
 
إنَّ من أبرز العوامل المؤثِّرة في بناء المنياج، معرفة طبيعة 

لعوامل االجتماعيَّة والثَّقافيَّة الُمختمفة التي ترسُم حياة أفراده؛ الُمجتمع، وا
ن من عناصَر ُمتعدِّدة، وتؤثُِّر فيو عوامل كثيرة ُتسيُم في  فالُمجتمع يتكوَّ
إحداِث التَّغيُّر االجتماعّي، وتُعدُِّل من مناشط الحياة الُمختمفة، وُتبيُِّن الفروَق 

المنيج والُمجتمع عالقة جدليَّة، إنَُّو إفراز من  بين الُمجتمعات؛ "فالعالقة بين
إفرازات التُّراث الثَّقافّي؛ إذ يعكس الُمثل والمعارف والقيم والميارات التي 
يعتقد الُمجتمع في قيمتيا وُيسمِّم بأىميَّتيا وضرورة أن ينشأ األفراد عمييا" 

ثَّقافيَّة من أىمِّ (، وُربَّما تُعدُّ األسس االجتماعيَّة ال15، ص4002)طعيمة، 
مة  ياغَة النِّيائيَّة لممنياج؛ ألنَّيا ُتشكُِّل الُمحصِّ اأُلسس التي ُتشكُِّل الصِّ
النِّيائيََّة لباقي اأُلسس، وألنَّ المناىج "في ىيئتيا الشُّموليَّة انعكاٌس ُمنظَّم لما 



يقوُم عميو الُمجتمع من قيم وأىداف وما يدوُر فيو من تفاعالت وقضايا" 
 (.88، ص4051)عثمان، 

 وفي ىذه اأُلسس ُيراعى اآلتي:
 
 أن تُعبِّر المادَّة التَّعميميَّة في المناىج عن الثَّقافة العربيَّة اإلسالميَّة." -5
 أن تعكس االىتمامات الفكريَّة والثَّقافيَّة لمدارسين. -4
العربيَّة أن تكون ُمتنوِّعة لتُغطِّي مجاالت ُمتعدِّدة في إطار الثَّقافة  -8

 اإلسالميَّة.
 أن ترتبط بخبرات الُمتعمِّمين وثقافتيم. -2
 أن تيتّم بالقيم األصيمة في الثَّقافة العربيَّة اإلسالميَّة. -1
َح بعض األفكار الخاطئة عن الثَّقافة العربيَّة اإلسالميَّة -6  "أن ُتصحِّ

 .(579، ص4009)إيميغا، 
 مع بكّل حاجاتو وفمسفتو وثقافتو."أن ُتركِّز عمى ما ُيريده الُمجت -7
أن تكون انعكاسًا لما يقوم عميو الُمجتمع من قيم وأىداف وقضايا"  -8

 (.88ص -82، ص4051)عثمان، 
فالُمؤسَّسة التَّعميميَّة وسيمة الُمجتمع لنقل التُّراث الثَّقافّي لمُمتعمِّمين،  

يصال ا لفكر المرغوبة، وال ُبدَّ والمنياُج أداُة المؤسَّسة إلحداث التَّغييرات وا 
أن يعكَس ىذا المنياج ثقافة الُمجتمع بعاداتو، وتقاليده، وقيمو، وأساليِب 

 تفكيره التي تُميِّزه من غيره من الُمجتمعات.
 
 
 
 



 

 
تُمثُِّل المناىج الرُّكن األساسّي واإلطاَر العامَّ لمعمميَّة التَّعميميَّة 

تعتمد الخطط التَّربويَّة عمى األثر النَّاتج من التَّعمُّم، ولكي يكون  إذالتَّعمُّميَّة، 
تربويَّة  منياج تعميم المغة العربيَّة لمناطقين بمغاٍت ُأخرى مبنيًَّا عمى ُأسس

ر العام والشَّامل لعمميَّة التَّعمُّم، ومفيوم المنياج، سميمة ، تنطمق من التَّصوُّ
ناتو، وُمقوِّمات بنائو، وشخصيَّة الُمتعمِّم،  أن يتوفََّر فيو اآلتي: من الُبدَّ  وُمكوِّ

 
 تكاُمل الميارات والمعمومات الثَّقافيَّة." -5
لحسّي إلى الُمجرَّد، ومن السَّيل إلى ضبط عدد الكممات، وتدرُّجيا من ا -4

 الصَّعب.
 استخدام األلفاظ )المغويَّة( بصورة طبيعيَّة غير ُمصطنعة. -8
 تجنُّب تقديم القواعد بطريقة ُمباشرة في المراحل األولى. -2
 تزويد المادَّة بالرُّسومات التَّوضيحيَّة والصُّور. -1
المغة شفويًَّا وتحريريَّاً والسيَّما في تمكين الُمتعمِّم من التَّعاُمل مع  -6

 (.579-578، ص4009)إيميغا،  "التَّدريبات
"تنوُّع طرق التَّدريس الُمستخدمة بما يتناسب مع تنوُّع الحاجات المعنويَّة  -7

 والماديَّة لمُمتعمِّمين.
 استخدام الوسائل التَّعميميَّة واألنشطة الُمناسبة؛ لتحقيق أىداف المنياج. -8
وحيَّة والجوانب الماديَّة  -9 تنوُّع أساليب التَّقويم بحيث تتناول تقويم القيم الرُّ

 (. 12، ص4058لشخصيَّة الُمتعمِّم" )المقاني، 



وتبقى األىداف التَّعميميَّة التَّربويَّة قاصرة عن التَّحقُّق ما لم تجد 
فيِو دور كلِّ فرٍد منياجًا ُمتكاماًل ُيترجميا إلى أشكاِل أداٍء ممموس، يتحدَُّد 

 في العمميَّة التَّعميميَّة بشكٍل ُمنظٍَّم يقوم عمى المبادئ التَّربويَّة األساسيَّة.
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