
   التدریس التكاملي
  
  

  التكاملي؟ تدریسما المقصود بال
  

التكامل نظام یؤكد على دراسة المواد دراسة متصلة ببعضها البعض إلبراز عالقات واستغاللها 
دماجها إدماجًا تامًا  ٕ   لزیادة الوضوح والفهم، وهو یعد خطوة وسطى بین انفصال هذه المواد وا

معرفة في نمط وظیفي على صورة مفاهیم متدرجة ومترابطة بأنه تقدیم ال: ویعرف التكامل أیضاً 
تغطي الموضوعات المختلفة دون أن تكون هناك تجزئة أو تقسیم للمعرفة إلى میادین منفصلة، أو 
إلى األسالیب والمداخل التي تعرض فیها المفاهیم وأساسیات العلوم، بهدف إظهار وحدة التفكیر 

  بین مجاالت العلوم المختلفة  وتجنب التمییز والفصل غیر المنطقي
الذي یقوم على أساس ربط المباحث الدراسیة حیثما أمكن،  تدریسالتكاملي بأنه ال تدریسویعرَّف ال

یة للطالب؛ حتى یأخذ دورًا تدریسوتعلُّم متنوعة، وربطها بالخدمات ال تدریسباستخدام أسالیب وطرق 
  ).ملي لمعلمي المرحلةالتكا تدریسال: مجمع تدریبي(فاعًال في تعلُّمه 

  مبررات الدعوة إلى التكامل
  :هناك العدید من المبررات الستخدام التكامل تعكس میزاته، منها

المنهج المتكامل أكثر واقعیة وأكثر ارتباطًا بمشكالت الحیاة التي یواجهها الفرد في حیاته، حیث . ١
ها أكثر من لون من ألوان المعرفة التي أن أي مشكلة یواجهها الفرد في حیاته غالبًا ما یتطلَّب حل

یتعلمها الفرد، كما أن ارتباط المنهج بالحیاة والبیئة یحفز الطالب ویزید من میله إلي دراستها، ما 
  .ینمي میوله

األسلوب التكاملي یتفق مع نظریة الجشتالت في علم النفس التربوي، حیث أن المتعلم یدرك الكل . ٢
  ل الخصوصقبل األجزاء، والعموم قب

تعمل المناهج المتكاملة على التخلص من عملیة التكرار التي تتصف بها مناهج المواد . ٣
المنفصلة، ما یوفر وقتًا لكل من المعلم والمتعلم، وال یثیر الملل لدیهما، ویكون أكثر اقتصادًا في 

ل العلوم الجهد والمال كما أن المعرفة كل ال یتجزأ، وال یمكن تحصیلها إال بمنهج تكام
  والتخصصات، وتداخلها، وتكاملها في األثر والنتیجة 

یراعي المنهج المتكامل خصائص النمو السیكولوجي والتربوي للتالمیذ، من حیث مراعاة میولهم . ٤



واهتماماتهم واستعداداتهم في ما یقدم لهم من معارف وخبرات ومعلومات متكاملة، ما یخلق لدیهم 
ذه المعلومات، أي أن هذا المنهج یتخذ من میول التالمیذ أساسًا مهمًا من المیل والدافع لدراسة ه

أسس اختبار المشكالت والموضوعات التي یرغبون في دراستها وأوجه النشاط المتصلة بها، وهذا 
یدفع التالمیذ إلى بذل قصارى جهدهم لجمع المعلومات الالزمة لحل تلك المشكالت، أو لدراسة 

؛ ألنه تعلم قائم علي رغبتهم ویتماشي هذه الموضوعات، وب ذلك یكون التعلم أكثر نفعًا وأبقى أثرًا
  مع میولهم 

، حیث یجد المعلم نفسه بحاجة دائمة . ٥ المناهج المتكاملة تعمل على تنمیة المدرس مهنیًا وعلمیًا
قدمها لتطویر نفسه وتنویع معلوماته، وذلك لتتناسب مع المعلومات المتشعبة والمتنوعة التي ی

  .لطالبه
تساعد المناهج المتكاملة في مواجهة التحدي الذي نتج عن التغیر والتطور السریع في عالم . ٦

المدرسي، حیث أن التغیر هو عملیة حتمیة تواكب الحیاة وتعتبر مدى قدرة الفرد على  تدریسال
  .متابعة هذا التغیر أحد المقاییس المستخدمة لبیان مدى نجاحه في حیاته

  .مولیة المشكالت المجتمعیة والحیاتیة وطبیعتها المتكاملة وصعوبة تجزئتهاش. ٧
  .وحدة المعرفة اإلنسانیة وتكاملها. ٨

  التكاملي تدریسأهداف تطبیق ال
التكاملي یحقق أهدافًا عدة على صعید كل من المعلم والطلبة واإلدارة المدرسیة  تدریستطبیق ال
میة تدریسوالبیئة ال   یة التعّل

  :على صعید المعلم، یهدف إلى مساعدته على - أوالً 
  .، بما فیها العمل في مجموعات واألنشطة العملیةتدریساستخدام طرق مختلفة في ال. ١
  .إثراء موضوعات الكتاب وتطویر الروابط بین المباحث المختلفة. ٢
  .التقبل والتفاعل مع أفكار الطلبة. ٣
  .لطلبة والتقییم الذاتيالقدرة على التخطیط والتقییم ألعمال ا. ٤

  :على صعید الطلبة، یهدف إلى تدریبهم على - ثانیاً 
  .تحمُّل المسؤولیة والعمل الجماعي. ١
  .االحترام المتبادل فیما بینهم، واحترام القوانین واألنظمة. ٢
  .القدرة على االتصال مع اآلخرین، والقدرة على تقییم أعمالهم. ٣

  :رسیة، یهدف إلى مساعدة مدیر المدرسة علىعلى صعید اإلدارة المد -ثالثاً 



  .العمل مع المعلمین كفریق عمل وبشكل فعال، والتخطیط والتقییم لعملهم. ١
تحسین االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي من خالل تحسین كفاءة لجان األداء، وتطویر . ٢

  .علُّم أبنائهماالتصال مع القطاع الصناعي، وعقد لقاءات مع أهالي كل صف لمناقشة ت
  :یة التعلُّمیة، یهدف إلىتدریسعلى صعید البیئة ال - رابعاً 

  .عرض أعمال الطلبة لبیان أهمیتها وقیمتها. ١
  .تصمیم زوایا ممتعة داخل الصفوف وتنفیذها. ٢
  .تسهیل وصول الطلبة إلى مصادر التعلم المختلفة. ٣
  .االستفادة القصوى من الفراغ الموجودة في المدرسة. ٤
میة. ٥   .االستفادة من بنایة المدرسة وساحاتها في النشاطات التعّل

  أنواع التكامل
  :مما ال شك فیه أن أي تكامل للمواد الدراسیة یفترض أن یراعي ما یلي

وذلك عن طریق إیجاد العالقة األفقیة بین المجاالت المختلفة التي یتكون منها : التكامل األفقي -  أ
مام على موضوعات ذات عناصر مشتركة بین مجاالت متصلة، كأن نربط المنهج، حیث یركز االهت

ت، وما یدرس في العلوم واالجتماعات والتربیة الفنیة والریاضیة وغیرها من بین ما یدرس في الریاضیا
فروع المعرفة المختلفة، باإلضافة إلي نقل المبادئ التي یتعلمها التلمیذ إلي أي فرع من فروع المعرفة، 

یتعرض المتعلم في العلوم لمفهوم  - مثالً - أو أي مشكلة تعترضه، ففي الصف الخامس األساسي 
مقارنة بسرعة بعض األجسام، والعالقة بین المسافة، والسرعة، والزمن، ومفهوم الكتلة والوزن،  السرعة

یجاد حجوم أشیاء على شكل متوازي مستطیالت، وفي كل . وأدوات قیاسها ٕ باإلضافة إلي الحجوم، وا
بة، وغیرها هذه المفاهیم یحتاج إلى بعض المفاهیم الریاضیة وبعض العملیات كالعملیات األربع، والنس

وكذلك في التربیة الریاضیة هو یحتاج إلى أن یخطط المالعب لبعض األلعاب، وكذلك . من المفاهیم
: وفي التربیة الفنیة یتعرض لمفهوم الزخرفة ومصادرها. توزیع طالب الصف على بعض األلعاب

ومقیاس الرسم الخ، وكذلك مفهوم التقریب، وفي االجتماعیات یتعرض للخرائط ... هندسیة، كتابیة
وغیرها من المفاهیم التي تحتاج إلى بعض المفاهیم الریاضیة لتعلمها البعید، وفى بعض المفاهیم 
الریاضیة أیضًا لتعلمها، كما یمكن أن نزود الریاضیات ببعض األمثلة والمشكالت من هذه 

  .لصف الواحدالموضوعات، وذلك في ترابط یوضح قیمة ما یتعلمه التلمیذ في مختلف الفروع في ا
للمنهج، ویعني ) SPIRAL(أو ما یسمیه البعض البناء الحلزوني أو اللولبي  :التكامل الرأسي -  ب

ببساطة التوجه نحو نسقیة العلم في المناهج، واتخاذ مفهوم محوري واالرتقاء به عمقًا واتساعًا وتداخالً 



  .لى صف أعلىفي فروع العلم األخرى وفي الحیاة، كلما ارتقى الطالب من صف إ
في بدایات مراحل ) المدخل الحلزوني(ویقترح راشد الكثیري أن یتم البدء باستخدام التكامل الرأسي 

، )Scope(المجال : الرسمي، على أن توضح خرائط منهجیة كدستور تنفیذ للعمل یتضح فیه تدریسال
صر المحتوى ، والتداخالت المقصودة بین عنا)Timing(، والتوقیت )Sequence(والتسلسل 

والتعلم، سواء أكانت بصورة  تدریسالمختلفة من داخل المقرر أو من خارجه، التي تدعم عملیات ال
مقررات إضافیة أم أنشطة، وهذا أیضًا یدعم النمذجة الریاضیة، حیث أن المعلم الجید یستطیع البدء 

وفي مستوى أعلى یقدم  في مراحل التعلم األولیة بطرح المشكالت والموضوعات المناسبة للمستوى،
التطبیقات ذات األفكار األعمق ویتدرج في ذلك لیصل إلى مستوى تصبح فیه النمذجة نمطًا وسلوكًا 

  عامًا للتعلم عمومًا 
  التكاملي تدریسمن صور تطبیق ال

  :التكاملي صور وأشكال عدیدة منها تدریسلتطبیق ال
قة بین موضوعین أو أكثر، كربط موضوعات في الربط بین المواد المنفصلة من خالل إثبات العال. ١

  التاریخ بموضوعات في الجغرافیا 
یة المتكاملة في تدریستوسیع مجاالت الدراسة من خالل تجمیع المواد المتشابهة أو الخبرات ال. ٢

فیزیاء، (والدراسات العلمیة ) تاریخ، جغرافیا، تربیة وطنیة(مجال واحد، كالدراسات االجتماعیة 
  ).أحیاء كیمیاء،

إیجاد مناهج مترابطة من خالل إقامة عالقات عامة معینة بین مادتین أو أكثر، كأن یعمل معلم . ٣
اللغة العربیة مع معلم التاریخ، وذلك بتكلیف الطالب كتابة موضوعات في التعبیر تربط بین فترات 

  .تاریخیة معینة
دراسیة، فمثالً تدمج موضوعات في  إیجاد مناهج مدمجة من خالل دمج مواد مترابطة في مادة. ٤

  ".طبقات األرض: "الجغرافیا مع موضوع له عالقة في الفیزیاء في مادة دراسیة مثل
اتباع ما یسمى منهج المجاالت الواسعة، وذلك بدمج موضوعات كثیرة في مبحث جدید كأن . ٥

  .لم االجتماعیتركب علم دراسة البیئة من علم األرض والجغرافیا والكیمیاء والسیاسة وع
اتباع ما یسمى منهج الوحدات القائمة على موضوع دراسي، حیث تدور الدراسة حول محور رئیس . ٦

شتق من المادة الدراسیة ذاتها، ولكنه یعالج ناحیة ذات أهمیة في حیاة الطلبة، وال یتقید بتنظیم  ُ ی
، كما أنه ال یلتزم  بالحدود الفاصلة بین فروع المادة، الحقائق والمعلومات التي تُدرس تنظیمًا منطقیًا

  .أو بین المادة والمواد الدراسیة األخرى



  التكاملي تدریستحضیر الدروس في ال
التكاملي ال یغفل المعلم أسس التحضیر العادیة، كما ال یغفل  تدریسعند تحضیر الدروس في ال

العمل والمواد الالزمة، فیركز المعلم على الهدف وآلیة . التكاملي تدریساألسس التي یتطلبها ال
مكانیة استخدام الدراما التربویة والنشاط الحركي كتمثیل الدرس بالحركات اإلیمائیة، أو تقلید  ٕ وا
األصوات؛ ما ینعكس إیجابیًا على حیویة الدرس الذي یسد مسد دروس أخرى، ویوفر الوقت ویعمق 

  إحساس الطالب بالمعلومات 
  الدرس التكامليالتعلمیة في  / یةتدریسالوسائل ال

في الدرس التكاملي لم تعد السبورة هي الوسیلة الوحیدة، بل هناك وسائل مساندة ال تجعل الطالب یمل 
كما یمكن . الخ... الخرائط الجغرافیة، واألدوات العلمیة، وأوراق العمل: ومن هذه الوسائل. الحصة

باستخدام برنامج البوربوینت أو  لعرض معلومات وأنشطة معدَّة) LCD(توظیف الكمبیوتر وجهاز الـ
  .برنامج الفالش

  
  كیفیة جلوس الطلبة في الدرس التكاملي

التكاملي بأسلوب خاص في جلوس الطلبة أثناء الدرس، فهي ال  تدریستتمیز الصفوف التي تطبق ال
 تعتمد على الطریقة المعتادة في الجلوس، بل تعتمد على طاوالت وكراسي تسهِّل حركة المجموعات؛

ولهذا، فإن جو الصف یصبح . ألن جزءًا كبیرًا من عملیة التعلم تتم عن طریق المجموعات الصغیرة
  .جوًا مریحًا من النواحي الجمالیة والحركیة والنفسیة

  
  
  


