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  النفسیة للمنهاج في الكویت سسدرجة تمثیل كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع لأل
  إعــداد

  غیاض صاخر العنزي
  إشـراف 

  محمود الحدیدياألستاذ الدكتور 
  الملخص

 هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع في دولة   

النمو المعرفي، والدیني، (الكویت، والى معرفة مدى تمثیل كل مجال من المجاالت الستة 

، وتم استخدام المنهج )واالجتماعي، واالنفعالي، وحاجات الطلبة، ومیول واتجاهات الطلبة

الصف السابع كعینة للدراسة، وتم تحلیل محتوى  كتاب، واختیر )تحلیل المحتوى(الوصفي 

النفسیة لكل مجال من مجاالت  سسوعة من المعاییر ذات العالقة باألوفق مجم الكتاب

الدراسة الستة، وتم معالجة بیانات الدراسة باستخدام التكرار والنسب المئویة من المعیار 

وأظهرت نتائج الدراسة أن ، النفسیة سسوالنسبة المئویة لكل مجال من المجموع الكلي لأل

لسابع في الكویت یمثل اُألسس النفسیة للمنهاج بدرجات كتاب التربیة اإلسالمیة للصف ا

، %)23.67(النمو الدیني وبنسبة مئویة : جاءت المجاالت مرتبة تنازلیًا كاآلتي متفاوتة، إذ

، میول واتجاهات الطلبة وبنسبة مئویة %)22.44(النمو المعرفي وبنسبة مئویة 

، حاجات الطلبة وبنسبة %)15.02(، النمو االنفعالي والوجداني وبنسبة مئویة %)16.78(

، وتوصلت الدراسة إلى %)8.83(، النمو االجتماعي وبنسبة مئویة %)13.25(مئویة 

زیادة االهتمام من قبل مخططي المناهج بالمجاالت مجموعة من التوصیات أهمها ضرورة 

 سسضرورة عمل توازن في مراعاة األ، و الخاصة بالنمو االجتماعي وحاجات الطلبة

  .سیة في جمیع المباحث الدراسیةالنف
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Abstract 

This study aimed to analyze the content of the Islamic education 

book for the seventh grade in the State of Kuwait, and to know the 

degree of representing of each field of the following six fields 

(cognitive development, religious, social, emotional, the needs of 

students, and students' attitudes and tendencies), and the descriptive 

approach has been used (content analysis), and the seventh grade 

textbook was chosen as a sample for the study, the analysis of the 

textbook content was analyzed according to a set of criteria related to 

the psychological foundations for each of the six fields of study, and 

the data was processed by using repetition and the percentages of the 

criterion and the percentage for each field to the total number of 

psychological foundations, the results showed that the Islamic 

education textbook of the seventh grade represent the psychological 

foundations of curriculum in Kuwait with varying degrees,  they 

came in descending order as follows: Religious growth with 

)23.67%(  percentage, cognitive development with )22.44(%  

percentage, tendencies of the students with )16.78(%   percentage, the 

growth of emotional and sentimental with )15.02(%  percentage, the 



 ل 
 

needs of the students with )13.25(%  percentage,  social growth with 

)8.83(%   percentage, and the study concluded a set of 

recommendations, the most important are the need for increasing 

attention by curriculum planners for the fields of  social growth and 

students needs, and the need for making balance in representing 

psychological foundations in all study subjects.
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   الفصل األول

  خلفیتها الدراسة وأهمیتها

  : تمهید

بدراسة الطبیعة السیكولوجیة  هتماممع التقدم الهائل في كافة المیادین التربویة تزاید اإل       

فسي في حیث أكدت البحوث والدراسات على الجانب الن, للطالب كونه محور العملیة التربویة

هتمامو , ومیولهم, عملیة التعلم والتعلیم والتي تتحدد في مراعاة المناهج لنضج الطلبة , اتهمإ

ثارة الدافعیة والتشویق, والفروق الفردیة, وخبراتهم السابقة, وسلوكهم, وقدراتهم لذا یجب بناء ,  وإ

تحدي واإلثارة تقوم على ال, مناهج معاصرة لتعلیم الطلبة وفق أسس منطقیة ونفسیة مدروسة

  .وقدراتهموالمتعة منطلقًة من احتیاجات الطلبة ومتمشیًة مع استعداداتهم 

إن المخرجات المثالیة للخطة التعلیمیة الفعالة یجب أن ال تكون لتعلیم الطلبة ما یجب أن      

بل یجب أن تخدم حاجاتهم النفسیة والشخصیة الخاصة , یعرفوه لمسایرة الحیاة المعاصرة فحسب

لذا فالتخطیط الفعال یتطلب مادة تعلیمیة مصممة بطریقة تقلل من القلق واإلحباط النفسي . كأفراد

وهذا یضع مخططي المنهاج ومصممي التعلیم ومنفذیه , معتمدة على أسس بناء المناهج وتطویرها

وى أمام تحدیات كبیرة لیتعرفوا إلى خصائص الطلبة والى احتیاجاتهم وقدراتهم ویحللوا المحت

وتهدف , ومن المعروف أن  الطالب هو محور العملیة التربویة, )2012, الحیلة(التعلیمي 

ومن هنا ال بد من مراعاة أسس النمو ومراحله وأسس , المناهج إلى تربیته وتعدیل وتغییر سلوكه

,  )2009, ؛ فرحان ومرعي2001, هندي وعلیان( التعلم ونظریاته في وضع المنهاج وتنفیذه 

وء المكتشفات السیكولوجیة الحدیثة فالمناهج أخذت تهتم بشكل بالغ باألساس النفسي وفي ض

للمنهاج فركزت على االنطالق في التعلیم من نظریات التعلم والتعلیم الحدیثة التي ركزت على 

, بالدور االیجابي الفاعل للمتعلم هتماماألسس النفسیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة مثل اإل
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والتركیز , واالنطالق من احتیاجات المتعلمین ومیولهم وقدراتهم, واإلثابة ,خدام التعزیز واإلثارةواست

عطاء الفرصة للمتعلمین أن یختاروا ما , على استخدام التفكیر بمستویاته وأنماطه المختلفة وإ

هتمامیناسب قدراتهم و  اسات وأثبتت الدر , )2001, ؛ هندي وعلیان2009, مرعي والحیلة(اتهم إ

النفسیة ضرورة مراعاة األسس النفسیة في المنهاج من میول المتعلم وحاجاته وقدراته حتى یبنى 

  ).2008, وآخرون, التل( طالب متكامل الشخصیة 

ولقد أولت مناهج التربیة اإلسالمیة أهمیة كبیرة للجانب النفسي سیما أن هدف التربیة         

جوانب شخصیته المتكاملة النفسیة والمعرفیة والروحیة  اإلسالمیة الشامل هو اإلنسان بجمیع

والجسدیة، وكما تعهدت مناهج التربیة اإلسالمیة تلك الجوانب بالتربیة، فإنها استهدفت في الوقت 

نفسه تكاملها في حركة نموها وتناسقها، بحیث یصبح اإلنسان متزنًا في شخصیته ذا نظرة شمولیة 

، كما تتولى مناهج التربیة اإلسالمیة أیضًا عملیة إعداد )2008حلس، (لألمور في الحیاة 

اإلنسان من جمیع جوانب شخصیته بصورة متكاملة ومتوازنة، في إطار العقیدة اإلسالمیة، 

وشریعتها وقیمها، لتكون شخصیة مهتدیة مكتملة تتمثل فیها سمات الشخصیة اإلسالمیة التي 

  ).2002ریان، (هللا تعالى تعمل ضمن مجتمعها لعمارة االرض وفق منهج ا

بالنواحي السیكولوجیة  هتمامببناء المناهج وتطویرها اإل یتوجب على المختصینوبذلك       

ُ وهذا للطالب، وبناء المناهج وتطویرها بما یتوافق وبیئة المتعلمین وخصائصهم،  أهمیَة یؤكد كله

للوقوف على درجة تمثیل دراسة هذه ال مدى تمثیل المنهاج لألسس النفسیة ومن هنا جاءْت دراسة 

دراسة (كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع لألسس النفسیة للمنهاج في الكویت تحدیدًا 

  ).تحلیلیة
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  :مشكلة الدراسة 

ُ یعمل معلمًا لمادة التربیة اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة في المدارس      الحظ الباحث كونه

التعلیم في دولة الكویت، عدم وجود قائمة مكتوبة باألسس النفسیة الحكومیة التابعة لوزارة التربیة و 

ولدى سؤال الباحث , التي یجب أن تراعیها كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة في الكویت

تقدیرات المعلمین  ًا فيالحظ تفاوتللمعلمین حول اُألسس النفسیة التي یجب أن یتمثلها المنهاج، 

لتربیة اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة لألسس النفسیة للمنهاج، وللتأكد من ذلك لدرجة مراعاة كتب ا

قام الباحث بالرجوع إلى وزارة التربیة والتعلیم في الكویت والسؤال عن األسس النفسیة الواجب 

نما  توافرها في منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة تبین انه ال یوجد هناك أسس مكتوبة وإ

درجة تمثیل تبلورت مشكلة الدراسة لدى الباحث في ضرورة التعرف على لذا , آراء شخصیةهناك 

  .تحدیداً كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع لألسس النفسیة للمنهاج في الكویت 

  :وأسئلتها هدف الدراسة

ألسس هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تمثیل كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع ل     

  :وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة, النفسیة للمنهاج في الكویت

ما معاییر األسس النفسیة للمنهاج الواجب توافرها في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع . 1

  في دولة الكویت؟

اج في ما درجة تمثیل كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع لمعاییر األسس النفسیة للمنه. 2

  الكویت؟
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  :الدراسة أهمیة

تأتي أهمیة هذه الدراسة من أهمیة الموضوع الذي تعالجه، إذ تعالج موضوعًا على قدر         

على قدر إطالع الباحث، وتكمن أهمیة  –من االهمیة قلَّ تناوله في الدراسات السابقة في الكویت 

  :الدراسة فیما یلي

النفسیة في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع في دولة التعرف إلى درجة تمثیل األسس . 1

  .الكویت التي سیبنى في ضوئها منهاج التربیة االسالمیة

ل أن تسهم هذه الدراسة في مساعدة مخططو المناهج في عملیة تطویر كتب التربیة . 2 مَّ ؤَ ُ ی

ب الضعف في هذه اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة ومناهجها من خالل تحدید مواطن القوة وجوان

  .الكتب بالنسبة لعالقتها مع األسس النفسیة للمنهاج

ف معاییر اُألسس النفسیة التي یجب . 3 ل أن یستفید معلمو التربیة اإلسالمیة في تعَّرُ مَّ ؤَ ُ ی

  .مراعاتها في التدریس

  :مصطلحات الدراسة

فس حول طبیعة هي المبادئ التي توصلت إلیها دراسات وبحوث علم الن" :األسس النفسیة -

وحول طبیعة عملیة التعلم التي یجب , المتعلم وخصائص نموه وحاجاته وقدراته واستعداداته

  ). 154، 2009, مرعي والحیلة" ( مراعاتها عند وضع المنهاج وتنفیذه

  .قائمة معاییر األسس النفسیة للمنهاج التي ستتضمنها أداة الدراسةبأنها  ویعرفها الباحث إجرائیا

وزارة الذي أقرته  للصف السابعالتربیة اإلسالمیة  كتاب :للصف السابعالتربیة اإلسالمیة  كتاب -

  .2013/2014درس في مدارسها للعام الدراسي لیالتربیة والتعلیم الكویتیة 
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  :الدراسة حدود

  .2013/2014من العام الدراسي  األولتطبیق هذه الدراسة في الفصل  تم :الحدود الزمنیة -

  :سیتم تعمیم نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات اآلتیة :الدراسةمحددات 

للصف السابع ) الفصل األول والثاني( اقتصرت هذه الدراسة على كتابي التربیة اإلسالمیة . 1

  .بما فیها اآلیات القرآنیة واألحادیث الشریفة

اقها وتطویرها لتحقیق اقتصرت هذه الدراسة على قائمة معاییر األسس النفسیة التي تم اشتق. 2

  .أهداف الدراسة بعد التأكد من صدق وثبات تحلیلها
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

  :تضمن هذا الفصل عرضًا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة وعلى النحو اآلتي

  األدب النظري: أوال

بتحلیل المضمون، والكتاب المدرسي، والمنهاج تعلق تناول األدب النظري موضوعات ت       

الجوانب السیكولوجیة الواجب وعناصر وأسسه، وعالقة المنهاج بطبیعة المتعلم السیكولوجیة، و 

  :   ، ونظریات التعلم، والتنظیم السیكولوجي كاآلتيمراعاتها عند بناء المناهج

  ):content Analysis(المحتوى / تحلیل المضمون

        ُ عرف تحلیل المحتوى بأنه أسلوب كمي ومنهجي وموضوعي لوصف وتحلیل محتوى ی

االتصال، ویتفق جمیع العاملین في میدان تحلیل المحتوى انه أسلوب كمي في البحث، ویستند 

مفادها أن األفكار المهمة بالنسبة لمجتمع ما تتكرر أكثر ما تتكرر األفكار  ةٍ مَ لَّ َس التكمیم على مُ 

ف واقع الكتاب المدرسي من األقل أهمی ة، وتسعى دراسات تحلیل المضمون في التربیة إلى تعَّرُ

حیث مدى تقید المؤلف ببعض المعاییر، أو لمعرفة مدى سهولة قراءة الكتاب، أو لمعرفة نوعیة 

النشاطات العقلیة التي یستخدمها الكتاب إلى غیر ذلك، لذا یقوم باختیار مجموعة من الكتب من 

مستوى معین، ومن ثم اختیار عدد من الفصول، أو الصفحات، أو الفقرات من كل بین كتب 

كتاب، ثم یقوم الباحث بتطبیق نظام معین أو أسلوب معین لتحلیل المحتوى، وتتجمع لدیه بیانات 

 ةعود(كثیرة ینظمها ویحللها ویتوصل من خاللها إلى نتائج تتعلق باألسئلة أو فرضیات الدراسة 

  ).1992وملكاوي، 

ویستطیع الباحث تحدید وحدة التحلیل المناسبة وفقا لغرض الدراسة، وهناك خمسة وحدات        

وهي سلسلة من الوحدات ): Theme(  والفكرة .وحدة تحلیل وهي َأصغر: الكلمة: تحلیل وهي
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وتستخدم : الشخصیات .تكون موقفا یتعرض له شخص واستجابته لذلك الموقف ونتائج استجابته

وذلك من خالل حساب : في تحلیل محتوى األفالم والمسلسالت التلفزیونیة، والزمن والمساحة غالبا

وتعتمد على تحلیل : الفقرة .لموضوع ما) مثل الصحافة( الزمن أو المساحة التي تمنحها جهة ما 

  .النسبي مثل تحلیل نسب عدد الكتب الموجودة في كل مجال في مكتبة ما هتماماإل

بتحدید الهدف من التحلیل، وتحدید المجتمع وعینة الدراسة، ثم تحدید وحدة  المحتوى ویبدأ تحلیل 

، وآخرونالتل (التحلیل وطبیعة الفئات التي سیحلل بموجبها، ثم كیفیة معالجة البیانات إحصائیًا 

2006 .( 

  

  :الكتاب المدرسي

المنهاج ویشتمل على  صف الكتاب المدرسي بأنه نظام كلي یتناول عنصر المحتوى فيوُ         

هي األهداف والمحتوى واألنشطة والتقویم، ویهدف إلى مساعدة المتعلمین في : عدة عناصر

صف ما وفي مادة دراسیة ما على تحقیق األهداف التربویة المتوقعة كما حددها المنهج، والكتاب 

لك سیعكس الكتاب عملیات التصمیم والتنفیذ والتقویم والتطویر، وبذ: هو مسرح عملیات المنهج

   .)2009مرعي والحیلة، (  افي النهایة كل سلبیات التربیة والتعلیم وایجابیاته

   

       ، ویعد الكتاب المدرسي ذي أهمیة كبیرة لكل من الطالب والمعلم، فتكلفته منخفضة نسبیًا

وفق  ویسهل حمله ونقله، ویسهل الوصول لمعلوماته، ویسهل للطالب سرعة إكتساب المعلموات

المختصین التربویین، فعملوا على دراسته وتحلیله وتقیمیه  إهتمامقدراته الشخصیة، لذا كان محط 

  ).2004طعیمة، ( كعنصر ریئسي من عناصر المنهاج 
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كما أجمع التربویون والمهتمون بالمناهج وتطویرها على ضرورة الكتاب المدرسي بالنسبة لكل    

م المعلومات العلمیة المنظمة، ویستند إلیها المعلم في اعداده من المعلم والطالب، فالكتاب یقد

للدروس والخبرات التعلیمیة، لذا یمثل الكتاب الموجه الرئیسي للمعلم فاستنادًا إلى الكتاب تُحدد 

األهداف، وتختار االستراتیجیات والوسائل واالنشطة المناسبة لتحقیقها، وتحدد أنواع التقویم 

،  وریزردیك (القول ان تنفیذ عملیة التعلیم برمتها ترتكز على وجود الكتاب  المناسبة، لذا یمكن

2000.( 

  

یجب أن تكون هناك عالقة ما بین مادة الكتاب وتنظیمه، وأن یكون محتوى الكتاب من  لذا     

فردات ومفاهیم ومبادئ مالئمة لمستوى نضج الطلبة العقلیة والثقافیة واالجتماعیة واللغویة، كما 

جب أن تراعي الخبرات المقدمة  للطلبة حاجات التالمیذ ومیولهم، وأن تكون مرتبطة بحیاتهم ی

أبو (ومجتمعهم، كما یجب ربط الخبرات التي سیقدمها الكتاب بالخبرات السابقة واللالحقة للطالب 

  ).   2004الفتوح، 

هلذا یتبین مما سبق ضرورة تألیف الكتب المدرسیة بما یتوافق و        ات التالمیذ وحاجاتهم تمامإ

الفروق الفردیة بین التالمیذ في أن یراعي و ومیولهم، وان یزخر باالنشطة وثیقة الصلة ببیئتهم، 

هتمامقدراتهم و    . اتهم وخبراتهم السابقةإ

  :المنهاج

  :مفهوم المنهاج . 1

تحت إشرافها  مجموعة الخبرات المربیة التي توفرها المدرسة للطلبةبأنه وصف المنهاج          

  .)43، 2009, فرحان ومرعي(بقصد مساعدتهم على النمو الشامل وعلى التعدیل في سلوكهم 

أصبح تخطیط المنهج وتنفیذه یتطلب اإلجابة عن أسئلة مثل ما هي طبیعة المتعلم  لذا       
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لتالمیذ فاعلیة ا ِإلثارةوالمجتمع الذي سیوضع له المنهاج؟ وما هي الطرق التدریسیة المناسبة 

ع یللتعلم؟ وما هي األنشطة التي تسهل عملیة التعلم؟ لذا فأن مفهوم المنهج ینطوي على جم

أقصى بالخبرات المخططة التي توجدها المدرسة لمساعدة التالمیذ على بلوغ النتاجات التعلیمیة 

  .)2000مصطفى، ( درجه تسمح بها قدراتهم 

ي بمفهومه الحدیث یساعد التلمیذ على التعلم من المنهاج التربو ومن ناحیة أخرى ف          

خالل تهیئة البیئة التعلیمیة ولیس التلقین، وتعد المعلومات قیمة بقدر ارتباطاها بواقع حیاة 

الطالب، ویتكیف المنهج مع واقع حیاة الطالب ومستقبله، كما ویراعي المنهج اتجاهات الطلبة 

تهم، ویعد المنهج بطریقة تعاونیة تراعي واقع وحاجاتهم وقدراتهم ویساعدهم على حل مشكال

المجتمع وفلسفته، وطبیعة المتعلمین وخصائصهم، ویراعي الفروق الفردیة بتنویع األنشطة وطرق 

 .)2006الروسان، ( التدریس 

  

  :منهاج التربیة اإلسالمیة. 2

ذي یتمیز بمصادره إن مفهوم التربیة اإلسالمیة یتضح في كونها أحد الفروع علم التربیة ال     

، وغایاته )القرآن الكریم، والسنة النبویة المطهرة، وتراث السلف الصالح( الشرعیة المتمثلة بــ 

الدینیة الدنیویة، ویقوم على  نظام تربوي مستقل ومتكامل، ویعتمد إعتمادًا كبیرًا على فقه الواقع،  

ة، حتى تتم معالجة القضایا والبد من متخصصین یجمعون بین علوم الشریعة وعلوم التربی

روف الزمان والمكان، مع األخذ ظالتربویة المختلفة من خالل معالجة إسالمیة صحیحة ومناسبة ل

  .)2012قیطة، (بعین االعتبار خصائص الطلبة وقدراتهم 
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إعداد  الفرد إعدادًا كامًال من كافة النواحي في جمیع بنهاج التربیة اإلسالمیة یهتم مو        

( ل نموه، للحیاة الدنیا واآلخرة في ضوء المبادئ والقیم وطرق التربیة التي جاء بها اإلسالم مراح

  ).1998جن، لیا

كما أن منهاج التربیة اإلسالمیة منهاج متكامل یسعى إلى بناء الفرد بناء متكامًال متوازنًا من 

نسانیاً  ، كي یكون هذا اإلنسان بشخصیته جمیع النواحي جسمیًا ونفسیًا واجتماعیًا وخلقیًا وجمالیًا وإ

  ).1988السید، ( جزًء فاعًال في بناء مجتمعه 

وتهدف التربیة اإلسالمیة إلى إثراء حیاة الطالب معرفیًا بحیث تصقل الطلبة باالساس       

المعرفي للعقیدة السلیمة لیتحول إیمانهم من عقیدة العوام إلى عقیدة الفاهمین، ذلك باشباع 

معرفة الدینیة بما یدور في خیالهم وأفكارهم تجاه دینهم، بحیث التؤثر علیه األفكار حاجاتهم بال

مدادهم بالمفاهیم الصحیحة، كما تهدف وجدانیًا إلى  الهدامة، وتصحیح األفكار الخاطئة لدیهم، وإ

إشباع العواطف اإلنسانیة النبیلة لدى الطالب، ومحاربة القیم والعواطف غیر المرغوبة، وتهدف 

لوكیًا إلى تعویدهم على العادات الحسنة المرغوبة، وتطبیقها سلوكیًا في حیاتهم، وتنشأتهم على س

حفظ وفهم أجزاء من القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة، وتهدف نفسیًا إلى تنمیة الوازع الدیني، 

  ).1995صخي، (وتنمیة اتجاهات إیجابیىة نحو الدین، والتمسك به 

تربیة اإلسالمیة أیضًا بالتعرف على خصائص التالمیذ وطبیعتهم وقدراتهم، عند وتهتم مناهج ال

تخطیط المناهج وتنفیذها، وهذا یسهم بشكل كبیر في انتقاء البرامج واألنشطة التي تناسب 

خصائص ومتطلبات النمو للتالمیذ، على نحو یهىء فرص النمو المتكامل والشامل لجمیع 

 ).2006الكلثم، (فة جوانب شخصیة الطالب المختل
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لذا فإن منهاج التربیة اإلسالمیة تسعى لمراعاة جمیع جوانب شخصیة الطالب، وتقوم على     

عداد اإلنسان الصالح بتربیة إرادته ووجدانه وقدراته  تربیة الفرد تربیة جسدیة نفسیة متكاملة، وإ

تي، وتنمیة تفكیره وقدراته على ضبط نفسه، وتمكینه الربط بین ثقافة االسالم وواقعه الحیا

 ).2002ریان، (اإلبداعیه لیكون بحق شخصیىة إسالمیة كما أرادها اهللا 

  

  : تطویر المنهج .3

وفي ضوء االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي توجب تطویر المنهج لیسایر التغییرات التي       

التربوي ونظریات التعلم، وأسالیب لحیاة وخاصة فیما یتعلق بعلم النفس اطرأت على كافة مجاالت 

، وذلك بتخطیط الفرص  وطرق التعلم، لذا أصبح لزامًا تطویر المنهج لیكون منهجًا عصریًا

التعلیمیة التي تمكن الطلبة من الوصول لألهداف المرغوبة، ویقاس مدى نجاح تطویر المنهج 

لب بتقدم الطلبة اآلخرین بل بدرجة تقدم الطلبة نحو األهداف وهذا ال یعني أن یقاس تقدم الطا

   .(Audrey, Nicholls, Allen & Unwin, 1978( یقاس بمقارنته مع نفسه عبر الوقت 

وال تتم عملیة التطویر بشكل عشوائي بل تتم وفق مبادئ من أهمها مسایرة االتجاهات         

واالجتماعیة  العالمیة وروح العصر، وأن تكون شاملة لجمیع عناصر المنهاج وأسسه النفسیة

والمعرفیة والفلسفیة، والموازنة بین الكم والنوع، وان تنطلق عملیة التطویر من المبادئ التربویة 

هتماموالنفسیة المتعلقة بخصائص المتعلمین و    ). 2009, مرعي والحیلة(  اتهم ومیولهمإ

التي تتصل  تناول جمیع الجوانبتعملیة شاملة لذا یتبین مما سبق أن عملیة التطویر هي    

بالكتب، والمقررات،  المتصلةالمنهج والخبرات الدراسیة كأهداف بالمنهج وتؤثر وتتأثر به، 
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وسائل التقویم؛ لذا تستلزم عملیة و , طرق التدریس والوسائل التعلیمیةو واألنشطة، والتجارب، 

  .دراسة متكاملة، وتحدید كل متطلباته وحاجاتهوبیئته التطویر دراسة التلمیذ 

  ):األهداف، والمحتوى، والطرق  واألنشطة، والتقویم(  عناصر المنهاج .4

یتكون المنهاج من مجموعة من العناصر المتكاملة والمترابطة ترابطا وثیقا وتتفاعل هذه       

العناصر مع بعضها، ویؤثر كل عنصر باآلخر ویتأثر به، فتحقیق هدف ما یتطلب ان یكتسب 

تساعد على اكتساب المهارة المطلوبة، وبذلك یرتبط المحتوى  التلمیذ بعض المعلومات التي

بالهدف ارتباطًا وثیقًا، كما ان اكتساب هذه المهارة یتطلب اختیار الطرق والوسائل التعلیمیة 

المناسبة، ومن ثم استخدام وسائل التقویم المناسبة التي بواسطتها یمكن الحكم على مدى إكساب 

 :، ومن هنا سیتم تناول عناصر المنهاج بشيء من التفصیل التالمیذ للمهارة المطلوبة

 

  :األهداف .أ

هتمامتشتق األهداف في ضوء قدرات التالمیذ ومیولهم، و       اتهم، واتجاهاتهم نحو التعلم، إ

وتشتق األهداف أیضًا في ضوء البیئة المحلیة، ویجب أن تراعي الفروق الفردیة للتالمیذ، وثقافة 

  ). Audrey, Nicholls, Allen & Unwin, 1978(المجتمع 

( األهداف المعرفیة، والوجدانیة أو االنفعالیة، والنفسحركیة : وتصنف األهداف إلى ثالثة أصناف

  ).األدائیة

فسیر، تالتذكر، والكتتضمن األهداف المعرفیة مستویات مختلفة  :األهداف المعرفیة       

  : صنفها بلوم إلىو یب، والتقویم، كوالتطبیق، والتحلیل والتر 

وهو قدرة : قدرة الطالب على استرجاع المعلومات وتذكرها، والفهم أو االستیعاب ووه :التذكر

: الطالب على التفسیر أو إعادة وصف المعلومات التي اكتسبها الطالب بلغته الخاصة، والتطبیق
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وهو قدرة الطالب : لوهو قدرة الطالب على استخدام أو تطبیق المعرفة في مواقف جدیدة، والتحلی

وهو قدرة الطالب على وضع : على تحلیل األشیاء لعناصرها ومكوناتها االصلیة، والتركیب

وهو قدرة الطالب على إصدار أحكام أو تقدیرات تستند : العناصر معا لتكوین كل جدید، والتقویم

  .إلى معاییر أو معرفة معینة

ت والتقدیر والقیم والمیول وغیرها من الجوانب وترتبط باالتجاها :األهداف الوجدانیة        

عطاء القیمة، وتنظیم القیمة، واالتصاف : العاطفیة وهي خمسة مستویات التقبل، واالستجابة، وإ

  .باطار قیمي مركب

وهي المتعلقة بالحركات بتعلم المهارات مثل الحركات الجسمیة  :األهداف النفسحركیة        

( ة المتناسقة، والتواصل غیر اللفظي، والسلوك الحركي أثناء الكالم الكبیرة، والحركات الدقیق

  )2003القضاة، 

   :المحتوى .ب

المحتوى كل الخبرات التي تحقق النمو الشامل المتكامل المتطور للفرد؛ مثل الخبرات  یشمل      

بأنه المعرفة  المعرفیة واالنفعالیة، والنفسحركیة التي یشتمل علیها المحتوى، وقد یوصف المحتوى

أو المهارات واالتجاهات، أو القیم التي یتعلمها الفرد، وهناك قواعد عامة الختیار هذه الخبرات 

یمارس السلوك المتضمن في الهدف، وان تلبي هذه  أنتتیح الخبرة للتلمیذ  أنالتعلیمیة مثل 

مكانیاتهم، وان ستإ الخبرات التعلیمیة میول الطلبة، وان تكون الخبرات مالئمة للتالمیذ و  عداداتهم، وإ

تراعي الخبرات الفروق الفردیة بین التالمیذ، وتنمي الخبرات االتجاهات االیجابیة لدى التالمیذ 

  ).2001إبراهیم والكلمرة، ( مثل حب المدرسة والتعلم 

 ویولي علماء التربیة أهمیة كبرى لتنظیم المحتوى التعلیمي ألنه یمكن التربویین من تطبیق      

استعداداته، وقدراته، ونضجه، : نظریات التعلم والتعلیم، ومراعاة خصائص الفرد المتعلم مثل
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وعمره، وخلفیته التعلیمیة، واتجاهاته، ومستوى دافعیته، وتساعد المعلم الن یستخدم طرقا تعلیمیة 

إلى  فاعلة ومتنوعة تتفق والطریقة التي نظمت فیها المعلومات، وتنوع الطرق یؤدي بالضرورة

هو مفتاح السترجاع المعلومات  تنظیم المحتوىمراعاة الفروق الفردیة وتلبیة میول الطلبة، كما أن 

وسیلة جیدة لفهم ذلك المحتوى، واستیعاب ما ه من ذاكرة المتعلم، واستخدامها في حیاته، كما أن

جودة التعلیم جاء فیه من معلومات واستخدامها حسب الحاجة، ویحقق تنظیم المحتوى تحسینا في 

ویعمل على استمراریته، ویلبي رغبات المتعلمین ویشعرهم بالرضا واالرتیاح، وهذا الشعور یؤثر 

  ).2012الحیلة، (في التعلم الالحق وفق نظریات التعلم، كما یثیر دافعیتهم نحو التعلم 

  : األنشطة والطرق والوسائل التعلیمیة .جـ

مجموعة المواقف  تمثلألنها  كبیرةأهمیة ذات التعلیمیة األنشطة والطرق والوسائل تعد        

، وفي حال حدوث نقص في التعلیمیة التي یشترك فیها المعلم مع تالمیذه في تنفیذ المنهج

   ). Gallaher, 2004( األدوات والتجهیزات والمصادر یظهر حاجز یعیق العملیة التعلیمیة 

ي المنهج الن لها تأثیرًا كبیرا في تشكیل خبرات المتعلم األنشطة التعلیمیة مكانا هاما ف لذا       

ومن ثم تعدیل سلوكه، وتعمل األنشطة في عالقات تبادلیة وتفاعلیة مع عناصر المنهج األخرى، 

لِّم؟ فان  عَ لِّم؟ والمحتوى یجیب عن السؤال ماذا نُ عَ ذا كانت األهداف تجیب عن التساؤل لماذا نُ وإ

لِّم؟، واألهداف الصحیحة والمحتوى نشاطات التعلیم والتعلم ه عَ ي التي تجیب عن السؤال كیف نُ

الجید ال یعني الكثیر إذا لم تكون نشاطات التعلم والتعلیم قادرة على إكساب التالمیذ الخبرات 

ف نشاط التعلم والتعلیم بأنه كل نشاط یقوم بع المعلم أو المتعلم أو كالهما  التربویة المرغوبة، ویعرّ

  .)2000مصطفى، ( یق األهداف التعلیمیة والنمو الشامل للمتعلم معا لتحق
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  :التقویم .د

تعد عملیة التقویم عملیة أساسیة وجانبًا اساسیا من العملیة التربویة والتعلیمیة، ویستخدم       

التقویم لیس فقط من اجل التقویم كهدف، بل من اجل تقویم األهداف، وتحقیق أهداف وغایات 

وهي العملیة التي نحكم بها على مدى تحقیق تعددة وثیقة الصلة بالعملیة التربویة، تربویة م

مثل تقویم المنهج بكافة عناصره وأسسه، إذ یمكن قیاس مدى تحقیق المنهج األهداف التربویة 

لألهداف التي وضع من أجلها، وتقویم الكتب الدراسیة كمادة علمیة ومدى سهولتها أو صعوبتها، 

بتها للمتعلمین، وتقویم أداء المعلمین، حیث یستطیع المعلم من خالل هذه العملیة أن ومدى مناس

یتعرف على مدى كفائته في شرح المادة أو المقرر الذي یدرسه، وتقویم المتعلمین بهدف الحكم 

 حالیاً  یعرف ظهر مالذا على قدراتهم واستعداداتهم التحصیلیة في المقررات التي یدرسونها، 

والتي أكدت ات الذكاء، واختبارات المیول واالتجاهات، واالختبارات الموضوعیة للتحصیل، باختبار 

الفروق الفردیة، والقدرات المتنوعة للطلبة، وقیاس تقدم التلمیذ في جمیع نواحي على مراعاة 

  ).2004منصور، ( شخصیته

ة من أدوات المعلم لذا ینظر الى التقویم كعنصر مهم من عناصر المنهاج فهو أداة هام      

التي ال بد من إتقانها، الن التقویم یقدم تغذیة راجعة للمعلم تفیده في معرفة مدى نجاحه في عمله 

وتقدمه في أدائه، ومدى تحقق أهداف المنهاج، ومدى تحسن اداء الطلبة، ومن هنا وصف التقویم 

  ).2006جان، (ة التعلیمیة بالهام والضروري كونه یقوم بأدوار ووظائف ال غنى عنها في العملی

، ومدى تعلم المعلمللحكم على كفاءة  عبارة عن وسیلة تستخدم التقویم لذا یتبین مما سبق أن     

  .التالمیذ وتفاعلهم مع الخبرات التي یحتویها المنهج، ویهدف إلى تحسین العملیة التعلیمیة



16 
 

 
 

األربعة، والنظر إلى المنهاج  بعناصر المنهاج هتمامویتبین مما سبق أیضًا ضرورة اإل      

كنظام یتكون من مجموعة من العناصر التي تتفاعل مع بعضها لتحقیق هدف النظام، لذا یجب 

 .بجمیع عناصر المنهاج هتمامعلى المشتغلین في المناهج اإل

  

 ):األسس المعرفیة، واالجتماعیة، والفلسفیة، والنفسیة( أسس المنهج .  5

  :األسس المعرفیة .أ

لنمو اإلنساني فقد اعتبرت احد أهداف التربیة الرئیسیة، كما اعتبرت ًا لعملیة االمعرفة أساس تعد   

الذكاء من الممیزات األساسیة  ألن یراعیها المنهج الدراسي أنهاما من األسس التي یجب  أساسا

ة المعرفة یعرف ما طبیع أن، فواضع المنهج یجب هذا الذكاءللكائن اإلنساني، والمعرفة هي نتاج 

المعارف التي لها  أنواعیشتمل علیها المنهج وما مصادر الحصول علیها، وما هي  أنالتي یجب 

  ).2001هندي وعلیان، ( قیمة حقیقیة في حیاة الطالب

لفلسفة المعرفة في التربیة أهمیة كبرى حیث تساعد فلسفة المعرفة على اختیار كما أن      

من خالل المناهج، وتساعد على التدرج في التوسع المعرفي  تعلمینللم االمعرفة المناسبة لتقدیمه

ب المرحلة التعلیمیة، والتنویع في تقدیم المعلومات، واختیار المعرفة التي تالئم رغبات التالمیذ سح

   .)2006الروسان، ( ومیولهم ودوافعهم 

  

  :  األسس االجتماعیة. ب

ق والمفاهیم واالتجاهات القیم والمهارات والنشاطات یمثل المنهاج جملة المعلومات والحقائ       

التعلیمیة المخططة والمنظمة تحت إشراف المدرسة لغایات تحقیق األهداف التعلیمة التي تعكس 
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أهداف المجتمع، وبالتالي فان على مصمم المنهاج أن یراعي ثقافة األمة وقیمها، وطبیعة 

  ).2004الخوالدة، (المجتمع 

لمجتمع دورا مهما في التربیة ورسم سیاساتها لتناسب أهدافه، فالمجتمع هو المكان یلعب اإذ       

الذي یعیش فیه اإلنسان فیواكب تقدمه أو تخلفه لذا فان األسس االجتماعیة تعد ركیزة أساسیة في 

 .)2001هندي وعلیان، ( بناء المنهاج 

  

  : األسس الفلسفیة .جـ

، وتختلف الفلسفات من حیث بالمنهاجوالمعتقدات ذات الصلة  القیمتتمثل اُألسس الفلسفیة ب      

ن المنهج ، وباختالف الفلسفات یختلف المنهج؛ ألنظرتها لطبیعة اإلنسان والمعرفة والثقافة والقیم

یجسدها في نفوس  أنیعكس فلسفة المجتمع، ونظامه وتطلعاته وحاجاته وطموحاته التي یرید 

المثالیة،  نظرتها للتعلم والمعرفة ومنها الفلسفةلسفات باختالف الفواختلفت لذا تعددت ه، ئأبنا

  .)2006الروسان، ( البرجماتیة، والواقعیة، والتصور اإلسالمي و 

على أن الحقیقة تكمن في األفكار الموجودة في  للفلسفة المثالیة األساس الفكري إذ یقوم      

یقیة تأتي من العقل، وقد انعكست مبادئ عالم السماء أو عالم المثل، وان جمیع األشیاء الحق

ن المعلم هو المسؤول عن إیجاد بیئة تعلیمیة أ: الفلسفة  المثالیة على األسس العامة للتربیة وهي

شباعه بالمعلومات، وتبدأ العملیة التربویة  نشطة، وهو المثل األعلى، والتركیز على النمو العقلي وإ

ثارة الحوافز في  نفوس المتعلمین للتعلم، وضرورة تنمیة شخصیة المتعلم في من رغبة المتعلم، وإ

المجاالت المعرفیة والروحیة والخلقیة؛ لذا اهتمت المناهج المثالیة بمواد علم النفس واألخالق 

المناهج إلى تحقیق األهداف عن طریق  توالمنطق، واحتواء المناهج على اإلرث الثقافي، وسع
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متعلم من خالل النشاط الذاتي وحریة االختیار من بین المحتوى المعد، والنمو الشخصي لل

  ).  2009مرعي والحیلة، ( وتحمل المسؤولیة  ،اُألمور

 وأهتمتعلى واقع الحیاة،  بینما إهتمت الفلسفة الواقعیة بالتركیز على المعرفة المرتكزة      

هتمامبمیول الطلبة و  هتمامبالمعرفة أكثر من اإل ناهج بحسب الخصائص اتهم،  بینما تصمم المإ

تؤمن الفلسفة ، بینما العمریة للمتعلمین،  وتهتم المناهج الواقعیة بتنظیم الخبرات وطریقة عرضها

البرجماتیة بالتغییر، وتعتبر أن المحتوى لم یعد متضمنا في الكتب بل یصل إلیه الطالب من 

المهارات الالزمة لحیاته  خالل التفاعل مع البیئة والمعرفة، وتضمن المنهاج مواد تعطي الطالب

الیومیة مثل العلوم الزراعیة، والتربیة المهنیة، وتؤمن هذه الفلسفة بالتجربة، وأسست مبادئها 

التربویة على التعلم بالعمل، والتعلم باللعب واللعب بالعمل، ومراعاة الفروق الفردیة، والمیل إلى 

واتجاهاتهم وحاجاتهم، وتؤكد على  التجریب وحب االستطالع والبحث، واهتمت بمیول الطلبة

الخبرة في التعلم أو تجدید الخبرة، ولم یعد الطالب في ضوء هذه الفلسفة متلقي سلبي بل عنصر 

  ).1989فرحان، ( نشیط باحث ومستكشف 

القسم األول یسمى : تنقسم المناهج إلى قسمینوفي ضوء التصور اإلسالمي للمنهاج        

تة، وهذا النوع من المناهج یحتوي القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وهذا المناهج التربویة الثاب

النوع ثابت المحتوى ویتجدد في أسلوب التقدیم والتفاعل والعطاء داخل الصفوف التعلیمیة، كما 

ا القسم الثاني من بهو متجدد حسب التخطیط والتنظیم  حسب الظروف المادیة واإلنسانیة، أمّ

وي على كافة المواد الدراسیة التي تحتوي علیه المؤسسات التربویة؛ لذا یجب صیاغة المناهج فیحت

محتوى جمیع المناهج الدراسیة بما یتوافق والفكر التربوي اإلسالمي، وتحقیق األهداف التربویة في 

ضوء الفكر التربوي اإلسالمي، وتحدید حصة كل منهاج في ضوء مشاركته في تحقیق األهداف 

  ).2009مرعي والحیلة، (المرحلیة والعامة  التربویة
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لذا یتبین مما سبق أن المناهج التربویة ترتبط بصلة وثیقة بالفلسفة، ناتجة عن            

فلسفة التربیة یكمن في  جوهر والتربیة، والسبب في ذلك هو أن الفلسفةاالرتباط الوثیق ما بین 

 .تطبیق الفلسفة واستخدامها في المیدان التربوي

  

  :األسس النفسیة . د

یقصد باالسس النفسیة المبادئ التي توصلت إلیها دراسات وبحوث علم النفس حول       

المتعلم من حیث خصائصه النمائیة في الجوانب المختلفة، وحاجاته وقدراته العقلیة، واستعداداته، 

حمدان، ( دراسي وحول طبیعة التعلم ونظریاته، التي ینبغي مراعاتها عند وضع المنهاج ال

1992.(  

واستعداداته، , وهي مجموعة اُألسس المختصة بالخصائص النمائیة للمتعلم وقدراته العقلیة    

وحول طبیعتة التعلم  ونظریاته التي ینبغي مراعاتها وسماته الموصوفة في نظریات علم  النفس، 

 ).Ladson, 2003(والتي ینبغي مراعاتها عند وضع المنهاج الدراسي 

  

  :السیكولوجیة عالقة المنهج بطبیعة المتعلم -

یشمل النمو جمیع جوانب شخصیة اإلنسان الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة والنفسیة       

لذا یجب ان یهتم المنهج بجمیع , واالنفعالیة وتؤثر كل واحدة من هذه النواحي بغیرها وتتأثر بها

بدال من العنایة بجانب واحد على حساب  جوانب شخصیة الطالب باعتبارها أجزاء متكاملة

والنمو عملیة مستمرة ومن واجب المنهج في ذلك ان یقدم خبرات مترابطة , الجوانب األخرى

  ).2001, هندي وعلیان(ومتدرجة بحیث تستند على خبرات التالمیذ السابقة 
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بمیول الطفل،  مهتماوتسعى المناهج الحدیثة إلى التكیف مع بیئة التلمیذ من خالل اإل       

هتماموالمت الالزمة لنموه العقلي، وحاجاته، و  اته، واستعداداته وقدراته لالنخراط في العملیة إ

  ).       Palmade, 2001( التعلمیة 

العنایة بجمیع نواحي نمو المتعلم، ومراعاة میول التالمیذ واتجاهاتهم وتعى أیضًا إلى       

بنشاط التلمیذ وایجابیته في الموقف  هتمامتعداداتهم، واإلوحاجاتهم ومشكالتهم وقدراتهم واس

تنویع األنشطة ومناسبتها لقدرات المتعلم، وتنویع طرق التدریس ومناسبتها لطبیعة و التعلیمي، 

التالمیذ وما بینهم من فروق فردیة، ومساعدة كل تلمیذ على النمو بالقدر الذي تهیئه له قدراته 

          فع التلمیذ نحو التعلم، وتقویم مختلف جوانب النمو لدى المتعلمواستعداداته، واستثارة دوا

  .)2000مصطفى، ( 

بالقضایا السكولوجیة  هتماملذا یتبین مما سبق ضرورة مراعاة المناهج لالسس النفسیة واإل    

ومیوله، فهم خصائص اإلنسان وحاجاته التي یرمي إلى إشباعها، الخاصة بالمتعلم من خالل 

تناول عالقة المنهج بطبیعة المتعلم السیكولوجیة من سیتم توى نضجه، وتأسیسًا على ما سبق ومس

النمو ومطالبه، والتنظیم السیكولوجي، ونظریات التعلم، : ( خالل تناول الموضوعات التالي

 ).والجوانب السیكولوجیة الواجب مراعاتها عند تخطیط وتصمیم وتنفیذ المنهاج

 

 

 

 

 

  



21 
 

 
 

   :لبهومطا النمو -

تختلف حاجات ومیول الطلبة باختالف مراحل نموهم، لذا فإن دراسة مراحل النمو لها        

أهمیة خاصة بالنسبة للمشتغلین في میادین العلوم اإلنسانیة والتربویة، إذ أن النمو عملیة یتم بها 

العرض النضج بالتدریج في جانبین هما الجانب التكویني الذي یحتوي على الطول والوزن و 

والشكل واالعضاء الداخلیة والخارجیة وما شابه، والنمو الوظیفي الذي یحتوي على نمو الوظائف 

التي یستطیع الفرد بها القیام ككائن حي بتوظیف هذا النمو التكویني وحثه على العمل أو الفعل، 

وتبدأ تتوسع مدارك  وهنا تبدا األجهزة التكوینیة بالعمل فینمو التفكیر والتخیل والتذكر واالدراك،

هتمامللفرد ومحاولة تحدید شخصیته و \الفرد، وتترافق أیضا مع النمو النفسي ا اه ومیوله، والتي إ

  ).     2004ناصر، (یجب أن تؤخذ بعین االعتبار عند تخطیط المناهج وبنائها 

ل الحیاة، كما أن النمو عملیة مستمرة، ویظهر كتغیر تدریجي یبدأ من المیالد ویستمر طوا     

وتأسیسًا على ما سبق یمكن عمل تخطیط طویل المدى للمناهج بحیث تتفق مع األهداف التربویة 

  ).Guthrie & Power, 1990( واألخذ  بعین االعتبار الفروق الفردیة والمؤثرات البیئیة 

  :یلي الذا یمكن تحدید مطالب النمو التي یجب مراعاتها بم

  .الصحیة بالفرد أو المجتمع، وتنوع النشاط البدنيمثل العنایة : مطالب جسمیة -

مثل اكتساب المفاهیم االجتماعیة والسیاسیة والعلمیة الالزمة، وتنویع : مطالب النمو العقلي -

  .المواد الدراسیة، وتوفیر الفرص التعلیمیة المتنوعة

عداد اَألفراد لقبول : مطالب النمو االجتماعي - ( أدوارهم في المجتمع اإلعداد للحیاة األسریة، وإ

  ).2006الروسان، 
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     : التنظیم السیكولوجي -

وفق المبادئ وتطویرها تنظیم المنهاج  بتخطیط المناهج المدرسیة یجب على المختصین    

من خالل دراسة سیكولوجیة المتعلم وعالقتها بالمناهج التربویة ، إذ یجب النفسیة لبناء المنهاج

فسیة، وكیفیة تعلمه، وكیفیة حدوث عملیة التعلم، والعوامل المؤثرة في دراسة خصائص المتعلم الن

  ).2004الخوالدة، ( نموه، وبیئته وحاجاته 

تربیة قطبان أساسیان هما التلمیذ بخصائص نموه، والمجتمع بأهدافه للوالسبب في ذلك أن       

وفقا لمراحل  ملنمو وتدرج معهنمو التالمیذ وتتبع هذا امراعاة المنهج الحدیث  لذا حاولوطبیعته، 

من الضروري اإللمام بكل الدراسات السیكولوجیة لوضع األهداف التي  فأصبحنموهم المختلفة، 

تتمشى مع مستوى التالمیذ وخصائص نموهم في كل مرحلة تعلیمیة، فقد تكون األهداف جیدة 

المناهج  معرفة النواحي والمحتوى جید ولكن لیس بمستوى التالمیذ، لذا ینبغي على المشتغلین ب

الخاصة بنمو التالمیذ لالستفادة منها في وضع األهداف، واختیار المحتوى، وانتقاء الوسائل 

 أنالتربیة نمو؛ لذا یجب  إذاً فالتعلیمیة وأدوات التقییم سیما أن التربیة هي الحیاة والحیاة نمو؛ 

 أنجتماعي، ویجب على المنهج أیضًا یتماشى المنهج مع نمو التالمیذ الحركي، واالنفعالي، واال

تهم على التفكیر، اویتمشى مع قدر  فیما بینهم، ات المتعلمین، ویراعي الفروق الفردیةإهتمامیثیر 

 ).2001إبراهیم والكلمرة، (فقدرات الخیال والتذكر تختلف باختالف مراحل النمو 

  

  :نظریات التعلم -

لم التربیة ولقد أسهم التقدم الذي أحرزه علم نفس یوجد عالقة حقیقیة بین علم النفس وع       

الطفل حدیثا في تطویر علوم التربیة بشكل ملموس، وعلى الرغم من األبحاث والدراسات الناجحة 

التي أجراها المختصون أمثال بیاجییه وفالون یبقى الباب مفتوحا لمزید من البحوث والدراسات في 
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طفل المختلفة، ولقد تجاذبت هذا المجال نظریات مختلفة مجال تكییف التعلیم مع مراحل نمو ال

  ).  Palmade, 2001( في أوقات مختلفة ُعرفت باسم نظریات التعلم 

ونظریات التعلم هي محاوالت قام بها العلماء لتفسیر ظاهرة التعلم، وتحدید العوامل التي        

ؤها على اإلنسان والحیوان، ومن أهم تؤثر بها، وقد قامت هذه النظریات بناء على تجارب تم إجرا

 : النظریة السلوكیة أو اإلرتباطیة، نظریة التعلم المعرفي، ونظریة الملكات العقلیة: نظریات التعلم

  

أن العقل أداة التعلم األولى ) الجشتالتیون(یرى الفالسفة العقلیون  :نظریة التعلم المعرفي   

وعة من البنى العقلیة وقامت على هذه النظریة وینظرون إلى العقل على انه یتكون من مجم

المدرسة النفسیة المعرفیة، وینزعون أصحاب هذه النظریة إلى افتراض وجود عدد من الحقائق 

نفسها بنفسها ویحدث التعلم وفقا لهم باالستبصار وفجأة وطبقا لقوانین تعلمیة مثل  ىتبرهن عل

إلدراكي الواحد تنزع للتجمع مع بعضها طبقا قانون التقارب الذي نص على أن عناصر المجال ا

القترابها وتجاورها، ویؤكدوا على أن التعلم یحدث بطرق متعددة، بالتفكیر االستقرائي، وباكتشاف 

  .)2009, فرحان ومرعي(المفاهیم، وبالتطور العقلي 

یس كأجزاء وترى النظریة أن انتقال اثر التعلم یحدث حینما یدرك المتعلم الموقف ككل ول       

متفرقة، وتكون عملیة التعلم أكثر فاعلیة عندما یوجد تشابه فعلي بین الخبرات السابقة وبین 

الموقف الجدید، وعندما یكون المتعلم عالي الذكاء؛ أي لدیه القدرة على ربط العالقات بین 

 ).2001هندي وعلیان، ( المواقف المختلفة 

  

یة أن عقل اإلنسان یتكون من مجموعة من الملكات أو ترى هذه النظر  :نظریة الملكات العقلیة

القدرات تستقل كل منها عن األخرى مثل ملكة االنتباه وملكة التذكر وملكة التفكیر وغیرها، وتقوم 
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الفكرة األساسیة لهذه النظریة أن هذه الملكات یمكن تدریبها من خالل المواد الدراسیة التي 

لى تدریب العقل وترتیب المادة على أساس الترتیب المنطقي؛ لذا تناسبها، لذا تتجه هذه النظریة إ

تقوم على تلقین الطلبة من البسیط إلى المعقد، ومن السهل إلى الصعب، ومن الجزء إلى الكل، 

علم النفس الحدیث اثبت خطأ منطلقات هذه النظریة وعدم  أنغیر ، ومن الماضي إلى الحاضر

للتفكیر المنطقي عند الطلبة، ووجد أنها تتنافى ومنطق علم  جدواها في تنمیة القدرات الالزمة

 ).1995السامرائي وقاعود، ( الفسیولوجیا 

  

یرى السلوكیون أن الشرطیة هي الوحدة األساسیة للتعلم، أي أن  :النظریة السلوكیة أو اإلرتباطیة

الرئیسیة  المنهج من وجهة نظرهم یركز على عناصر جزئیة من  المحتوى ولیس على األفكار

والمبادئ العامة، وما على الطالب إال أن یحدد ویمیز االستجابات المرغوبة والمثیرات التي تؤدي 

الروسان، ( إلى هذه االستجابات، ثم یربط بین االستجابة المناسبة والمثیرات عن طریق التعزیز

2006.( 

  

  :الجوانب السیكولوجیة الواجب مراعاتها عند بناء المناهج -

  :قدرات واالستعداداتال. أ

وتعني وصول المتعلم إلى مستوى من النضج یمكنه من تحصیل الخبرة أو المهارة عن        

االستعداد العام للمتعلم؛ ویقصد به : واالستعدادات نوعان هما طریق عوامل التعلم األخرى المؤثرة،

واالجتماعي الذي یؤهله  بلوغ المتعلم المستوى المطلوب من النضج الجسمي والعقلي واالنفعالي

ا النوع الثاني فهو االستعداد التطوري؛ ویعني توفر الحد  من المستوى  األدنىالكتساب خبرة ما، أمّ

  ).1995السامرائي والقاعود، ( المعرفي لدى المتعلم لیؤهله لتعلم موضوع معین 
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، ستعداده لعملیة التعلمإن قیاس االستعداد عند المتعلم ینصب على العناصر التي تبرز الذا ف     

دراسة القدرة العقلیة، والمیول واالتجاهات والرغبات، والنضج العضوي والصحة وأصبحت 

للطلبة ضرورة حتمیة لبناء منهج قادر على التكیف مع واقع الطلبة  الجسمیة، والخبرات السابقة

  ، )2006الروسان، (  والمجتمع

االستعدادات دورًا هامًا في عملیة التعلم لذا یجب على القدرات و تقدم تلعب وتأسیسًا على ما     

التركیز على العملیات العقلیة التي تفید التلمیذ في حیاته الدراسیة : المناهج مراعاتها فیما یلي

تنظیم المنهج على صورة مجاالت یختار التلمیذ منها و والعامة، ومناسبة المنهاج لقدرات التالمیذ، 

میول الطلبة بقدراتهم واستعداداتهم، والتنویع في األنشطة حتى یجد كل  ما یناسب قدراته، وربط

( تخطیط التعّلم في ضوء ما لدى المتعلم من قدرات و تلمیذ النشاط المناسب لقدراته واستعداداته، 

 .)2000مصطفى، 

  

  : الحاجات .ب

جاه هدف معین عر بها الفرد تشوصفت الحاجة بأنها حالة توتر أو اختالل في التوازن ی      

یسعى إلى الوصول إلیه حتى یزیل االختالل والتوتر، أي هي حالة نقص وافتقار یزوالن بتلبیة 

الحاجة سواء كان هذا النقص مادیًا أم معنویًا، داخلیا  أم خارجیًا، وقد حدد ماسلو حاجات 

قاعدة الهرم  وتأتي في....) الطعام والشراب( اإلنسان بصورة هرمیة أولها الحاجات األساسیة 

وتختلف حاجات المتعلمین  یعلوها األمن والسالمة، ثم المكانة والتقدیر، ثم تحقیق الذات،

وفي ضوء هذا  التصور تساعد معرفة حاجات المتعلمین  باختالف المجتمع الذي ینتمون إلیه،

تل والصرایرة ال(التربویین والمعنیین على إعداد مناهج تالئم المراحل العمریة للمتعلم وتناسبها 

  ).2008وصارم ومحمود و شعراوي، 
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المناهج التي كما أن ، مجتمعاتهمباختالف تختلف حاجات اَألفراد لذا یتبین مما سبق أن      

كما ان عدم ، ومیولهم ورغباتهم وتوجهاتهمحاجات اَألفراد  بدراسةالمجتمع وحاجاته تهتم بتهتم 

شیه مع مستوى نضجهم یؤدي بالضرورة إلى عزوف تلبیة المننهاج لحاجات الطلبة أو عدم تما

الطلبة عن التعلم، أو تنمیة اتجاهات سلبیة تجاه المنهاج، لذا یجب ان یقد المنهاج للتالمیذ 

 .والوجداني الجسمي، والعقلي،اضافًة إلى  خبرات تهتم بالجانب النفسي

  

  : االتجاهاتالمیول و  -جـ

إذا لم تراعى فمور الواجب مراعاتها عند بناء المنهج، تعد تنمیة االتجاهات االیجابیة من األُ 

اتجاهات الطلبة نحو المدرسة وعملیة التعلم فقد ینمي الطالب اتجاهات سلبیة تجاه عملیة التعلم 

       ).2001إبراهیم والكلمرة، ( برمتها 

هذا  كانأشعور الفرد نحو أمر ما أو موضوع ما، سواء ب تهتم تنمیة االتجاهاتلذا فإن عملیة 

ُخطط لتعلیم ، وبناء على هذا الشعور أو سلبیاً  الشعور ایجابیاً    .)2012الحیلة، ( الفرد ی

تعد المیول في التربیة هدفا ووسیلة في نفس الوقت، فهي هدف یسعى إلى تحقیق كما     

میول إذا الخبرات التعلیمیة المتنوعة، وكوسیلة ألنها عامل مساعد وقوة دافعة للتعلم، ویتم تنمیة ال

اكتشف الطالب انه یلبي میوله نتیجة القیام بعمل ما فیزداد میله لهذا العمل، ویمكن ربط الخبرات 

التي قد ال یمیل إلیها الطالب بخبرات أخرى یمیل إلیها الطالب مثل طالب ال یمیل للقراءة فیمكن 

إبراهیم ( مصاحب ربط القراءة بحب االستطالع واالكتشاف، وهنا یحدث ما یسمى باإلشباع ال

  ). 2001والكلمرة، 
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  :اتهتمامواإل الدافعیة .د

عملیة التعلم فهي تمثل األسس العامة لعملیة اكتساب ب ات المتعلم ودوافعهإهتمام تساعد       

 أنالخبرات، وتحقیق األهداف، ویدل الدافع على عالقة قویة بین تنشیط السلوك وتوجیهه؛ أي 

شباع الحاجات الدافع یستثیر السلوك وی التل (دفع الفرد للقیام بعمل معین إلزالة حالة التوتر وإ

  ).2008والصرایرة وصارم ومحمود و شعراوي، 

بالدرس، وبالتالي تتحقق النتاجات  هتمامالمتعلم بما یتعلمه تدفعه لإل إهتمامن إثارة كما أ   

الخبرات التعلیمیة مرتبطة مع المتعلم ینبغي أن تكون  إهتمامالتعلیمیة بشكل أسرع، والستثارة 

حاجات واستعدادات المتعلم، وان یشعر المتعلم بحاجة حقیقیة لما یتعلمه، وان ال ینتقل المتعلم 

 ). 2006الروسان، ( إلى موقف تعلیمي آخر إال بعد إتقانه الموقف األول 

  

  : الفروق الفردیة .هــ

هناك إشارات یمكن من خاللها تمییز یدرك كافة المعلمین أن التالمیذ یختلفون، و         

اختالفات التالمیذ، فبعض هذه الفروق تكون واضحة یسهل على المعلمین مالحظتها بسهوله 

ا الفروق األخرى والتي قد  وبشكل فوري لدى رؤیتهم لفصل للمرة األولى كالفروق الجسمیة، أمّ

ا فروقا تتعلق بمرونة الشخصیة والمزاج مثال فمن الممكن مالحظتها بعد  ، أمّ فترة قصیرة نسبیًا

غیر هذه وتلك فتتطلب من المعلمین وقت أطول لمالحظتها، وبمرور الوقت یتّعرف المعام 

اختالف التالمیذ في معدل تعلمهم، واتجاهاتهم نحو التعلم ووسائله، سیما أن تالمیذ الصف الواحد 

 & Audrey, Nicholls, Allen( اكتسبوا خبرات سابقة متفاوته بحسب تفاوت أسرهم وظروفهم 

Unwin, 1978)  
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تدرج و تنویع المحتوى واألنشطة، : وبهذا المعنى یمكن إیجاز مراعاة الفروق الفردیة بما یلي       

بناء المناهج بطریقة تتیح للطالب اختیار و المفاهیم والتعمیمات التي تناسب نمو الطالب وقدراته، 

تاما یناسبه من المحتوى واألسلوب،  الفرصة للطالب لیكتشف قدراته، ومیوله، واستعداداته،  حةوإ

ومراعاة أسلوب تفرید التعلیم في جمیع مراحل العملیة التعلیمیة التعلمیة، وتنویع الخبرات وشمولها 

السامرائي ( وتكاملها لتنمیة شخصیة متوازنة لدى الطالب، وتنویع الوسائل التعلیمیة وتدرجها 

 ).1995وقاعود، 

  

  :خالصة

أسس بناء المناهج تؤثر في أهداف المنهج ومحتواه وتأسیسًا إلى ما تقدم یستنتج الباحث أن      

 وتقویمه، وتُعد اُألسس النفسیة أحد هذه اُألسس، لذا إضطلعت خصائص المتعلمین وتنظیمه،

ل ربط لذا یجب مراعاة الخصائص النمائیة للمتعلم من خال, وتطویرها أهمیة كبیرة في بناء المنهاجب

هتمامالمنهاج بحاجاته و  اته، ورغباته ومیوله، ورفد المنهاج بانشطة من الواقع تتصل بحیاة الطالب، إ

ثارة دافعیة الطلبة على التعلم،   وتتوافق مع مستوى نضجه، ومراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة، وإ

یتناسب واستعدادات  بما وخارجها المدرسة داخل فيخبرات التعلیمیة المقصودة لذا یجب تنظیم ال

على النمو المتكامل في  تهاختیار ما یناسبه من اجل مساعد الطالب، ومنحه الحق في وقدرات

طبیعة المتعلم، وطبیعة المعرفة، وطبیعة مع األخذ بعین االعتبار جمیع جوانب شخصیته، 

بار عند تخطیط یمكن القول أن أخذ أألسس النفسیة بعین االعت لذاالمجتمع، ونظریات التعلم، 

 سة اُألسس النفسیةلذا یجب دراتحسین عملیة لتعلم واالرتقاء بها، وتصمیم وتنفیذ المنهج یؤدي إلى 

 من دور كبیر في توسیع فهمنا لطبیعة الفرد ، لما تضطلع بهوالوقوف على مدى تمثیل المنهاج لها

  .ذاتها ولطبیعة عملیة التعلم ودوافعه ,ومیوله، واتجاهاته
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  :الدراسات السابقة ذات الصلة :ثانیاً 

یعد االطالع على الدراسات السابقة واإلسترشاد بها ضروریًا لمقارنة الدراسة الحالیة      

الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسات السابقة وبیان موقعها منها؛ لذا تم تناول مجموعة من 

الزمني من األقدم إلى األحدث،  موضوع الدراسة، إذ تم ترتیبها حسب التسلسلباألسس النفسیة 

  : وكما یلي

مدى مراعاة كتب اللغة العربیة للصفوف الثالثة تَعَّرُّف والتي هدفت  )1994(السمیر دراسة      

األولى لألسس النفسیة للمنهاج من وجهة نظر المعلمین، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، 

لمات الذین یدرسون منهاج اللغة العربیة للصفوف وتكون مجتمع الدراسة من جمیع المعلمین والمع

م والبالغ عددهم 1994/1995الثالثة األولى في المدارس الحكومیة في لواء بني كنانة للعام 

معلما ) 94(وتم اختیار عینة بالطریقة العشوائیة البسیطة تكونت من  معلما ومعلمة،) 235(

فقرة توزعت على أربعة مجاالت، ) 85(من ومعلمة وتمثلت أداة الدراسة في استبانة تكونت 

وأظهرت نتائج الدراسة أن كتاب لغتنا العربیة للصفوف الثالثة األولى یراعي بدرجة عالیة مبادئ 

النمو لدى التالمیذ وتعنى هذه النتائج أن الكتب الثالثة تحرص على تحقیق النمو المتكامل 

ة الفروق الفردیة بین التالمیذ، وكما أظهرت لشخصیة التلمیذ من الجوانب المختلفة، وعلى مراعا

أن الكتب الثالث تراعي بدرجة عالیة الخصائص النمائیة للتالمیذ، وتراوحت بدرجة مراعاتها 

للجوانب السبعة لهذا المجال، وتبین أن كتاب الصف األول یراعي بدرجة عالیة خصائص النمو 

راكي، فیما یراعي بدرجة متوسطة مرتفعة العقلي والجسمي والخلقي واالجتماعي واللغوي واإلد

كما تبین أن كتاب الصف األول والثاني یراعي بدرجة عالیة . خصائص النمو االنفعالي للتالمیذ

خصائص النمو العقلي والجسمي واالنفعالي والجتماعي واللغوي واإلدراكي للتالمیذ، فیما یراعي 

وتبین أن كتاب الصف الثالث یراعي  .بدرجة متوسطة مرتفعة خصائص النمو الخلقي الروحي
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بدرجة عالیة خصائص النمو العقلي واالجتماعي واللغوي واإلدراكي للتالمیذ، فیما یراعي بدرجة 

وكما أظهرت نتائج الدراسة أن  ,متوسطة مرتفعة خصائص النمو الجسمي واالنفعالي للتالمیذ

ذه النتائج أن الكتب الثالثة تلبي وتعني ه, الكتب الثالث تراعي بدرجة عالیة حاجات التالمیذ

وحاجاتهم إلى الشعور باألمن واالنتماء للوطن واألمة وباالحترام  حاجات التالمیذ األساسیة،

وتشبع حاجاتهم إلى الفهم والمعرفة والى التحلي بالصدق واإلخالص والتعاون والمساواة  ,والتقدیر

المزید من التأكید على الحاجة إلى اإلسالم وتبقى الكتب الثالثة بحاجة إلى . والتنافس الشریف

وتبین من نتائج الدراسة الن كتاب الصف األول والثالث  .وتحقیق الذات واثبات الهویة للتلمیذ

یراعیان اتجاهات التالمیذ بدرجة متوسطة مرتفعة فیما یراعي كتاب الصف الثاني بدرجة عالیة 

  .اتجاهات التالمیذ

 ةمدى تمثیل كتب المرحلة األساسی تَعَّرُّف هدفت  والتي )Walter, 1996( والتر دراسة      

وفي ضوء تحقیق أهداف الدراسة اختیرت عینة عشوائیة , لألسس النفسیة من وجهة نظر المعلمین

من معلمي المرحلة األساسیة وتم استطالع أرائهم من خالل استبیان مكون من  ) 336(مكونة من 

ج الدراسة عدم توافر األسس النفسیة بدرجة متساویة وندرة وجود وكانت أهم نتائ، فقرة) 63( 

وأوصت الدراسة بإعادة النظر , بعض األسس النفسیة مثل معاییر السلوك الوجداني أو االنفعالي

  .في بناء مناهج تلك المرحلة

والتي هدفت تعرف تقدیر معلمي ومشرفي مبحث الفیزیاء لمراعاة ) 1998(شرمان دراسة        

سس منهاج الفیزیاء للصفوف التاسع والعاشر واألول ثانوي للمرتكزات الفلسفیة والنفسیة أ

، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي, واالجتماعیة ضمن خطة التطویر التربوي في األردن

وتكون مجتمع الدراسة من معلمي مبحث الفیزیاء لصفوف التاسع واإلستبانة كأداة للدراسة، 

ختیار عینة عشوائیة تكونت إوتم , معلمًا ومعلمة )395(ي عشر وقد بلغ عددهم والعاشر والحاد
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وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى , معلمًا ومعلمة) 220(من 

, في حین أظهرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي, لمتغیر الجنس

وجود فروق ذات داللة إحصائیة  أیضاً وأظهرت , ات الخبرة في التعلیموالتخصص وعدد سنو 

تعزى لمتغیر المؤهل العلمي في المرتكزات الفلسفیة والنفسیة واالجتماعیة ولصالح المعلمین من 

فروقًا ذات داللة إحصائیة الستجابات  ووجود, حملة شهادة مؤهل تربوي بعد البكالوریوس

صص وعلى جمیع مرتكزات بناء منهج الفیزیاء ولصالح تخصص المعلمین تعزى لمتغیر التخ

فروقًا ذات داللة إحصائیة الستجابات المعلمین تعزى لمتغیر عدد  ووجود, الكیمیاء واألحیاء

 10- 6سنوات الخبرة وعلى جمیع مرتكزات بناء منهج الفیزیاء ولصالح المعلمین ذوي الخبرة 

  .سنة

والتي هدفت تقویم كتابي الفیزیاء في مرحلة التعلیم األساسي  )1998(عبد الخالق دراسة         

من وجهة نظر المعلمین والمعلمات في محافظات فلسطین الشمالیة من خالل تَعَّرُّف  تنمیة 

الكتاب التجاهات الطلبة النمائیة، ووسائل تقویم الكتاب، واألسالیب والوسائل واألنشطة، وتكون 

ومعلمات الصف التاسع والعاشر الذین یدرسون مبحث الفیزیاء  مجتمع الدراسة من جمیع معلمي

معلم ) 344( لمحافظات الشمال في فلسطین، وقد بلغ عددهم  ةفي المدارس الحكومیة التابع

معلما موزعین على ) 260(مدرسة، وتكونت عینة الدراسة من )  196(ومعلمة موزعین على 

یع عینة الدراسة واعتبر أن المعلمین الذین مدرسة حیث تم توزیع االستبانة على جم) 154(

استجابوا هم عینة الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة ان التقدیرات التقویمیة للمعلمین  والمعلمات معا 

لكل كتاب من كتابي ) a=.05(كانت أعلى من المستوى المقبول تربویا وبداللة إحصائیة 

( رت كذلك نتائج الدراسة، أن األساس النفسي وأظه. الفیزیاء، ولكل مجال من مجاالت الدراسة

ینمي كتاب الفیزیاء اتجاهات ایجابیة نحو ( والذي تفرع إلى الفقرات التالیة ) تنمیة اتجاهات الطلبة
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الفیزیاء، یوفر كتاب الفیزیاء عنصر التشویق في وحداته، یبرز جمال وتنسیق الموضوعات 

التخصص، یوضح كتاب الفیزیاء دور الفیزیاء في الحیاة الطالب ب إهتمامالفیزیائیة،  یثیر الكتاب 

في كل من كتاب التاسع والعاشر األساسي ) عالي(كان المجال الوحید الذي نال تقدیر ) العملیة

على التوالي، وأوصت الدراسة تضمین مقدمة كتاب الفیزیاء ما %) 75(و%) 76( ین وبنسبة 

هتمامیشیر إلى حاجات المتعلمین و    .ون مرشدًا لمعلم المادةاتهم لتكإ

والتي هدفت تعرف األسس النفسیة المتضمنة في كتب  )1999(أبو صعیلیك دراسة         

واستخدمت الدراسة طریقة , اللغة العربیة للصفوف الرابع والخامس والسادس األساسیة في األردن

لدراسة بعد التأكد حیث قام الباحث بتطویر تصنیف األسس النفسیة في موضوع ا ,تحلیل المحتوى

, وتمثلت عینة الدراسة من عدد من الوحدات الدراسیة المقررة في الكتب, من صدقه وثباته

وأظهرت نتائج الدراسة أن توزیع األسس النفسیة على مجاالتها في الكتب الثالثة لم یكن متوازنا 

الصف الرابع في كتاب " خصائص النمو اللغوي" إذ تكررت األسس النفسیة متفرعة عن مجال 

وتكررت في كتاب الصف السادس  ,مرة) 551(وفي كتاب الصف الخامس تكررت , مرة )282(

في كتاب " خصائص النمو الجسمي" وتكررت األسس النفسیة متفرعة عن مجال , مرة) 711(

وتكررت في كتاب ,مرة) 54(وفي كتاب الصف الخامس تكررت , مرة )35(الصف الرابع 

في " خصائص النمو الدیني"أما األسس النفسیة متفرعة عن مجال  ,رةم) 21(الصف السادس 

وتكررت في  ,مرة) 116(وفي كتاب الصف الخامس تكررت , مرة )21(كتاب الصف الرابع 

أن توزیع األسس النفسیة على  وأظهرت نتائج الدراسة أیضاً  ،مرة) 59(كتاب الصف السادس 

اما معینا في التوزیع بل أن العشوائیة هي السمة مجاالتها في كتب عینة الدراسة لم یتبع نظ

  .الغالبة على هذا التوزیع في الكتب المدرسیة
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التي استهدفت فیها استطالع آراء المعلمین  )Chipo, 2001( تشیبو دراسة         

, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي, حول األسس الواجب تمثیلها للمنهاج, الزیمبابویین

وتم , وتم اختیار عینة عشوائیة تكونت من ثمانیة مدارس في زمبابوي, أداة للدراسةواالستبانة ك

من %) 75(أي بمعدل , استبانة) 114(توزیع االستبانات وكان عدد االستبانات المستردة هي 

, وكان هناك إجماع في اعتقادات المعلمین في غالب فقرات االستبانة,  االستبانات الموزعة

إلى نتائج جدیرة بالمالحظة أهمها التركیز على األسس النفسیة للمنهاج بحیث وتوصلت الدراسة 

  .تتوافق المواضیع التعلیمیة المتضمنة في المنهاج مع رغبات ومیول الطلبة

والتي هدفت تَعَّرُّف مدى مراعاة كتب اللغة العربیة للمرحلة  )2002. (االبراهیمدراسة        

واالستبانة كأدوات  هج، واستخدمت الدراسة طریقة تحلیل المحتوى،الثانویة لألسس النفسیة للمن

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع المعلمین والمعلمات الذین یقومون بتدریس منهاج اللغة  للدراسة،

 معلماً  )298(م والبالغ عددهم 2001/2002العربیة للصفین األول والثاني ثانوي للعام الدراسي م

ومعلمة، وتمثلت أداة  معلماً  )161(ینة بالطریقة العشوائیة تكونت من ومعلمة، وتم اختیار ع

ومجال النمو  الدراسة في استبانة تكونت من أربعة مجاالت هي مجال النمو المعرفي،

ومجال النمو االنفعالي، ومجال النمو الدیني، وأظهرت نتائج الدراسة أن كتب اللغة  االجتماعي،

ي ثانوي لم تراعى فیها األسس النفسیة للمنهج، وفي مجال النمو العربیة للصفین األول والثان

االجتماعي من األسس النفسیة لمنهج اللغة العربیة كان مغطى بشكل جید ومقبول، وكان هناك 

وهذا عكس ما  قصور في تغطیة مجال النمو االنفعالي لكتب الصفیین األول والثاني الثانویین،

لمحتوى وأیضا هناك قصور في تغطیة مجال النمو الدیني لكتب توصلت إلیة الباحثة في تحلیل ا

وانه  الصفیین األول والثاني الثانویین، وهذا یطابق ما توصلت إلیة الباحثة عند تحلیل المحتوى،
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس أو المؤهل العلمي، وتوجد فروق تعزى 

  .ألعلىلمتغیر الخبرة لصالح الخبرة ا

تقویم كتب التربیة االجتماعیة والوطنیة في  تَعَّرُّف والتي هدفت  )2003(أبو غزال دراسة       

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكون  المرحلة الثانویة في األردن في ضوء األسس النفسیة،

ث تكون مجتمع والمجال الثاني المادي، حی, مجتمع الدراسة من مجالین، المجال األول البشري

معلما ومعلمة في المجال البشري، أما ) 849(مشرفا ومشرفة و) 188(عضوا و)24(الدراسة من 

كتب للعام ) 3(المجال المادي فتكون من كتب التربیة االجتماعیة للصف األول الثانوي وعددها

للعام  كتب) 3(وكتب التربیة االجتماعیة للصف الثاني الثانوي وعددها. 2002/2003الدراسي 

عضوا منهم )246(، وتم اختیار العینة بالطریقة العشوائیة تكونت من 2002/2003الدراسي 

مشرفا ) 44(عضوا من أعضاء لجنة تألیف منهج التربیة االجتماعیة والوطنیة و) 16(

معلما ومعلمة ممن یدرسون مادة التربیة االجتماعیة والوطنیة، وتمثلت أداة الدراسة ) 186(تربویا

المجال النمو المعرفي، (أساسا نفسیا وزعت على أربعة مجاالت وهي ) 45(یان تكون من استب

، وأظهرت نتائج الدراسة )ومجال النمو الدیني، ومجال النمو الوجداني، ومجال النمو النفس حركي

لمعلمین والمشرفین التربویین وواضعي المنهاج على مجال من اأن درجة تقدیرات أفراد العینة 

المعرفي جاءت بدرجة كبیرة، وأن درجة تقدیرات المعلمین والمشرفین التربویین وواضعي  النمو

المنهاج على مجال النمو الدیني جاءت بدرجة منخفضة، وأن درجة تقدیرات المعلمین والمشرفین 

التربویین وواضعي المنهاج على مجال النمو الوجداني جاءت بدرجة متوسطة بینما كانت درجة 

واضعي المنهاج بدرجة كبیرة، وجاءت درجة تقدیرات المعلمین والمشرفین التربویین على تقدیرات 

  .مجال النمو النفسي الحركي بدرجة منخفضة بینما درجة تقدیرات واضعي المنهاج بدرجة كبیرة
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األسس العقدیة واالجتماعیة والنفسیة للمناهج  تَعَّرُّف والتي هدفت  )2003(المشرف دراسة      

وفي سبیل تحقیق هدف الدراسة تم إتباع نوعین من البحث , راسیة بالمملكة العربیة السعودیةالد

أوال المنهج الوصفي القائم على جمع المعلومات والبیانات من المراجع ذات العالقة، والثاني 

ة، المنهج التحلیلي االستنباطي لما أوردته األدبیات الفكریة واالجتماعیة والنفسیة ذات العالق

التفاعل مع البیئة : وأظهرت نتائج الدراسة أهم األسس النفسیة الواجب توافرها في المناهج ومنها

ا، وتشجیع السلوك المرغوب فیه، وتقدیر الطالب لقیمة الوقت واستثماره ا وتأثیرً تنمیة مهارات . تأثرً

، مناسبة طریقة طلبةمیول واتجاهات التنویع طرائق التعلیم والتعلم باختالف و الطالب وقدراته، 

  .التعلم مع قدرات الطالب والبیئة المحیطة

درجة مراعاة كتب الجغرافیا للمرحلة االبتدائیة  تَعَّرُّف والتي هدفت  )2005(الشمري دراسة      

العلیا لألسس النفسیة للمنهاج من وجهة نظر المعلمین ومدیري المدارس في محافظة حفر الباطن 

السعودیة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع في المملكة العربیة 

الدراسة من جمیع معلمي الجغرافیا في المرحلة االبتدائیة العلیا ومدیري المدارس في محافظة حفر 

مدیرا، وتم اختیار عینة بالطریقة ) 300(معلما و) 356(الباطن في السعودیة والبالغ عددهم 

مدیرا، وتمثلت أداة الدراسة في استبانة ) 75(معلما و) 89(قد بلغ عدد أفرادها العشوائیة الطبقیة و 

فقرة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عدد من األسس النفسیة التي ینبغي ) 50(تألفت من 

مراعاتها في منهاج الجغرافیا من تلك التي وقعت في درجة المراعاة المتوسطة، كما وجدت فروق 

یة بین متوسطات تقدیرات أفراد الدراسة لدرجة مراعاة األسس النفسیة في منهاج ذات داللة إحصائ

  .الجغرافیا یمكن أن تعزى إلى المركز الوظیفي لصالح المدیرین
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 والفلسفیة, األسس العقدیة توافر درجة تَعَّرُّف  هدفت التي )2006(الحوامدة  دراسة       

تحلیل (واستخدم الباحث المنهج الوصفي   ,العربیة اللغة كتب في والمعرفیة واالجتماعیة والنفسیة

 كتب من الدراسة عینة وتشكلت, الباحث طورها معاییر قائمة في الدراسة أداة وتمثلت, )المحتوى

 توزیع على الغالبة هي سمة العشوائیة أن إلى الدراسة أشارت، العربیة اللغة لمبحث مقصودة

 مساواة مستوى تضبط معاییر منتظمة وجود لعدم ربیة،الع اللغة كتب في األسس هذه معاییر

  .توافرها

والتي هدفت تعرف درجة تمثیل منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة  )2006(الشرعة دراسة       

واستخدمت , األساسیة العلیا في األردن لألسس االجتماعیة والمعرفیة والنفسیة والفلسفیة للمنهاج

قائم على تحلیل المحتوى وتكون مجتمع وعینة الدراسة من كتب التربیة الدراسة المنهج الوصفي ال

اإلسالمیة للصفوف الثامن والتاسع والعاشر األساسي وقد قام الباحث بتطویر قائمة بمضامین 

مضمونات موزعة على مجاالت ) 108(تلك األسس بعد التأكد من صدقها وثباتها وتكونت من 

الدراسة أن كتب التربیة اإلسالمیة التي تشملها عینة الدراسة وأظهرت نتائج , األسس المختلفة

موزعة على األسس التي تضمنتها الدراسة حیث احتلت مضامین  تكراراً  )5659(تضمنت 

تبعتها مضامین األسس  ,تلتها مضامین األسس النفسیة )2373( األسس المعرفیة المرتبة األولى

ومن النتائج , حیث مجموع مضامین األسس الفلسفیةوجاءت بالمرتبة األخیرة من , االجتماعیة

في تمثیل مضامین األسس االجتماعیة والفلسفیة في كتب الصف  واضحاً  أیضَا أن هناك نقصاً 

  .الثامن والتاسع والعاشر األساسیة

والتي هدفت تعرف درجة مراعاة كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة  )2007(الشراري دراسة        

وتكون مجتمع الدراسة من  ,العلیا لألسس النفسیة للمنهاج في المملكة العربیة السعودیة االبتدائیة

في المملكة ) والسادس, والخامس, الصفوف الرابع(كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة االبتدائیة العلیا 
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في منهاج وقام الباحث بإعداد أنموذج لمضامین األسس النفسیة الالزم توافرها , العربیة السعودیة

مضمونا قسمت على ثالث مجاالت وتم تحلیل كتب التربیة ) 57(التربیة اإلسالمیة وتكون من 

, اإلسالمیة للمرحلة االبتدائیة العلیا باالعتماد على هذا النموذج بعد التحقق من صدقه وثباته

ها مراعاة وأظهرت نتائج الدراسة أنه كلما زاد مستوى الصف الدراسي زادت الدرجة التي تمت فی

مضامین األسس النفسیة في كتاب التربیة اإلسالمیة لذلك الصف حیث جاء كتاب التربیة 

اإلسالمي للصف السادس االبتدائي في المرتبة األولى بدرجة عالیة ثم جاء كتاب التربیة 

 اإلسالمیة للصف الخامس االبتدائي في المرتبة الثانیة بدرجة متوسطة وفي المرتبة الثالثة جاء

ومن النتائج أیضَا تمت مراعاة مضامین , كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الرابع بدرجة متدنیة

األسس النفسیة في مجال العقیدة اإلسالمیة بدرجة عالیة حیث حصل على النسبة األكبر من 

ولكل صف على , تكرارات مضامین األسس النفسیة في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة ككل

على مستوى , ه مجالي الفقه اإلسالمي واألخالق اإلسالمیة بنتیجتین متقاربتینثم تال, هحد

ومن النتائج أیضَا توزیع كل مضمون من مضامین األسس النفسیة في المجاالت , المرحلة ككل

والتي جاءت موزعة بشكل منتظم  ,هولكل صف على حد, الثالثة على مستوى المرحلة ككل

  .  االبتدائیة العلیاومتكامل عبر صفوف المرحلة 

والتي هدفت التعرف إلى  مدى مراعاة كتب التربیة اإلسالمیة  )2007(الصواغ دراسة     

للمرحلة المتوسطة لألسس االجتماعیة والنفسیة من وجهة نظر معلمیها في دولة الكویت تبعًا 

الوصفي،  ة المنهجواستخدمت الدراسلمتغیرات الجنس، الخبرة التعلیمیة، المؤهل العلمي، والصف، 

وتم توزیع االستبانة على جمیع أفراد مجتمع  المعلومات، لجمع كأداة واعتمد الباحث استبانة

إستبانة، وبعد إجراء ) 217(معلمًا ومعلمة، حیث استرجع منها ) 220(الدراسة والبالغ عددهم 

المیة للمرحلة التحلیالت اإلحصائة أظهرت نتائج الدراسة أن مدى مراعاة كتب التربیة اإلس
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، وأن مدى مراعاة كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة  المتوسطة لألسس االجتماعیة مرتفعًا

 α ≥ 0.05( لألسس النفسیة متوسطًا، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

واإلجتماعیة من  في مدى مراعاة كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة لألسس النفسیة )

وجهة نظر المعلمین في دولة الكویت تعزى لمتغیر الجنس والمؤهل العلمي، ووجود فروق في 

مدى مراعاة كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة لألسس النفسیة واإلجتماعیة تبعًا لمتغیر 

) 10- 5(ستوى سنوات والمعلمین في م) 5(الخبرة بین المعلمین الذین مستوى خبرتهم أقل من 

سنوات، ولصالح مستوى أقل من خمس سنوات، ووجود في مدى مراعاة كتب التربیة اإلسالمیة 

للمرحلة المتوسطة لألسس اإلجتماعیة تبعًا لمتغیر الصف، بین الصف السادس والصف التاسع 

  .ولصالح الصف السادس، وبین الصف السابع والصف التاسع، ولصالح الصف السابع

والتي هدفت تقویم تنظیم محتوى كتب الریاضیات للصفوف  )2007(السر سة درا        

 األساسیة في فلسطین في ضوء نظریات التعلم والتعلیم المعرفیة،) السابع، والثامن، والتاسع(

ثم طبقها على  المعلومات، لجمع كأداة ستبانةت اإلالوصفي، واعتمد واستخدمت الدراسة المنهج

 بین داللة ذات فروق معلما ومعلمة، وأظهرت النتائج عدم ووجد) 185(عینة مكونة من 

 التقویمیة المعلمین تقدیرات جاءت حیث الثالثة؛ للكتب التقویمیة المعلمین تقدیرات متوسطات

 األدنى للحد أقرب هي بل التقدیرات درجة متوسطة، تلك متوسطات بلغت إذ متقاربة، الكتب لتلك

 أظهرت كما الثالثة،  الكتب عن إجماال راضین غیر المعلمین نیعني أ المتوسط، مما للمستوى

 وحاجاتهم، وضعف للمتعلمین، الخلقي ضعف مراعاة النمو من تعاني الثالثة الكتب أن النتائج

هتمامو  بمیولهم الریاضي المحتوى خبرات ارتباط  المواد محتوى مع المحتوى ارتباط اتهم، وضعفإ

  .األخرى الدراسیة
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والتي هدفت تَعَّرُّف األسس العلمیة لبناء مناهج التربیة اإلسالمیة   )2009( حكمي الدراسة     

للمرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة في ضوء متطلبات فقه الواقع، واستخدمت الدراسة 

ع استبانة أعدها الباحث وتكون مجتمع الدراسة من  جمی فيالمنهج الوصفي، وتمثلت أداة الدراسة 

معلمي ومشرفي التربیة اإلسالمیة، وأعضاء هیئة التدریس في كلیات المعلمین المتخصصین في 

, عضواً ) 46(معلمًا و) 281(بواقع )  362(التربیة اإلسالمیة، وتم اختیار عینة عشوائیة بلغت 

مشرفًا، وأكدت نتائج الدراسة على أن مصدر اختیار هذه األسس القران الكریم والسنة ) 35(و

النبویة، وأن هذه األسس یتم تحدیدها باالرتباط بالواقع، وأن ال تكون مناهج التربیة اإلسالمیة 

شباع حاجاتهم، وتالئم حاجات  بعیدة عن حیاة الطالب، وأن تتجه إلى أغناء خبرات التالمیذ وإ

الطالب الطفل وقدراته واستعداداته، وان تطور أسس بناء مناهج التربیة اإلسالمیة لبناء شخصیة 

، وأوضحت نتائج الدراسة العقلیة والجسمیة واالنفعالیة بناًء شامًال متكامًال في جمیع جوانب نموه

أیضًا أن جمیع األسس المحددة في أداة الدراسة لبناء مناهج التربیة اإلسالمیة للمرحلة االبتدائیة 

وجهة نظر عینة الدراسة في المملكة العربیة السعودیة في ضوء متطلبات فقه الواقع مناسبة من 

  .وبالتالي صالحة لبناء هذه المناهج

للغة االنجلیزیة للمرحلة والتي هدفت تعرف درجة مراعاة منهاج ا )2009(الخریشا دراسة       

واستخدمت الدراسة , األساسیة الوسطى لألسس االجتماعیة والمعرفیة والنفسیة للمنهاج في األردن

أسلوب تحلیل المحتوى واعتماد الجملة وحدة للتحلیل وفق قائمة بمضامین األسس االجتماعیة 

تكونت أداة الدراسة بصورتها  والمعرفیة والنفسیة والفلسفیة والتي قامت الباحثة بتطویرها بحیث

وأظهرت نتائج الدراسة , مضمونات  موزعة على مجاالت األسس المختلفة )110(النهائیة من 

موزعة على األسس  تكراراً ) 616(أن كتب اللغة االنجلیزیة التي شملتها عینة الدراسة تضمنت 

ة األولى بمجموع حتلت مضامین األسس االجتماعیة المرتبإحیث  ,التي تضمنتها الدراسة
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تلتها مضامین األسس النفسیة , تكراراً  )171( تلتها مضامین األسس المعرفیة, )363(التكرارات 

وجاءت بالمرتبة األخیرة من حیث مجموع التكرارات مضامین األسس الفلسفیة , تكرارا) 82(

یة والمعرفیة في تمثیل مضامین األسس االجتماع واضحاً  وتشیر أن هناك نقصاً , تكراراً ) صفر(

  .والنفسیة والفلسفیة في كتب الصف السابع والسادس والخامس األساسیة

والتي هدفت تقییم تمثیل ثالثة أسس من أسس المنهاج  )Golen, 2011(قولن  دراسة      

 ,واالجتماعیة, والنفسیة, بشكل عام في الوالیات المتحدة األمریكیة، وهي األسس الفلسفیة 

واختیرت , استخدمت الدراسة المقابلة كأداة لجمع المعلومات, المنهج الوصفي واستخدمت الدراسة

, والمشرفینمكتب التربیة والتعلیم، و , رجال األعمالعینة الدراسة من شریحة واسعة ومتنوعة من 

وأعضاء ، ورئیس قسم األعمال التجاریة والتعلیم، التعلیم المهنيمدیر المناهج الدراسیة، و  ومدیر

فقرة على شكل أسئلة ) 15(، وتكونت أداة الدراسة من والطلبة، وأولیاء األمور ,التدریس من هیئة

وكیفیة , لیعرب األشخاص عن أفكارهم حول أسس المنهاج الثالثة" ؟......ماذا تعتقد"تبدأ ب 

وكانت أهم نتائج الدراسة إن جمیع من تم مقابلتهم اتفقوا أجابوا نفس اإلجابة على ستة , تحسینها

فقرات تخص األساس النفسي أن المناهج تحتاج التركیز أكثر على  النضج إذ یتعرض الصغار 

واالتفاق , وتوصلت أیضا إلى أهمیة التعلم من اآلخرین وتنمیة التفكیر اإلبداعي, لخبرات الكبار

  . بین فلسفة المدرسة وفلسفة الفرد

تمثیل كتاب اللغة العربیة للصف هدفت الكشف عن درجة  يوالت )2011( الحوامدة دراسة      

الثامن األساسي  في األردن لألسس  العقدیة، والفلسفیة، والنفسیة، والمعرفیة، واالجتماعیة 

، وقد تكونت عینة الدراسة من )تحلیل المحتوى(للمنهاج، باستخدام أسلوب  المنهج الوصفي 

صال، وكتاب القواعد والتطبیقات كتاب مهارات االت( كتاب اللغة العربیة للصف الثامن األساسي  

، وقد تم تطویر تصنیفُا لمعاییر األسس العقدیة، والفلسفیة، والنفسیة، والمعرفیة، )اللغویة
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، موزعة على مجاالت ) 88(واالجتماعیة موضوع الدراسة، وقد تكونت أداة الدراسة من  معیارًا

ة، والفلسفیة، والنفسیة، والمعرفیة، األسس، وأظهرت نتائج الدراسة أن تمثیل معاییر األسس العقدی

في كتاب اللغة العربیة للصف الثامن لم تخضع لنظام معین یوازن ویربط بینها، وكما  واالجتماعیة

أظهرت نتائج الدراسة أن معاییر األسس المعرفیة األكثر تمثیًال، أما معاییر األسس االجتماعیة 

یة للصف الثامن، وعدم مراعاة التكامل والشمول جاء تمثیلها بدرجة ضعیفة في كتاب اللغة العرب

في توزیعها، أما معاییر األسس النفسیة جاء تمثیلها بدرجة عالیة في كتاب اللغة العربیة للصف 

وألهمیة معایر األسس النفسیة , الثامن ویعزو الباحث النتیجة إلى أن  الكتاب قد تم تطویره حدیثاً 

  . في بناء المناهج واختیار محتواه

والتي هدفت تَعَّرُّف مدى مراعاة كتب اللغة العربیة في  )2011(حمادنة وبني خالد دراسة        

في األردن لخصائص الطلبة النمائیة من  األساسيالصفوف األربعة األولى من مرحلة التعلیم 

جمع ل كأداة الوصفي، واعتمدت الدراسة استبانة واستخدمت الدراسة المنهج وجهة نظر المعلمین،

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي اللغة العربیة للصفوف األربعة األولى في  المعلومات،

) 100(مدیریة التربیة والتعلیم للواء البادیة الشمالیة الغربیة لمحافظة المفرق، وبلغت عینة الدراسة 

العقلي ومجال  معلما ومعلمه طبقت علیهم الدراسة، وأظهرت النتائج أن المجال اللغوي والمجال

بینما جاء كل من المجال االنفعالي والمجال الخلقي والمجال  ،اإلدراكي جاءت في المستوى القوي

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات . الجسمي والمجال االجتماعي في المستوى المتوسط

  .رة في التدریسداللة إحصائیة في مجاالت الدراسة تعزى لمتغیرات الجنس والمؤهل العلمي والخب

  

والتي هدفت تَعَّرُّف مهارات التفكیر المتضمنة في كتب الدراسات  )2011(العاتكي دراسة     

االجتماعیة للصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعلیم األساسي  وأدلتها في الجمهوریة العربیة 
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الدراسة قائمة بمهارات ، واعتمدت )تحلیل المحتوى( الوصفي  واستخدمت الدراسة المنهج السوریة،

واستخدمت تلك القائمة في تحلیل  للدراسة، التفكیر الواجب تضمینها في محتوى هذه الكتب كأداة

محتوى عینة البحث التي اشتملت على ثالثة أدلة للمعلم في مادة الدراسات االجتماعیة وثالثة 

اسات االجتماعیة للصفوف كتب للتلمیذ في هذه المادة، وأظهرت النتائج الدراسة أن كتب الدر 

الثالثة المذكورة وأدلتها قد تضمنت عددا من مهارات التفكیر وبنسب متفاوتة من مهارة ألخرى 

 وجمع التذكر مهارات ومن صف آلخر، لكنها لم تعد بشكل متوازن یتفق وقدرات الطلبة والسیما

 التي( والتقویم  التكامل تمهارا مع مقارنة عالیة مئویة على نسب حصلت التي المعلومات التولید

 األهداف، صیاغة مهارة( من  كالً  أن حین في ،)ضئیلة  مئویة المحتوى بنسب في ضمنت

 )المحكات بناء ومهارة األخطاء، تحدید ومهارة الرئیسة، األفكار تحدید ومهارة إعادة البناء، ومهارة

  .المحللة الكتب عینة في متضمنة غیر

والتي هدفت تقویم مستوى جودة الكتب  )2011(وحسین  طیوب ودرویشدراسة         

المدرسیة في مرحلة التعلیم األساسي وفق المعاییر العالمیة، وتضمنت الدراسة محور إعداد الكتب 

وتألیفها، ومحور األساس السیكولوجي والتربوي للكتاب، والمادة العلمیة للكتاب، ومحور األنشطة 

التحلیلي، واعتمدت  الوصفي لتقویم، واستخدمت الدراسة المنهجواألسالیب التعلیمیة، وأسالیب ا

معلما ومعلمة، أخذت ) 2547(وتكون مجتمع البحث من  لجمع المعلومات، الدراسة استبانة كأداة

، وأظهرت نتائج الدراسة أن الكتب المدرسیة تتوافق مع المعاییر العالمیة )334(منهم عینة بلغت 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا . لمتوسط والجیدللجودة بدرجة تتراوح بین ا

مادة ( على توافق الكتب المدرسیة من حیث األسس السیكولوجیة مع المعاییر العالمیة وهي 

الكتاب مشوقة بحیث تزید دافعیة المتعلمین إلى التعلم، ویراعي محتوى الكتب الخبرات السابقة 

كتب الفروق الفردیة بین المتعلمین، یراعي محتوى الكتب تنظیم المادة للمتعلمین، یراعي محتوى ال
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الدراسة منطقیا وسیكولوجیا، یلبي محتوى الكتب حاجات ومیول المتعلمین، تناسب االستراتیجیات 

التعلیمیة المستخدمة في عرض المحتوى المراحل النمائیة للمتعلمین، تسهم الموضوعات في تنمیة 

ى حل المشكالت، یسهم أسلوب  العرض في تنمیة مهارات التفكیر لدى قدرة المتعلمین عل

الطالب، تتدرج طرقة العرض من السهل الى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد، یبتعد أسلوب  

الكتاب عن الحشو الزائد للمعلومات، الصور والرسومات جذابة وترتبط ببیئة المتعلمین، ویجمع 

  ).   عاصرةمحتوى الكتب بین األصالة والم

 في العربیة اللغة كتب تمثیل مستوىتَعَّرُّف والتي هدفت  ) 2013(الفیومي  دراسة         

 الدراسة مجتمع وشمل, للمنهاج والنفسیة لألسس الفلسفیة األردن في األساسیة العلیا المرحلة

 والثامن، ابع،الس الصفوف تضم والتي العلیا، األساسیة المرحلة في اللغة العربیة كتب وعینتها

 أداة الباحث وطور, )تحلیل المحتوى(واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي , والعاشر والتاسع،

 صدقها من بعد التأكد النهائیة صورتها في تكونت والنفسیة، الفلسفیة األسس لمعاییر تصنیفیة

) 22(شكلت النفسیة  واألسس معیارا،) 26(الفلسفیة شكلت  األسس,  معیاراً  )48(من وثباتها

 األسس مثلت تكرارًا  )1412(الدراسة تضمنت عینة العربیة اللغة كتب أن إلى معیارا وتوصلت

،) 731( منها الفلسفیة وأظهرت نتائج الدراسة أیضَا أن معظم معاییر  ،)681(والنفسیة تكرارًا

یفة ال األسس النفسیة التي تم تضمینها في كتاب اللغة العربیة للصف السابع جاءت بنسب ضع

تتناسب وأهمیة هذه المعاییر وخصائص المرحلة العمریة للمتعلم، وأظهرت نتائج الدراسة أیضَا أن 

معظم معاییر األسس النفسیة التي تم تضمینها في كتاب اللغة العربیة للصف الثامن تركزت على 

سس النفسیة تنمیة اتجاهات الطلبة ومیولهم، وأظهرت نتائج الدراسة أیضَا أن معظم معاییر األ

التي تم تضمینها في كتاب اللغة العربیة للصف التاسع تركزت على المعاییر المتفرعة عن 
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 عینة العربیة اللغة كتب في والنفسیة الفلسفیة األسس توزیع معاییر وأنخصائص النمو العقلي، 

  .بینها یوازن ویربط معین لنظام یخضع لم الدراسة

  

  :هاوقع الدراسة الحالیة منومتعقیب على الدراسات السابقة 

  :یتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة العربیة منها واألجنبیة ما یلي

عرضت الدراسة الحالیة العدید من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع تمثیل المنهاج :  أوالً 

سة عالقتها ویالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة المتعلقة بمتغیرات الدرالُألسس النفسیة، 

بمتغیرات أخرى كاالسس الفلسفیة، والعقدیة، كما أن إنها تناولت مجتمعات عربیة وأجنبیة 

بینما إنفردت الدراسة الحالیة بتناولها درجة تمثیل كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع  مختلفة،

  .لألسس النفسیة للمنهاج في الكویت

، و )1999(دراسة أبو صعیلیك , )2006(الحوامدة  اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة: ثانیاً 

 ودراسة ،)2007(دراسة الشراري ، و )2009(دراسة الخریشا ، و )2006(دراسة الشرعة و 

إذ اقتصرت عینة , )2013(الفیومي  دراسةو , )2011(العاتكي  دراسةو ,  )2011( الحوامدة 

( والتر ودراسة ,)1994( السمیر دراسةالدراسة على الكتاب المدرسي، بینما اختلفت مع 

Walter, 1996( ,عبد الخالق  ودراسة)( ودراسة تشیبو , )1998Chipo, 2001(  , ودراسة

طیوب  دراسةو , )2011(حمادنة وبني خالد  ودراسة, )2007(السر  ودراسة, )2002(االبراهیم 

دراسة و  ،من المعلمین والمعلمات مجموعة إذ اقتصرت عینتها على, )2011(ودرویش وحسین 

دراسة شرمان  و ,)2009( الحكمي  ودراسة, )2005(ودراسة الشمري , )2003(أبو غزال 

قولن مع دراسة ، و من المشرفین والمعلمین الدراسة على مجموعة عینةإذ اقتصرت  ،)1998(

)Golen, 2011( ,رجال األعمالشریحة واسعة ومتنوعة من  والتي اقتصرت عینتها على ,
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ورئیس قسم ، التعلیم المهنيمدیر المناهج الدراسیة، و  ومدیر, والمشرفینعلیم، مكتب التربیة والتو 

  .والطلبة، وأولیاء األمور ,وأعضاء من هیئة التدریس، األعمال التجاریة والتعلیم

دراسة أبو و  ,)2006(دراسة الحوامدة و  ،)2011(ودراسة العاتكي  تتفق الدراسة الحالیة مع :ثالثاً 

دراسة الشرعة ، و )2013(ودراسة الفیومي , )2011( راسة الحوامدة ود ،)1999(صعیلیك 

( ، إذ إعتمدت المنهج الوصفي )2007(دراسة الشراري ، و )2009(دراسة الخریشا ، و )2006(

ت كأداة للدراسة، )تحلیل المضمون رَ وِّ دراسة قولن  بینما استخدمت، واشتُقَّت مجموعة معاییر ُط

)Golen, 2011 (استخدمت دراسة السمیر و  ,ة للدراسةالمقابلة كأدا)ودراسة عبد  ,)1994

, Chipo, 2001)( ودراسة تشیبو   ,)Walter, 1996( ودراسة والتر  ,)1998(الخالق 

ودراسة , )2003(ودراسة المشرف , )2003(ودراسة أبو غزال , )2002(دراسة االبراهیم و 

ودراسة حمادنة وبني  ,)2009( ودراسة الحكمي , )2007(ودراسة السر  ,)2005(الشمري 

المنهج الوصفي التحلیلي  إذ اعتمدت) 2011(دراسة طیوب ودرویش وحسین , )2011(خالد 

  .االستبانة كأداة للدراسةو 

استفاد الباحث من بعض األدوات التي تم  :مدى االستفادة من الدراسات السابقة: رابعاً 

ستنار الباحث في كتابة ، واراسة الحالیةفي تطویر اداة الد استخدامها في الدراسات السابقة

، كما اإلطار النظري بإالطالع على مراجع الدراسات السابقة التي وردت في جدول المحتویات

  .استفاد الباحث من الدراسات السابقة في استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة للدراسة الحالیة
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  لفصل الثالثا

  الطریقة واإلجراءات

فصـل الطریقــة واإلجـراءات التــي تــم تطبیقهـا ألغــراض تحقیـق أهــداف الدراســة یشـمل هــذا ال

والوصــول إلــى اإلجابــة عــن أســئلتها، حیــث تــم تحدیــد مــنهج الدراســة، ومجتمعهــا وعینتهــا، وأســالیب 

ــر المعــــاییر واألســــس النفســــیة بغــــرض تحلیــــل محتــــوى كتــــاب التربیــــة اإلســــالمیة  تطــــویر أداة حصــ

 . للصف السابع في دولة الكویت

  

ب اللتعرف على درجة مراعاة كت )تحلیل المحتوى( تم استخدام المنهج الوصفي: منهج الدراسة -

 .لألسس النفسیة للمنهاج للصف السابعالتربیة اإلسالمیة 

  

تكون مجتمع الدراسة من جمیع كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة المتوسطة  :مجتمع الدراسة  -

، إذ بلغ )الفصل األول والثاني( سع بواقع كتابین لكل صف من الصف السادس وحتى الصف التا

تدریسها للطالب للعام  دولة الكویتكتب، التي قررتها وزارة التربیة في ) 8(المجموع الكلي 

 .2013/2014الدراسي 

  

الفصل األول ( تكونت عینة الدراسة من كتابي التربیة اإلسالمیة للصف السابع  :عینة الدراسة

  .2013/2014تدریسه للطالب للعام الدراسي  دولة الكویتذي قررت وزارة التربیة في ال) والثاني

   :أداة الدراسة 

  :بإتباع الخطوات التالیة) األداة(تم إشتقاق قائمة المعاییر : تصمیم األداة
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ِضع قائمة معاییر باألسس  - وَ تم مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة حول الموضوع، وَ

حمادنة، وبني (، )2009 الحكمي،(ومن هذه الدراسات , المتعلقة بالموضوع النفسیة

الشمري، (، )2006الروسان، (، )2012الحیلة، (، )2011 ؛2006 الحوامدة،(، )2011خالد،

، )2003المشرف، (، )1998عبدالخالق، (، )2011العاتكي، (، )2013الفیومي، ( ، )2005

)Chipo, M. (2001)( ،)Walter ,J.(1996)( ،وتم التوصل إلى مجموعة من المعاییر ،

َفت إلى ستة مجاالت لألسس النفسیة حسب ما ورد في الدراسات السابقة كما یلي   :ُصنِ

  .معاییر) 8( مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو المعرفي: أوال

  .معاییر) 6( مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو الدیني: ثانیاً 

  .معاییر) 5( مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو االجتماعي: ثالثاً 

  .معاییر) 9( االنفعالي/األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو الوجداني مجال: رابعاً 

  .معاییر) 6( األسس النفسیة المتعلقة بحاجات الطلبة مجال :خامساً 

 .معاییر) 7( اهات الطلبةاألسس النفسیة المتعلقة بمجال میول واتج مجال :سادساً 

  

  :صدق األداة

، تم التأكد من )1(بصورتها االولیة ملحق ) قائمة معاییر اُألسس النفسیة(بعد إعداد أداة الدراسة 

بطریقة صدق المحكمین من خالل عرضها على مجموعة من المحكمین من ذوي الخبرة  هاصدق

أكثر من (وقد أجمع  ،)2(تربویة ملحق والقیاس والتقویم، واإلدارة ل, المناهجواالختصاص في 

من المحكمین على صالحیة أداة الدراسة لتحلیل محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة للصف %) 80

السابع، وصالحیة المعاییر لقیاس األسس النفسیة الواردة في الكتاب، وتم إعادة هیكلة استمارة 
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نت قائمة معاییر لتحلیل محتوى كتاب والتي تضم) ـ3(تحلیل المحتوى بصورتها النهائیة ملحق 

  .الصف السابع للتربیة اإلسالمیة تحلیًال كمیاً 

  :ثبات تحلیل المحتوى

تم التأكد من ثبات تحلیل المحتوى باستخراج معامل االتفاق حسب معادلة هولستي للثبات بین 

 .كیبین ذل) 1(وجدول , تحلیل الباحث وتحلیل زمیله الذي قام بمساعدته في التحلیل

  

  )1(جدول 

  

معامل االتفاق بین المحللین لكل مجال من مجاالت األداة ولألداة ككل بحسب معادلة ھولستي 

  للثبات

 المجال الرقم
معامل االتفاق حسب 

 معادلة ھولستي

 0.89 مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو المعرفي  1

 0.91 مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال الدیني 2
 0.82 مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو االجتماعي  3

 0.83 االنفعالي/ مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النو الوجداني 4

 0.87 مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال حاجات الطلبة 5

 0.85  میول واتجاھات الطلبة مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال  6

 0.86  ةالدرجة الكلی  

  

  :إجراءات تحلیل المحتوى

  .إعداد قائمة بمعاییر األسس النفسیة -

  .التحقق من صدق قائمة المعاییر وثباتها -
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الذي قررت وزارة ) الفصل األول والثاني( اختیار عینة كتابي التربیة اإلسالمیة للصف السابع  -

  .2013/2014تدریسه للطالب للعام الدراسي  دولة الكویتالتربیة في 

  .تحدید وحدة التحلیل إذ تم إعتماد الجملة -

  ).المعاییر( تحدید فئات التحلیل  -

التحلیل العملي؛ إذ قام الباحث وبشكل منفصل عن زمیله باستخدام قائمة المعاییر المحددة،  -

ي وكتابة المؤشرات الموجودة في الكتاب الدالة على المعیار في قوائم أولیة، ثم تصفیة القائمتین ف

  .قائمة واحدة

  .قام الباحث بحساب عدد تكرارات والنسب المئویة لكل معیار حسب كل مجال -

  .التوصل للنتائج وكتابة التوصیات -

  : المعالجة اإلحصائیة 

  .لحساب معامل االتفاق بین المحللین) Holster(تم استخدام معادلة هولستي  -

  .یل محتوى الكتابوالنسب المئویة في تحل, تم استخدام التكرارات -
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  الفصل الرابع

  عرض النتائج

یتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا لنتــائج الدراســة التــي هــدفت التعــرف علــى درجــة تمثیــل كتــاب 

التربیـــة اإلســـالمیة للصـــف الســـابع لألســـس النفســـیة للمنهـــاج فـــي الكویـــت، وســـیتم عـــرض النتـــائج 

  :باالعتماد على أسئلة الدراسة

ما معاییر األسس النفسیة للمنهاج الواجب توافرها  :عن السؤال األول النتائج المتعلقة باإلجابة

  في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع في دولة الكویت؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بمراجعة األدب النظري والدراسات ذات العالقة باألسس 

  :  ت، هيالنفسیة للمنهاج، ووضع مجموعة من المعاییر، ضمن ستة مجاال

  .مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو المعرفي: أوال

  .مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو الدیني: ثانیاً 

  .مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو االجتماعي: ثالثاً 

  .االنفعالي/األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو الوجداني: رابعاً 

  .النفسیة المتعلقة بحاجات الطلبة األسس: خامساً 

  .األسس النفسیة المتعلقة بمجال میول واتجاهات الطلبة: سادساً 
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 :وفیما یلي عرض المعاییر لكل مجال من المجاالت

 )2(جدول 

  

  معاییر األسس النفسیة المتعلقة بمجاالت الدراسة

  المعیار  المجال

مجال األسس النفسیة : أوال

نمو المتعلقة بمجال ال

  :المعرفي

 الحرص على أن یحفظ الطالب األحادیث الشریفة  1

  .العتماد على الخبرات السابقة للطلبة في التوصل إلى اإلجابات  2

.طرح قضایا تعتمد على االستدالل  3  

  ).تحلیل، تركیب،تقییم(طرح أسئلة من مستویات التفكیر العلیا   4

  .التركیز على مهارات التفكیر الناقد  5

  .تضمین قصصًا تثیر التشویق  6

  )التعلم بالقدوة( تقدیم دروس مستقاة من قصص الصحابة   7

  .تنمیة خیال الطالب  8

مجال األسس : ثانیاً 

النفسیة المتعلقة بمجال 

  :النمو الدیني

  .االعتزاز بالدین اإلسالمي وقیمه  9

  .ترسیخ اإلیمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله   10

  .ة إدراك الطلبة لقدرة اهللا عز وجلزیاد  11

  .تشجیع مشاركة الطلبة في المناسبات الدینیة  12

  .تعزیز مفاهیم نحو اإلیمان بالغیب  13

  .تعزیز مكانة الرسول علیه السالم، وعظم خالقه  14

األسس مجال : ثالثاً 

النفسیة المتعلقة بمجال 

  :النمو االجتماعي

  .تعزیز االنتماء للوطن  15

  .تقدیم حلول للمشكالت االجتماعیة   16

  .تعزیز العمل التطوعي في المدرسة  17



52 
 

 
 

  .تعزیز قیم التكافل االجتماعي  18

 .تعزیز التشاركیة في البیت والمدرسة والمجتمع  19

األسس النفسیة : رابعاً 

المتعلقة بمجال النمو 

  :االنفعالي/الوجداني

  .تشجع االعتماد على النفس  20

  .ز ثقة الطلبة بأنفسهمتعزی  21

تعزیز مقدرة الطالب على التحكم في انفعاالته في المواقف   22

  .المختلفة

  .تعزیز محاربة الظلم والرذیلة  23

  .التأكید على إحترام اآلخرین  24

  .تقدیم أسئلة تتطلب إعطاء القیمة حول موضوع ما  25

  .تأكید حب الفوز بالجنة  26

  .نعم اهللاتنمیة اإلحساس ب  27

  .تعزیز الرضا بقدر اهللا سبحانه  28

األسس النفسیة : خامساً 

  :المتعلقة بحاجات الطلبة

  .طرح مشكالت متصلة بواقع الطالب   29

  .طرح مشكالت مناسبة لسن الطالب   30

  .طرح أسئلة تناسب قدرات الطلبة  31

  .طرح موضوعات مرتبطة بحاجات المجتمع  32

  .ستخدام التعلم في المواقف الحیاتیةال مواضیعطرح   33

عبادة، سعي ( تعزیز معرفة الطالب بحاجات اإلنسان األساسیة   34

  ...).نحو الرزق،

األسس النفسیة : اً سادس

المتعلقة بمجال میول 

  :واتجاهات الطلبة

  .تقدیم أسئلة تسمح للطلبة للتعبیر عن  آرائهم وتوجهاتهم  35

  .حو التعلم بالعملتعزیز اتجاهات الطلبة ن  36

  .تعزیز اتجاهات الطلبة نحو التفكیر في عظم مخلوقات اهللا  37
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  .تعزیز اتجاهات الطلبة نحو اإلخالص في العمل  38

  .تعزیز اتجاهات الطلبة نحو التعلم خارج نطاق الغرفة الصفیة  39

  .تعزیز اتجاهات الطلبة نحو أهمیة الصالة  40

  .ة نحو العدل والشجاعة في قول الحقتعزیز اتجاهات الطلب  41

  41  المجموع

  

أن مجموع المعاییر النفسیة التي تم إشتقاقها بعد التحقق من الصدق ) 2(یظهر من الجدول     

 النمو المعرفي :معیار موزعة على ستة مجاالت، حیث تضمن المجال األول) 41(والثبات بلغت 

النمو : و الدیني ستة معاییر، وتضمن المجال الثالثالنم: ثماني معاییر، وتضمن المجال الثاني

تسعة معاییر، : االنفعالي/ النمو الوجداني:االجتماعي خمسة معاییر، وتضمن المجال الرابع

میول واتجاهات :حاجات الطلبة ستة معاییر، وتضمن المجال السادس:وتضمن المجال الخامس

 .   الطلبة سبعة معاییر

  

ما درجة تمثیل كتاب التربیة اإلسالمیة للصف : ابة عن السؤال الثانيالنتائج المتعلقة باإلج

  السابع لألسس النفسیة للمنهاج في الكویت؟

لإلجابة عن السؤال الثاني تم تحلیل مضمون كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع باالعتماد 

رارات والنسب یبین التك) 2(على األسس النفسیة حسب كل مجال من المجاالت الستة، جدول 

 .المئویة لجمیع األسس النفسیة الواردة في الكتاب
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  )3(جدول 

  التكرارات والنسب المئویة لتمثیل كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع لألسس النفسیة للمنهاج في الكویت

  المعیار  المجال

  التكرار

النسبة 

المئویة من 

  المجال

النسبة 

المئویة من 

  األداة ككل

جال األسس م: أوال

النفسیة المتعلقة 

بمجال النمو 

  :المعرفي

الحرص على أن یحفظ الطالب األحادیث   1

 الشریفة
20  15.75 3.53 

العتماد على الخبرات السابقة للطلبة   2

  .في التوصل إلى اإلجابات
7  5.51 1.24 

.طرح قضایا تعتمد على االستدالل  3  12  9.45 2.12 

تفكیر العلیا طرح أسئلة من مستویات ال  4

  ).تحلیل، تركیب،تقییم(
41  32.28 7.24 

 1.77 7.87  10  .التركیز على مهارات التفكیر الناقد  5

 2.47 11.02  14  .تضمین قصصًا تثیر التشویق  6

تقدیم دروس مستقاة من قصص   7

  )التعلم بالقدوة( الصحابة 
15  11.81 2.65 

 1.41 6.30  8  .تنمیة خیال الطالب  8

  22.44  100  127  8  عالمجمو 

مجال األسس : ثانیاً 

النفسیة المتعلقة 

  :بمجال النمو الدیني

 5.48 23.13  31  .االعتزاز بالدین اإلسالمي وقیمه  9

ترسیخ اإلیمان باهللا ومالئكته وكتبه    10

  .ورسله
42  31.34 7.42 
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 3.89 16.42  22  .زیادة إدراك الطلبة لقدرة اهللا عز وجل  11

ركة الطلبة في المناسبات تشجیع مشا  12

  .الدینیة
4  2.99 0.71 

 3.18 13.43  18  .تعزیز مفاهیم نحو اإلیمان بالغیب  13

تعزیز مكانة الرسول علیه السالم،   14

  .وعظم خالقه
17  12.69 3.00 

  23.67  100  134  6  المجموع

األسس مجال : ثالثاً 

النفسیة المتعلقة 

بمجال النمو 

  :االجتماعي

 0.88 10.00  5  .نتماء للوطنتعزیز اال   15

 3.36 38.00  19  .تقدیم حلول للمشكالت االجتماعیة   16

 0.35 4.00  2  .تعزیز العمل التطوعي في المدرسة  17

 3.18 36.00  18  .تعزیز قیم التكافل االجتماعي  18

تعزیز التشاركیة في البیت والمدرسة   19

 .والمجتمع
6  12.00 1.06 

  8.83  100  50  5  المجموع

األسس : رابعاً 

النفسیة المتعلقة 

بمجال النمو 

  :االنفعالي/الوجداني

 0.71 4.71  4  .تشجع االعتماد على النفس  20

 1.24 8.24  7  .تعزیز ثقة الطلبة بأنفسهم  21

تعزیز مقدرة الطالب على التحكم في   22

  .انفعاالته في المواقف المختلفة
19  22.35 3.36 

 2.30 15.29  13  .لم والرذیلةتعزیز محاربة الظ  23

 1.77 11.76  10  .التأكید على إحترام اآلخرین  24

تقدیم أسئلة تتطلب إعطاء القیمة حول   25

  .موضوع ما
3  3.53 0.53 

 1.94 12.94  11  .تأكید حب الفوز بالجنة  26
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 1.77 11.76  10  .تنمیة اإلحساس بنعم اهللا  27

 1.41 9.41  8  .تعزیز الرضا بقدر اهللا سبحانه  28

  15.02  100  85  9    المجموع

األسس : خامساً 

النفسیة المتعلقة 

  :بحاجات الطلبة

 2.65 20.00  15  .طرح مشكالت متصلة بواقع الطالب   29

 0.88 6.67  5  .طرح مشكالت مناسبة لسن الطالب   30

 1.41 10.67  8  .طرح أسئلة تناسب قدرات الطلبة  31

اجات طرح موضوعات مرتبطة بح  32

  .المجتمع
6  8.00 1.06 

الستخدام التعلم في  مواضیعطرح   33

  .المواقف الحیاتیة
17  22.67 3.00 

تعزیز معرفة الطالب بحاجات اإلنسان   34

عبادة، سعي نحو ( األساسیة 

  ...).الرزق،

24  32.00 4.24 

 13.25 100  75  6  المجموع

األسس : اً سادس

النفسیة المتعلقة 

بمجال میول 

  :هات الطلبةواتجا

تقدیم أسئلة تسمح للطلبة للتعبیر عن    35

  .آرائهم وتوجهاتهم
1  1.05 0.18 

تعزیز اتجاهات الطلبة نحو التعلم   36

  .بالعمل
14  14.74 2.47 

تعزیز اتجاهات الطلبة نحو التفكیر في   37

  .عظم مخلوقات اهللا
3  3.16 0.53 

تعزیز اتجاهات الطلبة نحو اإلخالص   38

  .ملفي الع
4  4.21 0.71 

 0.88 5.26  5تعزیز اتجاهات الطلبة نحو التعلم خارج   39
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  .نطاق الغرفة الصفیة

تعزیز اتجاهات الطلبة نحو أهمیة   40

  .الصالة
52  54.74 9.19 

تعزیز اتجاهات الطلبة نحو العدل   41

  .والشجاعة في قول الحق
16  16.84 2.83 

  16.78  100  95  7  المجموع

  100  100  566  41  ليالمجموع الك
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أن مجمـــوع تكـــرارات األســـس النفســـیة الـــواردة فـــي كتـــاب التربیـــة ) 3(یظهـــر مـــن الجـــدول 

، وأن أبـرز تكـرارات األسـس النفسـیة للمجـاالت )566(اإلسالمیة للصف السـابع فـي الكویـت بلغـت 

مـــن المجمـــوع %) 23.67(وبنســبة مئویـــة ) 134(كانــت علـــى المجـــال النمــو الـــدیني، حیـــث بلغـــت 

وبنســـبة مئویـــة ) 127(الكلـــي لألســـس النفســـیة، ثـــم جـــاءت تكـــرارات مجـــال النمـــو المعرفـــي وبلغـــت 

وبنســــبة مئویــــة ) 95(، ثــــم جــــاءت تكــــرارات المجــــال میــــول واتجاهــــات الطلبــــة وبلغــــت %)22.44(

یـــة وبنســـبة مئو ) 85(، ثـــم جـــاءت تكـــرارات مجـــال النمـــو االنفعـــالي والوجـــداني وبلغـــت %)16.78(

مـــن المجمـــوع الكلـــي لألســـس النفســـیة الـــواردة فـــي الكتـــاب، ثـــم جـــاء المجـــال المتعلـــق %) 15.02(

، وأخیـــرًا جـــاء مجـــال النمـــو االجتمـــاعي %)13.25(ونســـبة مئویـــة ) 75(بحاجـــات الطلبـــة بتكـــرار 

  .من المجموع الكلي لألسس النفسیة الواردة في الكتاب%) 8.83(ونسبة مئویة ) 50(بتكرار 
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  فصل الخامسال

  مناقشة النتائج والتوصیات

ف درجـــة تمثیـــل كتـــاب  ذا الفصـــل علـــى مناقشـــة نتـــائج الدراســـة التـــي هـــدفت تعَّـــرُ یشـــتمل هـــ

التربیـــة اإلســـالمیة للصـــف الســـابع لألســـس النفســـیة للمنهـــاج فـــي الكویـــت، وســـیتم مناقشـــة النتـــائج 

 :باالعتماد على أسئلة الدراسة التالیة

  

ما معاییر األسس النفسیة للمنهاج الواجب  :باإلجابة عن السؤال األول مناقشة النتائج المتعلقة

  توافرها في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع في دولة الكویت؟

أظهرت النتائج المتعلقـة بالسـؤال األول أن مجمـوع المعـاییر النفسـیة التـي اسـتطاع الباحـث 

ــــ) 41(حصــــرها بلغــــت  ــــى ســــتة مجــــاالت، حی ــــار موزعــــة عل النمــــو  :ث تضــــمن المجــــال األولمعی

تقــدیم دروس مســتقاة معــاییر، مثــل الحــرص علــى حفــظ الطلبــة األحادیــث الشــریفة، و ) 8( المعرفــي

، وطـرح قضـایا تعتمـد علـى تضمین قصصًا تثیر التشـویق، و )التعلم بالقدوة( من قصص الصحابة 

مـن مسـتویات التفكیـر العلیـا طـرح أسـئلة و  االستدالل ومهارات التفكیـر الناقـد، وتنمیـة خیـال الطلبـة،

ویشـیر . العتماد على الخبرات السابقة للطلبـة فـي التوصـل إلـى اإلجابـات، وا)تحلیل، تركیب،تقییم(

المعرفـــة أساســـیة فـــي النمـــو اإلنســـاني فقـــد اعتبـــرت احـــد أهـــداف ، إلـــى أن )2001(هنـــدي وعلیـــان 

 ألن یراعیهـا المـنهج الدراسـي أن من األسس التـي یجـب هاماً  أساساً اعتبرت و التربیة الرئیسیة، كما 

، فواضــع المــنهج هــذا الــذكاءالــذكاء مــن الممیــزات األساســیة للكــائن اإلنســاني، والمعرفــة هــي نتــاج 

یشـــتمل علیهـــا المـــنهج ومـــا مصـــادر الحصـــول  أنیعـــرف مـــا طبیعـــة المعرفـــة التـــي یجــب  أنیجــب 

  . لبالمعارف التي لها قیمة حقیقیة في حیاة الطا أنواععلیها، وما هي 
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زیـادة إدراك الطلبـة لقـدرة أما المجال الثاني النمـو الـدیني فتضـمن سـتة معـاییر، مـن أبرزهـا 

ترســیخ ، و تعزیــز مفــاهیم نحــو اإلیمــان بالغیــب، و االعتــزاز بالــدین اإلســالمي وقیمــه، و اهللا عــز وجــل

كة الطلبـة تشـجیع مشـار ، و تعزیـز مكانـة الرسـول علیـه السـالم، و اإلیمان باهللا ومالئكته وكتبـه ورسـله

فـــي ضــــوء  إلــــى قســـمین تنقســـم المنـــاهج فـــي التربیــــة اإلســـالمیة، ســــیما أن فـــي المناســـبات الدینیـــة

المنــاهج التربویــة الثابتـــة، وهــذا النـــوع مــن المنــاهج یحتـــوي القــرآن الكـــریم  التصــور اإلســالمي وهـــي

عطـــاء داخـــل ثابـــت المحتـــوى ویتجــدد فـــي أســـلوب التقـــدیم والتفاعـــل وال وهـــووالســنة النبویـــة الشـــریفة 

حسـب الظـروف المادیـة واإلنسـانیة، بالصفوف التعلیمیة، كما هو متجـدد حسـب التخطـیط والتنظـیم 

ــا القســم الثـــاني مــن المنــاهج فیحتـــوي علــى كافــة المـــواد الدراســیة التــي تحتـــوي علیــه المؤسســـات  أمّ

ي اإلســالمي، صــیاغة محتــوى جمیــع المنــاهج الدراســیة بمــا یتوافــق والفكــر التربــو  تــتمالتربویــة؛ لــذا 

وتحقیق األهداف التربویة في ضوء الفكر التربـوي اإلسـالمي، وتحدیـد حصـة كـل منهـاج فـي ضـوء 

  . مشاركته في تحقیق األهداف التربویة المرحلیة والعامة

تعزیــز قــیم أمــا المجــال الثالــث فقــد تضــمن النمــو االجتمــاعي وشــمل خمســة معــاییر، هــي 

تعزیــز العمــل  ،تعزیــز االنتمــاء للــوطن، و الت االجتماعیــةتقــدیم حلــول للمشــك، التكافــل االجتمــاعي

یلعـب  المجتمـع، ذلـك الن تعزیـز التشـاركیة فـي البیـت والمدرسـة والمجتمـع، و التطوعي في المدرسـة

فـــي التربیـــة ورســـم سیاســـاتها لتناســـب أهدافـــه، فـــالمجتمع هـــو المكـــان الـــذي یعـــیش فیـــه  مهمـــاً  دوراً 

، فـان األسـس االجتماعیـة تعـد ركیـزة أساسـیة فـي بنـاء المنهـاجاإلنسان فیواكب تقدمـه أو تخلفـه لـذا 

المنهج یعكـس فلسـفة المجتمـع، ونظامـه وتطلعاتـه وحاجاتـه وطموحاتـه التـي وتجدر اإلشارة إلى أن 

واختلفــت نظرتهــا للــتعلم لــذا یمكــن القــول أن الفلســفات تعــددت یجســدها فــي نفــوس أبنــاؤه،  أنیریــد 

مـــا ال یمكـــن إغفـــال أن المنهـــاج فـــي مجتمعنـــا یرســـخ العالقـــات بـــاختالف المجتمعـــات، ك والمعرفـــة

  .اإلجتماعیة وفق الفكر اإلسالمي
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تعزیز االنفعالي وشمل تسعة معاییر، من أبرزها / وتضمن المجال الرابع النمو الوجداني     

عتماد تشجع اال، و التأكید على إحترام اآلخرینو  ،تعزیز ثقة الطلبة بأنفسهم، محاربة الظلم والرذیلة

تقدیم أسئلة ، و تعزیز مقدرة الطالب على التحكم في انفعاالته في المواقف المختلفة، و على النفس

، تنمیة اإلحساس بنعم اهللا، و تأكید حب الفوز بالجنة، و حول موضوع ما تتطلب إعطاء القیمة

سمیة جمیع جوانب شخصیة اإلنسان الج یشمل النمو ، ذلك ألنتعزیز الرضا بقدر اهللا سبحانهو 

لذا , والعقلیة واالجتماعیة والنفسیة واالنفعالیة وتؤثر كل واحدة من هذه النواحي بغیرها وتتأثر بها

یجب ان یهتم المنهج بجمیع جوانب شخصیة الطالب باعتبارها أجزاء متكاملة بدال من العنایة 

ن یقدم ألنمو عملیة مستمرة ومن واجب المنهج فا, بجانب واحد على حساب الجوانب األخرى

، وتنمي شخصیتهم في خبرات مترابطة ومتدرجة بحیث تستند على خبرات التالمیذ السابقة

  .المجاالت الوجدانیة والعاطفیة واالنفعالیة إلى جانب المعرفیة والجسمیة

طرح مشكالت متصلة وتضمن المجال الخامس حاجات الطلبة وشملت ستة معاییر، مثل       

عبادة، (تعزیز معرفة الطالب بحاجات اإلنسان األساسیة نهم، وقدراتهم، و ومناسبة لس بواقع الطالب

ومرتبطة بحاجات  الستخدام التعلم في المواقف الحیاتیة مواضیعطرح و ...). سعي نحو الرزق،

 لتنظیم المحتوى التعلیمي ًا كبیراً إهتمامأبدوا علماء التربیة أن  )2012(المجتمع، ویذكر الحیلة 

كما یجب نظریات التعلم والتعلیم، ات الطلبة واحتیاجاتهم، وهذا یتوافق مع امإهتمبما یراعي 

استعداداته، وقدراته، ونضجه، وعمره، وخلفیته  إحتیاجاته، :مثل مراعاة خصائص الفرد المتعلم

حتیاجاته فإنها تسهم في التعلیمیة، واتجاهاته، ومستوى دافعیته،  ذا ما ُعِرفَت خصائص الفرد وإ وإ

المعلم الن یستخدم طرقا تعلیمیة فاعلة ومتنوعة تتفق والطریقة التي نظمت فیها مساعدة 

وتسهل عملیة  یؤدي بالضرورة إلى مراعاة الفروق الفردیة وتلبیة میول الطلبة، وهذا المعلومات، 

وهذا یسهم ، عندما یرتبط المنهاج بحیاة الطالب واحتیاجاتهسترجاع المعلومات من ذاكرة المتعلم إ
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یحقق هذا المحتوى، واستیعاب ما جاء فیه من معلومات واستخدامها حسب الحاجة، و فهم في 

واحتیاجاتهم  في جودة التعلیم ویعمل على استمراریته، ویلبي رغبات المتعلمین تنظیم تحسیناً 

ویشعرهم بالرضا واالرتیاح، وهذا الشعور یؤثر في التعلم الالحق وفق نظریات التعلم، كما یثیر 

  .تهم نحو التعلمدافعی

تعزیـــز وتضـــمن المجـــال الســـادس میـــول واتجاهـــات الطلبـــة وشـــمل ســـبعة معـــاییر، منهـــا  

ـــتعلم ، واإلخـــالص بالعمـــل، و اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو الـــتعلم بالعمـــل تعزیـــز اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو ال

 ، وأهمیـةتعزیز اتجاهات الطلبة نحو العدل والشجاعة فـي قـول الحـق، و خارج نطاق الغرفة الصفیة

ــــة للتعبیــــر عــــن  آرائهــــم و  ،التفكیــــر فــــي عظــــم مخلوقــــات اهللالصــــالة، و  تقــــدیم أســــئلة تســــمح للطلب

وتتكـون لـدیهم  النمو والتعلم عملیتان مستمرتان حیـث ینمـو األطفـال ویتعلمـون، سیما أن وتوجهاتهم

 قبــل دخــولهم المدرســة، لــذا ینبغــي أن تراعــي المدرســة هــذه الحقیقــة فــي مناهجهــا، اتجاهــات ومیــول

یلتحـــق بالمدرســـة  أنیســـتمر الطفـــل بعـــد إذ  ،بحیـــث تـــربط بینهـــا وبـــین مـــا ســـبق للطالـــب أن تعلمـــه

یــــربط المنهــــاج بــــین حیــــاة الطفــــل خــــارج المدرســــة  أنبــــالتعلم مــــن خــــارج المدرســــة، وهــــذا یتطلــــب 

تنمیـــة میـــول المســـؤولة عـــن  الحاضـــنة الرئیســـة للـــتعلم، وهـــيالمدرســـة هـــي وال شـــك أن  ،وداخلهـــا

ؤهلهم لألعبــاء التــي یتطلبهــا فهــم الحیــاة والتفاعــل معهــا، كــون لتــ لبــة بشــكل إیجــابيواتجاهــات الط

التلمیذ هو محور العملیة التربویة، وكیفما وضعت األهداف وبنیت المناهج فان هـذا لـن یـؤدي إلـى 

عتمد على فهم حقیقي  ُ ، الن تقـدیم أي مـن الخبـرات التعلیمیـة لمیـول الطالـب واتجاهاتـهشيء ما لم ی

یـؤدي بالضـرورة إلـى فشـل فـي تحقیـق األهـداف المنشـودة، لـذا  بمیولـه واتجاهاتـه،میذ دون العلم للتل

التلمیــذ ضــرورة ال منــاص منهــا علــى المســتوى التخطیطــي والتنفیــذي میــول واتجاهــات فــان دراســة 

  . للمنهج
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ة دراســواتفقـت نتــائج الدراســة الحالیــة مــع نتــائج معظـم الدراســات الســابقة ذات العالقــة مثــل 

 هــيالواجــب تمثیلهــا للمنهــاج أن أهــم اُألســس  التــي أظهــرت نتائجهــا) Chipo, 2001( تشــیبو 

دراســـة  نتـــائجمــع و  .توافــق المواضـــیع التعلیمیــة المتضـــمنة فـــي المنهــاج مـــع رغبــات ومیـــول الطلبـــة

أهـــم األســـس النفســـیة الواجـــب توافرهـــا فـــي المنـــاهج والتـــي أظهـــرت نتائجهـــا أن  )2003(المشـــرف 

ـــتعلم بـــاختالف األحـــوال و تنمیـــة مهـــارات الطالـــب وقدراتـــه،  هـــي الدراســـیة تنویـــع طرائـــق التعلـــیم وال

دراســة واتفقــت مــع نتــائج  .مناســبة طریقــة الــتعلم مــع قــدرات الطالــب والبیئــة المحیطــةو واألشــخاص، 

خصـــائص  أظهـــرت بعـــض المعـــاییر التـــي یجـــب ان تراعیهـــا المنـــاهج مثـــلالتـــي ) 1994(الســـمیر 

 ,Walter( والتر دراسةواتفقت مع نتائج . واتجاهاتهم ,حاجات التالمیذ، و لتالمیذالنمو االنفعالي ل

لألسـس  النفسـیة مـن وجهـة نظـر  ةمدى تمثیل كتب المرحلـة األساسـی تَعَّرُّفهدفت  والتي )1996

معــاییر الســلوك الوجــداني أو  فــي بعــض المعــاییر التــي یجــب ان تراعیهــا المنــاهج مثــل ،المعلمــین

مجــال فــي بعــض المجــاالت مثــل  )2002(االبــراهیم اتفقــت الدراســة الحالیــة مــع دراســة و . االنفعـالي

، واتفقــت ومجــال النمــو االنفعــالي، ومجــال النمــو الــدیني ومجــال النمــو االجتمــاعي، النمــو المعرفــي،

تقــویم كتــب التربیــة  تَعَّــرُّفوالتــي هــدفت ) 2003(دراســة أبــو غــزال أیضـًا فــي بعــض المجــاالت مــع 

المجــال (ة والوطنیــة فــي المرحلــة الثانویــة فــي األردن فــي ضــوء األســس النفســیة  وهــي االجتماعیــ

واتفقـت الدراسـة الحالیـة مـع دراسـة ، )النمـو المعرفـي، ومجـال النمـو الـدیني، ومجـال النمـو الوجـداني

األساسـیة  المرحلـة فـي العربیـة اللغـة كتـب تمثیـل مسـتوىتَعَّـرُّف والتـي هـدفت ) 2013(الفیـومي 

  .في مجال اتجاهات الطلبة ومیولهم  للمنهاج والنفسیة لألسس الفلسفیة األردن في االعلی

مراعاة مضـامین األسـس النفسـیة والتي أظهرت نتائجها أن  )2007(دراسة الشراري ومع  

في مجال العقیـدة اإلسـالمیة بدرجـة عالیـة حیـث حصـل علـى النسـبة األكبـر مـن تكـرارات مضـامین 

  .التربیة اإلسالمیة للمرحلة ككل األسس النفسیة في كتب



64 
 

 
 

والتي هدفت تَعَّرُّف األسس العلمیة لبناء مناهج ) 2009( الحكمي  دراسةواتفقت مع نتائج 

، التربیة اإلسالمیة للمرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة في ضوء متطلبات فقه الواقع

ن آمصدر اختیار هذه األسس القر یكون أن  في بعض المعاییر التي یجب ان تراعیها المناهج مثل

الكریم والسنة النبویة، وأن هذه األسس یتم تحدیدها باالرتباط بالواقع، وأن ال تكون مناهج التربیة 

شباع حاجاتهم، وتالئم  اإلسالمیة بعیدة عن حیاة الطالب، وأن تتجه إلى أغناء خبرات التالمیذ وإ

تطور أسس بناء مناهج التربیة اإلسالمیة لبناء شخصیة  حاجات الطفل وقدراته واستعداداته، وان

، وأوضحت نتائج العقلیة والجسمیة واالنفعالیة الطالب بناًء شامًال متكامًال في جمیع جوانب نموه

الدراسة أیضًا أن جمیع األسس المحددة في أداة الدراسة لبناء مناهج التربیة اإلسالمیة للمرحلة 

  .عربیة السعودیة في ضوء متطلبات فقه الواقع مناسبةاالبتدائیة في المملكة ال

ما درجة تمثیل كتاب التربیة اإلسالمیة : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني   

  للصف السابع لألسس النفسیة للمنهاج في الكویت؟

واردة في أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني أن مجموع تكرارات األسس النفسیة ال

، وأن أبرز تكرارات األسس )566(سالمیة للصف السابع في الكویت بلغت كتاب التربیة اإل

%)  23.67(وبنسبة مئویة ) 134(النفسیة للمجاالت كانت على مجال النمو الدیني، حیث بلغت 

 بالمرتبة الثانیة من المجموع الكلي لألسس النفسیة، ثم جاءت تكرارات مجال النمو المعرفي

، ثم جاءت تكرارات مجال میول واتجاهات الطلبة %)22.44(وبنسبة مئویة ) 127(وبلغت 

، ثم جاءت تكرارات مجال النمو %)16.78(وبنسبة مئویة ) 95(وبلغت بالمرتبة الثالثة 

من المجموع الكلي %) 15.02(وبنسبة مئویة ) 85(وبلغت  بالمرتبة الرابعة االنفعالي والوجداني

 بالمرتبة الخامسة الواردة في الكتاب، ثم جاء المجال المتعلق بحاجات الطلبةلألسس النفسیة 

بالمرتبة السابعة  جاء مجال النمو االجتماعي ثم، %)13.25(ونسبة مئویة ) 75(بتكرار 
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من المجموع الكلي لألسس النفسیة الواردة في %) 8.83(وبنسبة مئویة ) 50(بتكرار  واألخیرة

  .الكتاب

 كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع في الكویت مراعاةلنتائج السابقة یظهر وفقًا لو      

من خالل التنویع في األنشطة والخبرات التعلیمیة، وتنمیة التالمیذ تنمیة  النفسیة للمنهاج لألسس

 واإلجتماعي ، والوجداني،الدیني، والمعرفي شاملة متكاملة، بحیث یقدم خبرات تهتم بالجانب

، وربط المنهج بالدوافع والحاجات الحقیقیة للطالبمیول الطلبة واتجاهاتهم، فق مع بشكل متوا

كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع في دم تمثیل وأظهرت نتائج الدراسة الحالیة أیضَا ع

یتبین أن  تكرارات مجالي النمو الدیني، ، إذ بدرجة متساویة النفسیة للمنهاج لألسس الكویت

مما یبین التركیز الكبیر للمنهاج على األسس %) 46.11(وبنسبة مئویة ) 261(غت والمعرفي بل

النفسیة الخاصة بمجالي النمو الدیني، والمعرفي نسبًة إلى المجموع الكلي لألسس النفسیة الواردة 

وبنسبة مئویة تكرارًا ) 50( إذ بلغت مجال النمو االجتماعي، بینما جاءت أقل تكرارات لفي الكتاب

  .من المجموع الكلي لألسس النفسیة الواردة في الكتاب%) 8.83(

أظهرت و التي و  )Walter, 1996( اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة والتر و         

النفسیة بدرجة متساویة من وجهة نظر  نتائجها عدم تمثیل كتب المرحلة األساسیة لألسس

أظهرت نتائجها أن معاییر األسس النفسیة والتي  )2011( مع نتائج دراسة الحوامدةو . المعلمین

 أظهرتوالتي  )2005(نتائج دراسة  الشمري ، ومع تمثل كتاب اللغة العربیة للصف الثامن

  . بدرجة متوسطةالجغرافیا للمرحلة االبتدائیة العلیا  لمنهاجألسس النفسیة ا تمثیل نتائجها

  

هدفت تَعَّرُّف  والتي  )2003(اإلبراهیم ئج دراسة واختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع  نتا

أن كتب نتائجها أظهرت ، و مدى مراعاة كتب اللغة العربیة للمرحلة الثانویة لألسس النفسیة للمنهج
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اختلفت نتائج و . اللغة العربیة للصفین األول والثاني ثانوي لم تُراعى فیها األسس النفسیة للمنهج

 كتب تمثیل مستوىوالتي هدفت تَعَّرُّف  )2013(تائج دراسة الفیومي مع نأیضَا الدراسة الحالیة 

أظهرت ، و للمنهاج والنفسیة الفلسفیة لألسس األردن في األساسیة العلیا المرحلة في العربیة اللغة

نتائجها أن معظم معاییر األسس النفسیة التي تم تضمینها في كتاب اللغة العربیة للصف السابع 

  .ال تتناسب وأهمیة هذه المعاییر وخصائص المرحلة العمریة للمتعلم جاءت بنسب ضعیفة

على األسس النفسیة الخاصة  كبیراً أن تركیز المنهاج كان وأظهرت نتائج الدراسة الحالیة       

بمجال النمو الدیني نسبًة إلى المجموع الكلي لألسس النفسیة الواردة في الكتاب، إذ حصلت على 

من المجموع الكلي لألسس النفسیة، %)  23.67(وبنسبة مئویة ) 134(غت أعلى تكرار حیث بل

ه على إهتماممنهاج التربیة اإلسالمیة یجب أن یولي جل  إلى طبیعةوربما یعود السبب في ذلك 

  .هذا الجانب الرئیسي في الكتاب

رُّف  هدفت تَعَّ والتي  )2003(براهیم واختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة اإل

وجود نتائجها أظهرت و  ،مدى مراعاة كتب اللغة العربیة للمرحلة الثانویة لألسس النفسیة للمنهج

واختلفت أیضَا مع . قصور في تغطیة مجال النمو الدیني  لكتب الصفیین األول والثاني الثانویین

اعیة والوطنیة في تقویم كتب التربیة االجتم تَعَّرُّفوالتي هدفت ) 2003(نتائج دراسة أبو غزال 

أظهرت نتائجها أن درجة تقدیرات أفراد ، و المرحلة الثانویة في األردن في ضوء األسس النفسیة

العینة من المعلمین والمشرفین التربویین وواضعي المنهاج على مجال النمو الدیني جاءت بدرجة 

  .منخفضة

على األسس النفسیة رًا أیضَا كبیأن تركیز المنهاج كان وأظهرت نتائج الدراسة الحالیة      

الخاصة بمجال النمو المعرفي نسبة إلى المجموع الكلي لألسس النفسیة الواردة في الكتاب إذ 

، وربما ذلك یعود إلى أهمام المنهج بتعزیز الناحیة %)22.44(وبنسبة مئویة ) 127(بلغت 
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ة فیما یتعلق بحفظ المعرفیة كون الفئة المستهدفة بالمنهاج هي طلبة الصف السابع وخاص

الحدیث الشریف، وتنمیة مهارات التفكیر العلیا، والتركیز على مهارات التفكیر الناقد، وتنمیة 

  .خیالهم

مدى تَعَّرُّف والتي هدفت ) 1994(واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة سمیر 

للمنهاج من وجهة نظر مراعاة كتب اللغة العربیة للصفوف الثالثة األولى لألسس النفسیة 

مع و . مراعاة كتاب الصف األول لخصائص النمو العقلي واإلدراكي نتائجها أظهرت، و المعلمین

تقویم كتب التربیة االجتماعیة والوطنیة في  تَعَّرُّفوالتي هدفت ) 2003(نتائج دراسة أبو غزال 

أن درجة تقدیرات أفراد  أظهرت نتائجها، و المرحلة الثانویة في األردن في ضوء األسس النفسیة

العینة من المعلمین والمشرفین التربویین وواضعي المنهاج على مجال النمو المعرفي جاءت 

 اللغة كتب تمثیل مستوىوالتي هدفت تَعَّرُّف ) 2013(مع نتائج دراسة الفیومي و . بدرجة كبیرة

أظهرت ، و للمنهاج فسیةوالن لألسس الفلسفیة األردن في األساسیة العلیا المرحلة في العربیة

نتائجها أن كتاب اللغة العربیة للصف الثامن یراعي معاییر األسس النفسیة الخاصة بالنمو 

  .العقلي

لكتاب الصف السابع  میول واتجاهات الطلبةتمثیل مجال أن وأظهرت نتائج الدراسة الحالیة      

، وربما یعود ذلك %)16.78(بة مئویة وبنستكرارًا  )95( جاء في المرتبة الثالثة إذ بلغت تكراراته

الحدیث مراعاة نمو  الكتاببخصائص التلمیذ ومیوله واتجاهاته، لذا حاول  الكتاب إهتمامإلى 

المختلفة، فأصبح  نمو الطلبةوفقا لمراحل  معهمیول واتجاهات التالمیذ وتتبع هذا النمو والتدرج 

التي تتمشى  تعلقة بمیول واتجاهات الطلبةالممن الضروري اإللمام بكل الدراسات السیكولوجیة 

مرحلة تعلیمیة، فقد تكون األهداف جیدة والمحتوى جید ولكنها ال تتناسب ومیول  كلمع 

تلعب دورًا  ، والمیول واالتجاهات،واتجاهات الطلبة، وتجدر اإلشارة إلى أن القدرات واالستعدادات
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یز على العملیات العقلیة التي تفید التلمیذ في هامًا في عملیة التعلم لذا یجب على المناهج الترك

م في ضوء ، واتجاهاتهمحیاته الدراسیة والعامة، ومناسبة المنهاج لقدرات التالمیذ ، وتخطیط التعّل

ما لدى المتعلم من قدرات، وتنظیم المنهج على صورة مجاالت یختار التلمیذ منها ما یناسب 

تعداداتهم، والتنویع في األنشطة حتى یجد كل تلمیذ النشاط قدراته، وربط میول الطلبة بقدراتهم واس

أن االتجاهات االیجابیة ) 2001(ویشیر إبراهیم والكلمرة ومیوله،  المناسب لقدراته واستعداداته

من اُألمور الواجب مراعاتها عند بناء المنهج، فإذا لم تراعى اتجاهات الطلبة نحو المدرسة 

  .لب اتجاهات سلبیة تجاه عملیة التعلم برمتهاوعملیة التعلم فقد ینمي الطا

والتي أظهرت أن كتاب ) 2013(واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة الفیومي 

اللغة العربیة للصف الثامن یراعي معاییر األسس النفسیة الخاصة بتنمیة اتجاهات الطلبة 

كتابي الصف األول والثالث یراعیان أن والتي أظهرت ) 1994(مع نتائج دراسة سمیر و . ومیولهم

والتي هدفت تقویم كتابي الفیزیاء في ) 1998(مع نتائج دراسة عبد الخالق و . اتجاهات التالمیذ

مرحلة التعلیم األساسیة من وجهة نظر المعلمین والمعلمات في محافظات فلسطین الشمالیة من 

أظهرت نتائجها أن كل ، و أن األساس النفسي خالل تَعَّرُّف تنمیة الكتاب التجاهات الطلبة النمائیة

( مع نتائج دراسة تشیبو و . "اتجاهات الطلبة"من كتاب التاسع والعاشر األساسي تراعي معیار 

Chipo, 2001 ( التي استهدفت استطالع آراء المعلمین الزیمبابویین حول األسس الواجب

میة المتضمنة في المنهاج مع رغبات توافق المواضیع التعلینتائجها  ظهرت، وأتمثیلها للمنهاج

األسس العقدیة  والتي هدفت تَعَّرُّف) 2003(نتائج دراسة المشرف  ، ومعومیول الطلبة

واالجتماعیة والنفسیة للمناهج الدراسیة بالمملكة العربیة السعودیة، إذ أظهرت نتائجها أن من أهم 

ئق التعلیم والتعلم باختالف میول األسس النفسیة الواجب توافرها في المناهج هو تنویع طرا

  .واتجاهات الطلبة
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والتي هدفت تقویم تنظیم ) 2007(واختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة السر       

األساسیة في فلسطین في ضوء ) السابع، والثامن، والتاسع(محتوى كتب الریاضیات للصفوف 

 ارتباط وضعف من نتائجها  أن الكتب الثالث تعاني نظریات التعلم والتعلیم المعرفیة، إذ أظهرت

هتمامو  بمیول الریاضي المحتوى خبرات   .ات الطلبةإ

لكتاب الصف النمو االنفعالي والوجداني تمثیل مجال أن وأظهرت نتائج الدراسة الحالیة         

وربما %) 15.02(تكرارًا وبنسبة مئویة ) 85(تكراراته السابع جاء في المرتبة الرابعة إذ بلغت 

بخصائص التلمیذ االنفعالیة والوجدانیة إذ أنها تسهم في تتفتح  الكتاب إهتمامیعود ذلك إلى 

إمكانات الفرد الكامنة والتي تظهر على شكل قدرات ومهارات تتمثل في احترام اآلخرین، والثقة 

المجال بالقدر الكافي  ، ولكن لم یتم مراعاة هذابالنفس، واتخاذ مواقف إیجابیة ضد الظلم والرذیلة

  .مقارنة مع بقیة المجاالت

والتي أظهرت مراعاة كتاب ) 1994(واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة سمیر 

والتي ) 2003(مع نتائج دراسة أبو غزال و  .لخصائص النمو االنفعالي للتالمیذ األولالصف 

ن التربویین وواضعي المنهاج على مجال أظهرت نتائجها أن درجة تقدیرات المعلمین والمشرفی

 )2011(واتفقت مع نتائج دراسة حمادنة وبني خالد  .النمو الوجداني جاءت بدرجة متوسطة

والتي هدفت تَعَّرُّف مدى مراعاة كتب اللغة العربیة في الصفوف األربعة األولى من مرحلة التعلیم 

أظهرت نتائجها أن ، و نظر المعلمین في األردن لخصائص الطلبة النمائیة من وجهة األساسي

واتفقت مع  .المناهج تراعي األساس السیكولوجي للمتعلمین وأنها تراعي المجال الوجداني للتالمیذ

والتي أظهرت نتائجها أن جمیع األسس المحددة في أداة الدراسة ) 2009(نتائج دراسة الحكمي 

في المملكة العربیة السعودیة في ضوء متطلبات لبناء مناهج التربیة اإلسالمیة للمرحلة االبتدائیة 
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فقه الواقع مناسبة من وجهة نظر عینة الدراسة والمتضمنة مراعاة مناهج التربیة اإلسالمیة لبناء 

  .شخصیة الطالب بناًء شامًال متكامًال في جمیع جوانب نموه العقلیة والجسمیة واالنفعالیة

ف  )Walter, 1996( واختلفت مع نتائج دراسة والتر  رُ مدى تمثیل كتب التي هدفت تَعَ

نتائجها ندرة وجود  أظهرتالمرحلة األساسیة لألسس النفسیة من وجهة نظر المعلمین والتي 

  .اُألسس النفسیة مثل معاییر السلوك الوجداني أو االنفعالي في مناهج المرحلة األساسیة

قصور في تغطیة مجال  وجودأظهرت والتي ) 2003(براهیم واختلفت أیضًا مع  نتائج دراسة اإل

  .النمو االنفعالي لكتب الصفیین األول والثاني الثانویین

لكتاب الصف السابع جاء حاجات الطلبة تمثیل مجال أن وأظهرت نتائج الدراسة الحالیة        

، )75(تكراراته في المرتبة الخامسة إذ بلغت   ، وربما ذلك یعود%)13.25(نسبة مئویة بو  تكرارًا

المنهج بإشباع حاجات التالمیذ النفسیة، والجسمیة، والعقلیة، واالجتماعیة في كل مرحلة  هتمامإل

من مراحل النمو، كون حاجة كل فرد تتشكل باختالف بیئته، وبالتالي تختلف حاجات اَألفراد 

فراد باختالف بیئاتهم، والمناهج التي تهتم بمشكالت المجتمع وحاجاته تهتم بدراسة حاجات األَ 

داخل بیئتهم، كما أن عدم تلبیة الحاجات یؤدي إلى الشعور بالفشل، لذا اهتم المنهج بتلبیة 

على أن عملیة ) 2008(حاجات التالمیذ، ویشیر التل والصرایرة وصارم ومحمود و شعراوي 

التعلم تمثل األسس العامة لعملیة اكتساب الخبرات، وتحقیق األهداف، ویدل الدافع على عالقة 

ویة بین تنشیط السلوك وتوجیهه؛ أي أن الدافع یستثیر السلوك ویدفع الفرد للقیام بعمل معین ق

شباع الحاجات   . إلزالة حالة التوتر وإ

والتي أظهرت نتائجها أن ) 2009(واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة الحكمي     

تربیة اإلسالمیة للمرحلة االبتدائیة في جمیع األسس المحددة في أداة الدراسة لبناء مناهج ال

المملكة العربیة السعودیة في ضوء متطلبات فقه الواقع مناسبة من وجهة نظر عینة الدراسة 
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شباعهاوالمتضمنة مراعاة مناهج التربیة  ع نتائج دراسة السمیر واتفقت م. لحاجات التالمیذ وإ

تراعي حاجات ) األول والثاني والثالث(للصف  والتي أظهرت نتائجها أن الكتب الثالث) 1994(

التالمیذ، وتعني هذه النتائج أن الكتب الثالثة تلبي حاجات التالمیذ األساسیة، وحاجاتهم إلى 

وتشبع حاجاتهم إلى الفهم والمعرفة , الشعور باألمن واالنتماء للوطن واألمة وباالحترام والتقدیر

  .اواة والتنافس الشریفوالى التحلي بالصدق واإلخالص والتعاون والمس

والتي هدفت تقویم تنظیم ) 2007(واختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة السر       

األساسیة في فلسطین في ضوء ) السابع، والثامن، والتاسع(محتوى كتب الریاضیات للصفوف 

ضعف مراعاة  من انينظریات التعلم والتعلیم المعرفیة، إذ أظهرت نتائجها أن الكتب الثالث تع

  .حاجات الطلبة

لكتاب الصف السابع  تمثیل مجال النمو االجتماعيأن وأظهرت نتائج الدراسة الحالیة         

، وربما %)8.83(وبنسبة مئویة  تكرارًا، )50( تكراراتهجاء في المرتبة السادسة واألخیرة إذ بلغت 

عزیز قدرات الشخص على التعامل مع المنهج بالنمو االجتماعي بسبب أهمیة ت إهتمامیعود 

 واتفقت. اآلخرین والتكیف في المجموعة، وأن یعیش الفرد حیاة متزنة خالیة من الصراع النفسي

والتي أظهرت مراعاة كتاب الصف ) 1994(نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة سمیر  مع

براهیم ع  نتائج دراسة اإلمواتفقت . لدى الطلبة االجتماعيخصائص النمو لاألول والثاني 

 .مجال النمو االجتماعي بشكل مقبولیراعي  منهاج اللغة العربیةأن والتي أظهرت ) 2003(

والتي أظهرت نتائجها ) 2011(واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة حمادنة وبني خالد 

   .ي للطلبةالمجال االجتماعو أن المناهج  تراعي األساس السیكولوجي للمتعلمین 

لذا ترى الدراسة أن كتاب التربیة اإلسالمیة للصف السابع في الكویت قد جاء بصورة 

جیدة في مراعاته لألسس النفسیة ككل، إذ تبین أن أكثر المجاالت التي تمثلها الكتاب هي مجال 
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الطلبة،  الوجداني، وحاجات/، واالنفعاليتجاهاتاالمیول و النمو الدیني، والمعرفي، یلیها مجال ال

وجاء في المرتبة األخیرة مجال النمو االجتماعي، وبالتالي ینبغي إبالء المزید من العنایة 

  . بجانب النمو االجتماعي ومحاولة عمل توازن بین جمیع مجاالت األسس النفسیة هتمامواإل
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  :التوصیات

  :باالعتماد على نتائج الدراسة الحالیة توصي الدراسة بما یلي

من قبل مخططي المناهج بالمجاالت الخاصة بالنمو االجتماعي  هتمامزیادة اإل -

وحاجات الطلبة، حیث أن الهدف الرئیسي من العملیة التعلیمیة هو الطالب 

  .وتنمیة قدراته واتجاهاته ونموه الشخصي واالجتماعي

إعادة النظر ببعض األسس النفسیة المراعاة في كتب التربیة اإلسالمیة للصف  -

ي الكویت، والخاصة بالطلبة وخصائصهم النمائیة وحاجاتهم ودوافعهم السابع ف

  . نحو التعلم، والتركیز على تمثل بعض األسس وخاصة القدوة الحسنة

العمل على التوازن في مراعاة األسس النفسیة في جمیع المباحث الدراسیة،  -

 .والتركیز في كل مبحث على األسس الخاصة ببناء أهداف المنهاج نفسه

جراء دراسات میدانیة خاصة باتجاهات الطلبة نحو مادة التربیة اإلسالمیة، إ -

 .والصعوبات التي یواجهونها للعمل على التخفیف منها وحلها

إجراء دراسات مستقبلیة تشمل وجهات نظر المعلمین حول ودرجة رضاهم عن  -

محتوى المواد الدراسیة، وخاصة التربیة اإلسالمیة واألسس التي یجب أن 

 . راعیها هذه الكتبت
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)1(ملحق   

 

 أداة الدراسة بصورتها االولیة

َقم رَ قَ الفَ   الرَ ة ال ثَ الِم   ة َ ي اب التَرِب تَ على الِمعيار في كِ

ية للَصف السابع  ِجد(اِإلسَالمِ ن وُ   )ِإ

رقم 

  الصفحة

  اركرَ التِ 

  :مجال األسس النفسية المتعلقة بمجال النمو المعرفي: أوال

سور آيات و الحرص على أن يحفظ الطالب   1

   .القرآن الكريممن 

      

األحاديث  الحرص على أن يحفظ الطالب  2

 الشريفة

      

.طرح أسئلة تتطلب إجابات مفتوحة  3        

االعتماد على الخبرات السابقة للطلبة في   4

.إلى اإلجاباتالتوصل   

      

.طرح قضايا تعتمد على االستدالل  5        

.طرح أسئلة تعتمد على االستقراء  6        

.ح أسئلة  تتطلب الوصول إلى المعرفة ذاتياً طر   7        

من مستويات التفكير العليا طرح أسئلة   8

  ).تقييم،تركيب ،تحليل(

      

        .التركيز على مهارات التفكير الناقد  9
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َقم رَ قَ الفَ   الرَ ة ال ثَ الِم   ة َ ي اب التَرِب تَ على الِمعيار في كِ

ية للَصف السابع  ِجد(اِإلسَالمِ ن وُ   )ِإ

رقم 

  الصفحة

  اركرَ التِ 

        .تضمين عبارات توحي بالتعزيز واإلثابة  10

        .بمفاهيم ومبادئ التعلم هتماماإل  11

        .تضمين قصصًا تثير التشويق  12

        .تضمين صورًا تثير الدافعية  13

( تقديم دروس مستقاة من قصص الصحابة   14

  )التعلم بالقدوة

      

        .كشافتقديم أسئلة تتطلب االست  15

        .تنمية خيال الطالب  16

  : مجال األسس النفسية المتعلقة بمجال النمو الديني: ثانياً 

        .االعتزاز بالدين اإلسالمي وقيمه  17

        .ترسيخ اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله   18

        .إدراك الطلبة لقدرة اهللا عز وجل زيادة  19

        .مناسبات الدينيةفي المشاركة الطلبة تشجيع   20

        .تعزيز مفاهيم نحو اإليمان بالغيب  21

تعزيز اتجاهات الطلبة نحو مكانة الرسول عليه   22

  .السالم، وعظم خالقه
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َقم رَ قَ الفَ   الرَ ة ال ثَ الِم   ة َ ي اب التَرِب تَ على الِمعيار في كِ

ية للَصف السابع  ِجد(اِإلسَالمِ ن وُ   )ِإ

رقم 

  الصفحة

اركرَ التِ   

  :األسس النفسية المتعلقة بمجال النمو االجتماعي مجال :ثاً ثال

        .تعزيز االنتماء للوطن  23

        .تعزيز االنتماء لألمة العربية  24

        .االجتماعية للمشكالتتقديم حلول    25

        .تعزيز العمل التطوعي في المدرسة  26

        .في المدرسة الجماعيالعمل  تنشيط  27

       . بروح الفريق تشجيع العمل   28

        .تعزيز قيم الصداقة والتعاون  29

        .تعزيز قيم التكافل االجتماعي  30

تعزيز التشاركية في البيت والمدرسة   31

 .والمجتمع

      

  :االنفعالي/األسس النفسية المتعلقة بمجال النمو الوجداني: رابعاً 

        .تشجع االعتماد على النفس  32

        .بأنفسهم تعزيز ثقة الطلبة  33
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َقم رَ قَ الفَ   الرَ ة ال ثَ الِم   ة َ ي اب التَرِب تَ على الِمعيار في كِ

ية للَصف السابع  ِجد(اِإلسَالمِ ن وُ   )ِإ

رقم 

  الصفحة

  اركرَ التِ 

الطالب على التحكم في انفعاالته  مقدرةتعزيز   34

  .في المواقف المختلفة

      

        .تعزيز محاربة الظلم والرذيلة  35

        .ه الطالب نحو االحتياجات اإلنسانيةإثارة انتبا  36

        .حترام اآلخرينالتأكيد على إ  37

حول تقديم أسئلة تتطلب إعطاء القيمة   38

  .موضوع ما

      

        .تأكيد حب الفوز بالجنة  39

        .تنمية اإلحساس بنعم اهللا  40

        .تعزيز الرضا بقدر اهللا سبحانه  41

  :الطلبةمتعلقة بحاجات األسس النفسية ال: المجال الخامس

موضوعات الدروس مرتبطة بالحاجات   42

الطعام، والمسكن، والملبس، ( اإلنسانية 

  ). واآلمان

      

        .طرح مشكالت متصلة بواقع الطالب   43

        .طرح مشكالت مناسبة لسن الطالب   44
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َقم رَ قَ الفَ   الرَ ة ال ثَ الِم   ة َ ي اب التَرِب تَ على الِمعيار في كِ

ية للَصف السابع اِإلسَال  ِجد(مِ ن وُ   )ِإ

رقم 

  الصفحة

  اركرَ التِ 

        .طرح أسئلة تناسب قدرات الطلبة  45

        .طرح موضوعات مرتبطة بحاجات المجتمع  46

طرح أسئلة الستخدام التعلم في المواقف   47

  .الحياتية

      

تعزيز معرفة الطالب بحاجات اإلنسان   48

  ..)..عبادة، سعي نحو الرزق،( األساسية 

      

  :الطلبةاألسس النفسية المتعلقة بمجال ميول واتجاهات : المجال السادس

تقديم أسئلة تسمح للطلبة للتعبير عن  آرائهم   49

  .وتوجهاتهم

      

       .تعزيز اتجاهات الطلبة نحو التعلم بالعمل  50

تعزيز اتجاهات الطلبة نحو التفكير في عظم   51

  .مخلوقات اهللا

      

اهات الطلبة نحو اإلخالص في تعزيز اتج  52

  .العمل

      

تعزيز اتجاهات الطلبة نحو التعلم خارج نطاق   53

  .الغرفة الصفية

      

        .تعزيز اتجاهات الطلبة نحو أهمية الصالة  54
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َقم رَ قَ الفَ   الرَ ة ال ثَ الِم   ة َ ي اب التَرِب تَ على الِمعيار في كِ

ية للَصف السابع  ِجد(اِإلسَالمِ ن وُ   )ِإ

رقم 

  ةالصفح

  اركرَ التِ 

تعزيز اتجاهات الطلبة نحو العدل والشجاعة   55

  .الحق قول في
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)2(ملحق   

 قائمة بأسماء المحكمین

 

 إسم المحكم التخصص جهة العمل  الرقم

 غازي خلیفة .د.أ المناهج وطرق التدریس األوسطجامعة الشرق  1

 جودت سعادة.د.أ المناهج وطرق التدریس األوسطجامعة الشرق  2

 عبد الجبار البیاتي .د.أ  اإلدارة والقیادة التربویة األوسطجامعة الشرق  3

 عباس الشریفي .د.أ اإلدارة والقیادة التربویة األوسطجامعة الشرق  4

 كمال دواني .د.أ اإلدارة والقیادة التربویة األوسطجامعة الشرق  5

  حجاج الصمادي. د ویمالقیاس والتق  وزارة التربیة والتعلیم  6
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)ـ3(ملحق   

 أداة الدراسة بصورتها النهائیة

  الفقرة  الرقم 

ال على الِمعیار في ِكتَاب  الِمَث

ة اِإلسَالِمیة للَصف السابع  التَرِبیَ

  في الكویت

رقم 

  الصفحة
  التكرار

  :مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو المعرفي: أوال

حفظ الطالب األحادیث الحرص على أن ی  1

 الشریفة
      

االعتماد على الخبرات السابقة للطلبة في   2

.التوصل إلى اإلجابات  
      

.طرح قضایا تعتمد على االستدالل  3        

طرح أسئلة من مستویات التفكیر العلیا   4

  ).تحلیل، تركیب،تقییم(
      

        .التركیز على مهارات التفكیر الناقد  5

        .یر التشویقتضمین قصصًا تث  6

 تقدیم دروس مستقاة من قصص الصحابة  7

  )التعلم بالقدوة(  
      

        .تنمیة خیال الطالب  8

  :مجال األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو الدیني: ثانیاً 
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        .االعتزاز بالدین اإلسالمي وقیمه  9

        .ترسیخ اإلیمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله   10

        .اك الطلبة لقدرة اهللا عز وجلزیادة إدر   11

  الفقرة  الرقم 

ال على الِمعیار في ِكتَاب  الِمَث

ة اِإلسَالِمیة للَصف السابع  التَرِبیَ

  في الكویت

رقم 

  الصفحة
  التكرار

تشجیع مشاركة الطلبة في المناسبات   12

  .الدینیة
      

        .تعزیز مفاهیم نحو اإلیمان بالغیب  13

علیه السالم، وعظم  تعزیز مكانة الرسول  14

  .خالقه
  68    

  :األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو االجتماعيمجال : ثالثاً 

        .تعزیز االنتماء للوطن  15

        .تقدیم حلول للمشكالت االجتماعیة   16

        .تعزیز العمل التطوعي في المدرسة  17

        .تعزیز قیم التكافل االجتماعي  18

في البیت والمدرسة تعزیز التشاركیة   19

 .والمجتمع
      

  :االنفعالي/األسس النفسیة المتعلقة بمجال النمو الوجداني: رابعاً 
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        .تشجع االعتماد على النفس  20

        .تعزیز ثقة الطلبة بأنفسهم  21

تعزیز مقدرة الطالب على التحكم في   22

  .انفعاالته في المواقف المختلفة
      

        .لرذیلةتعزیز محاربة الظلم وا  23

  الفقرة  الرقم 

ال على الِمعیار في ِكتَاب  الِمَث

ة اِإلسَالِمیة للَصف السابع  التَرِبیَ

  في الكویت

رقم 

  الصفحة
  التكرار

        .اآلخرین احترامالتأكید على   24

تقدیم أسئلة تتطلب إعطاء القیمة حول   25

  .موضوع ما
      

        .تأكید حب الفوز بالجنة  26

        .اس بنعم اهللاتنمیة اإلحس  27

        .تعزیز الرضا بقدر اهللا سبحانه  28

  :األسس النفسیة المتعلقة بحاجات الطلبة: خامساً 

        .طرح مشكالت متصلة بواقع الطالب   29

        .طرح مشكالت مناسبة لسن الطالب   30

        .طرح أسئلة تناسب قدرات الطلبة  31

        .طرح موضوعات مرتبطة بحاجات المجتمع  32
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الستخدام التعلم في المواقف  مواضیعطرح   33

  .الحیاتیة
      

تعزیز معرفة الطالب بحاجات اإلنسان   34

  ...).عبادة، سعي نحو الرزق،( األساسیة 
      

  :األسس النفسیة المتعلقة بمجال میول واتجاهات الطلبة: المجال السادس

تقدیم أسئلة تسمح للطلبة للتعبیر عن    35

  .همآرائهم وتوجهات
      

        .تعزیز اتجاهات الطلبة نحو التعلم بالعمل  36

  الفقرة  الرقم 
ة  الِمثَال على الِمعیار في ِكتَاب التَرِبیَ

  في الكویت اِإلسَالِمیة للَصف السابع

رقم 

  الصفحة
  التكرار

تعزیز اتجاهات الطلبة نحو التفكیر في عظم   37

  .مخلوقات اهللا
      

و اإلخالص في تعزیز اتجاهات الطلبة نح  38

  .العمل
      

تعزیز اتجاهات الطلبة نحو التعلم خارج   39

  .نطاق الغرفة الصفیة
      

        .تعزیز اتجاهات الطلبة نحو أهمیة الصالة  40

تعزیز اتجاهات الطلبة نحو العدل والشجاعة   41

  .في قول الحق
      

 


