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  الیوم الدراسي أوراق عمل

  
  

  
  ٢٠٠٧ إبریل ٢٩األحد ـ   

  
  

  مبنى المؤتمرات 
  

  غزة –الجامعة اإلسالمیة 
  
  
  

  هـ  ١٤٨٢ –م  ٢٠٠٧
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v  
هـــــــــ الموافــــــــق ١٣٩٩/١٤٠٠أنشــــــــئت كلیــــــــة التربیــــــــة فــــــــي العــــــــام الجــــــــامعي    

م، وهـــــي تســـــعي مـــــع غیرهـــــا مــــــن الكلیـــــات المنـــــاظرة فـــــي الجامعــــــات ١٩٧٩/١٩٨٠
ـــك برفـــده  ـــیم الفلســـطیني ورفـــع كفاءتـــه وذل ـــى المســـاهمة فـــي تطـــویر التعل الفلســـطینیة إل

ین المتمیــــزین فـــي مجــــاالت العلــــوم والمعـــارف المختلفــــة، وتســـاهم فــــي تــــدعیم بـــالخریج
  .وتنشیط الحركة التربویة والثقافیة بما یحقق متطلباتها المتطورة في التنمیة والتقدم

 

v  
عـــة اإلســالمیة غــزة إلـــى تطــویر التعلــیم علـــى تســعي كلیــة التربیــة بالجام  

وصــــوًال إلــــى تحقیــــق ) التعلــــیم قبــــل الجــــامعي والتعلــــیم العــــالي(كافــــة المســــتویات 
مســتویات متقدمــة مــن الجــودة والتمیــز وتبــوء مكانــة مرموقــة علــى خریطــة التعلــیم 
فــــي المنطقــــة بمــــا یحقــــق تنمیــــة بشــــریة شــــاملة ومســــتدامة للمجتمــــع الفلســــطیني، 

  .مع المحیطین اإلقلیمي والعالمي  وتواصل فعال
 

v  
إعــداد وتــدریب معلمــي التعلــیم قبــل الجــامعي الملتــزمین برســالتهم والقــادرین علــى   

والمنافســــة فــــي ســــوق اإلبـــداع وتوظیــــف التكنولوجیــــا لتشــــكل عــــالم التعلــــیم والــــتعلم 
عــداد البــاحثین القــادرین علــى تطــویر المعرفــة التربویــة وتوظیفهــا فــي حــل  ٕ العمـل، وا

إضــافة إلــى تـوفیر الخــدمات واالستشــارات الفنیــة المتخصصــة  المشـكالت التربویــة؟
  .من خالل مراكزها والوحدات ذات الطابع الخاص بها
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v  
 إعداد حملة الثانویة العامة وخریجي المعاهد والكلیات الجامعیة لمهنـة التعلـیم، والعمـل علـى تكامـل شخصـیة الطلبـة -

  .وتنمیة التفكیر اإلبداعي لدیهم
عــداد  - ٕ رفــع المســتوي المهنــي والعلمــي للعــاملین فــي میــدان التربیــة والتعلــیم وتعــریفهم باالتجاهــات التربویــة الحدیثــة، وا

 .المتخصصین والقادة في مختلفة المجاالت التربویة 

لفنیــة فیهـــا وفـــي مشـــكالت التربیـــة إجــراء البحـــوث والدراســـات فـــي المجــاالت التخصصـــیة التربویـــة وتقـــدیم المشـــورة ا -
 .والتعلیم، ونشر نتائج البحوث والدراسات العلمیة والتربویة

 .اإلسهام في تطویر الفكر التربوي ونشر االتجاهات التربویة الحدیثة وتطبیقها في البیئة التعلیمیة الفلسطینیة -

ـــات والمؤسســـات التعلیمیـــة الفلســـطینی - ـــرات والمعلومـــات مـــع الهیئ ـــة والدولیـــة والتعـــاون معهـــا فـــي تبـــادل الخب ة والعربی
 .معالجة القضایا التربویة المشتركة

المساهمة في حل المشكالت التربویة والتعلیمیة فـي البیئـة المحلیـة وفـي المجتمـع بوجـه عـام وتطـویر العمـل التربـوي  -
.  
v  

  .دائرة التدریب المیداني  - ١
 .تربوي مركز اإلرشاد النفسي وال - ٢

 .مركز مصادر التعلم  - ٣

v  
 :درجة البكالوریوس  - ١
تعلــیم  -تعلــیم التربیــة اإلســالمیة   -اإلرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي   -المرحلــة األساســیة  -علــم الــنفس  •

اللغــة  -تعلــیم العلــوم والتكنولوجیــا  -تعلــیم الریاضــیات  -تعلــیم العلــوم  -تعلــیم اجتماعیــات  -اللغــة عربیــة  
الكیمیـاء وأسـالیب  -الفیزیاء وأسالیب تدریسـها  -العربیة وأسالیب تدریسها للغة االنجلیزیة وأسالیب تدریسها 

التاریخ  -الحاسوب وأسالیب تدریسه  -الریاضیات وأسالیب تدریسها  -األحیاء وأسالیب تدریسها  -تدریسها 
 .رافیا وأسالیب تدریسهاالجغ -وأسالیب تدریسه 

 .عام /التأهیل التربوي  •
 :الماجستیر  - ٢

  .أصول التربیة  •
 .علم النفس •

 .مناهج وطرق تدریس  •

 .صحة نفسیة ومجتمعیة  •

 . صحة نفسیة ومجتمعیة-اإلرشاد النفسي والتربوي-اإلدارة التربویة:  الدبلوم العالي  - ٣
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v   : 
  لجنة الجودة والمناهج §
  ي  لجنة البحث العلم §
  لجنة العالقات العامة والخریجین §
  . الجنة الثقافیة واالجتماعیة  §
v  

  . أربعة مؤتمرات علمیة محكمة  - ١
 .خمسة أیام دراسیة  - ٢

 .مئات األبحاث العلمیة المحكمة ألعضاء الهیئة التدریسیة  - ٣

v  
ویــة والنفســیة المحلیــة والعربیــة والعالمیــة والمجتمعیــة مــن للكلیـة شــبكة واســعة مــن العالقــات مــع المؤسســات الترب

.خالل مشاركة الكلیة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذلك االستشارات النفسیة والتربویة   
 

v  
  :تشرف الكلیة على ثالث مشاریع ممولة وهي 

" لـم بكلیـات التربیـة بالجامعـات الفلسـطینیة بمحافظـات غـزة تطویر الجوانب العملیـة ببـرامج إعـداد المع" مشروع  - ١
والممـــول مـــن البنـــك الـــدولي واالتحـــاد األوروبـــي، بالتعـــاون مـــع صـــندوق تطـــویر الجـــودة بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم 

  .م ٢٠٠٩/٢٠١٠العالي الفلسطینیة 
والممــول " ینیة بمحافظـات غـزة تطـویر برنــامج التربیـة التكنولوجیـة بكلیــات التربیـة بالجامعـات الفلســط" مشـروع   - ٢

ـــة والتعلـــیم العـــالي  ـــدولي واالتحـــاد األوروبـــي، بالتعـــاون مـــع صـــندوق تطـــویر الجـــودة بـــوزارة التربی مـــن البنـــك ال
  .م ٢٠٠٩/٢٠١٠الفلسطینیة 

 .م٢٠٠٩للعام " الدعم النفسي لطلبة المدارس الحكومیة بمحافظة شمال غزة " مشروع  - ٣

 .٢٠٠٩/٢٠١٠تمریض نفسي  –جتمعیة مشروع ماجستیر الصحة النفسیة الم - ٤
 

v  
 ) .م٢٠٠٣(دلیل كلیة التربیة  .١

 ).م٢٠٠٦(دلیل التدریب المیداني  .٢

  .م٢٠٠٨م، ٢٠٠٧وهي مجلة تربویة ثقافیة نصف سنویة، " ثقافتنا التربویة " مجلة  .٣
 ).م٢٠٠٩(لتحسین عملیتي التعلیم والتعلم : دلیل المشرف التربوي  .٤

 ). م٢٠٠٩(في علم النفس،  دلیل الباحثین .٥
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  الجلسة االفتتاحیة
  

  تسجیل  ٠٩:٣٠ – ٠٩:٠٠
  قرآن كریم  ٠٩:٣٥ – ٠٩:٣٠
  كلمة رئیس اللجنة التحضیریة  ٠٩:٤٠ – ٠٩:٣٥
  كلمة عمید الكلیة  ٠٩:٥٠ – ٠٩:٤٠
  كلمة رئیس الجامعة  ١٠:٠٠ – ٠٩:٥٠

– 

  و دفمحمود أب. د.أ  رئیس الجلسة
   
  خلیـــــــــــــــل حمـــــــــــــــاد. د   .١

  

  .القیم التربویة في منهاج اللغة العربیة الفلسطیني الجدید
  داوود حلـــــــــــــــــــــــــس. د   .٢

  

  . -الواقع والمأمول-مهارات تعلیم تنمیة التفكیر والتعلم 
ــــــــــــــاب. د   .٣  ســـــــــــــهیل دی

 

  .المنهاج الفلسطیني الذي نرید ـ ینـمي التفكیـر

٤.   
 هشـــــــــــــام غـــــــــــــراب. د

 

 عد عطــــــــــــ انأســـــــــــ. د
 

  )علوم إنسانیة(القیم التربویة المتضمنة في كتاب الریاضیات للصف الثاني عشر 

 أدهــــــــــم البعلوجــــــــــي. أ   .٥
 

  .تكامل تكنولوجیا الحاسوب في المنهاج
 مـــــــــــــــروان حمـــــــــــــــد. أ   .٦

 

  .دور القصة في تنشئة الطفل كإحدى أسالیب التربیة
ـــــــر. أ   .٧ ـــــــو بك  محمــــــــد أب

 

  .القیم في المناهج الفلسطینیة
  

 
–          

  محمد عسقول. د.ة أرئیس الجلس
   
ــــــو جحجــــــوح. د   .١   یحیــــــى أب

  

 .توزیع عملیات العلم األساسیة في كتاب العلوم للصف الرابع األساسي الفلسطیني

  نـــــــــــــــــــهي شتـــــــــــــــــــات. د   .٢
  

 .جنا الفلسطینیة في ظل التحدیاتبعض القیم الواجب أن تتضمنها مناه

 نــــــــــــــــــاهض فــــــــــــــــــورة. د   .٣
 

  . المناهج الفلسطینیة رؤى مستقبلیة لتطویر أداء المعلم في ضوء تجربة إعداد
 محمــــــــــــــود عســـــــــــــــاف. أ   .٤

 

  .متطلبات تطبیق المنهاج الفلسطیني في ظل تداعیات المتغیرات الحدیثة
 ســــــــمر أبـــــــــو شــــــــعبان. أ   .٥

 

Does the Palestinian English Curriculum for the 1st  Grade consider  5  Cs?  
 عبـــــد الـــــرحمن قصـــــیعة. أ   .٦

 

 .تجربة مصادر التعلیم بوكالة الغوث في توظیف التكنولوجیا في تطبیق المنهاج الفلسطیني

ــــــد الهــــــادي. أ   .٧   محمـــــــد عب
  

  .في دمج تكنولوجیا التعلیم في المناهج الفلسطینیة word linexدور برنامج 
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  ).رئیس قسم المناهج(رئیس اللجنة التحضیریة       المعطي األغـا  عبد. د
  ).نائب الرئیس للشئون األكادیمیة(عضوًا        ـولمحمد عسق. د.أ
  .عضواً       ـةعـزو عفان. د.أ
  .عضواً       عادل عوض اهللا. د.أ
  .عضواً       ـد زق وت محم. د
  .عضواً         فتحیـة اللولو. د
  .عضواً       محمود الرنتیسي. د
  .عضواً       ـيم البعلوجـدهأ. أ
  .مدیر العالقات العامة      ـالقد الحـالـخ. م
  .مدیر كلیة التربیة        ومـد برهـأحم. أ
  .سكرتیر كلیة التربیة        محمد الجماصي. أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

أعضاء ال جنة ال حضريية  
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  الحمد   رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین

  :أما بعد. ... ـ صلي هللا علیھ وسلم نبینا محمد 
دأبـــت عمـــادة كلیـــة التربیـــة، وعمـــادة البحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة علـــى التطـــویر المســـتمر 

  ... واالرتقاء بالعملیة التعلیمیة برمتها
 ، ، وتفجـرًا سـكانیًا ، وثقافیـًا ، وسیاسـیًا ولما كان العصر الذي نعیشه عصـرًا یشـهد تغییـرًا اجتماعیـًا

ممـا جعــل ... معرفیـًا كبیـر المـدى، واسـع النطـاق، عصـر یتســم بالتقنیـة وثـورة المعلومـات واالتصـاالتو 
كلیــة التربیــة وعمــادة البحــث العلمــي ســباقة دومــًا لالرتقــاء بالعملیــة التعلیمیــة وتفعیــل دورهــا فــي مشــاركة 

  . مؤسسات المجتمع الفلسطیني
میـــة الفلســـطینیة حاجـــة حقیقیـــة دفعـــت قســـم ولمـــا كـــان مـــن الضـــروري االهتمـــام بمناهجنـــا التعلی

المنـاهج الفلسطینیةــ (المناهج وتكنولوجیا التعلـیم ممـثًال فـي كلیـة التربیـة لتنظـیم مثـل هـذا الیـوم الدراسـي 
  ).رؤیة واقعیة

ذا كانت وسـیلة المجتمـع فـي بنـاء القـوي البشـریة هـي عملیـة التربیـة فـإن وسـیلة عملیـة التربیـة  ٕ وا
  ...ناهج الدراسیةفي ذلك الشأن في الم

نه لمن دواعي سرورنا أنه بمجرد اإلعالن عن هذا الیوم الدراسي ا ٕ لذي تناول المناهج كعنوان وا
مجموعـــــة مـــــن البــــــاحثین أو المهتمـــــین مـــــن الجامعــــــات الفلســـــطینیة ووزارة التربیـــــة والتعلــــــیم  اســـــتجابت
وصـل عـددها أربـع عشـر ورقـه حیث أعدوا أوراقًا تدور حول محاور هذا الیـوم الدراسـي وقـد  ةالفلسطینی

مقدمـة مــن أربعــة عشــر باحثــًا وباحثــة ســائلین المـولي عــز وجــل أن یكلــل عملنــا هــذا بــالتوفیق والنجــاح، 
ین، وأن یكـون موأن یكون له عائدًا ومردودًا في تحسین العملیة التعلیمیة فـي بالدنـا، وسـائر بـالد المسـل

صـــالح التربـــوي المنشـــود لنـــا ى فــي ســـبیل التطـــویر واإلللمبـــادرة لمزیـــد مـــن األیـــام الدراســـیة األخـــر  حــافزاً 
  . إن شاء اهللا تعالى جمیعاً 

  

  وفقنا هللا جمیعاً إلى ما فیھ خیر دیننا ووطننا وأبنائنا
  انھ نعم الولي ونعم النصیر

  اللجنة التحضیریة 
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  إعداد
اد/ الدكتور ّ   خلیل عبد الفتاح محمد حمـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة
لقد سعت وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة جاهدة لتطویر التعلیم الفلسطیني، إدراكًا منها 
، بحیث یكون قادرًا على الحفاظ على  بخطورة الدور الذي تقوم به لبناء اإلنسان الفلسطیني بناء تكاملیًا

ولمجتمعه، مشاركًا في بناء صرح اإلنسانیة، قادرًا على التصدي لكل المحاوالت هویته، نافعًا لنفسه 
والغزوات الفكریة، والقیم السلبیة التي تحاول أن تنال من هویته الفلسطینیة، وثقافته العربیة ومعتقداته 
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ل مرة اإلسالمیة من خالل تبنیها عدة مشاریع أهمها مشروع تطویر المنهاج الفلسطیني الجدید، وألو 
م، في خطوة رائدة ٢٠٠٦بعقول وأید فلسطینیة نجحت الوزارة في إتمام حلقات هذا المنهاج في عام 

توحید المناهج المستخدمة في جمیع مدارس فلسطین، وتكییف : نحو تحقیق أهداف محددة أهمها
لنمو السكاني، المنهاج لمواءمة الواقع الحالي وترسیخ القیم في المجتمع الفلسطیني ومواكبة ارتفاع ا

حداث التنمیة الشاملة في المجتمع الفلسطیني ٕ  وتحسین األوضاع االقتصادیة وتوفیر التعلیم الجید وا
  ).١٩٩٩:٥هاج، الخطوط العریضة للمن -والتعلیم العالي وزارة التربیة(

ومن المعروف أن القیم إحدى المكونات األساسیة للشخصیة اإلنسانیة، بل هي أهم الجوانب 
تشكل شخصیة اإلنسان وهویته الثقافیة واإلنسانیة فضًال عن أهمیتها في التواصل المجتمعي التي 

بأن عددًا كبیرًا من التربویین قد اهتموا بدراسة القیم باعتبار أن  والعالقات اإلنسانیة المتبادلة، علماً 
النهائي مجهود قیمي  تنمیة القیم هو جوهر العملیة التربویة وهدفها األساسي، فالتربیة في تحلیلها

  .مخطط یهدف إلي تحلیل وتقدیم القیم الفردیة والمجتمعیة واإلنسانیة وغرسها في نقوش النشء
كما أن التربیة تسعى بمختلف أشكالها المدرسیة وغیر المدرسیة وبمختلف الوسائل واألسالیب 

لتعلیمیة إسهامًا في غرس إلى تعزیز القیم خاصة من خالل المناهج التي تعد أكثر عناصر المنظومة ا
القیم وتعزیزها في نفوس المتعلمین، لذا یحرص المؤلفون ومعدو الكتب المدرسیة على تضمین القیم 
المتفق علیها في المجتمع مع مراعاة مناسبتها لسن المتعلم وحاجاته ومیوله وقدراته، ومواكبتها لثقافة 

  :م تلعب دورًا فاعًال في التربیة إذ إنهاالمجتمع ومعتقداته، وتؤكد أدبیات التربیة أن القی
تحدد األهداف التربویة التي تسعى لتحقیقها باعتبارها قیما واتجاهات مرغوبًا فیها، كما أنها توظف  -

  .كموجهات لطریق التقدم في النمو والتنمیة على حد سواء
والتي بواسطتها یتشرب تساعد على التنشئة االجتماعیة التي تقوم بها التربیة بمؤسساتها المختلفة،  -

 .الفرد متضمنات النسق القیمي السائد في المجتمع
 .تساهم في تكوین األحكام المعیاریة التي تمكن الفرد من التمییز بین ما هو صحیح وما هو خطأ -

تكشف عن النماذج البارزة من القیم االجتماعیة السلبیة التي تناهض حركة التنمیة والتطویر في  -
 .اقات أفراده عن اإلنتاج مثل اإلسراف واالستبداد والكسب غیر المشروعالوطن، وتقید ط

تحدد المداخل التربویة لتكوین قیم إیجابیة مرغوبة تساعد اإلنسان على المشاركة الفعالة في حركة  -
: ١٩٩٦طهطاوي، (،)١٣٥: ١٩٩٣بركات، (. التنمیة والتطویر مثل التعاون الصداقة واألمانة

٤٠٦.( 
جة أصبحت ملحة لفحص وتحلیل الكتب المدرسیة لمعرفة مدي تضمینها للقیم لذا فإن الحا

التربویة، ألن المجتمع الفلسطیني أكثر المجتمعات التي تأثرت بالعوامل االقتصادیة واالجتماعیة 



 كلیة التربیة ـ    – المناھج الفلسطینیةـ رؤیة واقعیة

 

10 

والسیاسیة على الساحة العالمیة فیما یمكن أن ینعكس بدوره على العملیة التربویة داخل المدارس فیما 
بالقیم التربویة والتي قد یصاحبها تغیر نتیجة تلك العوامل المتعددة، مما یجعلها في حاجة ملحة یتعلق 

للكشف عن مدى هذا التغیر إن وجد، وكذلك الكشف عن مدى توافر قیمنا العربیة واإلسالمیة في 
مجال القیم في مراحلها الثالث، وذلك ألن نتائج كثیر من الدراسات السابقة في  ةمدارسنا الفلسطینی

، ودراسة الفرا "القیم التربویة في القصص القرآني:"بعنوان) م١٩٩٦(التربویة ومنها دراسة طهطاوي 
القیم المتضمنة في كتب التربیة الوطنیة للسنة األولى من التعلیم األساسي :"بعنوان) ١٩٩٦(واألغا 

ب القراءة العربیة في التعلیم القیم التربویة في كت:"بعنوان) م١٩٩٧(، ودارسة مقدادي "في فلسطین
القیم المتضمنة في :"بعنوان) م٢٠٠٠(، ودراسة بربخ "األساسي في األردن من الرابع وحتى العاشر

، ربطت بین إصالح "كتابي القراءة العربیة للصفین العاشر والحادي عشر بمحافظات غزة بفلسطین
اجعها أمام التقدم التكنولوجي وسیطرة القیم التعلیم واالهتمام بمنظومة القیم التربویة التي لوحظ تر 

  .المادیة والنمطیة على فكر البشر وسلوكهم
وتعد المدرسة المؤسسة التربویة النظامیة التي أوكل إلیها المجتمع مهمة القیام بوظیفة التربیة 

ذا كانت المدخالت ٕ المدرسیة  النظامیة وعملیاتها، والتي تتضمن إكساب األفراد القیم المرغوب فیها، وا
جمیعها من معلمین وطلبة ومناهج ومواد تعلیمیة وغیرها تسهم في مخرجات التربیة، فلعل محتوى 
الكتب الدراسیة یكون لها أكبر األثر في إكساب المعلمین النظام القیمي الذي یتبناه المجتمع، وذلك 

وتستحث انفعاالته، ویمر عن طریق تعمیم الخبرات التعلیمیة التعلمیة التي تستثیر مشاعر المتعلم 
السلوك االنفعالي للمتعلم بمستویات متدرجة تبدأ بالتقبل فاالستجابة فالتقییم فالتنظیم القیمي، وأخیرًا 
مستوى االتصاف بالقیمة عندما تصل القیم إلى حد الثبات على المبدأ وعدم التردد في الدفاع عن 

  .القیم والمبادئ التي یتبناها
  
  

  :عشر الحاديفى منهاج الصف القیم التربویة 
القیم التربویة في منهاج اللغة العربیة الحدیث، في خطوة  -بإیجاز –وورقة العمل هذه تتناول 

لحث الباحثین على تحلیل كتب اللغة العربیة من منظور قیمي، علمًا بأن القیم هي موجهات السلوك 
نساني الجید وغیر الجید، استنادًا إلى الفردي والجماعي التي یعتمدها المجتمع كمعیار للسلوك اإل

  ).٣٥: ١٩٩٣بركات، (معتقدات دینیة وتقالید وأعراف اجتماعیة وأنماط ثقافیة 
والمقصود بالقیم في هذه الورقة منظومة القیم الروحیة والخلقیة واإلنسانیة واالجتماعیة والعقلیة 

المتضمنة في كتابي  ةواالقتصادیة والبیئی والوجدانیة والمادیة الجمالیة واألسریة والسیاسیة والوطنیة
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في المنهاج الفلسطیني الجدید، كعینة مقصودة ) ١١(المطالعة والنصوص للصف األول الثانوي 
  .لدراسة القیم التربویة في منهاج اللغة العربیة الفلسطیني الجدید

سون الصف الحادي  ّ عشر بمحافظة وقد تمكن الباحث بمساعدة معلمي اللغة العربیة الذین یدر
على الباحث -بصورة مركزة-معلمًا ومعلمة، علمًا بأن تحلیل القیم اقتصر) ٤١(غزة والبالغ عددهم 

  :وفیما یلي جدول یبین. وزمیل له وثالثة من المعلمین الممیزین
  

للصف الحادي ) المطالعة واألدب والنقد(تكرارات القیم التربویة ونسبتها المئویة المتضمنة في كتابي 
  شر الثانوي في المنهاج الفلسطیني الجدید بغزة وفق تصورات المعلمینع

 
  م
  

 مجموع  القیمة
  التكرارات

  الترتیب
  المربین تصور  الكتاب

  ٢٩  ١  ٣٣  الشجاعة .١
  ١  ٢  ٣٠  اإلیمان .٢
  ٢٢  ٣  ٢٩  الحریة .٣
  ٢٣  ٤  ٢٨  حب الوطن .٤
  ٢١  ٥  ٢٦  والمتعلمین ءتقدیر العلما .٥
  ٢٠  ٦  ٢١  الكرم .٦
  ٣٥  ٧  ١٩  ني والقومياالنتماء الوط .٧
  ٣٠  ٨  ١٨  تقدیر جمال الكون .٨
  ٤٤  ٩  ١٦  تقدیر التراث الثقافي .٩

  ٢٤  ١٠  ١٦  الصبر .١٠
  ٤٣  ١١  ١٤  اإلبداع الفكري والفني .١١
  ٢٥  ١٢  ١٤  حب العلم .١٢
  ٣١  ١٣  ١٣  تقدیر اللغة العربیة .١٣
  ١٨  ١٤  ١١  التعاون .١٤
  ٣٢  ١٥  ١١  التفاؤل وحب الحیاة .١٥
  ١٧  ١٦  ١٠  التكنولوجیا .١٦
  ٢  ١٧  ٩  قالصد .١٧
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  ٥  ١٨  ٩  االنفتاح على آفاق جدیدة .١٨
  ٣  ١٩  ٨  الوفاء .١٩
  ٤٥  ٢٠  ٧  الشورى .٢٠
  ١٤  ٢١  ٧  الرحمة .٢١
  ٣٤  ٢٢  ٧  احترام دور المرأة .٢٢
  ١٥  ٢٣  ٧  تحمل المسؤولیة .٢٣
  ٤٠  ٢٤  ٦  الطاعة .٢٤
  ١٣  ٢٥  ٦  التكیف مع متغیرات العصر .٢٥
  ٤١  ٢٦  ٦  المحافظة على العرض .٢٦
  ٣٣  ٢٧  ٦  تعزیز السالم العالمي .٢٧
  ١٢  ٢٨  ٥  إتقان العمل .٢٨
  ٢٦  ٢٩  ٥  التذوق الجمالي .٢٩
  ٢٧  ٣٠  ٤  اإلنجاز .٣٠
  ٢٨  ٣١  ٤  الخجل .٣١
  ٤٦  ٣٢  ٤  الصداقة .٣٢
  ٣٧  ٣٣  ٤  اإلحسان .٣٣
  ٤  ٣٤  ٤  العزم والتصمیم .٣٤
  ٦  ٣٥  ٤  تقبل اآلخر مع االختالف معه .٣٥
  ٧  ٣٦  ٤  ضبط النفس .٣٦
  ١٩  ٣٧  ٣  الحیاء .٣٧
  ٣٦  ٣٨  ٣  التسامح .٣٨
  ٤٢  ٣٩  ٣  التكافل االجتماعي .٣٩
  ١١  ٤٠  ٢  اإلیثار .٤٠
  ٩  ٤١  ٢  آداب الحدیث .٤١
  ١٦  ٤٢  ٢  التكافل األسري .٤٢
  ١٠  ٤٣  ٢  نبذ العنصریة .٤٣
  ٣٩  ٤٤  ١  التواضع .٤٤
  ٣٨  ٤٥  ١  تكافؤ الفرص .٤٥
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  ٨  ٤٦    الحث على القراءة .٤٦
  
وقد تبین من خالل هذا التحلیل أن عددًا ال بأس به من القیم التربویة متوافرة في منهاج اللغة  
حیث یمكن أن تساهم في بناء المواطن الصالح القادر على التكیف مع متطلبات عصره من العربیة ب

  .ناحیة والمشاركة في رقي هذا المجتمع من ناحیة أخرى
وقد تبین أن أكثر القیم التي خطیت باألهمیة من حیث ارتفاع عدد التكرارات كانت على النحو 

لعلماء والمتعلمین والكرم واالنتماء الوطني والقومي، الشجاعة واإلیمان وحب الوطن وتقدیر ا: التالي
  .وتقدیر جمال الكون وتقدیر التراث الثقافي والصبر وحب العلم

أما القیم التي كانت أقل تكرارًا أي لم ترد أكثر من مرة واحدة فهي قیم التواضع والحث على 
إلیثار، والتي تكررت ثالث مرات القراءة، وتكافؤ الفرص، أما التي جاءت مرتین فهي آداب الحدیث وا

هي التكافل االجتماعي والتسامح والحیاء، أما التي تكررت أربع مرات فهي الخجل واإلحسان والعزم 
والتصمیم وتقبل اآلخر مع االختالف معه وضبط النفس، أما القیم التي تكررت ست مرات، فهي قیم 

وهناك قیم . والتكیف مع متغیرات العصرتعزیز السالم العالمي والمحافظة على العرض والطاعة 
مرة وهي قیم الشورى واإلبداع الفكري والفني وتحمل المسؤولیة والوفاء ) ١١(إلى ) ٧(تكررت ما بین 

  .واحترام دور المرأة والتكنولوجیا واالنفتاح على آفاق جدیدة والتفاؤل وحب الحیاة والوفاء
ل كافٍ في هذین الكتابین بحیث تساهم هذه وهذا یعني أن هناك قیما كثیرة قد توافرت بشك

القیم في بناء الشخصیة الشجاعة والمرتبطة بالخالق والحریصة على الحریة والمقدرة للعلماء ولدیها 
االنتماء الوطني والقومي والمعتزة بذاتها الثقافي وهي قیم ذاتیة، بینما غلبت الناحیة االجتماعیة على 

ل مثل الشورى و التكافل األسري واالجتماعي وتكافؤ الفرص واحترام دور القیم التي كانت تكراراتها أق
المرأة وتقبل اآلخر مع االختالف معه علمًا بأن الفرد في هذه المرحلة في حاجة ملحة إلى الخروج من 
تمحوره حول ذاته واالنطالق نحو عالم أرحب هو المجتمع الذي یعیش فیه فیتشرب قیمه ویصل إلى 

  .ف واالندماج فیهمرحلة التكی
وقد لمس الباحث أیضًا أن هناك شیئًا من العشوائیة یكتنف وضع القیم وتوزیعها في هذین 
الكتابین قد یعود لحداثة التجربة الفلسطینیة في هذا المجال إذ إن األصل إجراء مسح للواقع الفلسطیني 

السلبیة التي یعاني منها  بصورة عامة ولطلبة المرحلة الثانویة على وجه الخصوص ودراسة القیم
المجتمع الفلسطیني بهدف محاربتها وتعزیز القیم التي یرغب المجتمع أن یراها في أبنائه بطریقة 

  .علمیة موضوعیة، من خالل سلسلة متكاملة في المنهاج الفلسطیني عبر مراحل التعلیم العام
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  :التوصیات
  :یوصي الباحث بما یلي

ثراؤها بالقیم التربویة الضروریةمراجعة الكتب الدراسیة بالمر  -١ ٕ   .حلة الثانویة وا
 ).تقویم -أنشطة-أهداف-مفاهیم(ضرورة عرض القیم التربویة في صورة منهجیة متكاملة  -٢
 .تدریب المعلمین على مداخل تدریس القیم التربویة وتقویمها في ضوء التوجهات المعاصرة -٣

 .المجتمع من منظور القیماالطالع على تجارب الدول المتقدمة في معالجة مشكالت  -٤

 .إصدار نشرات أو كتیبات أو مطویات تبین أهمیة القیم في نهضة األمم والشعوب -٥
 .إعداد دلیل للقیم التربویة وتوزیعه على جمیع مدارس فلسطین -٦

 .وضع آلیة لتحلیل المحتوي المقرر من منظور القیم -٧
  

  :المقترحات
  :یقترح الباحث إجراء الدراسات التالیة

  .لمزید من الدراسات حول القیم التربویة في المنهاج الفلسطیني بمختلف مراحل التعلیمإجراء ا -١
 .برامج مقترحة لتعزیز القیم التربویة في المنهاج الفلسطیني الجدید في مراحل التعلیم الثالث -٢

إجراء بحوث عن القیم المتوارثة والقیم الجدیدة وصوًال إلى منظومة قیم عربیة تلبي احتیاجات  -٣
 .ألمة العربیة وتستجیب لمطالبها وطموحاتها المستقبلیةا

  
  

  :المراجع
  .دار المریخ: الریاض" القیم التربویة). "م١٩٩٣(بركات، لطفي  -١
القیم المتضمنة في كتابي القراءة للصفین العاشر والحادي عشر ). "م٢٠٠٠(بربخ، أشرف  -٢

 .معة عین شمس، البرنامج المشترك، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جا"بمحافظة غزة

 .اإلدارة العامة للمناهج، خطة المنهاج الفلسطیني)."م١٩٩٩(وزارة التربیة والتعلیم العالي  -٣
، القاهرة، دار الفكر ١، ط"القیم التربویة في القصص القرآني). "م١٩٩٦(طهطاوي، سعید أحمد   -٤

 .العربي

تضمنة في كتب التربیة الوطنیة الفلسطینیة في القیم الم)." م١٩٩٦(الفرا فاروق، واألغا إحسان  -٥
 ).٨(مجلة مستقبل التربیة العربیة، العدد ". الصفوف السنة األولى من التعلیم األساسي
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دراسة تحلیلیة في كتب القراءة العربیة في مرحلة التعلیم األساسي في )."م١٩٩٧(مقدادي، محمد  -٦
 ).١(لتربویة، العدد ، دراسات العلوم ا"األردن بین الملحوظ والمتوقع
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  إعداد 

  داود  درویش حلس. د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملخص الدراسة
ة التعلیم من أجل تنمیة التفكیر والتعلم من أولـى أولویـات التربیـة الحدیثـة التـي جعلـت شـعارها أن التربیـ

وعلیـه فـإن تعلـیم مهـارات التفكیـر . " تعلیم اإلنسان كیف یفكر ال أن تسقط علیـه أفكـار الغیـر: " تعني 
هـــو بمثابـــة تزویـــد الفـــرد بـــاألدوات التـــي یحتاجهـــا حتـــى یـــتمكن مـــن التعامـــل بفاعلیـــة مـــع أي نـــوعٍ مـــن 
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 Sternbergبرج  وفــي هــذا یشــیر الباحــث ســتیرن. المعلومــات أو المتغیــرات التــي یــأتي بهــا المســتقبل 
إن المعارف مهمة بالطبع ولكنها غالبًا ما تصبح قدیمة : " من جامعة بیل بوالیة نورث كاروالنیا بقوله 

وعلیه فالذي یكاد یجمع الكل على تغییره النمط التقلیدي الذي " ، أما مهارات التفكیر فتبقى جدیدة أبدًا 
دخـال تعلـیم مهـارات التفكیـر  یركز على الحفظ واالستظهار والتلقین إلى األسلوب الذي یـتم مـن خاللـه ِإ

ضمن المناهج والكتب المقررة بحیث یتعلم الطالب المحتوى المعرفـي للمـادة الدراسـیة ومهـارات التفكیـر 
  .التي یمكن تنمیتها من خاللها 

لمتطلبـات ولما كانت مناهجنا الفلسطینیة في ثوبها الجدید وطبعتها األولى تسعى إلعداد فلذات أكبادنا 
هــــذا العصــــر التــــي تنفجــــر فیــــه المعرفــــة ، ویعتمــــد علــــى التفكیــــر الناقــــد ، والتفكیــــر اإلبــــداعي ، وحــــل 

  :المشكالت كأسس لمواكبة هذا العصر مما دفع الباحث لتناول هذه الورقة بهدف 
 .استعراض لمهارات التفكیر الواجب تنمیتها من خالل المواد الدراسیة في مرحل التعلیم العام  •
 .سالیب تعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم أ •
 .عرض لبرنامج تطبیقي ألسس تدریب تنمیة مهارات التفكیر والتعلم لالحتذاء به  •
 .تناول واقع تعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم في مناهجنا الفلسطینیة  •
 .التوصیات والمقترحات •
 .ل مناهجنا التعلیمیة الفلسطینیة وصوًال لتعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم من خال •

  
  
  
  
  
  
  
  

  :تقدیم
أو عصــر المعلومــات یتطلــب ، وأن مجتمــع مــا بعــد الصــناعة، النــاظر لعالمنــا یجــده یتغیــر تغیــرًا ســریعاً 

وتؤكـد ... ویصـنعه قبـل خمسـین أو مئـة عـام، نوعًا من القوى العاملة یختلف عمَّا كان المجتمع یتطلبه
! التفكیر لدى خریجي التعلیم العام في مجتمعاتنا العربیة بشكل عـام متدنیـة الدالئل الواقعیة أن مهارات

مما یحتم األمر إلى بذل الجهود التي تفرضها متطلبات ومتغیرات العصر بالتعامل مع التربیة والتعلـیم 
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كعملیة ال یحدها زمان أو مكان وتستمر مـع اإلنسـان كحاجـة وضـرورة؛ لتسـهیل تكیفـه مـع المسـتجدات 
أهمیـة " تعلـیم الطالـب كیـف یفكـر" و " تعلـیم الطالـب كیـف یـتعلم " یئته ومن هنا تكتسب شـعارات في ب

، وهذا التكیف یستدعي تعلم مهارات جدیدة ، خاصة؛ ألنها تحمل مدلوالت مستقبلیة في غایة األهمیة 
 -بالدنــا فـي -ممـا یتطلـب مــن كـل مســؤول عـن التربیـة والتعلــیم. واسـتخدام المعرفـة فــي مواقـف جدیــدة 

  وعندما تصبح. تحویل مفهوم التعلیم والتعلم من أجل التفكیر
وتؤلـف الكتـب المدرسـیة ، وتصمم المناهج الدراسیة، تنمیة مهارات التفكیر العلیا هدفًا استراتیجیًا للتعلیم

ذا كـان هـذا التحـو ! ویدرب المعلمون لتحقیق هـذا المفهـوم للتعلـیم، المقررة ٕ نـا هـو المطلـوب فكـم یمكن لوا
  .فالجواب ال لیس من الضروري أن ننتظر . أن ننتظر حتى یتم ذلك ؟ إن ذلك یتطلب سنوات طویلة

یمكننا أ ن نبدأ ببرامج متدرجة في المدارس تركز على تدریب المعلمین وهم على رأس العمل علـى أن 
ت؛ لتتناسـب مـع واالختبـارا، وطریقـة التقـویم، یعطوا شیئًا من الحریة في إعادة صیاغة محتـوى الـدروس

وحتى نصل إلى تحقیق هذا التحول وصوًال لهـذا المفهـوم ال بـد . خصائص تنمیة مهارات التفكیر العلیا
  :لنا من استعراض

  .مهارات التفكیر  - أ
 . أسالیب تعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم  -  ب

  . عرض لبرنامج تطبیقي یوضح أسس التدریب لتنمیة مهارات التفكیر والتعلم -ج
  .اقع تعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم في مناهجنا الدراسیة الفلسطینیةو  -د
  .التوصیات والمقترحات -ه
  

تنتظم مهارات وعملیات التفكیر في مستویات متدرجة تبدأ بمهارات التفكیر  :مهارات وعملیات التفكیر 
ثـم تتـدرج إلـى ... لمعلومـاتتنظیم ا، التطبیق، التصنیف،التلخیص، المقارنة، المالحظة: األساسیة مثل

وتتكـون . واتخـاذ القـرار، وحـل المشـكالت، والتفكیـر اإلبـداعي، عملیات التفكیـر المركـب كـالتفكیر الناقـد
  .واالستراتیجیات، كل عملیة من هذه العملیات من عدد من المهارات

فســیر واســتنباط ت، تقــویم ثبــات ومصــداقیة المعلومــة:( یتضــمن عــددًا مــن المهــارات مثــل التفكیــر الناقــد
تقـــویم الحـــوار والنقـــاش إصـــدار ، تتبـــع المغالطـــات، اختبـــار الفرضـــیات، واســـتخراج المعلومـــات الحقیقیـــة

  ...)العالقة بین السبب والنتیجة ، القدرة على التنبؤ، التعرف على اإلفادة الناقصة، أحكام منطقیة
مـات التـي تتصـف باألصـالة والطالقـة والمعلو  ریتكـون مـن القـدرة علـى تولیـد األفكـا :التفكیر اإلبداعي 

  .لوالمرونة واإلفاضة في التفاصی
تحدیـــد ، التعـــرف علـــى المشـــكلة: یتكـــون مـــن عـــدد مـــن االســـتراتیجیات المتتابعـــة مثـــل :حـــل المشـــكالت

  . اختیار الحل األنسب، تقویم الحلول، البحث عن الحلول، المشكلة
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والنتائج المترتبة على ، ودراسة العواقب، ید البدائلوتول، الذي یعتمد على تحدید الهدف :اتخاذ القرارات
  .واختیار البدیل األنسب ویرتبط بمهارات التفكیر العلیا، اختیار البدائل

تتضمن تحلیل التفكیر والخطوات التـي مـر بهـا والتفكیـر عـن التفكیـر  :عملیات التفكیر فوق المعرفیة 
فــي الوصــول إلــى نتیجــة معینــة مثــل اتخــاذ وذلــك عنــدما یطلــب الفــرد وصــف الخطــوات التــي مــر بهــا 

وهذه العملیـات لیسـت منفصـلة بعضـها عـن بعـض ولكنهـا . أو تولید فكرة إبداعیة، أوحل مشكلة، القرار
ن في مجموعها خریطة التفكیر التي یمكن استخدامها ألغراض تعلیم التفكیر ومكوناته ومهاراته   .jتكوِّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اراتهخریطة عملیات التفكیر ومه
   
                                                    

  العملیات فوق المعرفیةارات التفكیر مركبة           مهارات التفكیر األساسیة                  مه  
المعرفة و االستدعاء                                                                    

  تخطیط

                                         
  ٥١ھـ ص١٤٢٠ –دار الكتاب الجامعي  –ربیة اإلمارات الع –) مفاھیم وتطبیقات ( تعلیم التفكیر  -فتحي جروان   -١
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اب والتفسیر                                                                   االستیع
  تقییم -مراقبة 

        المالحظة
    التطبیق 

  المقارنة              التفكیر الناقد      التفكیر اإلبداعي          حل         اتخاذ القرار
  المشكالت     تحدید الهدف               التصنیف                               التحلیل  

  التلخیص             استقراء          األصالة                 التحلیل       تولید حلول ممكنة
  دراسة الحلولنة                 التركیب     تنظیم  المعلومات     تقویم             المرو        

  الحلولالتقویم        ترتیب                 الطالقة                                        
  األفضلیةحسب                                                                                      
  تقویم أقوى                                                                                   

  حلین أو ثالثة                                                                                   
  حلولاختیار أفضل ال                                                                                 

  k!هل یمكن تعلیم مهارات التفكیر؟
والتطـــــور الطبیعـــــي وحـــــده وال تكتســـــب مـــــن خـــــالل تـــــراكم المعرفـــــة  مهــــارات التفكیـــــر ال تنمـــــو بالنضـــــج

والمعلومـات وحــدها بـل ال بــد أن یكـون هنــاك تعلـیم منــتظم وتمـرین عملــي متتـابع ومتــدرج یبـدأ بمهــارات 
برنــامج متــدرج لتعلــیم ) ١٩٩٧بــاري بــایر ( أورد. التفكیــر األساســیة ویتــدرج إلــى عملیــات التفكیــر العلیــا

قة أفقیة ممتدة بین المواد الدراسیة المختلفة وبطریقة رأسیة بین المراحل والصفوف مهارات التفكیر بطری
  .األطفال حتى نهایة المرحلة الثانویة كما في الجدول التالي من ریاض الدراسیة بدءاً 

  
   
  

  الـمـواد الـدراسـیــة

                                         
  ٢٨٣ھـ ص١٤٢٥عمان دار الفكر  –مھارات التدریس الفعال  –نایفة قوطامي  -٢

 تتابع تعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم لدى طالب مراحل التعلیم العام



 كلیة التربیة ـ    – المناھج الفلسطینیةـ رؤیة واقعیة

 

21 

  تحدید الهدف
  التعرف على البدائل 

  تحلیل البدائل
  ترتیب البدائل

  ائلترتیب البد
  تقویم البدائل

  اختیار البدیل األنسب
  

  تحدید الهدف 
  التعرف على البدائل

  تحلیل البدائل 
  ترتیب البدائل 

  اختیار البدیل األنسب
  

  تحدید الهدف 
  اكتشاف البدائل 
  تحلیل البدائل 

  اختیار البدیل األنسب
  
  
  
  
  
  

  

  المغالطات المنطقیة 
  التناقضات المنطقیة

  
الحكم على قوة 

  رالحوا
  

التمیز افتراض على 
غیر أساس مغالطات 

  منطقیة 
  

التعرف على سلسلة 
  الحوارات 

  
التعرف على أجزاء 

  الحوار 
  

  النتیجة األسباب
  

/ ادعاء الحقیقة 
  القیمة 

لیس له / له ع قة 
  عالقة

التعرف على مشكلة تنظیم 
  المعلومات

  إعادة صیاغة المشكلة 
  اختیار خطة الحل / تخطیط 

  الحل/ ةتنفیذ الخط
  الحل/ تقویم الخطة 

  
  انتقاء خطط الحل والنظم

  
  التعرف على مشكلة 
  إعادة طرح المشكلة 

  اختیار الحل/ تخطیط 
  تنفیذ الحل

  
  اختیار خطط الحل والنظم

  
  اكتشاف المشكلة 
  اختیار خطة الحل

  تنفیذ الخطة 
  تقویم الحل

 

  تحلیل العالقات 
تركیب مقاالت وحوارات 

  منطقیة 
باستخدام معاییر التقویم 
  متعددة

  
  تحلیل األجزاء من الكل
تركیب فقرات ومقاالت 

  قصیرة
التقویم باستخدام معاییر 

  مبتكرة ذاتیاً 
  

  تحلیل األجزاء من الكل
  تركیب جمل وقصص

التقویم بناء على معاییر 
  محددة

  

  تعریف المفهوم
  اكتشاف األمثلة

  اكتشاف الخصائص
تصنیف الخصائص بعضها 

  عن بعض
  الخصائص الحرجة تحدید

  المالحظة
  المقابلة/ المقارنة
  التصنیف
  الترتیب

  التنبؤ
  إعطاء أمثلة للمفاهیم

التعرف على الخصائص 
  المشتركة

التصنیف بناء على 
  الخصائص

ربط الخصائص بعضها 
  ببعض

  المالحظة 
  المقابلة/ المقارنة 
  التصنیف
  الترتیب

  التنبؤ
  التصنیف
  الترتیب

  

  التركیب - التحویل  حل المشكالت  الناقد التفكیر  اتخاذ القرار
  المهارات األساسیة  التقویم

                      
  

ثبــت مــن الدراســات والخبــرات العملیــة أن مهــارات وعملیــات التفكیــر العلیــا ال تنمــو تلقائیــًا لــدى الطــالب 
یــا ویبــرمج بمجــرد تعلیمــه المــواد الدراســیة بالطریقــة التقلیدیــة بــل إن ذلــك یعــوق نمــو قــدرات التفكیــر العل

ویمكـــن تعلــیم مهـــارات وعملیــات التفكیـــر لكــل الطـــالب . ذهــن التلمیـــذ فــي إطـــار القــدرات العقلیـــة الــدنیا
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بصرف النظر عن مستویاتهم الذهنیة بحیث تنمو بشكل متدرج في نسـیج بنـاء شخصـیة الطالـب ونمـوه 
  .العقلي والدراسي

، ن مســـتوى التحصـــیل الدراســـي للطـــالبأثبتـــت الدراســـات أن تعلـــیم مهـــارات التفكیـــر العلیـــا یرفـــع مـــ ●
 ةویجعل من الخبرات المدرسیة ذات معنى بالنسبة للطالب وتجعله كذلك أكثر تفاعًال و مشاركة إیجابی

وعلى تطبیق ما یتعلمه فـي حیاتـه بـل تتـیح ، في التعلم وتعوده االستقالل في الفكر وفي المبادرة بالرأي
  .       لهم فرصة اإلبداع واالبتكار

  م أسالیب تعلیم مهارات التفكیرأه
  :هناك ثالثة أسالیب تستخدم لتنمیة مهارات التفكیر والتعلم حسب التالي

  :التعلیم المثیر للتفكیر -١
هذا األسلوب یدعو إلى تنمیة التفكیـر بطریقـة غیـر مباشـرة بإیجـاد البیئـة التعلیمیـة التـي تسـتثیر التفكیـر 

: ستراتیجیات في التدریس یستخدمها المعلـم داخـل الصـف مثـلا: وتساعد على تنمیة مهاراته من خالل
. التعلـیم التعـاوني: تقسـیمهم إلـى مجموعـات للنقـاش والحـوار.التنظیم المرن لجلوس الطالب في الصـف

حـــل المشـــكالت وممـــا یســـاعد علـــى إثـــارة التفكیـــر وتحفیـــزه طریقـــة توجیـــه  -انجـــاز المشـــرعات التعلیمیـــة
  . جابات وطریقة دعمهااألسئلة للطالب واستقبال اإل

  :تعلیم التفكیر المباشر -٢
یدعو هذه األسلوب إلى تعلیم التفكیر المباشر من خالل برامج أو مقررات مخصصة لمهـارات التفكیـر 

الحــل : مسـتقلة عـن المــواد الدراسـیة أو مـن خــالل تمـارین أو أنشـطة ال تــرتبط بـالمواد الدراسـیة فــي مثـل
  ...برنامج البناء العقلي، برنامج مهارات التفكیر العلیا -إلثراء التعلیميبرنامج ا –اإلبداعي للمشكالت 

  :التعلیم المعتمد على التفكیر -٣
یعتمد هذا األسلوب على الدمج والتكامل بین مهارات التفكیر ومحتوى المـادة الدراسـیة بحیـث یـتم تعلـیم 

لمـــراد تعلمهـــا جـــزءًا مـــن الحصـــة وتمثـــل مهــارات التفكیـــر ا، المحتــوى ومهـــارات التفكیـــر فـــي وقـــت واحـــد
ویصمم المعلم درسه وفق المنهج المقـرر ویضـمنه المهـارة التـي تتناسـب مـع محتـوى ، الدراسیة المعتادة

) مـن الصـف األول حتـى الثـاني عشــر( ویـتم تعلـیم مهـارات التفكیـر طـوال ســنوات التعلـیم العـام. الـدرس
  :لتي تعودها المعلم إذ تتمیز هذه الطریقةوطریقة إعداد الدروس تختلف عن الطریقة التقلیدیة ا

  .تبدأ بتحدید األهداف لكل من المحتوى المعرفي ومهارة التفكیر والمواد المستخدمة  -
 .المقدمة لكل من محتوى المادة الدراسیة والتفكیر عن التفكیر وتطبیق التفكیر -
 m.انتقال أثر التدریب األنشطة وتدریبات خارج المادة الدراسیة والتقویم -

                                         
  .عبد هللا النافع المرجع السابق  -٤
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ولقد أثبتت الدراسات والتجارب المیدانیـة بـأن هـذا األسـلوب هـو األكثـر فاعلیـة وأثـرًا واسـتمرارًا فـي جعـل 
  .التفكیر األساس للتعلیم وصل مهارات التفكیر جزءًا من المادة الدراسیة 

كر ال أن أن التربیة تعني العملیة التي یتم فیها تعلیم االنسان كیف یفتحقیقًا لشعار التربیة الحدیث 
        n.تسقط علیه أفكار الغیر

       
  أسالیب التعلیم التفكیر

  
  

  تعلیم التفكیر المباشر                                         التعلیم المثیر للتفكیر
    

  تعلیم التفكیر من خالل    استخدام الطرائق
برامج متخصصة                           التي تستثیر التفكیر في                              

  مستقلة عن
  المواد الدراسیة    المواد الدراسیة  

    
  

  دمج وتكامل مهارات التفكیر مع محتوى المادة الدراسیة   
  

  الدمج والتكامل یعني إدخال تعلیم مهارات التفكیر ضمن محتوى الدرس                                      
  تعلیم المحتوى وتنمیة مهارات التفكیر في آن واحدبحیث یتم   

  أسس تجربة تطبیق برنامج التدریب لتنمیة مهارات التفكیر والتعلم
  )م٢٠٠٣-ه١٤٢٣(طبقت تجربة مهارات التفكیر والتعلم من خالل المواد الدراسیة في العام الدراسي

نصــــر األساســـي لنجــــاح أي واتخـــذت التجربــــة أساســـها األول الع. فـــي مـــدارس الملــــك فیصـــل بالریــــاض
برنــامج تعلیمــي أال وهــو المعلــم مــن خــالل تــدریب المعلمــین علــى تــدریب مهــارات التفكیــر طــوال العــام 

  :الدراسي بحسب الطریقة التالیة
 بــدأ برنـــامج تعلـــیم المعلمـــین علـــى تعلـــیم مهـــارات التفكیــر العلیـــا والـــذي اســـتمر طـــوال العـــام الدراســـي ●
  .سیسیة لمدة أسبوعین قبل بدء العام الدراسيبالدورة التأ) م٢٠٠٣-ه١٤٢٣(

                                         
 . ١٨٤ص) مرجع سابق ( نایفة قوطامي  -٥

التعلیم المعتمد على التفكیر       
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مدة یـوم واحـد فـي األسـبوع عقد ورش العمل األسبوعیة لتدریب المعلمین على مدار العام الدراسي ول ●
اســتعرض خــالل هــذه الــورش تســجیل فیــدیو للعدیــد مــن الــدروس التــي یحتــذى بهــا ) یــوم الخمــیس(نفــذ 

ساب مهـارات التـدریس لتعلـیم وتنمیـة مهـارات التفكیـر والـتعلم المعلمون لتقویم مدى النمو والتقدم في اكت
  .للطالب وذلك بحضور جمیع المعلمین

عقد دورة متخصصة لمهارات تفكیر متخصصة؛ لیتم تعلیمها في برامج مستقلة عن المـواد الدراسـیة  ●
یم مهـارات التفكیـر مع بدایة الفصل الدراسي الثاني للمعلمین الذین أظهروا تجاوبًا ودافعیة أقوى في تعل

  . من خالل المواد الدراسیة
، وملفــــات إنجــــاز األعمــــال، وتقــــویم المشــــاریع، تــــدریب المعلمــــین علــــى أســــالیب تقــــویم أداء الطلبــــة ●

واالختبـــارات القبلیـــة والبعدیـــة لقیـــاس مـــدى التغیـــر الـــذي أحدثـــه أســـلوب تعلیمـــه تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر 
  .والتعلم

  :نتائج التجربة
عب قیاس مدى التقدم الذي یحدث في تنمیـة مهـارات التفكیـر والـتعلم لـدى الطـالب خـالل ألنه من الص

فتـرة زمنیـة وجیــزة إال أنـه بمشـاهدة الــدروس التـي تـم عرضــها خـالل ورش العمـل التعلیمیــة اتضـح زیــادة 
اخـــتالف نوعیـــة ونمـــط األســـئلة ، مشـــاركة الطـــالب االیجابیـــة زیـــادة الدافعیـــة والحیویـــة خـــالل الـــدروس

اخــتالف حركـة المعلـم فـي الصــف ، والطـالب بعضـهم مـع بعـض، لحـوار الـدائر بـین المعلـم والطــالبوا
وأسـلوب التفاعـل والتعـاون بـین الطـالب ممـا یسـاعد علــى إحـداث نوعیـة نقلـة نوعیـة فـي أسـلوب التعلــیم 

  .داخل الصف
  واقع تعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم في مناهجنا الدراسیة الفلسطینیة

یتتبع مناهجنا بمفهومها الشامل بالتقویم ویحكم بالطالب المتخرج من المرحلة الثانویة من حیث هو من 
خرج للمنهج في ضوء المحاور التالیة ُ   :م

  
  :استعداده للجامعة ●

تشــیر البیانــات والوقــائع أننــا نخــرج أعــدادًا هائلــة مــن الطلبــة الــذین تتجلــى خبــراتهم بصــورة أساســیة فــي 
بینمـــا یفتقـــرون بشـــكل ملحـــوظ المـــتالك المهـــارات األساســـیة كمهـــارات ، ء المعلومـــاتواســـتدعا، تـــذكر 

ومهـارات التفكیـر الـذاتي ، ومهارات التفكیـر الناقـد، ومهارات الكتابة والتعبیر، القراءة اإلبداعیة المتقدمة
  o.وحتى القدرة على استخدام المعلومات في التوصل إلى اختیارات أو بدائل أو قرارات مستنیرة

                                         
  ھـ العدد األول ١٤٢٢الریاض  –لتعلیم شقراء مجلة إدارة ا –الجمیع مسؤول ...  مناھجنا الدراسیة الجمیع ینتقد  –داود حلس  -٦
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بــاالطالع إلــى أهــداف التعلــیم العامــة فــي فلســطین لــم یعثــر علــى أهــداف إعــداد المــواطن للمســتقبل  ●
االختیار الحر ( ففي الفقرة السادسة والسابعة عشرة وردت كلمة المستقبل  p!كهدف واضح أو صریح 

) یـــا وحاســـوبیهـــتم بعلـــوم المســـتقبل مـــن تكنولوج( وفـــي الفقـــرة الســـابعة عشـــرة وردت) لمهنـــة المســـتقبل 
وذكرها هنا بصورة هالمیة مع أن التعلیم بطبیعته عملیة مستقبلیة؛ بل إن كلمة المستقبل ال تكاد توجـد 
في العدید من هذه الوثائق لیس في فلسطین فحسب بل في كامل وثائق سیاسات التعلیم الغربي بشـكل 

  ؟!عام
  :تهیئة الطالب لسوق العمل ●

: ف بمهارات القابلیة للتوظیف ومـن أهمهـا االتجاهـات اإلیجابیـة نحـوإكساب الطلب قیم العمل وما یعر 
حسن  -مهارات االتصال االجتماعي -الرغبة في االنجاز -إدراك قیمة الوقت -اإلحساس بالمسؤولیة(

مهـارات الحصـول علـى المعلومـات  -مهـارات الحـوار وآداب الحـدیث واالجتمـاع -التعامـل مـع اآلخـرین
وبنظرة ثاقبة ...) استخدام الحاسوب -مهارات القراءة والحساب -هارات التفكیرم-وتصنیفها وتوظیفها 

، على للواجبات البیتیة المدرسیة التي یكلف بها الطالب فغالبًا ما تكون على شكل حل تمارین مكتوبـة
أو تحضیر أجزاء من مادة الكتاب المقرر أو الكتابـة فـي موضـوعات یختارهـا المعلـم وهـي فـي مجملهـا 

ات یحددها المعلـم كمـا یریـد وفـي الوقـت الـذي یریـد دون مراعـاة لمیـول الطـالب أو الفـروق الفردیـة مهم
  .  وهذا ما یدلل على قصور مناهجنا في هذا المجال العملي. بینهم

علینـا بالعمـل بإزالـة إن كنَّا جادین حقَّا في تطـویر مناهجنـا الفلسـطینیة وتنمیـة مهـارات التفكیـر والـتعلم 
   :لتطویر وتنمیة مهارات التفكیر والتعلم ومنها  دونالتي تحول  المعوقات

إزالة الطابع السائد لوضع المناهج الدراسـیة وخاصـة الكتـب المدرسـیة المقـررة فـي المرحلـة األساسـیة  ●
الدنیا المتأثر بأن تراكم المعلومـات والحقـائق بكـم هائـل كـاف لتنمیـة مهـارات التفكیـر لـدى الطـالب ممـا 

ى أســـالیب  الـــتعلم الصـــفي التـــي تركـــز علـــى حشـــو أذهـــان الطـــالب بالمعلومـــات والحقـــائق یـــنعكس علـــ
  ...والقوانین والنظریات

إضــافة  لالختبـارات الســائدة التـي تثقــل الـذاكرة وال تنمــي مسـتویات التفكیــر ، عـن طریـق التلقــین واإللقـاء
  ... العلیا من تفكیر وتحلیل ونقد وتقویم

مدرســــة العامــــة ودورهــــا فــــي المجتمــــع تركــــز علــــى عملیــــة نقــــل وتوصــــیل أهــــداف التعلــــیم وفلســــفة ال ●
المعلومــات ال علــى تولیــدها أو اســتعمالها ممــا یتطلــب منهــاج جدیــد یســمى لعــدم اســتئثار العلــم بالشــرح 
عطــاء  ٕ اللفظــي معظــم الوقــت دون االهتمــام باألســئلة والنشــاطات التــي تتطلــب إمعــان النظــر والتفكیــر وا

  .ب محور العملیة التعلیمیة الدور اإلیجابي للطال

                                         
 ٧١٠ص ٢ج ٢٠٠٤المؤتمر التربوي األول في فلسطین  –) دراسة تحلیلیة ( أسس بناء المنھاج الفلسطیني األول  –محمد عسقول  -٧
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  .الحاجة إلى تعریف محدد لموضوع التفكیر وتعلیمه بعیدًا عن الضبابیة وعدم الوضوح ●
بـرامج تــدریب المعلمـین وتــأهیلهم أثنــاء الخدمـة وقبــل الخدمــة مـن خــالل مقــررات كلیـات التربیــة تقــوم  ●

ونظریـات الــتعلم یـؤدي إلـى انتقــال علـى افتـراض أن مـا یدســه المعلمـون المتـدربون حــول أسـالیب الـتعلم 
خبراتهم النظریة إلى ممارسات عملیة على مستوى الصف ویمكننا وصف المحاضرات التي تلقى على 

  :المعلمین المتدربین في أحسن األحوال تحت عنوان
وال ترقى إلى مستوى الممارسة العملیة أو الخبرة المیدانیـة ، ما الذي یجب علیك أن تفعله في الصف( 
  ) ي الصف والمدرسةف
نظام االختبارات قوامه أسئلة تتطلـب مهـارات معرفیـة متدنیـة تمثـل أننـا نعلـم مـن أجـل االختبـارات ال  ●

  ؟ !من أجل التفكیر أو تنمیة مهارات التفكیر والتعلم
الغـد المنهـاجي لتنمیـة مهـارات التفكیـر والـتعلم الـتعلم یتطلـب إصـالح شـامل ال یقتصـر علـى الكتـاب  ●

نمــا یمتــد إلــى وضــع القــوى البشــریة المنفــذة للمــنهجالمدر  ٕ  -مشــرفین -معلمــین( ســي والخطــة الدراســیة وا
داریـة  -لوائح -تجهیزات٠مبنى -إداریین ٕ وذلـك یتحقـق بمشـاركة جمیـع األطـراف ...) هیاكل تنظیمیة وا

  .   في البناء السلیم
جیزة بإرفاق صـفحة آخـر كـل حاجة مناهجنا لتوجیه حملة مشاركة وواقع عملي ملموس خالل فترة و  ●

مقــرر دراســي توضــح لهــذا الغــرض ولنســتفید مــن خبــرات مــن ســبقنا حیــث اتبعــت وزارة التربیــة والتعلــیم 
مـن تسـجیل ملحوظـاتهم ) ولـي أمـر الطالـب -مشـرف تربـوي -معلـم( السعودیة مشاركة جمیـع األطـراف

و . اسـي  للجهـات ذات العالقـةمن خالل استبیان مرفق نهایة كـل مقـرر دراسـي یرسـل نهایـة العـام الدر 
  :به یتحقق مشاركة جمیع األطراف في البناء السلیم كما في االستبیان التالي 

  
  

  استبیان تقویم الكتاب
  :من قام بملء االستبیان 

  :ولي أمر الطالب         :معلم       :مشرف تربوي 
  ................: ..............التخصص     :........................المؤهل الدراسي 

  
  
  
  

   

:إذا ملئت هذه االستبانة من قبل مشرف تربوي أو معلم یرجى إكمال ما یلي   
 .سنوات / سنة [       ] عدد سنوات الخدمة في التدریس  •

 . سنوات / سنة [       ] عدد سنوات تدریس المادة        •
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  ضعیف  مقبول  جید  جید جداً   ممتاز  العبارة  م
            .وضوح وجهة النظر التربویة للكتاب   -١
            .تماشیه مع األسالیب الحدیثة في التربیة   -٢
            .مراعاته للدقة العلمیة   -٣
            .إثراؤه لحصیلة التالمیذ اللغویة   -٤

یـــــــــر التالمیـــــــــذ ، عرضـــــــــه لتفكاســـــــــتثارة طریقـــــــــة   -٥
  ونشاطهم 

          

            .ارتباط محتواه بالنشاط المدرسي   -٦

ارتبــاط محتــواه بــالمواد الدراســیة األخــرى للصـــف   -٧
  .نفسه

          

            .تحقیق محتواه ألهداف المادة   -٨
            .مالءمة لغته لمستوى التالمیذ   -٩
            .ترسیخ محتواه للقیم الدینیة عند التالمیذ   -١٠
            .ترابط موضوعاته   -١١
            .اتصال مادته بخبرات التالمیذ    -١٢
            .اتصال مادته بحاجات التالمیذ   -١٣
            .تركیزه على إكساب التالمیذ خبرات جدیدة   -١٤
            .جذب أسلوبه الهتمام التالمیذ   -١٥
            .محتوى الكتاب بشكل عام   -١٦
  

  التدریبات : ثانیًا 
  ضعیف  مقبول  جید  جید جداً   ممتاز  العبارة  م

كفایــة التــدریبات فــي مســاعدة التالمیــذ علــى اســـتیعاب   -١
  .مادة الكتاب 

          

            .كفایة التدریبات في استثارة تفكیر التالمیذ   -٢
            .مناسبة التدریبات لمستوى التالمیذ   -٣
            .دقة صیاغة التدریبات ووضوحها   -٤
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            )، مقالیةموضوعیة(دریبات من حیث النوع لتتنوع ا  -٥
            ات للفروق الفردیة بین التالمیذ مراعاة التدریب  -٦
            توازن التدریبات بین الجانب الشفوي والجانب الكتابي  -٧
            .مراعاة التدریبات التدرج في تعزیز ما تعلمه التالمیذ  -٨
            .تدریبات الكتاب بشكل عام   -٩

خراجه : لثًا ثا ٕ   شكل الكتاب وا
  ضعیف  مقبول  جید  جید جداً   ممتاز  العبارة  م
            .نوعیة الورق المستخدم في الكتاب   -١
            .متانة تجلیده   -٢
            .مناسبة المسافات بین األسطر في الصفحة   -٣
            .مناسبة المسافات بین الكلمات   -٤
            .جودة الطباعة ووضوحها   -٥
            .مناسبة حجم حرف الطباعة واللون   -٦
            .جودة الورق من حیث السمك واللون   -٧
            .جودة الغالف   -٨
            .تناسق األلوان مع بعضها   -٩
            توافر عنصر الجذب والتشویق في غالف الكتاب   -١٠
  
  

  ) :أجب بـ نعم أو ال (أسئلة عامة : رابعًا 
  ال  نعم  العبارة  م
      هناك ضرورة إلضافة وسائل تعلیمیة مساعدة للكتاب ؟ هل  -١
  هل یتناسب حجم الكتاب مع عدد الساعات المحددة لدراسته ؟  -٢

  :فاذكر عدد الساعات التي ترى أنها مناسبة ) ال(إذا كانت اإلجابة بـ 
• .............................................................  

    

  كتاب موضوعات ترى ضرورة حذفها ؟هل یوجد في ال  -٣
  :فاذكرها ) نعم ( إذا كانت اإلجابة بـ 

• ........................................................... 
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• ...........................................................  
  هل هناك موضوعات تقترح إضافتها للكتاب ؟  -٤

• ........................................................... 

• ...........................................................  

    

  هل یوجد في الكتاب أخطاء علمیة ؟  -٥
  :فاذكرها ) نعم ( إذا كانت اإلجابة بـ 

• ........................................................... 
• ...........................................................  

    

  هل یوجد في الكتاب أخطاء مطبعیة أو إمالئیة أو لغویة ؟  -٦
  :فاذكرها ) نعم ( إذا كانت اإلجابة بـ 

• ........................................................... 

• ...........................................................  

    

      بصفة عامة هل ترى أن الكتاب مناسب لتدریسه في الصف المخصص له ؟  -٧
  

مالحظــات ومقترحـــات تــود إضـــافتها مــع ذكـــر أهـــم الصــعوبات التـــي واجهتــك فـــي تــدریس هـــذا الكتـــاب 
  ) :باالمكان االستعانة بورقة إضافیة : ( ومقترحاتك لحلها 

• ..........................................................................................   
  
  

  :التوصیات
من خالل ما ورد في هذه الورقة یتجلى مـدى حاجـة منهاجنـا إلـى تغییـر مفهـوم التعلـیم والخـروج مـن  ●

المفهـوم التقلیــدي الـذي یركــز علـى الحفــظ واالســتظهار واإللقـاء والتلقــین الـذي یكــاد یجمـع رجــال التعلــیم 
لــى مفهــوم الممارسـة والعمــل للتعلــیم الـذي ینمــي مهــارات التفكیـر األساســیة والعلیــا علـى ضــرورة تغییـره إ

  . وضرورة إدخال تعلیم مهارات التفكیر والتعلم ضمن المواد الدراسیة
إعـادة تـدریب المعلمـین لكیفیـة تنمیـة مهـارات التفكیــر والـتعلم بحیـث یـتعلم الطالـب المحتـوى الدراســي  ●

  .یر والتعلمالمعرفي ضمن مهارات التفك
  .والتفكیر اإلبداعي وحل المشكالت كهدف استراتیجي للتعلیم في فلسطیننا، اعتماد التفكیر الناقد ●
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  :المقترحات
  :أثارت هذه الورقة مجموعة من المقترحات التي تحتاج إلى مزید من البحث والدراسة من أهمها

ا؛ للكشف عن العوامل التي تقف عائقًا إجراء دراسات میدانیة وصفیة للممارسات الصفیة في مدارسن -
  .في سبیل تعلیم تنمیة مهارات التفكیر والتعلم

  .إجراء دراسات تقویمیة لبرامج إعداد المعلمین في كلیات التربیة -
  .إجراء دراسات تقویمیة لبرامج تدریب المعلمین أثناء الخدمة -
  

  :وختاماً 
 ه صواب إذا ما كان هناك لجان تهـتم بكـل مـا یـرد مـنوال كل ما ندعی، ال نعتقد أن كل ما ننقده یجاب

ویعطــل عقلــه یــود أن یعبــر النهــر بقفــزة ، ویتســلى علیهــا مــن یفكــر بعاطفتــه، ملحوظــات تلوكهــا األلســن
أمـا والهـوة ! والفجـوة بسـیطة، بسیطة حتى دون أن یبلـل ثیابـه وذلـك ممكـن لـو كـان النهـر جـدوًال صـغیراً 

ارف فمــا علینــا إال التخطــیط بحكمــة وعمــل دءوب نــابع مــن الصــبر والتیــار جــ، والنهــر متســع، ســحیقة
واإلیمــان بأننــا قــادرون علــى النجــاح مؤمنــون بــأن عملیــة بنــاء المنــاهج الملبیــة لتنمیــة مهــارات التفكیــر 

رادة جماعیـــة فاعلـــة ووزارة تـــدعمها إرادة سیاســـیة لتمویـــل اإلصـــالح ، والـــتعلم تحتـــاج إلـــى همـــة عالیـــة ٕ وا
س علـــى أبنائنــا فلـــذات أكبادنـــا شـــباب مســتقبل بالدنـــا ودعـــائم مجتمعنـــا الفلســـطیني الشــامل؛ حتـــى یـــنعك

المتطلــع لمســتقبل أفضـــل فــي هــذا الـــزمن التنافســي العصـــیب بمشــیئة اهللا تعــالى یتحقـــق المســعى اللهـــم 
  . آمین
  
  
  

  عـراجـالم
  

الكتاب الجامعي دار  –اإلمارات العربیة  –) مفاهیم وتطبیقات ( تعلیم التفكیر  -فتحي جروان   -١
  ٥١ه  ص١٤٢٠ –
  ٢٨٣ه  ص١٤٢٥عمان دار الفكر  –مهارات التدریس الفعال  –نایفة قوطامي  -٢
برنامج التدریب على تنمیة مهارة التفكیر العلیا والقدرات القیادیة بمدارس الملك  –عبد اهللا النافع  -٣

 هـ١٤٢٣هـ نقًال عن مجلة المعرفة عدد صفر ١٤٢٢فیصل 

  .النافع المرجع السابق عبد اهللا  -٤
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 . ١٨٤ص) مرجع سابق ( نایفة قوطامي  -٥
 –مجلة إدارة التعلیم شقراء  –الجمیع مسؤول ...  مناهجنا الدراسیة الجمیع ینتقد  –داود حلس  -٦

  هـ العدد األول ١٤٢٢الریاض 
لتربوي األول المؤتمر ا –) دراسة تحلیلیة ( أسس بناء المنهاج الفلسطیني األول  –محمد عسقول  -٧

 ٧١٠ص ٢ج ٢٠٠٤في فلسطین 
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  إعداد
  سهیل رزق دیاب. د

  أستاذ مشارك المناهج وطرق التدریس 
  منطقة غزة التعلیمیة –جامعة القدس المفتوحة 
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  -:مقـدمة
لهائـل كمـًا وكیفـًا للمعـارف اإلنسـانیة وتجـددها إن من أبرز سمات العـالم المعاصـر ذلـك التطـور ا      

بصـــورة مســـتمرة لـــم تعهـــدها البشـــریة مـــن قبـــل، ولـــم یعـــد یكفـــي أن تـــزود المـــدارس تالمیـــذها بالمعـــارف 
والمعلومات ، ألن من غیر الممكن تحقیق تعلم التالمیذ لكل ما ظهر من معلومـات فـي علـم معـین أو 

ي تسـتغله المدرســة لتحقیـق أهـدافها مـن ناحیـة، وبســبب فـي مـادة معینـة، وذلـك بســبب ضـیق الوقـت الـذ
التقدم العلمي والتطور التكنولوجي من ناحیة أخرى، األمر الذي یحث المدرسة أن تُعنـى عنایـة خاصـة 
بتعلــیم تالمیــذها عملیــات التفكیــر، فأســاس نجــاح جیــل الیــوم ال یتمثــل فیمــا یحفــظ ویســتوعب مــن المــواد 

فكریــة صــحیحة تجعلــه یفكــر فــي أي موضــوع  أو مشــكلة تفكیــرًا علمیــًا الدراســیة، بــل فــي تعلمــه عــادة 
  .وموضوعیًا ویضیف حلوًال جدیدة لتلك المشكالت لتلك المشكالت

وهنـــاك إجمـــاع علـــى أن تعلـــیم التفكیـــر یفـــتح بـــاب االســـتزادة مـــن التعلـــیم، ومـــن الضـــروري أن یـــتعلم   
ذا لم یتعلموا هذا في أثناء ا ٕ   -:لتحاقهم بالمدرسة یكون السؤالالتالمیذ كیف یفكرون، وا

  كیف یتسنى لهم أن یستمروا في التعلیم؟
ولما كان التغیر السریع في كل األمور من حولنا هو سمة العصر الذي نعیشه، لم یعد من المقبول أن 
تنعــزل المنــاهج الدراســیة عــن مجریــات األمــور مــن حولهــا، األمــر الــذي یحــث العــاملین التربــویین علــى 

یــــات التقــــویم والتطــــویر للجوانــــب المختلفــــة للمنــــاهج الدراســــیة لكــــي تجــــاري التقــــدم المعرفــــي إجــــراء عمل
  .المتسارع والتطور التكنولوجي الهائل

، وانعكسـت  وهكذا فقد شهدت المناهج الدراسیة لجمیـع المراحـل التعلیمیـة تطـورات عدیـدة عالمیـًا ومحلیـًا
وحظ هذا التغیر فـي نظـرة المعلمـین، فبعـد أن كـان هذه التطورات على أهدافها وطرائق تنفیذها، حیث ل

كساب التالمیذ مهارات محدودة أصبح اآلن یتركز فـي تنمیـة  ٕ اهتمامهم یقتصر على تعلیم المعلومات وا
مهـارات التفكیـر مـن خـالل هـذه المنـاهج والتـي تجعـل المـتعلم قـادرًا علـى معالجـة المعلومـات والمعـارف 

  .توصل إلى معلومات جدیدةوتنظیمها وتحلیلها وتفسیرها وال
وعلى الرغم من هذه التطورات في المناهج وطرائق تنفیذها، إال أن الكثیر من مدارسنا ال زال یشكو    

كسـابهم مهـارات  ٕ من وجود عدد كبیـر مـن التالمیـذ یعـانون فـي حیـاتهم الدراسـیة، بسـبب نقـص تعلمهـم وا
  :التفكیر، وتدلل تلك المدارس على صحة شكواها بما یلي

وصول عدد من التالمیذ إلى المرحلة الثانویة وهم عاجزون عن الكتابة، فنجدهم یقرأون وال یكتبون  .١
وذلك بسبب اعتماد المدارس على االختبارات الموضوعیة في تقویم تعلم التالمیذ، حیث ال تتطلـب 

تحدیــــد  هــــذه االختبــــارات غیــــر قــــراءة الســــؤال واإلجابــــة عنــــه باالختیــــار مــــن متعــــدد أو المزاوجــــة أو
  .الصواب والخطأ أو اإلكمال بكلمة أو جملة
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تــدني قــدرة التالمیــذ علــى التفكیــر واســتخدام عقــولهم، وكــذلك ضــعفهم فــي حــل المســائل الریاضــیة،  .٢
فتجد الكثیر منهم یقومـون بـإجراء العملیـات الریاضـیة علـى األعـداد المجـردة، ولكـن إذا مـا وضـعت 

دراكهاهذه األعداد في قوالب لفظیة أو في صورة  ٕ  .مسائل عجزوا عن فهمها وا

اعتمــاد الكتـــب المدرســـیة المقـــررة علــى تقـــدیم المعلومـــات بأســـلوب الوجبــة الجـــاهزة، حیـــث یلـــي كـــل  .٣
 .موضوع مجموعة من األسئلة التي تركز على قیاس قدرة التالمیذ على التذكر واالسترجاع

امهم بتحدیــــد حاجــــات عجــــز المعلمــــین عــــن تعلــــیم تالمیــــذهم كیــــف یتعلمــــون بأنفســــهم، وعــــدم اهتمــــ .٤
 .تالمیذهم وتفرید التعلم لهم

التعلمیـة التـي تســتخدم فـي مدارسـنا بشــكل عـام هـو طــابع معرفـي تــذكري /طـابع النشـاطات التعلیمیــة .٥
یهدف إلى تذكر المعلومات والحقائق التي كان التالمیذ قد حصلوها أو تعلموها فـي دروس سـابقة، 

ما تستخدم هذه المدارس النشاطات الت  .ي تنمي مهارات التفكیر كالتحلیل والتركیب والتقویموقّل
 
ولما كان المنهاج بمفهومه الواسـع والـذي مـن خاللـه یمكـن تعلـیم التفكیـر وتنمیـة مهاراتـه لمـا لهـذه      

المهــارات مــن قیمــة تربویــة، ولمــا یتطلبــه هــذا العصــر مــن تركیــز واهتمــام بتعلــیم التفكیــر وعملیاتــه، فقــد 
  :تتبنى شعارجاءت هذه الورقة ل

  " .ینمي عملیات التفكیر ومهاراته  –المنهاج الفلسطیني الذي نرید " 
  -:وعلیه تحاول الورقة اإلجابة عن األسئلة التالیة

ما الواقع الحالي لمناهجنا الفلسطینیة؟ وما مدى تركیزها واهتمامها بتعلیم التفكیر؟ ما المنهاج الذي 
  رات التفكیر لدیهم؟نرید؟ وكیف یحقق لتالمیذنا تنمیة مها

  -:ولإلجابة عن تلك األسئلة ال بد أن ننطلق من عدة أمور وهي   
أن العصـــر الـــذي نعیشـــه یتســـم بـــالتغیر واالنفجـــار المعرفـــي بســـبب التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي  .١

الهائل وبسبب ذلك أصبحت المناهج التقلیدیة القائمة على المعرفة تواجه العدید من المشكالت 
  .مراجعة محتوى المنهاج باستمرار وتحدیثه وتطویرهمما یحتم 

أن تصمیم المنهاج ال یأتي اعتباطـًا بـل یسـتند إلـى فلسـفة تربویـة واضـحة تتـرجم إلـى ممارسـات  .٢
 .ملموسة محددة في أهداف المنهاج ومضمونه ووسائله واستراتیجیات تنفیذه وتقویمه

تربوي الذي یختاره المسؤولون عـن المنـاهج وغیاب هذه الرؤیة الواضحة یجعل التوفیق بین الفكر ال
وتصمیمها لتحقیق األهداف المنشودة، واختیار االستراتیجیات والنظریات المرتبطـة بهـذا الفكـر أمـرًا 

  .صعباً 
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أن هنـاك عالقـة شــبكیة بـین منـاهج الصــفوف المختلفـة وفــي كـل مـادة دراســیة، وال بـد أن تكــون  .٣
بـرة واتسـاعها ال بـد أن یكـون ضـمن تصـورات القـائمین هذه العالقة تراكمیة، بمعنى أن نمـو الخ

  .على تصمیم المنهاج
أن أي منهاج یتم تصمیمه ال بـد أن یخضـع للتجریـب المبـدئي ثـم التجریـب الموسـع قبـل مرحلـة  .٤

 .تعمیمه، فذلك یساعد على الحصول على تغذیة راجعة تسهم في عملیة تعدیله وتطویره

ه مصــــدرًا وحیــــدًا للمعرفــــة هــــو منهــــاج قاصــــر، فالمعرفــــة أن المنهــــاج الــــذي ینظــــر إلیــــه باعتبــــار  .٥
أصبحت لها مصادرها المتنوعة والعدیدة، وهذا یدعو إلى تعلیم المتعلمین كیف یفكـرون وكیـف 

 .یستخدمون عقولهم ومهاراتهم للوصول إلى المعرفة من أكثر من مصدر

: ء معیارین رئیسین هماأن تقویم المنهاج عملیة ضروریة ومستمرة، وتقویم المنهاج یتم في ضو  .٦
معیـــار المالءمـــة ومعیـــار الفاعلیـــة، المالءمـــة التـــي تتعلـــق باألهـــداف ومـــدى مناســـبتها وتلبیتهـــا 

 .لحاجات المتعلمین والفاعلیة تتعلق بطرائق تنفیذ المنهاج بحیث تحقق أهدافه المنشودة
 

رنا إلنجازه مـن أجـل وفي ضوء ما سبق ال بد لنا من محاكمة منهاجنا الفلسطیني والذي طال انتظا
  .أن یعبر عن آمالنا وطموحاتنا ویبرز تراثنا الفكري والحضاري

م قـــد تســـببتا فـــي تشـــرید وشـــتات الفلســـطینیین داخـــل ١٩٦٧،١٩٤٨ویعلـــم الجمیـــع أن كـــارثتي عـــام 
الوطن العربي وخارجه، وقد تسبب هذا الشتات في تعدد ثقافاتهم وأنماط تربیتهم، وبقي أبناء شـعبنا 

م حـــین وضـــعت خطـــة بنـــاء المنهـــاج ١٩٩٨ویدرســـون منـــاهج لـــم تصـــمم لهـــم حتـــى عـــام یتعلمـــون 
الفلسطیني ألول مرة في تاریخـه لتطبـق فـي محافظـات غـزة والضـفة الفلسـطینیة، واتفـق الجمیـع فـي 
ذلك الوقـت أن إصـالح التعلـیم فـي فلسـطین وتطـویره یتطلـب جهـود األمـة قاطبـة وذلـك للسـعي إلـى 

ناهجه، وأن نقطة البدء فـي اإلصـالح تبـدأ بتحدیـد رؤى ومرتكـزات للفلسـفة عالج اغتراب التعلیم وم
التربویــة الفلســطینیة والتــي یجــب أن یشــارك فیهـــا كــل المجتمــع مــن تربــویین وأكــادیمیین وسیاســـیین 

، فقضـــیة المنهـــاج قضـــیة خطیـــرة تحتـــاج إلـــى مشـــورة التخطـــیط ال ةومؤسســات اقتصـــادیة واجتماعیـــ
جهود كل المشاركین والمهتمین المخلصین بطریقة منظمـة فاعلـة، وعبـر  مشورة التنفیذ، تحتاج إلى

قنوات متعددة، یتم من خاللها البحـث والحـوار واسـتمطار األفكـار ودراسـة تجـارب الغیـر واالسـتفادة 
  .منها، ومشاركة أصحاب الرأي والخبرة، وتجریبها وتقویمها وتدریب القائمین على تنفیذها

نذاك أال یكون منهاجنا الفلسطیني تولیفة حتى لو كان من أجود األنواع وال كما أجمع التربویون آ  
مستعارًا حتى لـو كـان مـن أفضـل التصـمیمات، نریـد منهاجنـًا فلسـطینیًا ذات بـذور فلسـطینیة تغـرس 
فــي األرض الفلســطینیة، نریــد منهاجــًا یالئــم مســتوى طالبنــا وقــدراتهم، یلبــي حاجــاتهم وطموحــاتهم، 

عالجیــًا یســتمر إلــى حــین لطــالب أنهكــتهم االنتفاضــة وشــغلتهم عــن إكمــال مقــرراتهم، نریــد منهاجــًا 
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منهاجًا یناسب مدارسنا ومعلمینا بحیث یمتلكون القدرة على تنفیذه، وبعد ذلك یأتي منهاج قوي قائم 
علـــى التخطـــیط واإلعـــداد المســـبق وتـــوفیر متطلباتـــه ومســـتلزماته، منهـــاج یحتـــاج إلـــى تجریـــب قبـــل 

منهــاج یحتـــاج إلــى تـــدریب المعلمــین وتـــأهیلهم قبــل أن توكـــل إلــیهم عملیـــة تنفیــذه، منهـــاج التعمــیم، 
  .یحتاج إلى تهیئة المجتمع وأفراده

عد خطأ كبیراً    ُ   . في رأیي ورأي الكثیر من التربویین فإن التغییر المتسرع وغیر المتدرج ی
فلســطیني، وحــرص القــائمین علــى وال أحــد ینكــر الجهــود الكبیــرة التــي بــذلت لتصــمیم منهاجنــا ال    

بنائه وتصمیمه واهتمامهم بتعلیم التفكیر ومهاراته، إال أنه من خالل تحلیل محتوى عدد من الكتب 
الدراســیة المقــررة، ومــن خــالل مالحظــة وتحلیــل عــدد مــن المواقــف الصــفیة التــي ینظمهــا المعلمــون 

ر مناسـبة لتنمیـة التفكیـر وتعلیمـه، فإننـا وینفذوها لصفوف المرحلة األساسیة باعتبارها المرحلة األكث
  -:نجد ما یلي

هناك بعض فرص تعلیم التفكیر التي یتیحها المحتوى الدراسي دون إشارة وتعلیمات واضحة لكیفیة  .١
االستفادة منها وتنفیـذها، وتعتمـد علـى خبـرة المعلـم فـي اسـتغاللها لتحقیـق األهـداف المنشـودة منهـا، 

لتنمیة التفكیـر وخاصـة فـي كتـب الریاضـیات إال أنهـا غیـر كافیـة وال وبالرغم من وجود هذه الفرص 
تراعــي مــا بــین التالمیــذ مــن فــروق فردیــة، فنجــد علــى ســبیل المثــال بعــد تقــدیم المفهــوم أو المبــدأ أو 
النظریـة عــددًا مـن األســئلة غیـر المتنوعــة ال یزیـد عــددها علـى ثالثــة، ویفتـرض مصــمم المنهــاج أن 

غنائه بأسئلة ومسائل من عندهعلى المعلم إثراء الم ٕ   . حتوى وا
یقدم المحتـوى الدراسـي فـي كثیـر مـن كتـب منهاجنـا الفلسـطیني الحقـائق والقـوانین والنظریـات بشـكل  .٢

مباشــر دون أن یتـــیح للتالمیـــذ اكتشـــافها أو التوصـــل إلیهـــا مـــن خـــالل أنشـــطة تحـــثهم علـــى التفكیـــر 
صورة وجبة جاهزة دون إشـراك التالمیـذ  وتعمل على تنمیته، وفي كثیر من الموضوعات تقدم على

 .في طریقة الوصول إلیها وتعلمها

ال زال الكثیــر مــن المعلمــین یعتمــدون فــي قیــاس وتقــویم تحصــیل تالمیــذهم علــى أســئلة واختبــارات  .٣
 .ووسائل تقلیدیة تركز على الحفظ والتذكر واالسترجاع، وال تقیس التفكیر لدیهم

ات توســیع مــدى التفكیــر لــدى تالمیــذهم فتجــدهم عنــد تــوجیههم كمــا نجــدهم ال یســتخدمون اســتراتیجی
ن یرفـع یـده وال یسـتعملون أسـلوب المشـاركة فـي التفكیـر، وال یتیحـون فتـرة زمنیـة  َ األسئلة یختارون م

  .ولو قصیرة للبحث والنقاش بین التالمیذ
ى تالمیـــذهم، كــذلك ال یوظفــون األســئلة الســابرة التـــي مــن خاللهــا یمكــن تنمیـــة مهــارات التفكیــر لــد

وتجــدهم یصـــدرون أحكامــًا ســـریعة الســتجاباتهم وال ینتظـــرون حتــى یســـتفاد مــن مناقشـــاتهم وآرائهـــم، 
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ومنهم من یحدد التلمیـذ المكلـف باإلجابـة علـى السـؤال قبـل طرحـه وبالتـالي ال یـوفر فرصـة التفكیـر 
  .جهات نظرهملدى تالمیذه، كما ال یتیحون فرصة توجیه أسئلتهم واستفساراتهم والدفاع عن و 

عــدم وضــوح األهــداف التعلیمیــة المنشــودة مــن تنفیــذ األنشــطة التعلیمیــة التعلمیــة بــالمحتوى بمــا فیــه  .٤
الكفایة لدى المعلمین وذلك لغیاب األدلـة التـي تسـاعدهم علـى تنفیـذ مـا جـاء فـي المحتـوى بالطریقـة 

مطلـوب ولمـا هـو مصـمم المقصودة، فقد یقوم المعلم بنشاط أو بحل تدریب بطریقـة مغـایرة لمـا هـو 
فـي المنهـاج، وبالتـالي یكـون قــد أضـاع فرصـة تنمیـة التفكیـر لــدى تالمیـذه، وعلـى سـبیل المثـال فقــد 

  .یعلم قاعدة بطریقة مباشرة وال یتیح فرصة لتالمیذه الستقرائها واكتشافها
المیذ بكم غلبة الطابع النظري وقلة الممارسة العملیة في المحتوى، مما یترتب علیه حشو عقول الت .٥

من المعلومات التي یطالبون بحفظها واستظهارها دون تحلیل أو ربط أو تفسیر وهذا باإلضافة إلى 
 .ضعف الربط بین المادة العلمیة ومشكالت المجتمع والتطبیقات الحیاتیة

زیــادة الكــم المعرفــي للمحتــوى الدراســي علــى حســاب جوانــب أخــرى مثــل تنمیــة المهــارات واســتخدام  .٦
 .تفكیر والبحث عن المعرفة من أكثر من مصدرالعقل وال

ٌ بــأمر التفكیــر وتعلیمــه لمــا یحققــه ذلــك مــن قــیم  –وعلیــه فــإن منهاجنــا الفلســطیني الــذي نریــد  معنــي
تربویـة، فاسـتخدام األنشـطة التعلیمیـة التعلمیـة التـي ال بـد أن یتضـمنها المحتـوى الدراسـي والتـي مـن 

عد علــى خلـق جــو اجتمــاعي وتربــوي ونفســي مالئــم للــتعلم خاللهـا یمكــن تنمیــة مهــارات التفكیــر تســا
الفعــال مفعــم بالثقــة المتبادلــة بــین المعلــم وتالمیــذه، یقــوي ثقــة التلمیــذ بنفســه وبقدراتــه علــى أن یفكــر 
، ومـن شـأن تلـك النشـاطات أن تهیـئ الجـو  تفكیرًا عالیًا عندما یواجـه مشـكلة أو موقفـًا تعلیمیـًا معینـًا

خاصـة وأن نشـاطات عملیـات التفكیـر العلیـا ال تطالـب التالمیـذ ’ بـداع لـدیهمالمناسـب لمزیـد مـن اإل
نمــا تشــجع علــى أنــواع منــه، فبعضــها یــدعو التلمیــذ إلــى ممارســة التفكیــر  ٕ بنــوع واحــد مــن التفكیــر وا
التــأملي وبعضـــها إلــى ممارســـة التفكیــر الناقـــد أو التفكیـــر المنطقــي أو اإلبـــداعي أو غیــر ذلـــك مـــن 

  .أنماط التفكیر
وانطالقًا من ذلك ال بد مـن تنمیـة مهـارات المعلمـین فـي اسـتخدام أسـئلة عملیـات التفكیـر العلیـا     

لمــا تحققــه هــذه األســئلة مــن تفاعــل فكــري وتواصــل یســاعد التالمیــذ علــى التوصــل إلــى اســتنتاجات 
م وتعمیمــات معینــة وتوقعــات تنتهــي إلــى تنمیــة مهــارات التفكیــر لــدیهم، وتتــیح فرصــة واســعة أمــامه

بـــداء اآلراء والـــتعلم بالمشـــاركة وتـــدعوهم إلـــى أن  ٕ لممارســة مهـــارات التفكیـــر الناقـــد والتقـــویم الــذاتي وا
یمارســــوا تفكیـــــرًا تقویمیــــًا یحـــــاكمون بـــــه اآلراء والحلــــول المتعـــــددة لمعالجــــات المشـــــكالت والمواقـــــف 

  .المطروحة علیهم، والتي تتوافق وخلفیتهم المعرفیة ومستواهم العقلي
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كًا منا أن أي عمل مثمر ال بد أن یخطـط لـه بشـكل مسـبق بـدءًا بتحدیـد األهـداف المرجـوة وإدرا    
لتنفیـذه ومـن ثـم تحدیـد وسـائل تقویمــه،  ةواختیـار المحتـوى المالئـم وكـذلك الطرائـق واألنشـطة الالزمـ

وحیــث إن تعلــیم التفكیــر وتنمیــة مهاراتــه عملیــة مخططــة مقصــودة فإنــه یمكــن تحقیقهــا مــن خــالل 
  -:نمدخلی

األول وهـو المـدخل المسـتقل حیـث یعتقــد مؤیـدوه أن التفكیـر یمكـن أن یعلــم مـن خـالل مـادة دراســیة 
دي "وبرنـامج " كـورت"مستقلة تقدم للتالمیذ في مراحل متعددة واألمثلة على ذلك كثیرة منها برنامج 

التفكیر بطریقة وهما من أبرز علماء التفكیر الذین یدافعون بقوة عن منهجیة تدریس مهارات " بونو
  .مباشرة

والمــدخل الثــاني وهــو المــدخل االنــدماجي مــن خــالل تــدریس مختلــف المــواد الدراســیة، وقــد اســتند  
  .أصحاب هذا المدخل في رأیهم على النظرة التكاملیة للمنهاج

وهـــذا المـــدخل هـــو األكثـــر انتشـــارًا حیـــث ال یحتـــاج إلـــى إدخـــال تعـــدیالت جوهریـــة علـــى الخطـــة    
كن یتطلب تنسیقًا دقیقًا وجهدًا تعاونیًا كبیرًا في انتقاء موضوعات المحتوى الدراسي التي الدراسیة ول

  .تسهم في تنمیة التفكیر بفاعلیة
  

  :ویمكن تحقیق هذا المدخل من خالل إستراتیجیة منظمة تقوم على ست خطوات هي
دأ بــذكر اســم یقــدم المعلــم مهــارة التفكیــر المقــررة ضــمن ســیاق الموضــوع الــذي یدرســه حیــث یبــ .١

المهــارة وكتابتهــا كهــدف لدرســه، ثــم یعطــي تعریفــًا مبســطًا لهــا، كمــا یســتعرض المجــاالت التــي 
  .یمكن أن تستخدم المهارة فیها وأهمیة تعلمها

 .یستعرض المعلم بشيء من التفصیل الخطوات الرئیسة التي تتبع في تطبیق المهارة .٢

خطـوة خطـوة مشـیرًا إلـى الهـدف مـن وراء ذلـك  یقوم المعلم بمساعدة التالمیذ في تطبیق المهـارة .٣
 .واألسباب والقواعد من وراء كل خطوة، وذلك من خالل مثال من الموضوع الذي یدرسه

من التطبیق لمراجعة الخطوات والقواعد التي  ءیقوم المعلم بإجراء نقاش مع التالمیذ بعد االنتها .٤
 .اتبعت في تنفیذ المهارة

شراف المعلم للتأكد مـن إتقـان التالمیـذ للمهـارة یقوم الطلبة بحل تمرین تطبی .٥ ٕ قي آخر بمساعدة وا
 .ویمكن أن یعمل التالمیذ فرادى أو على شكل مجموعات صغیرة

یجري المعلم نقاشًا عامًا بهدف كشـف الخبـرات الشخصـیة للتالمیـذ حـول كیفیـة تنفیـذهم للمهـارة  .٦
 .ومجاالت استخدامها داخل المدرسة وخارجها
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إلــى أنــه ال یوجــد مــن طرائــق تنفیــذ المنهــاج طریقــة مثلــى لتعلــیم التفكیــر، فقــد تكــون  ویبقــى اإلشــارة 
طریقة فاعلة وناجحة في موقف تعلیمي محدد وفي موضوع دراسي معین، وقد ال تكون فاعلـة فـي 
موقف آخر، ومع ذلك یمكن القول أن المنهاج الذي یركز في طرائـق تنفیـذه وأنشـطته علـى الطـرق 

المشكالت والتعلم باالكتشاف ولعـب األدوار والعصـف الفكـري واسـتمطار األفكـار  الحدیثة مثل حل
وتنفیذ المشروعات وغیر ذلك من الطرائق واألسـالیب ال شـك أن یحقـق تعلمـًا مثمـرًا للتفكیـر وینمـي 
مهاراته وعملیاته لدى المتعلمین فـي أي مرحلـة تعلیمیـة وفـي كـل المسـتویات العمریـة، إال أن البـدء 

  .ي السنوات األولى أكثر جدوى وأعمق أثراً بها ف
ولــذلك ال بــد أن یتضــمن محتــوى المنهــاج الــذي نریــد أنشــطة متعــددة للتفكیــر یمكــن مــن خاللهــا    

تنمیة مهارات التفكیر المتعددة من مالحظة وتأمل وتصنیف وتحلیل ومقارنة وربط وتركیب وتفسیر 
في جمیع المواد الدراسیة وفي مختلف المراحـل  واتخاذ القرارات، وبحیث یمكن إدخال تلك األنشطة

  .وذلك وفقًا لقدرات التالمیذ واإلمكانات المتاحة
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  إعداد

  أسعـد عطوان. د
  هشـام غراب. د

یعتبر المنهاج الفلسطیني إحدى الركائز الهامة التـي ترتكـز علیهـا الدولـة فـي ترسـیخ المفـاهیم األساسـیة التـي 
ي مــن المعرفــة والمهــارات والثقافــة التــي تمكنــه مــن مســایرة تعنــي بإعــداد جیــل قــادر علــى امــتالك القــدر الكــاف

التقدم العلمي واالنفجار التكنولوجي الهائل في العصر الحدیث، فالمناهج الفلسطینیة عنوان الهویة ورمز من 
رمــــوز االســــتقاللیة باعتبارهــــا خطــــوة رائــــدة علــــى طریــــق بنــــاء الشخصــــیة الفلســــطینیة المتكاملــــة ذات النزعــــة 

اآلفاق العلمیة الضـروریة لبنـاء المجتمعـات وتشـكیل المجتمـع المـدني الفلسـطیني القـادر علـى بنـاء اإلنسانیة و 
مــن هنــا كــان البــد مــن إعــداد منــاهج قــادرة إكســاب المــتعلم قیمــًا تربویــة . مؤسســاته وفــق أســس علمیــة ســلیمة

  .  متعددة تساعده على أداء واجبه نحو وطنه
خر مرحلة في المنهاج الفلسطیني تمثلت في الصـف الثـاني عشـر تطبیق آ ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦ولقد شهد العام 

بفروعــه المختلفــة، وألول مــرة یــدرس طلبــة الثانویــة العامــة فــي محافظــات الضــفة الغربیــة وغــزة منهــاج واحــد 
  . وألول مرة سیكون االمتحان مشترك وموحد، وألول مرة سنسمع أوائل الطلبة على مستوى الوطن

بنـــاء المنـــاهج وتوحیـــدها تعـــرض للعدیـــد مـــن االنتقـــادات واالعتراضـــات بـــین مؤیـــد  هـــذا اإلنجـــاز المتمثـــل فـــي
ومعــارض وبــین مــن یــرى أن هــذا المنهــاج صــعبًا وطــویًال وفــوق مســتوى الطلبــة وبــین مــن یــرى فیــه منهاجــًا 
عصریًا یواكب التطـور وینمـي ملكـة التفكیـر واإلبـداع ویبتعـد عـن التلقـین، وهنـاك أطـراف أخـرى تـرى أن هـذا 

لمنهــــاج قامــــت بــــه فئــــة معینــــة ولــــم یشــــارك فیــــه الجمیــــع وأن متخــــذي القــــرار یتمثــــل فــــي عــــدد محــــدود مــــن ا
األشـخاص، إال أن أطـراف أخــرى تـرى أن جمیـع المحافظــات والكثیـر مـن المؤسســات والشخصـیات التـي لهــا 

سـطینیة تناولـت ال شك أن المنـاهج الفل. عالقة بالمناهج ساهمت بشكل أو بآخر في بناء المناهج الفلسطینیة
فــي مضـــمونها قضــایا حدیثـــة متعــددة مثـــل حقـــوق اإلنســان والتعددیـــة وقضــایا معاصـــرة مثــل الصـــحة والبیئـــة 
وتكنولوجیــا المعلومــات، كمــا تناولــت نظــرة جدیــدة تمثلــت فــي إدخــال مــادة الریاضــیات للصــف الحــادي عشــر 

  . ات غزة سابقاً وهذا لم یكن معمول فیه في محافظ) علوم إنسانیة ( والثاني عشر قسم 
ومادة الریاضیات التي تستخدم التعابیر والرموز المحددة والمعرفة بدقة تتصف بأنها لغة عالمیـة تهـتم بتنمیـة 
البداهــة واالســتیعاب وتســاعد علــى الفهــم وتنمیــة المهــارات، وتســهم بمســاعدة الفــرد علــى فهــم البیئــة المحیطــة 

  . الریاضیات یجب أن تتضمن العدید من القیم في محتواها ولكي یستفید المتعلم من مادة. والسیطرة علیها
  
  



 كلیة التربیة ـ    – المناھج الفلسطینیةـ رؤیة واقعیة

 

42 

  
  

  ورقة عمل بعنوان

  

 
  

  أدهم حسن البعلوجي. أ
  محاضر في قسم تكنولوجیا التعلیم

  رئیس قسم التعلیم األساسي
 الجامعة اإلسالمیة بغزة
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  :مقدمة 

ســاهم فــي إحــداث كثیــر مــن التغیــرات فــي شــتى  ي والتقنــي الهائــل والــذيیتسـم عصــرنا الحــالي بالتقــدم العلمــ
، حیــث إن مــن أهــم خصــائص والثقافیــة واالقتصــادیة والتربویــة وغیرهـا االجتماعیــة میـادین الحیــاة المختلفــة،

ممكنـًا التكنولوجیا هي خاصیة االقتحامیة التي في معظم األحیان ال یستطیع المجتمع مقاومتهـا، لـذا لـم یعـد 
دون أن تتنـاول هـذه التكنولوجیـا الحدیثـة لمسـایرة التطـورات السـریعة  رك العملیة التعلیمیـة بمراحلهـا المختلفـةت

 لــذا غــدا التطــویر والتحــدیث مــن خـالل التخطــیط الجیــد مــن أهــم األهــداف التــي یســعى فـي هــذا العصــر،
كثیـــرة أهمیـــة  د أدركـــت أمـــملـقــو  ،التربویـــون لتحقیقهـــا لتلبیـــة احتیاجـــات المجتمـــع ومطالـــب نمـــو المتعلمـــین

 .التخطیط لبناء مجتمع متقدم یكون أساسه العلم والمعرفة

إلـى  الماضـي التقنـي فـي النصـف الثـاني مـن القـرن وقد أدى التطور المعرفـي والتفجـر العلمـي الهائـل والتقـدم
لحیـاة ، األمـر والمعلومـات التـي تعامـل معهـا اإلنسـان فـي شـتى مجـاالت ا التزاید المستمر في كمیـة البیانـات

تخــزین هــذه المعلومــات والبیانــات واســترجاعها واســتثمارها الســتیعاب و  البحــث عــن وســیلة اـلـذ  دفعــ  إـلـى
لمجتمعـات ا( األمثـل وهكـذا بـدأت بعـض المجتمعـات المتقدمـة تتحـول إلـى مـا یمكـن أن نطلـق علیـه بالشـكل

اقتصـاد المجتمعـات بصـورة أساسـیة  د فیهـا، وهي مرحلة تعتبـر امتـدادًا للمرحلـة الصـناعیة، یعتمـ)المعلوماتیة
 .التقلیدیة ولیس على الصناعات) الصناعات المعلوماتیة(على 

ن مــن أهــم تلــك التكنولوجیــا وأوســعها انتشــارًا هــي تكنولوجیــا الحاســوب التــي غــدت أمــرًا واقعــًا یجــب علــى  ٕ وا
  .المجتمعات الساعیة إلى التقدم والتنافس أن تستغلها على الوجه األمثل

 هإمكانیـــة اســـتخدام للحاســوب فـــي تقــدیم المنـــاهج الدراســیة المختلفـــة علــى المعلمـــین اســتخدام  یــث یســـاعدح
التعلیمیــة وتبـادل المعلومـات ومتابعـة مــدى اسـتیعاب الطـالب والتغلــب  للوسـائل التفاعلیـة فـي تقــدیم المنـاهج

  .تواجه عملیة التعلیم على التحدیات التي

وتقنیـات أخـرى مـع تطبیـق  فـي التعلـیم یتطلـب القـدرة علـى اسـتخدام الحاسـوبإن إتقـان اسـتخدام التكنولوجیـا 
إتقـان اسـتخدام الحاسـوب فـي التعلـیم  البعـد األول فـي فـإن وبأسـلوب آخـر. اسـتراتیجیات تعلـیم وتعلـم مختلفـة

یمكـن ومـا التقنیـات المناسـبة ألهـداف العملیـة التعلیمیـة وغایاتهـا  یعنـى قـدرة المعلمـین علـى تحدیـد واسـتعمال
لتقـدیم المعلومـات  أمـا البعـد الثـاني، فیتعلـق بالشـكل الرمـزي أو النسـق الرمـزي. للمـتعلم أن تقدمـه التكنولوجیـا

وثمـة صـلة وطیـدة بـین البعــد . ذلـك والـذي یتكـون مـن الكلمـة والصـورة والعـدد والمسـاحة واألسـلوب ومـا إلـى
فضــل أن تتوافــق مــع بعــض طــرق مــن األ المعلومــاتي والنســق الرمــزي حیــث أن بعــض المحتویــات یكــون

علـى سـبیل . (مـن األفضـل أن تمثـل بعـض المحتویـات التقدیم الرمزي، كما أن بعض األنساق الرمزیـة یكـون
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للتعامـل مـع الصـور الشـكلیة والمكانیـة بینمـا تكـون الطباعـة هـي أفضـل  المثـال، فـإن التلفزیـون أفضـل وسـیلة
  ).میزةالم الرموز التجریدیة الخطیة وسیلة للتعامل مع

علـى سـبیل المثـال، فـإن التلفزیـون یعـد أفضـل وسـیلة (والمحتـوى  إن هنـاك صـلة قویـة أیضـا بـین التكنولوجیـا
  ).الحاسوب یعتبر أفضل وسیلة للمحاكاة والنمذجةالحیویة المستمرة، في حین أن  لتمثیل األحداث المادیة

تتطلبهـا التكنولوجیـا أو التـي تـتم باسـتخدامها  أمـا البعـد الثالـث، فإنـه یتعلـق بـاألنواع المختلفـة لألنشـطة التـي
عادة التخطیط وأشیاء من هذا القبیل من بحث وقراءة وقیاس واختبار الفروض ٕ    .وا

ویسـتلزم هـذا البعـد . بین التكنولوجیـا ومسـتخدمیها مـن الطـالب یختص البعد الرابع بالعالقات التي تنشأبینما 
ولوجیــا واسـتخدامها تضـع الطالـب فــي موضـع المتلقـي أم أنهــا إذا كانـت التكن دراسـة بعـض القضـایا مثــل مـا

 فـي عملیـة إخـراج المعلومـات ومـا إذا كـان االتصـال بـین الطالـب والتكنولوجیـا یـتم مـن طـرف تجعلـه یشـارك
   .وما شابه ذلك واحد أم أنه عملیة تفاعلیة وما إذا كانت المعلومات واألنشطة تتالءم مع أفراد بعینهم

التمثیـل الرمزیـة البدیلـة التـي تتیحهـا والتـي  تنـوع أسـالیب الحاسـوب هـيخرى التـي یتمیـز بهـا ومن العوامل األ
تتـیح لمسـتخدمیها عمـل عالقـات تفاعلیـة  الحاسوبفإن أجهزة . شتى یمكن من خاللها تقدیم المعلومة بطرق

 یتیحهـا إال المعلـم وال(وبأطراف متعددة ال تتیحها األنواع األخرى من التكنولوجیا  وعالقات من طرف واحد
َ ). الحقیقي    .في الجمع بین الخصائص تأثیراً  الحاسوبظهر أكثر عوامل تمیز وت

تسـاعد علـى زیـادة  تعـد مـن األدوات التـي تسـاعد فـي زیـادة قـدراتنا الذهنیـة، ومـن ثـم، فإنهـا الحاسـوب أجهـزة
   .واختبارها قدرات المتعلمین مما یمكنهم من تنفیذ مهام مثل فرض الفروض

تنمیـة المهــارات المعرفیـة والتخاطبیــة  یجــب أن ینظـر إلیــه علـى أنــه أداة تسـهم بشــكل هائـل فــي الحاسـوبن إ
  .التأثیر على المهارات التي تنمیها والتعلیمیة، ال كوسیلة تكنولوجیة بوسعها

  :كیف یتعامل المعلم مع تكنولوجیا الحاسوب داخل المختبر

جهاز،من خالل االلتحاق بدورات خاصة بالتدرب على الجهاز أو لل قم بفهم البرامج والمكونات المادیة - ١
  .الذین لدیهم الخبرة، أو شراء جهاز خاص بك االستعانة بأحد الزمالء

التكنولوجیا، ابحث عن أفضل األماكن تلك فعال في العمل الخاص ب لتتمكن من إدارة الفصل بشكل  - ٢
لتعامل مع الجهاز، واختر األهداف التي یمكن ف  ا بكل ثقة، وكن مرناً  لوضع الجهاز ثم قم بالعرض

  .الوقت إلى الحد األقصى تحقیقها مستغال
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والتتابع في عرض األنشطة للفصل  بشكل مبسط، طور أنشطة الدعم الذاتي من خالل عرض المعلومة - ٣
والتأكد من عدم سیطرة تلمیذ واحد على الجهاز  وواضح، وتدریب التالمیذ بشكل منظم ومحدد بأكمله،

  .وتوزیع التجمعات على الجهاز
 یؤدون عملهم بشكل جید، عود تالمیذك االعتماد على أنفسهم في التعلم، أثن على التالمیذ الذین - ٤

  .المرتبطة بالحاسوب بأخرى بعیدة عنه وادعم المهام واللوحات المساعدة، المالحظةاستخدم بطاقات 
ا في التدریس،مدار السنة الدرا قم بالتخطیط لعدد من األنشطة على - ٥ وكن  سیة، واستخدم الحاسوب أیضً

ا عند تقدیرك ً   .للوقت الذي سیستغرقه النشاط واقعی

من هنا وجب علینا كتربویین استخدام الحاسوب على أساس تكاملي مع المنهاج بحیث یؤدي إلى تحقیق 
هدار األجهزة أمثل لألهداف التعلیمیة وكذلك استخدام أمثل ألجهزة الحاسوب بدًال من إهدار تلك  ٕ األهداف وا

عداد جید یأخذ بعین االعتبار كافة األبعاد والجوانب  ٕ بدون فائدة تذكر، وهذه العملیة تحتاج إلى تخطیط وا
  .التي ذكرناها واألخذ بالتوصیات

 :نوصي بما یلي ،تلك الورقةمن خالل استعراض محتوى   : التوصیات

الحاســوب فــي  دوروالمســموعة والمقــروءة حــول  مرئیــةبرنــامج توعــوي فــي جمیــع وســائل اإلعــالم ال وضــع -١
 .العملیة التعلیمیة

الســتخدام الحاســوب فــي التعلــیم  العــالي والتعلــیم تربیــةالضــرورة وضــع خطــة شــاملة وكاملــة مــن قبــل وزارة  -٢
 . والمادیة بحیث تشمل الخطة توفیر اإلمكانات البشریة

 . للحاصلیین على دورات تدریبیة في مجال الحاسوب )المادیة، والمعنویة(وضع الحوافز التشجیعیة   -٣

  .لسهولة تبادل المعلومات ربط المدارس بالوزارةل) اإلنترنت( ضرورة وضع شبكة  - ٤

  .تربویین ضرورة القیام بإنتاج برامج تعلیمیة تحت إشراف متخصصین  - ٥

 . یةبأبعاد العملیة التعلیمإجراء دراسات لمعرفة عالقة استخدام الحاسوب  -٦

 .الحاسوب في التعلیم إجراء دراسات حول اتجاهات المعلمین نحو استخدام  - ٧

في  الحاسوبوأولیاء أمور الطالب حول استخدام  إجراء دراسات في قیاس اتجاهات الطالب والمعلمین -٨
  . التعلیم
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  مروان إسماعیل حمد  . أ

  اإلسالمیة  الجامعة
  قسم أصول التربیة -  كلیة التربیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :مقدمة

وال شك أن تنوع األسـالیب . تعتبر الوسائل واألسالیب عنصرًا هامًا من عناصر المنهج الحدیث
التربویة تعمل على تشویق المتعلم وزیادة استعداده للتعلم، ومن األسالیب التي استخدمت في كتاب اهللا 
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لـقـ  كــا  ـفـي " مـن المواضــع أســلوب القصـة حیــث یقـول المــولي فـي كتابــه العزیــز عـز وجــل فـي كثیــر 
قصصهم عبرة ألولي األلباب، ما كان حدیثًا یفتري ولكن تصدیق الذي بین یدیه وتفصیل كـل شـيء 

  )١١١: یوسف ". (وهدي ورحمة لقوم یؤمنون
ألســلوب محبـــب وكــذلك اســتخدمها الحبیــب المصـــطفي صــلى اهللا علیــه وســلم لعلمـــه بــأن هــذا ا  

  .للنفوس ففه التشویق ویعمل على صقل مواهب الفرد وتنمیة ذكائه وتهذیب خلقه
وهــا هــو عمــر بــن الخطــاب یبعــث إلــى ســاكنى األنصــار كتابــًا یحــدد فیــه مــنهج التعلــیم التربــوي   

علمــوا أوالدكــم الســباحة والفروســیة ورووهــم مــا ســار مــن المثــل : "والثقــافي ألطفــال المســلمین فیقــول
  ."ن من الشعروحس

ولعــــل عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي اهللا عنــــه هــــو أول الحكــــام الــــذین تنبهــــوا إلــــى أهمیــــة القصــــة   
، فـال شـك "رووهم ما سـار مـن المثـل وحسـن مـن الشـعر: "وخطورتها التربویة والتعلیمیة فها هو یقول
  .أن لكل مثل قصة یسمونه مضرب المثل

حـادي عشـر أهمیـة قصـص األطفـال فـي تنشـئة كما أبـرز اإلمـام الغزالـي رحمـه اهللا فـي القـرن ال
بیـان الطریـق فـي ریاضـة الصـبیان فـي أول نشـوئهم " الصغار وتربیتهم حیث كتب في الفصل الخـاص 

مرحلــة التعلــیم یشــتغل الطفــل فــي المكتــب فیــتعلم القــرآن : فكــان یقــول" ووجــه تــأدیبهم وتحســین أخالقهــم
  .في نفوسهم حب الصالحین فأحادیث األخبار وحكایات األبرار وأحوالهم لنغرس

نتبــین مـــن ذلـــك أن قصــص األبـــرار وحكایـــات األخیــار احـــدي الوســـائل التعلیمیــة لتقـــویم الخلـــق 
وتهذیب النفس كما أنها سبیًال للتسلیة والترفیه وشغل أوقات الفراغ عند األطفال بمتابعتها بشوق ولهفة 

  . مما یبعدهم عن العبث والمجون
قصـة الطفــل هـي نسـیج أدبــي قوامـه جــو تتضـح فیــه فكـرة مــن : صــةوهـذا یقودنـا إلــى تعریـف الق

خـالل حــوادث تؤدیهـا أو تتعامــل معهــا شخصـیات بطــرق معینـة تعبیــرًا عــن المعنـي أو الشــعور وتحقیقــًا 
 .لهدف ترفیهي أو فكري أو عاطفي لدي األطفال
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 ویمكــن أن نعــرف قصــص األطفــال بأنهــا عبــارة عــن موضــوع أو فكــرة لهــا هــدف تمثــل صــورة
اإلبداع الفني التعبیري تصاغ بأسلوب لغوي فاألطفال بطبیعتهم یمیلون إلى سماع القصة وینـامون فـي 

  .هدوء عند سماعهم لقصص أمهاتهم وجداتهم
أمـا عــن دور القصــة فـي نمــو الجوانــب المختلفـة للطفــل فــال شـك أنــه ســوف یكتسـب العدیــد مــن 

  :وكیة المختلفة منهاالخبرات والقیم واالتجاهات والعادات واألنماط السل

  النمو اللغوي :  وًال 
  .حیث تعمل القصة على إثراء الحصیلة ا للغویة للطفل واتساع معجمه اللغوي

فإن لغة الطفل تنمو من خالل التقلید لذا فإن إذا ما قدمنا للطفـل النمـاذج الجیـدة مـن القصـص فسـوف 
ة للطفــل مـن خــالل كلمــات القصــة وعبــارات وتــزداد الحصــیلة اللغویــ، یقلـده ویحاكیهــا فــي حیاتــه الیومیـة

  .اللغة العربیة وتعویده النطق السلیم
إن قــدرة الطفــل علــى اســتیعاب اللغــة هــي مــن المؤشــرات لنمــو قدراتــه العقلیــة فاللغــة عبــارة عــن 
رموز ابتكرها اإلنسان لتحمل معاني یسهل االتصال البشري وعلى هذا فإن اللغة تسـهل عملیـة التفكیـر 

نها بتركیبها الخاص تحدد مجرى التفكیر ونوعه، یكون التفكیر أكثر تعقیدًا وكفاءة ودقةوتسمح بأن  ٕ   .وا
مـداد الطفــل باللغــة ٕ فمـن خــالل الــنص األدبــي ، القصـة تســاهم فــي تقویـة هــذه القــدرة عـن طریــق إغنــاء وا
  .للقصة یستطیع الطفل أن یكتسب اللغة التي صعب علیه فهمها واكتسابها

  قلي النمو الع: ثانیًا 
حیـث تعمـل القصــة علـى إكسـاب الطفــل علـى الكثیـر مــن المعلومـات وتسـاعده فــي غـرس القــیم 

  .والمبادئ الخلقیة السلیمة التي تساهم في تربیته وتوجیهه
إن النمــو العقلــي یخضـــع لمظــاهر تطـــور العملیــات العقلیــة المختلفـــة والتــي تبـــدأ بالمســتوى الحســـي 

  :تمد على نمو الجهاز العصبي وذلك من خاللالحركي وتنتهي بالذكاء العام الذي یع
  .زیادة القدرة على التذكر والحفظ واالنتباه والتخیل والتفكیر والتحلیل والنقد  . أ

نمـو الوظــائف العقلیــة مثـل الــذكاء العــام والقـدرات العقلیــة المختلفــة كـاإلدراك والتفكیــر واالبتكــار   . ب
 .عند األطفال

من خالل الصـور اإلبداعیـة والخلقیـة ومـن السـهل توسیع الخیال ألن القصة تخاطب العواطف   . ت
 .على الطفل أن یحیا في جو من الخبرات الخیالیة الموجودة في القصة
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  النمو االجتماعي: ثالثًا 
  :تساعد القصة الطفل على 

  .إثارة نزعات كریمة في نفس الطفل وتعمل على بث العواطف النبیلة  . أ
 .حب الخیر تكسبه طبع الخلق الفاضل وتدفع الطفل إلى  . ب

 .تبرز للطفل القیم الحمیدة فتشعره باالنتماء لألسرة  . ت
تنمـــي الصـــفات االجتماعیـــة الحمیـــدة مثـــل تعویـــده علـــى كیفیـــة التعامـــل مـــع اآلخـــرین والمحبـــة   . ث

 .واالحترام وحسن التصرف

 .تكسبه مهارات اجتماعیة في عملیة االتصال مع الغیر  . ج

  النمو النفسي: رابعًا 
  :و االنفعالي للطفل حیث تعمل على للقصة دور فعال في النم

  .إكساب الطفل انفعاالت مقبولة كالسرور والبهجة والمشاركة الوجدانیة  . أ
 .تخفف حدة التوتر والقلق  . ب

تســـــتخدم القصـــــة فـــــي العـــــالج الطبـــــي والنفســـــي لألطفـــــال واالكتئـــــاب واالضـــــطراب والمخـــــاوف   . ت
 .المرضیة

وین االتجاهات االیجابیة نحو ذاته تعطي فرصة للطفل للتعبیر عن نفسه وتنمیة قدرته على تك  . ث
 .واآلخرین

 :تشبع حاجات الطفل وخاصة  . ج

وتعمـل ،  الحاجة للتوجه ومساعدتة على التعـرف علـى المبـادئ والقـیم التـي یتمیـز بهـا المجتمـع •
علـى مسـاعدة الطفــل فـي التعــرف علـى وجـود الحــب بـین جمیــع المحیطـین بـه ســواء كـانوا أفــراد 

 .األسرة أو األصدقاء

إلى النجاح تعمل القصة علـى إشـباع حاجـة الطفـل إلـى النجـاح فـي المواقـف وفـي أداء  الحاجة •
 .األعمال التي تسند إلیه كالنجاح في المدرسة والمجتمع وغیره

الحاجة إلى االستقالل وذلك بتقدیم مواقف تشجع الطفل على االستقالل واالعتماد علـى الـنفس  •
 .عند أداءه األعمال المختلفة

التقــدیر االجتمــاعي ویتحقــق ذلــك بتقــدیم مواقــف تعبــر عــن احتــرام اآلخــرین للطفــل الحاجــة إلــى  •
عجابهم بتصرفاتهم ٕ  .وا

  :من الورقة  الثانيولإلجابة على السؤال 
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  :الهامة ومنها كیف تختار القصة المناسبة؟ عندما نختار القصة لألطفال علینا مراعاة بعض األمور
 .أن تكون القصة بسیطة •

 .عاني هادفةأن تحمل القصة م •

 .أن تناسب مستوى الطفل الثقافي •
 .أن تتماشى القصة مع واقع الطفل وخبراته •

 .یستحب أن یكون فیها مرح وصور ملونة واضحة •
 .تناسب طبیعة الطفل ومیوله •

 .أن یكون فیها تكرار •

 .أن تكون سهلة وتمكن الطفل من حفظها بسهولة •
 .أن یناسب االسم والعنوان موضوع القصة •

 .حاسیس الطفل بالنشاط والحیویةأن تنمي أ •
 .أن تتاسب مع الجو االجتماعي السائد •

 .أن تراعي سن الطفل واإلدراك العقلي له •

 .أن یراعى مستوى االجتماعي واللغوي والوجداني عند األطفال •
 .عدكم تكتیف األفكار في القصة الواحدة •

  
  :في ضوء ما سبق نوصي بالتالي

 .ن یكونوا قدوة حسنة لألبناء في أقوالهم وأفعالهمنوصي أولیاء األمور والمعلمین بأ .١

 .اإلطالع على القصص الواردة في الكتاب والسنة وسیر الصالحین لالنتفاع بها .٢

 .انتقاء بعض القصص النوعیة واقتنائها وتقدیمها لألبناء .٣
ضـــرورة اصـــطحاب األبنـــاء للمكتبـــات العامـــة وتشـــجیعهم علـــى القـــراءة االنتقائیـــة بمـــا یتناســـب مـــع  .٤

 .لمرحلة العمریة ومتطلباتها التربویةا



 كلیة التربیة ـ    – المناھج الفلسطینیةـ رؤیة واقعیة

 

51 

   
  
  
  
  
  
   

  

 
  

  بكـــر محمـد حسـن أبو. أ
  ماجستیر مناهج وطرق التدریس
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  :مقدمـــة
، وتعمــل بدرجــة الفلسـطیني الطالــب تنشـئة تلعـب المنــاهج والمقـررات الدراســیة الـدور األكبــر فــي

، مـن حولـه المتطـورة العالمیـة لمتغیـراتتعاملـه مـع مجتمعـه ونوعیـة تعاطیـه مـع اكبیرة في تحدید كیفیة 
والجامعیــة  األوـلـى وذلــك وفــق التصــورات والصــور التــي غرســت فــي عقلــه ونفســه فــي مراحلــه الدراســیة

عامة، في المجتمع الفلسطیني    في كافة دول العالم المناهج مؤلفو یرىوألهمیة هذه المناهج؛ ، المختلفة
والخــتالف المفــاهیم والمبــادئ . تناقهــاأن تتضــمن مفــاهیم معینــة یریــدون مــن التالمیــذ اع ضــرورة ةخاصــ

فـــإن المنـــاهج تـــأتي تبعـــًا لـــذلك مختلفـــة ومتنوعـــة مـــن ناحیـــة مضـــمونها  التـــي تعتنقهـــا الشـــعوب والـــدول؛
  .وتصورها

الـذ  أوال  علـم  إن تناول مسألة تربیة األجیال الناشئة یشكل األساس والمنطلق لالهتمام الكبیر
السیاســة المعاصــرة لموضــوع التنشــئة السیاســیة، ذلــك االهتمــام الــذي یشــهد لــه حقــل واســع مــن المباحــث 

وانصــب اهتمــام أغلــب هــذه . النظریــة والدراســات العلمیــة حــول الموضــوع خــالل الفتــرة الزمنیــة الســابقة
  ه إلیهم الرسائل التربویة؟؟ماذا یتعلمون، ومن خالل أیة قنوات توج.الدراسات على تنشئة األطفال

وســوف نتنــاول فــي هــذا الیــوم الدراســي مفهــوم القــیم، التســامح، المســاواة، التــي تبثهــا المقــررات    
 . الدراسیة الفلسطینیة وتركز على تثبیتها في أذهان األطفال

إن األطفال في أي مجتمع هم رجال المستقبل الذین سوف یصنعون بإرادتهم وفكرهم وتعلـیمهم 
والطفــل جــزء ال یتجــزأ مــن المجتمــع الـذي هــو فیــه؛ لــذا تعلــق الــدول أهمیــة كبیــرة . قبًال زاهــرًا لبلــدهممسـت

خاصــة علــى تــربیتهم وتنشــئتهم، وتــوفر لهــم الــدعم المناســب، حتــى یكونــوا مــواطنین صــالحین، یخــدمون 
  .وطنهم ویدافعون عن حقوقه

المعتقـدات السیاسـیة مـن خـالل مـا من المتعارف علیة أن األطفـال یكتسـبون القـیم والتصـورات و 
یتعرضون له من تنشئة، ومـا یتلقونـه مـن أفكـار وقـیم مـن الجماعـات المختلفـة التـي ینتمـون لهـا، ومنهـا 
المدرســــة واألســــرة ودور العبــــادة والرفــــاق ووســــائل اإلعــــالم واألحــــزاب المختلفــــة وغیرهــــا مــــن مؤسســــات 

م، والتـــي مـــن شـــأنها أن تـــؤثر علـــى ســـلوكهم ومـــن خـــالل القـــیم الســـائدة فـــي مجـــتمعه. المجتمـــع المـــدني
إن هذه المعتقدات والخبرات . وفعلهم السیاسي في مرحلة النضج، وترسم لهم نهجًا خاصًا لیسیروا علیه

والمعارف والعملیات التربویة والتصورات التي یتعرض لها الطفل أثناء تنشـئته تشـكل جـزءًا مـن هویتـه، 
  .سیةومعارفه، واتجاهاته، ومواقفه السیا

ونظـــرًا ألن األســـرة فـــي دول كثیـــرة مـــن عالمنـــا العربـــي مـــا تـــزال، إلـــى حـــد كبیـــر، أســـیرة الثقافـــة 
عـداد الطالـب لتحمـل  ٕ ل هـذه الـدول كثیـرًا علـى المدرسـة فـي مجـال تربیـة وا التقلیدیة، فلیس غریبًا أن تعوِّ

، إحدى الركائز المهمة وتعتبر المدرسة، في مختلف النظم السیاسیة. أدوار ومهمات المواطنة المسؤولة
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في عملیة إنشاء الفرد وتربیته، حیث إن هذه الركیزة تشـكل مـن خـالل مـا تتضـمنه المقـررات التعلیمیـة، 
ونمط العالقة بین المعلم والتلمیـذ، ونوعیـة وحـدود النشـاط االجتمـاعي الـذي تقـوم بـه المدرسـة، األسـاس 

  .األول للتنشئة
  

  :الهدف من الدراســة
دراسة إلى إجالء حقیقة الدور الذي تقوم به المدرسة في التربیة السیاسیة والتنشـئة تهدف هذه ال   

االجتماعیــــة لألطفـــــال فـــــي فلســــطین، وذلـــــك برصـــــد عناصـــــر الثقافــــة السیاســـــیة، أي المفـــــاهیم والـــــرؤى 
والمعــارف والتوجهــات التــي تعطــى لهــم، ســواء أكانــت ذات مضــمون سیاســي مباشــر، أم ذات مضــمون 

بأنه الحكم " والقیم یمكن تعریفها . ر، أو ذات مضمون اجتماعي له دالالته السیاسیةسیاسي غیر مباش
الــذي یصــدره اإلنســان علــى شــيء مــا، مهتــدیًا بمجموعــة مــن المبــادئ والمعــاییر التــي وضــعها المجتمــع 
الــذي یعــیش فیــه، والــذي یحــدد بالتــالي المرغــوب وغیــر المرغــوب فیــه، وتعتبــر القــیم موجهــات لســلوك 

اد ضمن ثقافة معینة أو مجتمـع معـین وتكتسـب عبـر التنشـئة االجتماعیـة ویعطیهـا األفـراد اهتمامـًا األفر 
  . )١(" خاصًا وتُشكل مبادئ تتكامل فیها األهداف الفردیة مع األهداف العامة للمجتمع 

ن وكذلك تلعب االتجاهات دورًا هامًا في المواقف االجتماعیة التي یتفاعل فیها الفرد مع اآلخـری
وفـــي مجـــال التربیـــة والتعلـــیم یواجـــه . وتـــؤثر علـــى مســـتوى رضـــاه عـــن عالقتـــه بهـــم ومـــدى تكیفـــه معهـــم

المعلمون والقائمون على عملیة التربیة في الكثیر من األحیان مشكلة تتمثـل فـي وجـود اتجاهـات سـلبیة 
التعلـیم تلعـب إن اتجاهـات الطلبـة نحـو عملیـة " لدى بعض الطلبة نحو التعلیم مما یعیـق نجـاحهم فیهـا 

  .)٢(دورًا كبیرًا في نجاح هذه العملیة أو فشلها 
تلعـــب المدرســــة دورًا مهمـــًا فــــي عملیـــة التربیــــة السیاســــیة للطالـــب، وذلــــك عـــن طریــــق التثقیــــف 

ویـــتم التثقیــــف السیاســـي والتنشــــئة . السیاســـي مـــن ناحیــــة، وطبیعـــة النظـــام المدرســــي مـــن ناحیــــة أخـــرى
، كالتربیــة الوطنیــة والتربیــة المدنیــة فــي المنــاهج الفلســطینیة التــي االجتماعیــة مــن خــالل مقــررات معینــة

تهــدف إلــى تعریــف التلمیـــذ بحكومـــة بلـــده، وتحدیــد الســلوك المتوقــع منــه، وغــرس مشــاعر الحــب والــوالء 
  .للوطن

  
  

  :ومن خالل العرض السابق سنجیب على التساؤالت التالیــة 

                                         
 .٢٨٨، ص ٢٠٠٤مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، : علم النفس االجتماعي، عمان: جابرجودت بني .  ١
 .٢٦٥المرجع السابق ص : ــــــــ. ٢
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  الطفل تجاه اآلخرین؟ كیف تسهم المدرسة في تشكیل عقل ونفسیة  .١
  كیف تؤثر المناهج الفلسطینیة في تشكیل رؤیة وتصور الطفل للتسامح؟  .٢
  كیف تؤثر المناهج الفلسطینیة في تشكیل رؤیة وتصور الطفل للمساواة؟ .٣

  :مصطلحات ذات العالقة
  لتي تسود هي مجموعة االتجاهات، والمعتقدات، والقیم والمعارف السیاسیة ا :الثقافة السیاسیة .١

، والتي تعطي معنى للعملیة السیاسیة، وتحدد سلوك األفراد، والجماعات، والحكام    ) ٣(مجتمعًا معینًا
نقل التراث من جیل إلى جیل، وتهدف لبناء شخصیة الـوطن والمـواطن، وبنـاء  :التنشئة السیاسیة .٢

بحیــث تســتقر فــي ضــمیر  وهــي تشــمل عملیــة تلقــین قــیم واتجاهــات ومبــادئ سیاســیة. الدولــة والمجتمــع
   . ) ٤(المجتمع بما یضمن استمراریتها 

حــق التســاوي فــي الكرامــة والحقــوق المدنیــة والسیاســیة واالقتصــادیة والثقافیــة، والتســاوي  :المســــــاواة. ٤
   )٥(أمام القانون دون تمییز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو ثقافي أو دیني

ــــامح. ٥ لمســـموح أو التغاضـــي المتعمـــد مـــن جانـــب أي مـــن الوالـــدین عـــن یقصـــد بـــه التجـــاوز ا :التســـ
احتـرام الفـرد " والتسـامح هـو  )٦(التصرفات والسلوك وأشكال التعبیر التي تدل على الموافقـة علـى الخطـأ

  . )٧(واآلخرین، واحترام عقائدهم وأفكارهم وعاداتهم وتقالیدهم
الفلســطینیون . "رى والتســامح والتعــایشتعطــي المنــاهج أهمیــة بــارزة ألهمیــة احتــرام األدیــان األخــ

 ". أمام القانون والقضاء سواء ال تمییز بینهم بسبب الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي

في الوحدة الثالثة، الدرس ) كتاب التربیة الوطنیة للصف السادس األساسي(إفراد المقرر المذكور سابقًا 
مـا موقـف الـدیانتین اإلسـالمیة " الشـیخ ورجـل الـدین المسـیحي؟ على مـاذا یـدل تصـافح "الثاني للتسامح 

  " والمسیحیة من تنظیم العالقات بین الناس؟
اإلسـالم یـدعو إلـى التسـامح واإلخــاء بـین البشـر ویمـنح التكـریم والحریــة لإلنسـان مهمـا كانـت دیانتــه أو "

  .)٨(" جنسیته أو لونه
  .اإلسراء سورة) ٧(آیة " ولقد كرمنا بني آدم" قال تعالى 

                                         
 .٢٠٦، ص ١٩٩٤مدخل إلى العلوم السیاسیة ، : جامعة القدس المفتوحة.  ٣
 .٢٠٦المرجع السابق  ص : ______________.  ٤
معجم المفاهیم والمصطلحات المتضمنة في مناهج الدراسات االجتماعیة الجدیدة للصف السادس : عدنان محمد خلیل.  ٥

 . ٣٥، ص ٢٠٠١األونروا، : لغربیة وغزة ، عمان االبتدائي الضفة ا
 .٢٢٣، ص٢٠٠٣مكتبة األنجلو المصریة ، :علم النفس االجتماعي بین النظریة والتطبیق، القاهرة : حسني الجبالي.  ٦
  .  ٦٧، ص ٢٠٠٦، رام اهللا، مركز المناهج األساسي كتاب التربیة الوطنیة للصف السادس: وزارة التربیة والتعلیم  . ٧
  ٦٧ص  مرجع سابق، كتاب التربیة الوطنیة للصف السادس،: ______________. ٨



 كلیة التربیة ـ    – المناھج الفلسطینیةـ رؤیة واقعیة

 

55 

ومســیرة الرســول الكــریم محمــد صــلى اهللا . مــن ســورة البقــرة) ٢٥٦(آیــة  )٩(".ال إكــراه فــي الــدین" وقوـلـه 
 r(إن وفـدًا من نصـارى نجـران قــدم إلـى رسـول اللـــــه "علیه وسلم تقوم على التسـامح والمحبـة من ذلك 

صـر، قـاموا یصـلون إلـى المشـرق، فقـال في المدینة، ولما دخلوا المسـجد النبـوي وقـد حانـت صـالة الع) 
  . )١٠() دعوهم ) (  r(رسول اهللا 

الفلســطینیین متســاوون أمــام القــانون والقضــاء وال تمییــز "أقــرت وثیقــة االســتقالل الفلســطینیة أن 
  ".بینهم بسبب الدین أو المذهب أو الجنس أو اللون أو الرأي السیاسي

  ".لناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارامتى استعبدتم ا"تناقش مقولة عمر بن الخطاب 
   .األساس بحریة الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبیر عن رأیه

تســـاوي أفـــراد : "أمـــا المســـاواة فقـــد ذكـــرت فـــي مقـــرر التربیـــة الوطنیـــة للصـــف الســـادس األساســـي
جمیــع إنصــاف المــرأة فــي "مثــال ". المجتمــع فــي الحقــوق والواجبــات السیاســیة واالجتماعیــة واالقتصــادیة

تكـــافؤ الفـــرص بـــین المـــواطنین دون تمییـــز بســـبب الـــدین أو الجـــنس وضـــمان حقـــوقهم فـــي . "المجـــاالت
 ". مجتمع ال تفاوت بین طبقاته

ن واجبـات الدولــة تجــاه "ویبـین المنهــاج أن  ّ مــن واجبـات الدولــة أن تــوفر المسـاواة لمواطنیهــا ویبــی
  ".مواطنیها

سـیادة القـانون تعنـي خضـوع جمیـع أفـراد . "القانون وتركز المناهج الفلسطینیة على أهمیة سیادة
وتعطي الكتـب ". الشعب بما في ذلك القائمین على أجهزة الحكم لحكم القانون إذ ال سلطة فوق سلطته

". یــؤدي فصـل الســلطات الـثالث إلــى تحقیـق العــدل والمســاواة. "المدرسـیة أهمیــة كبیـرة لفصــل السـلطات
تــوزع الدولــة " قــد تســيء اســتعمال الســلطة وتحــد مــن حریــة األفــرادوعــدم تركیــز الســلطة فــي هیئــة واحــدة 

وتهــــتم المقــــررات ". الوظــــائف الهامــــة علــــى هیئــــات متخصصــــة فــــي میــــدان عملهــــا یــــؤدي إلــــى اإلتقــــان
، ثــم یركــز المــنهج الفلســطیني علــى )١١(" حقــي فــي الحیــاة " المدرســیة اهتمامــًا كبیــرًا بحقــوق المــواطن 

   :الفلسطیني فیقولاألمور التي یكفلها الدستور 
  .تمتع جمیع المواطنین بالحریة واألمن. ١
  .ضمان حریة التعبیر والرأي. ٢
  .حق المواطنین في تشكیل الجمعیات واألحزاب السیاسیة. ٣
  . احترام صالحیات القضاء في حل النزاع والمشكالت المطروحة علیه. ٤
  

                                         
  .٦٧المرجع السابق ، ص : ______________. ٩

 مالحظــــــــــة  جمیع البنود التالیة ھي من نفس  المصدر . ٦٧المرجع السابق ص : ________________.  ١٠
  .١٣، ص ٢٠٠٦رام اهللا، مركز المناهج دنیة للصف الخامس األساسي، الم كتاب التربیة: وزارة التربیـة والتعـلیم. ١١
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  : االستنتــــاج
ً على العرض الدراسي والتحلیل الس ابق للمنهاج الفلسطیني لمقرري التربیة الوطنیة والتربیـة بناء

  -:المدنیة في المرحلة األساسیة الدنیا نستنتج ما یلي
ینشــأ الطفــل الفلســـطیني فــي المــدارس علـــى أســس كثیـــرة منهــا ســیادة القـــانون، وأن الحكومــة تعمـــل  .١

  .لمصلحة أبناء المجتمع 
ن تغلب المجتمع على حل تهیئ المدرسة النشء عقلیا ونفسیا على الت .٢ ٕ   سلیم بدور الجماعة، وا

المشاكل واألزمات یتوقـف أوًال وأخیـرًا علـى المشـاركة والتعـاون بـین جمیـع أفـراد المجتمـع، وبـذلك تتأهـل 
  .عندهم الروح الجماعیة واإلیمان بالعمل الجماهیري الذي یعود بالنفع على الجمیع

لتســـامح والتعـــایش مـــع األدیـــان األخـــرى، وبخاصـــة مـــع تهیـــئ المدرســـة الـــنشء عقلیـــًا ونفســـیا علـــى ا .٣
المسیحیةـــ وتركــز علــى ســیادة القــانون، والمؤسســات التشــریعیة والدیمقراطیــة فــي تغلیــب المجتمــع علــى 

  .المشاكل واألزمات، والعقوبات التي یواجهها من جهة أخرى
اة فــي المنهــاج الفلســطیني، هنــاك توجــه مــن قبــل وزارة التربیــة والتعلــیم تعزیــز قــیم التســامح والمســاو  .٤

، وبشكل أوضح، في المقررات الدراسیة في المرحلة األساسیة الدنیا   . ویظهر ذلك جلیًا
  

  : التوصیـــات
  : یوصي الباحث من خالل العرض السابق ما یلي  

  .تعزیز استقرار المجتمع، وتقویة الثقة بین أفراده، ونشر األمن والعدل والمساواة بینهم  -١
ي مجتمعــــًا دیمقراطیــــًا یقــــوم علــــى حریــــة الــــرأي، وتعــــدد األحــــزاب السیاســــیة، واتخــــاذ القــــرارات تبنــــ  -٢

  .بالمشاركة الجماعیة 
  .دعم المعلم الفلسطیني وتشجیعه على غرس القیم لدى طالب المدارس بالمرحلة األساسیة الدنیا -٣
  . واةتشجیع الباحثین على تبني موضوعات بحثیة تركز على التسامح والمسا -٤
  .   توثیق الصلة بمؤسسات المجتمع المدني -٥
  

  : المراجــــع
  .١٩٩٤مدخل إلى العلوم السیاسیة ، : جامعة القدس المفتوحة -١
  .٢٠٠٤مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، : علم النفس االجتماعي، عمان : جودت بني جابر -٢
مكتبـة األنجــلو المصـریة ، :والتطبیق، القاهرة  علم النفس االجتماعي بین النظریة: حسني الجبـالي -٣

٢٠٠٣. 
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معجـــم المفــاهیم والمصــطلحات المتضــمنة فـــي منــاهج الدراســات االجتماعیـــة : عــدنان محمــد خلیــل -٤
 . ٢٠٠١األونروا، : الجدیدة للصف السادس االبتدائي الضفة الغربیة وغزة ، عمان 

نیــــة للصـــف الخـــامس األساســـي، رام اهللا، مركـــز المنـــاهج كتـــاب التربیـــة المد: وزارة التربیــــة والتعــــلیم -٥
٢٠٠٦.  

كتــاب التربیــــة الوطنیــة للصــف الســـادس األساســي، رام اهللا، مركــز المنـــاهج : وزارة التربیـــة والتعـــلیم -٦
٢٠٠٦ .  
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  :مقدمة الدراسة
یتكون منهاج العلوم كغیره من بقیة المناهج المدرسیة من األهداف والمحتـوى وطرائـق التـدریس 

المعرفـــــة العلمیـــــة المتمثلـــــة فـــــي الحقـــــائق والمفهومـــــات والتقـــــویم، ویتكـــــون محتـــــوى منهـــــاج العلـــــوم مـــــن 
والتعمیمــات والقواعــد والقــوانین والنظریــات العلمیــة، كمــا یتكــون مــن عملیــات العلــم، التــي بــدونها یصــبح 
منهاجــًا عــن العلــوم ولــیس منهــاج علــوم، باإلضــافة إلــى المضــامین الوجدانیــة؛ وألن العلــم ككــائن مــنظم 

جر  ٕ اءات منظمة، بما یمكن أن یـتم ترجمتـه إیجابیـًا فـي منـاهج العلـوم، ومـن ودینامي یحتاج إلى طرق وا
ثـــم یـــنعكس فـــي ســـلوك المتعلمـــین تفكیـــرًا متنوعـــًا وتنمیـــة قـــدرات مختلفـــة، والتركیـــز علـــى تولیـــد المعرفـــة 

  .واكتشافها بدل االكتفاء باستقبالها واكتسابها
ذا كانــت المنـــاهج المدرســـیة فـــي مختلـــف المباحـــث، تســـعى إلـــى إ ٕ عـــداد المـــواطن للتفاعـــل مـــع وا

الواقع المعاصر بمستحدثاته؛ فإن مناهج العلوم مطالبة أكثر من بقیة المناهج لإلسهام فـي هـذا الـدور، 
ومطالبة بإكساب المتعلمین القدرة على التفكیر العلمي بمهاراته وعملیاته وخطواتـه المنظمـة، بمـا یؤهـل 

  .    لتغیرات المتالحقة في مختلف میادین الحیاةالمتعلمین لمواكبة المستحدثات التكنولوجیة وا
ونظرًا لحداثة التجربـة الفلسـطینیة فـي بنـاء المنـاهج وتـألیف الكتـب المدرسـیة، التـي ال زالـت فـي 
عقـــدها األول، وبـــالرغم مـــن القیـــام بتقیـــیم العدیـــد مـــن منـــاهج العلـــوم الفلســـطینیة مـــن قبـــل متخصصـــین 

علمیـة وتـدریس العلـوم، إال أنهـا ال زالـت بحاجـة ماسـة إلـى إجـراء وباحثین فـي مجـال المنهـاج والتربیـة ال
  .المزید من الدراسات واألبحاث الدقیقة والمتعمقة في جوهرها

ولقد تم اختیار كتاب العلوم للصف الرابع األساسـي للدراسـة؛ كونـه یـأتي بعـد تـراكم ثـالث كتـب 
ة لتضمن عملیات العلم المناسـبة لتالمیـذ علوم سبقته، كما أنه یحتوي على الكثیر من األنشطة المناسب

المرحلة األساسیة؛ وذلك إلعطاء صورة حقیقیة عـن عناصـرها وتنظیمهـا وتوزیعهـا وصـوًال لالرتقـاء بهـا 
  . وتطویرها على أسس علمیة وبحثیة سلیمة

  :تحدید مشكلة الدراسة
األساسیة في كتاب  كیف تتوزع عملیات العلم: تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس اآلتي  

  العلوم للصف الرابع األساسي الفلسطیني؟
  :الذي یتفرع إلى التساؤالت اآلتیة

  ما عملیات العلم األساسیة التي ینبغي تضمینها في كتاب العلوم للصف الرابع األساسي؟ -١
  ین؟ما مدى توافر عملیات العلم األساسیة في وحدات كتاب العلوم للصف الرابع األساسي بفلسط -٢
مــا األخطــاء الشــائعة فــي عــرض عملیــات العلــم فــي األنشــطة العلمیــة المتضــمنة فــي كتــاب العلــوم  -٣

  للصف الرابع األساسي؟
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  :أهمیة الدراسة
  :تكمن أهمیة الدراسة الحالیة في أنها تسعى إلى  

ریس الــربط بــین النظریــة والتطبیــق، بــین مــا تشــیر إلیــه الكتــب المتخصصــة فــي التربیــة العلمیــة وتــد -١
  .وبین ما یعكسه كتاب العلوم للصف الرابع األساسي لتلك العملیات -العلوم من أهمیة عملیات العلم

تقدیم نماذج للتحالیل الوصفیة والكمیة لعملیات العلم األساسیة المتضمنة في كتاب العلـوم للصـف  -٢
  . العلوم الفلسطینیة الرابع األساسي؛ بما قد یفید مؤلفي ذلك الكتاب والقائمین على بناء مناهج

صیاغة توصیات ومقترحات یمكن أن تفید في تطویر كتاب العلوم للصـف الرابـع األساسـي؛ حتـى  -٣
جراء المزید من األبحاث والدراسات العلمیة في هذا المجال ٕ   .یتالءم مع الشق اإلجرائي للعلم، وا

  
  :حدود الدراسة

  : اقتصرت الدراسة الحالیة على ما یلي  
  .لیل محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسيأداة تح -١
  .التقید بعملیات العلم األساسیة السبعة بتعریفاتها اإلجرائیة ومظاهرها السلوكیة التي تم تحدیدها -٢
  .تحلیل محتوى كتاب العلوم المقرر على تالمیذ الصف الرابع األساسي بفلسطین -٣

  
  اإلطار النظري

  عملیات العلم وتدریس العلوم
تعـــد التربیـــة العلمیـــة مـــن أهـــم متطلبـــات العصـــر الحـــالي فهـــي تســـاعد المـــتعلم علـــى فهـــم البیئـــة   

المحیطـة بــه والتفاعــل معهـا، وتجعلــه إنســانًا فــاعًال فـي مجتمعــه، وتعتمــد التربیــة العلمیـة فــي ذلــك علــى 
كاسـه فـي مناهج العلـوم فـي مرحلـة التعلـیم األساسـي، وأحـد مكونـات المنهـاج هـو المحتـوى الـذي یـتم انع

  .الكتاب المدرسي بما یتناسب مع قدرات المتعلمین واهتماماتهم
لقــد زخــر القــرآن الكــریم باآلیــات القرآنیــة التــي تتضــمن عملیــات علــم متنوعــة، ســواء كــان ذلــك 

ذَ [: بدعوٍة صریحة أم ضمنیة، یقول تعالى ي هَ ا فِ نَ فْ رَّ َ قَدْ ص َل َ كَ ا و َ لٍ و َث َ لِّ م ْ كُ ن لنَّاسِ مِ آنِ لِ ْ قُر ُ اْل ان سَ ْ ن ِ ْ انَ األ
 ٍ ء ْ ي َ شَ ر َث الً  َأكْ دَ   .     )٥٤:الكهف( ]جَ

ونَ [: أشارت الكثیر مـن اآلیـات القرآنیـة الكریمـة إلـى عملیـة المالحظـة، یقـول تعـالى    ُ ـر ُظ ْ ن َ ـال ی َأفَ
قَتْ  لِ فَ خُ ْ ی لِ كَ ِب ِ ْ ى األ َل تْ  `ِإ َ ع ِف ُ فَ ر ْ ی اءِ كَ َ ى السَّم َل ِٕ ا َ ِ  وَإِلَى `و ال َ ب فَ  الجِ ْ ی تْ  كَ َ ب ـفَ ى وَإِلَـ `نُصِ ْ ی ضِ كَ ْ َر ْ األ

تْ  حَ طِ ُ      .)٢٠-١٧ :الغاشیة( ]س
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ٍ [ :وجاءت عملیة القیاس في آیات قرآنیة عدیدة بشكلٍ واضح فمنها، قوله تعالى   ء ْ ـي ـلَّ شَ نَّا كُ  ِإ

 ٍ ر قَدَ ُ ِب اه نَ قْ َل   .فما دام كل شيء قد خلقه اهللا تعالى بمقدار فهو قابل للقیاس. )٤٩:القمر( ]خَ
تصــنیف صــریحًة فــي أوائــل ســورة البقــرة، التــي صــنفت النــاس إلــى ثــالث فئــات ووردت عملیــة ال

ــا [: وفــي قولــه تعــالى. علــى أســاس خصــائص ممیــزة لكــل فئــة، المؤمنــون، الكــافرون، المنــافقون َ ــا َأیُّه َ ی
نَّا ُ ِإ ـلَ  النَّاس ائِ َ قَب َ وبًا و ُ ـع ْ شُ م ـاكُ نَ ْل َ ع جَ َ ـى و َث ْ ُأن َ رٍ و كَ ْ َذ ن ْ مِ م اكُ نَ قْ َل فُ  خَ َ ـار َ تَع ـهَ لِ نَّ اللَّ ْ ِإ م ـاكُ قَ ـهِ َأتْ ـدَ اللَّ ْ ن ْ عِ م كُ َ م َ ـر نَّ َأكْ  وا ِإ

 ٌ یر ِب ٌ خَ یم لِ   ).١٣:الحجرات( ]عَ
مَّا[ :وتضمنت آیات قرآنیة كریمة عملیة التنبؤ، یقول تعالى نِ مِ َ لِّم َ ْ تُع ى َأن َل كَ عَ ُ ع لْ َأتَِّب ى هَ وسَ ُ هُ م  قَالَ َل

داً  شْ ُ تَ ر ْ لِّم ُ ِ  `ع ـتَط ْ ْ تَس ـن نَّـكَ َل ـالَ ِإ راً قَ ْ ـب َ َ ص ـي عِ َ َ م فلقـد تنبـأ سـیدنا الخضـر قبـل ). ٦٧ -٦٦ :الكهـف( ]یع
مرافقـة ســیدنا موســى إیــاه علیهمـا الســالم بأنــه لــن یقـدر علــى تحمــل الصــبر فـي الرحلــة، وهــذا مــا حــدث 

ووردت عملیــة اســتخدام األرقــام فــي آیــات قرآنیــة كثیــرة منهــا آیــات المیــراث فــي ســورة . بالفعــل بعــد ذلــك
   .تحدث عن كیفیة استخدام األرقام في توزیع المیراث بین حاالت الورثة المختلفةالنساء التي ت

    
  :تعریف عملیات العلم

زیتـــون، : (مــن خـــالل تعریفـــات عملیـــات العلــم فـــي الكتـــب المتخصصـــة واألبحــاث الســـابقة مثـــل
  :یمكن تعریف كل عملیة منها على النحو اآلتي) ٢٠٠٢؛ زیتون، ٢٠٠٠؛ علي، ١٩٩٨

رؤیــة التــي تعنــي االنتبـــاه المشــاهدة أو التختلــف عملیــة المالحظــة عــن : Observingظــة المالح -١
فتعنــي انتبـــاه مقصـــود مـــنظم ومضـــبوط كعملیـــة علـــم أمـــا المالحظـــة . العفــوي إلـــى ظـــاهرة أو حادثـــة مــا
  .كتشاف خصائصها وعناصرهاالللظواهر أو األحداث أو األمور 

لــى التــي یســتخدم فیهــا المــتعلم حاســة أو أكثــر مــن عملیــة المالحظــة العملیــة األساســیة األو  دتعــ
حواسـه الخمـس، وتتضـمن مالحظــة وصـفیة تهـدف إلـى تحدیــد خصـائص الشـيء أو الظـاهرة باســتخدام 
الحواس، ومالحظة كمیة تهدف إلى التعبیر عما یـتم مالحظتـه، ووصـف التغیـرات الحادثـة فـي الشـيء 

  .أو الظا رة
اختیـار أدوات القیـاس المناسـبة لخاصــیة قــد ة عـلى اللقیـاس یقصـد بعملیـة ا :Measuring القیـاس -٢

 ،الكتـلطـوال، قیـاس األ: ، مثـلعـن تلـك الخاصـیة للحصول علـى معلومـات كمیـة ها بدقةاستخدامما، و 
  .الحموضة، الرطوبةالسرعات،  ،درجات الحرارة

فئـات  فـيتـوفرة المعلومات أو البیانات أو األشـیاء الموضع قدر  على ال :Classifying التصنیف -٣
ویشـترط فـي عملیـة التصـنیف أن تكـون . أو مجموعات معینة اعتمادًا على الخصائص المشـتركة بینهـا

  .حددةمبنیة على أسس م
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سابقة بطریقة المعلومات القدرة على التوصل إلى معلومات جدیدة من ال :Reasoning االستدالل -٤
االستقراء الذي یعني االنتقـال : ارات ثالث هيذهنیة منظمة ودون تجریب، ویندرج تحت االستدالل مه

إلى عام، واالستنباط الذي یعني االنتقال مـن  وصیاتمن مجموعة من الجزیئات إلى كل أو من الخص
                          .، واالستنتاج الذي یعني االنتقال من الجزء إلى جزءأو جزء الكل إلى أجزاء

معلومــات الســابقة للتنبــؤ بحــدوث ظــاهرة أو حادثــة مــا الى اســتخدام ـقـد ة عـلـال :Predicting التنبــؤ -٥
 تفســیر المعلومــات واألحــداث الجزئیــة المتصــلة بالظــاهرة أو الحادثــةوصــف و فــي المســتقبل، فــي ضــوء 

  .المختارة
قــدرة علـــى اســتخدام األرقــام الریاضــیة عنــد تطبیـــق ال :Using of numbers اســتخدام األرقــام -٦

األساســیة بطریقـة صـحیحة علــى بیانـات أو قیاســات علمیـة تـم الحصــول علیهـا عــن الحسـابیة العملیـات 
  .، كما تتضمن استخدام الرموز الریاضیة أیضابقیة عملیات العلمطریق 

القـد ة علــى : Using Space/ Time Relationships اسـتخدام العالقــات المكانیـة والزمانیــة -٧
ودراســـة األشـــكال،  بـــر عـــن العالقـــات المكانیـــة والزمانیـــة،تطبیــق القـــوانین والعالقـــات الریاضـــیة التـــي تع

، وهــي وعلـى وجـه الخصــوص فـي فهـم المفهومــات الفیزیائیـة وتطبیقاتهـاوالحركـة، والتغیـر فـي الســرعة، 
  .عملیة استخدام األرقامتضمنة في عملیة م

معینة إلى  معلومات أو نتائجالفكار العلمیة أو األقدرة على نقل ال: Communicating االتصال -٨
اآلخرین، وذلك من خالل ترجمتها شفویًا أو كتابیًا إلـى جـداول إحصـائیة أو رسـومات بیانیـة أو لوحـات 

  .علمیة
  :خصائص عملیات العلم

  :تتصف عملیات العلم بخصائص ممیزة حیث إنها
  . قدرات عقلیة تعبر عن سلوك العلماء ومن یقتدي بهم من المعلمین والمتعلمین -١
  . میع فروع العلم، فهي ال تقتصر على مبحث بعینه، أو محتوى دراسي معینتناسب ج -٢
قابلة لالنتقال من موقف إلى آخر، حیث أن جوهرهـا المهـارة التـي یمكـن ممارسـتها فـي العدیـد مـن  -٣

  .المواقف التي یمر بها اإلنسان، في مختلف مراحل حیاته
  .القیام بسلسلة منظمة من األنشطة المتنوعةتتكون لدى الفرد عن طریق التعلم، وذلك من خالل  -٣
  . یمكن أن تتحول عملیات العلم إلى عادات متأصلة في سلوك الفرد الذي یتقن اكتسابها -٤
تمثــــل عملیـــــات العلـــــم المكونــــات األساســـــیة للتقصـــــي والتحقـــــق العلمــــي، وال یمكـــــن الوصـــــول إلـــــى  -٥

  . استنتاجات وتصورات عقلیة صحیحة بدونها
    



 كلیة التربیة ـ    – المناھج الفلسطینیةـ رؤیة واقعیة

 

63 

  :یات العلم في تدریس العلومأهمیة عمل
تشكل عملیـات العلـم أهمیـة كبیـرة علـى صـعیدي تـدریس العلـوم والتربیـة العلمیـة، فـالعلم ال یقـوم   

علـى جنـاح واحـد، بــل البـد مـن االهتمــام بجمیـع مكوناتـه مــن أجـل تحقیـق أهــداف تـدریس العلـوم بشــكلٍ 
  :   متكامل

الظــــروف الالزمــــة لمســــاعدته علــــى  أس حیــــث تهیــــلم إیجابیــــًا فــــي عملیــــة التــــدریعتمــــیصــــبح دور ال -١
  .التوصل إلى المعلومات بنفسه بدًال من أن یكون مستقبًال لها

  .اتجاهات علمیة إیجابیة مثل حب االستطالع متعلماكتساب ال -٢
تنمیــة اتجاهــات إیجابیــة نحــو البیئــة لــدى التلمیــذ یتمثــل فــي المحافظــة علیهــا وصــیانتها وتحســینها؛  -٣

  .یساعده على حل المشكالت التي تواجهه داخل المدرسة أو خارجها األمر الذي
  .مهارات التفكیر العلمي متعلماكتساب ال -٤
وتعمــل علـــى االحتفــاظ بالمعلومــات المتعلمــة مـــدة  هوزیـــادة الثقــة بنفســ مــتعلمتولیــد الدافعیــة لــدى ال -٥

  . أطول
  .قدرة على التعلم الذاتي متعلماكتساب ال -٦
  .العلومق تدریس ائطر ل عملیات العلم عمود فقري لیمكن أن تشك -٧
  
  
  
  
  
  

  الدراسات السابقة
أجریت العدید من الدراسات السابقة على المواد الدراسیة المختلفة في المراحل التعلیمیـة، وذلـك   

لتقویم الكتب المدرسیة وتحلیلها، بأسالیب ووسائل متعددة، وتوصـلت فـي معظمهـا إلـى انخفـاض تنـاول 
إلــــى ) ١٩٩٧نبیــــل فضــــل وخالــــد بوقحــــوص، (فقــــد توصــــلت دراســــة : مدرســــیة لعملیــــات العلــــمالكتـــب ال

فـي كتـب العلـوم %) ٥٦(انخفاض مستوى تحقـق األهـداف المتعلقـة بـالعلم كطریقـة تفكیـر بنسـبة مئویـة 
عــن غیــاب كثیــر مــن عملیــات االستقصــاء كإثــارة ) ١٩٩٨یســري عفیفــي، (بــالبحرین، وأســفرت دراســة 

روض وتحلیل المشكلة وطرح التوقعات وعرض المعلومات بصورة تجریبیة في ست التشكك وفرض الف
إل  أن ) ١٩٩٩هدى عبد الفتاح، (وحدات من كتب العلوم للمرحلة اإلعدادیة بمصر، وخلصت دراسة 
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األنشطة العلمیة المتضمنة بكتاب العلوم للصف الثاني اإلعدادي بمصر تركـز علـى عملیـة المالحظـة 
ثــم عملیــة %) ١١(تلیهــا عملیــة التجریــب بنســبة %) ٢٠(یهــا عملیــة االتصــال بنســبة تل%) ٥٠(بنســبة 

وأخیـرًا عملیـة ضـبط المتغیـرات بنسـبة %) ٤(ثم التصنیف وتفسیر البیانات بنسبة %) ٧(القیاس بنسبة 
إلـى ) ٢٠٠٠إحسان األغا وجمال الزعانین، (وأهملت نهائیًا بقیة عملیات العلم، وأشارت دراسة %) ٣(

، وأن %)١٥.٣(حتویات كتب علوم المرحلة االبتدائیة عالجت عملیات العلم بنسبة منخفضة جدًا أن م
عملیتـــي المالحظـــة والتصـــنیف ظهرتـــا فقـــط فـــي كتـــابي العلـــوم للصـــفین األول والثـــاني، وبـــدأت عملیـــة 

عــن ) ٢٠٠٠محســن فــراج، (القیــاس فــي الظهــور فــي كتــاب الصــف الثالــث االبتــدائي، وكشــفت دراســة 
التصنیف، ضبط المتغیرات، فرض (ناول محتوى الكتب الثالثة للمرحلة المتوسطة لعملیات العلم عدم ت

بدرجــة ضــعیفة فــي المحتــوى، ) المالحظــة، االســتنتاج، التفســیر(وظهــور عملیــات ) الفــروض، التجریــب
ة إلى أن محتوى كراسة التدریبات واألنشـطة الخاصـ) ٢٠٠٣جمال الدین عبد الهادي، (وأشارت دراسة 

وعملیــة %) ٣٢(وعملیــة المالحظــة %) ٣٤(بالصــف الرابــع االبتــدائي تضــمن عملیــة االســتنتاج بنســبة 
  %).   ٥(وعملیة القیاس %) ٧.٥(وعملیة التنبؤ %) ٨(وعملیة استخدام األرقام %) ١٢(التصنیف 

  
  
  
  
  
  
  

  إجراءات الدراسة 
  : منهج الدراسة - وًال 

أســالیب المــنهج الوصــفي نظــرًا لمناســبته فــي تحقیــق اتبــع الباحــث أســلوب تحلیــل المحتــوى أحــد   
أهدافه واإلجابة عن تساؤالته المتمثلة في تحلیل محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي في ضـوء 
عملیات العلم األساسیة، وكیفیة توزیعها على وحـدات الكتـاب التسـعة، وتحدیـد مقـدار توافرهـا، والكشـف 

   .عن األخطاء الشائعة في عرضها
  :وعینتهمجتمع الدراسة : ثانیاً 

وحدات كتاب العلوم للصف جمیع كونت عینة الدراسة من مجتمع الدراسة بأكمله والذي شمل ت
  :الرابع األساسي التسعة، على النحو اآلتي
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  )١(جدول 
  مواصفات وحدات كتاب العلوم للصف الرابع األساسي 

  الجزء الثاني  الجزء األول
وس

لدر
ع ا
مو
مج

  

لص
ع ا
مو
مج

ات
فح

  

  عنوان الوحدة 

 عدد 
ات لدروس
فح

لص
د ا
عد

  

  عنوان الوحدة 

ات  عدد ال روس
فح

لص
د ا
عد

  

  النظام البیئي-٥  ٢٥  ٣  جسم اإلنسان -١
  ١٤  ٤  والعالقات الحیویة 

١٦٧  ٣٤  

  الكهرباء -٢
  ٢٤  ٤  الضوء -٦  ٢٦  ٤  والمغناطیسیة 

  ١٨  ٤  التصنیف -٧  ١٨  ٥  الصوت -٣
  رض األ -٧  ٢٠  ٤  الحالة الجویة -٤

  ١٤  ٣  والمجموعة الشمسیة

  االتصال ونقل -٨  
  ٨  ٣  المعلومات حدیثاً  

لم یتم احتساب الصفحات الخاصة باألغلفة وقوائم المحتویـات وعنـاوین الوحـدات واألسـئلة فـي نهایـة  *
  .كل درس واألسئلة في نهایة كل وحدة وفواصل الصفحات؛ في حساب مجموع عدد صفحات الكتاب

  :الدراسة واتأد - ً ثالث
   :قائمة بعملیات العلم -أ

تــم إعــداد قائمــة بعملیــات العلــم األساســیة التــي ینبغــي توافرهــا فــي كتــب العلــوم لمرحلــة التعلــیم 
  .األساسي، وقد استفاد الباحث من إعدادها من اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تم عرضها

بع عملیــات تضــمنت ثمانیــة وعشــرون ســمــن  فــي صــیغتها النهائیــةعملیــات العلــم تكونــت قائمــة 
، ملحق    .)١(مؤشرًا فرعیًا

الكتـب االطـالع علـى بعـض الدراسـات السـابقة التـي تناولـت فـي ضـوء وقد تم بنـاء هـذه القائمـة 
حســان ٢٠٠٠؛ ومحــرز الغنــام،١٩٩٩هــدى عبــد الفتــاح، ( :هــذه الدراســاتمــن بالتحلیــل و المدرســیة  ٕ ؛ وا

 هـاتوزیعو ). ٢٠٠٣؛ وجمـال الـدین عبـد الهـادي، ٢٠٠٠راج، ؛ ومحسن فـ٢٠٠٠األغا وجمال الزعانین،
  .والتربیة العلمیة، واألخذ بمالحظاتهم على مجموعة من المختصین والمهتمین بمجال تدریس العلوم
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  :تحلیل المحتوىأداة  -ب
أداة تحلیـــل المحتـــوى، التـــي بوســـاطة  ياألساســـصـــف الرابـــع لل العـلــومب اكتـــ ىتحلیـــل محتـــو تـــم   

الهــدف مــن عملیــة التحلیــل، عینــة : كمــا اشــتملت علــى. عملیــات العلــم بمؤشــراتهائمــة اشــتملت علــى قا
  . التحلیل، وحدة التحلیل وفئاته، وحدة التسجیل، ضوابط عملیة التحلیل

 :یةتالخطوات اآل بإتباعوقد بنیت هذه األداة 
  .عملیات العلم األساسیةقائمة إعداد   -١
تحدیــد مــدى تــوافر عملیــات العلــم یــة تحلیــل المحتــوى إلــى تهــدف عمل :تحدیــد الهــدف مــن التحلیــل -٢

  .عملیة منها، ورصد تكرارات كل العلوم للصف الرابع األساسيب افي كتاألساسیة 
صـف الرابـع األساسـي بجزئیـه، لا علـوم لب اكتـ ىشـملت عینـة التحلیـل محتـو  :تحدید عینة التحلیـل -٣

  .ووحداته الدراسیة التسعة
  :لتحدید فئات التحلی -٤

  .ا؛ لكونها األنسب لتحقیق أهدافهعملیات العلم األساسیةالدراسة الحالیة على فئات  تاعتمد
   :تحدید وحدة التحلیل -٥

، أو خطــوة أو عــدة الفكــرة الرئیســة التــي تــدور حولهــا فقــرة أو عــدة فقــرات مــن المحتــوى اختیــرت
  . التحلیلكوحدة للتحلیل؛ نظرًا لمناسبتها للهدف من عملیة خطوات من النشاط 

  :ضوابط عملیة التحلیل  -٦
  .كل عملیة من عملیات العلم بمؤشراتهاتم التحلیل في إطار المحتوى، والتعریف اإلجرائي ل -أ

  .                          الصور والرسومات واألشكال نظرًا لحاجتها إلى أداة تحلیل خاصة بها استبعاد -ب
  .كل درس أو وحدة دراسیة؛ لحاجتها إلى أداة تحلیل خاصة أسئلة التقویم في نهایة استبعاد – ج
  .استخدام االستمارة المعدة لرصد النتائج وتكرار كل وحدة وفئة تحلیل -د

  نتائج الدراسة 
ما عملیات العلم األساسیة : اإلجابة عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة الذي ینص على - وًال 

لإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل تـم القیـام  لـوم للصـف الرابـع األساسـي؟التي ینبغـي تضـمینها فـي كتـاب الع
بسلســلة مــن الخطــوات واإلجــراءات المنظمــة، والتــي أدت إلــى التوصــل إلــى ســبع عملیــات علــم أساســیة 

المالحظـة، القیـاس، التصـنیف، االسـتدالل، : ینبغي تضـمینها فـي كتـاب العلـوم للصـف الرابـع األساسـي
  .االتصالالتنبؤ، استخدام األرقام، 
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مـا مـدى تـوافر عملیـات : اإلجابة عن التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة الذي یـنص علـى -ثانیاً 
لإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل  العلم األساسیة في وحدات كتاب العلوم للصف الرابع األساسي بفلسطین؟

اســـیة فیهـــا، كمـــا قـــام الباحـــث بتحلیـــل وحـــدات كتـــاب العلـــوم التســـعة، والكشـــف عـــن عملیـــات العلـــم األس
  ).    ٢(یوضحها جدول 

  )٢(جدول 
  نتائج تحلیل وحدات كتاب العلوم للصف الرابع األساسي في ضوء عملیات العلم األساسیة

  عملیات العلم
  الوحدة الدراسیة

  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 6.1 6 7.1 7 9.1 9 6.1 6 1  1  المالحظة

  -  - 1 1  - -  - -  - -  لقیاسا
  -  -  - - 1 1  - - 2 2  التصنیف
  - - 1 1 4 4 1 1 1 1  االستدالل

 1 1 1 1  -  -  -  -  - -  التنبؤ

  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  استخدام األرقام 
 6.1 6 10.1 10 3 3 6.1 6 1 1  االتصال

 13.1 13 20.2 20 17.2 17 13.1 13 5.1 5  المجموع

  
  )٢(تابع جدول 

  ج تحلیل وحدات كتاب العلوم للصف الرابع األساسي في ضوء عملیات العلم األساسیةنتائ

  عملیات العلم
  الوحدة الدراسیة

  المجموع  التاسعة  الثامنة  السابعة  السادسة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 44.4  44  -  - 3 3  4 8.1 8  المالحظة

  1  1  -  -  -  -  - -  - -  القیاس
  11.1  11  -  -  -  - 7.1 7 1 1  التصنیف
  7.1  7  -  -  -  -  -  -  -  -  االستدالل

  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  التنبؤ
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  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  استخدام األرقام 
  34.3  34 3 3 2 2 1 1 2 2  االتصال
  100  99 3  3  5.1  5 12.1 12 11.1 11  المجموع

  
یـات علـم أن كتاب العلوم للصـف الرابـع األساسـي قـد تضـمن سـت عمل) 2(یالحظ من الجدول   

، %)٤٤(مـرة بنسـبة مئویـة ) ٤٤(المالحظـة : مرة، توزعت على الترتیب اآلتي) ٩٩(أساسیة بتكرارات 
، االســتدالل %)١١(مــرة وبنســبة مئویــة ) ١١(، التصــنیف %)٣٤(مــرة وبنســبة مئویــة ) ٣٤(االتصــال 

بنســبة مئویــة ، القیــاس مــرة واحــدة %)٢(، التنبــؤ مرتــان بنســبة مئویــة %)٧(مــرات وبنســبة مئویــة ) ٧(
  . ، بینما خال من عملیة استخدام األرقام%)١(

أن الوحـــدة الرابعـــة احتـــوت علـــى أكثـــر تكـــرارات مـــن عملیـــات العلـــم ) ٢(ویظهـــر مـــن الجـــدول 
االتصـال، : (األساسیة حیـث احتـوت عشـرین تكـرارًا توزعـت علـى خمـس عملیـات علـم أساسـیة كمـا یلـي

ثم جاءت الوحدة الثالثة في . على الترتیب) ١، ١، ١، ٧، ٢٠) (المالحظة، القیاس، االستدالل، التنبؤ
: المرتبــة الثانیــة باحتوائهــا علــى أربــع عملیــات علــم أساســیة تكــررت ســبع عشــرة مــرة، علــى النحــو اآلتــي

ثـم جـاءت الوحـدة الثانیـة . علـى الترتیـب) ١، ٣، ٤، ٩) (المالحظة، االسـتدالل، االتصـال، التصـنیف(
: نت ثـــالث عملیــات علـــم أساســـیة التـــي تكـــررت ثــالث عشـــرة مـــرة كمـــا یلـــيفــي المرتبـــة الثالثـــة، وتضـــم

علـــى الترتیـــب، وكـــذلك الوحـــدة الخامســـة فـــي المرتبـــة ) ١، ٦، ٦) (المالحظـــة، االتصـــال، االســـتدالل(
على ) ١، ٦، ٦) (المالحظة، االتصال، التنبؤ: (نفسها، وتضمنت ثالث عملیات علم أساسیة كما یلي

  .الترتیب
التصــــنیف، : مــــا الوحــــدة الســــابعة بــــاثني عشــــر تكـــرارًا توزعــــت علــــى ثــــالث عملیــــات هــــيثـــم تلته      

المالحظـــة، االتصـــال، ثـــم تلتهـــا الوحـــدة السادســـة، فالوحـــدة األولـــى، فالوحـــدة الثامنـــة، وجـــاءت الوحـــدة 
  .  التاسعة في المرتبة األخیرة باحتوائها على عملیة االتصال فقط بثالثة تكرارات

العلم األساسیة في وحـدات كتـاب العلـوم للصـف الرابـع األساسـي إلـى أنـه  ویرجع توافر عملیات
لــم یكتــف بعــرض المعلومــات الســردیة أو الشــارحة بــل شــمل األنشــطة العلمیــة والعملیــة، والتــي لــم تكــن 
نما تضمنت مجموعة من عملیات العلم األساسیة بشـكلٍ مقصـود، ولكـن یعوزهـا  ٕ مجرد خطوات مرتبة وا

وقـد شـمل محتـوى . في عملیات العلـم األساسـیة نفسـها وتوزیعهـا علـى الوحـدات التسـعةالتوازن والتنظیم 
وتختلف هذه النتیجة مع النتائج التي توصـلت إلیهـا . نشاطاً ) ٩٠(كتاب العلوم للصف الرابع األساسي 

؛ جمـال ٢٠٠٠؛ ومحسن فراج، ٢٠٠٠إحسان األغا وجمال الزعانین، (الدراسات السابقة مثل دراسات 
  .التي توصلت جمیعها إلى ضعف تناول كتب العلوم لعملیات العلم) ٢٠٠٣ن عبد الهادي، الدی
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ما األخطـاء الشـائعة فـي : اإلجابة عن التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة الذي ینص على -ثالثاً 

  عرض عملیات العلم في األنشطة العلمیة المتضمنة في كتاب العلوم للصف الرابع األساسي؟
  

  )٣(جدول 
  األخطاء الشائعة في عرض عملیات العلم األساسیة 

  في األنشطة العلمیة المتضمنة في كتاب العلوم للصف الرابع األساسي

عملیة   الكتاب
  عنوان الدرس  الوحدة الدراسیة  العلم

رقم 
  الصفحة

رقم 
  النشاط

ول
 األ

جزء
ال

  

  ٣  ٢٨  الجهاز التنفسي  جسم اإلنسان  االستنتاج
  ٢  ٤١  الكهرباء في حیاتنا  والمغناطیسیة الكهرباء  االستنتاج
  ١  ٤٨  التیار الكهربائي والدارة الكهربائیة  الكهرباء والمغناطیسیة  المالحظة
  ٥  ٦٢  المغناطیس  الكهرباء والمغناطیسیة  االستنتاج
  ٢  ٦٥  المغناطیس الصناعي  الكهرباء والمغناطیسیة  االستنتاج
  ٣  ٨٢  كیف تحدث األصوات؟  الصوت  االستنتاج
  ١  ٨٦  خصائص الصوت  الصوت  المالحظة

اني
 الث

جزء
ال

  

  ٢  ٥  النظام البیئي  النظام البیئي والعالقات الحیویة  االستنتاج
  ١  ٢٦  أهمیة الضوء ومصادره  الضوء  االستنتاج
  ٣  ٣١  سلوك الضوء  الضوء  االستنتاج
  ٤  ٣٥  سلوك الضوء  الضوء  االستنتاج
  ٦  ٣٩  سلوك الضوء  الضوء  االستنتاج
  ٧  ٤٠  سلوك الضوء  الضوء  االستنتاج
  ٩  ٤٥  العدسات  الضوء  االستنتاج
  ٢  ٨٨  حركات األرض والقمر  األرض والمجموعة الشمسیة  المالحظة

    
أن األخطــاء الشــائعة فــي عــرض عملیــات العلــم األساســیة ظهــرت فــي ) ٣(یتضــح مــن جــدول 

فــي عملیتــي االســتنتاج والمالحظــة كتــاب العلــوم للصــف الرابــع األساســي خمــس عشــرة مــرة، وبالتحدیــد 
علـــى التـــوالي، وأن الخطـــأ الشـــائع تمثـــل فـــي عـــرض نتیجـــة عملیـــة العلـــم ) ٢٠، ٨٠(بنســـبتین مئـــویتین 

مباشرة للمتعلم دون ترك المجال لـه للتفكیـر فـي النشـاط والتوصـل إلـى نتیجـة عملیـة العلـم بنفسـه، وهـذا 
یــؤدي إلــى تعویــد المــتعلم علــى أخــذ النتیجــة  یعنــي أن النشــاط بــدل أن یعمــل علــى تنمیــة عملیــة العلــم
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جاهزة دون بذل أي نشاط یتعدى االسـتدعاء أو اسـتیعاب مـا تـم عرضـه صـراحة ولـیس بشـكلٍ ضـمني، 
ممـا یتنــافى مــع جــوهر النشــاط وهدفـه األساســي الــذي یتمثــل فــي تعویـد المــتعلم علــى اكتشــاف المعلومــة 

  .والتوصل إلیها بنفسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  :المقترحاتالتوصیات و 
  :في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالیة؛ فإن الباحث یوصي باآلتي  

االستفادة مـن قائمـة عملیـات العلـم األساسـیة بمؤشـراتها المحـددة فـي الدراسـة الحالیـة، وتضـمینها فـي  -
  .محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي بشكلٍ منظم

  . ف الرابع األساسي بعملیة استخدام األرقامإثراء محتوى كتاب العلوم للص -
إعطـــاء المزیـــد مـــن االهتمـــام لعملیتـــي القیـــاس، والتنبـــؤ، وذلـــك بتضـــمینها فـــي محتـــوى كتـــاب العلـــوم  -

  .للصف الرابع األساسي ال سیما في األنشطة العملیة بقدر ما یتناسب مع أهمیتها
تــاب العلــوم للصــف الرابــع األساســي التــوازن فــي نســب تضــمین عملیــات العلــم الســبعة فــي وحــدات ك -

  .التسعة، وعلى وجه الخصوص الوحدة التاسعة والوحدة الثامنة
تضمین محتویات كتب العلوم بآیات قرآنیـة تتضـمن عملیـات العلـم، وتحـث علـى التفكیـر كتلـك التـي  -

  .كشفت عنها الدراسة الحالیة
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لصــف الرابــع األساســي مــا بــین استكشــافیة التنویــع فــي األنشــطة العلمیــة المتــوافرة فــي كتــاب العلــوم ل -
واستقصــــائیة وحــــل مشــــكالت وذات نهایــــات مفتوحــــة، وعــــدم التركیــــز بالدرجــــة األولــــى علــــى األنشــــطة 

  .التدریبیة
تفادي األخطاء الشائعة في عرض عملیات العلـم األساسـیة التـي ظهـرت بجـالء فـي عـرض عملیتـي  -

  . بع األساسيالمالحظة واالستنتاج في كتاب العلوم للصف الرا
  .تحلیل محتوى أسئلة كتاب العلوم وصوره ورسوماته في ضوء عملیات العلم -
  .مدى توافر عملیات العلم التكاملیة في كتاب العلوم للصف الرابع األساسي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مراجع الدراسة
بـوزارة ، مركـز المنـاهج "العلـوم العامـة للصـف الرابـع األساسـي). "٢٠٠٣(أبو قمر، باسـم، وآخـرون  ¡

  .التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة
مــدى تــوافر بعــض عناصــر التنــور العلمــي فــي كتــب ). "٢٠٠٠(األغــا، إحســان والزعــانین، جمــال  ¡

التربیـة العلمیـة ، المؤتمر العلمي الرابع للجمعیة المصـریة للتربیـة العلمیـة، "العلوم للمرحلة االبتدائیة
  .٢٠١ -١٦٣ ، ص ص١، مج٢٠٠٠أغسطس  ٣-٣١، " للجمیع

  .دار الشروق: ، عمان"أسالیب تدریس العلوم). "١٩٩٨(زیتون، عایش  ¡
  .عالم الكتب: ، القاهرة"تدریس العلوم للفهم رؤیة بنائیة). "٢٠٠٢(زیتون، كمال  ¡
لة المتضـمنة فـي كتـاب العلـوم دراسة تحلیلیة لألنشطة العلمیـة واألسـئ). "١٩٩٩(عبد الفتاح، هدى  ¡

، المؤتمر العلمي الثالث للجمعیة المصریة للتربیة "في ضوء عملیات العلمالثاني اإلعدادي  للصف
، ص ١، مج١٩٩٩یولیو  ٢٨-٢٥، "مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرین رؤیة مستقبلیةالعلمیة، 

  . ٢٨٢ -٢٤٧ص 
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تقـــویم كراســـة التـــدریبات واألنشـــطة لمنـــاهج العلـــوم بالمرحلـــة ) "٢٠٠٣(عبـــد الهـــادي، جمـــال الـــدین  ¡
، مجلــة التربیــة العلمیــة، "دائیــة فــي ضــوء أســالیب االتصــال البصــریة وعملیــات العلــم األساســیةاالبت
  .  ٣٧ -١، ص ص ٢، ع٦مج
مــدى تنــاول محتــوى كتــب العلــوم المدرســیة بالمرحلــة اإلعدادیــة لعملیــات ). "١٩٩٨(عفیفـي، یســري  ¡

  .١٨٠-١٦٣، ص ص ١، ع١، مجمجلة التربیة العلمیة، "االستقصاء
  .دار الفكر العربي: ، القاهرة"التربیة العلمیة وتدریس العلوم). "٢٠٠٢(علي، محمد  ¡
دراسة تحلیلیة لمحتوى مناهج العلوم بالمرحلتین االبتدائیة واإلعدادیة فـي ). "٢٠٠٠(الغنام، محرز  ¡

التربیـة ، المؤتمر العلمي الرابع للجمعیة المصریة للتربیـة العلمیـة، "ضوء بعض أبعاد التنور العلمي
  .٦٨ -٢٩، ص ص ١، مج٢٠٠٠أغسطس  ٣-٣١، " میة للجمیعالعل
مـــدى تنـــاول محتـــوى مـــنهج العلـــوم بالمرحلـــة المتوســـطة بالملكـــة العربیـــة ). "٢٠٠٠(فـــراج، محســـن  ¡

 -١، ص ص ٢، ع٣، مـجمجلة التربیة العلمیة، "السعودیة ألبعاد العلم وعملیاته وفهم التالمیذ لها
٤١  .  
تقییم محتوى كتب العلوم في ضوء أهمیة أهداف التربیـة " ).١٩٩٧(فضل، نبیل وبوقحوص، خالد  ¡

، المــؤتمر العلمــي األول للجمعیــة المصــریة "العلمیــة مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم بدولــة البحــرین
، ص ١، مــج١٩٩٧أغســطس  ١٣-١٠، "التربیــة العلمیــة للقــرن الحــادي والعشــرینللتربیــة العلمیــة، 

  .٢٦ -١ص 
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ن في ظل التوجهات العالمیة الحدیثة والمعطیات الراهنة وتقاریر التنمیة البشریة، ترى ال بـد مـ     
یر والتحسـین والتـي بحاجـة دائمـة للتطـو  عملیة تقییم ذاتي لمسار حیاتنا، بما في ذلـك مناهجنـا التربویـة،

فهـي معیـار لتوجیـه   وحیث أن للقیم أهمیة واضـحة فـي تأدیـة وظـائف عدیـدة ، معطیات العصر، وفق
وبالتالي توجه میولهم واهتمامـاتهم نحـو أیدلوجیـة معینـة سـواء كانـت سیاسـیة أو دینیـة أو  سلوك األفراد،

  .اجتماعیة
نابعــة مــن مصــدر  ابتــة ومطلقــةحیــث أن المــنهج اإلســالمي یقـدم قیمــًا ث ،ولإلسـالم نظــرة متمیــزة  

،،  هذه القیم غیر قابلة للتغییر أو الرباني تتعـرض  الـذيوفـي ا وقـت  تبدیل وهي لصالح البشریة جمیعًا
تجـــد الحاجـــة ملحـــة إلـــى التمســـك بـــالقیم األصـــلیة  قـــافي واالجتمـــاعي الســـریع،فیـــه مجتمعاتنـــا للغـــزو الث

  .لنحافظ على هویتنا وأصالتنا العربیة واإلسالمیة 
ى لة الدراسة في الكشف عن القیم الالزمة للمجتمع الفلسـطیني ، وهـدفت الدراسـة إلـتمثلت مشك  

   .، وبیان أهم مصادرها وأهم الطرق والوسائل الالزمة لغرس تلك القیمبیان طبیعة القیم في المجتمعات
ســالة ،  قـیم روح العمـل كحامـل ر القـیم العقائدیـه: راسـة إلـى أهـم القـیم الضـروریة وهـيتوصـلت الد      

اإلیمــان بمجتمــع العمــل ،  قــیم یمــان بمجتمــع العلــم والتكنولوجیــا،  قــیم اإلوروح اإلیمــان بالهــدف الكبیــر
  . ،  قیم تكوین الفكر النقدى الحرقیم اإلیمان بالتغییر وقبول التغییر السریع والخاطف واإلنتاج،
  :مقدمة

ریخها ، فهي تواجه تحدیًا  ینـذر تجتاز األمة العربیة واإلسالمیة الیوم مرحلة من أدق مراحل تا
بالمحنة والبالء ، هذا التحدي لیس على المستوى العسكري فقـط ، بـل علـى المسـتوى الحضـاري ، ومـا 
الناحیة العسكریة إال أحد جوانبه ، ولكن ما الوسیلة لمواجهة هذا التحدي الشرس الذي یواجهنـا كأمـة ، 

ادر علـــى المواجهـــة والتصـــدي، وبالتـــالي إفـــراز قـــوة إنـــه یتمثـــل فـــي بنـــاء إنســـان یمتلـــك منظـــوم قیمـــي قـــ
  .تستطیع أن تتغلب على هذا التحدي ، وتكون لهذه القوة ركائزها االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة 

، والمعطیات الراهنة وتقاریر التنمیة البشریة، والتـي أفـرزت في ظل التوجهات العالمیة الحدیثةو 
ذـلـك ، نــرى البــد مــن عملیــة تقیــیم ذاتــي لمســار حیاتنــا بمــا فــي عربیــةرة اإلصــالح فــي مجتمعاتنــا الضــرو 

، والتي بحاجة دائمـة للتطـویر والتحسـین وفـق معطیـات العصـر المعـاش، مناهجنا التربویة في المدارس
، وبالتــالي األفــرادوحیـث أن للقــیم أهمیـة واضــحة فـي تأدیــة وظــائف عدیـدة ، فهــي معیـار لتوجیــه سـلوك 

توجـــــه میـــــولهم واهتمامـــــاتهم نحـــــو أیدیولوجیـــــة معینـــــة ســـــواء كانـــــت سیاســـــیة أو دینیـــــة أو اجتماعیـــــة أو 
الـفـرد  عمــر اقتصـادیة وعلــى أیـة حــال فــالقیم تتمیـز بالتبــاین كتبــاین األفـراد فــي كثیـر مــن العوامــل، منهـا

االجتماعي والخلفیة الثقافیة ومستوى نضجه والجنس والقدرات والخبرات التعلیمیة والوضع االقتصادي و 
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الخاصـة بهـا والتـي تـرتبط ، لذا فموضوع القیم هو أمر نسـبي بالدرجـة األولـى حیـث أن لكـل أمـة قیمهـا 
  .،  وهي تختلف باختالف البلدان واألقالیم والطبقات االجتماعیة بثقافتها

ة ومطلقـة نابعـة مـن ابتـومن هنا فلإلسالم نظرة متمیزة ، حیث أن المنهج اإلسالمي یقدم قیمـًا ث
، هــذه القــیم غیــر قابلــة للتغییــر أو التبــدیل وهــي لصــالح البشــریة جمیعــًا ، كیــف ال ومــن  مصــدر ربــاني

أوجــدها هــو موجـــد البشــریة ، یعـــرف مــا یصـــلحها ومــا ال یصـــلحها ، إال أن الكثیــر مـــن أفــراد المجتمـــع 
  .التقدم والحضارة  اإلسالمي قد ینحرفون عن هذه القیم الربانیة جریًا في نظرهم وراء

  : اإلطار العام للدراسة 
إن دراسة القیم والمعتقدات التي یؤمن بها الطلبة ، وبالتالي تأصیل الجید منهـا سیوضـح الرؤیـا 
لــدى المــربین والتربــویین لتوجیــه العمــل التربــوي مــن خــالل ترجمــة القــیم التربویــة إلــى داللتهــا الســلوكیة 

لحیــاة لتــتالءم مــع البنــاء التنظیمــي للمجتمــع الــذي یعــیش فیــه محققــین وجوانبهــا المادیــة والمعنویــة فــي ا
بذلك بناء اإلنسان المتوازن القادر على تحمـل مسـؤولیات الحیـاة مـن خـالل معرفـة األمـور ومحاكمتهـا، 

فالقیم "أخالقي،  وله القدرة على التمییز بین الصواب والخطأ ، والمرغوب والمرفوض ، واألخالقي والال
خلــق الفــرد ودافعــه إلــى الخیــر، وهــي تشــكل إطــارًا عامــًا للجماعــة ونمطــًا مــن أنمــاط الرقابــة هــي جــوهر 

الداخلیة في حریتهـا، ومعـاییر تصـرفها وبـذلك تجعـل الفـرد یقتـرب مـن إطـاره الثقـافي وماضـیه التـاریخي 
  .]٩/١٩٨٧[ومستقبله الذي ینبغي أن یصیغه وفق قدراته الفكریة العلیا   

یهــا المــادي والمعنــوي البــد وأن تتضــمن القــیم بــین جنباتهــا ، ولعــل أهــم القــیم إن الحضــارة بجانب
السامیة هي تلك المستمدة مـن أحكـام الـدین وقواعـد األخـالق ، وفـي الجانـب اآلخـر إذا خلـت الحضـارة 
مــن الجانــب القیمــي تصــبح حضــارة عقیمــة تتآكــل مــن داخلهــا ، وتهــبط باإلنســان إلــى مســتوى الحیوانیــة 

لرقي إلى مدارج اإلنسانیة العلیا ، وفي ذلك نـرى مـا نجمـت عنـه الحیـاة المادیـة مـن االنسـیاق بدًال من ا
وراء الشــهوات ومــا تهــوى األنفــس ، ومــن تجاهــل للقــیم األخالقیــة ممــا أدى إلــى انتشــار أمــراض الفســاد 

  .األخالقي والتي تعاني منها كثیر من الدول اآلن 
لغرســها أصــبحت اآلن مــن الضــرورات التــي تحــتم علینــا  لــذا فــإن دراســة القــیم التربویــة والســعي

البحث فیها وتأصیلها من خالل مناهجنا وذلك لما یتمیز به عالمنا من تغیرات ثقافیة متالحقة وسریعة 
والتي غالبًا ما یواكبها اهتزازات في القیم واالتجاهات وأنماط السلوك ، مما یؤدي إلى ظهور العدید من 

  .الجتماعیة والخلقیة المشكالت النفسیة وا
  : أهمیة الدراسة 

تظهــر أهمیــة هــذه الدراســة مــن خــالل تأكیــدها علــى القــیم التربویــة الواجــب توافرهــا فــي مناهجنــا 
، ممـا تحـدد عـن طریقهـا األهـداف التربویـة، حیث تالتربویة المدرسیة ، وذلك باعتبارها موجهات للعملیة
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مــاعي علــى أفــراد المجتمــع بصــورة عامــة و الطلبــة بصــورة یكــون لــه ذلــك األثــر التربــوي والثقــافي واالجت
، لـذا ء الـوطن علـى أسـاس العلـم واإلیمـانخاصة ، وتمشیًا مـع مـا تنـادي بهـا القیـادات التربویـة وهـو بنـا

جاءت هذه الدراسة لتؤكد على أهمیة دراسة القـیم التربویـة كموجهـات للعملیـة التربویـة باعتبارهـا أفضـل 
عــداد جیـل راقــي، قـوي الــنفسوتقــویم الخوسـیلة لتربیــة الشـعوب  ٕ صـحیح العقــل ، لدیـه مناعــة ضــد  لـق وا

األمـــراض االجتماعیـــة الوافـــدة ، واألفكــــار الســـقیمة ، وبـــذلك یصـــبح الفــــرد كـــالجواهرجي المـــاهر الــــذي 
  .یستطیع أن یمیز بین ما هو زائف وما هو حقیقي 

قافي واالجتماعي السریع ، تجعل الحاجة وفي الوقت الذي تتعرض فیه مجتمعاتنا العربیة للغزو الث    
  .ملحة إلى التمسك بالقیم األصیلة لنحافظ على هویتنا وأصالتنا العربیة واإلسالمیة

  
  : مشكلة الدراسة 

  .الواجب توافرها في مناهجنا الفلسطینیةالقیم أهم تتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عن 
  :أسئلة الدراسة 

  : سئلة اآلتیة تحاول الدراسة اإلجابة عن األ
  ما طبیعة القیم ؟  - ١
  ما مصادر القیم ؟ - ٢
  ؟ الواجب أن تتضمنها مناهجنا الفلسطینیةما أهم القیم  - ٣
  ما أهم الوسائل والطرق الالزمة لتعلیم هذه القیم ؟   ٤

  
  :  أهداف الدراسة 

  .بیان طبیعة القیم في المجتمعات وماهیتها  - ١
  .تحدید أهم مصادر القیم  - ٢
  .اجب توافرها في مناهجنا الفلسطینیةالو تحدید بعض القیم  - ٣
  .بیان أهم الطرق والوسائل الالزمة لغرس تلك القیم  - ٤

  
  
   :إلطار العام لمعالجة موضوع القیم ا

  : ماهیة القیم 
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القیم معناها االشتقاقي تعني الوزن والتقدیر ، حیـث ورد فـي القـاموس المحـیط فـي الجـزء الرابـع 
واحـدة القـیم ، وقومـت السـلعة واسـتقمته ثمنتـه  ، واسـتقام اعتـدل ، والقیمة بالكسر " ، ) ١٦٨(الصفحة 

  " .وقومته عدلته فهو قویم ومستقیم 
أن مصـطلح القـیم یشـیر " روبـین ولیـامز"أما في الموسوعة العالمیة للعلـوم االجتماعیـة فقـد بـین 

خلقیـــة واألمنیـــة فـــي الغالـــب إلـــى مجموعـــة مـــن الرغبـــات والمیـــول واألولویـــات والواجبـــات وااللتزامـــات ال
والمتطلبــات ، واالحتیاجــات ، وأشــكال أخــرى مــن االهتمامــات االختیاریــة ، أي أنهــا توجــد ضــمن عــالم 

  ] [1993/3واسع ومتنوع من السلوك االنتقائي 
، عرف القیم على أنهـا مسـتوى أو معیـار لالنتقـاء مـن بـین ] [1992/1هذا في حین أن خلیفة 

أمــام الشــخص فــي الموقــف االجتمــاعي ، أمــا الحیــاري فقــد عرفهــا  بــدائل أو محكــات  اجتماعیــة متاحــة
بأنها مجموعة من األنظمة والقوانین والتشریعات والمقاییس التـي بینهـا الحـق سـبحانه وتعـالى فـي كتابـه 
، أما األمور التي  لم یرد  العزیز ورسوله الكریم في سنته الطاهرة سواء أكان نصًا قرآنیًا أو حدیثًا شریفًا

نـص تشـریعي فـإن قیمتهـا تكمــن فیمـا تحققـه مـن خیـر للنــاس وللمجتمـع بجانـب االنسـجام التـام مــع  فیهـا
  .الدین اإلسالمي وتعالیمه 

والقیمــة كمفهــوم تجریــدي ، أي أن لهــا معنــى عقلــي لــه وجــود ذهنــي بغــض النظــر عــن الزمــان 
مجتمعـــات مـــن خـــالل والمكـــان ، وهـــي حالـــة عقلیـــة وجدانیـــة تكمـــن تعرفهـــا فـــي األفـــراد والجماعـــات وال

مؤشرات المعتقـدات واألغـراض واالتجاهـات والمیـول والطموحـات حیـث تـدفع صـاحبها بـإرادة ذاتیـة إلـى 
  .نشاط إنساني یتسق فیه الفكر مع القول والعقل  

  :  أهمیة القیم 
إن للقــیم أهمیــة كبــرى فــي حیــاة الفــرد والجماعــة ، فــالفرد مــثًال بحاجــة دائمــًا إلــى مجموعــة مــن 

نین والمعاییر التـي تـنظم سـلوكیاته مـع األفـراد ومـع المواقـف، وبـذلك تعمـل القـیم كموجهـات لسـلوك القوا
ذا تغیبت هذه المواقف والمعـاییر یصـبح الفـرد غریبـًا عـن ذاتـه ویبتعـد عـن مجتمعـه  ٕ وطاقات األفراد ، وا

تمــاعي فــي حاجــة وعلــى المسـتوى الجمــاعي فكــل تنظـیم اج"ویفقـد دوافعــه للعمــل وبالتـالي یقــل إنتاجــه ، 
إلى نظام للقیم یشابه تلك الـنظم القیمیـة الموجـودة لـدى األفـراد أو متضـمنة أهدافـه وغایاتـه ومثلـه العلیـا 
التــي علیهــا تقــوم حیاتــه ونشــاطاته وعالقاتــه مــع اآلخــرین ، فــإذا مــا تضــاربت هــذه القــیم أو لــم تتضــح ، 

بــــالتنظیم االجتمــــاعي إلــــى التفكــــك  فإنــــه ســــرعان مــــا یحــــدث الصــــراع القیمــــي واالجتمــــاعي الــــذي یــــدفع
  ] [1986/4" واالنهیار
إن المشروع الحضاري العربـي المـأمول هـو مشـروع جدیـد نبنیـه بنـاء وال نكتشـفه اكتشـافًا ، إنـه  

التـراث العربـي اإلسـالمي بعـد فهمـه ووعیـه وعیـًا جیـدًا : مشروع یجب أن یستند إلى أربعة محاور وهي 
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بعـــد تحلیلـــه تحلـــیًال علمیـــًا ، والواقـــع العـــالمي فـــي تغیـــره الســـریع بعـــد نقـــده وجدیـــدًا ، ثـــم الواقـــع العربـــي 
  .وتمحیصه ، وفي النهایة المستقبل العربي واإلسالمي بعد أن نتبین مستلزماته وحاجاته 

ولعــل هــذا التــزاوج بــین معطیــات التــراث العربــي واإلســالمي وبــین الواقــع العــالمي بوجــه خــاص 
ومــة حیــة مــن القــیم التربویــة والتــي تجعلهــا مــن مقومــات فلســفتنا التربویــة یمكــن أن ینتهــي بنــا إلــى منظ

  .المرجوة 
  :شروط توافر القیم 

  :هناك شروط لتوافر القیم نذكر منها 
  :الحریة وتعدد البدائل  -١

  ال إكراه في الدین قد تبین: " لقد دعا الدین اإلسالمي إلى حریة الفرد في معتقداته ، قال تعالى 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء : " ، وقال تعالى  ]١٥٧:األعراف [" غي الرشد من ال

  .]٢٩: الكهف  [. " …فلیكفر إنا أعتدنا للظالمین نارًا 
وعلى ذلك فإن توافر الحریة للفرد ضروري لتحقیق القیم ، فاألعمال التي یقوم بها األفراد بناء     

وازع من سلطة خارجیة سرعان ما تزول وال تحمل أي میراث على ضغوط خارجیة وعدم اقتناع ، وب
  .قیمي ، ولذلك فإن ممارسة القیم النبیلة یحتاج إلى أن یتمتع الفرد بقدر من األمن النفسي واالستقرار 

ولعل من احترام آدمیة اإلنسان أن یعطى الحریـة فـي اختیـار بـدیل مـن بـین بـدائل متاحـة حیـث 
یئة والخبیثـة ویختـار البـدائل النافعـة لنفسـه ولمجتمعـه ، ولعـل موضـوع تعـدد یتجنب اإلنسان البدائل السـ

البــدائل فــي اختیـــار القــیم مــن األمـــور الطبیعیــة لإلنســـان ،  فطبیعــة البشــر مختلفـــة وهــي ذات قابلیـــات 
ونفس :  " متفاوتة للخیر والشر ،  والهدى والضالل ،  واإلنسان الذكي هو من یزكي نفسه قال تعالى 

:  ٧الشـمس    ["    واها فألهمهـا فجورهـا وتقواهـا ،  قـد أفلـح مـن زكاهـا ،وقـد خـاب مـن دسـاها وما سـ
١٠ [  .  
  :   االعتزاز بالقیمة واإلیثار  -  ٢

یثارهم لها والسعي والنضال والعمـل ٕ الـدؤوب لتحقیقهـا  إن أهم ما یمیز القیمة هو اعتزاز أصحابها بها وا
شاعتها في المجتمع ،  حتى لو كل ٕ ف ذلك علیهم األذى في سبیلها ،  وقد كانـت هـذه هـي مـن أسـس وا

ومبادئ دعوات األنبیـاء والرسـل والمصـلحین ،  اعتـزاز بـالقیم وعمـل دؤوب لیـل نهـار لتحقیقهـا وسـعادة 
  .ولذة في تحمل األذى في سبیل تحقیقها وزرعها في نفوس البشر 

فعمـــل اإلنســـان لـــیس لـــدوافع ذاتیـــة ولعـــل اإلیثـــار مـــن أهـــم الركـــائز التـــي تقـــوم علیهـــا القـــیم ،  
نمـا تكـون هـذه القـیم فـي مجملهـا  ٕ شخصیة أو إرضـاء لحـاكم أو لسـلطة أو للفـت أنظـار النـاس إلیـه ،  وا
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ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ،  ومن یوق شح نفسه فأولئك "  إرضاء لوجه اهللا تعالى 
  . ] ٩:  الحشر ["   هم المفلحون 

  :  والعمل مع االستمرار تطابق القول   -  ٣
ال یكفــي لإلنســان أن یقــول ویــتكلم بــل یجــب أن یتــرجم مــا یقولــه واقعــًا فــي حیاتــه ،  فــإذا كــان 
اإلنسـان یـدعو إلــى قـیم األمانــة والصـدق واالنتمــاء واإلخـالص ورعایـة الصــالح العـام ، ثــم فـي واقعــه ال 

الشخصـیة ، ویـؤدي ذلـك إلـى النفـاق  یترجم هذه المقوالت عمًال سرعان مـا یـؤدي ذلـك إلـى انفصـام فـي
: " والعیاذ باهللا ، فال بد من اقتران اإلیمان القلبي بالعمل الفعلي المترجم على أرض الواقـع قـال تعـالى 

  .]٨٨: الكهف ["أما من آمن وعمل صالحًا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا
بمعنى االستمرار والتكرار فیه ولو قل حتى أما االستمرار فإن اهللا یحب من العمل أدومه  ، "  

یصبح هذا العمل نسیجًا مـن نسـیج اإلنسـان البشـري فـال تكفـي لإلنسـان أن یصـدق مـرة أو مـرتین حتـى 
نمــا تتأكــد هــذه القیمــة وهــذه الفضــیلة إذا أصــبحت عنوانــًا لإلنســان وســمة مــن  ٕ ننعتــه بصــفة الصــدق ، وا

  ] 5١٩٩١/ [. " سماته وسلوكًا دائمًا في حیاته 
   :مصادر القیم 

لعل أول مصادر القیم تتمثل في القیم النابعة من الشریعة اإلسالمیة والتي هي في مجملهـا تسـتند  - ١
  : إلى عدة خصائص منها 

  .األصالة المستمدة من القرآن كالم اهللا والسنة النبویة الشریفة " - 
  .رع الحكیم الثبات والمثالیة التي تتفق مع فطرة اإلنسان وطاقاته في حدود الش - 
  .االستمرار وااللتزام والمسئولیة التي هي أساس االنضباط والتكامل وصمام الحریة  - 
  .التوازن بین متطلبات الدین والدنیا مما یؤدي إلى الوسطیة واالعتدال والبعد عن الغلو  - 
د الشمولیة وذلك بما یحقق النفع لإلنسان في دنیاه وأخـراه ومـا یـنظم شخصـیة اإلنسـان كـروح وجسـ - 

.  
  ] ١٩٩١/ ٥ [" .الخبرة التاریخیة والتجارب التي مرت بها األمم السابقة  - ٢
التراث العربي واإلسالمي، وهـذا یتطلـب منـا أن نأخـذ العبـرة والعظـة مـن عصـور االزدهـار العربـي  - ٣

واإلســالمي وســلوك الشخصــیات التــي أســهمت بــالفكر والعمــل فــي إرســاء معــالم الحضــارة العربیــة 
  .واإلسالمیة 

ص الواقـــع الفعلـــي، بمعنـــى معرفـــة خصـــائص المجتمـــع الـــذي نعیشـــه وتحدیـــد الثغـــرات فیـــه تشـــخی - ٤
  . ومعرفة من أین تؤتى المجتمعات لوضع العالج الناجح والذي یوفر الوقت و الجهد

  

  : تصنیف القیم 
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لقد اختلف المربـون والبـاحثون فـي تصـنیف القـیم،  فمـنهم مـن اعتمـد التصـنیف النمطـي بمعنـى 
ا في ذلك على المجال الذي تنتمـي إلیـه القیمـة،  ومـنهم مـن اعتمـد البعـد الـذي تتخـذه القـیم أنهم اعتمدو 

  .وآخرون صنفوا القیم تبعًا لالختیار والتفضیل حیث رتبوها ترتیبًا هرمیًا 
ولقد بین زاهـر أن العـالم األلمـاني سـبر نجـر اعتمـد تصـنیف البعـد، حیـث صـنف القـیم إلـى قـیم 

فقد رأى "  لوسین" أما   ] ٤/١٩٨٦ [قیم اقتصادیة،   قیم دینیه،  قیم سیاسیة،  نظریه ، قیم جمالیة ،
الطبیعـي   قـیم التحدیـد:  أن القیم تصدر كلها عن الفكر أو الروح وقد حدد القـیم فـي أربـع إطـارات هـي 

لطاقـة ،  وقـیم اقـیم التحدیـد المثـالي أي األخـالق ،  قـیم التحدیـد الصـمیمي  أي الجمـال ،  أي الحقیقة 
  . ] ١٩٨٦/ ٧ [" الروحیة أي الحب أو الدین

،  نیف القـیم تصـنیفًا شـامًال مانعـاً وعلى الرغم من أن معظم الباحثین قد أشاروا إلى صعوبة تصـ
ونظــرًا لتعــدد وتنــوع تصــانیف القــیم ،  وذلــك الخــتالف األطــر الفلســفیة والفكریــة التــي تنبثــق منهــا تلــك 

بنــي تصــنیفًا یصــلح لمرحلــة التحــدیات التــي تواجــه األمــة متمثلــة فــي التصــانیف إال أن الباحثــة حاولــت ت
القیم العقائدیة ،  قیم العلم والتكنولوجیا ،  قیم العمل واإلنتاج  ،  قیم التغییر وقبـول التغییـر السـریع  ،  

  .قیم اإلبداع ،  قیم تكوین الفكر النقدي الحر 
  -: الواجب توافرها في مناهجنا التربویةالقیم 

    -:القیم العقائدیة   -  ١
تمتاز القیم العقائدیة بأنها قیمًا نابعة من الشرع ،  أوجدها موجد الكون ،  وهـو یعلـم مـا یصـلح 
لهذه البشریة ،  لذا تمتاز هذه القیم باألصالة والثبات واالستمرار والتوازن والشمولیة حیث تشمل الحیـاة 

  .میًا وعقلیًا ووجدانیًا الدنیا واآلخرة ،  وتعني باإلنسان نفسیًا وجس
فاإلنسان مطالـب باإلیمـان بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله والیـوم اآلخـر والقـدر خیـره وشـره ،  وأن 
یعتـــرف بـــأن الـــدین اإلســـالمي هـــو خـــاتم األدیـــان ،  وأن القـــرآن الكـــریم هـــو المصـــدر األول واألساســـي 

السفاسـف الدنیویـة المحضـة ویكـون عملـه للشریعة اإلسالمیة ،  وبالتالي یتسامى اإلنسان ویتعالى عـن 
ومـــا أتـــاكم :" األساســي هـــو مرضـــاة اهللا ،  ثـــم المصــدر الثـــاني هـــي الســـنة النبویـــة الشــریفة قـــال تعـــالى 

 -القــرآن والســنة  -ولعــل فـي هــذین المصــدرین التشـریعیین " .  الرسـول فخــذوه ومـا نهــاكم عنــه فـانتهوا 
خالص وتعاون  أصول القیم التي تصلح لهذه البشریة من قیم ٕ   الخ… علم وعمل وانتماء وا

رساء دعائم العقیدة والمثل والقیم في نفوس أبناء المجتمع وفق  ٕ وتعتبر التربیة الوسیلة المثلى لتوضیح وا
اإلطار الفكري العام للمنهج اإلسالمي وما یرافق ذلك من إعداد كافة أبناء المجتمع ،  أفراد وجماعات 

ة والعلمیــة وفــق تنظـــیم قیمــي محكــم ووفــق قــدراتهم الفردیــة والجماعیــة بمـــا لحشــد كافــة طاقــاتهم التربویــ



 كلیة التربیة ـ    – المناھج الفلسطینیةـ رؤیة واقعیة

 

81 

یتناســب مــع معطیــات العصــر الحضــاریة الــذي یعیشــونه لتحقیــق األهــداف التــي ینشــدها أفــراد المجتمــع 
  .المسلم 
أن "وقـد بـین یلجـن العالقـة بـین التمسـك بـالقیم الخلقیـة واالسـتقرار واألمـن داخـل المجتمـع حیـث   
قــیم الخلقیــة وشــیوعها بــین األفــراد فــي تعــاملهم مــع بعضــهم الــبعض فــي المجتمــع ســوف تبعــد ســیادة ال

المجتمع من المخاوف واالضطرابات وبـذلك یسـتطیع اإلنسـان التفـرغ لإلبـداع واالبتكـار مؤكـدًا علـى أن 
 الحضارة تبدأ حیث ینتهي االضطراب والقلق ألنه متى ما انتزع الخوف من اإلنسان تحررت فـي نفسـه

  ]١٠/١٩٧٧[" .دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واالبتكار
إنه یقع على عاتق المـربین مهـام عظـام أهمهـا أن یرسـخوا الـدین فـي نفـوس المتعلمـین ویجعلـوه   

ركنــًا أساســیًا فــي تربیــة اإلنســان  یضــئ لــه ســبیل الحیــاة الســلیمة ویغــرس فــي نفســه القــیم الرفیعــة التــي 
منعـــة فـــي الحضـــارة اإلســـالمیة ویبـــین لـــه حقوقـــه وواجباتـــه وصـــلته كانـــت هـــي مصـــدر القـــوة والعـــزة وال

بالمجتمع ،  ویدفعه إلى السعي المتواصل والعمل المنتج مهتدیًا بأوامر اهللا ونواهیه وعلى أیة حال فإن 
تفــوق األمــة فــي المســتوى اإلعتقــادي واألخالقــي یــؤدى إلــى تفوقهــا فــي العلــم والحضــارة ،  وعلــى ذلــك 

یكمـــن فـــي العـــودة إلـــى بنـــاء كیـــان األمـــة علـــى دعـــائم خلقیـــه واجتماعیـــه تشـــمل القـــیم فالتحـــدي أمامهـــا 
 .والفضائل اإلنسانیة كما أكدتها األدیان السماویة 

  :  قیم روح العمل كحامل رسالة وروح اإلیمان بالهدف الكبیر - ٢
  .والتقوقع وهو هدف بناء أمة إسالمیة عربیة منیعة قادرة علي مواجهة التحدي بعیدة عن االنغالق 

إن أهــم عامــل فــي نجــاح أي مشــروع أو خطــه هــو اإلیمــان بالهــدف الــذي یســعى إلیــه هــو بنــاء أمــه    
وبنـــاء حضـــارة عریقـــة تفتخـــر بماضـــیها وتســـتجیب لمســـتلزمات الواقـــع العربـــي واإلســـالمي ولطموحـــات 

مؤسســات  المســتقبل ، هــذه الحقیقــة یجــب أن تكــون محــور التربیــة  فــي المدرســة وخــارج المدرســة ، فــي
  .المجتمع المدني ، هذه القیمة هي الوتر الذي تدور حوله جمیع أطراف العمل التربوي 

هـي قیمـة تراثیـة وحدیثـة ، فهـي مـن تراثنـا اإلسـالمي " روح العمل كحامل رسـالة " هذه القیمة          
انیة كبـرى ، ویقـدمون الذي أداه المسلمون ، فلوال أن المسلمون  األوائل آمنـوا بـأنهم یحملـون رسـالة إنسـ

ألمتهم نموذجا لحیاة مثلى ، لما كان ما كـان مـن أمـر الفتوحـات اإلسـالمیة التـي بلغـت أقاصـي الشـرق 
  .والغرب 

إن الماضي والحاضر یشـیران إلـى أن مـا أحرزتـه األمـم مـن تقـدم سـریع فـي حیاتهـا كـان بسـبب 
كــان كــل ســعیها وعملهــا وجــدها أنهــا وضــعت نصــب أعینهــا هــدفا أســمى و رســالة كبیــرة آمنــت بهــا ، ف

كالـدم الــذي یجــري فــي عروقهــا هــو كیفیــة تــذلیل الصـعاب والوصــول إلــى هــذا الهــدف الــذي وضــعته ثــم 
  .كیفیة تحقیق هذه الرسالة التي یحملها 
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إن األمـة اآلن بحاجــة إلـى إیمــان واضـح بالهــدف الـذي تریــده ، إن كـل مــا تسـعى إلیــه هـو بنــاء 
راثـه اإلســالمي ، وال نریـد عصــا سـحریة نحركهــا بهـذه الســرعة فتعطـى لنــا ذلـك اإلنســان بنـاء موصــوال بت

المارد الذي نریده بهذه السرعة إنه تشیید وبناء علمي عقالني طویل النفس ، إنه نضـال فكـري مسـتمر  
وبــذلك یســیر فــي هــذا الطریــق ویحــدونا األمــل دائمــا بإمكانیــة تحقیــق الهــدف الــذي وضــعناه ثــم تحقیــق 

  .نریدها الرسالة التي 
  -:قیم اإلیمان بمجتمع العلم والتكنولوجیا-٣

إن أهــم مــا امتــازت بــه الحضــارة اإلســالمیة فــي أوقــات ازدهارهــا هــي قــدرتها علــى الجمــع بــین 
والعنایـــة بـــالعلوم التجریبیـــة، لـــذلك كـــان ) دینیـــة وفلســـفیة وأخالقیـــة وأدبیـــة(العنایـــة بـــالعلوم اإلنســـانیة مـــن
  .دین العلوم التجریبیة والتي ولدت على أساسها الحضارة العربیة الحدیثةالعرب المسلمون روادًا في میا

إن هذه البراكین التي تعصف في أعماق ، إن عبقریة األمم وارتفاع مجدها من عبقریة أفرادها
النفس البشریة لم یكتب لها التمكین والظهور ما لم یكن هناك عقل علمي منقب مطلق قواها، علم هاد 

،انه االنفعال والحماس الداخلي الذي یعانقه العلم والعقل ،  ونظرة  متأنیة  إلى  یضبط توجهاتها
األنبیاء والقادة والمصلحین الذین قادوا اإلنسانیة لنرى أنهم لم یتمكنوا من أداء رسالتهم إال حین رأوا 

حمل األمانة العلم بعقلهم ،العلم المحمل باالنفعال واإلخالص والقلوب المنعمة بنور العقل الذي ی
  .فاجتمع الناس حولهم لینهلوا من نورهم

ً وحـدیثًا ألكبـر دلیـل علـى اإلیمـان بقـیم العلـم والتقـدم، ولنـا  ◌ ولعل تجارب األمم فـي الحیـاة قـدیمَا
فــي تجربــة الیابــان كشــاهد علــى ذلــك، فقــد رد كثیــر مــن المفســرین علــى أســباب المعجــزة الیابانیــة بأنهــا 

أجـل نقـل التجربـة العلمیـة والصـناعیة الغربیـة عـن طریـق البعـث الكثیـرة كانت بسبب جهد استثنائي من 
التي أرسلتها إلى الغرب وعن طریـق الخبـراء الغـربیین الكثـر الـذین اسـتقدمتهم إلـى بالدهـا، عـالوة علـى 

  .هذا الجهد الكبیر المبني على اإلیمان بقیم العلم والحضارة والتكنولوجیا
ثقافـة االنفتـاح علـى األمـم األخـرى، وأن نأخـذ  منهـا مـا یتناسـب  ولعلنا كتربویین ما أحوجنا إلـى

مــع دیننــا وشــرعنا ، عــالوة علــى بــذل الجهــود ونمــو العلــم المبنــي علــى التفكیــر والعقــل والبحــث ال العلــم 
المبني على الحفظ و االستظهار وحشـو األدمغـة بالمعلومـات ، هـذا العلـم الـذي یمـارس فـي تربیتنـا هـو 

ل والفكر ولیس وسیلة للنهوض والحضارة ، نحـن بحاجـة إلـى إعمـال العقـل والفكـر فـي وسیلة لقتل العق
كــل منــاحي حیاتنــا، فــي قیمنــا فــي مبادئنــا فــي أخالقنــا ، ولــیس هنــاك نهضــة أو تغییــر مــا لــم یكــن هــذا 

ن ، وأال التغییر نابع من ذواتنا ومن قناعاتنا، ومن اعتزازنا بماضـینا، وثقتنـا بـاهللا ثـم بأنفسـنا بأننـا قـادرو 
نضع العثرات والصعوبات أمامنا ونتذرع بقلـة اإلمكانـات ،وقلـة المـوارد لنجعـل لنـا مبـررات مـن قصـورنا 

  .وتقاعسنا  ، فالكل لدیه فكرة ولدیه هدف یسعى جادُا لتحقیقه للنهوض والرقي باألمة 
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  :قیم اإلیمان بمجتمع العمل واإلنتاج     -  ٤
عمل، بل فضله في كثیر من المواقـف علـى العبـادة ، ولقـد حققـت لقد أكد اإلسالم على قیمة ال       

الحضــارة اإلســالمیة فــي فتــرة ازدهارهــا مبــدأ تقــدیس العمــل واإلنتــاج ، حیــث نمــت الصــناعات والمهــن 
المختلفـــة التــــي أبــــدعت تلــــك الحضـــارة فــــي عصــــور الدولــــة األمویـــة والعباســــیة ، ومــــا آثــــار الحضــــارة 

  . لى ما أولته الدولة اإلسالمیة من عنایة واهتمام بالعمل واإلنتاج اإلسالمیة حتى اآلن إال دلیل ع
ولعــل الكثیــر مــن تراثنــا اإلســالمي والعربــي یفــیض بقــیم العمــل واإلنتــاج ،أال یكفینــا حــدیث النبــي       

، إذًا تأصل هذا المفهـوم لـدى المعلـم فـي فصـله " من عمل منكم عمُال فلیتقنه " صلى اهللا علیه وسلم  
دیر فـي مدرسـته، والطالــب علـى مقعـد الدراســة، والطبیـب فـي عیادتــه، والمهنـدس فـي موقعــه ، إذا ،والمـ

اءاتهم ســـوف یتغیـــر الكثیـــر تأصــل هـــذا المفهـــوم لــدى جمیـــع أفـــراد األمـــة علــى اخـــتالف مشـــاربهم وانتمــ
  .الكثیر

ال أن النظــرة وبــالرغم مــن أن التــراث العربــي واإلســالمي یعــج بصــور العمــل واإلنتــاج والتشــجیع لــه إ   
الدونیــة إلــى العمــل الیــدوي والمهنــي ظلــت حیــة فــي كثبــر مــن المواضــع وازدادت قــوة بعــد االضــمحالل 
والتــردي فـــي حـــال األمــة ، حیـــث ســـیطرت قـــیم االســتهالك علـــى قـــیم اإلنتــاج ، أصـــبحنا أمـــة مســـتهلكة 

  .ولیست منتجة في أدق وأصغر أمور حیاتنا 
وهو كیفیة غرس قیم العمل واإلنتاج لدى الطلبة سواء من خـالل إن المربین یقع علیهم دور عظیم     

المنهاج المقرر أو الغیر مقرر ، وذلـك مـن خـالل أن یشـجع  العمـل لـدى الطلبـة منـذ نعومـة أظـافرهم، 
السیما العمل التطوعي لما فیه من احترام وتحقیق للذات وتحمل المسؤولیة وتكوین للشخصیة واعتـزاز 

  .بالنفس وباإلنسانیة 
كــذلك یــأتي دور اإلعــالم المقــروء والمســموع والمرئــي للتأكیــد علــى أهمیــة العمــل الجــاد واإلنتــاج 
وتشـــجیع االبتكـــارات واإلبـــداعات مهمـــا كانـــت ومحاولـــة إیجـــاد البـــدائل بشـــتى الطـــرق وأال تقـــف  أمامنـــا 

  .لتحدیاتبعض التحدیات عثرة ، فالعقل البشري إذا أحسن استخدامه یستطیع تذلیل كل الصعوبات وا
  :قیم اإلیمان بالتغییر وقبول التغیر السریع والخاطف  -٥

فـي كتابـه صـدمة المســتقبل إن هـذا التغییـر الحثیـث الـذي یجـري فــي   ) Toffler( یقـول تـوفلر
دراكــه ، ثــم علیــه التكیــف معــه ، ثــم الســیطرة  ٕ العــالم یتطلــب مــن اإلنســان أن یمتلــك القــدرة علــى فهمــه وا

  .سانیة تجعله مسخرًا لصالح اإلنسان وألغراض سعادته علیه وقیادته قیادة إن
إن القدرة على الحیاة في المجتمع الحدیث تتطلب أوًال القدرة على استیعاب التغییر سریعًا ، ثـم 
تشــكیل الســلوك تشــكیًال جدیــدًا یتفـــق مــع هــذا التغییــر ، وحیــث أن عصـــرنا الحاضــر هــو عصــر العلـــم 

ن أهــم والتكنولوجیـا والتغییــرات المتالحقـ ٕ ة تســتوجب علینـا أن نمــرن أنفسـنا علــى مواكبـة هــذا التغییـر ، وا
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عامــل مــن عوامــل التقــدم الحضــاري هــو قــدرة شــعب مــن الشــعوب علــى االنتقــال الســریع تبعــًا للحاجــة ، 
ومــن هنــا یــأتي دور التربیــة فــي مواجهــة التحــدیات المتالحقــة ومــدى قــدرة التربــویین علــى خلــق ثقافــات 

شعوب لیكونوا قادرین على التكیف مع المواقف الجدیدة والقدرة على التغیر السـریع قادرة على تطویع ال
.  

لــذا أكــد اإلســالم علــى مفهــوم التغییــر وقبولــه، واســتطاع أن ینفــتح علــى تجــارب األمــم األخــرى، 
فـأقر مبـدأ االجتهـاد فـي األحكــام الشـرعیة نفسـها ، وظهـر مـا یســمى بفقـه العصـر والفقـه المقـارن ، كمــا 

على تغییر األحكام بتغییر األزمات ،وحقق تكیفًا سریعًا مذهًال یتناسب مع الظروف التي استجدت أكد 
فــي البلــدان المفتوحــة وحســبنا فــي هــذا المجــال أن نقــارن بــین واقــع الدولــة اإلســالمیة فــي القــرن الرابــع 

جتماعیـة والسیاسـیة الهجري حتى نرى ذلك التغییر المذهل للدولة اإلسالمیة في حیاتها االقتصـادیة واال
  .والعلمیة ، وفي عاداتها وتقالیدها ، ومؤسساتها ونظمها 

وما أحوجنا كمسلمین اآلن لنموذج كالنموذج األندلسي حیـث حقـق المسـلمون الفـاتحون نموذجـًا 
  .عجیبًا من االندماج والتفاعل بین الحضارة العربیة وحضارة أهل األندلس األصیلة 

  :قیم اإلبداع -٦
نـه ال حضــارة بـال إبــداع ، واإلبـداع هــو أداة التغییـر وســبیل االكتشـاف العلمــي ، واإلبـداع هــو أجـل إ  

  .عدة األدیب والفنان والمفكر والمربي ، وهو محرك كل عمل إنساني له شأن 
إنـه الوقـود الـذي نســتخرج منـه األشـیاء ، وهـو الــذي یكشـف دروبـًا جدیـدة وأفكــارًا طریفـة ویحلـق فــي    

  .واألخیلة ، یصوغ منها المبتكرات ویولد المعاني بكرًا عالم  لرؤى 
ولكـــن مـــن وراء هـــذا اإلبـــداع؟ ، بــــل مـــا وســـائل تكـــوین هـــذا اإلبــــداع فـــي التربیـــة ؟  مـــا دورنــــا 
كتربویین ؟ إنه یقع على عاتق التربویین القسم األكبر في تكوین اإلبـداع ،حیـث یبـدأ منـذ تعهـد الطفـل 

هــد خیــال الطفــل والطالــب عــن طریــق القصــة الهادفــة واألدب والفــن مــا قبــل المدرســة منــذ الصــغر ، تع
الهادفین ، وعن طریق العمل الحر ، واإلنشاء الحر ، وأن یبقى المعلم والمربي كموجه ومیسر للعمـل 
المدرسي ، وأن تجعل الطالب نفسـه هـو الـذي یبحـث عـن المعلومـة، وأن ال نرهـق ذهنـه وعقلـه بحشـو 

  .المعلومات 
حشــو المعلومــات هــي أقصــر طریقــة لقتــل إبــداعات اإلنســان بــل أقصــر الطــرق لقتــل  إن طریقــة    

  .الفكر و العقل اإلنساني 
إن تنمیـة روح اإلبـداع هـي مـن أهـم معـالم التقــدم الحضـاري والعلمـي ، هـو الـذي یحـول الطاقــة        

ى أمــة لهــا عزتهــا البشــریة مــن طاقــة اســتهالكیة إلــى طاقــة منتجــة ، مــن أمــة ال شــأن لهــا بــین األمــم إلــ
  . ومهابتها بین األمم 
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  :قیم تكوین الفكر النقدي الحر  - ٧
  .ما خلق اهللا خلقًا أكرم من العقل : یقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم  

  .كما قال علیه السالم ألبي الدرداء إذا ازداد الناس قربًا من اهللا بحسناتهم ازدد قربًا بعقلك 
الـدعوة إلـى الفكـر واسـتخدام العقـل والتفكیـر والتأمـل فإسـالمنا ال یرتضـي لنـا وآیات القرآن الكریم تعـج ب

أن نكون إمعة أو متبعین بل یریدنا مبدعین ، فاإلنسان ال یكون إنسان إال إذا امتلك روح الفكر والنقد 
  .معًا ، ذلك النقد الذي هو الزاد الذي یقدمه له المجتمع نقدًا علمیًا حراً 

ة من القیم التي أرساها دیننا الحنیف ، حیث أكبر هـذه الصـفة لـدى المسـلمین إن النقد الحر قیم
إلمــدادهم بالقــدرة علــى الجهــر بــالرأي ، كــذلك نقــد الظلــم أیــًا كــان مصــدره ومــا قــول عمــر بــن الخطــاب 

إذا لم یكن في أمتي "، وقول النبي صلى اهللا علیه وسلم  " أصابت امرأة وأخطأ عمر" رضي اهللا عنه 
، هــذا االحتــرام للــرأي والفكــر النقــدي فــي تراثنــا اإلســالمي " للظــالم یــا ظــالم فقــد تــودع منهــا  مــن یقــول

یتجلـــى فـــي هـــذه الثـــورة العلمیـــة والنقدیـــة فـــي القـــرون األولـــى لإلســـالم أدت إلـــى ظهـــور الفـــرق والملـــل 
  .المتعددة 

ام رأي الطفــل أمــا كیفیــة تكــوین الفكــر النقــدي لــدى أبنــاء األمــة، یكــون منــذ الطفولــة حیــث احتــر 
وتبین الصواب من الخطأ له ،  ولكن باإلقنـاع ولـیس بالضـغط والتسـلط والتخویـف ، كـذلك مـن خـالل 
تدریس مادة الفلسفة یتكون الفكر النقدي لدى الناشئة حتى یستطیع اإلنسان أن یدرك ذاته ویعي نفسه 

هـو نفسـه حكمـًا ومحاسـبًا وهویته، ویتعرف على میولـه ورغباتـه واحتیاجاتـه ، ثـم مـن خـالل أن نضـعه 
لنفسه دون أن نعطي له الحلول ،  بل نجعله هو الذي یكتشف الحلول والبدائل المتعددة ، فلكل نفس 
بشریة ما یصلح لهـا ومـا ال یصـلح لغیرهـا ، وهنـا یـأتي دور المـربین فـي الكشـف عـن ذوات المتعلمـین 

  . ومیولهم واحتیاجاتهم ثم صقلها وتكوینها والنهوض بها
  :الطرق و الوسائل الالزمة لتعلیم القیم  أهم

إن االهتمام بنوعیة التعلیم بحیث یالئم حاجات المتعلمـین و حاجـات مجتمعـاتهم، هـي مـن أهـم أهـداف 
و ال ســیما منــذ دخــول الســلطة الوطنیــة ، التربیــة بشــكل عــام ، و لــو تتبعنــا مســیرة التعلــیم فــي فلســطین 

قــت انجــازات عظیمــة فــي فتــرة و جیــزة فــي حیــاة الشــعوب ، لوجــدنا أنهــا حق،  ١٩٩٣الفلســطینیة عــام 
تمثلت هذه اإلنجازات في زیادة عدد المدارس بمراحلها األساسـیة و الثانویـة ، و زیـادة عـدد المعلمـین ، 

  و االهتمام بتدریبهم كمـــا زاد االهتمام بالتجهیــزات
  .الخ . ………المدرسیة  

طور النــوعي الــالزم و الكــافي لتطــویر المجتمــع الفلســطیني و و لكــن هــذا االهتمــام لــم یقتــرن بــالت      
  .تفجیر طاقاته البشریة و المادیة ، مما أثر سلبا على جهود التنمیة الحقیقیة في المجتمع 
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إن الواقع التربوي المریر الذي نعیشه عالمیًا و محلیًا لیؤكد إهمال موضوع تعلم القیم ، حیث       
لتعلم المعرفي الذي یوظف لكسب الرزق و الذي یتمشى مع سوق العمل ، توجه معظم الناشئة إلى ا

بغض النظر عن الجانب القیمي فیه و الجانب الوجداني ، لدرجة أن الكثیرین یظنون أن تعلم القیم 
غالبا ما یكون ناتجا عرضیا لتعلیم المواد الدراسیة ، بل قد یترك موضوع تعلم القیم في كثیر من 

  .سسات أخرى كاألسرة و المساجد و دور العبادة و النوادي األحیان إلى مؤ 
و من هنا فالبد من وقفة جادة مع أنفسنا ، وقفة نقد و تمحیص و محاسبة نسعى من خاللها       

لتقییم واقعنا القیمي في جمیع مناحي الحیاة ، و التركیز على مؤسسات التعلیم الرسمیة و الالرسمیة 
  .صالح و التطویر أمًال في التغییر و اإل

إذا كنا نرى أن القائمین على شؤون التربیة یقع علیهم العبء األكبر في تعلم القیم ، فإن أولى       
الوسائل سوف تكون القدوة الحسنة ، فالفضائل تنتقل بالمحاكاة و التقلید ، یقول عتبة بن أبي سفیان 

الح نفسك ، فإن أعینهم معقودة بعینك ، لیكن أول ما تبدأ به من إصالح ولدي إص: " لمؤدب ابنه 
  " .فالحسن عندهم ما استحسنت ، و القبیح عندهم ما استقبحت 

  : دور المدرسة في تعلیم القیم 
یقع على المدرسة العبء األكبر في تعلم القیم للناشئة ، فالمتعلم یقضي ما یقارب من نصف النهار  

لمیه و زمالئه ، و من خالل هذا التفاعل یتعلم القیم في المدرسة، حیث هناك التفاعل بینه و بین مع
  .سواء بطریقة مقصودة أو بطریقة غیر مقصودة 

  : تعلم القیم بطریقة غیر مقصودة  –أ 
و یتمثل هذا التعلم في االحتكاك الذي یحدث بین المتعلمین و المعلمین و اإلدارة المدرسیة من     

ة أخرى داخل أسوار المدرسة ، فقیم الود والتعاطف و جهة، و بین المتعلمین و أقرانهم من جه
االحترام و تحمل المسؤولیة و إنجاز األعمال و المحافظة على الوقت و العالقات الطیبة في 

المدرسة، كلها تنعكس على المتعلم بالمالحظة و التقلید و المحاكاة ، إضافة إلى ما تقوم به المدرسة 
حاورات و أنشطة متعددة تنمي لدى المتعلمین قیم االحترام و من لقاءات و ندوات و رحالت و م

  .الخ .. ……التكافل و التعاون و إتقان العمل و اإلیثار 
  :تعلم القیم المقصود من خالل المقررات المدرسیة  –ب 

إن تعلم القیم یحتاج إلى مناخ دافئ و آمن یسوده الود و الحب و التعاون و الطمأنینة ، و یتمثل     
  :لم القیم في تع
  .ربط الموضوعات الدراسیة بواقع الحیاة العملیة و أحداث المجتمع  – ١
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التكامل بین المواد الدراسیة ، بمعنى ربط المواد الدراسیة ذات الصلة بالكتاب الدیني و القیم  – ٢
  .الدینیة 

اإلطالع و االستزادة  إثارة تفكیر المتعلمین وتشویقهم للمادة العلمیة و ذلك كدافع لهم للبحث و – ٣
  .من خالل اإلطالع على المصادر و المراجع 

التركیز على إعالء القیم النبیلة الواردة في الكتاب المدرسي ، و استخالص العبرة من سیر  – ٤
  .السابقین و المشهورین 

أن یعتمد المعلمون أسلوب الحوار و المناقشة و العصف الذهني بدال من التلقین و حشو  – ٥
  .لمعلومات الذي یقتل الفكر و اإلبداع و اإلبتكار ا

أن یعتمد المعلم طریقة التعلیم المباشر  للقیم مع الممارسة الفعلیة للسلوك ، سعیا لترسیخ القیم  – ٦
  .النبیلة لدى المتعلمین 

بـه تعلم القیم بطریقـة القـدوة ، بمعنـى أن یحـرص المعلـم أمـام المتعلمـین أن یكـون نموذجـا یحتـذى  – ٧
فـي سـلوكه و معامالتـه ، و یراقـب نفسـه باسـتمرار شــاعرا دائمـا بـأن المتعلمـین سـرعان مـا یقلدونـه فیمــا 

  .یصدر عنه من أفعال أو تصرفات ألنه هو قدوتهم و مثلهم األعلى 
أن اسبة الذاتیـة للمـتعلم باسـتمرار و المحاسبة الذاتیة ، بمعنى أن یحرص المعلم أن ینقل فكرة المح – ٨

دیهم روح التقییم الذاتي ألدائهم و إنجازاتهم المدرسیة ، ثم تقییم عالقات المتعلمین بعضهم مـع یغرس ل
بعض من جهة و عالقاتهم مع معلمیهم و جیـرانهم و أهلـیهم مـن جهـة أخـرى ، كـل هـذا للوقـوف علـى 

  .مواطن القوة و الضعف لدى المتعلمین 

  :التوصیات 
تقیـیم ألدائنـا فـي إلى وقفـة صـادقة مـع أنفسـنا ومحاسـبة لهـا و  حاجةال شك أننا في أمس ال :توجه عام 

، الكـل لمین وأطباء مهندسین ومحـامین ومتعلمـین، معمرءوسینحیاة، فالكل منا رؤساء و شتى مناحي ال
إننــا بحاجــة ألن  .هــا باســتمرار ســعیا للوصــول لألفضــلمنــا بحاجــة إلــى تقیــیم مســار حیاتــه، والبحــث فی

ن وضعنا اإلصالح حیث نكو و  عملیة التغییر الكثیر منا یخطئ، ومن هنا تبدأتتكون لدینا قناعات بأن 
  .، وما أحوجنا إلى أن نصل إلى هذه المرحلة أنفسنا على بدایة الطریق

إن أول هـــذا الطریـــق هـــو شـــیوع القـــدوة الحســـنة فـــي كـــل موقـــع وفـــي  كـــل مكـــان، وهـــذا أمـــر لـــیس      
  .بالعسیر إذا وجدت النیة الصادقة 

مفردهــا بمعــزل عــن المؤسســات المدرســة ال تســتطیع أن تبنــي بیــدًا واحــدة ال تصــفق بمفردهــا، و  إن     
، فإذا كانت هناك یدًا واحدة ل المسؤولیة في بناء القیم، فمن الظلم أن نحمل المعلم والمدرسة كاألخرى
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األیـادي لتبنـي  تلتقـي جمیـعمـا أحوجنـا فـي هـذا الوقـت بالـذات ألن بني، فإن هناك أیادي كثیرة تهدم، و ت
اإلعـــالم و النـــادي و كافـــة مؤسســـات المجتمـــع مـــن البیـــت و  ، لـــذا تقـــع مســـؤولیة بنـــاء القـــیم علـــىوتعمـــر

  .إلى سائر المؤسسات وسائر أفراد المجتمع .. بادةالع المدرسة و دور
  :لذا توصي الباحثة بما یلي 

یكونــوا قــدوة صــالحة فــي  الوصــول إلــى قیــادات المجتمــع فــي مختلــف المواقــع لتحــریكهم علــى أن"  -١
  .مجتمعهم 

أال یسـاء قافیـة و لبعث القدوة الصالحة مـن جدیـد مـع مراعـاة المتغیـرات الث استراتیجیاتوضع برامج و -٢
  فهم الدین من أي طریق 

تبادل المعارف و المعلومات في الموضوعات ذات الصلة المشتركة بین دروس التربیة الدینیة و  -٣
  خرىدروس المواد العلمیة األ

التأكید على ضرورة االعتزاز بمهنة التعلیم ، وأن ال یدخلها إال من هو لدیـه رغبـة حقیقیـة فـي أن  -٤ 
  .یكون مقتنع بأنه حامل رسالة 

اســتبدالها حشــو المعلومــات جانبــًا ، و و لقــین انتهـاج سیاســة جدیــدة فــي التعلــیم بحیــث تتــرك طریقــة الت -٥
  .كوین الفكر الناقد باعتماد أسلوب الحوار و المناقشة ، وت

أن یشــارك الطلبـــة فـــي یــیم الـــذاتي لخططهــا و برامجهـــا، و أن تتــیح المدرســـة لطالبهــا عملیـــة التق  -٦
لفاضــلة لكــل مدرســة حســب خصوصــیتها وضــع الخطــط المدرســیة التــي تســعى لتأصــیل القــیم ا

  .المجتمع الذي یحیط بها و 
التـــي تهـــذب اإلنســـان مـــا نبیلـــة ومـــثال علیـــا و لهادفـــة والتـــي تحمـــل قیاختیـــار البـــرامج التلفزیونیـــة ا   -٧

  .تسمو به و 
  .المسموع لخدمة الجانب القیمي في المجتمع أن یكرس اإلعالم المقروء و    -٨
    .برامجهاقیم النبیلة من خالل إصداراتها و أن تشارك وزارة الثقافة في دعم ال  -٩

  : المراجع
  .القرآن الكریم  - ١
المجلــــــس الــــــوطني                                        : ، الكویــــــت " ارتقــــــاء القــــــیم " ، ) م ١٩٩٢( خلیفــــــة ، عبــــــداللطیف محمــــــد   - ٢

  .للثقافة و الفنون و اآلداب ، عالم المعرفة 
بعـــض القـــیم االجتماعیـــة و االقتصـــادیة                " ، ) م ١٩٩٣( الـــدقس ، محمـــد و أبـــو حوســـة موســـى    -٣

  - ٤  ١١٠ – ٨٨أ ، ص -٢، مجلـــد  دراســـات، "ثالثــة مصـــانع أردنیـــة العمـــال فـــي  و اإلداریــة لـــدى
  مؤسسة الخلیج العربي: القاهرة  ، ٢، ط" القیم في العملیة التربویة " ، ) م ١٩٨٦( زاهر ، ضیاء 
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، فریضة غائبة في نظم التعلیم تعلیم القیم" ، ) م ١٩٩١( الحلیم ، أحمد المهدي  عبد   -  ٥
  .  ٣٣سادس ، الجزء ، مجلد ال دراسات تربویة

القیم المؤثرة في السلوك اإلداري لمدیر المدرسة " ، ) م ١٩٨٢( عبیدات ، أحمد نایف  -  ٦
جامعة الیرموك : ، إربد  غیر منشورة ماجستیررسالة ، " الثانویة و موقع القیم اإلسالمیة منها 

.  
  . الترجمة س للدراسات و طال: ، دمشق " لقیم العمدة في فلسفة ا" ، ) م ١٩٨٦( العوا ، عادل  -  ٧
تأصیل القیم "، ) م ١٩٩٣( المجلس القومي للتعلیم و البحث العلمي و التكنولوجیا   -  ٨

  . ٥٥، العدد الثامن ، الجزء  دراسات تربویة، " الدینیة في نفوس الطالب
تطویر مناهج التربیة اإلسالمیة بالمرحلة     " ، ) م ١٩٨٧( هندي ، صالح ذیاب   -  ٩

  .عین شمس : القاهرة غیر منشورة ،  دكتوراهرسالة ، " في األ دن الثانویة 
  .مكتبة الخانجي : ، القاهرة " التربیة األخالقیة اإلسالمیة " ، ) م ١٩٧٧( یالجن ، مقداد   -١٠

11- Alvin Toffler , Future Shock , ( New York : Random House , 1970 ) . 

12- Wandz , Lak , Thomas ( 1985 ) , Valus Development Through Physical 
Education and Athletics , Augest , V3 , P176 – 85 . 

  
  

  

  بحث بعنوان
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  إعــداد 

  الدكتور ناهـض صبـحي فـورة 

   المحاضر بجامعة األقصى بقسم أسالیب التدریس

   

   

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦لعام 

  

  

  

  

  :المقدمة

إن إصالح التعلیم یتطلب معلمًا متطورًا الذي یعد قدوة فكریة،وقدوة اجتماعیة، وقدوة نفسیة،          
  .فضًال عن كونه قدوة تربویة

المعلم الذي ینشئ جیًال قادرًا على االختبار، وعلى إعادة صیاغة المعرفة في نسق علمي          
لى االستخدام األمثل للمعرفة في تولید األفكار الجدیدة واألشیاء الجدیدة، المعلم القادر وموضوعي، وع

على تربیة أجیال قادرة على تحویل المعلومات إلى معرفة، وتحویل المعرفة إلى الحكمة التي هي 
لتي أصفى رحیق یقطره عقل اإلنسان في خدمة المجتمع من هنا جاء اهتمام الباحث بهذه الدراسة وا

  .تجربة إعداد المناهج الفلسطینیةتهدف إلى إیجاد رؤیة مستقبلیة لتطویر أداء المعلم في ضوء 
  :التمكن من مادة التخصص

إن الغایة األولى لكلیات إعداد المعلم یجب أن تكون تعلیم الطالب المعلمین، وأشعر أن          
ًا في البحوث التي یعدونها للترقیة، وهم على أعضاء هیئة التدریس في كلیات التربیة ینفقون جهدًا كبیر 

حق في هذا التوجه ما دام المعیار األوحد لترقیتهم هو أعداد معینه من البحوث تعرض على لجان 
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للنظر في ترقیتهم واعتقد أنه قد آن األوان إلصالح هذا الخلل،وذلك بالتعویل على مدى إجادة عضو 
المقررات التي توكل إلیه وفقا ألحدث ما وصل إلیه الفكر  هیئة التدریس في كلیات التربیة لتدریس

الذي یقوم به عضو هیئة التدریس لكل   )التقویم الذاتي(والسبیل إلى اعمار هذا المعیار هو التربوي 
یداع هذا التقریر في ملف خاص بكل مقرر قیم االحتفاظ به لدى مسئول في القسم كما  ٕ مقرر یدرسه وا

یم مدرسي المساق لبعضهم البعض في كل قسم وتقویم الطالب لعضو هیئة ویمكن اللجوء إلى تقو 
  :التدریس بحیث یصبح المعلم قادرًا على أن 

یتفهم حقائق ومفاهیم وتعمیمات المقرر الدراسي الذي یقوم بتدریسه لدرجة التمكن ویتم   -١
  :تحقیق ذلك من خالل

سه لدرجة التمكن ویتم تحقیق ذلك من خالل قیاس مدى تفهم المعلم للمقرر الذي یقوم بتدری   ) أ
  .جعل هذا الهدف نقطة ارتكاز عند تقویم الموجه للمعلم

  .أثناء حضوره دورات تنمیة قدرات المعلم -التكوني والختامي -  تقویمه   ) ب
  :تعریف حاجات التالمیذ ومشكالتهم بدرجة متمیزة  -٢

، والمیول ویشـمل االتجــاهات(ریس المعـلم في تدإدخال وتقویم البعد الوجداني    ) أ:وذلك من خالل
  )واالهتمامات ، والقیـم والسـلوك

أسلوب مسرحة المناهج،التعلم (ریس یمكن أن تسهم في تحقیق ذلك استخدام طرائق تد ) ب
  )التعاوني، التعلیم المبرمج،التعلم الذاتي، باستخدام الوسائط التربویة والتعلـیمیة 

  س المقرر الدراسي تفهًا متمیزًا تفهم أهداف تدری  -٣
  :وذلك من خالل

  .تحدید مصطلح كل من األهداف العامة واألهداف الخاصة واألهداف السلوكیة        ) أ
  .عند تحضیر الدرس) إجرائیة( االهتمام بتحدید أهداف سلوكیة    ) ب
د  هداف  لدرس  ي تدریب الطالب المعلم قبل الخدمة والمعلم أثناء الخدمة على كیفیة تحدی ) ت

  .المجاالت المعرفیة والوجدانیة والمهاریة
  وذلك من خالل تفهم بعض أسالیب التدریس وطرائق العرض بصورة متمیزة   -٤
  .ضرورة عقد دورات تدریبیة تتضمن مداخل وطرائق وأسالیب تدریس متنوعة        ) أ

  .دریس لتحقیق األهداف التربویةاهتمامه بالجمع بین أكثر من مدخل أو طریقة أو أسلوب ت   ) ب
  وذلك من خالل یسهم في إنتاج واستخدام تكنولوجیا التعلیم بصورة مناسبة  -٥
توفیر االمكانات المالیة والتجهیزیة الالزمة الشتراك المعلم في إنتاج تكنولوجیا التعلیم         ) أ

  .وخاصة المواد التعلیمیة 
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انة بتكنولوجیا التعلم بمفهومها الشامل كاستخدام توجیه المعلمین نحو ضرورة االستع ) ب
  .المكتوب والتسجیالت السمعیة والبصریة بمساعدة الحاسوب عن طریق األسطوانات        

  .إدخال استخدام المعلم لتكنولوجیا التعلیم باعتبارها عنصرًا مهمًا في تقویم المعلم   ) ت
  من خاللوذلك  یمارس استخدام أسالیب متنوعة للتقویم  -٦
  .توجیه المعلم نحو استخدام التقویم الشامل ولیس االعتماد وعلى التقویم التراكمي فحسب   ) أ

  ).ختامي –تكویني  -تشخیص( استخدام المعلم أسالیب متنوعة في التقویم    ) ب
  وذلك من خالل التمكن من إعداد الدروس بدفتر التحضیر بدرجة متمیزة  -٧
  یكون تحضیر الدروس أحد العناصر المهمة في تقویم العلم توجیه المعلم بأن   ) أ

تدریب المعلم على كیفیة تحضیر الدروس وخاصة بالنسبة للمرتكزات األساسیة في    ) ب
  .التحضیر

االطالع على بعض المراجع والكتب قبل وأثناء تحضیر الدروس حتى یكون المعلم ملمًا    ) ت
  .بالحقائق

  
  وذلك من خالل ویة وقدرة إیمانیهتمتع المعلم بشخصیة ق  -٨
  أخذ مفهوم االتزان االنفعالي في االعتبار عند قبوله بالكلیة أو أثناء التدریب        ) أ

أال یكون الجانب المعرفي في التدریس فقط هو محور اهتمام المعلم ، بل یجب أحد الجانب  ) ب
في تكوین شخصیة قویة لدى الوجداني والجانب المهاري في االعتبار والتي تسهم جمیعها 

  .المعلم
  ترسیخ عقیدة اإلیمان باهللا واألخوة في اهللا في نفوس الطالب المعلمین    ) ت
  )قاته وال تموتن إال وأنتم مسلمونیا أیها الذین آمنوا اتقوا اهللا حق ت(  )سورة آل عمران ١٠٢( 
  )واعتصموا بحبل اهللا جمیعًا وال تفرقوا) ( سورة آل عمران ١٠٣( 
  وذلك من خالل أن یتزود بالثقافة العامة بدرجة مناسبة  -٩
االهتمام بإدخال البعد الثقافي عند إعداد المعلم، وتفعیل االهتمام به ،فالمعلم المثقف هو    ) أ

  .الذي یدرك رؤیة مجتمعیه لأللوهیة ، والكون ،واإلنسان والحیاة ویؤمن بها 
یة اجتماعیة وصاحب موقف إیجابي عن طریق یدافع بوعي عنها كأن یكون للمعلم رؤ  ) ب

اسهامه بفكرة وعلمه ونشاطه في تغیر المجتمع وفقًا لرؤیته ورؤیة المجتمع التي تتسق مع 
  .فلسفته وعقیدته

  تفعیل القدرة على تكوین عالقات اجتماعیة متمیزةوذلك من خالل  -١٠
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  تفعیل التعاون بین المعلم وطالبه   ) أ
  بین المعلم وزمالئهتفعیل التعاون    ) ب
دارة المؤسسة التربویة   ) ت ٕ   تفعیل التعاون بني المعلم وا
  .تفعیل التالحم بین المعلم والبیئة والمجتمع من خالل الهامه في تنمیة البیئة وخدمة المجتمع   ) ث
  وذلك من خالل یشارك بفعالیة في برامج التدریب المستمر  -١١

  ًا أساسیًا لترقیة المعلم لوظائف أعلىجعل التعلیم المستمر شرط        ) أ
  عقد دورات في برامج مقررات صیفیة وجعلها شرطًا للترقیة لوظائف أعلى   ) ب
  تتوفر الرعایة الكاملة والشاملة للمعلموذلك من خالل  -١٢

االهتمام بتوفیر الرعایة الصحیة واالجتماعیة والمادیة للمعلم، وجعلها محورًا من محاور         ) أ
  .الهتمام بالعلما

توفیر االمكانات المالیة والتجهیزیة والمعملیة بالمدرسة مع االهتمام بتوفیر الرعایة الصحیة    ) ب
  .والمالیة للمعلم

تفعیل توفیر التمویل المالي الالزم للعملیة التعلیمیة ، والتي من بینها تضمین المواد المالیة    ) ت
  .الالزمة لرعایة المعلم

تنظم كلیات التربیة  أنقع المعلم الحالي في ظل التجربة الفلسطینیة اقترح ضرورة ول الج وا    
المدارس برامج لمتابعة المعلمین الجدد وتحصینهم ضد ما یتداوله بعض  إنذاراتباالشتراك مع 

قدامى المعلمین عن التربیة والتعلیم وتشجیعهم على المضي في التجریب من التقویم الذاتي 
  .ادرات التي بذرت بذورها كلیات التربیة فیهم والجمعي للمب

  وفي نهایة عملیة أوجز رؤیتي المستقبلیة في التوجیهات اآلتیة 
وینصب هذا التوجه على رؤیة جدیدة لدور المعلم في المجتمع :  التوجیه االجتماعي الناقد     -١

سسات االجتماعیة بأن یتدرب المعلون الجدد على إعمال التفكیر الناقد لما یجري في المؤ 
واالقتصادیة والتعلیمیة إلثارة وعي الطالب المعلمین بالقضایا الملحة ذات األثر الفاعل في أوضاع 

عدادهم للمساهمة العقالنیة في تغیر هذه األوضاع ٕ   .المجتمع وا
  :التوجیه إلى التنمیة الشخصیة  -٢
افتراضیة من شانها أن تنمي في  بأن یشمل الخطة الدراسیة إلعداد المعلم على مواقف حقیقیة أو 

الطالب المعلمین سمات عقلیة ونفسیة تدفعهم إلى المشاركة ، والتقویم الذاتي، والتعاوني، ورعایة 
  .للصالح العام

   :التوجه التقني  -٣
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إجادة التقنیات التي تنمي في تالمیذ المدارس مهارات التفكیر وتساعد المعلمین على أن یكونوا 
  .ن في آن واحدمعلمین وباحثی

  :التوجه العملي  -٤

وینصب الجهد في هذا التوجه في استخدام الخبرات الذاتیة للطالب المعلمین لتنمیة معارفهم التقنیة  
والمهنیة واألكادیمیة وتركز على الجهود التي تبذل في نشاط التربیة العملیة من مالحظة دقیقة واعیة 

  .لما یجرى في المواقف التعلیمیة 

  :لتوجه األكادیميا -٥

بأن یتاح فرص كافیة إلتقان تعلم المادة التي سوف یتولون تدریسها للطالب في مدارس التعلیم قبل  
  .الجامعي، عن طریق االهتمام أكادیمیًا بتعلیمهم األساسیات والمفاهیم الجامعة في كل مادة

   

  
  
  
  

 
 

  
  

  ورقة عمل مقدمة للیوم الدراسي
  "رؤیة واقعیة  –المناهج الفلسطینیة "  

  بمبنى المؤتمرات في الجامعة اإلسالمیة ٢٠٠٧/ابریل/٢٤ - الذي  سیعقد یوم الثالثاء 
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  داد ـإع

  محمود عبد المجید عســـاف
  ماجستیر في أصول التربیة

  
  
  
  
  
  
  ي ظل تداعیات المتغیرات الحدیثة متطلبات تطبیق المنهاج الفلسطیني ف

  محمود عبد المجید عساف/ الباحث
  :الملخص

تؤكد الوقائع المعاصرة، وتوقعات المستقبل على أننا مقبلون على عصر جدیـد یكـاد یختلـف اختالفـا جـذریا عـن 
انــب الحیــاة، عــالم الیــوم، فــالتطورات الهائلــة والتغیــرات المتزایــدة فــي عمقهــا واتســاعها وتأثیرهــا علــى مختلــف جو 

ـــــع البشـــــر عبـــــر األقمـــــار االصـــــطناعیة، وشـــــبكات االنترنـــــت،  ـــــادین والمواقـــــع تتجـــــه نحـــــو تجمی ـــــف المی ومختل
والمواصــالت الســریعة، بعــدما عجــزت العقائــد والنظریــات واألفكــار عــن تحقیــق ذلــك مــن خــالل ســیرة اإلنســانیة 

  .الطویلة
عـــداد للمســـتقبل، ولمواجهـــة تلـــك التغیـــرات، وتبقـــى المنـــاهج المدرســـیة بشـــكل خـــاص المرتكـــز األساســـي فـــي اإل

والتعامــل معهــا، بكــل مــا یحقــق التطلعــات المســتقبلیة، حیــث أن لكــل زمــان أفكــاره وفلســفته فــال یمكــن أن نعــیش 
  .زمنًا جدیدا بأفكار قدیمة، وال یمكن أن ندخل إلى مجتمع جدید بلغة ال یعرفها هذا المجتمع

ن أن المتغیـرات الحدیثـة والمتسـارعة حقیقـة قائمـة وواقـع ال مفـر منـه، من هنا جاءت فكرة هـذه الورقـة لتنطلـق مـ
ال یمكننا االنعزال عنها وال االنخراط بها بشكل كامل، وتنبثـق أهمیتهـا مـن أهمیـة موضـوعها وحساسـیته خاصـة 

) م ٢٠٠٦/٢٠٠٧(فـي ضـوء التجربــة الفلسـطینیة للمنهـاج الجدیــد، الـذي اكتملـت حلقاتــه العـام الدراسـي الحــالي 
  :كما تهدف هذه الورقة إلى

العولمــة : ( تسـلیط الضــوء علـى أهــم المتغیـرات الحدیثــة وتـداعیاتها علــى الطالـب الفلســطیني، والمتمثلـة فــي - ١
بأبعادها، ثورة التقدم العلمي والتكنولوجي، الوضع االقتصادي واالجتماعي والسیاسـي للمجتمـع الفلسـطیني، 

  ).الجودة والنوعیة 
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 .طبیق المنهاج الفلسطیني في ظل هذه المتغیرات وتداعیاتهاالكشف عن متطلبات ت - ٢

 .إبراز دور المنهاج في مواجهة تداعیات المتغیرات الحدیثة - ٣

 .عرض بعض االستراتیجیات التي یمكن االعتماد علیها عند تطبیق المنهاج الفلسطیني - ٤

  :وستجیب الدراسة عن األسئلة التالیة
  على الطالب الفلسطیني؟ ما أهم المتغیرات الحدیثة وتداعیاتها •
 المنهاج في مواجهة تداعیات هذه المتغیرات؟ رما دو  •
 ما هي متطلبات تطبیق المنهاج الفلسطیني في ظل هذه المتغیرات •

  
  
  

  :مقدمة
تؤكــد الوقــائع المعاصــرة، وتوقعــات المســتقبل علــى أننــا مقبلــون علــى عصــر جدیــد یكــاد یختلــف اختالفــا 

ت الهائلة والتغیرات المتزایدة في عمقها واتساعها وتأثیرهـا علـى مختلـف جذریا عن عالم الیوم، فالتطورا
جوانب الحیاة،ومختلف المیادین والمواقع تتجه نحو تجمیع البشر عبـر األقمـار االصـطناعیة، وشـبكات 
االنترنت، والمواصالت السریعة، بعدما عجزت العقائد والنظریات واألفكـار عـن تحقیـق ذلـك مـن خـالل 

  .انیة الطویلةسیرة اإلنس
ولمــا كانــت هــذه التغییــرات والتطــورات عملیــات مركبــة، لهــا أبعــدها االیجابیــة والســلبیة متخــذة أكثــر مــن 
شكل ومتضمنة في احد جوانبها معنى التقدم والهیمنة، اسـتوجب األمـر التعامـل معهـا بایجابیـة للتعـرف 

عمــل علــى تالفیهـا، وتحدیــدها قــدر علـى الفــرص التـي ینبغــي اســتثمارها وتوظیفهـا، وتــدارك المخـاطر وال
  )٥٨: ٢٠٠٢الوالي، . ( اإلمكان، في زمن تداخلت فیه المتغیرات

وتبقــــى المنــــاهج المدرســــیة بشــــكل خــــاص المرتكــــز األساســــي فــــي اإلعــــداد للمســــتقبل، ولمواجهــــة تلــــك 
ته فـال التغیرات، والتعامل معها، بكل ما یحقـق التطلعـات المسـتقبلیة، حیـث أن لكـل زمـان أفكـاره وفلسـف

یمكــن أن نعــیش زمنــًا جدیــدا بأفكــار قدیمــة، وال یمكــن أن نــدخل إلــى مجتمــع جدیــد بلغــة ال یعرفهــا هــذا 
  .المجتمع

ولكن تتبـاین الـرؤى والنظریـات الفلسـفیة حـول قـدرة المنـاهج علـى تطـویر المجتمـع وتغییـره مـا بـین مؤیـد 
تغییــر المجتمــع، وهنـاك مــن یــرى  ومعـارض وتــوفیقي، فهنـاك مــن یــرى أن التربیـة ومناهجهــا قــادرة علـى

أنها ال تعدو أن تعید تكوین المجتمـع الـذي كونهـا، وأنهـا ال تصـوغ المجتمـع، وبالتـالي بـل المجتمـع هـو 
  ) ٨٩: ٢٠٠٠عبد الدایم، . ( الذي یصوغها
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وفي نظرنا كتربویین أن قدرة التربیة ومناهجها في التأثیر على مسیرة المجتمع رهن على ما یتـوافر لهـا 
ن مناخــات مســاندة لرؤاهــا وطموحاتهــا، ومــا تتمیــز بــه مــن جــودة وكفایــة، فكمــا تكــون الجــودة یكــون مــ

ن سلبا أو إیجابا ٕ   )٢٠: ٢٠٠٢السنبل، . ( التأثیر، إن قوة أو ضعفا، وا
وفي ضوء التجربة الوطنیـة الفلسـطینیة للمنـاهج الجدیـدة والـذي كـان مرجعهـا أن المنـاهج القدیمـة كانـت 

الثقـــــافي والحضـــــاري والـــــوطني والقـــــومي واإلنســـــاني والمعرفـــــي الـــــذي یطمـــــح إلیـــــه  ال تعكـــــس الوجـــــود
الفلســــطینیون، وال تتماشــــى مــــع تطــــورات العصــــر فــــي العلــــوم والمعــــارف، إضــــافة إلــــى عــــدم ترابطهــــا 

: ١٩٩٦أبــو لغــد، . ( واعتمادهــا علــى التقلیــد والحفــظ، ممــا ال یشــجع علــى التفكیــر المنطقــي التحلیلــي
٢٥(  

ال التربیة وصناع القرار في فلسطین على هـذا المنهـاج، آمـاال كبیـرة فـي إحـداث نقـالت ولهذا یعلق رج
  .والخروج به ممن األزمات التي تعصف به، والتحدیات التي تواجهه ينوعیة في المجتمع الفلسطین

ئم وبـالنظر إلـى الواقـع، فـإن المؤمــل أن تعیـد هـذه المنـاهج صـیاغة اإلنســان الفلسـطیني الجدیـد بآلیـة تــوا
فیهـــا بـــین مقتضـــیات المعاصـــرة، ومتطلبـــات األصـــالة، وتؤصـــل فیـــه قـــیم العصـــر، وتثبـــت فیـــه مهـــارات 
اإلبــداع والمنافســة، وتنمــي فیــه روح االنتمــاء للــوطن واالنفتــاح علــى العــالم، وتمكــن بالتــالي مــن تكــوین 

  . نسانیة راقیةالمجتمع الفلسطیني المتعلم الذي یتعلم فیه األفراد بشكل متواصل ومستمر في بیئة إ
العولمــة، ثــورة التقـــدم العلمــي، الوضـــع ( ولكــن الســؤال الـــذي یطــرح نفســه فـــي ظــل المتغیــرات الحدیثـــة 

، مـــا المتطلبـــات الالزمـــة لتطبیـــق هـــذا المنهـــاج لیـــؤتى ثمـــاره )االقتصـــادي والسیاســـي، الجـــودة والنوعیـــة
  المرجوة؟ 

  :أهم التغیرات الحدیثة وتداعیاتها على الطالب الفلسطیني 
  : العولمة بأبعادها/ أوال

كثــــر الحــــدیث فــــي اآلونــــة األخیــــرة عــــن العولمــــة، حتــــى أصــــبحت مصــــطلحًا مألوفــــًا بــــین السیاســــیین، 
  .والتربویین، ورجال األعمال واالقتصاد، كما أصبحت حدیث الحكومات والمنظمات والباحثین

فیهـا  فر الحداثـة، تتكـاثویمكن القول أن العولمة مرحلة جدیدة وظاهرة ضخمة من مراحل بـروز وتطـو 
العالقــــات االجتماعیــــة علــــى الصــــعید العــــالمي، حیــــث یحــــدث تالحــــم غیــــر قابــــل للفصــــل بــــین الــــداخل 

  .والخارج، وتغیرات جذریة واسعة النطاق في حیاة الناس
كما أنها مصطلح شدید العمومیة، تختلف بشأنه اآلراء واالتجاهات، وهي تحمل في طیاتهـا العدیـد مـن 

، ولكنهــا فــي مســألة العالقــات االجتماعیــة والبعــد الثقــافي تعتبــر ســالحًا الجوانــب الســ لبیة واالیجابیــة معــًا
  .خطیرًا لتكریس الثنائیة واالنشطار للهویة والخصوصیة الوطنیة والدینیة

  : تداعیات العولمة على الطالب الفلسطیني
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نمـــا  ٕ یتفـــاوت بحســـب األوضـــاع و إن أي تحـــدي نواجهـــه ال یكـــون مطلـــق القیمـــة، وال مطلـــق التـــأثیر، وا
األحوال التي یحدث فیها التحدي، وبحسب الـذین یواجهـون التحـدي، ویمكـن القـول أن اإلنسـان ال یحیـا 
حیاة نشطة منتجة إال من خالل عیشه في وسط تغشـاه التحـدیات، حیـث أن العـالم فـي تاریخـه الطویـل 

ســطیني مجموعـة مــن التحـدیات التــي وقــد شـهد مجتمعنـا الفل، كـان یتقـدم مــن خـالل األزمــات والتحـدیات
  : أثرت وتؤثر في مجمل أوضاعه االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والتربویة، كما یلي

ارتفاع مستوى الفقـر، وزیـادة الهـوة بـین الفقـراء واألغنیـاء وتآكـل الطبقـة المتوسـطة وذلـك بسـبب  -١
قـي عـام، وتراجـع قـدرات الدولـة الرأسمالیة وانهیار الخدمات المقدمة للفقراء في ظل تراجـع أخال

 .على التدخل في الحیاة االقتصادیة

االنفتاح االتصالي أصبح غیر مـأمون وال رقابـة علیـه، خاصـة بعـد التنسـیق المبـرمج الـذي نـراه  -٢
فــي جمیــع أنحــاء الــوطن العربــي بــین شــركات األجهــزة الخلویــة عبــر القنــوات الفضــائیة، وبــین 

 .واقع االنترنت المتعددة مما یسهل الرذیلة ویمهد لهاكذلك مو القنوات الفضائیة نفسها، 

 .الغزو القادم من الفضائیات الذي ساهم في هدم العقائد، واألخالق، والعادات الحسنة -٣
انتشار المواقع اإلباحیة على االنترنت والتي بلغت بحسب ما أشارت إحـدى اإلحصـائیات التـي  -٤

 . ، أضف إلى ذلك انتشار جرائم االنترنت٢٠٠٢ملیار موقع عام  ٨إلى ) تایم ( نشرتها مجلة 

انتشار اإلعالم الموجه الذي یصعب السیطرة علیه، مما فرض درجة كبیرة من الحریة الثقافیة،  -٥
 )١١٤-١١٢: ٢٠٠٣أبوجاللة، . ( وهجرًا لثقافتنا واستبدالها بالنماذج الخارجیة

ات األكثـر تـداوًال علـى المسـتوى تراجع اللغة األم في نفوس طالبنا في القدرة على مواجهـة اللغـ -٦
 .العالمي، وخصوصًا اللغة اإلنجلیزیة

ضعف االنتماء للخصوصیة الثقافیة واالنتماء الوطني، وزیادة التفكك الـداخلي، وتزایـد وتعمیـق  -٧
 )١٩٣-١٧٩: ٢٠٠١مجاهد،. (الثقافة االستهالكیة بین الطالب

ة والجنسیة السائدة في الغرب، وانتشـار الترویج ألنماط معینة في العالقات األسریة واالجتماعی -٨
  .نوعیة ممیزة من الثقافات األمریكیة مثل الموسیقى والغناء واألزیاء والمنتجات

وعلى وجه الخصوص یمكن القول أن العولمة في مجتمعنـا الفلسـطیني أدت إلـى تنـامي نزعـات العنـف 
، وزیـادة )ثقافـة العنـف( یعـرف باسـم والتطرف، واتساع دائرة المخاطر التي تهدد أمن المجتمع وهو مـا 

  .معدل االعتداءات والمشاكل األسریة التي تصل إلى حد القتل

  :ثورة التقدم العلمي والتكنولوجي والتقني/ ثانیا
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تمیز القرن العشرین في نهایتـه بوجـود ثـورة فـي المعلومـات العلمیـة واإلنتـاج العلمـي المتواصـل، فكثـرت 
لة فبدأت عملیات جمع المعلومات وتناقلها تلعب دورا مهما في التطور المعلومات وتزایدت بصورة مذه
  .العلمي والتكنولوجي ألي مجتمع

ففــي الماضــي كانــت المعلومــات قلیلــة ومحتكــرة كمــا أن صــعوبة المواصــالت واالتصــاالت كانــت تعیــق 
لـه أثـر بـالغ  حركة انتشار المعلومات، كذلك األجهزة البدائیة التي استخدمت فـي جمـع المعلومـات كـان

م ١٩٥٠ســنویا، ولكــن مــع حلــول عــام  ١٠٠٠م كانــت أوروبــا تنــتج ١٥٠٠فــي إعاقــة النشــر فمــثال عــام 
ألـف كتـاب، لـیس هـذا فحسـب بـل بلـغ عـدد الكتـب المنتجـة  ١٢٠وصل عدد الكتب المنتجة سنویا إلى 

  )٨٢: ٢٠٠٢الزعانین، . ( م١٩٦٥كتاب في الیوم وذلك بحلول عام  ١٠٠٠إلى 
وقت الحاضر فإن هناك إنتاج ورقـة بحثیـة كـل دقیقـة، بـل إن كمیـة المعلومـات والمعرفـة التـي أما في ال

شهر، والالفت أن المعرفة قد تزایدت بصورة لم یشهدها التـاریخ  ١٨یمتلكها البشر باتت تتضاعف كل 
ل یسـیر من قبل، فهي بال حدود ومتطورة، ومتغیرة ومتراكمة ومتنوعة ومتفرعة، فالتطور العلمـي المـذه

بمعدالت تعجز الدوال الریاضیة عن توصیفه، فالتطور الذي یحدث اآلن في أیام معدودة، كان یستمر 
  )٦٥: ١٩٩٩عز العرب، . ( لسنوات فیما مضى

ولقــد ســاعد اكتشــاف الحاســبات االلكترونیــة بشــكل أوســع فــي نشــر هــذه المعلومــات وجعلهــا فــي متنــاول 
ي موضــوع معــین مــا علیــه إال أن یتوجــه لشــبكة االنترنــت الجمیــع، فــأي شــخص الیــوم یحتــاج للبحــث فــ

لیجد ما توصل إلیه العلم في هذا الموضوع، كمـا یمكنـه أن یطـوف عـدد كبیـر مـن مكتبـات العـالم دون 
  .أن یبذل جهد ویتحمل عناء التنقل والسفر باستخدام هذه التقنیات الحدیثة

فــي مســتهل حیاتــه بمخــزون مــن المعرفــة  وممــا ســبق یمكــن القــول أن قصــور أي محاولــة لتزویــد الفــرد
المتراكمــة التــي تمكنــه مــن مالحقــة المســتجدات ســیكلف هــذا الفــرد علــى المســتوى الشخصــي والمجتمــع 
علـــى المســـتوى العـــام الكثیـــر مـــن التخلـــف عـــن ركـــب الحضـــارة الســـریع، وهـــذا مـــا یحـــتم علـــى المـــدارس 

طلبـة، واالبتعـاد عـن التلقـین والتركیـز علـى والمتمثلة في مكوناتهـا االسـتمرار بتجدیـد وتحـدیث معـارف ال
أسالیب الحصول على المعرفـة، والتطـور المسـتمر لمناهجهـا وبرامجهـا، ومراعـاة مبـدأ التـوازن والتكامـل 

  .بین الجانبین النظري والتطبیقي

  :تداعیات ثورة التقدم العلمي والتكنولوجي على الطالب الفلسطیني
كل جوانب الحیاة، وما صـاحبه مـن ظـواهر أدى إلـى تكـوین الكم الهائل من التغیر السریع في  -١

عوامل القلق واالضطراب نتیجة للتغیرات المتسارعة، هذا القلق المـس كـل جـزء فـي المنظومـة 
الحیاتیة اإلنسانیة، بدءا من النفس ومـرورا بالعالقـات االجتماعیـة واألسـریة، وانتهـاء باألوضـاع 

  )١١: ٢٠٠٢السنبل، . ( االقتصادیة والسیاسیة
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ظهور الثقافة العالمیة مع تزاید تكنولوجیا المعلومات وقدرتها على ربط الناس، وضعف الثقافة  -٢
% ٩٠المحلیــة، حیــث یوجــد اآلن علــى ســبیل المثــال عــدة آالف مــن اللغــات یتوقــع أن یختفــي 

 .منها خالل القرن الحادي والعشرین، ویترتب على ذلك سیادة اللغة االنجلیزیة كلغة عالمیة

قــل التكنولوجیــا وثــورة االتصــاالت والمعلومــات مــن اهتمــام الطلبــة بــاألمور المحلیــة والوطنیــة، ت -٣
 .ویزید االهتمام باألمور العالمیة

یــــزداد تـــــأثیر التكنولوجیــــا والمعلومـــــات فــــي جعـــــل الطلبـــــة غیــــر اجتمـــــاعیین كمــــا تـــــزداد لـــــدیهم  -٤
 .متمحورین حول ذاتهماالتجاهات المضادة للمجتمع واإلجرامیة، وتجعلهم أكثر أنانیة و 

تصــنع أجهــزة االتصــال العالمیــة عالمــا مــن اآللهــة والشــیاطین العــالمیین، بینمــا تتضــاءل أهمیــة  -٥
: ١٩٩٧البصــام، . (األبطــال والزعمــاء المحلیــین فضــال عــن النــاس العــادیین، ویضــعف دورهــم

٢٢٣( 

لقــه صــناعة مفضــلین الحیــاة فــي عــالم خیــالي تخ) العــالم الحقیقــي ( یتــرك كثیــر مــن الطــالب  -٦
 .الترفیه

تزایـــد صـــعوبة االحتفـــاظ بالخصوصـــیة نتیجـــة ألن شـــبكة االتصـــاالت والمعلومـــات تضـــع تحـــت  -٧
 .تصرف الناس كمیات هائلة من المعلومات

تجعـل الطالـب یعـیش حالـة مـن االزدواجیـة بـین الحاجـة  ةهذا التقدم السریع والتحوالت المتالحق -٨
 .وفي استخدامهاإلى هذه التقنیات وبین كیفیة التحكم فیها 

إجمـــاال فهـــذه التحـــدیات تقتضـــي تخطـــیط التعلـــیم تبعـــا لحاجـــات الســـوق وتنفیـــذ المنـــاهج الدراســـیة تبعـــا 
  .للحاجات الجدیدة والربط بین المدارس والجامعات وبین السوق

أضــف إلــى ذلــك أن واقــع التغیــرات المتســارعة والتحــوالت الهیكلیــة المعاصــرة ومــا أفرزتــه مــن مواقــف  
جعلت مهمة التربیة والتعلیم تزداد تعقیدا، فقد أصبحت النظم التربویـة والمنهجیـة الیـوم، هـي ومشكالت 

المسئولة عن تكوین رأس المال البشري ذو النوعیة الراقیة الـذي تتطلبـه التنمیـة الشـاملة، وعـن اإلنسـان 
علها أكثر قدرة ومستقبله، وهي مدعوة اآلن أكثر من أي وقت مضى إلى تطویر ذاتها وتجدیدها بما یج

 ) ٧: ٢٠٠٠بشارة، . (على تنمیة الطاقات المبدعة في كل فرد

  :الوضع االقتصادي والسیاسي للمجتمع الفلسطیني/ ثالثا
ال یختلف اثنان في أن االقتصاد الیوم هو المحرك الفعلي والفعال في تشكیل حیـاة األمـم واألفـراد علـى 

ال، فمـن خـالل سلسـلة مـن االرتباطـات صـارت كـل حد سواء، وال خالف في أن محور عصرنا هو المـ
وجوه التنمیة وأشكالها محتاجة إلى المال، فال تعلـیم وال تربیـة وال أمـن وال سیاسـة، مـن غیـر تـوفیر قـدر 
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: ٢٠٠٠نشـوان،. ( من اإلمكانات واألدوات والظروف التي تجعل تنمیة هذه الجوانب من حیاتنا ممكنـة
٦٨(  

للمجتمـــع الفلســطیني ال یخفــى علــى أحـــد، فهــو ذو خصوصــیة عالیـــة، والوضــع االقتصــادي والسیاســي 
فالوضع االقتصادي السیئ ما هـو إال ارتبـاط مباشـر للوضـع السیاسـي، فمنـذ اللحظـة األولـى التـي فكـر 

  ).إلخ... تجارة، زراعة، أموال، خدمات، (فیها االحتالل االنسحاب كان هدفه أن یكون اقتصادنا بیده 
  :تصادي والسیاسي على الطالب الفلسطینيتداعیات الوضع االق

  .شعور دائم بالقلق وعدم االستقرار، وفقدان الترابط االقتصادي من قبل الطالب مع المجتمع -١
تآكـــل الطبقـــة المتوســـطة وتولـــد مشـــاعر الحقـــد والكراهیـــة بـــین الطبقـــات األخـــرى بســـبب ارتفـــاع  -٢

 .مستوى الفقر
العمــــل الصــــغیر وتــــرك المــــدارس لتــــوفیر انخــــراط الطــــالب واألطفــــال الفلســــطینیین فــــي ســــوق  -٣

احتیاجاتهم فـي ظـل التراجـع األخالقـي العـام، وتراجـع قـدرات الحكومـة علـى التـدخل فـي الحیـاة 
 .االقتصادیة

شـعور بالیـأس وبعـدم جـدوى التعلـیم طالمـا أن خریجـي الجامعـات عـاطلین عـن العمـل فـي ظــل  -٤
 .ارتفاع نسبة البطالة یوم بعد یوم

الك على انه مظهر من مظاهر االقتدار، وانه إشارة على الرقي والتقدم، انتشار مظهر االسته -٥
 .مما یدفع هؤالء الطلبة إلى سلوك طرق غیر مشروعة لتوفیر المال المطلوب لالستهالك

  :الجودة والنوعیة/ رابعا
منافسـة إن التحدي الكبیر الذي أصبح یواجه العالم الیوم في ظل قطار التقدم السریع أدى إلى ازدیـاد ال

تهـــتم بالمنافســـة المحلیـــة ) مهمـــا كـــان نوعیـــة الخـــدمات التـــي تقـــدمها ( العالمیـــة، فلـــم تعـــد المؤسســـات 
نمـــــا أصـــــبح لزامـــــا علیهـــــا أن تتنبـــــه لخطـــــر المنافســـــة العالمیـــــة فـــــي ظـــــل االنتشـــــار الواســـــع  ٕ فحســـــب، وا

  .للتكنولوجیا، وحریة التجارة
صـر فـي مجـال تطـویر وترسـیخ الجـودة فـي ولن تتمكن المؤسسات في وطننا من مواكبـة مسـتجدات الع

ال  ٕ خدمتها، إال من خالل الـتخلص مـن العدیـد مـن العوائـق التـي تعـاني منهـا، ویعـاني منهـا المجتمـع، وا
  .لن تقبل على الصعید الدولي

وبناء على ما سبق یعتبر موضوع الجودة والنوعیـة مـن الموضـوعات األساسـیة التـي أصـبح یعطـى لهـا 
وقـت مضـى سـواء أكــان مـن قبـل المنظمـات أم الشـركات المختلفـة أم المؤسســات  اهتمامـا أكثـر مـن أي

وتشكل تحدیات الجودة والنوعیة أهم سمات العصر، فبینما نحن نلهث في سباق مـع الـزمن . الخدماتیة
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مع قضایا الكم، تحاول الدول المتقدمة إجراء السبق في مجاال الجودة والنوعیة، الذي مكنها من تحقیق 
  )١٢: ٢٠٠٤صافي، . (ضخمة في تقدمها في جمیع المجاالتقفزات 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا التقدم قد جاء بفضل المخرجات المتمیزة لمـدارس وجامعـات هـذه الـدول 
  .)٢٨: ١٩٩٩عز العرب،: ( التي تؤهلهم بحد أدنى من الجودة یشمل

ý ل معهاالقدرة على التحلیل والفهم للمشكالت التي تعترضهم، والتعام. 

ý القدرة على التكیف مع التطور العلمي على المستوى الدولي، أو على األقل فهم أساسیاته. 
ý القدرة على المنافسة بعد التخرج في سوق العمل. 

إن طبیعــة العصــر الــذي نعــیش بمــا یشــمله مــن تقــدم علمــي وتقنــي فــائق النوعیــة وأســواق عمــل یحكمهــا 
إیجاد نظام تعلیمي ومنهاج مدرسي متمیز، یحقق لنا مخرجات منطق التنافس، یحتم علینا كفلسطینیین 

متعلمــون، مثقفــون، أكفــاء، یمتلكــون مهــارات نوعیــة ، مبــدعین فــي مجــاالت : ( متمیــزة، والمقصــود هنــا
  ).مختلفة 

ومن الجدیر بالذكر انه في هذا الزمان سیكون االرتبـاط وثیقـا بـین المعرفـة والتنظـیم، فصـاحب المعرفـة 
عالم المثقـف الـذي : ( المجالین جوهري بالنسبة لمستقبلنا یجب أن یتمكن من العمل في والذي سیكون

  ).یركز على األفكار، وعالم المنافسة الذي یركز على الناس والعمل 
  :عوائق الوصول إلى الجودة والنوعیة في الطالب الفلسطیني

یة كبیــرة، وعلــى الـــنظم عــدم تبنــي فلســفة الجــودة علــى أســاس أن التعلــیم یوجــد فــي بیئــة تنافســ - ١
التعلیمیة أن تقوم بإكساب طالبها مهارات جدیدة مناسبة للوظائف الموجودة حالیا وللمتطلبـات 

  )٨٢: ٢٠٠٢عباس، . ( سوق العمل التي باتت أكثر تعقیدا من األمس
عدم تنمیة ثقافة الجودة والنوعیة في المدارس مما یقلل الرغبة فـي إحـداث التجدیـد كمـا، وكیفـا  - ٢

 .ى جمیع المستویات التعلیمیةعل
التقیـد بــالتعلیم الروتینــي وعــدم العمــل علــى تحســین الخــدمات التعلیمیــة، وأداء الطــالب باعتبــار  - ٣

 .أن التنافس في المؤسسة التعلیمیة هو هدف أساسي

عــدم مشــاركة هیئــات التــدریس والطــالب فــي المســئولیة، وعــدم تشــجیعهم علــى التحــدث بحریــة  - ٤
األداء، هــــذا بجانــــب عــــدم تزویــــدهم باألســــالیب الضــــروریة واألدوات  والعمــــل لتحســــین مســــتوى

 .المناسبة التي تساعدهم على تحسین العملیة التعلیمة

الخوف والقلق الوظیفي الذي یسلب الطالب وهیئات التدریس حقوقهم ویؤدي إلـى عجـزهم عـن  - ٥
 )٨٣: ٢٠٠٢عباس، . (أداء أعمالهم
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مـــن الممارســات التـــي قـــد تضــعف مـــن جـــودة ونوعیـــة  ویمكــن أن یضـــیف الباحـــث فــي هـــذا الجانـــب أن
  :المخرجات في العملیة التعلیمیة ما یلي

زیادة عدد الطالب في الفصل الدراسي الواحد، وكثرة األعمـال الكتابیـة التـي یكلـف بهـا المعلـم،   •
األمـر الـذي یجعـل متابعـة الطالـب أمـرا شــاقا، ضـعف االهتمـام بتنفیـذ المنـاهج، ومحتـوى المــادة 

اســیة، وقلـــة المصـــادر، ضـــعف االهتمـــام بتوعیـــة الطالـــب فـــي مجـــال الـــدور المنـــوط بـــه فـــي الدر 
 .عملیة التعلم

  دور المناهج في مواجهة تداعیات المتغیرات الحدیثة
تطبیـــق أول منهـــاج فلســـطیني یوحـــد النظـــام التعلیمـــي فـــي  ٢٠٠٠/٢٠٠١عنـــدما شـــهد العـــام الدراســـي 

الضفة وغزة، ویمكن القول انه رغم االنتقادات الكثیرة التـي فلسطیني حلت مسألة ازدواجیة المناهج في 
قد توجه للمنهج إال أن إحدى مزایاه الرئیسیة التي ال یمكن إغفالها تتمثل في أهمیة هذا المنهج، ودوره 
فـــي توجیـــه الجیـــل وتربیتـــه، حیـــث یعتبـــر لـــب التربیـــة وأساســـها وهـــو الوســـیلة التـــي تســـتخدمها لتحقیـــق 

  . وهو الطریق إلعداد األجیال القادمة التي تعتبر الوطن وبناءه أساس المستقبل األهداف التربویة،
  :المنهج وتحدیات العصر

إن رؤیــة عصــرنا تســتوجب أن یكــون اتجــاه ســیرنا نحــو المســتقبل، وذلــك ألن الماضــي قــد فــات زمانــه 
نا كیــف ومضــى بظروفــه وأحداثــه، وأقصــى مــا یســتطیع أن یقدمــه لنــا، هــو مســاعدتنا علــى فهــم حاضــر 

جاء؟، وعلى إدراك األبعاد التي قـد یكـون علیهـا مسـتقبلنا، فلـم یعـد مـن الممكـن أن یكـون المسـتقبل هـو 
  )٣١٥: ٢٠٠١اللقاني، ومحمد،. (امتداد للماضي لسبب بسیط هو أن الحاضر یفصل بینهما

ة بدرجــة كبیــرة إذا علینــا ان نفهــم بــوعي أن التغییــر هــو الحقیقــة الباقیــة، لــذلك تعتمــد الحضــارة المعاصــر 
علــى المنــاهج التــي عــن طریقــا یــتم توســیع بعــض القــدرات الذهنیــة والعقلیــة وتثبیــت بعــض الممارســات 

  .السلوكیة، كي یعیش الطالب في عالم الیوم، عالم التغییر والتجدید، عالم الحركة والتوتر
  :ة في ظل اعتبارینوبذلك تكون المناهج مسئولة مسئولیة كاملة لمواجهة تداعیات المتغیرات الحدیث

   .المدرسة جزء ال یتجزأ من حیاة المجتمع -١
  .التربیة قوة اجتماعیة ایجابیة -٢

وبنـاء علــى مــا ســبق یمكــن القــول انــه فــي ظـل األدوار الوظیفیــة للمــنهج علــى أســاس انــه وســیلة التربیــة 
ـلة العل ـوم لتحقیـق أهـدافها مــن جهـة، وفـي ظــل ظـروف عصـرنا الــذي یسـتطیع أن یتحـدانا مســتظال بمظ

وتقنیاتها، وما یتبع ذلك من قوة الصـناعة وقـوة السـالح، وثـراء المـال، وارتفـاع مسـتوى العـیش، وتشـابك 
نستطیع تحدید دور المنهج في مواجهة تداعیات المتغیرات الحدیثة بما العالقات بین األفراد والدول، 

  :یلي
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 : إكساب الطالب مقومات ثقافة العقل -١
قل في شتى المناحي الثقافیة على أساس أن ثقافة العقـل تحمـي اإلنسـان إبراز أهمیة إعمال الع •

مــن مغبــة الســقوط فــي الغیبیــات، كمــا تتــیح الفــرص لممارســة حــق التفكیــر وحریــة التعبیــر عــن 
دراك أبعاد ومتطلبات الحوار الهادف البناء ٕ  )٨٧، ١٩٨١سرحان، . ( التفكیر، وا

العقـل فـي إعـادة صـیاغات المقومـات السـائدة التـي إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به ثقافـة  •
 ةیقوم علیهـا المجتمـع، كـذلك التعریـف بـدور ثقافـة العقـل بالنسـبة لألمـراض االجتماعیـة المتفشـی

 .في المجتمع، وبلورتها في صورة مشكالت محددة األبعاد
یـاة اإلنسـانیة إلقاء الضوء على النواحي اإلنسانیة الجمالیة، لذا یجب أن یتطرق المنهج إلى الح •

الرائعـة التـي اختلطـت فیهـا الدمعـة بالبسـمة، مـن أجـل مصـلحة المجتمـع فـي كـل زمـان ومكــان، 
-٣٢٥: ٢٠٠٢إبــراهیم، . (والبیئــة) الطبیعیــة، والصــناعیة( ویتمثـل ذلــك فــي النــواحي الجمالیــة 

٣٢٧( 

ة األصـــیلة إبـــراز المـــنهج أن ثقافـــة العقـــل، تقـــوم فـــي أساســـها علـــى االهتمـــام بالقضـــایا اإلنســـانی •
 .واألصلیة، دون االنشغال بقضایا فرعیة أو جدلیة

 :إكساب الطالب مهارات التكنولوجیا -٢
أن یبــرز المــنهج أن التكنولوجیــا أوال وأخیــرا مــن صـــنع اإلنســان، مــن اجــل خیــره ورفاهیتــه، لـــذا  •

یجــــب اســــتخدامها كنشــــاط إنســــاني، ویجــــب أخــــذ الجانــــب االیجــــابي الســــتخدامات التكنولوجیــــا 
 :ة على الجانب السلبي وذلك من خاللوالسیطر 

  .إسهام وسائل التكنولوجیا في تحقیق التقدم المتسارع في مجاالت العلوم -١
 .توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في القفز فوق الحواجز -٢

، لـذا تـتحكم التكنولوجیـا فـي )السـیادة لألجـود( التأكید على أن التكنولوجیا تقوم على أساس شعار  -٣
 .ات على مستوى العالمالعالق
أن یبرز المنهج أن التقدم العلمي والتكنولوجي،  في المعلومـات واالتصـاالت ال یمكـن امتالكـه  •

 )٣٤٥: ٢٠٠٢إبراهیم،: ( إال من خالل
  .القدرة على مالحقة التطور السریع في النظم والحاسبات االلكترونیة -١
لتنظـــیم اســــتغالل الطاقــــات والمــــوارد  القـــدرة علــــى امــــتالك وســـائل التنمیــــة التكنولوجیــــة الالزمــــة -٢

 .البشریة القادرة على تحفیز االبتكار
القدرة على امتالك وسائل تحقیق نهضة المعلومات، وتطبیقها بجدیة، واالنتقال من مرحلة نقل  -٣

 .المعلومات إلى توطینها
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ثات أن یبـین المــنهج أن مفهــوم تكنولوجیــا المعلومــات قــد تغیـر تغیــرا جــذریا، فــي ضــوء المســتحد •
  .العلمیة واالنجازات التقنیة

أن یوضح المهج أن نجاح الـنظم اآللیـة وتعـاظم دورهـا فـي صـناعة المسـتقبل، یمثـل دافعـا قویـا  •
 :للمبادرة إلى إحداث التكامل بین اآللة والعقل، وذلك من خالل

  .الفهم الدقیق لخصائص المعلومات -١
 .تكامل نظم المعلومات بین المؤسسات والشبكات -٢
 .مناهج لتالئم مطالب سوق العملتوجیه ال -٣

إدخــال تكنولوجیـــا المعلومــات كوســـیلة للتعلـــیم وتــدریس نظریـــات المنظومــات وأساســـیات الـــذكاء  -٤
 .الصناعي

  
  :إكساب الطالب أسالیب الحوار مع اآلخرین - ٣

مــن منطلــق أن رأي اثنــین أفضــل مــن رأي فــرد واحــد، وان رأي مجموعــة أفضــل مــن رأي اثنــین، یمكــن 
  .ه كلما اتسعت دائرة الحوار وتعمقت اآلراء، وازداد عدد المشاركین كانت النتیجة األفضلالقول بأن

  :ولذلك یتمثل دور المنهج في إكساب الطالب أصول الحوار في اآلتي
تأكید الشروط التي تساعد على إیجـاد لغـة حـوار مشـتركة بـین الطـالب بعضـهم الـبعض وبیـنهم  •

  )٢٨: ٢٠٠٠طاهر،: ( وبین المعلمین والتي من أهمها
قـــوانین العقـــل، مبـــادئ الـــدین، ســـلطة العـــادات ( تـــوافر مرجعیـــة یعتـــرف بهـــا كـــل المتحـــاورین  -١

  ).والتقالید
 .وجود حكم یلتزم كل المتحاورین بطاعة أوامره وتنفیذ مالحظاته -٢

إعطاء الفرص المتكافئة لكل طرف سواء في الوقت المحدد للحدیث أو في إبداء المالحظات  -٣
 . والتعقیب

ضرورة اإلصغاء الكامل عنـدما یتحـدث الطـرف اآلخـر، وعـدم مالحقتـه بالموافقـة أو مقاطعتـه  -٤
 .بالمخالفة

 .احترام شخص المحاور، وان یكون لدى أطراف الحوار االستعداد لتقبل وجهات النظر -٥

أن یتیح المـنهج الفـرص المناسـبة لیـتعلم الطالـب الحـوار، وذلـك عنـدما یعبـر الطالـب عـن نفسـه  •
ف، وان تحتوى المادة الدراسیة على وجهات نظـر متعـددة یتبنـى الطالـب واحـدة منهـا، بدون خو 

 ).٣٥٦: ٢٠٢إبراهیم، . ( وأن یعلن عن رأیه بصراحة
 :إكساب الطالب قدرات اإلبداع واالبتكار -٤
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  :ویتمثل دور المنهج في إكساب اإلنسان القدرات اإلبداعیة واالبتكاریة في اآلتي
ق المادي في أیة حضارة متقدمة، هـو ثمـرة طبیعیـة للشـق غیـر المـادي أن یبرز المنهج أن الش •

  .لهذه الحضارة) الثقافي(
أن یبرز المنهج أن عناصر العمل اإلبداعي واالبتكاري تستمد جذورها من األحداث التي یموج  •

 .بها المجتمع، ومن المتطلبات األساسیة والضروریة للفرد، لذا فإن المبدع

، إذ إنهمـا مـن األساسـیات التـي رزا واسعا من الریاضیات وعلوم الكمبیـوتأن یتضمن المنهج حی •
تســهم فــي قــدرات اإلبــداع واالبتكـــار لمــا لهمــا مــن ســمات وصـــفات مادیــة ومعنویــة فــي الوقـــت 

 . نفسه
أن یتضمن المنهج موقعا للتقنیات التربویة الحدیثة، وخاصة أن العلم والتكنولوجیا باتا اآلن من  •

  .عولمةمستلزمات عصر ال
أن یتم تدریس موضوعات المنهج على أسس حدیثة، وأن تأخذ القراءة مساحة عریضة من هذا  •

 )٣٦٥-٣٦٣: ٢٠٠٢إبراهیم، . ( المنهج

  .أهم االستراتیجیات المقترحة لتطبیق المنهاج الفلسطیني في ظل تداعیات هذه المتغیرات
ات الالزمــــة عنـــد تطبیـــق المنهــــاج مـــن خـــالل العـــرض الســــابق یمكـــن للباحـــث اقتــــراح أهـــم االســـتراتیجی

  :الفلسطیني في ظل  تداعیات المتغیرات الحدیثة والمتسارعة وهي كالتالي
  .النظرة الجادة إلى طبیعة التعلیم كمفتاح للتفوق العلمي -١

بمـــا أن العلـــم هـــو الوســـیلة التـــي تســـاعد اإلنســـان علـــى البحـــث فـــي أســـرار الطبیعـــة ومعرفـــة مكوناتهـــا 
فة العقلیة التي تمیز اإلنسان بما یملكه من قدرة تمكنه من السیادة على سـائر الغامضة، یظل هو الحر 

  .المخلوقات
فإن الثورة العلمیة التكنولوجیـة التـي تفاقمـت فـي عصـر العولمـة فرضـت علـى دول العـالم الثالـث ومنهـا 

، فإما الحیاة أو المـوت، الوجـود أو العـدم، وباتـ ، وتحدیًا رهیبًا ت تـدرك مـن خـالل فلسطین اختیارا صعبًا
مؤسساتها ومناهجها أن العلم والتعلیم هـو سـبیلها األوحـد للخـالص والخـروج مـن عنـق الزجاجـة، لتلحـق 

  . بذیل الركب
: ٢٠٠٢إبـــراهیم، : (ولــن یــأتي ذلــك إال مـــن خــالل منــاهج تقـــدم للطــالب تســاعدهم علـــى تحقیــق اآلتــي

١٦٧(  
  .مسایرة المجتمع مع فهم النفس -١
 .عاد المستقبلاالستثمار األمثل ألب -٢

 .عدم الشعور بالضعف أو عدم القدرة -٣
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 .فهم طبیعة التغییر ومجریات األمور -٤
 .رؤیة وسائل التأثیر في اتجاه التغییر -٥

 .أن یحدد أدواره الحالیة والمستقبلیة ومسئولیاته في المجتمع -٦

 .االندماج والتالحم في نسیج واحد مع أفراد المجتمع -٧
 .همالها في حالة التأثیر السلبيتعدیل المواقف غیر الصحیحة، أو إ -٨

 .تنمیة اإلحساس لدیهم بااللتزام نحو حمایة البیئة -٩
فــي ضــوء ذلــك یـــرى الباحــث أننــا كمـــربین مســئولین عــن تربیـــة الــنشء علینــا القیـــام بعــدة أمــور تســـاعد 

  -:الطالب على تعظیم شأن العلم والمضي قدمًا نحو التفوق وهي
یمیة ببعض أوضاع العالم من حولنا وبعـض المشـكالت تعریف الطالب في كافة مراحلهم التعل •

الدولیة وأسبابها، وما قد یترتـب علـى هـذه المشـكالت، وذلـك مـن خـالل دراسـة بعـض مشـكالت 
  .الوطن

تعریف الطالب بأوجه التشابه والتباین بین البشر، حیث یجب أن یعلم الطفل أن غالبیة النـاس  •
ن كانـت هـذه المطالـب لدیهم مطالب متشـابهة مـن حیـث الرغبـات واال ٕ حتیاجـات والطموحـات، وا

قــد تتحقــق بطــرق مختلفــة، تتوقــف علــى مــدى الرقــي والتقــدم، وذلــك مــن خــالل تعلیمــه أســالیب 
 .التعامل مع الجماعة

إكساب الطالب فلسفة للحیـاة یمكـن إذا تنامـت أن تصـبح عالمیـة، ألن الطفـل أصـبح الیـوم فـي  •
لم، وهـذا یتطلـب مدرسـین ذوي عقلیـات متفتحـة علـى أمس الحاجة إلى تنمیة إحساسه تجـاه العـا

 .العالم

  :في هذا الجانب) ٨٣-٨٢: ٢٠٠٢العلي،( ویضیف 
  .االهتمام بالتعلیم التكنولوجي الذي یركز على الوعي المهني، والجانب العملي التطبیقي •
فیر تطعیم المناهج بأنشطة تكنولوجیة تكسب الطفل كیفیة تطبیق المعلومات واستخدامها مع تو  •

 .ما یلزم ذلك من معامل
 .االهتمام باللغة العربیة، وتنمیة التفكیر الناقد كوسیلة لتنقیة ما یصل إلینا من ثقافات اآلخرین •

 .تطبیق مبدأ التعلیم المتبادل، حیث یتم ربط المؤسسات التعلیمیة بالمؤسسات اإلنتاجیة •
 :تكوین المفاهیم وتنمیتها -٢

بهــدف  -بصــفة خاصــة –وتكوینهــا، ونموهــا فــي مرحلــة الطفولــة  جــد العلمــاء فــي البحــث فــي المفــاهیم
معرفــة المفــاهیم لــدى األطفــال، والتــي ینبغــي أن یتعلموهــا، وبهــدف معرفــة تــأثیر األوســاط الثقافیــة فــي 
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تمثیـل داخلـي لفئـة معینـة مـن الخبـرات، أو معنـى عـام : " وقـد عـرف المفهـوم علـى انـه. تكوین المفاهیم
  )٩٢-٨٩: ١٩٨١الناقة،: ( همیة المفاهیم في عملیة التعلیم فیما یأتيوتبدو أ". تمثله الكلمة

فهناك حقیقة ثابتة تقول انه توجد عالقة كبیرة بین النجاح في القـراءة : اإلسهام في تعلیم اللغة •
والمفاهیم، كما أن االتصال بین المرسـل والمسـتقبل یـتم فقـط إذا كانـا قـادرین علـى تحدیـد معنـى 

  .مشترك للمفاهیم
حیث تحدید نوع المفاهیم التي تقدم للطالب في : تكییف المنهج مادة وطریقة مع قدرات التعلم •

 .سن معینة، ومراعاة قدراته في تحدید هذه المفاهیم خاصة في الریاضیات

حیث أكد العلمـاء أن الطـالب یتقـدمون بسـرعة فـي المـواد ذات :  اإلسهام في عملیة التحصیل •
رصــید الطالــب مــن المفــاهیم المناســبة، المفــاهیم التــي : ( مــن خــالل المعنـى بالنســبة لهــم وذلــك 

 ).تستدعیها المشكلة، مهارة الفرد في تناول المفاهیم المستدعاة
 
 

 :في التفكیر) المغایر( االنتقال من النمط التقلیدي إلى النمط علمي النمائي  -٣
مشــكلة مــا عــن طریــق وضــع  عملیــة عقلیــة الغــرض منهــا حــل: "یعــرف التفكیــر العلمــي بأنــه عبــارة عــن

خطـة لدراســتها، علـى أســاس مجموعــة مـن الفــروض المقترحـة، واختبــار صــحة تلـك الفــروض وتفســیرها 
  )٣٠: ١٩٨٩صالح، ". (بغرض الوصول إلى نتیجة نهائیة باستخدام المهارات المختلفة

التفكیـر التقلیـدي، والمالحظ للعرف التربوي في فلسطین یرى أنها كغیرها من البلـدان العربیـة تمیـل إلـى 
علــى الــرغم ممــا یــوفره لنــا العلــم الیــوم مــن معلومــات مرتبطــة بعملیــة الــتعلم وقــد یعــود ذلــك إلــى عــاملین 

  )٥: ٢٠٠٥مركز القطان، : ( هما
العمق التاریخي حین حسم الجدل بـین تیـار النقـل وتیـار العقـل لصـالح النقـل فـي القـرن الحـادي  •

  .عربي، وتولد عنه النمط التلقینيعشر، وطغى تیار النقل على الفكر ال
 .المدرسة السلوكیة التي ترى أن التربیة عبارة عن تشكیل للسلوك •

فــي ضــوء ذلــك وفــي ظــل رؤیــة الباحــث لمــا یــدور حــول المجتمــع الفلســطیني مــن تحــدیات، وتــداعیات 
ي یمثــل منســجمة مــع تیــار العقــل الــذ) النمــائي ( المتغیــرات الحدیثــة تكــون الــدعوة إلــى الــنمط العلمــي 

إعـــادة بنـــاء المعرفـــة مـــن خـــالل معایشـــة الواقـــع والمـــرور بخبـــرات حیاتیـــة تـــؤدي إلـــى تملـــك الفـــرد لهـــذه 
وفــي ظــل الهجمــة المنظمــة التــي تســتهدف . المعرفــة، ویوظفهــا فــي فهــم مختلــف الظــواهر المحیطــة بــه

ذاتـــه  الكیـــان الفلســـطیني یتضـــاعف الخـــوف مـــن التغییـــر، فلـــیس مـــن الغریـــب أن ینغلـــق المجتمـــع علـــى
ویســتنفر كــل طاقاتــه لــردع الفكــر الــدخیل، هــذا رد فعــل طبیعــي یشــبه الســلوك المــنعكس، لكــن الخطــر 
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األكبــر یكمــن فــي طیــات هــذا الســلوك الغریــزي، إذ إنــه یقحمنــا فــي دوامــة العزلــة والتراجــع الــذي یصــبح 
  .تهدیدًا لبقائنا

حالة السیطرة الواعیة على سلوكنا  وحتى نخرج من هذا الخطر ال بد أن ننتقل من حالة االستجابة إلى
كأفراد وكمجتمع، ولن یحدث ذلك إال بعد تحـول فـي ثقافـة المجتمـع التربویـة التـي تتطلـب عمـًال منظمـًا 

مـع األخــذ . علـى مسـتویات مختلفـة وخاصـة األطفـال علـى فتـرة طویلـة ال تقـل عـن ثالثـة أجیـال متتالیـة
یتمتـع بالعنصـر الروحـي واإلرادة الحـرة، وأن كـل طفـل  بعین االعتبار أننا حین نربي نتعامـل مـع إنسـان

قــادر علــى اإلبــداع إذا مــا تــوافرت لــه الظــروف المالئمــة لهــذا اإلبــداع، وخاصــة األمــن النفســي والحریــة 
  )٥٩: ٢٠٠٣مركز القطان، : ( النفسیة التي تأتي من خالل العملیات المترابطة التالیة

  .راته مهما كان وضعه الحاليتقبل الطالب كشخص ذي قیمة واإلیمان بقد •
 .تجنب التقییم الخارجي وتشجیع الطالب على التقییم الذاتي •

 .شعور البالغین مع الطفل وتفهمه وتقبله ومحاولة رؤیة العالم واألمور من وجهة نظره •
، وأن یضـفي علـى الجــو ةوهـذا یحتـاج أن یسـود األسـرة والمدرسـة منـاخ مـن الحریـة والحـوار والدیمقراطیـ

تاحـة الفرصـة للتحــرر العـائ ٕ لي والمدرسـي روح التســامح مـع الحـوارات الناقــدة، واألفكـار غیـر المألوفــة، وا
  .المنضبط

 :الحریة كطریق لالیجابیة واإلبداع -٤
إن اختیار اإلنسان لمواقف معینة وخبرات محددة، بمحض إرادته یمنحه دوافع أقوى ومحفزات أكثر أثرا 

لمواقف والخبرات التي ال یحس اإلنسـان بـان لـه دورا فـي اختیارهـا، من تلك الدوافع التي تنطوي علیها ا
 .وال سیما في مرحلة الشباب التي یشعر فیها اإلنسان برجولته وثقته بنفسه

إن مـــن األمـــور الملحـــة لمجتمعنـــا ســـماع آراء طالبنـــا ومناقشـــتهم والتعـــرف علـــى مشـــكالتهم وتطلعـــاتهم 
. یق المنهج وتنفیذه لمساعدتهم على تأدیة أدوارهم المستقبلیةوأدوارهم، ووضع البرامج المناسبة عند تطب

  )١٨٤: ٢٠٠٢المعوش، ( 
إن الحریة حاجة أساسیة من حاجات اإلنسان بشكل عام والطالب بشكل خاص، وهـي الطریقـة المثلـى 

شـعارهم بالمسـئولیة الفردیـة واالجتماعیـة، وتفجیـر طاقـاتهمملتعبیر الطالب عن تطلعاتهم وطموحاته ٕ  ، وا
اإلبداعیـــة والبحثیـــة، شـــریطة أن تكـــون تلـــك الحریـــة موصـــولة بـــوعي الفـــرد بماضـــیه وحاضـــره، وشـــكل 

  )٣٠: ٢٠٠٠مدكور، . ( مستقبله الذي یریده
ومما سبق یمكن القول أن التعامل مع الطالب بطریقة تمـنحهم الحریـة واألمـان فـي التعبیـر عـن آرائهـم 

مر في غایة األهمیة، ألنه یتیح للطالب فرصـة مناقشـة وتطلعاتهم في حدود توعیتهم بالذات وباآلخر أ
حاجاتهم ومشكالتهم بطریقة صریحة وشفافة في حدود األسرة والمدرسـة، وعنـد ذلـك سـیجد الطـالب أن 
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مشـكالتهم یمكــن مناقشــتها مــع اآلبــاء والمعلمــین بالمدرسـة، وحینهــا لــن یجــد الطــالب أنفســهم مضــطرین 
  .ق الشرعیة واالنضباطللبحث عن حلول لمشكالتهم خارج نطا

 -:ترسیخ الهویة الثقافیة واألصالة مع قبول التعددیة بأنواعها -٥
إن كــان الغــرب هــو المهــیمن فــي عصــرنا الحــالي علــى الحیــاة بتقدمــه التقنــي وثقافتــه الســائدة، فهــذا ال 

الخاصـة یعني أن العرب والمسلمین خارجین عن هذه الدائرة، فالعالم اإلسالمي علـى امتـداده لـه ثقافتـه 
ومعارفــــه المتمیـــــزة عـــــن غیـــــره، ومــــن هنـــــا یجـــــدر االهتمـــــام بالتأكیــــد علـــــى خصوصـــــیة ثقافتنـــــا العربیـــــة 

. ( والفلســـطینیة مـــن حیـــث كونهـــا لیســـت مجـــرد معـــارف ذهنیـــة، بـــل معـــارف ممزوجـــة بقـــیم واعتقـــادات
  )٩٠: ١٩٩٤القرضاوي، 

مـــم فــي خـــوض غمــار الحیـــاة، فالهویــة الثقافیـــة هــي الـــذات المعنویــة، وهـــي الســالح الـــذي تســتخدمه األ
وثقافتنــا ترتكــز علــى نحــو أساســي علــى المــنهج الربــاني بقطعیاتــه وثوابتــه وأدبیاتــه، ولكــن ال یخفــى أن 
قنـــوات البـــث وشـــبكات المعلومـــات قـــد فتحـــت كـــل النوافـــذ علـــى كـــل ألـــوان المعـــارف والخبـــرات والتقالیـــد 

س عمــا ینبغـي أن یطلعـوا علیــه البشـریة، مـا هــو حسـن ومـا هــو رديء، ومعظـم مـا یعــرض یصـرف النـا
  .ویعرفوه، كما أنه یربك وعیهم، ویوجد لدیهم نوعًا من العكر في ذائقتهم الثقافیة

مـن هنــا وجــب علینـا كمــربین فــي شــتى المراحـل المختلفــة، والمؤسســات المجتمعیـة، العمــل علــى ترســیخ 
  :الهویة الثقافیة لدى الطالب، وذلك من خالل

منـــــذ نشـــــأتهم بمســـــائل الحـــــالل والحـــــرام، وال ســـــیما فـــــي قضـــــایا  تحســـــین معرفـــــة هـــــؤالء الطلبـــــة -١
 .المعامالت التي تعد في مركز عملیات المتغیرات الحدیثة

 .نوضح لهم آثار التقنیة فیهم والتغیرات السیئة التي أدخلتها على حیاتهم وعالقاتهم -٢

فـي المقابـل التأكیـد توعیة األطفال والنشء بأخطار التقلید األعمى وبیان عیوبه وآثاره السـلبیة و  -٣
  .على اإلقتداء بالنماذج السلوكیة السویة

الـــدین، اللغـــة، العلـــوم النافعـــة، القـــیم والعـــادات (إبـــراز الجوانـــب الحیویـــة فـــي ثقافتنـــا اإلســـالمیة  -٤
  ).األصیلة

إبــراز الجوانــب المضــیئة فــي تراثنــا العربــي واإلســالمي، بمــا فیــه مــن إنجــازات حضــاریة متنوعــة  -٥
 .ء المسلمون عبر التاریخأسهم فیها العلما

فالتعددیة بأنواعها مبدأ إسالمي تربوي، وهي سنة من سنن اهللا تعالى فـي خلقـه، حیـث اقتضـت حكمتـه 
یأیهــــا النــــاس إنــــا خلقنــــاكم مــــن ذكــــر وأنثــــى وجعلنــــاكم شــــعوبًا وقبائــــل " التعــــدد والتبــــاین بــــین الخالئــــق 

التعددیــة مــن شــأنها أن تنمــي فیــه روح  ، وتربیــة الطفــل فــي ضــوء هــذه)١٣الحجــرات،..."    (لتعــارفوا
  .التسامح ورفض التعصب، وقبول اآلخر، واحترام االختالف مع التغییر، والقدرة على تبادل األدوار
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فـي وطننـا لـه ) الحزبیـة(أضف إلى هذا أن تربیة الطفل على تقبل التعددیة بألوانها خصوصًا السیاسـیة 
بـــین أفـــراد المجتمـــع، وزیـــادة اللحمـــة والوحـــدة بـــین أفـــراد منـــافع عدیـــدة، فهـــي تســـهم فـــي زیـــادة التواصـــل 

اللحمة والوحدة فـي هـذه الفتـرات العصـیبة التـي تتكالـب  ىالمجتمع الواحد حیث أننا في أمس الحاجة إل
  .فیها األمم علینا لمسح هویتنا

  :ولن یأتي ذلك إال عبر قنوات عدیدة وسنوات قد تكون طویلة، نحتاج فیها إلى
األخـذ بوسـائل و االتصال والتفاهم مع اآلخرین ذوي الثقافات والخلفیـات المختلفـة،  تنمیة مهارات •

  . التطویر والتقدم العلمي
ضـــرورة تفعیـــل هیاكـــل التكامـــل بـــین المؤسســـات المجتمعیـــة ودمـــج األطفـــال فیهـــا منـــذ نشـــأتهم   •

 .وربطهم داخل المدارس بالمجتمع المحلي
 . خالل االجتماعات البؤریة التي تتم داخل المدارستوعیة أولیاء أمورهم بما یدور حولهم من   •

  
  
  
  
  
  
  
  

  :التوصیات
ضــــرورة اعتبــــار أن المتغیــــرات الحدیثـــــة  وتــــداعیاتها قضــــیة وطنیـــــة، تســــتلزم مشــــاركة جمیـــــع  -١

المؤسسات في التوعیة بها وبما تسیر نحوه في هذا العالم، وخاصة المـدارس التـي مـن خاللهـا 
ت التــي تطــرأ باســتمرار ومــا هــو دورنــا لاللتحــاق بركــب یــتم تعریــف الطــالب بــبعض المســتجدا

  .التقدم السریع
ضرورة التركیـز عنـد اختیـار المعلمـین علـى أن یكـون هـذا المعلـم منفتحـا علـى مـا یجـري حولـه  -٢

من أحداث ومتغیرات، وان یكون قادرا على تنفیـذ المـنهج بمـا یتناسـب واحتیاجـات العصـر مـن 
 .رأي والحوار مع اآلخرینتفكیر ناقد، وحریة إبداعیة في ال
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ضـرورة تـوفیر بـرامج وأنشـطة تخـدم أهـدافا تتعلـق بتنمیـة الشخصـیة، وتغیـر نظـرة الطالـب نحـو  -٣
التعلیم على انـه طریـق التقـدم والرقـي، وتبعـث فیـه ضـرورة الحـوار مـع اآلخـرین لتبـادل األفكـار 

 .ریة والتطبیقوالمعلومات، وكذلك برامج توفر المساندة والدعم للطالب للربط بین النظ

یجب أن یبرز المعلم من خالل المنهج أن التكنولوجیا أوال وأخیرا من صنع اإلنسان، من اجل  -٤
ــــــذا یجــــــب اســــــتخدامها كنشــــــاط إنســــــاني، ویجــــــب أخــــــذ الجانــــــب االیجــــــابي  خیــــــره ورفاهیتــــــه، ل

 .الستخدامات التكنولوجیا والسیطرة على الجانب السلبي منها
اس أن التعلــیم یوجـد فـي بیئـة تنافسـیة كبیـرة، وعلـى الــنظم ضـرورة تبنـي فلسـفة الجـودة علـى أسـ -٥

التعلیمیة أن تقوم بإكساب طالبها مهارات جدیدة مناسبة للوظائف الموجودة حالیا وللمتطلبـات 
ســـوق العمـــل التـــي باتـــت أكثـــر تعقیـــدا مـــن األمـــس، وهـــذا التبنـــي یجـــب أن یكـــون علـــى جمیـــع 

  .المستویات من الطالب وحتى اإلدارة العلیا
  

  :قائمة المراجع
أصــوات تمتــدحها وأخــرى تراهــا : المنــاهج الفلســطینیة): ٢٠٠٤(أبــو جــاموس، عبــد الحكــیم  -١

  .تفتقر لألسس العلمیة
     9.html-http://www.pnic.gov.ps/arabic/edu/derasat/derasat    

الـــدور التربـــوي ألعضـــاء هیئـــة التـــدریس الجـــامعي فـــي مواجهـــة ): ٢٠٠٣(اللـــة، لمیـــاء أبـــو ج -٢
، الجامعــة ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورةتحــدیات العولمــة وســبل تطــویره مــن وجهــة نظــرهم

 .اإلسالمیة، غزة
التلـــــوث الثقـــــافي لـــــدى الشـــــباب فـــــي المجتمـــــع ): ٢٠٠١(أبـــــو دف، محمـــــود واألغـــــا، محمـــــد  -٣

، ص ص ٢العدد  ٩، المجلد ، مجلة الجامعة اإلسالمیةیة في مواجهتهالفلسطیني ودور الترب
١٠٨-٥٨. 

، مركـز الخطـة الشـاملة: المنهاج الفلسطیني األول للتعلیم العام): ١٩٩٦(أبو لغد، إبـراهیم  -٤
 .تطویر المناهج الفلسطینیة، رام اهللا، فلسطین

، ١٧، المجلــدلعربیــة للتربیــةالمجلــة ااالتجاهــات المســتقبلیة للتعلــیم، ): ١٩٩٧(البصــام، دارم  -٥
 .٢٤٥-٢١٧العدد األول، ص ص 

التغیـرات العلمیـة والتكنولوجیـة المتوقعـة فـي مطلـع القـرن الحـادي ):  ٢٠٠٢(الزعانین، جمال  -٦
مجلــــة الجامعــــة والعشــــرین فــــي المجتمــــع الفلســــطیني، ودور التربیــــة العلمیــــة فــــي مواجهتهــــا، 

  .، غزة٢، المجلد العاشر، العدداإلسالمیة

http://www.pnic.gov.ps/arabic/edu/derasat/derasat


 كلیة التربیة ـ    – المناھج الفلسطینیةـ رؤیة واقعیة

 

113

التربیــة فــي الــوطن العربــي علــى مشــارف القــرن الحــادي ): ٢٠٠٢( نبل، عبــد العزیــزالســ -٧
 .، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریةوالعشرین

 .متطلبات تطبیق المناهج التعلیمیة المطورة في منطقة عسیر ):٢٠٠٥(القرشي، خضر -٨
http://www.assiredu.gov.sa/mag/modules.php? (10/7/2006)   

، عـالم الكتـب، مناهج التعلیم بین الواقـع والمسـتقبل): ٢٠٠١(أحمد ومحمد، فارعة  اللقاني، -٩
 .القاهرة

تقـــویم محتــوى منـــاهج العلــوم الفلســـطینیة للمرحلــة العلیـــا مــن التعلـــیم ): ٢٠٠٤(اللولــو، فتحیــة  -١٠
للمــؤتمر التربــوي األول المنعقــد األساســي فــي ضــوء المســتحدثات العلمیــة المعاصــرة، مقــدم 

 . ، غزة ٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣، اإلسالمیةبالجامعة 
، ، مجلة المستقبل العربيجدلیة العولمة بین االختیار والرفض): ٢٠٠٢(الوالي، عبد الجلیل  -١١

 .٧٩-٥٨، ص ص ٢٠٠٢، ینایر ٢٧٥، العدد ٢٤السنة 
ــدوة المعــالم األساســیة للمؤسســة المعلــم فــي مدرســة المســتقبل، ): ٢٠٠٠(بشــارة، جبرائیــل  -١٢ ن

-٧، المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة، الدوحـــة، ن الحـــادي والعشـــرینالمدرســـیة فـــي القـــر
 .مایو/١٠

، دار )طبیعتهـا، وســائلها، تحـدیاتها، التعامــل معهــا( العولمــة ): ٢٠٠١(بكـار، عبـد الكـریم  -١٣
 .، األردنعاإلعالم للنشر والتوزی

 .جزائریةمتطلبات تطبیق المناهج الجدیدة في الجمهوریة ال: )٢٠٠٣(تبون، عبد الكریم  -١٤
http://www.meducation.edu.dz/bo/bo2003/beo470/7.htm    (22/6/2006)          

تنمیــة مهــارات التفكیــر الناقــد واإلبــداعي لــدى (تفكیــر مغــایر ): ٢٠٠٤(جبــر، دعــاء أحمــد  -١٥
 . مؤسسة عبد المحسن القطان، فلسطین ،)األطفال

 .١٢٥٠٠، العدد)١٩٩٧(جریدة الحیاة اللبنانیة  -١٦
 .، مكتبة الفالح، الكویتالمناهج المعاصرة): ١٩٨١(، الدمرداش سرحان  -١٧

مجلــة كلیــة نمــو القــدرة علــى التفكیــر العلمــي خــالل الدراســة، ): ١٩٨٩(صــالح، أحمــد محمــد  -١٨
 .٥٦-٢٥، ص ص ١١اإلسكندریة، العدد التربیة،

 .الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة الحوار وكیف نعلمه للشباب؟،): ٢٠٠٠(طاهر، حامد  -١٩

 .، غزةقیاس جودة الخدمات التعلیمیة، الجامعة اإلسالمیة): ٢٠٠٤(عاشور، یوسف  -٢٠

إدارة الجــودة الشــاملة مــدخل لفعالیــة إدارة المعلومــات بــالتعلیم ): ٢٠٠٢( عبــاس، عایــدة فــؤاد  -٢١
  .، العدد السادسمجلة التربیة ، الجمعیة المصریة للتربیة المقارنةالجامعي بالیمن، 

http://www.assiredu.gov.sa/mag/modules.php
http://www.meducation.edu.dz/bo/bo2003/beo470/7.htm
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، دار العلـــم اآلفـــاق المســـتقبلیة للتربیـــة فـــي الـــبالد العربیـــة): ٢٠٠٠( عبــد الـــدایم، عبـــد اهللا -٢٢
 .للمالیین، بیروت

ـــا؟): ٢٠٠٥(مركـــز القطـــان للبحـــث والتطـــویر التربـــوي  -٢٣ ـــة نریـــد ألطفالن ، مجلـــة رؤى أي تربی
 .٢٠٠٥، أیار ١٧تربویة، العدد

ــدى): ٢٠٠٣(مركــز القطــان للبحــث والتطــویر التربــوي  -٢٤ ــداعي ل ــر اإلب ، األطفــال تنمیــة التفكی
 .٢٠٠٣، أیلول ١٢-١١مجلة رؤى تربویة، العدد

، التربیة في الوطن العربي في مشـارف القـرن الحـادي والعشـرین): ٢٠٠٠(نشوان، یعقوب  -٢٥
 .مطبعة مقداد، غزة

التغیرات العلمیة والتكنولوجیة المعاصرة والمستقلة وانعكاسـاتها علـى ): ١٩٩٨(نصر، محمد   -٢٦
-١٠، المنعقـد فـي )التربیة العلمیة للقرن الحادي والعشرین( تمرمقدم للمؤ التربیة العلمیـة، 

 .  اإلسكندریة -في األكادیمیة العربیة للعلوم، أبو قیر ١٣/٨/١٩٩٧

رؤیـــــة مســـــتقبلیة للتربیـــــة فـــــي عصـــــر المعلوماتیـــــة والمســـــتحدثات ) : ٢٠٠٠(نصـــــر، محمـــــد   -٢٧
،  ٢٠٠٠/أغســطس ٣ -یولیــو٣١ ،)التربیــة العلمیــة للجمیــع(المــؤتمر الرابــع التكنولوجیــة، 

 .الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، جامعة عین شمس، القاهرة
تربیة وتنشـئة الفـرد فـي إطـار متـوازن بـین ثقافـة مجتمعـه واالحتكاكـات ): ٢٠٠٢(هیكل، سالم  -٢٨

، جامعة الملك )مدرسة المستقبل( ورقة عمل مقدمة إلى ندوة بالثقافات المجتمعیة األخرى، 
  .رأكتوب/٢٣-٢٢سعود، 

  

  

  

In the Name of Allah, 
 

 the most Gracious, the most Merciful 
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Abstract:  

Designing foreign language curriculum for school students is not an essay 
task in all over the world. For this fact, National Standards in Foreign 
language Education Project determined curriculum and content area 
standards for foreign language learning. These standards should be 
considered in designing foreign language curriculum from the 1st grade to 
12th grade.  

In Palestine, great efforts have being made by specialists to design the first 
Palestinian curriculum since 1994. English for Palestine 1 pupil’s book is a 
foreign language curriculum for teaching English as a foreign language to the 
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1st grade students. Does this curriculum consider the standards for foreign 
language learning?  

Introduction 
After Oslo agreement 1994, great efforts were given for cleaning a lot of 

Israeli and out countries occupation. The philosophy of education is one of 

the most important point took the first consideration by the responsible. They 

reshaped it according to Palestinians’ needs and culture. As a result for these 

efforts, they produce the first Palestinian curriculum.  

English for Palestinian is the name of English curriculum for the Palestinian 

learners which prepared by Palestinian curriculum specialists for the twelve 

grades. This year, the ministry of education successes to apply Palestinian 

curriculum on from grade one to twelve. As mentioned earlier, designing a 

Palestinian curriculum is the first experience for Palestinian through the 

different decades and teaching English for 1st grade is a new decision. Does 

the Palestinian English curriculum for the 1st grade consider 5 Cs? 

This paper conducted to answer the following two questions: 
1- What are the 5 Cs? 
2- Does the Palestinian English curriculum for the first grade consider 5 

Cs? 
 

1- What are the 5 Cs? 

5 Cs means the National Standards for Foreign Language Learning prepared 

for 21st century for curriculum and content by the National Standards in 

Foreign Language Education Project. These standards are divided into 5 

categories: communication, cultures, connections, comparisons, and 

communities. As it is clear, each one of these standards begins with C letter 

so they called 5 Cs. Below are these categories which include 11 standards as 

quoted in isteNETS: 
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Standards for foreign language learning 

Communication — Communicate in Languages Other than English 
Standard 1.1: Students engage in conversations, provide and obtain 
information, express feelings and emotions, and exchange opinions. 
Standard 1.2: Students understand and interpret written and spoken 
language on a variety of topics. 
Standard 1.3: Students present information, concepts, and ideas to an 
audience of listeners or readers on a variety of topics.  

Cultures — Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
Standard 2.1: Students demonstrate an understanding of the relationship 
between the practices and perspectives of the culture studied. 
Standard 2.2: Students demonstrate an understanding of the relationship 
between the products and perspectives of the culture studied.  

Connections — Connect with Other Disciplines and Acquire Information  
Standard 3.1: Students reinforce and further their knowledge of other 
disciplines through the foreign language. 
Standard 3.2: Students acquire information and recognize the distinctive 
viewpoints that are only available through the foreign language and its 
cultures.  

Comparisons — Develop Insight into the Nature of Language and 
Culture 
Standard 4.1: Students demonstrate understanding of the nature of language 
through comparisons of the language studied and their own. 
Standard 4.2: Students demonstrate understanding of the concept of culture 
through comparisons of the cultures studied and their own.  

Communities — Participate in Multilingual Communities at Home and 
Around the World 
Standard 5.1: Students use the language both within and beyond the school 
setting. 
Standard 5.2: Students show evidence of becoming lifelong learners by 
using the language for personal enjoyment and enrichment 

2- Does the Palestinian English curriculum for the first grade consider 5 

Cs? 
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To answer this question, the researcher analyzed English for Palestine 1 

pupil’s book in the light of 5 Cs. The results revealed the following: 

First: Communication — Communicate in Languages Other than 

English 

The analysis revealed that English for Palestine 1 pupil’s book focuses on 

developing oral communication skills by presenting different language 

structures, such as: "what’s your name? my name is…, what’s this?, how old 

are you?". These different structures help students to introduce themselves 

and their classmates by asking and answering questions. They also help them 

to interact with each others and use English language more then Arabic in the 

English class. Besides, each unit includes a song aims at arousing students’ 

interest by presenting the new words and structure in a rhyme form. 

Second: Cultures — Gain Knowledge and Understanding of Other 
Cultures 

The content views the way of greeting in English "hi, hello, goodbye, happy 

birthday". At the end of lesson 2, in each unit, there is a game for students. 

Most of these games are new for students and they do not used to play in 

Palestinian environment. Lesson 3, in each unit, includes a song. These songs 

also related to foreign language culture. Moreover, some of these games and 

songs indicate animals quoted from foreign environment such as: snake, 

crocodile, and frog.  

Third: Connections— Connect with Other Disciplines and Acquire 
Information   and Fourth: Comparisons — Develop Insight into the 
Nature of Language and Culture 

Connections and comparisons standards were neglected in the content of 

English for Palestine 1 pupil’s book. There are not connections or 
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comparisons between Palestinian culture and foreign language culture in the 

content of 1st grade English curriculum. 

Fifth: Communities — Participate in Multilingual Communities at Home 

and Around the World  

As stated before the curriculum of English for Palestine 1 pupil’s book 

includes asking and answering questions about personal information mainly 

"what’s your name? how old are you? etc". These are necessary questions for 

communicating in and out school, in the community and abroad. These 

questions also prepare students to be able to communicate in more than one 

language. 

Conclusion 

Most of the content depends on developing spoken language which enables 

students to present themselves and their personal information and describe 

the size and the color of their own material or others. It is clear that 

communication standards are highly domain considered in the 1st Grade 

English curriculum. This is match with the characteristics of young learners 

and needs. It is also meet the nature process of acquiring language. First, 

young learners need to listen more in order to acquire the pronunciation form. 

Then, they try to imitate the listing speech by speaking. After that, it is 

necessary to read simple words and short sentences. Finally, they practice to 

write simple words. So, most of activities in English for Palestine 1 pupil’s 

book ask learners to "listen, listen and say, say, play, sing" 
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  عبد الرحمن اقصیعة. أ
  

  غزة –الغوث وكالة  –مساعد مسئول مصادر التعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة
علــى صــعید االت ، و فــي مجــال المعلومــات واالتصــ د العــالم الیــوم تطــور متســارع ومتتــابعیشــه

، كمــا یشــهد العــالم الیــوم تطــورًا علمیــًا وتجدیــدًا وتحــدیثًا ي األجهــزة واآلالت وااللكترونیــاتاالختراعــات فــ
ناتجـــة عـــن التطـــور العلمـــي والتربـــوي واإلداري علـــى صـــعید البرمجیـــات والـــرؤى واألفكـــار والمعـــارف ال

  .واالقتصادي والتكنولوجي 
وهــــذا التطــــور والتجدیــــد یتطلــــب باســــتمرار إعــــداد الكــــوادر البشــــریة وتنمیــــة قــــدراتها ومهاراتهــــا  

مكانیاتها لتتالءم مع هذا التطور ، كما یتطلب باستمرار عق ٕ دورات وورش عمل ونشرات توعیة بهذا  دوا
ب  القــوى البشـریة وكوادرهــا بكافـة تخصصــاتها مهـارات جدیــدة تتطلبهـا كــل مرحلـة مــن التطـور ، لتكتسـ

مراحل التطور الخاصة بعمل هذه الكوادر ، وحتى ال یكون هناك فجوة بین التقلیدي والجدید ، أو عدم 
خطیط القدرة على استیعاب أو تطبیق التجدید ومسایرة ركب التطور ، فال بد من التهیئة واالستعداد والت
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المشــكالت الناتجــة عــن تلــك الفجــوات والظــروف  بوتــوفیر اإلمكانیــات والخطــط والتــدرج فــي ذلــك لتجنــ
  :  )٢٠٠٦اقصیعة وعبده، .( المحیطة

ُ وتأثرًا بالتغییر والتطویر النـاجم عـن  ◌ ومیدان التربیة من المیادین األكثر أهمیة ، واألكثر تأثیرًا
  ) ٢٥: ١٩٧٩النوري وعبود ، .(ثورة التكنولوجیا 

وانفتــاح العــالم علــى المعلومــات واألفكــار والمفــاهیم و  تكنولوجیــا االتصــاالت،وفــي ظــل  تطــور 
الــــرؤى و المســــتجدات الخاصــــة برســــم السیاســــات التربویــــة ، واإلدارة التربویــــة ، و التخطــــیط والتطــــویر 

وتكنولوجیا المعلومـات التربوي ، وبتوظیف تكنولوجیا التعلیم  فالتربوي ، وبالمنهاج ، وبمنظومة اإلشرا
واالتصاالت في عملیة التعلیم والتعلم ،   تطلب ذلك من مؤسساتنا التربویة التي في قمة الهرم التربوي 

لوجیـا التعلـیم ، وأهمیتهـا أن تبلور ثم تكسب معلمینا رؤیة وقاعـدة واضـحة عـن طبیعـة التعامـل مـع تكنو 
دود اإلمكانـــات المادیـــة ل ومنطقـــي وفـــي حـــوســـبل توظیفهـــا فـــي تطبیـــق المنهـــاج وبشـــكل معقـــو  ودورهـــا

  . والبشریة 
ً على ما سبق ، تقوم جمیع األقسـام التابعـة لبرنـامج التربیـة والتعلـیم بوكالـة الغـوث الدولیـة  وبناء
فـي غـزة ، بمواكبـة التطــور والتقـدم التكنولـوجي مــن خـالل  تطویعـه وتوظیفـه فــي مجـال التربیـة والتعلــیم 

وبشــكل متــدرج ، ومواكبــة مــا طــرأ علــي المنــاهج الفلســطینیة مــن تحــدیث  وتطبیــق المنهــاج الفلســطیني
وتغییر وتجدید ، للتعامل مع الجدید الذي فیـه مصـلحة لطالبنـا ومعلمینـا ، لكـي یتعـاملوا معـه بكـل ثقـة 
وطمأنینـة وخبـرة ومهــارة متأصـلة فــي النفـوس وفــي السـلوك ، ومـن ثــم اإلرادة فـي التغییــر نحـو األفضــل 

المتعلمین بكل مستویاتهم ومراحلهم القدرة على فهم العالم الذي یعیشون فیه وتزویدهم  من أجل إكساب
ثـارة تفكیـرهم مـن أجـل حـل  ٕ بالخبرات التعلیمیة التعلمیة ، ومن ثـم تشـجیعهم علـى البحـث واالستقصـاء وا

  .الصعوبات الناتجة عن تطبیق المنهاج الفلسطیني  
فــي تطبیــق المنهــاج الفلســطیني بجمیــع أقســام برنــامج وعلــى ذلــك یــتم توظیــف تكنولوجیــا التعلــیم 

التربیة والتعلیم بوكالة الغوث من خـالل إدارة مركـز التطـویر التربـوي عـن طریـق الـدورات أثنـاء الخدمـة 
التابعة لمعهـد التربیـة بـدائرة التربیـة والتعلـیم ، ومـن خـالل ورش العمـل واللقـاءات والمقـابالت والمشـاغل 

المشـــرفین  والمـــدیرین والفنیـــین ،  والنشـــرات المطبوعـــة أو االلكترونیـــة ، ومـــن   التربویـــة ، ومـــن خـــالل
  .   خالل مصادر التعلم 

وتقـــوم مصــــادر الـــتعلم التابعــــة لــــدائرة التربیـــة والتعلــــیم بوكالـــة الغــــوث بــــدور مهـــم فــــي مســــاعدة 
غــزة حیــث المعلمــین علــى تطبیــق المنهــاج مــن خــالل انتشــارها فــي جمیــع المنــاطق التعلیمــة فــي قطــاع 

یوجــد فــي هــذا القســم مشــرف لمراكــز المصــادر مــع ثمانیــة مســاعدین مــن تخصصــات مختلفــة یــدیرون 
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مراكــز مصــادر أكثــر فعالیــة مــن غیرهــا ،  ٨مركــزًا مــن مراكــز المصــادر ، منهــا  ١٨ویشــرفون علــى  
  .فیها التخاذ المساعدین هذه المصادر مركزًا ومقرًا لعملهم والنطالقهم  ولتوفر المكان المالئم 

ومســاعدو مســئول مصــادر الــتعلم  مــؤهلین ومــدربین ولــدیهم تطــور مهنــي باســتمرار حیــث یــتم  
تدریبهم وتعریفهم  على كل ما هو جدید في مجال تطبیقـات تكنولوجیـا التعلـیم ، مـن حیـث التعامـل مـع 

نتاج  ال ٕ وسائل التعلیمیة الحاسوب وبرمجیاته ،والتصویر والمونتاج ، والتعامل مع الوسائط المتعددة ، وا
في مختلف التخصصات ، كما یتم تبـادل خبـرات بیـنهم وبشـكل متواصـل،   ومـن أجـل تبسـیط المنهـاج 

  :مراكز مصادر التعلم بالمهام التالیة ومساعدة المعلمین على تطبیق المنهاج الفلسطیني تقوم 
بة ، أو مــــن خــــالل إمــــداد المــــدارس بــــالمواد واألجهــــزة والبرمجیــــات  وخاصــــة البرمجیــــات المحوســــ  -١

ورشــات العمــل التــي تقــوم بهــا مصــادر الــتعلم وذلــك لعمــل وســائل تعلیمیــة فــي مختلــف التخصصــات ، 
وهذا یسهل عملیة التعلیم والتعلم على كل من المعلم والمتعلم ، ویبسـط المعقـد وینمـي اتجاهـات الطلبـة 

  .نحو عملیة التعلیم والتعلم 
ة الغـوث علـى توزیـع المـواد واألجهـزة ، والقیـام بـورش العمـل لم یقتصر دور مصادر التعلم فـي وكالـ-٢

الخاصة بإنتاج وسائل تعلیمیة مختلفة في المواد المختلفة ، بل  اتسـع دورهـا  فـي القیـام بـورش لتـدریب 
في عملیة التعلیم والـتعلم ، و تـدریبهم   LCDالمعلمین من مختلف التخصصات  على توظیف جهاز 

وطــرق الحفــاظ علیــه وذلــك مــن خــالل برنــامج محوســب علــى الفــالش یبــین علــى توصــیالته المختلفــة 
  .طریقة استخدامه ومن خالل نشرات أو تدریبهم بشكل عملي في المیدان 

، وخاصـة فـي ظـل المسـتحدثات Power Pointتـدریب المعلمـین علـى برنـامج العـروض التقدمیـة -٣ 
والــــتعلم ، ولتضــــیق الفجــــوة بــــین النظریــــة التكنولوجیـــة ووجــــود أجهــــزة وبرمجیــــات تســــهل عملیــــة التعلـــیم 

  .والتطبیق في استخدام األجهزة والبرمجیات 
تدریب المعلمین على برمجیات جاهزة تبسط عملیة التعلیم والتعلم وبشكل تخصصي، حیـث سـعت  -٤

شــركات تكنولوجیـــا المعلومـــات لتطـــویر بـــرامج تعلیمیـــة فــي مختلـــف التخصصـــات ، وتـــم االســـتفادة مـــن 
مثل توظیف برنامج أدیسون في رسم الدوائر الكهربائیة بشكل رسـومي وتخطیطـي لمعلمـي  برمجیاتها ،

التكنولوجیا والعلوم  ،ویبن أمثلة لتجارب مختلفة في الكهرباء مـن أبسـط دائـرة كهربـاء والتـي تتكـون مـن 
رات ،   مصــباح ومصــدر للتیــار إلــى أعقــد دائــرة كهربائیــة التــي تحتــوي العدیــد مــن المكثفــات والترانزســتو 

جراء التجارب على ) المعمل الكیمیائي ( وكذلك الحال  بالنسبة لبرنامج التمساح  ٕ والمتخصص بعمل وا
شـــكل رســـومات متفاعلـــة متحركـــة وغیـــر صـــامتة حیـــث یســـمع صـــوت التفـــاعالت ونتائجها،كتفـــاعالت 

ج بعمـــل القواعـــد واألحمـــاض مـــع بعضـــها ومـــع الفلـــزات ،  أي بشـــكل محاكـــاة للحقیقـــة ، ویقـــوم البرنـــام
  .المعادالت للتجارب بشكل موزون ،
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كمـــا قامـــت مصـــادر الـــتعلم بحوســـبة صـــور جمیـــع  كتـــب مقـــررات المرحلـــة مـــن الصـــف األول إلـــى -٥
الصــف الثالـــث فــي كافـــة المــواد علـــى اســطوانة ، وتـــدریب المعلــین علـــى توظیفهــا باســـتخدام الحاســـوب 

  .مع التلفاز   DVDأو باستخدام جهاز  LCDوجهاز 
غل تربویة في تخصصات مختلفة وموضوعات مختلفة ، مثل تدریب معلمي العلوم علـى عمل مشا-٦

اســتخدام الملتمیتــر الرقمــي ، وتــدریبهم علــى عمــل مجســمات وأشــكال هندســیة فــي الریاضــیات ، وعلــى 
عمل مجسمات في االجتماعیات والعلوم ، وعلى عمل لوحات للمرحلة الـدنیا كلوحـة الثغـر واألذرع فـي 

مرحلــة الــدنیا ولوحــات جیــوب بالشــفافیات ولوحــات كهربائیــة  وغیرهــا مــن اللوحــات ، وعلــى ریاضــیات ال
  .عمل لوحات كهربائیة بالتوصیل على التوالي والتوازي ، وعلى التمدیدات المنزلیة في التكنولوجیا 

 -التعلیمیـة المحوسـبة ضـمن مشـروع  الـتعلم عـن بعـد  تاألسـطواناتدریب المعلمین علـى توظیـف  -٧
الذي اشرف علـى إنتاجهـا دائـرة التربیـة والتعلـیم بوكالـة الغـوث بغـزة ومركـز التطـویر التربـوي و بجهـود و 

وكیفیــة تنصــیبها وتشــغیلها -كبیــرة بــین المعلمــین والمشــرفین والمبــرمجین وبــدعم مــن الحكومــة الیابانیــة 
ریاضیات من الصف وتشجیع المعلمین على عمل نسخ للطلبة في موضوعات العلوم واللغة العربیة وال

  الرابع حتى التاسع  ومتابعة المدارس في توظیفها ز
قیــــام مراكــــز المصــــادر بتحویــــل مجموعــــة مــــن أفــــالم الكرتــــون خاصــــة بموضــــوعات تعلــــیم اللغــــة  -٨

، حیـــث قامــت دائــرة  التربیـــة  تاالنجلیزیــة واللغــة العربیـــة والریاضــیات وقصــص األنبیـــاء إلــى اســطوانا
تطــویر التربــوي بعمــل نســخ منهــا وتوزیعهــا علــى المــدارس ، حیــث تراعــي  هــذه والتعلــیم ممثلــة بمركــز ال

  .االسطوانات الفروق الفردیة لدى طلبة المرحلة الدنیا ، وتقدم لهم الحروف والمفاهیم بشكل مبسط 
) الرخصــة الدولیــة لقیــادات الحاســوب (  ICDLتــدریب بعــض المعلمــین علــى البــرامج الخاصــة بـــ -٩

  .ظیف االنترنت أو االستفادة منه في الحصول على المعلومات وعلى استخدام وتو 
یقوم مشرف مصادر التعلم وأحد مساعدي مصـادر الـتعلم بالمشـاركة فـي مشـروع التنمیـة المهنیـة  -١٠

للمعلمــین مــن مختلــف التخصصــات ضــمن برنــامج وورلــد لیــنكس المنطقــة العربیــة باســتخدام وتوظیــف 
لعمــل مشــاریع طالبیـــة بــین المــدارس عـــن طــرق البریــد االلكترونـــي تكنولوجیــا المعلومــات واالتصـــاالت 

  .واالنترنت 
ة وورش العمــل  لــوحظ  المتابعــ ،والزیــارات للمعلمــین تاالســتباناالحظــات و ومــن خــالل المقــابالت والم

، لـب علیهــا الجانـب العملــي التطبیقــيهــذه الـورش والمشــاغل التربویــة یغ واالهتمـام  لــدى المعلمـین، ألن
متابعـــة بعـــض المعلمـــین فـــي مدارســـهم ممـــن أخـــذوا هـــذه الـــورش والمشـــاغل التربویـــة الخاصـــة كمـــا تـــم 

، وهـم خیــر مثـال لتطبیــق مـا أخــذوه وبعضـهم یقــوم لتعلــیم فـي عملیــة التعلـیم والــتعلمبتوظیـف تكنولوجیـا ا
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ربوینـت بحوسبة دروسه والمقررات التي یقوم بتدریسها على برامج مختلفة وأكثرهـا اسـتخدامًا برنـامج البو 
  .لسهولة التعامل معه) العروض التقدمیة ( 

ومن خالل ما سبق یتضح دور مراكز مصادر التعلم بوكالة الغوث فـي توظیـف تكنولوجیـا التعلـیم ، 
  .وتكنولوجیا

  

  :المراجع  
ـــي تواجـــه تطبیـــق منهـــاج )"  ٢٠٠٦(اقصـــیعة ، عبـــد الـــرحمن و عبـــده ، یاســـین  -١ المشـــكالت الت

-المـؤتمر العلمـي األول لكلیـة التربیـة" لـة االبتدائیـة مـن وجهـة نظـر المعلمـین التكنولوجیا في المرح
: ـغـزة -٢٠٠٧نـوفمبر –) الواقـع والتطلعـات ( جامعـة األقصـى التجربـة الفلسـطینیة فـي إعــداد المنـاهج 

  .فلسطین 
 .،القاهرة، دار الفكر العربينحو فلسفة عربیة للتربیة):"١٩٧٩(النوري ، عبود ، عبد الغني   -٢

  

  

 
 

  بحث بعنوان
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  محمد عبد الهادي .أ
  غزة –مشرف مصادر التعلم بوكالة الغوث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :مقدمة -١

م ف  د م تساهمن خالل برامجها للتنمیة المهنیة للمعلمین أن المنطقة العربیة تهدف وورلد لینكس     
وبناء  وتحسین مخرجاته لتطویر قطاع التعلیموزارات التربیة والتعلیم والمؤسسات التعلیمیة الجهود التي تبذلها 

وتمكینهم توفیر التدریب المتخصص للمعلمین من خالل القدرات المؤسسیة في مجال التنمیة المهنیة للمعلمین 
م والنظام التعلیمي المتمحورة حول الطالب وتوظیف استراتیجیات التعلیممن دمج التكنولوجیا   في أنشطة التعّل

م المبني على المشروع أسلوبوتفعیل  تعزیز العمل التعاوني بینهم،و  كما  لتحقیق نتائج تعلیمیة أفضل ؛التعّل
إلى تعزیز مشاریع المشاركة التي تقوم على أساس المنهاج والتي ستوجه المعلمین والطالب للوصول تهدف 
ة إلى المعلومات ذات الجودة العالیة، واستخدام الشبكة العالمیة للتشارك والتعاون مع نظرائهم وتطویر بفاعلی

 .المهارات لیصبحوا منتجین للمعلومات أیضا

وتسعى وورلد لینكس إلى  إكساب  المعلمین المهارات الالزمة لتوظیف التكنولوجیا أداةً لتطویر أنشطة      
الة، واالستخ ّ م فع م عن بعد، وتنظیم تعّل ال للتكنولوجیا واإلنترنت، والمشاركة بنشاط في أنشطة تعّل ّ دام الفع
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دارة مشاریع الطلبة ومتابعتها وتقییم أداء الطالب، واستخدام اإلنترنت  ٕ وتیسیر عمل الطالب في مجموعات، وا
م، م، واستخدام تطبیقات االتصال عبر الشبكة مصدرًا للتعّل م بكفاءة مصدرّا للمعرفة والتعّل  وتقییم مصادر التعّل

دولة،منها مدارس وكالة الغوث في غزة   ٣٠وتحرص وورلد لینكس على دمج خبرتها في أكثر من      
مدربا محوریا من مدارس وكالة الغوث ١١حیث قامت وورلد لینكس بتدریب  ٢٠٠٦والتي بدأت في دیسمبر 

مختلف المناهج الفلسطینیة  وقد تم عقد الدورة في  لمدة أسبوعین متتالین على دمج تكنولوجیا التعلیم في
ساعة على ٨٠عمان وذلك في مركز الملكة رانیة  لتكنولوجیا المعلومات وتم تدریب هؤالء المدربین لمدة 

نشاء المواقع والصفحات اإللكترونیة والتعلم بالمشاركة عن بعد   ٕ مختلف طرق دمج التكنولوجیا في التعلیم وا
عدید من الموضوعات الدراسیة إلى رحالت معرفیة ومشاریع تعلم عن بعد   ، وقام هؤالء وقد تم تحویل ال

وسیقوم هؤالء المدربون بتدریب  ٢٠٠٧مدرب مركزي في ینایر  ١٢٥المدربین المحوریین بتدریب حوالي 
ونأمل من هذا المشروع أن . معلم في مختلف التخصصات   في جمیع مدارس قطاع غزة  ١٠٠٠حوالي 

دث تغیرا جوهریا في دور كل من الطالب والمعلم وأن تتوسع دائرة اتصال الطالب في حل مشاكلهم یح
الدراسیة لتخرج من من دائرة جدران الفصل لتصل إلى جمیع بلدان العالم وقد شاهدنا مشاریع تشاركیة لطالب 

  .في األردن مع طالب في سوریا والیمن والوالیات المتحدة 
  
  
  
  :مة للبرنامجاألهد ف العا-٢

العمل ضمن اإلطار العام لتطویر التعلیم ودعم الخطط لدمج التكنولوجیا والتجدیدات التربویة والتنمیة المهنیة 
 .للمعلمین

 توفیر التدریب المتخصص للمعلمین إلكسابهم المهارات الالزمة والخبرات المناسبة لتوظیف التكنولوجیا
م  مفي تطویر أسالیب التعلومصادر التعّل  .یم والتعّل

عدادهم لدخول عصر التكنولوجیا مزودین بالعلم والمعرفة والمهارة الالزمة للمساهمة  ،تعزیز قدرات الطالب ٕ وا
 .الفاعلة في التنمیة االقتصادیة الوطنیة واقتصاد المعرفة العالمي

ي التعلیم والتعلم تمكین مدیري المدارس من اكتساب فهم أفضل لتقنیات المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتها ف
 .من خالل تنفیذ الورش التدریبیة الخاصة بمدیري المدارس
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تعزیز مشاریع المشاركة التي تقوم على أساس المنهاج والتي ستوجه المعلمین والطالب للوصول بفاعلیة إلى 
ر المهارات المعلومات ذات الجودة العالیة، واستخدام الشبكة العالمیة للتشارك والتعاون مع نظرائهم وتطوی

 .لیصبحوا منتجین للمعلومات أیضا

م وطنیة وعربیة  العربيوربط الشباب على شبكة المعلومات العالمیة،  عربيإنشاء محتوى تعلیمي   بشبكة تعّل
 .وتیسیر تبادل الخبرات  فیما بینهموعالمیة 

تحسین نوعیة التعلیم  تنفیذ الدراسات التقیمیة المتخصصة لبرامج التنمیة المهنیة للمعلمین وأثرها في
 .ومخرجاته

  :األثر المتوقع من تنفیذ البرنامج-٣
  :مدیرو  المدارس

o م ودورها في تحسین مخرجاته   .معرقة أفضل بكیفیة دمج  التكنولوجیا في التعلیم والتعّل
o م ثارة الدافعیة للتعّل ٕ م وا   .معرفة أفضل بأهمیة العمل التعاوني لتنویع فرص التعّل
o ممقدرة أفضل على دع  .م التطبیقات اإلبداعیة وتیسیر عمل المعلمین  وتوفیر البیئة المناسبة للتعّل

  
  
  
 

  :المعلمون
o   ال ّ الة، واالستخدام الفع ّ م فع اكتساب المهارات الالزمة لتوظیف التكنولوجیا أداةً لتطویر أنشطة تعّل

م عن بعد، وتنظیم وت یسیر عمل الطالب في للتكنولوجیا واإلنترنت، والمشاركة بنشاط في أنشطة تعّل
دارة مشاریع الطلبة ومتابعتها وتقییم أداء الطالب، واستخدام اإلنترنت مصدرّا للمعرفة  ٕ مجموعات، وا

م بكفاءة  م، وتقییم مصادر التعّل م، واستخدام تطبیقات االتصال عبر الشبكة مصدرًا للتعّل   .والتعّل
o وجیا في التعلیم، وفهمه لدوره كمیسر ومرشد تحسین مقدرة المعلم على اكتساب الثقة في توظیف التكنول

للعملیة التعلیمیة، والتكیف مع المواقف التعلیمیة واإلمكانات التكنولوجیة المختلفة، وزیادة الدافعیة لدمج 
م الدائم والتنمیة المهنیة المستمرة ومتابعة المستجدات   . التكنولوجیا في التعلیم، والتعّل

o ال لتكنولوجیا المعلومات تطویر مقدرة المعلم على توظی ّ ف الخبرات من التدریب في الدمج الفع
م، بما في ذلك تطویر  م الطالب وتحسین نواتج التعّل واالتصاالت في التعلیم لدعم المناهج الدراسیة وتعّل
م بالمشاركة عن بعد وخطط الدروس التي تدمج  وتطبیق خطط العمل وأدوات التقییم الذاتي ومشاریع التعّل

  .لوجیاالتكنو 
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o  م الطالب، وكیفیة م بالمشاركة في دعم األنشطة الصفیة والدروس المنهجیة وتعّل م لدور التعّل فهم المعّل
م المبني على المشروع، وأخالقیات  ال ، وتطبیق استراتیجیات التعّل ّ م التشاركي الفع دارة التعّل ٕ تصمیم وا

، وتوظیف تطبیقات االتصال مثل تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات وسیاسات االستخدام المقبول
م   .منتدیات الحوار والبرید اإللكتروني كأداة للتعّل

  :الطالب

  :تحسین مهارات الطالب ومقدرته على 
  .التعامل مع المعلومات بما في ذلك البحث وتنظیم وتحلیل ومشاركة المعلومة والمعارف المكتسبة 
م تشاركیة  م في بیئة تعّل   .العمل والتواصل والتعّل
  .بداع واالبتكار وتنمي مهارات التفكیر العلیا لدیهاإل 
ال للتكنولوجیا  ّ   .االستخدام اآلمن والفع
م الدائم    .التعّل
  .مشاركة المعلومات والمعارف المكتسبة مع النظراء في المدارس األخرى ومجتمع المتعلمین 

  :األسالیب واالستراتیجیات-٤
لتنمیة المهنیة للمعلمین على تمكین المعلمین من تسخیر كافة یرتكز برنامج وورلد لینكس المنطقة العربیة ل

م الطالب ومخرجات التعلیم ویتدرب المعلمون على تحدید . المصادر والتكنولوجیا المتاحة لتحسین تعّل
ب علیها والبحث عن أفضل التطبیقات المالئمة للبیئة التعلیمیة في  التحدیات التي تواجههم وسبل التغّل

  .  یعهم على اإلبداع واالبتكار في إیجاد الفرص التعلیمیة المناسبة لطالبهممدارسهم وتشج
  : إضافة إلى

o  مالئمة مواد التدریب للبیئة وأنظمة التعلیم المحلیة والمستجدات التكنولوجیة والتربویة ومراعاة الفروق
  .لكافة المشاركینالفردیة واالعتبارات االجتماعیة وتوفیر الفرص التدریبیة المناسبة والمتكافئة 

o  م م وتحفیز التعّل كسابهم الثقة في  استخدام التكنولوجیا في التعلیم والتعّل ٕ تنمیة مهارات المعلمین والطالب وا
  .المستمر

o  وتعزیز أواصر التعاون بینهم وتیسیر المشاركة و تبادل ) معلمین وطالب(بناء ودعم مجتمع المتعلمین
 .الخبرات

o یف مع المواقف التعلیمیة المختلفة واإلمكانات التكنولوجیة المتوافرةتطویر قدرات المعلمین للتك.  
o شراكه في العملیة التعلیمیة ٕ  .تشجیع ودعم التواصل مع المجتمع المحلي وا

o  التدریب باستخدام أسالیب التعلیم ذاتها التي یفترض أن یستخدمها المعلم مع طالبه في تدریس المناهج
م في التعامل مع المواقف التعلیمیة الدراسیة وتقدیم النموذج العم لي الذي یمكن أن یستفید منه المعّل

  .والتكنولوجیة المختلفة
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o  م متنوعة ومرنة بما في ذلك اسلوب المحاضرة والتمارین واألنشطة العملیة تطبیق استراتیجیات تعّل
م البنائي ودراسة ا   .لحالة وغیر ذلكواالستقصاء واالستنتاج وحل المشكالت والتفكیر الناقد والتعّل

 
  دعم المعلمین-٥

أثبت الخبرة العملیة أن المعلمین سوف یقومون بتطبیق ماتعلموه في التدریب في مدارسهم ومع طالبهم في 
ال للدعم والمتابعة؛ ومن هذا المنطلق حرصت وورلد لینكس المنطقة العربیة على تضمین  ّ حال توفر نظام فع

إذ بعد . مكون خاص لتوفیر المتابعة والدعم المناسبین للمعلمین والطالب برنامجها للتنمیة المهنیة للمعلمین
م مع طالبهم ویقوم المنسق  عطى المعلمون فترة كافیة لتنفیذ مشاریعهم وأنشطة التعّل ُ نهایة تدریب كل مرحلة ی

ینظمون  الوطني والمدربین في مناطقهم بزیارتهم في مدارسهم والتأكد من دعم مدیریهم ومشرفیهم لهم كما
ویحافظ المنسقون . متواجههاللقاءات والزیارات التبادلیة لتیسیر مشاركة خبراتهم والتغلب على التحدیات التي 

إضافة لذلك . والمدربون على التواصل مع المشاركین عبر الشبكة العالمیة لتقدیم الدعم الالزم للمشاركین
والطالب للتواصل مع نظرائهم في مجتمع وورلد لینكس توفر وورلد لینكس المنطقة العربیة الفرصة للمعلمین 
  .لمشاركة معارفهم واكتساب المهارات الضروریة لعملهم

  

ومن األمثلة على التطبیقات العملیة التي قام بها المعلمون والذین تم تدریبیهم على 
  :برنامج وورلد لینكس مایلي 

منها التكاثر الجنسي في النبات . web questفي العلوم تم تصمیم عدة مواضیع باستخدام  -١
  .والفطریات والمعادن 

  .في النسب المثلثیة والمساحات   web questفي الریاضیات قام المعلمون بإعداد  -٢
  .في التربیة اإلسالمیة تم تصمیم درس هن غزوات الرسول -٣
المواضیع  في الحاسوب تم تصمیم درس عن الشبكات وأنواعها ویمكن الرجوع إلى جمیع هذه -٤

ومن ثم الدخول إلى المركز التعاوني أو ما یسمى   www .wlar.org:على العنوان اإللكتروني التالي 
collaboration center ثم الدخولcore training   ومن ثمU.N.R.WA   كما یقوم المعلمون

یع أنحاء قطاع حالیا بإعداد مشاریع التعلم عن بعد بواسطة الطالب وباالشتراك مع المدارس في جم
  .في مختبرات الحاسوب في مدارس الوكالة في قطاع غزة االنترنتغزة وذلك لتوقر 
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وأخیرا نأمل لهذا المشروع أن یستمر ویدرب علیه جمیع المعلمین في مدارس قطاع غزة سواء 
بیئة  یئة الفصل واالنتقال بها منبكانت وكالة أو حكومیة  وذلك لما لهو من عظیم األثر على تغییر 

  .محلیة إلى بیئة عالمیة
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

n  
    
  ٢ ةـة التربیـكلینبـذة عـن  -١  

 5  جدول جلسات الیوم الدراسي -٢

  6  ةـأعضاء اللجنة التحضیری -٣
 7  ةـة اللجنة التحضیریـكلم -٤

ـة 
لس
لج
ا

ـي
ألول

ا
  

  8  .م التربویة في منهاج اللغة العربیة الفلسطیني الجدیدالقی   -١
  ١٦  . -الواقع والمأمول-مهارات تعلیم تنمیة التفكیر والتعلم    -٢
 32  .المنهاج الفلسطیني الذي نرید ـ ینـمي التفكیـر   -٣

  ٤١  )علوم إنسانیة(القیم التربویة المتضمنة في كتاب الریاضیات للصف الثاني عشر    -٤
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  42  .كنولوجیا الحاسوب في المنهاجتكامل ت   -٥
  ٤٦  .دور القصة في تنشئة الطفل كإحدى أسالیب التربیة   -٦
  ٥١  .القیم في المناهج الفلسطینیة   -٧

ـة 
لس
لج
ا

ــة
انی
لثـ
ا

  

  58 .توزیع عملیات العلم األساسیة في كتاب العلوم للصف الرابع األساسي الفلسطیني   -١
  73 .الفلسطینیة في ظل التحدیات بعض القیم الواجب أن تتضمنها مناهجنا   -٢
  90  . رؤى مستقبلیة لتطویر أداء المعلم في ضوء تجربة إعداد المناهج الفلسطینیة   -٣
  95  .متطلبات تطبیق المنهاج الفلسطیني في ظل تداعیات المتغیرات الحدیثة   -٤
٥-   Does the Palestinian English Curriculum for the 1st  Grade 

consider  5  Cs? 116  
تجربــة مصــادر التعلــیم بوكالــة الغــوث فــي توظیــف التكنولوجیــا فــي تطبیــق المنهــاج    -٦

  122  .الفلسطیني

  127  .في دمج تكنولوجیا التعلیم في المناهج الفلسطینیة word linexدور برنامج    -٧
 133  الفهـرس   -٨  
  


