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 الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى جودة كتب الفيزياء المقػررة عمػى المرةمػة          
الثانوية مػف وجيػة نظر معممي ومعممات مادة الفيزياء في مةافظة عدف، وتكونت عينتيا مف 

%( مف المجتمع األصػمي لمدراسػة، ولتةقيػؽ اليػدؼ، ٜٓ( معممًا ومعممة، وبما نسبتو )ٗٔٔ)
( فقػػرة مقسػػـ عمػػى سػػتة معػػايير رإليسػػة ىػػي )ا  ػػراج الفنػػي ٕ٘ٔكػػوف مػػف )تػػـ بنػػاء اسػػتبياف م

التقػػويـ( كػػ داة لمدراسػػة، وذلػػؾ  -الرسػػـو واألشػػكاؿ -األنشػػطة -المةتػػوى -األىػػداؼ -لمكتػػاب
بعد الت كد مف صدقيا وثباتيا، ولمعالجة البيانػات إةصػاإليًا تػـ اسػت داـ المتوسػطات الةسػابية 

 ار )ت( وا تبار" ؼ" لمعالجة استجابات العينة عمى األداة.واالنةرافات المعيارية وا تب

وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى لف كتػػػاب الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي اةتػػػؿ المرتبػػػػة األولػػػػى لمسػػػػتوى     
%( يميػػػػو كتػػػػػاب الصػػػػؼ الثػػػػاني الثػػػػانوي بػػػػوزف نسػػػػػبى ٘ٔ.ٛٙالجػػػػػودة بػػػػػوزف نسػػػػػبى قػػػػػدره )

الثػػػػػػانوي وبػػػػػػوزف نسػػػػػػبى  %(، وجػػػػػػاء فػػػػػػي المرتبػػػػػػة الثالثػػػػػػة كتػػػػػػاب الصػػػػػػؼ الثالػػػػػػثٜٕ.ٕٙ)
%(، ٓٚ%(، إال لف الكتػػب الثةثػػة لػػـ تةقػػؽ مسػػتوى الجػػودة المطموبػػة والمقػػدرة بػػػ )ٚٔ.ٔٙ)

( فػػػػي α ≤٘ٓ.ٓوكػػػػذلؾ لظيػػػػرت النتػػػػاإلذ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إةصػػػػاإلية عنػػػػد مسػػػػتوى )
لنثػى( ولصػالا المعممػات  -تقديرات معممي ومعممػات الفيزيػاء تعػػزى إلػى جػنس المعمػـ ) ذكػر

( في تقديرات معممي α ≤٘ٓ.ٓاث، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إةصاإلية عند مستوى )ا ن
ومعممػات الفيزيػػاء تعػػػزى ل بػػرة المعمػـ، ولوصػػت الدراسػػة بمراعػػػاة معػايير الجػػودة الشػػاممة عنػػد 

 ت ليؼ كتب الفيزياء.
 

 المرةمة الثانوية –كتب الفيزياء  –مستوى الجودة : الكممات المفتاحية
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Abstract 

      The aim of the study is to explore the level of quality in books of 

Physics at Secondary Stage from the Perspective of Physics Teachers 

in Aden Governorate. The sample of the study consists of 114 

teachers(male & female) with percentage of 90% from the original 

population .To achieve the aim, the researcher constructed a 

questionnaire that consists of 125 items  dividing into six main 

standards: The technical outlet of the books, the objective ,the content, 

the activities, the drawings and figures and evaluation) as a tool of 

study. After checking the reliability and validity and processing the 

data statistically, the researcher used medium and standard  deviation  

and T –Test and F Test. 

     The study found out that the book of physics at the first secondary 

stage came at e first rank, with percentage (68.15%),them the book of 

physics at the second secondary stage, with percentage (62.29%) and 

the book of physics at the third secondary stage comes at the third 

rank, with percentage (61.17%).Therefore, the three books haven’t 

achieved the required level of quality which is(70 %).Also, the study 

showed that there are differences of statistically significance in the 

grades of the teachers of Physics related to the variable of sex (male& 

female)  for the female teachers and that there are no differences of 

statistically significance in the grades of the teachers of Physics 

related to the variable of experience teachers. The study recommended 

that the standards of quality should be taken into consideration in 

during the composition of books of Physics. 
 

 Key Words: Quality level, books of physics, secondary stage. 
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 المقدمة:
في السنوات القميمة الماضية لولى التربويوف لىمية كبرى لعممية التقػويـ بيػدؼ ا صػةح      

مة العالمية لمقياس والتقويـ التربوي في التربوي ففي تقرير عف المؤتمر السابع والعشريف لممنظ
( Thomas Kalvanالبرازيػؿ طػرح رإلػيس المنظمػة العالميػة لمقيػاس والتقػويـ تومػاس كالفػاف )

قضػية ا صػػةح التربػػوي مػف  ػػةؿ عمميػػات التقػويـ، ةيػػث لكػػد لف معظػـ عمميػػات ا صػػةح 
ف األ يػرة مػف القػرف في الماضي كانػت تركػز عمػى المػد ةت التربويػة، وفػي السػنوات العشػري

العشريف ظير توجو جديد في ةركة ا صةح التربوي يركز عمى الم رجات التربويػة، لي مػا 
( لف (Kalvanيكتسػػبو الطالػػب مػػف معػػارؼ وميػػارات وسػػموكيات واتجاىػػات، وقػػد لكػػد كالفػػاف 

يؤكػد التوجو الجديد في عممية ا صةح يعود إلى لف واقع األنظمة التعميمية في معظـ الدوؿ 
لف الكثير مف الطمبة ال يستفيدوف مف  بػراتيـ التربويػة عنػدما يفكػروف فػي الػد وؿ إلػى سػوؽ 

 (.ٕٙ، ٕٓٔٓالعمؿ بسبب نقص ال برات والميارات الةزمة )العبسي، 
 

ونظػػػًرا ألف المرةمػػػة الثانويػػػة تعػػػد انطةقػػػة نةػػػو التعمػػػيـ الجػػػامعي، لػػػذلؾ فةبػػػد لف تكػػػوف     
مناىذ ىذه المرةمة عمى درجػة عاليػة مػف الكفػاءة والجػودة، ولكػي تةقػؽ ىػذه المنػاىذ اليػدؼ 

ألىػػػداؼ  ابػػػد لف تبنػػػى وفقًػػػالػػػذي وضػػػعت مػػػف لجمػػػو وتسػػػاير التطػػػور العممػػػي والتكنولػػػوجي، ال
نػػى مةتواىػػا ولنشػػطتيا وطػػرؽ تدريسػػيا ولسػػاليب تقويميػػا لتتناسػػب واةتياجػػات واضػػةة، ولف يب

المجتمػػػع ومتطمبػػػات نمػػػوه، واةتياجػػػات الطػػػةب واسػػػتعدادىـ وميػػػوليـ واتجاىػػػاتيـ، ولضػػػماف 
سػػةمة إعػػػدادىا، البػػد لف ت ضػػػع لمراجعػػػة وتقػػويـ مسػػػتمريف مػػػف القػػاإلميف عمييػػػا )المعمػػػري، 

ٕٓٓٚ ،ٕ.) 
جػػػودة مػػف تقػػػويـ السػػػمع والمنتجػػػات الصػػناعية إلػػػى مػػػػصطما تربػػػػوي ولقػػد تةػػػوؿ مفيػػػـو ال    

تعميمػػي، وذلػػؾ تبًعػػا ألىميتػػوا فتسػػعى المؤسسػػات التعميميػػة إلػػى تقػػديـ لفضػػؿ ال ػػدمات ممػػػا 
جعػؿ االىتماـ بالجودة ميًما في الفترة الةديثة فػي المؤسسػات التعميميػة، ولصػبةت مصػطمًةا 

و الجػػػودة ميػػػزة لممؤسسػػػة التعميميػػػة، ولصػػػبةت لجيػػػزة لم دمػػػػة التعميميػػػة، ولصػػػبا التوجػػػو نةػػػ
 (.ٔ٘ٔ، ٕٚٓٓالتعميـ تست دـ الجودة كمعيار لممنتذ التعميمي )لةمد، 

 

وممػػا ىػػو جػػدير بالػػذكر لف الجػػودة فػػي التعمػػيـ ليسػػت كةًمػػا يقػػاؿ، بػػؿ لفعػػػااًل تػػػسعى إلػػى     
جتمػػع مػػف  ػػةؿ جيػػود تةسػػيف المنػػتذ، وتقػػديـ لفضػػؿ مػػا يمكػػف لتمبػػي اةتياجػػات الطمبػػة، والم

مبذولػػة مػػف قبػػؿ العػػامميف بمجػػاالت التعمػػيـا لرفػػع مسػػتوى المنػػتذ التعميمػػي بمػػػا يتناسػػػب مػػػع 
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متطمبػات المجتمػع، ممػا يتطمػب تطبيػؽ مجموعػة مػف المعػايير والمواصػفات التعميميػة التربويػة 
 (.ٖ، ٜٕٓٓالةزمة لرفع مستوى المنتذ )لبو عنزة، 

فػػي مجػػاؿ التربيػػة والتعمػػيـ فقػػد جػػاء متػػ  ًرا إذ بػػدلت الػػدعوات إلػػى  لمػػا تطبيػػؽ الجػػودة الشػػاممة
تطبيقيا في التعميـ في ثمانينيات القرف الماضػي وفػي بدايػة التسػعينيات بػدل اسػت داميا ينتشػر 
بسرعة في الواليات المتةدة األمريكية  اصة وتوالت الدراسات والبةوث ةػوؿ توظيػؼ مفيػـو 

جاالت التربية والتعميـ، وقد لظيرت ىذه الدراسات فعالية است داـ ا دارة الشاممة لمجودة في م
فمسػػفة الجػػودة الشػػاممة فػػي مجػػاؿ التربيػػة والتعمػػيـ وثبػػوت جػػدواىا مػػع وجػػود بعػػض التةػػديات 

 (.ٕٚ-ٔٚ، ٕٚٓٓالتي قد تعيؽ تةقيؽ بعض لىدافيا )عطية، 
 

وةيػػػػث إف الكتػػػػب  كمػػػا لف عمميػػػة بنػػػاء منيػػػاج نػػػاجا ال بػػػد ولف يتبعيػػػا عمميػػػات تطػػػوير،    
والمقررات تمثؿ الصورة الممموسة لممنياج، وتعالذ القضايا الم تمفةا لػذا فػ ف تطػوير المنيػاج 
ال يػػػتـ إال عػػػف طريػػػؽ الكتػػػب المدرسػػػية، مػػػف  ػػػةؿ تقويميػػػا لمتعػػػرؼ إلػػػى مػػػدى نجاةيػػػا فػػػي 

لمدرسي تةقيؽ مػا ةدد ليا مف لىداؼ في المستوى االستراتيجي، ولعؿ التركيز عمى الكتاب ا
لكثػر مػف غيػره، كونػو يػرتبط بالمنيػاج ارتباًطػا وثيقًػا، ممػا جعػؿ الكثيػريف يعتقػدوف لف المنػاىذ 
ىػي عينػة الكتاب المدرسي الذي بيف يدي التمميذ، ولعؿ ىذا االعتقاد لو مػا يدعمػوا ةيػث إف 

مػػدارس الكتػػػاب المدرسػػي ىػػو إةػػدى الوسػػاإلؿ الميمػػة الكتسػػاب المعػػارؼ والميػػارات، وفػػي ال
العربيػػة بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف لف يوصػػؼ الكتػػاب المدرسػػي ب نػػو المػػرادؼ لممنيػػاجا ألنػػو مصػػدر 

 (.ٖ، ٕٙٓٓلساسي لمتعمـ، ويعػد لداة طيعة لتةقيؽ لىداؼ المنياج )الوالي، 
وتزداد قيمػة الكتػاب لممعمػـ والمػتعمـ بمقػدار مػا يبػذؿ فيػو مػف جيػد فػي التػ ليؼ وا  ػراج،     

تاب فقد اصبةت مسؤولية ت ليفو وا راجػو فػي الػوطف العربػي مػف مسػؤوليات ونظًرا ألىمية الك
 (.ٕٚ٘، ٕٓٓٓوزارة التربية والتعميـ )مرعي والةيمة، 

وبما إف عممية التعميـ تقتضػي ضػرورة تػوفير كتػب مدرسػية لمطمبػة عمػى درجػة عاليػة مػف     
درسي الذي يعد مف لىـ الكفاءة والدقة وعمى لسس منظمة كاف التوجو نةو تطوير الكتاب الم

العناصػػػػر المكونػػػػة لممػػػػنيذ المدرسػػػػي ومػػػػد ةت العمميػػػػة التربويػػػػة إذ يمثػػػػؿ الوجػػػػو التطبيقػػػػي 
لممنيػػاج التربػػوي بكػػؿ لىدافػػو ومةتػػواه ولنشػػطتو ولسػػاليب تقويمػػو وا راجػػو  الفنػػي والطبػػاعي، 

ا إةػدى األدوات فيو يمثؿ الوعاء الذي يةتوي المادة التعميمية التي يفترض لنيػا األداة لو لنيػ
 (.ٕٔٔ، ٜٜٔٔالتي تستطيع لف تجعؿ الطمبة قادريف عمى بموغ األىداؼ )المميص، 



 د/أحًد عثد انطالو انتىَجٍ               انًرحهح انثاَىَح .......ً يطتىي جىدج كتة انفُسَاء انًقررج عه

 
89 

 2018( يارش 2انعدد )                     اإلَطاَُح                   خيجهح انعهىو انترتىَح واندارضا  

ولمػػا كػػاف الكتػػاب المدرسػػي لداة يعتمػػدىا المػػنيذ فػػي تةقيػػؽ لىدافػػو لمػػا يػػوفره مػػف  بػػرات     
متنوعػػػة ويجعميػػػا فػػػي متنػػػاوؿ المتعممػػػيف لػػػذلؾ لواله التربويػػػوف والمعنيػػػوف فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ 

بشػكؿ -اًما كبيًرا ليكوف لداة فاعمة في عمميتي التعمـ والتعميـ، ولذلؾ اصبا امػر متابعتػو اىتم
وا ضػػاعو إلػػى عمميػػة تقػػويـ مسػػتمرة امػػًرا فػػي غايػػة األىميػػة لمعرفػػة مػػدى صػػةةية  -مسػػتمر

ومةسػػػػف،  ،الكتػػػػاب المدرسػػػػي وجودتػػػػو ومةءمتػػػػو لمتطمبػػػػات المتعممػػػػيف والمجتمػػػػع )الياشػػػػمي
ٕٜٓٓ ،ٕٜٖ-ٕٜ٘ .) 

ويشكؿ الكتاب الةد األدنى مف المواد المرجعية التي يجب لف يرجع ليػا المعمػـا فيػو يقػدـ لػو 
بػػراز المفػػػاىيـ األساسػػػية،  عػػدة تسػػييةت، مثػػؿد تةديػػد األىػػداؼ لموةػػدة الدراسػػية المتو ػػاة، واا

قػػؿ واقتػػراح األنشػػطة والتػػدريبات، وتقػػديـ الوسػػاإلؿ التعميميػػة والتقويميػػة، والةػػد األدنػػى عمػػى األ
 (.ٕٓٔٓمػف مةتوى المنياج المطموب )العميمػات والسػويمميف، 

 

ولما كاف الكتاب المدرسي ىو الوثيقة الرسمية التي تتبمور فييا جميػع مكونػات وعناصػر      
المػػػنيذ بمفيومػػػو الةػػػديث، وىػػػو العمػػػود الفقػػػري لممػػػنيذ، والمرجػػػع الػػػرإليس لمعمميػػػة التعميميػػػة، 

ـ بو مف ةيث مواصػفاتو التػي ينب ػي توفرىػا فيػو وفػؽ مفيػـو والمترجـ ألىدافيا، وجب االىتما
( لنػػػو فػػػي ضػػػوء تبنػػػي النظػػػاـ ٕٗٗ، ٕٛٓٓالجػػػودة الشػػػاممة، وفػػػي ذلػػػؾ تػػػرى ثنػػػاء ياسػػػيف )

التعميمي لفمسفة الجودة الشاممة، فةبد لتةقيؽ مراده لف يعتمد عمى معػايير ومةكمػات تشػتمؿ 
كتػاب المدرسػي، نظػًرا لمػا لتمػؾ المعػايير عمى المواصفات والشروط التي يجب لف يتضػمنيا ال

مػػف لىميػػػة كبػػػرىا فيػػػي توضػػػا المنطمقػػػات التػػي تبنػػػى عمػػػى ضػػػوإليا منػػػاىذ التعمػػػيـ، وتمكػػػف 
العامميف في مجاؿ التربية مػف إعػادة النظػر فػي المنػاىذ الةاليػة، والعمػؿ عمػى تطويرىػا، كمػا 

 ي تةديدىا لمسايرة متطمبػات تعتبر تمؾ المعايير مؤشرات لجودة المناىذ الدراسية، ولذلؾ ينب
 العصر والتقدـ العممي والتكنولوجي.

 

 مشكمة الدراسة وأسئمتها: 
الشؾ لّف ارتباط عمـ الفيزياء وتدا مو مع مجاالت الةياة الم تمفة مثؿ الطب والصناعة      

والطاقػػػػػة النوويػػػػػة والةػػػػػرب وغػػػػػزو الفضػػػػػاء واالتصػػػػػاالت والمعمومػػػػػات يةػػػػػتـ ضػػػػػرورة اىتمػػػػػاـ 
المؤسسػػات التربويػػة )التعميميػػة( عمػػى إمػػداد الطمبػػة بمػػا يةتػػاجوف إليػػو مػػف معمومػػات فيزياإليػػة 

ؿ المشػكةت التػي تػواجييـ فػي ةيػاتيـ اليوميػة، وذلػؾ مػف لجػؿ تةسػيف نوعيػة تمكنيـ مػف ةػ
 (.ٚ٘-ٙ٘، ٖٕٔٓالةياة وجعؿ التعميـ وظيفًيا في ةياة االفراد )العمراني ول روف، 
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لػػػذا انشػػػ مت معظػػػـ دوؿ العػػػالـ ب يجػػػاد لةػػػدث لسػػػاليب التعمػػػيـ لمواطنييػػػا ولكثرىػػػا تطػػػوًرا     
شريف، وذلؾ بتصميـ مناىجيػا ال اصػة، وتػوفير االمكانػات بيدؼ إعدادىـ لمقرف الةادي والع

الةزمة، لصناع السياسة التربوية، ومصممي المناىذ لمتعامؿ مع التوسع الكبير لممعرفػة عنػد 
ات ػػاذىـ القػػرارات الةزمػػة بشػػ ف مةتػػوى التعمػػيـ ال ػػاص باألطفػػاؿ والشػػباب مػػع جعػػؿ التعمػػيـ 

لمتواصػػػػمة والسػػػةـ العػػػػالمي )الزوينػػػي وا ػػػػروف، متػػػوفًرا لممجتمػػػع مػػػػف لجػػػؿ تةقيػػػػؽ النتيجػػػة ا
ٕٖٓٔ ،ٔٛ.) 

 

( لنػػو يفضػػؿ تقػػويـ الكتػػب المدرسػػية وفػػؽ معػػايير الجػػودة ٓٗٔ، ٕٓٔٓ) ويػػرى البػػيةوي    
الشاممة لمةكـ عمييػا وذلػؾ ألف مفيػـو الجػودة الشػاممة مػف لكثػر المفػاىيـ الةديثػة انتشػاًرا فػي 
عصرنا الةاضر فقد ظير لوؿ األمر في مجاؿ الصػناعة واالقتصػاد عمػى يػد )ادوارد ديمنػ ( 

المفػػػاىيـ واألفكػػػار إلػػػى قطػػػاع التعميمػػػي ليصػػػبا تطبيػػػؽ وكػػػاف مػػػف الطبيعػػػي اف تتسػػػرب ىػػػذه 
الجودة في التعميـ مطمًبا ممًةا مف لجػؿ التفاعػؿ والتعامػؿ بكفػاءة مػع مت يػرات عصػرنا عصػر 
التطػػور المعرفػػي والتكنولػػوجي، إذ لف األ ػػذ بػػالجودة الشػػاممة فػػي التعمػػيـ  يمكننػػا مػػف تةقيػػؽ 

 وتكاممو معرفًيا ووجدانًيا. جودة التعميـ الذي ىو لداة التنمية والتقدـ
( عمى لف ةركة السعي نةػو الجػودة الشػاممة فػي التعمػيـ ال ٔٚٗ، ٕٗٓٓويؤكد طعيمو )    

بد لف تمتد لتشمؿ م تمؼ جوانػب العمميػة التعميميػة بػدءًا مػف ا دارات التعميميػة إلػى ا دارات 
ت ليؼ الكتب، إلى وساإلؿ  المدرسية، إلى إعداد المعمميف إلى تدريبيـ، إلى وضع المناىذ إلى

 التقويـ وغيرىا.
 

ولما كاف الكتاب المدرسي ىو الوثيقة الرسػمية التػي تتبمػور فييػا جميػع مكونػات وعناصػر     
المػػػنيذ بمفيومػػػو الةػػػديث، وىػػػو العمػػػود الفقػػػري لممػػػنيذ، والمرجػػػع الػػػرإليس لمعمميػػػة التعميميػػػة، 

تو التػي ينب ػي توفرىػا فيػو وفػؽ مفيػـو والمترجـ ألىدافيا، وجب االىتماـ بو مف ةيث مواصػفا
 الجودة.

وةيث لف كتب الفيزياء المقررة عمى المرةمة الثانوية لـ ت ضع لتقييـ وفؽ معػايير الجػودة          
( إلػػػى وجػػػود قصػػػور فػػػي كتػػػب الفيزيػػػاء المقػػػررة عمػػػى ٕٚٓٓوكػػػذلؾ اشػػػارة دراسػػػة المعمػػػري)

لذلؾ جاءت ىذه الدارسة لتكشػؼ لتعميمية، المرةمة الثانوية في االىداؼ والمةتوى واالنشطة ا
مستوى جودة كتب الفيزياء المقررة عمى المرةمػة الثانويػة مػف وجيػة نظػر معممػي الفيزيػاء عف 

 في ـ/ عدف مف  ةؿ ا جابة عف األسإلمة اآلتيةد
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 ما معاير الجودة الواجب توافرها في كتب )الفيزياء المقررة عمى المرحمة الثانوية(؟  -1
 افر معاير الجودة في كتب )الفيزياء المقررة عمى المرحمة الثانوية(؟ما مدى تو   -2
( بـين تقـديرات α ≤5...هـل توجـد فــروق ذات دللــة إحصـائية عنـد مسـتوى دللـة )  -3

معممـي ومعممـات الفيزياء لكتــب فيزياء الصفوف األول والثاني والثالث الثـانوي تعـزى 
 أنثى(؟. -لمجنس )ذكر

( بــين تقــديرات α ≤5...ذات دللـــة إحصــائية عنــد مســتوى دللــة )هـــل توجـــد فـــروق  -4
معممـي ومعممـات الفيزياء لكتــب فيزياء الصفوف األول والثاني والثالث الثـانوي تعـزى 

 لسنوات الخبرة ؟
 

 أهداف الدراسة:  
  يمكف تم يص لىداؼ الدراسة في اآلتيد

ب الفيزيػػػاء المقػػػررة عمػػػى المرةمػػػة تةديػػػد معػػػايير الجػػػودة الشػػػاممة الواجػػػب توافرىػػػا فػػػي كتػػػ -ٔ
 .الثانوية

معرفة مدى توافر معايير الجودة في كتب الفيزياء المقررة عمى المرةمة الثانوية مف وجية  -ٕ
 نظر معممي الفيزياء في مةافظة عدف.

فػػػي تػػػوافر معػػػايير الجػػػودة لكتػػػب الفيزيػػػاء  -إف وجػػػدت –معرفػػػة الفػػػروؽ الدالػػػة إةصػػػاإليًا  -ٖ
وؿ والثػاني والثالػث الثانويػة مػف وجيػة نظػر معممػي الفيزيػاء فػي المقررة عمى الصػفوؼ األ

 مةافظة عدف، تعزى لمت يرات الجنس وسنوات ال برة.
 أهمية الدراسة: 

 تكمف لىمية الدراسة فيما يميد    
إبػػراز لىػػـ المعػػايير التػػي يجػػب عمػػى مػػؤلفي الكتػػب الدراسػػية مراعاتيػػا عنػػد تػػ ليؼ الكتػػاب  -ٔ

 المدرسي.
الدراسة القاإلميف عمى ت طػيط المنػاىذ وتطويرىػا بقاإلمػة معػايير الجػودةا مػػف قد يزود ىذا  -ٕ

لجػػؿ مراعاتيػػا عنػػػد بنػػاء المنػػػاىذ وتطويرىػػا، وتػػ ليؼ الكتػػػب المدرسػػية، بمػػػػا يػػػضمف ليػػػػا 
 الجودة.

تػػوفر الدراسػػة اسػػتبانة معياريػػة تمكػػف البػػاةثيف وطمبػػة الدراسػػات العميػػا مػػف االسػػتفادة منيػػا  -ٖ
 ـ لمدراسة.فػي بنػاء لدواتي
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 حدود الدراسة:
 د المدارس الثانوية في مةافظة عدف الجميورية اليمنية.الحدود المكانية

د اقتصػػرت ىػػذه الدراسػػػة عمػػى معممػػػي ومعممػػات مػػادة الفيزيػػػاء فػػي المرةمػػػة الحــدود البشـــرية
 الثانوية في الصفوؼ األوؿ والثاني والثالث في مةافظة عدف.

 ـ.ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ د العاـ الدراسيالحدود الزمانية
ــة د اقتصػػرت ىػػذه الدراسػػة عمػػى تةديػػد مسػػتوى جػػودة كتػػب الفيزيػػاء المقػػررة الحــدود األكاديمي

عمى المرةمػة الثانويػة الصػفوؼ األوؿ والثػاني والثالػث فػي الجميوريػة اليمنيػة، والمطبوعػة فػي 
 ـ، كما اقتصرت عمى تةديد مسػتوى جػودة المعػايير الرإليسػةٕٗٔٓىػ / ٖ٘ٗٔالعاـ الدراسي 

 التقويـ(. -الرسـو واألشكاؿ -األنشطة -المةتوى -األىداؼ -التالية )ا  راج الفني لمكتاب
 

 مصطمحات الدراسة:
وجػػاد « جػػود»الجػػودة فػػي الم ػػة وكمػػا جػػاءت فػػي معجػػـ لسػػاف العػػرب مػػ  وذة مػػف  الجــودة:

الشػػيء جػػوده لي صػػار جيػػدا، ولجػػاد لي لتػػى بالجيػػد مػػف القػػوؿ لو الفعػػؿ، وىػػي عمػػى نقػػيض 
 (.ٕ٘ٗ، ٖٕٓٓرديء. )ابف منظور،ال

( فػػػي الم ػػػة إلػػػى Quality( مفيػػػـو الجػػػودة )ٖٔ، ٕٚٓٓوترجمػػػة جامعػػػة القػػػدس المفتوةػػػة )
 ( والتي تعني طبيعة الش ص لو طبيعة الشيء ودرجة الصةبة.  Qualitieالكممة الةتينية )

مػػة مطمػػوب د فتعػػد الجػػودة شػػيإلا مػػا يناسػػب غرًضػػا منتًجػػا، لو  دأمــا الجــودة فــي الصــطالح
تقديميا لو تةقيقيا،  اصة عندما يتةدد ىذا ال رض لو المنتذا فػ ذا كػاف التعمػيـ الُمقػدـ يفػي 
بػػػػال رض، ةينإلػػػػذ يقػػػػاؿ لنػػػػو يتوافػػػػؽ مػػػػع المسػػػػتويات المطموبػػػػة والمقبولػػػػة لمجػػػػودة )البيواشػػػػي 

 (.ٜ، ٕ٘ٓٓوالربيعي، 
يعرفيػػا الباةػػث فػػي دراسػػتو ب نيػػاد درجػػة تػػوافر معػػايير جػػودة كتػػب الفيزيػػاء  :مســتوى الجــودة

%( كمػا ٓٚالمقررة عمى المرةمػة الثانويػة مػف وجيػة نظػر معممػي المػادة بدرجػة ال تقػؿ عػف )
ا ٕٚٓٓا واالشػػػػػػػػػقر وعطػػػػػػػػػواف، ٖٕٔٓا ومسػػػػػػػػػمـ،ٕ٘ٔٓةػػػػػػػػػددىا األدب التربػػػػػػػػػوي )عمػػػػػػػػػي، 

 (.ٜٜٛٔوعبدال الؽ والعممة، 
( ب نػود نظػػاـ كمػػي يتنػاوؿ عنصػػر المةتػػوى فػػي ٖٖ٘، ٕٓٓٓرعػػي والةيمػػة )يعرفػو م الكتــاب:

المنياج، ويشتمؿ عمى عدة عناصػرد األىػداؼ، والمةتػوى، واألنشػطة، والتقػويـ، وييػػدؼ إلػى 
مسػاعدة المعمػـ لممتعمميف في صٍؼ ما، وفي مادة دراسية ما عمى تةقيؽ األىػداؼ المتو ػػاة، 

 كمػا ةػددىا المنياج. 
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( ب نػػػود الوعػػػاء الػػػذي يضػػػـ المةتػػػوى مػػػف المػػػادة الدراسػػػية ومػػػا ٜ، ٜٕٓٓالعرجػػػاء ) ويعرفػػػو
يصػػػاةبيا مػػػػف وسػػػػاإلؿ تعميميػػػػة ولنشػػػطة وتػػػدريبات وتطبيقػػػات ولسػػػاليب تقػػػويـ م تمفػػػة ويضػػػـ 

 مقدمة وفيػرس لعػرض المقػرر.
ػبا ( ب نػػو مجموعػػة مػػف ال بػػرات الم تمفػػة، التػػي تقػػػدـ لمطالػػٛٗ، ٜٕٓٓويعرفػػو لبػػو عنػػزة ) 

لتسػػػاعده عمػػػى النمػػػو الشػػػامؿ، والمتكامػػػؿ فػػػي جميػػػػع النػػػػواةي )التعميميػػػػة والتربويػػػػة والعمميػػػػة 
 واالجتماعية والثقافية والرياضية والصةية والسياسية(.

( ب نػػػود عبػػػارة عػػػف وثيقػػػة تربويػػػة ٘، ٕٕٔٓوتعرفػػػو ا دارة العامػػػة لممنػػػاىذ فػػػي الػػػيمف )    
الجيػػػود الفنيػػػة وا داريػػػة والتشػػػريعية، بطريقػػػة عمميػػػة  وتعميميػػػة تػػػـ إعػػػدادىا عمػػػى  مفيػػػة مػػػف

ومنظمة لترجمة مجموعة مف المبادئ والسياسػات واألىػداؼ والمفػاىيـ والمواصػفات واألنشػطة 
واألسػػػاليب واالسػػػتراتيجيات الم ططػػػة فػػػي وثيقػػػة المنيػػػاج ترجمػػػة إجراإليػػػة منظمػػػة عمػػػى شػػػكؿ 

ا واكتسػػابيا مػػف قبػػؿ المتعممػػيف مػػف دروس ووةػػدات تعميميػػة مفيػػدة وبم ػػة ميسػػرة يسػػيؿ فيميػػ
  ةؿ عممية التعميـ والتعمـ.

( ب نيػػاد لةػػد فػػروع العمػػـو وىػػي العمػػـ الػػذي ييػػتـ بدراسػػة ٙ ،ٕٚٓٓتعرفيػػا المولػػو )  الفيزيــاء:
الجسيمات والموجات ودراسة مظاىر الطبيعػة وتةميميػا وتفسػيرىا ديناميكًيػا وميكانيكًيػا، وبةػث 

لةموؿ تساىـ في كافة المجاالت الةياتية االقتصادية والصةية  المشكةت الطبيعية والوصوؿ
 .واالجتماعية

د ىػي الكتػب المقػرر تدريسػيا عمػى طمبػة المرةمػة الثانويػة ويقصد الباحث هنـا بكتـب الفيزيـاء
ىػػػػػػ ٖ٘ٗٔبصػػػػػفوفيا الثةثػػػػػةد األوؿ، والثػػػػػاني، والثالػػػػػث الثػػػػػانوي والمطبوعػػػػػة لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي 

 رة العامة لممناىذ وزارة التربية والتعميـ في الجميورية اليمنية.ـ الصادرة عف ا دإٗٔٓ/
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 مفهوم الجودة:

( ب نيػاد عبػارات مةكيػة كمػا ينب ػي لف يكػوف عميػو المػنيذ ٛٙ، ٕٚٓٓيعرفيا فػتا ا  )     
 المكتوب، وتجيب عف السؤاؿ اآلتيد كيؼ يكوف المنيذ جيًدا بما فيو الكفاية؟

تعد الجودة مف المفاىيـ التي لثارت جداًل واسًعا فػي تعريفيػا، وذلػؾ نظػًرا ال ػتةؼ المجػاالت 
الجػودة وتعػددىا، وب ػض النظػر عػف تمػؾ المجػاالت عمميػة كانػػت لـ التػي تسػعى نةػو تةقيػؽ 

عممية، صناعية لـ اقتصادية لـ اجتماعية إال لف اليدؼ واةػد وىػو الةصػوؿ عمػى م رجػات 
 (.٘٘ٔ، ٕٙٔٓتتصؼ بالكماؿ والتكامؿ )فراونو، 
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 ( عدًدا مف النقاط يجب مراعاتيا عند تبني مفيـو الجػودة،ٕٔٔٓوقد عرض درويش ومقاط )
 ومف لىمياد

االسػػػػتناد إلػػػػى معػػػػايير عالميػػػػة  اصػػػػة بكػػػػؿ مجػػػػاؿ )العممػػػػي، والتجػػػػاري، واالقتصػػػػادي،  -ٔ
 واالجتماعي(.

 التركيز عمى تةسيف الُم رج النياإلي ألي نظاـ. -ٕ
توفر قيػادات فاعمػة مبتكػرة، قػادرة عمػى الت طػيط ا يجػابي والتطبيػؽ الفعػاؿ لموصػوؿ إلػى  -ٖ

 الةؿ األمثؿ.
 القدرات األداإلية بشكؿ فعاؿ. التدريب المستمر وتطوير -ٗ
تةتاج إلى المزيد مف الجيد والمنافسة بيف المؤسسات التعميمية لموصوؿ إلػى لفضػؿ تعمػـ  -٘

 ب قؿ وقت وجيد وتكمفة.
تةتاج إلى ىيكمية إدارية فاعمة ومناىذ مةإلمة لعممية التطبيػؽ والتنفيػذ، وتتفػؽ ومتطمبػات  -ٙ

 العصر والمجتمع داإلـ الت ير.
 

 في اإلسالم: مفهوم الجودة
ال يعػد مفيػـو الجػػودة جديػدا كمػا يظػػف الػبعض، بػػؿ إف مبػدل الجػودة قػػديـ الوجػود، تجمػػى      

في التربية ا سةمية وفي تعاليـ الديف ا سةمي بكػؿ مفاىيمػو، فالتربيػة ا سػةمية قػد ذىبػت 
قػػد لكػػد إلػػى لبعػػد مػػف مفيػػـو الجػػودة إلػػى مفيػػـو ا تقػػاف، وا ةسػػاف المسػػتمر مػػدى الةيػػاة، و 

ـْ َوَرُسػػوُلُو والمؤمنػػػوف  القػػر ف الكػػريـ ىػػذا المبػػدل بقولػػػو تعػػالىد )َوُقػػِؿ اْعَممُػػوا َفَسػػػَيَرى المُػػُو َعَمَمُكػػ
ـْ َتْعَممُػوَف( التوبػة ) (. وقػاؿ سػبةانود َ٘ٓٔوَسُتَردُّوَف إلػى  َعػاِلـِ اْلَ ْيػِب َوالُشػَياَدِة َفُيَنُبػإُلُكـ ِبَمػا ُكنػُت

. وورد فػي ُٖٓنوا َوَعِمُموا الُصاِلَةاِت ِإُنا اَل ُنِضيُع َلْجَر َمْف َلْةَسَف َعَمًة( الكيػؼ،)ِإُف اُلِذيَف  مَ 
 سػػورة الزلزلػػة قولػػو تعػػالىد )َفَمػػف َيْعَمػػْؿ ِمْثقَػػاَؿ َذُرٍة َ ْيػػًرا َيػػَرُه ِ َوَمػػف َيْعَمػػْؿ ِمْثقَػػاَؿ َذُرٍة َشػػر ا َيػػَرُه(

ة نتيجػة المسػتةدثات واالكتشػافات المتسػارعة والثػورة ( ولقد تطور مفيػـو الجػودة الشػاممٛ-ٚ)
 (.ٛٗ، ٕٓٔٓالمعموماتية وتراكـ التقنيات الةديثة وتتابع تطورىا)الةريري، 

واالدلػػة القر نيػػة الكثيػػرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ تظيػػر عظمػػة  مػػؽ ا  لمكػػوف وعػػدـ وجػػود لي      
اف لمعمػػػؿ، وفػػػتا بػػػاب تفػػػاوت لو تضػػػارب فػػػي نػػػواميس ىػػػذا الكػػػوف، كمػػػا تظيػػػر دعػػػوة االنسػػػ

المنافسػػة  تقػػاف العمػػؿ، وترتػػب األجػػر والمثوبػػة عمػػى إتقػػاف االنسػػاف لكػػؿ لعمالػػو والوصػػوؿ 
د" إف  -صػمى ا  عميػو وسػمـ-ألعمى درجات ا ةساف، وفي السنة المطيرة يقػوؿ رسػوؿ ا  

(. ٙٓٔ، ٖٔٔٔ، رقػػـ الةػػديث ٘ٔٗٔا  يةػػب إذا عمػػؿ لةػػدكـ عمػػًة لف يتقنػػو" )األلبػػاني، 
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)ةيث لوضا لف مةبة ا  لمعبد تترتب عمى لداإلو لعمالو ب تقػاف، وكػؿ عمػؿ مػتقف سػواء فػي 
 (.ٕٚٓٓالعبادات لو المعامةت اليومية يقربو   )المولو، 

 مفهوم الجودة في التعميم العام:
( ب نيػػاد مجموعػػة مػػف ال صػػاإلص لو السػػمات التػػي تعبػػر ٖٙٚ، ٕٔٓٓيعرفيػػا البػػوىي )     

المػػد ةت والعمميػػات والم رجػػات المدرسػػية، ومػػدى إسػػياـ جميػػع العػػامميف فييػػا  عػػف وضػػعية
  نجػاز األىداؼ ب فضؿ ما يمكف.

( ب نيػػاد معػػايير عالميػػة لمقيػػاس واالعتػػراؼ، واالنتقػػاؿ مػػف ٖٗ، ٖٕٓٓوعرفيػػا الػػزواوي  )    
إليو، واالنتقػاؿ مػف  ثقافة الةد األدنى إلى ثقافة ا تقاف والتميز، واعتبار المستقبؿ ىدًفا تسعى

 تكريس الماضي والنظرة الماضية إلى المستقبؿ الذي تعيش فيو األجياؿ التي تتعمـ اآلف.
( الجػػودة الشػػاممة فػي التربيػػة ب نيػػا "اسػػتراتيجية إداريػػة ترتكػػز ٘ٔ، ٕٛٓٓعرفػت ثنػػاء ياسػػيف )

اسػتثمار عمى مجموعة مػف القػيـ وتسػتمد ةركتيػا مػف المعمومػات التػي نػتمكف فػي إطارىػا مػف 
وتوظيػػؼ المواىػػب والقػػدرات الفكريػػة لمعػػامميف، فػػي م تمػػؼ مراةػػؿ التنظػػيـا لتةقيػػؽ التةسػػف 

 المستمر لممؤسسة التعميمية".
( الجػودة فػي التعمػيـ ب نيػاد نظػاـ متكامػؿ مػف مجموعػة مػف ٖ٘، ٕٚٓٓوعرفت الفػتةوي )   

ية المسػؤولة عػف التعمػيـ المعايير )المواصفات( وا جراءات واألنشطة وا رشادات تضعيا الج
لو المؤسسػػة التعميميػػة نفسػػياا لتيتػػدي بيػػا فػػي تنظػػيـ عمميػػا وتوفيرىػػا ل ػػدماتيا بطريقػػة فاعمػػة 

 لممستفيديف.
وجػودة التعمػيـ ىػػي عمميػة مسػتمرة تتضػػمف ا تيػاًرا وتبنًيػا ألنمػػاط واسػتراتيجيات تعميميػة ةديثػػة 

ؼ العمميػػة التعميميػػة بمػػا يتناسػػب تقػػـو عمػػى لسػػاس التمركػػز ةػػوؿ المعمػػـ، ويتطمػػب ذلػػؾ تكييػػ
وطموةػػات وةاجػػات المػػتعمـ والسػػوؽ، وىػػو مػػا يػػؤدي إلػػى تنميػػة المجتمػػع وتقويػػػـ لنمػػاط فعالػػة 

 (.ٜٗ، ٕٗٓٓمف التعمـ )الريفي، 
ويتضا لنا مف  ةؿ استعراض مفيـو الجودة فػي التعمػيـ العػاـ لف الجميػع يركػزوف عمػى     

ي ضػوإليا يػتـ الةكػـ عمػى مسػتوى جػودة التعمػيـ مػف  ػةؿ تةديد معايير يتـ تةديدىا سمًفا وف
 االقتراب لو االبتعاد مف تمؾ المعايير.

( تةػت عنػواف "جػودة التعمػيـ" إف ٕٕٓٓوجاء فػي تقريػر برنػامذ األمػـ المتةػدة ا نمػاإلي )    
االىتمػػاـ بتجويػػد التعمػػيـ يعكػػس مػػدى تقػػدـ لي دولػػة وتكػػوف تمػػؾ األىميػػة فػػي لسػػاليب تطبيػػؽ 

الشػػاممة طريػػؽ لػػتدارة تيػػدؼ إلػػى رفػػع الفاعميػػة والمرونػػة والقػػدرة التنافسػػية لممؤسسػػة  الجػػودة
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وتشػػػػمؿ تنظيميػػػػا بكامميػػػػا كػػػػؿ قسػػػػـ وكػػػػؿ نشػػػػاط وكػػػػؿ فػػػػرد فػػػػي جميػػػػع المسػػػػتويات ا داريػػػػة 
 (.ٙٗٔ، ٖٕٓٓواألكاديمية.)المشيراوي، 

المعػػػػايير  ويعتبػػػر تطبيػػػؽ الجػػػودة فػػػي جميػػػع القطاعػػػات وب اصػػػة قطػػػاع التعمػػػيـ مػػػػف لىػػػػـ   
لممنافسػػة فػػػي جػػػذب رؤوس األمػػػواؿ االسػػػتثمارية مةميػػػًا وعالميػػًا فػػػي ظػػػؿ تنفيػػػذ  ليػػػات اتفاقيػػػة 
التجػػارة العالميػػة( الجػػات، )ومػػف المتوقػػع لف تشػػتد المنافسػػة فػػي تطبيػػؽ نظػػاـ الجػػودة بقطػػاع 
 التعمػػػيـ لكثػػػػر مػػػف القطاعػػػات الصػػػناعية والتجاريػػػة مػػػف لجػػػؿ إعػػػداد، وتكػػػويف القػػػوى البشػػػريةا
جػػػػراء البةػػػػوث والدراسػػػػات وتطبيػػػػؽ التكنولوجيػػػػػا ل دمػػػػػة  لجميػػػػػع مجػػػػػاالت العمػػػػؿ وا نتػػػػاج واا

 (.ٖٗ، ٕٔٓٓالمجتمػع وتنميتػو وتطويره )جويمي، 
 معايير الجودة في التعميم العام:

( ب نيا مجموعة مف ال صاإلص لو السمات التي تعبر بدقة ٚٔ، ٕٔٔٓيعرفيا الةريري )    
وشمولية عف جوىر التربية وةاالتيا بما في ذلؾ كؿ لبعادىا )مػد ةت وعمميػات وم رجػات( 
قريبػػة وبعيػػدة وت ذيػػػة راجعػػة وكػػذلؾ التفػػػاعةت المتواصػػمة التػػي تػػػؤدي إلػػى تةقيػػؽ األىػػػداؼ 

 لمجتمع معيف، وعمى قدر سةمة الجوىر تتفاوت مستويات الجودة. المرجوة والمناسبة
(. لنيػػا مجموعػػة مػػف المعػػايير والسػػمات التػػي يجػػب توافرىػػا فػػي ٛٔ، ٕٗٓٓيعرفيػػا عميمػػات )

جميع عناصر المؤسسة لو العممية فػي المؤسسػة، سػواء مػا يتعمػؽ بالمػد ةت لـ العمميػات لـ 
بػػػػات ومتطمبػػػػات العػػػػامميف فػػػػي المؤسسػػػػة الم رجػػػػات التػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى تةقيػػػػؽ ةاجػػػػات ورغ

والمجتمػػػػع المةمػػػػي، وذلػػػؾ مػػػف  ػػػةؿ االسػػػت داـ األمثػػػؿ والفعػػػاؿ لجميػػػع ا مكانػػػات البشػػػرية 
 والمادية مع است ةؿ الوقت ومةءمتو ليذه ا مكانات.

وىناؾ العديد مف المعايير التي يمكف تطبيقيا واالستفادة منيػا فػػي مجػػاؿ الجػػودة فػػي التعمػيـ، 
( عػػػػدد مػػػػف ٙ، ٖٕٓٓ تمػػػػؼ بػػػػا تةؼ األسػػػػموب لو الطريقػػػػة المسػػػػت دمة، واورد الورثػػػػاف )ت

 المعايير والمؤشرات التي تػـ است داميا في مجاؿ الجودة في التعميـ وىيد
د كمعايير االنتقاء ونسبة تةدد الطةب إلى المعمميف ومتوسط معايير مرتبطة بالطالب .ٔ

 ودافعية الطةب واستعدادىـ لمتعمـ. تكمفة الطالب وال دمات التي تقدـ لو،
د كةالة المناىذ وجودة مةتواىا ومستواىا والطريقة معايير مرتبطة بالمناهج الدراسية .ٕ

 واألسموب ومدى ارتباطو بالواقع .
د كمعايير ةجـ الييإلة التدريسية وكفايتيا المينية ومدى معايير مرتبطة بالمعممين .ٖ

 واةتراـ المعمميف لطةبيـ.مساىمة المعمميف في  دمة المجتمع،  
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د كالتزاـ القيادات بالجودة والعةقات ا نسانية المفيدة معايير مرتبطة باإلدارات المدرسية .ٗ
 وا تيار ا دارييف وتدريبيـ.

د كمرونة المبنى المدرسي وقدرِتو عمى تةقيؽ معايير مرتبطة باإلمكانيات المادية .٘
 األجيزة واألدوات.األىداؼ ومدى استفادة الطةب مف المكتبة و 

د مف ةيث مدى وفاء المدرسة معايير مرتبطة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع .ٙ
 باةتياجات المجتمع المةيط والمشاركة في ةؿ المشكةت.

 جودة المناهج الدراسية:
الجػػػػودة الشػػػػاممة فػػػػي التربيػػػػة ىػػػػي "مجموعػػػػة ال صػػػػاإلص لو السػػػػمات التػػػػي تعبػػػػر بدقػػػػة      

بيػػة وةاالتيػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ لبعادىػػا، مػػد ةت، وعمميػػات، وم رجػػات وشػػمولية عػػف جػػوىر التر 
قريبػػة وبعيػػدة، وت ذيػػة راجعػػة، وكػػذلؾ التفػػاعةت المتواصػػمة التػػي تػػؤدي إلػػى تةقيػػؽ األىػػداؼ 
المنشػػػودة والمناسػػػبة لمجتمػػػع معػػػيف، وعمػػػى قػػػدر سػػػةمة الجػػػوىر تتفػػػاوت مسػػػتويات الجػػػودة" 

 (.٘ٚ، ٕٛٓٓ)مجيد والزيادات، 
جوانػػب التػي ينب ػػي التركيػز عمػػى جودتيػا فػػي الػنظـ التعميميػػة ىػي جػػودة المػػنيذ، ومػف ال     

وىي تعني "توفر  صاإلص معينة في المناىذ المدرسية بةيث تنعكس تمػؾ ال صػاإلص عمػى 
مستوى ال ريجيف، وىو ما يشير إلػى لىميػة وجػود ت طػيط مػتقف يسػتند لمعػايير الجػودة ويتبػع 

 (.ٜٕٓٓظؿ متابعة داإلمة ومستمرة" )مةمود، ذلؾ تنفيذ الت طيط بشكؿ دقيؽ في
ةتػػى نةكػػـ عمػػى مػػنيذ معػػيف مػػا إذا كػػاف متناسػػبا مػػع المعػػايير العالميػػة لمجػػودة البػػد لف نقػػيـ 

( لنػو يمكػف الةكػـ عمػى المػنيذ فػي ضػوء معػايير الجػودة ٜٕٓٓىذا المنيذ، كما يرى سميـ )
 مف  ةؿ المؤشرات التاليةد

 بمت يرات العصر.مدى ارتباط المنيذ بالبيإلة، و  -ٔ
تركيزىػػػا عمػػػى تنميػػػة قػػػػدرة الطالػػػب عمػػػى تةديػػػد مشػػػػكةتو وةميػػػا والةساسػػػية لممشػػػػكةت  -ٕ

 المرتبطة بت صصو الميني.
 قدرتيا عمى تنمية الش صية المتكاممة لدى الطةب. -ٖ
 مدى ارتباطيا باةتياجات المجتمع. -ٗ
 لدى الطةب.قدرتيا عمى تنمية ممكات ا بداع و االبتكار وتنمية التفكير الناقد  -٘
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 جودة الكتاب المدرسي:
( ب نود مجموعة مف ال برات الم تمفة والتي تقػدـ لمطالػبا ٛٗ، ٜٕٓٓيعرفو لبو عنزة )     

لتسػػاعده عمػػى النمػػو الشػػامؿ، والمتكامػػؿ فػػي جميػػع النػػواةي )التعميميػػة، والتربويػػة، والعمميػػػة، 
 ة(.واالجتماعية، والثقافية، والرياضية، والصةية، والسياسي

( ب نػود نظػاـ كمػي يتنػاوؿ عنصػر المةتػوى فػي  المنيػاج ٕٔ٘، ٕٓٓٓيعرفو مرعي والةيمة )
ويشػػمؿ عػػدة عناصػػرد األىػػداؼ والمةتػػوى واألنشػػطة والتقػػويـ وييػػدؼ إلػػى مسػػاعدة المعممػػيف 

 لممتعمميف في صؼ ما وفي مادة دراسية معينة عمى تةقيؽ األىداؼ المتو اة كما ةددىا.
الكتػػػاب المدرسػػػي بػػػالتقويـ مػػػف عةقػػػة التقػػػويـ بػػػالمنيذ، وذلػػػؾ باعتبػػػار الكتػػػػاب تنبثػػػؽ عةقػػػة 

وسػػػيمة المػػػنيذ فػػػي تةقيػػػؽ لىدافػػػو، وبمػػػا لف عمميػػػة التقػػػويـ معنيػػػة بمعرفػػػة قػػػدرة المػػػنيذ عمػػػى 
تةقيػػػؽ األىػػداؼ التػػي تػػـ وضػػعو مػػف لجميػػا، فػػ ف عمميػػة التقػػويـ ال يمكػػف لف يسػػت ني عنيػػا 

عمػػػى العمميػػػة التعميميػػػة بةاجػػػة مسػػػتمرة لتقػػػويـ الكتػػػاب المدرسػػػي الكتػػػاب المدرسػػػي فالقػػػاإلميف 
بقصػػد معرفػػة فعاليتػػو فػػػي تةقيػػؽ األىػػداؼ التػػي تػػـ وضػػعو مػػف لجميػػا لو مػػدى تمثيػػؿ مةتػػواه 

 (.ٜٕٓٓألىداؼ المػنيذ وصػمتو بيػا )الياشمي وعطية،
اإلؽ األ ػػػرى ويتمتػػػع الكتػػػاب المدرسػػػي بمكانػػػة مميػػػزة ولىميػػػة اسػػػتثناإلية تفػػػوؽ مكانػػػة الوثػػػ    

ولىميتيػػػا فػػػي النظػػػاـ التربػػػوي والتعميمػػػي، ذلػػػؾ لكونػػػو مةصػػػمة جيػػػود كبيػػػرة ونشػػػاطات ةثيثػػػة 
ةاولت تقديـ صورة إجراإلية مرتبة ومنظمة معبرة عف رؤية استشػرافية وواضػةة لمػا ينب ػي لف 
يكوف عميو ةػاؿ الػنشء تربويػًا وتعميميػًا، األمػر الػذي جعػؿ مػف الكتػاب المدرسػي منػاط األ ػذ 

العطاء، وشرياف التفاعؿ الةيوي بيف م تمؼ عناصر النظاـ التربوي التعميمي كافة مد ةتو و 
 (.٘، ٕٕٔٓوعممياتو وم رجاتو )ا دارة العامة لممناىذ، 

( لف لىمية الكتاب المدرسي تكمف في لنو متوفر في ليدي ٜٔٔ، ٜٕٓٓويرى السعدني )    
لولػػت الػػدوؿ المتقدمػػة الكتػػاب المدرسػػػي  جميػػع الطػػةب لكثػػر مػػف غيػػره مػػف المصػػػادر، ولػػذا

لىميػػة واضػػةة مػػف ةيػػث لسػػموب إعػػداده واا راجػػو بػػالرغـ مػػف تػػوفر المصػػادر المتعػػددة التػػي 
يمكف الرجوع إليياا مثؿ المتاةؼ والمعارض والمراجع والدوريات والمجةت واألفةـ والنمػاذج 

 واألسطوانات المبرمجة وغيرىا مف التقنيات الةديثة.
 ( إلى لىمية الكتاب المدرسي بػد ٖٕٔ، ٕٕٔٓبةري )واشارت  
يعػػػد الكتػػػاب المدرسػػػي مػػػف لكثػػػر الوسػػػاإلؿ التعميميػػػة فاعميػػػة وكفػػػاءة فػػػي مسػػػاعدة المػػػدرس  -ٔ

 والطالب في لداء ميمتييما في المدرسة.
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الكتػػػاب يمثػػػؿ عنصػػػرًا ال غنػػػى عنػػػو فػػػي لي برنػػػامذ تربػػػوي فيػػػو دليػػػؿ لساسػػػي لمةتػػػوى  -ٕ
 ولعمميات التقويـ.البرنامذ ولطراإلؽ التدريس 

تزداد اىمية الكتاب المدرسي في المدرسة لمطالب والمدرس عنػدما يصػبا الكتػاب المرجػع  -ٖ
الرإليسػػػػي والموةػػػػد لجميػػػػع المػػػػدارس فػػػػي القطػػػػر الواةػػػػد، ونظػػػػًرا  لنػػػػدرة الكتػػػػب المسػػػػاعدة 

 والوساإلؿ والرسـو البيانية والنماذج واألفةـ الثابتة والمتةركة.
 مدرسي:معايير جودة الكتاب ال

ويقصد بيا المطابقة لمتطمبات لو مواصفات معينػة، وىػي جممػة مػف السػمات وال صػاإلص    
التػػي يجػػب توافرىػػا فػػي الكتػػاب المدرسػػي، تجعمػػو قػػادًرا عمػػى تةقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػودة منػػو 

 (.ٜٜٓٔ، ٕٙٓٓ)دياب، 
د ليػا مػف ( لنو لكي تتصػؼ المنػاىذ الدراسػية بػالجودة البػٛٗ، ٕٛٓٓوترى ثناء ياسيف )    

توفر عوامؿ متعددة تتمثؿ فيد لصالة البػرامذ، وجػودة المنػاىذ مػف ةيػث المسػتوى والمةتػوى 
لػى لي مػدى تػرتبط بالبيإلػة وتثػري ش صػية المػتعمـ، وكممػا زاد االرتبػاط  والطريقة واألسموب، واا

و، ويت كػد بيف المقررات الدراسية والواقع كممػا زادت فعاليػة الػتعمـ ولدرؾ المػتعمـ قيمػة مػا يتعممػ
 .لديو المضموف االجتماعي لمتعميـ والتعمـ، ويوظؼ ما اكتسبو مف  برات

( عمػػػى لف تصػػػميـ الكتػػػاب المدرسػػػي ال بػػػد لف يبنػػػى عمػػػى ٕٙ٘، ٜٕٓٓويؤكػػػد ببػػػاوي )     
معػػػػايير مةميػػػػة وعالميػػػػة، بةيػػػػث إف مػػػػا يوضػػػػع فيػػػػو مػػػػف نتاجػػػػات ومةتػػػػوى، واسػػػػتراتيجيات 

ليب تقويميػػة تػػرتبط بفكػػر بنػػاإلي وفقػػًا لممرةمػػة العمريػػة تدريسػػية، ولنشػػطة ومصػػادر تعمػػـ ولسػػا
ولةةتياجػػػات الةياتيػػػة والمجتمعيػػػة والعالميػػػةا وذلػػػؾ  عػػػداد جيػػػؿ قػػػادر عمػػػى التعػػػاطي مػػػع 

 مستجدات العصر الةديثة وتطوراتو العممية والتكنولوجية.
والكتػػػاب المدرسػػػي لػػػو لىميػػػٌة بػػػارزٌة فػػػي عمميػػػة التعمػػػيـ، فيػػػو ىمػػػػزة الوصػػػػؿ بػػػػيف المعمػػػػـ      

والمػػػػتعمـ، ويعتبػػػػر لىػػػػـ مصػػػػادر المعرفػػػػة التربويػػػػة بػػػػيف المعمػػػػـ والمػػػػتعمـ، وىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف 
المواصػػػفات والمعػػػايير لكػػػدت عمييػػػا الكثيػػػػر مػػػػف الدراسػػػػات، واألبةػػػػاث، والمقػػػاالت التربويػػػة، 

ؤتمرات، والتػػػي يجػػػب لف تتػػػوافر فػػػي لي كتػػػاب مدرسػػػي، ومػػػف بػػػيف تمػػػؾ ال صػػػاإلص مػػػا والمػػػ
ينطبػػؽ عمػػػى كػػػؿ الكتػػب المدرسػػػية، ومنيػػػا مػػػا ىػػو  ػػػاص بمػػػادة دراسػػية معينػػػة وذلػػػؾ ةسػػػب 
طبيعة تمؾ المادة وفيما يمي ذكر بعض المعايير ال اصة بجودة الكتاب المدرسػي اوردىػا كػؿ 

 ( وىيدٖٗ٘، ٕٓٓٓوالةيمة، ا ومرعي ٘٘-ٗ٘، ٜٕٓٓمف )لبو عنزة 
 معايير متعمقة با  راج الفني لمكتاب.
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 معايير متعمقة بجودة األىداؼ.
 معايير مرتبطة بجودة مةتوى الكتاب.

 معايير مرتبطة باألنشطة.
 معايير مرتبطة بالرسـ واألشكاؿ الموجودة في الكتاب.

 معايير مرتبطة بالتقويـ.
ذه الدراسة لقياس مستوى جودة كتب الفيزياء ال اصة وىذه المعايير تناوليا الباةث في ى

 بالمرةمة الثانوية مف وجية نظر معممي المادة في مةافظة عدف.
 

 الدراسات السابقة:
إلى تقويـ كتاب الفيزياء لمصؼ الثالػث الثػانوي فػي ضػوء  ىدفت (ٕ٘ٔٓدراسة األميف )     

واسػػت دمت المػػنيذ الوصػػفي التةميمػػي، االتجاىػػات العالميػػة المعاصػػرة لتػػدريس مػػادة الفيزيػػاء، 
( معمًما ومعممة واست دمت اسػتبانة لجمػع المعمومػات ٕٖونظًرا لص ر ةجـ المجتمع وعدده )

مػػف المعممػػيف والمعممػػات، عػػةوة عمػػى اسػػت داـ المقابمػػة مػػع  مسػػة مػػف ال بػػراء مػػف لسػػاتذة 
ت، لشػارت النتػاإلذ الجامعات في ت صػص الفيزيػاء بكميتػي التربيػة والعمػـو فػي بعػض الجامعػا

إلى لف األىداؼ ال اصة بكتاب الفيزياء لممستوى الثالث الثانوي تتفؽ مع االتجاىات العالمية 
%(. وكػػاف مةتػػوى كتػػاب ٕ.ٚٗالمعاصػػرة لتػػدريس مػػادة الفيزيػػاء تتوافػػؽ بدرجػػة كبيػػرة بنسػػبة )

يػاء بدرجػة متوسػطة الفيزياء لممستوى الثالث الثانوي يةقؽ المعايير العالمية لتدريس مػادة الفيز 
%( ةيػػػث لنػػػو ال يةتػػػوي عمػػػى العػػػدد الكػػػافي مػػػف األمثمػػػة التػػػي توضػػػا مفيػػػـو ٖ.ٖٗبنسػػػبة )

الدرس، ويةتاج إلى ترتيب في بعض الػدروس، وكتػاب لممعمػـ و  ػر لمطالػب يعينػو عمػى فيػـ 
المقػػرر، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى لف لسػػاليب وطراإلػػؽ التػػدريس تسػػت دـ فييػػا طريقػػة المةاضػػرة 

نية( فػي ال الػب، كمػا تتوافػؽ لسػاليب التقػويـ مػع االتجاىػات العالميػة المعاصػرة لتػدريس )التمقي
%(، كمػػا يتوافػػؽ ا  ػػراج الفنػػي لكتػػاب الفيزيػػاء ٜ.ٔٗمػػادة الفيزيػػاء بدرجػػة متوسػػطة بنسػػبة )

لممسػػتوى الثالػػث الثػػانوي مػػع المعػػايير العالميػػة لمواصػػفات الكتػػاب المدرسػػي بدرجػػة متوسػػطة 
 (.%ٓٛ.ٖٗبنسبة )

إلػػػى تقػػػويـ كتػػػاب الفيزيػػػاء لمصػػػؼ الرابػػػع العممػػػي وفػػػؽ معػػػايير  ( ىػػػدفتٕ٘ٔٓدراسػػػة عمػػػي )
الجػػػػػودة الشػػػػػاممة مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر المدرسػػػػػيف والمدرسػػػػػات والمشػػػػػرفيف اال تصاصػػػػػيف، وقػػػػػد 

( مقسػػػػمة عمػػػػى سػػػػبع مجػػػػاالت ىػػػػي )ا  ػػػػراج الفنػػػػي، ٗٓٔاسػػػػت دمت اسػػػػتبانة مكونػػػػة مػػػػف )
نشطة التعميمية، والوساإلؿ، ولسإلمة الكتاب(، وت لفت عينػة والمقدمة، والمةتوى، واألىداؼ، واأل
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%( مػف المجتمػع األصػمي، ٙٚ( مدرًسا ومدرسة ومشرؼ ا تصاص تمثؿ )ٕٙٔالدراسة مف)
ولظيػػرت النتػػاإلذد لف مجػػاالت الكتػػاب مةققػػة لمجػػودة بدرجػػة عاليػػة ماعػػدا مجػػالي )األىػػداؼ( 

عػػادة النظػػر فػػي صػػياغة األىػػداؼ، و)األنشػطة( كانتػػا غيػػر مةققػػة لمجػػودة، لوصػػى الباةػػث ب 
عػػادة النظػػر فػػي موضػػوعات الكتػػاب وا تصػػار  عػػادة النظػػر فػػي بنػػاء األنشػػطة التعميميػػة، واا واا

د اؿ مواضيع ةديثة.ٜ -ٛ -ٚ -ٙالفصوؿ )  ( إلى فصميف واا
تقػػويـ كتػػاب مػػادة الفيزيػػاء لمصػػؼ السػػادس العممػػي ب والتػػي قامػػت (ٕٗٔٓسػػة المةنػػة )درا    

سػػيف والمدرسػػات والمشػػرفيف اال تصػػاص فػػي العػػراؽ جامعػػة بابػػؿ كميػػة مػػف وجيػػة نظػػر المدر 
( مػػػػػف ٚ( مدرًسػػػػػا ومدرسػػػػػة مضػػػػػاؼ إلييػػػػػا )ٖٔٔالتربيػػػػػة األساسػػػػػية، وتكونػػػػػت عينتيػػػػػا مػػػػػف )

اال تصاصػػييف التربػػوييف، واعتمػػدت )االسػػتبانة( لداة لجمػػع المعمومػػات والبيانػػات، وتوصػػمت 
الدقػػة العمميػػة ويةتػػوي عمػػى لنشػػطة متنوعػػة الدراسػػة إلػػى لف مجػػاؿ مةتػػوى الكتػػاب يتػػوفر فيػػو 

ولف مادة الكتاب مواكبة لمستوى النضذ العقمي لمطمبػة وت مػو مػف الةشػو والتكػرار، ولف ةجػـ 
الكتاب ال يتناسػب مػع عػدد الةصػص المقػررة لػو لم طػة السػنوية، وال تتػدرج مواضػيعو بشػكؿ 

طػة بػالمةتوى وتسػيـ فػي منطقي مف السيؿ إلى الصػعب، ولف معظػـ األنشػطة والوسػاإلؿ مرتب
تنميػػػة التفكيػػػر العممػػػي وكانػػػت متنوعػػػة مػػػف ةيػػػث الشػػػكؿ والمضػػػموف ولكنيػػػا ال تػػػوفر فػػػرص 

 المشاركة لجميع الطمبة.  
إلػػى تقػػويـ كتػػاب الفيزيػػاء لمصػػؼ األوؿ المتوسػػط، مػػف  التػػي سػػعت( ٕٗٔٓدراسػػة ال فػػاجي )

وجيػػػة نظػػػر المدرسػػػيف واال تصاصػػػيف التربػػػوييف، واقتصػػػرت عمػػػى مدرسػػػي ومدرسػػػات كتػػػاب 
الفيزياء لمصؼ األوؿ المتوسط والذيف ال تقػؿ  ػدمتيـ عػف  مػس سػنوات مػف  ريجػي كميػات 

لمعػػػػػػػػاـ  بابػػػػػػػػؿ التربيػػػػػػػػة وكػػػػػػػػذلؾ اال تصاصػػػػػػػػيف التربػػػػػػػػوييف لمػػػػػػػػادة الفيزيػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي مةافظػػػػػػػػة
( ٘( مدرسػػػا ومدرسػػػة وعػػػدد )ٔٔٔشػػػمؿ مجتمػػػع الدراسػػػة عػػػدد ) (،ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓالدراسػػػي)

ا تصاصػػػي تربػػػوي لمػػػادة الفيزيػػػاء لمصػػػؼ األوؿ المتوسػػػط، وقػػػد اسػػػت دمت الدراسػػػة المػػػنيذ 
الوصفي واستعممت االستبانة ك داة لمبةث، ولظيرت نتاإلجيػاد لف مقدمػة الكتػاب لػـ تعػط فكػرة 

اب، ولف مػادة الكتػاب لػـ تةقػؽ األىػداؼ الوجدانيػة المتمثمػة بتنميػة التقػدير عف مةتويػات الكتػ
صػؼ بالشػمولية. واوصػت لدى الطمبة لعظمة ال الؽ سبةانو وتعالى، ولف لسإلمة الكتاب لػـ تت

عػػادة الدراسػػة بػػػ ضرورة إشػػارة مقدمػػة الكتػػاب إلػػى عنػػاويف الفصػػوؿ التػػي يتضػػمنيا الكتػػاب، واا
عػادة النظػر فػي صػياغة لسػإلمة النظر في صػياغة األىػداؼ و   اصػة )األىػداؼ الوجدانيػة(، واا

 الفصؿ.
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إلػػػى تقػػػويـ  كتػػػب الفيزيػػػاء لممرةمػػػة الثانويػػػة فػػػي ضػػػوء معػػػايير  ( ىػػػدفتٖٕٔٓدراسػػػة مسػػػمـ )
( معايير رإليسة ٙالجودة الشاممة، واست دمت لداة تتضمف معايير الجودة الشاممة تت لؼ مف )

ىػػي )معػػايير جػػودة األىػػداؼ، معػػايير جػػودة المةتػػوى، معػػايير جػػودة األنشػػطة، معػػايير جػػودة 
معػػايير جػػودة ا  ػػراج الفنػػي لمكتػػاب( وتنبثػػؽ منيػػا الرسػػـو واألشػػكاؿ معػػايير جػػودة األسػػإلمة، 

( ٖٕٔٓ -ٕٕٔٓ( معيارا فرعيا، وةممت كتب الفيزياء لممرةمة الثانوية لمعػاـ الدراسػي )ٓٔٔ)
وتقويميػػػا فػػػي ضػػػوء قاإلمػػػة المعػػػايير توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى لف اغمػػػب كتػػػب الفيزيػػػاء لممرةمػػػة 

(، واف كتػاب ٓٚ.ٓسبة المةكمػة البال ػة )الثانوية ةققت معايير الجودة الشاممة مقارنة مع الن
(، وتوصمت ٜٓ.ٓالصؼ السادس العممي ىو االكثر تةقيقا لمعايير الجودة الشاممة وبنسبة )

إلػػػػى اف كتػػػػاب الفيزيػػػػاء الصػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػط لػػػػـ يةقػػػػؽ معػػػػايير الجػػػػودة الشػػػػاممة بنسػػػػبة 
 ت ليؼ كتب الفيزياء.(، ولوصت الدراسة بضرورة مراعاة معايير الجودة الشاممة عند ٗٙ.ٓ)

إلػػى التعػػرؼ عمػػى تقػػويـ كتػػاب الفيزيػػاء لمصػػؼ األوؿ الثػػانوي  ىػػدفت (ٕٕٔٓدراسػػة البمػػوي )
العممي في المممكة العربية السعودية والمشكةت التي تواجو الطةب فػي دراسػتيـ، مػف وجيػة 

يزيػػاء نظػػر المعممػػيف والمشػػرفيف التربػػوييف، ةيػػث تكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع معممػػي الف
( معمًمػػػا ومعممػػػة، وجميػػػع مشػػػرفي العمػػػـو والبػػػال  ٖٗٔومعمماتيػػػا فػػػي مدينػػػة القريػػػات والبػػػال  )

( مشرًفا ومشرفة، وطورت الدراسة استبانتيفد واةدة لتقػويـ كتػاب الفيزيػاء لمصػؼ ٗٗعددىـ )
 ( فقػرة، واسػتبانة ثانيػة لتةديػد المشػكةت التػي تواجػوٜٙاألوؿ الثانوي العممػي، وتكونػت مػف )

( فقػػرة، وقػػد لظيػػرت النتػػاإلذد لف تقػػديرات ٖ٘الطػػةب فػػي دراسػػة مػػادة الفيزيػػاء وتكونػػت مػػف )
مشػػػرفي ومعممػػػي ومعممػػػات الفيزيػػػاء بمدينػػػة القريػػػات فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية التقويميػػػة 
لكتػاب الفيزيػاء قػد جػاءت عاليػة فػي جميػع مجػاالت الدراسػة )األىػداؼ، والمةتػوى، واألنشػطة 

لتعميميػػة، والتقػػويـ، وا  ػػراج الفنػػي لمكتػػاب( وذلػػؾ ةسػػب المعيػػار المتبػػع فػػي ىػػذه والوسػػاإلؿ ا
الدراسػػة، كمػػا لظيػػرت النتػػاإلذ عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إةصػػاإليا فػػي التقػػديرات التقويميػػة لكتػػاب 
الفيزيػػاء تبعػػًا لمت يػػر ال بػػرة والجػػنس والمؤىػػؿ العممػػي فػػي تقػػديرات معممػػي ومعممػػات الفيزيػػاء 

 ب الفيزياء.التقويمية لكتا
إلى التعرؼ عمػى مػدى تةقيػؽ كتػاب العمػـو المطػور لمصػؼ  ىدفت (ٕٔٔٓدراسة عسيةف )

السػػػابع لمعػػػايير الجػػػودة الشػػػاممة فػػػي جوانبػػػو األساسػػػية )إ ػػػراج الكتػػػاب، األىػػػداؼ، المةتػػػوى 
التعميمي، لساليب التقويـ( وتـ بناء قاإلمة لمعايير الجػودة الشػاممة، وتػـ تةميػؿ إ ػراج الكتػاب، 
، ولسػػػاليب التقػػػويـ فػػػي ضػػػوء معػػػايير  ولىػػػداؼ كتػػػاب العمػػػـو المطػػػور، ومةتػػػوى كتػػػاب العمػػػـو
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الجودة الشاممة المقترةة، وتوصػمت الدراسة إلى عػدة نتػاإلذ مػف لىميػاد تةديػد معػايير الجػودة 
الشػػػاممة التػػػي ينب ػػػي تةققيػػػا فػػػي كتػػػاب العمػػػـو المطػػػور لمصػػػؼ التاسػػػع، وقػػػد اةتػػػوت قاإلمػػػة 

( مؤشػػػرًا موزعػػػة عمػػػى لربعػػػة مةػػػػاور شػػػممتد إ ػػػراج ٖٚ( معيػػػاًرا، و)ٕٔ) المعػػػايير المقترةػػػة
الكتاب، واألىداؼ، والمةتوى التعميمي، ولساليب التقويـ، وةصػؿ مجػاؿ جػػودة إ ػراج الكتػاب 
عمى الرتبة األولى، يميو مجاؿ جودة لساليب التقويـ، ثـ مجػاؿ جػػودة األىػداؼ، ول يػًرا مجػاؿ 

كػػاف معيػػار )تنميػػة الميػػارات( لكثػػر معػػايير الجػػودة تةققًػػا بمتوسػػط جػػودة المةتػػوى التعميمػػي، و 
 (.ٕ(، وةؿ معيار )االرتباط بالبيإلة والمجتمع( بالمرتبة األ يرة بمتوسط )ٖ)

إلػى معرفػػة مسػتوى جػودة كتػب الفيزيػاء المقػررة عمػػى  سػعت (ٕٚٓٓشػقر وعطػواف )دراسػة األ
معممػيف والمعممػػات وشػممت عينػػة الصػؼ الةػادي عشػػر فػي مةافظػة غػػزة  مػػف وجيػػػة نظػر ال

( معمػػـ ومعممػػػة بمةافظػػػات غػػػزة واسػػت دمت الدراسػػة اسػػػتبانة مكونػػػة مػػػف ٓٛالدراسػػة عمػػى )
اسػػػػموب كتابػػػػة  -مةتػػػػوى الكتػػػػاب -( فقػػػرة وزعػػػت عمػػػى لربػػػػع مجػػػػاالتد )الشػػػػكؿ العػػػػاـٛٚ)

صػمت الدراسػة إلػى  صوصية المػادة( وتػـ التةقػػؽ مػف صػدؽ االسػتبانة وثباتيػا وتو  -المؤلػؼ
لفد المجػػػاؿ األوؿ والمتعمػػػؽ بالشػػػػكؿ العػػػػاـ وا  ػػػػراج الفنػػػي اةتػػػػؿ المرتبػػػػة األولػػػػى لمسػػػػتوى 

%(، وجػاء ٖ.ٔٙ%( يمػي ذلػؾ المجػاؿ الثػاني بػوزف نسػبى )ٕ.ٗٙالجػودة بػوزف نسػبى قػػدره )
%(، ٚ.ٚ٘المجػػػػاؿ الرابػػػػع والمتعمػػػؽ ب صوصػػػيات المػػػادة فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة بػػػوزف نسػػػبى )

ول يًرا جػاء المجػاؿ الثالػث لسموب كتابػة المؤلؼ )واةتػؿ المرتبػة الرابعػة واأل يػرة بػوزف نسػبى 
%(، ولكػػػف بشػػػكؿ عػػػاـ لػػػـ يصػػػؿ لي مجػػػاؿ إلػػػى مسػػػتوى الجػػػودة المطموبػػػة والمقػػػدرة ٙ.٘٘)

%(، وكػػػذلؾ لظيػػػرت النتػػػاإلذ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إةصػػػاإلية فػػػي تقػػػديرات معممػػػي ٓٚب)
انثػى( لصػالا  -زياء لمصػؼ الةػادي عشػر عمػػـو تعػػزى إلػى جػنس المعمػـ )ذكػرومعممات الفي

المعممػػػيف الػػػذكور، وعػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إةصػػػاإلية فػػػي تقػػػديرات معممػػػي ومعممػػػات 
الفيزيػػػاء لمصػػػؼ الةػػػػادي عشػػػػر عمػػػػـو تعػػػػزى ل بػػػرة المعمػػػـ باسػػػتثناء مجػػػاؿ مةتػػػوى الكتػػػاب، 

المفػػػاىيـ الم تمفػػػػة لتةقػػػؽ لىػػػػداؼ الكتػػػػاب والتنسػػػيؽ  ولوصػػػت الدراسػػػة بمراعػػػػاة التكامػػػػؿ بػػػيف
 والتكامػؿ بيف الرياضيات والفيزياء.

إلػى تةديػد مسػتوى جػودة موضػػوعات الفيزيػػاء المتضػمنة بكتػب  ت( ىدفٕٚٓٓدراسة المولو )
العمػػػػـو لممرةمػػػػة األساسػػػػية الػػػػدنيا فػػػػي ضػػػػوء المعػػػػػايير العالميػػػػػة لمنػػػػػاىذ العمػػػػػـو الفمسػػػػطينية، 

ؽ ذلػػػؾ قامػػػت الباةثػػػة بترجمػػػة المعػػػايير ال اصػػػة بمةتػػػوى موضػػػوعات الفيزيػػػػاء بكتػػػب ولتةقيػػػ
العمػػػػػـو لممرةمػػػػػة األساسػػػػػية الػػػػػدنياد وضػػػػػع األجسػػػػػاـ وةركتيػػػػػا، والضػػػػػوء والةػػػػػػرارة والكيربػػػػػػاء 
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والم ناطيسػػػية، وقامػػػت ببنػػػاء لداة لتةميػػػؿ مةتػػػوى موضػػػوعات الفيزيػػػاء، ةيػػػث تػػػـ الت كػػػد مػػػف 
يد موضوعات الفيزياء بكتب العمـو ولظيػرت النتػاإلذ تػوفر المعػايير صدقيا وثباتيا كما تـ تةد

(، ٚٛ(، والثػػػػاني )%ٖٖبكتػػػػب العمػػػػـو لمصػػػػفوؼ ةسػػػػب النسػػػػب التاليػػػػةد الصػػػػؼ األوؿ )%
( كمػا لظيػرت النتػاإلذ لف كتػب العمػـو تضػمنت ٓٓٔ( وفػي الصػؼ الرابػع )%ٙٗوالثالث )%

الموضػػػوعات بالترتيػػػب بصػػػورة  موضػػػوعات إضػػػافية زادت مػػػف الكػػػـ فػػػي المنيػػػاج ولػػػـ تتنػػػاوؿ
 متدرجة كما لىممت مفيـو المادة كمفيـو فيزياإلي لساسي ولػـ يػتـ تناولػو بالصورة المناسبة.

(د ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػى تقػػػويـ كتػػػػػابي الفيزيػػػاء لمصػػػفيف ٜٜٛٔدراسػػػة عبػػػد ال ػػػالؽ والعممػػػة )
عممػػػػات فػػػػي مةافظػػػػات فمسػػطيف التاسػػػػع والعاشػػػػر األساسػػيف مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر المعممػػيف والم

الشػػمالية، ةيػػث اسػػػػػتعمؿ الباةثػػػػاف اسػػػػػتبانة، قامػػػػا ب عػػػػػدادىا شػػػػممت سػػػت مجػػػػاالت لمكتػػػػػاب 
ىػػػػػيد )المظيػػػػػر العػػػػػاـ، مقدمػػػػػة الكتػػػػػاب، مةتػػػػػوى الكتػػػػػاب، األسػػػػػموب والوسػػػػػاإلؿ واألنشػػػطة، 

اىػػػػػات الطمبػػػػػة( وقػػػػػد تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف وسػػػػػاإلؿ تقػػػويـ الكتػػػػػاب وتنميػػػة الكتػػػػػاب التج
( مدرسػػػػػة ةيػػث تشػػػػػكؿ ٗ٘ٔ( معمًمػا ومعممػػة لمصػػفيف التاسػػػع والعاشػػػر مػوزعيف عمػػػى )ٕٓٙ)

% مػػػػػػػػف مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة، وقػػػػػػػد دلػػػػػػػػت النتػػػػػػػاإلذ عمػػػػػػػػى لف التقػػػػديرات التقويميػػػػػة ٙٚالعينػػػػػػػة 
مػف المسػػتوى المقبػوؿ فػي كػػؿ مجػاؿ مػف المجػػاالت السػتة،  لممعمميف والمعممػات كانػػت لعمػى

ولوصػػت الدراسػػة بضػػػرورة إجػػراء دراسػػة لتقػويـ كتػػب الفيزيػاء فػػي مجػػاالت ل ػػرى مػػف وجيػػة 
نظػػػر المشػػرفيف التربػػوييف، وتطػػوير لداة الدراسػػػػػة التػػػػي اسػػػت دميا الباةثػػػػاف لتصػػػػبا مةإلمػػػػة 

 سية في مباةث ل رى.لتقويـ كتػػب مدر 
 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
ا ٕ٘ٔٓا وعمػي، ٕ٘ٔٓيتضا مما سبؽ لف معظـ الدراسػات السػابقة كدراسػة )األمػيف،      

ا وعبػػػػػػػػدال الؽ ٜٕٓٓا وعسػػػػػػػػيةف،ٕٕٔٓا والبمػػػػػػػػوي، ٖٕٔٓا ومسػػػػػػػػمـ،ٕٗٔٓوال فػػػػػػػػاجي، 
المقبػػوؿ تربويػػا،  (. لشػػارت إلػػى لف مسػػتوى جػػودة كتػػب الفيزيػػاء فػػي المسػػتوىٜٜٛٔوالعممػػة، 

(، ف شػػارت إلػػى لف مسػػتوى ٕٚٓٓا واالشػػقر وعطػػواف، ٕٗٔٓلمػػا دراسػػة كػػؿ مػػف )المةنػػة، 
 جودة كتب الفيزياء بشكؿ عاـ ليست بالمستوى المطموب تربويا.   

( عػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة  ٕٕٔٓلمػػػػػا مت يػػػػػر الجػػػػػنس فقػػػػػد لظيػػػػػرت دراسػػػػػة )البمػػػػػوي، 
لنثػػػػى(  -الفيزيػػػػاء تعػػػػػزى إلػػػػى جػػػػنس المعمػػػػـ )ذكػػػػرإةصػػػػاإلية فػػػػي تقػػػػديرات معممػػػػي ومعممػػػػات 

 ( وجود فروؽ بمت ير جنس المعمـ لصالا الذكور.ٕٚٓٓولظيرت دراسة )االشقر وعطواف، 
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( إلػى ٕٚٓٓا واألشػقر وعطػواف، ٕٕٔٓلما مت ير ال برة فقد لظيرت دراسػتي )البمػوي،      
 الفيزياء ل برة المعمـ.عدـ وجود فروؽ ذات داللة إةصاإلية في تقديرات معممي ومعممات 

إف الدراسػة الةاليػػة تشػػكؿ دعًمػا لمدراسػػات السػػابقة فػي استكشػػاؼ مسػػتوى جػودة كتػػب الفيزيػػاء 
فػػػي المرةمػػػة الثانويػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر معممػػػي ومعممػػػات مػػػادة الفيزيػػػاء، وتعتبػػػر ىػػػذه الدراسػػػة 

ء معػايير التي تدرس كتب الفيزيػاء فػي المرةمػة الثانويػة فػي ضػو  -ةسب عمـ الباةث-األولى
 الجودة الشاممة في الجميورية اليمنية.

 

 المنهجية واجراءات الدراسة:
 منهجية الدراسة:

لتجابػػة عػػف لسػػإلمة الدراسػػة، اسػػت دـ الباةػػث المػػنيذ الوصػػفي التةميمػػي باعتبػػاره المػػنيذ    
المناسب لمدراسات التي تيدؼ إلى وصػؼ الظػاىرة كمػا ىػي فػي الواقػع، ثػـ تةميميػا وتفسػيرىا 

 وربطيا بالظواىر األ رى.
 

 مجتمع الدراسة وعينتها:
ي الفيزيػػاء فػػي المرةمػػة الثانويػػة )لوؿ يتكػػوف المجتمػػع األصػػمي لمدراسػػة مػػف جميػػع مدرسػػ    

 -ٕ٘ٔٓثػػػػانوي وثػػػػاني وثالػػػػث ثػػػػانوي القسػػػػـ العممػػػػي( فػػػػي مةافظػػػػة عػػػػدف، لمعػػػػاـ الدراسػػػػي )
( معمًمػػػا ومعممػػػة، وقػػػد قػػػاـ الباةػػػث ٘ٙٔـ( ةيػػػث بمػػػ  مجمػػػوع لفػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة )ٕٙٔٓ

( اسػتبانة ٚٔٔباستيداؼ مجتمع الدراسة ككؿ ووزع عمػييـ لداة الدراسػة، وتػـ اسػترجاع عػدد )
( استبانات لكونيا غير مكتممة ولصبا عدد عينة الدراسػة ٖوعند النظر إلييا تـ استبعاد عدد)

( يوضػػػا ٔ%( مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة الكمػػػي والجػػػدوؿ )ٜٓ( معمػػػـ ومعممػػػة بمػػػا نسػػػبتو )ٗٔٔ)
 ذلؾ.

 

 ( يجتًع اندراضح وعُُتها يىزعح وفقا نهصف اندراضٍ وانجُص1جدول )

 انصف
 عُُح اندراضح ضحيجتًع اندرا

 انًجًىع إَاث ذكىر انًجًىع إَاث ذكىر

 42 24 18 65 44 21 األول انثاَىٌ

 30 22 8 48 33 15 انثاَىٌانثاٍَ 

 42 27 15 52 35 17 انثانج انثاَىٌ

 114 73 41 165 112 53 انًجًىع
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 أداة الدراسة:
لتةقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة قػػاـ الباةػػث ببنػػاء لداة الدراسػػة التػػي سػػيتـ بموجبيػػا تةديػػد مسػػتوى      

جػػػودة  كتػػػب الفيزيػػػاء لممرةمػػػة الثانويػػػة المتمثمػػػة بقاإلمػػػة مػػػف معػػػايير الجػػػودة الشػػػاممة الواجػػػب 
توافرىا في كتب الفيزياء لممرةمة الثانوية، ةيث تـ إعدادىا بعد االطػةع والمراجعػة لمدراسػات 
التػػػي لعػػػدت معػػػايير الجػػػودة الشػػػاممة والدراسػػػات التػػػي تناولػػػت تقويػػػػـ منػػػاىذ الفيزيػػػاء كدراسػػػة 

( ٕٚٓٓا واألشػػػقر وعطػػػواف ٖٕٔٓا ومسػػػمـ، ٕٗٔٓا وال فػػػاجي، ٕ٘ٔٓ)ةربػػػة ول ػػػروف، 
وكذلؾ االطةع عمى وثيقة ا طار المرجعي لمت ليؼ، الصادرة مف وزارة التربية والتعميـ قطاع 

(، تـ اعتماد المعايير الرإليسػية المشػتركة بػيف لغمػب الدراسػات ٕٕٔٓلمعاـ ) المناىذ والتوجيو
 -األىػداؼ -( معايير رإليسة ىي )ا  راج الفني لمكتابٙالتي تـ الرجوع الييا، ةيث بم ت )

التقػويـ(، ثػػـ تػػـ كتابػة المعػايير الفرعيػة المنبثقػة مػف  -الرسػـو واألشػكاؿ -األنشػطة -المةتوى
  (.ٕ( معيار فرعي بصورتيا االولية موزعة كما في الجدوؿ)ٖٛٔة وبم ت )المعايير الرإليس

 انًعاييز انزئيست نهجىدة و انًعاييز انفزعيت انًُبثقت عُها بصىرتها االونيت ( 2)جدول

 عدد انًعاَُر انفرعُح انًعاَُر انرئُطح و

 25 اإلخراج انفٍُ نهكتاب  .1

 21 األهداف  .2

 31 انًحتىي  .3

 22 األَشطح  .4

 17 انرضىو واألشكال  .5

 22 انتقىَى  .6

 138 اجًانٍ عدد انًعاَُر  
 

-مقبػوؿ -جيػد -جيػد جػدا  -وقد صممت االستبانة وفؽ مقياس ليكرت ال ماسي )ممتػاز    
 ( عمى الترتيب.ٔ، ٕ،ٖ، ٗ، ٘ضعيؼ( مقابؿ الدرجات )
  :صدق الستبانة وثباتها

( ٖٛٔلمت كػػد مػػف صػػدؽ االسػػػتبانة تػػػـ عرضػػػيا بصػػػورتيا المبدإليػة والتػي تكونػت مػف )      
معيار عمػػى مجموعػػة مػػف لعضاء ىيإلة التدريس المت صصيف في المنػاىذ وطراإلػؽ التػدريس 

( ٛ(، وكذلؾ مجموعػة مػف مػوجيي ومعممػي مػادة الفيزيػاء فػي المػدارس الثانويػة، عػدد)٘عدد)
ـ فػي االسػتبانة ولقسػاميا وصػياغة معاييرىػا ووضػػػوةيا ولجريػت بعػػػض التعػديةت  بداء رلييػ

المناسػػبة فػػي ضػػوء اقتػػراةاتيـ وبمػا يػتـ االتفػاؽ بيػنيـ بعػد ةسػاب التكػرارات او ةػذؼ بعػض 
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( معيػار موزعػة ٕ٘ٔالنياإليػة والتػي تضػمنت ) المعػايير المكػررة ةتػػػى ل رجػػػت فػػػي صػػػورتيا
 لمعايير الرإليسة، والجدوؿ التالي يوضا ذلؾدعمى الستة ا

 انًعاَُر انرئُطح نهجىدج و انًعاَُر انفرعُح انًُثثقح عُها ( 3)جدول

عدد انًعاَُر  انًعاَُر انرئُطح و

 انفرعُح

 24 اإلخراج انفٍُ نهكتاب  .1

 20 األهداف  .2

 30 انًحتىي  .3

 19 األَشطح  .4

 13 انرضىو واألشكال  .5

 19 انتقىَى  .6

 125 اجًانٍ عدد انًعاَُر  
 

عمػى  بعد ذلػؾ قػاـ الباةػث بةسػاب صػدؽ االتسػاؽ الػدا مي ألداة الدراسػة مػف  ػةؿ تطبيقيػا
( معمـ ومعممة مف مديريتي الةوطة وتػبف فػي ٖٕعينة استطةعية بالطريقة العشواإلية بم ت )

ـ/ لةػذ وتػـ ةسػػاب معػامةت ارتبػػاط كػؿ معيػػار رإليسػي  مػػع لداة الدراسػة ككػػؿ، وكانػت ىػػذه 
 (.4) القيـ دالة إةصاإليا كما يبينيا الجدوؿ رقـ

 انًعاييز انزئيست يع أداة اندراست ككم  قيى يعايالث ارتباط( 4) جدول

 يعايم االرتثاط انًعُار و

 0.887 اإلخراج انفٍُ نهكتاب 

 0.977 األهداف 

 0.972 انًحتىي 

 0.944 األَشطح 

 0.955 انرضىو واألشكال 

 0.920 انتقىَى 

 
 :ثبات األداة

ثبات االسػتبانةا ةيػث ةصػمت است دـ الباةث طريقة للفػا كرونبػاخ، وذلؾ  يجاد معامؿ     
عمػػى قيمػػة معامػػؿ للفػػا لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػػاالت االسػػتبانة وكػػذلؾ لةسػػتبانة ككػػؿ، والجػػدوؿ 

 التالي يوضا ذلؾ.
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 يعايالث أنفا كزوَباخ نكم يجال يٍ يجاالث االستباَت وكذنك نالستباَت ككم ( 5) جدو

 عدد انفقراخ انًعُار و
يعايم أنفا 

 كروَثاخ

 0.951 24 انفٍُ نهكتاباإلخراج  

 0.918 20 األهداف 

 0.956 30 انًحتىي 

 0.942 19 األَشطح 

 0.886 13 انرضىو واألشكال 

 0.919 19 انتقىَى 

 0.956 125 االضتثُاٌ ككم

 
( وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى لف ٜٙ٘.ٓيتضػػػػا مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ لف معامػػػػؿ الثبػػػػات الكمػػػػي )    

 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات وىذا يطمإلف الباةث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 المعالجة اإلحصائية:

( ةيػػث تػػـ اسػػػت داـ SPSSُعولجػػت البيانػػات إةصػػػاإليا باسػػت داـ البرنػػامذ االةصػػػاإلي )    
لمتوسطات الةسابية واالنةرافات المعيارية الستجابات لفراد عينػة الدراسػة عمػى كػؿ فقػرة مػف ا

الفػػػروؽ بػػػيف اسػػػتجابات عينػػػة  فقػػػرات المقيػػػاس وا تبػػػار "ت" لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف  يجػػػاد داللػػػة
( OEN WEY ANOVAالدراسػػة وفقػػا لمت يػػر الجػػنس، وا تبػػار تةميػػؿ التبػػايف األةػػادي )

 يجاد الفروؽ وفؽ مت ير ال برة، واست دـ الباةث معامؿ ارتباط بيرسوف، وذلػؾ لمتةقػؽ مػف 
 مدى صدؽ االتساؽ الدا مي ألداة الدراسة، ومعامؿ للفا كرونباخ لةساب ثبات لداة الدراسة.

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 إجابة السؤال األول: 

جػػودة الواجػب توافرىػػا فػػي كتػب الفيزيػػاء المقػػررة ويػنص السػػؤاؿ األوؿ عمػػى "مػا معػػايير ال     
عمػػى المرةمػػة الثانويػػة فػػي الػػيمف"، ولتجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ قػػاـ الباةػػث باتبػػاع االجػػراءات 
التػػي تػػـ ذكرىػػا عنػػد بنػػاء االسػػتبانة وتصػػميميا وتةكيميػػا والت كػػد مػػف صػػدقيا وثباتيػػا، والتػػي 

 (.ٕرإليسة، كما تـ عرضو في الجدوؿ)( معياًرا، موزعة عمى ستة معايير ٕ٘ٔتكونت مف )
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 إجابة السؤال الثاني:
ينص السؤاؿ الثاني عمى "ما مدى توافر معايير الجػودة فػي كتػب )الفيزيػاء المقػررة عمػى      

صفوؼ المرةمة الثانويػة الثةثػة(؟"، ولتجابػة عػف ىػذا السػؤاؿا قػاـ الباةػث بجمػع اسػتجابات 
ةساب المتوسط الةسابي والنسب المإلوية، وطبًقا لمػا ورد لفراد عينة الدراسة وتةميميا، وذلؾ ب

فػػي األدب التربػػوي، عػػد الباةػػث لف النسػػبة المقبولػػة تربويػػا لمةكػػـ عمػػى تػػوافر المعيػػار وقبولػػو 
 %(، فما فوؽ والجدوؿ االتي يوضا ذلؾ.ٓٚىي )

انفيشياء( انًتىسطاث انحسابيت  واألوساٌ انُسبيت آلراء انعيُت حىل يستىي جىدة كتب 6جدول)  

 انًعيار و

ز
يي
عا

نً
 ا
دد

ع
 

 انثانث انثاَىي انثاَي انثاَىي األول انثاَىي

ط 
س

تى
نً

ا

ي
اب
س

ح
ان

 

ي
سب

انُ
 ٌ

س
نى

ا
 

ب
تي
ز
انت

ط  
س

تى
نً

ا
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س

ح
ان

 

ي
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 ٌ

س
نى

ا
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تي
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انت

ط  
س

تى
نً

ا

ي
اب
س

ح
ان

 

ي
سب

انُ
 ٌ

س
نى

ا
 

ب
تي
ز
انت

 

اإلخراج  1

انفٍُ 

 نهكتاب

24 3.458 69.17 2 3.18 63.67 2 
3.31

6 
66.33 1 

 3 61.13 3.06 4 61.12 3.06 5 67.73 3.39 20 األهداف 2

 6 57.87 2.89 6 60.41 3.02 6 65.51 3.275 30 انًحتىي 3

4 
 3 61.93 3.096 3 69.11 3.455 19 األَشطح

2.98

1 
59.61 5 

انرضىو  5

 واألشكال
13 3.455 69.09 4 3.05 61.06 5 

3.01

8 
60.35 4 

 2 62.05 3.10 1 65.99 3.299 1 69.86 3.49 19 انتقىَى 6

اجًانٍ 

 انًعاَُر
125 3.42 68.15  3.12 62.29  3.06 61.17  

 يتضا مف الجدوؿ السابؽ االتيد
د كتػػاب الفيزيػػاء ال ػػاص بالصػػؼ األوؿ الثػػانوي جػػاء المعيػػار السػػادس" التقػػويـ" بالمرتبػػة أولً 

ؾ المعيػػار األوؿ "ا  ػػراج الفنػػي لمكتػػاب" %(، تمػػى ذلػػٙٛ.ٜٙاألولػػى وبػػوزف نسػػبي مقػػداره )
%( وجػػػػػاء بالمرتبػػػػػة الثالثػػػػػة المعيػػػػػار الرابػػػػػع ٚٔ.ٜٙبالمرتبػػػػػة الثانيػػػػػة وبػػػػػوزف نسػػػػػبي مقػػػػػداره )

(، تمػػى ذلػػؾ المعيػػار ال ػػامس" الرسػػـو واألشػػكاؿ" %ٔٔ.ٜٙ"األنشػػطة" وبػػوزف نسػػبي مقػػداره )
ة ال امسػػػة المعيػػػار الثػػػاني (، وجػػػاء بالمرتبػػػ%ٜٓ.ٜٙبالمرتبػػػة الرابعػػػة وبػػػوزف نسػػػبي مقػػػداره )

%(، ول يػػًرا جػػاء بالمرتبػػة السادسػػة المعيػػار الثالػػث ٖٚ.ٚٙ"األىػػداؼ" وبػػوزف نسػػبي مقػػداره )
المستتى ا المتتكت ل ىتتكز ال الاتتك  الم تت     تت   (، ولف%65.51"المةتػػوى" وبػػوزف نسػػبي مقػػداره )
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%( وىي قيمة ٘ٔ.ٛٙنظر معممي الفيزياء في مدينة عدف ىو)الصف األ ل الثكن ي من  جهة 
 %(.ٓٚقريبة مف المستوى المقبوؿ تربوًيا والمقدر بػ)

كتػػاب الفيزيػػاء ال ػػاص بالصػػؼ الثػػاني ثػػانوي جػػاء المعيػػار السػػادس "التقػػويـ" بالمرتبػػة  ثانيــًا:
%(، تمػػى ذلػػؾ المعيػػار األوؿ "ا  ػػراج الفنػػي لمكتػػاب" ٜٜ.٘ٙاألولػػى وبػػوزف نسػػبي مقػػداره )

%(، وجػػػػاء بالمرتبػػػػة الثالثػػػػة المعيػػػػار الرابػػػػع ٚٙ.ٖٙقػػػػداره )بالمرتبػػػػة الثانيػػػػة وبػػػػوزف نسػػػػبي م
%(، تمػػػى ذلػػػؾ المعيػػػار الثػػػاني" األىػػػداؼ" بالمرتبػػػة ٖٜ.ٔٙ"األنشػػػطة" وبػػػوزف نسػػػبي مقػػػداره )

%(، وجػاء بالمرتبػة ال امسػة  المعيػار ال ػامس" الرسػـو ٕٔ.ٔٙالرابعة وبػوزف نسػبي مقػداره )
يػػًرا جػػاء بالمرتبػػة السادسػػة المعيػػار الثالػػث %(، ول ٙٓ.ٔٙواألشػػكاؿ" وبػػوزف نسػػبي مقػػداره )
%(، ولف المسػتوى العػاـ لكتػاب الفيزيػاء المقػرر عمػى ٔٗ.ٓٙ"المةتوى" وبوزف نسبي مقػداره )

%( وىػي ٜٕ.ٕٙالصؼ الثػاني الثػانوي مػف وجيػة نظػر معممػي الفيزيػاء فػي مدينػة عػدف ىػو)
 %(.ٓٚقيمة لقؿ مف المستوى المقبوؿ تربويا والمقدر بػ)

ـــا د كتػػػاب الفيزيػػػاء ال ػػػاص بالصػػػؼ الثالػػػث الثػػػانوي جػػػاء المعيػػػار األوؿ" ا  ػػػراج الفنػػػي ثالًث
(، تمى ذلؾ المعيار السادس" التقويـ" %66.33لمكتاب "بالمرتبة األولى وبوزف نسبي مقداره )

(، وجػػػاء بالمرتبػػػػة الثالثػػػة المعيػػػػار الثػػػػاني" %5..62بالمرتبػػػة الثانيػػػػة وبػػػوزف نسػػػػبي مقػػػػداره )
%(، تمػػى ذلػػؾ المعيػػار ال ػػامس" الرسػػـو واألشػػكاؿ" 61.13زف نسػػبي مقػػداره )األىػػداؼ" وبػػو 

%(، وجػػاء بالمرتبػػة ال امسػػة  المعيػػار الرابػػع" 35..6بالمرتبػػة الرابعػػة وبػػوزف نسػػبي مقػػداره )
%(، ول يػػًرا جػػاء بالمرتبػػة السادسػػة المعيػػار الثالػػث" ٔٙ.ٜ٘األنشػػطة" وبػػوزف نسػػبي مقػػداره )

%(، ولف المسػػتوى العػاـ لكتػػاب الفيزيػاء المقػػرر عمػػى ٚٛ.ٚ٘ره )المةتػوى" وبػػوزف نسػبي مقػػدا
%( وىػي ٚٛ.ٚ٘الصؼ الثالث الثانوي مػف وجيػة نظػر معممػي الفيزيػاء فػي مدينػة عػدف ىػو)

 %(.ٓٚقيمة لقؿ مف المستوى المقبوؿ تربوًيا والمقدر بػ)
(، ٕٚٓٓا واالشػػقر وعطػػواف، ٕٗٔٓوتتوافػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف )المةنػػة،     

ا ٖٕٔٓا ومسػمـ،ٕٗٔٓا وال فػاجي، ٕ٘ٔٓوت تمؼ ىذه النتيجة مع دراسة كػؿ مػف )عمػي، 
 (.ٜٜٛٔا وعبدال الؽ والعممة، ٜٕٓٓا وعسيةف،ٕٕٔٓوالبموي، 

جػودة فػي المعػايير الم تمفػة، إلػي ويرجع الباةث السبب فػي عػدـ الوصػوؿ إلػى مسػتوى ال    
عػػػدـ تػػػوافر لغمػػب معػػايير الجػػودة عنػػد بنػػاء المنيػػاج، وذلػػؾ ألف كتػػب الفيزيػػاء المقػػررة عمػػى 

ـ، ٕٗٓٓالمرةمة الثانوية قد تـ ت ليفيا فػي نيايػة القػرف الماضػي وكػاف   ػر تةػديث ليػا عػاـ 
تدريس الةديثة ولساليب وكذلؾ يرجع إلى ضعؼ تدرب معممي المرةمة الثانوية عمي طراإلؽ ال
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التقػػويـ المتنوعػػػة، وقمػػة مشػػاركة معممػػي ومػػوجيي الفيزيػػاء فػػي لجػػاف تػػ ليؼ الكتػػب الدراسػػية، 
وبنػػاء عمػػي ذلػػؾا فػػ ف افتقػػار المنيػػاج إلػػي معػػايير الجػػودة، يسػػتمـز إعػػادة النظػػر فػػي منيػػػاج 

يػػاء، وعمػػي مػػؤلفي الفيز بمحىتت ي  الفيزيػػاء، وزيػػادة االىتمػػاـ بيػػذه المعػػايير و اصػػة فيمػػا يتعمػػؽ
المنػػاىذ ولصػػةاب القػػرار إعػػادة بناإليػػا ولف يضػػعوا فػػي الةسػػباف معػػايير الجػػودة الشػػاممة مػػع 

 مراعاة ةاجات الطمبة والمجتمع والبيإلة اليمنية. 
 ≤5...عنـد مسـتوى دللـة ) إجابة السؤال الثالث: هـل توجــد فــروق ذات دللــة إحصـائية

αفيزيــاء لكتـــب فيزيــاء الصـفوف األول والثــاني والثالــث ( بـين تقــديرات معممــي ومعممـــات ال
 الثانوي تعزى لمتغير الجنس؟.

لتجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ ةسػػاب قيمػػة" ت" لمبيانػػات المسػػتقمة بػػيف متوسػػطات لفػػراد العينػػة 
( ٚعمػػػى معػػػايير االسػػػتبياف السػػػتة  الرإليسػػػة وفقًػػػا لمت يػػػر الجػػػنس )ذكػػػور، إنػػػاث(، والجػػػدوؿ )

 يوضا ذلؾ.
معايير الستبيان بين متوسطات أفراد العينة عمى ( قيمة" ت" لعينتين مستقمتين 7)جدول 

 .وفًقا لمتغير الجنس )ذكور، إناث( الستة  الرئيسة

 انجُص انًعاَُر
انعد

 د

انًتىضط 

 انحطاتٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

قًُح 

 "خ"

يطتىي 

 اندالنح

اإلخراج انفٍُ 

 نهكتاب

 12.095 77.95 41 ذكر
1.676 .0970 

 8.452 81.19 73 أَثً

 األهداف
 13.943 58.80 41 ذكر

3.220 .0020* 
 10.456 66.23 73 أَثً

 انًحتىي
 21.635 86.61 41 ذكر

2.251 .0260* 
 17.796 95.07 73 أَثً

 األَشطح
 13.954 55.22 41 ذكر

3.027 0.003* 
 14.106 63.52 73 أَثً

انرضوووووووووووووووووىو 

 واألشكال

 8.691 39.37 41 ذكر
847.1 .0830 

 10.020 42.63 73 أَثً

 انتقىَى
 13.943 58.80 41 ذكر

3.220 .0020* 
 10.456 66.23 73 أَثً

 االضتثُاٌ ككم
 77.547 375.15 41 ذكر

2.826 .0060* 
 67.340 414.38 73 أَثً
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يتضػػػا مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إةصػػػاإلية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة       

(ٓ.ٓ٘≥ α ( فػػػي تقديرات معممػػػي ومعممػػات الفيزياء تعػػزى إلى مت ير الجنس )ذكر-  )انثى
لصػػالا المعممات ا ناث، ماعدا في معياري )ا  ػراج الفنػي لمكتػاب، والرسػـو واألشػكاؿ(، ال 

 وجد فروؽ ذات داللة فييما بيف المعمميف والمعممات.ت
ويػػػرى الباةػػػث لف ذلػػػػػؾ يرجػػػع إلػػػىد لف التقػػػديرات التقويميػػػة لممعممػػػػػات لكثػػػػػر تفةصػػػػػا ودقػػػػػة 
وبةثػػا في مسػتوى الجػودة مػػف المعمميف، واىتماـ المعممات وةرصيف عمى تةضير دروسػيف 

دراسػػة  النتيجػػة تتوافػػؽ مػػع نتيجػػة لمعممػػيف، وىػػذهفػػي كراسػػة التةضػػير لواًل بػػ وؿ، لكثػػر مػػف ا
( مػػف ةيػػث وجػػود لثػػر لمت يػػر الجػػنس ولكػػف كػػاف عنػػدىـ لصػػالا ٕٚٓٓ)االشػػقر وعطػػواف، 

(، التػي ٕٕٔٓالمعمميف عمى المعممات وت تمؼ نتيجة ىذا الدراسة مع نتيجة دراسة )البمػوي، 
 اشارت إلى عدـ وجود فروؽ يعزى لمجنس.

( α ≤٘ٓ.ٓىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إةصػاإلية عنػد مسػتوى داللػة ) إجابة السؤال الرابع:
بػبف تقػػديرات معممػػػي ومعممػػات الفيزيػػاء لكتػػػػب فيزيػػاء الصػفوؼ األوؿ والثػػاني والثالػػث الثػػانوي 

 تعزى لسنوات ال برة؟
لتجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ ةسػػاب مصػػدر التبػػايف ومجمػػوع المربعػػات ودرجػػات الةريػػة     

 ( يوضا ذلؾ.ٛربعات وقيمة" ؼ" ومستوى الداللة لمت ير ال برة جدوؿ )ومتوسط الم
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( مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الةرية ومتوسط المربعات وقيمة" ؼ" ٛجدوؿ )
 ومستوى الداللة لمت ير ال برة.

 انًجال
يجًىع 

 انًرتعاخ

درجاخ 

 انحرَح

يتىضط 

 انًرتعاخ

قًُح 

 "ف"

يطتىي 

 اندالنح

اإلخراج 

انفٍُ 

 نهكتاب

 186.667 2 373.334 تٍُ انًجًىعاخ

1.213 0.301 
داخم 

 انًجًىعاخ
17076.000 111 153.838 

  113 17449.333 انًجًىع

 األهداف

 47.404 2 94.808 تٍُ انًجًىعاخ

0.309 0.734 
داخم 

 انًجًىعاخ
17001.262 111 153.165 

  113 17096.070 انًجًىع

 انًحتىي

 2379.119 2 4758.238 تٍُ انًجًىعاخ

0.438 0.646 
داخم 

 انًجًىعاخ
602700.332 111 5429.733 

  113 607458.570 انًجًىع

 األَشطح

 358.941 2 717.883 تٍُ انًجًىعاخ

1.717 0.184 
داخم 

 انًجًىعاخ
23206.477 111 209.067 

  113 23924.360 انًجًىع

انرضىو 

 واألشكال

 186.667 2 373.334 تٍُ انًجًىعاخ

1.213 0.301 
داخم 

 انًجًىعاخ
17076.000 111 153.838 

  113 17449.333 انًجًىع

 انتقىَى

 186.667 2 373.334 تٍُ انًجًىعاخ

1.213 0.301 
داخم 

 انًجًىعاخ
17076.000 111 153.838 

  113 17449.333 انًجًىع

االضتثُاٌ 

 ككم

 2379.119 2 4758.238 تٍُ انًجًىعاخ

0.438 0.646 
داخم 

 انًجًىعاخ
602700.332 111 5429.733 

  113 607458.570 انًجًىع
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يتضا مف  ةؿ الجدوؿ السابؽ عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إةصاإلية عند مستوى      
في تقديرات معممػي ومعممات الفيزياء لممرةمة الثانوية تعػزى ل بػرة  (α ≤٘ٓ.ٓداللة )
 المعمػـ.
ويرجػػع الباةػػث ذلػػؾ إلػػى لف معممػػي ومعممػػات الفيزيػػاء عينػػة البةػػث مػػف ذوي ال بػػرات      

الم تمفة قد تقاربت وجيات نظرىـ وتقييميـ لمستوى جودة كتب الفيزياء المقررة عمػى المرةمػة 
بيػػنيـ فػػروؽ ذات داللػػة اةصػػاإلية مػػف ةيػػث  بػػرتيـ وتعػػامميـ مػػع كتػػب  الثانويػػة، ولػػـ تظيػػر

 (.ٕٚٓٓا واالشقر وعطواف، ٕٕٔٓالفيزياء، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراستي )البموي، 
 توصيات الدراسة:

 في ضوء النتاإلذ التي توصمت إلييا الدراسة، يوصي الباةث بما يميد    
الضػػعؼ فػػي كتػػب الفيزيػػاء المقػػررة عمػػى المرةمػػة ضػػرورة تعزيػػز نقػػاط القػػوة وتةفػػي نقػػاط  -ٔ

 الثانوية.
ضرورة إثػراء مةتػوى كتػب الفيزيػاء لممرةمػة الثانويػة بالتجػارب العمميػة التػي تنمػي الجانػب  -ٕ

 الميارى.
ينب ػػي لف تواكػػب كتػػب الفيزيػػاء التطػػورات العمميػػة الةديثػػة ويكػػوف ممبيػػا ألىػػداؼ المرةمػػة  -ٖ

 الثانوية. 
الموجييف في تطوير وتػ ليؼ الكتػب المدرسػية و اصػة مػف لديػو ضرورة إشراؾ المعمميف و  -ٗ

 دورات تدريبية في ذلؾ.
 تضميف الكتاب عمى قاإلمة بالمراجع والمصادر ذات العةقة بموضوعات الكتاب. -٘
االىتمػػػػاـ بكتػػػػب األنشػػػػطة المرافقػػػػة مػػػػف ةيػػػػث توضػػػػيةيا لمتجػػػػارب الفيزياإليػػػػة واألشػػػػكاؿ  -ٙ

 ة.وارتباطيا ب ىداؼ ومةتوى الكتب الرإليس
 المقترحات

 إجراء دراسة مماثمة لمستوى جودة كتب العمـو المقررة عمى المرةمة األساسية العميا.-
 إجراء دراسة ةوؿ تطوير كتب الفيزياء في ضوء المعايير العالمية الةديثة.-
 إجراء دراسة مماثمة لمكتب المنيجية لفروع العمـو اال رى كالكيمياء واالةياء.-
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 والمراجع:المصادر 
 القران الكريم:

، الجػػزء الثػػاني، دار لســان العــرب(. ٖٕٓٓابػػف منظػػور، جمػػاؿ الػػديف مةمػػد بػػف مكػػـر ) -
 الةرية لمطباعة والنشر والتوزيعد مصر.

نتــــاج الوســــائل (. ٜٕٓٓلبػػػو عزيػػػز، شػػػادي عبػػػدا  ) - معـــايير الجـــودة فــــي تــــصميم واا
لة ماجسػػتير غيػػر منػػػشورة، كميػػػة . رسػػاوالتكنولوجيــا فــي التعمــيم بمراكــز اإلنتــاج بغــزة

 التربية، الجامعة ا سةمية، غزة.
دراســة تقويميــة لكتــاب المغــة العربيــة (. ٜٕٓٓلبػػو عنػػزة، يوسػػؼ عػػوض عبػػد الػػرةمف ) -

لمصف الثاني عشر في محافظات غزة من وجهة نظـر المعممـين فــي ءــوء معــايير 
 امعة ا سةمية، غزة.". رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجالجودة

، عػػالـ الكتػػػب ٔ. طالجــودة الشــاممة فــي المؤسســات التربويــة(. ٕٚٓٓلةمػػد، ةػػافظ ) -
 لمنشر والتوزيعد القاىرة، مصر.

. اصػػدار وزارة التربيػػة وثيقــة اإلطــار المرجعــي لمتــ ليف(. ٕٕٔٓا دارة العامػػة لممنػػاىذ ) -
 والتعميـ قطاع المناىذ والتوجيود صنعاء، اليمف. 

(. مستوى جودة كتب الفيزياء المقررة عمػى الصؼ ٕٚٓٓر، جابر وعطواف، لسعد )األشق -
المــؤتمر التربــوي الثالــث، الجــودة فــي التعمــيم الةػػادي عشػػر عمػػـو بمةافظػػات غػػزة، 

 (.ٖٔ-ٖٓالجامعة ا سةمية، الجزء األوؿ لكتوبر) الفمسطيني "مدخل متميز"
 ف(. -.)دالجامع الصحيح(. ٘ٔٗٔاأللباني، مةمد ناصر ) -
تقـويم كتـاب الفيزيـاء لمصـف الثالـث بالمرحمـة الثانويـة (. ٕ٘ٔٓاألميف، جواىر مةمػد ) -

. رسالة ماجستير غيػر في ءوء التجاهات العالمية المعاصرة لتدريس مادة الفيزياء
 منشورة، كمية التربية، جامعة طيبة، السعودية.

المـؤتمر العممـي ب المدرسػي، "(. معيارية تصميـ واا ػراج الكتػآٜٕٓبباوي، مراد ةكيـ ) -
 ٙٔ-٘ٔ" )التاســع: كتــب تعمــيم القــراءة فــي الــوطن العربــي بــين النقرائيــة واإلخــراج

 (.ٕٓٚ-ٖٕ٘يوليو(، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، ص )
، دار صفاء لمنشر والتوزيعد المنهج التربوي اسسه وتحميمه(. ٕٕٔٓبةري، منى يونس) -

 عماف. 
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تقويم كتاب الفيزياء لمصـف األول الثـانوي العممـي فـي (. ٕٕٔٓالبموي، فاطمة مشيش ) -
المممكة العربية السـعودية والمشـكالت التـي تواجـه الطـالب فـي دراسـتهم مـن وجهـة 

رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة الدراسػػات  نظــر المعممــين والمشــرفين التربــويين.
 العميا، الجامعة االردنية. 

مفهومهـا »ءمان الجودة في التعميم العـالي (. ٕ٘ٓٓي، السيد والربيعي، سعيد )البيواش -
 . الطبعة األولى، عالـ الكتبد القاىرة.«تجارب عالمية -ومبادئها

. دار قبػػػػػاء لمطباعػػػػػة والنػػػػػػشر اإلدارة التعميميـــــة والمدرســـــية(. ٕٔٓٓالبػػػػػوىي، فػػػػػاروؽ ) -
 والتوزيعد مصر.

ودة الشــاممة فــي التعمـيم بــين مؤشــرات التمييــز الجـ(. ٕٓٔٓالبػيةوي، ةسػف، و  ػػروف ) -
، دار الميسػػرة لمنشػػر والتوزيػػع والطباعػػةد ٖ. طومعــايير العتمــاد األســس والتطبيقــات

 عماف، االردف.
 ، غزة، فمسطيف.إدارة الجودة والمواصفات(. ٕٚٓٓجامعة القدس المفتوةة ) -
. دار دي والعشـــريندراســات تربويــة فــي القــرن الحــا(. ٕٔٓٓجػػويمي، ميػػا عبػػد البػػاقي ) -

 مصر. –الوفاء لدنيا الطباعة والنشرد ا سكندرية
القيـــادة وادارة الجـــودة فـــي التعمـــيم العـــالي، المراجعـــة (. ٕٓٔٓالةريػػػري، رافػػػدة عمػػػر) -

 . دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.العممية
،  دار ٔط. الجودة الشاممة في مناهج وطـرق التـدريس(. ٕٔٔٓالةريري، رافدة عمر ) -

 الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعةد عماف، االردف.
تقويم كتاب الفيزياء لمصف األول المتوسط من (. ٕٗٔٓال فاجي، رةماف مسمـ ةمػزة ) -

. رسػػػالة منشػػػورة، كميػػػة وجهـــة نظـــر المدرســـين والمدرســـات والمشـــرفين الختصـــاص
 التربية االساسية، جامعة بابؿ.

(. مسػػػػػتوى جػػػػػودة مةتػػػػػوى منيػػػػػاج الرياضػػػػػيات ٕٔٔٓدرويػػػػػش، عطػػػػػا ومقػػػػػاط، مةمػػػػػد ) -
(. NCTM الفمسطيني لمصفوؼ الثالث والرابع وال ػامس األساسػي فػي ضػوء معػاير )

 (.ٔ(، العدد)ٔ، المجمد )مجمة الزيتونة
(. تطػػوير لداة لقيػػاس جػػودة الكتػػاب المدرسػػي وتوظيفيػػػا فػػػي قيػػاس ٕٙٓٓديػػاب، سػػييؿ ) -

عممـــي األول لكميـــة التربيــــة، التجربــــة "المـــؤتمر الجػػػودة كتػػػب المنيػػػاج الفمسػػػطيني 
 .٘ٔٔٔ -ٜ٘ٓٔالمجمد الثاني، ص الفمسطينية في إعداد المناهج"،



 د/أحًد عثد انطالو انتىَجٍ               انًرحهح انثاَىَح .......ً يطتىي جىدج كتة انفُسَاء انًقررج عه

 
117 

 2018( يارش 2انعدد )                     اإلَطاَُح                   خيجهح انعهىو انترتىَح واندارضا  

ــة الجــودة فــي الــتعمم العــالي( تةقيػػؽ التعمػػيـ فػػي الجامعػػة. ٕٗٓٓالريفػػي، مةمػػد ) - ،  مجم
 المجمد األوؿ،  العدد األوؿ، الجامعة ا سةمية، غزة.

. ممة في التعميم وأسواق العمـل فـي الـوطن العربـيالجودة الشا(. ٖٕٓٓالزواوي،  الػد ) -
 ، مجموعة النيؿ العربيةد القاىرة، مصر.ٔط

، دار صػفاء لمنشػر والتوزيػعد المنـاهج وتحميـل الكتـب(. ٖٕٔٓالزويني، ابتساـ وا روف ) -
 عماف.

 ، مكتبة الرشدد الرياض.ٔ. جطرق تدريس العموم(. ٜٕٓٓالسعدني، مةمد لميف ) -
، مكتبػة بيػروتد ٕ. طإدارة الجودة الشـاممة فـي التعمـيم الجـامعي(. ٜٕٓٓسميـ، ةسف ) -

 مسقط، سمطنة عماف.
(. تقػويـ كتػػػب الفيزيػاء لممرةمػػة األساسػية مػػف وجيػػػة ٜٜٛٔعبػد ال ػالؽ والعممػة، مةمػػد ) -

مجمـــــة الجامعـــــة نظػػػػػػر المعممػػػػيف والمعممػػػػػات فػػػػػػي مةافظػػػػػات فمسػػػػطيف الشػػػػمالية". 
 (.ٔ( العدد )٘) ، المجمداإلسالمية غزة

. دار المسػيرة التقـويم الـواقعي فـي العمميـة التدريسـية(. ٕٓٔٓالعبسي، مةمد مصطفي) -
 لمنشر والتوزيعد عماف، االردف.

مســـتوى جـــودة محتـــوى كتـــاب العمـــوم لمصـــف الثـــامن (. ٜٕٓٓالعرجػػا، مةمػػػد ةسػػػيف ) -
ماجسػػػتير . رسػالة األساسـي فــي ءـوء المعــايير العالميـة ومــدى اكتســاب الطمبـة لهــا

 غيػر منشػورة، الجامعة االسةمية، غزة، فمسطيف.
تقويم كتـاب العمـوم المطـور لمصـف األول المتوسـط فـي ءــوء  (. ٕٔٔٓعسيةف، بدر ) -

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اـ القرى، السعودية.معـايير الجودة الشاممة
لمنػاىذ لمنشػر والتوزيػػعد . دار االجــودة الشـاممة والمــنهج(. ٕٚٓٓعطيػة، مةسػف عمػي ) -

 عماف، االردف.
تدريس الفيزياء المعاصرة )دراسة التنور (. ٖٕٔٓالعمراني، عبدالكريـ جاسـ وا ػروف )  -

 . دار تيبور لمطباعة والنشرد ب داد، العراؽ.الفيزيائي(
إدارة الجــــودة الشــــاممة فــــي المؤســـــسات التربويـــــة (. ٕٗٓٓعميمػػػػات، صػػػػالا ناصػػػػر ) -

 ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيعد عماف.ٔ. طالتطويرالتطبيق ومقترحات 
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(. تقيػػػيـ كتػػػاب الرياضػػػيات لمصػػػؼ السػػػادس ٕٓٔٓالعميمػػػات، عبيػػػر السػػػويمميف، منػػػذر ) -
مــؤتمر األساسػػي وبنػػاء نمػوذج لتطػػويره فػػي ضػوء المعػػايير العالميػة لمكتػػب المدرسػػية. 

 .ٕٓٔٓ/ٗ/ ٛ-ٚ، الجامعة الياشمية، التربية فـي عالم متغير
تقــويم كتــاب الفيزيــاء لمصــف الرابــع العممــي وفــق معــايير (. ٕ٘ٔٓإلؼ ىػػادي )عمػػي، نػػا -

. الجــودة الشــاممة مــن وجهــة نظــر المدرســين والمدرســات والمشــرفين الختصــاص
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية االساسية، جامعة بابؿ، العراؽ.

دار الفكػػػر العربػػػيد . تحميــل المحتـــوى فـــي العمـــوم اإلنســانية(. ٕٗٓٓطعيمػػة، رشػػػدي ) -
 القاىرة.

ــر فــي (. ٕٚٓٓفػػتا ا ، منػػدور عبػػد السػػةـ )  - ــة التفكي ــا وتنمي تقــويم مــنهج التكنولوجي
. رسػػالة ال مػػيذ ءــوء معــايير الجــودة بــالتعميم العــام فــي جمهوريــة مصــر العربيــة

 .ٖٔٔ -ٜ٘، صٗٓٔالعربي، مكتب التربية العربي لدوؿ ال ميذ، العدد 
الجــــودة فــــي التعمــــيم )المفــــاهيم، المعــــايير، المواصــــفات، (. ٕٛٓٓالفػػػػتةوي، سػػػػييمة ) -

 دار الشروؽد عماف، األردف. المسؤوليات(.
(. مسػتوى جػودة كتػاب" مقدمػة فػي عمػـ الةاسػب االلػي" ٕٙٔٓفراونة، لةمد عبد القػادر ) -

المجمـة العربيـة لءـمان مف وجية نظر مةاضري المساؽ في جامعػة االقصػى ب ػزة، 
 .ٙٚٔ -ٜٗٔ(، صٕٗ)ٜ، عيجودة التعميم الجام

(. مسػػػػػتوى جػػػػػودة موضػػػػػوعات الفيزيػػػػػاء بكتػػػػػب العمػػػػػـو لممرةمػػػػػة  ٕٚٓٓالمولػػػػػو، فتةيػػػػػة ) -
المــؤتمر التربــوي الثالــث )الجــودة فــي األساسػػية الػػدنيا فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػة. "

 -ٖٓ، كميػػػة التربيػػػة، الجامعػػػة ا سػػػةمية ب ػػػزة، التعمـــيم الفمســـطيني: مـــدخل لمتميـــز"
 .ـٕٚٓٓ/ٓٔ/ٖٔ

ـــيم دراســـات (. ٕٛٓٓمجيػػػد، سوسػػػف شػػػاكر والزيػػػادات، مةمػػػد عػػػواد ) - ـــي التعم الجـــودة ف
 . دار صفاء لمنشر والتوزيعد عماف، االردف.تطبيقية

. المجموعػػة العربيػػة لمتػػدريب تطــوير المنــاهج رؤيــة معاصــرة(. ٜٕٓٓمةمػػود، شػػوقي ) -
 والنشرد القاىرة، مصر.

الفيزيـاء لمصـف السـادس العممـي مـن  تقـويم كتـاب مـادة(. ٕٗٔٓالمةنة، اكػراـ كامػؿ ) -
. رسػػػالة منشػػػورة، كميػػػة وجهـــة نظـــر المدرســـين والمدرســـات والمشـــرفين الختصـــاص

 التربية االساسية، جامعة بابؿ، العراؽ.
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ــــة الحديثــــة (. ٕٓٓٓمرعػػػػي، توفيػػػػؽ اةمػػػػد والةيمػػػػة، مةمػػػػد مةمػػػػود ) - المنــــاهج التربوي
سيرة لمنشر والتوزيعد عمػاف، ، دار المٔ. ط)مفاهيمها وعناصرها واسسها وعممياتها(

 االردف.
تقويم كتـب الفيزيـاء لممرحمـة الثانويـة فـي ءـوء معـايير (. ٖٕٔٓمسمـ، مةسف طاىر ) -

 (.ٔ)ٕٔ، العراؽ، مجمة القادسية في اآلداب والعمـو التربوية الجودة الشاممة،
ــى حــل المســائل (. ٖٕٓٓالمشػػيراوي، عفػػاؼ ) - ــرح لتنميــة القــدرة عم ــامج مقت ــة برن فعالي

. رسػػػالة ماجسػػػتير، غيػػػر الجبريـــة المفظيـــة لـــدى طالبـــات الصـــف التاســـع الساســـي
 منشورة، كمية التربية، الجامعة االسةمية ب زة، فمسطيف.

تقـــويم مـــنهج الفيزيــاء فـــي المرحمـــة الثانويـــة (. ٕٚٓٓالمعمػػري، سػػميماف عبػػػده لةمػػد ) -
ــا ــم والتكنولوجي ــين العم ، والمجتمــع بالجمهوريــة اليمنيــة فــي ءــوء مــدخل التكامــل ب

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة القاىرة، مصر.
مجمة . الكتاب المدرسي موصفات ومعوقاته التعميمية(. ٜٜٔٔالمميص، سعيد و  روف ) -

 (.ٜٙ)ٔ، قطر، التربية
تحميـــل محتـــوى منـــاهج المغـــة (. ٜٕٓٓالياشػػمي، عبػػػد الػػػرةمف وعطيػػة، مةسػػػف عمػػػي ) -

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔ. طبيقيةالعربية رؤية نظرية تط
مســــتوى جــــودة موءــــوعات اإلحصــــاء المتـــــءمنة فـــــي كتـــــب (. ٕٙٓٓالػػػوالي، ميػػػػا ) -

ــومي  ــس الق ــايير المجم ــيم األساســي بفمســطين فــي ءــوء مع ــة التعم رياءــيات مرحم
 زة.. رسالة ماجستير غير منشورة، التربية، الجامعة ا سةمية، غلمعممـي الرياءيات

مــدى تقبــل المعممــين لمعــايير الجــودة الشــاممة فــي (. ٖٕٓٓالورثػػاف، عػػدناف بػػف ةمػػد ) -
مقدمػة لمقػاء السػنوي الرابػع عشػر لمجمعيػة  التعميم، دراسة ميدانية محافظة اإلحسـاء،

/ ٕالسعودية لمعمـو التربوية والنفسية )جستف( الجودة في التعميـ العاـ. المنعقد بتاريخ 
 ـ. الرياض.ٖٕٓٓ/ ٕ

ـــايير (. ٕٛٓٓياسػػػيف، ثنػػػاء مةمػػػد ) - ـــوم لمصـــف األول متوســـط ومع ـــرر العم ـــوى مق محت
ــة(. مجمػػة دراسػػات فػػي  الجــودة الشــاممة مــن وجهــة نظــر المعممــات )دراســة تقويمي

(، ٖٚٔالجمعيػػػػة المصػػػػرية لممنػػػػاىذ وطػػػػرؽ التػػػػدريس، ع) ،المنػػػػاىذ وطػػػػرؽ التػػػػدريس
 .ٜ٘-ٗٔص


