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 املواصفات املعيارية مدخل لتطوير منهج قواعد اللغة العربية في ضوء معايير الجودة
 العابدين/ماليزياطالب الدكتوراه بجامعة السلطان زين /جاكاريجا كيتا

 جامعة السلطان زين العابدين/ماليزيا/د. محمد زيد إسماعيل

 

 

 

 ملخص:

تي ينبغي أن يّتصف بها منهج هدف هذا البحث إلى ي
ّ
غة العربية في مجال األهداف،تعّرف املواصفات املعيارية ال

ّ
 قواعد الل

ويم، وتقنياتها، واألنشطة الّتعليمّية، وإستراتيجيات الّتقواملحتوى، وطرائق الّتدريس وإستراتيجياته، والوسائل الّتعليمّية 

تي تمحورت حول املواصفات لتحقيق أهداف البحث و 
ّ
استخدم الباحثان املنهج الوصفيَّ الّتحليلي، معتمَدْين على الّدراسات ال

غة العربية املعيارية لتطوير منهج 
ّ
في مجال تطوير  املعيارّيةاملواصفات وكشف البحث عن أهّمية بصفة خاصة، قواعد الل

غة العربية بصفة خاصة مظهًرا أّنها
ّ
تلعب دوًرا كبيًرا في تطوير املناهج الّدراسّية  املناهج الّدراسّية بصفة عامة، ومنهج قواعد الل

تي ينبغي أن يّتصف بها كّل عنصر من عناصر املناهج، وتوصل البحث إلى م
ّ
موعة جوجودتها، إذ تصف املحكات أو الّضوابط ال

غة العربية من املواصفات املعيارية؛ لتكون معياًرا لتطوير
ّ
 في ضوء معايير الجودة. منهج قواعد الل

غة العربية  -املواصفات املعيارية  -الّتطوير  الكلمات املفتاحية:
ّ
 معايير الجودة.-قواعد الل

 

 مقّدمة:

ربية؛ لذا فقد ظهرت دعوات تطالب إّن املناهج الّدراسّية تعّد من أبرز املقّومات األساسّية للع
ّ
ربوية، ومن أهّم وسائل الت

ّ
ملية الت

ل املنظومة
ّ
رة الفرعّية بضرورة تطوير املناهج الّدراسّية، حيث إّنها تمث

ّ
ربية والّتعليم، وذلك باعتبارها في املؤث

ّ
 منظومة الت

ذي ينسجم صنع على قادرين ليكونوا املجتمع؛ أفراد لدى فيه املرغوب إلحداث الّتغيير األّول  الّسبيل
ّ
 مع القرار املناسب ال

ذي العصر متطلبات
ّ
 فيه. يعيشون  ال

ه ينبغي أن تكون العناية بها على قدر تلك األهمّية من الّتقويم والّتطوير بشكل 
ّ
وإذا كانت املناهج الّدراسّية بهذه األهّمية؛ فإن

د عبد إذ أاكبة لتطوراته ومستعدة دوًما وأبًدا ملفاجآته، لتكون مناهج عصرّية متناسبة مع متغيرات العصر ومو مستمر؛ 
ّ
ك

تي تحرص الّدول القوّية أن تضعها نصب أعينها باعتبار  1املنعم وعبد الّرزاق
ّ
ربوّية ال

ّ
على أّن تطوير املناهج من أهّم القضايا الت

 عملية الّتطوير ضرورة حتمّية من ضرورات الّتقّدم والّرقي.

غة 
ّ
والّتقويم، والّتطوير، حيث إّنها مناهج  والّتحليل، املراجعة، إلى الّدراسية حاجة املناهج أكثر العربّية منوتعّد مناهج الل

غات العاملّية، فهي تجمع بين أبناء األمة اإلسالمّية في وعاء لغوّي واحد؛ ألّنها لغة القرآن الكري
ّ
، متحتل مكانة عالية بين مناهج الل

غة العربية، وتكمن والّسنة الّنبوّية، 
ّ
أهّميتها في ضرورتها لفهم القرآن الكريم، والحديث الّنبوي؛ فكّل علوم اإلسالم قائمة على الل

                                                           
 القاهرة: مصر. مكتبة زهراء الشرق. تطوير املناهج )مدخل أخالقي ملستقبل التعليم(.م(. 2004عبد املنعم، منصور؛ وعبد الرزاق، صالح. ) 1
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غة العربية لغة ثرّية استوعبت علوم األّولين واآلخرين من قبل، 
ّ
رائع، وكّل أمور الّدين، وال عجب فالل

ّ
وإتقانها ضرورة لفهم الش

 .1االهتمام، والعناية من أبنائهاوهي قادرة على ذلك مجّدًدا إن وجدت 

غة 
ّ
ق  -في أّية لغة  -وقواعد الل

ّ
 فيما يتعل

ً
غوي وإطاره، وأحد املالمح الّرئيسة للّتفريق بين لغة وأخرى، خاصة

ّ
تعّد هيكل الّنظام الل

راكيب، إذا كانت املهارات األربع )االستماع، والّتحدث، 
ّ
ذي تفرضه القواعد من حيث الت

ّ
كل ال

ّ
هارات والقراءة، والكتابة( مبالش

غة ضرورٌي إلتقان أّي من هذه املهارات األربع؛ لذا فقد حظيت 
ّ
غات؛ فإّن إتقان قواعد الل

ّ
أساسّية الكتساب أّية لغة من الل

ل هذا االهتمام في إعداد كتب خاصة لتعليمها على اختالف املر 
ّ
غة العربية، وتمث

ّ
غة باهتمام كبير في مناهج الل

ّ
حل اقواعد الل

الّدراسّية، وتخصيص أوقات لدراستها، وامتّد ذلك إلى توفير تقنيات الّتعليم ألجل تيسير تعليمها، وُعقدت املؤتمرات، والّدورات 

 .2الّتدريبية الهادفة إلى تطويرها

غة األخرى، فقد بذلت محاوالت عديدة ل
ّ
غة العربّية بين فروع الل

ّ
مها، ثّم بها، وتقويتحليل محتوى كتونظًرا ألهّمية قواعد الل

غوية في مختلف املراحل الّدراسية، كدراسة تطويرها؛ لتتناسب مع احتياجات 
ّ
لبة الل

ّ
الكشف عن إذ سعت إلى  3العليماتالط

غة العربية، وتقديم توصيات، ومقترحات تسهم في 
ّ
 للّتغلبجوانب الّضعف، والقّوة في مناهج قواعد الل

ً
على  تطويرها محاولة

 صعوبتها.

لبة في  وعلى
ّ
غة العربيةا، من أجل الّنهوض بمستوى الط

ّ
الّرغم من تعّدد مثل هذه الجهود في مجال تطوير مناهج قواعد الل

 أّن الحاجة ما زالت ماسة إلى العديد من الّدراسات العلمّية لتطويرها 
ّ

غة العربية في مختلف املراحل الّدراسية، إال
ّ
قواعد الل

غة العربية، على الّصعيد املحلي والعالمي 
ّ
لبة في قواعد الل

ّ
ربوية املعاصرة؛ حيث إّن مشكلة ضعف الط

ّ
في ضوء االتجاهات الت

، وكثرة األخطاء الّنحوية وشيوعها لديهم 
ً

غوي باقية، ودراستها ال تستمأثر اهتمامهم، وال تلقى منهم قبوال
ّ
وتوظيفها في األداء الل

 خير شاهد عل
ً
غة تعبيًرا وقراءة

ّ
تي أظهرت  4ى ذلك، وقد أظهرت ذلك نتائج بعض الّدراسات: كدراسة الدقري عند استخدام الل

ّ
ال

ا، وأّما الخرماني ا نحويًّ
ً
انوية في اثني عشر مبحث

ّ
فتوصل إلى وجود أخطاء نحوّية  5شيوع األخطاء الّنحوية لدى طلبة املرحلة الث

فوي.
ّ
انوية في مهارات الّتعبير الش

ّ
 شائعة لدى طلبة املرحلة الث

ربوّية أّن حركة ويظهر
ّ
ع على األدبيات الت

ّ
ربوية املعاصرة أبرز  من املعايير للمطل

ّ
مجال تقويم املناهج الّدراسية  في االتجاهات الت

ربية في مجال قبل املختصين من وتفاعل بقبول  وحظيت األخيرة، اآلونة في بقّوة وفلسفة كثقافة "انتشرت وتطويرها، فقد
ّ
 الت

                                                           
 .37- 36، ص 1، ع 51األردن، مج - رسالة املعلم الغرفة الدراسية. م(. اللغة العربية: فضلها وأهميتها وكيفية تفعيلها في2013عبد هللا، صالح. ) 1
- مجلة القراءة واملعرفة م(. برنامج لغوى باستخدام الحاسوب لتنمية املهارات النحوية لدى تالميذ الصف األّول اإلعدادي.2012فودة، محمد. ) 2

 .309- 270، ص 131مصر، ع 
الكتاب الثاني لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في املعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين  م(. تقويم2011العليمات، فاطمة محمد. ) 3

 .951- 939، ص 3، ع 38األردن، مج - العلوم االنسانية واالجتماعية-دراسات بغيرها في الجامعة األردنية من وجهة نظر املعلمين والطلبة.
تير غير رسالة ماجس األخطاء النحوية الشائعة في كتابات طلبة املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية.م(. 2004الدقري، محمد أحمد حسين. ) 4

 منشورة، كلية التربية. جامعه صنعاء.
لوم عاألخطاء الشائعة في التعبير الشفهي والكتابي لدى تالميذ مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتالميذ قسم الم(. 2006الخرماني، عابد. ) 5

 رسالة ماجستير. كلية التربية، جامعة أم القرى. الشرعية واللغة العربية باملرحلة الثانوية.
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ذي العقد في العصر وخاصة سمة أصبحت حتى العالم مستوى  على والّتعليم
ّ
 عقد  (عليه مسمى يطلق يكاد أن الحالي ال

 .1املعايير("

في بناء املناهج الّدراسّية وتطويرها  – 2كما أشار إليه طنطاوي  –ولقد تزايد االهتمام بتحديد املعايير العلمّية في هذا العصر

خصّية 
ّ

بصفة عامة؛ لتالفي القصور ومعالجة نقاط الّضعف فيها، حّتى تكون املناهج بعيدة عن االجتهاد والّرؤى الش

، روالعشوائية، بل لتحكمها أسس ومعايير تنطلق منها ويقاس تقويمها في ضوء ما يراعى في بنائها وتطويرها من األسس واملعايي

تي قامت بها 
ّ
ربوي فقط، بل وعلى مستوى الّتنفيذ واملمارسة العملّية، وتعّد الجهود ال

ّ
ولم يعد هذا األمر على مستوى البحث الت

ما في تطوير الّتعليم بكافة هياكله لهي 
ّ
تي يستند إليها ليس فقط في بناء املناهج، وإن

ّ
ربية املصرّية من وضع املعايير ال

ّ
وزارة الت

تي تتّم في هذا الّتوجه.إحدى املح
ّ
 اوالت ال

مصطلح شاع استخدامه في مجاالت الّصناعة، والّزراعة، والّتجارة، والّتقنية، والهندسة، وغيرها؛ ليقّدم واملعايير العلمّية 

ربوّيون على األخذ بما ثبت نجاحه وفعاليته في مجاالت الحياة األخرى، مواصفات معيارّية لجودة املنتج، 
ّ
غية اإلفادة بويحرص الت

 .3من إيجابياته وتجنب مثالبه

 الواليات املتحدة م في1983عام  " خطر في أمة " تقرير نشر املعايير، حركة ظهور  أهّم أسباب وقد أشار محمود إلى أّن من

ذي األمريكية،
ّ
ذي الّضعف عن كشف وال

ّ
 القيام حتمالوقت، مّما  ذلك في األمريكي في املجتمع الّتعليمّية القاعدة أصاب ال

الب ألداء والّتوقعات واملستويات الّتعليم بمحتوى  والّتوصّية باالهتمام الّتعليمّية ومراجعتها، العملية بتقويم
ّ
 . 4الط

ربية والّتعليم في معيار كلمة "وأفاد عبد الّسالم أّن 
ّ
، يكون  أن الجودة، يفترض أو من الّتحصيل من مستوى  تعني الت

ً
ه مقبوال

ّ
 وأن

 أن يجب ما نوعّية سواء الّنوعية أو الجودة أو على الكيفية للحكم ومقاييس أسس تقّدم ش يء، فهي درجة أو جودة يقيس

مه
ّ
لبة؛ ليكونوا يتعل

ّ
تي البرامج ونوعية أدائه، على قادرين الط

ّ
لبة؛ الفرصة تعطي ال

ّ
موا للط

ّ
 تدريسها، العلوم، ونوعية ليتعل

ذي الّنظام ونوعية
ّ
مين، يدّعم ال

ّ
 .5الّتقويم" ممارسات والبرامج، ونوعية املعل

ربويون على ضرورة أن تكون 
ّ
د الت

ّ
وحّتى تتحّقق الغاية املنشودة من بناء املناهج الّدراسّية وتطويرها بصورة فعالة وناجحة، يؤك

لّتكرار فيها، واقتران وتجنب ااألسس واملعايير لهذه املناهج لها قابليتها للّتطبيق، وإمكانية استخدامها في اختيار عناصر املنهج، 

 .6بعضها بمأمثلة ملجرد الّتوضيح والّتفسير

                                                           
 العلمي بحث مقّدم في املؤتمربمصر  للتعلم املعايير القومية في املتضمنة املعلم إعداد ملعايير نقدي م(. تحليل2004الحميد. ) عبد زيتون، كمال 1

 .115الجمعية املصرية للمناهج وطرق الّتدريس، جامعة عين شمس ص  :القاهرة ،"املعلم تكوين" عشر السادس
م(. بناء منهج لتعليم الثقافة اإلسالمية لطالب مرحلة ما بعد التعليم األساس ي بسلطنة عمان في ضوء األسس واملعايير 2005طنطاوي، مصطفى. ) 2

، القاهرة: 2مج مصر،-املعيارية واملستويات التعليم مناهج - عشر  السابع علميال املؤتمر  في  بحث مقّدمالالزمة له في تحقيق بعض أهدافه. 

 . 609 - 518الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، ص 
 مناهج - عشر  السابع العلمى املؤتمر بحث مقّدم في  .م(. متطلبات التقويم اللغوي في ظل حركة املعايير التربوية2005فضل هللا، محّمد رجب. ) 3

 .178 – 147، القاهرة: الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، ص1 مج مصر،- املعيارية واملستويات التعليم
 العلمى املؤتمر  في مقدم بحث .م(. املستويات املعيارية: مدخل لنشر ثقافة الجودة وإصالح التعليم قبل الجامعي2008محمود، حسين بشير. ) 4

 .1470 – 1458، القاهرة: الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، ص 4 مج مصر،- الثقافية ويةواله التعليم مناهج - العشرون
 السابع العلمي بحث مقّدم في املؤتمرالعلوم،  معلمي ملعلم املعرفة املهنية معايير ضوء في العلمية التربية م(. إصالح2003مصطفى. ) السالم، عبد 5

 .245شمس، ص  عين ، جامعةالعلمية للتربية املصرية الجمعية أفضل" القاهرة: علمّية "نحو تربية
 . 521ص املرجع الّسابقم(. 2005طنطاوي، مصطفى. ) 6
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غة العربية من أشّد املناهج الّدراسّية حاجة إلى بنائه وتقويمه وتطويره في ضوء األسس واملواصفات املعيارية 
ّ
ومنهج قواعد الل

د على
ّ
ا، ومّما يؤك ا وقويًّ دوره في تصحيح لغة من يكتب أو يتحّدث، ذلك أهّمية  لكّل عنصر من عناصره؛ لكي يكون منهًجا جادًّ

سان عن الخطمأ، ويحفظ القلم من الّزلل.
ّ
 فهو درٌع يصون الل

غة العربية أهدافه، فمن الّضروري القيام بعمليات تطويره في ضوء املواصفات 
ّ
وعليه، فلكي يحّقق تطوير منهج قواعد الل

تي
ّ
د الّدولية، الّساحة على ظهرت املعيارية ال

ّ
ربوّيون  وأك

ّ
دورها وفعاليتها في بناء املناهج وتقويمها وتطويرها بما يساير  على الت

غة العربية فيحّقق أهدافه
ّ
 الّتعليمّية املنشودة. الّتطّور العلمّي، سعًيا لضمان جودة منهج قواعد الل

غة العربية سينجح بشكل أفضل إذا سب
ّ
قه إعداد مواصفات معيارية واضحة وتجدر اإلشارة إلى أّن تطوير منهج قواعد الل

ربوّي، وهي من أهّم العوامل املساعدة في 
ّ
 ألّية عملية تطويرّية في الجانب الت

ً
لكافة عناصر املنهج، حيث إّنها تعّد منطلًقا ومدخال

غة العربية.
ّ
 نجاح تطوير منهج قواعد الل

تي البحوث من املزيد إجراءبناًء على ما سبق، يرى الباحثان أّن الحاجة ما زالت ماسة تستدعي 
ّ
تتقص ى أبرز  العلمّية ال

غة العربية،
ّ
زمة لتطوير منهج قواعد الل

ّ
قة بتطوير  بين ثغرة ليسّد  جاء هذا البحث؛ فقد املواصفات املعيارية الال

ّ
البحوث املتعل

غة العربية،
ّ
ربوية  طريقه ويشّق  منهج قواعد الل

ّ
 البحث املزيد من إجراء الحديثة بضرورةمستجيًبا ملا تنادي بها األدبيات الت

 الّدراسّية. في املناهج املواصفات املعيارّية ومدى تحّققها عن والّتقص ي

 مشكلة البحث:

 لضبط الكالم، وصحة الّنطق والكتابة، وليست غاية مقصودة لذاتها، نظًرا ألهّمية 
ٌ
غة العربية، إذ هي وسيلة

ّ
دراسة قواعد الل

غة استخداًما صحيًحا سواء في الحديث، أم في القراءة، أم في الكتابة، بل تؤّدي إلى سالمة ولكّنها وسيلة تعين عل
ّ
ى استخدام الل

فوي والكتابي،الّتعبير 
ّ
راث العربي تحديًدا يجدون صعوبة كبيرة في في مهارتي اإلنتاج: الّتعبير الش

ّ
فهم ما  وبناًء على أّن دارس ي الت

راث العربي ما ل
ّ
ضح  ه،تعالت أصواتهم وتتعالى بصعوبتم يكونوا على معرفة جّيدة بنحو العربية وصرفها، وقد يقرؤونه من الت

ّ
وات

غة العربية، ومن هذا املنطلق جاءت فكرة هذا البحث 
ّ
مّما سبق في املقّدمة أهّمية املواصفات املعيارّية لتطوير منهج قواعد الل

  لإلسهام في
ّ
غة العربيةتي ينبغي أن يّتصف بها منهج الوقوف على أبرز املواصفات املعيارية ال

ّ
ها تعّد منطلًقا ، حيث إنّ قواعد الل

غة 
ّ
ربوّي، وهي من أهّم العوامل الفّعالة في نجاح تطوير منهج قواعد الل

ّ
 مناسًبا للعمليات الّتطويرّية في الجانب الت

ً
ومدخال

دت على
ّ
ربوّية برّمتها دراسات عديدة كدراسة كّل  من سعوديفّعاليتها في تطوير العملية  العربية وضمان جودته، وقد أك

ّ
، 1الت

وعلى ذلك يمكن تحديد مشكلة هذا البحث في اإلجابة عن الّسؤال الّتالي: ما  5، ومحمود4، ومينا3، وطنطاوي 2وفضل هللا

تي ينبغي أن يّتصف بها منهج 
ّ
غة العربية املواصفات املعيارية ال

ّ
 في ضوء معايير الجودة؟قواعد الل

                                                           
م(. تقويم أهداف تعليم اللغة العربية في الّصفوف الثالثة األولى من 2005سعودي، عالء؛ هيئة التحرير، والناقة، محمود؛ وشحاتة، حسن. ) 1

 التعليم جمناه - عشر  السابع العلمي املؤتمر مقّدم املرحلة االبتدائية في ضوء املستويات العاملية لتعليم اللغات: ملخص رسالة ماجستير. 

 .830 - 816، القاهرة: الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، ص 2 مج مصر، - املعيارية املستوياتو 
 .178 – 147، صاملرجع الّسابقم(. 2005فضل هللا، محّمد رجب. ) 2
 .609 - 518ص املرجع الّسابقم(. 2005طنطاوي، مصطفى. ) 3
 .507 -500، ص43ع ،12 مج مصر،- العربية التربية مستقبل .يات املعياريةالجودة الشاملة واملستو م(. 2006مينا، فايز مراد. ) 4
 .1470 – 1458، ص املرجع الّسابقم(. 2008محمود، حسين بشير. ) 5
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 أهداف البحث:

تي ينبغي أن يّتصف بها منهج يهدف هذا البحث إلى 
ّ
غة العربية في مجال األهداف،تعّرف املواصفات املعيارية ال

ّ
 قواعد الل

 واملحتوى، وطرائق الّتدريس وإستراتيجياته، والوسائل الّتعليمّية، واألنشطة الّتعليمّية، وإستراتيجيات الّتقويم.

 أهمّية البحث:

ريفة، و يستمد 
ّ
غة العربية بصفة عامة حيث إّنها لغة القرآن الكريم، والّسنة الّنبوية الش

ّ
ن مهذا البحث أهّميته من أهّمية الل

غة العربية بصفة خاصة، حيث إّنها تعّد وسيلة لضبط الكالم، وصحة الّنطق والكتابة، 
ّ
تخدام ومن أهّمية اسأهّمية قواعد الل

غة العربّية، ويسهم هذا البحث في تقديم مواصفات معيارّية يمكن تطوير تاملواصفات املعيارّية كمدخل ل
ّ
طوير منهج قواعد الل

ربويين إلجراء بحوث حول موضوعات أخرى 
ّ
ن هذا البحث عدًدا من الباحثين الت

ّ
غة العربية في ضوئها، وسيمك

ّ
منهج قواعد الل

غة العربّية. 
ّ
 مرتبطة بتطوير منهج قواعد الل

 منهجية البحث:

تي ا
ّ
تي تمحورت حول املواصفات املعيارية ال

ّ
ستخدم الباحثان املنهج الوصفيَّ الّتحليلي، معتمَدْين على الّدراسات والبحوث ال

غة العربية ينبغي أن تّتصف بها املناهج الّدراسّية بصفة عاّمة، ومنهج 
ّ
 بصفة خاّصة.قواعد الل

 مصطلحات البحث:

ربية، تّعبر عن املستو إجرائًيا بمأّنها  الباحثانيعّرفها  املواصفات املعيارية:
ّ
ى هي عبارة عن موجهات متفق عليها من قبل خبراء الت

غة العربية في مجال األهداف، واملحتوى، وإستراتيجيات الّتدريس، والوسائل 
ّ
ذي يجب أن يكون عليه منهج قواعد الل

ّ
الّنوعي ال

غة العرب لتطوير كإطار مرجعيتستخدم ات الّتقويم، و الّتعليمّية، واألنشطة الّتعليمّية، وإستراتيجي
ّ
في ضوء  يةمنهج قواعد الل

 معايير الجودة.

غة: "مجموعة من االفتراضات تربطها مع بعضها عالقات متبادلة هذه االفتراضات تتصل املدخل: 
ّ
يقصد به في أدبيات تعليم الل

غة، وطبيعة عمليتي تعليمها وتع
ّ
 وثيًقا بطبيعة الل

ً
مها"اتصاال

ّ
 . 1ل

 يقصد بها إجراء تعديالت مناسبة في بعض أو كّل عناصر املنهج، ومجاله وفق  تطوير املنهج:
ٌ
ه "عملّية

ّ
عّرفه مجاور والّديب بمأن

ربوّية، ورفع مستواها"
ّ
ة مدروسة من أجل تحسين العملّية الت

ّ
 . 2خط

غة العربية وتجويده في ضوء مواصفاته  تطوير املنهج الباحثانويعّرف 
ّ
ه هو العمل على تحسين كّل عناصر منهج قواعد الل

ّ
بمأن

 أكثر فعالية في تحقيق األهداف املنشودة.ليصبح  الّنوعي؛ لرفع مستواهاملعيارّية 

                                                           
 سلسلة دراسات تربوية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهام(. تحديد معنى طريقة التدريس في إطار علمي متجدد، 1985بادي، غسان. ) 1

 .86(، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، وحدة البحوث واملناهج، ص6)
 .585صالكويت: دار القلم،  املنهج املدرس ي: أسسه وتطبيقاته التربوية.م(. 2002مجاور، محمد؛ والّديب، فتحي. ) 2
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تي  أّي مجال كان، وبالحالةبمأّنها "مقدار االرتقاء بالعمل املقّدم إلى مستوى الّتميز، أو األفضلية في  الجلبي عرفها الجودة:
ّ
ال

ل من أهّميته، أو قيمته، أو أّنها ال تصل به إلى مستوى الّرقي 
ّ
تي تقل

ّ
تجعله خال من الّنقائص، أو الّسلبيات، والعيوب ال

 .1األفضلية"

غة العربية املالوفاء بجميع بمأّنها هي  الباحثانويعّرفها 
ّ
زمة ملنهج قواعد الل

ّ
 املعايير الال

ّ
ربية، تعبر عن تفق عليها من قبل خبراء الت

في مجال األهداف، واملحتوى، وإستراتيجيات الّتدريس، والوسائل الّتعليمّية، ذا جودة عالية املستوى الّنوعي؛ ليكون املنهج 

 واألنشطة الّتعليمّية، وإستراتيجيات الّتقويم.

 أدبيات البحث والّدراسات الّسابقة:

 عيارية:مفهوم املواصفات امل

أشار شحاتة والّنجار وعمار إلى أّن "الوصف يعتبر أول أساليب العلم في الوصول للحقائق، وال يمكن الوصول إلى حقيقة 

واهر"
ّ
واهر، دونما تقديم وصف محّدد ملالمح وخصائص تلك األشياء أو الظ

ّ
 .2األشياء أو املواد أو الظ

ه ال يمكن أن ينجح تطوير منهج 
ّ
 إذا سبقه إعداد مواصفات معيارية واضحة وهذا يعني أن

ّ
غة العربية بشكل أفضل إال

ّ
قواعد الل

 لتطويره.
ً

 لكافة عناصر املنهج، حيث إّنها تعّد منطلًقا ومدخال

غة هو "ما
ّ
يء" عليه يكون  ينبغي أن ملا املحّقق الّنموذج وهو غيره، به يقاس واملعيار في الل

ّ
 .3الش 

تي استخدم  نظر املعيار بالعديد من الّتعريفات تختلف وفًقا لوجهاتوأما في االصطالح فقد عّرف 
ّ
من تناوله، وسياق الجوانب ال

ه "محكات أو ضوابط أو أسس أو مقاييس للحكم على الكيفّية أو الّنوعّية
ّ
ربية  فيها، إذ عّرفه عبد الّسالم بمأن

ّ
أو الجودة في الت

ه: "تحديد ل. بينما عّرفه 4العلمّية"
ّ
م زيتون بمأن

ّ
لمستوى املالئم واملرغوب من إتقان املحتوى واملهارات واألداءات وفرص الّتعل

م"
ّ
 .5ومعايير إعداد املعل

ربية، تعّبر عبناًء على ما سبق، يعّرف الباحثان املواصفات املعيارية بمأّنها 
ّ
ن هي عبارة عن موّجهات متفق عليها من قبل خبراء الت

في مجال األهداف، واملحتوى، وإستراتيجيات الّتدريس، والوسائل الّتعليمّية، جودة عالية ذا املستوى الّنوعي للمنهج؛ ليكون 

غة العربية لتطوير كإطار مرجعيتستخدم واألنشطة الّتعليمّية، وإستراتيجيات الّتقويم، و 
ّ
وء معايير في ض منهج قواعد الل

 الجودة.

 

                                                           
(، عمان: اململكة االردنية الهاشمية، 21( السنة )3. ع )الجامعات العربيةالجودة في التعليم العالي. مجلة االتحاد م(. 2010الجلبي، سوسن ) 1

 .11ص
فسيةم(. 2003شحاتة، حسن؛ والّنجار، زينب؛ وعمار، حامد. ) 2

ّ
 .337. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، صمعجم املصطلحات التربوية والن

. بيروت: دار صادر للطباعة والتوزيع، 3. املجلد الثامن. طلسان العربم(. 2003)ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي.  3

 .255ص
إعداد معلم العلوم "بحث مقّدم في املؤتمر العلمي الثاني م(. معايير تدريس العلوم والتطوير املنهي رؤية مستقبلية، 1998عبد السالم، مصطفى. ) 4

 .91ملصرية للتربية العلمية، جامعة عين شمس، صالقاهرة: الجمعية اللقرن الحادي والعشرين، 
 العلمي بحث مقّدم في املؤتمربمصر  للتعلم املعايير القومية في املتضمنة املعلم إعداد ملعايير نقدي م(. تحليل2004الحميد. ) عبد زيتون، كمال 5

 .115ص الجمعية املصرية للمناهج وطرق الّتدريس، جامعة عين شمس،  :القاهرة ،"املعلم تكوين" عشر السادس
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 نشأة حركة املعايير التربوية:

ربية والّتعليم، واتخاذها كحر 
ّ
تي أولت اهتماًما واضًحا بحركة املعايير في الت

ّ
ة كتعّد الواليات املتحدة األمريكّية من أهّم الّدول ال

م، وقد وّضح جونس 
ّ
أّن فكرة املعايير وتحديد مستويات أداء  (Jones)إصالحّية للّنظام الّتعليمي األمريكي وبرامج إعداد املعل

لبة ليست فكرة جديدة على الّتعليم األمريكي، بل لها جذور قديمة ترجع إلى نشر الّتقرير مقبولة ومق
ّ
ّررات أكاديمّية لعموم الط

ذي أعدته لجنة العشرة عام 
ّ
ذي دعا إلى تمأسيس مناهج أكاديمّية تقوم على معايير مقبولة لجميع طلبة املدارس 1894ال

ّ
م، وال

 .1عةالعليا بغض الّنظر عن دخولهم الجام

ه وأضاف 
ّ
ربية 1918في عام زيتون أن

ّ
ربية الّتقدمّية  -م أنكر أعضاء الجمعية القومّية للت

ّ
نة عمل لج –املتحمسين لحركة الت

انوي العشرة، وأصدروا تقريًرا 
ّ
ق باملبادئ األساسّية للّتعليم الث

ّ
 .2يتعل

لت في مجموعة من أّن تلك املبادئ  (Jones)جونس وأفاد 
ّ
تي تستخدم إلعادة تنظيم الّتعليماألساسّية تمث

ّ
 املواصفات املعيارية ال

انوي من أجل تعليم أفضل في القرن العشرين
ّ
 .3الث

ربوّية الحديثة وأما الوكيل ومحمود فقد أشارا إلى أّن 
ّ
ربوي يرى "أّن بداية حركة املعايير الت

ّ
هناك كثيًرا من الباحثين في املجال الت

هير )أمة في خطر( عام ترجع إلى نشر الّتقرير األمر 
ّ
ذي  م،1983يكي الش

ّ
ذي أصاب القاعدة الّتعليمّية وال

ّ
كشف عن الّضعف ال

في املجتمع األمريكي في ذلك الوقت، مّما حّتم القيام بتقويم ومراجعة العملية الّتعليمّية والّتوصية باالهتمام بمناهج الّتعليم 

الب"
ّ
 .4واملستويات والّتوقعات ألداء الط

مأكيده تقّدم مجموعة من الّتوصيات الهامة إلصالح نظام الّتعليم األمريكي وأبرزها:  ر الغامدي أّن تقرير )أمة في خطر(وقد أظه

ربوية ملعايير عالية املستوى، وأكثر قابلية للقياسعلى ضرورة 
ّ
 .5تبني املؤسسات الت

عور بالحاجة إلى تعليم فّعال قادر على 
ّ
تحسين حياة األمريكيين، أّدى إلى ضرورة تقويم شامل وتجدر اإلشارة إلى أّن الش

ربوية
ّ
وليس في أداء هذه الّنظم فحسب، بل العمل على تحديد مواصفات معيارية -بما فيها املناهج الّدراسّية-لسياسات الّنظم الت

ربوية وتطويرها في ضوء معايير الجودة.
ّ
 تربوية واضحة، يتّم بموجبها تقويم الّنظم الت

ربوي ويمكن ال
ّ
 في الواليات املتحدة األمريكية، تعّد أقدم وأبرز مشروعاتقول إّن االهتمام باملواصفات املعيارية في املجال الت

ربوية على املستوى العالمي، فتاريخها مرتبط بجهود كبيرة متواصلة في مجال تطوير الّتعليم، وفي مجال حركة 
ّ
بناء املعايير الت

تي تن
ّ
ربوية ال

ّ
ربية والّتعليم.اإلصالح الت

ّ
 اولت مختلف مجاالت منظومة الت

 

                                                           
1 Available on line at: http://my.erecpc.com/ press  past And present. –The Standards Movement Jones, J. (2005) .

wis/stndmvt.html. p1. 
 .الشروق عمان: دار وتدريسها. العلوم مناهج في املعاصرة العاملية االتجاهاتم(. 2010زيتون، عايش. ) 2
3 Jones, J. (2005) .املرجع الّسابق.://my.erecpc.com/ press wis/stndmvt.html. p1 
رة: القاه االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج املرحلة األولى )مرحلة التعليم األساس ي(م(. 2005الوكيل، حلمي؛ ومحمود، حسن. ) 4

 .303العربي، ص  الفكر دار
 ، رسالةالعلمية للتربية العاملية املعايير ضوء املتوسطة في باملرحلة الطبيعة العلوم معلمي أداء تقويمم(. 2010الغامدي، سعيد بن عبد هللا. ) 5

 .31املكرمة، ص  القرى، مكة أم التربية، جامعة منشورة، كلية غير دكتوراه



 
 
 
 

 
 

  2017-أكتوبر -  35العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

110 

ربوي الّسابقة على حركة املعايير:
ّ
طوير الت

ّ
 حركات الت

ربية شهدت 
ّ
ربوي أّن الت

ّ
قة بحركات الّتطوير الت

ّ
ربوية املتعل

ّ
ع على األدبيات الت

ّ
ن القرن املاض ي منذ الخمسينيات م -يّتضح للمطل

سعينيات منه 
ّ
تي وجهت أنظمتها، وأسهمت في تطوير وسائلها، ومن أبرزها: حركة عدًدا من حرك -وحتى الت

ّ
ربوي ال

ّ
ات الّتطوير الت

ن، وحركة الكفايات الّتعليمّية، وحركة نواتج 
ّ
م من أجل الّتمك

ّ
األهداف الّتعليمّية، وحركة القياس محكي املرجع، وحركة الّتعل

م.
ّ
 الّتعل

ه منذ بداية الخمسينيفضل هللا قد أشار 
ّ
ا إلى أن ربية تعتمد على األهداف الّتعليمّية ركًنا أساسيًّ

ّ
ات من القرن املاض ي، والت

لتصميم العمليات الّتعليمّية، وموّجًها دائًما لتنفيذها، ومحّدًدا لوسائل تقويمها، ثم جاءت حركة القياس محكي املرجع؛ لتشير 

لبة: املعرفّية والوجدانّية واملهارّية 
ّ
م الط

ّ
يمكن إظهارها وقياسها بتحديد مخرجات لألداء في صورة محكات إلى أّن جوانب تعل

م من أجل الّتمكن،
ّ
ا لفكرة تقويم األداء، ثّم أتت حركة الّتعل لبة، مّما يعّد تمهيًدا حقيقيًّ

ّ
وقامت هذه  لتقييم مدى إنجاز الط

موا ما ُيدرس في %90الحركة على مبدأ هام، وهو أّن )
ّ
لبة يستطيعون أن يتعل

ّ
ر الوقت ( من الط

ّ
املدرسة في أّي مستوى إذا ما توف

ن من األهداف الّتعليمّية، والّتعليم 
ّ
الكافي والّتعليم املالئم، والوقت الكافي يعني الوقت املناسب للوصول إلى مستوى الّتمك

الب من املالئم يعني تحديد الوحدات الّدراسّية للمقّرر الّدراس ي، وتحديد أهداف تعليمّية لكّل وحدة، وضرورة ت
ّ
ن الط

ّ
مك

ربية الّتقليدّية في 
ّ
ربية القائمة على الكفايات كرّد فعل لفشل الت

ّ
أهداف الوحدة قبل االنتقال لوحدة أخرى، ثّم ظهرت حركة الت

الب في تدريبه على األداء
ّ
ذي يشعر به الط

ّ
، وسّد الّنقص ال  .1تحقيق أهدافها بشكل سلوكّي  إجرائّي 

لى الكفايات أّن املعرفة عبارة عن كفايات غير مترابطة يمكن تدريسها وتقويمها بصورة منفصلة، ويرى أتباع املدخل القائم ع

م في صورة 
ّ
ذي سعى إليه مؤّيدو هذه الحركة هو تقنين املنهج وزيادة فاعليته من خالل تحديد مخرجات الّتعل

ّ
وكان الهدف ال

مون على إتق
ّ
انها، ومع بداية العقد األخير من القرن املاض ي ظهرت حركة كفايات وأنشطة أساسّية ينبغي أن يتدّرب املعل

لبة إظهارها بجالء في نهاية أية خبرات تعليمّية يمرون بها، 
ّ
م، يستطيع الط

ّ
م، ونادت بضرورة تحديد نواتج تعل

ّ
مخرجات الّتعل

 .2أو أفعال وأن تكون تلك املخرجات في صورة أداءات

ل
ّ
دت هذه الحركة على أّن جميع الط

ّ
ريقة نفسها(، وأك

ّ
بة يمكنهم تحقيق نفس القدر من اإلنجاز )ليس في الوقت نفسه، وال بالط

ربوية يمكنها الّتحكم في شروط الّنجاح ومتطلباته
ّ
م أشياء أخرى، وأّن املؤسسات الت

ّ
م ش يء يقودهم إلى تعل

ّ
 . 3وأّن نجاحهم في تعل

كر أّن هذه الحركة حاولت تالفي سلبيات حركة 
ّ
تي يتّم تحديدها بتفصيل والجدير بالذ

ّ
األهداف الّتعليمّية الّتقليدّية، ال

وشمول، مجزئة املادة الّتعليمّية إلى معارف ومهارات واتجاهات، في حين أّن املخرجات الّتعليمّية عامة، تندرج تحت عدد محدود 

رابط والّتكامل بين معارف ومهارات املادة الّتعليمية 
ّ
ل هذه املخر من العناوين، وتحافظ على الت

ّ
جات وجوانبها الوجدانّية، وتمث

الب على تحقيقها
ّ
م والط

ّ
 من املعل

ًّ
 .ما يتّم إنجازه وتقييمه في نهاية الّدراسة وليس توقعات ومقاصد واضعي املنهج، مّما تشّجع كال

ربوي الّسابقة على حركة املعايير تدّرجها في الّتحّول من االهتمام باملعارف إلى العناية باستخدام 
ّ
ويظهر من حركات الّتطوير الت

ركيز على الّتكامل بين أجزاء املعرفة، وبين مكونات 
ّ
املعرفة، وتحّولها من الّتعامل مع جزئيات املعارف ومكّونات املهارات إلى الت

لبة، ومن حتمية وجود املهارة الو 
ّ
سليم بوجود الفروق الفردية بين الط

ّ
احدة، وبين مهارات املادة الواحدة، وانتقالها من الت

                                                           
 .149، صاملرجع الّسابقم(. 2005فضل هللا، محّمد رجب. ) 1

2 Spady, W. (1994). Outcome – Based Education: Critical issues and Answers. American Association of School Administrators, 

Arlington, VA. 
3 Spady, W.  and Marshall, K. (1991). Beyond Traditional Outcome – Based Education. Educational Leadership, 49 : p 67-72. 



 
 
 
 

 
 

  2017-أكتوبر -  35العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

111 

لبة إلى الّدرجة نفسها من 
ّ
مستويات مختلفة لتحصيلهم الّدراس ي إلى العمل على تذويب هذه الفروق، والوصول بجميع الط

 الّتحصيل.

ركيز على مخرجات هذه ويّتضح كذلك من تلك الحركات الّساب
ّ
ربوية إلى الت

ّ
قة تغيير محور تركيزها على مدخالت العمليات الت

العمليات ونواتجها، وارتقائها من مستوى الّتوقعات ملا ينتظر من نتائجها إلى مستوى اإللزام بضرورة حدوثه؛ لضمان تحققه 

ر إجراءات إصدار األحكام والّتقدير  ات، واالستجابة لها من املالحظة والقياس من جانب طرف دون إهدار الوقت والجهد، وتطوُّ

 واحد إلى العلم باملحكات، وتلمس املؤشرات من جميع األطراف.

ربية 
ّ
ربوّية كحركة إصالحّية معاصرة مقترًنا بالبحث عن مسببات الجودة في منظومة الت

ّ
وعليه، فقد جاءت حركة املعايير الت

مصطلح شاع استخدامه في مجاالت الّصناعة، والّزراعة، والّتجارة،  -1ر إليه فضل هللا كما أشا –والّتعليم؛ ألّن املعايير 

ًما، 
ّ
ربوي والّتعليمي سواء أكان منهًجا أو طالًبا، أو معل

ّ
والّتقنية، والهندسة، وغيرها؛ ليقّدم مواصفات معيارية لجودة املنتج الت

ربوية.
ّ
و غيرها من العناصر الت

ً
 ا

تي أّما عالقة حركة امل
ّ
ربوي الّسابقة عليها، فهي أّنها حركة حديثة في مسماها، وفي اآلليات ال

ّ
ربوّية بحركات الّتطوير الت

ّ
عايير الت

ربوي الحادث حالًيا فى كثير من األنظمة الّتعليمّية 
ّ
تفرضها لتطوير املناهج، وفي جهود األخذ بها، واعتمادها أساًسا للّتطوير الت

د عليه صالح مشيًرا إلى أّنها ظهرت فى الّدول املتقدمة، حيث إ
ّ
ّنها استفادت من جميع حركات الّتطوير الّسابقة عليها، وهو ما أك

ا ملا سبقتها من حركات، وأّن كثيًرا من مبادئها ممألوفة، وسبق إقرارها وقت طرحها بجدوى األخذ بها، مظهًرا أّن  امتداًدا طبيعيًّ

قاطتها تّتضح في جوانب األلفة بها، وأدلة عالقتها بما سبق
ّ
 :2الّتالية الن

 ذي طرأ على حركة األهداف الّتعليمّية بتركيزها على الّسلوك
ّ
ذي  تركيزها على مفهوم األداء؛ يعكس اإلفادة من الّتطّور ال

ّ
ال

 يمكن مالحظته وقياسه.

 تي  حرصها على تحديد معايير لكّل أداء
ّ
 إلفادتها من حركة القياس محكي املرجع ال

ً
 استخدمت املحكات.ترجمة

  ذي نادت بها حركة
ّ
م بضمان تحقيقها، تدعيٌم ملفهوم املحاسبية واملساءلة ال

ّ
مقصدها أّن املعايير إنجازات يلتزم املعل

 الكفايات الّتعليمّية.

 كب 
ً
لبة بجودة عالية في سياق واقعي، بعد مروهم بخبرات تعليمّية استفادة

ّ
تي يظهرها الط

ّ
رة من يتمأكيدها على األداءات ال

م.
ّ
 حركة نواتج الّتعل

ربوية:
ّ
 أهمية املواصفات املعيارية في العملية الت

ربوية أّن املواصفات املعيارية 
ّ
ربوّية، من خاللأظهرت األدبيات الت

ّ
 للحكم على الجودة في مجال معّين من املجاالت الت

ً
 تعّد مدخال

لبة، وما يمكنهم عمله في هذا املجال، 
ّ
م في هذا املجال، وجودة جودة ما يعرفه الط

ّ
ذي يتيح لهم الفرصة للّتعل

ّ
وجودة البرنامج ال

ر
ّ
مين والبرنامج، وجودة املمارسات الّتقويمّية والّسياسات، وتوف

ّ
ذي يدّعم املعل

ّ
ملواصفات ا تعليم هذا املجال، وجودة الّنظام ال

ها، وتحديد ما يجب أن يكو املعيارية 
ّ
 .3ن عليه الّتعليم والّتعلممقياًسا لتقويم أبعاد الّتدريس كل

                                                           
 .178 – 147، صمرجع سابقم(. 2005فضل هللا، محّمد رجب. ) 1
 م، على املوقع21/05/2016. تم استرجاعه بتاريخ: تطوير املناهج واملعايير التربوية م(.2011صالح، إدريس. )2

http://kenanaonline.com/users/dredrees/posts/241256 
 .178 – 147، صمرجع سابقم(. 2005فضل هللا، محّمد رجب. ) 3
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ربوية، وهي مدخل مهّم لإلصالح املواصفات املعيارية ويضاف إلى ما سبق أّن 
ّ
ل قاعدة للمحاسبية لكافة عناصر العملية الت

ّ
تمث

املة، وتعكس تنامي املجتمع وخدمته، وتلتقي مع احتياجاته وظروفه وقضاياه 
ّ
املدرس ي بشكل عام، وتحّقق مبدأ الجودة الش

تغيرة، ومجابهة املتغيرات والّتطورات العلمّية والّتكنولوجية، وهي في الوقت ذاته تخدم القوانين الّسائدة، وتراعي عادات امل

لبة ومن 
ّ
بات، وتساعد على تتبع تطّور أداء الط

ّ
املجتمع وأخالقياته، وتسهم املعايير في بناء تقويم تتوافر فيه درجة عالية من الث

ركيز عليها أثناء عمليتي الّتعليم ثّم الحكم على مدى ت
ّ
تي ينبغي الت

ّ
قّدمهم صوب تحقيق املعايير، وتحّدد جوانب األداء املختلفة ال

 .1والّتقويم

ر 
ّ
موه من قبل، واملحتوى الجديد املطلوب منهم املواصفات املعيارية وتوف

ّ
لبة على الّربط بين ما تعل

ّ
 مساعدة الط

َ
مين فرصة

ّ
للمعل

مه، ومثل هذا ا
ّ
مون إلى تعل

ّ
لبة على الّتفكير الّناقد، ولهذا يحتاج املعل

ّ
م ملواقف جديدة ويشجع الط

ّ
لربط ييسر انتقال أثر الّتعل

مه وما هو 
ّ
م الجديد، وحّتى تبرز العالقة بين ما تّم تعل

ّ
لبة لكي يتحّقق الّتعل

ّ
تي يجب أن يكتسبها الط

ّ
معرفة املهارات واملعارف ال

مه
ّ
 . 2مطلوب تعل

تلعب دوًرا كبيًرا في تقويم املناهج الّدراسّية وتطويرها، إذ تحّدد وتصف  املواصفات املعيارية ملناهج الّدراسّية فإّن وفي مجال ا

تي ينبغي أن يّتصف بها كّل عنصر من عناصر املناهج الّدراسّية، وكما
ّ
على جودة  أساًسا للحكم تعّد  املحكات أو الّضوابط ال

 .املناهج الّدراسّية بصفة خاصة

ربوية بصفة عامة، وفي بناء املناهج الّدراسّية وتقويمها وتطويرها وتنفيذها 
ّ
ونظًرا ألهّمية املواصفات املعيارية في العملية الت

تي سعت إلى تقويم أهداف تعليم  3(2005بصفة خاصة، فقد أظهرت دراسات عديدة أهّميتها في ذلك أبرزها: دراسة سعودي )
ّ
ال

غة العربية في الصّ 
ّ
غات، وتوصلت الّدراسة الل

ّ
الثة األولى من املرحلة االبتدائية في ضوء املستويات العاملية لتعليم الل

ّ
فوف الث

غة األربع. 
ّ
غة األم تتضمن تسعة مستويات معيارية موّزعة على مهارات الل

ّ
إلى قائمة باملستويات املعيارية العاملية لتعليم الل

قافة اإلسالمية لطالب مرحلة ما بعد الّتعليم األساس ي بسلطنة دراسته بهدف بنا 4م(2005وأجرى طنطاوي )
ّ
ء منهج لتعليم الث

زمة له في تحقيق بعض أهدافه، وأظهرت الّنتائج فعالية املنهج املبني في ضوء األسس واملعايير 
ّ

عمان في ضوء األسس واملعايير الال

زمة له في تحقيق بعض أهدافه. وكشف الناقة )
ّ

 مناهج محور  تحت – عشر الّسابع العلمي املؤتمر تهلفي مس 5م(2005الال

املة  في املنعقد – املعيارية واملستويات الّتعليم
ّ
القاهرة تحت إشراف الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس أّن الجودة الش

انية )املستويات املعيارية( 
ّ
امفي الّتعليم واملستويات املعيارية وجهان لعملة واحدة، وأّن الث

ّ
لة(، وأّن طريق لألولى )الجودة الش

املة ال 
ّ
ا لتحقيق الجودة الش انية، مظهًرا أّن املستويات املعيارّية في الّتعليم تعّد منطلًقا أساسيًّ

ّ
 بالث

ّ
ي الّتعليم فاألولى ال تتحّقق إال

امل لكّل جوانب الحياة. وأجرى فضل هللا )
ّ
غوي دراسته بهدف تحدي 6م(2005فحسب بل بمعناها الش

ّ
د مواصفات الّتقويم الل

غوي باعتب
ّ
غوي القائم على األداء الل

ّ
دت الّدراسة على أهّمية األخذ بالّتقويم الل

ّ
ربوّية، وأك

ّ
ره اومتطلباته في ظّل حركة املعايير الت

ربوّية وأحد أهّم متطلباتها. وأظهرت دراسة مينا )
ّ
ا لألخذ بحركة املعايير الت تعّد  املستويات املعيارية أّن  7م(2006انعكاًسا طبيعيًّ

                                                           
 .1470 – 1458، ص مرجع سابقم(. 2008محمود، حسين بشير. ) 1
 .178 – 147، صمرجع سابقم(. 2005فضل هللا، محّمد رجب. ) 2
 .830 - 816، ص املرجع الّسابقم(. 2005سعودي، عالء؛ هيئة التحرير، والناقة، محمود؛ وشحاتة، حسن. ) 3
 .609 - 518، صمرجع سابقم(. 2005طنطاوي، مصطفى. ) 4
، القاهرة: الجمعية املصرية 1مج مصر، -املعيارية واملستويات التعليم مناهج -عشر السابع العلمى املؤتمر  مقدمة (. 2005الناقة، محمود. ) 5

 ز. -للمناهج وطرق التدريس، ص أ 
 .178 – 147، صمرجع سابقم(. 2005فضل هللا، محّمد رجب. ) 6
 .507 -500، صمرجع سابقم(. 2006مينا، فايز مراد. ) 7
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املة. ودلت نتائج دراسة محمود )
ّ
أّن املستويات املعيارية مدخل ومنطلق مناسب لنشر  1م(2008وسيلة فعالة للجودة الش

 ثقافة الجودة وإصالح الّتعليم قبل الجامعي.

 املواصفات املعيارية لتطوير منهج قواعد اللغة العربية في ضوء معايير الجودة:

تي ينبغي أن يتّم تطويرللوقو 
ّ
غة العربّية  ف على املواصفات املعيارّية ال

ّ
لع الباحثفي ضوئها، منهج قواعد الل

ّ
العديد من ان على اط

ربوية بص
ّ
مة في مجال املعايير الت

ّ
ربوية من الكتب، والّدوريات العلمّية املحك

ّ
ربوية ذات العالقة بموضوع املعايير الت

ّ
ة فاألدبيات الت

غة العربّية بصفة خاّصة، بهدف استخالص املواصفات املعيارّية لكّل عنصر من عناصر املنهج عاّمة، وت
ّ
طوير منهج قواعد الل

 وفيما يلي عرض لكّل عنصر وأبرز مواصفاته. منها،

: املواصفات املعيارية في مجال األهداف:
ً

 أّوال

ربوّية تحتل بشكل عام مكان الّصدارة في تخطيط 
ّ
ي املناهج الّدراسية وتنفيذها، وتطويرها، إذ تتمأّسس عليها باقإّن األهداف الت

تي توّجه عمل املربين في انتقاء املحتوى الّتعليمي، واختيار طريقة عرضه وتثبيته، وتحديد 
ّ
عناصر املنهج ومكّوناته، فهي ال

 
ّ
م؟ وماذا نعل

ّ
م؟ ومن يعل

َّ
لبة، وإّن اإلجابة املوضوعّية عن: من يتعل

ّ
م؟ رهينة أسلوب تقويم الط

ّ
م؟ ومتى وأين نعل

ّ
م؟ وكيف نعل

 
ً
 وإحاطة

ً
م؟ فهو أكثر األسئلة شموال ِ

ّ
 .2باإلجابة عن الّسؤال ِلَم نعل

الب، وترجع أهّمية و 
ّ
ذي يستهدف تنمية الط

ّ
تحديد األهداف هي الخطوة األولى في أّي عمل تربوّي؛ ألّنها هي املوّجهة لهذا العمل ال

د على توضيح الغاية، وتوجيه الجهود، وتنسيقها، وعلى اختيار عناصر املنهج األخرى، وتسهم تحديد األهداف إلى أّنها تساع

ربوّية برّمتها
ّ
 .3األهداف في تقويم املنهج املدرس ي بل العملّية الت

مّية ظاهرة عف
ّ
ترك إلى و وتحديد األهداف وضبطها يعني بالّضرورة قبول مبدإ أساس ّي وهو أال تكون العملية الّتعليمّية الّتعل

ُ
ّية، ت

الّصدفة، أو تمليها الخبرة فحسب، بل هي فعل واع  ومقصود ومنهج، ينبغي الّتخطيط له والّتنبؤ بمخرجاته، ومن االتجاهات 

ربوية العامة والّتعليمّية بعدما أهملت، أو اعتبرت ثانوية، الّتدريس بواسطة األهداف، أو ما 
ّ
تي أعادت االهتمام باألهداف الت

ّ
ال

 .4بمدخل األهدافيسّمى 

غة العربية في 
ّ
غة العربية أهدافها، فمن الّضروري تحديد أهداف تعليم قواعد الل

ّ
ولكي تحّقق عمليات تطوير منهج قواعد الل

ُهِوّية 
ْ
سق األهداف مع قيم املجتمع وتقاليده، وطبيعته، وتدّعم ال

ّ
تي من أهّمها: أن تت

ّ
ضوء مواصفات األهداف املعيارية وال

الب بنفسه وفردّيته،  الوطنّية،
ّ
 مع فلسفة املجتمع وقيمه، وتقاليده، ومعّززة إحساس الط

ً
بمعنى أن تكون األهداف متمشية

اته، وأفكاره في مختلف املواقف.  وحفاظه على تكامله، وسلوكيَّ

م مدى الحياة، وعلى استخدام مصادر املعرفة املتعّددة والّتكنولوجية، 
ّ
لى وأن تعمل األهداف عوأن تشّجع األهداف على الّتعل

غوي املستقبلي، وتتناسب 
ّ
لبة الفعلية واهتماماتهم، وتراعي مستوياتهم الّنمائية، وتتالءم مع إعدادهم الل

ّ
تلّبية احتياجات الط

لبة، والّتوازن بين املجال املعرفّي واملها
ّ
ّي والوجدانّي، ر مع الّزمن املتاح لتحقيق الخبرة الّتعليمّية، وتراعي الفروق الفردّية بين الط

                                                           
 .1470 – 1458، ص مرجع سابقم(. 2008محمود، حسين بشير. ) 1
غة وتعليمهام(. 1994براون، دوجالس. ) 2

ّ
م الل

ّ
شر والّتوزيع.أسس تعل

ّ
باعة والن

ّ
 . ترجمة عبده الراجحي؛ وعلي أحمد شعبان، دار الّنهضة العربية للط

 بيروت.
 الكويت: دار النهضة العربية. املناهج املعاصرة.م(. 1988سرحان، الدمرداش عبد املجيد. ) 3
 الحوار األكاديمي والجامعي. الدار البيضاء، املغرب. من البيداغوجيا إلى الديداكتيك.م(. 1991بناني، رشيد. ) 4
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لبة املختلفة، وتراعي 
ّ
غوية، وتشمل جوانب نمّو الط

ّ
لبة واملجتمع، وأن تحّقق الّتكامل بين املواد الل

ّ
والّتوازن بين احتياجات الط

 من حيث 
ً
لبة، وأن تكون األهداف متنّوعة

ّ
ركيز على األداء الحقيقي للط

ّ
غة العربية، مع الت

ّ
املفاهيم األساسّية لقواعد الل

زمة لتحقيقها، وأن تكون مّتصفة ال
ّ

زمة، واملوارد البشرّية الال
ّ

م الال
ّ
عمومّية، والخصوصّية، وتراعي البيئة الفيزيقّية، وبيئة الّتعل

 بقابلية الّتحقيق، واملرونة في إمكانية تحقيقها في ظّل ظروف مختلفة.

 ثانًيا: املواصفات املعيارية في مجال املحتوى:

املفاهيم، املبادئ، القوانين، الّنظريات، املبادئ(، واملهارات،  كّل ما يقّدم للطلبة من معارف )الحقائق، املحتوى الّتعليمي هو

ربوي الوجداني )القيم، واملعتقدات، واالتجاهات، وامليول( وفق أسس علمّية، وموّزعة على فترة زمنّية محّددة 
ّ
والجانب الت

غة العربية.داخل املدرسة أو خارجها تحت إشراف املدرسة 
ّ
امل لهم وتعديل سلوكهم في قواعد الل

ّ
 بقصد تحقيق الّنمو الش

لبة في مستوى معّين من أهّم خطوات بناء املناهج وتطويرها، وذلك 
ّ
ذي ينبغي أن يدُرَسه الط

ّ
ل اختيار املحتوى الّتعليمي ال

ّ
ويمث

ربوية، وتبرز أهّمية 
ّ
بكة الهائلة من العناصر بعد الّتحديد الّنهائي أو املؤقت لألهداف الت

ّ
الحاجة إلى مبدأ "االختيار" أمام الش

غوية أكبر من أن تقّدم في مستوى دراس ّي واحد من املستويات، أو سنة 
ّ
غة العربية من قواعدها الل

ّ
غة، فثروة الل

ّ
تي تحتويها الل

ّ
ال

 دراسّية واحدة من الّسنوات الّدراسّية.

غة العربي
ّ
ة وموضوعاتها تحتاج إلى عملية انتقاء تفرض على الخبراء اختيار بعضها، ورفض بعضها وعليه، فإّن أبواب قواعد الل

اآلخر، كما تفرض عليهم تقديم بعضها، وتمأجيل بعضها، فليس كّل موضوعاتها متساوية من حيث األهّمية والفائدة، فهناك 

نى مركزية ال يستغني عنها االستعمال موضوعات بسيطة، وأخرى معّقدة، وهناك موضوعات واضحة، وأخرى غامضة، وهناك بُ 

 يكون اختيار املحتوى حدسًيا، أو ذاتًيا، أو من إمالء الصّ 
ّ

غوي، وأخرى هامشّية أو ثانوّية ال ترد في الكالم إال نادًرا؛ ولئال
ّ
فة دالل

سهمأو الخبرة فحسب، ال بد من ضبطه بمقاييس موضوعّية، باإلضافة إلى اختيارها في ضوء مواصفات معياري
ُ
في تحقيق  ة، ت

 .1املحتوى أهدافه املنشودة

سًقا 
ّ
غة العربية أن يكون مت

ّ
مع األهداف املعرفية، واملهارية، وإّن مّما ينبغي أن يّتصف به املحتوى الّتعليمي لقواعد الل

غة العربية، إضافة إلى ارتباطه بميو 
ّ
لبة ل والوجدانية، ومساعًدا على اكتساب املفاهيم األساسّية لقواعد الل

ّ
حاجاتهم، و الط

صاف موضوعاته بالحداثة، وأن تعكس طبيعته منهج قواعد 
ّ
غة العربيةوات

ّ
غوية لدى الل

ّ
، ويعمل على ترسيخ القواعد الل

لبة
ّ
غوية وتكاملها، ومراعاة تتابع الط

ّ
، مع ضرورة توازنه بين الجانب الّنظري والّتطبيقي، وتركيزه على وحدة املعرفة الل

غوية الحياتية لدى موضوعاته وارتبا
ّ
لبةطها باملهارات الل

ّ
 .الط

غة 
ّ
غة العربية، والعادات اإليجابية الستخدام الل

ّ
ومن مواصفات املحتوى أن يعمل على ترسيخ الحّس الجمالي لقواعد الل

لبةالعربية لدى 
ّ
 الط

ً
مها، وأن يتضمن مجاال

ّ
غة العربية مع إبراز إيجابيات تعل

ّ
م قواعد الل

ّ
، ودعم إحساسهم بمأهّمية تعل

غوية الواقعّية 
ّ
غوية غير الّصفية، وأن تكون مادته العلمّية سليمة في حقيقتها وصياغتها، ومعالجتها املشكالت الل

ّ
لألنشطة الل

تي يواجهها 
ّ
لبةال

ّ
شكل وحدات تتكامل فيها الّنصوص والقواعد، وأن يقترن عرض موضوعاته  ، مع ضرورة تنظيمها علىالط

غة العربية.
ّ
مي الل

ّ
 بالّتوجيهات الخاصة باألنشطة والوسائل الّتعليمية دون إغفال مراعاة خصائص متعل

                                                           
ربية املؤتمر العالمي لتعليم اللغة العمقّدم بحث  النحو لغير الناطقين بالعربية. م(. األسس العلمية واللغوية لبناء مناهج2009صاري، محمد. ) 1
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غة العربية من األقل إلى األكثر صعوبة، 
ّ
رس بحيث يرتبط الّد وأخيًرا أن يحّقق املحتوى نوًعا من الّتدرج في عرض قواعد الل

ذي يليه، 
ّ
أن يراعي معيار و الجديد بما قبله، وبما بعده ملا فيه من الّتدعيم والّتثبيت للمكتسبات الّسابقة، والّتمهيد للّدرس ال

يوع؛ وذلك 
ّ
غة العربية وفروعها ال تتساوى في نسبة ترّددها وتواترها في االستعمال، فهناك صيغ، الش

ّ
ألّن أبواب قواعد الل

تها تختلف من مستوى آلخر، ومن وت
ّ
راكيب كثيرة االستعمال، وأخرى متوسطة، وثالثة قليلة، ومنها ما هو نادر جًدا؛ فكثرتها وقل

، يالحظ أّن درجة شيوع )كان( أكثر درجة من شيوع )ما فتئ، وما انفك(، ونسبة شيوع )إّن، 
ً

ميدان آلخر، ففي الّنواسخ مثال

( أكثر في الكالم والكتا ، وليت(، والجملة الخبرية أكثر تواتًرا من الجملة الّتعجبية، وهكذا، باإلضافة إلى مراعاته وأنَّ بة من )لكنَّ

غوية في املجاالت املختلفة، فهناك وحدات أو عناصر لغوّية لها انتشار  الّتوزيعمعيار 
ّ
ذي ُيقصد به مدى استعمال العناصر الل

ّ
ال

غوية، بل في
ّ
غوي العامة والخاصة كحروف العطف، وحروف الجر،  واسع في كّل املستويات الل

ّ
معظم مجاالت االستعمال الل

غة وقواعدها؛ 
ّ
والجر باإلضافة، واألفعال املاضية واملضارعة، وأدوات الّنصب والجزم، ومثل هذه العناصر أنفع في تعليم الل

الب يستطيع توظيفها للّتعبير عن موضوعات شّتى علمّية وأدبّية وقا
ّ
اك نونّية واقتصادّية، وغيرها، وفي املقابل هنألّن الط

 في الكتابات األدبّية 
ّ

 في مجاالت  ضّيقة جًدا، كمأسلوب الّندبة واالستغاثة، ال تكاد تعثر عليهما إال
ّ

موضوعات ال تتوّزع إال

راكيب.
ّ
 )اإلنشائّية( هذا على مستوى الّصيغ، والت

كر أّن عمليات تطوير محتوى 
ّ
غة العربية قواعد اوالجدير بالذ

ّ
ُق لل

َّ
إذا جعلت هذه املواصفات املعيارية محوًرا رئيًسا تدور سُتَوف

يوع، والّتوزيعليه كافة عمليات تحديد املحتوى الّتعليمي واختياره، وتنظيمه بصفة عامة، ومراعاة 
ّ
ع، معيار الّتدرج، والش

 واألهّمية بصفة خاصة.

ا: املواصفات املعيارية في مجال طرائق ال
ً
 تدريس وإستراتيجياته:ثالث

غة العربية على أسس موضوعّية صارمة لسانّية، ونفسّية، وتربوّية، واجتماعّية، وفي ضوء محتوى إّن اختيار 
ّ
قواعد الل

م لها 
ّ
ا في طرائق تدريسه، وتمأدية املعل مواصفاته املعيارية، وترتيبه وفق تدّرج محكم، ال يعني شيًئا إذا لم يتجّسد ذلك عمليًّ

غة العربية في ضوء مواصفاته املعيارية، إذا كانت طريقة داخل ا
ّ
 ما الفائدة من تصميم منهج قواعد الل

ّ
لفصل وخارجه، وإال

ذي سيشرف على تنفيذها يفتقر إلى الكفاءة واملهارة!
ّ
م ال

ّ
 تبليغها رديئة، أو إذا كان املعل

غة العربية في اقتراح مجمو 
ّ
مي الل

ّ
غة العربية وإستراتيجياته وعليه، فمن الّضروري مساعدة معل

ّ
عة من طرائق تدريس قواعد الل

رائق، واإلستراتيجيات بمجموعة من املواصفات املعيارّية 
ّ
سم تلك الط

ّ
املناسبة لكّل موضوع  من موضوعات املنهج، على أن تت

سم طرائق الّتدريس وإستراتيجياته بمناسبتها للمحتوى، وانسجامها مع األ  ولعّل من أبرزها:
ّ
افعية هداف، وإثارتها لدأن تت

لبة
ّ
ربوية، وحرصها على إكسابهم الخبرات الط

ّ
سهامها إ، ومهارات الّتفكير العلمّي والّناقد واإلبداعي، ومهارات حّل املشكالت، و الت

غة العربية وال
ّ
لبة، وتنمية مهاراتهم في الّتعامل مع مشكالت قواعد الل

ّ
املة لشخصّية الط

ّ
غوية الش

ّ
ها، عفي الّتنمية الل

ّ
مل على حل

م يسوده العدل واالحترام بين 
ّ
مة مدى الحياة، وأن تعمل على توفير جّو  آمن  للّتعل

ّ
ومساعدتهم على تطبيق القواعد املتعل

اتي لديهم، 
ّ
لبة، وعلى تشجيعهم على تحّمل املسؤولية واالعتماد على الّنفس، واإلسهام في تنمية مهارات الّتقييم الذ

ّ
الط

غة العربية وتنميتها لديهم، وتحفيزهم على ا
ّ
املة لقواعد الل

ّ
م، واإلسهام في تعزيز املفاهيم الش

ّ
الندماج في عملية الّتعليم والّتعل

 وخلق مواقف متعّددة؛ لتمأكيد الّتكامل بين مجاالت املعرفة املختلفة.

غة العربية وإستراتيجياته وإّن مّما ينبغي أن تّتصف بها 
ّ
لبة وقدراطرائق تدريس قواعد الل

ّ
تهم إسهامها في تنمية خبرات الط

املعرفّية من خالل تناولهم ملشكالت لغوّية واقعّية، ومراعاتها الفروق الفردية بينهم، وتنّوعها بين الجماعّية والفردّية، 
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مهم، وتد
ّ
ويم الواقعي، عيمها الّتقوالعالجّية، واإلثرائّية، وبين الخبرات املباشرة وغير املباشرة، واهتمامها بجمع األدلة حول تعل

لبة وميولهم.
ّ
 واستخدام ملف اإلنجاز )البورتفوليو(، مع ضرورة مراعاتها اهتمامات الط

غة العربية، 
ّ
جاهات إيجابّية لديهم نحو قواعد الل

ّ
لبة في الّصف، وإسهامها في تكوين ات

ّ
ويضاف إلى ما سبق مناسبتها ألعداد الط

سم باملرونة، بحيث
ّ
 يمكن تطويرها، أو تعديلها حسب ظروف البيئة الّتعليمّية. كما ينبغي أن تت

كر أّن تطوير 
ّ
غة العربية والجدير بالذ

ّ
سينجح بشكل كبير إذا ُروعيت فيه املواصفات املعيارّية طرائق تدريس قواعد الل

غة العربية ملّمين بقواعد الّسابقة، 
ّ
مو الل

ّ
ه ال يكفي أن يكون معل

ّ
غة العربيةحيث إن

ّ
ر ؛ ليتالل

ّ
نوا من تدريسها بالط

ّ
يقة مك

ه ال يمكن 
ّ
غات األجنبية وقواعدها، بل في قضايا الّتعليم بشكل عام أن

ّ
املناسبة؛ ولذا فقد ظهر لدى الخبراء في قضايا تعليم الل

ذين يسهرون على تطبيقه في
ّ
مين ال

ّ
مليدان؛ لذا ا ألّي منهج أن يحّقق أهدافه املرسومة، ويبلغ مرماه، ما لم يلق تمأييًدا لدى املعل

غة العربيةتطوير من الّضروري 
ّ
ناسب املوضوع ما يفي ضوء املواصفات املعيارية ملساعدتهم في اختيار  طرائق تدريس قواعد الل

ه ال توجد طريقة واحدة مثلى.
ّ
سليم أن

ّ
لبة، مع الت

ّ
تي يريدون توصيلها للط

ّ
 أو الوحدة الّتعليمّية ال

غة العربية وتمأهيلهم بجدّية؛ ليتعّرفوا على وتجدر اإلشارة إلى ضرورة إعداد مع
ّ
مي الل

ّ
غة العربية ل

ّ
طرائق تدريس قواعد الل

جاهاتهم نحو منهج قواعد املطّورة ملا 
ّ
لبة وات

ّ
في ذلك من أثر فّعال على أدائهم ونمّوهم املنهّي، وسينعكس ذلك على تحصيل الط

غة العربية.
ّ
 الل

 وسائل التعليمية وتقنياتها:رابًعا: املواصفات املعيارية في مجال ال

 
ّ
ر في بقّية العناصر، كما أّنها تتمأث

ّ
ا من عناصر املنهج املدرس ّي الحديث، وهي تؤث  رتعّد الوسائل الّتعليمّية وتقنياتها عنصًرا مهمًّ

لعناصر ابكّل منها، فنجاح أّي منهج تعليمّي رهن بتكامل عناصره، إذ ال يمكن ألّي عنصر من تلك العناصر أن يستغني عن 

 األخرى، أو أن يحّقق منفرًدا أهداف املنهج املدرس ّي.

مين 
ّ
 من املعل

ً
تي تساعد كال

ّ
لبةوإّن املنهج املطّور يتطلب منظومة من الوسائل والّتقنيات الّتعليمّية ال

ّ
ى تحقيق أهداف عل والط

أو أفالم، أو تسجيالت، أو أقراص املنهج، فقد تدخل موضوعات جديدة على املنهج املطّور، تستدعي استخدام مصّورات، 

مها، وهذا يتطلب توفير األجهزة الّتقنية الّضرورية لبعض 
ّ
مدمجة، أو بطاقات، أو لوحات جديدة تسهم في تسهيل تعليمها وتعل

لبة املواد الّتعليمّية، فإّن توفيرها بين أيدي 
ّ
ذين يشاركون في تطبيق املنالط

ّ
ربويين ال

ّ
مين، واملشرفين الت

ّ
ج املطّور ومتابعته، هواملعل

 .1وتقويمه أمر بالغ األهمية

غة العربية أهدافها، فمن الّضروري أن تشمل عمليات تطويره الوسائل الّتعليمّية 
ّ
ولكي تحّقق عمليات تطوير منهج قواعد الل

تي من أهّمها: 
ّ
سم وتقنياتها في ضوء مواصفاتها املعيارية وال

ّ
غة العربية الوسائل الّتعليمّية أن تت

ّ
مناسبتها بلتدريس قواعد الل

غة العربية، 
ّ
ا وثيًقا باملحتوى املراد تدريسه، لطبيعة منهج قواعد الل

ً
؛ لتحقيق وظيفة محّددة وواضحةوأدائها وارتباطها ارتباط

سامها بصحة املعل
ّ
لبة، ومراعاتها الفروق الفردية بينهم، وات

ّ
ا، ومراعاتها ومات وصدقهاألهداف الّتعليمّية، وإثارتها اهتمام الط

م 
ّ
لبة من مصادر الّتعل

ّ
الّتطورات الحديثة في مجال وسائل الّتعليم وتقنياتها، وإسهامها في تنمية مهارات البحث لدى الط

غوية من خالل مواقفهم اليومّية.
ّ
غة العربية، وتنمية مهاراتهم الل

ّ
 املختلفة، وإقدارهم على حّل مشكالتهم في قواعد الل

غة العربية الوسائل الّتعليمّية بغي أن تّتصف بها ومّما ين
ّ
لبة داخل الّصف، وإسهالتدريس قواعد الل

ّ
مها مناسبتها مع أعداد الط

م الّتعاوني، واحترامها ثقافة املجتمع.
ّ
 في جودة إدارة املواقف الّتعليمّية، وفي تنمية مهارات الّتعل
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غة العربيةوسوف ينجح تطوير 
ّ
 ال الوسائل الّتعليمية إذا ُروعيت فيها هذه املواصفات املعيارية.في مج منهج قواعد الل

غة العربية في ضوء املواصفات املعيارية الّسابقة؛ 
ّ
مي الل

ّ
وتجدر اإلشارة إلى ضرورة اقتراح بعض الوسائل الّتعليمّية املناسبة ملعل

تي يرى أّنها
ّ
م األكثر أهّمية وقيمة من وجهة نظره وال

ّ
مناسبة لدرس معّين، أو تعطيه فكرة إعداد العديد من  ليختار منها املعل

غة العربية وأنشطتها، 
ّ
ا ينبغي القيام ومّم الوسائل الّتعليمّية من البيئة املحلية بهدف استخدامها أثناء تنفيذ دروس قواعد الل

غة العربية 
ّ
 به بعد تطوير الوسائل الّتعليمية وتقنياتها لتدريس قواعد الل

ّ
مي الل

ّ
بتكثيف  امهاغة العربية على استخدتدريب معل

غة العربية، 
ّ
في ذلك من أثر ا ملدورات تدريبية لهم لرفع كفايتهم في مجال الوسائل الّتعليمّية واستخدامها في تدريس قواعد الل

 فّعال على أدائهم املنهي.

 خامًسا: املواصفات املعيارية في مجال األنشطة التعليمية:

ر في سائر عناصرها، )الّصفية، وغير الّصفية( تاألنشطة الّتعليمّية إّن 
ّ
عّد من أبرز عناصر منظومة املنهج املدرس ي، فهي تؤث

لبة، وتزيد من قدراتهم على مواجهة مشكالت الحياة اليومّية، وتسهم تعمل على توتتمأثر مع كّل  منها وتتفاعل، و 
ّ
نمية ثقافة الط

اكتشاف مهارات الّتفكير العليا وتنميتها لديهم، وتساعد على مواجهة الفروق في اكتشاف قدراتهم اإلبداعّية، وتنميتها، وفي 

ذي يناسب قدراته وميوله واهتماماته، وتؤّدي إلى استثمار طاقاتهم بما 
ّ
شاط ال

ّ
الفردّية بينهم؛ حيث يقوم كّل طالب باختيار الن

ذي يع
ّ
عملّية يشون فيه، وتحّفزهم على املشاركة الفعالة في اليعود عليهم بالّنفع والفائدة، وتسهم في تعّرفهم على مجتمعهم ال

 
ّ
ا على الّتحل لبة من خاللها تحّمل املسؤولّية، والعمل الّتعاونّي بين أفراد الجماعة؛ كما يتدّربون عمليًّ

ّ
م الط

ّ
ي الّتعليمّية، ويتعل

ات، وما شابه ذلك من عادات سلوكّية إيجابّية تساعدهم 
ّ
على تحقيق ذواتهم، واالعتماد على أنفسهم، بروح اإليثار، وإنكار الذ

لبة
ّ
قة بالّنفس لدى الط

ّ
 .1ويضاف إلى ما سبق تحقيقها االستقالل والث

 من 
ً
 مهّمة

ً
غة العربية في منتهى األهمية، حيث إّنها تعّد خطوة

ّ
وإّن االكثار من األنشطة الّتعليمّية في مجال تدريس قواعد الل

غة العربي
ّ
مة، واإلكثار خطواِت دروس قواعد الل

ّ
الب على استخدام القواعد املتعل

ّ
ة؛ لذا يجب اإلكثار منها تمريًنا للسان الط

فوي 
ّ
غوّية، فيكون قادًرا على توظيفها في تعبيره الش

ّ
ا من معرفتِه الل ن في ذهنِه، وتصبح جزًءا أساسيًّ

ّ
من تطبيقاتها حتى تتمك

 والكتابي بشكل صحيح.

ه من الّضروري أن تكون العناية بها على قدر تلك األهمية، ولكي تحّقق األنشطة إذا كانت األنشطة الّتعليمّية ب
ّ
هذه األهمّية؛ فإن

تي ينبغي مراعاتها، وأخذها بالحسبان عند اختيارها أو 
ّ
غوية أهدافها هنالك جملة من املواصفات املعيارية ال

ّ
الّتعليمّية الل

الثة: املعرفية تأن  تنفيذها أو تطويرها ومن أبرز تلك املواصفات:
ّ
غة العربية بمأبعادها الث

ّ
راعي األنشطة أهداف منهج قواعد الل

واملهارية والوجدانية، بمعنى ينبغي اختيار األنشطة في ضوء األهداف املوضوعة للمنهج، على سبيل املثال إذا كان من أهداف 

لبة في حّل مش
ّ
غة العربية ما يدعو إلى تنمية مهارات الط

ّ
غوّية، فمن الّضروري توفير أنشطة تعليتعليم قواعد الل

ّ
مّية كالتهم الل

د 
ّ
تسهم في تحقيق ذلك الهدف، كما ينبغي أن تكون هناك أنشطة تعليمّية أخرى تعمل على تحقيق جميع األهداف، ويمكن الّتمأك

ذي ي
ّ
هر أّن خدمه، فإذا ظمن ذلك بتسجيل األهداف املنشودة، ثّم تسجيل األنشطة املقترحة، ويوصل كّل نشاط إلى الهدف ال

ا ما، ليس له نشاط يخدمه، فيجب اقتراح أنشطة تعليمّية أخرى مناسبة، 
ً
شطة األنومّما ينبغي أن تّتصف بها هناك هدف

غويةارتباطها بمحتوى الّتعليمّية 
ّ
، وإسهامها في تحقيق خبراته املستهدفة، وتعزيز مفاهيم القواعد األساسّية القواعد الل

كاءات املتعّددة، وإسهامها في اكتشاف املوهبة  وتنميتها، وجعلها
ّ
مية، وتنميتها الذ

ّ
ا للعملية الّتعليمّية الّتعل لبة محوًرا أساسيًّ

ّ
الط
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لبة وقدراتهم وحاجاتهم، ومراعاة عدم تكرار أنشطة 
ّ
لبة وتنميتها، وأن تكون األنشطة متنّوعة؛ لتلبية اهتمامات الط

ّ
لدى الط

ل من دافعّيتهم، ويطفئ شعلة حماستهم، ويجلب إليهم الّرتابة وامللل.بعينها في كّل املواقف الّتع
ّ
 ليمّية أو معظمها؛ ألّن ذلك يقل

لبة، والوصول بهم إلى أقص ى درجة 
ّ
امل للط

ّ
كما ينبغي أن تّتصف األنشطة الّتعليمّية بالّتكاملية؛ لتسهم في تحقيق الّنمو الش

ّيتهم، باإلضافة إلى مراعاة الفروق الفردية بينهم، واهتمامها باستخدام ممكنة مع مراعاة الّتوازن في تنمية جوانب شخص

اتية في املواقف الّتعليمّية املختلفة، واندماجهم فيها ملمارسة 
ّ
لبة فرًصا لإلدارة الذ

ّ
شط، وإتاحتها الط

ّ
م الن

ّ
إستراتيجيات الّتعل

غوية للحياة اليومّية، وإسهامها في الحفاظ على صحة ت
ّ
غوية، وجمعها األدلة املهارات الل

ّ
لبة وسالمته من األخطاء الل

ّ
عبير الط

لبة، وحرصها على إشراك جهات متعّددة في تقويمهم، وإسهامها في استخدام ملف اإلنجاز 
ّ
حول األداءات املتعّددة للط

 )البورتفوليو( في تقويمهم، وإتاحتها فرًصا إلعداد تقارير عن أدائهم.

غة العربية سإّن مراعاة هذه املواصفات امل
ّ
لبعيارية في مجال تطوير أنشطة تعليم قواعد الل

ّ
ة من تسهم في بناء شخصّية الط

غة العربية مختلف الجوانب املعرفّية، واملهارّية، والوجدانّية، وستعمل على تحقيق أهداف منهج 
ّ
زيز من خالل تعقواعد الل

لبة لتعميق م
ّ
روف املالئمة للط

ّ
 علوماتهم وإثرائها، وتنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم، واكتشافاملحتوى وإثرائه، وتوفير الظ

مواهبهم، وإشباع حاجاتهم، وتلبية ميولهم، وتنمية هواياتهم وإبداعاتهم، وستعمل على مساعدتهم في مواجهة ما يقعون به من 

غة في حياتهم اليومّية، وعلى تكّيفهم مع ما يستجّد أمام
ّ
ألنشطة اهم من مواقف؛ لذا تعّد مشكالت لغوّية عند استخدامهم الل

ا من عناصر املنهج املدرس ي الحديث.  الّتعليمّية عنصًرا مهمًّ

 سادًسا: املواصفات املعيارية في مجال إستراتيجيات التقويم:

 مراقبة  لنجاح العملية الّتعليمّية من عدمه، الّتقويم ركٌن أساس يٌّ في بناء املناهج وتطويرها،
َ
ل أداة

ّ
لوبها وتعديل أس إذ يمث

الّتعليمي باستمرار من خالل ما تحصل عليه من الّتغذية الّراجعة؛ فُيفترض أن يسبق الّتقويم العملية الّتعليمّية، ويالزمها، 

ربوية املرسومة؛ 
ّ
زمة لتطويرها تحقيًقا لألهداف الت

ّ
ها، ورسم الخطوط الال

ّ
ويتابعها، للوقوف على مشكالتها، والبحث عن حل

 للمناهج دون تقييم وتقويم. فال تطوير

الب، ومدى تحقيقه ألهداف 
ّ
ربوي ُيراد به أحد شيئين: بيان قيمة تحصيل الط

ّ
ه في الجانب الت

ّ
 غير أن

ٌ
وللّتقويم استعماالٌت كثيرة

مه وتخليصه من نقاط الّضعف في تحصيله.
ّ
ربية، وتصحيح تعل

ّ
 الت

ربوي في ظّل مفهومه
ّ
كر أّن الّتقويم الت

ّ
الحديث معنيٌّ بجميع عناصر املنهج ومكّوناته بما في ذلك األهداف،  والجدير بالذ

الب، والّتقويم نفسه، وعالقته بتلك العناصر عالقة دائرّية ال خطّية، 
ّ
واملحتوى، وطرائق الّتدريس، واألنشطة الّتعليمّية، والط

تي ترصدها العملية الّتعلي
ّ
ر بها، فعدم تحقيق األهداف ال

ّ
ر فيها، ويتمأث

ّ
ف كمأن مّية قد يعود إلى خلل  في مستوى تحديد األهدايؤث

 للغاية، أو في مستوى اختيار املحتوى كمأن يكون فقيًرا ال يلّبي احتياجات 
ً
لبةتكون طموحة

ّ
ويم كمأن ، أو على مستوى الّتقالط

ق األهداف ل، وعدم تحقييكون االختبار غير موضوعي يفتقر إلى املواصفات العلمّية؛ لذا ليس بالّضرورة إلقاء مسؤولية الفش

الب فقط.
ّ
 على كاهل الط

ر فيه مجموعة من 
ّ
ه من الّضروري أن تتوف

ّ
غة العربية فإن

ّ
ربوي أهدافه في مجال تعليم قواعد الل

ّ
ولكي يحّقق الّتقويم الت

لبة،
ّ
غة العربية، وتركيزه على األداء الفعلي للط

ّ
دق استجاباتهم، وعلى ص املواصفات املعيارّية، كارتباطه بمأهداف منهج قواعد الل

سًما باالستمرارية واقترانه واعتماده على مؤشرات واضحة ألدائهم، 
ّ
م من البداية حّتى الّنهاية، وأن يكون مت

ّ
بعملية الّتعليم والّتعل

 على جميع عناصر املنظومة الّتعليمّية بما فيها األنشطة الصّ 
ً

ّية، وغير فوالّتنّوع، مهتًما بتقديم الّتغذية الّراجعة، مشتمال
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م، متنّوًعا في أساليبه وأدواته وفق األهداف الّتعليمّية، وإستراتيجيات الّتعليم 
ّ
الّصفّية، محقًقا الّتكامل بين مجاالت الّتعل

صاف أدواته باملوضوعّية.
ّ
لبة، وات

ّ
م، مراعًيا الفروق الفردّية بين الط

ّ
 والّتعل

وقواعد محّددة تساعد القائمين بالّتقويم على إعداد أدوات تقويمّية مناسبة آليات ومّما ينبغي أن يّتصف به الّتقويم توفيره 

لبة بالوضوح والّتحديد، وإعالن نتائج الّتقويم في الوقت املحّدد، وبمأساليب 
ّ
صاف تعليمات تقدير درجات الط

ّ
في ضوئها، وات

اتي، وتوظي
ّ
لبة فرًصا للّتقويم الذ

ّ
ا ينبغي أن ف نتائجه لتحسين املستوى الّتعليمي، كممتعّددة، وإتاحة أساليبه املستخدمة للط

لبة، وإثراء جوانب القّوة وتعزيزها لديهم، وإتاحة الفرصة لعالج 
ّ
يسهم الّتقويم في تشخيص نقاط القّوة والّضعف لدى الط

 جوانب الّضعف، وأن تتضمن أدواته مفردات لقياس املستويات املعرفية العليا.

غة العربية، إذا ُروعيت فيه املواصفات املعيارية الّسابقة.وسوف يحّقق الّتقويم أهداف
ّ
 ه في مجال تعليم قواعد الل

غة العربية في ضوء ومّما ينبغي الّتمأكيد عليه هنا هو 
ّ
مي الل

ّ
ضرورة اقتراح مجموعة من إستراتيجيات الّتقويم املناسبة ملعل

م األكثر 
ّ
غة العربية، وضرورة املواصفات املعيارية الّسابقة؛ ليختار منها املعل

ّ
مناسبة من وجهة نظره لتقويم منهج قواعد الل

غة العربية لرفع كفايتهم في مجال 
ّ
مي الل

ّ
 إستراتيجيات الّتقويم.تكثيف دورات تدريبية ملعل

غة العربية سينجح بشكل أفضل إذا ُروعيت فيه املواصفات املعيارّية الّس 
ّ
 بقة،اوتجدر اإلشارة إلى أّن تطوير منهج قواعد الل

ربوّي، وهي من أهّم العوامل املساعدة في نجاح تطوير املناهج 
ّ
 ألّية عملية تطويرّية في الجانب الت

ً
حيث إّنها تعّد منطلًقا ومدخال

 الّدراسّية.

 خاتمة:

تي ينبغي أن يّتصف بها منهج سعى هذا البحث إلى الوقوف على 
ّ
غة العربية، و املواصفات املعيارّية ال

ّ
ر أّن هأظقواعد الل

ربية، وتعّبر عن املستوى الّنوعي للمنهج؛ ليكون املواصفات املعيارّية 
ّ
ا ذهي عبارة عن موجهات مّتفق عليها من قبل خبراء الت

ربوّية بصفة عامة وتطوير املناهج الّدراسّية جودة عالية، وكشف البحث عن أهّمية 
ّ
املواصفات املعيارّية في تطوير العملية الت

ربوي بصفة خاصة، وأّن 
ّ
ات في الواليات املتحدة األمريكية تعّد أقدم وأبرز مشروعاالهتمام باملواصفات املعيارية في املجال الت

ربوية على املستوى العالمي، فتاريخه
ّ
ة ا مرتبط بجهود كبيرة متواصلة في مجال تطوير الّتعليم برّمته، وحركبناء املعايير الت

ربية والّتعليم، وبذلك تعّد 
ّ
تي تناولت مختلف مجاالت منظومة الت

ّ
ربوية ال

ّ
تهتّم  حركة تربوّية إصالحّية معاصرةاإلصالح الت

ربية والّتعليم مستفيدة من حركات الّتطوير ال
ّ
ربوي الّسابقة عليها، بالبحث عن مسببات الجودة في الت

ّ
شف البحث عن وقد كت

غة العربية مجموعة من املواصفات املعيارية؛ يمكن أن تسهم في تطوير
ّ
د على أّن تطوير منهج القواعد منهج قواعد الل

ّ
، وأك

 سينجح بشكل أفضل إذا ُروعيت فيه تلك املواصفات املعيارّية.

 توصيات البحث ومقترحاته:

 تائجه يوص ي الباحثان بما يلي:في ضوء أدبيات البحث ون

 .غة العربية قبل البدء بعمليات تطويره
ّ
 ضرورة تحديد مواصفات معيارية واضحة لتطوير منهج قواعد الل

  غة العربّية بمواصفاته املعيارية، وسعيهم إلى تحقيقها
ّ
الحرص على وعي جميع املشاركين في عمليات تطوير منهج قواعد الل

 من خالل أدوارهم.

 غة العربية.اإلفادة من املواصفات املعيارية الواردة في البحث الحالي في تطوير منهج  ضرورة
ّ
 قواعد الل
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   .غوية األخرى كالبالغة، واألدب وغيرها
ّ
 إجراء بحوث مماثلة على املناهج الل

 قائمة املراجع

. بيروت:  دار 3املجلد الثامن. ط. لسان العربم(. 2003ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي. ) .1

 صادر للطباعة والتوزيع.

سلسلة دراسات تربوية في تعليم اللغة م(. تحديد معنى طريقة التدريس في إطار علمي متجدد، 1985بادي، غسان. ) .2

 .97-83(، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، وحدة البحوث واملناهج، ص 6)العربية للناطقين بغيرها

غة وتعليمهام(. 1994براون، ه. دوجالس. ) .3
ّ
م الل

ّ
. ترجمة عبده الراجحي؛ وعلي أحمد شعبان، دار الّنهضة العربية أسس تعل

شر والّتوزيع. بيروت.
ّ
باعة والن

ّ
 للط

 الحوار األكاديمي والجامعي. الدار البيضاء، املغرب. من البيداغوجيا إلى الديداكتيك.م(. 1991بناني، رشيد. ) .4

(، عمان: اململكة 21( السنة )3. ع )الجودة في التعليم العالي. مجلة االتحاد الجامعات العربيةم(. 2010الجلبي، سوسن ) .5

 االردنية الهاشمية.

األخطاء الشائعة في التعبير الشفهي والكتابي لدى تالميذ مدارس تحفيظ القرآن الكريم م(. 2006الخرماني، عابد. ) .6

 رسالة ماجستير. كلية التربية، جامعة أم القرى. شرعية واللغة العربية باملرحلة الثانوية.وتالميذ قسم العلوم ال

األخطاء النحوية الشائعة في كتابات طلبة املرحلة الثانوية في الجمهورية م(. 2004الدقري، محمد أحمد حسين. ) .7

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية. جامعه صنعاء. اليمنية.

بحث بمصر  للتعلم املعايير القومية في املتضمنة املعلم إعداد ملعايير نقدي م(. تحليل2004الحميد. ) عبد كمالزيتون،  .8

الجمعية املصرية للمناهج وطرق الّتدريس، جامعة عين  :القاهرة ،"املعلم تكوين" عشر السادس العلمي مقّدم في املؤتمر

 .142 -114شمس ص ص 

 .الشروق عمان: دار وتدريسها. العلوم مناهج في املعاصرة العاملية االتجاهاتم(. 2010زيتون، عايش. ) .9

 الكويت: دار النهضة العربية. املناهج املعاصرة.م(. 1988سرحان، الدمرداش عبد املجيد. ) .10

م(. تقويم أهداف تعليم اللغة العربية في 2005سعودي، عالء؛ هيئة التحرير، والناقة، محمود؛ وشحاتة، حسن. ) .11

 املؤتمر قّدم ملّصفوف الثالثة األولى من املرحلة االبتدائية في ضوء املستويات العاملية لتعليم اللغات: ملخص رسالة ماجستير. ا

، القاهرة: الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، 2 مج مصر، - املعيارية واملستويات التعليم مناهج - عشر  السابع العلمي

816 - 830. 

فسيةم(. 2003والّنجار، زينب؛ وعمار، حامد. ) شحاتة، حسن؛ .12
ّ
. القاهرة: الدار معجم املصطلحات التربوية والن

 املصرية اللبنانية.

مر املؤتمقّدم بحث  (. األسس العلمية واللغوية لبناء مناهج النحو لغير الناطقين بالعربية.2009صاري، محمد. ) .13

 .21- 1السعودية، الرياض: جامعة امللك سعود، -العالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 م، على املوقع21/05/2016. تم استرجاعه بتاريخ: تطوير املناهج واملعايير التربوية م(.2011صالح، إدريس. ) .14

http://kenanaonline.com/users/dredrees/posts/241256 

http://kenanaonline.com/users/dredrees/posts/241256
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م(. بناء منهج لتعليم الثقافة اإلسالمية لطالب مرحلة ما بعد التعليم األساس ي بسلطنة 2005طنطاوي، مصطفى. ) .15

 التعليم مناهج - عشر  السابع العلمي املؤتمر  في  بحث مقّدمه في تحقيق بعض أهدافه. عمان في ضوء األسس واملعايير الالزمة ل

 .609 - 518، القاهرة: الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، 2مج مصر،-املعيارية واملستويات

لمي بحث مقّدم في املؤتمر العم(. معايير تدريس العلوم والتطوير املنهي رؤية مستقبلية، 1998عبد السالم، مصطفى. ) .16

 85القاهرة: الجمعية املصرية للتربية العلمية، جامعة عين شمس، إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين"، "الثاني 

– 148. 

بحث مقّدم العلوم،  معلمي ملعلم املعرفة املهنية معايير ضوء في العلمية التربية م(. إصالح2003مصطفى. ) السالم، عبد .17

 239شمس،  عين ، جامعةالعلمية للتربية املصرية أفضل" القاهرة: الجمعية علمّية "نحو تربية السابع العلمي ي املؤتمرف

– 258. 

األردن، - رسالة املعلم م(. اللغة العربية: فضلها وأهميتها وكيفية تفعيلها في الغرفة الدراسية.2013عبد هللا، صالح. ) .18

 .37- 36، 1، ع 51مج 

القاهرة: مصر.  تطوير املناهج )مدخل أخالقي ملستقبل التعليم(.م(. 2004عم، منصور؛ وعبد الرزاق، صالح. )عبد املن .19

 مكتبة زهراء الشرق.

م(. تقويم الكتاب الثاني لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في املعهد الدولي لتعليم 2011العليمات، فاطمة محمد. ) .20

- جتماعيةالعلوم االنسانية واال -دراسات بغيرها في الجامعة األردنية من وجهة نظر املعلمين والطلبة.اللغة العربية للناطقين 

 .951- 939، 3، ع 38األردن، مج 

 املعايير ضوء املتوسطة في باملرحلة الطبيعة العلوم معلمي أداء تقويمم(. 2010الغامدي، سعيد بن عبد هللا. ) .21

 .املكرمة القرى، مكة أم التربية، جامعة منشورة، كلية غير دكتوراه ة، رسالالعلمية للتربية العاملية

 املؤتمر بحث مقّدم في  .م(. متطلبات التقويم اللغوي في ظل حركة املعايير التربوية2005فضل هللا، محّمد رجب. ) .22
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