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 المنهاج والكتاب المدرسي

رعة  ومنهاجا  قال تعالى: ﴿ :             المنهاج لغة    (48المائدة )سورة ﴾                                 لكل  جعلنا منكم ش 

 قال: )لم يمت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى ترككم على طريق ناهجة( قال ابن عباس

 وتعني الطريق الناهجة: أي الواضحة.

 وفي الالتينية معناها مضمار سباق الخيل. 

 وقد تعددت تعريفات المنهاج وهذا يرجع ألسباب عدة منها:          اصطالحا :

 تباين الفلسفات  .1
 تطور مفهوم المنهج .2
 العالقة بين المنهج والتعليم .3

هو بناء  فهو خطة مكتوبة معتمدة للتعليم والتعلم أو الوسييييييييييييلة التي تسيييييييييييتخدمها التربية لتح يق أهدافها و      

هرمي يتشيييييييييييكل من عنالييييييييييير ومكونات لم مدخالت وتتم من خاللم عمليات تنتهي  لى مخرجات تتم ل في 

 .المتعلمين الذين نعدهم بمستوى معين لخدمة النفس والمجتمع والتكيف مع واقع الحياة بمستجداتها العديدة

                             مفهوم المنهج قديما  وحديثا  

 المنهج التقليدي:

ويعني مجموعة المعلومات والح ائق والمفاهيم واألفكار التي يدرسييييييييييها التالميذ في لييييييييييورة مواد دراسييييييييييية     

                                                                                                   اليييطلل على تسيييميتها بالم ررات الدراسيييية وعلى ال  ف د كام المنهج مرادفا  للمفردات الدراسيييية التي يدرسيييها 

                                              التالميذ داخل الصف استعدادا  المتحام آخر العام.

 الكامنة خلف هذا المنهج:األسباب  

 نتيجة لنظرة المدرسة الت ليدية الى وظيفتها التي تنحصر ف ط في ت ديم ألوام المعرفة الى التالميذ. .1

 ت ديس المعرفة. .2

  عداد المنهج كام مناط بالمختصين ف ط. .3



 
2 

 :قد المنهج التقليدين

واغفليت النواحي األخرى )جسييييييييييييييميية  اجتمياعيية   . ركزت الميادة اليدراسيييييييييييييييية اهتميامهيا على النياحيية الع ليية  1

 انفعالية(.

 . ال يأخذ بنظر االعتبار دور المعلم في تخطيط المنهج وتطويره.2

                                                              . لعوبة اختيار الوسائل التعليمية المناسبة نظرا  لغموض األهداف.3

 . ك رة المواد الدراسية وتضخمها وضعف الترابط بينها.4

 امة.. عزل المدرسة عن الحياة الع5

 . لم يأخذ بالفروق الفردية بين التالميذ.6

 . اهمال النشاطات التي ترتبط بنشاطات الطلبة.7

 . انحصر دور المعلم في تل ين المادة الدراسية ف ط.8

 . التعليمات ال تتيل الخروج عن المنهج بل يكوم المعلم م يد فيم.9

 المنهج الحديث 

التي تهيؤها المدرسييييييييية لتالميذها في داخلها   الخطة العامة الشييييييييياملة لمجمو  المواقف والخلرات التعليمية     

تحت اشييييييييييراف منها ب صييييييييييد احتكااهم بهذه الخلرات وتفاعلهم معها الذي يؤدي الى الفهم الشييييييييييامل  وخارجها

 .للتالميذ 

 خصائص المنهج الحديث: 

 دراسية  انما هو جميع النشاطات التي ي وم بها الطلبة.. المنهاج ليس م ررات 1

 .. يستخدم المعلم الوسائل التعليمية المناسبة والمالئمة والمتنوعة2

 . ي وم دور المعلم على تنظيم تعلم الطلبة وليس على التل ين.3

 . يساعد التالميذ على ت لل التغير في المجتمع الذي يعيشوم فيم.4

 تنسيق بين المدرسة واألسرة.. يهتم المنهج بال5



 
3 

 العوامل التي ساعدت على تحديث المنهاج:

 . التغير ال  افي الناشئ عن التطور العلمي.1

 . التغير الذي طرأ على أهداف التربية )النظرة الى وظيفة المدرسة الشاملة(.2

 . الدراسات الشاملة في ميادين التربية وعلم النفس.3

 المتأثر بالمجتمع والليئة وال  افة والنظريات التربوية.. طليعة المنهاج 4

 المقارنة بين المنهج التقليدي والمنهج الحديث

 المنهج الحديث المنهج التقليدي ت 

 الم رر الدراسي جزء من المنهج الم رر الدراسي مرادف للمنهج  .1

 مرم ي لل التعديل  ثابت ال ي لل التعديل بسهولة  .2

 يركز على الكيف الذي يتعلمم الطالب يركز على الكم   .3

 يهتم بطري ة تفكير الطالب  يركز على الجانب المعرفي في  طار ضيق  .4

 يحكم عليم في ضوء مساعدتم للطلبة على النمو المتكامل يحكم عليم بمدى نجاح المتعلم في االمتحانات   .5

 الطلبةيراعي الفروق الفردية بين  ال يراعي الفروق الفردية بين الطلبة  .6

 يشجع الطلبة على التعاوم في اختيار األنشطة وطرق تدريسها يشجع على تنافس الطلبة في حفظ المادة  .7

 دور المعلم متغير ومتجدد  دور المعلم ثابت   .8

 يوجم ويرشد  يهدد بالع اب ويوقعم  .9

 الحياة المدرسية للمتعلم الجو المناسب لعملية التعليم  تهيء تخلو الحياة المدرسية من األنشطة الهادفة  .10

 ت وم على العالقات اإلنسانية ال ترتبط الحياة المدرسية بواقع حياة المجتمع  .11

 توفر للمتعلمين الحياة الديم راطية داخل المدرسة ال توفر جو الديم راطية  .12

 المتكامل للمتعلمتساعد على النمو السوي  ال تساعد على النمو السوي   .13

                                                   يتعامل مع الطالب باعتباره فردا  اجتماعيا  متفاعال                                                                  يتعامل مع الطالب باعتباره فردا  مست ال  ال فردا  في اطار اجتماعي  .14
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 األسس االجتماعية، األسس النفسية، األسس الفلسفية للمنهج  اسس بناء المنهج:

 االجتماعية:            أوال : االسس 

التربية في اساسها عملية اجتماعية سيكولوجية في الوقت نفسم فهي انعكاس لما في المجتمع من قيم      

وم ل وعادات وت اليد وانماط سلوك  وهي كذل  وسيلة المجتمع في لنع المست لل وتكوين شخصية الفرد 

 السوية في  طار المجتمع.

 االدوار االجتماعية للمنهج:  .أ

اداة التهيئة في تح يق اهدافها لذل  فهي أداة المجتمع في تح يق امالة وتطلعاتم  ومن هنا  المنهاج  

 فأدواره هي:

 اداة التربية والمجتمع في تح يق اهدافم.  .1

 السليل إلعداد االفراد لمجتمع معالر ومجتمع المست لل. .2

 الليئة التي من خاللها يتكامل اللناء شخصية االفراد. .3

 اتجاهات المجتمع وهيئاتم ومؤسسات العلمية وال  افية والصناعية.مم ل  .4

 تعلير عن قيم المجتمع وم لم وعاداتم وت اليده.  .5

 الثقافة والمنهاج:  . ب

                                                                                                   ال  افة والمنهاج هي الواقع الوظيفي لمظاهر الحياة المادية وغير المادية التي يلدو الع ل والفكر جزءا      

                                                                                                   متالزما  ومت لال  لها  أي تفيد بطرق مباشرة وغير مباشرة في احتداد الميول والحاجات االنسانية واشباعها.  

 ويتم ل دور المنهاج هنا باآلتي: 

 ال يهمل الليئة االجتماعية للمتعلم ويعدها من مصادر التعلم يهمل الليئة االجتماعية للمتعلم وال يعدها من مصادر التعلم  .15

 يوجم المدرسة لتخدم الليئة االجتماعية ال يوجم المدرسة لتخدم الليئة االجتماعية  .16

 ال يوجد بين المجتمع والمدرسة اسوار يقيم الحواجز واالسوار بين المدرسة والليئة المحلية  .17
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 ي ويفسره كل جيل من المتعلمين. ام ين ل التراث الوراث .1

 ام ي وم بدور الن د والت ويم والتحليل التراث.  .2

 ام ي وم بدور تنمية االبدا  واالبتكار. .3

 ج. التغير االجتماعي والمنهاج: 

التغير االجتماعي يعني الت دم أو التأخر االجتماعي نتيجة عوامل متعددة منها من داخل المجتمع ومنها     

                                                                               هاج عليم ام يأخذ من الماضي ويتكيف مع الظروف التي تحيط بالمجتمع. والمنهج ايضا   من خارجم  والمن

                                                                                             يجب ام يعد المتعلم من اجل حاضره ومست للم وكذل  يعمل على تحسين سلوكم الذي يجعلم قادرا  على ام 

التنلؤ بتغير المجتمع واساليب التعامل مع التغير ومن اجل مواجهة المنه ج للتغيرات  ي وم بدور فعال في 

 االجتماعية بحيث ام نركز على ما يأتي:

 تكوين الشخصية المتكاملة التي تشرب االنتماء والوالء للمجتمع الذي ينتمي الية. .1

 تكوين الع لية التي تؤمن بالت دم وفق حاجات المجتمع.  .2

 تزويد التالميذ بالمهارات الضرورية في عالم متغير.  .3

 بالمشكالت التي تواجم المجتمع منها سياسية واقتصادية واجتماعية ولحية... تعريف التالميذ  .4

تنمية القيم والم ل واالتجاهات  منها احترام العمل والعمال  ت دير حرية الفرد وااليمام بح م  غرس  .5

 . السلوك التعاوني  المساوات بين الناس امام ال انوم  وت دير القيم الدينية  ت دير العلم والعلماء

 د. البيئة والمنهج: 

لعل مهمة المنهج اتجاه الليئة هي مساعدة المتعلمين على التعرف على بيئتهم ودراستها وال  عن طريق     

وسائل متعددة منها الزيارات والرحالت العلمية والمعسكرات الدراسية  كما يجب ام يعمل المنهج على مساعدة 

عية الموجودة في الليئة مما يناسب مؤهالتهم الدراسية ومستوى  المتعلمين التعرف على مصادر ال روة الطلي

على   والتعرف  وظواهرها  الليئة  خامات  على  بتعرفهم  ترتبط  التي  المهارات  على  ااسابهم  كذل   نضجهم. 



 
6 

مشكالت الليئة واالسهام في حلها وتوجيم نشاطات المنهج نحو خدمة الليئة في مشرو  محو االمية وتوعية  

 االفادة من المنتج الزراعي وغيره والمحافظة عليها من االتالف والتدمير. المواطنين نحو

 هــ. المشكالت االجتماعية: 

توعيتهم       على  والعمل  المجتمع  تواجم  التي  المشكالت  تالميذ  تعريف  المنهج مسؤولية  يتحمل  أم  البد 

 ... الخ. وجعلهم مساهمين في حلها كانتشار المخدرات والسرقة وك رة الجرائم الجشع

                              ثانيا : األسس النفسية للمنهج: 

                                                                                                        العوامل التي تؤثر في نمو الفرد يعد امرا  ضروريا  يتوقف عليم نجاح عملية التعلم أو فشلها   ا أم العاملين     

                                                                                                     في المجال التربوي الذي ي ضوم جل وقتهم مع المتعلمين لغارا  وكبارا   كما أم لإلدارة المدرسية والمشرفين  

                                               الى معرفة الخصائص النفسية لنمو التالميذ جسميا     وغيرهم ممن لهم عالقة بالعملية التربوية بحاجة ماسة

                                                                                                       وع ليا  وجدانيا  وروحيا   كما أم الذين ي وموم بلناء المنهج او مراجعتم يجب ام يكونوا على بينة ووضوح من  

 في جانلين هما: من هذه الخصائص. وتتعلق معرفة االسس النفسية 

 سير كيفية حدوث التعلم. دراسة المتعلم نفسم ونظريات التعلم والتي تحاول تف

 دراسة المتعلم نفسه:  .أ

المتعلم هو الذي تدور حولم عملية التعليم والتعلم وتتركز عليم  ومن اجلم انشأت المدرسة ووضع المنهج      

مناهج   في  التربوية  المستحدثات  اخر  الى  التربوية  الت نيات  وطورت  االيضاح  وسائل  وأعدت  المعلم  وأعد 

ليمية  وبالرغم من كل ما اكر وما هو وطرائق واساليب التدريس والكتب والمستلزمات المطلوبة لكل عملية تع

موجود في العملية التربوية والتعليمية يب ى للمنهج دور ضعيف وجهد المعلم ضائع ما لم يستجيب االستجابة  

التعليمية المطلوبة بحسب قدراتم وامكاناتم ليحدث عنده نمو سوي ومشتمل ومتكامل  ومن الجدير بالذكر فام  

العامة المتواف ة مع خصائص نموه العمرية على ضوء خصائص كل مرحلة لكل مرحلة دراسية خصائصها  

 عمرية ودراسية يتجدد محتوى المنهاج المالئمة لمستوى المتعلم.

 



 
7 

 دور المنهج في تحقيق مطالب المرحلة االبتدائية:  .1

العمليات  ام التوجم الحديث في المنهج هو ااسب مهارات سلوكية بمعنى ام التلميذ يتمكن من ممارسة        

تل ائيا . وهكذا يكوم نجاح المنهج الم المعرفة لم تعد هدفا  بحد ااتها بل هي احدى وسائل                                                                                              الصحيحة 

 ااساب التلميذ المهارات.

 دور المنهج في تحقيق مطالب المرحلة المتوسطة:  .2

ة ااتم وت للها  يهتم المنهج في هذه المرحلة بوظيفة المعرفة والنشاط وال  من تمكين المتعلم من معرف       

الم المنهج في هذه المرحلة ال يتعامل بأسلوب الطفولة الذي كام عليم في المرحلة االبتدائية  لذا البد ام  

يلنى المنهج على اساس تنو  الخلرات واالنشطة بحيث يجد كل متعلم فيها ما يتماشى مع استعداداتم وقدراتم.  

نم يمر في مرحلة المراه ة  وعليم يتطلب من المنهج أم  ونجد ام المتعلم في هذه المرحلة غير مست ر أل 

 يعمل على اعالء دوافع المتعلم وتوجيهها الوجهة الصحيحة المرغوبة االجتماعية.

 دور المنهج في تحقيق مطالب المرحلة الثانوية:   .3

 مهمة المنهج هنا اعداد المعلمين لالتجاه في مسارهم الحياتي بأحد االتجاهين:

 م المهنية واندماجم في الحياة العامة بعد اتمامم المرحلة ال انوية. اعداده لحيات •

 اعداد الطالب لالتجاه الى التعليم العالي الذي يشير بفرعين:  •

 أ. مهني.

 ب. أااديمي.      

 عوامل نفسية تراعى في أي منهج مدرسي: 

.  6. المكافئات  5. الدوافع  4النشاط  .  3. الخلرات الساب ة للمتعلم  2النضج واالستعداد المتعلم للتعلم   .1

. ام المدرك الع لي يسلق  دراك 9. انت ال أثر التدريب  8. االشبا  واالطمئنام  7الهدف والجهد  

 . الفروق الفردية.10األجزاء 
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 ب.  نظريات التعلم: 

ن خالل وجهة  ال ينظر هنا الى نظريات التعلم من حيث جوانلها الفلسفية والنفسية وانما يتم تناولها م     

النظر التربوية وعالقتها بلناء المنهج المدرسي. لذا فواجب كل معلم يلم ب در مناسب لنظريات التعلم بجوانلها  

وتطلي اتها التربوية الم لكل نظرية تأثيرها في النظام التربوي  فالنظرية السلوكية ونظرية الجمال وغيرها أثرت  

 لتربوي. ال منها ب در معين في تطوير الميدام ا

                                                                          الخاللة: ام بناء المنهج يتطلب الماما  باألسس االجتماعية والنفسية والتربوية. 

 االسس الفلسفية للمنهج:         ثالثا :

                                                                                              ي وم كل منهج على دعائم فلسفة تربوية معينة ترتبط بفلسفة المجتمع ومتصل بم اتصاال  وثي ا   وتعمل      

المدرسة على خدمة المجتمع عن طريق لياغة اهدافها ومنهاجها وطرائق تدريس المناسبة في ضوء فلسفة  

 التربية وفلسفة المجتمع. 

 فلسفة المجتمع:  •

المدرسة يوجهام تخطيط المنهج وتطويره  وتجدد فلسفة المجتمع المعلومات ام المجتمع والحياة خارج      

 وال درات والمهارات والقيم التي يحتاجها المتعلموم في مختلف المستويات العمرية والدراسية. 

 فلسفة التربية: •

وفعاليات   هي طري ة الحياة التي يختارها الفرد لنفسم. وفلسفة التربية: هي مجموعة تطلي ات واجراءات   

التي تتوالها المؤسسات التربوية  وبمعنى آخر: هي مجموعة االجراءات التطليقية للمبادئ واالفكار التي يؤمن  

 بها المجتمع ويتخذ منها طري ة للحياة. 

 خصائص الفلسفة: •

 . تتصف بالكلية والشمولية 3. تتصف بالوحدة الفكرية  2ام تكوم اات هدف واضل   .1

 . تتصف بنو  القيم التي تؤمن بها 6. تتصف بالعمق 5االتسا   . تتصف باالطراد و 4    

 . تتصف بال درة على التطوير الفكري واالجتماعي.7    
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 الفلسفات التربوية: •

الفلسفة األساسية: ال  افي من مهارات وح ائق                          أوال :  التراث  تدريس االساسيات من  التي ت وم على  وهي 

 وقوانين المعرفة. وإم ابراز خصائصها: 

 انا لكل مادة قيمة بذاتها وهي وسيلة لت وية المواد الفصلية عند المتعلمين.  .1

 تعتلر ع ل المتعلم اناء تصب المدرسة فيم المواد التعليمية.  .2

 ام التعلم عملية حفظ واستظهار. .3

 ام ع ل المتعلم م سم الى قدرات وام التدريب هو وسيلة الوحدة على ت وية الوظائف الع لية. .4

 الفلسفة الطبيعية التي من بين تطبيقاتها: 

                                                                ام الطفل ينمو طليعيا  ويجب ام تالئم العملية التربوية مراحل نموه. .1

 ام الطفل مركز اهتمام العملية التربوية. .2

 ام التعليم يتم عن طريق الخلرة المباشرة والمالحظة والتمرين.  .3

                            ثانيا : الفلسفة التقويمية: 

وهي ثورة على التربية الت ليدية  واهتمت بالطفل ككائن حي لم وميولة واستعداداتم وامكاناتم وتشجيعم على     

التفكير بفاعلية ومنها الفلسفة اللرجماتية التي ت وم على االهتمام بالحياة الحاضرة وسلوك المتعلم في مجال  

 معين ووقت معين. خصائصها:

 للتربية وليس الطليعة. ام المجتمع هو مجال االساسي  .1

 ام المجتمع يتطور لذا فاألهداف تتطور وال توجد ح ائق ثابتة.  .2

 ام العالم يتطور بنمو وتطور االنسام.  .3

 ام االنسام كائن تام او ارادة وليس مسير.  .4

 التطبيقات التربوية لهذه الفلسفة: 

 ام الطفل كامل متكامل من جميع النواحي.  .1
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 ال درات عند المتعلم. وظيفة التربية تولية الدوافع و  .2

 ام الفرد بم دوره الولول الى ااتمال بناء شخصيتم.  .3

 ام الطفل يعمل بنشاط وهو تحت تولية المعلم.  .4

 يتعلم الطفل عن طريق النشاط وحل المشكالت.  .5

 عناصر المنهج:  •

 . طرائق واساليب التدريس 3   . المحتوى 2   األهداف التربوية .1مكونات المنهج:  

 . الت ويم.5   . الت نيات التربوية 4                

هذه هي المكونات المتسلسلة من حيث ترتيب واجراءات عمل المنهج وإعداده ومتداخالتم في عملية         

السلوك والنماء الشامل والمتكامل للمتعلم  وكل   فيالتعلم والتعليم تؤدي جميعها الى تح يق التعلم او التغير  

العنالر يرتبط تحديده في ضوء انجاز العنصر الذي تعلم  وهذه المكونات مهمة من جهة كما انها  من هذه 

 تعد مطلوبة في اي مستوى دراسي.

 األهداف التربوية:  •

في ضوء التعريفات السائدة للتربية بأنها عملية  حداث تغيرات ايجابية في سلوك المتعلمين  ف د ألبل      

ر يراد احداثم في سلوك المتعلمين كنتيجة لعملية التعلم(. ومن هذه التغيرات م ال  الهدف التربوي يعني )تغي

  ضافة معلومات جديدة الى ما لديهم من معلومات وااسابهم مهارات معينة ومفاهيم جديدة.

 أهمية األهداف التربوية: 

األهداف التربوية على نوعين: عامة وخالة  وتتم ل أهمية األهداف العامة بانها تم ل الغاية النهائية       

المسئولية   وتنمية  المجتمع  بناء  واعادة  ال  افة  ن ل  م ل  للتعلم   العريضة  الغايات  التربية وتحدد  من عملية 

للعمل المدرسي النل اقها من فلسفة التربية وفلسفة                                                        االجتماعية عند الفرد  وت دم األهداف العامة ايضا  دليال   

 المجتمع. 
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أما األهداف الخالة فتتم ل أهميتها بانها تلين الجوانب التي يجب التأايد عليها من المحتوى العام للمنهج      

      يضا                                                                                                  وت دم دليال  يساعد على اختيار الخلرات التعليمية وكذل  تحدث المستويات وما يعلم كيف يعلم وتساعد ا

 على ترجمة أهداف التربية الى سلوك.

 مصادر اشتقاق األهداف التربوية: 

 من أبرز المصادر التي تشتق منها األهداف التربوية: 

قيم   .1 من  يسوده  للجميع وما  المنيرة  الشذرات  وهي  وتراثم   وأهدافم  وحاجاتم  التربوية  وفلسفتم  المجتمع 

 واتجاهات وحضارة وفن وفكر وأدب. 

 المتعلمين وحاجاتهم وميولهم ودوافعهم ومشكالتهم ومستوى نضجهم. خصائص  .2

 اشكال المعرفة ومتطلباتها وما يواجم المجتمع من مشكالت نتيجة الت دم العلمي والتكنولوجي. .3

 وجهات نظر المختصين في التربية وعلم النفس.  .4

 تصاغ األهداف التربوية على مستويين: مستويات األهداف التربوية: 

امة بعيدة المدى: تشتق من فلسفة التربية واهدافها في النظام المعمول بم ومن ام لتها: مساعدة أهداف ع .1

الفرد على النمو المتكامل  تنمية المسؤولية االجتماعية  يالحظ ام هذا النو  من األهداف يم ل أهداف  

ة دراسية وانما تحتاج  نهائية تتصف بالعمومية وعدم التحديد وال يمكن تحقي ها في فصل الدراسي او سن

 الى سنوات عدة.

                                                                                                   أهداف عامة مرحلية: وت س ت ن ت ج من األهداف العامة البعيدة المدى لكنها تكوم أا ر تحديدا  وأقل عمومية  .2

وهي تشير بدقة الى مدى الت دم الذي يحرزه الطالب في فصل دراسي او في سنة دراسية. م ل قراءة 

 هم. الكتاب الم رر قراءة لحيحة مع الف

 األهداف السلوكية وتطبيقاتها في التربية اإلسالمية: 

                                                                                                    تتميز األهداف السلوكية بأنها أا ر انوا  األهداف التربوية خصولية وتحديدا    ا ترتبط في الموقف التعليمي      

                                                                                                         ارتباطا  مباشرا   وتحدد في  طاره الزماني والمكاني  وتتعلق بالخلرة التعليمية واالجراءات التي تتم خاللم  وهي 
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 حداث تغيير مرغوب فيم في سلوكهم  يمكن مالحظتم وقياسم    تتأثر بمستويات الطلبة وتهدف بشكل مباشر الى

                                                   وال  في زمن قصير نسليا  قد ال يتعدى حصة أو حصيتين. 

ولعلم من اللديهي ال ول ام السؤال الرئيسي الذي يواجم المعلم قلل مالقاة طللتم  وفي مرحلة التخطيط هو:      

طلبة؟ وبعبارة أخرى: مااا أتوقع من الطلبة أم يتعلموا بعد انتهاء  ما التغيرات السلوكية التي أرغب بإحداثها لدى ال

الحصة؟  م االجابة عن هذا السؤال تتطلب من المعلم تحديد مجموعة من األهداف التي ترتبط بالمحتوى التعليمي  

صة الدراسية والخلرات التي سي دمها للطلبة  وتحديد التغيير المرغوب في سلوك المتعلمين  بما ت تضيم طليعة الح

واالتجاهات   القيم  ااتساب  ام  والنظريات   والتعميمات  والمفاهيم  الح ائق  تحصيل  حيث  من  سواء  وتفاعالتها  

والمهارات واختيار ما يناسب تل  األهداف من اساليب تعليمية ووسائل وأنشطة  وما تتطلبم من وسائل وأدوات  

 ت ويم. 

 تعريف الهدف السلوكي: 

يمكن تعريف الهدف السلوكي بأنم تغيير مرغوب فيم متوقع حدوثم في سلوك المتعلم   وفي ضوء ال  فإنم    

 يمكن مالحظتم وقياسم  وال  بعد مرور المتعلم بخلرة معينة. 

 ويتضل من خالل التعريف السابق ام مميزات الهدف السلوكي تكمن في الن اط الرئيسة اآلتية:  

هنا: أي نشاط يصدر عن الكائن   Behaviorم  وي صد بالسلوك  انم يرتبط بالتغير المرغوب في سلوك المتعل .1

  Behavior  Respondent  أو غير  رادي  Operant Behavior                                         الحي )المتعلم( سواء أاام سلوكا   راديا   

                                                                                                              فالمشي والكتابة والتحدث مع اآلخرين سلوك  رادي  بينما ت ع د دقات ال لب والتنفس سلوكا  ال  راديا   ويتحدد السلوك

هنا  بالسلوك اإلرادي ألنم سلوك متعلم مكتسب  أما السلوك الال رادي فهو غير متعلم تحدثم م يرات قللية نسميها  

 بالم يرات الطليعية. 

 قابلية السلوك المستهدف للمالحظة والقياس سواء من المدارس أو من غيره مما يشرف على العملية التعليمية.  .2

مست للي  يتوقع حدوثم لدى المتعلم بعد الخلرة التعليمية  ويحدد نتيجة ام هذا التغيير يصاغ في شكل فرض   .3

 التغير في السلوك وما يترتب علية من آثار. 



 
13 

وتجدر اإلشارة الى أم هنال  مصطلحات أخرى تستعمل للداللة على األهداف السلوكية تشمل: األهداف ال ابلة     

المتعلم  Measurable Objectivesللقياس   وأهداف    Objectives  Learner التدريسية واألهداف    

Objectives  Instructional  االدائية واألهداف    Objectives  Performanceواأل النهائية     هداف 

Objectives Terminal :ورغم تعدد هذه المصطلحات  ال  أم داللتها واحدة  ا تؤكد جميعها على أمرين هما                                                                               

 اتابة أهداف تصف ما سيتمكن المتعلم من عملم بعد انتهائم من تعلم خلرة تعلمية معينة.  .1

 ولف السلوك بطري ة يمكن معها مالحظتم وقياسم.  .2

 النظريات التربوية واألهداف العامة واألهداف السلوكية؟                    س: فر  ق بين كل من 

 تصنيف األهداف التربوية: 

تللورت فكرة تصنيف األهداف التربوية بعد مخاض طويل من البحث والعمل المتوالل  انطل ت شرارتم األولى    

" "Basic Principles of Curriculum and Instructionعلى يد العالم األمريكي رالف تايلور في كتابم:  

                                                                                م  وقد أحدث هذا الكتاب ثورة معرفية حول "نظرية المنهاج"  وألبل مرجعا  أساسيا  في 1949الذي نشره عام  

بلورة هذه النظرية كمجال للبحث والدراسة واالست صاء  واعتلر تايلور أم وضوح األهداف التربوية هو ن طة اللداية  

مة  وأنها بم ابة المعايير التي في ضوئها تختار المواد وتنظم محتوياتها   في  قامة العملية التعليمية على أسس سلي

وتعد أساليب التدريس  واالختبارات واالمتحانات وغيرها من أساليب الت ويم  وكل جوانب اللرنامج التربوي للمدرسة  

 والتي هي في الحقي ة وسائل لتح يق األهداف التربوية. 

                                                                          ل ا  بنيت عليم العديد من األبحاث والدراسات والتطلي ات في كل االتجاهات  ولعل ل د كانت آراء تايلور منط    

من أهمها أبحاث بلوم الذي حمل مشعل هذه الحركة وتطلي اتها في مجال التدريس  وفي مجال الت ويم واالمتحانات 

شيكاغو لوضع    على وجم الخصوص  ف ط شكل بلوم مجموعة عمل أو لجنة من االساتذة والباح ين من جامعة

أرضية محددة ومشتركة لتحسين أساليب الت ويم  وتحديد معايير اختيار مواضيع االختبارات وتصحيحها  وارتبط 

والمناقشات   والعمل  البحث  من  سنوات  وبعد  لذل    منطل ا   باعتبارها  التربوية  باألهداف  مباشر  بشكل                                                                                                   عملهم 

 وية  ي وم على تنظيمها في ثالثة مجاالت هي: المستفيضة تم وضع تصور لنظام تصنيف األهداف الترب
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 المجال المعرفي أو االدرااي. .1

 المجال االنفعالي او الوجداني.  .2

 المجال النفس حركي أو المهاري.  .3

التصنيف والذي نشر في كتاب عنوانم: تصنيف األهداف  1956وفي سنة   الجزء األول من هذا  انجاز  م تم 

المعرفي    المجال  األهداف  التربوية:  مجال  في  الباح ين  لكل  أساسيا   مرجعا   وألبل  كليرا   نجاحا   القى                                                                            والذي 

 التربوية. 

                                                                                    م أل ف كراثوول بمشاركة بلوم وماسيا الجزء ال اني والذي عنى بتصنيف األهداف التربوية في 1964وفي عام   

الى أم بلوم ورفاقم لم يضعوا لم                                                                          المجال الوجداني أو االنفعالي  أم ا المجال النفس حركي فيشير األدب التربوي  

                                                                                              تصنيفا    ال  أم ال  ال يعني أم هذا المجال باقي بال تصنيف  ا وضعت لم مجموعة من التصنيفات أهمها: 

 .1966عام   Simpsonتصنيف سمبسوم  .1

 م. 1970عام    Kibler, Barker and Milesوتصنيف كللر وباركر ومايلز  .2

 م. 1976وتصنيف سيمور عام   .3

 المنهج: انواع  •

                                                                                                      م تصميم اي نو  من المناهج ينبع من الفلسفة التربوية التي يستند  ليها  فكل نو  يتخذ مسارا  معينا  في     

 رئيسة هي:   يصال المعرفة الى الطلبة. وهناك ستة انوا 

 منهج المواد المنفصلة.   .1

 منهج المواد المترابطة.   .2

 منهج المواد الواسعة.  .3

 منهج النشاط.   .4

 وري. المنهج المح .5

 منهج الوحدات. .6
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 منهج المواد المنفصلة:  .1

 وهو الذي يدور حول المادة الدراسية ويتميز بما يأتي:  

انم يتكوم من مواد دراسية لكل منها است الليتها وااتيتها التي تتمحور حولها وهكذا ف د تعدو المواد   .أ

 الدراسية في هذا المنهج بشكل ازدهرت بها الحياة المدرسية. 

الدراسة في هذا المنهج في الدرس والحصة والموضو  حيث يخصص لكل مادة عدد من ام وحدة   .ب 

 الحصص االسلوعية ويوجب على المعلم والمتعلم اتمام م ررها خالل العام الدراسي. 

 يشجع هذا التنظيم على الدراسة النظرية الم التوالي الحصص ال يفسل المجال للتطليق العملي.  .ت 

الت ليدية في ت ويم  نتيجة التركيز على   .ث  المعلومات النظرية يعتمد م ل هذا المنهج على االمتحانات 

 المتعلمين. 

 عيوب منهج المواد المنفصلة: 

 يقيم حدود فاللة بين المواد الدراسية. .أ

 يهمل حاجات المتعلمين وميولهم ومتطلبات نموهم.  .ب 

 ال يراعي الفروق الفردية.  .ت 

 تطلي ي. الال يهتم بالجانب العلمي  .ث 

لمعلمين في قوالب محددة للعمل مما يخلق روح االنكسار لديهم  بالرغم من ال  فانم يتميز  يضع ا . ج

 بوضوح التنظيم في اليوم المدرسي وتحديد المهام والمسؤوليات بشكل قاطع. 

 منهج المواد المترابطة:  .2

سي يسمى بمنهج                                                                                أحس المربوم بعيوب المواد المنفصلة ولذل  ولفوه ولفا  جديدا  لتنظيم المنهج المدر     

المواد المترابطة وال  بالعمل على تح يق الترابط والتكامل بين المواد الدراسية وقيام كل منها بخدمة المواد 

االخرى بما يتفق وطليعة الخلرة والمساعدة على تح يق اللناء المتكامل شخصية المتعلم  كأم تخدم اللغة عن  

التاريخ والجغرافية الوطنية  كما تخدم التربية الرياضية والتربية  طريق النصوص والتدريبات اللغوية والعلوم و 
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الخلقية والتربية الصحية ... الخ. كما اتخذ تطوير منهج المواد الدراسية المنفصلة لورة دمج بعض المجاالت 

م المتكاملة( والمواد الدراسية تدمج بعض المواد العلمية في مجال الواسع واخذ يسمى بي)العلوم العامة( او )العلو 

ودمج التاريخ والجغرافية في مجال واحد )االجتماعيات( او التربية االجتماعية ويسمى هذا النو  من التنظيم  

بي)منهج المجاالت الواسعة(. ونتيجة لتأايد منهج المواد الدراسية الت ليدي على المعارف والح ائق تضمنت  

ل يرهق المتعلم من ناحية وألنها معرضة للنسيام من ناحية                                               الكتب الدراسية كما  هائال  الى من المعارف بشك

أخرى  فكر بعض المهتمين بالمنهاج بالتركيز على اساسيات المعرفة وتكوين مهارات التفكير والتصرف فظهر  

 بما يدعى بي)منهج اساسيات المعرفة(. 

 منهج النشاط:  .3

                                                                                                وهو المنهج الذي يدور حول المتعلم وجعلة محور العملية التربوية بدال  من المادة الدراسية حيث يراعي      

اللرنامج   في  الفعالة  ومشاركتهم  نشاطهم  على  ي وم  وبالتالي  ورغباتهم  المتعلمين  بميول  النشاط  منهج  في 

                                      خطط مسب ا   ال بشكل مؤشرات عامة وتكوم                                                                المدرسي في جميع مراحلم تخطيطا  وتنفيذ  وت ويما  فالمنهج غير م

 اسئلة المتعلمين ورغباتهم اساس لنشاطهم بإشراف المعلم.

 

 

 خصائص منهج النشاط: 

تستخدم مادة المنهج وبنائم بميول الطلبة ورغباتهم  ومهمة المعلم هي التعرض عليها والقيام بلناء انشطة   .أ

 تربوية حولها. 

                                                                        المنهج تبعا  لمستوى نضج وتكامل شخصية الطالب والعوامل الرئيسية المتحكمة  يت رر مسلسل الخلرات في   .ب 

 من ال  هي مرحلة نموه  قلولم  مشكالتم  بيئتم.
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                                                                                                  يتميز تنظيم المادة في المنهج بكونم تنظيما  سيكولوجيا   فهو ال يخضع للتنظيم المنط ي للمادة وال يت يد  .ت 

تستخدم المواد الدراسية من قللهم بصورة وظيفية تساعدهم على  بالحدود التي تفصل بين المواد الدراسية. و 

 حل المشكلة التي يدور حولم النشاط دوم االلتزام بتنظيم منط ي معين.

                                                                                                   يعتمد هذا المنهج على معرفة ميول الطالب اوال   ولذل  فأنشطتم ال تتحدد مسب ا  وال ت دم جاهزة تبعا  لما   .ث 

        جميعا .                                 يراه الكبار مالئما  لميول األطفال

 ام الطري ة السائدة من هذا المنهج هي حل المشكالت وطري ة المشرو .  .ج

 عيوب منهج النشاط: 

 انسياقها خلف المول المتاحة للمتعلين والتي قد تكوم في بعض األحيام سلسيمة او غير سليمة.  .أ

 ضعف العناية بالنواحي االجتماعية والتركيز على الجوانب الفردية الذاتية. .ب 

                                                                               تدريس في منهج النشاط وعدم وضوح الرؤيا مما يجعل بعض التخطيط الفردي المسلق امرا  لعوبات ال .ت 

        عسيرا .

 المنهج المحوري:  .4

 ( هذا المنهج بأنم: Faunce and Bossingعرف تونس وبوسن  )   

                                                                                               مخطط من منهج النشاط بعد تنظيمم تنظيما  متكامال  وفي كل  متداخل  وهما يجدام على وجم أدق بأم هذا  

اللرنامج خطة لتنظيم وتخطيط الجزء االساسي في برنامج التعليم العام من المدرسة وتدور هذه الخطة حول  

لرات أساسية لخطتهم واهدافها                                                                   مشكالت الطلبة وحاجاتهم المشتركة كأعضاء في مجتمعهم تضمن تعليما  وخ

 تتعلق بمساعدتهم على فهم وت ييم أدائهم ووضع الخطط المجابهة لمشكالتهم. 

 خصائص المنهج المحوري: 

ت وم فكرة المنهج على مشكالت الطالب وحاجاتهم وت در هذه الحاجات بخصائص نموهم الجسمية والع لية   .أ

 واالجتماعية. 

 الذي يستخدم معلومات من اي مجال دراسي لم عالقة بم.  يلنى المنهج حول مشكلة هي المحاور .ب 
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                                                                                              يتم تخطيط المنهج بتعاوم المدرسين جميعا  كيف تتوفر لفة التكامل العام للخلرات والتنسيق بينهما.  .ت 

المشكلة  .ث  ومناقشة  بها  يفكروا  اعمال  الطالب  من  تتطلب  التي  المشكالت  المستخدمة هي حل  الطري ة  ام 

 نتائجها.ويقيمها واالستفادة من  

 . منهج المجاالت الواسعة:5

ظهر هيذا المنهج كخطوة مت يدمية أو أا ر ت يدميا من منهج المواد اليدراسيييييييييييييييية المترابطية نحو تح يق مليدأ      

تكياميل المعرفية  وهو محياولية من المحياوالت المتعيددة التي بيذليت لتطوير منهج المواد اليدراسيييييييييييييييية المترابطية.  

قام عليها منهج المواد المترابطة على النحو الم صييييييود كما رأينا  وبالتالي ف د حيث لم تنجل فكرة الربط التي  

 ظل منهج المواد يتل ى االنت ادات العنيفة التي كام لها أثر كلير في ظهور منهج المجاالت الواسعة.

وي صييد بمنهج المجاالت الواسييعة تجميع المواد الدراسييية المتشييابهة ومزجها في مجال واحد  بحيث تزول     

 الحواجز بينها تماما وبهذا يم ل هذا المنهج محاولة لتكامل المواد الدراسية.

ت وعلى هذا األسيييييياس يتكوم المنهج من عدة مجاالت  ومن هنا اشييييييتق اسييييييمم المعروف بمنهج المجاال    

 الواسعة  وأهم المجاالت التي يتكوم منها ما يلي:

مجال اللغات ويشييييييييمل: جميع فرو  اللغة من تعلير وقواعد وأدب ونصييييييييوص ومطالعة ون د وبالغة وإمالء  

 خط.

 مجال )العلوم الشرعية( التربية الدينية اإلسالمية ويشمل: ال رآم والف م والحديث والسيرة والتوحيد.

 ويشمل: والفيزياء  والكيمياء  واألحياء  والجيولوجيا.مجال العلوم 

 مجال الرياضيات ويشمل: الحساب  والجلر  والهندسة.

 مجال المواد االجتماعية ويشمل: التاريخ والجغرافيا واالجتما .

 مجال التربية الفنية ويشمل: الرسم والتصوير واألشغال والموسي ى.

عة في نطاق كلير في الصييييييييييييفوف األخيرة من المرحلة االبتدائية  وقد اسييييييييييييتخدم منهج المجاالت الواسيييييييييييي    

واإلعيداديية  والي  ألم هياتين المرحلتين ال تحتياجيام  لى تعمق كلير في المواد اليدراسيييييييييييييييية  أميا في المرحلية 
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ال انوية ف د نظم النهج في ليييييورة مشيييييكالت  وسيييييوف نتكلم عنها بالتفصييييييل عند التعرض لدراسييييية الوحدات  

 الدراسية.

والمفروض أم يحيييدث دمج مواد المجيييال الواحيييد وتزول الحواجز بينهيييا نهيييائييييا  ولكن عنيييد تطليق هيييذا     

المنهج ظهرت مجموعة من المشييكالت والع وبات  جعلت من الصييعب على التخصييصييين في المناهج القيام  

مواد المجال الواحد بعملية الدمج بالصيييييييييورة المطلوبة  ولذل  لم تنجل الجهود التي بذلت إلزالة الحواجز بين 

 زالة تامة  فظهرت مجموعة من المجاالت خاليية بالعلوم والمواد االجتماعية ... ولو فحصيينا محتويات كل 

مجال منها لوجدناه يتكوم بطري ة مناقصييييية للفلسيييييفة التي بنى عليها منهج المجاالت  ا  م مجال منها ظهر 

ضيييمنها هذا المجال ولكل جزء ليييفاتم الخالييية التي في ليييورة  طار يجمع اجزاء مختلفة من المواد التي يت

هي في حقي ة األمر لييييييفات المادة الم تطف منها  وهذه الصييييييفات تميزه تمييزا قاطعا عن لييييييفات األجزاء 

 األخرى الم تطفة من مواد أخرى وهكذا.

مطل ا   وحيث  م كل جزء من هذه األجزاء منفصيييييييل تماما عن األجزاء األخرى  فمعنى ال  أنم لم يحث     

أي نو  من أنوا  اليدمج بين مواد المجيال الواحيد  وكيل اليذي حيدث هو تغيير في عالف الكتياب فيألييييييييييييييبل  

يحمل اسيييييييم  العلوم العامة  أما ما يحتويم هذا الكتاب فهو تجميع ألربعة أجزاء من أربع مواد منفصيييييييلة عن  

 بعضها تمام االنفصال.

حدث سيوى تغيير شيكلي في عناوين الكتاب والم ررات. أما كل ال  يدل على أم المجاالت الواسيعة لم ي    

اليدمج الحقي ي المنشييييييييييييييود فلم يظهر في ظيل منهج المجياالت   نميا ظهر في ظيل تنظيم منهجي أخر يطلق 

 عليم  والوحدات الدراسية  سوف نتعرض لم فيما بعد.

 نقد منهج المجاالت الواسعة:

ت تطوير منهج المواد الدراسيييييييييييييية  الذي ظهر في بادئ األمر يم ل هذا المنهج في الواقع حل ة من حل ا    

في لييييورة مواد منفصييييلة  ثم جاءت فكرة الربط بين بعض هذه المواد  ونالت هذه الفكرة تأييد وتدعيم الك ير 

من رجال التربية  ومن بعض هذه المواد المترابطة  وبمرور الزمن اتضييييل أم الربط في حد ااتم غير كاف  
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مج المواد مع بعض وإزالية الحواجز التي تفصييييييييييييييل بينهيا  زالية تيامية. وقيد أدى الي   لى ظهور فظهرت فكرة د 

 منهج المجاالت الواسعة  ولهذا كغيره من التنظيمات المنهجية مزايا وعيوب نوجزها فيما يلي:

 مزايا منهج المجاالت الواسعة:

د ما من خالل تحطيم الحواجز التي يؤدي منهج المجاالت الواسيييييييييييعة الى تكامل المواد الدراسيييييييييييية الى ح-1

 تفصل بين المواد.

 يتيل هذا المجال الفرلة امام التالميذ لإلحاطة بالمواد الدراسية وفهم اوسع للمشكالت المعالرة. -2

يعمل هذا المنهج على ربط المدرسييييييييييية بالمجتمع ال  من خالل تنظيم المنهج حول بعض المشيييييييييييكالت   -3

 االجتماعية.

نهج على دراسيييييييية المفاهيم والمبادئ االسيييييييياسييييييييية والتعميمات أا ر من اهتمامم بالمعلومات يؤكد هذا الم  -4

 المفككة.

 عيوب منهج المجاالت الواسعة:

ي دم هذا المنهج المعرفة بشيييييء من السييييطحية الم ضييييم المواد المت اربة ال يتيل فرليييية التعميق في كل -1

 تي االبتدائية والمتوسطة ولكنم غير مناسب لل انوية.مادة دراسية وهذا يعتلر المنهج أا ر مالئمة لمرحل

 لعوبة دمج بعض المواد في مجال واحد. -2

 يهتم هذا المنهج بالجانب المعرفي أا ر من الجوانب االخرى. -3

 ال يتيل هذا المنهج الفرلة امام التالميذ للقيام باألنشطة التربوية. -4

 . منهج الوحدات:6

دراسييييييييييييية في الح ل التربوي نتيجة للمحاوالت الجادة والمسييييييييييييتمرة من قلل التربويين  ظهر مفهوم الوحدة ال    

وخلراء المناهج من اجل الوليييول  لى مناهج تعليمية متطورة ومرنة وأا ر اتسييياقا وتماشييييا مع روح العصييير 

 الحديث وتحدياتم.
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منهج النشياط  والمنهج المحوري   م الفلسيفة التي قام عليها منهج الوحدات تشيبم الفلسيفة التي قام عليها      

                                                                                             ولكن منهج الوحدات يتميز عن منهج النشيييييييياط والمنهج المحوري في أم األول أا ر انضييييييييباطا  في الجانلين  

                                                                                                  اإلداري والتربوي  كميا أنيم أا ر  دمياجيا  للحيياة األاياديميية الميدرسيييييييييييييييية والواقعيية االجتمياعيية  ويتميز منهج  

 على الوحدات الدراسية  فهذه ميزة خالة بم وحده.الوحدات عن سائر المناهج باعتماده 

 تعريف الوحدة الدراسية:

الوحدة الدراسيييية هي: "سيييلسيييلة اات معنى من الخلرات واألنشيييطة التعليمية المتنوعة  تدور حول موضيييو     

 دراسي أو مشكلة يهتم بها الدارسوم  ويخططوم لها بالتعاوم فيما بينهم  تحت  شراف المربي وتوجيهم".

لمية  لتحديد مشيكالت الدارسيين والوحدات بهذا المعنى هي مشيروعات م ننة  يسيتعام فيها بالدراسيات الع    

وحاجاتهم  وتتهيأ في ظلها الفرليييييية لت ديم المناهج متماسييييييكة متكاملة ت وم على أسيييييياس اإليجابية والنشيييييياط 

                                                                                                            والمشياركة واالرتباط الوثيق بالليئة والحياة   م الوحدة التدريسيية بذل  ت دم أسيلوبا  جديدا  للدراسية  تتجلى فيها 

 والليئة والمجتمع والحياة في ضوء اتجاهي تكامل الخلرة وشمولها. العناية بالمادة والدارس

 الفلسفة التي تبناها أنصار هذه المناهج:

ت وم فلسيييييفة منهج الوحدات على دمج أسييييياسييييييات المعارف األااديمية بحاجات الدارسيييييين  ومشيييييكالتهم       

ومتطلبات الواقع الفعلي واالجتماعي الذي يعيشييييييييونم  لذا ف د اسييييييييتهدف منهج الوحدات تح يق التكامل على  

الدارسييين  وتأايد الصييلة   جميع مسييتوياتم  وتهيئة مواقف الخلرة وما يصيياحلها من نشيياط وإيجابية من جانب 

 بين الدراسة والليئة والمجتمع والحياة.

ول د أثار مفهوم الوحدة الدراسيييييية جدال ك يرا منذ ظهوره  واختلفت اآلراء واألفكار حولم  وهكذا حتى اسيييييت ر  

 األمر على أم الوحدات الدراسية منهجا أو تنظيما منهجيا ظهر نتيجة لعده أسباب أو عوامل من أبرزها:

 الن د الذي وجم لمنهج المواد الدراسية المنفصلة والعيوب الك يرة التي الزمتم. -1

 ما جاء بم الفكر التربوي الحديث من نظريات تربوية. -2

 محاولم  تاحة الفرلة للمتعلمين للمشاركة في اختيار المحتوى. -3
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 مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. -4

 أنواع الوحدات الدراسية:

. الوحدات ال ائمة على المادة الدراسيييييييييية: بموجبم تعد المادة الدراسيييييييييية المحور الرئيس  كما هو الحال مع 1

منهج المواد المنفصييييييلة  غير  م المادة الدراسييييييية ليسييييييت غاية بحد ااتها   نما هي غاية في معالجة جوانب 

لمادة الدراسييييية ال يت يد بالفوالييييل بين  مهمة في حياة المتعلمين  زيادة على أم منهج الوحدات ال ائمة على ا

فرو  المييادة  أو بين مييادة أخرى  ويزيييل تليي  الفواليييييييييييييييل تمييامييا  فيعييالج عيبييا كليرا من عيوب منهج المواد 

 المنفصلة.

. الوحدات ال ائمة على الخلرة: وهذه الوحدات يدور محورها حول حاجات الطالب واهتماماتهم ومشيييكالتهم 2

ئتهم  وتهتم بالخلرات التربوية وربطها بالمادة الدراسييية  وتتيل الفرلييية للمتعلم كي ينتفع  التي يواجهونها في بي

 بها في  شبا  حاجة أو حل مشكلة.

 م محور الوحدة في هذا المنهج يشييييتق من ميول المتعلمين  وحاجاتهم  ومشييييكالتهم التي على الرغم من    

بينهيا في كيل مرحلية من مراحيل نمو المتعلمين  ونظرا  اختالفهيا بين متعلم وآخر يوجيد الك ير من التشييييييييييييييابيم  

لكوم هذا النو  من المناهج يلنى على أسيييييييييياس الميول والحاجات  وأم هذه الميول والحاجات متغيرة بطليعة  

 الحال  فال يمكن  عداد هذا المنهج مسب ا.

 مزايا الوحــدات:

يار انسييييييلها للمتعلمين الذين يتعامل معهم  . تشييييييتمل الوحدة على أنشييييييطة ك يرة ومتنوعة  يمكن للمعلم اخت1

وأم فيها فرليييية ألم يختار المتعلمين بعض األعمال التي تناسييييب قدراتهم واسييييتعداداتهم  وبذل  فهي تراعي  

 الفروق الفردية.

. في دراسيييييييييية الوحدات فرص ك يرة للتعاوم والعمل الجماعي   ا يشييييييييييترك المتعلمين بإشييييييييييراف المعلم في 2

 تنفيذها.تخطيط الوحدات و 
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. في دراسيييييييية الوحدات فرص ك يرة للتعرض للمشييييييييكالت  مما يسيييييييياعد المتعلمين على التفكير العلمي في 3

       حل ها.

 . تتضمن الوحدات ت ويم المتعلمين من جميع النواحي الع لية والنفسية واالجتماعية.4

 سلبيات الوحدات:

 جع  لى كتاب م رر ينفذه المعلم حرفيا.. قد يت يد المعلم بم ترحات مرجع الوحدة  فيتحول هذا المر 1

 . قد تتحول الدراسة  لى نو  من الدراسة الت ليدية  اا اعتمد المعلم اعتمادا كليا على مرجع الوحدة.2

. قد تتطلب بعض األنشيييييييييطة زيارة بعض األماان فإاا لم يسيييييييييمل للمتعلمين بالقيام بهذه الزيارات تصيييييييييبل  3

 األنشطة غير فاعلة.

 

 


