مدخل إلى تطوير ال ُمقررات الدراسية وأساليب التدريس التفاعلي
اعداد شارلز روبرت دٌفٌدسون

تطوير ال ُمقررات الدراسية
ما هي أهميته؟
اثنٌن من نقاط الضعف األساسٌة للتعلٌم القانونً فً مصر  - ١التصمٌم التقلٌدي للمقررات - ٢ ،االعتماد
الشدٌد على نماذج التدرٌس التقلٌدٌة (أي محاضرة ) .أحد األهداف الرئٌسٌة لهذا التدرٌب الخاص بأساتذة
القانون الجدد هو تعرضهم ألسس تطوٌر المناهج الدراسٌة وأسالٌب التدرٌس التفاعلٌة .إن تطوٌر المُقررات
الدراسٌة هو بمثابة عملٌة متعددة المراحل من شأنها مساعدة المعلمٌن على تهٌئة بٌئات للتعلُم تعزز من
االرتقاء بمستوى الطالب على المستوٌات الفكرٌة والمهنٌة والشخصٌة .ومن المهم هنا التأكٌد على أن
تطوٌر المُقررات الدراسٌة (أو تصمٌم المُقررات الدراسٌة كما ٌُطلق علٌه أٌضً ا) ٌعتبر بمثابة عملٌة أي
سلسلة من األنشطة المتمٌزة تؤدي فً نهاٌة المطاف إلً الخروج بمنتج معٌن (أي مُقرر دراسً أو خطة
ألحد المواد) .وٌساعد تطوٌر المُقررات الدراسٌة المعلمٌن فً "ترجمة العبارات المعبرة بصفة عامة عن
النواٌا إلى خطط وإجراءات محددة" وذلك من أجل تدرٌس مادة ما .والجدٌر بالذكر أن وجود مثل هذه
األهداف المحددة إنما ٌمثل خارطة طرٌق أمام المعلمٌن والطالب حٌث ٌسمح لكافة األطراف بأن تعً ما
سوف ٌُدرس من محتوى ومهارات وكٌف ولماذا س ُتدرس ،كما ٌصٌر المعلمون قادرٌن على التوضٌح
ألنفسهم وكذلك للطالب األهداف المحددة الموضوعة لمادة أو لدرس ما والسٌما أسالٌب التدرٌس التً سٌتم
استخدامها لتوصٌل المادة التعلٌمٌة .وحٌثما توضح مثل هذه األهداف بشكل دقٌق ومتواصلٌ ،ستطٌع
المدرس عندئذ أن ٌعرف بشكل واضح ومنطقً االتجاه العام للصف الدراسً (أو المادة) منذ البداٌة .بل
وفً المقابل ٌستطٌع الطالب بسهولة معرفة المتوقع منهم تعلُمه ولماذا ُتدرس هذه المادة التعلٌمٌة بعٌنها
وكٌف سٌتم تدرٌسها وكٌف سٌتم تقٌٌمهم فً ما اكتسبوه من معارف وقدرات على تطبٌقها .وتجدر اإلشارة
هنا إلى أنه فً مادة مُصممة على النحو األمثل ٌكتسب الطالب دراٌة بمدى ارتباط المادة التعلٌمٌة بتطورهم
األكادٌمً والمهنً وبكٌفٌة إدماج مثل هذه المادة التعلٌمٌة فً مجرٌات حٌاتهم الٌومٌة.
إن الحاجة إلى مُقررات دراسٌة مُصممة على أكمل وجه ٌعتبر أمر غاٌة فً األهمٌة وٌنطبق ذلك خصوصً ا
على المجاالت المهنٌة (مثل القانون والطب والصٌدلة  ...الخ) حٌث ٌكون من المتوقع من الخرٌجٌن أن
ٌتمتعوا بالكفاءة النظرٌة والعملٌة فً تلك المجاالت .على سبٌل المثال لم ٌعد من الكافً لخرٌجً الحقوق أن
ٌتمتعوا فقط بالمعرفة النظرٌة المتعلقة بالموضوعات الهامة أو التدرٌب المكثف على موضوعات ال تعتبر
وثٌقة الصلة باقتصاد سوق القرن الواحد وعشرٌن .فإن سوق العمل القانونً ٌتطلب محامٌن ممن لدٌهم
مجموعة من المهارات التً تتماشى واحتٌاجات السوق ومن ثم ٌتضرر على نحو بالغ المحامون غٌر
القادرٌن على إظهار نوع من المعرفة ذات الصلة أو كفاءة مهنٌة عملٌة فً سوق ٌتصف بالمنافسة
الضارٌة ،بل ومما له المزٌد من األهمٌة إخفاق كلٌات الحقوق فً تخرٌج َمن ٌتمتعوا بالكفاءة فً مهارات
المحاماة األساسٌة مثل المرافعة الشفهٌة والتحلٌل القانونً واالستدالل القانونً وهو األمر الذي ٌترك أثرً ا
سلبًٌا على عملٌة التنمٌة وعلى تعزٌز سٌادة القانون .وٌعتبر المحامً المدرب تدرٌبا ً جٌداً والقادر على

إجراء التحلٌل النقدي والماهر فً الترافع (سواء عن عمالء أو قضاٌا مثل قضاٌا حقوق اإلنسان) والمتدرب
على السلوك المهنً األخالقً والذي ٌحترم سٌادة القانون بمثابة فاعل رئٌسً فً الحٌاة العامة للمجتمعات
الدٌمقراطٌة .لهذا فإن تطوٌر المُقررات الدراسٌة لٌس تمرٌ ًنا أكادٌمًٌا محض أو شكال مظهرٌا" لجامعة أو
أستاذ ما ،بل إنها المُحرك األول واألهم لضمان حصول طالب الحقوق على نوع من التدرٌس له صفة
االتساق واالتصال بما ٌجري والذي سٌخدمهم فً حٌاتهم الشخصٌة والمهنٌة .كما أنه وسٌلة لتشكٌل قانونٌٌن
مهرة وذوي كفاءة ممن ٌعوا أدوارهم كمحامٌن ومستشارٌن ومُحكمٌن فً مجتمعات دٌمقراطٌة.

عملية تطوير ال ُمقررات الدراسية
كما هو مشار إلٌه أعاله فإن تطوٌر المُقررات الدراسٌة (سواء وضع مادة جدٌدة أو تحدٌث مادة قائمة
بالفعل) هو بمثابة عملٌة تتكون من خطوات عدٌدة .وبٌنما ستتفاوت الخطوات المحددة الواجب اتخاذها بناءًا
على المادة الخاضعة للتطوٌر أو التحدٌث ،والوقت والموارد المتوفرة ،واحتٌاجات الطالب وغٌرها من
المتغٌرات األخرى إال أنه ٌوجد عدد من الخطوات التً تنٌر الطرٌق أمام غالبٌة ُنهج تطوٌر المُقررات
الدراسٌة .تتضمن الخطوات الرئٌسٌة كل من  - ١تقٌٌم احتٌاجات الدارسٌن المستهدفٌن - ٢ ،والتخطٌط ،
-٣وصٌاغة المحتوى الدراسً (تحدٌد األهداف والمستهدفات القابلة للقٌاس /اإلستراتٌجٌات التعلٌمٌة ...
إلخ) -٤ ،والتجربة والمراجعة -٥ ،وإتمام المُقرر الدراسً.
فٌما ٌلً وصف أكثر تفصٌال لهذه الخطوات:
 تقييم االحتياجات :تلك هً المرحلة التً تخضع فٌها احتٌاجات الطالب التعلٌمٌة إلى التقٌٌمٌ .جب
أن تضم مرحلة تقٌٌم االحتٌاجات مجموعة متنوعة من األطراف المعنٌة منهم المهنٌٌن واإلدارٌٌن
وغٌرهم .كما أن معرفة األهداف والمستهدفات ومدى االرتباط الفكري والمهنً للمادة تعتبر من
األمور الهامة حٌث أنها ستنعكس على اختٌار المحتوى التعلٌمً وأسالٌب التعلُم المستخدمة .وهذه
المرحلة أٌضً ا هً المرحلة التً تخضع فٌها األسئلة الجوهرٌة المتعلقة بالمادة وبتوقعات الطالب
واألساتذة للفحص بشكل دقٌق وشامل .وٌوجه االهتمام فً هذه المرحلة إلى تحدٌد الغرض من
المادة (لماذا ترتبط هذه المادة بالمحتوى المعرفً للطالب؟ ولماذا تعتبر هذه المادة وثٌقة الصلة
بتطور الطالب المهنً؟) وما هو المتوقع أن ٌستفٌده الطالب من هذه المادة (أي المخرجات
المتوقعة ومنها على سبٌل المثال معارف موضوعٌة أو مهارات محددة ومدى ارتباطها بالتطور
المهنً للطالب).
 التخطيط :تعتبر مرحلة التخطٌط جزءًا هامًا فً عملٌة تطوٌر المُقررات الدراسٌة حٌث أنه فً
هذه المرحلة ٌتولى األستاذ  -بالتعاون مع غٌره من األساتذة والخبراء واإلدارٌٌن فً الحالة
المثلى -دراسة المحتوى الذي سٌخضع للتطوٌر فً ضوء النتائج المستخلصة من تقٌٌم
االحتٌاجات .وسوف تعتمد مدة مرحلة التخطٌط على عدد األطراف المشتركة ،وعلى كم المواد
العلمٌة التً بحاجة إلى اإلعداد ،وعلى مدى معرفة صائغً الخطة بموضوع البحث وغٌرها من

العوامل األخرى .وعمومًا ٌجب على مرحلة التخطٌط أن تسمح للمعلمٌن بتوضٌح المخرجات
المتوقعة ،وتحدٌد التدفق الكلً للمحتوى الموضوعً للمادة فضال عن أسالٌب التدرٌس التً سٌتم
استخدامها لتوصٌل هذا المحتوى التعلٌمً .وعلى النحو األمثل ٌكون تصمٌم المادة عند هذه
المرحلة موضوع بالشكل الموسع والكافً الذي ٌسمح بتحدٌد المخطط التفصٌلً الذي ٌعكس
الموضوعات التً سٌتم تدرٌسها ،واألسالٌب التً سٌتم استخدامها ،والمستهدفات الخاصة بكل
جزء من أجزاء الموضوع (مثال "فً نهاٌة هذا الجزء سٌكون الطالب على دراٌة بالعناصر
األساسٌة الخاصة بقانون المعاهدات أال وهً  )...وأخٌرً ا سُبل التقٌٌم لتحدٌد استٌفاء المستهدفات
من عدمه.
 صياغة المحتوى الدراسيٌ :عتبر هذا الجزء لُب عملٌة تطوٌر المُقررات الدراسٌة .فمن الممكن
البناء على المخطط العام الموضوع أثناء مرحلة التخطٌط بل ومن الممكن إضافة المزٌد من
التفاصٌل إلٌه .عالوة على ما سبق ٌتم التوسع فً المستهدفات المحددة لكل مادة (أو موضوع)
كما ٌتم تحدٌد محتوى موضوعً لكل مجال علمً وفً ذات الحٌن ٌتم انتقاء استراتٌجٌات محددة
للتدرٌس وتنقٌحها .وخالل هذه المرحلة تتم صٌاغة خطة لكل صف دراسً (خطط الدرس)
واختٌار أو كتابة المادة العلمٌة التً تتناسب مع استخدام الطالب .والجدٌر بالذكر أن صٌاغة
المحتوى ٌعتبر من أكثر أجزاء العملٌة استخداما ً للموارد البشرٌة .وبنهاٌة هذه الخطوة نخلص إلى
مسودة قابلة للتطبٌق للمُقرر الدراسً.
 التجربة :من الممكن توزٌع مسودة المُقرر الدراسً على مستوى األقران والمستوٌات اإلدارٌة
للحصول على اآلراء والمشورة بصددها .وبمجرد استٌعاب التغذٌة الراجعة ودمجها والحصول
على الموافقة اإلدارٌة بشأنها عندئذ من الممكن تجربة المُقرر داخل الصف الدراسً .إن عملٌة
التجربة تسمح للمعلمٌن برؤٌة ما إذا كان المُقرر المقترح موضوع بالشكل الدقٌق الذي تتحقق من
خالله المستهدفات المحددة للتعلُم أم ال .باإلضافة إلى ذلك ٌجب إٌالء اهتمام باألشكال المتنوعة
ً
تأكٌدا لمدى فاعلٌة المُقرر الدراسً المقترح .وتعتبر عملٌة
للمدخالت والتغذٌة الراجعة والتقٌٌم
التجربة هً المُحرك وراء التدبر النقدي فً أمر المستهدفات واألسالٌب والوسائل المختارة
لتوصٌل المحتوى الدراسً إلى الجمهور المستهدف .وإن النتائج المستخلصة من هذا التدبر
النقدي سوف توضح التعدٌالت المطلوب إضافتها قبل اإلقرار الرسمً للمُقرر الدراسً.
 إتمام المقرر الدراسي :تمثل هذه المرحلة ذروة عملٌة التطوٌر حٌث أنه بالوصول إلى هذه
المرحلة ٌكون المُقرر الدراسً قد مر بمراجعات بعد إجراء التجربة األولٌة له مع احتواء النسخة
النهائٌة على التغٌٌرات المطلوبةٌ .عتبر المُقرر الدراسً النهائً هو الخطة الكاملة المُصممة
للمادة حٌث ٌجب لهذا المُقرر أن ٌوفر خرٌطة واضحة للمادة .وٌجب على المُقرر الدراسً فً
شكله النهائً أن ٌوفر خطة شاملة ٌسهل الوصول إلٌها والتً من الممكن أن ٌتشارك فٌها آخرون
ممن ٌدرسون نفس الموضوع بمنتهى السهولة.

اعتبارات تتعلق بتطوير ال ُمقررات الدراسية
إن الخطوات الموضحة أعاله توفر اسلوبًا ً
مفٌدا وعملًٌا للتعامل مع مسألة تطوٌر المُقررات الدراسٌة ولكن
فً ذات الوقت ٌعتبر أٌضً ا من المفٌد إضفاء الطابع المفاهٌمً األعمق للعملٌة أي من المهم إدراك المسائل
الكبرى التً تقع ضمن العملٌة وذلك لضمان فهم الصورة التربوٌة األكبر للموضوع .فإنه لٌس كافًٌا معرفة
كٌفٌة تصمٌم مُقرر دراسً لمادة دراسٌة (على الرغم من اعتبار ذلك مهارة جٌدة بالطبع) بل على الشخص
أن ٌعرف أسباب أهمٌة القدرة على القٌام بذلك .قد تساعد األسئلة التالٌة فً وضع إطار التفكٌر لهذه العملٌة:








لماذا ٌتم تدرٌس هذه المجال/الموضوع؟ لماذا ٌلتزم الطالب بدراسته؟
ما الذي ٌجب على الطالب معرفته عند االنتهاء من هذا الصف؟ ما هً األفكار الرئٌسٌة الواجب
توصٌلها إلى الطالب؟
ما هً األمور المفترض أن ٌستطٌع الطالب القٌام بها عند إتمام دراسة هذه المادة؟
ما هً المهارات التً من الممكن تدرٌسها فً هذه المادة؟ هل تقوم المادة بتدرٌس مهارات
المحاماة (التحلٌل واالستدالل ،والترافع ،والبحث والكتابة أو أي منها) بشكل صرٌح أم ضمنً؟
كٌف ٌتسنى تدرٌس المادة العلمٌة بشكل أكثر تأثٌرا؟ ما هً أفضل السُبل التً تؤدي إلى اكتساب
المهارات المهنٌة المرجوة والتطور الفكري؟
ما هو التسلسل المنطقً للمادة الدراسٌة؟
كٌف تتماشى هذه المادة مع ما ٌقدم من مواد أخرى كثٌرة؟ متى ٌجب فتح باب االلتحاق بها؟ كٌف
تبنً على المهارات /المعارف التً تم تحصٌلها بالفعل؟ هل تبنً األساس لمواد أخرى؟

