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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتليل مقررات التاريخ ل�صفوف املرحلة الأ�سا�سية العليا
يف فل�سطني يف �ضوء معايري مفهومي التكامل والتتابع؛ وملعرفة مدى مراعاتها
�صم َم الباحث �أداة للدرا�سة ،هي قائمة م�صنفة ملعايري ع ّدة� ،إذ ت�صف
لهذه املعايري؛ ّ
العنا�رص الرئي�سة ملعايري التكامل والتتابع الآتية :معيارمو�ضوعات املقرر تدور
حول املحور ،وتداخل املو�ضوعات ووجود عالقات بني املفاهيم  ،وا�ستخدام �أ�سلوب
امل�شاريع  ،وا�ستخدام امل�صادر التي تتخطى املقرر ،والتدرج من الب�سيط �إىل املعقد ،ومن
املح�سو�س �إىل املجرد ،ومعيار :التدرج من الكل �إىل اجلزء �أو العك�س �أو من العام �إىل
اخلا�ص ،والتدرج وفق الت�سل�سل الزمني .كما ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب حتليل املحتوى
بو�صفه �أداة �أ�سا�سية للو�صف الكمي والنوعي ملحتوى املنهج .واختار الباحث ،لذلك،
الوحدات الآتية للتحليل “وحدات املقرر ،والعناوين الرئي�سة والفرعية للمقرر ،واخلرائط
وال�صور والأ�شكال ،والأن�شطة اال�ستهاللية” وقا�س الباحث �صدق الأداة وثباتها من خالل
عر�ضها على بع�ض املتخ�ص�صني يف امليدان الرتبوي .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن املقررات
التي ا�ستخدمت عينة للدرا�سة قد راعت معايري التكامل والتتابع ،ب�شكل كبري ،يف معظم
وحدات التحليل امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.
�أو�صى الباحث ،يف نهاية الدرا�سة ،ب�رضورة اال�ستفادة من النتائج ،التي خل�صت �إليها
الدرا�سة ،عند طبع ن�سخ جديدة ملقررات التاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني ،مبا
ين�سجم ومعايري مفهومي التكامل الأفقي والتتابع الر�أ�سي ب�شكل �أكرث دقة؛ نظراً لأهمية هذه
املعايري يف تنظيم مفردات املناهج ،و�صياغة هذه املناهج مبا يتالءم و�أ�سلوب امل�شاريع،
الذي يعتمد على العمل اجلماعي ،والت�شاركي بني الطالب يف تنفيذ �أن�شطة امل�شاريع،
واالهتمام بالتطبيق العملي للمعرفة يف �أثناء تنفيذ الأن�شطة واخلربات� ،إ�ضافة �إىل �رضورة
توفري الإمكانات املادية والتجهيزات الالزمة لتنفيذ املناهج التكاملية.
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Abstract:
The study aims to analyze history books of the upper primary stage in
Palestine according to the principles of «integrity and relay».To know the
degree of its commitment to these criteria, The researcher has designed a
«study tool» which includes a categorized list of several criteria that classifies
the main elements of integrity and relay. The study tool includes: (subjects,
interacting between subjects, using projects methods, other resources
in addition to the book, gradation from simple to complex, and from the
concrete to the abstract, gradation from the whole to the part and from public
to private and sequence according to chronological order). The researcher
used the method of content analysis as a basic tool for describing the quality
and quantity of the curriculum content. Therefore the researcher chose the
following units for analysis: (the book units, basic and subsidiary titles and
maps, pictures and shapes, and the introductory activities. The researcher
has examined the validity and the reliability of the tool by showing it to some
specialists in the education field. The study reached a result that the curricula
used as a sample had taken into consideration the principles of integration
and relay in most of the analyzed units in this study.
Suggestions and Recommendations
In conclusion, the researcher has recommended to benefit from the
researched results of the study when printing new editions for the subjects
of history for the high basic stage in Palestine. He also recommends that the
curricula should fit the horizontal integration and vertical continuity more
precisely out of the importance of these principles in organizing the curriculum
elements. The curricula should also be formulated curricula in away that suits
the project methods which depend on team work and cooperation between the
students in carrying out the activities practically, and providing the necessary
equipment to implement the integrated curriculum.
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الفصل االول:
مقدمة:
ت�ؤدي املناهج دوراً مهما يف العملية الرتبوية ،لأنها الو�سيلة التي تزود املتعلمني
ب�أ�ساليب املعرفة ،وتنظيم اخلربات التي يكت�سبونها .وحتديد املجاالت التي ينبغي
�إف�ساحها �أمامهم .ولذلك ال بد من درا�ستها و�إدراكها والتعرف �إىل الأ�س�س التي تقوم عليها.
(مدكور� ،1997،ص .)32و�أ�صبحت عملية اختيار حمتوى املنهج عملية �صعبة جداً .ومما
يزيد امل�شكلة تعقيداً �أن الذكاء الإن�ساين من الندرة وعلو القيمة ،بحيث ال ن�ستطيع �أن نبدده
يف تعليم بع�ض املعلومات اله�شة التي ال تنا�سب الع�رص .وعليه يجب �أن يكون اختيارنا
ملا ينبغي �أن يتعلمه التالميذ اختياراً حكيماً ،بحيث يحقق التكامل بني جوانب املعرفة
املختلفة ،ويراعى �أي�ضاً عند اختيار مو�ضوعات املنهج �أن تعك�س العمل الوظيفي ومتثله
بجميع جوانبه� ،إذ �أ�صبح الآن الف�صل بني النظرية وتطبيقاتها مبثابة �أمر مرفو�ض يف ظل
التقدم التقني يف �شتى املجاالت وامليادين ،كذلك يجب �أن يظهر حتديد حمتوى املنهج
الوقائع والظواهر والأحداث التي حتدث عرب حدود املواد الدرا�سية التي يدر�سها التلميذ.
(ابراهيم�،2007،ص)385
وت�شكل املناهج التعليمية ركناً �أ�سا�سياً من �أركان ثالثة هي :الطالب متلقي العلم،
واملعلم مقدم املعلومات ،وثالثا املعلومات ،وهي �أخطرها ،الأمر الذي يدفع باجتاه الوقوف
على هذه املناهج بالتحليل والتقومي والتطوير بني احلني واحلني لتتالءم وم�ستويات الطالب
العمرية والفكرية ،ولتالئم روح الع�رص الذي نعي�ش فيه(.عمرع�ساف�،2002،ص.)73
ونظراً لأهمية املقرر املدر�سي ،فقد �أواله امل�سئولون يف جمال التعليم اهتماماً خا�صاً
ليكون �أداة فاعلة يف عمليتي التعليم والتعلم ،لذا كان �أمر املتابعة امل�ستمرة للمقرر،
والقيام بعملية تقوميية وحتليله يف غاية الأهمية؛ لأن التقومي و�سيلة من الو�سائل املهمة
يف معرفة مدى �صالحيته وجودته ومنا�سبته حلاجات الطالب واملجتمع املحلي .ولهذا،
كان لتحليل حمتوى املقررات املدر�سية �أهداف كثرية ،ولكنها تختلف من بحث لآخر ،ومن
درا�سة لأخرى (�سعيد وحممود�،1996 ،ص ،)169ولهذا �أكد (وجلوز)  Willogoseبقوله�« :أن
التعليم يتطلب انتقاء ،وتنظيم املعلومات مبا يتنا�سب مع حاجة املتعلمني ،ويكون ذلك عن
طريق بناء املناهج ،واملقررات املدر�سية وفق �أ�س�س علمية منظمة (Willgose,CE,1984,
 .)p65واذا كانت معايري ال�صدق وال�شمول والتنوع وال�صالحية والعالقة باحلياة والنمط
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ال�سلوكي متثل معايري اختيار اخلربات التعليمية قبل تنظيمها ،ف�إن اال�ستمرارية والتتابع
والتكامل متثل جمموعة املعايري �أو املحطات التي ال بد من اعتمادها عند التفكري يف
تنظيم اخلربات �أو الأن�شطة التعليمية من �أجل جعلها �أكرث فاعلية يف ت�أثريها على املتعلمني
(�سعادة ،وابراهيم�،2004،ص.)304
بد�أت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية بو�ضع مقررات العلوم االجتماعية لل�صفوف
املختلفة مو�ضع التطبيق العملي ابتداءً من مطلع العام  ،2000وبد�أت مرحلة جديدة ،ومناهج
جديدة ،ومل جتر �أية درا�سة-يف حدود علم الباحث– لتحليل مناهج العلوم االجتماعية يف
�ضوء املعايري الرئي�سة لتنظيم املناهج من �أجل معرفة مواطن القوة ،ومواطن ال�ضعف فيها،
ومدى مالءمتها للمبادئ واملعايري احلديثة يف تنظيم املناهج املدر�سية.
ففي �سبيل بناء منهج فعال للمواد االجتماعية ،ال ب ّد من مراعاة املعايري،
والأ�س�س الالزمة يف ت�صميم املنهج واخلا�صة مبفهومي التتابع والتكامل (املحور
الرا�سي واملحور الأفقي) بو�صفها معايري مهمة لتنظيم مناهج املواد االجتماعية يف
املراحل الدرا�سية املختلفة يف فل�سطني.

ت�سعي الدرا�سة للت�أكد من توافر هذه املعايري يف مقررات التاريخ للمرحلة
الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني ،وذلك بناء على ما جاء يف خطة املنهاج الفل�سطيني
الأول للعام  1998من حر�ص الفريق الوطني على مراعاة اخلطوط العري�ضة الآتية
يف تنظيم املناهج:
♦ ♦التدرج يف املفاهيم عرب امل�ستويات الدرا�سية ح�سب مراحل النمو ،ومراعاة
املتطلبات ال�سابقة للمفهوم اجلديد.
♦ ♦التف�ضيل :ذلك بانتقاء املعلومات ح�سب �أولويتها ومدى احلاجة �إليها.
♦ ♦التنويع :تنويع الأداء بني الطلبة ،وتنويع التدري�س و�أ�ساليب الإ�رشاف والتقومي يف
�ضوء تنوع املحتوى.
♦ ♦التوازن :بني تنظيمات املناهج املختلفة وهي :مناهج املواد املنف�صلة ،والن�شاط،
والتكنولوجي ،واملحوري.
♦ ♦حتديد اجلوانب امل�ستهدفة يف املنهج اخلفي يف �أدلة املعلم.
♦ ♦التكامل وال�شمول (خطة املنهاج الفل�سطيني الأول�،1998،ص )44 –43
وقد متحورت هذه الدرا�سة حول اخلطوط العري�ضة اخلا�صة بالتدرج (التتابع) والتكامل
يف تنظيم املناهج.
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مشكلة الدراسة :
نظراً لأهمية تنظيم عنا�رص خربات املناهج املتمثلة بـ ( التكامل والتتابع ) يف
بناء مناهج املواد االجتماعية ،ويف حتديد �أبرز املعايري التي حتكم تنظيم خربات املنهج
ب�صورة جتعل من املمكن توفري �أح�سن الظروف لتحقيق الأهداف الرتبوية يف هذا املجال،
و�سعياً مل�ساعدة وا�ضعي املناهج للتمكن من اتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن حتديد خربات
املنهج وتنظيمها ،مما يعك�س �إمكانات التقدم يف عملية بناء مناهج املواد االجتماعية
خالل املراحل التعليمية املختلفة ،ف�إن الدرا�سة احلالية هدفت �إىل تقومي وحتليل الواقع
احلايل ملحتوى مناهج مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني ،والتعرف
�إىل مدى حتقيق التكامل والتتابع يف هذه املقررات لل�صفوف الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني.

وتتمثل م�شكلة الدرا�سة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما مدى التزام حمتوى مقررات التاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف
فل�سطني مبعايري التكامل التتابع كمعايري �أ�سا�سية لتنظيم املناهج؟
ويتفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س ال�سابق الأ�سئلة الآتية-:
● ●ما معايري مفهومي التكامل والتتابع التي يجب مراعاتها يف بناء مقررات التاريخ
وتنظيمها يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني؟ وهذا ال�س�ؤال يجيب عليه الإطار النظري
يف الف�صل الثاين.
● ●ما مدى مراعاة حمتوى مقرر التاريخ لل�صف اخلام�س الأ�سا�سي ملعايري التكامل
والتتابع؟
● ●ما مدى مراعاة حمتوى مقرر التاريخ لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ملعايري التكامل
والتتابع؟
● ●ما مدى مراعاة حمتوى مقرر التاريخ لل�صف ال�سابع الأ�سا�سي ملعايري التكامل
والتتابع؟
● ●ما مدى مراعاة حمتوى مقرر التاريخ لل�صف الثامن الأ�سا�سي ملعايري التكامل
والتتابع؟
● ●ما مدى مراعاة حمتوى مقرر التاريخ لل�صف التا�سع الأ�سا�سي ملعايري التكامل
والتتابع؟
● ●ما مدى مراعاة حمتوى مقرر التاريخ لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ملعايري التكامل
والتتابع؟
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ما مدى مراعاة حمتوى مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني ملعايري
التكامل والتتتابع ك�أ�سلوب لتنظيم خربات املناهج؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقومي وحتليل مدى التزام حمتوى مقررات التاريخ لل�صفوف
الأ�سا�سية العليا بوزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني مبعايري التكامل والتتابع ،كمعايري
�أ�سا�سية لتنظيم املناهج ،بغية و�ضع الأ�س�س واملعايريالثابتة لبناء منهج مقررات التاريخ
وتنظيمه ،وت�سهيل مهمة اتخاذ القرار لوا�ضعي وم�صممي املناهج الدرا�سية.

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة مما ي�أتي:
● ●لفت انتباه القائمني على ت�صميم املناهج املدر�سية وبنائها �إىل �رضورة بنائها
وفق �أ�ساليب حديثة ،وبديلة غري تقليدية ذات �صبغة تتابعية وتكاملية.
● ●م�ساعدة وا�ضعي املناهج للتمكن من اتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن حتديد وتنظيم
خربات املنهج ،مما يعك�س �إمكانات التقدم يف عملية بناء مناهج املواد االجتماعية خالل
املراحل التعليمية املختلفة.
●

●ت�شجيع الباحثني على �إجراء درا�سات مماثلة ملراحل ومقررات درا�سية خمتلفة.

● ●م�ساعدة القائمني على متابعة وتقومي وحتليل املقررات الدرا�سية املختلفة
با�ستخدام ما تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة من نتائج وتو�صيات.
● ●التعرف �إىل مدى التزام حمتوى مقررات التاريخ ملفهومي التتابع والتكامل كمعايري
�أ�سا�سية لتنظيم املنهج ،بغية و�ضع الأ�س�س واملعايري الثابتة لبناء منهج مواد الدرا�سات
االجتماعية وتنظيمها ،وت�سهيل مهمة اتخاذ القرار لوا�ضعي املناهج يف هذا املجال.

حدود الدراسة:
حدد الباحث جماالت الدرا�سة يف الآتي:
1 .1حمتوى مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا وهي:
 مقرر ال�صف اخلام�س (تاريخ احل�ضارات القدمية) - .مقرر ال�صف ال�ساد�س (تاريخ
العرب وامل�سلمني).
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 مقرر ال�صف ال�سابع (تاريخ الع�صور الو�سطى) - .مقرر ال�صف الثامن (تاريخ
احل�ضارة العربية والإ�سالمية).
 مقرر ال�صف التا�سع (التاريخ العربي احلديث واملعا�رص) - .مقرر ال�صف العا�رش
(تاريخ العامل احلديث واملعا�رص)
2 .2الرتكيز على معايري التكامل والتتابع من عنا�رص تنظيم خربات املناهج.

مصطلحات الدراسة:
◄◄ التكامل :Integration :من املفاهيم التي يكتنفها كثري من الغمو�ض ،وقد �أورد
الباحثون العديد من التعاريف لهذا املفهوم�،أبرزها :هو نظام ي�ؤكد على درا�سة املواد درا�سة
مت�صلة ببع�ضها بع�ضاً لإبراز عالقاتها وا�ستغاللها لزيادة الو�ضوح والفهم ،وهو يعد خطوة
و�سطى بني انف�صال هذه املواد و�إدماجها �إدماجاً تاماً (املال�،1994،ص .)142وهو
« حماولة للربط بني املو�ضوعات الدرا�سية املختلفة ،التي تقدم للطالب يف �شكل مرتابط
ومتكامل ،وتنظم تنظيماً دقيقاً ،ي�سهم يف تخطي احلواجز بني املواد الدرا�سية املختلفة»
(اجلهوري�،2002،ص«.)74وهو املنهج الذي يعتمد يف تخطيطه ،وطريقة تنفيذه على
�إزالة احلواجز التقليدية التي تف�صل بني جوانب املعرفة» (ال�رشبيني ،والطنطاوي،2001،
�ص  .)211وي�شري مفهوم التكامل �أي�ضاً �إىل وحدة املعرفة وتكاملها؛ مما ي�ساعد املتعلم
على فهم العالقات بني جوانب املعرفة ب�شكل �أكرث عمقًا (،)Alleman & Brophy,1993
ويعرفه �شوميكر ب�أنه التعليم الذي ينظم بالطريقة التي يتقاطع فيها مع خطوط موا�ضيع
خمتلفة ،جامعاً بني اجلوانب املختلفة يف املناهج الدرا�سية يف عالقات مفيدة للرتكيز على
املجاالت الوا�سعة للدرا�سة ،بحيث تنظر هذه الطريقة �إىل التعلم والتعليم بطريقة �شاملة
تاريخية وتعك�س العامل احلقيقي بطريقة تفاعلية)Shoemaker, 1989, p.5(. .
◄◄التتابع :ميثل مفهوم التتابع القدرة على التناول الفعال لعنا�رص املنهاج التي
تعمل على دعم الرتاكمية واال�ستمرارية يف التعليم .ويعنى مفهوم التتابع �أن كل عن�رص
من عنا�رص املنهاج ينبغي �أن ُيبنى فوق عن�رص �سابق له ،ويتجاوز امل�ستوى الذي عولج
له من حيث االت�ساع والعمق ،فالتتابع لي�س الإعادة والتكرار وح�سب ،بل يعنى م�ستويات
�أعلى من املعاجلة(.ربايعة�،2004 ،ص .)9وترى (الفتالوي�،2006،ص� )93أن تكون
كل خربة تعليمية �آنية يف املنهاج مبنية على ال�سابقة ،مع مرعاة �أن تودي �إىل ات�ساع
وتعمق اخلربة للم�سائل� ،أو الأمور التي تت�ضمنها ومب�ستوى �أ�شمل و�أعمق كو�سيلة لفهم تلك
اخلربة؛ ال�ستيعابها وا�ستخدامها عند احلاجة ،والتتابع يعني �أي�ضاً ،تنظيم عنا�رص املحتوى
واخلربات مبا ي�ضمن ت�سل�سلها وتراكمها املنطقي( .ال�سويدي واخلليلي.)1997،
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◄◄التحليل :يق�صد به حتليل مادة التعلم �إىل مكوناتها وعنا�رصها مبا ي�ساعد على
فهم تنظيمها البنائي ،ويظهر هذا امل�ستوى من املعرفة يف القدرة على التمييز بني احلقائق
واال�ستنتاجات ،ومعرفة االفرتا�ضات املت�ضمنة يف املادة التعليمية (ح�سن عبد الرحمن
احل�سن�،1999،ص)27
◄◄املرحلة الأ�سا�سية العليا :هي مرحلة «التمكني» التي متثل مرحلة من مراحل
التعليم الإلزامي يف فل�سطني ،مدتها �ست �سنوات درا�سية ،وت�ضم ال�صفوف الأ�سا�سية من
“( ”10-5وزارة الرتبية فل�سطني�،1998،ص.)21

الفصل الثاني:
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يف و�سط االنفجار املعريف الهائل الذي �أفرز حجماً هائالً من املعلومات املهمة
والدقيقة التي ال ميكن �إهمالها �أو جتاهلها� ،أو حتى اال�ستغناء عن بع�ضها� ،أ�صبحت عملية
اختيار حمتوى املنهج عملية �صعبة جداً .ومما يزيد امل�شكلة تعقيداً �أن الذكاء الإن�ساين من
الندرة وعلو القيمة ،بحيث ال ن�ستطيع �أن نبدده يف تعليم بع�ض املعلومات اله�شة التي ال
تنا�سب الع�رص .وعليه يجب �أن يكون اختيارنا ملا ينبغي �أن يتعلمه التالميذ اختياراً حكيماً،
بحيث يحقق التكامل بني جوانب املعرفة املختلفة ،ويراعى �أي�ضاً عند اختيار مو�ضوعات
املنهج �أن تعك�س العمل الوظيفي ومتثله بجميع جوانبه� ،إذ �أ�صبح الآن الف�صل بني النظرية
وتطبيقاتها مبثابة �أمر مرفو�ص يف ظل التقدم التقني يف �شتى املجاالت وامليادين،
كذلك يجب �أن يظهر حتديد حمتوى املنهج الوقائع والظواهر والأحداث التي حتدث عرب
حدود املواد الدرا�سية التي يدر�سها التلميذ (ابراهيم�،2007،ص .)384ف�أ�س�س بناء املنهج
التقليدي كانت متثل الرتبية التقليدية التي كان الرتكيز فيها من�صبا على املعرفة بهدف
نقل الرتاث الإن�ساين من جيل لآخر حلفظ احلقائق اخلالدة ،والتي ان�صب االهتمام فيها
على املادة الدرا�سية كو�سيلة لنقل الرتاث مل تعد منا�سبة لهذا االنفجار املعريف الهائل
(جامل�،2002،ص .)19لهذا �أ�صبحت خ�صائ�ص منوذج بناء املنهج �أو تطويره تتمثل
باالنطالق من نظرية وا�ضحة ،ور�ؤية متكاملة للمنهاج ،والدرا�سة الدقيقة لل�سياق التعليمي،
والتحديد الدقيق للخطوات املتبعة يف بناء املنهج �أو تطويره ،بالإ�ضافة للتغذية املرتدة
والتحقق من �صالحيته (عبد اهلل و�آخرون�،2006،ص .)91لذا ف�إن التحرك نحو االقت�صاد
العاملي والعالقات الدولية ،ف�ضالً عن التغريات ال�رسيعة يف التكنولوجيا يعمل كل ذلك على
دفع التعليم نحو التكامل وال�شمول ،و�ستكون القدرة على �إجراء االت�صاالت ،وحل امل�شكالت
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من خالل �أخذ وجهات نظر متعددة ،و�إدراج معلومات من خمتلف املجاالت عن�رصاً �أ�سا�سياً
لتحقيق النجاح يف امل�ستقبل .وهناك جدل دائم حول القدرة على حتقيق التكامل امل�ستمر
يف املناهج لكونه ميثل و�سيلة لتجنب اكت�ساب املعرفة جمز�أة ،واحل�صول على احلقائق
غري ذات ال�صلة ،ومعزولة عن بع�ضها بع�ضاً ،وحتويل املعرفة �إىل �أدوات مفيدة �شخ�صياً
الكت�ساب معلومات جديدة )Lipson, et al.1993, p.252(. .فبات تطوير املناهج �أمراً
ملحاً ملواكبة الع�رص واعتماد املعايري واملبادىء احلديثة يف تنظيم املناهج ،ولن يت�أتى
ذلك �إال �إذا قامت امل�ؤ�س�سة الرتبوية بدور قيادي ي�ؤدى �إىل تطوير مناهجها ،وبحيث يكون
تطوير املناهج �أ�سا�سا لكل تطوير ،ونواة لكل تقدم وتغيري ولتطوير املناهج �أ�ساليب متعددة
منها :التطوير باحلذف والإ�ضافة واال�ستبدال ،وتطوير املقررات املدر�سية ،وطرق التدري�س،
والو�سائل التعليمية ،وتطوير االمتحانات ،وتعديل ال�سلم التعليمي ،والأخذ بنظام ال�ساعات
املعتمدة� ،أو بنظام املدر�سة ال�شاملة �أو �إدخال بع�ض التجديدات على النظم الرتبوية ،و�أخريًا
الأخذ ب�أحدث التنظيمات املنهجية(الوكيل�،1999،ص .)29وي�شري تنظيم املحتوى الدرا�سي
�إىل �أنه الأ�سلوب املتبع يف ترتيب اخلربات التعليمية التى يقدمها املنهاج� ،إال �أن عملية
تنظيم املحتوى التعليمي يق�صد بها الطريقة املتبعة يف جتميع وتركيب �أجزاء املحتوى
التعليمي وفق ن�سق معني ي�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف التي و�ضع من �أجلها يف �أق�رص وقت
وجهد ممكنني وب�أقل تكلفة اقت�صادية ،وهناك من يرى يف تنظيم املنهاج التعليمي �أنه
الأ�سلوب املتبع يف ترتيب املواقف التعليمية �أوتن�سيقها مبا فيها من �أمناط معرفة وخربات
و�ألوان ن�شاط ..وغريها ب�شكل ي�ساعد على حتقيق �أهداف املنهج بدرجة من الو�ضوح ميكن
معها تقومي العائد التعليمي على املتعلمني يف �ضوء مدى حتقيق تلك الأهداف .والأ�ساليب
املتبعة يف تنظيم املحتوى ميكن �أن يتبعها املعلم يف العملية التدري�سية التي بو�ساطتها
تعالج املعارف واملعلومات �أو اخلربات التعليمية ،بال�شكل الذي يتيح للمتعلمني فر�ص
التفاعل مع عنا�رص املواقف التعليمية لتحقيق الأهداف املرجوة (الفتالوي�،2006،ص.)89
وال يختلف منوذج بناء املنهج يف املفهوم عن منوذج التطوير �إال �أن بينهما متايزاً يف
امل�ضمون ،وي�أتي هذا االختالف من اختالف العمليتني ،فعملية بناء املنهج عملية تكوين
للمنهج من عنا�رصه الأ�سا�سية ،و�أما عملية تطوير املنهج فهي عملية تهدف �إىل تعديله
للو�صول به �إيل ال�صورة املرغوبة (عبد اهلل و�آخرون�،2006 ،ص.)90

تنظيمات احملتوى التعليمي يف املنهاج :
ينظم املحتوى التعليمي يف �ضوء اجتاهات عدة ،منها:
♦ ♦االجتاه االول :

يركز على �أ�سا�س التتابع املنطقي الر�أ�سي ( )logical organizationالذي يقوم على
الأ�سا�س املتدرج من املعلومات العامة �إىل الأقل عمومية ،ثم الأقل عمومية حتى ي�صل
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�إىل اجلزء املح�سو�س� ،أو قد يرتب وفق زمن احلدث من القريب �إىل البعيد� ،أو بالعك�س كما
يف ت�سل�سل الأحداث التاريخية واملنجزات العلمية� ،أو يرتب بح�سب عر�ض ال�صور الكلية،
و�صوالً �إىل العنا�رص اجلزئية وفق النظريات اجل�شطالتية ،وهذه متثل بالطريقة اال�ستنتاجية
القيا�سية يف العر�ض� ،إذ قد ترتب على درجة العمومية من العام �إىل اخلا�ص� ،أو من الكل
�إىل اجلزء �أو من املجرد �إىل املح�سو�س وفق العالقة التي تربط بني �أجزاء املحتوى التعليمي
والتي ت�سمى العالقة الدنيا  /العليا (الفتالوي�،2006،ص .)89وقد ُترتب مواد املنهاج يف
زمر وجمموعات م�ستقلة ،مع مراعاة �أن تكون مو�ضوعات كل زمرة موزعة على �سنوات
الدار�سة ح�سب درجة �صعوبتها وتعقيدها ،وح�سب ما بني مو�ضوعاتها من روابط منطقية،
فمثالً تكون درا�سة اجلرب بعد درا�سة احل�ساب ،ودرا�سة العلوم البيولوجية (الأحياء) بعد
درا�سة العلوم الفيزيائية والكيميائية .غري �أن طريقة التنظيم املنطقي تعد طريقة قدمية،
وال تتفق دائماً مع حاجات الأطفال واملعلمني ،مبا حدا بـ (جان جاك رو�سو) ،ومن جاء
بعده �إىل الدعوة لبناء املنهج على �أ�سا�س جديد يتمثل يف ن�شاط الطفل وميوله وحاجاته
(حويج�،2006،ص .)157ولكل مادة قواعد منطقية يجري توزيع احلقائق العلمية على
�أ�سا�سها ،لذا كان االهتمام كبرياً بتنظيم املعارف العلمية لت�سهيل درا�ستها وتدري�سها ،وقد
ُترتب احلقائق يف املنهاج دون النظر �إىل قيمتها �أو وظيفتها يف حياة التلميذ ،ويف تكوين
�شخ�صيته وتعديل �سلوكه ،وت�سهيل فهمها وا�ستيعابها(قلي�،2008،ص.)15
واالجتاه احلديث يف التنظيم ح�سب مفهوم التتابع ب�شكل ر�أ�سي للمواقف التعليمية
يف املنهاج يرجع �إىل املبادئ احلديثة املتمثلة باراء كل من جانبيه ( )Gagnaواريك�سون
( )Eriksonوكولربج ( .)Kohlbergو�سواهم� .إذ ينظر جانبيه �إىل �أن املعرفه ترتب ب�شكل
هرمي ويهتم بتنظيم �أنواع الن�شاطات يف املنهاج من القدرات الب�سيطة ،والأكرث تخ�ص�صا
قبل االنتقال �إىل الن�شاط املعقد �أو الذي يت�صف بالعمومية  ،ويف ذلك يراعى تنظيم املحتوى
التعليمي بذاكرة املتعلم من خالل ربط املعلومات القدمية واملخزنة باملعلومات اجلديدة
ذات العالقة املنطقية يف التدرج ،وقد �أكد كثري من الرتبويني بنماذجهم التنظيمية على ذلك
ومنهم (اوزبل) و(برونر) و(نورمان).
�أما �أفكار �أريك�سون يف تنظيم املواقف التعليمية التي يت�ضمنها املنهاج ،فتقوم على
�رضورة مراعاة كل من رغبات املتعلمني من ناحية ،ومطالب املجتمع من ناحية �أخرى،
ومن ثم تقدمي �أن�شطة متنوعة حتظى باهتمام املتعلم ،ويعمل على ممار�ستها مع �أقرانه ب�شكل
ي�ساعده على اكت�ساب مهارات اجتماعية ب�أ�سلوب منطقي لإ�شباع حاجاته ومطالبه النف�سية،
�أما كولربج فيقرتح منوذجاً يف النمو اخللقي ي�ستفاد من التنظيم املنطقي للمواقف التعليمية
التي يت�ضمنها املنهاج ،ويذهب كولربج �إىل �رضورة مراعاة اختيار املواقف التي تتالءم
135

دراسة حتليلية ملقررات التاريخ لصفوف املرحلة األساسية العليا في فلسطني
في ضوء معايير التتابع والتكامل

د .محمد ربايعة

مع خ�صائ�ص املرحلة العمرية التي يعي�شها املتعلم بالفعل واملرحلة العمرية التي تليها،
وي�ؤكد كولربج �أن التغريات يف النمو اخللقي تتم وفق م�ستويات متدرجة تبدا من م�ستوى
ما قبل العرف والتقاليد ،ثم ما بعد العرف والتقاليد(.الفتالوي�،2006،ص .)90ومن اجلدير
بالذكر �أنه ميكن حتقيق تتابع دقيق للخربات �أو الأن�شطة التعليمة دون احلاجة �إىل تغري يف
حمتوى املنهج ،فمثالً ميكن طرح مفهوم “االعتماد املتبادل بني بني الب�رش” على تالميذ
املرحلة الأ�سا�سية الدنيا مع قيامهم ب�أن�شطة تتنا�سب مع م�ستواهم وقدراتهم يف حني ميكن
لطالب املرحلة الثانوية �أن يتناولوا هذا املفهوم مبعنى �أكرث عمقاً مع الزيادة يف م�شاركتهم
الفاعلة بخربات �أو �أن�شطة تعليمية �أكرث تعقيداً (�سعادة،وابراهيم�،2004،ص .)304واعتمد
املنهجيون يف ت�صديهم لق�ضية تتابع املحتوى على مبادئ تعليمية مقبولة ،وقام كـل من
�سمث و�ستانلى و�شورز  Smith, Stanley and Shoresباقرتاح املبادئ الأربعة الآتية-:
1 .1التدرج :التعلم من الب�سيط �إىل املعقد (:)Simple to complex learning
وي�شري هذا املبد�أ �إىل تنظيم املحتوى تدريجياً وتتابعياً بحيث يبد�أ من املكونات �أو العنا�رص
الثانوية الب�سيطة ،ثم يرقي �إىل املكونات املعقدة منظماً العالقات املتداخلة بني املكونات،
ومع الإ�شارة �إىل �أن التعلم الناجح يحدث �أحياناً حينما يزود املتعلمون مبحتوى �سهل،
وغالباً ما يكون مادياً يف البداية ،ثم االرتقاء �إىل حمتوى �صعب ،وغالباً ما يكون جمرداً .
2 .2تعلم املتطلبات ( :)Pre-requisite learningوهو �شبيه مببد�أ التعلم من اجلزء
�إىل الكل  ،ويقوم على افرتا�ض م�ؤداه �أن ي�ستوعب املتعلم جزئيات معينة من املادة التعليمية
قبل �أن يقوم الحقاً بدرا�سة جزئيات �أخرى قائمة عليها .
3 .3التعلم من الكل �إىل اجلزء ( :)Whole to part learningوهذا املبد�أ يدعمه
علماء النف�س ذوي االجتاه املعريف ،وهم يرون �رضورة ترتيب املنهج بحيث يقدم املحتوى
�أو تقدم اخلربات �أوالً بطريقة مب�سطة و�شاملة لتزويد الطالب بفكرة عامة عن املعلومات �أو
املوقف التعليمي .Overview-abstract
4 .4التعلم وفقاً للت�سل�سل الزمني ( :)Chronological learningوهـو �أحد
املبادئ املنظمة لتتابع املحتوى  ،وعـادة ما ُترتب �أحداث التاريخ والعلــوم ال�سيا�سية
والأحداث العاملية وفقاً لهذه الطريقة والذي يطلق عليه املنهجيون �-World relatedأي
املت�صلة بالعامل ،وفيها ُيرتب املحتوى تبعاً لزمن حدوثه يف العامل (Ornstein, 1993.p:
( .)239الوارد يف اخلياط�،1999،ص )145وتنظيم املنهاج وفقاً للت�سل�سل الزمني من
التنظيمات التي يكرث ا�ستخدامها يف تنظيم مادة املنهاج ،ورغم ا�ستخدامه ب�سهولة يف مواد
متنوعة كالتاريخ والأدب والفن واملواد االجتماعية� ،إال �أنه كثرياً ما يكون غري مقبول من
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الناحية ال�سيكولوجية ،ولذلك ،ينبغي تفح�ص هذا النوع من التنظيم قبل البدء به ملعرفة
مدى منا�سبته من الناحية ال�سيكولوجية (حويج�،2006،ص .)158وال يخفى خطورة هذا
الرتتيب� ،إذ �إنه ال يتفق �سيكولوجياً مع اهتمامات ال�صغار وم�ستوى منوهم وقدرتهم على
�إدراك العالقات الزمنية .فكثرياً ما تكون درا�سة حوادث معا�رصة �أ�سهل �إدراكاً من حوادث
بعيدة و�أ�سهل مناالً (قلي�،2008،ص .)16
♦

♦االجتاه الثاين:

يركز على التنظيمات املنهجية على الأ�سا�س ال�سيكلوجي �أو النف�س ي
 )cal Organizationيف �أ�سلوب تناول املواقف التعليمية التي تقدمها املناهج التعليمية،
حيث تركز على املتعلم يف حاجاته وقدراته وميوله وفق الرتتيب الذي يراعي مراحل
النمو �أو جوانب النمو �أو نتاجات التعليم �أو الرتتيب اال�ستقرائي �أو اال�ستنتاجي (القيا�سي)،
ويق�صد به تدري�س التلميذ معظم املو�ضوعات الدرا�سية منذ دخوله املدر�سة االبتدائية ،على
�أن يتعمق يف درا�سة هذه املو�ضوعات �سنة بعد �أخرى ح�سب منوه وتقدمه يف ال�صفوف
الدرا�سية ،وح�سب ن�ضجه وقدرته على الفهم .ومن الوا�ضح �أن هذه الطريقة تعد من الطرق
التي تقوم على ن�شاط التلميذ وفعاليته ،فهي ترتب املادة التي يدر�سها التلميذ ح�سب
قدرته على فهمها ،وح�سب ن�ضجه العقلي ونوع اهتمامه ،ولي�س ح�سب الروابط املنطقية
القائمة بني مو�ضوعات تلك املادة( .حويج�،2006،ص .)158ويظهر هذا االجتاه جلياً يف
مناهج الن�شاط القائم على حاجات املتعلمني واهتماماتهم .والوحدات القائمة على اخلربة،
واملنهج التكنولوجي القائم على ا�ستخدام تكنولوجية التعليم ،واملنهج الإن�ساين القائم على
ذاتية املتعلم(الفتالوي� ،2006،ص.)91
(�psychologi

♦

♦االجتاه الثالث:

ثمة تنظيم منهجي مغاير يراعي يف تنظيم املواقف التعليمية الأ�سا�س املنطقي
وال�سيكلولوجي ،والتاكيد على �رضورة حتقيق التكامل يف املنهج من منطق م�ؤداه �أن
الرتابط والتكامل يف املواد الدرا�سية ي�سهل عمليتي التعليم والتعلم كما �أنها تبقى يف
ذاكرة املتعلم ملدة �أطول من الزمن على عك�س املعلومات غري الرتابطية �أو املجز�أة ويتطلب
حتقيق التكامل يف املنهاج التعليمي ا�شتقاق املواقف التعليمية من االهتمامات ال�شخ�صية
الأ�سا�سية للمتعلمني ،ومن االهتمامات االجتماعية وي�أخذ التكامل �أ�شكاالً عدة يف
التنظيم منها( :الفتالوي�،2006،ص.)91
1 .1الربط :يقوم هذا املنهج على �أ�سا�س الربط بني مادتني �أو �أكرث دون رفع احلواجز
الفا�صلة بني املواد ،ولكن مفاهيم كل مادة ترتبط مبفاهيم �أخرى من املواد ذات العالقة،
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وقد يكون الربط عر�ضياً دون تخطيط م�سبق حينما ي�شعر املعلم ب�رضورة ذلك عندما ت�سمح
له طبيعة املو�ضوعات يف تلك املواد ،كما يف ربط مفاهيم مادتني �أو �أكرث مثل التاريخ
واجلغرافيا والفل�سفة واملنطق وعلم النف�س والتاريخ والأدب والكيمياء والأحياء ،وقد يكون
الربط منظماً �أي يتم على وفق خطة تو�ضع لت�سري مبوجبها عملية التدري�س ،وتت�ضمن هذه
اخلطة عدداً من املو�ضوعات املختارة التي تو�صف بال�شمول.
2 .2الدمج :يقوم هذا املنهج على �أ�سا�س الدمج والربط بني جمموعة من املواد الدرا�سية
بع�ضها ببع�ض يف جماالت �أو�سع و�أ�شمل مثل دمج التاريخ واجلغرافيا والرتبية ال�سيا�سية
والدميقراطية يف منهج يدعى املواد االجتماعية ،يف هذا النوع من التنظيم ترتب املعرفة
ترتيباً وظيفياً ي�ساعد على الأمام بخ�صائ�ص املجال املعني كما ي�سمح بالتكامل الأفقي
بني املو�ضوعات الدرا�سية مثل تنظيم املحتوى التعليمي� ،إما بت�صميم حلزوين وفقا لنموذج
(برونر) و�إما بت�صميم �شبكي وفقا لنموذج (نورمان) و�إما بالت�صميم املو�سع طبقا لنموذج
(رايجلوت) و�إما بت�صميم املنهج املحوري.
3 .3الرتكيز :ويت�ضمن تركيز املتعلم على مقررات درا�سية عدة متقاربة ومتداخلة من
بني مقررات عدة تهيئ الفر�صة لالختيار للح�صول على عمق الإعداد الأكادميي املطلوب
ملعرفة �أو ر�ؤية تفرعات املعرفة يف كل مادة �أو مو�ضوع درا�سي يف املنهج التعليمي.
(الفتالوي�،2006،ص)92
4 .4التكامل :وقد يكون التكامل عمودياً بربط مو�ضوعات يف مرحلة درا�سية
باملو�ضوعات نف�سها يف �صفوف الحقة �أو �سابقة ،فمثالً قد ن�ستخدم مفاهينم العلوم
العامة يف جمال العلوم الطبيعية� ،أو العلوم االجتماعية،وقد يكون التكامل �أفقيا بربط
التاريخ باجلغرافيا� ،أو العلوم بعلوم احلياة..وهكذا .وقد يكون التكامل با�ستخدام
املهارات املتعلمة من مادة درا�سية ،ك�أدوات يف جمال درا�سي �آخر ،فمثالً قد ن�ستخدم
املفاهيم الريا�ضية مبو�ضوعات يف العلوم االجتماعية� ،أو العلوم التطبيقية اوالطبيعية.
(الفتالوي�،2006،ص .)92وي�شري معيار التكامل �إىل تنظيم اخلربات التعليمية ب�شكل �أفقي
ل�ضمان م�ساعدة التالميذ يف زيادة ح�صولهم على وجهة نظر موحدة ،ودمج �سلوكهم يف
عنا�رص اخلربات التي يتعاملون معها ،فمثالً ال بد عند تطوير مفاهيم اللغة العربية �أو
العلوم �أن تربط هذه الأفكار مبواد درا�سية �أخرى تزداد مبوجبها نظرة التالميذ التكاملية يف
ال�سنة الدرا�سية نف�سها (�سعادة،وابراهيم�،2004،ص .)304وذلك ليت�سنى للمتعلم الربط بني
مفهومني �أو �أكرث و�إجراء تعديل لتوليد مفهوم م�ستحدث يحمل معنى جديداً يوفق بني التعلم
ال�سابق والالحق ويتميز عنهما ،فينظر املتعلم �إىل املفاهيم نظرة متكاملة عن طريق الربط
بينهما �سواء كانت عمومية �أم �أقل عمومية ،وكذلك بني املفاهيم التي تقع يف امل�ستوى نف�سه
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بني الت�صنيف الهرمي ،والتي تعود بدورها �إىل فهم و�إدراك �أكرث قوة (القرارعة�،2009،ص)42
فمن ال�رضورة مبكان �أن ي�صمم املنهج يف �صورة مفاهيم ،ومدركات �أ�سا�سية وفرعية لكل
�صنف درا�سي ،ومع كل مفهوم ما يف�رسه من تعميمات ،ويو�ضح هذا الأ�سلوب يف تخطيط
حمتوى املنهج مدى النمو يف املدركات من �صف �إىل ال�صف الذي يليه منعاً للتكرار و�ضماناً
للتتابع والتكامل يف حمتوى املنهج (كوجك�،2006،ص )25فالتعلم يف الأ�سلوب التكاملي
يكون �أف�ضل ويك�سب الطالب معلومات �أكرث خا�صة يف الدرا�سات االجتماعية واللغة
االجنليزية مما لو كان ب�شكل منف�صل .)Oster, 1993, p:28(.واعترب (M. Markus, 1991,
 .)p:797املنهج املتكامل مبثابة هدية عظيمة للمعلمني من ذوي اخلربة فهي مثل احل�صول
على زوج جديد من العد�سات التي جتعل التدري�س �أكرث �إثارة ،وت�ساعد الطالب على ال�سيطرة
على التعلم ب�شكل �أف�ضل .فتنظيم هذه اخلربات ينبغي �أن تتم بطريقة ت�ساعد التلميذ على
حتقيق نظرة موحدة من�سقة ،اذا يجب �أن تراعي الطرق املمكن بو�ساطتها ا�ستخدام املهارات
على نحو فعال وبكافة املواد الدرا�سية على حد �سواء.اي �أن تنمى على �أنها مهارات ترتبط
بالقراءات الكلية للتلميذ .ويلخ�ص لب�سون ( )Lipson, et al. 1993, p. 253نتائج املناهج
التكاملية وفوائدها بانها ت�ساعد الطالب على تطبيق املهارات ،وت�ؤدي �إىل �رسعة ا�سرتجاع
املعلومات من خالل وجود قاعدة معرفية متكاملة ،وت�ؤدي �إىل قاعدة معرفية �أكرث تكامالً
من خالل وجود وجهات نظر متعددة ،وت�شجع على عمق التعلم وات�ساعه ،وتعمل على تعزيز
املنهج املتكامل من خالل املواقف الإيجابية لدى الطالب ،ويوفر املنهج املتكامل املزيد
من الوقت ال�ستك�شاف نوعية املناهج الدرا�سية ،وهناك تباين يف م�ستويات التكامل،
كما يت�ضح ذلك من ( )Palmer,1991, p. 59الذي يقرتح عند تنظيم املناهج التكاملية
تطوير الأهداف الفرعيه عرب املناهج �ضمن دليل معني للمناهج الدرا�سية  ،وتطويرح�ص�ص
منوذجيه ت�شمل الأن�شطة امل�شرتكة بني املناهج الدرا�سية والتقوميات ،وتطوير �أن�شطه
اثرائية �أو تعزيزية مع املناهج الدرا�سية والرتكيز على اقرتاحات عرب املناهج الدرا�سية،
وبعد كل هدف ،وتطوير �أن�شطة تقومي بو�صفها تتداخل واملناهج الدرا�سية يف طبيعتها،
و�أخرياً ت�ضمني عينات للخطط يف جميع �أدلة املناهج الدرا�سية.
ولأ�سلوب التكامل �أبعاد �أ�سا�سية يف تنظم حمتواه ،و�إبراز خ�صائ�صه ،بحيث ي�صبح
قادراً على �إتاحة الفر�صة للتلميذ لتحقيق التكامل بطرق خمتلفة ،ومن �أهم هذه الأبعاد
كما يحددها اخلياط (� ،2001ص: )112
 .أجمال التكامل  Scopeويق�صد به املواد الدرا�سية التي يتكون منها املنهج ،ومن
�أهم جماالت التكامل:
 تكامل على م�ستوى املادة الدرا�سية الواحدة( .وهذا هو جمال الدرا�سة احلالية).
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 تكامل على م�ستوى مادتني درا�سيتني ،ينتميان �إىل جمال درا�سي واحد ،بحيث
يحدث التكامل بني فرعني من فروع املادة الدرا�سية الواحدة ،مثل التكامل بني التاريخ
واجلغرافيا.
 تكامل بني جميع املواد الدرا�سية التي تنتمي �إىل جمال واحد ،مثل :الفيزياء
والكيمياء والأحياء ،جمال العلوم العامة.
 تكامل بني جميع املجاالت الدرا�سية املقررة على ال�صف الدرا�سي الواحد وهو من
�أقوى م�ستويات التكامل جميعها.
.ب�شدة التكامل � Powerأي درجة الربط بني مكونات املنهج التي تو�ضح �شدته فمثالً:
�إذا كان هنالك منهجان يدر�سان متعاقبني ،وي�ستفاد من �أحدهما عند تدري�س الآخر،
ولهما نف�س الأهداف وطريقة التدري�س ،فيكون بني هذين املنهجني تنا�سق� .أما �إذا نظمت
جمموعة من املو�ضوعات حول خط فكري واحد فتكون حينئذ مرتابطة .و�إذا تناولت املناهج
عنا�رص متداخلة ،حتى يتعذر �إدراك الفوا�صل بني فروعها ف�إن ما بينهما يكون �إدماج.
.تعمق التكامل  Depthيق�صد بها الأبعاد التي تبني درجة عمقه مثل ارتباط املنهج
باملناهج الدرا�سية الأخرى وارتباطه بالبيئة املحلية ،وباحتياجات التالميذ واملجتمع
الذي يعي�شون فيه.
و�أورد (� )Lake, 1997, p:12رشوطاً ال بد من مراعاتها عند تخطيط املنهج وبنائه
بالأ�سلوب التكاملي هي :وجود جمموعة متداخلة من املو�ضوعات ،والت�أكيد على ا�ستخدام
امل�شاريع .وا�ستخدام م�صادر التعلم التي تتخطى املقرر املدر�سي ،و�إيجاد العالقات بني
املفاهيم ،ووجود وحدات تدور حول املحور ،ومرونة يف التطبيق ،ومرونة يف ت�شكيل
جمموعات الطلبة.
تنظيم املحتوي وفقاً لنظرية جانيية :ينظم املحتوى من الب�سيط �إىل املركب مبعني
�أن تنظم مو�ضوعات حمتوي املادة الدرا�سية بحيث يبد�أ ب�أكرث املو�ضوعات ب�ساطة ثم
يتبعها املو�ضوع الأقل تركيباً فالأكرث تركيباً فاملعقد .و�أن تكون مو�ضوعات املحتوي يف
كل م�ستوي من م�ستويات الرتكيب مبثابة متطلبات قبلية لتعلم املو�ضوعات ذات امل�ستوي
الأكرث تركيباً .مبعنى �أن يرتبط كل مو�ضوع باملو�ضوع الأكرث تركيباً منه ،ب�شكل ي�ساعد
على حدوث االنتقال الر�أ�سي للتعلم كما عرفه جانييه.
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تنظيم املحتوي وفقاً لنظرية �أوزوبل ( :)Ausubelينظم املحتوى من العام �إىل
اخلا�ص ،مبعني �أن ينظم املحتوي بحيث تقدم �أكرث الأفكار واملفاهيم عمومية و�شموالً ،ثم
بعد ذلك تتميز باطراد يف التفا�صيل ،والتخ�ص�ص لت�صل �إىل املعلومات التف�صيلية الدقيقة
املتخ�ص�صة- .ينظم املحتوي بحيث ترتابط مو�ضوعاته بطريقة منظمة وغري ع�شوائية.
مبعني �أن يرتبط كل مو�ضوع �أو مبد�أ �أو مفهوم جديد -بالن�سبة للمتعلم -يف املادة الدرا�سية
باملو�ضوع �أو املبد�أ �أو املفهوم الذي �سبق �أن تعلمه -.ينظم حمتوي املادة الدرا�سية الواحدة
بحيث يتحقق التكامل بني �أجزائه؛ مبعني �أن يتكامل كل جزء من حمتوى املادة الدرا�سية
مع الأجزاء الأخرى من حمتوى املادة ذاتها.
تنظيم املحتوى وفقاً لنظرية برونر :ينظم املحتوى بتقدمي املفاهيم واملبادئ
بالتمثيالت امللمو�سة العملية ،فالتمثيل بالنماذج وال�صورالذهنية ثم بالتمثيالت املجردة
الرمزية.وينظم �أي�ضاً بحيث ترتابط مفاهيمه ببع�ضها بع�ضاً ،وكذلك مبادئه ب�شكل ي�سمح
ب�إدراك الهيكل العام للمادة .وينظم بتقدمي املفاهيم واملبادئ املرتبطة بهذه املفاهيم يف
�صورة �سل�سلة متتالية من التعاريف والأمثلة والت�صنيفات املت�صاعدة التجريد والتعميم
(ال�سعيد�،2005،ص.)495-494
املدخل املنظومي لتنظيم املحتوي :ينظم املحتوى وفق هذا املدخل يف
�صورة منظومية �شاملة تربز العالقات املت�شابكة واملتداخلة واملتكاملة بني املفاهيم
والأفكاراملختلفة التي يتكون منها حمتوى املنهج ب�صفة عامة ،وميكن �أن ت�شتق من هذه
املنظومة ال�شاملة جمموعة من املنظومات الفرعية ،لبيان الأجزاء املختلفة لكل مو�ضوع
من مو�ضوعات حمتوى املنهج علي حدة ،مع الت�أكيد علي تو�ضيح العالقات بني املنظومات
الفرعية (فاروق فهمي ،ومني عبدال�صبور�،2001،ص .)119-118وال بد �أن ينظم املحتوى
تعلمها
ب�شكل يتحقق فيه هدفان ،االول :متا�سك املادة وترابطها وتكاملها .والثاين� :سهولة ّ
املتعلم�( .شاهني� ،2010 ،ص.)15
من قبل ّ
وهذا يعني حتقيق نوع من التوازن بني التنظيمني املنطقي وال�سيكولوجي للمادة.
وهنا البد من التذكري مبعايري تنظيم املحتوى ،كاال�ستمرار والتتابع والتكامل واملرونة.
�إن هذه املعايري الثالثة :اال�ستمرار والتتابع والتكامل تع ّد معايري �أ�سا�سية يف و�ضع خمطط
فعال لتنظيم خربات التعلم (جويح�،2006،ص.)150

الدراسات السابقة:
يف درا�سة (لل�رس )2007،هدفت �إىل معرفة متو�سطات تقديرات املعلمني التقوميية
لتنظيم حمتوى مقررات الريا�ضيات لل�صفوف :ال�سابع ،والثامن ،والتا�سع فل�سطني يف �ضوء
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نظريات التعلم والتعليم املعرفية ،وذلك من خالل تطبيق ا�ستبانة على عينة من ()185
معلما ومعلمة� ،شملت معايري تنظيم املحتوى امل�شتقة من نظريات التعلم والتعليم املعرفية
 ،وقد اظهرت النتائج �ضعف ارتباط املحتوى مع حمتوى املواد الدرا�سية الأخرى ،مما
حدا بالباحث �أن يو�صي بتطوير مقررات الريا�ضيات بحبث يحقق حمتواها معايري تنظيم
املحتوى وفق نظريات التعلم والتعليم املعرفية  ،وربط املحتوى مبحتوى املواد الدرا�سية
الأخرى لتحقيق التكامل بينها.
وهدفت درا�سة (ربايعة� )2004،إىل حتليل وتقومي مقرري الرتبية الوطنية لل�صفني
ال�ساد�س وال�سابع يف فل�سطني ،وذلك من خالل حتديد مدى التزام حمتوى املقررين بعنا�رص
التتابع ،وكذلك من خالل حتديد اجتاهات وتقديرات معلمي وم�رشيف الرتبية الوطنية،
و�أع�ضاء جلنة الآتيف نحو املقررين ،واىل التعرف �إىل �أثر جمموعة من املتغريات امل�ستقلة،
يف حتديد اجتاهات �أفراد عينة البحث نحو مقرري الرتبية الوطنية لل�صفني ال�ساد�س
وال�سابع الأ�سا�سيني يف فل�سطني .ا�ستخدم الباحث ثالث �أدوات لتحقيق ذلك� ،إحداها قائمة
معايري ووحدات لتحليل املحتوى .و�أظهرت النتائج تفاوتاً يف مراعاة املقررين ملبادئ
التتابع يف املحتوى ،فقد روعيت الأن�شطة اال�ستهاللية من الب�سيط �إىل املعقد ،ومن الكل
�إىل اجلزء ب�شكل كبري يف حمتوى املقررين ،ومل ُيراع االنتقال من امل�ألوف �إىل املعقد يف
تنظيم مقررات املحتوى .و�أو�صى الباحث ب�رضورة مراعاة اخل�صائ�ص العمرية ،وال�صفات
ال�شخ�صية للتالميذ يف ت�صميم ،وبناء مناهج املواد االجتماعية ،واالعتماد على �أ�سلوب
التتابع والتدرج ،حيث االنتقال من املح�سو�س �إىل املجرد ،ومن املعروف �إىل املجهول،
ومن احلا�رض �إىل املا�ضي ،ومن الكل �إىل اجلزء ،ومراعاة الت�سل�سل الزمني ،و�إيجاد عالقة
وثيقة ،ووا�ضحة يف ت�صميم املنهج لتحديد اخل�صائ�ص العمرية للتالميذ ،وبناء املنهج يف
�ضوء مفهوم التتابع ،و�إيجاد �صيغة حمددة ينبغي االلتزام بها يف ت�صميم مناهج املواد
االجتماعية تعتمد على نظريات التعليم ومبادئ تنظيم املحتوى ،كالتتابع ،والتكامل،
واال�ستمرار ،والتوازن.
ويف درا�سة (للخياط )1999 ،هدفت �إىل تقومي مدى التزام حمتوى مقررات املواد
االجتماعية يف املرحلة املتو�سطة بوزارة الرتبية يف دولة الكويت مببادئ التتابع كمعيار
�أ�سا�سي لتنظيم املنهج بغية و�ضع الأ�س�س الثابتة لبناء منهج املواد االجتماعية وتنظيمه،
وت�سهيل مهمة اتخاذ القرار لوا�ضعي املنهج يف هذا املجال .وا�ستخدام �أ�سلوب حتليل
املحتوى �أداة ميكن اعتبارها �أ�سا�سية للو�صف الكمي والنوعي ملحتوى املنهج .وتو�صل
�إىل العديد من النتائج ،واقرتاح ما هو منا�سب لتحقيق مبادىء التتابع يف حمتوى املناهج
و�إعادة ت�صميم منهج املواد االجتماعية مبا يتفق مع مبادىء حتليل املحتوى التتابعي
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ملنهج املواد االجتماعية املحددة يف الدرا�سة ،وبخا�صة مبد�أ تب�سيط املادة العلمية مبا
يتنا�سب مع قدرات التالميذ والتدرج يف درجات ال�صعوبة والتجريد كلما تقدمنا يف عر�ض
املحتوى ،وكذلك على �أهمية مبد�أ االنتقال من املعروف �إىل املجهول يف �إثارة التفكري لدى
التالميذ وعلى ا�ستخدام مبد�أ التتابع يف و�ضع اخلرائط البيانية وا�ستخدامها وعلى �أهمية
الأن�شطة اال�ستهاللية.
ويف درا�سة حتليلية ملظاهر التكامل بني مفاهيم منهج مادة االجتماعيات وحمتوى
مناهج مواد ال�صف الأول املتو�سط يف دولة الكويت لكل من (اخلياط ،والهويل.)2003 ،
هدفت �إىل تقومي الواقع احلايل ملحتوى منهج االجتماعيات يف املرحلة املتو�سطة (ال�صف
الأول) ،والتعرف �إىل مدى حتقيق التكامل الأفقي بينه وبني مناهج املواد الدرا�سية الأخرى،
ولتحقيق هدف الدرا�سة مت القيام بدرا�سة حتليلية اعتمدت على قراءة حمتوى مقرر مادة
االجتماعيات ومقررات املواد الأخرى بهدف الك�شف عن مدى التكامل بينها .و�أُ�ستخدم
�أ�سلوب حتليل املحتوى �أداة ملعرفة مدى حتقيق التكامل ،والكلمة كوحدة للعد وللتعبري
عن املفاهيم االجتماعية .ومت �أوالً حتليل املفاهيم الأ�سا�سية ملحتوى مقرر االجتماعيات
لل�صف الأول املتو�سط ،وك�شفت الدرا�سة عن وجود تكد�س كبري للمفاهيم يف مقررات املواد
الدرا�سية ،وعدم توازنها ،مما ي�شكل عبئاً على املعلم واملتعلم .عن وجود مظاهر للتكامل
بني املواد الدرا�سية املختلفة وحمتوى مقرر مادة االجتماعيات .كما تبني من الدرا�سة �أن
�أقرب املواد الدرا�سية تكامالً مع حمتوى مادة االجتماعيات لل�صف الأول املتو�سط هما
منهجا الرتبية الإ�سالمية والعلوم ،و�أقلها تكامال كان حمتوى منهج الريا�ضيات واللغة
العربية .ويف �ضوء نتائج التحليل �أو�صت الدرا�سة بالتو�سع والتعمق يف ا�ستخدام الأ�سلوب
التكاملي يف بناء وتطوير املناهج وت�أليف املقررات املدر�سية ،وبخا�صة مراعاة التكامل
بني فروع مادة االجتماعيات واملواد الدرا�سية الأخرى.
ومن الدرا�سات ال�سابقة الأجنبية درا�سة ( )Lindquist & Selwyn, 2000التي ركز
فيها الباحث على دمج الأطفال واملحتوى واملوا�ضيع الأدبية ،و�أ�شارت �إىل �رضورة و�ضع
مناهج مواد االجتماعيات كمركز ،وحمور لتقدمي جميع املواد واملقررات الدرا�سية ،وقد
قدمت هذه الدرا�سة جمموعة وحدات درا�سية كنماذج لتنظيم املنهاج حول حمور مواد
الدرا�سات االجتماعيات  ،وحددت ا�سرتاتيجيات التدري�س املقرتحة لذلك .و�أ�شارت درا�سة
(� )lake,1997إىل بع�ض النتائج الإيجابية واملفيدة ال�ستخدام املنهج املتكامل (�Inte
 )grated Curriculumيف درا�سة حول املناهج التكاملية .والتي خل�صها الباحث مب�ساعدة
املنهج املتكامل الطالب يف اكت�ساب وتطبيق املهارات املختلفة ،ويف ت�سهيل ا�سرتجاع
املعلومات لدى الطالب ،وي�ساعد �أي�ضاً يف ت�أ�سي�س قاعدة م�شرتكة للمرحلة التعليمية ،كما
وي�ساهم يف تنمية االجتاهات الإيجابية لدى الطالب.
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الفصل الثالث:
منهجية الدراسة:
أداة الدراسة:
يع ّد �أ�سلوب حتليل املحتوى �أداة ميكن اعتبارها �أ�سلوباً �أ�سا�سياً التخاذ �أي قرار يهدف
�إىل الو�صف �أو التقدير الكمي �أو النوعي ملحتوى منهج ما ،والتي تعد من امل�سائل الأ�سا�سية
التي يعتمد عليها من يت�صدى التخاذ قرارات تتعلق ببناء املنهج �أو تطويره �أو تنظيمه �أو
تقوميه (طعيمة�،1987،ص .)56وملا كانت الدرا�سة احلالية تهدف �إىل معرفة مدى التزام
حمتوى مقررات التاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني مبعايري التكامل ،التتابع
كمعايري �أ�سا�سية لتنظيم املناهج وعنا�رص مهمة يف عمليتي بناء املناهج وت�صميمها،
والذي قام الباحث ب�إبرازها يف اجلانب النظري لهذه الدرا�سة فقد ت�ضمنت �أداة البحث
قائمة م�صنفة لبنود عدة ت�صف العنا�رصالرئي�سة ملعايري التكامل والتتابع ،وذلك من خالل
الإطار النظري لهذه الدرا�سة والإفادة من درا�سات �سابقة ا�ستخدمت الطريقة نف�سها ،كدرا�سة
(اخلياط )1999 ،ودرا�سة (ربايعة ،)2004،ودرا�سة (ال�رس .)2007،وقد تكونت الأداة يف
�صورتها النهائية – بعد عر�ضها على حمكمني من جامعة القد�س املفتوحة � -إىل �سبعة
معايري �شملت �أهم معايري التكامل والتتابع.
قائمة حتليل احملتوى :

وتت�ضمن معايريالتكامل والتتابع الرئي�سة الآتية :
1 .1املو�ضوعات تدور حول املحور :وي�شري هذا املبد�أ �إىل عالقة العناوين وموا�ضيع

املقرر باملحور الرئي�س املتمثل بعنوان املقرر .
2 .2تداخل املو�ضوعات وعالقات بني املفاهيم :وي�شري هذا املعيار �إىل تداخل املفاهيم
والأفكار الواردة يف املقرر ،واىل وحود عالقات وروابط بني هذه املفاهيم.
3 .3ا�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع :ي�شري هذا املعيار �إىل �أن�شطة يف املقرر تقوم على العمل
اجلماعي بني الطالب� ،سواء كان من خالل التطبيق العملي� ،أو ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار
والنقا�ش� ،أو ت�شكيل جمموعات الطلبة� ،أو زيارات وجوالت ميدانية.
4 .4م�صادر التعلم التي تتخطى املقرر :يق�صد بهذا املعيار وجود قوائم مل�صادر
ومراجع تتخطى حمتويات املقرر ،القحام الطالب للبحث عنها ،وا�ستعمالها والإفادة منها،
وبالآتي تكامل املعرفة لديه.
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5 .5التدرج من الب�سيط �إىل املعقد ومن املح�سو�س �إىل املجرد :وي�شري هذا املعيار �إىل
تنظيم املحتوى تدريجياً وتتابعياً بحيث يبد�أ باملواد ال�سهلة وباحلقائق الب�سيطة ،ومن
املح�سو�س �إىل املجرد ،والتي تتكون عادة من �أجزاء قليلة تتدرج �إىل الأكرث �صعوبة حيث
الأجزاء واملكونات والعنا�رص الأكرث تعقيداً .ومن املوا�ضيع القريبة من بيئته ،واملليئة
بالظواهر واالمثلة ،والقريبة من فهمه �إىل املوا�ضيع البعيدة والأكرث ات�ساعا.
6 .6التدرج من الكل �إىل اجلزء �أو العك�س Whole to Part & Part to Whole Learning
Concepts

�إن املتعلم ينبغي �أن يح�صل على فكرة عامة  Overviewعن املو�ضوع �أوالً ،ثم يدخل
بعد ذلك يف التفا�صيل التي تندرج حتت هذه الفكرة العامة ،وي�ؤيد هذا املبد�أ ويدعمه علماء
النف�س ذوي االجتاه املعريف  ،فهم يرون �رضورة ترتيب املنهج بحيث يقدم املحتوى
بطريقة �شاملة لتزويد الطالب بفكرة عامة عن املعلومات �أو املوقف التعليمي ،مما ي�سهل
فهم الأجزاء ال�صغرية غري املفهومة .ونالحظ �أي�ضاً وجود مبد�أ �آخر يعتمد على �أنه �إذا ُع ِرفَت
الأجزاء �أوالً َ�سهل َْت معرفة الكل الذي يتكون منها بعد ذلك ،فالكل يتكون من �أجزاء.
7 .7التدرج وفقاً للت�سل�سل الزمني (مبد�أ التتابع الزمني) Chronological Learning
.Concepts
وهو �أحد املبادئ املنظمة لتتابع املحتوى ،ويقوم على درا�سة املو�ضوعات ح�سب
ت�سل�سلها الزمني ،حيث ي�ساهم هذا املبد�أ يف فهم العالقات ال�سببية للأحداث .ويختلف تقدمي
هذا املبد�أ يف جمال املناهج واملقررات املدر�سية ،حيث يبد�أ من احلا�رض ثم نعود �أدراجنا
�إىل املا�ضي بغية فهم احلا�رض  ،Present to Past Principleويتم يف هذا املبد�أ مراعاة �أن
التلميذ ال ي�ستوعب احلوادث التاريخية ل�صعوبة فهم ت�سل�سلها الزمني يف املا�ضي حيث �إن
دم ببطء تدريجي ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إن املبد�أ الوا�سع االنت�شار هو الذي
مفهوم الزمن ُي َق ّ
يبد�أ من املا�ضي ثم ينتقل �إىل احلا�رض  Past to Present Principleحيث ي�أخذ الرتتيب
الزمني وتنظيمه ب�شيء منطقي ومقبول لدى القائمني على عملية و�ضع املناهج.
وحدات حتليل احملتوى :

حدد الباحث وحدات معينة لتحليل املحتوى ،وقام بتوظيفها للقيام بعملية
التحليل وهي-:
مم املقرر
♦ ♦وحدات املقرر :وتع ّد �أكرب و�أو�ضح وحدة لتحليل املحتوى حيث ُ�ص ِّ

بطريقة مبا�رشة و�رصيحة لإبراز فكرة توايل املعلومات طبقاً ملعايري التكامل والتتابع،
حيث تعطي فكرة عن تكامل عناوين الوحدات ،وتتابعها ح�سب مالءمتها لقائمة التحليل.
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♦ ♦العناوين الرئي�سة والفرعية :و ُيق�صد بها العناوين الرئي�سة لدرو�س الوحدات
والعناوين الفرعية داخل الدرو�س ،والتـي تنبئ الطالب بتفا�صيـل الفكـرة التي يحملها
العنوان ،لذا ميكن اعتبار دقة العنوان الرئي�س �أو الفرعي تعبرياً عـن نوع النمط التنظيمي
ملحتوى املنهاج.
♦ ♦اخلرائط وال�صور والأ�شكال :حيث تعطي فكرة عن املو�ضوع الرئي�س ،وتعمل
على تقريب املفهوم �إىل �أذهان الطالب ،ب�شكل تدريجي ،وتكاملي حول اخلربات التاريخية
واجلغرافية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية.
♦ ♦الن�شاط اال�ستهاليل :حيث ميثل جانباً مهما لتكامل املعرفة وتتابعها ،حيث
تكون يف بداية العناوين الرئي�سة والفرعية ،بحيث تعطي فكرة عامة عن املو�ضوع ،بهدف
اثارة اهتمام الطالب واثارة ف�ضوله ،وتقريب املو�ضوع �إىل الطالب من خالل �أن�شطة ب�سيطة
وملمو�سة تعتمد يف تنفيذها على العمل اجلماعي الت�شاركي بني الطالب.
صدق األداة :
للتحقق من �صدق الأداة ُع ِر ْ�ضت هذه املعايري على عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية
الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة ملعرفة منا�سبتها لقيا�س ما �أعدت من �أجله ،ويف �ضوء
مالحظاتهم ومقرتحاتهم �أعيدت �صياغة بع�ض البنود ،وبذلك اعتربت الإجراءات املتقدمة
كافية لتحقيق �صدق املحتوى يف قائمة مبادئ التنظيم التكاملي التتابعي للمنهج ،حيث
�شملت �أداة الدرا�سة ع�رشة معايري يف �صورتها الأولية ،انتهت – بعد عر�ضها على املحكمني
– �إىل �سبعة معايري يف �صورتها النهائية .
ثبات األداة:
لقيا�س الثبات طرق خمتلفة يف درا�سات حتليل املحتوى ،والتي تختلف ب�أ�سلوبها
عن درا�سات البحوث الأخرى ( الو�صفية – التجريبية ) .ولتحقيق ثبات �أداة حتليل
املحتوى يف هذه الدرا�سة ،فقد قام الباحث بتحليل حمتوى مقررات التاريخ للمرحلة
الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني يف �ضوء وحدات التحليل وهي( :وحدات املقرر ،والعناوين
الرئي�سة والفرعية،واخلرائط وال�صور والأ�شكال ،والأن�شطة اال�ستهاللية) مرتني بفارق
زمني وهو ما ُيعرف باالت�ساق الزمني للتحليل (طعيمة�،1987،ص  )175-170وكانت
نتائج �إعادة التحليل مطابقة للتحليل الأول ،كما حلّل املحتوى نف�سه من قبل متخ�ص�صني
للمواد االجتماعية يف وزارة الرتبية كي يت�أكد الباحث من ثبات التحليل ب�إ�ستخدام معامل
هول�ستي (.)Holsti, 1969
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ر= 2م ×%100
ن+1ن2
حيث ر = معامل الثبات ،م = عدد الفئات التي يتفق عليها املحللون ،ن ،1ن : 2يعنيان
جمموع الفئات التي حللت (�شحادة عبده � ،1999،ص.)302
حيث بلغت قيمة معادلة الثبات املح�سوب بهذه املعادلة ( )0.86وهي دالة �إح�صائياً
عند م�ستوى ( ،)0 .01وت�شري �إىل موثوقية عالية لثبات التحليل ،ومن ثم للنتائج التي تو�صل
�إليها الباحث ب�ش�أن وحدات التحليل الناجتة.

الفصل الرابع:
حتليل النتائج:
◄◄�أوالً :حتليل النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين .واجلدول ( )1يبني حتليل حمتوى
وحدات مقرر التاريخ لل�صف اخلام�س الأ�سا�سي(تاريخ احل�ضارات القدمية) بناءً على معايري
التكامل والتتابع ،ووحدات التحليل.
الجدول ()1

قائمة حتليل
املحتوى
وحدات التحليل

التكرارات

1

2

3

4

من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث

 -1وحدات املقرر

6

 -2العناوين الرئي�سة

17

والعناوين الفرعية

59

 -3اخلرائط وال�صور والأ�شكال

48

---- ----

 -4الأن�شطة اال�ستهاللية

23

----

متوافر بدرجة ضئيلة

5

6

7

----

متوافر بدرجة متوسطة

من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث
من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث
من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث

متوافر بدرجة عالية

 وحدات املقرر :ا�شتمل املقرر على( )6وحدات ،هي على التوايل (:التاريخ واحل�ضارة،
وح�ضارة �شبه اجلزيرة العربية ،وح�ضارة بالد ال�شام ،وح�ضارة بالد الرافدين (العراق)
واحل�ضارة امل�رصية ،وح�ضارات وافدة �إىل العامل العربي) ويلحظ من خالل عناوين هذه
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الوحدات �أنها تدور حول املحور الرئي�س ،وهو عنوان املقرر (تاريخ احل�ضارات القدمية) �إال
�أنه مل تخ�ص�ص وحدات تتناول ح�ضارات قدمية �أخرى ،كاحل�ضارة ال�صينية� ،أو احل�ضارة
املك�سيكية واحل�ضارة الهندية ،وح�ضارة الهنود احلمر وغريها ،يف حني ورد ذكر بع�ضها
ذكراً ،وذلك يف ال�صفحات ( )10،11،12حبذا الإ�شارة على الأقل �إىل وجود ح�ضارات
قدمية �أخرى من خالل �إفراد در�س لها ،خا�صة �أن ا�سم املقرر:تاريخ احل�ضارات القدمية،
حيث تتكامل املعرفة ب�شكل �أف�ضل .ويلحظ �أي�ضاً �أن هناك تداخالً بني مو�ضوعات املقرر
واملفاهيم والأفكار الوارده فيه مما يحقق التكامل بني وحدات املقرر� .أما ا�ستخدام م�صادر
التعلم التي تتخطى املقرر فقد توافرت يف نهاية املقرر ،وهذا منط من الأمناط الدارجة
يف تثبيت امل�صادر واملراجع� ،إال �أن النمط الأكرث جدوى ،و�أكرث �إثارة لف�ضول الطالب
للبحث واال�ستزادة هو �أن تدرج مراجع كل وحدة وم�صادرها يف نهاييتها ،ثم �إدراج جميع
امل�صادر واملراجع يف نهاية املقرر جمتمعة� .أما ما يتعلق با�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع يف
وحدات املقرر ،فهذا يبدو جلياً من خالل الأن�شطة اال�ستهاللية يف بداية كل وحدة ،حيث
متثلت ب�صور و�أ�شكال عدة تدور حول املقرر ،يت�أملها الطالب وي�أخذ منها فكرة عامة عن
املحتوى .ويلحظ �أن بداية هذه الوحدات جاءت �سهلة وحم�سو�سة للطالب وقريبة من بيئته
(�شبه اجلزيرة العربية ،والرافدين ،واحل�ضارة امل�رصية) ،ثم ما تلبث �أن تبد�أ باالت�ساع والبعد
حتى ت�صل �إىل (احل�ضارات الوافدة �إىل العامل العربي) ،ويلحظ �أي�ضاً �أن وحدات املقرر قد
بد�أت من الكل �إىل اجلزء فهي تتحدث عن احل�ضارات ب�شكل عام ثم تنتقل �إىل جتزئة هذا
املفهوم وتناول بع�ض احل�ضارات القدمية الأخرى ،وهذا ما ي�سمى باالنتقال من العام �إىل
اخلا�ص وفقا لنظرية ( )Ausubelحيث تقدم �أكرث الأفكار عمومية و�شموالً ،ثم تنتقل �إىل
التفا�صيل الدقيقة� .أما بالن�سبة ملبد�أ الت�سلل الزمني فقد بد�أ املقرر من القدمي �إىل احلديث،
بحيث تبد�أ مع بداية الإن�سان وت�سري قدماً خالل احلقب التاريخية املتتالية حتى ن�صل �إىل
احلا�رض .وهذا من �أف�ضل تنظيمات املناهج التاريخية؛ لإنه يتم�شى مع الأ�س�س املنطقية
لتنظيم املعرفة الإن�سانية.
 العناوين الرئي�سة والفرعية :ا�شتمل املقرر على ( )17عنوانا رئي�ساً و( )59عنواناً
فرعياً .تناولت مو�ضوعات ومفاهيم عن التاريخ واحل�ضارة ،كح�ضارة �شبه اجلزيرة العربية،
وح�ضارة بالد ال�شام والرافدين واحل�ضارة العربية واحل�ضارات الوافدة �إىل العامل العربي،
متثلت هذه العناوين يف التاريخ وم�صادره والبيئة الطبيعية التي ن�ش�أت فيها احل�ضارات،
واحل�ضارات املختلفة كح�ضارة اليمن والأنباط وتدمر والكنعانيني ،وال�سامريني والبابليني
واحل�ضارة اليونانية ،وكذلك الرومانية ،وهذا االختيار لهذه العناوين يع ّد اختياراً منا�سباً
لتحقيق مبادئ و�رشوط التكامل يف املنهاج حيث جاءت هذه العناوين واملفاهيم
املتداخلة لتدعم املحور الرئي�س ،وحتقق التعليمم املتكامل يف الطالب ،ويلحظ الرتكيز يف
هذا املنهاج على املفاهيم الفرعية التي تدعم العناوين الرئي�سة ،وجاء هذا االختيار منا�سباً
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لإنه �أقل عر�ضة للن�سيان ،و�أكرث ارتباطاً بحياة التلميذ ،ومت التعر�ض لهذه املفاهيم ب�رشح
مقت�ضب دون التو�سع خوفاً من ت�شتت الطالب ،وجاءت هذه املفاهيم ب�أعداد قليلة حتى
يت�سنى للطالب فهمها وا�ستيعابها وهذا ما ركزت عليه املناهج.
اما فيما يتعلق با�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع والعمل اجلماعي فقد توافر ب�شكل كبري يف
املنهاج ،وذلك من خالل الأن�شطة الواردة يف ال�صفحات (9،6،66،62،57،53،50،46،4
 .)2،35،32،28،24،19،16،12حيث ركزت هذه الأن�شطة على العمل اجلماعي ،والنقا�ش
اجلماعي والتقارير ،والزيارات امليدانية والتعليمية ،وهي متثل املدخل التطبيقي من خالل
التكامل بني جانبي املعرفة النظري والعملي ،وت�ساعد الطالب على ال�رسعة يف اكت�ساب
اخلربات ،خا�صة �أنه يربط هذه اخلربات ببيئة الطالب� ،إال �أن املقرر بحاجة �إىل مزيد من
الأن�شطة الفاعلة والرتكيز على الزيارات امليدانية� ،أو م�شاهدة الأفالم الق�صرية ذات العالقة
بالدر�س  ،يتلوها نقا�ش� ،أو حوار بني الطالب .وجاءت العناوين الرئي�سة والفرعية �سهلة،
وبعيدة عن التعقيد ،فهي تبد�أ باملح�سو�سات(احل�ضارات العربية والبيئية والطبيعية)
لكل وحدة ،ثم االنتقال �إىل العناوين ال�صعبة فالأ�صعب ،والأكرث جترداً ،وبعداً عن بيئة
الطالب(احل�ضارات اليونانية ،واحل�ضارة الرومانية) ،حيث جاء تنظيم املنهاج هنا وفقا
لنظرية جانبية من الب�سيط �إىل املركب� .أما معيار(التدرج من الكل �إىل اجلزء �أو العك�س) فقد
جاءت العناوين الرئي�سة والعناوين الفرعية متدرجة من الكل �إىل اجلزء ،وت�سل�سلت زمنياً
من القدمي �إىل احلديث.
 اخلرائط وال�صور والأ�شكال :ا�شتمل منهاج التاريخ لل�صف اخلام�س على( )49من
اخلرائط والر�سوم والأ�شكال )20(،خريطة متثل احل�ضارات القدمية ل�شبه اجلزيرة العربية،
وبالد ال�شام وح�ضارات الرافدين ،واحل�ضارة امل�رصية وكذلك احل�ضارات الوافدة و()29
�صورة و�شكالً متثل� :صوراً و�أ�شكاالً لبع�ض مظاهر احل�ضارات حمور البحث ،كاليونانية
والرومانية ،اما بالن�سبة ملراعاتها ملبادئ و�رشوط التكامل فقد جاءت ممثلة للح�ضارات
�سواء اخلرائط منها �أو ال�صور والأ�شكال ،وجميعها تدور حول املحور الرئي�س للمقرر ،ثم �إنها
ت�شرتك فيما بينها على اختالف �أنواعها لت�شكل تكامال منا�سباً للمنهاج ،وقد جاءت من
الب�سيط �إىل املعقد ،وذلك من خالل �إعادة تكرار معظمها �سواء كانت طبيعية �أم �سيا�سية ،ثم
جاءت منوعة ومكررة ،الأمر الذي ي�سهل فهمها على التالميذ .ثم انها جاءت متدرجة من
الكل �إىل اجلزء ،حيث تبدا ب�صورة �أو خارطة عامة يف بداية الوحدة �أو بداية الدر�س ،ثم يتلوها
�صور و�أ�شكال فرعية متثل مو�ضوع الدر�س .كذلك جاءت هذه ال�صور واخلرائط مت�سل�سلة
زمنيا من القدمي �إىل احلديث ،ذلك لأنها جاءت مرافقة للوحدات التي مثلت احل�ضارات ح�سب
الت�سل�سل من القدمي �إىل احلديث.
 الأن�شطة اال�ستهالكية :احتوى املنهاج على ( )23ن�شاطاً ا�ستهاللياً يف بداية كل
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وحدة ،وبداية كل در�س ،متثل ب�صور و�أ�شكال وخرائط خمتلفة ،وتعك�س املظاهر احل�ضارية
حل�ضارات العامل القدمي ،يتامل يف بع�ضها الطالب وياخذ فكرة عامة عن املو�ضوع من
خاللها ،ويجري نقا�شاً �أو حواراً على بع�ضها الأخر ،خا�صة الن�شاط اال�ستهاليل الذي يتمثل
بن�ص ما ،يتلوه �أ�سئلة �أو نقا�ش عام .وجميعها تدور حول املحور الرئي�س للمقرر ،وتكمن
فكرة هذه الأن�شطة ب�إثارة ف�ضول الطالب و�شده باجتاه املو�ضوع ،الأمر الذي يدفعنا �إىل
احلكم عليها �أنها جاءت مراعية ملبادئ التكامل والتتابع بدرجة كبرية ،فهي تبد�أ بالب�سيط
وتنتهي �إىل املعقد ،وتبدا باملح�سو�س وتتدرج �إىل املجرد ،لأن هذه الأن�شطة اال�ستهاللية
متثل بع�ض احلقائق عن املظاهر احل�ضارية ،والطبيعية للح�ضارات ،وتعطي فكرة عامة
للطالب قبل اخلو�ض يف �أجزاء الوحدة ،فهي تبد�أ بالكل ثم اجلزء ،با�ستثناء بع�ض الأن�شطة
التي وردت يف ال�صفحات( )17،21،29،33،51،59والتي افتقرت �إىل عنا�رص الت�شويق
والإثارة ،ويلحظ �أن م�ستواها �أعلى من م�ستوى الطالب ،حبذا لو ُركّ ز فيها على عر�ض �أفالم
ق�صرية عن موا�ضيع الدرو�س التي متثلها� ،أو �أن�شطة تقوم على العمل اجلماعي يف تنفيذها،
�أو �صور تقرتب من بيئة الطالب لي�سهل عليه فهمها .كذلك بد�أت من القدمي �إىل احلديث؛ لأنها
متثل هذه احل�ضارات املتدرجة يف املنهاج من القدمي �إىل احلديث.
◄◄ثانيا  :نتائج الإجابة على ال�س�ؤال الثالث .واجلدول ( )2يبني حتليل حمتوى
مقرر التاريخ لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي (تاريخ العرب وامل�سلمني) بناءً على معايري التكامل
والتتابع ووحدات التحليل.
الجدول ()2

قائمة حتليل
املحتوى
وحدات
التحليل

التكرارات

 -1وحدات املقرر

4

 -2العناوين الرئي�سة

22

والعناوين الفرعية

72

 -3اخلرائط وال�صور
والأ�شكال
 -4الأن�شطة
اال�ستهاللية

1

2

3

4

من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث
---------

14

--------- ----------

22

---------

متوافر بدرجة ضئيلة

5

6

7

متوافر بدرجة متوسطة
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 وحدات املقرر  :ا�شتمل املقرر على( )4وحدات ،هي على التوايل (:ظهور الإ�سالم،
اخلالفة الرا�شدة ،اخلالفة الأموية ،واخلالفة العبا�سية) ويلحظ من خالل عناوين هذه الوحدات
انها تدور حول املحور الرئي�س ،وهو عنوان املقرر (تاريخ العرب وامل�سلمني) .يالحظ �أن هناك
تداخالً بني وحدات املقرر،ووجود عالقات بني املفاهيم والأفكار الوارده بهذه الوحدات مما
يحقق التكامل بني وحدات املقرر� .إال �أن بداية الوحدات تخلو من الأن�شطة التي متثل �أ�سلوب
امل�شاريع ،القائمة على العمل اجلماعي ،والتي تثري ف�ضول الطالب وت�شوقهم لإجراء نقا�ش
حولها ،فقد بد�أت وحدات املقرر بر�سوم متثل حياة امل�سلمني عند ظهور الإ�سالم ،وزمن
اخلالفة الرا�شدة  ،و�أخرى متثل حياة الأمويني ،ورابعة متثل العبا�سيني� ،إال �أنها ال ترتقي �إىل
�أ�سلوب امل�شاريع يف تنفيذها� .أما ا�ستخدام م�صادر التعلم التي تتخطى املقرر فقد توافرت
يف نهاية املقرر .ويلحظ �أن بداية هذه الوحدات جاءت �سهلة وحم�سو�سة للطالب حيث بد�أت
(بوحدة ظهور الإ�سالم ،وتدرجت نحو اخلالفة الرا�شدة ،مروراً باخلالفة الأموية ،وانتهاء
باخلالفة العبا�سية) فمعرفة الطالب لتاريخ بدء الدعوة الإ�سالمية واخلالفة الرا�شدة �أ�سهل
من معرفته لتاريخ اخلالفة الأموية فاخلالفة العبا�سية ،فهو بهذا انتقل من الب�سيط (ظهور
الإ�سالم) �إىل املعقد (اخلالفة العبا�سية) ومن الأقل تركيباً �إىل الأكرث تعقيداً ،ويلحظ �أي�ضاً �أن
وحدات املقرر قد بد�أت من الكل �إىل اجلزء ،فهي تتحدث بداية عن تاريخ الإ�سالم ب�شكل كلي،
ثم تنتقل �إىل الأجزاء (اخلالفة الرا�شدة ،فالأموية ،فالعبا�سية) ،وهذا ما ي�سمى باالنتقال
من العام �إىل اخلا�ص وفقا لنظرية ( )Ausubelحيث تقدم �أكرث الأفكار عمومية و�شموالً ثم
تنتقل �إىل التفا�صيل الدقيقة� .أما بالن�سبة ملبد�أ الت�سلل الزمني فقد بد�أت وحدات املقرر من
القدمي �إىل احلديث.
 العناوين الرئي�سة والفرعية :ا�شتمل املقرر على( )22عنواناً رئي�ساً و()72
عنواناً فرعياً .تناولت مو�ضوعات ومفاهيم عن حياة العرب قبل الإ�سالم ،وتنظيم الدعوة
الإ�سالمية ،والهجرة وتا�سي�س الدولة وغزوات الر�سول ،وحروب الردة والفتوحات الإ�سالمية
والتنظيمات الإدارية واالقت�صادية واحلركة العمرانية زمن الرا�شدين ،كذلك زمن اخلالفة
الأموية واخلالفة العبا�سية .ويلحظ �أن هذه العناوين تدور جميعها حول املحور الرئي�س،
وتتداخل موا�ضيعها ومفاهيمها و�أفكارها لتعطي �صورة تكاملية عن تاريخ هذه احلقب
الزمنية .وهذا االختيار لهذه العناوين يع ّد اختياراً منا�سباً لتحقيق مبادئ و�رشوط التكامل
يف املنهاج وفقا لنظرية برونر� .أما فيما يتعلق با�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع والعمل اجلماعي
فقد توافر ب�شكل متو�سط يف املنهاج ،وذلك من خالل الأن�شطة الواردة يف ال�صفحات (6،9
 .)،12،15،22،26،29،35،39،43،46،51،58،62،65،69،72،80،85،89حيث تركزت
يف معظمها على �أن�شطة لالطالع والبحث يف امل�صادر املختلفة املقررة ،وتقدمي تقارير �أو
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الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة� ،أما الأن�شطة الوارة يف ال�صفحات ()22،46،58،62،65،76،85
فقد جاءت منا�سبة ال�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع والعمل اجلماعي ب�شكل �أف�ضل ،حيث ركزت
هذه الأن�شطة على العمل اجلماعي ،والنقا�ش اجلماعي ،والزيارات امليدانية والتعليمية،
وجمع �صور ذات عالقة بالدرو�س وت�صنيفها وت�شكيل جم�سمات من املعجون لأماكن
تاريخية كالن�شاط الوارد يف ال�صفحة ( )22وهذه الأن�شطة تكامل بني جانبي املعرفة
النظري والعملي ب�شكل عام ،وت�ساعد الطالب على ال�رسعة يف اكت�ساب اخلربات� ،إال �أن
معظمها بحاجة للتنويع يف �أ�شكالها ،و�آلية تنفيذها بحيث يتج�سد فيها العمل اجلماعي
للطالب ،كالزيارات امليدانية ،والتق�سيم �إىل جمموعات ،والقيام بتقم�ص الأدوار ،وم�شاهدة
الأفالم الق�صرية ذات العالقة .وجاءت هذه العناوين الرئي�سة والفرعية �سهلة وبعيدة عن
التعقيد ،فهي تبد�أ بالب�سيط وتتدرج �إىل الأ�صعب فالأكرث �صعوبة ،حيث نظمت من العام �إىل
اخلا�ص ،ثم بد�أت بالتفا�صيل والأجزاء ،فوحدة ظهور الإ�سالم بعناوينها الرئي�سة والفرعية
تع ّد من الأفكار واملفاهيم الأكرث عمومية ،ما لبثت �أن تدرجت نحو التفا�صيل والأكرث ات�ساعا
يف املفاهيم والأفكار نحو اخلالفة الأموية وانتهاء باخلالفة العبا�سية وت�شعباتها الكثرية،
�أما معيار(التدرج من الكل �إىل اجلزء �أو العك�س) فقد جاءت العناوين الرئ�سية والعناوين
الفرعية متدرجة من الكل �إىل اجلزء ،وت�سل�سلت زمنياً من القدمي �إىل احلديث.
 اخلرائط وال�صور والأ�شكال  :ا�شتمل منهاج التاريخ لل�صف ال�ساد�س على ()14
خريطة و�صورة ( )5خرائط و(� )9صور ،متثل يف معظمها بع�ض مظاهر احلياة ال�سيا�سية
والعمرانية واحل�ضارية والعلمية يف تاريخ العرب وامل�سلمني ،يالحظ من ذلك �أن هذه
اخلرائط وال�صور والأ�شكال جاءت قليلة يف وقت يعج به تاريخ العرب وامل�سلمني باملظاهر
املختلفة جلميع مناحي احلياة االجتماعية وال�سيا�سية والعمرانية واالقت�صادية..الخ .والتي
ما زالت �شاهدة على عظمة التاريخ الإ�سالمي حتى يومنا هذا .فتنظيم املحتوى املدعوم
بال�صور والنماذج يب�سط املعرفة لدى الطالب ،ويحولها من مفاهيم و�أفكار �صعبة وجمردة
�إىل مفاهيم و�أفكار �سهلة ،كما �أفاد برونر يف نظريته .ثم �أن هناك درو�ساً خلت من هذه
اخلرائط وال�صور والأ�شكال ،وهذه الدرو�س هي ( )1،2،3،4من الوحدة الأوىل ،و ( )6،7،9من
الوحدة الثانية ،و( )12،16من الوحدة الثالثة ،و ( )17،18،19من الوحدة الرابعة� .أما من
حيث مراعاتها ملبادىء و�رشوط التكامل ،فقد جاءت هذه اخلرائط وال�صور والأ�شكال ممثلة
للح�ضارات �سواء اخلرائط منها �أو ال�صور والأ�شكال ،وجميعها تدور حول املحور الرئي�س
للمقرر ،ثم �إنها ت�شرتك فيما بينها على اختالف �أنواعها لت�شكل تكامالً للمعرفة منا�سباً
للمنهاج ،وقد جاءت هذه اخلرائط وال�صور والأ�شكال من الب�سيط �إىل املعقد ،وذلك من خالل
تنوعها وتكرارها ،الأمر الذي ي�سهل فهمها على التالميذ .ثم �إنها جاءت متدرجة من الكل
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�إىل اجلزء ،حيث تبد�أ ب�صورة �أو خارطة عامة يف بداية الوحدة �أو بداية الدر�س ،ثم يتلوها
�صور و�أ�شكال فرعية متثل مو�ضوع الدر�س .كذلك جاءت هذه ال�صور واخلرائط مت�سل�سلة
زمنياً من القدمي �إىل احلديث.
 الأن�شطة اال�ستهاللية  :احتوى املنهاج على( )22ن�شاطاً ا�ستهاللياً ،متثلت بن�شاط
يف بداية كل در�س ،وجاءت يف معظمها ب�شكل ن�صو�ص يتلوها �أ�سئلة للطالب ،وبع�ضها متثل
ب�صورة �أو خريطة ملظهر ح�ضاري� ،أو �سيا�سي ،يتبعه حمموعة �أ�سئلة ليجيب عنها الطالب،
وجميعها تدور حول املحور الرئي�س للمقرر وتتداخل موا�ضيعها ومفاهيمها لت�شكل تكامال
يف املعرفة رغم قلتها .ويلحظ على هذه الأن�شطة �أنها افتقرت يف معظمها �إىل ا�ستخدام
�أ�سلوب امل�شاريع يف تنفيذها ،وافتقرت �إىل العمل اجلماعي �أي�ضاً ،حبذا �إعادة النظر فيها،
والرتكيز على �أن�شطة جت�سد �أ�سلوب امل�شاريع �أثناء التنفيذ ،ووت�سمح للتالميذ بالتعاون
والت�شارك� .أما من حبث معيار التدرج من الب�سيط �إىل املعقد ومن املح�سو�س �إىل املجرد،
يرى الباحث �أنه مل يراع هذا املعييار ب�شكل جيد ،فالأن�شطة يف معظمها تبدا ب�شكل ن�صو�ص
 ،بعيد عن بيئة الطالب ،ومل ي�سمع بها الطالب من قبل ،بد�أت من الكل �إىل اجلزء ،ومن القدمي
�إىل احلديث.
◄◄ ثالثا  :نتائج الإجابة على ال�س�ؤال الرابع .واجلدول ( )3يبني حتليل حمتوى
مقرر التاريخ لل�صف ال�سابع الأ�سا�سي (تاريخ الع�صور الو�سطى) بناءً على معايري التكامل
والتتابع ووحدات التحليل.
الجدول ()3

قائمة حتليل
املحتوى
وحدات التحليل

التكرارات

1

3

2

4
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4
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 وحدات املقرر :ا�شتمل املقرر على( )4وحدات كانت على التوايل( :اوروبا يف
الع�صور الو�سطى ،وغزو الفرجنة للم�رشق العربي ،وحركة اجلهاد الإ�سالمي �ضد الفرجنة
واملماليك) ،والناظر يف عناوين هذه الوحدات يجد �أنها تدور حول املحور الرئي�س ،و�أن
مو�ضوعاته متداخلة بحيث ت�شكل مفاهيم وحقائق �ضمن عالقات متداخلة ،تدور جميعها
حول عنوان املقرر الرئي�س (تاريخ الع�صور الو�سطى) حمققة بذلك تكامل املعرفة يف املقرر.
�أما ما يتعلق با�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع فقد بد�أت كل وحدة من الوحدات الأربعة ب�صورة
تعك�س طبيعة املحتوى يف املنهج ،فمثالً جاء يف بداية الوحدة الأوىل �صورة لقلعة الأمري
يف الع�صور الو�سطى ،وجدول ميثل الفرتات الزمنية للع�صور ومظاهرها احل�ضارية ،و�صوره
�أخرى يف بداية الوحدة الثانية متثل ح�صار الفرجنة للقد�س ال�رشيف ،و�صورة متثل معركة
حطني يف بداية الوحدة الثالثة ،ويف بداية الوحدة الرابعة كانت �صورة ل�سبيل قايتباي يف
القد�س ال�رشيف .وهذه ال�صور جميعها خلت من اقحام الطالب �أو �إ�رشاكه يف �أي نقا�ش� ،أو
�إجراء �أي حوار حولها كمدخل يعتمد ا�سرتاتيجية �أ�سلوب امل�شاريع ،الأ�سلوب الأمثل لتحقيق
التكامل.
�أما ا�ستخدام م�صادر التعلم التي تتخطى املقرر فقد �أدرجت يف نهاية املقرر ،وهذا منط
من االمناط الدارجة يف تثبيت امل�صادر واملراجع� ،إال �أن النمط الأكرث جدوى -كما �أ�سلفنا
يف احلديث عن املقررات ال�سابقة -هو �أن تدرج مراجع وم�صادر كل وحدة يف نهاييتها ،ثم
�إدراج جميع امل�صادر واملراجع يف نهاية املقرر جمتمعة.
�أما ما يتعلق مبعايري التتابع (االنتقال من ال�سهل �إىل املعقد �أو من املح�سو�س �إىل
املجرد ،واالنتقال من اجلزء �إىل الكل) ،فقد روعيت هذه املعايري من خالل �إثراءها بال�صور
والأ�شكال يف بداية كل وحدة ،الأمر الذي ي�سهل على الطالب فهمها ،واالنتقال بي�رس �إىل
املفاهيم الالحقة ،ثم �إنه عر�ض املفاهيم الأكرث عمومية (كاوروبا يف الع�صور الو�سطى) ،ثم
الأقل عمومية (غزو الفرجنة للم�رشق العربي الإ�سالمي) ..وهكذا �إىل �أن ي�صل �إىل (املماليك).
ثم �إنه تدرج يف عر�ض هذه املفاهيم من الكل �إىل اجلزء ،ومن القدمي �إىل احلديث ح�سب
الت�سل�سل الزمني.
 العناوين الرئي�سة والفرعية :ا�شتمل املقرر على( )21عنواناً رئي�ساً و( )53عنواناً
فرعياً تناولت مفاهيم و�أفكاراً حول نظام الإقطاع والكني�سة النه�ضة الأوروبية و�أوروبا
وامل�رشق الإ�سالمي قبل الغزو الفرجني ،ومملكة القد�س ،ونتائج غزو الفرجنة وال�سالجقة
والزنكيني والأيوبيني وحطني واملماليك ..يالحظ �أن هذه املفاهيم والأفكار وغريها مما
احتوته �صفحات املقرر ،يدور يف فلك املحور الرئي�س ،و�أنها ترتبط بعالقات بينها لتحقق
التكامل املعريف بني دفتي املقرر .ويلحظ �أن �أ�سلوب امل�شاريع جاء يف نهاية كل در�س
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ب�شكل معلومات لالطالع وزيادة املعرفة ،ويطلب من الطالب مقررة تقارير حول بع�ض
القادة �أو املو�ضوعات املختلفة ،فالأن�شطة مل تنح منحى العمل اجلماعي يف معظمها
با�ستثناء بع�ض الأن�شطة التي اتخذت العمل اجلماعي ،والتفاعلي يف تنفيذها،كالأن�شطة
الواردة يف ال�صفحات ( )25,34،51،59حيث ركزت على املناق�شة ،والرحلة التعليمية،
وم�شاهدة �أفالم ،ونقا�ش ومقارنة .حبذا كون جميع الأن�شطة بهذا الأ�سلوب ،وا�ستخدام
�أ�سلوب م�شاهدة الأفالم الق�صرية ،والزيارات امليدانية ،وتق�سيم الطالب �إىل جمموعات؛ فهذه
الأ�ساليب توجه �سلوك الطالب وتك�سبه كثرياً من اخلربات النف�سية واالجتماعية والعلمية،
وت�ساعده يف حتقيق التكامل املعريف .ويلحظ �أي�ضاً �أن هذه املفاهيم تدرجت من الب�سيط
�إىل املعقد ،ومن املح�سو�س �إىل املجرد ،وذلك من خالل االنتقال بها من العام �إىل اخلا�ص.
فالطالب يفهم العموميات الأقل تركيبا قبل �أن يفهم الأجزاء الأكرث تركيباً وتعقيداً ،ثم �أن
ال�صور واخلرائط والأ�شكال عملت على ت�سهيل هذه املفاهيم وتب�سيط ما �صعب منها على
التالميذ ،وكان االنتقال فيها من الكل �إىل اجلزء ،ومن القدمي �إىل احلديث ،التنظيم املنطقي
يف تنظيم مقررات التاريخ ،حيث يبد�أ مع بداية الإن�سان ،وي�سري قدماً خالل احلقب التاريخية
املتتالية حتى ي�صل �إىل احلا�رض.
 اخلرائط وال�صور والأ�شكال :ا�شتمل مقرر التاريخ لل�صف ال�سابع على(� )20شكالً
منها (� )11صورة متثل الكني�سة ،واالمرباطور ق�سطنطني ،و�أر�سطو و�أفالطون ،واملدرج
الروماين يف �سب�سطية ،واال�سطرالب ،وريكادور�س قلب اال�سد ،ومنرب �صالح الدين يف االق�صى
وعكا ،و�صورة ملدخل املدر�سة الأ�رشفية يف القد�س و( )8خرائط متثل �إمارات الفرجنة يف
بالد ال�شام ،وال�سالجقة والدولة البيزنطية والدول الإ�سالمية ،وخريطة لفتح الرها ،وم�رص،
و�أخرى المتداد الدولة الأيوبية ،وخريطة متثل معركة حطني وخريطة ل�صلح الرملة وخريطة
لدولة املماليك ،و�أخرى متثل �سري معركة عني جالوت ،و�شكل واحد ( )1ميثل عنا�رص النظام
الإقطاعي .الناظر يف هذه الأ�شكال يجد �أن جميعها يدور حول املحور ،و�أنها ت�شكل مو�ضوعات
ومفاهيم متداخلة لت�شكل بالآتي فهماً متكامالً للمو�ضوع الرئي�س (تاريخ الع�صور الو�سطى)
رغم قلتها يف درو�س املقرر املختلفة ،واختفائها من بع�ض الدرو�س( :الدر�س االول والثاين
والرابع واخلام�س من الوحدة الثانية ،والدر�س الرابع من الوحدة الرابعة) .ف�إثراء املناهج
بال�صور واللوحات واخلرائط والأ�شكال� ،رضورة من �رضورات التكامل ،وتب�سيط املفاهيم
على الطالب وتقريب البعيد من املفاهيم والأفكار �إىل بيئة الطالب ومداركه ،ويلحظ �أنها
تدرجت من الب�سيط �إىل املعقد ،ومن املح�سو�س �إىل املجرد ،ذلك من خالل تكرار بع�ضها
و�إدراج �صورة عامة يف بداية كل وحدة ،ثم اثرائها ب�صور عدة و�أ�شكال يف �صفحات الدرو�س
الالحقة ،كذلك يالحظ �أن انتقال هذه اخلرائط� ،أو ال�صور والأ�شكال كان من الكل �إىل اجلزء
ومن القدمي �إىل احلديث.
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 الأن�شطة اال�ستهاللية :ا�شتمل املقرر على ن�شاط ا�ستهاليل يف بداية كل وحدة،
ون�شاط ا�ستهاليل يف بداية كل در�س والبالغة ( )25ن�شاطاً ،حيث جاء يف بداية الوحدة
الأوىل �صورة لقلعة الأمري يف الع�صور الو�سطى ويف بداية الوحدة الثانية �صورة متثل ح�صار
الفرجنة للقد�س ،ويف م�ستهل الوحدة الثالثة �صورة متثل معركة حطني ،ويف الرابعة �صورة
ل�سبيل قاتيباي يف القد�س ال�رشيف .هذه ال�صور واللوحات تعطي الطالب فكرة عامة عن
الوحدة ،ويلحظ �أنها تدور حول املحور الرئي�س والعناوين الرئي�سة ،ثم �إنها جاءت متداخلة
بعالقاتها رغم تنوعها ،و�أن هناك ترابطاً بني املفاهيم والأفكار التي متثلها ،لت�سمح
تذيل بعبارة حتث
ب�إدراك الهيكل العام للمو�ضوع ،ح�سب نظرية برونر .ولكن كان يف�ضل �أن ّ
حوار ي�سمح بالعمل اجلماعي الت�شاركي� .أما الأن�شطة
الطالب على التفكري �أو �إجراء نقا�ش� ،أو ٍ
اال�ستهاللية اخلا�صة بالدرو�س ،فقد جاءت على �شكل ن�ص ميثل ن�شاطاً ،يتلوه �أ�سئلة موجهة
للطالب ،لكنه يفتقر �إىل عبارة �أو جملة حتث الطالب على النقا�ش اجلماعي �أو احلوار لهذه
الن�صو�ص .كان يف�ضل �أن ت�صاغ هذه الأن�شطة ب�شكل ي�سمح للتالميذ بالتعاون والت�شارك
يف تنفيذها ،وان تركز على �أ�سلوب امل�شاريع .ثم �إنها جاءت متدرجة من الب�سيط �إىل املعقد،
ومن املح�سو�س �إىل املجرد ب�شكل متو�سط ،ذلك من خالل ال�صور والأ�شكال املتنوعة التي
رافقت بع�ضها ،حيث تعمل على تقريب مفاهيمها و�أفكارها �إىل بيئة الطالب ،وتب�سطها
لهم .ثم �إنها جاءت متدرجة من الكل �إىل اجلزء ،ومن القدمي �إىل احلديث ،حيث �إنها مرافقة
للوحدات والدرو�س املت�سل�سلة واملتتابعة طبقاً لهذه املعايري.
◄◄رابعا  :نتائج الإجابة على ال�س�ؤال اخلام�س .واجلدول ( )4يبني حتليل حمتوى
مقرر التاريخ لل�صف الثامن الأ�سا�سي (تاريخ احل�ضارة العربية الإ�سالمية) بناءً على معايري
التكامل والتتابع ووحدات التحليل.
الجدول ()4

قائمة حتليل
املحتوى
وحدات التحليل

التكرارات

1

3

2

4

----

 -1وحدات املقرر

4

 -2العناوين الرئي�سة
والعناوين الفرعية

21
53

----

 -3اخلرائط وال�صور والأ�شكال

20

----

 -4الأن�شطة اال�ستهاللية

25

----

متوافر بدرجة ضئيلة

5

متوافر بدرجة متوسطة
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متوافر بدرجة عالية

6

7

من الكل
�إىل اجلزء

----

من الكل
�إىل اجلزء

----

من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث
من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث
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 وحدات املقرر :ا�شتمل املقرر على ( )5وحدات هي كالآتي( :احل�ضارة العرية
الإ�سالمية وميزاتها ،النظام ال�سيا�سي ،النظام الق�ضائي،احلياة االقت�صادية واالجتماعية،
احلياة العلمية) .يالحظ �أن عناوين هذه الوحدات تدور حول املحور الرئي�س (تاريخ احل�ضارة
العربية الإ�سالمية) ،و�أن هناك عالقات بني مفاهيم هذه الوحدات و�أفكارها ،وان هناك
عالقات بني مو�ضوعات هذه الوحدات لت�صب بالتايل يف العنوان الرئي�س للمقرر حمققه
بذلك التكامل بني هذه الوحدات ،كذلك فيما يتعلق بامل�صادر التي تتخطى املقرر ،فقد
جاءت يف نهاية املقرر النمط الأكرث ا�ستخداماً يف املناهج التعليمية .ويلحظ �أن الوحدات
مل تكن بدايتها موفقة من حيث البدء من الب�سيط �إىل املعقد �أو من املح�سو�س �إىل املجرد،
حيث كانت البداية لوحدة احل�ضارة العربية الإ�سالمية ومميزاتها ،ثم انتقل مبا�رشة �إىل
وحدة النظام ال�سيا�سي فالنظام الق�ضائي وهذه مفاهيم جمردة ،وغري حم�سو�سة لدى طالب
ال�صف الثامن ،وهي �أكرث �صعوبة من الوحدتني الآتيتني (احلياة االقت�صادية واالجتماعية
ثم احلياة العلمية) الأكرث قرباً من بيئة الطالب والأكرث �سهولة عنده.
�أما من حيث معيار التتابع :التدرج من الكل �إىل اجلزء �أو العك�س ،فقد بد�أ بعر�ض الكل
(املفاهيم العامة) (احل�ضارة العربية الإ�سالمية) ثم االنتقال �إىل الأجزاء بغ�ض النظر عن
طريقة ترتيبها ،فهي متثل �أجزاء من احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،فهي جاءت مطابقة ملبد�أ
التنظيم املنطقي الأكرث �شيوعاً يف تنظيم املعرفة الإن�سانية من (الكل �إىل اجلزء) بناء على
ما جاء يف نظرية ( )Ausubelالتي نادت بتقدمي �أكرث الأفكار واملفاهيم عمومية و�شموالً،
ثم االنتقال �إىل التفا�صيل والأجزاء يف تنظيم املناهج املدر�سية.
 العناوين الرئي�سة والفرعية :ا�شتمل املنهاج على ( )23عنواناً رئي�ساً و( )88عنواناً
فرعياً تناولت يف معظمها مو�ضوعات ومفاهيم تتعلق باحل�ضارة العربية الإ�سالمية من
مفاهيم احل�ضارة ومفاهيم النظام ال�سيا�سي والق�ضائي ومفاهيم متثل احلياة االقت�صادية
واالجتماعية والعلمية ،ويلحظ �أن جميعها تدور حول املحور الرئي�س (عنوان املقرر) ،و�أن
هذه املفاهيم واحلقائق تتداخل فيما بينها �سواء كانت عناوين رئي�سة �أم فرعية لتحقق
بالآتي �أحد معابري التكامل املهمة ،وتتيح منها معرفة �أو�سع للطالب من خالل معرفته بهذه
الأجزاء املتكاملة للح�ضارة العربية الإ�سالمية .وفيما يتعلق با�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع يف
الدرو�س التي تركز على العمل اجلماعي ،مل تكن بامل�ستوى املطلوب يف معظمها ،فكانت
الأن�شطة �أقرب �إىل الأ�سئلة منها �إىل امل�شاريع ،با�ستثناء الأن�شطة الواردة يف ال�صفحات
( )5,8,62,87فقد اتخذت �شكل الرحلة �أو اجلولة التعليمية ك�أداة لتحقيق هذه الأن�شطة،
وهذا يتيح للطالب اكت�ساب كثري من اخلربات وتنمية كثري من املهارات ويحقق التكامل
بني اجلانب املعريف والنف�س حركي والوجداين واملهاري ،بينما افتقرت الأن�شطة الواردة
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يف ال�صفحات ()51,55,59,72,75,80,83,90 ,48 ،16,19,22,27,32,37,40,43,11,
�إىل العمل اجلماعي يف بع�ضها .كان �أوىل �أن تركز على امل�شاركة اجلماعية للطالب ،وذلك
من خالل �أن�شطة تقوم على احلوار �أو م�شاهدة فلم ق�صري ،ثم �إجراء نقا�ش �أو القيام برحلة
�أو ا�ستخدام التمثيليات التعليمية ،وتقم�ص الأدوار من قبل الطلبة� .أما الأن�شطة الواردة يف
ال�صفحات ( )5,8,62فكانت منا�سبة لأ�سلوب امل�شاريع �أكرث من غريها لأنها اعتمدت اجلولة
التعليمية �أو الزيارة ،و�إجراء حوار بني الطالب حول مو�ضوع ما .وفيما يتعلق مبعيار التتابع
يف تنظيم املحتوى (من الب�سيط �إىل املعقد ،ومن املح�سو�س �إىل املجرد ) جاءت العناوين
الفرعية تابعة للعناوين الرئي�سة التي بد�أت باملفاهيم ال�صعبة واملجردة ،كاملفاهيم
ال�سيا�سية واملفاهيم الق�ضائية ،وترك املفاهيم الأقرب �إىل بيئة الطالب يف نهاية املقرر
كاملفاهيم االقت�صادية ،واالجتماعية القريبة من بيئة الطالب ،وجاءت املو�ضوعات مرتبة
من الكل �إىل اجلزء ،حيث يفهم الطالب الكل قبل �أن يفهم الأجزاء ،والتف�صيالت ،والعام قبل
اخلا�ص ،وذلك ح�سب ما جاء يف نظرية اوزبل.
 اخلرائط وال�صور والأ�شكال  :احتوى منهاج ال�صف الثامن على ( )21من اخلرائط
وال�صور والأ�شكال )3(،منها خرائط مثلت الفتوحات الإ�سالمية ،وخريطة �صماء للوطن
العربي ،وخارطة للعامل القدمي متثل الطرق التجارية و(� )18صورة و�شكالً متثل بع�ضا من
فنون العمارة الإ�سالمية؛ كق�رص احلمراء يف الأندل�س ،واجلامع الأزهر يف القاهرة ،وباب
الأ�سباط يف القد�س ،وق�رص ه�شام و�صور لنماذج و�أ�شكال من الأ�سلحة ،و�صور متثل الق�ضاء
واملحاكم واملحت�سب ،وقطع نقدية من املتحف الإ�سالمي ولوحة باخلط الكويف .وتكمن
فائدة هذه ال�صور والأ�شكال ب�شد انتباه الطالب و�إثارة ف�ضوله باجتاه قراءة الدر�س وفهمه
وا�ستيعابه؛ �إال �أن �أكرث من ن�صف الدرو�س البالغة ( )23در�ساً خلت من ال�صور والأ�شكال
واخلرائط ،وجمموع الدرو�س التي افتقرت للخرائط وال�صور بلغ ( )13در�ساً ،وهذا �أخ َّل
بتحقيق التكامل بني جميع املو�ضوعات وال�رشوط الواجب مراعاتها عند تنظيم املنهاج.
�أما ما ورد من �صور و�أ�شكال فقد جاء مالئما للمحور الرئي�س للمقرر ،وتدور جميعها حول
املحور ،ثم �إنها بد�أت من الكل �إىل اجلزء ،ومن القدمي �إىل احلديث ح�سب معيار الت�سل�سل
الزمني.
 الأن�شطة اال�ستهاللية  :احتوى املقرر على ( )28ن�شاطاً ا�ستهاللياً متثلت بـ()5
�أن�شطة على �شكل �صور يف بداية كل وحده تعليمية ،مبعدل ن�شاط واحد بداية كل وحدة
اخذت �شكل �صورة يف م�ستهل كل وحدة .و( )23ن�شاطاً على �شكل ن�ص للقراءة يف بداية
كل در�س ،يتلوه �أ�سئلة ت�ستثري تفكري الطلبة ،وت�شوقهم للدرو�س .ولوحظ �أن هذه الأن�شطة
جاءت ملبية ملعايري التكامل حيث �إنها تدور حول املحور ،ومو�ضوعاتها متداخلة ،ويتطلب
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تنفيذها عمالً جماعياً ونقا�شاً بينهم �أو حواراً ب�إ�رشاف و�إدارة املعلم .ثم �إنها جاءت لتلبي
مبادئ التتابع بحيث �إنها تبد�أ بالب�سيط واملح�سو�س ،وتنتهي باملعقد واملجرد ،فهي مبثابة
حقائق ثابته كونها �صوراً ون�صو�صاً مكررة يف معظم املراحل الدرا�سية ،بحيث ي�سهل على
الطالب فهمها ،واخذ فكرة عامه قبل اخلو�ض يف �أجزاء وتف�صيالت �أن�شطة بقية الوحدات
والدرو�س ،ثم �إنها بد�أت بالكل وانتهت باجلزء ،كذلك كان تنظيمها ح�سب معيار الت�سل�سل
الذمني من القدمي �إىل حلديث.
◄◄خام�سا  :نتائج الإجابة على ال�س�ؤال ال�ساد�س  .واجلدول ( )5يبني حتليل حمتوى
مقرر التاريخ لل�صف التا�سع الأ�سا�سي (تاريخ العربي احلديث واملعا�رص) بناءً على معايري
التكامل والتتابع ووحدات التحليل.
الجدول ()5

قائمة حتليل
املحتوى
وحدات التحليل

التكرارات

1

3

2

4

 -1وحدات املقرر

4

 -2العناوين الرئي�سة

15

والعناوين الفرعية

38

 -3اخلرائط وال�صور وال�أ�شكال

18

----

 -4الأن�شطة اال�ستهاللية

19

----

متوافر بدرجة ضئيلة

5

من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث

-------

متوافر بدرجة متوسطة

6

7

من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث
من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث
من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث

متوافر بدرجة عالية

 وحدات املقرر  :ا�شتمل املقرر على( )4وحدات ،هي كما ي�أتي( :حالة املنطقة
العربية يف العهد العثماين ،احلركات االنف�صالية وحماوالت الإ�صالح يف الدولة العثمانية،
واال�ستعمار يف الوطن العربي ،و�أخرياً ق�ضايا عربية معا�رصة) .ويلحظ من خالل عناوين
هذه الوحدات �أنها تدور حول املحور الرئي�س وهو عنوان املقرر(التاريخ العربي احلديث
واملعا�رص) وتت�شارك هذه الوحدات مبو�ضوعاتها و�إجزائها ومفاهيمها ،بحيث حتقق
التكامل يف حمتوى منهاج ال�صف التا�سع� .أما ا�ستخدام م�صادر التعلم التي تتخطى املقرر
فقد توافرت يف نهاية املقرر .ويلحظ �أن بداية هذه الوحدات �سهلة وحم�سو�سة للطالب،
وقريبة من بيئته ،فالتاريخ العربي يف العهد العثماين �أقرب �إىل بيئة الطالب ،ويتفاعل
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في ضوء معايير التتابع والتكامل

د .محمد ربايعة

مع املفاهيم والأفكارالواردة فيها �أكرث من املفاهيم التي تلي ،كاملفاهيم واحلقائق التي
تناولت احلركات االنف�صالية ،واال�صالحات الالحقة  ،وكذلك مفاهيم وحدة (اال�ستعمار يف
الوطن العربي) ،ثم مفاهيم و�أفكار وحدة (ق�ضايا عربية معا�رصة) .فقد بد�أت هذه الوحدات
من ال�سهل �إىل املعقد ،ومن املح�سو�س �إىل املجرد .كذلك كان تنظيم هذه الوحدات يف املنهاج
من القدمي �إىل احلديث ،ح�سب معيار الت�سل�سل الزمني.
 العناوين الرئي�سة والفرعية :ا�شتمل مقرر التاريخ لل�صف التا�سع على()15عنواناً
رئي�ساً و( )38عنواناً فرعياً .يالحظ من خالل هذه العناوين الرئي�سة (ن�ش�أة الدولة العثمانية،
والنظام ال�سيا�سي ،والإداري ،والأحوال االقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،و�ضعف الدولة
العثمانية ،واحلركات االنف�صالية ،والإ�صالحات العثمانية ،واليقظة الفكرية ،واجتاهاتها
عند العرب ،واال�ستعمار االوروبي ،واحلركات الوطنية يف �آ�سيا و�إفريقيا ،والق�ضية
الفل�سطينية ،وجامعة الدول العربية) وكذلك العناوين الفرعية� ،إنها تدور حول املحور،
وتتداخل مفاهيمها ،وترتبط بعالقات ،ت�شكل فيها تكامال يف حمتوى املقرر ،وحتقق تكامالً
يف املعرفة واخلربات لدى الطالب .وقد ا�شتملت الدرو�س �أي�ضاً على �أن�شطة �أخرى لكل در�س،
ركزت يف معظمها على قراءة ن�ص مدرج يف نهاية الدر�س يطلب من الطالب قراءته ،ثم
مقررة تقرير عن مو�ضوع يكلف به؛ با�ستثناء بع�ض الأن�شطة التي ركزت على العمل �ضمن
جمموعات �أثناء تنفيذ الن�شاط ؛ كزيارة ميدانية ملعلم ح�ضاري� ،أو علمي �أو م�شاهدة فلم� ،أو
ا�ست�ضافة �شخ�صية للم�شاركة يف ندوه ذات عالقة بالدر�س� ،أو االعتماد على املناق�شة يف
تنفيذ الن�شاط ،وذلك كالأن�شطة الواردة يف ال�صفحات .)9،18،52،58،62(:تلك الأن�شطة التي
ت�ستخدم �أ�سلوب امل�شاريع يف تنفيذها ،وبالآتي حتقق التكامل املطلوب .ويلحظ من حيث
مراعاة املقرر ملعايري التتابع �أن املفاهيم ،والأفكار ،جاءت متدرجة من الب�سيط �إىل املعقد،
ومن املح�سو�س �إىل املجرد ،ب�شكل متو�سط زادها قوة تلك ال�صور ،واخلرائط التي �أدرجت يف
�صفحات الدرو�س التي �سهلت بع�ض املفاهيم ال�صعبة وذللتها للطالب ،وجعلتها قريبة من
بيئته ،كذلك جاءت مفردات املنهج مت�سل�سلة ومتدرجة ،من الكل �إىل اجلزء ،ومن القدمي �إىل
احلديث .وذلك لتالئم املدخل املنطقي لتنظيم حمتويات التاريخ والعلوم الإن�سانية.
 اخلرائط وال�صور والأ�شكال :ا�شتمل املقرر على (� )18شكالً .منها (� )11صورة متثل
معظمها �شخ�صيات تاريخية و�سيا�سية مثل( :حممد الفاحت ،وفخر الدين املعني ،وظاهر العمر،
وحممد علي با�شا ،وعبد القادر اجلزائري ،و�أحمد عرابي ،وم�صطفى كامل ،و�سعد زغلول،
وجمال عبد النا�رص ،وعمر املختار ،ويا�رس عرفات) و�صورة ملدينة القد�س ،و( )7خرائط
متثل خارطة الدولة العثمانية ،و�أخرى لفتوحات ابراهيم با�شا ،وخارطة متثل اال�ستعمار
الأوروبي للوطن العربي ،و�أخرى للحملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام ،وخريطة اتفاقية
�سايكل�س بيكو ،و�أخرى ل�سان رميو .ويلحظ �أن هذه ال�صور واخلرائط جميعها تدور حول
العنوان الرئي�س للمقرر؛ ومو�ضوعاتها ومفاهيمها متداخلة حيث حتقق بع�ضا من مبادئ
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تدرجت من الب�سيط �إىل املعقد ومن
التكامل� .أما من حيث مراعاتها ملعايري التتابع فقد َّ
املح�سو�س �إىل املجرد ،لأنها تبد�أ ب�صورة عامة متثل الوحدة الدرا�سية ،وتتفرع ملجموعة
من ال�صور واخلرائط التي تدور يف فلك ال�صورة العامة .والطالب يفهم الفكرة العامة �أوالً ،ثم
يفهم الأجزاء الأكرث تف�صيالً وتركيباً ،وتعقيداً ،وذلك وفقاً لنظرية اوزبل.
 الأن�شطة اال�ستهاللية :ا�شتمل املقرر يف بداية كل وحدة على �صورة عامة تعك�س
حمتوى الوحدة .ففي الوحدة الأوىل كانت �صورة لل�سلطان عثمان م�ؤ�س�س الدولة العثمانية،
والوحدة الثانية �صورة ظاهر العمر على ح�صانه ،ويف الوحدة الثالثة �صورتان حلادثة
دن�شواي يف م�رص ،و�ساحة ال�شهداء يف دم�شق ،ويف الوحدة الرابعة كانت �صورة �شعار جامعة
الدول العربية ،ويف بداية كل در�س من درو�س الوحدات الأربعة ،جاء ن�شاط ا�ستهاليل على �شكل
ن�ص للقراءة والتامل ،يتلوه �أ�سئلة للطالب حول هذا الن�شاط  ،حبذا لو كان مكان الأ�سئلة عبارة
�أو جملة تقحم الطالب يف نقا�ش وحوار حول ق�ضايا تتعلق بالن�ص� ،أو �أن ت�ستبدل ب�أن�شطة
يتطلب تنفيذها عم ًال جماعي ًا وت�شاركياً ،لتج�سيد �أ�سلوب امل�شاريع ،ملا لذلك من �أهمية يف
�إثارة اهتمام الطالب ،و�إثارة تفكريهم ،وتقريب املو�ضوع لأذهانهم ،ليتحقق بذلك التكامل
بني النظرية والتطبيق .ويلحظ �أن هذه الأن�شطة اال�ستهاللية جاءت مراعية ملعايري التكامل
والتتابع حيث �إنها تدور جميعها يف فلك وحمور العنوان الدرا�سي ،وهناك عالقات بني
مفاهيمها و�أفكارها ،ومت التدرج فيها من الكل �إىل اجلزء ،ومن القدمي �إىل احلديث.
◄◄�ساد�ساً  :نتائج تف�سري الإجابة على ال�س�ؤال ال�سابع .واجلدول ( )6يبني حتليل
حمتوى مقرر التاريخ لل�صف العا�رش الأ�سا�سي (تاريخ العامل احلديث واملعا�رص) بناءً على
معايري التكامل والتتابع ووحدات التحليل.
الجدول ()6

قائمة حتليل
املحتوى
وحدات التحليل

التكرارات

1

3

2

4

من القدمي
---�إىل احلديث

 -1وحدات املقرر

5

 -2العناوين الرئي�سة
والعناوين الفرعية

20
55

----

 -3اخلرائط وال�صور والأ�شكال

51

----

 -4الأن�شطة اال�ستهاللية

25

----

متوافر بدرجة ضئيلة

5

----

متوافر بدرجة متوسطة
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6

7

متوافر بدرجة عالية

من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث
من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث
من الكل من القدمي
�إىل اجلزء �إىل احلديث

دراسة حتليلية ملقررات التاريخ لصفوف املرحلة األساسية العليا في فلسطني
في ضوء معايير التتابع والتكامل

د .محمد ربايعة

 وحدات املقرر :ا�شتمل املقرر على ( )5وحدات هي( :النه�ضة االوروبية احلديثة،
والثورات احلديثة ،واحلركات القومية ،التقدم العلمي والثورة ال�صناعية ،واال�ستعمار
احلديث ،واحلروب العاملية ،والهيئات واملنظماًت الدولية) .ويلحظ من خالل هذه الوحدات
�أنها ترتبط ببع�ضها بع�ضاً ،وتدور حول املحور الرئي�س للمقرر ،مما يحقق التكامل بينها
وبني العنوان الرئي�س (تاريخ العامل احلديث واملعا�رص)� ،إال �أن م�صادر التعلم التي تتخطى
املقرر املدر�سي قد �أدرجت يف نهاية املقرر كنمط دارج يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية� ،أما فيما
يتعلق مبعايري التتابع ،يالحظ �أنه ال يوجد مفاهيم ،و�أفكار قريبة من بيئة الطالب ،فجمعيها
مفاهيم جديدة على الطالب� .إال �أن الأن�شطة اال�ستهاللية ،وال�صور والأ�شكال الواردة يف بداية
كل وحدة ،تعمل على تقريب هذه املفاهيم ،وت�سهل فهمها للطالب رغم جتردها �إىل حد ما،
�إال �أن الأن�شطة وال�صور والأ�شكال� ،سهلت االنتقال فيها للطالب من ال�سهل �إىل ال�صعب� ،أو
من املح�سو�س �إىل املجرد ،فتنظيم املحتوى بتقدمي املفاهيم والأفكار املجردة بالتمثيالت
امللمو�سة العملية ،كالنماذج والأ�شكال ،ي�سهل فهمها للطالب ،وي�سهل عملية االنتقال �إىل
املفاهيم الأخرى� .أما معيار االنتقال من الكل �إىل اجلزء �أو العك�س ،فلم يتم مراعاته ب�شكل
دقيق ،حيث ت�ستقل عناوين ،ومفاهيم هذا الوحدات يف ذاتها� ،إذ ال ت�شكل فيما بينها ،الكل
�إىل اجلزء �أو اجلزء �إىل الكل� .أما معيار الت�سل�سل الزمني ،جاءت الوحدات من القدمي �إىل
احلديث ،التنظيم املنطقي ال�سائد يف مناهج التاريخ ،لأن تعلم احلقائق اجلديدة يجب �أن
يبني على تعلم حقائق �سابقة لها.
 العناوين االرئي�سة والفرعية :ا�شتمل املقرر على ( )20عنواناً رئي�ساً و( )51عنواناً
فرعياً ،متثلت مبفاهيم (ع�رص النه�ضة االوروبية ،وحركة الإ�صالح الديني ،والك�شوفات
اجلغرافية ،وحقائق ومفاهيم الثورة الأمريكية ،والفرن�سية ،والوحدة الإيطالية ،والأملانية
والتقدم العلمي ،والثورة ال�صناعية ،والر�أ�سمالية ،واال�شرتاكية ،واال�ستعمار ،وال�صهيونية،
واحلرب العاملية الأوىل ،واحلرب العاملية الثانية ،وحركات التحرر يف العامل ،وهيئة
االمم املتحدة ،ومنظمة الوحدة الإفريقية ،ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ..وغريها كثري من
العناوين الفرعية).حيث جاءت هذه العناوين مبفاهيمها ملبية ل�رشوط ومبادئ التكامل،
فهي تدور جميعها حول املحور الرئي�س ،وتتداخل بعالقات بينها لتحقق التكامل املعريف
لدى التالميذ� ،إ�ضافة لل�صور ،والأ�شكال ،واخلرائط ،التي دفعت باجتاه التكامل املعريف.
وقد ا�شتملت جميع الدرو�س على ( )20ن�شاطاً يف اخر كل در�س متثلت يف معظمها بتكليف
الطالب العودة للمراجع ،وكتابة تقريرعن مو�ضوع ما ،ومنها ما كان اقرب �إىل الأ�سئلة منها
�إىل الن�شاط اجلماعي ،والعمل الت�شاركي ،با�ستثناء بع�ض الأن�شطة التي ركزت على اجراء
نقا�ش� ،أو حوار� ،أو القيام بتجربة جماعية� ،أو ا�ست�ضافة �شخ�صية متخ�ص�صة مبو�ضوع
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الن�شاط ،كالأن�شطة الواردة يف ال�صفحات ( )28،37،41،45،59،63التي متثلت ب�إجراء
نقا�ش بني الطلبة� ،أو الن�شاط الأف�ضل املتمثل بتق�سيم الطلبة �إىل جمموعات وتكليف كل
جمموعة بجزء من الن�شاط ،ثم �إجراء نقا�ش بعد ذلك� ،صفحة ( .)79فالأن�شطة التي تعك�س
�أ�سلوب امل�شاريع يف�ضل �أن تعتمد �أ�سلوب تق�سيم الطلبة �إىل جمموعات� ،أو اجراء نقا�ش �أو
حوار �أو م�شاهدة فلم �أو القيام برحلة� ..إلخ .فمثل هذا الأ�سلوب ي�ساعد الطالب على بناء
نظرة �أكرث توحداً ،توجه �سلوكه ،وتعامله بفاعلية ،مع اخلربات اجلديدة ،وم�شكالت احلياة،
وبالآتي حتقيق التكامل املطلوب .اما فيما يتعلق مبراعاة معيار التتابع (التدرج من
الب�سيط �إىل املعقد �أو من املح�سو�س �إىل املجرد) جاءت املفاهيم والأفكار جمردة بعيدة عن
بيئة الطالب ،اال �أن الأن�شطة ،وال�صور ،واخلرائط ،والأ�شكال املرافقة ل�صفحات املقرر ،ذللت
هذه املفاهيم للطالب ،واالنتقال منها �إىل غريها من املفاهيم ب�شكل �سهل الأمر الذي يدفع
الباحث للحكم �أن املنهاج راعى االنتقال من ال�سهل �إىل ال�صعب ومن املح�سو�س �إىل املجرد
مب�ستوى متو�سط.
 اخلرائط والر�سوم وال�صور والأ�شكال :احتوى مقرر التاريخ لل�صف العا�رش على()51
�شكالً منها()13خريطة متثل :خريطة الك�شوفات اجلغرافية الربتغالية ،وخريطة الك�شوفات
اجلغرافية الإ�سبانية ،وخريطة امل�ستعمرات الربيطانية عند اال�ستقالل ،وخريطة متثل فرن�سا
يف قارة اوروبا ،و�أخرى لإيطاليا قبل الوحدة ،و�ساد�سة لإيطاليا بعد الوحدة  ،وخريطة
املانيا بعد الوحدة ،وخرائط متثل التو�سع اال�ستعماري يف �آ�سيا و�إفريقيا ،وخرائط للحربيني
العامليتني الأوىل والثانية ،وخريطة متثل موقع حركات التحرر يف العامل..كذلك احتوى
املقرر على(� )32صورة ل�شخ�صيات �سيا�سية ،وعلمية ،وخمرتعات ،وبع�ض �أنواع الأ�سلحة.
و(� )5أ�شكال ومناذج متثل �أول منوذج طباعة ،و�شعارهيئة الأمم املتحدة ،و�شعار منظمة
الوحدة الإفريقية ،و�آخر ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .ويلحظ �أن هذه ال�صور ،واخلرائط جاءت
مو�ضوعاتها متداخلة ،وبينها عالقات ،وتدور جميعها حول املحور الرئي�س للمقرر ،ثم �إنها
تثري ف�ضول الطالب لإجراء حوار مع زمالئه حولها ،فهي متثل �أ�سلوب امل�شاريع� .أما مدى
مالئمتها ملعايري التتابع ،فقد تدرجت من الب�سيط �إىل املعقد ،ومن املح�سو�س �إىل املجرد،
من خالل �إدراج �صورة يف بداية كل وحدة متثل الكل ،ثم �إدراج �صور �أخرى يف �صفحات
الوحدة ثمل الأجزاء ،وهذا ميثل التتابع الر�أ�سي كان ي�أخذ فكرة عامة �أوالً ،ثم االنتقال
للأجزاء ،فالطالب ي�سهل عليه فهم الكل �أو العام قبل �أن يفهم الأجزاء املركبة ،والأكرث
تعقيداً وفقاً لنظرية ( .)AUSUBELففي بدية الوحدة الأوىل مثالً جاءت �صورة ل�سفينة
تعود لالكت�شافات اجلغرافية ،ثم تلتها خرائط يف منت الوحدة متثل خط �سري االكت�شافات
اجلغرافية  ،ويف الوحدة الثانية مثال ،جاءت لوحة متثل الهجوم على �سجن البا�ستيل ،ويف
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الوحدة الثالثة �أي�ضاً كانت بديتها للوحة القمر �صناعي يف مداره حول الأر�ض و�صورة
التل�سكوب تالها �صور لعلماء وخمرتعات متثل وحدة التقدم العلمي والثورة ال�صناعية .ويف
بداية الوحدة الرابعة (اال�ستعمار واحلروب العاملية) جاءت �صورة انفجار القنبلة الذرية
يف هريو�شيما تالها �صور متثل خرائط التو�سع اال�ستعماري ،و�صور �أ�سلحة متنوعة ،و�صور
لبع�ض ال�شخ�صيات الديكتاتورية ،وقادة �سجلهم التاريخ .ويف الدر�س ال�ساد�س من الوحدة
الرابعة ،خريطة العامل تبني مواقع حركات التحرر يف العامل ،تالها �صور لبع�ض قادة
حركات التحرر يف العامل..وهكذا دواليك .مما يحدو الباحث �إىل احلكم �أن ال�صور ،واخلرائط،
والأ�شكال بد�أت من ال�سهل �إىل املعقد ،ومن املح�سو�س �إىل املجرد ،ومن الكل �إىل اجلزء .ومبا
�أنها متثل الوحدات والدرو�س التي ظهرت فيها ،فقد ت�سل�سلت وتدرجت من القدمي �إىل احلديث.
 الأن�شطة اال�ستهاللية :ا�شتمل املقرر على ن�شاط ا�ستهاليل يف بداية كل وحدة متثل
ب�صورة للتامل واخذ فكرة عامة عن الوحدة ،لكنها تفتقر �إىل جملة �أو عبارة تر�شد الطالب
�إىل التفكر بهذه ال�صورة� ،أو حتى طرح �س�ؤال حولها ،ون�شاطاً ا�ستهالليا يف بداية كل در�س،
والبالغ عددها جميعا( )25ن�شاطاً ،حيث جاء يف بداية الوحدة الأوىل �صورة ل�سفينة تعود
لفرتة االكت�شافات اجلغرافية ،تلتها خرائط تبني خط �سري االكت�شافات اجلغرافية يف الوحدة
نف�سها ،ويف بداية الوحدة الثانية �صورة للهجوم على �سجن البا�ستيل ،ويف الوحدة الثالثة
�صورة لقمر �صناعي يف مداره حول الأر�ض ،ويف الوحدة الرابعة �صورة للقنبلة الذرية على
هريو�شيما ،ويف اخلام�سة �صورة مبنى هيئة الأمم املتحدة .هذه ال�صور تعطي الطالب فكرة
عامة عن الوحدة ،يليها �صور وخرائط فرعية يف منت الوحدات ،متثل الأجزاء ،فالطالب ي�أخذ
فكرة عامة عن الوحدة من خالل الأن�شطة الواردة يف بدايتها لت�سمح له ب�إدراك الهيكل العام
للمو�ضوع ،ثم ينتقل �إىل الأجزاء والتف�صيالت يف منت الوحدات .ويلحظ �أن هذه ال�صور تدور
حول املحور ،ثم �إنها جاءت متداخلة بعالقاتها رغم تنوعها ،وهناك ترابط وتداخل بينها.
لكنها افتقرت �إىل �إر�شادات �أو عبارة تدفع الطالب �إىل التفكر والت�أمل ،والعمل اجلماعي،
تذيل بعبارة حتث الطالب على التفكري �أو �إجراء نقا�ش� ،أو حوار ي�سمح
وكان يف�ضل �أن ّ
بالعمل اجلماعي الت�شاركي� .أما الأن�شطة اال�ستهاللية اخلا�صة بالدرو�س فقد جاءت على
�شكل ن�ص ميثل ن�شاطاً يف بداية كل در�س ،يتلوه �س�ؤال موجه للطالب حول هذا الن�ص� ،إال
�أن هذه الأن�شطة جاءت جامدة �إىل حد ما ،وتفتقر �إىل العمل اجلماعي عند التنفيذ .ويلحظ
انها جاءت متدرجة من الب�سيط �إىل املعقد ،ومن املح�سو�س �إىل املجرد ب�شكل متو�سط ذلك
من خالل ال�صور والأ�شكال املتنوعة التي رافقت بع�ضها ،حيث تعمل على تقريب مفاهيمها
و�أفكارها �إىل بيئة الطالب ،وتب�سطها لهم .وجاءت متدرجة من الكل �إىل اجلزء ،ومن القدمي
�إىل احلديث ،فهي مرافقة للوحدات والدرو�س املت�سل�سلة واملتتابعة طبقا لهذه املعايري.
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◄◄�سابعاً :نتائج تف�سري الإجابة عن ال�س�ؤال الثامن .واجلدول رقم ( )7يبني حتليل
حمتوى مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني بناءً على معايري التكامل
والتتابع ووحدات التحليل.
تت�سم املقررات ال�ستة مبراعاتها ملعايري التكامل والتتابع يف تنظيم املناهج ،وبوجود
ت�سل�سل وترتيب معني وهي مت�شابهة من حيث مراعاتها لهذه املعايري ،حيث تدور موا�ضيعها
ووحدات التحليل من عناوين الوحدات ،والعناوين الرئي�سة والفرعية ،واخلرائط وال�صور،
والأن�شطة اال�ستهاللية ،تدور جميعها حول املحور الرئي�س (عناوين املقررات اخلا�صة بها)،
و�إن املفاهيم والأفكار فيها تتداخل فيما بينها ،وحتتوي جميعها على م�صادر التعلم التي
تتخطى املقرر ،وانها ملئية بالأن�شطة املختلفة ،والتي حتتاج �إىل العمل اجلماعي الت�شاركي
يف تنفيذها ،الأمر الذي يدفعنا �إىل احلكم بانها جاءت مراعية ملعايري التكامل يف تنظيم
املناهج .تكامال يف اخلربات ،وتكامال يف املعرفة لدى الطالب .ثم �أنها جاءت مراعية
ملعايري التتابع والتدرج ،االنتقال من الب�سيط �إىل املعقد ومن الكل �إىل اجلزء ،ومن القدمي �إىل
احلديث ح�سب الت�سل�سل الزمني ،ثم �إنها تبد�أ بن�شاط ا�ستهاليل يربط خربات التالميذ ال�سابقة
باخلربات الالحقة ملو�ضوع الدرا�سة .فالتنظيم العام ملقررات التاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية
العليا اتبع ت�سل�سالً منطقياً و�سيكولوجيا منا�سباً ،وقد تعامل مع احلقائق واخلربات ب�أ�سلوب
تكاملي ،حيث تزول احلواجز بني فروع املادة الواحدة لت�شكل وحدة متكاملة من املعرفة،
وب�شكل عام يالحظ �أن حمتويات املقررات قد تفاوتت يف حتقيق مبادىء التكامل والتتابع
والتدرج .وفيما ي�أتي تف�سري ًلنتائج حتليل حمتوى مقررات التاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية
العليا يف فل�سطني ح�سب معايري التكامل والتتابع كما هي مبينة يف اجلدول.
الجدول ()7
بناء على معايير التكامل والتتابع
يبين تحليل محتوى مقررات التاريخ للصفوف األساسية العليا من (ً )10 - 5

قائمة حتليل
املحتوى
ال�صف

1

2

3

4

5

6

7

 -1اخلام�س الأ�سا�سي

من الكل �إىل اجلزء من القدمي �إىل احلديث

 -2ال�ساد�س الأ�سا�سي

من الكل �إىل اجلزء من القدمي �إىل احلديث

 -3ال�سابع الأ�سا�سي

من الكل �إىل اجلزء من القدمي �إىل احلديث

 -4الثامن الأ�سا�سي

من الكل �إىل اجلزء من القدمي �إىل احلديث

 -6التا�سع الأ�سا�سي

من الكل �إىل اجلزء من القدمي �إىل احلديث

 -7العا�رش الأ�سا�سي

من الكل �إىل اجلزء من القدمي �إىل احلديث

متوافر بدرجة ضئيلة

متوافر بدرجة متوسطة
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 �أوالً  :معيار :املو�ضوعات تدور حول املحور :ي�شري هذا املعيار �إىل تنظيم املحتوى
تكاملياً ،بحيث تكون املوا�ضيع واملفاهيم والأفكار على خمتلف �أنواعها داخل املقرر تدور
حول املحور الرئي�س ،وهو عنوان املقرر ،بحيث تتكامل فيها املعرفة ،وهو الذي يبحث يف
العالقة الأفقية املتبادلة بني خربات املنهج �أو �أجزاء املحتوي مل�ساعدة املتعلم علي بناء
نظرة �أكرث توحداً ،توجه �سلوكه وتعامله بفاعلية مع م�شكالت احلياة ،وت�ساعده على الفهم
القائم على ربط اخلربات بع�ضها ببع�ض(.فهمي،وعبد ال�صبور�،2001،ص  )60ومن خالل
حتليل حمتوى مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني ،وجد �أن هذا املعيار قد
روعي مب�ستوى كبري ودرجة عالية ،حيث �أن املوا�ضيع املختلفة يف جميع مقررات التاريخ
تدور جميعها حول املحور الرئي�س.
 ثانياً :معيار تداخل املو�ضوعات ووجود عالقات بني املفاهيم :ي�شري هذا املعيار
�إىل وجوب ارتباط املفاهيم والأفكار ببع�ضها ببع�ض ،وهذا يعني �أن �أي تغيري يف �أحد
مكونات املنهج ي�ؤدي �إىل تغيري مكوناته الأخري ،و�أن هناك عالقة �إعتماد وت�أثري بني
هذه املكونات .الأهداف ،واملحتوي وطرق التدري�س ،والأن�شطة والو�سائل ،والتقومي امل�ستمر
والتقومي النهائي ،ومكونات منظومة املنهج ،جند �أن هذه املكونات تتبادل العالقات
بينها وتت�شابك �صاعدة هابطة� ،آخذة معطية ،م�ؤثرة مت�أثرة؛ فالأهداف حتدد املحتوى،
واملحتوي ينبئ بالأهداف ويت�ضمنها ،ويعمل علي حتقيقهما .وينظم املحتوي وفق هذا
املعيار ،يف �صورة منظومية �شاملة تربز العالقات املت�شابكة ،واملتداخلة واملتكاملة
بني املفاهيم ،والأفكار املختلفة التي يتكون منها حمتوى املنهج ب�صفة عامة( .فهمي،
وعبدال�صبور� ،2001،ص.)119-
ومن خالل حتليل حمتوى مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني،
وجد �أن هذا املعيار ،قد روعي مب�ستوى كبري ودرجة عالية ،حيث �إن املفاهيم والأفكار يف
مناهج التاريخ لل�صفوف الأ�سا�سية العليا تتداخل فيما بينها ،وتت�شابك عالقاتها بحيث
ت�شكل تكامالً منا�سباً.
 ثالثا :معيار ا�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع  :وي�شري هذا املعيار �إىل تقدمي املحتوى
بو�ساطة جمموعة من الطرق ،والأن�شطة التي تنا�سب طبيعة هذا املحتوى مل�ساعدة التالميذ
علي حتقيق �أهداف التعلم( .فهمي ،وعبد ال�صبور�،2001،ص .)55فا�ستخدام �أ�سلوب الأن�شطة
يوجه �سلوك الطالب ،ويك�سبه كثرياً من اخلربات النف�سية واالجتماعية والعلمية وي�ساعده يف
حتقيق تكامل املعرفة ،ومراعياً حتقيق التكامل بني اجلانب النظري والتطبيقي.
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ومن خالل حتليل حمتوى مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني،
لوحظ �أن هذا املعيار مل ُيراع ب�شكل جيد ويف جميع ال�صفوف ،حيث روعي يف ال�صفوف:
اخلام�س والتا�سع والعا�رش مب�ستوى متو�سط ،بينما يف ال�صفوف ال�ساد�س وال�سابع والثامن
مب�ستوى متدن .الأمر الذي ي�ستدعي الوقوف على هذه املناهج و�إعادة النظر يف هذا املعيار
ملا له من �أهمية كبرية للطالب ،والعمل على حتقيقه .وهذا ال يعني �أن مناهج التاريخ لهذه
ال�صفوف تفتقر� ،أو تخلو من الأن�شطة املرافقة ملفردات هذه املناهج ،و�إمنا وردت ب�صورة
ال ت�سمح بالت�شارك والعمل اجلماعي للطالب يف �أثناء تنفيذ هذه الأن�شطة ،ليتحقق بذلك
التكامل بني اجلوانب املعرفية والعملية والنظرية والنف�سية واالجتماعية.
 رابعاً :معيار ا�ستخدام امل�صادر التي تتخطى املقرر :ي�شري هذا املعيار �إىل ا�ستخدام
م�صادر التعلم املختلفة التي تتخطى حمتوى املنهاج املكرر ،بحيث تدرج امل�صادر واملراجع
املنا�سبة ،والتي متكّن الطالب من العودة �إليها واال�ستزادة منها .
ومن خالل حتليل حمتوى مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني ،وجد
�أن هذا املعيار قد روعي بدرجة كبرية ويف جميع مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا
يف فل�سطني� ،إال �أن تثبيت هذه املراجع وامل�صادر جاء يف نهاية املقرر ،وهذا منط من �أمناط
تثبيت املراجع وامل�صادر ،وما زال الأكرث ا�ستخداماً يف املناهج� .إال �أن النمط الأف�ضل هو �أن
تثبت امل�صادر واملراجع يف نهاية كل وحدة تعليمية ،ثم تدرج جمتمعة يف نهاية املقرر.
 خام�ساً :معيار التدرج من الب�سيط �إىل املعقد ومن املح�سو�س �إىل املجرد :ي�شري هذا
املعيار �إىل تنظيم املحتوى تتابعياً بحيث يبد�أ باملواد ال�سهلة ثم يتدرج �إىل الأكرث �صعوبة،
ومن الأ�شياء املح�سو�سة �إىل الأ�شياء واملفاهيم املجردة ،فتقدمي اخلربات الب�سيطة على
اخلربات املعقدة من �ش�أنه �أن يحقق التدرج الذي ي�ؤدى �إىل ال�سهولة ،ويق�صد بالب�سيط هنا ما
يحتوى على عنا�رص قليلة .كما �أن الهدف العام من عملية تنظيم املنهج هو ت�سهيل عملية
التعليم بحيث ميكنها �أن ت�ساعد يف حتقيق �أهداف املقررات ،و�أن التنظيم اجليد يجب �أن يلتزم
ب�رشوط عدة من �أجل �إ�ضفاء �صفة ال�سهولة على عملية التنظيم ،كقابليتها للتعلم وتزويدها
بتقدم مرن وم�ستمر ،والأخذ بعمل التالميذ يف املواد الأخرى بعني االعتبار و�إيجاد التوازن
واملرونة ،والرتكيز على التكرار ،والإعادة غري اململة ،بل املتممة والقبول العام للمفاهيم
واخلربات الأ�سا�سية ومراعاة رغبات التالميذ وقدراتهم والرتكيزعلى املتطلبات امل�سبقة.
(اخلياط�،1999 ،ص.)172
ومن خالل حتليل حمتوى مقررات التاريخ للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطنيُ ،وجد
�أن هذا املبد�أ قد روعي يف مقررات التاريخ لل�صفوف :اخلام�س وال�ساد�س والتا�سع بدرجة
كبرية ،بينما روعي يف ال�صفوف :ال�سابع والثامن والعا�رش بدرجة متو�سطة.
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 �ساد�ساً :معيار التدرج من الكل �إىل اجلزء �أو العك�س :ي�شري هذا املبد�أ �إىل تنظيم
املحتوى تتابعياً ،وينبغي �أن يح�صل املتعلم على فكرة عامة عن املو�ضوع �أوالً ،ثم يدخل
بعد ذلك يف التفا�صيل التي تندرج حتت هذه الفكرة العامة .ومن خالل حتليل مقررات
التاريخ لل�صفوف الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني ،وجد �أن تنظيم مناهج التاريخ يف ال�صفوف
الأ�سا�سية العيا جاء من الكل �إىل اجلزء ب�شكل كبري ،وهذا يتم�شى مع نظرية �أوزبل التي ترى
يف تنظيم املناهج من الكل �إىل اجلزء �أو من العام �إىل اخلا�ص ،بحيث تنظم املو�ضوعات
بتقدمي الأفكار ،واملفاهيم الأكرث عمومية و�شموالً ،ثم بعد ذلك تقدمي التفا�صيل والأجزاء
الدقيقة املتخ�ص�صة( .ال�سعيد�،2005،ص.)494
 �سابعاً :معيار التدرج وفق الت�سل�سل الزمني :ي�شري هذا املبد�أ �إىل تنظيم املحتوى
تتابعياً ،بحيث ُت ْدرج املوا�ضيع ح�سب ت�سل�سلها الزمني ،من املا�ضي �إىل احلا�رض� ،أو العك�س
من احلا�رض �إىل املا�ضي .ومن خالل حتليل مقررات التاريخ لل�صفوف الأ�سا�سية العليا يف
فل�سطني ،وجد �أن تنظيم املقررات حمور البحث كانت جميعها من القدمي �إىل احلديث ،وهذا
يتوافق مع املدخل املنطقي لتنظيم املحتوى ،وهو من �أقدم املداخل و�أكرثها �شيوعا ،لأنه
يتما�شى مع الأ�س�س املنطقية لتنظيم املعرفة الإن�سانية من وجهة نظرالعلماء ،ولعل من
�أبلغ �أمثلته :تنظيم مناهج التاريخ ،بحيث تبد�أ من بداية الإن�سان ،وت�سري قدماً خالل احلقب
التاريخية املتتالية حتى ت�صل �إىل احلا�رض(ال�سعيد�،2005،ص.)492

اخلالصة والتوصيات:
ملا كانت الدرا�سة احلالية تهدف ملعرفة مدى مراعاة مقررات التاريخ للمرحلة
الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني ملعايري التتابع والتكامل ،فقد قام الباحث بت�صميم �أداة
للدرا�سة ،وهي عبارة :عن قائمة مكونة من �سبعة معايري من معايري التكامل والتتابع،هي
كما ي�أتي( :املو�ضوعات تدور حول املحور ،وتداخل املو�ضوعات ووجود عالقات بني
املفاهيم ،وا�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع ،وا�ستخدام امل�صادر التي تتخطى املقرر ،والتدرج من
الب�سيط �إىل املعقد ومن املح�سو�س �إىل املجرد ،والتدرج من الكل �إىل اجلزء �أو العك�س �أو من
العام �إىل اخلا�ص ،والتدرج وفق الت�سل�سل الزمني) ،وذلك من خالل اختبار وحدات حتليل
املحتوى ملقررات التاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية العليا وهي:
(وحدات املقرر ،والعناوين الرئي�سة والفرعية ،واخلرائط وال�صور والأ�شكال ،والأن�شطة
اال�ستهاللية) وقد حت َّقق الباحث من �صدق والأداة وثباتها بعر�ضها على املحكمني ،وحتليل
حمتوى مقررات التاريخ ال�ستة يف املرحلة الأ�سا�سية العليا وهي-:مقرر ال�صف اخلام�س
(تاريخ احل�ضارات القدمية) .ومقرر ال�صف ال�ساد�س (تاريخ العرب وامل�سلمني) .ومقرر
ال�صف ال�سابع (تاريخ الع�صور الو�سطى) .ومقرر ال�صف الثامن (تاريخ احل�ضارة العربية
168

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )2نيسان 2013

والإ�سالمية) .ومقرر ال�صف التا�سع (التاريخ العربي احلديث واملعا�رص) .ومقرر ال�صف
العا�رش (تاريخ العامل احلديث واملعا�رص).

وقد تو�صل الباحث لنتائج عدة كان من �أهمها:
�1 .1أن مقررات التاريج للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني قد راعت بدرجة كبرية

معايري ،و�رشوط التكامل الآتية يف تنظيمها :املو�ضوعات تدور حول املحور ،وتداخل
املو�ضوعات ووجود عالقات بني املفاهيم ،ا�ستخدام امل�صادر التي تتخطى املقرر ،بينما
مراعاة املقررات ال�ستة ملعيار ا�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع مل يكن بامل�ستوى املطلوب ،وكان
هناك تفاوت بني مقررات التاريخ يف مراعاته ،فمقرر ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي قد راعى هذا
املعيار بدرجة كبرية ،بينما مقررات ال�صفني التا�سع والعا�رش راعيا معيار ا�ستخدام �أ�سلوب
امل�شاريع بدرجة متو�سطة� ،إال �أن مقررات ال�صفوف :ال�ساد�س وال�سابع والثامن ،كانت درجة
مراعاتها لهذا املعيار �ضعيفة .يف الوقت الذي مل يخل در�س واحد من درو�س املقررات ال�ستة
من ن�شاط ا�ستهاليل� ،أو ن�شاط يف نهاية الدرو�س� ،إال �أن اخللل يف ذلك �أن هذه الأن�شطة مل
تعتمد �أ�سلوب امل�شاريع القائمة على التعاون والت�شارك يف تنفيذها.
�2 .2أن التنظيم العام ملقررات التاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني اتبع
ت�سل�سالً منطقياً جيداً يف تدرجه يف تنظيم مفردات هذه املناهج� .إال �أنه كان هناك تفاوت
يف حتقيق مبادىء مفهوم التتابع والتدرج من الب�سيط �إىل املعقد� ،أو من املح�سو�س �إىل
املجرد� ،أو من الكل �إىل اجلزء �أو العك�س� ،أو ح�سب معيارالت�سل�سل الزمني.
فقد راعي كل من مقررالتاريخ لل�صفوف اخلام�س وال�ساد�س والتا�سع ملعيارالتدرج
من الب�سيط �إىل املعقد ،ومن املح�سو�س �إىل املجرد ب�شكل كبري ،بينما كانت درجة مراعاة
ال�صفوف :ال�سابع والثامن والعا�رش لهذا املعيار ،بدرجة متو�سطة .ثم �أن مقررات التاريخ
لل�صفوف ال�ستة ال�سالفة الذكر قد نظمت مفرداتها من الكل �إىل اجلزء �أو من العام �إىل
اخلا�ص ،وكذلك جاء تنظيمها ح�سب معيار الت�سل�سل الزمني من القدمي �إىل احلديث .وذلك
ح�سب الت�سل�سل املنطقي الأكرث �شيوعاً خا�صة يف مناهج التاريخ ،ح�سب نظرية �أوزبل.
خال�صة القول �أن مناهج التاريخ لل�صفوف الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني قد راعت
معايري التكامل والتتابع ب�شكل كبري يف معظمها ،وقد يرجع ذلك ملا �أ�شار �إليه الدكتور
حممد �أمني املفتى يف درا�سته حول تقومي تنظيم املحتوى� ،إىل �أن تو�صيف املحتوى،
احلايل �سواء الر�أ�سي �أم الأفقي قد ال يرجع �إىل معرفة امل�س�ؤول عن علم نظريات التعليم،
�أو مبادىء تنظيم املحتوى ،بقدر ما يرجع �إىل من لديهم من خربة يف ترتيب مو�ضوعات
الدرا�سة ترتيباً منطقياً وتكامليا بعيداً عن �أي منظور� ،أو انعكا�س ملبادئ علمية حمددة
حتكم عملية بناء حمتوى املناهج (اخلياط�،1999،ص.)177
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ويف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ،ف�إن الباحث يو�صى القائمني
على مقررات التاريخ يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وكذلك الباحثني يف اجلامعات
والكليات اجلامعية املختلفة مبا ي�أتي:
�1 .1رضورة الأخذ باملالحظات الواردة يف النتائج عند �إعادة �إ�صدار ن�سخ جديدة

ملناهج التاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني مبا يتوافق ومعايري التكامل
الأفقي ،والتتابع الر�أ�سي ،ب�شكل �أكرث دقة ،ملا لهذه املعايري من �أهمية يف تنظيم مفردات
املناهج.
�2 .2رضورة �إعادة النظر بالأن�شطة املتنوعة داخل دفتي املقررات ال�ستة ،مع �صياغتها
مبا يتالءم و�أ�سلوب امل�شاريع الذي يعتمد على العمل اجلماعي والت�شاركي بني الطالب يف
تنفيذ هذه الأن�شطة.
�3 .3رضورة االهتمام بالتطبيق العملي للمعرفة �أثناء تنفيذ الأن�شطة واخلربات،
و�إك�ساب الطالب مهارات علمية مثل :التفكري العلمي ،والتخطيط ،والتعلم الذاتي ،واحرتام
العمل ،والعمل اجلماعي ،وذلك ليتاح للطالب الفر�صة للنمو ال�شامل املتكامل يف جميع
اجلوانب.
�4 .4رضورة عقد دورات تدريبية مل�ؤلفي املناهج املدر�سية� ،أو جلان ت�أليف املقررات
املدر�سية يدربون فيها على كيفية تنظيم املادة العلمية وفق معايري تنظيم املحتوى
التتابعي والتكاملي ،ونظريات التعلم.
5 .5الت�أكيد على �أهمية عقد دورات تاهيلية للمعلمني لي�صبحوا قادرين على التعامل
مع املناهج التكاملية.
�6 .6رضورة توفريالإمكانات املادية والتجهيزات الالزمة لتنفيذ املناهج التكاملية يف
مدار�سنا.
7 .7الت�أكيد على �أهمية الأن�شطة اال�ستهاللية يف بداية كل وحدة درا�سية� ،أو در�س من
الدرو�س ،وذلك عند ت�صميم املقررات املدر�سية �أو تطويرها.
8 .8اجراء درا�سات مماثلة على مناهج درا�سية �أخرى ت�أخذ بعني االعتبار جماالت
التكامل ،التي ا�ستثنيت يف هذه الدرا�سة ،كالتكامل على م�ستوى مادتني درا�سيتني ،ينتميان
�إىل جمال درا�سي واحد� ،أو التكامل بني جميع املواد الدرا�سية التي تنتمي �إىل جمال واحد،
مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء ،جمال العلوم العامة� .أو التكامل بني جميع املجاالت
الدرا�سية املقررة على ال�صف الدرا�سي الواحد ،وهو من �أقوى م�ستويات التكامل جميعها.
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