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 .معنى كلمة املنهجأوال: 

وسنسوق في هذه الجزئية معاني كلمة المنهج من الجانب اللغوي أّوال ثم نَثّني ونردف عليه معناه 
 االصطالحي.  

 لغةال املنهج يفأ. 

 :1" في اللغة ويراد منها عدة معان، أهمهانهجتطلق مادة "

 ه.بانأو  هوضحإذا أ ،الطريقَ  أنهجَ ، يقال: الوضوح واإلبانةأ. 

 ؛ يقال: فالن أتى إلينا ينهج، أي: أتى وَنَفُسه يتتابع. التتابعب. 

]المائدة:  ،﴾ِلُكل ٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجال تعالى في محكم كتابه العزيز: ﴿قا؛ الطريق الواضحج. 
84].  

 ؛ وهو معنى معاصر مولد، ذكره مؤلفو المعجم الوسيط.الخطة المرسومةد. 

 طصلاحملنهج يف االاب. 

 : 2في الحقل التربوي ويراد به ما يليستخدم مصطلح المنهج ي

 .في الحال والمآلالمرسومة  هدافاأللوصول إلى لتساعد و  التي تنظم وتحدد طرق ال -

الخصائص التي ينبغي إضافة إلى  ،لمتعلممكننا من إيصال المعرفة لالتعليمية التي ت نشاطاتال -
 .معا االمتعلم والظروف المحيطة بهمأيضا معرفة أصناف ومدارك و لم المعتوافرها في 
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والجيل النشء وتكوين في تنمية  همتسا مع نشاطات معرفية الدروس تطرح بشكل منتظم كتلةهو  -
يتأتى له التكيف مع واقعه واالجتماعية واألخالقية؛ حتى والنفسية  ، العقلية والمعرفيةالنواحيمختلف من 

 فعال وانفعاال.

 ثانيا: املنهج من منظور إسامي

 : من منظور إنساني من جهتين هج التعليميةاالمنيمكن تناول  

 اجلهة الشموليةالجهة األولى: 

والفنون والمجاالت الميادين  في مختلفتخذ وتسلك المناهج العامة التي ت وتعرف حيئنٍذ بأنها
 متعلقات تلكعناصرها و راتها وأسسها و لكل مرحلة تصو و ويختلف ذلك باختالف المراحل، التعليمية، 

األساس كلي الشمولي، ويراعى في ذلك كله: ال االصبغة اإلسالمية بمفهومهب اصطباغها ، معالعناصر
 . 1ثوابتالعقدي، القيم، ال

يجب أن يكون معالجة للكائن البشري كله معالجة شاملة ال تترك منها وفق هذا المنظور فالمنهج 
 .2يء حسمه عقله وروحه، حياته المادية والمعنوية وكل نشاطاته على األرضشيئا، وال تغفل عن ش

 ومن التعاريف الذي تخدم هذا االتجاه:

نظام من الحقائق والمعايير والقيم اإللهية والمعارف والخبرات هو " تعريف أحمد علي مذكور، يقول:
واإلنسان والحياة، يهدف إلى تربية  والمهارات اإلنسانية المتغيرة، يتبع فيها التصور اإلسالمي للكون 

اإلنسان وإيصاله إلى درجة الكمال التي تمكِّنه من القيام بواجبات الخالفة في األرض، عن طريق 
 .3"إعمارها وترقية الحياة على ظهرها، وفق منهج هللا
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 اجلهة اخلاطصةالجهة الثانية: 

ي لإلنسان على هذه المعمورة، وهو تحقيق ويراد بالجهة الخاصة ما تعلق منها بالجانب الوجودي الغائ
، ]سورة ﴾َوَما َخَلْقُت الِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ ﴿العبودية المطلقة هلل سبحانه وتعالى، قال تعالى: 

 [.55الذاريات: 

 وهي وفق هذا التصرف يمكن تعريفها بما يلي:

إلله والرسل وجميع األمور الغيبية والمعارف "الحقائق الخالدة المستمدة من الكتاب والسنة الخاصة با
واألنشطة التي تنظمها المدرسة، وتشرف بقصد إيصال المتعلم إلى كماله اإلنساني بإقراره بالعبودية هلل 

 .1"سبحانه وتعالى

 ثالثا: املفهوم القديم للمنهج

 . سلبيات هذا المنهج.2. مرتكزات المفهوم 4وسنتعرض فيه لنقطتين أساسيتين: 

 . مرتكزات املفهومأ

شيوخ واألساتذة والمعلمين خاصة في بين ال المناهج شيوعامن أكثر  ةالتقليديطرائق والمناهج عتبر الت
 .فاع عنها ويستقبح ويستنكر كل ما هو جديددنتصب للي هممنكثير زال الالو الدول العربية واإلسالمية، 

 : 2تتجلى في أمرين يهمالمنهج لد معانينجد أن  الرجوع إلى مدوناتهموعند 

يعنى بإعداد وتجهيز مادتها العلمية جماعة من الخبراء ومن أهل المواد التي من مجموعة أحدهما: 
 السير وفق ُسلَّميتها إليصال المعرفة للمتلقي. ب األستاذ أو المعّلميقوم االختصاص، ثم 
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مفاهيم والمبادئ والنظريات الحقائق والتناول فيه محتوى المقررات الدراسية الذي يواآلخر: عيُن 
 و بهذا يرادف المعرفة المجردة.وه ،والقوانين

 ب. سلبيات املنهج القديم

هناك سلبيات كثيرة وقفنا عليها من خالل عملية استقرائية استقصائية العتماد المناهج القديمة في 
 : وتفصيلها كما يليقسمها إلى قسمين، سلبيات تتعلق بالمعلم وأخرى تتعلق بالمتعلم، التدريس، وسن

 . املتعلقة باملعلم1

 :1وهي كاآلتي

نتقال التلميذ ال ضرورة حتمية ونتائجه النجاح في االمتحانيعتبر المنهاج التقليدي في  كون المعلم -
  والطالب من مرحلة إلى أعلى.

 ت الطلبةاستعدادافي قدرات الو والفروقات ميول تجاهل الالمنهاج يهذا في  -المعلم أي:–أنه كما  -
  .ويتعامل معهم بالمستوى نفسهومداركهم المعقلية، 

تصور أن مهمتهم قاصرة على تخزين المعلومة وي عدم إشراك األستاذ لتالميذه في العملية التعليمية، -
وتكديسها واالحتفاظ بها إلى اليوم الذي يجرى فيه االمتحان، فيسترجعها منه آنذاك كما تلقاها منها وإال 

 شال بحسب نظره.يعتبر فا

 .بالمعارف كغاية في حد ذاتهاعناية نفذيه الأوكلت إليه مهمة تن مج التقليدي ماالمنهقتضي ي -

 . املتعلقة باملتعلم2

 :2وهي كاآلتي ،ويمكن االقتصار على أهمها

 أو المؤسسة التي يتلقى فيها المعرفة. المدرسةمن  هممن نفورحصول الو  والطلبةملل التالميذ  -
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 .بيئة المتلقيو  ؤسسة التعليمية التربويةبين الموالتناغم التفاعل  قلة -

 االنفعاليةالنفسية واالجتماعية و ال الجوانب غف، وإ ة للطالبالعقلي القدراتعلى في التلقين االعتماد  -
 .لدى الطلبة

 .هم الشخصيةتحاجات الطلبة وميوال عدم مراعاة -

 رابعا: املفهوم احلديث للمنهج

بجميع الجوانب المعرفية فيها هتم يستند على خطة عمل تربوية ي تعريفه على أنه نظام إنتاجيمكن 
 .1والوجدانية والمهاريةوالنفسية 

لم يغفل الجانب النفسي والوجداني لدى المتعلم، ولعل مرد  صاحبه أنيجد لتعريف هذا االناظر إلى و 
شخصية اإلنسانية باعتبارها وحدة آلية لها جوانبها تقدم العلوم النفسية التي باتت تنظر إلى ال ذلك إلى

وأن التعلم يحتاج إلى نضج وتدريب واستعداد جسمي وعقلي وانفعالي،  المعرفية والوجدانية والمهارية،
 .2وإلى دوافع وممارسة

 خامسا: أنواع املناهج الرتبوية

نوع منها بالذكر وشيء من وتتنوع، ولذا في هذه الجزئية سنعرج على كل  تتعدد المناهج التربوية
 البيان على النحو اآلتي: 

 العصف الذهينالنوع األول: 
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ائل مسالحرية في كل لتفكير باطلق عنان ويستحث الطالب ألن يتعليمي يهدف  منهجهو و 
من الحلول أكبر عدد  وسعيا إليجادا بحثوذلك ؛ واإلشكاالت المطروحة في أي درس من الدروس

 .1تقويمالتحليل والفرز السبر والمرحلة  الممكنة بعدواإلجابات 

 أسلوب حل املشكاتالنوع الثاني: 

دعي العناية تست عقل الطالب من خالل عرض مشكلة حقيقةاستثارة  آخر يقوم علىهو منهج علمي 
 .2إيجاد الحلول واإلجاباتالتفكير و والتركيز و 

  اللريقة االستكشافيةالنوع الثالث: 

الطالب واستدعاء جميع مدركاته العقلية تحفيز تفكير أثر كبيرين من حيثية و فعالية  لهاطريقة وهي 
 ،يدور رحى الدرسيضا أوعليه ومركزا عملياتيا للتعليم محورا هاما كما يكون فيها الطالب ، والمعرفية

بنفسه ويتوصل تى يتسنى له الوقوف على المقدمات حميذ لتلا تفكير ثيريا م تقديم علم فقطلى المإكل و تو 
 .3ائق والنظريات العلميةلى الحقإ هان خاللم

 طريقة التعلم التعاونيالنوع الرابع: 

 يسندو يط نيُ م ث، خاصة جعلهم في مجموعاتو تقسيم التالميذ لى إعلم الم ن يعمدألى إسا ساأوتستند 
 ن يجد لها الطالبألتي ينبغي ا شكاالتجموعة من اإلمليهم إه جيو أو  ةمعينما امهكل مجموعة لى إ

بحيث يكون لكل  - تكامل األدوار بينهملى إؤدي يوتكاثف قدراتهم التالميذ  تعاون ن إذ إ؛ ةمحدد اتإجاب
فضل أحسن و أو وفق نجاز المهمة بشكل أإمكانية إ ما يعززم -يقوم به ددحالمجموعة دور م فرادأن م ردف
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العمل وروح حس ي مّ نيو يكرس كما أن التفاعل داخل المجموعة ، تكليفا فرديا منهم كل  ا لو كلف مم
 .1تعلمينمالحوار عند ال افةقثالجماعي و 

 عمليةاللريقة الالنوع الخامس: 

 ذلكو  ،ومعارفمعلومات ما تلقاه من إمكانية تطبيق طالب تتيح للعملي التدريب الومناهج أساليب ن إ
في هذا اللون من التعليم لمدرس لكون عملية، ويال تاطانشغيرها من الو التجارب ب لقيامامن خالل 

أنه الدراسات  تتبثأ ستقالالاالنظرية  رائقطاالعتماد على الن أذلك ، الموجه فقطو د شر دور الموالتدريس 
الكافية المهارات ال يكتسب من خالله و  ،لهتي تقدم لمعلومات الاميذ ب التلعو ستن يأل كافٍ وال  مجدٍ  غير

 .2والالزمة المناسبةو 
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