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ملخص البحث

ُة إىل :  َراَسُة احَلالِيَّ َتْرِمي الدِّ

َغِة . 1 ْقَساِم اللُّ ِة أِلَ َراِسيَّ إِْعَداِد َمَعايرِْيِ االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي  لَِتْقِوْيِم مرامي املََناِهِج الدِّ
بَِيِة يِفْ َجامعة بغداد واملستنرصية. ْ يَّاِت الرتَّ ِة يِفْ ُكلِّ الَعَربِيَّ

ِة يِفْ َضْوِء َمَعايرِْيِ االعتاَِمد . 2 َغِة الَعَربِيَّ ِة يِفْ َأْقَساِم اللُّ َراِسيَّ َتْقِوْيِم مرامي املََناِهِج الدِّ
ِة يِفْ َهِذا الَبْحث.  اأَلَكاِديمّي  امُلَعدَّ

َراَسُة بـ :  دت الدِّ دَّ حَتَ

يِفْ ُصُفْوِفَها . 1 ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َأْقَساِم  يِفْ  ُس  ُتَدرَّ تِْي  الَّ ِة  الَعَربِيَّ َغِة  لِلُّ ِة  َراِسيَّ املََناِهِج الدِّ
َرايِسِّ 2011- 2012. اأَلْرَبَعِة لِْلَعاِم الدِّ

بَِيِة يف جامعتي بغداد واملستنرصية.. 2 ْ يَّاِت الرتَّ ِة يِفْ ُكلِّ َغِة الَعَربِيَّ َأْقَساِم اللُّ

بَِيِة يف جامعتي بغداد واملستنرصية.. 3 ْ يَّاِت الرتَّ ِة يِفْ ُكلِّ َغِة الَعَربِيَّ َتْدِرْيِسيِيِّ أْقَساِم اللُّ

واملستنرصية  بغداد  بَجاِمَعتِي  ِة،  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ ِقْسِم  يِف  ْدِريسيِّنَي  التَّ َنُة  َعيِّ َفْت  َتَألَّ
ٍس،  ْكُتوَراه َوبَِدَرَجِة )ُأْسَتاٍذ ، َوُأْسَتاٍذ ُمَساِعٍد، َوُمَدرِّ َلِة َشَهاَدِة املَاِجْسَتري َوالدِّ ِمْن مَحَ
اأَلْصيِل  امُلْجَتَمَع  اعتمد  و  َتْدِريِسيٍّا،   )141( َعَدُدُهم  َبَلَغ  َوَقْد  ُمَساِعٍد(،  ٍس  َوُمَدرِّ

مجيعه عينة أساسية. 
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ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َأْقَساِم  يِف  ِة  َراِسيِّ الدِّ املََناِهِج  أهداف  لَِتْقِوْيِم  ًة  َخاصَّ اْستَِباَنًة  َأَعدَّ 
واالعتامد  اجَلوَدِة  َمَعايرِْيِ  َضوِء  يِف  واملستنرصية  بغداد  بَِجاِمَعتِي  بِيِة  الرتَّ يَّاِت  ُكلِّ يِف 
َة اآلتَِيَة:  االكاديمي وتثبت من صدقها وثباهتا اِْسَتْعَمَل الَباِحُث الَوَسائَِل اإِلْحَصائِيَّ

املئوي . 1 والوزن  مستقلتني  لعينتني  التائي  .واالختبار  بريسون  ارتباط  معامل 
ومربع كاي.

مؤرشًا، . 2  )30( أصل  من  يتحقق  مل  مؤرشًا   )21( أن  البحث  نتائج  أظهرت 
بَِيِة  ْ الرتَّ يَّاِت  بُِكلِّ ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َأْقَساِم  يِفْ  َة  َراِسيَّ الدِّ املََناِهَج  مرامي  ان  واستنتج 
واالعتاَِمد  اجَلْوَدة  بِمواصفات  َتتَِّصُف  اَل  واملستنرصية  بغداد  جامعتي  يِفْ 

اأَلَكاِديمّي.

َها الَباِحُث  تِي َأَعدَّ وأوىص الباحث باْعتاَِمد َمَعايرِْيِ اجَلْوَدِة واالعتاَِمد اأَلَكاِديمّي الَّ
َغِة الَعَربِيَِّة. َكَأَساٍس لَِتْقِوْيِم َمَناِهِج اللُّ

يَّاِت  لُِكلِّ ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َأْقَساِم  يِفْ  ِة  احَلالِيَّ لِْلِدَراَسِة  مُمَاثَِلٍة  ِدَراَسٍة  إِْجَراء  واقرتح 
ِة . اآلَداِب يِفْ اجَلاِمَعاِت الِعَراِقيَّ
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ABSTRACT

The present study aims:
1. Preparing academic accreditation standards to evaluate the goals of 

the curriculum for the Arabic language departments in colleges of 
education at the University of Baghdad and Mustansiriyah.

2. Evaluating the goals of the curriculum in the Arabic language 
departments in the light of academic accreditation standards 
developed in this research.

The study identifies:
1. The curriculum of the Arabic language taught in Arabic language 

departments in the four ranks of the academic year 2011 - 2012.
2. Arabic language departments in colleges of education in the 

universities of Baghdad and Mustansiriyah.
3. Teaching staff of Arabic language departments in colleges of education 

in the universities of Baghdad and Mustansiriyah.

The sample consists of teachers in the Department of Arabic Language, 
Universities of Baghdad and Mustansiriyah as having master and doctoral 
degrees (professor, and assistant professor, teacher, teacher assistant) 
amounting to (141), preparing a questionnaire to assess the curriculum 
goals in the Arabic language departments in colleges of education at the 
Universities of Baghdad and Mustansiriyah in light of the standards of 
quality and academic accreditation. For sheer sincerity and persistence 
the researcher uses the following statistical methods:
1. Pearson's correlation coefficient and Altaúa to test the two 

independent samples and weight percentile and chi square.
2. The results show that (21) indicators do not come out of (30) 

indicators, and concludes that the goals of the curriculum in Arabic 
language departments in the faculties of education at the University 
of Baghdad and Mustansiriyah are not characterized by quality 
standards and accreditation.

The researcher recommends the adoption of quality standards and 
accreditation as prepared in the study to be a basis for evaluating the 
Arabic language curricula and suggests  a similar study of the current one 
for the Arabic language departments of Colleges of Arts in Iraqi universities 
as well.
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الفصل األول

... ُمْشِكَلُة الَبْحث ...

الِعْلِميِّ  َوالَبْحِث  الَعايِلِّ  ْعِلْيِم  التَّ وَزاَرُة  َأوَلْتُه  الَِّذي  االْهتاَِمِم  ِمْن  ْغِم  الرَّ َعىَل 
ُمْسَتَوى  ُدوَن  َبِقَيْت  ا  َ َأهنَّ إاِلَّ  الِعَراِق؛  يِفْ  ِة  اجَلاِمِعيَّ املَْرَحَلِة  يِفْ  ِة  َراِسيَّ الدِّ باملََناِهِج 
ِة ِطَواَل َعْقٍد َأْو َعْقَديِن،  َراِسيَّ تِي َحَدَثْت يِفْ املََناِهِج الدِّ الُطُموِح، وَأنَّ التَّْحِسْيَناِت الَّ
ْكَل َواهَلاِمَش َوَبْعَض اجُلْزئِيَّاِت يِفْ َأْحَواهِلَا، فْضاَلً َعْن  َأْو َأَقَل َأْو َأْكَثَر مَلْ َتَتَجاَوْز الشَّ
َهِذِه  ُتَراِع  َومَلْ  ا،  هِبَ َأْو اإِلملِاُم  ا،  اْستِيَعاهُبَ َيْصُعُب  بَِمْعُلْوَماٍت َوَموُضوَعاٍت  اْزِدَحاِمَها 
اهِتُِم  ِخرْبَ َجَعَل  مِمَّا  َوَحاَجاهِتُِم،  َلَبِة  الطَّ ُمُيوَل  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َمَناِهَج  اَم  ِسيَّ َواَل  املََناِهُج، 

َة َغرَي ُمرَتابَِطٍة. َبَويَّ الرتَّ

يِفْ  َوَتْدِريِسِه   ، اجَلاِمِعيِّ ْدِريِس  التَّ يِفْ  امُلَتَواِضَعِة  تِِه  ِخرْبَ ِمْن  َذلَِك  الَباِحُث  َوملََس 
ِة، عاجزة  َغِة الَعَربِيَّ ْيِه، إنَّ مرامي َمَناِهِج اللُّ ِة َواْختاَِلِطِه َمَع َتْدِرْيِسيِّ َغِة الَعَربِيَّ ِقْسِم اللُّ
ا  اهِلَا َوُقْدَرهِتَ ا َومَجَ ُعوِر بُِقَوهِتَ ِة َوالشُّ َلَبِة بُِلَغتِِهُم الَعَربِيَّ َعْن َبثِّ االْعتَِزاِز يِفْ ُنُفوِس الطَّ
اْهتاَِمَمًا  ُتْويِل  اَل  ا  َ َأهنَّ َعْن  ّفْضاَلً  احَلِدْيَثِة،  ِة  َقنِيَّ َوالتَّ ِة  الِعْلِميَّ ُطِوَراِت  التَّ اْستِيَعاِب  َعىَل 
ا  ُمْفَرَداهِتَ َواْستِْعاَمِل  َغِة  اللُّ مُمَاَرَسة  َوَتْعِوْيِدِهُم  ِة  َغِويَّ اللُّ َلَبِة  الطَّ َمَهاَراِت  بَِتْنِمَيِة  َكاِفَيًا 
ُيْؤَخُذ  َومَمَّا  َأْقاَلِمِهُم،  َوَتْصِحْيِح  َأْلِسَنتِِهُم  َتْقِوْيِم  َعىَل  ُيَساِعُد  َواَل   ، ُمَبارِشٍ ِفْعيِلٍّ  بَِنْحٍو 
الِِب َوَحَياتِِه  ا َتْفَتِقُر إىَل ُعْنرِصِ التَّْشِويِق، َو أهنا َغرْيُ ُمْرَتبَِطٍة بَِواِقِع الطَّ َ َعِلَيها َأْيَضًا َأهنَّ
اُبِط، إِْذ َيِسرْيُ َتْدِريُس  َ ِه َواْفتَِقاِرَها إىَل الرتَّ َباتِِه َوُظُروِف َعرْصِ ِة َوَحاَجاتِِه َوُمَتَطلَّ الِعْلِميَّ
االْحَساَس  َوُيْفِقُدُه  الِِب  الطَّ ُجْهَد  ُد  ُيَبدِّ ا  مِمَّ اأُلَخِر  املََواِد  َعْن  ُمْسَتِقٍل  بَِنْحٍو  َماَدٍة  ُكلِّ 



314

تِي  َغاِت الَّ ُ الَباِحُث َعَدَدًا ِمَن امُلَسوِّ ا. َوُيَؤرشِّ ِة َمْوُضْوَعاهِتَ َغِة َوَحَيِويَّ اُبِط َجَوانِِب اللُّ برَِتَ
بَِيِة يِفْ َضْوِء  ْ يَّاِت الرتَّ ِة بُِكلِّ َغِة الَعَربِيَّ ْقَساِم اللُّ ِة أِلَ َراِسيَّ َدَفَعْتُه لَِتْقِوْيِم مرامي املََناِهِج الدِّ

َمَعايرِِيِ االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي:

اَم َأنَّ ُهَناَك ِدَراَساٍت َأَشاَرْت إىَِل . 1 ِدْيد َأْوِجِه الُقُصْوِر يِفْ مرامي املََناِهِج َواَلِسيَّ حَتْ
َذلَِك َكِدَراَسِة )أبو حويج، 2006: 265(.

تِي َتَناَوَلت تْقِوْيَم املََناِهِج.. 2 َراَساِت الَّ َبَعِة يِفْ الدِّ ِة امُلتَّ ْقِلْيِديَّ اوز اأُلُطِر التَّ جَتَ

يِفْ . 3 َسِلْيَمٍة  ٍة  ِعْلِميَّ ُأُسٍس  َعىَل  ِة  املَْبنِيَّ ْطِوْيِر  التَّ اِل  جَمَ يِفْ  ِة  الَعامَلِيَّ اَهاِت  َ بِاالجتِّ اأَلْخذ 
اجَلْوَدِة واالعتاَِمد اأَلَكاِديمّي.

َراِت احَلاِصَلِة يِفْ امُلْجَتَمِع الَيْوَم،إِْذ . 4 ْدِرْيِس لِْلَتَطوِّ َعَدم ُمَواَكَبِة املََناِهِج َوَطَرائِِق التَّ
ُت  ْتُه ِسِجالَّ َ َما َأرشَّ بَِحَسِب  َوامُلْدَخاَلِت  املََناِهِج  َبنْيَ  امُلَواَءَمِة  يِفْ  ُيْوَجُد َضْعٌف 
اِت  ِب اخِلرْبَ الَّ ِة يِفْ إِْكَساِب الطُّ ِصْيِل امُلْخَرَجاِت ِمْن ُقُصْوِر املََناِهِج احَلالِيَّ َنَتائِِج حَتْ

ْوَرهَتا )التويري،2003: 175(. تِي ِهْي َأَساُس َدْيُمْوَمِة احَلَياِة َورَضُ َعة الَّ امُلَتَنوِّ

ُة الَبْحث  يَّ َأمَهِّ

، َفَقْد َأْصَبَحْت  ا يِفْ الَوْقِت احَلارِضِ ااَلهُتَ َسَعْت جَمَ بَِيِة َواتَّ ْ ْت َمَراِمْي الرتَّ َ َلَقْد َتَغريَّ
َبِوّيِة  ْ ِقْيِق املََراِمْي الرتَّ تِْي ُتَساِعُد َعىَل حَتْ ُرْوِف َواإِلْمَكاَناِت الَّ َعَمِليَّة َتْرِمي إىل َتوِفرْيِ الظُّ
َوالنََّشاَط  ْدِرْيِس  التَّ َوَطَرائَِق  املََناِهَج  َتُضُم  تِْي  الَّ َة،  يَّ الَفنِّ َواِحي  النَّ َوَتْشُمُل  َعِة،  امُلَتَنوِّ
ْعِلْيِميِّ َوَتْنِظْيَم الِعاَلَقِة َبنْيَ املَْدَرَسِة َوامُلْجَتَمِع  َناِمِج التَّ اَف الَفنِّيَّ َومَتِْوْيَل الرَبْ َواإِلرْشَ

ِّ )محاد،2007:2(. املََحيلِّ
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ِط هَلَا، وقد َحِظَي املَْنَهج يِفْ  بَِيِة لَِتْحِقْيِق َمَراِمْيَها امُلَخطَّ ْ َوُتَعدُّ املََناِهُج َوِسْيَلَة الرتَّ
َبِوّيِة  ْ الرتَّ ِة  بِالَعَمليَّ َرِة  َوامُلَتَأثِّ َرِة  امُلَؤثِّ اأَلْطَراِف  ِمَن  ُمَتَزايٍِد  بِاْهتاَِمٍم  اأَلِخرْيِِة  َنَواِت  السَّ
َدٍة  ُمَتَعدِّ اٍت  ِخرْبَ ِمْن  ِم  لِْلُمَتَعلِّ ُمُه  َتَقدِّ َومِلَا  بِِه،  َيْضَطِلُع  ِذْي  الَّ ْوِر  الدَّ يَّة  َأمَهْ إِلِْدَراِكِهم 
ًا ُمَتَكاِماَلً )سليم وآخرون، 2006: 14(. ْيِعَها ُنُموَّ تِِه مَجِ ُتَساِعُدُه َعىَل نمو َجَوانِِب َشْخِصيَّ

ِهَي  ُة  َراِسيَّ الدِّ َفاملََناِهُج  امُلْجَتَمِع،  َفْلَسَفِة  ِمْن  ًة  ُمْشَتقَّ ُة  َبِويَّ ْ الرتَّ املََراِمْي  َكاَنِت  َومَلَّا 
َفإنَّ  امُلْجَتَمِع،  َمَراِمْي  ْوَرِة  ُ تِْي ِهَي بِالرضَّ الَّ بَِيِة  ْ َمَراِمْي الرتَّ لَِتْحِقْيِق  ُة  الَوِسْيَلُة اأَلَساِسيَّ
َيِن،  ٍر ُمَسَتَمرِّ ِة اَلُبدَّ َأْن َيِعْيَش يِفْ َحاَلِة َحَرَكٍة َوَتَطوِّ َتَمٍع ِمَن امُلْجَتَمَعاِت اإِلْنَسانِيَّ َأّي جُمْ
ِر  ْطِوْيِر َتَبَعًا لَِتَطوِّ ُة َمِرَنًة وَقابَِلًة لِْلَتْعِدْيِل َوالتَّ َراِسيَّ َوِمْن َثمَّ اَلُبدَّ َأْن َتُكْوَن املََناِهُج الدِّ
يِفْ  َظِر  النَّ إَِعاَدُة  ُتْصَبُح  امُلْجَتَمِع،  يِفْ  ٌ َجْوَهِريٌّ  َتِغريُّ َفإَِذا َحَدَث  امُلْجَتَمِع، لَِذلَِك  َذلَِك 
ُة  َراِسيَّ الدِّ املََناِهُج  َكاَنِت  َوإاِلَّ   ِ التَِّغريُّ َذلَِك  ْوَراِت  رَضُ ِمْن  ْوَرًة  رَضُ ِة  َراِسيَّ الدِّ املََناِهِج 

ِرِه )أبو حويج، 2006: 19-5(.  َفًة َعْن َحَرَكِة امُلْجَتَمِع َوَتُطوِّ َجاِمَدًة َوُمَتَخلِّ

َمَناِهِج  َبنْيِ  ِمْن  الَفَقِريَّ  الَعُمْوَد  بَِيِة  ْ الرتَّ ِة  يَّ ُكلِّ يِفْ  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َمَناِهُج  َوُتَعدُّ 
بَِيِة، َفَيْنَبِغي هَلَا  ْ يَّاِت الرتَّ ِة يِفْ ُكلِّ َراَساِت اإِلْنَسانِيَّ ٌة َبنْيَ َمَواِد الدِّ ْعِلْيِم، َوهَلَا ُخُصْوِصيَّ التَّ
ِة  ُغِويَّ اللُّ املََواِد  بَِتْنِسْيِق  لَِصاحِلِهم  َة  َراِسيَّ الدِّ َة  املَادَّ َف  َوُتَوظِّ َلَبِة،  الطَّ َحاَجاِت  ُتَلبَِّي  َأْن 
َيُكْوَن  َأْن  َوُتَراِعي  ْفِكرْيِ،  َوالتَّ الَبْحِث  َطِرْيِق  ِمْن  َتْنِظْيِمِه  َوإَِعاَدِة  املَْعِريِفِّ  اُكِم  َ الرتَّ َمَع 
َة َبْيَنُهُم، َوُتَلبِّي َحاَجاهِتِم َعىَل  ِة، َوُتَراِعي الُفُرْوَق الَفْرِديَّ ْعِلْيِميَّ ِة التَّ َوَر الَعَمِليَّ الُِب حِمْ الطَّ
ِة بَِتْنِمَيِة ُقدَراِت  َغِة الَعَربِيَّ ِة،َوُتْعَنى َمَناِهُج اللُّ ِة الَفْرِديَّ َغِويَّ ُوْفِق إِْمَكاَناهِتِِم َوُقْدَراهِتِم اللُّ
ِمِه يِفْ ُشُؤْوِن َحَياتِِه  ايِتِّ امُلْسَتِمرِّ لَِتْوِظْيِف َتَعلُّ ِم الذَّ َعلُّ ِة َعىَل التَّ ِة َوالِعْلِميَّ َغِويَّ لَبِة اللُّ الطَّ
يِفْ  َوَتْطِوْيٍر  َتْعِدْيٍل  إِْحَداَث  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َمَناِهُج  َوَتْرِمي  ِة،  َواالْجتاَِمِعيَّ ِة  ْخِصيَّ الشَّ
تِِهم )الساموك، والشمري،2002: 124(.  َلَبِة، َوُنُمٍو َشاِمٍل َوَكاِمٍل يِفْ َشْخِصيَّ ُسُلْوِك الطَّ
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ْقِوْيِم ُتَساِعُد  َة التَّ َنًة، َوَأنَّ َعَمِليَّ َق َمَراِمَي ُمَعيَّ َومِمَّا اَلَشكَّ ِفْيِه َأنَّ املَْنَهَج َقْد ُبنَِي لُِيَحقِّ
َق  قَّ حَتَ تِْي  الَّ َرَجِة  َوالدَّ َبْعُد،  ْق  َتَتَحقَّ مَلْ  تِْي  الَّ َواملََراِمْي  َقْت  قَّ حَتَ تِْي  الَّ املََراِمْي  َمْعِرَفِة  َعىَل 
ا تْعِدُل َعْنَها، َوَأهَيا تَغرّيُ َوَتْسَتْبِدُل  ُر بَِأيِّ املََراِمْي َتْأُخُذ َوَأهّيَ ا ُكلُّ َمْرَمى بَِحْيُث ُتَقرِّ هِبَ
ا  ِر َحَقائِِق املَْعِرَفِة َواتَِّساِع َمْيَداهِنَ )الوكيل وحممود،2001: 244-251(، َوَنَظَرًا لَِتَطوِّ
لَِذلَِك  َتْقِوْيِميَّة  ٍة  َعَمِليَّ إِْجَراُء  امُلِهمِّ  ِمَن  ُيْصبُِح  َواملَْنَهِجيِّ  الِفْكِريِّ  ْعيِدْيِن  الصَّ َعىَل 

.)wilhemes،1971:324( »ُل لَِتْحِسنْيِ املَْنَهِج ِرْيُق امُلَفضَّ ْقِوْيَم، »الطَّ املَْنَهِج، إِْذ إِنَّ التَّ

ُل  َأوَّ َوِهَي  ُعُمْوَمًا،  ِة  َبِويَّ ْ الرتَّ ِة  الَعَمليَّ ُأُسِس  ِمْن  َأَساَسًا  ْقِوْيِم  التَّ ُة  َعَمِليَّ َوُتَعدُّ 
ْقِوْيَم  نَّ التَّ ِة، َوَذلَِك أِلَ َبِويَّ ْ ِة الرتَّ ٍة يِفْ َأيِّ َبْرَناِمٍج لَِتْطِوْيِر الَعَمليَّ ْوِريَّ ُخْطَوٍة َسابَِقٍة َورَضُ
ِقْيِق  َها؛ مِلْعِرَفِة َمَدى حَتْ ِلْيَلها َوَتْفِسرْيَ َع املَْعُلْوَماِت َوالَبَياَناِت َوحَتْ َمٌة َتُضمُّ مَجْ ٌة ُمَنظَّ َعَمِليَّ
ِة  َبِويَّ ْ ِة الرتَّ اِة، َويِفْ َضْوِء َذلَِك ُتتََّخُذ الَقَراَراُت لَِتْحِسنْيِ الَعَمليَّ ِة امُلَتَوخَّ َبِويَّ ْ املََراِمْي الرتَّ

َوَتْطِوْيِرَها )عقل،2002: 22(.

ِوْيُدُه؛  َوجَتْ ِسْيُنُه  حَتْ ُهَو  َوَتْطِوْيِرِه،  املَْنَهِج  َتْقِوْيِم  ِمْن  املَْرَمى  أنَّ  الَباِحُث  َوَيَرى 
اْعَتَمَدْت  َوَقْد  امُلْخَتِلَفِة،  ا  بَِمَجااَلهِتَ ْيِعَها  مَجِ احَلَياِة  َنَواِحي  يِفْ  اهَلائِِل  ِر  التََّطوِّ مِلَُواَكَبِة 

اِمَلِة. ُق تِْلَك اجَلْوَدِة يِفْ َمَناِهِجَها َعىَل اجَلْوَدَة الشَّ قِّ َوِل َعىَل َما حُيَ َبْعُض الدُّ

ا ُتَؤثُر يِفْ امُلْجَتَمِع بَِكاِمِلِه، َوَأنَّ  َ هنَّ ًة؛ أِلَ ًة َكبرِْيَ يَّ ا َأمَهِّ ُة ُوَجْوَدهُتَ َسُة اجَلاِمِعيَّ ُأ امُلْؤسَّ َتَتَبوَّ
الَعاِملنْيَ  َجْوَدِة  ُمْسَتَوى  َعىَل  ُف  َيَتَوقَّ ِة  اجَلاِمِعيَّ َسِة  امُلَؤسَّ ِمَن  َعاتِِه  َوَتَوقُّ امُلْجَتَمِع  ِرَضا 
الَوَطنِي  امُلْؤمَتَِر  يِفْ  ًا  َكبرِْيَ اْهتاَِمَمًا  املَْوُضْوُع  َهَذا  َناَل  َوَقْد  َوَطَلَبتَِها،  َوَبَراجِمَِها،  ِفْيها، 

لِْلَتْعِلْيِم الَعايِلِّ َوالَبْحِث الِعْلِميِّ يِفْ الِعَراِق )سعيد، 2001: 59(.

اأَلَكاِديمّي،  االعتاَِمد  َوَمَعايرِْيِ  بِاجَلْوَدِة  ُمَتَزايَِدًا  اْهتاَِمَمًا  احَلايِلِّ  َنا  َعرْصُ َيْشَهُد 
، َوَيْأيِت َذلَِك َمَع االْقتَِناِع  ْعِلْيِم الَعايِلِّ ، َفْضاَلً َعْن التَّ َبِويِّ ْ اَم يِفْ َمَياِدْيِن الَعَمِل الرتَّ َواَلِسيَّ
تَِها  ا َوِدقَّ َدٍة َوَدِقْيَقٍة، َتِصُل يِفْ ُطُمْوَحاهِتَ دَّ ْعِلْيِم َتُكْوُن يِفْ ُوُجْوِد َمَعايرِْيَ حُمَ بَِأنَّ َجْوَدَة التَّ
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يِفْ  إِلِْيِه  الُوُصْوُل  املَْطُلْوُب  َوامُلْسَتَوى  َواْكتَِساُبُه  ُمُه  َتَعلُّ جَيُِب  َما  َتْوِضْيِح  َدَرَجِة  إىَِل 
يِفْ  ًا  َأَساِسيَّ ِمْعَياَرًا  اجَلْوَدُة  َأْضَحِت  َأْن  َبْعَد  ِة،  ْعِلْيِميَّ التَّ ِة  بِالَعَمليَّ امُلْرَتبَِطِة  املََجااَلِت 

ِة َيْرَقى َعىَل الَكمِّ َوُلَغِة احِلَساِب )املليص،2003:9(. ْقِوْيِميَّ إِْصَداِر اأَلْحَكاِم التَّ

ا َباَتْت يِفْ الَوْقِت  َ َق باْستِْعاَمِل اجَلْوَدِة واالعتاَِمد اأَلَكاِديمّي َفإهِنَّ قَّ َوبُِمْوَجِب َما حَتَ
الِعْلِميِّ  الَبْحِث  َوَمَراِكِز  َواجَلاِمَعاِت  اأَلْعاَمِل  َأْوَساِط  يِفْ  اَعِة  السَّ َحِدْيَث  احَلارِضِ 
ْيِعَها )عقييل، 2001: 12(. ِة َعىَل اْختاَِلِف َأْحَجاِمَها يِفْ َأْنَحاِء الَعامَلِ مَجِ َكاِت الَعامَلِيَّ ِ َوالرشَّ

َمْرَمَيا الَبْحث

ُة إىل:  َراَسُة احَلالِيَّ  َتْرِمي الدِّ

َغِة . 1 ْقَساِم اللُّ ِة أِلَ َراِسيَّ إِْعَداِد َمَعايرِْيِ االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي لَِتْقِوْيِم مرامي املََناِهِج الدِّ
بَِيِة يِفْ َجامعتي بغداد و املستنرصية. ْ يَّاِت الرتَّ ِة يِفْ ُكلِّ الَعَربِيَّ

ِة يِفْ َضْوِء َمَعايرِْيِ االعتاَِمد . 2 َغِة الَعَربِيَّ ِة يِفْ َأْقَساِم اللُّ َراِسيَّ َتْقِوْيِم مرامي املََناِهِج الدِّ
ِة يِفْ َهِذا الَبْحث.  اأَلَكاِديمّي امُلَعدَّ

ُحُدْوُد الَبْحث 

ُة بـ:  َراَسُة احَلالِيَّ ُد الدِّ َتَتَحدَّ

يِفْ ُصُفْوِفَها . 1 ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َأْقَساِم  يِفْ  ُس  ُتَدرَّ تِْي  الَّ ِة  الَعَربِيَّ َغِة  لِلُّ ِة  َراِسيَّ املََناِهِج الدِّ
َرايِسِّ 2011- 2012. اأَلْرَبَعِة لِْلَعاِم الدِّ

بَِيِة يف جامعتي بغداد واملستنرصية.. 2 ْ يَّاِت الرتَّ ِة يِفْ ُكلِّ َغِة الَعَربِيَّ َأْقَساِم اللُّ

بَِيِة يف جامعتي بغداد واملستنرصية.. 3 ْ يَّاِت الرتَّ ِة يِفْ ُكلِّ َغِة الَعَربِيَّ َتْدِرْيِسيِيِّ َأْقَساِم اللُّ
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ِدْيُد ُمْصَطَلَحاِت الَبْحث  َتْ

Evaluation ْقِوْيُم 1. التَّ

ِة  ْدِرْيِسيِّنْيَ يِفْ َصاَلِحيَّ ُة إِْصَداِر ُحْكم التَّ ْعِرْيُف اإِلْجَرائِيِّ لِْلتْقِوْيِم: ُهَو َعَمِليَّ التَّ
َبْعَد  َعَدِمَها  ِمْن  بَِيِة  ْ الرتَّ ُكْليَّاِت  يِفْ  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َأِقْساِم  يِفْ  ِة  َراِسيَّ الدِّ املََناِهِج  مرامي 
الَباِحُث  َها  َأَعدَّ تِي  الَّ اأَلَكاِديمّي  واالعتاَِمد  اجَلْوَدِة  َمَعايرِْيِ  اْستَِباَنِة  َعىَل  اْستَِجاَباهِتُِم 

ْعِف ِفْيَها. ِة َوالضَّ َوَكْشِفِهُم لَِنَواِحي الُقوَّ

Curriculum 2. املَْنَهُج

تِْي  الَّ ِة  ْعِلْيِميَّ َوالتَّ ِة  َبِويَّ ْ الرتَّ ات  اخِلرْبَ ُمْوَعُة  جَمْ ُهَو  لِْلَمْنَهِج:   اإِلْجَرائِيِّ  ْعِرْيُف  التَّ
النَّْحِو  يف  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ ِقْسِم  لَِطَلَبِة  الِعْلِميِّ  َوالَبْحِث  الَعايِلِّ  ْعِلْيِم  التَّ وَزاَرُة  ُطَها  طِّ خُتَ
بغداد  يِفْ جامعتي  بَِيِة  ْ الرتَّ يَّاِت  بُِكلِّ والَعُرْوض  ْقِد  والنَّ والَباَلَغِة  واأَلَدِب  ِف  ْ الرصَّ و 
َبِوّيِة ُتْسِهُم  ْ ُلْوِك َفْضاَلً َعْن مُمَاَرَسِة اأَلْنِشَطِة الرتَّ واملستنرصية؛ إِلِْكَساهِبِم َأْناَمطًا ِمَن السُّ

ِة.  َغِة الَعَربِيَّ ِسنْيَ َذِوي ِكَفاَيٍة مِلَاَدِة اللُّ يِفْ إِْعَداِدِهم ُمَدرِّ

3. معايري االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي

َها الَباِحُث  تِْي َأَعدَّ ْعِرْيُف اإِلْجَرائِيُّ ملعايري االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي: ِهَي املََعايرِْيُ الَّ التَّ
ِة  اِمَلِة واالعتاَِمد اأَلَكاِديمّي، َوباَِم َيَتالَءُم َمَع البِْيَئِة الِعَراِقيَّ ِة الشَّ َعىَل ُوْفِق اجَلْوَدِة الَعامَليَّ
اِء  اخُلرَبَ آَراِء  َواْستِْطاَلِع  ابَِقِة  السَّ َراَساِت  َوالدِّ اأَلَدبِيَّاِت  ِمَن  بَِمْجُمْوَعٍة  ُمْسَتِعْيَنًا 
َوَطَرائِِق  َواملََناِهِج  ْقِوْيِم  َوالتَّ َوالِقَياِس  ْعِلْيِم  التَّ يِفْ  اجَلْوَدِة  اِل  جَمَ يِفْ  ِصنْيَ  َوامُلَتَخصِّ
َغِة  اللُّ َمَناِهِج  يِفْ  َتَواُفُرَها  َيْنَبِغي  تِْي  الَّ املََعايرِْيِ  ِمَن  بَِقائَِمٍة  الَباِحُث  َوَخَرَج  ْدِرْيِس،  التَّ

َرايِسِّ 2012/2011. ِة لِْلَعاِم الدِّ الَعَربِيَّ
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الفصل الثاين

... اخللفية النظرية ...

اَلْوَدِة واالعتاَِمد اأَلَكاِديمّي 

َفاُق َعِلْيِه يِف ُمْؤمَتَِر اليونسكو لِْلَتْعِلْيِم الَِّذي ُأِقْيَم  إِنَّ َمْفُهْوَم اجَلْوَدِة ِوْفَقًا مِلَا َتمَّ االتِّ
ُد  ْعِلْيِم الَعايِلِّ َمْفُهْوٌم ُمَتَعدِّ يِف َباِرْيَس يِف ُأْكُتْوَبَر )1998( َينصُّ َعىَل: َأنَّ اجَلْوَدَة يِف التَّ

ْيَعَها )ابو حويج. 2006: 32(. ْعِلْيِم َوَأْنِشَطَتُه مَجِ اأَلْبَعاِد َيْنَبِغي َأْن َيْشُمَل َوَظائَِف التَّ

ُمْوَعُة َخَصائِص  ْعِلْيِم الَعايِلِّ َظَهَرْت جَمْ ْوِع الرَبِْيَطايِنِّ لِْلَجْوَدِة يِف التَّ َويِف إَِطاِر املرَْشُ
ْعِلْيِم ِمْنَها: لِْلَجْوَدِة يِف التَّ

ِب َوَأْعَضاِء . 1 الَّ إِنَّ اجَلْوَدَة ُتَساِوي املََقايِْيَس امُلْرَتِفَعَة َمْهاَم اْخَتَلَفِت الُفُرْوُق َبنْيَ الطُّ
ْعِلْيِم. ْدِرْيِس َواإِلَداِريِّنْيَ يِف التَّ ِهَيَئِة التَّ

ِة . 2 الِفْكِريَّ اَلُقْدَراِت  َتْنِميِة  َطِرْيِق  ِمْن  بُِصْوَرٍة َصِحْيَحٍة  اأَلَداِء  يِفْ  ُتَرّكُز  اجَلْوَدَة  إِنَّ 
ِب. الَّ اِقِد ِعْنَد الطُّ ْفِكرْيِ النَّ ْفِكرْيِ االْبتَِكاِري َوالتَّ َذاَت امُلْسَتَوى اأَلْعىَل، َوَتْنِمَيِة التَّ

ُة.. 3 ْعِلْيِميَّ َسُة التَّ ِقْيِقِه امُلَؤسَّ َواِفَق َمَع الَغَرِض الَِّذي َتْسَعى إىَِل حَتْ إِنَّ اجَلْوَدَة َتْعنِي التَّ

َمْرَتَبٍة . 4 إىَِل  ِة  الِفْكِريَّ الِِب  الطَّ بُِقْدَراِت  َتْرَتِقي  ٍة  ِوْيِليَّ حَتْ ٍة  َعَمِليَّ إىَِل  ُتِشرْيُ  اجَلْوَدَة  إِنَّ 
ُه  الِِب َعىَل َأنَّ ِة، َوإىَِل الطَّ ْعِلْيِميَّ ِة التَّ ٌ لِْلَعَمِليَّ ُه ُمَيرسِّ ْدِرْييِسِّ َعىَل َأنَّ أَعىَل، َوَتْنُظُر إىَِل التَّ

.)72-Nightingale & Oneil، 1994، p.65( ْعِلْيِم ُمَشاِرٌك َفاِعٌل يِف التَّ
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َجْوَدة مرامي املنهج

ُه  َناِت املَْنَهِج َوَعَنارِصَ ْعِلْيِم َيْنَبِغي َأْن َيْشمَل ُمَكوِّ إِنَّ َتْطبِْيَق َمْفُهْوِم اجَلْوَدِة يِف التَّ
َسِة  ِقْيُق َأْهَداِفَها لَِذلَِك َيْنَبِغي لِْلُمَؤسَّ ُس حَتْ ِة َوَعِلْيِه َيَتَأسَّ َبِويَّ ْ ِة الرتَّ بَِوْصِفِه ُبْؤَرَة الَعَمِليَّ
تِي ُتَطبُِّق َمْفُهوَم اجَلْوَدِة َأْن ُتَراِعَي َتَواُفَر اجَلْوَدِة مْلرامي املنهج الدرايس،  ِة الَّ ْعِلْيِميَّ التَّ
امُلْعَتَمَدِة  ِة  َبِويَّ ْ الرتَّ الَفْلَسَفِة  َضْوِء  يِف  ُتْشَتقَّ  َأْن  َيْكِفي  اَل  اجَلْوَدِة  ِظلِّ  يِف  املََراِمي  وإِنَّ 
َباِت  ا يِف ِظلِّ اجَلْوَدِة َتْعبرِْيٌ َعْن ُمَتَطلَّ َ هنَّ ِمنْيَ أِلَ َواإلمَكاَنيَّاِت امُلَتَواِفِرِة َوَخَصائِِص امُلَتَعلِّ

ِة، َوَهَذا َيْقَتيِض َما َيْأيِت: ْعِلْيِميَّ َسِة التَّ ْوِق َوَحاَجاِت امُلْجَتَمِع َوَما ُيَراُد ِمَن امُلَؤسَّ السُّ

1 . . نْيَ َساِت ِمْن اخِلِرجْيَ اَجاِت اأَلْفَراِد َوامُلْجَتَمِع َوامُلَؤسَّ إِْجَراء َمْسٍح َدِقْيٍق حِلَ
ُعُه امُلْجَتَمُع . 2 ِة َوَما َيَتَوقَّ ْعِلْيِميَّ َسِة التَّ ِج ِمَن امُلَؤسَّ ي امُلَواَصَفاِت املَْطُلْوبِة يِف امُلَتَخرِّ رِّ حَتَ

ْيِج. ِمْن ُمَواَصَفاٍت يِف اخِلرِّ
ٍة َداِخَل املَْدَرَسِة. . 3 َلَبُة َأْنُفُسُهُم ِمْن ِخْدَمٍة َتْعِلْيِميَّ عُه الطَّ ي َما َيَتَوقَّ رِّ حَتَ
ِمنْيَ . 4 امُلَتَعلِّ َباِت  َوُمَتَطلَّ َعاتِِه  َوَتَوقُّ امُلْجَتَمِع  َباِت  ُمَتَطلَّ ُتَغّطي  تِي  الَّ املََراِمي  ِدْيد  حَتْ

بَِحْيُث:

أ( ُتْظِهُر َحَاَجاِت ُسْوِق الَعَمِل. 
تِي ُيِرْيُدَها.  َباِت امُلْجَتَمِع وامُلَواَصَفاِت الَّ ب( ُتْظِهُر ُمَتَطلَّ

َعاهِتُِم.  ِمنْيَ َوَتَوقُّ َباِت امُلَتَعلِّ ج( ُتْظِهُر ُمَتَطلَّ
ِة.  ْعِلْيِميَّ َسِة التَّ َمي اخِلْدَمِة يِف امُلَؤسَّ َباِت ُمَقدِّ  د( ُتْظِهُر ُمَتَطلَّ

ِة. ْعِلْيِميَّ َسِة التَّ #( ُتتِْيُح َأْفَضَل اْستِْثاَمٍر مِلََصاِدِر املَْعُلْوَماِت يِف امُلَؤسَّ
 و( ُتتِْيُح َأْفَضَل اْستِْثاَمٍر لِْلَوْقِت.

ْحِقْيِق.  ِة التَّ ِة َوإِْمَكاَنيَّ ِسُم بِالَواِقِعيَّ  ز(َتتَّ
ُر الُفَرَص اِلْختَِزاِل الُكْلَفِة َواجُلْهِد املَْبُذْوِل.  ح(ُتَوفِّ
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، إِْذ اَل َيْنَبِغي . 5 َباِت الَعرْصِ َباِت ُسْوِق الَعَمِل َوُمَتَطلَّ ِ ُمَتَطلَّ ُ املََراِمي َتَبَعًا لَِتَغريُّ  َتَغريُّ
ُصُل يِف احَليِاِة بِِمِجااَلهِتَا  ِر الَِّذي حَيْ نَّ َطبِْيَعَة التََّطوِّ ًة َطِوْيَلًة أِلَ َبَقاُء املََراِمي َثابَِتًة ُمدَّ
َمَراِمي  َتْعِدْيِل  ِمْن  اَلُبدَّ  ِر؛  التََّطوِّ َهَذا  َومِلَُواَكَبِة  ْعِقْيِد  والتَّ َعِة  ْ َبالرسُّ ِسُم  َتتَّ ًة  َكافَّ

ْعِلْيِم َبنْيَ احِلنْيِ َواآلَخر )عطية، 2008: 221-219(. َمَناِهِج التَّ

مفهوم االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي 

ِهَي  ٌة  َخاِرِجيَّ َهْيَأٌة  ُتؤِدهَيا  اّلتي  امُلاَمَرَساِت  إىِل  اأَلَكاِديمّي  االعتاَِمد  َعَملّيُة  ُتِشرُي 
االعتاَِمد  َعىَل  لِْلُحُصوِل  َمَة  امُلَتَقدِّ ْعِليمّيَة  التَّ َسَة  امُلَؤسَّ ُتَساِعُد  اّلتي  االْعتاَِمِد،  َسُة  ُمَؤسَّ
ِة ّوتِصُل َأِخرَيًا إىَِل َقَراٍر بِاْعتاَِمِد  اأَلَكاِديمّي يِف َعَملّيِة التَّقويِم َوحَتسنِي َمَراِميَها التَّعِليميَّ

َسِة َأم ال )جودة، 2004: 75(. َهِذِه امُلَؤسَّ

َمَع  َأوَضاَعَها  الَعايِلّ  ْعِلْيم  التَّ َساُت  ُمَؤسَّ ُتالئُِم  اأَلَكاِديمّي  االعتاَِمد  َعَملّية  ويف 
َويِف  امُلْجَتَمِع،  اَجاِت  حِلَ اخّلاّصَة  املَْسُؤولِيَّاِت  ُل  َوَتَتَحمَّ لِْلَجْوَدِة،  امُلْسَتِمرِّ  التَّْحِسنِي 
َسِة، َوَيتَِّضُح  َلَة إِليَها بُِموِجِب الّلَوائِِح اخَلاَصِة بِامُلَؤسَّ الَوْقِت َنفِسِه َتْدَعُم احُلُقوَق امُلَخوَّ
يايسِّ َسَواء ِمْن  ْعِلْيِم الَعايِلِّ ِمَن التَّدُخِل السِّ َساِت التَّ ِمي ُمَؤسَّ أنَّ االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي حَيْ
ِة )اخلطيب، 2003: 18(. َوُيَعدُّ االعتاَِمد  يعيَّ َ َأْو ِمْن اهليئاِت التَّرْشِ ْنِفيذينيِّ املَْسؤولنِْيَ التَّ
ثُبَت ِمْن  ساتِِه اخلَيار األمثل الَّذي َيضَمُن إىَِل َحٍد َبعيٍد التَّ اأَلَكاِديمّي لِلتعلْيِم َوُمؤسَّ
اجَلَوانِِب  ِف  َولَِتعرُّ ٍة،  بَِفاِعليَّ َغاَياتِِه  ُق  حُيقِّ ُه  َوأنَّ ِحْيَحَة،  الصَّ الُوْجَهَة  ِجُه  َيتَّ التَّعليَم  أنَّ 
، إِْذ  ة؛ َوَجَب َتْعِريُف َهَذا امُلْصَطَلِح يِف إَِطاِرِه الِعْلِميِّ َقَة باالعتاَِمد اأَلَكاِديمّي َكافَّ امُلَتَعلِّ
ُه َهيَأُة االْعتاَِمِد َعىَل  ، ُتِعدُّ َناَمٍج َأَكاِديميٍّ ِة َأْو لرَِبْ ْعليِميَّ سِة التَّ ُيَعدُّ بَِوْصِفِه َتقوياَمً لِلمَؤسَّ
َناَمِج  َسِة َأْو الرَبْ ِق ِمْن َمَدى استِيَفاِء َهِذِه املَؤسَّ ٍة ُمَتَسْلِسَلٍة، َوالتََّحقُّ ُوْفِق َمَراِحَل ِعْلِميَّ
ًا )احلريري،2011: 321(.  اًم أو َعاملِيَّ ًا َأْو إِقليَّ ليَّ ا حَمَ ِف هِبَ َدِة ُمسبَقًا املعرَتَ مِلَعايرِِي اهليَأِة امُلَحدَّ
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َأو  ِة  ْعليِميَّ التَّ سِة  لِلمَؤسَّ مُتَْنُح  اّلتي  اجَلْوَدة  َمَراتِِب  َأَحُد  اأَلَكاِديمّي  واالعتاَِمد 
َدٍة  دَّ حُمَ َمَعايرَِي  َعىَل  بِاالْعتاَِمِد  ِة  ْوِعيَّ الطَّ َماَلِء  الزُّ ُمَراَجَعِة  ِمْن  ِة  اأَلَكاِديميَّ َبَراجِمَِها  ِحِد  أَلَ
َوَأنَّ  َتْطِويِرَها،  ِة  َواْستِمَراِريَّ ْعليِميَّة  التَّ الَعَملّية  َجْوَدة  لَِتْقِويِم  اَلٌة  َفعَّ َأَداٌة  َوُهَو  ُمسبَقًا، 
ْعليِميَّة  ُن ِمَن االْعتاَِمد اأَلَكاِديمّي لَِضاَمِن َجْوَدة الَعَملّية التَّ ة َتَتَمكَّ ْعليِميَّ َسات التَّ امُلَؤسَّ
ٍة  َسة َعىَل اْكتَِساِب َشْخِصيَّ ِة َتطويِِرَها ِمْن َطَريِق َتْشِجْيِع املَؤسَّ ا َواْستمَراريَّ َرَجاهِتَ َوخُمْ
َفَقًا َعَليِه ِمَن اجَلْوَدة َتْشَمُل  ٍة َتْضَمُن َقَدَرًا ُمتَّ َزٍة بناًء َعىَل َمْنُظْوَمٍة ِمْن َمَعايرِِيَ َأَساِسيَّ يَّ مُمَ
ْعليِميَّة مَجيَعَها. فَعَملّية االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي يمكن َأْن َتْنَصبَّ َعىَل  َجَوانَِب الَعَملّية التَّ
الخ  اَمً...  َوَتَعلُّ َتْعِلْياَمً  َوُرؤيًة،  َوِرَساَلًة  َوَأْهَداَفًا،  َفْلَسَفًة،  ُكّلَها:  ْعليِميَّة  التَّ َسات  امُلَؤسَّ

)احلاج،2005: 32(.

َأْنَواُع االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي 

َسة ُكِلَها ِوْفَقًا . 1 االْعتاَِمد املؤسيس Institutional Accreditation: َهَو اْعتاَِمُد املَؤسَّ
َسة  باملَؤسَّ الَعاِمِلنَي  َذلَِك  َوَيْشَمُل  َواملََصاِدِر،  املََراِفِق  ِكَفاَيِة  َحْوَل  َدة  دَّ حُمَ ملَِعايرَِي 
إْنَجاِز  َوُمسَتَوَياِت  َواملَناِهِج  امُلَسانَِدِة  ِة  البِيَّ َوالطُّ ِة  األكاِديميَّ اخَلَدَماِت  َوَتوِفرِيَ 
ْعليِميَّة، َوَعاَدًة  َسة التَّ َلَبِة َوَأَعَضاِء َهيَأِة التَّْدِريس، َوَغرَيَها ِمْن ُمَكونِاِت املَؤسَّ الطَّ
ِوْفِق  َعىَل  َصِة  امُلَتَخصِّ االْعتاَِمِد  َهيئاِت  إِحدى  االْعتاَِمِد  ِمَن  النَّوَع  َهَذا  ي  ُتَؤدِّ َما 
ِة،  َواأَلِدلَّ اِت  َ َوامُلَؤرشِّ املََعايرِِي  إىَِل  َواْستَِناَدا  َعَليَها  امُلَتَعاَرِف  َواخَلَطَواِت  املََراِحِل 
ْعليِميَّة ُثمَّ  َسة التَّ ااَلِت َأَداِء املَؤسَّ اٍل ِمْن جَمَ ْقِديِِر َذاِت الِعاَلَقِة بُِكلِّ جَمَ َوَقَواِعِد التَّ
ِفُتْصبِح  املََعايرِي  ِمَن  اأَلدَنى  احَلدَّ  اْسَتْوَفِت  َقْد  َسَة  املَؤسَّ تِْلَك  إِنَّ  َنتيَجَتَها،  ُتَقّرُر 

َدٍة. دَّ ٍة حُمَ بِالَنتِيَجِة ُمْعَتمَدة لَِفرْتٍة َزَمنيَّ
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اُف . 2 ( Programming Accreditation: ُهَو االْعرِتَ ِصُّ اِمِيُّ )التََّخصُّ االْعتاَِمُد الرَبَ
ِمْن  ُت  ثبُّ َوالتَّ َأْقَساِمَها،  َاَحِد  َأْو  ة  ْعليِميَّ التَّ َسة  املَؤسَّ يف  اأَلَكاِديمّي  َناِمِج  بِالرَبْ
ِفُق  َيتَّ باَِم  املْمُنْوَحِة  َهاَدِة  الشَّ مِلُْسَتَوى  ُماَلَءَمتَِها  َوَمَدى  اِمِج  الرَبَ َهِذِه  َجْوَدِة 
نَِطاِق  يِف  االْعتاَِمِد  ِمَن  ْوِع  النَّ َهَذا  َعىَل  َوُيْطَلُق  َدِة،  امُلَحدَّ ِة  الَعاملَيَّ املََعايرِْيِ  َمَع 
اجِمِيِّ  الرَبَ االْعتاَِمِد  َساُت  ُمَؤسَّ َوَتتَوىلَّ   ، يِصِّ التََّخصُّ باالْعتاَِمد  اأَلْمِرْيِكيِّ  ْعِلْيِم  التَّ
أْو  َناِت،  امُلُكوِّ َأْو  اجَلَوانِِب  حِد  أِلَ ْقِويِم،  َوالتَّ الَفْحِص  َة  َمْسُؤوليَّ  ) يِصّ )التََّخصُّ
ِوْفَق  َوَتتم  ِة،  ْعليِميَّ التَّ َسِة  املَؤسَّ َداِخَل  َراِت  امُلَقرَّ َحتَّى  َأْو  ِصّية،  التََّخصُّ اِمِج  الرَبَ
َقًا هِلََذا  َدِة ُمَسبَّ اِت املََحدَّ َ َمَراِحَل َوَخَطواٍت ُمَتَعاَرٍف َعَليَها َوِوْفَق املََعايرِْيِ َواملُؤرشِّ

الَغَرِض )إبراهيم،2007: 66(.

املَِهَنيُّ . 3 االْعتاَِمُد  َتصُّ  خَيْ  :Professional Accreditation املهني  االْعتاَِمُد 
بَِنْحٍو  ُز  َوُيَركِّ امُلْخَتِلَفِة،  امِلَهِن  مِلُاَمَرَسِة  اأَلْشَخاِص  ِة  َوَأْهِليَّ بَِجْوَدِة  اِف  بِاالْعرِتَ
االْعتاَِمِد  ِمَن  ْوُع  النَّ َهَذا  َويْمَنُح  ِمْهَنتِه،  مِلاَمَرَسِة  َوَصالِحيتِه  يِج  اخِلرِّ َأَساٍس عىل 
َوابِِط  اَداِت َأْو الرَّ َ َقاَباِت َواالحتِّ ْت هِلََذا الَغَرِض َكالنَّ َساُت االْعتاَِمِد اّلتي ُأِعدَّ ُمَؤسَّ
ْدِريِس َوامُلَحاَماِة واهلْنَدَسِة  ِة والتَّ ِة، َواملِهنيَّ بِيَّ ِة بِِمْهَنتِه، َكالُعُلوِم الطِّ ِة اخَلاصَّ امِلهنِيَّ

وإَِداَرِة اأَلْعاَمِل )السامرائي،2007: 79(.

معايري االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي 

ِديِد املََعايرِْي أمرًا يف غاية األمهيَّة لَِضاَمِن حتقيق اجَلْوَدة، ويف ضوء   ُتَعدُّ َعَملّيُة حَتْ
املِْعَياِر َيُتمُّ َتْقِويُم ُمْسَتَوَياِت األداء امُلْخَتِلِفِة َواحُلْكُم َعَليَها، َويَف الَوقِت ذاته ُهَو النَُّص 
ِة  ُب أْن َيُكوَن َماثاًِل بِوُضوٍح يِف اجَلَوانِِب األَساِسيَّ ْوِعّي الَِّذي جَيَ ُ َعِن امُلْسَتَوى النَّ امُلَعربِّ
ألي َبْرَناَمٍج َوَأْصَبحِت احَلاَجُة َتَتزاَيُد لِوُجوِد إَِطاِر َعَمٍل َمرجعيٍّ َتسَتنُِد إِلْيِه َعَملّية 



324

االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي، وال يتم هذا إال بوجود َمَعايرَِي لِْلِرُجوِع إِليَها يف َعَملّية االْعتاَِمِد. 
االْعتاَِمِد  َمْنِح  لَِغَرِض  إِْلَيها  الُوُصول  املَْطُلوِب  اَلِة  احَلَ َأْو  امُلْسَتَوى  إىَِل  ُتِشرْيُ  فاملََعايرِْي 
ْغيرِي  َسّيًا أْم َبَراجِمِيًا، َفاملَرَمى ِمْن املََعايرِْي َهَو التَّْحِفيُز إِلجَراِء التَّ َسَواء َكاَن اْعتاَِمدًا ُمَؤسَّ
ْعِلْيِم، َوإَِذا َما ُأِرْيَد ِمْن َهِذِه املََعايرِْي إْيَفاُء الَغَرِض الَِّذي  َساِت التَّ َِوإجَياُد اجَلْوَدِة يف ُمَؤسَّ
ُوِجَدْت ِمْن َأْجِلِه َفاَل ُبدَّ ِمْن ِصَياَغتَِها بُِوُضوٍح ِوبَنْحٍو َمْفُهوٍم َمَع ُمَراَعاِة امُلرُوَنِة يف 

ِصَياَغتَِها )شهيب،1999: 32(.

أمهية معايري االعتاَِمد اأَلَكاِديمّي 

َه لَِتْشِكْيِل الَقاِعَدِة األَساِسيَِّة إلجراءات . 1 َتْسِهْيُل َمَهَمِة اإلَداَرِة: ُتَعدُّ املََعايرِْي امُلَوجِّ
َعَلْيَها  َفٍق  َوُمتَّ َوَمْرُغْوَبٍة  َعٍة  ُمَتَوقَّ ٍة  ِمْعَياِريَّ ِمْنَها َوْضُع ُمْسَتَوَياٍت  َوُيْمِكُن  الَعَمِل، 

َها.  يَسّ يف َجَوانِبِه ُكلِّ لألداء امُلَؤسَّ
جمال . 2 يف  اجَلْوَدة  عىل  للحكم  مداخل  املََعايرِْي  تعد  والتقويم:  للمقارنة  السامح 

معريف معني ومن طريقها جترى املقارنة يف سياقات خمتلفة وبشكل خاص يف 
َسة للطلب باالعتاَِمد اأَلَكاِديمّي. حال تقدم املَؤسَّ

َسة: فمن الناحية املثالية فإن املتعاملني والعاملني يف . 3 نرش ثقافة اجَلْوَدة يف املَؤسَّ
َسة يتعلمون بشكل أفضل يف بيئة تقوم عىل أساس املََعايرِْي، وتكون سبل  املَؤسَّ
التطوير متاحة أكثر فيام لو أدرك العاملون أن ما ينجز من أعامل سوف يقارن 

مع معايري حمددة مسبقًا، وإتباع نظام للحوافز يكون باالعتامد عىل ما ُأنجز.
املََعايرِْي يف كل . 4 لتحقيق  تتضافر  اجلهود  فكل  اخلربة  استمرارية  املََعايرِْي  تضمن 

الربامج الدراسية ويف كل املستويات.
ِة . 5 اخَلاِرِجيَّ امُلَساَءَلِة  َوَحاالِت  َسِة  املَؤسَّ َتَعاُماَلِت  يِف  ِة  َفاِفيَّ والشَّ الُوُضوِح  َضاَمُن 

)املليص، 2003: 58(.
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ِدَراَساٌت َسابَِقٌة 

ِدَراَسُة )إبراهيم، 1994(:  )1

تِْي جَيُِب َتَواُفُرَها  رْيِ، َواأُلُسِس الَّ ِدْيِد َأْبَرِز املََعايِّ ُأْجِرَيْت يف الِعَراق، ورمت إىل حَتْ
النََّظِريِّ  الَتْحِلْيِل  ُأْسُلْوَب  الَباِحُث  َواْسَتْعَمَل  اِرْيِخ،  التَّ ِة  مِلَادَّ املَْدَريِسِّ  الِكَتاِب  يِفْ 
اِرْيِخ،  ِة التَّ ِلْيِل َأَدبِيَّاِت َتْدِرْيِس َمادَّ اِرْيِخ ِمْن َطِرْيِق حَتْ لِْآَراِء الَواِرَدِة يِفْ َجْوَدة ُكُتِب التَّ
تِْي  الَّ املََواَصَفاِت  ِمَن  ُمْوَعٍة  جَمْ إىَِل  الَباِحُث  َل  َتَوصَّ َوَأْناَمِطَها.  َوَأَسالِْيبَِها،  َوَمْنَهِجَها، 
 ، تِْيُب املَْنِطَقيُّ ْ ُة، َوالرتَّ اِرْيِخ ِمْنَها: املَْوُضْوِعيَّ ِة التَّ َيْنَبِغي َتَواُفُرَها يِفْ الِكَتاِب املَْدَريِسِّ مِلَادَّ

ًة، َوَحَداَثُة املَْعُلْوَماِت َواملََصاِدِر، َوَأْن َيُضمَّ َأْشَكااَلً َوَوَسائَِل َتْوِضْيِحيَّ

َة، َوُمُيْوَل  ُلْوِكيَّ َة َوالسُّ ْوَرِة اأَلْخِذ يِفْ احُلْسَباِن املََراِمي الَعامَّ َراَسُة برَِضُ أْوَصِت الدِّ
االْستَِعاَنُة  ِم  امُلَعلِّ َعىَل  َوَيْنَبِغي  الِكَتاِب،  ِة  َمادَّ اْختَِياِر  ِعْنَد  ُنْضجهْم  َوُمْسَتَوى  َلَبِة  الطَّ

بَِمَصاِدر ُمَساِعَدٍة ُأَخَر )إبراهيم،1994، ملخص الَبْحث(.

اِم )2001(: ِدَراَسُة الَغنَّ  )2

اِمَلِة  الشَّ اجَلْوَدِة  رْيِ  َمَعايِّ ِدْيِد  حَتْ َوَرَمْت اىل  ِة،  ُعْوِديَّ السُّ يِفْ  َراَسُة  الدِّ َهِذِه  ُأْجِرَيْت   
ِة  ِقيَّ ْ ِة بِاملَْنَطَقِة الرشَّ ِة َأَداِء ُمِدْيَراِت املََداِرِس االْبتَِدائِيَّ تِْي ُيْمِكُن يِفْ َضْوئَِها َتْقِوْيُم َفاِعِليَّ الَّ
التَّْخِطْيِط،  رْيِ:  َمَعايِّ َضْوِء  يِفْ  املََداِرِس  ُمِدْيَراِت  َأَداِء  ِة  َفاِعِليَّ َوَبَياُن  َة،  ُعْوِديَّ السُّ ِمْن 
الَقَراَراِت،َوالَعاَلَقاِت  اِذ  َ َواختِّ َوَتْقِوْيِمِه،  التَّْحِصْيِل  َوُمَتاَبَعِة  ِة،  يَّ الَبرَشِ املََواِرِد  َوإَِداَرِة 

ْعليِميَّة. ِة التَّ ِة، َوإَِداَرِة الَعاَلَقاِت َمَع َأْطَراِف الَعَمِليَّ اإِلْنَسانِيَّ

َأَداَء  َأنَّ  إىَِل  َلْت  َوَتَوصَّ  ، ْحِلْييلَّ التَّ الَوْصِفيَّ  املَْنَهَج  َراَسُة  الدِّ اْسَتْعَمَلِت  َوَقْد 
رْيِ  َمَعايِّ َمْنُظْوِر  ِمْن  اإِلَجاَدِة  ُمْسَتَوى  إىَِل  َعامٍّ  َبَشْكٍل  َيْرَقى  ِة  االْبتَِدائِيَّ املَْدَرَسِة  ُمِدْيَرِة 
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اِل إَِداَرِة املََواِرِد  ْدِرْيِب يِفْ جَمَ ْأِهْيِل، َوالتَّ َتاُج إىَِل َمِزْيٍد ِمَن التَّ اِمَلِة، َوَلِكْن حَتْ اجَلْوَدِة الشَّ
ِة. َبِويَّ ْ ِة الرتَّ ِة،َوإَِداَرِة الِعاَلَقاِت َمَع َأْطَراِف الَعَمِليَّ يَّ الَبرَشِ

َوَمَفاِهْيِمَها،  اِمَلِة،  الشَّ اجَلْوَدِة  مِلََباِدِئ  الَوَزاَرِة  َتَبنِّي  ْوَرِة  برَِضُ الَباِحَث  َأْوىَص 
ِدْيِث  ٍة َتْرِمي إىَِل حَتْ َوالَبْدِء يِفْ إِْدَخاهِلَا بَِنْحٍو َتْدِرجْيِيٍّ َمْدُرْوٍس، َوَتْصِمْيِم َبَراِمَج َتْدِرْيبِيَّ
َمَع  َوالِعاَلَقاِت  ِة  يَّ الَبرَشِ املََواِرِد  إَِداَرِة  اِل  جَمَ يِفْ  ِة  االْبتَِدائِيَّ املََداِرِس  ُمِدْيَراِت  اِت  ِخرْبَ
املَِزْيِد  َوإِْجَراِء  ْعِلْيِم،  التَّ يِفْ  اِمَلِة  الشَّ اجَلْوَدِة  َأْفَكاَر  ُد  سِّ جُيَ باَِم  ِة  َبِويَّ ْ الرتَّ ِة  الَعَمِليَّ َأْطَراِف 
)الغنام،  املََداِرِس  يِفْ  اِمَلِة  الشَّ اجَلْوَدِة  َأْفَكاِر  َتَبْلُوِر  َمَدى  َعْن  لِْلَكْشِف  َراَساِت  الدِّ ِمَن 

2001، ملخص الَبْحث(.

ِدَراَسُة الِفْيِل )2004(:  )3

ِة  يَّ ِة يِفْ ُكلِّ َغِة الَعَربِيَّ َراَسُة يِفْ الِعَراِق َوَرَمْت اىل َتْقِوْيِم َمَناِهِج ِقْسِم اللُّ ُأْجِرَيِت الدِّ
 . جْيِنْيَ ، َواخِلرِّ ْدِرْيِسيِّنْيَ بَِيِة ِمْن ِوْجَهِة َنَظِر التَّ ْ الرتَّ

َوالَبالِغ  بَِيِة  ْ الرتَّ ِة  يَّ ُكلِّ يِفْ  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ ِقْسِم  َتْدِرْيسيِّي  ِمْن  الَبْحث  َنُة  َعيِّ َفْت  َتَألَّ
ِذْيَن ُياَمِرُسْوَن  بَِيِة الَّ ْ ِة الرتَّ يَّ ِة يف ُكلِّ َغِة الَعَربِيَّ جْيِي ِقْسِم اللُّ ًا، َوِخرِّ َعَدُدُهُم )21( َتْدِرْيِسيَّ
َطِة،  امُلَتَوسِّ ِة  َهاِريَّ النَّ ِة  ْسِميَّ الرَّ املََداِرِس  يِفْ  ِفْعيِلٍّ  بَِنْحٍو  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ ِة  َمادَّ َتْدِرْيِس 

ًا.  جْيَ ِة يِفْ َمِدْيَنِة امُلْوِصل، َوَعَدُدُهُم )82( ِخرِّ ِة، َواإلْعَداِديَّ اَنِويَّ َوالثَّ

الَوَسُط  ُسُون،  برِْيْ اْرتَِباِط  ُمَعاِمُل  اآلتَِيُة:  ُة  اإلْحَصائِيَّ الَوَسائُِل  اْسُتْعِمَلِت 
، َأْظَهَرْت الَنَتائُِج أنَّ ُعْنرُصَ الَتْقِوْيِم ِفْياَم خَيُصُّ  ائِيُّ ُة، االْختَِباُر الزَّ ْسَبُة امِلَئِويَّ ُح، النِّ امُلَرجَّ
َقنِيَّاُت  التِّ ُثمَّ  امُلْحَتَوى،  ُثمَّ  ْدِرْيِس،  التَّ َطَرائُِق  َبْعَدُه  َوَتْأيِت  َل،  اأَلوَّ َكاَن  اْلَتْدِرْيِسيِّنْيَ 
َل، َوَتْأيِت َبْعَدُه املََراِمي، ُثمَّ  جْيِنْيَ َكاَن اأَلوَّ َواملََراِمي، َوإِنَّ ُعْنرُصَ الَتْقِوْيِم ِفْياَم خَيُصُّ اخْلِرِّ

ُة )الفيل،2004: ملخص البحث(. َبِويَّ ْ َقنِيَّاُت الرتَّ ْدِرْيِس، ُثمَّ امُلْحَتَوى، ُثمَّ التِّ َطَرائُِق التَّ
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ِدَراَسُة َخِلْيَفَة، َوُشْباَلق 2007:  )4

الُكُتِب  اِل  جَمَ يِفْ  اجَلَوَدِة  َتْطبِْيِق  رْيِ  َمَعايِّ َعْن  الَكَشِف  إىل  َراَسُة  الدِّ َهِذِه  َرَمْت 
ُن َمَعايرْيَ اجَلْوَدِة، َوَتْوِظْيِفَها يِفْ احُلْكِم َعىَل  ِة، َوبَِناِء َأَداِة ِقَياٍس َوَتْقِوْيٍم َتَتَضمَّ املَْدَرِسيَّ
َنَظِر  ُوْجَهِة  ِمْن  َوَذلَِك   )4/1( لِْلُصُفْوِف  اجَلِدْيِد  الِفَلْسِطْينِيِّ  املِْنَهاِج  ُكُتِب  َجْوَدِة 
الَبْحث،  يِفْ  ْحِلْييلَّ  التَّ الَوْصِفيَّ  املَْنَهَج  الَباِحَثاِن  اْسَتْعَمَل  َوَقْد  املَْرَحَلِة،  َهِذِه  يَف  ُمرْشِ
ِة َقْيَد الَبْحث،  ا َقائَِمَة َمَعايرْي َتْصُلُح أَداًة لَِتْقِوْيِم َمَعايرْيِ اجَلْوَدِة يِفْ الُكُتِب املَْدَرِسيَّ َوَأَعدَّ
َفًا  َعَدُدَها 53ُمرْشِ الَبالِِغ  الَبْحث  َنِة  َعيِّ َعىَل  ُطبِّقت  ا  َوَثَباهِتَ ِصْدِقَها  ِمْن  ِت  َثبُّ التَّ َوَبْعَد 
َطاِت  امُلَتَوسِّ َساِب  ِة )spss( حِلَ ُأْسُلْوَب الُرَزِم اإِلْحَصائِيَّ َفًة، اْسَتْعَمَل الَباِحَثاِن  َوُمرْشِ

ِة.  ْسبِيَّ ِة َواأَلْوَزاِن النِّ احِلَسابِيَّ

ُمْسَتَوى  ِعْنَد  ٍة  إِْحَصائِيَّ َداَلَلٍة  َذَواِت  ُفُرْوٍق  َوُجْوَد  الَبْحث  َنَتائُِج  َأْظَهَرِت 
)خليفة  ٍة(  َأَدبِيَّ ٍة،  )ِعْلِميَّ َبِويِّ  ْ الرتَّ اِف  اإِلرْشَ ِة  َمادَّ َنْوِع  مِلَُتِغرّيِ  َتَبَعًا   )0.05( الَداَلَلِة 

وشبالق،2007، ملخص الَبْحث(.
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الفصل الثالث

... إْجَراءاُت الَبْحث ...

َنُتها راَسِة َوَعيِّ َتَمُع الدِّ ُمْ

راَسِة اأَلْصيِلُّ َتَمُع الدِّ أ. ُمْ

بَِيِة  ِة يِف ُكليَّاِت الرتَّ َغِة الَعَربِيَّ راَسِة اأَلْصيِلُّ ِمْن: َتْدِريِسيِّي ِقْسِم اللُّ َتَمُع الدِّ َتَألََّف جُمْ
َعَدُدُهم  َوالَبالِغ   )2012-2011( َرايِسِّ  الدِّ لِْلَعاِم  واملستنرصية  بغداد  َجاِمَعتِي  يِف 

ًا َجْدَوُل )1(.  )141( َتْدِريسيِّ

جدول )1(
َتَمُع الَبْحث( بِيِة بَجاِمَعتِي بغداد واملستنرصية )جُمْ ِة يِف ُكليَّاِت الرتَّ َغِة الَعَربِيَّ  َتْدِريسيِّي ِقْسِم اللُّ
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نُة الَبْحث  ب. َعيِّ

ْدِريِسيِّنَي االْستِْطاَلِعيَِّة نُة التَّ 1. َعيِّ

ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َأْقَساِم  يِف  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َتْدِريِسيِّي  ِمْن  ُة  َنُة االْستِْطاَلِعيَّ الَعيِّ َفْت  َتَألَّ
اْخَتاَرُهُم  َتْدِريِسّيا،   )50( َبَلَغْت  املستنرصية،  اجلامعة  يف  االساسية  بَِيِة  الرتَّ بُِكليَّة 

ًا. جدول )2(. الَباِحُث َعْشَوائِيَّ

جدول )2(
ْدِريِسيِّنَي االستطالعية َبَحَسِب اجِلْنِس  نُة التَّ َعيِّ
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ِة  ْدِريِسيِّنَي اأَلَساِسيَّ نُة التَّ 2. َعيِّ

واملستنرصية  بغداد  بَجاِمَعتِي  ِة،  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ ِقْسِم  يِف  ْدِريسيِّنَي  التَّ َنُة  َعيِّ َفْت  َتَألَّ  
ٍس،  ْكُتوَراه َوبَِدَرَجِة )ُأْسَتاٍذ، َوُأْسَتاٍذ ُمَساِعٍد، َوُمَدرِّ َلِة َشَهاَدِة املَاِجْسَتري َوالدِّ ِمْن مَحَ
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اأَلْصيِلِّ  امُلْجَتَمِع  اعتمد  اذ  َتْدِريِسيٍّا،   )141( َعَدُدُهم  َبَلَغ  َوَقْد  ُمَساِعٍد(،  ٍس  َوُمَدرِّ
مجيعه عينة اساسية. 

َأَداُة الَبْحث 

ُموَعًة  »إنَّ االْختاَِلَف يِف َطبِْيَعِة الُبُحوِث، َيْفِرُض َعىَل َأيِّ َباِحٍث َأْن َيْسَتْعِمَل جَمْ
تِي َيْكُثُر اْستِْعاَمهُلَا يِف الُبحوِث  ِمَن اأَلَدَواِت ُدوَن َغرِيَها« َفاالْستَِباَنُة ِمَن اأَلَدَواِت الَّ
ِة )ملحم، 2002: 164(، َومَلَّا َكاَن الَبْحُث احَلايِلُّ َيرِمي إىَِل )َتْقويِم مرامي املََناِهِج  الَوْصِفيِّ
اجَلْوَدِة واالعتامد  َمَعايرِْيِ  بَِية، يِف َضوِء  يَّاِت الرتَّ ُكلِّ ِة يِف  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ قَساِم  أِلَ راِسيَّة  الدِّ
الَبْحث.  َنِة  َعيِّ اْنتَِشاِر  ِعْن  َفْضاَلً  َواِسَعًة،  َمْعُلوَماٍت  ُب  َيَتطلَّ َذلَِك  ّفإِنَّ  األكاديمي(؛ 
ًة لَِتْقِوْيِم أهداف املََناِهِج  َولَِعَدِم ُحُصوِل الَباِحِث َعىَل َأَداٍة َجاِهَزٍة؛ َأَعدَّ اْستَِباَنًة َخاصَّ
يِف  بغداد واملستنرصية  بَِجاِمَعتِي  بِيِة  الرتَّ يَّاِت  ُكلِّ يِف  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َأْقَساِم  يِف  ِة  َراِسيِّ الدِّ

َضوِء َمَعايرِْيِ اجَلوَدِة واالعتامد األكاديمي َعىَل ُوْفِق اخُلْطَواِت اآلتَِيِة:

ِة َوُكُتِب اجَلوَدِة . 1 َبويَّ َلَع الَباِحُث َعىَل اأَلَدبِيَّاِت الرتَّ ٍة: اطَّ إِْعَداد اْستَِباَنٍة اْستِْطاَلِعيَّ
األكاديمي  واالعتامد  اجَلوَدِة  َموُضوَع  َتَناَوَلْت  تِي  الَّ َراَساِت  َوالدِّ َوالُبُحوِث 
َة لِْلَمْنَهِج  َناِت اأَلَساِسيَّ َرايِسِّ َواْسَتْخَلَص امُلَكوِّ اَم يِفْ املَْنَهِج الدِّ َوَمَعايرِِيَها َواَل ِسيَّ

َومنها: املرامي.

تِي . 2 األكاديمي؟،الَّ واالعتامد  اجَلوَدِة  َمَعايرُي  )َما  َمْفَتوَحًا  ُسؤااًل  الَباِحُث  َه  وجَّ
ِة مِلَْجُموَعٍة ِمْن التَّْدريسيِّني يِف َأْقَساِم  َغِة الَعَربِيَّ َينَبِغي َتَواُفُرَها يِف مرامي َمَناِهِج اللُّ

ْدِريِس. َراِسيِّة َوَطَرائِِق التَّ ِصنْيَ يِف املََناِهِج الدِّ ِة َواخُلرَباِء َوامُلَتَخصِّ َغِة الَعَربِيَّ اللُّ

اِء . 3 اخُلرَبَ آَراِء  بَِحَسِب  ِمْنَها،  َر  امُلَتَكرِّ َوَحَذَف  َبَها  َوَرتَّ اإِلَجاَباِت  الَباِحُث  ع  مَجَ
َوامُلَحْكِمنَي)*(. 
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ُموَعٌة ِمَن املََعايرِِي.. 4 ِصيغ مِلجال األهداف جَمْ

تِي َتِصُف َذلَِك املِْعَياَر ِوُتوِضُحُه . 5 اِت الَّ ُموَعٌة ِمْن امُلؤرْشِ َت ُكلِّ ِمْعَياٍر جَمْ ُوِضَع حَتْ

َفْت ِمْن )40( ِفْقَرًة.. 6 ِة، ِوَتَألَّ لِيَّ ا اأَلوَّ ِصيَغِت االْستَِباَنُة بُِصوَرهِتَ

ْحِليُل املَْنِطِقيُّ لِْلِفْقَراِت )ِصْدُق اأَلَداِة( التَّ

َمُة امُلَراُد ِقَياُسَها  ا َعىَل ِقَياِس َما ُوضَعْت ِمْن َأْجِلِه َوالسِّ  ِصْدُق اأَلَداِة ُهَو: َمْقِدَرهُتَ
تِي َينَبِغي  ِة الَّ وِريَّ ُ وِط الرضَّ )عبد الرمحن، وزنكنة، 2007: 69(، َوُيَعدُّ الِصْدُق ِمْن الرشِّ

ُمِهَمنِي  َعاِمَلنِي  َعىَل  الِصْدُق  َوَيَتَوْقُف  الَبْحُث،  َعَلْيَها  َيْعَتِمُد  تِي  الَّ اأَلَداِة  يِف  َتَواُفُرَها 
ُتَؤِدهَيا، َوَكَذلَِك الِفَئُة َأو اجَلاَمَعُة  َأْن  َينَبِغي  تِي  ا: الَغَرُض ِمَن اأَلَداِة َأو الَوِظيَفُة الَّ مُهَ
ِة َعىَل  ُق َعِليَها اأَلَداة، َولَِتْحِقيِق ِصْدِق ااِلْستَِباَنِة ُعِرَضْت بِِصْيَغتَِها اأَلَولِيَّ تِي َسُتَطبَّ الَّ
ْدِريِس  التَّ َوَطرائِِق  ِة  ْفِسيَّ والنَّ ِة  َبويَّ الرتَّ الُعُلوِم  يِفْ  ِصنَي  َوامُلَتَخصِّ ِمنَي  امُلَحكِّ ِمَن  نٍِة  جَلْ
ا َووُضوِحَها  ِفْقَراهِتَ ِة ِصَياَغِة  ِدقَّ َمَدى  َوُماَلَحَظاهِتِم يِف  آرائِِهم  لَِبَياِن  ِة؛  الَعَربِيَّ َغِة  َواللُّ

َوَصاَلِحَيتَِها؛ لَِتْحِقيِق َأْهَداِف الَبْحث.

َعىَل  ِمنَي  امُلَحكِّ َبنَي  اآلَراِء  اتَِفاِق  ِمْن   )%80( نِْسَبِة  َعىَل  الَباِحُث  اْعَتَمَد  َوَقِد 
َأنَّ  إىَِل  َأَشاَر َساَمَرُة  َوَقْد  الِفْقَرِة ِضْمَن ااِلْستَِباَنِة  لَِقُبوِل  َأْدَنى؛  الِفْقَرِة َكَحٍد  َصاَلِحَيِة 
ْدق  الصِّ َحيِث  ِمْن  ُمَتَواِفَقٌة  ا  َ ِفإهنَّ َأْكَثَر  َأو   )%80( َتُكوُن  ِعْنَدَما  اِء  اخُلرَبَ اِتَِفاِق  نِْسَبة 
ِمنَي  امُلَحكِّ بِآَراِء  الَباِحُث  َاَخَذ  َأْن  َوَبْعَد   ،)120 وآخرون،1989:  )سامرة  اِهرّي  الظَّ
الِفْقَراِت  َبْعِض  َوَتْعِديِل  الَكِلاَمِت  َبْعِض  َتْبِديِل  يِف  َحاهِتِْم  َوُمْقرَتَ َوُماَلَحَظاهِتِْم 
َسة َبَدائَِل  َفًة ِمْن)30( ِفْقَرًة، َوُوِضَع َأَماَم الِفْقَراِت مَخْ ًا، َأْصَبَحِت ااَلْستَِباَنُة ُمَؤلَّ ُلَغِويَّ
بَِدَرَجٍة  َقٌة  و)ُمَتَحقِّ َكبرَِيٍة(،  بَِدَرَجٍة  َقٌة  َو)ُمَتَحقِّ ًا(،  ِجدَّ َكبرَِيٍة  بَِدَرَجٍة  َقٌة  ِهَي:)ُمَتَحقِّ

َقٍة(.  َقٌة بَِدَرَجٍة َقِليَلٍة(، َو)َغرُي ُمَتَحقِّ َطٍة(، و)ُمَتَحقِّ ُمَتَوسِّ
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ْطبِيُق االْستِْطاَلِعيُّ لأَِلَداِة التَّ

يًا ِمْن  َتْدِريسيِّ ِة الَبالَِغِة )50(  َنِة الَبْحث االْستِْطاَلِعيَّ َأَداَتُه َعىَل َعيَّ َق الَباِحُث  طبَّ
ا. ِة مَتيِيِزَها َواْستِْخَراِج َثَباهِتَ ا َوُقوَّ بَِيِة األساسية؛ لَِتْحِليِل ِفْقَراهِتَ ُكْلّية الرتَّ

ِليُل ِفْقَراِت اأَلَداِة )االْستَِباَنِة( َتْ

ِة لِبَِناِء املِْقَياِس، َفَهِذِه اخُلْطَوُة َتْكِشُف  ِليُل الِفْقَراِت ِمْن امُلْسَتْلَزَماِت امُلِهمَّ ُيَعدُّ حَتْ
َمِة  السِّ يِف  ُمْسَتَوًى  َوَأْدَنى  ُمْسَتَوًى  َأْعىَل  َبنَي  َمييِز  التَّ َعىَل  ا  َوُقْدَرهِتَ الِفْقَراِت  ِة  ِدقَّ َعْن 
ْحِليَل اإِلْحَصائَِي ُيَساِعُد َعىَل الَكْشِف  امُلَقاَسِة، َوَأَشاَر أيبُِل )Eble1972(: إىَِل أنَّ التَّ

 .)Ebel،1972:392( ِة احِلَ ِة َواْستِْبَعاِد الِفْقَراِت َغرِي الصَّ احِلَ َعِن الِفْقَراِت الصَّ

ُة لِِفْقَراِت اأَلَداِة ْمييِزيِّ ُة التَّ  الُقوَّ

ِمْن  َنِة  العيِّ َأْفَراِد  ِمْن  َفرٍد  ُكلُّ  َعَليَها  َحَصَل  تِي  الَّ ِة  يَّ الُكلِّ َرَجِة  الدَّ َضوِء  يِفْ 
االْستاَِمراِت الَبالَِغِة )50( اْستاَِمَرًة، ُأْجِرَي َما َيْأيِت: 

ًا ِمْن اأَلْعىَل إىَِل اأَلْدَنى. . 1 َبِت االْستاَِمَراُت َترتِيَبًا َتَناُزلِيَّ ُرتِّ

َرَجاِت لُِتَمثَِّل املَْجُموَعَة . 2 ُاْخترَِيْت )50%( ِمْن االْستاَِمَراِت احَلاِصَلِة َعىَل َأْعىَل الدَّ
َرَجاِت لُِتَمثَِّل  الُعْلَيا، َواْخترَِيْت )50%( ِمْن االْستاَِمَراِت احَلاِصَلِة َعىَل َأَقلِّ الدَّ

ْنَيا.  املَْجُموَعَة الدُّ

لَِدَرَجاِت . 3 ِة  احِلَسابِيَّ اأُلوَساِط  َبنَي  الُفُروِق  مِلَْعِرَفِة  ائِيُّ  التَّ االْختَِباُر  اِْسُتْعِمَل 
َنَيا َولُِكلِّ ِفْقَرٍة ِمَن الِفْقَراِت. املَْجُموَعَتنِي الُعْلَيا َوالدُّ
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ٍة َبنَي إَِجاَباِت . 4 َوبَِناًء َعىَل َذلَِك َفإِنَّ ُكلَّ ِفْقَرٍة َأْظَهَرْت ُفُروَقًا َذاَت ِداَلَلٍة إِْحَصائِيَّ
َها  ْنَيا، َوِعْنَد ُمْسَتَوى ِداَلَلٍة )0.05( َعدَّ ْدِريِسيِّنَي ِمَن املَْجُموَعتنِِي الُعْلَيا َوالدُّ التَّ

َزًة. يَّ الَباِحُث ِفْقَرًة مُمَ

َباُت  الثَّ

اْعَتَمَد الَباِحُث َعىَل َطِريَقِة إَِعاَدِة َتْطبِيِق االْختَِباِر )Re-T-test( لِِقَياِس َثَباِت َأَداِة 
َغِة  ًا بِنِْسَبِة يِف قَسِم اللُّ َفٍة ِمْن )50( َتْدريسيٍّ ٍة ُمَؤلَّ نٍة َعْشَوائِيَّ الَبْحث، َوَقْد ُطبَِقْت َعىَل عيِّ
ْطبِيِق اأَلَوِل لاِلْستَِباَنِة  َمنِيُّ َبنَي التَّ بَِيِة األساسية، َوَكاَن الَفاِصُل الزَّ يَّة الرتَّ ِة بُِكلِّ الَعَربِيَّ
ايِن  ْطبِيِق اأَلَوِل َوالثَّ َة بنَِي التَّ َمنِيَّ َة الزَّ َوإَِعاَدِة َتْطبِيِقَها َمَرًة َثانَِيًة َثاَلَثَة َأَسابِيَع، َإْذ إنَّ امُلدَّ
َنِة َبْعَض  جَيُِب َأْن اَل َتَتَجاَوَز ُأْسُبوَعنِي َأو َثاَلَثَة َأَساَبيَع، َوَذَلك لَِكي اَل َيْنَسى َأْفَراُد الَعيِّ
ايِن )عبد الرمحن،  ْطبِيِق الثَّ ُروا اإِلَجاَبَة َنْفَسَها يِف التَّ ُة، َولُِيَكرِّ إَِجاَباهِتُِم إَِذا َما َطاَلِت امُلدَّ

وزنكنة، 2007: 91(. 

برِيُسون  ارتَِباِط  ُمَعاِمَل  الَباِحُث  اْسَتْعَمَل  اأَلَداِة  َثَباِت  ُمَعاِمَل  َوحِلَِساِب 
ًة. َوإِلجَياِد الِعاَلَقِة َبنَي  ُه ُيَعدُّ ِمْن َأْكَثِر ُمَعاِماَلِت االرتَِباِط ُشُيوَعًا َوِدقَّ )Pearson(؛ أِلنَّ
ااَلِت االْستَِباَنِة،  جَمَ ِمْن  اٍل  جَمَ لُِكلِّ  ايِن  الثَّ ْطبِيِق  التَّ َوَدَرَجاِت  اأَلَوِل  ْطبِيِق  التَّ َدَرَجاِت 
ا، إِْذ َبَلَغ ُمَعاِمُل  اهِتَ َ ااَلِت االْستِبِاَنِة َوَمَعايرِِيَها َوُمَؤرشِّ َظَهَر ُمَعاِمُل االْرتَِباِط لَِثَباِت جَمَ
الَعاِم  بِاملِيَزاِن  ُقوِرَنْت  َما  إَِذا  َوُمَناِسَبًة  َجيَدًة  ُتَعدُّ  ْسَبُة  النِّ َوَهِذِه   ،)0.86( االرتَِباِط 

لَِتْقُويِم ُمَعاِمِل االرتَِباِط )العزاوي،2007:231(.
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َتْطبِيُق اأَلَداِة 

امُلَدِة  يِف  ِة  النَِهائِيَّ بِِصيَغتَِها  االستَِباَنِة  يِف  َلَة  امُلَتَمثِّ بِْحثِِه  َأَداَة  الَباِحُث  َق  َطبَّ
اخَلِميِس  َيوِم  إىَِل   2010/3/14 امُلَواِفِق  األْربَِعاِء  َيوِم  يِف  الَواِقَعِة  ِة  َمَنيَّ الزَّ

ِة املَْشُموَلِة بِالَبْحث. َنِة اأَلَساِسيَّ امُلَواِفِق2010/4/15 َعىَل الِعيِّ

 َتْصِحيح َأَداِة الَبْحث

لِْلُحُصوِل َعىَل َدَرَجِة ُكلِّ َفْرٍد َأَجاَب َعْن اأَلَداِة مُجَِعْت َدَرَجاُت إَِجاَبتِِه َعْن مَجِيِع 
َنِة مَجِيِعَها، َوَعىَل النَّْحِو اآليِت: ِريَقِة َتمَّ َتْصِحيُح اْستاَِمَراِت الَعيِّ ِذِه الطَّ ِفْقَراِت اأَلَداِة، َوهِبَ

َدَرَجاٍت، . 1 َس  مَخْ ًا(  ِجدَّ َكبرَِيٍة  بَِدَرَجٍة  َقًة  )ُمَتَحقِّ اأَلَوَل  الَبِديَل  الَباَحُث  َأْعَطى 
َقًة  الَِث )ُمَتَحقِّ َقًة بَِدَرَجٍة َكبرَِيٍة( َأرَبَع َدَرَجاٍت، َوالَبِديَل الثَّ ايِن )ُمَتَحقِّ َوالَبِديَل الثَّ
َقِليَلٍة(  بَِدَرَجٍة  َقًة  )ُمَتَحقِّ ابَِع  الرَّ َوالَبِديَل  َدَرَجاٍت،  َثاَلَث  َطٍة(  ُمَتَوسِّ بَِدَرَجٍة 

َقٍة( َدَرَجًة َواِحّدًة. َدَرَجَتنِي، َوالَبَديَل اخَلاِمَس )َغرَي ُمَتَحقِّ

َنِة لُِكلِّ ِفْقَرٍة ِمْن ِفْقَراِت االْستَِباَنِة . 2 َحَسَب الَباَحُث َتْكَراَراِت إَِجاَباِت َأْفَراِد الَعيِّ
ِح. َعىَل ُوْفِق الَبَدائِِل اخَلْمَسِة اِلْستِْخَراِج ِقيَمِة الَوَسِط امُلَرجَّ

َحَسَب الَباِحُث الَوْزَن املَِئوَي لُِكلِّ ِفْقَرٍة ِمْن ِفْقَراِت االْستَِباَنِة.. 3

ٍح إىَِل . 4 ًا ِمْن َأْعىَل َوَسٍط ُمَرجَّ َرتََّب الَباِحُث االْستَِباَنَة ِضْمِن ُكلِّ معيار َتْرتِيَبًا َتَناُزليَّ
ٍح. َأَقلِّ َوَسٍط ُمَرجَّ

بَِحَسِب . 5 ًا  َتَناُزليَّ َترتِيَبًا  مَجِيعَها  اِت(  َ )امُلَؤرشِّ االستَِباَنِة  ِفْقراِت  الَباِحُث  رتََّب 
َنِة، َفْضاَلً َعْن  َيِة ُكلِّ ِفْقَرٍة َتَبَعًا الْستَِجاَباِت َأْفَراِد الَعيَّ ِح، مِلَعِرَفِة َأمَهِّ َوَسِطَها امُلَرجَّ

اٍل َوِمْعَياٍر. َداَرِة يِف ُكلِّ جَمَ ِة ِفْقَرٍة ِمَن الِفْقَراِت هَلَا َمَكاُن الصَّ َذلَِك، َمْعِرَفِة أيَّ
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ُه َعَتَبَة َقْطٍع)*( . 6 َط املِْقَياِس اخُلاَميِسِّ لُِكلِّ ِفْقَرٍة َوُهَو)3( َوَعدَّ َحَسَب الَباِحُث ُمَتَوسِّ
ِق، َواْحتَِساِب  ِق ِمْن الِفْقَراِت َوَغرِي امُلَتَحقِّ اِء- مِلَْعِرَفِة امُلَتَحقِّ –بَِحَسِب ِرْأي اخُلرَبَ
َقِة،  ٍح َأْعىَل ِمْن )3( يِف َجانِِب الِفْقَراِت امُلَتَحقِّ ُكلِّ ِفْقَرٍة َحَصَلْت َعىَل َوَسٍط ُمَرجَّ

َقِة. َوُكلِّ ِفْقَرٍة َحَصَلْت َعىَل َأَقلَّ ِمْن )3( يِف َجانِِب الِفْقَراِت َغرِي امُلَتَحقِّ

ًا.. 7 َ يَعها َوالَبالَِغة )21( ُمَؤرشِّ َقِة مَجَ اِت َغرَي امُلَتَحقَّ َ َناَقَش الَباِحُث امُلَؤرشِّ

الوسائل اإلحصائية: 

َة اآلتَِيَة:  اِْسَتْعَمَل الَباِحُث الَوَسائَِل اإِلْحَصائِيَّ

معامل ارتباط بريسون.. 1
االختبار التائي لعينتني مستقلتني.. 2
الوزن املئوي.. 3
مربع كاي. . 4
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الفصل الرابع

َها  َتائِِج َوَتْفِسرْيُ َعْرُض النَّ

َها  ُ َها َعىَل ُوْفِق َمْرَمَيِي الَبْحث، وَسُيَفرسِّ َتائِِج َوَتْفِسرْيَ َيُضمُّ َهَذا الَفْصُل َعْرَض النَّ
الَباِحُث َعىَل النَّْحِو اآليِت:

َمَعايرِي مرامي املَْنَهِج مَجِيعَها الَبالِغة )5 ِمْعايري(.. 1

ًا(.. 2 َ قِة الَبالِغة )21ُمَؤرشِّ ات معايري مرامي املَْنَهِج َغرْيِ امُلَتَحقِّ ِ ُمَؤرشِّ

: َمعايري مرامي املنهج اَلً َأوَّ

ا  َوَأوَزاهَنَ  ، َرايِسِّ الدِّ املَْنَهِج  مرامي  ملعايري  َحَة  امُلَرجَّ اأَلوَساَط  الَباِحُث  َحَسَب   
َة، َوَأْدَرَج الَبَياَناِت يِف َجْدَوِل )3(. املَِئِويَّ

َجْدَوُل )3(
ًا َرايِسِّ ُمَرَتَبًة َتْرتِيَبًا َتَناُزلِيَّ ُة ملعايري مرامي املَْنَهج الدِّ َحُة َواأَلوَزاُن املَِئِويَّ اأَلوَساُط امُلَرجَّ

وزن مئويَوَسط مرجحمَعايرِي مرامي املنهجرتبة

1
ِة َمَع َطبِْيَعِة  َغِة الَعَربِيَّ اتَِّساُق َمَراِمي َمَناِهِج اللُّ

َتَمِع املَْعِرَفِة امُلْجَتَمِع َوَطبِْيَعِة الَعرْصِ َوجُمْ
3%58

2
ِة َواتَِّساُعَها  َغِة الَعَربِيَّ ُشُمْوُل َمَراِمي َمَناِهِج اللُّ

َوَتَنُوُعَها
2.7%54
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3
َغة الَعَربِيَّة للمتعلمني  مالءمة َمَراِمي َمَناِهج اللُّ

وتكاملها
2.66%53.36

4
َغة الَعَربِيَّة وقابليتها  واقعية َمَراِمي َمَناِهج اللُّ

للتحقق
2.43%49

َغِة الَعَربِيَِّة5 46%2.28َتَواُزُن َمَراِمي اللُّ

ِة  َغِة الَعَربِيَّ يظهر من جدول )3( أّن املِْعَيار الذي نصه )اتَِّساُق َمَراِمي َمَناِهِج اللُّ
املََرَتَبِة )1( بَِوَسٍط  َتَمِع املَْعِرَفِة(،قد حاز َعىَل  َوجُمْ امُلْجَتَمِع َوَطبِْيَعِة الَعرْصِ  َمَع َطبِْيَعِة 
ق عند َعَتَبِة الَقْطِع )3(، َوَقْد  ٍح )3(، َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ )58%(، َوَهَذا املِْعَياُر ُمَتَحقِّ ُمَرجَّ
ْعِلْيِم  ِة، َكَوَزاَرِة التَّ َبَويَّ ْ َساِت الرتَّ ٍة َجاَدٍة ِمَن امُلَؤسَّ ُيْعَزى َذلَِك إىَِل ُوُجْوِد ِدَراَساٍت َمْيَدانِيَّ
املََراِمي  َبنْيَ  اتَِّساٍق  إىَِل  َيْدُعْو  ا  مِمَّ امُلْجَتَمِع،  اْحتَِياَجاِت  ُل  لِّ حُتَ الِعْلِميِّ  َوالَبْحِث  الَعايِلِّ 
امُلْجَتَمِع. َوَحاَز املِْعَياُر )ُشُمْوُل َمَراِمي  َلَبِة، َوَحاَجاِت  َوَبنْيَ َحاَجاِت الطَّ املَْوُضْوَعِة 
ٍح )2.7(،  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  املََرَتَبِة )2(  َعىَل  َوَتَنُوُعَها(،  َواتَِّساُعَها  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َمَناِهِج 
َوَقْد   ،)3( الَقْطِع  َعَتَبِة  ِمْن  َوَأَقلُّ  ٍق  ُمَتَحقِّ َغرْيُ  املِْعَياُر  َوَهَذا   ،)%54( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن 
ي  ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َضْعِف َواِضِعي املََناِهِج يِفْ ِصَياَغِة املََراِمي، َواالْقتَِصاِر َعىَل َما ُيَنمِّ
ِم اأُلَخر، َكاجَلانِِب الِوْجَدايِنِّ  اجَلانَِب املَْعِريِفَّ َفَقط، ِمْن ُدْوِن االْهتاَِمِم بَِجَوانِِب امُلَتَعلِّ
ِة. َوَحاَز املِْعَياُر )ُماَلَءَمُة َمَراِمي َمَناِهِج  ، َفْضاَلً َعْن اجَلَوانِِب االْجتاَِمِعيَّ ْفِسَحَرِكيِّ َوالنَّ
ٍح )2.66(، َوَوِزٍن  ِمنْيَ َوَتَكاُمُلَها(، َعىَل املََرَتَبِة )3( بَِوَسٍط ُمَرجَّ ِة لِْلُمَتَعلِّ َغِة الَعَربِيَّ اللُّ
َوَقْد   ،)3( الَقْطِع  َعَتَبِة  ِمْن  َوَأَقلُّ  ٍق  ُمَتَحقِّ َغرْيُ  املِْعَياُر  َوَهَذا   ،)%53.36( ِمَئِويٍّ 
الَعْقِليَّة  وامُلْسَتَوَيات  الَفْرِديَّة  الُفُرْوق  ُيَراُعْوا  مَلْ  املََناِهِج  َواِضِعي  َأنَّ  إىَِل  َذلَِك  ُيْعَزى 
ِة،َوَقْد  ْعِلْيميَّ اِت التَّ َمِن امُلَتاِح لِْلَطَلَبِة لِْلُمُرْوِر بِاخِلرْبَ َلَبِة،َومَلْ ُيَراُعوا ُماَلَءَمِة الزَّ ِعْنَد الطَّ
 ، امُلَتَعّلِمنْيَ لَِطبِْيَعِة  املََناِهِج  ُمَراَعاَة  ِدَراَستِِهاَم  يِفْ   )2007 واهلاشمي،  )الدليمي  َد  َأكَّ



338

اَم َأْعاَمَرُهْم َوُقْدَراهِتِْم َوِجْنَسُهْم َوَحاَجاهِتُم َوُمْشِكاَلهِتم َوُظُرْوفُهُم االْقتَِصاِديَّة  َواَلِسيَّ
ِق(،  تَِها لِْلَتَحقًّ ِة َوَقابِِليَّ َغِة الَعَربِيَّ ُة َمَراِمي َمَناِهِج اللُّ َواالْجتاَِمِعيَّة. َوَحاَز املِْعَياُر )َواِقِعيَّ
َغرْيُ  املِْعَياُر  َوَهَذا   ،)%49( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.43( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط   )4( املََرَتَبِة  َعىَل 
ٍق َوَأَقلُّ ِمْن َعَتَبِة الَقْطِع )3(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َأنَّ َواِضِعي املََناِهِج مَلْ َيَضُعْوا  ُمَتَحقِّ
ُتَراِع  مَلْ  ا  ُ َأهنَّ َعْن  َفْضاَلً  امُلَعاِش  َواِقِعِهُم  ِمْن  ًة  َوُمْسَتَمدَّ َلَبِة،  الطَّ بَِواِقِع  ُمْرَتبَِطًة  َمَراِمي 
َغِة  اللُّ َمَراِمي  )َتَواُزُن  املِْعَياُر  َوَحاَز  لَِتْحِقْيِقَها.  ِزِمَة  الالَّ َة  يَّ َواملَادِّ َة  يَّ الَبرَشِ اإلْمَكاَناِت 
َوَهَذا   ،)%46( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.28( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط   )5( املََرَتَبِة  َعىَل  ِة(،  الَعَربِيَّ
ٍق َوَأَقلُّ ِمْن َعَتَبِة الَقْطِع )3(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َأنَّ َواِضِعي املَْنَهِج  املِْعَياُر َغرْيُ ُمَتَحقِّ
املََراِمي،  ِصَياَغِة  ِعْنَد  ِة  َوالَعَمِليَّ ِة،  ْطبِْيِقيَّ َوالتَّ ِة  َظِريَّ النَّ اجَلَوانِِب  َبنْيَ  َواُزَن  التَّ ُيَراُعْوا  مَلْ 

ِم لِْلَحارِضِ َوامُلْسَتْقَبِل. َواُزِن يِفْ إِْعَداِد امُلَتَعلِّ َفْضاَلً َعِن التَّ

اُت َ َثانيا: امُلَؤرشِّ

ًا، َوَقْد َرتََّب  َ قِة َفَقْط، الَبالَِغَة )21( ُمَؤرشِّ اِت َغرْيَ امُلَتَحقِّ َ ُ الَباِحُث امُلَؤرشِّ َسُيَفرسِّ
ًا بَِحَسِب  َظِر َعْن املََعايرِِي-َتْرتِْيَبًا َتَناُزلِيَّ ِف النَّ قِة -برَِصْ َقَة، َوَغرَي امُلَتَحقِّ اِت امُلَتَحقِّ َ امُلَؤرشِّ

ُح َذلَِك. ، َوَجْدَوُل )4( ُيَوضِّ ا املَِئِويِّ ِح، َوَوْزهِنَ َوَسِطَها امُلَرجَّ

جدول )4(
َراِسيَِّة َقِة ملرامي امِْلََناِهِج الدِّ َقُة َوَغرْيُ امُلَتَحقِّ اُت اجَلْوَدِة واالعتامد امُلَتَحقِّ َ مَؤرشِّ

ًا بِة َتَناُزلِيَّ ُة ُمَرتَّ ا املَِئِويَّ َحُة َوأْوَزاهُنَ وَأْوَساُطَها امُلَرجَّ

ات املتحققةرتبة َ امُلَؤرشِّ
رقم املعيار 

ِذْي يندرج  الَّ
تته املؤرش

وسط 
مرجح

وزن مئوي
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1
َتَواُفُقَها َمَع ِقَيِم امُلْجَتَمِع َوَعاَداتِِه 

َوَتَقالِْيِدِه.
86.09%4.30األول

2
ِة الَوَطنِيَِّة  ُقْدرهِتا َعىَل َدْعِم اهلِويَّ

ِة. َوالَعَربِيَّ
82.6%4.12األول

67%3.35الرابعاْرتَِباُطَها بَِبْعٍض.3.5

3.5
ُماَلَءَمُتَها لإِْلِْعَداِد امُلْسَتْقَبيِلِّ 

. ِمنْيَ لِْلُمَتَعلِّ
67%3.35الثاين

5.5
ا َعىَل َدْعِم َمْفُهْوِم  ُقْدَرهُتَ

ِة. ْيُمْقَراِطيَّ الدِّ
65.53%3.28األول

5.5
ِة َبنْيَ  ا لِْلُفُرْوِق الَفْرِديَّ ُمَراَعاهُتَ

. ِمنْيَ امُلَتَعلِّ
65.53%3.28الثاين

7
ِم  َتَضمنها َجَوانَِب ُنُموِّ امُلَتَعلِّ
ًة(. ًة َوَعْقِليَّ امُلْخَتِلَفَة )ُرْوِحيَّ

65%3.25الرابع

8
ا لِْلَمَفاِهْيِم الُكرْبَى  ُمَراَعاهُتَ

ِة. َراِسيَّ لِْلَمَواِد الدِّ
63.82%3.19الرابع

9
ِم  َعلُّ ِقْيِق التَّ ا َعىَل حَتْ ُمَساَعَدهُتَ

لِْلَجِمْيِع..
61.13%3.06األول

 

رتبة
ات َ امُلَؤرشِّ

غري املتحققة

رقم املعيار 
ِذْي يندرج  الَّ

تته املؤرش

وسط 
مرجح

وزن مئوي

1.5
ِزَمَة  َة الالَّ يَّ ا املََواِرَد الَبرَشِ ُمَراَعاهُتَ

لَِتْحِقْيِقَها.
54.4%2.72اخلامس



340

1.5
ُعَها َبنْيَ املََناِهِج امُلتََّصَلِة  َتَنوُّ

َواملََناِهِج امُلْنَفِصَلِة.
54.4%2.72الرابع

3
ِم  ا مِلُْسَتَوَياِت امُلَتَعلِّ ُمَراَعاهُتَ

ِة. اَمئِيَّ النَّ
54.18%2.71الثاين

َم ِطَواَل احَلَياِة.4.5 َعلُّ 48.36%2.41األولَتْشِجْيُعَها التَّ

4.5
َة َوبِْيَئَة  ا البِْيَئَة الِفْيِزْيِقيَّ ُمَراَعاهُتَ

ِزَمَة لَِتْحِقْيِقَها. ِم الالَّ َعلُّ التَّ
48.36%2.41اخلامس

ِق.5 ِة التََّحقُّ 48.08%2.40اخلامساتَِّصاُفَها بَِقابِِليَّ

6.5
َم َعىَل توظيف  ُمَساَعَدهُتا امُلَتَعلِّ
َمِة ْكُنْوُلْوِجَيا امُلَتَقدِّ امْلَْعِرَفِة َوالتَّ

47.65%2.38األول

6.5
َتْشِجْيُعَها اِلْستِْعاَمل َمَصاِدِر 

ْكَنْوُلْوِجَيا  َدِة َوالتَّ املَْعِرَفِة امُلَتَعدِّ
َمِة. امُلَتَقدِّ

47.65%2.38األول

8.5
َتَنّوُعَها َبنْيَ املََواِد اأَلَساِسيَِّة 

ِة. َصْفيَّ ِة َواأَلْنِشَطِة الالَّ َواإِلَضافيَّ
47.0%2.35الرابع

8.5
َتْلبَِيُتَها لِلحاَجاِت الِفْعِليَِّة 

ِمنْيَ َواْهتاَِمَماهِتِْم لِْلُمَتَعلِّ
47.0%2.35الثاين

8.5
ا لِْلَتَواُزِن َبنْيَ إِْعَداِد  ُمَراَعاهُتَ

ْدِرْييِسِّ لِْلَحارِضِ َوامُلْسَتْقَبِل. التَّ
47.0%2.35الثالث

8.5
َتْشِجْيُعَها لِْلَتْنِمَيِة املَِهنِيَِّة 

امُلْسَتَداِمِة.
47.0%2.35األول

12.5
َناِت  ا لِْلَتَواُزِن َبنْيَ ُمَكوِّ ُمَراَعاهُتَ

املَْعِرَفِة َواملََهاَرِة َوالِوْجَداِن.
45.53%2.3الثالث



341

12.5
ا لِْلَتَواُزِن َبنْيَ اجَلَوانِِب  ُمَراَعاهُتَ

ِة ْطبِْيِقيَّ ِة َوالتَّ َظِريَّ النَّ
45.53%2.3الثالث

14.5
ا َعىَل َدْعِم الُبْعِد اأَلْخاَلِقيِّ  ُقْدَرهُتَ

َوالنََّسْق الَقْيِميِّ لِْلُمْجَتَمِع 
(system Value)

44%2.2االول

14.5
ا لِْلَتَواُزِن َبنْيَ حاَجاِت  ُمَراَعاهُتَ

الَفْرِد َوحاَجاِت امُلْجَتَمِع.
44%2.2الثالث

14.5
اتَِّصاُفَها بِامُلُرْوَنِة يِفْ إِْمَكانِيَِّة 
َتِلَفٍة. ْحِقْيِق يِفْ ُظُرْوٍف خُمْ التَّ

44%2.2اخلامس

14.5
َكاُمَل َبنْيَ املََواِد  ِقْيُقَها التَّ حَتْ

َراِسّيِة امُلْخَتِلَفِة. الدِّ
44%2.2الثاين

18
ُماَلَءَمُتَها لِْلَزَمِن امُلَتاِح لَِتْحِقْيِق 

ِة. ْعِلْيميَّ ِة التَّ اخِلرْبَ
43.0%2.13الثاين

19
اَهاِت املَْعِرِفيَِّة  َ ا لاِْلجتِّ ُمَساَيَرهُتَ

ِة. امُلَعارِصَ
42.12%2.11األول

20
ُعَها ِمْن َحْيُث الُعُمْوِميَُّة  َتَنوُّ

ُة  ُة َوالَفْرِديَّ َواخُلُصْوِصيَّ
َواجَلاَمِعيَّة.

40.8%2.04الرابع

21
َتْرِكْيُزَها يف اأَلَداَءاِت اأَلْصِليَِّة- 

ِم. ِة لِْلُمَتَعلِّ احَلِقْيِقيَّ
40%2الرابع

َوَقْد  ِفْقَرات   )9( َبَلَغ  َقِة  امُلَتَحقِّ الِفْقَراِت  َعَدَد  َأنَّ   )4( َجْدَوِل  ِمْن  َيتَِّضُح 
ُة َبنْيَ  َحُة َبنْيَ )4.30( و )3.06( َوَتَراَوَحْت َأْوَزاهنا املَِئِويَّ َتَراَوَحْت َأْوَساُطَها امُلَرجَّ
 ِّ ُمْوع الِفْقَراِت الُكيلِّ ُل نِْسَبَة )30%(، ِمْن جَمْ )86.09%( و )61.13%(، َوِهَي ُتَشكِّ
نَّ مرامي املََناِهِج  َقٌة ِفْعاَلً أِلَ اِت ُمَتَحقِّ َ الَبالِِغ )30( ِفْقَرًة، َوَهَذا َيْعنِي َأنَّ تِْلَك امُلَؤرشِّ
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َنَتائِِجَها  َبْعُض  َوَهِذِه  َنَواِت  السَّ َهِذِه  يِفْ  َتْطِوْيٍر  ِة  َعَمِليَّ ِمْن  َأْكَثَر  َعِلْيَها  ُأْجِرَيْت  َقْد 
قِة )21( ِفْقَرًة َتَراَوَحْت َأْوَساُطَها  امُلَتَناثَِرِة ُهَنا َوُهَناَك. َوَبَلَغ َعَدُد الِفْقَراِت َغرْيِ امُلَتَحقِّ
َو)%40(،   )%54.4( َبنْيَ ُة  املَِئِويَّ َأْوَزاهنا  َوَتَراَوَحْت  َو)2(،  َبنْيَ )2.72(  َحُة  امُلَرجَّ
َوَسُيَفرّسُ  ِفْقَرًة،  الَبالِِغ )30(   ِّ الُكيلِّ الِفْقَراِت  ُمْوِع  جَمْ ِمْن  نِْسَبَة )%70(  ُل  ُتَشكِّ َوِهَي 

قِة مَجِْيَعها. الَباِحُث الِفْقَراِت َغرْيَ امُلَتَحقِّ

َعىَل  لَِتْحِقْيِقَها(  ِزَمَة  الالَّ َة  يَّ الَبرَشِ املََواِرَد  ا  َها:)ُمَراَعاهُتَ َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت 
َوَوِزٍن   ،)2.72( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  يِف  األوىل   )1.5( املََرَتَبِة 
ِمْن  ٌة  َوَحِقْيِقيَّ ٌة  َجادَّ ِدَراَسٌة  ُهَناَك  َلْيَس  ُه  أنَّ إىَِل  َذلَِك  ُيْعَزى  َوَقْد   ،)%54.4( ِمَئِويٍّ 
ِزَمِة لَِتْحِقْيِقَها.  ِة الالَّ يَّ َواِضِعي املََراِمي مِلَْعِرَفِة َحاَجاِت الِفَئِة امُلْسَتْهَدَفِة، َواملََواِرِد الَبرَشِ
َعىَل  امُلْنَفِصَلِة(  َواملََناِهِج  امُلتََّصَلِة  املََناِهِج  َبنْيَ  )َتَنّوُعَها  َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت 
ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.72( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  يِف   )1.5( املََرَتَبِة 
)54.4%(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل أنَّ واضعي االهداف مل يراعوا التنوع عند صياغة 
ا  َها:)ُمَراَعاهُتَ َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  وَحاَزِت  واملنفصلة.  املتصلة  املناهج  بني  األهداف 
ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  يِف  املََرَتَبِة )3(  َعىَل  ِة(  اَمئِيَّ النَّ ِم  امُلَتَعلِّ مِلُْسَتَوَياِت 
املََراِمي  َواِضِعي  َأنَّ  إىَِل  َذلَِك  ُيْعَزى  َوَقْد   ،)%54.18( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.71(
ِم كالنمو وغريه.  ِمُلْوَن اجَلَوانَِب اأُلَخَر لِْلُمَتَعلِّ ُزْوَن عىل اجَلانِِب املَْعِريِفِّ َفَقْط، َوهُيْ ُيَركِّ
يِف  املََرَتَبِة )4.5(  َعىَل  احَلَياِة(  ُطَواَل  َم  َعلُّ التَّ َها:)َتْشِجْيُعَها  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت 
َوَقْد   ،)%48.36( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.41( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت 
ِم ُطَواَل احَلَياِة،  َعلُّ َم َعىَل التَّ ُع امُلَتَعلِّ تِْي ُتَشجِّ ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َضْعٍف يِفْ اْشتَِقاِق املََراِمي الَّ
َي  ا َأْن ُتَنمِّ تِي ِمْن َشْأهِنَ َدَة الَّ ِمنْيَ امُلَتَعدِّ َأْو إِنَّ َواِضِعي املََراِمي مَلْ ُيَراُعْوا َحاَجاِت امُلَتَعلِّ
َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت   . امُلْسَتِمرِّ ِم  اْلَتَعلُّ َعىَل  َعُهُم  َوُتَشجِّ ِم  َعلُّ التَّ ُحبَّ  ِعْنَدُهُم 
يِف   )4.5( املََرَتَبِة  َعىَل  لَِتْحِقْيِقَها(  ِزَمَة  الالَّ ِم  َعلُّ التَّ َوبِْيَئَة  َة  الِفْيِزْيِقيَّ البِْيَئَة  ا  )ُمَراَعاهُتَ
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َوَقْد   ،)%48.36( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.41( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت 
اِل البِْيَئِة َواملََجاِل الِفْيِزْيِقيِّ  هِتِْم يِفْ جَمَ ِة ِخرْبَ ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َضْعِف َواِضِعي املََراِمي وِقلَّ
َتْرِكْيِزِهْم يف ِصَياَغِة املََراِمي َعىَل املََجاِل املَْعِريِفِّ ُدْوَن املََجااَلِت  ِم، َفْضاَلً َعْن  لِْلُمَتَعلِّ
يِف   )5( املََرَتَبِة  َعىَل  ِق(  التََّحقُّ ِة  بَِقابِِليَّ )اتَِّصاُفَها  َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت  اأُلَخِر. 
َوَقْد   ،)%48.08( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.40( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت 
َة  ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َأنَّ َواِضِعي املََراِمي مَلْ َيَضُعْوا يِفْ ُحْسَباهِنْم ِعْنَد ِصَياَغِة املََراِمي إِْمَكانِيَّ
ِق. َوَحاَزِت الِفْقَرُة  تَِها لِْلَتَحقُّ ْوِط ِصَياَغِة املََراِمي اتَِّصافَها بَِقابِِليَّ ِقْيِقَها إِْذ إِنَّ ِمْن رُشُ حَتْ
َعىَل  َمِة(  امُلَتَقدِّ ْكُنْوُلْوِجَيا  َوالتَّ امْلَْعِرَفِة  توظيف  َعىَل  َم  امُلَتَعلِّ )ُمَساَعَدهُتا  َها:  َنصُّ تِْي  الَّ
ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.38( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  يِف   )6.5( املََرَتَبِة 
)47.65%(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َأنَّ َواِضِعي املََراِمي مَلْ َيركزوا يف اجلانب التطبيقي 
َوَحاَزِت  املعرفة.  مصادر  واستعامل  التكنولوجيا  توظيف  عىل  املََراِمي  ِصَياَغِة  ِعْنَد 
ْكَنْوُلْوِجَيا  َوالتَّ َدِة  امُلَتَعدِّ املَْعِرَفِة  َمَصاِدِر  اِلْستِْعاَمِل  )َتْشِجْيُعَها  َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة 
 ،)2.38( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  يِف   )6.5( املََرَتَبِة  َعىَل  َمِة(  امُلَتَقدِّ
َعُل ِمَن  َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ )47.65%(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َما َيُمرُّ بِِه الَبَلُد ِمْن ُظُرْوٍف جَتْ
ِة بِاْستِْعاَمِل  ِة اخِلرْبَ َرًا َفْضاَلً َعْن ِقلَّ ِر احَلاِصِل َحتَّى َلْو َكاَن ُمَتَوفِّ ْعِب ُمَواَكَبة التََّطوِّ الصَّ
ِة  اأَلَساِسيَّ املََواِد  َبنْيَ  ُعَها  )َتَنوُّ َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت  احَلِدْيَثِة.  ْكُنْوُلْوِجَيا  التَّ
قِة بَِوَسٍط  ِة( َعىَل املََرَتَبِة )8.5( يِف الِفْقَراِت َغرْيِ امُلَتَحقِّ َصْفيَّ ِة َواأَلْنِشَطِة الالَّ َواإِلَضافيَّ
ٍح )2.35(، َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ )47.0%(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َأنَّ َواِضِعي املََراِمي  ُمَرجَّ
َواأَلْنِشَطَة  َة  َواإِلَضافيَّ َة  اأَلَساِسيَّ املََواَد  وشموهلا  صياغتها  عند  تنوعها  يراعوا  مَلْ 
َواْهتاَِمَماهِتِْم(  ِمنْيَ  لِْلُمَتَعلِّ ِة  الِفْعِليَّ لاِْلْحتَِياَجاِت  )َتْلبَِيُتَها  الِفْقَرُة:  َوَحاَزِت  َة.  َصْفيَّ الالَّ
ٍح )2.35(، َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ  قِة بَِوَسٍط ُمَرجَّ َعىَل املََرَتَبِة )8.5( يِف الِفْقَراِت َغرْيِ امُلَتَحقِّ
َتْلبَِيَة  ُحْسَباهنِْم  يِفْ  َيَضُعْوا  مَلْ  املََراِمي  َواِضِعي  َأنَّ  إىَل  َذلَِك  ُيْعَزى  َوَقْد   ،)%47.0(
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َها:  تِْي َنصُّ ِمنْيَ ِعْنَد ِصَياِغتَِها. َوَحاَزِت الِفْقَرُة الَّ ِة لِْلُمَتَعلِّ املرامي لاِْلْحتَِياَجاِت الِفْعِليَّ
َوامُلْسَتْقَبِل( َعىَل املََرَتَبِة )8.5( يِف  ْدِرْييِسِّ لِْلَحارِضِ  التَّ إِْعَداِد  َبنْيَ  لِْلَتَواُزِن  ا  )ُمَراَعاهُتَ
ٍح )2.35(، َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ )47.0%(، َوَقْد ُيْعَزى  قِة بَِوَسٍط ُمَرجَّ الِفْقَراِت َغرْيِ امُلَتَحقِّ
ِة،  َراِسيَّ تِْي اْنَعَكْسْت َسْلَبًا َعىَل املََناِهِج الدِّ تِْي ُيَعايِن ِمْنَها الَبَلُد الَّ َذلَِك إىَِل امُلْشِكاَلِت الَّ
ُلْو ِمْن ُقُصْوٍر، َفَكْيَف َيُكْوُن اإِلْعَداُد  الِِب َنْفِسِه، َفْضاَلً َعْن أن احَلارِضِ اَل خَيْ َوَعىَل الطَّ
َعىَل  امُلْسَتَداِمِة(  ِة  املَِهنِيَّ لِْلَتْنِمَيِة  )َتْشِجْيُعَها  َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت  لِْلُمْسَتْقَبِل؟ 
ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.35( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  يِف   )8.5( املََرَتَبِة 
)47.0%(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َما َجاَء يِفْ الِفْقَرِة َأْعاَله يِفْ َضْعِف َواِضِعي املََراِمي، 
ِم َأْو َقْد ُيْعَزى إىَِل الَضْعِف  تَِها َفْضاَلً َعْن َتْشِجْيِعَها َتْنِمَيَة امُلَتَعلِّ َوَعَدِم ُمَراَعاِة اْستِْمَراِريَّ
َبنْيَ  لِْلَتَواُزِن  ا  )ُمَراَعاهُتَ َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت  املََراِمي.  َواِضِعي  ِعْنَد  املَِهنِيِّ 
قِة  َناِت املَْعِرَفِة َواملََهاَرِة َوالِوْجَداِن( َعىَل املََرَتَبِة )12.5(يِف الِفْقَراِت َغرْيِ امُلَتَحقِّ ُمَكوِّ
ٍح )2.3(، َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ )45.53%(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َتْرِكْيِز املََراِمي  بَِوَسٍط ُمَرجَّ
ْعِف  الضَّ َأْو  ِة  اخِلرْبَ ِة  ِقلَّ َعْن  َفْضاَلً  اأُلَخَر  اجَلَوانِِب  اِل  َوإمِْهَ َفَقْط  املَْعِريِفِّ  اجَلانِِب  َعىَل 
َبنْيَ  لِْلَتَواُزِن  ا  )ُمَراَعاهُتَ َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت  املََراِمي.  َواِضِعي  ِعْنَد  امِلَهنِيِّ 
بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  املََرَتَبِة )12.5(يِف  َعىَل  ِة(  ْطبِْيِقيَّ َوالتَّ ِة  َظِريَّ النَّ اجَلَوانِِب 
َواِضِعي  َتْأِكْيِد  إىَِل  َذلَِك  ُيْعَزى  َوَقْد   ،)%45.53( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.3( ٍح  ُمَرجَّ
ِمَن  َعَدٌد  َوُهَناَك  ِة،  ْطبِْيِقيَّ التَّ اجَلَوانِِب  اِل  َوإمِْهَ َفَقط  ِة  َظِريَّ النَّ اجَلَوانِِب  َعىَل  املََراِمي 
تِْي  ِة. َوَحاَزِت الِفْقَرُة الَّ َراِسيَّ ْطبِْيِقيِّ يِفْ املََناِهِج الدِّ َراَساِت َأْثَبَتْت َضْعَف اجَلانِِب التَّ الدَّ
 system( لِْلُمْجَتَمِع  الِقْيِميِّ  َوالنََّسِق  اأَلْخاَلِقيِّ  الُبْعِد  َدْعِم  َعىَل  ا  )ُقْدَرهُتَ َها:  َنصُّ
 ،)2.2( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  يِف   )14.5( املََرَتَبِة  َعىَل   ،))Value

َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ )44%(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل أن واضعي املرامي مل يركزوا عىل البعد 
َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت  صياغتها.  وعند  املرامي  اشتقاق  عند  االجتامعي 



345

)14.5(يِف  املََرَتَبِة  َعىَل  امُلْجَتَمِع(  َوحاَجاِت  الَفْرِد  حاَجاِت  َبنْيَ  لِْلَتَواُزِن  ا  )ُمَراَعاهُتَ
ُيْعَزى  َوَقْد   ،)%44( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.2( ٍح  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت 
لَِتْحِلْيِل  ِدَراَسٌة  ُتْوَجُد  َواَل  َواِضِعْيَها،  ِمْن  املََراِمي  اْشتَِقاِق  يِفْ  َضْعٍف  إىَِل  َذلَِك 
َحاَجاِت  َبنْيَ  امُلَواَزَنَة  ِمَن  املََراِمي  تِْلَك  َتْسَتِطْيَع  َحتَّى  َوامُلْجَتَمِع  الَفْرِد  اْحتَِياَجاِت 
ِة  َها: )اتَِّصاُفَها بِامُلُرْوَنِة يِفْ إِْمَكانِيَّ تِْي َنصُّ َتَمِعهْم. َوَحاَزِت الِفْقَرُة الَّ اأَلْفَراِد َوَحاَجاِت جُمْ
بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  )14.5(يِف  املََرَتَبِة  َعىَل  َتِلَفٍة(  خُمْ ُظُرْوٍف  يِفْ  ْحِقْيِق  التَّ
ٍح )2.2(، َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ )44%(،َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل َأنَّ َواِضِعي املََراِمي ِعْنَد  ُمَرجَّ
ْوَها  ًا َوُمْسَتْقَباَلً َبْل َقرَصُ ِم َحارِضَ ا َمِرَنًة ُتَناِسُب إِْعَداَد امُلَتَعلِّ ِصَياَغتِِهم هَلَا مَلْ ُيَراُعْوا َكْوهَنَ
َكاُمُل  ِقْيُقَها التَّ َها: )حَتْ تِْي َنصُّ َنٍة َفاتََّصَفْت بِاجُلُمْوِد. َوَحاَزِت الِفْقَرُة الَّ َعىَل َمْرَحَلٍة ُمَعيَّ
بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  املََرَتَبِة )14.5(يِف  َعىَل  امُلْخَتِلَفِة(  َراِسّيِة  الدِّ املََواِد  َبنْيَ 
مَلْ  املََراِمي  َواِضِعي  َأنَّ  إىَِل  َذلَِك  ُيْعَزى  )44%(،َوَقْد  ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.2( ٍح  ُمَرجَّ
ِة يِفْ َأْقَساِم  َراِسيَّ ِة، َفُهَناَك َفْصٌل َواِضٌح َبنْيَ املََواِد الدِّ َراِسيَّ ُيَراُعْوا َخَصائَِص املََواِد الدِّ
َعَدِم  َعْن  َفْضاَلً  املََراِمي،  ِصَياَغِة  َقَبَل  ٍة  َمْسِحيَّ ِدَراَسٍة  إِْجَراِء  َوَعَدُم  ِة،  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ
َها:  تِْي َنصُّ ِة. َوَحاَزِت الِفْقَرُة الَّ َراِسيَّ ِة يِفْ املََراِحِل الدِّ َراِسيَّ ُوُجْوِد َتَرابٍِط َبنْيَ املََواِد الدِّ
ِة( َعىَل املََرَتَبِة )18( يِف الِفْقَراِت َغرْيِ  ْعِلْيميَّ ِة التَّ )ُماَلَءَمُتَها لِْلَزَمِن امُلَتاِح لَِتْحِقْيِق اخِلرْبَ
ِة  ٍح )2.13(، َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ )43.0%(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل ِقلَّ قِة بَِوَسٍط ُمَرجَّ امُلَتَحقِّ
يِفْ  الَكاِفَيَة  َة  اخِلرْبَ َيْمِلُكْوَن  ِذْيَن  الَّ املََراِمي  َوَواِضِعي  َبِويِّنْيَ  ْ الرتَّ ِصنْيَ  امُلَتَخصِّ ُوُجْوِد 
ا  )ُمَساَيَرهُتَ َها:  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرُة  َوَحاَزِت   . ِمنْيَ لِْلُمَتَعلِّ امُلاَلئَِمِة  املََراِمي  اْشتَِقاِق 
بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ َغرْيِ  الِفْقَراِت  يِف   )19( املََرَتَبِة  َعىَل  ِة(  امُلَعارِصَ ِة  املَْعِرِفيَّ اَهاِت  َ لاِْلجتِّ
َواِضِعي  َأنَّ  إىَِل  َذلَِك  ُيْعَزى  َوَقْد   ،)%42.12( ِمَئِويٍّ  َوَوِزٍن   ،)2.11( ٍح  ُمَرجَّ
َة ِعْنَد ِصَياَغتَِها َفْضاَلً َعْن َأنَّ  اَهاِت امُلَعارِصَ َ ، َواالجتِّ َر الِعْلِميَّ املََراِمي مَلْ َيَواِكُبْوا التََّطوِّ
، َوالَبْحِث الِعْلِميِّ ِهْي  ْعِلْيِم الَعايِلِّ ًا يِفْ َوَزاَرِة التَّ ِة املَْوُجْوَدَة َحالِيَّ َغِة الَعَربِيَّ َمَراِمي اللُّ



346

َوُهَو  َعْقَدْيِن  ُطَواَل  ُيْذْكُر  َتْغيرِْيٍ  َأيُّ  َعَلْيَها  َر  جُيْ َومَلْ  َسَنِة 1990  إىَِل  َتُعْوُد  تِْي  الَّ َنْفُسَها 
ُة  الُعُمْوِميَّ َحْيُث  ِمْن  َها:)َتَنّوُعَها  َنصُّ تِْي  الَّ الِفْقَرة  َوَحاَزِت  بِالَقِلْيِل.  َلْيَس  َزَمٌن 
قِة بَِوَسٍط  ُة( َعىَل املََرَتَبِة )20(يِف الِفْقَراِت َغرْيِ امُلَتَحقِّ ُة َواجَلاَمِعيَّ ُة َوالَفْرِديَّ َواخُلُصْوِصيَّ
ٍح )2.04(، َوَوِزٍن ِمَئِويٍّ )40.8%(، َوَقْد ُيْعَزى َذلَِك إىَِل ُقُصْوٍر يِفْ ِصَياَغِة  ُمَرجَّ
ِة  َكْيِفيَّ يِفْ  هِتُِم  ِخرْبَ ِة  ِقلَّ َأْو  َوْضِعَها،  ِعْنَد  َنُوِع  التَّ ُمَراَعاِة  َوَعَدِم  َواِضِعيَها،  ِمْن  املََراِمي 
َها: )َتْرِكْيُزَها  تِْي َنصُّ ِحْيَحِة َأْو امُلَناِسَبِة. َوَحاَزِت الِفْقَرُة الَّ اْشتَِقاِقَها ِمْن َمَصاِدِرَها الصَّ
ِم( َعىَل املََرَتَبِة )21( االخرية يِف الِفْقَراِت َغرْيِ  ِة لِْلُمَتَعلِّ يِفْ اأَلَداَءاِت اأَلْصِليَِّة- احَلِقْيِقيَّ
يِفْ  ُقُصْوٍر  إىَِل  َذلَِك  ُيْعَزى  َوَقْد  ِمَئِويٍّ )%40(،  َوَوِزٍن  ٍح )2(،  ُمَرجَّ بَِوَسٍط  قِة  امُلَتَحقِّ
ِة  ِكْيُز َعىَل اأَلَداَءاِت احَلِقْيِقيَّ ْ َبِويِّ ِعْنَد َواِضِعي املََراِمي َفَلْم ُيَراَع ِفْيَها الرتَّ ْ َناِمِج الرتَّ الرَبْ

ِم. لِْلُمَتَعلِّ

 االْستِْنَتاَجاُت 

يِفْ َضْوِء َنَتائِِج الَبْحث َيْسَتْنتُِج الَباِحُث َما َيْأيِت:

بَِيِة يِفْ جامعتي . 1 ْ يَّاِت الرتَّ ِة بُِكلِّ َغِة الَعَربِيَّ ِة يِفْ َأْقَساِم اللُّ َراِسيَّ إِنَّ مرامي املََناِهِج الدِّ
بغداد واملستنرصية اَل َتتَِّصُف بِمواصفات اجَلْوَدة واالعتاَِمد اأَلَكاِديمّي.

يَّاِت . 2 بُِكلِّ ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ َأْقَساِم  يِفْ  ِة  َراِسيَّ الدِّ املََناِهِج  مرامي  اشتقاق  مراعاة  َعَدُم 
بَِيِة يِفْ جامعتي بغداد واملستنرصية وصياغتها يف ضوء املستحدثات كاجَلْوَدة  ْ الرتَّ

واالعتاَِمد اأَلَكاِديمّي.

َوَتْنِوْيِع . 3 ْشِوْيِق  َبالتَّ الِعَناَيِة  ِمْثُل  ِة  ْفِسيَّ َوالنَّ ِة  َبِويَّ ْ الرتَّ َواِحْي  بِالنَّ اْهتاَِمٍم  ُة  ِقلَّ ُهَناَك 
ْحِفْيِز. ِة َوالتَّْخِطْيِط َوالتَّ ْقِوْيِم َوِذْكِر املرامي اإِلْجَرائِيَّ التَّ
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َأْقَساِم . 4 يِفْ  ًة  َكافَّ بُِفُرْوِعَها  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ لَِتْدِرْيِس  املَْوُضْوَعِة  املرامي  ُمَواَكَبِة  َعَدُم 
َراِت احَلاِصَلِة. ِة لِْلَتَطوِّ َغِة الَعَربِيَّ اللُّ

َة . 5 ُلْوِكيَّ اَم السُّ ِة يِفْ ِصَياَغِة املرامي، َواَلِسيَّ َغِة الَعَربِيَّ َضْعُف ُقْدَرِة َتْدِرْيِسيِّي َأْقَساِم اللُّ
ِمْنَها.

َلَبِة.. 6 َة َبنْيَ الطَّ ِة اَل ُتَراِعي الُفُرْوَق الَفْرِديَّ َغِة الَعَربِيَّ مرامي َمْنَهِج اللُّ

ِة عىل اجَلانِِب املَْعِريِفِّ َفَقْط َومَلْ ُتَراِع اجَلَوانَِب . 7 َغِة الَعَربِيَّ َزْت مرامي َمَناِهِج اللُّ َركَّ
َة. ْفِسَحَرِكيَّ َة َوالنَّ الِوْجَدانِيَّ

التَّْوِصَياُت

يِفْ َضْوِء َنَتائِِج الَبْحث َواْستِْنَتاَجاتِه ُيْويِص الَباِحُث باَِم َيْأيِت: 

َأَساسًا . 1 لتكون  الَباِحُث  َها  َأَعدَّ تِي  الَّ اأَلَكاِديمّي  اجَلْوَدِة واالعتاَِمد  َمَعايرِْيِ  اْعتاَِمد 
ِة. َغِة الَعَربِيَّ لَِتْقِوْيِم َمَناِهِج اللُّ

َطُوَر . 2 اَهاِت احَلِدْيَثِة َوُتَواِكُب التَّ َ ْوَرة ِصَياَغِة َأْهَداٍف َجِدْيَدٍة َتَتَناَسُب َمَع االجتِّ رَضُ
ِحْيَحِة. َمَع ُمَراَعاِة اْشتَِقاِقَها ِمْن َمَصاِدِرَها الصَّ

َتَراُبِط . 3 ْوَرِة  َورَضُ ا  َناهِتَ َوُمَكوِّ َها  َوَعَنارِصِ بِاملََناِهِج  نْيَ  ْدِرْيِسيَّ التَّ َتْعِرْيِف  ْوَرة  رَضُ
ا. َمْوُضْوَعاهِتَ

اشتقاقها . 4 وكيفية  املنهج  مرامي  ِف  لَِتَعرُّ نِيَ  لِْلَتْدِرْيِسيَّ ٍة  َتْدِرْيبِيَّ َدْوَراٍت  َعْقد 
الُكُتِب  ِمَن  الُقْصَوى  اإِلَفاَدِة  َأْجِل  ِمْن  ِة  الَفْرِديَّ الُفُرْوِق  َوُمَراَعاِة  وصياغتها 

ِة.  اجَلاِمِعيَّ
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َحاُت  امُلْقرَتَ

ِة َيْقرَتُِح الَباِحُث َما َيْأيِت: َراَسِة احَلالِيَّ اْستِْكاَماَلً لِلدِّ

يَّاِت اآلَداِب يِفْ . 1 ِة لُِكلِّ َغِة الَعَربِيَّ ِة يِفْ َأْقَساِم اللُّ إِْجَراء ِدَراَسٍة مُمَاثَِلٍة لِْلِدَراَسِة احَلالِيَّ
ِة. اجَلاِمَعاِت الِعَراِقيَّ

يِفْ . 2 اأَلَكاِديمّي  االعتاَِمد  بَِمَعايرِْيِ  ُمتَِّصفًا  ِة  الَعَربِيَّ َغِة  اللُّ ِقْسِم  َمْنَهِج  ِة  َفاِعِليَّ َمَدى 
َجْوَدِة التَّْحِصْيِل ِعْنَد طَلَبِة الِقْسِم.

ِة يِفْ َضْوِء . 3 بَِيِة يِفْ اجَلاِمَعاِت الِعَراِقيَّ ْ يَّاِت الرتَّ ِة بُِكلِّ َغِة الَعَربِيَّ َتْقِوْيم أَداِء َأَساتَِذِة اللُّ
َمَعايرِْيِ اجَلْوَدِة واالعتامد.

ِة لَِعَدٍد ِمْن . 4 َغِة الَعَربِيَّ اِمَلِة ملََناِهِج اللُّ َبنْيَ َمَعايرِْيِ اجَلْوَدِة الشَّ إِْجَراء ِدَراَسٍة ُمَقاِرَنٍة 
ِة. ْيِعَها َوُمَقاَرَنُتَها َمَع املََناِهِج الِعَراِقيَّ ِة لِْلَمَراِحِل مَجِ َمَناِهِج الُدَوِل الَعَربِيَّ
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