أهداف المنهج
يعددد تحديددد ادهددداف مددا أهددف ادمددمل تددو أ بمدد تل ددم ت دددل
مضددمت ت دده ادهددداف تدددما ددمدل هددها العم د ملهددها ت د ا المددنهج
التع يمو الفعا هم اله يدما له أهداف ماضحة ممحدددل دا هده
ادهداف هو التو ستعم ب و تم يه العم التع يمو نحدم مدا نسدعو
إلو تح ي ه ما نتائج ملغم ة لعم ية التع ف.

 لد م تمع ما الم تمعات أهداته التل ميدة التدو ت دتق مدا
ت سفة هها الم تمع تو الحيال ممنهدا ت دتق ادهدداف التدو
تسددعو د د ملح ددة تع يميددة إلددو تح ي هددا مددا د دلاس دة
المتع ميا لم ممبة ما الم للات الدلاسية لد م دلل منهدا
م ممبة ما ادهداف ت تق ما أهداف الملح ة التع يمية.

ميعنو هله أا هنداه سدتة مسدتميات م ت فدة لفهدداف التل ميدة
ت دددأ دهددداف الم تمددع ممنهددا تت ددد أهددداف التل يددة تددو هددها
الم تمع متدتو أهداف الملاحد التع يميدة تدو المسدتم الثالد،
ت يهددا أهددداف المددماد الدلاسددية تددو ددد ملح ددة تع يميددة ممنهددا
تت ددد أهددداف الفددلمت الم ت فددة لد د مددادل دلاسددية ميدددتو تددو
المسددددتم السددددادا أهددددداف الممضددددمت ب ددددو مسددددتم الح ددددة
الدلاسية أم ما يعلف اسف أهداف الدلا اليممو مهم مدا يعدلف
اسدددف أهدددداف الددددلا اليدددممو مهدددم مدددا ن دددق ب يددده ادهدددداف
الس مدية أم ادهداف اإل لائية.

 تمضع أهداف الم تمع تو ضمء الم ادئ التدو تلتدد ب يهدا
الف سدددفة السدددائدل تدددو هلددده الم تمدددع تدددد م تمدددع م دددادئ
معينة ت دمف ب يهدا ت سدفته التدو تحددد ادهدداف التدو يسدعو
ل مغها با ليق تل ية أتلاد دس مب م لي ة معينة.

 متن ددع ت سددفة الم تمددع مددا م ددادل متعددددل أهمهددا الدددديا
مالتاليخ الم تله مال ممحات مالحا ات مالتحدديات الدا يدة
مال ال ية التو تؤثل تو الم تمع م التالو ت ت دف ت سدفات
الم تمعات.

 ت دددتق أهدددداف التل يدددة مدددا م دددادئ الف سدددفة السدددائدل تدددو
الم تمع متعد التل ية مسي ة الم تمع تو تح ي ده دهداتده
م التالو ت تق أهدداف التل يدة مدا أهدداف الم تمدع متتسدق
معها.





تعددددد المدلسددددة ملاح هددددا التع يميددددة الددددث  ،ا تدائيددددة – اإلبداديددددة
(المتمس ة) – الثانمية مسي ة التل ية تو تح يق أهدداتها م التدالو
ي ب أا ت تق أهداف الملاح الدلاسدية مدا أهدداف التل يدة متتسدق
معها.

متتدامددد أهدددداف الملاحددد التع يميدددة الدددث  ،حيددد ،ت دددو أهدددداف
التل يددة إ أا د د ملح ددة كددد تلتد د ب ددو أهددداف معينددة متع يهددا
أهميدة أدثدل مدا ادهدداف اد ددل ميعتمدد هلده ب دو يعدة المددتع ف
تدددو دددد ملح دددة م يعدددة المدددماد الدلاسدددية التدددو يدلسدددها تدددو هددده
الملح ة.






يدلا المتع ف تدو دد ملح دة تع يميدة بددد ا مدا المدماد الدلاسدية ت ت دف تدو
دلاستها.
يعتها ممحتماها منمانج التع ف الم مب تح ي ها ما
تع و س ي المثا ت ت دف أهدداف تددليا ال دة العل يدة بدا أهدداف تددليا
الع مف مأهداف تدليا الدلاسات ا تمابية مغيلها ما المماد الدلاسدية التدو
تتضمنها د ملح ة تع يمية.
تفو المكت اله تؤدد تيه أهداف تدليا ال ة العل ية ب دو تنميدة المهدالات
ال مية المتع ة التحد ،مالدتا دة ما سدتمات مال دلاءل تؤددد أهدداف تددليا
الع مف ب دو مسدابدل المتع مديا ب دو ادتسداب مهدالات مناسد ة سدماء داندت
مهالات يدمية مث است داف المماد ماددمات ماد ه ل الع مية ما دلاء الت دالب
العم ية أدم مهالات ب ية مث الم حظة مالم ف مالت نيف مالتفسيل.

 تتضددما دد مددادل دلاسددية بددددا مددا الفددلمت أم الت
التو ت ت دف تدو أهدداتها مندماتج الدتع ف المتمكعدة مدا د
تدليسها.

دات

 تمث ادهدداف التل ميدة العامدة أهدداتا عيددل المدد ميحتدا
تح ي هددا إلددو مكددت متتددا ع متدام د ل دلات دددهله يمدددا
كياسدددها دددد م ا دددل لدددهله دددد مدددا تحمي هدددا مدددا هددده
ال ددملل العامددة إلددو أهددداف إ لائيددة ك دديلل المددد لدددلا
معددديا يسددده تح ي هدددا ميمددددا م حظتهدددا مكياسدددها دددد
م ا ل.

