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 مدخل مفاهيمي عام
 .المنهج. 1

 :مفهوم المنهاج. 1.1
  :لغة -أ
لكلًّ َجَعْلَنا ِشْرَعًة }: المنهاج في اللغة هو الطريق الواضح، وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى -

 .بمعنى الطريق الواضحة التي ال لبس فيها وال غموض(. 84:المائدة. ){وِمْنَهاجاً 
لم يمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة أي واضحة : في حديث العباس -

 ، ص 1999منطور، ابن.)وفالن يستنهج سبيل فالن أي يسلك نهجه والنهج الطريق المستقيم.... بينة
300) 

 :اصطالحا -ب
 المستقيم والسبيل الواضح الطريق يعني (Runway) الالتيني أصله في المنهج أو المناهج مفهوم كان -

 يطلق فأصبح التربية ميدان إلى حديثا المفهوم هذا انتقل وقد الهدف، إلى للوصول الفرد الذي يلجا إليه
 وفي(course of study) وأحيانا أخرى على خطة المدر ، (curriculum)على، المنهاج المدرسي أحيانا
 وبذلك التربية، غرض أو هدف إلى والمتعلم المعلم وصول يضمن األحوال يحدد المنهاج الطريق الذي كل

 ورغم التنفيذ، حيز إلى وترجمته العام الهدف تحقيق من خاللها التي يتم الوسائل المنهاج إحدى يكون
 في رئيسية اتجاهات ثالثة تحديد يمكن انه إال حول طبيعتهواالختالفات  الدراسي المتعددة للمنهاج التعريفات

 (36ص ، 2003عزيزي،: )التالي النحو على المناهج الدراسية إلى النظر
 وينظر المدرسة، تقدمها التي الدراسية المواد من يتضمنه بما المنهاج محتوى على يركز :األول االتجاه -

 .للمتعلم الشخصية الدوافع إغفال مع التعليمية، العملية محور باعتبارها المعرفة إلى
 محتوى الختيار أساسا وخبراته ورغباته ميوله من ويجعل المتعلم، التلميذ على يركز :الثاني االتجاه -

 .عملية وخبرات تربوية أنشطة من بما يصاحبه المنهاج
 يعد الذي الدراسي، للمنهاج محور وحاجاته وثقافته فلسفته من ويجعل المجتمع على يركز :الثالث االتجاه -

     .معين مجتمع في والعمل التلميذ للحياة
 "عبد الموجود عزت محمد" أمثال التدريس وطرق المناهج في المختصين من الكثير التربوي حسب المنهج -

سلوكهم  تعديل بقصد للتالميذ المدرسة تقّدمها التي واألنشطة الخبرات مجموع" هو التربوي أّن المنهاج
 ( 11، ص1841محمد عزت، ".) وتحقيق األهداف المنشودة

  :يعني التعريفات لهذا وفًقا الواسع بمفهومه فالمنهج الضوء من المزيد إللقاء    
 المدرسة إشراف تحت مفيدة تعمم خبرات وهي مرّبية خبرات أو تربوية خبرات يتضمن المنهج أن -1

 .فيها المرغوب واالتجاهات والمهارات المعلومات من مجموعة الكتساب التالميذ
 جانب على تركز وال فيها، النمو إحداث في المدرسة ترغب التي الجوانب بتنّوع تتنّوع الخبرات هذه أن -0

 .اّلنمو واحد من جوانب



تعليمية  مواقف في ومشاركته ومعايشته المختلفة بالخبرات المتعلم مرور خالل من يحدث هنا التعلم أن -3
 .متنوعة

 والمتكامل الشامل النمو هو التعليمية الخبرات مختلف طريق عن المنهج إليه يسعى الذي الهدف إنّ  -8
 .تعلمه إلى أي ...سلوكه تعديل إلى يؤدي للمتعلم والذي

إعمال  بذلك ونعني أيًضا، فيهما يحدث بما يتأثر أنه يعني والمجتمع البيئة مع بنجاح المتعلم تفاعل أنّ  -5
 المتعلم قدرة تنمية أصب لذا وحلها، عليها التغلب ومحاولة والمشكالت التحّديات مواجهة في المتعلم لعقله

 (00، ص1888حلمي األسس، ) .المنهج أهداف من هدًفا على حل المشكالت
 .المفهوم التقليدي والحديث للمنهاج التربوي. 0.1
 :تعريفات المنهاج التقليدي. 1.0
 في تساعد ومحددة منظمة وسيلة كونه عن جوهره في المنهج معنى يختلف ال المناهج لمجا في    

 تقليديا مفهوما هناك أن نجد المجال هذا في الكتابات إلى وبالرجوع محددة، غايات أو الوصول إلى غاية
 أن التي تعتبر التقليدية التربية من نبع " المنهج أن يعتبر للمنهج التقليدي وآخر حديثا، فالمفهوم للمنهج
 للمعرفة بأن اعتقادهم مع تمشيا وذلك المعلومات من قدر بأكبر للتربية هو تزويد المتعلم األسمى الهدف
. المعرفة هذه مضمون مع ّيتفق بما سلوكه لتوجيه يكفي بهذه المعرفة تزويد المتعلم وبأنّ  ذاتها حد في قيمة

 (00-05، ص ص1888حلمي، )
التعاريف للمنهاج بمفهومه التقليدي  من مجموعة( الحلية محمود مرعى ومحمد أحمد توفيق) من كل قدم وقد

 (00، ص0008توفيق، .) تتلخص فيما يلي
 .كل المقررات التي تقدمها المدرسة لتالميذها -
 .تنظيم معين لمقررات دراسية مثل منهاج اإلعداد للجامعة ومناهج اإلعداد للحياة أو العمل -
المقررات التي تقدم في مجال دراسي واحد مثل منهاج اللغة العربية القومية ومنهاج العلوم ومنهاج  كل- 

 .الرياضيات
 .برنامج تخصص يرتبط بمهنة معينة -
 .ما يختاره التلميذ من مقررات -
 .ما يتعلمه التلميذ ويدرسه المدرسون -
 .لثقافة من جيل إلى آخربرامج دراسية وهي خبرات من الماضي والهدف منها نقل ا -

إذا المنهج بمفهومه التقليدي عبارة عن مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم التي تعمل المدرسة على     
إكسابها للتالميذ بهدف إعدادهم للحياة وتنمية قدراتهم عن طريق اإللمام بخبرات اآلخرين واالستفادة منها، 

لمفاهيم تمثل المعرفة بجوانبها المختلفة، أي أنها كانت تتضمن وقد كانت هذه المعلومات والحقائق وا
 .معلومات علمية ورياضية ولغوية وجغرافية وتاريخية وفلسفية ودينية

 إهمال إلى التركيز هذا أدى وقد والمفاهيم والحقائق المعلومات على يركز التقليدي بمفهومه فالمنهج    
 :التالية االنتقادات إليه وجهت فقد لذلك ونتيجة التربوية، العملية معظم جوانب



 .للتلميذ الشامل النمو إهمال -
 .التالميذ ومشكالت وميول حاجات إهمال -
 .التالميذ سلوك توجيه إهمال -
 .التالميذ بين الفردية الفروق مراعاة عدم -
 .النفس على واإلعتماد التالميذ لدى واإلتجاهات العادات تكوين إهمال -

 فقد العام المدرسي والجو الدراسية للمواد بالنسبة أما التعليمية، العملية محور كونه للتلميذ بالنسبة هذا    
 :التالية االنتقادات التقليدي بمفهومه وجهت للمنهج

 .الدراسية المقررات تضخيم -
 .المّواد ترابط عدم -
 .العلمي الجانب إهمال -
 .أنواعها بمختلف األنشطة إهمال -
 .منها ونفورهم المدرسة من التالميذ ملل -

 :تعريفات المنهاج الحديث. 0.0
الكتب  ظهرت حيث التربوي المنهاج مفهوم والتربويين المربين من كثير عالج العشرين القرن بداية مع      

 كتاب ظهور بعد خاصة  العالمي االختصاص  ذات العلمية  والنشرات  الدورية والمجالت المتخصصة
 المناهج 
وتغير  والتعلم، التعليم مفاهيم المعرفة وتغير طبيعة وبتغير م، 1918عام(Bobbitt" )بوبيت " لمؤلفه 

أحد  أنّ ( Dewey" )ديوي" الحظ  مفهوم المنهج، فلقد تغيير إلى الحاجة كانت متطلبات الحياة االجتماعية،
، 1880محمد، .) الحياتية الخبرة عن المناهج انفصال هي وبشدة التربية التي تواجه المشاكل الرئيسية

 (00ص
توجيه  تحت األطفال يحققها التي الخبرات جميع من يتكون" المنهج أنّ  "كمبل" و "كازول" من كل يرى -

 لتحقيق المدرسة من والموجهة المخططة التعليمية الخبرات جميع بأنه فيعرفه  "تايلور" المدرسين، بينما 
 مسؤولة المدرسة تكون التي للتعليم المخططة النتائج جميع ّأنه على فيعرفه  "بيكر"األهداف التعليمية، وأما 

 التعليمية الفرص من مجموعة لتحقيق خطة أنه على التربوي المنهج فيعرفان "ولويس سايلو"وأما  عنها،
 (10، ص1884إبراهيم، .)يجب أن يعلموا ألشخاص

 .بها الطالب بصرف النظر عن مصادرها وطرائقها كل الخبرات المخططة التي يمر -
 .كل الخبرات التي يمارسها الطالب تحت إشراف المدرسة -
مجموع الخبرات التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية التي تهيئها المدرسة لطالبها داخل  -

 .ألهدافها التربوية المدرسة أو خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل وتعديل سلوكهم
المنهج بمفهومه الحديث هو مجموعة الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للتالميذ سواء داخلها أو    

أي النمو في كافة الجوانب العقلية والثقافية ، خارجها وذلك بغرض مساعدتهم على النمو الشامل المتكامل



ية نموًا يؤدي إلى تعديل سلوكهم ويكفل تفاعلهم بنجاح مع بيئتهم والدينية واالجتماعية والجسمية والنفسية والفن
 .ومجتمعهم وابتكارهم حلول لما يواجههم من مشكالت

 :مقارنة بين المنهج التقليدي والحديث. 2.0
 المنهاج الحديث المنهاج التقليدي المجال
طبيعة 
 المنهاج

 .للمنهاج مراد الدراسي المقرر -
 .بسهولة التعديل يقبل ال ثابت -
 .الطلب يتعلمه الذي الكم على يركز -
 .ضيق إطار في المعرفي الجانب على يركز -
 .فقط للطلبة العقلي باّلنمو يهتم -

 .المنهاج من جزء الدراسي المقرر -
 .التعديل يقبل مرن -
 .الكيف على يركز -
 .الطالب تفكير بطريقة يهتم -
 .اّلنمو أبعاد بجميع يهتم  -

 تخطيط
 المنهاج

 .الدراسية المادة في المختصون يعده -
 .الدراسية المادة اختيار على يركز -
 .المنهاج محور الدراسية المادة تعد -

 .األطراف جميع إعداده في يشارك -
 .األربعة المنهاج عناصر يشمل -
 .المنهاج محور هو المتعلم -

المادة 
 الدراسية

 .ذاتها في غاية -
 .عليها تعديل أي إدخال يجوز ال  -
 .للمادة المنطقي التنظيم على المقرر يبنى -
 .متكاملة الدراسية المواد -
 .المقرر الكتاب مصدرها -

 .المتكامل اّلنمو على الطالب تساعد وسيلة -
 .واحتياجاتهم الطلبة ظروف حسب تعدل -
 .الطلبة سيكولوجية ضوء في المقرر يبنى -
 .ومترابطة متكاملة الدراسية المواد -
 .متعددة مصادرها  -

طريقة 
 التدريس

 .المباشر والتلقين التعليم على تقوم -
 .باّلنشاطات تهتم ال -
 .واحد نمط على تسير -
 .التعلمية التعليمية الوسائل استخدام تغفل -

 .للتعلم المالئمة الشروط توفير على تقوم -
 .بأنواعها باّلنشاطات تهتم -
 .متعددة أنماط لها -
 تعلمية متنوعة تعليمية وسائل تستخدم  -

 .مشارك غير سلبي - المتعلم
 .االمتحانات في نجاحه بمدى عليه يحكم -

 .مشارك إيجابي -
 .األهداف نحو تقدمه بمدى عليه يحكم -

 المعلم

 .الطلبة مع تسلطية عالقة -
 االمتحاناتفي تالميذه نجاح بمدى عليه يحكم-
 .الطلبة بين الفردية الفروق يراعي ال -
 .المادة حفظ في اّلتنافس على يشجع -
 .ثابت المّعلم دور -
 .ويوقعه بالعقاب يهدد -

 .واالحترام واّلثقة االنفتاح على تقوم عالقة -
 .للطلبة مساعدته ضوء في عليه يحكم -
 .بينهم الفردية الفروق يراعي -
 .وممارستها األنشطة اختيار على يشجع -
 .ومتجدد متغير المّعلم دور -
 .الطلبة ويرشد يوجه -



الحياة 
 المدرسية

 
 

 .المادية األنشطة من المدرسية الحياة تخلو -
 .المجتمع حياة بواقع المدرسية الحياة تربط ال -
 .ديمقراطًيا جًوا التوفر -
 .للمتّعلم السوي اّلنمو على التساعد -

 .التّعلم لعملية المناسب الجو للمتّعلم تهيؤ  -
 .الواقعية اإلنسانية العالقات على تقوم  -
 .المدرسة داخل الديمقراطية الحياة تّوفر  -
 .للمتعلم المتكامل السوي النمو على تساعد -

البيئة 
االجتماع

ية 
للمتعلمي

 ن

 .مستقال فرًدا باعتباره الطالب مع يتعامل -
 .للمتعلمين االجتماعية البيئة يهمل -
 .البيئة لتخدم المدرسة اليوجه -
 .المحلية والبيئة المدرسة بين الحواجز يقيم -

 متفاعال اجتماعيا فردا العتباره معه يتعامل -
 .االجتماعية القيمة يهمل ال -
 .االجتماعية البيئة لتخدم المدرسة يوجه -
 .والمدرسة المجتمع بين حواجز يوجد ال -

 :مبادئ بناء المناهج . 2.1
 في المعدل والدستور للمناهج، العامة والمرجعية ، 2008يناير 23 في الصادر التوجيهي القانون    

 تنظيم وكيفية الوطنية، التربية ومبادئ الجزائرية، المدرسة أسس يحدد التوجيهي ، فالقانون 2008نوفمبر
برامج  كاّفة يشمل الذي العام للمنهاج المفاهيمي اإلطار تضع فإنها للمناهج العامة التمدرس، أما المرجعية

منسجم  بناء الدراسي المنهاج إنّ  التربوية، المنظومة غايات فيه تتضافر الذي الموحد ويكون اإلطار المواد،
 ينبغي منهاج فكلّ  تكاملية، وعالقات بوضوح، محددة وبروابط نظام، في المرتبة يجند مجموعة من العناصر

 تحقيقها، وترتيبات والمضامين بالوضعيات المقصودة األهداف يربط منطق إعداده على يعتمد في أن
 .المدرس وكفاءات المتعّلم بقدرات تجنيدها ينبغي التي البشرية والتقنية والوسائل واإلمكانات

 :مبادئ احترام على المنهاج بناء يعتمد      
 .تعليمية مرحلة لكلّ  منهاج بناء :الشمولية - 
 .العام المنهاج مكونات مختلف بين العالقات شرح: أالنسجام - 
 .التنفيذ شروط مع التكيف بعملية التكّفل: التطبيق قابلية - 
 .والدّقة والوضوح البساطة توخي :المقروئية - 
 .التربوية والحاجات المناهج تحملها التي التكوين أهداف بين التطابق توخي :الوجاهة - 

 وتنظيم المنظومة وهيكلة المدرسة، بمهام الجيدة المعرفة أيضا، المنهاج إعداد يقتضيها التي األمور ومن
 .مسارات التعليم

 : الدراسية المناهج عليها تبنى التي المبادئ. 1.1
والتحرير،  والتشاور للنقاش فترات تتّخلله اإلعداد، من طويل مسار نتيجة هي دائما كانت كما المناهج    

 العامة والمرجعية التوجيهي القانون) أساسيتان وثيقتان هما الكبرى توجهاتها تحدد التي الوثائق المؤّطرة
 اإلبستيمولوجي، القيمي، : أصناف هم أربعة فهي( المناهج كلّ ) لها ، أما لمبادئ المؤسسة(للمناهج

 .المنهجي، والبيداغوجي
 :القيم مجال( أكسيولوجي) القيمي المستوى على. 1.1



 وهدفها أفراده جميع فيها يشترك التي تلك سواء األجيال، إلى قيمه نقل هو مجتمع كلّ  في التربية دور    
 تتميز التي تلك أو والروحية، والثقافية واالجتماعية السياسية القيم :بذلك ونقصد الوطنية، تعزيز الوحدة

 المتفّتحة اإلنسانية القيم والجمالية، الفكرية القيم واألخالقية، الوجدانية القيم :بها ونقصد بالخصوصية الفردية،
 .العالم على
واختيار  المنهاج طبيعة وكذا وغاياتها، التربوية المنظومة لتوجيه مصدر أول وتنظيمها القيم اختيار يمثل    

 ؟ التكوين نؤسس أن ينبغي قيم أي وعلى مبادئ، أي على لكن التعلم، وطرائق المضامين
كّل  بإكساب مطالبة الجزائرية التربوية المنظومة فإن للمناهج، العامة المرجعية في الواردة المبادئ حسب    

 .ومنسجما متكامال كال وتشكل مزدوج، بعد تحقيق إلى وتسعى بالقيم، المتّعلقة الكفاءات من متّعلم مجموعة
يكون اندماجها  التي واألمازيغية والعروبة اإلسالم) مرجعية ذات الهوية قيم من مجموعة التلميذ إكساب -

 (.الجزائرياالنتماء 
 . العالمية القيم اكتساب دعم -

 :يلي المتّعلم ما لدى تنمي أن ينبغي المستهدفة القيم فإن الوطنية، الهوية قيم مجال في        
  . الشريف والحديث الكريم القرآن من سور حفظ عن زيادة  تنمي أساسية إسالمية تربية -
 والصحة، النظافة العدل، روح ) لإلسالم النبيلة للقيم والجماعي المطابق الفردي السلوك اكتساب -

 (....والتسامح النزاهة، الجهد، التضامن، العمل وبذل
 معالم اكتساب من بتمكينه التلميذ هوية بنية في تساهم التي ( واألمازيغية العروبة ) الهوية قيم ترسيخ -

 .مشتركة قيما معه تتقاسم جماعة إلى انتمائه تمّكنه من معرفة
 .استقالليته وتنمية  المرجعية الوطنية الهوية قيم إطار في  شخصيته وتفّتح هويته ازدهار -
 .الحياة واحترام الصدق، العدل، الحرية، الحق، روح مثل تستلزمها، التي األخالقية القيم تنمية -
  .أشكاله بكل الوطني بالتراث التمسك -
والمحلية،  المدرسية، الجماعة إلى االنتماء مبدأ على الكبار ومع اآلخرين األطفال مع عالقاته في االحترام -

 .والدولية والوطنية
واالجتماعية،  السياسية المؤسسات سير وعن الديمقراطية، اإلنسان، حقوق المواطنة، عن معارف اكتساب -

األمر  وهو وواجباته، المواطن حقوق معنى ينمي سلوك في المعارف هذه تتجسد حيث ....والتنمية المستدامة
 .العام والصالح المجتمع تجاه بالمسئولية وشعور نشط، التزام يؤدي إلى الذي
 الوطني، المحلي، :المستويات مختلف على التسامح والتعاون، التضامن بالواجب، اإلحساس تنمية -

 .الجهوي والشامل
 .المحيط واحترام واآلجال، الوقت واحترام الجهد، بتثمين وذلك فعالة، دقيقة عمل طرائق اكتساب -
 .والّفني الجمالي الحس تنمية -
 

 :للمادة المهيكلة المعارف اإلبستيمولوجي المستوى على. 0.1



 للغايات االستجابة قصد المدرسة أوجدتها خاصة كيانات هي (البرامج أصل وهي) الدراسية المواد   
 النظرة تلك شيء كلّ  قبل هي الدراسية إبستيبمولوجية ، فالمادة تربة من وتتّغذى تتجّذر الجتماعية، وهيا

 المادة الذي يميز هو المدروس الموضوع أن االعتقاد ينبغي ال أّنه غير نحو العالم لمساءلته، التي نوجهها
 من يمّكن الذي بل ،(متكاملة بصورة لكن مختلف بشكل مواد عدة أن تتناوله نفسه يمكن ألن الموضوع)

 .ونتصوره إليه بها التي ننظر الكيفية المواد هو خصوصياتتمييز 
 إن ثم للعالم، جديد تصور إلى الوصول من يمكن ألّنه األسئلة، ونجاعة وجاهة هو المادة يميز ما إن    

 أو اإلبستيمولوجية العقبات لتجاوز الخاصة األهداف بين يربط الذي هو المتميز التشكل اإلبستيمولوجي
المبدأ )اإلدراك مبدأ فإن الواحدة، المادة داخل وفي العرضية، والكفاءات المادة كفاءات وكذا تنمية المعرفية،
مناهج  في نظرية اختيارات تستلزم مختلفة تمثالت إلى ويحيل يتطور، أن يمكن (مصفوفة المادة أو المنظم
 .العرضية والكفاءات المادة وكفاءات والمهام، التعّلم، مواضيع المادة تربط فمصفوفة التعليم،

الوحدة  سيضمن واإلنجاز التصور مستوى على النسقية المقاربة إن: المنهجي المستوى على. 2.1
 المواد، مختلف للمواد بين مناهج فوقي تشارك المراحل، مختلف مناهج بين انسجام) المنهاجية واالنسجام

 التوجيهات مع القسم داخل الممارسات تطابق المناهج، مع المدرسية مضامين الكتب تطابق
 .المناهج إعداد منهجية على أثر له التّعلم في المقاربة بالكفاءات واختيار ،(...البيداغوجية

 المناهج جعل هو المنهاجية المقاربة هدف إن :للمواد الفوقي التشارك مجاالت – المنهاجية المقاربة. أ
 ،لكن( األفقية ) العرضية الكفاءات على التضافر هذا ويرتكز التلميذ، هو واحد متلق نحو الدراسية تتضافر

 مشاريع بوساطة أو منفردة، بصورة أو نفسه، الوقت في مواد عدة تتناولها أن يمكن أيضا المواضيع العرضية
 .المواد المتداخلة

 التي المتقاربة المواد في أوال تتّحقق التي المعارف وحدة بتكريس البرامج بين المنهاجية المقاربة تربط كما 
 في وجعلها دراسية، مادة بكلّ  المنفردة البرامج عن العزلة فك إلى وتسعى المتداخلة، المواد تشّكل مجاالت

 األقلّ  على أو المواد، مختلف برامج بين أفقية تقاطعات تشكيل إلى وتدعو الموحد، خدمة المشروع التربوي
 .ستتكون التي على مستوى مجاالت المواد

ميادين  إلى وتحيل المنهاجية، المقاربة إطار في المناهج بين األفقية التقاطعات تستخدم المواد مجاالت 
 .الشخصية وتنمية اإليقاظ نشاطات ميدان  - :خاصة

 .واآلداب اللغات ميدان  -
 .واإلنسانية االجتماعية العلوم ميدان  -
 .والتكنولوجيا العلوم ميدان - 

 به ترتبط الذي للمواد الفوقي التشارك بعد فإن المذكورة، الميادين للمجالت التعليمي الطابع عن زيادة    
 .البيداغوجية االستراتيجيات كلّ  سيطبع المقاربة المنهاجية

 :اآلتي المسعى وفق المواد حسب البرامج إعداد ينبغي فإّنه للمنهاج، العام االنسجام لضمان    
 .تعليمية مرحلة كلّ  نهاية في التخرج مالمح إلى الغايات من  -



 .التعليمية األطوار مالمح إلى تعليمية مرحلة كلّ  نهاية مالمح من  -
 .السنة حسب المواد مناهج إلى األطوار مالمح من  -

 :البيداغوجي المستوى على .1.1
إطار  في يتم أّنه إالّ  شخصي، أمر المعرفة بناء أن من الرغم على: االجتماعي البنيوي التيار. 1.1  

 اآلخرون به يساهم ومما نفّكر مما يأتي وألن السياق االجتماعي، بالوسط مرتبطة المعلومات اجتماعي، ألن
  التفاعل في عملية

 المعارف، بناء في االجتماعية التفاعالت على ويرّكز للبنيوية، امتدادا االجتماعي البنيوي التيار ويعتبر   
 تقترح ّأنها كما النمو، مصدر هي األفراد بين المواجهة أن ويوضح النفسية، والتداخالت أي على المسارات

 .معرفية نماذج وبناء داخلية، فردية مواجهة :الجمل من متناوب نموذجا حلزونيا بتسلسل
 ويناقشون معارفهم، بناء من المتّعلمين تمكن التي االستراتيجيات الصدارة في االجتماعية البنيوية تضع  

 .المدرك الواقع من حاالت باالشتراك ينتجون فهم وبذلك األقران، مجموعات مساهماتهم داخل
 :المدرسية البرامج مفهوم. 5
 عند انه نجد ولهذا بينهما، التفريق دون مناهج، لكلمة كمرادف تستعمل برامج كلمة أن نجد ما كثير -

 بين اختالفا نجد أننا كما ،(مناهج +برامج) الكلمتين الواحد النص في تستعمل المدرسية عن البرامج الحديث
 الذين فان ولهذا له، تعريف يكون إليه، المفكر نظرة فبحسب المفهوم، هذا تعريف عند محاولتهم التربويين
 التعليمية السلطات طرف من المقررة المواد مجموعة) بأنه يعرفونه ضيقة نظرة مفهوم البرامج إلى ينظرون
  . (رسمية  بلوائح والمحددة

 تدور التي األنشطة كافة على يشمل ) بأنه يرون فإنهم واسعة نظرة المفهوم هذا إلى ينظرون الذين أما -
 وتكوين وتربيته، الطفل تنمية بقصد إشرافها وتحت بتوجيهها تكون أن بشرط خارجها، أو المدرسة في

 (107 ،ص 1963 محمد، . )ومطالبها الجماعة أهداف إطار تنفرد، في شخصية
 من فرع من كل في المعارف في معينا قدرا التلميذ إعطاء هي وظيفتها المدرسة أن" رابح تركى" يرى  كما -

 .وحاجته مداركه مع يتناسب فروع العلوم
 التعليم، مراحل مختلف في التعليمية المناهج وتعبر والمجتمع، البيئة بحاجات وثيقا اتصاال يتصل كما -

 هي أخرى، زاوية من والمناهج وآمال، تطلعات من إليه تهدف وما واتجاهاتها الدولة فلسفة عن صادقا تعبيرا
 حد على التطبيقية و النظرية المعرفة جوانب تشمل التي التعليمية والمواقف والتجارب من الثقافات مجموعة
 (114 ص ، 1982رابح، .)تعبيره

 
 
 

 نماذج بناء وتصميم المنهاج التعليمي



 :المنهاج  تصميم نموذج مفهوم .1
هو تصور مبسط يصف ويوضح ويلخص طبيعة المنهج وعناصره :" النموذج في مجال المناهج -

والعالقات التي تربط بين تلك العناصر وعمليات بناء المنهج وتنفيذه وفقًا لخطوات منظمة متتابعة لتحقيق 
 (10ص ،1880،لطيفة) ". أللفاظاألهداف المرسومة ممثاًل بالرسوم التخطيطية وموضحًا با

 : المنهج تصميم نموذج فوائد. 0
 . المنهج بناء في األساسية القضايا على االهتمام يركز -
 .العمل في النجاح احتمالية من يزيد -
 .والجهد الوقت في االقتصاد يحقق -
 (15، ص0000 الشبلي، مهدي إبراهيم). العالقة ذات المجاالت أو المشاريع بين والتنسيق االتصال تسهيل -

 ويأتي المضمون في تمايز بينهما أن إال التطوير نموذج عن المفهوم في المنهج بناء نموذج يختلف ال    
 وأما األساسية، عناصره من للمنهج تكوين عملية المنهج بناء فعملية العمليتين اختالف من هذا االختالف
 .  المرغوبة الصورة إلي بها للوصول تعديلها بهدف تقوم عملية فهي المنهج عملية تطوير

 : تطويره أو المنهج بناء نموذج خصائص. 2
 .التعليمي للسياق الدقيقة الدراسة ،واضحة نظرية من االنطالق  -
 .للمنهج متكاملة رؤية من االنطالق  - 

 .المنهج تطوير أو بناء في المتبعة للخطوات الدقيق التحديد  -
  .المرتدة التغذية  - 
 الدقة - 

 التحديد  -
 (81-80صص  ،0000 ، وآخرون سامي) .صالحيته من التحقق أو اإلثبات إمكانية - 
 :أنواع النماذج. 1

وهو النموذج المجسم الذي يستخدم إليضاح فكرة أو مفهوم معين مثل : النموذج الحسي الملموس .1.1
 .النموذج الذي يوضح األعضاء في جسم اإلنسان

 .يهتم هذا النوع بتمثيل المفاهيم مثل تشبيه المدرسة بمؤسسة تجارية أو مصنع: النموذج المفاهيمي .0.1
 .ويستخدم في العلوم الطبيعية حيث يوضح جوانب النظام بمعادالت رياضية: النموذج الرياضي .2.1
، نظام والعالقة بينهاوهو يصف مكونات ال، ويعتمد على الرسوم بأشكالها وأنواعها :النموذج التخطيطي .1.1

ومن أمثلته الرسوم  ،وهو من أكثر النماذج انتشارًا في المجال التربوي وخاصة في مجال النظريات التربوية
 .البيانية والرسوم اإليضاحية والنماذج التعليمية

 :تصنيف النماذج من حيث وظيفتها التربوية .5
 .وهذه تسمى نماذج وصفية ،أو تصفه، نماذج تشرح ما يحدث . أ



نماذج إرشادية توجيهية تقترح االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات وهذه النماذج تتضمن وصفًا مسبقًا . ب
 (54ص، 0000، عادل سالمة).لما يمكن القيام به 

 . نماذج تقويمية، وتكون فائدتها تقويم وتشخيص جوانب القوة والضعف التي قد تعتري المنهج. ج
 :معايير تصميم نموذج المنهج. 6
 .وأن يظهر في جميع مراحل النموذج ،وضوح المنطق والفكر الذي ينطلق منه النموذج -
 .وضوح األهداف وقابلية مصادرها للتطور -
وما يحدث بينها من تفاعالت على اعتبار أن  ،أن يوضح النموذج العالقة بين كافة عناصر المنهج -

 .النموذج منظومة شبكية أساسها التفاعالت المتبادلة
أن يكون النموذج على درجة كبيرة من المرونة بحيث يسمح بالمراجعة والتقويم والتطوير وفقًا للتطورات  -

 .المؤثرة على المنهج
 (00 -01صص  ،م0003،محمد).أن يكون مرتبطًا بالواقع قاباًل للتطبيق -
 :خطوات تصميم النماذج. 7
 .دراسة البيئة المستفيدة من النموذج  -
 .وتحديد دورهم في العمل،دراسة خصائص األفراد الذي سيخدمهم -
 .والعالقات بينها( المتغيرات) تحديد عناصر النموذج  -
 .أو معياريًا إرشادياً اختيار نوع النموذج تبعًا ألهدافه فقد يكون الهدف وصفيًا أو تنبؤيًا  -
 .صياغة وتصور الموضوع -
 .إخراج النموذج في صورته النهائية -
 : ستويات تخطيط المنهجم. 8

هنا تقع مسئولية تخطيط المناهج علي عاتق أجهزة  (:المركزي)المستوي القومي ىالتخطيط للمنهج عل. 1.8
األجهزة المركزية بالتخطيط الشامل للمنهج وتحديد  حيث تقوم، التعليم المركزية المسئولة عن التعليم في الدولة

ومن هنا تكون المناهج للمواد ، األهداف التعليمية ووضع المقررات والكتب المدرسية وأساليب التقويم المختلفة
معظم الدول  ومثل هذا النظام ينطبق في، الدراسية المختلفة موحده لدي جميع المدارس علي المستوي القومي

أو عن طريق أجهزة ، ويحدث ذلك عن طريق مراكز بحوث متخصصة في تخطيط وبناء المناهج ،العربية
أو عن طريق لجان ، خاصة مسئولة عن التخطيط للمناهج موجودة ضمن أجهزة ووزارات التعليم المركزية

 .لهذا الغرض وتضم الخبراء الالزمين لذلك تشكل للمناهج
 :وهناك بعض المأخذ علي هذا النظام ومنها

مما ، ال يعطي فرصة ألجهزة التعليم المحلية للمشاركة بدور ايجابي في عمليات تخطيط وبناء المناهج -
 .يجعلها ال تتحمس لتطبيقها

مركزية المناهج وتصميمها في قالب واحد لكل البيئات والمجتمعات المحلية يجعلها ذات طابع جامد ال  -
 .ة داخل الدولة الواحدةيتناسب مع جميع البيئات والمجتمعات المحلي



هنا تقع مسئولية تخطيط المناهج علي عاتق  (:الالمركزي)التخطيط للمنهج علي المستوي المحلي . 0.8
بما ، المستوي المحلي بتخطيط وبناء المناهج ىويقوم المسئولون عن التعليم عل، أجهزة التعليم المحلية

المستوي القومي  ىالمواد الدراسية المختلفة موحدة عليتناسب مع البيئات المحلية وبذلك ال تكون مناهج 
أن  ىإلوقد يكون المستوي المحلي وحدة تعليمية كاملة وقد يصل األمر ، وتختلف من مستوي محلي ألخر

ومثل هذا النظام يطبق في بعض الدول ، مستوي الفصل الدراسي ىمستوي المدرسة أوعلى يكون التخطيط عل
 .كأمريكا وبريطانيا

 :هناك بعض المأخذ علي هذا النظام ومنها      
 .االهتمام بتحقيق األهداف المحلية قد يطغي علي تحقيق األهداف التعليمية علي المستوي القومي -
عدم توفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لكل المجتمعات والبيئات المحلية  ىالمركزية المناهج قد تؤدي إل -

 .المستوي القومي ىوالطالب عل
بشرط أن ، لذلك فيمكن األخذ بهذين النظامين معا، من هنا يتبين أن لكل النظامين السابقين مزايا وعيوب   

الكلزة وآخرون، ( )1884الوكيل والمفتي، ) .يتضح دور األجهزة المركزية واألجهزة المحلية في إعداد المنهج
0000) 

 :نماذج بناء المنهاج. 9
المبادئ األساسية للمنهج وطرق " جاء هذا النموذج في كتاب : (Tylors Model) نموذج تايلور. 1.9

وقد أطلق عليه  الشهير في تطوير المنهج ، حيث وضع تايلور نموذجه"رالف تايلور"لمؤلفه  "التدريس
 The Tyler) المتخصصون في مجال المناهج وطرق التدريس قاعدة تايلور المنطقية، أو مبدأ تايلور

Rationle) تايلور مع أربع أسئلة أساسية هي ويتعامل نموذج : 
 .ما األهداف الرئيسة التي ينبغي للمدرسة أن تسعى لتحقيقها؟ .أ

 .ما الخبرات التربوية التي يمكن تزويدها بها للمساعدة على تحصيل هذه األهداف؟ .ب
 .كيف يمكن تنظيم هذه الخبرات التربوية بصيغ مؤثرة في التدريس؟ .ج
 .يمكن أن نقرر إذا ما كانت هذه األهداف قد تحققت؟ كيف .ه

 :أهمها االنتقاداتلقد جمع نموذج تايلر العديد من 
 .أنه أبسط مما يتطلبه الفهم والعمل في ميدان المناهج  -
 .ترك التقويم إلى المراحل األخيرة مع أن التقويم ينبغي أن يجد له مكانًا في كل مرحلة -
 .خطي وال توجد فيه تغذية راجعة أنه نموذج -

وهذا ما ، والجدير بالذكر أن سبب انتشار نموذج تايلور هو وجود الكثير من الطالب الذين تتلمذوا على يده
 .جعل طالبه ينشرون نموذجه

 : المعدل لنموذج تايلور إلى ثالثة أقسام( Soto s Model) قسم نموذج سوتو: نموذج سوتو. 0.9



 ويالحظ أن سوتو لم يبدأ ،تضم علم النفس والفلسفة ومصادر التعلم :المكونات األساسيةالعناصر أو . أ
نما بدأ بما أسماه بالمكونات األساسي ة وهي تلك الميادين التي يمكن باألهداف وصياغتها كما فعل تايلور، وا 

 .تساعد على صياغة األهداف أن
وبهذا فالتقويم في  ،وتضم اختيار الخبرات في المادة الدراسية، والتنظيم، والتقويم :العمليات األساسية .ب

  .سوتو ليس ختامًيا، كما هو الحال في نموذج تايلور، بل مركزًيا نموذج
ظ أن سوتو هنا قد ميز بين ويالح ،تضم األهداف واألنشطة والخبرات التعليمية :المفاهيم األساسية .ج

  .لمستمرة من المادة الدراسية، والخبرة النشاطية المصاحبة لخبرة التعلمالمعرفية ا الخبرة
الذي جاءت به بشكل أدق من  خطوات النموذج (Hilda Taba) حددت هيلدا تابا: نموذج هيلدا تابا. 2.9

بتوضيح العالقة بين تلك تايلور، وأكدت أهمية الحاجات ونواحي السلوك المراد تغييرها، وقامت  نموذج
ويحتوي  ،وركزت على استخدام الطريقة االستقرائية لتطوير المنهج أي البدء من الجزء إلى الكل الحاجات،

 : على خمس خطوات رئيسة لتحقيق تطوير المنهج الدراسي وهي نموذج هيلدا تابا
 طواتثماني خ إتباعهذا يتطلب  :إنتاج الوحدات الدراسية حسب مستوى الصف الدراسي والمادة العلمية. أ

 ،(تشخيص الحاجات)المراد تغييرها فرعية عند تطوير المنهج تتمثل في تحديد الحاجات ونواحي السلوك 
 يمية، وتنظيم الخبرات التعليمية،وصياغة األهداف، واختيار المحتوى، وتنظيم المحتوى، واختيار الخبرات التعل

 . التتابعوتحديد ما يمكن تقويمه وكيفية تقويمه، والتأكد من التوازن و 
 . اختيار الوحدات الدراسية.ب
 . تعديل ودمج الوحدات الدراسية .ج
 . تطوير ودمج الوحدات الدراسية .ت
 .تنفيذ الوحدات الدراسية .ه
ما أنه نموذج تخطيط يخدم ك ،يؤخذ على نموذج هيلدا تابا أنه نموذج خطي العالقة بين عناصره      

مليات التغذية الراجعة بين التدريسي، ولذلك لم يتناول عمليات التنفيذ وعالعام للتخطيط ال المستوى  المستوى
المية لطالب المرحلة برنامج التربية اإلس: وتوجد تطبيقات على نموذج هيلدا تابا، وهي ،العناصر مختلف

ستخدام نموذج المدارس باستخدام نموذج هيلدا تابا، وبرنامج الموهوبين في المرحلة الثانوية با الثانوية في
 .نموذج هيلدا تابا في استخدام الوسائل التعليمية هيلدا تابا، وتطبيق

 ائعة والمستخدمة في بناء المناهجهو أحد النماذج الش (Wheeler s Model) نموذج ويلر :نموذج ويلر. 1.9
باألهداف والغايات ل مرة أخرى المدرسية وهو يتسم بالمرونة واالستمرار، حيث ال يقف عند التقويم، بل يتص

وهذا يعني أن ويلر  ،وبهذا لم يصبح للمنهج وفق هذا النموذج بداية ونهاية ،يتم االتصال ببقية العناصر ثم
وهذا  ،التغلب على األخطاء التي وقع فيها تايلور، حيث جعل تايلور التقويم آخر مرحلة في نموذجه قد حاول
 : يتميز بما يلي النموذج

 . العملية التعليمية مستمرة دائرية مرتبطة عناصرها بعضها ببعض أن - 
 . أن المحتوى ينتقى ويختار في ضوء األهداف -



 . أن هناك اتساًقا وتكاماًل بين كل من المحتوى والخبرات التعليمية -
 .أن التقويم ال يعتبر نهائًيا، بل إنه يتصل باألهداف والغايات وبقية العناصر األخرى -

بالنظر لما لعملية التقويم التربوي من أهمية بالغة تتمثل في  (:Hammond s Model)نموذج هاموند .6.9
القرارات التي تتخذ في ضوء نتائجها بخصوص برنامج أو ظاهرة تربوية، وضع العديد من المهتمين بالتقويم 

العملية الكبيرة عملية التقويم  التربوي نماذج لتنفيذ العمليات المتتابعة والمترابطة التي تؤلف بمجموعها
التقويمي معرفة مدى فاعلية البرنامج التربوي  "Hammond Darling " ويؤكد نموذج دارلينغ هاموند. التربوي

 ويتضمن نموذج هاموند ،في تحقيق األهداف الموضوعة، وهو بذلك يتفق مع نموذج تايلور لتقويم السلوك
إلنجاز عملية التقويم، ولمعرفة مدى تحقيق  إتباعهاعدًدا من الخطوات واإلجراءات المتتالية التي ينبغي 

 : وهذه الخطوات هي. البرنامج ألهدافه
 .تحديد الجوانب التي يراد تقويمها -
 . تحديد المتغيرات ذات العالقة بهذه الجوانب - 
 . تحديد األهداف بصيغة إجرائية -
 . سلوك الذي تحدده األهداف اإلجرائيةتقويم ال -
 .تحليل النتائج لمعرفة مدى تحقيق كل هدف إجرائي -

هو نموذج يهتم أيًضا بعملية التقويم التربوي فيما يتعلق بالمنهج : (Stake s Model)نموذج ستيك .7.9
المنهج موضوع التقويم وكتابة ويكلف القائم بتقويم المنهج، مجموعة من المالحظين للتقويم بمالحظة . تحديًدا

ما توصلوا إليه من معلومات، وكذلك تنظيم هذه المعلومات وعرضها بشكل يساعد على تقرير أن هذه 
ليست نقًدا  إن وظيفة القائم بالتقويم في نموذج ستيك ،المعلومات ستكون ذات فائدة للمتأثرين بالبرنامج

إن وجهة نظر ستيك تلغي  ،مات التي جمعها وأعدها وقدمها لهمللبرنامج والمتأثرين به على االستجابة للمعلو 
ونموذج ستيك لجمع المعلومات  ،قيمة مقوم البرنامج كإنسان مهني كفء ومؤهل إلصدار الحكم وتوجيه النقد

 :يتضمن ثالثة مجاالت لهذه المعلومات وهي
 . تعني أية ظروف قبل عملية التعليم والتعلم وذات عالقة بالنتاجات :المدخالت .أ 

هي التفاعالت بين التالميذ والمعلم، وبين التالميذ أنفسهم، وبين التالميذ واآلباء والمرشدين،  :العمليات .ب
 . وهكذا

 . ربويةهي قدرات التالميذ وتحصيلهم واتجاهاتهم وتطلعاتهم الناتجة عن الخبرة الت :النتاجات .ج
أن يكون : على ثالثة معايير رئيسة هي ينبني نموذج أوليفا للمنهج: (Olivs s Model)نموذج أوليفا .8.9

 .المنهج بسيًطا من حيث عناصره وخطواته، وأن يكون شاماًل، وأن يتبع أسلوب النظم
 (80-80ص ، ص0003،السيد محمد): (Grave's Model ,1979) جريفز نموذج. 9.9
 الرئيسية األبعاد مختلف بين العالقات فيه أوضح والتكامل الشمول من كبيرة درجة ىعل نموذجا يعد    

 : اعتبارين ىعل األنموذج هذا في جريفز أستند وقد للمنهج،



 عن والبحث األسئلة إثارة ىإل المتعلم دفع هي التعليم من األساسية الغاية أن في يتمثل : األول االعتبار. أ
 . جديدة بأفكار والخروج العالقات

 مجرد وليس التعليمية، العملية أبعاد بكل واعياً  يكون أن يجب المعلم أن في يتمثل : الثاني االعتبار. ب
 . العلمية بالمادة اإللمام
 يحاول وبذلك للمعلم، كليةً  تترك وال المجال هذا في المختصون بها يقوم أن يجب المنهج تخطيط فعملية    
 يخطط حين واالرتجال للتخبط عرضة المعلم يكون ال حتى المناهج وخبراء المعلم اختصاصات يحدد أن

 من الخبراء يضعه ما ىعل اعتمادا المنهج وحدات تخطيط في المعلم يبدأ بأن ينادي فهو ثم ومن المنهج،
 : األساسية وعناصره للمنهج جريفز نموذج التالي الشكل ويوضح العامة، األسس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:0222) علي السيد نموذج محمد. 12.9
 نموذجه وضع ىعل وعمل ىخر األ النماذج من والعديد الذكر سالفة النماذج بدراسة  " السيد محمد " قام     
 ىعل للوقوف التدريس وطرق المناهج في أساتذة ىعل النموذج عرض وتم المنهج هندسة منظومة ىعل بناء
 : كالتالي وهو النموذج هذا ومكونات ومعاييره، لمكوناته وشموله صدقهى مد
 : وظيفياً  ومتكاملة تبادليا مترابطة مدخالت أربعة تشمل :المدخالت .أ
 . علمية. فنية مدخالت -
 . اجتماعية م -
 . مادية مدخالت -
 : هي فرعية عمليات ثالث وتتضمن :العمليات .ب

 العامة التربوية األهداف
 

 العلمية المادة اختيار
 

 للمادة العامة األهداف
 

 المفاهيم من المحتوي اختيار
 

 والمهارات والقوانين والمبادئ
 

 معين لمقرر المحتوي تنظيم
 

 المنهج وتقويم االمتحان

 الدراسة لمناهج العامة الصور

 المتخصصة األكاديمية البحوث

 والتربوية النفسية البحوث نتائج

 المدرسة بناء : التعليمي الموقف
 مصادر , وموقعها المعماري

 المحلية التعلم
 



 .المنهج تخطيط -
 .المنهج تنفيذ -
 .المنهج تقويم -
 : الثالثة العمليات تقابل مخرجات ثالث في وتتمثل :المخرجات .ج
 . المنهج لمخروط وفقا للمنهج مختلفة تصاميم وهو المنهج تخطيط عملية مخرج :األول المخرج -  
 .المنهج تنفيذ عملية مخرج وهو المخطط للمنهج األهداف تحقيق مخرج :الثاني المخرج -  
 تقويم عملية مخرج وهو التعليمية، المنظومة في كنظام المنهج استمرارية ضمان هو :الثالث المخرج -  

  .المنهج
 المنظومة أهداف مقارنة خالل من عليها نحصل ىالت والنتائج والمعلومات البيانات هي: الراجعة التغذية .د

 يدل هذا فإن المخرجات، مع األهداف تطابقت ما فإذا والضعف، القوة مواطن ىعل تدلنا والتي بمخرجاتها،
 التطوير يكون وهنا المنظومة، عمليات ىإل إما القصور هذا يعدو وقد المنظومة، أهداف تحقق عدمى عل

ما جزئيًا،  .جذرياً  التطوير يكون وهنا المنظومة مدخالت ىإل وا 
 النموذج هذا يوضح التالي التخطيطي الرسم

 



 المقاربات البيداغوجية

 
 :المقاربة بالكفاءات. 1
  :الكفاءة مفهوم. 1.1  
 قبل به مالي :جازاه، تقول :وكفاء مكافأة الشيء على كافأه: كفأ :منظور البن العرب لسان في نقرأ :لغتا. أ

 جبريل أي ،"كفاء له ليس القدس وروح" : ثابت بن حسان أكافئه، وقول أن على طاقة به مالي أي كفاء وال
 .مثيل وال نظير له ليس السالم عليه

 :اصطالحا. ب
 مجال مشترك من الوضعيات لمواجهة فاعلة عمل قدرة هي" Ph. Perrenoud("1884) " بيرنو"يعرفها -

 في الوقت دراية عن توظيفها على والقدرة الضرورية المعارف على التوفر بفضل فيها التحكم التي يمكن
 هي عبارة الكفاءة بأن" قائال الباحث نفس ويضيف ، "وحله الحقيقية المشاكل على التعرف من أجل المناسب،

  (VINCENT, 2005, P51".)السابقة التعلم نواتج تراكم وليس إدماج لتحقيقه يستلزم هدف تكويني عن
 لمهارات الحس حركية التي تمكن منالتصرفات اإلجتماعية الوجدانية والمهارات المعرفية أو اهي مجموعة  -

 أما ديكاتل قد أعطاها، (تعريف دينو) مهمة أو عمل معقد على أكمل وجه  ،نشاط ،ممارسة دورة وظيفية
 ة منات الدائممن القدر مجموعة من المعارف و : آخر ال يكاد يختلف عن سابقيه حيث عرفها بأنهاتعريفا 

 .المكتسبة عن طريق إستيعاب معارف وجيهة و خبرات مرتبطة في مجال معين المهارات 
 : ــةالمقارب .0.1

زمة تصور مستقبلي لفعل قابل للتنفيذ وفق مرامي وخطط منسجمة مع الشروط والعوامل الضرورية الال -
 .وهذا كله لتحقيق المردود المرتقب......( ..التربوي ، الوسط الوسائل ،الطرئق ،الكفاءات المستهدفـة) لألداء 

المقاربة هي أسلوب تصور ودراسة موضوع أو تناول مشروع أو حل مشكل أو تحقيق غاية، وتعتبر من  -
الناحية التعليمية قاعدة نظرية، تتضمن مجموعة من المبادئ، يستند إليها تصور وبناء منهاج تعليمي، وهي 

اتيجيات والطرق والتقنيات واألساليب الضرورية، والمقاربة تصور ذهني، أما منطلق لتحديد االستر 
، 0000المجلة الجزائرية للتربية، ) .اإلستراتيجية فتتمثل في مجريات نشاط البحث والتقصي والدراسة والتدخل

 .(15ص
 :بالكفاءات تعريف المقاربة. 2.1

الواليات المتحدة األمريكية لتطوير جيوشها ثم  م طبقته1804أسلوب تعليمي ظهر في أوربا حوالي سنة  -
م ثم إلى بلجيكا عام 1800إنتقلت هذه المقاربة بصفة فعلية إلى المؤسسات التعليمية األمريكية بدءا من سنة 

 .....1888م و تونس عام1883



األنشطة  هي مقاربة أساسها أهداف معلن عنها في صيغة كفاءات يتم اكتسابها باعتماد محتويات منطقها -
( طرق التوصل والعمل)البدنية والرياضية كدعامة ثقافية وكذا مكتسبات المراحل التعلمية السابقة، والمنهج 

 .الذي يركز على التلميذ كمحور أساسي في عملية التعلم
 :مبادئ المقاربة بالكفاءات. 1.1
 .مام بالعملتعتبر التربية عملية تسهل النمو، وتسمح بالتواصل والتكيف واالهت     

 .تعتبر المدرسة امتداد للمجتمع، وال يليق الفصل بينهما -
 .تعتبر التربية عنصرا فعاال في اكتساب المعرفة -
 .تعتبر التربية عملية  توافق بين انشغاالت التلميذ وتطلعاته لبناء مجتمعه -
 :تؤهله لـيعتبر التعلم عنصرا يتضمن حصيلة المعارف والسلوكات والمهارات التي  -

 (.المجال المعرفي)القدرة على التعرف  -أ 
 (.المجال النفسي حركي)القدرة على التصرف  -ب       

 (.المجال الوجداني)القدرة على التكيف  -ج
 :يعتبر التلميذ المحرك األساسي لعملية التعلم وهذا ما يستدعي -

 .ريق التعلمفطرية موهوبة أو مكتسبة، تأتي عن ط...فطرية... المعارف -أ
 .الدقة، الفعالية والتوازن: قدرات ناضجة، مقاسها........المهارات -ب
 .عقلية، حركية أو نفسية.........القدرات العقلية -ج

 :خصائص المقاربة بالكفاءات. 5.1
التعلم المستند إلى مشكلة بديال للممارسة التقليدية، يقوم على نظريات سلوكية تعتبر التعلم عملية  يعد     

 :تفاعلية تنطلق من واقع التلميذ ويمكن تلخيص أبرز خصائصها فيما يلي
توفر سؤال أو مشكلة توجه التعلم، بمعنى أنه عوض أن تنظم الدروس حول مبادئ أكاديمية بحتة  -

ينة، فالتعليم بالمشكلة ينظم التعلم حول أسئلة ومشكالت هامة اجتماعيا وذات مغزى شخصي ومهارات مع
للمتعلمين، كما يتناول موقف حياتية حقيقية أصلية ال ترقى اإلجابات البسيطة إلى مستواها وال تناسبها، 

 .وتتوفر لها حلول وبدائل عدة
تفاعلي هادف، يختلف عن األجواء التقليدية التي  العمل التفاعلي، إذ يمارس التعلم بالمشكالت في جو -

 .تستهلك فيها معظم األوقات في اإلصغاء والصمت، والمواقف السلبية التي تحول دون التعلم الفاعل المجدي
 .توفير الظروف الكفيلة بضمان استمرارية العمل المنتظم، والسماح بمراقبته والتأكد من مدى تقدمه -
( المنجز بالضرورة بصفة فردية)اعتماد أسلوب العمل بأفواج صغيرة، بحيث يجد المتعلم في عمل الفوج  -

دافعية تضمن اندماجه في المهام المركبة، ويحسن فرص مشاركته في البحث واالستقصاء والحوار لتنمية 
 .تفكيره ومهاراته االجتماعية

بصناعة أشياء وعرضها، كثر الحلول المتوصل إليها إنتاج المنتجات ألن المتعلمين مطالبون فيه  -
وتصويرها، أو تقديم عرض تاريخي، وقد يكون الناتج متنوعا كأن يكون حوارا، تقريرا، نص أدبيا، شريطا 



، 0008مصطفى، ..  )مصورا، نموذج مجسما، برنامجا إعالميا، أو دراسة أكاديمية لظاهرة ما من الظواهر
 (   .08ص

 :قاربة بالكفاءاتأهداف الم. 6.1
إن التعلم بالمشكلة لم يصمم لمساعدة المدرس على نقل كم هائل من المعلومات إلى أذهان المتعلمين       

 :بقدر ما صمم لتقديم المساعدة للمتعلمين على
 .تنمية تفكيرهم ومهاراتهم الفكرية وقدراتهم على حل مشكلة -
 .قف الحقيقية والمحاكاةتعلمهم أدوار الكبار من خالل مواجهة الموا -
 .تحولهم إلى متعلمين مستقلين استقالال ذاتيا -

 ".أنها تكاد تتلخص في هدف واحد هو التعلم"ما أدى بعضهم على القول عن أهداف التعليم بالمشكالت      
 :وهو طبعا هدف يمكن تحليله إلى سلسلة من األهداف الفرعية المتضمنة، أهمها

 .مين وتطوير خبراتهم ومهاراتهم بفعل الممارسةاكتساب نتائج المتعل -
تغيير عالقة المتعلمين بالمعرفة بعد تحويل موقفهم السلبي منها إلى موقف إيجابي يحفز طلب المعرفة  -

 .واكتسابها
 .استيعاب المواد الدراسية والتحكم في سيرورة التعلم -
دماجه في المجتمع تشجيع -  .عمل الفرد مع الجماعة، من ثمة إعداده للحياة المهنية وا 

هذا فضال عن أن لكل مشكلة أهدافها الخاصة التي ينبغي شرحها وتوضيحها لكافة المتعلمين في كل     
   .موقف تعلمي، بما في ذلك المهام التي يفترض نمكنهم من القيام بها بعد حصول التعلم

 :الجديدة المناهج في الكفاءة بناء مراحل . 7.1
 :يلي كما وهي تكونها، أثناء في الكفاءة بها تمر التي األساسية المراحل تحديد     

 محور أو تعليمية وحدة كل نهاية في المتعلم فيها يتحكم أن يجب التي والكفاءات :القاعدية الكفاءات .أ
 .مقبلة وتعلمات أخر لكفاءات قاعدة بمثابة وهي تعليمي،

 من جزئية مرحلة نهاية في تكتسب مدمجة لكفاءة المكونة القاعدية الكفاءات مجموع: المرحلية الكفاءات .ب
 .أكثر أو الدراسية السنة أو الفصل أو الشهر نهاية تكون قد التعلم،

 كفاءة بناء أجل من التعليمات وكل والسلوكات والمهارات المعارف وبناء إدماج يتم: الختامية الكفاءات. ج
 .التعلم نهاية في تحقق التي وهي الختامية، الكفاءة تسمى مركبة

 المواد أو التعليمية المجاالت من مجموعة تحقيقها في يشترك التي الكفاءات هي :العرضية الكفاءات .ه
 الوطني المركز) .األفقية الكفاءات من تعد ولهذا دراسية مادة من أكثر بين تقاطع نقطة وتعتبر التعليمية،

 (18للوثائق التربوية، ص
 على الخرج، للداللة ملمح تسمية الجزائرية التربوية المنظومة في الجديدة المنهج اعتمدت :التخرج ملمح. د

 مرحلة أو تعليمي طور من تخرجه بعد وشخصيته وسلوكه التلميذ تعلم في تظهر أن يجب التي الخصائص



 المعارف من مدمجة مجموعة هو التخرج ملمح، المناهج ضمن المحددة األهداف عن عبارة هي و تعليمية،
 .والوجداني والحسحركية التطبيقي والعملي المعرفي بعدها في التعلم نواتج ، مكونة والسلوكات والمهارات

  :الكفاءات ومقاربة الفارقة البيداغوجيا. 10.1
 والقدرات االستعدادات مستوى على بينهم فيما يختلفون التالميذ بأن التسليم، باب من أصبح لقد     

 يجب كواقع نفسها تفرض أسبابها، كانت ومهما الفروق هذه وأن والحسحركية، واألداءات الذهنية والوجدانية
 بالكفاءات التدريس خصائص من أنه ذكرنا أن سبق له وقد مكان وتخصيص معه واالعتراف به التعامل
مكانياته قدراته حسب يتعلم تلميذ كل أن أي فردي، التعليم أن أساستفريد التعليم على  وأهدافه،  بكل الذاتية وا 

 بما الواحد الصف داخل كثرتهم مع التالميذ بين الفردية الفروق كثرة ويواجه تحقيق هذا الهدف، تفاصيلها،
 عملية في مارهااستث ينبغي فإنه الفارقي، علم النفس خالل من االكتفاء بدراسة هذه الفروق يمكن ال أنه

 هذا المستهدفة، وفي الكفاءات تحقيق على وفروقه تلميذ حسب مالمحه وخصائصه كل بمساعدة التعليم
 من مهما أساسا وجودها وأصبحت( différenciée pédagogie) الفارقة البيداغوجيا فرضت اإلطار
 .بالكفاءات التدريس عليها يرتكز التي األسس

يقول فيليب  1975 سنة في إال يستخدم لم جديدا، الفارقة البيداغوجيا مصطلح يعتبر الفكرة، قدم مع -
 Aicha, Alger)الجماعة  إهمال دون بالفرد االنشغال هو( différencier )التفريق(: "P.Meirieu)مير

2002, P06.) 
 الفروق على يركز تعليم ممارسة هي الفارقية البيداغوجيا(: " Ronald Freseme)فريسم  رونالد" يقول -

 ."فرد  كل االعتبار بعين باألخذ تعلمات تنظيم ويحاول بين األهداف
 مجموعة بتفعيل يهتم( démarche)مسعى هي الفارقة البيداغوجية(: Auzeloux)أوزلوكس " يوضح -

 في متباينين استعداداتهم في مختلفين لتالميذ للسماح والتعلمية التعليمية واإلجراءات من الوسائل مختلفة
 .مختلفة بسبل نفس األهداف تحقيق قدراتهم،
 في للنجاح إستراتيجية وهي المدرسي، التأخر محاربة هي الفارقة، للبيداغوجيا األساسية الغاية إن     

 :يلي ما تحقيقها إلى تسعى التي األهداف أهم ومن والثانوي، المتوسط االبتدائي، مستويات التعليم
 .وقدراتهم بإمكانياتهم التالميذ وعي إثارة -
كسابهم قدراتهم تنمية -   .مختلفة كفاءات وا 
  .للتعلم الدافعية إثارة -
  .المجتمع في اإلندماح نحو طريقهم إيجاد على مساعدتهم -

 خاللها من تعمل الفارقة للبيداغوجيا ثراء بمثابة التالميذ بين التجانس وعدم الفردية الفروق تعتبر بهذا     
ثارة التالميذ على تحفيز  . الدراسي الفشل مشكلة وتجاوز مستواهم بتحسين لهم تسمح حتى دافعيتهم وا 

 (:Pédagogie par objectifs)األهداف بيداغوجيا .0
 المنطلق تصبح معينة أهداف تحديد على أساسا تقوم تعليمية تربوية ممارسة كل هي األهداف بيداغوجيا    

 األولى نقائص تجاوز لمحاولة وفعالياتها، التقويم وأساليب الخاصة االستراتيجيات تحديد عملية األول في



 التعليمي، الفعل بؤرة في المتعلم فتضعه إلى المحتوى من االهتمام مركز تحول التي باألهداف المقاربة كانت
 هذه وتحدد آنيا،  مالحظتها وقياسها يمكن مجزأة سلوكات عن عبارة المقاربة هذه ضمن األهداف وتكون

 لفترة وجودها أن تفرض المقاربة هذه واستطاعت للمناهج، العامة واألهداف والمرامي الغايات في السلوكات
 إلى جزءا الدرس يكون إعداد ألن وأصدق أحسن بشكل وتخططه المعلم عمل تنظم بكونها وتتميز زمنية
 لم هذه المقاربة أن إال التقويم عملية ويسهل مهامهم أداء على المبتدئين المعلمين يساعد مما عناصره أصغر
 حدث دول ما غرار على الجزائر في بأخرى غيرت أن النقد هذا نتيجة وكانت النقد من األخرى هي تسلم
 (1980 / 1975)  فترة في عنها يتخلى بدأ الذي بيداغوجيا المتقدم العالم
 :يلي ما باألهداف للمقاربة وجهت التي االنتقادات أهم من      

 العامة والمرامي، واألهداف الغايات تحقيقها حدود عند تقف السلوكي التصور ضمن األهداف فعالية أن -
 (.Viviane. De Landsheere)تقول ومفروض ثابت بشكل التي تحدد

 إكساب تهدف إلى (إجرائية وأهداف خاصة أهداف)المدى قريبة أهداف فقط تنتج السلوكية الصياغة إن -
 Claude Parisot)ذلك  على يؤكد كما األحيان بعض في األكاديمي النمط من محلية التلميذ تعلمات

Jean)، كل من  ويذهب(Viviane. De Landsheere)  العامة األهداف بين العالقة في التشكيك إلى 
 األهداف وبين (أدائه على قادرا المتعلم يكون أن يجب الذي ما) من المتعلم منتظر هو عما تعبر التي

 تحقيق عن تعبر والتي اإلتقان ومعايير شروط حسب ينجزها المتعلم سلوكات عبارة هي التي اإلجرائية
 .الهدف

 التي األهداف أن إليه أشرنا أن سبق والذي "الكفاءات إستراتيجيات" كتابه في "غريب الكريم عبد"ويبين -
 من مجموعة أو تلميذ بكل الخاصة اليومية التجربة أو المعيشي الواقع من تأتي ال السلوكي يحددها التصور

 .ومثالية مجردة عامة تصورات من بل تشتق التالميذ
 والنتيجة اإلنتاج النهائي فقط تصف التي األهداف أن إلى( N.F.Talyzina)تاليزينا يذهب حين في -

 الوجداني النشاط بها يقوم التي التحوالت تظهر ال المتعلم، بها يقوم أن يجب والتي الخارجية السلوكية
 .المصاحب

 هذه عن التراجع كان كثيرين، متخصصين طرف من كثيرة أخرى وانتقادات االنتقادات هذه لكل نظرا -
 .الجزائري التربوي النظام في وأيضا التربوية األنظمة من كثر المقاربة في

      :بالمضامين المقاربة. 2
تعلم  طريقة وحتى والوسائل الطريقة تكيف حيث لها وهدفا محورا العملية المحتويات المقاربة هذه تجعل    

الوقت  في البرامج إتمام بهدف المعلومات من ممكن قدر بأكبر التلميذ ذهن حشو إلى وتهدف وملمحه التلميذ
واضحا  نقصا أظهر المقاربات من النوع هذا أن تأكد ولقد االمتحانات، وقت المعلومات واسترجاع لها المحدد

 وال تعلمه وخصائص التلميذ لقدرة أهمية تعطي ال حيث التعلم نشاط دون التعليم بنشاط فقط ألنها تهتم
 هو الهدف أن التقويم، وبما وتدابير وسائل اختيار في صعوبة ظهور إلى أدى مما التعلم ألهداف عملية



تمام توصيل المعلومات  الطريقة مستخدما األهداف هذه لتحقيق فقط نفسه على يعتمد المعلم فإن البرنامج، وا 
 .اإللقائية
والمهارات والمواقف  تعتمد هذه المقاربة على المحتويات المعرفية من أجل الوصول إلى تنمية القدرات      

لدى المتعلمين، إن المتعلم في نظر هذه المقاربة يستطيع أن يكتسب قدرات ومهارات ومواقف عندما يقطع 
دراسيا معينا، يتعامل فيه مع أنشطة دراسية مختلفة ذات محتويات معرفية، فالمعرفة حسب هذه مسارا 

المقاربة تصبح هي الهدف األساسي الذي تتوخاه، من أجل ذلك كانت المناهج تحدد أهدافها وغاياتها إنطالقا 
حقيقها في كل المواقف من هذا التصور النظري الذي يرتكز كثيرا على المعارف بإعتبارها غايات ينبغي ت

تنظيم )التعليمية، كما إعتمدت هذه المقاربة على طرائق تربوية وأساليب تعليمية تهتم بتنظيم المادة الدراسية 
 .أكثر من إهتمامها بتنمية قدرات التالميذ ومهاراتهم ومواقفهم( المعرفة

 المنهاج( عناصر)مكونات 

 :المنهاج مكونات. 1
 فرعيا نظاما بدوره يعتبر والذي التربوي، النظام وهو أال الرئيسي النظام من فرعيا نظاما المنهج يعتبر   

 :هي أربعة عناصر من يتكون فرعيا نظاما باعتباره والمنهج االجتماعي النظام وهو األم الرئيس للنظام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 منها لك رثيؤ ال متكام ضوياع كيانا لتشك ة فهيبكمتشا ةبطار مت نهجالم عناصر أن لكالشخالل  نم حيتض
 .بها رأثويت في األخر

 :التدريس وطرق المنهج حول تساؤالته خالل من األربعة العناصر هذه حدد من أول هو تيلر ولعل
 تحقيقها؟ إلى المدرسة تسعى التي التعليمية األهداف هي ما1 :س
 األهداف؟ هذه لتحقيق توفيرها يمكن التي الخبرات هي ما2 :س
 فعال؟ بشكل الخبرات هذه تنظيم يمكن كيف3 :س

 : المنهج مكونات بين العالقة .1.1

 األهداف

 التقويم

 المنهج المحتوى طرق التدريس



 بحكم والتقويم، ،(طرق التدريس)التعلم  وأنشطة(الخبرات) والمحتوى األهداف، هي المنهج مكونات إن  
 عضوية بعالقات جميعها ترتبط التعلم، وهو جميعها تنشده الذي ووحدة غرضها تطويرها وطبيعة صلتها

 ما تمثل حيث والخاصة، العامة التربوية األهداف توجد موضوع أو وحدة أو منهج كل ومنطقية، ففي بداية
 األهداف وهذه التالميذ، لدى واتجاهات وقيم وحركية واجتماعية فكرية مهارات من المربون تحقيقه يقصد
 يختار هنا ومن منها، كل تحقق التي القدرة أو المهارة نوع حسب ومعارف مختلفةمعلومات  تتطلب

 محسوسة مهارات إلى والمحتوى األهداف ، ولترجمة(المنهجية أي المعرفة)بالمحتوى  يسمى ما المختصون
 مدى تقويم بها التالميذ قيام بعد المعلم يتولى حيث وخبراته، التعلم وتطوير أنشطة اختيار إلى المربون يتجه

 .أهداف المنهج لديهم من تحقق ما مدى أو تعلمهم
 وأهداف والمحتوى التعلم أنشطة من كل إلى وكيفياتها أنواعها في تعود التقويم ووسائل طرق أن أي    

 من لتحويلها والمحتوى األهداف تستلزمه ما إلى وكيفيتها نوعها فى أيًضا ترجع التعلم أنشطة المنهج، كما أن
 من بالضرورة ينبع المنهج محتوى أن نجد وبالمثل مفيدة، وواقعية سلوكية أخرى صيغ النظرية إلى صيغها

 يفقد والعضوية، المنطقية العالقة هذه بدون المنهج أن فيه شك ال ومما والعامة للمنهج، األهداف الخاصة
 .التالميذ تعلم تهدف إلى منظمة كوسيلة تربوية ذاته
 

 .أسس بناء المنهاج
     :أسس بناء المناهج .1

 وطريقة المنهج محتوى صياغة على تؤثر التي والمؤثرات القوى تلك بأنها المناهج بناء أسس تعرف    
 في المحددة أو الحاسمة العوامل أنها على التربية أدبيات في إليها يشار ما غالبا األسس تنظيمه، وهذه

المناهج،  ألسس التفصيلية النقاط بعض حول جدال هنالك يزال ال انه من الرغم المناهج، وعلى صياغة
المنهاج بثالث اتجاهات رئيسية تمثل األسس التي يقوم عليها بناء المنهج وهذه االتجاهات  يتحدد ميدانحيث 
 : هي
 وهذا االتجاه يجعل من المتعلم وقدراته، ويرى أن التلميذ أو المتعلم هو محور بناء المنهج :األولاالتجاه  -

 .وهذا االتجاه يمثل األساس النفسي للمنهج، وميوله وخبراته السابقة أساسًا الختيار محتوى المنهج وتنظيمه
 وبهذا االتجاه يجعل من المعرفة الغاية التي ال، ويرى أن المعرفة هي محور بناء المنهج :لثانيااالتجاه  -

صب المعلومات في عقول التالميذ بصورة يماثلها شيء في األهمية حيث توجه كافة الجهود واإلمكانات ل
مما يجعل مهمة ، وهذا يعني عدم إعطاء أي اعتبار إلمكانيات التلميذ أو ميوله أو خبراته السابقة ،تقليدية
 .وهذا االتجاه يمثل األساس المعرفي للمنهج، تقتصر على نقل المعرفة من الكتب إلى عقول التالميذ المعلم

 أن المجتمع هو محور بناء المنهج وهذا االتجاه يركز على ما يريده المجتمع بكلويرى  :الثالثاالتجاه  -
وبالنظر إلى هذه االتجاهات الثالثة  ،وهو يمثل األساس الفلسفي واالجتماعي للمنهج، حاجاته وفلسفته وثقافته

 :تمثله من أسس للمنهج يالحظ ما يلي وما
نما هي متكاملة -  .ومتفاعلة مع بعضها تفاعاًل عضوياً  إن أسس المنهج غير منفصلة وا 



نما هي متغيرة في ضوء األفكار الجديدة الناتجة عن البحث سواء ما يتعلق  - إن أسس المنهج ليست ثابتة وا 
 .بالمتعلم وقدراته وعملياته المعرفية أو بطبيعة المعرفة وأسلوب تنظيمها أو بطبيعة المجتمع ومستجداته منه
لكنها مختلفة في طبيعتها من مجتمع إلى آخر نتيجة لتباين المجتمعات واختالف إن أسس المنهج واحدة و  -

ومما ، تركيبها وفلسفتها وحاجاتها ونظرتها إلى المتعلم والدور المطلوب منه ونظرتها إلى المعرفة وتنظيمها 
 .يؤكد ذلك اختالف المناهج الدراسية في بلدان العالم

  .معرفية، نفسية، اجتماعية، أسس فلسفية: سبق نستطيع القول أن أسس المنهج هي مما     
 :األسس الفلسفية للمنهج. 1.1
 وتعمل المدرسة على خدمة المجتمع عن طريق صياغة ،الفلسفة التربوية تنبثق عن فلسفة المجتمع    

 من مهم أساس هى المجتمع لسفة، فوطرق تدريسها في ضوء فلسفة التربية وفلسفة المجتمع معاً  مناهجها
 مع التكيف على قادرا المتعلم جعل الى يهدف الذى المنهج ذلك المدرسى، المنهج بناء االسس االجتماعية

 واالتجاهات، والمباديء، المعلومات، من مجموعة في الفلسفة تلك صورة يعكس أن مجتمعه، وعلية
 مرحلة في االجتماعي النظام في المتضمنه التعليم أوجه لممارسة يتسع المجال والقيم، وعليه والمهارات،

 .المجتمع اليها يسعى التى االهداف يحقق أن يجب تطورة، فالمنهج مراحل من معينة
  :للمنهج والثقافية األسس االجتماعية. 0.1
والقيم والمبادئ هي القوى االجتماعية المؤثرة في وضع المنهج وتنفيذه وتتمثل في التراث الثقافي للمجتمع     

وهذه القوى  ،التي تسوده والحاجات والمشكالت التي يهدف إلى حلها واألهداف التي يحرص على تحقيقها
تشكل مالمح الفلسفة االجتماعية أو النظام االجتماعي ألي مجتمع من المجتمعات وفي ضوئها تحدد فلسفة 
ستراتيجيات التدريس والوسائل واألنشطة التي تعمل كلها  التربية التي بدورها تحدد محتوى المنهج وتنظيمه وا 

وهذه القوى تشكل مالمح الفلسفة ، حقيقهافي إطار متسق لبلوغ األهداف االجتماعية المرغوب في ت
وفي ضوئها تحدد فلسفة التربية التي بدورها  ،االجتماعية أو النظام االجتماعي ألي مجتمع من المجتمعات

تحدد محتوى المنهج وتنظيمه واستراتيجيات التدريس والوسائل واألنشطة التي تعمل كلها في إطار متسق 
 .غوب في تحقيقهالبلوغ األهداف االجتماعية المر 

 :األسس النفسية للمنهج. 2.1
 هي المبادئ النفسية التي توصل إليها دراسات وبحوث علم النفس حول طبيعة المتعلم وخصائص نموه    

 ومن، وحاجاته وميوله وقدراته واستعداداته وحول طبيعة التعلم التي يجب مراعاتها عند وضع المنهج وتنفيذه
ة التربوية هو الطالب الذي تهدف إلى تنميته وتربيته عن طريق تغيير وتعديل المعروف أن محور العملي

أن السلوك هو : ووظيفة المنهج هي إحداث هذا التغيير في السلوك يقول علماء النفس التربوي، سلوكه
عنها  ومن تفاعل الوراثة وما ينتج عنها من نمو مع البيئة ومع ما ينتح ،هما الوراثة والبيئة محصلة عاملين
لذلك ال بد من مراعاة أسس النمو ومراحله عند ، السلوك الذي نرغب فيه في الطالب المتعلم من تعلم يحدث
 .موضع المنهاج

 :تفصيل عالقة المنهج بكل من       



 .طبيعة الطالب المتعلم  -  
 .طبيعة عميلة التعلم -  

 :األسس المعرفية للمنهج. 1.1
اسية لإلنسان والمعرفة هي نتاج هذا الذكاء ولما كانت المعرفة أساسية في النمو الذكاء من المميزات األس    

اإلنساني حيث ال ينمو بدونها فقد اعتبرت أحد أهداف التربية الرئيسية كما اعتبرت أساسًا هامًا من األسس 
 .التي يجب أن يراعيها المنهج الدراسي

 :المنهج ال بد أن يسأل نفسه األسئلة التالية فواضع
 ما طبيعة المعرفة التي يجب أن يشتمل عليها المنهج ؟ -
 ما مصادر الحصول عليها ؟ -
 كيف يمكن للمنهج أن يحققها؟ -
هي أنواع المعارف التي لها قيمة تعليمية وتسهم في تحقيق األهداف العامة للتربية التي يعمل المنهج  ما -

 على تحقيقها ؟
  أنواع تنظيمات المناهج                                              

 
 :تنظيمات المناهج .1

 هذه اتساع ومدى لتالميذها المدرسة تقدمها التي الخبرات نوع يوضح أنه إلى المنهج تنظيم أهمية ترجع     
 والمدرس التلميذ من كل مسئوليات تحديد على يساعد كما واستمرارها وتتابعها وترابطها وعمقها الخبرات

 التعليمية األهداف وترجمة المنهج نحو التعليمية بالعملية المهتمين من وغيرهم والموجه وناظر المدرسة
 المنهج هذا تنظيم ألن نتيجة وصحته، محتواه سالمة رغم فاعليته المنهج يفقد عملي، فقدواقع  إلى والخطط
 .صعًبا التعلم يجعل
 : المناهج تنظيمات أنواع. 1.1
 والتلميذ الدراسية المادة هي، أساسية محاور حول ثالثة تدور ولكنها للمناهج متعددة تنظيمات ظهرت    

 رئيسية، ثالثة مجموعات إلى تنظيمها حسب طريقة تقديمها وأسلوب المناهج تقسيم ولذلك يمكن والطريقة،
 : المناهج وهي من عدد منهما كل يندرج تحت

 : أمثلتها ومن (الدراسية المادة ) حول تدور التي المناهج وتضم: األولى المجموعة* 
 . المنفصلة الدراسية المواد منهج  -
 . المترابطة الدراسية المواد منهج  -
 . المندمجة الدراسية المواد منهج  -
 . الواسعة المجاالت منهج  -
  اآلتية األقسام إلى المجموعات هذه وتقسم ،( التلميذ ) حول تدور التي المناهج وتضم: الثانية المجموعة* 
 . النشاط منهج أمثلتها ومن وأنشطتهم التالميذ ميول حول تدور مناهج -



 . المحوري المنهج أمثلتها ومن حياتهم ومطالب ومشكالتهم التالميذ حاجات حول تدور مناهج   -
 . الدراسية الوحدات منهج مثل للتالميذ التعليمي النشاط تنظيم حول تدور مناهج   -
 .التكامل منهج أمثلتها ومن وسلوكه، التلميذ شخصية تكامل حول تدور مناهج   -
 : أمثلتها ومن (الدراسية طريقة تقديم المادة ) حول تدور التي المناهج وتضم: المجموعة الثالثة* 
  .التربية المفتوحة  منهج -
 .االفتراضي التعليم منهج -
 .منهج التعليم عن بعد  -
 .التفاعلي االتصالمنهج  -
 .منهج التعليم المدمج -

 : المنفصلة الدراسية المواد  منهاج. 1.1
 علم مثلاألخر،  البعض عن هاضبع ينفصل التي سيةاالدر  المواد عدد حول المنهاج من النوع هذا ينظم     

 .العلوم جوانب من جانبا تمثل لمادة أن حيث الفلسفة التاريخ، الحركي، التعلم النفس،
التالميذ  إكساب إلى يهدف والذي المدرسي للمنهج التقليدي بالمفهوم المنفصلة الدراسية المواد منهج يرتبط   

اآلخرين  بخبرات اإللمام طريق عن قدراتهم وتنمية للحياة إعدادهم بهدف والمعارف المعلومات من مجموعة
المواد  بهذه التلميذ إلمام أن التقليدية، المدرسة أصحاب وخاصة المربين بعض رأى حيث منها، واالستفادة
اختيار  أساس على المنهج نظم ولذلك للحياة، إلعدادهم طريق أفضل هو البشرية تراث تمثل التي الدراسية
مادة  كل في الدراسة وتتناول وصف، كل وفى مرحلة كل في للتلميذ تقدم الدراسية المواد من مناسبة مجموعة

 واضح هو وكما المنفصلة، الدراسية المواد منهج هو المناهج من النوع فهذا الموضوعات من محدًدا عدًدا
 ذاتها حد في كغاية الدراسية المادة على المنهج يركز هذا

 والدول مصر في وشيوًعا انتشاًرا وأكثرها المناهج أنواع أقدم من المنفصلة الدراسية المواد منهج يعتبر    
 والتنفيذ التخطيط في المناهج أسهل أنه إلى ذلك ويرجع العالم، بلدان أكثر في وكذلك العربية األخرى،

   .النامية الدول في المدارس إلمكانات وأكثر مالئمة والتدريس
 :ترابطةالم الدراسية المواد  منهاج. 0.1
 الدراسية المواد بين التي المتبادلة والروابط العالقات بإظهار العناية المترابطة الدراسية المواد بمنهج يقصد    

 في وموضوع مادة في موضوع بين أو أكثر، أو مادتين بين الربط هذا يكون وقد فيها، الموضوعات أو بين
 المادتين بين للربط مجاال الماء موضوع يكون أن على الكيمياء ومدرس الفيزياء مدرس يتفق فقد مادة أخرى،
 .الكيمياء في الكيميائي وتركيبه الفيزياء في للماء الطبيعية الخواص تناول حيث يمكن

 هذا ويسعى المنفصلة، المواد منهج إلى الموجة النقد لتالفي وظهر المنفصلة المواد لمنهج تعديالً  يعد     
 على يسهل الموضوعات بين الصلة توثيق ألن والموضوعات المواد بين والحدود الحواجز لةاإز  إلى المنهج
 : منها بطرق الحواجز إزالة ويتم وتذكرها فهمها المتعلم



 بين بطاالتر  كإظهار سياالدر  المجال نفس في أكثر أو سيتينادر  مادتين بين العالقة إظهار ويعني :بطاالتر . أ
 . العربية واللغة والتاريخ فيةاالجغر 
 :المندمجة الدراسية المواد منهج. 2.1
 المواد بين الحواجز وإلزالة المعرفة تكامل تحقيق نحو كخطوة المندمجة الدراسية المواد منهج ظهر    

 بإدماجها تاما مزجا الدراسية المواد وصهر مزج المندمجة الدراسية المواد بمنهج ويقصد الدراسية المنفصلة،
 يحدث ما المندمجة الدراسية المواد بين والتفاعل المزج ويشبه بينها، التي الحواجز تزول بعضها بحيث في
 .الكيميائية التفاعالت في اتحاد عناصر عند

 :الواسعة المجاالت منهج. 1.1
 بين الحاد والفصل التميز على للتغلب المبذولة المحاوالت من كمحاولة الواسعة المجاالت منهج ظهر    

 المجاالت بمنهج الدراسية، ويقصد المواد بين والدمج الربط التجاه مكملة وكخطوة المنفصلة، المواد الدراسية
 وبذلك تماما، بينها الحواجز تزول بحيث تضمها واسعة مجاالت في المتشابهة الدراسية المواد الواسعة تجميع

 .الدراسية المواد لتكامل محاولة المنهجهذا  يمثل
 : المنهج هذا منها يتكون التي المجاالت أهم ومن   
 .والجيولوجيا واألحياء والكيمياء الطبيعة مواد ويتضمن  :العامة العلوم مجال -
 .واالقتصاد الوطنية والتربية والتاريخ الجغرافيا مواد ويجمع :االجتماعية المواد مجال -
مالء ونحو وأدب ونصوص قراءة من اللغة فروع ويضم: اللغوية الدراسات مجال -  .وخط وا 
 .والسيرة والتوحيد والفقه والتفسير الحديث ويضم: الدينية الدراسات مجال -
 .والهندسة والجبر الحساب ويشمل :العامة الرياضيات مجال -
 .والموسيقى واألشغال الرسم: ويضم الفنية التربية مجال -
 يعيش الذي المجتمع في للحياة الضرورية تاالخبر  من مجموعة عن عبارة وأصبح المنهاج هذا تطور وقد   
 : منها التالميذ فيه
 . اجتماعيا التالميذ تنشئة على تساعد تاخبر   -
 . النفس عن التعبير في تاخبر  -
 . وجماعات أفرادا الناس حياة عن تاخبر  -
 . بدنية أو رياضية العاب تشمل تاخبر  -
 المدرسية الورش أو المعامل في مهارية و حرفية بأعمال والقيام المادية البيئة في تاخبر  -

 : المتكاملة المواد منهج. 5.1
تاما،  اندماجا المندمجة والمواد المنفصلة الدراسية المواد بين وسط كخطوة بدايته في التكامل منهج ظهر    
تكامل  إلى يشير وأصبح التكامل مفهوم تغير ثم التام، والدمج الكلى االنفصال بين لتوفيق محاولة كان حيث

التكامل،  ومفهوم الدمج مفهوم بين اختالف هناك أن يتضح المعنى وبهذا المتكامل، ونموه المتعلم شخصية



الفرد  وحدة يعنى التكامل ولكن الدراسية، المواد وحدة أي ودمجها الدراسية المواد بين للمزج محاولة فالدمج
 .المتعلم

 أساسية مفاهيم صورة على وظيفية بطريقة للتالميذ المعرفة يقدم الذي المنهج ذلك التكامل بمنهج يقصد   
 أهميتها إدراك على التالميذ وتعاون المعرفة، وحدة وتوضح المختلفة الموضوعات تغطى متدرجة ومترابطة

 تكرار هناك يكون أن دون شخصياتهم، تكامل إلى يؤدى بما فيه يعيشون الذي العالم و حياتهم اليومية في
 . منفصلة ميادين إلى للمعرفة تجزئة أو أو المشكالت للموضوعات

 :منهج النشاط. 6.1
هتمام من المادة اليعتبر منهج النشاط الناطق باسم التربية الحديثة في مجال المناهج حيث نقل محور ا    

محور  الطالب وجعله على يركز المنهج المعلومات أصبح على التركيز الطالب، منبهتمام الالدراسية إلى ا
تاحة الفرصة له الالتعليمية والتربوية ومعنى هذا ا العملية هتمام بميول وحاجات وقدرات واستعداد الطالب وا 
ينمو الطالب  األنشطةهذه  اللنشطة التي تتفق مع هذه الميول وتشبع هذه الحاجات، ومن خاألللقيام ب
 .تجاهاتالالمعلومات والمهارات وتتكون لديه العادات وا ويكتسب

 استهدفت متطورة، تربوية اتجاهات ظهرت أن الدراسية المواد منهج إلى وجهت التي االنتقادات نتيجة كان   
 من العديد مجهودات إلى التطور هذا ويرجع المنفصلة، الدراسية المواد منهج في القصور نواحي معالجة

 وصاحب المناهج، التربية، وتنظيمات وفلسفة التعلم نظريات في تطور حدث حيث والتربية، علماء النفس
 محور وجعله التلميذ على يركز المنهج وأصبح التلميذ، إلى الدراسية المادة من االهتمام نقل محور ذلك

 لقيامه المناسب المناخ وتوفير واستعداداته، وقدراته وحاجاته بميوله االهتمام التعليمية، وبالتالي العملية
 ويكتسب التلميذ ينمو األنشطة تلك خالل ومن إشباعها، على وتعمل وحاجاته، مع ميوله تتفق التي باألنشطة
 .العلمي التفكير لديه وينمو المرغوبة، االتجاهات وتتكون لديه والمهارات المعارف

 : المحوري المنهج. 7.1
بقدر  الشباب جميع تزويد به يقصد المدرسي المنهج لخبرات متكامل تنظيم عن عبارة المحوري المنهج    

على  يشتمل الوقت نفس وفى الحياة، ومشكالت متطلبات لمواجهة لهم الالزمة التربوية الخبرات من مشترك
 .واستعداداته قدراته من تمكنه الزى النمو من درجة أقصى يحقق لكي فرد لكل الالزم التخصصي الجانب
 :هما أساسيين جانبين من يتكون المحوري المنهج أن التعريف هذا من ويتضح    

 تهم التي العامة المشكالت من عدد يتضمن وهو المحوري البرنامج أو العام المجال وهو : األول الجانب
 .المشتركة بحاجاتهم وترتبط جميع التالميذ

 تلميذ كل منها يختار لكي الدراسية المجاالت من كبير عدد ويتضمن الخاص المجال وهو : الثاني الجانب
 .واستعداداته وقدراته ميوله ما يناسب

 : الدراسية منهج الوحدات. 8.1
 الدراسية المواد لتنظيم وجهت التي االنتقادات على للرد المنهج، لتنظيم كطريقة الوحدات ظهرت   

والحفظ، وظهر مفهوم الوحدة الدراسية في  التلقين على تعتمد التي التقليدية التدريس طرق المنفصلة، وعلى



الحقل التربوي نتيجة للمحاوالت الجادة والمستمرة من قبل التربويين وخبراء المناهج من اجل الوصول إلى 
مناهج تعليمية متطورة ومرنه وأكثر اتساقا ومتماشيا مع روح العصر الحديث وتحدياته، ولقد أثار مفهوم 
الوحدة الدراسية جدال كثيرا منذ ظهوره واختلفت اآلراء واألفكار حوله، وهكذا حتى استقر األمر على أن 

 :الوحدات الدراسية منهجا أو تنظيما منهجيا ظهر نتيجة لعده أسباب أو عوامل من أبرزها 
  .النقد الذي وجه لمنهج المواد الدراسية المنفصلة والعيوب الكثيرة التي الزمته  - 
 . ماجاء به الفكر التربوي الحديث من نظريات تربويه  - 
 .محاوله إتاحة الفرصة للمتعلمين للمشاركة في اختيار المحتوى  - 
 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  - 
 

 نظريات المنهج
  : النظرية مفهوم. 1
 تّمثل حيث العالم، إلى بها ننظر التي الطرق من وطريقة االستبصار، أشكال من شكل هي النظرية    

 جودت،.) " محددة أمور أو أوقوى حقائق تعديل في تساعد التي العالم، إلى الّكلية النظرة النظريات جميًعا
 (380 ، ص0008
 توصلت ما تختزل التي المترابطة المركزة االفتراضات من مجموعة بّأنها النظرية تعريف يمكن سبق ومما    

 وجعلها حدوثها، وشروط للكون، الكلية والحقائق المبادئ توضيح إلى سعيها في البشرية إليه المعرفة
 . المطلقة والحقائق المبادئ تلك إلى الوصول بهدف البحث منطلقات الستمرار

 :النظرية بها تتصف عامة خصائص. 1.1
 . التجريد -
 . المنطق قوانين إلى االستناد -
 . القضايا من مجموعة على االشتمال -
 . التفسيرات بناء -
 . العالقات بين الربط -
 . العلمي المجتمع من القبول -

 : النظرية وظائف. 0.1
، والتنبؤ (Explanation)والشرح ،(Description)الوصف هي رئيسة، وظائف بثالث النظرية تقوم  
(Prediction) وظيفة التوجيه هي رابعة، وظيفة بعضهم أضاف وقد(Guidance.) 

 تستخدمها التي للمصطلحات المحدد والواضح الدقيق التعريف ويتضمن النظرية، وظائف أدنى الوصف    
 بالمعنى التعريف يستخدم أن وينبغي واللزوجة، والصالبة والكثافة، والموجة، والذرة، كالجزيء، النظرية،

 يتضمن كما ذكره، ورد ّكلما نفسه بالمعنى المصطلح يستخدم أن أي المصطلح، ورد ّكلما المحدد نفسه
 . تضيع فّإنها متناثرة ّظلت فإذا بكثرة، تتراكم ّأنها والحقائق، ذلك تصنيًفا للمعلومات



 بينه عالقات إلى بالتوصل هذا ويكون مفهوًما، جعله يعني الشيء وشرح للنظرية، أخرى وظيفة الشرح    
 . به يحيط الذي الغموض وينجلي إزاءه، بها نشعر التي الحيرة تزول وبذلك حالًيا، لنا المتاحة وبين المعرفة

 تسعى نظريات لألحداث، فهناك الالحقة التفسيرية بالقدرة تكتفي ال فالنظرية للنظرية، ثالثة وظيفة التنبؤ    
  ) ". مستقبلية تنبئية قدرة لها تكون إلى أن

 اختيار على الباحثين تساعد فهي موجه، أو دليل أو كمرشد النظرية تعمل أن " فتعني التوجيه، وظيفة أما   
 األّدلة إنتاج على النظرية تعمل كما البيانات، لهذه االقتصادية الملخصات وعمل للتحليل، البيانات

 (380 ، ص0008 جودت،) " . تالية أو الستقصاءات بعيدة
 : هي المجاالت وهذه واسعة، معرفية مجاالت ثالثة إلى تنتمي كّافة النظريات أن بوشامب يرى    

 ، العلوم(والحيوان والنبات والكيمياء الفيزياء ) الطبيعية العلوم ،(والموسيقى والدين والفلسفة األدب)اإلنسانيات 
 نظريات المجاالت هذه من وتنبثق ،( االقتصاد وعلم األجناس، وعلم النفس وعلم االجتماع علم)االجتماعية 

 النظريات وتستمد والتربية، والطب والهندسة العمارة تشمل ما بين من وتشمل للمعرفة، المجاالت التطبيقية
 لعالقة ونظًرا منها، تنبثق التي المعرفية المجاالت في النظريات مصداقية من مصداقيتها للمعرفة التطبيقية
 المعرفية النظريات مختلف إلى تنتمي التربوية النظرية فإن المختلفة، المعرفة المنظمة بميادين التربية

 الطبيعية، العلوم مجال في والفيزيولوجيا اإلنسانيات، مجال في منها، كالفلسفة مصداقيتها وتستمد المنظمة،
 . االجتماعية مجال العلوم في االجتماع وعلم النفس وعلم

 
 تقويم المنهاج التعليمي

 :المنهاج تقويم. 1
 ويتم وتطويرها، المناهج تقويم في المتخصصين من مجموعة بها يقوم ما غالبا المنهج تقويم عملية إن   
 وعى عدم هو ذلك في األساسية األسباب أحد يكون وقد ،المعلم عن بعيدا األحيان بعض في التطوير ذلك

 عند إتباعها يجب التي المختلفة واألساليب األساسية المفاهيم مجموعة بين التمييز خالل من بالطرق المعلم
 .المنهج تقويم بعملية القيام

 :تقويم المنهج مبررات . 1.1
جعلت مناهج التعليم التي ال تسارع إلى  ،الثورة المعرفية والتكنولوجية في مختلف المجاالت التي تعم العالم -

 ،وعاجزة عن تحقيق أهدافها ،مواكبتها من خالل التقويم والتطوير الدائمين متخلفة عما يجري في العالم
 .وجودها أصاًل  برراتفاقدة لم وبالتالي

وما يصاحبها من ظهور مصطلحات وأفكار  ،التغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية المتسارعة -
 ،ربط التعليم بسوق العمل ،تعليم اإلناث، ديمقراطّية التعليم) واّتجاهات وقيم وعادات وأساليب تفكير جديدة 

ثرائها بهذه المستجدات بشكل دوريتستدعي تحلي....( العناية بالتعليم الفني والمهني   .ل المناهج وا 



ومن نتج عن ذلك من ظهور إستراتيجّيات  ،التطورات المستمّرة في مجال علم النفس وتكنولوجيا التعليم -
على  ووسائل تعليم تكنولوجية حديثة أسهمت إلى حّد كبير في حث أصحاب القرار التربوي ،تعليمّية جديدة

 ،لتطوير طرائق التدريس والتعّلم والتعليم واألنشطة المدرسية وأساليب التقويم، المناهجالتوجيه بضرورة تقويم 
 .ووسائله 

وتسارع في االنتشار الثقافي اضطر النظم التربوّية إلى ، وما أحدثته من تواصل عالمي ،ثورة االتصاالت -
ويقّوم مناهج تعليم اللغات  ،لقائمةوجعل كثيرًا منها يعيد النظر في المناهج ا ،العناية باللغات األجنبية

بعد أن كانت مقتصرة  ،ويوسع دائرة تلك اللغات لتشمل اللغات الصينية واليابانية والروسية واأللمانية، األجنبّية
 . على اللغتين اإلنجليزية والفرنسية 

تظهر  ،ن نتائجوما تمخض عنها م ،ازدياد عدد الدراسات والبحوث التربوية المختلفة في مجال المناهج -
 .وتوصي بضرورة تقويمها المستمر  ،ثغرات المناهج القائمة

ثبوت مقولة إّن استثمار رأس المال البشري أفضل أنواع االستثمار دفع التربويين إلى تقويم المناهج  -
وتطويرها باستمرار للحصول على أفضل مخرجات بشرية مؤهلة لدفع عجلة التطّور الوطني االقتصادي 

 .تماعي واالج
 ،يشّرحه ،جعل هذا المنهج أمرًا مهمًا لكل فرد في المجتمع ،ودخول المنهج إلى كل بيت ،انتشار التعليم -

ويبدي رأيه فيه في وسائل اإلعالم المختلفة التي رأت في الخوض فيه  ،ويثني على إيجابياته ،ويكشف عيوبه
ودفع القائمين على العملّية ، األمر الذي لفت األنظار إلى أهمّيته ،وترضي فضولهم ،مادة خصبة تهّم الجميع

 .التربوّية إلى العمل على  تقويمه وتطويره بشكل مستمر 
بل إّن ثّمة لجانًا مشّكلة  ،وال يعني البند السابق أّن عين التربية مغمضة عّما يجري في الميدان التربوي -

 ،وتقّدم هذه اللجان تقارير دورية عن عملها لصاحب القرار ،مهلغرض متابعة تطبيق المنهج القائم وتقوي
فيختار الوقت المناسب إلجراء التطوير في ضوء نتائج  ،ونقاط الضعف في المنهج ،تظهر فيها جوانب القّوة

 (158، ص0005 ،سامي).التقويم
 :أهداف تقويم المنهج . 0.1
 وهو بذلك يسعى إلى تحقيق مجموعة من الوظائف واألهداف ،يشمل التقويم أسس المنهج وعناصره كاّفة  

  :منها
 ويزّودهم ،األمر الذي يرفع من معنوّياتهم من جهة ،معرفة ما حققه التربويون من بناة للمنهج ومنفذين له -

 .بمؤّشرات يستطيعون بموجبها تخطيط عملهم الالحق 
 مر الذي يساعد في تطوير المنهج األ ،داف التربويةالتعرف إلى آثار المنهج لدى المتعلمين في ضوء األه -
 .جمع البيانات التي تساعد مّتخذ القرار في اّتخاذ موقف من المنهج تطويرًا أو استمرارًا أو إلغاء  -
جراءاته ونظرّياته نتيجة للخبرة المباشرة في الممارسة -  .تطوير أساليب التقويم وا 

  :هداف التفصيلية لعملية تقويم المنهج منهاوقد ذكر الشريفي وأحمد بعض األ     
  .المساعدة في تطوير األهداف التعليمية واإلجرائّية  -



 .المساعدة في تطوير المحتوى التعليمي للمنهج  -
 .واختيار المناسب منها للمنهج وخصائص التالميذ  ،المساعدة في تطوير طرائق التدريس المستخدمة -
 .ائل التعليمية المستخدمة المساعدة في تطوير الوس -
 .المساعدة في تطوير األنشطة التعليمية  -
 .المساعدة في تطوير أساليب التقويم المستخدمة وأدواته  -
األمر الذي  ،مدى التقدم والتطور الذي أحدثه المنهج في سلوك المتعّلمين بصورة صادقةعلى تعرف ال -

لألخذ بيدهم نحو التمّيز  من خالل التوجيه واإلرشاد وتوفير أفضل الظروف ،يساعد على تطوير إنجازاتهم
  .والتفّوق

واألساس  ،كاألساس الفلسفي ،التأّكد من توافر المعايير السليمة في األسس التي استند إليها المنهج -
 .واألساس المعرفي، واألساس النفسي ، االجتماعي

من خالل تنفيذ دورات تدريبية تتناول احتياجاتهم  ،والمهنية للمدرسينالعمل على زيادة الكفاية العلمية  -
 التدريبية 

صقل المهارات اإلشرافية واإلدارية وكفايات البحث العلمي لكل من المشرفين والمديرين والمعلمين من  -
واّتخاذ ، وتفسيرهاخالل إشراكهم بشكل فعلي في عملّية تقويم المنهج التي تتضّمن جمع البيانات وتحليلها 

 .القرارات المناسبة في ضوئها 
  

 تطوير المناهج
 :مفهوم تطوير المنهاج. 1

 باستمرار ونقرأها مكان كل في نسمعها االستعمال، الشائعة الكلمات من التطوير كلمة أصبحت لقد    
 كبيًرا أثًرا للتعليم أن الحياة، وحيث مجاالت كافة في انقطاع بال ونستخدمها والمجالت الصحف فيمختلف

 تتّوقف ال المناهج تطوير فإن الخ...والصحية والدينية واالقتصادية والثقافية االجتماعية الحياة على جوانب
 المناهج تطوير يكون هنا ومن جوانبه، بكافة المجتمع إلى تمتد ّإنما فحسب، والمدرسة على اّلتلميذ آثاره

 .ذكرها سبق التي المجاالت كافة المفتاح لتطوير هو التربوية
 اّلتعليمية، الوسائل المدرسية، الكتب المقررات، تطوير من بد ال مثالً  الدراسية المناهج تطوير فعند    

 تطوير من بد ال التدريس طرق وعند الخ، ...المكتبات المدرسية، اإلدارة األنشطة، اّلتقويم، أساليب ووسائل
 التطوير مفهوم بين فرق هناك أن هنا بالذكر تدريسها، والجدير في المستخدمة والوسائل التي تدرس المادة

 إلى يؤدي وقد األسوأ، نحو أو األفضل نحو ّيتجه قد ما مجال في يحدث الذي التغيير، فالتغيير ومفهوم
 ومن واالزدهار، والتقدم التحسن إلى فيؤدي علمي أساس على المبني التطوير تّخلف، بينما إلى أو تحسين

 .التطوير إلى يؤدي ال قد التغيير بينما التغيير التطوير يستلزم بأن القول يمكن هنا
 ال المنهج مفهوم فان ممكنة، صورة أفضل إلى المطور بالشيء الوصول يعنى عام بوجه التطوير كان إذا   

 أفضل أخرى صورة إلى الحالية صورته من بالمنهج فاالنتقال للتطوير العام المفهوم هذا عن كثيرا يبتعد



ذا لذلك تطويرا يعتبر إنما شاملة وبصورة بطريقة منظمة  المربية الخبرات مجموعة هو المنهج كان المنهج، وا 
 كان سلوكهم، تعديل وعلى الشامل النمو على مساعدتهم بقصد إشرافها تحت للتالميذ التي تهيؤها المدرسة

 .وتلميذ ومعلم وطريقة وكتاب وسيلة من المنهج جوانب جميع على المنهج يركز تطوير
 :المنهج تطوير مبررات. 0.1
 هو ما ومنه والماضي بالحاضر متصل هو ما منها المناهج تطوير إلى تؤدى عديدة أسباب هناك    

 :يلي ما األسباب هذه أهم متصل بالمستقبل، ومن
 فحص خالل من الحالية المناهج وقصور سوء إلى الوصول يمكن :الحالية المناهج وقصور سوء .1.0

 المختلفة البحوث نتائج الخرجين، مستوى هبوط الفنيين، والخبراء الموجهين تقارير العامة، نتائج االمتحانات
جماع المختلفة، بجوانبه المنهج تقويم على التي تنصب  كل تجمعت المناهج، فإذا ضد ووقوفه العام الرأي وا 
 التربوية، العملية عن المسئولون بها واقتنع للمنهج المختلفة القصور صور ووضحت والتقارير هذه النتائج

 .المناهج هذه تطور البد وأن فإنه
 في السريع التغير بسمة يتميز الذي العلم عصر في نعيش ألننا فنظرا :والتربوي المعرفي التطور .0.0

 يتغير، والمجتمع وقدراته، واستعداداته واتجاهاته ميوله لذلك تبعا وتتغير ينمو فالتلميذ الحياة، جميع جوانب
 بدورها التربوية والعلوم تتالحق، واالكتشافات تتزايد العلمية والمعرفة الثقافي، وتراثه ونظمه فتتغير عاداته

 تؤدى التطورات هذه اليوم، كل يستخدم ال أصبح ووسائل وطرق مفاهيم من باألمس كان مطبقا وما تتغير
 .التطوير عملية على تؤثر مختلفة قوى تمثل المنهج ألنها تطوير إلى

 نتيجة المنهج تطوير إلى حاجة هناك تكون أن يمكن :المستقبلية والمجتمع الفرد باحتياجات التنبؤ .2.0
 اهتماماتهم ودراسة واألفراد، المجتمع واقع المستقبل، فدراسة في والمجتمع األفراد أليه يحتاج توقع ما

 من فالبد ثم ومن واتجاهاتهم، احتياجاتهم أهم استنتاج في يسهم أن يمكن دقيقة علمية دراسة واتجاهاتهم
 .والمطالب هذه االحتياجات ليلبي المنهج تطوير
 منهجهم حداثة مدى على يحكموا أن المناهج واضعو يستطيع :الحديثة العالمية األنظمة مواكبة .1.0

 بالمنهج كان ماذا يدركوا أن يستطيعون ذلك ومن تقدما األكثر الدول في المطبقة األخرى بمقارنته بالمناهج
 .وتطويره معالجته يمكن وبالتالي أي قصور الموضوع

 :المنهج تطوير أسس. 2.1
 :يلي فيما التطوير عملية أسس تتمثل      

 :التخطيط .1.2
تخطيط سليم، هذا فالتطوير الناجح مثله مثل أية عملية يقوم بها الفرد أو الجماعة هو الذي يبنى على    

يستدعي وضع خطة شاملة تتعرض لجميع الجوانب على أن تتوفر لهذه العملية اإلحصائيات الحقيقية 
والبيانات الوافية، ومن الضروري وضع هذه الخطة في صورة مراحل متابعة على أن يحدد لكل مرحلة 

لها بحث يمكن تقويم كل مرحلة أواًل أهدافها والطرق والوسائل واألساليب الالزمة لتحقيقها والزمن المحدد 
 :بأول، وحتى تكون الخطة سليمة يجب أن تركز على النقاط التالية



 .مراعاة مبدأ ترتيب األوليات -
 .مراعاة الواقع واإلمكانيات المتاحة -
 .األخذ بمفهوم الشمول والتكامل -
 .دقة البيانات واإلحصائيات -
 .المرونة -

 :والمجتمع للتلميذ والبيئة العلمية الدراسة. 0.2
تستدعي الدراسة العلمية تحديد التغيرات التي طرأت على التلميذ وميوله وقدراته وحاجاته ونموه والعوامل     

المؤثرة فيه، وكذلك دراسة العوامل التي تؤدي إلى زيادة تكيفه مع بيئة المدرسة حتى يتمكن من تحمل أعباء 
المستمر، وهو بالطبع ال يمكنه تحمل هذه األعباء إال إذا أحب المدرسة والدراسة وزاد التعليم الذاتي والتعلم 

وتستدعي الدراسة العلمية للبيئة دراسة مصادر البيئة المختلفة وطرق استغاللها والتغيرات ، تكيفه معهما
 . المنتظر حدوثها بحيث يعمل المنهج الجديد على مراعاة كل هذه العوامل

 :واالتجاهات العالمية الحديثة العلمية تالتطورا. 2.2
 التخصصات عصر وهو العلمي التقدم عصر فهو الخصائص، من بمجموعة العصر هذا يتميز    

 المنهج يراعيها أن يجب الخصائص هذه كل النفسي، والتوتر القلق وعصر السرعة والماديات وعصر
 يعمل التطوير على مسايرتها، وهذاأما بالنسبة لالتجاهات العالمية وروح العصر فمن الضروري أن المطور، 

يستدعي تحديدًا دقيقًا لخصائص هذا العصر حتى تعمل المناهج على مراعاتها، وأهم خصائص هذا العصر 
 :هي
 .أنه عصر التقدم العلمي -
 .أنه عصر االنفجار المعرفي -
 .أنه عصر التخصصات -
 .أنه عصر الماديات -
 .أنه عصر التغير السريع -
 .أنه عصر القلق والتوتر النفسي -

 :والتوازن والتكامل الشمول .1.2
 والوسيلة والطريقة والمحتوى األهداف في تتمثل والتي المكونات من العديد يتضمن كلى بناء المنهج    

، شاملة التطوير عملية أن القول نستطيع لكي المكونات هذه جميع يشمل أن للتطوير والبد والنشاط والتقويم،
 أهداف طورت البعض، فإذا يبعضها المنهج جوانب الرتباط وذلك متكامال التطوير يكون أيضا أن وينبغي
 .وتقويم ووسيلة وطريقة محتوى من الجوانب بقية تطوير ذلك أن يتبع فينبغي المنهج
 :ومن أمثلة التكامل في المناهج    
 .التكامل بين النظري والعملي -
 .التكامل بين طرق التدريس -



 .التكامل بين وسائل التقويم -
أن  ينبغا فمثال آخر، على جانب يطغى فال المختلفة المنهج جوانب بين التوازن نراعى أن أيضا ينبغا كما    
التطوير بمفهوم التوازن  ويجب أن يهتموالحركية،  واالنفعالية المعرفية الجوانب بين توازنا هناك يكون

ويستدعي تحديد الوزن النسبي لكل عامل أو جانب وفقًا لقدرته ومساهمته في تحقيق الهدف وفقًا للدور الذي 
يمكنه القيام به في إطار الخطة العامة، والتوازن المطلوب في جوانب كثيرة في العملية التربوية على النحو 

 :التالي
 .المختلفةالتوازن بين جوانب النمو  -
 .التوازن بين المواد الدراسية واألنشطة -
 .التوازن بين النظري والعملي -
 .التوازن بين القديم والحديث عند بناء المقررات الدراسية -

 :(التعاون) الجماعية .5.2
لها من الضروري أن يكون التطوير تعاونيًا، والتطوير التعاوني هو الذي تشترك فيه كل األطراف التي    

صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية التربوية مثل التلميذ، المعلم، المدير والموجه، والخبير، وولي األمر، 
 .ورجل االقتصاد، وعالم الدين، والطبيب، والمهندس، والسياسي

 :االستمرارية. 6.2
متتالية ومتالحقة، ولكل عملية التطوير في حد ذاته مستمر وال ينتهي أبدًا، إال أنه يتم في صورة عمليات    

منها بداية ونهاية، فإذا بدأنا مثاًل بعملية التطوير رقم واحد وانتهينا منها فالذي يحدث هو أنه بعد عدة سنوات 
ومن األصلح أن تفصل بين عملية التطوير مدة زمنية ال ، وهكذا 3ثم رقم  0ال بد القيام بعملية التطوير رقم 

 :تقل عن خمس سنوات حتى
 .تعطي للمنهج المطور فرصة لالستقرار -
 .حتى يكون التطوير اقتصادياً  -
 .حتى يمكن الحكم على المنهج بطريقة موضوعية -

 :التطوير أساليب. 1.1
 .االستبدال أو اإلضافة أو الحذف طريق عن التطوير .1.1
 الجزئي، بالحذف عليه يطلق ما وهو الدراسية المادة من جزء حذف طريق عن يتم :بالحذف التطوير .أ     

 .التربويون والمشرفون المسؤلين يراها التي األسباب من بأكملها لسبب مواد حذف طريق عن يتم قد كما أنه
 يتم قد أو الفصول أو الصفحات لبعض الجزئية اإلضافة طريق عن يتم أيضا وهو :باإلضافة التطوير .ب
 .قبل من مقررة تكن لم لمادة كاملة إضافة طريق عن
 الرياضيات استبدال مثل مخالف آخر بهيكل الدراسية المادة هيكل تغيير به ويقصد :باالستبدال التطوير .ج

 .الحديثة بالرياضيات التقليدية
 :التدريس وطرق الكتب تطوير. 0.1



 على ينصب كان أنه بمعنى الشمول عنصر يفتقد أنه التطوير من األسلوب هذا في الرئيسية المشكلة    
 .وغيرها والتقويم والوسيلة الطريقة مثل المنهج جوانب بقية إغفال مع فقط، (المحتوى) المرسى تطوير الكتاب

 :االمتحانات تطوير .2.1
 متعددة مجاالت في التالميذ نمو قياس إلى تهدف التي االختبارات من أنواع األخيرة اآلونة في ظهرت     

 من فيها وقع والتي التطوير عملية في األساسي العيب لكن … المهارات القدرات، ، ألتحصيلي مثل الجانب
 .المنهج جوانب بقية عن بمعزل االمتحانات بتطوير قاموا أنهم هو الماضي في بالتطوير أنهم قاموا

 :المنهجية التنظيمات تطوير. 1.1
المواد  منهج تطور إذ مستمرة كانت التطوير عملية أن ندرك أن نستطيع المنهجية للتنظيمات دراستنا من    

إلى  بدوره أدى الذي الواسعة المجاالت منهج إلى ثم المترابطة، الدراسية المواد منهج إلى المنفصلة الدراسية
 .النشاط منهج ثم الدراسية الوحدات ظهور
 : الحديثة التطوير أساليب. 5.1
 " تقويمه بعملية وانتهاء وأهدافه، فلسفته من بدءاً  عمومًا، المنهج تتناول شاملة عملية التطوير في وترى   

 ضوء وفي وتنويعًا، وصياغة تحديداً  األهداف، بتطوير تبدأ أن يجب للمنهج الشامل التطوير خطة فإن وعليه
 وأساليب المادة، مجال إليه وصل ما أحدث على بناء تنظيمه، وأساليب المحتوى، اختيار في النظر يعاد ذلك

 عن الشيء بعض تتغير قد التي وأساليب التّعلم التدريس طرائق اختيار يتم ثم النفس، علم التربية، ونظريات
 الطريقة على التركيز المثال سبيل على يتم فقد التعليمية، والخبرات المحتوى لحداثة نظراً  األساليب القديمة،

 أساليب تستخدم أو السابق، المنهج في سائدة كانت التي الجزئية الطريقة من بدالً  القراءة في تدريس الّكلية
 حديثة، تقنيات إدخال يتم وقد المدارس، في التالميذ أعداد لزيادة نظراً  الفردي، من الجمعي بدالً  التدريس
 القياس أساليب في تطوير ّكله ذلك عن وينتج المتّعلمين، بين الفردية الفروق على ضبط المّعلم قدرة لزيادة

 المجاالت مختلف في تلميذ كل حققه الذي النمو مقدار تقويم على قادرة بحيث تصبح واالمتحانات، والتقويم
 . والوجدانية والمهارية العقلية

التعليم  نظام كان إذا السيما الفني، واإلشراف التوجيه في تطوير يصاحبه لم إذا ناقصاً  التطوير هذا ويعد   
 إلى يمتد أن يجب بل المطور، المنهج تطبيق على المّعلمين تدريب التطوير يشمل أن ينبغي كما مركزيًا،

 واالتجاهات والمعلومات المهارات الخريجين إكساب المعلمين، بغية وكليات التربية، كليات في برامج اإلعداد
 (084، ص0005حسن، .)رواقتدا كفاءة بكل المطور المنهج مع للتعامل التي تؤهلهم

 :التطوير خطوات. 5.1
 :بلى فيما تلخيصها يمكن ومترابطة، منظمة خطوات وفق المنهج تطوير عملية تسير    
في  األمد الطويلة وخططه العامة المجتمع سياسة إلى التطوير عملية تستند :التعليم إستراتيجية تحديد .1.5
 .التعليمية إستراتيجيته تشتق منه والتي والمستقبلية الحاضرة وتطلعاته وحاجاته بها يلتزم التي فلسفته ضوء
 والضعف القوة أوجه معرفة بغرض القائمة المناهج تقويم الخطوة هذه تتضمن :القائمة المناهج تقويم .0.5
 أهداف بين فجوة هناك أن ثبت فإذا أهداف من اإلستراتيجية حددته بما التقويم هذا نتائج ومقارنة فيها



 سبق وقد التطوير عملية في فورا البدء يستلزم ذلك فإن القائمة، المناهج تحققه ما وبين اإلستراتيجية التعليمية
 .المنهج تقويم عملية طبيعة على السابق في الفصل تعرفنا أن

 اإلستراتيجية بأهداف المنهج واقع مقارنة عملية عنه تسفر ما ضوء في :المنهج جوانب تخطيط .3.5
 والوسائل التدريس وطرق الدراسية المقررات وتحديد فيه، المرغوب المنهجي التنظيم نوع تحديد التعليمية يمكن

 .الفنيين والموجهين المعلمين وتوجيه إعداد برنامج التخطيط أيضا ذلك يتطلب كما التقويم، التعليمية وأساليب
 جديدة تربوية نظريات أو آراء على إما القائم المنهج تطوير عملية تعتمد :المقترح المنهج تجريب .8.5

 اآلراء هذه صالحية من للتأكد المقترح المنهج تجريب من بد فال لذا تطويره، بقصد المنهج أدخلت على
تعميمه،  عملية قبل ضيق نطاق على المنهج تجريب يتم ما وعادة المنهج، صالحية ومن ثم والنظريات
 كما التجريب، فيها سيتم التي المجاالت فيها تحدد المعالم واضحة خطة وضع تجريب المنهج عملية وتتطلب
 المنهج كان إذا ما ومعرفة المنهج تقويم على بها لالستعانة والمقاييس من االختبارات مجموعة توفير تتطلب
 .ال جديد أم تعديل إلى يحتاج المجرب

 :حتى يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير المناهج على أساس علمي، وللتجريب أهداف عديدة أهمها
 .صحة أو خطأ الموضوع المراد تجربته إثبات -
 .معرفة جوانب القوة والضعف -
 .إتاحة الفرصة للتعرف على بعض المشكالت التي تواجه عند التجريب -
 .إتاحة الفرصة للتعرف على مدى تأثير احد الجوانب في الجوانب األخرى -

 الالزمة األموال رصد طريق عن المنهج لتنفيذ االستعداد من البد المرحلة هذه في :للتنفيذ االستعداد .5.5
عداد والمعامل المدارس وتجهيز الكتاب وتوفير التطوير، متطلبات لجميع عداد وتدريبهم، المعلمين وا  طرق  وا 

 .التقويم وأساليب
متابعة  مراعاة مع المطور المنهج تنفيذ يبدأ السابقة، العمليات من االنتهاء بعد :ومتابعته المنهج تنفيذ. 0.5
 .التنفيذ أثناء تحدث قد صعوبات أي على للتغلب المنهج تنفيذ
 :معوقات تطوير المناهج. 6.1
 التربية عملية نمو تستغرق وقتا طويال وال تكون آثارها واضحة بسرعة: معوقات تتصل بطبيعة التربية  .1.0

من السهل  ،وغيرها واإلعالم كاألسرةكما أن آثار التربية النظامية تتأثر بآثار غيرها من المؤسسات التربوية 
لدى التالميذ ولكن معرفة النتائج التي تحققها المستحدثات  اإلبداعيةالميول واالتجاهات والقيم والقدرات  تنمية

 .غير يسيرة  التربوية
 تعتبر المدرسة المكان الذي تطبق فيه األفكار والمستحدثات: معوقات تتصل بطبيعة المدرسة  .0.0

وذلك بسبب   ألن المدرسة محافظة بطبيعتها وليس من السهل تقبلها لكل جديد وحديث في التربية ةالتربوي
إضافة إلى عدم إعداد العاملين في المدرسة لممارسة البحث العلمي وعدم ، بالممارسات اليومية انشغالها

تشجيع المجددين والمبدعين وعدم وجود قنوات اتصال مناسبة سواء بين العامل في المجال التنفيذي للتعليم 



وهذا يوضح  ،أو على مستوى المدرسة من صف إلى صف أو على مستوى الوزارة من إدارة إلى أخرى
 .لتي تعوق المدرسة في مجال التطوير األسباب ا

يقوم بتنفيذ التطوير في  ألنهالمعلم هو حجز الزاوية في العملية التعليمية  :معوقات تتصل بالمعلم  .3.0
فشله وذلك من خالل تطبيقه في الفصل الدراسي وهذا يتوقف على  أوالمناهج و يعمل على نجاحه  مجال

يمانهتطوير ألهداف ال إدراكه: عدة عوامل منها  بها وتمكنه من المادة العلمية والمهارات المطلوب تنفيذها  وا 
نمافالمعلم ال يقوم بعملية التعليم فقط  يعلم بشخصيته وسلوكياته وعالقته بتالميذه ومدى تشجيعه لهم على  وا 

 .األمامالتقدم نحو 
 جزء منه تتأثر بعاداته وتقاليده نهاألترتبط المدرسة بالمجتمع ارتباطا كبيرا  :معوقات تتصل بالمجتمع  .8.0

 التطوير والتحديث التربوي نظرة حذرة ومتشككة وباألخص عند شعوره إلىوثقافته لكن المجتمع ينظر  وأفكاره
 .بأنها تتعارض مع عاداته وتقاليده وقيمه التي نشأ عليها

ج دور رئيسي في معرفة لطبيعة مشروعات تطوير المناه :معوقات تتصل بطبيعة مشروعات التطوير  .5.0
مدى نجاحها وتقبلها فالكثير من مشروعات التطوير تتصف بالجزئية والشكلية واالرتجال ويعتبر ذلك من 

وظروف معينة من الصعب توفرها  خاصةمهارات  إلىمعوقات نجاحها وكذلك المشروعات المعقدة تحتاج 
 .بها األخذصرفون النظر عن ثقيلة وتجعلهم ي أعباءالعاملين في المجال التربوي  وتحمل
 تعتبر بعض المدارس الحالية من المعوقات الكبيرة في :معوقات تتصل بالمباني والوسائل والتجهيزات  .0.0

فصولها ووسائلها وتجهيزاتها تم تصميمها للشرح والتلقين وأهملت العمل  أنعملية تطوير المناهج بسبب 
    .والبحث والدراسة والتفاعل المستمر مع الحياة والبيئة  واإلبداعالجماعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


