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:تقویم المنھج مفھوم: أوًال

ھناك تعریفات متعددة لمفھوم تقویم المنھج  
:نعرض منھا ھنا ما یلي .... 



:وزمیاله الشافعّي إبراھیم تعریف
:بأّنھا المناھج تقویم

 الدراسّیة المناھج صالحّیة على حكم إصدار عملّیة«
  علیھا، للحكم الخاّصة البیانات تجمیع طریق عن

 تساعد موضوعّیة معاییر ضوء في وتفسیرھا ،وتحلیلھا
.»المنھج بشأن مناسبة قرارات اّتخاذ على



  أّن فیریان )١٠ ،١٩٩٨( المفتي ومحمد الوكیل حلمي أّما
: ھو المنھج تقویم

  فاعلّیة مدى تحدید علي تساعد التي األدّلة جمع عملّیة«
  ثّمة أّن وذكرا ألھدافھ، المنھج تحقیق مدى أي المنھج،
  خالل من المنھج على یحكم  األّول ، المنھج لتقویم جانبین
 الداخلّي التقویم ویسّمى ومكّوناتھ، أسسھ معاییر توافر

  یحكم الذي ذلك فھو التقویم من اآلخر الجانب أّما ، للمنھج
  المتعّلمین، في المطلوبة التغّیرات إحداث في فاعلّیتھ على

."للمنھج الخارجّي التقویم ویسّمى



  الحارثي إبراھیم
 جدارة مصطلح للمنھج الداخلّي التقویم على یطلق

 للمنھج الخارجي التقویم على ویطلق العلمّیة، المنھج
 تقویم أّن ذكر فقد ،العملّیة المنھج جدارة مصطلح

 جدواه أو جدارتھ تقدیر" إلى تھدف عملّیة ھو المنھج
  قرار اّتخاذ في المساعدة أجل من ؛ معًا كلیھما أو

. تغییرًا أو ، تعدیًال أو ، حذفًا ، بشأنھ صائب



 مفھوم أّن )عمران خالد تعریف( نرى ھنا ومن
 من كمّیة بیانات جمع عملّیة ھو المنھج تقویم
 ومدى جھة، من المتعّلمین تعّلم مدى قیاس خالل
 المنھج، أسس في السلیمة المعاییر توافر

 وتفسیر أخرى، جھة من وتنظیمھ وعناصره،
 في قرارات إلى والوصول البیانات، تلك

.ضوئھا



ضوء في المناسبة القرارات باّتخاذ وتنتھي البیانات، بجمع تبدأ عملّیة المناھج تقویم 
. البیانات ھذه تفسیر

یصّح ال أّنھ بمعنى موضوعّیة، معاییر ضوء في تتّم أن بّد ال المنھج تقویم عملّیة 
. الذاتّیة االنطباعات أو ، الشخصّیة النظر وجھات على مبنّیة قرارات اّتخاذ

القیاس على تعتمد البیانات وجمع ، البیانات جمع على أساسًا یعتمد التقویم إّن ، 
 ونتائج ، معّینة قیاسات المنھج جوانب من جانب كّل یتطّلب إذ جزئّیة، عملّیة والقیاس

. كمّیة بلغة المقیس الجانب تصف إحصاءات أو أرقام أي كمّیة، مقادیر القیاس ھذا
وتتوّقف ، ضوئھا في المناسبة القرارات واّتخاذا ، األحكام إصدار عملّیة التقویم 

  . أدواتھ صالح ومدى ، القیاس دّقة مدى على القرارات تلك ودّقة األحكام، ھذه صّحة
ھناك ولكّن ، فقط التالمیذ تعّلم مدى على الحكم قضایا على مقصورًا لیس التقویم 

 وأسسھ المنھج بعناصر تتعّلق أخرى قرارات ضوئھا في ُیتَّخذ Standards معاییر
. "وتنظیمھ

:یتضح من التعریفات السابقة أن



تعّم التي المجاالت مختلف في والتكنولوجّیة المعرفّیة الثورة  
 خالل من مواكبتھا إلى تسارع ال التي التعلیم مناھج جعلت العالم،
 وعاجزة ، العالم في یجري عّما متخّلفة الدائمین والتطویر التقویم

. أصًال وجودھا لمسّوغات فاقدة وبالتالي ، أھدافھا تحقیق عن

وما المتسارعة، واالقتصادّیة والثقافّیة االجتماعّیة التغّیرات 
 وعادات  وقیم اّتجاھات و وأفكار مصطلحات ظھور من یصاحبھا
 ربط ، اإلناث تعلیم ، التعلیم دیمقراطّیة ( جدیدة تفكیر وأسالیب

 تستدعي ).... والمھنّي الفّني بالتعلیم العنایة العمل، بسوق التعلیم
.ً. دورّي بشكل المستجّدات بھذه وإثرائھا المناھج تحلیل

تقویم المنھج) دواعي(مسّوغات : ثانیًا 



عن نتج وما ،التعلیم وتكنولوجیا النفس علم مجال في المستمّرة التطورات 
 حدیثة تكنولوجّیة تعلیم ووسائل جدیدة، تعلیمّیة إستراتیجّیات ظھور من ذلك

  بضرورة التوجیھ على التربوّي القرار أصحاب حّث في كبیر حّد إلى أسھمت
 المدرسّیة واألنشطة والتعلیم والتعّلم التدریس طرائق لتطویر المناھج؛ تقویم

. ووسائلھ ، التقویم وأسالیب

الثقافّي االنتشار في وتسارع ، عالمّي تواصل من أحدثتھ وما االّتصاالت، ثورة  
 یعید منھا كثیرًا وجعل ، األجنبّیة باللغات العنایة إلى التربوّیة النظم اضطر
 دائرة ویوّسع ، األجنبّیة اللغات تعلیم مناھج ویقّوم القائمة، المناھج في النظر

 أن بعد ، واأللمانّیة والروسّیة والیابانّیة الصینّیة اللغات لتشمل اللغات تلك
  . والفرنسّیة اإلنجلیزّیة اللغتین على مقتصرة كانت



وما المناھج، مجال في المختلفة التربوّیة والبحوث الدراسات عدد ازدیاد 
  بضرورة وتوصي القائمة، المناھج ثغرات تظھر نتائج، من عنھا تمّخض
. المستمّر تقویمھا

دفع االستثمار أنواع أفضل البشرّي المال رأس استثمار إّن مقولة ثبوت 
 أفضل على للحصول باستمرار وتطویرھا المناھج تقویم إلى التربویین
. واالجتماعّي االقتصادّي الوطنّي التطّور عجلة لدفع مؤّھلة بشرّیة مخرجات

لكّل مھّمًا أمرًا المنھج ھذا جعل بیت، كّل إلى المنھج ودخول التعلیم، انتشار 
  ویبدي ،إیجابّیاتھ على ویثني ، عیوبھ ویكشف ، یشّرحھ المجتمع، في فرد
 خصبة ماّدة فیھ الخوض في رأت التي المختلفة اإلعالم وسائل في فیھ رأیھ
 ودفع أھمّیتھ، إلى األنظار لفت الذي األمر ؛ فضولھم وترضي ، الجمیع تھّم

.مستمّر بشكل وتطویره تقویمھ  على العمل إلى التربوّیة العملّیة على القائمین



ھ،      - ذین ل نھج ومنّف اة للم ن بن ون م ھ التربوی ا حّقق ة م معرف
زّودھم         ة، وی ن جھ اتھم م ن معنوّی ع م ذي یرف ر ال األم

.بمؤّشرات یستطیعون بموجبھا تخطیط عملھم الالحق
داف     - ي ضوء األھ التعّرف إلى آثار المنھج لدى المتعّلمین ف

.التربوّیة ؛ األمر الذي یساعد في تطویر المنھج 
ن    - ف م جمع البیانات التي تساعد مّتخذ القرار في اّتخاذ موق

.المنھج تطویرًا أو استمرارًا أو إلغاء
رة  - ة للخب ھ نتیج ھ ونظرّیات ویم وإجراءات الیب التق تطویر أس

".المباشرة في الممارسة 

:تقویم المنھج أھداف: ثالًثا



:ومن األھداف األخرى لتقویم المنھج ما یلي

واإلجرائّیة التعلیمّیة األھداف تطویر في المساعدة .
للمنھج التعلیمّي المحتوى تطویر في المساعدة .
المستخدمة التدریس طرائق تطویر في المساعدة،  

. التالمیذ وخصائص للمنھج منھا المناسب واختیار
المستخدمة التعلیمّیة الوسائل تطویر في المساعدة .
التعلیمّیة األنشطة تطویر في المساعدة .
وأدواتھ المستخدمة التقویم أسالیب تطویر في المساعدة



التقویم لیس ھدفًا في حد ذاتھ 
وإنما وسیلة لتحسین المنھج



 :أسس تقویم المنھج: رابًعا



التقویم النھائي للمنھج: النموذج األول.

التقویم التراجعي للمنھج :النموذج الثاني.

  :تقویم المنھج نماذج: خامًسا



 ًا  أم     ، یأتي عقب تنفیذ المنھج نھج تجریبّی ان الم سواء أك
ًا  ًا دائم ول  ، منھج نھج للوص ات الم ف مكّون مل مختل ویش

ھ    ي مكّونات عف ف ل الض ى عوام ى  ، إل ل عل الي العم وبالت
.تطویر تلك المكّونات ؛ وصوًال إلى درجة أكثر فاعلّیة 

    نھج ائّي للم ویم النھ وذج التق ل نم ل مراح ن تمثی ویمك
:بالشكل اآلتي 

:التقویم النھائي للمنھج: النموذج األول



تقومي أثر املنهج            تقومي أسس املنهج
) المتعّلمین( 

إلغاء املنهج

نتائج التقومي

اختاذ القرار

إعداد خطّة التقومي

التطوير اجلزئي للمنهجالتطوير الشامل للمنهج

تقومي مكونات املنهج



 ة وتّتصف عملّیة التقویم ھذه ّیما إذا  ،  بالتكلفة المرتفع وال س
باب      ن أس حة ع ائج واض ى نت ویم إل ة التق ل عملّی م تتوّص ل

ّد   ، ضعف المنھج ؛ ولذلك لجأ بعض التربویین  دف الح وبھ
.من النفقات إلى أنموذج آخر للتقویم

:وھو نموذج التقویم التراجعي للمنھج



    ن داء م نھج ابت ا الم ّر بھ ي م ل الت ویم المراح ى تق وذج عل ذا األنم وم ھ ویق
فإذا ظھر خلل المنھج في ھذه ، وھي مرحلة تقویم المنھج ، المرحلة األخیرة 

ة  ة    ، المرحل ویم بدرج ات التق ن نفق ف م تّم التخفی ذلك ی ویم ؛ وب ف التق یتوّق
ل      ، كبیرة  ك الخل ویم عن ذل ة التق ال   ، أّما إذا لم یكشف تقویم مرحل تّم االنتق ی

ویم  ل التق ا قب ة م ویم مرحل ى تق ین ، إل ویم المتعّلم ة تق ي مرحل ى ، وھ ّم إل ث
نھج  ، تقویم المرحلة السابقة لتقویم المتعّلمین  ذا  ، وھي مرحلة تنفیذ الم وھك

وھي مرحلة ، إلى أن نصل إلى المرحلة األخیرة من مراحل التقویم التراجعّي 
.تقویم األھداف والفلسفة التربوّیة 

 ویمّثل الشكل اآلتي أنموذج التقویم التراجعّي للمنھج:

:التقویم التراجعي للمنھج: النموذج الثاني



األھداف التربوّیة
(1)

األھداف التعلیمّیة
(2)

المعّلم وطرائق 
التدریس

(5)

المتعّلم
(6)

الكتب والوسائل 
واألنشطة

(4)

المحتوى والخبرات
(3)

أسالیب التقویم
(7)

التقومي التراجعي للمنهج



)تقویم أثر المنھج) ١.

)تقویم أسس بناء المنھج) ٢.

)تقویم عناصر المنھج ) ٣.

 :تقویم المنھج جوانب: سادًسا



)بالنسبة لتحصیل المتعلمین) أ:
ة      - ة والوجدانّی ة والمھارّی ب المعرفّی ین الجوان یل المتعّلم ویم تحص اول تق تن

.بمختلف مستویاتھا وبشكل متوازن 
ویم      - الیب التق ف أس ین مختل یل المتعّلم ویم تحص ي تق تخدمت ف اس

ة    فوّیة والتحریرّی ة والش یلّیة العملّی ارات  التحص ، المباشر كاالختب
ذاتّي   ، واالستفتاء ، والمقابلة ، والمالحظة  ویم ال الیب  ، والتق واألس

ر       ي األم دین وأول ین والمرش ذ رأي المعّلم رة كأخ ر المباش غی
.والرجوع إلى التقاریر البطاقات والسجّالت 

ة    - ارات المقالّی ى االختب ة عل ارات التحریرّی تملت االختب اش
.والموضوعّیة وشبھ الموضوعّیة 

:تقویم أثر المنھج) ١(



- 

:تقویم أثر المنھج) ١(
.أعدت االختبارات التحصيلية وفق شروط املواصفات التربوية املعروفة 
.ارتبطت االختبارات التحصيلية بشكل واضح بأهداف املنهج وحمتواه 

. اتسمت األسئلة بالوضوح ودقّة الطباعة والبعد عن التعجيز 
.اتسمت األسئلة بالتدرج والشمول ومراعاة الفروق الفردية 

.متّ تصحيح استجابات املتعلّمني بكلّ دقّة بعيداً عن التحامل أو التحيز 
.منح املتعلّمون الوقت املناسب لإلجابة عن أسئلة االختبارات 

.يأت للمتعلّمني الشروط الصحية والنفسية والتربوية السليمة عند قياس حتصيلهم 
جاءت نتائج تقومي أثر املنهج يف  املتعلّمني حمقّقة لألهداف املوضوعة بنسبة تصل 

.فما فوق %  ٧٠إىل 



)الجوانب الشخصیة والسلوكیة للمتعلم) ب:

:تقویم أثر المنھج) ١(

اشتملت أساليب تقومي اجلوانب الشخصية للمتعلّم على خمتلف األساليب املباشرة مثل  املالحظة واملقابلة واالستفتاء والتقـومي  
. وغريها ...الذايتّ واألساليب غري املباشرة كأخذ رأي املعلّمني واملرشدين وأويل األمر والرجوع إىل البطاقات والسجالّت 

.اتسمت أساليب تقومي املتعلّمني الشخصية بالدقّة والسالمة العلمية من حيث الصدق والثبات واملوضوعية 
.استخدمت يف حتليل استجابات املتعلّمني األساليب العلمية واإلحصائية املناسبة 

.لوحظ تعديل يف سلوك املتعلّمني إجيابياً بنا يتوافق وأهداف املنهج 
.وال سيما أسلوب القدوة احلسنة ، استخدمت األساليب املناسبة لتعديل سلوك املتعلّمني 

.وال سيما التوجيه غري املباشر ، استخدم أسلوب التوجيه واإلرشاد املناسب 
متّ إعداد الكوادر البشرية من موجهني ومرشدين ومتخصصني  اجتماعيني ونفسيني للتعامل مع مشكالت الطلبـة يف املرحلـة   

.العمرية اليت يطبق فيها املنهج 
وتعديل إجيايب يف سلوك املتعلّمني من حيث العالقة فيما بينهم ، ظهر تطور واضح يف تناقص املشكالت اليت يواجهها املتعلّمون 

. وعالقتهم باملدرسين واجلهاز اإلداري يف املدرسة من جهة أخرى ، من جهة 
.ظهر تطور إجيايب واضح يف اتجاهات املتعلّمني وميوهلم وقيمهم مبا ينسجم وأهداف املنهج 



: األساس الفلسفّي والعقدّي) أ(

:تقویم أسس بناء المنھج) ٢(

الفلسفة التربوية اليت يتبناها املنهج  هي الفلسفة املنبثقة عن العقيدة اليت يؤمن ـا أفـراد    
.  اتمع 

.يتبنى املنهج القيم الوطنية والدميقراطية والعقدية واالجتماعية السائدة يف اتمع 
يسهم املنهج يف بثّ روح اإلخاء والتماسك واالحترام بني أفراد اتمع بغض النظر عن الدين 

 جاه السياسيوالعرق واجلنس واالت.
.يعمل املنهج على تعزيز اهلوية الوطنية واالنتماء القومي واإلنساينّ 

يغرس املنهج يف نفوس املتعلّمني شعور االعتزاز بالشخصيات الوطنيـة والدينيـة والعلميـة    
. واألدبية والتارخيية اليت أسهمت يف تعزيز القيم اليت يؤمن ا اتمع 

يعمل املنهج على تعزيز روح التسامح واحملبة ونبذ التعصب والظلم واالستكبار واالسـتعالء  
 أو الديين العرقي.



: األساس االجتماعي) ب(

:تقویم أسس بناء المنھج) ٢(

.ويعمل على تعزيز العموميات الثقافية مع االعتراف باخلصوصيات ، يعكس املنهج ثقافة اتمع بشكل جلي وواضح 
.ويالمس هواجسه ومشكالته ، وتطلّعاته ، يلبي املنهج طموحات اتمع 

وواجبام ومسؤوليام جتاه أنفسـهم وأسـرهم وأرحـامهم    ، يعرف املنهج أفراد اتمع حبقوقهم العلمية والصحية واحلياتية 
.وجريام وسائر أفراد اتمع 

.يسعى املنهج إىل نشر الوعي العلمي ملواجهة اخلرافة وبعض العادات والتقاليد اليت جتايف احلقيقة وتناقضها 
 ية ، يسعى املنهج إىل نشر الوعي الصحة واإلجنابيوالثقافة الصحي.

.ووضع احللول العلمية هلا ، يسعى املنهج إىل مالمسة بعض املشكالت االجتماعية 
.يسعى املنهج إىل نشر ثقافة ترشيد االستهالك يف املأكل واملشرب والطاقة 

.يسعى املنهج إىل تعزيز اتجاهات املتعلّمني اإلجيابية حنو احلفاظ على نقاء البيئة وتوازا ومصادرها الطبيعية واحليوية 
. يعمل املنهج على إشاعة ثقافة العدل واملساواة بني اجلنسني 

.وال سيما العمل اليدوي املهين والفني ، يعمل املنهج على حفز املتعلّمني حنو العمل وإتقانه 



: األساس النفسي) ج(

:تقویم أسس بناء المنھج) ٢(

.يراعي املنهج املراحل العمرية ومتطلّباا النمائية 
، وتنمية اتجاهام اإلجيابية ، وتلبية ميوهلم ، يعمل املنهج إشباع حاجات املتعلّمني 

.وحلّ مشكالم 
وطرائق تدريسه ، وحمتواه ، يراعي املنهج الفروق الفردية بني املتعلّمني يف أهدافه 

.وأساليب تقوميه ، وأنشطته ، ووسائله ، 
والبحـوث  ، يأخذ املنهج بأساليب التعلّم اليت أكّدت فاعليتها نظريات الـتعلّم  

العلمية 
والتعزيز والتكرار ، والدافعية ، يراعي املنهج املبادئ األساسية للتعلّم كاالستعداد 

. والتنويع ، والوظيفية ، وبذل اجلهد ، 



: األساس المعرفي) د(

:تقویم أسس بناء المنھج) ٢(

.خصوصاً اخلربات املربية ، يعمل املنهج على إكساب املتعلّمني اخلربات مبختلف أشكاهلا  
.يقدم املنهج احلقائق واملفاهيم والتعميمات والنظريات بصورة متوازنة 

.ويتيح اال للمتعلّم لالطالع على تفاصيلها ، يركّز املنهج على تقدمي أساسيات املعرفة 
.حيرص املنهج على تقدمي كلّ ما هو جديد ودقيق يف خمتلف فروع املعرفة 

.ويعمل على مد اجلسور فيما بينها ، يربز املنهج الطبيعة املتكاملة للمعارف 
. وحيرص على التوازن فيما بينها ، يقدم املنهج باقة متنوعة من املعارف 

على أنها ، يركّز املنهج على تنمية مهارات التفكري العلمي والناقد واإلبداعي وحلّ املشكلة 
.سبل النمو املعريفّ للمتعلّمني 

يركّز املنهج على طبيعة املعرفة وكيفية اكتساا من خالل مهارات البحث العلمي وأخالقياته 



: األھداف) أ(

:تقویم عناصر المنھج) ٣(

.وتعكس حاجاته التنموية ، تعبر عن أهداف املنهج و فلسفته التربوية
.وطبيعة املادة الدراسية ، وطبيعة املتعلّم ، وطبيعة العصر ، متّ اشتقاقها من طبيعة اتمع 

، مروراً باألهداف التعليمية ) األهداف التربوية ( تتدرج األهداف من املستوى العام العريض 
) . األهداف التدريسية أو السلوكية(إىل املستوى اخلاص الضيق

.تراعي األهداف خمتلف جوانب شخصية املتعلّم املعرفية واملهارية والوجدانية بشكل متوازن 
، والدقة والقابلية للتحقّق ، متّ استيفاء األهداف الشروط واملعايري املعروفة لصوغها كالوضوح 

.واالرتباط بواقع املتعلّمني ، والقابلية للمالحظة والقياس 



: المحتوي) ب(
:تقویم عناصر المنھج) ٣(

.ويعمل على حتقّقها ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً باألهداف 
.وال سيما اخلربة املربية ، يسمح باكتساب املتعلّمني اخلربة على خمتلف أشكاهلا 

.يراعي النمو الشامل للمتعلّم من خمتلف اجلوانب العقلية واجلسمية واالنفعالية 
.يتسم احملتوى باالستمرارية والتتابع والتكامل واالمتداد العمودي واألفقي يف خمتلف موضوعاته 

.يراعي احملتوى مراحل منو املتعلّمني ومتطلّبام النمائية وميوهلم وحاجام ومشكالم واتجاهام اإلجيابية
.يتسم احملتوى بالوظيفية واالرتباط حبياة املتعلّم 

.يسمح باستخدام الطرائق واألساليب التدريسية املناسبة واملتنوعة 
.والسالمة العلمية والدقّة من جهة أخرى ، يتسم باحلداثة واجلدة من جهة 

  فيه باجلانب التطبيقي يرتبط اجلانب النظري ، باجلانب العملي واجلانب العلمي.
.يساعد على تعديل سلوك املتعلّمني مبا ينسجم وأهداف املنهج 

 والسيكولوجي يتحقّق يف تنظيمه التوازن بني التنظيمني املنطقي.
.يعرض احملتوى بطريقة واضحة وشائقة 

.توثّق املادة العلمية للمحتوى بشكل يضمن هلا املصداقية العلمية  



: طرق التدریس) ج(

:تقویم عناصر المنھج) ٣(

.وتسهم يف حتقيقها بشكل فعال ، تنسجم وأهداف املنهج 
.  وتراعي خربام السابقة ، تناسب مستوى التالميذ 

.تسمح باملشاركة اإلجيابية للمتعلّم يف العملية التعليمية التعلّمية 
.وبينه وبني املعلّم ومصادر التعلّم من جهة ثانية ، تسمح بالتفاعل بني املتعلّم وزمالئه من جهة 

.تثري احلماسة والدافعية عند املتعلّم لإلقبال على التعلّم 
.  و الفروق الفردية بني التالميذ من جهة أخرى ، تتسم باملرونة والتنوع حبيث تنسجم ومتطلّبات احملتوى من جهة 

.تساعد على تنمية التفكري العلمي والناقد واإلبداعي لدى املتعلّمني 
.ومهارات التعلّم الذايتّ ، وال سيما مهارات التعلّم ضمن فريق ، تساعد على تنمية مهارات التعلّم لدى املتعلّمني 



: الوسائل التعلیمیة) د(

:تقویم عناصر المنھج) ٣(

.وتسهم يف حتقيق أهداف املنهج ، ترتبط باحملتوى 
.وتلبي حاجاته واهتماماته ، تتنوع حبيث ختاطب خمتلف حواس املتعلّم 

والبعد عن ، تتسم باجلاذبية والسالمة العلمية والوضوح والتركيز على النقاط العلمية احملددة 
.كلّ ما من شأنه تشتيت الذهن 

.وقلّة التكلفة يف املال واجلهد ، تتسم بسالمة االستخدام وسهولته 
.تستخدم يف الوقت املناسب حبيث تنجح يف حتقيق أغراض استخدامها 

.تتسم باملرونة حبيث ميكن استخدامها يف خمتلف البيئات واملواقف التعليمية  



: األنشطة التعلیمیة) ھـ(

:تقویم عناصر المنھج) ٣(

.وتسهم يف حتقيق أهدافه ، وتغين حمتواه ، ترتبط بأهداف املنهج 
.تسهم يف إكساب املتعلّمني املهارات العلمية والثقافية واالجتماعية 

.تساعد على تنمية االجتاهات التعاونية بعيداً عن التنافس القائم على األنانية 
.تساعد على تنمية االتجاهات اإلجيابية حنو العمل اليدوي وإتقانه 

وتشـبع  ، وتلبي ميوهلم واهتمامام ، تتنوع حبيث تراعي الفروق الفردية بني املتعلّمني 
.حاجام 

.تسهم يف تنمية مهارات التفكري وحلّ املشكلة واتخاذ القرار 



: الكتاب المدرسي) و(

:تقویم عناصر المنھج) ٣(

ونوع ، وحجم خطّ عنوانه ، وألوانه، يبدو الكتاب جذّاباً من حيث من حيث شكل غالفه 
.هذا اخلطّ 

. يبدو الكتاب متيناً من حيث متاسكه ونوع ورقه 
.يناسب حجم الكتاب ووزنه املستوى العمري للمتعلّم 

. يشتمل الكتاب على أشكال وصور توضيحية جذّابة وواضحة وكافية 
يشتمل كلّ موضوع يف الكتاب على  أنشطة وتدريبات وأسئلة تقوميية تسـمح للمـتعلّم   

.وتوطيد تعلّمه املوضوع ، بإغناء خرباته وتعزيزها 
يشتمل الكتاب املدرسي على قائمة  باملراجع ومصادر التعلّم اليت ميكن العودة إليها يف حال 

.الرغبة يف االستزادة العلمية 
.والقدرة الشرائية ألولياء األمور  -يف حال شرائه –يتناسب سعر الكتاب  



: المرافق المدرسیة) ز(

:تقویم عناصر المنھج) ٣(

تتوافر يف الغرف الصفية املواصفات املعتمدة من حيث التهويـة واإلنـارة   
. وحجم اهلواء املناسب لكلّ متعلّم 

تتوافر يف املدرسة املختربات العلمية والورش التعليمية واملكتبة املشتملة على 
املراجع العلمية ومصادر التعلّم ووسائل االتصـال بالشـبكة العنكبوتيـة    

.والدارات التلفازية املغلقة واملفتوحة 
تشتمل املدرسة على الساحات واملالعب املكشوفة واملغلقة واحلدائق املزروعة 

.والربك املائية التعليمية 
يتوافر يف املدرسة العدد الكايف من الغرف الصـفية واإلداريـة وقاعـات    

 االحتفاالت واالجتماعات واملسرح املدرسي.



: أسالیب التقویم) ح(

:تقویم عناصر المنھج) ٣(

.وتعمل على قياس مدى حتقّقها ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً باألهداف 
. وتغطّي خمتلف نقاطه العلمية ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً باحملتوى 

تتسم بالصدق والثبات واملوضوعية والشمول واالستمرار والتكامل والتنوع وسهولة التطبيق واالقتصـاد  يف اجلهـد والكلفـة    
.والوقت 

.وباملستويات املتعددة يف كلّ جمال ، تقيس خمتلف جوانب شخصية املتعلّم مبجاالا املعرفية واملهارية والوجدانية 
.تتسم بالوضوح والدقّة والبعد عن الغموض وتعدد احتماالت اإلجابة الصحيحة 

. تساعد على تشخيص املشكالت والصعوبات التعليمية 
.تستكمل االختبارات التحصيلية خمتلف املواصفات العلمية كدرجات السهولة والصعوبة والتمييز 

. يتناول تقومي أثر املنهج اجلانبني الشخصي والتحصيلي للمتعلّمني 
.تشتمل على أغراض تعليمية إضافة إىل أغراضها التقوميية 

.تتناول خمتلف عناصر املنهج من األهداف إىل أساليب التقومي 
. واإلفادة منها يف العملية التربوية ، يتم حتليل نتائج التقومي وتفسريها وفق األساليب العلمية املعتمدة 

.ختضع أدوات التقومي إىل التقومي املستمر  دف تطويرها 



:وھي ، تمّر عملّیة تقویم المنھج بجملة من الخطوات المتتالیة 

:خطوات التقویم: سابًعا

.وضع أھداف التقویم -١
.تحدید أدوات التقویم وبناؤھا وتحكیمھا  -٢
.تطبیق أدوات التقویم  -٣
. معالجة نتائج التقویم وتفسیرھا  -٤
.اّتخاذ القرار  -٥
.تقویم التقویم  -٦



:مشكالت تقویم المنھج: ثامًنا

وتفسیر توضیح على قادرة ومتكاملة واضحة لنظریة المنھج تقییم افتقار 
.المختلفة ومظاھره وعملیاتھ أھدافھ

أو المعلومات ھویة تحدید على أحیانًا قدرتھ عدم أو المنھج تقییم افتقار 
.المطلوبة المنھجیة قراراتھ لصناعة الحاسمة البیانات

الحال ھو كما متخصصة إجرائیة نظامیة وطرق ألدوات المنھج تقییم افتقار  
.التجریبیة وشبھ التجریبیة التنفیذیة وطرقھا والعلمیة التربویة البحوث مع

ومعالجة لتنظیم وكافیة متخصصة علمیة ووسائل لطرق المنھج تقییم افتقار 
. یجمعھا التي المعلومات وتقریر

من واضحة قدرة دون المعنیة الجھات لدى تتراكم التقییم بیانات من كثیر إن 
 في منھا لالستفادة تمھیدًا ، المناسب وتحلیلھا فرزھا على الجھات ھذه

.مصیره تقریر أو المنھج تحسین



آلثار أو لصناعة الكمیة كالدراسات ھامة غیر نواح على المنھج تقییم تركیز  
. المنھج

تتطلبھم الذین المؤھلین المختصین من الكافیة لألعداد المنھج افتقار  
.المنھجیة الدراسات

الجھة أن أحیانًا یالحظ . المنھج بتقییم المعنیة الجھات محسوبیة فساد 
 التي المسؤولیات لھ وتحدد التقییم مختص بتعیین تقوم المنھج صاحبة

  تمارس أخرى حاالت وفي اتخاذھا، منھ یتوجب التي والقرارات سیتوالھا
 عن استقاللھ حالة في " التقییم ومختص المنھج جھة بین السریة االتفاقات

.الیھا التوصل یتم التي النتائج في كبیرًا دورًا " المنھج جھة



المنھج تقییم ضعف وراء االتھامات تبادل خالل من التقییم مسئولیات   ضیاع 
 النتائج تتھم المنھج بتقییم المعنیة فالجھة لھ المقترحة لألھداف تحقیقھ في

 یتھم التقییم ومختص ، المطلوبة التحسین ألعمال مجدیة أو فعالة غیر بأنھا
 من إلیھ تشیر ما بتشویھ أو التقییمیة التوصیات تطبیق بعدم المعنیة الجھة

. عملیة تضمینات
إدخال أو إلغائھ أو المنھج كتحسین لھا الواجب لتطبیق التقییم نتائج افتقار 

 من نفر یجادل .أھدافھ أو ممارساتھ أو عواملھ على محددة تعدیالت
 دون ھو كما یستمر المنھج فإن التقییم نتائج كانت مھما أن المھتمین
علیھ مالحظتھا دون تذكر تغییرات

فقد نتائجھ من االستفادة إمكانیة وال المنھج لتقییم المناسب غیر التوقیت  
  الجھات یحرم الذي األمر بالطول أخرى وفي القصر أو بالسرعة مرة یتصف
. مطلوب ھو كما العملیة لتضمیناتھ الفعال االستخدام من المعنیة



والمحاسبة التقییم أھمیة حول والمعنیین المختصین بین الزائدة الشفویة  
 للمناھج العلمیة التقییمیة الدراسات في الحقیقیة الندرة مع المنھجیة
. الدراسیة والبرامج

والتربیة للمنھج ھامة أخرى دون ھامشیة منھجیة مظاھر لقیاس المیل 
. المنھجیة

التنفیذیة ومتطلباتھ الجاد التقییم ألعمال الكافي الوقت توفر عدم.
شيء بالفعل نقیم ثم شيء تقییم نرید فقد بالضبط تقییمھ یراد ما تحدید عدم 

 مع خلطھ أو مطلوب ھو كما بدقة الموضوع تمییز أو تعریف لعدم ربما أخر
. مشابھ أخر موضوع أو عامل

للقیام تكفي التي المساعدة والمادیة والتربویة البشریة الخدمات توفر عدم 
. التقییم بعملیات البناء



وغیرھم المعلمین من المنھجیة المعلومات إعطاء في الشخصیة المیول تدخل 
 ألحكام ویؤدي النتائج یشوه الذي األمر المدرسیة المجتمعات أفراد من

. زائفة تقییمیة

التربویة بمتطلباتھ المنھجیة األھداف مجال بین أحیانًا واسع فارق وجود 
  تحصیلھم نقیم ثم شیئًا التالمیذ نعلم قد بمعنى   ومتطلباتھ، التقییم ومجال
. مجدیة أو مفیدة غیر راجعھ تقییمھ لتغذیة یؤدي الذي األمر ، أخر لشيء

البسیطة اإلنسانیة والقدرات باألھداف خاصة تقییمة ووسائل أدوات توفر 
 إلصدار األساسیة البیانات من التقییم یحرم الذي األمر ، منھا المركبة دون
. المنھج قیمة أو صالحیة حول متكامل واقعي حكم



أو التقییمیة فلسفاتھم الختالف نظرًا التقییم مختصي نظر وجھات تناقض 
. العملیة التزاماتھم أو أھوائھم تنوع

األعمال غزو ضد والمعلمین كالتالمیذ المدرسیة الجھات بعض احتجاج 
 القیم ومقاییس الذاتیة التقاریر ،أن الشخصیة لخصوصیاتھم التقییمیة
 أكثر ھي اإلنسانیة والعالقات الخاصة االھتمامات و الذات ومفھوم والمیول
. والمعارضة للجدل عرضة المنھجي التقییم ووسائل مجاالت

التقییمیة الدراسات لمتطلبات االستجابة في السائدة التجریبیة األبحاث ضعف 
 ینتج قد المنھجي التأثیر لكون المنھج فعالیة بكشف منھا یرتبط ما وخاصة

  وأنواع نتائج من نراه ما إلحداث المنھج بجانب معًا تتداخل عوامل عدة من
.سلوكیة



)تقویم المنھج(في ضوء دراستك لھذا الموضوع 
ي أي      ادة تخصصك ف اھج م قم بتقویم منھج ما من من
ا      امعي متبًع ل الج یم قب ل التعل ن مراح ة م مرحل
ویم       اییر تق ا لمع نھج ، ومراعًی ویم الم وات تق خط
اء   ك أثن ي واجھت كالت الت ًحا للمش نھج ، وموض الم

التقویم ، وكیف تغلبت علیھا ؟؟؟ 

:نشاط مھم 




