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رؤيا مستقبمية العتماد منحى النظم في المناهج التربوية الجامعية من وجهة نظر تدريسها
م .صدام محمد حميد الحديدي

أ .م .د .عبد اهلل عمي إبراهيم

جامعة الموصل /كمية التربية
المقدمة:

كاف لمجانب التعميمي نصيبًا مف ذلؾ الف المؤسسات التربوية التعميمية ىي المسئولة بشكؿ مباشر عف إعداد جيؿ

العمـ ،وفرضت التغيرات الحالية في المؤسسات التربوية ػ التعميمية في ظؿ عصر العمـ والتكنولوجيا عمى القائميف عمى
العممية التعميمية العديد مف المطالب ،أىميا ما يتعمؽ بعممية التعمـ والتعميـ بما تتضمنو مف طرؽ وأساليب التعميـ ،وذلؾ
الف اإلنساف ما انفؾ يحاوؿ أف يطور أساليبو في كؿ مجاالت الحياة.

(شاىيف)00 :8002 ،

أف البداية الحقيقية لنظرية النظـ لـ تظير إال عندما أشار إلييا العالـ كوىمر( )Kohlerفي فيزيائيتو الجشطالتية

عاـ() 0281وقد كانت ىناؾ إعماؿ قميمة في نظرية النظـ العامة حيث درس الظواىر الفيزيائية ،إال انو لـ يعالج المشكمة
في عمومية كاممة بؿ اقتصر عمى الفيزياء والظاىرات البيولوجية والنفسية وتوصؿ إلى نظرية الجشتالية الكمية ،واشتؽ منيا
خصائص النظـ العضوية وغير العضوية ،ثـ بيف اإلحصائي لوتكا( )Lotkaفي عاـ( )0281ذلؾ في أساسياتو العامة
لنظرية النظـ متعمقا بالسكاف وتصور الجماعات أو المجموعات كنظـ ،وفي أوا ئؿ األربعينيات لعب المجيود الحربي
والتقنيات ذات العالقة ،دو ًار في إبراز نظرية النظـ وتطبيقاتيا في مجاالت غير عسكرية .وأف لمفيوـ النظـ تاريخ طويؿ
في حياة المجتمعات اإلنسانية ،وبدا مع االىتماـ باإلنساف والبيئة ،وترجع نشأة تحميؿ النظـ إلى ما بعد الحرب العالمية

الثانية عندما استخدمو الجيش األمريكي فيما يعرؼ باسـ بحوث العمميات ،قد انتقؿ إلى مجاالت أخرى ،فأصبح شائعا
كأحد األساليب الميمة في اختصاصات متعددة كاليندسة والعموـ واإلدارة والتعميـ خالؿ الستينات مف القرف العشريف.

(سالمة)033-030 :8002 ،

لقد أصبح لنظرية النظـ دو ار واضحاً في معالجة المشكالت النظرية خاصة في مجاؿ العموـ البيولوجية واالجتماعية

والسموكية ،إذ يؤكد عمى أف الكائف الحي كؿ متكامؿ أو نظاـ معيف يتكوف مف نظـ صغرى أو أنظمة فرعية ،فضال عف
المشكالت العممية والتقنيات الحديثة في التجارة والصناعة وغزو الفضاء)Ludwing,1969:p. 11-17( .
( )Fremont,1970:p. 111وفي ىذا الصدد يذكر صالح ( )0228بأف منحى النظـ قد بدأ تطبيقو خالؿ الحرب
العالمية الثانية عندما استعممو الجيش البريطاني باسـ "بحوث العمميات" ،وانتقؿ سريعاً إلى أمريكا وتبناه وزير

الدفاع(روبرت مكنار) وطبقو في المجاالت العسكرية ،أما في المجاؿ التربوي فقد ظير استعمالو في عاـ ( )0290بسبب
ازدياد معدؿ سرعة التغيير ،والنظرة إلى المستقبؿ ،وقدرة ىذا المنحى عمى المساعدة في التفكير والتحميؿ العميقيف،
والمقارنة بيف البدائؿ عند اختيار الطرؽ والوسائؿ المناسبة عند تنفيذ الوظائؼ التربوية المختمفة.

)http://faculty. ksu. edu. sa/abanmy/DocLib5/. pdf

أما منظمة اليونسكو فقد عبرت عف نظرية النظـ ووصفتيا بأنيا أسموب لتحميؿ المواقؼ التعميمية-التعممية بيدؼ
تحسيف فاعميتيا ودمجيا بشكؿ أفضؿ مع بيئتيا التعميمية واالجتماعية)Unesco,1981:p. 65( .
أما أنصار النظرية اإلدراكية فيروف أف العممية التعميمية عبارة عف نظاـ معرفي يتكوف مف ثالثة عناصر رئيسة ىي:
 .0المدخالت (.)Inputs
 .8العمميات (.)Processing
 .3المخرجات (.)Out put
 .1التغذية الراجعة (.)Feed back
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فالمدخالت تمثؿ المنياج المدرسي والطمبة وقدراتيـ العقمية وخصائصيـ المختمفة ،والمدرسيف ومؤىالتيـ األكاديمية،
واألىداؼ التعميمية والكتاب المدرسي المقرر ،والوسائؿ التعميمية المختمفة ،في حيف تمثؿ العمميات أو ما نسمييا بالمعالجة
ما تقوـ بو الذاكرة مف تنسيؽ وتنظيـ لممعمومات التي ستقدـ لمطمبة وفيميا وتفسيرىا ،وايجاد العالقة بينيا ،وربطيما
بالمعمومات السابقة وتحويميا إلى أنماط معرفية ذات معنى .أما المخرجات فتتمثؿ في تخريج طمبة كفوئيف مجتمعياً

مدربيف ،متعمميف ،ميرة ،وأعضاء صالحيف في المجتمع( .دروزه)31 :8000 ،
التصميم عمى وفق منحى النظم:

يعود التصميـ عمى وفؽ منحى النظـ إلى نظرية (سكنر) في التعزيز ،وجيوده في التعميـ المبرمج ،والى الفكر

الجشطالتي الذي يشير إلى أف الكؿ ىو عبارة عف مجموع أجزاء ،زيادة عمى العالقة التي تربط ىذه األجزاء إذ يؤكد النظاـ
عمى العالقات الشبكية التي تربط عناصره المختمفة مف مدخالت وعمميات ومخرجات ربطاً محكماً مف خالؿ خطوط

التغذية الراجعة المستمرة ،فالمدخالت تتكوف مف مجموعة مف العناصر التي تزود النظاـ بالمواد الالزمة لو ،في حيف
تالحظ المخرجات عف طريؽ الطرؽ واألساليب التي تيتـ بمدخالت النظاـ بالمعالجة بحيث تتحقؽ النتائج المراد تحقيقيا،

وتمثؿ العمميات أداة الوصؿ المتفاعمة بيف المدخالت والمخرجات ،كما تتضمف وصفاً إجرائياً مفصالً لكيفية تحقيؽ

األىداؼ.

(المنيزؿ)29 :0222 ،

ويرى ديؾ وكاري ( ) 0229أف استعماؿ منحى النظـ في التصميـ التعميمي ييدؼ إلى إبراز الدور الميـ لجميع
مكونات العممية التعميمية كنظاـ ،حيث يجب أف تتفاعؿ جميع المكونات لتحقيؽ األىداؼ المرجوة ،وبناءاً عمى ذلؾ تتضح

أىمية مراجعة العم مية التعميمية بكؿ مكوناتيا ،وأال تقتصر عمى النظرة التقميدية الضيقة لعممية التعميـ المتمثمة في قياـ
المدرس بنقؿ المعرفة إلى المتعمـ مع قياميـ باإلنصات والحفظ واالستظيار ،فالتعميـ في ضوء منحى النظـ يركز عمى
مبادئ التعمـ الناجح ،والمستوى العالي مف الكفاية ،والمقدرة عند المتعمميف.
(حمدي( )28 :0222 ،السرايا)82 :8002 ،
دواعي توظيف منحى النظم في مجال التصميم التعميمي:

لقد ظيرت مجموعة مف العوامؿ التي ميدت إلى توظيؼ منحى النظـ في مجاؿ التصميـ التعميمي ومف أىميا:

 .0نتائج أبحاث سكنر( )Skinnerودراساتو فيما يتصؿ بالسموؾ والتعمـ اإلنساني.
 .8ظيور حركة األىداؼ السموكية اإلجرائية في مجاؿ التعميـ.
 . 3تزايد االىتماـ بظاىرة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ،وما تفرضو مف ظروؼ تبنى معالجات تعميمية تتناسب مع
خصائص كؿ متعمـ وحاجاتو.

 .1التقدـ السريع في مجاؿ تصميـ المواد التعميمية وانتاجيا (.)Software
 .1التقدـ الكبير في مجاؿ صناعة األجيزة التعميمية (( .)Hardwareسرايا)39 :8002 ،
أهم مميزات منحى النظم:

 . 0لمعمؿ عمى انو نظاـ يتكوف مف مجموعة مف العناصر ،أو األنظمة الفرعية ،يرتبط بعضيا ببعض ،ويؤثر كؿ منيا في
اآلخر ،وتعمؿ بشكؿ متكامؿ ،ومتوافؽ لتحقيؽ ذلؾ العمؿ.
 .8يعمؿ عمى تحميؿ كؿ عنصر مف عناصر النظاـ ،أو مكوناتو ،منفرداً ،ومتكامالً ،مع باقي العناصر.
 .3يقترب مف الموضوعية في البحث ،والتجريب ،واصدار األحكاـ عمى النتائج.
 .1يركز عمى التكامؿ بيف الجوانب النظرية ،والتطبيؽ العممي.
 .1يعتمد التقويـ البنائي خطوة أساسية في سبيؿ التطوير والتعديؿ( .سالمة( )02 :8002 ،اشتيوه وعمياف)11-11 :8000 ،
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فالمخطط التصميمي لممنيج :ىو تنظيـ لمكونات المنيج ،ويوضح قاموس التربية المخطط التصميمي لممنيج عمى أنو:
 .0طريقة تنظـ بيا مكونات المنيج لتسييؿ عممية التعميـ.
 . 8عممية يتـ عف طريقيا تصور العالقات بيف المدخالت مف جانب ،والمخرجات مف جانب آخر  . .3دليؿ يضع ترتيباً معيناً
لكؿ العوامؿ التي توجو التدريس نحو مخرجات معينة( .مازف)81- 83 :8002 ،

مبررات تبني منحى النظم.

 .0انو ينظر لمموقؼ ككؿ بجميع أجزائو وعناصره والقوى المؤثرة فيو ،وبالتالي يتـ معالجة المشاكؿ التي قد تواجو النظاـ مف
كافة النواحي بصورة عممية إجرائية.

 . 8انو ذو منظور مستقبمي ،أي انو يتنبأ باألحداث والمواقؼ وتطور نموىا ،ويعد األحداث السابقة ميمة ألنيا تمثؿ الظروؼ
السابقة.
 .3يتيح منحى النظـ أسموبا لمعمؿ يوحد بيف العمـ والممارسة الف منحى النظـ يجمع بيف العديد مف العموـ ومياديف المعرفة
النظرية والتطبيقية.

(الفرا)080 :0222 ،

النماذج التي اعتمد منحى النظم في تصميم المناهج.

في المقدمة الوجيزة يشار إلى بعض النماذج المختارة في منحى النظـ:

 .0نموذج ىندرسوف والينر(.)Henderson & Lanier
يتضمف ىذا النظاـ ثالثة عناصر أساسية ثـ تتفرع إلى عناصر فرعية كما موضح في أدناه وىي:
أ .عوامؿ التدريس :الطالب واألقراف والمعمـ والبيئة الدراسية والوقت والوسائؿ والمنياج.

ب .معالجة عوامؿ التدريس :وتشمؿ ىذه المعالجة :المعارؼ ،والنظريات البشرية الجسمية والعاطفية واإلدراكية واالجتماعية ،ثـ
النباتية والحيوانية إضافة إلى المعارؼ العممية كمعالجة المعمومات وحؿ المشكالت.
ج .نيايات التدريس :تشمؿ مستويات أىداؼ التعمـ :المعرفية ،واالنفعالية ،والنفس حركية ،واالجتماعية .والشكؿ أدناه يبيف نظاـ
ىندرسوف والينر التدريسي.
عوامل التدريس

معالجة عوامل التدريس

-الطالب.

-المعارؼ

-األقراف.

والجسمية

-المعمـ.

واالجتماعية.

-البيئة الدراسية.

-النباتية والحيوانية.

المواد والوسائؿ.

المعمومات وحؿ المشكالت

-الوقت.

-المعارؼ

نهايات التدريس

والنظريات
والعاطفية

البشرية
واالدراكية

أىداؼ التعمـ المعرفيةواالنفعالية

والنفس

واالجتماعية.
العممية

كمعالجة

-المنياج.

التغذية الراجعة

الشكل ( ) 1يبين نظام هندرسون والينر التدريسي (العدوان والحوامدة)177 :2008 ،
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 .2نموذج ديك وكاري()1990( )Dick & careyعمى وفق منحى النظم.

يتكوف ىذا النموذج المعدؿ مف تسع خطوات كما موضح في أدناه وىي:

 .0تحديد الحاجات بيدؼ تحديد األىداؼ التدريسية.
 . 8تحميؿ الميمات التعميمية الجزئية لتحديد أوجو التعمـ:معرفية ،أو وجدانية ،أو ميارية. .
 .3تحميؿ وتحديد المتطم بات السموكية التعميمية السابقة ،:وخصائص المتعمميف والسياقات لكي يتـ صياغة األىداؼ
السموكية.

 . 1بناء اختبار تقويمي أدائي المرجع ،وتطويره وذلؾ لتقويـ كؿ طالب عمى حده.
 . 1تطوير استراتيجيات التعمـ التي تساعد عمى وصوؿ كؿ متعمـ إلى إتقاف التعمـ بمفرده ،وبالمستوى الذي تحدده عبارات
كؿ ىدؼ.
 .9اختيار المواد التعميمية وتطويرىا.
 .2تصميـ واجراء التقويـ التكويني أو البنائي.
 .2مراجعة البرنامج التعميمي بناء عمى نتائج التقويـ البنائي واجراء التقويـ النيائي.
والشكؿ ( )8يبيف نظاـ ديؾ وكاري:
تنقيح التعميم
إجراءات تحميل

Revising Instruction

لممادة التعميمية
تقدير

الحاجات

بهدف تحديد
األهداف

صياغة
األهداف
األدائية

تطوير

تطوير

استراتيجية

مفردات

التعميم

االختبار
مرجع

التعميمية
تحميل/تحديد السموك

تطوير

تصميم

واختبار

واجراء

المواد

التعميمية

المحك

التقويم

التكويني

تصميم واجراء

المدخمي وخصائص

التقويم النهائي

المتعممين والسياقات

الشكل ( )2يبين نموذج ديك وكاري عمى وفق منحى النظم ،بعد التعديل
(العفوف وقحطاف)91 :8000 ،
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عممية تعديل
التعميم

تحميل

المهمة
التعميمية

كتابة

األهداف
األدائية

تطوير

تطوير

االختبارات

استراتيجية

المحكية

التعميم

تطوير

تصميم

المواد

عممية

التعميمية

التقويم

واختبارها

التكويني
وتنفيذها

تحديد

السموك
المدخمي
لممتعمم

عممية

تعديل

التعميم

الشكؿ ( )3يبيف نموذج توؽ لتصميـ التعميـ عمى وفؽ منحى النظـ
(الحيمة)001-003 :0222 ،

 .3نموذج توق(.)1993

يتكوف ىذا النموذج مف عشرة خطوات ليست منفصمة ولكنيا متداخمة متفاعمة بعضيا مع البعض كما يبيف المخطط

أدناه .0 :تحديد اليدؼ التعميمي . 8 .تحميؿ الميمة التعميمية . 3 .تحديد السموؾ المدخمي لممتعمـ .1 .كتابة األىداؼ
األدائية .1 .تطوير االختبارات المحكية .9 .تطوير استراتيجية التعميـ .2 .تنظيـ محتوى التعميـ .2 .تطوير المواد
التعميمية واختيارىا .2 .تصميـ عممية التقويـ التكويني وتنفيذىا .00 .عممية تعديؿ التعميـ والشكؿ أدناه يبيف ذلؾ:
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 .4نموذج زيتون (.)1999

يتكوف ىذا النموذج مف مجموعة مف الخطوات كما يبيف الشكؿ أدناه:
تحديد الموضوع
تحديد األهداف
تحديد المحتوى

تحديد المهارات المدخمية

تحديد خصائص المتعمم

صياغة أهداف سموكية

وضع مقاييس األداء

تنظيم المحتوى

تصميم الوسائل التعميمية

تصميم استراتيجية التدريس
إجراء التقويم التكويني
إجراء التقويم الكمي

الشكؿ( )1يبيف نموذج زيتوف لتصميـ التعميـ عمى وفؽ منحى النظـ
(سرايا)29 :8002 ،

فالمنياج المدرسي يتكوف مف (األىداؼ والمحتوى الدراسي وطرائؽ التدريس واألنشطة والفعاليات والتقنيات التربوية
إضافة إلى التقويـ) ودوره الكبير ىو أف يعكس مقومات الفمسفة االجتماعية ويحوليا إلى سموؾ يمارسو الطمبة بما يتفؽ مع
متطمبات الحياة في المجتمع بجوانبيا المختمفة( .مرعي والحيمة)021 :8008 ،

والمنياج الدراسي ىو مف أكثر الوسائؿ التعميمية فعالية وكفاءة في مساعدة المدرس والطالب في أداء َميَ َّمتِ ِي َما في
الدراسة فيو دليؿ أساسي لمحتوى المادة المقررة ولطرائؽ التدريس ولعمميات التقييـ( .إبراىيـ)010 ،8002 ،
إذ تمثؿ المناىج عنص ًار حيويًا ،وبالغ األىمية بيف عناصر النظاـ التربوي .ذلؾ ألف المناىج احد المكونات األساسية

ليذا النظاـ .وأكثر الوسائؿ فعالية في تحقيؽ أغراضو التربوية داخؿ المجتمع.

والمنيج يعكس بدوره فمسفة المجتمع الذي ينتمي إليو ،فيو الكفيؿ بصياغة أىدافو التي يطمح إلى تربية أفراده عمييا،

وتمثؿ المناىج الجياز العصبي في جسـ العممية التربوية ،والمنيج ىو أىـ األنظمة التي يتشكؿ منيا النظاـ التربوي،
بوصفو المرآة التي تعكس فمسفة النظاـ التربوي وتطمعاتو في ترجمة فمسفة المجتمع وحاجاتو وطموحاتو ،بتربية أبنائو
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التربية التي ييدؼ إلييا ،ومف ىنا سمي المنيج صماـ األماف ضد سمبيات العوامؿ غير المدرسية ،وتأثيراتيا في
المتعمميف ،والغزو الفكري والثقافي ،بأساليبو المتعددة.

(الدليمي والياشمي)2 :8002 ،

ونظ اًر إلى أف المناىج تعد وسيمة التربية في تحقيؽ أىدافيا فإف بقاء المناىج عمى حاؿ واحد مف دوف تطوير أو

تغيير يعني قصور العممية التربوية عف تمبية متطمبات الحياة ويعني الركود وبما أف الحياة في حركة مستمرة فإنيا تقضي
أف تكوف المناىج في حركة تطورية مستمرة لمواكبة تطورات العصر ليذا اىتمت دوؿ العالـ بالمناىج وأنشئت دوائر خاصة
لت طويرىا ميمتيا تقويـ المناىج الحالية في ضوء ما يراد منيا واكتشاؼ نقاط القوة فييا بقصد تعزيزىا ،ونقاط الضعؼ
لمعمؿ عمى تعديميا ،غير أف ىذه العممية تقتضي أف يكوف القائموف عمى المناىج وتطويرىا ممف ليـ المعرفة والخبرة
بالتطورات المعاصرة في عمـ المناىج ،وأسس بناء المنيج وتطويره فضالً عف درايتيـ بأىـ االتجاىات التربوية المعاصرة،
ومؤشرات التطور التي يشيدىا العالـ ألخذىا بعيف االعتبار عند تصميـ المناىج الدراسية والمقررات الدراسية.

(الياشمي وعطية)11- 13 :8002 ،
مما تقدـ يتضح أف ىناؾ توجيات عالمية نحو اعتماد منحى النظـ في تصميـ المناىج التربوية وخاصة لممرحمة
الجامعية وبما يتالءـ ومتطمبات القرف الحادي والعشريف الرتقاء بمخرجات العممية التعميمية في بناء الشخصية اإلنسانية

المتكاممة بجوانبيا المعرفية والوجدانية والميارية واالجتماعية فضالً عف مواكبتيا التطورات العممية والتقنية واحتياج سوؽ
العمؿ ،وبنظرة موضوعية لمباحثيف لواقع المناىج في كميات التربية العراقية وبأخص المناىج التربوية منيا في األقساـ

االختصاص وغير االختصاص وجدا أنيا مصممة عمى وفؽ منيج المواد المنفصمة والتي أصبحت تقميدية ال تواكب
مستجدات تطور المناىج الحديثة القائم ة عمى منحى النظـ مف جية ومنيجي النشاط والمحوري مف جية أخرى .وذلؾ ما
حفز الباحثيف ومف خالؿ خبراتيما في مجاؿ المناىج وطرائؽ التدريس مف وضع رؤيا أماـ تدريس المواد التربوية والنفسية
واعتماد المنظومة التعميمية المفتوحة ذات التفاعؿ االيجابي مع البيئة المحمية وآخذيف بنظر االعتبار احتياجات مجتمع
المتعمميف عمى حد سواء بما يواكب التوجيات التربوية العربية والعالمية وبذلؾ يمكف تحديد مشكمة البحث بالسؤاؿ األتي:
س /ما الرؤى المستقبمية العتماد منحى النظـ في تصميـ المناىج التربوية الجامعية مف وجية نظر تدريسييا؟
أهمية البحث:

 . 0سيقدـ البحث الحالي أماـ مسئولي التخطيط التربوي قي و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي رؤى مستقبمية العتماد
منحى النظـ في تصميـ المناىج التربوية.

 . 8يعد البحث الحالي انطالقة في وضع مدخؿ لتصميـ المناىج التربوية الجامعية عمى وفؽ منحى النظـ.
 .3يرتقي البح ث بالتوجييات التربوية المحمية لمواكبة التطورات العالمية في تصميـ المناىج التربوية.
 . 1يعد انطالقة لباحثيف آخريف لطمبة الدراسات العميا في استكماؿ ىذا النيج التربوي وفاتحة لبحوث ميدانية أخرى.
 .1تقديـ تصور مقترح تبنى في ضوءه دورات تدريبية لمتدريسييف في تصميـ وتنفيذ المنيج المذكور.
هدف البحث:

ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى الرؤى المستقبمية العتماد منحى النظـ في تصميـ المناىج التربوية الجامعية في

كميات التربية العراقية مف وجية نظر تدريسيييا وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاليف الفرعييف اآلتييف:
س /0ما مستوى الرؤيا المستقبمية لتدريسي المواد التربوية العتماد منحى النظـ في تصميـ المناىج ؟
س / 8ىؿ ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف مستوى رؤية تدريسي المواد التربوية مف اعتماد منحى النظـ في تصميـ
المناىج التربوية والمحؾ الفرضي()%70؟
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حدود البحث:

تحدد البحث الحالي بتدريسي قسـ التربية وعمـ النفس في كمية التربية /جامعة الموصؿ لمسنة الدراسية (- 8000

8000ـ) ،ومف المستمريف بالخدمة.
تحديد المصطمحات:

أوال .منحى النظم:

عرفو كؿُ مف:

 .1حمدي ( )1999بأنه:

"أسموب يقوـ عمى أساس مف العالقات المتبادلة بيف أجزائو أو مكوناتو حيث تعمؿ كوحدة واحدة ،فتتكامؿ في تفاعميا

مف اجؿ أداء وظيفة معينة أو تحقيؽ ىدؼ محدد"( .حمدي)29 :0222 ،
 .2الحيمة ( )2008بأنه:

"مجموعة مف العناصر المتداخمة ،والمترابطة ،والمتكاممة مع بعضيا ،بحيث يؤثر كؿ منيا في اآلخر ،مف اجؿ أداء

وظائؼ ،وأنشطة ،تكوف محصمتيا النيائية تحقيؽ الناتج الذي يراد تحقيقو مف خالؿ النظاـ"( .الحيمة)92 :8002 ،
 .3حمادات ( )2009بأنه:

"تجمع بنائي نوعي مف عدة عناصر تتفاعؿ فيما بينيا لتؤدي وظيفة ثابتة نسبياً"( .حمادات)081 :8002 ،

ويعرفه الباحثان إجرائيا:

المنحى الذي يعتمد التفاعؿ بيف عناصر النظاـ التعميمي مف ( المنيج والتدريسي والطالب) بغية تحقيؽ مخرجات

تربوية مف المدرسيف والمدرسات وفؽ معايير عممية وتربوية ومينية محددة يجتازىا الطالب خالؿ سنواتو الدراسية األربعة.
ثانياً .المنهج التربوي:
عرفو كؿُ مف:

 .1هندي ( )1989بأنه:

"جميع الخبرات التي توفرىا المدرسة لمساعدة التالميذ عمى تحقيؽ النتاجات التعميمية المنشودة إلى أفضؿ ما تستطيع

قدراتيـ".

(موجود في عاشور)09 :8001 ،

 .2جابر ( )2005بأنه:

"مجموع الخبرات واألنشطة التي تقدميا المدرسة تحت إشرافيا بقصد احتكاكيـ بيا وتفاعميـ معيا ،ومف نتائج ىذا

االحتكاؾ والتفاعؿ يح دث تعمـ أو تعديؿ في سموكيـ ،ويؤدي ىذا إلى تحقيؽ النمو الشامؿ المتكامؿ الذي ىو اليدؼ

األسمى لمتربية"( .جابر)32-32 :8001 ،
 .3الفتالوي()2006بأنه:

"مجموعة الخبرات التعميمية المربية والمصممة في إطار التخطيط المسبؽ لبموغ أىداؼ تربوية وتعميمية بقصد

مساعدة المتعم ميف عمى النمو الشامؿ في جميع نواحي الشخصية بتييئة المؤسسات التعميمية في إطار األىداؼ والمحتوى
واألنشطة وأساليب التدريس والتقويـ".

(الفتالوي)32 "8009 ،

ويعرفه الباحثان إجرائيا:

كؿ الخبرات الموظفة داخؿ الجامعة وخارجيا التي يتفاعؿ معيا كؿ مف التدريسي وطمبتو مع المواد التربوية والنفسية

بعناصرىا مف (األىداؼ والمحتوى واألنشطة التعميمية-التعممية وطرائؽ التدريس واستراتيجياتيا والتقنيات التربوية المساعدة
ال عف أساليب التقويـ) النظرية واألدائية والتي تقدـ خالؿ السنوات األربعة لطمبة كميات التربية في أقساميا المختمفة.
فض ً
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دراسات سابقة:

 .1دراسة .)1994( Romlagan

أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية ،وكاف عنوانيا دراسات مستقبمية وتأثيرىا عمى التعميـ والمجتمع في

القرف الحادي والعشريف.
ىدفت الدراسة إلى:
 .1استشراؽ صورة المجتمع الذي سيكوف عميو في الربع األوؿ مف القرف الحادي والعشريف.
 . 2معرفة أنواع التجييزات التعميمية التي قد يحتاجيا األفراد في المستقبؿ.
الحد الزماني (8081ـ) ،ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ىي:

 .1التكنولوجيا ىي العامؿ األساسي في تغير صورة المجتمع.
 .2ستتغير القيـ لتتواءـ مع التغير التكنولوجي.

 .3الفصوؿ التعميمية(ستكوف فصوؿ اليكترونية وتشمؿ االنترنت).
 .4العممية التعميمية سيتـ جزء كبير منيا خارج المدرسة.
 .2دراسة حجاج (.)1995

أجريت ىذه الدراسة في اإلمارات العربية المتحدة وعنوانيا رؤى مستقبمية إلعداد المعمـ العربي في ضوء تحديات

القرف الواحد والعشريف .ىدفت الدراسة إلى.
 . 1تحديد ابرز التغيرات والتحديات المستقبمية وتصنيفيا ،وتحديد تضميناتيا التربوية بعامة وانعكاساتيا عمى مياـ المعمـ
واعداده وتدريبو بخاصة.
 . 2اقتراح رؤى مستقبمية منيجية إلعداد المعمـ وتدريبو تستجيب لمتغيرات والتحديات المستقبمية وتتفاعؿ معيا.
ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ىي:

 . 1تشخيص قدرات المعمميف وميوليـ واتجاىاتيـ بيدؼ توجيييـ.
 .2تشخيص بيئة التعمـ وأوضاع جماعة التعمـ.
 .3دور المعمـ في إنتاج التكنولوجيا واستخداميا.
 .3دراسة رسالن وشاكر(.)1998

أجريت في جميورية مصر العربية ،وعنوانيا تعرؼ مالمح منيج المستقبؿ وتصور لمنيج المغة العربية في ضوء

تحديات المستقبؿ ،تكونت عينتو مف()50خبي ًار توزعوا عمى ()%40مف أساتذة الجامعة و()%20خبراء بمركز البحوث

و()%20شخصيات عامة و()%20خبراء بو ازرة التربية والتعميـ ،وكاف منيج البحث أسموب (دلفي)عمى ثالث مراحؿ،
المرحمة األولى أسئمة مفتوحة موجية لعينة البحث ،والمرحمة الثانية إرساؿ األسئمة مرة ثانية لمعينة بعد تمقي اإلجابات،
المرحمة الثالثة تـ تنقيحيا مف قبؿ الباحثيف وأرسموىا إلى الخبراء ،وبعد تحميؿ البيانات إحصائيا توصال إلى النتائج أىميا:
 .0ىناؾ تحديات تكنولوجية.
 .8الييمنة الثقافية.
 .3البيئة وتموثيا.
 .1التطورات السكانية.
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 .4دراسة مينا (.)1997

أجريت ىذه الدراسة في جميورية مصر العربية ،عنوانيا برامج تكويف المعمـ في مصر مف منظور تدريس مناىج

المستقبؿ .تضمنت الدراسة مناىج المستقبؿ ووضعت ليا تصوريف في اتجاىيف ىما:
 . 1االتجاه األوؿ .تصورات عف مستقبؿ المنظومات المؤثرة عمى منظومة المنيج.
 .2االتجاه الثاني .صورة مناىج المستقبؿ.
وانطالقاً مف ىذيف االتجاىيف اىتمت الدراسة بمناىج المستقبؿ ووضعت تصو اًر ألىداؼ منيج المستقبؿ ومحتواه

وطرؽ تدريسو واألنشطة التعميمية وأساليب تقويمو والعوامؿ المؤثرة عمى المنظومة التعميمية مثؿ:العولمة ،والتغيرات الفكرية
الموجودة عمى الساحة مف انتشار قيـ جديدة كالسالـ والمحبة واالىتماـ بالطفؿ واألمرأة .واستعرضت الدراسة بعض مالمح
برامج التكويف األساس لممعمـ في المستقبؿ ودعت إلى برامج التكويف المستمر لممعمـ.
مؤشرات ودالالت الدراسات السابقة.

جميع الدراسات استعممت المنيج الوصفي التحميمي عدا دراسة رسالف وشاكر()0222

فقد استعممت أسموب دلفي ،والبحث الحالي اعتمد منيج البحث الوصفي أيضاً ،أتفقت الدراسات جميعيا عمى وجوب

مواجية التحديات المستقبمية التي تواجو المنيج واعداد المعمـ ،أما البحث الحالي فقد أكد مف خالؿ نتائجو عمى وجوب أف
تكوف الرؤية المستقبمية لممناىج الجامعة عمى وفؽ منحى النظـ ،أكدت جميع الدراسات عمى أف ىناؾ تأثير واضح
لمتكنولوجيا والعولمة عمى المنيج الدراسية فضالً عف إعداد المعمـ عدا دراسة مينا ( )0222فقد تناولت المنيج مف حيث

(األىداؼ والمحتوى وطرائؽ التدريس واألنشطة وأساليب التقويـ) وانعكاس ذلؾ عمى إعداد المعمـ ودوره في المستقبؿ أما

البحث الحالي فقد صاغ رؤية المناىج الجامعية في المستقبؿ مف منظور تدرسييا ،كذلؾ أكدت جميع الدراسات السابقة

عمى ضرورة االىتماـ بالموضوعات التي تواكب التطورات التكنولوجية ومواكبة االنفجار المعرفي وتضمينيا ضمف
ال عف موضوعات السالـ ومتطمبات المجتمع أما البحث الحالي فقد أكد عمى أف تكوف عناصر
المقررات الدراسية فض ً

المنيج مف مدخالت وعمميات ومخرجات زيادة عمى التغذية الراجعة منظمة ومتكاممة ومترابطة وضمف بيئة تعميمية مفتوحة
لتواكب التطورات العممية والتكنولوجية الحديثة.
إجراءات البحث :تضمنت إجراءات البحث األتي:

 .1تحديد مجتمع البحث:

تحدد مجتمع البحث بتدريسي قسـ التربية وعمـ النفس في كمية التربية/جامعة الموصؿ لمسنة الدراسية (-8000

8000ـ) والبالغ عددىـ ( ) 19تدريسي وتدريسية مف االختصاصات التربوية والنفسية بفروعيا المختمفة.
 .2اختيار عينة البحث:

اختار الباحثاف بصورة قصدية ( ) 81تدريسي وتدريسية مف أفراد مجتمع البحث مف اختصاصي عمـ النفس التربوي

والعموـ التربوية بما فييا طرائؽ التدريس واإلدارة التربوية ومف المستمريف بالخدمة.
 .3أداة البحث:

مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث واإلجابة عف سؤاليو تطمب ذلؾ استبانو ونظ ًار لعدـ عثور الباحثيف عمى استبانو تناسب

ىدؼ البحث ارتأيا إعداد استبانو إذ مر أعدادىا بعدة خطوات متواصمة بدأ ىا الباحثاف باإلطالع عمى األدبيات والدراسات
السابقة في مجاؿ تطوير المناىج عمى وفؽ منحى النظـ زيادة عمى التصورات المقترحة والتوصيات في المؤتمرات والندوات
العممية والتربوية ،ثـ اعد الباحثاف استبانو تحتوي عمى ( )02فقرة يعبر مف خالليا التدريسي عف رأيو في اعتماد منحى
النظـ في تصميـ المناىج التربوية في مجاالت عدة ممحؽ (.)0
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 .4صدق األداة:

لمتحقؽ مف صدؽ األداة عرضيا الباحثاف عمى لجنة محكمة مف ذوي الخبرة واالختصاص في مجاؿ العموـ التربوية

والنفسية ولمختمؼ التخصصات الدقيقة الممحؽ ( )8واتخذ الباحثاف نسبة اتفاؽ ( )%80فأكثر معيا اًر لقبوؿ الفقرة مف
عدميا وقد أبقى المحكموف عمى الفقرات جميعيا وتـ األخذ بآرائيـ في تعديؿ صياغة بعضيا.

 .5ثبات األداة:

تحقؽ الباحثاف مف ثبات األداة مف خالؿ تطبيقيا عمى ( )1مف التدريسييف مف خارج أفراد العينة األساسية ثـ أعيد

تطبيقيا عمييـ بعد مضيء ( ) 00أياـ وطبقا معادلة (كوبر) لممطابقة بيف االستجابتيف واستخراج متوسط االتفاؽ وقد بمغت
قيمة ( ) 0.87وىذا يعطي ثبات لالستبانو وبذلؾ أصبحت جاىزة لمتطبيؽ بصيغتيا النيائية عمى أفراد العينة األساسية
ممحؽ (.)3

 .6تطبيق األداة:

بعد تحديد عينة البحث واعداد أداتو وزع الباحثاف االستبانو عمى أفراد العينة األساسية بتاريخ 8000/2/0ـ إذ جمع

الباحثاف أفراد العينة األساسية في قاعة دراسية ضمف أنشطة القسـ ووزعا عمييـ االستبانو مع تقديـ شرح وافي مف قبميما
عف مفيومي منحى النظـ والمناىج التربوية وأسموب اإلجابة عمييا.
 .7تصحيح أداة البحث:

مف اجؿ إعطاء الصفة الرقمية الستجابة أفراد عينة البحث عمى فقرات االستبانو أعطى الباحثاف الدرجات (،8 ،0

 ) 3عمى التوالي لمبدائؿ (كبيرة ،متوسطة ،قميمة) وبذلؾ تراوحت الدرجة الكمية لكؿ مستجيب مف ( )11-02واعتماد متوسط
فرضي ( )%70والتي تقابؿ درجة ( )37.8مف الدرجة الكمية.
 .8المعالجات اإلحصائية:

اعتمد الباحثاف المعالجات اإلحصائية آالتية:

 .1معادلة ) (Cooperلممطابقة.

عدد مرات االتفاؽ

الستخراج ثبات االستبانو .الثبات= ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ000 x

عدد مرات االتفاؽ  +عدد مرات عدـ االتفاؽ ()Brown,1983:p. 61
 .2الوسط المرجح.

الستخراج حدة الفقرة.
W1X1+W2x2+W3X3
معادلة الوسط المرجح = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
W1+W2+W3

 = Wتمثؿ التك اررات
 =Xتمثؿ الدرجات
الوزن المئوي.

الستخراج الوزف النسبي لمفقرة.

الحدة
الوزف النسبي = 3ػ× 000

(الجبوري)09 :0228 ،

 .4اختبارZ - test :

لمنسب لعينة مترابطة.
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P1_ P2
=Z
P1q1 + P2 q2
n2

(الراوي)0222:822 ،

n1

جدول ()1

حدة الفقرة ووزنها النسبي والترتيب الجديد لكل فقرة
ت

الحدة

الفقرات

الوزن

 -النسبي

الترتيب

الجديد

أرى أف منحى النظـ. . . .
1

أفضؿ في تخطيط المناىج.

2. 84

%94. 6

2

2

يواكب المستجدات العممية.

2. 88

%96

1

3

يعطي مخرجات تربوية متكاممة.

2. 72

%90. 6

4

4

يطور المناىج التربوية.

2. 72

%90. 6

4

5

يغادر المنيج بمفيومو التقميدي.

2. 6

%86. 6

7

6

يوسع أفؽ التطوير لممناىج التربوية.

2. 6

%86. 6

7

7

يسيؿ عمؿ المختصيف في تخطيط المناىج.

2. 6

%86. 6

7

8

يوفر الحموؿ لممشكالت التربوية الحالية.

2. 68

%89. 3

5

9

يتواءـ مع المنيج بمفيومو الحديث.

2. 84

%94. 6

2

10
11

يعطي تكامالً لعناصر المنيج.

2. 72

%90. 6

4

يساعد تدريسي المواد التربوية عمى التخطيط المنظـ.

2. 64

%88

6

12

يبعد المخططيف فيو عف العشوائية في التخطيط.

2. 64

%88

6

13

يوفر الوقت والجيد في العممية التربوية.

2. 72

%906

4

14

يوازف مدخالت العممية التعميمية مع مخرجاتيا.

2. 72

%906

4

15

يساعد عمى التقويـ الموضوعي لمنظومة المنيج التربوي.

2. 84

%94. 6

2

16

يالءـ عناصر المنيج مع البيئة التعميمية.

2. 6

%86. 6

7

17

يوفر تغذية راجعة لجميع عناصرىا.

2. 76

%92

3

18

يوجو التعمـ الصفي النشط.

2. 56

%85. 3

8

الكمي

2. 70

%90. 1

يتضح مف الجدوؿ ( )0أف اعتماد منحى ا لنظـ في تصميـ المناىج الجامعية يواكب المستجدات العممية الحديثة
ويتواءـ مع المنيج بمفيومو الحديث ويبعد المخططيف فيو عف العشوائية في تخطيط المناىج زيادة عمى انو يساعد عمى
التقويـ الموضوعي لمنظومة المنيج التربوي ويطور المناىج التربوية ويوازف بيف مدخالت العممية التعميمية ومخرجاتيا
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وبشكؿ متكامؿ فضال عف انو يساعد تدريسي المواد التربوية عمى التخطيط المنظـ مع ما يوفره مف تغذية راجعة لجميع
عناصره مما يؤثر عمى التعمـ الصفي النشط .وىذا يدؿ عمى أىمية اعتماد منحى النظـ في تصميـ المناىج الجامعية.
نتائج االختبار الزائي بيف النسبة المتحققة والمحؾ الفرضي في اعتماد منحى النظـ لتصميـ المناىج التربوية
العينة

العدد

التدريسييف

25

النسبة

القيمة الزائية

المحك

االعتماد

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

0.901

0.70

2.193

1.96

يتضح مف الجدوؿ ( ) 8أف القيمة الزائية المحسوبة بمغت ( )2.193وىي اكبر مف القيمة الزائية الجدولية البالغة
()1.96عند مستوى داللة ( )0.05وىذا يعني انو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف النسبة المتحققة لرؤية أفراد عينة
البحث مف اعتماد منحى النظـ في تصميـ المناىج التربوية والمحؿ الفرضي ( )%70ولمصمحة النسبة المتحققة وبذلؾ
ترفض ىذه الفرضية وتقبؿ بديمتيا.
ويعزي الباحثاف ىذه النتيجة إلى تبمور رؤية مستقبمية ايجابية متكونة لدى أفراد عينة البحث مف التدريسييف في مجاؿ

العموـ التربوية والنفسية حوؿ اعتماد منحى النظـ في تصميـ المناىج التربوية الجامعية لما ليذا المنحى مف دور في تفسير
التطورات الراىنة.
االستنتاجات:

في ضوء نتائج البحث توصؿ الباحثاف إلى االستنتاجات آالتية:

 . 0ىناؾ رغبة واضحة لدى تدريسي المواد التربوية والنفسية في اعتماد منحى النظـ في تصميـ المناىج التربوية الجامعية.
 . 8يعد منحى النظـ مف وجية نظر تدريسي المواد التربوية والنفسية مخرجًا لتصميـ منيج تربوي لممرحمة الجامعية يواكب
المستجدات العممية لمتطورات االجتماعية والتقنية.

 .3يوفر منحى النظـ مف وجية نظر تدريسي المواد التربوية والنفسية تكامالً لعناصر المنيج الجامعي لممواد التربوية
والنفسية ويحقؽ األىداؼ.

التوصيات:

في ضوء النتائج يوصي الباحثاف بػ:

 . 0اعتماد المجنة القطاعية لكميات التربية العراقية منحى النظـ في تصميـ المناىج التربوية والنفسية الجامعية.
 . 8توعية مخططي المناىج الجامعية بأىمية اعتماد منحى النظـ في تخطيط وتنظيـ وتقويـ المناىج التربوية والنفسية
لكميات التربية.

 .3إقامة مراكز تطوير طرائؽ التدريس والتدريب الجامعي لدورات تدريبية ومينية لتدريسي الجامعات حوؿ تصميـ المناىج
الجامعية عمى وفؽ منحى النظـ.
المقترحات:

استكماالً لمبحث الحالي يقترح الباحثاف إجراء الدراسات المستقبمية اآلتية:

 .0منحى النظـ في تصميـ المناىج الجامعية في العراؽ واألردف وتركيا(دراسة ميدانية مقارنة)
 . 8رؤى مستقبمية العتماد منحى النظـ في تدريب تدريسي المرحمة الجامعية في تصميـ المناىج.
 . 3مقارنة منحى النظـ والتكاممي في تصميـ مناىج التعميـ المواد التربوية والنفسية لممرحمة الجامعية.
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المصادر

 .0إبراىيـ ،عمر ياسيف( ،) 8002تقويـ الكتب الدراسية لممناىج لبعض الجامعات العراقية ،مجمة األستاذ ،كمية التربية ،ابف
رشد ،جامعة بغداد ،العدد(.)92
 .8اشتيوه ،فوزي فايز ،وربحي مصطفى عمياف( ،) 8000تكنولوجيا التعميـ ،النظرية والممارسة ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.

 .3جابر ،وليد احمد( ) 8001طرؽ التدريس العامة ،تخطيطيا وتطبيقاتيا التربوية ،الطبعة الثانية ،دار الفكر لمنشر
والتوزيع ،عما ،تقديـ(سعيد محمد السعيد ،وأبو السعود محمد احمد).
 .1الجبوري ،شالؿ حبيب عبداهلل( )0228اإلحصاء التطبيقي ،الجامعة المستنصرية ،دار الحكمة لمطباعة والنشر ،بغداد.
 .1حجاج ،عبد الفتاح احمد( ) 0221رؤية مستقبمية إلعداد المعمـ العربي عمى ضوء تحديات القرف الواحد والعشريف،
مؤتمر تربية الغد في العالـ العربي رؤي وتطمعات ،جامعة اإلمارات.
 .9حمادات ،محمد حسف حمد( ،)8002منظومة التعميـ وأساليب التدريس ،د ار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 .2حمدي ،نرجس عبد القادر( ) 0222تطوير وتقويـ نموذج تدريسي في تصميـ التقنيات التعميمية وانتاجيا وفؽ منحى
النظـ ،مجمة دراسات لمعموـ اإلنسانية واالجتماعية ،مج( ،)89ع( ،)0الجامعة األردنية.

 .2الحيمة ،محمد محمود( )0222ت صميـ التعميـ نظرية وممارسة ،الطبعة األولى ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف.
 .2ػ ػ ػ ػ ػػ( ،)8002تكنولوجيا التعميـ بيف النظرية والتطبيؽ ،ط( ،)8دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 .00دروزة ،أفناف نظير( )8000النظرية في التدريس وترجمتيا عمميا ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 .00الدليمي ،طو حسيف ،وعبد الرحمف عبد الياشمي( )8002المناىج بيف التقميد والتجديد ،تخطيطًا ،تقويمًا ،تطوي ًار ،دار
أسامة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 .08الراوي ،خاشع محمود( )0222المدخؿ إلى اإلحصاء ،كمية الزراعة والغابات ،جامعة الموصؿ.
 .03رسالف ،مصطفى ،وشاكر عبد العظيـ( ) 0222مالمح منيج المستقبؿ وتصور لمنيج المغة العربية في ضوء تحديات
المستقبؿ ،المؤتمر العممي السنوي لكمية التربية جامعة حمواف ،العدد الثالث ،السنة الحادية عشر.

 .01السرايا ،عادؿ( )8002التصميـ التعميمي والتعمـ ذو المعنى ،ط( )8دار وائؿ لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.

 .01سالمة ،عبد الحافظ محمد ،) 8002( ،االتصاؿ وتكنولوجيا التعميـ ،الطبعة العربية ،دار اليازوري لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.
 .09ػ ػ ػ ػ ػ ػػ( ،)8002تصميـ الوسائؿ التعميمية وانتاجيا لذوي االحتياجات الخاصة ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،
الطبعة العربية ،عماف ،األردف.
 .02شاىيف ،أالء سميح محمد( ) 8002فعالية برنامج بالوسائط المتعددة قائـ عمى منحى النظـ في تنمية ميارات توصيؿ
التمديدات الكيربائية لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزه (رسالة ماجستير غير
منشورة).

 .02عاشور ،راتب قاسـ ،عبدالرحيـ ،عوض أبو الييجاء( )8001المنيج بيف النظرية والتطبيؽ ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع ،عماف.
 .02الفتالوي ،سييمة محسف كاظـ( )8009المنياج التعميمي والتدريس الفاعؿ ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف.
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 .80الفرا ،عبداهلل عمر ،وعبد الرحمف عبدالسالـ جامؿ( ) 0222المرشد الحديث في التربية العممية والتدريس المصغر،
ط( ،)3دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 .80مازف ،حساـ محمد )8002( ،المنيج التربوي الحديث والتكنولوجي ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ،القاىرة .مصر.

 .88العدواف ،زيد سميماف ،ومحمد فؤاد الحوامدة( ) 8002تصميـ التدريس ،بيف النظرية والتطبيؽ ،عالـ الكتب الحديث
لمنشر والتوزيع ،اربد ،األردف.
 .83العفوف ،نادية حسيف ،وقحطاف فضؿ راىي( )8000فاعمية تصميـ تعميمي تعممي ،وعالقتيما بالتفكير العممي وتنمية
الوعي البيئي ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 .81مرعي ،توفيؽ ،ومحمد محمود الحيمة( )8001طرائؽ التدريس العامة ،ط ( ،)8دار الميسرة لمطباعة والنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.
 .81المنيزؿ ،عبداهلل فالح واحمد العمواف( )0222اثر برنامج تدريب المعمميف عمى منياج العموـ االجتماعية الجديدة في
ممارسة الكفايات التعميمية وعالقة ذلؾ لممؤىؿ العممي ،مجمة دراسات ،العموـ التربوية ،مج( )81عدد( )0الجامعة
األردنية.

89مينا ،فايز مراد( ) 0222برامج تكويف المعمـ في مصر مف منظور تدريس مناىج المستقبؿ ،المؤتمر العممي التاسع
لمجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،يوليو.
 .82الياشمي ،عبد الرحمف عبد ومحسف عمي عطية( ) 8002مقارنة المناىج التربوية في الوطف العربي والعالـ ،دار
الكتاب الجامعي ،العيف ،اإلمارات.
28. Brown,F. G,(1983) Principle of Education and, psychology testing, 3rd Ed, New York,
Holt ,Rinehart Winston .
29. Fremont E. Kats , and James E. Rosenzewig (1970)Organization and Management A
systems Approach ,Kogakusha compang ,LTD,Tokyo , p. 111 .

30. http://faculty. ksu. edu. sa/abanmy/DocLib5/. pdf31

31. Ludwing Von Bertalanffy (1969) General System theory, Foundations, development,
applications ,G. Brazilin ,New york,p. 55 .
32. Unesco(1981)A systems approach to teaching and Learning Procedures. A guide for
educators, second edition, france,p. 65 .
33. Ram lagan (1994)Future studies and its impact on education and society in the 21st
century, EDD,University of Houston
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المالحق
ممحق ()1

جامعة الموصل /كمية التربية
قسـم التربية وعمم النفس

اعتماد منحى النظم في المناهج التربوية

م /استبانة آراء التدريسيين حول مدى

األستاذ الفاضل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المحترم.

السالم عميكم.

يروـ الباحثاف إجراء بحثيـ الموسوـ بـ(رؤيا مستقبمية العتماد منحى النظم في المناهج التربوية الجامعية من وجهة نظر

تدريسها) ولتحقيؽ أىداؼ البحث اقتضت الحاجة إلى أرائكـ السديدة في مدى اعتماد منحى النظـ في المناىج التربوية،

ونظ اًر لما يعيده الباحثاف فيكـ مف خبرة ودراية في مجاؿ تخصصكـ فضالً عف أمانتكـ العممية ،امالً اإلجابة عنيا بشكؿ

عممي خدمةً لممسيرة العممية راجياً وضع عالمة ( √ ) في الحقؿ المناسب.
وجزاكم اهلل عنا خير الجزاء

الباحثان
بدرجة

ت

الفقرات

1

أفضؿ منحى النظـ في تخطيط المناىج.

2

يواكب منحى النظـ المستجدات العممية.

3

يعطي منحى النظـ مخرجات تربوية متكاممة.

4

أرى أف منحى النظـ يطور المناىج التربوية.

5

يغير منحى النظـ المنيج(التقميدي)إلى الحديث

6

يوسع منحى النظـ أفؽ التطوير لممناىج التربوية.

7

أرى في اعتماد منحى النظـ في تخطيط المناىج.

8

أرى أف منحى النظـ ىو مخرج لممشكالت التربوية الحالية.

9

يتواءـ منحى النظـ مع المنيج بمفيومو الحديث.

10
11

ال لعناصر المنيج.
يعطي منحى النظـ تكام ً

يمكف منحى النظـ تدريسي المواد التربوية التخطيط المنظـ.

12

يعبد منحى النظـ المخططيف فيو عف العشوائية في التخطيط.

13

يكامؿ منحى النظـ عناصر المنيج المدرسي.

14

يوازف منحى النظـ مدخالت العممية التعميمية مع مخرجاتيا.

15

يساعد منحى النظـ عمى التقويـ الموضوعي لمنظومة المنيج التربوي.

16

يالءـ منحى النظـ عناصر المنيج مع البيئة التعميمية.

17

يوفر منحى النظـ تغذية راجعة لجميع عناصرىا.

18

يوجو منحى النظـ التعمـ الصفي النشط.

كبيرة
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أسماء السادة الخبراء والمحكميف حوؿ مدى صالحية االستبانو
ت

األسماء

المقب العممي

التخصص

1

د .موفؽ حياوي عمي

أستاذ

تقنيات تربوية

2

د .عبد الرزاؽ ياسيف

أستاذ مساعد

ط .ت .فيزياء

3

د .إيناس يونس مصطفى

أستاذ مساعد

ط .ت .رياضيات

4

د .احمد جوىر محمد أميف

أستاذ مساعد

ط .ت .فيزياء

5

د .سمير يونس محمود

أستاذ مساعد

عمـ النفس التربوي

6

د .خالد خير الديف الحمداني

أستاذ مساعد

عمـ النفس التربوي

7

د .صبيحة ياسر مكطوؼ

أستاذ مساعد

عمـ النفس التربوي

8

د .محمد عمي عباس

أستاذ مساعد

إدارة تربوية

9

د .ىيفاء ىاشـ البراز

أستاذ مساعد

ط .ت .عموـ الحياة

10

د .عمي عميج الجميمي

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي

11

د .احمد يونس البجاري

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي

12

د .قيس محمد عمي

أستاذ مساعد

عمـ النفس التربوي

13

د .خميؿ إبراىيـ كبيسي

مدرس

مناىج .و ط .ت .المغة العربية

14

د .عمي سميماف حسيف

مدرس

عمـ النفس التربوي

15

د .احمد وعداهلل حمداهلل

مدرس

عمـ النفس التربوي
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االستبانو بصيغتيا النيائية
ت

بدرجة

الفقرات

كبيرة

أرى أف منحى النظـ. . . .
1

أفضؿ في تخطيط المناىج.

2

يواكب المستجدات العممية.

3

يعطي مخرجات تربوية متكاممة.

4

يطور المناىج التربوية.

5

يغادر المنيج بمفيومو التقميدي.

6

يوسع أفؽ التطوير لممناىج التربوية.

7

يسيؿ عمؿ المختصيف في تخطيط المناىج.

8

يوفر الحموؿ لممشكالت التربوية الحالية.

9

يتواءـ مع المنيج بمفيومو الحديث.

10
11

ال لعناصر المنيج.
يعطي تكام ً

يساعد تدريسي المواد التربوية عمى التخطيط المنظـ.

12

يبعد المخططيف فيو عف العشوائية في التخطيط.

13

يوفر الوقت والجيد في العممية التربوية.

14

يوازف مدخالت العممية التعميمية مع مخرجاتيا.

15

يساعد عمى التقويـ الموضوعي لمنظومة المنيج التربوي.

16

يالءـ عناصر المنيج مع البيئة التعميمية.

17

يوفر تغذية راجعة لجميع عناصرىا.

18

يوجو التعمـ الصفي النشط.

325

متوسطة

قميمة

