
أهداف تقويم المنهج ووظائفه

نفيذه تقديراً يقصد بتقويم المنهج الدراسي تقدير آثار ت

ة يستدل منه على اتجاه نمو التالميذ ومداه نتيج

سةللخبرات التعليمية التي وفرها لهم منهج المدر



:العناصر التي يشملها تقويم المنهج هي•

-اإلجرائية-الدقة-إختيارهاسالمة )أهداف المنهج من حيث-1•
التربية تالوفاءبمتطلبا-الكفاءة-الواقعية-المرونة-التنوع-الشمول

(اإلسالمية

(تنظيمها–وإستمرارهاتطبيق الخبرات )المحتوى-2•

لى تركيزها ع)طرق التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية-3•
قديم كفايتها في ت-مراعاة الفروق الفردية-إيجابية المتعلمين

(إمكانات البيئةإستثمار-المحتوى

-الموضوعية-تنوع األدوات–الشمول -اإلستمرار)التقويم-4•
(الصدق



:أهداف تقويم المنهج ووظائفه•

ته من وتنبع ضرورلتطويرالمنهجيعد أحد المداخل الرئيسة •
األهداف التالية؛

هجيساعد في الكشف عن مواطن القوة والضعف في المن-1•

ائق التي يقدم مقياس علمي يتم بمقتضاه الوقوف على الحق-2•
يمكن أن تتخذ أساس لمعرفة الحاجات ووضع الخطط 

الالزمة لتنفيذها

يعين على توضيح األهداف والمرامي المطلوبة ومدى -3•
أمكانية تحقيقها



معالسائدة في المجتباإلتجاهاتيربط العملية التعليمية -4•

بهالمنوطةلإلهدافيحدد قيمة المنهج ومدى تحقيقه -5•

يساعد المدرس والمشرف والمخطط والطالب وكل من له -6•

صحيحالاإلتجاهالىصلة بالعملية التعليمية في تعديل مساره 

لتطورالتجديد ومسايرة االىيدفع بالعاملين في مجال المناهج -7•

يةالعالمبالموثراتتقدير مدى كفاءة المنهج في ارتباطه -8•

كفاءة المنهج في إسهامه في حل المشكالت تقديرمدى-9•

المتواجدة في محيط الطالب



اجدة حذف بعض المعلومات التي قد تغيرت والزالت متو-10•
المواد )هذا النوع في منهج مايتواجدواكثرفي المناهج 
(اإلجتماعية

:كما يمكن تلخيص اإلغراض العامة التقويم المنهج في •

-تنفيذال-التخطيط)تحسين المنهج خالل صناعته المتنوعة-1•
يبواسطة التقويم المرحلي أو ما يسمى البنائ(التطوير

م التالميذ تحديد قيمة فاعلية المنهج التربوية في إحداث تعل-2•
ويم من خالل التعرف على دوره في تحصيلهم بواسطة التق

(اإلنتاجية)النهائي 



وبول باقتراح أهداف أو أغراض عامة إندرسونوقد قام •

:لتقويم المنهج وهي

مدرسيةاتخاذ قرارات بتبني المنهج وإدخاله في التربية ال-1•

تربية اتخاذ قرارات باستمرار المنهج ونشر تطبيقه في ال-2•

المدرسية

ينهاتخاذ قرارات بتعديل المنهج لغرض تحديثه أو تحس-3•

لتالي تكوين معرفة متخصصة في التقويم المنهجي وبا-4•

المساهمة في تطوير تقويم المنهج



في قراءة األهداف من تقويم المتخصينرؤية من بعض •

المنهج

يسيةدعم المهج بمزيد من مواد ووسائل وإستراتيجيات تدر-1•

تعديل المنهج وتنقيحه-2•

ربة مقارنة علمية للمناهج ذات الطبيعة التربوية المتقا-3•

نفيذه المنهج ورعاية تإلستيعابتأهيل البيئات المدرسية -4•



ويينأهداف ووظائف تقويم المنهج الدراسي لدى بعض الترب•

ناءةتمكين الجهات المعنية من اتخاذ القرارات اإلدارية الب-1•

واضعي المنهج نقاط القوة لتعزيزها ونقاطالىتقدم -2•

الضعف لتقويتها ومعالجتها



المراجع

المناهج بين النظرية 0(1995)أحمد حسيناللقاني•

0القاهرة ؛عالم الكتب.4ط0والتطبيق

أساسيات المنهج (:2006)حمدان محمد زياد•

.دار التربية الحديثة.الدراسي؛دمشق

تنظيمات (:2001.)محمدعبدهللاسعادة جودت أحمد ؛إبراهيم •

دار الشروق.وتطويرهاالمناهج وتخطيطها 

المناهج بين األصالة (:1992)عطا إبراهيم محمد•

0مكتبة النهضة.القاهرة .والمعاصرة



المناهج الدراسية رؤية في (:2003)سرور عايدة عبد الحميد•

عامر للطباعة.المنصورة .بناء اإلنسان


