
 لتظهير المناهج الدراسية  منظهر المدتهيات المعيارية:
 عربي أبهزيد أحمد بدري /أ      د/حدن تهامي عبد الاله     أ.د/عبد الذافي أحمد سيد رحاب

 

 

 2017 الثالثون                                                                                                       يناير العدد                   

              
- 405 - 

 

 
 
 

لتطوير المناهج   منظور المستويات المعيارية:

 الدراسية

 
                                        إعداد 

 أ.د/عبد الشافي أحمد سيد رحاب

 أستاذ المناهج وطرق تدريس المغة العربية
 الدابق ووكيل الكمية لمدراسات العميا والبحهث

  الػادؼ جامعة جشػب كمية التخبية بقشا

 الهــد الــامي عبـن تهـــحسد / 
 مدرس المناهج وطرق تدريس المغة العربية  

                                            جامعة جنهب الهادي  كمية التربية بقنا

 

 عربي أبوزيد أحمد بدريأ / 

 

 



 لتظهير المناهج الدراسية  منظهر المدتهيات المعيارية:
 عربي أبهزيد أحمد بدري /أ      د/حدن تهامي عبد الاله     أ.د/عبد الذافي أحمد سيد رحاب

 

 

 2017 الثالثون                                                                                                       يناير العدد                   

              
- 406 - 

 



 لتظهير المناهج الدراسية  منظهر المدتهيات المعيارية:
 عربي أبهزيد أحمد بدري /أ      د/حدن تهامي عبد الاله     أ.د/عبد الذافي أحمد سيد رحاب

 

 

 2017 الثالثون                                                                                                       يناير العدد                   

              
- 407 - 

 المدتخمص : 

حقيق ىحه تدعى السشاىج الجراسية إلى غخس الػالء لمػشغ, و التخبية  تدعى لت
السبادغ مغ خالؿ السشاىج الجراسية. وىحا يحتاج إلى أساليب ججيجة فى التعميع مغ 
خالؿ بشاء السشاىج وتصػيخىا لتتالئع والتقجـ الحادث فى عالسشا, وأوؿ خصػات العسل 
ـ تبجأ مغ السشاىج الجراسية فى شتى السخاحل التعميسية , والتى يدتقى التالميح  نحػ التقج

واالتجاه الحجيث لتصػيخ  معمػماتيع ومياراتيع التى تذكل مشاىجيع الفكخية . مغ خالليا
ترسيع أشخ قائسة عمى السدتػيات السعيارية . حيث يسكششا ىحا يقػـ عمى السشيج 

التػجو مغ وضع العالمات السخجعية الخاصة بسدتػياتشا السعيارية  فى  مقابل 
اتداؽ مشاىجشا الجراسية مع السشاىج ، كسا يزسغ  العالسيةالسدتػيات السعيارية 

تصػيخ السشاىج. ويعكذ التحػؿ فى العالسية، خاصة السدتػيات السعيارية لمجوؿ الخائجة 
السبشى عمى  السدتػيات السعيارية  تخكيدًا كبيخًا عمى الجػدة. لحا يجب أف تخكد 

السعيارية  إستخاتيجية إصالح التعميع عمى: ترسيع أشخ مشاىج قائسة عمى السدتػيات 
تؤدػ إلى اختيار أفزل  لمسشاىج الجراسية  وسػؼ تذسل ىحه األشخ أيزا الخصػط 
الخئيدية ألساليب التجريذ التي تزسغ تحقيق مؤشخات ومعاييخ األداء، ودمج مياـ 

سختمفة مغ التكشػلػجيا الستاحة, وأيزا مياـ التكشػلػجيا السعمػمات عمى مدتػيات 
 يذ كافة السدتػيات السعخفية لمستعمسيغ  . تتعمق بالتقييع الحػ يقي
 الكممات المفتاحية :

معايير  –المعايير العالمية  -التقهيم  –المناهج الدراسية  –المدتهيات المعيارية  
  المتعمم –الجهدة  –األهداف  –األداء 
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Abstract:  
The curriculum seeks to instill loyalty to the nation, and 

education seeks to achieve these principles through the 
curriculum. This requires new methods of education through the 
building of curricula and their development to adapt to the 
progress in our world. The first steps towards progress begin from 
the curricula in different educational stages, through which 
students draw their knowledge and skills which constitute their 
intellectual curricula. The modern approach to curriculum 
development is based on the design of standards-based 

frameworks. This enables us to benchmark our standards against 
global standards and ensure that our curricula are consistent with 
global approaches, especially the standard standards of leading 
countries in curriculum development. The shift at the normative 
level reflects a high emphasis on quality. The reform of education 
should focus on: designing standard-based curriculum frameworks 
that will lead to better choice of curricula. These frameworks will 
also include the main lines of teaching methods that ensure 

achievement of performance indicators and benchmarks, the 
integration of IT functions at different levels of technology 
available, Evaluation tasks that measure all cognitive levels of 
learners. 
 
Key Words: Standard levels - curriculum - evaluation - global 
standards - standards of performance - goals - Quality - 
learner 
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 مقدمة : 
 السعخفية السجاالت جسيع في العالسية التغيخات مغ لسجسػعة اليػـ العالع يتعخض

 بذكل العالع تػاجو التي التحجيات مغ مجسػعة تسثل والتي ، واالقترادية واالجتساعية

 التحجيث ضخورة السشاىج عمى الدابقة التحجيات وتفخض .خاص بذكل ومجتسعشا عاـ

 وضع ضخورة تفخض كسا ، العالسية السعارؼ والتغيخات ايخةلسد ؛ لسحتػاىا السدتسخ

 . لسشتج التعميع الجولية السعاييخ إلى تدتشج عمييا متفق معاييخ
 الشػعي السدتػػ عغ تعبخ مخشجة، خصػط أو مػجيات السعيارية السدتػيات وتعج

 ارةوإد ومعمسيغ شالب مغ التعميسية العسمية مكػنات جسيع تكػف عمييا أف يجب الحؼ

 ضخورة السدتػيات كافة عمى الجوؿ أدركت وليحا .لخ… تعميسية ومرادر ومباف ومشاىج

 : العالسي السدتػػ فعمى. التعميسية عشاصخ العسمية جسيع في السعيارية بالسدتػيات األخح

 السعاييخ القػمية عمى قائسة إصالح بحخكة قامت التي األمخيكية الستحجة الػاليات نجج

 التي و بخيصانيا في السعاييخ حخكة نجج كسا . السشاىج وتصػيخ تقػيعو  مخاجعة شسمت

 أما . الصالب تحريل ، التقػيع ، السشاىج ، التعمع نػاتج : وىى ، مجاالت استيجفت أربع

 إلى ىجؼ والحؼ ، مرخ في لمتعميع القػمية السعاييخ مذخوع العخبي نجج السدتػػ عمى

 . بسشاىجو والشيػض التعميع تصػيخ

 تػاكب متصػرة مشاىج لػضع السعيارية السدتػيات أىسية لشا يتزح سبق مساو 

فى  العخبية المغة مشيج السشاىج تمظ بيغ مغ ويبخز ، العرخ العالسية ومتصمبات التغيخات
إحجػ  فيي السختمفة  الرفػؼ ىحه في خاصة مكانة العخبية فممغة ، السخحمة االبتجائية

 االتراؿ وسائل أىع مغ إنيا حيث أىجافيا و لػضائفيا رسةالسج تحقيق في السيسة الػسائل

 . تجاربو و خبخاتو تكػيغ أساس ىي و الجراسية السػاد وجسيع التمسيح بيغ
وإذا كانت السشاىج الجراسية تدعى إلى غخس الػالء واالنتساء لمػشغ ولمسجتسع 

ؿ السشاىج والحفاظ عمى وحجتو , فإف التخبية  تدعى لتحقيق ىحه األىجاؼ مغ خال
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الجراسية ألنيا العسػد الفقخػ لخسالة التخبية والتعميع , والصخؽ السختارة والسشتقاه والسسيجة 
 لبشاء البذخوصشاعة إنداف سػػ . 

كل ذلظ يحتاج إلى أساليب ججيجة فى التعميع وإعادة ليكمة السشاىج وتصػيخىا 
ى األسػاؽ العالسية, وأوؿ لتالئع التقجـ الحادث فى عالسشا حتى نجخل عرخ السشافدة ف

خصػات العسل نحػ تجاوز حالة التخاجع تبجأ مغ السشاىج الجراسية التى يجرسيا التالميح 
فى شتى السخاحل التعميسية , والتى مغ السفخوض أف يدتقى التالميح مغ خالليا 
معمػماتيع ومياراتيع التى تذكل مشاىجيع الفكخية , ألف السشيج الفكخػ ىػ أساس كل 

 خكة فاعمة مغ حخكات التغيخ التى يأمل مجتسعشا تحكيقيا. ح
ترسيع أشخ لمسشاىج قائسة عمى يقػـ عمى واالتجاه الحجيث لتصػيخ السشيج         

السعاييخ. يسكششا ىحا التػجو مغ وضع العالمات السخجعية الخاصة بسعاييخنا القػمية فى  
ىجشا مع السشاىج العالسية، خاصة مقابل معاييخ الجوؿ األخخػ، كسا يزسغ أتداؽ مشا

معاييخ الجوؿ الخائجة في مجاؿ تصػيخ السشاىج. ويعكذ التحػؿ السبشى عمى  السعاييخ 
تخكيدًا كبيخًا عمى الجػدة والسحاسبية. لحا، يجب أف تخكد إستخاتيجية اإلصالح عمى: 

سية التى ترسيع أشخ مشاىج قائسة عمى السعاييخ تؤدػ إلى اختيار أفزل  لمكتب السجر 
 تػاكب معاييخ السشاىج العالسية. 

السخسػمة  األىجاؼ لتحقيق أداة  لمسشيج الحجيث السفيػـ ضل في الكتاب السجرسي ويعج    
 السخاد تػصيميا والسعمػمات السعارؼ يحتػؼ الحؼ السشطع السرجر فيػ ، الجراسية لمسادة

 السعمع والتمسيح، بيغ سباشخال االتراؿ وسائل مغ وسيمة يعج أنو عغ فزالً  ، لمتالميح

 إذا استخجـ والتفاعل الحيػية عمى قائسة وإيجابية خربة تعميسية بيئة تييئة في حيث يديع

 والػسائل التعميسية، ، والسحتػػ ، التخبػية األىجاؼ مع يتشاسب الحؼ األمثل االستخجاـ

 .التقػيع وأساليب
معاييخ  وفق وإخخاجو بإعجاده نعتشي شاتجعم التي السجرسي الكتاب أىسية تأتي ىشا مغ     
 ما لشا التي تكذف ، وتصػيخىا التعميسية العسمية تحديغ خالليا مغ يتع ، وتخبػية عمسية

 والتجقيق عمى مخاجعتو تداعجنا ثع ومغ ، وضعف قػة نقاط مغ السجرسي الكتاب يتزسشو
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 قجرات مع يتشاسب وبسا ، فيو نعير الحؼ ، السجتسع متصمبات وفق آخخ إلى وقت مغ فيو

حيث يحجد السقخر الجراسي  .بيئتيع واقع ويعكذ لمتعمع، واستعجادىع وميػليع التالميح
السحتػػ الحػ يجب تجريدو , ويتزسغ إشار السشيج جسيع الخبخات التعميسية السقجمة 
لمستعمع , وتذسل السعاييخ ومخخجات التعمع السخجػة , والبيئة التعميسية، وشخائق 

 والسػارد الالزمة لمتعمع ونطع التقػيع.  التجريذ،
ويحجد ىحا اإلشار مجسػعة مغ السخخجات والسيارات والكفاءات التي يشبغي أف        

, كسا تعكذ ىحه السخخجات السعارؼ والسيارات والكفاءات  يحققيا جسيع الستعمسيغ
لسجارس. وبالتالي يحتاجيا الستعمع حتى يشعع بحياة يكمميا الشجاح في عالع العسل خارج ا

فإف إشار السشيج يعصى رؤية واضحة لمصالب والسعمسيغ وأولياء األمػر ويعصي صػرة 
عغ مجػ تقجـ الصالب بالسجارس برفة عامة.  كسا يعتبخ إشار السشيج أسمػبًا  تشسػيًا 

متكاماًل فى مجاؿ تخصيط السشيج واستخاتيجية التعميع والتعمع، كسا إنو يزع األساس  
 ارية وثبات تعميع الصالب ويتجشب الفػاصل بيغ مخاحل التعميع.الستسخ 

وإذا كاف  بشاء السشيج ىػ مجسػع العسميات التى تحجد شبيعة مكػنات السشيج وما       
سيحتػػ عميو , وشخيقة تشطيع ىحه السكػنات , فإف عشاصخ السشيج تتكػف مغ خسدة 

جريذ وأساليب التقػيع , ومغ ىشا عشاصخ ىى : الفمدفة واألىجاؼ والسحتػػ وشخؽ الت
فإف عسمية بشاء السشاىج الجراسية ال تديخ بذكل عذػائى أو دوف تخصيط ، وىى ليدت 

 .عسمية فخدية ، بل عسمية ليا أصػليا وخصػاتيا ومرادرىا
السشيج بسثابة اإلشار الحاكع والسشطع لكل عشاصخ السشيج مغ  وثيقة وتعتبخ       

تػػ وشخؽ التعميع والتعمع ، ومرادر السعخفة السقتخح استخجاميا فمدفة ، وأىجاؼ ، ومح
فى السشيج ، وانتياء بعسميات وأساليب التقػيع ، وبقجر ما يبحؿ مغ جيج فى إعجاد 
وتخصيط وثيقة السشيج تكػف جػدة العسميات التشفيحية فى السجرسة .ومغ ىشا كاف 

  .لكل عشرخ مغ عشاصخ السشيجاالىتساـ بػضع السدتػيات السعيارية مححجة وواضحة 

وبحلظ مجخل السعاييخ يغدو الداحة التخبػية عالسيا و عخبيا ، في سياؽ العػلسة       
وفي إشار انتذار التشافذ السعيارؼ العالسي. فستصمبات سػؽ العسل وحياتشا اليػـ 
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ة عسػما ، بسا فييا مغ تقجـ عمسي وتكشػلػجي فائق الشػعية، وأثخ السعصيات العمسي
والتكشػلػجية عمى التعميع ، تفخض عمى الشطع التخبػية رفع التحجؼ ، وتبشي شعار 
التعميع والتعمع الستسيديغ تحكيقًا لجػدة مخخجاتيا ، والتي تتسثل بستعمسيغ مؤىميغ 
أكاديسيًاوتخبػيًا ، أكفاء يستمكػف ميارات نػعية في شتى السجاالت، يكػنػف قادريغ عمى 

قات واالختبارات ، وقادريغ عمى السشافدة في الدػؽ العالسية ، السشافدة في السداب
يحرمػف عمى الفخص التعميسية والػضيفية، و يتفػقػف في مجاؿ االبتكار واإلبجاع ؛ و 
إلى جانب ذلظ يكػنػف قادريغ عمى مػاصمة السدار العمسي األكاديسي أو التحػؿ إلى 

  .سػؽ العسل
معيارية لمعسمية التعميسية بكافة عشاصخىا )السشاىج  وىحا استجعى وجػد مدتػيات       

البيئة الفيديكية( , حيث كانت  -السذاركة السجتسعية  -الستعمع  -السعمع  -الجراسية 
ـ السعاييخ إلى  .نذأت السعاييخ فى الرشاعة والسجاالت األخخػ ومسا ساعج انتقاؿ مفيػ

 حيث أصبحت العسمية التعميسية قصاع التعميع حجع التحجيات العمسية والتكشػلػجية،
تتحسل مدئػلية إعجاد أشخ السدتقبل ، في عالع يتصمب الجػدة الذاممة في كل مشاحي 

، ويدػد بامتالكو أرقى ـ في ضل مشافدة يفػز فييا األقػػالحياة ؛مجتسع  يشسػ ويتقج
 لحا بجأت الجوؿ الستقجمة في وضع تػصيف دقيق )عبارات .أنػاع التخبية والتعميع

وصفية محجدة( ،يزبط ما يجب أف يكػف عميو كل مجاؿ مغ مجاالت العسمية 
التعميسية ، وتعتبخ ىحه العبارات الػصفية بسثابة السدتػيات السعيارية التي يدعى 
السدئػلػف في التعميع لمػصػؿ إلييا ، ألنيا محكات يقاس في ضػئيا مدتػػ التقجـ 

يتحجد مفيػـ السعاييخ في التعميع في تعخيف  ومغ ىشا .الحؼ تحققو أية أمة في التعميع
  :تخكيبي نجتيج في صياغتو عمى أنو

مؤشخات رمدية تراغ في مػاصفات ، تحجد الرػرة السثمى التي نبغي أف تتػفخ        
لجػ التمسيح الحؼ تػضع لو السعاييخ ، أو التي ندعى إلى تحكيقيا، وىي نساذج وأدوات 

)محميا وعالسيا( وضبصيا و تحجيجىا لمػصػؿ إلى رؤية  لمكياس ، يتع االتفاؽ عمييا
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ـ التعميسي ومخخجاتو، لغاية تحقيق أىجافو السشذػدة والػصػؿ  واضحة لسجخالت الشطا
 . بو لمجػدة الذاممة

ومغ أىع آليات تحقيق الجػدة في أنطستشا العخبية ؛ تعديدالتقػيع الحاتي الجاخمي          
سة والتجريب السدتسخ لكل األشخ التعميسية ، واعتساد عمى كل السدتػيات في السجر 

أسمػب التقػيع الخارجي السحايج الذفاؼ، الحؼ يعصي ثقة لمسعمسيغ ويسجىع بالخبخات 
الزخورية ، وبالسقارنة بيغ عسميتي التقػيع الجاخمي والخارجي، تدتصيع السجرسة أف 

دوف أػ اعتبارات ذاتية أو  تحجد أيغ ىي مغ رؤيتيا ورسالتيا التي تدعى إلى تحكيقيا
 .عاشفية

وفيما يمي عرض لبعض أهم المعايير والمؤشرات التي يمكن اعتمادها في قياس 
 .مدتهى جهدة التعميم العام

مغ حيث القبػؿ واالنتقاء وندبة عجد التالميح إلى  معايير مرتبظة بالتالميذ: -
يح ، ودافعيتيع واستعجادىع السعمسيغ،ومتػسط تكمفة الفخد والخجمات التي تقجـ لمتالم

 .لمتعمع
وثقافتيع السيشية واحتخاـ  مغ حيث حجع الييئة التجريدية معايير مرتبظة بالمعممين: -

 .وتقجيخ السعمسيغ لصالبيع، ومجػ مداىسة السعمسيغ في خجمةالسجتسع
معاييخ مختبصة بالسشاىج الجراسية: مغ حيث أصالةالسشاىج، وجػدة مدتػاىا  -

السشاىج  والصخيقة واألسمػب ومجػ ارتباشيا بالػاقع، وإلى أػ  مجػ تعكذومحتػاىا، 
 .الذخرية القػمية لمجولة

: مغ حيث مخونة السبشى السجرسي وقجرتو عمى معايير مرتبظة باإلمكانيات المادية -
السجرسية واألجيدة  تحقيق األىجاؼ ومجػ استفادة الصالب مغ مخافقو مثل السكتبة

 .واألدوات...الخ
معاييخ مختبصة بالعالقة بيغ السجرسة والسجتسع: مغ حيث مجػ وفاء  السحػر الخامذ:

السجرسة باحتياجات السجتسع السحيط والسذاركة في حل مذكالتو، وربط التخررات 
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بصبيعة السجتسع وحاجاتو، والتفاعل بيغ السجرسة بسػاردىاالبذخية والفكخية وبيغ السجتسع 
 .ميةبقصاعاتو اإلنتاجية والخج

معاييخ مختبصة باإلدارة التعميسية: مغ حيث التداـ الكيادات التعميسية  السحػرالدادس:
بالجػدة وتفػيس الدمصات أؼ الالمخكدية، وتغييخ نطاـ األقجمية، والعالقات اإلندانية 

 .الجيجة واختيار اإلدارييغ والكيادات وتجريبيع
ة: مغ حيث التداـ الكيادات بالجػدة، معاييخ مختبصة باإلدارة السجرسي السحػر الدابع:

 .والعالقات اإلندانية الجيجة، واختيار اإلدارييغ وتجريبيع
 :بناء معايير المناهج الدراسية

تصػيخ الشطاـ التعميسي يتصمب تػفيخ معمسيغ أكفاء وإدارة تخبػية فعالة ، لكشو          
السعاييخ الخاصة التي تديع يتصمب كحلظ إعجاد مشاىج تخبػية مالئسة،أؼ مشاىج تخاعي 

في تحقيق مبادغ الجػدة في نػعية التعميع . ومغ ىشا اإللحاح قرج تحقيق أىجاؼ 
الجػدة في التعميع ،عمى ضخورة العسل بالسشطػر الذسػلي ، بحيث يذسل العسل تحقيق 

 .جػدة السجخالت والعسميات والسخخجات وال يخكد عمى جانب وييسل الجػانب األخخػ
كسا تتفق نتائج العجيج مغ البحػث ، عمى ضخورة أف يكػف الشيػض بجػدة        

السشاىج الجراسية متكامال ، مغ حيث: السحتػػ ووضع األىجاؼ وإمكانية تحكيقيا ، 
والتأكج مغ واقعيتيا في تمبية رغبات الستعمسيغ وأولياء أمػرىع والسجتسع . كسا يجب 

التقػيع ، مسا يؤدؼ إلى التصػيخ الستػاصل االىتساـ بتصػيخ شخؽ التجريذ ، ووسائل 
 .لقجرات وميارات الستعمسيغ وتجشب الخسػب والتدخب وما يشتج عشيسا مغ ىجر مجرسي

ونطخًا ألىسية تحقيق الجػدة في السشاىج والبخامج التعميسية ، فقج قامت بعس الجوؿ 
الجػانب  العخبية بػضع معاييخ قػمية لمتعميع بحيث تكػف شاممة ، تتشاوؿ جسيع

السختمفة لسجخالت العسمية التعميسية ، وتدعى لتحقيق مبجأ الجػدة الذاممة .معاييختذسل 
السجاالت التالية : السجرسة الفاعمة كػحجة متكاممة ، والسعمع كسذارؾ أساسي في 
العسمية التعميسية ، واإلدارة السسيدة ، والسشياج السجرسي وما يكتدبو الستعمع مغ معارؼ 

ت وقيع ، واألدوات التعميسية، وأساليب التقػيع ، فزالً عغ السذاركة السجتسعية ، وكفايا
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ـ السجتسع بجوره بتقجيع الجعع لمسجرسة ماديًا  حيث تديع السجرسة في خجمة السجتسع ويقػ
 وخجميًا وإعالميًا . 

ف ىكحا تمعب السشاىج دورا كبيخا في السشطػمة التخبػية التعميسية ، فسغ السيع إذف أ
تكػف في مدتػػ مغ الجػدة والكفاءة والفعالية . لحا نجج السيتسيغ بسػضػع ضساف 

 .جراسية لكي تحقق الجػدة السصمػبةالجػدة قج وضعػا مجسػعة مغ السعاييخ لمسشاىج ال
 : وفيما يمي عرضا ألهم تمك المعايير 

يشبغي أف  ىل يحقق السشيج الجراسي ، السخخجات التعميسية السخغػبة و السػصػفة؟ -
يخسع كل مشيج في أىجافو ومحتػياتو ، مجسػعة مغ السػاصفات تتسثل في مخخجات 
معخفية )كفايات الحفع والفيع و اإلبجاع...( و ميارية )ميارات حدية حخكية وأدائية و 
مشيجية...( و قيع واتجاىات)اجتساعية ، أخالقية، ديشية ...(.لحلظ فإف الحكع عمى 

دتو، يجب أف يتحقق فيو ىحا السعيار بحيث يذتسل عمى مشيج معيغ مغ حيث جػ 
 .السعخفة والسيارات والكيع التي يحققيا كسخخجات لجػ التالميح

ىل يعسل السشيج عمى نجاح الستعمع ومػاصمة الجراسة في السخحمة الجامعية أو  -
ي التييؤ لالنخخاط في سػؽ العسل ؟ السشيج في التعميع العاـ ىػ السشصمق الحؼ تشبش

عميو مشاىج التعميع العالي، كسا أنو األساس الحؼ يسكغ أف نبجأ بو عشج تييئ الستعمع 
لاللتحاؽ بدػؽ العسل، لحا فسغ معاييخجػدة السشيج أف يكػف قادراً عمى تكػيغ شخرية 
التالميح مغ جسيع الجػانب وتدويجىع بالخبخات والسعارؼ والسيارات واالتجاىات التي 

  .راستيع الجامعية أو االنخخاط في سػؽ العسلتعيشيع عمى إتساـ د

ـ بالبحػث والجراسات و مػاكب لمتصػرات العمسية ؟  - ىل محتػػ السشيج الجراسي مجعػ
لمحكع عمى جػدة السشاىج الجراسيةالبج مغ أف تكػف محتػياتيا مػاكبة لمتصػرات 

ات تتصػر وكل يػـ والسدتججات العمسية والتكشػلػجية ،ألف السعارؼ تتججد و التكشػلػجي
يطيخ شيء ججيج عمى كافة السدتػيات األكاديسية والتخبػية،مغ حيث السزاميغ ومغ 
حيث شخؽ وأساليب تقجيع تمظ السزاميغ وتجريديا لمتالميح،فسغ السيع إذف ، أف يكػف 

  .محتػػ السشيج السقجـ حجيثًا ومػاكبًا لمتصػرات العمسية
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باط السشاىج الجراسية بشتائج البحػث العمسية ،ذلظ كسا يعشي ىحا السعيار ضخورة ارت   
أف السعخفة اإلندانية نذاط مدتسخ تتخاكع نتائجو بفزل تخاكع نتائج البحث العمسي 
بسختمف مجاالتو ومدتػياتو. ويسكغ تصبيق ذلظ في محتػػ السشيج مغ خالؿ إبخاز 

بحتة و اإلندانية نتائج الجراسات والبحػث التي تست في مختمف السجاالت العمسية ال
...، ألف ذلظ يجعل الستعمع وثيق الرمة بشتائج العمع، ويخؼ الفائجة مشيا . وإذا ما كاف 

 .محتػػ السشيج يذتسل عمى مثل ىحه الشتائج فيحا دليل عمى جػدتو

ج الجراسي الستصمبات والتصمعات الػششية والجولية ؟ تيجؼ ىل تعكذ أىجاؼ السشي -
التخبية إلى إعجاد الفخد ليكػف مػاششا صالحا،كسا تيجؼ إلى مدتػػ عالسي يتسثل في 
إعجاد الفخد لسػاجية التحجيات ومعخفتو بالقزايا العالسية ،مثل قزايا الدالـ و 

اف واليجخة واألوبئة... أؼ يكتدب الجيسػقخاشية وحقػؽ اإلنداف و العػلسة والبيئة والدك
 ما يعخؼ بالسػاششة العالسية

 إلى أؼ حج يخاعي السشيج الجراسي التخبية األخالقية، األىسية التي تدتحقيا ؟ -

أثبتت العجيج مغ الجراسات السعاصخة ، أىسية إعادة االعتبار لمتخبية األخالقية وضخورة 
لكيع األخالقية )مجرسة الكيع( وليذ فقط صياغة ثقافة مجرسية تختكد أولػياتيا عمى ا

عمى السعارؼ و السيارات . مسا أدػ ببعس السذتغميغ بشطخيات السشيج ،إلى الحجيث 
السؤشخات في إشار ىحا السعيار والتي يشبغي أف  عغ السشيج األخالقي وحجدوا عجدا مغ

  :يمتـد بيا السشيج مغ أىسيا
دات شخرية مخغػب فييا ، مثل: الحخص عمى إكداب التالميح سسات و عا - 

  .األمانة و التعاوف و مداعجة اآلخخيغ

الحخص عمى االرتباط بالكيع السترمة بالسجتسع و بالػشغ و تاريخو ومقجساتو ،   -
مثل االنتساء و االلتداـ و التزحية و تقجيخ العسل ومعخفة الخرائز السسيدة لثقافة 

 .السجتسع وتخاثو
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ـ حقػؽ اإلنداف و رفس فكخة االحتالؿ والتعاوف و تخسيخ الكيع الكػنية  - ، مثل: احتخا
الحػار و التدامح و تقجيخ أىسية الذخعية الجولية و السبادغ و السػاثيق التي صادقت 

 عمييا األمع.
، النجماج؟ البج أف تدتجيب التخبيةإلى أؼ مجػ يترف السشيج الجراسي بالسخونة وا -

يخات و التصػرات التي يعخفيا العالع وذلظ مغ خالؿ مغ خالؿ السشاىج الجراسية،لمتغ
ـ لمتالميح . والسقرػد بالسخونة أف يتخؾ السذخع ىامذا في السشيج  مخونة السشيج السقج
يدتصيع مغ خاللو السعمع إدخاؿ ما ىػ ججيج و متابعة التصػرات العمسية وتػضيفيا في 

ـ وكحلظ أف نتخؾ لمسؤسدة حخية اقتخاح و  بشدبة معيشة ،مػاضيع وقزايا السحتػػ السقج
تختبط بخرػصيات البيئة السحمية واحتياجات السشصقة أؼ ما نصمق عميو بالسشيج 

 السشجمج لمسؤسدة .
إلى أؼ حج يخمػ محتػػ السشيج الجراسي مغ الغسػض ؟ مغ معاييخ ضساف الجػدة  -

لعمسية ) في السشاىج الجراسية خمػىا مغ العيػب سػاء أكانت عيػب مغ حيث السادة ا
السزاميغ( أو عيػب مغ ناحية شخيقة عخضيا أو عيػب في اإلخخاج. فإذا ما وججت 
ىحه العيػب ستزعف مغ قجرة مشيج ما في تحقيق األىجاؼ التي وضع مغ أجميا . لحا 
عمى القائسيغ ببشاء السشاىج وتأليف الكتب السجرسية مخاعاة ىحا السعيار عشج تأليفيع ، 

  .يخغبػف تحكيقو في السشيجحتى يزسشػا تحقق ما 

كسايعشي ىحا السعيار ضخورة أف يكػف السشيج الجراسي واضحا في شخيقة عخضو وفي 
السادة التعميسية التي يذتسل عمييا ، وأف أؼ غسػض فيو سيخل باألىجاؼ التي تع 

 وضعو مغ أجميا.
تالميح تعمع متسخكدة عمى ال -إلى أؼ مجػ يعسل السشيج عمى جعل عسمية التعميع  -

ويخاعي الفخوؽ الفخدية بيشيع ؟ في ضل التػجيات الحجيثة التي تشادؼ بزخورة إشخاؾ 
الستعمع في عسمية التعمع بذكل أكبخ، فإف ىحا السعيار يعج مغ السعاييخ التي يتع الحكع 
في ضػئيا عمى جػدة السشياج الجراسي. فإذا استصاع القائسػف عمى ترسيع السشياج 

داً عمى الستعمع مغ حيث إتاحتو ألكبخ قجر مغ السذاركة و مغ حيث بأف يجعمػه متسخك
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ـ خرػصياتو و وتيختو ومصالب الشسػ لجيو ، فإنيع بحلظ يحققػف مشياجا يترف  احتخا
  .بالجػدة
إف ىحا التسخكد حػؿ الستعمع ، خاصة عشجما يتذخز فيسا يعخؼ بالتعمع الحاتي        

عمػماتو وعمسو وأف ال أحج يسكغ أف يحل محمو و أف ، يعشي أف التمسيح ىػ الحؼ يبشي م
يعػضو في ىحه العسمية . بصبيعة الحاؿ ذلظ ال يعشي تيسير دور السجرس ، بل 
بالعكذ ، إف السجرس يعسل باستسخار عمى اكتذاؼ أخصاء التالميح في مشصقيع 

غ الخاص و في أسمػبيع في التفكيخ وفي أدائيع و إنتاجاتيع الذخرية؛ والكذف ع
  .دالالت تمظ األخصاء و بالتالي عغ كيفية إصالحيا و تجاوزىا

كسا يقػد معيار التسخكد عمى الستعمع وبذكل تمقائي، إلى العشاية بالخرػصيات        
و الفخوؽ الفخدية و بالتاريخ الذخري و االجتساعي لمتمسيح . كسا يقػد إلى العشاية 

ظ الخرػصيات . إف العشاية بالفخوؽ الفخدية بتشػيع أساليب التعمع وتػجيييا لتالئع تم
في القجرات و الحكاءات الستعجدة وسسات الذخرية ،تجشبشا تيسير أسمػب الستعمسيغ 

  .في التفكيخ و العسل وتجاىل مشصقيع وذكائيع الخاص

ـ الصخؽ والتقشيات الحجيثة في التجريذ ؟ لع تعج  - إلى أؼ مجػ يدسح السشيج باستخجا
لتقميجية التي استخجميا السعمسػف في الساضي مشاسبة لعالسشا، إذ البج شخؽ التجريذ ا

مغ التحجيث والتشػيع فييا، وتػضيف تقشيات التعميع ووسائط التعمع )التكشػلػجيات( 
الستججدة. لحا وضع القائسػف عمى ضساف الجػدة في التعميع ، معاييخ لمحكع عمى 

ا لمسعمع عمى تشػيع شخقو وتػضيف السشاىج مغ حيث جػدتيا، تختبط بسجػ تذجيعي
  .تقشيات التعميع الحجيثة

وخرائز الستعمع الحىشية و الشفدية   يعشي ىحا السعيار إذف ،تصػيخ السشاىج لتتشاسب
و مخاحل تصػره العسخؼ و احتياجاتو ، باعتساد مشيجية عمسية تقػـ عمى االستفادة مغ 

تصػيخ استخاتيجيات التعمع و التعميع األساليب و التقشيات الستبعة في ىحا السجاؿ، و 
بحيث تختكد عمى التفكيخ السدتقل و ميارات الشقج الحاتي و حل السذكالت و البحث 
واالبتكار و ميارات التفكيخ العميا ، مع ربط ما يتعمسو الصالب بسذكالت و ضخوؼ 



 لتظهير المناهج الدراسية  منظهر المدتهيات المعيارية:
 عربي أبهزيد أحمد بدري /أ      د/حدن تهامي عبد الاله     أ.د/عبد الذافي أحمد سيد رحاب

 

 

 2017 الثالثون                                                                                                       يناير العدد                   

              
- 419 - 

  ."تصبيكية

مغ مثل أسمػب فيل يداعج السشيج مثال ، عمى إدراج العجيج مغ الصخؽ والتقشيات 
االكتذاؼ و أسمػب حل السذكالت في تعميع السفاليع . إذ تؤكج نتائج الجراسات عمى 
ضخورة " التخكيد عمى أف يتحػؿ دور السعمع مغ دوره التقميجؼ في تمقيغ الصمبة 
السعمػمات و الحقائق العمسية ، إلى قائج اوركدتخا يػجو فخيق الستعمسيغ إلى اكتذاؼ 

 ."و إبخاز مشابع مػاىبيع ، و العشاية بالتالي ، بأسمػب حل السذكالت مكامغ إبجاعاتيع

إلى أؼ حج يترف السشيج الجراسي ، خاصة في السخاحل األولى مغ التعميع  -
بالذسػلية والتكامل ؟ مغ بيغ معاييخ الحكع عمى جػدة السشيج الجراسي خاصة في 

تكامل، بحيث تبشى فقخاتو ومقخراتو مخحل التعميع االبتجائي ، مجػ اترافو بالذسػلية وال
بذكل متخابط ، عمى أف يكػف التخابط والتكامل ليذ انصالقا مغ تذابو السػاضيع 
والسحتػيات ، بل انصالقا مغ كفايات أساسية و كفايات مستجة تذكل محاور لتشطيع 

 .العسمية التعميسية وإنجازىا بسا يخجـ بشاء شخرية متكاممة لجػ الستعمع

 دراسة يقرج بو الحؼ ، التعميسي محتػاه  أسمػب تقػيع بالسشيج العشاية أساليب مغ ولعل

 بسا الجيج لمسشيج وضعت السعاييخ التي وفق ، فيو والزعف القػة مػاشغ لسعخفة السشيج

 الدياسة إشار في السشيج يخريع الحيغ الستعمسيغ ، وحاجات السجتسع حاجات مع يتالءـ

 . لمتعميع العميا
 يتزسشو لسا وصف دقيق إعصاء مغ يسك ِّغ لمسشيج التعميسي السحتػػ تقػيع كاف وإذا      

 مع القػة والزعف مػاشغ ويكذف ، العمسية والسفاليع الحقائق مغ السعارؼ و السشيج

 السشاسب ؛ السحتػػ التعميسي اختيار وتدييل والتعجيل، لمترحيح األساسية السبادغ تقجيع

 عجة نػاح مغ السشاىج ىجفيا تصػيخ ، تذخيرية عسمية تعجالسشيج  عسمية تقػيع فإف لحا

وأساليب التقػيع , ومغ ثع  التعميسية والػسائل ، التخبػية والسحتػػ األىجاؼ كاختيار
 حاجات مع تتشاسب التي ، وأساليبو التجريذ وشخائق التقػيع،..... لمسحتػػ تقػيسية دراسة

 السداعجة ثع ومغ ، االجتساعية وحاجاتيع ، اريةوالسي العقمية ، وقجراتيع الشفدية التالميح
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 مدايخة عمى القجرة ليع تزسغ التي كميا الشػاحي مغ متكاممة بشاء شخرية عمى

 .معيا مجتسعاتيع والتكيف
يتصمب السشيج تقػيع وتصػيخ مدتسخيغ , بسعشى أف التصػيخ ال يقػـ إال بشاًء        

ل , حتى تكػف نتائج التقػيع عمى درجة عالية عمى نتائج عسمية التقػيع الذامل الستكام
مغ الرجؽ والسػضػعية والػضػح  وىشا تكػف بجاية إصجار القخارات العمسية بذأف ما 
يجب أف يقع عميو فعل التصػيخ والتججيج ,ألف أىسية صشاعة السشيج كبيخة ألنيا تيتع 

حا يؤكج بإعصاء بإعجاد اإلنداف وبشائو وغخس عقيجتو فى فكخه ووججانو وقيسو ؛ وى
مشاىجشا الجراسية وزنًا أكبخ لسعخفة العرخ الحػ نعير فيو , مغ حيث زيادة السعخفة 
السدتحجثة والعرخية فى جسيع السجاالت ضسغ محتػػ الكتب الجراسية , بذكل يخاعى 
مدتػػ تفكيخ وإدراؾ الستعمع , وانتقاء أندب السعارؼ وأصمحيا لعرخنا , بسا يخجـ 

 ت التشسية .قزايا ومذكال 
، فيى السجتسعات والذعػب كسا أف لمسشاىج الجراسية دورًا ىاما وبارزًا فى حياة     

وتذكيل شخرية األفخاد السشتسيغ ليا  بشاء  األداة الفعالة التى تدتخجميا السجتسعات فى
اىج لكل مشيج مغ السش أيجيػلجيػػًا ، وفقػا لفمدفاتيا وثقافاتيا ومعتقجاتيا ، وبالتالى فإف

خالؿ  األىجاؼ والغايات التى يدعى إلى تحكيقيا مغ خالؿ محتػػ محجد ، ومغ
 مجسػعة مغ الصخؽ واألساليب التى تؤدػ إلى تحقيق ىحه األىجاؼ وتمظ الغايات ،

ونطخًا إلختالؼ وتشػع ىحه الذعػب والسجتسعات مغ حيث الثقافات والدياسات 
حيث تعكذ تصمعات السشاىج الجراسية بيا. ، فإنو تبعًا لحلظ تختمف وتتشػع والسعتقجات

وشسػحات ىحه السجتسعات وأماليا فى أجياليا القادمة ، كسا تعكذ الػاقع التى تعيذو 
 ىحه السجتسعات وما تعانى بو مغ أحجاث وما يسخ بيا مغ أزمات .

فصشت بعس الجوؿ إلى ىحه الحكيقة وأجخت تعجيالت واسعة وشاممة وأحجثت  وقج 
ة فى مشاىجيا الجراسية ، مسا أدػ إلى ضيػر شفخات ىائمة فى تقجـ ىحه تغيخات ىائم

وفى كافة مجاالت الحياة، وحققت تقجمًا محىاًل فى شتى  الجوؿ عمى كافة األصعجة ،
فصغ التخبػيػف والباحثػف فى مجاؿ التخبية عغ خصػرة  ضخوب العمع والسعخفة ىحا وقج
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ـ بو فى تشذئة أجياؿ مغ الجارسيغ والستعمسيغ ، التى تقػ  السشاىج الجراسية والجور الياـ
التى تداعجىع فى فى الشسػ الستكامل لذخرياتيع، وكحلظ  وإكدابيع السيارات والعمػـ

 الشيػض بسجتسعاتيع .
وإذا أردنا تحقيق الجػدة في السشاىج، فإف ذلظ يدتمـد التعخض لمسعاييخ التي يجب      

ستخالص مؤشخات ومعاييخ لمجػدة ُيسكغ مغ خالليا تػافخىا في السشيج الجيج، ومغ ثع ا
الحكع عمى جػدة السشاىج السجرسية ، وتػضيفيا في تقػيع ىحه السشاىج السجرسية 
وتصػيخىا، والتي تسكشت وزارة التخبية والتعميع مغ إعجادىا وفق خصة مخسػمة مختبصة 

جوؿ السختمفة ، وكانت باألىجاؼ والفمدفة التخبػية ومشصمقاتيا ، ومدتفيجة مغ خبخات ال
حخيرة أف تكػف عرخية شاممة لرشػؼ السعخفة ولكغ دوف إخزاع محتػاىا لمتجخيب 

 والتقػيع. 
ولحلظ فقج تبايشت نطخة السخبيغ والسعمسيغ وأولياء األمػر والصمبة تجاه ىحه السشاىج    

 السجرسية، فسشيع مغ اعتبخىا أعمى مغ مدتػػ الصمبة وأف ما تحتػيو مغ معخفة
ومعمػمات صعبة تعيق عسمية تعميسيع وتعمسيع، ومشيع مغ اعتبخ السفاليع غيخ مشاسبة 

 لقجرات الصمبة ونسػىع العقمي. 
ومغ ىشا كاف البج مغ إجخاء دراسات تقػيسية لمتعخ ؼ عمى آراء السعمسيغ      

كثيخ والسعمسات في السشاىج الجراسية مغ أجل تصػيخىا واالرتقاء بسدتػاىا. وقج حاوؿ ال
مغ الباحثيغ البحث عغ خرائز ومعاييخ يسكغ استخجاميا في عسمية تقػيع السشاىج 
السجرسية والحكع عمى جػدتيا، كسا حاوؿ البعس إجخاء دراسات تحميمية ليحه السشاىج 
 والسيسا في مخحمة التعميع األساسي، كحلظ نطست السؤتسخات لتقػيع السشاىج الجراسية .

خورة التصػيخ السدتسخ لسشاىجشا الجراسية , والتى يجب أف ومغ ىشا كانت حتسية وض
 Systemتأخح بالشطخة التكاممية لألمػر التى تشادػ باستخجاـ أسمػب الشطع 

Approach  فى تعجيميا وتصػيخىا كى تكػف أداة شيعة فى الشطاـ التعميسى التخبػػ
سعخفة اليائل ,  لتعجيل سمػكيات الصالب , أو ىشجستو نحػ األفزل لسػاجية زخع ال

والتصػر التكشػلػجي السدتسخ ، عمى أف يكػف ذلظ كمو فى قالب الحفاظ عمى اليػية 
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مغ ناحية , وبحيث ال تغمق عميو أبػاب مػاجيتو لألخخ فى العالع مغ حػلشا مغ جية 
أخخػ , خاصة ونحغ نعير األف فى عالع مفتػح ندتصيع مغ خاللو التعخؼ عمى 

 .لة ويدخالسشاىج السختمفة بديػ 
ومغ خالؿ التقػيع القائع عمى السدتػيات السعيارية يدتصيع السعمسػف تحجيج ما     

اكتدبو  الستعمسػف  بذكل دقيق  مسا يداعجىع فى بشاء بخامج تجخل عالجية أو إثخائية 
, حيث يعج الستعمع ىػ اليجؼ األوؿ واألخيخ لمتخبية , وىػ السحػر الحػ تجور حػلو 

 والتعمع وىػ وحجه الحػ مغ أجمو صسع السشيج . عسميات التعميع
وىحا يتصمب مغ وزارة التخبية والتعميع تصبيق أليات واضحة لػضع السشاىج الجراسية وفق 

 السعاييخ وفق األتى 
تقجيع مشيج حجيث قائع عمى معاييخ محجدة يدسح بجمج تكشػلػجيا التعميع والتقػيع،  -

 يارات التحميمية والسيارات الحياتيةالتفكيخ الشاقج، ميارات البحث، الس
إعجاد وتصبيق إشار لمسشيج ومحتػػ ومؤشخات أداء قائع عمى السعاييخ القػمية لجسيع  -

الرفػؼ )مغ رياض األشفاؿ حتى الرف الثالث الثانػػ( فى مجاالت المغات العمػـ، 
 والخياضيات، والجراسات االجتساعية.

وخصػط إرشادية لتأليف الكتب السجرسية ومػاد blueprint تصػيخ وإنتاج ندخ أولية  -
 تعميسية ججيجة وفق السشيج الججيج والحػ يتزسغ:

التخكيد عمى التعمع القائع عمى األنذصة، التفكيخ الشاقج، ميارات البحث والتحميل  -
 والسيارات الحياتية.

مشطػمة  تكامل كتاب السعمع وكتاب الصالب واألنذصة باإلضافة إلى مػاد التعمع فى -
     .شاممة

تأليف وإنتاج كتب ومػاد تعميسية ججيجة لكل السػاد لمرفػؼ مغ مخحمة رياض  - 
األشفاؿ حتى الثالث الثانػػ فى مجاالت المغات، العمػـ، والخياضيات، والجراسات 

 االجتساعية والتخبية الجيشية.
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استخجاـ التفكيخ الشاقج دعع تعميع المغة العخبية بسا يدسح بديادة قجرة التالميح عمى   -
 وميارات البحث، والسيارات التحميمية والحياتية.

تحديغ أداء التالميح وذلظ مغ خالؿ اكتداب ميارات المغة العخبية والتعامل بيا فى   -
 السػاقف الحياتية السختمفة.

 تحديغ أداء السعمسيغ والسػجييغ واإلدارييغ فى تصبيق السشيج الججيج السصػر .  -
% مغ كل العامميغ بكل مجرسة لتسكيشيع مغ تصبيق السشيج 10اء القجرات لػ بش -

 الججيج.
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