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Abstract 

No doubt that curriculum reformation and analyzing is one of the most successful modern 

educational methods that seek to develop the curriculum so as to cope with the current 

educational developments. The study aimed to set the standards of total quality on which 

Altawheed curriculum for the initial grades of primary school should be built، and determine 

the availability of those standards in the developed curriculum of Altawheed for the initial 

grades of primary school، and then develop it. The researcher used the Analytical Descriptive 

Approach، as it matches the objectives of the study. The researcher also adopted the Content 

Analysis Card as a tool for the study after verifying its validity and reliability.The study 

sample consisted of Altawheed textbooks for the third primary grade (student book، 

workbook، and teacher's guide)، 1436-1437 edition.The researcher used the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS)، to calculate frequencies، percentages، Pearson 

correlation coefficient، to verify the reliability of the study.Key Conclusions:There is a list of 

quality standards that should be available in the curriculum of Altawheed for the initial grades 

of primary school. The list consisted of nine major themes، including 96 standards.The theme 

of ‘technical production’ highly meets the quality standards. It comes in the first place.The 

theme of ‘introduction’ came in the last place، where it slightly meets the quality 

standards.The curriculum of Altawheed for the initial grades of primary school moderately 

meets the quality standards. Key Recommendations: To investigate factors that limit the 

application of total quality standards in the curriculum of Altawheed for the initial grades of 

primary school، and the appropriate solutions. To hold scientific seminars on how to promote 

the application of total quality standards in the curriculum of Altawheed for the initial grades 

of primary school. 
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 الفصل األول

 الدراسة مقدمة

 
 مقدمة الدراسة 
 مشكلة الدراسة 
 أسئلة الدراسة 
 أىداف الدراسة 
 أمهية الدراسة 
 حدود الدراسة 
 مصطلحات الدراسة 
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متفرعان منها يتناكؿ الباحث يف ىذا الفصل التعريف ٔتشكلة الدراسة، ٤تددان ٢تا بسؤاؿ رئيس،  
عدد من األسئلة، ٍب يبُت أىداؼ الدراسة، كأ٫تيتها، كحدكدىا، موضحان عدد من ا١تصطلحات 

 ا١تهمة.
 : مقدمة:أواًل 

 -بسبب كضعها يف السلم التعليمي-تعترب ا١ترحلة االبتدائية الركيزة األساسية للتعليم، كتًتكز كظيفتها 
يف مساعدة األطفاؿ على النمو ا١تتكامل. كما تربز أ٫تيتها يف تقدٯتها قدرنا كبَتنا من ا١تعارؼ 

ية الطفل، كتؤسس ١تا ٯتكن كا١تهارات كاالٕتاىات، اليت تؤثر أتثَتنا عميقنا يف الكثَت من جوانب شخص
 أف يعتمد عليو يف ا١تراحل التالية. 

كٔتا أف أىم غاايت التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية ىي: "فهم اإلسبلـ فهمنا صحيحنا 
، من خبلؿ غرس العقيدة اإلسبلمية، كنشرىا، كتزكيد الطالب ابلقيم كالتعاليم اإلسبلمية،  متكامبلن

ىػ، َُّٗثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، كزارة ا١تعارؼ، كاب١تثل العليا..." )ك 
(؛ فقد جعلت الدكلة جل اىتمامها كعنايتها ابلعلـو الشرعية يف مراحل التعليم عمومنا، ُِص

ـ(؛ إذ أشار إذل أف ا١تملكة العربية ُٔٗٗكا١ترحلة االبتدائية خصوصنا، كما أكد ذلك اٟتقيل )
تنفرد بًتكيزىا على األساس اإلسبلمي يف مناىجها، فالعلـو الشرعية مادة أساسية يف ٚتيع  السعودية

 مراحل التعليم العاـ، على أف الثقافة اإلسبلمية مادة أساسية يف التعليم العارل.
كقد اىتم القائموف على بناء مناىج العلـو الشرعية، أف تكوف ىذه ا١تناىج ٤تققة ألىداؼ 

دائي، اليت أقرهتا سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية، كاليت منها: "تعهد العقيدة التعليم االبت
اإلسبلمية الصحيحة يف نفس الطفل، كرعايتو بًتبية إسبلمية متكاملة يف خلقو كجسمو كعقلو كلغتو 

)كزارة  كانتمائو إذل أمة اإلسبلـ، كتدريبو على إقامة الصبلة، كأخذه آبداب السلوؾ كالفضائل"
 (.ُٖ-ُٕىػ، صَُّٗا١تعارؼ، 

ـ( إذل أف العلـو الشرعية تعترب ركيزة أساسية غاية يف األ٫تية يف تربية ََِْكقد أشار اللميع )
اجملتمع اإلسبلمي، كابلتارل؛ كجب أف تكوف مناىجها من أكثر ا١تناىج الدراسية أ٫تية، مقارنة 

كضوحنا حيث أكضح أف أبرز ما هتدؼ إليو العلـو ـ( األمر ُْٖٗاب١تناىج األخرل. كيزيد الشافعي )
 الشرعية، ىو تنمية السلوؾ ا١ترغوب فيو كالتصرؼ العملي ا١تتقن لدل ا١تتعلم.
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ك٦تا تقدـ؛ يتبُت أ٫تية ما ٬تب أف تكوف عليو مناىج العلـو الشرعية بشكل عاـ، كمنهج التوحيد 
ل عظم ا١تسئولية ا١تلقاة على عاتق بشكل خاص، كأحد أىم مناىج العلـو الشرعية، فضبلن عن مد

ا١تعنيُت بتخطيط مناىج العلـو الشرعية كبنائها كتنفيذىا؛ حىت ٬تعلوا منها مناىجى متميزة، قادرة على 
 ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة من تدريسها.

كال ٮتفى على أحدو أف أكؿ أمر اىتم بو ٚتيع الرسل، ىو أمر العقيدة، كترسيخها يف قلوب 
َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوْا اّلّلَ َواْجَتِنُبوْا لك مصداقنا لقولو تعاذل: )أقوامهم، كذ
 [.ّٔ]سورة النحل، آية الطَّاُغوَت( 

 -اليت ترتكز أساسنا على اإلٯتاف ابهلل كحده، كعدـ اإلشراؾ بو-"ك٘تثل العقيدة اإلسبلمية 
حو٢تا كل فكر إسبلمي أك تشريع ديٍت، كبدكف ىذه العقيدة ال يكوف  القاعدة األساسية اليت يدكر

(. كمن ىنا يرل الباحث َِٗـ، صُٕٔٗىناؾ ما يسمى ابإلسبلـ كقوانينو كتشريعاتو" )٣تاكر، 
كضع ىذه ا١تناىج الشرعية ٖتت أعُت الباحثُت؛ لتحظى بدراسات تقوٯتية كٖتليلية، من أجل الوقوؼ 

 ها، كمسايرهتا لركب التطور السريع الذم نعيشو على أرض البسيطة.على مدل جودهتا كصبلحيت
ـ( أف عملية تطوير ا١تناىج ال ينظر إليها فنينا فحسب، إ٪تا ىي كجهة ََِٕكقد بُت فايز )

نظر كتصورات مستقبلية تطمح ٢تا األمة، أم أننا عندما ٨تدد معايَت جودة للمنهج، فبلبد أف 
غَت كاحد من ايَت جودة أخرل أكرب، تتبناىا الدكلة. كما أكد مع -يف ذات الوقت-ييضاؼ ٢تا 
بقولو: "إف التعليم يتطلب انتقاءى كحسنى اختيار، كتنظيم ا١تعارؼ ٔتا يتناسب مع حاجة  الباحثُت ذلك

ا١تتعلمُت، كذلك عن طريق بناء ا١تناىج كالكتب ا١تدرسية كفق أسس علمية منظمة 
(Willgose،CE1984: p65.) 

ىذا؛ كترتكز العملية التعليمية يف مراحل التعليم العاـ، على الكتاب ا١تدرسي )احملتول(؛ 
لدل ا١تتعلمُت،  الصف الدراسي، كأيضنا ألنو كسيط مألوؼبوصفو األداة الرئيسة لتنفيذ ا١تنهج داخل 

 ـ(.ََِِعلى الرغم من كجود التقنيات اٟتديثة )الد٫تاين، 
ا١تفهـو اٟتديث للمنهج أداة لتحقيق األىداؼ ا١ترسومة  ك"يعد الكتاب ا١تدرسي يف ظل

للمادة الدراسية، فهو ا١تصدر ا١تنظم الذم ٭تتوم ا١تعارؼ كا١تعلومات ا١تراد توصيلها للطبلب، فضبلن 
عن كونو كسيلة من كسائل االتصاؿ ا١تباشر بُت ا١تعلم كالطالب، تسهم يف هتيئة بيئة تعليمية خصبة 
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اٟتيوية كالتفاعل، إذا ًب استخدامو ابلطريقة ا١تثلى اليت تتناسب مع األىداؼ  كإ٬تابية، قائمة على
 (.ْالًتبوية، كاحملتول، كالتقنيات التعليمية، كأساليب التقوًن" )آؿ يديو، د. ت، ص

"من ىنا أتٌب أ٫تية الكتاب ا١تدرسي اليت ٕتعلنا نعتٍت إبعداده كإخراجو، كفق معايَت جودة 
بوية، يتم من خبل٢تا ٖتسُت العملية التعليمية كتطويرىا، كاليت تكشف لنا ما كمواصفات علمية كتر 

يتضمنو الكتاب ا١تدرسي من نقاط قوة أك نقاط ضعف، اليت تساعد على مراجعتو، كتدقيقو من كقت 
إذل آخر، كفق متطلبات اجملتمع الذم نعيش فيو، كٔتا يتناسب مع قدرات الطبلب كميو٢تم 

 (.ٖٓـ، صََِٓكيعكس كاقع بيئتهم" )اٞترب،  كاستعدادىم للتعلم،
ىذا؛ كعلى الرغم من اٞتهود اليت تبذ٢تا الدكلة، للوصوؿ إذل جودة ا١تنهج ا١تدرسي ا١تكتوب، 
إال أنو البد من دراسات تكشف جوانب الضعف كالقوة فيو، كذلك حسب ر٭تاف كآخركف 

ت ا١تتجددة؛ ٦تا يستوجب معها على ـ(، خاصة أننا نعيش عصرنا مليئنا اب١تتغَتات كالتحدائََِ)
الدكاـ إعادة النظر يف كافة عناصر العملية التعليمية ا١تتنوعة، كمراجعتها كتعديلها. كىو األمر الذم 

تقوًن الكتاب ا١تدرسي ضركرة تعليمية؛ كوف الكتاب ٖتليل ك ـ(، من أف عملية ُِٔٗأكده رضواف )
 لتعرؼ على جودة الكتاب كصبلحيتو.أداة مهمة، ككوف التقوًن الوسيلة الوحيدة ل

( أف التقوًن جزءه مكمل لعملية ٖتسُت Tanner & Tanner،1998كاتنر ) كما أكدا اتنر
ا١تنهج، األمر الذم يوجب استمرارية التقوًن قبل كأثناء كبعد عمليات ٗتطيط كتنفيذ كتقوًن ا١تنهج. 

 من خبلؿ عدة جهات؛ فيقوؿ: التقوًنالتحليل ك ( على أ٫تية Mc Neil،1990كيؤكد ماؾ نيل )
"فأصحاب القرار الًتبوم يهمهم معرفة مواطن القوة كالضعف يف الكتاب ا١تدرسي، كممثل للمنهج؛ 
حىت يستطيعوا اٗتاذ قرارات صحيحة ٨توه، ككذلك أكلياء األمور كا١تعلمُت؛ فإهنم يستفيدكف من 

 بسبب ا١تنهج أيضنا".عملية التقوًن ١تعرفة التأثَتات اليت حدثت عند ا١تتعلمُت 
كتسعى معظم الدكؿ لتطوير مقرراهتا كنظمها التعليمية، اعتقادان منها أبف بداية إصبلح اجملتمع 
ىو التعليم، كبداية إصبلح التعليم ىو ا١تقررات، كألجل ٖتقيق ذلك، يتم تبٍت اسًتاتيجية اٞتودة 

ة العا١تية، كالتأثَت الثقايف كالفكرم الشاملة للوصوؿ إذل مستوايت عالية من األداء، يف ظل ا١تنافس
 ـ(.ََِٕكا١تعريف لدكؿ من الشرؽ كمن الغرب )عبد ا١تنعم، 
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كقد ألزمت ا١تتغَتات اٟتديثة كا١تتسارعة يف العادل، ضركرة األخذ ٔتنهج التخطيط االسًتاتيجي لصناعة 
اقع، كيستشرؼ أجياؿ، تكوف قادرة على مواجهة ىذه التغَتات، بفكر متفتح، يتجاكز حدكد الو 

ا١تستقبل ٔتا ٭تملو من هتديدات أك فرص متاحة، كمن ىنا أيٌب توجو كياف ا١تؤسسة التعليمية ٨تو 
ينبغي أف  ضماف اٞتودة كاالعتماد. حيث ينص مفهـو اٞتودة الشاملة، على أف جودة التعليم مفهـو

التعليمية، كالبحوث العلمية، يشمل ٚتيع كظائف التعليم كأنشطتو، مثل: ا١تقررات الدراسية، كالربامج 
كالطبلب، كا١تباين، كا١ترافق، كاألدكات، كتوفَت ا٠تدمات للمجتمع احمللي، كٖتديد معايَت مقارنة 

 ـ(.َُُِللجودة معًتؼ هبا دكليا )ٛتاد، 
كىي أحد أىم الوسائل كاألساليب لتحسُت نوعية التعليم، كاالرتقاء ٔتستول أدائو يف ىذا 

عليو بعض ا١تفكرين اسم "عصر اٞتودة"، فلم تعد اٞتودة ترفنا تتجو إليو العصر، الذم يطلق 
ا١تؤسسات التعليمية، أك بديبل ٢تا أف أتخذ بو أك تًتكو األنظمة التعليمية؛ إ٪تا أصبح ضركرة ملحة 
تفرضها حركة اٟتياة ا١تتسارعة، كىي دليل على بقاء الركح، كركح البقاء، لدل ا١تؤسسة التعليمية 

(Marzino and Kendall, 1996.) 
كيتطلب تطبيق اٞتودة الشاملة "تطوير معايَت علمية مكرسة لفحص ا١تخرجات، ْتيث تستند 
ىذه ا١تعايَت إذل مرجعية علمية يف ٣تاؿ اٞتودة كالًتبية، موثوؽ هبا، كمصوغة يف ضوء ما توصل إليو 

أساسنا علمينا لتطوير الربامج، كاٟتكم على الكثَت من الًتبويُت، ك٘تثل تلك ا١تعايَت إطارنا مرجعينا يوفر 
 (.ُٕـ، ص  ََِّجودهتا" )مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج العريب، 

 ,weichel)كا١تعايَت ىي "ٖتديد ا١تستول ا١تبلئم كا١ترغوب فيو من إتقاف احملتول كا١تهارات" 

m.w. 2003,27)نية القياـ بو يف مادة ، كىي "بياف معُت ١تا ينبغي على الطبلب معرفتو، كإمكا
(. كىي يف حاجة إذل مؤشرات "تصف األداء أك السلوؾ ّـ، صََِِدراسية معينة" )كركس، 

 أيضنا كا١تعايَت(، ّْٗـ، صََِٓا١تتوقع أف يؤديو الطالب للوفاء ٔتتطلبات ٖتقيق ا١تعيار" )علي، 
 ص ،ََِّ كنعاف،" )اإل٧تاز أك للجودة مقياسنا كتعتمد إ٬تابينا، قياسها ٯتكن اليت البياانت" ىي
ٖ.) 

مؤكدة على أ٫تية دراسة  -يف ٣تملها-كقد كقف الباحث على عدد من الدراسات، اليت أتٌب 
تقوٯتها يف ضوء معايَت اٞتودة، منها دراسة ٖتليلها ك ا١تناىج كالكتب الدراسية؛ من حيث تطويرىا ك 
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ـ(، ََِٗدراسة أبو عنزة )ـ(، ك َُِِـ(، كدراسة ا٠تالدم )ََِٕعلي خليفة ككائل شببلؽ )
ىي كتب جديدة التأليف،  -٤تل الدراسة-ـ(. كٔتا أف ىذه الكتب َُُِكدراسة عسيبلف )

طيرًحىت يف البيئة التعليمية يف ا١تملكة العربية السعودية حديثنا؛ فقد رأل الباحث أف ىناؾ حاجة ماسة 
٣تموعة من معايَت اٞتودة اليت ينبغي  كتقوٯتو يف ضوءكٖتليلو لدراسة منهج التوحيد للصفوؼ األكلية، 

توافرىا فيو، كابلتارل؛ كضع تصور مقًتح ١تا ينبغي أف يكوف عليو، لذلك جاءت ىذه الدراسة للحكم 
 على جودة ا١تنهج ا١تكتوب، ككضع تصور لتطويره.

 : مشكلة الدراسة:اثنيًّا
يتطلب تطبيق اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسات الًتبوية التعليمية، كجود معايَت صاٟتة للحكم على جودة 
النظاـ التعليمي، تعود ألسس كضوابط تتطلبها اٞتودة الشاملة، فضبلن عن ضركرة االستفادة من 

 َُّٗلسعودية )األخطاء السابقة يف النظاـ، كعليو فقد جاء يف سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية ا
( ما نصو: "يوضح نظاـ التخطيط للكتاب ا١تدرسي أكصاؼ الكتاب، كاإلجراءات ّٖىػ، ص 

ا١تناسبة؛ ليكوف على أفضل الوجوه". كىو ما يؤكد تصميم الكتب ا١تدرسية كٗتطيطها كفقنا ١تعايَت 
 اٞتودة العالية؛ ليكوف الكتاب على أفضل كجو.
ىػ(، كقيدًٌمىت يف اللقاء السنوم َُِْامد كآخركف )كقد أكدت الدراسة اليت قاـ هبا اٟت

الثامن، للجمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية )جسنت(، ٖتت عنواف )استشراؼ مستقبل مناىج 
التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية(، على الًتكيز يف موضوع اٞتودة كتطبيقو يف كافة ٣تاالت العملية 

 نهاج ا١تدرسي.التعليمية، كمنها ا١ت
تقوًن ا١تنهج ا١تدرسي ا١تكتوب؛ كفقنا ١تعايَت ٖتليل ك ك٢تذا كغَته، ٧تد أنفسنا مضطرين إذل 

اٞتودة، كيف مقدمة ىذه ا١تناىج أيٌب منهج التوحيد أل٫تيتو البالغة يف حياة الطالب ا١تسلم. بينما دل 
وحيد على كجو ا٠تصوص، يف ضوء تقوٯتية ١تنهج التٖتليلية أية دراسة  -على حد علمو-٬تد الباحث 

معايَت اٞتودة يف ا١ترحلة االبتدائية بشكل عاـ، كيف الصفوؼ األكلية بشكل خاص، ابإلضافة إذل أنو 
تقوًن منهج التوحيد يف ٖتليل ك حظي كبقية ا١تناىج ا١تدرسية ابلتطوير مؤخرنا؛ ٦تا يؤكد اٟتاجة إذل 

اٞتودة؛ من أجل االرتقاء بو، ليواكب حاجات  الصفوؼ األكلية كمرحلة أتسيسية يف ضوء معايَت
الطبلب كاجملتمع، كيواكب التطورات العا١تيَّة ا١تعاصرة، كيسهم بدكر فاعل يف بناء الشخصية ا١تسلمة 
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تقوًن منهج التوحيد للصفوؼ األكلية تحليل ك ا١تتكاملة، كىذا ما جعل الباحث يقـو ابلدراسة اٟتالية ل
التصور ا١تقًتح لتطويره، لذا ٯتكن ٖتديد مشكلة الدراسة يف السؤاؿ  يف ضوء معايَت اٞتودة، ككضع

 الرئيس التارل:
ما التصور ادلقرتح لتطوير منهج التوحيد للصفوف األولية ابدلرحلة االبتدائية يف ادلملكة  .1

 العربية السعودية؟
 بعض األسئلة، ىي:، السؤاؿ الرئيس ىذايتفرع من ك 
 التوحيد للصفوؼ األكلية، اب١ترحلة االبتدائية يف ا١تملكة العربية السعودية؟ما معايَت اٞتودة ١تنهج  .1
 ما مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق اب١تقدمة، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي؟ .2
 ما مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق ابألىداؼ، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي؟ .3
 معايَت اٞتودة فيما يتعلق ابحملتول، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي؟ ما مدل ٖتقق .4
ما مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق أبنشطة التعليم، يف منهج التوحيد للصف الثالث  .5

 االبتدائي؟
ما مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق بتقنيات التعليم، يف منهج التوحيد للصف الثالث  .6

 االبتدائي؟
 ما مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق ابلتقوًن، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي؟ .7
ما مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق بلغة الكتاب، يف منهج التوحيد للصف الثالث  .8

 االبتدائي؟
لصف الثالث ما مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق ابإلخراج الفٍت، يف منهج التوحيد ل .9

 االبتدائي؟
ما مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق بدليل ا١تعلم، يف منهج التوحيد للصف الثالث  .11

 االبتدائي؟
ما التصور ا١تقًتح لتطوير منهج التوحيد للصفوؼ األكلية اب١ترحلة االبتدائية، يف ا١تملكة العربية  .11

 السعودية يف ضوء معايَت اٞتودة ا١تقًتحة؟
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 اف الدراسة:: أىداثلثًا
 هتدؼ ىذه الدراسة إذل التعرؼ على:

معايَت اٞتودة البلـز ٖتققها يف منهج التوحيد للصفوؼ األكلية اب١ترحلة االبتدائية، يف ا١تملكة  .ُ
 العربية السعودية.

 مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق اب١تقدمة، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي. .ِ
 اٞتودة فيما يتعلق ابألىداؼ، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي.مدل ٖتقق معايَت  .ّ
 مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق ابحملتول، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي. .ْ
 مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق أبنشطة التعليم، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي. .ٓ
 ٞتودة فيما يتعلق بتقنيات التعليم، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي.مدل ٖتقق معايَت ا .ٔ
 مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق ابلتقوًن، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي. .ٕ
 مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق بلغة الكتاب، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي. .ٖ
  اٞتودة فيما يتعلق ابإلخراج الفٍت، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي.مدل ٖتقق معايَت .ٗ
 مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق بدليل ا١تعلم، يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي. .َُ
كضع بعض التصورات ا١تقًتحة اليت تفيد يف تطوير منهج التوحيد، حسب معايَت اٞتودة للصفوؼ  .ُُ

 ا١ترحلة االبتدائية. األكلية يف
 : أمهية الدراسة:رابًعا

تكتسب ىذه الدراسة أ٫تيتها األساسية من أ٫تية التعليم، كخاصة منهج التوحيد يف الصفوؼ األكلية، 
 كاليت تعد من الدراسات القليلة يف ىذا اجملاؿ. كٯتكن توضيح أ٫تية الدراسة اٟتالية من خبلؿ اآلٌب:

 األمهية العلمية: -
يف كزارة  الًتبوم اجملاؿ يف كالباحثُت كالطبلب، ا١تناىج ككاضعي كا١تشرفُت ا١تعلمُت فئاتإفادة  .1

الًتبية كالتعليم، كإدارات الًتبية كالتعليم يف ا١تملكة العربية السعودية؛ للتعرؼ على معايَت اٞتودة 
 يف ا١تناىج ا١تدرسية.

ة العربية السعودية إذل موضوع اٞتودة يف توجيو نظر ا١تسئولُت يف كزارة الًتبية كالتعليم اب١تملك .2
 ا١تناىج ا١تدرسية.
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 اإلسهاـ يف إثراء ا١تكتبة العلمية العربية. .3

 األمهية العملية: -

؛ لتعزيزىا، من خبلؿ ٖتليلو كتقوٯتو إبراز جوانب اٞتودة يف منهج التوحيد للصفوؼ األكلية .1
 يف جوانب أخرل.كتسليط الضوء على أماكن ا٠تلل اليت أدت إذل غياب اٞتودة 

توجيو نظر ا١تسئولُت يف كزارة الًتبية كالتعليم اب١تملكة العربية السعودية إذل ىذا ا١توضوع ا١تهم،  .2
 الذم يسهم يف حل كثَت من ا١تشكبلت اليت تعاين منها ا١تناىج ا١تدرسية.

كمدل ٖتقيقو  اإلسهاـ يف تعرؼ ا١تسئولُت بوزارة الًتبية كالتعليم على كاقع أداء ا١تنهج اٟتقيقي، .3
 ١تعايَت اٞتودة.

اإلسهاـ يف دعم التوجو العريب ا١تهتم حديثنا بتناكؿ موضوع اٞتودة، كتطبيقاهتا يف حقل الدراسات  .4
 الًتبوية.

كضع مقًتحات كتوصيات، تسهم يف تطوير مناىج العلـو الشرعية، كمنهج التوحيد خاصة،  .5
 اب١تراحل الدراسية ا١تختلفة، يف ضوء معايَت اٞتودة.

 دعم توجهات كزارة الًتبية كالتعليم يف تقوًن كمتابعة عملياهتا ا١تتنوعة. .6

 : حدود الدراسة:خامًسا
 احلدود ادلوضوعية: -
يقتصر الباحث على تقوًن عنصر كاحد من عناصر ا١تنهج، كىو احملتول )ا١تنهج ا١تكتوب(؛ لذا  .1

الدراسي، يف ضوء معايَت اٞتودة التقوًن يف ىذه الدراسة مقتصر على ا١تقرر التحليل ك فإف 
 الشاملة.

يقتصر الباحث على مقرر التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كالذم يشمل: كتاب الطالب،  .2
ىػ، كيربر الباحث اقتصاره على مقرر التوحيد ُّْٕ-ُّْٔكالنشاط، كدليل ا١تعلم، طبعة عاـ 

فوؼ األكلية؛ كوهنا ٗتضع ٚتيعنا للصف الثالث االبتدائي، كممثل لبقية مقررات التوحيد يف الص
١تعايَت كاحدة يف التأليف، كعيٍت هبا فريق أتليف كاحد، كألهنا أتٌب يف هناية الصفوؼ األكلية  

 كامتداد ١تقررم التوحيد يف الصفُت األكؿ كالثاين.
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 احلدود الزمانية: -
 ىػ.ُّْٕ-ُّْٔىذه الدراسة يف الفصل األكؿ للعاـ الدراسي  طيبقت

 كانية:احلدود ادل -

طيبقت ىذه الدراسة يف مدينة الرايض اب١تملكة العربية السعودية يف مدرسة عمرك بن 
 اثبت االبتدائية.

 احلدود البشرية: -

طبق الباحث ىذه الدراسة ٔتعية معلم منهج التوحيد للصفوؼ األكلية اب١ترحلة االبتدائية 
 يف مدرسة عمرك بن اثبت االبتدائية ٔتدينة الرايض.

 مصطلحات الدراسة:: سادًسا
 إذل أرجعو :الشيء كحلَّل فكَّها، العقدة، كحلَّل التجزئػة،كىو يف اللغة: : احملتوى حتليل .1

 أجزائها، بياف: اٞتملة كٖتليل خباايىا، عن للكشف درسها؛ :فبلف نفسية كحلَّل عناصره،
 يهدؼ("ُٔ: ُّٖٗ اٟتميد، عبد) يرل يف االصطبلحك . (ـُْٗٗ منظور، ابن) ككظيفتها

 مناسبة بياانت ليعطي صمم للفئات نظاـ ضوء يف معُت ١تضموف الكمي التصنيف إذل
 ا١تنظم ا١توضوعي الوصف إذل يهدؼ أسلوب: " ىو أك". ا١تضموف هبذا خاصة ٤تددة لفركض
  كأداة منهج: "أيضنا كىو(. َُ: َُٖٗ، الباسط عبد" ) لبلتصاؿ الظاىر للمحتول الكمي
 تصوير يف يستخدـ كأنو لبلتصاؿ الظاىر للمحتول كالكمي ا١تنظم ا١توضوعي للوصف
(. ِٓ: ُْٕٗ، الباقي عبد") اجملتمع يف القائمة كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية األكضاع
 كصف إذل الوصوؿ أجل من تطبيقها يتم ْتث طريقة عن عبارة: " أبنو إجرائًيا تعريفو وميكن
 ".منطقية نتيجة إذل للوصوؿ ما؛ حملتول كمنظم ىادؼ كمي

؛ أك ييقيًٌم قوَّـ، أك قيَّمى : لغة لغة: لتقوًن كىوالتقومي:  .2  كمنو للشيء، قيمة أعطى إذا يقوٌـً
 كقـو اعوجاجو، كأزاؿ عدَّلو: ٔتعٌت ا١تعوج قوَّـ: فيقاؿ ،(قوَّـ) الفعل من مشتق كىو ،"التقوًن"

، (ـُْٗٗ منظور، ابن) كاستول اعتدؿ كاستقاـ قيمتو، على كحكم ككزنو، قدره ٔتعٌت الشيء
"عملية ٚتع للمعلومات كالبياانت كاألدلة كالشواىد، اليت تشَت بعد حصرىا ىو كاصطبلحنا: 

كٖتليلها كتفسَتىا، إذل نواحي القوة كنواحي الضعف يف ا١تنهج القائم، األمر الذم يشًتؾ فيو 
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كا١تديركف، ككل من لو عبلقة اب١تنهج ا١تعلم كا١تتعلم، كأكلياء األمور كاإلداريوف كا١توجهوف 
عملية ٚتع وميكن تعريفو إجرائيًّا أبنو "(. ْٖىػ، ص ُُْٔا١تدرسي" )اللقاين كاٞتمل، 

للمعلومات كالبياانت، اليت يقدمها ا١تعلمُت من كجهة نظرىم، كاليت تشَت بعد حصرىا 
الصفوؼ األكلية من  كٖتليلها كتفسَتىا إذل مدل ٖتقق معايَت اٞتودة يف منهج التوحيد يف
 ا١ترحلة االبتدائية، بقصد إصدار حكم ابستمراره أك تطويره أك إلغائو".

( أف ا١تقررات ا١تدرسية ىي "نظاـ كلي، ّّٓ، ص َََِيرل مرعي كاٟتيلة )مقرر التوحيد:  .3
تتناكؿ عنصر احملتول يف ا١تنهج، كهتدؼ إذل مساعدة ا١تعلمُت للطبلب يف صف ما، كيف مادة 

ا أبنو وميكن تعريفو إجرائيَّ ما، على ٖتقيق األىداؼ ا١تتوخاة، كما حددىا ا١تنهج". دراسية 
٣تموعة ا٠تربات الًتبوية ا١تتضمنة يف مقرر التوحيد، كاليت تًتٚتها األىداؼ كاحملتول، كاألنشطة، "

علم كالتقنيات التعليمية، كأساليب التقوًن، كالذم يتكوف من كتاب الطالب، كالنشاط، كدليل ا١ت
 ١تادة التوحيد للصف الثالث االبتدائي". 

الصفوؼ الثبلثة األكذل من ا١ترحلة االبتدائية، كاليت الصفوف األولية؛ وتعرف إجرائيًّا أبهنا: " .4
 تكوف فيها أعمار التبلميذ غالبنا بُت ست إذل تسع سنوات".

( أبهنا "تلك ا١تعايَت أك ا١تستوايت ُٓٗـ، ص ََِٓيعرفها دمحم علي نصر )معايري اجلودة:  .5
ا١تعيارية القومية ا١تقننة، اليت اصطلح عليها عا١تينا، كاليت ينبغي توافرىا لتقييم األداء ٔتفهومو 

تلك وميكن تعريفها إجرائيًّا أبهنا: "الشامل، كاليت يستلـز ٖتقيقها توفَت مؤشرات إجرائية". 
يَت اليت توصل إليها الباحث، كالبلـز ٖتققها يف منهج التوحيد للصفوؼ األكلية، لرفع ا١تعا

 مستول جودهتا".
كيف  ، (ـُْٗٗ منظور، ابن) طور إذل طور من التحويل أك التغيَتيف اللغة: التطوير: وىو  .1

"ٖتسُت كٖتديث كإدخاؿ ٕتديدات كمستحداثت، على عناصر ا١تنهج الدراسي، االصطبلح: 
بقصد ٖتسُت العملية الًتبوية، كرفع مستواىا، ْتيث تصبح أكثر كفاءن كٖتقيقنا لؤلىداؼ" 

(. كٯتكن تعريفو إجرائيِّا أبنو "التصور ا١تقًتح ١تا ينبغي َُٕـ، ص ََِّ)شحاتو كالنجار، 
ٖتققو من معايَت اٞتودة يف منهج التوحيد للصفوؼ األكلية اب١ترحلة االبتدائية يف ا١تملكة 

  بية السعودية".العر 
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 الثاين الفصل

 النظري للدراسة اإلطارأواًل: 

 اثنياً: الدراسات السابقة
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ليل ا١تنهج، كبياف تعريفو ٖت يف قسمو األكؿ حيث يتناكؿ؛ كأيٌب ىذا الفصل كقاعدة أساس ٢تذه الرسالة
د ذلك إذل عالًتبوم، إضافة إذل الفرؽ بينو كبُت التقوًن التعليمي، لينطلق بكأنواعو كأقسامو، ككذلك التقوًن 

كبياف أشكا٢تا  ،التعرؼ على نشأة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية، كتوضيح ماىية ا١ترحلة االبتدائية
التعليم ا٠تاصة ٔتنهج كأىدافها كمقرراهتا، ٍب مركرنا ببياف مصطلح اٞتودة، كمعرفة أشكا٢تا كأ٫تيتها، ٍب كثيقة 

العلـو الشرعية، كىو عصب ىذه الرسالة أيضنا، ٍب بياف مفهـو التطوير، كا١تقصود منو، كأقسامو كأشكالو، 
 ببياف جهود ا١تمملكة العربية السعودية يف التعليم، كذلك يف ا١تباحث التالية: ه، كانتهاءن كفوائد

 .ا١تبحث األكؿ: ٖتليل ا١تنهج

 .قوًن الًتبوما١تبحث الثاين: الت

 .ا١تبحث الثالث: ا١ترحلة االبتدائية

 .ا١تبحث الرابع: اٞتودة الشاملة

 .ا١تبحث ا٠تامس: كثيقة منهج مواد العلـو الشرعية كأىدافها يف ا١ترحلة االبتدائية

 .ا١تبحث السادس: تطوير ا١تناىج

 .ىجا١تبحث السابع: جهود ا١تملكة العربية السعودية يف تطوير التعليم كا١تنا

 أما القسم الثاين؛ فيتناكؿ الدراسات السابقة يف ىذا ا١توضوع، كذلك يف ٤تورين، ٫تا:

 .دراسات ٤تلية تناكلت تقوًن كٖتليل ا١تناىج كالكتب يف ضوء اٞتودة كا١تعايَت ا١تختلفةاحملور األكؿ: 

 .تناكلت تقوًن كٖتليل ا١تناىج كالكتب يف ضوء اٞتودة كا١تعايَت ا١تختلفة كأجنبية احملور الثاين: دراسات عربية
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 أواًل: اإلطار النظري
 ادلنهجادلبحث األول: حتليل 

يتناكؿ الباحث يف ىذا ا١تبحث ٖتليل ٤تتول ا١تنهج من حيث مفهومو، كأ٫تيتو، كفوائده، كخصائصو، 
ط الضوء تعُت على الباحث قبل ذلك أف ييسليكأنواعو، كأىدافو، كشركطو، كضوابطو، كخطواتو. لكن 

 على ا١تنهج من حيث تعريفو، كعناصره ا١تكونة لو كما يلي:
 :Curriculumادلنهج * 

النظاـ الًتبوم، فهو أحد مكوانت ىذا النظاـ، الذل يعكس بدكره  ٯتثل ا١تنهج العنصر ا١تهم يف
ترٚتة فلسفة اجملتمع بًتبية األفراد تربية سليمة، كيتكوف النظاـ  فلسفة النظاـ الًتبوم كتطلعاتو يف

الًتبوم من األىداؼ الًتبوية كا١تتعلم كا١تعلم كالكتاب ا١تدرسي كأساليب التعليم، كأساليب التقوًن، 
 كالبيئة التعليمية كالثقافية كاالجتماعية.

تقدمها ا١تدرسة  الًتبوية اليتٚتيع ا٠تربات : "ا١تنهج الدراسي أبنو Reganيعرؼ ر٬تاف 
كيعرفو النعمى  (.َِ ـ، صُّٗٗكآخركف،  م)على الدير  "لتبلميذىا كتكوف مسؤكلة عنها

٭تصل عليها التلميذ ٖتت إشراؼ كتوجيو من  ٣تموع ا٠تربات اليت": أبنو (ٕٕص ، ـُِٗٗ)
فهومو ا١تعاصر (؛ فيعرفو ٔتَِ، صـََِٔأما الضبع ). "ا١تدرسة بقصد ٖتقيق أىدافها الًتبوية 

كالذم أقرتو األدبيات الًتبوية منذ هناايت القرف العشرين بوصفو: "٣تموعة من ا٠تربات كاألنشطة 
الًتبوية ا١تخطط ٢تا بعناية لتنفيذىا داخل ا١تدرسة كخارجها، عرب برامج دراسية منظمة، تسعى لتحقيق 

ا كاالتفاؽ عليها من قبل ا١تعنيُت، األىداؼ أك الكفاايت أك ا١تستوايت ا١تعيارية، كما ًب ٖتديدى
 كصوالن لتحقيق نواتج التعلم ا١تطلوبة، كاحملددة سلفان يف األىداؼ العامة للًتبية يف اجملتمع"

من خبل٢تا ٯتكن ترٚتة  الًتبوية، ككذلك ىو الوسيلة اليت إذان ا١تنهج ىو أساس منظومة العملية
هبا  يقـو ٚتيع األنشطة اليت هومو اٟتديث يتمثل يفكا١تنهج ٔتف األىداؼ إذل مواقف كخربات سلوكية،

ٯتركف هبا كيدرسوهنا ٖتت أشراؼ ا١تدرسة ، كهبذا ا١تفهـو أصبح معٌت  التبلميذ أك كل ا٠تربات اليت
داخل ا١تدرسة  جهها ا١تدرسة كتشرؼ عليها سواء يفتو  ومو الواسع ىو حياة التبلميذ اليتا١تنهج ٔتفه
 أك خارجها.
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 ادلنهج:عناصر * 
 ٯتكن توضيح عناصر ا١تنهج ابلصورة التالية:

ثل أيضا ٘تثل األىداؼ الغاية النهائية ا١تتوقعة من عملية الًتبية، كىى ٘ت أوال: األىداف:
سائلو من خبل٢تا يتم اختيار ا١تادة كتنظيم ٤تتوايهتا، كإعداد أساليب التدريس كالتقوًن بو  ا١تعايَت اليت

منهج  م( إذل أف فشل أك ٧تاح أـََِٖ) ي، كعبدالرٛتن عبدا٢تامشييما١تختلفة، كيشَت طو الدل
 يأف ٯتثلها ا١تنهج ى٬تب  األىداؼ كٖتديدىا، فاألىداؼ اليت يرتبط بشكل مباشر بكيفية كضع

٫تية عبارة عن كصف للسلوؾ ا١تتوقع من ا١تتعلم نتيجة تفاعلو ٔتواقف التعلم ا١تختلفة، أما عن أ
 النقاط التالية: ثاف يفاألىداؼ فيلخصها الباح

 توضيح الغاية من ا١تنهج كبياف إمكانية إ٘تاـ ىذه الغاية. .1

 تسهيل عملية اختيار احملتول. ا١تساعدة يف .2

 عملية تقوًن ا١تنهج. يف ا١تساعدة .3

عبارات كاضحة كقابلة للقياس شأهنا أف  التطبيقي فإف األىداؼ ا١تصاغة يف كعلى ا١تستول
أف األىداؼ تعمل على تسهيل عملية التعلم كالتعليم لكل من "ٖتقق ٣تموعة من الفوائد منها: 

التلميذ كا١تعلم، كما تساعد ا١تعلم على كضع أسئلة مناسبة كبطريقة سهلة كسريعة، كتساعد أيضا على 
 (.ٖٓ -ْٖ ـ، ص صََِٖ، يد ا٢تامش، كعبي)الدليم "ٕتزئة ٤تتول ا١تادة الدراسية

اليت  يقدمها ا١تنهج، أك ا١توضوعاتاليت  اثنيا: احملتول: يقصد ابحملتول ٣تموعة ا١تعارؼ
يف  يتضمنها مقرر دراسي معُت، كيعد احملتول أحد عناصر ا١تنهج الدراسي كما أنو يلعب دكرا ابرزا

 ار احملتول كفقا للخطوات التالية:التأثَت على األىداؼ الًتبوية، ك٬تب أف تتم عملية اختي
 ضوء ارتباط ىذه ا١توضوعات كمناسبتها لؤلىداؼ.يف  اختيار ا١توضوعات 

 ٖتتويها ا١توضوعات، كتعد ىذه األفكار األساسيات ا١تكونة اليت  اختيار األفكار األساسية
 للمادة.

 .اختيار ا١تادة ا٠تاصة ابألفكار الرئيسة 
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 أك البدين يعنصر من عناصر ا١تنهج الدراسي كيقصد بو اٞتهد الفعل: األنشطة: ٯتثل النشاط اثلثا
يقـو بو التلميذ يعترب نشاطا تعلميان، الذم  يبدلو التلميذ من أجل الوصوؿ إذل ا٢تدؼ، كالنشاطالذم 

 ضوء احملتول، ككذلك ٮتتار احملتوليف  تتناسب مع األىداؼ كٗتتار أيضااليت  ك٬تب اختيار األنشطة
 .(ـََِْ) سعادة،  نشطةضوء األيف 

ٖتقيق أىداؼ العملية التعليمية بكل جوانبها، يف  رابعا: التقوًن: يقصد ابلتقوًن معرفة مدل النجاح
تلك العملية، كيتوقف ٧تاح عملية التقوًن على توفَت يف  كالتعرؼ على مواطن الضعف كالقوة

تقوًن ا١تنهج الدراسي يف  مراعاهتا يينبغاليت  األىداؼ كمدل كضوحها كسبلمتها كمن أىم العناصر
يف  ارتباط األىداؼ التعليمية للمنهج الدراسي أبىداؼ ا١تقرر، ككضوح صياغة األىداؼ ْتيث تكوف

 صورة سلوكية ٤تددة ٯتكن قياسها كمبلحظتها، كمبلءمة األىداؼ للخصائص النمائية للتلميذ
 .(ـََِْ)ا٠توالدة، 

 * حتليل زلتوى ادلنهج: 
 حث بتوضيح ذلك يف العناصر التالية:كيقـو البا

 : التحليل واحملتوى، لغة واصطالًحا:أوالً 
 درسػػػػو: الشػػػػيء كحلٌػػػػل جػػػػزٌأه، أم عناصػػػػره إذل أرجعػػػػو: الشػػػػيء يف اللغػػػػة، مػػػػن: حلٌػػػػل كأيٌب التحليػػػػػل

 كػػل ككظيفػػة الشػػيء، أجػػزاء بيػػاف أمػػا يف االصػػطبلح؛ فهػػو(. ـُْٗٗ منظػػور، ابػػن) خبػػاايه ككشػػف
ا الػػنص جعػػل علػػى كالعمػػل كالتأكيػػل، كالتفسػػَت الشػػرح علػػى كيقػػـو فيهػػا، جػػزء جليٌػػان )سػػبلمي،  كاضػػحن

 تيشػػػكل كأجػػػزاء كمكػػػوانت عناصػػػر مػػػن يتكػػػوف أنػػػو لوجػػػدان ـ(. كإذا قمنػػػا بتحليػػػل أم شػػػيء؛ََِٕ
 .الشيء ذلك كتناغمها، كآتلفها ٔتجموعها

 الػػوبر مػػن النػػاس بيػػوت: كاحملتػػول ٕتٌمػػع، حوايػػةن، الشػػيء أمػػا احملتػػول يف اللغػػة؛ فهػػومن: حػػول
 معلومػات مػن كتػاب دفٌتػا تضػمنتو مػا كيف االصػطبلح؛ كػلٌ (. ـُْٗٗمنظػور،  ابن) ماء على ٣تتمعة
طعيمة، )ما  ىدؼ ٖتقيق أجل من معٌُت  نظاـ ك٭تكمها لغوية، رموز ٖتملها كمفاىيم، كأفكار كحقائق
 (.ـََِْ
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 :احملتوى حتليل : مفهوماثنياً 
 عنػػػد يتمػػػدد حيػػػث التعريفػػػات، اكاضػػػعو  منهػػػا ينطلػػػق الػػػيت للزاكيػػػة تبعػػػان  احملتػػػول ٖتليػػػل تعريفػػػات ٗتتلػػػف
 أدكات مػػن أداة علػػى أنػػو تعريفػػو ليقتصػػر آخػػرين عنػػد كيػػنكمش اإلجرائيػػة، ا٠تطػػوات ليشػػمل بعضػػهم
( ٖتليل احملتول ابعتبػاره "أحػد أسػاليب البحػث العلمػي الػيت ٗٔ، صََِْ) كييعرؼ طعيمةالبحث. 

هتػػدؼ إذل الوصػػف ا١توضػػوعي كا١تػػنظم كالكمػػي للمضػػموف الظػػاىر ١تػػادة مػػن مػػواد االتصػػاؿ". كيعرفػػػو 
( ابعتباره "أسػلوب مػنظم لتحديػد مضػموف رسػالة مػا، كيسػتهدؼ كصػف ُٕٗ، ص ََِّ)زيتوف، 

مية كصفان موضوعيان كفق معايَت ٤تددة، سواء كانت تلك ا١تعلومات الواردة احملتول الظاىر للمادة التعلي
 الػػػذم البحثػػػي األسػػػلوب علػػػى يطلػػػق :(ـُّٖٗ) حسػػػُت يػػػراه كمػػػاكىػػػو  بشػػػكل مباشػػػر أك ضػػػمٍت". 

 :اآلتية ا١تتطلبات يغٌطي
 .ا١تستخدمة للرموز الداللية أك اللغوية ا٠تصائص ٖتليل .ُ
 .التكرارات ٢تذه الكمية القيم كٖتديد عالية، بدرجة ا٠تصائص ىذه ظهور أك تكرارات ٖتديد .ِ
 .عاٌمة صبغة ذات ٔتصطلحات ا٠تصائص ىذه ٘تييز إمكانية .ّ
 .ك٣تاالهتا الدراسة بفركض صلة ذات ابصطبلحات ٘تييزىا إمكانية .ْ
 الػػيت الرمزيػػة ا٠تصػػائص علػػى التعػػرؼ إمكانيػػة يف ا١تسػػتخدمة االصػػطبلحات ٢تػػذه الػػدقيق الضػػبط .ٓ

 .دراستها ٘تت
 يف يستخدـ الذم الشائعة األساليب أحد: ىو احملتول ٖتليل أف( ـُُٖٗ) اللقاين ذكركقد 

 ككحدة التحليل أىداؼ ٖتديد على كيعتمد تطويرىا، أجل من ا١تناىج كلتقوًن التعليمية ا١تواد كصف
 نتائج تكوف كابلتارل أكثر، أك فكرة أك ا١تفاىيم، أحد أك ظاىرة شيوع مدل إذل للتوصل التحليل؛

 ٖتدد مؤشرات أخرل أساليب خبلؿ من نتائج، من عليو اٟتصوؿ يتم ما جانب إذل العملية، ىذه
 ، كىذا التعريف ىو ما اعتمده الباحث يف دراستو.بعد فيما التطوير إتاه
 :احملتوى حتليل : أمهيةاثلثاً 

بلغػػػت أ٫تيػػػة ٖتليػػػل ا١تسػػػتول درجػػػة كبػػػَتة؛ فقػػػد تعػػػٌدت اإلجابػػػة عػػػن األسػػػئلة ا١تتعلقػػػة ٔتحتػػػول الكتػػػب 
ا١تدرسػػية، كحػػل بعػػض ا١تشػػكبلت ا١تختلفػػة، كا١تسػػاعدة يف اٗتػػاذ القػػرار إذل ٣تػػاالت أكسػػع كأمشػػل. فقػػد 
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ـ أب٫تيػة ُّٗٗـ أكصى أحد ا١تؤ٘ترات ا١تتعلقة آبفاؽ القرف اٟتادم كالعشرين الذم عقد يف القػاىرة عػا
ٖتليل ٤تتػول الرسػائل اإلعبلميػة كاألدبيػة كالتعليميػة، كالًتكيػز علػى بثهػا لقػيم تيعلػي قػدر التعلػيم كالثقافػة 

ففي ٣تػاؿ الًتبيػة كالتعلػيم تتحػدد أ٫تيػة  ـ(.ََِْكالعمل دكف تفرقة بسبب اٞتنس أك الٌنوع )طعيمة، 
 :اآلٌب ٖتليل احملتول يف

إنٌػػػػػو أسػػػػػلوب ْتثػػػػػي يكشػػػػػف متغػػػػػَتات الدراسػػػػػة كالتعػػػػػرؼ علػػػػػى ٣تػػػػػاؿ البحػػػػػث العلمػػػػػي، حيػػػػػث  .ُ
 خصائصها.

 ٣تاؿ ا١تناىج، من خبلؿ اختيار نتائج التعٌلم، كٖتديد عناصر احملتول. .ِ
 ٣تاؿ التعليم، من خبلؿ ٖتديد طرؽ التعليم كالتعٌلم، كتقوٯتها. .ّ
 ٣تاؿ التعٌلم، من خبلؿ ا١تقارنة بُت ما درسو الطلبة كما تعلموه ابلفعل. .ْ
 ـ(.ََِْؿ التقوًن، من خبلؿ الكشف عن مفردات االختبار )طعيمة، ٣تا .ٓ
 خصائص حتليل احملتوى:: رابعاً 

يتسم كٌل علم من العلـو كغَته من ا١تناىج كاألدكات ٔتجموعة من ا٠تصائص ٘تيػزه عػن العلػـو كا١تنػاىج 
 تول أنو:األخرل، كٖتليل احملتول لو خصائص يتميز هبا عن غَته، فمن أىم خصائص ٖتليل احمل

يهػػدؼ أسػػلوب ٖتليػػل احملتػػول إذل الوصػػف ا١توضػػوعي ١تػػادة االتصػػاؿ، ؛ حيػػث أسػػلوب للوصػػف  .ُ
كالوصف ىنا يعٌت تفسَت الظاىرة كما تقع، كيف ضػوء القػوانُت الػيت ٘تكننػا مػن التنبػؤ هبػا، كيقتصػر 

خصائصػػها، عمػػل القػػائم ابلتحليػػل علػػى تصػػنيف ا١تػػادة الػػيت ٭تللهػػا إذل فئػػات، مسػػجبلن لكػػل فئػػة 
مسػػتخرجان السػػمات العامػػة الػػيت ٖتكمهػػا، كيقػػدـ تفسػػَتان موضػػوعيان دقيقػػان ١تضػػموهنا، كالوصػػف ىنػػا 
بقػػدر مػػا ىػػو ٝتػػة مػػن ٝتػػات ٖتليػػل احملتػػول، فهػػو يف الوقػػت ذاتػػو ٯتثػػل اٟتػػدكد الػػيت يقػػف عنػػدىا 

ن نتػػائج. القػػائم ابلتحليػػل. فالباحػػث ىنػػا ٬تػػب أف يكػػوف ٤تايػػدان، يتقبػػل مػػا يسػػفر عنػػو التحليػػل مػػ
فمػػػن الضػػػركرم أالٌ يقػػػـو بػػػدكر ا١تقػػػٌوـ، كذلػػػك إبضػػػافة انطباعاتػػػو ا٠تاصػػػة علػػػى ا١تػػػادة الػػػيت ٭تللهػػػا 

 ـ(.ُٕٖٗ)طعيمة، 

ا١توضػػوعية صػػفة أساسػػية مػػن صػػفات أم عمػػل علمػػي، ؛ ذلػػك أف أسػػلوب موضػػوعي )اٟتياديػػة( .ِ
قيس بكفاءة ما كضػعت أٌك٢تما: أف ىذه األداة ت كىي تعٍت البعد عن الذاتية. كنعٍت بذلك أمرين:
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لقياسػػػػو، أم أهنػػػػا، يف ىػػػػذا اجملػػػػاؿ تقػػػػـو بتحليػػػػل مػػػػادة االتصػػػػاؿ، كتعػػػػرؼ إتاىاهتػػػػا كاسػػػػتخبلص 
الصػػػفات الػػػيت ٘تيػػػز ظواىرىػػػا دكف أم عمػػػل آخػػػر. أم أهنػػػا بلغػػػة القيػػػاس، أداة يتػػػوافر فيهػػػا شػػػرط 

ٖتليػػػػل اثنيهمػػػػا: أف ىػػػػذه األداة يسػػػػتطيع ابحثػػػػوف آخػػػػركف اسػػػػتخدامها يف  .Validityالصػػػػدؽ 
احملتول، كما يستطيع الباحث نفسو إعادة استخدامها لتحليل ا١تادة نفسػها، كالبػاحثوف ٚتيعػان يف  
كل ىذه اٟتاالت يصلوف إذل درجة عالية من االتفػاؽ فيمػا بيػنهم يف نتػائج ىػذا التحليػل. أم أف 

 ـ( ك)طعيمػػػػػة،ُّٖٗ)حسػػػػُت،  Reliabilityاألداة بلغػػػػة القيػػػػاس يتػػػػػوفر فيهػػػػا شػػػػرط الثبػػػػػات 
 ـ(.ََِْ

يعػػٌت التنظػػيم ىنػػا أف يػػتم التحليػػل يف ضػػوء خطػػة ْتثيٌػػة علميػػة كفػػركض علميٌػػة  ؛ كأسػػلوب مػػنظم .ّ
ى إليػو مػن نتػائج يتضح من خبل٢تا ا٠تطوات اليت مر هبػا التحليػل حػىت انتهػى الباحػث إذل مػا انتهػ

أف األكؿ:  كيػػػػذكر بَتلسػػػػوف أف مطلػػػػب التنظػػػػيم ىػػػػذا ٭تتػػػػوم علػػػػى أمػػػػرين:ـ(. ُّٖٗ)حسػػػػُت، 
الثاين:  يستويف الباحث عناصر ا١توضوع الذم ٬ترل ٖتليلو، كأف يضع كل عنصر ٖتت ما يناسبو.

أف يتوافق التحليل مع الفركض العلمية اليت سبق صياغتها، أك ا١تشكلة اليت سبق ٖتديها )طعيمة، 
 ـ(.ََِْ

فاعتمػاد إٌف ىػذه الصػفة ىػي الػيت تزيػد مػن اٞتػدكل البحثيػة ٢تػذا األسػلوب، ؛ حيث أسلوب كمي .ْ
ٖتليل احملتول على التقدير الكمي كأساس للدراسة ىو أىم مػا ٯتيػزه عػن كثػَت مػن أسػاليب دراسػة 
مػػػواد االتصػػػاؿ، حيػػػث يقػػػـو الباحػػػث بًتٚتػػػة مبلحظاتػػػو إذل أسػػػاليب رايضػػػٌية كإحصػػػائية، كأرقػػػاـ 

كتػب عددية، أك تقديرات كمية، مثل قليل، كثَت، أك يرصد مدل تكرار كػل ظػاىرة تبػدك لػو يف ال
موضوع الدراسة. كالتقدير الكمػي فػوؽ ذلػك ٯتكػن مػن التحقػق مػن صػدؽ التحليػل كثباتػو فضػبلن 

 ـ(.ُّٖٗعن إمكانية إعادتو العتماده على التقديرات الرقمية كاألكزاف النسبٌية )حسُت، 
 أنواع حتليل احملتوى:: خامساً 

 ثبلثة:ـ( عن جانيز أف أنواع ٖتليل احملتول ُٕٗٗلقد نقل عبده ا١تطلس )
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كيقصػػد بػػو اإلجػػراءات الػػيت يػػتم ٔتوجبهػػا تصػػنيف ظػػواىر احملتػػول، طبقػػان ؛ ٖتليػػل احملتػػول الرباغمػػاٌب .ُ
ألسباهبا أك نتائجها احملتملة، كمثاؿ ذلك، عدد ا١ترات الذم ذكػرت فيػو "الشػعر اٟتػر"، كمػا ينػتج 

 عن ذلك من تكوين إتاىات إ٬تابية أك سلبية ٨توىا.

كنعٍت بو اإلجراءات اليت يتم ٔتوجبها تصنيف ظواىر احملتول، طبقان للمعاين ؛ ٖتليل احملتول الدالرل .ِ
الدالػػة عليهػػا، كبصػػرؼ النظػػر عػػن األلفػػاظ ا١تفػػردة الػػيت اسػػتخدمت يف عمليػػة االسػػتدالؿ، كمثػػاؿ 
ذلػػك، عػػدد الكلمػػات أك اٞتمػػل الػػيت تشػػَت يف معانيهػػا إذل "الشػػعر اٟتػػر"، حػػىٌت كإف دل يسػػتخدـ 

 اٟتر". ا١تؤلف لفظ "الشعر

كيقصػػد بػػو اإلجػػراءات الػػيت يػػتم ٔتوجبهػػا تصػػنيف احملتػػول طبقػػان للخصػػائص ؛ ٖتليػػل احملتػػول البنػػائي .ّ
ا١تاديػػػة كاجملازيػػػة ألقسػػػاـ احملتػػػول، كاٟتقػػػائق كا١تفػػػاىيم، كالتعميمػػػات، الػػػيت تكػػػٌوف بنيػػػة احملتػػػول أك 

 ستخدمة.خصائص األسلوب الذم ٯتيز احملتول كنوعو من ا١تفردات كاٞتمل كالفقرات ا١ت
 أىداف حتليل احملتوى:: سادساً 

دؼ الػػرئيس مػػن ٖتليػػل الكتػػب الدراسػػية كا١تػػواد التعليميػػة ىػػو ٖتسػػُت نوعيتهػػا، كاالرتقػػاء ال شػػك أف ا٢تػػ
هبػػا لتتناسػػب مػػع األىػػداؼ ا١ترغػػوب يف ٖتقيقهػػا، ٢تػػذا لقػػد تعػػددت أىػػداؼ ٖتليػػل احملتػػول كأغراضػػو، 

 فمن أ٫تها:

الكتػػب ا١تدرسػػية، كا١تػػواد التعليميػػة، كتقػػدًن أسػػاس ١تراجعتهػػا  ستكشػػاؼ أكجػػو القػػوة كالضػػعف يفا .ُ
كتعػػديلها عنػػد اٟتاجػػة، كينبغػػي علػػى الدراسػػات الػػيت ٕتػػرل علػػى ىػػذه الكتػػب أف تػػدلنا علػػى أٌم 

 ـ( ٖتليل احملتول ألغراض التقوًن.ُٕٗٗا١توضوعات األكثر قيمة. كىذا ما أطلق عليو ا١تطلس )
َتىم مػػػن العلمػػػاء كا١تفكػػػرين ابلفرصػػػة للعمػػػل بشػػػكل تعػػػاكين مػػػع تزكيػػػد ا١تػػػؤرخُت كاٞتغػػػرافيُت كغػػػ 

ا١تعلمُت كمديرم ا١تدارس، كقادة العمل اٟتكومي كا٠تاص، كذلك لغرض ٖتسػُت الكتػب ا١تدرسػية 
 كا١تواد التعليمية.

تقػػدًن ا١تسػػاعدة للمػػؤلفُت كاحملػػررين كالناشػػرين يف إعػػداد كتػػب مدرسػػية جديػػدة، كذلػػك بتزكيػػدىم  .ِ
توجيهيػػػػة، كاإلشػػػػارة إذل مػػػػا ينبغػػػػي تضػػػػمينو كمػػػػا ينبغػػػػي ٕتنبػػػػو. ككرد ىػػػػذا ا١تفهػػػػـو لػػػػدل ٔتبػػػػادئ 

 ـ( ٖتت عنواف ٖتليل احملتول ألغراض التخطيط كالبناء للكتب ا١تدرسية.ُٕٗٗ)ا١تطلس، 
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تقدًن مواد مساعدة يف عملية مراجعة برامج الدراسة ككل، كيف إعداد ا١تعلمُت كاإلداريػُت، فضػبلن  .ّ
 ـ(.ََِْلكتب ا١تدرسية، كا١تواد التعليمية )طعيمة، عن اختيار ا

كمػػػن األىػػػداؼ العمليػػػة الػػػيت رآىػػػا فريػػػق التطػػػوير الًتبػػػوم السػػػعودم لتحليػػػل احملتػػػول يف موقعػػػو 
 :www.tatwer.gov.saاإللكًتكين 

 إعداد ا٠تطط التعليمية الفصلية اليومية.  .ُ
 اشتقاؽ األىداؼ التدريسية.  .ِ
 اختيار اسًتاتيجيات التعليم ا١تناسبة.  .ّ
 اختيار الوسائل التعليمية كالتقنيات ا١تناسبة.  .ْ
 تبويب أك تصنيف أبواب عناصر احملتول لتسهيل عملية تنفيذ اٟتصة. .ٓ
ادة بناء اختبارات ٖتصيلية حيث يسػاعدان ٖتليػل ا١تسػتول يف اختيػار عينػة ٦تثلػة ٞتميػع جوانػب ا١تػ .ٔ

 لتضمينها يف االختبار لتحقيق الشموؿ كالتوازف يف االختبار التحصيلي. 
 شروط حتليل احملتوى وضوابطو:: سابعاً 

قاـ فريق عمل تطوير االختبارات ا١تدرسية يف ا١تملكة العربيػة السػعودية التػابع لػوزارة التعلػيم، يف اٟتقيبػة 
من الضوابط كالشركط لتحليل احملتول، )فريػق عمػل، التدريبية ا٠تاصة ابلقياس كالتقوًن، بوضع ٣تموعة 

 دكف اتريخ( ىي:
 االرتباط الوثيق ابلسياسة التعليمية كاألىداؼ العامة ا١تنبثقة منها. .ُ
 اإلحاطة التامة ابألىداؼ الًتبوية كالتعليمية للمرحلة الدراسية كا١تادة. .ِ
 مراعاة الفركؽ الفردية للمتعلمُت كمراحلهم الدراسية. .ّ
ذل اجملػرد كمػن البسػيط إذل ا١تركػب كمػن إلتسلسل ا١تنطقػي للمفػاىيم العلميػة )مػن احملسػوس مراعاة ا .ْ

 ا١تعلـو إذل اجملهوؿ(.
 .مراعاتو ا٠تطط الزمنية كارتباطو هبا  .ٓ
 .االرتباط ابلطرائق التدريسية ا١تختلفة كأساليب التعلم  .ٔ

http://www.tatwer.gov.sa/
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 ة اب١توضوع .أف يتم االستفادة من أساليب التمييز كالتشويق ذات الداللة الوثيق .ٕ
 أف يتم انتقاء ا١تفاىيم األساسية ا١ترتبطة ابألىداؼ مباشرة.  .ٖ
 أف يشتمل على التدريبات الكافية كأساليب التقوًن ا١تختلفة. .ٗ
 :خطوات حتليل زلتوى ادلنهج: اثمناً 

 للقياـ بعملية ٖتليل احملتول البد من القياـ اب٠تطوات التالية )اللولو، ب.ت(:
العلميػػػة قػػػراءة جيػػػدة كٖتديػػػد جوانػػػب الػػػتعلم األساسػػػية ا١تػػػراد دراسػػػتها داخػػػل  قػػػراءة ٤تتػػػول ا١تػػػادة .ُ

احملتػػول، كقبػػل ا٠تػػوض يف عمليػػة التحليػػل ٬تػػب ٖتديػػد جوانػػب الػػتعلم األساسػػية للمػػادة حسػػب 
 طبيعتها كالتعريفات اإلجرائية ٢تا حيث: لكل مادة بنية منظمة كمفاىيم كطرؽ تفكَت خاصة.

ادة الدراسية على حدة كٖتديد كافة جوانب ا١تتعلم ا١تتضمنة فيها كيتم يتم دراسة كل كحدة من ا١ت .ِ
 الًتكيز بشكل أساسي على ا١تفاىيم الرئيسة للمادة.

بعد ٖتديد ا١تفاىيم الرئيسة للمػادة الدراسػية توضػع يف جػداكؿ ٖتػدد مػن خبل٢تػا التسلسػل الرأسػي  .ّ
لتوصػل للمبػادئ كالقػوانُت ا١ترتبطػة للمفاىيم كمدل الًتابط كىل تساعد طريقػة عػرض ا١تفػاىيم يف ا

هبا، كيدرس بغية التدرج ا٢ترمي للمفاىيم كالًتابط األفقي بُت مفاىيم ا١تادة الواحدة كمفاىيم ا١تواد 
 األخرل.

 ٖتديد نقاط الضعف األساسية كالقفزات غَت ا١تنطقية يف عرض ا١تفاىيم يف ا١تراحل ا١تتتالية. .ْ

ًب تناك٢تػػػا يف ا١تػػػادة الدراسػػػية بصػػػورة جيػػػدة كاجملػػػاالت الػػػيت ًب  ٖتديػػػد ٣تػػػاالت ا١تػػػادة الدراسػػػية الػػػيت .ٓ
 تناك٢تا بصورة ضعيفة كاجملاالت اليت دل يتم تناك٢تا.

 دراسة مدل عمق أك سطحية ا١تفاىيم ا١تتناكلة كالكيفية البلزمة لتناكؿ ىذه ا١تفاىيم. .ٔ
ا١ترحلػػة اٞتامعيػػة مػػع مراعػػاة ٖتديػػد اجملػػاالت األساسػػية للمػػادة الدراسػػية الواجػػب توافرىػػا يف منػػاىج  .ٕ

 التدرج ا٢ترمي للمفاىيم كمراعاة كافة ا١تعايَت اليت سبق عرضها.
 

  



 

 23 

 الرتبوي : التقوميالثاين ادلبحث
 :د: دتهيأواًل 

تعترب عملية التقوًن إحدل العمليات الضركرية يف ٣تاالت اٟتياة ا١تختلفة، كىي عملية قدٯتة قدـ 
اإلنساف يف إصدار األحكاـ على قيمة األشياء كا١تواقف ا١تختلفة؛ من اإلنساف نفسو؛ فقد استخدمها 

أجل ٖتسُت ٪تط حياتو. كىي عملية مسايرة ٞتميع األنشطة اإلنسانية ا١تختلفة، لذلك فإهنا يف حاجة 
إذل تقوًن مستمر، يتناكؿ أىدافها كمناىجها، كطرائق التدريس فيها، كإدارهتا، فضبلن عن ٚتيع أكجو 

 ـ(.ُٖٗٗختلفة فيها؛ لتحديد جوانب القوة كالضعف فيها )الغريب، النشاط ا١ت
كيتناكؿ الباحث يف ىذا ا١تبحث التقوًن الًتبوم من حيث: تعريفو، كنشأتو، كأنواعو، 
كخصائصو، ك٣تاالتو. فضبلن عما يتعلق هبذه العناصر، من حيث مفهـو تقوًن ا١تنهج، كأىدافو، 

  إضافة إذل بياف تقوًن التقوًن.كأشكالو، ك٣تاالتو، كمعايَته، 

 : تعريف التقومي:اثنيًّا
التقػػوًن يف اللغػػة: مػػن "قػػوىـ السػػلعة، أم قػػٌدرىا، كأىػػل مكػػة يقولػػوف: اسػػتقمت ا١تتػػاع أم قومتػػو" )ابػػن 

( إذل "أنو قد جػاءت كلمػة )قػٌوـ( ُِْـ، ص ُٖٖٗ(. كيشَت شحاتة )ََٓىػ، ص ُّٕٓمنظور،
(، كمنو قولػو تعػاذل: )لقػد خلقنػا اإلنسػاف يف أحسػن تقػوًن(، أم يف يف االستخداـ اللغوم ٔتعٌت )عٌدؿ

 أحسن صورة كشكل، منتصب القامة سوم األعضاء حسنها".
 كيعرؼ يف االصطبلح بعدة تعريفات، أيٌب يف مقدمتها:

ىو العملية اليت يتم هبا إصدار حكم على مدل كصوؿ العملية الًتبوية إذل أىدافها، كمدل  .1
ألغراضها، كالعمل على كشف نواحي النقص يف العملية الًتبوية أثناء سَتىا، كاختيار ٖتقيقها 

الوسائل كاألنشطة لتحقيق ىذه األىداؼ، ٍب تقوًن الوسائل كأكجو النشاط يف ضوء األىػداؼ 
 ـ(.ُّٕٗا١تنشودة )عبد النور، 

أك أحد عناصره،  ىو "عملية تشخيص كعبلج ١تواقف التعلم، أك أحد جوانبو، أك ا١تنهج كلو، .2
 (.ُٓىػ، ص َُِْكذلك يف ضوء األىداؼ التعليمية" )مصطفى، 

ىو "العملية اليت يقـو هبا الفرد أك تقـو هبا اٞتماعة؛ ١تعرفة مدل النجاح أك الفشل، يف ٖتقيق  .3
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أىداؼ ا١تنهج، ككذلك نقاط القوة كالضعف بو حىت ٯتكن ٖتقيق األىداؼ أبحسن صورة 
 (.ٕٗىػ، ص َُِْف، ٦تكنة" )الرشيدم كآخرك 

ىو "عملية ٚتع كتصنيف كٖتليل كتفسَت بياانت أك معلومات )كمية أك كيفية(، عن ظاىرة أك  .4
ـ، ص ُٕٕٗموقف أك سلوؾ، بقصد استخدامها يف إصدار حكم" )النجيحي كزميلو، 

ُٕٗ.) 
 إصػػدار هبػػا يػػتم الػػيت العمليػػة: كىػػو كأصػػحها، التعريفػػات، ىػػذه أقػػول مػػن األكؿ التعريػػف كلعػػل

 كشػف علػى كالعمػل ألغراضػها، ٖتقيقهػا كمػدل أىدافها، إذل الًتبوية العملية كصوؿ مدل على حكم
 ٍب األىػداؼ، ىػذه لتحقيػق كاألنشػطة الوسػائل كاختيػار سػَتىا، أثنػاء الًتبوية العملية يف النقص نواحي
 .ا١تنشودة األىػداؼ ضوء يف النشاط كأكجو الوسائل تقوًن

يف تشػػخيص الواقػػع فقػػط؛ إ٪تػػا ٘تتػػد إذل كضػػع تصػػور لعػػبلج نػػواحي كال تنحصػػر عمليػػة التقػػوًن 
القصػور الػيت كشػفت عنهػا عمليػة التشػخيص؛ إذ ال يكفػػي أف ٖتػدد أكجػو القصػور، كإ٪تػا ٬تػب العمػػل 
علػػػػػػػػى تبلفيهػػػػػػػػا كالتغلػػػػػػػػب عليهػػػػػػػػا، للوصػػػػػػػػوؿ إذل أفضػػػػػػػػل أداء، كأحسػػػػػػػػن إنتػػػػػػػػاج ٦تكػػػػػػػػن )الرشػػػػػػػػيدم 

 ىػ (.َُِْكآخركف
ىػػ، ص  ُُّْأثر التعلم يف ا١تتعلم فقط؛ لكنو حسب )شػحاتة،  كما ال يقتصر التقوًن على

(، "يتعدل ذلك ليشمل تقوًن ٚتيع عناصر ا١تنهج كمكوانتو، فهو يقيس مدل سبلمة األىداؼ ِِٖ
كاحملتول كاألنشطة كيكشف عما فيها مػن قػوة كضػعف، كمػا أف الكتػاب ا١تدرسػي يقػـو أيضنػا كحامػل 

سػػائل التقػػوًن ا١تتبعػػة كمػػدل تنوعهػػا كمشو٢تػػا ككفايتهػػا كمػػا يقػػـو ا١تعلػػم حملتػػول ا١تػػنهج، كمػػا يقػػـو أيضنػػا ك 
 كمدل كفايتو".

ىػػػذا؛ "كٮتلػػػط الكثػػػَت مػػػن العػػػاملُت يف ميػػػداف التعلػػػيم، بػػػُت مصػػػطلحُت، ٫تػػػا: التقػػػوًن الًتبػػػوم 
كالتقػػػوًن التعليمػػػي، حيػػػث ينظػػػركف إذل ىػػػذين ا١تصػػػطلحُت علػػػى أهنمػػػا مًتادفػػػاف، يشػػػَت كػػػل منهمػػػا إذل 

كٯتتد ىذا ا٠تلط إذل العديد مػن الكتػب كا١تراجػع كالبحػوث كالدراسػات يف ٣تػاؿ الًتبيػة، حيػث  األخر.
تسػػػتخدـ تلػػػك األدبيػػػات كػػػبل ا١تصػػػطلحُت ٔتعػػػٌت كاحػػػد دكف تفرقػػػة بينهمػػػا. كأيٌب ىػػػذا التػػػداخل بػػػُت 

فػراد ا١تصطلحُت على قدر التداخل الكبَت بُت مصطلحي الًتبية كالتعليم، فهناؾ عدد غػَت قليػل مػن األ
يف عا١تنػػػا العػػػريب يػػػركف أف الًتبيػػػة ىػػػي التعلػػػيم، كأف التعلػػػيم ىػػػو الًتبيػػػة، كمػػػن ٍب فهػػػم يسػػػتخدموف كػػػبل 
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ا١تصػػطلحُت علػػى ٨تػػو مػػًتادؼ، كيعرفػػوف كػػبل منهمػػا ابآلخػػر، كلعػػل السػػبب اٞتػػوىرم لػػذلك ىػػو عػػدـ 
الػػيت تعػػٍت "تربيػػة"  Educationٖتػػرم الدقػػة يف ترٚتػػة ا١تصػػطلحات األجنبيػػة إذل اللغػػة العربيػػة، فكلمػػة 

تػػػػًتجم يف كثػػػػَت مػػػػن الكتػػػػاابت علػػػػى أهنػػػػا تعلػػػػيم، علػػػػى الػػػػرغم مػػػػن أف ىنػػػػاؾ فارقػػػػا بينهػػػػا كبػػػػُت كلمػػػػة 
Instruction  ،(.ُِـ، صُٗٗٗاليت تعٍت تعليم أك تدريس" )صربم 

 كابإلٚتاؿ ٯتكننا القوؿ أف ا١تصػطلحُت ٯتكػن اسػتخدامهما ْتسػب السػياؽ؛ فػإذا كػاف السػياؽ
كعػػػبلج عناصػػػر العمػػػل التعليمػػػي أبيػػػة مؤسسػػػة تعليميػػػة، أك اٟتكػػػم علػػػى مػػػدل ٖتقػػػق حػػػوؿ تشػػػخيص 

حػوؿ اإلطػار  أىداؼ تعليمية معينة، فإف ا١تصطلح ا١تناسػب ىػو "التقػوًن التعليمػي"، كإذا كػاف السػياؽ
األكثر اتساعا، كىو الًتبية بعناصرىا كمؤسساهتا تعليمية، أك غَت تعليمية، كاف ا١تصػطلح ا١تناسػب ىػو 

 كييعرَّؼ التقوًن الًتبوم بعدة تعريفات، لعل من أبرزىا:لتقوًن الًتبوم". "ا
ىو "تلك العملية اليت هبا ٯتكن الوقوؼ على مدل ٖتقق األىداؼ ٍب اٗتاذ كافة السبل؛  .1

 (.َِٓىػ، ص ُُْٓلتحقيقها على أفضل كجو ٦تكن" )شوؽ، 
عايَت علمية ٤تددة؛ هبدؼ ىو "عبارة عن عملية ٥تططة ٞتمع ا١تعلومات ا١تنظمة يف ضوء م .2

إصدار حكم موضوعي على قيمة األشياء، مثل الربامج، أك الفعاليات، أك ٦تارسات 
األشخاص، أك على ما ٯتتلكو األفراد من معارؼ كمهارات كإتاىات ك٬ترل من أجل 

 (.ِٗىػ، ص ُُْٖالتحسُت كالتطوير" )موسى، 
م، كتقوًن نوإتو، كمن ٍب عبلج ما قد ىو "عملية كاسعة تتضمن قياس ٥ترجات أم نظاـ تربو  .3

 (. ُُِـ، ص ُٖٗٗيظهر من قصور فيو" )يس قنديل، 
ك٦تا سبق؛ ٯتكن للباحث ا٠تركج بتعريف جامع شامل للتقوًن، يتمثل يف أنػو: "عمليػة منهجيػة 
منظمػػػة ىادفػػػة، تسػػػعى إذل إصػػػدار حكػػػم علػػػى مػػػدل مػػػا ٖتقػػػق مػػػن أىػػػداؼ، مػػػن أجػػػل اٗتػػػاذ قػػػرارات 

 كتغذية راجعة يف العبلج، كالتحسُت، كالتطوير، من أجل التصحيح كالتعديل".الستخدامها  

 : نشأة التقومي:اثلثًا
التقػوًن قػدًن قًػدىـ الًتبيػة؛ فقػد عرفػو اجملتمػػع الصػيٍت القػدًن، مػن خػبلؿ اسػتعمالو االمتحػاانت التحريريػػة 

؛ فكانوا يصدركف األحكاـ ـ(. كما عرؼ العرب التقوًن قبل اإلسبلـُٖٗٗلتقوًن ا١توظفُت )الغريب، 
يف سوؽ عكػاظ علػى ٚتيػع الفنػوف الػيت كانػت تعػرض فيػو، كمػن ذلػك القصػائد الػيت كانػت تيعلػق علػى 
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جػػدار الكعبػػة كتتػػويج ٢تػػا. كبعػػد دخػػوؿ عصػػر اإلسػػبلـ أصػػبح العػػرب ا١تسػػلموف ييقًومػػويفى سػػلوؾ الفػػرد 
 ـ(. َُٖٗٔتدل توافق سلوكو مع تعاليم اإلسبلـ )الزكبعي، 

كذلك ىم أكؿ من كضعوا اختبارات مهنية، تعتمد على طبيعة ا١تهنة؛ فكاف رسوؿ هللا   كالعرب
ملسو هيلع هللا ىلص، يعهد ابلقضاء إذل من ييعرؼ ابالتزاف كاٟتكم، كقيادة اٞتػيش إذل مػن يعػرؼ ابلشػجاعة كاٟتػـز يف 

لفاء مػن بعػد رسػوؿ اٟتركب، كاٞتباية إذل من يعرؼ ابألمانة. كقد تطورت ىذه ا١تمارسات يف عهد ا٠ت
هللا صلى هللا عليػو سػلم، حػىت صػار لكػل مهنػة شػركطها، فضػبلن عػن انتقػاء ٥تتصػيها )اإلمػاـ كآخػركف، 

 ـ(.َُٗٗ
كالتقػػػوًن عمليػػػة تربويػػػة، نشػػػأت كتطػػػورت مػػػع كجػػػود اإلنسػػػاف؛ فقػػػد بػػػدأت فرديػػػة اجتماعيػػػة، 

على ٨تو مبلحظة مقصودة، كأخذت تتحدد معا١تها مع تطور الوعي اإلنساين. ككانت يف ابدئ األمر 
كأسػػػػئلة شػػػػفوية، كاسػػػػتمرت كػػػػذلك حػػػػىت ظهػػػػرت أكؿ ابدرة مقننػػػػة علػػػػى يػػػػد العػػػػادل جػػػػورج فيشػػػػر عػػػػاـ 

ـ يف بريطانيػػػا؛ الػػػذم كضػػػع االختبػػػارات ا١تقننػػػة يف الًتبيػػػة، ٍب بػػػدأ يف النصػػػف الثػػػاين مػػػن القػػػرف ُْٖٔ
لتطور حىت كقتنا اٟتاضر )ٛتػداف، التاسع عشر بتثبيت حركة التقوًن اٞتماعي ا١تقنن، كاليت أخذت يف ا

 ـ(.َُٖٗ
كقػػد اختلػػف مفهػػـو التقػػوًن يف الوقػػت اٟتاضػػر؛ فأصػػبح عمليػػة تشخيصػػية عبلجيػػة هتػػدؼ إذل 
مػػدل التقػػػدـ الػػػذم ٭تػػرزه الفػػػرد كاٞتماعػػػة، كابلتػػارل؛ ٯتكػػػن ٖتديػػػد ا٠تطػػوات البلزمػػػة لتحسػػػُت العمليػػػة 

١تتعلمػػُت كإمكػػاانهتم، كمػػن ىنػػا أصػػبح الًتبويػػة، فهػػي خطػػوة ضػػركرية تسػػهم يف الكشػػف عػػن قػػدرات ا
 ـ(.ُٖٔٗينظر للتقوًن كعملية شاملة ٞتميع عناصر الًتبية )جرادات، 

أمػػػا يف العصػػػػر اٟتػػػديث؛ فقػػػػد لقػػػى التقػػػػوًن اىتمامنػػػػا ابلغنػػػا بوسػػػػائلو لبلختبػػػارات ا١تقننػػػػة، مثػػػػل 
ا١تواقػػػػف السػػػػلوكية اختبػػػػارات الػػػػذكاء، كاالختبػػػػارات ا١توضػػػػوعية ا١تقننػػػػة يف ٥تتلػػػػف ا١تػػػػواد، كاختبػػػػارات 

ـ(. كقػػد تنوعػػت أشػػكاؿ التقػػوًن بتنػػوع النظػػرة إليػػو، فهػػو يسػػَت جنبنػػا إذل جنػػب مػػع ُٖٗٗ)الغريػػب، 
العملية الًتبوية، منذ كضػع األىػداؼ كصػياغتها، إذل آخػر مراحلهػا، فصػار يركػز علػى جػانبُت مهمػُت، 

 ـ(.٫ََِِتا: التشخيص كالعبلج )جامل، 
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 : وظائف التقومي:رابًعا
للتقوًن كظائف متعددة غاية يف األ٫تية، منها ما يتعلػق ٔتجػاالت ا١تػنهج الدراسػي، كىػو ٤تػور دراسػتنا؛ 
األمر الذم ٬تعلو ركيزة أساسية يف الربامج الًتبوية، كمن خبللو ٯتكن إرشػاد ا١تتعلمػُت كتػوجيههم تربػواين 

ًن العػوف ١تػن ٭تتاجػو مػنهم، أك كمهنينا، كقد يسػتعملو ا١تعلمػوف ١تعرفػة مػدل تقػدـ تبلميػذىم هبػدؼ تقػد
ليعطػػػوا أحكامنػػػا عػػػن مػػػدل ٖتصػػػيلهم، كعلػػػى ىػػػذا ٯتكػػػن تبيػػػاف كظػػػائف التقػػػوًن فيمػػػا أيٌب )ا٠توالػػػدة، 

 ـ(:ََُِ
 وظائف تشخيصية:-أ

٭تػػػدث مػػػن خػػػبلؿ عمليػػػة التػػػدريس، تفػػػاعبلن بػػػُت ا١تعلػػػم كا١تػػػتعلم داخػػػل البيئػػػة التعليميػػػة، أك يف ا١توقػػػف 
 لم، كٯتكن للمعلم من خبلؿ طرح األسئلة، عمل التارل:التعليمي الذم يهيئو ا١تع

استكشاؼ قدرات ا١تتعلمُت كاستعداداهتم، فا١تعلم ىو الذم ٭ترؾ تلك االستعدادات  .1
 كيوجهها الوجهة الصحيحة.

تعرؼ البيئة الثقافية للمتعلمُت؛ إذ ينتموف لطبقات عدة كمستوايت ٥تتلفة، فيستعمل ا١تعلم  .2
 م.طرؽ التدريس ا١تناسبة ٢ت

 ٖتديد مواطن القوة كالضعف يف ا١تنهج. .3
 كمن ذلك:وظائف عالجية؛ -ب

 تصحيح ا١تفاىيم ا١تغلوطة، كالسيما تلك اليت ٖتتمل أكثر من معٌت. .1
تصحيح األخطاء، فا١تتعلم قد ال يتقن ما تعلمو، لذا فهو ْتاجة دائمة للمتابعة لتحسُت أدائو  .2

 كتصحيح أخطائو.
تتحقق دفعة كاحدة، فالبعض منها يتحقق على ا١تدل البعيد، تطوير األىداؼ، فاألىداؼ ال  .3

 لذا ىي ْتاجة ١تراجعتها دكمنا كتطويرىا مىت دعت اٟتاجة لذلك.
تعديل اإلجراءات، ذلك أف ا١توقف التعليمي البد من هتيئتو قبل الشركع يف الدرس، كتعديل  .4

 ما يلـز من إجراءاتو.
 :كاليت منهاوظائف وقائية؛ -ج
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أساليب النجاح كالقصور، فا١تتعلم الذم لديو مشاكل يف نطق اٟتركؼ بشكل سليم ٖتديد  .1
؛ ٯتكن التعاكف مع معلم اللغة العربية لتبليف القصور كىكذا.  أثناء درس التبلكة مثبلن

التغذية الراجعة، كتكوف بتزكيد ا١تعلم ببياانت عن سَت أدائو، كمدل ٖتقق أىدافو، فيتجنب  .2
 يعزز ما كاف من إ٬تابيات.ما كاف من سلبيات، ك 

تطوير ا١تنهج، فليس ىناؾ منهجنا اثبتنا على الدكاـ، فبلبد أف يستجيب لعوامل التغيَت  .3
 كالتطوير، فهو جزء مهم تتبناه كل نظرايت بناء ا١تناىج.

توعية اجملتمع أب٫تية الًتبية كا١تشاركة يف حل مشكبلتو، فيقـو الًتبويوف إبعبلف نتائج اٞتهد  .4
ا١تقدـ للمتعلمُت، من خبلؿ ٖتليل العوامل اليت تؤثر يف سَت العملية التعليمية، سواء الًتبوم 

من حيث ا١تناىج أك ا١تعلمُت، أك اإلجراءات ا١تادية، أك مدل تقدـ ا١تتعلمُت ٖتصيلينا، لكي 
يطمئن اجملتمع، كيدفع ابلعملية التعليمية إذل األماـ، من خبلؿ معاٞتة جوانب القصور، 

 ٞتوانب اإل٬تابية.كتدعيم ا

 التقومي اجليد وخطواتو: خصائص: خامًسا
لكي يؤدم التقوًن مهامو ككظائفو ا١تنوطة بو، البد أف يتصف ٓتصػائص ٘تكنػو مػن أداء أدكاره بكفػاءة 
كدقػػػة ككاقعيػػػة؛ ٦تػػػا يعػػػزز الثقػػػة بنتائجػػػو، كٕتعػػػل القيػػػادات الًتبويػػػة مطمئنػػػة للقػػػرارات ا١تصػػػَتية الػػػيت يػػػتم 

 تلك النتائج، كفيما يلي تعرض الدراسة أىم خصائص التقوًن اٞتيد: اٗتذاىا يف ضوء
 ـ(.ُْٖٗأىداؼ عملية التقوًن كاضحة )الشبلي،  .1
 ـ(.ُٕٗٗاألىداؼ مرتبطة )فالوقي،  .2
خضوع عملية التقوًن ٠تطة شاملة؛ كفيها يتم ٖتديد األكلوايت، كالوسائل كاألدكات  .3

 ـ(.ُٓٗٗكا٠تطوات التنفيذية )امطانيوس، 
"القدرة على إعطاء القيمة اٟتقيقية للشيء موضوع التقوًن؛ كىو ما ٬تعل من اختيار  .4

األدكات ا١تناسبة ا١تستخدمة يف ٚتع البياانت اليت يتم اٟتكم يف ضوئها خطوة مصَتية غاية 
 (.ِّـ، صُْٖٗيف األ٫تية، ككذلك سبلمة بناء تلك األدكات" )الشبلي، 

 لكل عناصر ا١توقف التعليمي من متعلم كمعلم، الشموؿ؛ أم أف يكوف التقوًن شامبلن  .5
ك٤تتول كتاب، ككسيلة، كنشاط، كمبٌت مدرسي، كأف يشمل كافة األىداؼ الًتبوية ا١ترغوبة 



 

 29 

من معارؼ، كمهارات، كقيم، كإتاىات، كأيضنا يشمل التقوًن اٞتانب ا١تهارم، كاالنفعارل 
 ـ(.ُٕٗٗكالتحصيلي )فالوقي، 

لية التقوًن عملية مستمرة من بداية العمل أك ا١توقف ا١تراد تقوٯتو حىت االستمرارية؛ أم أف عم .6
 ـ(.ُْٖٗهنايتو )الشبلي، 

التوازف؛ كيقصد بو أف يتحصل كل جانب من جوانب ا١تنهج مثبلن إذل االىتماـ كالقياس  .7
 سواء أىداؼ، ك٤تتول، كأنشطة، كتقوًن،... كىكذا.

تنوع جوانب التقوًن تستدعي تنوع أدكاتو، ٦تا التنوع؛ كىو صفة من صفات التقوًن اٞتيد، ف .8
يؤدم إذل تكامل ا١تعلومات اليت يتم اٟتصوؿ عليها كيعطي نتائج أكثر مصداقية كأدؽ 

 حكما.
التعاكنية أك ا١تشاركة؛ كيعٍت تعاكف كتشارؾ أكثر من جهة، أك ىيئة يف عملية التقوًن:   .9

ا.كا١تعلمُت، كا١تشرفُت، كالطلبة، كاإلدارة، ٬تعل الت  قوًن جيدن
االعتماد على أسس علمية؛ كتتمثل ىذه األسس يف ا١توضوعية، كالصدؽ، كالثبات.  .11

فالصدؽ: ىو قياس األداة ١تا بنيت من أجلو، كتتمثل ا١توضوعية ابلدقة يف تقدير 
اإلجاابت، كعدـ الذاتية، كأما الثبات فيعٍت اٟتصوؿ على نفس النتائج عند تكرار عملية 

 ـ(.ُٕٗٗد ا١تنعم، القياس )األغا، عب
كمن خبلؿ العرض السابق، فضبلن عن مطالعة أدبيات الدراسات ا١تختلفة؛ يظهر للباحػث أنػو  
ا، يف حػُت قػد يكػوف تقوٯتنػا غػَت ذم  كلما احتول التقوًن الكثَت مػن ىػذه ا٠تصػائص؛ كػاف تقوٯتنػا جيػدن

، أك أنػػػو ال جػػػدكل علمينػػػا؛ يف حػػػاؿ خػػػبل مػػػن بعػػػض ىػػػذه ا٠تصػػػائص، كعػػػدـ كضػػػوح أىػػػداؼ التقػػػوًن
 يعتمد على أسس علمية.

 ـ(:ُٖٗٗأما خطوات التقوًن؛ فهي )القاٝتي، 
 ٖتديد األىداؼ العامة كا٠تاصة من عملية التقوًن. .1
 تقدير ا١تواقف اليت ٯتكن من خبل٢تا ٚتع ا١تعلومات ا١تتعلقة اب٢تدؼ. .2
 تقدير كمية ا١تعلومات اليت ٭تتاج إليها. .3
أساليب التقوًن مثل: )االختبارات، بطاقة ا١تبلحظة،  تصميم األدكات كإعدادىا، كٖتديد .4

 االستبانة، ا١تقابلة، قوائم اٞترد(.
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 ٚتع البياانت ابألدكات احملددة كا١تواقف ا١تعينة. .5
 ٖتليل البياانت كتسجيلها بشكل ٯتكن من االستدالؿ هبا، كاالستنتاج. .6
 تفسَت البياانت بصورة تتضح فيها ا١تتغَتات. .7
 كاٗتاذ القرار.إصدار اٟتكم  .8
 متابعة اٟتكم كالقرار ١تعرفة مدل فعاليتو يف ٖتسُت ا١توقف أك السلوؾ الذم ًب تقوٯتو. .9

 ترٚتة األىداؼ إذل أ٪تاط من السلوؾ يسهل مبلحظتها. .11
 ٖتديد ا١تواقف اليت تظهر فيها ىذه األ٪تاط. .11

 التقومي: أنواع: سادًسا
 الًتبوية، كفيما يلي تعرض الدراسة أىم ىذه اٞتوانب:تشمل عملية التقوًن ٚتيع جوانب العملية 

كيعتمد ىذا النوع من التقوًن على مدل توافر ا١تواصفات ا١تعيارية تقومي الكتب ادلدرسية:  .1
للكتب ا١تدرسية، كذلك من حيث اإلخراج، كالطباعة، كاحملتول، كمدل مناسبتها ١تستوايت 

واد الدراسية، كمبلءمتها ١تبدأ الفركؽ الفردية التبلميذ، كمراعاة الطرائق ا١تتنوعة لعرض ا١ت
للمتعلمُت. ىذا؛ كمن ا١تمكن أف يشارؾ يف تقوًن الكتاب ا١تدرسي ك٤تتوايتو كل من 
ا١تعلمُت، كا١تشرفُت الًتبويُت، كخرباء ا١تناىج، كطرؽ التدريس، كأكلياء األمور، كا١تتعلمُت 

 ـ(.ََِٕاب ا١تدرسي )خضر، أنفسهم حىت ٯتكن تكوين صورة كاملة شاملة عن الكت
ما من شك يف أف عبلقة التقوًن اب١تنهج عبلقة دائرية، فالتقوًن يؤثر تقومي ادلناىج ادلدرسية:  .2

يف ٚتيع عناصر ا١تنهج، كيتأثر هبا، فهو يسجل مقدار ما ٖتقق من األىداؼ، ك٭تدد العوامل 
كن أف يعزا عدـ ٖتقق أم كالظركؼ اليت تسهل الوصوؿ إذل األىداؼ أك تعطلها، كابلتارل؛ ٯت

ـ(. كيف السنوات األخَتة؛ ََُِمن األىداؼ إذل قصور يف أحد عناصر ا١تنهج )شحاتو، 
حظي التقوًن ابىتماـ كبَت يف كثَت من جوانب التعليم، إذ ييعد أحد أىم عناصر ا١تنهج، لكوف 

وة كالضعف ا١تنهج نظامنا كالتقوًن ىو التصويب كالتثمُت كالتشخيص، كٖتديد مواطن الق
 ـ(.َََِ)مرعي، 

يهتم التقوًن ىنا بتحديد نوع اإلدارة كالسلوؾ اإلدارم للمديرين، تقومي اإلدارات الرتبوية:  .3
كقياس مدل فعالية اإلدارة يف ٖتقيق األىداؼ الًتبوية ا١تنشودة، كتقوًن ا١تمارسات اإلدارية 
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ا اإلدارة، كغالبنا ما يتم التقوًن كالفنية للمديرين، يف إطار الوظائف كا١تهاـ اليت تشتمل عليه
لئلدارة ابستخداـ ٪تاذج التقدير الذاٌب للمديرين، أك بواسطة تقوًن ا١تعلمُت أك الطلبة أك 

 ـ(.ََِِا١تشرفُت، كفق أدكات كمعايَت تصمم ٢تذا الغرض )أبو حويج كآخركف، 
علم يف الفصل ا١تدرسي، يرتكز ٘تيز ك٧تاح العملية الًتبوية على ما ٭تققو ا١تتقومي ادلعلمني:  .4

فجميع مصادر التعلم اليت يستخدمها ا١تعلم، سواء كانت مواد، أك أدكات، أك تقنيات، أك 
غَت ذلك، ٬تب أف تكوف ذات ىدؼ مباشر من أجل إحداث تغَتات يف سلوؾ الطبلب. 

مو للبيئة لذلك فإنو من األ٫تية ٔتكاف تقوًن عمل ا١تعلم تقوٯتنا بنائينا، للتأكد من فاعلية تنظي
داخل الفصل أك ا١تدرسة، ٔتا ٭تقق التغَتات ا١ترجوة يف سلوؾ الطبلب، كالوصوؿ لؤلىداؼ 
الًتبوية احملددة مسبقنا، كابلتأكيد فإف ا١تعلم أقدر من غَته على القياـ ٔتثل ىذا التقوًن؛ إذ 
ب ٬تب أف يعتمد على أساليب التقوًن الذاٌب، كما ٯتكن أف يعتمد على مبلحظات الطبل

فيما يتعلق ابلتفاعل القائم بينهم داخل الفصل ا١تدرسي، كٞتعل البياانت النإتة عن ىذه 
ا١تبلحظات أكثر موضوعية؛ فإنو ٯتكن تصميم بطاقات للتقوًن تسجل فيها عبارات مرتبطة 
ٔتختلف األنشطة اليت ينبغي أف يوفرىا ا١تعلم، ككذلك بطبيعة التفاعل الذم يتم بُت ا١تعلم 

 ـ(.ََِِ)عبلـ،  كطبلبو
اقًتف كثَتنا تقوًن ا١تتعلمُت ابالختبارات التحصيلية، كذلك على الرغم من أف تقومي ادلتعلمني:  .5

التحصيل الدراسي ال يشكل إال كاحدة من ا١تتغَتات اليت يتضمنها ىذا النمط من التقوًن؛ 
ط، إ٪تا ينبغي أف لذلك ٬تب أال تقتصر عملية تقوًن ا١تتعلمُت على االختبارات التحصيلية فق

تتجاكز ذلك إذل مقاييس الذكاء كاالستعدادات كا١تيوؿ كاالٕتاىات، كٝتات الشخصية اليت 
ٯتكن قياسها عن طريق بطاقات ا١تبلحظة كا١تقاببلت الشخصية كاالستبياانت )أبو جبللة، 

 ـ(.ُٗٗٗ
الكلي للمدرسة؛  إف تقوًن ا١تدرسة البد كأف يتضمن تقوًن الربانمج التعليميتقومي ادلدرسة:  .6

٦تا يعٍت ٚتع بياانت شاملة عن ٚتيع جوانب أدائها لوظيفتها. كلعل الغاية من تقوًن ا١تدرسة 
ىي ٖتديد مدل ٖتقيقها ألىدافها، كالوقوؼ على نواحي الضعف يف الربانمج التعليمي كلو. 

تقبلية اليت تقـو كتوفر البياانت اليت يتم ٚتعها هبذه الطريقة، تغذية راجعة ترشد األنشطة ا١تس
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ـ(. ََِِهبا ا١تدرسة، كتساعد على اٗتاذ القرارات من قبل القيادات ا١تدرسية )حبيب، 
ىذا؛ كٕتدر اإلشارة إذل كجود أنواع أخرل للتقوًن الًتبوم، مثل تقنيات التعليم، كاألىداؼ، 

 كغَتىا.

 : مفهوم تقومي ادلنهج وأمهيتو:سابًعا
( تقػػوًن ا١تنػػاىج، أبنػػو عمليٌػػة "إصػػدار حكػػم ّٕٔ-ّٔٔـ، ص ص ُٔٗٗعػػٌرؼ الشػػافعٌي كزمػػيبله )

على صبلحٌية ا١تناىج الدراسٌية، عن طريق ٕتميع البيػاانت ا٠تاٌصػة للحكػم عليهػا، كٖتليلهػا، كتفسػَتىا 
ـ، ُُٗٗيف ضػػوء معػػايَت موضػػوعٌية تسػػاعد علػػى اٌٗتػػاذ قػػرارات مناسػػبة بشػػأف ا١تػػنهج". كيػػرل عمػػَتة)

( "أف تقوًن ا١تنهج عبارة عن ٣تموعة من األحكاـ اليت تػزف هبػا ٚتيػع جوانػب الػتعلم كالتعلػيم، ِِْص
 كتشخيص نقاط القوة كالضعف فيها، بقصد اقًتاح حلوؿ لتصحيح مساره". 

كييعػرؼ أيضنػػا أبنػػو: "إصػدار حكػػم علػػى مػػدل ٖتقيػق ا١تػػنهج لؤلىػػداؼ الػيت كضػػع مػػن أجلهػػا، 
ك كجدانيػػة أك مهاريػػة، كيصػػدر ىػػذا اٟتكػػم يف ضػػوء نتػػائج االختبػػارات للطػػبلب سػػواء كانػػت معرفيػػة أ

كإجػػاابت ا١تعلمػػُت كأكليػػاء األمػػور، كالػػرأم العػػاـ، علػػى االسػػتبياانت الػػيت تعػػد ٢تػػذا الغػػرض" )الشػػريفي 
(. كىنػػػػا يسػػػػتنتج الباحػػػػث تعريفنػػػػا لتقػػػػوًن ا١تػػػػنهج ىػػػػو: إصػػػػدار حكػػػػم علػػػػى ِٓـ، صََِْكأٛتػػػػد، 

 ي معُت، آبلية معينة، يف ضوء معايَت معينة.صبلحية منهج دراس
أما أ٫تية تقوًن ا١تنهج؛ "فهنػاؾ عػدة نقػاط تػربز مػن خبل٢تػا أ٫تيػة التقػوًن، كخطػورة األدكار الػيت 

 يلعبها يف اجملاؿ الًتبوم كٯتكن إٚتا٢تا فيما يلي: 
أجػػل معرفػػة  ترجػػع أ٫تيػػة التقػػوًن إذل كونػػو جػػزءنا أساسػػيِّا مػػن كػػل مػػنهج، أك بػػرانمج تربػػوم، مػػن .1

قيمػة ىػذا ا١تػػنهج أك جػدكاه، أك ا١تسػػاعدة يف اٗتػاذ قػػرار بشػأنو، سػػواء كػاف ذلػػك القػرار يقضػػي 
إبلغائػو أك االسػتمرار فيػو كتطػويره. كٔتػا أف جهػػود العلمػاء كا٠تػرباء ال تتوقػف يف ميػداف التطػػوير 

 الًتبوم؛ فإنو ٯتثل حلقة مهمة كأساسية يف التطوير.
 اجملػػػػاؿ الًتبػػػػوم، كقػػػػد زادت تكلفػػػػة ا١تشػػػػركعات الًتبويػػػػة يف الوقػػػػت ٖتسػػػػُت العائػػػػد كالنػػػػاتج يف .2

أف تػؤًمنى أب٫تيػة  -ا١تتطلعة إذل التقػدـ كالرفاىيػة-اٟتاضر زايدة كبَتة، كأصبح من حق اٞتماىَت 
العائػػػد الًتبػػػوم كأحقيتػػػو فيمػػػا ينفػػػق عليػػػو مػػػن أمػػػواؿ. األمػػػر الػػػذم ظهػػػر يف ظلػػػو اقتصػػػادايت 

اإلنفػػػاؽ، كٖتسػػػُت العائػػػد كالنتػػػائج، كىػػػو علػػػم ييعػػػٌتى ْتسػػػاب  الػػػتعلم، الػػػذم يسػػػتهدؼ ترشػػػيد
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ا١تػػػػدخبلت كا١تخرجػػػػات. كقػػػػد أخػػػػذت اقتصػػػػادايت التعلػػػػيم يف سػػػػبيل ٖتقيػػػػق أىػػػػدافها ٔتبػػػػادئ 
التخطػيط، كفػق أىػداؼ ٤تػػددة كاضػحة، كأسػلوب علمػي رصػػُت، يقػـو علػى التجريػب كٖتديػػد 

 ا١تشكبلت، كاٗتاذ أقرب السبل لتحقيق النجاح ا١تنشود.
تطػػػػػػوير أسػػػػػػاليب القيػػػػػػاس؛ فقػػػػػػد تزايػػػػػػدت أ٫تيػػػػػػة القيػػػػػػاس كالتقػػػػػػدير الكمػػػػػػي يف عصػػػػػػر العلػػػػػػم  .3

؛ األمػر الػػذم دفػع السػتعماؿ أسػػاليب  كالتكنولوجيػا، كتنوعػت أسػاليبو، كازدادت دقػػة كاكتمػاالن
 القياس اٞتديدة، للوصوؿ إذل أعلى ا١تستوايت.

يػع ٣تػاالت اٟتيػاة عمومنػا، كتسػرع مبلحقة التقدـ ا١تعاصر يف الًتبية؛ حيث يتزايد التقػدـ يف ٚت .4
خطاه يف اجملاؿ الًتبوم خصوصنا، فلم تعد الًتبية تسَت يف طريقها النمطي القػدًن ٓتطػى بطيئػة 
متعثرة، بل صارت تتسابق كالدكؿ ا١تتقدمػة يف ٣تػاالت التطػوير كالتحػديث الًتبػوم، إذل إحػراز 

 أقصى تقدـ يف ٚتيع اجملاالت.
بوم على التقوًن، فهو يبدأ ابلتقوًن لتصوير الواقػع كٖتديػد مشػكبلتو، ىذا؛ كيعتمد التطوير الًت 

كيستعملو الختبار صحة الفركض اليت يقـو عليها التحديث كالتجديد، كينتهي ابلتقوًن لتحديػد مػدل 
ا ٟتػػػػل ا١تشػػػػكبلت، كالتغلػػػػب علػػػػى العقبػػػػات، كٖتقيقنػػػػا ١تزيػػػػد مػػػػن التطػػػػوير كالتحػػػػديث"  النجػػػػاح، ٘تهيػػػػدن

 (. ُُٕ-ُُٔق، ص صَُُْ)الدمرداش، 

 تقومي ادلنهج: مهمات: اثمًنا
يشمل التقوًن أسس ا١تنهج كعناصره كاٌفة، كىو بذلك يسعى إذل ٖتقيق ٣تموعة من الوظػائف كا١تهػاـ، 

 ـ(:ََِٕـ(، )الدعيلج، ََِْـ(، )الشريفٌي كأٛتد، َََِأيٌب يف مقدمتها)الشبلي، 
كمنٌفػذين لػو؛ األمػر الػذم يرفػع مػن معنػواٌيهتم الوقوؼ على ما حٌققو الًتبويوف من بناة للمنهج  .1

 من جهة، كيزٌكدىم ٔتؤٌشرات يستطيعوف ٔتوجبها ٗتطيط عملهم القادـ من جهة أخرل.
الوقوؼ على آاثر ا١تنهج لدل ا١تتعٌلمُت يف ضػوء األىػداؼ احملػددة سػلفنا؛ األمػر الػذم يسػاعد  .2

 يف تطوير ا١تنهج.
 يف اٌٗتاذ موقف من ا١تنهج تطويرنا أك استمرارنا أك إلغاءن. ٚتع البياانت اليت تساعد مٌتخذ القرار .3
 تطوير أساليب التقوًن كإجراءاتو كنظراٌيتو نتيجة للخربة ا١تباشرة يف ا١تمارسة. .4
 ا١تساعدة يف تطوير األىداؼ التعليمٌية كاإلجرائٌية. .5
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 ا١تساعدة يف تطوير احملتول التعليمٌي للمنهج. .6
التدريس ا١تستخدمة، كاختيار ا١تناسب منها للمنهج كخصائص ا١تساعدة يف تطوير طرائق  .7

 الطبلب.
 ا١تساعدة يف تطوير الوسائل التعليمٌية ا١تستخدمة. .8
 ا١تساعدة يف تطوير األنشطة التعليمٌية. .9

 ا١تساعدة يف تطوير أساليب التقوًن ا١تستخدمة كأدكاتو. .11
 ١تنهج خاصة.التزكيد اب١تعلومات الواسعة عن العملية التعليمية عامة، كا .11
 تسهيل اٗتاذ القرارات فيما يتعلق ابستمرار منهج قائم كمعموؿ بو أك تعديلو أك الغائو. .12
 إعداد تقرير من قبل ا١تختصُت ييستخدـ أساسنا إلدخاؿ مناىج أكثر فاعلية. .13
الكشف عن الطريقة ا١تتبعة للتعلم، كٖتديد أىم النقاط اليت ًب الًتكيز عليها، كالنقاط  .14

 أيغفلت عند تنفيذ ا١تنهج. األخرل اليت
 يوجو ا١تتعلمُت إذل الطريقة اليت ينبغي أف يتعلموا هبا. .15
يوفر ا١تعلومات ا١تختلفة عن أكجو القوة يف ا١تنهج كأكجو الضعف فيو، كذلك عن طريق  .16

تقوًن جوانب القوة كالضعف يف ٖتصيل الطبلب، كأيضا عن طريق اٞتوانب ا١تختلفة 
 للمنهج كعناصره.

 نب التعليم كبياهنا خاصة اليت ٖتتاج إذل ا١تزيد من العناية كاالىتماـ.ٖتديد جوا .17
 تزكيد اب١تعلومات ا٠تاصة ابلفركؽ بُت الطبلب يف ٖتصيلهم العلمي. .18
 توجيو كإرشاد ا١تعلمُت إذل ما ينبغي أف ييبلحظوه يف تدريسهم. .19

 تقومي ادلنهج وأسسو: معايري: اتسًعا
ػا للمقارنػة، ييقػاؿ:  ا١تعايَت ٚتع معيار، كىو: كلُّ مػا ػذى أساسن ٍيػل أك كزف، كمػا اٗتًُّ تيقػدَّري بػو األشػياء مػن كى

عىايىر بُت ا١تكيالُت معايرةن كعيػارنا: إذا امتحنهمػا ١تعرفػة تسػاكيهما. كعػاير ا١تكيػاؿ كا١تيػزاف: امتحنػو بغػَته 
بغي أف يكوف عليػو الشػيء ١تعرفة صحَّتو. كيف الفلسفة: ا١تعيار كالعيار: ٪توذج متحقَّق أك متصور ًلمىا ين

 )ابن منظور، بدكف اتريخ(.
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قاؿ ابن فارس: "العُت كالياء كالراء أصبلف صحيحاف، يدؿُّ أحدي٫تا على نتو الشيء كارتفاعو، كاآلخػر 
 (.َُِـ، صُٗٗٗعلى ٣تيء كذىاب" )ابن فارس، 

معيارم إذا كاف  فا١تعيار على ىذا ىو ًمقياسه تيقاس بو األشياء للحكم عليها كتقوٯتها، فيقاؿ:
 ملتزىمنا فيو اب١تقاييس كالضوابط. كغَت معيارم إذا كاف ٥تالفنا لذلك.
ـ(، ىػي: مسػتول ٤تػدد مػن ََِٖكيف االصطبلح الًتبوم؛ ٕتد تعريفها حسػب عبػد اٟتلػيم )

التميػػز يف األداء، أك درجػػػة ٤تػػددة مػػػن اٞتػػودة، ينظػػػر ٢تػػػا كهػػدؼ ٤تػػػدد مسػػبقنا للمسػػػألة التعليميػػػة، أك  
١تا ىو مطلوب ٖتقيقػو لػبعض األغػراض. كتقػدـ ىػذه ا١تعػايَت خطوطنػا إرشػادية يػتم يف ضػوئها  كمقياس

استخداـ أساليب تقوًن مناسبة ٞتمع بياانت معينة بصورة قابلػة للقيػاس، مثػل مػا ٬تػب أف يقػـو ا١تعلػم 
 بتعليمو كما ٬تب أف يقـو الطالب بتعلمو، كتعرض الدراسة فيما يلي أبرز ىذه ا١تعايَت:

عايَت تقوًن كثيقة ا١تنهج؛ كتشتمل على معايَت فلسفة ا١تنهج كمعػايَت أىػداؼ ا١تػنهج، كمعػايَت م .1
٤تتػػػػول ا١تػػػػنهج، كمعػػػػايَت األنشػػػػطة، كمعػػػػايَت طػػػػرؽ التػػػػدريس كالػػػػتعلم، كمعػػػػايَت مصػػػػادر ا١تعرفػػػػة 

 كالتكنولوجيا كمعايَت التقوًن.

خطػػيط، ك٣تػػاؿ اسػػًتاتيجيات معػػايَت تقػػوًن ا١تعلػػم؛ كتػػتم مػػن خػػبلؿ عػػدة ٣تػػاالت ىػػي: ٣تػػاؿ الت .2
التعلم كإدارة الفصل، ك٣تاؿ ا١تادة العلمية، ك٣تاؿ التقوًن سواء الذاٌب أك الطالب، ك٣تاؿ مهنيػة 

 ا١تعلم سواء أخبلقيات ا١تهنة أك التنمية ا١تهنية.
معػػايَت تقػػوًن نػػواتج الػػتعلم؛ كتػػتم مػػن خػػبلؿ عػػدد مػػن اجملػػاالت ىػػي: البنيػػة ا١تعرفيػػة، كا١تهػػارات  .3

 ية كالعملية، كا١تهارات اٟتياتية ا١تعاصرة، كاٞتوانب الشخصية كاالجتماعية.العلم
 (:ِِْـ،ص ََِٖأما أسس عملية تقوًن ا١تنهج؛ فيمكن إ٬تازىا فيما يلي)عبد اٟتليم،

 "أساس نظرم سليم.  .1

تػػػػوازف التػػػػدريب ا١تناسػػػػب كتسػػػػهيل االسػػػػتخداـ؛ األمػػػػر الػػػػذم يسػػػػاعد يف تقػػػػوًن االحتياجػػػػات  .2
 يت ٯتكن أف تصاحب اختيار ا١تنهج كفاعلية استخدامو. التدريبية كال

 تلبية الفركؽ الفردية. .3

 مناسبة ا١تنهج لتنمية مهارات التفكَت ا١تختلفة. .4

 صحة مبدأ التصميم التعليمي. .5
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البنػػاء كالتنظػػيم. حيػػث يػػتم فحػػص أىػػداؼ ا١تػػنهج ككيػػف أف ا١تػػواد ا١توجػػودة يف ا١تػػنهج قػػد ًب  .6
 ف ٭تقق األىداؼ ا١توضوعة.تنظيمها ١تساعدة مستخدمها يف أ

البعد كالتسلسل. حيث يتم ٖتديد ا١تخرجات التعليمية، كا٠تطة ا١توضػوعة للوصػوؿ لؤلىػداؼ،  .7
 كىل ا١تنهج يتكامل بفعالية مع ا١تناىج األخرل؟. 

التناسب االجتماعي كالثقػايف. ٔتعػٌت ىػل ا١تػنهج يسػتجيب ْتػرص ٟتاجػات الدارسػُت يف ضػوء  .8
 اٞتنس، كأم اعتبارات أخرل. الطبيعة الثقافية، السن،

 االستجابة الىتمامات الطبلب كدافعيتهم. .9

 االندماج )التفاعل( النشط كالتعلم عن طريق ا٠تربة.  .11

 مصادر تقوًن مناسبة. .11

التػػػدعيم ابلبحػػػث كالتقػػػوًن، ٔتعػػػٌت ىػػػل ا١تػػػنهج مػػػدعمنا ببحػػػوث عملػػػت علػػػى توثيػػػق فعاليػػػة  .12
 ا١تنهج إذل مهارة تطبيقية أخرل.ا١تنهج، أك أمدتنا بدليل خاص بنقل ا١تهارة من 

يعد التقوًن جهػاز الػتحكم يف منظومػة ا١تػنهج، فهػو ا١تسػئوؿ عػن مسػار العمليػة التعليميػة يف  .13
 إتاىا السليم من خبلؿ التغذية الراجعة.

التقػػوًن لػػيس عمليػػة ختاميػػة أتٌب أخػػر مراحػػل تنفيػػذ ا١تػػنهج كلكػػن عمليػػة مسػػتمرة تصػػاحب  .14
ا كمتابعة.العملية التعليمية ٗتطيطنا   كتنفيذن

 إف التقوًن ليس غاية كلكنو كسيلة هتدؼ لتحسُت العملية التعليمية. .15
األخػػػذ ابلبيئػػػة احمليطػػػة اب١تػػػنهج عنػػػد تقوٯتػػػو الف البيئػػػة تػػػؤثر أتثػػػَت مباشػػػر فيػػػو مثػػػل: مسػػػتول  .16

الطبلب، كا١توارد ا١تتاحة، كالوسائط، ٥ترجات ا١تناىج السابقة كالتسهيبلت األخرل البشرية 
 ية كالطبيعية كاإلدارية".كا١تاد

 : مشكالت تقومي ادلنهج:عاشًرا
ييعػػاين تقػػوًن ا١تػػنهج كعلػػم ك٦تارسػػة، عػػدد مػػن ا١تشػػكبلت كالصػػعوابت الػػيت تعيػػق تقدمػػو كٖتقيقػػو الفعػػاؿ 

بتجويػػد ا١تػػنهج كتوجيػػو الًتبيػػة ا١تدرسػػية، كأىػػم تلػػك الصػػعوابت  لرسػػالتو الًتبويػػة ا١تهمػػة، ا١ترتبطػػة عمومػػان 
 ـ(: ُِٖٗىػ( )ٛتداف، ُّْٓتقوًن ا١تنهج ٯتكن إٚتا٢تا فيما يلي )العمرم، اليت تواجو 



 

 37 

تقوًن ا١تنهج دل يقم على نظرية كاضحة كمتكاملة، قادرة على توضػيح كتفسػَت أىدافػو كعملياتػو  .1
 كمظاىره ا١تختلفة.

اراتػػو تقػوًن ا١تػنهج غػػَت قػادر أحيػػاانن علػى ٖتديػػد ىويػة ا١تعلومػػات أك البيػاانت اٟتاٝتػػة لصػناعة قر  .2
ا١تنهجية ا١تطلوبة. فقد يتوفر نتيجة للتقوًن كمية كبَتة من ا١تعلومات ا٠تاصة اب١تنهج، كمع ىذا 

 فإف ما ٭تتاجو ٥تتصو التقوًن يف العادة ىو نوع ٤تدد من البياانت دكف األنواع األخرل.
ث تقوًن ا١تػنهج لػيس لديػو أدكات كطػرؽ نظاميػة إجرائيػة متخصصػة، كمػا ىػو اٟتػاؿ مػع البحػو  .3

 الًتبوية كالعلمية كطرقها التنفيذية التجريبية كشبو التجريبية.
تقوًن ا١تنهج ليس لديو طرؽ ككسائل علمية متخصصة ككافية لتنظيم كمعاٞتة كتقرير ا١تعلومات  .4

 اليت ٬تمعها.
 افتقار ا١تنهج لؤلعداد الكافية من ا١تختصُت ا١تؤىلُت الذين تتطلبهم الدراسات ا١تنهجية. .5
ا١تػػنهج علػػى نػػواح غػػَت ىامػػة كالدراسػػات الكميػػة آلاثر ا١تػػنهج، حيػػث يتوجػػب أف  تركيػػز تقػػوًن .6

يتحػػػػػػػػوؿ التقػػػػػػػػوًن للدراسػػػػػػػػات النوعيػػػػػػػػة ا١تعنيػػػػػػػػة بفعاليػػػػػػػػة ا١تػػػػػػػػنهج، ككفايػػػػػػػػة آاثره، ٍب الوسػػػػػػػػائل 
 كاالسًتاتيجيات الًتبوية اليت كانت سببنا ٢تذه الفعالية أك اآلاثر.

 ٤تسوبية بعض اٞتهات ا١تعنية بتقوًن ا١تنهج. .7
ضػػػياع مسػػػئوليات التقػػػوًن مػػػن خػػػبلؿ تبػػػادؿ االهتامػػػات كراء ضػػػعف تقػػػوًن ا١تػػػنهج يف ٖتقيقػػػو  .8

لؤلىػػػداؼ ا١تقًتحػػػة لػػػو، فاٞتهػػػة ا١تعنيػػػة بتقػػػوًن ا١تػػػنهج تػػػتهم النتػػػائج أبهنػػػا غػػػَت فعالػػػة أك ٣تديػػػة 
ألعماؿ التحسػُت ا١تطلوبػة، ك٥تػتص التقػوًن يػتهم اٞتهػة ا١تعنيػة بعػدـ تطبيػق التوصػيات التقوٯتيػة 

 ك بتشويو ما تشَت إليو من تضمينات عملية.أ
تعارض الفلسػفة الًتبويػة للمدرسػتُت السػائدتُت لتقػوًن ا١تػنهج التجريبيػة كاإلنسػانية، فبينمػا تركػز  .9

ا١تدرسػػة األكذل علػػػى أ٫تيػػػة الضػػػبط ا١تتنػػػاىي لعمليػػػات كنتػػػائج التقػػػوًن للحصػػػوؿ علػػػى عبلقػػػات 
ايتهػػا ابلدراسػػات الطبيعيػػة غػػَت ا١تنضػػمة مسػػبقا سػػببية متبادلػػة؛ فػػإف ا١تدرسػػة اإلنسػػانية توجػػو عن

ابلكامل أم مبلحظة ا١تنهج يف بيئاتو الطبيعية كالواقعية اب١تدارس كالغرؼ الدراسػية ككصػف مػا 
٬تػرم ٓتصوصػػو مػن عوامػػل كعمليػات كنتػػائج كمػن ٍب اٗتػػاذ القػرارات ا١تناسػػبة مباشػرة ١تتطلبػػات 

 كاقع ا١تنهج.
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لواجػػػب ٢تػػػا كتحسػػػُت ا١تػػػنهج أك الغائػػػو أك إدخػػػاؿ تعػػػديبلت افتقػػػار نتػػػائج التقػػػوًن للتطبيػػػق ا .11
 ٤تددة على عواملو أك ٦تارساتو أك أىدافو.

التوقيت غَت ا١تناسػب لتقػوًن ا١تػنهج كعػدـ إمكانيػة االسػتفادة مػن نتائجػو، فقػد يتصػف مػرة  .11
ابلسػػػرعة أك القصػػػر، كيف أخػػػرل ابلطػػػوؿ األمػػػر الػػػذم ٭تػػػـر اٞتهػػػات ا١تعنيػػػة مػػػن االسػػػتخداـ 

 لتضميناتو العملية كما ىو مطلوب. الفعاؿ
الشػػػفوية الزائػػػدة بػػػُت ا١تختصػػػُت كا١تعنيػػػُت حػػػوؿ أ٫تيػػػة التقػػػوًن كاحملاسػػػبة ا١تنهجيػػػة مػػػع النػػػدرة  .12

 اٟتقيقية يف الدراسات التقوٯتية العلمية للمناىج كالربامج الدراسية.
 ا١تيل لقياس مظاىر منهجية ىامشية دكف أخرل ىامة للمنهج كالًتبية ا١تنهجية. .13
 عدـ توفر الوقت الكايف ألعماؿ التقوًن اٞتاد كمتطلباتو التنفيذية. .14
عػػدـ ٖتديػػد مػػا يػػراد تقوٯتػػو ابلضػػبط فقػػد نريػػد تقػػوًن شػػيء ٍب نقػػٌوـ ابلفعػػل شػػيئنا آخػػر، رٔتػػا  .15

لعدـ تعريف أك ٘تييز ا١توضوع بدقة كما ىػو مطلػوب، أك خلطػو مػع عامػل أك موضػوع آخػر 
 مشابو.

كالًتبويػػة كا١تاديػػة ا١تسػػاعدة الػػيت تكفػػي للقيػػاـ البنٌػػاء بعمليػػات عػػدـ تػػوفر ا٠تػػدمات البشػػرية  .16
 التقوًن.

ا١تيػػوؿ الشخصػػية قػػد تػػدخل يف إعطػػاء ا١تعلومػػات ا١تنهجيػػة مػػن ا١تعلمػػُت كغػػَتىم مػػن أفػػراد  .17
 اجملتمعات ا١تدرسية األمر الذم يشوه النتائج كيؤدم ألحكاـ تقوٯتية زائفة.

داؼ ا١تنهجيػػػػة ٔتتطلباتػػػو الًتبويػػػػة ك٣تػػػػاؿ التقػػػػوًن كجػػػود فػػػػارؽ كاسػػػػع أحيػػػػاانن بػػػُت ٣تػػػػاؿ األىػػػػ .18
كمتطلباتػػو، ٔتعػػٌت قػػد نعلػػم التبلميػػذ شػػيئنا ٍب نقػػٌوـ ٖتصػػيلهم لشػػيء أخػػر، األمػػر الػػذم يػػؤدم 

 لتغذية تقوٯتو راجعو غَت مفيدة أك ٣تدية.
تػػػوفر أدكات ككسػػػائل تقوٯتيػػػة خاصػػػة ابألىػػػداؼ كالقػػػدرات اإلنسػػػانية البسػػػيطة دكف ا١تركبػػػة  .19

األمر الػذم ٭تػـر التقػوًن مػن البيػاانت األساسػية إلصػدار حكػم كاقعػي متكامػل حػوؿ منها، 
 صبلحية أك قيمة ا١تنهج.
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 ةاالبتدائي ادلرحلة: الثالث ادلبحث
عن بداايت التعليم االبتدائي يف ا١تملكة العربية السعودية،  سريعةيتناكؿ الباحث يف ىذا ا١تبحث نبذة 
بتدائية، كأىداؼ التعليم يف ىذه ا١ترحلة، كأ٫تيتو، كخصائص تبلميذ من خبلؿ بياف مفهـو ا١ترحلة اال
 ىذه ا١ترحلة، كذلك فيما أيٌب:

 ادلرحلة االبتدائية: تعريف: أوالً 
( أبنو: "يقصد اب١تدرسة االبتدائية يف ا١تصطلح ُِـ، صَُٖٗكعبد اٞتواد ) عرفها ابمشموس

عامنا، كما ىو اٟتاؿ يف معظم  ُِ – ٔالًتبوم تلك ا١تدرسة اليت تعاجل التلميذ ابلًتبية من سن 
(؛ فيقوؿ: "يقصد ابلتعليم األساسي ىو ذلك التعليم ِْـ، صُٔٗٗبلداف العادل". أما أبو لبدة )

قدرنا كافينا من التعليم ٞتميع أبناء الشعب بدكف ٘تييز، يسمح ٢تم ٔتتابعة الدراسة للمرحلة  الذم يؤمًٌن
اإلعدادية إذا رغبوا يف ذلك، أك بدخوؿ اٟتياة العملية بقدر معقوؿ من الكفاءة، تسنح اب١تسا٫تة يف 

 النشاطات االقتصادية كاالجتماعية للمجتمع". 
ـ، ص ُِٖٗكالتعليم يف ا١تملكة العربية السعودية ) كقد جاء يف إحصاءات كزارة الًتبية

(، تعريف ا١ترحلة االبتدائية أبهنا: " قاعدة التعليم كأساسو يف ا١تملكة العربية السعودية، كيدخلها ّْ
الطفل بعد أف يتم السنة السادسة من عمره، كمدهتا ست سنوات دراسية. ينقل الطفل من صف إذل 

 حاانت اليت تعقدىا ا١تدرسة". صف أعلى بعد ٧تاحو يف االمت
كىو "ذلك النوع من التعليم الرٝتي الذم يتناكؿ التلميذ من سن السادسة إذل الثانية عشر 
فيتعهده ابلرعاية الركحية كاٞتسمية كالفكرية كاالنفعالية كاالجتماعية على ٨تو يتفق مع طبيعتو كفل 

 (.ُّ ىػ، صَُْْكمع أىداؼ اجملتمع الذم يعيش فيو" )فبلتو، 
(، حُت قاؿ: "إف ا١ترحلة االبتدائية ىي القاعدة ُِـ، ص ُٖٗٗكيوضح ذلك عبد الرٛتن )

اليت يرتكز عليها إعداد الناشئُت للمراحل التالية من حياهتم، كىي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة 
علومات ٚتيعنا، كتزكدىم ابألساسيات من العقيدة الصحيحة، كاالٕتاىات السليمة، كا٠تربات كا١ت

ـ( أف التعليم االبتدائي يف ٚتيع الدكؿ ىو األساس ٞتميع ُٗٗٗكا١تهارات". كذكر أيضنا اٟتقيل )
ا١تراحل التعليمية البلحقة، ككلما كانت مرحلة التعليم االبتدائي على أساس قوم كمتُت؛ كاف العائد 
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يها إعداد الناشئُت للمراحل التالية أكرب للمراحل اليت تليها، فالتعليم االبتدائي ىو القاعدة اليت يبٌت عل
 من التعليم.

كيؤكد الباحث ىنا على أف ا١ترحلة االبتدائية ىي من ا١تراحػل ا١تهمة يف حياة ا١تتعلم؛ ألهنا 
تعترب الفرصة األكذل اليت يتلقى فيها الطالب ا٠تربات التعليمية كا١تعارؼ كا١تهارات األساسية بصورة 

 لحياة ك٦تارسة دكره كمواطن منتج.يؤ كاالستعداد الكامل لعلمية صحيحة، تسمح لو ابلته

 التعليم االبتدائي يف ادلملكة العربية السعودية: نشأة: اثنياً 
ميبلدية، كقبل ذلك كانت  ُِّٗ"تعود بداية التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية رٝتينا إذل عاـ 

حالينا، كيبدأ التعليم العاـ يف السعودية من التعليم االبتدائي مركرا  الكتاتيب٤تدكدة على ما يسمى 
ازدىار  اب١تتوسطة حىت التعليم الثانوم، كىي متاحة ٞتميع ا١تقيمُت يف ا١تملكة العربية السعودية. كمع

أصبحت ثقافة التعليم ا١تدرسي منتشرة عند أغلب ا١تواطنُت،  اٟتياة االجتماعية كاالقتصادية يف ا١تملكة
% من األطفاؿ السعوديُت ُٔـ أف ما يقارب ُٔٗٗحيث بينت بعض الدراسات اليت أيجريت عاـ 

، كما أكضحت الدراسة منتظمُت يف اٟتضور ا١تدرسي، كيتبعوف األسس العامة اليت يقـو عليها التعليم
 للعمالة األجنبيةألكثر يف الزايدة، كيرجع ذلك لسد الفراغ كاٟتاجة كاانالتعليم التقٍت كا١تهنيأف نصيب 
كقد بدأ االىتماـ الفعلي ابلتعليم بعد أف اكضع تقرير عا١تي أف التعليم يف ا١تملكة العربية  يف السعودية.

السعودية ٭تتل أحد ا١تراكز األخَتة على مستول العادل العريب، بدأت ا١تدارس ا٠تاصة يف السعودية 
عن الكتاب كوسيلة  كبعضا من ا١تدارس اٟتكومية بتبٍت التعليم االلكًتكين اليت تتيح للطالب االستغناء

 (. ِٔـ، ص ََِٕدراسة كاالعتماد على اٟتاسب يف كثَت من اجملاالت" )الدكسرم، 
كمن البديهي أف نظاـ التعليم يف أم دكلة ىو صورة للدكلة ذاهتا، لدرجة ٯتكن معها القوؿ؛ 

من العوامل  أنو كما تكوف الدكلة يكوف نظامها التعليمي. "فالدكلة ا١تتقدمة يستند تقدمها إذل ٚتلة
اليت تتفاعل معا، كأيٌب نظاـ التعليم، إبٚتاع ا١تنظرين الًتبويُت كغَت الًتبويُت، يف صدر ىذه العوامل. 
لذا أصبح نظاـ التعليم ٣تاالن حيواين لكافة ا١تهتمُت بتنمية اجملتمع، فهو ٮتص الًتبويُت ابعتباره حقل 

ُت ابعتباره شرطنا لوصوؿ خططهم إذل على اىتماـ ا١تخطط -يف الوقت نفسو-ٗتصصهم، ك٭توز 
غاايهتا، كىو كذلك أمل السياسيُت يف ٖتقيق الدكلة ألىدافها كحضارهتا. كنظاـ التعليم يف ا١تلكة 
العربية السعودية يرصد التقدـ الذم حدث يف ا١تملكة من خبلؿ النقبلت الكمية كالتطورات الكيفية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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يت ساندت تطورات عديدة يف ٣تاالت الزراعة، كالصناعة، اليت حققها التعليم السعودم يف مسَتتو، كال
كالتجارة، كاإلنشاء كالتعمَت، كالطرؽ، كاالتصاالت، كالصحة، كا٠تدمات االجتماعية، فكانت التنمية 

ـ، ص ََِٓنتاجا ٢تذا كلو، ككاف التقدـ يف شىت جوانب اٟتياة ىو احملصلة النهائية" )ٜتيس، 
َٓ .) 

ف تدكر فلسفة التعليم فيها حوؿ غرس العقيدة اإلسبلمية كنشرىا كقد حرصت ا١تملكة على أ
بُت النشء، كفهم اإلسبلـ فهما صحيحا، كتنشئة األجياؿ على األسس الدينية، كتزكيدىم ابلقيم 
كا١تثل العليا، كإكساهبم ا١تعارؼ كا١تهارات ا١تختلفة. كتنمية إتاىاهتم السلوكية ٨تو الوالء الصادؽ هلل 

رل ٍب للوطن ككالة األمر كٯتكن الوقوؼ على فلسفة كأىداؼ النظاـ التعليمي السعودم سبحانو كتعا
ـ ُٖٔٗىػ = ُّٖٖابستقراء مواد كثيقة سياسة التعليم اب١تملكة العربية السعودية الصادر عاـ 

لتحديد ا١تسار الذم ينبغي أف يسَت ٔتوجبو التعليم السعودم يف كافة مراحلو. كٯتكننا تلخيص أىم 
 داؼ التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية كما جاءت يف كاثئق كزارة التعليم فيما يلي: أى

، كابإلسبلـ ديننا، كٔتحمد ملسو هيلع هللا ىلص نبينا كرسوال،  . ُ أىداؼ إسبلمية: كتتضمن ترسيخ اإلٯتاف ابهلل رابن
فرد ابألفكار كا١تشاعر كاحًتاـ اٟتقوؽ العامة اليت كفلها اإلسبلـ كشرع ٛتايتها، كتزكيد ال

كالقدرات البلزمة ٟتمل رسالة اإلسبلـ كالدعوة لو، كتكوين الفكر ا١تنهجي لدل الطبلب حىت 
ٯتكنهم من تصور إسبلمي موحد للكوف كاإلنساف كا١تعرفة ليكونوا لبنة صاٟتة يف اجملتمع 

 اإلسبلمي. 
ما ينطوم عليو من أسرار أىداؼ معرفية: كتتضمن دراسة ما يف الكوف الفسيح الكتشاؼ  . ِ

تربز قدرة ا٠تالق، كلفهم البيئة كتوسيع ا١تعرفة، ىذا إذل جانب تزكيد الطبلب ابلقدر ا١تناسب من 
ا٠تربات الوظيفية اليت ٕتعلهم أعضاء انفعُت يف اجملتمع، كتنمية مهاراهتم اللغوية كتزكيدىم بلغة 

 ل. أجنبية ٘تكنهم من االتصاؿ ابٟتضارات كالثقافات األخر 
أىداؼ تتصل ابكتساب ا١تهارات سواء كانت علمية أـ عملية أـ سلوكية كمنها: تنمية  . ّ

التفكَت العلمي كالبحث كاالستدالؿ، كاكتساب القدرة على التعبَت، كمنها ا١تهارات اٟتركية البلزمة 
ٟتاجات لبناء اٞتسم السليم، كالتعرؼ على الفركؽ الفردية بُت الطبلب، كمساعدة الطبلب ذكم ا

 ا٠تاصة. 
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أىداؼ تتصل اب١تيوؿ: كتتضمن مساعدة الطبلب على اكتساب ا١تيوؿ الصحيحة.  . ْ
اىتمامات الوظيفية ا١تناسبة، كهتذيب السلوؾ كتشجيع ا٢تواايت، كمساعدة النشء على النمو 

حية حىت ا١تتكامل ا١تتزف جسمينا كعقلينا كاجتماعينا كنفسينا كركحينا مع التأكيد على الناحية الرك 
 تكوف ىي ا١توجو األكؿ لسلوؾ الفرد كاجملتمع. 

أىداؼ تتصل ابالٕتاىات كالقيم: كمنها تبصَت الطبلب ابأل٣تاد التارٮتية كاٟتضارية لؤلمة  . ٓ
اإلسبلمية، كتنمية إحساسهم ٔتشكبلت اجملتمع، كاحًتاـ العمل كتقديره. كدعم التكافل 

 االجتماعي بنب أفراد اجملتمع تعاكانن ك٤تبة كإيثارنا للمصلحة العامة على ا١تصلحة ا٠تاصة. 
وء تلك األىداؼ ٯتكننا أف نقوؿ: إف النظاـ التعليمي السعودم يهتم ابلفرد كاجملتمع. كيف ض 

فهو يهتم ابلنمو الركحي كاالجتماعي كاألخبلقي للفرد، كبناء إتاىاتو كمهاراتو االجتماعية، ليكوف 
عليمي عضوا مؤمننا منتجنا متعاكانن لتحقيق األىداؼ اإلسبلمية يف ٣تتمعو. كما يهدؼ النظاـ الت

السعودم إذل اٟتفاظ على تراث األمة كتطويره يف ضوء تعاليم اإلسبلـ، كٖتقيق التماسك االجتماعي 
كالتكافل، كٖتقيق استقرار اجملتمع كأمنو، كبذلك يتحقق للمجتمع السعودم تقدمو كازدىاره 

 ىػ(.ُُْٔ)
التحاؽ ا١تتعلم بو يف سن السادسة كيعترب التعليم االبتدائي الركيزة األساسية للتعليم العاـ، كيبدأ ىذا 

ىػ( أف التعليم َُِْمن عمره، كتػيعىدُّ مرحلة إلزامية يف ا١تملكة العربية السعودية. كيؤكد الغامدم )
االبتدائي ىو أساس النظاـ التعليمي، كىو مرحػلة غاية يف األ٫تية، ١تا يشكلو من أساسو متُتو لبناء 

 ٦تا يتعلمو الطالب يف مراحل التعليم البلحقة. كيشهد التعليم قاعػدة علمية قوية، يبٌت عليها الكثَت
االبتدائي رقينا كاىتمامنا خاصنا؛ إذ ال ٯتكن أبم حاؿ أف يتطور ابالعتماد على مناىج تقـو على 

البد من بذؿ اٞتهود من أجل اٟتفظ كالتلقُت من جانب ا١تعلم كالطالب. كتبعنا لذلك كاف 
 التعليم االبتدائي، كدعمها بقصد مسايرة حركة التقدـ العلمي كاإلسهاـ فيها.  جودةٖتسين
 :التعليم يف ادلرحلة االبتدائية أىداف: اثلثًا

أما أىداؼ التعليم يف ا١ترحلة االبتدائية؛ فهي كثَتة للغاية، تذكر الدراسة بعضنا منها حسب )كزارة 
 ىػ(، من ذلك:َُّٗا١تعارؼ، 
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إلسبلمية الصحيحة يف نفس الطفل، كرعايتو بًتبية إسبلمية متكاملة يف خلقو . تعهد العقيدة اُ
 كجسمو كعقلو كلغتو، كانتمائو إذل أمة اإلسبلـ.

 . تدريبو على إقامة الصبلة، كأخذه آبداب السلوؾ كالفضائل.ِ
 رات اٟتركية.. تنمية ا١تهارات األساسية ا١تختلفة، كخاصة ا١تهارة اللغوية، كا١تهارة العددية، كا١تهاّ
 . تزكيده ابلقدر ا١تناسب من ا١تعلومات يف ٥تتلف ا١توضوعات.ْ
. تعريفو بنعم هللا عليو يف نفسو، كيف بيئتو االجتماعية كاٞتغرافية، ليحسن استخداـ النعم، كينفع ٓ

 نفسو كبيئتو.
 . تربية ذكقو البديعي، كتعهد نشاطو االبتكارم، كتنمية تقدير العمل اليدكم لديو.ٔ
. تنمية كعيو ليدرؾ ما عليو من الواجبات كما لو من اٟتقوؽ، يف حدكد سنو كخصائص ا١ترحلة اليت ٕ

 ٘تر بو، كغرس حب كطنو كاإلخبلص لوالة أمره.
. توليد الرغبة لديو يف االزدايد من العلم النافع كالعمل الصاحل، كتدريبو على االستفادة من أكقات ٖ

 فراغو.
 ي ىذه ا١ترحلة من مراحل حياتو.. إعداد الطالب ١تا يلٗ

 رابعاً: أمهية التعليم يف ادلرحلة االبتدائية:
أما أ٫تية ا١ترحلة االبتدائية؛ فنظرنا ألننا نعيش يف عادل ملئ ابإل٧تازات العلمية كالتكنولوجية، فإف ىذه 

؛ ٦تا يضاعف ا١تسئولية على ٚتيع مراحل التعليم، كمنها  اإل٧تازات  التعليمتزداد يوما بعد يـو
كالتكنولوجي، كذلك  االبتدائي. كتتمثل ىذه ا١تسئولية يف مواكبة اٟتركة ا١تتسارعة يف النمو العلمي

بتقدًن كل الدعم الذم يساعد ا١تتعلمُت على فهم ركح ىذا العصر. ىذا كتكمن أ٫تية التعليم 
ىػ(  ُُْٕلبدة، ىػ( )أبو  ُُْٗاالبتدائي يف بعض األمور، لعل من أبرزىا )الصاكم، كالرشيد، 

 ـ(:َََِ)ابمشموس، كعبد اٞتواد، د. ت( )الثويٍت، 
أف التعليم االبتدائي يتناكؿ األطفاؿ يف مرحلة تتشكل فيها شخصياهتم، كىي مرحلة من أىم  .1

سنوات عمرىم؛ لذا يعترب الركيزة األساسية ألم نوع من أنواع التعليم يف ا١تراحل التالية. كقدٯتنا 
ؿ أفبلطوف: إف البداية يف كل عمل أىم جزء على اإلطبلؽ، كخاصة إذا "قاؿ الفبلسفة أمثا

كانت تشمل كل ما ىو صغَت كغض. كقاؿ أرسطو: إف من يريب األطفاؿ ّتودة كمهارة 
 (.َِىػ، ص  ُُْٕألحق ابالحًتاـ كاإلكراـ من الذين ينجبوهنم" )أبو لبدة، 
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ختبلؼ أكضاعهم االقتصادية أف التعليم االبتدائي ٬تمع أكرب عدد من الطبلب على ا .2
 كاالجتماعية، كفيها ٭تصلوف على أساسيات ا١تواطنة الصاٟتة.

أف التعليم االبتدائي ىو ا٠تطوة األكذل يف ٖتقيق مبدأ الفرص ا١تتكافئة، كابلتارل فهو ا١تسئوؿ  .3
 األكؿ عن التحقيق السليم ٢تذا ا١تبدأ.

ت كاالٕتاىات، كاليت من شأهنا أف تًتؾ يتم يف ىذه ا١ترحلة تقدًن قدر من ا١تعارؼ كا١تهارا .4
 أتثَتنا عميقنا يف كثَت من جوانب شخصية الطفل.

أف الدكؿ اٟتديثة توجو اىتمامنا ابلغنا اب١ترحلة االبتدائية؛ إذ تعدىا نوعنا من أنواع االستثمار يف  .5
م ابلتارل الطاقة البشرية للدكلة، إذ أف تنمية الطاقات كالقدرات الصغَتة يف ىذه ا١ترحلة يؤد

إذل تنمية طاقات كقدرات اجملتمع ككل. كمن ىنا تعمل ا١تدرسة على اكتشاؼ ا١تواىب 
كالقدرات كتنميتها يف ىذه ا١ترحلة، كاكتشاؼ نواحي الضعف كاإلعاقة، كمعاٞتتها يف الوقت 

 ا١تناسب.
دين، أف ا١ترحلة االبتدائية تعترب كسيلة مهمة لنقل الًتاث من جيل إذل جيل؛ فاللغة، كال .6

كالتاريخ، كالعادات، كالتقاليد، كلها ٯتكن اكتساهبا بوسائل عديدة منها: التنشئة االجتماعية، 
 كالتعليم النظامي، متمثبل يف ا١تدرسة االبتدائية.

تعترب ا١ترحلة االبتدائية ا١تناسبة األكذل اليت يلتقي خبل٢تا األطفاؿ أبطفاؿ آخرين ٦تن ىم يف  .7
ىنا فإهنم يتقاربوف معهم يف خصائص النمو؛ لذا فقد كاف لزامنا أف  نفس ا١ترحلة العمرية، كمن

.  يلقوف عناية كاىتمامنا ابلغُت لتنشئتهم اجتماعينا كتربواين
 أف ا١ترحلة االبتدائية رٔتا تكوف هناية الطريق العلمي لعدد كثَت من أبناء البلداف العربية. .8
فيو البذرة لتنمو كتشتد ساقها يف ا١تراحل أف التعليم االبتدائي يعترب ىو األساس الذم تغرس  .9

 التالية.

 متعلمي ادلرحلة االبتدائية: خصائص: خامساً 
يتميز متعلم ا١ترحلة االبتدائية ٓتصائص ٘تيزه عػن غػَته، ٕتعػل مػن ا١تهػم علػى ا١تعنيػُت مراعاهتػا عنػد بنػاء 
ا١تنػػاىج، كمعرفػػة ىػػذه ا٠تصػػائص تييسػػر علػػى كاضػػعي ا١تنػػاىج، كعلػػى ا١تعلػػم، التعامػػل مػػع ا١تػػتعلم بتقػػدًن 

أف ا١ترحلػة االبتدائيػة ٘تتػد مػن  خربات ا١تناىج ابلطريقة اليت تتناسب مع طبيعتػو كقدراتػو. كمعلػـو بداىػة
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سن السادسة حىت سن الثانية عشرة، كيتخلل ىذه الفًتة الطويلة نسبيِّا تغَتات كبَتة تطرأ على ا١تتعلم، 
فمػػتعلم السادسػػة ٮتتلػػف عػػن مػػتعلم الثانيػػة عشػػر مػػن الناحيػػة النفسػػية كالعقليػػة كالشخصػػية. ك١تػػا كػػاف 

األكليػػة، كمتعلمػػي ىػػذه الصػػفوؼ ينسػػبوف إذل مرحلػػة الباحػػث يسػػعى لتقػػوًن مػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ 
سنوات، كاليت تتسم ٓتصائص ٘تيزىا عن غَتىػا مػن مراحػل  ٗ -ٔالطفولة ا١تتوسطة اليت تًتاكح ما بُت 

النمو السابقة كالبلحقة؛ فإنو من الضركرم تناكؿ ىذه ا١ترحلة بشيء من التفصيل، مع بياف خصػائص 
 متعلميها، كذلك فيما أيٌب: 

 صائص النمو اجلسمي والفسيولوجي:( خٔ
"لكنػو يكػوف بطيئنػا، يقابلػو ٪تػو سػريع للػذات،   -يف ىذه ا١ترحلػة مػن العمػر-يبلحظ النمو على ا١تتعلم 

كما تتغَت ا١تبلمح العامة الػيت كانػت ٘تيػز شػكل اٞتسػم يف ا١ترحلػة السػابقة، فتسػتمر التغػَتات اٞتسػمية 
نسػػػب اٞتسػػػمية كليسػػػت يف زايدة اٟتجػػػم، كمػػػن ٍب تبػػػدأ لػػػدل مػػػتعلم ىػػػذه ا١ترحلػػػة، كىػػػي تغػػػَتات يف ال
ىػػػ(  ُُْٕ(، كىػػو مػػا أكػػده )عقػػل، ِْٔق، ص ُِْٓسػػرعة النمػػو اٞتسػػمي يف التبػػاطؤ" )ملحػػم، 

 كذلك. 
هنايػػة ىػػذه ا١ترحلػػة  كغالبنػػا مػػا تكػػوف ىػػذه "التغيػػَتات يف حجػػم الػػرأس؛ إذ يصػػبح حجػػم رأس الطفػػل يف

مساكاين ٟتجم رأس الراشد تقريبنا، كما يصبح شعره أكثر خشونة من ذم قبػل، حيػث كػاف شػعره انعػم 
ا١تلمػػس، كمػػا ٘تيػػل كجػػوه أطفػػاؿ ىػػذه ا١ترحلػػة إذل النحافػػة، فضػػبلن عػػن اسػػتطالة أطػػرافهم، كًكػػربىً حجػػم 

قارنػػة مػع ا١تراحػػل التاليػة، كمػػا يتميػػز عضػبلهتم، كارتباطهػػا ابلعظػاـ، مػػع العلػػم أبهنػا غػػَت كاملػة النضػػج م
التكوين اٞتسمي بنضوج العضبلت الدقيقة، أما ابلنسبة للنمو العظمي؛ فيبدأ ابلػزايدة يف ىػذه ا١ترحلػة 

 (.ُِّـ، صََِٓإذ تتحوؿ كثَت من الغضاريف إذل عظاـ )ا٢تنداكم، 
ء ا١تسػػػتمر عمػػػا سػػػبق، ( " إذل أف ىػػػذه ا١ترحلػػػة تتميػػػز ابلنمػػػو البطػػػيّٓـ، ص ََُِكيشػػػَت الػػػزع  )

% كمػا يصػاحب  َٓ% كيػزداد طػوؿ األطػراؼ بنسػبة  ِٓفيزداد طوؿ اٞتسم يف ىذه ا١ترحلة بنسػبة 
ذلػػػك زايدة يف الػػػوزف، كيصػػػل حجػػػم رأس الطالػػػب إذل حجػػػم رأس اإلنسػػػاف الراشػػػد، كتظهػػػر األسػػػناف 

، كلتحسػػػُت اُُالدائمػػػة بػػػدؿ اللبنيػػػة، كفيهػػػا يكػػػوف معػػػدؿ النػػػـو ) لظػػػركؼ الغذائيػػػة ( سػػػاعة يف اليػػػـو
 كالصحية دكر كبَت يف رعاية النمو اٞتسمي كالفسيولوجي".
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أيضنػػا "تتسػػاقط األسػػناف اللبنيػػة، كتظهػػر بػػدالن عنهػػا األسػػناف الدائمػػة، كتظهػػر يف السػػنة السادسػػة أربعػػة 
أنيػػػاب، كيف السػػػنوات مػػػن السادسػػػة إذل الثامنػػػة تظهػػػر ٙتانيػػػة أنيػػػاب، كمػػػا تبػػػدأ الفػػػركؽ اٞتسػػػمية بػػػُت 

ُت يف الظهػػور، كىػػي بػػبل شػػك مرحلػػة تتميػػز ابلصػػحة العامػػة، كيػػنخفض فيهػػا معػػدؿ الوفيػػات" اٞتنسػػ
 (.ُْْـ، صََِٖ)قزاقزه، 

 ميلحىة ضركرة فهناؾ ا١ترحلة، تلك يف كالفسيولوجي اٞتسمي للنمو ا٠تاصة للطبيعة كنظران 
 تلك كتوضيح التوحيد، منهج كمنها الدراسي ا١تنهج عناصر كافة يف ا٠تصائص تلك ١تراعاة

 الذم ابلقدر أمور، كأكلياء معلمُت من ا١ترحلة تلك يف ا١تتعلمُت مع ا١تتعاملُت لكافة ا٠تصائص
 معو التعامل ككيفية ا١ترحلة، تلك يف للمتعلم كالفسيولوجي اٞتسمي النمو طبيعة فهم على يساعدىم

 .الدراسية الكتب مقدمة يف موجز بشكل ا٠تصائص تلك إذل اإلشارة كٯتيكن األساس، ىذا على

 ( خصائص النمو احلركي:ٕ
"يزداد نشاط الطفل يف ىذه ا١ترحلة، كما يػزداد ٪تػوه اٟتركػي؛ فتنمػو عضػبلت الطفػل، سػواءن الكبػَتة أك 
الصغَتة، ك٭تػب الطفػل يف ىػذه ا١ترحلػة العمػل اليػدكم، كٯتيػل إذل تركيػب األشػياء، كامػتبلؾ مػا يقػع يف 

ل الطفل حركتػو ا١تسػتمرة، كمػا أف يصػل إذل سػن السادسػة (. كيواصِٓٔىػ، صُِْٓيده" )ملحم، 
حػػىت يكػػوف قػػد أتقػػن ا١تهػػارات اٟتركيػػة األساسػػية، الػػيت تلزمػػو مػػن أجػػل ٪تػػوه اٟتركػػي البلحػػق، كمػػا يبػػدأ 
ابسػػتخداـ ىػػذه ا١تهػػارات اٟتركيػػة يف ألعابػػو ا١تختلفػػة، كمػػا أف الطفػػل منػػذ بدايػػة ىػػذه ا١ترحلػػة ٯتكنػػو أف 

تو الكبػػَتة كيػػتحكم هبػػا، أمػػا عضػػبلتو الصػػغَتة؛ فإنػػو يسػػتطيع السػػيطرة التامػػة يسػػيطر ٘تامنػػا علػػى عضػػبل
 (.ِّٕـ، صََِٓعليها عند سن الثامنة )ا٢تنداكم، 

ك"ٗتتفػػي يف ىػػذه ا١ترحلػػة اٟتركػػات الزائػػدة غػػَت ا١تطلوبػػة، الػػيت كانػػت تظهػػر يف السػػابق، كيػػزداد 
داد السرعة كالدقة، كيتبع ذلك الرضا االنفعارل الًتابط اٟتركي ما بُت العينُت كاليدين، كيقل التعب، كتز 

ـ، ََِٖبسػػػػػبب ٖتصػػػػػيل ىػػػػػذه ا١تهػػػػػارة، كمػػػػػا تظهػػػػػر يف كتابػػػػػة ا١تػػػػػتعلم مػػػػػن خػػػػػبلؿ دقتهػػػػػا" )قزاقػػػػػزه، 
( "أف النمػو اٟتركػي يكػوف قػواين ككاضػحنا، كأف ىنػاؾ ُٓٔىػػ، ص ُُْٕ(. كقد أكد عقػل )ُْٓص

العضػػبلت الكبػػَتة كالصػػغَتة ككفايػػة األجهػػزة آتزرنا بػػُت العضػػبلت الدقيقػػة كأجهػػزة اٟتػػس، بسػػبب ٪تػػو 
 العصبية اٟتسية".
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(، "مػن خػبلؿ ٪تػو العضػبلت ّـ، ص َََِكيظهر ىذا النمو اٟتركػي حسػب ىػدل كعبػد ا١تعطػي )
الكبػػَتة كالصػػغَتة للطالػػب، حيػػث يػػزداد ٪تػػو التػػازر بػػُت العضػػبلت الدقيقػػة )التػػازر بػػُت العػػُت كاليػػد(، 

ل مػػػع ا١تػػػواد، كيػػػتقن ا١تهػػػارات اٞتسػػػمية الضػػػركرية لؤللعػػػاب الرايضػػػية كتػػػزداد مهػػػارة الطالػػػب يف التعامػػػ
 ا١تناسبة لو".

( أنػػػو "٭تصػػػل خػػػبلؿ ىػػػذه ا١ترحلػػػة تقػػػدـ كبػػػَت يف النمػػػو َِْىػػػػ، ص ُُِْكيػػػذكر ا١تفػػػدل )
اٟتركي العاـ كا٠تاص، عند مقارنتو ابلنمػو اٟتركػي للطفولػة ا١تبكػرة كالطفولػة ا١تتوسػطة. كأف أىػم مػا ٯتيػز 

ٟتركػػػي يف ىػػػذه ا١ترحلػػػة ىػػػو أنػػػو يظهػػػر االسػػػتعداد لػػػتعلم ا١تهػػػارات الدقيقػػػة، كأف طاقػػػة األطفػػػاؿ النمػػػو ا
 كنشاطهم العاـ يكوف بصورة زائدة عنو يف مراحل النمو األخرل".

 تعليمية أنشطة من الدراسية ا١تناىج يف يرد ما بُت التناسب ضركرة إذل اإلشارة ٯتيكن كىنا
 اٟتركي النشاط ىذا توظيف كضركرة ا١ترحلة، تلك يف للمتعلمُت اٟتركي النمو كخصائص كتعلمية
 األىداؼ ٖتقيق ٨تو كموجهة ىادفة أنشطة خبلؿ من كتعلمهم، تعليمهم عملية يف إ٬تابية بصورة
 .ا١ترحلة تلك يف ا١تتوقعة التعليمية

 ( خصائص النمو احلسي:ٖ
( أبف اإلدراؾ اٟتسػي ِِْىػػ، ص ُُْٓللنمو اٟتسي ٣تموعة من ا٠تصائص منها: ما ذكره زىراف )

"يزداد لدل الطالب يف ىذه ا١ترحلة، حيث يستطيع إدراؾ األلواف كأشػكاؿ اٟتػركؼ ا٢تجائيػة". كأشػار 
( إذل "أف خصائص القدرة على اإلدراؾ اٟتسي للطالب تتضح من خػبلؿ ْىػ، ص ُُْٕأبو لبدة )

بعػػػػػض العمليػػػػػات اٟتسػػػػػية؛ كػػػػػالقراءة كالكتابػػػػػة كالتعػػػػػرؼ علػػػػػى األشػػػػػياء مػػػػػن خػػػػػبلؿ ألواهنػػػػػا كأشػػػػػكا٢تا 
كأحجامها، كمعرفة األشكاؿ ا٢تندسية، كيتميز ىذا النمو ابلتوافق البصرم كالسمعي كاللمسي كالشمي 

 كالتذكقي الذم يتجو إذل االكتماؿ ابلتدريج يف هناية ا١ترحلة".
 ا١تناىج ٤تتول يف اٟتسي اٞتانب على ابلًتكيز االىتماـ ينبغي ا٠تصائص، ىذه ضوء كيف
 متعلمي لدل اٟتسي اٞتانب ىذا ٗتاطب تعليمية تقنيات كتوظيف التجريد، عن كالبعد الدراسية،

 يف الدراسية للمناىج الفٍت اإلخراج بعنصر االىتماـ ينغي كذلك للتعلم، دافعيتهم كتزيد ا١ترحلة، تلك
 اٞتاذبة كالصور الدقيقة، الواضحة كا٠تطوط اللوف عناصر ٔتراعاة يتميز أف ٬تب كالذم ا١ترحلة، تلك

 .ا١ترحلة تلك متعلمي بطبيعة مرتبطة عناصر من ذلك كغَت ا١تتعلمُت، الىتماـ
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 ( خصائص النمو العقلي:ٗ
اٞتديػدة، "مع انتقاؿ الطفل من حياة البيت إذل ا١تدرسة؛ فإنو يدخل إذل حياة جديػدة مليئػة اب٠تػربات 

كتعترب ىذه ا١ترحلػة ىػي بدايػة الرحلػة التعليميػة الطويلػة، كتنتهػي بوصػوؿ الطفػل إذل مرحلػة الرشػد، كمػا 
يػػؤثر كػػل مػػن ا١تسػػتول االجتمػػاعي كاالقتصػػادم لؤلسػػرة بشػػكل كاضػػح يف النمػػو العقلػػي، ابإلضػػافة إذل 

طفػػػػاؿ، كمػػػػا يػػػػزداد حػػػػب دكر ا١تدرسػػػػة ككسػػػػائل اإلعػػػػبلـ السػػػػمعية كا١ترئيػػػػة علػػػػى ٪تػػػػو الػػػػذكاء لػػػػدل األ
االستطبلع لدل أطفاؿ مرحلة الطفولة ا١تتوسطة، كحبهم لتقليد الكبار يف ىذا السن، كٯتيل الطفل يف 

 ُِْٓىػػذا السػػن إذل اسػػتماع القصػػص كاٟتكػػاايت كاالسػػتماع للمػػذايع كمشػػاىدة التلفػػاز" )ملحػػم، 
 (.ِٔٔق، ص

ملياهتػا اإلدراكيػة؛ فالطفػل يف ىػذه ا١ترحلػة كما "تتميز ىذه ا١ترحلػة بنضػوج لػبعض القػدرات العقليػة كع
يستطيع البدء يف التفكَت اجملرد كالتصور كالتذكر كاالنتباه ا١تقصػود ا١تركػز، كيبػدأ ا٠تيػاؿ العملػي، كيظهػر 
شػػيء أكرل مػػن التفكػػَت اجملػػرد لػػدل الطفػػل، كمػػا ٯتيػػز ىػػذه ا١ترحلػػة كوهنػػا تبػػدأ فيهػػا الكتابػػة عنػػد أطفػػاؿ 

كتعتػػرب الكتابػػة نشػػاطنا عقلينػػا ٣تػػردنا تقػػـو علػػى ٗتػػزين رمػػوز اصػػطبلحية ٗتتلػػف الصػػف األكؿ االبتػػدائي، 
هناية ىذه ا١ترحلة إدراؾ األشياء كخاصػة اٟتػركؼ ا٢تجائيػة  قدرة األطفاؿ يف ٗتزينها، كٯتكن للمتعلم يف

 (.ُِٓـ، ص ََِٓإذل حد ما، كيدرؾ الفركؽ بينهما" )ا٢تنداكم، 
 ىػػذه ا١ترحلػة، أمػا مػن حيػػث االنتبػاه؛ فػإف مػن ا١تبلحػػظ أف ك"يتبلػور تركيػز الطفػل اإلدراكػي يف

قػػدرة الطفػػل علػػى االحتفػػاظ ابنتباىػػو اإلرادم حػػوؿ موضػػوع معػػُت تػػزداد بسػػرعة مػػن سػػن السػػابعة إذل 
سػػػن اٟتاديػػػة عشػػػر، كيفكػػػر طفػػػل ىػػػذه ا١ترحلػػػة بواسػػػطة التصػػػور البصػػػرم، فهػػػو بصػػػرم أكالن كقبػػػل كػػػل 

 (.ُْٗـ، ص ََِٖشيء" )قزاقزه، 
شػػك يف أف "النمػػو العقلػػي يعػػد مػػن أىػػم مظػػاىر النمػػو الواضػػحة يف ىػػذه ا١ترحلػػة، حيػػث كال 

ٖتػػدث تغػػَتات ابرزة يف العمليػػات العقليػػة، متمػػثبلن يف ٪تػػو اإلدراؾ كا١تفػػاىيم كاالنتبػػاه كالتػػذكر كالتفكػػَت 
( علػػى ذلػػك "٪تػػو الػػذكاء ُّٔـ، صََُِ(. كيزيػػد الػػزع  )ُُٕىػػػ، ص ُُْٕكالتخيػػل" )عقػػل، 

 االستطبلع، ك٪تو ا١تفاىيم، كإدراؾ العبلقة بُت األسباب كالنتائج".كحب 
( أنػػػو "ٯتكػػػن تلخػػػيص ا٠تصػػػائص العقليػػػة لتبلميػػػذ ا١ترحلػػػة ٔٗـ، صُٔٗٗكيػػػذكر أبػػػو لبػػػدة )

االبتدائيػػػػة يف ٘تيػػػػزىم ابلتلهػػػػف للػػػػتعلم، كأنػػػػو يػػػػزداد مػػػػدل انتبػػػػاه التبلميػػػػذ يف الصػػػػفوؼ العليػػػػا للمرحلػػػػة 
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زايدة ٪تػػوىم، كاعتيػػاد التػػذكر يف ىػػذه ا١ترحلػػة علػػى الصػػور البصػػرية كاٟتركيػػة، كأنػػو االبتدائيػػة تػػدر٬تينا مػػع 
يكػوف ٪تػو الػذكاء يف ىػػذه ا١ترحلػة مضػطردنا، إال أف ىنػػاؾ فركقنػا فرديػة كاضػػحة بػُت التبلميػذ يف الػػذكاء، 

يػذ يف ىػذه ٦تا يتوجب على ا١تعلم استخداـ اختبارات الذكاء ا١تناسبة لعمر التبلميػذ. كأنػو يصػبح التبلم
 ا١ترحػلة أكثر استقبللية، كيف نفس الوقت ٭تتاجوف إلرشاد الكبار". 

ا حيػػػث يقػػػـو ْٔـ، ص َُٗٗكيضػػػيف دمحم ) ( "يكػػػوف حػػػب االسػػػتطبلع يف ىػػػذه ا١ترحلػػػة قػػػواين جػػػدن
التبلميػػذ بػػتفحص األشػػياء أك ا١توجػػػودات يف البيئػػة مػػن حػػو٢تم، كمػػن ٍب يتفػػاعلوف معهػػا، كمػػػا أف ٚتػػع 

 نقيب عنها يقول بدرجة كبَتة يف ىذه ا١ترحلة". األشياء كالت

 كاستمتاعهم للتعلم ا١ترحلة تلك تبلميذ بتلهف االىتماـ من فبلبدي  ا٠تصائص، تلك ضوء كيف
 كاٟتكاايت القصص إيراد خبلؿ من لديهم الديٍت اٞتانب كتعزيز كاٟتكاايت، القصص ابستماع
 القدرات تنامي كتوظيف الدراسي، احملتول ضمن كذلك لديهم، اإلسبلمية القيم لتعزيز ا٢تادفة الدينية
 الغامضة األمور عن كاالستفسار االسئلة كطرح االستكشاؼ على قدراهتم لتنمية لديهم العقلية
 لتنمية األساس األنشطة ىذه كتشكل ا٠تصائص، ىذه تراعي تعلمية تعليمية أنشطة عرب لديهم،
 .متقدمة دراسية مراحل يف الذاٌب التعلم على قدراهتم

 ( خصائص النمو اللغوي:٘
"يستمر الطفػل يف اكتسػاب اللغػة بشػكل كبػَت كسػريع، فاكتسػاب الطفػل كتعلمػو للغػة األكذل ال يقػارف 
أبم شػيء آخػػر؛ إذ أف الطفػل الصػػغَت ال يسػتطيع أف يقػػـو أببسػط عمليػػة حسػابية، لكنػػو يسػػتطيع أف 

يػػػة دخػػػوؿ الطفػػػل ىػػػذه ا١ترحلػػػة إذل (. "كمػػػع بدأِْىػػػػ، ص ُُِْيركػػػب ٚتلػػػة معقولػػػة" )ا١تفػػػدل، 
كلمػػة تقريبنػػػا، فتبػػػدأ ابلػػػزايدة حصػػػيلة مفرداتػػػو   ََِٓا١تدرسػػة تكػػػوف قائمػػػة مفرداتػػػو اللغويػػػة ال تتعػػػدل 

% تقريبنا، كيبلحظ على الطفل يف ىذه ا١ترحلة على قدرتو على التعبَت الشفوم ّتمػل  َٓاللغوية إذل 
م كالتحريػػرم مػػع مػػركر الػػزمن، كانتقػػاؿ الطفػػل مػػن صػػف مركبػػو طويلػػة، كتنمػػو قدرتػػو علػػى التعبػػَت اللغػػو 

ا للقراءة يف ىذه ا١ترحلة، كتتطور قدرتو علػى  دراسي إذل صف دراسي آخر يليو، كيكوف الطفل مستعدن
ص  ق، ص ُِْٓالقػػػراءة بعػػػد التعػػػرؼ علػػػى الكلمػػػات كاٞتمػػػل كربػػػط مػػػدلوالهتا أبشػػػكا٢تا )ملحػػػم، 

ِٕٔ-ِٖٔ.) 
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اللغػػوم، الػػذم يعػػٍت القػػدرة علػػى التفكػػَت ابللغػػة علػػى مسػػتول الػػوعي "كىػػذا التطػػور ىػػو مرحلػػة الػػوعي 
كالشػػػعور، كيشػػػمل التفكػػػَت ابللغػػػة كابلتعليػػػق علػػػى أصػػػواهتا، كترتيػػػب كلماهتػػػا سػػػواء كانػػػت ملفوظػػػة أـ 

(. ُْٖـ، صََِٖمكتوبػػة، كاختيػػار أكثػػر ا١تفػػردات كالتعػػابَت مناسػػبنا مػػع ا١تعػػٌت ا١تقصػػود" )قزاقػػزه، 
اللغػػػوم ىنػػػا يف العبلقػػػة الكبػػػَتة بينػػػو كبػػػُت النمػػػو العقلػػػي كاالجتمػػػاعي كاالنفعػػػارل؛  كتتمثػػػل أ٫تيػػػة النمػػػو

فكلمػا تقػػدـ الطالػػب يف السػػن؛ تقػدـ يف ٖتصػػيلو اللغػػوم، كيف قدراتػػو علػى الػػتحكم يف اسػػتخداـ اللغػػة 
بطريقة سليمة، ككلما كانت صحتو جيدة؛ كاف أكثر نشاطنا كقدرة علػى اكتسػاب اللغػة. أمػا الطػبلب 

ين يعيشػػوف يف بيئػػات ذات مسػػتول اجتمػػاعي كاقتصػػادم كثقػػايف مرتفػػع؛ فػػإف فػػرص ٪تػػوىم اللغػػوم الػػذ
 ـ(.ََِِتكوف أفضل من الذين يعيشوف يف بيئات ذات مستوايت متدنية )العزة، 

 ا١ترحلة تلك يف للتبلميذ الدراسية ا١تناىج كاضعي ييراعي أف فبلبد األساس، ىذا كعلى
 اللغة تلعبو الذم للدكر نظران  كذلك ٢تم، ا١تناسبة اللغوية كاألساليب الًتكيبات استخداـ كبَت كبشكل

 لغوية حصيلة تكوين على العمل الوقت نفس كيف للتفكَت، كعاء ابعتبارىا كالتعلم؛ التعليم عملية يف
 كالكلمات الصور بُت الربط أم اللغوية ابألنشطة كاالىتماـ ا١تختلفة، الدراسية الصفوؼ عرب متنامية
 أنشطة من ذلك كغَت الصور، تلك مضموف عن كمعربة سليمة بلغة الصور عن التعبَت أك عنها، ا١تعربة
 جانب على ا١ترحلة تلك يف كالتقوًن التعليمية األىداؼ تركز أف فبلبد كذلك لغوم، طابع ذات
 .فقط الكتايب أك التحريرم اٞتانب على االقتصار كعدـ إجاابهتم، عن للتبلميذ الشفهي التعبَت
 ( خصائص النمو االنفعايل:ٙ

االنفعػػػػػاؿ ىػػػػػو "حالػػػػػة تغػػػػػَت مفػػػػػاجئ يشػػػػػمل الفػػػػػرد كلػػػػػو، دكف جػػػػػزءو معػػػػػُت مػػػػػن جسػػػػػمو، كمػػػػػن ىػػػػػذه 
(. "كما أف يدخل الطفػل ىػذه ا١ترحلػة ٗـ، ص ََِِاالنفعاالت: الفرح، كالسركر، كالبكاء" )العزة، 

قبولػػة اجتماعينػػا كخصوصنػػا مػػن أقرانػػو، كيعتػػرب حػػىت يكتشػػف أف التعبػػَتات العنيفػػة عػػن انفعاالتػػو غػػَت م
ثػػػورات الغضػػػب كػػػأمور طفيليػػػة، كاالنسػػػحاب يف حػػػاالت ا٠تػػػوؼ كػػػدليل علػػػى اٞتػػػنب، كىنػػػا يكتسػػػب 

ىػػػ، َُّْالطفػػل دافعنػػا قػػواين ٨تػػو تعلػػم ضػػبط تعبَتاتػػو ا٠تارجػػة عػػن انفعاالتػػو" )منصػػور كعبػػد السػػبلـ، 
 (.ُّٕص

"كتلعب األسرة كا١تدرسػة دكرنا ابرزنا يف تعلػيم سػلوؾ االنفعػاؿ لػدل أطفػاؿ ىػذه ا١ترحلػة، نتيجػة 
التساع دائػرة اتصػاؿ الطفػل ابلعػادل ا٠تػارجي، كإحاطتػو أبفػراد كٚتاعػات جديػدة، يكسػبونو العديػد مػن 
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انيػػة كالعنػػاد، كمػػا ا١تواقػػف االنفعاليػػة ا١تتباينػػة، كػػذلك ميػػل الطفػػل يف ىػػذه ا١ترحلػػة ٨تػػو التنػػافس كالعدك 
 (.ِٖٔىػ، صُِْٓيتعلم الطفل يف ىذه ا١ترحلة كيف يشبع حاجاتو بطريقة بناءة" )ملحم، 

"كتتسػػػم انفعػػػاالت كعواطػػػف الطفػػػل كميولػػػو يف ىػػػذه ا١ترحلػػػة اب٢تػػػدكء كاالتػػػزاف مقارنػػػةن اب١ترحلػػػة 
جػػذب إليػػو أك السػػابقة، فكػػل شػػيء جديػػد يتعػػرؼ عليػػو الطفػػل إمػػا أف ٭تبػػو أك أف يكرىػػو، كإمػػا أف ين

ينفػػػر منػػػو، ككلمػػػا ٪تػػػا الطفػػػل تبػػػدأ قدرتػػػو علػػػى السػػػيطرة علػػػى انفعاالتػػػو. كبػػػذلك يسػػػَت ٨تػػػو االسػػػتقرار 
االنفعػػارل، كمػػػا أف عواطػػػف الطفػػػل يف ىػػذه ا١ترحلػػػة تتجػػػو إذل مواضػػػيع ٚتاعيػػة مثػػػل تكػػػوين أصػػػدقاء، 

انسػػجمت كىػػدأت، فهػػو  سػػواء كػػانوا مػػن أبنػػاء اٞتػػَتاف أك زمػػبلء ا١تدرسػػة، كبػػذلك تكػػوف انفعاالتػػو قػػد
يتنازؿ عن ا١تلذات العاجلة كيكتسب الكثػَت مػن األفكػار كالعػادات الػيت تػدؿ علػى التوافػق كاالنسػجاـ 

(. كعنػػدىا يكػػوف ُِِـ، صََِٓمػػع التقيػػد كا٠تضػػوع للسػػلطة كاحػػًتاـ رأم اآلخػػرين" )ا٢تنػػداكم، 
، كيرجػع السػبب يف  "النمو االنفعارل ىادًئن كمستقرنا عكس الطفولة ا١تبكرة، الػيت يكػوف النمػو فيهػا قػواين

ىػػذا ا٢تػػدكء إذل اتسػػاع دائػػرة اتصػػاؿ الطفػػل ابلعػػادل ا٠تػػارجي، ككجػػود العديػػد مػػن األنشػػطة الػػيت ٯتارسػػها 
 (.ِّٓىػ، ص ُُْٓالطفل كاليت تقلل من انفعاالتو" )زىراف، 
( أنػػػػو "يغضػػػػب طفػػػػل ىػػػػذه ا١ترحلػػػػة عنػػػػدما ّْٕـ، ص ُّٖٗذكػػػػر منصػػػػور كعبػػػػد السػػػػبلـ )

أحد من الناس نشاطو الػذم قػارب االنتهػاء، كعنػدما ينقػده اآلخػركف ابسػتمرار، كعنػدما يقػارف  يقاطع
اآلخركف بينو كبُت األطفاؿ األكرب منو بطريقة غَت مرغوبة، كيف حالة النصائح كالتوجيهػات ا١تسػتمرة". 

ػػػا يف انفعػػػاالهتن، كأكثػػػر ت قػػػببلن للتػػػأخر يف ىػػذا؛ "كإف تلميػػػذات ا١ترحلػػػة االبتدائيػػػة يصػػػبحن أكثػػر ٖتكمن
ٖتقيػػػق رغبػػػاهتن أك حػػػىت عػػػدـ تلبيتهػػػا. كمػػػا يػػػرغنب تلميػػػذات ىػػػذه ا١ترحلػػػة كْتمػػػاس كبػػػَت يف مسػػػاعدة 
الكبػػػار كبشػػػكل خػػػاص ا١تعلمػػػة للحصػػػوؿ علػػػى الرضػػػى كمػػػا يسػػػتمتعن بتحمػػػل ا١تسػػػئولية" )أبػػػو لبػػػدة، 

 (.ٖٗـ، ص ُٔٗٗ
كمن خصائص النمو االنفعارل أيضنا: "أف االنفعػاالت يف ىػذه ا١ترحلػة تتهػذب نسػبينا، فيػتعلم األطفػاؿ 
فيهػػا كيفيػػة إشػػباع حاجػػاهتم بطريقػػة بنػػاءه، كتتكػػوف لػػديهم العواطػػف كالعػػادات كاالنفعػػاالت ا١تختلفػػة، 

عيػػة كاالنفعاليػػة كيبػػدم الطفػػل اٟتػػب ك٭تػػاكؿ اٟتصػػوؿ عليػػو بكافػػة الوسػػائل، كتتحسػػن عبلقاتػػو االجتما
 (.ّـ، ص ُٕٗٗمع اآلخرين " )عيسوم، 
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كػػػن التوحيػػػد، ١تنػػػاىج كابلنسػػػبة  النمػػػو جانػػػب هتػػػذيب يف كبػػػَتان  دكران  يلعػػػب أف ا١تنػػػاىج تلػػػك حملتػػػول ٯتي
 يف للطفػػل اٟتنيػػف ديننػػا رؤيػػة مػػع يتناسػػب سػػليمان  توجيهػػان  ا١ترحلػػة تلػػك يف التبلميػػذ كتوجيػػو االنفعػػارل،

 مراحػػل كافػة يف حولػو مػن مػع لتعامبلتػو أساسػان  ستشػكل كالػيت اٟتميػدة ابألخػبلؽ كٖتليػو ا١ترحلػة ىػذه
 .حياتو
 ( خصائص النمو االجتماعي:ٚ

(، ّٖٕـ، ص ُّٖٗللنمو االجتماعي ٣تموعة من ا٠تصػائص منهػا مػا ذكػره منصػور كعبػد السػبلـ )
ن التمركػػز حػػوؿ أنػػو "يف ىػػذه السػػن يسػػَت النمػػو االجتمػػاعي ٓتطػػى سػػريعة، كيتحػػوؿ الطفػػل سػػريعنا مػػ

الػػذات كاألاننيػػة حيػػث تتميػػز عبلقاتػػو االجتماعيػػة ابلصػػراع كا٠تصػػاـ ا١تسػػتمر، إذل فػػرد متعػػاكف كمتوافػػق  
 كعضو يف ٚتاعة اجتماعية تتكوف من أقرانو". 

(، من "اتساع دائرة العبلقػات االجتماعيػة، كميػل الطفػل ِٓٓىػ، ص ُُْٓككذلك ما ذكره زىراف )
عبلقػػػػات مػػػػع األطفػػػػاؿ الػػػػذين ىػػػػم يف سػػػػنو". كيشػػػػار كػػػػذلك " إذل أف النمػػػػو إذل ا١تنافسػػػػة، كتكػػػػوين 

االجتماعي للطفل يتميز ابالستقبللية كاتساع دائرة ميولو كإتاىاتو كاىتماماتو، ك٪تػو الضػمَت، كمفػاىيم 
الصدؽ كاألمانػة لديػو، كتزايػد الػوعي االجتمػاعي، كالقػدرة كا١تيػل ٨تػو القيػاـ اب١تسػئوليات، كتزايػد حػدة 

ثَت ٚتاعة األقراف يف سلوكو، كيضطرب سلوكو يف حالػة حػدكث صػراع أك معاملػة خاطئػة مػن جانػب أت
 (.َُٔىػ، ص ُُْٗالكبار يف داخل ا١تنزؿ أك خارجو" )الصاكم، كالرشيد، 

 تلك يف للتبلميذ أك للطفل االجتماعية العبلقات دائرة كتنامي ا٠تصائص، ىذه ضوء كيف
 أكثر فيها يشًتؾ ٚتاعية، تعليمية أنشطة يف اإل٩تراط ا١ترحلة تلك ذلتبلمي تتاح أف فيجب ا١ترحلة،

 التعليمية األىداؼ تيراعي أف فبلبد كذلك ٣تموعة، من أكثر مشاركة اساس على تقـو أك تلميذ، من
 البعض، بعضهم مع انجحة اجتماعية لعبلقات التبلميذ إقامة إف كاعتبار اٞتانب ىذا ا١ترحلة تلك يف
 .ا١ترحلة تلك يف للتبلميذ اٟتيوية ابلغ أمران  ا١تدرسية البيئة أك البيت يف هبم احمليطُت مع أك
 ( خصائص النمو الديين:ٛ

( ُْ-ُّىػػ، ص صُِْْللنمو الديٍت ٣تموعة من ا٠تصائص منها مػا ذكرتػو كزارة الًتبيػة كالتعلػيم )
"أبنو ينمو لدل الطفل اٞتانب العقدم حيث يتعرؼ على ربو كدينو كنبيو، كيتعرؼ على كيفية ٦تارسة 

عػػػػايَت لػػػػدل العبػػػادات تػػػػدر٬تينا، كيعتمػػػػد اكتسػػػاب ىػػػػذه اٞتوانػػػػب يف البدايػػػة علػػػػى التلقػػػػُت؛ فتتكػػػوف ا١ت
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الطفػػل، كاب١تمارسػػة كالتطبيػػق تصػػبح سػػلوؾ يطبقػػو الطفػػل يف حياتػػو اليوميػػة، فهػػو يف األسػػاس يرددىػػا 
 بدافع فطرم دكف كعي صحيح ١تعناىا".
( "أبف مرحلة الطفولة ا١تتوسطة ٘تثل بيئػة ُٓىػ، ص ُِْْكما أكدت كزارة الًتبية كالتعليم )
الصػحيحة، ا١تسػتمدة مػن الشػريعة اإلسػبلمية يف شخصػية  خصبة مناسػبة لغػرس كتعزيػز ا١تبػادئ ا٠تلقيػة

الفػػػرد، فيعػػػرؼ الطفػػػل مػػػا ىػػػو صػػػواب كمػػػا ىػػػو خطػػػأ، كيفػػػرؽ بػػػُت اٟتػػػبلؿ كاٟتػػػراـ، كيػػػتم إدراؾ قواعػػػد 
السػػػلوؾ األخبلقػػػي القػػػائم علػػػى االحػػػًتاـ ا١تتبػػػادؿ، سػػػواء مػػػع زمبلئػػػو أك معلميػػػو أك رفاقػػػو احمليطػػػُت بػػػو، 

 ا١تنزؿ كا١تدرسة كبيئتو االجتماعية". كيرتسم من خبلؿ سلوكو العاـ يف
 يف رئيسان  دكران  يلعب التوحيد منهج ٤تتول فإف الديٍت، النمو خصائص من سبق ١تا كابلنسبة

 كا١تبادئ الدينية القيم لغرس األساس ا١ترحلة كىي ا١ترحلة، تلك تبلميذ لدل الديٍت اٞتانب تعزيز
 اٞتانب، ىذا التوحيد منهج عناصر كافة تعزز أف ك٬تب اإلنسانية، الفطرة مع تتناسب اليت السليمة
 لتجسيد ا٢تادفة التعليمية األنشطة كضمن التعليمية، األىداؼ ضمن الديٍت النمو جانب على كالًتكيز
 ضركرة جانب إذل ا١ترحلة، تلك يف التبلميذ كإدراؾ فهم من قريب لغوم أبسلوب كذلك ا١تبادئ، تلك

 قصص يف اٟتنيف الدين كاسس مبادئ لعرض ىادفة تربوية مواقف لعرض التعلم تقنيات توظيف
 .الىتمامهم جاذبة كحكاايت
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 الشاملة اجلودة: الرابع ادلبحث
، كاألسػس الػيت تقػـو عليهػا،  يتناكؿ الباحث يف ىذا ا١تبحث اٞتودة الشػاملة، كذلػك مػن حيػث ا١تفهػـو

اٞتػػػػػودة يف التعلػػػػػيم، كجػػػػػودة ا١تنػػػػػاىج،  كفوائػػػػػد تطبيقهػػػػػا، كمراحػػػػػل التطبيػػػػػق، كمعوقاتػػػػػو، مػػػػػركرنا ٔتعػػػػػايَت
كخصػػػائص ىػػػذه اٞتػػػودة، كمبادئهػػػا، كالتقػػػوًن كعبلقتػػػو ّتػػػودة ا١تنػػػاىج، كانتهػػػاءن ّتػػػودة ا١تنػػػاىج يف ضػػػوء 

 عمليات التقوًن، كذلك فيما أيٌب:

 :الشاملة اجلودة: مفهوم أواًل 
 اجتماعيػػػا تطػػػوير ذاتػػػويعتػػػرب مفهػػػـو اٞتػػػودة قػػػدٯتنا قػػػدـ ٤تاكلػػػة اإلنسػػػاف البحػػػث عػػػن أسػػػاليب كطػػػرؽ 

كاقتصػاداي، كىػو مػا يطلػق عليػػو اسػم: عمليػة التطػوير ا١ترحليػة؛ حيػػث تتضػمن تلػك العمليػة اإلجػػراءات 
كالتغَتات اليت ٯتر هبا اإلنسػاف عنػد انتقالػو مػن مرحلػة حياتيػة كمعيشػية معينػة، إذل مرحلػة أخػرل تدفعػو 

ة كا١تتسػارعة يف كاقعػو ا١تعػاش. كبنػاءن علػى ىػذا إليها ا١تعطيات كالظػركؼ االجتماعيػة كاالقتصػادية ا١تتغػَت 
؛ يعتمد اإلنساف طريقة التكيف مػع ا١ترحلػة الػيت يعيشػها ٔتػا يتناسػب مػع معطيػات ىػذه ا١ترحلػة  ا١تفهـو
مػػن اسػػتعدادات كقػػدرات كإمكانيػػات، كيعمػػل بكػػل جػػد إذل التطلػػع ١ترحلػػة الحقػػة كاسػػتجابة للتجػػدد 

كتعد ىػذه الطريقػة مػن الطػرؽ الػيت جيبػل عليهػا اإلنسػاف لػتحفظ  كاختبلؼ تطلعو عن ا١ترحلة السابقة.
اسػػتمراريتو علػػى ىػػذه البسػػيطة؛ إذ تتجػػدد كٔتػػركر الوقػػت احتياجػػات كتطلعػػات اإلنسػػاف، األمػػر الػػذم 
يوجػػب ٕتػػدد كتنػػوع الوسػػائل كالطػػرؽ كاإلجػػراءات الػػيت يػػتم توظيفهػػا كاسػػتعما٢تا مػػن قبػػل اإلنسػػاف لسػػد 

ذلك ٬تتهػػد اإلنسػػاف إذل ٕتديػػد كٖتػػديث ا١تعػػايَت كا١تقػػاييس الػػيت يسػػتعملها ىػػذه االحتياجػػات. كتبعنػػا لػػ
لتحديػػد مػػدل مناسػػبة ككفػػاءة كفاعليػػة ىػػذه الطػػرؽ كالوسػػائل كاإلجػػراءات، ابإلضػػافة إذل مػػدل قػػدرهتا 
علػى التوافػق مػػع عمليػة اإليفػاء ٔتتطلباتػػو، كإشػباع رغباتػو كٚتيػػع مػا يتعلػق بسػػد عنصػر االحتيػاج لديػػو، 

يطلػػق عليػػو يف مفهػػـو اٞتػػودة يف الوقػػت اٟتاضػػر )جػػودة ا١تنػػتج أك العنصػػر(؛ إذ تتمثػػل جػػودة كىػػو مػػا 
ا١تنتج أساسنا بعملية ٖتديث الطرؽ كالوسائل كاإلجراءات ا١تستخدمة يف عملية اإلنتاج، كىو األسلوب 

هج إدارة ا١تسػػتخدـ اآلف مػػن قبػػل ٥تتلػػف ا١تؤسسػػات كالشػػركات اإلنتاجيػػة أك ا٠تدماتيػػة يف توظيفهػػا ١تػػن
 ـ(.ََُِ( )البكر، Total Quality Management-TQMاٞتودة الكلية )
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ا، كأجػػػدت الشػػػيء فجػػػاد" )ابػػػن  كاٞتػػػودة يف اللغػػػة "مػػػن جػػػاد الشػػػيء جػػػوده، كجػػػوده أم صػػػار جيػػػدن
(. كيشػػػَت ا١تعجػػػم الوسػػػيط إذل أف اٞتػػػودة تعػػػٍت "كػػػوف الشػػػيء ُّٔ-ُّٓـ، ص صُْٗٗمنظػػػور، 

ا، كفعلها الثبلثي: جاد" )  (ِْـ، ص ُٗٗٗالفَتكز أابدم، جيدن
( أبهنػػا "الوصػػوؿ ُُِـ، ص ََِٕأمػػا اٞتػػودة يف االصػػطبلح الًتبػػوم؛ فقػػد عرفهػػا حلػػس )

إذل مسػػػتول األداء اٞتيػػػد، كىػػػي ٘تثػػػل عبػػػارات سػػػلوكية تصػػػف أداء ا١تػػػتعلم عقػػػب مػػػركره ٓتػػػربات مػػػنهج 
 معُت، كيتوقع أف يستوؼ مستول ٘تكن ٤تدد مسبقنا". 

ـ( أف اٞتػػػػودة ىػػػػي أداة ضػػػػركرية يف ظػػػػل عػػػػادل يزخػػػػر ابلكثػػػػَت مػػػػن ََُِكمػػػػا يػػػػرل البػػػػادم )
ا١تتغَتات ا١تتسارعة، من أجل إحداث توافق مع متطلبات كأسس التعامل مع ىذه ا١تتغَتات، كيف إطار 

 التأكيد على ٖتقيق التميز كالرايدة يف األنشطة كا١تمارسة كاالستمرار يف ذلك.
١تفهػـو اٞتػودة، مثػل: " العمػل ا١تػتقن، أك التػدقيق أك  كتشَت األدبيات إذل كجػود عػدة تعريفػات

 (:ُٖـ، صََِٕ( كأف اٞتودة ىي )الصاٟتي، ُٔـ، صُْٗٗالتصحيح" )درابس،
 ا١تبلءمة لبلستخداـ. .1
 ا٩تفاض نسبة العيوب. .2
 اٞتماؿ يف عُت النظر. .3
 عمل األشياء الصحيحة بصورة صحيحة. .4
 ٖتسُت األداء. .5
 النجاح يف خفض التكاليف. .6
 لبلحتياجات. ا١تطابقة .7
 مسئولية كل فرد يف التقييم. .8

"كحيػػث إف مفهػػـو اٞتػػودة يعتػػرب أحػػد السػػمات األساسػػية للعصػػر اٟتاضػػر؛ لػػذا فإنػػو ٯتكػػن أف 
يوصػػف الوقػػت الػػراىن بعصػػر اٞتػػودة، كذلػػك التسػػاع اسػػتخداـ ىػػذا ا١تصػػطلح يف الكثػػَت مػػن جوانػػب 
اٟتياة ا١تعاصرة، فبل تكاد توجد مؤسسة أك شركة إنتاجية أك خدماتية إال كتسعى لتوظيف ىذا ا١تفهـو 

اسػػتخدامو، إال أنػػو قػػد نػػتج عػػن ىػػذا التوسػػع يف اسػػتخداـ مفهػػـو اٞتػػودة؛ ارتباطػػو ْتالػػة مػػن سػػوء  أك
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االسػػتخداـ أك ْتالػػة مػػن الغمػػوض، كتعػػدد التفسػػَتات عنػػد الػػبعض، كلعػػل ذلػػك راجػػع إذل االفتقػػار أك 
 (.َٗـ، ص ََُِالنقص يف بلورة ا١تعايَت أك ا١تقاييس احملددة ١تعٌت اٞتودة" )البكر، 

بعػػد اٟتػػرب العا١تيػػة الثانيػػة، كمػػا تبعهػػا مػػن أزمػػة اقتصػػادية فقػػد ظهػػر مفهػػـو اٞتػػودة الشػػاملة  أمػا
لدل الياابف، كاليت استعانت أبيب اٞتودة األمريكية )دٯتنج(، الذم قاـ بًتسيخ ىذا ا١تفهـو لدل اجملػاؿ 

 ـ(. ََِّالصناعي يف الياابف، ككضعو موضع التطبيق )أٛتد، 
عػػن اٞتػػودة الشػػاملة، أبهنػػا "شػػكل تعػػاكين إل٧تػػاز األعمػػاؿ، يعتمػػد علػػى ىػػذا؛ كٯتكػػن التعبػػَت 

القػػػدرات كا١تواىػػػب لػػػدل كػػػل مػػػن اإلدارة كالعػػػاملُت؛ لتحسػػػُت اٞتػػػودة اإلنتاجيػػػة، بشػػػكل مسػػػتمر عػػػن 
"يف الوقت نفسو فإنو ال يوجد ٙتة تعريف متفػق عليػو . (ِّـ، صَََِطريق فريق العمل" )خضر، 

لػػدل ا١تفكػػرين كالبػػاحثُت، ١تفهػػـو اٞتػػودة الشػػاملة، األمػػر الػػذم يػػدفعنا لعػػرض بعػػض ىػػذه التعريفػػات، 
كاليت أيٌب يف مقدمتها تعريف )منظمة اٞتودة الربيطانية(، الذم يقوؿ إف اٞتودة الشاملة ىي "الفلسػفة 

رؾ من خبل٢تا ٖتقيػق كػل مػن احتياجػات ا١تسػتهلك، ككػذلك ٖتقيػق أىػداؼ اإلدارية للمؤسسة اليت تد
ا١تشركع معنا". بينما عرفها العادل جوف أككبلند على أهنا "الوسيلة اليت تدار هبا ا١تنظمة، لتطور فاعليتهػا 
كمركنتها، ككضعها التنافسػي علػى نطػاؽ العمػل ككػل". أمػا مػن كجهػة النظػر األمريكيػة؛ فإهنػا "فلسػفة 

وط عريضة، كمبادئ، تػدؿ كترشػد ا١تنظمػة لتحقػق تطػور مسػتمر، كىػي أسػاليب كميػة، ابإلضػافة كخط
إذل ا١تػػػوارد البشػػػػرية الػػػيت ٖتسػػػػن اسػػػتخداـ ا١تػػػػوارد ا١تتاحػػػػة، ككػػػذلك ا٠تػػػػدمات، ْتيػػػث إف تسػػػػعى كافػػػػة 

ـ، َََِالعمليات داخل ا١تنظمة، لتحقيق إشباع حاجػات ا١تسػتهلكُت اٟتػاليُت كا١تػرتقبُت" )خضػَت، 
 (.ُٕص 

( "أبهنػا اشػًتاؾ كالتػزاـ اإلدارة كا١توظػف يف ترشػيد العمػل ( 1992m, p79 كما عرفها تونكس  
عن طريق توفَت ما يتوقعو العمل أك ما يفوؽ توقعاتو". كىي "ثقافة تنادم اباللتزاـ الكلػي برضػا كإقنػاع 

ـ، ص ََِٔو ٛتيػد، الزبوف، مػن خػبلؿ التحسػُت كاالبتكػار ا١تسػتمرين يف ٚتيػع ٣تػاالت العمػل" )أبػ
( أبهنػػػػا "مػػػػدخل لػػػػئلدارة ا١تتكاملػػػػة مػػػػن أجػػػػل التحسػػػػُت ْْـ، ص ََُِ(. بينمػػػػا عرفهػػػػا )٧تػػػػم، ُٔ

ا١تسػػػتمر كالطويػػػل األمػػػد للجػػػودة يف ٚتيػػػع ا١تراحػػػل كا١تسػػػتوايت كالوظػػػائف يف الشػػػركة، ٔتػػػا ٭تقػػػق ميػػػزة 
 تنافسية للشركة كرضا الزبوف".
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السػابقة، أنػو مػن الصػعب أف تتحػد يف نطػاؽ كاحػد، كيتضح للباحث من خػبلؿ اسػتعراض التعريفػات 
فهي تعٍت الوصوؿ إذل التميز، يف حُت يعدىا آخر مقياس، كآخر يراىا إنتاجنا كتقدٯتنا ٠تدمة ٦تيزة، إذل 
غَت ذلك مػن التعريفػات الػيت تتغػَت بتغػَت األفػراد كا١تؤسسػات الػيت تتبناىػا، كمػع ذلػك فإنػو ٯتكػن القػوؿ 

فلسفات فكرية متكاملػة كأدكات إحصػائية كعمليػات إداريػة  رة عن "نظاـ ٭تتومإف اٞتودة الشاملة عبا
 تستعمل من أجل ٖتقيق أىداؼ ٤تددة، كرفع مستول رضا العميل كا١توظف على حد سواء".

 اليت يستند عليها مفهوم اجلودة الشاملة: ادلبادئ: اثنياً 
ـ، ََِِكالػيت مػن أ٫تهػا مػا يلػي )النجػار، يعتمد مفهـو اٞتودة الشاملة يف التعليم على عدة مبادئ، 

 ـ(:ََِّا١توسوم، 
إتباع ا١تنهج الشمورل لكافػة ٣تػاالت العمليػة التعليميػة، مػن حيػث األىػداؼ، كالبنػاء ا١تؤسسػي  .1

 كطرؽ العمل، كاٞتوانب ا٠تاصة إبدارة ا١توارد البشرية ٔتجاؿ التعليم.
ألمػػر الػػذم يًتتػػب عليػػو ٗتفػػيض التأكيػػد علػػى خفػػض األخطػػار، كأداء العمػػل مػػن أكؿ مػػرة؛ ا .2

 التكلفة إذل اٟتد األدىن، كٖتقيق رضا ا١تستفيدين من العملية التعليمية. 
اٟتػػرص علػػى حسػػاب تكلفػػة اٞتػػودة داخػػل ا١تؤسسػػة التعليميػػة، لتشػػمل كافػػة األعمػػاؿ ا١تتعلقػػة  .3

اب٠تدمػػػة ا١تقدمػػػة مثػػػل تكػػػاليف الفػػػرص الضػػػائعة، كتكلفػػػة األخطػػػاء كعمليػػػات التقػػػوًن كٝتعػػػة 
 ا١تؤسسة.

التأكيد على استمرارية التحسُت كالتطوير للجودة، من خبلؿ ا١تراجعػة ا١تسػتمرة كالوقػوؼ علػى  .4
 فجوة األداء، كاٞتودة يف ا١تمارسات التعليمية كمقياس رضا متلقي ا٠تدمة التعليمية أكالن أبكؿ.

ظهػػػػور ىػػػػذا؛ كإف "مفهػػػػـو اٞتػػػػودة يف كقتنػػػػا اٟتاضػػػػر ينسػػػػب إذل الفكػػػػر غػػػػَت اإلسػػػػبلمي؛ ألف 
استعمالو اقًتف ببعض أٝتاء مفكرين اعتنوا بتوضيح مفهـو اٞتػودة كأبعػاده كمضػامينو كمبادئػو كعناصػره 
كأسسو، ككاف ٢تم السبق يف تطبيق تلك األسس كا١تبادئ كتطويرىا، ككضع ا١تعايَت اليت تقاس هبا تلػك 

، كجػػػػوراف Crosby، ككركسػػػػ  Deming، كدٯتػػػػنجSewhartاٞتػػػػودة كمػػػػن ىػػػػؤالء ا١تفكػػػػرين: شػػػػيوارت
Juran ،ـ، ََِٕ، الػػذين أسػػهموا يف كضػػع الركػػائز األساسػػية ١تبػػادئ إدارة اٞتػػودة الشػػامل" )ا١تيمػػاف
ـ( عنػػػػدما كػػػػاف يعمػػػػل يف مؤسسػػػػة )ديػػػػل( للهػػػػاتف ُِٓٗ(؛ "حيػػػػث كضػػػػع شػػػػيوارت عػػػػاـ )َُص

خداـ كل من األمريكية عدة عناصر إلدارة اٞتودة الشاملة، كأشار إذل أ٫تية ٖتديد مفهـو اٞتودة، كاست
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التفكػػَت االسػػتقرائي كالتفكػػَت االسػػتدالرل، كاإلحصػػاء يف عمليػػة التحليػػل كا١تراقبػػة، كأكضػػح أ٫تيػػة كجػػود 
عػػػاملُت لتحقيػػػق اٞتػػػودة ٫تػػػا: التفكػػػَت بطريقػػػة موضػػػوعية حقيقيػػػة، كالعمػػػل حسػػػب مػػػا نفكػػػر كنشػػػعر 

 (.ٔٓـ، ص َََِك٨تس، نتيجة ا١توضوعية اٟتقيقية" )اٞتندم، 
أسػػػػػتاذه شػػػػػيوارت يف كضػػػػػع األسػػػػػس العلميػػػػػة للرقابػػػػػة علػػػػػى العمليػػػػػات  نجكلقػػػػػد "شػػػػػارؾ دٯتػػػػػ

اإلحصائية، كأشار إذل أ٫تية ربط األجر ابإلنتاج، كإجراء عمليػات الفحػص كالرقابػة علػى ا١تنتجػات يف 
ا١ترحلػػة النهائيػػة؛ للكشػػف عػػن العيػػوب كاألخطػػاء قبػػل كصػػو٢تا إذل الزبػػوف، كأ٫تيػػة مشػػاركة العمػػاؿ يف 

مثػػل إسػػهاماتو يف تطػػوير طػػرؽ الرقابػػة اإلحصػػائية كتطبيقهػػا، ككضػػع مفهػػـو اٞتػػودة يف صػػنع القػػرار، كتت
إطػػار إنسػػاين، كمػػا كضػػع أربعػػة عشػػر مبػػدأ يف اإلدارة للوصػػوؿ إذل اٞتػػودة مشلػػت األىػػداؼ كالفلسػػفة 
كالرقابػػة كالتكلفػػة كالعمليػػات، كالقيػػادة كالتػػدريب كالسػػلوكيات كاألخبلقيػػات، كلقيػػت مبػػادئ دٯتػػنج يف 

ـ(، كيعػػزل ُْٕٗودة اىتمامنػػا كبػػَتنا يف اليػػاابف أثنػػاء مشػػاركتو يف اإلعػػداد لئلحصػػاء الرٝتػػي عػػاـ )اٞتػػ
النجاح الذم حققو االقتصاد الياابين إذل استخداـ مبػادئ دٯتػنج يف إدارة اٞتػودة الشػاملة" )الصػاٟتي، 

 (.ْٓـ، ص ََِّ
كركسػ  فلسػفة   ( "ككضح1994m, p47)March A Quality Journeyكقد جاء يف كتاب 

 اٞتودة الشاملة من خبلؿ أربعة معايَت تتمثل يف:
 .التكيف مع متطلبات اٞتودة 
 .جوىر نظاـ اٞتودة الوقاية من األخطاء 
 .ضماف منع ا٠تطأ 
 ."قياس اٞتودة عن طريق التكلفة 

( أف جػوراف كضػح أبف "ىنػاؾ عػدة خطػوات َِّ-َِِ ـ، ص صُٓٗٗكلقد ذكر السلمي )
 أساسية لتحقيق اٞتودة الشاملة داخل ا١تؤسسات كتتمثل ىذه ا٠تطوات يف األمور التالية:

 .بناء الوعي بثقافة اٞتودة داخل ا١تؤسسة للتحسُت كالتطوير 
 .ٖتديد األىداؼ للتحسُت 
 .التخطيط للوصوؿ لؤلىداؼ ا١ترجوة 
 .التدريب ا١تستمر 
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 ذ ا١تشركعات ٟتل ا١تشكبلت.تنفي 
 .التقارير الصادقة 
 .كضوح ا١تفاىيم 
 .استخبلص النتائج 
 ."اٟتفاظ على قوة فريق العمل عن طريق إجراء التحسينات 

كمن خبلؿ ىذا االستقراء التارٮتي ١تفهـو إدارة اٞتودة؛ فإنو يتأكد لدل الباحث أسبقية غَت ا١تسػلمُت 
يتنب لو جودة كإبػداع غػَت ا١تسػلمُت يف ىػذا اجملػاؿ، األمػر الػذم يؤكػد يف ىذا اجملاؿ، أك اب١تعٌت األدؽ، 

 ما أشران إليو سابقنا.
كمػػا يؤكػػد ضػػركرة االسػػتفادة مػػن ا٠تػػربة الكبػػَتة الػػيت كصػػل إليهػػا ىػػؤالء ا١تفكػػرين، كمػػرت هبػػا 
الػػػدكؿ ا١تتقدمػػػة مػػػن خػػػبلؿ تطبيقهػػػا للجػػػودة الشػػػاملة، مػػػع بػػػذؿ اٞتهػػػد يف أتصػػػيل أسػػػس ىػػػذه ا٠تػػػربة 
إسػػبلميِّا ابلتعػػػرؼ علػػى مفهػػػـو اٞتػػودة، كأسسػػػها كمتطلباهتػػا، ك٤تاكلػػػة قراءهتػػا قػػػراءة إسػػبلمية )ا١تيمػػػاف، 

 ـ(.ََِٕ

 تطبيق اجلودة: فوائد: اثلثاً 
( إبجػراء اسػتفتاء B.S.I( أنو "قاـ معهد ا١تعايَت الربيطاين )ٕٓ-ْٕـ، ص ص ََِٗذكر أبو عنزة )

أحػد أنظمػة اٞتػودة؛ هبػدؼ التعػرؼ علػى  –موسع للمؤسسات التعليميػة اٟتاصػلة علػى شػهادة اآليػزك 
فوائد تطبيق اٞتودة، كقد اتضح من خبللو أف القاسم ا١تشًتؾ بُت تلك ا١تؤسسػات يف ٣تػاؿ االسػتفادة 

 ـ(: ََِٗمن ىذا النظاـ ٯتكن تلخيصو على النحو التارل )أبو عنزة، 
 ضماف استمرارية كثبات جودة ا٠تدمات التعليمية، كابلتارل إرضاء أكلياء األمور كا١تتعلمُت.  .1
 ٗتفيض إىدار إمكاانت ا١تؤسسة من حيث ا١توارد ككقت العاملُت.  .2
ٖتليل ا١تشكبلت الػيت تواجههػا ا١تؤسسػة، كمسػاعدهتا للتعامػل مػع ىػذه ا١تشػكبلت مػن خػبلؿ  .3

.اإلجراءات التصحيحية كالوقائية،   كذلك ١تنع مثل تلك ا١تشكبلت من اٟتدكث مستقببلن
زايدة الكفػػاءة التعليميػػة مػػن خػػبلؿ مشػػاركة اٞتميػػع بفاعليػػة يف إدارة ا١تؤسسػػة التعليميػػة؛ نظػػرنا  .4

إلدراؾ كل فرد لدكره كمسئولياتو كمشػاركتو يف التطػوير كالتحسػُت؛ ٦تػا يػًتؾ أثػرنا نفسػينا كإ٬تابينػا 
 على كل العاملُت.
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لوعي لدل أكلياء األمور كا١تتعلمُت كاجملتمع ٕتاه ا١تدرسػة مػن خػبلؿ إبػراز االلتػزاـ رفع مستول ا .5
 ابٞتودة.

 ا١تشاركة الفاعلة يف أتكيد السمعة اٞتيدة للمدارس ٤تلينا كعا١تينا. .6
إف ا١تراجعػػػات الداخليػػػة كمراجعػػػات اإلدارة ا١تنتظمػػػة الػػػيت ىػػػي مػػػن صػػػلب نظػػػاـ اآليػػػزك؛ األمػػػر  .7

 ٠تدمة ا١تؤسسة كليس العكس.الذم ٬تعل عمل النظاـ 
ربط كل أقسػاـ ا١تؤسسػة كجعػل عملهػا متناسػقنا بػدالن مػن كجػود نظػاـ إدارم منعػزؿ لكػل قسػم  .8

 أك إدارة، ٦تا يؤدم إذل انضباط أكثر كٖتليل أدؽ للمشكبلت اليت ٯتكن أف ٖتدث.
مػػن  كجػػود نظػػاـ شػػامل كمػػدركس للمؤسسػػة التعليميػػة، يػػنعكس إ٬تابينػػا علػػى ا١تتعلمػػُت؛ كػػوهنم .9

أكائل من ٭تس بتطبيق ىذا النظاـ، كىذا بػبل شػك يػؤدم إذل لبنػة مهمػة مػن لبنػات االنضػباط 
كاحػػػًتاـ األنظمػػػة يف نفوسػػػهم، فضػػػبلن عػػػن تعػػػرفهم علػػػى سياسػػػات نظػػػاـ جػػػودة عػػػا١تي يف سػػػن 

 مبكرة.

تطبيػػػق النظػػػاـ سػػػيقلل مػػػن البَتكقراطيػػػة اإلداريػػػة إذل حػػػد بعيػػػد، يػػػتخلص مػػػن كثػػػَت مػػػن  .11
، كيف الوقت نفسو سيبقى ملتزمنا ابلتعليمات الرٝتية".اإلجراءات ا١تت  كررة كا١تتعارضة أحياانن

( "الفوائػػد مػػن تطبيػق نظػػاـ اٞتػودة عديػػدة منهػػا ِّ-ِِـ، ص ص ََِٕكمػا يضػػيف العتيػ  )
 على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر:

 ضبط كامل اإلجراءات كالعمليات داخل ا١تؤسسات أك ا١تنظمة. .1
 ابلعمل.توحيد اإلجراءات ا٠تاصة  .2
 ٖتديد الصبلحيات كا١تسئوليات ألعضاء ا١تنظمة. .3
 التأكد من تطبيق اإلجراءات من خبلؿ ا١تراجعة كالتدقيق الداخلي. .4
 اٟتصوؿ على رضا العمبلء كا١تستفيدين. .5
 ٖتسُت جودة األداء". .6

 تبين اجلودة الشاملة: مربرات: رابعاً 
العريب كالغػريب؛ يظهػر لػو بوضػوح أف أىػم مػربر لتبػٍت ا١تدقق النظر يف األكضاع ا١تختلفة القائمة يف العادل 

ـ( كغَته، لذلك ََِّمفهـو اٞتودة الشاملة ىو ظهور ما يسمى ابلعو١تة، كقد نص عليو )ا٠تميس، 
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فإنو ٬تدر ابلباحث الوقوؼ قليبلن عند ىػذا ا١تصػطلح، لبيػاف مفهومػو، ككػذلك بعػض ٣تاالتػو الػيت ابت 
 إدارة اٞتودة. اجملتمع يصرخ بسببها لتبٍت مفهـو

كيتفػػػق ا١تهتمػػػوف بقضػػػية العو١تػػػة علػػػى أٌف الكلمػػػة مػػػا كردت إال حػػػديثان، كلكػػػٌن مػػػا تصػػػفو لػػػيس 
ْتػػػديث، بػػػل يػػػرل بعضػػػهم أٌف العمػػػل ٨توىػػػا بػػػدأ منػػػذ مئػػػات السػػػنُت. "كلقػػػد أصػػػبح مصػػػطلح العو١تػػػة 

ػػا علػػى الفػػًتة اٞتديػػدة الػػيت بػػدأت بتػػدمَت جػػدار بػػرلُت عػػاـ  متػػداكالن منػػذ بدايػػة التسػػعينات، كأصػػبح علمن
ـ كسػػػقوط االٖتػػػاد السػػػوفيييت كتفككػػػو، كانتهػػػت بتغلٌػػػب النظػػػاـ الرأٝتػػػارل الغػػػريب علػػػى النظػػػاـ ُٖٗٗ

 (. ِْـ، ص ََِْالشيوعي، كانفراد الوالايت ا١تتحدة األمريكية بقيادة العادل ا١تعاصر" )التو٬ترم، 
لوماتيػػػة ابإلضػػػافة إذل الػػػركابط "كيرتكػػػز مفهػػػـو العو١تػػػة علػػػى التقػػػدـ ا٢تائػػػل يف التكنولوجيػػػا كا١تع

ا١تتزايدة على كافة األصعدة على الساحة الدكلية ا١تعاصرة. كقد ظهرت العو١تػة أكالن كمصػطلح يف ٣تػاؿ 
التجػػارة كا١تػػاؿ كاالقتصػػاد، ٍبٌ أخػػذ ٬تػػرم اٟتػػديث عنهػػا بوصػػفها نظامنػػا أك نسػػقاي أك حالػػة ذات أبعػػاد 

 جانػب ذلػك ا١تبػادالت، كاالتصػاؿ، كالسياسػة، كالفكػر، متعددة، تتجاكز دائرة االقتصػاد، فتشػػمل إذل
 (.ُِـ، ص ُٕٗٗكالًتبية كاالجتماع، كااليدلوجيا" )ابسيل، 

كالعو١تػػػػػة "ىػػػػػي ذات مضػػػػػامُت سياسػػػػػية ْتتػػػػػة، كلكػػػػػن يف اٟتقيقػػػػػة تشػػػػػمل مضػػػػػامُت سياسػػػػػية 
لعديػػػد مػػػن كاقتصػػػادية كثقافيػػػة كاجتماعيػػػة كتربويػػػة، كلقػػػد فرضػػػت نفسػػػها علػػػى اٟتيػػػاة ا١تعاصػػػرة، علػػػى ا
، فكراين كعلمينا، ثقافينا كإعبلمينا، تربواين كتعليمينا" )أبو زعػركر،  ـ، ُٖٗٗا١تستوايت، سياسينا كاقتصاداين

 (.ُّص 
( "أٌف العو١تػػػة مشػػػتقة مػػػن الفعػػػل عػػػودل علػػػى صػػػيغة فوعػػػل، ُّـ، صُٖٗٗكيػػػرل الػػػدجاين )

أٌف العو١تػػة ٖتتػػاج ١تػػن يعممهػػا كاسػػتخداـ ىػػذا االشػػتقاؽ يفيػػد أف الفعػػل ٭تتػػاج لوجػػود فاعػػل يفعػػل، أم 
علػػى العػػادل". كقػػد قػػرر ٣تمػػع اللغػػة العربيػػة ابلقػػاىرة "إجػػازة اسػػتعماؿ العو١تػػة ٔتعػػٌت جعػػل الشػػيء عا١تينػػا" 

("أف أصػػل كلمػػة )عو١تػػة( ّٕـ، صُٓٗٗ(؛ حيػػث يػػرل عبػػد الصػػبور )ُٕـ، ص ُٕٗٗ)ابسػػيل، 
عىٍولىػػمىةن كذلػك ابلتوليػد القياسػي مػن ا١تصػدر الصػناعي ىو )عادلى(، كيفًتض ٢تا فعػبلن ىػو: "عىٍولىػػمى يػيعىٍولًػػمي 

)عىو١تيػػة("، كمػػا أهنػػا "ليسػػت عا١تيػػة؛ ألف العا١تيػػة منسػػوبة إذل العػػادل كىػػو: عبػػارة عمػػا ييعلػػم بػػو الشػػيء 
(. أمػػا العو١تػػة "فتتضػػمن معػػٌت اإلحػػداث كاإلضػػافة كالفػػرض كاإللػػزاـ، ُّٗـ، ص ََِْ)اٞترجػػاين، 
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يػػة رؤيػػة كأمػػل كتطلػػع إذل نقػػل ا٠تػػاص إذل ا١تسػػتول العػػا١تي، أمػػا العو١تػػة فهػػي كبعبػػارة أخػػرل فػػإف: العا١ت
 (. ْىػ، ص ُِْْاحتواء للعادل" )البكر، 

كإذا كانت ٙتػة آراء ٥تتلفػة يف تعريػف العو١تػة لغػة، فإنػو مػا مػن شػك كجػود ا٠تػبلؼ نفسػو عنػد 
عػػػٌت االصػػػطبلحي يتغػػػَت بتغػػػَت تعريػػػف العو١تػػػة يف االصػػػطبلح، بػػػل رٔتػػػا تتسػػػع دائػػػرة تعػػػدد اآلراء ألف ا١ت

النظرة ذاهتػا إذل العو١تػة. كيعػرض البحػث ىنػا بعػض ىػذه التعريفػات بدايػة مػن تعريفػات علمػاء الغػرب، 
ألف العو١تة ليست من بيئة عربية ا١تنشأ. "فيذكر أحػد البػاحثُت أف أىػم تعريػف للعو١تػة بػل كأقدمػو، ىػو 

عو١تػػة ىػػي إتػػاه اترٮتػػي ٨تػػو انكمػػاش العػػادل كزايدة تعريػػف "ركانلػػد ركبرتسػػوف"، الػػذم يؤكػػد علػػى )أف ال
 (.ُُُـ، ص َََِكعي األفراد كاجملتمعات هبذا االنكماش(" )عبد ا٠تالق، 

"كيعرفهػػا )أكليفيػػػة دك لغػػوس( أبهنػػػا: تبػػادؿ شػػػامل إٚتػػارل بػػػُت ٥تتلػػف أطػػػراؼ الكػػوف يتحػػػوؿ 
للقريػة الصػغَتة الكونيػة الػيت تػربط  العادل على أساسو إذل ٤تطة تفاعلية لئلنسػانية أبكملهػا، كىػي ٪تػوذج

ما بُت النػاس كاألمػاكن ملغيػة ا١تسػافات، كمقدمػة ا١تعػارؼ دكف قيػود، كىػي ليسػت كليػدة الرأٝتاليػة أك 
السوؽ، إهنا تقنيات االقتصاد كالسياسية كاالجتماع كالثقافة كاأليديولوجيات، كتعد تشكيلة منوعة من 

لكػػربل. كالشػػركات متعػػددة اٞتنسػػيات، كا١تنظمػػات العا١تيػػة، كىػػي األنظمػػة كالبػػٌت ٖتػػدد ٦تثليهػػا الدكلػػة ا
ليسػػػت أكثػػػر مػػػن حركػػػة جهنميػػػة تنطلػػػق بسػػػرعة، كٗتطػػػف يف طريقهػػػا اآلمػػػاؿ كاألحػػػبلـ" )أبػػػو راشػػػد، 

 (. ُّـ، ص ُٖٗٗ
ٌكن األقوايء من فرض الدكتاتورايت البلإنسػانية الػيت  "كيعرفها )ركجيو جاركدم( بقولو: نظاـ ٯتي

 (.ُٕـ، ص ُٖٗٗا١تستضعفُت بذريعة التبادؿ اٟتر كحرية السوؽ" )جاركدم، تسمح ابفًتاس 
أمػا البػاحثوف العػرب، فقػد تعػػددت تعريفػاهتم للعو١تػة ىػم كػذلك بتعػػدد رؤيػتهم كنظػرهتم ٢تػا بػػُت 

 مؤيد كمعارض لقبو٢تا، من ىذه التعريفات:
ا١تعلوماتيػة القائمػة علػى ا١تعلومػات أهنا "نظاـ عا١تي جديد يقػـو علػى العقػل اإللكػًتكين، كالثػورة  .1

كاإلبداع التقٍت غَت احملدكد، دكف اعتبار لؤلنظمة كاٟتضارات كالثقافات كالقيم كاٟتدكد اٞتغرافية 
 (.ُْـ، ص ُٖٗٗكالسياسية القائمة يف العادل" )أبو زعركر، 

قػل فيهػا اجملتمعػات أهنا "العملية اليت يتم ٔتقتضاىا إلغاء اٟتواجز بُت الدكؿ كالشػعوب، كالػيت تنت .2
من حالة الفرقة كالتجزئة إذل حالة االقًتاب كالتوحد، كمػن حالػة الصػراع إذل حالػة التوافػق، كمػن 
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حالة التباين كالتمايز إذل حالة التجػانس كالتماثػل، كىنػا يتشػكل كعػي عػا١تي كقػيم موحػدة تقػـو 
 (.ّـ، ص ُٖٗٗعلى مواثيق إنسانية عامة" )حجازم، 

ذك أبعػػػاد تتجػػػاكز دائػػػرة االقتصػػاد، كالعو١تػػػة تعػػػٍت يف معناىػػػا اللغػػػوم تعمػػػيم  أهنػػا "نظػػػاـ أك نسػػػق .3
الشػػيء كتوسػػيع دائرتػػو ليشػػمل العػػادل كلػػو، كىػػي تعػػٍت يف اجملػػاؿ السياسػػي منظػػور إليػػو مػػن زاكيػػة 
اٞتغرافيا )اٞتيوبوليتك( العمل على تعميم ٪تط حضارم ٮتص بلدا بعينػو، ىػو الػوالايت ا١تتحػدة 

 (.ُٓـ، ص ُٖٗٗت، على بلداف العادل أٚتع" )اٞتابرم، األمريكية ابلذا
أهنػػػا "تعػػػاظم شػػػيوع ٪تػػػط اٟتيػػػاة االسػػػتهبلكي الغػػػريب، كتعػػػاظم آليػػػات فرضػػػو سياسػػػينا كاقتصػػػاداين  .4

، بعػػػد التػػػداعيات العا١تيػػة الػػػيت ٧تمػػػت عػػػن اهنيػػار االٖتػػػاد السػػػوفييت كسػػػقوط  كإعبلمينػػا كعسػػػكراين
الفلسػػػفة الربٚتاتيػػػة النفعيػػػة ا١تاديػػػة العلمانيػػػة، كمػػػا  ا١تعسػػػكر الشػػػرقي". أك ىػػػي: "٤تاكلػػػة لفػػػرض

ـ، ص ُٗٗٗيتصل هبا من قيم كقوانُت كمبادئ كتصػورات علػى سػكاف العػادل أٚتػع" )ا١تػربكؾ، 
ٗٗ.) 

أهنػػا "رديػػف لؤلمركػػة، كإف تقنعػػت أبقنعػػة العلػػم كالتكنولوجيػػا، فنمػػوذج الثقافػػة األمريكػػي يتسػػلل  .5
مكػػاف يف العػػادل، كينتشػػر بسػػرعة مذىلػػة ال ألنػػو ابلضػػركرة عػػرب الشػػركات عػػابرة القػػارات إذل كػػل 

أصلح النماذج كلكن كما ينتشر كابء يف العادل. األمركة ىنػا أمركػة مظػاىر اٟتيػاة كلهػا، سػواء يف 
 ُِِْاالقتصاد أك العلـو أك القيم كالتقاليد كحىت األلعاب كالفنوف كاألمراض كاٞتػوع" )البػزاز، 

 (.ٖىػ، ص 
ا فيػو لكػل أنػواع السػيادة، أك سػيادة الػنمط الغػريب أهنا "إخضاع الع .6 ادل لقػوانُت مشػًتكة تضػع حػدِّ

يف الثقافػة كاالقتصػاد كاٟتكػػم كالسياسػة يف اجملتمعػػات البشػرية كلهػا، أك توجػػو كدعػوة هتػػدؼ إذل 
صياغة حياة الناس لدل ٚتيػع األمػم ك٥تتلػف الػدكؿ كفػق أسػاليب كمنػاىج موحػدة بػُت البشػر، 

 (.ُٕىػ، ص  ُِِْكا١تناىج ا٠تاصة" )الزنيدم،  كإضعاؼ األساليب
كيبلحػػظ مػػن خػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة ظهػػور ا٠تلفيػػة الثقافيػػة العربيػػة الػػيت رٝتػػت معػػاين ا٢تيمنػػة عنػػد 
منتقدم العو١تة. كعودنا على بدأ فإنو ٯتكػن حصػر أىػم مػربرات تبػٍت مفهػـو العو١تػة، كبنػاءن علػى العػرض 

 ـ(:ٌََِّب )ا٠تميس، السابق ١تفهـو العو١تة، يف اآل
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العو١تػػة كىػػي التػػدخل التصػػريح يف أمػػور االقتصػػاد، كاالجتمػػاع، كالسياسػػة، كالثقافػػة، كالسػػلوؾ،  .1
حىت يظن أف الكجود للحدكد السياسػية للػدكؿ ذات السػيادة، أك االنتمػاء إذل كطػن ٤تػدد، أك 

 لدكلة معينة، كدكف اٟتاجة إذل إجراءات حكومية.
تصادية، اليت تعمل علػى ٖتسػُت منتجاهتػا كخػدماهتا لتنػافس األسػواؽ التكتبلت السياسية كاالق .2

 العا١تية.
ٖتالفات الشػركات العا١تيػة العمبلقػة لفػرض سػيطرهتا علػى األسػواؽ عػن طريػق ٖتسػُت منتجاهتػا  .3

 كخدماهتا، كما ىو اٟتاؿ يف شبكات ا١تعلومات كاالتصاالت التعليمية الواسعة.
ومػػػػات ىػػػػي الركيػػػػزة األسػػػػاس لكػػػػل ا١تنظمػػػػات كا١تؤسسػػػػات ا١تعلوماتيػػػػة حيػػػػث تعػػػػد تقنيػػػػة ا١تعل .4

 اإلنتاجية كا٠تدماتية.
التطػػور التقػػٍت كمسػػتحداثتو يف الفكػػر ا١تنظػػومي كيف العمليػػات كيف العػػدد كاآلالت ا١تسػػتخدمة  .5

يف اإلنتػػاج كا٠تػػدمات، كيف االتصػػاالت تفػػرض علػػى اإلدارة ضػػركرة التحػػديث السػػتيعاب ىػػذه 
 ولوجية.األفكار كا١تستحداثت التكن

التغػػَت االجتمػػاعي فػػاجملتمع يتغػػَت، كتتغػػَت مطالبػػو، كمػػا كػػاف مقبػػوالن فيمػػا مضػػى مػػن منتوجػػات  .6
 كخدمات قد ال يكوف مقبوالن اآلف.

تغَت ا١تستفيدين من التعليم، فا١تتعلم اليـو ليس ىو ا١تػتعلم ابألمػس، فمػتعلم األمػس كػاف ٭تمػل  .7
ل أقراص ليزر، كرٔتا حاسب ٤تموؿ؛ فلػذلك معو ٣تموعة من الكتب، أما متعلم اليـو فهو ٭تم

 ٬تب أف تواكب التقنية احتياجات ا١تستفيدين كرغباهتم.
 تعدد مصادر التعلم كتنوعها كتطورىا. .8
تطور البيئات التعليميػة، فلػم يعػد التعلػيم قاصػرا علػى البيئػات ا١تدرسػية التقليديػة، كإ٪تػا كجػدت  .9

 لقائم على اٟتاسوب كالشبكات احمللية.بيئات تقنية بديلة، كالتعلم عن بعد كالتعلم ا
االٕتاىػػػات اٟتديثػػػة يف اإلدارة، مثػػػل اإلدارة السػػػريعة، كىػػػي اإلدارة ا١ترنػػػة كا١تتغػػػَتة الػػػيت  .11

تعتمػػػد علػػػى عنصػػػرم الػػػزمن كالسػػػرعة يف اٗتػػػاذ القػػػرارات كالتحليػػػل كالتصػػػميم كاإلنتػػػاج كاألداء 
 قدمة.كالتوزيع، مستفيدة من تقنية ا١تعلومات كاالتصاالت ا١تت
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 معايري اجلودة الشاملة وعوائقها: أمهية: خامساً 
(، ىػػػػي "تلػػػك ا١تسػػػػتوايت ا١تعياريػػػة القوميػػػػة ا١تقننػػػة، الػػػػيت ُٗٗـ، ص ََِٓكا١تعػػػايَت حسػػػػب نصػػػر )

اصػػطلح عليهػػا عا١تينػػا، كالػػيت ينبغػػي توافرىػػا لتقيػػيم األداء ٔتفهومػػو الشػػامل، كالػػيت يسػػتلـز ٖتقيقهػػا تػػوفَت 
 .مؤشرات إجرائية"

 من شك أف "للمعايَت أ٫تية كبَتة ترجع إذل كوهنا تعمل على ما يلي:كما 
ػػػا لئلصػػػبلح الًتبػػػوم؛ حيػػػث ٖتػػػدد مواصػػػفات اٞتػػػودة كاالمتيػػػاز لكػػػل مػػػن األفػػػراد  .1 ٘تثػػػل أساسن

 كا١تؤسسات التعليمية.
ٖتػػػػدد الػػػػربامج التعليميػػػػة الػػػػيت تسػػػػتحق االعتمػػػػاد الًتبػػػػوم، كتضػػػػمن اسػػػػتمرار جودهتػػػػا كجػػػػودة  .2

 ٥ترجاهتا.
كوثيقػػة مرجعيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالقيػػادات التعليميػػة، كصػػانعي القػػرار، ككاضػػعي تعمػػل   .3

السياسػػػات التعليميػػػة كمنفػػػذيها، مػػػن أجػػػل اسػػػتخدامها يف االرتقػػػاء بػػػربامج التعلػػػيم كتقييمهػػػا، 
 كٖتديد مقدار ما ينجز من تقدـ كإتاىو على ٚتيع ا١تستوايت.

 كا١تمارسات التدريسية كنظم التقييم لعقود قادمة.توجو اٞتهود ا١تبذكلة يف تطوير ا١تناىج،  .4
تساعد يف اٟتكم على جودة التعليم، كتصف ما ٬تب أف يكوف عليػو التعلػيم كالػتعلم مػن أجػل  .5

ـ، ص ََِٖٖتسػػُت ٥ترجػػات التعلػػيم كتزيػػد مػػن قػػدرات ا١تتعلمػػُت كفػػرص ٧تػػاحهم" )٣تاىػػد، 
 (.ٗ-ٖص 

عة الػػيت أدت للفشػل يف تطبيػق إدارة اٞتػودة الشػػاملة أمػا عوائػق تطبيػق اٞتػودة؛ فػػإف مػن األسػباب الشػائ
 :ـ(ََِْما يلي )عليمات، 

 عدـ التزاـ القيادات العليا بتطبيق برانمج إدارة اٞتودة الشاملة. .1
 الًتكيز على أساليب معينة يف إدارة اٞتودة الشاملة كليس النظاـ ككل. .2
 لشاملة.عدـ اٟتصوؿ على مشاركة ا١توظفُت يف برانمج إدارة اٞتودة ا .3
توقػػع نتػػائج إ٬تابيػػة بشػػكل سػػريع، فإنػػو قػػد يسػػتغرؽ ٖتقيػػق نتػػائج مهمػػة كملموسػػة مػػن تطبيػػق  .4

بػػػرانمج إدارة اٞتػػػودة الشػػػاملة سػػػنة أك سػػػنتُت، كللحصػػػوؿ علػػػى فوائػػػد سػػػريعة قػػػد تقػػػـو بعػػػض 
 ا١تؤسسات بتكثيف جهودىا يف تطبيق الربانمج، كابلتارل ٭تدث الفشل ا١تتوقع.
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قػػد ال تتوافػػق مػػع نظػػاـ إنتاجهػػا  كأسػػاليب إدارة اٞتػػودة الشػػاملة كالػػيت تبػػٍت ا١تؤسسػػة أحػػد طػػرؽ .5
 كموظفيها؛ ٦تا يؤدم إذل زعزعة الثقة بنظاـ إدارة اٞتودة الشاملة ككل.

مقاكمػػػة التغػػػَت سػػػواء أكػػػاف مػػػن اإلدارة، أـ مػػػن العػػػاملُت؛ ألف بػػػرامج ٖتسػػػُت اٞتػػػودة تسػػػتدعي  .6
سػػة، كػػذلك ٗتػػوؼ بعػػض العػػاملُت يف ا١تؤسسػػة مػػن تغيػػَتنا اتمنػػا يف ثقافػػة كطػػرؽ العمػػل يف ا١تؤس

 ٖتمل ا١تسئولية كااللتزاـ ٔتعايَت حديثة ابلنسبة ٢تم.
تعتمػػػد بػػػرامج إدارة اٞتػػػودة الشػػػاملة علػػػى خػػػرباء اٞتػػػودة أكثػػػر مػػػن اعتمادىػػػا علػػػى األشػػػخاص  .7

 العاديُت يف ا١تؤسسة.
بعػػػد فهػػػم كإدراؾ عميقػػػُت، كيػػػرل الباحػػػث أنػػػو إذا اقتنعػػػت القيػػػادة العليػػػا ابٞتػػػودة كتطبيقاهتػػػا، 

 سيكوف لذلك أثرنا ابلغنا يف سهولة تطبيقها، كالوصوؿ أبسرع كقت ألىدافها ا١ترجوة.

 تطبيق اجلودة الشاملة: مراحل: سادساً 
ٮتتلف تطبيق اٞتػودة مػن منشػأة إذل أخػرل حسػب حجمهػا كنشػاطها كنوعيػة األعمػاؿ الػيت تقػـو هبػا، 

بعض الباحثُت على أهنػا ا١تراحػل الرئيسػة لتطبيػق اٞتػودة، كذلػك  كىناؾ ٣تموعة من ا١تراحل اتفق عليها
 ـ( على النحو التارل:ََِْحسب )عليمات، 

اإلعػداد: كىػو ٔتثابػة مرحلػػة التهيئػة، كالتجهيػز للمراحػل األخػػرل، حيػث يػتم تعميػق اإلحسػػاس  .1
تعتمػػػد علػػػى  أب٫تيػػػة التطػػػوير، كاٗتػػػاذ القػػػرار بتطبيػػػق إدارة اٞتػػػودة الشػػػاملة، كصػػػياغة الرؤيػػػة الػػػيت

متطلبػػػات إدارة اٞتػػػودة الشػػػاملة، كٖتديػػػد ا١تسػػػتفيدين كحاجيػػػاهتم كمتطلبػػػاهتم كتوقعػػػاهتم اٟتاليػػػة 
 ،Kearnsكا١تستقبلية، كتدريب الرئيسػُت، كتػوفَت الػدعم كااللتػزاـ كا١تسػاندة مػن اإلدارة العليػا )

D.T.، 2000. p. 130.) 
اخػػل ا١تنظومػػة، كتشػػكيل ٣تلػػس اٞتػػودة، التخطػػيط: كيػػتم يف ىػػذه ا١ترحلػػة نشػػر ثقافػػة اٞتػػودة د .2

كالقياـ ابلتنمية كالتوجيو، كإنشاء فرؽ اٞتودة )حلقات اٞتودة(، كتوفَت ا١تػوارد، كتنسػيق الػربامج 
ـ، ََُِالتدريبيػػػة، كتقػػػدًن تغذيػػػة راجعػػػة، كفحػػػص مقًتحػػػات التحسػػػُت ا١تستمر)الشػػػرقاكم، 

 (. ُٔٗص 
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لػػدعم ٚتيػػع ا١تراحػػل، كالكشػػف عػػن نػػواحي القػػوة التقػػوًن التكػػويٍت: "كيػػتم فيػػو تػػوفَت ا١تعلومػػات  .3
كنػػواحي الضػػعف، كذلػػك مػػن خػػبلؿ مسػػح الوضػػع الػػراىن، كتػػوفَت التغذيػػة الراجعػػة عػػن رضػػا 

 (.ُٔٗـ، ص ََُِا١تستفيدين، كمدل صبلحية برامج التدريب" )الشرقاكم، 
التطبيػػػػق: "كيػػػػتم خػػػػبلؿ ىػػػػذه ا١ترحلػػػػة تفعيػػػػل االتصػػػػاؿ، كعمػػػػل فػػػػرؽ اٞتػػػػودة، كمهػػػػارات حػػػػل  .4

ا١تشػػػكبلت، كمػػػا يػػػتم ٖتديػػػد ا١تسػػػئوليات كاألدكار، كٯتكػػػن حػػػل ا١تشػػػكبلت مػػػن خػػػبلؿ دكرة 
 (.ْٗـ، ص ََِٗ)ا٠تطة، كالعمل، كا١تراجعة، كالتنفيذ(" )زيداف، 

التقػػػػوًن ا٠تتػػػػامي: "كيػػػػتم مقػػػػارانت ٖتسػػػػينية مػػػػع إ٧تػػػػاز منظومػػػػات أخػػػػرل عا١تيػػػػة كالعمػػػػل علػػػػى  .5
إعػادة مراحػػل التخطػيط، كىكػػذا" )عبػد النػػ ،  التحسػُت ا١تسػتمر مػػن خػبلؿ ا١تسػػئولُت، ٍب يػتم

 (. ُٓـ، ص ُٔٗٗ

 الشاملة يف التعليم: اجلودة: سابعاً 
يعػػيش العػػادل فػػًتة ٖتػػدايت عظمػػى؛ نتيجػػة لثػػورة ا١تعلومػػات كالتقنيػػات الػػيت ظهػػرت يف العقػػود األخػػَتة، 

تلػك التغػَتات، لػذا كاليت صاحبها كجود العديد من الصعوابت اليت كاجهت الفرد كاجملتمعات، ١تسايرة 
إتهػػت العديػػد مػػن الػػػدكؿ ا١تتقدمػػة التبػػاع أسػػػاليب كنظػػم اٞتػػودة الشػػػاملة؛ ٟتػػل مشػػكبلهتا، كٖتسػػػُت 
اٞتػػودة كاإلنتػػاج كذلػػك منػػذ منتصػػف القػػرف العشػػرين، كألف ىػػذه األسػػاليب أثبتػػت جػػدارهتا فػػإف كافػػة 

لػػى عاتقهػػا اسػػتخدامو لتحسػػُت مؤسسػػات العػػادل اليػػـو ٔتػػا فيهػػا ا١تؤسسػػات التعليميػػة كالًتبويػػة أخػػذت ع
 األداء كاالرتقاء ابإلنتاجية ١تواجهة التحدايت ا١تختلفة.

ـ( أف اٞتػػودة الشػػػاملة يف الًتبيػػػة البػػد مػػػن أف تلقػػػي ََِْكمػػن ىػػػذا ا١تنطلػػق يػػػرل عليمػػػات )
الضػػػػػوء علػػػػػى ا١تػػػػػدخبلت كالعمليػػػػػات كا١تخرجػػػػػات، كذلػػػػػك يعػػػػػٍت إعػػػػػادة النظػػػػػر يف أىػػػػػداؼ كغػػػػػاايت 

سسػػات التعليميػػة، كاتبػػاع معػػايَت التقػػوًن اٞتيػػدة كالوظيفيػػة، كتقػػدًن البحػػوث العلميػػة، كاسػػًتاتيجيات ا١تؤ 
 ابإلضافة إذل توفَت البيئة التعليمية؛ بغرض توفَت فرص العمل كحل مشكبلت اجملتمع.

ـ( أف اٞتودة يف التعليم تعٍت فاعليػة النظػاـ التعليمػي ا١تكػوف ََِٕكما أكدا حسن ك٤تمود )
ات ك٥ترجات، كالذم تتجلى جودتو يف كوف ا١تخرجات متفقة مع أىداؼ النظاـ من مدخبلت كعملي

بشػكل جيػػد؛ ٔتػا يػػؤدم إذل نتػائج تعلػػيم كتعلػم جيػػدة ذات معػايَت متطػػورة، مػن خػػبلؿ تكػاتف اٞتهػػود 
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كاسػػتثمار الطاقػػات ا١تختلفػػة، األمػػر الػػذم يعػػٍت أف جػػودة ا١تنػػتج التعليمػػي تتحقػػق عنػػدما يكػػوف النظػػاـ 
 درنا على ٗتريج طبلب قادرين على ٖتقيق توقعات ا١تستقبل.التعليمي قا

كيعتػػرب تطبيػػق اٞتػػودة يف ٚتيػػع القطاعػػات كٓتاصػػة قطػػاع التعلػػيم مػػن أىػػم ا١تعػػايَت للمنافسػػة يف 
جذب رؤكس األمواؿ االستثمارية ٤تلينا كعا١تينا، يف ظػل تنفيػذ آليػات اتفاقيػة التجػارة العا١تيػة )اٞتػات(، 

ا١تنافسػػػة يف تطبيػػػق نظػػػاـ اٞتػػػودة الشػػػاملة بقطػػػاع التعلػػػيم أكثػػػر مػػػن القطاعػػػات  كمػػػن ا١تتوقػػػع أف تشػػػتد
الصػػناعية كالتجاريػػة مػػن أجػػل إعػػداد، كتكػػوين القػػول البشػػرية، ٞتميػػع ٣تػػاالت العمػػل كاإلنتػػاج كإجػػراء 

 ـ(.ََُِالبحوث كالدراسات كتطبيق التكنولوجيا ٠تدمة اجملتمع، كتنميتو كتطويره )جويلي، 

 التارخيية حلركة ادلعايري العادلية للرتبية: ةالنشأ: اثمناً 
تعتػرب الػوالايت ا١تتحػػدة األمريكيػة مػػن أىػم الػػدكؿ الػيت أكلػت اىتمامنػػا كاضػحنا ْتركػػة ا١تعػايَت يف التعلػػيم، 
كاٗتاذىا كحركة إصبلح للنظاـ التعليمي األمريكي؛ إذ أف فكرة ا١تعايَت كٖتديد مستوايت أداء مقبولػة، 

لكػل ا١تتعلمػُت، ليسػت فكػرة جديػدة علػى التعلػيم األمريكػي، لكػن ٢تػا جػذكر قدٯتػة كمقررات أكادٯتية 
ـ، كالػػذم دعػػا إذل أتسػػيس منػػاىج أكادٯتيػػة  ُْٖٗترجػػع إذل التقريػػر الػػذم أعدتػػو ٞتنػػة العشػػرة عػػاـ 

 ،Jonesتقػػـو علػػي معػػايَت مقبولػػة، ٞتميػػع طػػبلب ا١تػػدارس العليػػا بغػػض النظػػر عػػن دخػػو٢تم اٞتامعػػة 

2005).) 
ـ أنكػػر أعضػػاء اٞتمعيػػة القوميػػة للًتبيػػة، ا١تنحػػازين ٟتركػػة الًتبيػػة التقدميػػة، عمػػل ٞتنػػة ُُٖٗكيف عػػاـ 

العشػػػرة، كأصػػػدركا تقريػػػرنا يتعلػػػق اب١تبػػػادئ األساسػػػية للتعلػػػيم، كقػػػد طالبػػػت اللجنػػػة يف تقريرىػػػا مبػػػدئينا، 
ـ(. غػَت أف ىنػاؾ  ََُِابلتحوؿ من ىدؼ التعليم إذل التأىيل االجتماعي الشامل للطالػب )زيتػوف، 

كثَتنا من الباحثُت يف اجملاؿ الًتبوم يركف أف بداية حركة ا١تعايَت الًتبوية اٟتديثة، ترجع إذل نشػر التقريػر 
ـ، كالذم كشف عن الضعف الذم أصاب القاعدة التعليمية يف ُّٖٗاألمريكي "أمة يف خطر" عاـ 

 كمراجعة العملية التعليميػة كالتوصػية ابالىتمػاـ اجملتمع األمريكي يف ذلك الوقت؛ ٦تا جعل القياـ بتقوًن
 ـ(.ََِٓٔتحتول التعليم كا١تستوايت كالتوقعات ألداء ا١تتعلم أمرنا ال مفر منو )٤تمود كالوكيل، 

كيف سياؽ ذلك، قدـ تقرير "أمة يف خطر" عددان من التوصيات ا١تهمة من أجل إصػبلح نظػاـ 
رة تبٌػػٍت ا١تؤسسػػات التعليميػػة علػػى ٥تتلػػف مسػػتوايهتا معػػايَت التعلػػيم األمريكػػي، كمنهػػا أتكيػػده علػػى ضػػرك 

عالية ا١تستول، تكػوف أكثػر قابليػة للقيػاس، كأف ترفػع الكليػات كاٞتامعػات مػن متطلبػات االلتحػاؽ هبػا 
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ـ بػػػدأ االىتمػػػاـ الفعلػػػي اب١تعػػػايَت القوميػػػة عنػػػدما كافقػػػت  ُٖٗٗـ(، كْتلػػػوؿ عػػػاـ ََُِ)الغامػػػدم، 
أىداؼ التعليم، كدعم ذلك رئيس الوالايت ا١تتحػدة األمريكيػة بػوش األب،  ٚتعية اٟتكاـ الوطنية على

 ـ(.ََُِكًب تشكيل ٞتنة كضع أىداؼ التعليم القومي )زيتوف، 
كيف سػػياؽ ذلػػك، "يتوقػػع أف يلجػػأ إذل ىػػذه ا١تعػػايَت ليػػتم االسًتشػػاد كاالىتػػداء هبػػا، لػػيس فقػػط 

ىتمػػاـ، حسػػب ٗتصصػػاهتم كرغبػػاهتم، يف أم مػػن ا١تعلمػػوف بػػل ا١تعنيػػوف الًتبويػػوف، كغػػَتىم مػػن ذكم اال
تلك ا١تعػايَت، سػواء مػا يتعلػق ابلثقافػة العلميػة، أـ ابسػًتاتيجيات كطرائػق تدريسػها كتقوٯتهػا، أـ إبعػداد 

، أـ ابلسياسيات التعليمية كنظم التعليم" )زيتوف،   (.ِِْـ، صََُِمعلم العلـو
( ََِٗفقد أكردت ا١تواصفات الدكلية للجودة )األيػزك كفيما يتعلق ٔتعايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم؛ 

ـ، ََُِيف خطواهتا التطبيقية لعنصرىا الثامن )مراقبة كتقوًن العملية التعليمية(، مػا أشػار إليػو البكػر )
( "أبهنػػػػػػا تشػػػػػػمل أسػػػػػػس تقػػػػػػوًن كمراجعػػػػػػة العمليػػػػػػة التعليميػػػػػػة علػػػػػػى ٚتيػػػػػػع األنظمػػػػػػة ِٔ-ِْص ص 

تفعيل كبلوغ أىداؼ العملية التعليميػة، سػواء كانػت ا١تعػارؼ أك  كاإلجراءات كالطرؽ، كاليت تعمل على
ا١تهارات أك القيم اليت يتعلمها الطالب يف ا١تدرسة، كاليت تعمل على بناء شخصيتو ك٘تكنو مػن التفاعػل 

 اإل٬تايب يف ٤تيطو.
كمن أجل كضػع إجػراءات كأسػاليب عمليػة التقػوًن للعمليػة التعليميػة ضػمن إطػار أتكيػد اٞتػودة، يتعػُت 

 أف تشمل عملية التقوًن كبشكل مستمر احملاكر الرئيسية التالية: 
 ا١تتعلمُت. .1
 ا١تعلمُت. .2
 ا١تشرفُت. .3
 ا١تنهج ا١تدرسي. .4
 التجهيزات ا١تدرسية.  .5

... حيػػػػث يشػػػػمل ىػػػػذا اإلطػػػػار اإلجػػػػراءات -يكالػػػػذم يعنينػػػػا ىنػػػػا ىػػػػو ا١تػػػػنهج ا١تدرسػػػػ-... 
كاألنظمة ا١تتعلقة ابلتأكد من مدل إمكانية ٖتقيق ا١تنهج ألىداؼ العملية التعليمية، كذلك من خػبلؿ 

 تتبع كتقوًن ا٠تطوات التالية:
 مدل مبلءمة احملتول ١تستول ا١تتعلمُت. .1
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 مدل مبلءمة احملتول لطرؽ التدريس. .2
 ة للمعلم.مدل كضوح أىداؼ ا١تنهج ابلنسب .3
 مدل كضوح أىداؼ ا١تنهج ابلنسبة للمتعلم". .4

كلكوف ا١تنهج ا١تدرسي ىو ما يرتبط ابلدراسة اٟتالية؛ فإف الباحث يرل أنو من الضركرم بيػاف 
فإهنػػػا "قػػػد امتػػػدت يػػػد اٞتػػػودة لتشػػػمل األنظمػػػة خصػػػائص كمبػػػادئ كمعػػػايَت جػػػودة ا١تػػػنهج ا١تدرسػػػي. 

كؿ لتطػػوير أنظمتهػػا بكػػل عناصػػرىا كتطػػوير أسػػاليب العمػػل التعليميػػة كلهػػا، كسػػاد توجػػو بػػُت كافػػة الػػد
فيها، كانتشر مفهـو اٞتودة الشاملة؛ حيث أصبح ضركرة تسعى معظم ا١تؤسسػات الًتبويػة إذل ٖتقيقػو، 
كإذل ٖتقيػػق أقصػػى درجػػة مػػن األىػػداؼ ا١تتوخػػاة للمؤسسػػة، كالتحسػػُت ا١تتواصػػل يف األداء كا١تخرجػػات 

اصفات ا١تنشودة، أبفضل طػرؽ كأقػل جهػد كتكلفػة ٦تكنػُت. كىكػذا أصػبح كفقنا لؤلغراض ا١تطلوبة كا١تو 
ػػػا مػػػن أجػػػل التفاعػػػل كالتعامػػػل مػػػع متغػػػَتات عصػػػر يتسػػػم  تطبيػػػق اٞتػػػودة الشػػػاملة يف التعلػػػيم مطلبنػػػا ملحن
ابلتسػػارع ا١تعػػريف كالتكنولػػوجي، كتتزايػػد فيػػو ٛتػػى الصػػراع كا١تنافسػػة بػػُت األفػػراد كاٞتماعػػات كا١تؤسسػػات 

 (.ُْـ، صََِٔكف، )طعيمة كآخر 
ـ( أف ا١تنهج ا١تدرسي منظومة فرعية ٢تا أتثَت ابلغ يف منظومة التعليم، ََِٕكما أكدا عودة كالشقر )

كمن ٍب؛ فإف من أكلوايت السعي ٨تو التعليم اٞتيد العمل على التوصػل إذل ا١تػنهج اٞتيػد، كلعػل أبسػط 
ا، كمػػػػن ٍب ا معػػػػايَت اٞتػػػػودة ألم منػػػػتج أف يكػػػػوف مرغػػػػوابن كمفيػػػػدن  فػػػػإف أم مػػػػنهج البػػػػد أف يكػػػػوف مفيػػػػدن

للمتعلم؛ من حيػث مضػامينو ا١تعرفيػة كا١تهاريػة كالوجدانيػة، كالبػد أف يكػوف مرغػوابن كمشػوقنا؛ مػن حيػث 
أساليب تدريسو كأنشطتو، كٯتثػل ٤تتػول ا١تقػرر الدراسػي دعامػة مػن دعامػات ا١تػنهج يصػعب االسػتغناء 

 جملتمع كالفرد اٟتاضرة كا١تستقبلية.عنها؛ ١تا لو من دكر فعاؿ يف تلبية حاجات ا
ـ( أف ا١تنهج الدراسي حىت يتصف ابٞتودة يف ضوء ا١تعايَت ا١تتفق عليها ُْٗٗكيرل حساف )

عا١تينػػا؛ فػػإف ىنػػاؾ عوامػػل متعػػددة ٬تػػب توافرىػػا، تتمثػػل يف: أصػػالة الػػربامج، كجػػودة ا١تنػػاىج مػػن حيػػث 
كلمػا كػاف   ا١تستول كاحملتول كالطريقة كاألسلوب، كمدل ارتباطها ابلبيئػة، كتثػرم شخصػية ا١تػتعلم، كأنػو

 االرتباط بُت ا١تنهج كالواقع أكرب كلما كانت فعالية التعلم أكرب، كأدرؾ ا١تتعلم أ٫تية ما يتعلمو. 
تعتػرب أىػم ٤تػاكر  -كركيػزة مػن ركػائز ا١تػنهج–ـ( أف جػودة احملتػول ُٕٗٗكما يرل مصطفى )

تمر ٔتػػا يتماشػػى مػػػع اٞتػػودة الشػػاملة، مػػن خػػبلؿ ا١تنظػػور الًتبػػوم، كيقصػػد ّتػػودة احملتػػول ٖتديثػػو ا١تسػػ
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التغػػَتات ا١تعرفيػػػة، كالتقنيػػػة؛ ْتيػػػث تسػػػاعد ا١تػػػتعلم علػػػى توجيػػػو ذاتػػػو يف ٚتيػػػع أنػػػواع الػػػتعلم الػػػيت تطلبهػػػا 
ا١تؤسسة التعليمية منو، كما ينبغي أف تتػوافر يف الكتػب النشػاط التعليمػي الػذم يكػوف فيػو ا١تػتعلم ٤تػور 

ة لديػو؛ ٦تػا يسػاعد يف زايدة كعػي ا١تػتعلم، كمػن االىتماـ، كيعمل علػى إ٬تػاد إتاىػات كمهػارات ضػركري
ٍب القدرة على التحصيل الػذاٌب للمعلومػات؛ ابلبحػث كاالطػبلع، كذلػك ال يتحقػق إال ّتػودة احملتػول، 
كمشولو كعمقو كمركنتو؛ الستيعاب ٥تتلف التحدايت العا١تية، كالثورة ا١تعرفية، كتطويعها ٔتا يتناسب مع 

 عيشها اجملتمع.التغَتات ا١تتسارعة اليت ي
ـ( أف احملتػػول يف ظػػل اٞتػػودة الشػػاملة البػػد أف يػػرتبط أبىػػداؼ النظػػاـ ُٖٗٗكيؤكػػد حجػػي )

التعليمي، كاحتياجات ا١تتعلم، كمتطلبات التنميػة كالبيئػة، كمػا تتضػمن قيػاـ ا١تعلػم بػدكره بشػكل فعػاؿ. 
كا١تهػػػػارات الفنيػػػػة ـ( أف جػػػػودة احملتػػػػول تتطلػػػػب تنميػػػػة الكفػػػػاايت ا١تعرفيػػػػة ََِْكيضػػػػيف عليمػػػػات )

البلزمة لدل القائمُت على تنفيذه؛ لذلك من ا١تهم الًتكيز على التدريب ا١تستمر ا١ترتبط بػربامج اٞتػودة 
 الشاملة لتنمية السلوكيات كا١تهارات اليت تدعم تنفيذ احملتول، كتساعد على ٖتقيق أىدافو.

 جودة ادلناىج ومبادئها: خصائص: اتسعاً 
ـ( إذل أف جػػػودة ا١تنػػػاىج ينبغػػػي أف تتػػػوافر فيهػػػا خصػػػائص معينػػػة، ْتيػػػث ََِٖيشػػػَت عبػػػد السػػػميع )

تنعكس تلك ا٠تصائص على مستول ا١تتعلمُت، كما يتطلبو مػن كجػود ٗتطػيط مػتقن يسػتند إذل معػايَت 
اٞتػػودة، كيسػػتتبع ذلػػك تنفيػػذ التخطػػيط بشػػكل دقيػػق يف ظػػل متابعػػة مسػػتمرة، كتتضػػمن جػػودة ا١تنػػاىج 

 :٣تموعة من ا٠تصائص منها
الشػػػمولية: حيػػػث تتنػػػاكؿ ٚتيػػػع اٞتوانػػػب ا١تختلفػػػة يف بنػػػاء ا١تػػػنهج كتصػػػميمو كتنفيػػػذه كتقوٯتػػػو  .1

 كتطويره.
 ا١توضوعية: كذلك عند اٟتكم على مدل توافر ا١تعايَت ا١تتنوعة. .2
 ا١تركنة: مراعاة كافة ا١تستوايت كالبيئات. .3
 اجملتمعية: حيث ترتقي يف احتياجات اجملتمع كظركفو كقضاايه. .4
 مبدأ ا١تشاركة: كذلك يف تصميم كاٗتاذ القرارات.ٖتقيق  .5
االستمرارية كالتطوير: من حيث إمكانية تطبيقها كتعديلها، كحػىت إعػادة بنائهػا بصػورة جديػدة  .6

 كفقنا للمستجدات العا١تية كاحمللية.
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ـ( أف جػػودة ا١تنػػاىج مػػن جػػودة ََِٖأمػػا مبػػادئ اٞتػػودة الشػػاملة يف ا١تنػػاىج؛ فيػػذكر عبػػد السػػميع )
( أف "إدارة اٞتػودة الشػاملة يف عمليػة تطػوير ٖٓـ، صََِٕات تطويرىا، كلذلك ترل ا١تيمػاف )عملي

 ا١تناىج ٯتكن أف تتمثل ا١تبادئ التالية:
 كضوح الرسالة كالرؤية اليت تتبناىا عملية التطوير. .1
 التزاـ النظرة النظامية يف عملية التطوير. .2
 اعتماد التخطيط االسًتاتيجي. .3
 اٟتقائق ا١تستمدة من الواقع.االرتكاز على  .4
 أتكيد أ٫تية التغذية الراجعة كالتحسن ا١تستمر. .5
التحقػػػق مػػػن رضػػػا األطػػػراؼ ذات العبلقػػػة بعمليػػػة التطػػػوير )طػػػبلب، كمعلمػػػُت، كأكليػػػاء أمػػػور،  .6

 كمؤسسات ٣تتمعية(.
 كجود القيادة التشاركية". .7

 ـ(:ََِٕالتارل)عبد ا١تنعم، أما عن اٞتهات ا١تعنية ّتودة ا١تناىج؛ فيمكن إ٬تازىا يف 
القيػػػادات مػػػن رجػػػاؿ األعمػػػاؿ: إذ أف ا١تطلػػػوب مػػػنهم تقػػػدًن الػػػدعم كاالستشػػػارة، كا١تسػػػا٫تة يف  .1

ػػا علػػى  تطبيػػق اٞتػػودة يف ا١تنػػاىج، ذلػػك أف بقػػاء مؤسسػػاهتم كشػػركاهتم كمصػػانعهم يعتمػػد أساسن
 موارد بشرية قادرة على التفكَت كالعمل كا١تشاركة.

: كيقصد هبم ىؤالء الذين لديهم قناعة كعقيدة ابٟتاجة إذل التغيَت، كضػركرة القيادات التعليمية .2
الوصوؿ ٟتلوؿ عملية ١تشكبلت التعليم كا١تناىج خصوصنا، ذلك أف خربة القيػادات التعليميػة؛ 
ضركرية للمشاركة مػع أشػخاص كزمػبلء ٢تػم لػديهم كجهػات نظػر كرؤل ك٪تػاذج فكريػة كتصػورية 

 للتغيَت.
ميػػػة: مػػػن الضػػػركرم أف يكػػػوف لػػػديهم القناعػػػة بضػػػركرة تغيػػػَت النظػػػاـ التعليمػػػي القيػػػادات اٟتكو  .3

كا١تػػػنهج الدراسػػػي بصػػػفة خاصػػػة. كشػػػيء متوقػػػع أف يكػػػوف ىنػػػاؾ اخػػػتبلؼ يف الػػػرأم كٖتديػػػد 
 األكلوايت لدل القيادات ا١تعنية حىت يف ٖتديد االسًتاتيجيات لتجويد ا١تنهج كٖتسينو.

ن رجاؿ األعماؿ يهتموف أبمور ىامشػية غػَت تعليميػة، بينمػا إذ يرل الباحث أننا قد ٧تد قيادات م
ينشػػػػغل قػػػػادة التعلػػػػيم ّتوانػػػػب تعليميػػػػة مػػػػؤثرة علػػػػى عمليػػػػة الػػػػتعلم، فيمػػػػا القيػػػػادات اٟتكوميػػػػة كلػػػػنقص 

 ا١تعلومات عن النتائج ال تورل اىتمامنا كافينا لبعض اٞتوانب ذات التأثَت يف عملية التعلم.
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 الشاملة:جودة ادلناىج  معايري: عاشراً 
تواجو ا١تؤسسات الًتبوية ا١تهتمة اب١تناىج التعليمية ٖتداين كبَتنا، كىو االىتماـ ّتودة تلك ا١تناىج، كمن 

ـ( إذل أف ََِٕىنػػػا أصػػػبح اسػػػتخداـ معػػػايَت اٞتػػػودة الشػػػاملة مػػػن الضػػػركرايت، كلػػػذلك يؤكػػػد بشػػػَت )
اٞتػودة الشػاملة، كتسػاعد علػى  اٞتودة الشاملة تتطلب كجود معايَت كمؤشرات دقيقػة هتػدؼ إذل ٖتقيػق

 إدارهتا، كبذلك فإنو ال جودة دكف معايَت.
دكف االىتمػاـ ٔتحتوايهتػا،  كمن ىذا ا١تنطلق يػرل الباحػث أف جػودة ا١تنػاىج ال ٯتكػن أف تتػوافر

كالعناية بتلبية رغبات ا١تستفيدين، إذل جانب االىتماـ ببقية مكوانت ا١تنهج كطرائق  ككضوح أىدافها،
كالتقنيػات التعليميػػة كاألنشػطة، كأسػاليب التقػػوًن، كالػيت ٬تػب أف ٖتظػػى علػى ٕتويػد كٖتسػػُت  التػدريس،

ـ( ََِٖمسػتمر يف ذات الوقػت، مػن أجػل ٖتقيػق جػػودة يف ا١تخرجػات. كقػد أكضػح )عبػد السػػميع، 
 بعض معايَت جودة ا١تناىج يف ضوء مكوانتو، لعل من أبرزىا:

 ؽ العمل.االرتباط الوثيق بُت ا١تناىج ك٣تاالت سو  .1
 تبٍت مفهـو إنتاج ا١تعرفة. .2
 تبٍت مفهـو التعلم الذاٌب كما يتطلبو من مهارات. .3
 مواكبة التطورات اٟتديثة يف عادل متغَت، يعتمد على صنع ا١تعرفة كتعددية مصادرىا. .4
 الًتكيز على أساسيات العلم من مفاىيم كقوانُت كنظرايت. .5
 القرارات كحل ا١تشكبلت.تبٍت األسلوب العلمي يف التفكَت كاٗتاذ  .6
 تعزيز ٪توذج التعلم النشط كتوظيف ا١تعرفة كتطبيقها. .7
 ترسيخ قيم العمل اٞتماعي كالتدريب على مهاراتو. .8
 توفَت العدالة االجتماعية كتكافؤ الفرص كاٟترية كالدٯتوقراطية. .9

 التقوًن يف كافة مراحل بناء كتنفيذ كتطوير ا١تنهج. .11
 يع اجملاالت ا١تعرفية كا١تهارية كالوجدانية.ٖتديد مستوايت اإلتقاف يف ٚت .11
 هتيئة مناخ كبيئة تعليمية فاعلة. .12
 ا١تشاركة اٞتماعية كقيم ا١تواطنة. .13
 تكوين الشخصية القومية كترسيخ ا٢توية الثقافية. .14
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 التعلم ومعايري اجلودة اليت ينبغي مراعاهتا يف ادلنهج ادلدرسي: نظرايتعشر:  حادي
كالتطػػوير التعليمػػي للمنػػاىج علػػى مبػػادئ نظػػرايت الػػتعلم، حيػػث توضػػح ىػػذه ينبغػػي أف يقػػـو التصػػميم 

النظػػػرايت األسػػػس الًتبويػػػة كالنفسػػػية إلعػػػداد ا١تنػػػاىج ا١تختلفػػػة، فالتصػػػميم الفٌعػػػاؿ ينبثػػػق مػػػن التطبيػػػق 
( "أنػػػو ُّـ، صََِّا١تقصػػػود لنظريػػػة تعلػػػم معينػػػة. ىػػػذا؛ كتؤكػػػد النظريػػػة السػػػلوكية حسػػػب ٜتػػػيس )

 لقواعد عند تصميم ا١تواد التعليمية، من ذلك:ينبغي مراعاة بعض ا
تنظػػػيم عناصػػػر احملتػػػول بطريقػػػة ٤تػػػددة ككاضػػػحة، كصػػػياغتها بطريقػػػة متدرجػػػة مػػػن السػػػهل إذل  .1

 الصعب، كمن البسيط إذل ا١تعقد؛ ١تساعدة ا١تتعلم على إدراكها كاكتساهبا.
 اب ىذه ا١تعلومات. تقدًن كل التعليمات كاإلجراءات كالتوجيهات اليت يتبعها ا١تتعلم؛ الكتس .2
إعطاء الفرصة للمتعلم للتدرب على السلوؾ ا١تطلوب، ك٦تارستو، كتكراره، ٟتفظػو، كبقػاء أثػره،  .3

 من خبلؿ تقدًن أنشطة كتدريبات مناسبة.
احملػػددة ابألىػػداؼ، للتأكػػد مػػن ٖتقيقهػػا، تزكيػػد ا١تػػتعلم ابلتغذيػػة  تقػوًن الػػتعلم يف ضػػوء احملكػػات .4

الراجعػػػػة ا١تناسػػػػبة، ١تسػػػػاعدتو كتوجيهػػػػو ٨تػػػػػو ٖتسػػػػُت األداء، كإصػػػػدار االسػػػػتجاابت السػػػػػلوكية 
 ا١تطلوبة".

أمػػا النظػػرايت ا١تعرفيػػة؛ فتؤكػػد علػػى تصػػميم األشػػكاؿ البصػػرية يف ٤تتػػول ا١تػػنهج كفقػػا للمبػػادئ 
ٜتػػػػػػػػيس، (،(Rieber,2000m, p151-223),(Moreno & Mayer,2000)التاليػػػػػػػػة
 (:ِّٗـ،صَََِ
 أف ٘تثل الصور احملتول بشكل كاضح، مع ٕتنب اإلضافات اٞتمالية للصورة.  .1
 أف تكوف ٚتيع الصور كالرسـو مقركءة كاضحة ا١تعادل. .2
 أف تعرض الصور كالرسـو بشكل كظيفي كمتكامل مع النصوص على صفحات ا١تنهج. .3
ور كالرسػػػػـو البسػػػػاطة كالتبػػػػاين كاالنسػػػػجاـ، كالتنظػػػػيم؛ ٞتػػػػذب انتبػػػػاه ا١تػػػػتعلم أف يتػػػػوافر يف الصػػػػ .4

 كتوجيهو إذل تفصيبلت الصورة.
 عدـ ا١تبالغة يف استخداـ اللوف داخل الرسومات. .5

"ىي فلسفة تربوية تقوؿ أبف ا١تتعلم يقـو بتكوين  أما أصحاب النظرية البنائية فَتكف أبهنا
خلو فلكل شخص معارفو ا٠تاصة اليت ٯتتلكها، كأف ا١تتعلم يٌكوف معارفو ا٠تاصة اليت ٮتزهنا بدا
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معرفتو بنفسو إما بشكل فردل أك ٣تتمعي بناء على معارفو اٟتالية كخرباتو السابقة، حيث يقـو 
ا١تتعلم ابنتقاء كٖتويل ا١تعلومات كتكوين الفرضيات كاٗتاذ القرارات معتمدان على البنية ا١تفاىيمية 

لقياـ بذلك. كما ٯتكن القوؿ أف البنائية ىي نظرية تعلم كليست أسلوب تدريس اليت ٘تكنو من ا
أك توجيو. ٯتكن أف يدٌرس ا١تدرسوف بطرؽ تعرؼ "ابلبنائية" عندما يكونوا مدركُت ٢تا كيدرسوف 
بطريقة تتوافق مع كيفية تعلم الطبلب. تستلـز طرؽ التدريس ا١تتوافقة مع كيفية التعلم 

ة عن تلك اليت تتبع غالبان يف الفصوؿ الدراسية. كالطريقة الوحيدة لكي يتعلم اسًتاتيجيات ٥تتلف
كهتتم النظرية البنائية  ا١تدرسوف كيفية التدريس ابلطريقة البنائية ىي أف يتعلموا ابلطريقة البنائية.

ابلعمليات ا١تعرفية الداخلية للمتعلم أم ما ٬ترم داخل عقل ا١تتعلم عندما يتعرض للمواقف 
تعليمية كمعرفتو السابقة كمدم تقبلو للتعلم كمدم دافعيتو كقدرتو علي معاٞتة ا١تعلومات كابلتارل ال

ـ، ص  ََِْيكوف دكر ا١تعلم هتيئة بيئة التعلم لتجعل ا١تتعلم يبٍت معرفتو بنفسو" )شهاب، 
 (.ٖٗ -ٔٗص

معرفة ا١تتعلم كابلتارل فالتصميم كفق ىذه النظرية كما كصل إليو الباحث يبٌت على أساس 
 بنفسو، كمعرفتو ٓترباتو، كما لديو من مبادئ كمفاىيم.

"إف االتصاؿ الذم ٧تربو مع اآلخرين  ( بقولو:Wheatly,1991,p11كيٌعرب عن ذلك كيتلي )
ال يؤدم إرل انتقاؿ أفكاران إليهم بنفس ا١تعٍت ا١توجود يف عقولنا، بل إف تعبَتان يثَت معاًف ٥تتلفة 

 ألفراد".لدم كل فرد من ا
"٬تب علي ا١تعلم تشجيع  ( مع كيتلي بقولو:ُٓ، ص ََِّكما يتفق )كديع مكسيموس، 

التبلميذ علي معارفهم أبنفسهم، كاف يقدـ ٢تم أحداث تتحدم ىذه األفكار كتشجع علي تكوين 
تفسَتات متعددة، كما ٬تب تشجيع التبلميذ علي القياـ ابألنشطة حٍت ٭تدث لديهم تعلم ذا 

 معٌت".

 عناصر ادلنهج: جودةعشر:  يناث
٦تا ال شك فيو أف تطبيق مفهـو اٞتػودة الشػاملة يف التعلػيم، ٬تػب أف يشػمل مكػوانت ا١تػنهج، بوصػفو 
ليػػب العمليػػة الًتبويػػة، كعليػػو يتأسػػس ٖتقيػػق أىػػدافها؛ لػػذلك ٬تػػب علػػى ا١تؤسسػػة التعليميػػة الػػيت تطبػػق 

 ا١تكوانت، كٯتكن عرض ذلك فيما يلي:مفهـو اٞتودة الشاملة أف توفر اٞتودة لكافة ىذه 
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 جودة األىداف:  -
"إف األىػػػػػػداؼ يف ظػػػػػػل اٞتػػػػػػودة الشػػػػػػاملة ال يكفػػػػػػي أف تشػػػػػػتق يف ضػػػػػػوء الفلسػػػػػػفة الًتبويػػػػػػة ا١تعتمػػػػػػدة 
كاإلمكانيػػات ا١تتػػوافرة كخصػػائص ا١تتعلمػػُت ألهنػػا يف ظػػل اٞتػػودة تعبػػَت عػػن متطلبػػات السػػوؽ كحاجػػات 

 ية كىذا يقتضي ما يلي:اجملتمع كما يراد من ا١تؤسسة التعليم
 ٖترم ما يتوقعو ا١تتعلمُت أنفسهم من خدمة تعليمية داخل ا١تدرسة. .1
 ٖتديد األىداؼ اليت تغطي متطلبات اجملتمع كتوقعاتو كمتطلبات ا١تتعلمُت. .2
ـ، ََِٖإجػػػػراء مسػػػػح دقيػػػػق ٟتاجػػػػات األفػػػػراد كاجملتمػػػػع كمؤسسػػػػاتو مػػػػن ا٠تػػػػر٬تُت" )عطيػػػػة،  .3

 (.ُِٗص
 ة الدراسية(:جودة احملتوى )ادلاد -

 منظور من ا١تادة على جودة اٟتكم ( "إفَُّ-َُِـ، ص ص ََِٓكما عند اٟتاج كآخركف ) 
 طريق: من يكوف الشاملة اٞتودة
 كالتكنولوجية. ا١تعرفية للمتغَتات ا١تادة استجابة-ُ
 كالبحث. يف الدراسة توجيو من للطالب ما توفر-ِ
 التعليمية. يف العملية االىتماـ ٤تور الطالب اليت ٕتعل التعليمية توفَتىا األنشطة-ّ
 الطلبة يتطلبها سوؽ العمل. قدرهتا على خلق إتاىات كقدرات كمهارات عند-ْ
 كثقافتهم. الطلبة كعي اسهامها يف زايدة-ٓ
 كالتقصي. البحث طريق من للمعلومات الذاٌب على التحصيل القدرة اسهامها يف تنمية-ٔ
 جودة ادلعلمني: -
 ١تا ٢تم ا١تنهج مدخبلن مؤثران يف نظاـ كٯتثلوف ركنان أساسان يف ا١تنهج يشكلوف ا١تعلمُت أف ا١تعركؼ من
 من ا١تعلمُت جودة كأف التعليمية ا١تؤسسة أىداؼ ا١تنهج، كٖتقيق عمليات يف ا٧تاز كبَت دكر من

 تعٍت: للمنهج الشاملة اٞتودة منظور
 اٞتودة. مفهـو على كفق العلمي أتىيلو جودة -
هٍت. السلوكي أتىيلو جودة-

ى
 كا١ت

 الثقايف. أتىيلو جودة -
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 الشاملة. اٞتودة بثقافة تزكيده جودة -
 اليت ٯتتلكها. ا٠تربات جودة-
 الشاملة. اٞتودة على مفهـو القائمة اليت يتبناىا ا١تنهج ابلفلسفة إٯتانو-
 جودة ادلتعلم: -

 يتميز اب٠تصائص اآلتية:لكي تتحقق جودة ا١تتعلم كتعلمو البد أف 
 االندفاع كالرغبة يف التعلم. .1
القياـ بدكر ا١تكتشف ٔتعٌت أف ا١تتعلم اٞتدم ىو ا١تتعلم الذم يػتعلم ابلتجريػب كاالسػتقراء كأف  .2

 تكوف لو رغبة جا٤تة يف التعلم عن طريق إجراء التجارب كاكتشاؼ اٟتقائق عن طريقها.
 التعلم اٞتديد.القدرة على استثمار معارفو السابقة يف  .3
 جودة األنشطة وطرائق التدريس: -

 كا١تقصود ّتودة األنشطة ىو:
مشو٢تا ٚتيع جوانب شخصية ا١تػتعلم كاحتوائهػا علػى مػا ينمػي معارفػو كإتاىاتػو اإل٬تابيػة كقيمػو  .1

 كمهاراتو.
 عمقها كإثراؤىا ٤تتول ا١تنهج الدراسي. .2

 مركنتها كمراعاهتا الفركؽ الفردية. .3

 ا١تستمر. حداثتها كٕتددىا .4

 أما جودة طرائق التدريس فتعٍت:
 ابتعادىا عن اإللقاء التلقيٍت. .1
 إاثرهتا األفكار كالدافعية لدل ا١تتعلمُت. .2

 اىتمامها ابلتفاعل اإل٬تايب الذم يشكل ا١تتعلم ٤توره. .3

 تشجيعها التعلم الذاٌب. .4

 ـ(.ََِٖحسن استثمارىا للوقت كاٞتهد )عطية،  .5
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 ابدلنهج: القتوالتقومي وع جودةعشر:  اثلث

منهجية ٥تططة غرضها اٟتكم على مقدار )مدل( تقدـ  عمليةتعريف التقوًن ٧تد أنو " إذل ابلنظر
لذا ييعد (. ُْـ، صُٕٖٗا١تتعلمُت ٨تو األىداؼ التدريسية ا١توجودة كمقدار ٖتصيلهم" )خليل، 

إضافة إذل قيامو بوظائف التقوًن جزء ال يتجزأ من ا١تنهاج ا١تدرسي، بل ىو قاعدة تعديلو كتطويره، 
متعددة أخرل، منها زايدة الدافعية للتعليم، كإعطاء األدلة كالشواىد. أما صفات اٞتودة يف العملية 

 ( "فإهنا تتمثل يف اآلٌب:ُْـ، صََِٔكالبيبلكم ) التعليمية كما عند طعيمة
 ا١تنهاج ا١تدرسي مناسب ٟتاجات ا١تتعلمُت الكلية كاىتماماهتم كأىدافهم. .1
 نظاـ تقوًن يقيس بدقة مدل اكتساب ا١تتعلمُت للمعلومات. .2
 نسبة احتفاظ عالية كنسبة تسرب منخفضة. .3
 نسبة ٧تاح عالية أكثر من تلك اليت ٖترزىا مقررات مرادفة بنوعية أقل جودة".  .4

فبما أف التقوًن من حيث كونو أداة تشخيص، كإصدار حكم على مستول ا١تتعلمُت، كغايتو 
كٔتا أف اٞتودة كذلك هتدؼ إذل إ٬تاد أساليب تقوًن تقيس بدقة مدل اكتساب  ٖتسُت مستواىم،

ا١تتعلمُت للمعلومات، كسعيها إذل جعل ا١تقررات ٖتقق نسبة ٧تاح عالية، فإف الباحث ٯتكنو القوؿ أف 
 ٞتعل ا١تنهج ا١تدرسي مناسبنا كفعاالن ١تستول ا١تتعلمُت. التقوًن كاٞتودة يتفقاف يف سعيهما

 التقومي: لياتادلناىج يف ضوء عم جودةشر: ع رابع
ـ( عرب إجراء مسح شامل كدراسة ٖتليلية للمناىج اٟتالية، ُٕٗٗيتم ذلك كما بينت خد٬تة عثماف )

كذلػػك للوقػػوؼ علػػى مػػدل قػػدرهتا علػػى مواكبػػة التطػػوير كالتحػػديث للمعلومػػات كا١تفػػاىيم، كذلػػك مػػن 
 خبلؿ ا١تناحي التالية:

: كتػػتم ىػػذه ا٠تطػػوة بعػػد بنػاء ا١تػػنهج مباشػػرة، كقػػد تظهػػر عػػدد مػػن نقػػاط بنــاءهيف ضــوء أســس : األول
الضػعف أثنػاء عمليػات التقػوًن كالػيت ينبغػػي النظػر فيهػا كإصػبلحها ٍب تعػرض علػى ا١تختصػػُت يف  

 كل من ا١تناىج كا١تواد الدراسية.
: من حيث األىداؼ كدقتها كمشو٢تا كصياغتها، كمدل تناسػبها تقومي ادلنهج يف ضوء عناصره: الثاين

مع ا١تتعلمُت، ككذلك احملتول من حيث التتابع كالتكامل كاالستمرار كالصدؽ كا١تنفعة ٍب تقوًن كل مػن 
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 طرائق التدريس كاألنشطة كالتقنيات التعليمية كالكتاب ا١تدرسي.
ائج ا١تتعلمػػُت مػػن حيػػث مػػدل مناسػػبة ا١تػػنهج كىػػو الػػذم يػػتم يف ضػػوء نتػػالثالــث: التقــومي اخلــارجي: 

٠تصػػائص ا١تتعلمػػُت كمراعػػاة حاجػػاهتم كمشػػكبلهتم ك٪تػػوىم العقلػػي كالنفسػػي كاٞتسػػدم، ككػػذلك عبلقػػة 
 ا١تنهج ابلبيئة كاجملتمع كعبلقتو ابلثقافة.

لػػذا فػػإف جػػودة ا١تنهػػاج ا١تدرسػػي مطلػػب أساسػػي يتطلػػب تصػػميمنا متميػػزنا للكتػػاب، الػػذم يعػػرب 
سػاس اختيػار أفضػل البػدائل ا١تكونػة لبنيتػو، كإدخػاؿ عناصػر أساسػية مكونػة لػو، كتنظيمػات عنو علػى أ

رابطػػة حملتػػواه ليػػأٌب يف سػػياؽ الطموحػػات كاألىػػداؼ الًتبويػػة ا١تقصػػودة منػػو، كإذا أريػػد ٖتقيػػق اٞتػػودة يف 
اٞتيػػد، ا١تنهػػاج ا١تدرسػػي، فػػإف ذلػػك يسػػتلـز التعػػرض للشػػركط كا٠تصػػائص الػػيت ٬تػػب توافرىػػا يف ا١تػػنهج 

كمػػن ٍب اسػػتخبلص مؤشػػرات كمعػػايَت للجػػودة ٯتكػػن مػػن خبل٢تػػا اٟتكػػم علػػى جػػودة ا١تنػػاىج الدراسػػية 
 ـ(.ََِٔ)دايب، 

كمػػن ىنػػا ٯتكػػن للباحػػث القػػوؿ أف قيمػػة ا١تػػنهج ا١تدرسػػي تتعػػاظم علػػى ٨تػػو خػػاص، إذا مػػا تػػوافرت فيػػو 
 معايَت اٞتودة الشاملة ا١تطلوبة يف كافة مكوانتو.
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 وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية وأىدافها يف ادلرحلة االبتدائية :اخلامس ادلبحث

 : مفهوم وثيقة ادلنهج:أواًل 
تتعػػػػدد تعريفػػػػات ا١تػػػػنهج مػػػػن الناحيػػػػة االصػػػػطبلحية كتتنػػػػوع، كٯتكػػػػن للباحػػػػث حصػػػػر ىػػػػذا التعػػػػدد يف 

 االٕتاىات التالية:
االٕتاه األكؿ: "يتم الًتكيز فيو على كصػف احملتػول )ا١تػادة الدراسػية(، كلعػل ىػذا التصػور متػأثر 
ٔتفهـو الًتبية اليواننية القدٯتػة، حػُت سػاد االعتقػاد أبف ا١تعرفػة تػؤدم إذل تغيػَت السػلوؾ، كٯتكػن تعريػف 

تخصصػوف إعػدادىا، كا١تعلمػوف على أنو ٣تموعة ا١تواد الدراسية، كىي اليت يتػوذل ا١ت -بناءن عليو -ا١تنهج
، الػػذم يعػػرؼ ا١تػػنهج أبنػػو: Dictionary of Educatuionتنفيػػذىا كتدريسػػها، كىػػذا مػػا ٧تػػده يف 

"٣تموعػػة ا١تػػواد الدراسػػية أك ا١تقػػررات البلزمػػة للتأىيػػل يف ٣تػػاؿ دراسػػي معػػُت، مثػػل: مػػنهج الرايضػػيات، 
 (.ِّـ، ص ََِْكغَتىا" )سعادة، كمنهج اللغات، كمنهج الًتبية االجتماعية، كمنهج العلـو 

االٕتاه الثػاين: "يظهػر فيػو الًتكيػز علػى كصػف ا١توقػف التعليمػي مػن خػبلؿ اعتبػار ا١تػنهج خػربة 
تربويػػػة متنوعػػػة اجملػػػاالت، كيلتصػػػق ْتاجػػػات ا١تتعلمػػػُت، كيشػػػبع رغبػػػاهتم كأحاسيسػػػهم، كىػػػو ىنػػػا ٚتيػػػع 

ب ابلفػػػرص ا١تناسػػػبة للمػػػركر اب٠تػػػػربات الوسػػػائل الػػػيت يػػػتم تنفيػػػذىا يف ا١تدرسػػػػة مػػػن أجػػػل تزكيػػػد الطػػػػبل
 (.ّٗـ، ص ََِْا١ترغوب فيها" )سعادة، 

االٕتػػاه الثالػػث: "يظهػػر فيػػو الًتكيػػز علػػى كصػػف ٥ترجػػات العمليػػة التعليميػػة، مػػن خػػبلؿ اٞتهػػد 
 ,Tanner, 1980m)ا١تركػػب الػػذم ٗتططػػو ا١تدرسػػة، لنوجػػو تعلػػم الطلبػػة ٨تػػو ٥ترجػػات ٤تػػددة سػػلفنا

p10). 
"ركػػػػز فيػػػػو البػػػػاحثوف يف علػػػػم ا١تنػػػاىج ا١تدرسػػػػية علػػػػى أ٪تػػػػاط التفكػػػػَت اإلنسػػػػاين،  االٕتػػػاه الرابػػػػع:

كٓتاصػة التفكػَت التػأملي، كالتفكػػَت االستقصػائي ا١تػنظم، تلػك األفكػػار الػيت دخلػت إذل األدب الًتبػػوم 
 .(Tanner, 1980m, p10)من خبلؿ كتابة ا١تفكرين الكبَتين دكانلد شوف كجوف ديوم

هػػر فيػػو ا١تػػنهج كنظػػاـ ىػػو جػػزء مػػن النظػػاـ الًتبػػوم، كىػػذا االٕتػػاه ٭تػػدد االٕتػػاه ا٠تػػامس: "يظ
مفهـو ا١تنهج كمكانتو يف النظاـ الًتبوم بشكل دقيق كشامل، كالنظاـ ىنا ىو: مركب من ٣تموعة مػن 
العناصػػر الػػيت تػػرتبط مػػع بعضػػها الػػبعض بشػػكل كظيفػػي متكامػػل، كىػػذه العناصػػر حػػددىا اتيلػػر أبربعػػة، 
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تول كالتدريس كالتقوًن، ك٦تا تقػدـ ٯتكػن تعريػف ا١تػنهج كنظػاـ أبنػو: نسػق أك خطػة ىي: األىداؼ كاحمل
مػػن ا٠تػػربات الًتبويػػة ا١تتبلحقػػة الػػيت تسػػَت كفػػق خطػػوات متسلسػػلة، بشػػكل فػػردم أك ٚتػػاعي، كتتسػػع 
لتشػػمل أىػػداؼ ا١تػػنهج، ك٤تتػػواه، كاسػػًتاتيجيات التػػدريس كأسػػاليبو ككسػػائل التعلػػيم كالنشػػاط ا١تدرسػػي 

 (.ٓٓـ، ص ََِْالتقوًن" )سعادة،  كعملية
أما كثيقة ا١تنهج؛ فتأٌب على أهنا ا٠تطة اليت يػتم فيهػا ٖتديػد األىػداؼ العامػة كالتفصػيلية، لكػل 
مرحلػػػػة دراسػػػػية، كصػػػػف، كمػػػػادة، كموضػػػػوع، مػػػػع بيػػػػاف احملتػػػػول كمػػػػا يشػػػػملو مػػػػن معػػػػارؼ كمهػػػػارات 

ة كالتعلميػػػػػة، كأسػػػػػاليب التقػػػػػوًن كإتاىػػػػػات، ككػػػػػذلك ٖتديػػػػػد الوسػػػػػائل كاألسػػػػػاليب كاألنشػػػػػطة التعليميػػػػػ
ىػػ(. كقػد عرفهػا ُِْٖكا١تواصفات الفنية كاإلخراجية لكتاب الطالب كالنشػاط كدليػل ا١تعلػم )اٟتامػد، 

( أبهنػػػػا "ا٠تطػػػػوط العامػػػػة للمػػػػنهج ا١تدرسػػػػي الػػػػيت توجػػػػو أتليػػػػف الكتػػػػاب ٗٔىػػػػػ، ص ُّْٓالػػػػبهبلؿ )
التاليػػػػة: األىػػػػداؼ العامػػػػة كا٠تاصػػػػة،  ا١تدرسػػػػي، كعلػػػػى ضػػػػوئها يػػػػتم التقػػػػوًن، كتشػػػػمل الوثيقػػػػة العناصػػػػر

 كمفردات احملتول لكل مادة من مواد التعليم العاـ، كاألنشطة، كالوسائل، كأساليب التقوًن".

 : أمهية وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية:اثنًيا
م كتػػب تعػػود أ٫تيػػة كثيقػػة ا١تػػنهج إذل أهنػػا ٖتػػدد نػػوع ا١تعرفػػة كا٠تػػربات ا١تػػراد تضػػمينها احملتػػول عنػػد تصػػمي

ا١تػواد الدراسػػية؛ ٔتػػا يسػهم يف توعيػػو ا١تتعلمػػُت أبىػم ا١تشػػكبلت االجتماعيػػة الػيت تعطػػل تقػػدـ ٣تتمعػػاهتم 
ىػػػػ(. كقػػػد حرصػػػت كزارة التعلػػػيم يف ا١تملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية علػػػى تطػػػوير منهاجهػػػا ُِْٓ)سػػػعادة، 

 لتها ا١تميزة.التعليمية إدراكا منها لدكرىا الرايدم يف العادل العريب كاإلسبلمي، كرسا
كقػػػد أسػػػهم يف كضػػػع ا١تسػػػودة األكليػػػة لوثيقػػػة مػػػنهج مػػػواد العلػػػـو الشػػػرعية للمػػػرحلتُت االبتدائيػػػة 
كا١تتوسػػطة، ٩تبػػة مػػن ا١تختصػػوف يف فػػركع العلػػـو الشػػرعية كمنػػاىج كطػػرؽ تػػدريس، كمػػا ًب األخػػذ بعػػُت 

ا١تيػػػداف الًتبػػػوم إبدارات االعتبػػػار رأم ا١تعلمػػػُت كمشػػػريف العلػػػـو الشػػػرعية كغػػػَتىم مػػػن ذكم العبلقػػػة يف 
ىػػػ، شػػكلت الػػوزارة فريقػػا متخصصػػا لتحكػػيم ىػػذه الوثيقػػة، كيف ضػػوء نتػػائج ُُْٖالتعلػػيم؛ ففػػي عػػاـ 

مناقشػػات كرش العمػػل أدخلػػت تعػػديبلت علػػى تلػػك ا١تسػػودة، كبعػػد أربػػع سػػنوات مػػن إعػػداد مسػػودة 
أ٫تيػة تطػوير الوثيقػة، كيف عػاـ  الوثيقة جدت بعػض ا١تتغػَتات احملليػة كالعا١تيػة ذات الشػأف، فػرأت الػوزارة

ىػ أسندت الوزارة إذل اللجنة العلمية ا١تكلفة ابإلشراؼ الفٍت على عمليات تطوير كثيقة مػنهج  ُِْْ
ا١تػػواد الدراسػػية يف التعلػػيم العػػاـ، حيػػث رأت إفػػراد كثيقػػة خاصػػة ٔتػػنهج مػػواد العلػػـو الشػػرعية للمػػرحلتُت 
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: )كثيقػػة مػػنهج مػػواد العلػػـو الشػػرعية يف التعلػػيم الثػػانوم(، ككػػل االبتدائيػػة كا١تتوسػػطة، يتلػػوه اٞتػػزء الثػػاين
كاحػػد منهمػػا جػػزء ال يتجػػزأ مػػن كثيقػػة العلػػـو الشػػرعية. كقػػد جػػرل تقسػػيم الوثيقػػة علػػى النحػػو السػػابق 

 ىػ(.ُِْٕالعتبارات فنية )اإلدارة العامة للمناىج، 

 : أبرز معامل وزلتوايت وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية:اثلثًا
 إضافة مسمى السلوؾ ضمن مقرر الفقو يف الصفوؼ العليا من ا١ترحلة االبتدائية. .1
 إضافة مسمى السَتة ضمن مقرر اٟتديث يف الصفوؼ العليا من ا١ترحلة االبتدائية. .2
دمػج مقػرر التجويػػد مقػرر القػػراف الكػرًن؛ ليصػػبحا مقػررا كاحػػدا يػتم تدريسػػو يف الصػفوؼ العليػػا  .3

 من ا١ترحلة االبتدائية.
ا ابسم )القراف الكرًن كتفسَته( يف د .4 مج مقرر التفسَت كمقرر القراف الكرًن؛ ليصبحا مقررنا كاحدن

 ىػ(.ُِْٕا١ترحلة ا١تتوسطة )اإلدارة العامة للمناىج، 
ىػػػػذا كتتكػػػػوف كثيقػػػػة مػػػػنهج مػػػػواد العلػػػػـو الشػػػػرعية يف ا١تػػػػرحلتُت االبتدائيػػػػة كا١تتوسػػػػطة الصػػػػادرة 

 من قسمُت، ٫تا: -صفحة ُٖٕيف  كاليت تقع-ىػ، ُِْٖ/ُِْٕبتاريخ: 
القسػػػػم األكؿ: يشػػػػمل األىػػػػداؼ العامػػػػة كا٠تاصػػػػة كمفػػػػردات احملتػػػػول كاٟتصػػػػص التدريسػػػػية، كقػػػػد قػػػػاـ 

( ىػػدفنا، كْتصػػر األىػػداؼ ا٠تاصػػة، بلػػغ ِّٓالباحػػث ْتصػػر األىػػداؼ العامػػة، فبلػػغ عػػددىا )
ٞتػػزء ا١تعػػٍت ( ىػػدفنا، كىػػذه األىػػداؼ ىػػي آَِّ( ىػػدفنا؛ ليصػػبح ٣تموعهمػػا )ُٖٗٗعػػددىا )
 ابلدراسة.

القسػػػػم الثػػػػاين: يشػػػػمل األنشػػػػطة التعليميػػػػة، كالوسػػػػائل التعليميػػػػة كالتقنيػػػػات الًتبويػػػػة، كأسػػػػاليب التقػػػػوًن 
كمعػػػايَته، ٍب مبلحػػػق ٔتوجهػػػات يف إعػػػداد الكتػػػاب ا١تدرسػػػي، كاللجػػػاف الػػػيت عملػػػت يف إعػػػداد 

 ىػ(.ُِْٕالوثيقة كتطويرىا )اإلدارة العامة للمناىج، 
كما غَتىا من كاثئق ا١تنػاىج األخػرل مػع مػا يهػدؼ إليػو التعلػيم العػاـ مػن  الوثيقةىذا؛ كتتفق 

تنمية شاملة لبلٕتاىات كاٟتاجات كالقيم كٝتات الشخصية، كاألسػاليب ا١تعرفيػة، كا١تهػارات اٞتسػمية، 
ىػػػػ(، فقػػػد نصػػػت غايػػػة التعلػػػيم كأىدافػػػو العامػػػة َُْٔكاٟتسػػػية، كاٟتركيػػػة، كالفنيػػػة ا١تختلفػػػة )حسػػػاف، 

لطالػػػب يف ا١تملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية علػػػى "إكسػػػابو ا١تعػػػارؼ كا١تهػػػارات ا١تختلفػػػة كتنميػػػة االٕتاىػػػات ل
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السػلوكية البنػػاءة، كتطػوير اجملتمػػع اقتصػاداي كاجتماعيػػا كثقافيػا، كهتيئػػو الفػرد ليكػػوف عضػونا انفعنػػا يف بنػػاء 
 ىػ(.٣ُُْٔتتمعو" )كزارة الًتبية كالتعليم، 

 لتدريس مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام: األىداف العامة رابًعا
أف يعػػػػرؼ ا١تػػػػتعلم العقيػػػػدة اإلسػػػػبلمية ا١تسػػػػتمدة مػػػػن الكتػػػػاب كالسػػػػنة يف ضػػػػوء فهػػػػم السػػػػلف  .1

 الصاحل.
 أف يتزكد ا١تتعلم ابلعلم الشرعي ا١تناسب ١تراحل النمو اليت يعيشها. .2
 أف ينشأ ا١تتعلم على تقول هللا سبحانو كتعاذل ك٤تبتو كا٠تضوع لو. .3

4. .  أف يوثق ا١تتعلم صلتو بكتاب هللا تعاذل تبلكة كحفظنا كتدبرنا كعمبلن

5. .  أف يوثق ا١تتعلم صلتو بسنة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص حفظنا كفهمنا كعمبلن

أف تنمو قدرات ا١تتعلم يف اٟتفظ كالفهػم كاالسػتنتاج كالتحليػل كالتقػوًن، ٔتػا يناسػب كػل مرحلػة  .6
 من مراحل التعليم العاـ.

 يًتىب ا١تتعلم على ٤تبة الن  ملسو هيلع هللا ىلص كالقياـ ْتقوقو كاالقتداء بو.أف  .7

أف يًتىب ا١تتعلم على ٤تبة السلف الصاحل من الصحابة كالتابعُت ٢تم إبحساف، كالقيػاـ ْتقػوقهم  .8
 كالسَت على منهجهم.

و مػػن األقػػواؿ أف ٯتيػػز ا١تػػتعلم بػػُت الػػدين الصػػحيح القػػائم علػػى أدلػػة الشػػرع، كبػػُت مػػا ينسػػب إليػػ .9
 كاألفعاؿ، كليست منو.

أف يتحصػػػػػن ا١تػػػػػتعلم يف مواجهػػػػػة ا١تلػػػػػل كالنحػػػػػل كاألفكػػػػػار ا١تنحرفػػػػػة، كاآلراء الزائفػػػػػة ابلعلػػػػػم  .11
 الشرعي، كاٟتجة كالربىاف، كاألسلوب اٟتسن.

 أف يطبق ا١تتعلم أحكاـ اإلسبلـ من عبادات كمعامبلت يف نفسو. .11

ا١تتعػػددة؛ ٔتػا ٭تقػػق مبػػدأ الشػػموؿ كالتػػوازف كالتكامػػل أف ينمػي ا١تػػتعلم شخصػػيتو مػػن جوانبهػػا  .12
 كاالعتداؿ كفق الشريعة اإلسبلمية.

أف يكتسب ا١تتعلم القدرة على النظرة كالتفكَت يف آايت هللا ك٥تلوقاتو كنعمو ا١توجبة لعبادتػو  .13
 كٛتده كشكره.
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فػػػق الضػػػوابط أف يسػػػتفيد ا١تػػػتعلم ٦تػػػا سػػػخره هللا مػػػن ا١تنجػػػزات ا١تعاصػػػرة كالتقنيػػػات اٟتديثػػػة ك  .14
 الشرعية كيسخرىا ٠تدمة دينو ككطنو كأمتو.

أف يػػػًتىب ا١تػػػتعلم علػػػى حػػػب العمػػػل كإتقانػػػو كإدراؾ أثػػػره يف بنػػػاء األمػػػة كاسػػػتغبلؿ الطاقػػػات  .15
 كا١توارد كفق قواعد الشرع كمقاصده.

 أف يعرؼ ا١تتعلم حقوقو ككاجباتو عن كعي كرضا ٕتاه دينو كأمتو ككطنو ككالة أمره. .16

لم برسػػػالة ا١تملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، يف إقامػػػة اجملتمػػػع علػػػى مػػػنهج اإلسػػػبلـ، أف يعتػػػز ا١تػػػتع .17
 كالدعوة إليو، كا١تشاركة يف ٛتل ىذه الرسالة.

 أف يدرؾ ا١تتعلم خصائص اإلسبلـ ك٤تاسنو ك٦تيزاتو. .18

 أف يًتىب ا١تتعلم على ٤تبة دين اإلسبلـ كاالعتزاز بو كالغَتة على حرماتو. .19

أمػػػة اإلسػػػبلـ كخصائصػػػها، كيقػػػوم يف نفسػػػو ركح االنتمػػػاء إليهػػػا  أف يثػػػق ا١تػػػتعلم ٔتقومػػػات .21
 كاإلخاء بُت أفرادىا.

أف ينشأ ا١تتعلم على الدعوة إذل هللا، كاٞتهاد يف سبيلو، كالقياـ ابألمر اب١تعػركؼ كالنهػي عػن  .21
ا١تنكػػػػر، كالنصػػػػيحة هلل كلكتابػػػػو كرسػػػػولو كألئمػػػػة ا١تسػػػػلمُت كعػػػػامتهم، ابلضػػػػوابط كالشػػػػركط 

 ا١تعتربة.

ينمػػى لػػدل ا١تػػتعلم الػػوالء لئلسػػبلـ كاالحتكػػاـ إليػػو يف ٚتيػػع شػػؤكنو، كالػػرباءة ٦تػػا ٮتػػالف  أف .22
 ذلك.

 أف يدرؾ ا١تتعلم مكانة اللغة العربية يف الدين، ك٬تيدىا ٖتداثن ككتابة، كيزيد ثركتو منها. .23

 أف يًتىب ا١تتعلم على االىتماـ كالعناية بشؤكف ا١تسلمُت كقضاايىم. .24

 ن مواجهة فنت الشهوات ك٭تذر الوقوع فيها.أف يتمكن ا١تتعلم م .25

 أف يدرؾ ا١تتعلم منهج اإلسبلـ يف بناء األسرة كاجملتمع. .26

أف يكتسب ا١تتعلم مهارات التفكَت السليم كالتعليم الذاٌب كالبحث العلمي، الػيت تعينػو علػى  .27
 اإلفادة من مصادر ا١تعلومات كفق الضوابط الشرعية.

 ىػ(.ُِْٕكيستثمره فيما يفيد )اإلدارة العامة للمناىج، أف يستشعر ا١تتعلم قيمة الوقت  .28
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 : األىداف العامة لتدريس مواد العلوم الشرعية يف ادلرحلة االبتدائية:خامًسا
 أف يعرؼ ا١تتعلم أصوؿ العقيدة اإلسبلمية الصحيحة. .1
 أف ينشأ ا١تتعلم على ٖتقيق العبودية هلل كحده ال شريك لو كٮتلص لو العبادة. .2
أف يعمػػق ا١تػػتعلم يف نفسػػو مػػا دلػػت عليػػو الفطػػرة البشػػرية مػػن اإلقػػرار بربوبيػػة هللا ككحدانيتػػو مػػن  .3

 خبلؿ اآلايت الشرعية كالكونية.

 أف ٭تب ا١تتعلم هللا عز كجل كيعظمو كٮتشاه. .4

 أف ٭تب ا١تتعلم الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كيوقره. .5

 وؿ ملسو هيلع هللا ىلص.أف ينشأ ا١تتعلم على طاعة هللا عز كجل كطاعة الرس .6

ػػػا  .7 أف ينشػػػأ ا١تػػػتعلم علػػػى العنايػػػة بكتػػػاب هللا عػػػز كجػػػل كسػػػنة رسػػػولو ملسو هيلع هللا ىلص، قػػػراءة كحفظنػػػا كفهمن
.  كعمبلن

أف ينشػػأ ا١تػػتعلم علػػى ٤تبػػة السػػلف الصػػاحل مػػن الصػػحابة كالتػػابعُت ٢تػػم إبحسػػاف، كيقتػػدم هبػػم  .8
 كيسَت على هنجهم.

 كالرباء.أف يعرؼ ا١تتعلم عقيدة الوالء  .9

 أف يعرؼ ا١تتعلم أحكاـ العبادات ا١تناسبة ٢تذه ا١ترحلة كيدرؾ يسر اإلسبلـ من خبل٢تا. .11

 أف يؤدم ا١تتعلم العبادات على كجهها ا١تشركع كيتعود على احًتاـ أمكنتها كارتيادىا. .11

 أف يكتسب ا١تتعلم القيم كاآلداب اإلسبلمية ا١تناسبة ًلًسنًٌو. .12

 ابلنفس كالتفاؤؿ دكف إفراط أك تفريط. أف ينشأ ا١تتعلم على الثقة .13

 أف يعرؼ ا١تتعلم نعم هللا عليو يف نفسو كبيئتو، كيشكره ك٭تافظ عليها، ك٭تسن استخدامها. .14

 أف ينشأ ا١تتعلم على الشعور أب٫تية الوقت، كيتدرب على اإلفادة منو. .15

 أف ينشأ ا١تتعلم على العلم النافع كالعمل الصاحل. .16

 ت التفكَت السليم ا١تناسب ٢تذه ا١ترحلة.أف يكتسب ا١تتعلم مهارا .17

 أف يتوجو ا١تتعلم الستخداـ منجزات العصر، كفق الضوابط الشرعية. .18

 أف يستشعر ا١تتعلم كاجبو ٨تو كالديو كأسرتو ك٣تتمعو كأمتو. .19

 أف ينشأ ا١تتعلم على احًتاـ ا١تعلم كتقديره. .21

 عتز هبا، كيتعود التحدث هبا.أف ٭تب ا١تتعلم اللغة العربية، كيعرؼ مكانتها يف الدين، كي .21
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أف ينشػػػأ ا١تػػػتعلم علػػػى حػػػب األمػػػة اإلسػػػبلمية كاالنتمػػػاء إليهػػػا، كتقويػػػة ا١تػػػودة كالػػػًتاحم بػػػُت  .22
 ىػ(.ُِْٕأفرادىا )اإلدارة العامة للمناىج، 

 يف ادلرحلة االبتدائية: يد: األىداف العامة لتدريس مادة التوحسادًسا
 ا١تتعلم. أف تغرس أصوؿ العقيدة اإلسبلمية يف قلب .1

 أف يعرؼ ا١تتعلم أنواع التوحيد، كيستدؿ آبايت هللا الشرعية كالكونية كالنفسية. .2
 أف ٭تقق ا١تتعلم العبودية هلل كحده كإخبلص العبادة لو. .3

 أف تنمو ٤تبة هللا تعاذل كتعظيمو كطاعتو يف قلب ا١تتعلم. .4

 لب ا١تتعلم.أف تنمو ٤تبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كتوقَته كطاعتو يف ق .5

 أف تنمو ٤تبة اإلسبلـ كشرائعو كاالعتزاز بو يف قلب ا١تتعلم. .6

 أف يفرؽ ا١تتعلم بُت اإلسبلـ كبُت ما يناقضو. .7

 أف يعرؼ ا١تتعلم ا١تفهـو العاـ للشرؾ كأنواعو كاٟتذر من الوقوع فيو. .8

 ىػ(.ُِْٕج، أف يفرؽ ا١تتعلم بُت مفهومي الوالء كالرباء كيستدؿ ٢تما )اإلدارة العامة للمناى .9

 : األىداف العامة لتدريس مادة التوحيد يف الصفوف األولية:سابًعا
 يف الصف األول االبتدائي: -

 أف ينشأ ا١تتعلم على إفراد هللا تعاذل ابلعبادة. .1
 أف تنمو معرفة هللا يف قلب ا١تتعلم؛ من حيث كونو خالقنا رازقنا مستحقنا للعبادة كحده. .2
 ربوبية هللا تعاذل، ببعض ٥تلوقاتو كنعمو.أف يستدؿ ا١تتعلم على  .3

 أف يعرؼ ا١تتعلم دين اإلسبلـ، ككونو الدين اٟتق. .4

 أف يعرؼ ا١تتعلم الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كما يستحقو من احملبة كالطاعة. .5
 يف الصف الثاين االبتدائي: -

 أف يعرؼ ا١تتعلم معٌت توحي الربوبية كتوحيد األلوىية. .1

ا رسوؿ هللا.أف يعرؼ ا١تتعلم  .2  لواـز شهادة أف ال إلو إال هللا كأف ٤تمدن
 أف ٯتيز ا١تتعلم بُت مراتب الدين كأركاف كل مرتبة. .3
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 أف تتعمق ٤تبة هللا تعاذل كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص يف قلب ا١تتعلم. .4

 يف الصف الثالث االبتدائي: -

 أف يعرؼ ا١تتعلم أركاف اإلسبلـ ا٠تمسة أبدلتها. .1

 لم أركاف اإلٯتاف الستة أبدلتها.أف يعرؼ ا١تتع .2
 أف يدرؾ ا١تتعلم خطر إنكار ركن من أركاف اإلسبلـ أك اإلٯتاف. .3

 أف يعدد ا١تتعلم بعض آاثر اإلٯتاف. .4

 ىػ(.ُِْٕأف يستشعر ا١تتعلم مراقبة هللا للعبد يف كل أحوالو )اإلدارة العامة للمناىج،  .5

 (ُ - ِجدكؿ )
 األكؿ االبتدائي*أىداؼ كمفردات مادة التوحيد يف الصف 

 مفردات احملتوى األىداف اخلاصة
عدد 
 احلصص

 وحدة توحيد الربوبية:
أف يػػػػػػذكر ا١تػػػػػػتعلم أمثلػػػػػػة ألفعػػػػػػاؿ الػػػػػػرب  .1

 سبحانو كتعاذل ك٥تلوقاتو كنعمو.
أف يستشػػػعر ا١تػػػتعلم أف هللا الػػػذم خلقػػػو  .2

 كرزقو ىو ا١تستحق للعبادة.

 
  ،أمثلػػػػػة ألفعػػػػػاؿ الػػػػػرب: ا٠تلػػػػػق، الػػػػػرزؽ

 اإلماتة.. إخل.اإلحياء، 
  ،أمثلػػػػػػػػة لػػػػػػػػبعض ٥تلوقػػػػػػػػات هللا: الليػػػػػػػػل

 النهار، الشمس، القمر.
  ،أمثلػػػػػػة لػػػػػػبعض نعػػػػػػم هللا: إنػػػػػػزاؿ ا١تطػػػػػػر

 السمع، البصر، الصحة كا١تاؿ.

ٓ 
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 وحدة توحيد األلوىية:
 أف يبُت ا١تتعلم كجوب ٤تبة هللا كطاعتو. .1
أف يػػذكر ا١تػػتعلم أف عبػػادة هللا ىػػي الغايػػة  .2

 من خلق اٞتن كاإلنس.
 يعدد ا١تتعلم بعض أنواع العبادة. أف .3

 
 .٤تبة هللا كطاعتو 
 .اٟتكمة من خلق ا٠تلق 
  ،بعػػض أنػػواع العبػػادة: الصػػبلة، الصػػياـ

 اٟتج. إخل.

ّ 

 وحدة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ورسالتو:
أف يػػذكر ا١تػػتعلم عمػػـو رسػػالة دمحم صػػلى  .1

 هللا عليو كسلم كأهنا خا٘تة.
عليػػػو  أف ٭تػػػب ا١تػػػتعلم الرسػػػوؿ صػػػلى هللا .2

 كسلم كيطيعو.

 
 .عمـو رسالتو 
  خػػػتم الرسػػػالة ابلرسػػػوؿ صػػػلى هللا عليػػػو

 كسلم.
  كجوب تصديق الرسوؿ صػلى هللا عليػو

 كسلم كطاعتو.

ْ 

 وحدة دين اإلسالم وأساسو:
أف يػػػػػػػذكر ا١تػػػػػػػتعلم أف الػػػػػػػدين اٟتػػػػػػػق ىػػػػػػػو  .1

 اإلسبلـ.
 أف ٭تب ا١تتعلم دينو اإلسبلـ كيعتز بو. .2
الشػػػػػهادتُت مػػػػػن أف يػػػػػذكر ا١تػػػػػتعلم منزلػػػػػة  .3

 اإلسبلـ.

 
 .تعريف اإلسبلـ 
 .الشهاداتف ٫تا أساس اإلسبلـ 
 بطبلف ما سول اإلسبلـ من األدايف ّ 

 ىػ(.ُِْٕ*ا١تصدر: )اإلدارة العامة للمناىج، 

 
 
 (ِ - ِجدكؿ )
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 األىداؼ ا٠تاصة كا١تفردات ١تادة التوحيد يف الصف الثاين االبتدائي*

عدد  مفردات احملتوى األىداف اخلاصة
 احلصص

 وحدة األصول الثالثة:
أف يػػػػػذكر ا١تػػػػػػتعلم األصػػػػػػوؿ الثبلثػػػػػػة  .1

اليت ٬تب على العبد معرفتها كدليػل 
 ذلك.

 
 .األصوؿ الثبلثة: الرب، الن ، الدين 
 .دليل األصوؿ الثبلثة ٓ 

 وحدة دالئل توحيد الربوبية:
أف يػػػػػػػػػذكر ا١تػػػػػػػػػتعلم بعػػػػػػػػػض دالئػػػػػػػػػل  .1

 الربوبية.

 
 .معٌت الرب 
  الربوبية.أمثلة على دالئل 

ّ 

وحــــــدة العبــــــادة ومــــــا يضــــــادىا مــــــن 
 الشرك:

 أف يذكر ا١تتعلم معٌت العبادة. .1
 أف ٭تذر ا١تتعلم من الشرؾ. .2
أف يبػػػُت ا١تػػػتعلم الغايػػػة مػػػن خلػػػق  .3

 اٞتن كاإلنس كدليل ذلك.

 
 .معٌت العبادة 
  ،العبػػادة ىػػي الغايػػػة مػػن خلػػػق اٞتػػن كاإلنػػػس

 كدليل ذلك.

 .الشرؾ يناقض العبادة 

  الشرؾ.دليل ٖترًن 

ٕ 

 وحدة الرسالة احملمدية ومستلزماهتا:
أف يػػػذكر ا١تػػػتعلم نبػػػذة ٥تتصػػػرة عػػػن  .1

 الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.
أف يذكر ا١تتعلم مػا تسػتلزمو شػهادة  .2

ا رسوؿ هللا.  أف ٤تمدن
أف يستشػػػػػعر ا١تػػػػػتعلم ٤تبػػػػػة الرسػػػػػوؿ  .3

 
  ،نبػػذة ٥تتصػػرة عػػن الرسػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، اٝتػػو، نسػػبو

 صفاتو، كفاتو.
 .اٟتكمة من إرساؿ الرسل 
 .٤تبة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .طاعتو، تصديقو 

  القرآف ىو الكتاب ا١تنزؿ علػى الرسػوؿ صػلى

ٕ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص كتعظيمو كطاعتو.
أف يذكر ا١تتعلم اٟتكمة مػن إرسػاؿ  .4

 الرسل.

 هللا عليو كسلم.

 وحدة مراتب الدين:
 أف يذكر ا١تتعلم مراتب الدين.

يػػذكر ا١تػػتعلم أركػػاف اإلسػػبلـ كأركػػاف أف 
 اإلٯتاف.

 أف يذكر ا١تتعلم معٌت اإلحساف.

 
 .  أركاف اإلسبلـ إٚتاالن
 .  أركاف اإلٯتاف إٚتاالن
 .معٌت اإلحساف 

ّ 

 ىػ(.ُِْٕ*ا١تصدر: )اإلدارة العامة للمناىج، 

 (ّ - ِجدكؿ )
 االبتدائي*األىداؼ ا٠تاصة كا١تفردات ١تادة التوحيد يف الصف الثالث 

عــــــــــــــــــــدد  مفردات احملتوى األىداف اخلاصة
 احلصص

 وحدة أركان اإلسالم:
أف يبُت ا١تتعلم معٌت كل ركن من أركاف  .1

 اإلسبلـ كدليلو.
 أف يعتز ا١تتعلم بدين اإلسبلـ. .2

 
 .  أركاف اإلسبلـ إٚتاالن
 .األكؿ )الشهاداتف( معناىا، دليلهما 
 .الثاين )الصبلة( معناىا، دليل كجوهبا 

 .الثالث )الزكاة( معناىا، دليل كجوهبا 

 .الرابع )الصياـ( معناه، دليل كجوبو 

 ا٠تامس )اٟتج( معناه، دليل كجوبو 

ُٓ 

 وحدة أركان اإلميان:
أف يبُت ا١تتعلم معٌت كػل ركػن مػن أركػاف -ُ

 
  أركاف.  اإلٯتاف إٚتاالن
 .األكؿ )اإلٯتاف ابهلل( معناه، دليلو 

ُّ 
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 اإلٯتاف كدليلو.
أف يبػػػػػػػػُت ا١تػػػػػػػػتعلم اآلاثر ا١تًتتبػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى -ِ

 االلتزاـ أبركاف اإلٯتاف.

  الثػػػػاين )اإلٯتػػػػاف اب١تبلئكػػػػة( معنػػػػاه، دليػػػػل
 كجوبو.

  الثالػػػث )اإلٯتػػػاف ابلكتػػػب( معنػػػاه، دليػػػػل
 كجوبو.

  الرابػػػػػػع )اإلٯتػػػػػػاف ابلرسػػػػػػل( معنػػػػػػاه، دليػػػػػػل
 كجوبو.

  ،ا٠تػػػامس )اإلٯتػػػاف ابليػػػػـو اآلخػػػر( معنػػػػاه
 دليل كجوبو.

 خػػػػَته كشػػػػره(  السػػػػادس )اإلٯتػػػػاف ابلقػػػػدر
 معناه، دليل كجوبو.

 وحدة اإلحسان:
 أف يذكر ا١تتعلم معٌت اإلحساف كدليلو.-ُ
 أف يراقب ا١تتعلم هللا يف السر كالعلن.-ِ

 
 .معٌت اإلحساف كدليلو ِ 

 ىػ(.ُِْٕ*ا١تصدر: )اإلدارة العامة للمناىج، 

 : موجهات يف إعداد كتاب الطالب:اثمًنا
 مقدمة الكتاب: -

 ٔتوضوعات الكتاب. تعريفها .1
 تعريفها أب٫تية ا١تواضيع العلمية كالعملية يف الكتاب. .2
 كصفها لؤلىداؼ العامة للمقرر. .3

 اشتما٢تا على إرشادات تساعد ا١تتعلم يف استخداـ الكتاب كاالستفادة منو. .4

اشتما٢تا على توجيهات عامة كمقًتحات لػورل األمػر تعينػو علػى اإلسػهاـ يف تعزيػز الػتعلم لػدل  .5
 كلده.

 صياغة لغة الكتاب: -
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 سبلمة اللغة اليت كتبت هبا ا١تادة. .1

 مساعدهتا يف إثراء لغة ا١تتعلمُت. .2
 مناسبتها ١تستوايت ا١تتعلمُت كنضجهم. .3

 كضوحها. .4

 مراعاهتا لعبلمات الًتقيم. .5

 ىػ(.ُِْٕمناسبة العناكين للموضوعات الفرعية)اإلدارة العامة للمناىج،  .6

 للكتاب: احملتوى )ادلادة العلمية( -

 ارتباط احملتول ابألىداؼ ا٠تاصة ابلوحدة. .1

 ارتباط احملتول ابألىداؼ العامة للمقرر. .2
 ترابط احملتول مع مقررات اجملاؿ السابقة. .3

 ٘تهيد احملتول للمقررات البلحقة يف اجملاؿ. .4

 التوازف الكمي يف عرض ا١توضوعات. .5

 تنمية احملتول ١تهارات التعلم الذاٌب. .6

 لمية لعدد اٟتصص األسبوعية ا١تقررة.مناسبة ا١تادة الع .7

 تركيز احملتول على مهارات حل ا١تشكبلت كمهارات التفكَت الناقد كاإلبداعي. .8

 مشوؿ احملتول للمعارؼ كالدراسات األساسية للموضوع. .9

 مراعاة احملتول للًتابط كالتكامل مع ا١تواد الدراسية األخرل. .11

 للمادة.مراعاة احملتول للتدرج كالتتابع الرأسي  .11

 مبلءمة ا١تادة ١تستوايت نضج ا١تتعلمُت. .12

 ارتباط احملتول بواقع حياة ا١تتعلمُت. .13

 ارتباط احملتول ٔتتطلبات كحاجات اجملتمع السلوكي. .14

 اشتماؿ احملتول على قدر من ا١تعارؼ كاٟتقائق كا١تهارات البلزمة لتحقيق األىداؼ. .15

 تفسَت احملتول للمفاىيم أبمثلة كاضحة. .16

 ول للمفاىيم الرئيسة يف ا١توضوعات.إبراز احملت .17

 مراعاة احملتول للًتابط بُت ا١تفاىيم اليت يشملها ا١تقرر. .18
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 توازف احملتول من حيث اجملاالت ا١تعرفية كا١تهارية كالوجدانية. .19

 عرض ادلادة: -

 استخدامها ألساليب متنوعة يف عرض ا١تادة تتوافق مع أساليب تعلم ا١تتعلمُت. .1

 ا١تتعلم كنشاطو.استثارهتا إل٬تابية  .2
 أتكيدىا على استثارة تفكَت للمتعلمُت كطاقاهتم. .3

 مراعاهتا للفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. .4

 اشتما٢تا على عنصر التشويق كاٞتاذبية. .5

 اشتما٢تا على أمثلة توضيحية تسهم يف تفسَت ا١تفاىيم ك٘تثلها. .6

 استثمارىا للتقنيات الًتبوية ا١تتاحة. .7

 على تنمية التفكَت.تقدٯتها ألنشطة تساعد  .8

 مساعدهتا على تنمية مهارات التعلم ا١تستمر. .9

اشػػتما٢تا علػػى أسػػئلة تقوٯتيػػة تقػػيس ا١تسػػتوايت العليػػا للتفكػػَت)اإلدارة العامػػة للمنػػاىج،  .11
 ىػ(.ُِْٕ

 األشكال والرسوم والنماذج اإليضاحية: -

 مناسبتها ١تستول نضج ا١تتعلمُت كخرباهتم. .1

 ارتباطها اب١تادة العلمية. .2
 برازىا للمعادل األساسية للموضوع.إ .3

 إاثرهتا ألسئلة أك توجيهات تستدعي أنشطة أخرل. .4

 كضوحها كتنوعها. .5

 استثمارىا إلمكانيات البيئة احمللية. .6

 دقتها العلمية. .7

 توافقها مع األحكاـ الشرعية كقيم اجملتمع كتقاليده. .8

 إاتحتها لفرص التعبَت عن الذات لدل ا١تتعلمُت. .9

 تنمية مهارات العمل الفردم كاٞتماعي بُت ا١تتعلمُت.مساعدهتا على  .11
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 التقومي: -

 توفر أساليب تقوًن متنوعة تقيس أىدافنا متنوعة يف كل كحدة. .1

 تنوع أساليب التقوًن كأدكاتو. .2
 مساعدهتا على التقوًن الذاٌب لدل ا١تتعلمُت. .3

 مراعاهتا للفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. .4

 استثارهتا ألنشطة ا١تتعلمُت. .5

 تدرجها من حيث الصعوبة. .6

 كشفها على التقوًن البنائي. .7

 مناسبتها ١تستوايت ا١تتعلمُت. .8

 تصميم الكتاب وإخراجو: -

 مناسبة حجم الكتاب لطبلب الصف الذم يؤلف لو. .1

 جودة كرؽ غبلؼ الكتاب. .2
 مناسبة كزف كرؽ غبلؼ الكتاب لطبلب الصف الذم يدرس فيو. .3

 مناسبة نوع الورؽ الداخلي للكتاب. .4

 ناسبة كزف كرؽ الكتاب الداخلي لطبلب الصف الذم يدرس فيو.م .5

 جودة ٕتليد الكتاب. .6

 جودة طباعة الكتاب. .7

 توفر عنصر اٞتذب كالتشويق. .8

 جودة تصميم الغبلؼ ا٠تارجي للكتاب. .9

 ٘تيز العناكين الرئيسة. .11

 التميز يف عرض احملتول كإخراجو. .11

 مناسبة نوع ا٠تط. .12

 تناسب حجم ا٠تطوط. .13

 تناسق األلواف. .14

 سهولة قراءة الكتاب. .15
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 كضوح الصور كاألشكاؿ. .16

 مناسبة مواقع الصور كاألشكاؿ. .17

 دقة ا١تقاسات يف األشكاؿ. .18

مناسػػػػػػبة تصػػػػػػميم الكتػػػػػػػاب كإخراجػػػػػػو لفئػػػػػػة ا١تتعلمػػػػػػػُت العمريػػػػػػة )اإلدارة العامػػػػػػة للمنػػػػػػػاىج،  .19
 ىػ(.ُِْٕ

 : النشاطات التعليمية ادلقرتحة:اتسًعا
ػػػا يف  -علم لتحقيػػػق الكفػػػاايت ا١تنصػػػوص عليهػػػاالػػػذم ٯتارسػػػو ا١تػػػت-ٯتثػػػل النشػػػاط التعليمػػػي  جػػػزءنا رئيسن

ا١تػػنهج، كإذا كػػاف ا١تػػتعلم ٯتكػػن أف يػػتعلم مػػن خػػبلؿ ا٠تػػربات كاالىتمامػػات الػػيت ٯتػػر هبػػا يف يومػػو؛ فػػإف 
نشػاطات ا١تػنهج تصػبح أكثػر فاعليػػة إذا كانػت مقننػة كمنظمػة، فضػبلن عػػن كػوف بعػض مفػردات ا١تػػنهج 

 ا، كذلك سعينا إذل كاحد ٦تا أيٌب أك أكثر:متوقفنا على األداء العملي ٢ت

 ٖتقيق األىداؼ السلوكية احملددة للدرس. .1
 تعزيز ا١تهارات االجتماعية كالتعلم التعاكين من خبلؿ تطبيقات الدرس أك الدركس. .2
 تنمية مهارات التفكَت من خبلؿ ا٠تربات الًتبوية يف الدرس. .3

 التقنيات الًتبوية.دمج التقنية ابلتعليم كتنمية مهارات استخداـ  .4

 تعزيز التعلم الذاٌب لدل ا١تتعلم كتنمية عادات التعلم لديو كربطو ٔتصادر ا١تعلومات. .5

 االستجابة ١تراعاة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت كذكاءاهتم ا١تتعددة. .6

 ٖتقيق التكامل مع بقية فركع ا١تادة أك ا١تواد الدراسية األخرل. .7

)البيئػػػة، كاألمػػػن كالسػػػبلمة، كالعمػػػل التطػػػوعي، كا١تسػػػئولية الشخصػػػية، دمػػػج القضػػػااي ا١تعاصػػػرة  .8
 ىػ(.ُِْٕكحقوؽ اإلنساف( يف عمليات التعلم )اإلدارة العامة للمناىج، 

 النشاطات: نواع: أعاشًرا
نشاطات تنمية مهارات التفكَت األساسية، كمن أمثلتها: ا١تقارنػة، اكتشػاؼ العبلقػات، ٖتديػد  .1

طػػػػػػيط، ٖتديػػػػػػد ا١توقػػػػػػف مػػػػػػن أمػػػػػػر مػػػػػػا، إعػػػػػػادة التنظػػػػػػيم، االسػػػػػػتدالؿ، الشػػػػػػاذ، التنظػػػػػػيم، التخ
 االستنباط...إخل.
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نشػػػػاطات تنميػػػػػة عمليػػػػات التفكػػػػػَت ا١تركبػػػػة، كمػػػػػن أمثلتهػػػػا: اقػػػػػًتاح حلػػػػوؿ ابتكاريػػػػػة، التفكػػػػػَت  .2
 الناقد.....إخل.

نشاطات تعزيز ا١تهارات االجتماعية، كمن أمثلتها: تطبيقات التعلم التعػاكين، نظػاـ اجملموعػات  .3
لػػػػػيت يشػػػػػًتؾ أعضػػػػػاؤىا يف تنفيػػػػػذ نشػػػػػاط مػػػػػا، تبػػػػػادؿ األدكار، التػػػػػدريس الثنػػػػػائي، النشػػػػػاطات ا

 التطوعية اليت تستهدؼ خدمة اجملتمع.

نشػػاطات تعزيػػز الػػتعلم الػػذاٌب، كمػػن أمثلتهػػا: إجػػراء البحػػوث، كا١تلخصػػات، ا١تسػػابقات، زايرة  .4
 ١تدرسة.مواقع يف الشبكة العا١تية، توثيق الصلة ٔتركز مصادر التعلم يف ا

 النشاطات التطبيقية ١توضوعات العلـو الشرعية، كالوضوء، كالصبلة.. إخل. .5

نشػػػاطات ميدانيػػػة، كتشػػػمل اصػػػطحاب ٪تػػػػاذج ذات عبلقػػػة ابلػػػدركس مثػػػل: حصػػػى اٞتمػػػػار،  .6
كأشػػػػرطة صػػػػوتية لػػػػتبلكات، مقتنيػػػػات ٥تالفػػػػة كالتمػػػػائم ك٨توىػػػػا، كزايرة مواقػػػػع أك مؤسسػػػػات أك 

 جهات ذات عبلقة.

 كتطبيق ا١تعلومات كالفتاكل الشرعية عليها.دراسة اٟتاالت  .7

إعػػػػداد ْتػػػػوث علميػػػػة أك تقػػػػارير ميدانيػػػػة أك مقػػػػاالت كنشػػػػرىا يف الوسػػػػائل اإلعبلميػػػػة ا١تتاحػػػػة،   .8
 كاإلذاعة ا١تدرسية، كاجملبلت ا٢تادفة، أك الصحف اليومية..إخل.

 ترٚتػػػػػة موضػػػػػوعات ا١تػػػػػواد إذل كسػػػػػائل إيضػػػػػاح، علػػػػػى ىيئػػػػػة رسػػػػػـو بيانيػػػػػة، أك ملخصػػػػػات، أك .9
.. ك٨توىا.  مصفوفات، أك خرائط مفهـو

 ق(.ُِْٕٚتع معلومات ذات عبلقة ٔتوضوع الدرس )اإلدارة العامة للمناىج،  .11

 عشر: الوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية: حادي
ػػا يف عمليػػة التعلػػيم كالػػتعلم، كٓتاصػػة ألكلئػػك الػػذين  أصػػبحت التقنيػػات الًتبويػػة كالنشػػاطات جػػزءنا رئيسن

 من النمط البصرم، أك اٟتركي، كتتلخص أ٫تية التقنيات الًتبوية فيما يلي:يصنفوف أهنم 

 تؤكد الفقرات ذات األ٫تية. .1
 تلخص ا١تعارؼ الًتبوية. .2
 ٕتسد األشياء اليت يصعب استيعاهبا عن طريق الوصف. .3

 تلم شتات التفرعات كتربط بينها يف ٤تيط ٯتكن إدراكو كالتقاطو. .4
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 .تساعد على تسلسل اٟتديث كترابطو .5

 تقلل الوقت الذم تشرح فيو ا١تعلومة. .6

 تسهم يف جاذبية الدرس كتشويقو كتتمتع التطبيقات اٟتاسوبية كالشبكات اب٠تصائص التالية: .7

 .توفَت اٞتانب التفاعلي 

 .اإل٧تاز يف عادل من ا١تعلوماتية البلمتناىية 

  ،ىػ(.ُِْٕتضاؤؿ أتثَت الزماف كا١تكاف)اإلدارة العامة للمناىج 

 عشر: مواصفات وسيلة اإليضاح اجليدة: اثين
 يشًتط لفاعلية كسائل اإليضاح ا١تواصفات التالية: .1

 مبلئمتها للموقف التعليمي كفئة ا١تستهدفُت. .2
 جذابة. .3
 بسيطة. .4

 كبَتة اٟتجم/ كاضحة. .5

 منوعة. .6

 ذات امتداد أفقي. .7

فالوسػػػيلة يف مكػػػاف مناسػػػب )ابتعػػػد عػػػن الوسػػػيلة أضػػػعاؼ ارتفاعهػػػا، فػػػإذا رأيػػػت مػػػا فيهػػػا  .8
 مناسبة؛ كإال فهي صغَتة(.

 موجهات استخدام الصور يف وسائل اإليضاح: -

 أضف صورنا حقيقية أك مرسومة لوسيلة اإليضاح. .1

 أضف اٟتركة على عركض اٟتاسب دكف مبالغة. .2
 أفضل الوسائل ما احتول كبلمنا قليبلن كصورنا كثَتة. .3

 اترؾ فراغات بُت الصور لراحة العُت. .4

 اإلضاءة لوضوح الصورة. أتكد من مناسبة .5

 ٕتنب الصورة رديئة اإلخراج. .6

 موجهات الكتابة يف وسائل اإليضاح: -
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 استخدـ خطوطنا متناسقة لكل اللوحات. .1

 ٕتنب ا٠تطوط الغريبة اليت يصعب قراءهتا، أك تنفر من القراءة. .2
 ال تبالغ يف تنويع ا٠تطوط )اكتف ٓتطُت فقط يف اللوحة الواحدة(. .3

 لَتاه ا١تتعلموف.اكتب ٓتط كبَت  .4

 ضع عبلمة على النقاط ا١تهمة. .5

 اجتهد أف يكوف ا١تكتوب ىو أىم النقاط. .6

 اكتب ٓتط كاضح كٕتنب السرعة حىت ال تصعب قراءتو. .7

 تقيد بقواعد اإلمبلء كٕتنب الكتابة ا١تائلة أك العمودية. .8

 قلل من االعتماد على الكتابة كاستفد من الرسـو كاٞتداكؿ كا١تصفوفات. .9

 لكتابة يف الثلث األسفل من السبورة أك السبورة الورقية.ٕتنب ا .11

 كلمات. ٓ أسطر يف الوسيلة الواحدة، كال تزد السطر عن  ٓال تستعمل أكثر من  .11

 موجهات استعمال األلوان: -

ألػواف حػد  ْكظف األلواف يف كسائل اإليضاح فهي تسػهم يف اٞتاذبيػة كالوضػوح دكف مبالغػة ) .1
 أعلى(.

 رزة.استعمل ألواانن اب .2
اسػػػػػتعمل للكتابػػػػػة األلػػػػػواف الغامقػػػػػة )األسػػػػػود، األزرؽ الغػػػػػامق، البنفسػػػػػجي، البػػػػػٍت، األخضػػػػػر  .3

 الغامق..(.

 اكتب اٞتزء أك الكلمة األىم أبغمق لوف، ككذلك ا٠تط البياين. .4

 استعمل اللوف الفاتح )األصفر كاألخضر( على ا٠تلفية الغامقة. .5

 ى ا٠تلفية البيضاء.استعمل األسود أك األزرؽ الغامق أك البنفسجي عل .6

 ال تستعمل اللوف األٛتر يف الكتابة، كاقتصر على استعمالو يف األسهم كالعبلمات. .7

ٕتنػػػب اسػػػتعماؿ األخضػػػر مػػػع األٛتػػػر، فالػػػذين يعػػػانوف مػػػن عمػػػى األلػػػواف ٬تػػػدكف صػػػعوبة يف  .8
 ىػ(.ُِْٕالتفريق بينهما )اإلدارة العامة للمناىج، 

 أنواع وسائل اإليضاح: -
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 كعركض الكمبيوتر كالشرائح.الشفافيات  .1

 األكراؽ الكبَتة )السبورة الورقية(. .2
 األفبلـ كالفيديو. .3

4. .  ا٠ترائط كالرسـو

 جهاز التسجيل السمعي. .5

 ق(.ُِْٕالسبورة )اللوح( )اإلدارة العامة للمناىج،  .6

 أساليب التقومي ومعايريه يف تعليم العلوم الشرعية وتعلمها: -

التعلم، كىو ينقسم إذل نوعُت؛ ٫تا: تقوًن ا١تنهج، كتقوًن الطالػب كىػو مػا التقوًن ركن رئيسي يف عملية 
 ركزت عليو كثيقة منهج العلـو الشرعية.

 أساليب تقومي ادلتعلم يف مواد العلوم الشرعية حبسب وثيقة ادلنهج: -

 من أىم األساليب كاألدكات ا١تتبعة يف عملية التقوًن ما يلي:

تعلم داخل الصف أك خارجػو يف سػاحات ا١تدرسػة أك يف اٟتػي الػذم أم مبلحظة سلوؾ ا١تادلالحظة: 
يعيشو فيو ا١تتعلمُت، من خبلؿ مواقف تربوية مدركسة ك٥تططػة، هبػدؼ تعػرؼ مسػتول قػدرات ا١تػتعلم 
الشخصػػية مػػن الثقػػة كاٞتػػرأة كالقػػدرة علػػى التحػػاكر كإيضػػاح كجهػػة النظػػر، كدرجػػة تطبيػػق مػػا تعلمػػو مػػن 

ؾ. كىذا النوع إضافة إذل انفراده كعملية تقوًن مستقلة، فإنو أسػلوب معتػرب يف القيم كاالٕتاىات كالسلو 
 أسلوب األداء ا١تهارم كاألسئلة الشفوية.

كيعػٍت تكليػف الطػبلب أبداء عمػل مػا، كغالبنػا مػا يكػوف ىػذا التكليػف ذا التقومي القائم على األداء: 
ن ا١تتعلمػػُت ذكػػر أٝتػػاء بعػػض األشػػياء طػػابع عملػػي، كىػػو نوعػػاف؛ ٫تػػا: أسػػئلة التعػػرؼ: كفيهػػا يطلػػب مػػ

الػػػيت يتعرفػػػوف عليهػػػا. كاألداء العملػػػي: كفيػػػو يطلػػػب مػػػن ا١تتعلمػػػُت القيػػػاـ بتجربػػػة ٤تػػػدكدة أك أداء عمػػػل 
 فعلي، كالوضوء كالصبلة ك٨تو٫تا. كيشًتؾ ىذا األسلوب مع أسلوب ا١تبلحظة يف تطبيق التقوًن.

علمػػػُت كميػػػو٢تم، إذا أيحسػػػن تنفيػػػذىا كصػػػممت كفػػػق كىػػػي أداة فاعلػػػة لقيػػػاس إتاىػػػات ا١تتاالســـتبانة: 
 ا١تعايَت العلمية.
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تعػػد ا١تقابلػػة مػػن أكثػػر األسػػاليب ا١تسػػتخدمة يف تقػػوًن جوانػػب شخصػػية ا١تػػتعلم، كىػػي تػػزكد ادلقابلــة: 
ا١تعلػػػم ٔتعلومػػػات ٗتتلػػػف عمػػػا تػػػزكده بػػػو ا١تبلحظػػػة، كيعػػػد أسػػػلوب ا١تقابلػػػة مػػػن أفضػػػل األسػػػاليب الػػػيت 

 تعلمُت كتوجيو سلوكهم.تستخدـ يف إرشاد ا١ت
ىػػػذا النػػػوع مػػن التقػػػوًن مػػػن االٕتاىػػات ا١تعاصػػػرة الػػػيت بػػػرزت يف صــحيفة ادلـــتعلم )قائمـــة الكفـــاايت(: 

ا عػػن اٞتزئيػػة كىػػذا النػػوع مػػن التقػػوًن  ا١تيػػداف الًتبػػوم مػػؤخرنا، كالػػيت تنظػػر إذل ا١تػػتعلم نظػػرة متكاملػػة بعيػػدن
ليات تعلم مهمػة، ٯتكػن تنميتهػا يف إطػار العمػل هبدؼ إذل قياس إمكاانت عقلية عليا، كيركز على عم

ا١تدرسػػػي أك خارجػػػو، كمتابعػػػة تطورىػػػا، كتشػػػمل ىػػػذه الصػػػحيفة ٚتيػػػع النشػػػاطات كاألعمػػػاؿ ا١تدرسػػػية 
 ا١تتعلقة اب١تتعلم طواؿ العاـ الدراسي.

يكشػػػف ىػػػذا النػػػوع مػػػن االختبػػػارات عػػػن مػػػدل اسػػػتيعاب ا١تتعلمػػػُت للخػػػربات االختبـــارات الشـــفوية: 
اليت تعلموىا، فضبلن عن قياس تطبيق ا١تهارات اللفظية كػأداء الػتبلكة، ك٥تػارج اٟتػركؼ ك٨تو٫تػا، الًتبوية 

مػػػع قيػػػاس قػػػدرات أخػػػرل للمػػػتعلم ذات العبلقػػػة بشخصػػػيتو كالثقػػػة، كاٞتػػػرأة، كالقػػػدرة علػػػى اسػػػتدعاء 
 ىػ(.ُِْٕا١تعلومة، كتنظيم عرض اٞتواب ك٨تو ذلك )اإلدارة العامة للمناىج، 

يقػػػيس ىػػػذا النػػػوع مػػػن االختبػػػارات مسػػػتول ٖتصػػػيل ا١تتعلمػػػُت، كمػػػدل ٖتقػػػق االختبـــارات التحريريـــة: 
أىداؼ ا١تنهج ا١تدرسي كا١تادة الدراسية كا١توضوعات ا١تقررة، كىذه االختبارات تكوف أحياانن قصػَتة يف 

ك هنائيػة، كالبػد صورة أسئلة أسبوعية أك يومية، كيف أحياف أخرل تكوف طويلة يف صورة أسئلة نصػفية أ
 من صياغتها صياغة علمية صحيحة.

 كىذا األسلوب يشمل نوعُت رئيسيُت؛ ٫تا:
كىػي أسػئلة مباشػرة تعتمػد يف غالػب األحيػاف علػى سػرد اٟتقػائق كا١تعلومػات األول: األسئلة ادلقاليـة؛ 

 أك تلخيص أك كصف ٢تا، كمن ٦تيزاهتا:

 .سهلة اإلعداد كالتحضَت 
 لتخطيط لئلجابة كتنظيم أفكاره كربطها.تكشف قدرة ا١تتعلم على ا 
  تكشف قدرات ا١تتعلم على ٖتليػل ا١توضػوع إذل عناصػر كتعػرؼ كػل جػزء منهػا

 كفقنا لوزنو كأ٫تيتو.
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  تسػػػاعد علػػػى تتبػػػع ٪تػػػط تفكػػػَت ا١تػػػتعلم كمعرفػػػة قدرتػػػو علػػػى ٦تارسػػػة العمليػػػات
 العقلية ا١تختلفة.

 .تكشف قدرة ا١تتعلم على النقد كالتقوًن 

 فتتمثل يف اآليت: أما عيوهبا؛

 .ذاتية التصحيح 

 .ضعف الصدؽ كالثبات يف احملتول 
  يتطػػػػرؽ إليهػػػػا عػػػػدـ الدقػػػػة يف صػػػػياغة األسػػػػئلة، ٦تػػػػا يًتتػػػػب عليػػػػو تفػػػػاكت فهػػػػم

 ا١تتعلمُت للمقصود.

 .تتأثر إجابة ا١تتعلم اب١تهارات اللغوية اليت ٬تيدىا كقدرتو على التعبَت 

  ىػ(.ُِْٕالعامة للمناىج، يتطلب تصحيحها كقتنا طويبلن )اإلدارة 

ــــــــــاين: األســــــــــئلة ادلو  كتشػػػػػػػػػػمل أسػػػػػػػػػػئلة الصػػػػػػػػػػواب كا٠تطػػػػػػػػػػأ كأسػػػػػػػػػػئلة ا١تزاكجػػػػػػػػػػة وعية؛ ضــــــــــالث
)القائمتُت/اجملموعتُت(، كأسئلة االختيار من ا١تتعدد، كأسئلة اإلكماؿ، ك٪تط القائمة أك التعداد، 

 كأسئلة الًتتيب، كمن ٦تيزاهتا:

 .هتتم األسئلة ا١توضوعية ابلصدؽ 
  تصحيحها يف كقت قصَت.ٯتكن 
  على قياس العديد من مستوايت األىداؼ التعليمية. -لتنوعها–تساعد 

 .تناسب طبلب الصفوؼ األكلية 

  تسػػػػاعد علػػػػى تنميػػػػة قػػػػدرات ا١تتعلمػػػػُت يف إبػػػػداء الػػػػرأم كإصػػػػدار اٟتكػػػػم علػػػػى
 األفكار.

 أما عيوهبا:

 .ال تقيس قدرة ا١تتعلم على كضع تصور كإطار لئلجابة 

 يتطلب إعدادى. ا كبَتنا ككقتنا طويبلن  ا كصياغتها جهدن

 من أىم الشروط الواجب توافرىا يف األسئلة التحريرية: -

 أف تستويف معايَت التقوًن بشكل عاـ. .1
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 الوضوح كعدـ احتماؿ السؤاؿ أكثر من إجابة. .2
أف يكوف السؤاؿ ذا ىدؼ تربوم كمػدلوؿ علمػي؛ إذ لػيس ا١تقصػود السػؤاؿ ذاتػو، كإ٪تػا ١تػا  .3

 من قياس األىداؼ التعليمية كالًتبوية.يسهم بو 

 أف تعتمد إجابة السؤاؿ على الفهم ال اٟتفظ اجملرد مع أ٫تية اٟتفظ. .4

أف ٮتلػػػػو السػػػػؤاؿ مػػػػن اإلجػػػػاابت العشػػػػوائية مثػػػػل السػػػػؤاؿ بػػػػػ )ىػػػػل(؛ فإهنػػػػا ٖتتمػػػػل إحػػػػدل  .5
 إجابتُت، ك٫تا: )نعم، كال(.

ا١تستحسػن كتابػة األسػئلة يف كضوح العبارات كسبلمة الًتاكيب يف ٚتلة السػؤاؿ؛ كلػذا مػن  .6
 كقت مبكر، ٍب ٖتفظ مدة، لًتاجع بعد ذلك ١تعرفة مدل جوانب القوة كالضعف.

 ٕتنب التعقيدات اللفظية يف السؤاؿ، كاالٕتاه ٨تو العبارات كا١تفردات اللغوية السهلة. .7

 ينبغي أف تكوف إجابة كل سؤاؿ مستقلة عن األسئلة األخرل السابقة أك البلحقة لو. .8

 عبلمات الًتقيم. ضبط .9

التػػدريب كا١تػػراف علػػى إعػػػداد ك٦تارسػػة التقػػوًن أمػػر ابلػػػغ األ٫تيػػة، كأيٌب يف صػػدارة ذلػػػك  .11
 تكرار استشارة ذكم ا٠تربة يف القياس كالتقوًن.

يعد من األسئلة فوؽ ما ٭تتاج إليو غالبنا، كيعد الفحص كا١تراجعة ٯتكن االختيار منها،  .11
 ىػ(.ُِْٕ كتصنيفها )اإلدارة العامة للمناىج،

 عشر: معايري التقومي حبسب وثيقة ادلنهج: اثلث
 كمن معايَت التقوًن حسب كثيقة ا١تنهج اآلٌب:

أف تكػػػوف عمليػػػة التقػػػوًن شػػػاملة، أم تشػػػمل ٥تتلػػػف ٣تػػػاالت عمليػػػة التعلػػػيم كالػػػتعلم،  .1
حيػػث قيػػاس ا١تعػػارؼ كا١تهػػارات كاالٕتاىػػات كاٟتكػػم عليهػػا. كىػػي أمشػػل مػػن االختبػػارات؛ ألف 
االختبػػارات هتػػدؼ إذل قيػػاس مسػػتول ٖتصػػيل ا١تػػتعلم يف اجملػػاؿ ا١تعػػريف فقػػط، كأل٫تيػػة اٞتانػػب 
الوجداين يف ترسيخ القيم اإلسبلمية، كترٚتتها إذل سلوؾ كاقعي يف حياة ا١تتعلم فإنو يتعُت على 
رقػو معلمي العلـو الشرعية يف عملية التقوًن الًتكيز على ىذا اٞتانب كتطوير أساليب قياسػو كط

 كأدكاتو، كمع ذلك فإنو من الضركرم أف يتوفر يف عملية التقوًن ا١تواصفات التالية:
 .الصدؽ؛ أم أهنا تقيس األىداؼ اليت كضعت لقياسها 
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 .الثبات؛ أم أهنا تعطي النتائج نفسها لو أعيدت مرة اثنية 

  .ا١توضوعية؛ أم ال يكوف للعامل الذاٌب الشخصي أم أتثَت يف أحكامها 

عمليػػػػة التقػػػػوًن ٤تققػػػػة لؤلىػػػػداؼ ا١ترغوبػػػػة، ْتيػػػػث تراعػػػػي تطػػػػور األىػػػػداؼ  أف تكػػػػوف .2
 كتناميها.

أف تتسػػػم عمليػػػة التقػػػوًن ابلتنػػػوع يف ا١تسػػػتول كيف األسػػػاليب كاألدكات، ١تراعػػػاة الفػػػركؽ  .3
الفردية بُت ا١تتعلمُت، ففي تنوع ا١تستول ينبغي أف يقػيس التقػوًن كػل مسػتوايت اجملػاؿ ا١تعػريف، 

، كاجملػػاؿ ا١تهػػارم، كابلتػػارل فمػػن ا١تهػػم توثيػػق األىػػداؼ ا١تػػراد ٖتقيقهػػا، ككضػػع كاجملػػاؿ الوجػػداين
جػدكؿ خػاص ٔتواصػفاهتا، مػع مراعػاة مسػتوايهتا يف اجملػاؿ فػالتقوًن ىػو قيػاس مػدل ٖتقػق تلػػك 

 األىداؼ.

أف تػػػًتؾ عمليػػػة التقػػػوًن أثػػػرنا حسػػػننا يف نفػػػس ا١تػػػتعلم، فضػػػبلن عػػػن إذكػػػاء الػػػركح ا١تعنويػػػة  .4
تدفعػػو إذل الػػتعلم كحبػػو، كابلتػػارل فيتعػػُت أال يشػػكل السػػؤاؿ تعجيػػزنا للمتعلمػػُت، ٦تػػا  العاليػػة الػػيت

يًتتػػػب عليػػػو عػػػدـ الكشػػػف الػػػدقيق عػػػن مسػػػتول ٖتقيػػػق األىػػػداؼ، ابإلضػػػافة إذل أثػػػره علػػػى 
 ىػ(.ُِْٕنفسيات ا١تتعلمُت كإضعاؼ قدراهتم التحصيلية )اإلدارة العامة للمناىج، 

 ادلعلم: عشر: زلددات أتليف دليل رابع
ينبغي أف يلتػـز دليػل ا١تعلػم بسياسػة التعلػيم يف ا١تملكػة، كبوثيقػة ا١تػنهج، كابللػوائح ا١تنظمػة لتأليفػو، كأف 

 يكوف معيننا على ٖتقيق األىداؼ اليت يسعى ا١تنهج ا١تدرسي إذل ٖتقيقها، كمن ىذه احملددات:
ا١تسػػػتهدفة مػػػن الػػػدليل، كمراعاهتػػػا مناسػػػبة النشػػػاطات ا١تقًتحػػػة كخطػػػة التػػػدريس لفئػػػة ا١تتعلمػػػُت  .1

 لقدراهتم ا١تختلفة.
 كضوح األىداؼ التعليمية للدركس كقابليتها للتحقيق. .2
 قابلية النشاطات كاألساليب ا١تقًتحة للتحقيق من قبل ا١تعلم يف ظركؼ ا١تدرسة. .3

 قدرة االسًتاتيجيات كالنشاطات على استدعاء مهارات التفكَت العليا كاستخدامها. .4

 العبارات يف الدليل كالقدرة على فهمها.كضوح  .5

 اشتماؿ الدليل على اقًتاحات كتوجيهات تعمق تعلم ا١تتعلمُت كتثريهم كتوسع مداركهم. .6

 قدرة أدكات التقوًن ا١تستخدمة يف الدليل على قياس النواتج التعليمية ا١تتوقعة. .7
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 تنوع عرض طرؽ التدريس يف الدليل. .8

شاطات مقًتحة تناسب الفئة ا١تستهدفة تراعي الفركؽ الفردية تزكيد الدليل ا١تعلمُت بنصائح كن .9
 بينهم.

 اشتماؿ الدليل على نشاطات )فردية كٚتاعية( تشجع ا١تتعلمُت على ا١تبادرة. .11

 تزكيد الدليل ا١تعلمُت ببدائل من النشاطات الًتبوية. .11

اكػػػػز تشػػػجيع الػػػدليل علػػػى اسػػػتخداـ ا١تعلمػػػُت ١تصػػػػادر الػػػتعلم األخػػػرل مثػػػل: ا١تكتبػػػات كمر  .12
 مصادر التعلم كالشبكات.

تشػػػجيع الػػػدليل ا١تعلمػػػُت علػػػى اسػػػتخداـ طػػػرؽ بديلػػػة كمتعػػػددة لبلسػػػتفادة مػػػن اإلمكػػػاانت  .13
 ا١تدرسية ا١تتوفرة.

تشػػػػجيع الػػػػدليل ا١تعلمػػػػُت علػػػػى التفاعػػػػل الواسػػػػع مػػػػع اجملتمػػػػع احمللػػػػي مثػػػػل: كسػػػػائل اإلعػػػػبلـ  .14
 .كاالتصاالت، كا١تكتبات العامة، كا١تشركعات التنموية احمللية

إبػػػػػػراز الػػػػػػدليل للنػػػػػػواتج التعليميػػػػػػة ا١تتوقػػػػػػع حصػػػػػػو٢تا للمتعلمػػػػػػُت بعػػػػػػد دراسػػػػػػة الوحػػػػػػدات أك  .15
 ا١توضوعات الدراسية.

استخداـ الدليل للغة ٗتاطب مناسبة للمعلم، كتوجيهو الستخداـ لغة ٗتاطب تناسب الفئة  .16
 العمرية للمتعلمُت.

 ترتيب الوحدات أك ا١توضوعات مع موضوعات كتاب الطالب. .17

 الدليل على بياف اب١تصطلحات العلمية مع تعريف موجز لكل كاحد منها.اشتماؿ  .18

اشػػتماؿ الػػدليل علػػى قائمػػة اب١تراجػػع كمصػػادر الػػتعلم ا١تناسػػبة الػػيت تسػػاعد كػػبلن مػػن ا١تعلمػػُت  .19
 ىػ(.ُِْٕكا١تتعلمُت يف تعميق التعلم كتوسعو )اإلدارة العامة للمناىج، 

 ادلدرسي: عشر: ما يتعلق مبحددات مراجعة الكتاب خامس
٬تػػدر ابلباحػػث تعريػػف الكتػػاب ا١تدرسػػي تعريفنػػا كاضػػػحنا؛ مػػن أجػػل كضػػوح الصػػورة، فقػػد عرفػػو عمػػػر 

( أبنو ىو "الكتاب الذم تعرض فيو بطريقة منظمة، مػادة ٥تتػارة يف موضػوع معػُت، ٗىػ، ص ََُْ)
عرفػو ٛتػداف كقد صيغت يف نصوص مكتوبة، ْتيث ترضي موقفنا بعينو يف عمليػات التعلػيم كالػتعلم". كي
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، أك قػد ٕـ، ص ُْٗٗ) ( أبنو "كثيقة تربوية، أك ككيل إجرائي للمنهج، أك بديل عنػو ابلكامػل أحيػاانن
 يكوف ىو ا١تنهج نفسو أحياانن أخرل".

( أنو "نظاـ كلي يتناكؿ عنصر احملتػول يف ا١تنهػاج، كيشػمل ِّٓىػ، ص َُِْكيرل اٟتيلة كآخركف )
كاألنشػطة كالتقػوًن، كيهػػدؼ إذل مسػاعدة ا١تعلمػُت للطػػبلب يف عػدة عناصػر؛ ىػي: األىػػداؼ كاحملتػول 

صػػف مػػا كيف مػػادة دراسػػية مػػا علػػى ٖتقيػػق األىػػداؼ ا١تتوخػػاة كمػػا حػػددىا ا١تنهػػاج". ك٦تػػا سػػبق يتضػػح  
 ("أف الكتاب التعليمي ىو:ُٕٖـ، صُّٗٗكما عند مرعي كآخركف )

 كالتقوًن.ىو نظاـ رابعي عناصره، أربعة: األىداؼ، كاحملتول، كالوسائل،  .1
ىو أحد عناصر ا١تنهاج، كمن ا١تفركض أف يغطػي عنصػر احملتػول يف ا١تنهػاج مػع االسػتفادة  .2

 من بقية العناصر.
 ىو الًتٚتة كالتطبيق اٟتقيقيُت للمنهاج، أك ىكذا ٬تب أف يكوف. .3
 مػن الضػركرم أف يػػتم أتليػف الكتػػاب يف ضػوء ٚتيػع ا١تبػػادئ الًتبويػة كالنفسػػية الػيت ركعيػػت .4

 يف تصميم ا١تنهاج.
 ىو الستخداـ الطالب أكالن ٍب ا١تعلم. .5
٬تب أف يعرب الكتاب ٘تاما عن ا١تنهاج، كيف حالة قصوره عن ذلػك ال بػد مػن رفػده بػدليل  .6

 يكمل ا١تشوار. 
ىو ا١تصدر الرئيس لتعلم الطبلب، كىػو مصػدر مقػركء، ك٬تػب أف يشػتمل علػى ا١تعلومػات  .7

 ا١تنظمة اليت سيتعلمها ا١تتعلموف. ا١تختارة من ا١تعرفة ا١تنظمة كغَت
 ىو مسرح عمليات ا١تنهاج: عمليات التصميم كالتنفيذ كالتقوًن كالتطوير". .8

 ادلدرسي: الكتابعشر: أمهية  سادس
أمػػا مػػا يتعلػػق ٔتحػػددات مراجعػػة الكتػػاب؛ فإنػػو ينبغػػي علػػى ا١تراجػػع، مراجعتػػو مػػن اٞتوانػػب الػػيت حػػدهتا 

 تشتمل على ا١تراجعة العلميػة كالفنيػة، كا١تراجعػة الدينيػة كالسياسػية قواعد أتليف الكتب ا١تدرسية، كاليت
كاالجتماعيػػة، كهتػػدؼ ا١تراجعػػة يف ٣تملهػػػا إذل التأكػػد مػػن تطبيػػق ا١تواصػػػفات العلميػػة كالفنيػػة كالًتبويػػػة 
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للكتاب ا١تدرسي كفق األىداؼ الًتبوية كالتعليمية اليت رٝتت لو، كتصحيح األخطاء اليت قػد توجػد يف 
 ىػ(.ُِْٕاب )اإلدارة العامة للمناىج، الكت
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 ادلناىج تطوير: السادس ادلبحث

 التطوير: مفهوم: أواًل 
٦تػػا ال شػػك فيػػو أف مصػػطلح التطػػوير صػػار مػػن الكلمػػات شػػائعة االسػػتعماؿ، سػػواء يف ٣تػػاؿ الطػػب أك 

اٟتيػػػاة  الصػػػناعة كالزراعػػػة كالتجػػػارة، أك ا١تواصػػػبلت، أك التشػػػييد كالبنػػػاء كاٟتػػػرب، كغَتىػػػا مػػػن جوانػػػب
األخػػرل، كمػػا نسػػمعو أيضنػػا يف ٣تػػاؿ الًتبيػػة. كٔتػػا أف للتعلػػيم كبػػَت أثػػر علػػى جوانػػب اٟتيػػاة االجتماعيػػة 

 كالثقافة االقتصادية كالدينية كالصحية؛ فإف تطوير ا١تناىج ٯتتد أثره إذل اجملتمع بكافة جوانبو.
ٖتػػٌوؿ مػن طػػور إذل طػػور، كالتطػوير يف اللغػػة ىػو مػػن "طػٌوره: حٌولػػو مػػن طػور إذل طػػور، كتطػٌور: 

كالتطػػػٌور: التغػػػٌَت التػػػدر٬تٌي الػػػذم ٭تػػػدث يف بنيػػػة الكائنػػػات اٟتيٌػػػة كسػػػلوكها، كيطلػػػق أيضػػػان علػػػى التغػػػٌَت 
التػػدر٬تٌي الػػػذم ٭تػػدث يف تركيػػػب اجملتمػػع، العبلقػػػات، أك الػػػنظم، أك القػػيم السػػػائدة فيػػو" )٣تمػػػع اللغػػػة 

 (.ّٔٗ، ص ُٖٗٗالعربية، 
تطػػػوير ا١تػػػنهج، يشػػػَت إذل عمليٌػػػة تتنػػػاكؿ منهجػػػان قائمػػػان هبػػػدؼ  كيف االصػػػطبلح؛ فػػػإٌف مصػػػطلح

(؛ ُٖٓىػػ، ص  ُُِْالوصوؿ إذل رفع كفايتو كفاعلٌيتو، كىذا ما أشار إليػو كػله مػن ٣تػاكر كالػديب )
فقػػد ذكػػرا أٌف تطػػوير ا١تػػنهج ىػػي عمليٌػػة يقصػػد هبػػا "إجػػراء تعػػديبلت مناسػػبة يف بعػػض أك كػػٌل عناصػػر 

 مدركسة من أجل ٖتسُت العملٌية الًتبويٌة، كرفع مستواىا". ا١تنهج ك٣تالو، كفق خطٌة
( أٌف تطػػػوير ا١تػػػنهج ىػػػو "إعػػػادة النظػػػر يف ٚتيػػػع عناصػػػر ُُٕـ، ص َََِكيػػػرل مصػػػطفى )

 ا١تنهج من األىداؼ إذل التقوًن، كما يتناكؿ ٚتيع العوامل اليت تٌتصل اب١تنهج، كتؤثٌر فيو، كتتأثٌر بو".
( أبٌف ا١تقصػػػود بعمليٌػػػة َِٔـ، ص ُٖٓٗقػػػدٯتنا سػػػرحاف )كلػػػيس بعيػػػدان عػػػن ذلػػػك مػػػا ذكػػػره 

تطػػوير ا١تنػػاىج ىػػػو "إدخػػاؿ ٕتديػػدات كمسػػػتحداثت يف ٣تا٢تػػا؛ بقصػػد ٖتسػػػُت العمليٌػػة الًتبويٌػػة، كرفػػػع 
مسػػػتواىا، ْتيػػػث تػػػؤٌدم يف النهايػػػة إذل تعػػػديل سػػػلوؾ التبلميػػػذ، كتوجيػػػو ىػػػذا السػػػلوؾ يف االٌٕتاىػػػػات 

 ة".ا١تطلوبة، ككفق األىداؼ ا١تنشود
( بػػُت تقػػوًن ا١تػػنهج كتطػػويره، فػػذكرت أٌف تطػػوير ا١تػػنهج ىػػو ِّٔـ، ص ََِٓكقػػد ربطػػت العجمػػي )

"ٖتسػػُت مػػا أثبػػت تقػػوًن ا١تػػنهج حاجتػػو إذل التحسػػُت مػػن عناصػػر ا١تػػنهج أك ا١تػػؤثٌرات فيػػو، كرفػػع كفايػػة 
 ا١تنهج على كجو العمـو يف ٖتقيق األىداؼ ا١ترجٌوة".
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( مػػربزان مصػػطلح التغيػػَت عنػػد حديثػػو عػػن مفهػػـو تطػػوير ِْـ، ص ُّٗٗكأيٌب تعريػػف لبيػػب كمينػػا )
ا١تنهج، مبٌينان أٌف ذلك التغيَت قد يقتصػر علػى أحػد مكػٌوانت ا١تػنهج، حيػث ذكػرا أٌف تطػوير ا١تػنهج ىػو 
"ذلك التغيَت الكيفػٌي يف أحػد مكػٌوانت ا١تػنهج أك يف بعضػها، أك ٚتيعهػا كالػذم يػؤٌدم إذل رفػع كفػاءة 

غاايت النظاـ التعليمٌي من أجل التنميػة الشػاملة". أك ىػو "كػل عمليػة ىامػة البػد أف  ا١تنهج يف ٖتقيق
ٖتتػػاج اذل تطػػوير، كا١تقصػػود ابلتطػػوير ىػػو التغيػػَت اذل األحسػػن، كلػػيس ٣تػػرد التغيػػَت، كالتطػػوير ٬تػػب أف 

 (.ٕٖـ، ص َُُِيسبقو تقييم، ٍب يتم التطوير بناء على نتائج التقييم" )ا٠تورل، 
( تطوير ا١تنهج على أنو "النظر اذل ا١تنهج كلو كعملية ٖٕىػ، ص ُُْٓلقاين )حيث عرؼ ال

مركبة تستهدؼ قيادة العملية الًتبوية، فإذا كانت ا١تدرسة ىي كسيلة اجملتمع لًتبية األبناء، فإف ا١تناىج 
 مرحلػة ا١تدرسية ىي كسػيلة ا١تدرسػة يف ىػذا الشػأف، كيقصػد ابلقيػادة ىنػا أف ا١تنػاىج ا١تدرسػية سػواء يف

التخطيط أك التنفيذ أك التقوًن أك التطوير ا٪تا تعٌت أساسا تعليم مفاىيم كإتاىات كقيم كمهارات معينػة 
للتبلميػػػذ يف كػػػل ا١تراحػػػل التعليميػػػة كىػػػذا كلػػػو اذل جانػػػب األنشػػػطة كمواقػػػف التػػػدريس الػػػيت تػػػؤدم اذل 

تكوف النظرة اذل ا١تػنهج ابعتبػاره  تكوين مواطنُت قادرين على ٖتمل مسئولية القيادة مستقببل، كمن ىنا
عمليػة قيػػادة، مسػػألة فلسػفية تتجػػو مباشػػرة اذل نػوع الفكػػر الًتبػػوم ا١تتػاح بكػػل أبعػػاده كىػو مػػا يػػنعكس 

 مباشرة على عمليات ا١تنهج."
( أف تطوير ا١تنهج ىو "ٚتيع ا٠تطوات كاألفعاؿ كاإلجراءات ٖٓـ، ص َُِِكيذكر حسن )

نهج كٖتسػػينو؛ ْتيػػث تكػػوف نقطػػة البدايػػة ىػػي دراسػػة ا١تػػنهج اٟتػػارل الػػيت مػػن خبل٢تػػا ٯتكػػن إصػػبلح ا١تػػ
ا لوضػع ا٠تطػط كالػربامج  ١تعرفة نواحي القوة كنواحي الضعف فيو، كترٚتة أىدافو اذل الواقع اٟتػي، ٘تهيػدن

 البلزمة لتحقيق ىذه األىداؼ".
ح ا١تػنهج، "كما أف مفهـو تطوير ا١تنهج ارتبط ٔتصطلحات عديدة مثػل تغيػَت ا١تػنهج أك إصػبل

كعلػػى الػػرغم مػػن تشػػابو تلػػك ا١تصػػطلحات؛ فػػإف ىنػػاؾ تبايننػػا؛ فػػالتغيَت يف ا١تػػنهج ينصػػب علػػى جانػػب 
معُت أك نقطة ٤تػددة فيػو، مػع احملافظػة علػى نفػس ا١تسػتول السػابق للمػنهج، كٖتقيػق نفػس األىػداؼ، 

: عنػػدما يضػػاؼ موضػػوع جديػػد يف العلػػـو أك اللغػػة أك الرايضػػيات بػػدالن مػػن م وضػػوع آخػػر فهػػذا فمػػثبلن
يسػػػمى "تغيػػػَت". كقػػػد ٭تػػػدث التغيػػػَت يف ا١تػػػنهج ٢تػػػزات عنيفػػػة، أك أحػػػداث جسػػػيمة، أك أمػػػور جديػػػدة 
طرأت على اجملتمع؛ تستوجب حذؼ جزء من أجزاء ا١تنهج كإدخاؿ جزءو آخػر، كرٔتػا ال ٭تتػاج التغيػَت 
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دة ٖتقػػػق األىػػػداؼ يف ا١تػػػنهج إذل ىػػػزات عنيفػػػة لتكػػػوف سػػػببنا للتغيػػػَت، فمػػػثبلن ظهػػػور موضػػػوعات جديػػػ
الًتبوية بشكل أفضل قد يكوف سببنا للتغيَت يف ا١تنهج. أما مصطلح إصبلح ا١تػنهج؛ فيعػٍت مػا يقػـو بػو 
٥تططػػو ا١تنػػاىج نتيجػػة عجػػز ا١تػػنهج اٟتػػارل عػػن ٖتقيػػق األىػػداؼ ا١ترجػػوة، أك مػػا يقومػػوف بػػو إلصػػبلح 

إصػبلح ا١تػػنهج يف اٟتػػالتُت  بعػض جوانػػب ا١تػنهج مػػن خػبلؿ إعػػادة صػػياغة عناصػر ا١تػػنهج علػى أف يػػتم
بعد تقييم ا١تنهج، كمن ٍب فإف الفرؽ بُت تغيَت ا١تنهج كإصبلحو ىو أف إصػبلح ا١تػنهج أيٌب بعػد إجػراء 
عملية تقييم ا١تنهج ١تعرفة أىم جوانب القوة كالضعف بو، أما التغيَت فإنو يتم دكف إجراء عملية التقييم، 

جوانب ا١تنهج فإف إصبلح ا١تنهج يستدعي التعامل مع أكثػر كإذا كاف التغيَت يتم يف جانب كاحد من 
كأما ابلنسبة ١تفهـو تطوير ا١تنهج؛ فهو عملية يقصد هبا االرتقاء ّتميع  من جانب من جوانب ا١تنهج.

جوانب ا١تنهج ا١تراد تطويره، كّتميع العوامل ا١تػؤثرة فيػو فقػد ٭تػدث أف تطػرأ تغيػَتات معينػة يف اجملتمػع، 
نقلة نوعية فيو من كضع معُت إذل كضع آخر ٥تتلف، ك١تا كانت ا١تناىج الدراسػية مػن تتطلب إحداث 

أىم أدكات تغيَت اجملتمع كتطويره؛ فإف االرتقاء أبىداؼ ا١تناىج كسياسػاهتا كخططهػا كأسػاليب تقوٯتهػا 
ذا فػالتطوير كّتميع العوامل ا١تؤثرة فيها من األمور الواجبػة حػىت تعػزز سياسػة كفلسػفة اجملتمػع ا١ترجػوة، لػ

عمليػػة شػػاملة تسػػتلـز تغيػػَت ٚتيػػع جوانػػب ا١توضػػوع أك الشػػيء ا١تػػراد تطػػويره ٨تػػو األفضػػل" )أبػػو مػػركاف، 
 (. َُّـ، ص ََِٗ

كيػػرل الباحػػث أٌف التعػػاريف السػػابقة لعمليٌػػة تطػػوير ا١تػػنهج خصوصنػػا؛ ٕتعػػل يف معظمهػػا غايػػة 
يديٌػػػة، فػػػا١تنهج اٟتػػػديث يتكػػػوف مػػػن التطػػػوير ٖتسػػػينو أك تغيػػػَته؛ كىػػػي بػػػذلك تصػػػبح عمليػػػة تطػػػوير تقل

٣تموعػػة مػػن ا١تكػػوانت، كالبػػٌد أف يطػػاؿ التطػػوير كافػػة ا١تكػػوانت، فتطػػوير ا١تػػنهج اٟتػػديث ال ٯتكػػن أٌف 
يٌتصف ابٞتزئٌية؛ "بل ٯتتٌد إذل أسس ا١تنهج كمكٌوانتو كبيئتو البشريٌة كا١تاٌديٌػة، دكف أٌم اسػتثناء، كلػذلك 

يعٍت إعادة النظر يف ا١تنهج القائم بكػل مكٌوانتػو  Developmentنهج يرل ا١تؤٌلف أٌف مفهـو تطوير ا١ت
، كجػػدكاه Meritكأسسػػو ك٣تاالتػػو، كبشػػكل يتناسػػب كنتػػائج التقػػوًن؛ هبػػدؼ االرتقػػاء ّتدارتػػو العلميٌػػة 

؛ لتحقيػػق النمػػو الشػػامل كا١تتكامػػل للمتعٌلمػػُت، ٔتػػا ينسػػجم كأىػػداؼ التنميػػة الشػػاملة Worthالعمليٌػػة 
 (.ٔىػ، ص  َُّْلح، للمجتمع" )مف

كيتبُت ٦تا سػبق أف مفهػـو التطػوير قػد اختلفػت كتغػٌَت عمػا كػاف مػن قبػل؛ بسػبب مػا طػرأ علػى 
الًتبية ذاهتا من تغَت فلسفتها، كأىدافها، كطرقها. "كما يرجع إذل ما طػرأ علػى مفهػـو ا١تػنهج ذاتػو مػن 

ت الدراسػػية كػػاف التطػػوير مقصػػورنا تطػػور؛ ففػػي ظػػل ا١تفهػػـو الضػػيق للمػػنهج الػػذم يينظػػر إليػػو أنػػو ا١تقػػررا
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علػى إجػراء تعػديبلت يف ا١تقػررات الدراسػية ابٟتػػذؼ كاإلضػافة. كيف ظػل ا١تفهػـو الواسػع للمػنهج؛ فػػإف 
التطػػوير يتضػػمن ٚتيػػع مكػػوانت ا١تػػنهج كٚتيػػع العوامػػل ا١تػػؤثرة فيػػو. كيف الوقػػت ذاتػػو كػػاف التطػػوير عمػػبلن 

طػػط مدركسػػة أك تقػػوًن سػػليم. أمػػا يف ظػػل االٕتػػاه عشػػوائينا ال يقػػـو علػػى أسػػاس أىػػداؼ كاضػػحة أك خ
العلمي للمناىج؛ فإف التطوير ٯتثل تغيَتنا جذراين شامبلن للمناىج كفق أىداؼ كاضػحة ٤تػددة، كٗتطػيط 
علمػػػي، كٕتريػػػب ميػػػداين، ٭تػػػٌدد مشػػػكبلتو كنػػػواحي قوتػػػو أك ضػػػعفو ك٘تهيػػػد الطريػػػق ١تزيػػػد مػػػن التطػػػور" 

 (. َُٖىػ، ص َُُْ)الدمرداش، 

 :تطوير ادلنهج أمهية: اثنياً 
أ٫تيتها عن عملية بنائو، كالدليل على ذلك  ال شك "أف عملية تطوير ا١تنهج عملية ىامة ال تقل يف

ىو أنو لو قمنا ببناء منهج أبحدث الطرؽ كأحسن األساليب ككفقا ألفضل االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة 
ْتيث يظهر إذل الوجود كىو يف منتهى الكماؿ ٍب تركنا ىذا ا١تنهج عدة سنوات دكف أف ٯتسو أحد 

كالتخلف مع أف ا١تنهج يف حد ذاتو دل يتغَت كدل يتبدؿ. فسيحكم عليو بعد ذلك ابٞتمود كالرجعية 
كحيث أف ا١تنهج يتأثر ابلتلميذ كالبيئة كاجملتمع كالثقافة كالنظرايت الًتبوية، كحيث أف كل عامل من 
ىذه العوامل ٮتضع لقوانُت التغَت ا١تتبلحقة، فبل التلميذ اثبت على حالو، كال البيئة ساكنة دكف 

جامد يف مكانو، كال الثقافة صلبو متحجرة، كال نظرايت التعليم ابقية على حا٢تا، حراؾ، كال اجملتمع 
ـ، ص ص ََِٓفينتج من ذلك أف تطوير ا١تنهج يصبح أمران ال غٌت عنو كال مفر منو" )الوكيل،

ِِ-ِّ) 
كمػػػن ىنػػػا تػػػربز أ٫تيػػػة التطػػػوير ٔتفهومػػػو اٟتػػػديث، ا١تتػػػزامن كا١تتوافػػػق مػػػع التقػػػدـ بكافػػػة أشػػػكالو، 

صنػػػػا يف اجملػػػػاؿ الًتبػػػػوم؛ "فػػػػإف كانػػػػت الًتبيػػػػة كسػػػػيلتنا إلعػػػػداد األجيػػػػاؿ الصػػػػاعدة لبلضػػػػطبلع كخصو 
ٔتسػػػػؤكليات ا١تسػػػػتقبل، كا١تشػػػػاركة الفعالػػػػة يف ٖتقيػػػػق أسػػػػباب التنميػػػػة الشػػػػاملة للفػػػػرد كاجملتمػػػػع يف ٚتيػػػػع 

ـ، ص ََِٓاجملػػاالت؛ فإنػػو ينبغػػي أف تبلحػػق الًتبيػػة مػػا يطػػرأ علػػى اجملتمػػع مػػن تغيػػَتات" )العجمػػي، 
ُّٓ.) 
 : أسس تطوير ادلنهج:اثلثاً 

كإذا ارتضينا سوايِّ أ٫تية التطوير اٟتديث للمناىج؛ فإف ىناؾ بعػض األسػس الواجػب توافرىػا يف عمليػة 
، كأف يراعػػي خصػػائص ا١تػػتعلم كخرباتػػو، كأف يسػػتثمر  التطػػوير، نػػذكر منهػػا: "أف يكػػوف التطػػوير شػػامبلن
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كالتقػػػدـ الًتبػػػوم، كأف يقػػػـو علػػػى البحػػػث العلمػػػي كالتجريػػػب  التطػػػوير كػػػبلن مػػػن التقػػػدـ العلمػػػي كالتقػػػٍت
 (.ُِٔىػ، ص  َُُْالًتبوم" )الدمرداش، 

( بعػض األسػس األخػرل الػيت ٬تػب االرتكػاز عليهػا َُِـ، ص ََِٗكقد ذكػر أبػو مػركاف )
فػادة يف التطوير، منها: "التكامل بُت مؤسسات اجملتمع ا١تعاصر. كاإلفادة من التكنولوجيا اٟتديثػة. كاإل

من التدفق ا١تعلوماٌب يف اجملاالت ا١تتنوعة. كاإلفػادة مػن تراثنػا اٟتضػارم كاالٕتاىػات العا١تيػة. كاالعتمػاد 
 على ا١توارد ا١تادية. كاالعتماد على ا١توارد البشرية". كفيما يلي بياف كل أساس من ىذه األسس:

كا١تستمر للمنهج؛ فإنو البد التكامل بُت مؤسسات اجملتمع ا١تعاصر. لكي ٭تدث التطوير الشامل  .1
أف يكوف ىناؾ تكامل كتواصػل بػُت مؤسسػات اجملتمػع، ٔتػا تشػتمل عليػو مػن مػوارد بشػرية كماديػة 
متنوعػػػة، لتحقيػػػق ىػػػذا ا٢تػػػدؼ، فهػػػي مطالبػػػة بتقػػػدًن خرباهتػػػا كتوجيهاهتػػػا العلميػػػة كالفنيػػػة ا١تتنوعػػػة، 

يسػػهم بشػػكل كبػػَت يف دفػػع ككجهػػات نظرىػػا حػػوؿ ٖتػػديث ا١تنػػاىج كتطويرىػػا بصػػورة علميػػة؛ ٦تػػا 
 ـ(.ََِٗعجلة التنمية يف اجملتمع )أبومركاف، 

اإلفادة من التقنيات اٟتديثة. أضاؼ التطور العلمي كالتقٍت كثَتنا من الوسائل التقنية اٟتديثة، الػيت  .2
ٯتكن اإلفادة منها يف إعداد أفراد على مستول عاؿ من الكفاءة ا١تؤىلػة ١تواجهػة ٖتػدايت العصػر، 

الوسػػائل: اإلذاعػػة، كالتلفػػاز، كاألقمػػار الصػػناعية، كشػػبكة اإلنًتنػػت، كالكمبيػػوتر، كىػػذه  مػػن ىػػذه 
كلها كسائل كأدكات تقنيػة تسػهم يف اٟتصػوؿ علػى البيػاانت كاإلحصػاءات مػن مصػادرىا ا١تتنوعػة 

ـ(. "كقد أحدث اإلنًتنت، بوصػفو العنصػر الػرئيس يف ىػذه ا١تنظومػة، تغيػَتات ََِٗ)أبومركاف، 
بقيػػاـ تعدديػػة إعبلميػػة  –علػػى كفػػق ذلػػك–خريطػػة اإلعػػبلـ بشػػكل عػػاـ، كفسػػح اجملػػاؿ  بنيويػػة يف

افًتاضػػية، كمػػن ٍب بػػدأ ينظػػر إذل االتصػػاؿ اإللكػػًتكين علػػى انػػو صػػَتكرة تفػػاكض موضػػوعها ا١تعػػٌت، 
تشػػػارؾ فيػػػو ا١توضػػػوعات عػػػن طريػػػق التواصػػػل، أم التشػػػاكر كالتنػػػاقش بػػػُت ا١تشػػػاركُت" )ا١تقػػػدادم، 

 (.ُِـ، ص ََِٗ
إلفػػػادة مػػػن التػػػدفق ا١تعلومػػػاٌب يف اجملػػػاالت ا١تختلفػػػة. إف النمػػػو السػػػريع جػػػدان لوسػػػائل االتصػػػاؿ، ا .3

كالتوسػػع يف اسػػتخدامها، كتقػػدـ تقنيػػة ا١تعلومػػات؛ قػػد أدل إذل تػػدفق معلومػػاٌب ىائػػل، فػػتح آفاقنػػا 
تربويػة  جديدة يف ميداف الًتبيػة، كزاد مػن ضػركرة اإلفػادة مػن ىػذا التػدفق العمػل مػن أجلتػوفَت بيئػة

تعليمية جديدة، كمػن ٍب؛ فػإف البيئػة التعليميػة النمطيػة تفقػد أرضنػا ٢تػا، كيضػعف احتكارىػا للًتبيػة 
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. كقد أشار إحدل الدراسات إذل ضركرة األخذ بسمات العصػر عنػد تطػوير التعلػيم،  يومنا بعد يـو
سب من بُت كقد ذكرت أف من ٝتات ىذا العصر أنو عصر ا١تعلومات، فمن دل يستفد منها ال ٭ت

أبنػاء العصػر، كمػا أنػو عصػر التقنيػة، فمػػن دل يتفاعػل معهػا كدل يسػتخدمها فإنػو يصػاب ابلتخلػػف، 
كأنو عصر التفاعل الثقايف كالتمازج اٟتضارم. ك٢تذا صار من الضركرم عند تطوير ا١تناىج اإلفادة 

ارض مػػع الػػدين كالقػػيم مػػن التػػدفق ا١تعلومػػاٌب يف اجملػػاالت ا١تتنوعػػة، كال أبس يف ذلػػك مػػا داـ دل يتعػػ
 ـ(.ََِٗكا١تبادئ اٟتاكمة يف ٣تتمعاتنا )أبومركاف، 

اإلفػػادة مػػن تراثنػػا اٟتضػػارم كاالٕتاىػػات العا١تيػػة. ينبغػػي أف نطلػػع علػػى مػػا كصػػل إليػػو اآلخػػركف،  .4
فنأخذ ما يقره الشرع كيفيدان، كننبذ مػا يرفضػو الشػرع كيضػران، بيػد أننػا لكػي نقػـو هبػذا الػدكر يف 

ج اٟتضارم للغَت، البػد مػن إعػداد الفػرد القػادر علػى االختيػار، فالقضػية دل تعػد اختيػارنا تنقية النتا 
بعػػػد أف غزتنػػػا ثقافػػػة الغػػػَت، كاقتحمػػػت علينػػػا مسػػػاكننا بعػػػد انتشػػػار األطبػػػاؽ التلفازيػػػة كشػػػيوعها 

ـ(، كىو ما يعرؼ ابسم العو١تة الثقافية. كال شك أف "للعو١تة منظومة متكاملة ََِٗ)أبومركاف، 
رتبط فيهػػػػػا اٞتانػػػػػب السياسػػػػػي ابٞتانػػػػػب االقتصػػػػػادم، كاٞتانبػػػػػاف معنػػػػػا يتكػػػػػامبلف مػػػػػع اٞتانػػػػػب يػػػػػ

االجتماعي كالثقايف، كال يكاد يستقل جانب بذاتو، كعلى ىػذا األسػاس فػإف العو١تػة الثقافيػة ىػي 
إشػػاعة الػػنمط الثقػػايف كاالجتمػػاعي الرأٝتػػارل يف ا١تلػػبس كا١تأكػػل. يف حػػُت يػػرل الػػبعض أف العو١تػػة 

نشػػػػر ثقافػػػػة فرديػػػػة معاديػػػػة هتػػػػدؼ إذل ضػػػػرب الػػػػركابط اٞتمعيػػػػة كقبػػػػوؿ الفػػػػوارؽ االجتماعيػػػػة ىػػػػي 
كاالستسبلـ لبلستغبلؿ، كىي ظاىرة مدعومة دعمنا ٤تكمنا ككامبلن ابلنفوذ السياسي كاالقتصػادم 

(. كللوقػوؼ علػى ْْـ، ص ََُِالذم ٯتارسو الطرؼ األقول يف الساحة الدكلية" )عًتيسػي، 
ة لؤلجواء اليت ٘تارس العو١تة الثقافية يف ظل نفوذىا على الشػعوب كاألمػم؛ نعػرض الصورة الواضح

طائفػػة مػػن ا١تعلومػػات الػػيت تنشػػر كتتػػداك٢تا الصػػحافة العا١تيػػة ا١تتخصصػػة كا١تواكبػػة لثػػورة ا١تعلوماتيػػة 
ن الػػيت ىػػي األسػػاس الراسػػخ للعو١تػػة الثقافيػػة كالػػيت تشػػكل القػػوة الضػػاربة للنظػػاـ العػػا١تي اٞتديػػد، مػػ

ا  ذلك: "أف تكنولوجيا ا١تعرفة ىي قوة الدفع للعو١تػة الثقافيػة كيف ظػل النقلػة اٞتديػدة كا١تتطػورة جػدن
% مػػن سػػكاف العػػادل يػػػوفركف  ُٓلتكنولوجيػػا ا١تعرفػػة، يبػػدك العػػادل منقسػػمنا إذل ثبلثػػػة أقسػػاـ: أف 

لػػى اسػػتيعاب % مػػن سػػكاف العػػادل قػػادركف عَٓتقريبنػػا كػػل االبتكػػارات التكنولوجيػػة اٟتديثػػة، كأف
ػػا، كأف بقيػػة سػػكاف العػػادل  % يعيشػػوف يف حالػػة انقطػػاع  ّٓىػػذه التكنولوجيػػا اسػػتهبلكنا أك إنتاجن

(. كاٟتق أننا ال ننكػر مػا أحػرزه الغػَت مػن ُِـ، ص ََِّكعزلة عن ىذه التكنولوجيا")برىاف، 
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ننػا ٧تػد علػى سبق يف ميادين اٟتياة بوجو عاـ، كميادين الًتبية كالتعلػيم علػى كجػو ا٠تصػوص، كلك
اٞتانػػب اآلخػػر سػػلبيات للعطػػاء اٟتضػػارم األجنػػ ، قػػد تلحػػق الضػػرر أبصػػحاهبا، كٔتػػن اسػػتوردىا 
دكف ٘تحيص، فبل يصح أف أنخذ أفكار الغَت كنظرايتو كنقدمها يف مناىجنػا علػى أهنػا حقػائق ال 

الغػػَت  تقبػػل ا١تناقشػػة، فقػػد أثبتػػت الدراسػػات فشػػل بعضػػها، فالقاعػػدة اٟتاكمػػة يف االنفتػػاح علػػى
ىي: "أفتح نوافذم ألجػدد ا٢تػواء، كلكػن ال أٝتػح للهػواء أف يقتلعػٍت مػن جػذكرم"، ك٢تػذا ينبغػي 
عنػػػد تطػػػوير ا١تنػػػاىج ٖتليػػػل الواقػػػع االجتمػػػاعي، كرصػػػد االٕتاىػػػات العا١تيػػػة اٟتػػػديث، كاألخػػػذ ٔتػػػا 

 ـ(ََِٗيناسبنا منها يف ضوء أىداؼ ٤تددة تركز على تنمية اجملتمع تنمية شاملة )أبومركاف، 
اسػػػتثمار ا١تػػػوارد ا١تاديػػػة ا١تتاحػػػة. إف عمليػػػة تطػػػوير ا١تنػػػاىج تتطلػػػب كثػػػَتنا مػػػن ا١تػػػوارد ا١تاديػػػة، كىػػػذه  .5

ا١تػوارد يهسػػتفاد منهػا يف عػػدد مػػن اجملػاالت، مثػػل إقامػة ا١تبػػاين ا١تدرسػػية ا١تتطػورة، كٕتهيزىػػا أبحػػدث 
ات كٕتهيزىا كتزكيدىا بكل األجهزة كا١تعدات، كأتليف الكتب ا١تدرسية كطباعتها، كأتثيث ا١تكتب

مػػػا يلزمهػػػا مػػػن كتػػػب ك٣تػػػبلت ككسػػػائل تقنيػػػة كغَتىػػػا، كزايدة الركاتػػػب كاٟتػػػوافز ا١تاديػػػة للقػػػائمُت 
ابلعملية التعليمية، كإقامة الدكرات التدريبية كالتنموية ٢تم، كفقنا ١تتطلبات عمليػة التطػوير؛ لػذا فإنػو 

تؤخذ يف اٟتسباف ا١توارد ا١تادية ا١تتاحة، ك٤تاكلػة من الضركرم عند القياـ بعملية تطور ا١تناىج، أف 
توظيفهػػػا لتحقيػػػق األىػػػداؼ ا١ترجػػػوة مػػػن عمليػػػة التطػػػوير، حػػػىت ال نصػػػطدـ ٔتعوقػػػات ماديػػػة أثنػػػاء 

 ـ(.ََِٗالتنفيذ )أبومركاف، 
اسػػتثمار ا١تػػوارد البشػػرية. مػػن أسػػس عمليػػة تطػػوير ا١تنػػاىج إشػػراؾ ٚتيػػع األفػػراد الػػذين ٢تػػم دكر يف  .6

اء، كمتخصصُت، كقيػاديُت تربػويُت، كمػربُت، كفنيػُت، كدارسػُت، كمػواطنُت عػاديُت، ذلك، من خرب 
كغػػَتىم. فػػا٠ترباء كا١تتخصصػػوف ىػػم الفئػػة الػػيت تقػػود عمليػػات التطػػوير كتقػػـو ابلػػدكر الػػرئيس فيهػػا،  

اخل( … كمػػا يػػؤدم القيػػاديوف ٔتختلػػف مسػػتوايهتم )مػػديرك اإلدارات التعليميػػة، مػػديرك ا١تػػدارس 
سنا يف إ٧تاح عمليات التطوير، فهػم صػانعو القػرار كا١تشػرفوف علػى تنفيػذه، كإذل جانػب مػا دكرنا رئي

سػػػبق، أيٌب ا١تربػػػوف كأحػػػد األطػػػراؼ ا١تهمػػػة يف العمليػػػة التعليميػػػة، فػػػا١تريب ٯتثػػػل حلقػػػة الوصػػػل بػػػُت 
ػػا يف ا١تنظومػػة التعليميػػة، كىكػػذا ا١تػػتع –أيضنػػا  –ا١تػػنهج كالػػدارس. كيشػػكل الفنيػػوف  لم عػػامبلن مهمن

 ـ(.ََِٗكالذم ألجلو يعمل اٞتميع )أبومركاف، 
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كٯتكن توضيح ذلػك مػن خػبلؿ مبػدأ ا١تشػاركة يف عمليػة صػنع القػرارات الًتبويػة، كىػي عمليػة مهمػة يف 
، "أنػو يلػـز (Mcwilliams, & Caul, 2002m, p191)ٖتسػُت فعاليػة القػرار ا١تدرسػي. ىػذا؛ كيػرل 
 يلي:لتفعيل مبدأ ا١تشاركة يف صنع القرار ما 

تكوين اجملالس االستشارية، كاليت مػن مهامهػا دراسػة ا١تشػكبلت الػيت ٖتػاؿ إليهػا، علػى أف توصػى  .1
 اب١تقًتحات البلزمة ٟتلها.

إاتحػػة الفرصػػة للمعلمػػُت إلبػػداء آرائهػػم فيمػػا يتعلػػق ابألمػػور اإلداريػػة اب١تدرسػػة، كعػػدـ قصػػرىا علػػى  .2
 ا١تدير كالوكبلء.

٦تػػا يػػؤدل إذل اإلخػػبلص يف العمػػل كالتفػػاين يف خدمػػة ا١تدرسػػة شػػعور العػػاملُت اب١تدرسػػة أب٫تيػػتهم؛  .3
 كالعمل على ٖتقيق أىدافها.

إشعار مشػاركة األفػراد ا١تشػاركُت ابأل٫تيػة، ٦تػا يعمػل علػى زايدة كحػدة ك٘تاسػك اٞتماعػة ا١تشػاركة،  .4
ككػػذلك تقضػػي علػػى شػػكاكل العػػاملُت، كغيػػاهبم عػػن العمػػل، بػػل كتسػػاعد علػػى تقبػػل العمػػل أاين  

 ا١تدرسة.يف  ورتو؛ ٦تا يؤدل إذل اٟتد من ا١تعارضة لربامج التغَتكانت ص
 تكوين قاعدة معرفية تفيد يف صنع القرار داخل ا١تدرسة كخارجها. .5
 تبٍت نظاـ ٤تاسبة يقـو مدير ا١تدرسة بتطبيقو، كيكوف مسئوال عنو ابعتباره رجل ا١تنظمة. .6
ُت، كجعلهػػم يبػدعوف كيسػتخدموف آرائهػػم العمػل علػى تغيػػَت طريقػة التفكػَت لػػدل ا١تعلمػُت كاإلداريػ .7

 يف اٗتاذ القرار القائم على ا١تلكية الذاتية للمدرسة.
إاتحػػػة الفرصػػػة لتكػػػوين بيئػػػة مدرسػػػية تسػػػمح اب١تشػػػاركة يف صػػػنع القػػػرار؛ ٦تػػػا يزيػػػد مػػػن اإلحسػػػاس  .8

 ابٞتدارة كاالقتدار.
 ُت من قبل ا١تديرين".تنمية التعاكف كالزمالة بُت ا١تعلمُت، كتنمية الشعور ابالحًتاـ للمعلم .9

كإذا كاف ما سبق ٔتثابة األسس الػيت يقػـو عليهػا تطػوير ا١تػنهج؛ فػإف ىنػاؾ قواعػد كأسػس يقػـو 
عليها ا١تنهج ذاتو، لذا ينبغي مراعاة ٚتيع أسس ا١تػنهج عنػد القيػاـ بعمليػة التطػوير، كفيمػا يلػي نتعػرض 

 ـ(: ََِْألسس ا١تنهج كعبلقتها بعملية التطوير )سعادة كإبراىيم، 
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األسػاس الفلسػفي "العقػدم"؛ يلعػب ىػذا األسػاس دكرنا يف ٗتطػيط كتطػوير ا١تػنهج كٖتديػد أىدافػو  .1
 كاختيار ٤تتواه كأنشطتو كأساليبو التقوٯتية. 

األسػػػػاس االجتمػػػػاعي؛ كيقصػػػػد بػػػػو ٣تموعػػػػة ا١تقومػػػػات ذات العبلقػػػػة ابجملتمػػػػع الػػػػذم يعػػػػيش فيػػػػو  .2
 ده كطموحو كمشكبلتو. الطبلب، كٯتثل خصوصيات اجملتمع كعاداتو كتقالي

األسػػػػاس النفسػػػػي؛ كيقصػػػػد بػػػػو ٣تموعػػػػة ا١تقومػػػػات ذات العبلقػػػػة ابلطالػػػػب مػػػػن حيػػػػث حاجاتػػػػو  .3
 كاىتماماتو كقدراتو كميولو اليت ٬تب مراعاهتا. 

األسػػػاس ا١تعػػػريف؛ إف ٪تػػػو ا١تعرفػػػة يف اجملتمعػػػات اٟتديثػػػة كالصػػػناعية ٬تعػػػل مػػػن ا١تدرسػػػة كمػػػا يعػػػرؼ  .4
ٞتيػػػػل الصػػػػاعد مػػػػن اكتسػػػػاب مػػػػا ٭تتاجػػػػو مػػػػن تفكػػػػَت كمعػػػػارؼ اب١تػػػػنهج ضػػػػركرة حتميػػػػة لتمكػػػػُت ا

كمهػػارات لبنػػاء ٣تتمعػػو كيف ضػػوء ذلػػك تتضػػح أ٫تيػػة ا١تعرفػػة ابلنسػػبة للمػػنهج كاختبارىػػا يف فلسػػفة 
 اجملتمع كأىداؼ التدريس. 

ىػػذا؛ كيتكػػوف ا١تػػنهج ا١تدرسػػي مػػن: األىػػداؼ، كاحملتػػول، كطػػرؽ التػػدريس، كاألنشػػطة كالوسػػائل، 
( ٕٕـ، ص ََُِا١تكػػوانت تعمػػل يف منظومػػة منسػػقة كمتكاملػػة. إذ ييشػػَت الوكيػػل ) كالتقػػوًن، كىػػذه

إذل ىذا التكامل بقولو: "كتتكامل ىذه العناصر مع بعضها البعض، كيؤثر كل عنصر يف بقية العناصر 
كيتأثر هبا فلو كاف ا٢تدؼ مثبلن ىػػو إكساب التلميذ مهارة معينة يف ٣تاؿ ما؛ فػإف ٖتقيػق ىػذا ا٢تػدؼ 

تطلػػػب أف يكسػػػب التلميػػػذ بعػػػض ا١تعلومػػػات كابلتػػػارل يػػػرتبط احملتػػػول اب٢تػػػدؼ ارتباطنػػػا كثيقنػػػا كمػػػا أف ي
اكتسػػػاب ا١تهػػػارة ا١تطلوبػػػة يتطلػػػب اختيػػػار طػػػرؽ التػػػدريس كالوسػػػائل العلميػػػة ا١تناسػػػبة كتوجيػػػو ا١تػػػتعلم 
ل ٔتجموعػػػة مػػػن األنشػػػطة كا١تمارسػػػات كاسػػػتخداـ كسػػػائل تقػػػوًن ٯتكػػػن مػػػن خبل٢تػػػا اٟتكػػػم علػػػى مػػػد

 اكتساب ا١تهارات ا١تطلوبة".

 :تطوير ادلنهج دواعي: رابًعا
تعد عملية تطوير ا١تنهج ٣تهودنا تعاكنينا؛ كىو ما يدفع ابلباحث أف يقوؿ: إف عملية ا١تشاركة يف تطوير 
ا١تنهج، تعتمد على التنسػيق، كىػو ال ينفػك عػن مبػدأ التشػاركية يف صػنع القػرار الػذم سػبق كأف ذكرتػو 

ارة ا١تدرسػية عمومنػا، كتطػوير الدراسة يف العناصػر السػابقة. "كالتنسػيق مػن األمػور اٟتيويػة يف ميػداف اإلد
ا١تنػػاىج خصوصنػػا؛ إذ ىػػو أحػػد أجػػزاء العمليػػات اإلداريػػة، كٯتثػػل الػػربط كالتكامػػل بػػُت مكػػوانت التنظػػيم 
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اإلدارم كالعلمي يف ا١تدرسػة، ٔتػا يشػمل كافػة جهػود العػاملُت ككافػة األنشػطة القائمػة، كإ٬تػاد قػدر مػن 
ق كافػػػة األىػػػداؼ ا١توضػػػوعة، كمػػػا ييعػػػٌت ابلًتتيػػػب التوافػػػق بػػػُت تلػػػك اٞتهػػػود كاألنشػػػطة يف سػػػبيل ٖتقيػػػ

 ،.Daniell Eا٢تػػادؼ للجهػػود اٞتماعيػػة مػػن أجػػل ٖتقيػػق ىػػدؼ الشػػراكة داخػػل اجملتمػػع ا١تدرسػػي" )

2009، p.64.) 
ىػػذا؛ كيػػرل الػػبعض أف التنسػػيق قػػد يعتػػرب جػػزءنا ال ينفصػػل عػػن التنظػػيم، أم "ىػػو ا١تواءمػػة بػػُت  

ا١تدرسة، ْتيث يػتم االسػتفادة منهػا بشػكل اتـ، كإزالػة مػا قػد يوجػد كافة األنشطة ا١تختلفة القائمة يف 
مػػػن تعػػػارض بػػػُت تلػػػك األنشػػػطة مػػػن حيػػػث النهايػػػة الػػػيت تػػػؤدم إذل ٖتقيػػػق األىػػػداؼ احملػػػددة سػػػلفنا يف 

 (.ِٖـ، ص َََِمرحلة تطوير ا١تناىج" )أبو الوفا، 
لتنظػيم اٞتيػد للعمػل داخػل كابلنسبة للعبلقة بُت التنظيم كالتنسيق فهػي عبلقػة تكامػل؛ إذ أف "ا

ا١تدرسػػة مػػن شػػأنو أف يهسػػهل عمليػػة التنسػػيق عػػن طريػػق ٖتديػػد ا١تسػػؤكليات كاالختصاصػػات للعػػاملُت، 
كٖتديد اإلطار العاـ للعبلقات ا١تتعػددة كا١تتشػعبة بػُت ٞتػاف العمػل ا١تختلفػة. كتػربز اٟتاجػة إذل التنسػيق 

تخداـ ا١تػػوارد ا١تاديػػة كالبشػػرية كتوجيػػو جهػػود بشػكل كاضػػح علػػى ا١تسػػتول اٞتمػػاعي لػػئلدارة، لتنظػيم اسػػ
العػػػاملُت ٨تػػػو ٖتقيػػػق ىػػػدؼ تطػػػوير ا١تػػػنهج بشػػػكل تتكامػػػل فيػػػو ىػػػذه اٞتهػػػود؛ لتعطػػػي أفضػػػل مػػػردكد" 

 (.ٔٓـ، ص ََِٕ)عريفج، 
ـ( علػػػى أف ا١تشػػػاركُت يف َُُِـ( ك)ا٠تػػػورل، َُُِكقػػػد اتفػػػق كػػػبل مػػػن )سػػػعادة كإبػػػراىيم، 

 عملية تطوير ا١تنهج ىم: 
إذ ٬تػػػب أف يكػػػوف للطػػػبلب صػػػوت مسػػػموع يف عمليػػػة تطػػػوير ا١تػػػنهج، كمػػػا ٬تػػػب أف  الطػػػبلب. .1

يسػػمح ٢تػػم اب١تشػػاركة يف عمليػػة التطػػوير؛ ٦تػػا يشػػجعهم ىػػذا علػػى ٖتمػػل ا١تسػػئولية يف األمػػور الػػيت 
 هتمهم.

إذ ٬تػػػػب أف يشػػػػارؾ ا١تػػػػدراء يف عمليػػػػة تطػػػػوير ا١تنػػػػاىج؛ لتعزيػػػػز ٧تػػػػاح ا١تػػػػدارس كاألنظمػػػػة  ا١تػػػػدراء. .2
 يقـو ا١تدراء ابإلشارة إذل النشاطات ا١تنهجية من منظور إدارم.ا١تدرسية، ف

خرباء ا١تناىج. يلعب خرباء ا١تناىج دكرنا رئيسنا يف تطوير كإ٧تاز ا١تناىج، فهم ٯتلكوف معرفة كاسعة  .3
يف تصػػميم كبنػػاء ا١تنػػاىج بشػػكل عػػاـ، كتقػػـو بعػػض ا١تػػدارس ابالسػػتعانة ٓتػػرباء مػػن خػػارج نطػػاؽ 

 قدموا االرشاد كالتوجيو ٓتصوص اختيار طرائق التعليم كٖتليل اٟتاجات. ا١تدرسة نفسها؛ كي ي
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ا١تواطنوف. ٯتكن للمواطنُت تقدًن اقًتاحاهتم ا١تناسبة لتطػوير ا١تنػاىج بشػكل تطػوعي، أك إذا طلػب  .4
 منهم ذلك عن طريق ا١تشورة الفردية، أك عن طريق االستباانت.

اىج بصػفة خاصػة؛ مسػألة ال ٗتضػع لػزمن ٤تػػدد، كتيعػد عمليػة تطػوير التعلػيم بصػفة عامػة، كا١تنػػ
فهي مرتبطة ارتباطنا كثيقان بطبيعة اجملتمع، فاجملتمعات نفسػها ال تظػل علػى حا٢تػا يف زمػن متطػور؛ "لػذا 
٬تػب أف تعكػس ا١تنػاىج الدراسػػية ٚتيػع التغػَتات الػػيت تطػرأ علػى اجملتمػع، كمػػا ٬تػب أف تتطػور ا١تنػػاىج 

ػػا لكػػل ابسػػتمرار، حػػىت تسػػاير أيػػة تطػػورا ت أك أحػػداث جديػػدة يف اجملتمػػع، فتطػػوير ا١تنػػاىج يعػػد أساسن
تطوير كما يعد نواة لكل تقدـ، ألنو يعٍت بناء كإعداد اإلنساف الذم سػيقـو بػدكره مسػتقببلن يف تطػوير  

 (.ٓٓـ، ص ََُِكافة ٣تاالت اٟتياة" )العجمي، 
 طوير ا١تناىج، من أبرزىا:كىناؾ ٣تموعة من األسباب أك الدكاعي اليت تدفع اب١تختصُت إذل ت

"اتفػػػاؽ الػػػرأم العػػػاـ بقطاعاتػػػو ا١تختلفػػػة علػػػى سػػػوء ا١تنػػػاىج اٟتاليػػػة كقصػػػورىا، فحينمػػػا ٕتمػػػع آراء  .1
ا١تتخصصػُت كذكم الفكػر كا١تهتمػػوف ابلعمليػة الًتبويػة مػػن مػوجهُت كخػرباء كفنيػػُت كمعلمػُت، علػػى 

كاجملتمػػػػع؛ فػػػػإف ذلػػػػك يسػػػػتدعي  سػػػػوء ا١تنػػػػاىج اٟتاليػػػػة كقصػػػػورىا يف تلبيػػػػة متطلبػػػػات الفػػػػرد كالبيئػػػػة
(: "ٯتكػػػػػػن ُٗـ، ص ُٔٗٗ(. كيقػػػػػػوؿ عبػػػػػػد السػػػػػػبلـ )ُٖٖـ، ص ََِٓتطويرىػػػػػػا" )ا١تفػػػػػػيت، 

الوصػػػوؿ اذل سػػػوء كقصػػػور ا١تنػػػاىج اٟتاليػػػة مػػػن خػػػبلؿ فحػػػص نتػػػائج االمتحػػػاانت العامػػػة، تقػػػارير 
ع الػرأم العػاـ ا١توجهُت كا٠ترباء الفنيُت، كىبوط مستول ا٠تر٬تُت، كنتائج البحػوث ا١تختلفػة، كإٚتػا 

 ككقوفو ضد ا١تناىج".
٦تػا يػدعوا إذل االرتقػاء اب١تػنهج  "حدكث تغَتات طارئة على الدارس أك البيئة أك اجملتمػع أك ا١تعرفػة؛ .2

(. "كنظػػرنا ألننػػا نعػػيش يف ِٖـ، صَُُِأك تطػػويره، نظػػرنا الرتباطػػو بكػػل ىػػذه العوامػػل" )علػػي، 
يػػع جوانػػب اٟتيػػاة، فالتلميػػذ ينمػػو كتتغػػَت تبعػػا عصػػر العلػػم الػػذم يتميػػز بسػػمو التغػػَت السػػريع يف ٚت

لػػػػذلك ا١تيػػػػوؿ كإتاىاتػػػػو كقدراتػػػػو، كاجملتمػػػػع يتغػػػػَت فتتغػػػػَت عاداتػػػػو كنظمػػػػو كتراثػػػػو، كا١تعرفػػػػة تتزايػػػػد، 
" )سػػعادة  كاالكتشػػافات تتبلحػػق، كمػػا كػػاف مطبػػق ابألمػػس مػػن مفػػاىيم أصػػبح ال يسػػتخدـ اليػػـو

 (.ُِٔـ، ص َُُُِكإبراىيم، 
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الفػػػرد كاجملتمػػػع ا١تسػػػتقبلية؛ ذلػػػك أنػػػو حينمػػػا يقػػػـو ا١تتخصصػػػوف بدراسػػػة علميػػػة "تلبيػػػة احتياجػػػات  .3
شػػػػاملة لواقػػػػع الفػػػػرد كاجملتمػػػػع يف ا١تاضػػػػي كاٟتاضػػػػر، فػػػػإف ىػػػػذا ٯتكػػػػنهم مػػػػن التنبػػػػؤ ابالحتياجػػػػات 

 (.ِٖـ، صَُُِا١تستقبلية للفرد كاجملتمع" )علي، 
ا يف طريػػق ا١تدنيػػة كالتقػػدـ، "االطػػبلع علػػى الػػنظم التعليميػػة للمؤسسػػات الػػيت قطعػػت شػػوطنا بعيػػدن  .4

فقػػد يكػػوف ىػػذا دافعنػػا لنػػا إذل مراجعػػة مناىجنػػا، كمػػن ٍب االسػػتفادة مػػن خػػربات تلػػك ا١تؤسسػػات 
 (.ِٗـ، ص َُُِا١تتقدمة يف تطوير مناىجها" )علي، 

"قصػػػػور ا١تنػػػػاىج اٟتاليػػػػة عػػػػن ٖتقيػػػػق األىػػػػداؼ ا١تنشػػػػودة، كمواجهػػػػة التحػػػػدايت ا١تتجػػػػددة كإعانػػػػة  .5
(. ىػػػذا، "كينطلػػػق ُٖٖـ، ص ََِٓمشػػػكبلت اٟتيػػػاة" )الوكيػػػل كا١تفػػػيت، الدارسػػػُت علػػػى حػػػل 

ا١تػػنهج ا١تدرسػػي بػػدكف فلسػػفة ٤تػػددة لػػو، كمػػن ٍب يبػػدأ مػػن فػػراغ عنػػد ٖتديػػد أىدافػػو؛ األمػػر الػػذم 
يػػنعكس علػػى ٚتيػػع عناصػػر ا١تػػنهج مػػن ٤تتػػول كطػػرؽ تػػدريس، كأكجػػو النشػػاط كأسػػاليب التقػػػوًن 

 (.ُِـ، ص ُٔٗٗا١تتعددة" )عبد السبلـ، 
"ظهػػور مشػػكبلت جديػػدة ٖتتػػاج إذل عػػبلج، سػػواء مشػػكبلت فرديػػة، أك ٚتاعيػػة؛ حيػػث تتعػػرض  .6

الػػػدكؿ ألحػػػداث كمشػػػكبلت كتطػػػورات اجتماعيػػػة كاقتصػػػادية داخليػػػة ك٤تليػػػة مثػػػل: زايدة ا١تعػػػدؿ 
السكاين كظهور مثػل ىػذه ا١تشػكبلت كالتطػورات كغَتىػا كاسػتمرارىا لفػًتة طويلػة يػؤثر سػلبا علػى 

ة كيقتضػػي تطػػوير ا١تنػػاىج كمعاٞتتهػػا ضػػمن ٤تتواىػػا معاٞتػػة سػػليمة كمناسػػبة إلعػػداد عمليػػة التنميػػ
 (.ُٓـ، ص ََُِاالفراد للتعامل معها بوعي كعقبلنية كتفكَت كاٟتد منها" )العجمي، 

"عػػدـ كفايػػة أداء ا١تعلػػم يف معاٞتتػػو للمػػنهج، مثػػل: عػػدـ مقدرتػػو علػػى هتيئػػة الطػػبلب للػػدركس، أك  .7
األسػػئلة، أك عػػدـ مراعاتػػو للفػػركؽ الفرديػػة بػػُت ا١تتعلمػػُت، أك عػػدـ قدرتػػو عػػدـ قدرتػػو علػػى صػػياغة 

 (.ُِٔـ، ص َُُُِعلى ربط موضوع الدرس ْتياة ا١تتعلمُت اليومية" )سعادة كإبراىيم، 

 :خصائص تطوير ادلنهجخامساً: 
ا١تختلفػة قد اتفق الًتبويػوف علػى بعػض ا٠تصػائص الػيت يلػـز كضػعها يف اٟتسػباف عنػد تطػوير ا١تنػاىج ل 

 (، إذ ذكرت "من ذلك:َّْـ، صََِٓكمنهم العجمي )
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أف يسػػػتند التطػػػوير إذل فلسػػػفة تربويٌػػػة منبثقػػػة عػػػن أىػػػداؼ اجملتمػػػع كطموحاتػػػو، كرؤيػػػة كاضػػػحة يف  .1
 أذىاف ا١تطٌورين على اختبلؼ مستوايهتم ألىداؼ العملٌية الًتبويٌة كمراميها.

ٌددة تعكػس تنميػة الفػرد تنميػة شػاملة متوازنػػة أف يعتمػد التطػوير علػى أىػداؼ تطويريٌػة كاضػحة ك٤تػػ .2
إذل الدرجػػػة الػػػيت تسػػػمح هبػػػا قدراتػػػو، ك٘تػػػل علػػػى إشػػػباع حاجاتػػػو، كحػػػٌل مشػػػكبلتو، كتعزيػػػز ميولػػػو 
كإٌتاىاتو اإل٬تابٌية، ٔتا ينسػجم كمصػلحة اجملتمػع كطموحاتػو كأىدافػو، كطبيعػة العصػر كمسػتجٌدات 

 العلـو األساسٌية كالنفسٌية كاالجتماعٌية.

أف يٌتسػػػػم بشػػػػػمولو أسػػػػػس ا١تػػػػنهج كمكٌوانتػػػػػو كأسػػػػػاليب منفذيػػػػو، ككفػػػػػاايهتم األكادٯتيٌػػػػػة كالًتبويٌػػػػػة،  .3
 كأساليب تقوٯتو، كأدكات ذلك التقوًن، كطرائق ٖتليل نتائجو.

أف يتسػػػم ابلػػػركح التعاكنيٌػػػة، مػػػن خػػػبلؿ مشػػػاركة ا١تعنيػػػُت ابلعمليٌػػػة الًتبويٌػػػة بشػػػكل مباشػػػر أك غػػػَت  .4
 ات اجملتمع ا١تدين، إضافة إذل ا١تؤٌسسات الرٝتٌية ا١تختلفة.مباشر، ٔتا يف ذلك مؤٌسس

أف يتسم ابالستمرار، فحصوؿ ا١تنهج ا١تطٌور اليـو على درجة عالية من الكفػاءة كالفاعليٌػة ال يعػٍت  .5
حصػػػولو علػػػى الدرجػػػة ذاهتػػػا بعػػػد مػػػركر أكثػػػر مػػػن سػػػنتُت علػػػى تطػػػويره، حيػػػث تطلػػػع علينػػػا مراكػػػز 

 يق التكنولوجي كٌل يـو ّتديد.البحث العلمي، كميادين التطب

أف يتسػػم التطػػوير ابلعلميٌػػة، كاالبتعػػاد عػػن العشػػوائٌية، كذلػػك مػػن خػػبلؿ اعتمػػاد التخطػػيط السػػليم  .6
لعمليٌػػة التطػػوير، كاسػػتخداـ األسػػاليب العلميٌػػة ا١تعتمػػدة علػػى أدكات تتػػوافر فيهػػا الشػػركط العلميٌػػة، 

 كالتعامل مع النتائج ٔتنتهى الصدؽ كا١توضوعٌية.

يفيػػػد مػػػن التجػػػارب السػػػابقة لتطػػػوير ا١تنػػػاىج احملليٌػػػة كاألجنبيٌػػػة، كنتػػػائج الدراسػػػات كالبحػػػػوث  أف .7
العلميٌػػػػة ا١تتعٌلقػػػػة ابلػػػػتعٌلم كطرائقػػػػو كاسػػػػًتاتيجياتو كمبادئػػػػو كأسسػػػػو، كأثػػػػر التعزيػػػػز كالدافعيٌػػػػة كٖتٌمػػػػل 

 ا١تسؤكلٌية يف ٧تاحو.

 من مثل:أف يكوف التطوير مواكبان االٌٕتاىات الًتبويٌة اٟتديثة،  .8
 التعٌلم عن طريق النشاط كا١تشاركة.-
 انتقاؿ االىتماـ من الكم إذل الكيف.-
 دكر تكنولوجيا الًتبية األساسٌي يف التعٌلم".-
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ىػػػػ( إذل أف ُُْٓكإذا كػػػاف مػػػا سػػػبق؛ يعػػػد مػػػن أىػػػم خصػػػائص التطػػػوير، فقػػػد أشػػػار اللقػػػاين )
تطلع إذل حياة أفضل، كالقناعة بقدرة الًتبية التطوير يف الوطن العريب يلتـز بعدة إتاىات، من أ٫تها: ال

 على ا١تشاركة يف التنمية كالتغيَت.

 :تطوير ادلناىج خطوات: سادساً 
 ـ( إذل أف تطوير ا١تنهج ٯتر اب٠تطوات اآلتية:َُُِأشار ا٠تورل )

 الشعور ابٟتاجة اذل التطوير. .1
 إعادة ٖتديد أىداؼ ا١تنهج الدراسي. .2
 كٖتديد ا١تناىج اليت ىي ْتاجة اذل تطوير.تقييم ا١تناىج اٟتالية  .3
 مراجعة ا٠تطة الدراسية. .4
 اقًتاح التعديبلت كاإلضافات البلزمة إذل ا٠تطة الدراسية. .5
 تنسيق ا١تقررات أفقيِّا كرأسيِّا. .6
 أتليف الكتب ا١تدرسية ا١تطورة. .7
 إعداد أدلة ا١تعلمُت ا١تصاحبة للكتب الدراسية. .8
 بة.ٖتديد الوسائل التعليمية ا١تصاح .9

 ٕتريب ا١تناىج اٞتديدة قبل تعميمها. .11
 االستعداد لتعميم ا١تناىج اٞتديدة بتوفَت ا١تواد التعليمية، كتدريب ا١تعلمُت على استخدامها. .11
 التعميم الفعلي للمناىج اٞتديدة. .12
 ا١تتابعة كالتقييم. .13

فيؤكػد كيػذكر بعػض الًتبػويُت أف علػى رأس خطػوات التطػوير: ٖتديػد اسػًتاتيجية التعلػيم؛  ىذا؛
( "على ضركرة البدء يف ٖتديػد األىػداؼ، كرسػم السياسػة العامػة للتعلػيم، ُٓٔـ، ص ََُِالوكيل )
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ككضػػع خطػػط التطػػوير، كػػل ذلػػك يف ضػػوء أيديولوجيػػة اجملتمػػع كحاجاتػػو كالتطػػورات العا١تيػػة. كيػػرل أف 
 ًتاتيجية صلبة".ىذه اسًتاتيجية ال بد من ٖتديدىا كاالنطبلؽ منها، كأنو بغَت ذلك ال تكوف ىناؾ اس

ـ( أف عملية تطوير ا١تناىج ا١تعتمدة يف َُِِفيما أشارت اإلدارة العامة للمناىج السعودية )
 ا١تملكة العربية السعودية ٘تر اب٠تطوات التالية:

 أواًل: إاثرة الشعور ابحلاجة إىل التطوير:
ناىج القائمة، كما كذلك من خبلؿ تسليط األضواء على نواحي القصور كالضعف اليت تعانيها ا١ت

يًتتب على ىذا القصور من نتائج كخيمة، كعرض مطالبات التجديد كالتطوير ا١تنبعثة من داخل 
 ا١تؤسسة الًتبوية كمن خارجها، كعرض أىداؼ التطوير، كما ٯتكن أف ٭تققو للناشئة كالوطن.

 اثنًيا: حتديد األىداف وترمجتها إىل معايري:
آلية تنفيذه، مع هتيئة الظركؼ البلزمة لنجاح ىذا التنفيذ، كٖتديد فهي اليت توجو العمل، كٖتدد 

أىداؼ التطوير ىي ا٠تطوة التنفيذية األكذل للتطوير، فهي اليت ترسم معادل خطة التطوير كمراحلها، 
كتقوٯتو. كال بد  ا١تطور، كمتابعتو كىي اليت ٖتدد ٤تتول ا١تنهج كطرائقو ككسائلو كأساليب ٕتريب ا١تنهج

كتكامل مصادرىا، كتوازف ٣تاالهتا  كوف األىداؼ مستوفية الشركط سليمة يف دقة صياغتها،أف ت
كمستوايهتا، ككاقعية تنفيذىا، كإمكانية مبلحظتها كقياسها، ككصفها السلوؾ الذم تسعى إذل إحداثو 

 لدل ا١تتعلمُت بشكل كاضح ال يقبل اللبس يف ا١تنهج ا١تطور.
 ادلطور:اثلثًا: اختيار زلتوى ادلنهج 

يتم اختيار ٤تتول ا١تنهج ا١تطور يف ضوء األىداؼ اليت ًب ٖتديدىا مسبقان، كمن ا١تعايَت اليت ينبغي أف 
يتصف هبا احملتول ا١تطور، ارتباطو ابألىداؼ، ككاقع ا١تتعلم، كمراعاتو مستواه كميولو، كأ٫تيتو لو، 

 وقت ا١تتاح لتعلمو.إضافة إذل صدقو، كتوازنو من حيث الشموؿ كالعمق، كمناسبتو ال
 رابًعا: تنظيم زلتوى ادلنهج ادلطور:

قق يف ىذا التنظيم ىدفاف:  كيف ىذه ا١ترحلة يتم تنظيم احملتول، كترتيب موضوعاتو بشكل ٭تي
 األكؿ: ٘تاسك ا١تادة كترابطها كتكاملها. -
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 الثاين: سهولة تعلمها من قبل ا١تتعلم. -
نظيمُت ا١تنطقي كالسيكولوجي للمادة. كىنا البد من كىذا يعٍت ٖتقيق نوع من التوازف بُت الت

 التذكَت ٔتعايَت تنظيم احملتول، كاالستمرار كالتتابع كالتكامل كا١تركنة.
 خامًسا: اختيار طرائق التدريس:

كيف ىذه ا١ترحلة يتم ٖتديد طرائق التدريس كأساليبو كاسًتاتيجياتو ا١تناسبة لكل موضوع من 
تتصف تلك الطرائق كاألساليب كاالسًتاتيجيات ٔتناسبتها للمحتول، موضوعات ا١تادة، على أف 

كانسجامها مع األىداؼ، كإاثرهتا لدافعية ا١تتعلمُت، كإاتحتها الفرصة ١تشاركة ا١تتعلم اإل٬تابية يف 
التعلم، كاٟترص على إكسابو ا٠تربات، كمهارات التفكَت العلمي كالناقد كاإلبداعي، كمهارات حل 

ينبغي أف تتسم اب١تركنة، ْتيث ٯتكن تطويرىا أك تعديلها، ْتسب ظركؼ البيئة  ا١تشكلة، كما
 التعليمية.

 سادًسا: اختيار األنشطة الرتبوية:
كيف ىذه ا١ترحلة يتم اختيار األنشطة الصفية كغَت الصفية اليت تعزز التعلم كترسخو، كتكسب ا٠تربة، 

ابية، كتشبع اٟتاجات، كتنمي ا١تيوؿ كتساعد على تعديل السلوؾ، كاكتساب االٕتاىات اإل٬ت
 كا٢تواايت ا١تفيدة.

 سابًعا: حتديد الوسائل التعليمية:
٭تتاج ا١تنهج ا١تطور منظومة متكاملة من الوسائل كالتقنيات التعليمية اليت تيعُت كبلن من ا١تعلمُت 

تستدعي  كا١تتعلمُت على ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج، فقد تدخل موضوعات جديدة على ا١تنهج ا١تطور
استخداـ مصورات أك أفبلـ أك تسجيبلت أك أقراص مد٣تة أك بطاقات كلوحات جديدة تسهم يف 
تسهيل تعليمها كتعلمها، كىذا ما يتطلب توفَت األجهزة التقنية الضركرية لبعض ا١تواد التعليمية، فإف 

 تطبيق ا١تنهج ا١تطور توفَتىا بُت أيدم ا١تتعلمُت كا١تعلمُت كا١تشرفُت الًتبويُت الذين يشاركوف يف
 كمتابعتو كتقوٯتو أمر مهم جدان.
 اثمًنا: اختيار أساليب التقومي:
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يف ىذه ا٠تطوة يتم ٖتديد أساليب تقوًن تعلم ا١تتعلمُت، كما انتجو ا١تنهج ا١تطور من تعديل يف 
سلوكهم؛ كيندرج ضمن تلك األساليب أساليب تقوًن التحصيل الدراسي، كأساليب تقوًن النمو 

لشخصي كاالنفعارل على أف تتوافر يف تلك األساليب ا١تواصفات العلمية من مثل االرتباط ا
ابألىداؼ، كاالستمرار، كالوضوح، كالصدؽ، كالثبات، كا١توضوعية، كالشموؿ، كاالقتصاد يف الوقت 
كالتكلفة كاٞتهد، كغَت ذلك من مواصفات. كال بد تنويع أساليب االختبارات التحصيلية،  

ارات الشفوية، كالكتابية )موضوعية كشبو موضوعية كمقالية( إضافة إذل االختبارات العملية، كاالختب
 كأساليب تقوًن اٞتانب الشخصي كاالنفعارل للمتعلم كا١تبلحظة كا١تقابلة كاالستفتاء، كغَتىا.

 اتسًعا: التهيئة لتجريب ادلنهج ادلطور:
كا١تدارس التجريبية يف كل ٤تافظة كتسميتها، ٖتديد نسبة من احملافظات  كتكوف التهيئة من خبلؿ

للمشرفُت  كتشكيل اللجاف ا١تركزية كالفرعية ا١تشرفة على التجريب، كإقامة دكرات تدريبية مركزية
الًتبويُت حوؿ ا١تنهج ا١تطور، كتكليف ىؤالء ا١تشرفُت الذين اتبعوا الدكرات ا١تركزية بتنفيذ دكرات 

تشكيل  ا١تنهج ا١تطور يف ا١تدارس التجريبية، كما تتضمن القرارات تدريبية للمعلمُت الذين سينفذكف
ٞتاف أتليف مقررات ا١تنهج ا١تطور، كما يلحق هبا من مواد تعليمية كأدلة معلمُت )بشكل ٕتري (، 
كتشرع تلك اللجاف بتأليف كتب التلميذ كا١تواد التعليمية كأدلة ا١تعلمُت، على أف يتم التأكد من 

ات كاٟتقائق كا١تفاىيم كالتعميمات كالنظرايت ا١تتضمنة فيها ٥تتلف األىداؼ، كمناسبتها تغطية ا١تعلوم
لؤلكقات ا١تقررة لتدريسها، كاتسامها اب١تصداقية، كالصحة العلمية، كاٟتداثة، كالسبلمة اللغوية، 

نو، كغناه كسهولة األسلوب، كٚتاؿ ا٠تط، كمناسبة حجمو للفئة ا١تستهدفة من ا١تتعلمُت، كجاذبية ألوا
ىذا ابإلضافة إذل توفَت ا١تناخ النفسي للعناصر البشرية اليت  ابلصور كالرسـو كاٞتداكؿ اإليضاحية.

 ستشارؾ يف التجريب.
 عاشًرا: جتريب ادلنهج ادلطور:

 هتدؼ عملية ٕتريب ا١تنهج ا١تطور إذل:
طرائق كالوسائل كالكتب التأكد من توافر الشركط كا١تعايَت احملددة لكل من احملتول كا٠تربات كال-

 كا١تواد التعليمية، كاتساقها مع األىداؼ احملددة للمنهج سلفان.
 التعرؼ إذل ا١تشكبلت كالعوائق اليت قد تواجو ا١تنهج ا١تطور لتذليلها قبل التنفيذ.-
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ا١تنهج التأكد من امتبلؾ ا١تعلمُت كا١تشرفُت الكفاايت األكادٯتية كالًتبوية اليت تكفل ٖتقيق أىداؼ -
 ا١تطور.

 كٯتر ٕتريب ا١تنهج ّتملة من ا٠تطوات، لعل أ٫تها:
كضع ا٠تطة اإلجرائية لتنفيذ عملية التجريب كفق الشركط العلمية ا١تعركفة، متضمنة استصدار  -

 القرارات، كتشكيل اللجاف ا١تركزية كالفرعية لئلشراؼ على العملية كمتابعتها.
٦تثلة للمجتمع األصلي كٖتديدىا كفق عدة متغَتات، )مدارس اختيار عينة التجريب ْتيث تكوف  -

ذكور، مدارس إانث(، )مدارس رٝتية، مدارس أىلية(، )بناء مدرسي حكومي، بناء مدرسي 
 مستأجر( كغَتىا.

إعداد األدكات كاالختبارات كا١تقاييس ا١تختلفة الضركرية لتقوًن عملية التجريب كفق الشركط  -
 العلمية السليمة.

فَت ا١تستلزمات الضركرية للتجريب كالكتب التجريبية، كأدلة ا١تعلمُت، كا١تواد التعليمية كالوسائل، تو  -
 كتوفَت البيئة ا١تادية كالبشرية لنجاح عملية التجريب.

إجراء ٖتليل شامل لعملية التجريب تستخدـ فيو ٥تتلف األساليب العلمية، كعقد ندكات يشارؾ  -
فوىم، كعينة من أكلياء األمور كتبلميذ ا١تدارس التجريبية، ككسائل فيها معلمو التجريب، كمشر 

١تناقشة نتائج التجريب،  اإلعبلـ، كا١تهتموف ابلعملية الًتبوية يف اٞتامعات كمراكز البحث؛
كتشخيص الصعوابت، كٖتديد أكجو القصور يف ٥تتلف جوانب ا١تنهج التجري ، كتبلفيها استعدادنا 

 ا١تطور كتعميمو.١ترحلة تنفيذ ا١تنهج 
ٯتكن إعادة ٕتريب ا١تنهج ا١تطور اثنية، كاثلثة؛ ١تعاٞتة أم قصور أك مبلحظات، كالوصوؿ بو أعلى  -

 درجة.
 حادي عشر: االستعداد لتعميم ادلنهج ادلطور:

 كمن االستعدادات لتنفيذ ا١تنهج ا١تطور القياـ ٔتا أيٌب:
 توفَت ا١تيزانية البلزمة لذلك. –
 لدراسية )كتب التلميذ، كتاب ا١تعلم، كتب النشاط، النشرات(.إ٧تاز الكتب ا-
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 ٕتهيز ا١تدارس ٔتا يلـز من معامل كأجهزة كأدكات.-
إعداد ا١تعلمُت بدكرات تدريبية ليصبحوا قادرين على تنفيذ ا١تنهج اٞتديد، كاستخداـ الطرائق  -

 وًن.كالوسائل كاألجهزة التعليمية اٟتديثة، كما يناسبها من كسائل التق
إعداد ا١توجهُت كا١تشرفُت بدكرات تدريبية ١تعرفة الطرائق كالوسائل اٟتديثة يف اإلشراؼ كالتوجيو  -

 كاإلرشاد، تبعنا للمنهج ا١تقًتح.
 هتيئة التبلميذ كأكلياء األمور كأفراد اجملتمع بضركرة كأ٫تية التطوير للمناىج. -
 ية متابعة ا١تنهج ا١تقًتح كتقوٯتو.إعداد الوسائل ا١تتنوعة كا١تختلفة الضركرية لعمل-

 اثين عشر: تعميم ادلنهج ادلطور:
بعد االنتهاء من االستعداد لتعميم ا١تنهج ا١تطور، تصدر القرارات ا١تتعلقة بتعميم ا١تنهج، ٤تددة موعد 

 بدء تعميمو على ٥تتلف ا١تدارس كعادة ما يكوف يف بداية العاـ الدراسي.
 ور:اثلث عشر: تقومي ادلنهج ادلط

ال يعٍت تعميم ا١تنهج ا١تطور االنتهاء من العمل، كإ٪تا يعٍت بدء مرحلة جديدة من ا١تتابعة كالتقوًن؛ 
حيث يعد منهجنا قائمنا ٭تتاج إذل كشف ا١تبلحظات كالقصور، استعدادنا لعملية تطوير جديدة، 

 فعملية تطوير ا١تنهج عملية مستمرة.
ـ(، حيث َُِِاإلدارة العامة للمناىج السعودية )كىناؾ طريقة أخرل لتطوير ا١تنهج ْتسب 

 ٘تر اب١تراحل كالعمليات التالية:
كصف: الوضع اٟتارل للمنهج ا١تراد تطويره كٖتليل ٤تتواه، كٖتديد نواحي القصور كا١تشكبلت  -ُ

 ّتوانبها ا١تختلفة، كٖتديد مدل اٟتاجة إذل التطوير.
جوانبو، مع ٖتديد االحتياجات ا١تستقبلية كاسًتاتيجية  ٗتطيط: كيشمل ا١تنهج ا١تراد تطويره ّتميع -ِ

التعليم، كمدخبلت عملية التطوير، كٯتكن حذؼ أك إضافة، أك مراجعة كٖتسُت بعض أجزاء من 
 ا١تناىج اٟتالية.
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تصميم: أم ترٚتة الفلسفة العامة للًتبية إذل أىداؼ، كٖتديد ا١تواد الدراسية ك٤تتواىا، ككسائل  -ّ
د ساعات تدريسها، مع كضع التخطيط األفضل ٞتوانب ا١تنهج، كإعادة تنظيم تنفيذىا، كعد

 احملتول.
إبداع: كيف ىذه ا١ترحلة يتم إ٬تاد حلوؿ للمشكبلت ا١تختلفة، كأتخذ ىذه اٟتلوؿ عدة صيغ  -ْ

 جديدة.
ه بناء: كفيو يتم كضع ا١تقررات ا١تأخوذة بواسطة ٥تططي كمطورم ا١تناىج للمنهج ا١تطور بعناصر  -ٓ

ا١تختلفة، من أىداؼ ك٤تتول كأنشطة ككسائل كمواد تعليمية متكاملة يف تتابع تكتيكي، ككفق 
 األسس الًتبوية كالعلمية كاسًتاتيجيات التعلم اٟتديثة.

ٕتريب: للتأكد من سبلمة ا١تنهج ا١تطور، قبل التصميم كذلك ١تعرفة نواحي القوة لتدعيمها،  -ٔ
 السالبة حملاكلة ٕتنبو.

: كىذه ا١ترحلة للحكم على مدل ٧تاح أك فشل عملية تطوير ا١تنهج، أك ا١تنهج ا١تطور ذاتو، تقوًن -ٕ
مع تشخيص الواقع اٟتارل من خبلؿ التجريب كذلك لتأكيد الدكر الرئيسي الٗتاذ القرارات، 

 كاٟتصوؿ على تغذية راجعة.
 صورتو النهائية. تنقيح: كٔتراجعة ا١تنهج يف ضوء التقييم يتم التنقيح، كإخراجو يف -ٖ
متابعة: كىي مرحلة متابعة ا١تراحل السابقة أم ا١تتابعة ا١ترحلية، ٍب متابعة التنفيذ كالتطبيق للمنهج  -ٗ

 ا١تطور.
إف تطوير ا١تناىج يعتمد على ٣تموعة من ا٠تطوات، إذا ًب االلتزاـ هبا يف عملية التطوير فإهنا 

ة فعالة يف ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة منو. مع تؤدم إذل الوقوؼ على أرض صلبة، كتساىم مسا٫ت
مبلحظة أف تسلسل ىذه ا٠تطوات قد يعًتيو شيء من التغيَت كفقنا الٕتاىات القائمُت على عملية 

 ـ(.َُِِالتطوير كفقنا للظركؼ احمليطة )اإلدارة العامة للمناىج، 
اٟتياة، كىي يف الواقع عمليػة كىكذا ٧تد أف عملية تطوير ا١تنهج عملية متصلة كمستمرة ابستمرار 

 مر ما ىي إال بداية لتطوير جديد.ليس ٢تا هناية، ألف هنايتها يف حقيقة األ
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 :أحدث اجتاىات تطوير ادلنهجسابعاً: 
فػػػػإف ا١تنػػػػاىج ا١تدرسػػػػية جػػػػوىر النظػػػػاـ التعليمػػػػي، "ابعتبارىػػػػا األداة الػػػػيت تتوصػػػػل هبػػػػا ا١تدرسػػػػة لتحقيػػػػق 

ا دامت ىذه األىداؼ تشتق من أىداؼ اجملتمع، فػإف ا١تنػاىج ا١تدرسػية األىداؼ الًتبوية ا١ترسومة، كم
مرآة تعكس ظركؼ اجملتمع الذم تًتجم عن نظمو االجتماعية كإتاىاتو السياسية، كأحوالو االقتصادية 
اليت يستظل هبا النشء؛ كا١تنػاىج هبػذا الوضػع كظيفيػة يف طبيعتهػا، مػن حيػث إهنػا الوسػيلة الػيت تنفػذىا 

 (. َِىػ، ص َُْْبلوغ أىداؼ اجملتمع الذم ٗتدمو كٖتقق أغراضو" )أبو غريب، الدكلة ل
ك٦تػػػػا ال شػػػػك فيػػػػو أف التطػػػػوير اٟتػػػػديث يتماشػػػػى حسػػػػب مقتضػػػػيات الواقػػػػع، كيػػػػذكر اللقػػػػاين 

 ( أف "من أبرز االٕتاىات اٟتديثة ا١تتماشية مع الواقع ا١تعاصر ىي:ٖٓىػ، ص ُُْٓ)
الػػػتعلم الػػػذاٌب؛ حيػػػث إف ا١تعرفػػػة تتػػػدفق بدرجػػػة غػػػَت مألوفػػػة للبشػػػرية مػػػن قبػػػل؛ لػػػذا أصػػػبح علػػػى  .1

 ا١تؤسسة تكوين إتاىات إ٬تابية ٕتاه العلم كالبحث كاالطبلع كالتعليم الذاٌب. 
مناىج الفصوؿ الدراسية ذات القدرات ا١تتعددة؛ حيث يستلـز ذلك تعدد أسػاليب التػدريس الػيت  .2

 لم من أجل أف يتقدـ ٚتيع األنباء ٨تو األىداؼ احملددة للمنهج. يلجأ إليها ا١تع
ا١تنػػاىج كمفهػػـو القيػػادة؛ كيعػػٍت مفهػػـو القيػػادة بشػػكل عػػاـ الػػرايدة كتقػػدًن النمػػوذج كمػػن ىنػػا فػػإف  .3

ا١تتخصصػػػُت يف ٣تػػػاؿ ا١تنػػػاىج يعتػػػربكف ا١تػػػنهج مسػػػئوالن عػػػن عمليػػػة القيػػػادة، كلعػػػل ىػػػذا يشػػػَت إذل 
 جديػػد كنظػػرة جديػػدة لقضػػية ا١تنػػاىج ا١تدرسػػية كعبلقتهػػا بعمليػػة التنميػػة  و اٟتاجػػة ا١تاسػػة إذل فكػػرً 

 كقيادة التطور إذل ا١تستوايت ا١تتوقعة كا١ترغوبة فيها".

( "أف أىم التوجهات العا١تية ا١تعاصرة اليت ٬تب َِٔ-ِٗٓـ، ص ص ََِّكيرل شحاتو )
 على مطورم ا١تناىج مراعاهتا ما يلي:

 البيئة كاٟتياة.ربط ا١تناىج ابجملتمع ك • 
 دمج التقنية يف ٤تتول ا١تناىج.• 
 تنظيم ا١تناىج الدراسية كفقان للمنهج التكاملي.• 
 الًتكيز على مهارة التفكَت كالتخطيط كحل ا١تشكبلت.• 
 مناسبة ا١تناىج الدراسية ٚتيع التبلميذ ٔتستوايهتم ا١تختلفة.• 
 تقليل العبء كاالزدحاـ فػي ٤تتول ا١تنهج.• 
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 ع التبلميذ على اٟتوار كا١تناقشة كالتواصل مع زمبلئهم.تشجي• 
 التنويع يف أساليب تقوًن التبلميذ".• 

ىذا؛ "كتعترب ا١تعرفة اليت هتدؼ إذل الوصوؿ إذل مناىج العلـو الشرعية؛ ىي ا١تعرفة الػيت تػؤدم إذل تغػَت 
الذىنية أك العلم الذم ال يؤثر يف سلوؾ يف السلوؾ اإلنساين كيف كاقع اٟتياة اإلنسانية. أما ٣ترد ا١تعرفة 

اإلنسػػاف كيف كاقػػع حياتػػو؛ فإهنػػا ال قيمػػة ٢تػػا، كال تعتػػد منػػاىج العلػػـو الشػػرعية هبػػا؛ ألف اإلسػػبلـ يبتغػػي 
اٟتركػػػة مػػػن كراء ا١تعرفػػػة، كيبتغػػػي أف تسػػػتحيل ىػػػذه ا١تعرفػػػة قػػػوة دافعػػػة لتحقيػػػق مػػػدلو٢تا يف عػػػادل الواقػػػع" 

لك يتأكد "أف الغاية األٝتى ألم نظاـ تعليمي إسبلمي موجػو (. كعلى ذٔٗـ، ص ََِِ)مدكور، 
إذل تنمية ركح األخبلؽ اإلسبلمية، كاإلٯتاف بطبيعة ىذا الدين كمنهجو كأىدافو يف اٟتياة؛ ليكوف نتاج 

(. "كىػذه النظػػرة َُُـ، ص ُٔٗٗىػذا التعلػيم شػػبااب مسػلما مسػلحا ابلقػػيم اإلسػبلمية" )أبػو لبػػدة، 
ن اإلسػػػػبلـ يف أصػػػػليو: الكتػػػػاب كالسػػػػنة، بشػػػػمو٢تا كاسػػػػتيعاهبا للجوانػػػػب ا١تاديػػػػة الًتبويػػػػة مسػػػػتوحاة مػػػػ

كا١تعنوية، كالعملية كاألخبلقيػة، كالنظريػة كالعمليػة مػن اٟتيػاة اإلنسػانية، كىػي مػا تلػ  حاجػة العصػر إذل 
 (.ٔٔـ، ص ُٕٖٗالتنسيق بُت ا١تطالب ا١تادية كاألىداؼ األخبلقية يف اٟتياة" )الكيبلين، 

 تطوير ادلنهج: معوقات: اثمناً 
لكػػػل تطػػػور يف ٣تػػػاالت اٟتيػػػاة العلميػػػة ا١تختلفػػػة يوجػػػد مػػػا يعوقػػػو، كتطػػػوير ا١تنػػػاىج شػػػأنو شػػػأف ٥تتلػػػف 

، فقػػد ذكػػر كػػبل مػػن )العجمػػي،  ـ( َُُِـ( ك)سػػعادة كابػػراىيم، َُُِـ( ك)ا٠تػػورل، ََُِالعلػػـو
 عددنا من ىذه ا١تعوقات، أبرزىا:

، كال  معوقػػات تتصػػل بطبيعػػة الًتبيػػة؛ .1 ذلػػك أف الًتبيػػة تعتػػرب عمليػػة ٪تػػو، فهػػي تسػػتغرؽ كقتنػػا طػػويبلن
تتضػػػػح آاثرىػػػػا يف كقػػػػت قصػػػػَت، كمػػػػا أف آاثر الًتبيػػػػة النظاميػػػػة تتػػػػأثر آباثر غَتىػػػػا مػػػػن ا١تؤسسػػػػات 
الًتبويػػػػة، كاألسػػػػرة كاإلعػػػػبلـ كغَتىػػػػا، كمػػػػن السػػػػهل تنميػػػػة ا١تيػػػػوؿ كاالٕتاىػػػػات كالقػػػػيم كالقػػػػدرات 

 لكن معرفة النتائج اليت ٖتققها ا١تستحداثت الًتبوية غَت يسَتة.اإلبداعية لدل التبلميذ، ك 
معوقات تتصل بطبيعة ا١تدرسة؛ إذ تعد ا١تدرسة ا١تكاف الذم تطبق فيو األفكار الًتبوية، فيربز مػن  .2

ا١تعوقػػػػات عػػػػدـ إعػػػػداد العػػػػاملُت يف ا١تدرسػػػػة ١تمارسػػػػة البحػػػػث العلمػػػػي، كعػػػػدـ تشػػػػجيع اجملػػػػددين 
وات اتصػػاؿ مناسػػبة سػػواء بػػُت العامػػل يف اجملػػاؿ التنفيػػذم للتعلػػيم، أك كا١تبػػدعُت، كعػػدـ كجػػود قنػػ

 على مستول ا١تدرسة من صف إذل صف، أك على مستول الوزارة من إدارة إذل أخرل. 
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معوقػػػات تتصػػػل اب١تعلػػػم؛ كا١تعلػػػم ىػػػو حجػػػز الزاكيػػػة يف العمليػػػة التعليميػػػة؛ ألنػػػو يقػػػـو علػػػى تنفيػػػذ  .3
٧تاحػػػػو أك فشػػػػلو، كذلػػػػك مػػػػن خػػػػبلؿ تطبيقػػػػو يف الفصػػػػل  التطػػػػوير يف ٣تػػػػاؿ ا١تنػػػػاىج كيعمػػػػل علػػػػى

الدراسػػي، كىػػذا يتوقػػف علػػى عػػدة عوامػػل منهػػا: إدراكػػو ألىػػداؼ التطػػوير كإٯتانػػو هبػػا، ك٘تكنػػو مػػن 
ا١تػػػػػادة العلميػػػػػة كا١تهػػػػػارات ا١تطلػػػػػوب تنفيػػػػػذىا، فػػػػػا١تعلم ال يقػػػػػـو بعمليػػػػػة التعلػػػػػيم فقػػػػػط؛ إ٪تػػػػػا يعلػػػػػم 

 ل تشجيعو ٢تم على التقدـ ٨تو األماـ.بشخصيتو كسلوكياتو كعبلقتو بتبلميذه كمد
معوقات تتصل ابجملتمع؛ ترتبط ا١تدرسة ابجملتمع ارتباطا كبَتنا ألهنا جزءه منو، تتأثر بعاداتو كتقاليده  .4

كأفكػػػػاره كثقافتػػػػو، لكػػػػن اجملتمػػػػع ينظػػػػر إذل التطػػػػوير كالتحػػػػديث الًتبػػػػوم نظػػػػرة حػػػػذرة كمتشػػػػككة، 
 و كتقاليده كقيمو اليت نشأ عليها.كابألخص عند شعوره أبهنا تتعارض مع عادات

معوقػػات تتصػػل بطبيعػػة مشػػركعات التطػػوير؛ كمػػا مػػن شػػك أف لطبيعػػة مشػػركعات تطػػوير ا١تنػػاىج  .5
دكر رئيسػػػي يف معرفػػػة مػػػدل ٧تاحهػػػا كتقبلهػػػا، فػػػالكثَت مػػػن مشػػػركعات التطػػػوير تتصػػػف ابٞتزئيػػػة 

١تعقػػػدة ٖتتػػػاج اذل كالشػػػكلية كاالرٕتػػػاؿ، كيعتػػػرب ذلػػػك مػػػن معوقػػػات ٧تاحهػػػا ككػػػذلك ا١تشػػػركعات ا
مهارات خاصة كظركؼ معينة من الصعب توفرىا، كٖتمل العاملُت يف اجملاؿ الًتبػوم أعبػاء ثقيلػة، 

 كٕتعلهم يصرفوف النظر عن األخذ هبا.
معوقات تتصل اب١تباين كالوسائل كالتجهيزات؛ تعترب بعض ا١تدارس اٟتالية من ا١تعوقات الكبػَتة يف  .6

ف فصو٢تا ككسائلها كٕتهيزاهتا ًب تصميمها للشػرح كالتلقػُت، كأ٫تلػت عملية تطوير ا١تناىج بسبب أ
 العمل اٞتماعي كاإلبداع كالبحث كالدراسة كالتفاعل ا١تستمر مع اٟتياة كالبيئة. 

 جناح تطوير ادلناىج: متطلبات: اتسعاً 
ىػػذه ـ( أف ىنػػاؾ بعػػض ا١تتطلبػػات البلزمػػة لنجػػاح عمليػػة تطػػوير ا١تػػنهج، مػػن ََِٗذكػػر أبػػو مػػركاف )
 ا١تتطلبات ما يلي:

الرغبػػػة الصػػػادقة يف التطػػػوير؛ كيقصػػػد ابلرغبػػػة الصػػػادقة القيػػػاـ بتطػػػوير ا١تػػػنهج ألجػػػل تطػػػوير  -
ا١تػػنهج كاالنتفػػاع ٔتػػردكده، كإف عػػدـ كجػػود رغبػػة صػػادقة كحقيقيػػة ىػػو أخطػػر مػػا يواجػػو أيػػة ٤تاكلػػة مػػن 

دفع ابلقػائمُت عليػو إذل تلوينػو ٤تاكالت التطوير؛ حيث أف اختفاء أىداؼ خاصة كراء عملية التطوير ي
ٔتػا ٮتػدـ أىػدافهم، كمػن ٍب ٮتػػرج التطػوير كالقػائموف عليػو مػن دائػػرة ا١توضػوعية، كمػن ىنػا ينشػب صػػراع 

 ا١تصاحل.
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ا١تبادأة أك ا١تبادرة؛ إذ أنو يلػـز علػى ا١تهتمػُت بتطػوير ا١تػنهج أف يبػادركا ابلقيػاـ ٓتطػوات فعليػة -
صيحات كانتقادات للمنهج، لكن الكل ينتظر اآلخر أف يبدأ، لذا لتطوير ا١تنهج، فما أكثر أف نسمع 

 البد أف تكوف ىناؾ ٚتاعة صادقة النية، أتخذ بزماـ ا١تبادأة كا١تبادرة لتطوير ا١تنهج.
دعػػػم اٞتهػػػد الًتبػػػوم ّتهػػػد سياسػػػي؛ إف ٣تتمعاتنػػػا تعػػػودت أال تفعػػػل شػػػيئنا إال إذا كػػػاف كراءه -

السياسي لينادم بو، كإذ حدث ذلك اندل بو كل من ىػم دعم سياسي، أم أف يقف صاحب القرار 
حولو، فػإذا كػاف األمػر كػذلك، فبلبػد أف يرفػع شػعار علػى أعلػى ا١تسػتوايت أبف تطػوير ا١تنػاىج "قضػية 

 كطنية مصَتية".
اختيار األشخاص القادرين على التطوير؛ حيث ينبغي بذؿ اٞتهود الضركرية للقيػاـ ابلتطػوير -

تطلبو ىذه العملية ىو اختيار األشخاص القادرين على التطوير، فليس كل مربٌو الفعلي، كإف أكؿ ما ت
أك مسػػػئوؿ يف الًتبيػػػة قػػػادرنا علػػػى القيػػػاـ بعمليػػػة التطػػػوير، كمػػػا أف ىنػػػاؾ مػػػن األشػػػخاص ا١تسػػػئولية مػػػن 
يتصػػػػف تفكػػػػَتىم بصػػػػفات مضػػػػادة للتطػػػػوير الًتبػػػػوم، لػػػػذا ينبغػػػػي إقنػػػػاعهم، فػػػػإف دل نسػػػػتطع فينبغػػػػػي 

 عملية التطوير.استبعادىم من 
رصػػػد ا١تيزانيػػػات البلزمػػػة لعمليػػػة التطػػػوير؛ ذلػػػك ألف التطػػػوير يتطلػػػب نفقػػػات طائلػػػة، كإذا دل -

تكن القيادات اليت تتخذ قرار التطوير مقتنعة أب٫تية الًتبية، كأب٫تية العمل الدائم على تطويرىا، اقتناعنػا 
التعلػيم يف مكانػو البلئػق بػُت مشػركعات يدعوىا إذل رصد ا١تيزانيات ا١تناسػبة، كالعطػاء بسػخاء، ككضػع 

 االستثمار، فإف ذلك يكوف من أكرب معوقات التطوير.
اٟتػذر مػن ا١تًتبصػُت ا١تتحػاملُت علػى التطػوير؛ حيػث إف عمليػات التطػوير ٢تػا مػن يناىضػػها، -

ير، كسيجد القائموف على عملية التطوير أف ىذه النوعية من الناس ٖتاكؿ دائمنا أف تعرقل مسَتة التطػو 
كتنتقد اٞتهود ا١تبذكلة فيو، ك٢تذا كجب أخذ اٟتيطة كاٟتذر من ىذه الفئة، كما ٬تػب هتيئتهػا للتطػوير، 

 كتعريفها بدكاعيو، حىت يتيسر استيعاهبا أك ٖتييدىا على األقل.

 تطوير ادلنهج: جوانب: عاشراً 
مباشػػر أك غػػَت مباشػػر يف  حينمػػا نسػػعى إذل تطػػوير ا١تػػنهج ينبغػػي أف نطػػور ٚتيػػع اٞتوانػػب الػػيت ٢تػػا أتثػػَت

(: "سياسػػة النظػػاـ التعليمػػي ُٖٖـ، ص ََِٗذلػػك ا١تػػنهج، كمػػن أبػػرز ىػػذه اٞتوانػػب )أبػػو مػػركاف، 
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كفلسػػػػفتو، كاإلدارة الًتبويػػػػة، كا١تقػػػػررات الدراسػػػػية كاألنشػػػػطة الًتبويػػػػة، كا١تػػػػريب، كأسػػػػاليب تقػػػػوًن النظػػػػاـ 
 انب من جوانب التطوير ا١تذكورة: التعليمي، كا١تباين ا١تدرسية". كفيما يلي شرح موجز لكل ج

سياسػػة النظػػاـ التعليمػػي كفلسػػفتو؛ فالنظػػاـ التعليمػػي الػػذم بينيػػت سياسػػتو كفلسػػفتو ابألمػػس علػػى  .1
أسػػػاس االسػػػتقرار أك التطػػػور البطػػػيء؛ أصػػػبح اليػػػـو غػػػَت مبلئػػػم ١تتطلبػػػات اجملتمػػػع ا١تعاصػػػر، الػػػذم 

ظلػػت فلسػػفة النظػػاـ التعليمػػي كمػػا  تسػػارع النمػػو فيػػو بشػػكل الفػػت يف كافػػة ٣تػػاالت اٟتيػػاة. كإذا 
كانت عليو سابقنا دكف تطوير؛ سيصبح أبناء اجملتمع غػَت قػادرين علػى أتديػة األدكار اٞتديػدة الػيت 
٭تػػػددىا ٢تػػػم عػػػادل لػػػو ٦تيػػػزات كخصػػػائص جديػػػدة. لػػػذا ٬تػػػب أف نسػػػعى إذل توجيػػػو سياسػػػة النظػػػاـ 

تعليمػي تقػـو فلسػفتو علػى مبػدأ  التعليمي كفلسفتو ٨تو آفاؽ ا١تستقبل، فػنحن يف حاجػة إذل نظػاـ
 تربية األفراد للمستقبل.

ػػا كمػػؤثرنا يف دفػػع النظػػاـ التعليمػػي كتطػػويره، فنجػػاح  .2 اإلدارة الًتبويػػة؛ تلعػػب اإلدارة الًتبويػػة دكرنا مهمن
العمػػل الًتبػػوم مػػرتبط بفاعليػػة اإلدارة كفلسػػفتها، مػػن انحيػػة توجههػػا للتطػػوير، أك اكتفائهػػا بتسػػيَت 

كتشػػػػَت دراسػػػػات عػػػػدة إذل أف فشػػػػل اإلدارة الًتبويػػػػة يف عا١تنػػػػا العػػػػريب يف ٖتقيػػػػق العمػػػػل الًتبػػػػوم. 
ك٢تػػذا يػػرل الػػبعض  أىػػدافها، كٕتسػػيد سياسػػاهتا؛ قػػد يكػػوف راجعنػػا إذل خلػػل يف التخطػػيط الًتبػػوم،

أف اإلدارة الًتبوية من دكف التخطيط الًتبوم عمياء، كأف التخطيط الًتبوم من دكف اإلدارة مقعػد 
ما يوضػح ّتػبلء العبلقػة ا١تتبادلػة بػُت اإلدارة الًتبويػة كالتخطػيط، حيػث إف التخطػيط عاجز، كىو 

 الًتبوم السليم ال ٯتكن أف أيٌب إال من خبلؿ إدارة تربوية سليمة كاعية.
ا١تقػػررات الدراسػػية كاألنشػػطة الًتبويػػة؛ فػػا١تقررات الدراسػػية كاألنشػػطة الًتبويػػة أكثػػر اٞتوانػػب عرضػػة  .3

األحيػػػاف، كذلػػػك ألهنػػػا الشػػػيء الوحيػػػد ا١تلمػػػوس مػػػن العمليػػػة الًتبويػػػة، فهػػػي  للهجػػػـو يف كثػػػَت مػػػن
تتصل مباشرة اب١تتعلم، ك٢تذا السبب فإف تطوير النظاـ التعليمي دكف تطوير يف ا١تقررات كاألنشطة 
عمػػل غػػَت تربػػوم كال ٭تقػػق أىػػداؼ التطػػوير؛ ك٢تػػذا، فػػإف األمػػر ٭تتػػاج إذل جهػػود ٥تلصػػة لتطػػوير 

 طة كأف تبٌت ىذه اٞتهود يف ضوء االٕتاىات العا١تية ا١تعاصرة.ا١تقررات كاألنش
ا١تعلم؛ ييعد ا١تعلم أحد األركاف الرئيسية يف العملية التعليمية، فعلى الرغم من كل التطورات العلمية  .4

كالتقنيػػة الػػيت نعيشػػها، فػػإف ا١تعلػػم ال يػػزاؿ ىػػو السػػبيل إذل ٧تػػاح عمليػػة تنفيػػذ ا١تػػنهج، فهػػو العنصػػر 
رؾ للعمليػػات التنفيذيػػة، كمػػن بينهػػا عمليػػة التػػدريس ذاهتػػا. فػػا١تعلم يتعامػػل مباشػػرة مػػع البشػػرم احملػػ

ا١تتعلمُت كا٠تربات ا١تتاحة ٢تم، كمن خبلؿ ذلك يرل مدل مبلءمة ا١تادة العلمية كا٠تربات ا١تتاحػة 
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أم للدارسُت، كغَت ذلك من األمور اليت ٯتكن من خبل٢تا تبُت مدل صبلحية ا١تنهج. كعليو فإف 
 تطوير للنظاـ التعليمي البد أف يشملو من أجل مشاركة أكثر فاعلية من جانبو.

أساليب تقوًن النظاـ التعليمي؛ يعترب تقوًن النظاـ التعليمي البداية الصحيحة ألم جهد تطويرم،  .5
فالتقوًن يكشف للقائمُت على التعليم عػن جوانػب القػوة كالضػعف فيػو، فمػن خػبلؿ تقػوًن النظػاـ 

ي ٯتكػػػن معرفػػػة قػػػدرة ىػػػذا النظػػػاـ علػػػى: أف يكػػػوف ميػػػداانن لصػػػناعة الفػػػرد، كمراعػػػاة ظػػػركؼ التعليمػػػ
التغػػػَتات الػػػيت ٯتػػػر هبػػػا اجملتمػػػع، كمػػػن جهػػػة أخػػػرل مراعػػػاة متطلبػػػات أفػػػراده )خصوصػػػية اجملتمػػػع(، 
كعػػػػرض الصػػػػراعات العا١تيػػػػة احمليطػػػػة ابجملتمػػػػع. ىػػػػذه الغػػػػاايت كغَتىػػػػا مػػػػن جوانػػػػب تقػػػػوًن النظػػػػاـ 

لػػػب اسػػػتخداـ أسػػػاليب قيػػػاس كتقػػػوًن موضػػػوعية، ٯتكػػػن مػػػن خبل٢تػػػا االطمئنػػػاف إذل التعليمػػي؛ تتط
 صحة ما نصل إليو من نتائج عملية التقوًن.

ا١تباين ا١تدرسية؛ كىي ركيزة أساسػية مػن ركػائز النظػاـ التعليمػي، فهػي تلعػب دكرنا مهمػان يف العمليػة  .6
كٕتهيزىػػػػا كفقنػػػػا للمواصػػػػفات ا٢تندسػػػػية  التعليميػػػػة بكافػػػػة أبعادىػػػػا، فػػػػإذا ًب تطػػػػوير ا١تبػػػػاين ا١تدرسػػػػية

كالصحية كالتعليمية ا١تناسبة، ككفقنا ١تتطلبات الفرد كاجملتمػع ا١تسػتقبلية، فػإف ذلػك يسػهم يف ٖتقيػق 
أىداؼ ا١تنهج ا١تطور، كإذا حدث خلػل أك نقػص يف ٖتقيػق ىػذه ا١تواصػفات، فػإف ذلػك يػنعكس 

 ا١تدرسػػية، كٖتديػػد مػػا يصػػلح منهػػا للعمليػػة علػػى ا١تػػنهج بطريقػػة كاضػػحة؛ لػػذا ينبغػػي مراجعػػة ا١تبػػاين
التعليميػػة، كتطويرىػػا، كٕتهيزىػػا أبحػػدث األجهػػزة كاآلالت كا١تعػػدات البلزمػػة يف الفصػػوؿ كا١تعامػػل 

 كا١تبلعب.

 ادلناىج: تطوير يف القدمية واحلديثة األساليب: حادي عشر
اتسم التطوير القدًن ابٞتمود، كعدـ ا١تركنة، فضبلن عن كونو غَت مبلئم للواقع ا١تعاصر، يقوؿ الدمرداش 

(: "اتسػػػم التطػػػوير قػػػدٯتنا بكونػػػو جزئيِّػػػا كعشػػػوائيِّا مػػػن حيػػػث: مراجعػػػة ا٠تطػػػط، ٕٖىػػػػ، ص  َُُْ)
ل أك حػذؼ كالتقدًن كالتأخَت، كإضافة مػادة جديػدة أك إضػافة بعػض ا١توضػوعات، كحػذؼ مػادة أخػر 

بعػػػض ا١توضػػػوعات، كاألخػػػذ بػػػبعض التجديػػػدات الًتبيػػػة مثػػػل: ا٢تػػػواايت، كالػػػرايدة، كاألسػػػرة. كمراجعػػػة 
الطػػرؽ كالوسػػائل كاألدكات كنظػػم االختبػػارات؛ األمػػر الػػذم أدل إذل إخفػػاؽ ىػػذه األسػػاليب كتلػػك يف 

 إحداث تطوير حقيقي أك ٖتسُت ملموس".
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األسػػاليب التقليديػػة يف تطػػوير ا١تنػػاىج، فيقػػوؿ: "مػػن  ( عػػددنا مػػنَُٔىػػػ، ص ُُْٓكيػػذكر اللقػػاين )
 أىم أساليب التطوير القدٯتة للمناىج الدراسية على ا١تستول العريب ما أيٌب: 

 إعادة صياغة األىداؼ العامة دكف أف يكوف ٢تا حدث يف العمليات كاإلجراءات.  .1
 كضع أىداؼ إجرائية على قمة ا١تنهج ا١تدرسي.  .2
 مرتبط ابلنظرة الشاملة لعملية تطوير ا١تنهج. تدريب ا١تعلمُت غَت  .3
ا عػػػن ا١تنظػػػور  .4 اقػػػًتاح كسػػػائل كتزكيػػػد ا١تػػػدارس هبػػػا مػػػن خػػػبلؿ نظػػػرة جزئيػػػة ال معػػػٌت ٢تػػػا، ٪تػػػت بعيػػػدن

 الشامل كا١تتكامل لعملية تطوير ا١تنهج. 
 . ا١تناداة بتوفَت فرص النشاط يف ظل غياب فلسفة كفكرة النشاط، كاإلطار الشامل لعملية التطوير .5
 تقليد بعض الدكؿ يف ٕتارهبا دكف دراسة علمية ١تدل صبلحيتو للمجتمع". .6

ىػػ( إذل أف أسػاليب التطػوير يف ا١تنػاىج ٗتتلػف ابخػتبلؼ ا١تػنهج ُُْٔبينما أشارت )شػوؽ، 
الدراسػػػي؛ إذ أنػػػو مػػػن ىػػػذا ا١تفهػػػـو تنطلػػػق ٥تتلػػػف عمليػػػات التطػػػوير، الكامنػػػة يف اٟتػػػذؼ، كاإلضػػػافة، 

 ، كلعل من أبرز ا١تاخذ على ىذه األساليب: كالتعديل، كاالستبداؿ
 أنو يتناكؿ جزءنا من ا١تنهج. .1
أنػػػو ٮتػػػل ابلنظػػػرة الشػػػاملة للمػػػنهج، كابلتناسػػػب ا١تطلػػػوب بػػػُت ٥تتلػػػف منػػػاىج ا١تسػػػتول الدراسػػػي،  .2

 كابلتتابع بُت ا١تناىج.
 أنو غَت مبٍت على تقوًن موضوعي للمنهج.  .3
 أف عملية التطوير فيو تتم ٔتعزؿ عن اجملتمع كمؤسساتو.  .4
 عدـ اعتماد نتائجو على التجريب الًتبوم، كال على ا٠تطوات العلمية.  .5
 أف ىذا التطوير ال يصاحبو تطوير ا١تعلمُت كتدريبهم، كال يراعي قدرات ا١تتعلمُت كيبد٢تم.  .6

ـ( يف: التحليػػػػل كاالسػػػػتنباط، ََِٗأمػػػػا أسػػػػاليب التطػػػػوير اٟتديثػػػػة تتمثػػػػل ْتسػػػػب أبػػػػو مػػػػركاف )
كا١تقارنػػة ٔتنػػاىج أخػػرل، كالبحػػث العلمػػي كالتجػػري  الًتبػػوم، كاستشػػراؼ ا١تسػػتقبل، كيػػتم تنفيػػذىا مػػن 
خبلؿ: كجود فلسػفة تربويػة كاضػحة، كدراسػة علميػة للمػتعلم، كاسػتنادنا إذل الطريقػة الثقافيػة للمجتمػع، 

السػػػتمرارية، كمػػػن مظػػػاىر ذلػػػك: ظهػػػور نظػػػم تعليميػػػة فضػػػبلن عػػػن الشػػػمولية كالتكامليػػػة، كالتعاكنيػػػة، كا
: نظػػػاـ السػػػاعات  جديػػػدة للتعلػػػيم ٗتتلػػػف اختبلفنػػػا جػػػوىراين عػػػن الػػػنظم السػػػابقة التقليديػػػة فظهػػػر مػػػثبلن
ا١تعتمػػػدة، كنظػػػاـ ا١تدرسػػػة الشػػػاملة، كغػػػَت ذلػػػك مػػػن الػػػنظم الػػػيت أتخػػػذ ابالٕتاىػػػات اٟتديثػػػة يف الًتبيػػػة 
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كجعػػػػػل التقػػػػػوًن عمليػػػػػة مسػػػػػتمرة، كسػػػػػَت ا١تػػػػػتعلم يف الدراسػػػػػة كفػػػػػق  كالتعلػػػػػيم كمراعػػػػػاة ميػػػػػوؿ ا١تتعلمػػػػػُت،
اسػػػتعداداتو كقدراتػػػو، كتعويػػػده ٖتمػػػل ا١تسػػػئولية، كإعطائػػػو الثقػػػة بنفسػػػو، كتقويػػػة حػػػوافز ا١تتعلمػػػُت ٨تػػػو 
الدراسة، كتيسَت ٖتويل ا١تتعلم من قسم إذل آخر أك من كلية إذل أخرل، كربط الدراسة ابٟتياة، كإعداد 

 ياة يف ضوء التحدايت ا١تتجددة كاستقراء ا١تستقبل.ا١تتعلمُت للح
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 وادلناىجتطوير التعليم  يفادلملكة العربية السعودية  جهود: السابع ادلبحث

 العربية السعودية وتطوره: ادلملكة يفالتعليم  نشأة: أواًل 
التعلػيم األكرل دل يكن ىناؾ فيما قبل نظاـ تعليمي ٤تدد للمراحل التعليمية، حػىت ٯتكػن أف تتبػُت موقػع 

منهػػا، إال أف اتريػػخ التعلػػيم يوضػػح كجػػود مػػدارس أنشػػأىا العثمػػانيوف أك ا٢تػػامشيوف أك مػػدارس أنشػػئت 
 ّتهود ا١تواطنُت آنذاؾ، كمن تلك ا١تدارس:

ا١تدرسة الصولتية، أنشأىا أحد علماء ا٢تند بدعم من سيدة ىندية اٝتها )صولت النساء(، كذلك  .1
 ىػ. ُُِٗعاـ 

 ىػ. ُِٔٗية، أنشأىا أحد أساتذة ا١تدرسة الصولتية، الشيخ عبد اٟتق قارم، عاـ ا١تدرسة الفخر  .2
 ىػ. ُِّّمدارس الفبلح، أنشأىا اٟتاج دمحم علي زينل عاـ  .3
ىػػػػػ، بػػػػدأت اب١تدرسػػػػة ا٠تَتيػػػػة ُّّْا١تػػػػدارس ا٢تامشيػػػػة، أسسػػػػها الشػػػػريف اٟتسػػػػُت بػػػػن علػػػػي عػػػػاـ  .4

كىػػي أعلػػى، ٍب ا١تدرسػػة العاليػػة كىػػي مدرسػػة  التحضػػَتية، ٍب مدرسػػتُت أكليتػػُت، ٍب ا١تدرسػػة الراقيػػة
 ـ(. َُِٔاثنوية )النجار، 

ػا؛ ففػي السػنوات األخػَتة  كإدراؾ ا١تملكة العربية السػعودية أل٫تيػة التعلػيم يبػدك كاضػحنا كملموسن
خصصػػػت لقطػػػاع التعلػػػيم العػػػاـ كالعػػػارل كتػػػدريب القػػػول العاملػػػة أضػػػخم ا١تخصصػػػات ا١تاليػػػة يف اتريػػػخ 

، أم أكثػر مػن أربعػة كعشػرين يف ُٖٔالدكلة السعودية اٟتديثػة، ٔتبلػغ يزيػد علػى   ا١تائػة مػن مليػار رايؿو
النفقات ا١تعتمدة اب١تيزانية اٟتالية، كبزايدة نسبتها ثبلثة عشر يف ا١تائة مقارنة ٔتا ًب ٗتصيصو للقطاع يف 

 ىػ(. ُّّْـ )جريدة الشرؽ األكسط، َُِِميزانية العاـ ا١تارل 

 احلايل: التعليم نظام: أبرز منطلقات وأسس مسرية تطوير اثنياً 
سعت ا١تملكة العربية السعودية يف تطوير التعليم منذ زمن طويل، كما بينت الدراسة فيما سبق، كدؿَّ 
على ذلك أف النظاـ األساسي للحكم قد نصَّ على أ٫تية تطوير التعليم، فقد جاء يف مادتو الثالثة 

هبم ا١تعارؼ عشرة ما نصو: "يهدؼ التعليم إذل غرس العقيدة اإلسبلمية يف نفوس النشء، كإكسا
 كا١تهارات، كهتيئتهم ليكونوا أعضاء انفعُت يف بناء ٣تتمعهم، ٤تبُت لوطنهم معتزين بتارٮتو". 

كمػػػن أبػػػرز منطلقػػػات نظػػػاـ التعلػػػيم يف ا١تملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، كالػػػيت تػػػدفع بقػػػوة إذل تطػػػويره 
 ـ(:َُِّمراران، ىو ما أكردتو ٣تلة ا١تعرفة )
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األكذل، كأداتػػو الرئيسػػية لتطػػوير ٚتيػػع منػػاحي اٟتيػػاة؛ لػػدعم اللحػػاؽ اعتبػػار التعلػػيم ثػػركة الػػوطن  .1
 ابلدكؿ ا١تتقدمة كالتحوؿ إذل ٣تتمع ا١تعرفة.

ا، كتقليػػل البطالػػة، ابإلضػػافة إذل فوائػػد   .2 يػػؤدم إذل زايدة النػػاتج احمللػػي اإلٚتػػارل ٔتبػػالغ كبػػَتة جػػدن
 كبَتة أخرل.

التعليميػػة كالًتبويػة، كٗتصػػيص نسػبة كبػػَتة  ضػركرة ٘تهػُت التعلػػيم؛ كػوف ا١تعلػػم ىػو أسػػاس العمليػة .3
من جهود تطوير التعليم العاـ للمعلم، من حيث إعداده، كاختياره، كتدريبػو، كٖتفيػزه كتقييمػو، 

 كزايدة كالئو كانتمائو للمهنة.
ضػػػػركرة االىتمػػػػاـ بتحصػػػػيل الطالػػػػب العلمػػػػي، كصػػػػحتو كسػػػػبلمة سػػػػلوكو، كصػػػػقل شخصػػػػيتو،  .4

؛ كػػوف ا١تدرسػػة ا١تنطلػػق األكؿ للتطػػوير، كأف الطالػػب ىػػو ٤تػػور كتطػػوير مهاراتػػو، كرعايػػة إبداعػػو
 العملية التعليمية.

ػػا، مػػن خػػبلؿ منظومػػة  .5 إعػػادة ىيكلػػة قطػػاع التعلػػيم العػػاـ؛ حػػىت يصػػبح ال مركػػزاين كنشػػطنا كمنظمن
 تكاملية يتضح فيها الدكر التشريعي كالتخطيطي كالتنظيمي كالتنفيذم كالرقايب.

كغػػاايت مرجػػوة مػػن التعلػػيم يف ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية )٣تلػػة ا١تعرفػػة، كٯتكػػن إضػػافة مػػا يلػػي أيضػػان  
 ـ(:َُِّ
تقػػػػدًن خػػػػدمات تعليميػػػػة ذات جػػػػودة عاليػػػػة مػػػػع مراعػػػػاة االمتػػػػداد اٞتغػػػػرايف للمملكػػػػة، كتباعػػػػد  .1

 اجملموعات السكانية.

 مواجهة النمو السكاين العالية. .2

كاالنفتػاح علػى العػادل كمتغػَتات القػرف اٟتػادم ٖتقيق التوازف كاحملافظة على ىوية اجملتمع كثقافتو  .3
 كالعشرين.

 رفع الوعي الثقايف للمجتمع ليكوف متكامبلن مع معطيات العصر إب٬تابية. .4

 تعزيز دكر ا١تملكة لتكوف رائدة للعلم كا١تعرفة يف العادل العريب كاإلسبلمي. .5

 تعزيز ركح ا١تواطنة لدل أفراد اجملتمع. .6
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 البلزمة لسوؽ العمل لزايدة فرص توظيفهم يف القطاع ا٠تاص. أتىيل السعوديُت اب١تهارات .7

 ٖتقيق اقتصاد ا١تعرفة كتنويع االقتصاد كالسعودية. .8

 : جهود ادلملكة العربية السعودية يف رلال تطوير ادلناىج:اثلثاً 
سبق كأف أشارت الدراسة يف مباحثها األكذل عن العو١تة، كاٟتق أهنا قد ظهرت آاثرىا يف اجملاؿ الثقايف 
أكثر من غَته، كىو ما دفع اب١تملكة العربية السعودية لتكثيف اٞتهود، كإقامة ا١تشاريع التعليمية 

قافية يف اجملتمعات الفقَتة ذات كا٠تطط الًتبوية؛ ١تواجهة ىذا الغزك الثقايف. ىذا؛ كتتغلغل العو١تة الث
ا٠تصائص اليت تفتقد القدرة على ا١تقاكمة، كتتبُت لنا حقيقة األكضاع العامة يف العادل العريب 

 كاإلسبلمي من ا١تعلومات اإلحصائية اآلتية: 
يبلغ عدد سكاف العادل يف الوقت اٟتاضر ستة مليارات نسمة، كىذا العدد يزداد سنواين بنسبة مائة  .1

دكلة، ككلها من العادل النامي اليت ال تستطيع  ُِٕاب١تائة من الزايدة تقع يف  َٗف نسمة كمليو 
 أف تستوعب ىذه الزايدة الدٯتغرافية ا١تطردة، كيقع العادل اإلسبلمي يف قلب ىذا العادل النامي. 

مع إطبللة القرف اٟتادم كالعشرين فإف ثلث سكاف العادل يعيشوف ٖتت خط الفقر )أم ٖتت  .2
معدؿ دخل سنوم ثبلٙتائة دكالر(، كاألكثرية الساحقة من شعوب العادل اإلسبلمي مشمولة هبذه 

 الظاىرة. 
مليوف طفل ٖتت سن ا٠تامسة ٯتوتوف  ُِاستنادنا إذل دراسات إحصائية ١تنظمة اليونيسيف؛ فإف  .3

ٯتكن ألف طفل ألسباب  ّّسنواين نتيجة أمراض قابلة للشفاء، كىذا يعٍت أف كل يـو ٯتوت 
ٕتنبها ٔتا فيها سوء التغذية. كتشمل ىذه الدراسة أطفاالن من العادل اإلسبلمي )التو٬ترم، 

 ـ(.ُٖٗٗ
مليوف إنساف من بيوهتم يف  ٕٓكاستنادنا إذل إحصاءات األمم ا١تتحدة أيضنا فقد شرد أكثر من  .4

قبلية كيطل القرف الربع األخَت من القرف العشرين بسبب اٟتركب كالصراعات الدينية كاإلثنية كال
مليوانن ال يزالوف يف حالة هتجر، كىناؾ أيضنا نسبة عالية  َٔاٟتادم كالعشركف، كىناؾ أكثر من 

 ـ(.َََِمن ا١تهجرين ىم من ا١تسلمُت العرب كاألفارقة كاآلسيويُت )الدجاين، 

ئينا ١تشيئة تدخل أغلب الدكؿ العربية كاإلسبلمية القرف اٟتادم كالعشرين كىي خاضعة كلينا أك جز  .5
البنك الدكرل مستسلمة إلرادتو منفذة لسياستو كذلك ٕتنبنا إلعبلف عجزىا كإفبلسها، كٔتوجب 
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ذلك تلتـز ىذه الدكؿ بتوجيو اقتصادايهتا ٨تو عدـ النمو ك٨تو ٗتفيض اإلنفاؽ ك٨تو كقف الدعم 
ف السبب اٟتقيقي على بعض ا١تواد االستهبلكية اليت تقدمها ١تساعدة شعوهبا الفقَتة، متناسُت أ

إلشاعة الفقر ىو النقل العكسي للموارد، أصبح يتم حاليا عرب أنبويب الديوف ا٠تارجية 
كاالستثمارات األجنبية ا٠تاصة. كىذا ما ٬تعلنا ٪تيل إذل اعتبار أننا أماـ ظاىرة استعمارية 

ة كا١تالية مع جديدة؛ نظرنا لكوهنا ٖتـر شعوب العادل الثالث من خَتاهتا كفوائضها االقتصادي
 ـ(.ََِٕتشديد استغبلؿ قوهتا العاملة كتعريضها للفقر كالبطالة )عبد السبلـ، 

ىذا؛ كال تنفصل قضااي عو١تة الثقافة كالقيم عن قضااي عو١تة اللغة، كال تقتصر عو١تة اللغة على 
ا١تقومات العا١تية اٟتديثة، التعبَت عن ا١تقومات الثقافية العا١تية، أك الربط بُت ا١تقومات الدينية الًتاثية ك 

أك ٖتديد مفاىيم ا١تصطلحات ا١تتداكلة عا١تينا، كلكنها تتجاكز تلك اٞتوانب للنظر يف األ٫تية ا١تصَتية 
للغة يف بنياف أم قومية بوصفها كسيلة التفاىم كاالندماج االجتماعي، كعامبلن مهمنا يف التجانس 

الرأم كالشعور، كانعكاس أ٪تاطها على ٪تط تفكَت  القومي ألف استعماؿ لغة كاحدة يؤدم إذل كحدة
أصحاهبا، كاشتما٢تا على اتريخ األمة، كثقافتها، كأدهبا، كتراثها الفكرم. فكيف تتحقق ىذه األبعاد 
أك ٖتافظ عليها يف عمليات العو١تة الثقافية كاللغوية اليت تتجاىل التنوعات، كتسعى جاىدة للتقريب 

 ـ(.ََِْط العريب للحياة، كتيسَت كسائل االتصاؿ ا١تختلفة )ابسيل، بُت الثقافات بتغليب النم
إف ٙتن العو١تة الثقافية ىو ترؾ ابب الثقافة ا٠تاصة مفتوحنا للغارة العا١تية يف شكل الثقافة 
األمريكية الشائعة، كابلتدريج يكوف كل شيء متشاهبنا يف العادل كلو. كمن ا١تلحوظ كجود فرؽ يسَت 

الثقافة العا١تية، فالرجل العا١تي يشبو الرجل العا١تي اآلخر يف أنشطة حياتو اليومية،  جدا بُت مظاىر
كيكاد كل قطر من أقطار العادل يشبو سائر أقطار العادل يف االىتمامات. كالتوجهات الثقافية، 

 (. Vicki Ooi, 1998كا١تعرفية، كاالقتصادية، كا١تمارسات االجتماعية )
ة الثقافية كاللغوية يف أكركاب مسائل احملافظة على التنقبلت اإلقليمية كتثار يف مباحث العو١ت

كاحمللية، كلزـك اٟتفاظ على ا٢توية الثقافية، كالعقدية، مع ا١تضي قدمنا يف تيسَت العو١تة االقتصادية، 
١تنطلق أف كاالتصالية ٞتميع اجملتمعات الغنية، أك الفقَتة، كا١تتقدمة، أك النامية، أك ا١تتخلفة. كلعل ا

اللغة ٘تثيل للثقافة، كالعقيدة اٞتماعية ١تستعملي اللغة، كهبا تتجلى عقليتهم، كأف الفرد الذم يكتسب 
إ٪تا يتعلم ثقافة بعينها، كال كسيلة للتعبَت عنها أفضل من لغتها اليت نشأ فيها، كمعها، كأصبحت جزءنا 
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لكياف اإلنساف، ككرامتو، كيف تطور  من كيانو، كشخصيتو، كأف ما يصيب اللغة من نكسة تعد نكسة
 ـ(.ُٕٗٗاللغة اعتبار لكيانو، كمعاضدة لكرامتو )عبد السبلـ، 

إف تنوع اللغات كالثقافات ثركة بشرية، ككنز يستحق اٟتفاظ عليو لتحقيق األىداؼ الًتبوية، 
دية العا١تية بوساطة كالسعادة، كالفائدة االقتصادية، كلكن نقطة اإلزعاج يف العو١تة تنامي الثقافة األحا

كسائل اإلعبلـ الدكلية الغربية كشبكة العبلقات كاالتصاالت العامة اليت ٖتاكؿ ّتد تشكيل كيفية لبس 
الناس، كطريقة أكلهم، كعيشهم، كالنمط ا١تعريف كالفكرم لديهم، كٖتاكؿ ٕتريد أغلبية البشرية عن 

ىذا النظاـ ا١تعودل. كإف العاقبة الوخيمة  ىويتهم الثقافية، كقدرهتم على تشكيل مصَتىم أبنفسهم يف
اليت ٮتشى منها ىي كجود عادل تستعصي السيطرة عليو، أك التحكم يف شؤكنو أك توجيو أحداثو 

 ـ(.ََُِ)غليوف، 
كقد تساءؿ بعض الباحثُت عن ىذه العو١تة، أىي "عو١تة ثقافية أـ اخًتاؽ ثقايف؟ )اٟتاجي، 

العو١تة الثقافية ىي "٤تاكلة ٣تتمع ما تعميم ٪توذجو الثقايف على  ـ(. كيرل غَته من الباحثُت أفََِِ
اجملتمعات األخرل.. من خبلؿ االخًتاؽ الثقايف كاستعماؿ العقوؿ كاحتواء ا٠ترباء" )أبو راشد، 

(. كيعرب كل من "جوزيف. س. انم" ك"جوف. د. دكانىيو" عن ىذا االخًتاؽ بػ ُْـ، ص ََُِ
ـ(. كيصرح "توماس فريدماف" أبف: "العو١تة ََِِعبية األمريكية" )جوزيف، "القوة اللينة للثقافة الش

من الناحية الثقافية ىي إذل حد بعيد كلكن ليس بصورة شاملة انتشار األمركة.. على نطاؽ يشمل 
 (.ٗٔ، ص ََُِالعادل" )فريدماف، 

اليت يعاين منها كمن خبلؿ ما سبق أدرؾ الًتبويوف كالعاملوف يف حقوؽ التعليم خطورة األزمة 
اجملتمع العريب يف ثقافتو كتعليمو؛ األمر الذم دفع اٞتميع للعمل على التطوير كالتقوًن ١تواجهة ىذه 

ـ( ذكرا أف ا١تملكة العربية السعودية تدرؾ ََِْاألزمة، كيف تقرير قدمو كل من )البشر كالزىراين، 
د البشرية ابعتبارىا الركيزة األساسية للتنمية الشاملة، أ٫تية االستثمار يف الًتبية كالتعليم، كيف تنمية ا١توار 

كخططها كبرا٣تها ا١تتطورة، فاىتمت الدكلة إبعداد ا١تواطن الصاحل كا١تنتج كا١تتفاعل مع معطيات 
العصر كمتغَتات ا١تستقبل، كبنائو بناء متكامبل كشامبل من ٚتيع اٞتوانب. كحرصت الدكلة على 

بلءـ خططها كأنظمتها كبرا٣تها كمناىجها متطلبات التنمية، كتفي تطوير الًتبية كالتعليم؛ لت
 ابحتياجات اجملتمع يف عصر متطور، كعادل مًتابط كمتجدد. 
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كقد مشل التطوير الًتبوم ا١تستهدؼ يف كزارة التعليم اب١تملكة العربية السعودية ا٢تياكل كاألنظمة 
دمات التعليمية كدمج التقنيات يف التعليم كبرامج كاللوائح كبرامج إعداد ا١تعلمُت كتدريبهم كبرامج ا٠ت

القياس كالتقوًن كبرامج اٞتودة النوعية كالتطوير الشامل للمناىج. كىذه التطورات يف ٣تاؿ الًتبية 
كالتعليم اب١تملكة العربية السعودية جاءت بناء على قرارات اجمللس األعلى لدكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ 

تو ا١تتتالية كخاصة ما جاء من قرارات يف دكرتو الثالثة كالعشرين ابلدكحة، كالدكرة ا٠تليج العربية يف دكرا
الرابعة كالعشرين ابلكويت، كمنها ما جاء بناء على ا٠تطة ا٠تليجية ا١تشًتكة لتطوير مناىج التعليم، 

 تعليم. كمنها ما جاء بناء على ما تقتضيو اٟتاجة كمواكبة التطورات الدكلية يف ٣تاؿ الًتبية كال
 كفيما يلي أبرز التطورات يف ٣تاالت الًتبية كالتعليم اب١تملكة العربية السعودية:

 اجملال األول: التخطيط: 
أصبح من البديهي أف "يينظر إذل التخطيط بكونو الوظيفة احملورية يف العملية اإلدارية، حيث تكوف  

تخذة يف اإلدارة مبنية 
ي
على التخطيط الفعَّاؿ، كقد أصبح التخطيط كافة القرارات االسًتاتيجية ا١ت

العلمي يف اجملتمعات اٟتديثة عامبلن أساسيان يف جهود التنمية بكافة ٣تاالهتا، كييعد التخطيط شرطان 
أساسيان لتحقيق معدالت سريعة للنمو يف كافة الدكؿ كاجملتمعات سواء كانت انمية أك متقدمة" 

 (.ٗٓىػ، صُُْٗ)الشدم، 
ف ا١تفهـو العاـ للتخطيط يعترب أمر قدًن؛ إذ أف ٚتيع الدكؿ ا١تتقدمة كغَت كمن ىنا يظهر أ

ا١تتقدمة تعمل على كضع خطط ألنظمتها ككزاراهتا كنظامها، ٍب تسعى على ٖتقيق ذلك يف فًتة زمنية 
معلومة لديها حسب خطط كل دكلة، أما التخطيط ٔتفهومو العلمي ييعد حديثان، فا٠تطة ا٠تمسية 

ـ( تيعد أكؿ خطة ٜتسيو مقننة )مرسي، كالنورم، ُّّٗ –ـ ُِٖٗسوفييت سابقان )لبلٖتاد ال
ـ(. إذ أف التخطيط ما ىو إال تدبَت مبٍت على إعماؿ ذىٍت كموضوعي من أجل مواجهة َُٗٗ

ظركؼ مستقبلو، أك بعبارة أخرل ىو عملية اٗتاذ ا٠تطط ا١تستندة على أنسب األساليب لتحقيق 
زمنية مقبلة آخذين بنظر االعتبار ما يستجد مستقببلن )القريوتيوزكيلف،  أىداؼ معينة خبلؿ فًتة

ـ(، كلذلك عيرؼ التخطيط أبنو: "عملية إعداد القرارات للقياـ بعمل ما يف ا١تستقبل لتحقيق ُّٗٗ
 (. ُٓىػ، ص ُِْٔأىداؼ معينة بوسائل ذات فاعلية عالية" )العقيل، 
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فهومو، كالتخطيط العلمي الذم تعنيو الدراسة ىنا لو إذف يتضح أف التخطيط العاـ لو معناه كم
مفهومو كذلك؛ كٯتكن تعريف التخطيط يف شكلو العاـ أبنو "ٖتديد للسبل كاإلمكاانت لتحقيق 
أىداؼ معينة، أم أنو يرتبط ابلتفكَت األكرل للقياـ أبم عمل، ك٤تاكلة رسم ا٠تطوات ا١تتتابعة إل٧تاز 

متوقعة، كتيعد ا٠تطة أحد ىذه السبل ا١تمكنة لتحقيق أىداؼ ىذا العمل كفق أكقات ٤تددة أك 
(. كلذلك يينظر إذل التخطيط على أنو عملية تتضمن كضع ٗٓىػ، صُُْٗالتخطيط" )الشدم، 

٣تموعة من االفًتاضات حوؿ الوضع يف ا١تستقبل، ٍب كضع خطة تبُت األىداؼ ا١تطلوب الوصوؿ 
ب توافرىا لتحقيق ىذه األىداؼ ككيفية استعماؿ ىذه إليها خبلؿ فًتة ٤تددة، كاإلمكاانت الواج

 ـ(.ُْٔٗاإلمكاانت ابلكفاءة كالفعالية ا١تطلوبة )ا٢توارم، 
٦تا سبق يتضح أف عملية التخطيط تشتمل على عدد من ا٠تطوات ا١تنطقية، يوضحها النمر 

 ( يف التارل: ٔٗىػ، ص ُِِْكآخركف )
 "التحديد ا١تسبق لؤلىداؼ ا١تراد الوصوؿ إليها.  .1
 كضع السياسات كالقواعد اليت تيسًتشد هبا يف اختيار األسلوب ا١تناسب لتحقيق األىداؼ.  .2
كضع اختيار بديل من بُت عدة بدائل متاحة لتنفيذ ا٢تدؼ ا١تطلوب كٖتديد اإلمكاانت  .3

 البلزمة لتنفيذ ىذا البديل. 
 فعبلن.  ٖتديد اإلمكاانت ا١تتاحة .4
 ٖتديد كيفية توفَت اإلمكاانت غَت ا١تتاحة.  .5
كضع الربامج الزمنية لتنفيذ ا٢تدؼ، كاليت تتناكؿ ٖتديد النشاطات البلزمة لتحقيق ا٢تدؼ،  .6

ككيفية القياـ هبذه النشاطات كالًتتيب الزمٍت للقياـ هبذه النشاطات، ٍب ٖتديد ا١تسؤكلية عند 
 تنفيذ ىذه النشاطات".

ىػ، ُُْٗلتخطيط أمر ضركرم كمهم يف أم نظاـ أك ٣تاؿ، يقوؿ الشدم )ك٢تذا فإف ا
(: "التخطيط عملية جوىرية مهمة ألم عمل يسعى القائموف عليو إذل ٧تاحو، سواء كاف َٔص

ذلك العمل كبَت أك متوسط أك صغَت، كسواء كاف ىذا العمل يف إطار دكرل أك إقليمي أك كطٍت أك 
لية التخطيط ألم عمل مدركسة بعناية، كمتقنة بقدر اإلمكاف زادت ١تؤسسة صغَتة، ككلما كانت عم
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فرص ٧تاح العمل نفسو، كٖتققت األىداؼ اليت ريٝتت لو ٚتيعها أك أكثرىا". كٯتكن تلخيص أ٫تية 
 التخطيط يف نقاط، كاليت من أ٫تها: 

ءان بتشخيص "االبتعاد عن االرٕتاؿ كالعشوائية يف اٗتاذ القرارات كإتباع أسلوابن علميان بد .1
 ا١تشكلة كٚتع ا١تعلومات، كاقًتاح البدائل، كانتهاءن ترجيح البديل األمثل. 

 يساعد على ٖتقيق االستثمار األفضل للموارد البشرية كا١تادية.  .2
 يساعد يف تنمية مهارات كقدرات األفراد من خبلؿ ما يقوموف بو من كضع للخطط كالربامج .3
على أسس من التعاكف كاالنسجاـ بُت األفراد  يساعد يف التنسيق بُت ٚتيع األعماؿ .4

ىػ، ص ص ُِِْكاإلدارات ا١تختلفة دكف حدكث تعارض عند التنفيذ" )النمر كآخركف، 
ٖٗ-ٗٗ .) 

 "يساعد يف كضوح مسارات العمل ا١تستقبلي ألم مؤسسة أك دكلة.  .5
 تقدير التنبؤات ككسائل التعامل معها أبسلوب علمي.  .6
 ات كاإل٧تازات كفق أكلوايهتا.ضماف الًتابط بُت ا١تشركع .7
 ضماف التنسيق بُت كافة العناصر البلزمة لتحقيق األىداؼ.  .8
يسهل عملية الرقابة ألنو الوسيلة اليت تقاس هبا مسا٫تات األفراد كاإلدارات كالتعرؼ على  .9

 (. َٔىػ، صُُْٗاال٨ترافات كتصحيحها" )الشدم، 
بُت التخطيط التعليمي كالتخطيط الًتبوم؛  كيف ىذا السياؽ فإنو ٬تدر توضيح إشكالية الفرؽ

فإذ كنا قد أكضحنا سابقنا الفارؽ بُت التخطيط ٔتفهومو العاـ، كالتخطيط ٔتفهومو العلمي؛ فإان نوضح 
ىنا التخطيط الًتبوم كالتخطيط التعليمي. حيث "يعترب التخطيط التعليمي جزءان من التخطيط 

كأكسع من التخطيط التعليمي، غَت أهنما يتفقاف كيشًتكاف الًتبوم، كذلك أف التخطيط الًتبوم أمشل 
يف رسم السياسة التعليمية ٔتا يشمل األكضاع السكانية كأكضاع الطاقة العاملة كاألكضاع االقتصادية 
كالًتبوية كاالجتماعية. كدل تظهر فكرة التخطيط للتعليم كنوع خاص من التخطيط إال مع نشأة النظم 

عتبار التعليم مسؤكلية مناطة ابلدكلة ألنو ظل كلقركف طويلة من عمر اإلنساف القومية للتعليم، كا
مسؤكلية فردية يتوالىا اآلابء لؤلبناء، أك يقـو هبا األفراد يعلموف أنفسهم أبنفسهم، أك يتوذل أمرىم 
رجاؿ الدين أك مؤسساتو، أك أصحاب الطوائف كا١تهن يقوموف بتعليم أبناء ملتهم أك أطفاؿ كشباب 
طوائفهم كمهنهم. إال أف ظهور مفهـو الدكلة القومية اٟتديثة يف أكركاب، كنشوء نظاـ التعليم اٟتديث 
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يف أكركاب خبلؿ القرف التاسع عشر كاف نتيجة اقتناع ا١تسئولُت عن التعليم يف ذلك الوقت أبف نظم 
من تغَتات اقتصادية كثقافية  التعليم يف عصر ما قبل الثورة الصناعية دل تعد تتبلءـ مع ما أحدثتو الثورة

كاجتماعية، كأف على التعليم أف يتكيف ْتيث يويف ابحتياجات ىذا اجملتمع اٞتديد" )قناديلي، 
 (.ُّىػ، صُِْٕ

كفيما يتعلق ٔتفهـو التخطيط التعليمي؛ فإنو ليس ىناؾ حىت اآلف مفهومنا ٤تددنا لو؛ كقد ذكر 
هللا عبد الدائم للتخطيط التعليمي أبنو: "النظرة ( يف ذلك تعريف عبد ِْـ، ص ََِِاٞتندم )

الشاملة ا١تتكاملة إذل ا١تشكبلت الًتبوية، كىو رسم للسياسة التعليمية يف كامل صورهتا الرٝتية، كينبغي 
أف يستند إذل إحاطة شاملة أبكضاع اجملتمع السكانية، كأكضاع القوة العاملة كاألكضاع االقتصادية 

 كاالجتماعية".
ك فحسب؛ بل أف للتخطيط التعليمي أ٫تية خاصة انٕتة "من كوف التعليم من أىم ليس ذل

الوسائل اإلنتاجية االستثمارية يف أم دكلة، كمن خبللو ٯتكن تشكيل قدرات األفراد كفق حاجات 
األمة، كىو أم التعليم جزء من الًتبية اليت تيعد العامل األىم يف تشكيل شخصية األفراد كاجملتمعات. 

بب قدرة الًتبية كالتعليم على تشكيل اٟتياة، أخذت األمم تعٌت أبىدافها عناية كبَتة فتطلعت إذل كبس
التوسع يف ميادينها حىت تتيح الفرصة للمواطنُت ٚتيعان لبلنتفاع ٓتدماهتا، كإف كاف ىذا التطلع ٖتده 

بية كالتعليم على أكسع مواردىا االقتصادية كما لديها من طاقات بشرية تستطيع أف تيسهم يف نشر الًت 
 (. ِٔ-ُٔىػ، ص صُُْٗمدل، األمر الذم حتم كضع ٗتطيط للًتبية كالتعليم" )الشدم، 

كابلنظر إذل كضع التخطيط الًتبوم كالتعليمي يف ا١تملكة العربية السعودية، كىو األصل اليت 
ة خطة عشرية، تسعى الوزارة تنطلق الدراسة لبيانو؛ يتضح أف لوزارة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودي

إذل تنفيذىا؛ لبلوغ مؤشرات أىدافها العامة كاالسًتاتيجية ابلكفاءة ا١تطلوبة، من أجل ٖتقيق رؤية 
ىػ، ا١تتمثلة يف ٗتريج متعلمُت مزكدين ابلقيم اإلسبلمية معرفةن ك٦تارسةن، ُُْْالوزارة يف هناية عاـ 

فعة، كقادرين على التفاعل اإل٬تايب مع ا١تتغَتات كمكتسبُت للمعارؼ كا١تهارات كاالٕتاىات النا
اٟتديثة، كالتعامل مع التقنيات ا١تتطورة بكل كفاية كمركنة، كعلى ا١تنافسة العا١تية يف اجملاالت العلمية 
كالعملية، كا١تشاركة اإل٬تابية يف حركة التنمية الشاملة، كذلك من خبلؿ نظاـ تعليمي فاعل، قادر على 

كا١تيوؿ، كبث الركح اإل٬تابية للعمل، كيف بيئة مدرسية تربوية ٤تفزة على التعليم  اكتشاؼ القدرات
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كالتعلم. كقد انطلقت ا٠تطة العشرية من ٣تموعة من األسس كاحملددات من أ٫تها: الثوابت الدينية 
يف اإلسبلمية، كالقيم األصيلة للمجتمع العريب السعودم ا١تسلم، كالتعامل مع ا١تستجدات كالتطورات 

ا١تعارؼ كا١تعلومات كالتقنيات، كالتوافق مع متطلبات التنمية كسوؽ العمل، كإكساب ا١تتعلمُت 
القدرات البلزمة ١تواجهة التوجهات ا١تستقبلية لبلقتصاد، كحتمية امتبلؾ ا١تتعلمُت للمعرفة كا١تهارات 

زيز ركح ا١تواطنة الواعية اٟتياتية النافعة، كاالستجابة للطلب االجتماعي ا١تتنامي على التعليم، كتع
 ـ(.ََِٗ)الشدم، 

ك٘تثلت ا١تنطلقات االسًتاتيجية يف ا١تتعلم ابعتباره ا١تستفيد من عمليات الًتبية كالتعليم، 
كٖتديث مهاـ كأدكار ا١تعلم كرفع كفاءتو، كٖتديث كظيفة ا١تدرسة، كتطوير البيئة التعليمية كمستلزماهتا 

اصفات معيارية للجودة، كتفعيل ا١تشاركة بُت ا١تنزؿ كا١تدرسة، الضركرية، كبناء مناىج جديدة ٔتو 
كٖتقيق كتدعيم ا١تشاركة اجملتمعية، كإقامة اٞتسور كالركابط بُت مراحل كحلقات التعليم ا١تختلفة كبُت 

 ـ(.ََِْبرامج التعليم غَت النظامي )البشر كالزىراين، 
 اجملال الثاين: اإلدارة الرتبوية:

ـ(: "كأداره عن األمر ُْٗٗيف اللغة بعدة تعريفات، منها ما أكرده ابن منظور ) كقد كردت اإلدارة
كعليو، كداكره: الكصو، كيقاؿ: أدرت فبلانن عن األمر إذا حاكلت إلزامو إايه كأدرتو عن األمر إذا 

( يف معجم الطبلب أبهنا "علم يتعلق بكيفية إدارة ُِٓـ، ص ُُٗٗطلب منو". كعرفها الصيٍت )
 ؿ".األعما

أما يف االصطبلح؛ فقد تعددت تعريفاهتا ابختبلؼ استعماؿ ا١تصطلح، فإنو يستعمل اترة يف 
التخطيط، كاترة يف الًتبية، كاترة يف األزمات، كىكذا، كمن بعض تعريفاهتا العامة، تعريف ا١تصرم 

تؤدًٌيها (، أبهنا "٣تموعة األساليب كالنظم ا١ترتبطة اب١تناشط اإلدارية اليت ِٓىػ، ص  َُّْ)
منظمات كأجهزة الدكلة كاليت هتدؼ بصفة أساسية كقاطعة إذل ٖتقيق الصاحل العاـ يف اجملتمع. كاليت 
تؤثر قراراهتا أتثَتان شامبلن كعامان كمباشران على مصاحل أفراد اجملتمع كٚتاعاتو، كاليت تتأثر حركتها 

تمرة مع مقومات كعوامل البيئة القومية كتصرُّفاهتا بدرجة كبَتة ابلتفاعل، كاليت تتأثر حركتها ا١تس
ىػ، ص َُْٓكالعا١تية ّتميع أبعادىا السياسية، كاالجتماعية، كاالقتصادية". كما عرفها الساعاٌب )
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(، أبهنا: "تعاكف جهود اٞتميع يف احمليط العاـ ْتيث تنظم عبلقات السلطات الثبلث: التشريعية، ُِ
 شرم كا١تادم من أجل ٖتقيق األىداؼ العامة".كالتنفيذية، كالقضائية، يف تعاملها الب

( أبهنا: "عملية اجتماعية مستمرة تسعى إذل استثمار ُٖ، ص ُِْٕكعرفها اٞتضعي )
 القول البشرية كاإلمكاانت ا١تادية من أجل ٖتقيق أىداؼ مرسومة بدرجة عالية من الكفاءة". 

ًتبوية ٯتكن تعريفها أبهنا "٣تموعة العمليات كإذا كاف ما سبق ىو تعريف اإلدارة عمومنا؛ فإف اإلدارة ال
التنفيذية كالفنية اليت تتم عن طريق العمل اإلنساين اٞتماعي التعاكين الساعي على الدكاـ إذل توفَت 
ا١تناخ الفكرم كاٞتماعي النشط ا١تنظم من أجل تذليل الصعاب كتكييف ا١تشكبلت ا١توجودة كٖتقيق 

(. كأما ُْٖـ، ص ُٖٓٗمع كللمؤسسات التعليمية " )الشيباين، األىداؼ الًتبوية احملددة للمجت
اإلدارة التعليمية؛ فتعرؼ أبهنا "كل عمل منسق كمنظم ٮتدـ الًتبية كالتعليم كتتحقق من كرائو 

ىػ،  ُِْٓاألغراض الًتبوية كالتعليمية. ٖتقيقان يتمشى مع األىداؼ األساسية من التعليم" )مساد، 
ا١تدرسية، لتعرؼ أبهنا: "تلك اٞتهود ا١تنسقة اليت يقـو هبا مدير ا١تدرسة مع (. كأتٌب اإلدارة ِِص 

ٚتيع العاملُت معو من مدرسُت كإداريُت كغَتىم بغية ٖتقيق األىداؼ الًتبوية داخل ا١تدرسة ٖتقيقان 
يتمشى مع ما هتدؼ إليو األمة من تربية أبنائها تربية صحيحة كعلى أساس سليم" )مساد، 

 (. ِٓىػ، ص ُِْٓ
كقد قامت الوزارة ٔتجموعة من التطويرات على ا٢تياكل التنظيمية على مستول الوزارة كإدارات 
التعليم يف ا١تناطق كاحملافظات للبنُت كالبنات كمن أىم مشركعات التطوير ما يلي )البشر كالزىراين، 

 ـ(:ََِْ
تسهم يف ٖتقيق أىداؼ كضع ىيكل تنظيمي للوزارة كإلدارات التعليم اب١تناطق كاحملافظات  .1

الوزارة، كقد اشتمل ا٢تيكل التنظيمي للوزارة على منصب انئبنا للوزير كذلك بعد دمج الرًئسة 
العامة لتعليم البنات إذل الوزارة، كما ًب إحداث ككاالت جديدة للوزارة مثل ككالة الوزارة 

، كالتخطيط الًتبوم، للتخطيط كالتطوير اإلدارم، كإدارات عامة جديدة مثل القياس كالتقوًن
كاقتصادايت التعليم، كاٟتاسب كا١تعلومات، كرعاية ا١توىوبُت... كغَتىا، كرفع مستول بعض 
الوكاالت ا١تساعدة إذل ككاالت، كبعض اإلدارات العامة إذل ككاالت مساعدة، كرفع مستول 

 بعض اإلدارات إذل إدارات عامة.
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من خبلؿ توسيع استعماالت اٟتاسب اآلرل على  إدخاؿ التقنية يف األعماؿ اإلدارية كالفنية .2
 مستول الوزارة كإدارات الًتبية كالتعليم كا١تدارس للبنُت كالبنات يف ٚتيع أرجاء ا١تملكة.

ٖتديث اللوائح كالنظم كإ٬تاد العديد من أدلة العمل اليت تعزز التوجو ٨تو العمل ا١تؤسسي  .3
اإلسهاـ يف رفع مستول العمل ّتانبيو اإلدارم كرفع الكفاية اإلدارية من خبلؿ ٖتديد ا١تهاـ ك 

 كالفٍت ليكوف أساسنا للتطوير الشامل الذم تشهده الوزارة.
برانمج معارؼ كىو أحد ا١تشاريع الوطنية الرائدة اليت تتبناىا الوزارة لتوفَت قاعدة معلومات  .4

لئلدارة ا١تدرسية شاملة ٚتيع شؤكف ا١تدرسة، شؤكف ا١توظفُت، شؤكف الطبلب، 
االختبارات.... كًب تنفيذ ىذا الربانمج على مراحل حىت ًب تعميمو مؤخرنا على ٚتيع ا١تدارس 
كإدارات الًتبية كالتعليم للبنُت كالبنات يف ٚتيع أرجاء ا١تملكة، كبو ًب ربط مدارس كل إدارة 

عن  تربية كتعليم بشبكة ٤تلية كأخرل عامة، كيوفر ىذا ا١تشركع كسائل اتصاالت إدارية سريعة
 طريق الربيد اإلليكًتكين.

إنشاء ٣تالس للتعليم يف ا١تناطق التعليمية كىي تعد ىيئات تربوية يشارؾ يف عضويتها فريق من  .5
مسئورل التعليم كأكلياء األمور كا١تهتمُت بشؤكف ا١تنطقة، كهتدؼ إذل توثيق الصبلت بُت 

ية كالتعليمية كإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة إدارات الًتبية كالتعليم كاجملتمع، كإشراكو يف األمور الًتبو 
 لبعض القضااي اليت تواجو التعليم يف ا١تناطق.

تفويض مديرم العمـو كمديرم الًتبية كالتعليم اب١تناطق كاحملافظات مزيد من الصبلحيات  .6
اإلدارية كالفنية من أجل رفع مستول العملية الًتبوية كالتعليمية. تشكيل ٣تلس التطوير الًتبوم 

نتو العامة من أجل تفعيل عمليات التعليم كالتعلم بكل أبعادىا كيتوذل اجمللس صياغة كأما
ا٠تطط الدراسية كاألنظمة التعليمية كاعتماد خطط التطوير الًتبوم ككضع سياسات التدريب، 
كالبحوث الًتبوية، كمشاريع اٟتاسب اآلرل، كتقنيات التعليم، كالقياس كالتقوًن، كتطوير 

 امج إعداد ا١تعلمُت... ك٨توىا.ا١تناىج، كبر 
 اجملال الثالث: الربامج الرتبوية ادلختلفة:

تربز جهود الوزارة يف تطوير التعليم من خبلؿ اىتمامها بعدد كبَت من الربامج ا١تتنوعة، كاليت ٗتدـ ببل 
"الربانمج  ُْٖٖٗـ( يف عددىا َُِْشك العملية التعليمية، كاليت ذكرت منها جريدة اليـو )

طٍت لتطوير ا١تدارس كإدارات الًتبية كالتعليم، حيث يهدؼ إذل االرتقاء ّتميع مدارس التعليم العاـ الو 
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يف ا١تملكة كي تكوف مدارس مبلئمة ١تتطلبات اٟتياة يف القرف اٟتادم كالعشرين، قادرة على إعداد 
لعربية الذم يركز النشء كالشباب ١تستقبل مشرؽ كمتميز. ككذلك مشركع برانمج تطوير تعليم اللغة ا

على تطوير قدرات ا١تعلمُت كا١تشرفُت يف ٣تاؿ مهارات اللغة العربية نفسها كيف ٣تاؿ استخداـ 
االسًتاتيجيات كالطرؽ كاألساليب اليت ٘تكنهم من ٖتسُت مستول إتقاف الطبلب كالطالبات ٢تذه 

لطالبات فهمان أدؽ للمعارؼ ا١تهارات من خبلؿ الًتكيز على التطبيقات العملية اليت ٖتقق للطبلب كا
كإتقاانن للغة العربية كتوظيفان ٢تا يف اٟتياة العملية، كما تنمي إتاىاهتم ٨تو تعلم اللغة العربية كتذكؽ 
نصوصها كاستخدامها يف حياهتم اليومية، بينما يركز برانمج تطوير تعليم اللغة اإل٧تليزية على ٖتسُت 

للغة اإل٧تليزية للطبلب، أما برانمج تطوير تعليم اٟتاسب اآلرل ا١تهارات اللغوية كمهارات التواصل اب
فيتناكؿ تصميم كأتليف مناىج اٟتاسب كتقنية ا١تعلومات كبناء معايَت مناىج كطنية كتطوير كفاايت 
ا١تعلمُت كتشمل كتب للطالب كاألنشطة كدليل للمعلم مع برامج إثرائية، كما يعمل على التنمية 

 كمشرفات كمعلمي كمعلمات اٟتاسب اآلرل كتقنية كيعد برانمج شركاء يف تطوير ا١تهنية ٞتميع مشريف
التعليم مبادرة إلشراؾ القطاع ا٠تاص كاٞتامعات كا١تؤسسات األخرل ذات العبلقة يف تطوير التعليم 
العاـ ضمن اسًتاتيجية تطوير التعليم العاـ يف ا١تملكة العربية السعودية، فيما يهدؼ مشركع ا١تعلم 
اٞتديد التأىيلي إذل إعداد كهتيئة جيل من ا١تعلمُت قادرين على القياـ بدكرىم بثقة يف إطار من الوعي 
كالفهم لطبيعة مسؤكلياهتم ككاجباهتم ا١تهنية كالتعليمية مستفيدين من أفضل ا١تمارسات العا١تية لبلرتقاء 

 ٔتستول التعليم يف ا١تملكة".
ؼ الدراسية اليت تتبٌت تطبيق الربامج الًتبوية ـ( أف طبلب الصفو َََِكيؤكد ىارمن )

 يتسموف اب٠تصائص التالية: 
االعتزاز كالثقة: حيث يكوف الطبلب كاثقُت من أنفسهم مستعدين للتعلم، فخورين كمعتزين  .1

أبنفسهم كبقدراهتم، كتبدك مظاىر احًتامهم ألنفسهم حيث يشعركف ابألماف كالطمأنينة يف 
 ار قدراهتم كطاقاهتم.الصف، كٯتيلوف إذل استثم

اٟتيوية كالنشاط: حيث يكوف الطبلب مشغولُت كمنهمكُت يف أعما٢تم كمشاركُت يف كل  .2
نشاط، فالصف ميفٍعم ابلنشاط كالربامج ا١تختلفة، كال يشعر الطبلب اب١تلل أك ابلرغبة يف 
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ط على انتهاء كقت اٟتصة، كذلك ألهنم يؤدكف ا١تهاـ كاألنشطة ا١توكلة إليهم ْتيوية كنشا
 العكس ٦تا ىو سائد يف الفصوؿ التقليدية من أجواء القلق كالتوتر.

اإلدارة الذاتية: حيث يكوف الطبلب قادركف على إدارة أنفسهم أبنفسهم، كيتمتعوف ابلدافعية  .3
الذاتية، كيتحملوف مسؤكلية أنفسهم، كٮتتاركف بدائلهم ا٠تاصة كيبدؤكف العمل كينهونو 

 م أبنفسهم كلما كاف ذلك ٦تكنان.أبنفسهم، كيصححوف أعما٢ت
سيادة ركح اٞتماعة: يرتبط الطبلب يف ىذه الربامج الًتبوية بعبلقات جيدة مع بعضهم  .4

البعض كمع معلمهم، حيث ينصت الطبلب لبعضهم بعضان، كيتقبلوف آراء بعضهم كال 
نسجاـ يشعركف ابلرفض أك العزلة من اآلخرين، كيعمل التعلم النشط على ٖتقيق قدر من اال

 بُت ا١تتعلمُت كالتفاعل مع اآلخرين، كالتعايش معهم.
الوعي: يتسم طبلب الربامج الًتبوية بعمق التفكَت كاليقظة، كالًتكيز كما يتمتعوف بركح  .5

 اإلبداع كاالجتهاد كاألداء ا١تثَت لئلعجاب كالدىشة.
كيز بشكل ( بعض ا٠تصائص للربامج الًتبوية، منها: "الًت ٕٕ، صَُُِكما يضيف الشمرم )

أقل على نقل ا١تعلومات كإيصا٢تا للمتعلمُت، يف حُت يزداد الًتكيز على تطوير مهارات ا١تتعلمُت 
األساسية كا١تتقدمة كتنميتها، كتشجيع الطبلب على استعماؿ مصادر رئيسة كأكلية كمتعددة للتعلم 

فٌعاؿ كمناسب داخل  كاكتساب ا١تعرفة أبنفسهم، كذلك يعمل التعلم النشط على إ٬تاد جو تعليمي
غرفة الصف، كيتيح للطالب العديد من الوسائل كاألساليب اليت يستخدمها يف عملييت التعليم 

 كالتعلم، كذلك يتسم التعلم النشط بتوظيف التقييم الذاٌب للطبلب".
 اجملال الرابع: دمج تقنيات التعليم ابلعملية الرتبوية:

جعلت الثورة ا١تعلوماتية كالتقنيات اٟتديثة ا١تختلفة من األ٫تية ٔتكاف اٗتاذ القرارات السليمة ١تواكبة 
ىذه التطورات كاالستجابة السريعة ١تتطلبات اٟتياة، ك٢تذا السبب فإف كافة اجملاالت اٟتياتية تعمل 

 ٣تاؿ عملها. كأيٌب يف على اعتماد التقنية كالتعامل معها للنهوض ٔتستول متقدـ من التطور يف
مقدمة ىذه اجملاالت ٣تاؿ التعليم كالذم ٬تب أف يهتم بدمج التقنية يف بيئتو التعليمية كذلك ألهنا 
األساس اليت تركن عليها اجملاالت األخرل، ككذلك ألنو أصبح من السهل على اٞتميع اقتناء التقنية 

لتقنية يف التعليم ييعد أيس اإلصبلح الًتبوم من معلمُت كطلبة كأكلياء أمور ك٨توه. لذا فإف دمج ا
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ا١تعتمد على التقنية، كاليت تكسب ا١تتعلم العديد من ا١تهارات بطرؽ ٥تتلفة ٖتاكي ٚتيع حواس ا١تتعلم 
 ٦تا ٬تعل من السهل بقاء أثر التعلم.

لية دمج كقد أدركت كزارة التعليم اآلاثر اال٬تابية اليت أثبتتها البحوث كالدراسات من جدكل كفاع
التقنية يف العملية التعليمية كانعكاسها يف جودة ا١تخرجات التعليمية كاكتساهبم ا١تهارات كا٠تربات 

ـ( َُِِكا١تعارؼ بشكل أكثر فاعلية كتطوران، كمن ىذه الدراسات دراسة )العريشي، كالعطاس، 
٫تها أهنا طريقة شيقة ك٦تتعة حيث ييرجعا فعالية استخداـ التقنية يف العملية التعليمية إذل أسباب عدة أ

 تلقى قبوالن كركاجان لدل الطبلب.

 ـ(:ََِٕلذلك تكمن أ٫تية دمج التقنية يف التعليم بشكل عاـ كالتارل )استيتية كسرحاف، 
 .ٕتويد نوعية التعليم كزايدة فاعليتو.ُ

كتب حل مشكبلت ازدحاـ الفصوؿ كقاعات احملاضرات ابلطبلب، فمن ا١تبلحظ من مراجعة ال .ِ
اإلحصائية عن التعليم أف اإلقباؿ على التعليم يف البلداف النامية كٓتاصة البلداف العربية يزداد 

 بشكل مطٌرد، ٦تا يعد ضغطان على التعليم.
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطبلب يف ٥تتلف الفصوؿ الدراسية. .ّ
ات الواقعية. فالوسائل التعليمية ا١تساعدة يف توفَت خربات حسية بشكل أقرب ما يكوف اذل ا٠ترب  .ْ

اكي الواقع.  كتكنولوجيا التعليم تعمل على توفَت خربات كاقعية أك بديلة، ٖتي
. استعماؿ كسائل متنوعة يف ا١توقف التعليمي التعلمي، كتوظيفها بشكل متكامل يعمل على توفَت ٓ

كلما اشًتكت حواس أكثر يف تعلم أعمق كأكرب أثران كيبقى زمنان أطوؿ. كقد أثبتت التجارب أنو  
 عملية التعليم كالتعلم كاف ا١تردكد من ا١تعرفة كا٠تربة أكرب.

لذا يرل الباحث بوجوب أف تكوف سياسة التعليم داعمة كقوية يف تشجيع ا١تتعلمُت على  
 االستفادة من التقنية، كإعداد طبلب يتحلوف ٔتهارات القرف الواحد كالعشرين.

( إذل "ضركرة االنتقاؿ من أساليب التعليم ٗـ، ص ََِِحبش ) كيف ىذا السياؽ؛ أشارت
التقليدم، إذل أساليب تعلم كتعليم حديثو، كفٌعالة؛ تساعد كبلن من ا١تعلمُت كالطبلب على حٌد سواء 
إذ دل تعد عملية التعليم / التعلم ٣تٌرد عملية تلقُت من جانب ا١تعلم، كحفظ من جانب الطالب؛ إ٪تا 
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صل كتفكَت مشًتؾ بُت ا١تعلم كالطالب، كتفاعل عميق مع البيئة ا٠تاصة كالعامة، صارت عملية توا
 القريبة منها كالبعيدة، يف ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبل". 

لذلك فإف كزارة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية تتطلع إذل تفعيل ٕتربة التعليم اإللكًتكين، 
لعملية التعليمية، كإحداث التطوير يف البيئة التعليمية من ا١تنهج اليت هتدؼ إذل دمج تقنيات التعليم اب

التقليدم الذم يركز على ا١تعلم كالكتاب ا١تدرسي كمصدرين كحيدين للمعرفة، إذل بيئة تعلم مفتوحة 
كمرنة كغنية اب١تصادر التقنية، يكوف فيها الطالب شريك أساسي يف عملية التعلم، كبذلك تتاح ٞتميع 

ا متساكية للحصوؿ على ا١تعرفة من مصادر متنوعة كمنها شبكة اإلنًتنت كقنوات الطبلب فرص
االتصاؿ ا١تتطورة، كتساعدىم على تنمية مهارات التعلم الذاٌب كالتعلم ا١تستمر، ك٢تذا قامت الوزارة 
 .بتفعيل ٣تموعة من ا١تشركعات الًتبوية لتحقيق ىذه الغاية كمن أ٫تها: برانمج أتىيل، كبرانمج كطٍت

أما برانمج التأىيل؛ فيعد إضافة ىامة إذل جهود الوزارة يف تسريع ا١تواءمة بُت مفردات مناىج 
تعليم اٟتاسب اآلرل يف ا١تدارس الثانوية كالتحديثات السريعة يف ٣تاؿ الربامج كاألجهزة كالشبكات، 

اعدىم يف حياهتم من أجل إعداد طبلب الثانوية العامة قبل ٗترجهم ٔتهارات معلوماتية ٤تددة، تس
العملية كتوفر ٢تم مهارات معلوماتية ٭تتاجها سوؽ العمل ١تن يرغب من خر٬تي الثانوية العامة 
االلتحاؽ مبكرنا ابألعماؿ. كقد ًب اإلعداد ا١تشًتؾ للمشركع بُت ككالة الوزارة للتطوير الًتبوم كبُت 

مكوف من مسارات متقدمة يف ٚتعية اٟتاسبات السعودية، حيث يتكوف ا١تشركع من منهج تدريب 
٣تاالت تقنية ا١تعلومات )التقنية ا١تكتبية(، تطوير األنظمة، كسائل اإلنًتنت، الشبكات اٟتاسوبية، 
صيانة اٟتاسب، كقد بدء العمل الفعلي يف ا١تشركع يف ٣تموعة من مناطق التعليم اب١تملكة إبشراؼ 

 ىػ(.ُّّْاإلدارة العامة للتقنيات كا١تعلوماتية )اٟتكمي، 
كأما الربانمج الوطٍت؛ فيتمثل يف عدد من ا١تشاريع اليت نذكر من أ٫تها )البشر كالزىراين، 

 ـ(:ََِْ
مشركع األمَت عبد هللا بن عبد العزيز كأبنائو الطلبة للحاسب اآلرل؛ كقد استقى ىذا ا١تشركع  .1

من التجارب اٟتديثة ما يتوافق مع كاقع ا١تملكة العربية السعودية متناكال فكرة استعماؿ 
اٟتاسب اآلرل يف التعليم، حيث يعترب ىذا ا١تشركع استثمارنا يف تنمية القول البشرية فنينا 
كتقنينا، كيسعى ا١تشركع إذل إدخاؿ اٟتاسب اآلرل كتطبيقاتو إذل مدارس التعليم العاـ من 
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خبلؿ خطة علمية مدركسة، كقد نفذت الوزارة ىذا ا١تشركع على شكل كرش عمل تبنت 
العديد من األفكار كاألعماؿ كا١تؤ٘ترات كا٠تطط كالربامج هبدؼ إ٬تاد اجملتمع التقٍت، حيث 

رل كفقنا ٢تذا ا١تشركع أساسنا يف العملية التعليمية لكل معلم ككل طالب يصبح اٟتاسب اآل
 كمصدرنا من مصادر التعليم كالتعلم الرئيسة.

أندية اٟتاسب اآلرل يف ا١تناطق التعليمية؛ حيث تبنت الوزارة مشركع إنشاء أندية اٟتاسب  .2
ًن خدمات تربوية متنوعة اآلرل يف ٚتيع إدارات التعليم ابلتعاكف مع القطاع ا٠تاص، هبدؼ تقد

ابستعماؿ اٟتاسب اآلرل، كتتوذل ىذه األندية تدريب ا١تعلمُت كالطبلب على استعماؿ 
 ِِانداين يف  ِِىػ  ُِْٓالتقنيات كمصادر ا١تعلومات ا١تعاصرة، كقد بلغ عددىا حىت عاـ 

 منطقة تعليمية.
تطلع الوزارة إذل التوسع يف إدخاؿ اٟتاسب اآلرل يف ا١ترحلتُت االبتدائية كا١تتوسطة؛ حيث ت .3

دعم التعليم كالتعلم من خبلؿ إدخاؿ اٟتاسب اآلرل كشبكة ا١تعلومات احمللية كالدكلية، 
كتعكف يف ذات الوقت على إعداد ا١تواد التعليمية لدعم ىذا التوٌجو، كأتمل أف يتحقق 

 مع ا١تناىج التوسع يف ىذا اجملاؿ حىت يتمكن الطبلب كا١تعلموف من التعامل بشكل إ٬تايب
الرقمية كالكتب اإللكًتكنية كالتعليم اإللكًتكين كالفصوؿ الذكية كمواكبة التطور ا١تتسارع يف 

 ٣تاؿ اٟتاسبات اآللية كشبكات اإلنًتنت كا١تعلوماتية.
مشركع مصادر التعلم؛ حيث تتطلع الوزارة إذل ٖتقيق أىداؼ مشركع تطوير مراكز مصادر  .4

عيل اٞتوانب التقنية لدعم ا١تنهج ا١تدرسي كعمليات التعليم كالتعلم، التعلم يف ا١تدارس بغية تف
كدعم البيئة ا١تدرسية ٔتجموعة متعددة من مصادر ا١تعرفة كا١تعلومات ا١تتطورة، كالتحقق من أف 
الطبلب كا١تعلمُت مستخدموف فاعلوف لؤلفكار كا١تعلومات كابحثوف متمرسوف عن ا١تعرفة 

عيتها كمصادرىا ا١تتنوعة كخاصة األكعية اإللكًتكنية ا١تعاصرة كمنها كا٠تربة كا١تعلومات من أك 
اٟتاسبات اآللية كشبكات ا١تعلومات احمللية كالدكلية، كقد شرعت الوزارة يف تنفيذ برانمج 
ا١تختربات احملوسبة اليت هتدؼ إذل دمج التقنية يف العمل اليومي للمخترب ا١تدرسي إلجراء 

يم الفيزايء كالكيمياء كاألحياء بشكل عملي آمن كانجح، كمشركع التجارب الواقعية يف تعل
العشرين مليوف كسيلة الذم يهدؼ إذل زايدة فاعلية الوسائل التعليمية من خبلؿ توظيف 
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تقنية االتصاالت كا١تعلومات يف تطوير ا١تواد كالوسائل التعليمية كنشرىا، كمشركع توظيف 
العلـو كالرايضيات، كىو مشركع مشًتؾ بُت الوزارة  تقنية ا١تعلومات كاالتصاالت يف تدريس

كمنظمة اليونسكو كمن أبرز ما يهدؼ إليو اإلسهاـ يف إرساء البنية التحتية لتقنية ا١تعلومات 
كاالتصاؿ يف مدارس التعليم العاـ. كما قامت الوزارة إبنشاء مراكز للتقنيات الًتبوية يف 

صميم التدريس كتقنية التعليم كا١تعلومات كانتاج ا١تناطق التعليمية لئلسهاـ يف عمليات ت
الوسائط الًتبوية كالتجهيز كالدعم الفٍت، كقد ًب للوزارة إنتاج ٣تموعة من األقراص ا١تد٣تة ١تادة 
الرايضيات كالعلـو كجار العمل على إنتاج أقراص مد٣تة لبقية ا١تواد الدراسية )البشر كالزىراين، 

 ـ(.ََِْ

 ياس والتقومي:اجملال اخلامس: الق
 .برًنمج التقومي الشامل للمدرسة:ٔ

ىػ كبناءن على اقًتاح من معارل ُُْٕاعتمدت ا١تملكة العربية السعودية بقرار من ٣تلس الوزراء عاـ 
كزير ا١تعارؼ الدكتور دمحم بن أٛتد الرشيد مشركع التقوًن الشامل للتعليم يف ا١تملكة الذم يهدؼ إذل 

كمستقبلو، كاسندت ا١تهمة إذل فريق من ا٠تربات السعودية ا١تتخصصة دراسة الواقع التعليمي 
(. كقد أ٧تز التقوًن ١تختلف أ٪تاط التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية ٔتا يف ىػُِِْالشباانت، )

ذلك التعليم العاـ للبنُت كالبنات كالتعليم العارل كالتعليم الفٍت كالتدريب ا١تهٍت، كرغم أ٫تية ا١تشركع 
اٞتهد الذم بذؿ فيو إال أنو كلؤلسف دل يستند إذل معايَت كاضحة تبٌت من خبللو أدكات علمية ك 

للتقوًن يتم تطبيقها للوصوؿ إذل أحكاـ حوؿ جودة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية. كقد أدل 
انت موضوعية عدـ قياـ التقوًن على ٪توذج علمي متكامل إذل الوصوؿ إذل أحكاـ تعترب يف ٣تملها بيا

غَت شافية، كالبعض اآلخر معلومات كصفية، معتمدة على إحصاءات قد تفتقر إذل الدقة )اٟتكمي، 
 ـ(.َََِ

ليس ذلك فحسب؛ بل إف ا١تشركع دل يتوصل إذل أحكاـ موضوعية حوؿ جودة التعليم يف 
ية اليت يفًتض ا١تملكة كمستول ٖتصيل الطالب يف ا١تواد الدراسية كمدل اكتسابو للكفاايت األساس

أف يكتسبها يف هناية كل مرحلة تعليمية، كىذا ال ٯتكن ٖتقيقو إال من خبلؿ اختبارات مقننة تبٌت 
 (.ىػُِِْالشباانت، على معايَت كمواصفات ٤تددة )
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كبناء على ذلك؛ فقد تبنت الوزارة ٣تددان تنفيذ برانمج التقوًن الشامل للمدرسة كفق آلية منهجية 
ىداؼ ٤تددة تعتمد على أدكات علمية مقننة، كتسَت كفق إجراءات كمعايَت مستمرة لتحقيق أ

كضوابط تستهدؼ الكشف الدقيق كا١توضوعي، كاصدار أحكاـ موضوعية حوؿ مستول أداء ا١تدرسة 
بكامل عناصرىا ٔتهنية عالية، كمن ٍب رصد اإل٬تابيات كتعزيزىا، كرصد السلبيات كمعاٞتتها كفق 

ز التقوًن الشامل للمدرسة كذلك على ٖتصيل الطبلب كسلوكهم، كأداء خطط عمل مدرسية. كيرك
% على ما يدكر يف ا١تدرسة  َّ% على ما يدكر داخل الفصل، ك َٕا١تدرسة بشكل عاـ بواقع 

ىػ بتشكيل فريق علمي  ٤ُُْٗتورنا. كقد بدأ العمل يف الربانمج منذ بداية العاـ  ُْمن خبلؿ تقوًن 
ـ بوضع األطر النظرية للربانمج، كاستمر عمل الفريق خبلؿ فًتة التجريب متخصص بقرار كزارم، قا

دكرة تدريبية  ٖٓاليت استمرت ثبلث سنوات للتأكد من مناسبة األدكات كاإلجراءات كقد ًب يف 
مقومنا، كًب االنتهاء من حوسبة ٚتيع أعماؿ التقوًن  َُٔٔفرقة تقوًن ك ِِّتدريب ما يزيد على 
كما ًب إصدار الدليل العاـ كفق أحدث ا١تواصفات، كجار العمل يف الوقت اٟتارل الشامل للمدرسة،  

على كضع ا٠تطط لتقوًن مدارس تعليم البنات كا١تدارس األىلية كمدارس التعليم األجن ، كيعترب 
 برانمج التقوًن الشامل للمدرسة كبرانمج ا١تدارس الرائدة من بُت الربامج الرائدة اليت ًب اختيارىا يف

 ـ(.ََِْىػ )البشر كالزىراين،  ُِّْاجتماع كزراء الًتبية كالتعليم ابٞتزائر عاـ 
 .األخذ مبفهوم اجلودة الشاملة يف رلال الرتبية والتعليم:ٕ

"إذا كانت اٞتودة الشاملة ىي أداء العمل اب١تستول ا١تستهدؼ من اإلتقاف، كىي تطبيق عملي كليس 
ات ىذا األداء يف ا١تؤسسة الًتبوية ٢تا خصوصية ٘تيزىا عن ٣ترد فلسفة نظرية فحسب؛ فإف متطلب

غَتىا ألكثر من اعتبار أك٢تا أهنا تتعلق ٔتنتج إنساين بشرم لو طبيعتو ا١تتغَتة كمتطلباتو ا١تختلفة، كما 
أف أثر ٥ترجاتو ٯتتد ليشمل سائر األبعاد التنموية كالتطويرية ١تؤسسات اجملتمع ابعتباره ا١تنتج للموارد 

بشرية اليت تصبح فيما بعد من أىم مدخبلت النظم الصناعية كالتعليمية كا٠تدماتية األخرل دكف ال
استثناء. لكن ا٠تصوصية اليت نتحدث عنها ىي ٝتات إضافية ال تعفي ا١تؤسسات التعليمية من 

ذلك  األخذ اب١تتطلبات اليت يقتضيها األخذ ٔتبدأ اٞتودة يف سائر ا١تؤسسات بل يزيد عليها، كيتضح
بدايةن ٔتفهـو اٞتودة الشاملة كطبيعتها يف اجملاؿ الًتبوم، فهي ٣تموعة من ا١تعايَت الًتبوية اليت تضمن 
االرتقاء ٔتستول جودة ا١تنتج التعليمي )٥ترجات عملية التعلم( أبعلى مستول من اإلتقاف كٔتا يتاح 

لعمل من ا١توارد البشرية كالكوادر من اٞتهد كالكلفة كٔتا ٭تقق األىداؼ الًتبوية كيل  حاجة سوؽ ا
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 ، ا١تؤىلة، كىي عملية إدارية تراعي ٖتقيق أىداؼ ا١تتعلمُت كسوؽ العمل يف آف كاحد" )جريدة اليـو
 .(ُْْٗٓـ، عدد َُِٓ

 كقد تبنت الوزارة لتحقيق أىداؼ اٞتودة الشاملة ٣تموعة من اإلجراءات من أ٫تها اآلٌب:
ككرش العمل يف إدارة اٞتودة الشاملة يف ٣تاؿ الًتبية عقد العديد من الدكرات التدريبية 

كالتعليم لبعض مسئورل الوزارة كمديرم التعليم. كتشكيل ٞتنة للجودة النوعية على مستول الوزارة 
لئلفادة ٦تا ًب التوصل لو يف ٣تاؿ اٞتودة الشاملة. كتشكيل ٞتاف لضبط اٞتودة يف ٣تاؿ التطوير 

َت اٞتودة كتطبيقها، كاجازة ما ًب التوصل إليو من قبل األسر الوطنية الشامل للمناىج إلعداد معاي
كاللجاف العلمية. كمشاركة الوزارة بشكل رئيس يف ٞتنة ضبط اٞتودة ٔتكتب الًتبية العريب لدكؿ 
ا٠تليج. كىذه اإلجراءات إذا ما ٘تت فإهنا تغَت من اجملاؿ التعليمي إذل أفضل مستوايتو، كٕتعلو يف 

 ـ(.ََِْكف منازع )البشر كالزىراين، الرايدة د
 .مشروع ادلدارس الرائدة:ٖ

ىي مؤسسة تربوية يقودىا مديرىا من خبلؿ فريق تربوم مؤىل ٯتارس دكره ٗتطيطان كإدارة ٔتستول من 
 .االستقبللية تتيح لو أىدافها ا١تنطلقة من سياسة التعليم يف ا١تملكة ضمن اطر من ا١تسئولية

متوائم مع ركح العصر بواسطة أحداث طرائق  بثق من الشريعة اإلسبلميةيف ضوء منهج مرف من 
 .التدريس اٟتديثة اليت ٖتقق الشراكة بُت ا١تعلم كا١تتعلم ا١تدعومة ابلتقنيات اٟتديثة

يف ظل نظاـ ٤تكم من التقوًن ا١تستمر كمشاركة فاعلة من اجملتمع من أجل إعداد جيل قادر على  
 ـ(.َُِٔاٟتضارة العا١تية كا١تشاركة فيها )بوابة جدة الًتبوية،  تطوير ذاتو مؤىل ١تتابعة

كىو من أفضل كأ٧تع ا١تشاريع اليت تتبناىا الدكؿ ا١تتقدمة اليت تسعى يف تنمية التعليم لديها، 
كتتجو كزارة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية ٨تو التوسع يف ٕتربة ا١تدارس السعودية الرائدة اليت 

لى ٪توذج مطور يستهدؼ التطوير يف ٣تموعة من مكوانت العمل ا١تدرسي لتحقيق أىداؼ ترتكز ع
٤تددة، ىي ٦تارسة إدارة ذاتية يف ضوء السياسة التعليمية، كأطر عمل ضابطة، كتوظيف عمليات 
التعليم كالتعلم، كتطوير بيئتها التعليمية ككسائلها ا١تعاصرة أب٪تاط عصرية حديثة، كتنفيذ ا١تنهج 

ساليب مرنة ترتكز على كثيقة ا١تنهج كا١تعايَت الًتبوية يف ضوء موجهات السياسة التعليمية، كاالنفتاح أب



 

 155 

على اجملتمع كمؤسساتو للدعم كتبادؿ ا٠تربات كفق ضوابط ٖتقق األىداؼ الًتبوية ا١تشًتكة، كتوظيف 
 ـ(.ََِْشر كالزىراين، التقنية كشبكات االتصاؿ ا١تعلوماتية لدعم األداء اإلدارم كالتعليمي )الب

 .االختبارات التشخيصية:ٗ
كىو أسلوب جديد يعمل على تنمية قدرات الطالب، حيث يتوجب عليو التغيَت من أسلوب تعاملو 
كفهمو كٕتاكبو مع ا١تواد الدراسية، إذ يتم إعداد ٣تموعة من االختبارات التشخيصية يف التعليم العاـ 

ت اب١ترحلة األكلية من ا١ترحلة االبتدائية، كمادة اللغة اإل٧تليزية ابلصف يف مادٌب اللغة العربية كالرايضيا
األكؿ ا١تتوسط، كذلك ١تساعدة ا١تعلمُت كا١تعلمات على الكشف عن مواطن الضعف لدل الطبلب 
الذين ال يستطيعوف مسايرة زمبلئهم يف إتقاف مهارات معينة يف ا١تادة الدراسية، ككذلك اختبار 

رسي للصف األكؿ االبتدائي، كبطاقة مبلحظة سلوؾ التلميذ، كاختبار االستعداد االستعداد ا١تد
كا١تيوؿ ا١تهنية، كاالختبارات الوطنية لقياس مستول التحصيل الدراسي، كا١تشاركة يف االختبارات 

قوًن الدكلية ١تادٌب العلـو كالرايضيات، كدليل ا١تعلم يف بناء االختبارات التحصيلية، كدليل ا١تعلم يف ت
مهارات القراءة، كدليل ا١تعلم لقياس مهارات الرايضيات يف الصفوؼ ا١تبكرة، كدليل ا١تعلم لقياس 
مهارات اللغة العربية يف الصفوؼ األكلية، ك٣تموعة من حقائب التدريب لتطبيق أدكات القياس 

 ـ(.ََِْكا١تبلحظة للمعلمُت )البشر كالزىراين، 
 .برًنمج اختبار الكفاايت:٘

ىذا الربانمج إذل االرتقاء ٔتستول ا١تعلمُت كمديرم ا١تدارس كا١ترشدين من خبلؿ كسائل يهدؼ 
ق،ػ ٍب طبق على  ُِّْكأساليب القياس ا١توضوعية كا١تقننة، كقد ًب تطبيقو أكال يف ٞتاف التعاقد عاـ 

معلما، كاستمر تطبيقو بعد ذلك على   َََُّق، كعددىم  ُِْْٚتيع ا١تعلمُت اٞتدد يف عاـ 
ـ(. كىنا يورد الباحث إحدل ىذه الكفاايت، ََِْكافة ا١تعلمُت اٞتدد ا١تعينُت )البشر كالزىراين، 

 كىي السمات الشخصية على سبيل ا١تثاؿ، كاليت منها:
 .أف يتحلى ابلسلوؾ اإلسبلمي قدكة حسنة يف القوؿ كالعمل 
 .أف ٯتتلك إتاىات إ٬تابية ٨تو ا١تهنة 
  ات احمليطة اب١تدرسة.أف يتكيف مع الظركؼ كا١تتغَت 
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 .أف يشعر اب١تسؤكلية ٕتاه عملو 
 .أف يتصف بقدر مناسب من الذكاء 
  ،ق(.ُّْٔأف يتمتع بصحة نفسية جيدة )كزارة التعليم 
 .إعداد حقائب تدريبية جلميع العاملني يف حقل التعليم:ٙ

السعودم يف ا١تادة رقم كىذا ما تؤكده سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية؛ فقد أكرد النظاـ 
( ما يلي: "تعطي اٞتهات ا١تختصة عناية كافية للدكرات التدريبية كالتجديدية كدكرات التوعية ُٔٗ)

( على أنو: "يتناكؿ ُٕٗلًتسيخ ا٠تربات ككسب ا١تعلومات كا١تهارات اٞتديدة"، كما نصت مادهتا )
يها كتوضع برامج للدكرات ٭تدد فيها غرض التدريب كافة جوانب العملية التعليمية كاألجهزة العاملة ف

الدكرة كمناىجها كطرؽ تنفيذىا كتقوٯتها كالشركط اليت ينبغي أف تتوفر يف القائمُت عليها" )العنزم، 
 (. ُِٕـ، ص ََِِ

كمع كل ىذا االىتماـ بعملية تدريب ا١تعلمُت يف ا١تملكة؛ "إال أف ا١تشاىدات الواقعية تؤكد 
على أف ٙتة مشكبلت تواجو ىذا التدريب، لعل من أ٫تها االقتصار على اٞتوانب النظرية، كأف 
يت التدريب ال يقـو على ٖتديد االحتياجات التدريبية كال يستهدؼ توفَت ا١تتطلبات التدريبية ال

٭تتاجها معلم ا١تستقبل، كذلك على الرغم من الطفرة الكبَتة اليت يشهدىا سجل تدريب ا١تعلمُت 
 (. ّْْـ، ص ََِِعلى ا١تستول العا١تي" )اٟتامد كآخركف، 

كمن ىنا أصبح من الواجب مع تعميم ا١تناىج ا١تطورة يف ا١تملكة العربية السعودية ٖتديد االحتياجات 
لقائمُت بتدريس ىذه ا١تناىج، كخطوة أكذل لتدريب ا١تعلمُت على ا١تهارات البلزمة التدريبية للمعلمُت ا

ـ( اليت أشارت إذل َُِّلتدريس ا١تناىج ا١تطورة كبكفاءة عالية. كىذا ما تؤكده دراسة الثقفي )
  ضركرة ٖتديد االحتياجات التدريبية ١تعلمي ا١تناىج ا١تطورة قبل تصميم أم برانمج تدري  مقدـ ٢تم.

ك٢تذا فإف الدكؿ ا١تتقدمة اليت ترغب يف تنمية التعليم لديها تسعى إذل التوسع يف ىذه الربامج 
كالتطبيقات ٠تدمة العلم كأىلو، كالتيسَت على الطبلب كمن قبلهم ا١تعلمُت يف تقدًن ا١تعلومة كاستقبا٢تا 

رة تتطلع إذل التوسع يف برامج أبفضل الطرؽ. كابلنظر يف ا١تملكة العربية السعودية؛ فإان ٧تد أف الوزا
التدريب الًتبوم، كزايدة نسب ا١تستهدفُت هبا من ٚتيع شاغلي الوظائف التعليمية، كتدعيم إنشاء 
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مركز كطٍت للتدريب الًتبوم يضم ٣تموعة من اختصاصي التدريب الًتبوم لتشكيل نواة فريق تدريب 
متنوعة األغراض، تشمل تدريب ا١تؤلفُت  كطٍت، كما تدعم الوزارة التوسع يف إعداد كتصميم حقائب

ك٥تططي برامج التعليم كالتعلم، كا١تعلمُت كمديرم ا١تدارس كا١تشرفُت الًتبويُت كمرشدم الطبلب كركاد 
األنشطة الطبلبية يف ا١تدارس، كتقـو على منحى الكفاايت، كتركز على معايَت اٞتودة كاليت بينيت 

اجات من خبلؿ التقوًن العلمي كإجراء اختبارات الكفاايت، اعتمادان على التحديد الدقيق لبلحتي
كتستهدؼ حقائب التدريب تنمية مهارات التأليف كالتدريس كاإلدارة كاإلشراؼ، كمهارات استعماؿ 
التقنيات ا١تعاصرة كمصادر التعلم، كتنمية مهارات التفكَت العلمي كمهارات البحث العلمي، كتنمية 

يمية. كما تتطلع الوزارة إذل زايدة فرص التدريب ا٠تارجي لشاغلي مهارات حل ا١تشكبلت التعل
الوظائف التعليمية كالقيادات الًتبوية، كزايدة فرص ابتعاثهم الداخلي إذل الكليات كاٞتامعات 

 ـ(.ََِْالسعودية من أجل رفع مستول التأىيل كرفع مستول الكفاايت )البشر كالزىراين، 
 ة من مشروع كفاايت ادلعلمني:.تطبيق رخصة ادلعلم ادلنبثقٚ

تتطلع الوزارة ابىتماـ إذل تطبيق رخصة ا١تعلم اليت ًب إ٧تاز مشركعها ضمن مشركع اختبار الكفاايت 
األساسية للمعلمُت، كالذم سيكوف ٔتثابة آلية للتعرؼ على قدرات ا١تعلمُت ا١تنتمُت لوزارة التعليم، 

ودة لديهم، لتقدًن برامج التدريب العبلجية ا٢تادفة كتطوير أدائهم، كاستكشاؼ جوانب القصور ا١توج
إذل رفع مستول الكفاايت، كتطوير مستول األداء ٦تا سيؤدم إذل االستثمار األفضل للموارد، كٖتسُت  
كفاءة التعليم الداخلية كا٠تارجية، حيث تتوقع الوزارة أف يسهم مشركع اختبار الكفاايت األساسية 

م الطبلب كا١تشرفُت الًتبويُت كاذل حد كبَت يف اختيار الكفاءات، كالرفع للمعلمُت كاإلداريُت كمرشد
من مستول أدائهم يف ا١تيداف الًتبوم، كٖتديد احتياجاهتم للتدريب، كمساعدة مؤسسات إعدادىم 
على التعرؼ على معايَت كزارة التعليم يف اختيار ا١تعلمُت، كتوجيو خطط كبرامج مؤسسات اإلعداد 

ـ(. كأيٌب يف مقدمة كفاايت ىذا الربانمج ََِْب مع تلك ا١تعايَت )البشر كالزىراين، إذل ما يتناس
 ما يعرؼ ابلتقوًن، كمن ٝتاتو:

 .أف يلم بغاية التعليم يف ا١تملكة كأىدافو يف مراحل التعليم العاـ 
 .أف ٯتتلك رؤية تربوية مستقبلية ١تهمة ا١تدرسة 
  أعضائها.أف يستقصى مكوانت ثقافة ا١تدرسة كطموحات 
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 .أف يلم ابالٕتاىات الًتبوية اٟتديثة كمستجداهتا يف ٖتقيق مهمة ا١تدرسة 
 .أف يرصد االٕتاىات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ا١تؤثرة يف أداء رسالة ا١تدرسة 
 .أف يؤثر يف ثقافة ا١تدرسة كيطورىا من خبلؿ التخطيط العلمي يف إطار سياسة التعليم 
 درسة لآلخرين من أفراد اجملتمع ا١تدرسي.أف ينشر ثقافة ا١ت 
 .أف يشرؾ منسويب ا١تدرسة يف ٖتديد ثقافتها 
 .أف يعي أف نظاـ ا١تدرسة أحد مكوانت أنظمة اجملتمع احمللي 
 .أف يشجع االبتكار كالتجديد كالتطوير يف ا١تدرسة 
  التطوير.أف يوظف مهارات القيادة لدل الطبلب كمنسويب ا١تدرسة يف التخطيط عملية 
  ،ىػ(.ُّْٔأف يتعامل ْتكمة مع األحداث الطارئة داخل اجملتمع ا١تدرسي )كزارة التعليم 
 الدراسات السابقة: اثنياً 
الدراسات السابقة اليت استطاع الوقوؼ عليها، كاالستفادة من أدبياهتا، مبيننا ىنا يتناكؿ الباحث  

 ذلك يف احملاكر التالية:ىدفها كمنهجها كأدكاهتا كعينتها، كأبرز نتائجها، ك 
 احملور األكؿ: دراسات ٤تلية تناكلت تقوًن كٖتليل ا١تناىج كالكتب يف ضوء اٞتودة كا١تعايَت ا١تختلفة.

تناكلت تقوًن كٖتليل ا١تناىج كالكتب يف ضوء اٞتودة كا١تعايَت  كأجنبية احملور الثاين: دراسات عربية
 ا١تختلفة.

الدراسات، كقد قاـ الباحث بًتتيب كعرض الدراسات ترتيبنا ٍب تعقيب الباحث على ىذه 
 تصاعداين من األقدـ إذل األحدث، كفيما يلي بياف ذلك:

األول: دراسات زللية تناولت تقومي وحتليل ادلناىج والكتب يف ضوء اجلودة وادلعايري  احملور
 ادلختلفة:

( ٔتشركع ٖ-ٓعايَت احملتول )ـ(؛ كجاءت بعنواف: "مدل ٖتقيق مََِٔدراسة الشايع كشيناف ) .1
( يف ٤تتول كتب العلـو يف ا١تملكة العربية (NSESا١تعايَت القومية للًتبية العلمية األمريكية 

 السعودية".

كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة مدل احتواء ٤تتول كتب العلـو يف ا١تملكة العربية 
السعودية، ١تعايَت احملتول من الصف ا٠تامس إذل الثامن، يف مشركع ا١تعايَت القومية للًتبية العلمية 
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ء. كىدفت  األمريكية، حملور العلـو الفيزايئية، ككذلك ٤تور علـو اٟتياة، ك٤تور علـو األرض كالفضا
كذلك إذل التعرؼ على ا١توضوعات اليت ٖتتويها كتب العلـو يف تلك الصفوؼ يف ا١تملكة العربية 
السعودية، كاليت ال تتضمنها معايَت احملتول ا١تقابلة ٢تا يف مشركع ا١تعايَت القومية للًتبية العلمية. كقد 

اقة ٖتليل للمحتول كأداة استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي التحليلي للمحتول، كاعتمدا بط
لدراستهما، كذلك بعد أتكد٫تا من صدقها كثباهتا، كقد تكونت عينة الدراسة من كتب العلـو 

ىػ( يف ا١تملكة العربية ُِْٕ-ُِْٔللصفوؼ من ا٠تامس االبتدائي إذل الثاين ا١تتوسط طبعة )
 السعودية.

%(، ّ،ّٓق تلك ا١تعايَت كلينا بنسبة )كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: ٖتقي
%( من ىذه ا١تعايَت. كأف عدد ٓ،ِٕ%(، كما أنو دل يتحقق نسبة )ّ،ّٕكٖتقيقها جزئينا بنسبة )

 (. (NSES( يف مشركع ٖ-ٓمن ا١توضوعات اليت ٖتتويها كتب العلـو دل تتضمنها معايَت احملتول )
العلـو للصف األكؿ متوسط كمعايَت ـ(؛ كجاءت بعنواف: "٤تتول مقرر ََِٖدراسة ايسُت ) .2

 اٞتودة الشاملة من كجهة ا١تعلمات".

كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل الوقوؼ على مدل توفر معايَت اٞتودة الشاملة يف ٤تتول مقرر 
، كاالٕتاىات اٟتديثة يف  ، للصف األكؿ متوسط يف اجملاالت التالية: أىداؼ تدريس العلـو العلـو

، كالبيئة احمللية من كجهة نظر ا١تعلمات. كقد تدريس العلـو التكنولو  جيا ا١تعاصرة يف تدريس العلـو
استعملت الباحثة ا١تنهج الوصفي التحليلي، كاعتمدت االستبانة كأداة لدراستها بعد أتكدىا من 

( من معلمات مقرر العلـو للصف األكؿ ََُصدقها كثباهتا، كقد تكونت عينة الدراسة من )
 ة ا١تكرمة.متوسط يف مدينة مك

كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: حصل ٣تاؿ االٕتاىات اٟتديثة يف 
تدريس العلـو على أعلى نسبة يف توفر معايَت اٞتودة الشاملة مقارنة ٔتعايَت الدراسة األخرل، يليو 

، يليو ٣تاؿ البيئة احمللية، ٍب ٣تاؿ تكنولوجيا ال عصر الذم حقق أدىن ٣تاؿ أىداؼ تدريس العلـو
 مستول يف توفر معايَت اٞتودة الشاملة يف ٤تتول مقرر العلـو للصف األكؿ متوسط.

ـ(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "تقييم مناىج الفقو اب١ترحلة ا١تتوسطة اب١تملكة ََُِدراسة أاب٪تي ) .3
 العربية السعودية يف ضوء معايَت جودة ا١تناىج".
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عايَت جودة مناىج الفقو اب١ترحلة ا١تتوسطة اب١تملكة العربية كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتديد م
السعودية، كذلك الوقوؼ على مدل توافرىا يف ذات ا١تناىج. كقد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي 
ا١تسحي. كاعتمد االستبانة كأداة لدراستو بعد التأكد من صدقها كثباهتا، كقد تكونت عينة الدراسة 

 كمشرفُت، كخرباء كأساتذة مناىج. ( ما بُت معلمُتَْمن )
كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: توافر معايَت جودة مناىج الفقو يف 
ا١تنهج اٟتارل، كعدـ توافر البعض منها )ا٠تاص ٔتعايَت اآلداب(. كاقًتح الباحث إجراء ا١تزيد من 

قية ا١تقررات الشرعية كا١تقررات األخرل يف الدراسات لقياس مدل توافر معايَت جودة ا١تناىج يف ب
 ٥تتلف ا١تراحل.

ـ(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "تقوًن كتاب الفقو )ا١تطور( ا١تقرر على ََُِدراسة اٞتهيمي ) .4
 طبلب الصف الثالث الثانوم شرعي يف ضوء ا١تعايَت ا١تعاصرة للكتاب ا١تدرسي".

الثالث الثانوم شرعي، من  كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل اٟتكم على كتاب الفقو للصف
خبلؿ معايَت معاصرة للكتاب ا١تدرسي، كذلك من كجهة نظر معلمي كمشريف العلـو الشرعية؛ لذا 
فقد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ا١تسحي لدراستو، كاعتمد االستبانة أداة لدراستو بعد أتكده من 

( مشرفا تربوايِّ يف َّ( معلمنا ك)ْٓ( بواقع )ٕٓصدقها كثباهتا، كقد تكونت عينة الدراسة من )
 مدينة الرايض.

كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: أف )ا١تقدمة( ال تزاؿ قاصرة عن ٖتديد ما 
ىو مهم من ا١تصادر التعليمية ا١تساعدة كا١تساندة، كاليت تعُت ا١تعلم على أداء دكره على أكمل كجو 

كأف الًتكيز على مهارات التفكَت يف ٤تور )احملتول( ال يزاؿ قليبل، ك٭تتاج داخل كخارج البيئة الصفية. 
إذل مزيد عناية، كالسيما أف مقرر الفقو يساعد كثَتنا على الًتكيز على ا١تهارات العالية من التفكَت. 

بط كتؤثر كأف النشاطات التعليمية ا١تتضمنة يف مقرر الفقو ا١تطور ٭تقق االٕتاه ا١تنظومي، ْتيث إهنا ترت
يف بقية العناصر األخرل كتتأثر هبا. كأف التنوع يف أساليب )التقوًن( كأدكاتو يف مقرر الفقو ا١تطور قد 
حظي ابىتماـ كبَت من قبل فريق التأليف. كأف الصور كاألشكاؿ ٢تا ارتباط كثيق اب١تعلومات كاٟتقائق 

  داخل صفحات الكتاب.كا١تفاىيم، الواردة يف كتاب الفقو ا١تطور؛ ٦تا جعل ٢تا معٌت
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ىػ(؛ كجاءت بعنواف: "تقوًن منهج الفقو للصف األكؿ الثانوم )بنُت( يف ُُّْدراسة احمليميد ) .5
 ضوء معايَت اٞتودة ا١تقًتحة من كجهة نظر ا١تشرفُت كا١تعلمُت".

كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل تقوًن منهج الفقو ا١تكتوب للصف األكؿ الثانوم )بنُت(، يف 
 اٞتودة ا١تقًتحة، كذلك عن طريق معرفة: معايَت اٞتودة ا١تقًتحة ١تقدمة منهج الفقو، ضوء معايَت

كأىدافو، ك٤تتواه، كأنشطتو، كالتقوًن فيو، كمعرفة مدل توافرىا يف منهج الفقو. كقد استخدـ الباحث 
كونت عينة ا١تنهج الوصفي ا١تسحي، كاعتمد االستبانة أداة لدراستو بعد أتكده من صدقها كثباهتا، كت

( مشرفنا كمعلمنا من مشريف الًتبية اإلسبلمية ٔتدينة الرايض، كمعلمي العلـو ُّْالدراسة من )
 الشرعية يف ا١ترحلة الثانوية فيها.

كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: توافر معايَت اٞتودة ا١تقًتحة 
بنسبة كبَتة. كتوافرىا ألىداؼ منهج الفقو ا١تكتوب للمقدمة يف منهج الفقو للصف األكؿ الثانوم 

بنسبة كبَتة كذلك. ككذلك احملتول، عدا معيارم عناية احملتول ابٞتانب الفقهي، كتلبيتو للحاجات؛ 
فقد كاف معيار اٞتودة فيهما متوسط. أما معايَت اٞتودة ا١تقًتحة ألنشطة منهج الفقو؛ فكانت بنسبة  

اسبة ٤تتواىا، كأ٫تية كظائفها، أما معيار كضوح تنفيذىا فتوايفر اٞتودة فيو كبَتة، فيما ٮتص معيارم من
كاف متوسطنا. كأما معايَت اٞتودة ا١تقًتحة للتقوًن يف منهج الفقو، فقد توافرت ىي األخرل بنسبة  

 كبَتة.
ـ(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "تقوًن كتاب العلـو ا١تطور للصف األكؿ َُُِدراسة عسيبلف ) .6

 ضوء معايَت اٞتودة الشاملة". ا١تتوسط يف

كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على مدل ٖتقيق كتاب العلـو ا١تطور للصف األكؿ 
ا١تتوسط، ١تعايَت اٞتودة الشاملة يف جوانبو األساسية، كىي: )إخراج الكتاب، كاألىداؼ، كاحملتول 

باحث ا١تنهج الوصفي التحليلي، العلمي، كأساليب التقوًن(. كمن أجل ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ؛ استخدـ ال
كاعتمد بطاقة التحليل أداة لدراستو بعد أتكده من صدقها كثباهتا، كقد تكونت عينة الدراسة من  

 كتاب العلـو ا١تطور للصف األكؿ ا١تتوسط.
كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: حصل ٣تاؿ جودة إخراج الكتاب 

٣تاالت اٞتودة الشاملة لكتاب العلـو ا١تطور، يليو ٣تاؿ جودة أساليب التقوًن، على الرتبة األكذل بُت 
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ٍب ٣تاؿ جودة األىداؼ، كأخَتنا ٣تاؿ جودة احملتول العلمي. كأف معيار تنمية ا١تهارات العلمية ييعد 
٦تا يدؿ على اىتماـ أىداؼ كتاب العلـو ا١تطور بتنمية  ََ.ّأكثر معايَت اٞتودة ٖتققنا بدرجة 

ا١تهارات العلمية لدل الطبلب، كالتفكَت الناقد، كمهارات البحث العلمي كتصميم التجارب. أيضنا: 
، ِحل معيار االرتباط ابلبيئة كاجملتمع يف ا١ترتبة األخَتة يف معايَت ٣تاؿ جودة احملتول العلمي ٔتتوسط 

إذل ا١تزيد من التمثيل ؛ ٦تا يعٍت أف ٤تتول كتاب العلـو ا١تطور للصف األكؿ ا١تتوسط، ٭تتاج ََ
 لطبيعة اجملتمع السعودم، التعبَت عن ىويتو كمشكبلتو الصحية كاالجتماعية.

ـ(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "تقوًن ٤تتول كتاب الفقو للصف األكؿ َُِِدراسة ا٠تالدم ) .7
 الثانوم اب١تملكة العربية السعودية يف ضوء معايَت اٞتودة".

عايَت اٞتودة كمؤشراهتا، اليت ينبغي أف يبيٍت يف ضوئها كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتديد م
٤تتول كتب الفقو يف ا١ترحلة الثانوية، كٖتديد مدل توافر تلك ا١تعايَت بكتاب الفقو للصف األكؿ 
الثانوم، كتعرؼ الفركؽ يف درجة توافر تلك ا١تعايَت كفقنا لطبيعة العمل كمكاف التطبيق لعينة الدراسة. 

هج الوصفي التحليلي كا١تسحي، كاعتمد الباحث االستبانة كأداة لدراستو بعد أتكده كًب استخداـ ا١تن
من صدقها كثباهتا. كًب اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من ست أماكن ٥تتلفة على مستول 

 ( مشرفنا.ْٔ( معلمنا ك)ُْٓا١تملكة العربية السعودية، حيث تكونت عينة الدراسة من )
ذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: ٖتققت معايَت جودة احملتول كخلصت الدراسة إ

بكتاب الفقو بدرجات ٥تتلفة كفقنا ١تؤشرات كل معيار، كللدرجة الكلية للمعيار؛ حيث ٖتققت معايَت 
%. كمعايَت اجملاؿ الثاين ٖ،ُْ -ّ،ّٓاجملاؿ األكؿ كاجملاؿ كامبل بنسبة منخفضة تراكحت بُت 

%. كمعايَت اجملاؿ الثالث ُ،ِٕ -ٔ،ُْبة تراكحت بُت ا١تنخفضة كاٞتيدة من كاجملاؿ كامبل بنس
%. كمعايَت اجملاؿ الرابع ّ،ٕٕ -ٗ،ّْكاجملاؿ كامبل بنسبة تراكحت بُت ا١تنخفضة كاٞتيدة من 
%. كٖتققت معايَت اٞتودة ٗ،ٖٗ -ْ،ُٔكاجملاؿ كامبل بنسبة تراكحت بُت ا١تقبولة كاٞتيدة جدا من 

 % كىي نسبة منخفضة. ٗٓبنسبة  للكتاب كامبل
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تناولت تقومي وحتليل ادلناىج والكتب يف ضوء اجلودة  عربية وأجنبية الثاين: دراسات احملور
 وادلعايري ادلختلفة:

ىػ(؛ كجاءت بعنواف: "تقوًن منهج الًتبية اإلسبلمية اب١ترحلة ا١تتوسطة يف َُِْدراسة كزاف ) .1
 ا١تملكة العربية السعودية".

ىذه الدراسة إذل تقوًن مناىج الًتبية اإلسبلمية اب١ترحلة ا١تتوسطة يف ا١تملكة كقد ىدفت 
العربية السعودية؛ للوصوؿ هبا إذل الصورة ا١تنشودة اليت ٕتعلها قادرة على ٖتقيق األىداؼ الًتبوية 
بطريقة أفضل، ككانت عينتها من معلمي كمشريف مواد الًتبية اإلسبلمية يف منطقة الرايض، 

دمت الدراسة ا١تنهج الوصفي، معتمدة على االستبياف كمعيارو ميٌعدٌو للتقوًن مناىج الًتبية كاستخ
 اإلسبلمية.

كقد خلصت الدراسة إذل عدة نتائج، كاف يف مقدمتها: أف أىداؼ تدريس الًتبية اإلسبلمية يف 
 ترتبط بقضااي ا١ترحلة ا١تتوسطة اب١تملكة غَت كاضحة كمتداخلة، كأف تدريس الًتبية اإلسبلمية ال

اجملتمع كمشكبلتو. كأف ٤تتول الًتبية اإلسبلمية يف ا١ترحلة ا١تتوسطة يتميز بصحة ا١تعلومات فيو، كيركز 
على جانب حفظ ا١تعلومات، كتذكرىا، كأنو ال يتبع التدرج يف تقدًن ا١تعلومات. كأف تدريس الًتبية 

ر الشركط األساسية يف الوسائل التعليمية يف اإلسبلمية ٭تتاج إذل كسائل تعليمية، فضبلن عن عدـ تواف
مناىج الًتبية اإلسبلمية، ما عدا كتاب الفقو للصف الثاين كالثالث ا١تتوسط. كأف أسئلة الكتاب ال 
تسَت كفق التدرج من السهولة إذل الصعوبة كإ٪تا كفق ترتيب فقرات كل موضوع، كأنو ال يتم استخداـ 

 لكل موضوع.  األسئلة ا١توضوعية كىي غَت شاملة
(؛ كجاءت بعنواف: "ٖتليل ٤تتول مناىج الرايضيات (Kulm; et al، 1999دراسة كادل كآخركف  .2

 يف ضوء ا١تعايَت القومية".
كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتليل ٤تتول مناىج الرايضيات، بدعم من مؤسسة العلـو 

الرايضيات كتقييمها. كقد استخدـ الباحثوف الدكلية، كقاموا على تقييم ا١تناىج كفقنا ١تعايَت بناء مادة 
ا١تنهج الوصفي التحليلي، كاعتمدكا بطاقة ٖتليل بنيت يف ضوء ا١تعايَت القومية، كقد تكونت عينة 

 الدراسة من ٚتيع مناىج الرايضيات يف الدكلة.
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ادة كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: أف ٤تتول الكتب الدراسية ا٠تاصة ٔت
الرايضيات كاف مرضينا، كأنو كاف ٤تققنا لؤلىداؼ اليت كضع من أجلها، كذلك يف ضوء ا١تعايَت القومية 

 ١تادة الرايضيات.

(؛ كجاءت بعنواف: "ٖتليل ٤تتول مادة العلـو يف ضوء معايَت (Haury، 2000دراسة ىارم  .3
 ٤تتول مناىج العلـو الدكلية".

تول مادة العلـو )البيولوجي(، لسلسة العلـو لكل كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتليل ٤ت
األمريكيُت، يف ضوء معايَت ٤تتول مناىج العلـو الدكلية. كقد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي 
التحليلي، كاعتمد بطاقة التحليل كأداة لدراستو بناىا من معايَت ٤تتول مناىج العلـو الدكلية كأتكد 

 ينة الدراسة من مادة العلـو ٤تل الدراسة.من صدقها كثباهتا، كقد تكونت ع
كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: عدـ حصوؿ أمه من ىذه ا١تعايَت 
على معدالت عالية، كما أشارت النتائج بصفة عامة أف ٤تتول مادة العلـو يف الكتب ٤تل التحليل 

٤تتول العلـو العا١تيَّة أيضا، ليس ذلك فحسب؛ بل  كالدراسة دل يراع معايَت مادة العلـو كمعايَت جودة
 اتضح من خبلؿ نتائج الدراسة كجود ىذه ا١تشكبلت يف ٤تتول مادة العلـو كما يلي:

  يف تصميم األنشطة كاألسئلة العلمية؛ دل ينجح احملتول ا١تقدـ يف مراعاة ما لدل معظم
علمية ا١تقدمة، من داخل كتب التبلميذ من صعوابت متوقعة يف فهم العديد من األفكار ال

 العلـو ٤تل التحليل.

  ،ٕتاىل احملتول العديد من ا١تفاىيم العلمية ا١تهمة، كاكتف ابلًتكيز على ا١تصطلحات الفنية
 كبعض التفاصيل غَت ا١تهمة.

  دل يقدـ احملتول أم مساعدة للطبلب يف تفسَت نتائج األنشطة اليت تقدـ ا١تفاىيم العلمية ٤تل
 التعلم.

(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "تقوًن منهج األحياء يف ضوء ا١تعايَت (Michael، 2003دراسة ميشيل  .4
."  القومية للعلـو
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، كقد  كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل تقوًن منهج األحياء يف أكىايو، يف ضوء ا١تعايَت القومية للعلـو
اء الذم يراعي ا١تعايَت استخدـ الباحث ا١تنهج شبو التجري ، حيث قاـ بتطبيق تدريس منهج األحي

 القومية كأداة لدراستو، كطبق تدريس ا١تنهج على عينة من التبلميذ.
كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: ضعف كبَت يف منهج األحياء الذم 

عايَت ذات ال يراعي ا١تعايَت القومية. كتطور كبَت يف منهج األحياء الذم يراعي ا١تعايَت القومية. كأف ا١ت
 أتثَت إ٬تايب على ٥ترجات التعليم كالتعلم.

(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "جودة احملتول يف مادة التاريخ كمعايَت (Brown، 2003دراسة براكف  .5
 كمتطلبات تقييم الطبلب".

كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتديد معايَت جودة احملتول يف مادة التاريخ، كمعايَت كمتطلبات 
كعمل توصيات لتحسُت تعليم مادة التاريخ يف ضوء معايَت احملتول، كتقييم أداء  تقييم الطبلب،

الطبلب يف مادة التاريخ. كقد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ا١تسحي، كاعتمد االستبانة كأداة 
لدراستو بعد أتكده من صدقها كثباهتا؛ لتحديد ما إذا كانت ٚتيع الوالايت أبمريكا ما عدا كالية 

(Rhode Island( ككالية )Iwo قد طورت من معايَت ٤تتول مادة التاريخ، كإذل أم مدل شجعت )
( من ا١تعلمُت ََُُىذه ا١تعايَت الطبلب علي التفكَت التارٮتي. كقد تكونت عينة الدراسة من )

 ( كالية أمريكية.ْٗكالطبلب يف )
( كالية لديها معايَت ُّ)كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: أف حوارل 

خاصة ٔتحتول مادة التاريخ، كتقـو ٔتحاكالت لتدريس الطبلب كيفية التفكَت التارٮتي. تنوع 
( كالية بتطوير ا١تعايَت ا٠تاصة ٔتادة ُْمعدالت جودة معايَت احملتول بُت الوالايت ا١تختلفة. قياـ )
التاريخ ا٠تاص ابلوالايت ا١تتحدة، كا٠تاص التاريخ من خبلؿ معاٞتة العناصر الرئيسة يف ٤تتول مادة 

( كالايت ال ترتبط ا١تعايَت ا١تكتوبة لديها حوؿ مادة التاريخ ٔتحتول ٓبدكؿ العادل األخرل. أف ىناؾ )
التاريخ بشكل مباشر، لكنها تدكر حوؿ الدراسات االجتماعية بشكل عاـ، كال هتتم ٔتحتول مادة 

 التاريخ نفسو أك التفكَت التارٮتي.

(؛ كجاءت بعنواف: "مدل أتثَت معايَت جودة احملتول (Reys; et al; 2006دراسة ريز كآخركف  .6
 على ٤تتول مناىج الرايضيات".
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كقد ىدفت ىذه دراسة إذل التحقق من أتثَت معايَت احملتول على ٤تتول مادة الرايضيات، كمناىج 
، كاعتمدكا مشركع ٤تتول أتكدكا من الرايضيات ا١توجودة. كقد استخدـ الباحثوف ا١تنهج شبو التجري 

صدقو كثباتو، كقد طبقت الدراسة على ٣تموعة متنوعة من طبلب ا١ترحلة ا١تتوسطة يف عدد من 
 ( كالايت، ٦تثلة اجملتمع اٟتضرم، كاجملتمع الريفي، كا١تدف الصغَتة كالكبَتة.ٔا١تدارس داخل )

% من ا١تعلمُت ْأف ما نسبتو  كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها:
الذين يستخدموف مناىج الرايضيات القائمة على معايَت جودة احملتول؛ قد ًب تصنيفهم إذل ٦تارسُت 

% من ا١تعلمُت الذين يستخدموف مناىج الرايضيات ُٕللمعايَت ٔتستوايت منخفضة. كأف ما نسبتو 
سُت للمعايَت ٔتستوايت عليا. كأف ما نسبتو القائمة على معايَت جودة احملتول؛ ًب تصنيفهم إذل ٦تار 

% من ا١تعلمُت الذين يستخدموف مناىج الرايضيات القائمة على معايَت جودة احملتول؛ ًب ٕٗ
الطبلب الذين يدرسوف مناىج الرايضيات كأف  تصنيفهم إذل ٦تارسُت للمعايَت ٔتستوايت متوسطة.
٢تم يف ضوء ىذه ا١تعايَت؛ قد سجلوا أعلى مستوايت ا١تبنية علي معايَت جودة احملتول، كيتم التدريس 

 التحصيل.

ـ(؛ كجاءت بعنواف: "تطوير أداة لقياس جودة الكتاب ا١تدرسي كتوظيفها ََِٔدراسة دايب ) .7
 يف قياس جودة كتب ا١تنهاج الفلسطيٍت".

كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل تطوير أداة لقياس جودة الكتاب ا١تدرسي، كتوظيفها يف قياس 
جودة كتب ا١تنهاج الفلسطيٍت من حيث: كفاية مؤلفيو، ك٤تتواه، كمادتو العلمية، كشكلو، كإخراجو، 
كخصوصية مادة الرايضيات. كاستخدـ الباحث يف دراستو ا١تنهج الوصفي التحليلي، كاعتمد لتحقيق 

معلمي  ىدفو أداة للقياس بعد أتكده من صدقها كثباهتا، كقد تكونت عينة الدراسة عشوائينا من
الرايضيات للصف الرابع األساسي يف مدارس ككالة الغوث الدكلية، ٔتحافظة غزة، كالبالغ عددىم 

 ( معلمنا كمعلمة.َٔ)
كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: كجود العديد من الفقرات دكف 

%(، كىي  ِٔغات حوارل )ا١تستول ا١تقبوؿ، كأف نسبة تقدير معايَت جودة الكتب ا١تدرسية قد بل
 نسبة متوسطة، كما يصنفها الباحث.



 

 167 

ـ(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "معايَت جودة الكتاب ا١تدرسي كمواصفاتو ََِٕدراسة حلس ) .8
 لتبلميذ ا١ترحلة األساسية الدنيا".

كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتديد معايَت جودة الكتاب ا١تدرسي، كمواصفاتو لتبلميذ ا١ترحلة 
الدنيا. كاستخدـ الباحث يف دراستو ا١تنهج الوصفي التحليلي، كاعتمد االستبانة كأداة األساسية 

( معلم كمعلمة من َٔلدراستو بعد أف أتكد من صدقها كثباهتا، كقد تكونت عينة الدراسة من )
 معلمي اللغة العربية للصفوؼ، من األكؿ إذل الثالث األساسي.

، كاف من أ٫تها: أف الشركط الواجب توافرىا ٞتودة كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج
الكتاب ا١تدرسي تشمل: مادة الكتاب، ك٤تتوايتو، كأسلوب عرضو، كالشكل العاـ، كإخراجو الفٍت. 
كأف أ٫تية الكتاب ا١تدرسي تكم يف اعتباره حجر الزاكية للعملية التعليمية الًتبوية. كقد أكدت الدراسة 

اب اٞتيد، كا٠تصائص العامة الواجب توافرىا يف الكتاب ا١تدرسي للمرحلة على ا١تواصفات العامة للكت
 الدنيا، اليت تتمثل يف كفاءة ا١تؤلف كمادة الكتاب.

ـ(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "جودة الكتب ا١تدرسية ٔترحلة التعليم ََِٕدراسة خليفة كشببلؽ ) .9
 األساسي من كجهة نظر مشريف ىذه ا١ترحلة".

الدراسة إذل الكشف عن معايَت تطبيق اٞتودة يف الكتب ا١تدرسية، كتوظيفها كقد ىدفت ىذه 
يف اٟتكم على جودة كتب ا١تنهاج الفلسطيٍت اٞتديد. كقد استخدـ الباحثاف يف دراستهما ا١تنهج 
الوصفي التحليلي، كاعتمدا االستبانة كأداة لدراستهما بعد أتكد٫تا من صدقها كثباهتا، كقد تكونت 

ـ ََِٕ( مشرفنا كمشرفة من مشريف مدارس اٟتكومة كالوكالة بقطاع غزة للعاـ ّٓاسة من )عينة الدر 
 ـ.ََِٖ -

كقد خلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: ضعف احملتول، كأنو ال يتبلءـ مع 
 خصائص الطلبة كاحتياجاهتم.

ف: "ٖتليل ٤تتول مادٌب (؛ كجاءت ٖتت عنوا(Porter; et al، 2008دراسة بورتر كآخركف  .11
 الرايضيات كاللغة اال٧تليزية يف ضوء معايَت جودة احملتول".

كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل اختبار مدل ثبات ٖتليل احملتول، كمعايَت احملتول، مقابل درجة 
ي إ٧تاز التبلميذ. كًب ٖتليل ٤تتول الرايضيات كاللغة اإل٧تليزية؛ حيث استخدـ الباحثوف ا١تنهج الوصف
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التحليلي، كاعتمدكا لدراستهم بطاقة ٖتليل ٤تتول بعد أتكدىم من صدقها كثباهتا، كقد تكونت عينة 
 الدراسة من مادٌب الرايضيات كاللغة اال٧تليزية.

كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: أف مستول ثبات التحليل يف ٤تتول مادٌب 
%. كأف إجراءات ٖتليل احملتول قدمت بياانت ذات ثبات  َٖل إذل الرايضيات كاللغة اال٧تليزية كص

 عاؿو حوؿ معايَت احملتول ٤تل الدراسة.
 ُِ(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "ٖتليل شامل حملتول (Dick; et al، 2009دراسة ديك كآخركف  .11

 منهج تعليم مهٍت يف كالية كاليفورنيا يف ضوء معايَت جودة احملتول العا١تيَّة".

( منهجى تعليمو مهٍت يف كالية كاليفورنيا، ُِت ىذه الدراسة إذل ٖتليل شامل حملتول )كقد ىدف
يف ضوء معايَت جودة احملتول العا١تيَّة. كقد استخدـ الباحثوف ا١تنهج الوصفي التحليلي، كاعتمدكا 

د مسبقنا استبانة تقييم مناىج التعليم ا١تهٍت معدة مسبقنا، ككذلك مقياس مستول قراءة احملتول، ميع
 ( منهجى تعليمو مهٍت.ُِأيضنا، كقد تكونت عينة الدراسة من )

كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: كجود العديد من ا١تميزات كتوفر 
٤تتول ا١تناىج يتبع معايَت جودة احملتول العا١تيَّة كاحملددة كتراكحت كأف  جودة احملتول يف ا١تناىج.

 كفقنا ١تعايَت احملتول احملددة. ما بُت جيد إذل ٦تتازجودة احملتول 

ـ(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "دراسة تقوٯتية لكتاب اللغة العربية للصف ََِٗدراسة أبو عنزة ) .12
 الثاين عشر يف ٤تافظات غزة من كجهة نظر ا١تعلمُت يف ضوء معايَت اٞتودة". 

الكتاب. كقد استخدـ الباحث  كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتديد أكجو القصور كالقوة يف
ا١تنهج الوصفي التحليلي، كاعتمد االستبانة كأداة لدراستو بعد أتكده من صدقها كثباهتا، كقد 

 ( معلمو من معلمي الكتاب.ََِتكونت عينة الدراسة من )
كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: أف تقدير الكتاب يف مستول 

 ١تعايَت عند ا١تعلمُت ىو اإلخراج الفٍت.جيد، كأف أفضل ا

ـ(؛ كجاءت ٖتت عنواف: "تقوًن كتاب الًتبية اإلسبلمية للصف الثاين ََُِدراسة حجو ) .13
 عشر بفلسطُت يف ضوء معايَت اٞتودة كآراء ا١تعلمُت".
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كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل الكشف عن مدل توافر معايَت اٞتودة يف كتاب الًتبية اإلسبلمية 
الثاين عشر، كقد استخدـ الباحث يف دراستو ا١تنهج الوصفي التحليلي، كاعتمد ٢تا أدااتف: للصف 

استبانة كبطاقة ٖتليل ٤تتول، بعد أف أتكد من صدقهما كثباهتما. كقد تكونت عينة الدراسة من 
 ( معلمو كمعلمة من معلمي الكتاب.ْٔ)

ف أعلى الفقرات كانت فقرة "ترسم كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: أ
اآلايت الواردة يف الكتاب ابلرسم العثماين". كأف أدىن الفقرات كانت: "توجد الصور كالرسومات يف 
أماكن مناسبة" يف بيعد اإلخراج. ككذلك: "توجد أىداؼ يف بداية كل كحدة" يف بيعد األىداؼ. 

اؼ" يف بيعد احملتول. كأف أفضل ا١تعايَت مطلقنا كأيضنا: "تنتهي كل كحدة ٓتبلصة مناسبة ترتبط ابألىد
%، كىي نسبة ِٔىو اإلخراج الفٍت، كأقلها ىو التقوًن. كأف مستول التقديرات للكتاب بلغت 

 مقبولة.
ـ(؛ كجاءت بعنواف: "جودة ٤تتول كتب الًتبية اإلسبلمية للمرحلة َُُِدراسة ٛتاد ) .14

 احملتول كتنظيمو". األساسية العليا بفلسطُت يف ضوء معايَت جودة 
كقد ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على مستول توافر معايَت جودة تنظيم احملتول يف كتب 
الًتبية اإلسبلمية، للمرحلة األساسية العليا بفلسطُت. كقد استخدـ الباحث يف دراستو ا١تنهج الوصفي 

هتا، كقد تكونت عينة الدراسة ا١تسحي، كاعتمد االستبانة كأداة لدراستو بعد أتكده من صدقها كثبا
 ( معلمو كمعلمة من معلمي كتب الًتبية اإلسبلمية للصفوؼ السابع كالثامن كالتاسع.ّْمن )

كخلصت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج، كاف من أ٫تها: أف ٣تاؿ احملتول حصل على أعلى 
أف التنظيم حصل على متوسط يف الصف السابع، يليو ٣تاؿ إخراج الكتاب للصف الثامن، يف حُت 

نسب متوسطة كأحياانن ضعيفة؛ ٦تا يدؿ على أف الكتب الثبلثة كانت متوسطة اٞتودة يف التنظيم 
 كاحملتول.

 على الدراسات السابقة: تعقيب
من خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة؛ يتضح أهنا ركزت على جوانب متعددة يف ا١تنهاج، أك ٤تتول 
الكتاب ا١تدرسي، مثل: اإلخراج الفٍت، كا١تادة ا١تعركضة، كعرض ا١تادة، كاألنشطة، ككسائل التقوًن، 
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ىداؼ كالصور كاألشكاؿ، كلغة الكتاب، كٖتليل الكتاب. كقد اىتمت ىذه الدراسات ببياف األ
كا١تناىج كاألدكات كالعينات كأىم النتائج، كيقـو الباحث ىنا على توضيحها، كتبياف عبلقة الدراسات 

 السابقة ابلدراسة اٟتالية:
رغم اختبلؼ -اتفقت أىداؼ الدارسات السابقة اليت تناكلت تقوًن كٖتليل ا١تناىج كالكتب  .1

ختلفة؛ حيث أصدرت بعض يف أهنا أصدرت أحكامها يف ضوء ا١تعايَت ا١ت -ٗتصصاهتا
الدراسات أحكامها على ا١تناىج أك الكتب يف ضوء معايَت اٞتودة الشاملة، كذلك مثل 

ـ(، كدراسة ََِٖـ(، كدراسة ايسُت )َُُِـ(، كدراسة عسيبلف )َُِِدراسة ا٠تالدم )
ـ(. يف حُت أصدرت دراسات أخرل أحكامها ََِٗـ(، كدراسة أبو عنزة )ََُِحجو )

ـ(، كدراسة ديك كآخركف َُُِ جودة احملتول، مثل: دراسة ٛتاد )يف ضوء معايَت
ـ(. كأصدرت أخرل أحكامها يف ضوء ا١تعايَت القومية ََِّـ(، كدراسة براكف )ََِٗ)

ـ(، كدراسة كادل كآخركف َََِـ(، كدراسة ىارم )ََِٔمثل: دراسة الشايع كشيناف )
الذم يصدر أحكامو على ا١تنهج يف  ـ(. كاتفقت الدراسة اٟتالية مع االٕتاه األكؿُٗٗٗ)

 ضوء معايَت اٞتودة الشاملة.
من ا١تبلحظ يف الدراسات السابقة تنوعها على مستول ٣تتمع الدراسة؛ فلم تقتصر على دكلة  .2

أك قارة معينة، بل مشلت العديد من الدكؿ كالقارات، كتدرجت يف ذلك، فمن دراسات على 
ـ(، إذل دراسات على ََُِىػ(، كدراسة أاب٪تي )ُُّْا١تستول احمللي كدراسة احمليميد )

ـ( يف فلسطُت، ََِٕـ(، كدراسة حلس )ََِٕا١تستول العريب كدراسة خليفة كشببلؽ )
ـ(، كدراسة ريز كآخركف ََِٖكأخرل على ا١تستول األجن  كدراسة بورتو كآخركف )

 ـ( يف الوالايت ا١تتحدة األمريكية.ََِٔ)
ؼ أىدافها كمناىجها العلمية؛ فجاءت عينة بعض تنوعت عينات الدراسات ابختبل .3

ـ(، كدراسة حلس َُِِالدراسات لتتكوف من معلمُت كمشرفُت كدراسة ا٠تالدم )
ـ(، يف حُت جاءت دراسات أخرل لتتكوف العينة من طبلب مثل دراسة ميشيل ََِٓ)
ـ(، كجاءت أخرل لتتكوف العينة فيها من الكتب ََِّـ(، كدراسة براكف )ََِّ)
ـ(. أما عينة َََِـ(، كدراسة ىارم )َُُِناىج ٤تل الدراسة مثل: دراسة عسيبلف )كا١ت
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ىذه الدراسة؛ فقد تكونت من كتب منهج التوحيد للطالب، كالنشاط، كدليل ا١تعلم للصف 
 ىػ.ُّْٔ-ُّْٓالثالث االبتدائي طبعة عاـ 

جاءت بعضها تعددت ا١تناىج يف الدراسات السابقة تبعنا الختبلؼ موضوع الدراسة؛ ف .4
ىػ(، كدراسة ٛتاد ُُّْمستخدمة للمنهج الوصفي ا١تسحي، مثل: دراسة احمليميد )

ـ(، كجاءت أخرل مستخدمة للمنهج الوصفي التحليلي ََِّـ(، كدراسة براكف )َُُِ)
ـ(، كدراسة كادل كآخركف ََِٓـ(، كدراسة حلس )َُُِمثل دراسة عسيبلف )

جُت ا١تسحي كالتحليلي، مثل: دراسة ا٠تالدم ـ(، كجاءت أخرل لتجمع بُت ا١تنهُٗٗٗ)
ـ( ابستخدامها للمنهج شبو التجري . كقد ََِّـ(، كانفردت دراسة ميشيل )َُِِ)

 استخدمت الدراسة اٟتالية ا١تنهج الوصفي التحليلي؛ ١تبلءمتها أىداؼ الدراسة.
صدقها كثباهتا، اعتمدت أغلب الدراسات السابقة االستبانة كأداة لدراستها بعد التأكد من  .5

ـ(، يف ََِّـ(، كدراسة براكف )ََِٗـ(، كدراسة أبو عنزة )ََِٖمثل دراسة ايسُت )
ـ(، َُُِحُت اعتمدت أخرل بطاقة ٖتليل احملتول كأداة لدراستها، مثل: دراسة عسيبلف )

ـ(، َُِِـ(، يف الوقت الذم اعتمدت فيو دراسيت ا٠تالدم )ُٗٗٗكدراسة كادل كآخركف )
ـ( االستبانة كبطاقة ٖتليل احملتول معنا. كقد اعتمدت الدراسة اٟتالية بطاقة ََُِكحجو )

 ٖتليل احملتول كأداة للدراسة بعد التأكد من صدقها كثباهتا.
تنوعت ا١تراحل الدراسية اليت طبقت عليها الدراسات السابقة تبعنا الختبلؼ موضوع  .6

ية، مثل: دراسة ا٠تالدم الدراسة؛ فبعضها طبقت على مناىج ككتب ا١ترحلة الثانو 
ـ(، كطبقت بعضها على مناىج ككتب ا١ترحلة ََِٗـ(، كدراسة أبو عنزة )َُِِ)

ـ(، كطبقت بعضها ََِٔـ(، كدراسة ريز كآخركف )ََُِا١تتوسطة، مثل: دراسة أاب٪تي )
ـ(، كدراسة حلس ََِٕعلى مناىج ككتب ا١ترحلة االبتدائية، مثل: دراسة حلس )

ـ(، ََِٕض منها على كافة ا١تراحل مثل دراسة خليفة كشببلؽ )ـ(، كطبق البعََِٓ)
ـ(. أما الدراسة اٟتالية؛ فقد طبقت على منهج التوحيد ُٗٗٗكدراسة كادل كآخركف )

 للصفوؼ األكلية اب١ترحلة االبتدائية.
أظهرت نتائج الدراسات السابقة أ٫تية ا١تنهاج ا١تدرسي كالكتاب ا١تدرسي كممثل لو، كمع  .7

تت النتائج؛ فقد حققت بعض الكتب درجات عالية كما يف دراسة احمليميد ذلك تفاك 
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(، َُُِـ(، كأخرل متوسطة كما يف دراسة عسيبلف )ـََُِىػ(، كدراسة أاب٪تي )ُُّْ)
ـ(، كدراسة كادل كآخركف َُُِـ(، كدراسة ٛتاد )ََِٔكدراسة الشايع كشيناف )

(، كدراسة خليفة كشببلؽ َُِِـ(، كالبعض ضعيفة كما يف دراسة ا٠تالدم )ـُٗٗٗ)
ـ(. كتسعى ىذه الدراسة للوقوؼ على جودة منهج َََِـ(، كدراسة ىارم )ََِٕ)

 التوحيد للصفوؼ األكلية.

 االتفاق: أوجو
ـ( يف أهنا َُُِـ( كدراسة عسيبلف )َُِِاتفقت الدراسة اٟتالية مع دراسة ا٠تالدم ) .1

 اٞتودة الشاملة.  أصدرت أحكامها على الكتاب كا١تنهج يف ضوء معايَت
ـ( يف أف عينة َََِـ( كدراسة ىارم )َُُِاتفقت الدراسة اٟتالية مع دراسة عسيبلف ) .2

 الدراسة ىي الكتاب كا١تنهج.
ـ( يف أهنا ََِٓـ( كدراسة حلس )َُُِاتفقت الدراسة اٟتالية مع دراسة عسيبلف ) .3

 استخدمت ا١تنهج الوصفي التحليلي. 
ـ( يف أهنا ُٗٗٗـ( كدراسة كادل كآخركف )َُُِسة عسيبلف )اتفقت الدراسة اٟتالية مع درا .4

 استخدمت بطاقة ٖتليل احملتول كأداة للدراسة. 
ـ( يف أهنا طيبقت ََِٓـ( كدراسة حلس )ََِٕاتفقت الدراسة اٟتالية مع دراسة حلس ) .5

 على كتب كمناىج ا١ترحلة االبتدائية.

 االختالف: أوجو
ن الدراسػػػات السػػػابقة يف أهنػػػا تصػػػدت ١تػػػنهج التوحيػػػد  اختلفػػػت الدراسػػػة اٟتاليػػػة عػػػن غَتىػػػا مػػػ .1

 كأحد أىم فركع العلـو الشرعية. 
اختلفػػت الدراسػػة اٟتاليػػة كػػذلك يف أهنػػا طيبقػػت علػػى مػػنهج يف الصػػفوؼ األكليػػة مػػن ا١ترحلػػة  .2

االبتدائيػػػة، يف حػػػُت قػػػد ًب تطبيػػػق بعػػػض الدراسػػػات األخػػػرل يف الصػػػفوؼ العليػػػا مػػػن ا١ترحلػػػة 
 آلخر يف مراحل أعلى.االبتدائية، كالبعض ا
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 :السابقة الدراسات من غريىا عنمييزىا  ما وأبرز الدراسة ىذه أمهية
أتٌب الدراسة اٟتالية لتسهم مع الدراسات األخرل يف تطوير مناىج العلـو الشرعية عمومنا، كمنهج 

اٞتودة  التوحيد خصوصنا، كتتميز عن غَتىا من الدراسات السابقة من حيث إهنا تقدـ قائمة ٔتعايَت
الشاملة اليت ينبغي توافرىا يف منهج التوحيد للصفوؼ األكلية اب١ترحلة االبتدائية كتقوٯتها؛ إذ تشتق 
ىذه القائمة من خبلؿ دراسة العديد من القوائم العا١تيَّة كاإلقليمية، كيف ضوء أىداؼ تدريس التوحيد 

قوؼ على مدل جودة ا١تنهج، كابلتارل كا٠تصائص النمائية لتبلميذ الصفوؼ األكلية؛ ٦تا يسهم يف الو 
اإلسهاـ يف تطوير منهج التوحيد، كربطو بواقع حياة ا١تسلم ا١تعاصر، كىذا ٦تا يدعم اٟتاجة كاأل٫تية 

 إذل ىذه الدراسة.

 اإلفادة من الدراسات السابقة: أوجو
أفػػػادت ىػػػذه الدراسػػػات الباحػػػث يف بلػػػورة اإلحسػػػاس اب١تشػػػكلة، كإبػػػراز أ٫تيػػػة ا١تػػػنهج ابلنسػػػبة  .1

 للعملية التعليمية. 
أعطػػػت ىػػػذه الدراسػػػات الباحػػػث إطػػػارنا معرفينػػػا سػػػاعده علػػػى تكػػػوين رؤيػػػة شػػػاملة عػػػن ا١تػػػنهج  .2

 ا١تدرسي ٦تا يسر بناء معيار لتقوًن جودة منهج التوحيد للصفوؼ األكلية. 
راسػػة اٟتاليػػة كثػػَتنا مػػن الدراسػػات السػػابقة مػػن حيػػث األدكات ا١تسػػتخدمة يف ٚتػػع أفػػادت الد .3

البيػػػاانت كا١تعلومػػػات ككيفيػػػة بنائهػػػا، ككػػػذلك مػػػن األسػػػاليب اإلحصػػػائية الػػػيت طيبقػػػت يف تلػػػك 
 الدراسات. 

التعػػرؼ علػػى ا١تػػنهج العلمػػي ا١تسػػتخدـ يف تلػػك الدراسػػات حيػػث أف بعضػػها اسػػتخدـ ا١تػػنهج  .4
 ، كىو ما يراه الباحث من أفضل األساليب ا١تناسبة للدراسة اٟتالية.الوصفي التحليلي

 
 



 

 174 

 

 الثالث الفصل

 الدراسة منهجية

 أواًل: منهج الدراسة.

 اثنًيا: رلتمع الدراسة. 
 اثلثًا: عينة الدراسة.

 رابًعا: أداة الدراسة

 خامًسا: األساليب االحصائية ادلستخدمة



 

 175 

 الثالثالفصل 
 الدراسة منهجية

 :الدراسة منهج: أّواًل 
تتبع الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي، ابعتباره أكثر مناىج البحػث العلمػي مناسػبة ١توضػوع الدراسػة، 

( أف ا١تنهج الوصفي يصف الواقع كصفنا دقيقنا، كيعرب عنو  ُُٗـ، صََِٗكيرل عبيدات كآخركف )
ج منػػػػذ نشػػػػأتو يف دراسػػػػة كمينػػػػا لتوضػػػػيح مقػػػػداره، أك كيفينػػػػا لبيػػػػاف خصائصػػػػو، كيسػػػػتخدـ ىػػػػذا ا١تػػػػنه

ا١تشػػػكبلت ا١تتعلقػػػة ابجملػػػاالت اإلنسػػػانية، كمػػػا يػػػزاؿ األكثػػػر اسػػػتخدامنا يف الدراسػػػات اإلنسػػػانية، كىػػػو 
"ا١تنهج الذم يهتم بتحديد الواقػع كٚتػع اٟتقػائق عنػو كٖتليػل بعػض جوانبػو، ٔتػا يسػاىم يف العمػل علػى 

ا١تنهج لكونو أنسب ا١تناىج كأكثرىػا  (، كلذا اعتمد الباحثُُّـ، ص ََِْتطويره" )أبو النصر، 
مبلءمة لغاايت الدراسة، يف استقصاء كمسػح معػايَت اٞتػودة الشػاملة يف مػنهج التوحيػد للصػف الثالػث 

 االبتدائي.
 :الدراسة رلتمع: اثنًيا

يتكوف ٣تتمع الدراسة من ٚتيع كتب التوحيد ا١تقررة على الصفوؼ األكلية اب١ترحلة االبتدائية يف 
العربية السعودية، كىي الصف األكؿ االبتدائي، كالصف الثاين االبتدائي، كالصف الثالث ا١تملكة 

، كيشمل ٣تتمع الدراسة لكل صف من ىذه الصفوؼ ما ىػُّْٕ-ُّْٔطبعة عاـ االبتدائي، 
يلي: كتاب الطالب للفصلُت الدراسيُت األكؿ كالثاين، ككتاب النشاط للفصلُت األكؿ كالثاين، ككتاب 

.   ١ُٓتعلم، كيبلغ عدد ىذه الكتب دليل ا  كتاابن
 :الدراسة عينة: اثلثًا

تتكوف عينة الدراسة من كتب التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كيشمل ذلك ما يلي: كتاب الطالب 
للفصػػػلُت الدراسػػػيُت األكؿ كالثػػػػاين، ككتػػػاب النشػػػػاط للفصػػػلُت األكؿ كالثػػػاين، كدليػػػػل ا١تعلػػػم، كعػػػػددىا 

 ٜتسة كتب.
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 أداة الدراسة: :رابًعا
ىػػػدفت الدراسػػػة إذل ٖتديػػػد قائمػػػة معػػػايَت اٞتػػػودة الػػػبلـز ٖتققهػػػا يف مػػػنهج التوحيػػػد للصػػػفوؼ األكليػػػة 
اب١ترحلة االبتدائية يف ا١تملكة العربية السعودية، كالوقوؼ على مدل ٖتقق ىذه ا١تعايَت، كعلى ىذا فقد 

 ٘تثلت أدكات الدراسة فيما يلي:
 ٖتققها يف منهج التوحيد للصفوؼ األكليػة اب١ترحلػة االبتدائيػة يف ا١تملكػة  قائمة معايَت اٞتودة البلـز

 العربية السعودية.

 .بطاقة ٖتليل ٤تتول منهج التوحيد للصفوؼ األكلية اب١ترحلة االبتدائية يف ا١تملكة العربية السعودية 

 كفيما يلي توضيح لئلجراءات اليت ًب إتباعها لبناء األداتُت السابقتُت:
 :: قائمة معايري اجلودة الالزم حتققها يف منهج التوحيد للصفوف األولية ابدلرحلة االبتدائيةأواًل 

ًب إعداد قائمة معايَت اٞتودة البلـز ٖتققها يف مػنهج التوحيػد للصػفوؼ األكليػة اب١ترحلػة االبتدائيػة كفػق 
 اإلجراءات التالية:

؛ فقػد ٖتػدد يف منهج التوحيد للصفوؼ األكليػة اٞتودة البلـز ٖتققهاا٢تدؼ من إعداد قائمة معايَت  -أ
ا٢تػػدؼ الػػرئيس مػػن إعػػداد القائمػػة يف اٟتصػػوؿ علػػى قائمػػة ١تعػػايَت اٞتػػودة الػػبلـز ٖتققهػػا يف مػػنهج 
التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة، كمػػن ٍب التعػػرؼ علػػى مػػدل تػػوافر كٖتقػػق تلػػك ا١تعػػايَت يف ٤تتػػول كتػػب 

 ة.التوحيد للصفوؼ األكلية من ا١ترحلة االبتدائي
مصػػادر اشػػتقاؽ قائمػػة معػػايَت اٞتػػودة الػػبلـز ٖتققهػػا يف مػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة؛ فقػػد  -ب 

اعتمد الباحث يف بناء قائمة معايَت اٞتودة البلـز ٖتققها يف منهج التوحيد للصفوؼ األكلية علػى 
 ا١تصادر التالية:

 ـ توفرىا يف ا١تقررات الدراسية.ما كرد يف األدبيات الًتبوية اليت تناكلت معايَت اٞتودة البلز  .1

 الدراسات السابقة اليت تطرقت إذل تقوًن ا١تناىج كا١تقررات يف ضوء معايَت اٞتودة الشاملة. .2

آراء بعػػػض ا١تختصػػػُت يف ا١تنػػػاىج كابألخػػػص مػػػن لػػػديهم اىتمػػػاـ ابٞتػػػودة الشػػػاملة يف ا١تقػػػررات  .3
 الدراسية.
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من معايَت، سبقت اإلشارة إليهػا ضػمن الفصػل  كابالطبلع على ما جاء يف تلك ا١تصادر، كما كرد هبا
الثػػاين مػػن الدراسػػة اٟتاليػػة، كمػػا كرد يف األدب الًتبػػوم كالدراسػػات السػػابقة الػػيت تناكلػػت إعػػداد قػػوائم 
معايَت خاصة ّتػودة ا١تنػاىج كا١تقػررات الدراسػية؛ فقػد أعػد الباحػث قائمػة خاصػة ٔتعػايَت اٞتػودة الػبلـز 

 وؼ األكلية، كمشلت احملاكر التالية: ٖتققها يف منهج التوحيد للصف
 .ا١تقدمة 
 .األىداؼ 
 .احملتول 
 .أنشطة التعليم كالتعلم 
 .تقنيات التعليم 
 .التقوًن 
 .لغة الكتاب 
 .اإلخراج الفٍت 
 .دليل ا١تعلم 

 (.ِكٯتكن االطبلع على الصورة األكلية للقائمة ضمن مبلحق الدراسة، يف ملحق رقم )
 صدؽ قائمة ا١تعايَت: -جػ

للتحقق من صدؽ قائمة معايَت قائمة معايَت اٞتودة البلـز ٖتققها يف منهج التوحيد للصفوؼ األكليػة؛ 
(، كقػػد اختػػار الباحػػػث ٤تكمػػُت مػػن ٗتصصػػػات ُفقػػد ًب عرضػػها علػػى قائمػػػة احملكمػػُت )ملحػػق رقػػػم 

ات ٥تتلفػػة علػػى النحػػو التػػارل: عشػػرة ٤تكمػػُت مػػن أسػػاتذة ا١تنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس مػػن ٥تتلػػف اٞتامعػػ
كثبلثة منهم بدرجة )أسػتاذ مشػارؾ(، كٜتسػة مػنهم بدرجػة ، احمللية كالعربية، اثناف منهم بدرجة )أستاذ(

)أستاذ مساعد(؛ كذلك لبلسًتشاد آبرائهم، كالتعرؼ على حكمهم من حيث دقة العبارات الػواردة يف 
االت الػػواردة يف القائمػػة، القائمػػة، كمػػن حيػػث الصػػياغة اللغويػػة كالعلميػػة، كمػػدل انتمػػاء ا١تعػػايَت إذل اجملػػ

كمدل مشولية ا١تعايَت الواردة يف كل ٣تاؿ للمجاؿ ا١تػيراد قياسو، كتناسػبو مػع طبيعػة احملتػول الدراسػي يف 
تلك ا١ترحلة الدراسية، كما يتبع ذلػك مػن إجػراء أم تعػديل خػاص ابٟتػذؼ أك اإلضػافة علػى مفػردات 

 القائمة. 
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 تتعلق ْتذؼ بعض ا١تعػايَت، كإعػادة صػياغة الػبعض اآلخػر، كقد أبدل احملكموف بعض التعديبلت اليت
 (. ُكحذؼ بعض الكلمات، كفيما يلي عرض لتلك التعديبلت، يف اٞتدكؿ رقم )

 (ُ - ْجدكؿ رقم )
 تعديبلت احملكمُت على قائمة معايَت اٞتودة البلـز ٖتققها يف منهج التوحيد للصفوؼ األكلية

زلاور قائمة 
معايري 
 اجلودة

فقرات عدد 
الصورة 
 األولية

عدد فقرات 
الصورة 
 النهائية

عدد 
الفقرات 
اليت مت 
 حذفها

أرقام العبارات 
 اليت مت تعديلها

التعديل 
 ادلقرتح

 - - - ْ ْ ادلقدمة

 إعادة صياغة ٓ - ٕ ٕ األىداف

 إعادة صياغة َِ-ُّ ّ َِ ِّ احملتوى

أنشــــــــــــــــــــــطة 
ـــــــــــــــــــــيم  التعل

 والتعلم

ُّ َُ ّ 

ُ-ِ-ّ-ٓ-
ٔ-ٕ-ٖ-ٗ-

ُُ-ُِ 

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ 
"العمليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
التعليمية" من 
 ىذه العبارات

ــــــــــــــــــــات  تقني
 التعليم

ُِ ُِ - 
ٕ-ٖ-َُ-

ُِ 

 إعادة صياغة

 إعادة صياغة ٕ ّ ُِ ُٓ التقومي

 - - - ٕ ٕ لغة الكتاب

زلـــاور قائمـــة 
ــــــــــــــــــــــــايري  مع

 اجلودة

عدد فقرات 
الصورة 
 األولية

عدد فقرات 
الصورة 
 النهائية

عدد 
الفقرات 
اليت مت 

العبارات ارقام 
 اليت مت تعديلها

التعــــــــــــــــــــديل 
 ادلقرتح
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 حذفها

اإلخـــــــــــــــــراج 
 الفين

ُِ ُِ - 
- - 

 - ُِ ُِ دليل ادلعلم

ِ-ّ-ْ-ٓ-
ٔ-ٕ-ٖ-ٗ-

َُ-ُُ 

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ 
"ا١تعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت 
كأكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
األمػػػػػػور" مػػػػػػن 
 ىذه العبارات

  ٕٚ ٜ ٜٙ ٘ٓٔ اإلمجايل

ٖتققهػػا يف مػػنهج كبعػد القيػػاـ ابلتعػديبلت السػػابقة؛ ًب الوصػوؿ إذل قائمػػة معػايَت اٞتػػودة الػبلـز 
التوحيد للصفوؼ األكلية بصورهتا النهائية، كٯتكن االطػبلع عليهػا ضػمن مبلحػق الدراسػة، ملحػق رقػم 

(ّ.) 
 اثنًيا: بطاقة حتليل زلتوى كتب التوحيد للصفوف األولية:

ًب إعػػػداد بطاقػػػة ٖتليػػػل ٤تتػػػول كتػػػب التوحيػػػد للصػػػفوؼ األكليػػػة، يف ضػػػوء قائمػػػة معػػػايَت اٞتػػػودة الػػػبلـز 
هػػا يف مػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة، كا١تعػػايَت الػػواردة ابلقائمػػة الػػيت سػػبق إعػػدادىا، كًب إعػػداد ٖتقق

 بطاقة ٖتليل احملتول حسب ا٠تطوات التالية:
 :حتديد اذلدف من إعداد بطاقة التحليل -

٘تثػػل ا٢تػػدؼ الػػرئيس مػػن إعػػداد بطاقػػة ٖتليػػل ٤تتػػول كتػػب التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة، يف التحقػػق مػػن 
مطابقة كتب التوحيد يف الصفوؼ األكليػة لقائمػة معػايَت اٞتػودة الػبلـز ٖتققهػا يف مػنهج التوحيػد  مدل

 للصفوؼ األكلية.
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 : حتديد عينة التحليل -

ًب ٖتديد عينة التحليل يف موضوعات التوحيد الػواردة يف كتػب التوحيػد للصػف الثالػث االبتػدائي، كٔتػا 
يػػػل ا١تعلػػػم لكػػػل مػػػن الفصػػػلُت الدراسػػػيُت األكؿ كالثػػػاين، يشػػػمل كتػػػاب الطالػػػب، ككتػػػاب النشػػػاط، كدل

 ىػ.ُّْٕ/ُّْٔخبلؿ العاـ الدراسي 

 :حتديد فئات حتليل احملتوى -

٘تثلػػػت فئػػػات ٖتليػػػل احملتػػػول الرئيسػػػة يف ٤تػػػاكر قائمػػػة معػػػايَت اٞتػػػودة الػػػبلـز ٖتققهػػػا يف مػػػنهج التوحيػػػد 
ا١تعػػايَت ا٠تاصػػة بكػػل ٤تػػور مػػن ٤تػػاكر قائمػػة للصػػفوؼ األكليػػة، أمػػا فئػػات التحليػػل اٞتزئيػػة؛ فتتمثػػل يف 

 .معايَت اٞتودة البلـز ٖتققها يف منهج التوحيد للصفوؼ األكلية
 :حتديد وحدات التحليل -

( أف كحػػػػػدات التحليػػػػػل تشػػػػػمل: الفكػػػػػرة، كالكلمػػػػػة، كاٞتملػػػػػة، ُّٕ، ص ـََِْيػػػػػذكر )طعيمػػػػػة، 
ييعػػد أمػػرنا مقبػػوالن ٘تامنػػا يف ٣تػػاؿ العلػػـو كالفقػػرة، كالفكػػرة، كا١تفػػردة، كأف اٗتػػاذ الفكػػرة كأسػػاس للتحليػػل 

اإلنسػػػانية. كيف ضػػػوء أىػػػداؼ الدراسػػػة اٟتاليػػػة؛ فقػػػد ًب اختيػػػار الفكػػػرة كوحػػػدة للتحليػػػل، كذلػػػك علػػػى 
اعتبار أف الفكرة تتضح من خبلؿ، كتتمثل الفكػرة فيمػا يػرد مػن نصػوص لفظيػة ٔتػا يف ذلػك مػن شػرح 

سائل، كأنصب التحليل على السياؽ اللفظػي ٔتػا يف كتوضيح، كأمثلة ٤تلولة، كمهمات، كنشاطات، كم
 ذلك األنشطة اللفظية كالرمزية، كا١تعرب عنها بصور كأشكاؿ كمسائل ك٘تارين. 

 أسس وقواعد التحليل: -
 التـز الباحث اثناء التحليل ابألسس كالقواعد التالية: 

 ة يف ضػػوء قائمػػة ٘تػػت عمليػػة التحليػػل حملتػػول كتػػب التوحيػػد للصػػف الثالػػث مػػن ا١ترحلػػة األكليػػ
 معايَت اٞتودة البلـز ٖتققها يف منهج التوحيد للصفوؼ األكلية.

  ،عدـ استبعاد أم مادة علمية ضمن احملتول الذم يتم ٖتليلو، سواء كاف ذلك أمثلة أك أنشطة
 أك تدريبات يف هناية كل درس أك ٘تارين عامة.

 حة إذل ٣تموعػػػػة مػػػػن ًب ٖتديػػػػد الصػػػػفحات الػػػػيت خضػػػػعت لعمليػػػػة التحليػػػػل كتقسػػػػيم كػػػػل صػػػػف
 الفقرات.
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  قػػراءة ٤تتػػول الكتػػب قػػراءة دقيقػػة كعميقػػة، كالبحػػث يف مػػدل مطابقػػة الفقػػرات لقائمػػة ا١تعػػايَت
 اٞتودة يف كتب التوحيد للصف الثالث االبتدائي.

كمن أجل ٖتديد مدل ٖتقػق كػل معيػار؛ ًب كضػع مقابػل عبػارات األداة مقيػاس متػدرج يصػف 
 إذل ثبلث فئات على النحو التارل:حالة التحقق بعد تصنيفها 

  ثػػبلث درجػػات إذا ٖتقػػق ا١تعيػػار بدرجػػة كبػػَتة، أم إذا ٖتقػػق ا١تعيػػار يف الكتػػب موضػػع الدراسػػة
 )كتاب الطالب، ككتاب النشاط، ككتاب ا١تعلم(.

  درجتػػُت إذا ٖتقػػق ا١تعيػػار بدرجػػة متوسػػطة، أم إذا ٖتقػػق ا١تعيػػار يف كتػػابُت مػػن الكتػػب موضػػع
 الدراسة. 

 ذا ٖتقق ا١تعيار بدرجة ضعيفة، أم إذا ٖتقق ا١تعيار يف كتاب كاحد فقط.درجة إ 

كعلػػى ىػػذا ًب ٖتديػػد اٟتػػد الفاصػػل للحكػػم علػػى تقػػديرات ا١تتوسػػطات اٟتسػػابية ا١توزكنػػة بنػػاءن 
، كعػدد ِأصػغر قيمػة لتقػدير األداء =  -على طوؿ الفئة كما يلي: ا١تػدل= أكػرب قيمػة لتقػدير األداء 

. كبػذلك ًب حسػاب ا١تتوسػط اٟتسػايب ٔٔ.َ=  ّ÷  ِىػذا فػإف طػوؿ الفئػة = . كعلػى ّالفئات = 
 ا١توزكف على النحو التارل:

 (ِ - ْجدكؿ )
 ا١تتوسط اٟتسايب لتقديرات اٟتكم على ٖتقق معايَت اٞتودة يف كتب التوحيد

 كبرية متوسطة ضعيفة درجة التحقق

 ادلتوسط
ٔ – ٔ.ٙٙ ٔ.ٙٚ - 

ٕ.ٖٖ 

4..2 -
 ٖ 

 صدق بطاقة حتليل احملتوى  -

لضماف صدؽ التحليل، فقد ًب التحليل يف ضوء قائمػة معػايَت اٞتػودة الػبلـز ٖتققهػا يف مػنهج التوحيػد 
 للصفوؼ األكلية، كاليت ًب التأكد من صدقها يف ضوء عرضها على ٤تكمي أدكات الدراسة.
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 ثبات بطاقة حتليل احملتوى: -

احث ٔتعلم من معلمي مػنهج التوحيػد للصػف الثالػث االبتػدائي، للتحقق من ثبات التحليل استعاف الب
للقيػػػاـ بعمليػػػة التحليػػػل بعػػػد تدريبػػػو علػػػى ذلػػػك؛ كقػػػاـ كػػػل مػػػن الباحػػػث كا١تعلػػػم احمللػػػل بتحليػػػل كتػػػاب 
مدرسي كامل من خارج عينة الدراسة، كىو كتاب "التوحيد" للصف الثاين االبتدائي، كفق اإلجراءات 

كػػل كاحػد منهمػا بشػػكل مسػتقل، ٍب قػاـ الباحػث بعػػد االنتهػاء مػن عمليػػة احملػددة يف التحليػل، كعمػل  
 التحليل، بقياس معامل االرتباط بَتسوف بينو كبُت ا١تعلم احمللل، كما يلي:

 (ّ - ْجدكؿ رقم )
 نتائج ارتباط بَتسوف بُت تقييم )الباحث( كتقييم )ا١تعلم( لقياس الثبات

 اللةمستوى الد معامل االرتباط زلاور البطاقة

 ** َََ.َ  ٕٕٓ.َ ا١تقدمة

 **َََ.َ  ََ.ُ األىداؼ

 **َََ.َ ّٕٕ.َ احملتول

 **َََ.َ ِْٓ.َ أنشطة التعليم كالتعلم

 **َََ.َ ٖٕٖ.َ تقنيات التعليم

 **َََ.َ ُٗٓ.َ التقوًن

 **َََ.َ ْٔٔ.َ لغة الكتاب

 **َََ.َ ُْٖ.َ اإلخراج الفٍت

 **َََ.َ ٕٕٗ.َ دليل ا١تعلم

 **ٓٓٓ.ٓ ٜٗٙ.ٓ الكليةالدرجة 

 فأقل َُ.َ** دالة احصائينا عند مستول 
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( أف قيم معامل ارتباط كل بعػد بػُت التطبيقػُت )الباحػث / ا١تعلػم( موجبػة ٔ/ْيتضح من اٞتدكؿ رقم )
( فأقػػػل؛ ٦تػػػا يػػػدؿ علػػػى ثبػػػات أداة الدراسػػػة كصػػػبلحيتها َُ.َكدالػػػة إحصػػػائينا عنػػػد مسػػػتوم الداللػػػة )

 للتطبيق ا١تيداين.
كبتحقق الباحث من صدؽ أداة الدراسة كثباهتا، تكوف األداة قد استقرت يف صورهتا النهائية،  

 (.ِكما يظهر يف ملحق الدراسة رقم )
 : األساليب االحصائية ادلستخدمةخامًسا

 ًب استخداـ األساليب االحصائية التالية:
 التوحيػػد للصػػف الثالػػث  التكػػرارات كالنسػػب ا١تئويػػة لتحديػػد مػػدل ٖتقػػق معػػايَت اٞتػػودة يف كتػػب

 األساسي.
  سوف للتحقق من ثبات أداة الدراسةًب استخداـ معامل ارتباط بَت. 
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 الرابع الفصل
 نتائج الدراسة ومناقشتها عرض

 أواًل: اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها

 اثنًيا: التصور ادلقرتح لتطوير مناىج التوحيد للصفوف األولية
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 الرابعالفصل 
 نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض 

 عن أسئلة الدراسة ومناقشتها اإلجابة: أواًل 
الســؤال األول: مــا معــايري اجلــودة دلــنهج التوحيــد للصــفوف األوليــة ابدلرحلــة االبتدائيــة يف ادلملكــة 

 العربية السعودية؟
٘تت اإلجابة عن ىػذا السػؤاؿ مػن خػبلؿ الرجػوع إذل مػا كرد يف اإلطػار النظػرم للدراسػة، حػوؿ معػايَت 
اٞتػػودة يف ا١تنػػاىج الدراسػػية، كاإلفػػادة مػػن الدراسػػات السػػابقة، كا١تراجػػع ذات الصػػلة، كقػػد ًب توضػػػيح 

نبغػي توافرىػا يف حيػث ًب التوصػل إذل قائمػة معػايَت اٞتػودة الشػاملة، الػيت يذلك خبلؿ الفصل الثالث؛ 
مػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة اب١ترحلػػة االبتدائيػػة يف ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية، كقػػد تكونػػت القائمػػة 

 ( فقرة معيارية، كىي كما يلي:ٔٗمن تسعة ٣تاالت رئيسية تتضمن )
 ، حيث اشتمل اجملاؿ على الفقرات ا١تعيارية التالية:اجملال األول: ادلقدمة

 ج التعلم ا١تتوقعة.ٖتتوم على نوات .1

 تتضمن تعريفنا شامبلن كافيِّا ٔتواضيع الكتاب. .2

 تلقي الضوء على أ٫تية ا١تواضيع اليت ٭تتويها الكتاب. .3

تشػتمل علػى تعليمػػات كاضػحة تسػاعد كرل أمػػر الطالػب علػى كيفيػػة اسػتخداـ الكتػػاب يف  .4
 متابعة تعلم ابنو.

 ات ا١تعيارية التالية:، حيث اشتمل اجملاؿ على الفقر اجملال الثاين: األىداف
االلتػػػػػزاـ بتحقيػػػػػق األىػػػػػداؼ ا١تقػػػػػررة بوثيقػػػػػة مػػػػػنهج مػػػػػواد العلػػػػػـو الشػػػػػرعية ٔترحلػػػػػة التعلػػػػػيم  .1

 األساسي.

 أتٌب يف مقدمة كل كحدة أىدافها ا٠تاصة. .2

 تنمي األىداؼ القدرة على اكتساب مهارات التعلم الذاٌب. .3

 تسعى األىداؼ إذل تنمية مهارات التفكَت العليا. .4

 األىداؼ مع قدرات ا١تتعلمُت.تتماشى  .5

 إثراء ٣تاالت األىداؼ يف ا١تنهج ا١تطور. .6
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 إثراء مستوايت األىداؼ يف ا١تنهج ا١تطور. .7
 حيث اشتمل اجملاؿ على الفقرات ا١تعيارية التالية:اجملال الثالث: احملتوى، 

 ٭تقق األىداؼ )ٔتستوايهتا ا١تختلفة( ا٠تاصة اب١تنهج. .1

 رفة النظرية ا١تتضمنة اب١تنهج.يهتم ابٞتانب التطبيقي للمع .2

 يوازف بُت جوانب النمو الثبلثة للمتعلم )ا١تعرفية، ا١تهارية، الوجدانية(. .3

 يركز على تنمية مهارات التفكَت العليا. .4

 يعمل على تنمية مهارات التعلم الذاٌب. .5

 يتيح للمتعلم توظيف ا١تعلومات يف حياتو اليومية. .6

 ٮتلو من التعقيد كالغموض. .7

 فركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت.يراعي ال .8

 يتبلءـ مع عدد اٟتصص ا١تخصصة لو. .9

 تراعي موضوعاتو التكامل بُت مواد العلـو الشرعية يف ىذه ا١ترحلة. .11

 يعاجل يف كل موضوع من موضوعاتو مفهومنا رئيسنا. .11

 ينمي القيم كاالٕتاىات ا١ترتبطة ٔتوضوعات ا١تنهج لدل ا١تتعلمُت. .12

 ٮتلو احملتول من التكرار. .13

 تتوافر ٔتوضوعات الكتاب عنصر اٞتاذبية كا١تتعة. .14

 تراعي موضوعات الكتاب مبدأ التكامل. .15

 تراعي موضوعات الكتاب مبدأ الًتابط. .16

 تنتهي كل كحدة ابلكتاب ٓتبلصة مناسبة. .17

 يساعد أسلوب عرض احملتول على التعلم الذاٌب. .18

 العليا.يساعد أسلوب عرض احملتول يف إاثرة كتنمية مهارات التفكَت  .19

 ييبٌت احملتول كفق األساس السيكولوجي. .21
 ، حيث اشتمل اجملاؿ على الفقرات ا١تعيارية التالية:اجملال الرابع: أنشطة التعليم والتعلم

 تسهم األنشطة يف ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج. .1
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 األنشطة ٤تددة ْتيث ٯتكن تقوًن نتائجها بعد ٦تارستها. .2

 ت ا١تتوافرة.قابلية األنشطة للتطبيق يف ضوء اإلمكاان .3

 تنمي األنشطة مهارات التفكَت العليا. .4

 توفر األنشطة التغذية الراجعة كالتعزيز الفورم ا١تناسب. .5

 تػىتىبع األنشطة أسئلة متنوعة لتقوًن مدل ٖتقيق أىدافها. .6

 تراعي األنشطة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. .7

 تثَت األنشطة دافعية ا١تتعلمُت للتعلم الذاٌب. .8

 األنشطة ا١تتعلمُت على توظيف ما تعلمو يف مواقف جديدة.تساعد  .9

 تتضمن األنشطة ٦تارسات منزلية. .11
 ، حيث اشتمل اجملاؿ على الفقرات ا١تعيارية التالية:اجملال اخلامس: تقنيات التعليم

تقنيػػات تعلػػيم متنوعػػة تشػػمل لوحػػات )إرشػػادية/ كبريػػة(، صػػور، أشػػرطة )كاسػػت/فيديو(،  .1
 آرل، بر٣تيات خطية/ تفريعيو.شفافيات، أجهزة حاسب 

 تتواجد تقنيات التعليم ٔتختلف أنواعها يف أماكن مناسبة للدرس. .2

 تتسم مادة تقنيات التعليم ابٟتداثة. .3

 تتسم تقنيات التعليم ا١تتضمنة ابلكتاب ابلتشويق. .4

 تسهم تقنيات التعليم يف ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج ٔتستوايهتا ا١تختلفة. .5

 ى إاثرة تفكَت ا١تتعلمُت.تساعد تقنيات التعليم عل .6

 تتسم تقنيات التعليم ابلوضوح كا٠تلو من التعقيد. .7

 تصاحب تقنيات التعليم ا١تتنوعة شركح مرتبطة هبا. .8

تقنيات التعليم من الرسـو كاألشكاؿ كالصور ا١تتضمنة يف الكتاب مستمدة من البيئة احمللية  .9
 للمتعلمُت.

 تنوعة للمتعلمُت.تناسب تقنيات التعليم ا١تستوايت العقلية ا١ت .11

 تثَت تقنيات التعليم تفكَت ا١تتعلمُت ٨تو تعلم أفضل. .11

 توافق تقنيات التعليم مع قيم اجملتمع السائدة. .12
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 ، حيث اشتمل اجملاؿ على الفقرات ا١تعيارية التالية:اجملال السادس: التقومي
 يسعى لقياس مدل ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج )ٔتستوايهتا ا١تختلفة(. .1

 كأدكات القياس كالتقوًن.تنوع أساليب  .2

 يقيس درجات ٪تو مهارات التفكَت العليا للمتعلمُت. .3

 تقدـ عمليات التقوًن التغذية الراجعة للمتعلمُت ٨تو ا١تهارة التعليمية. .4

تسػػاىم عمليػػات التقػػوًن يف تػػوافر تػػدريبات تسػػاعد ا١تتعلمػػُت علػػى مراجعػػة األفكػػار الرئيسػػة  .5
 الواردة ابلوحدة.

 التقوٯتية يف كل كحدة ابلكتاب على اىتماـ ا١تتعلمُت اب١تادة التعليمية.تساعد التدريبات  .6

 تراعي التدريبات التقوٯتية يف كل كحدة ابلكتاب الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. .7

 تسهم التدريبات التقوٯتية يف كل كحدة ابلكتاب يف إاثرة الدافعية ٨تو التعلم ا١ترغوب فيو. .8

 يف كل كحدة ابلكتاب ابلوضوح يف صياغتها.٘تتاز التدريبات التقوٯتية  .9

 تنتهي كل كحدة من كحدات الكتاب ٔتجموعة من التدريبات التقوٯتية ا١تتنوعة. .11

 يتضمن الكتاب يف هنايتو تدريبات تقوٯتية شاملة. .11

 تتجنب التدريبات التقوٯتية العبء ا١تبالغ فيو على ا١تتعلمُت. .12
 اؿ على الفقرات ا١تعيارية التالية:، حيث اشتمل اجملاجملال السابع: لغة الكتاب

 تراعي لغة الكتاب ا١تستول اللغوم للمتعلمُت. .1

 ٗتلو لغة الكتاب من األخطاء اإلمبلئية كالطباعية. .2

 تساعد لغة الكتاب يف إثراء حصيلة ا١تتعلمُت اللغوية. .3

 تراعي لغة الكتاب عبلمات الًتقيم ا١تناسبة ابلكتاب. .4

 اللغوية الغريبة.ٗتلو لغة الكتاب من األلفاظ  .5

 تتصف لغة الكتاب ابلوضوح كا٠تلو من التأكيبلت. .6

 تتسم لغة الكتاب بسهولة فهم. .7
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 ، حيث اشتمل اجملاؿ على الفقرات ا١تعيارية التالية:اجملال الثامن: اإلخراج الفين
 تكتب اآلايت بلوف ٦تيز عن بقية األلواف ا١تستخدمة يف الكتاب. .1

 قية األلواف ا١تستخدمة يف الكتاب.تكتب األحاديث بلوف ٦تيز عن ب .2

 يظهر عنواف الكتاب على الغبلؼ بصورة جيدة. .3

 ارتباط التصميم الفٍت للغبلؼ ٔتوضوع الكتاب. .4

 تناسب جودة كرؽ الكتاب الستخدامات ا١تتعلمُت. .5

 االلتزاـ بتنويع البنط حسب العناكين الرئيسة كالفرعية. .6

 الكتاب. االلتزاـ ابستخداـ مدلوالت موحدة لؤللواف يف .7

 تناسب حجم ا٠تط ا١تستخدـ يف الكتاب، ١تستوايت نضج ا١تتعلمُت. .8

 ٬تذب التصميم الفٍت حملتوايت الكتاب اىتماـ ا١تتعلمُت. .9

 يبلءـ شكل كحجم الكتاب عمر ا١تتعلمُت. .11

 تضبط الكلمات حملتوايت الكتاب ابلشكل ا١تناسب. .11

 تستخدـ عبلمات الًتقيم يف الكتاب بشكل صحيح. .12
 ، حيث اشتمل اجملاؿ على الفقرات ا١تعيارية التالية:التاسع: دليل ادلعلماجملال 

 يقدـ قائمة اب١تراجع ا١تناسبة لكل كحدة تعليمية يتضمنها الكتاب. .1

 يقدـ درسنا ٪توذجينا يف كل كحدة من كحدات الكتاب. .2

 يرشد إذل ٣تموعة من األساليب ا١تناسبة لتعليم موضوعات الكتاب. .3

 زمة لتنمية مهارات التفكَت العليا لدل ا١تتعلمُت.يوضح ا٠تطوات البل .4

 يضرب األمثلة ا١تتنوعة، كاألكثر مناسبة ١تستوايت ا١تتعلمُت. .5

 يبُت كيفية إكساب ا١تتعلمُت للقيم كاالٕتاىات اإلسبلمية ك٘تثلها. .6

 يرشد إذل االستخداـ األمثل للتقنيات التعليمية ا١ترتبطة ٔتحتول ا١تنهج. .7

 األنشطة التعليمية التعلمية، اليت تسهم يف تنفيذ األىداؼ كٖتقيقها.يساعد يف ٖتديد  .8

 يرشد إذل آليات استخداـ أساليب القياس كالتقوًن ا١تناسبة ١توضوعات ا١تنهج. .9

 يقدـ أسئلة تفكَت تطبيقية، هبدؼ إثراء تعلم ا١تتعلمُت. .11
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الفرديػػػة بػػػُت يوجػػػو إذل كيفيػػػة اسػػػتخداـ أسػػػئلة ذات مسػػػتوايت متدرجػػػة ١تراعػػػاة الفػػػركؽ  .11
 ا١تتعلمُت.

 يتضمن دليل ا١تعلم صفحات للكتاب ا١تدرسي مصورة بشكل مصغر. .12
السؤال الثاين: ما مدى حتقق معايري اجلودة فيما يتعلق ابدلقدمة يف مـنهج التوحيـد للصـف الثالـث 

 االبتدائي:
ثالػػػػث للتعػػػػرؼ علػػػػى مػػػػدل ٖتقػػػػق معػػػػايَت اٞتػػػػودة فيمػػػػا يتعلػػػػق اب١تقدمػػػػة يف مػػػػنهج التوحيػػػػد للصػػػػف ال

االبتػػدائي؛ ًب حسػػاب التكػػرارات كالنسػػب ا١تئويػػة كالرتػػب لتقػػوًن الباحػػث ١تػػدل تػػوفر معػػايَت اٞتػػودة يف 
 ا١تقدمة ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كجاءت النتائج كالتارل:

 (ُ - ٓجدكؿ رقم )
 نتائج مدل ٖتقق معايَت اٞتودة يف مقدمة منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي

 ادلعايري م
درجة 
 التقومي

مدى 
 التحقق

 الرتتيب

 ّ ضعيف ُ ٖتتول على نواتج التعلم ا١تتوقعة ُ

 ُ متوسط ِ تتضمن تعريفنا شامبلن كافينا ٔتواضيع الكتاب ِ

ّ 
تلقػػػي الضػػػػوء علػػػػى أ٫تيػػػػة ا١تواضػػػػيع الػػػػيت ٭تتويهػػػػا 

 الكتاب
 ُ متوسط ِ

ْ 

تشػػتمل علػػى تعليمػػات كاضػػحة تسػػاعد كرل أمػػر 
كيفيػة اسػتخداـ الكتػاب يف متابعػة   الطالب على
 تعلم أبنو

 ّ ضعيف ُ

  ضعيف ٓ.ُ ا١تتوسط 

مػػػن خػػػبلؿ النتػػػائج ا١توضػػػحة أعػػػبله؛ يتضػػػح أف تػػػوفر معػػػايَت اٞتػػػودة ٔتػػػدل ٖتقػػػق بػػػُت ضػػػعيف 
كمتوسط، يف مقدمة مػنهج التوحيػد للصػف الثالػث االبتػدائي، كتتحقػق ا١تعػايَت ا٠تاصػة اب١تقدمػة ٔتػدل 



 

 191 

يتضح أف اثنُت من معايَت اٞتودة قد تػوفرت ٔتػدل ٖتقػق متوسػط يف مقدمػة مػنهج ٖتقق ضعيف، كما 
( كاللتػػُت ًب ترتيبهػػا كالتػػارل؛ العبػػارة ّ، ِالتوحيػػد للصػػف الثالػػث االبتػػدائي، تتمثػػل يف العبػػارتُت رقػػم )

علػى (: كىػي" تلقػي الضػوء ّ(: "تتضمن تعريفنػا شػامبلن كافينػا ٔتواضػيع الكتػاب"، كالعبػارة رقػم )ِرقم )
 أ٫تية ا١تواضيع اليت ٭تتويها الكتاب".

بينما يتضح من أف اثنػُت مػن معػايَت اٞتػودة قػد ٖتققػا ٔتػدل ضػعيف يف مقدمػة مػنهج التوحيػد للصػف 
( كاللتػػػُت ًب ترتيبهمػػػا كالتػػػارل: "ٖتتػػػول علػػػى نػػػواتج ْ، ُالثالػػػث االبتػػػدائي، تتمثػػػل يف العبػػػارتُت رقػػػم )

"تشتمل على تعليمات كاضحة تساعد كرل أمر الطالب على كيفيػة  (:ْالتعلم ا١تتوقعة"، كالعبارة رقم )
 تلػػػك يف كخصائصػػػهم الطػػػبلب بطبيعػػػة ا١تعيػػػار ىػػػذا كيػػػرتبط، اسػػػتخداـ الكتػػػاب يف متابعػػػة تعلػػػم ابنػػػو"

 كالكتابػػة القػػراءة تعلػػم يف البػػدء مرحلػػة كىػػي ا١ترحلػػة تلػػك لطػػبلب اٟتسػػي النمػػو يتميػػز حيػػث ا١ترحلػػة؛
 ا١تواضػػػػيع تعلػػػػم يف ا١تسػػػػاعدة لػػػػو يقػػػػدـ مػػػػن إذل حاجػػػػة يف كيكػػػػوف ا٢تجائيػػػػة، اٟتػػػػركؼ أشػػػػكاؿ كإدراؾ
 ضػػركرة علػى يؤكػػد مػا كىػػو الدراسػي، الصػػف عػن بعيػػدان  كجػوده اثنػػاء صػحيح بشػػكل كقراءهتػا الدراسػية
 .التعلم نواتج ٖتقيق يف الوالدين إشراؾ

%، كنسػبة ا١تعػايَت َ ك٦تا سبق يتضح؛ أف نسبة ا١تعايَت ا١تتحققة ٔتدل كبَت يف ىذا اجملػاؿ ىػي
%، كبشػكل عػاـ فقػد جػاء َٓ%، كنسبة ا١تعايَت ا١تتحققة ٔتػدل ضػعيف َٓا١تتحققة ٔتدل متوسط 

ٖتقق ا١تعايَت ا٠تاصة اب١تقدمة ٔتدل ٖتقق ضعيف، كيفسر الباحث ىذه النتيجة بعػدـ اىتمػاـ القػائمُت 
ناصػر ا١تهمػة إذل ا١تقدمػة، كمنهػا إبعداد منهج التوحيد للصف الثالػث االبتػدائي إبضػافة العديػد مػن الع

الًتكيز على نواتج التعلم ا١تتوقعػة، كىػو أمػر ابلػغ األ٫تيػة لكػل مػن ا١تعلػم كأكليػاء األمػور ا١تهتمػُت ٔتتابعػة 
التحصػػػيل الدراسػػػي ألبنػػػائهم، كعػػػدـ االىتمػػػاـ بوضػػػع خطػػػوات مفصػػػلة ١تسػػػاعدة أكليػػػاء االمػػػور علػػػى 

 يف متابعة ىذا التحصيل.استخداـ الكتب الدراسية كما هبا من أنشطة 
ـ(، كالػػيت بينػػت أف )ا١تقدمػػة( ال تػػزاؿ ََُِكتتفػػق ىػػذه النتػػائج مػػع نتيجػػة دراسػػة اٞتهيمػػي )

قاصػػرة عػػن ٖتديػػد مػػا ىػػو مهػػم مػػن ا١تصػػادر التعليميػػة ا١تسػػاعدة كا١تسػػاندة، كالػػيت تعػػُت ا١تعلػػم علػػى أداء 
ىػػ(، ُُّْتيجػة دراسػة احمليميػد )دكره على أكمل كجو داخل كخارج البيئة الصفية، كما ٗتتلف مع ن

 كاليت بينت توافر معايَت اٞتودة ا١تقًتحة للمقدمة يف منهج الفقو للصف األكؿ الثانوم بنسبة كبَتة.
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الســؤال الثالــث: مــا مــدى حتقــق معــايري اجلــودة فيمــا يتعلــق ابألىــداف يف مــنهج التوحيــد للصــف 
 الثالث االبتدائي:

اٞتػػػودة فيمػػػا يتعلػػػق ابألىػػػداؼ يف مػػػنهج التوحيػػػد للصػػػف الثالػػػث للتعػػػرؼ علػػػى مػػػدل ٖتقػػػق معػػػايَت 
االبتػدائي؛ ًب حسػاب التكػػرارات كالنسػب ا١تئويػة كالرتػػب، لتقػوًن الباحػث ١تػػدل تػوفر معػايَت اٞتػػودة يف 

 األىداؼ ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التارل:
 (ِ - ٓجدكؿ رقم )

 مدل ٖتقق معايَت اٞتودة يف أىداؼ منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائينتائج 

 ادلعايري م
درجة 
 التقومي

مدى 
 التحقق

 الرتتيب

ُ 
االلتػػػزاـ بتحقيػػػق األىػػػداؼ ا١تقػػػررة بوثيقػػػة مػػػنهج 
 مواد العلـو الشرعية ٔترحلة التعليم األساسي.

 ُ كبَت ّ

 ٕ ضعيف ُ أتٌب يف مقدمة كل كحدة أىدافها ا٠تاصة. ِ

ّ 
تنمػػي األىػػداؼ القػػدرة علػػى اكتسػػاب مهػػارات 

 التعلم الذاٌب.
 ِ متوسط ِ

ْ 
تسػػػػػعى األىػػػػػداؼ إذل تنميػػػػػة مهػػػػػارات التفكػػػػػَت 

 العليا.
 ِ متوسط ِ

 ِ متوسط ِ تتماشى األىداؼ مع قدرات ا١تتعلمُت. ٘

 ِ متوسط ِ إثراء ٣تاالت األىداؼ يف ا١تنهج ا١تطور. ٙ

 ِ متوسط ِ يف ا١تنهج ا١تطور. إثراء مستوايت األىداؼ ٚ

  متوسط ِ ا١تتوسط 

مػػن خػػبلؿ النتػػائج ا١توضػػحة أعػػبله؛ يتضػػح أف معػػايَت جػػودة أىػػداؼ مػػنهج التوحيػػد للصػػػف 
الثالػػػث االبتػػػدائي، تتحقػػػق ٔتػػػدل يػػػًتاكح بػػػُت ضػػػعيف ككبػػػَت كمتوسػػػط، كبشػػػكل إٚتػػػارل ٔتػػػدل ٖتقػػػق 



 

 193 

ا مػػن معػػايَت اٞتػػودة قػػد ٖتقػػق ٔتػػدل كبػػَت يف أىػػداؼ مػػنهج التوحيػػد  متوسػػط. حيػػث يتضػػح أف كاحػػدن
(، كىػػي: "االلتػػزاـ بتحقيػق األىػػداؼ ا١تقػػررة بوثيقػػة ُللصػف الثالػػث االبتػػدائي، يتمثػػل يف العبػارة رقػػم )

 منهج مواد العلـو الشرعية ٔترحلة التعليم األساسي".
كمػػا يتضػػح أف ٜتسػػة مػػن معػػايَت اٞتػػودة قػػد ٖتققػػت ٔتػػدل ٖتقػػق متوسػػط يف أىػػداؼ مػػنهج 

( كىػػػػػي: "تنمػػػػػي ٕ، ٔ، ٓ، ْ، ّد للصػػػػػف الثالػػػػػث االبتػػػػػدائي، تتمثػػػػػل يف العبػػػػػارات رقػػػػػم: )التوحيػػػػػ
األىداؼ القدرة على اكتساب مهارات التعلم الذاٌب "، ك"تسعي األىداؼ إذل تنمية مهارات التفكػَت 
العليػػػا"، ك"تتماشػػػي األىػػػداؼ مػػػع قػػػدرات ا١تتعلمػػػُت"، ك"إثػػػراء ٣تػػػاالت األىػػػداؼ يف ا١تػػػنهج ا١تطػػػور"، 

 إثراء مستوايت األىداؼ يف ا١تنهج ا١تطور".ك"
ا مػػن معػػايَت اٞتػػودة قػػد ٖتقػػق ٔتػػدل ضػػعيف يف أىػػداؼ مػػنهج التوحيػػد  بينمػػا يتضػػح أف كاحػػدن

 للصف الثالث، كىو: "أتٌب يف مقدمة كل كحدة أىدافها ا٠تاصة".
 تلػػػك يف للطػػػبلب التعليميػػػة االىػػػداؼ صػػػياغة بػػػُت التناسػػػب ضػػػركرة اٞتانػػػب ىػػػذا يف كيتضػػػح

 تنميتهػػػػا علػػػػى كالعمػػػػل التفكػػػػَت مهػػػػارات مراعػػػػاة خػػػػاص كبشػػػػكل ا١تختلفػػػػة، ٪تػػػػوىم كخصػػػػائص رحلػػػػةا١ت
 تتميػز ا١ترحلػة تلػك أف االعتبػار يف األخذ مع ا١ترحلة، تلك طبلب قدرات مع االىداؼ تلك كتناسب
 ا١ترحلة هناية يف بعد فيما القدرات تلك كتطور اجملرد، التفكَت يف كالبدء لديهم العقلية القدرات بنضوج
 .ا١تركز ا١تقصود االنتباه إذل كصوالن  االبتدائية

يضاؼ إذل ما سبق أف النسػبة ا١تئويػة للمعػايَت ا١تتحققػة يف ٣تػاؿ األىػداؼ، ٔتػدل ٖتقػق كبػَت، 
%، يف حػُت بلغػت ِٕ%، كبلغػت النسػبة ا١تئويػة للمعػايَت ا١تتحققػة ٔتػدل متوسػط ٨تػو ُْقد بلغػت 

%، كبشػػكل عػػاـ؛ يتضػػح ٖتقػػق معػػايَت اٞتػػودة يف ُْا١تتحققػػة ٔتػػدل ضػػعيف النسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت 
٣تاؿ األىداؼ ٔتدل ٖتقق متوسط، كيفسر الباحػث ىػذه النتيجػة أبف أىػداؼ مػنهج التوحيػد للصػف 
الثالػث االبتػدائي يػتم صػياغتها عػادة يف ضػوء األىػداؼ كالسياسػات العامػة للتعلػيم، كالػيت تكػوف عػػادة 

وفر معايَت اٞتػودة هبػا، كلػذلك عػادة مػا تكػوف معػايَت اٞتػودة مضػمنة بشػكل مصاغة بشكل يعزز من ت
 مناسب )متوسط( يف أىداؼ منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي.

ـ(، كالػػيت بينػػت أف نسػػبة تقػػدير معػػايَت ََِٔكتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة دراسػػة دايب )
ينمػػا ٗتتلػػف ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة %(، كىػػي نسػػبة متوسػػطة، ب ِٔجػػودة الكتػػب ا١تدرسػػية بلغػػت )
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ىػػػ(، كالػػيت بينػػت تػػوافر معػػايَت اٞتػػودة ا١تقًتحػػة ألىػػداؼ مػػنهج الفقػػو ا١تكتػػوب ُُّْدراسػػة احمليميػػد )
 للصف األكؿ الثانوم بنسبة كبَتة.

السؤال الرابع: ما مدى حتقق معايري اجلودة فيما يتعلق ابحملتوى يف منهج التوحيـد للصـف الثالـث 
 االبتدائي:

لتعػػػػرؼ علػػػػى مػػػػدل ٖتقػػػػق معػػػػايَت اٞتػػػػودة فيمػػػػا يتعلػػػػق ابحملتػػػػول يف مػػػػنهج التوحيػػػػد للصػػػػف الثالػػػػث ل
االبتػػدائي؛ ًب حسػػاب التكػػرارات كالنسػػب ا١تئويػػة كالرتػػب لتقػػوًن الباحػػث ١تػػدل تػػوفر معػػايَت اٞتػػودة يف 

 :احملتول ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التارل
 (ّ - ٓجدكؿ رقم )

 نتائج مدل ٖتقق معايَت اٞتودة يف ٤تتول منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي

 ادلعايري م
درجة 
 التقومي

مدى 
 التحقق

 الرتتيب

ُ 
٭تقػػػق األىػػػداؼ )ٔتسػػػتوايهتا ا١تختلفػػػة( ا٠تاصػػػة 

 اب١تنهج.
 ُ كبَت ّ

ِ 
يهػػػػػػػػػتم ابٞتانػػػػػػػػػب التطبيقػػػػػػػػػي للمعرفػػػػػػػػػة النظريػػػػػػػػػة 

 ا١تتضمنة اب١تنهج.
 ُٔ ضعيف ُ

ّ 
يػػػػػػػوازف بػػػػػػػُت جوانػػػػػػػب النمػػػػػػػو الثبلثػػػػػػػة للمػػػػػػػتعلم 

 )ا١تعرفية، ا١تهارية، الوجدانية(.
 َُ متوسط ِ

 َُ متوسط ِ يركز على تنمية مهارات التفكَت العليا. ْ

 ُٔ ضعيف ُ يعمل على تنمية مهارات التعلم الذاٌب. ٓ

يتػػػػػػيح للمػػػػػػتعلم توظيػػػػػػف ا١تعلومػػػػػػات يف حياتػػػػػػو  ٔ
 اليومية.

 ُٔ ضعيف ُ

 ُ كبَت ّ ٮتلو من التعقيد كالغموض. ٕ
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 َُ متوسط ِ يراعي الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. ٖ

 ُ كبَت ّ يتبلءـ مع عدد اٟتصص ا١تخصصة لو. ٗ

تراعػػػػػي موضػػػػػوعاتو التكامػػػػػل بػػػػػُت مػػػػػواد العلػػػػػـو  َُ
 الشرعية يف ىذه ا١ترحلة.

 ُ كبَت ّ

يعػػػاجل يف كػػػل موضػػػوع مػػػن موضػػػوعاتو مفهومنػػػا  ُُ
 رئيسنا.

 ُ كبَت ّ

ينمػػػػػي القػػػػػيم كاالٕتاىػػػػػات ا١ترتبطػػػػػة ٔتوضػػػػػوعات  ُِ
 ا١تنهج لدل ا١تتعلمُت.

 ُ كبَت ّ

 ُ كبَت ّ ٮتلو احملتول من التكرار. ُّ

تتػػػػػػوافر ٔتوضػػػػػػوعات الكتػػػػػػاب عنصػػػػػػر اٞتاذبيػػػػػػة  ُْ
 كا١تتعة.

 َُ متوسط ِ

 ُ كبَت ّ تراعي موضوعات الكتاب مبدأ التكامل. ُٓ

 ُ كبَت ّ الكتاب مبدأ الًتابط. تراعي موضوعات ُٔ

 َُ متوسط ِ تنتهي كل كحدة ابلكتاب ٓتبلصة مناسبة. ُٕ

يسػػػػػاعد أسػػػػػلوب عػػػػػرض احملتػػػػػول علػػػػػى الػػػػػتعلم  ُٖ
 الذاٌب.

 ُٔ ضعيف ُ

يسػػػاعد أسػػػلوب عػػػرض احملتػػػول يف إاثرة كتنميػػػة  ُٗ
 مهارات التفكَت العليا.

 َُ متوسط ِ

 ُٔ ضعيف ُ السيكولوجي.ييبٌت احملتول كفق األساس  َِ

  متوسط ٕ.ٕ ادلتوسط 
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من خبلؿ النتائج ا١توضحة أعػبله يتضػح ٖتقػق معػايَت اٞتػودة يف ٤تتػول مػنهج التوحيػد للصػف الثالػث 
االبتػػػدائي، ٔتػػػدل ٖتقػػػق يػػػًتاكح بػػػُت ضػػػعيف ككبػػػَت، حيػػػث يتبػػػُت أف تسػػػعة معػػػايَت مػػػن معػػػايَت اٞتػػػودة 

٤تتػػول مػػنهج التوحيػػد للصػػف الثالػػث االبتػػدائي، كتتمثػػل ا٠تػػاص ابحملتػػول، قػػد ٖتققػػت ٔتػػدل كبػػَت يف 
 فيما يلي:
 ٭تقق األىداؼ )ٔتستوايهتا ا١تختلفة( ا٠تاصة اب١تنهج". .1
 ك"ٮتلو من التعقيد كالغموض". .2
 "يتبلءـ مع عدد اٟتصص ا١تخصصة لو". .3
 "تراعي موضوعاتو التكامل بُت مواد العلـو الشرعية يف ىذه ا١ترحلة" .4

 من موضوعاتو مفهومنا رئيسنا"."يعاجل يف كل موضوع  .5
 "ينمي القيم كاالٕتاىات ا١ترتبطة ٔتوضوعات ا١تنهج لدل ا١تتعلمُت". .6
 "ٮتلو احملتول من التكرار". .7
 "تراعي موضوعات الكتاب مبدأ التكامل". .8
 "تراعي موضوعات الكتاب مبدأ الًتابط" .9

متوسػطة يف ٤تتػػول  يف حػُت أظهػرت النتػائج ا١توضػحة أعػبله أف سػػتة معػايَت قػد تػوفرت بدرجػة
 منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كتتمثل فيما يلي:

 يوازف بُت جوانب النمو الثبلثة للمتعلم )ا١تعرفية، ا١تهارية، الوجدانية(. .1
 يركز على تنمية مهارات التفكَت العليا. .2
 يراعي الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. .3
 تعة.تتوافر ٔتوضوعات الكتاب عنصر اٞتاذبية كا١ت .4
 تنتهي كل كحدة ابلكتاب ٓتبلصة مناسبة. .5
 يساعد أسلوب عرض احملتول يف إاثرة كتنمية مهارات التفكَت العليا. .6

 كٖتققت ابقي ا١تعايَت كعددىا ٜتسة ٔتدل ٖتقق ضعيف، كىي ا١تعايَت التالية:
 يهتم ابٞتانب التطبيقي للمعرفة النظرية ا١تتضمنة اب١تنهج. .1
 التعلم الذاٌب.يعمل على تنمية مهارات  .2
 يتيح للمتعلم توظيف ا١تعلومات يف حياتو اليومية. .3
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 يساعد أسلوب عرض احملتول على التعلم الذاٌب. .4
 ييبٌت احملتول كفق األساس السيكولوجي. .5

كبشػػػكل عػػػاـ فقػػػد ٖتقػػػق ا١تعيػػػار ا٠تػػػاص ّتػػػودة ٤تتػػػول مػػػنهج التوحيػػػد، ٔتػػػدل ٖتقػػػق متوسػػػط، 
%. أمػػا ْٓة للمعػػايَت ا١تتحققػػة ٔتػػدل كبػػَت يف ىػػذا اجملػػاؿ (، كبلغػػت النسػػبة ا١تئويػػِ.ِكٔتتوسػػط بلػػغ )

%، كبلغػت النسػبة ا١تئويػة للمعػايَت ا١تتحققػة ٔتػدل َّا١تعايَت اليت ٖتققػت ٔتػدل متوسػط؛ فقػد بلغػت 
%، كيفسػػػػر الباحػػػػث ىػػػػذه النتيجػػػػة أبف ٤تتػػػػوايت مػػػػنهج التوحيػػػػد للصػػػػف الثالػػػػث ِٓضػػػػعيف ٨تػػػػو 

صصػُت مػؤىلُت يتمتعػوف اب٠تػربة كالتأىيػل؛ ٦تػا يعػزز مػن تػوفر االبتدائي يتم صياغتها عادة من قبل متخ
معػػايَت اٞتػػودة هبػػا، كلػػذلك عػػادة مػػا تكػػوف معػػايَت اٞتػػودة مضػػمنة بشػػكل كػػايف )متوسػػطة فػػأعلى( يف 

 ٤تتول منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي.
 طبلب خصائص مع احملتول يف تضمينها درجة توافق عدـ ييبلحظ السابقة، للمعايَت كابلنسبة

 ٔتػػػدل اليوميػػػة اٟتيػػػاة يف ا١تعلومػػػات كتوظيػػػف التطبيقػػػي ابٞتانػػػب االىتمػػػاـ جػػػاء حيػػػث ا١ترحلػػػة، تلػػػك
 دائػػػرة ابتسػػػاع تتسػػػم كالػػػيت ا١ترحلػػػة تلػػػك يف االجتمػػػاعي النمػػػو جانػػػب مػػػع يتفػػػق ال مػػػا كىػػػو ضػػػعيف،
 كيف اليوميػػػة حياتػػػو يف الطالػػػب يتعلمػػػو مػػػا تطبيػػػق علػػػى العمػػػل يتطلػػػب كابلتػػػارل االجتماعيػػػة العبلقػػػات
 .كخارجهما كا١تدرسة البيت يف حولو من مع تعامبلتو
ـ(، كالػيت بينػت تػوفر ا١تعػايَت القوميػة ََِٔكتتفق ىذه النتائج مع نتيجة دراسة الشػايع كشػيناف )     

( يف ٤تتػػول كتػػب العلػػـو يف ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية جزئينػػا ككلينػػا، (NSESللًتبيػػة العلميػػة األمريكيػػة 
ـ(، كالػيت بينػت ََُِ%، كما تتفق مع نتيجة دراسة أاب٪تػي )ٔ.ِٕبنسبة أعلى من ا١تتوسطة بنسبة 

ـ(، َُِِتوافر معايَت جودة مناىج الفقو يف ا١تنهج اٟتارل، كتتفق كذلك مع نتيجة دراسة ا٠تالػدم )
جة دراسػة ٛتػاد كاليت بينت ٖتقق معايَت جودة احملتول بكتاب الفقو بدرجات ٥تتلفة، كما تتفق مع نتي

ـ(، كالػيت بينػػت أف ٣تػػاؿ احملتػػول حصػل علػػى أعلػػى متوسػػط، كتتفػق كػػذلك مػػع نتيجػػة دراسػػة  َُُِ)
( كاليت بينت أف ٤تتول الكتب الدراسية ا٠تاصة ٔتادة الرايضيات  (Kulm; et al، 1999كادل كآخركف 

لػيت بينػت أف الًتكيػز ـ(، كاََُِكاف مرضػينا، بينمػا ٗتتلػف ىػذه النتػائج مػع نتيجػة دراسػة اٞتهيمػي )
على مهارات التفكَت يف ٤تور )احملتول( ال يزاؿ قليبل، ك٭تتاج إذل مزيد عنايػة، كالسػيما أف مقػرر الفقػو 
يساعد كثَتنا على الًتكيز على ا١تهارات العالية من التفكَت، كما ٗتتلػف ىػذه النتيجػة مػع نتيجػة دراسػة 

ٞتودة ا١تقًتحة حملتول مػنهج الفقػو بنسػبة كبػَتة، كٗتتلػف  ىػ(، كاليت بينت توافر معايَت اُُّْاحمليميد )
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ـ(، كاليت بينت أف ىناؾ شبو إٚتاع على عدـ مناسبة احملتػول ََِٓكذلك مع نتيجة دراسة حلس )
ـ(، كالػػػيت بينػػػت أف ََِٕلعػػػدد اٟتصػػػص ا١تقػػػررة، كمػػػا ٗتتلػػػف مػػػع نتيجػػػة دراسػػػة خليفػػػة كشػػػببلؽ )

 بة كاحتياجاهتم.احملتول ضعيف كال يتبلءـ مع خصائص الطل
الســؤال اخلــامس: مــا مــدى حتقــق معــايري اجلــودة فيمــا يتعلــق أبنشــطة التعلــيم يف مــنهج التوحيــد 

 للصف الثالث االبتدائي:
للتعػػرؼ علػػى مػػدل ٖتقػػق معػػايَت اٞتػػودة فيمػػا يتعلػػق أبنشػػطة التعلػػيم يف مػػنهج التوحيػػد للصػػف الثالػػث 

لتقػػوًن الباحػػث ١تػػدل تػوفر معػػايَت اٞتػػودة يف أنشػػطة االبتػدائي؛ ًب حسػػاب التكػػرارات كالنسػػب كالرتػب 
 التعليم ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كجاءت النتائج كالتارل:

 (ْ - ٓجدكؿ رقم )
 نتائج مدل ٖتقق معايَت اٞتودة يف أنشطة التعليم ا٠تاصة ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي

 ادلعايري م
درجة 
 التقومي

مدى 
 التحقق

 الرتتيب

 ُ كبَت ّ تسهم األنشطة يف ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج. ُ

ِ 
األنشطة ٤تددة ْتيث ٯتكػن تقػوًن نتائجهػا بعػد 

 ٦تارستها.
 ُ كبَت ّ

ّ 
قابليػػػػة األنشػػػػطة للتطبيػػػػق يف ضػػػػوء اإلمكػػػػاانت 

 ا١تتوافرة.
 ُ كبَت ّ

 ٓ متوسط ِ تنمي األنشطة مهارات التفكَت العليا. ْ

الراجعػػة كالتعزيػػز الفػػورم تػػوفر األنشػػطة التغذيػػة  ٓ
 ا١تناسب.

 ٔ ضعيف ُ

تػىتىبع األنشطة أسئلة متنوعػة لتقػوًن مػدل ٖتقيػق  ٔ
 أىدافها.

 ٓ متوسط ِ
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 ٓ متوسط ِ تراعي األنشطة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. ٕ

 ٔ ضعيف ُ تثَت األنشطة دافعية ا١تتعلمُت للتعلم الذاٌب. ٖ

توظيػػػػف مػػػػػا تسػػػػاعد األنشػػػػطة ا١تتعلمػػػػُت علػػػػى  ٗ
 تعلمو يف مواقف جديدة.

 ٔ ضعيف ُ

 ُ كبَت ّ تتضمن األنشطة ٦تارسات منزلية. َُ

  متوسط ُ.ِ ا١تتوسط ُُ

يتضح من خبلؿ النتائج ا١توضػحة أعػبله؛ ٖتقػق معػايَت اٞتػودة يف أنشػطة تعلػيم مػنهج التوحيػد 
ٖتقػػق ا١تعيػػار ا٠تػػاص للصػػف الثالػػث االبتػػدائي، ٔتػػدل يػػًتاكح بػػُت ضػػعيف ككبػػَت، كبشػػكل عػػاـ؛ فقػػد 
(. كما يتضح أف ُ.ِّتودة أنشطة تعليم منهج التوحيد، ٔتدل ٖتقق متوسط، كٔتتوسط حسايب بلغ )

أربعػػػػة مػػػػن معػػػػايَت اٞتػػػػودة قػػػػد ٖتققػػػػت ٔتػػػػدل كبػػػػَت يف أنشػػػػطة تعلػػػػيم مػػػػنهج التوحيػػػػد للصػػػػف الثالػػػػث 
 االبتدائي، كىي ا١تعايَت التالية:

 "." تسهم األنشطة يف ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج .1
 " األنشطة ٤تددة ْتيث ٯتكن تقوًن نتائجها بعد ٦تارستها". .2
 " قابلية األنشطة للتطبيق يف ضوء اإلمكاانت ا١تتوافرة". .3
 " تتضمن األنشطة ٦تارسات منزلية". .4

يف حُت أظهرت النتػائج أف ثبلثػة مػن معػايَت اٞتػودة، قػد ٖتققػت ٔتػدل متوسػط، كىػي ا١تعػايَت 
 التالية:

 مهارات التفكَت العليا"." تنمي األنشطة  .1

 " تتيح األنشطة أسئلة متنوعة لتقوًن مدل ٖتقيق أىدافها". .2

 " تراعي األنشطة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت". .3

كمػػا يتضػػػح أف ثبلثػػػة مػػن معػػػايَت اٞتػػػودة، قػػد ٖتققػػػت ٔتػػػدل ضػػعيف يف أنشػػػطة تعلػػػيم مػػػنهج 
 التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كىي:

 ية ا١تتعلمُت للتعلم الذاٌب"." تثَت األنشطة دافع .1
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 " تساعد األنشطة ا١تتعلمُت على توظيف ما تعلمو يف مواقف جديدة". .2

 " توفر األنشطة التغذية الراجعة كالتعزيز الفورم ا١تناسب". .3

ىػػػذا؛ كيتضػػػح أيضنػػػا تػػػوفر معػػػايَت اٞتػػػودة ٔتػػػدل متوسػػػط يف أنشػػػطة التعلػػػيم يف مػػػنهج التوحيػػػد 
لغػػت النسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت ا١تتحققػػة ٔتػػدل كبػػَت يف ىػػذا اجملػػاؿ ٨تػػو للصػػف الثالػػث االبتػػدائي، كقػػد ب

%، يف حػػُت تسػػاكت النسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت الػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل متوسػػط كٔتػػدل ضػػعيف، كبلغػػت َْ
% لكل جانب، كيفسر الباحث ىذه النتيجة أبف أنشطة منهج التوحيد للصػف الثالػث االبتػدائي َّ

لتواكػػب التطػػورات البلزمػػة؛ ٦تػػا يعػػزز مػػن تػػوفر معػػايَت اٞتػػودة هبػػا، كلػػذلك يػػتم ٖتػػديثها بصػػورة مسػػتمرة 
 عادة ما تكوف معايَت اٞتودة مضمنة بشكل كايف يف أنشطة منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي.

 لطػبلب اٟتركػي النمػو خصػائص مػع تتفػق أف بػد فػبل ا١ترحلػة تلػك يف التعليم ألنشطة كابلنسبة
 النشػػاط بػػزايدة ا١ترحلػػة تلػػك طػػبلب كاتصػػاؼ اٞتسػػمية، ا١تهػػارات مػػن أكػػرب قػػدران  كاتقػػاهنم ا١ترحلػػة تلػػك

 .اٞتانب ىذا مع تتناسب اليت التعلم أبنشطة االىتماـ يتطلب ما كىو اٟتركي،
ـ(، كالػػػيت بينػػػت أف )النشػػػاطات التعليميػػػة( ََُِكتتفػػػق ىػػػذه النتػػػائج مػػػع نتيجػػػة دراسػػػة اٞتهيمػػػي )

الفقػػػػو ا١تطػػػػور، ٖتقػػػػق االٕتػػػػاه ا١تنظومػػػػة؛ ْتيػػػػث إهنػػػػا تػػػػرتبط كتػػػػؤثر يف بقيػػػػة العناصػػػػر ا١تتضػػػػمنة يف مقػػػػرر 
ىػػ(، كالػيت بينػت تػوافر ُُّْاألخرل، كتتأثر هبا، بينما تتفق ىػذه النتيجػة مػع نتيجػة دراسػة احمليميػد )

 معايَت اٞتودة ا١تقًتحة ألنشطة منهج الفقو بنسبة كبَتة.
اجلــودة فيمــا يتعلــق بتقنيــات التعلــيم يف مــنهج التوحيــد  الســؤال الســادس: مــا مــدى حتقــق معــايري

 للصف الثالث االبتدائي:
للتعػػرؼ علػػى مػػدل ٖتقػػق معػػايَت اٞتػػودة فيمػػا يتعلػػق بتقنيػػات التعلػػيم يف مػػنهج التوحيػػد للصػػف الثالػػث 
االبتػػدائي ًب حسػػاب التكػػرارات كالنسػػب ا١تئويػػة كالرتػػب لتقػػوًن الباحػػث ١تػػدل تػػوفر معػػايَت اٞتػػودة يف 

 نيات التعليم ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التارل:تق
 (ٓ - ٓجدكؿ رقم )

 نتائج مدل ٖتقق معايَت اٞتودة يف تقنيات التعليم ا٠تاصة ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي

 ادلعايري م
درجة 
 التقومي

مدى 
 التحقق

 الرتتيب
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ُ 

متنوعة تشػمل لوحػات )إرشػادية/ تقنيات تعليم 
كبريػػػػػػػػػة(، صػػػػػػػػػور، أشػػػػػػػػػرطة )كاسػػػػػػػػػت/فيديو(، 
شػػػػػػػػػفافيات، أجهػػػػػػػػػزة حاسػػػػػػػػػب آرل، بر٣تيػػػػػػػػػات 

 خطية/ تفريعيو.

 ٖ ضعيف ُ

ِ 
تتواجػػػػػد تقنيػػػػػات التعلػػػػػيم ٔتختلػػػػػف أنواعهػػػػػا يف 

 أماكن مناسبة للدرس.
 ٖ ضعيف ُ

 ٓ متوسط ِ تتسم مادة تقنيات التعليم ابٟتداثة. ّ

ْ 
التعلػػػػػػػػيم ا١تتضػػػػػػػػمنة ابلكتػػػػػػػػاب تتسػػػػػػػػم تقنيػػػػػػػػات 

 ابلتشويق.
 ٓ متوسط ِ

تسػػهم تقنيػػات التعلػػيم يف ٖتقيػػق أىػػداؼ ا١تػػنهج  ٓ
 ٔتستوايهتا ا١تختلفة.

 ٓ متوسط ِ

تسػػػػػػػػاعد تقنيػػػػػػػػات التعلػػػػػػػػيم علػػػػػػػػى إاثرة تفكػػػػػػػػَت  ٔ
 ا١تتعلمُت.

 ٖ ضعيف ُ

تتسػػػػػم تقنيػػػػػػات التعلػػػػػػيم ابلوضػػػػػػوح كا٠تلػػػػػػو مػػػػػػن  ٕ
 التعقيد.

 ُ كبَت ّ

التعلػيم ا١تتنوعػة شػركح مرتبطػة تصاحب تقنيات  ٖ
 هبا.

 ٖ ضعيف ُ

تقنيػػات التعلػػيم مػػػن الرسػػـو كاألشػػكاؿ كالصػػػور  ٗ
ا١تتضػػمنة يف الكتػػاب مسػػتمدة مػػن البيئػػة احملليػػة 

 للمتعلمُت.

 ُ كبَت ّ

تناسػػػػػػب تقنيػػػػػػػات التعلػػػػػػػيم ا١تسػػػػػػػتوايت العقليػػػػػػػة  َُ
 ا١تتنوعة للمتعلمُت.

 ُ كبَت ّ
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ا١تتعلمػػُت ٨تػػػو تعلػػػم تثػػَت تقنيػػػات التعلػػيم تفكػػػَت  ُُ
 أفضل.

 ٖ ضعيف ُ

 ُ كبَت ّ توافق تقنيات التعليم مع قيم اجملتمع السائدة. ُِ

  متوسط ٜ.ٔ ادلتوسط 

من خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبله؛ يتضح ٖتقق معػايَت اٞتػودة يف تقنيػات تعلػيم مػنهج التوحيػد 
إٚتارل فقد ٖتققػت ا١تعػايَت ا٠تاصػة للصف الثالث االبتدائي، ٔتدل يًتاكح بُت ضعيف ككبَت، كبشكل 

(. كمػػا ٖتققػػػت أربعػػػة معػػػايَت ٔتػػػدل  ٗ.ُّتػػودة تقنيػػػات التعلػػػيم ٔتػػػدل ٖتقػػق متوسػػػط، كٔتتوسػػػط بلػػػغ )
 كبَت، كىي:

 "تتسم تقنيات التعليم ابلوضوح كا٠تلو من التعقيد". .1
احملليػة "تقنيات التعليم مػن الرسػـو كاألشػكاؿ كالصػور ا١تتضػمنة يف الكتػاب مسػتمدة مػن البيئػة  .2

 للمتعلمُت".
 "تناسب تقنيات التعليم ا١تستوايت العقلية ا١تتنوعة للمتعلمُت". .3
 "توافق تقنيات التعليم مع قيم اجملتمع السائدة". .4

 يف حُت ٖتققت ثبلثة معايَت ٔتدل ٖتقق متوسط، كىي ا١تعايَت التالية:
 "تتسم مادة تقنيات التعليم ابٟتداثة". .1
 ا١تتضمنة ابلكتاب ابلتشويق"."تتسم تقنيات التعليم  .2
 "تسهم تقنيات التعليم يف ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج ٔتستوايهتا ا١تختلفة". .3

كٖتققت ابقػي ا١تعػايَت كعػدىا ٜتسػة، ٔتػدل ٖتقػق ضػعيف، كجػاءت تلػك ا١تعػايَت علػى  
 النحو التارل:

جهزة "تقنيات تعلم متنوعة تشمل لوحات )إرشادية، كبرية(، صور، أشرطة، )كاست/فيديو(، أ .1
 حاسب آرل، بر٣تيات خطية/تفريعيو".

 "تتواجد تقنيات التعليم ٔتختلف أنواعها يف أماكن مناسبة للدرس". .2
 "تساعد تقنيات التعليم على إاثرة تفكَت ا١تتعلمُت". .3



 

 203 

 "تصاحب تقنيات التعليم ا١تتنوعة شركح مرتبطة هبا". .4
 "تثَت تقنيات التعليم تفكَت ا١تتعلمُت ٨تو تعلم أفضل". .5

يتضػػح مػػن النتػػائج؛ تػػوفر معػػايَت اٞتػػودة يف تقنيػػات تعلػػيم مػػنهج التوحيػػد للصػػف الثالػػث كمػػا 
االبتػػدائي ٔتػػدل ٖتقػػق متوسػػط، كبلغػػت النسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت ا١تتحققػػة ٔتػػدل كبػػَت يف ٣تػػاؿ تقنيػػات 

%، كمػػا بلغػػت النسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت الػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل متوسػػط ٨تػػو ّّتعلػػيم مػػنهج التوحيػػد ٨تػػو 
% لكػل جانػب، كيفسػر ِْ%، أما ا١تعايَت اليت ٖتققت ٔتدل ضعيف؛ فقد بلغت نسبتها ا١تئوية ِٓ

الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة أبف تقنيػػػات التعلػػػيم تتطػػػور بشػػػكل متسػػػارع؛ ٦تػػػا ٬تعػػػل مػػػنهج التوحيػػػد للصػػػف 
اؼ الثالث االبتدائي غَت مواكب لتطوراهتا ابلشكل الكايف، كىذا التطور ال تتضح معا١تو ابلشػكل الكػ

يف ٤تتول كتب التوحيد للصف الثالث االبتدائي، خاصػة أف ىنػاؾ العديػد مػن التقنيػات ا١تتطػورة كالػيت 
ٕتػػذب اىتمػػاـ الطػػبلب، كالػػيت ٯتكػػن بثهػػا يف أمػػاكن مناسػػبة ابلػػدركس ا١تختلفػػة، كىنػػاؾ التقنيػػات الػػيت 

واقػػػػع أك األلعػػػػاب ٯتكػػػػن أف تعمػػػػل علػػػػى اسػػػػتثارة تفكػػػػَت ا١تتعلمػػػػُت، كٯتكػػػػن تزكيػػػػد ا١تتعلمػػػػُت بػػػػبعض ا١ت
التعليميػػة ا١تتاحػػػة عػػرب شػػػبكة االنًتنػػػت، أك يف تطبيقػػات ا٢تواتػػػف الذكيػػة، كىػػػو مػػػا غػػاب عػػػن كاضػػػعي 

 الكتب، كتركز اىتمامهم على التقنيات التقليدية.
ـ(، كالػػيت بينػػت أف نسػػبة تقػػدير ََِٔكتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة دراسػػة دايب ) 

 %(، كىي نسبة متوسطة. ِٔمعايَت جودة الكتب ا١تدرسية بلغت )
السؤال السابع: ما مدى حتقق معايري اجلودة فيما يتعلق ابلتقومي يف منهج التوحيد للصف الثالث 

 االبتدائي:
للتعرؼ على مدل ٖتقق معايَت اٞتودة فيما يتعلق ابلتقوًن يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتػدائي؛ 

لتقوًن الباحث مدل توفر معايَت اٞتودة يف التقوًن ٔتنهج  ًب حساب التكرارات كالنسب ا١تئوية كالرتب؛
 التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كقد جاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التارل:

 (ٔ - ٓجدكؿ رقم )
 نتائج مدل ٖتقق معايَت اٞتودة يف تقوًن منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي

 الرتتيبمدى درجة  ادلعايري م
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 التحقق التقومي

ُ 
يسػػػػػعى لقيػػػػػاس مػػػػػدل ٖتقيػػػػػق أىػػػػػداؼ ا١تػػػػػنهج 

 )ٔتستوايهتا ا١تختلفة(.
 ُ كبَت ّ

 ٔ متوسط ِ تنوع أساليب كأدكات القياس كالتقوًن. ِ

ّ 
يقػػػػػػيس درجػػػػػػات ٪تػػػػػػو مهػػػػػػارات التفكػػػػػػَت العليػػػػػػا 

 للمتعلمُت.
 ٕ ضعيف ُ

ْ 
تقػػػػػػػػػػدـ عمليػػػػػػػػػػات التقػػػػػػػػػػوًن التغذيػػػػػػػػػػة الراجعػػػػػػػػػػة 

 التعليمية.للمتعلمُت ٨تو ا١تهارة 
 ٕ ضعيف ُ

تسػػػػػػاىم عمليػػػػػػات التقػػػػػػوًن يف تػػػػػػوافر تػػػػػػدريبات  ٓ
تسػػاعد ا١تتعلمػػُت علػػى مراجعػػة األفكػػار الرئيسػػة 

 الواردة ابلوحدة.

 ُ كبَت ّ

تسػػػػػػػاعد التػػػػػػػػدريبات التقوٯتيػػػػػػػة يف كػػػػػػػػل كحػػػػػػػػدة  ٔ
ابلكتػػػػػػػػػاب علػػػػػػػػػى اىتمػػػػػػػػػػاـ ا١تتعلمػػػػػػػػػُت اب١تػػػػػػػػػػادة 

 التعليمية.

 ُ كبَت ّ

يف كػػػػػػػػػل كحػػػػػػػػػدة تراعػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػدريبات التقوٯتيػػػػػػػػػة  ٕ
 ابلكتاب الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت.

 ٔ متوسط ِ

تسػػػػػػػػػهم التػػػػػػػػػدريبات التقوٯتيػػػػػػػػػة يف كػػػػػػػػػل كحػػػػػػػػػدة  ٖ
ابلكتػػػاب يف إاثرة الدافعيػػػة ٨تػػػو الػػػتعلم ا١ترغػػػوب 

 فيو.

 ٕ ضعيف ُ

٘تتاز التدريبات التقوٯتية يف كل كحػدة ابلكتػاب  ٗ
 ابلوضوح يف صياغتها.

 ُ كبَت ّ

كحػػػػػػػػدات الكتػػػػػػػػاب تنتهػػػػػػػػي كػػػػػػػػل كحػػػػػػػػدة مػػػػػػػػن  َُ
 ٔتجموعة من التدريبات التقوٯتية ا١تتنوعة.

 ٕ ضعيف ُ



 

 205 

يتضػػػػػػمن الكتػػػػػػاب يف هنايتػػػػػػو تػػػػػػدريبات تقوٯتيػػػػػػة  ُُ
 شاملة.

 ٕ ضعيف ُ

تتجنػػػب التػػػدريبات التقوٯتيػػػة العػػػبء ا١تبػػػالغ فيػػػو  ُِ
 على ا١تتعلمُت.

 ُ كبَت ّ

  متوسط ِ ادلتوسط 

معػايَت اٞتػودة يف التقػوًن ضػمن مػنهج التوحيػد يتضح من خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبله؛ ٖتقػق 
للصف الثالث االبتدائي، ٔتدل يًتاكح بُت ضعيف ككبَت، كبشكل إٚتارل فقػد ٖتققػت ا١تعػايَت ا٠تػاص 

(. حيػػث يتضػػػح أف ٜتسػػػة مػػػن معػػػايَت ِّتػػودة تقنيػػػات التعلػػػيم ٔتػػػدل ٖتقػػق متوسػػػط، كٔتتوسػػػط بلػػػغ )
 وحيد للصف الثالث، كىي ا١تعايَت التالية:اٞتودة قد ٖتققت ٔتدل كبَت يف تقوًن منهج الت

 "يسعي لقياس مدل ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج )ٔتستوايهتا ا١تختلفة(". .1

"تسػػػاىم عمليػػػات التقػػػوًن يف تػػػوفَت تػػػدريبات تسػػػاعد ا١تتعلمػػػُت علػػػى مراجعػػػة األفكػػػار الرئيسػػػة  .2
 الواردة ابلوحدة".

 ا١تتعلمُت اب١تادة التعليمية"."تساعد التدريبات التقوٯتية يف كل كحدة ابلكتاب على اىتماـ  .3
 "٘تتاز التدريبات التقوٯتية يف كل كحدة ابلكتاب ابلوضوح يف صياغتها". .4
 "تتجنب التدريبات التقوٯتية العبء ا١تبالغ فيو على ا١تتعلمُت". .5

يف حُت أظهرت النتائج، أف اثنُت من معايَت اٞتػودة قػد ٖتققػا ٔتػدل متوسػط يف تقػوًن مػنهج التوحيػد، 
 عيارين التاليُت:ك٫تا ا١ت
 "تنوع أساليب كأدكات القياس كالتقوًن". .1
 "تراعي التدريبات التقوٯتية يف كل كحدة ابلكتاب الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت". .2

 أما ابقي ا١تعايَت كعددىا ٜتسة فقد ٖتققت ٔتدل ضعيف، كىي ا١تعايَت التالية:
 "يقيس درجات ٪تو مهارات التفكَت العليا للمتعلمُت". .1

 "تقدـ عمليات التقوًن التغذية الراجعة للمتعلمُت ٨تو ا١تهارات التعليمية". .2

 "تسهم التدريبات التقوٯتية يف كل كحدة ابلكتاب يف إاثرة الدافعية ٨تو التعلم ا١ترغوب فيو". .3

 "تنتهي كل كحدة من كحدات الكتاب ٔتجموعة من التدريبات التقوٯتية ا١تتنوعة". .4
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 تدريبات شاملة". "يتضمن الكتاب يف هنايتو .5
ك٦تا سبق يتضح أف النسبة ا١تئوية للمعايَت اليت ٖتققت ٔتدل كبَت يف ٣تاؿ تقنيػات التعلػيم؛ قػد 

%، يف حػػُت بلغػػت النسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت الػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل متوسػػط يف ىػػذا اجملػػاؿ، ٨تػػو ِْبلغػػت 
شػكل عػاـ؛ فػإف معػايَت %، كبِْ%، أما ا١تعايَت اليت ٖتققت ٔتدل ضػعيف؛ فقػد بلغػت نسػبتها ُٔ

اٞتودة ا٠تاصة ابلتقػوًن يف مػنهج التوحيػد للصػف الثالػث االبتػدائي قػد ٖتققػت ٔتػدل متوسػط، كيفسػر 
الباحث ىذه النتيجة أبف ىناؾ العديد من ا١تعايَت اليت ٖتققػت، كتركػز معظمهػا ٔتراعػاة اٞتوانػب العامػة 

ائػد علػى ا١تتعلمػُت، كغػَت ذلػك مػن ا١تعػايَت يف عملية التقوًن، كالوضوح يف الصػياغة، كٕتنػب العػبء الز 
كػػػن مبلحظػػػة أف التػػػدريبات الػػػواردة كاألنشػػػطة دل تسػػػتهدؼ بشػػػكل كبػػػَت  الػػػيت ٖتققػػػت ٔتػػػدل كبػػػَت، كٯتي
تنمية مهارات التفكػَت العليػا، أك تقػدًن ا١تزيػد مػن التػدريبات الػيت تعمػل علػى إاثرة دافعيػة الطػبلب ٨تػو 

 سونو كاألنشطة اليومية.ا١تادة الدراسية، كالربط بُت ما يدر 
ـ(، كالػػيت بينػػت أف التنػػوع يف أسػػاليب ََُِكتتفػػق ىػػذه النتػػائج مػػع نتيجػػة دراسػػة اٞتهيمػػي )

)التقوًن( كأدكاتو يف مقرر الفقو ا١تطػور؛ حظػي ابىتمػاـ كبػَت مػن قبػل فريػق التػأليف، بينمػا ٗتتلػف ىػذه 
معايَت اٞتودة ا١تقًتحة للتقوًن يف منهج  ىػ(، كاليت بينت توافرُُّْالنتيجة مع نتيجة دراسة احمليميد )

ـ(، كالػيت بينػت أف أقػل ا١تعػايَت تتمثػل ََُِالفقو بنسبة كبَتة، كما ٗتتلف مػع نتيجػة دراسػة حجػو )
 يف معيار التقوًن.

السؤال الثامن: ما مـدى حتقـق معـايري اجلـودة فيمـا يتعلـق بلغـة الكتـاب يف مـنهج التوحيـد للصـف 
 الثالث االبتدائي:

للتعػػرؼ علػػى مػػدل ٖتقػػق معػػايَت اٞتػػودة فيمػػا يتعلػػق بلغػػة الكتػػاب، يف مػػنهج التوحيػػد للصػػف الثالػػث 
االبتدائي؛ ًب حسػاب التكػرارات كالنسػب ا١تئويػة كالرتػب؛ لتقػوًن الباحػث مػدل تػوفر معػايَت اٞتػودة يف 

 ؿ التارل:لغة الكتاب ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدك 
 (ٕ - ٓجدكؿ رقم )

 نتائج مدل ٖتقق معايَت اٞتودة ا٠تاصة بلغة الكتاب ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي

 الرتتيبمدى درجة  ادلعايري م
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 التحقق التقومي

 ِ متوسط ِ تراعي لغة الكتاب ا١تستول اللغوم للمتعلمُت. ُ

ِ 
ٗتلػػػػػػو لغػػػػػػة الكتػػػػػػػاب مػػػػػػن األخطػػػػػػاء اإلمبلئيػػػػػػػة 

 كالطباعية.
 ُ كبَت ّ

ّ 
تسػػاعد لغػػة الكتػػاب يف إثػػراء حصػػيلة ا١تتعلمػػُت 

 اللغوية.
 ُ كبَت ّ

ْ 
تراعػػػػي لغػػػػة الكتػػػػاب عبلمػػػػات الًتقػػػػيم ا١تناسػػػػبة 

 ابلكتاب.
 ُ كبَت ّ

 ُ كبَت ّ ٗتلو لغة الكتاب من األلفاظ اللغوية الغريبة. ٓ

تتصػػػػػػف لغػػػػػػة الكتػػػػػػاب ابلوضػػػػػػوح كا٠تلػػػػػػو مػػػػػػن  ٔ
 التأكيبلت.

 ُ كبَت ّ

 ُ كبَت ّ تتسم لغة الكتاب بسهولة فهم. ٕ

  كبَت ٖٓ.ِ ادلتوسط 

يتضح من خبلؿ النتائج ا١توضحة أعبله؛ ٖتقق ٚتيع ا١تعايَت ا٠تاصة ٔتعيار جػودة لغػة الكتػاب 
بدرجة كبَتة، ما عدا معيار كاحد فقط، كاف ٔتدل متوسط، كٖتقػق ا١تعيػار بشػكل إٚتػارل ٔتػدل كبػَت، 

 (. كقد جاءت ا١تعايَت اليت ٖتققت ٔتدل كبَت، على النحو التارل:ٖٓ.ِ)كٔتتوسط بلغ 
 "ٗتلو لغة الكتاب من األخطاء اإلمبلئية كالطباعية". .1
 "تساعد لغة الكتاب يف إثراء حصيلة ا١تتعلمُت اللغوية". .2
 "تراعي لغة الكتاب عبلمات الًتقيم ا١تناسبة ابلكتاب". .3
 الغريبة". "ٗتلو لغة الكتاب من األلفاظ اللغوية .4
 "تتصف لغة الكتاب ابلوضوح كا٠تلو من التأكيبلت". .5
 "تتسم لغة الكتاب بسهولة الفهم". .6
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أما ا١تعيػار الػذم ٖتقػق بدرجػة متوسػطة؛ فهػو: "تراعػي لغػة الكتػاب ا١تسػتول اللغػوم للمتعلمػُت". كمػا 
لصػػف الثالػػث يتضػػح مػػن خػػبلؿ النتػػائج تػػوفر معػػايَت اٞتػػودة ٔتػػدل كبػػَت يف لغػػة كتػػاب مػػنهج التوحيػػد ل

%، يف حػػُت بلغػػت النسػػبة ٖٔاالبتػػدائي، كبلغػػت النسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت الػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل كبػػَت ٨تػػو 
%، كيفسػػر الباحػػث ىػػذه النتيجػػة أبف لغػػة كتػػاب ُْا١تئويػػة للمعػػايَت الػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل متوسػػط ٨تػػو 

٦تػا يعػزز مػن تػوفر  منهج التوحيػد للصػف الثالػث االبتػدائي، يػتم صػياغتها كمراجعتهػا مػن متخصصػُت؛
ج معػػايَت اٞتػػػودة هبػػا، كلػػػذلك عػػادة مػػػا تكػػوف معػػػايَت اٞتػػودة مضػػػمنة بشػػكل كػػػايف يف لغػػة كتػػػاب مػػػنه

 تلػك لطػبلب اللغػوم النمػو طبيعػة مع تتفق ا١تعايَت تلك فإف كذلك،  التوحيد للصف الثالث االبتدائي
 كتطػػور إثراءىػػا، علػػى الكتػػب ٤تتػػول يعمػػل كالػػيت اللغويػػة، ا١تفػػردات حصػػيلة بػػزايدة تتسػػم كالػػيت ا١ترحلػػة
كٗتتلف ىذه النتيجة  ،أبشكا٢تا مدلوالهتا كربط كاٞتمل الكلمات على التعرؼ بعد القراءة على القدرة

ـ(، كالػيت بينػت أف نسػبة تقػدير معػايَت جػودة الكتػب ا١تدرسػية بلغػت ََِٔمع نتيجػة دراسػة دايب )
 %(، كىي نسبة متوسطة. ِٔ)

حتقق معايري اجلودة فيما يتعلق ابإلخراج الفين يف منهج التوحيد للصـف  السؤال التاسع: ما مدى
 الثالث االبتدائي:

للتعػػرؼ علػػى مػػدل ٖتقػػق معػػايَت اٞتػػودة فيمػػا يتعلػػق ابإلخػػراج الفػػٍت يف مػػنهج التوحيػػد للصػػف الثالػػث 
اٞتػػودة يف االبتػػدائي ًب حسػػاب التكػػرارات كالنسػػب ا١تئويػػة كالرتػػب لتقػػوًن الباحػػث ١تػػدل تػػوفر معػػايَت 

 اإلخراج الفٍت ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي كجاءت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التارل:
 
 (ٖ - ٓجدكؿ رقم )

 نتائج مدل ٖتقق معايَت جودة اإلخراج الفٍت يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي

 ادلعايري م
درجة 
 التقومي

مدى 
 التحقق

 الرتتيب

ُ 
بلػػػػػػوف ٦تيػػػػػػز عػػػػػػن بقيػػػػػػة األلػػػػػػواف تكتػػػػػب اآلايت 

 ا١تستخدمة يف الكتاب.
 ُ كبَت ّ
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ِ 
تكتػػػب األحاديػػػث بلػػػوف ٦تيػػػز عػػػن بقيػػػة األلػػػواف 

 ا١تستخدمة يف الكتاب.
 ُ كبَت ّ

ّ 
يظهػػػػػر عنػػػػػواف الكتػػػػػاب علػػػػػى الغػػػػػبلؼ بصػػػػػورة 

 جيدة.
 ُ كبَت ّ

ْ 
ارتبػػػػػػػػػاط التصػػػػػػػػػميم الفػػػػػػػػػٍت للغػػػػػػػػػبلؼ ٔتوضػػػػػػػػػوع 

 الكتاب.
 ُ كبَت ّ

الكتػػػػػػػاب السػػػػػػػتخدامات تناسػػػػػػػب جػػػػػػػودة كرؽ  ٓ
 ا١تتعلمُت.

 ُ كبَت ّ

االلتػػػزاـ بتنويػػػع البػػػنط حسػػػب العنػػػاكين الرئيسػػػة  ٔ
 كالفرعية.

 ُ كبَت ّ

االلتػزاـ ابسػػتخداـ مػػدلوالت موحػػدة لؤللػػواف يف  ٕ
 الكتاب.

 ُ كبَت ّ

تناسػػػػب حجػػػػػم ا٠تػػػػط ا١تسػػػػػتخدـ يف الكتػػػػػاب،  ٖ
 ١تستوايت نضج ا١تتعلمُت.

 ُ كبَت ّ

الفػٍت حملتػوايت الكتػاب اىتمػاـ ٬تذب التصػميم  ٗ
 ا١تتعلمُت.

 ُ كبَت ّ

 ُ كبَت ّ يبلءـ شكل كحجم الكتاب عمر ا١تتعلمُت. َُ

تضػػػػبط الكلمػػػػات حملتػػػػوايت الكتػػػػاب ابلشػػػػكل  ُُ
 ا١تناسب.

 ُ كبَت ّ

تسػػػتخدـ عبلمػػػات الًتقػػػيم يف الكتػػػاب بشػػػػكل  ُِ
 صحيح.

 ُ كبَت ّ

  كبَت ّ ادلتوسط 
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ا١توضػػػحة أعػػػبله؛ ٖتقػػػق ٚتيػػػع معػػػايَت جػػػودة اإلخػػػراج الفػػػٍت ١تػػػنهج التوحيػػػد يتضػػػح مػػػن خػػػبلؿ النتػػػائج 
 للصف الثالث االبتدائي، ٔتدل كبَت، كقد جاءت تلك ا١تعايَت على النحو التارل:

 "تكتب اآلايت بلوف ٦تيز عن بقية األلواف ا١تستخدمة يف الكتاب". .1

 كتاب"."تكتب األحاديث بلوف ٦تيز عن بقية األلواف ا١تستخدمة يف ال .2

 "يظهر عنواف الكتاب على الغبلؼ بصورة جيدة". .3

 "ارتباط التصميم الفٍت للغبلؼ ٔتوضوع الكتاب". .4

 "تناسب جودة كرؽ الكتاب الستخدامات ا١تتعلمُت". .5

 "االلتزاـ بتنويع البنط حسب العناكين الرئيسة كالفرعية". .6

 "االلتزاـ ابستخداـ مدلوالت موحدة لؤللواف يف الكتاب". .7

 حجم ا٠تط ا١تستخدـ يف الكتاب، ١تستوايت نضج ا١تتعلمُت"."تناسب  .8

 "٬تذب التصميم الفٍت حملتوايت الكتاب اىتماـ ا١تتعلمُت". .9

 "يبلءـ شكل كحجم الكتاب عمر ا١تتعلمُت". .11

 "تضبط الكلمات حملتوايت الكتاب بشكل مناسب". .11

 "تستخدـ عبلمات الًتقيم يف الكتاب بشكل صحيح". .12

النتائج ا١توضحة أعػبله؛ ٖتقػق معػايَت اٞتػودة بدرجػة كبػَتة يف اإلخػراج الفػٍت كيتضح من خبلؿ 
١تنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي، كقػد بلغػت النسػبة ا١تئويػة للمعػايَت الػيت ٖتققػت ٔتػدل متوسػط 

%، كيفسر الباحث ىذه النتيجة أبف اإلخراج الفٍت ١تنهج التوحيػد للصػف الثالػث االبتػدائي يػتم ََُ
بلؿ متخصصُت يف اإلخراج الفٍت، كلذلك عادة ما تكوف معايَت اٞتودة مضػمنة بشػكل كبػَت يف من خ

 اإلخراج الفٍت ١تنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي.
ـ(، كالػيت بينػت أف )الصػور كاألشػكاؿ( ََُِكتتفق ىذه النتائج مع نتيجة دراسة اٞتهيمػي )

كا١تفاىيم الػواردة يف كتػاب الفقػو ا١تطػور؛ ٦تػا جعػل ٢تػا معػٌت داخػل ٢تا ارتباط كثيق اب١تعلومات كاٟتقائق 
ـ( كالػيت بينػت حصػوؿ َُُِصفحات الكتاب. كما تتفق ىذه النتيجػة مػع نتيجػة دراسػة عسػيبلف )

٣تاؿ جػودة إخػراج الكتػاب علػى الرتبػة األكذل بػُت ٣تػاالت اٞتػودة الشػاملة لكتػاب العلػـو ا١تطػور، كمػا 
ـ(، كاليت بينت أف أفضل ا١تعايَت عند ا١تعلمُت اإلخػراج الفػٍت، ََِٗبو عنزة )تتفق مع نتيجة دراسة أ

 ـ(، كاليت بينت أف أفضل ا١تعايَت اإلخراج الفٍت.ََُِكتتفق كذلك مع نتيجة دراسة حجو )
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السؤال العاشر: ما مدى حتقـق معـايري اجلـودة فيمـا يتعلـق بـدليل ادلعلـم يف مـنهج التوحيـد للصـف 
 ي:الثالث االبتدائ

للتعػػػرؼ علػػػى مػػػدل ٖتقػػػق معػػػايَت اٞتػػػودة فيمػػػا يتعلػػػق بػػػدليل ا١تعلػػػم يف مػػػنهج التوحيػػػد للصػػػف الثالػػػث 
االبتػػدائي ًب حسػػاب التكػػرارات كالنسػػب ا١تئويػػة كالرتػػب لتقػػوًن الباحػػث ١تػػدل تػػوفر معػػايَت اٞتػػودة يف 

 دكؿ التارل:دليل ا١تعلم ٔتنهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي كجاءت النتائج كما يوضحها اٞت
 (ٗ - ٓجدكؿ رقم )

 نتائج مدل ٖتقق معايَت اٞتودة يف دليل ا١تعلم يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي

 ادلعايري م
درجة 
 التقومي

مدى 
 التحقق

 الرتتيب

ُ 
يقػػػػػػدـ قائمػػػػػػة اب١تراجػػػػػػع ا١تناسػػػػػػبة لكػػػػػػل كحػػػػػػدة 

 تعليمية يتضمنها الكتاب.
 ٔ متوسط ِ

ِ 
ػػا ٪توذجينػا يف   كػػل كحػدة مػػن كحػػدات يقػدـ درسن

 الكتاب.
 ُ كبَت ّ

ّ 
يرشد إذل ٣تموعة مػن األسػاليب ا١تناسػبة لتعلػيم 

 موضوعات الكتاب.
 ُ كبَت ّ

ْ 
يوضح ا٠تطوات البلزمة لتنمية مهارات التفكػَت 

 العليا لدل ا١تتعلمُت.
 َُ ضعيف ُ

يضػػػػػػػػرب األمثلػػػػػػػػة ا١تتنوعػػػػػػػػة، كاألكثػػػػػػػػر مناسػػػػػػػػبة  ٓ
 ١تستوايت ا١تتعلمُت.

 ٔ متوسط ِ

يبُت كيفية إكساب ا١تتعلمُت للقػيم كاالٕتاىػات  ٔ
 اإلسبلمية ك٘تثلها.

 َُ ضعيف ُ

 ُ كبَت ّيرشد إذل االستخداـ األمثػل للتقنيػات التعليميػة  ٕ
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 ا١ترتبطة ٔتحتول ا١تنهج.

يسػػػػاعد يف ٖتديػػػػد األنشػػػػطة التعليميػػػػة التعلميػػػػة  ٖ
 اليت تسهم يف تنفيذ األىداؼ كٖتقيقها.

 ُ كبَت ّ

إذل آليػػػػػات اسػػػػػتخداـ أسػػػػػاليب القيػػػػػاس يرشػػػػػد  ٗ
 كالتقوًن ا١تناسبة ١توضوعات ا١تنهج.

 ٔ متوسط ِ

يقػػدـ أسػػئلة تفكػػَت تطبيقيػػة، هبػػدؼ إثػػراء تعلػػم  َُ
 ا١تتعلمُت.

 ٔ متوسط ِ

يوجو إذل كيفية استخداـ أسئلة ذات مستوايت  ُُ
 متدرجة ١تراعاة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت.

 َُ ضعيف ُ

دليل ا١تعلم صفحات للكتػاب ا١تدرسػي يتضمن  ُِ
 مصورة بشكل مصغر.

 ُ كبَت ّ

  متوسط ُٔ.ِ ادلتوسط 

يتضػػح مػػن خػػبلؿ النتػػائج ا١توضػػحة أعػػبله، ٖتقػػق معػػايَت اٞتػػودة ٔتػػدل يػػًتاكح بػػُت ضػػعيف إذل  
كبَت يف دليل معلم منهج التوحيد للصف الثالػث االبتػدائي، كقػد ٖتققػت ا١تعػايَت بشػكل إٚتػارل ٔتػدل 

(. كمػػا يتضػػح أف ٜتسػػة مػػن معػػايَت اٞتػػودة قػػد ٖتققػػت ٔتػػدل  ُٔ.ِمتوسػػط، كٔتتوسػػط حسػػايب بلػػغ )
 كبَت يف دليل معلم منهج التوحيد للصف الثالث، كىي ا١تعايَت التالية:

 "يقدـ درسنا ٪توذجينا يف كل كحدة من كحدات الكتاب". .1
 "."يرشد إذل ٣تموعة من األساليب ا١تناسبة لتعليم موضوعات الكتاب .2

 "يرشد إذل االستخداـ االمثل للتقنيات التعليمية ا١ترتبطة ٔتحتوم ا١تنهج". .3

 "يساعد يف ٖتديد األنشطة التعليمية التعلمية ا١ترتبطة ٔتحتول ا١تنهج". .4

 "يتضمن دليل ا١تعلم صفحات للكتاب ا١تدرسي مصورة بشكل مصغر". .5
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يف دليػل معلػم مػنهج التوحيػد للصػف  كما أظهرت النتائج ٖتقق أربعة من معايَت اٞتودة ٔتدل متوسػط
 الثالث االبتدائي، كىي على النحو التارل:

 "يقدـ قائمة اب١تراجع ا١تناسبة لكل كحدة تعليمية يتضمنها الكتاب". .1
 "يضرب األمثلة ا١تتنوعة، كاألكثر مناسبة ١تستوايت ا١تتعلمُت". .2
 وعات ١تنهج"."يرشد إذل آليات استخداـ أساليب القياس كالتقوًن ا١تناسبة ١توض .3
 "يقدـ أسئلة تفكَت تطبيقية، هبدؼ إثراء تعلم ا١تتعلمُت". .4

بينما ٖتققت ابقي ا١تعايَت، كعددىا ثبلثة، ٔتدل ضعيف يف دليل معلم مػنهج التوحيػد للصػف 
 الثالث االبتدائي، كىي ا١تعايَت التالية:

 "يوضح ا٠تطوات البلزمة لتنمية مهارات التفكَت العليا لدل ا١تتعلمُت". .1

 "يبُت كيفية اكتساب ا١تتعلمُت للقيم كاالٕتاىات اإلسبلمية ك٘تثلها". .2

"يوجػػػػػػو إذل كيفيػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ أسػػػػػػئلة ذات مسػػػػػػتوايت متدرجػػػػػػة ١تراعػػػػػػاة الفػػػػػػركؽ الفرديػػػػػػة بػػػػػػُت  .3
 ا١تتعلمُت".

ىػػػذا؛ كقػػػد أظهػػػرت النتػػػائج تػػػوفر معػػػايَت اٞتػػػودة ٔتػػػدل متوسػػػط يف دليػػػل معلػػػم مػػػنهج التوحيػػػد 
%، أمػػا ا١تعػػايَت ِْكبلغػػت النسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت الػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل كبػػَت  للصػػف الثالػػث االبتػػدائي،

%، كٖتققػػت ا١تعػػايَت الباقيػػة ٔتػػدل ضػػعيف ّّالػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل متوسػػط؛ فقػػد بلغػػت نسػػبتها ا١تئويػػة 
%، كٯتكػػن تفسػػَت ىػػذه النتيجػػة يف ضػػوء مػػا يتسػػم بػػو دليػػل ا١تعلػػم مػػن تقػػدًن ِٓكبنسػػبة مئويػػة بلغػػت 

شػػادات ا١تهمػة للمعلػػم، كالػيت تيسػػر أداء مهامػو التدريسػػية، كلكػن ىنػػاؾ بعػض اٞتوانػػب العديػد مػن اإلر 
الػػػيت دل تتحقػػػق ابلقػػػدر ا١تطلػػػوب، كمنهػػػا مػػػا يتصػػػل ٔتراعػػػاة تنميػػػة مهػػػارات التفكػػػَت العليػػػا، كيتفػػػق ىػػػذا 
ة اٞتانب مع ما جاء يف السابق من بعض النقاط اليت تتعلق ابلتقػوًن، كعػدـ تطػرؽ التػدريبات كاألنشػط
إذل ما يتعلق بتنمية مهارات التفكَت العليا، كذلك البعد عن اٞتانب التطبيقي كربط ما جػاء يف ٤تتػول 

 الدركس ابٟتياة اليومية للطالب.
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ـ(، كالػػػيت بينػػػت أف نسػػػبة تقػػػدير معػػػايَت جػػػودة ََِٔكتتفػػػق ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتيجػػػة دراسػػػة دايب )
مػػػػػا تتفػػػػق مػػػػػع نتيجػػػػػة دراسػػػػة أبػػػػػو عنػػػػػزة %(، كىػػػػػي نسػػػػػبة متوسػػػػطة ك ِٔالكتػػػػب ا١تدرسػػػػػية بلغػػػػت )

 ـ(، كاليت بينت أف تقدير الكتاب يف مستول جيد.ََِٗ)

الســـؤال احلـــادي عشـــر: مـــا التصـــور ادلقـــرتح لتطـــوير مـــنهج التوحيـــد للصـــفوف األوليـــة ابدلرحلـــة 
 االبتدائية يف ادلملكة العربية السعودية يف ضوء معايري اجلودة ادلقرتحة؟

ًب الوصوؿ إذل ىذا التصور يف ضوء ما كرد يف اإلطار النظػرم للدراسػة، كمػا لئلجابة عن ىذا التساؤؿ 
أشارت إليو الدراسات السابقة من ضركرة تطوير ا١تنػاىج اسػتنادا إذل معػايَت اٞتػودة الشػاملة، كيف ضػوء 
مػا أشػارت إليػو نتػائج الدراسػػة مػن كجػود قصػور يف بعػض مكػػوانت ا١تػنهج ا١تكتػوب )كتػاب الطالػػب،  

اط، كدليل ا١تعلم( ٦تثلة يف ا١تقدمة، كاألىداؼ، كاحملتول، كتقنيات التعليم، كأنشػطة التعلػيم كتاب النش
كالػػػتعلم، كالتقػػػوًن، كدليػػػل ا١تعلػػػم، كالػػػيت بلغػػػت درجػػػة تػػػوافر معػػػايَت اٞتػػػودة الشػػػاملة فيهػػػا درجػػػة كبػػػَتة، 

 كمتوسطة، كضعيفة، كٯتكن إ٬تاز النتائج السابقة يف اٞتدكؿ التارل:
 (َُ - ٓجدكؿ رقم )

 ملخص نتائج ٖتقق معايَت اٞتودة يف منهج التوحيد للصف الثالث االبتدائي
درجة  احملور

 التحقق

مدى 
 التحقق

عدد 
 ادلعايري

النسب ادلئوية لتحقق ادلعايري 
 حسب درجة التحقق

 الرتتيب

 ضعيف متوسط كبري

 ٗ %َٓ %َٓ %َ ْ ضعيف ٓ.ُ ادلقدمة

 ٔ %ُْ %ِٕ %ُْ ٕ متوسط ِ األىداف

 ّ %ِٓ %َّ %ْٓ َِ متوسط ِ.ِ احملتوى

أنشـــــــــــــطة 
 التعليم

 ٓ %َّ %َّ %َْ َُ متوسط ُ.ِ

تقنيــــــــــــات 
 التعليم

 ٖ %ِْ %ِٓ %ّّ ُِ متوسط ٗ.ُ

 ٔ %ِْ %ُٔ %ِْ ُِ متوسط ِ التقومي
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لغــــــــــــــــــــــــــة 
 الكتاب

 ِ %َ %ُْ %ٖٔ ٕ كبَت ٖٓ.ِ

اإلخــــــــراج 
 الفين

 ُ %َ %َ %ََُ ُِ كبَت ّ

دليــــــــــــــــــــل 
 ادلعلم

 ْ %ِٓ %ّّ %ِْ ُِ متوسط ُٔ.ِ

ك٦تػػػا سػػػبق يتضػػػح ٖتقػػػق ا١تعػػػايَت ا٠تاصػػػة ابإلخػػػراج الفػػػٍت، ٍب لغػػػة الكتػػػاب، ٔتػػػدل ٖتقػػػق كبػػػَت، 
كٖتقػػق عػػدد مػػن ا١تعػػايَت ٔتػػدل متوسػػط، كجػػاءت تلػػك ا١تعػػايَت حسػػب ٤تػػاكر قائمػػة ا١تعػػايَت ابلًتتيػػب 

تقنيػات التعلػيم. يف حػُت ٖتققػت التارل: احملتول، كدليل ا١تعلم، كأنشطة التعليم، كالتقوًن، كاألىداؼ، ك 
ا١تعػػايَت ا٠تاصػػة اب١تقدمػػة ٔتػػدل ضػػعيف، كعلػػى ىػػذا األسػػاس سػػيعمل الباحػػث ضػػمن طرحػػو للتصػػور 
ا١تقػػًتح لتطػػوير مػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة اب١ترحلػػة االبتدائيػػة يف ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية، علػػى 

ضػعيف؛ كذلػك للعمػل مػن أجػل تطويرىػا، أمػا أتكيد االىتماـ اب١تعايَت الػيت ٖتققػت ٔتػدل متوسػط أك 
ا١تعػػايَت الػػيت بلػػػغ مػػدل ٖتققهػػا كبػػػَت؛ فلػػن يتطػػرؽ الباحػػػث إليهػػا، كىػػي ا١تعػػػايَت ا٠تاصػػة بلغػػة الكتػػػاب 

 كاإلخراج الفٍت.
كىػػذا التصػػور يعتمػػد علػػى كجػػود عبلقػػة ترابطيػػة بػػُت مكػػوانت ا١تػػنهج الػػيت ًب تطويرىػػا،  

الػػػيت سػػػبق التوصػػػل إليهػػػا، كاتضػػػح مػػػن خػػػبلؿ تطبيقهػػػا علػػػى عينػػػة كيسػػػتند إذل معػػػايَت اٞتػػػودة الشػػػاملة 
الدراسة ٖتققها ٔتدل متوسط أك ضعيف، كفيما يلي عرض لئلطار العاـ للتصػور ا١تقػًتح، يليػو التصػور 

 ا٠تاص بكل مكوف من مكوانت ا١تنهج بعد تطويره استنادا إذل معايَت اٞتودة الشاملة.
منهج التوحيد للصفوف األولية ابدلرحلة االبتدائية يف ادلملكة  اإلطار العام للتصور ادلقرتح لتطوير

 العربية السعودية يف ضوء معايري اجلودة ادلقرتحة:

ينبغي تطوير منهج التوحيد للصفوؼ األكلية، كذلك بتحقيق معايَت اٞتػودة الشػاملة يف كػل مكػوف مػن 
ت؛ ٔتا ٭تقق التطوير ا١تنشود ٢تذه مكوانت ا١تنهج، ْتيث يكوف ىناؾ نوع من الًتابط بُت ىذه ا١تكوان

ا١تكوانت، حػىت يكػوف ىػذا التطػوير علػى درجػة مقبولػة مػن الكفػاءة؛ فإنػو يلػـز مراجعػة كػل مكػوف مػن 
ىذه ا١تكػوانت بصػورة مسػتمرة؛ لػتبليف أم قصػور قػد يظهػر أثنػاء عمليػات التطبيػق، كذلػك مػن خػبلؿ 
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اابن علػػػى مسػػػتول إتقػػػاف طػػػبلب الصػػػفوؼ عمليػػػة التغذيػػػة الراجعػػػة، ككجػػػود ىػػػذه ا١تراجعػػػة يػػػنعكس إ٬تػػػ
 األكلية ١تهارات منهج التوحيد، كيسهم يف اكتساهبم ٢تا بدرجة مقبولة.

 :هجمكوًنت ادلن التصوراخلاصادلقرتحلجودة: اثنيًّا
 جودة ادلقدمة:

حيػػث إف مقدمػػة الكتػػاب ا١تدرسػػي فاٖتػػة ا١تػػنهج، كالػػيت مػػن ا١تفػػًتض أهنػػا تعطػػي كػػل مػػن يطلػػع عليهػػا 
كامػػػػل ١تػػػػا سػػػػيحتويو الكتػػػػاب؛ لػػػػذلك كػػػػاف حػػػػرايِّ أف ٖتظػػػػى ابىتمػػػػاـ ا١تعنيػػػػُت بتػػػػأليف الكتػػػػب تصػػػػور  

كتطويرىا، األمر الذم يتطلب إعداد مقدمة منهج التوحيد للصفوؼ األكلية اب١تملكة العربيػة السػعودية 
 االلتزاـ بتحقق ا١تعايَت التالية:

ة للطػػبلب ا١تسػػتهدفُت؛ ٔتػػا يعمػػل علػػى كجػػود تعريفنػػا شػػامبلن ١تواضػػيع الكتػػاب، كأ٫تيتهػػا ابلنسػػب .1
جذب اىتماـ الطبلب ٨تو ا١تادة الدراسية، كيقدـ ٢تم رؤية أكلية شاملة ١تا سيتم دراستو خبلؿ 

 الفصل الدراسي من مواضيع.
كجود تعليمات كاضحة، تساعد كرل أمر الطالب على كيفية استخداـ الكتاب يف متابعة تعلػم  .2

 ٣تموعػػة مػػن ا١تراجػػع أك ا١تصػػادر ا١تبسػػطة الػػيت ٯتكػػنهم الرجػػوع ابنػػو، كإرشػػاد أكليػػاء االمػػور إذل
إليهػػػا؛ للمسػػػاعدة يف إثػػػراء معلومػػػات أبنػػػائهم حػػػوؿ مػػػا يدرسػػػونو، كحػػػىت ٯتتلػػػك اآلابء حصػػػيلة 

 معرفية ٘تكنهم من تقدًن يد العوف ألبنائهم اثناء الدراسة.
قائمػػة مػػن نػػواتج الػػتعلم  ال بػػد أف ٖتتػػوم ا١تقدمػػة علػػى نػػواتج الػػتعلم ا١تتوقعػػة؛ حيػػث إف كجػػود .3

ا٠تاصة بكل درس، ييسر عمل ا١تعلم، كبشػكل خػاص ٬تعػل مهمػة اآلابء يف متابعػة التحصػيل 
ا، كانسجامنا مع عمل ا١تعلم يف الصف.  الدراسي ألبنائهم أكثر ٖتديدن

 جودة األىداف:

ارات مػنهج ينبغي االىتماـ بصياغة األىداؼ صياغة سػليمة؛ إذ يتوقػف ٖتصػيل الطالػب كاكتسػابو ١تهػ
التوحيػػد علػػى مػػدل قدرتػػو علػػى ٖتقيػػق ىػػذه األىػػداؼ، كىػػو مػػا يسػػتدعي بػػذؿ اٞتهػػد لػػربط األىػػداؼ 
ابحملتػػول، كمراعػػاة التػػوازف يف ٖتقيقهػػا ْتيػػث ال يػػتم الًتكيػػز علػػى نػػوع منهػػا، كإ٫تػػاؿ النػػوع اآلخػػر. كمػػا 

ٖتقيػػق الطػػبلب ٢تػػا، ينبغػػي تقػػوًن األىػػداؼ ابسػػتمرار مػػن خػػبلؿ التغذيػػة الراجعػػة؛ للوقػػوؼ علػػى مػػدل 
 كإزالة أم معوقات قد ٖتوؿ دكف ذلك، كال بد من مراعاة ا١تعايَت التالية ابلنسبة لؤلىداؼ كىي:
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 أف يتم ٖتديد األىداؼ يف مقدمة كل كحدة دراسية. .1
 ٬تب مراعاة صياغة االىداؼ يف ضوء قدرات ا١تتعلمُت. .2
الػػذاٌب، كتلخػػيص مػػا يقػػرؤكف، االىتمػػاـ ابألىػػداؼ ا٠تاصػػة إبكسػػاب الطػػبلب مهػػارات الػػتعلم  .3

أك الرجػػوع إذل مصػػادر تعلػػم حػػر عػػرب اجملػػبلت أك الكتػػب ا١تتخصصػػة أك ابلبحػػث عػػرب شػػبكة 
 االنًتنت.

االىتماـ بتنوع األىداؼ، كعدـ قصرىا علػى جانػب دكف آخػر، أم االىتمػاـ ابٞتانػب ا١تعػريف  .4
ب مسػػتوايت معرفيػػة علػػى اٞتانػػب الوجػػداين، أك االىتمػػاـ ٔتسػػتوايت معرفيػػة معينػػة علػػى حسػػا

 أخرل.
 جودة احملتوى:

ػػا لؤلىػداؼ الػػيت يػتم صػػياغتها، كلكػي يػػؤدم ىػذا احملتػػول  يعػد احملتػػول التعليمػي ١تػػنهج التوحيػد انعكاسن
دكره يف إكساب الطالب مهارات منهج التوحيد؛ ينبغػي البعػد بػو عػن ثقافػة الػذاكرة كاالٕتػاه إذل ثقافػة 

فػظ الػذم يسػود ٤تتػول ا١تػنهج تقريبنػا، كالًتكيػز علػى تنميػة مهػارات اإلبداع، ٔتعٌت عدـ الًتكيز علػى اٟت
التفكػػَت كاالسػػتنتاج كالتنبػػؤ، كيسػػتدعي ذلػػك إزالػػة مػػا يتضػػمنو ٤تتػػول ا١تػػنهج مػػن حشػػو كإضػػافات ال 
يستفيد منها الطالب، كالًتكيز على تنمية النواحي ا١تعرفية كالوجدانية كا١تهارية على قػدـ ا١تسػاكاة، كمػن 

ا الوقػػوؼ علػػى احتياجػػات الطػػبلب كٖتقيقهػػا فيمػػا يدرسػػونو مػػن موضػػوعات، كربػػط ا١تػػادة ا١تهػػم أيضنػػ
ا١تتعلمة ابلبيئة الػيت يعيشػوف هبػا؛ ٦تػا يسػاعد علػى الػتعلم، كاكتسػاب ا١تهػارات، كبقػاء أثػر الػتعلم. ىػذا؛ 

 عايَت التالية:كتربط جودة احملتول ٔتدل توافر معايَت اٞتودة الشاملة فيها؛ لذا ال بد من االىتماـ اب١ت
االىتمػاـ ابٞتانػب التطبيقػي، كالػربط بػُت مػا يدرسػو الطالػب كحياتػو العمليػة، كيلعػب ىػػذا دكرنا  .1

مهمنا يف ترسيخ العديد من ا١تفاىيم كاٟتقائق الدراسية يف ذىػن الطالػب، كيف ٦تارسػاتو اليوميػة، 
 .كحىت ال تبقى ا١تادة الدراسية كمادة منعزلة عن الواقع اليومي للطالب

الًتكيػػػػػز علػػػػػى تنميػػػػػة مهػػػػػارات التفكػػػػػَت العليػػػػػا، كاالىتمػػػػػاـ ٔتهػػػػػارات التفكػػػػػَت الناقػػػػػد كالتفكػػػػػَت  .2
اإلبػػداعي، كذلػػك ٔتػػا يسػػتثَت ذىػػن الطالػػب، كيشػػجعو علػػى تقػػدًن مزيػػد مػػن األفكػػار، يف ضػػوء 

 مناقشة موضوع معُت ضمن احملتول الدراسي.

ارات يف عا١تنػا ا١تعاصػر، الػذم يشػهد االىتماـ بتنمية مهارات التعلم الذاٌب، كىي مػن أىػم ا١تهػ .3
٪تػػونا كتطػػورنا معرفينػػا غػػَت مسػػبوؽ، كىػػو مػػا يتطلػػب إعػػداد ا١تػػتعلم القػػادر علػػى الػػتعلم الػػػذاٌب أك 
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التعلم مدل اٟتياة، حيث دل يعد من ا١تمكػن يف ىػذا العصػر االكتفػاء ٔتػا يدرسػو الطالػب أثنػاء 
 سنوات الدراسة.

علػػى عػػرض مػػوجز ك٥تتصػػر ١تػػا ًب دراسػػتو أثنػػاء ىػػذه إدراج خا٘تػػة ٤تػػددة لكػػل كحػػدة، تشػػتمل  .4
الوحدة، كٔتا ٯتثل مرجع سريع كشامل للطالب، للتأكد من إ١تامو ابلعناصر الرئيسػة الػيت كردت 

 يف الوحدة الدراسية.

االىتماـ ٔتراعاة األساس السيكولوجي أثناء بناء كحدات الكتب الدراسية ا١تقػررة ضػمن مػنهج  .5
 األكلية.التوحيد للصفوؼ 

 جودة تقنيات التعليم:
أصػػػبحت التقنيػػػات التعليميػػػة ركننػػػا مهمػػػا يف عمليػػػة التعلػػػيم كالػػػتعلم، كاسػػػتخداـ ا١تعلػػػم ٢تػػػا يف كػػػل درس 
ضػػػركرة ١تػػػا ٢تػػػا مػػػن دكر يف شػػػد انتبػػػاه الطػػػبلب، كزايدة تركيػػػزىم، كترسػػػيخ مػػػا يكتسػػػبونو مػػػن مفػػػاىيم 

ة، كتتنػوع التقنيػات التعليميػة الػيت ٯتكػن اسػتخدامها كمهارات، كإبقاء أثر التعلم لديهم أطػوؿ فػًتة ٦تكنػ
ما بُت القدًن كاٟتديث، كالبسيط كا١تركب؛ ٦تا يتيح الفرصة للمعلم لبلنتقاء منها ما يتناسب مع طبيعة 
الػػدرس، كاألىػػداؼ ا١توضػػوعة، فهنػػاؾ علػػى سػػبيل ا١تثػػاؿ اللوحػػات، كالنمػػاذج، كاجملسػػمات، كاألجهػػزة 

 .التعليمية، كاٟتاسب اآلرل
كمػػن ا١تعػػايَت ا٠تاصػػة بتقنيػػات التعلػػيم يف مػػنهج التوحيػػد للصػػف الثالػػث االبتػػدائي، كٖتتػػاج إذل 

 اىتماـ أكرب، يف ضوء ما أظهرتو نتائج الدراسة اٟتالية:
اٟتػرص علػػى تنػوع تقنيػػات التعلػيم، كعرضػػها يف أمػاكن مناسػػبة خػبلؿ ٤تتػػول الػدركس، كىنػػاؾ  .1

دركس التوحيد ا١تقررة على طبلب ا١ترحلة األكليػة، كمػنهم العديد من التقنيات ا١تناسبة ١تواضيع 
طػػبلب الصػػف الثالػػث االبتػػدائي، كىػػذه التقنيػػات تشػػمل عػػركض فيػػديو أك مقػػاطع صػػوتية أك 
العػاب تعليميػة متاحػة عػرب شػبكة االنًتنػت أك عػرب ا٢تواتػف الذكيػة، كٯتكػن كضػع ركابػط لتلػك 

 التقنيات يف مواضع ٥تتلفة عرب الدركس ا١تقررة.
االىتمػػاـ بتضػػمُت ٤تتػػول الػػدركس تقنيػػات تعليميػػة تعمػػل إاثرة تفكػػَت، كمنهػػا مهػػارات التفكػػَت  .2

االبػػػداعي كالناقػػػد، كذلػػػك عػػػرب تصػػػميم خػػػرائط ذىنيػػػة، تػػػربط بػػػُت موضػػػوع الػػػدرس الواحػػػد أك 
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مواضػػػيع الػػػػدركس ا١تتقاربػػػػة علػػػى سػػػػبيل ا١تثػػػػاؿ، أك إعػػػػداد خػػػرائط مفاىيميػػػػة خاصػػػػة اب١تفػػػػاىيم 
 م عرضها عرب الدركس.األساسية اليت يت

توظيػػػػف تقنيػػػػات التعلػػػػيم بشػػػػكل يثػػػػَت دافعيػػػػة ا١تتعلمػػػػُت، كٔتػػػػا يػػػػؤدم إذل ٖتقيػػػػق العديػػػػد مػػػػن  .3
األىداؼ التعليمية، كىناؾ العديد من األمثلة الػيت ٯتكػن طرحهػا يف ىػذا اجملػاؿ، كمنهػا اشػًتاؾ 

ملينػا  الطبلب إبشراؼ معلم الصف يف تسجيل مقطػع فيػديو أك مقطػع صػوٌب يتضػمن عرضنػا ع
كػػدرس الصػػبلة، أك قيػػاـ ٣تموعػػة مػػن الطػػبلب بشػػرح ١توضػػوع الزكػػاة، كغػػَت ذلػػك مػػن الػػدركس 

 ا١تقررة.
 جودة أنشطة التعليم:

ظلػػػت أنشػػػطة التعلػػػيم علػػػى تنوعهػػػا غائبػػػة عػػػن كعػػػي ا١تعلػػػم حػػػىت كقػػػت قريػػػب، كحػػػُت ازداد معرفػػػة هبػػػا 
، كدل تتحقػق الكفػاءة  ا١تنشػودة ٢تػذا االسػتخداـ، فلػم تسػهم يف كإدراكنا لفوائدىا دل يسػتخدمها إال قلػيبلن

ٖتقيػػػق أىػػػداؼ الػػػدرس إب٬تابيػػػة، كىػػػو قصػػػور كاضػػػح يف فهػػػم ا١تعلػػػم، كلػػػذا ٯتكػػػن القػػػوؿ إف األنشػػػطة 
التعليمية مكػوف ال يقػل أ٫تيػة عػن التقنيػات التعليميػة يف ٖتقيػق أىػداؼ الػدرس، كأف ٢تػا أثػر يف التعلػيم 

ل، كلػػذلك أشػػار كثػػَت مػػن ا١تفكػػرين إذل أ٫تيػػة إدخػػاؿ قػػد يػػوازم مػػا يتعلمػػو الطػػبلب مػػن خػػبلؿ احملتػػو 
مػػنهج النشػػاط كمػػنهج مسػػتقل ينمػػي قػػدرات الطػػبلب ا١تختلفػػة، كقػػد تعػػددت أ٪تػػاط األنشػػطة يف ىػػذا 
ا١تنهج مثل: اإلذاعة ا١تدرسية، كالرحبلت، كغَتىا كثَت؛ إذ ينبغي بذؿ اٞتهد يف إعػداد ىػذه األنشػطة، 

١تيػػػو٢تم كاىتمامػػػاهتم لتحقيػػػق األىػػػداؼ ا١توضػػػوعة. كتػػػربط جػػػودة كأف يوجػػػو الطػػػبلب ١تمارسػػػتها كفقنػػػا 
 أنشطة التعليم ٔتدل توافر معايَت اٞتودة الشاملة فيها كمنها:

إدراج أنشطة تعليمية تثَت دافعيػة ا١تتعلمػُت ٨تػو الػتعلم الػذاٌب، كمنهػا كتابػة موضػوع ٥تتصػر عػن  .1
ب ٨تػػػػػو إدراج مزيػػػػد مػػػػػن ٤تتػػػػول الػػػػدرس ا١تقػػػػػرر، أك إضػػػػافة أنشػػػػػطة تعليميػػػػة تسػػػػػتحث الطػػػػبل

 ا١تعلومات ا٠تاصة اب١توضوع ا١تقرر، كدل ترد ضمن ٤تتول الدرس.
االىتمػػاـ أبف تتنػػاكؿ األنشػػطة التعليميػػة اٞتانػػب العملػػي كالتطبيقػػي، ككيػػف ٯتكػػن للفػػرد ا١تسػػلم  .2

أف يتحلػػى أبخػػبلؽ اإلسػػبلـ يف حياتػػو اليوميػػة، كخػػػبلؿ معامبلتػػو مػػع احمليطػػُت بػػو، كالوالػػػدين 
كاألخوات، كاٞتَتاف، كا١تعلمُت، كالطبلب يف الصػف، كغػَتىم، كيػتم ذلػك عػرب عػرض  كاإلخوة

أنشطة تتضمن مواقف عملية حياتية، يعػرب خبل٢تػا الطالػب عػن كيفيػة سػلوكو كتصػرفو يف تلػك 
 ا١تواقف.
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كجػػػود أنشػػػطة تتضػػػمن تغذيػػػة راجعػػػة كتعزيػػػز فػػػورم مناسػػػب، كٯتكػػػن ذلػػػك إبدراج قائمػػػة مػػػن  .3
ا٠تاصة ببعض األنشػطة، ْتيػث يػتم إدراج تلػك القائمػة يف هنايػة الػدرس،  اٟتلوؿ أك ا١تقًتحات

 كٯتكن للطالب االطبلع عليها بعد إ٧تاز النشاط ا١تطلوب.
 جودة التقومي:

يفيػػػد التقػػػوًن يف الوقػػػوؼ علػػػى مػػػدل ٖتقػػػق األىػػػداؼ ا١توضػػػوعة، كيهػػػدؼ إذل ٖتقيػػػق التطػػػوير ا١تنشػػػود 
وًن علػػى ٖتديػػد جوانػػب الضػػعف لػػدل الطػػبلب لعبلجهػػا. ٞتوانػػب ا١تػػنهج ا١تختلفػػة، كمػػا يسػػاعد التقػػ

كحىت تتحقق األىداؼ ا١ترجوة مػن عمليػة التقػوًن؛ ينبغػي الًتكيػز علػى ٚتيػع جوانػب العمليػة التعليميػة، 
ك٬تب أف يكوف التقػوًن مسػتمرنا ٞتميػع ىػذه اٞتوانػب مػن خػبلؿ التغذيػة الراجعػة لعػبلج أم قصػور قػد 

 قػػدرات الطػبلب ٬تػػب تغيػػَت النظػرة ا٠تاطئػػة الػػيت تتمثػل يف قيػػاس ىػػذه يطػرأ عليهػػا، كتطػويره، كيف تقػػوًن
القػػػػدرات مػػػػن خػػػػبلؿ االختبػػػػارات، كمػػػػا ينبغػػػػي الًتكيػػػػز يف التقػػػػوًن علػػػػى ٚتيػػػػع جوانػػػػب النمػػػػو ا١تعرفيػػػػة 
كالوجدانية كا١تهارية بصورة متوازنة، كمن ىذا ا١تنطلق ينبغي استخداـ أساليب التقوًن كافة من مبلحظة 

قوًن تشخيصي كتكويٍت كهنائي؛ حيث يكػوف التقػوًن ىنػا مسػتمرنا للطػبلب علػى مػدار العػاـ كمقابلة كت
الدراسػػػي كمراعػػػاة للفػػػركؽ الفرديػػػة بيػػػنهم، كابلتػػػارل يػػػتم عػػػبلج مظػػػاىر الضػػػعف لػػػديهم، كيػػػتم االرتقػػػاء 

 بقدراهتم الدراسية كتطويرىا.
ء مػػػا أظهرتػػػو نتػػػائج الدراسػػػة كمػػػن ا١تعػػػايَت ا٠تاصػػػة ابلتقػػػوًن كالػػػيت ينبغػػػي االىتمػػػاـ هبػػػا، يف ضػػػو 

 اٟتالية، ا١تعايَت التالية:
٬تب أف يستهدؼ التقوًن تنمية مهػارات التفكػَت العليػا للمتعلمػُت، كإاثرة اىتمػاـ الطػبلب إذل  .1

أ٫تيػة التفكػَت كالتأمػػل يف قػدرة هللا سػػبحانو كتعػارل، كأتمػل الكػػوف كا١تخلوقػات، كىػػو أمػر حثنػػا 
كجػل، كرسػولو الكػرًن عليػو الصػبلة كالسػبلـ، كعلػى ىػذا ال بػد  عليػو اإلسػبلـ كأمػران بػو هللا عػز

 أف يتضمن التقوًن ىذا اٞتانب، ٔتا يناسب قدرات الطبلب كخصائصهم ا١تعرفية كالعقلية.
ال بػػػد أف تتسػػػم التػػػدريبات التقوٯتيػػػة الػػػواردة يف هنايػػػة كػػػل كحػػػدة ٔتػػػا يثػػػَت دافعيػػػة الطػػػبلب ٨تػػػو  .2

ب تعليميػػػة كشػػػبكة اٟتػػػركؼ، أك صػػػور ذات صػػػلة الػػػتعلم، كوجػػػود تػػػدريبات علػػػى شػػػكل العػػػا
ٔتوضػػوعات الػػدركس ا١تقػػررة، ْتيػػث ييطلػػب مػػن الطػػبلب كضػػع عنػػاكين لتلػػك الصػػور، أك كتابػػة  
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كلمػػػػة ٥تتصػػػػرة حو٢تػػػػا، كغػػػػَت ذلػػػػك مػػػػن تػػػػدريبات جاذبػػػػة الىتمػػػػاـ الطػػػػبلب يف تلػػػػك ا١ترحلػػػػة 
 العمرية.

لكتػػاب، ْتيػػث تعمػػل علػػى كجػػود تػػدريبات تقوٯتيػػة متنوعػػة يف هنايػػة كػػل كحػػدة مػػن كحػػدات ا .3
التدريبات على الربط بُت موضوعات الدركس الواردة ضمن الوحدة، ٔتا يعزز نظر الطالب إذل 
تلك ا١توضوعات ابعتبارىا موضوعات متقاربة، ٘تثل بناء معػريف متكامػل، كليسػت موضػوعات 

 منفصلة ال يوجد بينها رابط أك صلة.
 جودة دليل ادلعلم:

رنا مػػػن ا١تصػػػادر ا١تهمػػػة الػػػيت يسػػػتخدمها ا١تعلػػػم كمرشػػػد كمعػػػُت لتػػػدريس ا١تػػػنهج يعتػػػرب دليػػػل ا١تعلػػػم مصػػػد
ا١تدرسػػي، كتقػػدًن ٤تتػػول ا١تػػادة التعليميػػة ابلطريقػػة الػػيت ٘تكنػػو مػػن توصػػيل ا١تعػػارؼ كا١تفػػاىيم كا١تهػػارات 

دراسػة ابلطريقة ا١تناسبة. كمن ا١تعايَت اليت ٬تب توافرىػا ضػمن دليػل ا١تعلػم، يف ضػوء مػا أظهرتػو نتػائج ال
 اٟتالية، ا١تعايَت التالية:

٬تب أف يتضػمن دليػل ا١تعلػم قائمػة مػن األمثلػة ا١تتنوعػة، ذات الصػلة ٔتوضػوع الػدركس ا١تقػررة،  .1
ْتيػػث ٯتكػػن للمعلػػم اختيػػار مػػا يشػػاء مػػن تلػػك االمثلػػة، ٔتػػا يناسػػب القػػدرات العقليػػة كا١تعرفيػػة 

 لطبلبو، كٔتا ييعزز تعلمهم للموضوع الدراسي ا١تقرر.
د ا١تعلػػػم إذل الطػػػرؽ العمليػػػة الػػػيت ٯتكػػػن مػػػن خبل٢تػػػا إكسػػػاب ا١تتعلمػػػُت للقػػػيم كاالٕتاىػػػات إرشػػػا .2

االسػػػػػبلمية ك٘تثلهػػػػػا، كٯتكػػػػػن ذلػػػػػك خػػػػػبلؿ تضػػػػػمُت دليػػػػػل ا١تعلػػػػػم لػػػػػبعض ا١تقًتحػػػػػات ا٠تاصػػػػػة 
ابسػػًتاتيجيات تدريسػػية معينػػة، تسػػاعد علػػى ٖتقيػػق ىػػذه األىػػداؼ، كمنهػػا تطبيػػق اسػػًتاتيجية 

وضوع دراسي معُت، كتوضيح كيفية التحلي ابلسلوؾ ا١تطلوب يف لعب األدكار خبلؿ عرض م
مواقػػف عمليػػة خػػبلؿ أداء أدكار معينػػة، أك عػػرض بعػػض ا١تقػػاطع التمثيليػػة الػػيت تتضػػمن بعػػض 

 السلوكيات ا١تقبولة أك ا١ترفوضة، كتعٌرؼ آراء الطلبة ٨تو ما شاىدكه يف ا١تقطع التمثيلي.
َت العليػا لػدل ا١تتعلمػُت، كذلػك بتضػمُت دليػل ا١تعلػم مساعدة ا١تعلػم علػى تنميػة مهػارات التفكػ .3

بعػػض االختبػػارات أك ا١تقػػاييس ا٠تاصػػة بػػبعض مهػػارات التفكػػَت، علػػى أف تػػرتبط فقػػرات ىػػذه 
ا١تقاييس ٔتواضيع الدركس ا١تقررة، كمن ٍب ٯتكن للمعلم تعرؼ مستوايت التفكَت ا١تختلفة لدل 

 النشطة اليت ٯتكن إدراجها ضمن دليل ا١تعلم.طبلبو، كالعمل على تنميتها ابالستعانة ببعض ا
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االىتمػػػاـ أبف يتضػػػمن دليػػػل ا١تعلػػػم أسػػػئلة كتػػػدريبات ذات جانػػػب عملػػػي كتطبيقػػػي، علػػػى ٨تػػػو  .4
٦تاثػػػل ١تػػػا ًب اقًتاحػػػو يف ٤تػػػور األنشػػػطة التعليميػػػة، علػػػى أف تعمػػػل تلػػػك التػػػدريبات علػػػى تعزيػػػز 

نو مػػن مواضػػيع ٥تتلفػػة ضػػػمن اٞتانػػب العملػػي لػػدل الطػػبلب، كالتأكيػػػد علػػى أ٫تيػػة مػػا يدرسػػػو 
مػنهج التوحيػػد ابعتبارىػػا مواضػػيع ذات صػلة ْتيػػاة الفػػرد ا١تسػػلم، كليسػت ٣تػػرد مواضػػيع دراسػػية 

 بغرض التحصيل الدراسي فقط.
االىتمػػاـ بوجػػود أسػػئلة كتػػدريبات ذات مسػػتوايت متدرجػػة، ٔتػػا يضػػمن مراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة  .5

 تيار ما يناسبو من تلك االسئلة اثناء سَت الدرس.بُت ا١تتعلمُت، كٔتا يييسر عمل ا١تعلم يف اخ
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 اخلامسالفصل 
 خادتة الدراسة

 : نتائج الدراسةأواًل 
للصػػفوؼ األكليػػػة ًب التوصػػل إذل قائمػػػة معػػايَت اٞتػػػودة الشػػاملة، الػػػيت ينبغػػي توافرىػػػا يف مػػنهج التوحيػػػد 

( فقػػػرة معياريػػػة، توزعػػػت علػػػى ٤تػػػاكر القائمػػػة ٔٗاب١ترحلػػػة االبتدائيػػػة، كقػػػد تكونػػػت ىػػػذه القائمػػػة مػػػن )
 الرئيسة، كعددىا تسعة ٤تاكر، كذلك على النحو ا١توضح يف اٞتدكؿ التارل:

 (ُ - ٔجدكؿ )
 ٤تاكر قائمة معايَت اٞتودة الشاملة كعدد الفقرات ا١تعيارية يف كل ٤تور

عدد الفقرات ادلعيارية يف كل  اور قائمة معايري اجلودةزل م
 زلور

 ْ ا١تقدمة ُ

 ٕ األىداؼ ِ

 َِ احملتول ّ

 َُ أنشطة التعليم ْ

 ُِ تقنيات التعليم ٓ

 ُِ التقوًن ٔ

 ٕ لغة الكتاب ٕ

 ُِ اإلخراج الفٍت ٖ

 ُِ دليل ا١تعلم ٗ

 ٜٙ اإلمجايل 
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معايَت اٞتودة يف كل ٤تور مػن احملػاكر التاليػة، ٔتػدل ٖتقػق تػراكح بػُت كقد أظهرت نتائج الدراسة، ٖتقق 
 ضعيف كمتوسط، كذلك على النحو التارل:

، كبلغػػػت ٓ.ُٖتققػػت معػػايَت اٞتػػودة يف ٤تػػػور ا١تقدمػػة ٔتػػدل ضػػعيف، كٔتتوسػػػط حسػػايب بلػػغ  .1
%، َٓ%، كا١تعايَت ا١تتحققة ٔتدل ضعيف َٓالنسبة ا١تئوية للمعايَت ا١تتحققة ٔتدل متوسط 

 كدل يتحقق أاين من معايَت اٞتودة يف ٤تور ا١تقدمة ٔتدل كبَت.
، كبلغػػػت ِٖتققػػػت معػػػايَت اٞتػػػودة يف ٤تػػػور األىػػػداؼ ٔتػػػدل متوسػػػط، كٔتتوسػػػط حسػػػايب بلػػػغ  .2

%، كالنسػػػبة ا١تئويػػػة للمعػػػايَت ُْالنسػػػبة ا١تئويػػػة للمعػػػايَت ا١تتحققػػػة ٔتػػػدل كبػػػَت يف ىػػػذا احملػػػور 
١تعػػايَت الػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل ضػػعيف؛ فقػػد بلغػػت نسػػبتها %، أمػػا إِا١تتحققػػة ٔتػػدل متوسػػط 

 %.ُْا١تئوية 
، كبلغػػػت ِ.ِٖتققػػت معػػايَت اٞتػػػودة يف ٤تػػور احملتػػول ٔتػػػدل متوسػػط، كٔتتوسػػط حسػػػايب بلػػغ  .3

%، كالنسػػػبة ا١تئويػػػة للمعػػػايَت ْٓالنسػػػبة ا١تئويػػػة للمعػػػايَت ا١تتحققػػػة ٔتػػػدل كبػػػَت يف ىػػػذا احملػػػور 
ايَت الػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل ضػػعيف؛ فقػػد بلغػػت نسػػبتها %، أمػػا ا١تعػػَّا١تتحققػػة ٔتػػدل متوسػػط 

 %.ِٓا١تئوية 
، ُ.ِٖتققػػػت معػػػايَت اٞتػػػودة يف ٤تػػػور أنشػػػطة التعلػػػيم ٔتػػػدل متوسػػػط، كٔتتوسػػػط حسػػػايب بلػػػغ  .4

%، كالنسػػػػبة ا١تئويػػػػة َْكبلغػػػػت النسػػػػبة ا١تئويػػػػة للمعػػػػايَت ا١تتحققػػػػة ٔتػػػػدل كبػػػػَت يف ىػػػػذا احملػػػػور 
١تعػػايَت الػػيت ٖتققػػت ٔتػػدل ضػػعيف؛ فقػػد بلغػػت %، أمػػا اَّللمعػػايَت ا١تتحققػػة ٔتػػدل متوسػػط 

 %.َّنسبتها ا١تئوية 
، ٗ.ُٖتققػػػت معػػػايَت اٞتػػػودة يف ٤تػػػور تقنيػػػات التعلػػػيم ٔتػػػدل متوسػػػط، كٔتتوسػػػط حسػػػايب بلػػػغ  .5

%، كالنسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت ا١تتحققػػة ّّكبلغػػت النسػػبة ا١تئويػػة للمعػػايَت ا١تتحققػػة ٔتػػدل كبػػَت 
يت ٖتققػػػت ٔتػػػدل ضػػػعيف؛ فقػػػد بلغػػػت نسػػػبتها ا١تئويػػػة %، أمػػػا ا١تعػػػايَت الػػػِٓٔتػػػدل متوسػػػط 

ِْ.% 
، كتسػػػاكت ِٖتققػػػت معػػػايَت اٞتػػػودة يف ٤تػػػور التقػػػوًن ٔتػػػدل متوسػػػط، كٔتتوسػػػط حسػػػايب بلػػػغ  .6

النسبة ا١تئوية للمعايَت ا١تتحققة ٔتدل كبَت، كٔتدل ضعيف يف ىذا احملور، كبلغت النسبة ا١تئوية 
 %.ُٔدل متوسط فقد بلغت نسبتها ا١تئوية %، أما ا١تعايَت اليت ٖتققت ٔتِْلكل منهما 
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، كٖتققت ٖٓ.ِٖتققت معايَت اٞتودة يف ٤تور لغة الكتاب ٔتدل كبَت، كٔتتوسط حسايب بلغ  .7
 %.ُْ% من ا١تعايَت ٔتدل كبَت، كٖتقق ٤تور كاحد ٔتدل متوسط، كبنسبة مئوية بلغت ٖٔ

، كٖتققػػت ّسػػط حسػػايب بلػػغ ٖتققػػت معػػايَت اٞتػػودة يف ٤تػػور اإلخػػراج الفػػٍت ٔتػػدل كبػػَت، كٔتتو  .8
 %.ََُٚتيع ا١تعايَت ٔتدل كبَت، كبنسبة مئوية 

، كبلغػػت ُٔ.ِٖتققػػت معػػايَت اٞتػػودة يف ٤تػػور ا١تقدمػػة ٔتػػدل متوسػػط، كٔتتوسػػط حسػػايب بلػػغ  .9
%، كالنسػػػبة ا١تئويػػػة للمعػػػايَت ا١تتحققػػػة ٔتػػػدل ِْالنسػػػبة ا١تئويػػػة للمعػػػايَت ا١تتحققػػػة ٔتػػػدل كبػػػَت 

 %.ِٓاليت ٖتققت ٔتدل ضعيف، فقد بلغت نسبتها ا١تئوية %، أما ا١تعايَت ّّمتوسط 
كعلػػى ىػػذا؛ فػػإف ترتيػػب احملػػاكر السػػابقة تنازلينػػا، حسػػب مػػدل ٖتقػػق معػػايَت اٞتػػودة، جػػاء علػػى 

 النحو التارل: 
 .اإلخراج الفٍت 
 .لغة الكتاب 
 .احملتول 
 .دليل ا١تعلم 
 .أنشطة التعليم 
 .التقوًن 
 .األىداؼ 
 .تقنيات التعليم 
 .ا١تقدمة 

كيف ضػػوء تلػػك النتػػائج؛ تقػػدـ الباحػػث بتصػػور مقػػًتح لتطػػوير مػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة 
اب١ترحلػػة االبتدائيػػة يف ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية، كتنػػاكؿ ىػػذا التصػػور احملػػاكر الػػيت ٖتققػػت فيهػػا معػػايَت 

احملتػػػول، اٞتػػػودة ٔتػػػدل ٖتقػػػق متوسػػػط أك ضػػػعيف، كمشػػػل ذلػػػك احملػػػاكر التاليػػػة: ا١تقدمػػػة، كاألىػػػداؼ، ك 
 كأنشطة التعليم، كتقنيات التعليم، كالتقوًن، كدليل ا١تعلم.

 
 



 

 227 

 الدراسة: توصيات: اثنيًّا
يف ضػػوء النتػػائج السػػابقة، يتقػػدـ الباحػػث بػػبعض ا١تقًتحػػات ا٠تاصػػة بتطػػوير مػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ 

 األكلية اب١ترحلة االبتدائية يف ا١تملكة العربية السعودية، كيشمل ذلك التارل:
إعػػادة النظػػر يف مػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة اب١ترحلػػة االبتدائيػػة، كإعػػادة تنظيمػػو يف ضػػوء  .1

معػػػػايَت اٞتػػػػودة الشػػػػاملة؛ ٔتػػػػا يشػػػػمل كافػػػػة جوانػػػػب ا١تػػػػنهج الدراسػػػػي مػػػػن مقدمػػػػة، كأىػػػػداؼ، 
ك٤تتػػول، كأنشػػطة تعليميػػة، كتقنيػػات تعليميػػة، كالتقػػوًن، كلغػػة الكتػػاب، كاإلخػػراج الفػػٍت، كدليػػل 

 ا١تعلم.
ركرة الػػػربط بػػػُت احملتػػػول الدراسػػػي لكتػػػب مػػػنهج التوحيػػػد للصػػػفوؼ األكليػػػة كاٟتيػػػاة العمليػػػة ضػػػ .2

 كاليومية للطالب، كإثراء احملتول اب١تزيد من األمثلة ١تواقف حياتية كعملية.
نشر ثقافة ا١تعايَت الًتبوية كمعايَت اٞتودة الشاملة لدل معلمػي العلػـو الشػرعية، كمعلمػي مػنهج  .3

 األكلية، ككذلك بُت ا١تشرفُت الًتبويُت، كا١تختصُت بوضع ا١تناىج الدراسية. التوحيد للصفوؼ

العمػػػػل علػػػػى تعزيػػػػز إشػػػػراؾ أكليػػػػاء األمػػػػور يف العمليػػػػة التعليميػػػػة، كمتابعػػػػة التحصػػػػيل الدراسػػػػي  .4
ألبنائهم يف منهج التوحيد، كذلك عرب إدراج العديد من النقػاط الػيت تسػاعدىم يف ىػذا اجملػاؿ، 

التعلم ا١تتوقعة ضمن مقدمة الكتاب، كجود قائمة من ا١تراجع ٯتكنهم الرجوع  مثل ٖتديد نواتج
إليهػػػا إلثػػػراء اٟتصػػػػيلة ا١تعرفيػػػة ألبنػػػػائهم، أك إدراج ركابػػػط لػػػػبعض ا١تواقػػػع عػػػػرب شػػػبكة االنًتنػػػػت 

 تتضمن عركضنا تعليمية أك انشطة ذات صلة ٔتواضيع الدركس.

مػػل علػػى ذلػػك يف أكثػػػر مػػن ٤تػػور مػػن ٤تػػػاكر االىتمػػاـ بتنميػػة مهػػارات التفكػػَت ا١تختلفػػػة، كالع .5
منهج التوحيد للصفوؼ األكلية، ٔتا يشػمل تعزيػز تلػك ا١تهػارات عػرب األنشػطة التعليميػة، كعػرب 
التدريبات التقوٯتية، كمساعدة ا١تعلم على توظيفها أثناء سَت الػدرس، مػن خػبلؿ بعػض االمثلػة 

 اليت ٯتكن إيرادىا يف دليل ا١تعلم.
لواقع ٖتقق معايَت اٞتودة ٔتنهج التوحيد للصفوؼ األكليػة اب١ترحلػة االبتدائيػة  إجراء تقوًن دكرم .6

 يف ا١تملكة العربية السعودية.
القيػػاـ بدراسػػات كافيػػة حػػوؿ سػػبل تعزيػػز ٖتقيػػق معػػايَت اٞتػػودة ٔتػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة  .7

 اب١ترحلة االبتدائية يف ا١تملكة العربية السعودية.
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 :ادلقرتحات: اثلثًا
 كما يقًتح الباحث إجراء عددو من الدراسات اليت هتدؼ إذل ٖتقيق ما يلي:

تقػػوًن منػػاىج العلػػـو الشػػرعية ا١تطػػورة يف ا١ترحلػػة ا١تتوسػػطة يف ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية يف ضػػوء  .1
 معايَت اٞتودة الشاملة.

ا١تملكػػػة العربيػػػة تقػػوًن منػػػاىج العلػػػـو الشػػػرعية ا١تطػػػورة للصػػفوؼ العليػػػا يف ا١ترحلػػػة االبتدائيػػػة يف  .2
 السعودية يف ضوء معايَت اٞتودة الشاملة.

تقػػوًن منػػاىج العلػػـو ا١تختلفػػة يف ا١ترحلػػة االبتدائيػػة يف ا١تملكػػة العربيػػة السػػعودية يف ضػػوء معػػايَت  .3
 اٞتودة الشاملة.

ٖتليػل ٤تتػول منػاىج العلػػـو الشػرعية يف ا١ترحلػة االبتدائيػة يف ا١تملكػػة العربيػة السػعودية يف ضػػوء  .4
 يَت اٞتودة الشاملة.معا

تطوير مناىج العلـو الشرعية للصفوؼ األكلية يف ا١ترحلة االبتدائية يف ا١تملكة العربية السػعودية  .5
 يف ضوء معايَت اٞتودة الشاملة.

تطوير مناىج العلـو الشرعية يف ا١ترحلة ا١تتوسطة كالثانوية يف ا١تملكة العربية السػعودية يف ضػوء  .6
 معايَت اٞتودة الشاملة.
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 ادلصادر وادلراجع قائمة

 : ادلراجع العربية:أواًل 
تقييم مناىج الفقو ابدلرحلة ادلتوسطة ابدلملكـة العربيـة ـ(. ََُِأاب٪تي، فهد عبد العزيز، ) .1

 . مصر: ٣تلة القراءة كا١تعرفة. السعودية يف ضوء معايري جودة ادلناىج
. مكػة ا١تكرمػة: مكتبػة والتطبيـقالتعليم األساسي بني النظريـة ىػػ(. َُْٓإبراىيم، حسن، ) .2

 الطالب اٞتامعي. 
النظــام السياســي والدســتوري للمملكــة العربيــة ىػػػ(.  ُُِْابػػن ابز، أٛتػػد بػػن عبػػد هللا، ) .3

 دار ا٠تر٬تي.  :، الرايضّ. ط السعودية
النظـــام الدســـتوري يف ادلملكـــة ىػػػػ(.  ُِْٔابػػػن شػػػهلوب، عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن عبػػػد العزيػػػز، ) .4

 ، الرايض: د. ف. ِ. ط بني الشريعة اإلسالمية والقانون ادلقارنالعربية السعودية 
، بػَتكت: دار ُ، ط معجـم مقـاييس اللغـةـ(. ُٗٗٗابن فارس، أٛتد بن فارس بن زكراي، ) .5

 الفكر.

، ّ، اجمللػػػػد ّ. ط لســــان العــــربـ(. ُْٗٗابػػػػن منظػػػػور، أبػػػػو الفضػػػػل ٚتػػػػاؿ الػػػػدين دمحم، ) .6
 بَتكت: دار صادر.

. بػػَتكت: دار إحيػػاء الػػًتاث لســان العــربابػػن منظػػور، ٚتػػاؿ الػػدين أبػػو الفضػػل، )ب. ت(.  .7
 العريب. 

شارك لـتعلم العلـوم يف -زاوج-فاعلية اسرتاتيجية فكرـ(. ََِْأبو النصر، عبد العزيػز، ) .8
تنمية العمليات ادلعرفيـة العليـا واالجتـاه اـو ادلـادة لـدى طـالب ادلرحلـة ادلتوسـطة ابدلدينـة 

 ٣تلة دراسات عربية يف الًتبية كعلم النفس. .ورةادلن
تقــومي كتــاب الرتبيــة اإلســالمية للصــف الثــاين عشــر ـ(. َََِأبػػو الوفػػا، فػػارس يوسػػف، ) .9

كليػة الًتبيػة،   ،غػَت منشػورة رسالة ماجسػتَت .بفلسطني يف ضوء معايري اجلودة وآراء ادلعلمني
 .، فلسطُتاٞتامعة اإلسبلمية
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تقـــــومي كتـــــاب التكنولوجيـــــا للصـــــف الســـــادس األساســـــي يف . ـ(ََِِأبػػػػػو تػػػػػيم، دمحم، ) .11
كلية الًتبيػة، جامعػة عػُت مشػس القػاىرة كجامعػة   ،. رسالة ماجستَت غَت منشورةزلافظات غزة
 األقصى، غزة. 

ــــاء ـ(. ُٗٗٗأبػػػػو جبللػػػػة، صػػػػبحي ٛتػػػػداف، ) .11 ــــوي وبن ــــومي الرتب اجتاىــــات معاصــــرة يف التق
 الفبلح.. الكويت: مكتبة االختبارات وبنوك األسئلة

. معـايري مكــوًنت كـل مــن الكتـاب ادلدرســي ودليـل ادلعلــمـ(. َََِأبػو حلػو، يعقػػوب، ) .12
 ديب: كزارة الًتبية كالتعليم كالشباب. 

. القػػػاىرة: اذلويـــة الثقافيـــة والرتبيـــة يف رلتمـــع ادلعرفـــةـ(. ََِٔأبػػػو ٛتيػػػد، حامػػػد زىػػػراف، ) .13
 للثقافة.مؤ٘تر الًتبية يف ٣تتمع ا١تعرفة، اجمللس األعلى 

. األردف: القياس والتقومي يف الرتبيـة وعلـم الـنفسـ(. ََِِأبو حويج، مركاف، كآخركف، ) .14
 دار العلمية الدكلية للنشر كالتوزيع كدار الثقافة للنشر كالتوزيع. 

. العودلة إشكالية ادلصطلح وداللتو يف األدبيـات ادلعاصـرةـ(. ُٖٗٗأبو راشد، عبد هللا، ) .15
 . ٖٓمات القومي يف اٞتمهورية العربية السورية، العدد سوراي: مركز ا١تعلو 

 دار البيارؽ.  :األردف .العودلةـ(. ُٖٗٗأبو زعركر، دمحم سعيد، ) .16

بنـاء معيـار إلعـداد كتـب الرتبيـة الدينيـة اإلسـالمية ـ(. ُِٗٗأبو زىرة، دمحم عبد اٟتميػد، ) .17
كليػة الًتبيػة،   ،َت غَت منشػورة. رسالة ماجستللمرحلة الثانوية وتقومي الكتب ادلقررة يف ضوئو

 .، مصرجامعة ا١تنوفية

دراســة تقومييــة لكتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثــاين ـ(. ََِٗأبػػو عنػػزة، يوسػػف عػػوض، ) .18
رسػػالة ماجسػػتَت . عشــر يف زلافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر ادلعلمــني يف ضــوء معــايري اجلــودة

 كلية الًتبية، اٞتامعة اإلسبلمية، غزة.  ،غَت منشورة

ـــــاىج الدراســـــات ىػػػػػػ(. َُْْأبػػػػػو غريػػػػػب، عايػػػػػدة عبػػػػػاس، ) .19 ـــــة مقرتحـــــة مســـــتقبلية دلن رؤي
االجتماعيــة للتعلــيم العــام يف مصــر يف ضــوء سياســة تطــوير ادلنــاىج واالجتاىــات العادليــة 

، ٣ِتلة العلػـو الًتبويػة، معهػد الدراسػات كالبحػوث الًتبويػة، جامعػة القػاىرة، ٣تلػد  .ادلعاصرة
 ـ(.  ُٓٗٗس مار  - ُْٗٗ، )ديسمرب ُ

 . ديب: دار القلم. منهج ادلرحلة االبتدائيةـ(. ُٔٗٗأبو لبدة، عبدهللا علي، ) .21
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 دار ا٢تدل.  :. الرايضتطوير ادلنهاج الرتبويـ(. ََِٗأبو مركاف، أٛتد، ) .21
. اإلسػكندرية: ا١تعػارؼ اإلدارة ادلدرسـية يف األلفيـة الثالثـةـ(. ََُِأٛتد، إبراىيم أٛتػد، ) .22

 اٟتديثة.

 القاىرة: دار النهضة. .إدارة األزمات: األسباب والعالجـ(: ََِِأٛتد، إبراىيم أٛتد، ) .23
. اجلــــــودة الشــــــاملة يف اإلدارة التعليميــــــة وادلؤسســــــيةـ(. ََِّأٛتػػػػػػد، أٛتػػػػػػد إبػػػػػػراىيم، ) .24

 اإلسكندرية: دار الوفاء للطباعة كالنشر. 
عي لـــدى الطلبـــة مســـتوى مهـــارات التفكـــري اإلبـــداـ(. ََُِأٛتػػػد، داكد عبػػػد ا١تلػػػك، ) .25

الػيمن: اجمللػة العربيػة لتطػوير  .ادلعلمني يف األقسام العلمية يف كليـة الرتبيـة والعلـوم التطبيقيـة
 التفوؽ، جامعة العلـو كالتكنولوجيا.

 : ا١تكتبة األكادٯتية. القاىرة .تكنولوجيا التعليم كفلسفة ونظامـ(. ُٔٗٗأٛتد، زاىر، ) .26
 سوراي: اٖتاد الكتاب.  .مزاعم العودلة اهنيارـ(. َََِأٛتد، عزت السيد، ) .27
وثيقـــــة مـــــنهج مـــــواد العلـــــوم الشـــــرعية للمـــــرحلتني ىػػػػػػ(. ُِْٕاإلدارة العامػػػػػة للمنػػػػػاىج، ) .28

 .التطوير الًتبومالرايض: . االبتدائية وادلتوسطة يف التعليم العام

تكنولوجيـــا التعلـــيم والتعلـــيم ـ(. ََِٕاسػػػتيتية، دالؿ ملحػػػس كسػػػرحاف، عمػػػر موسػػػى، )  .29
 . دار كائل للنشر كالتوزيع.اإللكرتوين

. نػػػدكة العو١تػػػة كا٢تويػػػة، أكادٯتيػػػة ا١تملكػػػة اذلويـــة والعودلـــةـ(. ُٕٗٗاألسػػػد، انصػػػر الػػػدين، ) .31
 ا١تغربية، الرابط. 

، ْ. طالرتبيــة العمليــة وطــرق التــدريسـ(. ُٕٗٗاألغػػا، إحسػػاف كعبػػد ا١تػػنعم، عبػػد هللا، ) .31
 غزة: اٞتامعة اإلسبلمية.

القػػاىرة:  .جــودة مــنهج أم مــنهج مــن أجــل اجلــودةـ(. ََِٔك٤تسػػن، فػػراج، )أمػػاين، دمحم،  .32
 دار النهضة.

تقــومي كتــاب الفيــزايء للصــف األول الثــانوي العلمــي مــن ـ(. ُٗٗٗأيػػوب، عبػػد الكػػرًن، ) .33
جامعػة  ،. رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػورةوجهة نظر ادلشرفني وادلعلمني وطلبة مشال فلسـطني

 النجاح الوطنية، انبلس. 
٣تلة القراءة مصر: . متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليمـ(. ََُِلبادم، نواؼ، )ا .34
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 . َُُكا١تعرفة، ع
 . القاىرة: مكتبة األ٧تلو. التقومي الرتبوي أسسو وإجراءاتوـ(. َََِابسيل، ٤تب، ) .35
 .حقــوق اإلنســان مــن العادليــة اإلنســانية والعودلــة السياســيةـ(. ُٕٗٗابسػػيل، يوسػػف، ) .36

 اؽ: دار الشئوف الثقافية.العر 
. التعلــيم االبتـــدائي دراســة منهجيــةـ(. َُٖٗابمشػموس، سػػعيد كعبػػداٞتواد، نػور الػػدين، ) .37

 الرايض: شركة الطباعة العربية السعودية. 
. القػػػاىرة: عػػػػادل رؤيـــة انســــانية دلفهـــوم ضـــبط جــــودة التعلـــيمـ(. َََِٓتيػػػت، حسػػػاف، ) .38

 الكتب.
عمػػاف: دار النفػػائس  .مقاصـد الشــريعة عنــد ابــن تيميــةـ(. َََِالبػدكم، يوسػػف أٛتػػد، ) .39

 للنشر كالتوزيع. 
 . األردف: دار ا١تنارة.ادلعلوماتية وامتالك الغدـ(. ََِّبرىاف، ىشاـ دمحم، ) .41
 . اإلمارات: جريدة البياف.حكمة العودلـة والرتبيـةىػ(. ُِِْالبزاز، عبد هللا، ) .41
لة مـــــدخل لتطـــــوير التعلـــــيم اجلـــــامعي إدارة اجلـــــودة الشـــــامـ(. ُٔٗٗبسػػػػػيوين، سػػػػػعاد، ) .42

 . ّاٞتامعي، اجمللد األكؿ، ع القاىرة: دراسات يف التعليمادلصري. 
جهـود ادلملكـة العربيـة السـعودية يف رلـال تطـوير ـ(. ََِْالبشر، دمحم كالزىراين، سعود، ) .43

 ديسمرب.  ُِ-ُُكرشة العمل اإلقليمية حوؿ تطوير ا١تناىج، مسقط يف الفًتة  .ادلناىج
. ا١تػػػؤ٘تر العلمػػػي حـــول ادلســـتوايت ادلعياريـــة واالعتمـــاد ادلهـــينـ(. ََِٕشػػػَت، حسػػػُت، )ب .44

التاسع عشر للجمعية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس، بعنواف تطػوير منػاىج التعلػيم يف ضػوء 
 . ْيوليو، مجِٔ-ِٓمعايَت اٞتودة، 

هـــا للصـــفوف حتليـــل زلتـــوى كتـــب الرتبيـــة الوطنيـــة وتقوميـ(. ََِٗبشػػَت، معػػػاذ نظمػػي، ) .45
اخلـــامس، الســـادس، الســـابع مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي ومعلمـــات زلافظـــات مشـــال الضـــفة 

كليػػػػة الدراسػػػػات العليػػػػا، جامعػػػػة النجػػػػاح الوطنيػػػػة،   ،. رسػػػػالة ماجسػػػػتَت غػػػػَت منشػػػػورةالغربيــــة
 فلسطُت. 
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دراســة تقومييــة دلقــرر احلــديث النبــوي ابدلرحلــة ادلتوسطـــة، ىػػػ(. ُُْٔالبطػػُت، عبػػد هللا، ) .46
. رسػالة ماجسػػتَت مــن وجهـة نظــر مـوجهي ومعلمــي العلـوم الشــرعية مبنطقـة الــرايض)بنـني( 

 الرايض.  ،كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود  قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس، ،غَت منشورة
درجـــة ممارســـة مـــديري ادلـــدارس الثانويـــة يف زلافظـــة ـ( ََِٔالبقمػػػي، بػػػدر بػػػن مهػػػدم، ) .47

رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية  .نظرىم ونظر وكالئهمالطائف لإلدارة الذاتية من وجهة 
 .، مكةالًتبية، جامعة أـ القرل

أســس ومعـــايري نظــام اجلـــودة الشــاملة يف ادلؤسســـات ـ(. ََُِالبكػػر، دمحم بػػن عبػػػدهللا، ) .48
 .َٔ، ع ُٓاجمللة الًتبوية، مج الكويت: . الرتبوية والتعليمية

هج العلــوم الشــرعية ابدلرحلــة الثانويــة يف أىــداف وثيقــة مــنىػػػ(. ُّْٓالػػبهبلؿ، موسػػى، ) .49
كليػػة الًتبيػػة،   قسػػم ا١تنػػاىج، ،. رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورةضــوء متطلبــات األمــن الفكــري

 الرايض.  ،جامعة ا١تلك سعود
اجلـــودة الشـــاملة يف التعلـــيم بـــني مؤشـــرات التميـــز ـ(. ََِٔالبػػيبلكم، حسػػػن كآخػػػركف، ) .51

 ماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع. . عومعايري االعتماد األسس والتطبيقات
. مصر: دار الفكر اإلدارة التعليمية واإلدارة ادلدرسيةـ(. ُٖٗٗالتو٬ترم، أٛتد اٝتاعيل، ) .51

 العريب.

، ٣تلة العلـو اإلنسػانيةاٞتزائر: . التقومي تكنولوجيا أم ايدلوجياـ(.  ََِّتيليوف، حبيب، ) .52
 .ُٗع

القاىرة: مكتبة الػدار العربيػة  .الرتبية والثقافة دراسات يفـ(. َُِّالثقفي، حامد عمار، ) .53
 للكتاب.

ادلشـكالت والصـعوابت الـيت تواجـو معلمـي ادلـواد ـ(.  َََِالثويٍت، سعود بن إبراىيم، ) .54
ع  ،٣تلػػة كليػػة الًتبيػػةالزقػػازيق: . االجتماعيــة ابدلرحلــة االبتدائيــة ابدلملكــة العربيــة الســعودية

ّْ . 
كػز . بَتكت: ٣تلة ا١تسػتقبل العػريب، مر العودلة واذلوية الثقافية. ـ(ُٖٗٗاٞتابرم، دمحم عابد، ) .55

 .ِِٖعدد  دراسات الوحدة العربية،
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تصـور مقـرتح لالحـرتاف يف اإلدارة ادلدرسـية يف مصـر يف ـ(. ََِِجامل، خالد عطية، ) .56
 ٣تلة ٚتعية الثقافة من أجل التنمية. . مصر:ضوء خربة إسبانيا

 دار ا١تناىج. األردف: . ّط. ساسيات ادلناىج التعليميةأىػ(. ُِِْجامل، عبد السبلـ، ) .57
 . األردف: دار ا١تناىج. ِ. طأساسيات ادلناىج التعليميةـ(. ُٔٗٗجامل، عبد السبلـ، ) .58
دراســـة حتليليـــة حملتـــوى كتـــاب العلـــوم للصـــف الســـادس ـ(. ََِٓاٞتػػػرب، جػػػرب بػػػن دمحم، ) .59

. ْتػث مقػدـ إذل ا١تػؤ٘تر تـدريس العلـوم االبتدائي ابدلملكة العربية السعودية يف ضوء معايري
 . ُالعلمي السابع عشر، مناىج التعليم كا١تستوايت ا١تعيارية، مصر، مج

ا١تنظمػة العربيػة  :. القػاىرةالتـدريب اإلداري ادلوجـو ابألداءـ(. ُٖٔٗجرادات، عقلة دمحم، ) .61
 للتنمية اإلدارية.

معــــايريه، نظرايتــــو، قياســــو، اإلبــــداع؛ مفهومــــو، ـ(. ُٗٗٗجػػػػركاف، فتحػػػػي عبػػػػد الػػػػرٛتن، ) .61
 ، عٌماف: دار الفكر انشركف كموزعوف.ِط  .تدريبو، مراحلو العملية اإلبداعية

 ىػ. ُّّْصفر  ُالثبلاثء  ،جريدة الشرؽ األكسط .62
. دراســـات تربويـــة يف القـــرن احلـــادي والعشـــرينىػػػػ(.  ُِْٕاٞتضػػػعي، مهػػػا عبػػػد البػػػاقي، ) .63

 مصر: دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر. 
تقـومي منـاىج الرتبيـة اإلسـالمية ابدلرحلـة الثانويـة يف ـ(. ََِٓمػاف، دمحم بػن عبػدهللا، )ٞتغيا .64

( سػػبتمرب، تصػػدر عػػن اٞتمعيػػة ْٕ. ٣تلػػة القػػراءة كا١تعرفػػة، العػػدد، )ضــوء القضــااي ادلعاصــرة
 ا١تصرية للقراءة كا١تعرفة، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، القاىرة.

دارة والتخطـــــــــيط التعليمـــــــــي واالســـــــــرتاتيجي رؤيـــــــــة اإلـ(. ََِِاٞتنػػػػػػػػػدم، عػػػػػػػػػادؿ، ) .65
 .الرايض: مكتبة الرشد. معاصرة

. جهــــود ادلملكــــة العربيــــة الســــعودية يف رلــــال تطــــوير ادلنــــاىجـ(. َََِاٞتنػػػػدم، دمحم، ) .66
 مسقط: كرشة العمل اإلقليمية حوؿ تطوير ا١تناىج.

قــرر علــي طــالب تقــومي كتــاب الفقــو، )ادلطــور( ادلـ(. ََُِاٞتهيمػػي، أٛتػػد عبػػدالرٛتن، ) .67
. رسػالة ا٠تلػيج الصف الثالث الثانوي شرعي يف ضـوء ادلعـايري ادلعاصـرة للكتـاب ادلدرسـي

 . ُُٔ، ع ُّودية، س العريب، السع
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تقــومي كتــاب الفقــو، )ادلطــور( ادلقــرر علــى طــالب الصــف ىػػػ(. َُّْاٞتهيمػػي، أٛتػػد، ) .68
 . . رسالة ا٠تليج العريبادلدرسيالثالث الثانوي شرعي يف ضوء ادلعايري ادلعاصرة للكتاب 

 .تطـور التعلـيم ابدلملكـة العربيـة السـعوديةىػػ(. َُْٔاٞتوادم، حسػن مصػطفى، كزميلػو، ) .69
 . )ب. ف، ب. ـ(

 . القاىرة: مركز ا٠تربات ا١تهنية لئلدارة.الدليل ادلتكاملـ(. ََِٓاٞتودة الشاملة، ) .71
 دار االعتصاـ. . القاىرة:أساليب الغزو الفكريـ(. ََِِجوزيف، ابسل، ) .71
، بػػَتكت: دار ْط  .اتج اللغــة وصــحاح العربيــةـ(. ُٗٗٗاٞتػػوىرم، إٝتاعيػػل بػػن ٛتػػاد، ) .72

 العلم للمبليُت.
. مصػر: دراسات تربويـة يف القـرن احلـادي والعشـرينـ(. ََُِويلي، مها عبد البػاقي، )ج .73

 دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر. 
جــودة الكتــاب ادلدرســي ومواصــفاتو لتالميــذ معــايري ـ(. ََِٓاٟتػػارثي، داككد دركيػػش، ) .74

. غػػػزة: مػػػؤ٘تر اٞتامعػػػة اإلسػػػبلمية الًتبػػػوم للجػػػودة يف التعلػػػيم العػػػاـ ادلرحلـــة األساســـية الـــدنيا
 الفلسطيٍت كمدخل للتميز.

(. تطــوير زلتــوي كتــب الرايضــيات ادلدرســية ابلصــف الســادس مــن ـََِّحػافظ، دمحم، ) .75
 ،. رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورةادلعــايري العادليَّــةالتعلــيم األساســي بدولــة فلســطني يف ضــوء 

، القاىرة.   معهد البحوث كالدراسات العربية، ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
كزارة  .ادلواصفات العامـة للكتـاب ادلدرسـيىػ(.  ُِِْاٟتامد دمحم بن معجب، كآخركف، ) .76

 ا١تعارؼ: مركز التطوير الًتبوم. 
مــدى مالئمــة ادلفــاىيم الفقهيــة ادلتضــمنة يف زلتــوى  ـ(. ََِِبػػن ٛتيػػد، ) اٟتامػػد، عبػػدهللا .77

 رسػالة ماجسػتَت .كتب الفقو لتالميذ الصفوف العليا ابدلرحلة االبتدائية ودرجة إتقاهنم ذلـا
 .، مكةكلية الًتبية، جامعة أـ القرل  ،غَت منشورة

يف ادلملكـة العربيـة السـعودية التعلـيم ىػػ(. ُِْٖاٟتامد، دمحم كالعتي ، بدر كمتورل، نبيػل، ) .78
 . الرايض: مكتبة الرشدْ. طرؤية احلاضر واستشراف ادلستقبل

. راـ هللا: مؤسسػػػة آفـــاق تربويـــة يف التعلـــيم والـــتعلم اإلبـــداعيـ(. ََِِحػػػبش، زينػػػب، ) .79
 العنقاء للتجديد كاإلبداع.
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 .كاإلبداع. راـ هللا: مؤسسة العنقاء للتجديد التفكري اإلبداعيـ(. ََِٓحبش، زينب، ) .08

. مصر: مكتبة النهضػة التقومي والقياس وعلم النفسـ(. ََِِحبيب، ٣تدم عبدالكرًن، ) .81
 ا١تصرية. 

تقـــومي كتـــاب الرتبيـــة اإلســـالمية للصـــف الثـــاين عشـــر ـ(. ََُِحجػػػو، فػػػارس يوسػػػف، ) .82
كليػة الًتبيػة،   ،. رسالة ماجسػتَت غػَت منشػورةبفلسطني يف ضوء معايري اجلودة وآراء ادلعلمني

 اٞتامعة اإلسبلمية، فلسطُت، غزة. 
: دار الفكر القاىرة. اإلدارة التعليمية واإلدارة ادلدرسيةـ(. ُٖٗٗحجي، أٛتد اٝتاعيل، ) .83

 العريب. 
. ٣تلػػػة دراسػػػات رؤيـــة انســـانية دلفهـــوم ضـــبط جـــودة التعلـــيمـ(. ُْٗٗحسػػػاف، حسػػػاف، ) .84

 تب. ، القاىرة: عادل الكٓٔ، اٞتزء ٗتربوية، اجمللد
. مكػة ا١تكرمػة: مكتبػة . التعليم األساسي بني النظرية والتطبيـقىػػ(َُْٔحساف، حسن، ) .85

 الطالب اٞتامعي. 
ادلنـــتج التعليمـــي، )ادلعـــايري وحتقيـــق اجلـــودة( ـ(. ََِٕحسػػػن، أحػػػبلـ ك٤تمػػػود، السػػػيد، ) .86

 . مصر: دار اٞتامعة اٞتديدة. (ٔسلسلة او منتج تعليمي أجود، )
. مصػػر: اجملموعػػة العربيػػة تطــوير ادلنــاىج: رؤيــة معاصــرةـ(. َُِِحسػػن، شػػوقي ٤تمػػود، ) .87

 للتدريب كالنشر
 .األكذل الطبعة القاىرة،: مصر. ادلضمون حتليل(. ُّٖٗ) دمحم، ٝتَت حسُت، .88
رسػالة ماجسػتَت  .ادلقاصد الشرعية الضرورية يف األربعـني النوويـةـ(. ُِٗٗحسُت، دمحم، ) .89

 . ألصوؿ الدين، اٞتزائرلعارل غَت منشورة، ا١تعهد الوطٍت ا
، ُِ. طنظـــــام وسياســـــة التعلـــــيم يف ادلملكـــــةـ(. ُٗٗٗاٟتقيػػػػػل، سػػػػػليماف عبػػػػػدالرٛتن، ) .91

 الرايض: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية. 
للتعلـــيم للجميـــع ابدلملكـــة  ٕٓٓٓتقـــومي عـــام ـ(. َََِاٟتكمػػػي، علػػػي بػػػن صػػػديق، ) .91

 . الرايض: كزارة ا١تعارؼ.العربية السعودية
 .ة. دمشق: الدار الشامياللغة العربيةىػ(.  ُّْْاٟتكمي، نذير، ) .92
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لتالميـــذ معـــايري جـــودة الكتـــاب ادلدرســـي ومواصـــفاتو ـ(. ََِٕحلػػػس، داككد دركيػػػش، ) .93
مؤ٘تر اٞتامعة اإلسبلمية الًتبوم للجودة يف التعلػيم العػاـ الفلسػطيٍت  . ادلرحلة األساسية الدنيا

 ـ، غزة.ََِٕأكتوبر  ُّ-َّكمدخل للتميز، 

جـودة زلتـوى كتــب الرتبيـة االسـالمية للمرحلـة األساســية ـ(. َُُِٛتػاد، شػريف علػي، ) .94
. ا١تػػؤ٘تر الػػػوطٍت للتقػػػوًن الًتبػػػوم. العليـــا بفلســـطني يف ضـــوء معـــايري جـــودة احملتـــوى وتنظيمـــو

 النصف الثاين من آاير، راـ هللا، فلسطُت. 
رايض: دار ا١تػريخ للنشػر . الػالتـدريس يف اللغـة العربيـةـ(. ََُِوسػف ظػافر، )اٟتمادم، ي .95

 كالتوزيع. 
دور الرتبيـة اإلسـالمية يف مواجهـة التحـدايت الثقافيـة ـ(. ََِٕاٟتمامي، صبلح ردكد، ) .96

 ، جدة: مكتبة السوادم.ُ، ط للعودلة
 . الرايض: دار الرايض.ادلنهج أصولو وأنواعو ومكوًنتو(. ـَُٖٗٛتداف، دمحم زاي، ) .97
 . الرايض: دار الرايضأصولو وأنواعو ومكوًنتو . ادلنهج(ـُِٖٗٛتداف، دمحم زاي، ) .98
. دمشػػػػق: دار الًتبيػػػػة تقيــــيم الكتــــاب ادلدرســــيمػػػػػ(. ُٕٖٗٛتػػػػداف، دمحم زايد، كآخػػػػركف. ) .99

 اٟتديثة. 
دمشػػػػق: دار الًتبيػػػػة  .تقيــــيم الكتــــاب ادلدرســــيىػػػػػ(.  ُُْٕٛتػػػػداف، دمحم زايد، كآخػػػػركف، ) .111

 اٟتديثة. 
برًنمج إعـداد معلـم ادلرحلـة األساسـية ةامعـة  فاعليةـ(. ُْٗٗٛتداف، دمحم عبد الفتاح، ) .111

ؤ٘تر العلمػػي األكؿ ا١تػػ .األقصــى يف تنميــة ادلهــارات اللغويــة يف اللغــة االجنليزيــة لــدى طلبتهــا
 ، فلسطُت.لكلية الًتبية

تقـــومي مـــنهج الرتبيـــة اإلســـالمية للصـــف األول ـ(. ُّٖٗٛتػػػركش، عبػػػد اجمليػػػد سػػػليماف، ) .112
ة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورة. كليػػة الًتبيػػة، جامعػػة عػػُت مشػػس، . رسػػالاإلعــدادي ابلتعلــيم العــام

 ٚتهورية مصر العربية.

 . عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع.تصميم التعليمىػ(. َُِْاٟتيلة، دمحم، ) .113
 . عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع. تصميم التعليم(. ـََِّاٟتيلة، دمحم، ) .114
وى كتــــاب الفقــــو للصــــف األول الثــــانوي تقــــومي زلتـــــ(. َُِِا٠تالػػػدم، ٤تسػػػػن رجػػػػاء، ) .115
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. رسػػػالة ماجسػػػتَت غػػػَت منشػػػورة. كليػػػة ابدلملكـــة العربيـــة الســـعودية يف ضـــوء معـــايري اجلـــودة
 الًتبية، جامعة الطائف. 

 . عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع. إدارة اجلودة الشاملةـ(. َََِخضر، ٛتو، ) .116
. مصػر: دار السػحاب ظرية والتطبيـقبنوك األسئلة بني النـ(. ََِٕخضر، عادؿ سعد، ) .117

 للنشر كالتوزيع. 
، الػػػرايض: العـــادات العقليـــة وتنميتهـــا لـــدى التالميـــذـ(. ََِٓا٠تضػػػراء، إبػػػراىيم أٛتػػػد، ) .118

 مكتبة الشقرم.
، األردف: دار ُ. ط تنظيمــات ادلنــاىج وختطيطهــا وتطويرىــاـ(. َََِخضػػَت، جػػودت، ) .119

 الشركؽ للنشر.
اجتاىــات حديثــة يف التقــومي الرتبــوي وانعكاســاهتا علــى  ـ(.ُٖٗٗا٠تطيػػب، أٛتػػد ٤تمػػود، ) .111

 . ٖاجمللة العربية للًتبية من أجل تربية عربية موحدة. ٣تلدتقومي طلبة التعليم العام. 
. القػػاىرة: مكتبػػة يف التنميــة البشــرية وتعلــيم ادلســتقبلـ(. َََِا٠تطيػػب، حامػػد عمػػار، ) .111

 الدار العربية للكتاب.
جودة الكتب ادلدرسية مبرحلـة التعلـيم األساسـي ـ(. ََِٕل، )خليفة، علي كشببلؽ، كائ .112

ا١تػػؤ٘تر الًتبػػوم الثالػػث، اٞتػػودة يف التعلػػيم الفلسػػطيٍت، مــن وجهــة نظــر مشــريف ىــذه ادلرحلــة. 
 فلسطُت. 

 ". مصر: مكتبة دار اٟتكمة. عمليات تكنولوجيا التعليمـ(. "ََِّٜتيس، دمحم عطية، ) .113
مدى حتقق معايري اجلودة يف زلتوى كتايب األحياء للصف ـ(. ََِٗخواجي، أبرار ٭تِت، ) .114

. رسػالة ماجسػتَت الثالث الثانوي يف كل مـن اجلمهوريـة اليمنيـة وادلملكـة العربيـة السـعودية
 )غَت منشورة(. كلية الًتبية، جامعة صنعاء. 

 . عمػاف:أسس بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتـاب التعليمـي(. ـََُِا٠توالدة، دمحم، ) .115
 دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة.

. القػاىرة: أسس بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتـاب اجلـامعي .(ـََِْا٠توالدة، دمحم، ) .116
 .دار ا١تسَتة

. ادلـــنهج الدراســـي: األســـس والتصـــميم والتطـــوير والتقيـــيمـ(. َُُِا٠تػػورل، دمحم علػػػي، ) .117
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 االردف: دار الفبلح للنشر كالتوزيع. 
. االجتاىـــات احلديثـــة يف إعـــداد وتطـــوير الكتـــاب ادلدرســـيـ(.  َََِالػػػدجاين، عطػػػوه، ) .118

 األردف: دار ا١تسَتة. 
إدارة اجلــــودة الكليــــة: مفهومهــــا، وتطبيقاهتــــا الرتبويــــة، ـ(. ُْٗٗدرابس، أٛتػػػػد سػػػػعيد، ) .119

. الػػرايض: ٣تلػػة وإمكانيــة اإلفــادة منهــا يف القطــاع التعليمــي الســعودي، )دراســة وصــفية(
 . َٓلة ا٠تليج، العدد رسا

مســـتوى جـــودة منهـــاج الرايضـــيات ـ(. َُُِدركيػػػش، عطػػػا حسػػػن كمقػػػاط، دمحم سػػػليم، ) .121
ــة فلســطنيNCTMللصــف اخلــامس األساســي يف ضــوء معــايري، ) . ٣تلػػة الزيتونػػة ( يف دول

 .اإلنسانية، العدد الثاينللعلـو 
األســس، التنظيمــات، ادلنــاىج، ادلكــوًنت، ـ(. ََِٕالػػدعيلج، إبػػراىيم بػػن عبػػد العزيػػز، ) .121

 . دار القاىرة . القاىرة:التطوير
ـــة للصـــف الســـادس يف ـ(. ََُِالدغشػػػي، دمحم دمحم، ) .122 ـــاب لغتنـــا العربي ـــل زلتـــوى كت حتلي

 . القاىرة: ا١تؤ٘تر العلمي التاسع. ادلملكة األردنية اذلامشية
ـــــاىج. (ـََِٖ) ،ا٢تػػػػػامشى عبػػػػػد الػػػػػرٛتن كعبػػػػػد، حسػػػػػُت طػػػػػوالػػػػػدليمي،  .123 ـــــني ادلن ـــــد ب  التقلي

 .أسامة دار. األردف: والتجديد
 .دار العلـو للطباعة :القاىرة، ّط .ادلناىجـ(. ُِٕٗالدمرداش، سرحاف كمنَت كامل، ) .124
 مكتبة الفبلح. الكويت: ػ ،ّ، طادلناىج ادلعاصرةىػ(. َُُْالدمرداش، سرحاف، ) .125
الكتــاب ادلدرســي ومــدى مالءمتــو لعمليــيت الــتعلم ـ(.  ُِٖٗدمعػػة، ٣تيػػد كمرسػػي، دمحم، ) .126

. والتعليم يف ادلرحلة االبتدائية.   تونس: ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
تقومي تدريبات كتاب قواعد اللغة العربية للصف الثالـث ـ(. ََِِالد٫تاين، دخيل هللا، ) .127

ة الكويػػت، اجمللػػة الًتبويػػة، مػػج . جامعػػادلتوســط يف ضــوء مهــارات النحــو ادلناســبة للتالميــذ
 . ّٔ، عُٔ

تقومي زلتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية ادلقـرر على ىػػ(. ُُْٖالدىيش، صبلح، ) .128
. رسالة ماجستَت غػَت منشػورة. قسػم طالبات الصف الثالث الثانوي يف ضوء أىداف ادلادة

 ض. ا١تناىج كطرؽ التدريس، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود: الراي
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،الػرايض: مكتبػة الًتبيػة ِط  .إطار مرجعـي للتقـومي الرتبـويـ(. ََِٕالدكسرم، إبراىيم، ) .129
 العريب لدكؿ ا٠تليج.

بعض مسئوليات ادلدرسة الثانوية جتاه تعزيز اذلويـة ـ(. ََِْالدكسرم، اندية بنت سادل، ) .131
 ـ.ََِْ. مؤ٘تر مناىج التعليم كا٢توية الثقافية، الثقافية لطالهبا

ـــــة ادلملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية يف ـ(. ََُِالدكسػػػػػرم، ىنػػػػػد بنػػػػػت مبػػػػػارؾ، ) .131 واقـــــع جترب
مػؤ٘تر التميػز يف تعلػيم كتعلػم العلػـو الرايضػيات  .على ضوء التجارب الدولية STEMتعليم ٍ 

"، شػػػػػػركة تطػػػػػػوير للخػػػػػػدمات STEMاألكؿ "توجػػػػػػو العلػػػػػػـو كالتقنيػػػػػػة كالرايضػػػػػػيات كا٢تندسػػػػػػة 
 .ٕ-ٓمايو  التعليمية، جامعة ا١تلك سعود،

. ا١تػػؤ٘تر جــودة كتــب الرايضــيات ادلقــررة يف ادلنهــاج الفلســطيينـ(. ََِْدايب، سػػهيل، ) .132
 . ، فلسطُتالًتبوم األكؿ، اٞتامعة اإلسبلمية، كلية الًتبية

تطوير أداة لقياس جودة الكتاب ادلدرسي وتوظيفهـا يف قيـاس ـ(. ََِٔدايب، سهيل، ) .133
 العلمي األكؿ لكلية الًتبية، جامعة األقصى. . ا١تؤ٘ترجودة كتب ادلنهاج الفلسطيين

. األردف: والتطبيق النظرية بني الرايضية الرتبية مناىج. (ـُّٗٗ) ،كآخركف، عليالديرم،  .134
 .الفرقاف دار

 .ا١تكتبة العصرية. بَتكت: وحي القلمـ(. َُِِالرافعي، مصطفى صادؽ، ) .135
 . الكويت: مكتبة الفبلح. ادلناىج الدراسيةىػ(. َُِْالرشيدم، سعد كآخركف، ) .136
الكتـــاب ادلدرســـي: فلســـفتو، اترخيـــو، أسســـو، ـ(. ُِٔٗرضػػػواف، أبػػػو الفتػػػوح كآخػػػركف، ) .137

 . مصر: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية. تقوميو، استخدامو
. أعمػػػػاؿ ا١تػػػؤ٘تر السػػػػنوم الثػػػاين للمركػػػػز ادلعلوماتيــــة واإلنرتنـــتـ(. ُٕٗٗرضػػػواف، رأفػػػت، ) .138

 ألمارات، رأس ا٠تيمة. العريب للدراسات االسًتاتيجية، ا

ممارســة معلمــات العلــوم يف ادلرحلــة الثانويــة ابدلدينــة ـ(. َُِِرفػاعي، أمػػل بنػػت عػػوض، ) .139
، رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػورة، جامعػة طيبػة .ادلنورة لطرق تنمية مهارات التفكري اإلبداعي

 .ا١تدينة ا١تنورة
األساسي يف فلسطني مـن تقومي كتاب العلوم للصف السابع ـ(. ََِٓرمضاف، ٤تمػود، ) .141

. ٣تلػػة جامعػػة النجػػاح لؤلْتػاث، )العلػػـو اإلنسػػانية(، العػػدد، وجهـة نظــر ادلعلمــني وادلعلمــات
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 ، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطُت. ََِٓ(، كانوف أكؿ ُٗ(، ٣تلد، )ّ)
دراســـة تقومييـــة لكتـــاب الرايضـــيات للصـــف العاشـــر ـ(. ََِٔر٭تػػػاف، سػػػامح كآخػػػركف، ) .141

، كليػػة الًتبيػػة، جامعػػة ْ، عُِ. ٣تلػػة دراسػػات تربويػػة كاجتماعيػػة، مػػجاألردن األساســي يف
 حلواف، القاىرة. 

ـــيم زلتـــوى الفقـــو يف ادلرحلـــة ادلتوســـطة، )بنـــات( يف ضـــوء ىػػػػ(. ُُْٖالػػػريس، ىنػػػد، ) .142 تقي
ـــات ــــة الالزمـــة للطالب . رسػػػالة ماجسػػػتَت غػػػَت منشػػػورة. قسػػػم ا١تنػػػاىج كطػػػرؽ ادلفـــاىيم الفقهي

 الرايض.  ،ًتبيػة، جامعة ا١تلك سعودكلية الالتدريس،  
ــة مــن ـ(. ُٓٗٗالزدجػػارل، إٯتػػاف صػػديق، ) .143 ــة الثانوي ــة اإلســالمية للمرحل تقــومي كتــب الرتبي

. رسػػػالة ماجسػػػتَت غػػػَت منشػػػورة. جامعػػػة وجهـــة نظـــر ادلعلمـــني والطـــالب يف ســـلطنة عمـــان
 السلطاف قابوس، كلية الًتبية كالعلـو اإلسبلمية. 

 . عماف.علم نفس النمو الطفولة وادلراىقةـ(.  ََُِالزع ، أٛتد دمحم، ) .144

 .صحيفة ا١تكتبةالقاىرة: . الكتاب ادلدرسيـ(.  ُٕٖٗزكي، سعد، ) .145
اإلدارة الذاتيــة واحملاســبية مــدخل لرفــع إنتاجيــة ادلــدارس  .ـ(َََِد قػػدرم، )زانٌب، خالػػ .146

 للبحوث كالتنمية.. القاىرة: ا١تركز القومي الثانوية دراسة ميدانية
مــدى مالئمـة ادلفــاىيم الفقهيــة ادلتضــمنة يف زلتــوى ـ(. ََِٔالزنبقػي، عبػػدهللا بػن ٛتيػػد، ) .147

. رسػالة ماجسػتَت كتب الفقو لتالميذ الصفوف العليا ابدلرحلة االبتدائية ودرجة إتقاهنم ذلـا
 . مكةالقرل،  غَت منشورة. كلية الًتبية، جامعة أـ

: ٣تلػػػة رايض. الػػػالعودلـــة الغربيـــة والصــحوة اإلســـالمية .ىػػػػ( ُِِْالزنيػػدم، عبػػػد الػػرٛتن، ) .148
 .ا١تعرفة

 ، مصر: عادل الكتب. ٓ. طعلم نفس النمو الطفولة وادلراىقةىػ(. ُُْٓزىراف، حامد، ) .149
 ، مصر: عادل الكتب.ٔ. طعلم نفس النمو الطفولة وادلراىقةىػ(. ُُْٕزىراف، حامد، ) .151

 .يــــة ادلعاصـــرة يف منــــاىج العلـــوم وتدريســــهااالجتاىـــات العادلـ(. ََُِزيتػػػوف، عػػػايش، ) .151
 عماف: دار الشركؽ. 

 .٣تلة ا١تعلم الكتاب ادلدرسي اجليد أمهيتو مواصفاتو تطويره.ـ(.  ُٖٓٗزيتوف، عدانف، ) .154
 القاىرة: عادل الكتب.التدريس مناذجو ومهاراتو. ـ(. ََِّزيتوف، كماؿ، ) .153
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ابدلرحلــة ادلتوســطة دلهــارات تنميــة مــدى امــتالك معلمــي العلــوم ـ(. ََِٗزيػػداف، سػػعد، ) .154
 .، مكة، مكة: رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة أـ القرلالتفكري االبتكاري

، عمػػػػػاف: دار ا١تنػػػػػاىج للنشػػػػػر ِ. جإدارة اجلـــــودة الشـــــاملةـ(. ََِٗزيػػػػػداف، سػػػػػلماف، ) .155
 كالتوزيع.

، جدة: ِط  .اإلدارة العامة يف ادلملكة العربية السعوديةـ(. ُٖٓٗالساعاٌب، أمُت، ) .156
 دار الشركؽ.

حتليل زلتوى كتـاب لغتنـا العربيـة للصـف السـادس يف ادلملكـة ـ(. ََِٗسادل، دمحم دمحم، ) .157
. ا١تػؤ٘تر العلمػي التاسػع، )كتػب تعلػيم القػراءة يف الػوطن العػريب بػُت اإلنقرائيػة األردنية اذلامشيـة

 .راج(، مصركاإلخ
تب الرايضيات للصـفوف: السـابع، تقومي تنظيم زلتوى كـ(. ََِٕالسر، خالد ٜتػيس، ) .158

. ٣تلػػة والثــامن، والتاســع األساســية يف فلســطني يف ضــوء نظــرايت الــتعلم والتعلــيم ادلعرفيــة
، اجمللد السادس عشر، العدد ََِٖيناير  ْاٞتامعة اإلسبلمية سلسلة الدراسات اإلنسانية، 

 األكؿ. 

 ف: مكتبة الفبلح. ،ػ األردّ. ط ادلناىج ادلعاصرةـ(. ُٖٓٗسرحاف، الدمرداش، ) .159
. عمػػػػاف: دار الــــتعلم النشـــط بـــني النظريــــة والتطبيـــق(. َُٗٗسػػػعادة، جػػػودة كآخػػػركف، ) .161

 الشركؽ. 
. ْ. طادلــنهج ادلدرســي ادلعاصــرـ(. ََِْسػػعادة، جػػودت أٛتػػد كإبػػراىيم، عبػػد هللا دمحم، ) .161

 عماف: دار الفكر. 
ــــاىج وختطيطهــــا تنظيمــــات اـ(. َُُِسػػػػعادة، جػػػػودت اٛتػػػػد كابػػػػراىيم، عبػػػػدهللا دمحم، ) .162 دلن

 االردف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع.  .وتطويرىا

 ،ِط .ادلــــنهج ادلدرســــي ادلعاصــــر .(ََِْإبػػػػراىيم، عبػػػػدهللا، ) ك سػػػػعادة، جػػػػودت أٛتػػػػد،  .163
 .دار الفكراألردف: 

ـــةـ(. ُٖٖٗسػػػبلمة، عبػػػد العظػػػيم حسػػػُت، ) .164 . اجتاىـــات حديثـــة يف اإلدارة ادلدرســـية الفعال
 األردف: دار الفكر.
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واقع اخلـدمات ادلسـاندة للتالميـذ ادلعـوقني مسعيًّـا  .ـ(ََِِعلي عبد رب الن ، ) بلمة،س .165
. كليػػػة وأســـرىم والرضـــا عنهـــا يف ضـــوء بعـــض ادلتغـــريات مـــن وجهـــة نظـــر ادلعلمـــني واآلابء

 الًتبية، جامعة ا١تلك سعود، ا١تملكة العربية السعودية. 
 يف ،www.diwanalarab.com. اخلطـــــــــاب حتليـــــــــل(. ـََِٕ) عبػػػػػػػػػدالقادر، سػػػػػػػػػبلمي، .166

 ـ.َُِٔ/ٗ/ُٔ

. األردف: اإلدارة اجلامعيــة دراســات حديثــةـ(. ُٗٗٗمػػأموف كاليػػاس، سػػهيلة، ) السػػلطي، .167
 مؤسسة ٛتادة للدراسات اٞتامعية. 

ي. ادلرشـــــد يف أتليـــــف الكتـــــاب ادلدرســــــ(.  ََِٓسػػػػػلمة، منصػػػػػور كاٟتػػػػػارثي، إبػػػػػراىيم، ) .160
 الرايض: د. ف.

. التعلــــيم يف ادلملكــــة العربيــــة الســــعودية، رؤيــــة نقديــــةـ(. ُٓٗٗالسػػػػلمي، سػػػػادل علػػػػي، ) .169
 الرايض: مكتبة العبيكاف.

القػػػاىرة: -ك.(. إدارة اجلــودة الشــاملة: متطلبــات التأىيــل ل يــزـُٓٗٗالسػػلمي، علػػي، ) .171
 مكتبة غريب.

ـــيم ـُْٕٗسػػػليماف، عبػػػد الػػػرٛتن، ) .171 ، الػػػرايض: ُِ. طيف ادلملكـــة(. نظـــام وسياســـة التعل
 مكتبة ا١تلك فهد الوطنية. 

تقومي كتـاب التلميـذ دلـادة الرتبيـة االسـالمية يف ـ(. ََِٗٝتاكم، فهد كالعبداف، عايػده، ) .172
 .ِ، ع ُٕر، مج . العلـو الًتبوية، مصالصف االول االبتدائي بدولة الكويت

ل الشــريعة، شــرح: عبــدهللا ادلوافقــات يف أصــو ـ(. ََِّالشػػاط ، أبػػو إسػػحاؽ إبػػراىيم، ) .173
 القاىرة: ا١تكتبة. .دراز

ـــة اإلســـالمية وطـــرق تدريســـهاـُْٖٗالشػػػافعي، ابػػػراىيم دمحم، ) .174 . الكويػػػت: مكتبػػػة (. الرتبي
 الفبلح. 

الكويػت: مكتبػة  ادلنهج ادلدرسّي من منظور جديـد.ـ(. ُٔٗٗالشافعٌي، إبراىيم كزميبله، ) .175
 الفبلح. 

٣تلػػة ، الكويػػت: ْٕع. العودلــة جرميــة تــذويب األصــالةـ(. ُٓٗٗشػػاىُت، عبػػد الصػػبور، ) .176
 .ا١تعرفة

http://www.diwanalarab.com/
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تقومي الكتـاب ادلدرسـي للرتبيـة اإلسـالمية ـ(. ُْٖٗشاىُت، عبد القادر عبد ربو بػدكم، ) .177
 . رسالة ماجستَت غَت منشورة. كلية الًتبية، جامعة اإلسكندرية. ابلتعليم الثانوي العام

التوحيد للصف اخلامـس االبتدائـي حسـب رأي  تقومي كتابىػػ(. ُُْٔالشايع، إبراىيم، ) .178
ـــوم الشـــرعية ومشـــرفيها.  رسػػػالة ماجسػػػتَت غيػػػػر منشػػػػورة. قسػػػػم ا١تنػػػاىج كطػػػرؽ معلمـــي العل

 الرايض.  ،يػػػة الًتبية، جامعة ا١تلك سعودالتدريس، كل
-٘مـدى حتقـق معـايري احملتـوى، )ـ(. ََِٔكشػيناف، علػي سػعود، ) الشايع، فهد سػليماف .179

(( يف زلتـوى كتـب العلـوم يف NSESدلعايري القومية للرتبية العلمية األمريكية ( مبشروع اٛ
. دراسػػات يف ا١تنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس، اٞتمعيػػة ا١تصػػرية للمنػػاىج ادلملكــة العربيــة الســعودية
 . ُُٕكطرؽ التدريس، العدد 

. بغداد: كلية الًتبيػة، تقومي ادلناىج ابستخدام النماذجـ(. ُْٖٗالشبلي، إبراىيم مهدم، ) .181
 اٞتامعة ا١تستنصرية. 

التعليم يف اليمن يف عهد دولة بين رسول خالل القرنني  .ـ(َََِ، )الشبلي، فاركؽ أٛتد .181
 اليمن: إصدارات جامعة صنعاء. .السابع والثامن اذلجريني

دراســة واقــع تــدريس الرتبيــة اإلســالمية للمرحلــة ىػػػ(.  ُُّْ) ،شػػحاتو، ٚتعػػاف بػػن ٤تسػػن .182
رسػػالة  .انويــة يف ضــوء اســرتاتيجيات الــتعلم النشــط مــن وجهــة نظــر ادلشــرفني الرتبــوينيالث

 ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة الطائف. 
 اللبنانية.  الدار ا١تصرية :، القاىرةٓط  .قراءات األطفالىػ(.  ُِِْشحاتو، حسن، ) .183
لوم للصـف العاشـر األساسـي تقومي زلتوى مقرر العـ(. ََِٕحيرب، دمحم سعيد منيب، )ش .184

 . رسالة ماجستَت غَت منشورة. اٞتامعة اإلسبلمية، غزة. يف ضوء ادلعايري اإلسالمية
اخلطــــط الرتبويــــة للمنظمــــات الرتبويــــة الدوليــــة ـ(. ََِٗالشػػػػدم، إبػػػػراىيم عبػػػػد العزيػػػػز، ) .185

 الرايض: مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج. .واإلقليمية
تقومي كتاب التجويد للصف اخلامس االبتدائي حسـب ىػ(. ُِْٓالشريدة، ماجد علي، ) .186

. رسالة ماجستَت )غَت منشورة(. كليػة الًتبيػة، جامعػة رأي معلمي العلوم الشرعية ومشرفيها
 ا١تلك سعود، الرايض. 
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تقـــومي كتـــاب التوحيـــد ادلقـــرر علـــى طـــالب الصـــف األول ىػػػػ(. ُِْٓالشػػػريدة، ماجػػػد، ) .187
. رسػالة ماجسػتَت غيػػر ي ىـذا ادلقـرر مبدينـة الـرايضالثانوي من وجهـة نظـر مـوجهي ومعلمـ
 الرايض.  ،يػػػة الًتبية، جامعة ا١تلك سعودمنشػورة. قسػم ا١تناىج كطرؽ التدريس، كل

. الػػرايض: مكتبػػة ادلنــاىج التعليميــةـ(. ََِْالشػػريفي، شػػوقي السػػيد كاٛتػػد، دمحم أٛتػػد، ) .188
 الرشد.

العربيــة الســعودية رؤيــة احلاضــر واستشــراف التعلــيم يف ادلملكــة ىػػػ(. َُْٕشػػل ، دمحم، ) .189
 الرايض: مكتبة الرشد. ،ْط .ادلستقبل

تنميـــة مهـــارات احلـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت لـــدى ـ(. َُُِالشػػػمرم، ٤تمػػػود فتحػػػي، ) .191
اجمللػػػة العربيػػػة لتطػػػوير التفػػػوؽ، جامعػػػة العلػػػػـو  .معلمـــي العلـــوم وأثـــره علـــى أداء تالميــــذىم

 .كالتكنولوجيا، اليمن، اجمللد الثاين
تقومي زلتـوى كتـب الرتبيـة اإلسـالمية للصـفوف الثالثـة ـ(. ََِٓمشبلف، علي دمحم علي، ) .191

. رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورة. جامعػػة األخــرية مــن ادلرحلــة األساســية يف اجلمهوريــة اليمنيــة
 صنعاء، اليمن. 

ــــوىػػػػػ(.  ُُْٓشػػػػوؽ، ٤تمػػػػود، ) .192 . الػػػػرايض: دار عػػػػادل أساســــيات ادلــــنهج ادلدرســــي ومهارات
 ب. الكت

 ، الرايض: دار عادل الكتب. تطوير ادلناىج الدراسيةىػ(. ُُْٔشوؽ، ٤تمود، ) .193
. ليبيػػا: ا١تنشػػأة العامػػة للنشػػر (. فلســفة الرتبيــة اإلســالميةـُٖٓٗالشػػيباين، عمػػر التػػومي، ) .194

 كالتوزيع.
تصـــور مقـــرتح لتطـــوير منظومـــة منـــاىج الرايضـــيات يف ـ(. ََِٕالصػػػاٟتي، إبػػػراىيم دمحم، ) .195

مصػػر: ٣تلػػة كليػػة الًتبيػػة ببورسػػعيد،  .امــل الرايضــيات والعلــوم والتكنولوجيــاضــوء منحــى تك
 جامعة قناة السويس.

تطـوير اإلدارة ادلدرسـية مبـدارس وكالـة الغـوث زلافظـات غـزة ـ(. ََِّالصاٟتي، نبيل، ) .196
. رسالة دكتوراه، جامعة عُت مشػس، بػرانمج الدراسػات يف ضوء مفهوم إدارة اجلودة الشاملة

 غزة.-شًتؾ مع جامعة األقصىالعليا ا١ت
. التعلـــــيم االبتــــدائي الواقــــع ادلـــــأمولىػػػػػ(.  ُُْٗالصػػػػاكم، دمحم كجيػػػػو كالرشػػػػيد، ٛتػػػػد، ) .197
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 الكويت: مكتبة الفبلح. 

 .أدوار مديرة ادلدرسـة ادلتوسـطة يف بيئـات الـتعلم النشـطىػػ(.  ُُّْالصباب، سعدم، ) .198
معػػػػػة اإلمػػػػػاـ دمحم بػػػػػن سػػػػػعود رسػػػػػالة ماجسػػػػػتَت غػػػػػَت منشػػػػػورة، كليػػػػػة العلػػػػػـو االجتماعيػػػػػة، جا

 .، الرايضاإلسبلمية
ـــدريس ادلوىـــوبني وادلتفـــوقنيـ(. ُٗٗٗصػػػربم، أٛتػػػد، ) .199 . عٌمػػػاف: مركػػػز ديبونػػػو أســـاليب ت

 للطباعة كالنشر.
مكتبػػة  :الػػرايض .التقــومي الرتبــوي أسســو وإجراءاتــو(. ََِٖصػربم، مػػاىر الرافعػػي ٤تػػب، ) .211

 الرشد.
القػػاىرة: مكتبػػػة اال٧تلػػػو ادلنـــاىج التعليميـــة صـــناعتها وتقوميـــو. ـ(. ََِٔالضػػبع، ٤تمػػػود، ) .211

 ا١تصرية.

بــرًنمج مقــرتح لتطــوير زلتــوى منــاىج الرتبيــة اإلســالمية ـ(. ُٖٗٗالضػػوم، أٛتػػد سػػعد، ) .212
 . رسالة دكتوراه غَت منشورة. كلية الًتبية، جامعة األزىر. للمرحلة الثانوية ابلتعليم العام

. األردف: دار ا١تسػَتة اجلودة الشـاملة يف التعلـيمـ(. ََِٔ)مة، رشدم أٛتد كآخركف، طعي .213
 للنشر كالتوزيع كالطباعة. 

 .العريب الفكر دار :القاىرة. اإلنسانية العلوم يف احملتوى حتليل(. ُٕٖٗ) رشدم، طعيمة، .214
 –أسســـو  –حتليـــل احملتـــوى يف العلـــوم اإلنســـانية: مفهومـــو ـ(. ََِْطعيمػػػة، رشػػػدم، ) .215

 دار الفكر العريب. . القاىرة:استخدامو

. عمػػػاف: دار كائػػػل ادلنهجيـــة ادلتكاملـــة إلدارة اجلـــودة الشـــاملةـ(. ََِْطعيمػػػة، عمػػػر، ) .216
 للنشر كالتوزيع. 

تقــومي أداء ادلعلمــني مبــدارس وكالــة الغــوث ـ(. ََِٕؤاد علػػى كنشػػواف، ٚتيػػل، )العػػاجز، فػػ .217
. ا١تػػؤ٘تر العلمػػي السػػابع، كليػػة الًتبيػػة، جامعػػة الدوليــة بغــزة يف ضــوء معــايري اجلــودة الشــاملة

 .  الفيـو

، فرجينيػػػا: ِط  .دلقاصـــد العامـــة للشـــريعة اإلســـالميةاـ(. ُْٗٗالعػػػادل، يوسػػػف حامػػػد، ) .218
 ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي. 
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ـــا العربيـــة للصـــف ـ(.  ُْٗٗالعػػػامرم، شػػػهلة أٛتػػػد، ) .219 ـــاب لغتن ـــة حملتـــوى كت دراســـة تقوميي
اٞتامعة َت، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجست .وجهة نظر ادلعلمنيالسادس األساسي من 

 . ، عمافاألردنية
 .دار الشركؽ. القاىرة: أصول  البحث االجتماعي ـ(.َُٖٗ) عبد الباسط، دمحم، .211

 .ا٢تيئة العامة للكتاب. القاىرة: قواعد البحث االجتماعي(. ُْٕٗ) عبد الباقي، زيداف، .211

 . األردف: دار ا١تسَتة. ادلنهج ادلدرسي ادلعاصرـ(. ََِٖعبد اٟتليم، اٛتد ا١تهدم، ) .212

 .دار الشركؽ. القاىرة: حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم(. ُّٖٗ) ،عبد اٟتميد، دمحم .213

. ادلكتبات يف اإلسـالم؛ نشـأهتا، وتطورىـا، ومصـادرىاـ(. ُٔٗٗعبد السبلـ، دمحم ماىر، ) .214
 لة.بَتكت: مؤسسة الرسا

درجـــة تطبيـــق معلمـــات رايض األطفـــال لعناصـــر الـــتعلم ـ(. ََِٖعبػػػد السػػػميع، سػػػادل، ) .215
 ٣َْتلة دراسات العلـو الًتبوية، اجمللد  .النشط يف دولة الكويت

التخطيط ادلدرسي ابدلدارس الثانوية من وجهـة ـ(. َََِعبد العاطي، كا١تنصور، خالػد، ) .216
، رسػػػالة ماجسػػػتَت غػػػَت منشػػػورة، كليػػػة الـــرس نظـــر مـــديريها ومشـــرفيها الرتبـــويني يف زلافظـــة

 الًتبية، جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة.
. عٌمػػػػاف: دار اســــرتاتيجيات حديثــــة يف فــــن التــــدريسـ(. ُٔٗٗعبػػػػد النػػػػ ، طػػػػو علػػػػي، ) .217

 الشركؽ.
 ، الرايض: دار النشر الدكرل. ِ. طالتدريس وإعداد ادلعلمـ(. ُٖٗٗعبدالرٛتن، يس، ) .218

ــــزايء لطــــالب ادلرحلــــة ـ(. ُٗٗٗعبدالسػػػػبلـ، عبدالسػػػػبلـ مصػػػػطفى، ) .219 تطــــوير مــــنهج الفي
. ٣تلػػة الًتبيػػة العلميػػة. اجمللػػد الثانويــة علــى ضــوء التفاعــل بــني العلــم والتكنولوجيــا واجملتمــع

 الثاين. العدد الثالث. 

ر العلمػي . ا١تػؤ٘تاجلودة الشاملة وتطوير مناىج التعليمـ(. ََِٕعبدا١تنعم، منصور أٛتد، ) .221
 . ُالتاسع عشر، تطوير مناىج التعليم يف ضوء معايَت اٞتودة، مصر، مج

، اٞتامعػػػة األردنيػػػة، كليػػػة الًتبيػػػة .القيـــاس والتقـــومي الرتبـــويـ(. ُٗٗٗعبيػػػدات، سػػػلماف، ) .221
 . عماف
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القياس والتقومي الرتبوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو ـ(. ََُِعًتيسي، صبلح الدين، ) .222
 مصر: دار الفكر العريب.  .صرةوتوجهاتو ادلعا

حتليــل زلتــوى كتــاب الفقــو للصــف الثالــث الثــانوي ىػػػ(. ُِْٔالعتيػػ ، صػػاحل بػػن سػػعيد، ) .223
ك . رسالة ماجستَت غػَت منشػورة. كليػة الًتبيػة، جامعػة ا١تلػيف ضوء القضااي الفقهية ادلعاصرة

 . رايضسعود، ال

. ينبػع: مكتبػة ا١تلػك ة يف التعلـيماسرتاتيجية نظـام اجلـودىػػ(. ُِْٖالعتي ، ٤تسن انيف، ) .224
 فهد.

التعلـــيم واالنتمـــاء الـــوطين لـــدى طـــالب ىػػػػ(.  َُّْالعتيػػ ، ملفػػػي عبػػػد الػػػرٛتن ىػػادم، ) .225
رسػػالة دكتػػوراه غػػَت منشػػورة، معهػػد الدراسػػات  .ادلرحلــة الثانويــة ابدلملكــة العربيــة الســعودية

 .، القاىرةالًتبوية
التعليمــي وتــدريب معلــم مرحلــة األســاس تغيــري الســلم ـ(. ُٕٗٗعثمػػاف، خد٬تػػة أمػػاـ، ) .226

، كلية الًتبيةعلى النسق اجلامعي  . ، ا٠ترطـو. رسالة ماجستَت. جامعة ا٠ترطـو

. القػػػػػاىرة: دار الفكػػػػػػر العػػػػػريب للطباعػػػػػػة اإلدارة ادلدرســــــيةـ(. ََِٓالعجمػػػػػي، حسػػػػػنُت، ) .227
 كالنشر.

الثــــانوي تقـــومي زلتــــوى كتـــاب الفقــــو للصـــف األول ـ(. ََِٓالعجمػػػي، ٤تسػػػن رجػػػػاء، ) .228
رسػػػالة ماجسػػػتَت غػػػَت منشػػػورة. كليػػػة  ابدلملكـــة العربيـــة الســـعودية يف ضـــوء معـــايري اجلـــودة.

 الًتبية، جامعة الطائف. 
ــــة العــــالج العقــــالينـ(. ََُِالعجمػػػػي، دمحم حسػػػػيب، ) .229 االنفعــــايل الســــلوكي يف  -فاعلي

رسػالة دكتػوراه، غػَت منشػورة،   .خفض مستوى القلق لدى ادلراىقني ذوى اإلعاقـة السـمعية
 .، القاىرةكلية الًتبية، جامعة بنها

. ادلنـاىج الدراسـية أسســها، مكوًنهتـا، تنظيماهتـا، تطبيقاهتــا ـ(ََُِالعجمػي، مهػا دمحم، ) .231
الػرايض: مكتبػة  .للمـنهج الرتبوية رؤية تربوية جتمع بـني ادلنظـور الغـريب وادلنظـور االسـالمي

 ا١تلك فهد الوطنية.

 الرايض: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية. .ادلناىج الدراسّية ـ(. ََِٓمها، ) العجمي، .231
حتليــل زلتــوى كتــاب القــراءة يف ضــوء معــايري اجلــودة ـ(. ََِٗالعػػدكم، غسػػاف ايسػػُت، ) .232
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الشاملة ومؤشراهتا: دراسة حتليلية حملتوى كتاب القراءة للصف اخلامس من مرحلة التعليم 
 الًتبية، جامعة دمشق. . كليةاألساسي، )احللقة الثانية(

اسـتخدام اذلـاتف  فعالية (.َُِِ) ،، مها عبد البػارمكالعطاس، جربيل بن حسن العريشي .233
ــة مــن طــالب الدراســات العليــا ةامعــة ادللــ   ــة لــدى عين ــة ادلفــاىيم التقني النقــال يف تنمي

 .ِٔع  مصر، -كلية الًتبية أبسواف   ٣تلة سعود.

اجتاىــات معلمــي الدراســات االجتماعيــة اــو تنميــة ـ(. ََِٕعػػريفج، ٚتػػاؿ عبػػد الفتػػاح ) .234
مهــارات التفكـــري اإلبـــداعي لــدى طلبـــة ادلرحلـــة األساســـية العليــا يف مديريـــة تربيـــة عمـــان 

٣تلػػة اٞتامعػػة اإلسػػبلمية للدراسػػات الًتبويػػة كالنفسػػية، فلسػػطُت، اٞتامعػػة اإلسػػبلمية،  .الثالثــة
 (.ُ) ُِغزة، اجمللد 

. عمػػػاف: الػػػدار العلميػػػة ســـيكولوجية النمـــو يف الطفولـــةـ(.  ََِِالعػػػزة، سػػػعيد حسػػػٍت، ) .235
 الدكلية للنشر كدار الثقافة للنشر. 

. الرايض: مكتبػة ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةىػ(. ُِْٕالعساؼ، صاحل دمحم، ) .236
 العبيكاف. 

. الػرايض: مكتبػة السـلوكية ادلدخل إىل البحث يف العلومـ(. ََِِالعساؼ، صاحل دمحم، ) .237
 العبيكاف.

تقــومي كتـــاب العلــوم ادلطـــور للصـــف األول ـ(. َُُِعسػػيبلف، بنػػدر بػػػن خالػػد حسػػػن، ) .238
. رسالة ماجسػتَت غػَت منشػورة. كليػة الًتبيػة، جامعػة ادلتوسط يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

 . مكةالقرل،  أـ

مػػػػاف: دار ا١تنػػػػاىج للنشػػػػر ع. اجلــــودة الشــــاملة وادلــــنهجـ(. ََِٕعطيػػػػة، ٤تسػػػػن علػػػػي، ) .239
 كالتوزيع. 

حتليــل زلتــوى كتــب الرتبيــة الوطنيــة وتقوميهــا للصــفوف ـ(. ََِٖعطيػػة، معػػاذ نظمػػي، ) .241
اخلـــامس، الســـادس، الســـابع مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي ومعلمـــات زلافظـــات مشـــال الضـــفة 

 كليػػػة الدراسػػػات العليػػػا، جامعػػػة النجػػػاح الوطنيػػػة،  ،. رسػػػالة ماجسػػػتَت )غػػػَت منشػػػورة(الغربيـــة
 فلسطُت. 

 ، الرايض: دار ا٠تر٬تي. ْ. طالنمو اإلنساين الطفولة وادلراىقةىػ(. ُُْٕعقل، ٤تمود، ) .241
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. سياســــة التعلــــيم ونظامــــو يف ادلملكــــة العربيــــة الســــعوديةىػػػػػ(. ُِْٔالعقيػػػػل، عبػػػػد هللا، ) .242
 الرايض: مكتبة الرشد.

اف: دار كائػػػل . عمػػػادلنهجيـــة ادلتكاملـــة إلدارة اجلـــودة الشـــاملةـ(. َََِعقيلػػػي، عمػػػر، ) .243
 للنشر كالتوزيع. 

القيـــاس والتقـــومي الرتبـــوي والنفســـي أساســـياتو ـ(. ََِِعػػػبلـ، صػػػبلح الػػػدين ٤تمػػػود، ) .244
 مصر: دار الفكر العريب.  .وتطبيقاتو وتوجهاتو ادلعاصرة

تقـومي مقـرر الرتبيـة اإلسـالمية للصـف الثالـث الثـانوي ـ(. ُٖٖٗالعلوم، يوسف ٤تمود، ) .245
. رسػالة أىـداف ادلرحلـة ومـدى مالءمتـو حلـل مشـكالت الطـالببدولة البحـرين يف ضـوء 

 . ، مصركلية الًتبية، جامعة طنطا  ،ماجستَت غَت منشورة

ـــادئ التجـــارة ابدلـــدارس ـ ََِٓعلػػػي، عبػػػد ا٢تػػػادم عبػػػد هللا أٛتػػػد، ) .246 (. تطـــوير مـــنهج مب
العلمػػي . ا١تػػؤ٘تر الثانويــة التجاريــة يف ضــوء معــايري اجلــودة الشــاملة للمــنهج وقيــاس فاعليتــو

 . ، مصرالسابع عشر " مناىج التعليم كا١تستوايت ا١تعيارية". اجمللد الثالث، جامعة عُت مشس

. عمػاف: دار ا١تسػَتة مصطلحات يف ادلناىج وطرق التدريسـ(. َََِعلي، دمحم السيد، ) .247
 للنشر كالتوزيع.

ـــاىج وطـــرق (. َُُِعلػػػي، دمحم السػػػيد، ) .248 ـــة يف ادلن ـــدريساجتاىـــات وتطبيقـــات حديث . الت
 عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع.

تصــــور مقــــرتح لتطــــوير نظــــام التعلــــيم ابدلملكــــة العربيــــة ـ(. ََِِعلػػػػي، انديػػػػة حسػػػػن، ) .249
 . ةمستقبل الًتبية العربي ٣تلةالقاىرة: . السعودية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

. األردف: دار يـــةإدارة اجلـــودة الشـــاملة يف ادلؤسســـات الرتبو ـ(. ََِْعليمػػػات، صػػػاحل، ) .251
 الشرؽ. 

 .تقــومي وتطــوير الكتــب ادلدرســية للمرحلــة األساســيةـ(.  ََِٔعليمػػات، عبػػَت راشػػد، ) .251
 .عماف: دار كمكتبة اٟتاـ

القاىرة:  .صنع القرار السياسي يف منظمات اإلدارة العامةـ(. ُٕٗٗعليوة، السيد، ) .252
 ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب.

 دار ا١تريخ.  .لكتاب ادلدرسياـ(.  َُٖٗعمر، أٛتد نور، ) .253
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. بػػػػَتكت: دار أزمــــة اذلويــــة وإشــــكالية بنــــاء الذاتيــــة احلضــــاريةىػػػػػ(. ََُْعمػػػػر، خالػػػػد، ) .254
 الساقي.

 مكتبة العلـو كاٟتكم. رايض:. العصر اخلالفة الراشدةىػ(.  ُّْٓالعمرم، أكـر ضياء، ) .255
النهائيـــة مبراحـــل حتليـــل زلتـــوى كتـــب التـــاري  للصـــفوف ـ(. ُٔٗٗالعمػػػَت، مػػػٌت أٛتػػػد، ) .256

ابدلملكة العربية السعودية يف ضوء اجتاىات عمـق ادلعرفـة وطـرق  –بنات  –التعليم العام 
 . ، الرايضجامعة ا١تلك سعود، كلية الًتبية ،سالة ماجستَت غَت منشورة. ر عرضها

 . مصر: دار ا١تعارؼ.ادلنهج وعناصره(. ُُٗٗعمَتة، إبراىيم، ) .257

تقـومي مقـرر الرتبيـة اإلسـالمية للصـف الثالـث الثـانوي . ـ(َُُِالعنزم، يوسف ٤تمػود، ) .258
. رسػالة بدولة البحـرين يف ضـوء أىـداف ادلرحلـة ومـدى مالءمتـو حلـل مشـكالت الطـالب

 . ، مصركلية الًتبية، جامعة طنطا  ،ماجستَت غَت منشورة
مستوى جودة كتب الرايضـيات الفلسـطينية يف م(. ََِٕعودة، رٛتو كالشقر، مها دمحم، ) .259

ا١تػػػؤ٘تر العلمػػػي التاسػػػع عشػػػر، تطػػػوير . NCTMلـــة التعلـــيم األساســـي يف ضـــوء معـــايري مرح
-ِٓمنػػػػاىج التعلػػػػيم يف ضػػػػوء معػػػػايَت اٞتػػػػودة للجمعيػػػػة ا١تصػػػػرية للمنػػػػاىج كطػػػػرؽ التػػػػدريس، 

 ، جامعة عُت مشس، القاىرة. ْيوليو، اجمللدِٔ
 اٞتامعية.  . األزاريطة: دار ا١تعرفةعلم نفس النموـ(.  ُٕٗٗعيسوم، عبدالرٛتن، ) .261

ــــة . (ََُِالغامػػػػدم، سػػػػعيد بػػػػن عبػػػػد هللا، ) .261 ــــوم الطبيعــــة ابدلرحل تقــــومي أداء معلمــــي العل
رسػالة دكتػوراه غػَت منشػورة، كليػة الًتبيػة،  .ايري العادليـة للرتبيـة العلميـةادلتوسطة يف ضوء ادلع

 جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة. 

تقـومي زلتـوى كتـب الفيـزايء ابدلرحلـة الثانويـة للبنـني حسـب ىػػ(. ُِْْالغامدم، سعيد، ) .262
الًتبيػػػة،  قسػػػػم ا١تنػػػاىج كطػػػرؽ التػػػدريس، كليػػػػػػة ،رسػػػالة ماجسػػػتَت غيػػػػر منشػػػػورةرأي معلميهـــا. 

 الرايض.  ،جامعة ا١تلك سعود
ــدريس ىػػػ(. َُِْم، غػػـر هللا بػػن مسػػفر، )الغامػػد .263 ــة اســتخدام اللوحــة اذلندســية يف ت فعالي

  ،. رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػورةاذلندسـية لتالميـذ الصـف اخلـامس االبتـدائيبعض ادلفـاىيم 
 . ، مكةكلية الًتبية، جامعة أـ القرل

 . مصر: دار ا١تعارؼ. ادلنهج وعناصرهـ(. ُٖٗٗالغريب، إبراىيم، ) .264
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 ، القاىرة: دار العلـو للطباعة.ّط  .ادلناىجـ(. ُٖٗٗالغريب، سرحاف، ) .265
 دمشق: دار الفكر. فة العودلة وعودلة الثقافة.ثقاـ(. ََُِغليوف، برىاف، ) .266
تقـــومي مـــنهج علـــم األحيـــاء ابدلرحلـــة الثانويـــة للبنـــات يف ضـــوء (. ََُِغنػػيم، صػػػفيناز، ) .267

. رسالة دكتوراه غَت متطلبات الرتبية العلمية يف رلال علم األحياء للقرن احلادي والعشرين
 مكة ا١تكرمة.  ،معة أـ القرلس، كلية الًتبية، جاقسم ا١تناىج كطرؽ التدري ،منشورة

. تطوير مناىج العلوم يف ادلرحلة االبتدائية يف ضوء االجتاىات ىػ(ُِْٓالغياض، راشد، ) .268
قسػػػػم الًتبيػػػػة، كليػػػػة العلػػػػـو  ،غػػػػَت منشػػػػورة ه. رسػػػػالة دكتػػػػوراالعادليــــة احلديثــــة رؤيــــة مســــتقبلية

 . ، الرايضاالجتماعية، جامعة االماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية

 . طرابلس: ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.بناء ادلناىج الرتبويةـ(. ُٕٗٗفالوقي، دمحم ىاشم، ) .269

ــة لفهــم العودلــةـ(. ََُِفريػػدماف، تومػػاس، ) .271 . الســيارة ليكســاس وشــجرة الزيتــون، زلاول
 ترٚتة: ليلى زيداف، القاىرة: الدار الدكلية للنشر كالتوزيع.

ـــ(. ُٖٗٗالقػػاٝتي، سػػادل عبػػد العزيػػز، ) .271 ة التــدريس اــرائط ادلفــاىيم يف حتصــيل طلبــة فعالي
ادلرحلة اجلامعية األوىل ختصص معلم صف يف موضوع اخللية وأنشـطتها مـن مـادة مفـاىيم 

٣تلػػػػة جامعػػػػة أـ القػػػػرل للعلػػػػـو الًتبويػػػػػة  .علــــوم حياتيــــة وصــــحية علــــى تفكــــريىم العلمــــي
 (.ُٕكاالجتماعية كاالنسانية، ٣تلد )

ملحػق نشػرة  .وحدة ادلتكاملة يف مناىج الرتبية اإلسالميةالـ(. ََِٓالقت ، مرًن سعيد، ) .272
 .ُٗتعليم، سلطنة عماف، العددالتطوير الًتبوم، كزارة الًتبية كال

نيـــة تطبيقهـــا يف القطـــاع (. إدارة اجلـــودة الكليـــة وإمكاـُّٗٗالقحطػػػاين، سػػػادل سػػػعيد، ) .273
 الرايض: معهد اإلدارة العامة. احلكومي. 

إدارة اجلـــودة الكليـــة وإمكانيـــة تطبيقهـــا يف القطـــاع ـ(. ُٕٗٗالقحطػػػاين، سػػػادل سػػػعيد، ) .274
 (.ٖٕ. الرايض: معهد اإلدارة العامة، العدد )احلكومي

ادلفــــــاىيم احلديثــــــة يف اإلدارة: النظــــــرايت ـ(. ُّٗٗالقريػػػػػػوٌب، دمحم كزكيلػػػػػػف، مهػػػػػػدم، ) .275
 ، األردف: ا١تكتبة الوطنية.ّط .والوظائف

الػرايض: دار النشػر  .نفـس النمـو، )الطفولـة وادلراىقـة( علمـ(.  ََِٖ، )قزاقزه، أٛتػد دمحم .276
 الدكرل. 
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. التفكري االسـرتاتيجي وإدارة ادلعرفـة يف منظمـات األعمـالق(. ُِْٕقناديلي، جواىر، ) .277
 كرقة عمل مقدمة للقاء الرابع ّتمعية اإلدارة، الرايض.

علــم نفــس النمــو ادلظــاىر . ـ( َََِقنػػاكم، ىػػدل دمحم كعبػػدا١تعطي، حسػػن مصػػطفى، ) .278
 القاىرة: دار قباء. والتطبيقات. 

حتليل زلتـوى كتـب التـاري  للصـفوف النهائيـة مبراحـل التعلـيم ـ(. ُٖٔٗقنديل، ايسُت، ) .279
ابدلملكـــة العربيـــة الســـعودية يف ضـــوء اجتاىـــات عمـــق ادلعرفـــة وطــــرق  –بنـــات  –العـــام 
 سعود، الرايض.ا١تلك جامعة  ،. رسالة ماجستَت غَت منشورةعرضها

 دار النشر الدكرل.  .التدريس وإعداد ادلعلم، الرايض(: ُٖٗٗقنديل، يسن، ) .281
 . بغداد: دار الكندم. القياس والتقومي يف التعلم والتعليمـ(. ََُِكاظم، على، ) .281
 (.ّ. عماف: ٣تلة الفيصل، عدد )اجلامعة واجملتمع ىػ(.َُِْكامل، يوسف، ) .282
آفــــاق تطــــوير كليــــات الرتبيــــة وفــــق مؤشــــرات اجلــــودة ـ(.  ََِّكنعػػػػاف، أٛتػػػػد علػػػػي، ) .283

. كرقػػة عمػػل مقدمػػة لبلجتمػػاع ا٠تػػامس ٞتمعيػػة كليػػات وتطبيقاهتــا يف ميــدان التعلــيم العــايل
 نيساف.  ِٗ-ِٖالًتبية كمعاىدىا يف اٞتامعات العربية، كلية الًتبية، جامعة دمشق 

، ّ. طيــــة اإلســــالميةتطــــور مفهــــوم النظريــــة الرتبو ـ(. ُٕٖٗالكػػػػيبلين، ماجػػػػد عرسػػػػاف، ) .284
 .ر ابن كثَتدا دمشق:

معجــم ادلصــطلحات الرتبويــة ادلعرفــة يف ىػػػ(. ُُْٔاللقػػاين، أٛتػػد حسػػُت كاٞتمػػل، علػػي، ) .285
 . القاىرة: عادل الكتاب. ادلناىج وطرق التدريس

 عادل الكتب. : القاىرةتطوير مناىج التعليم. ىػ(. ُُْٓاللقاين، أٛتد حسُت، ) .286

 الكتب. عادل القاىرة: .والتطبيق النظرية بني ادلناىج(. ُُٖٗ) حسُت، أٛتد اللقاين، .287
 .معجم ادلصطلحات الرتبويـة ادلعرفـة يف ادلنـاىجـ(.  ُٗٗٗاللقاين، أٛتد؛ اٞتمل، علي، ) .288

 القاىرة: عادل الكتب.

ادلشـكالت الـيت تواجـو معلمـي ادلرحلـة االبتدائيـة بدولـة ـ(. ََِْاللميع، فهد خليػف، ) .289
 . ُٖ، ٣تلدٕجامعة الكويت، اجمللة الًتبوية، عالكويت. 

 مقدمػة كرقػة .التعليمية ادلناىج زلتوايت حتليل(. ـََِٓ نػوفمرب ِّ-ِِ) فتحية، اللولو، .291
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 كليػػة الثػػاين، اجمللػػد كالطمػػوح، الواقػػع ٖتػػدايت بػػُت الفلسػػطيٍت الطفػػل الثػػاين، الًتبػػوم للمػػؤ٘تر
 .، فلسطُتاإلسبلمية ابٞتامعة الًتبية

تقومي مقررات الفقو يف ادلرحلة الثانوية ـ(. ََِٖا١تالكي، عدانف بن ٓتيت عطية اٟتريب، ) .291
كلية الًتبية، جامعة أـ   ،. رسالة ماجستَت غَت منشورةيف ضوء ادلستجدات الفقهية ادلعاصرة

 . ، مكةالقرل

سػػػعد . الكويػػػت: دار أتمـــالت يف مســـتقبل التعلـــيم العـــايلـ(. ََُِا١تػػػالكي، دمحم نبيػػػل، ) .292
 الصباح.

 .ار القومية العربيةالدالقاىرة: . اإلسالم والعودلةـ(. ُٗٗٗا١تربكؾ، دمحم إبراىيم، ) .293
تطوير أداء مـديرات ادلـدارس االبتدائيـة مبدينـة ـ(. َُِْا١تًتكؾ، نوؼ بنت عبد العزيز، ) .294

ـــداع اإلداري ـــرايض يف ضـــوء مقومـــات اإلب رسػػػالة ماجسػػػتَت غػػػَت منشػػػورة، قسػػػم اإلدارة . ال
 .، الرايضخطيط الًتبوم، كلية العلـو االجتماعية، جامعة اإلماـ دمحم بن سعودكالت

دار اٞتامعػػة  :اإلسػػكندرية .ثقافــة ادلعــايري واجلــودة يف التعلــيم(. ٣ََِٖتاىػد، دمحم عطػػوة، ) .295
 اٞتديدة. 

ـــة أسســـو ـ(. ٣ُٕٗٔتػػػاكر، دمحم صػػػبلح الػػػدين، ) .296 ـــة يف ادلرحلـــة الثانوي ـــدريس الّلغـــة العربي ت
 القاىرة: دار ا١تعارؼ. .الرتبوية وتطبيقاتو

. تطــوير التعلــيم العــام يف ادلملكــة إجنــازات وتطلعــات وحتــدايتـ(. ٣َُِّتلػػة ا١تعرفػػة، ) .297
 .، كزارة التعليم، الرايضُِْأبريل، عدد 

قػػػاـ إبخراجػػػو: إبػػػراىيم أنػػػيس كآخػػػركف،  .ادلعجـــم الوســـيطـ(. ٣ُٖٗٗتمػػػع اللغػػػة العربيػػػة، ) .298
 القاىرة.

. ا١تػػؤ٘تر حــول ادلســتوايت ادلعياريــة واالعتمــاد ادلهــينـ(. ََِٔورل، )دمحم، حسػػُت كفػػرج متػػ .299
العلمي التاسع عشر للجمعية ا١تصػرية للمنػاىج كطػرؽ التػدريس، بعنػواف تطػوير منػاىج التعلػيم 

 يف ضوء معايَت اٞتودة.
الثقافة العربية وعصر ادلعلومـات، رؤيـة مسـتقبلة للخطـاب الثقـايف ـ(. َُٗٗدمحم، نبيل، ) .311

 . الكويت: سلسلة عادل ا١تعرفة.العريب
تقــومي زلتــوى كتــب الرتبيــة اإلســالمية يف الصــفوف ـ(. ُٓٗٗاحملػػيبلين، جػػوىرة عبػػدهللا، ) .311
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كليػػة   ،. رسػػالة ماجسػػتَت غػَت منشػػورةالثالثـة األوىل مــن ادلرحلــة االبتدائيــة يف دولــة الكويـت
 . ، مصرالًتبية، جامعة عُت مشس

ومي منهج الفقو للصف األول الثانوي، )بنـني( يف ضـوء تقىػ(. ُُّْاحمليميد، بندر دمحم، ) .312
كليػة العلػـو االجتماعيػة، جامعػة االمػاـ دمحم بػن   ،. رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػورةمعايري اجلودة

 . ، الرايضسعود اإلسبلمية

 . األردف: دار اليازكرم.إدارة التعلم الصفيـ(. ََِٗمداح، نواؿ ) .313
القػػاىرة: دار الفكػػر  .الرتبيــة يف التصــور اإلســالميمــنهج ـ(. ََِِمػػدكور، علػػي أٛتػػد، ) .314

 العريب. 
 . قطر: مطابع الدكحة اٟتديثة.(. الرتاث واألمةـُِٗٗمراشدة، أكـر ) .315
ْتػث مقػدـ ١تػؤ٘تر الفقػو  .االجتهـاد يف الشـريعة اإلسـالميةـ(. ُّٗٗمرعي، حسػن أٛتػد، ) .316

 الرايض.، إلسبلمي الذم عقدتو جامعة اإلماـا
 . عماف: دار الصفوة.أسس بناء ادلناىج الرتبويةـ(. َََِمرعي، دمحم، ) .317

( مــن التعلــيم ٛ -٘حتليــل زلتــوى كتــب العلــوم للصــفوف، )ـ(. ََِٔا١تزيػػدم، انصػػر، ) .318
. رسػالة ماجسػتَت غػَت األساسي يف سلطنة عمان يف ضوء ادلعايري األمريكية للرتبية العلميـة

 . ، مسقطجامعة السلطاف قابوس ،ةكلية الًتبي  ،منشورة

 . األردف: دار الشركؽ.تطوير ادلعلمني وظيفًيا أثناء اخلدمةىػ(. ُِْٓمساد، دمحم علي، ) .319
، الرايض: دار ّط  .أساسيات يف دراسة اإلدارة العامةىػ(. َُّْا١تصرم، سعيد دمحم، ) .311

 ا١تريخ للنشر.
إدارة اجلــــودة الشــــاملة يف التعلــــيم اجلــــامعي دلواجهــــة ـ(. ُٕٗٗمصػػػػطفى، أٛتػػػػد سػػػػيد، ) .311

. مؤ٘تر إدارة اٞتودة الشاملة يف تطوير التعليم اٞتامعي، كلية القرن احلادي والعشرين حتدايت
 . ، مصرالتجارة، جامعة الزقازيق

ــــرًنمج إدارة اجلــــودة الشــــاملة وتطبيقاهتــــا يف اجملــــال ـ(. ََِِمصػػػػطفى، أٛتػػػػد سػػػػيد، ) .312 ب
 . الدكحة: ا١تركز العريب للتدريب الًتبوم لدكؿ ا٠تليج. الرتبوي

. الػرايض: ادلنـاىج الدراسـية عناصـرىا وأسسـها وتطبيقاهتــاىػػ(. َُِْصػبلح، )مصطفى،  .313
 دار ا١تريخ للنشر. 
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 .ف. . دادلناىج حتليل يف الدليل(. ُٕٗٗ) عبده، ا١تطلس، .314
االجتاىــــات احلديثــــة يف إعــــداد وتطــــوير الكتــــاب ـ(.  ُُٗٗمعرفيػػػػة؛ الػػػػدجاين، عطػػػػوه، ) .315

 د. ف.. ادلدرسي
زلتـوى كتـب الرتبيـة االسـالمية للمرحلـة األساسـية  جـودةـ(. ََِٓا١تفيت، شريف علي، ) .316

. فلسػػطُت: ا١تػػؤ٘تر الػػوطٍت للتقػػوًن العليــا بفلســطني يف ضــوء معــايري جــودة احملتــوى وتنظيمــو
 الًتبوم. 

دور الرتبيــة يف مواجهــة تــداعيات العودلــة علــى اذلويــة ىػػػ(. ُُِْا١تفػػدل، ٛتػػدم حسػػن، ) .317
 القاىرة: ٣تلة دراسات يف التعليم اٞتامعي، عُت مشس.. الثقافية

الكفــاايت التعليميــة الــيت عتــاج معلمــو ادلرحلــة االبتدائيــة إىل ىػػػ(. َُّْمفلػػح، غػػازم، ) .318
رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػورة، كليػة  .إعادة التدريب عليها يف دورات اللغة العربية التعزيزية

 الًتبية، دمشق. 
استقصـاء فعاليـة كـل مـن اسـرتاتيجية التفكـري بصـوت ـ(. ََِٗا١تقػدادم، أحػبلـ علػي، ) .319

مرتفـــع واســـرتاتيجية عظــــم الســـمكة يف تنميـــة االســــتدالل العلمـــي للطـــالب وحتصــــيلهم 
 . العراؽ: ٣تلة األستاذ، جامعة بغداد.للمعرفة العلمية

الثانويـة ابدلملكـة  تصور مقرتح لصـالحيات مـديري ادلـدارسـ(. ََِٗا١تقدادم، خالد، ) .321
رسالة دكتوراه غَت منشورة، كليػة  .العربية السعودية يف ضوء بعض اخلربات العادلية ادلعاصرة
 العلـو االجتماعية، جامعة االماـ دمحم بن سعود، الرايض. 

وثيقــة استشــراف مســتقبل العمــل ىػػػ(.  َُِْمكتػػب الًتبيػػة العػػريب لػػدكؿ ا٠تلػػيج العػػريب، ) .321
 مكتب الرايض.ألعضاء مبكتب الرتبية لدول اخلليج. الرتبوي يف الدول ا

معــــايري ضــــبط اجلــــودة، )اخلطــــة ـ(.  ََِّمكتػػػػب الًتبيػػػػة العػػػػريب لػػػػدكؿ ا٠تلػػػػيج العػػػػريب، ) .322
ادلشــرتكة لتطــوير منــاىج التعلــيم ابلــدول األعضــاء مبكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخللــيج(. 

 مكتب الرايض. 

األردف: دار  .مــو، )دورة حيــاة اإلنســان(نفــس الن علــمىػػػ(.  ُِْٓملحػػم، سػػامي دمحم، ) .323
 الفكر انشركف كموزعوف. 
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. ســــيكولوجية الــــتعلم والتعلــــيم األســــس النظريــــة والتطبيقيــــةـ(. ََُِملحػػػػم، سػػػػامي، ) .324
 عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع. 

، ِط. سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظريـة والتطبيقيـةـ(. ََِِملحم، سػامي، ) .325
 عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع. 

. األردف: دار اإلدارة التعليميـة مفـاىيم وآفـاقـ(. ُّٖٗمنصور، خالػد كالطويػل، خالػد، ) .326
 كائل للنشر.

ـــة إىل ادلراىقـــةىػػػػ(.  َُّْمنصػػػور، دمحم ٚتيػػػل كعبدالسػػػبلـ، فػػػاركؽ، ) .327 . النمـــو مـــن الطفول
 الرايض: هتامة للنشر كالتوزيع.

ــاىجـ(. ََِٕمنيػػا، فػػايز مػػراد، ) .328 . مالحظــات حــول معــايري اجلــودة وعالقتهــا بتطــوير ادلن
 . ُا١تؤ٘تر العلمي التاسع عشر، تطوير مناىج التعليم يف ضوء معايَت اٞتودة، مصر، مج

 . عماف: دار الفكر. ْ. طادلنهج ادلدرسي ادلعاصرـ(. ُٖٖٗا١توجود، عبد هللا دمحم، ) .329
للغــة العربيــة والرتبيــة الدينيــة يف ضــوء طــرق تــدريس اـ(. ََِٖا١توجػػود، ٤تمػػود شػػكرم، ) .331

 القاىرة: دار ا١تعرفة. .االجتاىات الرتبوية احلديثة
تطــــوير أداة لقيــــاس إدارة اجلــــودة الشــــاملة يف مؤسســــات ـ(. ََِّا١توسػػػػوم، نعمػػػػاف، ) .331

 . ٕٔع. ٣تلة الًتبية، التعليم العايل
. كليػػة الًتبيػػة، جامعػػة أـ القػػرل، التــدريب أثنــاء اخلدمــةىػػػ(.  ُُْٖموسػػى، عبػػد اٟتكػػيم، ) .332

 مكة ا١تكرمة. 

ــيم العــامـ(. ََِٕا١تيمػػاف، بدريػػة بنػػت صػػاحل، ) .333 . اللقػػاء السػػنوم اجلــودة الشــاملة يف التعل
 .رايضٞتودة يف التعليم العاـ، الالرابع عشر للجمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية، ا

 لقاىرة: اٞتمعية ا١تصرية لتكنولوجيا التعليم. . ا(. تكنولوجيا التعليمـََُِا١تيهي، رجب، ) .334
ـــوطن العـــريب، إشـــكالية التعلـــيم والرتمجـــة ـ(. ََُِانصػػػف، بسػػػاـ، ) .335 ـــة يف ال اللغـــة واذلوي

 . بَتكت: ا١تركز العريب لؤلْتاث.وادلصطلح

ـــاـ(. ُٕٗٗالنجػػػار، فريػػػد راغػػػب، ) .336 ـــاج والعمليـــات والتكنولوجي . اإلسػػػكندرية: إدارة اإلنت
 مكتبة اإلشعاع. 

 . عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع. إدارة اجلودة الشاملةـ(. ََِِالنجار، فريد، ) .337
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. األردف: دار اليػػازكرم العلميػػة اإلدارة احلديثــة؛ نظــرايت ومفــاىيمـ(. ٧ََُِتػػم، بشػػَت، ) .338
 للنشر التوزيع.

ــة؛ مفــاىيم ووظــائف وتطبيقــاتـ(. ٧ََِِتيػػب، شػػاكيش، ) .339 . القػػاىرة: دار اإلدارة احلديث
 رقاف للنشر كالطباعة كالتوزيع.الف

. القػػػػاىرة: مكتبػػػػة ادلنــــاىج والوســــائل التعليميــــةـ(. ُٕٕٗالنجيحػػػػي، دمحم كمرسػػػػي، دمحم، ) .341
 األ٧تلو ا١تصرية.

رؤى مســــتقبلية لتطــــوير أداء ادلعلــــم يف ضــــوء ادلســــتوايت ـ(. ََِٓنصػػػػر، دمحم علػػػػي، ) .341
ر للجمعيػػة ا١تصػػػرية للمنػػػاىج . ا١تػػؤ٘تر العلمػػػي السػػابع عشػػػادلعياريــة لتحقيـــق اجلـــودة الشـــاملة

 كطرؽ التدريس، مناىج التعليم كا١تستوايت ا١تعيارية، يوليو، اٞتزء األكؿ. 
. خلـدون بـناو  القابسـى عنـد التعلـيم وطـرق ادلنـاىج. (ـُِٗٗ)، األمُت هللا عبدالنعمى،  .342

 .طرابلسليبيا: 
الػػػرايض:  ،ٓ. طاإلدارة العامـــة: األســـس والوظـــائفق(. ُِِْالنمػػػر، سػػػعود كآخػػػركف، ) .343

 مطابع الفرزدؽ التجارية.
تقـــومي مـــنهج الرتبيـــة اإلســـالمية للصـــف األول ىػػػػ(. ُِِْالنمػػػر، عبػػػد اجمليػػػد سػػػليماف، ) .344

، كليػػة الًتبيػػة، جامعػػة عػػُت مشػػس  ،. رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورةاإلعــدادي ابلتعلــيم العــام
 .مصر

 .ام عـادات العقـلتطبيقات عملية يف تنمية التفكـري ابسـتخدـ(. ََُِنوفل، دمحم بكػر، ) .345
 عٌماف: دار ا١تسَتة.

ترٚتػػة:  .اســرتاتيجيات لتنشــيط الــتعلم الصــفي دليــل ادلعلمــنيـ(. َََِىػػارمن، مَتيػػل، ) .346
 مدارس الظهراف األىلية، الدماـ: دار الكتاب الًتبوم للنشر كالتوزيع.

تػاب . العػُت: دار الكعلم نفس النمـو الطفولـة وادلراىقـةـ(.  ََِٓا٢تنداكم، علي فاحل، ) .347
 اٞتامعي. 

 األردف: دار الفرقاف. .التخطيط التعليميـ(. ُْٔٗا٢توارم، سيد، ) .348
. سياســة التعلــيم يف ادلملكــة العربيــة الســعودية .ىػػػ(َُْٔبيػػة كالتعلػػيم السػػعودية )كزارة الًت  .349

 .مطابع البيافالرايض: 
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 .العربيــة الســعوديةسياســة التعلــيم يف ادلملكــة ىػػػ(. ُُْٔكزارة الًتبيػػة كالتعلػػيم السػػعودية، ) .351
 الرايض: مطابع البياف. 

اإلطـــار التنظيمـــي للـــربامج الدوليـــة ابدلـــدارس ىػػػػ(. ُِْٕكزارة الًتبيػػة كالتعلػػػيم السػػػعودية، ) .351
 الرايض. .األىلية

تقرير حول تطبيـق الـربامج الدوليـة يف ادلـدارس ىػ(. ُِْٗكزارة الًتبية كالتعليم السعودية، ) .352
 وزارة للتطوير الًتبوم. ككالة ال .األىلية ادلرخص ذلا

الئحــة القواعـــد التنظيميـــة للـــربامج التعليميـــة ىػػػػ(. ُِّْكزارة الًتبيػػة كالتعلػػػيم السػػعودية، ) .353
 إدارة التعليم األىلي كاألجن ، الرايض.  .الدولية

األىليــة ادلطبقــة  تقريــر ادللتقــى األول للمــدارسـ(. ََِٗكزارة الًتبيػة كالتعلػػيم السػػعودية، ) .354
 الرايض.  ة.للربامج الدولي

ككالػة الػوزارة  .خصائص منو التالميذ يف الصـفوف األوليـةىػ(. ُِْْكزارة الًتبية كالتعليم، ) .355
 . ، الرايضِطالتوجيو كاإلرشاد، للتعليم، شؤكف الطبلب، 

ًتبيػػػػػة دائػػػػػرة منػػػػػاىج ال .ملحـــــق نشـــــرة التطـــــوير الرتبـــــويـ(. ََِٓكزارة الًتبيػػػػة كالتعلػػػػػيم، ) .356
 .ـ ََِٓ، فرباير ُٗاف، العدد اإلسبلمية كاللغة العربية، سلطنة عم

دراســـة وضــع نظـــام لتقــومي ادلـــرحلتني الرابــع االبتـــدائي واألول ىػػػ(.  َُِْكزارة الًتبيػػة، ) .357
 . الكويت: إدارة القياس كالتقوًن. متوسط

-ىـــٕ٘ٗٔ) ت العشــر القادمــةخطــة الــوزارة للســنواق(. ُِْْكزارة التعلػػيم السػػعودية، ) .358
 الرايض. .ىـ(ٖ٘ٗٔ

 .اإلطار ادلرجعي دلشروع قائد ادلدرسة ادلشـرف ادلقـيمق(. ُّّْكزارة التعليم السعودية، ) .359
 الرايض.

. تقريػر دكرم، التعليم العـايل يف ادلملكـة العربيـة السـعوديةىػ(. ُِِْكزارة التعليم العارل، ) .361
 الرايض. 

 . رايض. الادلملكة العربية السعوديةسياسة التعليم يف ىػ(. َُّٗكزارة ا١تعارؼ، ) .361
الػرايض:  ،ْط .العربيـة السـعودية وثيقة سياسة التعليم ابدلملكـة(. ُُْٔكزارة ا١تعارؼ، ) .362

 مطابع البياف. 
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. الرايض: اإلدارة العامػة ادلذكرة التفسريية لالئحة تقومي الطالبىػ(. َُِْكزارة ا١تعارؼ، ) .363
 لئلشراؼ الًتبوم. 

. والتقــــــــــومي القيــــــــــاس يف تدريبيــــــــــة حقيبــــــــــة.(. ت. د) التطػػػػػػػػػػوير، فريػػػػػػػػػػق ا١تعػػػػػػػػػػارؼ، كزارة .364
www.testproject.com ـَُِٔ/ٗ/ُٔ ، يف. 

تقـــومي مـــنهج الرتبيـــة اإلســـالمية ابدلرحلـــة ادلتوســـطة يف ادلملكـــة ىػػػػ(. َُِْكزاف، سػػػراج، ) .365
 . ، مصركلية الًتبية، جامعة عُت مشس  ،رسالة دكتوراه غَت منشورةالعربية السعودية. 

ـــة يف ختطـــيط ـ(. ََُِالوكيػػػل، حلمػػػي أٛتػػػد ك٤تمػػػود، حسػػػُت بشػػػَت، ) .366 االجتاىـــات احلديث
 دار الفكر. القاىرة: . وتطوير ادلناىج

ـــاىجـ(. ََِٓالوكيػػػل، حلمػػػي كا١تفػػػيت، دمحم، ) .367 ـــاء ادلن . عمػػػاف: دار السػػػَتة للنشػػػر أســـس بن
 كالتوزيع. 

االجتاىـات احلديثـة يف ختطـيط وتطـوير منـاىج ـ(. ََِٓحسػن، )الوكيل، حلمي ك٤تمػود،  .368
 القاىرة: دار الفكر العريب. .ادلرحلة األوىل، )مرحلة التعليم األساسي(

 –خطواتـــو  -اســـاليبو  -اسســـو  -(.تطـــوير ادلنـــاىج: أســـبابو ـََِٓالوكيػػػل، حلمػػػي، ) .369
 دار الفكر العريب.. القاىرة: معوقاتو

زلتــوى مقــرر العلــوم للصــف األول متوســط ومعــايري اجلــودة  ـ(.ََِٖايسػػُت، ثنػػاء دمحم، ) .371
ـــة( . ٣تلػػػة دراسػػػات يف ا١تنػػػاىج كطػػػرؽ الشـــاملة مـــن وجهـــة نظـــر ادلعلمـــات، )دراســـة تقوميي

، كليػػػة ََِٖ، أغسػػػطس ُّٕالتػػػدريس، اٞتمعيػػػة ا١تصػػػرية للمنػػػاىج كطػػػرؽ التػػػدريس العػػػدد 
 ، مصر.بية، جامعة عُت مشسالًت 

مشــروع بــرًنمج رايدي لرعايــة ادلوىــوبني وادلتفــوقني يف  .ـ(ََِٗاليوبيػػل للتميػػز الًتبػػوم، ) .371
 . دائرة االختبارات كالبحث كالتطوير، مؤسسة ا١تلك حسُت، عمَّاف، األردف. ادلدرسة العادية

. الػػرايض: التقــومي الرتبــوي أسســو وإجراءاتــوىػػػ(.  ُُْٗيوسػػف، مػػاىر كالرافعػػي، ٤تػػب، ) .372
 مكتبة الرشد. 

تطوير زلتـوي كتـب الرايضـيات ادلدرسـية ابلصـف السـادس مـن ـ(. ََِٖيوسف، دمحم، ) .373
 ،َت منشػػورةغػػ. رسػػالة ماجسػػتَت التعلــيم األساســي بدولــة فلســطني يف ضــوء ادلعــايري العادليَّــة

، القاىرة.   معهد البحوث كالدراسات العربية، ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
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 (ٔ) ادللحق
 الدراسة يف صورهتا األولية أداة

 
 دكلة ماليزاي

 كزارة التعليم العارل 
  جامعة ا١تدينة العا١تية 

 كلية الًتبية
 قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس

 مبعايري اجلودة الشاملة للمناىج قائمة
 سعادة الدكتور /...................................................حفظو هللا

 السبلـ عليكم كرٛتة هللا كبركاتو كبع.
يقـو الباحث إبجراء دراسة لنيل درجة الدكتوراه يف ا١تناىج كطرؽ التدريس، من جامعة ا١تدينة العا١تية  

دلملكة العربيـة تقومي منهج التوحيد للصفوف األولية ابدلرحلة االبتدائية يف احتليل و "اف ٔتاليزاي، بعنو 
. كقػػػاـ الباحػػػث إبعػػػداد قائمػػػة ٔتعػػػايَت اٞتػػػودة الشػػػاملة يف ضـــوء معـــايري اجلـــودة" الســـعودية وتطـــويره

يف ا١تملكػػة  الواجػػب توافرىػػا يف مػػنهج التوحيػػد للصػػفوؼ األكليػػة يف التعلػػيم العػػاـ يف ا١ترحلػػة االبتدائيػػة
 العربية السعودية، كتناكلت ا١تعايَت اجملاالت التالية:

 ا١تقدمة. .1
 األىداؼ. .2
  احملتول. .3
 أنشطة التعليم كالتعلم. .4
 تقنيات التعليم. .5
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 التقوًن. .6
 لغة الكتاب. .7
 اإلخراج الفٍت. .8
 دليل ا١تعلم. .9

سػػػػعادتكم التكػػػػـر ٍب يف  -سػػػػبحانو كتعػػػػاذل–كنظػػػػرنا ٠تػػػػربتكم الواسػػػػعة يف ىػػػػذا اجملػػػػاؿ آمػػػػل يف هللا 
ابالطػػبلع علػػى بنػػود ىػػذه ا١تعػػايَت، كإبػػداء آرائكػػم فيمػػا يلػػي: مػػدل مناسػػبة العبػػارة للمجػػاؿ الػػذم 

 تندرج ٖتتو. مدل صحة العبارة علمينا. كحذؼ أك إضافة ما تركنو مناسبنا.
 كتقبلوا فائق الشكر كاالحًتاـ،،،

 الباحث/ دمحم علي دمحم آؿ شعثاء الشهرم
 قدمةاجملال األول: ادل

مـــــــــدى مناســـــــــبة  الفقرة ادلعيارية م
 العبارة

مالحظــــــــا مدى صحة العبارة
 ت

مناســــــــ
 ب

غــــــــــــــــــري 
 مناسب

صــــــحي
 حة

غـــــــــــــــــــــــري 
 صحيحة

      ٖتتوم على نواتج التعلم ا١تتوقعة.  1

تتضػػػػػػػػػمن تعريفػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػامبل كافيػػػػػػػػػا   2
 ٔتواضيع الكتاب.

     

تلقػػي الضػػوء علػػػى أ٫تيػػة ا١تواضػػػيع   3
 اليت ٭تتويها الكتاب.

     

تشػػػػتمل علػػػػى تعليمػػػػات كاضػػػػحة   4
تسػػػػػػاعد كرل أمػػػػػػر الطالػػػػػػب علػػػػػػى  
كيفيػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتخداـ الكتػػػػػػػػػػاب يف 
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 متابعة تعلم ابنو.

 معايري مقرتحة:
ٔ- 
ٕ- 

 اجملال الثاين: األىداف
مـــــــــدى مناســـــــــبة  الفقرة ادلعيارية م

 العبارة

مــــــــــــدى مناســــــــــــبة 
 العبارة

مالحظـــا
 ت

مناســــــــ
 ب

غــــــــــــــــــري 
 مناسب

صــــــحي
 حة

غـــــــــــــــــــــــري 
 صحيحة

بتحقيػػػػق األىػػػػداؼ ا١تقػػػػػررة االلتػػػػزاـ  ُ
بوثيقػػػة مػػػنهج مػػػواد العلػػػـو الشػػػرعية 

 ٔترحلة التعليم األساسي.

     

أتٌب يف مقدمػػة كػػل كحػػدة أىػػدافها  ِ
 ا٠تاصة.

     

تنمػػػػػػػػػي األىػػػػػػػػػداؼ القػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػى  ّ
 اكتساب مهارات التعلم الذاٌب.

     

تسعى األىداؼ إذل تنميػة مهػارات  ْ
 التفكَت العليا.

     

األىػػػػػػػػداؼ مػػػػػػػػع طبيعػػػػػػػػة تتماشػػػػػػػػى  ٓ
 ا١تتعلمُت كقدراهتم.

     

إثػػػراء ٣تػػػاالت األىػػػداؼ يف ا١تػػػنهج  ٔ
 ا١تطور.
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إثراء مستوايت األىداؼ يف ا١تػنهج  ٕ
 ا١تطور.

     

 معايري مقرتحة:
ٔ- 
ٕ- 

 اجملال الثالث: احملتوى
مـــــــــدى مناســـــــــبة  الفقرة ادلعيارية م

 العبارة

مالحظـــا مدى صحة العبارة
 ت

مناســــــــ
 ب

 غــــــــــــــــــري
 مناسب

صــــــحي
 حة

غـــــــــــــــــــــــري 
 صحيحة

٭تقػػػػػػػػػػػػػػػق األىػػػػػػػػػػػػػػػداؼ )ٔتسػػػػػػػػػػػػػػػتوايهتا  ُ
 ا١تختلفة( ا٠تاصة اب١تنهج.

     

يهػػػػػػتم ابٞتانػػػػػػػب التطبيقػػػػػػي للمعرفػػػػػػػة  ِ
 النظرية ا١تتضمنة اب١تنهج.

     

يتبلءـ مع ٥تتلف مستوايت التفكػَت  ّ
 ا٠تاصة اب١تتعلمُت.

     

يرتبط ابلواقػع ا١تعػاش ٟتيػاة ا١تتعلمػُت  ْ
 ا١تختلفة. يف بيئاهتم

     

يػػػػػػوازف بػػػػػػُت جوانػػػػػػب النمػػػػػػو الثبلثػػػػػػة  ٓ
للمػػػػػػػػػػػػػػػػتعلم )ا١تعرفيػػػػػػػػػػػػػػػػة، ا١تهاريػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 

 الوجدانية(.

     

     يركػػػػز علػػػػى تنميػػػػة مهػػػػارات التفكػػػػَت  ٔ



 

 269 

 العليا.

يعمػػػػػل علػػػػػى تنميػػػػػة مهػػػػػارات الػػػػػتعلم  ٕ
 الذاٌب.

     

يتػػيح للمػػتعلم توظيػػف ا١تعلومػػات يف  ٖ
 حياتو اليومية.

     

      التعقيد كالغموض.ٮتلو من  ٗ

ُ
َ 

      يراعي الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت.

ُ
ُ 

يتبلءـ مع عػدد اٟتصػص ا١تخصصػة 
 لو.

     

ُ
ِ 

تراعػػي موضػػوعاتو التكامػػل بػػُت مػػواد 
 العلـو الشرعية يف ىذه ا١ترحلة.

     

ُ
ّ 

يعاجل يف كل موضوع من موضػوعاتو 
ػػػػا كعػػػػدد مػػػػن ا١تفػػػػاىيم  مفهومنػػػػا رئيسن

ذات العبلقػػػػػػػػػػػػة اب١تفهػػػػػػػػػػػػـو الفرعيػػػػػػػػػػػػة 
 الرئيس.

     

ُ
ْ 

ينمػػػػػػػي القػػػػػػػيم كاالٕتاىػػػػػػػات ا١ترتبطػػػػػػػة 
 ٔتوضوعات ا١تنهج لدل ا١تتعلمُت.

     

ُ
ٓ 

      ٮتلو احملتول من التكرار.

ُ
ٔ 

تتػػػػوافر ٔتوضػػػػوعات الكتػػػػاب عنصػػػػر 
 اٞتاذبية كا١تتعة.
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ُ
ٕ 

تراعػػػػػػي موضػػػػػػوعات الكتػػػػػػاب مبػػػػػػدأ 
 التكامل.

     

ُ
ٖ 

الكتػػػػػػاب مبػػػػػػدأ تراعػػػػػػي موضػػػػػػوعات 
 الًتابط.

     

ُ
ٗ 

تراعػػػػػػي موضػػػػػػوعات الكتػػػػػػاب مبػػػػػػدأ 
 الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت.

     

ِ
َ 

تنتهػػي كػػل كحػػدة ابلكتػػاب ٓتبلصػػة 
مناسػػػػػبة تسػػػػػاعد ا١تػػػػػتعلم علػػػػػى فهػػػػػم 

 ا١تادة كاستيعاهبا.

     

ِ
ُ 

يسػػاعد أسػػلوب عػػرض احملتػػول علػػى 
 التعلم الذاٌب.

     

ِ
ِ 

يف  يسػػػػاعد أسػػػػلوب عػػػػرض احملتػػػػول
 إاثرة كتنمية مهارات التفكَت العليا.

     

ِ
ّ 

ييبػػػػػػػػػػػػػٌت احملتػػػػػػػػػػػػػول كفػػػػػػػػػػػػػق األسػػػػػػػػػػػػػاس 
 السيكولوجي.

     

 معايري مقرتحة:
ٔ- 
ٕ- 
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 اجملال الرابع: أنشطة التعليم والتعلم
مـــــــــدى مناســـــــــبة  الفقرة ادلعيارية م

 العبارة

مالحظــــــا مدى صحة العبارة
 ت

مناســــــــ
 ب

غــــــــــــــــــري 
 مناسب

صــــــحي
 حة

غـــــــــــــــــــــــري 
 صحيحة

تسػػػػػهم األنشػػػػػطة التعليميػػػػػة التعلميػػػػػة  ُ
 يف ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج.

     

األنشػػػػػطة التعليميػػػػػة التعلميػػػػػة ٤تػػػػػددة  ِ
ْتيػػػػػػث ٯتكػػػػػػن تقػػػػػػوًن نتائجهػػػػػػا بعػػػػػػد 

 ٦تارستها.

     

قابليػػػػػة األنشػػػػػطة التعليميػػػػػة التعلميػػػػػة  ّ
للتطبيق كالتنفيذ يف ضوء اإلمكاانت 

 ا١تتوافرة.

     

مناسػػػػبة األنشػػػػطة التعليميػػػػة التعلميػػػػة  ْ
 ١تستوايت ا١تتعلمُت كقدراهتم.

     

تنمػػػػػػي األنشػػػػػػطة التعليميػػػػػػة التعلميػػػػػػة  ٓ
 مهارات التفكَت العليا.

     

تػػػػػػػوفر األنشػػػػػػػطة التعليميػػػػػػػة التعلميػػػػػػػة  ٔ
التغذيػػػػػػػة الراجعػػػػػػػة كالتعزيػػػػػػػز الفػػػػػػػورم 

 ا١تناسب.

     

تػىتىبػػػػػػػع األنشػػػػػػػطة التعليميػػػػػػػة التعلميػػػػػػػة  ٕ
أسػػػػػئلة متنوعػػػػػة لتقػػػػػوًن مػػػػػدل ٖتقيػػػػػق 
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 أىدافها.

تراعػػػػػي األنشػػػػػطة التعليميػػػػػة التعلميػػػػػة  ٖ
 الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت.

     

تثػػػػػػػَت األنشػػػػػػػػطة التعليميػػػػػػػػة التعلميػػػػػػػػة  ٗ
 دافعية ا١تتعلمُت للتعلم الذاٌب.

     

ُ
َ 

ٖتفػػػػػػز األنشػػػػػػطة التعليميػػػػػػة التعلميػػػػػػة 
ا١تتعلمػػػػػػػُت علػػػػػػػػى التفاعػػػػػػػل اإل٬تػػػػػػػػايب 

 كالتعلم النشط.

     

ُ
ُ 

األنشػػػػطة التعليميػػػػة التعلميػػػػة تسػػػػاعد 
ا١تتعلمػػُت علػػى توظيػػف مػػا تعلمػػو يف 

 مواقف جديدة.

     

ُ
ِ 

تتضػػػمن األنشػػػطة التعليميػػػة التعلميػػػة 
 ٦تارسات منزلية.

     

ُ
ّ 

تكػػػػػوف األنشػػػػػطة التعليميػػػػػة التعلميػػػػػة 
 متنوعة.

     

 معايري مقرتحة:
ٔ- 
ٕ- 
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 اجملال اخلامس: تقنيات التعليم
مـــــــــدى مناســـــــــبة  الفقرة ادلعيارية م

 العبارة

مالحظـــــــــا مدى صحة العبارة
 ت

مناســــــــ
 ب

غــــــــــــــــــري 
 مناسب

صــــــحي
 حة

غـــــــــــــــــــــــري 
 صحيحة

تقنيػػػػػػػات تعلػػػػػػػيم متنوعػػػػػػػة تشػػػػػػػمل  ُ
لوحات )إرشادية/ كبرية(، صػور، 
أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطة )كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت/فيديو(، 
شػػػفافيات، أجهػػػزة حاسػػػب آرل، 

 بر٣تيات خطية/ تفريعيو.

     

تتواجػػػد تقنيػػػات التعلػػػيم ٔتختلػػػف  ِ
أمػػػػػػػػػػػػػاكن مناسػػػػػػػػػػػػػبة أنواعهػػػػػػػػػػػػػا يف 

 للدرس.

     

تتسػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػادة تقنيػػػػػػػػػات التعلػػػػػػػػػيم  ّ
 ابٟتداثة.

     

تتسػػػػػم تقنيػػػػػات التعلػػػػػيم ا١تتضػػػػػمنة  ْ
 ابلكتاب؛ ابٞتاذبية كالتشويق.

     

تسػػػهم تقنيػػػات التعلػػػيم يف ٖتقيػػػق  ٓ
أىػػػػػػػػػػػػػػداؼ ا١تػػػػػػػػػػػػػػنهج ٔتسػػػػػػػػػػػػػػتوايهتا 

 ا١تختلفة.

     

تساعد تقنيػات التعلػيم علػى إاثرة  ٔ
 تفكَت ا١تتعلمُت.
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تتسػػػػم تقنيػػػػات التعلػػػػيم ابلوضػػػػوح  ٕ
كا٠تلػػػػػػػػو مػػػػػػػػن التعقيػػػػػػػػد كازدحػػػػػػػػاـ 

 البياانت.

     

تصػػاحب تقنيػػات التعلػػيم ا١تتنوعػػة  ٖ
شػػػػركح كأنشػػػػطة تطبيقيػػػػة مرتبطػػػػة 

 هبا.

     

تقنيػػػػػػػػػات التعلػػػػػػػػػيم مػػػػػػػػػن الرسػػػػػػػػػـو  ٗ
كاألشػػػػكاؿ كالصػػػػور ا١تتضػػػػمنة يف 
الكتاب مستمدة من البيئة احملليػة 

 للمتعلمُت.

     

تناسػػػػػػػػػػػػػػػػػب تقنيػػػػػػػػػػػػػػػػػات التعلػػػػػػػػػػػػػػػػػيم  َُ
ا١تسػػػػػػػػػػػػتوايت العقليػػػػػػػػػػػػة ا١تتنوعػػػػػػػػػػػػة 

 للمتعلمُت كخرباهتم.

     

تثػػػػػػػػػَت تقنيػػػػػػػػػات التعلػػػػػػػػػيم تفكػػػػػػػػػَت  ُُ
 ا١تتعلمُت ٨تو تعلم أفضل.

     

توافػػػػػق تقنيػػػػػات التعلػػػػػيم مػػػػػع قػػػػػيم  ُِ
اجملتمػػػػػػػع السػػػػػػػائدة، كا١تسػػػػػػػا٫تة يف 

 تنميتها لدل ا١تتعلمُت.

     

 معايري مقرتحة:
ٔ- 
ٕ- 
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 السادس: التقومياجملال 
مـــــــــدى مناســـــــــبة  الفقرة ادلعيارية م

 العبارة

مالحظـــــــا مدى صحة العبارة
 ت

مناســــــــ
 ب

غــــــــــــــــــري 
 مناسب

صــــــحي
 حة

غـــــــــــــــــــــــري 
 صحيحة

يسػػعى لقيػػاس مػػدل ٖتقيػػق أىػػداؼ  ُ
 ا١تنهج )ٔتستوايهتا ا١تختلفة(.

     

تنػػػػػػػػػػػوع أسػػػػػػػػػػػاليب كأدكات القيػػػػػػػػػػػاس  ِ
 كالتقوًن.

     

ا١تتنوعػػػة يناسػػػب ا١تسػػػتوايت العقليػػػة  ّ
 للمتعلمُت.

     

يقيس درجػات ٪تػو مهػارات التفكػَت  ْ
 العليا للمتعلمُت.

     

يقػػػػػيس مػػػػػا ٖتقػػػػػق يف كافػػػػػة ٣تػػػػػاالت  ٓ
 األىداؼ.

     

تقػػػػػػػػدـ عمليػػػػػػػػػات التقػػػػػػػػػوًن التغذيػػػػػػػػػة  ٔ
الراجعػػػػػػػػة للمتعلمػػػػػػػػُت ٨تػػػػػػػػو ا١تهػػػػػػػػارة 

 التعليمية.

     

تسػػػػاعد عمليػػػػات التقػػػػوًن ا١تتعلمػػػػُت  ٕ
فهمهػػػػػػم علػػػػػػى التأكػػػػػػد مػػػػػػن مػػػػػػدل 
 ١تفاىيم كمبادئ جديدة.

     

     تسػػػػػاىم عمليػػػػػات التقػػػػػوًن يف تػػػػػوافر  ٖ
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تػػػػػػدريبات تسػػػػػػاعد ا١تتعلمػػػػػػُت علػػػػػػى 
مراجعػػػػػػػة األفكػػػػػػػار الرئيسػػػػػػػة الػػػػػػػواردة 

 ابلوحدة.

تسػػػاعد التػػػػدريبات التقوٯتيػػػػة يف كػػػػل  ٗ
كحػػػػػػػػػدة ابلكتػػػػػػػػػػاب علػػػػػػػػػى اىتمػػػػػػػػػػاـ 

 ا١تتعلمُت اب١تادة التعليمية.

     

التقوٯتيػػػػػة يف كػػػػػل تراعػػػػػي التػػػػػدريبات  َُ
كحػػدة ابلكتػػاب الفػػركؽ الفرديػػة بػػُت 

 ا١تتعلمُت.

     

تسػػػػػهم التػػػػػدريبات التقوٯتيػػػػػة يف كػػػػػل  ُُ
كحػػػػػػدة ابلكتػػػػػػاب يف إاثرة الدافعيػػػػػػة 

 ٨تو التعلم ا١ترغوب فيو.

     

٘تتػػػػػػاز التػػػػػػدريبات التقوٯتيػػػػػػة يف كػػػػػػل  ُِ
كحػػػػػدة ابلكتػػػػػاب ابلدقػػػػػة كالوضػػػػػوح 

 يف صياغتها.

     

كحػػػػػػدة مػػػػػػن كحػػػػػػدات تنتهػػػػػػي كػػػػػػل  ُّ
الكتػػػػػاب ٔتجموعػػػػػة مػػػػػن التػػػػػدريبات 

 التقوٯتية ا١تتنوعة.

     

يتضػػمن الكتػػاب يف هنايتػػو تػػدريبات  ُْ
 تقوٯتية شاملة.

     

تتجنػػػب التػػػدريبات التقوٯتيػػػة العػػػبء  ُٓ
 ا١تبالغ فيو على ا١تتعلمُت.

     

 معايري مقرتحة:
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ٔ- 
ٕ- 

 اجملال السابع: لغة الكتاب

مـــــــــدى مناســـــــــبة  الفقرة ادلعيارية م
 العبارة

مالحظـــــــــا مدى صحة العبارة
 ت

مناســــــــ
 ب

غــــــــــــــــــري 
 مناسب

صــــــحي
 حة

غـــــــــــــــــــــــري 
 صحيحة

تراعػػي لغػػة الكتػػاب ا١تسػػتول اللغػػوم  ُ
 للمتعلمُت.

     

ٗتلػػػػػػو لغػػػػػػة الكتػػػػػػاب مػػػػػػن األخطػػػػػػاء  ِ
 اإلمبلئية كالطباعية.

     

تساعد لغة الكتاب يف إثراء حصػيلة  ّ
 ا١تتعلمُت اللغوية.

     

لغػػة الكتػػاب عبلمػػات الًتقػػيم تراعػػي  ْ
 ا١تناسبة ابلكتاب.

     

ٗتلػػػػػػػو لغػػػػػػػة الكتػػػػػػػاب مػػػػػػػن األلفػػػػػػػاظ  ٓ
 اللغوية الغريبة.

     

تتصػػػػػػػػف لغػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػاب ابلوضػػػػػػػػوح  ٔ
 كا٠تلو من التأكيبلت.

     

      تتسم لغة الكتاب بسهولة فهم. ٕ

 معايري مقرتحة:
ٔ- 
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ٕ- 
 اجملال الثامن: اإلخراج الفين

مـــــــــدى مناســـــــــبة  ادلعياريةالفقرة  م
 العبارة

مالحظـــــــــا مدى صحة العبارة
 ت 

مناســــــــ
 ب

غــــــــــــــــــري 
 مناسب

صــــــحي
 حة

غـــــــــــــــــــــــري 
 صحيحة

تكتػػػػب اآلايت بلػػػػوف ٦تيػػػػز عػػػػن بقيػػػػة  ُ
 األلواف ا١تستخدمة يف الكتاب.

     

تكتب األحاديث بلوف ٦تيز عن بقيػة  ِ
 األلواف ا١تستخدمة يف الكتاب.

     

الغػػػبلؼ يظهػػػر عنػػػواف الكتػػػاب علػػػى  ّ
 بصورة جيدة.

     

ارتبػػػػػػػػػاط التصػػػػػػػػػميم الفػػػػػػػػػٍت للغػػػػػػػػػبلؼ  ْ
 ٔتوضوع الكتاب.

     

تناسػػػػػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػػػػػودة كرؽ الكتػػػػػػػػػػػػػػػاب  ٓ
 الستخدامات ا١تتعلمُت.

     

االلتزاـ بتنويػع البػنط حسػب العنػاكين  ٔ
 الرئيسة كالفرعية.

     

االلتػػػزاـ ابسػػػتخداـ مػػػدلوالت موحػػػدة  ٕ
 لؤللواف يف الكتاب.

     

حجػػػػػم ا٠تػػػػػط ا١تسػػػػػتخدـ يف تناسػػػػػب  ٖ
 الكتاب، ١تستوايت نضج ا١تتعلمُت.
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٬تػػػػػػػػذب التصػػػػػػػػميم الفػػػػػػػػٍت حملتػػػػػػػػوايت  ٗ
 الكتاب اىتماـ ا١تتعلمُت.

     

يػػػػبلءـ شػػػػكل كحجػػػػم الكتػػػػاب عمػػػػر  َُ
 ا١تتعلمُت.

     

تضػػػػبط الكلمػػػػات حملتػػػػوايت الكتػػػػاب  ُُ
 ابلشكل ا١تناسب.

     

تستخدـ عبلمات الًتقػيم يف الكتػاب  ُِ
 بشكل صحيح.

     

 معايري مقرتحة:
ٔ- 
ٕ- 

 اجملال التاسع: دليل ادلعلم
مـــــــــدى مناســـــــــبة  الفقرة ادلعيارية م

 العبارة

 مالحظات مدى صحة العبارة

مناســــــــ
 ب

غــــــــــــــــــري 
 مناسب

صــــــحي
 حة

غـــــــــــــــــــــــري 
 صحيحة

يقػػدـ للمعلمػػُت كأكليػػاء األمػػور قائمػػة  ُ
اب١تراجػػع ا١تناسػػبة لكػػل كحػػدة تعليميػػة 

 يتضمنها الكتاب.

     

ػػا  ِ يقػػدـ للمعلمػػُت كأكليػػاء األمػػور درسن
٪توذجينػػػا يف كػػػل كحػػػدة مػػػن كحػػػدات 

 الكتاب.
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يرشػػػػػػد ا١تعلمػػػػػػػُت كأكليػػػػػػاء األمػػػػػػػور إذل  ّ
٣تموعة مػن األسػاليب ا١تناسػبة لتعلػيم 

 موضوعات الكتاب.

     

يوضػػػػػػػػح للمعلمػػػػػػػػُت كأكليػػػػػػػػاء األمػػػػػػػػور  ْ
ا٠تطػػػػػػػوات البلزمػػػػػػػة لتنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارات 

 ا١تتعلمُت.التفكَت العليا لدل 

     

يضػػػػػػػرب للمعلمػػػػػػػُت كأكليػػػػػػػاء األمػػػػػػػور  ٓ
األمثلػػػػػػػة ا١تتنوعػػػػػػػة، كاألكثػػػػػػػر مناسػػػػػػػبة 

 ١تستوايت ا١تتعلمُت.

     

يبػػػُت للمعلمػػػُت كأكليػػػاء األمػػػور كيفيػػػة  ٔ
إكسػػاب ا١تتعلمػػُت للقػػيم كاالٕتاىػػات 

 اإلسبلمية ك٘تثلها.

     

يرشػػػػػػد ا١تعلمػػػػػػػُت كأكليػػػػػػاء األمػػػػػػػور إذل  ٕ
للتقنيػات التعليميػة االستخداـ األمثل 

 ا١ترتبطة ٔتحتول ا١تنهج.

     

يسػػػػػاعد ا١تعلمػػػػػُت كأكليػػػػػاء األمػػػػػور يف  ٖ
ٖتديد األنشطة التعليمية التعلمية اليت 
 تسهم يف تنفيذ األىداؼ كٖتقيقها.

     

يرشػػػػػػد ا١تعلمػػػػػػػُت كأكليػػػػػػاء األمػػػػػػػور إذل  ٗ
آليػػػػػػات اسػػػػػػتخداـ أسػػػػػػاليب القيػػػػػػاس 

 ا١تنهج.كالتقوًن ا١تناسبة ١توضوعات 

     

يقػػدـ للمعلمػػُت كأكليػػاء األمػػور أسػػئلة  َُ
تفكػػػػػَت تطبيقيػػػػػة، هبػػػػػدؼ إثػػػػػراء تعلػػػػػم 
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 ا١تتعلمُت.

يوجػػػػػػػو ا١تعلمػػػػػػػُت كأكليػػػػػػػاء األمػػػػػػػور إذل   ُُ
كيفيػػػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ أسػػػػػػػػػػػػػػػئلة ذات 
مسػػػػػػتوايت متدرجػػػػػػة ١تراعػػػػػػاة الفػػػػػػركؽ 

 الفردية بُت ا١تتعلمُت.

     

يتضػػػػػػػػػػمن دليػػػػػػػػػػل ا١تعلػػػػػػػػػػم صػػػػػػػػػػفحات  ُِ
ا١تدرسػػػػػػػي مصػػػػػػػورة بشػػػػػػػكل للكتػػػػػػػاب 
 مصغر.

     

 معايري مقرتحة:
ٔ- 
ٕ- 
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 (ٕادللحق )

 أداة الدراسة يف صورهتا النهائية
 اجملال األول: ادلقدمة

 الفقرات ادلعيارية م
 درجة حتقق الفقرة ادلعيارية

 ضعيفة متوسطة كبرية

    ٖتتوم على نواتج التعلم ا١تتوقعة. ُ

    ٔتواضيع الكتاب.تتضمن تعريفا شامبل كافيا  ِ

    تلقي الضوء على أ٫تية ا١تواضيع اليت ٭تتويها الكتاب. ّ

ْ 
تشػػػػتمل علػػػػى تعليمػػػػات كاضػػػػحة تسػػػػاعد كرل أمػػػػر الطالػػػػب 

 على كيفية استخداـ الكتاب يف متابعة تعلم ابنو.

   

 اجملال الثاين: األىداف:

 الفقرات ادلعيارية م
 درجة حتقق الفقرة ادلعيارية

 ضعيفة متوسطة كبرية

ُ 
االلتػػزاـ بتحقيػػق األىػػداؼ ا١تقػػررة بوثيقػػة مػػنهج مػػواد العلػػـو 

 الشرعية ٔترحلة التعليم األساسي.

   

    أتٌب يف مقدمة كل كحدة أىدافها ا٠تاصة. ِ

ّ 
تنمػػػػػػي األىػػػػػػداؼ القػػػػػػدرة علػػػػػػى اكتسػػػػػػاب مهػػػػػػارات الػػػػػػتعلم 

 الذاٌب.

   

    العليا.تسعى األىداؼ إذل تنمية مهارات التفكَت  ْ

    تتماشى األىداؼ مع قدرات ا١تتعلمُت. ٓ

    إثراء ٣تاالت األىداؼ يف ا١تنهج ا١تطور. ٔ

    إثراء مستوايت األىداؼ يف ا١تنهج ا١تطور. ٕ
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 اجملال الثالث: احملتوى:

 الفقرات ادلعيارية م
 درجة حتقق الفقرة ادلعيارية

 ضعيفة متوسطة كبرية

    )ٔتستوايهتا ا١تختلفة( ا٠تاصة اب١تنهج.٭تقق األىداؼ  ُ

    يهتم ابٞتانب التطبيقي للمعرفة النظرية ا١تتضمنة اب١تنهج. ِ

يػػوازف بػػُت جوانػػب النمػػو الثبلثػػة للمػػتعلم )ا١تعرفيػػة، ا١تهاريػػة،  ّ
 الوجدانية(.

   

    يركز على تنمية مهارات التفكَت العليا. ْ

    الذاٌب.يعمل على تنمية مهارات التعلم  ٓ

    يتيح للمتعلم توظيف ا١تعلومات يف حياتو اليومية. ٔ

    ٮتلو من التعقيد كالغموض. ٕ

    يراعي الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. ٖ

    يتبلءـ مع عدد اٟتصص ا١تخصصة لو. ٗ

تراعػػي موضػػوعاتو التكامػػل بػػُت مػػواد العلػػـو الشػػرعية يف ىػػذه  َُ
 ا١ترحلة.

   

    يف كل موضوع من موضوعاتو مفهومنا رئيسنا.يعاجل  ُُ

ينمػػػػي القػػػػيم كاالٕتاىػػػػات ا١ترتبطػػػػة ٔتوضػػػػوعات ا١تػػػػنهج لػػػػدل  ُِ
 ا١تتعلمُت.

   

    ٮتلو احملتول من التكرار. ُّ

    تتوافر ٔتوضوعات الكتاب عنصر اٞتاذبية كا١تتعة. ُْ

    تراعي موضوعات الكتاب مبدأ التكامل. ُٓ
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 أنشطة التعليم والتعلم اجملال الرابع:

 الفقرات ادلعيارية م
 درجة حتقق الفقرة ادلعيارية

 ضعيفة متوسطة كبرية

    تسهم األنشطة يف ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج. ُ

    األنشطة ٤تددة ْتيث ٯتكن تقوًن نتائجها بعد ٦تارستها. ِ

    قابلية األنشطة للتطبيق يف ضوء اإلمكاانت ا١تتوافرة. ّ

    األنشطة مهارات التفكَت العليا. تنمي ْ

    توفر األنشطة التغذية الراجعة كالتعزيز الفورم ا١تناسب. ٓ

    تػىتىبع األنشطة أسئلة متنوعة لتقوًن مدل ٖتقيق أىدافها. ٔ

    تراعي األنشطة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. ٕ

    تثَت األنشطة دافعية ا١تتعلمُت للتعلم الذاٌب. ٖ

ٗ 
تسػػػػػػاعد األنشػػػػػػطة ا١تتعلمػػػػػػُت علػػػػػػى توظيػػػػػػف مػػػػػػا تعلمػػػػػػو يف 

 مواقف جديدة.

   

    تتضمن األنشطة ٦تارسات منزلية. َُ

 اجملال اخلامس: تقنيات التعليم

 الفقرات ادلعيارية م
 درجة حتقق الفقرة ادلعيارية

 ضعيفة متوسطة كبرية

تقنيػػػػات تعلػػػػيم متنوعػػػػة تشػػػػمل لوحػػػػات )إرشػػػػادية/ كبريػػػػة(،  ُ
صور، أشرطة )كاسػت/فيديو(، شػفافيات، أجهػزة حاسػب 

 آرل، بر٣تيات خطية/ تفريعيو.

   

تتواجػػد تقنيػػات التعلػػيم ٔتختلػػف أنواعهػػا يف أمػػاكن مناسػػبة  ِ
 للدرس.

   

    تتسم مادة تقنيات التعليم ابٟتداثة. ّ

    تتسم تقنيات التعليم ا١تتضمنة ابلكتاب ابلتشويق. ْ

التعلػػػيم يف ٖتقيػػػق أىػػػداؼ ا١تػػػنهج ٔتسػػػتوايهتا تسػػػهم تقنيػػػات  ٓ
 ا١تختلفة.
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    تساعد تقنيات التعليم على إاثرة تفكَت ا١تتعلمُت. ٔ

    تتسم تقنيات التعليم ابلوضوح كا٠تلو من التعقي ٕ

    تصاحب تقنيات التعليم ا١تتنوعة شركح مرتبطة هبا. ٖ

ا١تتضػػمنة يف تقنيػػات التعلػػيم مػػن الرسػػـو كاألشػػكاؿ كالصػػور  ٗ
 الكتاب مستمدة من البيئة احمللية للمتعلمُت.

   

تناسػػػػػػػػػب تقنيػػػػػػػػػات التعلػػػػػػػػػيم ا١تسػػػػػػػػػتوايت العقليػػػػػػػػػة ا١تتنوعػػػػػػػػػة  َُ
 للمتعلمُت.

   

    تثَت تقنيات التعليم تفكَت ا١تتعلمُت ٨تو تعلم أفضل. ُُ

    توافق تقنيات التعليم مع قيم اجملتمع السائدة. ُِ

 التقومياجملال السادس: 

 الفقرات ادلعيارية م
 درجة حتقق الفقرة ادلعيارية

 ضعيفة متوسطة كبرية

يسػػػػػعى لقيػػػػػاس مػػػػػدل ٖتقيػػػػػق أىػػػػػداؼ ا١تػػػػػنهج )ٔتسػػػػػتوايهتا  ُ
 ا١تختلفة(.

   

    تنوع أساليب كأدكات القياس كالتقوًن. ِ

    يقيس درجات ٪تو مهارات التفكَت العليا للمتعلمُت. ّ

التقوًن التغذيػة الراجعػة للمتعلمػُت ٨تػو ا١تهػارة تقدـ عمليات  ْ
 التعليمية.

   

تسػاىم عمليػػات التقػػوًن يف تػوافر تػػدريبات تسػػاعد ا١تتعلمػػُت  ٓ
 على مراجعة األفكار الرئيسة الواردة ابلوحدة.

   

تسػػػػاعد التػػػػدريبات التقوٯتيػػػػة يف كػػػػل كحػػػػدة ابلكتػػػػاب علػػػػى  ٔ
 اىتماـ ا١تتعلمُت اب١تادة التعليمية.

   

تراعػػػي التػػػدريبات التقوٯتيػػػة يف كػػػل كحػػػدة ابلكتػػػاب الفػػػركؽ  ٕ
 الفردية بُت ا١تتعلمُت.

   

تسػػػهم التػػػدريبات التقوٯتيػػػة يف كػػػل كحػػػدة ابلكتػػػاب يف إاثرة  ٖ
 الدافعية ٨تو التعلم ا١ترغوب فيو.

   

   ٘تتػػػػػػػػػػػاز التػػػػػػػػػػػدريبات التقوٯتيػػػػػػػػػػػة يف كػػػػػػػػػػػل كحػػػػػػػػػػػدة ابلكتػػػػػػػػػػػاب  ٗ
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 ابالوضوحفي صياغتها.

كحػػػػػدة مػػػػػن كحػػػػػدات الكتػػػػػاب ٔتجموعػػػػػة مػػػػػن تنتهػػػػػي كػػػػػل  َُ
 التدريبات التقوٯتية ا١تتنوعة.

   

    يتضمن الكتاب يف هنايتو تدريبات تقوٯتية شاملة. ُُ

تتجنػػػػػػػب التػػػػػػػدريبات التقوٯتيػػػػػػػة العػػػػػػػبء ا١تبػػػػػػػالغ فيػػػػػػػو علػػػػػػػى  ُِ
 ا١تتعلمُت.

   

 اجملال السابع: لغة الكتاب

 الفقرات ادلعيارية م
 ادلعياريةدرجة حتقق الفقرة 

 ضعيفة متوسطة كبرية

    تراعي لغة الكتاب ا١تستول اللغوم للمتعلمُت. ُ

    ٗتلو لغة الكتاب من األخطاء اإلمبلئية كالطباعية. ِ

    تساعد لغة الكتاب يف إثراء حصيلة ا١تتعلمُت اللغوية. ّ

    تراعي لغة الكتاب عبلمات الًتقيم ا١تناسبة ابلكتاب. ْ

    لغة الكتاب من األلفاظ اللغوية الغريبة.ٗتلو  ٓ

    تتصف لغة الكتاب ابلوضوح كا٠تلو من التأكيبلت. ٔ

    تتسم لغة الكتاب بسهولة فهم. ٕ

 اجملال الثامن: اإلخراج الفين

 الفقرات ادلعيارية م
 درجة حتقق الفقرة ادلعيارية

 ضعيفة متوسطة كبرية

ُ 
بقيػػة األلػػواف ا١تسػػتخدمة يف تكتػػب اآلايت بلػػوف ٦تيػػز عػػن 

 الكتاب.

   

ِ 
تكتػػب األحاديػػث بلػػوف ٦تيػػز عػػن بقيػػة األلػػواف ا١تسػػتخدمة 

 يف الكتاب.

   

    يظهر عنواف الكتاب على الغبلؼ بصورة جيدة. ّ

    ارتباط التصميم الفٍت للغبلؼ ٔتوضوع الكتاب. ْ

    تناسب جودة كرؽ الكتاب الستخدامات ا١تتعلمُت. ٓ
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    االلتزاـ بتنويع البنط حسب العناكين الرئيسة كالفرعية. ٔ

    االلتزاـ ابستخداـ مدلوالت موحدة لؤللواف يف الكتاب. ٕ

ٖ 
تناسػػػػب حجػػػػم ا٠تػػػػط ا١تسػػػػتخدـ يف الكتػػػػاب، ١تسػػػػتوايت 

 نضج ا١تتعلمُت.

   

    ٬تذب التصميم الفٍت حملتوايت الكتاب اىتماـ ا١تتعلمُت. ٗ

    الكتاب عمر ا١تتعلمُت.يبلءـ شكل كحجم  َُ

    تضبط الكلمات حملتوايت الكتاب ابلشكل ا١تناسب. ُُ

    تستخدـ عبلمات الًتقيم يف الكتاب بشكل صحيح. ُِ

 اجملال التاسع: دليل ادلعلم

 الفقرات ادلعيارية م
 درجة حتقق الفقرة ادلعيارية

 ضعيفة متوسطة كبرية

ُ 
لكػل كحػدة تعليميػة يتضػمنها يقدـ قائمػة اب١تراجػع ا١تناسػبة 

 الكتاب.

   

    يقدـ درسنا ٪توذجينا يف كل كحدة من كحدات الكتاب. ِ

ّ 
يرشد إذل ٣تموعة من األساليب ا١تناسبة لتعليم موضػوعات 

 الكتاب.

   

ْ 
يوضػػػػح ا٠تطػػػػوات البلزمػػػػة لتنميػػػػة مهػػػػارات التفكػػػػَت العليػػػػا 

 لدل ا١تتعلمُت.

   

ٓ 
كاألكثػػػػػػػر مناسػػػػػػػبة ١تسػػػػػػػتوايت يضػػػػػػػرب األمثلػػػػػػػة ا١تتنوعػػػػػػػة، 

 ا١تتعلمُت.

   

ٔ 
يبُت كيفية إكساب ا١تتعلمػُت للقػيم كاالٕتاىػات اإلسػبلمية 

 ك٘تثلها.

   

ٕ 
يرشػػػد إذل االسػػػػتخداـ األمثػػػل للتقنيػػػػات التعليميػػػة ا١ترتبطػػػػة 

 ٔتحتول ا١تنهج.

   

   يسػػػاعد يف ٖتديػػػد األنشػػػطة التعليميػػػة التعلميػػػة الػػػيت تسػػػهم  ٖ
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 كٖتقيقها.يف تنفيذ األىداؼ 

ٗ 
يرشػػػػػػػد إذل آليػػػػػػػات اسػػػػػػػتخداـ أسػػػػػػػاليب القيػػػػػػػاس كالتقػػػػػػػوًن 

 ا١تناسبة ١توضوعات ا١تنهج.

   

    يقدـ أسئلة تفكَت تطبيقية، هبدؼ إثراء تعلم ا١تتعلمُت. َُ

ُُ 
يوجػػػو إذل كيفيػػػة اسػػػتخداـ أسػػػئلة ذات مسػػػتوايت متدرجػػػة 

 ١تراعاة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت.

   

ُِ 
دليػػػل ا١تعلػػػم صػػػفحات للكتػػػاب ا١تدرسػػػي مصػػػورة يتضػػػمن 

 بشكل مصغر.
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 (ٖ) ادللحق
 أبمساء احملكمني ألداة الدراسة قائمة

الدرجـــــــــــــــــــــــة  االسم م
 العلمية

 الدولة اجلامعة التخصص

حسػػاـ الػػدين حسػػػُت  ُ
 عبداٟتميد

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ
 تدريس

 مصر الفيـو

عبػػػػػػػػػدهللا بػػػػػػػػػن ظػػػػػػػػػافر  ِ
 الشهرم

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ 
 تدريس

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ا١تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

 سعود

 السعودية

أٛتػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػدالرٛتن  ّ
 اٞتهيمي

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ مشارؾ
 تدريس

االمػػػػػػػػػاـ دمحم 
 بن سعود

 السعودية

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ مشارؾ عمر سادل ا٠تطيب ْ
 تدريس

طػػػػػػبلؿ بػػػػػػن 
 اٟتسُت

 األردف

زيػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػواد  ٓ
 البشايرة

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ مشارؾ
 تدريس

 األردف مؤتو

عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم دمحم  ٔ
 عبداٟتميد

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ مساعد
 تدريس

االمػػػػػػػػػاـ دمحم 
 بن سعود

 السعودية

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ مساعد ٤تمود دمحم الرنتيسي ٕ
 تدريس

اٞتامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اإلسبلمية

 فلسطُت

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ مساعد عبدهللا عباس قباض ٖ
 تدريس

 السعودية أـ القرل

 فلسطُتاٞتامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ مساعد جابر حسن األشقر ٗ
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 اإلسبلمية تدريس

أمػػػػػػػػَت صػػػػػػػػبلح سػػػػػػػػيد  َُ
 ىوارم

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  أستاذ مساعد
 تدريس

 مصر  الفيـو

 
 

 

 

 
 

 

 




