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ّتقویم منهج الصف الرابع االبتدائي في المملكة العربیة السعودیة ّّ ّّ ّ في ضوء معاییر مناهج  ّ
ّالدول المتقدمة في الدراسة الدولیة للتقدم في القراءة ّ ّ ّ ّ. 
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  :مستخلص البحث
ّهدف البحث إلـى تحدیـد مواصـفات المنـاهج فـي ضـوء الدراسـة الدولیـة للتقـدم فـي القـرا ّ ّّ ءة ّ

ّ، وتحدید أوجه التشابه بین منـاهج الـدول المتقدمـة فیـه، وتقـویم منـاهج )PIRLS-بیرلز( ّ ّ
ّالمملكة العربیة السعودیة في ضوء معاییره ّوقد اعتمد هذا البحـث علـى المـنهج الوصـفي . ّّ

ّالتحلیلـي، وتكـون مجتمعــه مـن  ّ ّدولـة، وقــد اختیـرت عینتـه بالطریقــة القـصدیة؛ وتــم ) 63(ّ ّ ّ
ّاالتحــاد الروســي وســنغافورة وهــنج : الحاصــلین علــى المراكــز الخمــس األوائــل وهــماختیــار  ّ ّ

ُ، وقد اتبع المنهج الوصـفي التحلیلـي، واسـتخدمت )اختبار بیرلز(ٕكونج وایرلندا وفنلندا في  ُّ ّّ ّ
ّبطاقة للتحلیل وبطاقة للتقویم في جلب بیاناته ّوقد تم التوصل إلى   .ّ ّ ّعبارة رئیسیة، ) 29(ّ

ّ عبارة فرعیة تصف مناهج الدول المتقدمة في الدراسة الدولیـة للتقـدم فـي القـراءة، )17(و ّ ّ ّ ّّ ّ ّ
ّوقــد كانــت نــسبته تــشابه منــاهج الــدول عینــة البحــث  ّوقــد اتفقــت منــاهج . ًتقریبــا%) 93(ّ

ّالمملكة العربیة السعودیة مع تلـك الـدول فـي  ّ ًتقریبـا، %) 61(ًمعیـارا أي مـا نـسبته ) 20(ّّ
ًتقریبــا ویعــد الفــارق كبیـرا%) 39(الف المملكــة معهـا ونـسبة اخــت وقــد أوصــى الباحثــان   .ً

ّبالتركیز على مناهج اللغة  ّالقراءة فـي الـصفوف األولیـة، وتخـصیص مـا یقـارب / ّ ّ)40 (%
ّمن الوقت لتنمیة مهاراتها، وجعل الصف الرابع االبتدائي ضمن الصفوف األولیة، والتركیز  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّساسیة في الصفوف األولیـة، وتبنـي تنظیمـا للمـنهج یركـز علـى الطالـب، على المهارات األ ّ ً ّ ّ ّّ ّ
ّّویجعله محور العملیة التعلیمیة، مثل منهج النشاط، وتعدیل اتجاهات الطالب نحو القراءة،  ّ ّّ ّ ّ
ّوجعلها ممتعة لهم مما یجعلهم یعیشون تجربة أدبیة، وجعـل القـراءة وسـیلة لـتعلم الطالـب  ّ

ّف التالیة للصف الرابع االبتدائيّفي بقیة الصفو ّ ّ ّ  .ّكما تم اقتراح بعض المقترحات. ّ
ّتقویم مـنهج، الـصف الرابـع االبتـدائي فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة، : الكلمات المفتاحیة ّّ ّّ ّ ّ

ّمعــــاییر منــــاهج الــــدول المتقدمــــة فــــي الدراســــة الدولیــــة للتقــــدم فــــي القــــراءة، بیرلــــز ّ ّ ّ ّّ .
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Abstract: 
The research aimed to define the specifications of the courses in terms of 
the Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), and to 
identify the similarities between the course specifications of developed 
countries. It also aimed to evaluate the courses Saudi Arabia according 
to its standards. This research used the descriptive analytical approach, 
which consist of (63) countries. The samples were chosen using the 
intentional approach where the first five places were chosen as follow: 
the Russian Federation, Singapore, Hong Kong, Ireland and Finland in 
the (PIRLS Test). The approach followed the analytical descriptive and 
used one card for analysis and another one for evaluation to fetch its 
data.  The findings reached (29) main phrases, and (17) sub-phrases that 
describe the approaches of the developed countries in terms of the 
Progress in International Reading Literacy Study. The ratio of 
similarity between the approaches of the chosen countries is 
approximately (93%). The specifications of the courses of Saudi Arabia 
have matched with those countries in (20) standards which is 
approximately (61%), where the ratio of dissimilarity is approximately 
39% which consider as a significant difference. The researchers 
recommended to focus on language / reading in the primary grades and 
allocating approximately (40%) of the time to develop students’ skills. 
They also recommended to add the fourth elementary class to the 
primary grades and focusing on the main skills of the students in the 
primary grades. Furthermore, the researchers suggested to adoptee 
course structure that focuses on the student making it the focus of the 
educational system such as activity approach and adjusting students 
’attitudes towards reading to make them enjoy it and have a literary 
experience. Also, one of the recommendations is to make reading a vital 
for student learning in the rest of the following grades for the fourth 
grade of primary school. Some recommendations were also proposed. 
Key words:  approach evaluation, fourth elementary class in saudi 
arabia, standards of the developed countries in the progress in 
international reading literacy study (PIRLS). 
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:ّمقدمة البحث  
ّزاد اهتمام الدول خالل السنوات األخیرة بالمنهج وسیاساته، وذلك بعد ظهور نتـائج  ّ
ّالدراسات الدولیة واالختبارات العالمیة من جهة، والتقدم العلمي الذي یشهده العلم في شتى  ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ

ّالمجاالت من جهة أخرى، والمناهج مرآة تعكس سیاسة الدول وثقافتها واتجا ّهاتها الدینیـة ّ ّ
ّواالجتماعیة واالقتصادیة، فهي ترسم معالم الدولة، وتحكي عالمه الداخلي للعالم الخارجي،  ّ ّ ّ ّ ّ
فكـم سـادت دول بمناهجهـا، وكـم بقیــة أخـرى قابعـة فـي مكانهــا سـاكنة تـارة، وأخـرى تــراوح 

  .ُمكانها بغیة الحفاظ على الموجود
ومــات علــى االهتمــام الكبیــر والواضــح ّوقــد دأبــت الكثیــر مــن األنظمــة والــدول والحك

ّبالنظام التعلیمي وتطویره، كونه یمثل المؤشر الحقیقي لحضارة األمم والـشعوب فـي الوقـت  ّّ ّّ ّ ّ
ّوفي ظل عالم المتغیرات المتسارعة في األوقات الراهنة، والذي مـن خاللـه یمكـن . الحاضر ّ ّ ّ

ّرسم صورة المستقبل المأمول، والتنبؤ بجیـل مؤهـل وقـا ّ ّدر علـى حـل المـشكالت المختلفـة، ّ
ّوالتفاعل مع معطیات العصر وتغیراته المتنوعة، فقد أدى ذلك إلـى أن یحـتم علـى كـل أمـة  ّ ّ ّّ ّ ّ
ّواعیة أن تحرص على التمـسك بمقوماتهـا وثوابتهـا، وذلـك مـن خـالل مؤسـساتها التربویـة  ّ ّّ ّ ّ

ـــدتها وفكرهـــ. ّومناهجهـــا المدرســـیة ـــك المقومـــات المتعلقـــة بعقی ّتل ـــسفتها وخـــصائص ّ ا وفل
ــسمات  ــد بمثابــة ال ــل أصــالتها، ورمــز هویتهــا، وتع ّمجتمعهــا، فهــي أســاس وجودهــا، ودلی ّ ّ

ّالمهمة التي تمیزها عن غیرها من األمم والشعوب األخرى  ّ ّ   ).2019سعادة، العمیري، (ّ
ّوتعمل المقومات الفلسفیة واالجتماعیة ألي أمة من األمم على تماسكها وتجانسها،  ّ ّّ ّ

ّحقیـــق وحـــدتها الفكریـــة، ومـــساعدتها علـــى مواجهـــة متطلبـــات الحیـــاة داخـــل المجتمـــع وت ّ
ّكما أن األمة الواعیة المتمسكة بأصالتها، تتطلع في العادة إلى األخذ بـالتطورات . وخارجه ّّ ّ ّ ّ ّ

ّالحضاریة المتتالیة، من أجل مواكبة آخر ما توصل إلیه الفكر اإلنساني في إطـار ثوابتهـا  ّ ّ
ّلـذا تجـد هـذه األمـم والـشعوب دومـا بأنـه مـن الواجـب علیهـا للـتالؤم مـع هـذه . ّیةاالجتماع ّ ً ّ

ّالتطورات الكثیرة  ّوالمتتالیة أن تعمل جاهدة على تطویر مناهجهـا المدرسـیة وفقـا للمعـاییر ّ
ّالعالمیة، التي تم التوصل إلیها من جانب العلماء والمتخصصین من أجل تطبیق إجـراءات  ّ ّ ّ ّ ّ

ّلتقویم الفعال لهذه المناهج وأسالیب ا   ).2011الخرابشة، الهباهبة، الجعافرة، (ّ
ّوتعــد المنــاهج المدرســیة عنــصر مهمــة لتحقیــق أهــداف التعلــیم، وتمثــل فــي الوقــت  ّ ّ ّ ّ
ّنفسه محاولة جادة لترجمتهـا فعلیـة علـى أرض الواقـع، وتأهیـل األفـراد كـي یكونـوا فـاعلین  ّ

ّرین على تحمل المسؤولیة وتحقیق التنمیة الـشاملةومفیدین ألنفسهم ولمجتمعاتهم، وقاد ّ ّ ّ .
ّونظــرا ألهمـــیة المنــاهج المدرســیة ودورهــا فــي إعــداد المــواطن الــصالح لمواجهــة متطلبــات  ّ ّ ّ ّ
ــد حاجــة ملحــة تتطلبهــا المــصلحة  ــان تطویرهــا یع ــاة داخــل المجتمــع وخارجــه، فقــد ك ّالحی ّ ّ

ّالوطنیة والمسؤولیة األخالقیة، ذلك ألنها ت ّ ّ ّستهدف أغلى ما یملكه المجتمـع والمتمثـل فـي ّ
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ّوهذا في الوقـت ذاتـه یحـتم علـى . ّالطلبة، الذین تعقد علیهم آمال المستقبل وبناء األوطان
ّالمنــاهج المدرســیة التزامهــا بمعــاییر عالمیــة وأخــرى وطنیــة مقننــة ومحكمــة، وعلــى درجــة  ّ ّ ّ ّ

ّعالیة من التأهیل والجودة بنمطیهـا الـشامل والنـوع ّ ّي، إضـافة إلـى مواكبـة مـا یحـصل مـن ّ
ّتطور في المجتمع، وما یستلزم أن یمتلكـه الطلبـة مـن معـارف ومعلومـات وقـیم واتجاهـات  ّ ّ

ّعبـد الـسالم، (ّومهارات مناسبة ومرغوب فیها، من أجل التطویر المرغوب فیه أو المنـشود 
  .)2015؛ شفیق، 2006

ّ مواكبة العدید من التوجهـاتّوتعمل الدول على ّ اإلیجابیـة الحدیثـة فـي العـالم، التـي ّ ّ
ّأثـرت بـشكل واضـح علـى مجـال التعلـیم بـصفة عامـة، وعلـى المنـاهج المدرسـیة وتقویمهــا  ّ ّ ّ
ّبصفة خاصة، وذلك كنتیجة لما یحصل في هذا العـالم مـن ثـورة تقنیـة ومعلوماتیـة هائلـة،  ّ ّ

ّومـن شــبكة اتـصاالت واســعة للغایـة، ومــن انفجــار معرفـي زاد بــوتیرة  متـسارعة، ومــن تلــك ّ
ّالدول المملكة العربیـة الـسعودیة التـي جعلـت للمنـاهج نـصیبا فـي رؤیتهـا  ّ ّّ لبنـاء ) 2030(ّ

 .فلسفة المناهج وسیاساتها، وأهدافها، وسبل تطویرها، وآلیة تفعیلها
وتحتاج المناهج الوطنیة إلى تغییر جذري لالمتثال للكفاءات الالزمة للقرن الحـادي 

ء الحظ، ال یبدو أن العدید من صانعي الـسیاسة مـستعدون لهـذا التغییـر، والعشرین، ولسو
حیـــث یمكـــن توضـــیح الـــصعوبات المرتبطـــة بإعـــادة تحدیـــد أولویـــات المنـــاهج مـــن خـــالل 

ّالمناقشات المستمدة من نتائج الدراسات الدولیة مثل بیـزا وبیرلـز  ّ ّ, Roblin& Voogt (
ناهج الدراسیة، ولـن یـتم تحقیقـه مـن خـالل ًویجب اعتبار التطویر أساسا في الم. 2012(

مناقــشة عقالنیــة خالــصة فقــط، ولكنــه یتطلــب اســتجواب المعتقــدات والقــیم واالفتراضــات 
ًوالمفــاهیم وادراكهــا التــي یحملهــا البــاحثون والممارســون وصــانعو الــسیاسات حالیــا حــول  ٕ

  . )Dede ,2010(النظام المدرسي، وتقییم واقعها 
 في دراسـته أن التقییمـات الدولیـة هـي أحـد التـدابیر )rancoF ,2020(ّولذا یؤكد فرانكو 

ویعتقــد . التـي یمكـن مــن خاللهـا مقارنـة األداء األكــادیمي للطـالب فـي جمیــع أنحـاء العـالم
ــه  ــزا أن ــشر وهــو أحــد مؤســسي بی ــت مجــرد شــخص آخــر لــه رأي"شالی ــات، أن " بــدون بیان

)18. p, 2013, Ripley(،" الـدولیین تـشمل مواضـیع تتـراوح وقد بدأت تقییمات الطـالب
" بــین الحالـــة االجتماعیــة واالقتـــصادیة والحالــة العرقیـــة للطــالب ونوعیـــة التعلــیم والـــتعلم

)193. p, 2008, Mundy(، وتقود الدرجات المـستقاة مـن التقییمـات الموحـدة الدولیـة 
)Mundy ,مناقشات السیاسة العامة وتؤثر على نطـاق واسـع علـى الـسیاسات التعلیمیـة 

)2014, Wilby; 2008 ،" وعلــى أقـــل تقــدیر فـــإن هــذه التقییمـــات تعطــي المـــربین
)p, 2008, Mundy ." والمواطنین أدوات مهمة لتقدیم مطالبات للتغییر تستند إلى أدلة

ــدول 211( ــد ال ــز والتیمــز أن هــدفهما هــو تزوی ّ، وفــي الواقــع توضــح كــل مــن دراســة بیرل ّ
ـــرا ـــي تحتاجهـــا التخـــاذ ق ـــات بالمعلومـــات الت ـــشر إن قیمـــة البیان رات مـــستنیرة، وقـــال شالی
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المستمدة من التقییمات الدولیة الموحدة تكمن في البحث عن حلول طویلة األجل، واعتماد 
  .)Wilby; 2014, Schleicher ,2014(سیاسات إیجابیة لدى بلدان أخرى 

ّوقد أدت الدراسات االستقصائیة الواسعة النطاق للتقییم في مجال البحو ّ ّ ّ ّث التعلیمیة ّ ّ
ــسیاسات دورا متزایــدا علــى مــدى العقــدین الماضــیین كمــا فــي دراســتي جوستافــسون،  ًوال ً ّ

ّ والتقییمـات الواسـعة النطـاق ،)Kamens; 2008, Gustafsson ,2009(وكـامینز  ّ
ّالمحددة هي استطالعات للمعرفة أو المهارات أو السلوكیات في مجـال معـین تـوفر بیانـات  ّ

ّحول العدید من األنظمة التعلیمیة المختلفة في جمیع أنحاء العـالم، ویمكـن قابلة للمقارنة  ّ
ــدول وداخلهــا  ــي اإلنجــاز بــین ال ــل االختالفــات ف ّللبــاحثین اســتخدام هــذه المعلومــات لتحلی َ ِ
ّوالتحقیق في آثار مختلف العوامل التعلیمیة والمجتمعیـة علـى التحـصیل التعلیمـي، وكـذلك  ّ ّ ّ ّّ ّ

ّقتصادیة واالجتماعیة على النتائج تأثیر المهارات اال ّ, Creemers and Kyriakides(
)2011, Hanushek and Woessman; 2008، وبالمثـل تؤكـد دراسـة سـتریثولت ّ

وآخرین أن هذه المقارنات الدولیة مفیدة بشكل خاص في تقییم أثر اإلصالحات التعلیمیـة، 
التــي ال یمكـن مالحظـة التبــاین وال سـیما فیمـا یتعلـق بــبعض الـسمات المؤسـسیة المحـددة 

 ومـن ،)Bos, & Rosén, Gustafsson, Strietholt ,2014ّفیهـا إال عبـر الـدول 
ّتلك التقییمات الدراسات الدولیة كدراستي بیرلز والتیمز  ّّ ّ ّ)PIRLS&TIMSS ( ودراسة بیزا 

)PISA(.  
ــة لتقیــیم التحــصیل التعلیمــي مــسؤولة عــن كــل مــن  ــد الرابطــة الدولی  STIMSّوتع

 بتقییم الطالب في جمیع أنحاء العالم على مهارات القـراءة PIRLS، حیث تقوم PIRLSو
 الطــالب علــى مــستوى العــالم فــي كــل مــن TIMSSّ، وتقــیم الرابــعوالكتابــة فــي الــصف 

ــاني عــشر  ــامن والث ــصفوف الرابــع والث ــي ال ــوم ف ، )Stewart ,2012(الریاضــیات والعل
ّ بوسـطن علـى إدارة كـل مـن التیمـز وبیرلـز، علـى ویشرف مركز الدراسات الـدولي فـي كلیـة

ــإن  ــضا، ف ــزا أی ــي یقیمهــا بی ــیم الموضــوعات الت ــارین یق ًالــرغم مــن أن كــال االختب ّ ّTIMSS 
ّ من حیـث أن االختبـار األول یقـیم إتقـان المـنهج الدراسـي، PISA یختلفان عن PIRLSو

سـیة المنفـذة، والمنـاهج وبناء على ذلـك فـإن المنـاهج الدراسـیة المقـصودة، والمنـاهج الدرا
ّالدراسیة المحققة تلعب دورا حاسما في تصمیم التیمز وبیرلز  ً ً)2010, Brown( .  

 كل خمس سنوات، ویقیم قراءة الطـالب الـصغار فـي الـسنة الرابعـة PIRLSُویجرى 
مــن دراســتهم؛ وهــي نقطــة انتقــال مهمــة فــي نمــو األطفــال باعتبــارهم قــراء عــادة فــي هــذه 

ّستهم، وتعلم الطالب كیفیة القراءة، ویعد بیرلز المرحلة من درا  هو التقییم الخامس 2021ُ
، وقـد ازداد 2016 و2011 و2006 و2001في سلسلة االتجاهـات الحالیـة، بعـد بیرلـز 

 دولـة وكیانـات فـي 70عدد البلـدان المـشاركة فیهـا مـع كـل تقیـیم، ویـشارك مـا یقـرب مـن 
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2021 PIRLS2001ا فـي الـدورات الـسابقة منـذ عـام  بما في ذلك العدید ممـن شـاركو ،
 ســتوفر خــامس 2021 فــإن بیرلــز 2001وبالنـسبة للبلــدان التــي لــدیها بیانــات منـذ عــام 

ً عامـا، وشـمل 20مجموعة من سلسلة مقاییس تحقیق التقدم التي تـم جمعهـا علـى مـدى 
ب  عــن الــسیاقات التعلیمیــة للطــالPIRLSذلــك االلتــزام بتوســیع المعلومــات التــي یجمعهــا 

 أدرجـت بیرلـز اسـتبانة الـتعلم للقـراءة الـذي أكملـه أولیـاء 2001لـتعلم القـراءة، فمنـذ عـام 
ــاره  ــة مــن الطــالب باعتب ــدمو الرعای ــااألمــور أو مق ــضا ًمحوری ــاك أی ــي االســتبیانات، وهن ً ف

 یــتم إنتاجهــا كجــزء مــن كــل دورة تقیــیم، والتــي تحتــوي علــى معلومــات PIRLSموســوعة 
ــد مــشارك یــصف مــنهج القــراءة مقارنــة علــى مــستوى الن ظــام عبــر البلــدان وفــصل بكــل بل

Sainsbury, & Trong,  Kennedy, Martin, Mullis ,(والتعلـیم الخـاص بهـا 
2019.(  

ُوتمثل دراسة بیرلز معیارا عالمیا للقراءة والفهم في الصف الرابع، حیث تعنى بقیاس  ّ ّ ً ّ
ّمهـــارات القـــراءة باللغـــة األم لـــدى طـــالب المرحلـــة ّ االبتدائیـــة والـــصف الرابـــع علـــى وجـــه ّّ ّ ّ ّ

ّ مستوى هذه الشریحة في مهارات القراءة المختلفة وتحدیـد معرفةالخصوص؛ وذلك بهدف 
ّجوانب القوة والضعف لدیهم، ومن ثم العمل علـى تطـویر تلـك المهـارات واالرتقـاء بهـا بمـا  ّ ّ

ّیحقق الوصول إلى أهداف التعلیم وعلى رأسها إعداد جیل قادر ع لى المساهمة الفاعلة في ّ
ّوقد تم اختیار الصف الرابع كنقطة مركزیة لبیرلز؛ . ّبناء وطنه ورقیه في مختلف المجاالت ّ ّ ّ ّ

ّألنها نقطة التحول المهمة في تطور األطفال باعتبارهم قراء، ومع تعدد األسباب فإن هناك  ّ ً ّ ّّ ّ ّ ّ
ّدوال معظم أطفالها الذین في الصف الرابع ما زالوا  ّ ّ ّ ّیطورون فـي مهـارات القـراءة األساسـیة ً ّ

ّمكتب التربیة العربي لدول الخلیج، ( ّ2011.(  
ّإن الدول لدیها مناهج دراسیة تحدد مـا ینبغـي تدریـسه، ممـا یـوفر توقعـات للطـالب 
من حیث المعارف والمهارات والمواقف التي یتعین تطویرها أو اكتسابها من خالل تعلیمات 

 الجوانــب المتعلقــة بالمنــاهج الدراســیة والــسیاسات الناظمــة ذات القــراءة الرســمیة، وتــشمل
الصلة بوجه خاص باكتساب القراءة والكتابة وفـق المعـاییر التـي وضـعت لتطـویر القـراءة، 
ویتضمن التقدم المتماسك في استراتیجیات التعلیم والفهم لتطویر القراءة تغییر التركیز من 

ًوالوصول إلى مجموعة واسعة من مواد القراءة، فـضال ّفك الرموز إلى إستراتیجیات الفهم، 
وفـي كـل دورة تقیـیم، . عن سیاسات التمایز المعقولة للقراء المتسارعین والقراء المكـافحین

یقدم منسقو البحوث الوطنیون في المركز تقاریر عـن مـنهج القـراءة فـي بلـدهم مـن خـالل 
ن مـنهج القـراءة مـن اسـتبانة ، وقد تطورت البیانـات التـي تـم جمعهـا عـPIRLSموسوعة 

المناهج الدراسـیة علـى مـدى الـدورات لتـشمل أیـضا كیفیـة تقیـیم تنفیـذ المنـاهج الدراسـیة، 
واستخدام التكنولوجیا في تعلیم القراءة، ودرجـة التركیـز علـى القـراءة الرقمیـة فـي المنـاهج 

  .)et al, Mullis. ,2019(الدراسیة 
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ّ المملكة العربیة السعوشاركتوقد  ّدیة في الدراسة الدولیة للتقدم في القراءة مـرتین، ّ ّ ّ ّّ ّ ّ
ّاألولـى فــي الـدورة الثالثــة لبیرلـز عــام  ّم، والثانیـة فــي دورة بیرلـز الرابعــة 2011ّ م، 2016ّ
ّم، وقــد حققــت المــستوى الــدولي المــنخفض 2021ّوستــشارك فــي الــدورة الخامــسة عــام  ّ ّ

ًأن هناك دوال أحـرزت تقـدما ملحوظـا لتـصل  المشاركتین، بید ِكالفي ) 430(ّبمتوسط أداء  ً ّ ًّ
ـــین متوســـط أداء  ـــراوح ب ـــذي یت ـــدولي العـــالي ال ـــى المـــستوى ال ّإل ّ ّ وهـــو ) 624(و ) 550(ّ

ومـن هنـا جـاءت ). Mullis, Martin, Foy, & Hooper 2017(المـستوى العـالي 
ّالحاجة لمعرفة مناهج تلك الدول المتقدمـة وأوجـه التـشابه فـي مناجهـا فـي ضـوء ا سـتبانة ّ

  . المنهج في دراسة بیرلز، وتقویم مناهج المملكة بناء على ذلك
  :مشكلة البحث

ــیم الــدول  ــدم تعل ــي ضــوئها مــدى تق ــاس ف ــا تق ــارات الدولیــة محك ــد أصــبح االختب ًلق
 لتقــدم الــدول، فمعظـم الــدول المتقدمــة تحــرص علــى المــشاركة ًمؤشــراوتطـوره، وقــد تكــون 

، والـذي یقـدم للطـالب )بیرلـز(ّالدولیـة للتقـدم فـي القـراءة ّفیها، ولعل منها اختبـار الدراسـة 
  .الذین یدرسون في الصف الرابع االبتدائي

ّوقــد تطلعــت وزارة التعلــیم فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة مــن خــالل مــشاركتها فــي  ّّ ّ ّ
ّات الدولیة إلى عدد من النتائج والمؤشرات المؤثرة التي تسهم في ّالدراسات واالختبار ّ ّ ّ ّ تطویر ّ

ّ في اللغة العربیة واستراتیجیات التعلیم والتعلم والتقویم ومنهامهارات تدریس القراءة ّ ّّ ّّ توفیر : ّ
ّمعلومات عن قـدرات طـالب وطالبـات الـصف الرابـع االبتـدائي فـي القـراءة والمـساعدة علـى  ّ ّ ّ ّ

یم فـي المملكـة ّتمكین وزارة التعل. ّتحلیل الفروق في األداء بین مختلف المدارس االبتدائیة
ّ الـصف الرابـع االبتـدائي فـي القـراءةّطـالبّمن متابعة تقـدم أداء  ّ ّ ّتحدیـد العوامـل المتعلقـة . ّ

ــل ــة مث ــساب المعرف ــى : باكت ــة عل ــشجیع العائل ــسیة والمــواد المدرســیة وت ّالممارســات التدری ّّ ّ
ّطن القـوة ّتحلیـل نتـائج االختبـار والبیانـات التـي تـسهم فـي اسـتخالص مـوا. القراءة وغیرها

ــوفر  ــراءة لــدى طــالب وطالبــات المملكــة؛ ممــا ی ّوالــضعف فیمــا یتعلــق بمعرفــة مــستوى الق ّ ّ ّ ّ
ّألصـحاب القـرار معلومـات وافیـة عـن المواضـع التــي ینبغـي توجیـه المـوارد إلیهـا مـن أجــل 

ّتوفیر نتائج مقارنة لمستوى الطالب والطالبات في . ّتحسین اكتساب المعرفة المبكرة للقراءة ّّ
تقـدیم قــراءات . ّلمملكـة مقارنـة مـع نظـرائهم فــي الـدول المـشاركة مـن جمیــع أنحـاء العـالما

ّواضــحة مــن خــالل اســتبانات لمــدیري ومــدیرات المــدارس والمعلمــین والمعلمــات والطــالب  ّ ّّ
ّوالطالبــات وأولیــاء األمــور تــسهم فــي تحدیــد مجموعــة العوامــل المرتبطــة بارتفــاع معــدالت  ّ

ّالتحقق ع. القراءة ّلى المستوى الدولي من أثر جهود الوزارة وخططها التعلیمیة على قدرات ّ ّ ّ ّ
ّطــالب الــصف الرابــع االبتــدائي فــي القــراءة ّ ّ ّ ّإضــافة ثقافــة ومهــارات واتجاهــات جدیــدة فــي . ّ
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ّالمیدان التربوي نحو أسالیب التعلیم والفهم والتقویم للقراءة فـي المرحلـة االبتدائیـة  ّ ّ مركـز (ّّ
ّالختبارات الدولیة، ّالدراسات وا ّ2011 .(  
ّ التقاریر الدولیة عن قصور واضح في مستوى الطالب في الدول العربیة كشفتوقد  ّّ ّّّ ّ

ّودول الخلیج بشكل عام وطالب المملكة بشكل خاص، األمر الذي یشیر إلى وقوع الطـالب  ّ ّّ ُ ّ
ّفـي أخطـاء ناتجـة عـن قـصور فــي المنـاهج الدراسـیة، وخلوهـا مـن بعـض المو ّ ضــوعات أو ّ

ّقصور في طرائق التدریس التي یستخدمها المعلمون وتركیزها على جوانب معرفیـة محـددة  ّ ّ ّ ّ
ّال ترتقي إلى المستویات العقلیة العلیا التي تزخر بها أسـئلة االختبـارات الدولیـة  ّّ العوضـي (ّ

م، ومعرفتـه 2011، وبحكم مشاركة أحد الباحثین في اختبار بیرلز عـام )2011وآخرون، 
ّباإلجراءات التي تم بها هذا االختبـار مـن أخـذه لعینـة عـشوائیة وممثلـة لكـل دولـة بطریقـة 
ًطبقیــة، وهــذا یعطــي مؤشــرا حقیقــا لمــدى تطــور التعلــیم والمنــاهج علــى وجــه الخــصوص،  ً
وبحكم اهتمام الباحثین بالمناهج، واطالعهما على االختبارات الدولیة، واهتمـام الـوزارة فـي 

ّالختبـارات، ورغبــة البـاحثین فـي مقارنــة منـاهج الــسعودیة بمنـاهج الــدول التقـدم فـي هــذه ا ّ ّ ِ
ّالمتقدمـة فـي بیرلــز فقـد تحـددت مــشكلة البحـث فــي  ّتقـویم مـنهج الــصف الرابـع االبتــدائي "ّ ّ ّ ّ

ّبالمملكة العربیة السعودیة فـي ضـوء معـاییر منـاهج الـدول المتقدمـة فـي الدراسـة الدولیـة  ّ ّ ّ ّ ّّ
ّللتقدم في القراء   ).ةّ
  :أسئلة البحث

  : ّیتكون البحث من األسئلة اآلتیة
ــراءة  .1 ــي الق ــدم ف ــة للتق ــي ضــوء الدراســة الدولی ــاهج ف ــا مواصــفات المن -بیرلــز(م

PIRLS(؟ 
ـــا أوجـــه التـــشابه بـــین منـــاهج الـــدول الخمـــس األولـــى  .2 اإلتحـــاد الـــسوفیتي، (ّم

ّفي الدراسـة الدولیـة للت) ٕوسنغافورة، وهنج كونج، وایرلندا، وفلندا ّ ّ ّقـدم فـي القـراءة ّ
 ؟)PIRLS-بیرلز(

ّما تقویم مناهج المملكة العربیة السعودیة في ضـوء منـاهج الـدول المتقدمـة فـي  .3 ّ ّ ّّ
ّالدراسة الدولیة للتقدم في القراءة  ّ ّّ  ؟)PIRLS-بیرلز(ّ

ّما التصور المقترح الناتج مـن تقـویم منـاهج المملكـة العربیـة الـسعودیة فـي ضـوء منـاهج  ّّ ّّ ّ
ّقدمة في الدراسة الدولیة للتقدم في القراءة ّالدول المت ّ ّ ّّ   ؟)PIRLS -بیرلز(ّ
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  :أهداف البحث
  :هدف البحث إلى

تحدیــد مواصــفات المنــاهج فــي ضــوء الدراســة الدولیــة للتقــدم فــي القــراءة  .1
 ).PIRLS-بیرلز(

ّتحدید أوجه التشابه بین مناهج الدول المتقدمـة فـي الدراسـة الدولیـة للتقـدم  .2 ّ ّ ّ ّّ ّّ
 ).PIRLS-بیرلز(راءة في الق

ّتقویم مناهج المملكة العربیة السعودیة في ضوء مناهج الدول المتقدمة فـي  .3 ّ ّ ّّ
ّالدراسة الدولیة للتقدم في القراءة  ّ ّّ  ).PIRLS-بیرلز(ّ

ّأهمیة البحث ّ:  
ّتكمن أهمیة البحث فیما یأتي ّ: 

 الوصـول إلــى قائمــة معــاییر المنــاهج فــي ضــوء الدراســة الدولیــة للتقــدم فــي .1
 ؟)PIRLS-بیرلز(القراءة 

ّمساعدة المتخصصین في المناهج للوقوف علـى أوجـه التـشابه بـین منـاهج  .2 ّ
ّالدول المتقدمة ّ. 

ّتوجیه مخططي المناهج ومطوریها إلـى االهتمـام بتقـویم المنـاهج فـي ضـوء  .3 ّ
 ).PIRLS-بیرلز(دراسة 

ــ .4 ــدول المتقدمــة ف ــاهج ال ــویم المنــاهج فــي ضــوء من ّإفــادة البــاحثین فــي تق ي ّ
ّالدراسة الدولیة للتقدم في القراءة ّ ّّ ّ. 

  :حدود البحث
  :اقتصر البحث على الحدود اآلتیة

ّ مناهج المملكة العربیة السعودیة في ضوء تقریـر المـنهج المـضمن فـي تقویم - ّ ّّ
  .تقاریر بیرلز

مهارات القراءة بحكم أن بیرلز یركز علیها، وتعتبـر جـزء مـن المنـاهج الكاملـة  -
  .في بعض الدول

ّاإلتحاد الروسـي وسـنغافورة : لدول الحاصلة على المراكز الخمس األوائل وهما - ّ ّ
  .م2016ٕوهنج كونج وایرلندا وفنلندا، في نتائج دراسة بیرلز عام 
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  :مصطلحات البحث
  :ّالتقویم

ّیعرفه الببالوي والسید ومسلم  ّ ّ ّمجموعة مـن العملیـات التـي تـستخدم "ّبأنه ) 2012(ّ ّ
ّبواســطة أخــصائیین م ــار ّ ــى تــصورات وانطباعــات واتخــاذ قــرارات واختب ّتمرســین للتوصــل إل ّّ ّ ّ

ــروض ّویعرفــه أبــو عــالم ). 211. ص" (ف ــه ) 2014(ّ ّعملیــة منظمــة لجمــع وتحلیــل "ّبأن ّ
ــــة ــــسیر المعلومــــات باســــتخدام أدوات مختلف ــــري ). 47. ص" (وتف ــــه ســــعادة والعمی ّویعرف

ّعملیة إصدار األحكام واتخاذ القرار"بأنه ) 2019( ّات المناسبة في ضوئها مع دقة القیاس ّ
  ).54. ص" (ّوصالحیة أدواته

ّویعرف إجرائیا ّعملیة إصدار حكم على مدى توافر معاییر منـاهج الـدول المتقدمـة : ُ ّ ّ
ّفي الدراسة الدولیة للتقدم في القراءة في مناهج المملكـة العربیـة الـسعودیة وفـق تقییمـات  ّ ّّ ّ ّ ّّ

  .عد متخذ القرار من تطویر المناهجبیرلز، والتوصیة بما یسا
ّمناهج المملكة العربیة السعودیة ومناهج الدول المتقدمة ّ ّ ّّ:  

ّتعـرف إجرائیـا بأنهــا ّ ّمـا قدمـه منــسقو البحـث الوطنیــون فـي بیرلـز مــن تقریـر عــن : ّ
  .2016منهج القراءة في بالدهم من خالل موسوعة بیرلز 

ّالدراسة الدولیة للتقدم في القراءة ّ:  
ّ، وهــــي دراســــة لتقیـــــیم المعرفــــة القرائیــــة المعروفــــة باســـــم )PIRLS(صارها اختــــ

)Progress in International Reading Literacy Study  ( ّالدراسـة الدولیـة ّ ّ
ّللتقدم في القراءة، وتنظمها كل خمـس سـنوات هیئـة التقـویم التربـوي الدولیـة  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ)IEA  ( فـي

ِالــصف الرابــع مــن التعلــیم المدرســي، وینفــذها مركــز الدراســات الدولیــة فــي بوســطن كــولج  ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
)Boston College ISC ( ّبالوالیـات المتحـدة األمریكیـة مـع مركـز معالجـة المعلومـات ّ
)IEA DPC (ّالتابع للهیئة، وموقعه في هامبورج في ألمانیا) " ،2010ّالمخالفي.(  
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  :إجراءات البحث
  :منهج البحث

ّاعتمد هذا البحـث علـى المـنهج الوصـفي التحلیلـي بنـاء علـى مـا اقتـضته طبیعتـه،  ّ
ّحیث یعد المنهج الوصفي التحلیلي من أنسب المناهج لهذا البحث، وذلك بجمـع معلوماتـه  ّ ّ
ّوبیانات، ومن ثم تـصنیفها وتنظیمهـا، وتحلیلهـا، والتعبیـر عنهـا كمـا وكیفـا، للتوصـل إلـى  ّ ًّ ّ

ّتاجات وتعمیمات تسهم في تقویم مناهج المملكة في ضوء الدول المتقدمة في دراسـة استن ّ
  .بیرلز

  :مجتمع البحث
ّتكون مجتمع البحث من جمیع الدول المشاركة في االختبار الدولي الدراسة الدولیـة  ّ ّ ّ ّ ّ

ّللتقدم في القراءة بیرلز عام    .دولة) 63(وعددهم ) 2016(ّ
  :ّعینة البحث

ّیـــار العینـــة بطریقـــة قــصدیة؛ ألن البـــاحثین یـــستهدفان منـــاهج الـــدول ّوقــد تـــم اخت ّ ّ
ّالمتقدمـة فــي الدراسـة الدولیــة للتقـدم فــي القـراءة بیرلــز، الحاصـلین علــى المراكـز الخمــس  ّ ّ ّّ ّ

ٕاالتحاد الروسي وسنغافورة وهنج كونج وایرلندا وفنلندا: األوائل وهم ّ ّ ّ.  
  :أداة البحث

وع البحـث قــام الباحثـان بتـصمیم أداتــي البحـث وهمــا ّلجمـع البیانـات الالزمــة لموضـ
ّعبارة عن بطاقتي تحلیل وتقویم، حیث تم تصمیم البطاقتین في صورتها األولیـة، ومـن ثـم  ّّ ّ
ّتحكیمهمـا مــن قبــل المتخصــصین وتــم بعــد ذلــك تعــدیلهما وفــق آراء المحكمــین، وقــد مرتــا  ّ ّ ّ

  :ّالبطاقتان في بنائها بعدة مراحل
  .ّلتحلیلبطاقة ا: ًّأوال

ّتحدید الهدف من بطاقة التحلیل، وقد تمثل هدف بنائهـا فـي تحدیـد أوجـه : المرحلة األولى ّ
ّالتشابه بین مناهج الدول المتقدمة في الدراسة الدولیة للتقدم في القراءة بیرلز ّ ّ ّ ّّ ّّ.  

قة على ّتحدید مصادر بناء بطاقة التحلیل، وقد ارتكز البحث في بناء البطا: ّالمرحلة الثانیة
ّنتائج استبانة المنهج في دراسة بیرلز، وكذا موسوعة بیرلز التي فیها فـصل كتبـه كـل بلـد  ّ

 .ّمشارك یصف منهج القراءة والتعلیم الخاص بها
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ّوحدة التحلیل حیث اختار الباحثان الفقرة وحدة للتحلیل لمناسبتها لطبیعـة : ّالمرحلة الثالثة ّ
  .البحث

  .ّود بطاقة التحلیل وعباراتهتحدید بن: ّالمرحلة الرابعة
  .ّمرحلة تحكیم بطاقة التحلیل: المرحلة الخامسة

  :ّصدق بطاقة التحلیل
ــم التحقــق مــن الــصدق  ــي صــدق المحكمــین، وقــد ت ــة التحلیــل ف ــل صــدق بطاق ّتمث ّ ّ ّّ ّ ّ
ّالظاهري لبطاقة التحلیل، والتي تم ترجمتها والتحقق من الترجمة من قبل متخصـصین فـي  ِّ ّ ّ ّّ ّّ ّ

ّة اإلنجلیزیــة واللغــة العربیــة، ثــم عرضـها علــى ّاللغـ ّ ّمحكمــین متخصــصین فــي منــاهج ) 7(ّّ ّ
ّاللغــة اإلنجلیزیــة واللغــة العربیــة، وطلــب مــن المحكمــین إبــداء أرائهــم فــي مــدى وضــوح  ّ ّّ ّ
ّالصیاغة ومدى مناسبة وشمولیة عناصر التحلیل، واعتبرت درجة االتفـاق بـین المحكمـین  ّ ّ ّ ّ

، كطریقة لتصدیق بطاقة )Chiappetta, Scrithia, Fillerler, 1991% (80بنسبة 
ّالتحلیـل، وقـد تجـاوزت نـسبة االتفـاق بــین المحكمـین  ّ ّممـا یعنـي أن بطاقـة التحلیــل % 80ّ ّ

ــصدق ّتتــصف بال ــة مــن . ّ ــي صــورتها النهائی ــة ف ــد تكونــت البطاق ــارا، و) 29(وق ) 17(ًمعی
  .ًمؤشرا

  :ّثبات بطاقة التحلیل
وتـم حـساب الثبـات . عبـارة فرعیـة) 17(عبـارة رئیـسة، و) 29: (ل منتكونت بطاقة التحلی

  :بطریقتین
ّ للتحقـق مـن ثبـات بطاقـة التحلیـل :الطریقـة األول قـام الباحثـان بالتحلیـل، وحـسب ثبــات ّّ

ِالمحللین  ْ ّعدد الفئات التي اتفق علیها المحلالن على مجموع الفئـات التـي توصـال إلیهـا(ّ ّ ّّ (
  .وهي نسبة مرتفعة%) 92(ّستي، وظهرت نسبة الثبات باستخدام معادلة هول

ّ بالتحلیل للمرة األولى ثم بعد مرور ثالثة أسابیع أعید التحلیل، بعد ذلك :الطریقة الثانیة ّّ ّ
ــة  ــاني باســتخدام نفــس المعادل ــل الث ــل األول والتحلی ــین التحلی ــات ب ــم حــساب معامــل الثب ّت ّّ ّّ ّ

ّوتم استخراج معامل الثبات السابقة،  ً، ویعد هذا المعامل مرتفعا%)91(حیث بلغ ّ ّ.  
  .ّبطاقة التقویم: ًثانیا

صــممت بعــد أن تمــت اإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني مــن أســئلة البحــث؛ حیــث تــم 
خــالل تحلیــل منــاهج ) فأقــل% 60(اســتبعاد المعــاییر والمؤشــرات التــي حــصل علــى نــسبة 
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ٕورة، وهــنج كــنج، وایرلنــدا، اإلتحــاد الروســي، وســنغاف(الــدول الخمــس المتقدمــة فــي بیرلــز 
  .ًمعیارا) 33(، ثم حولت العبارات إلى معاییر تقییم، وقد تكونت بطاقة التقویم من )وفنلندا

  :ّصدق بطاقة التقویم
ّتمثل صدق بطاقة التقویم في صدق المحكمین، وقد تم التحقق من الصدق الظاهري  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّلبطاقة التقویم، والتي تم عرضها على  ّ ّصصین في مناهج وطرق التدریس، وطلب متخ) 5(ّ
ّمن المحكمین إبداء أرائهم بمدى وضوح الصیاغة ومـدى مناسـبة وشـمولیة المعـاییر، وقـد  ّ ّ

  . معاییر) 8(معاییر، وعدلت صیاغة ) 7(معاییر إلى ) 3(قسمت 
  :ثبات بطاقة التقویم

ّوللتحقق من ثبات بطاقة التقویم    :تم حساب صدقها بطریقتینّ
ــین  قــام الباحثــان:ألولالطریقــة ا ِ بحــساب ثبــات المحلل ْ ّعــدد الفئــات التــي اتفــق علیهــا (ّ ّ

ّالمحلالن على مجموع الفئات التي توصال إلیها باستخدام معادلة هولستي، وظهرت نسبة ) ّ
  .وهي نسبة مرتفعة%) 94(ّالثبات 

ّ قام أحد الباحثین بالتحلیل للمرة األولى ثم بعد مرور ث:الطریقة الثانیة ّ الثة أسابیع أعاد ّ
ّالتحلیــل، وتــم حــساب معامــل الثبــات بــین التحلیــل األول والتحلیــل الثــاني باســتخدام نفــس  ّّ ّ ّّ

ً، ویعد هذا المعامل مرتفعا%)95(ّواستخراج معامل الثبات حیث بلغ المعادلة السابقة،  ّ.  
ّإجابة السؤال األول ّ:  

ّولإلجابة عن السؤال األول ضوء الدراسة الدولیـة للتقـدم ما مواصفات المناهج في : ّ
ــي القــراءة  ــز(ف ــدول المــشاركة )PIRLS-بیرل ــاریر المنــاهج لل ــان بتحلیــل تق ؟  قــام الباحث

-بیرلـز(والتوصل لقائمة بمواصفات المناهج في ضوء الدراسة الدولیـة للتقـدم فـي القـراءة 
PIRLS (كما في الجدول اآلتي:  
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  1جدول 
 )PIRLS-بیرلز(المناهج في ضوء الدراسة الدولیة للتقدم في القراءة مواصفات 

  المواصفات
ّتمتلك الدولة منهجا وطنیا یغطي تدریس القراءة للصف الرابع في المدرسة االبتدائیة .1 ّ ّ ّ ً ّ  
ّتقدم القراءة بوصفها جزءا من المنهج لتدریس اللغة  .2 ً ّ ُ  
  ُتقدم القراءة كمجال منفصل من المنهج .3
  متكاملة مع المنهج/ة مدمجة في المنهجالقراء .4
ّتعد مناهج اللغة .5 ّ   القراءة حدیثة/ُ
ّتتم اآلن مراجعة منهج اللغة .6   القراءة/ّ
ّیعد منهج اللغة .7 ّالقراءة للصف الرابع من بین الصفوف األولیة/ُ ّ ّّ ّ  
ّهنالك وقت مخصص للغة .8 ّالقراءة من بین الوقت الكلي للتعلم/ّ ّّ ّ  
ّمتوسط نسبة الوقت الت .9 ّعلیمي الكلي الواجب تخصیصه لتعلیم اللغةّ ّ   %37القراءة /ّ

ّهنالك أهداف عامة وأخرى فرعیة لمنهج اللغة .10 ّ   القراءة/ّ
ّهنالك عملیات أو طرق تعلیمیة لمنهج اللغة .11 ّ   القراءة/ّ
ّكالكتب المقررة والمواد التعلیمیة(ّهنالك مواد  .12 ّ   القراءة/ّلمنهج اللغة) ّ
  القراءة/ّة لمنهج اللغةّأنشطة تقییمی/توجد طرق  .13
ّیقیم تطبیق منهج اللغة .14 ّ   القراءة من خالل زیارات المشرفین/ُ
ّیقیم تطبیق منهج اللغة .15 ّ   ّالقراءة من خالل برامج بحثیة /ُ
ّیقیم تطبیق منهج اللغة .16 ّ ّالقراءة عبر التقییم الموضوعي للمدرسة /ُ ّ  
ّیقیم تطبیق منهج اللغة .17 ّ ّنیة أو إقلیمیةالقراءة من خالل اختبارات وط/ُ ّ  
ّهنالك إجراءات عملیة إلجازة مواد اللغة .18 ّ   القراءة/ّ
ّهنالك سیاسة متبعة لتشجیع المعلمین على إیجاد وتطویر مواد اللغة .19 ّّ ّ القراءة بخالف /ُ

  ّتلك المنصوص علیها بالمنهج الوطني



ّالصف الرابع االبتدائي في  هجتقویم من ّ ّ ّالمملكة العربیة السعودیة في ضوء ّ ّمناهج الدول المتقدمةمعاییر ّّ ّ ..  
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كــأجهزة (ّسیاسـات حــول اســتخدام التكنولوجیــا /ّیحتـوي المــنهج الــوطني علــى بیانــات .20
ّالحاسب اآللي، واألجهزة اللوحیة، واإلنترنت ّ   القراءة/ّفي تعلیم اللغة) ّ

ــراءة  .21 ــدعم مــصادر الق ــل ل ــامج لطلــب التموی ــة، (ّیوجــد برن ّكالمكتبــة، والمــواد التعلیمی ّ ّ
  )ّوالتقنیات

ّتقدم الدولة  .22 ّبرنامجا وطنیا یستهدف المتعثرین في القراءة من طالب ) حكومة الوالیة(ّ ّ ً ً
ّالصف الر ّ   )ّمثل برنامج التعافي من صعوبة القراءة(ابع ّ

ّبنهایة الصف الرابع، إلى أي مدى تركز عملیات القراءة اآلتیة على منهج اللغة ّ ّ ُ ّ ّّ   القراءة؟/ّ
ّیستخلص المعلومـات المعبـر عنهـا بـشكل صـریح  .23.1

  في الجملة أو العبارة
ّالتركیـــــــــــــز علــــــــــــــى  .23

اســـتخالص معلومـــات 
ّمعبـــر عنهـــا بـــصراحة 

ّد ویعید إنتاج تفاصیل من جزء محدد بوضـوح ّیحد .23.2  ووضوح
  ّفي النص

  ربط معلومتین أو فكرتین أو أكثر .24.1
ّتحدید الفكرة الرئیسیة .24.2 ّ  

یخــــــرج باســــــتنتاجات  .24
  واضحة من النص

ّتعلم تسلسل األحداث والسمات الشخصیة  .24.3 ّ ّ ّ  
  ّوصف الرسالة، أو الفكرة العامة .25.1
ّمات داخل النصوص وبین النصوصمقارنة المعلو .25.2 ّ  

ـــط األفكـــار  .25 ـــل ورب تحلی
  والمعلومات

ّالخروج بتعامیم واستنتاجات أثناء دعم النص .25.3 ّ  
ّوصف أسلوب النص أو تركیبه .26.1 فحــــــــــــص وتقیــــــــــــیم  .26  ّ

ّالمحتـــــــوى، واللغـــــــة، 
ّوعناصر النص ّ  

  ّالمؤلف ومقصده/تحدید وجهة نظر الكاتب .26.2

  القراءة لتحسین القراءة .27.1
  ّالقراءة كتجربة أدبیة .27.2
  القراءة للحصول على معلومات .27.3

/ ّتركیـــز مـــنهج اللغــــة .27
ـــى غایـــات  ـــراءة عل الق

  القراءة

  القراءة ألجل المتعة .27.4
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ّاستراتیجیات قراءة النصوص الرقمیة .28.1 ّّ ّ  
  العثور على معلمات حول الموضوع .28.2

تركیــــــــــــــز مــــــــــــــنهج  .28
القــــراءة علــــى /ّاللغــــة

ّالقراءة الرقمیة ّ  
  ّتقییم نقدي لمعلومات االنترنت .28.3

ّلـدول المتقدمـة فـي الدراسـة الدولیـة للتقـدم بلغت مواصفات منـاهج ا) 1(من جدول  ّ ّ ّ ّّ ّ
كمـــا یالحـــظ . عبـــارة فرعیــة) 17(عبـــارة رئیــسیة، و) PIRLS) (29-بیرلــز(فــي القـــراءة 

  .تركیزها على تنظیمات المنهج، وطرق تقییمه، والفهم القرائي، وعالقته بمهارة القراءة
  :ّإجابة السؤال الثاني

ّالمتقدمة في الدراسة الدولیـة للتقـدم فـي القـراءة ّما أوجه التشابه بین مناهج الدول  ّ ّ ّّ ّ
 ؟)PIRLS(بیرلز 

ّولإلجابة عن السؤال الثاني فقد قام الباحثان بعـد تحلیـل البیانـات، حیـث تـم اعتبـار  ّ
ّفأعال هي المقبولة لتكون وجها للتشابه وما قل عنها تم استبعادها، وفیمـا %) 60(نسبة  ّ ّ

ّیأتي عرض لنتائج التحلیل ال ّتي تمثل أوجه التشابه بین الدولّ ّ ّ.  
  2جدول 

ّأوجه التشابه بین مناهج الدول المتقدمة في الدراسة الدولیة للتقدم في القراءة ّ ّ ّ ّّ ّ  
  %النسبة  ّالتكرار  العبارات

ّتمتلك الدولة منهجا وطنیا یغطي تدریس القراءة للصف الرابع فـي  .1 ّ ّ ً ّ
  ةّالمدرسة االبتدائی

5  100  

ّتقدم القراءة بوصفها جزءا من المنهج لتدریس اللغة  .2 ً ّ ُ 4  80  
  40  2  ُتقدم القراءة كمجال منفصل من المنهج .3
  60  3  متكاملة مع المنهج/القراءة مدمجة في المنهج .4
ّتعد مناهج اللغة .5 ّ   100  5 القراءة حدیثة/ُ
ّتتم اآلن مراجعة منهج اللغة .6   100  5 القراءة/ّ
ّیعد منهج الل .7 ّالقراءة للصف الرابع من بین الصفوف األولیة/غةُ ّ ّّ ّ  3  60  
ّهنالك وقت مخصص للغة .8 ّالقراءة من بین الوقت الكلي للتعلم/ّ ّّ ّ  3  60  



ّالصف الرابع االبتدائي في  هجتقویم من ّ ّ ّالمملكة العربیة السعودیة في ضوء ّ ّمناهج الدول المتقدمةمعاییر ّّ ّ ..  
  إدریس بن علي إدریس مطري/ ، أّ محمد حسن سعید آل سفران/د
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  %النسبة  ّالتكرار  العبارات
ــیم  .9 ــصه لتعل ــي الواجــب تخصی ــت التعلیمــي الكل ــسبة الوق ّمتوســط ن ّ ّ ّ

  %37القراءة /ّاللغة
3  60  

ّهنالك أهداف عامة وأخرى فرعیة لمنهج اللغة .10 ّ   100  5 القراءة/ّ
ّهنالك عملیات أو طرق تعلیمیة لمنهج اللغة .11 ّ   60  3  القراءة/ّ
ــــة(ّهنالــــك مــــواد  .12 ــــررة والمــــواد التعلیمی ــــب المق ّكالكت ّ لمــــنهج ) ّ

 القراءة/ّاللغة
3  60  

ّأنشطة تقییمیة لمنهج اللغة/توجد طرق  .13   60  3  القراءة/ّ
ّیقیم تطبیق منهج اللغة .14 ّ   60  3  القراءة من خالل زیارات المشرفین/ُ
ّیقیم تطبیق منهج اللغة .15 ّ   80  4 ّالقراءة من خالل برامج بحثیة /ُ
ّیقـــیم تطبیـــق مـــنهج اللغـــة .16 ّ ّالقـــراءة عبـــر التقیـــیم الموضـــوعي /ُ ّ

 للمدرسة 
5  100  

ّیقیم تطبیق منهج اللغة .17 ّ ّالقراءة مـن خـالل اختبـارات وطنیـة أو /ُ
 ّإقلیمیة

5  100  

ّهنالك إجراءات عملیة إلجازة مواد اللغة .18 ّ   60  3 القراءة/ّ
ّهنالــك سیاســة متبعــة لتــشجیع المعلمــین علــى إیجــاد وتطــویر  .19 ّ ُ

ّمــواد اللغــة القــراءة بخــالف تلــك المنــصوص علیهــا بــالمنهج /ّ
  ّالوطني

4  80  

سیاســات حـول اســتخدام /ّیحتـوي المـنهج الــوطني علـى بیانـات .20
ــــا  ــــأجهزة الحاســــب ا(ّالتكنولوجی ــــة، ك ــــزة اللوحی ــــي، واألجه ّآلل ّ ّ

  القراءة/ّفي تعلیم اللغة) واإلنترنت

5  100  

كالمكتبـة، (ّیوجد برنـامج لطلـب التمویـل لـدعم مـصادر القـراءة  .21
ّوالمواد التعلیمیة، والتقنیات ّّ ّ( 

4  80  

ّتقدم الدولة  .22 ّبرنامجا وطنیا یستهدف المتعثرین ) حكومة الوالیة(ّ
ّفي القراءة من طالب الـصف ال ّ ّمثـل برنـامج التعـافي مـن (ّرابـع ّ

3  60  
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  %النسبة  ّالتكرار  العبارات
  )صعوبة القراءة

ّیـــستخلص المعلومـــات المعبـــر  .23.1
عنها بشكل صریح فـي الجملـة 

  أو العبارة 

4  80  

ّیحدد ویعیـد إنتـاج تفاصـیل مـن  .23.2
ّجزء محدد بوضوح في النص ّ  

4  80  

ّبنهایـــة الـــصف الرابـــع،  ّ ّ
ـــــى أي مـــــدى تركـــــز  ّإل ُ ّ
ــة  ــراءة اآلتی ّعملیــات الق
ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــنهج  عل

  القراءة؟/ّاللغة
ـــــــــى  .23 ـــــــــز عل ّالتركی

اســــــــــــــــــــــتخالص 
ــــــر  ّمعلومــــــات معب
ـــــــصراحة  عنهـــــــا ب

  ووضوح

  80  4  المجموع

ربـــط معلـــومتین أو فكـــرتین أو  .24.1
  أكثر

3  60  

ّتحدید الفكرة الرئیسیة .24.2 ّ  4  80  
ّتعلم تسلسل األحـداث والـسمات  .24.3 ّ

ّلشخصیة  ّ  
4  80  

یخــرج باســتنتاجات  .24
  واضحة من النص

  73  3.66  المجموع
ــــــرة  .25.1 ّوصــــــف الرســــــالة، أو الفك

  العامة
3  60  

مقارنـــــــة المعلومـــــــات داخـــــــل  .25.2
ّالنصوص وبین النصوص ّ  

4  80  

الخـــروج بتعـــامیم واســــتنتاجات  .25.3
ّأثناء دعم النص ّ  

4  80  

تحلیـــــــــل وربــــــــــط  .25
  فكار والمعلوماتاأل

  73  3.66  المجموع
فحــــــــص وتقیــــــــیم  .26

ّالمحتــوى، واللغــة، 
ّ أسلوب النص أو تركیبهوصف .26.1 ّ  2  40  
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  %النسبة  ّالتكرار  العبارات
تحدیـــــــــــــد وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــر  .26.2

  ّالمؤلف ومقصده/الكاتب
ّوعناصــــر الــــنص؛   60  3 ّ

تحدیــد وجهــة نظــر 
ّالمؤلــــــف /الكاتــــــب
  50  2.5  المجموع  ومقصده

  80  4  القراءة لتحسین القراءة .27.1
  80  4  ّالقراءة كتجربة أدبیة .27.2
  80  4  القراءة للحصول على معلومات .27.3
  60  3  القراءة ألجل المتعة .27.4

/ ّتركیز منهج اللغة .27
القـــــــــراءة علـــــــــى 

  غایات القراءة

  75  3.75  المجموع
ـــراءة النـــصوص  .28.1 ّاســـتراتیجیات ق ّ

ّالرقمیة ّ  
4  80  

ــــات حــــول  .28.2 ــــى معلم ــــور عل العث
  الموضوع

4  80  

  60  3  ّتقییم نقدي لمعلومات االنترنت .28.3

تركیـــــــــز مـــــــــنهج  .28
القـراءة علـى /ّاللغـة

ّالقراءة الرقمیة ّ  

  73  3.67  المجموع
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   نسبة تشابه مناهج الدول المتقدمة في اختبار بیرلز1شكل 

ّیتــضح أن أوجــه التــشابه بــین الــدول المتقدمــة فــي الدراســة ) 2(مــن خــالل جــدول  ّ ّ ّّ ّ
ّالدولیة للتقدم فـي القـراءة بلغـت  ّ %) 93(، أي مـا نـسبته )28(عبـارة رئیـسیة، مـن ) 26(ّ

  .ًتقریبا
، %)80إلى أقل من % 60(عبارة من ) 15(عبارتین، و%) 60(وحل تحت نسبة 

ّوهذا یعني أن هناك تشابها قوي بین الدول %). 100لى إ% 80(عبارة للنسبة من ) 11( ّّ
ًالمتقدمة في مواصفات المنهج، مما یؤكد أهمیة المنهج، وأن الدول التي أحرزت تقدما في  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ
ّاالختبارات الدولیة قد تمیزت في مناهجها، مما یعكس تأثیر المنهج على نتائج هذه الدول،  ّّ ّ ّ

ّوقـد أكـد كـل مـن كوفالیفـا  ّأن ) Kovaleva and Kuznetsova, 2007(وكوزنتـسوفا ّ
ّالمــنهج الدراســي فــي االتحــاد الروســي خــضع لتغییــر كبیــر، ممــا یعكــس الجهــود المبذولــة  ّّ ّ ّ
ــدة، مــع  ــدریس الجدی ــم إدخــال ممارســات الت ــة، وت ــصفوف االبتدائی ــي ال ــراءة ف ّلتحــسین الق ّ ّ ّ

ّالتركیز على تطویر مهارات التعلم وزیادة التعلم ّّ ّ   .ّ النشطّ
ّویظهر تأثیر المنهج علـى نتـائج دراسـة بیرلـز بوضـوح ممـا قـاد وزارات التعلـیم فـي  ّ
ــي ســنغافورا  ــیم ف ــد ذكــرت وزارة التعل ــالمنهج وتطــویره، وق ــام ب ــى االهتم ــدول المتقدمــة إل ّال ّ ّ

)Ministry of Education, 2007 ( ّأنـه تـم تنفیـذ مـنهج دراسـي وطنـي جدیـد لتنمیـة ّ ّ ّ
ّزیة في سـنغافورا بـدءا مـن الـصف األول االبتـدائي والثـاني فـي عـام ّاللغة اإلنجلی ّ ّ ّّ ً ّ2001 ،

ّوفــي الوقــت نفــسه، ورد أن النظــام التعلیمــي أصــبح أكثــر ال مركزیــة فــي ســنغافورة ّ ّ ّ ویعــد . ّ
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ّتحسن سنغافورة أكثـر وضـوحا عنـدما یعتقـد أن الفتـرة الفاصـلة بـین مرحلتـي االختبـار فـي  ُ ً ّ
PIRLS 2001أربع سنوات فقط لـدول نـصف الكـرة الجنـوبي التـي شـاركت  هي2006 و ّ ّ

  ).et al, Twist, .2007(في كال االستقصائیین سنغافورا ونیوزیلندا 
) 2000(ّكما ظهر إصالح المناهج في هونغ كونغ منذ قانون إصـالح التعلـیم لعـام 

 اعتماد على ّقبل هذا الوقت، كان تركیز تعلیم القراءة على النصوص الموصوفة وكان هناك
ّأنـه ) et al, Twist, .2007(ّ، وأكـد تویـست وآخـرون )Tse ,2007(الكتب المدرسـیة 

ّتم الترویج الستخدام مجموعة أوسع من مواد القراءة في هونغ كونغ، وكان هناك استثمار  ّ ّ
ّكبیر في موارد المناهج الدراسیة ّ.  

ّومما یؤكد تأثیر المناهج على نتائج االختبارات الدول ّ ّیة وكذا الوطنیة ما ذكره ساس ّ ّ
)2012, Sass ( وذكر ذلـك 2012ّعن تأثیر تقییمات المناهج الوطنیة في إنجلترا عام ،

 2014ّتأثیر تقییمـات المنـاهج الوطنیـة فـي إنجلتـرا عـام ) Middlemas ,2014(أیضا 
ّعلى النتائج، وأن تم في إنجلترا تصمیم معاییر المناهج الوطنیة بحیث یتقدم  ّّ ّّمعظم الطالب ّ

  .ًبمعدل مستوى واحد تقریبا كل عامین
  :ّإجابة السؤال الثالث

ّما تقویم مناهج المملكة العربیة السعودیة في ضوء معاییر مناهج الـدول المتقدمـة  ّ ّ ّّ
ّفي الدراسة الدولیة للتقدم في القراءة بیرلز  ّ ّّ ّ)PIRLS(؟ 

یم بطاقــة تقـویم قائمــة علـى معــاییر ّولإلجابـة عـن الــسؤال الثالـث فقــد قـام الباحثــان بتـصم
ّ، وكانـت النتـائج كمـا فـي الجـدول )2016(مناهج الدول المتقدمـة فـي اختبـار بیرلـز عـام 

  : اآلتي
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  3جدول 
ّنتائج تقویم مناهج المملكة العربیة السعودیة في ضوء معاییر مناهج الدول المتقدمة في  ّ ّ ّّ

  ).PIRLS(بیرلز 
  العبارات  تكرار ال  تكرر نعم

  %النسبة  ّالتكرار  %النسبة  ّالتكرار
نسبة 
  التشابه

ًتمتلــــك الدولــــة منهجــــا وطنیــــا یغطــــي  .1 ً ّ
ــــي القــــراءةتــــدریس  ــــصف الرابــــع ف ّ لل ّ ّ

  ّالمدرسة االبتدائیة
1  100  0  0  100  

ُتقـــدم القـــراءة مندمجـــة فـــي المنـــاهج  .2
  0  100  1  0  0  وغیر مفصولة

ّتعد مناهج اللغة .3 ّ   100  0  0  100  1 قراءة حدیثةال/ُ
ّتتم اآلن مراجعة منهج اللغة .4   100  0  0  100  1 القراءة/ّ
ّیعد منهج اللغة .5 ّالقراءة للصف الرابـع /ُ ّ ّ

ّمن بین الصفوف األولیة ّ  0  0  1  100  0  

ّهنالــك وقــت مخــصص للغــة .6 القــراءة /ّ
ّمن بین الوقت الكلي للتعلم ّّ ّ  1  100  0  0  100  

ّمتوســط نــسبة الوقــت التعلی .7 ّمــي الكلــي ّ ّ
القـراءة /ّالواجب تخصیـصه لتعلـیم اللغـة

37%  
0  0  1  100  0  

ّهنالـــك أهـــداف عامـــة وأخـــرى فرعیـــة  .8 ّ
  100  0  0  100  1 القراءة/ّلمنهج اللغة

القـراءة /ّعملیـات تـدریس مـنهج اللغـة .9
  0  100  1  0  0  مرنة

هنالــك مراجــع ومــواد تعلیمیــة لمــنهج  .10
  100  0  0  100 1 القراءة/ّاللغة

  0  100  1  0  0القراءة غیر /ّمنهج اللغةطرق تقییم ال .11
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  العبارات  تكرار ال  تكرر نعم
  %النسبة  ّالتكرار  %النسبة  ّالتكرار

نسبة 
  التشابه

  موحد
القراءة یعتمد على /ّ تقییم منهج اللغة .12

  100  0  0  100  1  زیارات المشرفین

ّیقــیم مــنهج اللغــة .13 ّ القــراءة مــن خــالل /ُ
  100  0  0  100  1 ّبرامج بحثیة 

ّیقیم مـنهج اللغـة .14 ّ القـراءة عـن طریـق /ُ
  100  0  0  100  1 التقییم الخارجي للمدرسة

ّیقــیم مــ .15 القــراءة مــن خــالل /ّنهج اللغــةُ
ّاختبارات وطنیة أو إقلیمیة ّ 1  100  0  0  100  

ّهنالك إجراءات عملیـة إلجـازة منـاهج  .16
  100    0  100  1 القراءة/ّاللغة

ــــــشجیع  .17 ــــــة لت ّهنالــــــك سیاســــــة متبع ُ
ّالمعلمــین علــى إیجــاد وتطــویر مــواد  ّ

القراءة بخالف تلـك المنـصوص /ّاللغة
  ّعلیها بالمنهج الوطني

0  0  1  100  0  

القـراءة متـوفر باسـتخدام /ّمنهج اللغة .18
كــأجهزة (التقنیــات واألجهــزة الحدیثــة 

ـــة،  ـــي، واألجهـــزة اللوحی ّالحاســـب اآلل ّ ّ
  ).واإلنترنت

0  0  1  100  0  

ّیوجـــد برنـــامج لطلـــب التمویـــل لـــدعم  .19
ّكالمكتبـــة، والمـــواد (مـــصادر القـــراءة 

ّالتعلیمیة، والتقنیات ّّ.( 
1  100  0  0  100  

ّتقدم الدولة  .20 ًبرنامجـا ) كومة الوالیـةح(ّ
ّوطنیا یستهدف المتعثرین في القراءة  ً

ّمن طالب الصف الرابع  ّ ّ مثل برنـامج (ّ
0  0  1  100  0  
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  العبارات  تكرار ال  تكرر نعم
  %النسبة  ّالتكرار  %النسبة  ّالتكرار

نسبة 
  التشابه

  )ّالتعافي من صعوبة القراءة
یـــــستخلص طالـــــب الـــــصف الرابـــــع  .21

ّالمعلومات، ویعبر عنها بشكل صریح 
  في الجملة أو العبارة 

1  100  0  0  100  

ــــاج .22 ــــع إنت ــــصف الراب ــــب ال ــــد طال  یعی
ّتفاصــــیل جــــزء محــــدد بوضــــوح فــــي 

  ّالنص
0  0  1  100  0  

یـــــربط طالـــــب الـــــصف الرابـــــع بـــــین  .23
  100  0  0  100  1  معلومتین أو فكرتین أو أكثر

یحـــدد ا طالـــب الـــصف الرابـــع الفكـــرة  .24
ّالرئیسیة للنص ّ  1  100  0  0  100  

یعــرف طالــب الــصف الرابــع تسلــسل  .25
  100  0  0  100  1  .األحداث، وشخوص النص

لرابـع النـصوص یحلـل طالـب الـصف ا .26
ویــربط مــضامینها للوصــول ألفكارهــا 

  العامة 
1  100  0 0  100  

یحلـل طالـب الـصف الرابـع النـصوص  .27
ویجــــرج بتعــــامیم واســــتنتاجات مــــن 

  النصوص
1  100  0  0  100  

یحدد طالب الصف الرابع وجهـة نظـر  .28
  0  100  1  0  0  .ّالمؤلف ومقصده/الكاتب

ــــى تحــــسین  .29 ــــة عل ــــنهج اللغ ــــز م یرك
 القراءة

  
1  100  0  0  100  
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  العبارات  تكرار ال  تكرر نعم
  %النسبة  ّالتكرار  %النسبة  ّالتكرار

نسبة 
  التشابه

یركز منهج اللغة على القراءة كتجربة  .30
  0  100  1  0  0  ّأدبیة

یركــــز مــــنهج اللغــــة علــــى القــــراءة  .31
  0  100  1  0  0  للحصول على المعلومات

یركز مـنهج اللغـة علـى القـراءة ألجـل  .32
  0  100  1  0  0  المتعة

القــراءة فــي توســع /ّیركـز مــنهج اللغــة .33
  100  0  0  100  1  الطالب في المعرفة

  60.6  39.4  60.6 متوسط النسبة
  

  
ّ نسبة تشابه مناهج المملكة العربیة السعودیة مع مناهج الدول المتقدمة1شكل   ّ ّ ّّ  
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ّمعیـارا، وهـي التـي تـشابهت ) 37(ّّنالحظ عدد المعاییر الكلیة ) 3(من خالل جدول  ً
ّفیها الدول المتقدمة، وقد اتفقت مناهج المملكة مع مناهج تل ّ ًمعیارا أي ) 20(ّك الدول في ّ

ّمعیارا بنسبة مئویة ) 13(، واختلفت في %)60.6(ما نسبته  ّ، واذا قارنـا بـین %)39.4(ً ٕ
ــدول المتقدمــة فیمــا بینهــا وهــي  ــسبة اخــتالف ال ّن ونــسبة اخــتالف المملكــة معهــا %) 8(ّ

ّتقریبا نجد الفرق كبیرا، مما یدل على وجود اختالف بین مناهج الممل%) 39( ّ ً كـة العربیـة ً
ّالسعودیة ومناهج الدول المتقدمة وفق معاییر بیرلز، الـذي رأینـا أثـره فـي أداء الطلبـة فـي  ّ

ّالذین حصدوا نتائج في المستوى الدولي الضعیف) 2016(نسخته عام  ّ ّ.  
ّوبــالنظر إلــى جوانــب االخــتالف نجــد أن المنــاهج فــي الــدول الخمــس المتقدمــة فــي  ّ ّ ّ

ّاالختبارات الدولیة  ّ)PIRLS ( مستقلة؛ حیث أنها تخطط وتنفذ في المدارس، وهذا في أربع
ٕدول كما في وسنغافورة وهـنج كـونج وفنلنـدا وایرلنـدا، وهـذا مخـالف للمنـاهج الموحـدة فـي 
ــق  ــي عــدم تحقی ــر ف ــى تنظــیم المــواد الدراســیة المنفــصلة وهــذا أث الــسعودیة والمعتمــدة عل

ندمجـة فـي المنـاهج وغیـر مفـصولة، وعملیـات ُتقدم القـراءة م: المناهج السعودیة للمعاییر
القـراءة غیـر موحـد، وهنالـك /ّالقراءة مرنة، وطرق تقیـیم المـنهج اللغـة/ّتدریس منهج اللغة

ّسیاســة متبعــة لتــشجیع المعلمــین علــى إیجــاد وتطــویر مــواد اللغــة ّّ ّ القــراءة بخــالف تلــك /ُ
  .ّالمنصوص علیها بالمنهج الوطني
یة المنفصل یركز على المعرفة ویهمل احتیاجات المتعلم، كما أن تنظیم المواد الدراس

یركز منهج اللغـة علـى : ومیوله، ورغباته وهذا أثر على تحقیق المنهج السعودیة للمعاییر
القـراءة ألجـل المتعـة، ویركــز مـنهج اللغـة علـى القــراءة للحـصول علـى المعلومـات، ویركــز 

ّأن مــنهج ) 2011(د الحلــیم وآخــرون ّمـنهج اللغــة علــى القـراءة كتجربــة أدبیــة، وذكــر عبـ
ّالمواد المنفصلة یهمل میول المتعلمین وحاجاتهم، كما أنه ال یراعي الفروقات بینهم، وأنه  ّ ّ ّ
ّیركـــز فـــي تنظیمـــه علـــى الترتیـــب المنطقـــي للمعرفـــة األكادیمیـــة، ویغفـــل عـــن الترتیـــب  ّّ ّ ّ

ّالسیكولوجي لعملیة التعلم مما یؤدي إلى سلبیة المتعلم ّّ ّّ ّ ّ ّ، وأنـه یعنـى بـتعلم التفاصـیل علـى ّ ّ ّ
ّحساب تنمیة عملیـات التفكیـر النـشطة، وأنـه یفـرض علـى جمیـع المتعلمـین ویطلـب مـنهم  ٌ ّ ّ ّ ّ
ّالوصـول إلــى مــستوى واحـد مــن التحــصیل، ویهمـل كــل نــشاط یمـنكن أن یــتم خــارج غرفــة  ّ ّ

ّالصف، وغیرها من العیـوب واالنتقـادات الموجهـة لهـذا المـنهج ّ ) 2018(ون ویـرى هینـس. ّ
ّأنه من بین أوجه القـصور لهـذا المـنهج الدراسـي فـشله فـي النظـر االحتیاجـات والمـصالح  ّّ ّ
ّالفریدة للطلبة وانفصالهم عن األحداث المعاصـرة فـي العـالم، لالنتقـال إلـى مـا وراء الحفـظ 

ّعن ظهر قلب، ولعل أشد االنتقادات الموجهة له هو تأثیره على المتعلمین ّ ّ ّ .  
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ًغافورة كان نظام التعلیم السنغافوري من الستینیات إلى الثمانینیـات مـدفوعا ففي سن
ًبالكفـاءة إلــى حــد كبیــر وأكثـر تحكمــا مركزیــا، بهــدف رفـع معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة  ً

، تمثـل رؤیـة وزارة التربیـة والتعلـیم 1997انطلقت في عـام . والحساب بسرعة بین سكانها
ــت" ــر، أمــة ال ــیم ) TSLN" (علممــدارس التفكی ــل نظــام التعل ــي تحوی نقطــة انعطــاف مهمــة ف

السنغافوري إلـى شـكله الحـالي، والـذي یتمیـز بالمرونـة والتنـوع واسـتقاللیة أكبـر للمدرسـة 
)Goh, 1997 .( ــم تحقیــق التحــول األساســي مــن خــالل التغییــرات فــي إدارة التعلــیم ت

ر وزارة التربیة والتعلیم إلى حد وینتقل مق. والمشهد التعلیمي على مدى العقدین الماضیین
كبیر من االستقاللیة والمسؤولیة إلى المدارس الفردیة في إدارة المدرسة والمسائل المهنیة 

یـتم ). على سبیل المثـال، المنـاهج التربویـة للطـالب ذوي االحتیاجـات التعلیمیـة المختلفـة(
شجیعها بـشدة لتخـصیص منح المدارس استقاللیة ضمن معاییر واسعة، وفي الواقع، یتم ت

 MOEتنفیذ سیاسات وبرامج المناهج الدراسیة الوطنیة التي تم وضعها وتطویرها من قبل 
HQ لتناسب احتیاجات التعلم لطالبها، وبالمثل تقرر المـدارس تعیینـات الوظـائف المحلیـة 

علـى النـشر : ًللمدرسین الذین یـتم نـشرهم مركزیـا لهـم مـن قبـل وزارة التربیـة والتعلـیم مثـل
  ).Mullis, et al,. 2017(مستوى الصف واألنشطة المناهج المشتركة 

وفي هنج كنج نظام التعلیم في هونـغ كونـغ هـو فـي الغالـب ال مركـزي، حیـث یكـون 
ًمكتب التعلیم مسؤوال عـن صـیاغة وتطـویر ومراجعـة الـسیاسات والبـرامج والتـشریعات مـن 

ــة االبتدائیــة إلــى المــستوى الجــامعي ــدیه. المرحل ــة ل ــذ البــرامج التعلیمی ــى تنفی ا إشــراف عل
، )Education, 2016(وتفویض السلطة للمـدارس وتـشجیع تطـویر المنـاهج المدرسـیة 

القراءة بالـصف الرابـع الهـدف الـرئیس لـسیاسة القـراءة الـشاملة فـي هونـغ / ومنهج اللغة 
ــصف الرابــع(كونــغ  ــت) وخاصــة لل ــال مــن القــراءة مــع الفهــم لل ــین جمیــع األطف علم هــو تمك

كـان الهـدف الـرئیس إلصـالحات التعلـیم فـي الـسنوات األخیـرة لجمیـع . والمعلومات والمتعة
. الطالب لتطویر الكفاءة في القراءة بشكل مستقل باللغتین الرسمیتین، الصینیة واإلنجلیزیة

، مجتمعــا ویكــرر األهــداف 2014قــام مجلــس تطــویر المنــاهج بتحــدیث المــنهج فــي عــام 
في النسخة المحدثة من دلیل مناهج التعلیم األساسي، تم . ٕدرسي واطارهالعامة للمنهج الم

لیس من المتوقع أن یكون لـدى الطـالب تجـارب كبیـرة "حیث " القراءة للتعلم"تلخیص هدف 
ًوشغفا بالقراءة فحسب، بل أیضا إلتقان مهارات ، والتي تعزیز القدرة العامة "القراءة للتعلم " ً

 Curriculum." ( التعلم مدى الحیاة وتنمیة الشخص بالكامـلعلى التعلم مما یؤدي إلى
Development Council, 2014 ( 

وفـي فنلنــدا تحـدد الحكومــة الفنلندیــة األهـداف العامــة للتعلـیم األساســي وتخــصیص 
تقـرر الوكالـة الوطنیـة للتعلـیم، التابعـة لـوزارة التربیـة والتعلـیم . الوقت التعلیمي بین المواد
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اف ومحتوى التعلیم وتسجیلها في المناهج الوطنیة األساسیة، وتقوم البلدیات والثقافة، أهد
القـراءة / ومـنهج اللغـة . ًبإعداد مناهجها المحلیة بناء على هذا المنهج األساسـي الـوطني

بالصف الرابع لجمیـع الـصفوف التـسع مـن التعلـیم األساسـي، والمنـاهج الدراسـیة الوطنیـة 
یحــدد المـــنهج . س القـــراءة تحــت عنــوان اللغـــة األم واألدبلــدیها مبــادئ توجیهیـــة لتــدری

األهداف التعلیمیة في كل مـادة ویـصف المحتـوى علـى مـستوى عـام، باإلضـافة إلـى ذلـك، 
، 5 و2ًیتــضمن المــنهج الــوطني للغــة األم واألدب وصــفا لــألداء الجیــد فــي نهایــة الــصف 

تعمـل . یـة المدرسـة األساسـیةباإلضافة إلى معاییر التقیـیم التـي سـیتم اسـتخدامها فـي نها
ًالبلدیات جنبا إلى جنب مع المدارس لكتابة مناهج أكثر تفصیال بناء على المنهج الوطني ً ً .

 .,Mullis, et al(وبالتـالي، فـإن المـنهج األساسـي المـشترك مفتـوح للتكیـف المحلـي 
2017.(  

ًوأما االتحاد الروسي وفقا للقانون الفیدرالي للتعلیم في االتحا ّ د الروسي، الصادر في ّّ
ــى 2012عــام  ــام والمجــاني عل ــیم المهنــي الع ، تــضمن الحكومــة للمــواطنین مجانیــة التعل

ــة ــة والبلدی ــة الحكومی ــي المؤســسات التعلیمی ــانون، فــإن . أســاس تنافــسي ف ًوفقــا لهــذا الق
الــسلطات الفیدرالیــة مــسؤولة عــن تطــویر وتنفیــذ الــسیاسة التعلیمیــة الموحــدة، والــسلطات 

یة مسؤولة عـن تطـویر وتنفیـذ البـرامج اإلقلیمیـة، والـسلطات المحلیـة مـسؤولة عـن اإلقلیم
تـضع سـلطات التعلـیم . ًتنظیم التعلیم على مستویات مختلفة وفقا لمعاییر التعلیم الفیدرالیة

الفیدرالیة سیاسة اتحادیـة، وتـشرف علـى تنفیـذها، وتطـور األسـاس التـشریعي لعمـل نظـام 
، تضع السلطات الفیدرالیة معاییر تعلیمیة اتحادیـة وعلـى مـستوى عالوة على ذلك. التعلیم

الوالیة وتطور مناهج نموذجیة وبرامج نموذجیة للدراسة للمواد الدراسـیة علـى أسـاس هـذه 
ًتـشرف الـسلطات الفیدرالیـة أیـضا علـى مراجعـة الخبـراء للكتـب المدرسـیة واألدب . المعاییر

م للتعلــیم مــن التعلــیم العــام فــي التعلــیم االبتــدائي التكمیلــي للمــدارس، ویتــألف النظــام العــا
. واالبتدائي واألساسي والثانوي والتعلیم المهني في التعلیم الثانوي والعالي والدراسات العلیا

وفـي التعلـیم االبتـدائي، . إلزامـي بموجـب الدسـتور) 11 إلـى 1الصفوف من (التعلیم العام 
 وتـسعة نمـاذج لموضـوع اللغـة الروسـیة، لكـل هناك سبعة نمـاذج لموضـوع القـراءة األدبیـة

علـى الـرغم مـن أن هـذه . منها مجموعة خاصة به من الكتـب المدرسـیة والمـواد التكمیلیـة
 Mullis, et(النماذج تستند إلى معاییر التعلیم، فإن لكل نموذج إطار مفاهیمي خاص به 

al,. 2017.(  
ّومما سبق یمكن القول إن الدول التي أعطت معایی ّ ّ ّر عامة للمناهج تحقق األهداف ّ ّ

ــرامج  ــشطة والب ــي الطــرق واألن ــرهم لإلبــداع ف ّالمنــشودة، وأشــركت المــدارس المعلمــین وغی ّ
ــزام بالكتــاب المدرســي، حققــت تقــدما ملحوظــا فــي أداء الطلبــة، وأكــدت  ّوالتقییمــات دون إل ّ ّ ّ ّ

تعلیمـي فـي ّأن فـي كـل بلـد ینـدمج النظـام ال) et al, Mullis, .2019(مولیس وآخرون 
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تكوین فرید من العوامل التاریخیـة واالقتـصادیة واللغویـة التـي تتحـد لتحدیـد األولویـات فـي 
 بمعلومـات عـن  PIRLSكیفیة تنظیم النظام للتعلیم والتعلم، وتساهم الدول المـشاركة فـي 

 عــن طریــق اســتبیان  PIRLSالعدیـد مــن هــذه العوامــل مــن خــالل فــصلها فــي موسـوعة 
 أكثـر تحدیــدا ، تقـدم الـدول معلومـات حــول تنظـیم نظـام التعلـیم ومنــاهج المنـاهج، وبـشكل

القراءة، سواء تم صیاغتها على المستوى الوطني أو المجتمعي أو المدرسي، فـإن البلـدان 
لــدیها منــاهج تحــدد مــا یجــب تعلــیم الطــالب، وتــوفر التوقعــات للطــالب مــن حیــث المعرفــة 

أو اكتــسابها مــن خــالل تعلــیم القــراءة الرســمي، والمهــارات والمواقــف التــي ســیتم تطویرهــا 
وتتضمن الجوانب المنهجیة والسیاسات الحاكمة ذات الصلة بشكل خاص باكتـساب معرفـة 
القراءة والكتابة المعاییر أو المعاییر الموضوعة لتطویر القراءة، ویتضمن التقدم المتماسك 

ــراءة تغییــرا فــي ّ التركیــز مــن فــك الرمــوز إلــى ًإلســتراتیجیات التــدریس والفهــم لتطــویر الق
ــراءة ، باإلضــافة إلــى  اســتراتیجیات الفهــم، والوصــول إلــى مجموعــة واســعة مــن مــواد الق
ًسیاسات التمایز المنطقیـة للقـراء المتـسارعین والقـراء الـذین یعـانون التـي تحـدث فرقـا فـي  ُ ّ

  . PIRLSّأداء الطلبة في 
ّیعد منهج اللغة: كما أن المعاییر ّف الرابـع مـن بـین الـصفوف األولیـة، ّالقراءة للـص/ُ ّ ّ ّ

وهذا سیساعد على التركیز بشكل كبیر على مهارات اللغة ومن ضمنها مهارة القراءة والتي 
تعد من أهم مهارات اللغویة التـي یركـز علیهـا فـي الـصفوف األولیـة، وهـذا سـیجعل الوقـت 

ّوسـط نـسبة الوقـت مت: ًالمخصص لها یكون كبیرا، وهـذا مـا جعـل المنـاهج ال تحقـق معیـار
ّالتعلیمي الكلي الواجب تخصیصه لتعلیم اللغة ّ ّ   %.37القراءة /ّ

ًولعل من سمات المنهج أن یكون مناسبا لمتطلبات العصر، ولعل أهـم سـمات هـذا العـصر 
القـراءة متـوفر باسـتخدام /ّمـنهج اللغـة: هو التقنیة، وتوفر المعرفة، وقد عبر عنه بالمعیار

ّكأجهزة الحاسب اآللي، واألجهزة اللوحیة، واإلنترنت(دیثة التقنیات واألجهزة الح ّ ّ.(  
ّتقـدم : ولعل اهتمام الدول المتقدمة في اختبارات طالبها في اللغـة وتحقیقهـا لمعیـار

ّبرنامجـا وطنیـا یـستهدف المتعثـرین فـي القـراءة مـن طـالب الـصف ) حكومة الوالیة(ّالدولة  ّ ّ ّ ً ً
  . أثر على نتائج طالبها، وتفوقهم) عوبة القراءةّمثل برنامج التعافي من ص(ّالرابع 

ّأن القـراءة الـدول المتقدمـة مدمجـة فـي المـنهج متكاملـة معـه )  3(ّویوضح جدول  ّ ّ
ّولم یكن كـذلك فـي الـسعودیة، ویعـد مـنهج اللغـة ُ ّ ّالقـراءة للـصف الرابـع مـن بـین الـصفوف /ّ ّّ ّ

ّاألولیة في تلك الدول مما كان له األثر في تكامل إع ّ ّداد الصفوف األولیة، وفـي الـسعودیة ّ ّّ ّ ّ
ّیعد الصف الرابع بدایة المراحل العلیا، وأیضا متوسط نسبة الوقت التعلیمي الكلـي الواجـب  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّالقراءة في الدول المتقدمـة /ّتخصیصه لتعلیم اللغة وهـي نـسبة %) 6(وفـي تعلیمنـا % 37ّ
ّتعكــس الفــارق بــین النــسبتین، وفــي تلــك الــدول هنالــك  ّعملیــات أو طــرق تعلیمیــة لمــنهج ّ ّ
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ّأنشطة تقییمیة لمنهج اللغة/القراءة، وتوجد طرق /ّاللغة القـراءة، ولـم تكـن تلـك اإلجـراءات /ّ
ّمنطبقة علـى مناهجنـا، أمـا متابعـة تطبیـق المنـاهج یقـیم تطبیـق مـنهج اللغـة ّ ُ القـراءة مـن /ّ

ن بطریقة سلیمة، وفي خالل زیارات المشرفین وهذا جانب یضمن تطبیق المنهج في المیدا
ّتلك الدول هنالك سیاسة متبعة لتشجیع المعلمـین علـى إیجـاد وتطـویر مـواد اللغـة ّّ ّّ القـراءة /ُ

ّبخالف تلك المنصوص علیها بالمنهج الوطني وهنا یظهر اإلثراء في المنهج وكذا اإلبـداع 
ّفي التعلیم الذي یؤثر في تعلیم القراءة، وكذا یحتوي المنهج الوطني ع ّ ّ سیاسـات /لى بیاناتّ

ّكأجهزة الحاسب اآللي، واألجهزة اللوحیة، واإلنترنت(ّحول استخدام التكنولوجیا  ّ فـي تعلـیم ) ّ
ّالقراءة، وأیضا تقدم الدولة /ّاللغة ّبرنامجـا وطنیـا یـستهدف المتعثـرین فـي ) حكومة الوالیـة(ّ

ّالقراءة من طالب الصف الرابع، تلك اإلجراءات كانت لها األثر في ّ ّ ّ تقدم الدول في الدراسـة ّ ّ ّ
ّالدولیة للتقدم في القراءة ّّ ّ.  

ومن خالل ما سبق من إجابة لألسئلة السابقة فإنه یمكن القول بأننا إذا ما أردنا أن یتقن 
ــا أن تتطــور  ــه یجــب علین ــز فإن ــار بیرل ــي اختب ــدمهم ف ــة، وتق ــراءة واللغ ــا مهــارات الق طالبن

ـــز  ـــي ترك ـــنهج الت ـــات الم ـــى تنظیم ـــاهج إل ـــه المن ـــب، وتراعـــي میول ـــى احتیاجـــات الطال عل
ــة  واهتماماتــه، وتعتمــد المنــاهج المــستقلة التــي تخطــط وتنفــذ فــي المــدارس، وتتبنــى الدول
ًبرنامجا وطنیا للقراءة لمساعدة الطالب في الـصفوف األولیـة علـى تنمیـة مهـارات القـراءة،  ً

ارف والتركیـز علـى وجعل الصف الرابع االبتدائي من ضمن الـصفوف األولیـة، وتقلیـل المعـ
مــن الوقــت %) 40(مهــارات األساســیة كاللغــة، والریاضــیات، والــشریعة، وجعــل مــا یقــارب 

  .یقضى للقراءة
  : توصیات البحث

  :في ضوء ما أظهرته نتائج هذا البحث، یوصي الباحثان بما یأتي           
  ّالتركیــز علــى منــاهج اللغــة قــارب القــراءة فــي الــصفوف األولیــة، وتخــصیص مــا ی/ ّ

 .من الوقت لتنمیة مهاراتها%) 40(
 جعل الصف الرابع االبتدائي ضمن الصفوف األولیة. 
 التركیز على المهارات األساسیة في الصفوف األولیة. 
  ًتبنــي تنظیمــا للمــنهج یركــز علــى الطالــب، ویجعلــه محــور العملیــة التعلیمیــة، مثــل ّ

ّأن منهج الن) 2016(منهج النشاط كما ذكر عبد الباري  ّشاط یوجه عنایته الكبـرى ّ
ًبمرور الطالب في خبـرات تربویـة متنوعـة تـؤدي إلـى تعلمهـم تعلمـا سـلیما مرغوبـا  ً ً ّ ّ ّّ ّ ّ ّ

 . فیه
  تعــدیل اتجاهــات الطــالب نحــو القــراءة، وجعلهــا ممتعــة لهــم ممــا یجعلهــم یعیــشون

 .تجربة أدبیة
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 جعل القراءة وسیلة لتعلم الطالب في بقیة الصفوف التالیة. 
  :تالمقترحا

ّفي ضوء ما توصل إلیه البحث من نتائج وتوصیات فإن الباحثان یقترحان ما یأتي ّ:  
  تقویم شامل لمناهج الصفوف األولیة بالمملكة العربیة السعودیة فـي ضـوء معـاییر

ّالدراسة الدولیة للتقدم في القراءة بیرلز  ّ ّّ ّ)PIRLS.( 
 الـسعودیة لمنـاهج الـدول ّإجراء بحوث تقویمیـة الـصفوف األولیـة بالمملكـة العربیـة ّ

ًالتي أحرزت تقدما في بقیة االختبارات الدولیة كاختبارات  ّ ّ)PISA (و)PISA.( 
  ّتقویم أثر اختالف المناهج في الدول المشاركة في االختبارات الدولیة ومنها دراسة ّ ّ

  .ّعلى أداء الطلبة) PIRLS(بیرلز 
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