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تصميم مقرر  :برنامج 
محمد األصمعي محروس  / د.أ

ـ : يجب على المشارك أن     : األهداف 
 يحدد مفهومًا واضحًا للمنهج          -1

.   والمقرر والوحدة والبرنامج           
 يميز بين المنهج والمقرر والوحدة               -2

. والبرنامج      
 يحدد خصائص المداخل األساسية         -3

.     لبناءالمقررات     
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اإلنتاج المطلوب  
إشراك المتدربين وتوزيع سيادتهم في     

:مجموعات إلنجاز ما يلي       
. تقديم تعريفا واضحًا للمقرر التعليمي    -1
. تحديد خصائص المقرر  -2
 تحديد الخصائص والمداخل المختلفة في        -3

.بناء المقررات الدراسية 
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المنهج،المقرر،الوحدة، :المفاهيم األساسية:أوالً 
 البرنامج،مداخل بناء المقررات التعليمية

ماء       قد يتبادر إلى الذهن أن المنهج ، المقرر، الوحدة ، البرنامج أس                        
لمفهوم واحد ، أو أنها آلمات مترادفة لمعنى واحد في السياق                           

وقد خلد في ذهن البعض أن هذه المفاهيم تشير إلى معنى هو                  .التربوي    
والشك   . المواد أو المحتويات التي يدرسها الطالب في حقل تعليمي ما                             

أن الكلمات السابقة هي في الحقيقة أسماء لمصطلحات تطلق على                           
0مفاهيم مختلفة ، ولكل منها ما يميزه عن األخرى                   
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المنهج 
      حقيقة األمر أن تعريف المنهج ـ وهو أول هذه المفاهيم ـ   

 فهناك من يري 0من أصعب األمور ، الختالف الرؤي حوله      
أن المنهج يعادل الخبرات التي يحققها الطالب بتوجيه       

 بينما  يعرفه آخرون بأنه الخبرات التعليمية التي          0مدرستهم
.يخطط من خاللها إلى تحقيق األهداف التعليمية        

ويرى آخرون أن المنهج خطة عامة عن التعلم     
وأغراضه وخبراته وأساليب تقويمه واتجاهات العالقة بين        

المعلم والمتعلمين ، وهو بذلك يعد بنكًا لعناصر التعلم      
.واقتراحات استخدامها وتنفيذها داخل حجرات الدراسة              
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المقرر 
بنية معرفية  يتفاعل فيها آل من المعلم                   "  يعرف المقرر بأنه      

وعلى هذا فإنه يمكن القول أن المقرر              "  والمتعلم والمعينات التعليمية                    
هو آيان من عدة آيانات للمنهج ، ويأخذ جانب منه هو جانب المواد                                    

التعليمية واالرتباط بحجرات وأماآن الدراسة ، حيث إنه نظام                                
. لتفاعل آل من المعلم والمتعلم والمواد التعليمية                        

    ويعرف المقرر  بأنه منظومة تعليمية تتكون من عدة وحدات                         
تعليمية محددة الهدف والمحتوى والمصادر التعليمية ، ويمكن تعليمه                             

بطرق شتى في مدة دراسية محددة لنوعية من المتعلمين ويمكن أن                             
. يكون ضمن برنامج تعليمي أو جزء من منهج دراسي                        
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البرنامج
     يعرف البرنامج بأنه تنظيم بنائي لألنشطة التعليمية ، أي أن                                 
البرنامج التعليمي تنظيم ألنشطة التعلم في مجال ما ، يقوم على                                  

أهداف محددة سلفًا ، في إطار آيان آبير هو المنهج ، وعلي هذا                      
0فإن البرنامج التعليمي آيان من آيانات المنهج                               

:     ولتوضيح هذه العالقة نستطيع أن نعطي المثال التالي                         
 منهج الرياضيات قد يحتوي على برنامج عالجي لعالج الضعف                             

في حل مسائل القسمة أو برنامج إثرائي لتنمية القدرة على                          
0استخدام اآلالت الحاسبة          
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الوحدة التعليمية
جزء دراسي يتناول         :  يطلق هذا المفهوم ويراد به معنيان األول               

قضية واحدة بالتفصيل ، وقد تشتمل على عدد من الدروس التي تغطي                           
هذه القضية وفق عمق وشدة التناول المطلوبة في عرض المعلومات أو                            

وعلي سبيل المثال فإن مقرر مثل مقرر تعليم                      0األنشطة والمهارات        
يتضمن عددًا من الوحدات           ) غير الناطقين بها          ( القراءة والكتابة للغة        

التعليمية أو الدراسية مثل فهم الكلمات أو فهم األفكار أو استنتاج                               
 0األفكار ، فهم المتضادات ، فهم معنى الكلمة من السياق وهكذا                        

  ومن الجدير بالذآر أن مفهوم الوحدة التعليمية بهذا الشكل يطلق عليه                          
Unitباللغة االنجليزية مصطلح            
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 وهذا يعني معنى أخر ، حيث يشير             Moduleوهناك مصطلح        
وحدة تضم مجموعة من نشاطات التعلم والتعليم                             "  هذا المفهوم إلى أنه       

يراعى في تصميمها أن تكون مستقلة ومكتفية بذاتها ، لكي تساعد                              
 0المتعلم على تعلم أهداف تعليمية محددة تحديدًا دقيقًا                      

دة     ويتفاوت الوقت الالزم إلتقان تعلم أهداف الوحدة من دقائق إلى ع                          
0ساعات ، ويتوقف ذلك على طول ونوعية األهداف ومحتوي الوحدة                             



9

الفرق بين المنهج والمقرر     
  والبرنامج والوحدة  

    يتضح من التعريفات السابقة لكل من المنهج والمقرر والبرنامج                    
 فبرغم   0والوحدة أنها مفاهيم متمايزة  مع آونها شديدة التقارب                

 0العالقة الوثيقة بين تلك المفاهيم إال أن آل مفهوم منها قائم بذاته                        
ـ:وهناك فروق دقيقة بينها من أهمها      

 المنهج مفهوم شامل وأوسع من المفاهيم الثالثة األخرى ، إذ                       –أ 
.يشتمل المنهج علي المقرر والبرنامج والوحدة                       

ب ـ المنهج ال يقتصر على فرع أو جانب  من جوانب المعرفة آالتي                             
ي  يهتم بها المقرر أو البرنامج أو الوحدة ، ولذا فقد يشتمل المنهج عل                              

.عدد من المقررات والبرامج الوحدات المختلفة                 
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ج ـ المقرر والبرنامج آيانان من آيانات المنهج إال أن المقرر         
قد يأخذ وقتًا زمنيًا أطول في تنفيذه ، بينما البرنامج قد 

يستغرق وقتًا زمنيًا أقل ، ويرتبط دائمًا بوجود احتياج لدى 
الطالب في جانب أو أآثر من جوانب التحصيل أو المهارات       

أو حالة انجاز تحصيلي عالي لبعض الطالب في جوانب     
المقرر فيأتي البرنامج إلثراء جوانب تحصيليه أخرى لدى             

.هذه الفئة من الطالب    
د ـ  المقرر والوحدة تقوم بينهما عالقة الكل بالجزء فقد يشتمل         

المقرر على عدد من الوحدات التعليمية ، وآذا فإن الوحدة         
0مكون أساسي من مكونات المقرر   
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مداخل تصميم المقررات التعليمية     
ا   يقصد بتصميم المقررات التعليمية تلك العملية التي يخطط من خالله                              

لتحديد العناصر األساسية للمقررات التعليمية ووصفها في إطار                         
متناسق يحقق الهدف من إعدادها ، وتمر هذه العملية بالعديد من                      

اإلجراءات التي يخطط لها مسبقًا وفق رؤى ووجهات نظر                        ( الخطوات       
ومن ثم فإن تصميم المقررات التعليمية يتأثر بالفلسفة أو                               0)مختلفة    

الرؤية العامة عند بنائها ، وقد ظهرت مداخل مختلفة لتصميم المقررات                           
ـ :التعليمية من أهمها          
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  مدخل حاجات المتعلمين –أ  
وهو مدخل يقوم على تحديد الحاجات الفعلية للمتعلم قبل بناء                                   

المقرر أو تصميمه ، ويقصد بالحاجات هنا النقص الذي يعتري المتعلم                           
تجاه موضوع التعلم المستهدف ، والحاجة قد تعني الشيء الذي إذا                            
سحب أو حدث عجز عن توفيره يؤدي إلى خلل في أداء الوظائف                            

وجدير بالذآر أن الحاجة           0المنوط بالمتعلم بها بعد مروره بخبرة التعلم                      
تخالف المطلب ، إذ يتعلق المفهوم األخير بدرجة تقبل أو رفض الفرد                         
لموضوع ما ، فالمتعلم قد يكره الخضوع ألنشطة التعلم ولكنه قد يكون                             

. في حاجة إليها       
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وتصميم المقررات التعليمية وفقًا لحاجات المتعلمين       
يقوم على أساس منطقي إلدراك النقص الذي        

. يعتريهم في موضوع التعلم   
آما أنه يبعد واضع المقرر أو مصممه عن     

موضوعات قد ال يكون لها فائدة لدى المتعلم أو أن    
تكون درجة الحاجة إليها لدى المتعلم ضعيفة       

لمعرفته بها مسبقًا أو لعدم تأثيرها القوي في أداء      
.مهامه
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تقدير احتياجات 
الطالب ومطالبهم      

صياغة األهداف  

اختيار المحتوى    

اختيار أنشطة التعليم والتعلم    

اختيار أساليب 
التقويم

التقويم

ابدأ ويمكن التعبير عن          
هذا النموذج     
بالشكل التالي     
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ب ـ مدخل األهداف    
     يعتمد هذا المدخل على التحديد الدقيق ألهداف       

المقررات آخطوة أولى وأساسية في عملية تصميم وبناء   
المقررات ، ومن هنا فإن محتويات هذه المقررات ،  

وأنشطتها البد وأن تكون قائمة على هذه األهداف 
ومتجهه إلى تحقيقها ، ويالحظ علي هذا المدخل إهماله    

لجانب المتعلم ، إذ أنها ال تقوم على تحليل دقيق لحاجات   
. المتعلم ودراسة متباينة لقدراته  

ـ:ويعبر عن هذا النموذج بالشكل التالي 
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ابدأ

حدد األهداف 
                

   

اختار المحتوي
اختار األنشطة  

اختار أساليب التقويم  

التقويم   
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ون من             ررات يطلب داد المق ومؤيدوهذا النموذج في إع
ع أن     واتج المتوق صيل الن ددوا بالتف عيها أن يح واض
نهج ،  رات الم رورهم بخب د م ون بع ددها المتعلم يح
ار    نهم اختي ب م ا يتطل داف آم ي صورة األه ك ف وذل
يم     شطة التعل داف وأن ذه األه رجم ه ذي يت وى ال المحت
ويم التي             اليب التق ا وأس والتعلم التي تساعد علي تحققه

دف     ق اله ة لتحقي رى موجه ي األخ ون ه أتي 0تك  وت
عملية تقويم المقرر للحكم على نجاحه أو فشله وأوجه          

القصور في الخطوات السابقة
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ج ـ مدخل النظم   
ينظر أصحاب هذا المدخل إلى المقرر الدراسي   

0على أنه نظام صغير من نظام أآبر هو المنهج الدراسي 
يتألف هذا النظام من مجموعة من العناصر التي تتفاعل 

مع بعضها البعض بشكل وظيفي متكامل يتأثر آل 
عنصر فيها باألخر ويؤثر فيه ، وأي خلل يحدث في      

عناصر هذا النظام يؤثر في النظام بأآمله وبالتالي في  
ويتألف نظام المقرر الدراسي وفق.  األنظمة المرتبطة به 

هذه الرؤية من عناصر أربعة هي األهداف والمحتوى 
. واألنشطة والوسائل والتقويم 
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ولهذا فإن مصمم المقرر              
  – وفق هذه الرؤي          -  

يتساءل عن أربعة أسئلة              
:   هي 
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ما األهداف التي       
أسعى لتحقيقها ؟        
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وما الخبرات التي       
يجب توفيرها لتحقيق           

هذه األهداف ؟    
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وآيف يمكن تنظيم            
وبناءهذه الخبرات ؟     
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وآيف يتم التأآد من          
إتقان أو تحقق هذه        

 .األهداف؟    
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ورشة عمل ختامية         ورشة عمل ختامية         
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في تسجيل أهم  تعاون ومجموعتك الصغيرة     -
: بين المفاهيم  التالية   السمات المتمايزة     

0)الوحدة , المقرر , البرنامج    ,  المنهج   (
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هم سجل أ   اشترك فى نقاش مع زمالئك فى المجموعة ثم     -2
 0خصائص مداخل تصميم المقررات التعليمية       

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

--------------------
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آبر عدد ممكن من  أآتب أعصف ذهنى جلسة    من خالل -3
و العناصر التى يمكن تضمينها باستبانة  لتحديد      أسئلة   األ  

0االحتياجات التعليمية فى مجال  تخصصك      
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

----------------------
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 تعاون وزمالءك في المجموعة لكتابة قائمة متنوعة  -4
هداف التعليمية التى يمكن االعتماد عليها فى تصميم      أل ل

0مقرر من المقررات    
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

----------------------------------
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من أجل  زمالءك فى  المجموعة    مع  تعاون -5
حتوى مقرر دراسي فى مجال معين     عناصر مصياغة 

0؟بإتباع الخطوات األساسية  الختيار محتوى المقرر          
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

--------------------------------------------
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دوات  من خالل جلسة  عصف ذهنى اقترح أداة من األ     -6
 استخدامها لتقويم الجوانب المختلفة للمقرارت            يتمالتى 

.؟ الدراسية    
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------


