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في ضوء معايير الجودة  تحليل محتوى كتاب القراءة 
  الشاملة ومؤشراتها 

  دراسة تحليلية لمحتوى كتاب القراءة للصف الخامس 
  )الحلقة الثانية(من مرحلة التعليم األساسي 

  

  إعداد الطالب
  غسان ياسين العدوي

   األستاذ الدكتورإشراف  
  أحمد علي كنعان

  كلية التربية
  جامعة دمشق

  
  ملخصال

معايير جودة محتوى كتاب القراءة للصف الخامس من مرحلة          إلى إعداد    البحثهدف  
 في مرحلة التعليم األساسي     ، ومؤشراتها ، الجزء األول  ،)الحلقة الثانية (التعليم األساسي   

واستخدمت لهذا   ، ومؤشراتها ،معاييرال  هذه  تعرف مدى تحقق    ثم  ومن ،)لحلقة الثانية ا(
 لكل معيار مؤشرات يدل تحققها علـى        ،ريي معا  سبعة  تتكون من  الغرض قائمة معايير  

حول الباحث المؤشرات إلى فئـات تحليـل كتـاب           .تحقق المعيار التي أدرجت تحته    
أظهـرت   . الجـزء األول   ،)الحلقة الثانية (الصف الخامس من مرحلة التعليم األساسي       

  تـدني : األساسـية مثـل  نتائج التحليل أن دروس القراءة ينقصها الكثير من المكونات     
مستوى معرفـة خـصائص     و ،مستوى القراءة السريعة مع المحافظة على الفهم       تحقق
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 واالسـتمتاع  ،مستوى تذوق جماليات األعمال األدبيـة  و،األسلوب األدبي معرفة جيدة 
  وانعـدام  ، وتذوقـه  ،مستوى معرفة خصائص التعبير البياني في الجملة العربية       و ،بها

 ومـستوى  ،م اإلشارات والمالمح المعبرة عن مضمون الحـديث مستوى استخدا  تحقق
ومستوى معرفة خصائص الجملـة      ، واستخدامها ، وتذوقها ،معرفة المحسنات بأنواعها  
توصي الدراسة بضرورة إعادة تأليف كتب القراءة وفـق        .العربية المعبرة عن المعنى   

  . ومؤشراتها،معايير الجودة الشاملة
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   :مقدمة -1
اب المدرسي في ظل المفهوم الحديث للمنهج أداة لتحقيق األهداف المرسـومة            يعد الكت 

 فهو المصدر المنظم الذي يحتـوي المعـارف والمعلومـات المـراد        ،للمادة الدراسية 
 أنه يعد وسيلة من وسائل االتصال المباشر بـين المعلـم     فضالً عن  ،توصيلها للطالب 

 وإيجابية قائمة على الحيوية والتفاعل إذا        تسهم في تهيئة بيئة تعليمية خصبة      ،والطالب
 والوسـائل  ، والمحتـوى ،اُستخدم االستخدام األمثل الذي يتناسب مع األهداف التربوية       

  . وأساليب التقويم،التعليمية
من هنا تأتي أهمية الكتاب المدرسي التي تجعلنا نعتني بإعداده وإخراجه وفق معـايير              

 التـي   ،اللها تحسين العملية التعليمية وتطويرها     يتم من خ   ،ومواصفات علمية وتربوية  
 ومن ثم تساعدنا علـى      ،تكشف لنا ما يتضمنه الكتاب المدرسي من نقاط قوة وضعف         

 وبما ، الذي نعيش فيه   ،مراجعته والتدقيق فيه من وقت إلى آخر وفق متطلبات المجتمع         
  .ئتهم ويعكس واقع بي،يتناسب مع قدرات الطالب وميولهم واستعدادهم للتعلم

 الذي يقـصد    ،لعل من أساليب العناية بالكتاب المدرسي أسلوب تحليل محتواه التعليمي         
 وفـق المعـايير    ،به دراسة الكتاب المقصود لمعرفة مواطن القـوة والـضعف فيـه           

 ،والمواصفات التي وضعت للكتاب المدرسي الجيد بما يتالءم مع حاجـات المجتمـع            
   .في إطار السياسة العليا للتعليموحاجات الطالب الذين  يخصهم الكتاب 

   .)885 ،م2005 ،الجبر(
إن أسلوب تحليل المحتوى التعليمي للكتاب المدرسي يمكِّن الباحث من إعطاء وصـف      

 ويكشف مواطن القوة  ،دقيق لما يتضمنه الكتاب المدرسي من الحقائق والمفاهيم العلمية        
 وتسهيل اختيـار المحتـوى      ،لوالضعف مع تقديم المبادئ األساسية للتصحيح والتعدي      

        هـدفها   ، عملية تشخيصية  التعليمي المناسب؛ لذا فإن عملية تحليل الكتب المدرسية تعد 
 وأساليب  ، والوسائل التعليمية  ، عدة كاختيار األهداف التربوية    تطوير المناهج من نواحٍ   
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 ، التي تتناسب مـع حاجـات الطـالب النفـسية          ، وطرائق التدريس وأساليبه   ،التقويم
 ومن ثـم المـساعدة علـى بنـاء          ، وحاجاتهم االجتماعية  ،وقدراتهم العقلية والمهارية  

شخصية متكاملة من النواحي كلها التي تضمن لهم القدرة على مـسايرة مجتمعـاتهم              
  )886 ،م2005 ،الجبر (.والتكيف معها

 :اإلطار النظري للبحث -1

 وأنقـى المـشاعر     ،ل البشري ما تزال القراءة أهم الوسائل التي تنقل إلينا ثمرات العق         
 بيد أن القراءة أعمق بكثير من أن تكون       .اإلنسانية التي عرفها عالم الصفحة المطبوعة     

 ،عملية غاية فـي التعقيـد  " إنها .ضم حرف إلى آخر ؛ ليتكون من ذلك مقطع أو كلمة 
 ،شـحاتة " (. أي الربط بين اللغة والحقـائق      ،تقوم على أساس تفسير الرموز المكتوبة     

 ثم يفسر تلك المعاني وفـق  ، فالقارئ يتأمل الرموز ويربطها بالمعاني  ،)101 ،م1992
 وتكون القراءة عملية يبنـي فيهـا القـارئ       ، فهو يقرأ رموزاً وال يقرأ معاني      ،خبراته

 وال بد لهذا البناء من أن يتصل بالخبرة لتفـسر لـه        ،الحقائق التي تكمن وراء الرموز    
 فتلك عملية   ،ها تمييزاً للحروف ومجرد نطق للكلمات      ومن الخطأ أن نعد    ،تلك الرموز 

آلية  ال تتضمن صفات القراءة التي تنطوي على كثير من العمليات العقليـة كـالربط                
واإلدراك والموازنة والفهم واالختيار والتقويم والتذكر والتنظيم واالستنباط واالبتكـار          

  ) 101 ،م1992 ،شحاتة(.في كثير من األحيان
 إنمـا هـي     ، ليست عملية ميكانيكية بحتة تقتصر على مجرد التعرف والنطق         فالقراءة

  . واالستنتاج، والربط،عملية معقدة تستلزم الفهم
ومـن  ،مجاالت النشاط الفكري في حياة الفرد والجماعـة " القراءة مجاالً من أهم    وتعد 

ن أهم وسائل    وم ، واالتصال بنتاج العقل البشري    ،أهم أدوات اكتساب المعرفة والثقافة    
  )101 ،م1992 ،شحاتة" (.الرقي االجتماعي والعلمي
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 وتهـذب   ، وتنـشط قـواهم الفكريـة      ،فالقراءة المدرسية توسع خبرة الطالب وتنميها     
 وعـالم   ، ومعرفة اآلخرين  ، وتشبع فيهم حب االستطالع النافع لمعرفة أنفسهم       ،أذواقهم
  . وما يحدث في أزمنة وأمكنة بعيدة وقريبة،الطبيعة

 خُصت بمنهج خاص مـن منـاهج اللغـة          ، تلك األهميات التي وسمت بها القراءة      من
 تـضمن محتواهـا   ، وقد أفرد لها كتـب خاصـة   ،العربية في مرحلة التعليم األساسي    

  .هم من فروع اللغة العربيةممحتوى هذا الفرع ال
ـ   ،وقد طرأ عليها الكثير من التعديل والتغيير استجابة مع متطلبات العصر           سم  الذي يت

 الـذي كـان      ، وقد ظهر كثير من مداخل تطوير المناهج التعليمية        ،بالتطوير المستمر 
تطوير معـايير علميـة مكرسـة       "آخرها مدخل الجودة الشاملة الذي يتطلب تطبيقها        

 بحيث تستند هذه المعايير إلى مرجعية علمية في مجـال الجـودة             ،لفحص المخرجات 
 وتمثـل  ، توصل إليه الكثير من التربويين  ومصوغة في ضوء ما     بها  موثوق ،والتربية

".  والحكم على جودتهـا ،تلك المعايير إطاراً مرجعياً يوفر أساساً علمياً لتطوير البرامج    
  .)17 ،م2003 ،مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي(

 ".     من إتقان المحتوى والمهارات   تحديد المستوى المالئم والمرغوب فيه      "والمعايير هي   
)Weichel, M.W. 2003, 27.(،بيان معين لما ينبغـي علـى الطـالب معرفتـه      "هو ف

 وتحتاج المعايير إلى ،)3 ،م2002 ،كروس". ( معينة دراسية وإمكانية القيام به في مادة    
تصف األداء أو السلوك المتوقع أن يؤديه الطالب للوفاء بمتطلبات تحقيـق            "مؤشرات  
عتمـد  ت و ،البيانات التي يمكن قياسها إيجابيـاً     "هي   و ،)934 ،م2005 ،علي (."المعيار
  .)8، 2003 ، كنعان( ". للجودة أو اإلنجازاًمقياس

مما سبق يتضح لنا أهمية تبني هذا المدخل في عملية رئيسية مـن عمليـات تطـوير            
المناهج التعليمية هي تقويم محتوى كتاب القراءة للصف الخامس من مرحلـة التعلـيم        

           .وفق معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها) الثانيةالحلقة (األساسي 
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 : تحديد المشكلة -2

 ومـع هـذه     ، جملة من التغييرات والتعديالت مرات عـدة       ى منهج القراءة  طرأت عل 
الجهود المبذولة التي ال يمكن التقليل من شأنها إال أن إعداد هذه المناهج مـازال يـتم             

 وال سيما أننا نعيش فـي قـرن         ،المناهج التعليمية عن مفهوم الجودة الشاملة في       بعيداً
 واطّـراد   ،أحداث وتغيرات عالمية   (: مثل حدثت فيه الكثير من التغييرات والتطورات     

 ، ومطالـب الهيئـات    ، وأحداث ومشكالت محليـة    ، وتغيير المعلومات  ،زيادة المعرفة 
 ،)391- 388 ،1996 ،الشافعي وآخـرون   (،) ونتائج تقويم المناهج   ،ومطالب تربوية 

المطابقـة    وإذا عرفنا أن الجودة هي،التي فرضت علينا تحقيق الجودة في أعمالنا كلها     
 فهـذا  ،اً صـحيح انعكاساً مستفيدألن المواصفات يجب أن تعكس حاجات ال    ،للمتطلبات

يعني أن للجودة مواصفات مبنية على أساس تعرف حاجات المستفيدين وتحقيقها فـي             
  .د حققنا الجودة فيه فنكون ق،المنهج التعليمي

 ومقابالت أجراها مع    وقد لحظ الباحث من خالل خبرته في تدريس مادة اللغة العربية          
الحلقـة  ( لمرحلة التعلـيم األساسـي       القراءة كتب أن   مدرسي اللغة العربية وموجهيها   

 المعايير أو المستويات المعيارية      وتعد ، تفتقر إلى وجود معايير لجودة محتواها      )الثانية
عبارات عامة تصف ما يجب أن يصل إليـه المـتعلم مـن           "– هم كما يسميها بعض   –

وزارة التربية والتعليم فـي     " ( وقيم ؛ نتيجة  دراسة محتوى معين       ، ومهارات ،معارف
 علـى   يـنعكس سـلباً  لذا فإن غياب ذلك، ) 2 -3 ،م2003 ،جمهورية مصر العربية  

أما تحقيق الجودة الشاملة     ،لية التعليمية  ومن ثم على الناتج العام للعم      ،الكتب هجودة هذ 
 في هـذا     والتجارب وقد أثبتت الدراسات   ، فيها فإنه يرفع من مستوى العملية التعليمية      

في رقي العمليـة    كبيراًأن تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم أسهم إسهاماً      المجال
  .)راجع الدراسات السابقة (.التعليمية

في صفوف  القراءة   كتب  لمحتوى معاييرة البحث في االفتقار إلى      لذا يمكن تحديد مشكل   
 .وفق معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها) الحلقة الثانية(مرحلة التعليم األساسي 



  غسان ياسين العدوي                          2009 )4+3( العدد -25 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 
 

 581 

  :أهمية البحث  -3
  :تظهر أهمية البحث في النقاط اآلتية

 في مرحلـة    ، ومؤشراتها ، القراءة كتب محتوىتقديم مجموعة من معايير جودة      . 1.4
  . الشاملةجودة وفق مفهوم ال،)الحلقة الثانية(لتعليم األساسي ا

 كتـب   محتوى معايير جودة  ب تزويد مصممي مناهج اللغة العربية ومؤلفي كتبها      . 2.4
وتطويرها وفـق    ، تساعدهم على بناء مناهجها وتأليف كتبها      ،القراءة ومؤشراتها 

  .مفهوم الجودة الشاملة

  :أهداف البحث -5
 :يأتي مالى إيهدف البحث 

  في مرحلة التعليم األساسي    ، ومؤشراتها ، القراءة كتب  محتوى معايير جودة إعداد  .1.5
  .)الحلقة الثانية(

 في مرحلة التعلـيم  ، ومؤشراتها،القراءة كتب محتوىمعايير جودة إعداد مقياس   . 2.5
  . الشاملةجودة وفق مفهوم ال،)الحلقة الثانية( األساسي

في كتاب القراءة    ، ومؤشراتها ، القراءة كتب محتوىجودة    معايير  مدى تحقق  بيان.3.5
  .من المرحلة نفسها) الجزء األول(للصف الخامس 

الجـزء  (كتاب القراءة للصف الخامس      بيان جوانب القوة والضعف في محتوى     . 4,5
  .)الحلقة الثانية(من مرحلة التعليم األساسي ) األول

  : أسئلة البحث-6
  :ن األسئلة اآلتيةيهدف البحث إلى اإلجابة ع

 في مرحلة التعلـيم األساسـي   ، ومؤشراتها، القراءةكتب  محتوىما معايير جودة .1.6
  ؟) الحلقة الثانية(



  ......دراسة تحليلية لمحتوى ملة ومؤشراتها في ضوء معايير الجودة الشا تحليل محتوى كتاب القراءة 

 582 

في كتاب القراءة    ، ومؤشراتها ، القراءة كتب  محتوى ما مدى تحقق معايير جودة    . 2.6
  ؟) الحلقة الثانية(مرحلة التعليم األساسي من ) الجزء األول(للصف الخامس 

  :منهج البحث وأدواته -7
 فـي   حث المنهج الوصفي التحليلي في تحديد مشكلة البحث التـي تمثلـت           استخدم الب ا

الحلقـة  (في صفوف مرحلة التعليم األساسي       القراءة   كتب  لمحتوى معاييراالفتقار إلى   
 والمعروف عـن المـنهج الوصـفي        ،وفق معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها    ) الثانية

لدراسة أوصاف دقيقة للظاهرات التي من خاللها يمكـن تحقيـق      " يستخدم التحليلي أنه 
 ، وذلك من خالل قيام الباحث بتصور الوضـع الـراهن         ،تقدم كبير في حل المشكالت    

وتحديد العالقات التي توجد بين الظاهرات في محاولة لوضع تنبؤات عـن األحـداث              
مه منهج تحليـل المحتـوى       استخدا فضالً عن  ،)292 ،1997 ،فان دالين ( ."المتصلة

لتعرف مدى تحقق معايير محتوى كتاب القراءة للصف الخامس من مرحلـة التعلـيم              
  :ر وفق الخطوات اآلتيةاوعلى ذلك فإن البحث س ،األساسي

 ومفهوم الجودة   ، عامة  األدبيات المتعلقة بمفهوم الجودة الشاملة      الباحث بعض  جعار .1
 بغية الوصول إلى تحديـد مفهـوم        ، خاصة ية والمناهج التعليم  ،التربيةالشاملة في   

 ثم وثائق المعايير العربية فيما يتعلق باللغـة     ،الجودة الشاملة في منهج اللغة العربية     
 بغية اإلفادة   ،)الحلقة الثانية ( وأهداف منهج القراءة لمرحلة التعليم األساسي        ،العربية

التعلـيم األساسـي    في صفوف مرحلة     القراءة   كتب منها في إعداد معايير لمحتوى    
 .وفق مفهوم الجودة الشاملة) الحلقة الثانية(

 ومن ثـم    ،في مرحلة التعليم األساسي   القراءة ومؤشراتها     معايير جودة كتب   إعداد .2
 ،وضـوحها  (، بغية معرفة آرائهم في تلك المعايير      "1"عرضها على لجنة المحكمين   

                                                
أحمد كنعان، .د.، أفخر الدين القال. د. أ:القراءة ومقياسها واستبانتهامنهج  محتوىجودة  معاييرمحكمو  - 1
  فرح المطلق. دعيسى شماس، .د.أ
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الحلقـة  ( األساسـي   مناسبتها لطالب الصف الخامس من مرحلة التعلـيم   ،شموليتها
 عـدلت المعـايير والمؤشـرات فـي         ، وقد أبدوا مقترحاتهم   ،) سالمة لغتها  ،الثانية
 : وبذلك يكون البحث قد أجاب عن السؤال اآلتي.)1انظر ملحق رقم (.ضوئها

الحلقة ( في مرحلة التعليم األساسي      ، ومؤشراتها ، القراءة كتب  محتوى ما معايير جودة  
 ؟) الثانية

القراءة للصف الخـامس مـن مرحلـة التعلـيم           جودة محتوى كتاب   مقياس   إعداد .3
القـراءة    لما أعد الباحث معايير جـودة محتـوى كتـب          :)الحلقة الثانية (األساسي  

 وضعها فـي مقيـاس      ، عدها فئات التحليل   ،في مرحلة التعليم األساسي   ومؤشراتها  
 :العمـود الثـاني    ،)المحتوى( يوضح المجال    : العمود األول  ،تألف من ستة أعمدة   

) فئات التحليـل ( المؤشر : العمود الثالث،)المؤشرات(الرقم المتسلسل لفئات التحليل  
) فئـات التحليـل   ( عدد التكرارات محقق أو غير محقق لكل مؤشر          :العمود الرابع 

) تقديرات فئات التحليل    (  تقديرات التحقق أو عدم التحقق للمؤشر        :العمود الخامس 
) محقـق (رار فئة التحليل مرة واحدة أو أكثر تعطى درجة التقدير        عد الباحث أن تك   

 وقد لجـأ إلـى هـذا    ،)غير محقق (أما في حال عدم تكرارها تعطى درجة التقدير         
التقدير الفتقار األدبيات إلى تثقيل الوزن النسبي لكل مؤشر من مؤشرات المعـايير             

 وضع كـل  .)فئة التحليل(الذي ينتمي إليه كل مؤشر     ( رقم المعيار    :العمود السادس 
 ثـم ذيلـت   ،معيار ومؤشراته في جدول مستقل عن مؤشرات المعـايير األخـرى     

 أي مجموعـة نقـاط      : مجموع تقديرات المؤشرات   : األول :الجداول بصفين أفقيين  
 أو مؤشرات كل مستوى من مـستويات       ،التحقق وعدم التحقق لمؤشرات كل معيار     

 أي النسبة المئوية التي حازت عليهـا  :شرات معدل تقديرات المؤ: الثاني،كل معيار 
 ، أو لكل مستوى من مستويات كل معيار       ،تقديرات التحقق وعدم التحقق لكل معيار     
 وقـد أبـدوا     ، التحقق من صـدقه     بغية "1"ومن ثم عرضه على لجنة من المحكمين      

 ويـأتي   ، تطبيقـاً اسـتطالعياً    طُبقَ ومن ثم    ، عدل المقياس في ضوئها    ،مقترحاتهم
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 وإجراء  ، تعرف ظروف التحليل ووضوح عبارات المقياس      ،دف من هذه التجربة   اله
 وقد نتج عن عملية التحليل االستطالعية إضـافة مجموعـة           ،التعديالت في ضوئها  

 قام الباحث بتطوير المقياس في ضوء التجربة ،مؤشرات بلغ عددها أربعة مؤشرات    
الـصورة  ) 1(حـق رقـم     انظر مل ( حتى وصل إلى صورته النهائية       ،االستطالعية

 ومؤشراتها في مرحلة التعليم األساسي      ،النهائية لمقياس جودة محتوى كتاب القراءة     
  .)الحلقة الثانية(

 حلل الباحث محتـوى كتـاب    ،في صورتها النهائية  ) المقياس(لما صارت أداة التحليل     
ـ  ، وبقراءة واعية محـددة    ،بدقة وتأٍن كبيرين  ) عينة التحليل (القراءة   اً خطـوات    متبع

 ثم أعاد التحليـل     ، ومراعياً القواعد التي يستند إليها تحليل المحتوى       ،التحليل ومنهجيته 
 ثم حسب معامل الترابط بـين       ،يوماً على التجربة األولى   ) 50(مرة أخرى بعد مرور     

للتحقق مـن ثبـات     ) 178 ،م1987 ،طعيمة(  يسطة معادلة هولست  انتائج التحليلين بو  
 وهي نـسبة    ،.),91( بلغت نسبة معامل الترابط      ،تطبيق هذه المعادلة   ونتيجة ل  ،النتائج
 .مرتفعة

 لـذا   ،لحظ الباحث أن بعض فئات التحليل ال يمكن قياسها بأسلوب تحليل المحتوى            .4
 انظر ملحق   ،يمكن مالحظة التحديد من خالل تعتيم المؤشرات في المقياس        (حددها  

ة إلى مدرسي اللغـة العربيـة فـي     ومن ثم حولها إلى بنود استبانة موجه    ، 1رقم  
 عرضها  ،بنداً) 17( بلغ عدد بنود االستبانة      ،)الصف الخامس (مدارس مدينة درعا    

 عدلت في   ، وقد أبدوا مقترحاتهم   ،بغية التحقق من صدقها   "1"على لجنة من المحكمين   
) 12( ومن ثم طبقها تطبيقاً استطالعياً على عينة استطالعية بلـغ عـددها    ،ضوئها
 ثم أعاد التجربة مرة أخرى على العينة االستطالعية نفسها بعـد            ،ومدرسةمدرساً  
 ثم حـسب معامـل التـرابط بـين نتـائج      ،يوماً على التجربة األولى  ) 20(مرور  

للتحقـق مـن ثبـات      ) 178 ،م1987 ،طعيمة(  يسطة معادلة هولست  االتجربتين بو 
، مما يـدل    ).,86(رابط   بلغت نسبة معامل الت    ، ونتيجة لتطبيق هذه المعادلة    ،النتائج
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 ومن ثم طبقهـا علـى عينـة    ،)2انظر ملحق رقم(على صالحيتها للتطبيق النهائي  
البحث المتمثلة بالمجتمع األصلي لمدرسي اللغة العربية في مدارس مدينـة درعـا             

 .)م2006-2005(خالل العام الدراسي 

 دة محتـوى كتـب     لما طبق استبانة جو    :رصد النتائج وتحليلها ومعالجتها إحصائياً     .5
 كتـاب القـراءة   وحلل محتـوى     ،)عينة البحث (القراءة على مدرسي اللغة العربية      

القراءة للصف   مقياس جودة محتوى كتاب   باستخدام  ) الجزء األول (للصف الخامس   
 فرغ نتـائج    ، المعد من الباحث   ،)الحلقة الثانية (الخامس من مرحلة التعليم األساسي      

الباحث أن مضمون كل بند محقق أو غير محقق نـسبة           عد  (االستبانة في المقياس    
= 1 ،محايـد = 2 ،موافـق = 3(إلى قيمة المتوسط الحسابي على المقياس الثالثـي        

 وباسـتخدام العمليـات     ،أسئلة البحـث    وفق ة إحصائي ة معالج عالجهاثم   ،)رافض
 .)التكرارات والنسب المئوية (اإلحصائية

  :عينة البحث -8
للـصف الخـامس مـن      " القراءة واألناشيد والمحفوظات    " ة  كتاب لغتي الجميل  . 1.8

  .م2004ـ 2003/ هـ 1424 طبعة عام ، الجزء األول،مرحلة التعليم األساسي
" القراءة واألناشيد والمحفوظات    " دروس القراءة الواردة في كتاب لغتي الجميلة        . 2.8

هــ  1424  طبعة عام، الجزء األول،للصف الخامس من مرحلة التعليم األساسي 
  .درساً) 14( بلغ عددها ،م2004ـ 2003/ 

 فـي مـدارس   ،) مدرس مساعد  ،مدرس(مدرسي اللغة العربية ومدرساتها      عينة. 3.8
 لتعرف مدى تحقق بعـض      ،لمدينة درعا ) الحلقة الثانية (مرحلة التعليم األساسي    

 ،مؤشرات معايير جودة محتوى كتاب القراءة المقـرر فـي الـصف الخـامس             
مدرسـاً ومدرسـة    ) 69( بلغ عـددهم     ، من وجهة نظرهم   ،ن الباحث المقترحة م 

موزعين على مدارس مدينة درعا قائمين على تدريس مادة اللغة العربيـة فـي              
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 ،م2005– 2004خالل العـام الدراسـي     ) الحلقة الثانية (مرحلة التعليم األساسي    
 الباحث عينة    عده ،ولما كان عدد المجتمع األصلي لمدرسي اللغة العربية صغيراً        

  . هم عينة البحث،مدرساً ومدرسة) 57(وقد أجاب عن االستبانة  ،البحث
  :حدود البحث -9

  :يقتصر البحث على الحدود اآلتية
للـصف الخـامس مـن      " القراءة واألناشيد والمحفوظات    " كتاب لغتي الجميلة    . 1.9

 .م2004ـ 2003/ هـ 1424 طبعة عام ، الجزء األول،مرحلة التعليم األساسي

" القراءة واألناشيد والمحفوظات    " دروس القراءة الواردة في كتاب لغتي الجميلة        . 2.9
هــ  1424 طبعة عام ، الجزء األول،للصف الخامس من مرحلة التعليم األساسي 

  .م2004ـ 2003/ 
 درعا في الجمهوريـة     ةفي مدين ) الحلقة الثانية (مدارس مرحلة التعليم األساسي     . 3.9

 .م2005-2004 للعام الدراسي ،ريةالعربية السو

  : مصطلحات البحث-10
  :( Curriculum Total Quality )الجودة الشاملة للمنهج -
 التي تلبـي رغبـات     ،مجموعة المعايير والمؤشرات التي ينبغي أن تتوافر في المنهج        "

   )934 ،م2005 ،علي". (الطالب ومطالب سوق العمل
 :standards) ( المعايير-
العبارات التي يمكن من خاللها تحديد المستوى المالئم والمرغوب فيـه مـن إتقـان               "

 ،زيتـون " (.المحتوى والمهارات واألداءات وفرص التعلم ومعـايير إعـداد المعلـم          
 . )115 ،م2004

 :Indicators)(مؤشرات ال-

حقيق هي عبارات تصف األداء أو السلوك المتوقع أن يؤديه الطالب للوفاء بمتطلبات ت          "
  )934 ،م2005 ،علي". (المعيار
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ـ  ت و ،البيانات التي يمكن قياسها إيجابياً    " كنعان بأنها     علي أحمد.د.أ هايعرفو  اًعتمد مقياس
 .)8، 2003 ،كنعان".(للجودة أو اإلنجاز

   :تحليل المحتوى-
 وتحليلها بأسـلوب    ، طريقة لدراسة مادة اتصال لفظية أو سمعية أو مرئية أو إشارية           "

وضوعي وكمي بغرض قياس بعض المتغيرات التي تعكس المادة االتـصالية       منظم وم 
  .)65 ،م1997 ،إبراهيم". (موضوع الدراسة

  :الدراسات السابقة -11
  : في الواليات المتحدة األمريكية(MCREL )تجربة المختبر التربوي اإلقليمي  .1.11

Regional Educational Laboratory  ( Mcrel) (August 19, 2005)(  
 تأثير المعايير في تعليم الطالب وتعلمهم في المراحل الدراسية من الحضانة            :عنوانها

  .حتى الصف الثاني عشر
  :هدفها ما يأتي

 والتقـويم   ، والتوجيهات التعليمية المعياريـة    ،المنهج المعياري (دراسة أثر المتغيرات    
من الدراسـات   دراسة مجموعة شاملة      من خالل  ،في نتائج المعلم والطالب   ) المعياري

  . جمعت من خالل عملية بحث منظمة،في التعليم المعياري
  :منهج الدراسة وخالصة نتائجها

 فراجعت الدراسة النظريـات المختلفـة       ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي    
 وتـأثير   ،تأثير المناهج المعياريـة   (راتها التي حددتها الدراسة وهي       ومتغي ،المستخدمة

  .) وتأثير التقويم المعياري،تعليمية المعياريةالتوجيهات ال
  : من أهمها اآلتي، الدراسة إلى مجموعة نتائجخلصت

  . ثمة أثر إيجابي للمناهج المعيارية في إنجازات الطالب بما فيهم الطالب الضعاف-
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 ثمة أثر إيجابي للمدة التي درس فيها الطالب بالمناهج المعيارية ؛ فالطالب الـذين               -
لمناهج المعيارية مدة أطول كانت إنجازاتهم أفضل مـن أقـرانهم الـذين             درسوا با 

 .درسوا بالمناهج المعيارية مدة أقصر

سة وأهداف التعلـيم فـي   ي ثمة أثر سلبي للتفاوت أو عدم التكافؤ بين اإلنجازات المق          -
 في حين أظهرت بعض الدراسات أن هذا األثـر الـسلبي            ،نتائج إنجازات الطالب  

 فالطالب استطاعوا بيان معارفهم المكتسبة مـن خـالل التعلـيم        .قتاختفى مع الو  
  .المعياري في االختبارات المعيارية التقليدية

وزارة التربيـة    (:تجربة وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية        .2.11
  .)م2003 ،والتعليم في جمهورية مصر العربية

  .صر  المعايير القومية للتعليم في م:عنوانها
 ومعـايير   ، إعداد معايير قومية للتعليم شملت كالً من معايير المدرسة الفعالـة           هدفها

 ومعـايير المـنهج     ، ومعايير المعلـم   ، ومعايير المشاركة المجتمعية   ،اإلدارة المتميزة 
  . ومؤشرات خاصة بمحتوى كل مادة دراسية على حدة،ونواتج التعلم

المستويات المعيارية   ، من تلك المعايير   ،ابقة إلى إعداد معايير في المحاور الس      توصلت
 لكل معيار مؤشرات يدل تحققها على تحقق المعيـار الـذي أدرجـت        ،لمهارة القراءة 

  .تحته
 . دولة اإلمارات العربية المتحـدة      في باب والش تجربة وزارة التربية والتعليم   . 3.11

  ) م2002 ،ة المتحـدة دولـة اإلمـارات العـربي في والشبابوزارة التربية والتعليم(
 العربيـة    الوثيقة الوطنية لمنهج اللغة العربية للتعليم العام في دولة اإلمارات          :عنوانها
  .المتحدة
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 العربيـة   معايير لمنهج اللغة العربية للتعليم العام فـي دولـة اإلمـارات         إعدادهدفها  
 ،والمفاهيم ، توضح ما ينبغي أن يعرفه الطالب من مهارات االتصال اللغوي           ،المتحدة

   .والمعارف اللغوية واألدبية في مراحل التعليم قبل الجامعي
خـرائط المـدى     و ،عامة لتعليم اللغـة العربيـة     المعايير   ال  إلى إعداد  الوثيقة توصلت
 ومحتوى المنهج موزعاً حسب     ،والخطط الدراسية موزعة بحسب الصفوف    ، والتتابع  
يير توظيف التقانة في تعليم اللغة العربية        ومعا ، ومعايير تعليم المادة وتعلمها    ،الصفوف
 ومعايير التنمية المهنية لمعلمي اللغـة     ، ومعايير التقويم في مادة اللغة العربية      ،وتعلمها
  . ومعايير تأليف كتب اللغة العربية،العربية
 Nebraska Department of) :تجربـة وزارة التربيـة لواليـة نبراسـكا    . 4.11

Education, (September 7, 2001)  
 معايير القراءة والكتابة لوالية نبراسكا في الواليات المتحدة األمريكيـة مـن     :عنوانها

  .الحضانة حتى الصف الثاني عشر
 تحديد األداء المطلوب من طالب والية نبراسكا في القراءة والكتابة للـصفوف             هدفها

  .)من الحضانة حتى الصف الثاني عشر(الدراسية 
 وذكرت أمثلـة لكـل معيـار    ،إعداد معايير لتعلم القراءة والكتابة   الوثيقة إلى    توصلت

  : هي على النحو اآلتي،بمنزلة المؤشرات
  .)من الصف الخامس حتى الصف الثامن(معايير القراءة للمرحلة 

  : سيكون الطالب قادرين على أداء ما يأتي: القراءة-
 .الداعمة فيما يقرؤونه سيحدد الطالب الفكرة الرئيسية والتفاصيل :المعيار األول -1

 ويستخدمونها للوصل   ، ويحددونها ، سيميز الطالب مصادر متعددة    :المعيار الثاني  -2
 .إلى الموضوعات المطلوبة منهم أو التي يختارونها

  . مختلفة من النصوص ويصنفونهااً سيتعرف الطالب أنواع:المعيار الثالث -3
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صره وعوامله وتقاناتـه     سيميز الطالب معارف بنية النص وعنا      :المعيار الرابع  -1
 . ويطبقونها في تحليل األدب القصصي،األدبية

 ، سيحدد الطالب معارفهم ببنية الـنص وعناصـره التنظيميـة          :سالمعيار الخام  -2
 .ةوتطبيقها في تحليل القصة الواقعية والنصوص المعلوماتي

 سيحدد الطالب المتشابهات واالختالفات من خـالل مختـارات          :المعيار السادس  -3
 .اءة المختلفةالقر

 سيبين الطالب قدرتهم على تحليل األعمال األدبية أو القـصص           :المعيار السابع  -4
 .الواقعية أو األفالم أو أجهزة اإلعالم

  . يدل تحققها على تحقق معيارها،ُأدرجت تحت كل معيار مجموعة مؤشرات

  : نتائج البحث-12
  )2(انظر ملحق رقم (:بينت المعالجات اإلحصائية ما يأتي

   :المعيار األول
  .يتضمن المحتوى مهارات اللغة العربية األساسية التي تحقق أهداف منهج القراءة

  )1/1(جدول رقم ) 1(انظر ملحق رقم ( :مستوى فهم النص المقروء فهماً جيداً -1
 ،استخدام بعض المعجمات لفهم الكلمات الجديـدة يفتقر محتوى كتاب القراءة إلى تنمية  

التمييز بـين    و ،تلخيص ما يقرأ تلخيصاً وافياً     و ،بعيد للنص المقروء  استنتاج المعنى ال  و
 ،ابتكار نهاية أخـرى للـنص   و،قراءة الشعر قراءة معبرة  و ،الحقيقة والخيال فيما يقرأ   

تخمين موضوع النص بعد     و ،نسج أحداث أخرى لشخصية وردت في النص المقروء       و
االلتـزام بأنظمـة المكتبـات     و،اكتشاف األخطاء المطبعية وتصويبها  و ،قراءة عنوانه 

صوغ ما قرأه    و ،الحكم على مدى مناسبة األدلة التي ساقها الكاتب في النص          و ،العامة
تعرف أهم عناصر المحتوى من خـالل قـراءة مقـدمات الكتـب              و ،بأسلوب خاص 

تحديـد أوجـه الـشبه     و،تحديد المغزى الذي قصده الكاتـب   و ،والمجالت والكشافات 
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 ،فهم مغزى رسم كاريكاتيري يقـدم للطالـب   و،يات واألحداثواالختالف بين الشخص 
  ،تدوين المالحظات المهمة التي تلخص الفهم العام للنص المقروءو
 إذ بلغت نسبة تحقق مؤشـراته       ،تحديد التفاصيل غير المهمة في الموضوع المقروء      و

  .%49 في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة ، 51%
جدول ) 1(انظر ملحق رقم    ( :مع المحافظة على الفهم   مستوى القراءة السريعة     -2

 )2/1(رقم 

قراءة الجمـل قـراءة متتابعـة دون حركـات           يفتقر محتوى كتاب القراءة إلى تنمية     
قـراءة الـنص قـراءة    و ، ال كلمة كلمة   ،قراءة النص قراءة جمل مترابطة    و ،ارتدادية

زيـادة  و ، متـسرعة اإلجابة عن سؤال إجابة سريعة ال و،صامتة دون تحريك الشفتين   
ـ لإ في قراءة نص قرأه سابقاً أو نص محبـب           ة الطالب سرع تخطـي الكلمـات    و ،هي
 تعرف أنواع القـراءة ومجاالتهـا وإتقانهـا   و ، مهتماً بفهم المعنى العام للنص  ،الجديدة

تحديد أهميـة زيـادة     و ،) والقراءة السريعة المتأنية بغرض النقد       ، والمسح ،التصفح(
تحديد عيوب القـراءة البطيئـة      و ، وأثرها في نجاحه الدراسي    ،ئية القرا ة الطالب سرع

   ،تصفح موضوع بسرعة محدداً الغرض منهو ،وسبل تخطيها
 في حين بلغت نسبة المؤشرات غيـر المحققـة          ،%23بلغت نسبة تحقق مؤشراته     إذ  
77%.  
انظر ملحق  (:مستوى قراءة النصوص األدبية نثراً وشعراً قراءة صحيحة معبرة -3

 )3/1(جدول رقم ) 1(رقم 

 مقلـداً نموذجـاً   ،تالوة القرآن الكريم في خشوع يفتقر محتوى كتاب القراءة إلى تنمية       
 إذ بلغت ،م عند قراءة النشيد أو تسميعهوالتخلص من األداء السريع غير المفه    و ،سمعه

  .%17 في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة ،%83 نسبة تحقق مؤشراته
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انظر ملحق  (: اإلشارات والمالمح المعبرة عن مضمون الحديث  مستوى استخدام  -4
  )4/1(جدول رقم ) 1(رقم 

 إذ بلغت   ،استخدام اإلشارات والمالمح المعبرة عن مضمون الحديث      المحتوى   ال ينمي 
  .%100 في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة ،%0نسبة تحقق مؤشراته 

 التي تساعد على    ،للغة العربية ومفاهيمها   يتضمن المحتوى معارف ا    :المعيار الثاني 
  .منهج القراءة تحقق أهداف

) 1(انظر ملحـق رقـم       (: ومفاهيمها ،مجال المعارف اللغوية والقواعدية    -1
  )5/1(جدول رقم 

 إذ ،ثمة حاجة في محتوى كتاب القراءة فيما يتعلق بتعرف كتابة الهمزة بأحوالها كلهـا       
  .%11بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة  في حين ،%89بلغت نسبة تحقق مؤشراته 

  : مجال المعارف األدبية-2
) 1(انظر ملحق رقـم      (:مستوى معرفة خصائص األسلوب األدبي معرفة جيدة      . 2.1

  ) 6/1(جدول رقم 
 ،التمييز بـين التعبيـرين العـادي واإلبـداعي        يفتقر محتوى كتاب القراءة إلى تنمية       

التمييز بين أنواع    و ،تعرض في المحتوى   من خالل نصوص أدبية      هماتوضيح مالمح و
التمييـز   و، وخصائص كل نوع على حـدة ،) والعلمي، والسياسي ،االجتماعي( :المقال

بلغـت   إذ ، وخصائص كل نوع على حدة     ،) والرسمية ،اإلخوانية( :بين أنواع الرسائل  
  .%67، في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة %33نسبة تحقق مؤشراته 

) 1(انظر ملحـق رقـم      (: ونقده ، وتحليله ،ى فهم مضمون العمل األدبي    مستو. 2.2
  )7/1(جدول رقم 

توظيف ما   و ، تحليل النص إلى مكوناته األساسية     يفتقر محتوى كتاب القراءة إلى تنمية     
 ، أو الطـرف ، أو الشعر، أو الحديث النبوي الشريف،يحفظه الطالب من القرآن الكريم 
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تحديـد أفـضل     و ،يد مواطن القوة والضعف في الـنص      تحد و ،في كتاباته ومحادثاته  
 مـن   ،استنتاج القيم السائدة في عصر ما      و ،الفقرات دالة على تجربة األديب ومشاعره     
 في  ،%74بلغت نسبة تحقق مؤشراته      إذ   ،خالل نصوص أدبية مقدمة من هذا العصر      

  .%26حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة 
) 1(انظر ملحق رقم  (: واالستمتاع بها  ،عمال األدبية مستوى تذوق جماليات األ   . 2.3

  )8/1(جدول رقم 
تحديـد   و ،تحديد أفضل كلمة في النص المقروء     يفتقر محتوى كتاب القراءة إلى تنمية       

ترتيب األعمال األدبية وفقاً إلحساسات      و ،أجمل عمل أدبي قرأه الطالب شارحاً ومعلالً      
 وتعرف ،ب واألعمال األدبية في الحياة اإلنسانية    استنتاج قيمة األد   و ،الطالب معلالً ذلك  

 وتعـرف   ، وتعرف دور التكرار في النص المقروء      ،أوزان الكلمات دون مصطلحات   
 وتذوق التراكيب األدبيـة     ، ومناسبتها لموضوعه  ،صلة بعض الكلمات بالنص المقروء    

 فـي حـين بلغـت نـسبة         ،%38 إذ بلغت نسبة تحقق مؤشراته       ،في النص المقروء  
  .%62شرات غير المحققة المؤ

  : مجال المعارف البالغية-3
انظر ملحق رقم  (: مستوى معرفة معنى الفصاحة والبالغة وخصائص األسلوب    .3.1

  )9/1(جدول رقم ) 1(
 إذ بلغـت  ،التمييز بين األسلوب الواقعي واألسلوب الخيالي     عدم تضمن الكتاب لمؤشر     

  .%10ؤشرات غير المحققة  في حين بلغت نسبة الم،%90نسبة تحقق مؤشراته 
انظـر   (: وتذوقه ،مستوى معرفة خصائص التعبير البياني في الجملة العربية       . 3.2

  ) 10/1(جدول رقم ) 1(ملحق رقم 
 كتابة فقرة باستخدام التشبيه واالسـتعارة كـنمط     يفتقر محتوى كتاب القراءة إلى تنمية     

 ،هـا دون مـصطلحات     وشرح المـراد من    ،تحديد الكناية في نص أدبي    ، و تدرب عليه 
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صوغ مجموعة من االسـتعارات مبينـاً أثـر          و ،وتعرف االستعارة دون مصطلحات   
 ،%33بلغت نسبة تحقق مؤشـراته       إذ   ،صورة االستعارة في التعبير دون مصطلحات     
  .%67في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة 

ر ملحق رقم   انظ (: واستخدامها ، وتذوقها ،مستوى معرفة المحسنات بأنواعها   . 3.3
  )11/1(جدول رقم ) 1(

 ، وتـذوقها  ،مستوى معرفـة المحـسنات بأنواعهـا      ال يتضمن محتوى كتاب القراءة      
 في حين بلغت نسبة المؤشرات غير       ،%0، إذ بلغت نسبة تحقق مؤشراته       واستخدامها

   .%100المحققة 
م انظر ملحق رق  (:مستوى معرفة خصائص الجملة العربية المعبرة عن المعنى       . 3.4

  )12/1(جدول رقم ) 1(
مستوى معرفة خصائص الجملة العربية المعبرة عن       ال يتضمن محتوى كتاب القراءة      

 في حين بلغت نـسبة المؤشـرات غيـر       ،%0بلغت نسبة تحقق مؤشراته       إذ ،المعنى
  .%100المحققة 

انظـر   (: يركز المحتوى على وحدة مفاهيم اللغة العربية ومهاراتها        :المعيار الثالث 
  )13/1(جدول رقم ) 1( رقم ملحق

 إذ بلغـت نـسبة تحقـق    ،يركز المحتوى على وحدة مفاهيم اللغة العربية ومهاراتهـا      
  .%0 في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة ،%100مؤشراته 
 يساير المحتوى في تدرجه وعمقه واتـساعه خـصائص الطـالب            :الرابعالمعيار  
  ) 14/1 (جدول رقم) 1(انظر ملحق رقم  ( :العمرية

 إذ بلغت نسبة    ،يساير المحتوى في تدرجه وعمقه واتساعه خصائص الطالب العمرية        
  .%0 في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة ،%100 تحقق مؤشراته

 والتقانـة المتطـورة     ، يرتبط المحتوى ببيئة الطالب ومجـتمعهم      :المعيار الخامس 
  )15/1(جدول رقم ) 1(انظر ملحق رقم (  :المتاحة لهم
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 83  إذ بلغت نسبة تحقق مؤشراته     ،اإلمكانات التقنية المتاحة للطالب    المحتوى يعتمدال  
  .%17 في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة ،%

 : يخاطب المحتوى البعد الشخصي واالجتماعي من حيـاة الطـالب    :المعيار السادس 
  ) 16/1(جدول رقم ) 1(انظر ملحق رقم (

 إذ بلغت نسبة تحقـق      ،د الشخصي واالجتماعي من حياة الطالب     البع يخاطب المحتوى 
   .%0 في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة ،%100 مؤشراته

 : يساير المحتوى التطورات الحديثة في مجال اللغة العربية وثقافتها         :المعيار السابع 
  ) 17/1(جدول رقم ) 1(انظر ملحق رقم (

 إذ بلغت نـسبة     ،يثة في مجال اللغة العربية وثقافتها     التطورات الحد  يساير المحتوى ال  
   .%100 في حين بلغت نسبة المؤشرات غير المحققة ،%0 تحقق مؤشراته

  :وبذلك يكون البحث قد أجاب عن السؤال اآلتي
فـي كتـاب القـراءة       ، ومؤشراتها ، القراءة كتب  محتوى ما مدى تحقق معايير جودة    

  ؟) الحلقة الثانية(ة التعليم األساسي مرحلمن ) الجزء األول(للصف الخامس 
  : المقترحات-13

  . ومؤشراتها،إعداد معايير جودة محتوى فروع اللغة العربية األخرى -1
  .إجراء بحوث لتطبيق معايير جودة محتوى منهج اللغة العربية ومؤشراتها -2
  .اتأليف كتب اللغة العربية وفق معايير جودة منهج اللغة العربية ومؤشراته -3
  .إجراء بحوث لدراسة أثر المناهج المعيارية في أداء الطالب والمدرسين -4
  .مشاركة ذوي العالقة في تطوير المناهج التعليمية -5
الحلقـة  (إعادة النظر في محتوى منهج اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسـي              -6

  . ومؤشراتها وتطويره وفق معايير جودة محتوى منهج اللغة العربية،)الثانية
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 .م2003 نيسان 29

 معـايير ضـبط الجـودة     .) م 2003(لخليج العربي   مكتب التربية العربي لدول ا     -11
الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم بالدول األعضاء بمكتب التربية العربـي           (

 . مكتب الرياض.)لدول الخليج

 .)م2001(دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة   في وزارة التربية والتعليم والشباب      -12
م العام في دولـة اإلمـارات العربيـة         الوثيقة الوطنية لمنهج اللغة العربية للتعلي     

 .المتحدة

"  كتاب لغتي الجميلـة      .)م2004(وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية        -13
 .للصف الخامس من مرحلة التعلـيم األساسـي       " القراءة واألناشيد والمحفوظات    

 . الجزء األول،ـ2003/ هـ 1424طبعة عام 

 المعايير القومية للتعلـيم     . )2003 ( صر في جمهورية م   وزارة التربية والتعليم   -14
 . المجلد األول.)مشروع إعداد المعايير القومية(في مصر 
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