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ِ
حقيقتو إال تغيير في إلحياة
وإ َّن إلتنمية إلسريعة إلتي يشيدىا إلنظام إلتعميمي إلعالمي ما ىو في

أن يسير بمسيرة إلنظام إلتعميمي
إلعامة بمفاصميا كافة  ،وبذلك ّ
البد لمنظام إلتعميمي إلعرإقي ْ
ّ

البد لنظامنا إلتعميمي أن يتميز بالبرإمج إلتعميمية إلتعممية إلمبنية عمى أسس
إلعربي وإلعالمي  ،و ّ

السيما إلتحصيل إلدرإسي لمطمبة ،لنرقى
عممية رصينة  ،في شتى إلعموم وإلمعارف بوجو عام  ،و ّ

بمجتمعنا إلى إلعالمية  ،وباستعمال أساليب تعميمية تعممية غير تقميدية مبنية عمى إلبرنامج،

والسيما إلبرنامج إلتعميمي  -إلتعممي إلتي تعد خطة عمل شاممة ومتكاممة من إلميارإت
مما يساعد إلطمبة عمى تحقيق إألىدإف
وإلمفاىيم وإلقوإعد وإإلجرإءإت إلتي تقترحيا إلنظريات ّ ،

إلتعميمية عمى وفق قدرإتيم وحاجاتيم وإىتماماتيم وعمى وفق مجموعة من إإلرشادإت إلتي تتيح

لمطمبة إلتقدم باتجاه تحقيق إألىدإف إلمحددة تحديدإً وثيقاً.
Abstract
The rapid development witnessed by the global educational system is in
fact a change in the public life in all its joints. Thus, the Iraqi educational
system must follow the march of the Arab and international educational
system. Our educational system must be characterized by educational
programs based on sound scientific foundations in various sciences.
Knowledge in general, and, in particular, student achievement, to elevate
our society to universality, using non-traditional learning methods based
on the program, in particular the learning-learning program, which is a
comprehensive and integrated work plan of skills and Hem, rules and
procedures proposed theories, which helps students achieve their
educational goals according to their abilities, needs and interests and
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according to a set of guidelines that allow students to progress towards
achieving the goals set specifically linked to that.
مقدمة :
إن عممية إلتعميم ىي عممية تعمم إلطمبة في إلوقت نفسو  ،وبما إن أحوإل إلحياة إلعصرية
تحتم عمى كل إنسان أن يتعمم كل يوم أصبح إلتعميم ضرورة البد منيا  ،فقد أصبح إلمجتمع
إليوم يعنى بالعممية إلتعميمية وييدف إليو  ،وبما إن إلتعميم جزء ال يتج أز من إلتعمم ووسيمتو
فقد أصبح أدإتو لتحقيق أغرإضو .
ِ
حقيقتو إال تغيير في
وإ َّن إلتنمية إلسريعة إلتي يشيدىا إلنظام إلتعميمي إلعالمي ما ىو في
أن يسير بمسيرة إلنظام
إلحياة
إلعامة بمفاصميا كافة  ،وبذلك ّ
البد لمنظام إلتعميمي إلعرإقي ْ
ّ

البد لنظامنا إلتعميمي أن يتميز بالبرإمج إلتعميمية إلتعممية إلمبنية
إلتعميمي إلعربي وإلعالمي  ،و ّ

السيما إلتحصيل إلدرإسي
عمى أسس عممية رصينة  ،في شتى إلعموم وإلمعارف بوجو عام  ،و ّ
لمطمبة ،لنرقى بمجتمعنا إلى إلعالمية  ،وباستعمال أساليب تعميمية تعممية غير تقميدية مبنية عمى

إلبرنامج .
وإلتعمي م ذرإع إلتعمم في تنفيذ ما يسعى إليو من تحصيل إلطالب  ،فيو يعكس أىدإفو
ويترجم منطمقاتو بما يممكو من مؤسسات تعميمية تغذي إلطالب إلجامعي بالتفكير إلسميم
ليصبح قاد إًر عمى إلتفاعل مع إلبيئة إلتي يعيش فييا ويحيط نفسو بجانب من إلعموم وإلمعارف ؛
فيو إلمرتكز إألساس لمتعمم في تحقيق أىدإفو  ،إذ ليس إلغاية في إن يتعمم إلفرد فحسب  ،وإنما
إلمقصد ىو كيف يكون بعد إلتعمم شخصاً لو خصائصو إلتي كان عمييا قبل إلتعمم  ،مما أدى
إالىتمام بالبرإمج  ،ألنيا عنصر أساسي في تحقيق أىدإف إلتعميم وإلتعمم.
المعرفة في ضوء التقنيات الحديثة
يشيد إلعالم إليوم ثورة معموماتية وتكنولوجية ىائمة تتصف باالستم إررية ويزدإد تأثيرىا يوماً

بعد يوم في جوإنب إلحياة إإلنسانية إلمختمفة  ،وأمام ىذإ إلتزإيد إلمعرفي وإلتطور إلتقني فانو
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يمكن إلقول بأن إأللفية إلثالثة بدأت تطرح عدد من إلخصائص إلتي فرضت عددإً من إلمتغيرإت
عمى حياة إلبمدإن وإلشعوب وبدت أثارىا عمى مجاالت إلحياة إلسياسية وإالقتصادية وإالجتماعية

وإلتربوية  ،لذإ فان ىذإ إلعصر يحتاج إلى موإرد بشرية تتميز باالنفتاح إلعممي إلذي يسيم في
إلتأقمم مع ىذه إلمتغيرإت إلجارية من جانب و في تطور إلمجتمع وإرتقائو من جانب آخر
(إلبكر  ، ٕٕٓٓ ،ص٘ٗ)
فالمجتمع إلذي ال يتفاعل مع تمك إلمتغيرإت وال يسيم في إحدإثيا وتطويرىا ىو مجتمع
ويعد
يعيش (متطفالً) عمى إآلخرين و عاج إًز عن إلمنافسة وإلتطور ( .مينا  ، ٕٖٓٓ ،صٗ) ّ ،
إلتعميم إلمؤثر إلرئيس في حياة إإلفرإد وإلمجتمع كونو عممية ىادفة و مقصودة يمكن إلطالب من
تعمم نفسو وتنمية قدرإتو عمى كيفية إكتساب إلمعمومات إلمتطورة بصورة مستمرة  ،فضالً عن أنو
عممية تغيير سموك إلطالب وتنمية شخصيتو وتوجييو إلوجية إلصحيحة نحو خدمة مجتمعو
( إسماعيل  ،ٜٔٚ٘ ،صٖ٘ )

وتطويره .

وأىمية إلتعميم لم تعد إليوم محل جدل في أية منطقة من إلعالم ،فالتجارب إلدولية إلمعاصرة

أن َّ
أن بدإية إلتقدم إلحقيقية .وإلوحيدة ىي إلتعميم ،و َّ
أثبتت بما ال يدع مجاالً لمشك َّ
كل إلدول إلتي
تقدمت (بما فييا إلدول إآلسيوية) تقدمت من بوإبة إلتعميم ،بل َّ
إن إلدول إلمتقدمة نفسيا تضع

إلتعميم في أولوية برإمجيا وسياستيا.

(عمي ، ٜٜٔٗ،صٓ) ٖٙ

إلعالمي ىو سباق في تطوير إلتعميم ،و َّ
ومما ال شك فيو أيضاً َّ
أن حقيقة
أن جوىر إلصرإع
ّ
ّ
إلتنافس إلذي يجرى في إلعالم ىو تنافس تعميمي .و َّ
أن ثورة إلمعمومات في إلعالم تفرض عمينا أن
ّ
نتحرك بسرعة وفاعمية ،لنمحق بركب ىذه إلثورةَّ ،
إلعممي
ألن َم ْن يفقد في ىذإ إلسباق
ّ
إلمعموماتي مكانتو ،لن يفقد صدإرتو فحسب ،بل يفقد قبل ذلك إرإدتو ،وىذإ إحتمال ال نطيقو،
و
ّ

وال يصح أن نتعرض لو.

(ممكاوي  ، ٕٓٓٚ،ص) ٔٗٙ
ّ

وإ َّن َّ
البد و َّ
أن يصاحبو تغيير تعميمي يؤدي بو إلى إرتفاع إلتحصيل
كل تغيير
مجتمعيُ ،
ّ
إلدرإسي لمطمبة  ,إال أن إألمر نتيجة لمنقمة إلنوعية إلحادة إلناجمة عن تكنولوجيا إلمعمومات ,ال
يمكن وصفو بأقل من كونو ثورة شاممة في عالقة إلتعميم بالمجتمع .وكمنا نتفق مع من يرى َّ
أن
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ىي في جوىرىا إال نقمة تعميمية
إلنقمة إلمجتمعية إلتي سوف تحدثيا تكنولوجيا إلمعمومات ،ما ّ
تعممية في إلمقام إألول ،فعندما تتوإرى أىمية إلموإرد إلطبيعية وإلمادية ،وتبرز إلمعرفة كأبرز
مصادر إلقوة إالجتماعية ،تصبح عممية تنمية إلموإرد إلبشرية إلتي تنتج ىذه إلمعرفة وتوظيفيا،

ىي إلعامل إلحاسم في تحديد قدر إلمجتمعات ،وىكذإ تدإخمت إلتنمية وإلتعميم إلى َّ
حد يصل إلى
شبو إلترإدف  ,وأصبح إالستثمار في مجال إلتعميم ىو أكثر إالستثمارإت عائدإً  ،بعد أن تبوأت

(صناعة إلبشر) قمة إليرم بصفتيا أبرز صناعات عصر إلمعمومات عمى إإلطالق.

لقد أدرك إلجميع أن مصير إألمم ىو رىين بإبدإع بشرىا ,ومدى تحديو وإستجابتو لمشكالت

إلتغير ومطالبو َّ ،
إن وعينا بدروس إلماضي ،وإلدور إلخطير إلذي سيؤديو إلتعميم في عصر

إلمعمومات يزيد من قناعتنا َّ
فإن عجزت أن تصنع بش إًر قاد إًر
بأن إلتعميم ىو إلمشكمة وىو إلحلْ ,
عمى موإجية إلتحديات إلمتوقعة ,فأن كل جيود إلتنمية تؤدي إلى إلفشل إلمحتوم  ،ميما توإفرت

إلموإرد إلطبيعية وإلمادية إن تحقق نيضتيا وتقدميا عمى أساس تنمية ثروتيا إلبشرية ،ومن
أوضح إألمثمة عمى ذلك ما حدث في كل من إليابان وإلدإنمارك ،فقد إنفرد إليابان من دول
إلشرق بتقدميا إليائل وإحتالليا مركز إلصدإرة بين إلعالم إلمتقدم ،عمى إلرغم من إن إليابانيين ال
يممكون من إلموإد إلطبيعية سوى إلصخر وإلماء وإليوإء ،وسر نيضتيا أرتكز أساساً عمى نظام

إلتعميم إلذي إستخدمتو إليابان ،وإلشيء نفسو يمكن أن يقال أيضاً فيما يخص إلدإنمارك ،وىي

فقيرة إيضاً في موإردىا إالقتصادية( .مرسي ،ٜٔٛٗ،ص) ٕٓ - ٜٔ
البرامج التعميمية والتعممية

لقد إزدإدت إلحاجة في وقتنا إلحاضر يوماً بعد يوم إلى تطبيق إلفكر إلعممي و إألساليب

إلعممية وإلتقنية في تصميم إلخطط وإلبرإمج إلتعميمية  ،بيدف تحقيق تعميم أفضل وأدإء أكثر
كفاءة وفاعمية بما يتالءم وقدرإت إلطمبة وخصائصيم في إلمستويات إلتعميمية إلمختمفة  ،ومنذ
إلثمانينيات إزدإدت إلعناية بتصميم إلبرإمج إلتعميمية  ،وأصبحت أحد إلمجاالت إلجديدة إلتي

تعتمد عمى تصميم إلميارإت وإلموإد إلتعميمية  ،إلتي ترتبط عمى نحو مباشر بأىدإف وأنشطة
إلتعميم دإخل حجرإت إلدر ِ
إسة  ،وذلك َّ
ألن إستعمال إلمدرس لمبرإمج إلتعميمية يساعده عمى
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إلتفكير وإلتخطيط إلمنظم  ،ومن ثم تحقيق إألىدإف إلتعميمية عن طريق طرإئق إلتدريس ،
وإألنشطـ ــة إلتربوية ،وصوالً إل ـ ــى أسالي ـ ــب إلتقويم حتى نصل إلى تعميم أكث ـ ـ ــر فاعمية  ( .سالم

وإلسيد ،ٕٖٓٓ،ص)ٔٓٙ

َّ
إن إلتعميم ضرورة فردية من جية ،وضرورة إجتماعية من جية أخرى ،فال إلفرد وال إلمجتمع
يستطيعون إالستغناء عنو  ،وكمما إرتقى إإلنسان وتحضر إزدإدت حاجتو إلى إلتعميم أصبح شيئاً

ضرورياً ال كمالياً ،وحتماً َّ
أن أرقى إلشعوب تعتمد في رقييا عمى نوعية إألفرإد  ،ونوعية تعميميم

إلرشدي وآخرون  ، ٜٜٜٔ،ص  ، )ٖٚففي عيد إلثورة إلصناعية
ألعمى أعدإدىم وأشكاليم( .
ّ
إلمالي ،وذلك بتطوير إلمعدإت
كان إالقتصاديون يبحثون عن كيفية زيادة إإلنتاج ومن ثم إلعائد
ّ
وإآلالت وإلعناية بيا ،لكنيم إكتشفوإ بعد حين شيئاً مغاي إًر تماماً لما كانوإ يعتقدون بو وىو إن

ىناك أبرز من إآللة وإلمادة ،ولو إستثمر إستثما إًر جيدإً ،لكانت إلعائدإت أضعاف مضاعفة ،إنوَّ

إإلنسان نفسو( .ممكاوي  ،ٕٓٓٚ ،ص )ٜٔٗ

فارتبطت إلحاجة إلى إلتعميم منذ إلبدء بكيان إلمجتمعات وإستمرإرىا وتطورىا ،وىو ضرورة
أوجدىا تقدم إلبشرية في إلمعرفة ،ولمحاجة إلممحة لمتعميم فقد إتفقت إلمجتمعات جميعيا عمى
ضرورتو ،وإعتمدت عمى شتى إلوسائل في سبيل تحقيقو  ( .زإير وعايز ،ٕٓٔٔ ،ص ، )ٔٙ
ومن ثم إالتجاه نحو رقي إلمجتمع وسعادتو ،فمينة إلتعميم بالغة إلخطورة وإألىمية ،ألنيَّا تتعمق

ببناء شخصية إإلنسان وتأىيل إلموإد إلبشرية إلالزمة تأىيالً متطو إًر متحض إًر ،فيذه إلموإرد ىي

أمل مجتمعاتيا في إالزدىار بكل ميادين إلحياة ،لذإ ترى كمما تطور إلتعميم في بمد ما تطور

مجتمع ىذإ إلبمد ،وبعبارٍة أوضح أصبحت إلشعوب تضغط عمى حكوماتيا من إجل تطوير

إلتعميمَّ ،
ألنيا أدركت َّ
أن ذلك ىو إلضمان إألكيد لمعبور باتجاه إلتحظر وإلرقي ( .إلفرح ودبابنة،
 ،ٕٓٓٙص ٖ)ٚ-
ومع إلقفزإت إلعممية إلتي حدثت ،وإزدياد كمية إلمعمومات بنحو مطرد ،ظيرت إلحاجة إلى
ترتيب ىذه إلمعمومات وتنسيقيا ،وإلتعميم ىو إلموكل لمقيام بيذه إلعممية ،فأصبحت إلحاجة إليو
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أن إلحاجة إليو ال تقتصر عمى مرحمة معينة ،بل ىي حاجة متوإصمة في َّ
ماسة ،والسيما َّ
كل
إلمرإحل( .زإير وعايز ،ٕٓٔٔ ،ص )ٔٙ
وحتى يكون إلمدرس ناجحاً في مجالو أصبح إىتمام إلقيادإت وإألنظمة إلتربوية في معظم

بمدإن إلعالم بتطوير برإمج إعدإده ،وجعمو موإكباً لممتطمبات إلعممية وإلثقافية وإالقتصادية
وإلسياسية لمجتمعاتيا وفمسفتيا وأىدإفيا ،و َّأنيا إىتمت وبجدية في إن يكون إلمدرس مزودإً بثقافة
أن يكون إعدإده إعدإدإً جيدإً قبل إلخدمة إلتدريسية ،وفي إتقانيا ،والسيما في
عممية صحيحة ،و ْ
ما يتعمق باالطالع إلمستمر عمى ما يستجد في مجال إلبرإمج إلتعميمية إلتعممية(.إلروإضية،

ٕٔٔٓ ،ص )ٕٜٚ
مفيوم البرنامج -:
عرفو :
بأنو  ":إلورقة إلجامعة لمحساب أو إلتي رسم فييا عجمة من بمد إلى بمد ....
 -1إلزيات ّ
وإلخطة إلمرسومة لعمل  ،برإمج إلدرس وإإلذإعة "( .إلزيات  ،ٜٜٔٛ ،صٕ٘)
تقدميا مؤسسة
بأنو " :مجموعة إلمعارف وإلمفيومات و إلمناشط وإلخبرإت إلتي ّ
 -2مدكور ّ
تعميمية ما لمجموعة من إلطمبة بقصد إحتكاكيم بيا وتفاعميم بشكل يؤدي إلى تعميميم  ،أي
تعديل سم ــوك ــيم  ،وت ــحق ـي ــق إألىدإف إلت ــي ينشدونيــا م ــن ورإء ذلـ ــك بطـ ـريقة شاممة متكاممة"( .
مدكور  ،ٜٔٛ٘،صٕٕ)
بأنو ":مجموعة إألنشطة وإلممارسات إلعممية إلتي يقوم بيا إلطمبة تحت إشرإف
 -3إلناشف ّ
وتوجيو إلمدرس  ،وتعمل ىذه إألنشطة عمى إكسابيم إلخبرإت وإلمعمومات وإلمفاىيم وإالتجاىات
إلتي من شأنيا تدريب ـ ــيم عمـ ـ ــى أساليب إلتفكيـ ـ ــر إلسميم وحل إلمشكالت إلتـ ــي تدفعو لمبحث
وإالكتشاف" ( .إلناشف  ، ٕٖٓٓ،ص٘ٔٔ)
فالبرنامج ىو إلوسيمة إألساسية لتحقيق أىدإف إلعممية إلتعميمية من حيث نمو إلطمبة
حد ذإتو ولكنو وسيمة
بصورة مفردة أو نمو إلطمبة بصورة جمعية  ،وإلبرنامج ليس ىدفاً في ّ
لتحقيق تمك إألىدإف  ،وبذلك يمكن إلقولَّ " :
إن إلبرنامج ليس نشاطاً  ،أو طريقة ،أو أسموب
ٕٔٚ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
بصورة مستقمة بل إلبرنامج منظومة لو بناءإت دإخمية تتكون من إلنشاطات  ،وإلعالقات ،

وإلتفاعالت "  .فالبرنامج يختمف من مادة إلى مادة أخرى ؛ أل َّ
َن ك ّل مادة ليا أىدإف مختمفة
نسعى إلى تحقيقيا عن طريق إلبرإمج  ،و َّ
أن إلبرنامج يختمف في إلمادة إلدرإسية إلوإحدة ومن
وقت إلى آخر وباختالف إلطمبة  ،فيو يرتبط بديناميكية إلطمبة أي َّ
أن إلبرنامج وإلطمبة يؤثر
أحدىما باألخـر  ،فإذإ وجدت إلديناميكية إستمزم وجود إلبرنامج  ،حت ــى ال يتحول ىذإ إلتفاعل
إلى تفاعل سمبي وإلبرنامج ىو إلذي يعمل عمى توجيو وترشيد إلديناميكية في خدمة إلطمبة ليس

برجماتيا  -أي َّأنو ال ييدف لمكسب إلمادي وحسب  -وإنما ييتم بالكسب إلمادي وإلمعنوي
كتكوين إالتجاىات إإليجابية مثالً ،أو ىدف تربوي وغير ذلك.

(حسان  ،ٕٜٓٓ،ص)ٔٛ

أىمية البرامج التعميمية – التعممية
إن موضوع إلتعميم يحتل أىمية كبيرة في إلمجتمعات إلمتقدمة بوصفو إلركيزة إألساسية في
صنع إإلنسان إلمتحضر إلذي يقوم عمى أساسو إلتطور وإلتقدم إلعممي ،وأنو أدإة ميمة من
ي وعام ُل فعال في إحدإث إلتغيرإت إالجتماعية وإالقتصادية وإلثقافية في
أدوإت إلبناء إلحضار ّ
يعد إلطالب لمحياة ،ويجعمو مساىماً حقيقياً في بناء مجتمعو وتطوره ،وإلنيوض بو
إلعالم ،ألنو ّ

في إلميادين كافة ،وذلك بتوإفر فرص مالئمة لنمو شخصيتو وجسمو وعقمو ووجدإنو نمو متكامالً

( .عميان  ، ٕٓٔٓ،صٕٔ)ٕٖ-

َّ
إن ظيور إلعديد من إلنظريات إلتعميمية  -إلتعممية كالنظرية إلشرطية وإلنظريات إلمعرفية

إلمجالية وإلمعرفية إلبنائية وإلمعرفية إالجتماعية  ،وظيور ألوإن إلتفكير من إبدإع وإبتكار
وإستدالل وإزدوإج  ...وغيرىا أدى  -ذلك كمّو  -إلى تطور مفيوم تكنولوجيا إلتعمم .

فاألىدإف وإلمحتوى وإلطرإئق إلتدريسية وإلوسائل إلتعميمية وإلمعدإت وأساليب إلتقويم

تعد ذإت أثر كبير وفعال كما كان يعتقد في إلحقبة إلسابقة لعممية إلتعميم ،بل
إلتقميدية  ،لم ً
أصبح إلتعميم مجموعة من إلمدخالت وإلعمميات إلتي تيدف إلى تعميم مصادر إلتعميم وعممياتو
يعد من إلمقبول بأي شكل
وتطويرىا لتخرج في شكل برإمج تعميمية  ،وفي ظل ىذإ إلتطور لم ّ
من إألشكال أن تخضع إلعممية إلتعميمية – إلتعممية لمتخبط وإلعشوإئية وإالرتجال وإلمحاولة
وإلخطأ  ،بل صار من إلضروري أن يخطط ليا وأن يكون إلتخطيط خاضعاً لنماذج معتمدة في
ٕٕٚ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
تصميم إلتعميم لذإ أصبح مجاال رئيساً من مجاالت تكنولوجيا إلتعميم  ،وصارت إآلن إلبرإمج

إلتعميمية جزءإً أساسياً ال إنفكاك لو عن ىذإ إلمفيوم  (.إألغا ،ٕٓٓٚ ،صٖٕ )( إلجعافرة

 ،ٕٓٔٔ،ص)ٕٙٙ

وتقوم فكرة أي برنامج عمى إفترإض وجود عالقة قويــة بين مكوناتو وعناصره إلمختمفة  ،مع
وجود إلتفاعالت إلمتبادلة بين ىذه إلمكونات ألي برنامج تعميمي  -تعممي يرتبط ك ّل جزء بما

يسبقو وبما يميو ويتأثر بو  ،ويمكن أن يؤدي إلى إجرإء تعديالت فنية نتيجة لمتغذية إلرإجعة -

إلمرتدة  -إلتـ ــي يحصل في أثناء إلسير فـ ـ ــي إلبرنامج من خطوة إلى أخرى .
( إلناشف  ،ٕٖٓٓ،ص)ٕٔٛ
يعد إلبرنامج إلتعميمي  -إلتعممي خطة عمل شاممة ومتكاممة من إلميارإت وإلمفاىيم
وبذلك ّ
مما يساعد إلطمبة عمى تحقيق إألىدإف إلتعميمية
وإلقوإعد وإإلجرإءإت إلتي تقترحيا إلنظريات ّ ،
عمى وفق قدرإتيم وحاجاتيم وإىتماماتيم وعمى وفق مجموعة من إإلرشادإت إلتي تتيح لمطمبة

إلتقدم باتجاه تحقيق إألىدإف إلمحددة تحديدإً وثيقاً  ،مع إلتأكد في نياية إلبرنامج من كون
(زإير ودإخل ،ٕٖٓٔ،صٖٗٔ)

إلطمبة قد تعمموإ فعالً أم ال .

مراحل بناء البرامج التعميمية  -التعممية

َّ
محددة متدرجة وعمى وفق
إن أي برنامج تعميمي  -تعممي يبنى عمى شكل مرإحل ّ
نظريات بناء إلمناىج ومفيوم إلكفاية  ( .كمب  ،ٜٜٔٓ ،ص. )ٜٔ

ٖٕٚ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر

التشكيب

التحليل

تحذيذ
األهذاف

تحليل
المحتىي

تنظيم
المحتىي

أنشطت
تعليميت

تحذيذ األدواث
التعليميت

تحذيذ الىصبئل
التعليميت

الشكل()1
يوضح مرإحل بناء إلبرإمج إلتعميمية  -إلتعممية

ٕٗٚ

التقىيم

تحذيذ أصبليب التقىيم

تحذيذ محكبث
التقىيم

تحذيذ معبييش
المخشجبث

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
إذإ كان إلتعميم ىو تصميم مقصود لمموإقف إلتعميمية بصورة منيجية نظامية إذ يؤدي بالطمبة

إلى إلتعمم َّ ،
فإن إلتعمم ىو إل تغير إلمرغوب في سموك إلطمبة نتيجة تقديم ىذه إلموإقف إلتعميمية
ليم  ،أي يحدث تقدم ونمو في معارفيم  ،أو ميارإتيم أو إتجاىاتيم ،أو قدرإتيم ،و تتطمب
عممية إلتعمم تصميم برإمج تعميمية تتالءم ومستوى إستعدإدإت وقدرإت إلطمبة حتى تساعدىم في
تحقيق إألىدإف إلمنشودة  ،وىذإ ما ييدف إليو من ورإء تصميم إلبرإمج إلتعميمية  ،وبذلك
تتفاوت مستويات إلبرإمج عند تصميميا من مجرد تصميم وحدة تعميمية صغيرة تتناول ىدفاً
تعميمياً معيناً أو عددإً محددإً من إألىدإف لتي يمكن لمطمبة تحقيقيا وإتقان تعمميا في حدود

إلوقت إلعادي لمحصة إلدرإسية أو وقت أقل منو ،إلى برنامج يشمل مجموعة من إلوحدإت في
تتابع معين لموضوعات مقرر درإسي بأكممو  ،ويسير إلطمبة في درإستيم وعمى فق ىذإ إلتسمسل
إذ ال ينتقل من وحدة إلى أخرى تالية إال بعد إتقانيم لتعمم أىدإف إلوحدة إلسابقة ليا  ،وىكذإ

يتم تعمم أىدإف وحدإت إلمقرر جميعيا بشكل متقن( .سالم وإلسيد  ، ٕٓٓٙ،ص)ٔٓٙ
حتى ّ
(نصر ،ٕٓٓٚ،ص)ٕٚ
ص َّم َم ىذه إلبرإمج عمى وفق نماذج إلتصميم إلتعميمي ؛ إذ شيدت إلعقود إلماضية جممة
تُ َ
من إلتصاميم إلتعميمية – إلتعممية إلتي يرجع تاريخ ظيورىا إلى منتصف إلعقد إلسادس من
إلقرن إلمنصرم  ،وتحديدإً ظيرت في إلواليات إلمتحدة إألمريكية  ،وأول ىذه إلتصاميم ىو
تصميم ( جامعة ميشجان )  ،ثم تصميم وكالة إمن إلجيش إألمريكي  ،ثم توإلى ظيور ىذه

كثير من إلتطور ،فبعض ىذه إلنماذج بسيط وبعضيا إآلخر معقد ومع ذلك
إلنماذج يرإفقيا ُ
فجميعيا مشتركة بعناصر تقتضييا إلعممية إلتعميمية ( .إلحيمة  ، ٜٜٜٔ ،صٔٓٔ) ( خميس ،
ٖٕٓٓ ،ص٘)ٚ

ٕ٘ٚ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر

خطىاث نمبرج تصميم البشامج التعليميت – التعلميت

أنمىرج المنشئ

أنمىرج خميش

أنمىرج الجزاس

أنمىرج إبشاهيم

أنمىرج الحيلت

خصبئص الطلبت

خصبئص الطلبت

خصبئص الطلبت

خصبئص الطلبت

الحبجبث التعليميت

الحبجبث التعليميت

الحبجبث التعليميت

الحبجبث التعليميت

أصبليب التعليم

المصبدس التعليميت

المصبدس التعليميت

المصبدس التعليميت

األهذاف التعليميت

البيئت التعليميت

األهذاف التعليميت

األهذاف التعليميت

األهذاف التعليميت

عنبصش المحتىي

المحتىي
التعليمي

عنبصش المحتىي

عنبصش المحتىي

عنبصش عمليت التعليم

خبشاث التعلم

الشصبلت التعليميت

اصتشاتجيبث التعليم

مخشجبث التعليم

تجميع الطلبت

اصتشاتجيبث التعليم

وصبئل وتجهيزاث

التغزيت الشاجعت

الشصبلت التعليميت

التقىيم البنبئي

التقىيم البنبئي

تصميم التعليم

التقىيم النهبئي

التقىيم النهبئي

عنبصش المحتىي

خبشاث التعلم

تجميع الطلبت

الىصبئل التعليميت

الشصبلت التعليميت

تصميم التعليم

إصتشاتجيبث التعليم

وصبئل وتجهيزاث
التقىيم البنبئي

اصتشاتجيبث التعليم

وصبئل وتجهيزاث

التقىيم البنبئي
التقىيم النهبئي

التقىيم النهبئي

ٕٚٙ

مذخالث  ،األهذاف

تفبعالث المنهج

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
تحذيذ األهذاف
تحليل التعلم

تحليل األهذاف
وخصبئص الطبلب

وضع االختببس

تجميع الطلبت

تحذيذ عنبصش
المحتىي

تحذيذ المهمبث

كتببت األهذاف
واالختببس

اصتشاتيجيبث
التعلم

إصتشاتيجيت
التعليم

تصميم التعليم

األدواث
والىصبئل

اصتشاتيجيبث
التعلم

تطىيش المبدة
التعليميت

التقىيم البنبئي

التقىيم البنبئي

قيبس األداء

تطىيش المىاد
التعليميه

تقىيم تكىيني

التقىيم
النهبئي

التقىيم
النهبئي

إعذاد المعلم

اختيبس التطىيش

مشاجعت
البشنبمج

تقىيم تكىيني

تحذيذ التصميم

تقىيم جمعي

صيبغت المىاد

نشش األنمىرج

( الشكل ) 2
يوضح خطوإت تصميم نماذج إلبرإمج إلتعميمية – إلتعممية
المصادر
ٔ .إسماعيل  ،سعاد خميل  .اثر التنمية عمى محتوى التربية في الوطن العربي  ،مجمة
إلتربية إلجديدة ،إلعدد إلخامس كانون أول ،إلمممكة إلعربية إلسعودية ٜٔٚ٘،م .

ٕٚٚ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
ٕ .إألغا ،ماجد عيسى مسعود  " .فعالية برنامج تقني في تنمية بعض ميارات األصوات
المغوية لدى طمبة الصف األول الثانــــــــــــوي"(رسالة ماجستير غي ــر منشورة )إلجامعة
إإلسالمية ،كمية إلتربية  ،قسم إلمناىج وتكنولوجيا إلتعميم ٕٓٓٚ ،م .
ٖ .إلبكر  ،رشيد بن إلنوري  .معوقات تنمية اإلبداع لدى طالب مراحل التعميم العام في
المممكة العربية السعودية من وجية نظر المعممين  ،مجمة مستقبل إلتربية إلعربية ،
إلعدد ٕ٘ إبريل ٕٕٓٓ ،م .
ٗ .إلجعافرة  ،عبد إلسالم يوسف ٓ" مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا بين النظرية
والتطبيق " مكتبة إلمجتمع إلعربي لمنشر وإلتوزيع وسط إلبمد  ،عمان إألردن ٕٓٔٔ ،م
.
٘ .حسان  ،والء إسحاق " .فاعمية برنامج إرشادي مقترح لزيادة مرونة ( األنا ) لدى
طالب الجامعة اإلسالمية بغزه "( رسالة ماجستير غير منشورة ) إلجامعة إإلسالمية بغزة
 ،كمية إلتربية  ،قسم عمم إلنفس  ٕٜٓٓ ،م .
 .ٙإلحصري  ،عمي منير  .طرائق التدريس  ،مكتبة إلفالح  ،إلكويت  ٜٜٔٗ ،م.
 .ٚخميس  ،محمد  ،عطية .

" عمميات تكنولوجيا التعميم " مكتبة ناني لمطباعة

وإلكمبيوتر  ،إلقاىرة  ،مصرٕٖٓٓ،م .
 .ٛإلرشدي ،سعد وآخرون  .المناىج الدراسية  ،طٔ ،مكتبة إلفالح لمنشر ،إلكويت ،
 ٜٜٜٔم.
ٕٚٛ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
 .ٜإلروإضية  ،صالح محمد وآخرون  .التكنولوجيا وتصميم التدريس ،زمزم ناشرون
وموزعون ،إألردن  ٕٓٓٔ ،م .
ٓٔ.زإير  ،سعد عمي ،ودإخل،سماء تركي ".اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية"جٔ
،دإر إلمرتضى  ،بغدإد  ٕٖٓٔ ،م .
ٔٔ ، ________ .وعايز ،إيمان إسماعيل  " .مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا"
مؤسسة مصر لمكتاب إلعرإقي  ،مطبعة ثائر،إلعرإق -بغدإد  ٕٓٔٔ ،م .
ٕٔ.إلزيات ،إحمد حسن  ،وآخرون  ".المعجم الوسيط " جٔ ،دإر إلدعوة  ،إسطنبول ،
تركيا ٜٜٔٛ،
ٖٔ .سالم  ،أحمد محمد  ،ومصطفى  ،أحمد إلسيد  .فاعمية برنامج تعميمي مقترح في
تنمية مسارات التقويم التربوي لدى طالب شعبة المغة الفرنسية بكمية التربية في ضوء
المعايير القومية لجودة المعمم في مصر " إلمؤتمر إلعممي إلسنوي إلثالث عشر
لمجمعية إلسعودية لمعموم إلتربوية وإلنفسية  ،تكوين إلمعمم " إنعقد بتاريخ ٕٔ ٕٕ/فبرإير
 ،جامعة إلممك سعود ٕٓٓٙ ،م.
ٗٔ .عمي ،نبيل  .إلعرب وعصر إلمعمومات ,سمسمة عالم إلمعرفة إلعدد ٗ ,ٔٛإبريل ،
ٗ ٜٜٔم .
٘ٔ.عميان ،شاىر ربحي  .مناىج العموم الطبيعية وطرق تدريسيا النظرية والتطبيق ،دإر
إلمسيرة لمنشر وإلتوزيع وإلطباعة ،عمان  ٕٓٔٓ ،م .
ٕٜٚ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
.ٔٙإلفرح  ،وجيو ودبابنة ،ميشيل  .أساسيات التنمية المينية لممعممين ،مؤسسة إلورإق
لمطباعة وإلنشر ،عمان  ٕٓٓٙ ،م .
.ٔٚكيمن  ،جيرولد " .تصميم البرامج التعميمية " ترجمة أحمد فوزي كاظم  ،دإر إلنيضة
إلقاىرة  ٜٜٔٓ،م .
.ٔٛمدكور  ،عمي أحمد  " .تقويم برامج إعداد معممي المغة العربية لغير الناطقين بيا "
إلرباط  ،إلمنظمة إإلسالمية لمتربية وإلعموم وإلثقافة  ٜٔٛ٘ ،م .
.ٜٔمرسي ،محمد عبد إلعميم  .المعمم والمناىج وطرق التدريس ،ط ٔ ،دإر عالم إلكتب
لمنشر وإلتوزيع  ،مطبعة دإر إلعالم إلعربي ،إلقاىرة  ٜٔٛٗ ،م .
ٕٓ .ممكاوي ،نازم محمود ،نجدإت،عبد إلسالم  .تحديات التربية العربية في القرن الحادي
والعشرين وأثرىا في تحديد دور معمم المستقبل ,مجمة جامعة إلشارقة لمعموم إلشرعية
وإإلنسانية ،إلمجمدٗ ,إلعددٕ يونيو  ٕٓٓٚ ،م .
ٕٔ.مينا  ،فايز مرإد  .قضايا في مناىج التعميم  ،طٔ  ،مكتبة إالنجمو إلمصرية  ،إلقاىرة ،
ٖٕٓٓم .
ٕٕ.إلناشف  ،ىدى  " .تصميم البرامج التعميمية ألطفال ما قبل المدرسة " دإر إلكتاب
إلحديث  ،إلقاىرة  ٕٖٓٓ ،م .
ٖٕ.نصر  ،حسن أحمد  " .تصميم البرامجيات التعميمية وانتاجيا " خوإرزم إلعممية لمنشر
وإلتوزيع  ٕٓٓٚ ،م .
ٕٗ .نوفل  ،محمد بكر  .عمم النفس التربوي  ،دإر إلمسيرة لمنشر وإلتوزيع  ،طٔ ٕٓٓٔ،
م.
ٕٓٛ

