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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة: 

كتب العلماء متون املختصرات يف أعرق العلوم هبدف مجع الشتات، وتنظيم املعلومات، وترابط األفكار، 
 ر والفقه، ورسم  مبختصرات العلم يف اجملال، مث التوسع فيه حىت درجة التبح   ابالبتداءالعلماء لطالهبم ونصح 

هويته  والتعرف على ،لبناء ثقافته ؛اخلارطة الذهنية ألي علم تبدأ من بناء التصور العام حملاور العلم وأساسياته
واهتماماته وغاايته، وهذا ما هدف إليه هذا الكتيب بعد قراءة شاملة حملاور علم )املناهج وطرق  ،وأهدافه
 هبدف االستعداد ملا يعرف ابالختبار الشامل للحصول على درجة الدكتوراه. ؛التدريس(

فها، وقد بلغت املعلومات املتعلقة بكل حمور، وبعد االنتهاء صن   وقد اتبع املؤلف أثناء القراءة كتابة أهم    
أضعاف ما كتب، فتم اختيار ثالمثائة معلومة انتقاًء منها لألهم وما قد يغفل عنه الذهن، وترك الكثري مما 

 . أاها من بديهيات التخص  للمتخص ظاّنً  ؛دونه

وعوجل  ،بد من التنبيه إىل أن كل معلومة من هذه املعلومات أ خذت من مرجع علمي أو دراسة علمية وال 
والزايدة والنق  ممكنة، لكن  ،والتصحيح مطلوب ،بعضها وفق رؤية املؤلف، وعليه فاحتمالية اخلطأ واردة

بعد قراءة هذا  احلد األدىن من ثقافة علم املناهج وأساسياته وعالقته مبنظومة العملية التعليمية متحققة  
 .الكتيب املختصر إبذن هللا

 املؤلف  

M.s.algamdy@hotmail.com 
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 تكنولوجيا التعليم واترخيها: 
التكنولوجيا يف التعليم قسمان: تكنولوجيا الرتبية، وتكنولوجيا التعليم، واختلف علماء الرتبية والتكنولوجيا يف  - ١

 .تعريفها

 

د النظرايت اليت تناولت مفهوم تكنولوجيا الرتبية والتعليم بناء على تعد  اختالفهم يف تعريف التكنولوجيا يف  - ٢
 .التعليم

 

اليت تقول: )إن العلم معرفة احلقائق والنظرايت( فعل  من النظرايت اليت ربطت بني العلم والتكنولوجيا النظرية   - ٣
 !فيه( والتكنولوجيا اجلانب التطبيقي اإلجرائي للعلم )افعل ما فكرت ،أمر )فكر(

 

 استخدام املعرفة العلمية(. أضيق النظرايت يف جمال تكنولوجيا التعليم هي النظرية اليت تقول: )التكنولوجيا فن    -4
 
 
 دور التكنولوجيا يف التعليم:  - ٥
 خدمة التعليم ال سيد عليه. 

 .ربط عناصره بتشكيل عالقات منظومة 

 .األداء األعلى للتعليم 

  بوسيلة تعليميةأضعف األدوار حصرها! 

 

تعرف تكنولوجيا التعليم: بطريقة نظامية لتصميم العملية التعلمية وتنفيذها وتقييمها؛ لتحقيق أهداف عامة  - ٦
 من خالل توظيف مصادر بشرية وغري بشرية بفاعلية منظمة. ؛)الرتبية(، أو أهداف خاصة )تعليم(

 
٧ -  : تطبيق ذو التأثري الكلي املتناسق املنظومي لنظرايت العلوم السلوكية ال) أبهناتعرف تكنولوجيا التعليم أحياًنا

 والطبيعية واملعرفية حلل مشكالت التعليم(.

 

 تغذية راجعة(.  -خمرجات  -عمليات  -خالصة تكنولوجيا التعليم: )نظام يتكون من: مدخالت  - ٨

 

 فرق بني ثالثة مفاهيم:  - ٩

 .اءيف حكم نقدي بن  التعليم: زايدة قدرة الطالب لتوظ - 

 التدريب: يرتبط ابملهارات والقيم واالجتاهات. - 
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 .التدريس: عملية مصغرة من التعليم ترتبط بنشاطات وإرشادات تسهل عملية التعلم 

 

 اتريخ تكنولوجيا التعليم ابختصار:  - ١١

األهداف...  -كات العقل، فرتة ثورانديك )اهلندسة االجتماعية قبل العشرينيات امليالدية ارتبطت بصقل مل  
 القياس الرتبوي(.

 

 -النشاطات  -احلاجات االجتماعية  -يف العشرينيات امليالدية، عصر التكنولوجيا التقليدي: )األهداف  - ١١
 التعلم الذايت(. -تفريد التعليم 

 

 .عىن ابألهداف والتقومي، )عصر اتيلور(ال تقليدايا ي  الثالثينيات امليالدية، عصر التكنولوجيا ما ز  - ١٢

 

األربعينيات امليالدية: أصبحت التكنولوجيا يف التعليم تعين الوسائل التعليمية والبحث والتطوير، وبدأ هذا  -١٣
 .التوجه بعد هناية احلرب العاملية الثانية

 

ا  كانت التكنولوجيا بعد احلرب العاملية الثانية وسيلةا   - ١4 مهمة لتدريب آالف العسكريني، فكان التدريب معتمدا
 !عليها كوسيلة تعليمية: )أشرطة مسموعة ومرئية، ووسائط تعليمية يستخدمها اجليش(

 

 -منها: )احملاكاة التعليمية  ؛عدة يف األربعينيات امليالدية: متخض عن تكنولوجيا التعليم مصطلحات   -١١
 إحصاء تكنولوجي(. -ة وسائل تعليمي -الوسائط التعليمية 

 

 ،وهو عصر )سكنر( ،اخلمسينيات امليالدية )عصر التعليم املربمج(: حتليل العمليات والتصميم التعليمي - ١٦
 .وينطلق من املدرسة السلوكية اليت تعىن ابلتعزيز، واحملاولة واخلطأ، والتعلم لإلتقان

 

للتطور  النظم التعليمية، وهذا يعد العصر الذهب   ر  الستينيات امليالدية نتج عن تكنولوجيا التعليم عص - ١٧
 .حيث متخض عنه )مفهوم نظم التعليم االبتدائي واملتوسط( ؛التعليمي يف أمريكا

 

ظهر كذلك يف الستينيات من اتريخ تكنولوجيا التعليم )شروط التعلم جلانيه(، وربط النظرية ابلتطبيق،  - ١٨
 وإنتاج الوسائل التعليمية املتنوعة. ،واختبار الكفاايت ألداء املعلمني
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 ،يف السبعينيات امليالدية من اتريخ تكنولوجيا التعليم ظهرت مصطلحات )تطوير التعليم، ومناذج التعليم - ١٩
 .علم نفس اإلدراك( -منوذجاا  ٦١وبلغت 

 

وبدأ االستخدام الفعلي يف الثمانينيات امليالدية بدأ عصر احلاسبات، ودقة األداء، وتطبيقات احلاسوب،  - ٢١
 .للحاسوب وتوابعه يف العملية التعليمية

 

عىن ابلبحث وتقنية املعلومات، يف التسعينيات امليالدية ظهر عصر التكنولوجيا يف التعليم بوجه جديد، ي   - ٢١
 .وظهر يف هذه الفرتة كتاب مصطلحات اجملال

 

املعلم  -هلوية؛ إذ تنتمي جملاالت صناعية وعسكرية منها: )انعدام ا ؛مشكالت تكنولوجيا التعليم تتعدد - ٢٢
 -االنقسام بني املربني جتاهها  -ضعف االتساق  -النظرة السلبية هلا  -قلة أحباث جماهلا  -التكنولوجي املعدوم 
 ضعف الثقافة هبا(.

 

ملا بعد تطورات البنائية: نظرية تعلمية اقرتحها )برونر( تطويراا ألفكار )بياجيه(، وهي نتاج طبيعي  - ٢٣
 .التسعينيات امليالدية يف تكنولوجيا التعليم

 

وربط التعلم  ،استخدام تكنولوجيا التعليم حىت وصل إىل معايري األداء والدافعية م  بعد التسعينيات تقد   - ٢4
 والتقومي التكويين كعنصر أساسي يف تصميم التعليم. ،والتقومي املنظومي ،خبصائص البيئة

 

والتعليم احملوسب، وحل مشكالت اجملتمع، واملهنة،  ،تكنولوجيا التعليم كذلك: التعليم عن ب عد نتج عن - ٢١
 واألعداد الكبرية يف التعليم، املصادر التقنية، اإلنرتنت يف التعليم.

 

 حمل   التكنولوجيا يف التعليم عورضت بشدة من أصحاب االجتاه الذي يقول: )ال ميكن أن حتل اآللة   - ٢٦
 وإمنا تغري دور املعلم(. ؛ املعلمنسان(، وقبلها أصحاب التوجه الذي يقول: )التكنولوجيا ال تغريِّ اإل

 

ال يعين انعدام السلبيات، فقد واكب تطور تكنولوجيا التعليم سلبيات كثرية، انعكست على عدد من  - ٢٧
العملية التعليمية، وضعف جوانبها اإلنسانية  من حصرها يف إدارة عناصره، وتتمثل يف االعتماد الكلي عليها بدالا 

 .ورجحان جوانب الرتفيه ،والقيمية
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 من خصائ  التعلم املدار ابلتكنولوجيا:  - 82

 .املنظومة املتكاملة لعناصره 

 .التميز يف عمل املعلم التكنولوجي 

 .حل مشكالت قائمة 

 .التعلم املستمر والتعلم الذايت 

 الثبات يف القرارات. 

  الراجعة.التغذية 

 

 خالصة:  - 81

 .يقدم رؤية عامة للرتبية (ESD)تطوير النظم الرتبوية 

 .يقدم نظرايت تعلم للرتبية (ISDتطوير النظم التعليمية )

 

 فروع:  أربعة   ألي نظام تعليميّ   - ٣١

 .خربة املعلم وبيئة التعلم 

 .املصمم التعليمي وحاجات املتعلم 

 .الفرع اإلداري 

  السياسي العام.الفرع احلاكم 

 

حقيقة تعليمية )يوجد أفراد خمتلفون يتعلمون بسرعات خمتلفة، ويوجد أفراد خمتلفون هلم حاجات تعلم  - ٣١
 خمتلفة(.

 

 كيف نستفيد من تطور التكنولوجيا ونوظفها يف نظامنا التعليمي؟  - ٣٢

 .ليمية ككل واحدفلسفة اإلجابة تعتمد على ما سبق من معلومات وقراءات لعناصر العملية التع

 

 ميكن أن تصنف اإلجابة عن السؤال السابق يف: كيف نستخدم التكنولوجيا لتطوير التعليم؟ - ٣٣

 وقد تعددت وجهات النظر يف ذلك... منها:

 

 ،إما البناء :- مثل "طعيمة"  -يرى بعض املختصني يف املناهج أن العالقة بني التكنولوجيا وتطوير التعليم  - ٣4
 وإما التوظيف للتطوير.
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 حني تستخدم التكنولوجيا للبناء، فستكون على النحو التايل:  - ٣١

 املدخالت: املنهج. -

 الوسائل. -األجهزة  -املعلم  -املتعلم  -التصميم وفق مدخل النظم احملتوى  -العمليات: املصادر التعليمية  -

 املخرجات: تقومي منظومي. -

 

 فستكون على النحو التايل:  ،لتطوير النظام القائمحني تكون التكنولوجيا  - ٣٦

 ووسائل. ،ومدرسون وخرباء ،املدخالت: حاجات ومصادر -

 العمليات: تصميم ابستخدام تكنولوجيا التعليم. -

 .خمرجات: منهج مقرتح بعد تطويره -

 

وتسهم يف تشكيل خربات  ،بيئة التعلم: هي العوامل مجيعاا اليت يتم التفاعل فيما بينها أثناء عملية التعلم - ٣٧
 .تعليمية املتعلم من خالل مواقف  

 

 بيئات التعلم يف ضوء تكنولوجيا التعليم:  - ٣٨

  الذكاء الصناعي. -برامج تعليمية  -الوسائط املتعددة  -بيئات قائمة على احلواسيب 

 .بيئات احملاكاة 

 .الفيديو التفاعلي 

 .الوسائط الفائقة 

 .التعلم اإللكرتوين 

 

 الذكاء االصطناعي يقصد به املعرفة املكتسبة عن طريق التخطيط )سكمان(. - ٣٩

 

والتعلم  ،التعليم اإللكرتوين فرع من التكنولوجيا يف التعليم، وهو التعلم الذي يعتمد على االستقاللية واحلرية - 4١
 يناسبه. مه يف زمام العملية التعلمية ابختيار مامن خالل قيادة املتعلم وحتك   ؛مدى احلياة

 

دت مناذج التعلم اإللكرتوين يف التعليم، ومنها منوذج )آندرسون( الذي جيعل املعرفة حموراا يدور حوله تعد   - 4١
 .ات، واملتعلم، والتزامن من عدمه، واملعلم، واحملتوى، واملتعلمسرتاتيييمنها: اإل ،جمموعة عناصر

 

 وإما البنائي. ،وإما املهاري ،إما املدخل املعريف   ؛حمدد من مداخل التعليم قد يكون للتعلم اإللكرتوين مدخل   - 4٢
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العلم اقرتاح  رؤية  ، ميكن لطالبر طعيمة السابقِ أخرى غري تصو   لدمج التكنولوجيا يف التعليم تصورات   - 4٣
 .أو معايري االعتماد األكادميي ،وربطها مبعايري اجلودة الشاملة ،مثل: اقرتاح مدرسة املستقبل للزكري إبداعية أخرى؛

 

بعض املشكالت التعليمية، منها التطور املعريف، والتطور التقين،  حلالتعليم يف تسهم تكنولوجيا  - 44
ومشكالت الفروق الفردية يف التعلم، واالستفادة من الدراسات واألحباث املليونية يف التخصص، وصقل التفكري، 

 الرقابة.و الربط ابلعامل اخلارجي، و إاتحة الفرص، و االزدحام، و والتعلم الذايت، واحملاكاة، 

 

)جملتمع املعرفة(، ويعين أن يصبح اجملتمع  بكل مؤسساته وهيئاته  من مثرات التكنولوجيا يف التعليم التحول - 4١
 إبزالة األسوار املادية واملكانية والزمانية. ؛بيئاِت تعلم

 

  من استهالكها.ويعين إنتاج املعرفة بدالا  ،املعريف( ا يعرف )ابالقتصادمل يف التحولتسهم التكنولوجيا  - 4٦

 

ويتحقق بشكل ًنجح يف بيئة التعلم  ،يعتمد على النظرية البنائية يف التعلم التعلم اجلمعي مصطلح   - 4٧
 اإللكرتوين.

 

 منها:  ؛التعلم اإللكرتوين يربز يف عدد من األشكال - ８４

  حمداثت التقنية مع التعليم التقليديالتعليم املدمج: وهو توظيف. 

 مثل موقع: )مودل( و)جسور(. ؛التعلم عن بعد: موقع تعليمي على اإلنرتنت 

 

التعليم اإللكرتوين البحت حيتاج إىل خطة بناء إلكرتونية متكاملة تشمل عناصره مجيعاا، تبدأ من فلسفة  - 4٩
مث التدريب للمستفيدين )راجع رسالة عائشة  ،لكرتونية إىل املنتيات اإلوصوالا  ،مث التيهيزات ،ونظرية وأهداف

 تصور جلامعة إلكرتونية(. :العمري

 

واملساعدة الفنية  ،والفريق الفين ،ابلتصميم الفين يزيد تصميم التعليم اإللكرتوين عن التقليدي بقسم يهتم   - ١١
 التقنية.

 

 مستوايت تصميم التعليم اإللكرتوين:  - ١١

 مهارية(. -سلوكية  -ف )معرفية الفلسفة واألهدا -

 احلس التعليمي(. -احلس اإلدراكي  -النظري )احلس االجتماعي  -

 تصميم فين تقين(. -التنظيم )تصميم تربوي  -
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 .التطبيقي )خمرجات تقنية تفاعلية... مساعدة تقنية( -

 

يف ضوء معايري االعتماد ملدرسة املستقبل اإللكرتوين ميكن أن يطلب املتخصص يف علم املناهج بناء تصور   - ١٢
 .)ابستخدام التكنولوجيا تعليميااأو )يطور نظاماا  ،أو اجلودة

 

 -األهداف  -لإلجابة عن السؤالني السابقني ينبغي استحضار العناصر التالية: )الفلسفة والنظرية  - ١٣
 التعميم(. -التيريب  -ذ الفريق املنف -معايري كل عنصر  -العناصر: مناهج ومعلمون وبيئة واحتياج... تقومي 

 

 .ز على مناذج املنظومةتكنولوجي أو إلكرتوين، فركِّ  لب منك تطوير  إذا ط   :معلومة مهمة - ١4

 

حني تبحث عن التيارب العاملية يف التعليم اإللكرتوين، فمن أبرز عناصر أي جتربة )معلومات عن الدولة  - ١١
 مظاهر التغيري(. -األهداف  -اجلهة املشرفة  -

 

 :تطبيق العناصر السابقة على جتربة سنغافورة )دولة صغرية، عدد سكاهنا قليل، جنحت تعليمياا( - ١٦

 من ميزانيتها. ٪٢١دعمت التيربة بـ  ،اجلهة املشرفة وزارة الرتبية والتعليم -

 .)الذكيةواملدارس  -الدمج التقين  -ة )توفري املصادر التعليمية إسرتاتييياألهداف: تنفيذ ثالث خطط  -

 من املدارس تقنية ذكية. ٪٧١مظاهر التغيري:  -

 نسبة املشاركة من القطاعات اخلاصة. ٪٨١ -

 مكتبة رقمية يف كل مدرسة. -

 .من املنهج أصبح إلكرتونياا ٪٨١ -

 

التدريب  :فريدة يف التعليم اإللكرتوين حلل مشكلة مساحاهتا الشاسعة، من مظاهرها جتربة أسرتاليا جتربة   - ١٧
والتعليم عن بعد بشكل موسع، جهاز حاسوب لكل طالب، وفصول ذكية يف كل مدرسة،  ،التقين للمعلم

 واستبعاد املعلم الذي ال جييد استخدام التقنية... إخل.

 

ا، وليس يف اململكة إدارة   - ١٨  جتربة اململكة يف التعليم اإللكرتوين: تنحصر يف التعليم العايل بقلة قليلة جدا
 مستقلة لإلشراف عليه حىت اللحظة، عدا املركز الوطين للتعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد.
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 واقع التعليم اإللكرتوين يف اململكة ومراحل تطوره:  - ١٩

 ١4دخلت مادة احلاسب اآليل للتعليم.أ   ١٧ 

  يف إدارة التعليم ابململكة. اإللكرتوين التعليماستخدم 

 ١4التعليمية. املصادر رمقر أصبح جزءاا من  ٢١ 

 ١4مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم. ٢٨ 

 

 جتارب اجلامعات السعودية:  - ٦١

  وكتاابا إلكرتونياا  ،جملة التعليم عن بعد بنظام توتر، وأصدرتأول جامعة هي جامعة امللك عبدالعزيز جبدة
 التعلم يف احلياة االفرتاضية. :بعنوان

 .جسور يف جامعة اإلمام 

 والشرح مرفق يف موقع اجلامعة. ،وبالك بورد يف جامعة امللك خالد 

 .أنشئت عمادات التعليم عن بعد اآلن يف أغلب اجلامعات 

  هـ.١4٣٣واآلن افتتاح اجلامعة اإللكرتونية 

 .التعليم املوجه ذاتياا من مصطلحات التعليم اإللكرتوين - ٦١

 

 والكفاءةِ  ،منها: ضعف البنية التعليمية ؛ملتطلباته تعد مضادةا  ،ةعديد لتطبيق التعليم اإللكرتوين معوقات   - ٦٢
 .وتقليدية التعليم ،واملقاومة االجتماعية ،والكلفة الباهظة ،اللغة وحواجز   ،البشرية

 

مثل: تدارس وبالك  ؛جتارية مقفلة مودل واتوتر، وأنظمة :مثل ؛أنظمة التعليم اإللكرتوين: أنظمة مفتوحة - ٦٣
 والدعم الفين(. ،والتقومي ،والتدريس ،بورد وجسور، ويشتمل كل نظام على عدد من املكوًنت )للدارس

 

مشقة من أدواره يف التعليم التقليدي؛ إذ إنه مل يعد  املعلم يف التعليم اإللكرتوين تتعدد، لكنها أقل   أدوار - ٦4
 بل أصبح الطالب حموراا هلا، واقتصرت أدواره على املراقبة واإلرشاد والقائد. ؛العملية التعليمية حمور

 

 ر.دور املتعلم يف التعليم اإللكرتوين حمور ومنفذ ومقرِّ  - ٦١

 

 منها:  ؛من املراجع املهمة يف التعليم اإللكرتوين عدد من املؤمترات وأوراق العمل فيها - ٦٦

  وأسس واجتاهات وتطبيقات.أهداف  ١4٣١صناعة التعلم للمستقبل 

  هـ.١4٣٢ومؤمتر تعليم فريد جليل جديد 
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 وينطوي حتته:  ،املركز الوطين للتعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد - ٦٧

  ًنشر عاملي. ٣١١ألف مرجع علمي تتعاقد مع  ١١4املكتبة الرقمية السعودية 

  نظام جسورLCMS وبه خاصية حبث عاملي ،يسهم يف بناء احملتوى العلمي الرقمي. 

 ا فنياا لليامعات. ،مركز سنيد للدعم واإلرشاد  ويعد دعما

 د ث بشكل مستمر. ،وهو مركز سعودي مثل املكتبة الرقمية مستودع ملليون وحدة معرفية ،مكنز  حي 

 يقدم املركز جائزة التميز واإلبداع لليامعات والباحثني املميزين يف هذا اجملال. 

 

وتقدمي  ،لسعودية للتعليم عن بعد يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة هتدف لدعم التعليم اإللكرتويناجلمعية ا - ٦٨
 .ميكن الرجوع ملوقعها على الشبكة ،ودعم املشاريع واألحباث ،املشورة

 

والتتبع وبيئة التشغيل أهم معايري لتقومي التعليم اإللكرتوين معايري )سكورم(، وتتوزع على معايري احملتوى  - ٦٩
 .واملالحة

 

 منوذج املدرسة احلديثة ابلتعليم اإللكرتوين: - ٧١

 .مات املدرسة الناجحة(مسل   -التقنية حمور التطوير  -الفلسفة: )الطالب حمور العملية التعليمية  - 

  ة لعالقات االجتماعيلومعايري  -ومعايري لإلرشاد  -معايري للمنهج  -البيئة املدرسية )معايري لإلدارة- 
 م(.٢١١١؛ )يرجع حممد الزكري (معايري لألنشطة -ومعايري خلدمات املتعلمني  -ومعايري للمبىن 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 إعداد املعلم: 
م إىل أن مؤسسات إعداد املعلم يف اخلليج تعاين ٢١١٢أشار اجمللس األعلى للرتبية التابع جمللس التعاون  - ٧١

 .من مشكالت واحتياجات متعددة

 

 والكفاءة اخلارجية. ،يف مؤسسات إعداد املعلمني تقع يف عنصرين: الكفاءة الداخليةجوانب النقص  - ٧٢

 

الكفاءة الداخلية تتمثل يف برامج اإلعداد األكادميي واملهين وطالب ومعلمني ووظائفها، والكفاءة اخلارجية  - ٧٣
 تتمثل يف املخرجات الكفء.

 

 والعالقات اجملتمعية. ،واملهنة ،والتخصص ،الثقايف غالبية برامج إعداد املعلم تتمثل يف اإلعداد - ٧4

 

 تطورت برامج إعداد املعلم يف اململكة على النحو التايل:  - ٧١

 معاهد معلمني. ١٣٧٣ 

 كليات متوسطة.  ١٣٩٦ 

 ١4١4 .أصبحت بكالوريوس تربية 

 ١4أنشئت كليات املعلمني. ١٢ 

 ١4أحلقت ابجلامعات. ٢٧ 

مث املهارات  ،مث اجلودة يف الثمانينيات امليالدية ،للمعلمني يف الستينيات امليالديةأدخلت الكفاايت مقياساا  - ٧٦
 م.٢١١١مث االعتماد األكادميي يف بداية الـ  ،يف التسعينيات

 

 ينتقد املختصون كليات إعداد املعلم يف النقاط التالية:  - ٧٧

ضعف الرغبة  -اجلمود التقليدي  -توى املقدم ضعف احمل -ضعف خمرجات الثانوية العامة  -اإلفراط يف التنظري 
 ضعف التقنية والبحث. -وقلة الدافعية لدى امللتحقني هبا 

 

 والثقافات والتفكري واإلقناع. ،والتقنية والعوملة ،التطور املقرتح إلعداد املعلم: مواكبة التغيري االجتماعي - ٧٨

 

للبيئة وابحث ومرشد ومطور تكنولوجي مصمم مشارك مواصفات معلم القرن الواحد والعشرين: )منظم  - ٧٩
 اجتماعياا(.
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مقرتحات مهمة لتطوير إعداد املعلم: التكامل والتنسيق مع مؤسسات اجملتمع، وإجياد رؤية واضحة وفلسفة  - ٨١
 جديدة، إنشاء مؤسسات وطنية، اعتماد للمعلمني، إدخال عنصر التقنية، األخذ ابملعايري احلديثة مثل معايري

 .االعتماد األكادميي

 

م، وتقرير )جمموعة هوملز( بعد احتاد ١٩٨٣بدأ االهتمام عاملياا إبعداد املعلم بعد تقرير )أمة يف خطر(  - ٨١
 جامعة أمريكية تدعو لتطوير املعلم مهنياا. ١١١

 

تخصص يف البكالوريوس(، اإلعداد التكاملي )دراسة الرتبية وال ع أغلب الربامج يف إعداد املعلم نظام  بِ تت   - ٨٢
 والربًنمج التتابعي )برًنمج دبلوم بعد البكالوريوس تربوي(، لكل منهما إجيابيات وسلبيات.

 

 أو معياري حىت اآلن! مل تعتمد كليات إعداد املعلم يف اململكة على أي اجتاه عامليّ   - ٨٣

 

 ه.ت  املهارة: مصطلح يعين سرعة األداء ودقـ   - ٨4

 

ويعين التنمية املتواصلة حىت  ،منها: )النموذج التنموي ؛الدراسات عدداا من مناذج إعداد املعلم ر بعضتذك   - ٨١
من  ،و)النموذج اإلنساين ،حبيث يكون اإلعداد يف ضوء األهداف السلوكية( ،هناية اخلدمة(، و)النموذج السلوكي

ويركز  ،القدرات اإلبداعية(، و)النموذج األكادمييحيث تنمية املعلم يف مجيع جوانبه اإلنسانية واملعرفية والوجدانية و 
 ويعين التشارك يف اإلعداد(. ،و)منوذج املشاركة ،على بناء املعرفة يف التخصص(

 

وهو املعايري من خالل  ،من احللول املقرتحة يف جمال تطوير إعداد املعلمني: األخذ ابالجتاه احلديث - ٨٦
 منظمات االعتماد األكادميي.

 

 - والتدريب بعد املمارسة لرفع األداء ملواكبة التقدم يف جمال املهنة واالعتماد ،اإلعداد قبل العمل :ومةمعل - ٨٧
 .يشمل اإلعداد واملمارس

 من النماذج املقرتحة لتطوير إعداد املعلمني: - 22

  التكامل بني التخصص  -االحتياجات  -الفلسفة والرؤية )مواصفات املعلم يف القرن الواحد والعشرين
 .(التدريب املستمر -املهارات الشخصية والعملية والتطبيقية  -واألداء ومعايري املهنة 

  (بةالتير  -الرتبية العملية  -املقررات  -الربامج  -القبول  -معايري االعتماد يف )األهداف. 

 االعتماد املؤسسي وإدخال التكنولوجيا. 

 .التقومي املعياري لكل اجلوانب 
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 .التغذية الراجعة 

 

وهلا  ،اجلودة الشاملة: جمموعة معايري هتدف إىل حتقيق األهداف يف األداء واملنتج أبفضل طريق وأقل جهد - ٨٩
ومنوذج دمنغ(، لكل منهما هيكل تنظيمي، والفرق بينهما أن جوران خلدمة  -عدة مناذج: أمهها منوذج )جوران 

 .العمالء، ودمنغ اجلودة مسؤولية اجلميع

 

 وظهرت يف االقتصاد، ويتفرع منها معايري   ،اجلودة الشاملة تشمل التخطيط والتنفيذ والتنظيم واملتابعة - ٩١
 وللبيئة. ،وللمعلم وللمتعلم ،امللمنهج وللنظ

 

اليت ميكن قياسها للحكم على  مؤشرات اجلودة البياًنت   -رقابة اجلودة وجهود احملافظة عليها واستمراريتها  - ٩١
 حتقق اجلودة من عدمه.

 

 الرتبية لليودة العملية اليت هتدف إىل تزويد املتعلم ابجلودة ومؤشراهتا وأهدافها. - ٩٢

 

 اجلودة، العمليات اليت تراقب النظام وفق معايري املنتج.ضبط  - ٩٣

 

من  الفرق بني االعتماد واجلودة: أن االعتماد يهدف للوصول ألعلى درجات اجلودة، وحركة املعايري منبثقة   - ٩4
 اجلودة.

 

متنح  ،ةاالعتماد: تقومي اجلودة يف ضوء معايري حمددة تتم بواسطة مؤسسة متخصصة على املستوايت كاف - ٩١
 .رخصة فردية أو مؤسسية

 

 .اجلودة الداخلية تتبع الكفاءة الداخلية، واجلودة اخلارجية تتبع الكفاءة اخلارجية - ٩٦

 

وتقومي... (،  ،ومناهج وبيئة ،ف على العناصر الداخلية: )معلمون وطالبمؤشرات اجلودة الداخلية تصن   - ٩٧
 مل(.واخلارجية: )اجملتمع ومهارات املهنة يف الع

االعتمــاد األكــادميي: مــن نتــائج اجلــودة، ومــن دواعيــه دراســات ومــؤمترات إعــداد املعلــم، ومواصــفات معلــم   -٩٨
تســــارعة يف املهنــــة، وجمتمعــــات الــــتعل م، وتقريــــرا منظمــــة اليونســــكو 

 
القــــرن، ونظــــرايت الــــتعل م احلديثــــة، والتحــــو الت امل

 ر الواقع وس ب ل التغيري.م بعنوان: التعل م لليميع، ضرورة ضمان اجلودة، ومؤمت٢١١١

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ف  هبـا، ومــن نتائيـه االعــرتاف، والرتخــيص هبـا جهــة  خارجيـة  مســتقل ة  معــرت   معــايري االعتمـاد األكــادميي تقــوم  -٩٩
 الفردي واملؤس سي.

 

بـل وسـيلة تطـوير مسـتمرّ  ال  ،مـن مبـادا االعتمـاد األكـادميي ملؤس سـات إعـداد املعلـم، ولـيس غايـة بذاتـه - ١١١
 يهدف للتصنيف.

 

النيـاح  -الـوعي أبمهيتـه  -جناح الدراسة الذاتية  -م تطل بات االعتماد األكادميي: البنية التحتية الصاحلة له  -١١١
 التنظيمي واإلداري للمؤس سة.

 

 .فردي للمعلم -ختص ص  -مستوايت االعتماد األكادميي: مؤس سي  -١١٢
 

 -الثقـة واجلـودة ورضـا العمـالء  -أهداف االعتماد األكادميي: توفري احلـدِّ األد  مـن األداء واإلنتاجيـة  أهم -١١٣
 .وله أهداف  خاص ة على مستوى التخص ص والفرد

 

 : هيئات االعتماد األكادميي -١١4

 هيئات اعتماد مؤس سي )اإلنكيت .(NACATE) ( 

  اإلنتاسك داجلدياعتماد املعلم( .(INTAS) ( 

 )بتدا )إن يب تس
 
 .اعتماد املعلم امل

 

 وحتديـــد، وت ســـم ى الشـــروط املســـبقة ،هتيئـــة املؤس ســـة -١خطـــوات االعتمـــاد األكـــادميي ســـبع خطـــوات:   -١١١
وت سم ى الدراسة الداخلية، يقوم هبا العاملون ذاتياا و ْفق منـاذج مؤس سـة  ،الدراسة الذاتية للمؤس سة -٢ .املسؤول عنه
تطل بـات بعـد -4 .التقومي اخلـارجي، تقـوم بـه هيئـة االعتمـاد -٣االعتماد. 

 
بنـاء اإلطـار  -١ .الـزايرة األوىل حتديـد امل

 ر لالعتماد.الزايرة األخرية ورفع التقري -٧ .رفع التقرير السنوي -٦ .املفاهيمي للمؤسسة

 

 !بعد رفع التقرير األخري يصدر القرار: متنح املؤسسة أو ال - ١١٦

 

 سنوات. ١١-١مدة االعتماد من  - ١١٧

 ) (NACATE )اإلنكيت)من هيئات االعتماد:  - ١١٨

ــاد بــرامج إعــداد املعلــم األمريكيــة ــل ١٩١4نشــأت عــام  ،وتتبــع جمللــس احتِّ م، ورســالتها )إجيــاد م علِّــم متخصــص ومؤه 
 .(تربوايا جبودة عالية
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رات ) (NACATE) اإلنكيت)هليئة   -١١٩  : ستة معايري، ولكل معيار عدد  من املؤشِّ
 .اهه حنو املهنة  األول: معارف ومهارات الدارس، واجتِّ

  البياًنت، وحتليلها.الثاين: نظام التقومي يف املؤس سة من مج ْع 

 .الثالث: اخلربات امليدانية، والتدريب امليداين، وتعاون املؤسسة مع املدارس، وتصميم وتنفيذ وتقومي اخلربات امليدانية 

 .الرابع: التنو ع يف أعضاء هيئة التدريس، والتنو ع الط اليب 

 .اخلامس: مؤهِّالت أعضاء هيئة التدريس، وأتهيلهم وأداؤهم 

 :إدارة املؤس سة، وامليزانية، والسلطة، ومصادر التقنية. السادس 

 

وهي منظمة أمريكية العتماد املعلمني اجل د د مـن خـالل ) (INTAS): اإلنتاسك) داملعلم اجلديعتماد ا - ١١١
 معايري. ١١

 

املتعلمـني، وتنميـة تتـوز ع علـى: احملتـوى، ومنـو الطالـب، وتنـو ع  ١١ال ) (INTAS ) معايري ) اإلنتاسـك - ١١١
 .التفكري الناقد، والدافعية، والتواص ل، والتخطيط، والتقييم، والنمو املهين، والشراكة اجملتمعية

 

املعلمـني، وهلـا عـدد  مـن املعـايري تتـوز ع علـى:  املعلمـني، والطـالب،  إنبـاتس: منظمـة أمريكيـة، متـنح رخصـة   - ١١٢
تصــــلح معايريهــــا  ، والتفكــــري، والتفاع ــــل االجتمــــاعي مــــع األســــرة واجملتمــــع...واحملتــــوى التعليمــــي، وامليزانيــــة، واإلدارة

 للتدريب الرتبوي.

 

رِبــة  كليــة الرتبيــة جبامعــة اإلمــارات  - ؛ للنبــوي (NACATE) ذكــر كتــاب االعتمــاد األكــادميي - ١١٣ جت 
 م، وخطوات تنفيذه ابلتفصيل.١٩٩٩

 

علــى مســتوى املدرســة، ومــن أهــم منظمــات  (NACATE) ميكــن تطبيــق معــايري االعتمــاد املؤس ســي  -١١4
 بلد. ١١١ألف مدرسة يف  ٣١)سيتا( منوذج ال  (CITA) االعتماد املدرسي هيئة

 

جهات تقومي التعليم يف اململكـة: وزارة التعلـيم، وهيئـة تقـومي التعلـيم، واملركـز الـوطين للقيـاس والتقـومي، واهليئـة   -١١١
 .كادمييالوطنية للتقومي واالعتماد األ

 

هلـا رؤيـة  ،١4٢4تتمت ع اهليئة الوطنية للتقومي واالعتمـاد األكـادميي بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة أ نِشـئت عـام  - ١١٦
 .ورسالة، وهيكل تنظيمي، وعدد من املعايري، مي كن مراجعة موقعها على الشبكة
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ثِّــل مــا جيــب أن يكــون مصــطلح املعيــار: عبــارة حمــددة ودقيقــة  -١١٧ ــا ، مت  عليــه مســتوى األداء الــذي يصــلح مقياسا
 .لتحقيق أهداف حمددة

 

 يف اإلعداد والتدريب وفق منظومة متكاملة. ميكن تبين رؤية مقرتحة وفق معايري االعتماد - ١١٨

 

 :مصطلحات  -١١٩
يِّئ املعلم ألدواره لتحقيق   أهداف تربوية.إعداد املعلم: عملية  خمططة  ذات إجراءات و ْفق معايري، وِكفاايت هت 

 

 نظرية وتطبيقية. النمو املهين للمعلم: التطوير املستمر ألداء املعلم، وزايدة فاعليته عن طريق مواد    -١٢١

 

 التنمية املهنية: عملية إجرائية لالرتقاء مبستوى األداء، وإكساب أدوار جديدة. - ١٢١

 

 .ملواكبة التطو ر احلاصل يف املهنة ؛ملهنية أثناء اخلدمةتدريب املعلم: عملية تنموية للمهارات أو الكفاايت ا - ١٢٢

 

حبيــث ينطلـق مــن فلســفة ونظريــة حمــددة، مث معــايري خاصــة  ؛ميكـن بنــاء منــوذج مقــرتح لالعتمــاد األكــادميي - ١٢٣
 ابلقبول واحملتوى واملقررات ...إخل العناصر.

 

القــائم علــى األداء، ومــن أدواتــه: بطاقــة املالحظــة، ات احلديثــة يف تقــومي املعلــم: التقــومي ســرتاتيييمــن اإل - ١٢4
 واملقاييس احلياتية، ومراجعة الذات، ومن أدواته: مقاييس ذاتية، والتقومي اإللكرتوين.

 

 :بعد االنتهاء من اتريخ التكنولوجيا، وتطو ر الرتبية واملعلم، سنكتب عن املنهج كأحد عناصر العملية التعليمية

 

تعريفات  قدمية  تقليدية  حتص ره يف كتاب املدرسة، وتعريفات  ذات اجتاه حديث جتعلـه خمططـاا تربـوايا للمنهج   -١٢١
 .شامالا لعدد  من العناصر، وله أسس  ت نفِّذه املدرسة؛ لتحقيق أهداف منوّ  شاملة للم تعلِّم

 

 املنهج أنواع، منه: رمسي، ومكتوب، وخفي. - ١٢٦

 

ــس بنــاء املــنهج:أ   - ١٢٧ الــيت ينبغــي مراعاهتــا عنــد تصــميمه وتنفيــذه  ،هــي الركــائز الفكريــة والنظريــة والعقديــة س 
 وتقوميه.
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 - تطـوير املـنهج -الـوعي ابلكفـاءة الالزمـة  - تنظـيم اخلـربات - من أمهية أسس املـنهج: ربـط أجـزاء املـادة  -١٢٨
 .مواجهة املواقف املختلفة

 

النفســــي، وبعضــــهم أضــــاف األســــاس  -املعــــريف  -تمــــاعي االج - األســــس أربعــــة: الفلســــفي العقــــدي  -١٢٩
 .التكنولوجي

 

 على املنهج وأهدافه. لكل أساس مفهوم، ووظيفة، وفروع معرفية، وانعكاسات - ١٣١

 

يه الغرب األساس الفلسفي -األساس العقدي   -١٣١  واحلياة. ،واإلنسان ،: يدور حول حقيقة الكون- وي سمِّ

 

ين من اإلميان ابهلل، وأنـه خـالق الكـون، وأن احليـاة لغايـة: اجلنـة، يف منظور اإلسالم  - ١٣٢ يعمل هذا األساس الراب 
واالبتالء، واالختبار، وهي دنيا وآخرة، وأن اإلنسان م كر م، وهو ك لٌّ متكامـل حـرٌّ اجتمـاعيٌّ بطبعـه، ذو قـيم سـامية 

، ومنها وحي، ومنها دنيوينة، وأن املعرفة تنعكس على سلوكه، ومصدره: الكتاب، والس    .ابحلواسِّ

 

الــيت تــرى أن العقــل يصــل للحقيقــة  ،مــن منظــور الفالســفة تظهــر توج هــات الفلســفة األزليــة لـــــ )هــويكرت( - ١٣٣
 ثـ ـل العليــا، والواقعيـــة ألرســطو الــذي ال يعــرتف ابلغيبي ـــات، 

بذاتــه، والفلســفة املثاليــة ألفالطــون: عـــامل امليتافيزيقيــا، وامل
ـــة املطلقـــة، والفل ـــه احلري ـــة الدميقراطيـــة، والوجوديـــة ذات توج  دي ـــة النفعيـــة جلـــون ديـــوي، والفلســـفة التيد  ســـفة الربمجاتي

 . واملاركسية اإلنتاجية

 

لكـل فلسـفة انعكـاس  مـن منظورهـا الفلسـفي للكـون، واحليـاة، واإلنسـان، يـنعكس علـى املـنهج، وعناصـره،  - ١٣4
 وأساليبه، وتقوميه.

 

: األســاس االجتمــاعي؛ ويعــين: املقومــات االجتماعيــة والثقافيــة للميتمــع الــذي يعــيش فيــه املــتعلم، الثــاين - ١٣١
 وهذا األساس دائماا ما جيمع كل األسس األربعة حني التحد ث فيه.

النظـام والقـانون  - البيئـة -الثقافـة  -خصـائص اجملتمـع  - يبحث األساس االجتماعي يف تعريـف: اجملتمـع - ١٣٦
ت -

 
ات االجتماعية امل  القضااي اليت يواجهها اجملتمع. -غريِّ

 

اجملتمـــع هـــو مجاعـــة  مـــن النـــاس تشـــرتك يف األرحل، والثقافـــة، واملصـــاي، والقـــيم، حيكمهـــم نظـــام  سياســـيٌّ   -١٣٧
 واقتصاديٌّ واحد .
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 مثل: القيم. ؛والطعام، وجانب معنويّ   افة: تتكون من جانب مادي: اللباسالثق - ١٣٨

 

 تتكون الثقافة من عموميات، وخصوصيات، وبدائل، وت عرف أبهنا أسلوب  حياِة جمتمع  معني . - ١٣٩

 

صـراع  - االسـتهالك - التخل ـف الفكـري - القضااي الثقافية ألي جمتمع غالباـا تتحـدث عـن: الغـزو الثقـايف  -١4١
 .التخل ف التقين - األجيال

 

ات االجتماعية: سلبية أو   -١4٢  .إجيابية ترتبط ابلقيم، والبيئة، والعادات، والثقافاتالتغري 
 

 -مشـكالت اجملتمـع  - اجلغرافيـا -ع القـة املـنهج ابأل سـس االجتماعيـة تظهـر حـني يتنـاول: الرتبيـة البيئيـة  - ١4٣
 .احلاجات املتعددة -القضااي املعاصرة 

 

هــا : العموميــات، واخلصوصــيات، معــايري األســاس االجتمــاعي، ومن جيــب علــى صــانعي املــنهج حتديــد   - ١44
 والبدائل، واهل ِوي ة االجتماعية، والتفكري الناقد، ودمج القضااي االجتماعية والتقنية.

 

 .وكيف يتعلم ،وميوله وقدراته ،األساس النفسي: وهو مقومات وركائز ذات ع القة ابلطالب وحاجاته - ١4١

 

ته.يتحدث األساس النفسي عن النمو: أنواعه  - ١4٦  وخصائصه، وعن التعل م ونظراي 

 

ات عقليــة، وجســمية، ومعرفيــة، وانفعاليــة بســبب   -١4٧ النمــو عمليــة  شــاملة ، وهــي أنــل مــن النضــج؛ ألنــه تغــري 
 ، ومرتابطة، ومستمرة، ومعق دة.مة  الزمن، ومنظ  

 

 النمو أنواع: نفسي، وعقلي، وعاطفي، وجسمي، ومعريف. - ١4٨

 

خصائص، وكل خاصية ترتبط ابملنهج، فهـو عمليـة مسـتمرة؛ لـذلك ال بـد أن يراعـي  املـنهج هـذه له النمو  - ١4٩
 االستمرارية ابلتتاب ع، واملرونة، والتطو ر املعريف األفقي والرأسي.

 

عمليـة فرديـة، ومرتابطـة، ومتطـوِّر املراحـل، وهـذه معـايري ينبغـي أن ت راعـى وتـ دمج أنـه مـن خصـائص النمـو:  - ١١١
 ابملنهج.
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القسم الثاين من أقسام األساس النفسي: البحث يف كيفية التعل م، وتعد دت تعريفات مصطلح الـتعل م و فْـقاـا  - ١١١
 ت بع فيها؛ فاملعرفي ون يرونه منـو  املعرفـة، والسـلوكي ون يعرِّ 

فونـه بتغيـري السـلوك نتييـةا للممارسـة، والبنائيـة ت عـرِّف للنظرية امل
 .ناء  معرفة  جديدة  بِناءا على خربة سابقةأبنه بِ  التعل م

 

شــروط الــتعل م: الدافعيــة، والنضــج، واملمارســة، والوضــوح، وانتقــال األثــر، والتعزيــز، والــدوافع، والتكــرار،  - ١١٢
 .والتحفيز

 

نظريـة انعكاسـها علـى بنيـة  نظـرايت الـتعل م كثـرية، أبرزهـا: السـلوكية، مث املعرفيـة، وصـوالا إىل البنائيـة، ولكـل - ١١٣
 وختطيطه، وتنفيذه وتقوميه. املنهج

 

 انعكاسات نظرية التعل م على املنهج، تؤثِّر يف تصميمه جبميع عناصره. - ١١4

 

نظريــة املــنهج ختتلــف عــن نظريــة الــتعل م؛ فنظريــة املــنهج إطــار معــريف عــام، ونظريــة الــتعل م خاصــة ابلعمليــة  - ١١١
 يس.الصغرى؛ تصميم التدر 

 

أول نظـرايت الـتعل م النظريـة السـلوكية )سـكنر( مـن خـالل دراسـته يف التعلـيم املـربمج، وتعتمـد علـى هندسـة  - ١١٦
 استيابة. -تصميم تعليم  -البيئة بطريقة تساعد املتعلِّم على إظهار االستيابة املرغوبة: مثري 

 

مثـري  - تعزيـز -طية )ابفلـوف(، منوذجهـا: ) تكـرار الشـرْ  -١سـلوكية قدميـة، وهلـا أقسـام:  :السلوكية اترخيياـا - ١١٧
 (.الدافعية -حرية  -تكرار  -تدريب  -االرتباطية لثورانديك: ) حماولة وخطأ  -٢ .(
 السلوكية احلديثة؛ لسكنر. - ٣

 

 ة بينهما.ل، ميكن املقارنقدمي للهرم املعريف، ومنوذج معد   جلانيه منوذج   - ١١٨

 تنعكس النظرية السلوكية على املنهج ابلتعل ق ابلسلوك واملثريات. - ١١٩

 

تصـميم  - نظريـة الـتعل م الثانيـة النظريـة املعرفيـة: إدراك، وعمليـات عقليـة، وتنظـيم احملتـوى، والتفكـري: معرفـه  -١٦١
 استخدام للمعرفة. -تعليمي 

 

تتمثـل الكالسـيكية يف فلسـفة برونـر وجانيـه، واملعاصـرة يف  ؛الكالسـيكية واملعاصـرةالنظريـة املعرفيـة اترخيياـا:  - ١٦١
 أوزويل وبياجيه، ولكل منهما منوذج  حمد د  ملعاجلة املعرفة
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 التقليدي. واملعرفية التعليم  يرتبط بنظرية التعل م السلوكية 

 

نفسـه، وطو رهـا بياجيـه مـن املعرفيـة، وقـد جعلـت املعلـم النظرية البنائية: التعل م الذي يعتمـد املـتعلِّم فيـه علـى  - ١٦٢
ينتقــل مــن التلقــني إىل التوجيــه، واملــتعلم فيهــا هــو حمــور العمليــة التعليميــة، ومــتعلم ذاتياــا، ولــيس هلــا أهــداف  مقن نــة، 

 .وشي عت التشاركية

 

ورســالة، ووســيلة،  ،ســتقبلانبثقــت مــن الــتعل م التكنولــوجي نظــرايت االتِّصــال، وتــدور حــول: مرســل، وم - ١٦٣
 واستيابة.

 

األساس املعريف: هو األساس الذي يتعل ق بتطبيق املعرفة، ومستوايت تنظيمهـا، وقـد تطـو ر اسـتخدام املعرفـة  - ١٦4
 إىل ما ي عرف ابالقتصاد املعريف، واستثمار املعرفة وإنتاجها.

 

 .املستمرمن املشكالت اليت تواجه املنهج: التزايد املعريف   -١٦١
 

 املعرفة يف املنهج هلا مستوايت، هي: مفاهيم، وحقائق، وتعميمات، ونظرايت.  -١٦٦

 

 .يتأث ر هذا األساس ابلنظرايت العامة للمنهج: املعرفية، واملوسوعية - ١٦٧
 

 .مي كن االستفادة من تصنيف بلوم اهلرمي املعريف واملهاري - ١٦٨

 

ل ل األسس األربع - ١٦٩ أو تطـويره أو  ،ة إىل معـايري حديثـة، وتـتم مراعاهتـا عنـد بنـاء املـنهج أو ختطيطـهميكن أن حت 
 تصميمه.

 

نظريـة املـنهج : هـي اإلطـار الفكـري واملنطقـي للمـنهج، ويعّرِفهـا بوشـامب أبهنـا جمموعـة عبـارات ووحـدات  - ١٧١
ح مفهوم وطبيعة املنهج، والع القة بني عناصره ه عملياته. ،مرتابطة، توضِّ  وت وجِّ

 

ـرها بدقـة، خبـالف النظريـة اإلنسـانية الـيت تصـف  - ١٧١ النظرية العلمية اثبتـة ومتحقِّقـة، تصـف ظـاهرةا علميـةا وت فسِّ
 ظاهرةا إنسانية فليست اثبتةا.

 

 .املنهج تنبع النظرية الرتبوية من النظرية اإلنسانية، وتتول د من النظرية الرتبوية نظرية    -١٧٢
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١٧٣ -  ، هنــاك ع القــة  وفــروق  بــني نظريــة املــنهج وفلســفة املــنهج؛ فالفلســفة: جــدل وتســاؤالت وال ت عطــي حلــوالا
ـــق، وتنبـــع مـــن فكـــر فيلســـوف، أمـــا النظريـــة: فهـــي مرتابطـــة ًنبعـــة مـــن الفكـــر العلمـــي، قابلـــة   ،وليســـت قابلـــةا للتحق 

ه وتـ فِّسر وت عطي حلوالا   .للتحق ق، أكثر ثبااتا ودقة، ت وجِّ

 

 وظائف نظرية املنهج أربعة: وصف، وتفسري، وتنب ؤ، وتوجيه. - ١٧4

 

لــيس هلــا مصــدر  -اختلفــوا يف وجودهــا مــن عدمــه  -نظريــة املــنهج كمشــكلة: هــل توجــد أم ال؟ غامضــة   -١٧١
هنــاك فيــوة  -مل تظهــر مثراهتــا يف حلــول مشــكالت املــنهج  -الرتبيــة رارســة، والنظريــة ليســت كــذلك  -متفــق عليــه 

 عة بني التنظري وتطبيق املنهج.واس

 

نظرية املنهج كمشكلة كيـف ت بـىن؟ مـن حيـث االشـتقاق تشـتق  مـن الطبيعـة واجملتمـع واإلنسـان، نـتج عنهـا:   -١٧٦
انبثــق مــن الرتبيــة نظريــة مــنهج، وخــرج منهــا تــدريس وأصــول وإدارة، وتول ــد مــن  ،)طــب، وهندســة، وقــانون، وتربيــة(

 .املنهج هندسة املنهج، وتصميم املنهج

 

عنهـا نظـام  شـامل   ومفـاهيم، وتفكـري، وحتليـل، نـتجعمليات بناء نظرية املـنهج: نظـر، وأتم ـل، وعموميـات،   -١٧٧
ر املنهج كعلم مستقل، ينبثق منه التدريس و   .التقوميي فسِّ

 

 مناهج بناء نظرية املنهج: االستنتاج، واالستقراء. - ١٧٨

 

 من النظرية. أكثر   اإلشكالية: أن العمل الرتبوي حتكمه املمارسة   - ١٧٩

 

يتبـىن  جـودة سـعادة املنحـىن املتـوازن يف نظريـة املـنهج مـن خـالل ربطهـا ابملمارسـة؛ فيعمـل ابجلانـب النظـري   -١٨١
 .إمهال الرتاث والقيم والدين؛ لوصف وتفسري وتوجيه املنهجواإلجرائي مع عدم 

 

ة، ولكــل منهـا انعكاسـاته علــى يـنظـرايت املـنهج العامــة أربعـة: معرفيـة، وموســوعية، وبرمجاتيـة، وبولوتكنيك - ١٨١
 .املنهج وعناصره ككل

 

ه مصادر البحث يف علم املنهج. - ١٨٢  النظرية تدفع وت وجِّ
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املـنهج اإلسـالمي، وعر فوهـا أبهنـا جمموعـة املبـادا  نظريـة   -مثـل: مـدكور، وايجلـن  - املختصـنيتبـىن  بعـض  - ١٨٣
ــدِّد عملياتــه مــن البنــاء للتقــومي، وهــي  الــيت تت ســق مــع الفكــر اإلســالميِّ  ــح طبيعــة املــنهج وعناصــره، وحت  وأصــوله، وتوضِّ

 . متوازنة ،شاملة ، رابنية  املصدر
 

ا، تطــو رت بتطــو ر التوج هــات الفلســفية والنظريــة للمــنهج، وبســبب عوامــل التقــد م  منــاذج املــنهج كثــرية   - ١٨4 جــدا
 .التكنولوجي واملعريف

 

 :عالقة النموذج بنظرية املنهج تظهر من خالل خطوات بناء النظرية، وذكرها بوشامب أبهنا  -١٨١

 .تعريف املصطلحات 

 .التصنيف 

 .االستدالل واالستنتاج 

 .االستنباط 

 .تكوين نظرية فرعية 

 .بناء النموذج: وهنا تظهر العالقة؛ فالنموذج من نشاطات النظرية عند بوشامب 

 

وتصـنيف العناصـر، وكـذلك  ،ظهرت عالقة نظرية املنهج بنماذجه من خالل تطبيق النظرية، وحتليـل املـنهج  -١٨٦
 .تصنيف النماذج و ْفق النظرايت

 

 وهناك مناذج منظومية. هناك مناذج بناء وتصميم رأسية،  -١٨٧
 

ي - ١٨٩   ،يوجد منوذج حسِّ
 
يس م، ويوجد منوذج رمزي، ويوجـد منـوذج مفـاهيمي وختطيطـي، ومنـاذج املـنهج وهو امل
 .ال خترج عن املفاهيمي والتخطيطي

 

مـــــن أنـــــواع منـــــاذج املـــــنهج املفاهيميـــــة التخطيطيـــــة: منـــــوذج األهـــــداف، ومنـــــاذج تنظـــــيم حمتـــــوى، ومنـــــاذج   -١٩١
 .ات، ومناذج تقوميإسرتاتييي
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 مناذج بناء املنهج: - 919
 .مثل: اتيلور، وهيلدا اتاب، وجونسون ؛مناذج األهداف 

 .مثل: ستنهاوس، والوتن ؛النماذج البديلة
 .مثل: ويلر، وكري، وبوشامب ؛مناذج العمليات

 مناذج عناصر املنهج: -918

  (.وزويل...أ -جانيه  -مناذج احملتوى )برونر 

 (.كمب...  -ات )ويليسرتاتيييمناذج اإل 

  (.زايد محدان... -مناذج التقومي )ستفلم 

 

لفظي يعترب أول خطوات  ،يعتمد على األهداف السلوكية سلوكيٌّ  :اتيلور: النموذج األول لبناء املنهج -١٩4
 حتليل املنهج واضح اخلطوات.. طورته تلميذته هيلدا اتاب، وأضافت ثالث خطوات.

 

ميكن  ،منوذج ويلر وكري وجريفز مناذج عمليات تعتمد الرسم املنظومي  يف توضيح العالقة بني عناصر املنهج -١٩١
 املقارنة بينها يف كتاب مناذج املنهج.

 

وهو ال يصلح للتدريس؛ ألنه منوذج  ،تبىن  بوشامب منوذج املدخالت والعمليات واملخرجات يف منوذجه -١٩٦
 كسباين ليصبح منظومي يندرج حتته منظومة األهداف ومنظومة احملتوى.طو ره ال -ختطيط عام 

 

 التقومي(. -التطوير -)التخطيط  :العمليات الكربى للمنهج -١٩٧
 

ات سرتاتيييواإل ،عناصر املنهج تربطها عالقات البناء اليت وض حتها النماذج، وهي األهداف واحملتوى -١٩٨
 والتقومي. ،والوسائل التعليمية ،واألنشطة

 

أهداف املنهج تنبثق من أساسيات املنهج األربعة؛ فأهداف الرتبية غاايت بعيدة وأهداف عام ة ملرحلة  -١٩٩
 ، مث أهداف تعليمية سلوكية.دراسية، وأهداف خاصة ملنهج عامّ  

 

، مث التحليل، مث الرتكيب، صن ف بلوم األهداف املعرفية إىل سبعة أقسام تبدأ ابلتذك ر، مث الف هم، مث التطبيق - ٢١١
 أخرياا اإلبداع.و مث التقومي، 
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صنف كراثول األهداف الوجدانية إىل االستقبال، مث االستيابة، مث تكوين القيمة، مث تنظيم القيم، مث  - ٢١١
 تصنيف القيم.

 

، مث امليول، مث االستيابة، مث األد -٢١٢ اء، مث االستيابة صنف هارو األهداف املهاري ة إىل اإلدراك احلسيِّ
 الدقيقة، مث التعديل، مث اإلتقان.

 

طبيعة  -امليول والقدرات  -ربطه ابألهداف  -ومن أهمِّ معايري بنائه )اختيار املهم  ،العنصر الثاين: احملتوى -٢١٣
 (.عاملي... -قابل للتعل م  -التوازن  -طبيعة الطالب  -املادة 

 

 احملتوى يصنف معرفياا ومهارايا ووجدانياا خلدمة األهداف. -٢١4
 

 وتتابع املعرفة واملستوايت. ،حيتاج احملتوى لتنظيم معريفّ  دقيق يراعي األفقي والرأسي -٢١١

 

 -تنظيمه )مهاري وجداين معريف(  -)اختياره )اخلرباء واملصادر احلاجات(  :من خطوات تنظيم احملتوى -٢١٦
 إخراجه(. -تنو عه  -حتليله  -قيحه تقوميه وتن

 

 .دليل املعلم( -مستوايت احملتوى )الكتاب املدرسي  -٢١٧

 

العنصر الثالث من عناصر املنهج: األنشطة واخلربات... اخلربة تعين: التفاعل بني املتعلِّم وبيئته اخلارجية...  -٢١٨
 م لتحقيق هدف  يف املنهج داخل املدرسة أو خارجها.والنشاط يعين: كل جهد عقلي وبدين يقوم به املتعلِّم واملعلِّ 

 

ا -٢١٩  ميكن مراجعتها على الشبكة العنكبوتية. ،معايريه كثرية جدا

 

 منها: السمعي والبصري والتقين(. ؛أدوات تستخدم لتساعد على عملية التعل مالوسائل التعليمية ) -٢١١

 

يبدأ من اخلربة املباشرة، مث املمثلة فيديو،  ،عالقة وسائل التعل م ابخلربة حد ده )ديل( يف منوذجه خمروط اخلربة -٢١١
 مث اجملر دة رموز.

 

 لوسائل التعل م أمهية كربى للمعلِّم واملتعلِّم واملنهج... -٢١٢

 

 ًنا تسم ى طرق، وأحياًنا أساليب التدريس.وأحيا ،التدريس ات  إسرتاتيييالعنصر الرابع من عناصر املنهج  -٢١٣
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ة أعم  من الطريقة، والطريقة أعم  من األسلوب، سرتاتيييال مشاحة يف االختالف حول املفهوم؛ فاإل -٢١4
 وينتهي اخلالف حول املفهوم.

 

ني األسلوب عن الطريقةِر خي   -٢١١  .بداعي ربط األسلوب ابلسمة الشخصية للمعلِّم ؛ج بعض املختصِّ

 

تصنف طرق التدريس إىل طرق مباشرة )احملاضرة(، وتفاعلية )التعاوين والتباديل...(، واخلربة )زايرات  -٢١٦
 وحماكاة...(، وذاتية )مشروعات وتعلم ذايت...(.

 

ني يعمد إىل طرق تدريس توليفي ة يدمج بني التصنيفات السابقة حسب اهلدف -٢١٧ وهي  ،بعض املختصِّ
 .)إثراء -تفكري عال   -فهم لإلتقان  -إاثرة  -إبداعية غالباا؛ منها: طريقة زيتون )حتفيز 

 

ن السلوكية تعتمد التلقني إإذ  ؛ات والطرقسرتاتيييأشد عناصر املنهج أتثـ راا بنظرايت التعل م عنصر اإل -٢١٨
 ية البنائية.والعكس يف النظر  ،واملعلِّم حمور العملية التعليمية ،واحملاضرة

 

تتم يف  ،قد يدخل فيها احملاكاة والتلقني ،ة تتبع النظرية السلوكيةإسرتاتييية التعل م لإلتقان إسرتاتييي -٢١٩
 تقومي شامل(. -تقومي تكويين  -عرحل املادة  -اختبار قبلي  -هي: )حتديد اهلدف  ،خطوات متسلسلة

 

طرق التدريس التفاعلي تعتمد التفاعل بني الطالب واملنهج واملعلِّم، والطالب حمور العملية التعليمية،  -٢٢١
 التعل م املنظومي(. -التعل م النشط  -التعليم املتمايز  -ومنها: )الذكاءات املتعددة 

 

 واالكتشاف. ،جر زاوِ وفكِّ  ،ات تفاعلية خاصة، منها: العصف الذهينإسرتاتيييجعل املختص ون للتفكري  -٢٢١

 

 -ومنوذج برونر  -ومنوذج كوكران  -ات؛ منها: )منوذج شوملان سرتاتيييأعم  من اإل للتعل م الفاعل مناذج   -٢٢٢
ومنوذج وتلي البنائي والنموذج  -ومنوذج ابيب ذو التعل م اخلماسي  -ومنوذج مارتن  -ومنوذج روبرت للمفاهيم 
 ت(.البنائي ذو السبع دورا

 ميكنك مراجعة تفاصيلها على الشبكة.

 

ومنوذج )مارازونو للتفكري  ،ونوفاك خارطة املفاهيم( -وبوسرت  -من النماذج البنائية كذلك منوذج )لوكس  -٢٢٣
 ذو اخلمسة أبعاد(، وميكن مراجعتها على الشبكة.
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جراءات ميكن ختطيط الدرس أو الوحدة يف ضوء أحد مناذج التعل م البنائي من خالل حتليل الدرس على اإل -٢٢4
 املت بعة يف النموذج.

 

هتا األساسية والبقاء على طابعها العام؛ اات وطرق التدريس ال ميكن حصرها، واألهم إتقان إجراءإسرتاتييي -٢٢١
ة التعل م التعاوين أو التباديل أو االستقصاء، وهذا خطأ فينٌّ سرتاتيييه إبدرس  فبعض املعلمني يغلب عليه احملاضرة و 

 يف التدريس.

 

الدافعية مصطلح، وهي عملية داخلية تعين: قيام املعلِّم مبيموعة من املثريات تدفع املتعلِّم لبذل أقصى  -٢٢٦
 جهد لتحقيق التعل م وأهدافه.

 

والثواب  ،والبيئة ،والطريقة ،وتتأث ر ابملعلم ،االنتباه والتحفيز واحلاجات والرضا يرتبط ابلدافعية عنصر   -٢٢٧
 والعقاب.

 

وحمتوى  ،خصائص املتعلِّمني :؟ هو الذي خيطِّط للدرس من خالل )املدخالت(سرتاتيييم ن هو املعلِّم اإل -٢٢٨
اإلتقان والبناء  :و)املخرجات( ،الربط واإلدارة الناجحة :و)العمليات( ،ة املناسبةسرتاتييياملادة وأهدافها، وخيتار اإل

 .املعريف
 

 -العرحل  -ينبغي أن ترتبط بعناصر عرحل الدرس األساسية )التهيئة احلافزة  ة إجراءات  إسرتاتيييألي  -٢٢٩
 التقومي(. -الغلق 

 

 ة الناجحة لدرسه.سرتاتيييعلى حتديد اإل ميكن حتليل الواقع واإلمكاًنت الستخراج معايري تعني املعلِّم   -٢٣١

 

العنصر اخلامس من عناصر املنهج: التقومي، ويعين: التحق ق من األهداف، وهو عملية تشخيصي ة وعالجية  -٢٣١
جتمع األدلة من خالهلا عم ا يريد تقوميه، ويقدِّم العالج املناسب للقصور،  ،من خالل أدوات حمد دة ،ووقائية

 ناصر القوة.ويتمس ك بع

 

 عىن ابجلانب الكمِّي.القياس مصطلح أخص  من التقومي، وي   -٢٣٢

 

 التقييم مصطلح مرادف للتقومي، وقيل: يقتصر على التشخيص فقط. -٢٣٣
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 مستوايت التقومي: -803

 يقوم به جهات خارجية. ،عملية تقومي املنهج، وهي العملية الكربى الثالثة للمنهج 

  يرتبط ابملهارات واملعارف والقيم لدى الطالب، ويقوم بتعديل جوانب  ،ويقوم به املعلِّم ،والتعل متقومي عملية التعليم
 النقص يف عناصر املنهج الذي يعمل على تدريسه.

 .(وبعدي ،وتكويين ،أنواع التقومي كعنصر من عناصر املنهج )قبلي -٢٣١

 

 وخيرج متوسط املستوى. ،مقارنة الطالب أبقرانه ؛املرجعِ  التقومي معياري   -٢٣٦

. قياس الدرجة بدرجةِ  ؛املرجعِ  ي  والتقومي حمكِّ   اختبار  سابق متعدِّد أو مستقلّ 

 

 ،واحملتوى ،وارتباطه ابألهداف ،واملرونة ،واملوضوعية ،والوضوح ،والشمول ،للتقومي معايري منها: )الصدق -٢٣٧
 اختبار. وهي معايري أيِّ  (،ومستوى الطالب...

 

ومن األساليب  ،وتتطو ر بتطو رها ،تتأث ر بنظرايت التعل م التقليدية والبنائية ،اليب التقومي متعدِّدة ومتنوِّعةأس -٢٣٨
 والتقومي احلقيقي. ،وحقائب اإلجناز ،القدمية: االختبارات، ومن الوسائل احلديثة: املقاييس

 

واألداء، ومن أدواته:  اإلجنازاتإىل تقومي من االجتاهات احلديثة يف التقومي: )التقومي البديل( الذي يهدف  -٢٣٩
 )ملف اإلجناز، التقومي اإللكرتوين املعايري، التقومي األصيل، التقومي التشاركي(.

 

 :العمليات الكربى للمنهج

نهج، وهلا عدد من التعريفات، منها: )تصو ر ما جيب العملية الكربى األوىل للمنهج هي عملية ختطيط امل -٢4١
 والتيريب والتعميم(، وهي عملية هندسة املنهج. ،أن يكون عليه املنهج من حيث التصميم والتنفيذ

 

 ترتبط عملية ختطيط املنهج بنماذج املنهج ارتباطاا وثيقاا، وهو التطبيق الفعلي  للنموذج. -٢4١

 

التصميم، ومن أبرز الفروقات أن التصميم حتويل أهداف حمد دة  من املفاهيم املتداخلة مع التخطيط مفهوم   -٢4٢
 أوسع تبدأ من الصفر. إىل إجراءات تدريسية يف خطوات حمد دة، أما التخطيط فعملية  

 

 وقريب املدى )مقرر(. ،ومتوسط املدى )مرحلة( ،لتخطيط املنهج مستوايت؛ فمنه: بعيد املدى -٢4٣

 

 والنظام العام. ،والتمويل ،كالسياسة واالقتصاد  ؛يتأث ر التخطيط بعوامل  كربى -٢44
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 ميكن بناء تصو ر مقرتح لتخطيط املنهج يف ضوء العناصر التالية: -٢4١

 اجلانب النظري:
 خل(إيف املنهج...  اجتاهات حديثة ،أسس املنهج ،معياري ،مستمر ،معايري الرؤية والفلسفة )تعاوين. 

 اجلانب التطبيقي:

  خل(إ... -ات سرتاتيييمعايري اإل -معايري احملتوى  -اخلطة املقرتحة )معايري األهداف. 

  أدوات مساعدة( -دليل املعلِّم  -معايري اإلنتاج )وثيقة املنهج. 

 معايري التيريب. 

 معايري املراجعة. 

 معايري التقييم. 

 معايري التعميم. 

  الشاملالتقومي. 

 معايري فريق التنفيذ. 

 

 التعل م مدى احلياة. -العاملية  -التفكري  -االجتاهات احلديثة يف ختطِّي املنهج: الدراسات املستقبلية  -٢4٦

 

 أن بينها وبني عملية التخطيط والفرق   ،العملية الكربى الثانية من عمليات املنهج: عملية تطوير املنهج -٢4٧
 خبالف التخطيط. ،التطوير يعمل على منهج  قائم

 

وفق معايري واجتاهات حديثة  ،لتحسني املنهج كالا أو جزءاا ،تطوير املنهج عملية مستمر ة هادفة كماا وكيفاا -٢4٨
 حمد دة.

 

 -دواعي تطوير املنهج كثرية، منها: )التزايد املعريف الذي يتضاعف كل  سبع سنوات يف كافة اجملاالت  -٢4٩
قصور املناهج  -والتشاركية  ،والتعليم اإللكرتوين ،والتعل م الذايت ،التيديد والتوج هات احلديثة؛ مثل: تفريد التعليم

ات العاملية  -احلالية وأخطاؤها   -وحتدايت احلياة املعاصرة  -والتغريات االجتماعية  -ورة التقنية والث -والتغري 
 والدراسات احلديثة. ،والتقارير العاملية ،والقضااي واحلاجات ،املشكالت :مثل ؛أخرى ودواع  

 

 والتيريب. ،والتكامل ،والتعاون ،واالستمرارية ،واألهداف ،الشمول :أسس تطوير املنهج -٢١١
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 ،ومعوِّقات فني ة ،ومعوِّقات تربوية ،ومعوِّقات بشرية ،وقل ة امليزانية ،ضعف البيئة :معوِّقات تطوير املنهج -٢١١
 ومعوِّقات اجتماعية وإدارية.

 

 )احلذف واإلضافة... االقتصار على عنصر تنظيم حمد د(. :أساليب تطوير املنهج القدمية-٢١٢

 

 والتنبؤ ابملستقبل(. ،والدراسات والتقارير ،)جتارب الدول :أساليب تطوير املنهج احلديثة -٢١٣

 

 ميكن اتباع خطوات البناء السابقة. ؛لبناء تصو ر مقرتح لتطوير منهج قائم -٢١4

 

 .تقومي تطوير املناهج يف اململكة :يراجع دراسة العامر ؛ميكن االستفادة من أي جتربة عاملية لتطوير املنهج -٢١١
 

بقي بعضها واختفى  ،انبثق عن حماوالت التطوير اجلزئي للنظم التعليمية يف اململكة عد ة مصطلحات -٢١٦
 واملطورة واملقررات. ،واملهين واملقر رات ،بعضها؛ منها: املدرسة الرائدة والشاملة

 

 .ميكن بناء منوذج تطوير على مستوى املدرسة كما سبق يف مدرسة املستقبل من هذا الكتاب -٢١٧
 

هـ أتليف كتب الرتبية ١4١٧حذف وإضافة، وبدأ عام  :مستوايت تطوير املنهج يف اململكة )تطوير جزئي -٢١٨
 اإلسالمية.

 ١4تطوير كتاب التوحيد. ١٨ 

 ١4شروع الشامل للتطوير.إقرار خطة التطوير للمناهج وب ْدء امل ١٩ 

 ١4وبرز التكامل بني املواد. ،مراجعة وثيقة سياسة التعليم ٢١ 

 ١4وثيقة مناهج العلوم اإلسالمية. ٢١ 

 ١4كفاية املعلمني.  ٢٣ 

 ١4٢4 .أتليف كتب العلوم الشرعية على الواثئق 

 ١4نظام املقررات الثانوي. ٢١ 

 ١4ايضيات والعلوم ميكروهلمشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم ومشروع الر  ٢٨. 

 

العملية الكربى الثالثة من عمليات املنهج: تقومي املنهج، وهي العملية اليت يبىن عليها التطوير وتبىن عليه،  -٢١٩
 .هتدف للتشخيص والوقاية والعالج والتعزيز، وهو وسيلة وليس غاية لذاته ،وهو عملية شاملة منظ مة وخمط طة
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 من خصائص تقومي املنهج: )التكامل والشمول واالستمرارية، ال ينفصل عن عوامل وأدوات مساعدة(. -٢٦١

 

والنهائي، ومن جماالته: تقومي )خطة املنهج وتنفيذه وتقوميه(، ومن  ،والتكويين البنائي ،من أمناطه: القبلي -٢٦١
 وضعف االهتمام...(. ،املعايري وقل ة ،والذاتية ،وتداخل النظرايت ،معوِّقاته: )انعدام الرؤية

 

واملعايري جمال حديث يف التقومي، وميكن بناء معايري  ،املعيار عبارة حتدِّد مستوى احلدِّ األد  من األداء -٢٦٢
 تقومي لكلِّ عناصر املنهج ومنظومته.

 

د دة )الرؤية والفلسفة تنطلق من خطوات علمية حم ،ميكن بناء منوذج جديد لتقومي املنهج، تبىن على املعايري -٢٦٣
 -تعيني فريق العمل  -حتديد أدوات مجع املعلومات املناسبة  -حتديد معايري جلميع اجلوانب املقصودة  -احلديثة 

 .(اختاذ القرار -إظهار النتائج وتفسريها  -حتليل املعلومات  -تنظيمها  -مجع املعلومات 

 

ومناذج  ،مناذج التقومي تعد دت بتعد د النظرايت، ومنها: مناذج األهداف )اتيلور(، ومناذج التحكيم )سكنر( -٢٦4
 مناذج اآلاثر )زايد محدان(. ،القرار )ستفلهم(

 

، وهي ١4١٩خطوات ذكرها احلارثي  ٨ وله ،التقومي التشاركي :من االجتاهات احلديثة لتقومي املنهج -٢٦١
 -القرار  -التوصيات  -حتليل البياًنت  -بناء األدوات  -تصميم خطة  -األسئلة  دحتدي -جلنة )تشكيل 
 .تنفيذها(

 

 :تنظيمات املنهج
 تتعد د بتعد د الفلسفات والنظرايت اليت تناولت حمتوايت املنهج. -٢٦٦

 

وتكنولوجية(  ،وجمتمعية ،وتنظيمات للمعرفة ،أبرزها: )تنظيمات تدور حول املتعلِّم ،تصنف عدة تصنيفات -٢٦٧
 هنكز.

 

 ومن التصنيفات: -٢٦٨

 واملواد املتصلة واحللزونية  ،واجملاالت الواسعة ،عاجلته تنظيمات املواد املرتابطة :)املواد املنفصلة :تنظيمات قدمية- 
 احملوري(. -النشاط 

  التنظيم التكنولوجي(. -الوحدة  -التنظيمات احلديثة: )التكاملي 
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م قالب إلخراج احملتوى للمتعلِّمني وتتداخل ويفرق بينها إببراز اجلانب األبرز؛ فقد تكون مواد التنظي -٢٦٩
 منفصلة يربز فيها اجملاالت الواسعة مثالا وهكذا.

 

العمق(،  -االستمرارية  -بداية تنظيمات املنهج تدور حول التنظيم الرأسي واألفقي، ومييِّز الرأسي )التتابع  -٢٧١
 تنظيم األفقي ابلتكامل.ويتمي ز ال

 

ويغلب على مناهج  ،وغالبيتها تطوير حللِّ مشكلة التنظيم السابق ،لكل تنظيم جوانب  قو ة وجوانب ضعف -٢٧١
كتاب   :مثل ؛وبعضها تنظيم اجملاالت الواسعة؛ مثل: االجتماعيات، ومنها: التكامل ،اململكة تنظيم املواد املنفصلة

 لغيت.

 

 التنظيم احللزوين لربونر يهتم ابلبناء املعريف الذي يعتمد على تكرار املعلومة بشكلّ  يتدر ج يف التوس ع. -٢٧٢

 

تنظيم النشاط يقوم على جعل املتعلِّم حمور العملية التعليمية لتفادي سلبيات تنظيمات املواد اليت جتعل  -٢٧٣
 لتنظيم اإلنساين، والتنظيم القائم على اخلربة.املعرفة حمور العملية التعليمية، وتطور حىت أنتج ا

 

والفرق  ،وختطط املعرفة واألنشطة والتكنولوجيا حوهلا ،التنظيم احملوري يقوم على حتديد حاجة أو مشكلة -٢٧4
انطالقاا  ،ابلتكامل مع مقررات الدين كاملةا  ،بينه وبني التنظيم التكاملي يف اكتشاف موضوع حمد د؛ مثل: الزكاة

 أهداف وحمتوى تكاملي.من 

 

 .ميكن بناء أي منهج وفق تنظيم توليفي من عدة تنظيمات وفق معايري حمددة -٢٧١

 

 :تصميم املنهج
 -التصميم الرتبوي أوسع من التصميم التعليمي؛ فالرتبية عملية منوّ  يف كل جانب هلا غاايت بعيدة املدى  -٢٧٦

والتدريس تطبيق  -لتعليمية هبدف تنمية املتعلِّم من خالل التدريس والتعليم عملية هادفة تتفاعل مع كل العناصر ا
 لعملية التعلم.

 

يتأث ر التصميم ابملتعلِّم والبيئة واإلمكاًنت، ويعرف التصميم أبنه: )عملية تتناول اإلجراءات الالزمة لتنظيم  -٢٧٧
 يق أهداف حمد دة(.لتحق ؛احملتوى املطلوب تدريسه برتتيب منطقيّ  يستند لنظرايت التعل م
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تعرف مجعية االتصاالت األمريكية التصميم أبنه )عملية إجرائية منظ مة تتمث ل يف خطوات التحليل والتنظيم  -٢٧٨
 والتطوير والتنفيذ والتقومي(.

 

ت ظهر علم التصميم حديثاا يف هناية القرن العشرين، وهو أقرب للعملية التعلمية والتدريس وتصميم األدوا -٢٧٩
 وجذور علم التصميم ترجع لعلم النفس والتكنولوجيا. ،واملواد وتنفيذها أبفضل الطرق

 

ووصل املنهج بعلم النفس ونظرايت التعل م تفصيل مجيع  ،يهدف التصميم لربط النظرية ابلتطبيق يف التعليم -٢٨١
 وتسلسل عملية التعل م والتدريس. ،جوانب التعليم

 

 للتكنولوجيا مبعناه العام.مصمم التعليم مطبق -٢٨١

 

 :ترجع مشكلة التداخل بني مصطلح تصميم التدريس وتصميم التعليم إىل اخلطأ يف الرتمجة -٢٨٢
(Instruction) تدريس األخص، و(teaching) والبعض يرى أن تصميم التدريس  ،وهو األعم ،تعليم

 ألنه يعمل على العملية املوجهة. ؛أوىل

 

 -جة )التصميم املصغ ر وفق منوذج )مريال( يقوم به املعلم يف وقت قصري ذمستوايت التصميم وفق من -٢٨٣
 ، وهذه النظرايت ترتبط بنماذج احملتوى السابقة.(وتصميم موسع وفق منوذج راجيلوث يصل لفصل دراسيّ  كامل

 

تطوير  -تنفيذ  -تصميم  -الحتياجات مناذج التصميم الصغرى تنبثق من النموذج العام للتصميم )حتليل ا -٢٨4
 وينتج عنها خمط ط الدرس. ،وتتفق هذه النماذج يف معاجلة عناصر املنهج السابق ،تقومي( -

 

مناذج للتصميم؛ منها: مناذج التعليم الصفي املصغ ر )جرياس وايلي(، ومنوذج  يضيف الصاي جمموعة   -٢٨١
 .خلإ)كمب(، ومناذج تطوير منتج، ومناذج تطوير النظم، ومناذج )املستوى املوسع(؛ مثل: منوذج )ديك وكاري(... 

 

 رتبطة ابلنموذج.السري وفق اإلجراءات والعالقات امل لزمه ،أحد هذه النماذجإذا تبىن  املختص   -٢٨٦

 

 للدرس أو للوحدة. من نتائج التصميم إنتاج خمط ط -٢٨٧
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 :املنهج والقضااي املعاصرة
 -التغري  االجتماعي  -األمن الفكري  -العوملة  -االنتماء  -)اإلعالم اجلديد  :من القضااي املعاصرة -٢٨٨

 (.خلإالتكامل...  -التفكري  -حقوق اإلنسان 

 

وتقسيمها إىل ثالثة أقسام:  ،يلزم اإلملام ابملعارف والنظرايت املتعلِّقة هبا ،أي قضية يف املنهج حني تبىن -٢٨٩
معاجلتها من خالل املنهج( ميكن  -سبل مواجهة حتدايهتا  -حتدايت القضية  -مربرات تناوهلا  -)معرفة ابلقضية 

رات يف األهداف واحملتوى والتقو   مي.تبنِّيها من خالل معايري ومؤشِّ

 

 أدوار املنهج ملواجهة التحدايت: -813

 تنمية التفكري الناقد(. -القدوة من املعلم  -املهارات  -احلقائق  -القيم  -)األساس العقدي 

 

ألنه عملية تفاعلية داخلية هتدف حللِّ مشكلة ابستخدام خربات  ؛التفكري من القضااي املهمة يف املنهج -٢٩١
 املفكِّر.

 

التفكري من غاايت التعل م، وميكن دجمه بصورة  جزئية أو كلية، وهو من أهمِّ القضااي اليت تعترب اجتاهاا حديثاا  -٢٩٢
 للمنهج.

 

 :أي قضية ميكن أن يتضم نها املنهج من خالل أحد االجتاهات التالية -٢٩٣

 الدمج الكلي. 

 .أو التيسري 

 التيريد بصورة منفصلة. 

 .اإلثراء 

 

ا، وغاية هذه التصنيفات رارسة مهارات التفكري العليا للتفكري  -٢٩4 تصنيفات ِعد ة وفقاا ملهاراته الكثرية جدا
والتفكري اإلبداعي  ،نتج عنها مصطلحات عامة؛ مثل: التفكري الناقد ،أو منفردة أو مرك بة ،منفصلة أو مرتابطة

 .والعلمي
 

استخدمت لتقومي مهارات التفكري أدوات ومقاييس حديثة تناسب مهاراته، وهي مرتبطة أبدوات التقومي  -٢٩١
 واملشروعات. ،واألداءات ،واملقاييس ،واالختبارات ،املالحظة :مثل ؛املتنوِّعة
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 -سكامري  -وبرًنمج الكورت  -ات اليت تعترب متكاملة املبىن )القبعات الست يمن الربامج واإلسرتاتيي-٢٩٦
 االنتباه...(، وميكن ربطها بدرس حمدد يتوق ف ذلك على جناح التخطيط وإبداع املعلِّم.

 

ميكن  ،ملاليزاي جتربة مجيلة يف دمج مهارات التفكري يف التعليم جعلت منه مشروع دولة على ثالثة مستوايت -٢٩٧
 االطالع عليها من خالل األحباث اليت تناولتها.

 

، مل يصد ر تطو ر األمة وتقد مها بتطو ر نظامها التعليمي كماا وكيفاا، ورغم ما يعانيه التعليم يف عاملنا العريبِّ  -٢٩٨
 .انتخل ف عن سابقينا أعواما  ،بعنوان )أمة يف خطر( حىت اآلن! وبتخل ف التعليم عاماا عنه تقرير  

 

 ،معرفي ة بعلِم املناهج وطرق التدريس ةالقارا ثقافة نظرين لدى فيما مضى من معلومات ميكن أن يتكو   -٢٩٩
لكن يبقى اجلانب األهم ، وهو اجلانب التطبيقي  للمنهج بتوظيف هذه املعلومات بتقليص الفيوة بني النظرية 

 .والتطبيق، وهي املشكلة األكرب اليت تعاين منها العملية التعليمية وعناصرها
 

رسالة  فهو ؛مىت ما توف رت لدى القائمني عليه الرغبة الصادقة ،قبل أن يكون مهنةالتدريس فنٌّ أخرياا  -٣١١
 ووسيلة من وسائل هنضة األمم ووعيها. ،لألجيال

 

 :خامتة
تستطيع  ،وطرق التدريس جملعلومات النظرية حول علم املناهرا سبق تكون قد توافرت لديك النسبة األهم من ا

 واالقتصاد املعريف يف هذا اجملال. ،حىت تصل إىل توليد األفكار اإلبداعية ؛تطويرها بطريقتك الفلسفية
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