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 2021/2022السنة الدراسية: 



   :للمناهج التعليمية مدخل  

 ، للتربیة الفقري بالعمود بها وصفه یمكن الذي الحد إلى ویةربالت العملیة في أساسیا زامرك المناهج عتبرت 
 یعكس أن یستطیع ، معینا مدرسیا منهجا یتبنى أن تربوي نظام ألي البد كان األهمیة لهذه ظراون

 . مدروسة علمیة أسس على وتربیتهم فراداأل تعلیم مناجل فیه یحیا الذي المجتمع اتجاهات

علم المناهج میدان حدیث نسبیا من میادین الدراسة ، و مع أن المنهج قد ورد ذكره في كتابات ویعد     
في القرن السابع عشر ،           كومينيوسفي القرن الرابع قبل المیالد ، و  أفالطونبعض الفالسفة أمثال 

، إال أن الدراسة المتخصصة و النظامیة في "  في القرن التاسع عشر و غیرهم Froebel"و فروبل 
المناهج لم تبدأ إال في القرن العشرین حیث ظهر أول كتاب في المناهج من تألیف فرانكلین بوبیت 

"Franklin Bobbit بعنوان "المنهج  1918"  عامCurriculum"  و ظهر كتاب  شارتز "w. chartes 
ثم ظهر الكتاب الثاني لبوبیت عام   Curriculum Constructionبعنوان بناء المنهج " 1923عام 

أصدرت الرابطة  1926"و في عام "How to make a curriculumبعنوان كیف تصنع منهجا  1924
 The fondations and"القومیة لدراسة التربیة مرجعا بعنوان "أساسیات بناء المناهج  و تقنیاتها "  "

technique of curriculum construction   في جزأین ثم كان الدعم الكبیر للمناهج كمیدان للدارسة
في التربیة بإنشاء أول قسم للمناهج و التدریس في معهد إعداد المعلمین بجامعة كولومبیا بنیوورك سنة 

 التاریخ عالمة بارزة في المیدان.واعتبر هذا  1937

و یمكن أن نلخص العوامل و األسباب التي أعطت أهمیة لعلم المناهج و أدت إلى ظهوره كعلم      
 مستقل في ما یلي : 

النمو السریع في العلوم و المعارف فقد تضاعفت حجم المعلومات في الخمسین  سنة األخیرة              -أ
 و ینتظر أن تتضاعف بشكل أسرع في العشریات القادمة. 

التغیرات في مضمون و محتوى المعارف ذاتها ، إذ أن هناك معارف تتقادم و أخرى تموت     و  -ب
 تكتشف معارف جدیدة.

تعقد األفكار و النظریات العلمیة و صعوبة تقبلها في البدایة ، و بعد تجریبها و تطبیقها                -جـ
م بها ، و دور علم المناهج في هذا المجال هو و تكییفها للمجاالت الحیاتیة یبدأ المجتمع في االهتما

في متعلمین العمل على الربط بین ما یحدث في مختبرات العلماء و المدرسة أي ما یمكن تدریسه لل
 .(1983)جرائيل بشارة ، المستویات المختلفة 



 المنهاج التعليمي :  -1

"لكل في قوله تعالى :  48وردت كلمة "منهج" في القرآن الكریم في سورة المائدة اآلیة  : المعنى اللغوي
فكلمة منهاج تعني الطریق الواضح ، واصل الكلمة هي الفعل نهج نهجا جعلنا منكم شرعة و منهاًجا" 

ج الطریق سلكه و الطریق النهج أي البین الواضح ، و جاء في الصحاح للجوهري : )مادة نهج( النه
ونهجت الطریق أیضا إذا سلكته ، و فالن یستنهج سبیل  الطریق الواضح ، و كذلك المنهج و المنهاج...

   "Curriculum "  وترجمة كلمة منهاج في اللغة االنجلیزیة و الفرنسیة هي :  فالن أي : یسلك مسلكه.

    Weisterأي منهج في قاموس ویستر  Curriculumكان أول ظهور لكلمة  : المعنى االصطالحي
من هذا القاموس أن یكون  1928و عرفها على أنها مقرر دراسي ، و اشترطت طبعة سنة  1856عام 

فتقول بأن المقرر ینبغي أن یؤدي إلى الحصول على  1955المقرر معینا و محددا ، أما طبعة سنة 
بعة یقول بأن المنهج هو مجموع المقررات درجة علمیة ، كما أضیف تعریف آخر للمنهج في هذه الط

( إما قاموس كارتر جود فیقدم في طبعته الثالثة ثالث تعریفات 1987التي یقدمها معهد تربوي )بسیوني ، 
 للمنهج هي : 

"مجموعة من المقررات أو المواد الدراسیة التي تلزم للتخرج و الحصول على درجة علمیة في  -أ
 "میدان رئیس من میدان الدراسة

"خطة عامة شاملة للمواد التي ینبغي أن یدرسها التلمیذ لیحصل على درجة علمیة )شهادة( تؤهله  -ب
 للعمل بمهنة أو حرفة".

 مجموعة من المقررات و الخبرات التي یكتسبها التلمیذ تحت توجیه المدرسة أو الكلیة.-ج     

فیعرف المنهج  بأنه : قائمة من ( G.Mialaretلـ )  Lexique de l'éducationمعجم التربية أما   
محتویات المواد الدراسیة لالكتساب تم بنائها بطریقة أخذت بعین االعتبار البنیة المنطقیة للمعارف 

 الموضوعة  للتعلیم و لسیرورات التعلم و التقییم .

 

 

 



 تعريفات بعض المختصين في التربية : 

المنهج بأنه "مجموعة من األنشطة المخططة من De landsheere( "1980 )ديالندشير" یعرف       
أجل تكوین المتعلم ، و یتضمن األهداف و كذلك تقویمها و األدوات ، و من بینها الكتب المدرسیة و 

 االستعدادات المتعلقة بالتكوین المالئم للمدرسین.

یفیة تجعل المنهج بأنه : سلسلة من الوحدات موضوعة بك Gange( "1979)جانبيه "و یعرف       
تعلم كل وحدة یمكن أن یتم انطالقا من فعل واحد شریطة أن یكون التلمیذ قد تحكم في المقررات 

 الموضوعة في الوحدات المخصصة السابقة داخل المقطع.

المنهج بأنه یتعلق بكل المكونات التي تتضمنها السیرورة  Decorte( "1979)ديكورت "و یعرف       
 حتویات ، أنشطة ، و تقییم(.التعلیمیة )أهداف ، م

" فیعرف المنهج بأنه تخطیط للعمل البیداغوجي أكثر اتساعا من المقرر  D'hainauntدنيو 'أما      
التعلیمي ، فهو ال یتضمن فقط مقررات المواد ، بل أیضا غایات تربویة و أنشطة التعلیم  و التعلم و 

 علیم.كذلك الكیفیة التي سیتم بها تقییم التعلم و الت

"مجموعة الخبرات التربوية و الثقافية و االجتماعية و الرياضية و فیعرفه بأنه :   المعنى الحديث للمنهجأما 

الفنية التي تهيئها املدرسة لتالميذها داخل املدرسة و خارجها بقصد تأمين نموهم الشامل في جميع النواحي و 

 (.1983-)جبرائيل بشارة   أفضل ما تتستطيعه قدراتهم" تعديل نشاطهم طبقا لألهداف التربوية املطلوبة إلى

                                       باالستناد الى ما سبق یمكن تعریف المنهج على النحور التالي :
یعتبر المنهج ) خطة لقیادة الدرس ، خطة لقیادة عملیتي التعلیم والتعلم ، تخطیط األهداف والمحتوى * 

                                                                                    م (.والطرق والتقیی
 .المنهج : تخطیط وتنفیذ وتقییم شامل لعملیتي التعلیم والتعلم* 

 

 

 

 



 :موازنة بين المنهاج التقليدي و المنهاج الحديث

 الحدیث في مجاالت أهمها: ( یبین المقارنة بین المنهاج التقلیدي و المنهاج1جدول رقم )

 المنهاج الحديث المنهاج التقليدي المجال

 

 

 طبيعة المنهاج-1

 المقرر الدراسي مرادف للمنهاج. -

 يركز على الكم الذي يتعلمه الطالب -

 يكز على الجانب المعرفي في إطار  -

 ضيق.   

 يهتم بالنمو العقلي للطلبة. -

 يكيف المتعلم للمنهاج -

 الدراسي جزء من المنهاج.المقرر  -

 يركز على الكيف -

 يهتم بطريقة تفكير الطالب و المهارات  -

 التي تواكب تطوره.   

 يهتم بجميع أبعاد نمو الطالب -

 يكيف المنهاج للمتعلم -

 

 

 تخطيط المنهاج-2

 يعده المتخصصون في المادة الدراسية  -

 يركز على منطق المادة الدراسية -

 "المادة الدراسية" محور المنهاج -

 يشارك في إعداده جميع األطراف  -

 المؤثرة و المتأثرة به   

 يشمل جميع عناصر المنهاج -

 محور المنهاج "المتعلم" -

 

 

 

 المادة الدراسية -3

 غاية في حد ذاتها  -

 ال يجوز إدخال أي تعديل عليها -

 يبنى المقرر الدراسي على التنظيم  -

 المنطقي للمادة   

 المواد الدراسية منفصلة -

 مصدرها الكتاب المقرر. -

 

 وسيلة تساعد على نمو الطالب نمو  -

 متكامال.   

 تعدل حسب ظروف الطلبة و احتياجاتهم -

 يبنى المقرر الدراسي في ضوء  -

 خصائص شخصية المتعلم.   

 المواد الدراسية متكاملة و مترابطة -

 مصادرها متعددة. -

 

 

 طريقة التدريس-4

 تقوم على التعليم و التلقين المباشر -

 ال تهتم بالنشاطات  -

 تسير على نمط واحد -

 تغفل استخدام الوسائل التعليمية -

 تقوم على توفير الشروط و الظروف  -

 المالئمة للتعلم.   

 تهتم بالنشاطات بأنواعها -

 لها أنماط متعددة -

 تستخدم وسائل تعليمية متنوعة -

 

 

 المتعلــم -5

 سلبي غير مشارك -

 يحكم عليه بمدى نجاحه في امتحانات  -

 المواد الدراسية.   

 إيجابي مشارك -

 يحكم عليه بمدى تقدمه نحو األهداف  -

 المنشودة )مهاراته و كفاءاته...(.   



 

 

 

 

 المعلــم -6

 عالقته تسلطية مع الطلبة -

 يحكم عليه بمدى نجاح المتعلم في  -

 االمتحانات   

 يراعي الفروق الفردية بين الطلبة ال -

 يشجع على تنافس الطلبة في حفظ  -

 المادة   

 دور المعلم ثابت -

 يهدد بالعقاب و يوقعه -

 عالقته تقوم على االنفتاح و الثقة  -

 و االحترام المتبادل   

 يحكم عليه في ضوء مساعدته للطلبة  -

 على النمو المتكامل   

 ينهميراعي الفروق الفردية ب -

 يشجع الطلبة على التعاون في اختيار  -

 األنشطة و طرائق ممارستها   

 دور المعلم متغير  -

 يوجه و يرشد -

 

 

 

 الحياة المدرسية-7

 تخلو الحياة المدرسية من األنشطة  -

 الهادفة   

 ال ترتبط الحياة المدرسية بواقع حياة  -

 المجتمع    

 ال توفر جوا ديمقراطيا-

 على النمو السوي ال تساعد -

 تهيئ الحياة المدرسية للمتعلم الجو  -

 المناسب لعملية التعلم  

 تقوم على العالقات اإلنسانية بمفهومها  -

 الواقعي    

توفر للمتعلمين الحياة الديمقراطية داخل  -
 المدرسة

 تساعد على النمو السوي المتكامل -

 

 

 البيئة االجتماعية-8

 للمتعلمين

 يتعامل المنهاج مع المتعلم كفرد منغلق  -

 ال عالقة له باإلطار االجتماعي  

 يهمل البيئة االجتماعية للمتعلم و ال  -

 يعدها من مصادر التعلم   

 ال يوجه المدرسة لتخدم البيئة االجتماعية  -

 يقيم الحواجز و األسوار بين المدرسة  -

 و البيئة المحلية.   

 كفرد اجتماعي متفاعليتعامل مع الطالب -

 يهتم بالبيئة االجتماعية للمتعلم  -

 و يعتبرها من مصادر التعلم.  

 يوجه المدرسة لخدمة البيئة االجتماعية -

 ال يوجد بين المجتمع و المدرسة  أسوار. -

 هناك أنّ  والحدیث، التقلیدي المنهاجین بین الموجزة المقارنة لهذه المبّین الجدول هذا من نالحظ     
 تطویر أنّ  -كذلك – بالذكر والجدیر وأهدافها، التربویة المناهج تطبیق مدى في ومتباین ملحوظ تطّور

 المدّرس یجد أین الریاضي البدني النشاط مجال في خاّصة األهمّیة غایة في لكّنها صعبة عملیة المناهج
 في تطبیقها علیه یتوّجب والذي والفصلیة الّدوریة مجراالب أمام نفسه والریاضیة البدنیة التربیة أستاذ أو

 .لدیه المقرر المنهاج مجراوب شروط عیا  رام حّصته



 التربویة بالعملیة هاما   جانبا   تمثل التى سيةراالد المناهج إحدى الرياضيةالبدنية و  التربية وتعد
راته قد به تسمح حد أقصى إلى للتعلم المتزن الكامل النمو تحقیق یمكن خاللها من التعلیمیة بالمؤسسات
 الحدیث المفهوم نطاق فى تدخل بذلك وهى المجتمع ومع نفسه مع التكیف من یمكنه بما واستعداداته

                                    : تشمل حیث المتعلم شخصیة جوانب بجمیع تهتم حیث للمنهاج
(     للعبة تاریخى تطور – مساحة – قانون) والمعارف والمعلومات والمفاهیم الحقائق تعلیم : المعرفى النمو
 – القیادة – رطیة ا الدیمق – التعاون) والقیم والتقالید والعادات االجتماعیة االتجاهات :االجتماعى النمو
(                                                                                  المسئولیة تحمل
(                     للعبة – الخاصة)البدنیة الصفات واكتساب الحركیة المهارة تعلم : الحركى النمو
 (االنفعالى الثبات – النفس ضبط) االنفعاالت فى والتحكم النفس ضبط : االنفعالى النمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عناصــر المنهـج :  -2

یرى العاملون في میدان المناهج أن المنهاج الحدیث یتكون من أربعة عناصر أساسیة على األقل       
مترابطة مع بعضها البعض ترابطا عضویا و هذه العناصر األربعة هي ما تعرف مجتمعة بنموذج 

(O.C.M.E ) 

محاور و سوف نتعرض باختصار لكل  عنصر من هذه العناصر على أن نعود إلیها بالتفصیل في  
 الحقة.

التي یسعى التعلیم إلى تحقیقها أو یرغب في تحقیقها ،      و  هي  (Objectives)األهــداف :  2-1
عبارة عن نواتج تعلیمیة مخططة نسعى إلى إكسابها للمتعلم بشكل وظیفي یتناسب مع قدراته و یلبي 

ة في سلوك المتعلمین كنتیجة حاجاته و نعمل من خالل األهداف التربویة على أحداث تغییرات إیجابی
 لعملیة التعلم ، فالهدف التربوي هو المحصلة النهائیة للعملیة التربویة و هو الغایة التي ننشد تحقیقها.

أو المضمون الذي یبني على األهداف و الذي یشتمل على المعلومات  ((Contenusالمحتـوى : 2-2
لمها التالمیذ ، و هو المعرفة المنظمة المتراكمة عبر و المبادئ و القیم و المثل التي نرغب في أن یتع

و المعلومات التي یقع علیها ى الدراسي في المعارف التاریخ من الخبرات اإلنسانیة و یتمثل المحتو 
االختیار و التي یتم تنظیمها على نحو معین ، و ینقسم المحتوى إلى مجاالت و ینقسم كل مجال إلى 

ادة إلى وحدات كبرى و كل وحدة إلى مواضیع و بهذا یكون الموضوع أصغر مواد دراسیة و تنقسم كل م
 وحدة نتعامل معها في الموقف التعلیمي و یصنف المحتوى إلى : 

 : و هي المعرفة الصادقة الناتجة عن المالحظة و اإلحساس المباشر  الحقائق -أ

 : و هي مجموع اإلحصائیات و البیانات العددیة عن ظاهرة ما. البيانات  -ب

عبارة  : و هي صور ذهنیة ال حصر لها تجمعها سمات ممیزة یطلق علیها كلمة أو المفاهيم -ج
 تحددها.

  تتمثل في العالقة بین مفهومین أو أكثر.:  المبادئ و التعميمات -د

 . بین مبدأین أو أكثر و تتكون من العالقة:  الفرضيات و النظريات -هـ

 : و تتمثل فیما یقوم به المتعلم في المجال النفسي الحركي و األدائي. المهارات -و



: و هي ما یكون المتعلم من اتجاه و جداني نحو موضوع ما ، و ما یتكون  االتجاهات و القيم -ز
                                                                           لدیه من سلم للقیم.

 و یتم اختیار المحتوى حسب مجموعة من المعاییر هي : 

بحیث یكون المحتوى صحیحا و دقیقا و یرتبط باألهداف التربویة        و  :صدق المحتوى -أ
 یواكب االكتشافات العلمیة المعاصرة 

مع الواقع االجتماعي و الثقافي أي البد أن یرتبط المحتوى بالمنظومة القیمیة  :االتساق -ب
 االجتماعیة و بالواقع االجتماعي و الثقافي. 

أي أن یكون متوازنا بین العمق و الشمول و بین النظري و العملي و بین األكادیمي و  :التوازن–ج 
 المهني و بین احتیاجات الفرد و المجتمع.

 : بحیث یراعي التعلمات السابقة للمتعلمین.  التدرج-د    

 المستقبلیة للفرد و المجتمع . تأي مراعاة المحتوى لالحتیاجاالتواصل :  -هـ    

 كما ترتب المحتویات وفق مجموعة من المعاییر هي :           

من مستوى  و یقصد به العالقة الرأسیة بین المواضیع أي تدرج المواضیع معيار االستمرارية -
 آلخر.

 و یقصد به العالقة  األفقیة بین المواد الدراسیة أي الربط بین المواد الدراسیة معيار التكامل -

 أي وضع المواد المتخصصة في وحدات معا. معاير التوحيد -

و ما یرتبط بها من أنشطة تعمل على ترسیخ المحتوى في نفوس ( Méthodes)طرائق التدريس  2-3
مجموع اإلجراءات التي یتبعها المعلم لمساعدة التالمیذ على تحقیق األهداف التعلیمیة و  التالمیذ ، و هي

 قد تكون تلك اإلجراءات مناقشات و إثارة مشكلة أو محاولة الكتشاف أو غیر ذلك من اإلجراءات.

و هو عملیة تشخیص و عالج لموقف التعلم أو أحد جوانبه أو للمنهج ( Evaluationالتقويم ) 2-4
كله أو أحد عناصره ، و ذلك في ضوء األهداف التعلیمیة ، فالتقویم یكشف لنا عن مدى نجاح المنهج في 

إلعادة النظر في عناصر المنهج بعد تحدید  Fead Backتحقیق أهدافه و من ثم یزودنا بتغذیة راجعة 
 جوانب القوة و تعزیزها و جوانب الضعف و تداركها .



ناك من یضیف عناصر أخرى للمنهج و یعتبرها من العوامل التي تؤثر في و تجدر اإلشارة إلى  أن ه 
بنائها و لو بصفة غیر مباشرة و منها : المتعلم ، المعلم ، النظام المدرسي ، مكانة العلم و العلماء و 

 المجتمع ، التطورات و االكتشافات العلمیة الحدیثة و غیرها من العوامل...

 

 

 

 

 

 

 

 (: يمثل عناصر المنهاج التربوي1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف

طرائق التدريس 
 واألنشطة

 التقويم المحتوى



 : التربوية المناهج أنواع -3

 الن المناهج من متعددة أنواع بوجود القول إلى التربویین من بعدد للمناهج الدینامیكي المفهوم أدى     
 عادة علیه یطلق والذي له المخطط المنهاج بین جوهریة فروقات بوجود توحي المختلفة المناهج تعریفات
 الواقعي المنهاج أحیانا هو بالفعل تحقیقه یتم الذي والمنهاج official curriculum الرسمي المنهاج

real curriculum ( الخفي ) المخفي المنهاج وهناكcurriculum   hidden في یحقق الذي وهو 
 .أبینا أم شئنا الطلبة سلوك
 المثالي المنهاج وهو اإلیدیولوجي المنهاج هي : المناهج من خمسة أنواع goodlad  جودالد  ویورد     
 والمدرسون اآلباء یظن ما وهو المرئي والمنهاج ، والمنظرون یراه العلماء كما المنهاج صورة یبرز الذي

 ، الدرس غرف في بالفعل تنفیذه یقع ما وهو العلمي والمنهاج ، حسب مرئیاته موجود انه والمجتمع
 . الواقع في الطالب ویجربه ما یحسه وهو التجریبي والمنهاج

 األول هو ن فقط نوعین إلى المنهاج بتقسیم نكتفي أن نرى فإننا العربي الوطن في ألغراضنا أما و     
 علیها رسمیا المصادق الدراسیة المقررات له وتوضع والتعلیم التربیة وزارة تقرره الذي الرسمي المنهاج
 ، "جالتهورن" عند المكتوب المنهاج یقابل فإنه التعریف وبهذا ، رسمیا المقررة المدرسیة الكتب وتؤلف
 المنهاج ویقابل المدرسیة واالداره المدرسین قبل من المدارس في تدریسه یتم الذي الواقعي المنهاج والثاني

 : المناهج ألنواع توضیح یأتي وفیما ، "جالتهورن" عند المتعلم والمنهاج المختبر والمنهاج الرسمي
 أوال: المنهاج الخفي:

 خارج المتعلم یكتسبها التي واألداءات والقیم واالتجاهات العقلیة والعملیات المفاهیم من مجموعة هو     
 مع مختلفة تفاعل المتعلم تفاعل ونتیجة فراإش ودون التشرب وبطریقة طواعیة الرسمي أو المعلن المنهاج
 .المدرسة في واإلداریین ومعلمیه زمالئه

 ثانيا: المنهاج الرسمي:
 ةوزار  من المقررة الرسمیة المنهاج وثیقة یعني الرسمي الصعید على للمنهاج السائد المفهوم إن     

 التعلیمیة واألنشطة واألسالیب المعرفي والمحتوى العامة األهداف تتضمن التي الوثیقة هذه ، التربیة
 . البلدان بعض في سیةدراال تراالمقر  وثیقة أحیانا وتسمى ، التقویم وأسالیب

 عدد من واحدة إال لیست الوثیقة هذه أن نكتشف التعلیمي النظام في النظر أمعنا إذا ولكن     
 : ومنها المنهاج تشكل التي الرسمیة األدوات أو الوثائق

 .المجتمع ذالك في والتعلیم التربیة فلسفة -



 . التربوي للنظام واإلداري التنظیمي والهیكل التربویة السیاسات -
 وعدد يدراسال الیوم في الدوام ساعات یحدد الذي المدرسي السنوي والتقویم یةراسالد الخطط -
 . سةدراال أیام
 . المدارس مكتبات في باقتنائها الموصي والكتب ، اإلضافیة المطالعة كتب -
 .قیاسها على تركز التي واألهداف ، أسئلتها ونوعیة ومحتواها العامة االمتحانات أسلوب -
 . المدرسي األثاث ونوعیة تهزاوتجهی فقهراوم المدرسي البناء -
 .التربویة والمشاغل المخبریة تزاوالتجهی التعلیمیة والوسائل التعلیم تقنیات -
 . المدرسیة واالحتفاالت االجتماعیة والمناسبات المدرسیة والرحالت اإلضافیة األنشطة نوعیة -
 .العامة والصحفیة زیةوالتلف اإلذاعیة مجراالب محتوى -
 .وقبلها الخدمة إثناء اإلعداد وأسالیب المعلمین إعداد مجبرا محتوى -
 . بالمدرسة وعالقتها األمور وأولیاء األسرة دور -

 ثالثا: المنهاج الواقعي:
 فیها یتم التي والتعلیم التربیة تزاراو  أو المناهج تطویر مركز أو المناهج مدیریات من نخرج عندما

 خططنا ما هذا هل ، العجب نجد دراسةال غرف نشاهد و المدارس إلى وندخل وتطویرها المناهج تخطیط
 ؟ ومخطوطها المناهجمصمموا  قصد هو هذا هل ؟ بالفعل له

 ، واإلنتاج للعمل والحماس التجدید فیه وبعضها جید بعضها التدریسیة الممارسات من شتى أنواعا ستجد
 من الحاالت جمیع وفي ، الصحیحة غیر فیه وبعضها جید بعضها التدریسیة الممارسات ستجد ولكن

 هناك أن نقول أن یمكن هذا ومع ، الخطأ من یخلوا ال تعمیم أي فإن ، تعمیما تصدر أن جدا الصعب
 ؟ مدارسنا في التعلیم یتم فكیف ، للطلبة یحدث الذي التعلیم دارمق وهو أال المنهاج لقیاس واحدا ارامعی

 ( المعلمین وأدلة الطلبة كتب ) الرسمیة یةدراسال ترراالمق خالل من التعلیم یتم الغالب في     
 وهو المعلومات مصدر هو المعلم فیها یكون التي تلك أي ، المعلم حول تتمحور التي التدریس وأسالیب

 .الطرق بشتى لهم وتلقینها الطلبة أذهان إلى المعلم
 عن واإلجابة المعلم شرح إلى االستماع وفي اللوح على یكتبه ما نسخ في الطالب دور ویتلخص     

 على ردقایزا متم المعلم فیها یكون قلیلة حاالت وهناك ، علیه یرتبها التيمنزلیة ال بالواجبات والقیام أسئلته
 على ویقودهم ، والبحث االستطالع حب فیهم ویوقظ ویشوقهم فیرغبون للتعلم وتحفیزهم الطلبة تفكیر إثارة

 واختالفات المنهاج تطبیق في كثیر تنوع وهناك ، معنى ذا تعلما عندهم تحدث راتومباد بأنشطة القیام
 بالواحدة المدرسة ضمن وحتى واألریاف القرى مدارس إلى المدینة مدارس من ، منه یتحقق فیما واسعة



 درجة إلى یؤثر عنه المنوه واالختالف التنوع هذا إن ، أخر إلى معلم من التدریس طرق في تنوع هناك
 منطقة ومن أخرى إلى مدرسة من یختلف الواقعي المنهاج أن أي ، الطلبة لدى المتكونة الخیرة على كبیرة
 . المدن على األریاف ومن أخرى إلى

 المنهاج أما ، معروف الرسمي المنهاج أن هو الرسمي والمنهاج الواقعي المنهاج بین الفرق إن     
 مستوى على الواقعیة الممارسات اقصد الواقعي المنهاج أن ، معروف وغیر ومتنوع متعدد فهو الواقعي

 من أیضا یتعلم كما المقصودة الممارسات من یتعلم الطالب ولكن ، مقصودة غیر تكون قد المدرسة
 . المقصودة غیر الممارسات

وتوجد تقسیمات أخرى للمناهج تختلف باختالف األساس الذي یتم االعتماد علیه في اختیار      
 ثالثة أشكال رئيسيةمحتویاتها و أشكال تنظیم هذا المحتوى ، إال أن التقسیم األكثر شیوعا یصنفها في 

 هي : 
تدور حول المادة الدراسیة و من أمثلة هذا النوع منهج المواد و یضم المناهج التي الشكل األول : 

 الدراسیة المنفصلة و المنهج المواد المترابطة و منهج المجاالت الواسعة...
و یضم المناهج التي تدور حول حاجات التالمیذ و مشكالتهم و من أمثلة هذه المناهج الشكل الثاني : 

 المنهج المحوري
 المناهج التي تدور حول میول التالمیذ و نشاطهم و من أمثلتها منهج النشاط . و یضم الشكل الثالث :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األسس العامة لبناء المناهج الدراسية :  -4
إن المناهج الدراسیة ال تقوم في فراغ و إنما تتشكل و تتماثل مع الثقافة التي تعیش فیها ، و  

النظم االجتماعیة و الدینیة و السیاسیة التي تسود المجتمع ، فهي بذلك تقوم على مجموعة من األسس 
حیانا لهذه األسس بأنها العامة التي یتم االستناد إلیها عند تخطیط المنهج و تنفیذه و تقویمه ، و یشار أ

مصادر المنهج و محدداته ، و یختلف الباحثون في تصنیف هذه األسس و منهم من یصنفها في أربعة 
مصادر و منهم من یصنفها إلى ثالثة و بعضهم یصنفها في فئتین و سنقتصر على التصنیف األخیر 

 الذي یقسمها إلى فئتین كما یلي : 
 األسس الفلسفية و االجتماعية :  4-1

یقوم كل منهج على فلسفة تربویة تنبثق عن فلسفة المجتمع و تتصل بها اتصاال وثیقا ، و تهتم  
فلسفة التربیة باألهداف التربویة و األسباب الداعیة إلى استخدام أدوات التربیة من مدارس و مؤسسات و 

اف التي تسعى التربیة إلى تحقیقها للفرد و المجتمع ، و مناهج و كتب و غیر ذلك و بالكشف عن األهد
یعد المنهج المدرسي أیضا تعبیرا عن مجموعة من العوامل و من بین هذه العوامل المجتمع ، و لذلك فمن 

األمور المستقرة أن تخضع كافة المستویات التعلیمیة لطبیعة المجتمع من حیث فلسفته و ثقافته و آماله 
قها في أبنائه ، و لذلك تختلف ا لمناهج التعلیمیة من مجتمع آلخر بل و تختلف أیضا في التي یرجو تحقی

المجتمع الواحد من فترة إلى أخرى ، و هذا یعني أن المناهج الدراسیة تعبر عن المجتمع في كلیته ، و 
 ئد فیها.من ثم نلحظ دائما أن نوعیة المناهج السائدة في معظم المجتمعات تعكس أنماط الفكر السا

و حین النظر إلى المناهج في حاضرها سنالحظ أنها ال تتأثر بواقع المجتمع فقط بل              
و سنالحظ أنها تستند إلى خلفیة تاریخیة بمعنى أنها متأثرة إلى حد كبیر باالتجاهات الفكریة التي ظلت 

 سائدة في المجتمع لوقت طویل.
لمناهج الدراسیة بمعزل عن الماضي ، و ال یجب النظر و في ضوء ذلك ال ینبغي النظر إلى ا 

 إلیها على أنها تعمل في فراغ و أنها تصلح ألي مجتمع و في أي وقت من األوقات
إن المناهج الدراسیة محصلة لمجموعة من القوى و المؤثرات االجتماعیة السائدة ،                

مجتمع عن اآلخر أصبحت سمة الدینامیة من أهم  و لما كانت تلك القوى و المؤثرات مختلفة في كل
السمات التي تتمیز بها المناهج الدراسیة و من ثم فإن المجتمع  في سعیه إلى تربیة األبناء یسعى إلى 

 إجابات عن التساؤالت التالیة : 
 هو الفرد الذي تتم تربیته ؟ ما -
 ما محتوى عملیة التربیة هذه ؟ -



 فرد ؟لماذا تتم تربیة هذا ال -
 ما حصیلة عملیة التربیة هذه ؟ -

و یالحظ أن اإلجابة عن هذه التساؤالت تتضمن تعرضا لمسألة فلسفة التربیة التي تحدد الغایات   
 الكبرى لتربیة المجتمع.

و الممعن في أمر الفلسفات التربویة العدیدة التي قامت و عاشت عبر األزمان یجدان أصولها و  
 مع في اتجاهات ثالثة : مناهج البحث فیها تتج

و یتمثل في أن یكون المدرس مركز الدائرة في عملیة التعلم و التعلیم  داخل األول :اتجاه تسلطي : 
 إطار المنهج المدرسي و یشار إلى هذا االتجاه كثیر بأنه الفلسفة التقلیدیة في التربیة .

رس و التلمیذ اعتباره في العملیات و یقضي بأن یكون لكل من المدالثاني : االتجاه الديمقراطي : 
التربویة و المناهج الدراسیة بحیث یتعاونان في التخطیط لها و ینفذان معا ما قاما بتخطیطه و یطلق على 

 هذا االتجاه اسم الفلسفة التقدمیة.
طلق له و یقوم على مركزة الطفل في العملیة التربویة الدراسیة ، مركزة تالثالث : اتجاه التحرر المطلق : 

عنان التصرف دون أن یتلقى أي توجیه من المدرس و یمثل هذا االتجاه الفلسفة الطبیعیة الرومانتیكیة 
 التي تزعمها جون جاك روسو. 

 األسس النفسية و العقلية : 4-2
تتمثل األسس النفسیة و العقلیة للمنهاج في المبادئ التي توصلت إلیها دراسات  و بحوث علم  

عة المتعلم و خصائص نموه و احتیاجاته و میوله و قدراته واستعداداته و حول طبیعة النفس حول طبی
 التعلم التي یجب مراعاتها عند وضع المنهاج و تنفیذه و تقویمه.

إن المعنیین ببناء المناهج الدراسیة و كذا المعنیین بتنفیذها البد لهم من معرفة شاملة بأبعاد هذه  
یكونوا مدركین لطبیعة المتعلم و أفضل  الظروف التي یمكن أن تؤدي إلى  الناحیة ، أي أنهم یجب أن

تعلم ما نرجو تعلمه و أفضل ا لسبل الالزمة لذلك و معنى ذلك أن دراستنا لإلبعاد النفسیة كعامل مؤثر 
 في بناء المنهج تتعلق أساسا بكیفیة التعلیم و التعلم .

 مجاالت رئیسیة هي:ویمكن تصنیف خصوصیات التالمیذ في ثالث 
 االستعدادات والقدرات العقلیة. -
 الجانب الوجداني. -
 المهارات الحركیة. -

 



 األسس المعرفية: 4-3
وهي التي تتعلق بالمادة الدراسیة من حیث طبیعتها ومصدرها وتطبیقات التعلم والتعلیم فیها       

 والتوجهات المعاصرة في تعلیم المادة.
 التعلیمي المنهاج لبناء عدیدة فوائد طبیعتها، فهم و المعرفة، معنى كإدرا على المناهج بناء في ویترتب
 :یلي ما في توضیحها ویمكن
 اإلبداعي والتفكیر التحلیل و النقد و العلمي التفكیر في العقلیة تراالقد بتنمیة المنهاج اهتمام  -

 .التجریب و المالحظة و الممارسة على للمتعلمین،بناءا
 للتقنیات الواسع االستعمال خالل من تفكیره یحفز و یدركه و یحسه بما المتعلم اهتمام إثارة -

 .الحدیثة التربویة
 .المعرفة مجاالت من مجال كل في الفاعلة النظریة المعرفة على التركیز -
 .المجتمع و الفرد بناء في تساهم التي التطبیقیة المعرفة على التركیز -
 .المعرفة اكتشاف في الخارجي العالم و المتعلمین أدوار و یتالءم ما المنهاج یستمد أن  -
 موضوعات مع التفاعل و التطبیق و الممارسة أو المشاهدة فرص توفیر على المنهاج تركیز  -

 المدركة الموضوعات و األشیاء بین التطابق مستوى تمثیل على المتعلم لمساعدة الخارجي العالم
 .الحواس أو العقل ومعرفة أنواعها بكل

 و المعرفة من الجدید الكتشاف الوسیلة هو البحث ألن العلمي، البحث بأنشطة المنهاج اهتمام -
 .المحیطة للبیئة علمي تفسیر إلى الوصول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تصميم المنهاج التعليمي: -5
  مفهوم التصميم التعليمي: 5-1

 .معینة محكات وفق على ما بطریقة للشيء هندسة یعني التصمیم
 دقیق تمحص بعد أمره على ومضى عزم أي صمم الفعل من مشتقة تصمیم كلمة أن المعلوم من و

 المنشودة األهداف تحقیق من متفاوتة وبدرجات المختلفة بأنواعها النتائج وتوقع جوانبها جمیع من لألمور
 نحو مرونة فیها ثابتة بخطوات قدما   والسیر التنفیذ كیفیة إلى الفرد ترشد متكاملة ذهنیة خریطة ورسم

 .األمور وعواقب المسئولیة بتحمل وتوحي الهدف،
 المرغوبة التعلم وأهداف حاجات لتحقیق وتطویرها التعلیمیة الطرق أفضل لتخطیط منهجیة طریقة وهو "

 ."التعلیم نشاطات لجمیع وتقویمها وتحدیدها التعلیمیة الوسائل تطویر على تشتمل محددة شروط وفق
 تصمیمها دراالم التعلیمیة المادة باختیار تتعلق التي تراءااإلج یصف علم هو التعلیمي التصمیم"و

 بطریقة التعلم على تساعد تعلیمیة مناهج تصمیم أجل من وذلك وتقویمها وتطویرها وتنظیمها وتحلیلها
 . "ممكنین وجهد وقت أقل في التعلیمیة الطرق أفضل إتباع على المعلم ،وتساعد وأسرع أفضل
 الطرق أفضل إلى الوصول في یبحث الذي العلم هو" التعلیمي التصمیم أن القول یمكن هذا وعلى

 للمعلم دلیال   أیضا   وتعد المناهج، لواضع دلیال   وتعد مقننة، خرائط أشكال في وتطویرها الفعالة التعلیمیة
 ."المنشودة التعلیمیة األهداف لتحقیق التعلیم عملیة أثناء

 بذلك یقوم تنفیذها،والذي دراالم البناء لعملیة الهندسیة التصمیمات تعد المقننة رائطوالخ األشكال وهذه     
 وتشیید تنفیذ في البدء قبل البناء خارطة یرسم عندما المعماري المهندس یقابل وهو التعلیمي المصمم هو

 إلى أو المناهج مطور إلى ویقدمها التعلیمي المنهج خارطة یرسم فهو التعلیمي المصمم وكذلك المبنى،
 سيراد محتوى لتعلیم التعلیمیة الطرق أفضل یتضمن مقننا   شكال   أو خارطة للمعلم یقدم المعلم،حیث

  . واحدة یةدراس حصة في تعلیمي درس محتوىأو  معین،
 مراحل تصميم المنهج: 5-2

 والفلسفیة منها التربویة المختلفة العلوم مجال في النظریات من مجموعة على التصمیم عملیة تقوم     
 . والتواصل االتصال عملیة جانب إلى فیةراغوالدیمو  واالجتماعیة

 رئیس كعنصر تدخل التي األساسیة العملیات أولى إن :العمل أطر وتحديد الواقع سبر  :األولى المرحلة
 التربویة الحاجات تحدید تتیح معمقة دراسته دراسةو  الحالي الواقع تشخیص هي هذه التصمیم عملیة في

 . العامة



 ما أو التربوية بالغايات منهما األولى تتعلق نقطتین ضوء في الحاجات تلك تتحدد أن الطبیعي ومن
 العریضة الخطوط تعطي والتي العامة التربویة السیاسات تحددها التي المدى بعیدة باألهداف تسمى

 ثقافة ضوء في الثانیة وتتحدد والمصغرة المتوسطة األنظمة في التربویة العملیات لسیر واألساسیة
 التربویة الفلسفة إلیها تستند التي وقیمة وتقالیده المجتمع بعادات یرتبط ما كل أي العامة وسماته المجتمع
 . وأتساعها وأهدافه قضایاه عمق وتبین محدد لمجتمع
 تصمیم على المرحلة هذه في االهتمام ینصب :ومنهجيته العمل تجراءاإ تصميم :الثانية المرحلة

 متفاعلة نوعیة وحدات إلى وتقسیمها العمل مجموعة راسةد من أوال بد فال منهجیته وتحدید العملإجراءات 
 . والمال الجهد ناحیة من تكلفة بأقل منها مردود أفضل على الحصول من تمكننا
 التقریر تقدیم وموعد ومكانها الدوریة اجتماعاتها زمان ویحدد ومهامها هویتها بحسب إذا الجماعات تقسم

 تبادل أجل من ببعض بعضها المجموعات التقاء وأمكنة مواعید تحدد ثم ، عمل مجموعة لكل النهائي
 النفسیة وأسسه المنهج طبیعة یبین الذي النهائي التقریر وتقدیم واستخالصها النتائج وضبطبرات الخ

 . وغیرها واالجتماعیة والتاریخیة
 فإن المنهج بناء وأرضیة خامات یشكل التصمیم من أولى كمرحلة العمل مجموعة اختیار كان وٕاذا     

 ستقوم التي األساسیة القاعدة یشكل وتفاعالته منهجیته وتحدید المجموعة تلك عمل تراءاإج تصمیم
 .وهویته المنهج مضمون تتحدد التي األخرى والهیاكل البناءات مجمل علیها

 للمنهج العامة الهیكلیة تصمیم إلى المرحلة هذه في نصل: المنهج مكونات تصميم : الثالثة المرحلة
 تحدید مرحلة من ابتداء ، متكامال نظاما باعتباره األساسیة بمكوناته تتعلق التي التفاصیل كل في داخلین

 مرحلة تأتي ثم للدروس، والتخطیط التصمیم عملیة لتسهیل والقیاس للمالحظة القابلة التعلیمیة األهداف
 مناسبة أنشطة واقتراح....الجماعي والتعلم الذاتي كالتعلم البدیلة التعلم ومنهجیات المحتوى اختیار

 .المسطرة لألهداف
 المیداني لالختبار یعرض منهجا تمثل خطة صورة في تعرض ثم وتبسط المقترحة التعدیالت كل وتجمع
 وتصمیم المعلم عمل تسهل كأرضیة النظریة، للمعاییر انعكاسها ومدى المصممة الخطة ثبات من للتأكد

 .المرشد الدلیل خالل من التدریس
 :كاآلتي خطواته وتتلخصالتدريسي:  التصميم 5-3
 تتكون التي والفرعیة الرئیسیة األفكار بتحدید وتتعلق ا:تعليمه دمراال سيةراالد المادة تحليل عملية -1

 سةراد بعملیة قام قد المعلم یكون أن بعد وذلك والخاصة، العامة التربویة األهداف وتحدید المادة، منها
 صعوبات من یكتنفها وما ت،راومثی تعلیمیة وأدوات وسائل من فیها ما وتحدید التعلیمیة، للبیئة وتحلیل



 وطاقات تراقد من یمتلكه ما وحدد المتعلم، الفرد خصائص وحلل درس قد یكون أن وبعد وٕاعاقات،
 .التعلم على تساعده خصائص من وغیرها واتجاهات تٕامكاناو  تراوخب
 ، معین منطق وفق المادة في وردت التي األفكار بترتیب وتتعلق: سيةراالد المادة تنظيم عملية -2

 أو كمي،رات هرمي بشكل وحقائق، تاءاجر وإ  ومبادئ مفاهیم من تدریسهاالمراد  األفكار المعلم یرتب كأن
 المحتوى تنظیم في المتبعة المبادئ من ذلك غیر إلى المركب، إلى البسیط من أو مستقیم، خطي بشكل

 ثم ومن منظمة، بطریقة ذاكرته في المعلومات خزن على المتعلم تساعد أن شأنها من والتي التعلیمي،
 واإلبداع والتقویم والتركیب والتطبیق الفهم مستوى وعلى بل التذكر، مستوى على فقط لیس للتعلم مساعدته

 . العلیا العقلیة العملیات من وغیرها
 أدوات من المادة تعلیم یلزم ما كل بتحضیر وتتعلق ة:سيدراال المادة لتدريس اإلعداد عملية -3

 التعلیمیة، الوسائل واختیار مادته، لتعلیم یحتاجها التي نیةزاالمی بتحدید المعلم یقوم كأن ووسائل، ومواد
 من وغیرها البشریة والكوادر والقاعات، واألجهزة، والمواد، واألدوات، والمصادر، جعراوالم المقرر وتحدید

 .المادة لتعلیم الالزمة األدوات
 وما والثانویة، الرئیسیة التدریس ئقرالط المعلم بتحدید وتتعلق :سيةراالد المادة تطبيق عملية -4

 تعبر تراالمؤش بعض تقدیم أو المباشرة والغیر المباشرة األسئلة كطرح الدافعیة إثارة أسالیب من یرافقها
 واستخدام الفردیة، الفروق عاةراوم التربویة، األنشطة وتحدید ، الحلول إلى والوصول النجاح مستوى عن

 التعلیم عملیة تنفیذ على تساعده التي ئقراالط من وغیرها المعرفیة كرااإلد أنشطة وتحدید التعزیز، جداول
 . فعال بشكل والتعلم

 یقوم كأن والتعلیم، التعلم عملیتي تنظیم بكیفیة تتعلق و :القسم في سيةراالد المادة إدارة عملية -5
 المشاغب، السلوك حاالت بعض مع والتعامل سة،راالد في تقدمهم ومستوى الطلبة نشاطات برصد المعلم

 في ورصدها ونشاطاتهم، تعلمهم، في والقصور القوة وجوانب وواجباتهم، وغیابهم، حضورهم ومتابعة
 الطالب تعلم عملیة سیر على الوقوف المعلم تساعد أن شأنها من اإلداریة العملیة هذه إن وقوائم، سجالت

 .الصحیحة الوجهة وتوجیهها
  تعلیمیة أهداف من الطالب حققه ما مدى على بالحكم وتتعلق: سيةراالد المادة تعلم تقويم عملية -6

 المحك ترااختبا أو المرجعي، األداء تراالختبا المعلم استخدام طریق عن وذلك یحققه، لم وما مرسومة
 إلى التجارب راءوٕاج والواجبات، كاألنشطة، مختلفة، تقویمیة ألسالیب استخدامه طریق عن أو المرجعي،

 . ذلك غیر
 



 :التدريس وتصميم التعليم تصميم بين الفرق
 خالل من جلیا   الفرق لنا یظهر أن ویمكن ، التدریس وتصمیم التعلیم تصمیم بین الخلط یحدث ما غالبا  

 : التالیة المقارنة

 التعليم تصميم التدريس تصميم
 تعلم و تعلیم و تدریب یحتوي شامل نظام التعلیم نظام من جزئي نظام
 متكامل تعاوني جماعي عمل فردي عمل

 التعلیمیة بالمادة یرتبط الصفیة بالحصة یرتبط
 راسيالد بالمقرر ترتبط عامة أهداف سیةراالد بالحصة محددة سلوكیة أهداف

 المدرس قبل من التعلیمیة البیئة توفیر یتم
 تحلیله بعد التعلیمي المحتوى تنظیم كذلك و

 الجماعة قبل من تنظیمیة و المحتوى اختیار یتم

 ...معلم دلیل طرق، مختلفة تعلیمیة وسائل اختیار التعلیمیة األنشطة و التعلیمیة المواقف بناء
 الخ

 تقویم دون تطویر ال حیث وختامي تكویني التقویم .الطلبة لدى السلوكیة األهداف تحق لمدى تقویم
 تغذیة على نحصل إنما و غالبا، تجربته یتم ال
 یختار الذي هو المعلم و التنفیذ خالل من جعةار 

 .المناسبة التنفیذ تیجیةار إست

 جمیع تعزل و الطلبة على المحتوى تجریب تمی
 .التعلیمیة المادة وتبقى تیراالمتغ

 النظرة على تقتصر وأال ، مكوناتها بكل التعلیمیة العملیة جعةرام أهمیة تتضح سبق ما على وبناءاً      
 والحفظ باإلنصات التالمیذ وقیام تالمیذه إلى المعرفة بنقل المعلم قیام في المتمثلة التعلیم لعملیة الضیقة

 معرفي انفجار من العصر هذا یشهده ما ظل في صالحة تعد لم القاصرة النظرة واالستظهار،وهذه
 أن إلى االتجاه بدأ ولذلك ، المختلفة التعلیم رحل ا م في المنخرطین الطالب أعداد وتكنولوجي،وزیادة

 الطالب، احتیاجات على ویقوم سلیمة، وسیكولوجیة منطقیة أسس وفق ومصمما   مخططا   التعلیم یكون
 .تهمراوقد واستعداداتهم

 : التالیة الخمس النقاط في للمنهج الكلي النظام خصائص تتلخص المناهج: تصميم ضوابط 5-4
 األهداف تحقیق على یساعد النظام لمكونات شامل ترتیب وجود أي : التنظيم
 معا مكوناته أنشطة حصیلة یمثل النظام ناتج یجعل مما عناصره بین المتبادلة العالقات أي : التفاعل
 لخطة وفقا بعضا بعضها مع تنسق وهي ، اآلخر على أحدهما النظام مكونات اعتماد أي :التكافل

 .مرسومة



 النظام بذلك المكونات بقیة تأثرت مكون تغیر إذا بحیث متناسقة متماسكة وحدة النظام یشكل : التكامل
 عندما المكونات هذه تنجز مما أكثر ینجز مجتمعة النظام مكونات عمل إن ، مكوناته مجموع من أكبر

 .منفرد بشكل تعمل
 مكونات من األول المكون باعتباره المنهج لتصمیم عامه ضوابط وضع في الخصائص هذه تفید     

 األكثر األطر خاللها من تنعكس كما ، والتقویم والتنفیذ التصمیم على یشتمل الذي للمنهج الكلي النظام
 .وتفاعالتها التصمیم حلرام لتحدید وضوحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نماذج بناء المنهاج )عملية بناء المنهاج(: -6

 ویمكننا بإتمامه الكفیلة اتراءواإلج المناسبة تراراالق من مجموعة باتخاذ به القیام نود عمل أي یبدأ     
 إلى نقسمها أن یمكننا التي التنفیذ مرحلة تسبق أن من بد ال التي التصمیم بمرحلة المرحلة هذه نسمى أن

 هي التصمیم مرحلة كانت وٕاذا النهائي، التقویم بعملیة نقوم ثم التعمیمي والتنفیذ التجریبي التنفیذ عملیتي
 . المنهج لبناء عامه هیاكل تقدم التي النماذج بعض عرض المفید من فإن نظام أي لبناء األولى الخطوة

                                                                                                                                                                                                                              :1949 (Ralph W.Tylerنموذج رالف تايلور ) -1
 لمنهاج األساسیة المبادئ كتابة في منهاج بناء لعملیة كوصفة م 1949 عام النموذج هذا تایلور اقترح

 : وهي منهاج بناء عند عنها اإلجابة ینبغي ألسئلة أربع كتابه في طرح فقد ، وتصمیمها

                                 ؟ لتحقیقها المدرسة تسعى أن ینبغي التي التربویة األهداف هي ما-أ
                األهداف؟ هذه تحقق أن یحتمل والتي توفیرها یمكن التي التعلیمیة تبراالخ هي ما -ب
                                                ؟ بكفاءة التعلیمیة تبراالخ هذه تنظیم یمكن كیف -ج
                                              ؟ تحققت األهداف هذه كانت ماذا على نحكم كیف -د

 .المقترح نموذجه یقننها أو یلخصها لتایلور المناهج بناء خطة عبرة لنا یتضح األسئلة هذه خالل ومن
 :شدید بإیجاز األسئلة هذه عن تایلور عبر وبهذا

 

 

                                                                                 :  02رقم  الشكل
 .األسئلة من للمناهج نموذج يمثل

 

 

 لهتعام من المتعلم بهایكتس التي ، التعلم منتجات لمعرفة هدافاأل صیانة إلى یدعو األمر بادئ في     
 في جاء النموذج اهذ أن كما المعلم ولیس المتعلم تخص هدافاأل لذا ( سلوكیة صیاغة ) نهاجالم مع

 األغراض واألهداف

 المحتوى

 التنظيم

 التقويم



 األهداف نموذجیه عل أطلق ولذا ، محددة أهداف التربویة للبرامج تكن ولم مهمشةهداف األ كانت وقت
 ألهمیتها.

 

 

 

 

                                  

 "تايلور رالف " األهداف نموذج :03رقم  الشكل                                    

 هناك أن إال النموذج قبل مهملة كانت التي باألهداف الكبیر واهتمامه النموذج هذا به جاء ما رغم     
 إلى المحتوى إلى األهداف من ، حلرام أربعة على المناهج یصف ألنه النموذج لهذا وجهت انتقادات
 حلراالم من مرحلة كل في یكون التقویم أن النموذج هذا في إلیه اإلشارة تجدر مما ، التقویم ثم التنظیم

 .األهداف تحقیق مدى لمعرفة التعلیمیة

 :Hilda Taba’s  (1962) نموذج هيلدا تابا -2

 خطوات رئیسیة لتطویر المنهاج وهي: 07بمراجعة النموذج السابق وتطویره في سبع وقامت هیلدا 

 تحدید الحاجات ونواحي السلوك المراد تغییرها. -1
 صیاغة الهداف. -2
 اختیار المحتوى. -3
 تنظیم المحتوى. -4
 اختیار الخبرات التعلیمیة. -5
 تنظیم الخبرات التعلیمیة. -6
 تحدید ما سیقوم وكیفیة تقویمه. -7

 

متعلمينال  

 الحياة المعاصرة

 محتوى المادة

الفلسفةا  

 علم النفس

اختيار 

 األهداف
 التنظيم التقويم المحتوى



 :Wheeler Modelنموذج ويلر  -3
وهو أحد النماذج الشائعة المستخدمة في بناء المناهج الدراسیة، ویتسم بالمرونة واالستمرار حیث        

ال یقف عند التقویم بل یتصل مرة أخرى باألهداف والغایات ثم یتم االتصال ببقیة العناصر وهو بذلك قد 
  جعل تایلور التقویم هو آخر مرحلة في نموذجه.حاول التغلب على الخطاء التي وقع فیها تایلور، حیث 

 مراحل من مرحلة كل في حر التقویم لیكون حلقي جعله بحیث "تایلور لفرا " نموذج "ویلر" طور      
 خمسة تشمل المناهج بناء عملیة أن یرى وهو السابق للنموذج المنتقدات من استفادة ألنه المنهاج بناء

 : كالتالي هيمراحل 
 . واألهداف المقاصد ، ضرااألغ اختیار -
 . واألهداف المقاصد ، ضرااألغ هذه تحقیق على تساعد أنها یعتقد التي التعلم تراخب اختیار -
 .الخبرة أنماط بعض تقدیم خاللها من یمكن الذي راسیة (الد المادة ) المحتوى اختیار -
 .المدرسة داخل والتعلم التعلیم بعملیة وربطها التعلم تراخب وتكامل تنظیم -
 .واألهداف والمقاصد ضرااألغ تحقیقها حیث من حلراالم جوانب جمیع كفاءة تقویم -

 على یجب التي التعلیمیة تراوالمها النشاطات تتناول فكلها شمولیتها، ودرجة النماذج هذه كانت وأیا     
 أدائه، مستوى تحسین أجل من وذلك منطقي، بتسلسل التعلیمیة للمادة یحضر وهو ممارستها المعلم

 .المحددة الزمنیة الفترة في المنشودة التعلیمیة األهداف وتحقیق طلبته، تحصیل ومستوى
 خطوات تصميم وتخطيط المناهج الدراسية وتطويرها:

 تحدید النظریة والنموذج واالستراتیجیة المتبناة: التي یتم تصمیم المنهج وفقها. -1
 التالمیذ.تحدید حاجات المجتمع وحاجات  -2
 تحدید الهداف التعلیمیة. -3
 اختیار المحتوى. -4
 تنظیم محتوى المنهاج. -5
 اختیار نشاطات التعلیم والتعلم وتنظیمها. -6
 تقویم المنهاج. -7
 تنفیذ المنهاج ومتابعته. -8
 تحسین المنهاج وٕاعادة تطویره من جدید. -9
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