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تصديــــر
يُع ّد وضع إطار عريب لوصف مؤ ّهالت التعليم قبل الجامعي من املشاريع املتأكّدة
لتحقيق هدفني أساسيني ،عىل األقل ،للدول العربية .يتمثّل الهدف األ ّول يف تقريب
مك ّونات النظم الرتبوية العربية من بعضها بعضا مع مراعاة اإلمكانات والخصوصيات؛ مبا
يسمح بانتقال املتعلّمني واملد ّرسني والباحثني من منظومة إىل أخرى ،وبتبادل التجارب.
والهدف الثاين يندرج ضمن هاجس عام ينتاب الدول العربية كافة؛ وهو اللّحاق بجدارة،
مبستوى النظم الرتبوية املتق ّدمة يف العامل والوصول إىل مستويات يف الرتبية والتعليم
تنافسها وتُضيف لبنات ت ُحسب لها .ويُعترب تحقيق الهدفني مساهمة يف بناء اإلنسان
ظل تداعيات العوملة والثورة
بعامة واإلنسان العريب بخاصة يف عرصنا الحارض ،وذلك يف ّ
التقانية يف املجال.
ويف خض ّم هذه ال ّرهانات ،تبذل املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم جهودا
متواصلة يف مجال الرتبية والتعليم عىل أكرث من صعيد ،من منطلق أ ّن الرتبية والتعليم
هام القاطرة األمامية لتحقيق النمو االقتصادي واالجتامعي والثقايف والسيايس ...كام تعي
وعيا جل ّيا أ ّن االستثامر األمثل واألكرث وجاهة ال يكون إالّ يف قطاع الرتبية والتعليم.
ونشري إىل أ ّن هذه الجهود ت ُبذل منذ السبعينات من القرن العرشين .وقد كانت تويل
وما زالت ،قضية النهوض بالرتبية والتعليم يف الدول العربية عناية عالية جدا من خالل
«خطّة تطوير التعليم يف الوطن العريب التي اعتمدت يف» (قمة دمشق ،مارس،)2008 -
وكذلك ضمن برامجها وأنشطتها يف خطّتها اإلسرتاتيجية ( ،)2022-2017ورؤيتها لتنفيذ
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الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة الذي يُركّز عىل التعليم الج ّيد واملنصف
للجميع مدى الحياة (.)2018
واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بإصدارها لهذا الكتابـ ،تأمل أن يصل
كل املو ّجه إليهم ،وأن يُستأنس به لبناء األطر الوطنية أو ملراجعتها مبا يُحقّق الهدفني
إىل ّ
املشار إليهام.

املدير العام

الدكتور سعود هالل احلربي
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ّ
الملخــــص
يندرج بناء «اإلطار العريب لوصف مؤ ّهالت التعليم قبل الجامعي» ضمن مرشوع
طموح يتمثّل يف توفري مظلّة ترشيعية يف مجال الرتبية والتعلم .وهو أيضا ،تعبري عن إرادة
سياسية صادقة يف الدول العربية إلنشاء منظومة متكاملة لوصف املؤ ّهالت الدراسية
يف مختلف املراحل التعليمية قبل الجامعة؛ بالرغم من اختالف النظم الرتبوية يف بعض
مك ّوناتها ،من دولة إىل أخرى.
ويتألّف اإلطار العريب أساساً من ثالثة أجزاء:
ــ الجزء األ ّول ذو طابع عام .ويتض ّمن أهداف اإلطار العريب والسلّم التعليمي يف
األقطار العربية ومقرتحات اإلطار العريب يف املجال واملبادئ التي يقوم عليها اإلطار
والتو ّجهات املنهجية التي تب ّناها.
ــالجزء الثاين ذو طابع ف ّني؛ ويشمل املوضوعات التالية :التقويم السياقي املستند
إىل األداء ومواصفات املتعلّم العريب ومواصفات املعلّم ومستويات التعلّم وأبعاده
وهيكلته وتقويم مؤ ّهالت التعلّم التي منها كفايات (مهارات) القرن الحادي
والعرشين والعالقة بني املتطلّبات األكادميية واملتطلّبات املهنية واملعادلة بني
الشهادات األجنبية والشهادات العربية وتوظيف مبدأ األنصاف للمتعلّم العريب.
ــالجزء الثالث؛ ويتض ّمن مخطّطات موجزة لدورات تدريبية حول :تقويم مؤ ّهالت
التعلّم وفقاً لتو ّجهات اإلطار العريب وإدراج كفايات القرن الحادي والعرشين يف املناهج
التعليمية وتقويم مدى متلّكها التقويم املستند إىل األداء وتقويم اإلنجاز التعليمي لتيسري
مؤسسة تعليمية يف دولة عربية أخرى.
مؤسسة تعليمية يف دولة املق ّر إىل ّ
االنتقال من ّ

املفاهيم املفتاحية :اإلطار العريب ،مؤ ّهالت التعليم ،املهارة ،الكفاية ،السلّم
التعليمي ،األداء.
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مق ّدمـــة
يندرج اإلطار العريب لوصف مؤ ّهالت التعليم قبل الجامعي ضمن مرشوع يهدف
لتوفري مظلّة ترشيعية متكاملة يف مجايل الرتبية والتعليم ،تعمل املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم عىل تحقيقه .وهو تأكيد عن توافر إرادة سياسية صادقة للتقريب
بني النظم الرتبوية يف األقطار العربية وإرساء نوع من االنسجام بينها ،من خالل إيجاد
منظومة تصف املؤ ّهالت الدراسية يف مختلف املراحل التعليمية قبل الجامعة؛ بالرغم من
اختالفها ،يف بعض مك ّوناتها ،من دولة عربية إىل أخرى.
وقد سبق هذا العمل انعقاد العديد من املؤمترات الوزارية ،نذكر منها:
ــاملؤمتر العارش لوزراء الرتبية يف الدول العربية يف البحر امليت يف:
ديسمرب  :2016وقد أوصت الدول العربية «باتخاذ اإلجراءات الالّزمة إلعادة تنظيم
املراحل التعليمية من حيث :اإلطار العريب للمؤهالت ومعايري معادلة الشهادات
كل مرحلة وتعديل
وتحديد املعارف واملهارات الواجب اكتسابها مع نهاية ّ
الترشيعات ،مبا يُس ّهل انتقال الطلبة العرب بني الدول وميكّن من التنسيق بني
السياسات التعليمية يف الدول العربية ومن إنشاء مجموعة من األطر القومية
لوصف املؤهالت العربية».
ــاملؤمتر األول للوزراء املسؤولني عن التعليم الف ّني والتدريب املهني بالدول العربية
الذي انعقد يف نواكشوط مبوريتانيا يف مارس .2017وات ُخذ قرارا بتشكيل مجموعة
عمل بقيادة اململكة املغربية إلرساء إطار عريب ملؤهالت التعليم الفني؛ كام
صدرت توصية إىل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم «بوضع إطار عريب
ميكّن من وضع الخطط واإلسرتاتيجيات الالّزمة لتطوير منظومة التعليم الفني
بالدول العربية».
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ــاملؤمتر السادس عرش لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية
الذي انعقد مبق ّر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يف ديسمرب .2017
وصدرت عنه توصية بـ «استمرار التنسيق مع الدول األعضاء لوضع إطار عريب
ملؤهالت التعليم العايل».
ونشري كذلك ،إىل أ ّن عددا من الدول العربية أصدرت أطرا لوصف املؤ ّهالت التعليمية
فيها وتقويم مستويات التعلّم بها ،مثل :جمهورية مرص العربية ،وسلطنة ُعامن ،واإلمارات
متخصصة؛ ما شكّل أرض ّية
العربية املتحدة ،واملغرب ،إىل غري ذلك .وتك ّونت للغرض هيئات
ّ
مناسبة للبناء عليها .واعتمدت هذه األطر منهجية املقارنة املرجعية (،)Benchmarking
كام اعتمدت تحليل املعارف والكفايات (املهارات) املطلوبة واملتوقّعة من املتعلم.
ونالحظ من جهة أخرى اختالفا بني النظم الرتبوية العربية يف اختيار السلّم التعليمي
عىل مستوى املراحل الدراسية وعدد الصفوف يف كل مرحلة واختالفا كذلك يف تب ّني نظام
الساعات أو النقاط املعتمدة؛ علام أ ّن هذا االختالف ميثّل صعوبة منهجية أمام اإلطار
العريب املقرتح يف هذه الدراسة؛ األمر الذي يدعو النتهاج أسلوب أكرث عمومية واالعتامد
عىل القواسم املشرتكة ،حيث يت ّم الرتكيز عىل أوجه التشابه .وانتهجت املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم نفس النهج إذ أصدرت وثيقة بعنوان« :اإلطار العريب لوصف
املواطن املتحرر من األمية».
ونشري إىل أ ّن وثيقة وصف املؤهالت يف أي بلد من البلدان هي مبثابة خط ًبا مو ّجه
إىل الداخل يحثّ عىل تطوير النظام التعليمي وتحسني نتائجه يف ضوء املعايري العاملية.
ومتثل أيضاً ،خطاباً مو ّجهاً إىل الخارج يُل ّمع صورة ذلك النظام ويرقى مبكانته بني النظم
املامثلة.
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1 .1أهداف اإلطار العربي لوصف ّ
مؤهالت التعليم قبل الجامعي
يهدف اإلطار إىل تحقيق جملة من اإلسرتاتيجية؛ هي التالية:
ــتوحيد املفاهيم ( )conceptsذات العالقة باإلطار العريب لوصف مؤ ّهالت التعليم
قبل الجامعي وتوحيد مدلوالتها بني الدول العربية لتيسري التفاهم والتعامل يف
املجال ودعم العمل املشرتك.
ــضامن مستوى مقبول من التجانس الداخيل بني نظم التعليم يف األقطار العربية من
حيث التو ّجهات اإلبستمولوجية واملنهجيات املستخدمة واملحتويات التعليمية؛
وذلك من خالل املواصفات العامة للمتعلّم العريب ،ووصف التعلّم ومستوياته
ومقتضيات حدوثه...
ــتقديم منوال اسرتشادي عريب لتطوير األطر الوطنية ملواصفات التعليم العام
ووصف املؤهالت وسياسات ضامن الجودة ومعايرة الشهادات بالدول العربية.
ــتحقيق مبدأ املرونة وسهولة انتقال املتعلّمني بني نظم التعليم العربية عىل
مستوى التنظيم واملعايرة والقابلية للدخول إىل سوق الشغل و/أو مواصلة التعلّم
وفق املعايري ذات العالقة.
ــتشجيع التعامل البيني يف املرشوعات التعليمية يف الدول العربية وفقاً ملعايري
مؤسسات العمل واإلنتاج.
ومواصفات مو ّحدة وعالقات مقننة مع ّ
ــتأمني العدالة واإلنصاف للمتعلمني املتنقّلني بني نظم التعليم العربية من خالل
تقويم اإلنجاز الدرايس ومن خالل اختبارات مقننة.
مؤشات
ــمساعدة نظم التعليم العربية يف تقويم مدى التقدم الحاصل يف تحقيق ّ
التنمية املستدامة حتّى  2030الذي ح ّددته اليونسكو.
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2 .2إلى من يتوجّ ه اإلطار العربي لوصف مؤهالت التعليم قبل الجامعي؟
يتو ّجه اإلطار العريب إىل الهيئات املرشفة عىل وضع السياسات الرتبوية وعىل
التخطيط وبناء املناهج التعليمية وتكوين املد ّرسني واملو ّجهني (املتفقّدين أو املفتّشني)...
املؤسسات
والباحثني يف علوم الرتبية والتعليم والخرباء يف املجال ووسائل اإلعالم ومدراء ّ
كل املهت ّمني بالشأن
التعليمية وإىل املنظامت ذات العالقة واملجتمع املدين بأكمله وإىل ّ
الرتبوي والتعليمي.

3 .3مكوّنات اإلطار العربي لوصف ّ
مؤهالت التعليم قبل الجامعي
يف الجزء األ ّول العام:
أهداف اإلطار العريب لوصف مؤهالت التعليم قبل الجامعي:
ــواقع تنظيم السلّم التعليمي يف األقطار العربية ومقرتحات اإلطار العريب.
ــمك ّونات وثيقة اإلطار العريب
ــإىل من يتو ّجه اإلطار العريب؟
ــاملبادئ التي يقوم عليها اإلطار العريب
ــالتو ّجهات اإلطار العريب املنهجية.
يف الجزء الثاين الف ّني:
ــالتقويم السياقي املستند إىل األداء.
ــمواصفات املعلّم يف اإلطار العريب.
ــمواصفات املتعلّم العريب.
ــكفايات القرن الحادي والعرشين من أبعاد التعلّم (التملّك).
ــمستويات التعلّم وأبعاده وهيكلته.
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ــتقويم مؤ ّهالت التعلّم يف اإلطار العريب.
ــالعالقة بني املتطلّبات األكادميية واملتطلّبات املهنية.
ــاملعادلة بني الشهادات األجنبية والشهادات العربية.
الجزء الثالث:
ــمخطّطات موجزة لدورات تدريبية حول اإلطار العريب.
ــالخامتة
ــاملالحق واملراجع.

4 .4واقع تنظيم الس ّلم التعليمي قبل الجامعي في الدول العربية
يقصد بالسلّم التعليمي توزيع سنوات الدراسة إىل مراحل تعليمية متتالية يف شكل
سلّم .ويُح ّدد هذا السلّم التعليمي عدد سنوات الدراسة وس ّن القبول ومجاالت الدراسة
لكل مادة من املواد املض ّمنة يف
وخطّتها .كام يُح ّدد عدد الساعات األسبوعية للتدريس ّ
ُؤش إىل توفّر
الربامج التعليمية (أو املناهج) .ويُعترب السلّم التعليمي من املعايري التي ت ّ
معي وإىل اإلسرتاتيجية املعتمدة يف املنظومة الرتبوية.
رؤية للرتبية والتعليم يف مجتمع ّ
تتأسس عليها جودة التعليم ونوعية املعرفة وحجمها التي يُراد
كام إنّه هو القاعدة التي ّ
كل مرحلة تعليمية.
إكسابها للمتعلّمني يف ضوء مستوى من ّوهم واحتياجاتهم يف ّ
ونشري ،من جهة أخرى ،إىل اختالف السالمل التعليمية من دولة عربية إىل أخرى وفق
الوثيقة اإلحصائية التي أع ّدتها منظمة اليونسكو .ويُوضّ ح الجدول التايل اختالف السالمل
التعليمية يف الدول العربية( .املصدر :اليونسكو)
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شكل رقم ( )1يوضح هيكلية مراحل التعليم يف الدول العربية
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7

6

4 5

3
 2سنوات

األردن

 2سنوات

اإلمارات

 3سنوات

البحرين

 3سنوات

تونس

 3سنوات

 4سنوات

 5سنوات

 1سنة

الجزائر

 3سنوات

 4سنوات

 5سنوات

 2سنوات

جيبويت

 3سنوات

 3سنوات

 6سنوات

 3سنوات

السعودية

 6سنوات

 2سنوات

السودان

 3سنوات

سوريا

 6سنوات

 3سنوات

الصومال

 3سنوات

 3سنوات

 6سنوات

 2سنوات

العراق

 3سنوات

 3سنوات

 6سنوات

 2سنوات

عامن

 2سنوات

فلسطني

 6سنوات

 3سنوات

قطر

 6سنوات

 3سنوات

جمهورية القمر

 2سنوات

الكويت

 3سنوات

لبنان
ليبيا

 2سنوات

 6سنوات

 4سنوات

 3سنوات

 4سنوات

 3سنوات

 3سنوات

 6سنوات

 3سنوات

 6سنوات

 4سنوات

 3سنوات
 3سنوات

 2سنوات
 5سنوات

 4سنوات

 2سنوات
 3سنوات
 3سنوات

 5سنوات

 2سنوات

 4سنوات

 6سنوات
 3سنوات
 4سنوات

 4سنوات

 5سنوات

 3سنوات

 4سنوات

 3سنوات

 3سنوات

 6سنوات

 3سنوات

 3سنوات

 6سنوات

 2سنوات

 3سنوات

 3سنوات

 6سنوات

 2سنوات

مرص

 3سنوات

 3سنوات

 6سنوات

 2سنوات

املغرب

يؤش اللون الوردي يف الجدول ،إىل عدد السنوات التي يقضيها الطفل العريب يف
ّ
خصصت لهذه املرحلة وفق جدول اليونسكو ،بني سنتني كام يف
الرتبية قبل املدرسة .فقد ّ
األردن إىل أربع كام يف تونس.
ّ
املخصصة للمرحلة االبتدائية :فقد تراوحت
ويدل اللون األحمر عىل عدد السنوات
ّ
ست سنوات كام هو يف فلسطني.
بني سنتني كام هو يف السودان والصومال ،إىل ّ
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املتوسطة) التي متت ّد بني أربع سنوات
ويرمز اللون األزرق إىل املرحلة اإلعدادية (أو
ّ
ست مثلام هو يف البحرين.
كام هو يف سوريا إىل ّ
املخصصة للتعليم الثانوي .ومتت ّد هذه
ؤش اللون الرمادي إىل عدد السنوات
ويُ ّ
ّ
املرحلة من سنة واحدة مثلام هو يف الجزائر إىل ثالث كام هو يف البحرين.
ّ
مم
ويتبي من خالل هذا الجدول اختالف السالمل التعليمية بني
الدول العربية ّ
ّ
يستوجب العمل عىل التقريب بينها إن استحال توحيدها .وهو أحد مرامي اإلطار العريب
الحايل.
هذا ،ومن أكرث السالمل انتشارا ،حسب وثيقة اليونسكو ،السلّم الذي يتك ّون من
املراحل التالية:
ــاملرحلة ما قبل املدرسة.
ــمرحلة التعليم األسايس التي تتوزّع إىل التعليم االبتدايئ والتعليم اإلعدادي (أو
املتوسط)،
ّ
ــمرحلة التعليم الثانوي .وعند إنهاء املتعلّم هذه املرحلة يُواصل تعليمة يف
غي مسار الدراسة.
الدراسات الجامعية أو ينخرط يف سوق العمل أو يُ ّ
ؤش هذا االختالف بني السالمل يف الدول العربية إىل غياب رؤية واضحة ومتكاملة
ويُ ّ
يف هذا املجال وإىل الصعوبات التي يواجهها املتعلّم العريب يف االنتقال من منظومة
تعليمية إىل منظومة ُمغايرة و إىل االختالف يف املناهج الدراسية .ويف هذا املضامر ،تلجأ
الدول العربية عادة لتجاوز هذه الصعوبات والحواجز ،إىل إبرام اتّفاقيات ثنائية ملعادلة
مم
الشهادات املمنوحة .كام ترجع هذه الصعوبات إىل االختالف يف معايرة الشهادات ّ
يدعو إىل توحيد املعايري يف هذا الصدد .وهو ما يسعى إليه اإلطار املرجعي الحايل.

17

لكن الب ّد من القول ال محالة ،أنّه مث ّة جهودا ً عربية بُذلت لتوحيد السلّم التعليمي
بني أقطارها .و ُعقد يف الغرض أكرث من مؤمتر وندوة ،و ُوضع عدد من الوثائق؛ منها:
ــاتفاقية الوحدة الثقافية العربية بني مرص وسورية واألردن عام 1957
ــاملؤمتر االستثنايئ للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،الخرطوم .29 ،يوليو
1978
ــندوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واتّحاد املعلمني العرب1981 ،
ــنرش خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب.2008. ،
ــاملؤمتر التاسع لوزراء الرتبية والتعليم العرب ،تونس ...2014

5 .5المبادئ التي يقوم عليها اإلطار العربي.
يخضع اإلطار العريب لوصف مؤ ّهالت التعليم قبل الجامعي إىل جملة من املبادئ
العامة ،يعمل مبقتضاها ويلتزم بها يف مرحلة التمثّل ويف مرحلة التطبيق ويف مختلف
محطّات التقويم أيضا.
ونورد يف اآليت بعضا منها:
ــمراعاة الواقع يف الدول العربية واإلمكانات املتاحة والحدود التي ال ميكن تجاوزها.
مم يدعو إىل وضع إطار عريب مو ّحد
فهذا الواقع يختلف من دولة إىل أخرىّ ،
يتّسم باملرونة ،بحيث ال يستثني دولة من هذه الدول.
كل الفاعلني
ويتجسد ذلك يف توزيع املهام بني ّ
ــاألخذ مبفهوم التكامل واالستمرارية.
ّ
مهمته) ،وظروف
مع اعتبار مستوى مه ّمة ّ
كل واحد منهم وطبيعة مه ّمته (أو ّ
كل مراحل بناء األطر الوطنية انطالقاً
القيام بها ...كام يظهر ذلك من خالل تغطية ّ
من اإلطار العريب.
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كل الفاعلني يف وضع األطر
ــاألخذ مببدأ الدميقراطية .ويتحقّق ذلك ،بترشيك ّ
الوطنية من مختلف رشائح املجتمع :أولياء أمور ،املد ّرسني ،املرشفني الرتبويني،
رجال األعامل ،ممثلني لجهات وقطاعات الدولة املختلفة...؛ عىل أن يت ّم اختيارهم
وفق أسس سليمة.
ومؤشاتها بعد التثبّت من وجاهتها
اعتبار املنحي العلمي القائم عىل املعايري
ّ
وقدرتها عىل الخضوع ملعياري الف ّعالية والفاعلية.

6 .6التوجّ هات المنهجية لإلطار العربي
كان ال ب ّد لبناء اإلطار العريب لوصف مؤهالت التعليم قبل الجامعي من تحديد
التو ّجهات املنهجية (ذات الطابع اإلبستمولوجي) التي يقوم عليها أل ّن هذه التو ّجهات
ُؤسس ملراحله وإلجراءاته ،بعد االستئناس
هي التي تضع مبادئه وت ُو ّجه إسرتاتيجياته وت ّ
بعدد من األطر يف البالد املتق ّدمة وللمنظامت الدولية وبالوضع الذي عليه الرتبية والتعليم
يف الوطن العريب وبالرهانات املطروحة .ويقرتح اإلطار العريب لوصف املؤ ّهالت التو ّجهات
التالية:
التح ّول من التقويم التقليدي للتحصيل الدرايس إىل التقويم السياقي املستند إىل
مهمت يقوم بها املتعلّم شبيهة بتلك التي يعيشها يف حياته اليومية
األداء عن طريق ّ
( ،)Coneextual performance based assessmentوإىل وصف مالمح املتعلّم العريب
يف ات ّجاه تحديد الح ّد األقىص املتوقّع واملأمول من االستيعاب وتّ لّك املعارف واملهارات
واالتّجاهات االجتامعية والوجدانية؛ عوضاً عن األخذ بالح ّد األدىن الرضوري .ويُعترب هذا
االختيار تح ّوال يف الربادقم الذي كان سائدا يف العقود املاضية يف املنطقة العربية.
اعتبار أ ّن التعليم املدريس ،عرب املناهج املعمول بها يف املنطقة العربية ،مل يعد
قادرا يف أغلبه ،عىل إعداد املواطن العريب للتأقلم مع تداعيات العوملة والثورة العلمية
والتكنولوجية الرسيعتني .لذا ،يقرتح اإلطار العريب من موقعه ،إدماج «كفايات القرن
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الحادي والعرشين» املع ّد من قبل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف املناهج
الدراسية ،حتّى تنصهر األبعاد املك ّونة لشخصية املتعلّم العريب وقدراته يف األبعاد األكادميية
الدراسية.
استثامر اإلمكانات التي تُتيحها تكنولوجيا املعلومات واالت ّصال يف عرصنا الحارض يف
ات ّجاه تطوير املضامني التعليمية والطرائق التعليمية التعلّمية وأساليب تقويم التعلّامت...
ومن أمثلة التطوير الرتكيز يف التقويم عىل «األثر» عوضا عن الرتكيز عىل وصف األنشطة
املنجزة والرتكيز أيضا ،عىل استخدام مقاربات بيداغوجية جديدة مثل:
ــمقاربة تُدعى «»CLOM؛ وتقوم عىل التعاون يف عملية التعلّم بني املتعلّمني.
كل متعلم محورا للعملية التعليمية التعلّمية.
ويعترب فيها ّ
ــمقاربة تُعرف باسم « »MOOC: Massive Open Online Coursesوتتمثّل يف توفري
دروس عن طريق األنرتنت مجانا و ألعداد كبرية من املتعلّمني.
تول املتعلّم
الصف املقلوب «»Flipper classroom؛ وهي مقاربة تقوم عىل ّ
ــ ّ
الصف إىل التدريبات
خصص العمل يف ّ
إعداد املادة النظرية يف البيت؛ عىل أ ّن يُ ّ
والتطبيقات العملية.
التعلّم يف إطار شبكات من املتعلّمني «.»Peer to peer
ــاختيار اإلطار العريب نهجاً للمعايرة يف الوصف والتقويم واملتابعة لضامن التجانس
الداخيل املمكن بني النظم الرتبوية العربية؛ باالعتامد عىل القواسم املشرتكة.
ــتوظيف مبدأ األنصاف للمتعلّم العريب :ويُف ّعل بتقويم «إنجازه التعليمي»
املتحصل
عوضا عن اعتبار رصيده الك ّمي لتق ّدمه الدرايس باحتساب النقاط
ّ
عليها واملعدالت الرتاكمية ،والساعات املعتمدة ...وذلك بهدف تيسري إسكانه يف
املستويات التعليمية التي يستحقّها .فنتج ّنب بذلك التقويم القائم عىل الشهادات
الدراسية التي يحملها .وننحو بهذا نحو التعلّم الحقيقي «.»Authentic learning
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1 .1التقويم السياقي المستند إلى األداء الذي ُيق ّدمه اإلطار العربي
يعرض اإلطار العريب يف نطاق التح ّول من التقويم التقليدي إىل التقويم املستند إىل
األداء كام متّت اإلشارة إليه أعاله ،الخطوات الثالث التالية:
ــالخطوة األوىل :وصف األداء املتوقّع من املتعلّم العريب يف سياقه الحضاري الحاضن
لعالقته بذاته ومبجتمعه وباأل ّمة العربية وباآلخر عموما ،...واملتقاطع مع أبعاده
الروحية واالجتامعية والبيئية والتنموية...
ــالخطوة الثانية :توصيف األداء ومخرجات التعلّم الحقيقية مع اعتبار التد ّرج وفق
مستويات التعلّم التي اعتمدتها اليونسكو.
مؤشات اإلنجاز التعليمي الدالة عىل حصول مستوى من
ــالخطوة الثالثة :تحديد ّ
املتحصل
بغض النظر عن املؤ ّهل الدرايس
مستويات التعلّم واملها ّم الراجعة لهاّ ،
ّ
ظل تفاوت املراحل التعليمية يف األقطار العربية والتفاوت يف
عليه؛ وذلك يف ّ
تنظيم السلّم التعليمي.
إ ّن تأمني التقويم السياقي القائم عىل األداء يتو ّجب تكوين معلّمني يستجيبون إىل
الضوابط التي يضبطها اإلطار العريب وتتوافر لديهم مواصفات مح ّد ّدة.

2 .2مواصفات المع ّلم العربي في اإلطار العربي
تغي دور املعلّم خالل الحقبات التاريخية السابقة ،من تقديم للمعرفة
لقد ّ
بشكل فوقي ورشح للكتاب املدريس وإعداد للدروس ووضع االختبارات وإصالح إجابات
املتعلّمني ...إىل أدوار أخرى :فهو املخطّط للعملية التعليمية التعلّمية واملنشّ ط واملرشد
واملق ّوم ....ويعترب اإلطار العريب املعلّم مبثابة همزة الوصل بني املتعلّم واملنهج الدرايس.
ومن هذا املنطلق ،املعلّم هو صاحب رسالة أكرث من كونه مهنيّاً وحرفيّاً .وهو أيضا
مدعو لالعتزاز باللغة العربية ومبكانتها الخاصة روحيا وثقافيا وبالعمل عىل غرسها لدى
الناشئة والشباب واالعتزاز بالحضارة العربية اإلسالمية ومبا ساهمت به يف إعامر الكون
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وإسعاد ال ّناس ....وتُعترب اللغة العربية من عنارص إغناء التعلّم العريب وتُ ّيزه بشكل
تتجاوز فيه البعد التقني املتمثّل يف تحصيل املعارف وامتالك كفايات مح ّددة واالضطالع
مبها ّم اجتامعية ...وهو ما يرسم صورة ذهنية مرشقة للذات الحضارية العربية الرائدة يف
محيطها الحضاري اإلسالمي واإلقليمي والدويل .واملعلّم مدعو أيضا لتملّك كفاية التعلّم
الذايت يف إطار الرتبية املستدامة ،املستند إىل اإلمكانات الهائلة التي توفّرها وسائل االتصال
واإلعالم.
ويعرض اإلطار العريب الئحة من مالمح املعلّم ،ميكن إغناؤها يف األطر الوطنية ؛
وهي التالية:
ــيستند يف عمله ومامرسته إىل قاعدة فكرية صلبة وعقيدة إميانية قوية.
ــيُدرك أهمية التغيري الجذري الذي طرأ عىل طبيعة دوره ومسؤولياته يف البيئة
الرتبوية وأهم ّية مهنة التعليم وقدسية رسالتها.
ــيعي بأ ّن مهنة التعليم لها قواعد وأصول .وتتطلب امتالك كفايات عرفانية
(معرفية) ومهنية وإنسانية متق ّدمة.
ــيُدرك بوضوح بأنّه يف عرص ثورة معلوماتية وتقنية اتصال متط ّورة .ويعي أ ّن
استخدام الوسائل اإللكرتونية ال يعني إلغاء دور املعلّم؛ بل يجعل دوره أكرث
أه ّمية وأكرث صعوبة يف ذات الوقت.
املؤسسة التعليمية؛ إذ هي النواة
ــيعي أهمية الفئة العمرية التي يتعامل معها يف ّ
الحقيقية للتغيري والتطوير.
ــيعرف البيئة التعليمية التي يتح ّرك فيها ومستوى إمكانات البيئة التمكينية
وحدودها .ويُراعي الفروق بني املتعلّمني.
كل ما هو حديث يف نطاق مهنته ويعمل عىل توظيف املمكن منه.
ــينفتح عىل ّ
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3 .3مواصفات المتع ّلم العربي المرتقبة ومستويات تع ّلمه
نُذكّر يف هذا الصدد ،بأ ّن مواصفات املتعلّم العريب ت ُبارش وفقاً للتو ّجه املشار إليه
أعاله ،أي يف سياقه العريب ويف إطار تفاعله معه الروحي واالجتامعي والتنموي والبيئي
والثقايف ....ويتق ّدم اإلطار العريب باملواصفات التالية:
ــميارس املتعلّم حياته الروحية بشكل سليم ومبعرفة أصول العقيدة والعبادات
رصف وفقًا للقواعد ذات العالقة.
ويت ّ
ــميارس السلوك أملواطني ،وهو واع بطبيعة النظام االجتامعي والسيايس واالقتصادي.
رصف وفقاً ملنظومة الحقوق والواجبات التي ُيليها عليه مجتمعه.
ويت ّ
ــيضطلع بدوره يف نطاق املواطنة الكونية يف وعي واهتامم بالقضايا املشرتكة بني
املجتمعات كافة.
ــ ُيارس أدواره االجتامعية عىل مستوى األرسة ومختلف املؤسسات ويف املجتمع
رصف وفقًا
املدين بصفة عامة ،مبا يُؤكّد فهمه الواضح ألسس بنائها ووظائفها .ويت ّ
ملنظومات القيم واملعايري املعتمدة.
ــ يؤدي أدواره التنموية آخذا ً يف االعتبار السياق البيئي واالقتصادي مبا يعكس فهامً
واضحاً ملوارده وإمكاناته والتحديات املطروحة عليه وأهداف التنمية املستدامة.
ــيُشارك يف محيطه الثقايف واالجتامعي مبا يُؤكّد توافر معرفة بقواعد اللغة العربية
والّلغات األجنبية ومتلّكا ملهارات القراءة والكتابة والحساب.
ــيستعمل التقانات الرقمية وتطبيقاتها بفاعلية ،لتلبية احتياجاته واحتياجات
مجتمعه.
ــيسهر عىل ص ّحته الجسمية والنفسية وص ّحة املحيطني به .ويعرف قواعد الصحة
العامة وأسباب الوقاية من األمراض والسبل العلمية ملعالجتها .

25

ــيُحافظ عىل بيئته ويحفظ موارده .ا وين ّميه ،ا ؟؟؟ مبا يعكس وعياٌ بطبيعتها
وحق اآلخرين فيها.
ومشكالتها ّ
ــ يستثمر وقته وماله وجهده بصورة هادفة ودقيقة .ويحفظ حقوقه ومصالحه
وحقوق الآلخرين ومصالحهم.
ــ يحفظ مكتسباته الحضارية وين ّميها مبا ّ
يدل عىل فهم واضح ملفهوم الحضارة
رصف وفق املعايري املعتمدة يف املجال.
ومفهوم التخلّف الحضاري .ويت ّ
ــ يتعامل مع املشكالت الحياتية واملهنية باعتامد مقاربة علمية لحلّها .ويخطّط
للتغلّب عليها ،مستخدماً املوارد املتاحة.
وميكن لألُطر الوطنية تعديل هذه الالئحة من املواصفات وفقاً إلمكاناتها وحدودها
ووفقاً ملا ُي ّيزها عن غريها من األقطار العربية
املؤسسة الرتبوية،
هذه املواصفات للمتعلّم العريب يف أغلبها تُكتسب وتُتملّك يف ّ
ولو أ ّن األرسة واملجتمع املنظّم واملجتمع غري املنظّم يُشاركون يف ذلك وبأحجام تختلف
من حالة إىل حالة أخرى.
إ ّن متلّك هذه املواصفات التي هي يف آخر األمر معايري ،مي ّر عرب مستويات التعلّم
بنسب متفاوتة وبأساليب هي األخرى مختلفة .ولكن ما هي هذه املستويات التعليمية؟

4 .4كفايات القرن الحادي والعشرين من أبعاد التع ّلم )التم ّلك(.
نُشري أ ّوالً إىل أ ّن الدول العربية اتّفقت عىل مراجعة نظمها الرتبوية وتطويرها
بإضافة مواصفات للمتعلّم العريب تحت مسمى «كفايات القرن الحادي والعرشين» .وقد
أنجزت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف  2013بالتعاون مع البنك الدويل ووزارة
الرتبية بتونس ،جهازا بعنوان «وثيقة مرجعية حول كفايات القرن الحادي والعرشين»
مو ّجهة إىل الدول العربية كافة؛ علام أ ّن العديد من الدول املتق ّدمة مثل الواليات املتحدة
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األمريكية وفنلندة وسنغافورة واليابان وغريها ،وأيضا عددا ً من الدول النامية ،ومن
ضمنها بعض الدول العربية ،لها منظوماتها الخاصة يف املجال .وكذلك بعض املنظامت
الدولية مثل اليونسكو.
ويُوجد إشكال عىل مستوى الدول العربية فيام يتعلّق مبفهوم «الكفاية» ومفهوم
«املهارة» ،إذ تستخدم بعض الدول مفهوم «املهارة» وتستخدم أخرى مفهوم «الكفاية».
وتستعمل دول عربية أخرى املفهومني بنفس املعنى .واملفهومان ليسا إبستمولوجياً
لفض اإلشكال .ونستخدم لضامن
مرتادفني .لك ّن املجال ال يسمح باإلبحار يف هذا املوضوع ّ
التجانس املنشود بني النظم الرتبوية العربية املفهومني بنفس املعنى يف اإلطار العريب
الحايل.
تتأسس عىل نظريات عامة
إن كان ذلك كذلك ،فالكفايات (أو املهارات) العربية ّ
ثالث :النظرية العرفانية (املعرفية) والنظرية البنائية والنظرية البنائية االجتامعية.
ومؤشاتها وتقنيات تقويم مدى متلكّها.
وتستم ّد من هذه النظريات مضامينها وفروعها ّ
تتوزّع الكفايات التي يقرتحها اإلطار العريب لوصف مؤ ّهالت التعليم قبل الجامعي؛
وعددها (تسعة) ،إىل ثالث مجموعات:
ــتشمل املجموعة األوىل الكفايات العامة ذات الطابع العرفاين (املعريف) .ونالحظ
يف هذا الصدد أنّه يف الحقيقة ،ال توجد كفايات عرفانية رصف .وإنّ ا هي يف
ذات الوقت عرفانية واجتامعية ووجدانية؛لك ّن الطابع العرفاين يكون فيها الغالب
ظهورا ً ووضوحاً ،مثل كفاية التحليل أو كفاية االستنباط .وكذلك األمر بالنسبة إىل
الكفايات يف املجموعتني األخريني.
ــوتجمع املجموعة الثانية الكفايات ذات الطابع االجتامعي التي يتو ّجب عىل
املتعلّم متلّكها.
ــوتشمل املجموعة الثالثة كفاية واحدة ذات طابع وجداين.
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الكفايات ذات الطابع العرفاين؛ وعددها خمسة:
حل املسائل املركّبة.
ــكفاية ّ
الحل املناسب ملسألة أو وضعية معقّدة عن طريق
وتتمثّل يف القدرة عىل إيجاد ّ
متش
الحل وفق ّ
فرضيات (أو فروض) ،واالنطالق من هذه الفرضيات للبحث عن ّ
يقوم عىل منهجية علمية.
ــكفاية التفكري الناقد.
تساعد يف تحليل اإلمكانات واألفعال والتو ّجهات املعتمدة ملعالجة وضعية مشكليّة
مع ّينة ويف رشح العوامل التي تتحكّم فيها .ويُح ّدد بعد ذلك الرأي الشخيص .وت ُح ّدد
االت ّجاهات وردود األفعال ،مع األخذ يف االعتبار خصوصية املوضوع املطروح.
ــكفاية استخدام التكنولوجيات الحديثة يف مجايل املعلومات واالت ّصال واستثامرها.
تتمثّل الكفاية يف اعتامد التكنولوجيات املتج ّددة ويف استثامرها يف العمل التعليمي
التعلّمي أو يف تحقيق مرشوع يف الحياة العامة.
ومتكن من تو ّجهات التوظيف :البحث عن معلومات ومعارف يف اإلنرتنت وتقدميها
إىل من يستحقّها وخزنها وتطبيقها واملشاركة عند اإلمكان يف تطويرها.
ــكفاية اإلبداع:
للتغي
تعترب من ضمن الكفايات األكرث أه ّمية يف مجال التعليم والتعلّم ،نتيجة ّ
الرسيع والحاصل يف العامل يف ضوء تط ّور االكتشافات واالخرتاعات املتواصلة يف
مجاالت العلوم والتقانة ويف ضوء تداعيات العوملة ،حيث يُدعى الفرد بشكل شبه
مستم ّر الستنباط طرائق واسرتاتيجيات جديدة للتك ّيف مع األوضاع املحيطة به
ومع املستج ّدات التي تفرض نفسها عليه وعىل مجتمعه .لذا ت ُعترب كفاية اإلبداع
من الكفايات األكرث رضورة لتملّكها من قبل املتعلّمني.
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ــكفاية استخدام طرائق عمل واسرتاتيجيات مناسبة:
تتمثّل يف القدرة عىل اعتامد طرائق واسرتاتيجيات تتم ّيز بالف ّعالية والفاعلية عند
تحقيق عمل أو إنجاز مرشوع...
الكفايات ذات الطابع االجتامعي :عددها ثالثة:
ــكفاية التواصل مع الغري:
وتسمح بإقامة تواصل فاعل يف الوضعيات التي يجد الفرد نفسه فيها؛ إذ يسرتعي
اهتامم اآلخرين به وبأفكاره فريتاحون له .وقد يلتفّون حوله .وتتّسم هذه الكفاية
أيضا بالقدرة عىل اختيار األسلوب واملضمون املناسبني للظروف التي يت ّم فيها
التواصل؛ علام أ ّن هذه الكفاية تأخذ يف االعتبار ،عند توظيفها ،القيم املجتمعية
املرشوعة والقيم الدينية واألخالقية السائدة يف البيئة املحيطة.
ــكفاية التعاون والتشارك:
تتمثّل يف القدرة عىل القيام بعمل أو إنجاز مرشوع ضمن فريق يكون فيه الفرد
نشطا وفاعال لفائدة املجموعة .وتتطلّب هذه الكفاية التنازل عن رغبات شخصية
مخل مبكانة الفرد وبالقيم املجتمعية والدينية.
مح ّددة .وذاك باقتناع غري ّ
ــكفاية العيش معا:
تتجسد يف قدرة الفرد عىل العيش مع اآلخرين وعىل االنسجام معهم واحرتام
ّ
ثقافتهم وعاداتهم ومنط عيشهم ويف القدرة عىل التعامل معهم يف توافق مبا يجعل
الفرد والجامعة يعيشان مع اآلخرين يف اطمئنان وتفاؤل بالقدر الذي تسمح به
الظروف.
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املجموعة الثالثة ذات طابع وجداين .وهي يف الحقيقة ال تُك ّون مجموعة إذ تتألّف
من كفاية واحدة؛ هي:
ــكفاية تع ّرف الذات وإمكاناتها وحدودها .وتقيض بالوعي بالسامت الشخصية
وبحس االنتامء إىل جهة مع ّينة (وطن ،أ ّمة ،حضارة ،تاريخ ،)...وبتأث ّر الفرد بها عىل
ّ
رصف مبقتضاها إزاء ذاته وإزاء املجتمع
مستوى سلوكه واتّجاهاته والقيم التي يت ّ
الذي يعيش فيه ،والبيئة املحيطة به .ونشري إىل أ ّن هذه الكفاية تساعد يف تع ّرف
النفس ويف احرتامها وتنميتها.
كل
ؤسس ّ
وتتف ّرع ّ
كل كفاية من الكفايات التسع إىل مجموعة من املك ّونات ،يُ ّ
مك ّون منها لتملّكها .وعىل هذه املك ّونات يجري التقويم؛ إذ يرتبط متلّك الكفاية الواحدة
كل مك ّوناتها .واملك ّون أيضا ،يُشكل محتوى للمؤ ّهالت التعليمية املرتقبة( .راجع
بتملّك ّ
الوثيقة املرجعية ذات العالقة ،يف املراجع).
ويُق ّدم اإلطار العريب الجدولني التاليني :يحمل الجدول األ ّول أداة لتقويم مدى متلّك
املتعلّم الكفاية الواحدة باالستناد إىل مك ّوناتها .ويُق ّدم الجدول الثاين نتائج تقويم مدى
كل الكفايات؛ كام تجدون يف امللحق رقم ( )1رسامً بيانياً يُل ّخص نتائج متلّك الطالب
متلّكه ّ
ويكن بهذا الرسم البياين تعويض التقارير ذات العالقة مبخرجات
لهذه الكفايات كلّهاُ .
التعلّم يف املجال.
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أداة لتقويم مدى متلّك املتعلّم ملك ّونات كفاية التع ّرف عىل الذات( :عىل سبيل املثال)
رقم
املؤش
ّ
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6

املؤشات
ّ
ــيشعر باملسئولية تجاه املجتمع.
ــيعي بحدوده وبإمكاناته.
ــيعمل مببدأ الج ّد واالجتهاد.
ــيعي مبا يرتتّب عن االت ّجاهات
رصف يف مواقف معيّنة ،من نجاح
والت ّ
أو من فشل.
ــيعتمد عىل ذاته يف التخطيط من أجل
تحقيق أهداف محدّة
ــيتذ ّوق الجامل اإلبداعي واإلنتاج
اإلنساين الف ّني والفكري مبختلف صوره.

املصدر :ابن فاطمة

متلّك
معدوم
()1

مستويات متلّك الكفاية
متلّك
متل
متلّك
متوسّكط فوق
ضعيف
ّ
املتوسط
ّ
()3
()2
()4

متلّك
ج ّيد
()5

جدول لتقويم مالمح املتعلّم الخاصة مبدى متلّكه لكفايات
القرن الحادي والعرشين يف ظروف مع ّينة
(العالمات داخل الجدول مق ّدمة عىل سبيل املثال)
الدرجة العامة لتملّك الكفاية

كفايات القرن الحادي والعرشين
حل املسألة
1.1كفاية ّ
2.2كفاية التفكري الناقد
3.3كفاية استخدام التكنولوجيات الحديثة
 4-4.4كفاية اإلبداع
5.5كفاية استخدام طرائق عمل واسرتاتيجيات مناسبة.
6.6كفاية التواصل مع الغري
7.7كفاية التعاون والتشارك
8.8كفاية التعلّم للحياة
9.9كفاية التع ّرف عىل الذات وعىل إمكاناتها وحدودها.

متلّك متلّك متلّك متل
ّك متلّك
فوقط عال
متوسط
معدوم ضعيف
ّ
املتوس
ّ
X
X
X
X
X
X
X
X
X

املصدر :ابن فاطمة
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4 .4مستويات التع ّلم وأبعاده وهيكلته:
اعتمدت األطر الوطنية يف األقطار العربية لتصنيف املؤ ّهالت ،منظومة (إسكد)
لليونسكو التي توزّع مستويات التعلّم قبل الجامعي إىل أربع مراحل .ويستأنس اإلطار
حل مشكلة التفاوت
العريب بها ألنّها تتوافق مع التو ّجهات املشار إليها آنفاً ومع رضورة ّ
يف السالمل التعليمية ويف هيكلة التعليم العام.
وتتوزّع مستويات التعلّم كالتايل:
ــاملستوى األ ّول :يُبدي املتعلّم فيه معرفة ومهارات أ ّولية مرشّ حة ألن تكون ّأسا
لتعليم الحق ،و /أو ألداء مهام بسيطة يف متناوله ويف بيئات متحكّم فيها .ويف
هذا املستوى ،يكون للمتعلّم وعي ظاهري باملهارات املناسبة للنشاط ومواصلة
التعلّم .فمستوى التعلّم هذا هو إذا ً ،قاعدي .ويتكافأ مع مرحلة ما قبل املدرسة
الصف الرابع من التعليم االبتدايئ حيث تكتمل لدية كفايات (مهارات) القراءة
إىل ّ
والكتابة والحساب.
ــاملستوى الثاين :يُبدي املتعلّم العريب فيه معرفة ومهارات أساسية .ويضطلع بأدوار
يف شكل عمل يكون بإرشاف عن قرب .كام يكون للمتعلّم مهارات مناسبة للدراسة
الصف السادس ابتدايئ .ونّشري،
وللعمل بصفة عامة .ويُكافأ هذا املستوى نهاية ّ
الخاصة بالعمل تتعارض مع الترشيعات التي
ال محالة ،إىل أ ّن استثامر املهارات
ّ
ت ُحظّر عاملة األطفال..
ــاملستوى الثالث :تظهر فيه لدى املتعلّم معرفة عامة ومهارات أساسية لها صلة
بكفايات ذات طابع اجتامعي أو باستعداد مبديئ للقيام مبهام مهنيّة اعتيادية.
ويُكافئ هذا املستوى الصفوف السابع والثامن والتاسع .وهي عموما ،صفوف
املتوسط ،يف أغلب الدول العربية .وميكن أن ت ُدعي بنهاية
التعليم اإلعدادي أو
ّ
ويكّن هذا املستوى من
التعليم األسايس اإللزامي لدى بعض الدول العربيةُ .
مواصلة التعليم الثانوي أو االنخراط يف سوق العمل أو الولوج إىل التدريب املهني.
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ــاملستوى الرابع :يُبدي املتعلّم العريب فيه قدرا واسعا من املعارف الواقعية
واملهارات العملية ،واالت ّجاهات ملواصلة التعلّم أو االنخراط يف مهنة مح ّددة.
ويتوافر لدى املتعلّم عدد من الكفايات الشخصية العامة مناسبة للدراسة أو
للعمل .ويُكافئ هذا املستوى من التعلّم الصفوف النهائية من السلّم التعليمي
قبل الجامعي .وهي الصفوف العارش والحادي عرش والثاين عرش ،وأيضا الثالث
عرش يف بعض البلدان العربية.
يتبي أن املصفوفة التي يعتمدها اإلطار العريب يف وصفه ألبعاد التعلم بالنسبة
ــ ّ
كل مستوى تتضمن وصفاً لنواتج التعلم املحققة منسوب إىل كل مستوى من
إىل ّ
مستويات التعلّم األربعة ،مصنفة تحت أربعة أبعاد للتعلم هي  :املعيار ،وكفايات
القرن الحادي والعرشين ،واالتّجاهات مبا فيها القيم واألبعاد الروحية.
ويعرض الجدول التايل مواصفات املتعلّم العريب ومستويات التعلم:
ربط مواصفات املتعلّم العريب مبستويات التعلّم
املواصفة

مستوى التعلّم
املستوى األ ّول
املستوى الثاين
املستوى الثالث
املستوى الرابع

معارف
نواتج التعلّم
نواتج التعلّم
نواتج التعلّم
نواتج التعلّم

مهارات
نواتج التعلّم
نواتج التعلّم
نواتج التعلّم
نواتج التعلّم

اتّجاهات
نواتج التعلّم
نواتج التعلّم
نواتج التعلّم
نواتج التعلّم

5 .5تقويم ّ
مؤهالت التعليم قبل الجامعي التي يعرضها اإلطار العربي.
تعتمد الدول العربية عموماً نظاماً واحدا ً لتقويم التعلّامت .ويقترص هذا النظام
عىل االمتحانات فقط .وهي بهذا تتّبع نظريات تقليدية ال تساعد املتعلمني يف أن يتعلموا
كيف يتعلمون .وال تق ّدم لهم تقومياً يساعد يف تحقيق نواتج التعلّم املرتقبة .وقد يعود
ذلك إىل ضعف ثقافة التقويم فيها .ويف هذا السياق ،كانت طرائق التعليم والتقويم تدور
حول املحتويات أكرث منها حول املتعلّم .وإن كانت بعض املبادرات ميكن اعتبارها نسبيا
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متق ّدمة ،مثلام هو يف مملكة البحرين التي تستخدم أدوات متن ّوعة .ومن أه ّم الدول التي
لديها نظم تقويم متقدمة نذكر الواليات األمريكية املتحدة وبريطانيا وسنغافورة وأسرتاليا.
مبني عىل األطر الوطنية للمؤهالت التي ترتبط مبعايري حول توقّعات لألداء.
ومعظمها ّ
ويف السنوات األخرية ،ومع الرتكيز عىل جودة التعليم ،بدت يف الدول العربية ،بوادر
تغيري يف سياسات التعليم .فأصبحت تركّز عىل جودة التعلّم ونواتجه وعىل مدى تناسب
ضل التط ّور الذي شاهدته نظريات التعلم والتقويم
أساليب التقويم املستخدمة يف ّ
(درندري.)2010 ،
ويف خض ّم هذا التح ّول ويف ضوء التو ّجهات املشار إليها سابقا ،يُص ّنف اإلطار العريب
لوصف مؤهالت التعليم التقويم إىل:
ــتقويم قائم عىل التعلّم بعد حدوثه باعتامد معلومات عن أداء املتعلّمني ووضع
تقارير لآلخرين عنها .وهو ،من جهة أخرى ،يُركّز عىل ما يعرفه املتعلّم وعىل ما
ميكنه أن يقوم به يف عالقته باملنهج الدرايس.
ــالتقويم من أجل التعلّم :ويعود إىل النظرية البنائية .وهو متع ّدد األبعاد ومتّسم
ويكّن املعلّم من تعديل أنشطة التعلّم والتعليم وتقديم تغذية راجعة
باملرونةُ .
للمتعلّم بهدف تحسني تعلّمه .كام ميكّنه من مراقبة مدى من ّوه ومن استخدام
أدلّة ملعرفة مدى نجاحه الحايل وما ينتظره الحقا .ويعتمد هذا التقويم أساسا
عىل التقويم الذايت .ويُوفّر شواهد موث ّقة عىل ما يعرف املتعلّم ويستطيع فعله
يف سياق حقيقي وواقعي .كام يُوفّر تغذية راجعة تُسهم يف تحسني عملية التعليم
والرفع من مستوى تعلم املتعلّم .وقد انترش هذا النوع عىل مستوى العامل منذ
العقود األخرية من القرن العرشين.
ــالتقويم باعتباره تعلّام :ويُعنى بالعمليات ما بعد (أو ما وراء) «العرفانية
(املعرفية) .ويدعو إىل ربط التعلّم بالتقويم ،وإىل ربط املعرفة والكفايات الجديدة
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مبا اكتسبه املتعلّمون ومتلّكوه سابقا .وهو ما يجعلهم مشاركني بالفعل يف عملية
التعلّم والتقويم وقادرين عىل إعادة تنظيم معارفهم وبناء معرفة وسلوك أكرث
تالؤمأ مع محيطهم املدريس ويف املجتمع .وفيه يُركّز املعلّمون عىل كيفيّة فهم
املتعلّمني املفاهيم واستخدام العمليات الذهنية ما بعد العرفانية لتطوير فهمهم.
ويف اآلخر ،يُحقّق هذا النوع من التقويم تعلّامً أكرث عمقاً.
ويستخدم يف هذه األنواع من التقويم العديد من الربامج الحاسوبية ومقاييس
التقدير الوصفي ) ،(Rubricsمن أجل ربط التقويم بنواتج التعلم والتملّك وبرصد تفصييل
لألداء املطلوب حسب املستوى التعليمي.
ويقوم التقويم ،يف اإلطار العريب ،عىل جملة من املبادئ العامة؛ منها:
ــاعتبار التقويم جزءا ً من املنهج ومن التخطيط للتدريس.
الصف الدرايس حتى يُنظر
رصف املتعلّمني داخل ّ
ــضامن محورية التقويم حول ت ّ
إليه باعتباره جزءا من املامرسات الصفّية.
ــاعتبار التقويم مهارة أساسية من املهارات املهنية للمعلّمني يف مجال التخطيط
لعملية التقويم ومالحظة التعلّم وتحليل شواهد التعلّم وتقديم التغذية الراجعة
للمتعلمني ومساندتهم يف التقويم الذايت.
ــااللتزام بأهداف التعليم والتعلّم وباملعايري املعتمدة ليك يحدث التعليم بشكل
ف ّعال وتتوافر الرغبة يف تحقيقه.
ــاعتبار دافعية املتعلّم ،من خالل تشجيع التعلّم .وتعزيز الدافعية والرتكيز عىل
التقدم واإلنجاز ال عىل الفشل.
خالل:

متكني املتعلّمني من معلومات وتوجيهات حول طريقة تحسني التعلّم لديهم من

ــتحديد نقاط القوة لديهم وتوجيههم إىل سبل تطويرها وتنميتها.
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ــالنقد الب ّناء لجوانب الضعف وطريقة التعامل معها.
ــتوفري الفرص لتحسني أدائهم.
ويُويص اإلطار العريب يف هذا السياق بـ:
متخصصة لتدريب املعلمني عىل استخدام أنواع التقويم؛
ــتنظيم دورات تدريبية
ّ
وخاصة يف مجال التقويم من أجل التعلّم.
ــالتأكّد من وضع أطر متكاملة للمؤهالت .وضبط نواتج التعلّم بشكل ُيكّن من
تعريف املتوقع وتقوميه ومن مساعدة املتعلّمني يف تحقيقها.
ــوضع نظم تقويم متق ّدمة تساعد يف إعطاء التغذية الراجعة وتتبّع تط ّور املتعلّم
يف املجاالت كافة.
ــوضع أدوات مق ّننة وأدلّة إرشادية تساعد املعلّم واملتعلم يف االستفادة من التقويم.
ــربط نظم التقويم بالجودة ومراعاة متطلباتها.
ــرضورة تع ّرف أحسن التجارب العاملية واالستئناس بها وتبادل الخربات مع دولها.

ِ
ِ
األكاديمية والمتطلبات المهنية:
المتطلبات
6 .6العالقة بين
ال ّ
شك يف أنّه يُوجد فرق بني التعليم العام الذي يُركّز عموماً عىل البحث ونقل
املعرفة التي ال ترتبط مبارشة بالوظيفة املهنية وبني التعليم (أو التدريب) املهني الذي
يُز ّود املتعلّمني مبعارف ومهارات تتطلّبها الوظيفة املهنية .لك ّن اإلطار العريب يعترب أ ّن
يتعي عىل التعليم األكادميي تطوير
النهجني ليسا منفصلني متاما عن بعضهام بعضاً :إذ ّ
قدرات املتعلّمني ذات الطابع املهني مبا يس ّهل عليهم الحقا عملية التوظيف يف مهن
مح ّددة ويف حياتهم االجتامعية بصفة عامة .وعىل التعليم املهني أن ين ّمي لدى املتعلّمني
حل املشكالت املعقّدة والكفايات األخرى التي قد تواجههم يف
كفاية التفكري وكفاية ّ
مامرستهم ملهنة أو يف حياته العامة.
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ومن هذا املنطلق يكمن الفرق بني النهجني يف حجم الرتكيز يف املناهج عىل األبعاد
والتخصص؛ ويف مسميات الدرجات التعلمية.
األكادميية واألبعاد املهنية حسب التو ّجه
ّ
ويتعي كذلك وضع متطلّبات املعارف واملهارات لجميع الدرجات ذات النهج املهني.
ّ

7 .7المعادلة بين الشهادات والمؤهالت العربية والشهادات والمؤهالت
األجنبية:
إ ّن املعادلة بني الشهادات واملؤهالت العربية والشهادات واملؤ ّهالت األجنبية
يف التعليم قبل الجامعة أمر مه ّم؛ أل ّن االعرتاف بتعادل املستويات العربية باألجنبية
وفق معايري مقارنة مرجعية ) (benchmarksهو تأكيد عىل مستوى التعليم والتعلّم الذي
توصلت إليه األ ّمة العربية .واألمر ال يعني شعورا بالدونية بقدر ما هو منح الفرصة
ّ
مؤسسات تعليمية أجنبية رائدة واستقبال
للراغبني من املتعلّمني العرب لالنتقال إىل ّ
متعلّمني أجانب للدراسة يف األقطار العربية؛ ومتكّن املعادلة كذلك عند حصولها ،من
تع ّرف مستوى التعليم يف دول املق ّر.
ويف هذا املضامر ،يق ّدم اإلطار العريب جملة من املعايري إلرساء منظومة معادلة
الشهادات واملؤ ّهالت مع املنظومات األجنبية هي:
كل من البلدين (أو
ــاعرتاف وزارة الرتبية والتعليم رسميّاً باملناهج التعليمية يف ّ
البلدان) املوقعني.
ــإبرام ات ّفاقية بني البلد العريب (أو البلدان العربية) والبلد األجنبي حول االعرتاف
املتبادل بالشهادات املمنوحة.
ــوضوح الّلوائح األكادميية والسياسات التعليمية التي تكون مكتوبة و ُمعلنة
وتتض ّمن معلومات كافية عن نظام الدراسة ورشوط القبول ومسميات املؤهالت
املمنوحة ومتطلَّبات التخ ّرج...
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ــمعاملة النظام الرتبوي لجميع املتعلّمني املنتسبني إليها بنفس الرشوط واملعايري
دون متييز أو استثناء مهام كان نوعه.
ــاملوافقة عىل معادلة املؤ ّهالت الدراسية عىل أساس الضوابط الواردة يف اإلطار
الوطني للمؤ ّهالت .والحصول كتابياً عىل موافقة وزارة اإلرشاف قبل االلتحاق
باملؤسسة التعليمية.
ّ
املؤسسات املويص بااللتحاق بها من قبل وزارة
املؤسسة امللتحق بها ضمن ّ
ــوجود ّ
اإلرشاف يف دولة املق ّر.
لكل
ــاستيفاء املؤ ّهل الدرايس لجميع متطلّبات القبول والتخ ّرج .وتقديم الطالب ّ
ملؤسسة التعليم
املستندات التي تُؤكّد انتظامه يف الدراسة طبقاً للّوائح الداخلية ّ
التي يكون قد درس فيها.
لكل قطر عريب إضافة أو تعديل املعايري وفقاً إلمكاناته املحلّية.
ــ وميكن ّ
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مخ ّططات موجزة لدورات تدريبية حول اإلطار العربي لوصف مؤهالت
التعليم قبل الجامعي
يهدف هذا الجزء إىل تكوين (تدريب) من و ّجه إليهم اإلطار العريب (راجع الفقرة
عدد  2من املنت)؛ عىل مستوى عريب أو مستوى قطري ،بغرض التع ّمق يف استيعابه أو
إىل إكسابهم مهارة (أو مهارات) بعينها حول موضوع من املوضوعات التي تض ّمنها ،مبا
يُساعدهم يف وضع أطرهم الوطنية أو مراجعتها.
ونظرا لضيق املقام ،يكتفي اإلطار العريب بتقديم عدد من املخطّطات املوجزة
لدورات تدريبية يف خمسة أيام حول موضوعات تناولها؛ علام أ ّن الباب يبقى مفتوحا
القرتاح موضوعات أخرى:

املوضوع األ ّول املقرتح :تقويم مؤ ّهالت التعلّم وفقاً لتو ّجهات اإلطار العريب
برنامج الدورة التدريبية املوجز:
ــالهدف العام :إكساب املتد ّربني القدرة عىل تقويم مؤ ّهالت التعلّم وفقاً لتو ّجهات
اإلطار العريب لوصف مؤهالت التعليم قبل الجامعي.
ــاألهداف اإلجرائية :يف آخر الدورة يكون املتدربون قد:
•تع ّرفوا عىل اإلطار العريب.
•استوعبوا مفهوم مؤ ّهالت التعلّم.
•وضعوا أدوات تقوميية.
•أنجزوا عملية تقويم.
•استثمروا نتائج التقويم.
مصفوفة الربنامج
اليوم
اليوم األ ّول
اليوم الثاين

التوقيت

املحتوى

طريقة التنشيط

التقويم
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اليوم
اليوم الثالث
اليوم الرابع
اليوم الخامس

التوقيت

املحتوى

طريقة التنشيط

التقويم

املوضوع الثاين :إدراج كفايات القرن الحادي والعرشين يف املناهج التعليمية
موجز برنامج الدورة التدريبية:
ــالهدف العام للدورة :متلّك املتد ّربني تقنيات إدراج كفايات القرن الحادي
والعرشين يف املناهج التعليمية قبل الجامعة.
ــ األهداف اإلجرائية :يف آخر الدورة يكون املتدربون قد:
•تع ّرفوا اإلطار العريب.

•اطّلعوا عىل كفايات القرن الحادي والعرشين.
•اكتسبوا مهارة عملية اإلدماج يف املناهج التعليمية.
•اكتسبوا مهارة استثامر نتائج اإلدماج.
مصفوفة الربنامج
اليوم
اليوم األ ّول
اليوم الثاين
اليوم الثالث
اليوم الرابع
اليوم الخامس
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التوقيت

املحتوى

طريقة التنشيط

التقويم

املوضوع الثالث :التقويم املستند إىل األداء
موجز برنامج الدورة التدريبية:
ــالهدف العام من الدورة :اكتساب مهارة التقويم املستند إىل األداء.
ــاألهداف اإلجرائية :يف آخر الدورة يكون املتدربون قد:
•تع ّرفوا أنواع التقويم ملؤهالت التعليم قبل الجامعي.
•استوعبوا مفهوم التقويم املستند إىل األداء.
•وضعوا أدوات التقويم املستند إىل األداء.
•استثمروا نتائج التقويم.
مصفوفة الربنامج
اليوم
اليوم األ ّول
اليوم الثاين
اليوم الثالث
اليوم الرابع
اليوم الخامس

التوقيت

املحتوى

طريقة التنشيط

التقويم

مؤسسة تعليمية
املوضوع الرابع :تقويم اإلنجاز التعليمي (لتيسري االنتقال من ّ
مؤسسة تعليمية يف دولة عربية أخرى)
من دولة املق ّر إىل ّ
موجز برنامج الدورة التدريبية
ــالهدف العام من الدورة :اكتساب مهارة التقويم لإلنجاز التعليمي
ــاألهداف اإلجرايئ :يف آخر الدورة يكون املتدربون قد:
•تع ّرفوا أنواع التقويم ملؤ ّهالت املتعلّمني.

•استوعبوا مفهوم اإلنجاز التعليمي ومتطلّباته.
43

•متلّكوا تقنيات التقويم لإلنجاز التعليمي,
•استثمروا نتائج التقويم لإلنجاز التعليمي.
مصفوفة الربنامج
اليوم
اليوم األ ّول
اليوم الثاين
اليوم الثالث
اليوم الرابع
اليوم الخامس
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التوقيت

املحتوى

طريقة التنشيط

التقويم

الخاتمـــة
مم سبق أ ّن استيعاب اإلطار العريب لوصف مؤهالت التعليم قبل الجامعي
يتبي ّ
ّ
واالستئناس به يف بناء األطر الوطنية أو مراجعتها ،يتطلّب تنظيم دورة أو دورات تدريبية
وعقد ورش عمل يف املجال؛ نظرا لطابعه املنهجي والف ّني الذي يستوجب االستئناس
النص ال تكفي للوقوف عىل
باألسس النظرية واإلبستمولوجية التي يقوم عليها .فقراءة ّ
معانيه وإشاراته؛ وإمنا تستوجب ذلك استحضار الخلفية التي ّأسست له.
ويحسن بالقامئني عىل هذا العمل نرش وثيقة الحال عىل نطاق واسع؛ ال عىل اللّجان
الوطنية لليونسكو واإليسيسكو واأللكسو وحدها ،وإنّ ا عىل الباحثني يف علوم الرتبية
والتعليم واملنظّرين والخرباء واللجان املكلّفة بوضع األطر الوطنية أيضا...
ونُشري كذلك إىل رضورة مراجعة هذا اإلطار العريب بصفة دورية ،أي بعد سبع إىل
عرش سنوات من أجل تحيينه وجعله مواكباً للمستج ّدات يف عامل الرتبية والتعليم يف ضوء
تداعيات العوملة والثورة التكنولوجية واالتّصال التي تتط ّور برسعة مذهلة .فام هو جديد
اليوم قد يتجاوزه الزمن غدا .وهذا ما يحدث عىل سبيل املثال يف الطرائق التعليميّة ويف
األدوات املستخدمة يف عملية التعليم والتعلّم والتقويم وحتّى يف مستوى التو ّجهات
العامة.
وميكن أيضا لكل وزارات الرتبية والتعليم يف األقطار العربية ،عند االستئناس باإلطار
العريب ،إجراء بعض اإلضافات والتعديالت عىل أطرها الوطنية ذات العالقة بخصوص ّية
نظامها الرتبوي وبتو ّجهاتها الوطنية ووفقاً إلمكاناتها وحدودها.
ونُويص يف اآلخر بتكوين خل ّية من خرباء املنظمة ملتابعة مدى االستفادة من اإلطار
العريب يف متثّل األطر الوطنية ويف تطوير النظم الرتبوية العربية.
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تعريف للمصطلحات واملفاهيم املستخدمة يف الكتاب
املصطلح /ترجمة
املصطلح
املفهوم
/املفهوم
باللغة اإلنجليزية
التقويم

Assessment

السلّم
التعليمي

Educational
ladder

الكفاية

Competency

املهارة
املعرفة

)Skill (hability

knowledge

النظام
الوطني
للمؤ ّهالت

National Qualifications system

نواتج
التعلّم

Learning outcomes

إطار
املؤ ّهالت

Qualification
framework

التعلّم

Learning
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التعريف
التقويم يعني عملية إصدار حكم أو أحكام بخصوص مدى تحقق املتطلبات التي
يتوقع أن يُلبيها املتعلم وفق ما يُحدده املق ّوم أو الهيئة املرشفة .ويتطلّب التقويم
اعتامد معايري محدّدة للغرض.
ويُقصد به تقسيم سنوات الدراسة إىل مراحل تعليمية مرتبطة يبعضها بعضا يف
شكل سالمل رأسية ،مع تحديد عدد سنوات الدراسة فيها وس ّن القبول وخطّة الدراسة
كل مرحلة تعليمية.
بالنسبة إىل ّ
ت ُع ّرف الكفاية بأنّها خربة داخلية تتألّف من اندماج بني مك ّونات ثالثة ،هي :املعرفة
واملهارة واالت ّجاه ببعديه الوجداين واالجتامعي؛ علام أ ّن مفهوم الكفاية يرتكز عىل
نظريات ثالث ،هي:
العرفانية (املعرفية) التي تنظر إىل العملية التعلّمية من زاوية السياقات العرفانية
الداخلية ،والتي يتفاعل الفرد مع محيطه بفضلها ،وأ ّن التعلّم هو تعديل مستم ّر
لتمثّالت الفعل.
البنائية ،وترتكز عىل أ ّن التعلّم فعل نشط وأ ّن بناء املعرفة ال يت ّم إالّ بربطها باملعارف
السابقة.
السوسيو بنائية التي تذهب إىل أ ّن بناء املعرفة ال يت ّم إالّ يف إطار اجتامعي ،ومن
خالل سياق قائم عىل التفاوض وإعطاء املعنى.
وتُع ّرف بأنّها قدرة مكتسبة تتعلّق بأداء وظيفة أو مه ّمة تتالءم مع طلبات البيئة
املادية واالجتامعية .وهي من ضمن نواتج التعلّم .وميكن تقوميها مبارشة أو ضمنيا
من خالل مالحظة األداء وقياسه.
هي التمثيل الذهني لألفكار واألحداث .وميكن اكتسابها واستقراؤها من الخربة
العملية أو املهنية وكذلك من التعلم .وتت ّم من خالل العمليات العرفانية (املعرفية)
مثل الوصف ،والتذكر والتفسري والتحليل ،والبحث ،واملناقشة والتأليف... ،
ويشمل الهياكل واإلجراءات واالتفاقيات املتعلقة باالعرتاف بالتعلّم وباآلليات التي
تربط التعليم والتدريب بقطاعات العاملة وبالهياكل يف املجتمع املدين .ويشمل
كذلك األنشطة املتعلقة مبخرجات التعليم وضامن الجودة ومبادئ التقييم والتصميم
والحكم.
وميكن تسميتها أيضا ،مبخرجات التعلّم .وتصف الحال التي تهدف عملية التعلم إىل
بلوغ املتعلم إليها .وتتض ّمن نواتج التعلّم العنارص األساسية من املعرفة واملهارات
واالتّجاهات (األبعاد الوجدانية ،واالجتامعية ،والقيمية)
وهو عبارة عن أداة لتصنيف املؤهالت وفقا ملجموعة من املعايري املحدّدة من
مخرجات التعلّم .ويهدف إطار املؤهّالت أيضا ،إىل التكامل والتنسيق إلصدار
الشهادات داخل الدول
وتحسني نوعية هذه املؤهالت يف عالقتها بقطاعات العمل ومن الهياكل يف املجتمع.
خاصة يف املساعدة يف االعرتاف باملؤهالت األجنبية.
ويكتيس هذا إطار أهمية ّ
وتعني العملية الرتاكمية التي يتملّك فيها املتعلّم معرفة تزداد تعقيدا ً وتجريدا بشكل
تصاعدي وكفايات ومهارات ،وقيامً ،سواء كانت مكتسبة من خالل عمليات مخطّطة
أو عارضة ويف إطار نظامي أو غري نظامي ،أو يف إطار غري رسمي.

امللحق رقم ()1
رسم بياين ملدى متلّك متعلّم كفايات القرن الحادي والعرشين

امللحق رقم ()1
رسم بياين ملدى متلّك متعلّم كفايات القرن الحادي والعرشين
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امللحق رقم ()2
اإلطار املرجعي األورويب ()2017
إسالم يُرسي عيل:
نرشت إدارة الرتبية يف مجلس أوربا يف سبتمرب/أيلول « 2017النسخة املؤقتة» لإلطار
األوريب املشرتك للغات تعلم  -تعليم  -تقويم ،ويتضمن التحديثات التي أدخلت عىل
نسخة 2001م من اإلطار املرجعي املشرتك) مع اقرتاح مصادر إضافية تفيد املعلّمني
ومص ّممي املناهج واالختبارات:...
إ ّن اإلطار املرجعي األوريب وثيقة أعدها قسم السياسية اللغوية يف إدارة الرتبية
مبجلس أوربا بهدف توحيد توصيف مقررات اللغة األجنبية ومناهجها واختباراتها يف
دول املجلس .صدر للمرة األوىل عام  2001وترجم حتى اآلن إىل أربعني لغة منها العربية.
ونرشت التحديثات يف شكل إلكرتوين باللغة اإلنجليزية عىل موقع املجلس.
هذا اإلطار املرجعي هو عبارة عن ُسلّم ملستويات إتقان اللغة (مستوى مبتدئ
1ـ مبتدئ  ،2متوسط  ،1متوسط  ،2متقدم 1ـ متقدم ) 2يوضّ ح وصف ألداء واملعارف
اللغوية ملتعلمي اللغة األجنبية يف املستويات املختلفة .وتُبنى يف ضوئه املناهج وتؤلف
املقررات وتصمم االختبارات ومتنح الشهادات اللغوية .ومن ثم ،فهو مرجع مه ّم جدا ألي
مدرس محرتف أو مؤسسة تعليمية أو خبري مناهج أو مصمم امتحانات .ويكتسب اإلطار
املرجعي األوريب أهميته من أنه صار دستور تعليم وتقويم اللغات األجنبية يف القارة
األوربية وغريها من دول العامل.
...فالبد أن نفهم خريطة اإلطار املرجعي :فهناك بُعدان لإلطار :رأيس وأفقي:
ــالرأيس :سلم للمستويات يتكون من ثالث مراحل أساسية .وكل مرحلة تتكون من
مستويني أدىن وأعىل 2C – 1C – 2B -1B – 2A – 1A
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ــاألفقي :هناك واصفات أو مصنفات أو ما ميكن أن نسميه معايري لكل مستوى
من املستويات السابقة تغطي :الكفايات اللغوية التواصلية :اللغوية  -اللغوية
االجتامعية – التداولية .األنشطة اللغوية التواصلية :االستقبال (القراءة واالستامع)
– اإلنتاج (التحدث والكتابة) – التفاعل – الوساطة .اإلسرتاتيجيات :االستقبال
(القراءة واالستامع) – اإلنتاج (التحدث والكتابة) – التفاعل – الوساطة .الكفايات
العامة :وهي التي ترتبط باملعارف األساسية التي يحتاجها أي إنسان للتواصل،
وال ترتبط مبستوى بعينه .ومن ثم فإن عملية التحديث تغطي إما املستويات
الرأسية أو األفقية أو كليهام معا .وتعرف الواصفات أو املصنفات بأنها وصف
موجز مصاحب لدرجة يف مقياس متدرج يلخص مستوى من الكفاءة أو نوع األداء
املتوقّع للممت َحن لتحقيق نتيجة محددة. (Alte : 2011,82) .
متت عملية التحديثات عىل أربع مراحل:
ــاألوىل :ملء الفجوات يف واصفات اإلصدار األول 2001
ــالثانية :بناء واصفات للنطاقات املفقودة يف سلم املستويات من اإلصدار األول،
وتحديدا الخاصة بقسم «الوساطة».
ــالثالثة :وضع مقياس جديد للتحكم الصويت.
ــالرابعة :ترتيب واصفات للمتعلمني الصغار ،أعامر ( )10-7و ( )15-11ما الجديد؟
مستوى ما قبل املبتدئ األول ).(Pre-A1متّت إضافة هذا املستوى «الجديد» ليمثل
يعب عن كفاءة متعلم مل
منتصف املسافة نحو مستوى  .A1واملستوى الجديد ّ
ميتلك القدرة التوليدية بعد ،ولكنه يحفظ مجموعة من الكلامت والتعبريات.
الوساطة ) (Mediationهي أنشطة يقوم فيها مستخدم اللغة بدور الوسيط بني
متحاورين ال يستطيعون التفاهم بصورة مبارشة .ومن أمثلتها :الرتجمة الشفهية ،والرتجمة
التحريرية ،وكذلك التلخيص( .اإلطار املرجعي .)2016 ،ويشري املجلد املصاحب لإلطار
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املرجعي إىل أ ّن املصنفات يف طبعة  2001مل تكن كافية يف أنشطة الوساطة .ولذلك تض ّمن
هذا املجلد مصنفات جديدة تتعلق باالستقبال والتفاعل واإلنتاج ،والوساطة عرب النصوص
واملفاهيم واالتصاالت.
علم األصوات  Phonologyمتّت إضافة قسم تحت «الكفايات اللغوية التواصلية -
الكفاية اللغوية» بعنوان التحكم الصويت  .Phonological Controlويشري معدو اإلطار إىل
أن هذه الكفاية هي الوحيدة ضمن مصنفات اإلطار التي يعترب النموذج املثايل فيها
هو «الناطق األصيل» .أ ّما بالنسبة إىل املتعلمني الصغار فكانت هناك حاجة إىل أدوات
لتحسني تعليم وتعلم التالميذ يف ضوء اإلطار املرجعي .وتم تج ّنب وضع مصنفات جديدة
لهم .ولكن ت ّم اشتقاق وتكييف بعض مصنفات اإلطار املرجعي وفقا ألعامر التالميذ
والسياق الذي ستستخدم فيه .وتم تقسيم املصنفات إىل مجموعتني لس ّن ( )10-7وسن
( .)15-11واملستوى املتقدم األعىل ( )C2ت ّم ضبط الواصفات الخاصة باملستوى املتقدم
األعىل بشكل أدق مام كان عليه.
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امللحق رقم ()3

املواصفة

مستوى التعلّم

يُوظّف التقتنات الرقمية ويُط ّبقها بف ّعالية وفاعلية لتلبية
احتياجاته الحياتية.

مستويات التعلّم وأبعاده ونواتجه لتحقيق املواصفة (األداء) حول التقانة
والرقمنة (مثاالً)
املستوى األ ّول:
يثظهر معرفة ومهارات أ ّولية لتوظيف التقانات
والتعامل مع الوسائط الرقمية تحت إرشاف عن قرب
املستوى الثاين:
يُظهر معرفة ومهارات أساسية لتوظيف التقانات
والتعامل مع الوسائط الرقمية تحت اإلرشاف
املستوى الثالث:
يُظهر معرفة عامة ومهارات أساسية لتوظيف التقانات
والتعامل مع الوسائط الرقمية يف مهام اعتيادية يف
سياق التعامل أو الشغل.
املستوى الرابع:
يُبدي مدى واسعا من املعارف الواقعية واملهارات
العملية لتوظيف التقانات والتعامل مع الوسائط
الرقمية يف سياق التعلّم أو الشغل ،واملهارات الشخصية
العامة املناسبة لذلك

معارف مهارات /اتّجاهات
كفايات
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امللحق رقم ()4
مستويات التعلّم وأبعاده ونواتجه لتحقيق املواصفة (األداء)
حول الدور الص ّحي (مثاالً)
املواصفة

مستوى التعلّم

يحافظ عىل ص ّحته
الجسمية والنفسية
وص ّحة املحيطني به ،مبا
يؤكّد توافر فهم لقواعد
الص ّحة العامة وللوقاية من
األمراض والسبل العلمية
للوقاية منها.

املستوى األ ّول:
يظهر معرفة ومهارات أ ّولية ألداء
األدوار الص ّحية البسيطة تحت إرشاف
عن قرب.
املستوى الثاين:
يُظهر معرفة ومهارات أساسية ملامرسة
بعض األدوار الص ّحية تحت اإلرشاف.
املستوى الثالث:
ي ُيبدي معرفة عامة ومهارات أساسية
للقيام بأدوار ص ّحية اعتيادية.
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املستوى الرابع:
يُبدي مدى واسعاً من املعارف الواقعية
واملهارات العملية ملامرسة أدوار
ص ّحية؛ ويكون لدى املتعلّم نطاق من
املهارات الشخصية العامة املناسبة
لذلك

معارف

مهارات/
كفايات

اتّجاهات

امللحق رقم ()5
واملؤسسات املسؤولة عن وصف املؤ ّهالت واعتامدها ومعادلة
دليل الهيئات
ّ
الشهادات الدراسية بالدول العربية
الدولة
اململكة األردنية الهاشمية
دولة اإلمارات العربية املتّحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية
جمهورية جيبويت
اململكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة ُعامن
دولة فلسطني
دولة قطر
جمهورية القمر املتّحدة
دولة ليبيا
جمهورية مرص العربية
اململكة املغربية
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية
الجمهورية اليمنية

اسم الهيئة

تبعيتها

وسائل
نطاق
الصالحيات االتّصال
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امللحق رقم ()6
بناء املنهاج الدرايس يف ضوء األطر املرجعية الوطنية (مقتطفات)
زكية مازغ وآخرون ()2009
األطر املرجعية هي ترصيف إجرايئ ملجال التعليم ،وخالصة لعملية استنطاق
املناهج .ومبعنى آخر ،هي :دستور للمناهج ،وليس كام يحدث يف القسم وصورة مصغرة
للمنهاج الدرايس.
تعريف املنهاج:
ميكن تعريف املنهاج الدرايس كام ييل« :املنهاج هو مجهود تربوي أشمل من
الربنامج ،ألنه يرتجم املفاهيم والتوجهات ...يف شكل نسقي تعليمي/تعلمي ،يتكون من
أهداف وكفايات ومضامني ،وأنشطة تعليمية تعلّمية ،وتقنيات للتنشيط وأساليب التقويم
(دليل اإليسيسكو إلدماج مفاهيم الرتبية اإلنجابية والنوع االجتامعي يف منهاج الرتبية
اإلسالمية /ط  /2004ص )23
أسس بناء املنهاج الدرايس:
تظل فلسفة
يعترب املنهاج الدرايس جزءأ ال يتجزأ من املرشوع الرتبوي العام الذي ّ
الرتبية توجهه بشكل دائم ،داخل املجتمع ،إىل جانب املساهامت الفعالة لباقي علوم
الرتبية ،ألجرأة هذا املرشوع .ومن مث ّة ،فإن هناك أسسا محددة ،تؤطر املنهاج ،فيستنبط
منها تصوراته ومكوناته.
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جدول يبني مستويات التدخل يف بناء املنهاج
املساهمون
األفعال والعمليات
املستوى األهداف
تخطيط الغايات ،تحديد االختيارات لجنة وطنية للمنهاج (أطر عليا من
قطاعات مختلفة لها عالقة بالرتبية
التوجيه والتوجهات ،اتخاذ اإلجراءات
السيايس
العام والقرارات /إصدار املراسيم والقوانني ...والتكوين /خرباء أكادمييون /شخصيات
ثقافية وفكرية ...
تحديد املرامي ،املواصفات ... /تنسيق أطر عليا يف الرتبية والتكوين /أطر من
التسيري
األعامل واملؤسسات ،إصدار القرارات ،قطاعات أخرى لها عالقة باملوضوع
اإلداري
والتدبري
تنظيم الوسائل واملوارد....
أطر ذات خربة تربوية من داخل
التكوين تحديد األهداف ،إعداد املقررات،
البيداغوجي والتأطري إعداد الدروس ،إنجازها وتقوميها ...القطاع وخارجه /أطر من هيأة
التفتيش والتدريس والتكوين
والتدريس

أما مستويات تخطيط املنهاج الدرايس وتطويره فيمكن تلخيصها يف ثالثة:
املستوى األول:
تخطيط املنهاج عىل الصعيد الوطني (املنهاج القومي الرسمي) الذي يوضع بإرشاف
من املصالح املختصة بالوزارة الوصية عىل التعليم .وأهم ما مييز املنهاج عىل هذا املستوى
هو طابعه الشمويل واملوحد ،وتركيزه عىل املبادئ األساسية ،وترجمة فلسفة املجتمع،
وقيمه ،ومثله العليا ،وتشخيصها من خالل التوجيهات الرسمية واملذكرات والكتب
املدرسية وغريها.
املستوى الثاين:
يكمن يف تشخيص املنهاج الرسمي ،وإعادة صياغته عند محاولة تنفيذ التوجيهات
واملذكرات الوزارية ،مبراعاة خصوصيات كل مؤسسة ،وإمكانياتها واالحتياجات املحلية
وظروف حياة الجامعة التي تنتمي إليها...
وعىل هذا املستوى يتحدث املختصون يف املناهج التعليمية ،عن املنهاج املندمج
للمؤسسة ،ومعناه أنه وباإلضافة إىل وجود منهاج رسمي وطني عام ،وموجه لجميع
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الطالب يف مختلف األقاليم .هناك نوع من املنهاج «املعدل» أو املكيف ،الذي يالئم
خصوصيات املؤسسة ،والخصوصيات االقتصادية والثقافية للمنطقة واحتياجات سكانها...
املستوى الثالث:
يتمثل يف برمجة الخطط الدراسية ،وتحضري الدروس التي ينجزها كل معلم
حسب تخصصه واملستوى الدرايس الذي يتعامل معه .كام يتمثل يف النشاط التعليمي
الفعيل وأسلوب املعلم يف التعامل مع التوجيهات وتنفيذ املقررات .وهو أدىن مستوى
من مستويات املنهاج وأغناها ،عىل اعتبار أنه ميثل املرحلة «النهائية» والدقيقة يف تأثري
املنهاج يف شخصية التلميذ وتحقيق أهدافه العامة والخاصة.
ظل اإلطار الوطني للتعليم:
املرتكزات الثابتة للمنهاج يف ّ
ــالغايات الكربى والتي منها :تزويد املجتمع بالكفايات من املؤهلني والعاملني
الصالحني لإلسهام يف البناء املتواصل لوطنهم عىل جميع املستويات ،كام ينتظر
املجتمع من النظام الرتبوي أن يزوده بصفوة من العلامء وأطر التدبري ذات
املقدرة عىل زيادة نهضة البالد عرب مدارج التقدم العلمي والتقني واالقتصادي
والثقايف.
ــاالختيارات والتوجهات الرتبوية العامة :ومن هذه االختيارات إعداد املتعلم
لإلسهام يف تحقيق نهضة وطنية اقتصادية وعلمية وتقنية تستجيب لحاجات
املجتمع املغريب وتطلعاته.
ــاختيارات وتوجهات يف مجال القيم ؛ ومنها :قيم الهوية املواطنية ،وقيم حقوق
اإلنسان.
ــاختيارات وتوجهات يف مجال تنمية وتطوير الكفايات ؛ ومن غاياتها:
ــتنمية الذات ،وتستهدف تنمية شخصية املتعلم كغاية يف ذاته وكفاعل إيجايب
تنتظر منه املساهمة يف االرتقاء مبجتمعه يف كل املجاالت.
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ــالقابلية للترصيف يف القطاعات االقتصادية واالجتامعية التي تجعل نظام الرتبية
والتكوين يستجيب لحاجات االندماج يف القطاعات املنتجة ،وملتطلبات التنمية
االقتصادية واالجتامعية.
ــاستدماج أخالقيات املهن والحرف واألخالقيات املرتبطة بالتطور العلمي،
والتكنولوجي ،بارتباط مع منظومة القيم الدينية والحضارية وقيم املواطنة وقيم
حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية.
املنهاج نظام مركب:
يتضمن املنهاج الدرايس نظاما خاصا من العالقات والعنارص ،نظاما متشابكا ومركبا.
وعنارصه تتم ّيز باالختالف والتنوع والرتاتبية .وهذا يؤدي إىل تعقد وتشابك العالقات
والتفاعالت بينها .عالقات بني األهداف واملحتويات واألهداف فيام بينها ،واألهداف
والوسائل واملعينات واملحتوى وطريق التدريس...
فاألهداف تؤثر يف اختيار محتوى املنهاج ومحتوى املنهاج يتطلب أمناطا من
اسرتاتيجيات التدريس من أجل تنفيذه .والتقويم بدوره يكشف لنا عن مدى نجاح املنهج
يف تحقيق أهدافه .ومن ثم يزودنا بتغذية راجعة إلعادة النظر يف املنهاج من جديد؛ بعد
تحديد جوانب القوة والضعف فيه ،فنتدارك جوانب الضعف ونعزز جوانب القوة.
املنهاج نظام من التحوالت:
فنتيجة هذه العالقات والتفاعالت الدينامكية بني مكونات املنهاج ،وبينها وبني
املحيط ، ،تقود إىل إحداث تحوالت عىل مكونات املنهاج من حيث هو نسق ،آي من
حيث النظر إليه  :كلّية من العنارص املنظمة واملتفاعلة فيام بينها .وهي إحدى خصائص
املنهاج املرن .فإذا ما أحدث تغيري ما عىل مك ّون من هذه املك ّونات« ،فإن ذلك ينعكس
عىل بقية املكّونات األخرى ،دون أن يؤدي إىل تغيري جذري ،فيام يخص الغايات الكربى،
واألهداف العامة والفلسفة الرتبوية التي يتبناها املجتمع».
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املظهر الوظيفي ملكونات املنهاج:
يقـوم كل مكـون مـن مكونـات املنهـاج الـدرايس بوظيفـة .وهـذا يعطـي للمنهـاج
مظهـرا وظيفيـا .فاملـد ّرس مثال ،باعتباره عنصرا فاعال يف املنهاج ،يقـوم بوظيفة التدريس.
وهـي وظيفـة تنبنـي على مجموعـة مـن العمليـات ،بـدءا بالتحضير والتخطيـط للدرس
ووصـوال إىل اإلنجـاز وتقويـم أعمال التالميـذ ،وانتهـاء بالدعـم والتصحيـح .فهـو يخطـط
وينظم...
والتلميـذ وظيفتـه أن يتعلـم ويـدرس .وهـي أيضـا وظيفـة تقـوم على مجموعـة
مـن العمليـات تتمثـل يف :القـراءة والكتابـة وإنجاز مهام وأنشـطة واجتيـاز االمتحانات...
إلـخ .واإلداري يسير وينظـم ،ويتجلى ذلـك مثلا يف تحديد جـداول الزمن وضبـط أوقات
العمـل وغير ذلـك مـن العمليـات .وهكذا ميكـن أن نحدد لـكل عنرص أو مكـون وظيفته
داخـل النسـق الـكيل للمنهـاج .ومـن هـذا املنطلـق فـإن هـذا اإلجـراء يف التعامـل مـع
املنهـاج يدخـل يف إطـار املقاربـة الوظيفيـة يف تحليـل األنسـاق ،مـن حيـث إنهـا تعتبر
املنهـاج بناء نسـقيا.
وهـذا املظهـر الوظيفـي ملكونـات املنهاج يتجلى يف عمليات  :التخطيـط – التنظيم
– التنفيـذ – التقييـم ،التصحيـح ،وصوال إىل التطوير .وكلها عمليات ترتبط أساسـا بالهدف
املتوخـى منهـا .فـإذا أخذنـا مثلا وظيفة التنظيـم ،فهي ذات عالقـة باملد ّرس الـذي ينظم
درسـا وباملفتـش الـذي ينظم مقـررا وبالتلميذ الذي ينظم نشـاطا معينا ...وهـذا التنظيم
يتـم يف عالقـة مـع التخطيـط ،الـذي تـم مـن خاللـه تحديـد األهـداف .وهـو ذو عالقـة
باملحتـوى والطرائق ،واألدوات والتقويـم ،والتصحيح.
تطوير املنهاج وتتبعه:
أظهـرت الدراسـات امليدانيـة أن املنهـاج املتكامـل والنموذجي والنهـايئ غري موجود
وغير ممكـن .فهو دامئا يف حاجـة إلخضاعه للتطوير عرب التقويم ،حتـى يواكب التطورات
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التـي تعرفهـا مناهـج التعليـم يف مختلف دول العامل .ويسـتجيب النتظـارات املجتمع من
املدرسة.
أسس تطوير املنهاج:
عرفت الدراسات الرتبوية تقدما كبريا .وأصبح تطوير املنهاج هندسة برشية
وتكنولوجية واجتامعية لها أسسها العلمية ومواصفاتها الدقيقة ومختصني يف بنائها .ومن
أهم هذه األسس التي يقوم عليها التطوير:
مم تقدم إىل أن تطوير املنهاج يتم من حيث هو نسق .وكل تحول يطرأ
نخلص ّ
عىل أساس من هذه األسس دون ارتباط مع غريه ،يؤثر بكيفية مبارشة أو غري مبارشة عىل
باقي األسس.
أال يكون محلها بعد الرسم؟؟؟؟؟
أن يكون
هادفا
أن يكون
شامال

أن يكون
تعاونيا

أسس تطوير
املناهج

مسايرا
للتطورات
العلمية

أن يكون
علميا
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لنأخذ عىل سبيل املثال خاصية “لشمول املنهاج” .إذا اكتفينا بحذف بعض عنارص
املق ّرر ،فإن هذا يتطلب إعادة توزيع املقرر وتعديل الكتاب املدريس وإعادة اقتناء األستاذ
والتلميذ للكتاب ...أضف إىل ذلك ما سينتج عن ذلك يف مسار التعلم.
تصنيف املنهاج:
مـن التصنيفـات املتداولـة للمنهـاج يف األدبيـات الرتبويـة ،هنـاك :املنهـاج الظاهـر
أو الرصيـح املكتـوب واملصرح بـه .وهـو الـذي تحدثنـا عنـه والـذي يوضـع مـن صانعي
السياسـة التعليميـة يف البلاد .ويقصـد بالتخطيـط واإلعـداد والتنفيـذ...إال أنـه ليـس
بالضرورة هـو املنهـج املنفـذ ،وذلـك لتداخـل عـدة عوامـل بعضهـا مرتبـط بالخلفيـة
النظريـة للمـدرس وبعضهـا اآلخـر مرتبـط بأمنـاط التنشـئة االجتامعيـة.
الخفـي
وهـذا يسـهم يف وجـود منهـاج آخـر ينعـت بعـدة أسماء :املنهـاج
ّ
أو املسـت ّرت أو املختبـئ أو املـوازي أو غير املكتـوب أو غير الرسـمي أو االفترايض
) (CURRICULUM VERTIUELأو الالّمنهـج .وهـو صنـف ال يظهـر للعيان وغير مخطط له
وال يقصـد تنفيـذه وتتبعـه ...وميكـن تعريفـه« :بأنـه تلـك األفـكار والقيـم والطبائع التي
يكتسـبها املتعلـم أثنـاء تعايشـه وتكيّفـه مـع الحيـاة املدرسـية اليوميـة على مدى سـني
دراسـته» .وذلـك خـارج املنهاج الرسـمي وبطواعيـة ودون إرشاف من املـدرس ،من خالل
التعلـم بالقـدوة واملالحظـة مـن أقرانـه ومعلميـه وثقافتـه املحليـة والوطنيـة والعامليـة.
ويسـهم يف ذلـك أيضـا املـدرس بشـكل كبير باعتبـاره وسـيطا بين املنهـاج الرسـمي وبني
املتعلم.
ومن التعريف نستنتج أن املنهاج املسترت هو منهاج ضمني ،له واجهة غري ظاهرة
للعيان ،ينتج من تراكم مجموعة من الخربات غري املخطط لها يف املدرسة ويبقى لها
أثر قوي « .يبلغ من القوة أنه يؤدي يف بعض األحيان إىل تغيري وتطوير جهود املدرسة
ورسالتها يف املجتمع ،سواء عىل مستوى املدرسة نفسها أو عىل مستوى النظام التعليمي يف
البلد ككل .لكن يف أحيان أخرى أيضا ،ميكن لهذا املنهاج أن يعمل العكس ،فيثبط جهود
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املدرسة ورسالتها أو يدعم ويعزز بعض الجوانب واألنشطة املدرسية املعنية عىل حساب
جوانب وأنشطة مدرسية أخرى» (املرجع السابق).
ومن هذا التأثري عىل سبيل املثال ،انتشار بعض األخالق والقيم والسلوكات يف
فضاءات مؤسس ّية دون أخرى .فنجد مؤسسة يتسم أفرادها بالعنف وأخرى تنخرط
يف العمل التعاوين .وثالثة تتبنى أسلوب املنافسة .وهكذا يف جميع املجاالت الحياتية
التي يعيشها املتعلم يف فضاء املؤسسة الذي يشكل مجتمعا مصغرا ينمو فيه املتعلم
ويتطور.
من خالل تتبع بناء املنهاج ،تتبني لنا األسس التي يجب أن يرتكز عليها تطوير
املنهاج ،وعىل رأسها:
ــوضوح الفلسفة الرتبوية العامة التي ترسم اإلطار العام الذي يوجه العمل
التعليمي الذي تبنى انطالقا منه منظومة املناهج وطرق التدريس ...وال شك أن
«افتقاد الفلسفة الرتبوية املوجهة يؤدي يف غالب األحيان إىل إضعاف القدرة لدى
النظام الرتبوي أن يوازن بني ما هو مطلوب يف كل اتجاه من االتجاهات بالنسبة
لوظيفته االجتامعية».
ــتحرر املنهاج من الجمود والعجز عن مسايرة التطورات االجتامعية املتسارعة
ومواكبة املتغريات العرصية ومواجهة تحديات العرص.
ــتوحيد املنهاج بني جميع املواد واالبتعاد عن االزدواجية يف الخطاب الرتبوي.
ــدعم املنهاج مبحفزات العمل اإلنتاجي
ــتقوية ارتباط املنهاج بالواقع والحياة العملية.
ــتجديد املحتويات لتواكب التطور
ــاالهتامم بالفروق الفردية عند بناء املنهاج.
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ــتوسيع مجاالت التقويم لتشمل كل ما يرتبط بالحياة املدرسية
ــتنويع طرق التدريس وأدواته وتطويرها باعتامد الطرق الفعالة والنشيطة
ــالعناية بالتوجيه الدرايس واملهني للمتعلمني
ــمراعاة تطوير العالقات داخل الفضاء املؤسيس ،يف اتجاه القضاء عىل السلطوية
والرتاتبية وتشجيع املبادرات واالبتكارات...
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ــابن فاطمة ،محمد .)2013( .وثيقة مرجعية حول كفايات القرن الحادي والعرشين.
ــأبو عالم ،رجاء محمود ( .)2005تقويم التعلّم .دار املسرية .عامن.
ــأحمد ،إبراهيم أحمد ,)2003( .الجودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية.
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش ,اإلسكندرية.
ــإسالم يُرسي ،عيل ( .)2017اإلطار املرجعي األورويب.
ــاألمني ،عدنان ( .)1995إصالح التعليم العام يف الدول العربية .بريوت.
ــالخلييل ،خليل يوسف ( .)1998التقويم الحقيقي يف الرتبية .مجلة الرتبية،126 ،
.133-118
ــدرندري ،إقبال زين العابدين ( .)2010تقويم نواتج التعلم :نحو إطار مفاهيمي
حديث يف ضوء االتّجاهات املعارصة للتقويم وجودة التعلم .مركز األبحاث بكلية
الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
ــزيتون ،كامل عبد الحميد .)2004( .تحليل نقدي للمعايري املتض ّمنة يف املعايري
القومية للتعليم مبرص .املؤمتر العلمي السادس عرش للجمعية املرصية للمناهج
وطرق التدريس .مرص.
ــمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ( .)2012التصنيف الدويل املق ّنن
للتعليم (إسكد  ،)1997الطبعة الثانية ،مايو .211
ــاملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .)2008( .خطّة تطوير التعليم يف الوطن
العريب ،تونس
ــاملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .)2012( .واقع التعليم العام يف الوطن
العريب وسبل تطويره ،دراسة أُع ّدت تنفيذا لتوصية من املؤمتر التاسع حول توحيد
السلم التعليمي يف الدول العربية.
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