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 المنهاج المدرسي عندنا باختصار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المفاهيم األساسية الواردة في هذه الوحدة."

 و يقال نهج الطريق نهجا أي استبان واتضح, السبيل الواضح البين= الطريق :  لغةالمنهج/ 1



 

 

 .نمترا دفتاكلمتان  :المنهج أو المنهاج/ 2

المنهجية قسم من أقسام المنطق تعتني بالبحث في منـاهج العلـوم   La Méthologie :  :ةالمنهجي/ 3

 .والطرق التي ينبغي استخدامها لبلوغ المعرفة

 :  Scientifique La Méthodologie:المنهج العلمي/ 4
اهر والحـاالت    المراحل اإلجرائية والمنطقية التي يتبعها الباحث في دراسته للظـو          –يتمثل في الخطوات           

 .متحريا الدقة والموضوعية من اجل الوصول إلى الحقائق والقوانين الخاصة بها

 .يراد بالمنهج العلمي مجموع العمليات الذهنية التي تتبع تحليل الواقع وفهمه وتفسيرهو

نفسه غير منهج واضح يلزم الباحث      وصل إلى قوانين عامة ال يكون قط ب       إن البحث عن الحقائق ومحاولة الت     

 .بتتبع مراحله

  .La Méthodologie pédagogique :المنهج البيداغوجي/ 5

جموع الوسائل واألدوات التعليميـة وأسـلوب       ن لم يتمثل المنهج البيداغوجي في االستعمال الحس      

التعامل مع المتعلمين لبلوغ أهداف تربوية معينة، وهذا النشاط يختلف باختالف األهداف التربوية كما يختلف 

 .باختالف الفئة المستهدفة من المتعلمين وكذلك حسب المادة المقدمة

 .هي مجموعة التقنيات المنظمة والمعتمدة من اجل تحقيق أهداف تربوية: الطريقة البيداغوجية 

لهذا نجد المناهج الدراسية الحديثة تشير إلى الطريقة أو الطرق التي يتبناها من اجـل تحقيـق                  

 .أهدافه

  Le Curriculum أو ما يسمى بـدراسيال المنهاج/6
جملـة مـن األفعـال التـي     "المنهاج المدرسي بأنه ) G.De Landshere(ير يحدد دوالند ش 

 التعلم ومحتوياته وأساليب تقويم مواده الدراسية بمـا         –نخططها الستثارة التعليم فهي تشمل أهداف التعليم        

ل مفهوم المنهاج هذا المعنى مختلف االستعدادات المتعلقـة         فيها الكتب المدرسية والوسائل التعليمية كما يشم      

 بالتكوين المالئم للمدرسين

  مـدخـل
يعتبر موضوع المناهج الدراسية من أهم موضوعات التربية بل هو لب التربية وأساسها الذي 

 التي تصل بها ترتكز عليه، فالمنهج الدراسي هو النقطة التي تصل المتعلم بالعالم المحيط به، وهو الوسيلة

 تربية حسه االجتماعي والثقافي وتكوينه اإلنساناألمة إلى ما تبتغيه من أهداف وآمال ألنه عماد تربية 

العلمي ولذلك فان فساد التربية والتعليم واضطراب الشعوب أساسه المناهج الدراسية مهما كان النشاط المعد 

  .لها



 

 

 الذي يرتكز عليه بناء التربية والتعليم فان كان ساساألجمع المربون هو فالمنهاج الدراسي كما أ 

 حال المجتمع أمام ن كان واهيا انهار البناء واضطرب صلح البناء واستقام حال األمة وإقويا متينا ثابتا

وضع المناهج الدراسية من أدق المسائل التربوية وأعظمها نظرا لكون وضع منهاج دراسي األحداث لهذا 

 .هوية المجتمع وقيمه و ثقافته وفلسفة الحياة فيه وتطلعاتهمعناه ضبط وتحديد 

وملخص القول أن المناهج الدراسية تكتسي أهمية كبرى فهي نظريا عبارة عن مخططات دقيقة   

لقولبة إنسان الغد  فهي اإلطار النظري الذي يعتمد عليه المربون ثمةوكاملة لمسارات دراسية محددة ومن 

 ."ح المخرجيةملم"
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 : أوال المفهوم القديم
 : متعددة ومفاهيم قديمة للمنهاج الدراسي نعرض منها ما يليفيتعارهناك    

  .المنهاج الدراسي هو مجموع المواد الدراسية أو البرامج التي يدرسها   التالميذ 

 . يدرسه المتعلمون في صفوفهمالمنهاج الدراسي يتمثل في المقرر الدراسي الذي 

 .المنهـاج الدراسي هو كل الخبـرات المخططة التي تقدمها المـدرسـة من خالل عملية التدريس 

من خالل القراءة المتمعنة لهذه التعاريف الخاصة والمتعلقة بالمنهاج الدراسي بالمفهوم القـديم يمكـن        

 : وبكل سهولة أن ندرك ما يلي

 حلقة االهتمام فيه محدودة يهمل حاجيـات المتعلمـين وحاجيـات            انه مفهوم ضيق النظرة،    

 .المجتمع، يهمل الجوانب العلمية التطبيقية يهمل التعلم الذاتي

 )المعلم المتعلم، المادة(قليل العناصر التي يتم التركيز عليها  

  المفهوم الحديث:  ثانيا
 ومن جهة ثانية    ،لدراسية القديمة من جهة   بناءا على السلبيات والمفاهيم الخاطئة لطبيعة المناهج ا        

زيادة التراكمات المعرفية بما في ذلك في المجال التربوي إذ تبين شمول العملية التربوية لجميـع جوانـب                  

شخصية الفرد باإلضافة إلى التوصل إلى صيغة جديدة للنشاط التعليمي والتعلمي الـذي يراعـي قـدرات                 

 :حديثة للمنهاج الدراسي منها على سبيل المثال ما يليكانت المفاهيم ال.ومواهب المتعلمين

المنهاج المدرسي هو مجموع الخبرات التي تهيئها المدرسة للمتعلمين داخل حدودها وخارجها لتحقيق  

 .   النمو الشامل لهم في جميع النواحي من شخصيتهم

طار اإلجباري لتعليم معين المنهاج المدرسي وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التربية تقنن اإل 

 :يفترض فيه أن يشتمل على جملة من العناصر تتمثل في اآلتي 

 .األهداف بمستوياتها المختلفة بدءا من الغايات وانتهاء باألهداف .أ 

 .المحتويات التي ينبغي أن تعرض وفق شروط التدرج واالستمرارية والتكامل .ب 



 

 

 ).واالتصال استراتيجية التنشيط(الطرق واألدوات التعليمية  .ج 

 ).القرار-الحكم–التشخيص ( تدابير التقويم  .د 

 : نستنتج من هذين التعريفين أن المنهج الدراسي بمفهومه الحديث يعني  

مجموع الخبرات التي تهيأ للمتعلم والتي تهدف إلى مساعدته على النمو الشامل والمتكامل كي يكون أكثـر                 

 .قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين

لمعلومات والمهارات التي يكتسبها المتعلم في مدرسته لها وظيفة فعلية فـي حياتـه الحاضـرة وفـي                  إن ا 

 .مستقبله

 .بمفهومه الواسع يؤكد النظرة التكاملية لكل من الفرد والمجتمع معاإن المنهج الحديث 

 :ومن مميزات المنهاج الحديث انه ينطلق من أسئلة خمس أساسية هي

  .نربي؟ كيف نربي؟ من نربي ؟ ما نتائج التربية؟ ابما ذلماذا نربي؟ 

 .   والمقاربات اآلتية توضح هذه األسئلة

 لماذا نربي؟   

يتضمن هذا السؤال ضرورة تحديد نوع الفرد ونوع المجتمع ونوع المدنيـة المرغـوب فيهـا                

ـ            ) حاجبات المجتمع ( ذي يفـئ   فأعضاء المجتمع في سعي مستمر وبحث متواصل لتحديد نوع المجتمـع ال

 مطالبون بتحديد خصائص الفرد المتميز الذي يفيد المجتمع ويـستفيد منـه وفـق               فإنهمبمطالبهم، وبالتالي   

 .مطالب العصر والبيئة

  نربي؟ابما ذ   

التعلم الذي البد من تحديده في ضـوء نـوع الفـرد ونـوع      /يتضمن هذا السؤال محتوى التعليم    

 .ل األولالمجتمع ونوع المدنية الني يحدده التساؤ

 كيف نربي؟  

الـتعلم  /يتضمن هذا التساؤل اختيار استراتيجية التنشيط المناسبة والكفيلة بتحقيق أهداف التعلـيم            

التعلم على معـارف واتجاهـات      /التي تتحدد في ضوء التساؤل األول والقادرة على تحويل محتوى التعليم          

 . ياتيةومهارات يعبر عنها المتعلمون في سلوكهم وفي مواقفهم الح

  من نربي ؟ 

يشير هذا السؤال إلى ما يجب مراعاته من المالءة النفسية البيداغوجيـة للمتعلمـين المتميـزين        

 .بخصوصياتهم وبيئتهم وقدراتهم واستعداداتهم وغير ذلك من األحوال

 ما نتائج التربية؟

ـ              رابط عناصـرها   اإلجابة على هذا التساؤل تتضمن تقويم العملية التربوية في ضوء تشابك وت

ومعرفة مدى تأثير كل عنصر في غيره من العناصر ومدى تحقيق أهداف هذه العملية التربوية ومعنى هذا                 

قياس محتوى التعليم على أهدافه والتطرق إلى الوسائل في ضوء هذه األهداف والنظر إلى أهداف التعلـيم،                 

 .ل التغييرات المختلفةالتعلم ذاتها في ضوء مطالب المجتمع في سياق حركته وسط عوام



 

 

  :ه تنبيـ
 :ية هذه تؤكد أمريناألساسأن األسئلة  

ضرورة االنتباه من أهمية تحقيق التكامل بين أركان العملية التربوية على أساس التكامـل فـي                 -01

 .النظر إليها والبحث فيها والعمل بمقتضاها

 .التربوي ونوعيته نوع الهدف يحدد مسار العمل إن حيث األهداف الموضوع وبشان أهمية -02

  بين المنهاج والبرنامج/ 2
 

عبارة عن جملة   "تبعا للمفهوم التقليدي للمنهاج الدراسي كان البرنامج الدراسي في المفهوم القديم            

المواد والمسائل التي يمكن لن يسال عنها المترشحون المتحان أو مسابقة، أو التي يتعين على المتعلمين أن                 

 ".رحلة معينةيتعلموها في قسم أو م

 وبظهور المفهوم الحديث للمنهاج كان تبعا لذلك المفهوم الحديث للبرنامج وبالذات منذ الستينات وهو كالتالي              

: 

البرنامج هو مجموع مهيكل من األغراض واألهداف الخاصة والمحتويات المنظمة بكيفية "

ويم لقياس مدى بلوغ األهداف متوقع لفترة التعلم وأساليب التق مقطعية والوسائل التعليمية ونشاطات التعليم،

 ".زمنية محددة

 

من خالل هذا التعريف يتبين أن مفهوم البرنامج يقترب من مفهوم المنهاج وال يختلف عنه إال في مدة                   

 .اإلنجاز

 .فالمنهاج زمن إنجازه مفتوح في حين أن البرنامج زمن إنجازه محدد

 .التربوي الفرنسي مثال التربية في النظام تبياالبرنامج ال يختلف عن المنهاج في بعض أد 
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لما كانت المناهج الدراسية تهدف عادة إلى إعداد الناشئة للحياة في زمن معين في مجتمع معين                

ـ  أنج  اإلنساني فيه لهذا يفترض في هذه المنهـا       له خصائصه ومؤثراته التي تؤثر في النشاط         س  يعك

 فالمناهج الدراسـية    ثمةالحياة االجتماعية والسياسية والسيكولوجية والتطورات العلمية المعرفية، ومن         

 :اآلتية واألسس على العوامل أساساتؤسس 

  . الثقافي والحضاري للمجتمعاألساس .1

 .اإليديولوجي  الفلسفي األساس .2

  . العلمي المعرفياألساس .3

 . السيكولوجياألساس .4



 

 

 . كل على حدهاألسس والمقاربات اآلتية توضح هذه ومتكاملعادة في شكل نسق متفاعل  األسستكون هذه 

  أوال األساس الثقافي والحضاري للمجتمع
 المناهج الدراسية تخضع في كافة المستويات التعليمية لطبيعة المجتمـع مـن             أن        من األمور الثابتة    

لذلك تختلف المناهج الدراسية من مجتمع       أبنائه، يد تحقيقها في  حيث فلسفة الحياة فيه وثقافته و آماله التي ير        

 المنـاهج   أنوهذا ما يبـين دائمـا       .  بل وتختلف في المجتمع الواحد من فترة ألخرى        آلخر ومن بلد    آلخر

 أن المناهج الدراسية يفترض فيهـا       أنالدراسية السائدة في المجتمعات تعكس أنماط الثقافة السائدة فيها أي           

العـادات  المثل العليا والمؤثرات االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع كالدين والمعتقدات و          قيم و العكس  ت

 والمفـاهيم   تام الثقافية التي تنظم بها الـسلوك      هذه القي   وغيرها، التصوراتاالتجاهات وأساليب التفكير و   و

 .ا ال يناسب من األنشطة المختلفة والصواب وما يناسب ومالخطأية التي بواسطتها يميز الناس بين األساس

 تتبنى  أن      أما عن الجانب االجتماعي فمادامت المدرسة تشتق فلسفتها من فلسفة المجتمع فانه يستوجب              

ء منها الطبيعيـة أو االجتماعيـة وكـذلك         خصوصيات المجتمع سوا  اهجها التربوية أوضاع ومميزات و    من

ممارسة ما يساعدهم على تقبل أوضـاع        المتعلمون من إدراك و     حتى يتمكن  آماله التي يطمح إليها   تطلعاته و 

 .العمل على تطويرها مستقبال وبالتالي ضمان استمرارية الحياةوالمجتمع 

في :   وملخص القول يجب توطيد العالقة بين المنهج الدراسي داخل المؤسسة التربوية والعمل المنتج المفيد             

 .لخارجية ككلالزراعة في البيئة ا اإلنتاج، الخدمات،

  تعقيب
 عدم مراعاة هذه المؤثرات والقوى عند إعداد المنهج الدراسي أي اعتماد قيم وأهداف غامضة أو إن      

وعدم االنسجام مع كل ما يقدم إليهم في مراحل          بحوث تمت على مجتمعات أخرى، تشعر المتعلمين بالغربة       

نظريات بعيدا عن عقيدة    الاألفكار و فتقديم الحقائق العلمية و   التعليم المختلفة خاصة في مراحل التعليم العليا،        

 منهجا كهذا يخلق أن تخلق فيه شعورا بان الجانبين متناقضين باإلضافة إلى ،بيئتهته أحيانا وغبغير لالمتعلم و

ـ   جي ـ تـه، يعـاني االزدواجيـة و    وتوجهاهال فاقدا لهويته الفكرية بدون رسالة وقيم تضبط سلوكا ت صام انف

الهوية الفكرية للعلم الـذي   لتشتت بين بيئته التي نشا فيها و      ارتباط يعاني من ا   ية، أفكاره تغير نظام و    الشخص

 .يتعلمه

ب أال تمسها التقلبـات      تتضمن المناهج الدراسية الثوابت و القيم و المثل العليا التي يج           أن     أي انه يجب    

 .المحاوروألساليب اتمسها الحرية إال في الوسائل وال السياسية و

 تطبيق
  .المثل العليا التي يتضمنها المنهاج الدراسي عندنا؟ما هي القيم و

 

 ياألساس الفلسفي اإليديولوج: ثانيا



 

 

 تحديد فلسفة النظام التربوي كثيرا ما تكون مستمدة من فلسفة النظام الـسياسي واالقتـصادي                إن          

قها واتساعها وطريقـة    مدى عم نوع المادة و   التعليمية و  واالجتماعي إذ تقرر على أساس ذلك نوع األنشطة       

 .طبيعة األهداف والغايات المرجوة منهاترتيبها و

 . المعتمدة لذلك البلدةمن بيئة ألخرى تبعا لإليديولوجي وآلخرلهذا تختلف المناهج الدراسية من بلد 

حواسـه، يهـدف     و رقي ذوقه كرامته و ية التي تؤمن بحضانة الفرد وحريته و      ففي النظم السياس   

مـا  الفرد الذي يعرف واجباتـه بقـدر         المنهاج الدراسي فيها إلى تكوين الفرد الذي يعتز بذاته،        

... يقدس حرية اآلخـرين   عاون مع غيره يحترم آراء الغير و      بتيعرف حقوقه يتحمل المسؤولية و    

 .الخ

ائفة تنتظر األوامر أما في النظم االستبدادية فالمنهاج المدرسي فيه يهدف إلى تكوين شخصيات خ        

 آلرائهالتنفيذها ال تفكر لنفسها، ولكنها تنتظر غيرها ليفكر لها شخصيات ضعيفة األفق متعصبة              

 .ال تقبل المناقشة وال الرأي اآلخر
 :ا مناهجها إماألساسو على هذا فالنظم التربوية الحديثة تبعا لهذا 

 . ) نمطية (رآزية م     ـــ

  .) تنوعية (محلية     ـ

 ):النمطية(  المناهج المركزية -1
تستهدف هذه المناهج تشكيل نمط موحد من األفراد بإخضاعهم لمؤثرات تربوية موحدة و هـذه               

 : تنقسم بدورها إلى نوعين-النظم–المناهج 

 .ينوع عقائدي إيديولوج 

 ).وطني(نوع ثقافي حضاري قومي 

 الثاني النظام الفرنسي و بعض األنظمـة التربويـة          مثال األول النظم التقليدية في الكتل االشتراكية و مثال        

 .العربية

 ):المحلية(المناهج الالمركزية -2

 أنواع المناهج ما نبع من البيئة       أفضليؤمن هذا النوع من النظم التربوية و المناهج الدراسية بان           

 .و ما كان قريبا من المتعلم و مشكالته

مركزية بتحديد الغايات الكبـرى للنظـام التربـوي و تظهـر            و في هذا النوع من المناهج تقوم السلطة ال        

في خدمة المديريات تاركة لكل مديرية تخطيط و        ) االستشارة، اإلرشاد، الخبراء  (اإلمكانيات المادية و الفنية     

 المناهج المحلية يشترك في إعدادها رجال اإلدارة        أنو تفاصيله حسب بيئتها المحلية مع العلم         وضع المنهج 

  .ء التربية في أمريكا أو استرالياالمتعلمون إلى جانب خبرا واآلباءالمديرون وهون والفنيون ووالموج

  تعقيب



 

 

 ت تراعى عند وضع المناهج التربوية االنتبـاه مـن اإليـديولوجيا           أنية التي يجب    األساس   من الشروط    

ساعد على اختيار نـوع المـادة        االتجاهات السليمة ت   يبنى على أساسها النظام التربوي ألن     الصحيحة التي   

 تتميـز  أنقبل ذلك الفلسفة التربوية هذه الفلسفة التي يجـب  صحيحة التي يتكون منها المنهاج و  والخبرات ال 

 .األهداف الغامضةلثبات بعيدة عن اآلراء الشخصية وابدرجة من االستقرار و

به بعيـدا عـن فلـسفة الجهـات          تقوم   أنفالمنهاج الدراسي يحتاج إلى تصور واضح من الدولة لما يجب           

 المفاهيم   مطالب بتكوين  ألنه ال يكون في موضع التبعية أو اإلكراه،       أنالضاغطة الن المنهج الدراسي ينبغي      

 المناهج الدراسية ليـست مجـاال       أنالمهارات التي يحددها الفكر التربوي على أساس        واالتجاهات والقيم و  

 .سالة تعني إدراك خطورة المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمعالستعراض القوة وادعاء المعرفة بل أنها م

  تطبيق

  .؟ ) عقائدي، ثقافي حضاري قومي، تنوعييإيديولوج( أين تضع النظام التربوي عندنا

 األساس العلمي المعرفي :  ثالثا

وما يجب  بنية المادة العلمية،    طبيعة المعرفة و   العلمي المعرفي الحقل األكاديمي و     األساسيقصد ب 

 يتم اختيار المعارف    األساسانسجام داخلي وخارجي، فعلى هذا      تسلسل وتدرج و   تكون عليه من ترابط و     أن

 المرغـوب   اإلنسان يحتويها المنهاج وتقدم إلى المتعلمين لتحقيق نوع         أناألكاديمية المتخصصة التي يمكن     

 .فيه

اهج الدراسية تبعا لذلك يفتـرض       ولما كان البحث العلمي يكشف عن الجديد باستمرار فان المن         

جل ذلـك تعمـل الـنظم       من أ و. ر بحثا عن المستجدات المعرفية    ويطتال تكون مرنة تخضع لعملية      أنفيها  

التربوية الجادة على تكوين لجان متخصصة تعتني بعملية المنهج التربوي في جميع المستويات عملها إعداد               

مديرية البرمجة على مستوى الوزارة الوصـية       (ا هذه اللجان    البديلة التي تقره  المكونات   المنهاج و  مكونات

 ).عندنا

  تعقيب
 من البلدان التي تسعى إلى التطور الموهوم يدرك بكل سهولة أنها            ة المتأمل في أوضاع كثير    إن

تعتمد في تطوير حالها وبالتالي تطوير مناهجها على حصيلة مجهود اآلخرين و تنقل عنهم بشكل آلي فـي                  

 المنقول له خلفيات مختلفة     أنحيان المستجدات المعرفية والتطورات االجتماعية وتنسى أو تتناسى         اغلب األ 

 و شروطا ال تتوفر في المجتمع المنقول إليه، األمر الذي يؤدي إلى الفشل أو الـشكوى أو                  وضماناتمناخا  

 يخـضع المنقـول     أنجـب   بد فان األمر يحتاج إلى ضوابط و تحديدات، أي ي          النقد، ومع هذا فإذا كان وال     

 .لطبيعة المجتمع في ماضيه وحاضره وتطلعاته وخصوصياته
 

    تطبيق



 

 

ما عالقة المعارف والحقائق والنظريات العلميـة المكونـة لمناهجهـا بالمنتوجـات المعرفيـة                

 .واألوضاع االجتماعية المعيشة والمستقبلية

 األساس السيكولوجي : رابعا
 يحقـق   اعنـصر لم بالبيئة والعالم المحيط بـه و      لة وأداة تصل المتع   يعتبر المنهاج المدرسي وسي   

 يعتنوا عناية خاصة باختيـار      أنذاك ينبغي على القائمين على وضع المناهج الدراسية         أهداف التربية لهذا و   

اسـتعداداتهم  حل نمـوهم و   األنشطة المالئمة للمتعلمين بحيث تكون مناسبة لسنهم ومرا       اد والمحتويات و  المو

ومطالب بيئتهم االجتماعية والطبيعية مع موافقتها مع مطالب المجتمع الذي يعيشون فيه كأعـضاء              هم  وميول

 .ينتفعون منه و ينفعونه

المفـاهيم وفـق    النظريات و التعليمية الحقائق و  / عليمية تقدم األنشطة الت   أن ولتحقيق ذلك ينبغي    

 .اة التي يعيشونها أي في مواقف تطبيقية مألوفة إليهمفي هذا المجال قريب الشبه بمواقف الحيإدراكهم و
 

  مكونات المنهاج/ 4
تدابير + الطرق والوسائل التعليمية    + المحتويات  +األهداف  : تتكون المناهج الدراسية عادة من      

 :التقويم في كل متكامل وسنتناول بالتحليل والتوضيح كل من هذه المكونات على حده فيما يلي 

  بيداغوجيةاألهداف ال
تعتبر عملية تحديد األهداف البيداغوجية نقطة البداية لعمليات المنهج الدراسي سواء ما يتـصل               

فيها بالناحية التخطيطية أو ما يتصل بالناحية التنفيذية التعليمية التعلمية ، مع العلـم أن هنـاك األهـداف                   

  .الغامضة واألهداف الواضحة ، األهداف الصريحة والضمنية

ألهداف المكونة للمناهج الدراسية لها مستويات بمعنى أن هناك أهداف لعملية التربية كلها وا

 تصبح كل مادة دراسية     ثمةوهناك أهداف لكل مرحلة دراسية وهناك أهداف لكل صنف تعليمي ومن            

 .ترمي إلى تحقيق أهداف معينة بل وكل درس يهدف إلى هدف خاص

 .ة في الدراسات األكاديمية؟ والتي تحظى باتفاق معظم الباحثينلكن ماهي مستويات األهداف المتوفر

ن مستويات األهداف الشائعة في الدراسات المتخصصة المتعلقة باألهداف البيداغوجية تتمثـل فـي              إ

 : وهي مرتبة حسب شموليتها وعموميتها من األعم إلى األخص تنازليااآلتي،

  )Les Finalités(  الغايات  .1

  ) Les Buts( األغراض  = ي المرام=المقاصد  .2

   )Les Objectifs généraux( األهداف العامة  .3

  )Les Objectifs spécifiques( األهداف الخاصة  .4

  وهو كيف يمكن أن نميز بين هذه  األهداف بعضها عن بعض؟بإلحاح سؤال يطرح نفسه ثمةلكن 



 

 

ذه األهداف يخضع إلى مبادئ وشروط      واإلجابة على هذا السؤال تقودنا إلى أن كل مستوى من مستويات ه           

 :ونقدمها في المقاربات اآلتية    M.Bloud).بلود.م  وضعها    (دقيقة خاصة بصياغته 

  :Les Finalités الغايات -1

 هي النوايا العامة التي يهدف إليها النظام التربوي من خـالل المـنهج الدراسـي                :الغايات تعريف 

وحي بالتوجهات التربوية المقصودة تصدر عن الـسلطات الـسياسية          مصاغة بعبارات عامة غير مفصلة ت     

ز بتصوراته وأفكاره المتميز بسلوكاته وتصرفاته المتميـز        متميالعليا، تتمثل في نوع الفرد المراد تكوينه ال       

 التي تصبو الغايات إلـى تكوينـه بـاختالف الحـضارات            اإلنسانبميوله واتجاهاته ولهذا تختلف مالمح      

 .والعصور

 مثلةأ
يهـدف المنهـاج    ) 1997مأخوذة من الوثائق الرسمية لسنة      (من غايات المنهاج التربوي عندنا       

 :المدرسي عندنا بمستوياته المختلفة إلى ما يلي

 .تنمية شخصية الفرد وإعداده للعمل والحياة 

 . المعارف العامة العلمية والتكنولوجيةالنشء اكتساب 

 .تنشئة األجيال على حب الوطن 

 . تربية تساعد على التفاهم والتعاون بين األفراد والشعوب وصياغة السالم في العالمالنشء منح 

 . وحرياته األساسيةاإلنسانتنمية تربية تتجاوب مع حقوق  

  Les Buts: األغراض  = المرامي =  المقاصد -2
 مقررات، المـواد،  ال(يستعمل للداللة على األهداف التي ترمي إلى تحقيقها المـواد          : المقصدتعريف  

باإلضافة ) ، الجامعي الثانويمرحلة التعليم األساسي،    (خالل المراحل التعليمية المختلفة     ) برامج التعليم 

 .إلى دور التسيير والتنظيم التربوي والتأطير وغير ذلك من العوامل المباشرة والغير مباشرة

المتابعة بوزارة  البرمجة و  مديرية( الجهات الوصية هي التي تحدد هذا النوع من األهداف           

 )التربية 

، اسـتخدام الحقـائق     تطبيق األفكار التربوية  (ذه األهداف تتدخل علوم التربية      إبتداءا من ه   

 )الخ...والنظريات في المجال األدائي 

ات العامة التي تطرأ على     تتميز المقاصد بالتغير وعدم الثبات من فترة ألخرى تبعا للتغير          

 المجتمع

 

 



 

 

 : Les Objectifs Générauxاف العامة األهد -3
 القراءة،   للتبليغ األساسية األدوات المتعلمين   إكساب إلى   -1–يهدف النظام التربوي عندنا للطور       

 ).، مبادئ الرسمضيةالكتابة، التربية الريا

 وتدريب المتعلمـين علـى      1 تعزيز مكتسبات ط   إلى  -2–يهدف النظام التربوي عندنا للطور       

 . أولى أجنبية تعلم لغة إلىسة الوسط االجتماعي والفيزيائي باإلضافة اكتشاف ودرا

 مع االهتمام المتميز    2 وط 1 سياق التواصل مع ط    إلى  -3 -يهدف النظام التربوي عندنا للطور     

 تعلـم   إلى باإلضافةبتدريب التالميذ على ممارسة األنشطة التكنولوجية والزراعية واالقتصادية         

 .نيةا ثأجنبيةلغة 

  : اآلتية بالمهام الثانويضطلع المنهاج المدرسي عندنا الخاص بالتعليم ي

 .مواصلة تحقيق األهداف التربوية العامة 

 متعلمي هذه المرحلة لمواصلة الدراسة العليـا  بإعدادالتكفل ضمن مجموعة من الشعب المتمايزة     

صوصا في الميـادين     الالزمة خ  األساسيةمن خالل منهج تعليمي ذا طابع عام يتضمن المعارف          

 . والعلمية والتكنولوجيةاألدبية

 في الحياة العامة مباشرة أو بعد تكوين مهني مالئم وذلك من خالل تكوين مهني يهـدف    االندماج 

 . والتحكم في مهارات تقنيةأساسية معرف إكسابهم إلى

داخل فترة ) دة وح-محور(التي يحققها جزء من مقرر دراسي األهداف العامة هي النتيجة الفعلية 

  .زمنية محدودة

مديرية البرمجـة  (  اإلدارة المركزية المتخصصة بالوزارة هي التي تحدد هذا النوع من األهداف      -

 ).والمتابعة

، القـدرات الذهنيـة   ( تها لديـه     ترتكز األهداف العامة على المتعلم وعلى القدرات الواجب تنمي         -

 ).المهارات، المواقف

 .ترجمة المقاصد إلى مهارات فكرية وكفاءات أدائية واتجاهات األهداف العامة هي -

   . الهدف العام يصف القدرات التي يبلغها المتعلم عند نهاية المحور أو الوحدة-

 :  مميزات األهداف العامة

 : تتميز األهداف العامة عن الغايات والمقاصد في كونها  

 .أننا نعرف ما نريد تحقيقه -      

  .)أسبوعيا(ى الزمني المحدد لما نريد عرضه وتحقيقه نعرف المد -

تسمح لنا بالتنبؤ بالكفاءات والقدرات والمهارات التي سيكتسبها المتعلم في نهاية المحور والمـدة               -

 .الزمنية المحددة لذلك

 .المجال السلوكي يفيد القاسم المشترك في هذا المقصد -



 

 

 . التربوي المزمع أحداثه في المتعلمين على مجاالت التنفيذاألهداف العامة تنص -

  أمثلة عن األهداف العامة
 . الصحيحةاألفعال من التعليم األساسي قادرا على تصريف جميع -4–السنة تالميذ جعل  -

 قادرين على معرفة أنواع العطل الذي يطـرأ علـى           الميكانيكيةجعل متدربي ورشة الصناعة      -

 .صيانةالالسيارات السياحية والقيام بتدابير 

 . يدركون أهمية المواقف في الحياة العمليةثانويجعل تالميذ السنة أولى  -

 .جعل المتدربات على فن الطبخ في مراكز التكوين قادرات على إعداد وجبات متوازنة -

  :Les Objectifs Spécifiques األهداف الخاصة -4

ذا المستوى مـن األهـداف       إذ في ه   ،ن األهداف الخاصة تمثل المستوى الذي يهم المدرس فقط        إ

 ، الدروس التي ينجزها مع متعلميـه الخاصة منيستطيع أن يتدخل باعتباره أنه هو الذي يحدد أهدافه       

 .وينطلق في ذلك من عاملين اثنين

  .)المحور( تؤطر أجزاء المادة الدراسية األهداف العامة التي 

 . الجزئي في كل درس على حدةباإلنجازالمضامين المتعلقة  

لى العموم فالهدف الخاص هو هدف مرتبط بفعل ملموس ومحتوى دراسي معين يحقق فـي               وع

 .حصة أو درس ويكون مصاغا بعبارة واضحة معبرا عن الكفاءات القابلة للمالحظة

هذه الكفاءات والمهارات التي يكتسبها المتعلم عند نهاية الحصة التعليمية التعلمية إذا توفرت عوامـل         

         .نجاعة هذه الحصة
 أمثلة عن األهداف الخاصة  

 الحيوانـات في نهاية الدرس يكون المتعلم قادرا على تعيين مجموعة التقاطع ومجموعـة             

 في نهاية الحصة...  يحرر فقرة مكونة من –رية االفق

 ........يكون المتعلم متمكنا من ....  من حصة انطالقا 

 ....... .واعيا بـ ......... يكون المتعلم بعد نشاط  

 ..............يصبح المتعلم ........  من درس االنتهاءبعد  
 :األهداف اإلجرائية 

األجرأة كمفهوم عام تعني نقل مفهوم أو تعريف أو مبدأ إلى اإلطار الملموس للفعل أو التطبيـق                 

 .المباشر

ك اليومي  األهداف اإلجرائية هي أدق وأوضح مستويات األهداف التربوية حيث تتمثل في السلو           

 . والحركيةوالوجدانيةللمتعلم على المستويات المعرفية 

  .)أهداف خاصة إجرائي (أحياناقد تسمى األهداف اإلجرائية 



 

 

 هو هدف خاص مرتبط بسلوك ملموس قابل للمالحظة يسلكه المتعلم في إطـار              اإلجرائيالهدف  

 .س على الفعل التربوي الناجحشروط ومعايير محددة تبرهن على بلوغ الهدف المحدد إذا حرص المدر

  تعقيب
 ، من هذه المستويات ندرك أن هذه المستويات مترابطة فيما بينها منسجمة في ترتيبهاانطالقا 

 هذه المقاصد إلى مهارات  تترجم،المقررات والهداف العامة وفالغايات تتحقق بمرمى ومقاصد البرامج

 والسلوكات التي كاإلنجازات في محتويات ملموسة  واألهداف الخاصة تؤطر ما هو عام،وقدرات خاصة

 .يقوم بها المتعلم ليبرهن على أنه قد تعلم بالفعل

 بين هذه األهداف فأن ذلك يعني أن هناك مستويات في اتخاذ القرارات بحيث              وإذا كأن هناك تسلسل ترتيبي    

 المؤسـسات العليـا     أن كل مستوى يحدد من طرف جهة معينة أي أن إقرار بعض األهداف من صالحيات              

 . اآلخر من مهام المدرسين واألساتذة ضمن صالحيات وزارة التربية والبعضوالبعض يتدرج

  تقويم المناهج الدراسية/ 5
  : مدخل
 هامة في جميع مجاالت الحياة والمنهاج الدراسي كبقية المجاالت التربوية األخرى مكانةيحتل التقويم        

لمعنيون في القطاع بتقويم  لذلك يهتم ا،ة إلى أي حد يستجيب لحاجيات المجتمع لمعرف.يحتاج إلى تقويم

 ). بداية االهتمام بتقويم المناهج الدراسية في الستيناتكانت( الدراسية كلما اقتضت الضرورة المناهج

 التربية والتعليم هو النسق الذي بواسطته تحـصر وتحـصل وتقـدم             ميدانالتقويم في   "ن  الما ك 

 ".ات المفيدة التي تسمح بالحكم من أجل اتخاذ القرارات الممكنة المعلوم

ني ان عملية تقويم المناهج الدراسية تتم على أساس األسئلة الخمسة التي دونها الباحث الروم             إف       

 : هي و)  Quintilien(ن انتلياك

 

 متى ُيـقـٌوم المنهاج؟ -1

ـُقـٌوم في المنهاج؟ -2  ماذا ي

 ج ؟لماذا ُيـقـٌوم المنها -3

ـُقٌوم المنهاج ؟ -4  كيف ي

 من ُيـقٌوم المنهاج الدراسي؟ -5
 

 من؟ كيف؟ لماذا؟ ماذا؟ متى؟ 

      تقويم المنهاج
 

 :في قراءة الفقرات اآلتية اإلجابة على األسئلة مرتبة كما هي في الجدول



 

 

 متى ُيـقـٌوم المنهاج الدراسي؟

 تقوم المناهج الدراسية في مراحل ثالثة للتقويم

 للمنهاج في مرحلة التجريد_ التقويم القبلي←يم قبل تطبيق المنهاج      تقو

 للمنهاج المعتمد_ التقويم الخاللي←     أثناء تطبيق واعتماد المنهاج  

 . التقويم البعدي←     بعد تطبيق المنهاج المعتمد 

 .تنجز هذه المراحل في نسق متكامل       

ـُقـوم في المنهاج الدراسي ؟    ماذا ي
 :من المسلٌم به عموما أن المناهج الدراسية تتكون عادة من

 -) تتعلق بطرق التدريس والتقويم     (  توجيهات عامة    - الوحدات   – المحاور   –قائمة للمحتويات والفصول    

 .توزيع للمواقيت

هل تكفي هذه المكونات األربع لتحديد منهاج ما ؟ وهل تكفي لضمان            : والسؤال الذي يطرح عادة هو    

  البرنامج ؟ – المنهاج نجاح

وهل يكفي تقويم هذه المكونات األربع لتقويم المنهاج ؟ أال توجد عوامل أخرى تؤثر في نجاح المنهاج                 

  .؟

 .ا لتحديد المكونات السالفة الذكرقبل اإلجابة على هذه األسئلة نحدد العوامل المؤثرة في المنهاج تبع

بل إنـه  , يات وتوجيهات عامة وتوزيعا للمواقيت فحسب   إن المنهاج الدراسي ليس قائمة أهداف ومحتو      

 : مجموع منظم لكل من المكونات والعوامل المؤثرة وهي كالتالي

البيئة التي وجد فيها المنهاج أي الحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والجغرافية            :  السياق

 .للبالد

 . إلقامة وتطبيق المنهاجاإلمكانيات المادية التي تستمر:  المدخالت

 .مجريات وسيرورة المنهاج أي العمليات واإلجراءات المتخذة لبلوغ األهداف:  النسق

 .معرفة ما مدى بلوغ الهداف وما نوع التكوين الذي حصل عليه المتعلمون: المنتوج

 كل مكوناته أي أن التقويم الجيد للمنهاج الدراسي أو البرنامج التربوي هو التقويم الذي ينصب على

 :والمقاربات التالية توضح ذلك, وعلى كل العوامل المؤثرة فيه حتى ال يكون التقويم جزئيا

 )البيئة التي وجد فيها المنهاج: (تقويم السياق

حاجيات المجتمع التي هي أصل المنهاج ما مدى مطابقة األهداف والمحتويات لقـيم ومعتقـدات               

 .المجتمع

  .)نيات الماديةاإلمكا: ( تقويم المدخالت

  .)معتقداتهم , ميولهم, تكوين المدرسين( العنصر البشري  



 

 

  .مكتسبات التلميذ القبلية 

  .توجيه المتعلمين 

  ....)الوسائل, الكتب( األدوات التعليمية  

  .)مجريات وسيرورة المنهاج: (تقويم النسق 

  .طرق التنشيط 

  . التعلم–أنشطة التعليم  

  .طرق التقويم 

  .)النتائج المحصل عليها: (لمنتوجتقويم ا

 نتائج االمتحانات 

 موقف المدرسين 

  البرنامج–فعالية المنهاج  

 المردود الدراسي 

 لماذا يـقـوم المنهاج ؟

 بنية معرفة درجة    – وزارة التربية    -إن تقويم المناهج الدراسية يجري عادة بطلب من السلطة الوصية         

ع الغايات واألغراض المسطرة، وتنجز هذه العمليـة تلبيـة لنـداءات            تطابق المنهاج أو البرنامج المقوم م     

 . وانتقادات الجهات المعنية وفئات المجتمعات األخرى

 :ومن االنتقادات التي توجه عادة للمنهاج الدراسي ما يلي

 .المنهاج ال يلبي حاجات المجتمع عامة أو فئة منه 

 .جاالت الحياة العامةالمنهاج قديم وال يواكب التطورات المطلوبة في م 

 ).التخرج غير مالئم(المتخرجون ال يستجيبون لحاجيات المؤسسات المختلفة  

 .األهداف المتوخاة من المنهاج أو البرنامج عسيرة التحقيق 

أهدافه غامضة، مكثـف، نظـري،      (المنهاج أو البرنامج قليل التحفيز مما يقلل من شأن طلب العلم             

 ) الخ...سطحي بدون وسائل 

 . لبرنامج أو المنهاج الدراسي ال يسمح للمتعلمين باالرتقاء إلى المستويات العلياا 

 :  إن هذه األسئلة وغيرها من األسئلة يمكن أن يجاب عليها بما يلي

ـُقٌوم المنهاج أو البرنامج ال  :  جلأدراسي من  ي

 .التعديل أو التحسين أو اإللغاء             

 .وضح ذلكوالمخطط الحوصلي التالي ي

 

 

 



 

 

 

 

 

 مجال تنفيذ القرارنوع القرار القرار المتخذ نتائج التقييم

غياب التطابق بين األهداف العامة 

 المدخالت تعديل مراجعة المحتوى و محتويات البرنامج

 نقص الموارد المادية

ــوارد   ــة الم مراجع

المادية بغية االستجابة   

 لحاجات البرنامج

 المدخالت تحسين

 داغوجية غير مالئمةالطرق البي
مراجعة الطرق بغيـة    

ــسن  ــصال أحـ إيـ

 للمستوى

 النسق تحسين

نقـــص فــــي تكــــوين  

 )المكونين(المعلمين

تنظيم فتـرة تكوينيـة     

 لصالح المكونين
 النسق تحسين

البرنامج مكثف وغير مكيف مـع      

 مستوى التالميذ

ــامج   ــف البرن تخفي

وجعل محتواه متوافقا   

 مع مستوى التالميذ

 تالمدخال تصحيح

 عدم جدوى البرنامج 

األهداف غير متكيفة مع الفتـرة،      

 العصر

إلغـــاء البرنـــامج 

وصياغة أهداف جديدة
 كل البرنامج إلغاء

األهداف طموحة وغيـر قابلـة      

 للتحقيق خالل فترة معينة

ــداف  ــة األه مراجع

وتغييرها حتى تصبح   

 قابلة للتحقيق

 السياق تصحيح

الذين ) المنتوج النهائي ( المتكونون

ابعوا هذا البرنامج ال يستطيعون     ت

 االندماج في عالم الشغل

ــداف  ــة األه مراجع

العامة باالعتماد على   

 حاجات المجتمع

 السياق تصحيح

   



 

 

ـُقوم المنهاج ؟        كيف ي

هي أصعب المراحل إنجازا وتتم      أو البرنامج التربوي مرحلة هامة و       تعتبر كيفية تقويم المنهاج الدراسي     

 :ثة مراحلعادة في ثال
التقويم ومن ثمة توضع وتخطـط كـل        طلب  معرفة وتشخيص الدواعي واألسباب التي دعت إلى         

 .العمليات التي ينبغي القيام بها

 مرحلة جمع المعلومات 

 .مرحلة تحرير تقرير التقويم 

فروض      وملخص القول إن التقويم على المستوى المنهجي يتشكل من المرحلة السابقة الذكر التي من الم              

 .أن تؤدي مجتمعة ومتكاملة إلى اتخاذ القرار من طرف الجهات الوصية

 من يـقوم المنهاج الدراسي؟

إذا كان التقويم نسق نظامي تقدم بواسطته معلومات من اجل اتخاذ قرار محدد فان آراء الباحثين                

 :نين نقدمهما فيما يليين اثتمقارب) من يقوم(في هذا الميدان متفاوتة حيث أعطت اإلجابة على السؤال 

تقترح المقاربة األولى أن يكون الفريق المقوم داخليا وتقترح المقاربة الثانية أن يكون              

 : الفريق المقوم خارجيا وفي الحالتين يبرر االختيار كما يلي
 

 المقوم الداخلي : في الحالة األولى 

ألنهم اعـرف النـاس     ) سيرونمدرسون، مفتشون، مستشارو التربية، م    ( انه فريق من الميدان     

 .بالوسط المدرسي وهم اعلم من غيرهم بمكونات المنهاج والعوامل المؤثرة فيه

 المقوم الخارجي: في الحالة األولى 

) خبـراء، جـامعيون   (إنهم أفراد من خارج النظام التربوي يتمتعون بتكوين في ميدان التكوين            

 .أو يوحون بإصالحاتما هو المنهاج ويقدمون تحسينات ...........حيث

 .لكل حالة من الحالتين مزايا ومآخذ

 
 المقوم الخارجي المقوم الداخلي ةبالمقار

 المزايا

 يعرف المنهاج* 

 يفيد الوسط المدرسي* 

 يقدر الوسط التربوي* 

 نزيه في أحكامه* 

  من غيرهأكثرموضوعي * 

  ليست لديه مصالح–مستقل * 

 المآخذ
  نظرية غير موضوعية-

  يتميز بحكم انتمائه قد-

  يكون على غير علم ببعض الجوانب-

 . قد ال يقدره الوسط التربوي-



 

 

  قد يكون تقوية جزئية-
 
 

 المنهاج المدرسي عندنا باختصار
 في مختلف مراحل التعليم من خالل قراءة تقديمه لمكوناته المؤثرة فيه إن المتفحص لمنهاجنا الدراسية

 :  سهولة ما يليوملمح متخرجيه يستنتج بكل 

عدم وضوح المرجعية المعتمدة فيما يتعلق بتصور المناهج وبنائها وتقويمها في كـل المراحـل                

 . المنهجية واألدائيةاالختيارات واإلطار النظري المرجعي التعليمية وخاصة

انعدام الدقة في تحديد المواصفات المحددة لملمح المتعلمين في نهاية كل مرحلة مـن المراحـل                 

 ).ملمح المتخرجين(تعليمية ال

فقدان المنهاج لالنسجام ( اختالل التوازن بين الحاجيات االجتماعية المتجددة وبين المناهج المعتمدة  

 ).الخارجي

محاوالت بطيئة لمسايرة التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي           

 ).المنهاجتجاهل سياق ( خصوصا طرأت على العالم عموما وعلى مجتمعنا

ضعف االنسجام والتكامل في مكونات المنهاج على الصعيدين األفقي والعمودي أي بـين المـواد                

 .المختلفة وداخل المادة الواحدة

 .ضعف التنسيق بين برامج التعليم وبرامج التكوين 

 .عدم اعتماد التجريب قبل التعميم كمسعى تنظيمي وفهمي البد منه 

سواء بالنسبة للمكونـات أو     (العتماد وتشخيص ما يمكن تشخيصه      لمتابعة أثناء التعميم وبعد ا     وكذا ا 

 ).العوامل المؤثرة

 تعقيب
إن هذه الفقرات الملحوظة في المنهاج الدراسي عندنا تعود بالدرجة األولـى لألهـداف التربويـة               

 مشروع المجتمع الذي تستمد التربية منه       المحددة حيث تتميز بالعمومية والفوضى وهذا تبعا لعدم الفصل في         

أهدافها باإلضافة إلى إرادة الجهات الضاغطة ليكون هكذا مع عدم االهتمام ولفـت االنتبـاه إلـى الكيفيـة                

واألسلوب اللذين تتحقق بها أهداف البرنامج والمنهاج الدراسي عندنا مع انعدام أدنى مراعاة للعوامل المؤثرة 

 . مفعول المنهاج-لي للمردود المدرسيفيه وكذلك اإلهمال الك


