيع آالت أذكى؟                                          

فكير وبعد أن أوضحنا العالقة وثيقة بين الصلة وبين العلوم والفنون، وارتباطهما المباشر بالت
اإلنساني يكون من المهم دارسة التفكير ذاته لتحديد ما إذا كان التفكير علما أو فنا، أو هو 
انبثاق يلتحم فيه العلم والفن معا بوشائج نسب قوية متينة األساس أو أنه البوتقة التي ينصهر 

اإلنسان  فيها العلم  والفن إلعطاء أعظم وأسمى ما في الوجود البشري والكيان اآلدمي لخدمة
 نفسه.
 ولدراسة ما إذا كان التفكير علما أم فنا، أو أنه انبثاق أو امتزاج لهما سويا نقول:    
"منذ أواخر القرن التاسع عشر، وخالل القرن العشرين، ظفرت مشكلة المعنى في عالقته     

اللغة وعلمائها بالكلمة/ الكالم من ناحية والعقل/التفكير من ناحية أخرى بكثير من جهود فالسفة 
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من جانب وعلماء اجتماع اللغة وعلماء نفس اللغة وعلماء تحليل الخطاب والنقاد من جانب 
آخر... فمعنى الكلمة ال يكون ظاهرة كالمية إال بقدر ما يكون الكالم مرتبطا بالفكر ويكون 

 الكلمة والفكر" .الفكر كاشفا له، وبهذا يكون المعنى لفظيا أو كالما له معنى أو لنقل إنه اتحاد 
في ضوء الحديث السابق، يكون من المهم جدا تحديد مصطلح التفكير تحديدا دقيقا في     

كلمات واضحة، ولها معنى ال خالف عليه وخاصة أن التفكير في حد ذاته لن يكون تفكيرا إال 
 إذا تجسد في اللغة.

 وللتأكيد على صحة ما تقدم، نذكر التعريف التالي للتفكير:    
التفكير: "هو نشاط عقلي واع، يسعى لحل مشكلة أو عقدة أو موقف غامض أو إيجاد وسيلة     

تخفف من متاعب الحياة، والتفكير يعد أرض التعليمات التي يقوم بها العقل البشري، إلدراك 
حث الظواهر المنظورة وغير المنظورة والمدركة وغير المدركة بما الحياة والعالقة بين األشياء وب

يحيط  باإلنسان في عالمه والعجيب أن الفكر يعيش في أعماق ذاتنا، يحركها وقد يزلزلها وع هذا 
 فليس له أدنى قياس بالحساب الكيميائي.

اخلي والربط بينهما في إذا فالتفكير يبدأ أوال باإلدراك الحسي الخارجي ثم اإلدراك العقلي الد    
مرحلة الطفولة  ثم يتدرج العقل في الظهور عندما ينمو الطفل ويشتد ويستمد مقوماته من العالم 
الخارجي بواسطة اإلدراك وبعد ذلك يبدأ العقل في استخدام عملية داخلية مختلفة توصف بالتفكير 

وكلما نضج التفكير قلت ويرتبط التفكير في غالب األحيان بصورة حسية مدركة في العقل، 
الصور الحسية فهناك عقول يغلب فيها األفكار المحددة وفي نفس الوقت ال تخل من األفكار 

 الحسية فكالهما مرتبطان".
ولعل التعريف السابق متسنبط أو منبثق من رؤية)قيجوتسكي( الخاصة بالمراحل الثالثة     

 األساسية لتكوين المفاهيم وهي:
 ألولى:المرحلة  ا -2-1

( وبهذا تشير Heapيضع الطفل عددا من الموضوعات في شكل تعدد غير منظم أو كومة)    
(، التي تندمج Syncretic Conglomerationهذه المرحلة إلى التكويم التلصيقي الغامض)

 بشكل أو بآخر في صورة من الصور غير الثابتة بدرجة كبيرة في عقل الطفل.
األداء يميل إلى أن يدمج معا العناصر المتباينة في صورة متصلة  فالطفل في اإلدراك وفي    

 على أساس قوة انطباعية عارضة معينة.



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

126 
 

 المرحلة الثانية: -2-2
( حيث ال تتوحد Complex Thinkingويمكن أن نطلق عليها مرحلة التفكير المركب)    

بل أيضا وفقا للروابط الموضوعات المستقلة في عقل الطفل فحسب وفقا النطباعاته الذاتية، 
 القائمة بالفعل بين تلك الموضوعات. 

 المرحلة الثالثة: -2-3
( حيث يتم Complex Chainويمكن أن نطلق عليها مرحلة: التفكير المركب المتسلسل)    

التفكير على أساس ارتباط متتالي ديمانيكي لحلقات مستقلة في سلسلة واحدة، مع نقل المعنى من 
 حلقة ألخرى.

والحقيقة، أنه في ضوء مقولة) حنا مينه(:" األيديولوجية وجدت مع اإلنسان األول، وستبقى     
مع اإلنسان األخير فليس من كائن بشري بغير تفكير وكل نسق تفكيري في رأس أي كائن 
بشري، هو األيديولوجية " ، فنقول بدرجة كبيرة من الثقة أن فهم كينونة التفكير، وليس مجرد 

عريف التفكير، يتطلب النظر إلى التفكير ذاته كعلم، فهل هو في الحقيقة علم؟ هذا ما معرفة ت
 يظهره الحديث التالي:

في البداية نقول إن التفكير عامل أساسي في توجيه الحياة، وعنصر جوهري في تقدم      
 الحضارة لخير البشرية، ويمتاز التفكير السليم بما يلي:

و العاطفة وال يخضع ألهواء الشخصية واآلراء الذاتية ألنه يقوم على ال يتأثر باالنفعال أ -2
الحقائق وعلى التعقل والروية وعدم االندفاع وعلى البحث والتأمل وجمع المعلومات الالزمة قبل 

 إصدار أحكام بعينها. 
وتجارب أنه ال يقبل رأيا إال إذا قام الدليل على صحته وأثبتت األساليب المختلفة من مشاهد  -1

ومعلومات أنه رأي سليم وبذلك فإن اإلنسان ال يقبل رأيا أو يعرض عن رأي إال بعد بحثه 
خضاعه لألساليب المختلفة، الختبار مدى صدقه ومدى صحته.  وفحصه وا 

 إن اكتساب األساليب السليمة في التفكير يؤدي بالفرد إلى الحيوية فيتسع صدره للنقد البناء -3
بل ويعدل آراءه في ضوء ما يثبت من حقائق وما يجد من براهين وبهذا ينتفع ويتقبل أراء غيره، 

الفرد بنتائج تفكير غيره، أو بما يصل إليه اآلخرين من آراء علمية صائبة وذلك يؤدي إلى مرونة 
 اإلنسان وجعله يتخلص من جموده.
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لتطرق إلى جميع ويجدر اإلشارة إلى أن التفكير كموضوع، مهم في حد ذاته، لذا ينبغي ا    
 جوانبه وذلك ما نحاول تحقيقه خالل الحديث التالي:

على الرغم من أهمية تحريك الرغبة في التفكير من أجل التفكير نفسه، ومن أهمية حل     
المشكالت من أجل حل المشكالت ليس إال، فإن مجرد الرغبة في التفكير ال تكفي رغم 

يعرف اإلنسان كيف يفكر ولتحقيق هذا الغرض يجب أن استحقاقها الثناء في حد ذاتها يجب أن 
يبحث عن تلك القواعد وكرق الممارسة التي ستساعده في التفكير بابتكار وأصالة إلى أقصى 

 حد، أو على األقل بدقة تامة.
وعندما يقدم اإلنسان القواعد والطرائق التي يتبعها في تفكيره، وعندما يقدم أسباب اختياره لهذه     
 اعد الطرائق، يكون قد انخرط في علم التفكير.القو 

هو علم معياري والغرض منه  -إذا صح وجود مثل هذا العلم -وهكذا فإن علم التفكير     
 الكشف عن تلك الطرق التي سوف تساعدنا في أن نفكر تفكيرا استدالليا ومضبوطا.

لم، ومن تقرير أولياته...لكن وهكذا نكون قد انتهينا من الخطوة األولى في تمييز هذا الع     
هناك علمين آخرين يحتمل أن يختلط بهما علم التفكير.... أحدهما وضعي واآلخر معياري أما 
الوضعي فهو فرع من فروع علم النفس يتناول عملية التعقل ويفحص أساس االعتقاد، ولسوف 

ن لن يكون ذلك هو العلم نستفيد كثيرا من هذا العلم في محاولة الوصول إلى قواعد التفكير، ولك
الوحيد الذي سنستخدمه... أما العلم المعياري الذي يجوز لعلم التفكير أن يتداخل فيه فهو علم 
المنطق، حقا سمي المنطق في بعض األحيان بعلم التفكير ولكن بالنسبة لنا فإن المنطق جزء 

ه سلبية فحسب، وسيعمل من علم التفكير ولكنه ليس الجزء الذي سنعتبره أساسا له... فوظيفت
 على إرشادنا لتجنب الخطأ.

أما الجزء من علم التفكير الذي نهتم به فإنه يبحث في القواعد اإليجابية  التي ستساعدنا     
 على أن نكون مفكرين مبدعين.

النظر للعملية الكاملة للتفكير باعتبار أنها تقديم لمقترحات قد تفضي إلى حل  يمكن    
صعوبات ثم اختبار هذه المقترحات، حيث يتم اختبار المقترحات واالفتراضات عن طريق 

 المالحظة والذاكرة والتجربة ويتقلب الشخص بين االفتراض والمالحظة.
نا بالضبط على كيفية تقسيمنا لمشكالتنا الكبيرة ويعتمد أغلب ما نحرزه من نجاح في تفكير     

إلى مشكالت فرعية، بشرط أن نحدد بالضبط أبعاد مشكالتنا الفرعية والثانوية، وبالطبع يعتمد 
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لى حد ما على مجرد المصادفة إذ ال يمكن وضع  هذا إلى حد ما على ما حصافتنا الطبيعية وا 
ة الوحيدة التي يمكن تقديمها بالنسبة لتقسيم المفكر قواعد صلبة لتقسيم أية مشكلة كبيرة، والنصيح

 لمشكلته، عليه أن يفعل آنذاك آخذا في اعتباره معيار النفعية والتحديد.
  إن المفكر المنظم الذي يحرص على استخدام األسلوب المناسب الذي يصنف به صعابه     

  قبل تناول مشكالت أخرى والذي يعرف أن مشكالت بعينها يجب أن تؤخذ بلباقة في االعتبار
لترتيب إنما يوفر على نفسه الجهد وفي بعض األحيان الخطأ بشرط أن يأخذ في اعتباره نطاق ا

وحينما يقلب اإلنسان الرأي في موضوع ما، فإنه يسجل كل مشكلة أو الواجب والمسموح به. 
ان ذلك الحل يجيب صعوبة واعتراض قد تحدث له، وعندما تعتبره خال مرضيا فإنه يرى ما إذا ك

 عن كل المشكالت أم ال.
ذا لم يكن لدى اإلنسان ذاته أدوات الفكر، فأي      إن الطريقة ضرورية للتفكير الجيد.... وا 

مقدار من الطريقة ال يمكن أن يجعله مفكرا فالواقع أن نصف عملية التفكير، إنما يعتمد على 
إلى درجة –عقل اإلنسان وبينما يعتمد هذا  تقديم الفروض يعتمد على كيفية ارتباط األفكار في

على ما تعلمه الشخص وعلى كل الحياة الماضية والبيئة التي نشأ فيها، فهو يعتمد أكثر من  -ما
ذلك على الصفات العقلية المفطورة فيه وكل ما يمكن ان تفعله الطريقة هو أن توقظ ارتباطات 

فكلما كثرت الطرق التي نستعين بها، أي كلما  األفكار األكثر خصوبة الموجودة بالعقل، ومن ثم
 كثرت اآلراء التي نستوعبها بصدد أية مشكلة، كثرت إذا الحلول التي تفرض نفسها.

ينبغي تناول أكبر عدد ممكن من الطرائق المختلفة عند حل أية مشكلة ومقارنة النتائج التي     
ذا ما اتفقت هذه النتائج فهذا دل يل واضح على صحة الحل، وبالتالي فإنه تظهرها كل طريقة، وا 

 يدل على سالمة التفكير.
ولكن قبول عدد كبير من وجهات النظر، دون جعل النتائج المترتبة على وجهة نظر ما تؤثر     

في األخرى، فإن هذه النتائج تكون التأكيد متعارضة فيما بينها، وهذا يعني حدوث خطأ في 
 ا.تطبيق إحدى الطرق أو في عدد منه

 وقد يعود الخطأ إلى عدم منطقية تصنيفات وجهات النظر المقبولة بسبب:    
 عدم جعل التصنيفات غير متداخلة. -2
 عدم جعلها تشمل كل األشياء أو الظواهر المفروض تصنيفها في نطاق كل منها. -1
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لئك الذين ويجدر التنويه إلى أن الخطأ األول أكثر سهولة في اكتشافه ويندر وجوده بين أو     
يتقدمون بحذر كما أن طبيعة الموضوع الذي يتم التفكير فيه، قد تجعل التقسيمات غير المتداخلة 
لدرجة ما غير قابلة للتطبيق في الغالب أما الخطأ الثاني فليس من السهل كشفه، لذا فإن 

  بدايةاإلنسان الذي يستطيع التعميم، يكون محظوظا ألنه يقع على الحقائق السليمة منذ ال
 وخاصة أنه ال يمكننا االحتفاظ في ذهننا بكثير من الحقائق في وقت واحد.

وننوه إلى أن جانبا كبيرا من سالمة التفكير يعود إلى خديعة األلفاظ لذا يكون من المهم     
تحديد المصطلحات بدقة وفي هذا الصدد  ال يحث )باسكال( على تحديد مصطلحاتنا فحسب بل 

عملها فإننا يجب أن نستبدل بالتعريف مفهوما عقليا.... فإذا استخدمنا في كل أيضا عندما نست
 مرة مصطلحا ووقفنا لنحل محله التعريف الخاص به فربما يصير تفكيرنا أكثر دقة.

ويتطلب التفكير فحص كل ما يتضمنه كل فرض من الفروض سواء تم صياغته بالذاكرة أم     
اومة الميل نحو قبول الحل األول الذي يفرض نفسه، وننوه هنا بالمالحظة أم بالتجربة، بشرط مق

إلى أن المفكر غير الناقد غالبا يقفز إلى الفرض األول ما لم يكن هناك اعتراض حقيقي يفرض 
 نفسه.
 لذا، كان)توماس أديسون( يرفض دائما الحل السهل ألية مشكلة ويبحث عن الحل الصعب    

على أي نوع آخر من المفكرين، إنه يستطيع أن يختبر النتائج لكن المبتكر لديه ميزة كبيرة 
بطريقة ملموسة فإذا ما تمكن اختراعه من الصمود، كان تفكيره إذا صحيحا أما إذا لم يصمد 

 اختراعه كان تفكيره خاطئا.
وجدير بالذكر أنه أية فكرة ال تستطيع أن تدخل عقولنا ما لم تكن مرتبطة بطريقة ما مع فكرة     
ابقة... وبالنسبة لهذا المقام يكفي أن نضع نصب أعيننا أن هذه الترابطات تحدث بالفعل ودون س

 تحقيقها ال يمكن حدوث أية فكرة ودونها يصير التفكير أمرا يكون في حكم المستحيل.
إن لكل فكرة أكثر من شيء واحد مترابط بها والحقيقة هي أن كل فكرة في العادة عنقودا من 

المحتملة....وعندما نفكر عشوائيا أي عندما تعترينا أحالم اليقظة...فإن الترابط األشد الترابطات 
يثار أوال هو الترابط الذي نمعن فيه، ولكن عندما نفكر  قوة، أو األكثر شيوعا أو الذي  

مستهدفين غرضا معينا أو بعبارة موجزة عندما نفكر فإننا نرفض كل الترابطات التي ليس أية 
 غرضنا ونختار فقط التي تخدمه.عالقة ب
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 .أن يبقى العقل عاكفا على شيء واحد أو حول فكرة واحدة -كما هو شائع-وال يعني التركيز    
نما يعني تناول مشكلة أو هدف باستمرار ووضعه نصب عيني الشخص  او في مكان واحد، وا 

 وهو إبقاء فكرنا متحركا نحو نهاية محددة".
باعتبار أنه انتباه شديد أو انتباه حول بؤرة معينة....وأفضل تعريف  وينظر إلى التركيز غالبا

للتركيز هو القول بأنه انتباه طويل أو اهتمام شديد "بمهمة معينة والبدء فيها ومتابعتها واالستمرار 
في ذلك حتى النهاية وهذا يعني أن يستغرق اإلنسان في مهمة أو عمل وينجزه دون االلتفات إلى 

خرى.. ومن أفضل ما يمكن أن نقوله  في هذا السياق أن التركيز مهارة يمكن تعلمها األمور األ
تقانها، مثلها مثل المهارات األخرى في حياة اإلنسان".  وممارستها وا 

إذا، يعني التركيز تكون الخطوة التالية االستفسار عما إذا كان التركيز يستحق االهتمام أم ال     
ز ميزة ال سبيل إلى الشك فيها، فإن قيمته تعتمد تماما على الموضوع وعلى الرغم من أن التركي

الذي يركز عليه، فالتركيز على مسألة يحس اإلنسان أنها ذات أهمية حقيقية يجعله عاكفا عليها 
بعمق دون أن يسمح لنفسه بالشرود عنها، وقد يحدث في أثناء مسار تفكير اإلنسان في مشكلة 

الفكرية التي توحي له بمشكالت أخرى أكثر أهمية، فإذا أهمل  أن تستيقظ  بعض الروابط
اإلنسان المشكلة التي بدأ فيها واتجه إلى المشكالت األخرى فمن المحتمل أال يصل إلى حل ألية 
مشكلة تستحث اهتمامه تلقائيا عند حله للمشكلة األصلية التي بدأ فيها، فيكون ذلك بالمصادفة 

 فحسب.
لمشتت عقليا والمركز ذهنيا أن المشتت عقليا يفكر في مشكلة ما ثم يفقد إن الفرق بين ا    

نما يثابر على أدائها  االهتمام بها ويتركها جانبا أما الشخص المركز ذهنيا فال يترك المشكلة وا 
 حتى ينتهي إلى حلها تماما وحتى يسيطر على جميع جوانبها.

إن تدوين أفكار المرء عامل مهم في ضمان التركيز إذ يجعله ذلك أكثر التصاقا بالموضوع"     
والواقع أننا نتحول في العادة بخواطرنا دون أن نكون مدركين لها ثم نعود بعقولنا إلى الموضوع 
فقط، بعد أن ندرك بشكل متقطع أننا قد شردنا ولكن عندما نسجل أفكارنا فإننا نضاعف من 

 تأمين أنفسنا ضد تشتت الذهن".
وفيما يختص بالتفكير الصامت فعلى الرغم من أنه يتكون من الكلمات غير ملفوظة، فإن     

جانبا أو جزءا آخر منه، يتكون من صور ذهنية ومن مفهومات واتجاهات تمر في أذهاننا وال 
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يبدو أنه وقفات ساكنة نشغل أنفسنا بمشقة تسميتها لذا يوجد في التفكير الصامت أيضا ما 
 لحظية.
إن درجة التركيز التي نعطيها ألي موضوع تعتمد بالدرجة األولى على درجة االهتمام     

الطبيعي به، فتشتيت الذهن يحدث ألننا نهتم أيضا بموضوعات جانبية أخرى ومهما كان 
ه إذا لم نتهم موضوع اهتمامنا كبيرا أو صغيرا بشيء ما فلسوف نتمكن دائما من التركيز علي

 بشيء آخر ولضمان تعضيد االنتباه يجب علينا إذا:
 أن نثير أو نزيد اهتمامنا بالمشكالت التي نرغب في التركيز عليها. -2
 أن نقلل أو أن نبعد مؤقتا أي اهتمام باألشياء التي ال نرغب أن نفكر فيها. -1

بعض الوقت، ثم يتعقب خط عندما يكتشف اإلنسان أنه مشتت الذهن، عليه أن يتوقف ل     
 سير تفكيره إلى الوراء حتى النقطة التي تدرك عندها اتجاه فكره األصلي.

إن التفكير في موضوع مفيد لفترة طويلة لن يضر اإلنسان أكثر من الضرر الذي قد يصيبه     
من التفكير في ألف موضوع من الموضوعات التافهة خالل الفترة نفسها، ولكن ال ينبغي أن 
يحاول اإلنسان التركيز عندما يحس بالنعاس، أو عندما يشعر بصداع أو عندا عاني من آالم 

 جسمية آو عندما يكون عقله متعبا بأية طريقة.
ينبغي أن يكون التفكير مستقال عن تحيزات العصر المغرضة وذلك يتطلب أن يدلي اإلنسان     

الثمن الذي يدفعه اإلنسان للحصول على بآرائه بثبات وصالبة وخاصة أن اليقظة الدائمة هي 
 العقل المتفتح الواعي.

فالتحيز قد يحول دون أن يكون اإلنسان مفكرا، مع مراعاة أن يتجنب اإلنسان التحيز     
 بعقالنية حتى ال يقع في خطيئة البلبلة أو الشك.

بالشخصية أو وننوه إلى أن موقف الشك برغم ضرورته واستحقاقه للتقدير يجب أال يعتمل     
يؤثر فيها دائما، فنحن نفكر لكي تكون لنا آراء ونحن لنا آراء لكي نوجه الفعل، ولكي نؤثر فيه 

 إيجابا أو سلبا وفقا لمقتضيات الضرورة.
 ومن األسباب التي تجعلنا غير قادرين على االحتفاظ باالتجاه الشكي نذكر:     
 معقول إضاعتها في الشك.إن الحياة نفسها قصيرة لذا يكون من غير ال -2
إذا لم يستفيد اإلنسان من الشك بحذق، فإن الشك يكون معوقا أكثر من كونه وسيلة للوقوف  -1

 على الحقيقة.
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"من الممكن أن"، و"الحقائق تبدو أنها تبين أن"....الخ  "من المحتمل أن"، و إن التعبيرات:   
التواضع، لذا ينبغي ألن يقدم اإلنسان رأيه تعد أكبر إساءة توجه إلى سعة العقل وعدم التزمت و 

ذا تبين له بعد ذلك أن إحدى هذه العبارات خاطئة فيمكنه االعتراف  في عبارات محددة قاطعة وا 
 بذلك الخطأ وبهذا يكون قد حقق شيئا إنسانيا رائعا.

ما على الشر وسيتوقف تمام     ا مقدار ينشغل العقل بمناشط عديدة لها القدرة إما على الخير وا 
التأثير الذي نبذله على كيفية استخدامنا له وتعتبر المناظرة من تلك المناشط التي لها أهمية 

 كبرى.
وتوفر المناظرة ذلك الشكل من الحافز الذي ال يناظره أي حافز آخر وهو الذي يسميه      

لتفوق على علماء النفس)بالضغط االجتماعي( والذي ال يعني هنا شيئا أكثر من الرغبة في ا
رفيق في مجال ما من المجاالت، فعندما ندخل في مناظرة نضطر أن نفكر بسرعة وبوضوح في 

 الوقت ذاته.
إن المناظرة أحد المصادر القوية للتحفيز، فحتمية الجدل تتطلب التحمس ألية حجة مفيدة     

 لدعم موقفنا، كما ال تنال أي عبارة للخصم أي اعتبار إال بقصد دحضها.
  ولكي نتخلص من التحيز في المناظرة علينا تغيير مواقفنا من حجج الخصم بالكامل أيضا    

على الرغم من أننا ال نرغب في إثبات الحقائق ليست في صالحنا في المناظرة فإننا يجب 
دراستها بعناية بمعنى ينبغي البحث فيما لو كان أمرا أو موقفا بعينه يمثل حقيقة فهل سيتغير 

 ياء وتنقلب الموازين؟وجه األش
ويمكن بعد المناقشة، أن يراجع اإلنسان حجج خصمه التي لم يتمكن من تنفيذها أو فندها     

دون إقحام وأن يفكر في اإلجابات التي كان من الممكن تقديمها وبهذا يكون اإلنسان مستعدا 
 لإلجابة إذا أثير السؤال مرة أخرى في مناسبة أخرى.

حادثة على الشيء الذي يتحدث عند اإلنسان وعلى الشخص الذي يتحدث تتوقف قيمة الم    
ن كان هذا الحديث عاديا  معه مع مراعاة أن الحديث مع شخص له قيمة يكون مفيدا حتى وا 

للهبوط ذهنيا  -بدرجة كبيرة–ومألوفا، أما الحديث مع الشخص الغبي يجعل اإلنسان مضطرا 
 وفكريا إلى مستوى ذلك العقل الغبي.

ذا كان حديثنا السابق يتطرق إلى دراسة الفكر الذي ال يسنده شيء باستثناء المحادثة      وا 
والجدل فإن الشيء الجدير باإلشارة هو القراءة كوسيلة ال غنى عنها لتحسين الفكر" بشرط أن تتم 
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ا قراءة الكتب الجيدة بالطريقة الصحيحة وخاصة أن كثرة القراءة لت تجعل اإلنسان أبدا مفكر 
 أفضل إذا قرأ وهو في حالة من الغباء الحالم، أو إذا لم تكن لديه أفكار خاصة به شخصيا.

إن القراءة وحدها على أساس النسخ أو القولبة ال يمكن أبدا أن تصبح بديال للفكر وكما     
نقرؤه يقول)جون لوك(:" إن القراءة ال تمد العقل إال بمواد المعرفة لكن التفكير هو الذي يجعل ما 

 ملكا لنا" وبهذا ال يستطيع اإلنسان أن يصير مفكرا عظيما عن طريق القراءة فقط.
حقيقة أن نسبة كبيرة من الرجال ذوي العقول الجادة ال يخصصون فترة محددة للقراءة كل يوم     

ولكن إذا كان اإلنسان ال يداوم على القراءة فعليه أن يبدأ القراءة في التو والحال، عندما يشعر أن 
لقراءة منابع فكره تكاد أن تركد وذلك دون وضع نسبة رياضية محدودة للوقت الذي يعطيه ل

ن كان تخصيص ساعة واحدة لكل من القراءة والتفكير أفضل  والوقت الذي يكرسه للتفكير وا 
 بكثير من تخصيص الساعتين بالكامل للقراءة.

ومن منطلق مقولة) بيكون(:" تصنع القراءة اإلنسان المكتمل ويصنع االجتماع اإلنسان     
الكتابة ترتبط ارتباطا وثيقا وقويا بالتفكير إذ المستعد وتصنع الكتابة اإلنسان الدقيق، نقول إن 

 إنها تحفظ الفكر والمعرفة لألجيال المتعاقبة والمتتالية.
وقد يعتمد اإلنسان أن الفكرة التي يصل إليها سوف تظل ملكه دوما وذلك غير صحيح، إذ     

تقد اإلنسان أنه أن عامل النسيان يتدخل ليكتشف اإلنسان أنه بفقد كثيرا مما يملكه أيضا قد يع
اكتشف فكرة جديدة لكنه يتفحص األشياء، يكتشف أنها كانت عنده من قبل ولم تظهر أمامه في 
المرة الثانية، وعلى أية حال ينبغي لإلنسان كتابة أية فكرة لحظة لمعناها في ذهنه، حتى ال 

ي الفكر، ولكن ذلك يفقدها إلى األبد وفي هذا الصدد يقول )أرنولد بينيت( إن الصياغة اللفظية ه
ليس صحيحا دائما، إذ إن الكلمات ليس بالضرورة أن تمثل فكرا وبالتالي ليس التعبير عن الفكر 

 هو الفكر أي أن الكلمات ليست إال مترابطات الفكر بدرجة كبيرة.
 أن يفكر اإلنسان فعال فهذا هو المهم رغم أن نتائج تفكيره قد ال يستفاد منها ألن التفكير في    

حد ذاته يعد غاية والحقيقة إذا قلنا مجازا أن اإلنسان قد يستفاد أحيانا من التفكير بطريقة عرضية 
فكم بالحري مدى االستفادة من التفكير إذا تحقق بطريقة مقصودة أيضا إذا كان التفكير في حد 

 ذاته غاية فهذا ال يمنع من أن يكون وسيلة لغاية أبعد في الوقت نفسه.
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التنويه إلى أن السؤال عن األهمية النسبية للمشكالت يختلف قليال عن السؤال حول ويجدر     
األهمية النسبية للمعرفة فاألول يتناول الفكر والثاني يتناول المعلومات أو أدوات الفكر ويتعرض 

 السؤال لعملية الحصول على المعرفة في حين يتعرض السؤال الثاني للمعرفة في حد ذاتها.
ذا     نظرنا إلى التفكير كفن، فذلك يتفق مع ما يقوله) داروين(:" لقد اكتشفت بطريقة غير  وا 

شعورية وغير حسية أن متعة المالحظة والتفكير أعمق بكثير من المتعة المستفادة من المهارة 
 والرياضة".

موقف إن وظيفة العقل تتمثل في محاولة تحقيق التوازن األمثل الذي عن طريقه يمكن تفسير     
ما في حدود التفسير األرجح حيث تعتمد درجة التحديد على الخبرة الماضية واحتياجات اللحظة 
الراهنة ويبحث التفكير عن االحتماالت األعلى التي تقوم على أساس تحميص وتحليل كل فعل 

 وكل إحساس لذا دون التفكير تستحيل الحياة اليومية.
ير كوصفة سحرية يمكن استخدامها بفاعلية ونجاح فور وبعامة ينبغي أال ينظر إلى التفك    

تعلمها فالتفكير رغم أنه موقف عقلي ذهني فإنه أيضا مهارة تنمو بالتدريب وبالتالي كلما استمر 
التدريب على التفكير تحققت النتائج المرجوة منه وانبثقت منه األفكار الجديدة لحل المسائل 

 المعضالت المستقبلية. الحالية والوصفات المبتكرة لمقابلة
وعلى الرغم من أن األفكار الجديدة ينبغي أن تكون الثواب العادل للعمل المثابر والجهد     

الجاد فإنه لسوء الحظ ليست األفكار الجديدة  حكرا للذين يمضون السنوات العديدة يبحثون عنها 
 ويطورونها.

 .وجدير بالذكر أن تطوير ورسم تفاصيل أية فكرة جديدة قد يستغرق أعواما من العمل الشاق    
ولكن الفكرة ذاتها تبدو في ومضة حدس علما بأن سنوات العمل الشاق قد تقف حائال في وجه 
 ظهور الفكرة الجديدة أيضا فإن تقييم األفكار القديمة قد يكون من أسباب ظهور األفكار الجديدة
نما تنبثق من إعادة النظر في المعلومات القديمة  التي قد تأتي دون إضافة أية معلومات جديدة وا 

 وتحليلها و إعادة ترتيب أجزائها بطريقة جديدة تماما وثرية جدا.
وقد يعتقد البعض أن المعرفة التكنولوجية من األسباب المباشرة لتحقيق أفكار جديدة هذا قد     

ما وليس على طول الخط إذ ال يكفي امتالك المعرفة التكنولوجية لتوليد  يكون صحيحا بدرجة
ن كان إتاحة التكنولوجيا تجعل تنفيذ الفكرة ممكنا.  األفكار الجديدة تلقائيا وا 
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ولم تقف كفاءة العقل البشري عند حدود تطوير األفكار الجديدة بمجرد أن تولد بل صنع     
 ( تساعده ليتوغل أبعد و أبعد في عملية تطوير أفكاره.لنفسه امتدادات )عقوال إلكترونية

ورغم من أن الجوائز المادية لفكرة جديدة أمر واجب فإن الجائزة الحقيقية المضمونة     
 ألصحاب األفكار الجديدة هي لذة اإلنجاز والكشف وهي لذة حقيقية ونادرا ما تدانيها لذة أخرى

 طالما لم تظهر فكرة أخرى مضادة.وخاصة أن والدة أية فكرة تعني البقاء 
وفي  قد تكون الرفاهية والرخاوة والدعة وغياب المصاعب مرادفات العجز الفكري وفقر الخيال    

هذه الحالة يمكن قبول الموجود على أنه تصور مالئم حتى يحدث ما يبرهن على قصوره عن 
 تأدية وظيفته المتوقعة.

حق في كل خطوة من خطوات  تفكيره، هي أكبر عقبة  إن الحاجة ألن يكون اإلنسان على     
في طريق التجديد والدليل أن العديد من العلماء والمكتشفين العباقرة كانت أفكارهم األولية خاطئة 

 وانتهوا إلى مخترعات وكشوف مبهرة.
ويتسم اإلنسان المفكر بأن عقله يتجول ويسأل عن أي شيء يهم اإلنسان ذاته ويالحظ عقله     

لمجرد المالحظة ودون هدف محدد وال يتعجل العقل في الشرح وال في تقدير أهمية ما يراه  
فاإلنسان المفكر يالحظ بعقل متفتح كل ما يمر أمامه أو يثير فضوله، فإذا حققت المالحظة 
بعض النتائج اإليجابية يكون ذلك أمرا طيبا أما إذا لم تأت الثمار المرجوة فال داعي العتصار 

( على تأليف بعض األفكار Chanceفكار بالقوة، وتحت ظروف بعينها تعمل الصدفة)األ
الجديدة، ففي الحياة كل إنسان أحداث مهمة غيرت مجرى حياته رغم أنها تحدث له عن طريق 
المصادفة وحدها، تتدخل الصدفة ليس بحدث واحد بل بسلسلة من األحداث تمهد لقفزة علمية 

 هائلة.
دفة هي قلب العملية اإلبداعية فإن اللعب يعد من أفضل األساليب لتشجيع وحيث إن الص    

وقوع األحداث غير المدبرة وأحيانا لتشجيع وقوع الصدفة المدبرة، إن تشجيع حدوث األشياء ال 
  نعرف كيف نبحث عنها يمكن أن يتحقق عن طريق اللعب سواء أكان بهدف أم اتجاه أم ال

مع الصدفة إذا لم يلتزم بخطة أو اتجاه بعينه، حيث تسمح بوضع  ويمكن أ، يكون اللعب تجربة
 أشياء متباعدة تماما جنبا إلى جنب، وببناء سالسل من األحداث ال يمكن إفشاؤها عمدا.
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وعلى الرغم من أن اللعب نبع لإلبداع والنبوغ فإن نسبة كبيرة من األطفال قد تكف عنه     
  ذي يمكن أن يحدث فيه أي شيء إلى مكان مألوف ومعتادبسبب تحول عالمهم الرائع العجيب ال

 كل ما يحدث فيه معروف وله تفسير مما يجعل األطفال يتوقفون عن اللعب.
ن      عندما يلعب الطفل، تأتي األفكار إلى عقله وتولد فيه أفكارا جديدة بأعداد وفيرة حتى وا 

اللعب بأفكار مفيدة فأن التعود كانت ال تأتي في طوابير منطقية مرصوصة وحتى إن لم يأت 
عليه يمد الطفل بأرضية تمهد لتطوير األفكار في المستقبل، لذا يمكن القول بأن اللعب الحقيقي 

 رغم أنه قد يبدو بال فائدة في التو، فإن له فوائد متعددة على المدى الطويل.
منافذ عقله ليتقبل كل  وعلى صعيد آخر، فإن الموقف العقلي األمثل هو أن يفتح اإلنسان كل    

معلومة تأتي مصادفة إليه أو تمر أمامه وينبغي أن ال يخزن عقل اإلنسان المعلومات تحت 
نما يجب أن يترك المعلومات على سجيتها أو عفويتها أو  عناوين ثابتة أو في ملفات مرتبة وا 

 طالقتها لتتفاعل معا، وذلك يولد األفكار الجديدة.
دة، يمكن لإلنسان أن يختار عشوائيا أي شيء من حوله، يحاول ربطه ولتكوين أفكار جدي    

بموضوع السؤال الذي يبحث عن إجابته، إن التدريب على هذا األمر يسهم في نمو خيوط من 
 العالقات قد تمتد لتربط بين الشيء العشوائي وموضوع السؤال، وذلك يقدم:

 رؤية جديدة لألشياء. -2
 عالقة. اقتراحا لمبدأ جديد أو -1
 حلقة وصل تؤدي لمسألة أخرى لها عالقة بموضوع البحث. -3
 تحذيرا من طريق فكري مسدود، ينبغي أن ال يتورط فيه اإلنسان. -4

إن القادرين على االستفادة من األفكار الجديدة والمبتكرة ال يكونوا في أغلب األحيان من     
أصحاب هذه األفكار، وعندما تسود الحماسة لوجود أفكار جديدة فذلك يبشر بمستقبل أفضل أما 

هذه إذا كانت االتجاهات والتوجهات محددة المعالم بالنسبة ألية فكرة جديدة فإن المشاعر تجاه 
الفكرة تكون فاترة وذلك الوضع يشبه حال المجتمعات التي تشيد باألفكار الجديدة وتعجب بها 

 ولكنها ال تفعل شيئا لتستفيد منها.
نما يهتم اإلنسان      إن اهتمام اإلنسان بفكرة بعينها لمجرد أنها جديدة ليس محل من اإلعراب وا 

لقوي لتقدير صائب للفكرة الجديدة أمر ال غنى عنه بالفكرة لفاعليتها وقيمتها أيضا فإن الدافع ا



البيض-البشير نور الجامعي المركز- محمد قزقوز: دكتور -تصميم و بناء المنهاج التربوي: محاضرات  

 

137 
 

ن كانت الفكرة الجديدة  ن كان ذلك يتوقف على الخبرة السابقة وا  تقابل بالرفض والعداء  -غالبا–وا 
 ألن اإلنسان عدو ما يجهله.

على  -بدرجة كبيرة-ال يهتم التعليم التقليدي كثيرا بتطوير عادات التفكيرـ ويقتصر اهتمامه    
ن المعلومات وحفظها لذا فإن القدرة على توليد البدائل لفكرة مسألة تعود بالدرجة األولى إلى تلقي

  االستعداد الطبيعي للمتعلم رغم أنف النظم التعليمي الذي يقوم على أساس التقليد والتلقين
نظام "ولسنوات  طويلة يظل فيها المفكر تحت هذا التأثير السلبي على قدراته المتميزة يتجاهل 

التعليم التقليدي تطوير التفكير المبدع ويتجاهله أيضا أصحاب القدرات المميزة فيبدون كفاشلين 
 النظرة المتعجلة لألمور".

إن أي فكرة جديدة تطلق"أفكارا أخرى في عقل صاحبها وعقول أخرى تتصل به، وتحدث     
جديدة" لذا ينبغي إيجاد ( وتتوالى األفكار الChain Reactionصورة من التفاعل المتسلسل)

 توازن في المجتمع بين اإلبداع والتجديد وبين الثبات والتقليد.
من المهم أن يتعلم اإلنسان عادات ومهارات التفكير ويستفيد منها ويفيد اآلخرين، إن تعليم     

كير التفكير ال يتم من خالل وصفة سحرية تعطي اإلنسان القدرة على التفكير الفعال، إذ أن التف
شأنه أية مهارة البد من ممارستها بانتظام والتدريب عليها وال يكفي القراءة عنها ليصبح اإلنسان 

 خبيرا فيها.
وجدير بالذكر أن الفكرة الجديدة أو الطريقة الحديثة ال تبدأ في أغلب األحيان من الصفر إذ      

رة، في وحدة لها معنى إذ إن ذلك يمكن تحقيقه عن طريق جمع بعض العناصر القديمة المتناث
تعمل األفكار المتواردة كحلقات وصل بين القديم والجديد وبهذا يمد التفكير جسورا تربط بين جزر 

 متباعدة من األفكار.
والغريب أن المفكر قد يعمل تحت رئاسة من هم أعلى من رغبة وأدنى فكرا، فيضطر     

ذا ينبغي على اإلدارة المسؤولة أن تقدر قيمة للخضوع ألفكارهم وذلك يمثل معاناة حقيقية له، ل
التفكير المبتكر، وكذا قيمة المنفذين وتهيئ ظروفا مثلى للعمل كفريق واألشد غرابة أنه دون 
المنفذين ال تخرج األفكار من األدمغة ومن الورق إلى الواقع ورغم ذلك يميل المفكرون الحتقار 

الدرجة الثانية كما أنهم يعملون عن طريق مهاراتهم المنفذين ألنهم يطبقون أفكارا يرونها من 
اليدوية والعملية بصبر وأدب وذلك من منطق أن العمل يأتي دائما في المرتبة الثانية بعد الفكر 

 والتفكير.
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وبعد أن تطرقنا بالتفصيل إلى كينونة التفكير السليم، يكون من المهم التعرض لبعض     
 قه فيما يلي في لمس بسيط ومباشر:تصنيفات التفكير، وذلك ما نحق

: ويكسب اإلنسان المهارة في حل ما يواجهه من مواقف غامضة، وفي التفكير الدقيق -1
 التعبير عن أفكاره بدقة وسالسة.

: ويقوم على أساس تحليل الموقف إلى عناصره األولية المختلفة، والبحث التفكير التأملي -2
العناصر ويستخدم لوصف الميل لتدعيم وضع تم اختبار أسبابه عن العالقات الداخلية بين هذه 

 بعناية.
: ويستخدم كوسيلة جيدة، يمكن عن طريقها الكشف عما بين الموضوعات التفكير االستقرائي -3

 من عالقات متشابكة وبهذا يمكن استنتاج قاعدة عامة من عدة حاالت خاصة.
توضيح أن كل خطوة من الخطوات البد وأن  : ويعتمد على المنطق فيالتفكير االستداللي -4

 تكون مدعمة بقضية صحيحة وبالتاي فإن أي خطوة غير مدعمة ال تعتبر صحيحة.
: وهو يحدث عند بناء المعنى حيث يتطلب التفسير والتحليل ومعالجة التفكير الناقد -5

ثر من تطبيق المعلومات عند االستجابة لمشكلة أو سؤال، وخاصة أن تحقيق المعنى يتطلب أك
مباشر أو معلومات سبق تعلمها، وهو مفيد في تعرف االفتراضات التي تقوم عليها األفكار 

 والنظريات والقيم والعقائد.
: ويتضمن جهدا أكبر من جهد التقاط الفكرة الجاهزة وتعميمها، لذا يكون التفكير الواضح -6

حكاما عقلية مرنة وصادقة في الوقت ضروريا عند السعي لتحقيق األهداف الحيوية التي تتطلب أ
ذاته ويعتمد على أسس التفكير العلمي التقليدية مع التسامح مع اآلراء ووجهات النظر المغايرة 

 المفيدة.
: ويقوم  على أساس التركيب، أكثر من التحليل ويشجع على البحث عن التفكير االختراقي -7

الماضي، ويلعب الممارس لهذا التفكير دون الحلول لحساب المستقبل وال يقف عند حد مشكالت 
المصدق وليس المشكك ولكنه ال يطرح منهجا متكامال يساعد على رسم خريطة التفكير، ويحدد 

 المسالك المحتملة على تلك الخريطة.
 .ويتضمن األحاسيس والعواطف، وما يجيء عن طريق الحدس والهاجسالتفكير الشعوري:  -8

شرية التي تعتمد على الومضة العقلية أو على عفو اللحظة، وغالبا ال وهي كلها من العناصر الب
 يقدر من يتبع هذا التناول، على شرح الطريقة التي توصل بها إلى الحل.
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: ويقوم على أساس التفكير في عامل وحيد بشكل موضوعي، وعلى االعتماد الفكر العقالني -9
ل عمليات منطقية منظمة تقوم على أساس على بنية خاصة في اتخاذ القرار، والعمل من خال

إيجابية العلم في حل المشكالت وعلى أساس االختزال الذي هو بمثابة عملية مكثفة لتصنيف 
 وتحليل المعلومات.

: هو التفكير الذي يؤدي إلى إنتاج جديد وجيد ومفيد، يخرج عم المألوف التفكير االبتكاري -11
عبر آلياته إلى ممارسة وأداء مجاالت وأفكار حديثة في و المتعارف عليه، حيث ينطلق الفرد 

 حياته الخاصة والعامة على السواء، تكون مفيدة له وللجماعة التي ينتمي إليها.
ومهما كانت تصنيفات وسمات التفكير، فإن منهج التفكير يدعو إلى مساعدة اإلنسان إلى       

الحالية والمستقبلية، وليستطيع وضع الحلول مواجهة المشكالت والقضايا التي تصادفه في حياته 
المعاصرة المناسبة لتلك المشكالت والقضايا، فيتوافق اإلنسان مع نفسه ومع اآلخرين، وبهذا 

 ( وهو التميز والتفوق للجميع.Think Waveيتحقق هدف التعليم في الثورة الثالثة)
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