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شكر وتقدير
"
"
الحمدهللربالعالميف،كالشػكركالتعظػيـهللسػبحانوعػزكجػؿعمػىجزيػؿنعمػوكعطايػاهالػذمأليمنػيالرشػد
كالص ػكابكالتكفيػػؽكالسػػداد،كأعػػاننيعمػػىإكمػػاؿىػػذاالعمػػؿالعممػػيالمتكاضػػع،كأكرمنػػيكجعمنػػيمػػفأىػػؿ
البحثالعممي،كأسألوأفيجعموعمماننافعػانلػيكلجميػعطمبػةالعمػـ ،كالصػةة كالسػةـ عمػىأشػرؼ المرسػميف
معمػـ األمػة كمرشػدىا سػيدنا محمػد صػمى اهلل عميػو كسػمـ،كبعػدكانطةقػانمػفقػكؿالحبيػبالمصػطفيسػيدنا

َّ
ش ُكر َّ
اس" ،،،
محمدعميوأفضؿالصةةكالسةـ"ال َي ْ
الن َ
ش ُك ُر الم َو َم ْن ال َي ْ ُ
فػػةيسػػعنيفػػيىػػذاالمق ػاـكىػػذاخيػػرمقػ وػاـيعتػػرؼفيػػوبالفضػػؿلذكيػػو،إالأفأتقػػدـبكػػؿالشػػكركالتقػػدير

لمصرحالعمميالشامخ"جامعةاألزىر_غزة"؛كميةالتربيةكعمادةالدراساتالعمياكالبحثالعممي.
كيطيػػبأفأتقػػدـبأسػػمىمعػػانيالشػػكركالعرفػػافكاالمتنػػافمػػفاألسػػتاذال ػدكتكر/أ .د .عطااا درويااشأسػػتاذ
مناىجكطرؽتدريسالعمكـ_كميةالتربية_جامعةاألزىربغػزة،كالػذمتفضػؿباإشػراؼعمػىىػذهالرسػالة،
حيػػثكػػافلطػػكؿصػػبرهكرحابػػةصػػدرهكتشػػجيعوالمسػػتمرلػػيتجسػػيدانألفضػػؿصػػكراإخػػةصكالصػػدؽفػػي
العمؿ،األمرالذمأعاننيعمىإنجازىذاالبحث،فجزاهاهللعنيكعفطةبالعمـخيرالجزاء .
كيشرفنيأفأتقدـبخالصالشكركالتقديرمفاألستاذالدكتكر /أ.د صالح الناقة"مناقشانخارجيػانالػذمتفضػؿ
بمناقشةأطركحةالماجستيركالذمشكؿرأيوأكبراألثرفيتصكيبىذاالعمؿالعممي .
كمػػايش ػرفنيأفأتكجػػوبخػػالصالشػػكركالتقػػديرمػػفالػػدكتكر /د .عماااص نصاااار"مناقش ػانداخمي ػانالػػذمتفضػػؿ
بمناقشةأطركحةالماجستيركالذمشكؿرأيوأكبراألثرفيتصكيبىذاالعمؿالعممي .
كأتقدـبالشكركالتقديرلكؿمفساىـفيتحكيـأدكاتكمكادالبحث؛كؿباسموكلقبوكصفتو .
كمػػاكأتقػػدـبجزيػػؿالشػػكركالعرفػػافإل ػىمش ػرفيالكيميػػاءالػػذيفلػػـيبخم ػكاعمػػىبتقػػديـأممشػػكرةأكمسػػاعدة،
جعمواهللفيميزافحسناتيـ .
ػدم؛
كىنافيىػذاالعمػؿالمبػارؾالبػدلػيإالأفأذكػرأصػحابالفضػؿاألكؿفػيتشػكيؿالمبنػةاألساسػية،كالً ٌ
و
فيماالتاجالذمأحمموبكؿفخركاعتزازكىمػاالسػند
كالدمالسيد/معين شحادةككالدتيالسيدة/آمنة شحادة
ج

األكحدليكالدافعاألكؿليفيحبالعمـكمكاصمةرحمةالعطاء،أدعكاهللدكمانأفيبارؾفيصحتيماكيمد
فيعمرىماكيختـليمابالصالحات .
كمػػاكأشػػعربػػالحنيفكالتقػػديركالمحبػػةكأنػػاأينجػػزىػػذاالعمػػؿالعممػػيالػػذمأفتخػػركأعتػػزبػػوإخػػكانيكأخ ػكاتي
األعزاء/شكري وخميل ومحمد وحال وغادة ونور .
كأشعربالمحبةكالبيجػةكاإحسػاسالعميػؽالبنػيالغػالي /أحماد،الػذمبصػبرهتحمػؿانشػغاليعنػوف ىشػك ىؿلػي
خيرأمؿ .
ي

كالشػػكرمكصػػكؿلكػػؿأسػػاتذتيكزميةتػػيكزمةئػػيككػػؿ ىم ػفمػػدلػػييػػدالعػػكف ككػػافلػػودكرقريػػبأكبعيػػد
كأعاننيبعداهللسبحانوكتعالىفيإكماؿدراستيىذه .

الباحثة

د

ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف مدل تضمف كتب الكيمياء في فمسطيف لمصفكؼ ( )12-11لمعايير
الجكدةالشاممة،كقداتبعتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميميفيدراستيا مفخةؿاستخداـأسمكبتحميؿ
المحتكل ،حيث قامت الباحثة بإعداد قائمة مف معايير الجكدة الشاممة باالستناد عمى الدراسات السابقة،
كتككنتعينةالدراسةمفكتبالكيمياءلمصفكؼالحادمعشركالثانيعشربجزئيواألكؿكالثانيكفقانآلخر
طبعةأصدرتياك ازرةالتربيةكالتعميـالفمسطينية،كتكصمتالباحثةإلىالنتائجالتالية :
 -1نسبةتحقؽمعاييرالجكدةالشاممةفيكتبالكيمياءلمصفيف()12-11مفحيثمجاؿجكدةمقدمة
الكتابتساكم.%56

 -2نسبة تحقؽ معايير الجكدة الشاممة في كتب الكيمياء لمصفيف ( )12-11مف حيث مجاؿ جكدة
اإخراجالفنيكالطباعةتساكم.%78.5

 -3نسبة تحقؽ معايير الجكدة الشاممة في كتب الكيمياء لمصفيف ( )12-11مف حيث مجاؿ جكدة
أىداؼالكتابتساكم.%40.49

 -4نسبة تحقؽ معايير الجكدة الشاممة في كتب الكيمياء لمصفيف ( )12-11مف حيث مجاؿ جكدة
محتكلالكتابتساكم.%69.88

 -5نسبة تحقؽ معايير الجكدة الشاممة في كتب الكيمياء لمصفيف ( )12-11مف حيث مجاؿ جكدة
األنشطةتساكم.%46.06

 -6نسبة تحقؽ معايير الجكدة الشاممة في كتب الكيمياء لمصفيف ( )12-11مف حيث مجاؿ جكدة
أساليبالتقكيـتساكم.%56

 -7تحققتالمجاالتبترتيبمفحيث تكافرىامفاألكبرإلىاألقؿ فيكتبالكيمياء كمايمي(:جكدة
اإخراجالفنيكالطباعي،جكدةمحتكلالكتاب،جكدةمقدمةالكتاب،جكدةاألنشطة،جكدةأساليب
التقكيـ).
كمفأىـتكصياتالدراسة:ضركرةتدعيـالجانبالكجدانيفيكتبالكيمياء؛إذكانتشبومعدكدةفيإبراز
عظمة الخالؽ كترسيخ اإيماف باهلل ،كمراعاة القيـ المجتمعية كربطيا بالمكاد العممية ،كزيادة التنكع في
األنشطةالةصفيةكالمكاقعاإلكتركنيةالخاصةبعمميةالتعميـكالتعمـ .

ق

Abstract
This study aims at verifying the extent of the total comprehensive quality criteria
for the chemistry course books in Palestine included grades (11-12). The researcher
followed the analytical descriptive approach through the use of the content analysis
method in this study. The researcher prepared a list of comprehensive quality
criteria based on previous studies. The sample of the study consists of chemistry
course books for grades 11 and 12 parts Ӏ and ӀӀ according to the latest edition
issued by the Palestinian Ministry of Education, and the researcher reached to the
following results:
1- In terms of the course book introduction quality, the comprehensive quality
criteria achieved 56% in the chemistry course book for the grades (11-12).
2- In terms of the technical output and printing quality, the comprehensive
quality criteria achieved 78.5% in the chemistry course book for the grades
(11-12).
3- In terms of the course book objectives quality, the comprehensive quality
criteria achieved 40.49% in the chemistry course book for the grades (11-12).
4- In terms of the course book content quality, the comprehensive quality
criteria achieved 69.88% in the chemistry course book for the grades (11-12).
5- In terms of the course book activities quality, the comprehensive quality
criteria achieved 46.06% in the chemistry course book for the grades (11-12).
6- In terms of assessment and evaluation techniques quality, the comprehensive
quality criteria achieved 56% in the chemistry course book for the grades
(11-12).
7- The fields were achieved in accordance to its availability from the largest to
the narrowest in the chemistry course book as follows: (the technical output
and printing quality, the course book content quality, the course book
introduction quality, the activities quality, and the assessment and evaluation
techniques quality).
The study recommends that:
It is important to reinforce the emotional domain in the chemistry course books as
well as to consider the society values linking them to the scientific material, and to
increase the diversity of the extra-curricular activities and websites of the teachinglearning process.
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 أىميةالدراسة.
 حدكدالدراسة.
 مصطمحاتالدراسة.

أوالً :مقدمة الدراسة
يتميػ ػػزالعصػ ػػرالحػ ػػاليبػ ػػالتطكراتالتكنكلكجيػ ػػةكاالنفجػ ػػارالمعرفػ ػػيكت ػ ػراكـالمعمكمػ ػػاتكالتغي ػ ػرات
المتسارعةالتيتحتـعمينامكاكبتيا،كبماأفالمناىجالتعميميةجزءمفالمنظكمةالتربكية،فةبدأفتتأثر
المناىجالتعميميةبالتطكراتالمعرفيةكالتكنكلكجية؛كالبدلممناىجمفمكاكبةالتقػدـالعممػيكتكظيفيػانحػك
تقدـالمجتمعكاألفراد؛لذلؾدعاالمختصكفبالمناىجإليضركرةالتغييركاعادةالنظرفيالمنػاىجحتػي
تسػػتطيعمكاجيػػةالمس ػتجداتكالتطػػكراتفػػيالمنػػاىج،كانتػػاجعقػػكؿمبدعػػةقػػادرةعمػػىالتفكيػػركاالبتكػػار
كاإبداع،كمفثـصناعةالمعرفةالعمميةكالتكيؼمعمشكةتالحياة .
كذل ػػؾم ػػاأك ػػدهالطيط ػػيكالعياصػ ػرة()343:2008ب ػػأفى ػػذاالكاق ػػعف ػػرضعم ػػىص ػػانعيالقػ ػرار
التربػػكممسػػؤكليةمكاكبػػةىػػذاالتطػػكرالمػػذىؿلمعمػػـكالتكنكلكجيػػابعقةنيػػةكمركنػػة،بتنشػػئةجيػػؿقػ و
ػادرعمػػى
التعامػػؿمػػعمعطيػػاتىػػذاالعصػػر،كعمػػىالمسػػاىمةفػػيإنتػػاجالمعرفػػة،كعمػػىمعالجتيػػاكاسػػتخداميافػػي
المجاالتالعممية .
تػػرلبػػفسػػعيد()3:2011أفالمنػػاىجىػػيجػػكىرالعمميػػةالتعميميػػة،حيػػثأنيػػاتعكػػسالفمسػػفةالتربكيػػة
لممجتمعكترجمتياعمىأرضالكاقعإليأساليبكاجراءات،كلذلؾتحتاجإلػيالتطػكيركالتقػكيـالمسػتمر،
بسببالتغيراتكالتطكراتالتيكافمفكرائياالتقدـالعمميكالتكنكلكجياليائؿ.
كككفالمحتكلركيزةأساسيةفيالمنيجالدراسي،كبشكؿخاصفػيالعمػكـ؛فقػدحظػيباىتمػاـكبيػرلػدل
المعنييفبتدريسالعمكـ،كسعكاإلىالتأكدمفدقةمايكضعمنوفػيالكتػبالمدرسػية،كمكاكبتػولمتطػكرات
العمميةكالتكنكلكجيةالمتسارعة،كاالنفجارالمعرفياليائؿفيالكقتنفسو،كالىضمافعرضوفييابطرؽ
تجعمػػوقػػابةلمفيػػـمػػفالطالػػبتشػػعرهبصػػمةىػػذاالعمػػـبحياتػػو،كجعمػػوذامعنػػىبالنسػػبةلػػو.كعميػػوفقػػد
اىتمتجياتتربكيةعديدةبتقػكيـالكتػابالمدرسػي،كالتحقػؽمػفجكدتػو،كمطابقتػولممكاصػفاتالعالميػة؛
ألداءدكرهفػػيتعمػػـالطالػػب،كمسػػاعدتوعمػػىأفيكػػكفمتعممػػامسػػتقة،كقػػاد انرعمػػىأفيػػتعمـكيػػؼيػػتعمـ
(بعارة .)22:2010،
لقػػدشػػيدتالمنػػاىجفػػيالسػػنكاتاألخي ػرةتطػػكراتكتغيي ػراتكثي ػرة،كقػػدحظيػػتفمسػػطيفبنصػػيب
كافػػرمػػفتمػػؾالتطػػكراتكالتغيي ػرات،فقػػدقامػػتالكثيػػرمػػفالػػدكؿبإعػػادةالنظػػرفػػيمنػػاىجالعمػػكـلتصػػبح
2

منسجمةمعحاجاتالطمبةكالمجتمعنحكالتطكركالتقدـكخصكصاكتابالعمكـ،باعتبارهدعامةأساسػية
مػفدعامػػاتمنظكمػػةالتعمػػيـفػػيفمسػػطيف،نظػرالمػػدكرالػػذليمعبػػوفػػيتمبيػػةحاجػػاتالطمبػػةكمتطمبػػاتيـ،
ككػػذلؾحاجػػاتالمجتمػػعحاض ػ انركمسػػتقبةنمػػفخػػةؿمػػايقدمػػومػػفنشػػاطاتكخب ػراتكميػػاراتمتنكعػػة
(العرجا .)19 :2009 ،
كنظػ انرألىميػػةالمنػػاىجالتربكيػػةكاعتبارىػػاأحػػدالمقكمػػاتاألساسػػيةلمعمميػػةالتربكيػػة،فإنيػػاتتطمػػب
مراجعػةمسػتمرةلسياسػةالتعمػيـكنظامػوكمحتػكاهكتطػػكيرهكتقكيمػوكتجديػده،حيػثأصػبحتالػنظـالتربكيػػة
مسئكلةعفإحداثالتنميةالبشريةلإلنسافكمستقبمو (أحمد .)235 :2001 ،
إفالمناىجالدراسيةجزءمفالمنظكمةالتعميمية،فييتعكسفمسفةالمجتمعكترجمتياعمىأرض

الكاقعمفأساليبكمحتكلكأنشطةكأساليبتقكيـكغيرىا،لذلؾالبدأفتراعىكتبالعمكـكخاصػةكتػب
الكيمياءالتغيراتالسريعةالتييشيدىاالعصرالحالي .
كقػػدظيػػرتمجمكعػػةمػػفحركػػاتاإصػػةحفػػيمنػػاىجالعمػػكـخاصػػة،لمكاكبػػةالتقػػدـالعممػػي
كالتكنكلػػكجي،كلػػذلؾتػػـبنػػاءمعػػاييرلمنػػاىجالعمػػكـفػػيجميػػعالم ارحػػؿالتعميميػػة ،كفػػيأكائػػؿالثمانينػػات
ظيػػرتجكلػػةمػػفإصػػةحاتتعمػػيـالعمػػكـفػػيالكاليػػاتالمتحػػدة،حيػػثأظيػػرتقريػػر"أمػػةفػػيخطػػر"عػػاـ
()1983أفالكالياتالمتحدةتحتاجإليتطكيركاصةحفيتعميـالعمكـ،كأنويجبتزكيػدالمتعممػيففػي
نيايػػةالمرحمػػةالثانكيػػةبمجمكعػػةمػػفاألساسػػياتكمنيػػا(المفػػاىيـ،كعمميػػاتالعمػػـالفيزيائيػػةكالبيكلكجيػػة،
كأسػػاليبالبحػػثالعممػػي،كتطبيػػؽالمعرفػػةالعمميػػةفػػيالحيػػاةاليكميػػة،كاآلثػػاراالجتماعيػػةكالبيئيػػةلمتنميػػة
العمميةكالتكنكلكجية)،ثـظيرتبعدذلؾحركاتاإصةحفيمشركع( .(Wenning, 2006))2061
مشروع (:)2061
يػػرلزيتػػكف()239:2010كالسػػيدعمػػي()29:2003أفالمشػػركع()2061عبػػارةعػػفرؤيػػة
مستقبميةعالميةبعيدةالمدللإلصةحالتربػكمفػيمنػاىجالعمػكـكتدريسػيا،حيػثيتضػمفمػايجػبعمػى
الطمبةمعرفتوكعمموفيالعمكـكالرياضياتكالتكنكلكجيا .
ىػػكمشػػركعقدمتػػوالجمعيػػةاألمريكيػػةلتقػػدـالعمػػكـ()AAASمبػػادرةشػػاممةلتحسػػيفتعمػػيـالعمػػكـ،
كيمثػؿالثقافػةالعمميػةكالتكنكلكجيػةكاالجتماعيػةاالسػاسفػياعػدادبنػاءأىػداؼالتربيػةالعمميػةمػفريػاض
األطفاؿحتىنيايةالمرحمةالثانكية .
3

كماذكرخطابية()86:2011كزيتكف()240-239:2010أفالمشركعبنيعمىمبادئىامػة
يجبأفتتضمنيامناىجالعمكـكمنيا :
 يجبأفتحددبدقةمايجبأفيعرفوطالبالعمكـ.
 ينبغيأفيتعمـالطمبةمفاىيـالعمكـكليسقكائـبمكضكعاتيا.
 يجبأفيككفمنياجالعمكـانتقائيانككثيؽالصمةبالعمكـ.
 يجػػبأفيكػػكفمنيػػاجالعمػػكـمتكػػامةنمػػعمكضػػكعاتأخػػرلمثػػؿالرياضػػياتكاإنس ػانيات،
بحيثاليجعؿتكامؿالعمكـأكثرصعكبة.
 يجبأفتستندمكادالعمكـعمىمعاييرتربكيةمبنيةكمحددةبشكؿكاضح.
 يجبأفيشجعتدريسالعمكـالفعاؿالتنكعالطةبيكيخػدـحاجػاتجميػعالطمبػةكاىتمامػاتيـ
بمحكرمشترؾلممعرفةكالخبرات.
 ينبغيتحقيؽنكاتجالتعمـبكاسطةممارساتتدريسػيةمناسػبةتبػدأبأسػئمةكظػكاىرتشػداىتمػاـ
األطفاؿكتكجيييـنحكاستكشاؼكيفيةعمؿاألشياء .
كحرصػػتالكثيػػرمػػفدكؿالعػػالـعمػػياالسػػتفادةمػػفالتجربػػةاألمريكيػػةفػػيتطػػكيرمنػػاىجالعمػػكـ،
فقامتبمشاريعمشابيةلممشركعاألمريكيفيبناءمعاييرقكميةلتطكيرمناىجالعمكـ،كماأجريتالكثير
مػػفالد ارسػػاتكعقػػدتالعديػػدمػػفالمػػؤتمراتكالمجػػافلتحديػػدالمعػػاييرالتػػييجػػبأفتشػػتمؿعمييػػامنػػاىج
كمقػرراتالعمػ كـ؛لتكاكػػبالتطػػكرالحاصػػؿعمػىالمسػػتكمالعػالميفػػيمجػػاؿإعػػدادمنػػاىجالعمػػكـالد ارسػػية
كتضمينيا(عبدالسةـ .)437:2009،
كيمثػؿالكتػػابالمدرسػيالػرابطاألساسػيبػػيفمػػفيخططػكفلممنيػػاجكبػيفمػػفينفذكنػو،كأنػػولػػيس
مجردكسيمةعاديةلمػتعمـ؛بػؿأصػبحمػفأىػـاألدكاتاألساسػيةفػيالعمميػةالتعميميػةالتعمميػة،فيػكنظػاـ
كمييتناكؿعنصرالمحتػكلفػيالمػنيج،كييػدؼإلػيمسػاعدةالمعممػيفكالمتعممػيفعمػىتحقيػؽاألىػداؼ
المنشكدةكماحػددىاالمنيػاج،األمػرالػذمجعػؿالكتػاببشػكؿعػاـكالكتػابالمدرسػيبشػكؿخػاصركيػزة
مفركائزالتقدـكالتطكرفيأممجتمع (مرعيكالحيمة .)20:2010،
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كافالكتابالمدرسيىكالكثيقةالرسػميةالتػيتتبمػكرفييػاجميػعمككنػاتالمػنيجبمفيكمػوالحػديث،كىػك
العمكدالفقرملممنيج،كالمرجعاألساسيلمعمميةالتعميمية،كالمترجـألىدافيا،لػذلؾكجػباالىتمػاـبػومػف
حيثمكاصفاتوالتيينبغيتكافرىافيوكفؽمعاييرالجكدةالشاممة .
كفيضكءتبنيالنظاـالتعميمي لفمسػفةالجػكدةالشػاممة،فػةبػدلتحقيػؽمػرادهأفيعتمػدعمػىعػدة
معػػاييرتشػػتمؿعمػػىالمكاصػػفاتكالشػػركط التػػييجػػبأفيتضػػمنياالكتػػابالمدرسػػي،كنظ ػ انرلمػػالتمػػؾ
المعاييرمفأىميةكبيرة؛فييتكضحالمنطمقاتالتيتبنىعمىضػكئيامنػاىجالتعمػيـ،كتمكػفالعػامميف
فػػيمجػػاؿالتربيػػةكمػػفإعػػادةالنظػػرفػػيالمنػػاىجالحاليػػة،كالعمػػؿعمػػىتطكيرىػػا،كمػػاتعتبػػرتمػػؾالمعػػايير
مؤش ػ ػراتلجػ ػػكدةالمنػ ػػاىجالد ارسػ ػػية،كلػ ػػذلؾينبغػ ػػيتحديػ ػػدىالمسػ ػػايرةمتطمبػ ػػاتالعصػ ػػركالتقػ ػػدـالعممػ ػػي
التكنكلكجي(ياسيف .)424:2008،
كىػػذامػػاأكدت ػػود ارسػػةانص ػػيك(،)2009كد ارسػػةالزى ارنػػي(،)2010كد ارس ػػةالعرجػػا(،)2009كد ارس ػػة
صالحة(،)2015كد ارسةعسيةف(،)2011كدراسةالغفرم(.)2016
إفعمػػـالكيميػػاء"ىػػكالعمػػـالػػذميبحػػثفػػيبنػػاءالمػػادةكفػػيالعةقػػاتبػػيفخػكاصالمػػادةكبنائيػػا
كفيتفاعؿكالمكادمعبعضياالبعضإنتاجمكادجديدة،كلعمـالكيمياءأىميةبالغةفيحياتناالمعاصرة
لماليذاالعمـمفاستخداماتكتطبيقاتيكميةمتعددة،كلمالومفتأثيرعمىاإنسافكالبيئةعمىسػطح
األرض،فمعظػػـمػػانشػػاىدهفػػيحياتنػػااليكميػػةكمػػانتعامػػؿمعػػولػػوارتبػػاطبعمػػـالكيميػػاءكبالصػػناعات
الكيميائيةالقائمػةعمػىىػذاالعمػـ،فيػىتػدخؿفػيمعظػـمػادةالمةبػسكاألحذيػةكاألدكاتالمكتبيػةكأجػزاء
مفالسياراتكالمكادالطبيةكغيرىامفمكادالتجميؿكالمطيرات(الخميمي .)16:2008،
كيعتبػرعمػـالكيميػػاءأحػدفػػركعالعمػكـالعامػػة،كلػوارتبػاطبالحيػػاةاليكميػةكتػػدخؿمػكادهالكيميائيػػة
فيكثيرمفالصناعاتكالظكاىرالطبيعيػةكحػؿالمشػكةتاليكميػة،لػذاالبػدمػفاالطػةععمػىمحتػكل
كتبالكيمياءكاالستفادةمنيافيالتفاعؿمعالمجتمعكالبيئة .
كماأكدحمداف()34:2012أفعمـالكيميػاءذكأىميػةقصػكلفػيحيػاةاإنسػافكيمثػؿجػزءان
ىامانمفثقافتو،كينبغيأفيككفجزءانأساسيانمػفالبػرامجالتعميميػة،كاذاأردنػالمعمميػةالتعميميػةأفتكػكف
ىادفةلإلعدادلمحياةفيخارجالمدرسػة،فيجػبأفنعطػيلتمػؾالمجػاالتاليامػةلمنشػاطاإنسػاني،كمنيػا
عمـالكيمياءاىتمامانيتناسبمعمكانتيافيالمجتمع .
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كلقػػدسػػادمفيػػكـالجػػكدةالشػػاممةكشػػاعاسػػتخداموفػػيمجػػاؿالتعمػػيـفػػيتسػػعيناتالقػػرفالعشػريف،
حيثظيرتالدراسات كاألبحػاثالتػينػادتبضػركرةتبنػيالجػكدةالشػاممةفػيالتعمػيـ،باعتبػارأفالتعمػيـ
بذاتػػوعمميػػةإنتاجيػػةكالمخػػرجىػػكالطالػػب،كيجػػبأفيكػػكفالخ ػريجممي ػ انزكأفتكػػكفالخػػدماتالمقدمػػة
لممتعمميفكالمجتمعمميزة(عطية .)91 22000،
كلػذلؾيفضػػؿتقكيمػػوكفػؽمعػػاييرالجػػكدةالشػاممةلمحكػػـعميػػوبشػكؿمناسػػب،كألفمفيػػكـالجػػكدة
الشاممةمػفأكثػرالمفػاىيـالحديثػةانتشػا انر؛إذإفتأكيػدالجػكدةعمػىالمخرجػاتيعػدصػيغةعةجيػةذات
تكمفػػةعاليػػةيمكػػفتةفييػػابصػػيغةكقائيػػة،كذلػػؾبإعطػػاءاألكلكيػػةفػػيالعمػػؿإلػػيالتحسػػيفالمسػػتمرفػػي
عمميت ػػيالتعم ػػيـكال ػػتعمـلتحقي ػػؽالج ػػكدةف ػػيالق ػػدراتكالمي ػػاراتكاالتجاى ػػاتل ػػدلالطمب ػػةبش ػػكؿمس ػػتمر
كمتكاصؿ .
لذاعمدتالباحثةإلػىبيػافمػدلتضػمفكتػبالكيميػاءفػيفمسػطيفلمصػفكؼ()12-11لمعػاييرالجػكدة
الشػػاممةمػػفعػػدةجكانػػبكىػػي(جػػكدةالمقدمػػة،كجػػكدةاألىػػداؼ،كجػػكدةمحتػػكلالمػػادةالتعميميػػة،كجػػكدة
األنشطةكجكدةأساليبالتقكيـ،كجكدةاإخراجكالطباعة) .
ومن المبررات واألسباب التص دعت إلص اختيار ىذه الدراسة:
 .1اعتماداالستقصاءالعمميبدالنمفالنظريةالتقميديةفيالتدريس .
 .2االنفجارالمعرفيكالتقدـالعمميكالتكنكلكجي .
 .3اكتسابالمعرفةكالتعامؿمعالقضاياالمجتمعية .
 .4الكقكؼعمىنقاطالقكةكالضعؼفيمحتكلكتبالكيمياءالجديدةكالتجريبية.
 .5االىتماـبخصائصالمتعمميفكحاجاتيـكمتطمباتيـالمستقبمية.

ثانياً :مشكمة الدراسة:
تعانيالكثيرمفالمدارسكالمؤسساتالتربكيةمفقمةالمكادالكيميائيةالخاصةبالتجاربالعمميةفيكتب
الكيمي ػػاءكذل ػػؾألس ػػبابأمني ػػةم ػػفجان ػػباالح ػػتةؿاالسػ ػرائيمي،ال ػػذميتس ػػببف ػػيتعطي ػػؿس ػػيرالعممي ػػة
التعميميةكيقؼحاج انزأماـالمعمميففيتطبيؽالتجاربالعمميةداخؿغرفةالصؼ .
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حيػػثأشػػارعطي ػػة()17:2008إلػػىأنػػوالب ػػدمػػفتط ػػابؽالكتػػابالمدرسػػيم ػػعمعػػاييرالج ػػكدة،كاال
سػػتككفىنػػاؾفجػػكةمػػابػػيفالطمبػػةكالكتػػبالمدرسػػيةكىػػذهالفجػػكةسػػكؼتػػؤدمإلػػىنفػػكرالطمبػػةمػػفىػػذه
الكتبكمفثـإحباطالمدرسيفكالطمبةكعدـقدرتيـعمىأداءدكرىـبشكؿفعاؿممػاسػيؤدمإلػىضػعؼ
فػػيتحقيػػؽأىػػداؼالػػدرسكظيػػكركثيػػرمػػفالظػكاىرالسػػمبيةالتػػيتصػػبحمصػػدرقمػػؽكخػػكؼمنيػػاتػػدني
مسػػتكلالتعمػػيـكمخرجاتػػوعمػػىكجػػوالخصػػكصكىػػذاسػػيؤدلإلػػىفشػػؿالعمميػػةالتعميميػػةكفشػػؿتحقيػػؽ
األىداؼالتربكية .
كترلالباحثػةأفد ارسػةمػدلتضػمفكتػابالكيميػاءلمعػاييرالجػكدةالشػاممةميػـجػدانفػيميػاديف
التربيةكالتعميـكليسالصناعةكالتجارةكاإدارةفحسب.كمفالمنطمؽالسابؽكمفخةؿاطػةعالباحثػة
عمياألدبالتربكمكالدراساتالسابقةجاءتمشكمةالدراسةعمىىيئةالسؤاؿالرئيسالتالي :
ما مدى تضمن كتاب الكيمياء فص فمسطين لمصفوف( )11-11لمعايير الجودة الشاممة؟
كيتفرعمفالسؤاؿالرئيسالسابؽاألسئمةالتالية :
 .1مامعاييرالجكدةالشاممةالكاجبتضمنيافيكتبالكيمياءلمصفكؼ()12-11؟ 
 .2مادرجةتحقؽمعاييرالجكدةالشاممةفيكتبالكيمياءلمصفكؼالحادمعشركالثػانيعشػرمػف
حيثالمجاالتاألساسيةالتالية(جكدةمقدمةالكتاب،كجكدةاإخراجالفنيكالطباعة)؟ 

 .3مادرجةتحقؽمعاييرالجكدةالشاممةفيكتبالكيمياءلمصفكؼالحادمعشركالثػانيعشػرمػف
،كجػكدةاألنشػطة،
،كجػكدةمحتػكلالكتػاب 
حيثالمجػاالتاألساسػيةالتاليػة(جػكدةأىػداؼالكتػاب 
كجكدةأساليبالتقكيـ)؟
 .4مػادرجػػةتحقػؽمعػػاييرالجػػكدةالشػاممةمجتمعػةنفػػيكتػابالكيميػػاءلمصػػفيالحػادمعشػػركالثػػاني
عشرمعان؟ 
ثالثاً :أىداف الدراسة
تحاكؿالباحثةمفخةؿالدراسةالحاليةتحقيؽاألىداؼاآلتية :
 .1التعرؼعمىمعاييرالجكدةالشاممةالكاجبتضمنيافيكتبالكيمياءلمصفكؼ( .)12-11
 .2تحديددرجةتحقؽمعاييرالجكدةالشاممةفيكتبالكيميػاءلمصػفكؼالحػادمعشػركالثػانيعشػر
مفحيثالمجاالتاألساسيةالتالية(جكدةمقدمةالكتاب،كجكدةاإخراجالفنيكالطباعة) .
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 .3تحديددرجةتحقؽمعاييرالجكدةالشاممةفيكتبالكيميػاءلمصػفكؼالحػادمعشػركالثػانيعشػر
،كج ػػكدة
،كج ػػكدةمحت ػػكلالكت ػػاب 
م ػػفحي ػػثالمج ػػاالتاألساس ػػيةالتالي ػػة(ج ػػكدةأى ػػداؼالكت ػػاب 
األنشطة،كجكدةأساليبالتقكيـ).
 .4تحديددرجةتحقؽمعاييرالجكدةالشاممةمجتمعةنفيكتابالكيمياءلمصفيالحادمعشركالثاني
عشرمعان .
رابعاً :أىمية الدراسة
 .1قدتساعدمصمميالمناىجمفخةؿماتسيـبوالدراسةمفتزكيدىـبتغذيةراجعػةحػكؿمنػاىج
الكيمياءلمصفكؼ( .)12-11
 .2االطةععمينقاطالقكةكتعزيزىافيالمنيجالجديػدكتحديػدنقػاطالضػعؼكالعمػؿعمػىمعالجتيػا
فيالكتبالمدرسيةالحالية .
 .3قػػدتفيػػدمشػرفيالكيميػػاءفػػيمعرفػػةجكانػػبالقصػػكرفػػيالمنيػػاجكالعمػػؿعمػػىتةفييػػافػػيالمػرات
القادمة.
 .4قػػدتسػػاعدمخططػػيمنػػاىجالكيميػػاءفػػيكيفيػػةتصػػميـالمنػػاىجكاختيػػارالمحتػػكلالمناسػػبمػػع
متغيراتالعصرالحاليككيفيةتنظيـالمحتكلبطريقةتةئـالمتعمميفكحاجاتيـ.
 .5تكفرلطمبةالدراساتالعمياأفكا انركأدكاتيمكفتكظيفيافيإجراءأبحاثتكميمية .
 .6تيمقيالضكءعمىأىميةتحميؿكتقييـمناىجالكيمياءفيضكءمعاييرالجكدةالشاممة .
خامساً :حدود الدراسة
اقتصػػرتالد ارسػػةعمػػىتحميػػؿكتػػبالكيميػػاءلمصػػفكؼالحػػادمعشػػركالثػػانيعشػػرلمفصػػميفاألكؿ
كالثاني،طبعةعاـ2090/2092فيضكءمعاييرالجكدةالشاممة .
سادساً :التعريفات اإلجرائية لمدراسة
تعرؼالباحثةمصطمحاتالدراسةكتكتفيبتعريفيااإجرائي :
وتعاارف الباحثااة التقااويم :أنػػوإصػػدارحكػػـعمػػىمػػدلتػػكفرمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممةفػػيكتػػبالكيميػػاء
لمصفكؼالحادمعشركالثانيعشربجزأيوفيضكءالقائمةالمعدةكأداةالدراسة .
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تعريف التحميل :ىكأحدأساليبالبحثالعمميالتيتيدؼإلػىالكصػؼالمكضػكعيالمػنظـدكفإصػدار
حكـ(ىككصؼالكتاببشكؿمكضكعيكيتـتجزئةالكتابمفالكؿإلىاألجزاءكفؽمعاييرمحددة .
كتااب الكيمياااء  :ىػػكذلػػؾالغػػةؼالػذميحمػػؿبػػيفطيػػيأك ارقػػومحتػكلالمػػادةالد ارسػػيةكمػػايصػػاحبيامػػف
أنشطةككسائؿكتدريباتكأساليبتقكيـكمقدمةكفيرسلعرضكحداتالمقرر،كىكمػاأقرتػوك ازرةالتربيػة
كالتعميـفيفمسطيفكطبعةتجريبيةأكلىعاـ .2017
الصف الحادي عشر :ىكبدايةالمرحمةالثانكيةكيصؿإليياالطالببعداجتيازهالصؼالعاشربنجاح .
الصااف الثااانص عشاار :ىػػكنيايػػةالمرحمػػةالثانكيػػةكيحصػػؿالطالػػببعػػداجتيػػازهىػػذهالمرحمػػةبنجػػاحعمػػى
شيادةالثانكيةالعامةكدخكلوالجامعة .
المعااييرتعريفياا:ىػيمجمكعػةمػفالمكاصػفاتأكالبنػكدالتػيتػـتحديػدىالتحميػؿمحتػكلكتػبالكيميػاء
لمصفكؼالحادمعشركالثانيعشر .
الجااودة تعريفيااا  :أنيػػامجمكعػػةمػػفالخصػػائصكالمميػزاتلشػػيءمػػا،كىػػيعمميػػةتسػػعىلمكصػػكؿإلييػػا
ضمفمعاييرعالميةمحددةلتحسيفالمنتجأكاألداء .
معااايير الجااودة الشاااممة :ىػػيمجمكعػػةمػػفالمعػػاييرالمعػػدةكفػػؽمجػػاالتفرعيػػةتػػـإعػػدادىاكالتػػالي:
(جػػكدةمقدمػػةالكتػػاب،جػػكدةأىػػداؼالكتػػاب،جػػكدةمحتػػكلالكتػػاب،جػػكدةأنشػػطةالكتػػاب،جػػكدةأسػػاليب
تقػػكيـالكتػػاب،جػػكدةاإخػراجالفنػػيلمكتػػاب)كالتػػيمػػفخةليػػاتػػـتحميػػؿكتػػبالكيميػػاءلمصػػفكؼالحػػادم
عشركالثانيعشربجزئيو .
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الفصل الثانص

اإلطار النظري لمدراسة
 المحكراألكؿ:التحميؿكالتقكيـ.
 المحكرالثاني:المنيجكنظاـكعمـالكيمياء.
 المحكرالثالث:معاييرالجكدةالشاممة .










تمييد:
تناكلتالباحثةفيىذاالفصؿالمكاضيعالتيتتعمؽبمكضكعالدراسة،حيثقسمتالفصؿإلي
ثةثػػةمحػػاكر:تناكلػػتفػػيالمحػػكراألكؿ:التحميػػؿكالتقػػكيـكالعةقػػةبينيمػػا،كفػػيالمحػػكرالثػػاني:المػػنيج
كنظاـكعناصرهبشكؿعػاـكعمػـالكيميػاءبشػكؿخػاص،بينمػاتناكلػتفػيالمحػكرالثالػث:معػاييرالجػكدة
الشاممة .

أوالً :المحوراألول :التحميل والتقويم
تحميل المحتوى:
يعػػدتحميػػؿالمحتػػكلعنص ػ انرميم ػانفػػيعمميػػةالتػػدريس،حيػػثيعتمػػدعميػػوفػػياختيػػاراألىػػداؼ
المناسبة،كبناءاالختبارات،كاختيارأساليبالتقكيـالمناسبة،كبناءالخططالدراسيةالمناسػبة،كقػدتعػددت
تعريفاتتحميؿالمحتكل:فعرفويػكنسكآخػركف()93:2004عمػىأنػو:مجمكعػةمػفالتعريفػاتكالمفػاىيـ
كالعةقاتكالقكانيفكالنظرياتكالمياراتكالقيـكاالتجاىاتالتيتشكؿمادةالتعمـفيأحدالكتبالمدرسية
المقػػررةعمػػىالطمبػػةفػػيأممرحم ػػةمػػفالم ارحػػؿالد ارسػػية،كيػػتـاختيارى ػػا كتنظيميػػاكفػػؽمعػػاييرعممي ػػة
محددة .
كمػػاعرفػػوالعمػػر()261:2007بأنػػو:مجمكعػػةمػػفالحقػػائؽكالمفػػاىيـكالمبػػادئكالقػػيـكاألنشػػطةالت ػػي
يتضمنياالمنيجالمرادلمطةبأفيتعممكه،كغالبانمايتـاختيارىذاالمحتكلكفؽمعاييرمحددةليتناسب
معالمرحمةالعمريةلممتعمميفكالتطكراتالتعميميةالجارية .
كقدأكردطعيمة()75-69:2004عددانمفتعريفاتتحميؿالمحتكلمنيا :
تعريؼبيرسمكف()Berelsonلتحميؿالمحتكلبأنو:أحدأساليبالبحثالعمميالتيتيدؼإليالكصؼ
المكضكعيالمنظـلممضمكفالظاىرلممادة .
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)بأنوأسمكببحثييرميإليالخركجباستدالالت،عفطريؽتشػخيصصػفات

كعرفوىكلستي(Holsti
محددة،كتعرفودائرةالمعارؼالدكليةلمعمكـاالجتماعيةبأنو:أحدالمنػاىجالمسػتخدمةفػيد ارسػةمضػمكف
ككسائؿاالتصاؿ؛بكضعخطةمنظمةتبدأباختيارالمادةكتصنيفياكتحميمياكمانككيفان .
عرؼالمقانيكالجمؿ()86:2003تحميؿالمحتكلأنو:أسمكبيسػتخدـإلػىجانػبأسػاليبأخػرللتقػكيـ
المناىجمفأجؿتطكيرىا،كىكيعتمدعمىأىداؼالتحميؿككحدةالتحميؿلمتكصػؿإلػيمػدلشػيكعظػاىرة
أكفكرةأكأكثر .
وتعرفوالباحثة من خالل ما سبق ذكره:أنومجمكعةمفالنظرياتكالتعريفاتكالقيـكاالتجاىاتكالمفاىيـ
كالحقػػائؽكغيرىػػاكالتػػيتشػػكؿمػػادةالػػتعمـفػػيالكتػػبالمدرسػػيةكيػػتـاختيارىػػاكفػػؽمعػػاييركقكاعػػدمحػػددة
لتحقؽأىداؼالتربيةككالتعميـ .
العالقة بين التحميل والتقويم:
التحميل :ىكعمميةاستنباطيقكـبيػاالفػردبتجزئػةالكػؿإلػيأجػزاء،كتحكيػؿالعػاـإلػيخػاص؛ممػايسػيؿ
عميػػوفيػػـطبيعػػةالمحتػػكلالم ػرادتحميمػػو،فػػإفالقػػائـبالتحميػػؿيسػػتندلعػػدةمعػػاييرمحػػددة ،كيقػػكـبعمميػػة
الكصؼدكفإصدارحكـ .
التقااويم :ىػػيعمميػػةإصػػدارحكػػـعمػػىمػػدلتحقػػؽاألىػػداؼالمنشػػكدة،كتشػػخيصجكانػػبالقػػكةكالضػػعؼ
كالبحثعفاألسبابلعةجالقصكرفينكاحيالمنيجالمختمفة .
يشػػترؾمحمػػؿالمحتػػكلمػػعالمقػػكـفػػيأنيمػػايقكمػػافبجمػػعالمعمكمػػاتكالبيانػػات،إالأفلكػػؿمنيمػػاىػػدفان
مختمفان؛فالمحمؿيقتصرعمىالكصؼالمكضكعي،كأماالمقكـفيصدرحكمان .
تاارى الباحثااة أن:العةقػػةبػػيفالتحميػػؿكالتقػػكيـعةقػػةتكامميػػة؛فػػةنسػػتطيعتقػػكيـالمػػنيجقبػػؿأفنحممػػو
كالتحميؿيككفكصؼدقيؽلمحتكلالكتاببكؿعناصرهدكفإصدارحكػـ،ألفإصػدارالحكػـيكػكفمػف
كظائؼالتقكيـ .
أىداف تحميل محتوى الكتب المدرسية:
عمميةالتحميؿتقكـعمىمجمكعةمفالمياـكماأكردىاطعيمة( :)81:2004
الضعؼفيالكتابالمدرسي.

 .1تحديدأكجوالقكةك
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 .2تسػػاعدمػػؤلفيالكتػػببتكجييػػاتكارشػػاداتإلػػىمػػايجػػبتضػػمينوفػػيالمػػنيجكمػػاينبغػػيحذفػػو
كتجنبو.
 .3الكش ػػؼع ػػفم ػػايحتكي ػػوالكت ػػابم ػػفق ػػيـكاتجاى ػػاتكمي ػػارات،كتحدي ػػدم ػػدلمةءمتي ػػالحاج ػػات
الطةبكالمجتمع
 .4تقديـمكادمساعدةلمراجعةبرامجالدراسةكاعدادالمعمميفكاختيارالكتبالمدرسيةالمناسبة.

خصائص تحميل المحتوى:
كماذكرطعيمة()110-93:2004أىـخصائصتحميؿالمحتكلفيمايمي :
 .1الوصاااف:يي ػػدؼأس ػػمكبتحمي ػػؿالمحت ػػكلإل ػػيالكص ػػؼالمكض ػػكعيلمم ػػادة،كى ػػذايعن ػػيتفس ػػير
الظ ػكاىركاألس ػػبابكم ػػاىػػيف ػػيض ػػكءالتنبػػؤب ػػودكفعممي ػػةإصػػدارحك ػػـ،كعم ػػىالباح ػػثأف
يقتص ػػرعم ػػىتص ػػنيؼالم ػػادةالمػ ػرادتحميمي ػػاإل ػػيفئ ػػاتمس ػػجةنلك ػػؿفئ ػػةخصائص ػػياكاس ػػتخراج
السماتالعامةكتفسيرمكضكعيدقيؽ.
 .2الموضااوعية :ى ػيالنظػػرإل ػىالمكضػػكعنفسػػودكفالتػػأثربالػػذاتكتتحقػػؽالمكضػػكعيةمػػفخػػةؿ
شرطيفأساسييف:
 الصدؽ:ىكأفتككفأداةالتحميؿمعدةبحيثتقيسبدقةماأعدتلقياسو.
 الثبات:ىكأفتعطينفػسالنتػائجتقريبػانإذاتػـإعػادةالتحميػؿبعػدفتػرةزمنيػةمحػددةمػفالباحػث
نفسوأكباحثآخر.
 .3أسااموب كمااص وعممااص :أىػػـمػػايميػػزالتحميػػؿأنػػويعتمػػدعمػػىالتقػػديراتالكميػػةكأسػػاسإج ػراء
الد ارسػػة،حيػػثتتػػرجـمةحظػػاتالباحػػثعػػفالمحتػػكلإلػػيأرقػػاـكتقػػديراتكميػػةكتكػ ارراتكنسػػب
مئكية.
 .4أسموب عممص:فتحميؿالمحتكلمفأساليبالبحثالعمميكىكيعتمدعميمبػادئكاسػسكحقػائؽ
يمكفتفسيرىابشكؿكاضحكمنطقي .
 .5التنظاايم :يػػتـالتحميػػؿفػػيضػػكءخطػػةعمميػػة،تتحػػددعمػػىأسػػاسالفئػػات،فتحميػػؿالمحتػػكلخطػػة
عمميةمنظمةذاتخطكاتمحددةكاجراءاتكاضحةلمكصكؿإليالنتائج.
13

 .6يتناول الشكل والمضامون:فالباحػثيجمػعفػيتحميمػوالشػكؿمػفحيػثإخػراجالمحتػكلكالسػمات
المؤثرةفياستيعابو،ككذلؾالمضمكفكمايحتكيومفأفكاركمعارؼكحقائؽكمعمكمات.
وتاارى الباحثااة ماان خ االل عاارض خصااائص تحمياال المحتااوى أنااو :مجمكعػػةمػػفالخط ػكات
المنظمػػةكالمتكاممػػةكالمتكازنػػةكالتػػيتقػػكـعمػػىأسػػاسعممػػيمػػنظـ،كاعػػدادخطػػةشػػاممةلتحميػػؿ
المحتكلمفعدةجكانب،كتعتمدعمىأرقاـكتك ارراتكنسبمئكيةلمكصكؿإلىالنتائج.
التقويم( :)Evaluation
إفعمميػػةالتقػػكيـليػػاأىميػػةكبي ػرةفػػيمجػػاؿالتعمػػيـكالعمميػػةالتعميميػػةبكافػػةمككناتيػػا،تعتبػػر
عمميةتطكيرالمناىجمفأىـالقضاياالتػياىػتـبيػاالقػائمكفعمػيالمجػاؿالتربػكم؛لػذلؾحظيػتمنػاىج
التعميـبنصيبكافرمفدراساتالتقكيـكالتحميؿعمىمدلالسنكاتاألخيرةكذلؾتمبيةالحتياجاتالطمبػة
كتنميػػةمي ػػاراتيـلمكاكبػػةاالنفج ػػارالعممػػيكالتكنكل ػػكجيالس ػريع.م ػػفخػػةؿالد ارس ػػاتالتربكيػػةكاألبح ػػاث
كالنظرياتالتيتتعمؽبػالتقكيـكمػاتعكسػوىػذهالعمميػةعمػىجميػعمككنػاتكعناصػرالمنيػاجمػفأىػداؼ
كمحتكلكأنشطةتعميـكتعمـككسائؿالتقكيـكأدكاتو .
التقويم فص المغة:
"(سػ ػػكرةالتػ ػػيف:آيػ ػػة

ذكرالتقكيـفيالقرآفالكريـفيقكلوتعالى"

كمعنىالتقكيـىناالتعديؿكاالستقامةكالتحسيف،كأحسفتقكيـيعنيأحسفصكرةكأكمميا .

،)4
كأصؿكممةالتقكيـفيالمغةمفقكـالشيء:أمعدلوككجيونحكالصكاب(أبكلبدة .)20:2011،
التقويماصطالحاً :
يعرفوعبدالعظيـ،كمحمد ()295:2011التقكيـأنومجمكعةمفاإجراءاتالتيتيدؼإلىتحديدمػدل
تقػػدـتعمػػـالطػػةب،كمػػدلتحقيػػؽمسػػتكلالجػػكدةفػػيأدائيػػـكفػػؽمعػػاييرمحػػددة،كيمكػػفتحديػػدمسػػتكاىـ
ػيةكعةجيػة
كتحميؿأخطائيـ،كفيضكئويمكفاختياراألنشطةالمةئمةليـ،لػذلؾيعتبػرعمميػةتشخيص 
ككقائية .
كتعرفػػومجيػػد(:)25:2011أنػػوالحكػػـالكصػػفيالكيفػػيعمػػىالدرجػػةممػػثةنفػػيالتقػػديرالنػػكعيل ػ داء،
كىذاالحكـيفيدفياتخاذالقراربشأفالدرجة،أكاقتراحإجراءمناسب .
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يعرفػػوالحريػػرم()12:2007أنػػو:عمميػػةإصػػةحكتعػػديؿ،كىػػكالعمميػػةالتػػييػػتـمػػفخةليػػاتشػػخيص
جكانبالقكةكالضعؼ،ككصؼالعةجالمناسبلتعديؿجكانبالضعؼ،كىكالعمميةالتييتـمفخةليػا
اكتشاؼمكاطفالقكةفيالعمميةالتربكية،كالتقكيـعمميةشاممةلكؿالعناصرالتيتتداخؿفيمابينياكلكؿ
أركافالعمميةالتربكيةكذلؾمفأجؿتحقيؽاألىداؼالمنشكدة .
يرلعةـ()21:2010أنو:يعدعمميةمنيجيةتتطمبجمعبياناتمكضكعيةكبيانػاتصػادقةباسػتخداـ
أدكاتقيػػاسمتنكعػػةفػػيضػػكءمجمكعػػةمػػفالمسػػتكياتالمتكقعػػة،أكاألىػػداؼالمحػػددة،كاتخػػاذق ػ اررات
مناسبةلمطةبمفأجؿتحسيفنكعيةاألداءكرفعدرجةالكفاءة،بمايساعدفيتحقيؽاألىداؼالمرجكة .
يعرفوربيعكاسماعيؿ()159:2008التقػكيـأنػو:حجػرالزاكيػةإجػراءأمتطػكيرأكتجديػدتربػكمييػدؼ
إلػػيتحسػػيفالعمميػػةالتعميميػػةفػػيأممجتمػػع،كيسػػاعدفػػيمعرفػػةدرجػػةتحقػػؽاألىػػداؼالخاصػػةبعمميػػة
التعمػػيـكالػػتعمـ،كيػػكفرقاعػػدةمػػفالمعمكمػػاتالتػػيتمػػزـمتخػػذمالقػ ارراتالتربكيػػةحػػكؿمػػدخةتكعمميػػات
كمخرجاتالمسيرةالتعميميةالتعممية .
كيعرفوحمادات(:)199:2009بأنوالعمميةالتييقكـبياالفردأكالجماعػةلمعرفػةالنجػاحأكالفشػؿفػي
تحقيػػؽاألىػػداؼالعامػػةالتػػييتضػػمنياالمػػنيج،ككػػذلؾنقػػاطالقػػكةكالضػػعؼفيػػوحتػػىيػػتمكفمػػفتحقيػػؽ
األىداؼالمنشكدةبأحسفصكرةممكنة .
كقداستعرضعةـ()12-11:2007بعضتعريفاتلمتقكيـكمنيا :
عػػرؼألكػػيف()Alkinالتقػػكيـبأنػػو:عمميػػةالتحقػػؽبالتجربػػةأكاالختبػػارمػػفمجػػاالتقػرارمعػػيفمكضػػع
االىتمػػاـكانتق ػػاءالبيانػػاتالمناس ػػبة،كجمػػعكتحمي ػػؿى ػػذهالبيانػػاتم ػػفأجػػؿالكص ػػكؿإلػػىمعمكم ػػاتتفي ػػد
صانعيالقرارفياالختياربيفالبدائؿ .
كعرف ػػوب ػػركفس()Provusأن ػػو:عممي ػػةاالتف ػػاؽح ػػكؿمس ػػتكياتالبػ ػرامجالتربكي ػػة،أممحتكاى ػػاكم ارح ػػؿ
تصميمياكتحديدماإذاكافىنػاؾاخػتةؼأكتفػاكتبػيفبعػضجكانػبالبرنػامجكالمسػتكياتالتػيتحكػـ
انب،كاإفادةمفذلؾفيتحديدأكجوقصكرالبرنامج .

ىذهالجك
أمػ ػػاسػ ػػتكفمبيـ()Stufflbeamفيعػ ػػرؼالتقػ ػػكيـبأنػ ػػو:عمميػ ػػةرسػ ػػـالخطػ ػػكطالعريضػ ػػة،كالحصػ ػػكؿعمػ ػػى
معمكماتمفيدةتقدـل طراؼالمعنية؛لةسترشادبيافيإصدارأحكاـتتعمؽببدائؿالق اررات .
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كيػػرلىػػارفي،كماكمػػانيس()Harvey& Mcmanisأفالتقػػكيـ:عمميػػةتقيػػيـل ػ داءالفعمػػيل ف ػرادأك
المؤسساتمقارنةباألىداؼكالنكاتجالمرجكةالتييمكفقياسيا .
ومن خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن التقويم ىو :
 .1عمميةتشخيصيةكقائيةعةجيةلنكاحيالضعؼكالقكةكاتخاذالقرارالمناسػببعػدتحميػؿلمبيانػات
كالكصكؿإلياألىداؼالمرجكة.
 .2عمميةإصدارحكـعمىمدلتكافرمعاييرالجكدةالشاممةفيكتبالكيمياءلممرحمةالثانكيةفػي
ضكءالقائمةالمعدةلمدراسة.
 .3عمميةإصػدارحكػـعمػىمػدلتحقػؽجػكدةاألداءلمشػيءالمػرادتقكيمػوكمػدلمةءمتػولمتطػكرات
المتسارعة.
 .4عممي ػػةمس ػػتمرةخ ػػةؿالم ػػنيجبغ ػػرضتحدي ػػدنق ػػاطالق ػػكةكالض ػػعؼكاعط ػػاءتغذي ػػةراجع ػػةبي ػػدؼ
التحسيفكالتطكيركالتعديؿلتحقيؽاألىداؼالمنشكدة .
التقويم التربوي :
يختمؼالكثيرحكؿمفيػكـالتقػكيـالتربػكم،فػالبعضيعػدهمجػردامتحػافيجتػازهالمتعممػكفلتحديػد
مستكياتيـفيالمكادالدراسية،كلكنناإفاكتفينابيذهالرؤيةسػنيمؿالمفيػكـالكاسػعلمتقػكيـالتربػكم؛كالػذم
يتضمفإصدارحكػـعمػىالمػتعمـمػعاألخػذبعػيفاالعتبػارقابميتػولممػادةالد ارسػيةكالعمميػاتالعقميػةالتػي
يمارس ػػياأثن ػػاءتعمم ػػوكميا ارت ػػوالفكري ػػةكالعقمي ػػة،كبي ػػذايش ػػمؿالتق ػػكيـالترب ػػكمتقكيمػ ػانلممن ػػاىجكلممعمم ػػيف
كلممؤسسػػاتالتربكيػػةكالتعميميػػة.مػػفخػػةؿمػػاسػػبؽفقػػدتعػػددتالتعريفػػاتكتنكعػػت،كلػػذلؾيعػػرؼالتقػػكيـ
التربكمكمايمي :
يعرفوخضر()31:2007بأنوعمميةإصدارأحكاـعمىمدلتحقؽاألىداؼالتربكية .
كيعرفوالككيؿ ()162:2005بأنو:العمميةالتييقكـبياالفردأكالجماعةلمعرفةمدلالنجاحأكالفشؿ
فػػيتحقيػػؽاألىػػداؼالعامػػةالتػػييتضػػمنياالمػػنيج،ككػػذلؾنقػػاطالقػػكةكالضػػعؼبػػوحتػػىيمكػػفتحقيػػؽ
األىداؼالمنشكدةبأحسفصكرةممكنة .
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يعرفػػوالػػدليميكالياشػػمي()116:2008بأنػػومعرفػػةمػػدلالنجػػاحفػػيتحقيػػؽأىػػداؼالعمميػػةالتربكيػػة
بكامػػؿعناصػػرىا،كبيػػافالضػػعؼكالقػػكةفػػيالكسػػائؿالتػػياسػػتعممتىػػذهاألىػػداؼمػػفأجػػؿالعمػػؿعمػػي
تطكيرىاكتحسينياكاصةحأمخمؿيعػكؽىػذهاألىػداؼ،كىػكالكسػيمةالتػييتثبػتبيػاالمعمػـمػفتحقيػؽ
األىػػداؼالتربكيػػةالتػػيكضػػعمػػفأجميػػاالمػػنيجالمدرسػػيأكالكتػػابالتعميمػػيلتعػػديؿسػػمكؾالمتعممػػيف؛
كنتيجةلمااكتسبكهمفمياراتكاتجاىاتلمكاجيةمشكةتالحياةالعمميةكغيرالعممية .
كماعرؼالحريرم ()18:2008التقػكيـالتربػكمأنػو:عمميػةإصػةحكتعػديؿ؛كىػكالعمميػةالتػييػتـمػف
خةليػػاتشػػخيصجكانػػبالقصػػكرفػػيالعمميػػةالتربكيػػة،ككصػػؼالعػػةجالػػةزـلتعػػديؿجكانػػبالضػػعؼ،
كاكتشاؼمكاطفالقكةكتعزيزىا .
ومنخاللماسبقتعرفوالباحثاةالتقاويم الترباوي:بأنػوعمميػةإصػدارحكػـحػكؿالمنيػاجكفػؽالنتػائج
التيحصمتعمييامفتحميؿالكتببكاسطةمعاييرالجكدةالشاممةكأداةلمدراسة .
تقويم الكتاب المدرسص (:)Text book
أوالً :تعريف الكتاب المدرسص:
الكت ػػابالمدرس ػػي:ى ػػكمجمكع ػػةم ػػفالمػ ػكادالد ارس ػػيةالت ػػييت ػػكلىالمتخصص ػػكفإع ػػدادىاكتأليفي ػػاكيق ػػكـ
المعممكفبتنفيذىاأكتدريسيالمطمبة(ممحـ .)460:2011،
ع ػػرؼعب ػػدالح ػػؽ()158:2009الكت ػػابالمدرس ػػي:بأن ػػومص ػػدرم ػػفمص ػػادرال ػػتعمـالمق ػػركءةيش ػػتمؿ
بطريقػػةمنظمػػةعمػػىالجانػػبالمعرفػػيالمػرادإكسػػابولممػػتعمـ،كعمػػىجكانػػبمسػػاندةكمسػػاعدةفػػياكتسػػاب
المتعمـىذاالجانببأقؿجيدكتكمفةكبأعمىإنتاجية .
وتعرفوالباحثة بأناو:أحػداألركػافاألساسػيةالتػييقػكـعمييػاالمػنيجكىػكذلػؾالكعػاءالػذميحػكمالمػادة
العمميػػةبشػػكؿمكتػػكبكالخب ػراتالتػػييسػػعيالمػػنيجمػػفخةلػػوإلػػيإكسػػابيـلمطمبػػة،كىػػكمجمكعػػةمػػف
الصفحاتالتيتقعبيفطياتالغةؼ .
ثانياً :تقويم الكتاب :
أفأىميةالكتابالمدرسيتكمففيأنومتكفرفيأيدلجميعالطمبةأكثرمفغيرهمفالمصادر،كليػذا
اىتمػػتالػػدكؿالمتقدمػػةبالكتػػابالمدرسػػيمػػفحيػػثاالىتمػػاـبأسػػمكبإعػػدادهكاخ ارجػػوبػػالرغـمػػفتػػكفر
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مصػػادرأخػػرميمكػػفالرجػػكعإلييػػا؛كالمتػػاحؼكالمعػػارضكالػػدكرياتكالمجػػةتكاألسػػطكاناتكغيرىػػامػػف
التقنياتالحديثة(.السعدني )129:2009،
كتعدعممياتاختيػاركتقيػيـمحتػكلالكتػبالمدرسػيةاسػتجابةإلػيعػدةدعػكاتأطمقيػاالتربكيػكفمػفأجػؿ
تقػػديـمػػادةتعمػػـمتناسػػبةمػػعاسػػتراتيجياتالػػتعمـالفاعمػػةكالتػػيت ارعػػيأسػػاليبالػػتعمـالمختمفػػةلػػدلالطمبػػة
( .)Davari, Iranmehr, and Erfani,2013: 813

كقدركزتىذهالجيكدبشكؿأساسيعمىتحميؿمحتكلالكتبالمدرسيةمفأجؿالعمؿعمىتقييـالكتب
المدرسيةلمكشؼعفمدلفاعميتيافػيتحقيػؽاألىػداؼالمدرسػية،كقامػتعمميػاتتطػكيركتقيػيـالكتػب
المدرس ػػيةب ػػالتركيزعم ػػىثةث ػػةمج ػػاالتأساس ػػيةى ػػياس ػػتخداـط ػػرؽالت ػػدريسالمناس ػػبةلمحت ػػكلالكت ػػاب
المدرسػػي،كمػػدلمةءمػػةمحتػػكلالكتػػابالمدرسػػيلعمميػػاتكنظريػػاتالػػتعمـكتص ػكراتالمعممػػيفح ػػكؿ
الكتبالمقررة( .)Chen and Chen,2013: 43

كيش ػػيرك ػػكىيف()Cohen,2005أفتق ػػكيـالكت ػػابالمدرس ػػييمك ػػفتعريف ػػوبأن ػػوأح ػػدالمككن ػػاتالرئيس ػػة
لممنيػػاج،كالتػػيتعمػػؿعمػػىتعزيػػزالتعمػػيـ،كيمكػػفتطػػكيرهمػػفخػػةؿتقييمػػوكتحميمػػو،كالتخطػػيطلعمميػػة
تقييمومفأجؿتقديرفعاليتولتطكيره .
ومن خالل ما سبق تعرف الباحثة تقويم الكتاب المدرسص:أنوإصدارحكـعمىعدةجكانبفػيالكتػاب
البػػدمػػفتقكيمي ػاكىػػيمحتػػكلالكتػػابكطريقػػةعرضػػوكفعاليتػػوفػػيعمميػػةالتػػدريسكمػػدلمةئمتػػولمفئػػة
المستيدفةكمقدارالمعمكماتالتييجبتكافرىافيالكتابكمدلمعالجتولممكاضيعبطريقةشمكلية .
أىداف التقويم التربوي:
ييػػدؼالتقػػكيـالتربػػكمبشػػكؿأساسػػيإلػػيإعػػادةالنظػػر،كتصػػحيحالمسػػارمػػفأجػػؿالتحسػػيفكالتطػػكير،
كيتفرعمفىذااليدؼالرئيسيأىداؼفرعيةخاصةبعمميةالتقكيـكىي(الحريرم :)28:2008،
 .1معرفةمدلتحقؽاألىداؼالمرسكمةلبرنامجكاحد .
 .2الكشؼعفمدلفاعميةالمعمـفيتقديـمادةالتعمـ .
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 .3التحقؽمفمةءمةالمنيجلممرحمةالعمريةكالنمائيةلمطمبة .
 .4إرساؿتقاريرألكلياءاألمكرحكؿمدلتقدـأبنائيـ .
 .5الكشؼعفحاجاتالطمبةكميكليـكقدراتيـ .
 .6معرفةجكانبالقصكركالمعكقاتفيالمؤسسةالمدرسيةكالقضاءعمىالظكاىرالسمبية 
 .7ت ػػكفيرالمعمكم ػػاتالةزم ػػةالتخ ػػاذقػ ػ ارراتمختمف ػػةمث ػػؿ:ترفي ػػعالطمب ػػة،كتش ػػخيصجكان ػػبالق ػ ػكة
كالضعؼ .
 .8الحكـعمىمدلثقافةأفرادالمجتمع.
ومن خالل ما تم عرضو من أىداف ترى الباحثة :أنيػاعمميػةشػاممةتنصػبعمػىجميػععناصػر
المػػنيجمػػفمحتػػكلالكتػػبالد ارسػػيةمػػاتحكيػػومػػفأىػػداؼكأنشػػطةككسػػائؿتقػػكيـ،كباإضػػافةإلػػى
المتعممػػيفكأكليػػاءاألمػػكركالمؤسسػػاتالتربكيػػةكالق ػائميفعمػػيتطػػكيرالمنػػاىج،كذلػػؾمػػفأجػػؿ
تقديـالنتائجكالتكصياتالتيتخدـأىداؼالتقكيـ،كمعالجةالقصكرفيالمناىجالتعميميةكالعمؿ
عمىبناءمنيجيراعيالفركؽالفرديةكالخصائصالنمائيةلممتعمميف .
معايير التقويم التربوي:
يمكفإيجازالمعاييركماذكرىاالخطيبكالخطيب ( :)299:2006
 .1اعتمادنظاـالتقكيـالتككينيأكالبنائيالمستمربدالنمفالتقكيـالختاميالنيائي.
 .2اعتمادالتقكيـالذميرتكزعمىمعاييراإتقافبدالنمفالتقكيـالذميعتمدعمىمستكياتمعيارية
مقننة.
 .3اعتمػػادالتقػػكيـالش ػػمكليالػػذميغطػػيجمي ػػعجكانػػبكأبعػػادشخص ػػيةالطالػػب:كالػػذكاءكالق ػػدرات
كاالستعداداتكالميكؿكاالتجاىاتكالقيـ.
 .4اعتم ػػادالتق ػػكيـعم ػػىالمس ػػتكلالمدرس ػػي،كال ػػذمى ػػكأكث ػػرص ػػدقانكدق ػػةكمكض ػػكعيةلمحك ػػـعم ػػى
الطالب،بدالنمفاعتمادالتقكيـعمىالمستكلالػكطنيالػذميعتمػدمسػتكياتمعياريػةلمحكػـعمػى
الطالب.
وظائف التقويم:
يؤدمالتقكيـكظائؼمتعددةفيالعمميةالتعميميةكماذكرىا(عثماف)20:2011،فيك :
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 .1يساعدفيتطكيرالمنشطالمرادممارستو،كتحقيؽاألىداؼالتربكيةككضكحياكدقتياكترتيبيا.
 .2يساعدالمعمـفيتشخيصنكاحيالضعؼكالقكةفينشاطاتالتعميـكالتعمـ،كمفثـيسػاعدفػي
عةجنكاحيالقصكرفيياكالكقايةمفتكرارىا.
 .3يحكػػـعمػػىقيمػػةاألىػػداؼالتعميميػػةالتػػيتتبناىػػاالمدرسػػةكالتأكػػدمػػفمراعاتيػػالخصػػائصالفػػرد
المتعمـكطبيعتوكفمسفةالمجتمعكحاجاتوكطبيعةالمادةالدراسية.
 .4يكفرالتقكيـالمعمكماتكاألحكاـالةزمةإجراءعمميةتطكيرالمنيجعمىأسسسميمةكمنطقيػة،
ممايساعدعمىزيادةفاعميةالمناىجالدراسيةكالقدرةعمىاتخاذالق ارراتالمتعمقةبتطكيرىا.
 .5يعطىالمتعمميفقد انرمفالتعزيزكاإثابةبقصدزيادةالدافعيةلدييـلمزيدمفالتعمـكاالكتشاؼ.
ومن خالل ما سبق ترى الباحثة:أفلمتقكيـكظائؼعديدة كمنيا:أفلمتقكيـكظيفةميمةبالنسبة
لممتعمم ػػيف؛ألني ػػاتب ػػيفم ػػدلتحص ػػيميـالد ارس ػػيكم ػػدلالتق ػػدـال ػػذمأح ػػرزكه.ككم ػػاأني ػػاتس ػػاعد
المعممػػيففػػيتحديػػدجكانػػبالضػػعؼكالقػػكةفػػيتحصػػيؿالطمبػػة،ككمػػايسػػاعدالتقػػكيـفػػيتحديػػد
كفايػػةاألىػػداؼالتعميميػػة،يمثػػؿأيض ػانعمميػػةغايػػةفػػياألىميػػةلمصػػمميالمنػػاىجكك ازرةالتربيػػة
التعميـالتخاذالق ارراتالمناسبةكاعادةالنظرفيالمنيجفيضكءالمستجدات .
خصائص التقويم:
 .1عمميػػةىادفػػة:فػػالتقكيـاليػػادؼىػػكالػػذميبػػدأبأىػػداؼكاضػػحةمحػػددةكمػػفدكفتحديػػداألىػػداؼ
يككفالتقكيـعمةنعشكائيان.
 .2عمميةتعاكنية:تعتمدفيإنجازىاعمىتعاكفأطراؼالعمميةالتعميميةجميعيػامػفطمبػةكمعممػيف
كأكلياءاألمكر.
 .3عمميةمنظمة:عمميةمنيجيةكمخططة،كتتـفيضكءخطكاتإجرائية.
 .4عمميػػةشػػاممة:يشػػمؿالتقػػكيـمجػػاالتالعمميػػةالتربكيػػةجميعيػػامػػفأىػػداؼكمنػػاىجكمػػادةعمميػػة
كطمبةكمعمميفكأبنيةكأنشطة(التميمي.)176:2009،
 .5عمميةمستمرة:إفعمميةالتقكيـجزءاصيؿمػفالعمميػةالتعميميػةكتسػتمرعمميػةالتقػكيـبأنكاعيػا
كدكفاالكتفاءبتقكيـكاحد (زايركعايز.)268:2011،
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 .6الت ػكازف:يقصػػدبػػوإعطػػاءكػػؿجانػػبمػػفجكانػػبالمػػنيجحقػػو،فػػةيكػػكفالتركيػػزعمػػىاألىػػداؼ
كييمؿالمحتكلأكغيره(أبكجادك.)407:2009،
 .7التقػػكيـعمميػػةإنسػػانيةكاسػػتراتيجيةفعالػػةلتعػػرؼالػػذاتكتحقيقيػػا،فيػػكيقػػكـعمػػىأسػػاساحت ػراـ
شخصيةالطالب،كالتمييزبيفمستكياتاألداءالمختمفةكالكشؼعفالفركؽالفردية.
مما سبق تمخص الباحثة خصائص التقويم فص األمور التالية :
 .1عمميةعمميةكتحقؽالمكضكعيةبعيدانعفالتحيزكالذاتية.
 .2يستخدـأدكاتمتنكعةلقياسالنتاجاتالمعرفيةكالكجدانيةكالميارية.
 .3عمميةمشتركة؛فيشترؾفيياالمعممكفكالخبراءكالمؤسساتالتربكيةكالطةبكأكلياءاألمكر
ككاضعيالمنيجكالمجتمعالمدنيكالمدراء.
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المحور الثانص :المنيج كنظام وعمم الكيمياء

مقدمة:
إفالعمميةالتعميميةىيالمبنةاألساسيةالتيأدتإليىذاالتطكركالتقدـ،ككماالبدمفاالىتماـ
بيافيجميعجكانبيا حتىتؤدلالدكرالمطمكبمنياعمىأحسفكجو،إذتسعىمعظـالدكؿفيالعالـ
إليتطكيركتقكيـمناىجياالدراسيةلكيتحقؽأىدافياكتمبىمتطمباتالتطكر،كقدأدركتالمؤسسات
التربكيةأفعمميةتطكيرالمناىجاليمكفأفتتـبمعزؿعفتطكيرالكتبإذتعدالكتبمفالكسائؿ
الميمةالكتسابالمعارؼكالمياراتكالقيـكاالتجاىات،ككماتعدمصد انرأساسيان لمتعمـ،كصكرةمممكسة
لممنياج،كذلؾمفخةؿالقياـبتحميمياكتقكيمياكالتعرؼعمىمدلنجاحيافيتحقيؽماتـتحددهمف
أىداؼكمدلانسجاميامعالمعاييرالعالمية.
التعريف المغوي لممنيج :
المنيجكممةإغريقيةاألصؿتعنيالطريقةالتيينيجياالفردحتييصؿإليىدؼمعيف(حكيج،
،)75:2006كالمنيجيعنيالطريؽالكاضح .
" 

ككردفيالقرآفالكريـفيقكلو"

(المائدة،)48:كفيحديثابفعباسرضياهللعنوفيقصةكفاةرسكؿاهللصمياهللعميوكسمـ،أنو
قاؿ"إفرسكؿاهلللـيمتحتىترككـعمىطريؽناىجة".ناىجة:أمبينةكاضحة .
أماباإنجميزية فكممة( (Curriculumتقابؿكممةمنيج،كىيكممةمشتقةمفجذكرالتينيةكمعناىا
مضمارسباؽالخيؿ،كىناؾكممةأخرلتستعمؿفيبعضاألحيافمرادفةلكممةالمنيجكتستعمؿبمعني
خاص كىي كممة " مقرر" كىي تقابؿ باإنجميزية ( ،)Syllabusكيقصد بيا المعرفة التي يطمب مف
الطمبةتعمميافيكؿمكضكعخةؿعاـدراسي(مرعيكالحيمة .)21:2004،
قد أشار المفتي ( :)45 :2014أف جكىر مفيكـ المنيج قد تطكر خةؿ القركف الماضية مف مجرد
معارؼإليأعماؿكخبرات،إلىككنويمثؿأبعادالعمميةالتعميميةبرمتيا .
مما سبق ترى الباحثة أن  :المنيجىكمجمكعةالخبراتالتربكيةكالثقافيةكاالجتماعيةكالفنيةكالرياضية
التييمارسياالطالبداخؿالمدرسةأكخارجيابيدؼتحقيؽالنمكالشامؿكتعديؿسمككو .
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مكونات المنيج:
المنيجىكأداةالتربيةلتحقيؽماتصبكإليومفاألىداؼالتيتساعدعمىتحقيؽأىداؼالمجتمعكتطكر
أفرادهعمىالكجوالذميساعدىـفيمكاكبةالعصركمكاجيةمشكةتالحياة.كالمنيجكنظاـيعدمفأحد
االتجاىات الحديثة ،بناء عمى ىذا المفيكـ ىك خطة شاممة متكاممة تتككف مف مدخةت كعمميات
كمخرجات .
كماأكردأبكالضبعات()29:2007أفالتربكييفاختمفكافيتسميةمايتضمنوالمنيج،فالبعضأطمؽ
عميومككناتالمنيجأنوليسالكتابالمدرسيأكالمقررالدراسيفحسب،بؿيشمؿالمحتكلكتنظيمو
كطرؽالتدريسكأساليبالتقكيـ،كالبعضأطمؽعمييامحتكياتالمنيجعمىاعتبارأفكؿمايتعمؽبو
المبانيالمدرسيةكالكسائؿالتعميميةاإيضاحيةكاألنشطةالتييقكـبياالطالبككؿ

ىكجزءمنوحتى 
ىذهالجكانبتعتبرمفالمحتكيات .
كعند النظر إلي المنيج كنظاـ يتطمب منا أف نقؼ عمى عناصره ،كأف نحدد العةقة بينيما كلقد طرح
تايمكر()63:1971-1949فينمكذجوالشييرأربعةأسئمة :
 .1مااألىداؼالتربكيةالتيينبغيأفتسعىالمدرسةإليتحقيقيا؟
 .2ماالخبراتالتربكيةالممكفتكافرىالتحقيؽىذهاألىداؼ؟
 .3كيؼيمكفتنظيـىذهالخبراتالتربكيةلتككففعالة؟
 .4كيؼيمكفمعرفةماإذاكانتاألىداؼقدتحققتأـال؟
ىذهالمككناتاألربعةىيالتيأعادت"ىميداتابا"صياغتياكقدمتياعمىشكؿتخطيطييبيفأكجو
التأثيربيفبعضياالبعض .
كمماسبؽيتضحأفعناصرالمنيجكمايتضحمفأسئمةتايمكركمفنمكذجتاباأربعةعناصركىي :
 .1األىداؼ.
 .2المحتكل.
 .3طريقةالتدريس.
 .4التقكيـ.
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أوالً :األىداف
تعػػداألىػػداؼالعنصػػراألكؿمػػفعناصػػرالمنيػػاج،فػػيضػػكئيايػػتـتحديػػدالمحتػػكلالتعميمػػيكاألنشػػطة
كالتقكيـالمناسب،فاألىداؼتعدنقطةالبدايةفيتخطيطالعمػؿالتربػكمسػكاءكػافعمػىالمػدلالقريػبأك
البعيد،فاألىداؼىيالنتاجاتالتعمميةالمرجكتحقيقيافينيايةعمميةالتعمـكتعمؿعمىإحػداثتغيػرات
مرغكب ػػةف ػػيس ػػمكؾالم ػػتعمـيمك ػػفمةحظتي ػػاكقياس ػػيا.كتنقس ػػـاألى ػػداؼإل ػػىأى ػػداؼمعرفي ػػةككجداني ػػة
كميارية .
ثانياً :المحتوى
يعػدالمحتػكلالتعميمػيمجمكعػةمػفالحقػائؽكالمفػاىيـكالنظريػاتكالقػكانيفكأسػاليبالتفكيػرالتػيتػرتبط
كتتكامؿمعبعضياالبعضلتسييؿعمميةالتعمـكتككيفاتجاىاتكقيـإيجابيةلتحقيؽاألىػداؼالتربكيػة،
فالمحتكلعبارةعفمعرفػةمنيجيػةمنظمػةتتضػمفالبنػاءالمغػكملممػادةالد ارسػية(الحقػائؽ-كالتعميمػات-
كالمف ػػاىيـ-كالنظري ػػات–كالقػ ػكانيف-كأس ػػاليبالتفكي ػػر-كمي ػػاراتكق ػػيـكخبػ ػرات)،كالب ػػدأفيتحق ػػؽفػػػي
المحتكلالتكامميةكاالستم ارريةكالتنظيـالمنطقيكالسيككلكجي .
ثالثاً :طرق التدريس
ىيالخطةالمتكاممةمفأجؿتدريسفعاؿلتحقيؽأىداؼتعميميةمفخةؿكضعأساليبكتقنياتمعينػة
كتطبيؽإجراءاتمحددةلمكصكؿبالمتعمـإلػيالمسػتكلالمطمػكب،كليػاعػدةأنػكاعمنيػاطريقػةالمحاضػرة
كالمناقشةكالتعمـالذاتيكأسمكبحؿالمشكةتكاالكتشاؼكاالستنباطكغيرىا
رابعاً :التقويم 
يقصدبوعمميةتشخيصػيةلمػكاطفالقػكةكالضػعؼفػيالمنيػاجكذلػؾمػفأجػؿتعزيػزنقػاطالقػكةكمعالجػة
نكاحيالقصكركالضعؼ؛مفخةؿخطةشاممةكمتكاممةلجميعمككناتالمنيج.كالتقكيـيسيرجنبانإلي
جنبمعمككناتالمنيج،فالتقكيـمبدئيكمرحميكختامي.
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الكيمياء:


قامت التربية كالتعميـ العالي بإعداد مناىج تعميمية تراعي الخصكصية الفمسطينية لجميع

المقرراتالدراسية،لجميعالصفكؼمفاألكؿاألساسيحتيالصؼالثانيعشر،عمىمراحؿبدأتفي
العاـالدراسي2001/2000كانتيتفيالعاـ .2007/2006
كنظ انرلحرصالك ازرة عمىمكاكبةالتطكراتالعمميةكالمعرفيةكالتكنكلكجيةالمتسارعةفيمختمؼ
المجاالت كمف أجؿ النيكض بالعممية التعممية -التعميمية .أصبحت ىناؾ حاجة ماسة لتطكير المناىج
الدراسية،لتضمينيامعارؼ كمياراتكاتجاىاتكقيـتنسجـمعخصائصكطمكحاتالمجتمعالفمسطيني،
كتتكاف ؽمعمتغيراتالعصر.كعمىىذااألساسشكمتك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليكمركزالمناىجالفرؽ
الكطنية المختمفة ،كالتي ضمت نخبة مميزة مف أىؿ االختصاص كالخبرة لتطكير الخطكط العريضة
لممناىجالمختمفةضمفخطةمتكاممة .
كقداسترشدفريؽالكيمياءفيتطكيرالخطكطالعريضةلممرحمةالثانكيةبالمناىجالحديثة،بماتـجمعو
مف مةحظات حكؿ المنيج الحالي المطبؽ  ،2017كباالعتماد أيضان عمى الخطكط العريضة المطكرة
لمنياجالعمكـ مفاألكؿاألساسي حتي التاسع األساسي .كتـتطكير الخطكط العريضةلمنيج الكيمياء
لتكفير منصة لتطكير الثقافة العممية كبناء المعرفة كالميارات العممية األساسية لمتعمـ مدل الحياة في
مجاالتالكيمياءكالتكنكلكجيا.كتسمحالمعرفةالمكتسبةمفالمناىجلمطمبةاتخاذالق ارراتالمستنيرةبشأف
المستقبؿ.كماتقدـالفرصةليـلحؿمشاكؿالعالـالحقيقية،كباإضافةإلىجعؿدراسةالكيمياءمثيرة
كذات صمة قكية بالحياة اليكمية ،كتساعدىـ عمى فيـ التطكرات في اليندسة كالطب كالمجاالت العممية
كالتكنكلكجيةاألخرل،كماتساعدفيفيـالعةقةبيفالكيمياءكالتكنكلكجياكالمجتمعكالبيئة،كتعمؿعمى
جذبالطمبةكفؽخصائصيـكاثارةاىتماماتيـكتحفيزىـلمتعمـ،كتجعميـقادريفعميتقديرالعةقةبيف
الكيمياءكالعمكـاألخرلالمعاصرة .
كقد ركز محتكل الكيمياء بطريقة البناء الحمزكني ،حيث تـ التركيز عمى األنشطة التجريبية ككسيمة
إكسابالطمبةالمياراتالمتعددة،كربطيـبالتطبيقاتالحياتيةكالبيئيةالمحميةكمراعاةالصبغةالتكاممية
لعمـالكيمياءمعالفركعاألخرلكالفيزياءكاألحياءكالثقافةالعممية .
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مبررات تطوير منياج الكيمياء لممرحمة الثانوية
 .1تضػػميفالمسػػتجداتالعمميػػةالحديثػػةفػػيمجػػاؿالكيميػػاءكتطبيقاتيػػا،كمسػػايرةاالنفجػػارالمعرفػػي
كتكظيفوفيتنميةالفردكتطكرالمجتمع.
 .2التطكرالسريعالحاصؿفيتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاالتعمىمدلالعقداألخير.
 .3إب ػرازالػػدكرالػػكظيفيلمكيميػػاءكالتركيػػزعمػػىالتطبيقػػاتالكيميائيػػةالمرتبطػػةبالحيػػاةاليكميػػةبمػػا
يكضحمساىمةالكيمياءفيتمبيةاحتياجاتالمجتمعكحؿمشكةتو.
 .4زيػػادةإيجابيػػةالطمبػػةفػػيعمميػػةالتعمػػيـكالػػتعمـ،بمػػاينسػػجـمػػعالنظريػػةالتربكيػػةالحديثػػة،كاتاحػػة
فرص ػػةأكب ػػرلممش ػػاركةف ػػيتص ػػميـاألنش ػػطةالتعميمي ػػةالعممي ػػة،كتق ػػديـخبػ ػراتتعميمي ػػةمرتبط ػػة
بحاجاتيـكميكليـ.
 .5التركيػػزعمػػيتنميػػةميػػاراتالتفكيػػرالعممػػيكأسػػمكبحػػؿالمشػػكةتكأسػػمكبالتفكيػػراالبتكػػارم،
ممايساىـفيفيـالظكاىركحؿالمشكةتالعمميةكالحياتية.
 .6تػػكفيرالفرصػػةلتنميػػةالمةحظػػاتالدقيقػػةكميػػاراتاألداءالعممػػيلػػدلالطبػػة،ممػػايحقػػؽالتكامػػؿ
بيفالمجاالتالمعرفيةكالكجدانيةكالميارية.
 .7انقضاءمايقاربعشرةأعكاـعمىتطبيؽالمنياجالقديـ.
األىداف العامة لمنياج الكيمياء لممرحمة الثانوية
 .1بناءكتطبيؽالمعرفةالمتعمقةبعمـالكيمياءكتقديرالعةقةبيفالكيمياءكغيرىامفالتخصصات.
 .2تقديركفيـالطبيعةالتطكريةلعمـالكيمياء.
 .3تطكيرمياراتاالستفسارالعمميالمتعمقةبالكيمياء.
 .4تطكيرالقدرةعمىالتفكيرالعممي،كالتفكيراإبداعيكالقدرةعمػىحػؿالمشػاكؿالفرديػةكالجماعيػة
فيسياقاتذاتصمةبعمـالكيمياء.
 .5اتخاذالق ارراتالكاعيةكاألحكاـ فيالقضاياالمتعمقةبالكيمياء.
 .6تطكيراالنفتاحكالمكضكعيةكالدينامية.
 .7إظيارالكعىالمناسبلمعمؿبأمافكادارةالمخاطر.
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 .8فيـكتقييـاآلثاراالجتماعيةكاألخةقيةكاالقتصػاديةكالبيئيػةكالتكنكلكجيػةالمترتبػةعمػىالكيميػاء،
كتطكيرمكاقؼالمكاطنةالمسؤكلة.
األىداف الخاصة لمنياج الكيمياء لممرحمة الثانوية
 .1اكتساب حقائؽ كمفاىيـ كمبادئ كقكانيف كنظريات في الكيمياء ،كربطيا أفقيان كعمكديان كبشكؿ
تكاممي.
 .2ممارسةعممياتالعمـالمختمفةكالمةحظةكالتصنيؼكالتنبؤ...الخ.
 .3اكتساباتجاىاتعمميةإيجابيةتتميزبسعةاألفؽكالمكضكعيةكالعقةنية،كاحتراـآراءاآلخريف،
كتقدير العمماء ،كتقبؿ كجيات النظر المغايرة المستندة ألدلة عممية سميمة ،كحب االستطةع
المكجو،كالتكاضع،كاألمانةالعممية.
 .4ممارسةمياراتالتفكيرالمختمفة.
 .5تنميةالمياراتالعمميةاألدائية.
 .6تكظيؼالمعارؼالكيميائيةفيحؿالمشكةتالحياتيةاليكمية،كتفسيربعضالظكاىرالطبيعية
 .7اكتساب ميارات حياتية مختمفة كالتأمؿ الذاتي ،كادارة الذات ،كاالتصاؿ كالتكاصؿ كاستخداـ
التكنكلكجيا.
 .8اتباعقكاعدالسةمةالعامة.

وصف موضوعات كتب الكيمياء لمصفوف الحادي عشر والثانص عشر فص المنياج
الفمسطينص:
لق ػػداعتم ػػدتك ازرةالتربي ػػةكالتعم ػػيـالفمس ػػطينيةمجمكع ػػةم ػػفمكض ػػكعاتالكيمي ػػاءالت ػػيكزعتي ػػاعم ػػى
الصفكؼالحادمعشركالثانيعشربجزئيػو،كفيمػايمػيعػرضلمكضػكعاتالكيميػاءلمصػفكؼ(–11
)12لكػػؿصػػؼعمػػىحػػدة،حيػػثتناكلػػتالصػػفكؼالمكضػػكعاتالتاليػػة(:مركػػزتطػػكيرالمنػػاىج:كتػػب
الكيمياء .)12-11
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أوالً :موضوعات الكيمياء لمصف الحادي عشر:
الوحدة األولى :الروابط الكيميائية:
 الركابطالكيميائيةكأنكاعيا.
 الركابطاألكلية.
 الكيركسالبيةكقطبيةالرابطة.
 أشكاؿالجزيئات.
 قطبيةالجزئ.
 الركابطالثانكية(قكلالتجاذببيفالجزيئات).
 الكيمياءكالتكنكلكجياكالمجتمع.
الوحدة الثانية :الحسابات الكيميائية:
 المعادلةالكيميائيةكمفيكـالمكؿ.
 الصيغةاألكليةكالصيغةالجزيئيةلممركباتالكيميائية.
 الحساباتالكيميائيةالمبنيةعمىالمعادلةالكيميائيةالمكزكنة.
 المادةالمحددةلمتفاعؿ.
 المردردالمئكملمتفاعةتالكيميائية.
 الكيمياءكالتكنكلكجياكالمجتمع.
الوحدة الثالثة :المحاليل:
 أنكاعالمحاليؿ.
 عمميةاالإذابةكح اررةالمحمكؿ.
 الذائبية.
 قكاعدالذائبية.
 طرؽالتعبيرعفتركيزالمحاليؿ.
 التخفيؼ.
 الخكاصالجامعةلممحاليؿغيراأليكنية.
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 الكيمياءكالتكنكلكجياكالمجتمع.
الوحدة الرابعة :الكيمياء الحرارية :
 مفاىيـأساسيةفيالكيمياءالح اررية.
 أنكاعاألنظمةالحراية.
 ح اررةالتفاعؿالكيميائي.
 قياسح اررةالتفاعؿ.
 طرؽالتعبيرعفح اررةالتفاعؿ.
 قانكفىس.
 الكيمياءكالتكنكلكجياكالمجتمع.
الوحدة الخامسة :سرعة التفاعل واالتزان الكيميائص:
 مفيكـمعدؿسرعةالتفاعؿ.
 نظريةالتصادـ.
 العكامؿالمؤثرةفيسرعةالتفاعؿالكيميائي.
 مفيكـاالتزافالكيميائي.
 ثابتاالتزاف.
 العكامؿالمؤثرةفياالتزافالكيميائي.
 حساباتاالتزافالكيميائي.
 الكيمياءكالتكنكلكجياكالمجتمع.
الوحدة السادسة :الكيمياء العضوية :
 الييدرككربكناتاألليفاتية.
 التسميةالنظاميةلمييدرككربكناتاألليفاتيةحسبنظاـاأليكباؾ.
 التشكؿاليندسيفياأللكينات.
 الييدرككربكناتاألركماتية.
 تصنيؼالمركباتالعضكية.
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 الياليدات.
 الكحكالت.
 األلدىيداتكالكيتكنات.
 الحمكضالكربككسيمية.
 الكيمياءكالتكنكلكجياكالمجتمع.
الوحدة السابعة :التأكسد واالختزال:
 مفيكـالتأكسدكاالختزاؿ.
 أعدادالتأكسد.
 العكامؿالمؤكسدةكالعكامؿالمختزلة.
 سمسمةالنشاطالكيميائيلمعناصر.
 مكازنةمعادالتالتأكسدكاالختزاؿبطريقةنصؼالتفاعؿ(أيكف–إلكتركف).
 التطبيقاتالعمميةلتفاعةتاألكسدةكاالختزاؿ.
 الكيمياءكالتكنكلكجياكالمجتمع.
ثانياً :موضوعات الكيمياء لمصف الثانص عشر:
الوحدة األولى :البناءااللكترونص لمذرة :
 الضكءمفتاحالبناءااللكتركني.
 الطيؼالذرم.
 نظريةبكرلذرةالييدركجيف.
 نظريةالميكانيؾالكمي(المكجي).
 قكاعدالتركيبااللكتركني.
 العددالذرمكالكتركناتالتكافؤ.
الوحدة الثانية :الصفات الدورية ونظرية رابطة التكافؤ:
 الجدكؿالدكرمالحديث.
 الخصائصالدكريةلمعناصر.
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 العناصراالنتقاليةلمدكرةالرابعةفيالجدكؿالدكرم.
 نظريةرابطةالتكافؤ.
الوحدة الثالثة :الحموض والقواعد:
 الخكاصالعامةلمحمكضكالقكاعد.
 تطكرمفيكميالحمضكالقاعدة.
 التأيفالذاتيلمماءكالرقـالييدركجيني.
 االتزاففيمحاليؿالحمكضكالقكاعدالضعيفة.
 الخكاصالحمضيةكالقاعديةلمحاليؿاألمةح.
 األيكفالمشترؾكالمحمكؿالمنظـ.
 المعايرةبيفالحمكضكالقكاعد.
الوحدة الرابعة :الديناميكا الحرارية وسرعة التفاعالت الكيميائية:
 الديناميكاالح اررية.
 العممياتالتمقائيةكالعممياتغيرالتمقائية.
العشكائية.


 القانكفالثانيلمديناميكاالح اررية.
 طاقةجبسالحرة.
 سرعةالتفاعؿالكيميائيكميكانيكيتو.
 قانكفسرعةالتفاعؿالكيميائي.
 أثردرجةالح اررةعمىسرعةالتفاعؿ.
 نظريةالحالةاالنتقالية.
 آليةالتفاعؿ.
الوحدة الخامسة :الكيمياء العضوية:
 المركباتالعضكية.
 ىاليداتاأللكيؿ.
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 الكحكالت.
 األلدىيداتكالكيتكنات.
 الحمكضالكربككسيمية.
 االستراتكاألمينيات.
الوحدة السادسة :الخاليا الكيروكيميائية:
 الخةياالجمفانية.
 تركيبالخةياالجمفانيةكعمميا.
 جيدالقطبالقياسي.
 حسابجيدالخةياالجمفانية.
 تطبيقاتعمميةعمىالخةياالجمفانية.
 خةياالتحميؿالكيربائي.
 التحميؿالكيربائيلمصاىيرالمكاداأليكنية.
 التحميؿالكيربائيلمحاليؿالمكاداأليكنية.
 تطبيقاتعمميةعمىالتحميؿالكيربائي.
 الحساباتالكميةفيعمميةالتحميؿالكيربائي.

تعريف عمم الكيمياء
تعريف الكيمياء لغ ًة :
الكيمياءكممةمشتقةمفكمى،كيػرلأنػيسكآخػركف()1985كمػىالشػيءكتكمػاه:سػتره،ككمػىالشػيادة
كأكماىاأمكتمياكعدـالبكحبيا،تكمى:تغطى،كالكمى:الشجاعالمتكمػيبسػةحوألنػوكمػىنفسػو،أم
سترىابالدرع .
وترى الباحثةمفخةؿالتعريؼالمغكمالسابؽلكممةكمىكمػاأكضػحسػابقانأنػو:يػدؿعمػىأفالكيميػاء
تبحثفيأسراركخباياالتركيباتكالمكادالكيميائيةالتيالترلبالعيفالمجردة .

32

تعريف الكيمياء اصطالحاً :
يعرفياحمكدم(:)2011أنيامجمكعةمفالخبراتكالمعمكماتالتربكيةكالنظريةكالعممية،كالتيتقدـإلي
المتعمم ػػيفليتف ػػاعمكامعي ػػاداخ ػػؿالمدرس ػػةكخارجي ػػا،م ػػفأج ػػؿنم ػػكىـالش ػػامؿكتع ػػديؿس ػػمككيـبالش ػػكؿ
المرغكببوفيمجاؿالكيمياء .
كقػدكضػحالبػاز(:)2:2008أفالكيميػاءفػػيمحتكاىػاىػيمجمكعػةمػػفالمفػاىيـالعمميػةبينيػاعةقػػات
متداخمة،كمفخةؿمجمكعةمفالعممياتكاألداءالعقميةكاليدكية،كيػتـمػفخػةؿاسػتخداـىػذهالمفػاىيـ
لمتكص ػػؿإل ػػيمعرف ػػةجدي ػػدةأكح ػػؿالمش ػػكةتالت ػػيتكاج ػػوالم ػػتعمـف ػػيحيات ػػواليكمي ػػةأكأثن ػػاءد ارس ػػتو
لمكيمياء .
عمػػـالكيميػػاءىػػكذلػػؾالعمػػـالػػذميبحػػثفػػيبنػػاءالمػػادةكفػػيالعةقػػاتبػػيفخ ػكاصالمػػادةكبنائيػػا،كفػػي
تفاعؿالمكادمعبعضياالبعضإنتاجمكادجديدة(الخميمي .)16:2008،
كيعرفيػاالحػداد()25:2012بػأفالكيميػاء:عبػارةعػفالكيماكيػاتأمالمػكاد،كىػذايعنػيأنيػاد ارسػةكػؿ
شػػيءحكلنػػا،فػػاألرضكالبحػػاركالمنػػازؿكالسػػياراتكالغػػذاءكالكقػػكدكالمةبػػسكحتػػىجسػػـاإنسػػافكدمػػو
أيضانىيمككناتيامكادكيميائية .
وتعرفيااا الباحثااةبأنيػػا:العمػػـالػػذميػػدرسمككنػػاتالمػػادةكخبايػػاالػػذرةكيقػػدـتفسػػي انرلمتفػػاعةتالكيميائيػػة
كيكضحآليةتفاعؿالمكادمعبعضياالػبعضإنتػاجمػادةجديػدة،كىػكأحػدفػركعالعمػكـالطبيعيػةكأكثرىػا
حيكيةكجدالنكتأثي انرعمىالبيئة .
مراحل تطور عمم الكيمياء:
تقسـمراحؿتطكرىذاالعمـإلىعددمفالمراحؿكىي :
 قبؿالميةد:حيثارتبطىذاالعمـبصناعةبعضاألدكات،عمىكجوالخصكصبعداكتشاؼ
المعادف،كماتظيرهالشكاىداألثريةبأفاإنسافالقديـقدمارسىذاالعمـبالعديدمفالطرؽ،
خاصةبعداكتشافوالنار،كالعمؿعمىاستخداميالطيكالطعاـ،فكانتبذلؾأكؿعمميةكيمائية
استخدميااإنساف .
 تشير الدالئؿ أيضان إلى أف اإنساف القديـ قد مارس الطب بطر ؽ بدائية ،كىذا دليؿ عمى
تحضيره لبعض األدكية كالمراىـ التي قاـ باستخةصيا مف األعشاب .مف العمميات الكيميائية
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األكلىالتيطبقيااإنساففيصناعتول دكاتالفخاريةالتيتتخذشكمياالنيائيبعدتعريض
مادةالصمصاؿلمشمس،كتعدىذهالعمميةكيمائية.
 في األلفية السادسة قبؿ الميةد تمت صناعة األدكات النحاسية ،كالحراب ،كاألدكات الزراعية،
كتمكف اإنساف الحقان مف اكتشاؼ المزيد مف العناصر كالفضة كالذىب ،حيث أدخؿ تمؾ
العناصرفيصناعةأدكاتالزينة.
 فياأللفيةالثالثةقبؿالميةد:اكتسبصناعالفمزاتخبراتكمياراتكاسعةساعدتيـعمىتمييز
الخاماتأثناءتعريضتمؾالفمزاتلمح اررة،كتمكفالسكمريكفمفخمطمعدفالنحاسبالقصدير
ليتشكؿ البركنز ،كالذم يتميز بصةبتو ،كاستخدـ البركنز في صناعة أدكات الزارعة كاألسمحة
التيتدكـلفتراتطكيمة،كليذاتـإطةؽاسـالعصرالبركنزمعمىعصرىـ،كفيالفترةذاتيا
اكتشؼالمصريكفالقدماءالحديدكأطمؽعميوفمزالسماء،كتعكدالتسميةألفأكؿعيناتتـ
الحصكؿ عمييا مف ىذه المادة أخذت مف نيزؾ ،كتمكف العمماء اليندكس في تمؾ الفترة مف
تحضيرالحديدالصمب،كأيضانخةؿتمؾالفترةتـاكتشاؼالصباغالتياستخدمتفيصناعة
المةبس.
 تمكف المصريكفالقدماء مفاكتشاؼالزجاج ،أما اإغريؽ فيـ أكؿمف بدأكابفكرة كحدة بناء
المادة عاـ 600ؽ.ـ،حيثاعتقدطاليسأحدفةسفةاإغريؽ،بأفالماءىكالمادةاألساسية
الخاـ  لكؿ ما ىك متكاجدفي الطبيعة ،كمف ثـ ظيرت نظرية العناصر األربعة كىي التراب،
كالماء،كالنار،كاليكاء،عمىيدفةسفةأثينا،كالذيفتكصمكاإلىاالعتقادبأفتمؾالعناصرىي
أساسكؿشيء،كسادتتمؾالفكرةحتىنيايةالقرفالثامفعشرلمميةد،لكفاإغريؽطرحكا
فكرةتككفالمادةمفكحداتصغيرةلمغايةأطمقكاعمييااسـذرات،كىيغيرقابمةلمفناء،كفي
ىذهالمرحمة ارتبطعمـ الكيمياء بالطبكذلؾمف خةؿاستخداـ الكيمياءفيتحضيراألدكية
كالعقاقيرالطبية،كمفثـكافالطبحاف انزلتطكرىذاالعمـ،كقدبرزدكرالمسمميففيالكيمياء
بظيكرالمنيجالتجريبيعمىيدالعربكالمسمميف،كأشارعددكبيرمفالمؤرخيفإلىأفالقرف
التاسع عشر يعد العصر الذىبي لمحضارة اإسةمية ،كذلؾ لفضؿ عمماء المسمميف في كضع
أ سس الكثير مف العمكـ ،كعمى رأسيا عمـ الكيمياء ،حيث قامكا بترجمة عمكـ األمـ السابقة
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كتصحيحياكاإضافةعمييا،كيعكدالفضؿليـفياستخداـالمةحظةالدقيقة،كاجراءالتجارب
لمكصكؿلتفسيراتترتكزعمىأسسكمبادئعممية.
 يعكد الفضؿ في تأسيس عمـ الكيمياء إلى العالـ المسمـ جابر بف حياف بف عبد اهلل األزدم،
كينسبإلىقبائؿبارؽ،كىكعربياألصؿ،كيعتبرأكؿالركادفيالتاريخفياستخداـالكيمياء
بطريقةعممية،كبرزفيعددمفالمجاالتالعمميةكالطب،كالصيدلة،كالفمسفة،كعمـالمعادف،
اإنجازات التي تحسب البف حياف اكتشاؼ القطركف أك ما

كاليندسة ،كالفمؾ ،كالكيمياء ،كمف 
يسمىبالصكداالكاكيةكاستحضارماءالذىبكأكجدسبؿالفصؿبيفالذىبكالفضةباالعتماد
عمى األحماض ،كاكتشؼ حمض النتريؾ ،كما أكجد التكلد الذاتي ،كايجاد حمض الكبريتيؾ
كاطةؽ مسمى زيت األزج ،كأدخؿ تحسينات جديدة عمى طرؽ التبمكر كالتقطير كاالنصيار
كغيرىا،ككمااستطاعإعدادأكسيداإرسيفكسمفيدالزئبؽ.
أىداف عمم الكيمياء
كمايرمالباز()2:2008أفمفأىداؼتدريسالكيمياءمايمي :
 .1مساعدةالمتعمميفعمىاستيعابالبناءالمفاىيميلعمـالكيمياء.
 .2تنميةمياراتالمتعمميفعمىاستخداـاألسمكبالعمميفيالتفكيركحؿالمشكةت .
 .3تنميةالمياراتاليدكيةالضركريةالستخداـاألجيزةكاألدكاتاستخداماصحيحاكآمنان.
 .4تنميةالرغبةلدلالمتعمميفالكتسابالمعرفةالعمميةذاتيامفخةؿالبحثكاالستقصاء .
 .5تنميػػةقػػدرةالمتعممػػيفعمػػىتحمػػؿالمسػػؤكليةأثنػػاءدارسػػةالكيميػػاءس ػكاءكػػانكاف ػرادلأكضػػمف
فريؽ.
كقدقسـأبكجةلة()88:2002أىداؼتدريسعمـالكيمياءإلىثةثةأقساـ:
أوالً :أىداف معرفية
كىػػياألىػػداؼالتػػيتتعمػػؽبالمعرفػػةالعمميػػةمػػفحقػػائؽكمفػػاىيـكقػكانيفكنظريػػاتفػػيالمنيػػاج
الدراسيكمنيا:
 .1تعرؼالطالبماىيةعمـالكيمياءكميادينوالرئيسيةكمجاؿتطكرهكعةقتوبالعمكـاألخرل .
 .2تعرؼالطالبدكرعمـالكيمياءفيمجاؿتقدـالصناعةكالطبكغيرىا .
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 .3تبيفلمطالبالتأثيرالضارلبعضالغازاتعمىصحةاإنسافكالحيكافكالنبات .
 .4يتعرؼالطالبإلىأسماءاألدكاتكاألجيزةالمستخدمةفيالمختبراتالكيميائية.
ثانياً :أىداف وجدانية:
كىياألىداؼالمتعمقةباالتجاىاتكالميكؿكالتقديراتكغيرىاكمنيا:
 .1مساعدةالطالبعمىتقديراألىميةاالقتصاديةكالصحيةلبعضاالكتشافات 
 .2تقديرالطالبإسياماتبعضالعمماءمفأجؿتقدـالعمـ .
 .3تقديرالطالبلمجيكدالمبذكلةلترشيداستغةؿالثركاتالطبيعية.
 .4تثم ػػيفال ػػدكرال ػػذلتق ػػكـب ػػوالييئ ػػاتالعممي ػػةف ػػيمج ػػاؿالبح ػػكثالكيميائي ػػةكاس ػػيامياف ػػيح ػػؿ
مشكةتالتمكثالكيميائي .
ثالثاً :أىداف ميارية:
كىياألىداؼالتيتتعمؽبالممارساتالعمميةكالسمككياتاإجرائيةالتييكتسػبياالطالػبعنػدالقيػاـ
بميارةمعينةكمنيا :
 .1استخداـاألجيزةكاألدكات .
 .2ميارةتحضيربعضالمكادالكيميائية .
 .3الكشؼعفبعضالمكادالكيميائية .
 .4ميارةرسـبعضاألجيزةالمستخدمةفيتحضيرالمكادالكيميائية .
 .5ميارةإجراءبعضالتجاربالكيميائيةفيالمختبر .
المشروعات العممية التص طورت عمم الكيمياء :
لقد مر عمـ الكيمياء بمجكعة مف المشاريع العممية التي سعت إلي تطكيره كاظياره عمي حيز الكجكد،
كايمانان بضركرةتعريؼالمكاطنيف بعمـالكيمياءألىميتوالقصكلفيتفسيرالظكاىرالطبيعية،فقدحدد
محجزمجمكعةمفالمشاريعالتيسعتإليتطكيرعمـالكيمياءكىيكمايمي(محجز :)67:2012،
 .1بدأتدريسالكيمياءفيالمدرسةالعمياعاـ1800ـفيأكاديميةالبنات،كطكرتالكتبالعممية
ككانتتتضمفتجارب تعتمدعمىالمةحظةكاستخداـالتفاعةت الكيميائية.كفيعاـ1975ـ
عقدمؤتمرعمميلمكيمياءفيكميةريدفيبكرتةندكأرجكف،حيثكضعتخةلوخطةلمقررات
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عمـالكيمياءعنكانيامشركعالرابطةالكيميائية(،)CABثـاتبعذلؾسمسمةمفالمؤتمراتكالتي
دعت إلى االىتماـ بعمـ الكيمياء في المدارس ،حيث تـ إصدار أكؿ كتاب في الكيمياء عاـ
  1963عمى يد الرابطة الكيميائية ،ثـ تمى ذلؾ مشركع قامت بو كمية (ىارفي) أسمتو تدريس
المكاد الكيميائية ( )1959حيث تـ تطكير مقرر يعتمد في األساس عمى التجربة ككاف يشمؿ
الكتابكدليؿالمعمؿكدليؿالمعمـكقائمةمفاألفةـكسمسمةمفرسكماتالحائط .
 .2قامتجامعةميرالندبإعدادمقرراتجديدةفيالكيمياءعاـ1972ـسميتباسـالمداخؿالبيئية
،ككانتمكضكعاتياتشتمؿعمى(التفاعةتكأسبابيا،الدكريةكالتنكع،الشكؿكالكظيفة،الميزاف
الدقيؽ ،التجمعات الجزئية ،قمب المادة كاألرض كجيرانيا) ككاف ىدؼ المشركع ىك التأكد مف
اتجاىات الطمبة  نحك الكيمياء كمشاعر الطةب ليا كاكتساب الطمبة المفاىيـ الكيميائية عمى
المدلالطكيؿكامدادىـبالتغذيةالراجعةالمستمرة.
 .3قامت دراسةركبرتستيفنكف حكؿاستخداـ مشركع()ICAفي الكيمياءفي المدارس الثانكية،
حيثأكدتالدراسةأفالجنسكالعمركاالتجاهليسلياعةقةارتباطيةبدرجةتحصيؿالطةب،
بينما اتضح أف القدرة االستداللية كمستكل الصؼ الدراسي يرتبط ارتباطان كبي انر بالنجاح في
التحصيؿ.
 .4مػػفالمشػػركعاتاألخػػرلالتػػياىتمػػتبمػػنيجالكيميػػاءالمشػػركعاتالحديثػػةعػػاـ(،)1998حيػػث
طػػكرىػػذاالمشػػركعكجعميػػاأكثػػرحيكيػػةكارتباط ػانبالبيئػػةالتػػييعػػيشفييػػاالطالػػبكىي(عناصػػر
الحيػ ػػاة-كتطػ ػػكيرالكقػ ػػكد-كالجػ ػػك-كالمعػ ػػادفكالعناصػ ػػر-كثػ ػػكرةالبػ ػػكليمرات-كاسػ ػػتخداـالطاقػ ػػة
الشمسية-كالبركتيناتاليندسية-كاألدكيةبالتصميـ-كادارةالعممياتالكيمائية).
بنية عمم الكيمياء:
يتككفالعمـمفحقائؽكمفاىيـكتعميماتكقػكانيفكنظريػات،فقػدأشػارالشػعيني()180:2009
إل ػىأفالنظ ػرةالجديػػدةكالمعاص ػرةلمعمػػـأنػػوبنػػاءمتكامػػؿكمتطػػكركمنيجيػػةتقػػكـعمػػىالتفكيػػركالبحػػث
كالتكصؿإلىالمعرفػةالعمميػة،كىػيعبػارةعػفىػرـمتكامػؿ،فالحقػائؽتػرتبطمػعبعضػياالػبعضلتعطينػا
المفيكـ،كالمفاىيـترتبطمعبعضػيالتكػكفالمبػادئأكالتعميمػات،كالمبػدأالعممػييػرتبطكيعطينػاالقػكانيف
كالنظريات .
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أوالً :الحقائق الكيميائية ()Facts
كيرمالشناؽكدكمي()19:2009أنيا:تتكقؼعمىصدؽالمةحظةنفسياكيتحددذلؾمفخةؿتكػرار
المةحظةكاستخداـأدكاتمكثكؽبيالتدعـالمةحظةكلضمافالمكضكعية.
كيكضػػحالخطايبػػة()38:2005أفالحقػػائؽالكيمائيػػةقابمػػةلمتعػػديؿكالتغييػػرفػػيضػػكءاألدلػػةكالب ػراىيف
الكيميائيػػةالجديػػدةكخاصػػةبسػػببالثػػكرةالعمميػػةكاسػػتخداـالتقنيػػاتالحديثػػةكثػػكرةالمعمكمػػاتكالتكنكلكجيػػا
كاالتصاالت .
وتعااارف الباحثاااةالحق ػػائؽأني ػػا:ليس ػػتثابت ػػةأكمس ػػممةبي ػػا،إنم ػػاى ػػيقابم ػػةلمتع ػػديؿف ػػيض ػػكءالنت ػػائج
كالمةحظاتكالبراىيفالتيتنفيياأكتثبتيا .
ثانياً :المفاىيم الكيميائية ()Concepts
المفػػاىيـ:ىػػيالكحػػداتالبنائيػػةلمعمػػكـ،كىػػيفكػرةمجػػردةتشػػيرإلػىشػػيءلػػوصػػكرةفػػيالذىف(اليكيػػدم،
 ،)24:2005كلقداتفؽمعظـالتربكييفعمىأفالمفاىيـىيعبارةعفتصكرذىنيعاـلمجمكعةمف
األش ػػياءكاألح ػػداثي ػػتـالتكص ػػؿإليي ػػاع ػػفطري ػػؽتجري ػػدمجمكع ػػةم ػػفالص ػػفاتأكالس ػػماتأكالحق ػػائؽ
المشتركةبيفاألحداثأكاألشياء(الشعيني.)177:2009،
:ىيمجمكعةمفالخصائصكالسماتالمميػزةالتػيتميزىػاعػف

وتعرف الباحثةالمفاىيـالكيميائيةإجرائيان
المفاىيـاألخرل،كىيتصكراتعقميةكبناءعقميذاتمعني.
ثالثاً :التعميمات الكيميائية ()Generalization
التعميـأكالمبدأالعمميىكجممةأكعبارةتربطبيفمفيكميفأكأكثرأكتقريريكضحالعةقةالتيتػربط
بيفمجمكعةمفالحقائؽعمىأساسالصفةالمشتركةبينيا(عمي.)49:2003،
كيعػرؼالخطابيػة()46:2005أفالتعمػيـىػك:نتيجػةعقميػة،كىػىجممػةتصػؼالعةقػاتككيفيػةتكػرار
مجمكعةاألحداثكالحقائؽكاألشياءكالظكاىر .
وتتفااقالباحثااةمػػعتعريػػؼنشػكاف()46:2001أنػػو:سمسػػمةمػػفالمفػػاىيـالعمميػػةالظػػاىرةأكىػػيعبػػارة
عفكصؼالحدثكصفانكيفيان .
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رابعاً :القوانين الكيميائية()Laws
عبػػارةعػػفصػػياغةكميػػةلعناصػػرمعينػػةأكمجمكعػػةمػػفالحقػػائؽأكالظ ػكاىرتحػػددالتغي ػراتالتػػيتط ػرأ
عميياتحتعكامؿكميةككيفيةمحددة(زيتكف .)99:2004،
تعرفياالباحثةإجرائياً:أنيايمكفالتعبيرعنيابصكرةرياضيةرمزيةكلياصفةالثباتالنسبي .
خامساً :النظريات الكيميائية ()Theories
ىيعةقةبػيفمبػدأيفأكأكثػرأكعبػارةعػفجممػةأكتقريػريشػرحأحػداثكثيػرةمتنكعػةتشػمؿعػددانمػف
الفركضالعمميةالتيتككفتصك انرذىنياناتجاهظاىرةأكمشكمةمعينة(عطية .)267:2008،
أنواع الكيمياء:
لمكيمياءأنكاععديدةحسبالمجاؿالذمتنتميإليوكمفىذهاألنكاع:
التحميمية:كىكفػرعمػفالكيميػاءكيػدرسمككنػاتالمػكادكالمحاليػؿكالمخػاليطكتنقسػـإلػيكيميػاء
الكيمياء
ّ
التحميؿالكصفي_ككيمياءالتحميؿالكمي،كييتـىذاالنكعبدراسةالتركيبالكيميائيلممادة،ككيفيةبناء

ػا،كالتعػػرؼإلػػىخصػػائصالمػػادةالكيميائيػػة
ىػػذاالتركيػػبمػػفخػػةؿأخػػذعينػػاتمػػفىػػذهالمػػادةكتحميميػ 
كصيغياالكيميائية.
الحيوية:يركزىذاالنكععمىالمادةالكيميائيةكدارسػتياعػفقػرب،حيػثتيػتـبدارسػةمػايحػدث
الكيمياء
ّ
فيالكائناتالحيةمفتفاعةتكيميائية .

الفيزيائية:تشكؿحػاالتالطاقػةالمكجػكدةفػيعمميػاتالتفاعػؿالكيميػائي،كاليػدؼالرئيسػيليػذا
الكيمياء
ّ
النػػكعمػػفالكيميػػاء،دارسػػةمػػايط ػرأعمػػىحػػاالتالطاقػػةمػػفتغي ػرات،كمػػفأىػػـأنكاعيػػا:عمػػـاألطيػػاؼ،

ككيمياءالكـ،كالميكانيكااإحصائيةكغيرىا .
العضوية:ىيالكيمياءالتيتيػتـبد ارسػةكتركيػبخػكاصمركبػاتالكربػكفالمختمفػة،حيػثينػتج
الكيمياء
ّ
عنيامركباتمختمفة،كتعتبراألساسفيصناعةالعديػدمػفالمػكاداليندسػيةالمسػتخدمةفػيالحيػاةمثػؿ

الكقكدالسائؿكالمطاطالصناعيكالمتفجراتكزيكتالمحكالتكمكادأخرل،كتنقسـإلىثةثمجمكعػات
كىػػي(االلكانػػات-االلكينػػات–الكاينػػات)،كتعػػرؼأيضػان:أنيػػاتيػػتـبد ارسػػةالمركبػػاتالعضػػكيةكمػػايطػرأ
عمييامفتفاعةت،كالتعرؼعمىتركيبياكخكاصيابشكؿمفصؿ .
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الكيمياءغير العضوية:ييتـىذاالمجاؿبدراسةالمصادرالمعدنيػةالطبيعيػةكطػرؽاستخةصػيا،كد ارسػة
خكاصالمركباتالكيميائيةكعةقتيابالتركيباتاإلكتركنيةلتنظيـالػذرات،كخػكاصالعناصػرفػيالجػدكؿ
ال ػ ػػدكرمالح ػ ػػديثمث ػ ػػؿ(ال ػ ػػذرة–الغ ػ ػػةؼاإلكتركن ػ ػػي–الع ػ ػػددال ػ ػػذرمكالكتم ػ ػػي–النظ ػ ػػائر–التركي ػ ػػب
اإلكتركني) .
كيمكفتعريفياأيضان:أنيػاتػداخؿىػذاالنػكعمػفعمػكـالكيميػاءبشػكؿكبيػرمػعالكيميػاءالعضػكية،إالأف
ىذاالنكعييتـبدارسةالمركباتغيرالعضكيةكخكاصياكتفاعةتيا.
الكيمياااء الحراريااة :ىػيد ارسػػةتكلػدالحػ اررةأكامتصاصػػيافػيالتفػػاعةتالكيميائيػػة،كتيػتـبتبػػادؿالحػ اررة
المرافؽلمتحكالتمثؿ(سعةالح اررة-ح اررةالتشكيؿ-ح اررةاالحتراؽ-قكانيفالكيمياءالح اررية) .
الكيمياء الكيربية:ىيذلؾالعمـالذمييتـبدراسةالتحكؿالمتبادؿبيفالطاقةالكيربيةكالطاقةالكيميائية
مفخةؿتفاعةتاألكسدةكاالختزاؿ .
العالقة بين الكيمياء والمجتمع:
يمكفمةحظةالعةقةبيفالكيمياءكالمجتمعمفخػةؿمعرفػةتطبيقػاتعمػـالكيميػاءفػيالمجتمػعكدكر
ىػػذهالتطبيقػػاتفػػيرفػػعمسػػتكلالمعيشػػةلمفػػردكتأثيرىػػاعمػػيالحيػػاةاليكميػػة،حيػػثيتصػػدلعمػػـالكيميػػاء
لممشكةتالتيتكاجوالمجتمعكايجادالحمكؿالمناسبةليا،حيثكمانةحظأفتطكراتكاسياماتعمـ
الكيميػػاءالتػػيتكصػػؿالييػػااإنسػػاففػػيعص ػرناالحاضػػرسػػاىمتبشػػكؿكبيػػرفػػيتقػػدـكازدىػػاركرقػػي
المجتم ػػع،فعم ػػـالكيمي ػػاءكب ػػاقيالعم ػػكـاألخ ػػرلس ػػةحذكح ػػديفم ػػفحي ػػثالت ػػأثيرعم ػػىالبيئ ػػة،كيؤك ػػد
الكسػػيمي()11:2000عمػػىأفالمجتم ػػعيػػؤثرف ػػيالعمػػـت ػػأثي انركبي ػ انر،ف ػػالعمـيزدىػػرف ػػيمجتمػػعيس ػػكده
الطمػػكحكاإرادةكاليزدىػػرفػػيمجتمػػعيسػػكدهالتخمػػؼكالجيػػؿ،كيكتسػػبديناميكيتػػوكقكتػػوفػػيالمجتمػػع
الػػذمييػػتـبػػالعمـكالعممػػاء،كباإضػػافةلػػذلؾفػػإفالمجتمػػعيجعػػؿالعمػػـيتصػػدللممشػػكةتالتػػيتكاجيػػو،
كىناؾتفاعؿمتباد هؿبيفالعمـكالمجتمعكتشمؿجانبيف(الكيمياءكالغذاء_الكيمياءكالمنزؿ) .
وترى الباحثة :أفعمـالكيمياءيرتبطبالمجتمعارتباطانكثيقان،فالمجتمعيعتبرحاضنةلعمـالكيمياء،فعمـ
الكيمياء يتصدل لممشكةت التي تكاجو المجتمع كيكجد ليا الحمكؿ المناسبة ،كيصبح الشخص متنك انر
كيميائيانكقاد انرعمىإدراؾالعةقةبينيماكأفالمجتمعيتطكربتطكرالعمـكخاصةعمـالكيمياء .
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العالقة بين الكيمياء والبيئة:
معتزايدمشكةتالبيئةكمايػرتبطبيػامػفمخػاطرتػؤثرعمػىصػحةاإنسػافكحياتػو،بسػببمػا
يتعػرضلػػوالجيػػؿالحػػاليمػػفممارسػػاتكمخػػاطربيئيػةخطيػرةكعديػػدة؛كػػافالبػػدمػػفتفعيػػؿدكرالطالػػب
كمكاطفصالحعفطريؽتحسػيفالبيئػةكأحػكاؿالحيػاة،كفػيحياتنػااليكميػةبعػضالقضػاياالمنتشػرةعمػى
مستكلالعالـالمتحضرأكالناميكقضيةالتمكثالبيئيكمالومػفتػأثيرعمػىالصػحةالعقميػةكالتحصػيؿ
العمميلمطةب،لذلؾالبدمفاتخاذاألسمكبالعممػيالمناسػبلمكاجيػةالتمػكثالبيئػيكأخطػارهالجسػيمة،
كمعالجػةالنػكاحيالمختمفػةفػيحياتنػااليكميػة،مػفىنػاظيػردكرالفػردالمتفػتحكيميائيػان،كالػذميؤكػددكر
الكيمياءالمرتبطةبالبيئة،كتطكيرمفاىيميـالكيميائيةكتطبيؽالمعرفةالكيميائيةكتحكيميامفالنظريةإلي
التطبيؽالعمميالكاقعي .
لتحقيؽالتنكرالكيميائيالبدمفتطكيرمناىجالعمكـعامةكالكيمياءخاصة،كاالىتماـبمحتكاىػا
لخمػػؽمػكاطفصػػالحلكػػؿزمػػافكمكػػافكتنميػػةجكانػػبشخصػػيتوالمتكاممػػةمػػفالنػكاحيالعقميػػةكاالنفعاليػػة
كالركحيةكاالجتماعيةكالنفسيةكالرياضيةكالبيئية،كافيصبحكاعيانبالحقائؽكالمفاىيـكالعةقػاتالمتصػمة
بالبيئػػةكالحفػػاظعمػػىصػػحتوكحمايتيػػا،كأفيكػػكفإنسػػانانقػػاد انرككاعي ػانبخطػػكرةمػػاتتعػػرضلػػوبيئتػػومػػف
مخػػاطرعديػػدةكمػػفأمثمتيػػامػػايمػػي(المخػػاطرالناتجػػةعػػفعمميػػاتاالحت ػراؽ_االحتبػػاسالح ػرارم_
ظػػاىرةاألمطػػارالحمضػػية_الضػػبابالػػدخاني_ثقػػباألكزكفكمخػػاطره_عمميػػاتالبمم ػرةكالصػػناعات
غيرالعضكية_األسمدةكالمبيداتالكيمائية_التمكثاإشعاعي) .
وتاارى الباحثااة :أفعمػػـالكيميػػاءيبػػرزدكرهكاسػػياماتوفػػيجميػػعن ػكاحيالحيػػاة،فعمػػـالكيميػػاءيػػدخؿفػػي
الطػػبكالصػػناعةكال ز ارعػػةكالحػػربكغيرىػػا،كلكػػفبسػػببرفاىيػػةاإنسػػافكسػػيطرتوعمػػىالبيئػػة،أدلذلػػؾ
إلىظيكرمشاكؿبيئيةخطيرةكمفأىمياالتمكثالبيئيبكؿأشكالو .
العالقة بين الكيمياء والتكنولوجيا:
يسػػيـعمػػـالكيميػػاءبػػدكرحيػػكمفػػيالتقػػدـاالقتصػػادمكالصػػناعيكالز ارعػػيلممجتمػػع،فقػػدتمكػػف
اإنسافعفطريؽالعمـمفسداحتياجاتالمجتمعكتحسيفظركفواليكميةكأحكاؿمعيشتو،كمااسػتطاع
اإنسافمفتحضيرمئاتالمركباتالكيميائيةالتيتستخدـفيالطبكالصناعةكالزراعةكغيرىا.
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كتعدمناىجالكيمياءإحدلالكسائؿالفعالةفيالمجتمعمفخةؿتصنيعكانتاجالمػكادالكيميائيػة
التػػيتفػػيبمتطمبػػاتالمجتمػػعكاألف ػراد،كيشػػيدتعمػػيـكتعمػػـالكيميػػاءتطػػكراتمتةحقػػةلمكاكبػػةالتطػػكرات
كالثكراتالعمميةالجديدة،كلتحقيؽاألىػداؼالمنشػكدةلصػنعمنتجاتػوكاختيػارمػايةئمػو،حيػثييػتـعمػـ
الكيميػػاءبتنميػػةاالتجػػاهنحػػكالعمػػؿكميػػاراتحػػؿالمشػػكةتكميػػاراتاتخػػاذالق ػ ارراتكممارسػػةالتجػػارب،
كتػرتبطالكيميػػاءبالتكنكلكجيػػامػػفعػػدةجكانػػبمنيػػا(الكيميػػاءكالز ارعػػة_الكيميػػاءكالصػػناعة_الكيميػػاء
كالطب) .
فترى الباحثة :أفالعةقةكثيقةبيفعمـالكيمياءكالتكنكلكجيا،حيثيصعبالفصػؿبػيفالجكانػبالنظريػة
كالتطبيقيةلمكيمياء،فالتكنكلكجياىيالتطبيؽالعمميلمجانبالنظرملعمػـالكيميػاء،فالعةقػةبينيمػاعةقػة
متبادلة .
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المحور الثالث :معايير الجودة الشاممة

تمييد:
التعتبػػرمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممةمفيكم ػانجديػػدانكمػػايعتقػػداآلخػػركف،فيػػكمصػػطمحقػػديـككاسػػع
كنج ػػدهف ػػيكثي ػػرم ػػفالمج ػػاالتالتعميمي ػػةكاإداري ػػةكاإنتاجي ػػةكالخدماتيػ ػةكالص ػػناعيةكالتجاري ػػةكغيرى ػػا،
كتعتبرىذهالمعاييرثقافةعالميةجديدةفػيالتعامػؿمػعمعػاييرمتفػؽعميي نػا،كتسػعىلةسػتخداـالفعػاؿ
لممكاردالبشريةعميأحسفكجو؛بيدؼإشباعالتنميةالبشرية .

أوالً :الجودة ()Quality
الجودة فص المغ ًة:
الجكدةفيأصػمياالمغػكممػأخكذةمػف"جػكد"ك"الجيػد"نقػيض"الػردمء"ك"جػاد"الشػيءجػكدهأمصػار
جيدانك"أجاد"أمأتىالجيدمفالقكؿأكالفعؿكيقاؿ"أجاد"فةففيعمموكأجكدكجادعممويجكدجػكدة
(ابفالمنظكر .)255-254:2003،
اصطالحاً :يعرفياالمطكع()116:2014أنيامستكلاألداءمقارنةبالمعػاييرالمقبكلػةلمممارسػاتالجيػدة
عالميان،كالخاصةبتطػكيرتعمػـالطمبػة،كادارةأىػداؼالمؤسسػةالتربكيػة،كمناسػبةالظػركؼالتػيتعمػؿبيػا
المؤسسةكالمجتمعاتالتيتخدميا.
تعرؼالجكدةأنيا:جممةمفالمعاييركالخصائصالتيينبغيأفتتكافرلجميػععناصػرالعمميػةالتعميميػة
بالجامعة،سكاءمنيامايتعمؽبالمدخةتأكالمخرجاتالتيتمبػياحتياجػاتالمجتمػعكمتطمباتػوكرغبػات
المتعممػػيفكحاجػػاتيـ،كتتحقػػؽمػػفخػػةؿاالسػػتخداـالفعػػاؿلجميػػعالعناصػػرالبش ػريةكالماديػػة(العبيػػدم،
 .)2:2009
كيعرفيػػاالعرجػػا()10:2009بأنيػػاتكامػػؿالمةمػػحكالخصػػائصلمنػػتجأكخدمػػةمػػابصػػكرةتمكػػفمػػف
تمبيػةاحتياجػاتكمتطمبػاتمحػػددةأكمعرفػةضػمنان،أكىػػيمجمكعػةمػفالخصػػائصكالمميػزاتلكيػافمػػا
تعبرعفقدرتياعمىتحقيؽالمتطمباتالمحددةأكالمتكقعةمفقبؿالمستفيد .
كماأفالجكدةعمميةبنائيةكاقعيةتستندعمػىحقػائؽعمميػةخياليػةأكمعقػدةحيػثتسػتندعمػىاإحسػاس
العاـلمحكـعمياألشياء(أحمد .)17:2003،
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تعرفياالباحثةإجرائياً:أنياعمميةتسعىإليالكصكؿل شياءضمفمعاييرعالميػةمحػددةكمتفػؽعمييػا
مفالمختصيفكتككفعاليةفيالدقةكاإتقػاففػيمجػاالتالحيػاة(جػكدةالتعمػيـ-جػكدةاإشػراؼ-جػكدة
المنتج-جكدةالمعمكمات-جكدةاألفرادكغيرىا) .
جودة التعميم :لقػدانتقمػتالجػكدةمػفالصػناعةلمتعمػيـ،كتعػداليابػافالدكلػةال ارئػدةلمجػكدةفػيالعػالـ،فبعػد
خركجيػاميزكمػةمػػفالحػربالعالميػػةالثانيػةبػػدأتتسػعىلتجكيػػدمنتجاتيػا،كقػػداسػتفادتكثيػ انرمػفأفكػػار
العالـاألمريكي(كلػيـإدكاردديمػنج)الػذميعػداألبالركحػيلمجػكدة،كبػدأيقػدـالنػدكاتكالمحاضػراتعػف
الجػػكدة،كفػػيأكاخػػرالقػػرفالماضػػيانتقػػؿمفيػػكـالجػػكدةمػػفالصػػناعةإلػػىالتعمػػيـبعػػدإدخػػاؿالتعػػديةت
عمييػػاكبػػدأ(ديمنج)بكضػػعاألسػػاسلمجػػكدةفػػيالتعمػػيـمصػػممانمعػػاييركأسػػسلتطبيػػؽالجػػكدةفػػيالتعمػػيـ
(سعيدكمحبكب .)124:2016،
تعرؼجكدةالتعميـبأنيا:قدرةاإداراتالتعميميةفيمستكياتياكمكاقعياالمختمفةعمياألداءبالدرجةالتي
تمكنيامػفتخػريجخػريجيفيمتمكػكفمػفالمكاصػفاتمػايمكػنيـمػفتمبيػةاحتياجػاتالتنميػةفػيمجػتمعيـ
طبقانلماتـتحديدهمفأىداؼكمكاصفاتلمخرجيف(الشافعيكآخركف .)79:2003،
تعرفيااااالباحثاااةإجرائيااااً:بأنيػػاالجيػػكدالتػػيتبػػذؿلرفػػعجػػكدةالتعمػػيـبمػػايتناسػػبمػػعاحتياجػػاتالطمبػػة
كالمجتمع .
مبادئ الجودة فص التعميم
 .1المشػػاركة:كتػػأتيعػػفطريػػؽتحمػػؿالطػػةبكأكليػػاءاألمػػكركرجػػاؿاألعمػػاؿالمسػػئكليةبػػامتةكيـ
لمياراتالجكدةكحؿالمشكةت .
 .2المبػػادأة:تشػػيرإلػػىأفىيئػػةالتػػدريسكاإداريػػيفيجػػبأفيخمقػكاألنفسػػيـقػػيـجػػكدةمحػػددةداخػػؿ
المؤسسة .
 .3التطػػكيرالمسػػتمر:كذلػػؾلتحقيػػؽدعػػـالقػػيـالتربكيػػةعنػػدالطػػةبمػػفخػػةؿالتفاعػػؿالمس ػػتمر
كالعمؿعمىتحقيؽالتكازفكالتخطيطكالتقكيـالمستمركاستغةؿأمثؿلممكاردالبشريةكالمادية .
 .4سػػرعةردالفعػػؿ:كىػػياالسػػتجابةالسػريعةلمتطمبػػاتالمسػػتيمؾمػػفخػػةؿتحسػػيفزمػػفاالسػػتجابة
كمػايتطمػبمػفمراجعػةالعمميػاتكاألىػداؼكاألنشػػطةمػفخػةؿعمميػاتالقيػاسالمسػتمركالػػذم
يؤدملتحسيفالجكدة .
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 .5الرؤيةاالستراتيجية:لكؿمفالطةبكالمعممػيفكأكليػاءاألمػكركترجمتيػاإلػيخطػطمسػتقبمية،ال
تقتصػػرعمػػىفػػردكاحػػدبػػؿتشػػمؿجميػػعأعضػػاءالمؤسسػػةالتعميميػػة،أمكػػؿشػػخصيعتبػػر ارئػػد
جكدة .
 .6التع ػ ػػاكفكالمنفع ػ ػػة:ى ػ ػػيتب ػ ػػادؿالمن ػ ػػافعب ػ ػػيفالمؤسس ػ ػػةالتربكي ػ ػػةكمؤسس ػ ػػاتالمجتم ػ ػػعالم ػ ػػدني
(منصكر .)86:2005،
كقػػدحصػػر(أبػػكعزيػػز)91:2009،مبػػادئالجػػكدةفػػيالتعمػػيـفػػي(المشػػاركة_كالتطػػكيرالمسػػتمر_
كسرعةردالفعؿ_كالرؤيةكاالستراتيجية) .
اتفقتالباحثةمعمبػادئالجػكدةعنػدأبػكعزيػز()91:2009فيػيتشػاركيةكمتطػكرةبشػكؿمسػتمركليػا
نتائجكرؤياكاستراتيجيةبيدؼتحقيؽمبادئالجكدةالشاممةفيالتعميـ .
ثانياً :المعايير()Standards
المعػاييرىػيأعمػىمسػػتكياتاألداءالتػييطمػعاإنسػػافلمكصػكؿإلييػا،كيػتـفػػيضػكئياتقػكيـمسػػتكيات
األداءالمختمفةكالحكـعمييا(الكسباني .)62:2010،
كأمػػا(مينػػا)84:2006،فيعرفيػػاعمػػىأنيػػاعبػػاراتتصػػؼمػػايجػػبأفيصػػؿإليػػوالمػػتعمـمػػفمعػػارؼ
كميا ارتكقيـنتيجةدراستولمحتكلكؿمجاؿ .
كعرفيػػاشػػتات()143:2009بأنيػػاعبػػاراتعامػػةتصػػؼالمعػػارؼاألساسػػية،كتشػػمؿكػػؿمػػايجػػبأف
يعرفوالطالبكاألفكاراألكثرأىميةكالقكاعدكالمبادئالنابعةمفالنظاـكالمياراتالرئيسيةالتييجػبأف
يمتمكياالطالب .
تعرفياااالباحثااةإج ارئي ااً:بأنيػػاالمسػػتكلالمتكقػػعلتمػػؾالمكاصػػفاتأكالبنػػكدالتػػيتػػـتحديػػدىالتقػػكيـكتػػب
الكيمياءكفؽمعاييرالجكدةالشاممةكأداةلمدراسة .
الجودة الشاممة ()Comprehensive Quality
التطور التاريخص لمفيوم الجودة الشاممة:
إفمفي ػػكـالج ػػكدةل ػػيسجدي ػػدان،ب ػػؿإفمب ػػدأالج ػػكدةق ػػديـق ػػدـالكج ػػكد،كتجم ػػيف ػػيتع ػػاليـال ػػديف
اإسةميبكؿمفاىيمو،فالتربيةاإسةميةذىبتبمفيكـالجكدةإليمفيكـأشمؿكأعـىكمفيكـاإتقاف
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كاإحسافالمستمرمدلالحياة،كماذكرفيالقرافالكريـ"
"(الممؾ،آيػة،)2كقػاؿرسػكؿ

"(التكبة،اية"،)105

اهللصػػمياهللعميػػوكسػػمـ"إفاهلليحػػبإذاعمػػؿأحػػدكـعم ػةنأفيتقنػػو"(األلبػػاني،1415،رقػػـالحػػديث
،)106:1113فالجكدةفياإسةـالتقتصرعميالعمؿكاالقتصادكحدهبؿىيمنيجحياةيشػمؿكػؿ
حيػػاةالمسػػمـمػػفعبػػاداتكعقائػػدكمعػػامةت؛ألنػػوخميفػػةاهللفػػيأرضػػوكالمكمػػؼبإعمارىػػاد كفقصػػكرأك
خمؿ .
كأيضانجاءاالىتماـبالجكدةفيمنتصؼالقػرفالسػابععشػرالمػيةدم،عنػدماكتػبكزيػرالماليػة
الفرنسيإليالممؾكتابانكضمنومقترحان:إذاضمنتمصانعناجكدةمنتجاتيػابإتقانيػاالعمػؿفػإفاألجانػب
س ػػييتمكفباالس ػػتردادمن ػػا،كبع ػػدذل ػػؾأخػػػذتالمؤسس ػػاتتع ػػرضخ ػػدماتيابمكاص ػػفاتمح ػػددة،كيختػ ػػار
المسػػتيمؾمػػايمبػػياحتياجاتػػو،ثػػـأخػػذىػػذاالمفيػػكـيطبػػؽفػػيإدارةالمؤسسػػاتاإنتاجيػػةكالخػػدمات،حتػػى
دخؿميدافالتعميـفيالتسعيناتمفالقرفالعشريف(عطية .)26:2008،

لقدتعددتمفاىيـالجكدةالشػاممةالتػيكضػعياالبػاحثكف،عمػىاعتبػارأفكػةنمػنيـنظػرإلػىالمكضػكع
مفزاكيةمختمفة،مفىذهالتعريفاتمايمي :
عرفيػػاالزنػػاتي()36:2012بأنيػػامعيػػارأكىػػدؼأكمجمكعػػةمػػفالمتطمبػػات،كىػػىجيػػدمتكاصػػؿمػػف
أجؿالتطكر،كليسدرجةمحدكدةلةمتياز،كىيإنتاجأفضؿمنتجمفخةؿالتطكيرالمستمر .
كقػ ػػدعرفيػ ػػا()Cheng,2005:25بأنيػ ػػامجمكعػ ػػةمػ ػػفالخصػ ػػائصكالممي ػ ػزاتفػ ػػيمػ ػػدخةتكعمميػ ػػات
كمخرج ػػاتنظ ػػاـ،كى ػػىتمب ػػياالحتياج ػػاتاآلني ػػةكالمس ػػتقبميةكالتطمع ػػاتاالس ػػتراتيجيةلممس ػػتفيدال ػػداخمي
كالخارجي .
يػػرلإبػراىيـ()169:2012بأنيػػاعمميػػةاسػػتراتيجيةإداريػػةترتكػػزعمػػىمجمكعػػةمػػفالقػػيـكتسػػتمدطاقػػة
حركتيامفالمعمكمػاتالتػينػتمكففػيإطارىػامػفتكظيػؼمكاىػبالعػامميفكاسػتثمارقػدراتيـالفكريػةفػي
مختمؼمستكياتالتنظيـ .
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عرفيػػاالحريػػرم()15:2010بأنيػػاأسػػمكبقيػػادمينشػػئفمسػػفةتنظيميػػةتسػػاعدعمػػىتحقيػػؽأعمػػىدرجػػة
ممكنةلجكدةالسمعكالخدمات،كتسعىإليدمجمفاىيمياببيئةالمنظمة،معاألخذبعيفاالعتبارمفأف
نجاحيايتكقؼعمىقناعةأفرادالمنظمةبمبادئيا .
كيرلخالد()26:2006بأنيػامجمكعػةمػفالخصػائصكالسػماتالتػيتعبػربدقػةكشػمكليةعػفمضػمكف
التربيةكحالتيابمػافػيذلػؾأبعادىػاالمختمقػةمػفمػدخةتكعمميػاتكمخرجػاتكتغذيػةراجعػةكالتفػاعةت
المستمرةالمتكاصمةالتيتؤدمإليتحقيؽاألىداؼالمنشكدةلممجتمعكاألفراد .
كلقػػدأصػػبحتطبيػػؽالجػػكدةالشػػاممةفػػيالتعمػػيـمطمب ػانممح ػانلمتعامػػؿمػػعمتغي ػراتعصػػريتسػػـبالتسػػارع
ػةكآخػركف،
المعرفيكالتكنكلكجي،كتزايدحدةالصػراعكالتنػافسبػيفاألفػرادكالجماعػاتكالمؤسسػات(طعيم 
 .)14:2005
تعرفياالباحثاةإجرائيااً:ىػيتكامػؿالمعػاييركالخصػائصكالمكاصػفاتفػيكتػبالكيميػاءلممرحمػةالثانكيػة
بالنسبةلمطمبةكالمدرسيفكالقػائميفعمػىالمنػاىج،حتػىتشػبعحاجػاتيـكميػكليـكطمكحػاتيـبكفػاءةعاليػة
كتحقيؽأفضؿالنتائج .
يمكنتعريفيا أيضاً:بأنيااإجراءاتالتػيقامػتبيػاالباحثػةبإعػدادمجمكعػةمػفالمعػاييركفػؽمجاالتيػا
الفرعية(جكدةمقدمةالكتاب-أىداؼالكتاب-محتكلالكتاب-األنشطة-أساليبالتقكيـ-اإخراجالفني
كالطباعة)كالتيمفخةلياتـتحميؿكتبالكيمياءلممرحمةالثانكية .
مفيوم الجودة الشاممة فص التعميم:
عرفيػػاياسػػيف()15:2008بأنيػػا:اسػػتراتيجيةإداريػػةترتكػػزعمػػىمجمكعػػةمػػفالقػػيـكتسػػتمدحركتيػػامػػف
المعمكماتالتيمفخةليانتمكفمفتكظيؼكاستثمارالقدراتكالمكاىبالفكريةلمعامميفداخؿالمؤسسة
التربكيةفيمختمؼمراحؿالتنظيـ؛لتحقيؽالتحسيفالمستمرلممؤسسةالتعميمية .
أمػػػاعطيػ ػػة()25:2008فيعػ ػػرؼالجػ ػػكدةالشػ ػػاممةفػ ػػيالتعمػ ػػيـبأنيػ ػػا:استحضػ ػػاراحتياجػ ػػاتالمتعممػ ػػيف
كالمجتم ػػعكجمي ػػعالمس ػػتفيديفم ػػفخدم ػػةالتعم ػػيـداخ ػػؿالمؤسس ػػةالتعميمي ػػةأكخارجي ػػا،ككض ػػعالبػ ػرامج
التعميميةكفؽمعاييرتضمفاالستجابةلتمؾالرغباتكاالحتياجاتبدرجػةتةئػـتكقعػاتالمسػتفيديفكتنػاؿ
رضاىـ،كتككفىذهالبرامجقابمػةلمتحسػيفكالتطػكيرالمسػتمركذلػؾكفػؽمػايحػدثمػفتطػكراتكتغيػرات
فيمجاالتالحياةالمختمفة .
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كيشػػيرمفيػػكـالجػػكدةالشػػاممةفػػيالتعمػػيـإلػػىمعنيػػيفمت ػرابطيفأحػػدىماكاقعػػيكاآلخػػرحسػػي،فػػالتزاـ
المؤسس ػػةالتعميمي ػػةبإنج ػػازمؤشػ ػراتكمع ػػاييرمتع ػػارؼعميي ػػامث ػػؿ:مع ػػدالتالترفي ػػع،كمع ػػدالتالكف ػػاءة
الداخميػػةالكميػػة،معػػدالتتكمفػػةالتعمػػيـيشػػيرلممعنػػيال ػكاقعي،كأمػػاالمعنػػيالحسػػيلمجػػكدةفيركػػزعمػػى
المشاعركاألحاسيسالتيتقدـلمطةبكأكلياءاألمكرفيالخدمةالتعميمية .
كيمكػػفتعريفيػػافػػيالسػػياؽالتربػػكمكالتعميمػػيبأنيػػا:الكفػػاءبمتطمبػػاتكتكقعػػاتالطمبػػةكاألط ػراؼالمعنيػػة
األخرل(عميمات .)2004،
وتعرفيا الباحثة :بأنياعمميةتستيدؼتحقيؽمنتجتعميميعاليالجػكدةمػفخػةؿمػدخةتتسػاعدعمػى
تحقيؽاألىداؼالتربكيةالمنشكدةكفؽمعاييرمحددةلمخركجبمخرجاتمناسبةلسكؽالعمؿ .
أىمية الجودة الشاممة فص التربية والتعميم:
ذكرالبادم()110:2009العديدمفالمميزاتالتييمكفأفتحقؽالجكةالشاممةفيالتعميـكىي :
 .1االرتقاءبمستكلالطةبفيجميعمجاالتالحياة .
 .2زيادةالكفاءةالتعميمية،كرفعمستكلاألداءلمعامميفداخؿالمؤسسةالتعميمية .
 .3تمكيفالمؤسسةالتعميميةمفتحميؿالمشكةتبالطرؽالعممية .
 .4ضبطكتطكيرالنظاـاإدارمفيالمؤسساتالتعميمية .
 .5ضبطشكاكلالطةبكأكلياءاألمكرككضعالحمكؿليا .
 .6الترابطكالتكامؿبيفجميعالقائميفبالتدريسكاإدارييففيالمؤسسة،كالعمؿبركحالفريؽ 
 .7تطػػكيرالتعمػػيـمػػفخػػةؿتقػػكيـالنظػػاـالتعميمػػي،كتشػػخيصالقصػػكرفػػيالمػػدخةتكالعمميػػات
كالمخرجات؛لكييتحكؿالتقكيـإليتطكيرحقيقيكضبطفعميلجكدةالخدمةالتعميمية.
وترى الباحثة :أفالتعميـىكأسػاسالمجتمػع،فقػدأكصػىبػوديننػااإسػةمي،كتحسػيفالمجتمػعينبػع
مػػفتحسػػيفالتعمػػيـكالمنظكمػػةالتعميميػػةكالتربكيػػة،كىػػذامػػاتسػػعىإليػػوغالبيػػةالػػدكؿالمتقدمػػة،كنظػ انر
لمتقدـالعمميكالتكنكلكجيكاالنفجارالمعرفياليائؿ؛كافكاجبانعمىكاضعيالمناىجالتقكيـكالتطكير
المستمرلممناىجالتعميمية،كالكصكؿلمجكدةالشاممة،حيثتسعىلمتطكيرفيالمنظكمةالتعميميةمف
مػػدخةتياكعممياتيػػامػػفخػػةؿاسػػتخداـأفضػػؿالكسػػائؿكالتقنيػػاتالتكنكلكجيػػةالحديثػػةلمكصػػكؿإلػػي
مخرجاتمناسبةتحددمدلامتةؾالطمبةليافينيايةالعمميةالتعميمية .
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مراحل تطور مفيوم الجودة الشاممة
مرمفيكـالج كدةالشاممةبعدةمراحؿتاريخيةحتىكصمتإليماكصمتإليوفيالكقتالحاضركىي :
أوالً :مرحمااة التفتاايش (1940-1920 )Inspectionم:تتمثػػؿىػػذهالمرحمػػةفػػياكتشػػاؼاألخطػػاءبعػػد
كقكعيػػاكعةجي ػػابعػػدذل ػػؾ،كاقتصػػرتى ػػذهالمرحمػػةعم ػػىالتفتػػيشكالفح ػػصالسػػتبعادالعي ػػكبم ػػفدكف
التعرؼإلىاألسبابلمنعكقكعيامرةأخرل(الحريرم .)49:2011،
ثانيااً :ضابط الجاودة (1960-1940)Quality Controlم :كىػيمجمكعػةمػفالنشػاطاتكاألسػاليب
الفنيةكاإجراءاتالمستخدمةلةلتزاـبمتطمباتالجكدةكمايحصؿفػيىػذهالمرحمػةمػفتطػكر،لػذلؾالبػد
مػػفظيػػكركظيفػػةالرقابػػةعمػػىجػػكدةالمعػػاييرأكالمكاصػػفاتالمحػػددةكمعيػػارلمسػػتكلجػػكدةالمػػدخةت
كالعمميػػاتكالمخرجػػاتالنيائيػػة،مػػفخػػةؿإجػراءاتتتمثػػؿفػػياالختبػػاركالتفتػػيشكالتصػػحيحكمنػػعكقػػكع
األخطاء(العكيسي .)21-20:2011،
ثالثاااً :تأكيااد الجااودة أو ضاامان الجااودة(1980-1960 )Quality Assuranceم :كيمكػػفكصػػفيا
كنظػػاـأساسػػومنػػعكقػػكعاألخطػػاء،كتحسػػيفجػػكدةالمنػػتجكزيػػادةاإنتاجيػػةكتصػػميـالعمميػػاتكمراقبتيػػا
ككضعالتأكيداتكمنعظيكرالخدماتالمعيبة،كصؼىذاالمدخؿأنوأكثرالمراحؿإبداعان،حيػثتبنػى
الجػػكدةفػػيم ارحػػؿالتصػػميـكلػػيسفػػيمرحمػػةالرقابػػة،لػػذاكػػافظيػػكرالمشػػكةتبسػػببضػػعؼعمميػػات
التصميـ،كيعدأكثربعدانكعمقانتاريخيانمفالمراحؿالسابقة،حيثقدـمفيكـالتكامؿكالتنسيؽبػيفبػرامج
اإدارة،كالتأكيدعمىمشاركةالمستكياتاإداريةفيالتخطيطكمراقبةالجكدة(الحريرم .)49:2011،
رابع ااً :إدارة الجااودة الشاااممة ( -1980 )Comprehensive Quality Managementمااا زالاات
مسااتمرة حت اى اآلن:شػػيدتفتػرةالثمانيػػاتمػػفالقػػرفالعشػريفظركفػانتنافسػػيةحػػادة،ممػػاأدلإلػىتغيػػر
السمكؾلممستفيديفالذيفينظركفلمجكدةبكصفيامعيا انرأساسيانالختيارالمنتجبصرؼالنظرعفمصدر
الخدمةأكالمنتج،لذلؾالبدمفضركرةالعنايةبرغباتالمستفيديف،كتحقيػؽتميػزفػيعمميػاتالمؤسسػة،
كظي ػػكرفك ػػرإدارمجدي ػػدلتحقي ػػؽى ػػذهالمب ػػادئأطم ػػؽعمي ػػوإدارةالجػ ػ كدةالش ػػاممةلتص ػػبحأداةلمتحس ػػيف
كالتغييركالتطكربدالنمفككنياأداةرقابة(الشريؼكأسامة .)137-135:2009،
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رواد الجودة الشاممة:
ترجعأصكؿالجكدةالشاممةبمفيكمياالحديثإلىمجمكعةمفالركادالذيفكانتليـإسياماتعديدة 
ككاضحةفيتطكيرمفاىيـالجكدةالشاممة،كقدذكرعمكاف()83:2009أىـركادىاكىـ :
ادوارد ديمنغ :يعدديمنغمفأبرزالمختصيففيعمميػاتتحسػيفالجػكدةكاإنتاجيػة،كىػكأمريكػيكأسػتاذ
جامعةفينيكيكرؾ،كلقػب(بػأبكالجػكدةالشػاممة)،كقػدابتكػرمػايسػمىبػدائرةديمنػغالمعركفػةبالمصػطمح
-plan(PDCAخطػػط-Do،نف ػػذ-Check،افح ػػص- Act،حس ػػف)،كتعتب ػػرإس ػػيامات(ديمنغ)م ػػف
أسبابنجاحكتفكؽالياباففيالجكدة .
جوزيف جوران :يعدالمعمـاألكؿفيالجكدة،حيثساىـفيتعميـاليابػانييفكيفيػةتحسػيفالجػكدة،حيػث
ن ػػادلبتبنػ ػػيفك ػ ػرةفريػ ػػؽالعمػػػؿككسػ ػػيمةلتحس ػػيفمسػػػتكياتالج ػػكدة،كيختم ػػؼمع(ديمنغ)أنػ ػػوركػ ػػزعمػػػى
المسػػتيمؾ،كعػػرؼالجػػكدةأنيػػاالمةءمػػةلةسػػتعماؿكلػػيسبالضػػركرةالمةءمػػةلممكاصػػفاتالمطمكبػػة ،كقػػد
ترجـأفكارهعمىشكؿأطمؽعميوثةثيةعممياتالجكدة (تخطيطالجكدة_ضبطالجكدة_تحسيفالجكدة( .
أرمانااد فيجنبااوم :ىػػكباحػػث،عمػػؿفػػيشػػركةجن ػراؿاليكتريػػؾفػػينيكيػػكرؾ،ثػػـعمػػؿأسػػتاذانفػػيجامعػػة
ماساشػػكشالتكنكلكجيػػة،اسػػتطاعتطػػكيرمفيػػكـالجػػكدةالشػػاممة،كقػػدعرفيػػاأنيػػامفيػػكـالتميػػزبػػدالنمػػف
ػارج
مفيكـيركزعمىالعيكبفقط،كمفكجيةنظرهأفالمسػتيمؾيحػددالجػكدة،كأففمسػفةالجػكدةتمتػدخ 
حدكدالمصنع،كيرلأفالػتحكـبػالجكدةالشػاممةيكػكفمػفخػةؿعمميػةمتكاصػمةتبػدأبمتطمبػاتالعمػةء
كتنتييبرضاىـ .
تاجوكص :حقؽنجاحانكبي انرفيحركةالجكدةفياليابػافمػفخػةؿاسػتخدامول سػاليباإحصػائيةلضػبط
الجكدةمماجعمويحصؿعمىجائزة(ديمنغ)فيمجاؿالجكدةفياليابافعاـ،1960ككافينظرلمجكدة
عمػػىأنيػػاالقضػػيةاألساسػػيةلممنظمػػة،حيػػثركػػزعمػػىاألسػػاليباإحصػػائيةفػػيتحسػػيفالجػػكدةكخاصػػة
جػػكدةتصػػميـالمنػػتج،كقػػدأثبػػتأفالجػػكدةذاتفاعميػػةكقػػكةفػػيتقيػػيـكتصػػميـالمنػػتجالجديػػدكالعمميػػات
الجديدة .
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الفرق بين الجودة الشاممة ومعايير اآليزو :
خمػػطبعػػضالمختصػػيففػػيىػػذاالميػػدافبػػيفمفيػػكـالجػػكدةالشػػاممةكمفيػػكـاآليػػزك،فقػػداعتقػػدكاأنيمػػا
يحمػػةفنفػػسالمعنػػى،كبػػالرغـمػػفكجػػكدفػػرؽبينيمػػاكيتضػػحذلػػؾمػػفخػػةؿلمفيػػكـاآليػػزك،كمػػاذك ػره
العرجا()18:2009كاآلتي :
اآليااازو) :)ISO9000كمص ػػطمحى ػػكاختص ػػار( organization

standization

)international

المنظمةالعالميةلممعاييركافيانلضمافجكدةالمنػتجفحسػب،بػؿيتطمػبضػمافجػكدةكامػؿفػيالمنظمػة
الدكليةآيزك،9000جاءتاآليزكلتكحدمايجبأفيككفعميونظاـإدارةالجكدةالعالمية .
كفػػيأممنظمػػةكانػػتتشػػتمؿمكاصػػفاتالجػػكدةالعالميػػةالتػػيكصػػفتياالمنظمػػةالدكليػػةلممعػػاييرعمػػى
سمسمةمفالمعاييرعمػىشػكؿشػياداتكػؿمنيػارقػـخػاصبيػاكىػي()9003-9002-9001كذلػؾ
مػػفأجػػؿتطبيػػؽكتحقيػػؽنظػػاـإدارةالجػػكدةفػػينػػكعكاحػػدمعػػيفمػػفاألن ػكاعمػػفىػػذهالشػػركات،كقامػػت
بإصداردليؿلتطبيؽنظاـجكدةفياألنكاعالثةثةكأعطتورقـ( .)ISO 9004
تخضعالشركاتالتيحازتعمىشيادةاآليزكلممراجعػةكالتفتػيشكػؿسػنةكبشػكؿدكرمكيكػكفالتفتػيش
بشكؿمفاجئلمتأكدأفالشركاتمازالتمحافظةعمىمكاصفاتالجكدةالمحددة .
كقامػػتالمنظمػػةبكضػػعمقػػاييسكمعػػاييرعالميػػةمحػػددةلنظػػاـإدارةالجػػكدةالشػػاممةفػػيأممنظمػػةس ػكاء
إنتاجيػػةأكخدميػػة،كقػػدتعػػددتالمعػػاييركتنكعػػتبحسػػبالمنظػػكرالػػذمينظػػرإليػػوالباحػػثإلػػيالعمميػػة
التربكية،ككماأكدتاليكنسككعمىأنواليكجدمعيارمطمؽمتفؽعميومػفالجميػع،كأفلكػؿمعيػارمػف
المعاييرميزاتوكعيكبو .
كأىميةالتعميـمسألةلػـتعػداليػكـمحػؿجػدؿفػيأممنطقػةمػفالعػالـ،كالتحػكؿالػذمبػداكاضػحانعالميػان
مفاالستثمارالمػادمإلػىاالسػتثمارالفكػرمالػذمصػاحبوتغيػراتىائمػةكمتكاصػمة،كالتنػافسالشػديدبػيف
مؤسس ػػاتيااإنتاجي ػػةحت ػػىأص ػػبحتالج ػػكدةالش ػػاممةم ػػفالمف ػػاىيـالحديث ػػةالتػ ػيظي ػػرتنتيج ػػةالمنافس ػػة
العالميػةكخاصػػةفػػيالمؤسسػػاتاليابانيػػةكاألمريكيػػة،كذلػػؾعمػىيػػدالعػػالـ(إدكارديمنػػغ)كالػػذملقػػببػػأبك
الجكدة(نشكاف .)4:2007،
كظيرفيالمؤسساتالتربكيةتطبيؽنظاـالجكدةالشاممةفيمجػاؿالتعمػيـ،لمحصػكؿعمػىأفضػؿنكعيػة
مفالتعميـ؛لتخريجطمبةقادريفعمىممارسةدكرىـفيخدمةالمجتمع.كلقداحتمتمفاىيـالجػكدةمكانػة
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مرمكقػػةعمػػىأجنػػدةالقػػادةالتربػػكييفكصػػناعالقػراركالسياسػػةالتربكيػػة،فػػالتعميـبمثابػػةمنػػتجكمسػػتيمؾفػػي
الكقػػتنفسػػو،كاذاكػػافالتعمػػيـيخػػدـجميػػعالمسػػتيمكيفمػػفالقػػكلالعاممػػة،فػػالمعممكفىػػـصػػناعالتفكيػػر،
اعكعقػػكؿمتفتحػػةكتعمػػيـسػػديد،فػػالمعمـىػػكركحالعمميػػةالتعميميػػةكأساسػػيا
القػػادركفعمػػىإنشػػاءجيػػؿك و
األكؿ،كرغـأىميةالكتابالجذابكالمقررالجيدكالمبنيالنمكذجيكاالأفكؿىذهاألشػياءتػأتيأىميتيػا
بعدالمعمـالمتميز(الكرثاف .)13:2007،
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة :
إفتطبيػػؽإدارةالجػػكدةالشػػاممةفػػيالمجػػاؿالتعميمػػييصػػادفياالعديػػدمػػفالصػػعكباتكالمعيقػػات
كمفأىميا(العاجزكنشكاف :)118:2005،
 .1المركزيػػةفػػياتخػػاذالقػرارالتربػػكم،كأنيػػابحاجػػةإلػػىنظػػاـالمركػػزميسػػمحبالمزيػػدمػػفالحريػػات
كاالبتكارفيالعمؿ .
 .2استم ارريةاعتمادنظاـالمعمكماتفيالمجاؿالتربكمعمياألساليبالتقميدية .
 .3تحتاجإليميزانيةكافيةغيرعادية .
 .4ضعؼالعةقةبيفالمؤسساتالتعميميةكالمجتمعالمحميكاتخاذالق اررات .
 .5ض ػػعؼالكػ ػكادرالمدرب ػػةكالمؤىم ػػةف ػػيمج ػػاؿالج ػػكدةف ػػيالمج ػػاؿالترب ػػكم،كالق ػػادرةعم ػػيتحم ػػؿ
المسئكليةكاالبتكار .
 .6عدـتقبػؿاإداريػيفكالعػامميفأسػاليبالتطػكيركالتحسػيف،ألنيػاتتطمػبمػنيـميػاراتككفايػاتال
يستطيعكفتحممياكتسببليـضعؼفيسمطتيـاإدارية.
مما سبق ترى الباحثة :إفمفأىـمعكقاتتطبيؽالجكدةىيالمركزيةفياتخػاذالقػراركالبعػدعػفحريػة
االبتكػػاركاإبػػداع،كلمكصػػكؿإلػػيمنيػػاجد ارسػػيمتكامػػؿكفعػػاؿكيتصػػؼبػػالجكدةفةبػػدمػػفد ارسػػةالكاقػػع
كتشخيصوفيضكءمعاييرمحددةلمقياس،كليذافإفأسمكبالجكدةالشػاممةيركػزعمػىالمنػاىجالد ارسػية
كتحسينيامفالناحيةالفنيةكاإداريةكالتخطيطيةكالتنفيذيةكالتقكيمية.
معايير الجودة الشاممة فص الكتب المدرسية:
يعتب ػػرتق ػػكيـالكت ػػابالمدرس ػػيذاأىمي ػػةكبيػ ػرة؛ألن ػػوأح ػػدالمص ػػادرالرئيس ػػيةلم ػػتعمـ،كىن ػػاؾع ػػددم ػػف
المكاصفاتكالمعاييرالكاجبتكافرىػافػيكتػبالعمػكـعامػةكفػيكتػبالكيميػاءخاصػة،كالتػيمػفخةليػا
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نحكػػـعمػػىقػػدرةالكتػػابمػػفحيػػثالشػػكؿكالمضػػمكفعمػػىتحقيػػؽأىػػداؼالمػػنيج،كقػػدحػػددتالباحثػػة
مجمكعػػةمػػفمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممةاالزـتكافرىػػافػػيكتػػبالكيميػػاءكىػػيمجمكعػػةمػػفالمجػػاالت(جػػكدة
مقدمػػةالكتػػاب،ج ػػكدةاإخ ػراجالفن ػػيكالطباعػػة،كج ػػكدةأىػػداؼالكت ػػاب،كجػػكدةمحت ػػكلالكتػػاب،كج ػػكدة
األنشطة،كجكدةأساليبالتقكيـ) .
أوالً :معايير جودة اإلخراج الفنص والطباعة
تعدمرحمةتصميـالكتابمػفأىػـم ارحػؿإعػداده،فةبػدأفيشػتمؿالكتػابعمػىعنصػرالتشػكيؽ
كجػػذبانتبػػاهالطمبػػةكتشػػجيعيـعمػػىقراءتػػو،كيػػرلفػػرج()116:2009أفجػػكدةاإخ ػراجالفنػػيلمكتػػاب
تتطمبمايمي :
 .1دراسةنكعياتالطمبةكبيئاتيـالمختمفة .
 .2دراسةالعمرالزمنيلمطمبة .
 .3دراسةالمادةالتحريريةلمكتابمفحيثككنياأدبيةأكعمميةأكتدريبية .
 .4دراسةالعمرالزمنيلتداكؿالكتاب(لمدةعاـأكأكثر) .
كيشمؿالكتابالمدرسيعدةجكانب :
 .1تحديدحجـكمقاسالكتابالمدرسي .
 .2فنياتاإخراج .
 .3الطباعة .
 .4الصكرةالعامةلمكتاب(الشكؿكالتنظيـ).
كذكربباكم()270-226:2009عددانمفمعاييرجكدةاإخراجالفنيلمكتابكىيمايمي :
 .1تحديد حجم ومقياس الكتاب 
يتـتحديدالحجـكالمقياسالمناسبلمكتابالمدرسيفيضكءاالعتباراتالتالية :
 الغرضمفالكتاب:ىؿىكمينيكأدبيكعمميكتدريبيإرشادم .
 نكعيػػةالتةميػػذ:كيتطمػػبم ارعػػاةبيئػػاتيـ؛صػػناعية،زراعيػػة،صػػحراكية،ككػػذلؾالعمػػرالزمنػػيليػػـ
كالمستكلاالجتماعي .
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 مقاساتالصفحة:تأتياألىميةمفحيثاختيارمقاسالصفحةضمفاعتبػاراتكمعػاييرمعينػة
مثؿمقياسالسطر،كالمسافةبيفاألسطر،كمقياساليكامش .
كقػػدذكػػرفػػرج()270–266:2009عػػددانمػػفالعكامػػؿالميمػػةفػػياختيػػارمقيػػاسالصػػفحة،
كمفىذهالعكامؿ :
 كزفكمقياسالمنتج،فالكتابلوأثرفيقابميةالتداكؿكالحمؿ
 الكيفيةالتيسيتـبياتدريسالكتاب،تدبيسالكتابكطريقةفتحوكغمقو.
 نظاـالتخزيفالمستخدـ(رفكؼ-ممفات-حقائب-كغيرىا).
 مقدارالتكمفةالناتجةعفالطباعة.
 كيفيةطباعةالكتاب،كعددالنسخ،ككيفيةالعرض.
 .2الغالف
كذكربباكم()226:2009عددانمفالمعاييركالمكاصفاتلمحكـعمىجكدةغةؼالكتابكمنيا :
 التكازفالشكميكالمكنيبيفعناصرالتصميـكالعنكافكالكتابة
 ارتباطتصميـالغةؼبالمضمكفكالمحتكلالعمميلمكتاب.
 مةءمةالعناصرالمككنةلتصميـالغةؼ(الصكر-كالعناكيف-كغيرىا).
 ارتباطتصميـكجوالغةؼمعالغةؼالخمفيلمكتاب.
 مراعاةبعدالتككيفاألساسيلمغةؼعفحدكدالقص.
 .3الصفحات
كتمثػػؿالمحتػػكلالػػداخميلمكتػػابكالبػػدمػػفت ػكافرعػػددمػػفالجماليػػاتبيػػامػػف(خطػػكطالكتابػػة_كمقػػاس
حػػركؼالمػػتفكالعنػػاكيف_كأسػػاليبالعػػرض_كمكاصػػفاتاألشػػكاؿكالصػػكركالرسػػكـالبيانيػػة_كالتنسػػيؽ
كاليكامش_كاألشكاؿالفنيةلمصفحات_كطرؽإخراجيا) .
ثانياً :معايير جودة أىداف الكتاب
تمثؿاألىداؼفيالمؤسساتالتربكيةالغاياتالتيتسعىالتربيةلتحقيقيا،كالتغيرالمرادإحداثوفيسمكؾ
المتعممػػيفعػػفطريػػؽعمميػػةالػػتعمـ،لػػذلؾفيػػيغيػػرثابتػػةكالبػػدمػػفمكاكبػػةالتغيػػرالتكنكلػػكجيكالمعرفػػي
كاالقتصادمكاالجتماعيلتتماشىمعحاجاتالمجتمعكاألفراد .
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كيػػرلعطيػػة()220:2008أفاألىػػداؼفػػيظػػؿالجػػكدةالشػػاممةاليكفػػيأفتيشػػتؽفػػيضػػكءالفمسػػفة
التربكيةكاإمكاناتالمتكفرةكخصائصالطمبة؛ألنيافيظػؿالجػكدةتعبػرعػفمتطمبػاتالسػكؽكحاجػات
المجتم ػػع،كتحقي ػػؽاألى ػػداؼالت ػػيتغط ػػيمتطمب ػػاتالمجتم ػػعكتكقعات ػػوكمتطمب ػػاتالمتعمم ػػيفتبعػ ػانلتغي ػػر
متطمباتالسكؽكمتطمباتالعصر .
كفيمايتعمؽبمعاييرصياغةاألىداؼالتعميمية،فقدأكردعطيػة(،)75:2008كالسػعدني()14:2009
عددانمفالمكاصفاتكالمعاييرالتييجبأفتتكفرفياألىداؼكمنيا :
 .1أفتستندإليفمسفةتربكيةكاجتماعيةسميمة
 .2أفتقكـعمىأسسنفسيةسميمةتراعىقدراتالمتعمميف
 .3أفت ارعػػىالظػػركؼكاإمكانيػػاتالماديػػةكالبشػريةمػػفمبػ و
ػافكأجيػزةكمعممػػيف؛حتػػىتكػػكفصػػادقة
ككاقعيةكقابمةلمتحقؽ.
 .4أفتككفاألىداؼسمككيةيمكفترجمتياإليأفعاؿمممكسةكيمكفقياسياكمةحظتيا.
 .5أفتككفاألىداؼمرنة،بحيثتتيحلممعمـتحقيقيافيظؿظركؼالبيئة.
 .6أفتمبيحاجاتالمتعمميف.
 .7أفتتةءـمعالمرحمةالعمريةكالدراسيةكنكعيةالمؤسسةالتربكية.
 .8أفترتبطباألىداؼالعامةلمتربيةكاألىداؼالخاصةبكؿمادة.
 .9أفتسيـفيتعديؿسمككيـ.
ثالثا :معايير جودة محتوى الكتاب
كتشيرياسيف()23:2008إلىأفاالىتماـبالجانبالكيفيكتحقيؽالجكدةالشاممةفيمحتكلالمقررات
الد ارسػػيةأصػػبحسػػمةمػػفسػػماتالعصػػرالػػذمنعػػيشفيػػو،كعمػػىالػػرغـمػػفث ػراءاألىػػداؼالمعتمػػدةفػػي
المؤسساتالتربكيةكالتعميميةذاتالصمة،إالأنويكجدأحساسمػفقبػؿكػؿمػالػوصػمةمباشػرةأكغيػر
مباشػرةبالمؤسسػػاتبعػػدـالرضػػي،ككجػػكدقصػػكركسػػمبياتتعػػانيمنيػػاالمػػدخةتكالمخرجػػاتكالعمميػػات،
لذلؾتعتبرجكدةالمحتكلمفمتطمباتالعصر،فيػكاتجػاهتطػكيرممعاصػر؛بسػببتعػددمصػادرالػتعمـ
كالمعمكماتلممتعمـ .
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كي ػػرمف ػػرج()2009:130أفم ػػفمع ػػاييرج ػػكدةالمحت ػػكلى ػػكالتح ػػديثالمس ػػتمربم ػػايكاك ػػبالتغيػ ػرات
المعرفيةكالتكنكلكجية،كتكفيرالنشاطالتعميميالذميكػكففيػوالطالػبمحػكراالىتمػاـ،كيعمػؿعمػىخمػؽ
اتجاىاتإيجابيةكمياراتضركريةلديو،كمايجبأفيساعدالمحتكلفيزيادةكعيالمتعمـكزيادةالقدرة
التحص ػػيميةكال ػػتعمـال ػػذاتي،كل ػػفيتحق ػػؽذلػػػؾإالبمحت ػػكليتس ػػـبالمركن ػػةكالش ػػمكؿكالعم ػػؽالسػػػتيعاب
التحدياتالعالميةكالثكرةالمعرفيةكالتكنكلكجية .
كيضػػيؼعميم ػػات()180:2004أفجػػكدةالمحت ػػكلتتطم ػػبتنميػػةالكفاي ػػاتالمعرفيػػةكالمي ػػاراتالفني ػػة
يبكالتعمػػيـالمسػػتمرالم ػرتبطبب ػرامجالجػػكدة
الةزمػػةلمقػػائميفعمػػىتنفيػػذه،البػػدمػػفالتركيػػزعمػػيالتػػدر 
الشاممةلتنميةالسمككياتكالمياراتالتيتدعـتنفيذالمحتكلكتحقيؽأىدافو .
كقػػدأكردالسػػعدني()135-132:2009مجمكعػػةمػػفالمكاصػػفاتكالمعػػاييرلمحكػػـعمػػىجػػكدةمحتػػكل
الكتابكىي :
 .1كفايةالمادةالعمميةلتغطيةكؿمكضكعاتالكتاب.
 .2الجداكؿكاألشكاؿالبيانيةكالرسكـالعمميةالمستخدمةدقيقةكترتبطبالنصالمفظي.
 .3الرمكزكالمصطمحاتالعمميةالمستخدمةسميمةكمعبرةكدقيقة.
 .4الصحةالعمميةلممعمكماتالتييتضمنياالكتاب.
 .5ترتبطالمادةبالبيئةكتعالجمشكةتالمجتمع.
المادةالعمميةمناسبةلمعمرالزمنيكالعقميلمطمبة.

.6
 .7تتنكعطرؽالتدريسبحيثتراعىالفركؽالفردية.
 .8يغطيالمحتكلالمجاالتالثةثة(المعرفية–كالكجدانية–كالميارية).
 .9ترتبطمادةالكتاببالمقرراتاألخرل.
 .10حداثةالمادةالتعميميةكمكاكبتيالمتقدـالعمميكالتكنكلكجيالراىف.
 .11يعطيفرصةلمطمبةلةبتكاركاالكتشاؼكالتعمـالذاتي.
 .12ارتباطعناصرالمحتكلكتناسقيامعبعضياكالترابطمعأىداؼالكتاب.
 .13يتدرجفيعرضمحتكلالكتابمفالبسيطإلىالمعقد.
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رابعاً :معايير جودة األنشطة
تعددالباحثةإجرائياعددانمفالمعاييرالكجبتكافرىافيجكدةاألنشطة :
 .1تساعداألنشطةعمىالبحثكاالكتشاؼ.
 .2تنميمياراتالتفكيرالعمميكتشجععمىالتعمـالفعاؿ.
 .3تقدـفرصةلممتعمميفلإلبداعكاالبتكار.
 .4تتةءـاألنشطةمعمحتكلالمادةالتعميمية.
 .5تنميحبالعمؿالتعاكني.
 .6تسيـفيتحقيؽأىداؼنشاطاتالك ازرةالتعميمية.
 .7تتكافؽمعالزمفالمخصصليا.
 .8تسيـفيإيصاؿالمعمكمةبأكثرمفحاسة.
 .9إمكانيةتنفيذالطمبةلياكتقديـالتغذيةالراجعةليـ.
 .10تسيـفيبناءشخصيةالمتعمميفمفطرؽمصادرالتعمـالمساعدةكتراعيالفركؽالفردية.
خامساً :معايير جودة مقدمة الكتاب
تشيرالباحثةإلىمجمكعةمفالمكاصفاتالكاجبتكافرىافيجكدةمقدمةالكتابكىيمايمي :
 .1تعطيفكرةعامةعفمحتكلالكتاب.
 .2تتميزبالبساطةكالكضكحكالبعدعفالتعقيد.
 .3تحقؽالتكازفبيفالمجاالتالمعرفيةكالكجدانيةكالميارية.
 .4تثيردافعيةالطمبةنحكدراسةمكضكعاتالكتاب.
 .5تتضمفإرشاداتلمساعدةالمدرسكالطمبةعمياستخداـالكتاب.
 .6تبيفالفمسفةالتربكيةالتيبنيتعميوالكتابكفؽمعاييرالجكدة.
 .7تدعـدكرالعمماءالمسمميفكالعربفيالكيمياء.
 .8تشيرإليتكزيعمحتكمالكتابعميالفصكؿكالكحدات.
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سادساً :معايير الجودة فص أساليب التقويم
يعدالتقكيـعمميةشاممةتتناكؿجميعجكانبشخصػيةالمػتعمـ،كتتعػدداألسػاليببتعػدداألىػداؼالتعميميػة
التػػييسػػعيالمػػنيجلتحقيقيػػا،فتشػػمؿىػػذهاألسػػاليبعمػػىميػػاراتحػػؿالمشػػكةتكالطػػرؽالعمميػػةفػػي
التفكير .
كقػ ػػدأشػ ػػارعبػ ػػدالسػ ػػةـ(،)349:2009كخميفػ ػػةكشػ ػػبةؽ()85:2007إلػ ػػىمجمكعػ ػػةمػ ػػفالمعػ ػػايير
كالمكاصفاتاألساسيةفيأساليبالتقكيـكىي :
 .1أفتسػػتخدـأدكاتتقػػكيـمتعػػددةإلػػيجانػػباالختبػػاراتمثػػؿ(المشػػركعات-كبطاقػػةالمةحظػػة-
كتقكيـاألداء-كغيرىا)
 .2أفتنسجـمعاألىداؼالعامةكالتربكية.
 .3أفتقيساألسئمةالمستكياتالثةثةالمعرفيةكالكجدانيةكالميارية.
 .4أفتنميمياراتاالستقصاءكالبحثمياراتالتفكيرلدلالطمبة.
 .5كجكدأسئمةتطبيقيةفينيايةكؿكحدةكأسئمةعامةفينيايةالكتاب.
 .6أفتناسبمستكلالمتعمميفكقدراتيـالعقمية.
 .7أفتشجعالطمبةعمىالتعمـالذاتيكالنمكالمستمر.
 .8أفتغطىالمقررالدراسي.
 .9تشمؿمستكياتبمكـالمعرفيةالستة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 دراساتتتعمؽبتحميؿكتقكيـكتبالعمكـ.
 دراساتتتعمؽبتحميؿكتقكيـكتبالكيمياء.
 دراساتتتعمؽبمعاييرالجكدةالشاممة.

تمييد:
يتناكؿالفصؿالثالثعرضانلمجمكعةمفالدراساتالسابقةالمتعمقةبمكضػكعالد ارسػة،كتسػييةنلةسػتفادة
مفالدراساتالسابقة؛فقدقامتالباحثةبعرضالدراساتالسابقةفيثةثةمحاكررئيسيةكىيعمىالنحك
التالي :
المحكراألكؿ:دراساتتتعمؽبتحميؿكتقكيـكتبالعمكـ 
المحكرالثاني:دراساتتتعمؽبتحميؿكتقكيـكتبالكيمياء 
المحكرالثالث:دراساتتتعمؽبمعاييرالجكدةالشاممة 
كقدتـترتيبالدراساتالسابقةلكؿمحكرحسبالتسمسؿالزمنيمػفاألحػدثل قػدـ،ككػافالتركيػزعمػى
اليدؼمفكؿدراسةكأدكاتياكعينتياكاجراءاتياكالمنيجالمستخدـفيياككصكالنلنتائجيا،إضافةنإلىذلػؾ
فقدقدمتالباحثةتعقيبانعمىكؿمحكرمػفالمحػاكرالثةثػةكتعقيبػانعمػىىػذاالفصػؿ(الد ارسػاتالسػابقة)
مكضحةنأكجوالتشابوكاالختةؼكمدلاالستفادةمفالدراساتالسابقة .

المحور األول :دراسات تتعمق بتحميل وتقويم كتب العموم
 .1دراسة عبد ()2016
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػيتقػػكيـمحتػػكلكتػػابمبػػادئالعمػػكـلمصػػؼال اربػػعاالبتػػدائيفػػيالع ػراؽكفػػؽ
معاييردراسةالتكجياتالدكلية(،)TIMSSاستخدـالباحػثالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،كتػـبنػاء
قائمةمعاييردراسةالتكجياتالدكليػة()TIMSSالكاجػبتكفرىػافػيكتػابمبػادئالعمػكـلمصػؼ
ال اربػ ػػعاالبتػ ػػدائيبعػ ػػدعرضػ ػػياعمػ ػػىمجمكعػ ػػةمػ ػػفالمختصػ ػػيف،كاج ػ ػراءالتعػ ػػديةتفػ ػػيضػ ػػكء
مةحظاتيـ،كقدأظيرتالنتائجفيمػايتعمػؽبمتطمبػاتعمػـالحيػاة:أفمجػاؿاإنسػافكصػحتوقػد
حؿبالمرتبػةاألكلػيبكاقػع53تكػ ار انركبنسػبةمئكيػة()%99.30كيميػومجػاؿدكرةالحيػاةكالتكػاثر
كالكراثةبكاقع51تك ار انركبنسبةمئكية()%82.29كبينمالـيحصؿمجاؿتفاعػؿالكائنػاتالحيػة
معالبيئةعمىأمتكرار،أمامايتعمػؽبمتطمبػاتعمػـالفيزيػاء:فػإفمجػاؿالقػكلكالحركػةقػدحػؿ
بالمرتب ػػةاألكل ػػيبكاق ػػعتكػ ػرار33تكػ ػ ار انركبنس ػػبةمئكي ػػة()%45.2كيمي ػػومج ػػاؿمص ػػادرالطاق ػػة
كتأثيراتيػػابكاقػػع17تك ػ ار انركبنسػػبةمئكيػػة(،)%28.23بينمػػالػػـيحصػػؿكػػؿمػػفمجػػاؿالضػػكء
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كالصػػكتعمػػىأمتك ػرار،فيمػػايتعمػػؽبعمػػكـاألرض:إفمجػػاؿاألرضكالنظػػاـالشمسػػيقػػدحػػؿ
بالمرتبػػةاألكلػػيبكاق ػػع30تك ػ ار انركبنس ػػبة()%82.63كيميػػومج ػػاؿتركيػػباألرضكخصائص ػػيا
الفيزيائيةبكاقع15تك ار انر .
 .2دراسة صالحة ()2015
ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةإلػػيتقصػػيمسػػتكلجػػكدةعمػػـاألحيػػاءالمتضػػمنةفػػيكتػػبالعمػػكـلمرحمػػة
التعمػيـاألساسػػيفػػيضػكءالمعػػاييرالعالميػػة،حيػثاسػػتخدمتالباحثػػةالمػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،
كتمثمػػتعينػػةالد ارسػػةفػػيمكضػػكعاتعمػػـاألحيػػاءالمتضػػمنةفػػيكتػػبالعمػػكـمػػفالصػػؼ(-1
ػتكلالجػكدة
،)10حيثاسػتخدمتالباحثػةالرتػبكالنسػبالمئكيػة،كأسػفرتالنتػائجإلػىتػدنيمس 
فيدرجةتكافرالمعاييرالعالميةفيمكضكعاتعمػـالفمػؾلممرحمػة()10-1عػفمسػتكلالجػكدة
المطمكب(،)%70حيثتكفرتالمعاييربنسبةمقبكلةتساكم(.)%60.35
 .3دراسة األشقر ()2014
ىػػدفتالد ارسػػةلمتعػػرؼإلػػىمػػدلتضػػمفكتػػابمحتػػكلمنيػػاجالعمػػكـالحياتيػػةلممرحمػػةالثانكيػػة
ألبعادالتنكرالبيكلكجيكمدلاكتسابالطمبةليا،كقداستخدـالباحثالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،
كتمثمػػتعينػػةالد ارسػػةبكتػػبالعمػػكـالحياتيػػةلممرحمػػةالثانكيػػةالتػػيتػػـتحميميػػا،كبمجمكعػػةالطمبػػة
المككنةمف()283طالبانمفالصؼالحادمعشربمحافظةالكسطيفيفمسطيف،كطبػؽعمػييـ
اختبػ ػػارلقيػ ػػاسمػ ػػدلاكتسػ ػػابيـلمتنػ ػػكرالبيكلػ ػػكجي،كتمثمػ ػػتأدكاتالد ارسػ ػػةبػ ػػأداتيف(أداةتحميػ ػػؿ
المحتػػكلالمتمثمػػةبأبعػػادالتنػػكرالبيكلػػكجيلمنيػػاجالعمػػكـلممرحمػػةالثانكيػػة،كاختبػػاريقػػيسمػػدل
اكتسابالطمبةألبعادالتنكرالبيكلكجي)،حيثقاـبالتأكيدعمىصدقيـكثباتيـبالطرؽالمناسبة،
كأسفرتالنتائجإلىتدنيمستكلالتنكرالبيكلكجيفيالمرحمةالثانكيةالسيمابعدالبيكأخةقيػة،
كأفطمبةالصؼالحادمعشرلـيصؿإلىالحدالمطمكب(،)%75كأنويكجػدفػركؽذاتداللػة
إحصائيةعندمستكلالداللة()0.05 <aفياكتسابطمبػةالصػؼالحػادمعشػرألبعػادالتنػكر
البيكلكجييعزللعامؿالجنس(لصالحاإناث) .
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 .4دراسة دىمان ()2014
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػيتحميػػؿمحتػػكمكتػػبالعمػػكـلمصػػفكؼ()8-5األساسػػيبفمسػػطيففػػيضػػكء
متطمبػػاتاختبػػار(،)TIMSSحيػػثاسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيكتمثمػػتعينػػة
الد ارسػةبمحتػكلكتػبالعمػػكـلممرحمػة(،)8-5كقامػتبإعػدادأداةتحميػػؿالمحتػكلالمتمثمػةبقائمػػة
لمتطمبات()TIMSSلمصفكؼ(،)8-5كمااستخدمتالمعالجػاتاإحصػائيةالتكػ ارراتكالنسػب
المئكية،ككانتأىـالنتائج:أفنسبةاحتكاءمتطمبات()TIMSSفيكتػبالعمػكـلممرحمػة(-5
)8كانت()%27.4كىينسبةضعيفة،حيثكانتالنسبمتباينةبيفمجاالتالعمكـالمختمفة،
فقدبمغػتنسػبةعمػـالكيميػاء(،)%14.7كعمػـاألحيػاء(،)%44.1كعمػـالفيزيػاء()%26كعمػـ
األرض(،)%15.3كأفىنػػاؾقصػػك انرفػػيمعيػػاراالسػػتم ارريةكالتتػػابعلػػبعضالمتطمبػػاتالرئيسػػية
لمتطمبات( .)TIMSS-2011
 .5دراسة الغامدي ()2012
ىػدفتالد ارسػػةإلػيتقػػكيـمحتػػكلكتػبالعمػػكـالمطػػكرةبالصػفكؼالػػدنيامػػفالمرحمػةاالبتدائيػػةفػػي
ضكءمعػاييرمختػارةبالمممكػةالعربيػةالسػعكدية،اسػتخدـالباحػثالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،كتػـ
إعدادبطاقػةتحميػؿلتقػكيـمحتػكلكتػبالعمػكـالمطػكرةلمصػفكؼالػدنيامػفالمرحمػةاالبتدائيػةفػي
ضكءالمعاييرالمختارة،كتككنتفيصكرتياالنيائيةمف()68مؤش انرمصنفةتحت()20معيػا انر
في()7مجاالترئيسية،كتكصمتالدراسةإليمجمكعػةمػفالنتػائج:أىميػاتركيػزمحتػكلكتػب
العمكـالمطكرةلمصفكؼالدنيابالمرحمةاالبتدائيػةعمػىمجػاؿالعمػـكطريقػةاستقصػاءحيػثبمغػت
نسبتو()%4.67فيالكتبالثةثة.
 .6دراسة الفييدي ()2012
ىػدفتالد ارسػػةإلػىتقػػكيـمحتػكلمقػػرراتالعمػكـلممرحمػػةاالبتدائيػةفػػيالمممكػةالعربيػػةالسػػعكدية
فػػيضػػكءمتطمبػػاتد ارسػػةالتكجيػػاتالدكليػػةلمعمػػكـكالرياضػػيات(،)TIMSS-2011حيػػثقػػاـ
الباحثباستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي،كتمثمتعينةالدراسةبكتبالعمػكـلممرحمػةاالبتدائيػة،
كتـاسػتخداـبعػضاألسػاليباإحصػائيةمثػؿمعادلػةىكلسػتيلحسػابالثبػاتكالتكػ ارراتكالنسػب
المئكيةكالمتكسطالحسابي،ككافمفأىـالنتائج:أنوحصمتمتطمباتمجػاؿالمكضػكعاتعمػى
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نسػ ػػبةمتكسػ ػػطة،بينمػ ػػاحصػ ػػؿمجػ ػػاؿالعمميػ ػػاتالمعرفيػ ػػةعمػ ػػىنسػ ػػبةمقبكلػ ػػة،كمجػ ػػاؿالمعرفػ ػػة
كاالستقصػػاءالعممػػيبنسػػبةكبي ػرة،كلػػـتتحقػػؽمتطمبػػاتصػػحةاإنسػػافكمتطمبػػاتإيجػػادالحمػػكؿ
كمتطمباتتحميؿكتفسيرالبياناتلتمؾالمرحمة .
 .7دراسة موسى ()2012
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػيتقػػكيـمحتػػكلكتػػبالعمػػكـالفمسػػطينيةكاإسػػرائيميةلمصػػؼال اربػػعاألساسػػيفػػي
ضػػكءمعػػايير(،)TIMSSاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كتككنػػتأداةالد ارسػػةمػػف
بنػاءقائمػةمعػػاييرمككنػةمػػف()99معيػا انرتكزعػػتعمػي()6مجػػاالتكىػي(عمػػكـالحيػاة،العمػػكـ
الفيزيائيػػة،كعمػػكـاألرض،المعرفػػة،كالتطبيػػؽ،كاالسػػتدالؿ)،كق ػدأظيػػرتالنتػػائجمػػايمػػي:بمغػػت
النسبالعامةلممعاييرفيمحتكلمنياجالعمكـالفمسطينيلمصؼال اربػعكالتػيأسػفرعنيػاتحميػؿ
المحتػػكل()%68.37كىػػينسػػبةضػػعيفة،كمػػابمغػػتالنسػػبةالعامػػةلممعػػاييرفػػيمحتػػكلمنيػػاج
العمكـاإسرائيميلمصؼالرابعكالتيأسفرعنياتحميؿالمحتكل()%42.02كىينسبةضعيفة.
 .8دراسة بن سعيد ()2011
ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةإلػػيتحديػػدمػػدلتػكافرالمعػػاييرالعالميػػة()NSESفػػيمحتػػكلمنػػاىجالعمػػكـ
الفمسػػطينيةلممرحمػػةاألساسػػيةالعميػػا(،)8-5حيػػثاسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،
كتـتطبيػؽاألداةعمػىعينػةالد ارسػةالمتمثمػةبمحتػكلمنػاىجالعمػكـلممرحمػة(،)8-5كالتأكػدمػف
صػػدقياكثباتيػػا،كتػػـحسػػابالتكػ ارراتكالنسػػبالمئكيػػةكمعالجػػاتإحصػػائية،ككانػػتأىػػـالنتػػائج
أف:نسػػبةت ػكافرمعػػايير()NSESلمحتػػكلكتػػبالعمػػكـالمقابمػػةلممرحمػػة()8-5كانػػتمتكسػػطة
(،)%70.1ككمػػاأفىنػػاؾتركيػػزعمػػىمجػػاؿالكيميػػاءكعمػػكـالحيػػاةفػػيتمػػؾالمرحمػػةأكثػػرمػػف
المج ػػاالتاألخ ػػرل،كع ػػدـم ارع ػػاةمعي ػػاراالس ػػتم ارريةكالتت ػػابعل ػػبعضالمع ػػاييرالرئيس ػػيةلمع ػػايير
التربيةالعممية.
 .9دراسة كارتل واخرون ()Kartal et al., 2011
ػعكالخ ػػامساألساس ػػييف
ى ػػدفتالد ارس ػػةإلػ ػىتق ػػكيـالتط ػػكرالت ػػاريخيلمنيج ػػيالعم ػػكـلمص ػػؼال ارب ػ 
المقرريففيتركياكفقانلممككناتاألساسيةلممنيجالتػيكردتفػيالمنيػاجمنػذتأسػيسجميكريػة
تركي ػػاحت ػػىكقتي ػػاالحاض ػػر،كاس ػػتخدمتالد ارس ػػةالم ػػنيجالكص ػػفيالتحميم ػػي،حي ػػثت ػػـبن ػػاءأداة
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التحميؿالتيتشمؿمككناتالمنيجالتالية(األىػداؼ،كالمحتػكل،عمميػةالتعمػيـكالػتعمـ،كالتقػكيـ)،
كتمثمػػتعينػػةالد ارسػػةفػػيمنػػاىجالعمػػكـالمقػػررةعمػػيطمبػػةمػػدارستركيػػالعػػاـ(-1948-1926
،)1969كمنػػػاىجالعمػ ػػكـلمفت ػ ػرة()2000-1992كمػ ػػنيجالعمػ ػػكـلعػ ػػاـ(،)2005كتػ ػػـاسػ ػػتخداـ
التك ارراتالنسبيةكالنسبالمئكيةكمعالجاتإحصائية،كتكصمتإليمجمكعةمفالنتائجكمنيا:
كجػػكدتطػػكرممحػػكظعمػػىمنػػاىجالعمػػكـ،مػػعذلػػؾلكحظػػتبعػػضالمشػػكةتالخاصػػةبعمميػػة
التطػػكير،كأفالتطػػكراألكثػػرأىميػػةقػػدظيػػرفػػيعمميػػاتالتعمػػيـكالػػتعمـكالتقػػكيـ،بينمػػالػػـيكػػف
افرمفذلؾالتطكر .
لممحتكلكاألىداؼحظهك ه

 .10دراسة الخميفة والقاسمية ()2010

ىػػدفتالد ارسػػةإلػىتحميػػؿمحتػػكلمنػػاىجالعمػػكـمػػفالتعمػػيـاألساسػػي(مػػفالصػػؼالخػػامسحتػػى
العاش ػػر)بس ػػمطنةعم ػػافف ػػيض ػػكءمي ػػاراتالتفكي ػػر،حي ػػثاس ػػتخدمتالد ارس ػػةالم ػػنيجالكص ػػفي
التحميمػػي،كتػػـإعػػدادأداةتحميػػؿالمحتػػكلكالتػػيتككنػػتمػػفأربعػػةمحػػاكر(ميػػاراتجمػػعكعػػرض
المعم كمػػات،كالتفكيػػرالناقػػدكالتفكيػػراإبػػداعيكالتفكيػػرالعممػػي)كقػػدتضػػمنتىػػذهالمحػػاكر()22
ميػػارةك()78معيػػا انر،كتػػـاسػػتخداـالتك ػ ارراتكالنسػػبالمئكيػػةفػػيالتحميػػؿاإحصػػائي،كأظيػػرت
النتائج:ضعؼاىتماـمناىجالعمكـبمياراتالتفكيربشكؿعاـكخاصةميػاراتالصػؼالثػامف،
حي ػثأنػػولػػـيتضػػمفأي ػانمػػفميػػاراتالتفكيػػراالبتكػػارم،بينمػػااىتمػػتأىػػداؼالصػػؼالخػػامس
بميارةالتفكيرالعممي،ككافمػفالكاضػحأفالمحتػكلاىػتـبتنميػةميػاراتالتفكيػربشػكؿأفضػؿ
مػػفاألىػػداؼ،أمػػابالنسػػبةل نشػػطةفػػيمنػػاىجالعمػػكـمكضػػعالد ارسػػةفقػػدحصػػمتعمػػىالمرتبػػة
األكلىمفحيثتناكليالمياراتالتفكير،ككشفتالدراسةأيضانعفعػدـتكامػؿ أرسػيكأفقػيبػيف
أىداؼمنػاىجالعمػكـكمحتكاىػاكأنشػطتيا،كذلػؾمػفحيػثميػاراتالتفكيػركعػدـكجػكداسػتم اررية
كتتػػابعلتضػػميفميػػاراتالتفكيػػرفػػياألىػػداؼكالمحتػػكلكاألنشػػطةبالنسػػبةلمنػػاىجالعمػػكـمكضػػع
الدراسة.
 .11دراسة مينج وليو )(Meng & Liu, 2010
ىػدفتالد ارسػػةإلػىالتعػػرؼإلػىمػػدلتحقيػػؽمفيػكـالػػذاتفػياختبػػاراتاتجاىػاتالد ارسػػةالدكليػػة
لمعمػػكـكالرياضػػيات(،)TIMSS_2003كاسػػتخدـالباحثػػافالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كتػػـبنػػاء
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أدكاتالد ارسػػةفػػياختبػػارالمعرفػػةالعمميػػة()TIMSS-2003ككػػافالمشػػارككف()24119مػػف
طػػةبالصػػؼالثػػامف4856(،مػػفاليابػػاف)ك(4972مػػفىػػكنجكػػكنج)ك(5379مػػفتػػايكاف)
ك(8912مفالكالياتالمتحػدة).كأظيػرتالنتػائجأفطػةبالكاليػاتالمتحػدةأعمػىإحصػائيانفػي
تحقيؽمفيكـالذاتفيالرياضياتكالعمكـمفالطمبةفيىكنجككنجكتايكافكالياباف،كأفمفيكـ
الذاتفيالمتجمعاتالشرقيةكاآلسيكيةكافمنخفضان .
 .12دراسة الزىرانص ()2010
ىدفتىذهالدراسةإلىتقكيـمحتكلمقرراتعمكـالمرحمةالمتكسطةبالمممكةالسعكديةفيضػكء
متطمبػػاتد ارسػػةالتكجيػػاتالدكليػػةلمعمػػكـكالرياضػػياتبمجػػاؿمحتػػكلالعمػػكـ(األحيػػاء،الفيزيػػاء،
الكيمي ػػاء،عم ػػـاألرض،عم ػػـالبيئ ػػة)كالمج ػػاؿالمعرف ػػي،كاالستقص ػػاءالعمم ػػي،لتحقي ػػؽذل ػػؾق ػػاـ
الباحثباستخداـالمنيجالكصفيالتحميمي،كقاـبتحميؿمحتكلكتبالعمكـ،كلإلجابةعمىأسئمة
الد ارسػػةاسػػتخدـالباحػػثاألسػػاليباإحصػػائيةالمتمثمػػةبالنسػػبالمئكيػػةكالتك ػ اررات،كقػػدتكصػػمت
الد ارسػػةإلػػىعػػددمػػفالنتػػائجكػػافمػػفأىميػػا:كجػػكدقصػػكرفػػيمحتػػكمالعمػػكـعنػػدمقارنتيػػا
بمتطمبػاتد ارسػةالتكجيػاتالدكليػةلمعمػكـكالرياضػيات( )TIMSS, 2003الرئيسػيةكالفرعيػةفػي
مجاؿالمحتكلكبعضالمتطمباتالمعرفيةكمياراتاالستقصاءالعممي.
 .13د ارسة السايح وىانص ()2009
ىدفتالدراسةإليتقكيـمنيجالعمكـبالمرحمةاإعداديةفيضػكءبعػضمفػاىيـالنػانكتكنكلػكجي
فػػيجميكريػػةمصػػرالعربيػػة،كلتحقيػػؽذلػػؾاسػػتخدـالباحثػػافالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كشػػممت
عينػةالد ارسػة()90طالبػانبالصػؼالثػانياإعػػدادم،ككانػتأىػـالنتػائج:أفالكحػدةالمقترحػةليػػا
أثػػرفعػػاؿفػػيزيػػادةمسػػتكلتحصػػيؿالطػػةبلمفػػاىيـالكحػػدة،كليػػاأثػػرفعػػاؿفػػيتنميػػةاتجاىػػات
الطػػةبنحػػكمفػػاىيـالنػػانكتكنكلػػكجي،كاعػػادةالنظػػرفػػيمحتػػكلمنػػاىجالعمػػكـبم ارحػػؿالتعمػػيـ
العاـ،كخاصةالمرحمةاإعداديةعميضكءالمستحدثاتالعممية .
 .14دراسة العرجا ()2009
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىالتعػػرؼإلػػىجػػكدةمحتػػكلكتػػابالعمػػكـلمصػػؼالثػػامفاألساسػػيفػػيضػػكء
المعاييرالعالميةكمدلاكتسابالطمبةليذهالمعرفة،حيثاتبعالباحثالمػنيجالكصػفيالتحميمػي
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لتحميؿكتابالعمكـلمصؼالثػامفاألساسػيبج أزيػو،كذلػؾباسػتخداـأداةتحميػؿالمحتػكلالتػيتػـ
بناؤى ػ ػ ػػاكفقػ ػ ػ ػانلممع ػ ػ ػػاييرالعالمي ػ ػ ػػةالمتض ػ ػ ػػمنةف ػ ػ ػػياختب ػ ػ ػػار"،"TIMSSكم ػ ػ ػػااس ػ ػ ػػتخدـالباح ػ ػ ػػث
اختبػػار""TIMSSلمعرفػػةمسػػتكماكتسػػابالطمبػػةلممعرفػػةالعمميػػة،كطبػػؽاالختبػػارعمػػىعينػػة
قصػديةمككنػػةمػػف()562طالبػانكطالبػةنمػػفطمبػػةالصػػؼالثػػامففػػيمحػػافظتيرفػػحكخػػانيكنس،
كقػػدتكصػػمتالد ارسػػةإلػػىعػػدةنتػػائجمنيػػا:أفمكضػػكعاتالكيميػػاءاحتػػكتعمػػىأكبػػرنسػػبةمػػف
المعايير،بينمااحتكتمكضكعاتعمكـاألرضكالبيئةعمينسبةلـتتجاكز()%8مفالمعايير،
كماأفمستكلتمكفالطمبةمفالمعرفةلـيصؿإلىحداإتقاف .
 .15دراسة انصيو ()2009
ىدفتالدراسةإلىتحديدمستكلجكدةكتبالعمكـفيالمرحمةاألساسيةالدنيابفمسطيففيضػكء
المعاييرالعالمية،كلتحقيؽذلؾاتبعتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميمي،حيثقامتالباحثةببناء
أداةتحمي ػػؿمحت ػػكلعين ػػةالد ارس ػػةالمتمثم ػػةبكت ػػبالعم ػػكـم ػػفالص ػػؼاألكؿحت ػػىالص ػػؼال ارب ػػع
األساسي،كقدتمثمتفئاتالتحميؿبقائمةالمعاييراألستراليةكالتيصنفتإلىأربعةأبعادرئيسية
كى ػػي:البح ػػثالعمم ػػيكعم ػػكـاألحي ػػاءكالمػ ػكادكالعممي ػػاتالفيزيائي ػػة،كق ػػدقام ػػتالباحث ػػةبترجمتي ػػا
كالتأكػػدمػػفصػػدقياكثباتيػػا،كاسػػتخدمتفػػيجمػػعالبيانػػاتالتػػيتػػـمعالجتيػػابػػالتك ارراتكالنسػػب
المئكيػػة،كقػػدتكصػػمتالد ارسػػةإل ػىمجمكعػػةمػػفالنتػػائجأىميػػا:عػػدـاتسػػاـكتػػبالعمػػكـلمصػػؼ
الثانيكالثالثكالرابعبالجكدة،حيثجاءتالنسبالمئكيةكالتالي()%6.32،%8.48،%9.6
عميالترتيب .
 .16دراسة شحادة ()2009
ى ػػدفتالد ارس ػػةإل ػػيتق ػػكيـمحت ػػكلمني ػػاجالعم ػػكـالعام ػػةلممرحم ػػةاألساس ػػيةبفمس ػػطيفف ػػيض ػػكء
متطمبػػاتالتنػػكرالصػػحي،كقػػداتبعػػتالباحثػػةالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كعميػػوتػػـبنػػاءاختبػػار
التنػػكرالصػػحيلطمبػػةالصػػؼال اربػػعاألساسػػيعمػػىعينػػةمػػفمػػدارسك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـ()8
مػػدارسعمػػىعينػػة()400طالػػبكطالبػػة،كخرجػػتالد ارسػػةبالنتػػائجاآلتيػػة:تػػـتحديػػدمتطمبػػات
التنػ ػػكرالصػ ػػحيفػ ػػيالمجػ ػػاالتالرئيسػ ػػةاآلتيػ ػػة:النظافػ ػػةالشخصػ ػػية،كالتغذيػ ػػةالصػ ػػحية،كجسػ ػػـ
اإنسػػاف،كتمػػكثالبيئػػة،كاإسػػعافاتاألكليػػة،ككػ هؿمنيػػاتضػػمفمجمكعػػةمػػفالمتطمبػػاتالفرعيػػة،
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كمحتػ ػػكلمنيػ ػػاجالعمػ ػػكـلمصػ ػػؼاألكؿاألساسػ ػػيقػ ػػدتضػ ػػمف()19متطمب ػ ػانصػ ػػحيانمػ ػػفجممػ ػػة
المتطمبػػاتالصػػحيةبقائمػػةالتحميػػؿ()61متطمب ػان،كمحتػػكلمنيػػاجالعمػػكـالعامػػةلمصػػؼالثػػاني
األساسػػيقػػدتضػػمف()18متطمب ػانصػػحيانمػػفجممػػةالمتطمبػػاتالصػػحية،كمحتػػكلمنيػػاجالعمػػكـ
العامةلمصؼالثالثقدتضمف()2متطمبانصحيان،كمحتكلمنياجالعمكـلمصؼالرابعاألساسػي
تض ػػمف()23متطمبػ ػانص ػػحيان،كع ػػدـكص ػػكؿمس ػػتكلطمب ػػةالص ػػؼال ارب ػػعاألساس ػػيف ػػيالتن ػػكر
الصحيلمستكلاإتقاف(.)%75
 .17دراسة شحيبر ()2007
ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةإل ػىتقػػكيـمحتػػكلمقػػررالعمػػكـلمصػػؼالعاشػػراألساسػػيفػػيضػػكءالمعػػايير
اإس ػػةمية،حي ػػثاتبع ػػتالم ػػنيجالكص ػػفيالتحميم ػػي،كاس ػػتخدـالباح ػػثث ػػةثأدكاتى ػػيقائم ػػة
المعػػاييراإسػػةميةلمحتػػكلمنيػػاجالعمػػكـ،كاسػػتبانةالمعػػاييراإسػػةميةلمحتػػكلمنيػػاجالعمػػكـ،
كقائمػةتحميػؿالمحتػكلكفقػانلممعػاييراإسػػةمية،كتككنػتعينػةالد ارسػةمػف()100معمػـكمعممػػة
مفمعمميكمعمماتالعمكـلمصؼالعاشرفيقطاعغزة،حيثجرلاختيارىـبالطريقةالعشكائية
مفالمدارسالحككمية،كأظيرتالنتائج:بناءقائمةلممعاييراإسةميةالكاجبتكافرىافيمحتكل
ػكـ،كتكزعػ ػػتعمػ ػػيسػ ػػتةمجػ ػػاالت(الحقػ ػػائؽالعمميػ ػػة،كالمفػ ػػاىيـالعمميػ ػػة،كالق ػ ػكانيف،

منيػ ػػاجالعمػ ػ
كالنظرياتالعممية،كالمياراتالعممية،كاالتجاىاتكالقيـ) .
 .18دراسة صالح وصبيح ()2007
ىدفتالدراسةإلىتحديدمدلمةءمةمحتكلمنياجالعمكـالفمسػطينيلمصػؼالخػامساألساسػي
لممعػػاييرالعالميػػة،كلتحقي ػؽذلػػؾاتبعػػتالباحثتػػافالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،حيػػثتككنػػتفئػػات
التحميػػؿمػػفقائمػػةالمعػػاييرالقكميػػةلمتربيػػةالعمميػػةكالتػػيتألفػػتمػػفأربعػػةمحػػاكرىػػي(البحػػث
العممي،كعمكـالحياة،كعمكـاألرضكالفضاء،كالعمكـالطبيعية)كالتػيتضػـ()50مؤشػ انرمكزعػة
فرعيان،كلجمعالبيانػاتثػـاسػتخداـالمتكسػطاتالحسػابيةكمعالجػاتإحصػائية.
عمي()15معيا انر 
ككانػػتأىػػـالنتػػائجالتػػيتكصػػمتإلييػػاالد ارسػػة:أفالمتكسػػطالعػػاـلت ػكافرالمعػػاييرمجتمعػػةبمػػغ
()3.09فيمحتػكلالعمػكـلمصػؼالخػامسكىػذايعنػيدرجػةمتكسػطة،كممػايعكػسعػدـاتسػاؽ
محت ػػكلم ػػنيجالعم ػػكـإل ػػىح ػػدم ػػام ػػعالمع ػػاييرالعالمي ػػةلمحت ػػكلم ػػنيجالعم ػػكـلمص ػػؼالخ ػػامس
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األساسي،فيحيفكافالمتكسطالعاـلمدلتكافرىذهالمعاييرفيكؿمحكرمفالمحاكرالتالية
(البحثالعممي،كعمكـالحياة،كعمػكـاألرضكالحيػاة،كالعمػكـالطبيعيػة)كػاآلتي(،2.75،3.14
)4،2.75عمىالترتيب .
 .19دراسة الصادق ()2006
ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةإلػػىتحميػػؿمحتػػكلكتػػابالعمػػكـلمصػػؼالعاشػػركفق ػانلمعػػاييرالثقافػػةالعمميػػة
كمعرفػػةمػػدلاكتسػػابالطمبػػةليػػا،كقػػداعتمػػدتالباحثػػةالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيلتحميػػؿمحتػػكل
كتػػابالعمػػكـلمصػػؼالعاشػػربج أزيػػو،كمػػاأنيػػاحػػددتعينػػةالد ارسػػةكىػػيمككنػػةمػػف()12شػػعبة
د ارسػػيةمكزعػػةعمػػى()4مػػدارسحككميػػةمػػفغػزةتػػـاختيارىػػاعشػكائيان،كاشػػتممتأدكاتالد ارسػػة
عمػػىأداةتحميػػؿالمحتػػكمتشػػمؿ()4أبعػػادرئيسػػية،كأيضػػااختبػػارلقيػػاسمػػدلاكتسػػابالطمبػػة
لمثقافػػةالعمميػػة،كأش ػارتنتػػائجالد ارسػػة:إل ػىضػػعؼتنػػاكؿمحتػػكلمنيػػاجالعمػػكـلمصػػؼالعاشػػر
لمثقافةالعممية،كتدنيفيمستكلالثقافةالعمميةلدلالطمبة .
التعقيب عمى الدراسات السابقة التص تناولت تحميل وتقويم كتب العموم
تناكلتالباحثةمجمكعةمتنكعةمفالدراساتالسابقةالمتعمقةبتقكيـكتحميؿمحتكلكتػبالعمػكـالمدرسػية
بشػػكؿعػػاـكقػػدسػػجمتالباحثػػةمػػفخػػةؿالمراجعػػةكالفحػػصكالتػػدقيؽفػػيالد ارسػػاتالسػػابقةعػػدةنقػػاط
كمةحظاتمفجكانبمختمفةكمفأىميا :
 .1أىداف الدراسات السابقة
تتركزمعظـأىداؼالدراساتالسابقةحكؿتقييـكتحميؿمحتكلمادةالعمكـكالتحقؽمػفمػدلتػكافر
درجةمعاييرالجكدةالمتنكعةكالمختمفةحسبطبيعةالدراسةكبيئتياالتربكيةكالثقافيةكالحضارية .
 .2منيج الدراسة
مػػفخػػةؿمراجعػػةالد ارسػػاتالسػػابقةتبػػيفأفمعظػػـالد ارسػػاتاعتمػػدتالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي؛
حيػػثأنػػوتػػـاسػػتخداـأسػػمكبتحميػػؿالمحتػػكلكفػػؽقائمػػةمعػػاييرحػػددىاكػػؿباحػػثحسػػبأىػػداؼ
كاجراءاتالنظاـالتربكمالقائـفيبيئتوالتربكيةكالثقافية .
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 .3أدوات الدراسة
تنكعػػتأدكاتالد ارس ػػةحس ػػببيئتي ػػاالتربكي ػػةكأغ ارض ػػياكاجراءاتي ػػاكطبيعي ػػةمحت ػػكلالم ػػنيجالمػ ػراد
تحميم ػػو)،فق ػػداس ػػتخدـعب ػػد(،)2016كدىم ػػاف(،)2014كالفيي ػػدم(،)2012كمكس ػػى(،)2012
ميػنجكليػك ،)2010( Meng & Liuالعرجػا()2009معػاييركاختبػاراتالتكجيػاتالدكليػةلمعمػكـ
كالرياضيات)،(TIMSSفيحيفاستخدـبفسعيد()2011المعاييرالعالمية(،)NSESفيحيف
قاـاألخركفبتطكيرقائمةالمعاييركفقانالحتياجاتالبيئةالتربكيةلدييـ،كىناؾمفاستخدمكاأدكات
مثؿبطاقاتالتحميؿكاالستباناتكاالختباراتلتحميؿكتقكيـالمناىجكالكتبالمدرسية .
 .4عينة الدراسة
مػػفخػػةؿاالطػػةععمػػىالد ارسػػاتالسػػابقةالمتعمقػػةبتقػػكيـكتحميػػؿكتػػبالعمػػكـالمدرسػػية،تبػػيفأف
اساتاقتصرتعمى

ىناؾتنكعانفيدراسةتحميؿكتبالمراحؿالتعميميةالمختمفة،كماأفبعضالدر
كتابكاحدكدراساتأخرلاشتممتعمىأكثرمفكتاب .
 .5استفادة الباحثة
اسػػتفادتالباحثػػةم ػػفالد ارسػػاتالسػػابقةف ػػيزيػػادةمعرفتي ػػاالذاتيػػةالخاصػػةف ػػيمجػػاؿتخصص ػػيا،
كصػػقؿشخصػػيتياالثقافيػػةكالعمميػػة،كبنػػاءاألسػػاسالمعرفػػيبتحميػػؿالمحتػػكلبشػػكؿخػػاصكتقػػكيـ
المنػػاىجبشػػكؿعػػاـ،كمػػااسػػتفادتالباحثػػةمػػفالد ارسػػاتالسػػابقةفػػيإثػراءتجربتيػػافػػيكيفيػػةتحميػػؿ
محتػػكلالكتػػابالمدرسػػي،ككيفيػػةبنػػاءكتصػػميـأداةالد ارسػػةبيػػدؼتحميػػؿالمحتػػكل،كاالطػػةععمػػى
معػػاييرمتنكعػػةلمتحميػػؿكأسػػاليبمختمفػػةلمتقػػكيـ،كمػػاأفاالطػػةععمػػىالد ارسػػاتالسػػابقةأعطػػت
الباحث ػػةالدافعي ػػة،كمكنتي ػػام ػػفاختي ػػارالم ػػنيجالمناس ػػبلد ارس ػػتيا،كس ػػاعدتياف ػػياختي ػػارالمعالج ػػة
اإحصائيةالمناسبةلدراستيا،كأمدتيابالقدرةكالمركنةكاألصالةفيتحميؿالنتائجكتفسيرىا .
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المحور الثانص :دراسات تتعمق بتحميل وتقويم كتب الكيمياء
 .1دارسة الوىر ،وأبو السمن ()2016
ىػػدفتالدارسػػةإلػػىتقػػكيـمحتػػكلكتػػابالكيميػػاءلمصػػؼالتاسػػعاألساسػػيفػػياألردففػػيضػػكء
(،)AAASكق ػػداتب ػػعالباحث ػػافالم ػػنيجالكص ػػفيالتحميم ػػي،كق ػػاـالباحث ػػافبترجم ػػةأداةمع ػػايير
االتح ػػاداألمريك ػػيلممع ػػاييرالت ػػيكض ػػعيااالتح ػػاداألمريك ػػيلتق ػػدـالعم ػػكـ،كتتك ػػكفالمع ػػاييرم ػػف
مجمػػكعتيفإحػػداىماتتعمػػؽبمحتػػكلالكتػػابالمدرسػػيكالثانيػػةتتعمػػؽبمػػدلدعػػـالكتػػابالمدرسػػي
لعمميةالتدريس(كاثناعشرمعياررئيسان)،كتكصؿالباحثافإلىمجمكعةمفالنتائجكمنيا:تفكؽ
الكحداتاألربعفيمجاالتتكافؽالمحتكلمعاألىداؼكتكافؽاألنشطةمػعالخبػراتكالنشػاطات
كاألشكاؿكالرسكماتكالتمثيةتمعاألىداؼككضكحاألفكاركتسمسميا،فيحيفأظيػرتالنتػائج
كجكدضعؼفيجميعالكحداتفيتنبيوالمعمميفإلىاألفكارالشائعةلدلالطمبػةكمعالجػةىػذه
األفكاركتكفيردعـالمحتكللمتعميـلجميعالطمبة .
 .2دراسة نشوان ()2014
ىدفتالدراسةإلياقتراحتصكرلتطكيرمحتكلكتبالكيمياءلممرحمةالثانكيةبفمسطيففيضكء
بعضأبعادالتفكيرفيالعمكـ،كاستخدـالباحػثالمػنيجالكصػفيكالمػنيجالبنػائي،حيػثأعػدأداة
التحميػػؿالمككنػػةمػػفقائمػػةتضػػـ()6أبعػػادلمتفكيػػر(فػػكؽالمعرفػػي،كالناقػػد،كاالبتكػػارم،كالعممػػي،
كالمنظكمي،كالبصرم)،ك()34ميارةتفكيرفرعي،حيثتككنتعينػةالد ارسػةمػفكتػبالكيميػاء
لممرحم ػػةالثانكي ػػة،كق ػػداس ػػتخدـالباح ػػثف ػػيالمعالج ػػاتاإحص ػػائيةالتكػ ػ ارراتكالنس ػػبالمئكي ػػة،
كأشػػارتأىػػـالنتػػائجإلػػى:أفأعمػػىنسػػبةلمجػػاالتالتفكيػػركانػػتلمتفكيػػرالعممػػي(،)%40.59
كأقػؿنسػبةفػيمجػاالتالتفكيػرىػكالتفكيػرالمنظػكمي(،)%0.76كتضػميف( )7ميػاراتفرعيػة
ف ػػيمحت ػػكلالمن ػػاىجبنسػػػبمرتفع ػػةكى ػػي:ال ػػكعيبالمعرف ػػةالتقريري ػػة،كاإجرائي ػػة،كاالسػػػتنتاج،
كاالسػػتقراء،كالتركيػػز،كجمػػعالمعمكمػػات،كالترميػػز،كأفبقيػػةالميػػاراتالفرعيػػةكعػػددىا()27تػػـ
تضمينيابنسبقميمة،كتـكضعالتصكرالمقترحكاثراءمحتكلكتبالكيمياءلممرحمػةالثانكيػةفػي
ضكئيا.
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 .3دارسة )(Okechukwu, 2014
ىدفتالدارسةإلىتحديدمدلكفايةمحتكلكتبالكيمياءالمستخدمةبالمرحمةالثانكيةفينيجريا
كمدلكفايةاألنشطةالتعميميةكمػدلمةءمػةاألسػئمةكالرسػكمات،كاتبػعالباحػثالمػنيجالكصػفي
الػػذميتفػػؽمػػعىػػدؼالدارسػػة،كاسػػتخدـالباحػػثالنمػػكذجالكمػػيذاالثمانيػػةنقػػاطلتقيػػيـالكتػػب.
كأظيػػرتالنتػػائجأفجميػػعالكتػػبالمدرسػػيةالخمػػسيقػػعتقيميػػاضػػمفنطػػاؽالمقبػػكؿحيػػثأف
األسئمةكالرسكـالتكضيحيةكافيةجدا،كماكأظيرتالنتائجعددانمفأكجوالقصكرفيالكتبفي
مجاؿالتغطيةالمكضكعيةكأنشطةالتعميـكالكفاءةفيتقديـالتعميـ.
 .4دراسة أبو جحجوح ()2012
ىدفتالدراسةإلىتحديدنسبتمثيؿمستكياتالمجاؿالعقمي،كنسبتمثيؿاألسئمةالمكضكعية 
كالمقالية،كالتعرؼعمىنسبتكافرعممياتعمـالكيمياءفيأسئمةكتابالكيمياءلمصػؼالثػاني
عشربفمسطيف،حيثاتبعتالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي،كتمثمتعينةالدراسةبأسئمةكتاب
الكيمياءلمصؼالثانيعشر،كتمثمتأداةالدراسةفيأداةتحميؿالمحتكلالتيتككنتمػفقائمػة
تمثػػؿمسػػتكياتالمجػػاؿالمعرفػػيكأن ػكاعاألسػػئمةكعمميػػاتالعمػػـالكيمائيػػة،كتػػـحسػػابالتك ػ اررات
كالنسػػبالمئكيػػةكمعالجػػاتإحصػػائية،كأسػػفرتالنتػػائجعػػف:أفىنػػاؾنسػػبانمتفاكتػػةفػػياحت ػكاء
مستكياتالمجاؿالمعرفيفيكتابالكيمياءحيثكانتأعمينسػبةلمسػتكلالتطبيػؽ()%41.4
كأدنػ ػػىنسػ ػػبةلمسػ ػػتكلالتركيػ ػػب(،)%0.6كنسػ ػػبةاألسػ ػػئمةالمكضػ ػػكعية()%22كنسػ ػػبةاألسػ ػػئمة
المقالية(،)%78كأفأكثرعممياتالعمـالتيتضمنتيااألنشطةىيعمميةالمةحظة( .)%30
 .5دراسة أردوغان وكاسجمو )(Erdogan & Koseoglo, 2012
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػيتحميػػؿمنػػاىجالكيميػػاءكالفيزيػػاءكاألحيػػاءلمصػػؼالتاسػػعاألساسػػيفػػيضػػكء
معػػاييرالثقافػػةالعمميػػةالعالميػػة،كلمعرفػػةمػػاإذاكانػػتلػػديياالقػػدرةعمػػىمحػػكاألميػػةالعمميػػةلػػدل
الم ػكاطنيف،اسػػتخدـالباحثػػافالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كتمثمػػتعينػػةالد ارسػػةبمنػػاىجالكيميػػاء
كاألحي ػػاءكالفيزي ػػاءالمق ػػررةعم ػػيطمب ػػةالص ػػؼالتاس ػػعلمع ػػاـالد ارس ػػي2009/2008ف ػػيتركي ػػا،
كتمثمػتأداةالد ارسػػةبتحميػػؿالمحتػػكلالمككنػػةمػػفقائمػػةلمعػػاييرالثقافػػةالعمميػػةفػػيعػػدةمجػػاالت
تشػػمؿ(المعرفػػةالعمميػػة،كطبيعػػةالعمػػـ،كالعمػػـكطريقػػةلمتفكيػػر،كالعةقػػةبػػيفالعمػػـكالتكنكلكجيػػا
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كالمجتمع)،كتـحسابالتك ارراتكالنسبالمئكيةكمعالجاتإحصائية،كأظيرتالنتػائج:أفىنػاؾ
تركي انزعمىالمعرفةالعمميةفيمجاؿالكيمياءكطبيعةالعمـفيمنيػاجالفيزيػاءكاألحيػاء،كالعةقػة
بيفالعمـكالتكنكلكجياكالمجتمعفيالمجاالتالثةثة،بالنسبةلمجاؿالعمـكطريقةلمتفكيرلـيكػف
لػػونسػػبةكافيػػةمػػفاالىتمػػاـفػػيالمنػػاىجالثةثػػة،كمػػاظيػػرتبشػػكؿجيػػدفػػيالعةقػػةبػػيفالعمػػـ
كالتكنكلكجياكالمجتمع .
 .6دراسة محجز ()2012
ىدفتالدراسةإلىتحديدأىـالمكضكعاتالكيمائيةالكاجبتكافرىػافػيكتػبالعمػكـلممرحمػة(-8
)،كالكش ػػؼع ػػفم ػػدلتض ػػميفتم ػػؾالمكض ػػكعاتف ػػيمحت ػػكلمن ػػاىجالعم ػػكـلتم ػػؾالمرحم ػػة،
 10
كاعتمدتالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمي،كتمثمتأداةالدراسةبأداةتحميؿالمحتكل،كىػيقائمػة
بمتطمبػػاتالتنػػكرالكيميػػائي،حيػػثاشػػتممتعمػػىخمسػػةمحػػاكر(طبيعػػةعمػػـالكيميػػاء-كالمعرفػػة
الكيمائية-كالعةقةالمتبادلةبيفالكيمياءكالمجتمع-كالعةقةالمتبادلةبيفالكيمياءكالتكنكلكجيػا-
كفيـالبيئةكمشكةتياالمتعمقةبالكيمياء)،كتـاستخداـبعضاألساليباإحصائيةمثؿالتك اررات
ن
كالنس ػػبالمئكي ػػةكمعادل ػػةىكلس ػػتيلثب ػػاتعممي ػػةالتحمي ػػؿ،كأس ػػفرتالنت ػػائجع ػػفأفأعم ػػىنس ػػبة
لمتطمباتالتنكرالكيميائيكانتلصالحالمعرفةالكيميائيةبنسبة(،)%75.8أمػامتطمػبالعةقػة
بيفالكيمياءكالتكنكلكجيابمغتنسبتو(،)%13.17كقدتقاربتنسبةمتطمبالعةقةبيفالكيمياء
كالمجتمػػعمػػعمتطمبػػاتفيػػـالبيئػػةكمشػػكةتياالمتعمقػػةبالكيميػػاءفبمغػػتعمػػىالت ػكالي(،)%6.5
(،)%3.7بينماكانتنسبةطبيعةعمـالكيمياء(.)%0.2
 .7دراسة بيمج كان وبوز )(Belg Can & Boz, 2011
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػيتقػػكيـمػػدلفيػػـطمبػػةالصػػؼالحػػادمعشػػرلممفػػاىيـالمختمفػػةفػػيالكيميػػاء
العامػػةفػػيتركيػػا،كذلػػؾلتقيػػيـالطمبػػةالػػذيفيتمقػػكفمنػػاىجالكيميػػاءالمنقحػػةكالمبنيػػةعمػػىأسػػاس
البنائيػة،كقػدتمثمػتعينػةالد ارسػةمػف34طالبػانك54طالبػةمػفطمبػةالصػؼالحػادمعشػرمػػف
مدرستيففيمدينةإسػبارتافػيتركيػا،حيػثاسػتخدـالباحثػافالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،كلتحقيػؽ
ىدؼالدراسةقامابتحديدالمفاىيـالكيمائيةالخاصةبالصؼالحادمعشر،ثـقامابإعداداختيار
لقياسمدلفيػـالطمبػةلتمػؾالمفػاىيـكمػدلتػأثيركػؿمػفالجػنسكالفصػؿالد ارسػيالسػابؽعمػي
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مػػدلفيػػـالطمبػػةلممفػػاىيـ،كأظيػػرتالنتػػائجأف:النسػػبةالمئكيػػةإجابػػاتالطمبػػةعمػػياالختبػػار
تتػ ػراكحم ػػاب ػػيف()%75-%45كى ػػذايعن ػػيأفىن ػػاؾض ػػعفانف ػػيفي ػػـالطمب ػػةل ػػبعضالمف ػػاىيـ
الكيمائيةمثؿ(الصيغالكيميائية-كالمعادالت-كخكاصالجزئيػات-كالمحاليػؿ-كخػكاصالػذرات)
حيثبمغعددالناجحيففياالختبارسبعةمفالطمبةفقػط،كالبػاقيكػافتحػت(،)%50كمػاانػو
ل ػػيسىن ػػاؾت ػػأثيرلك ػػؿم ػػفالج ػػنسكالفص ػػؿالد ارس ػػيالس ػػابؽعم ػػيم ػػدلفي ػػـالطمب ػػةلممف ػػاىيـ
الكيميائية .
 .8دراسة حمودي ()2011
ىدفتالدراسةإلىتقكيـمحتػكلكتػابالكيميػاءلمصػؼالخػامسالعممػيكفػؽمعػاييرمحػددة،كقػد
أجريػتىػذهالد ارسػةفػيكميػةالتربيػة(ابػفالييػثـ) _جامعػةبغػداد،كبمغػتعينػةالد ارسػة()110
مدرس ػ ػانكمدرسػ ػػة،ك()10اختصاصػ ػػييفتربػ ػػكييف،كأتبعػ ػػتالد ارسػ ػػةالمػ ػػنيجالكصػ ػػفيالتحميمػ ػػي،
كاعتمػػدتاالسػػتبانةكػػأداةلجمػػعالمعمكمػػاتكاسػػتعممت(معادلػػةالنسػػبالمئكيػػة،كمعامػػؿارتبػػاط
بيرسكف،كمعادلةالكسطالمرجحكالكزفالمئكم)لتحميػؿالبيانػات،كتكصػمتالد ارسػةإلػيمجمكعػة
مفالنتائجكمنيا:كجكدضعؼفيمركنةالمادةالعمميةفياستيعابكؿماىكجديدفيمجػاؿ
المعمكمةالعمميةالحديثة،كضعؼإمكانيةاستخداـالتقنياتالعمميةالحديثةالتيتساىـفيتيسير
فيـالمادةالعمميةكالتعميمية .
 .9دراسة عمص ()2008
ىدفتالدراسةإليتقكيـمػنيجالكيميػاءبالمرحمػةالثانكيػةفػيضػكءمعػاييرالتربيػةالغذائيػة،حيػث
ق ػػاـالباح ػػثبد ارس ػػةاس ػػتطةعيةم ػػعمجمكع ػػةم ػػفط ػػةبكمعمم ػػيكم ػػكجييالكيمي ػػاءبالمرحم ػػة
الثانكيةحكؿالسمككياتالغذائيةلدمطةبالمرحمةالثانكيةكالقيـالغذائية،كدكرمناىجالكيميػاء
فػػيمجػػاالتالتربيػػةالغذائيػػةحيػػثتبػػيفتػػدنيالسػػمككياتكالقػػيـالغذائيػػةلمطػػةب،كتمثمػػتعينػػة
الدراسةمفمناىجالكيمياءلمصفييفاألكؿكالثالثالثانكم،حيثقاـالباحثببنػاءقائمػةالمعػايير
لمتربيةالغذائيةالمرتبطةبمنيجالكيمياءلطةبالمرحمةالثانكية،حيثقدـالباحثتصػك انرمقترحػان
لمحتػػكلمػػنيجالكيميػػاءفػػيضػػكءالتربيػػةالغذائيػػةلمص ػفيفاألكؿكالثالػػثالثػػانكم،كتمثمػػتأدكات
الد ارسػػةباسػػتبانةالسػػتطةعآراءبعػػضمدرسػػيكمػػكجييالكيميػػاءفػػيالمنطقػػة،كتػػـبنػػاءقائمػػة
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المعػػاييرلمتربيػػةالغذائيػػة،كاسػػتخداـبطاقػػةتحميػػؿمحتػػكللمػػنيجالكيميػػاءفػػيالمرحمػػةالثانكيػػةفػػي
إطػػارقائمػػةمعػػاييرالتربيػػةالغذائيػػة،كمػػااسػػتخدمتالد ارسػػةبعػػضالمعالجػػاتاإحصػػائيةمثػػؿ
التك ػ ارراتكالنسػػبالمئكيػػة،ككانػػتأىػػـالنتػػائجىػػيأفمنيػػاجالكيميػػاءلػػيسلػػودكرمناسػػبفػػي
تدعيـجكانبالتربيةالغذائية.
 .10دراسة القيسص ()2005
ىدفتالدراسةإليتقػكيـكتػابمػنيجالكيميػاءلمصػؼالثػانيمتكسػطفػيمختمػؼعناصػرالمػنيج
كفػػؽمعػػاييرمحػػددة،كقػػدأجريػػتىػػذهالد ارسػػةفػػيكميػػةالتربيػػة(ابػػفالييثـ)/جامعػػةبغػػداد.كبمغػػت
عينةالدراسة()150مدرسانكمدرسةك()9اختصاصييفتربكييف،كأتبعتالدراسةالمنيجالكصفي
التحميمػػي،كاعتمػػدتالد ارسػػة"االسػػتبانة"كػػأداةلجمػػعالمعمكمػػاتكالبيانػػات،كاسػػتعممتالد ارسػػةكػػؿ
مػػف(معامػػؿارتبػػاطبيرسػػكف،كمعادلػػةالكسػػطالمػػرجح،كالػػكزفالنسػػبيالمئػػكم)لتحميػػؿالبيانػػات
كنسبتحقؽالفقرات،ككانتأىـالنتػائج:أفمجػاؿاألىػداؼيحتػاجإلػىإعػادةالنظػرفيػوكيكجػد
ضعؼفيمجاؿالمحتكلكخاصةالتطبيقي.
 .11دراسة بشارات ()2000
ىػػدفتالد ارسػػةإل ػيتقػػكيـكتػػابالكيميػػاءلمصػػؼاألكؿالثػػانكمالعممػػيمػػفكجيػػةنظػػرمش ػرفي
كمعممػيالعمػكـفػػيمػدارسشػماؿمحافظػػاتفمسػطيف،كأجريػػتالد ارسػةفػيكميػػةالد ارسػاتالعميػػا/
جامعةالنجاحالكطنية،ككانتعينةالدراسة()61مدرسانكمدرسةنك()4مشرفيف،كأتبعتالدراسة
المػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيفػػيإجراءاتيػػا،كاعتمػػدتاالسػػتبانةكػػأداةلجمػػعالمعمكمػػات،كاسػػتخدمت
الدراسة(المتكسطالحسابي،كاالنحراؼالمعيارم،كمعامؿارتبػاطبيرسػكف،كمعادلػةكركنبػاخألفػا)

لتحميؿالبيانات،ككانتنتائجالدراسةأفدرجةالتقكيـالكميةعندالذككرأفضؿمنياعنداإناث،
ككانػػتإجابػػاتالمعممػػيفكالمش ػرفييفلجميػػعمجػػاالتاالسػػتبانةمتكسػػطةمػػاعػػدامجػػاؿالمظيػػر
العاـ .
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التعقيب عمى الدراسات السابقة التص تناولت تحميل وتقويم كتب الكيمياء
تناكل ػػتالباحث ػػةمجمكع ػػةمتنكع ػػةم ػػفالد ارس ػػاتالس ػػابقةالمتعمق ػػةبتق ػػكيـكتحمي ػػؿمحت ػػكلكت ػػبالكيمي ػػاء
المدرسيةبشكؿخاصكقدسجمتالباحثةمفخةؿالمراجعةكالفحصكالتدقيؽفيالدراساتالسػابقةعػدة
نقاطكمةحظاتمفجكانبمختمفةكمفأىميا :
 .1أىداف الدراسات السابقة
 .2تمركزتمعظـأىػداؼالد ارسػاتالسػابقةحػكؿتحميػؿكتقػكيـكتػابمػادةالكيميػاءكالتحقػؽمػفمػدل
تكافردرجةمعاييرمحددةمتنكعةكمختمفةحسبطبيعةالدراسةكأىػدافياكمحػدداتياكبيئتيػاالتربكيػة
كالثقافية .
 .3منيج الدراسة
مػػفخػػةؿمراجعػػةالد ارسػػاتالسػػابقةتبػػيفأفمعظػػـالد ارسػػاتالػػكىر،كأبػػكالسػػمف(،)2016أبػػك
جحجػكح(،)2012أردكغػافككاسػجمك )، (Erdogan & Koseoglo, 2012كمحجػز(،)2012
كبػيمجكػافكبػكز)،(Belg Can & Boz, 2011كحمػكدم(،)2011كالقيسػي(،)2005بشػارات
()2000اعتمدتالمنيجالكصفيالتحميمي،فيحيفاعتمدنشػكاف()2014المػنيجالبنػائيإضػافة
إلىالمنيجالتحميميالكصفي .
 .4أدوات الدراسة
تنكع ػػتأدكاتالد ارس ػػةحس ػػببيئتي ػػاالتربكي ػػةكأغ ارض ػػياكاجراءاتي ػػاكطبيع ػػةمحت ػػكلالم ػػنيجالمػ ػراد
تحميمػ ػ ػػو)،فقػ ػ ػػداسػ ػ ػػتخدـالػ ػ ػػكىر،كأبػ ػ ػػكالسػ ػ ػػمف()2016أداةمعػ ػ ػػاييراالتحػ ػ ػػاداألمريكػ ػ ػػيلممعػ ػ ػػايير
(،)AAASكقدقاـنشكاف()2014باقتراحتصػكرلتطػكيرمحتػكلكتػبالكيميػاءلممرحمػةالثانكيػة
بفمسػػطيففػػيضػػكءبعػػضأبعػػادالتفكيػػرفػػيالعمػػكـ،كمػػاقػػاـعمػػي()2008ببنػػاءقائمػػةالمعػػايير
لمتربيةالغذائيةالمرتبطةبمنيجالكيمياءلطةبالمرحمةالثانكية،فيحيفقاـاألخركفبتطكيرقائمة
المعػاييركفقػانالحتياجػػاتالبيئػػةالتربكيػػةلكػػؿباحػػث،كمػػفالبػػاحثيفمػػفاسػػتخدـأدكاتمثػػؿبطاقػػات
التحميؿكاالستباناتكاالختباراتلتحميؿكتقكيـالمناىجكالكتبالمدرسية .
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 .5عينة الدراسة
مفخةؿاالطةععمىالدراساتالسابقةالمتعمقةبتقكيـكتحميؿكتبمادةالكيمياء،تبيفأفىنػاؾ
تنػػكعفػػيد ارسػػةتحميػػؿكتػػبالم ارحػػؿالتعميميػػةالمختمفػػة،كمػػاأفىنػػاؾتنكعػانجغرافيػانإقميميػانكعالميػان
لبيئػػاتتربكيػػةكثقافيػػةمختمفػػة،كقػػداسػػتخدـالػػكىر،كأبػػكالسػػمف(،)2016أبػػكجحجػػكح(،)2012
كأردكغافككاسجمك)، (Erdogan & Koseoglo, 2012كمحجز(،)2012فيحيفكانػتعينػة
الد ارسػػةعػػفحمػػكدم(،)2011كالقيسػػي(،)2005بشػػارات()2000كعمػػي()2008آراءالمعممػػيف
كالمشرفيفحكؿمحتكلكتبالكيمياء .
 .6استفادة الباحثة
استفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيزيادةمعرفتياالذاتيةالدقيقةكاثراءتجربتيافيكيفيةتحميؿ
محتكلكتابمادةالكيمياء،كمااسػتفادتالباحثػةفػيكيفيػةبنػاءكتصػميـأداةالد ارسػةبيػدؼتحميػؿ
المحتػكل،كاالطػػةععمػػىمعػػاييرمتنكعػػةلمتحميػػؿكأسػػاليبمختمفػػةلمتقػػكيـكالتحميػػؿ،كاختيػػارالمػػنيج
المناس ػػبلد ارس ػػتيا،كاختي ػػارالمعالج ػػةاإحص ػػائيةالمناس ػػبةلد ارس ػػتيا،كالق ػػدرةعم ػػىتحمي ػػؿالنت ػػائج
كتفسيرىا .

المحور الثالث :دراسات تناولت معايير الجودة الشاممة
 .1دراسة الغفري ()2018
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىتحديػػدمسػػتكلجػػكدةمكضػػكعاتالكيميػػاءلمصػػفكؼ()12_11بفمسػػطيففػػي
ضػ ػػكءمعػ ػػاييرعالميػ ػػة،حيػ ػػثاعتمػ ػػدتالباحثػ ػػةمعػ ػػاييركاليػ ػػةكاليفكرنيػ ػػاكالمعػ ػػاييرالبريطانيػ ػػة
(،)CFBTكاستخدمتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميمي،كمػااعتمػدتعمػىثػةثأدكاتالد ارسػة
كتمثمتفيأداةتحميؿالمحتكمالخاصةبمعاييركاليةكاليفكرنياكأداتيتحميػؿالمحتػكلالخاصػة
بالمعاييرالبريطانية(مستكلتأسيسػي،كمسػتكلمتقػدـ)،كمػااسػتخدمتالتكػ ارراتكالنسػبالمئكيػة
كمعالجاتإحصائية،كتكصمتالباحثةلمنتػائجالتاليػة:بمػغمسػتكلجػكدةمكضػكعاتالكيميػاءفػي
كتػػبالعمػػكـلمصػػفكؼ()12-9فػػيضػػكءمعػػاييركاليػػةكاليفكرنيػػانسػػبةممتػػازةبمغػػت(،)92.08
كتعدتىذهالنسبةمستكلالجكدةالمطمكبة(،)%75حيثبمغمستكلجكدةمكضكعاتالكيميػاء
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فػػيكتػػبالعمػػكـلمصػػفكؼ()12_9فػػيضػػكءالمعػػاييرالبريطانيػػة(مسػػتكلتأسيسػػي)نسػػبةجيػػدة
بمغػ ػػت(،)77.62كتعػ ػػدتىػ ػػذهالنسػ ػػبةمسػ ػػتكلالجػ ػػكدةالمطمكبػ ػػة(،)%75بمػ ػػغمسػ ػػتكلجػ ػػكدة
مكضػػكعاتالكيميػػاءفػػيكتػػبالعمػػكـلمصػػفكؼ()12-9فػػيضػػكءالمعػػاييرالبريطانيػػة(مسػػتكل
متقدـ)نسبةجيدةبمغت(،)76.70تعدتىذهالنسبةمستكلالجكدةالمطمكبة( .)%75

 .2دراسة الحميري ()2016
ىدفتالدراسةإلىمعرفةأداءجامعةأباليمنية،كتقييمػوكفػؽمعػاييرالجػكدةالشػاممةكمػات ارىػا
القيػػاداتاألكاديميػػةفػػيجامعػػةأببػػاليمف،كاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،ككانػػت
عينةالدراسة()100عضكمػفأعضػاءالييئػةالتدريسػية،كصػمـاسػتبانةمككنػةمػف()93فقػرة،
كتكصمتالدراسةإلىمجمكعػةمػفالنتػائجأىميػا:تكجػدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةفػيتصػكرات
القيادةاألكاديميةنحكمستكلجكدةالتعميـفيجامعةأب،ككذلؾعمىمستكلمجاؿعضكىيئة
التػػدريس،كمجػػاؿالمقػػرراتالد ارسػػيةتعػػزللمتغيػػرالمركػػزالػػكظيفي،كمػػاتكجػػدفػػركؽذاتداللػػة
إحصػػائيةفػػيتصػػكراتالقيػػادةاألكاديميػػةعمػػىمسػػتكلجميػػعمجػػاالتالبحػػث،كمجػػاؿالمقػػررات
الدراسيةتعزللمتغيرسنكاتالخبرة،كالتكجدفركؽتعزللمتغيرالدرجةالعمميةكالتخصص .
 .3دراسة مجيد ()2015
ىػدفتالد ارسػةإلػػىتقػكيـكتػابالكيميػػاءلمصػؼالسػادسالعممػػيكفػؽمعػاييرالجػػكدةالشػاممةمػػف
كجيػػةنظػػرالمدرسػػيفكالمدرسػػاتكالمش ػرفيف،اسػػتخدـالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كتكػػكفمجتمػػع
العينػػةمػػفاالختصاصػػييفالتربػػكييفكجميػػعالمدرسػػيفكالمدرسػػاتلمػػادةالكيميػػاءلمصػػؼالسػػادس
لمعػػاـالد ارسػػي()2015-2014فػػيمحافظػػةبابػػؿ،كتمثمػػتأداةالد ارسػػةعمػػىىيئػػةاسػػتبانةتػػـ
إعدادىاكتطكيرىالممشرفييفالتربكييفكالمدرسيفكشممتعمي()129فقرةمففقراتتقكيـكتاب
الكيميػ ػػاءلمصػ ػػؼالسػ ػػادسالعممػ ػػيكعمػ ػػىشػ ػػكؿسػ ػػبعمجػ ػػاالت(جػ ػػكدةمقدمػ ػػةالكتػ ػػاب-كجػ ػػكدة
األىػ ػػداؼ-كجػ ػػكدةمحتػ ػػكلالمػ ػػادةالتعميميػ ػػة-كجػ ػػكدةاألشػ ػػكاؿالتكضػ ػػيحيةكالرسػ ػػكـكالصػ ػػكر
كالمخططػ ػػاتالبيانيػ ػػة-كجػ ػػكدةأسػ ػػاليبالتقػ ػػكيـ-كجػ ػػكدةاألنشػ ػػطة-كجػ ػػكدةاإخ ػ ػراجكالطباعػ ػػة)،
كتكصؿالباحثإليمجمكعةمفالنتائج:حجـالكتاباليتناسػبمػععػددالحصػصالمقػررةفػي
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الخطػػةالسػػنكية،عػػدـكجػػكدمسػػاعدمختبػػركمػػاىػػكمعمػػكؿبػػوفػػيالب ػرامجالتعميميػػةفػػيالػػدكؿ
المتقدمة،ككجكباالىتماـبالكيمياءالعضكيةكالحياتية .
 .4دراسة الغامدي ()2014
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىالتعػػرؼإلػػىمػػدلت ػكافرمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممةلمكتػػابالمدرسػػيفػػيكتػػاب
الرياضياتلمصؼاألكؿالثانكمالمطكرفيالمممكةالعربيةالسعكدية،كقداعتمػدتالباحثػةعمػى
المػػنيجالكصػػفيالتحميم ػػي.كلتحقيػػؽىػػدؼالد ارس ػػةاسػػتخدمتأداةتحميػػؿالمحت ػػكلالمنبثقػػةم ػػف
معػاييرالجػكدةالشػػاممةالتػييجػبتكافرىػػافػيالكتػابالمدرسػػي،كتككنػتعينػةالد ارسػػةمػفكتػػاب
الرياض ػػياتلمص ػػؼاألكؿالث ػػانكم،كق ػػدتكص ػػمتإل ػػىمجمكع ػػةم ػػفالنت ػػائجكمني ػػا:درج ػػةتػ ػكافر
معػاييرمجػاؿتصػميـالكتػابكانػػتبدرجػةكبيػرةلعػددمػفالمعػػايير،بينمػاكانػتىنػاؾمعػاييرلػػـ
تتكافرأبدان،ككانتالنتائجفيمجاؿالدركسالمتضمنةفيالكتاب،كقدحصمتعميمتكسطات
تتراكح( .)3-0
 .5دراسة الشبانص ()2012
ىدفتىذهالدراسةإلىتقكيـكتبعمـاألحياءلممرحمةالثانكيةفػيضػكءمعػاييرالجػكدةالشػاممة،
كأجريػػتالد ارسػػةفػػيكميػػةالتربيػػة/جامعػػةالقادسػػية،كبمغػػتعينػػةالد ارسػػة()3مش ػرفيف،ك()14
مدرسان،كأتبعتالدراسةالمنيجالكصفيالتحميمػيفػيإجراءاتيػا،كاعتمػدتالد ارسػةاالسػتبانةكػأداة
لجمػػعالمعمكم ػػاتكالبيان ػػات،كاسػػتعممتالد ارس ػػةمعادل ػػةىكلس ػػتيلمعرفػػةاالتف ػػاؽب ػػيفالمحمم ػػيف،
كتكصمتإلىنتػائجأىميػا:أفاغمػبكتػباألحيػاءفػيالمرحمػةالثانكيػةكانػتبمسػتكلجيػد،كأف
كتاباألحياءلمصؼالثالػثالمتكسػطأكثػرتحقيقػانلمعػاييرالجػكدةالشػاممةمػفكتػبعمػـاألحيػاء
األخرل،كأماكتباألكؿالمتكسطكالخامسالعمميىياألقؿتحقيقانلمعاييرالجكدةالشاممة .
 .6دراسة الشنطص ()2011
ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةإلػػىمعرفػػةمػػدلالتكافػػؽبػػيفثقػػافتيالصػػكرةكالكممػػةفػػيمحتػػكلكتػػابالعمػػكـ
الفمسػ ػػطينيبج أزيػ ػػولمصػ ػػؼال اربػػػعاألساس ػػيكمعيػ ػػارلمج ػػكدة،م ػػفخػ ػػةؿتحدي ػػدأنمػ ػػاطالصػ ػػكر
كخصائصػػياالمتضػػمنةفػػيمحتػػكلكتػػابالعمػػكـالفمسػػطينيلمصػػؼال اربػػعاألساسػػيبج أزيػػواألكؿ
كالثػػاني،كأيضػانمػػفخػػةؿالكقػػكؼعمػػىبيػػافمسػػتكلانقرائيػػةالصػػكرةكالكممػػةفػػيالكتػػابكعةقػػة
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ذلػػؾبمتغيػػرالجػػنس،كلتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػةقامػػتالباحثػػةباسػػتخداـالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي
كمنيجتحميؿالمضمكفالكميفيالدراسة،كتككفمجتمعالدراسةمفجميعتةميذالصػؼال اربػع
األساسػػيفػػيمػػدارسالحككمػػةبمحافظػػةغػػربغ ػزةكالػػذيفيدرسػػكفمػػادةالعمػػكـلمعػػاـالد ارسػػي
2010/2009ـكعددىـ()3252تمميذانكتمميذة،حيثقامتالباحثةبإعدادقائمةمعاييرخاصة
بثقافتيالصكرةكالكممةفيمحتكلكتابالعمكـالفمسطينيلمصؼالرابعاألساسػي،كتتضػمف()6
مح ػػاكرخاص ػػةبالكمم ػػة،ك()12مح ػػك انرخاصػ ػانبالص ػػكرة،كم ػػفأى ػػـالنت ػػائجالت ػػيتكص ػػمتإليي ػػا
الد ارسػػة:أنػػوبمػػغالػػكزفالنسػػبيلممعػػاييرالخاصػػةبجػػكدةالصػػكرةالمتػػكفرةبمحتػػكلكتػػابالعمػػكـ
الفمسطينيلمصؼالرابعاألساسيالجزءاألكؿبكزفنسػبي(،)%4.77كبينمػاكػافالػكزفالنسػبي
لمج ػػزءالث ػػاني(،)%4.73كم ػػابم ػػغال ػػكزفالنس ػػبيلممع ػػاييرالخاص ػػةلج ػػكدةالكمم ػػةالمت ػػكفرةف ػػي
ػكزفنسػػبي(،)35.86كبينمػػابمػػغالػػكزفالنسػػبي
محتػػكلكتػػابالعمػػكـلمصػػؼال اربػػعالجػػزءاألكؿبػ 
لمجزءالثاني( .)%18.85
 .7دراسة عسيالن ()2011
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػيتقػػكيـكتػػابالعمػػكـالمطػػكرلمصػػؼاألكؿالمتكسػػطفػػيضػػكءمعػػاييرالجػػكدة
الشاممةفيالمممكةالعربيةالسػعكدية،حيػثاعتمػدتالد ارسػةالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،كتػـبنػاء
أداةتحميػػؿالمحتػػكلالمتمثمػػةبمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممةالكاجػػبتكافرىػػافػػيكتػػابالعمػػكـالمطػػكر
لمصػػؼاألكؿالمتكسػػط،حيػػثاحتػػكتعمػػى()12معيػػا انرك()73مؤش ػ انر،اعتمػػدتالد ارسػػةفػػي
عمميػػةالتحميػػؿعػػدةمجػػاالتفػػيالكتػػاب(إخ ػراجالكتػػاب-كأىػػداؼالكتػػاب-كمحتػػكلالكتػػاب-
كأساليبال تقكيـ)،كتـاستخداـبعضاألساليباإحصائيةالمتمثمةفيالتك ارراتكالنسػبالمئكيػة،
ككانتأىػـالنتػائج:أفمجػاؿجػكدةإخػراجالكتػابحصػؿعمػىالمرتبػةاألكلػىكيميػومجػاؿجػكدة
أساليبالتقكيـثـمجاؿجكدةاألىداؼثـالمحتكلالعممي،كمايعدمعيارتنميةالمياراتالعممية
أكثػػرالمعػػاييرتحقيق ػان،كحػػؿمعيػػاراالرتبػػاطبالبيئػػةكالمجتمػػعالمرتبػػةاألخي ػرةفػػيمعػػاييرجػػكدة
المحتكل .
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 .8دراسة فرج اهلل ()2011
ىدفتالدراسةإلػيتقػكيـكتػابالرياضػياتلمصػؼالثػانيعشػرلمعمػكـاإنسػانيةفػيفمسػطيفمػف
كجيةنظرالمعمميففيضكءمعاييرالجكدة،كقداعتمدالباحثعمػىالمػنيجالكصػفيالتحميمػي،
كلتحقيؽىدؼالدراسةاستخدـاستبانةمككنةمفخمسةمعايير(األىػداؼ-كالمحتػكل-كالكسػائؿ
اإيضاحيةكاألنشػطة-التقػكيـ-كاإخػراجالفنػيلمكتػاب)،كتككنػتعينػةالد ارسػةمػف()80معممػان
كمعممػػة،كقػػدتكصػػؿإلػػىمجمكعػػةمػػفالنتػػائجأىميػػا:قسػػمةالتقػػديرالتقػػكيميلكتػػابالرياضػػيات
بمعاييرمختمفةكانتبدرجةكبيرة،ككماأفىناؾفركقانذاتداللةإحصائيةفياستجاباتالعينػة
كفقانلمتغيرسنكاتالخبرةلصالحذكمسنكاتالخبرةعشرسنكاتفأكثر.
 .9دراسة ياسين ()2008
ىدفتالدراسةإلىالكقكؼعمىمدلتكفرمعاييرالجكدةالشاممةفيمحتكلمقررالعمكـلمصػؼ
األكؿمتكسطفيالمجاالتالتالية:أىداؼتدريسالعمكـ،كاالتجاىاتالحديثةفػيتػدريسالعمػكـ،
كالتكنكلكجياالمعاصرةفيتدريسالعمكـ،كالبيئةالمحميةمفكجيةنظرالمعممات.كقػداسػتخدمت
الباحثػػةالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػيمػػفخػػةؿاسػػتبانةتضػػمنتالمحػػاكراألربعػػةالسػػابقة،ككزعػػت
عميعينةمفمعمماتالعمكـفيمدينةمكػةالمكرمػةكبمغػت()100معممػة.ككانػتأىػـالنتػائج:
حصكؿمجاؿاالتجاىػاتالحديثػةفػيتػدريسالعمػكـأعمػينسػبةفػيتػكفرمعػاييرالجػكدةالشػاممة
مقارنةبمعاييرالدراسةاألخرل،ثـيميومجاؿأىداؼتدريسالعمكـ،ثـيميومجاؿالبيئػةالمحميػة،
ثـمجاؿتكنكلكجيػاالعصػرالػذمحقػؽأدنػيمسػتكلفػيتػكفرمعػاييرالجػكدةالشػاممةفػيمحتػكل
مقررالعمكـلمصؼاألكؿمتكسط .
 .10دراسة حمس ()2007
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىالخصائصالعامةالكاجػبتكافرىػافػيالكتػابالمدرسػيكالمعػايير
الةزمػػةلتقػػكيـكتحميػػؿالكتػػابالمدرسػػيلتةميػػذالمرحمػػةاألساسػػيةفػػيفمسػػطيف،كاسػػتخدـالباحػػث
المنيجالكصفيالتحميمي،كقاـببناءمعيارمحكػـلتقػكيـالكتػابالمدرسػيفػيضػكئو،كاسػتخدميا
بعدذلؾكمرجعالشتقاؽاستبانةمعياريةكأداةتقكيميةلمحكـعمىجكدةالكتاب،كتكصؿالباحث
إليأفالشركطالكاجبتكافرىالجكدةالكتابالمدرسيتشمؿ(مػادةالكتػاب-كمحتكياتػو-كلغتػو-
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كأسمكبعرضو-كالشكؿالعاـكاإخراجالفني)،كقدخرجتىذهالدراسةبمجمكعةمفالنتائجمف
أىميا:ضركرةإرفاؽأداةلتقكيـالكتابالمدرسيفينيايػةكػؿكتػاب؛ممػايتػيحالفرصػةلجميػكر
أكبرلتقكيـالكتابالمدرسيمفمعمميفكمديرممدارسكمشرفيفتربكييفكأكلياءأمكردكفجيػد
كتكمفةعالية .
 .11دراسة خميفة وشبالق ()2007
ىدفتىذهالدراسةإليالكشؼعفمعاييرتطبيؽالجكدةفيالكتػبالمدرسػية،تػـبنػاءأداةقيػاس
كتقػػكيـتتضػػمفمعػػاييرالجػػكدةكتكظيفيػػافػػيالحكػػـعمػػىجػػكدةكتػػبالمنيػػاجالفمسػػطينيةالجديػػدة
لمصػػفكؼ()4-1مػػفكجيػػةنظػػرمش ػرفيىػػذهالمرحمػػة،كقػػداسػػتخدـالباحثػػافالمػػنيجالكصػػفي
التحميمي،كقامابإعدادقائمةمعاييركأداةلتقػكيـمعػاييرالجػكدةفػيالكتػبالمدرسػية،كانػتعينػة
الدراسةالبالغعددىـ()53مشرفانكمشرفةمفمشرفيمدارسالحككمػةكالككالػةبقطػاعغػزةلمعػاـ
2008/2007ـ،كقداشػتممتالقائمػةعمػى()68معيػا انر،كزعػتعمػىسػتةمجػاالتكىػي(إعػداد
الكتػ ػػابكتأليفػ ػػو،كاألسػ ػػاسالسػ ػػيككلكجيكالتربػ ػػكملمكتػ ػػاب،كالمػ ػػادةالعمميػ ػػةلمكتػ ػػاب،كاألنشػ ػػطة
كاألساليب،كأساليبالتقكيـ،كلغةالكتابكاخراجو)،كأظيرتالنتائجحصػكؿمجػاؿإعػدادالكتػاب
كتأليفػػوعمػػيالمرتبػػةاألكلػػي،كحصػػكؿمجػػاؿاألسػػاسالسػػيككلكجيكالتربػػكملمكتػػابعمػػىالمرتبػػة
السادسةكاألخيرة .
التعقيب عمى الدراسات السابقة التص تناولت معايير الجودة الشاممة
تناكل ػػتالباحث ػػةد ارس ػػةمجمكع ػػةمتنكع ػػةم ػػفالد ارس ػػاتالس ػػابقةالمتعمق ػػةبتحمي ػػؿكتق ػػكيـالمن ػػاىجكالكت ػػب
المدرسيةالمتنكعةكالمختمفةفيالتخصصػاتكفػؽمعػاييرالجػكدةالشػاممة،كقػدسػجمتالباحثػةمػفخػةؿ
المراجعةكالفحصكالتدقيؽفيالدراساتالسابقةعدةنقاطكمةحظاتمفجكانبمختمفةكمفأىميا :
 .1أىداف الدراسات السابقة
ػيةكالتحقػؽمػفمػدلتػكافر
ركزتأىداؼالدراساتالسابقةحػكؿتحميػؿكتقػكيـمحتػكلالكتػبالمدرس 
درجةمعاييرالجكدةالشاممةرغـتنكعالتخصصاتكالمباحث .
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 .2منيج الدراسة
مفخةؿمراجعةالدراساتالسابقةتبيفأفمعظـالدراساتاعتمدتالمنيجالكصفيالتحميميكفؽ
قائمػػةمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممة(الحميػػرم(،)2016،الغفػػرم(،)2016،مجيػػد(،)2015،الغامػػدم،
(،)2014الشباني(،)2012،الشنطي(،)2011،عسيةف(،)2011،فرجاهلل(،)2011،ياسيف،
(،)2008حمس(،)2007،خميفةكشبةؽ .)2007،
 .3أدوات الدراسة
تنكعػتأدكاتالد ارسػػةحسػبالباحػػثكبيئتػوالتربكيػػةكأغ ارضػوكأسػػاليبوكطبيعػةبنػػاءمحتػكلالمػػنيج
المسػػتيدؼ،حيػػثتػػـتطػػكيرقائمػػةمعػػاييرلمجػػكدةالشػػاممةالكاجػػبتكافرىػػافػػيالكتػػابالمػرادتحميمػػو
كتقكيمػػو،فقػػدتػػـاسػػتخداـبطاقػػةتحميػػؿالمحتػػكلالغفػػرم(،)2016كالغامػػدم(،)2014كالشػػنطي
(،)2011كعسيةف(،)2011كفيحيففقدأستخدـكؿمػفالحميػرم(،)2016كمجيػد(،)2015
كالشباني(،)2012كفرجاهلل(،)2011كياسيف(،)2008كحمس()2007االستبانةكأداةالدراسة .
 .4عينة الدراسة
مػػفخػػةؿاالطػػةععمػػىالد ارسػػاتالسػػابقةالمتعمقػػةبتقػػكيـكتحميػػؿالمنػػاىجكالكتػػبالمدرسػػيةكفػػؽ
مع ػػاييرالج ػػكدةالش ػػاممة،تب ػػيفأفىن ػػاؾتنكعػ ػانف ػػيالمباح ػػثكالتخصص ػػاتكاختةفػ ػانف ػػيالم ارح ػػؿ
التعميميػ ػ ػػة،كقػ ػ ػػداسػ ػ ػػتخدمتالغفػ ػ ػػرم(،)2018الغامػ ػ ػػدم(،)2014كعسػ ػ ػػيةف(،)2011كحمػ ػ ػػس
(،)2007كخميفةكشػبةؽ()2007تحميػؿمحتػكلالكتػابكعينػةلمد ارسػة،فػيحػيفكػافالمعممػكف
كالمشػ ػرفكفكأعض ػػاءىيئ ػػةتدريس ػػيةى ػػـعين ػػةالد ارس ػػةعن ػػد:الحمي ػػرم(،)2016كمجي ػػد(،)2015
كالشػ ػػباني(،)2012كفػ ػػرجاهلل(،)2011كياسػ ػػيف(،)2008كخميفػ ػػةكشػ ػػبةؽ()2007فػ ػػيعمميػ ػػة
التحميؿكالتقكيـ،ككافالطةبىـعينةالدراسةعندالشنطي( .)2011
 .5استفادة الباحثة
م ػػفخ ػػةؿاالط ػػةععم ػػىمع ػػاييرالج ػػكدةالش ػػاممةلمتحمي ػػؿ،كاألس ػػاليبالمختمف ػػةلمتق ػػكيـكالتحمي ػػؿ
استفادتالباحثةفيزيادةمعرفتياالذاتيةالدقيقةكاثراءتجربتيافيكيفيةتطكيرقائمةمعاييرالجكدة
الشػاممةلتحميػػؿكتقػػكيـالمنػػاىجكالكتػػبالمدرسػػيةكصػكالنلبنػػاءكتطػػكيرقائمػػةمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممة
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لتحميؿمحتكلكتابمادةالكيمياء،كمااستفادتالباحثػةفػيكيفيػةبنػاءكتصػميـأداةالد ارسػةليػدؼ
تحميػػؿالمحتػػكل،كاالطػػةععمػػىمعػػاييرمتنكعػػةلمتحميػػؿكأسػػاليبمختمفػػةلمتقػػكيـكالتحميػػؿ،كاختيػػار
المنيجالمناسبلدراستيا،كاختيارالمعالجةاإحصائيةالمناسبةلدراستيا،كالقدرةعمىتحميػؿالنتػائج
كتفسيرىا .
التعقيب العام عمى الدراسات السابقة فص الفصل الثالث
تناكلتالباحثةفيالمحكراألكؿالدراساتالسابقةالمتعمقةبتقكيـكتحميػؿمحتػكلكتػبالعمػكـبشػكؿ
عاـ،كمػاتناكلػتفػيالمحػكرالثػانيالد ارسػاتالسػابقةالمتعمقػةبتقػكيـكتحميػؿمحتػكلكتػبالكيميػاء
بشػػكؿخػػاص،إضػػافةإلػػىذلػػؾفقػػدتناكلػػتالباحثػػةفػػيالمحػػكرالثالػػثالد ارسػػاتالسػػابقةالمتعمقػػة
بمعاييرالجكدةالشاممة،كقدأظيرتالدراساتالسابقةمدلاالىتماـلدلالتربكييفكالبػاحثيفبتحميػؿ
كتقكيـالكتػبالمدرسػيةبيػدؼإدراؾجكانػبالقػكةكالضػعؼفػيالمنػاىجالمدرسػيةكتشػخيصجكانػب
القصػػكركتحديػػدأىػػـالمشػػكةت،كاختيػػارسػػبؿمكاجيتيػػاكعةجيػػاممػػايػػؤدمإلػػىتطػػكيرالمنػػاىج
المدرسػػيةكاالرتقػػاءبي ػػا،كقػػدتبػػيفأفمعظ ػػـالد ارسػػاتالسػػابقةاعتم ػػدتالمػػنيجالكصػػفيالتحميم ػػي
كاس ػػتخدمتأس ػػمكبتحمي ػػؿالمحت ػػكلك ػػأداةأساس ػػية،كق ػػدكش ػػفتالد ارس ػػاتالس ػػابقةالتن ػػكعالجغ ارف ػػي
اإقميميكالعالميفػيبيئػاتتربكيػةكثقافيػةمختمفػةعػفتكجػوالبػاحثيفكالتربػكييففػيتقػكيـالمنػاىج
كتحميؿالكتبالمدرسيةنحكمعاييرالجكدةالشاممةكالمعاييرالدكليةلممناىجالدراسية .
إفشػػمكليةالد ارسػػاتالسػػابقةلتقػػكيـكتحميػػؿكتػػبالعمػػكـبشػػكؿعػػاـأرسػػتاألسػػاسالمتػػيفلمتفػػرع
كالتخصػصكافػرادمحػكرخػػاصلتقػػكيـكتحميػؿكتػػبالكيميػاءكىػػكمكضػػكعالد ارسػةالحاليػػة،كمػػاأف
شػػمكليةمعػػاييرالجػػكدةبامتػػدادىافػػيالتقػػكيـكالتحميػػؿلمكتػػبالمدرسػػيةكالمباحػػثاألخػػرلغيػػرمػػادة
الكيمي ػػاءكالعم ػػكـلتط ػػاؿك ػػؿالتخصص ػػاتأظي ػػرتأىمي ػػةكنجاع ػػةإقػ ػرارتم ػػؾالمع ػػاييرف ػػيالتق ػػكيـ
ػامكػػفالباحثػػةمػػفربػػطتحميػػؿمػػادةالكيميػػاءبحاضػػنتيااألساسػػية"مػػادة
كالتحميػػؿكاإعػػداد،كىػػذاممػ ى
العمػػكـ"كبمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممةلتنطمػػؽب ػربطتحميػػؿمػػادةالكيميػػاءإلػػىحاضػػنتيااألشػػمؿكاألكسػػع
"المنػػاىجالمدرسػػيةكالمعػػاييرالتربكيػػة"لتسػػاىـلػػكبجػػزءفػػيالتنميػػةالتربكيػػةالشػػاممةعمػػىاعتبػػارأف
عمميةتقكيـالمناىجىيعمميةمستمرةكىيجزءاليتجزأمفعمميةالتنميةالتربكيةالمستدامة .
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كمعتكافؽالدراسةالحاليةكاختةفيافيبعضالجكانبعفمثيةتيػامػفالد ارسػاتالسػابقةفػإفتفػرد
بجزئيػػوبيػػدؼالتحقػػؽمػػفمػػدل
الد ارسػػةالحاليػػةبتحميػػؿكت ػبالكيميػػاءالحػػادمعشػػركالثػػانيعشػػر 
تكافرمعاييرالجكدةالشاممةكمساىمةفعالةفيتقػكيـالمنػاىجالمدرسػيةيكسػبالد ارسػةتميػ انزخاصػان
مختمفػانعمػػاسػػبقيامػػفد ارسػػاتسػػابقةتتنػػاكؿالمنػػاىجالفمسػػطينيةبشػػكؿعػػاـكمػػنيجالكيميػػاءبشػػكؿ
خاصالطبعةالتجريبية،كماأنياتمقيالضكءعمػىالحداثػةفػيانتيػاجمعػاييرالجػكدةالشػامةكمبػدأ
أساسيفيعمميةتقكيـالمناىجالتربكية .
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الفصل الرابع
منيجية واجراءات الدراسة
 المقدمة.
 منيجالدراسة.
مجتمعكعينةالدراسة.


 أداةالدراسة.
 إجراءاتالدراسة.
 األساليباإحصائيةالمستخدمةفيالدراسة .

مقدمة:
تناكلتالباحثةفيىذاالفصؿمنيجيةكاجراءاتالدراسةالتياتبعتفيالدراسةالحالية،مفحيثالمنيج
الذمتـاستخدامو،ككيفيةتحديدمجتمعكعينةالدراسة،كخطكاتبناءأدكاتيا،كالتأكدمفصدقياكثباتيا،
كاإجراءاتالمتبعةفػيتطبيػؽاألدكات،كأسػاليبالمعالجػةاإحصػائيةلتحميػؿالبيانػاتكىػيعمػيالنحػك
التالي:
منيج الدراسة:
تسػػعىالد ارسػػةالحاليػػةإلػػىالتحقػػؽمػػفمػػدلت ػكافرمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممةفػػيكتػػابالكيميػػاء
بجزئيػو،كلمكقػكؼعمػىمػدلتحقػؽمعػاييرالجػكدةالشػاممةفػيكتػاب
لمصفيفالحادمعشركالثػانيعشػر 
الكيمياء،اعتمدتالباحثةفيالدراسةالحاليةالمنيجالكصفيالتحميميباستخداـأسمكبتحميؿالمحتكل .
ػثيعػرؼالمػنيجالكصػفيالتحميمػيبأنػو"كصػؼ دقيػؽ كمػنظـكأسػمكب تحميمػي لمظػاىرة أك المشػكمة
حي ي

المراد بحثيا مف خةؿ منيجية عممية لمحصكؿ عمى نتائجعممية كتفسيرىا بطريقة مكضكعية كحيادية بما
يحقؽ أىداؼ البحث كفرضياتو"(الجبكرم،)179:2012،ىك"يتناكؿ دراسة أحداث كظكاىركممارسات
قائمػة مكجػكدة متاحػة لمد ارسػة كالقيػاس كمػا ىػي دكف تػدخؿ الباحػث فػي مجرياتيػا،كيسػتطيع الباحػث أف
يتفاعؿ معيا فيصفيا كيحمميا"(األغا .)43:2000،
الكصفيالذميعػدكصػفان
كيعتبر أسمكب تحميؿ المحتكلأحد أساليب البحث العممي المندرجة تحت المنيج
ي
ي
كميانككيفيانلممحتكلالدراسي،فيصكرةفئاتككحداتمنظمة،يحتكمكػؿمنيػاعمػىمفػرداتتشػترؾفػي
صفاتأساسيةتتميزبياعفغيرىا"(قشطة .)60:2018،
كيعرؼبأنو " أسمكب يستخدـ إلى جانب أساليبأخرل لتقكيـ المناىج مف أجؿ تطكيرىا ،كىك يعتمد عمى
ي

تحديػد أىػداؼ التحميػؿ ككحػدة التحميػؿ؛لمتكصػؿ إلػى مػدل شػيكع ظػاىرة أك أحػد المفػاىيـ أك فكػرة أك

أكثر"(المقػػاني كالجمػػؿ.)83:2003،ييػػدؼمػػنيجتحميػػؿالمحتػػكلإلػػىالكصػػؼالمكضػػكعيكالمنيجػػي
الم ػػنظـكالكم ػػيلممض ػػمكفالظ ػػاىرلممحت ػػكلالمدرس ػػي،كيس ػػتيدؼف ػػيإجراءات ػػو:تحمي ػػؿمقدم ػػةالكت ػػاب،
كتحميؿاألىداؼ،كتحميؿمحتػكلالكتػاب،كتحميػؿط ارئػؽالتػدريسكاألنشػطةكالكسػائؿالتعميميػة،كأسػاليب
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التقكيـ،كتحميؿجكدةاإخراجالفنيلمكتػاب،كالكقػكؼعمػىتكػراربعػضالجكانػبفيػولمكصػكؿإلػىنتػائج
ذاتمعنىحكؿالمحتكلككؿمتكامؿ .
مجتمع الدراسة وعينتيا:
تككفمجتمعالدراسةمفكتبمقررالكيمياءلمصفكؼالحادمعشركالثانيعشرفيالمنيػاجالفمسػطيني
لمعػػاـالد ارسػػي(2019-2018ـ)كفقػانآلخػػرطبعػػةأقرتيػػاك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـالفمسػػطينية،كالبػػالغعػػددىا
ثةثةكتب،كماىكمكضحفيجدكؿرقـ( :)1
جدول رقم ( :)1وصف مقرر كتب الكيمياء لمصفين الحادي عشر والثانص عشر
جية التأليف

الطبعة

الوحدات

الدروس

الصفحات

الكتاب المقرر

الفصل الدراسص

الصف

4

 24

 131

الكيمياء 

األكؿ 

 11

ك ازرةالتربيةكالتعميـ   2018-2017

 22

 123

الكيمياء 

الثاني 

 11

ك ازرةالتربيةكالتعميـ   2018-2017

3

 45

 171

الكيمياء 

األكؿكالثاني 

 12

ك ازرةالتربيةكالتعميـ   2018-2017

6

أداة الدراسة:
لتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػةكاإجابػػةعمػػىتسػػاؤالتيا،قامػػتالباحثػػةباسػػتخداـأسػػم كبتحميػػؿالمحتػػكلكػػأداة
لمدراسةكفؽمعاييرالجكدةالشاممة،حيثقامتالباحثبإعدادقائمةمفمعاييرالجكدةالشػاممةباالسػتناد
عمىالدراساتالسابقةكمفخةؿىذهالقائمةتـإجراءتحميؿالمحتكل .
كيمكفتمخيصالخطكاتالتياتبعتياالباحثةفيإعداداألداةكآليةإجرائياكمايمي :
 .1بنػػاءالقائمػػة:كتمػػتمػػفخػػةؿاالطػػةععمػػىاألدبيػػاتكتجميػػعكػػؿمػػايتعمػػؽبق ػكائـاالستقصػػاء
كأدكاتالتحميؿالخاصةبمعاييرالجكدةالشاممة.
 .2تـتحديدالمجاالتكفؽىدؼالدراسةكاعدادقائمةالمعاييرفيالصكرةاألكلية.
 .3تـتكزيعالقائمةعمىمجمكعةمفالمحكميفكالبالغعددىـ()14مػفأصػحاباالختصػاصكمػا
فػيالممحػػؽرقػػـ(،)1كقػػدأكصػىالمحكمػػكفبحػػذؼكتعػػديؿكاعػادةصػػياغةلمعديػػدمػػفالمعػػايير،
كقامتالباحثةبااللتزاـبيالتصبحاألداةأكثركضكحانكمناسبةلمبيئةالفمسطينية.
 .4بعدإجراءالتعديةتلممشرؼكالمحكميف،تـتجييزاألداةفيصكرتياالنيائيػةكمػاىػكمبػيففػي
الممحؽرقـ()2كتككنتمفاآلتي:
المجاؿاألكؿ:معيارجكدةمقدمةالكتاب ،كيتككفمف()6معايير .
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المجاؿالثاني:معيارجكدةاإخراجالفنيكالطباعة ،كيتككفمف()15معيار .
المجاؿالثالث:معيارجكدةأىداؼالكتاب،كيتككفمف()25معيار .
المجاؿالرابع:معيارجكدةمحتكلالكتاب،كيتككفمف()31معيار .
المجاؿالخامس:معيارجكدةاألنشطة،كيتككفمف()31معيار .
المجاؿالسادس:معيارجكدةأساليبالتقكيـ،كيتككفمف()16معيار .
وصف أداة تحميل المحتوى
 .1ىدف التحميل:
تيدؼعمميةالتحميؿإلىالتحقػؽمػفمػدلتضػمفكتػبالكيميػاءلمعػاييرالجػكدةالشػاممةلمصػفي
(11ك)12ع ػػفطري ػػؽرص ػػدتك ارراتي ػػاكالنس ػػبالمئكي ػػةالممثم ػػةلي ػػا،كمحاكل ػػةالخ ػػركجبنت ػػائج
كتكصياتتحقؽىدؼالدراسة .
 .2عينة التحميل
لمصفيالحادمعشركالثانيعشربجميعأجزائو .

تمثمتعينةالتحميؿبمقررالكيمياء
 .3وحدات التحميل
لػػـتػػتمكفالباحثػػةمػػفاعتمػػادكحػػدةتحميػػؿكاحػػدةلجميػػعالمجػػاالتبسػػبباخػػتةؼاليػػدؼككػػذلؾ
طريقةالقياس،كقداعتمدتالكحداتالتاليةفيالتحميؿكماىكمكضحفيالجدكؿ( :)2

جدول رقم ( :)2وحدة التحميل لمجاالت معايير الجودة الشاممة وآلية تحميل المحتوى ليا
المعيار

وحدة التحميل

تحميل المحتوى

جكدةمقدمةالكتاب 

مقدمةالكتاب 

تقييـتكافرالمعاييرفيالمقدمةلمكتاب 

جكدةاإخراجالفنيكالطباعة 

مكاصفاتكتابةكاخراجالكتاب 

تقييـتكافرالمعاييرفيعمميةاإخراجالفنيلمكتاب 

جكدةأىداؼالكتاب 

اليدؼ 

جكدةمحتكلالكتاب 

الدرس 

تقييـتكافرالمعاييرفيكؿدرسمفدركسالكتاب 

جكدةاألنشطة 

النشاط 

تقييـتكافرالمعاييرفيكؿنشاطمفأنشطةالكتاب 

جكدةأساليبالتقكيـ 

السؤاؿ 

تقييـتكافرالمعاييرفيكؿسؤاؿمفأسئمةالكتاب 

تقييـتكافرالمعاييرفيكؿىدؼمفأىداؼ
الدركسكالكحدات 
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 .4فئات التحميل
تتمث ػػؿالفئ ػػاتف ػػيالمس ػػتكلالمس ػػتخدـلمتقي ػػيـكالمتمثم ػػةف ػػي(يت ػػكفربدرج ػػةكبيػ ػرة،يت ػػكفربدرج ػػة
متكسػػطة،يتػػكفربدرجػػةقميمػػة)كالخاصػػةبػػأكؿمجػػاليف(مجػػاؿجػػكدةمقدمػػةالكتػػاب،كمجػػاؿجػػكدة
اإخػراجالفنػػيكالطباعػػة)كيقابمػػوالقػػيـ()1،2،3كيمكػػفتكضػػيحىػػذاالمحػػؾكمػػاىػػكمبػػيففػػي
الجدكؿ(:)3
جدول رقم ( :)3المحك المعتمد لمتقييم
درجة التوافر

المتوسط الحسابص

الوزن النسبص

 1.66–1

 %55-%33

متكفربدرجةقميمة 

 2.33–1.67

 %77-%56

متكفربدرجةمتكسطة 

 3-2.34

 %100-%78

متكفربدرجةكبيرة 

أمػػافيمػػايخػػصالمجػػاالتاألخػػرلفقػػدتػػـاالعتمػػادعمػػىالتك ػ ارراتمػػفخػػةؿالتحقػػؽمػػفدرجػػة
تػكافرككجػػكدالمعيػػار(متحقػػؽ،أـغيػػرمتحقػػؽ)بقػػيـ()0،1تقيػػيـثنػػائيلكػػؿكحػػدةمػػفكحػػدات
التحميؿحسبالكحدةالخاصةبالمجاؿ .
 .5ضوابط عممية التحميل
مفأجؿضبطعمميةالتحميؿتـمراعاةالضكابطالتالية :
 .1يتـالتحميؿفيإطارمحتكلكتبالكيمياءلمصفيفالحادمعشركالثانيعشر .
 .2يشمؿالتحميؿمحتكلكتابالكيمياءلمصفيفالحادمعشركالثانيعشر.
 .3استخداـجداكؿلرصدالنتائجكتكراركحدةالتحميؿكفئاتالتحميؿلكتابالكيمياءلمصفيف
الحادمعشركالثانيعشر.
 .4تـاستبعادصفحاتالفيارسكالعناكيفكاألمكرغيرالمرتبطةبالمجاؿلكؿمجاؿمعني.
 .6صدق أداة التحميل
يقصد بصدؽ أداة التحميؿ :أف تؤدم أداةالدراسة إلى الكشػؼ عػف الظػكاىر كالسػمات التػيتجػرل
مػػف أجميػػا الد ارسػػة(طعيمػػة،)133:2004،كمػػفأجػػؿالتأكػػدمػػفصػػدؽاألداةكشػػمكليتيا
كمةءمتيا لما كضعت مف أجمو،قامتالباحثةبعرضقائمةمعاييرالجكدةالشػاممة فػي صػكرتيا
ػدد مػف المحكمػيف المختصػيف كالخبػراء فػي المنػاىج كطػرؽالتػدريس ،حيػث تمػت
األكليػة عمػى ع و
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مناقشة األداةكتكضيح اليدؼ منيا ،كاليػدؼ مػف عمميػة التحميػؿ التػي أعػدت مػف أجمػو األداة،ثػـ
قامػتالباحثػةبػإجراء بعػض التعػديةت التػي أجمػع عمييػا عػدد مػف المحكمػيفكمػاتػـذكػرذلػؾ
سابقان.
 .7ثبات أداة التحميل
يقصدبثبػاتالتحميػؿ"الحصػكؿعمػىنفػسالنتػائجعنػدتكػرارعمميػةالقيػاسباسػتخداـنفػساألداة
فينفسالظركؼ،حيثقامتالباحثةبالتأكدمفثباتعمميةالتحميؿبطريقتيف :
أوالً :الثبات عبر األفراد
لحسػػابالثبػػاتعبػػراألفػرادقامػػتالباحثػػةبتحميػػؿكتػابالكيميػػاءلمصػػؼالحػػادمعشػػرمػػفخػػةؿمجػػاؿ
كاحدكىكأىداؼالكتابلمكحدةاألكلىمفكحداتالكتابفقط،كقامتالمعممة(عةالغفرم)بتحميؿنفػس
المحتكلفيضكءنفسالمعايير،ثـقامتالباحثةباستخداـمعادلةىكلستيلحسػابمعامػؿالثبػاتعبػر
األفراد .
معامل الثبات= عدد نقاط االتفاق /عدد االتفاق+عدد االختالف
جدول رقم ( :)4نقاط االتفاق واالختالف بين التحميل األول والثانص
المجال

تحميل الباحثة

تحميل المعممة

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

نسبة التوافق

جكدةأىداؼالكتاب 

 70

 72

 70

2

 %97



كالجػػدكؿ()4يكضػػحنتػػائجالتحميػػؿ،حيػػثتبػػيفأفنسػػبةالتكافػػؽمػػابػػيفالباحثػػةكالمعممػػةكانػػت،%97
كىذايدؿعمىثباتعاؿكنسبةتكافؽكبيرة،ممايطمئفالباحثةعمىإكماؿالتحميؿ .
ثانياً :الثبات عبر الزمن
استخدمتالباحثةلحسابعمميةالتحميػؿطريقػةأخػرلكىػيالثبػاتعبػرالػزمفحيػثقامػتبتحميػؿكتػاب
الكيمياءلمصػؼالثػانيعشػرمػفخػةؿمجػاؿكاحػدكىػكجػكدةأنشػطةالكتػابلمكحػدةاألكلػىمػفكحػدات
الكتابفقط ،كمفثـقامتالباحثةبتحميؿنفسالمحتكلبعد()20يكـمفإجراءالتحميؿاألكؿ،ثـقامت
الباحثةباستخداـمعادلةىكلستيلحسابمعامؿالثباتعبرالزمف .
جدول رقم ( :)5نقاط االتفاق واالختالف بين التحميل األول والثانص بعد ( )20يوم
المجال

تحميل الباحثة

تحميل المعممة

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

نسبة التوافق

جكدةأنشطةالكتاب 

 70

 66

 66

4

 %94

90

كأكضػػحتالنتػػائجفػػيجػػدكؿ(،)5أفنسػػبةاالتفػػاؽكبي ػرةكعاليػػةبعػػد20يػػكـمػػفالتحميػػؿلمم ػرةالثانيػػة،
كبيذاتككفالباحثةقدتأكدتمفثباتالتحميؿكالنتائج .
المعالجات اإلحصائية المستخدمة فص الدراسة:
تـاالعتمادبشكؿكبيرعمىالتك ارراتكالنسبالمئكيةلحسابمدلتضمفالكتبلمعاييرالجكدةالشػاممة
المكضكعة،باإضافةإلىمعادلةىكليستيلثباتالتحميؿ .


جدول رقم ( :)6التك اررات والنسب المئوية لمعايير الجودة الشاممة فص كتاب الكيمياء لمصف الحادي عشر "الجزء األول"
التك اررات

النسب المئوية %

ت

معايير الجودة الشاممة

1

معيارجكدةاألىداؼ 

 393

 %18.5

2

معيارجكدةالمحتكل 

 584

 %27.4

3

معيارجكدةاألنشطة 

 716

 %33.7

4

معيارجكدةأساليبالتقكيـ 

 432

 %20.3

 2125

 %99.9

الماااااااااااااااجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع

يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمعيارجكدةاألىداؼحصؿعمىأقؿنسبةمئكيةككانت()%18.5مقارنة
ببػػاقيالمعػػاييراألخػػرل؛ككػػافالسػػببعػػدـكجػػكدفمسػػفةمكحػػدةبػػيفمػػؤلفيكحػػداتالكتػػابحسػػبآراء
المؤلفيف،بينماحصؿمعيارجكدةاألنشطةعمىأعمػىنسػبةمئكيػةككانػت()%33.7كيرجػعالسػببفػي
ذلؾإلىازدحاـالكتابباألنشطةالصفيةكالةصفية .
جدول رقم (:)7التك اررات والنسب المئوية لمعايير الجودة الشاممة فص كتاب الكيمياء لمصف الحادي عشر "الجزء الثانص"
التك اررات

النسب المئوية %

1

معيارجكدةاألىداؼ 

 217

 %14.2

2

معيارجكدةالمحتكل 

 499

 %32

3

معيارجكدةاألنشطة 

 359

 %23.4

4

معيارجكدةأساليبالتقكيـ 

 457

 %29.8

 1532

 %99.4

ت

معايير الجودة الشاممة

المااااااااجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع
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يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمعيارجكدةاألىداؼحصؿعمىأقؿنسبةمئكيػةككانػت()%14.2كذلػؾ
ألفمػؤلفيالكتػػابلػػـيتفقػكاعمػػىآليػػةمكحػدةفػػيكتابػػةأىػداؼالكحػػداتفػػيالكتػابالكاحػػد،بينمػػاحصػػؿ
معيػػارجػػكدةالمحتػػكلعمػػىأعمػػىنسػػبةمئكيػػةككانػػت()%32كذلػػؾبسػػببتنػػكعمكضػػكعاتالكتػػاببػػيف
أساليبكاستراتيجياتالتدريسالحديثةكالمختمفةكالتيتيتـبالتعمـالذاتيلمطةب .
جدول رقم ( :)8التكرارت والنسب المئوية لمعايير الجودة الشاممة فص كتاب الكيمياء لمصف الثانص عشر
التك اررات

النسب المئوية %

1

معيارجكدةاألىداؼ 

 420

 %14.2

2

معيارجكدةالمحتكل 

 931

 %32

3

معيارجكدةاألنشطة 

 505

 %23.4

4

معيارجكدةأساليبالتقكيـ 

 909

 %29.8

 2765

 %99.4

ت

معايير الجودة الشاممة

الماااااااااااااااجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع

يتضػحمػفالجػدكؿالسػػابؽكالخػركجبالنتػائجالسػابقةكتػػـعمػؿمقابمػةمػعمػػؤلفيكتػبالكيميػاءكاطةعيػػـ
عمىنتائجتحميؿالباحثة،تـالتكصؿإلىأفاىداؼكحداتالكتبمنخفضةمقارنةبباقيالمعاييركذلؾ
لعػػدـاتفػػاؽالمػػؤلفيفعمػػىفمسػػفةأىػػداؼكاضػػحةبيػػنيـ؛فكانػػتنسػػبةمعيػػارجػػكدةاألىػػداؼمنخفضػػة
جدان(،)%15.2كيمييامعيارجكدةاألنشطةبنسػبة(،)%23ثػـيمييػامعيػارجػكدةأسػاليبالتقػكيـككانػت
بنسبةمئكيػة(،)%29.8ثػـحصػؿمعيػارجػكدةالمحتػكلعمػىأعمػىنسػبةمئكيػةككانػت()%33.6كذلػؾ
ألفكتػػابالكيميػػاءلمصػػؼالثػػانيعشػػرمتنػػكعباألسػػاليبكاالسػػتراتيجياتالمسػػتخدمةفػػيتػػدريسمحتػكاه،
كاالعتمػػادعمػػىالطالػػبكاسػػتخداـميػػاراتالتفكيػػرالعميػػا،ككان ػتطريقػػةعػػرضالمحتػػكلمنطقيػػةكمرتبػػة
حسبخصائصالمتعمميفكاحتياجاتيـكقدراتيـككانتتراعىالفركؽالفرديةبيفالمتعمميف .
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا
 تمييد.
 نتائجالدراسةكمناقشتيا.
 التعقيبالعاـعمىالنتائج.
 تكصياتالدراسة.
 مقترحاتالدراسة.

تمييد:
يشػػمؿىػػذاالفصػػؿعرض ػانلنت ػائجالد ارسػػةالتػػيتكصػػمتإلييػػاالباحثػػةكتفسػػيرىا،كالتػػيتمثػػؿاإجابػػةعػػف
أسئمةالدراسة،كذلؾمفخةؿمانتجبعدالتحميؿكاستخداـاألساليباإحصائيةلمبيانات .

إجابااة الساؤال األول الااذي ياانص عمااى :مااا معااايير الجااودة الشاااممة الواجااب تضاامنيا فااص كتااب الكيمياااء

لمصفوف ()12-11؟

لإلجابػةعمػىىػذاالسػؤاؿ،قامػتالباحثػةبعػػداالطػةععمػىاألدبالتربػكمكالعديػػدمػفالد ارسػاتالسػػابقة،
كغيرىػػامػػفالرسػػائؿالتػػيتناكلػػتمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممة،بعػػدإجػراءالتعػػديةتكحػػذؼبعػػضالبنػػكدمنيػػا
كاضػػافةبنػػكدأخػػرل،قامػػتالباحثػػةبإعػػدادقائمػػةالمعػػاييركبعػػدعرضػػياعمػػىمجمكعػػةمػػفالمحكمػػيف
كظيكرىابالصكرةالنيائية .
ى ػيعبػػارةعػػف()6مجػػاالتمكزعػػةعمػػيمؤش ػراتفرعيػػة،كمػػفىػػذهالمجػػاالت(جػػكدةاألىػػداؼ_جػػكدة
محتكلالكتاب_جكدةاألنشطة_جكدةأساليبالتقكيـ_جكدةالمقدمة_جكدةاإخراجالفنيكالطباعة) 
كعددالمؤشراتالفرعيةفيالمجاالتالستةىي()124فقرة،كفيمايميعرضانليذهالمعايير .
 معيارجكدةمقدمةالكتاب:يندرجتحتو()6معاييرفرعية. معيارجكدةاإخراجالفنيكالطباعة:يندرجتحتو()15معيا انرفرعيان. معيارجكدةأىداؼالكتاب:كيندرجتحتو()25معيا انرفرعيان. معيارجكدةمحتكلالكتاب:كيندرجتحتو()31معيا انرفرعيان. معيارجكدةاألنشطة:يندرجتحتو()31معيا انرفرعيان. -معيارجكدةأساليبالتقكيـ:يندرجتحتو()16معيا انرفرعيان.
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إجابة السؤال الثانص وينص عماى :ماا درجاة تحقاق معاايير الجاودة الشااممة فاص كتاب الكيميااء لمصافوف
الحادي عشر والثانص عشر من حيث المجاالت األساسية التالياة (جاودة مقدماة الكتااب ،وجاودة اإلخاراج

الفنص والطباعة)؟

كقدقامتالباحثةلإلجابةعمىالسؤاؿالسابؽ،تقييـالكتببجزأييااألكؿكالثػانيمػفخػةؿقػراءة

مقدمػةالكتػابكتقيػيـالبنػػكدالفرعيػةلقائمػةاالستقصػػاءالمعػدة،كتػـالحصػكؿعمػػىالنتػائجالتاليػة،كالمبينػػة
فيجدكؿ( :)9


جدول ( :)9يوضح درجة تحقق معايير الجودة الشاممة فص كتابص الصف الحادي عشر والثانص عشر من حيث جودة
مقدمة الكتاب
المجال

الصف الحادي عشر

المعيار الفرعص

الثانص عشر

جودة مقدمة الكتاب

المتوسط

الوزن النسبص

المتوسط

الوزن النسبص

تشيرإلىالمكضكعاتالعمميةفيكتابالكيمياء .

3

 %100

3

 %100

تتصؼبالكضكحكالبساطة .

2

 %67

2

 %67

تعرؼبأسمكبتنظيـالكتاب .

1

 %33

1

 %33

تبػػيفالفمسػػفةالتربكيػػةالمتعمقػػةبالمكضػػكعاتالتػػيتػػـ

2

 %67

2

 %67

تبيفأىميةكتابالكيمياءلممدرسكالطمبة .

1

 %33

1

 %33

تشيرإلىالتكجوالعالميالجديدفيتدريسالكيمياء .

1

 %33

1

 %33

1.67

%56

1.67

%56

عميياتصميـكتابالكيمياء .

الدرجة الكمية

يتضحمفالجدكؿالسػابؽأففػيمجػاؿجػكدةمقدمػةالكتػابحصػؿمعيػارالمكضػكعاتالعمميػةالمشػارة
إلييػػابالكتػػبعمػػينسػػبة()%100كىػػينسػػبةمرتفعػػةجػػدان،كبينمػػاكانػػتأىميػػةكتػػبالكيميػػاءلمطػػةب
كالمػػدرسكالتكجػػوالعػػالميلتػػدريسالكيميػػاءكانػػتنسػػبةمنخفضػػةجػػدان؛أمأنيػػاتخمػػكفػػيمقدمػػةالكتػػاب
ككانتالنسبةالمئكية( .)%33
كمػػفخػػةؿتحميػػؿالباحثػػةلكتػػبالكيميػػاءلمصػػفيفالحػػادمعشػػركالثػػانيعشػػرتبػػيفأفالمقدمػػةتتميػػز
بالكضػػكحكالبسػػاطةكتشػػيرإلػػىالمكضػػكعاتالعمميػػةفػػيالكتػػاب،كلكنيػػالػػـتحقػػؽمؤشػػرالتكجػػوالعػػالمي
لتدريسالكيمياءفيمقدمةالكتابككانتقميمةجدانبنسبةمئكية( .)%33
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جدول ( :) 10يوضح درجة تحقق معايير الجودة الشاممة فص كتاب الصف الحادي عشر من حيث جودة اإلخراج الفنص
والطباعة

المجال

الصف الحادي عشر

المعيار الفرعص

جودة االخراج الفنص والطباعة

المتوسط

الوزن النسبص

طباعتوجيدةكحجـالخطمناسبككاضح .

3

 %100

تتناسبعناكينوالرئيسيةكالفرعيةمفحيثالحجـكالمكف .

3

 %100

يستعمؿفيطباعتوألكافمناسبةكجذابة .

2

 %67

تتميزفصكؿالكتاببالتناسؽكالتنظيـ .

3

 %100

يتميزالغةؼالخارجيبالقكةكالمتانة .

1

 %33

يتميزالكرؽالمستعمؿفيوبالجكدةمفحيثالمكفكالكزفكالمممس .

2

 %33

تعبرالصكرةالمكجكدةعمىالغةؼعفالمقرر .

3

 %100

تتكافرفيواليكامشالمساعدةعمىتكضيحالمفاىيـالكيمائية .

2

 %67

يتميزعنكانوبالكضكحكاالختصار .

3

 %100

تتناسبفيوالمسافةبيفالسطكركالكممات .

3

 %100

يخمكالكتابمفالتكراركالحشكالزائد .

3

 %100

تتناس ػ ػػبلغ ػ ػػةالكت ػ ػػابم ػ ػػعمس ػ ػػتكلالطمب ػ ػػةم ػ ػػفحي ػ ػػث:المف ػ ػػردات

2

 %67

يتض ػػمفقائم ػػةبأس ػػماءالمص ػػادركالم ارج ػػعمرتب ػػةحس ػػبالحػػػركؼ

2

 %67

كالتراكيب .
األبجدية .

يمتزـالكتاببعةماتالترقيـ .

3

 %100

يخمكمفاألخطاءاإمةئيةكالمطبعية .

2

 %67

2.467

%82

الدرجة الكمية

مفخةؿالجدكؿالسابؽكبعدعمميةتحميؿالكتابتبيفمايمي:أفمجاؿجكدةاإخػراجالفنػيكالطباعػة
كػافممتػػازكمعظػػـالمؤشػراتالفرعيػةحصػػمتعمػػىنسػػبة()%100؛كىػذايعنػػيأفجػػكدةاإخػراجالفنػػي
كالطباعػػةكانػػتتتمتػػعبجػػكدةعاليػػةجػػدان،حي ػػثحصػػؿالمؤشػػرالفرعػػي"الطباعػػةجيػػدةكالخػػطمناس ػػب
ككاضح،كتتناسبالعناكيفالرئيسيةكالفرعيػة،كتتميػزالفصػكؿبالتناسػؽ،كتعبػرالصػكرةعػفالمقػررعمػى
نسػ ػػبة(،)%100كبينمػ ػػاحصػ ػػؿمؤشػ ػػرالغػ ػػةؼالخػ ػػارجيم ػ ػػفحيػ ػػثالمتانػ ػػةكالقػ ػػكةعمػ ػػىأقػ ػػؿنس ػ ػػبة
كىى(،)%33كبينماباقيالمؤشراتحصمتعمىنسبةمتكسطةككانت( .)%67
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جدول ( :)11يوضح درجة تحقق معايير الجودة الشاممة فص كتاب الصف الثانص عشر من حيث جودة اإلخراج الفنص
والطباعة

المجال

الصف الثانص عشر

المعيار الفرعص

جودة االخراج الفنص والطباعة

المتوسط

الوزن النسبص

طباعتوجيدةكحجـالخطمناسبككاضح .

3

 %100

تتناسبعناكينوالرئيسيةكالفرعيةمفحيثالحجـكالمكف .

3

 %100

يستعمؿفيطباعتوألكافمناسبةكجذابة .

2

 %67

تتميزفصكؿالكتاببالتناسؽكالتنظيـ .

2

 %67

يتميزالغةؼالخارجيبالقكةكالمتانة .

1

 %33

يتميزالكرؽالمستعمؿفيوبالجكدةمفحيثالمكفكالكزفكالمممس .

2

 %33

تعبرالصكرةالمكجكدةعمىالغةؼعفالمقرر .

2

 %67

تتكافرفيواليكامشالمساعدةعمىتكضيحالمفاىيـالكيمائية .

2

 %67

يتميزعنكانوبالكضكحكاالختصار .

3

 %100

تتناسبفيوالمسافةبيفالسطكركالكممات .

3

 %100

يخمكالكتابمفالتكراركالحشكالزائد .

3

 %100

تتناسبلغةالكتابمعمستكلالطمبةمفحيث:المفرداتكالتراكيب .

1

 %33

يتضمفقائمةبأسماءالمصادركالمراجعمرتبةحسبالحركؼاألبجدية .

2

 %67

يمتزـالكتاببعةماتالترقيـ .

3

 %100

يخمكمفاألخطاءاإمةئيةكالمطبعية .

2

 %67

2.267

%75.5

الدرجة الكمية

مفخةؿالجدكؿالسابؽكبعدعمميةتحميؿالكتابتبيفمايمي:أفمجاؿجكدةاإخػراجالفنػيكالطباعػة

كػافممتػػازكمعظػػـالمؤشػراتالفرعيػةحصػػمتعمػػىنسػػبة()%100؛كىػذايعنػػيأفجػػكدةاإخػراجالفنػػي
كالطباعػػةكانػػتتتمتػػعبجػػكدةعاليػػةجػػدان،حي ػػثحصػػؿالمؤشػػرالفرعػػي"الطباعػػةجيػػدةكالخػػطمناس ػػب
ككاضح،كتتناسبالعناكيفالرئيسيةكالفرعيػة،كتتميػزالفصػكؿبالتناسػؽ،كتعبػرالصػكرةعػفالمقػررعمػى

نسػ ػػبة(،)%100كبينمػ ػػاحصػ ػػؿمؤشػ ػػرالغػ ػػةؼالخػ ػػارجيم ػ ػػفحيػ ػػثالمتانػ ػػةكالقػ ػػكةعمػ ػػىأقػ ػػؿنس ػ ػػبة
كىى(،)%33كبينماباقيالمؤشراتحصمتعمىنسبةمتكسطةككانت( .)%67
كتبيفأيضانمفخةؿنتائجالتحميؿأفلغةكمفرداتالكتابلمصؼالثانيعشرلـتحقؽنسبةعاليةمف
حيثمستكلالطةبككانتبنسبة( .)%33
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جدول ( :)12يوضح ممخص درجة تحقق معايير الجودة الشاممة فص كتابص الصف الحادي عشر والثانص عشر من حيث
(جودة مقدمة الكتاب ،جودة االخراج الفنص والطباعة)

الوحدة

جودة مقدمة الكتاب

جودة االخراج الفنص والطباعة

الصؼالحادمعشر 

 %56

 %82

الصؼالثانيعشر 

 %56

 %75.5

اإلجمالص

%56

%78.75

مفخةؿالجػدكؿالسػابؽتبػيفأفإجمػاليجػكدةالمقدمػةلكتػابالحػادمعشػركالثػانيعشػربمغػتبنسػبة
مئكية()%56كىذايعنيأفجكدةمقدمةالكتابقميمةبالنسبةلمعاييرالجكدةالشاممة،كبينماكػافإجمػالي
جكدةاإخراجالفنيكالطباعةلكتابالكيمياءلمصؼالحادمعشركالثانيعشربمعدؿجيدكبنسبةمئكية

(،)78.75كىذايعنيأفجكدةاإخراجالفنيكالطباعةمتكسطةبالنسبةلمعاييرالجكدةالشاممة .

إجابة السؤال الثالث وينص عماى :ماا درجاة تحقاق معاايير الجاودة الشااممة فاص كتاب الكيميااء لمصافوف
الحادي عشر والثانص عشر من حيث المجااالت األساساية التالياة (جاودة أىاداف الكتاابو جاودة محتاوى

الكتابو جودة األنشطةو جودة أساليب التقويم)؟

كقدقامتالباحثةلإلجابةعمػىالسػؤاؿالسػابؽ،تقيػيـالكتػببجزأييػااألكؿكالثػانيمػفخػةؿقػراءةمقدمػة
الكتػػابكتقيػػيـالبنػػكدالفرعيػػةلقائمػػةاالستقصػػاءالمعػػدة،كتػػـالحصػػكؿعمػػىالنتػػائجالتاليػػة،كالمبينػػةفػػي

جدكؿ( :)13
جدول ( :)13يوضح درجة تحقق معايير الجودة الشاممة فص كتابص الصف الحادي عشر والثانص عشر من حيث جودة
الوحدة

عدد األىداف

أىداف الكتاب

جودة أىداف الكتاب

الحادي عشر

الثانص عشر

االستجابات

النسبة

6

5

 80

%53.33

األكلى .

9

الثالثة .

 13

 10

الخامسة .

 11

6

السابعة .

6

-

الثانية .

الرابعة .

السادسة .
اإلجمالص

الصف الحادي عشر

7

 11
63

6

7

 71

 53

%42.40

%31.56

 149

%45.85

 100

%40.00

 58

%21.09

 57

%38.00

 97
 62

39

االستجابات

النسبة

 66

 93

5

الصف الثانص عشر

610

%53.14
%35.27
%41.33

%38.73

 79
 65
-

420

%44.00

%45.14
%52.00
-

%43.08

نسبة تضمن كتاب الكيمياء لمعيار جودة أىداف الكتاب = وووووواجمالص االستجاباتوووووووووو

عدد معايير جودة األىداف( × )25عدد أىداف جميع وحدات الكتاب
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مػػفخػػةؿتحميػػؿجػػكدةأىػػداؼالكتػػابلمصػػؼالحػػادمعشػػرتبػػيفأفالكحػػدةالثانيػػةمػػفكتػػابالكيميػػاء
لمص ػػؼالح ػػادمعش ػػرحص ػػؿعم ػػىأعم ػػىنس ػػبةمئكي ػػةكبمغ ػػت()%53.33كيميي ػػاالكح ػػدةالرابع ػػةبنس ػػبة
مئكية()%53.14كبينماحصمتالكحػدةالخامسػةعمػىأقػؿنسػبةمئكيػةككانػت(،)21.09كىػذايعنػىأف
جكدةأىداؼالكتابلمصؼالحادمعشركافبنسبةعاليةفيالكحدةالثانيةكال اربعةعمىالترتيب،كبينما
حصػ ػػمتالكحػ ػػدةاألكلػ ػػيكالسادسػ ػػةكالسػ ػػابعةكالثالثػ ػػةعمػ ػػينسػ ػػبةمتكسػ ػػطةككانػ ػػتكػ ػػاآلتي(،%31.56
)%45.85،%41.33،%35.27كبينمػاحصػمتالكحػدةالخامسػةعمػىأقػؿجػكدةفػيأىػداؼالكتػػاب
ككانتبنسبة( .)%21.09
كبينمػػاتحميػػؿجػػكدةأىػػداؼالكتػػابلمصػػؼالثػػانيعشػػرفكانػػتالنتػػائجكػػاآلتي:حصػػكؿأىػػداؼالكحػػدة
السادسةعمىأعمينسػبةجػكدةل ىػداؼككانػتبنسػبة(،)%52.00كبينمػاحصػمتجػكدةأىػداؼالكحػدة
الخامسػػةعمػػىأقػػؿجػػكدةفػػيأىػػداؼالكتػػابكبمغػػتنسػػبتيا(،)%38.00كبينمػػاحصػػمتالكحػػدةاألكلػػى
كالثانيةكالثالثةكالرابعةعمىمستكلجكدةمتكسطةكبنسػبمئكيػةمكزعػةكػاآلتي(،%42.40،%44.00
 .)%45.14،%40.00
مػػفخػػةؿإجمػػاليالنسػػبالمئكيػػةلكتػػابالحػػادمعشػػركانػػتنسػػبةجػػكدةأىػػداؼالكتػػابمنخفضػػةجػػدان
كىػػى(،)%38.73كاجمػػاليالنسػػبالمئكيػػةلكتػػابالثػػانيعشػػركانػػتتحقػػؽالجػػكدةفػػياألىػػداؼفػػي
الكتابمنخفضةجدانكبنسبة( .)%43.08
كبعدانتياءالباحثةمفتحميؿالنتائجفقدقامتباالتصاؿكمقابمةبعضمشرفيالكيميػاءكالقػائميفعمػى
تػأليؼكتػػبالكيميػاءكذلػػؾلمتأكػدمػػفالنتػائجالتػػيحصػمتعمييػػا،فقػدأكػػدبعػضالمشػرفييفكالقػػائميفأف
جكدةأىداؼالكتابفعةنمنخفضةكذلؾلعدـكجكدفمسفةمكحدةبيفالمؤلفيفكعدـكجكدفمسفةكاضػحة
لممجتمعالفمسطيني،كأنوتـإعداداألىداؼبناءعمىكجكدخطكطعريضةلمبحثالكيمياء .

99

جدول ( :)14يوضح درجة تحقق معايير الجودة الشاممة فص كتابص الصف الحادي عشر والثانص عشر من حيث جودة
محتوى الكتاب

الوحدة

الصف الحادي عشر

عدد الدروس

الصف الثانص عشر

جودة محتوى الكتاب

الحادي عشر

الثانص عشر

االستجابات

النسبة

االستجابات

النسبة

األكلى .

6

6

139

%74.73

125

%67.20

الثانية .

5

4

126

%81.29

87

%70.16

الثالثة .

7

 10

167

%76.96

152

%49.03

الرابعة .

6

7

152

%81.72

153

%70.51

الخامسة .

7

8

158

%72.81

163

%65.73

السادسة .

9

 10

200

%71.68

210

%67.74

السابعة .

6

-

141

%75.81

-

-

اإلجمالص

46

45

1083

%75.95

890

%63.80


نسبة تضمن كتاب الكيمياء لمعيار جودة محتوى الكتاب = ووووووواجمالص االستجاباتوووووووو

عدد معايير جودة محتوى الكتاب( × )31عدد الدروس

مػػفخػػةؿالجػػدكؿالسػػابؽيتضػػحأفمجػػاؿجػػكدةمحتػػكلالكتػػابلمصػػؼالحػػادمعشػػركػػافمػػكزععمػػي
الكحػداتالسػابقة،فقػدبمغػتجػكدةمحتػكلكتػابالكيميػػاءلمكحػدةالرابعػةبنسػبةمرتفعػةجػدانككانػتالنسػػبة
المئكيػػة()%81.72كذلػػؾالفالكحػػدةالرابعػػةكػػافالمحتػػكلمتنػػكعكي ارعػػيالفػػركؽالفرديػػةغػػيعػػرض
الػ ػػدركسكييػ ػػتـبأسػ ػػاليبالتػ ػػدريسالحديثػ ػػة،كبينمػ ػػاحصػ ػػمتالكحػ ػػدةالسادسػ ػػةعمػ ػػىأقػ ػػؿنسػ ػػبةجػ ػػكدة
كىي(،)71.68بينماتراكحتبػاقيكحػداتالكتػابعمػىالنسػبالمئكيػةالتاليػة(،%81.29،%74.73
 .)%75.95،%72.81،%76.96
كبعداالنتيػاءكػافإجمػاليجػكدةمحتػكلكتػابالكيميػاءلمصػؼالحػادمعشػربدرجػةتحقػؽجيػدةبالنسػبة
لمعػػاييرالجػػكدةالشػػاممةكبمغػػتنسػػبتيا(،)%75.95كاجمػػاليجػػكدةمحتػػكلكتػػابالكيميػػاءلمصػػؼالثػػاني
عشركانتبدرجةتحقؽمتكسطةبالنسبةلمعاييرالجكدةالشاممةكبنسبةمئكية( .)%63.80


100

جدول ( :)15يوضح درجة تحقق معايير الجودة الشاممة فص كتابص الصف الحادي عشر والثانص عشر من حيث جودة
األنشطة

الوحدة

عدد األنشطة الصفية والالصفية

الصف الحادي عشر

الصف الثانص عشر

جودة األنشطة

الحادي عشر

الثانص عشر

االستجابات

النسبة

االستجابات

النسبة

األكلى .

 10

5

162

%52.26

68

%43.87

الثانية .

 11

 10

197

%57.77

119

%38.39

الثالثة .

 16

1

235

%47.38

10

%32.26

الرابعة .

8

6

122

%49.19

91

%48.92

الخامسة .

9

5

124

%44.44

84

%54.19

السادسة .

 10

 10

130

%41.94

108

%34.84

السابعة .

5

-

105

%67.74

-

-

اإلجمالص

69

37

1075

%50.26

480

%41.85

نسبة تضمن كتاب الكيمياء لمعيار جودة األنشطة = وووووووووووإجمالص االستجاباتوووووووو
عدد معايير جودة األ نشطة( × )31عدد األنشطة


مفخةؿالجدكؿالسابؽكمفإطةعالباحثةعمىكتبالكيمياءكتحميميافيمجاؿجكدةاألنشطةلكتاب
الكيميػػاءلمصػػؼالحػػادمعشػػرتبػػيفمػػايمػػي:تحقػػؽمعػػاييرجػػكدةاألنشػػطةكػػافبنسػػبةمرتفعػػةفػػيالكحػػدة
الس ػػابعةكبنس ػػبةمئكي ػػة()%67.74كذل ػػؾبتن ػػكعاألنش ػػطةالص ػػفيةكالةص ػػفيةكمراعاتي ػػالم ػػتعمـال ػػذاتي
كاالستقص ػ ػػاءالعمم ػ ػػيف ػ ػػيى ػ ػػذهالكح ػ ػػدة،كبينم ػ ػػاحص ػ ػػمتالكح ػ ػػدةالسادس ػ ػػةعم ػ ػػىأق ػ ػػؿنس ػ ػػبةمئكي ػ ػػة
كىي(،)41.94كلكفإجماليتحقؽجكدةاألنشطةفيكتابالكيمياءلمصؼالحػادمعشػربجزئيػوكانػت
بنسبةمئكية()%50.26كىذايعنيأفمعظـكتابالكيمياءعبػارةعػفأنشػطة،بينمػادرجػةتحقػؽالجػكدة
فيأنشطةالكتابلمصؼالثانيعشركانتمنخفضةكبنسبةمئكية()%41.85كىذايعنيأنوتـالتركيز
عمىالمحتكمأكثرمفاألنشطة .


101

جدول ( :)16يوضح درجة تحقق معايير الجودة الشاممة فص كتابص الصف الحادي عشر والثانص عشر من حيث جودة
أساليب التقويم

الوحدة

الصف الحادي عشر

عدد األسئمة

الصف الثانص عشر

جودة أساليب التقويم

الحادي عشر

الثانص عشر

االستجابات

النسبة

االستجابات

النسبة

األكلى .

 25

 30

98

%24.50

158

%32.92

الثانية .

 30

 30

79

%16.46

143

%29.79

الثالثة .

 35

 31

154

%27.50

126

%25.40

الرابعة .

 30

 42

101

%21.04

152

%22.62

الخامسة .

 43

 38

177

%25.73

149

%24.51

السادسة .

 34

 28

141

%25.92

153

%34.15

السابعة .

 29

-

139

%29.96

-

-

اإلجمالص

226

199

889

%24.59

881

%27.67



نسبة تضمن كتاب الكيمياء لمعيار جودة األنشطة = ووووووووإجمالص االستجاباتوووووووووو
عدد معايير جودة األ نشطة( × )31عدد األنشطة

مفخةؿالجدكؿالسابؽفيمايختصمعاييرجكدةأساليبالتقكيـيتبيفأفالكحػدةالسػابعةحصػمتعمػى
معاييرجكدةأعميمفباقيالكحداتككانتبنسبةمئكية()%29.96كذلؾبسببكثرةاألسئمةكالتماريف
العمميةكالمعرفيةكتقيسمياراتالتفكيرالعمياكتراعيالفركؽالفردية،كبينماحصمتالكحػدةالثانيػةعمػى
أقؿنسبةجػكدةمعػاييرككانػت(،)%16.46ككانػتإجمػاليمعػاييرجػكدةأسػاليبالتقػكيـلجميػعكحػدات
كتػػابالكيميػػاءلمصػػؼالحػػادمعشػػربنسػػبةمئكيػػة()%24.59كىػػذهنسػػبةمنخفضػػةجػػدانألنيػػاالتحقػػؽ
معاييرالجكدةالشاممةفيأساليبالتقكيـفيالكتاب .
بينم ػ ػػاف ػ ػػيكت ػ ػػابالث ػ ػػانيعش ػ ػػرحص ػ ػػمتالكح ػ ػػدةالسادس ػ ػػةعم ػ ػػىأعم ػ ػػينس ػ ػػبةتحق ػ ػػؽلمع ػ ػػاييرالج ػ ػػكدة
ككان ػػت()%34.15كحص ػػمتالكح ػػدةالرابع ػػةعم ػػىأق ػػؿنس ػػبةج ػػكدةكى ػػي(،)%22.62ككان ػػتإجم ػػالي
معاييرالجكدةفيجميعالكحداتمنخفضةكبنسبة( .)%27.67


102

جدول ( :)17يوضح ممخص درجة تحقق معايير الجودة الشاممة فص كتابص الصف الحادي عشر والثانص عشر من حيث
(جودة أىداف الكتاب ،جودة المحتوى ،جودة األنشطة ،جودة أساليب التقويم)

الوحدة

جودة أىداف الكتاب

جودة محتوى الكتاب

جودة األنشطة

جودة أساليب التقويم

الصؼالحادمعشر 

 %38.73

 %75.95

 %50.26

 %24.59

الصؼالثانيعشر 

 %43.08

 %63.80

 %41.85

 %27.67

اإلجمالص

%40.91

%69.88

%46.06

%26.13

مػػفخػػةؿالجػػدكؿالسػػابؽكبعػػداالنتيػػاءمػػفتحميػػؿكتػػبالكيميػػاءلمصػػفكؼالحػػادمعشػػركالثػػانيعشػػر
تبيفمايمي :

حصػ ػػؿمعيػ ػػارجػ ػػكدةمحتػ ػػكلالكتػ ػػابعمػ ػػىأعمػ ػػينسػ ػػبةجػ ػػكدةبػ ػػيفمككنػ ػػاتالمػ ػػنيجاألربعػ ػػةككانػ ػػت

بنسبة(،)%69.88كيميوجكدةاألنشطةبنسبة(،)%46.06كيميوجكدةأىداؼالكتاببنسبة()%40.91
كحصؿمعيارجكدةأساليبالتقػ كيـعمػىأقػؿنسػبةكىػى(،)%26.13كذلػؾالفالمحتػكلعنػداعػدادهتػـ
م ارعػاةخصػائصالمتعممػيفكحاجػاتيـكميػكليـكاىتمامػاتيـكالتركيػزعمػىالػتعمـالػذاتيكاسػتخداـميػػارات

التفكيرالعمياكاالستقصاءالعمميكمياراتحؿالمشكةتكذلؾليساعدالمتعمميفعمىاالنخراطبالمجتمع
كالقدرةعمىحؿمشكةتالمجتمعكاالرتباطبالبيئةالمحمية .


إجاباة الساؤال الراباع وياانص عمااى :ماا درجااة تحقاق معااايير الجااودة الشااممة مجتمعااة فاص كتااب الكيمياااء

لمصفين الحادي عشر والثانص عشر معاً؟

قدقامتالباحثةباإجابةعفالسؤاؿالسابؽبعداالنتياءمفتحميؿكتابيالكيمياءلمصفيفالحادمعشػر
كالثانيعشر،كتـالحصكؿعمىالنتائجالتاليةالمبينةفيجدكؿ( :)18
جدول ( :)18يوضح درجة تحقق المعايير مجتمعة ونسبتيا وترتيبيا من إجمالص المعايير
معايير الجودة الشاممة

نسبتيا من إجمالص المعايير

نسبة التحقق

الترتيب

صف11

صف12

اإلجمالص

صف11

صف12

االجمالص

جودة مقدمة الكتاب.

 %56

 %56

 %56

%17

%18

%18

3

جودة اإلخراج الفنص والطباعة.

 %82

 %75.5

 %78.5

%25

%25

%25

1

جودة أىداف الكتاب.

 %40.91  %43.08  %38.73

%12

%14

%13

5

جودة محتوى الكتاب.

 %69.88  %63.80  %75.95

%23

%21

%22

2

جودة األنشطة.

 %46.06  %41.85  %50.26

%15

%14

%15

4

جودة أساليب التقويم.

 %26.13  %27.67  %24.59

%8

%9

%8

6

%52.91 %51.32 %54.59

%100

%100

%100

إجمالص المعايير
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مفخةؿالجدكؿالسابؽ،ترلالباحثػةبعػداالنتيػاءمػفالتحميػؿكعػرضالنتػائجالتػيتكصػمتإلييػاعمػى
بعضالمشرفييفكالقائميفعمىتأليؼكتبالكيمياء،فقػدأكػدكاأفمحتػكلكتػابالكيميػاءلمصػؼالحػادم
عشرتـالتركيزفيػوعمػىاألنشػطةكميػاراتالتفكيػرالعميػاكميػاراتاالستقصػاءالعممػيكحػؿالمشػكةت
بشكؿكبيركذلؾلجعؿالطةبيعتمدكاكثي انرعمىالػتعمـالػذاتيكالحصػكؿعمػىالمعمكمػاتبأنفسػيـ،كأف
كتػػابالثػػانيعشػػركػػافاليػػدؼعنػػدتأليفػػوىػػكالتركيػػزعمػػىمحتػػكلالمػػادةالعمميػػةكالتنػػكعبػػيفأسػػاليب
التقكيـالمتنكعة 
مػفخػػةؿالجػدكؿالسػػابؽحصػؿمعيػػارجػكدةاإخػراجالفنػػيعمػىأعمػػىنسػبةمئكيػػةكيميػومعيػػارجػػكدة
محتػػكلالكتػػابكيميػػومعيػػارجػػكدةالمقدمػػةكيميػػومعيػػارجػػكدةاألنشػػطةكيميػػومعيػػارجػػكدةأىػػداؼالكتػػاب
كأخيػ انرمعيػػارجػػكدةأسػػاليبالتقػػكيـعمػػىأقػػؿنسػػبةمئكيػػة،كذلػػؾلقمػػةالتنػػكعبػػيفأسػػاليبالتقػػكيـالمياريػػة
كالمعرفية .
التعقيب العام عمى النتائج:
 حصؿمجاؿجػكدةاإخػراجالفنػيكالطباعػةلكتػبالكيميػاءلمصػفكؼالحػادمعشػركالثػانيعشػر
عمىالمرتبةاألكلىبيفمجاالتالجكدةالشاممةكذلؾبنسبةمئكية(.)%78.5
 بينماحصؿمجاؿجكدةمحتػكلالكتػابعمػىالمرتبػةالثانيػةبػيفمجػاالتالجػكدةالشػاممةكبنسػبة
مئكية(.)%69.88
 بينم ػػاحص ػػؿمج ػػاؿج ػػكدةالمقدم ػػةعم ػػىالمرتب ػػةالثالث ػػةب ػػيفمج ػػاالتالج ػػكدةالش ػػاممةكبنس ػػبة
مئكية(.)%56
 بينم ػػاحص ػػؿمج ػػاؿج ػػكدةاألنش ػػطةعم ػػىالمرتب ػػةالرابع ػػةب ػػيفمج ػػاالتالج ػػكدةالش ػػاممةكبنس ػػبة
مئكية(.)%46.06
 بينمػػاحصػػؿمجػػاؿجػػكدةاألىػػداؼعمػػىالمرتبػػةالخامسػػةبػػيفمجػػاالتالجػػكدةالشػػاممةكبنسػػبة
مئكية(.)40.91
 بينم ػػاحص ػػؿمج ػػاؿأس ػػاليبالتق ػػكيـعم ػػىالمرتب ػػةاألخيػ ػرةب ػػيفمج ػػاالتالج ػػكدةالش ػػاممةكبنس ػػبة
مئكية(.)26.13
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 مػفخػػةؿاالتفػاؽكالتشػػابومػػعد ارسػاتمماثمػػةلمد ارسػةالحاليػػة،فقػػداتفقػتنتػػائجىػذهالد ارسػػةمػػع
نتائجدراسةعسيةف(،)2011كدراسةخميفةكشػبةؽ()2007فيمػايتعمػؽبمجػاؿاإخػراجالفنػي
كالطباعةفقداحتؿالمرتبةاألكلىمفبيفمجاالتالجكدةالشاممة.
 كقػػداختمفػػتنتػػائجالد ارسػػةالحاليػػةمػػعنتػػائجد ارسػػةعسػػيةف(،)2011كد ارسػػةخميفػػةكشػػبةؽ
(،)2007كنتائجبحثمنشكرفيجامعةالقادسيةبعنكاف"تقكيـكتػباألحيػاءلممرحمػةالمتكسػطة
فيضكءمعاييرالجكدةالشاممة.فيمايتعمؽبأساليبالتقكيـفقدحصمتعمىالمرتبةالثانيةبيف
مجاالتالجكدةالشاممةكجكدةاألىداؼحصمتعمىالمرتبةالثالثة،كبينماالمحتػكلحصػؿعمػى
المرتبةالرابعة .
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التوصيات:
.1تػػدعيـالجانػػبالكجػػدانيفػػيكتػػبالكيميػػاء،إذكانػػتشػػبومعدكمػػةفػػيإب ػرازعظمػػةالخػػالؽكترسػػيخ
اإيمافباهلل .
.2ضركرةتكظيؼمعاييرالجكدةالعالميةفيمجاؿالتعميـكالعمؿ .
.3التأكيدعمىإبرازدكرالعمماءالمسمميفكالعربفيكتبالكيمياء .
.4ضركرةإثراءمحتكلالكتبباآلياتالقرآنيةكاألحاديثالنبكية .
.5زيادةالتنكعفياألنشطةالةصفيةكالمكاقعاإلكتركنيةالخاصةبعمميةالتعميـكالتعمـ .
.6ضركرةاعدادأكراؽإرشاديةكمساندةل نشطةكأساليبالتقكيـ .
.7ضركرةاالستفادةمفنتػائجالد ارسػاتكاألبحػاثالتربكيػةالخاصػةبتقػكيـكتحديػدمسػتكلجػكدةالمنػاىج
عندعمميةتطكيرىا .
.8زيادةاطةعمعمميالكيمياءعمىاالختباراتالدكليةفيالكيمياء .
المقترحات:
استكماالً لما تناولتو الباحثة فص عممية البحث وتقويم المناىج ،تقترح إجراء ما يمص:
.1إجراءدراسةمماثمةلتحديدجكدةمكضكعاتالكيمياءضمفمعاييرعالمية 
.2إجراءدراسةلتحديدمستكلجكدةكتػبالكيميػاءفػيمجػاالتأخػرل(جػكدةالتػأليؼ،كاإعػداد،كجػكدة
الرسكـكاألشكاؿالتكضيحية) .
إجراءدراسةلتحديدمدلتضمفكتبمكاددراسيةأخرلغيرالكيمياءلمعاييرالجكدةالشاممة .
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المصادر والمراجع:
المصادر:
 القرآفالكريـ.
 السنةالنبكية .
المراجع العربية:
.1إبػ ػراىيـ،لين ػػا(.)2012الجاااودة الشااااممة فاااص التعمااايم.ط،1عم ػػاف،مكتب ػػةالمجتم ػػعالعرب ػػيلمنش ػػر
كالتكزيع .
.2ابفالمنظكر،محمد(.)2003لسان العرب،ج،2القاىرة،دارالحدملمطباعةكالنشركالتكزيع .
.3أبكالصبغات،زكريا(.)2007المناىج :أسسيا ومكوناتيا،ط،1عماف،دارالمسيرةلمنشركالتكزيع
كالطباعة .
.4أبكجادك،صالح(.)2009عمم النفس التربوي،ط،7عماف،دارالمسيرة .
.5أبػػكجحجػػكح،يحيػػى(.)2012تحمياال أساائمة الكيمياااء لمصااف الثااانص عشاار بفمسااطين،مجمػػةجامعػػة
النجاحل بحاث(العمكـاإنسانية)،)4(27 ،ص( .)886-847
.6أبػػكجةلػػة،صػػبحي(.)2002اسااتراتيجيات فااص طاارق تاادريس العمااوم،مكتبػػةالفػػةحلمنشػػركالتكزيػػع،
الككيت .
.7أبػػكعزيػػز،شػػادم(" .)2009معااايير الجااودة العالميااة فااص تصااميم وانتاااج الوسااائل والتكنولوجيااا فااص
التعميم بمراكز اإلنتاج بغزة"،رسالةماجستير،كميةالتربية،الجامعةاإسةمية،غزة،فمسطيف .
.8أبػػكلبػػدة،سػػناء(".)2011درجااة فاعميااة برنااامج تقااويم مااديري ومااديرات ماادارس الغااوث الدوليااة
بمحافظات غزة"،رسالةماجستير،كميةالتربية،الجامعةاإسةمية،غزة،فمسطيف .
.9أحمػػد،أحمػػد(.)2003الجااودة الشااااممة فااص اإلدارة التعميمياااة والمدرسااية،ط،1مصػػر،دارالكفػػاء
لمطباعةكالنشر .
.10أحمد،صبرم(.)2001القيم المتضمنة فص كتب عمومالمرحمة اإلعدادية فص ضوء الثورة العممياة
المعرفيااة والتكنولوجيااة المعاصاارة و دراسااة تحميميااة،المػػؤتمرالعممػػيالثالػػثعشػػرلمنػػاىجالتعمػػيـ
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كالثكرةكالتكنكلكجيا،الجمعيةالمصريةلممناىجكطرؽتدريس،كميةالتربيػة،جامعػةعػيفشػمس،ص
( .)162-23
.11اإسي،فايدة(.)2018تقويم محتوى كتب الكيميااء لمصافين العاشار والحاادي عشار فاص فمساطين
ودعميم لعممية التدريس فص ضوء معاايير (،)AAASرسػالةماجسػتيرغيػرمنشػكرة،كميػةالتربيػة،
الجامعةاإسةمية،غزة،فمسطيف .
.12األشػػقر،شػػحدة(".)2014ماادي تضاامن منياااج العمااوم الحياتيااة لممرحمااة الثانويااة ألبعاااد التنااور
البيولاااوجص وماااادى اكتسااااب الطمبااااة لياااا" ،رس ػػالةماجس ػػتيرغي ػػرمنش ػػكرة،كمي ػػةالتربي ػػة،الجامع ػػة
اإسةمية،غزة،فمسطيف .
.13األغا،إحساف(.)2000البحث العممص عناصره مناىجو أدواتو،فمسطيف،مطبعةاألمؿ .
.14إنصيك ،عبير (" .)2009مستوى جودة كتب العموم فص المرحمة األساسية الدنيا فص ضوء المعايير
العالمية" ،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتربية،جامعةاألزىر،غزة،فمسطيف .
.15أنيس،إبراىيـكآخركف(.)1985المعجم الوسيط،ط،1القاىرة،مجمعالمغةالعربية .
.16البادم،نكاؼ(.)2009الجودة الشاممة فص التعميم وتطبيقات اآليزو،عماف،داراليازكرم .
.17الباز،خالػد(.)2008فعالية استخدام مقاييس األداء فص تدريس الكيميااء بالمرحماة الثانوياة عماى
التحصيل والقدرة عمص حل المشكالت والعمل التعاونص.مجمةالتربيةالعممية .)2(11،
.18ببػػاكم،م ػراد(.)2009معياريااة تصااميم واخ اراج الكتاااب المدرسااص،المػػؤتمرالعممػػيالتاسػػع"كتػػب
القػراءةفػػيالػػكطفالعربػػيبػػيفاإنقرائيػػةكاإخػراج،الجمعيػػةالمصػريةلمقػراءةكالمعرفػػة،مجمػػد،2ص
( .)270-253
.19بشػػارات،جميػػؿ(".)2000تقااويم كتاااب الكيمياااء لمصااف األول الثااانوي العممااص ماان وجيااة نظاار
مشرفص ومعممص العموم لمدارس محافظات شامال فمساطين"،رسػالةماجسػتير،كميػةالد ارسػاتالعميػا،
جامعةالنجاح،نابمس،فمسطيف .
.20بعارة،حسيف(.)2010تقاويم كتااب العماوم لمصاف الثاامن فاص المادارس األردنياة مان حياث درجاة
تركيزىا عمى ميارات التفكير العممص" دراسة تحميمية"،مجمةالمنيؿ،مجمد،2ص( .)347-140
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.21بفسعيد،تيػاني(".)2011تقويم محتوى مناىج العماوم الفمساطينية لممرحماة األساساية العمياا فاص
ضاااوء المعاااايير العالمياااة" ،رسػػالةماجسػػتيرغيػػرمنشػػكرة،كميػػةالتربيػػة،الجامعػػةاإسػػةمية،غ ػزة،
فمسطيف .
مكاظـكجابرعبػدالحميػد)،القػاىرة،

.22تايمكر،رالؼ(.)1971أساسيات المناىج(،ترجمةأحمدخير
دارالنيضةالعربية .
.23التميمي،عكاد(.)2009المنيج وتحميل الكتاب،ط،1بغداد،دارالحكراء .
.24الجبػػكرم،حسػػيف(.)2012منيجيااة البحااث العممااص "ماادخل لبناااء الميااارات البحثيااة،ط،1عمػػاف،
دارالصفاءلمنشركالتكزيع .
.25الحداد،طارؽ(".)2012فعالية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية ميارات كتاباة الصايغ الكيميائياة
لدى طالب الصف الحادي عشر"،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،الجامعةاإسةمية،غزة،فمسطيف .
.26الحريرم،رافدة( .)2007التقويم الترباوي الشاامل لممؤسساة المدرساية،عمػاف،دارالفكػرناشػركف
كمكزعكف .
.27الحريرم،رافدة(.)2008التقويم التربوي،عماف،دارالمناىجلمنشركالتكزيع .
.28الحريرم،رافدة(.)2010طرق التدريس بين التقميد والتجديد ،ط،1عماف ،دارالفكر .
.29الحريرم،رافدة(.)2011الجودة الشاممة فص المناىج وطرق التدريس،ط،1عماف،دارالمسيرة .
.30حمس،داككد(.)2007معايير جودة الكتاب المدرسص ومواصفاتو لتالميذ المرحمة األساسية الدنيا،
المؤتمرالتربكمالثالث(الجػكدةفػيالتعمػيـالفمسػطيني"مػدخؿلمتميػز"،الجامعػةاإسػةميةبفمسػطيف،
مف30اكتكبر31-اكتكبر .2007
.31حم ػػداف،غ ػػادة(".)2012فاعمياااة برناااامج محوساااب لتنمياااة مياااارات كتاباااة المعاااادالت الكيمائياااة
وتطبيقاتيااا الحسااابية لاادى طالبااات الصااف الحااادي عشاار بغاازة واتجاىاااتين نحااو الكيمياااء"،رسػػالة
ماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتربية،الجامعةاإسةمية،غزة،فمسطيف .
.32حمكدم،ليمػي(.)2011تقويم محتوى كتااب الكيميااء لمصاف الخاامس العمماص عماص وفاق معاايير
محددة،مجمةكميةالتربيةاألساسية،العدد،72ابفالييثـ،جامعةبغداد،العراؽ .
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.33الحميػػرم،عبػػداهلل(.)2016تقياايم أداء جامعااة أب اليمنيااة وفااق معااايير الجااودة الشاااممة،المجمػػة
العربيةلضمافجكدةالتعميـالجامعي،مجمد(،)9العدد(،)24ص(،)60-39جامعةأب،اليمف .
.34حػػكيج،مػػركاف(.)2006المناااىج التربويااة المعاصاارة مفاىيميااا ،وعناصاارىا ،أسساايا ،عممياتيااا،
األساسيات ،مشكالت المناىج ،تطوير وتحديث،ط،1عماف،دارالثقافة .
.35خالػد،نزيػو(.)2006الجااودة فااص اإلدارة التربويااة والمدرسااية واإلشاراف التربااوي،ط،1عمػػاف،دار
أسامةكدارالمشرؽ .
.36خضر،عادؿ(.)2007بنوك األسئمة بين النظرية والتطبيق،القاىرة،دارالسحابلمنشركالتكزيع .
.37الخطابية،عبداهلل(.)2005تعميم العموم لمجميع،ط،1األردف،دارالمسيرةلمنشركالتكزيع .
.38الخطابية،عبداهلل(.)2011تعميم العموم لمجميع ،ط،3األردف،دارالمسيرةلمنشركالتكزيع .
39ا.لخطيػػب،أحمػػدكالخطيػػب،رداح(.)2006إدارة الجااودة الشاااممة (تطبيقااات تربويااة)،إربػػد،عػػالـ
الكتابالحديث .
.40خميفة،عميكشبةؽ،كائػؿ(.)2007جاودة الكتاب المدرساية بمرحماة التعمايم األساساص مان وجياة
نظاار مشاارفص ىااذه المرحمااة،بحػػثمقػػدـإلػػيالمػػؤتمرالتربػػكمالثالػػث"الجػػكدةفػػيالتعمػػيـالفمسػػطيني
(مدخؿلمتميز)،الجامعةاإسةميةبفمسطيف30أكتكبرإلى31أكتكبر .
.41الخميفة،فاطمةكالقاسمية ،شريفة(.)2010دراسةتحميمية لمناىج العموم الحمقة الثانية من التعميم
األساسص بسمطنة عمان فص ضوء ميارات التفكير ،مجمة التربية العممية،)1(13،ص( .)88-35
.42الخميمي،فكاز(.)2008الكيمياء العامة،عماف،دارالفكرلمنشركالتكزيع .
.43دحةف،عمػر(.)2013درجةتوافر معايير الجودة الشاممة فاص برناامج إعاداد معمام المغاة العربياة
فااص كميااة التربيااة بجامعااة األقصااى ،مجمػػة جامعػػة األقصػػى،مجمػػد(،)17عػػدد(،)2ص(،)66-35
جامعةاألقصى،غزة .
.44الػػدليمي،طػػوكالياشػػمي،عبػػدالػػرحمف(.)2008المناااىج بااين التقميااد والتجديااد تخطيطاااً تقويماااً
تطوي ارً،عماف،دارأسامة .
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.45دىماف،مي(" .)2014تحميل محتوى كتب العموم لمصفوف ( )8-5األساسص بفمساطين فاص ضاوء
متطمبات اختبار( ،")TIMSSرسالةماجسػتيرغيػرمنشػكرة،كميػةالتربيػة،الجامعػةاإسػةمية،غػزة،
فمسطيف .
.46ربيع،ىادمكإسماعيؿ،محمد(.)2008دراسات تربوية فاص القارن الحاادي عشار،عمػاف،مكتبػة
المجتمعالعربي .
.47زاير،سعدكعايز،إيمػاف(.)2011مناىج المغاة العربياة وطارق تدريسايا،ط،1بغػداد،دارمصػر
مرتضى .
.48الزناتي،محمد(".)2012تقويم برنامج تدريب معممص العموم بالمدارس الحكومية فص ضوء معايير
الجودة الشاممة"،رسالةماجستير،كميةالتربية،الجامعةاإسةمية،غزة،فمسطيف .
.49الزىرام،غػرـاهلل(" .)2010تقويم محتوى مقررات العموم بالمرحمة المتوساطة فاص ضاوء متطمباات
دراسااة التوجيااات الدوليااة لمرياضاايات والعمااوم ( ،")TIMSSرسػػالةدكتػػكراه،جامعػػةاـالقػػرل،مكػػة
المكرمة ،السعكدية .
.50زيتكف،عايش( .)2004أساليب تدريس العموم،ط،1عماف،دارالشركؽلمنشركالتكزيع .
.51زيتػػكف،عػػايش(.)2010االتجاىااات العالميااة المعاصاارة فااص مناااىج العمااوم وتدريساايا ،ط،1دار
الشركؽلمنشركالتكزيع،عماف،األردف .
.52السايح،محمدكىاني،مرفت(.)2009تقاويم مانيج العماوم بالمرحماة اإلعدادياة فاص ضاوء بعاض
مفاىيم النانو تكنولوجى،المؤتمرالعممي(تطكيرالمناىجالدراسيةبيفاألصػالةكالمعاصػرة)،مػج،1
مصر،ص( .)2250-2205
.53السعدني،محمد(.)2009طرق تدريس العموم،ط،1الرياض،مكتبةالرشد .
.54سػػعيد،فيصػػؿكمحبػػكب،ياسػػر(.)2016تطااوير األداء األكاااديمص والمينااص لعضااو ىيئااة التاادريس
بجامعة الخرطوم فص ضوء المواصفات أعضاء ىيئة التدريس المرتبطة بيا،المجمةالعربيػةلضػماف
جكدةالتعميـالجامعي،مجمد،23ط،9ص( .)141-119
.55السػػيدعمػػي،محمػػد(.)2003التربيااة العمميااة وتاادريس العمااوم ،ط،1دارالمسػػيرةلمنشػػركالتكزيػػع،
عماف،األردف .
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.56الشػػافعي،أحمػػدكنػػاس،السػػيدمحمػػد(.)2003ثقافااة الجااودة فااص الفكاار اإلداري التربااوي اليابااانص
وامكانية االستفادة منو فص مصر،مجمةأبحاثاليرمكؾ،عدد،19ج،13ص( .)111-73
.57الشػػباني،ركاء(".)2012تقااويم كتااب عماام األحياااء لممرحمااة الثانويااة فااص ضااوء معااايير الجااودة
الشاممة"،رسالةماجستير،كميةالتربية،جامعةالقادسية .
.58شػػتات،ربػػاب(".)2009دراساااة تحميمياااة لمحتاااوى كتاااب الرياضااايات بالحمقاااة األولاااى مااان التعمااايم
األساسص فص ضوء المعايير القومية"،رسالةدكتكراهغيرمنشكرة،كميةالتربية،جامعةقناةالسكيس،
بكرسعيد،مصر .
.59شحادة،إيماف(".)2009تقاويم محتاوى منيااج العماوم العاماة لممرحماة األساساية الادنيا فاص ضاوء
متطمبات التنور الصحص" ،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتربية،الجامعةاإسةمية،غزة .
.60شحيبر،سػعيد(".)2007تقويم محتوى مقرر العماوم لمصاف العاشار األساساص فاص ضاوء المعاايير
اإلسالمية"،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتربية،الجامعةاإسةمية،غزة .
.61الشػريؼ،عمػػركأسػػامة،محمػػد(.)2009المااداخل اإلداريااة الحديثااة فااص التعماايم،ط،1مصػػر،دار
المناىج .
.62الشػػعيني،عمػػي(.)2009فياام معممااص الكيمياااء بساامطنة عمااان لممفاااىيم الكيمائيااة األساسااية فااص
الجدول الدوري الحديث ودورية خواص العناصر الكيمائية،المجمد،12عدد .1
.63الشناؽ،محمدكدكمي،حسف(.)2009أسياسيات التعميم اإللكترونص فص العماوم،عمػاف،داركائػؿ
لمنشر .
.64الشنطي،عفػاؼ(".)2011التوافق بين ثقافتص الصورة والكمماة كمعياار لمجاودة فاص محتاوى كتااب
العمااوم الفمسااطينص بجزأيااو لمصااف الرابااع األساسااص"،رسػػالةماجسػػتيرغيػػرمنشػػكرة،جامعػػةاألزىػػر،
غزة،فمسطيف .
.65الصادؽ،منى(".)2006تحميل محتوى منياج العموم لمصف العاشر وفقاً لمعايير الثقافاة العممياة
وماادى اكتساااب الطمبااة ليااا"،رسػػالةماجسػػتيرغيػػرمنشػػكرة،كميػػةالتربيػػة،الجامعػػةاإسػػةمية،غػزة،
فمسطيف .
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.66صػػالح،نجػػكلكصػػبيح،لينػػا( .)2007دراساااة تقويمياااة لمحتاااوى مااانيج العماااوم لمصاااف الخاااامس
األساسى فص ضوء المعايير العالمية،المؤتمرالعمميالتاسععشػر"تطػكيرمنػاىجالتعمػيـفػيضػكء
مع ػ ػػاييرالج ػ ػػكدة"(26_25يكلي ػ ػػك)،م ػ ػػج(،)4الجمعي ػ ػػةالمصػ ػ ػريةلممن ػ ػػاىجكط ػ ػػرؽالت ػ ػػدريس،ص
( .)1557_1529
.67صػالحة،نػكاؿ(" .)2015مسااتوى جاودة موضااوعات عماام األحيااء المتضاامنة بكتاب العمااوم لمرحمااة
التعميم األساسص فص ضاوء المعاايير العالمياة" ،رسػالةماجسػتيرغيػرمنشػكرة،كميػةالتربيػة،الجامعػة
اإسةمية،غزة،فمسطيف .
.68طعيمة،رشدل(.)2004تحميل المحتوى فص العموم اإلنسانية ،القاىرة،دارالفكرالعربي .
.69الطيطي،محمدكالعياصرة،أحمد(.)2008مدى تضمن كتاب العموم لمصافوف الثال ثاة األولاص فاص
األردن لممعااايير العالميااة لمتربيااة العمميااة المتعمقااة بمحتااوى العمااوم وماادى التازام المعممااين بمعااايير
تدريس العموم،مجمةكميةالتربية،جامعةالمنصكرة،عدد،69ص( .)366-341
.70العاجز،فؤادكنشكاف،جميػؿ(.)2005تطوير التعمم الجاامعص الفمساطينص فاص ضاوء مفااىيم إدارة
الجودة الشااممة،كرقػةبحثيػةمقدمػةإلػيالمػؤتمرالعممػيالػدكليالسػابع"مؤسسػاتإعػدادالمعمػـفػي
الكطفالعربيبيفالكاقعكالمأمكؿ،مجمةالجكدةفيالتعميـالعالي،)2(1،ص( .)138-101
.71عبػػاس(.)2015تقااويم كتاااب الكيمياااء لمصااف السااادس العممااص وفااق معااايير الجااودة الشاااممة ماان
وجياااة نظااار المدرساااين والمدرساااات والمشااارفين االختصااااص،مجمػػةكميػػةالتربيػػةاألساسػػيةلمعم ػػكـ
التربكيةكاإنسانية،العدد(،)23جامعةبابؿ،العراؽ .
.72عبدالحؽ،كايد(.)2009تخطيط المناىج وفق منيج التفريد والتعمم الذاتص ،عماف،دارالمسيرة .
.73عبػػدالسػػةـ،عبػػدالسػػةـ(.)2009االتجاىاااات الحديثاااة فاااص تااادريس العماااوم،القػػاىرة،دارالفكػػر
العربي .
.74عبدالعظيـ،ريـكمحمد،كائؿ(.)2011تصميم المنيج المدرسص ،ط،1عماف،دارالمسيرةلمنشػر
كالتكزيع .
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.75عبػػد،إحسػػاف(.)2016تقااويم كتاااب مبااادئ العمااوم لمصااف الرابااع األبتاادائص وفااق معااايير دراسااة
التوجيااات الدوليااة (،)TIMSSمجمػػةكميػػةالتربيػػةاألساسػػيةلمعمػػكـالتربكيػػةكاإنسػػانية،العػػدد،26
جامعةبابؿ.
.76العبيػػدم،سػػيةف(.)2009ضااامان جااودة مخرجاااات التعماايم العاااالص فااص إطاااار حاجااات المجتماااع،
المػػؤتمرالثػػانيعشػػربػػيفمخرجػػاتالتعمػػيـالعػػاليكحاجػػاتالمجتمػػعفػػيالػػكطفالعربػػي،المنظمػػة
العربيةلمثقافةكالعمكـ،بيركت،لبناف .
.77عثماف،محمد(.)2011أساليب التقويم التربوي،ط،1عماف،دارأسامة .
.78العرجػا،محمػػد(" .)2009مسااتوى جااودة محتااوى كتاااب العمااوم لمصااف الثااامن األساسااص فااص ضااوء
المعايير العالمياة ومادي اكتسااب الطمباة لياا" ،رسػالةماجسػتيرغيػرمنشػكرة،كميػةالتربيػة،الجامعػة
اإسةمية،غزة،فمسطيف .
.79عسػػيةف،بنػػدر(".)2011تقااويم كتاااب العمااوم المطااور لمصااف األول المتوسااط فااص ضااوء معااايير
الجاااودة الشااااممة"،رس ػػالةماجس ػػتيرغي ػػرمنش ػػكرة،كمي ػػةالتربي ػػة،جامع ػػةأـالق ػػرم،مك ػػةالمكرم ػػة،
السعكدية .
.80عطية،محسف(.)2008الجودة الشاممة والمناىج الحديثاة وطارق التادريس،عمػاف،دارالمنػاىج
لمنشركالتكزيع .
.81عطية،محسف(.)2008الجودة الشاممة والمنيج ،عماف،دارالمناىج .
.82عفانة،محمػد(".)2011واقع استخدام معممص المغة العربية ألسباب التقويم فص المرحمة اإلعدادياة
فااص ماادارس وكالااة الغااوث فااص قطاااع غاازة فااص ضااوء االتجاىااات الحديثااة"،رسػػالةماجسػػتير،كميػػة
التربية،الجامعةاإسةمية،غزة،فمسطيف .
.83عةـ،صةحالػديف(.)2007التقويم التربوي المؤسسص (أسسو ومنيجياتو وتطبيقاتو فص تقاويم
المدارس)،القاىرة،دارالفكرالعربي .
.84عةـ،صةحالػديف(.)2010القيااس والتقاويم الترباوي فاص العممياة التدريساية،ط،3عمػاف،دار
المسيرة .
.85عمكاف،قاسـ(.)2009إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات اآليزو،عماف،دارالثقافةلمنشركالتكزيع .
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.86عمػػي،حسػػيف(.)2008تقػػكيـمػػنيجالكيميػػاءبالمرحمػػةالثانكيػػةفػػيضػػكءمعػػاييرالتربيػػةالغذائيػػة.
مجمة دراسات تربوية واجتماعية،)4(14،ص( .)95-49
.87عمي،محمدالسيد(.)2007التربية العممية وتدريس العموم،عماف،دارالمسيرةلمنشركالتكزيع .
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املالحق

ملحق رقم ()9

قائمة بأمساء السادة احملكمني لقائمة معاٌري اجلودة الشاملة
م

اسم احملكم

املسمى الوظٍفً

1

أ.د.صةحالناقة .

محاضرفيالجامعةاإسةميةفيكميةالتربيةقسـالمناىجكطرؽ

2

أ.د.تيسيرنشكاف.

3

د.محمدأبكعكدة .

4

د.ىشاـأبكجممبك .

5

د.جماؿالفميت 

دكتكراةفيمناىجكطرؽالتدريس 

6

أ.منىالصادؽ 

ماجستيرتربيةقسـمناىجكطرؽتدريسالعمكـ 

تدريسالعمكـ 
محاضرفيجامعةاألقصىفيكميةالتربيةقسـالمناىجكطرؽتدريس
العمكـ 
محاضرفيالجامعةاالسةمية 
رئيسمركزالتميزلمعمكـكالرياضيات 

7

محاضرفيجامعةالقدسالمفتكحةفيكميةالتربيةقسـالمناىج
كطرقتدريسالعمكـ 

مشرؼفيمديريةالتربيةكالتعميـ_الكسطى 
ىيئةالجكدةكاالعتمادفيك ازرةالتربيةكالتعميـ 
مشرؼكيمياء_غزة 

أ.إيادالنبيو .

8

أ.أحمدأبكجريباف .

9

أ.سييؿمسمـ .

10

أ.محمكدالمصرم .

مشرؼكيمياء_خانيكنس 

11

أ.محمدجرغكف .

مدرسكيمياءفيخانيكنس 

12

أ.رضاالنجيمي .

مدرسكيمياءفيخانيكنس 

13

أ.زاىرالغمرم .

مدرسكيمياءفيالكسطى 

14

أ.رأفتالصالحي .

مدرسكيمياءفيالكسطى 

مشرؼكيمياء_الكسطى 
مشرؼكيمياء_رفح 
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ملحق رقم ()2

معاٌري اجلودة الشاملة لتحلٍل كتب الكٍمٍاء للصفوف احلادي عشر والثانً عشر

أوالً :معيار جودة مقدمة الكتاب
ت

الفقرات

1

تشيرإليالمكضكعاتالعمميةفيكتابالكيمياء .

2

تتصؼبالكضكحكالبساطة .

3

تعرؼبأسمكبتنظيـالكتاب .

4

تبيفالفمسفةالتربكيةالمتعمقةبالمكضكعاتالعمميةالتيتـعمييابناءتصميـكتابالكيمياء .

5

تبيفأىميةكتابالكيمياءلممدرسكالطمبة .

6

تشيرإليالتكجوالعالميالجديدفيتدريسالكيمياء .

ثانياً :معيار جودة اإلخراج الفنص والطباعة

ت

الفقرات

1

طباعتوجيدةكحجـالخطمناسبككاضح .

2

عناكينوالرئيسيةكالفرعيةمناسبةمفحيثالحجـكالمكف.

3

يخمكمفاألخطاءاإمةئيةكالمطبعية .

4

تستعمؿفيطباعتوألكافمناسبةكجذابة .

5

تتميزفصكؿالكتاببالتناسؽكالتنظيـ .

6

يتميزالغةؼالخارجيبالقكةكالمتانة 

7

يتميزالكرؽالمستعمؿفيوبالجكدةمفحيثالمكفكالمممسكالكزف .

8

تعبرالصكرةالمكجكدةعمىالغةؼعفالمقرر .

9

تتكافرفيواليكامشالمساعدةعمىتكضيحالمفاىيـالكيمائية .

 10

يتميزعنكانوبالكضكحكاالختصار .

 11

يخمكالكتابمفالتكراركالحشكالزائد .

 12

تتناسبفيوالمسافةبيفالسطكركالكممات .

 13

تتناسبلغةالكتابمعمستكلالطمبةمفحيث:المفرداتكالتراكيب .

 14

يمتزـالكتاببعةماتالترقيـ .

 15

تتضمفقائمةبأسماءالمراجعكالمصادرمرتبةحسبالحركؼاألبجدية .
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ثالثاً :معيار جودة أىداف الكتاب

ت

الفقرات

1
2

تشتؽاعتمادانعمىفمسفةالمجتمع .

تحقؽمتطمباتالطمبةكالمجتمعكمؤسساتو .

3

تكازفبيفإعدادالطالبلمحاضركالمستقبؿ .

4

تةئـقدراتالطمبةكطبيعةالمرحمةالدراسية .

5

تراعيالفركؽالفرديةبيفالطمبة .

6

تتسـبالمركنةكتسمحبإدخاؿالتعديؿكالتطكيرالمستمر .

7

تتسـبالكاقعةكامكانيةالتحقيؽ .

8

تنسجـمعمحتكلالمادةالعممية .

9

تؤكدعمىاستم ارريةالتعمـكتعززقدراتالمتعمـعمىالتعمـالذاتي .

 10

تحقؽالتكامؿبيفمادةالتخصصكالمكادالدراسيةاألخرل .

 11

تتصؼبالكضكحكدقةالصياغةكالتحديد .

 12

تؤكدعمىالربطكالتكازفبيفالجكانبالنظريةكالعممية .

 13

تنميالتفكيربكافةأتكاعولدلالطمبة .

 14

تؤكدعمىدراسةأحدثالمستجداتكالتطكراتالكيمائية .

 15

تراعيمتطمباتالتسمسؿالعمميلممراحؿالدراسيةالةحقة .

 16

ترسخاإيمافباهللسبحانوكتعالىكبالديفاإسةمي .

 17

تؤكدعمىتقديرالعمماءكجيكدىـكدكرىـفيتقدـاإنسانية .

 18

تنسجـمعقيـالمجتمعكعاداتو .

 19

تنميالكعيالبيئيكالتفاعؿااليجابيمعمككناتالبيئةالمحميةكاستثمارمكجداتياكالحفاظعميياكادراؾأىمية
التكازفالبيئي .

 20

تنمياالىتماماتكالميكؿكاالتجاىاتالعمميةالمناسبة(حباالستطةع،المكضكعية،العقةنية،األمانة،
التكاضع،التعاكف،العمؿالجماعي) .

 21

تنميالقيـاألخةقيةكالعممية .

 22

تنميركحالتعاكف .

 23

تنميالميارةعمىالرسـالعمميالدقيؽ .

 24

تنميالقدرةعمىكتابةالتقاريرالعمميةالبسيطة .

 25

تنميمياراتاستخداـالمختبركاألدكاتكاألجيزةالمختبريةكجمعالعيناتكاجراءالتجاربالبسيطة .
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رابعاً :معيار جودة محتوى الكتاب
ت

الفقرات

1

يكاكبتطكراتالعصركيتضمفآخرماتـالتكصؿإليو .

2
3

تككفمكضكعاتومرتبةترتيبانمنطقيانكسيككلكجيان .
يتجنبالتكرارفيالمعمكماتالعممية .

4

يةئـالقدراتالعقميةلمطمبة .

5

يخمكمفاألخطاءالعممية .

6

يبدأالمكضكعبمقدمةمثيرةلةنتباه .

7

يقدـمعرفةمتنكعة(حقائؽكمفاىيـكمبادئكنظريات) .

8

يزكدالطمبةبالخبراتالتيتساعدىـعمىمكاجيةمشكةتالحياة .

9

يساىـفيرفعمستكلالثقافةالعمميةعندالطمبة .

 10

يعتمدعمىالتعمـالسابؽلمطمبة .

 11

لغتوكاضحةكسيمةكمختصرة .

 12

يراعيمبدأاالستم ارريةكالتكامؿ .

 13

يكازفبيفالمكضكعاتالمعركضةفيالمادةالكاحدة .

 14

يتضمفالمفاىيـاألساسيةلممادةالكاحدة .

 15

يتصؼالمحتكلبالصدؽكالدقةكالكضكح .

 16

يكازفبيفالمعمكماتالنظريةكالعممية .

 17

ينميالقدرةعمىالتحصيؿالذاتيلممعمكماتعفطريؽالبحثالعمميكالتقصيالذاتي .

 18

يسيـفيتحقيؽاألىداؼالعامة .

 19

مناسبلعددالحصصالمخصصةلتدريسو .

 20

يطرحأمثمةمتنكعةمفبيئةالطالبتساعدعمىالفيـ .

 21

يظيرالترابطالمنطقيبيفمكضكعاتالفصؿالكاحدكمعبقيةالفصكؿ .

 22

يكظؼالمكضكعاتفيحياةالطالباليكميةكيساعدهعمىاتخاذالقرار .

 23

يبيفعظمةالخالؽسبحانوكتعالىكيرسخاإيمافبو .

 24

يراعيمعتقداتكقيـالمجتمع .

 25

يساعدفيتنميةميكؿكاتجاىاتالطمبة .

 26

يكجوالمتعمميفلمعمؿالجماعيكالتعاكني .

 27

يؤكدعمىاالعتزازبالتراثكينمياليكيةالكطنية .

 28

يراعيإدخاؿعنصرالتشكيؽلممادةالعممية .

 29

ينمياالعتزازبجيكدالعمماءالعربكالمسمميفكاألجانب .
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 30

ييتـبالبيئةكالعمؿعمىتطكيرىاكالحدمفظاىرةالتمكثبكافةأنكاعو .

 31

يتضمفمكاقؼتطبيقيةمنكعةكشاممة .

خامساً :معيار جودة األنشطة
ت

الفقرات

1
2

تتضمفدك انرمحددانككاضحانلمطمبةداخؿالصؼ .
تككفاألنشطةتعميمية-تعممية .

3

تتناسبمعالمستكلالعقميلمطمبة .

4

مناسبةكمرتبطةمعمكضكعالدرس .

5

قابمةلمتنفيذضمفكقتالحصة .

6

االستفادةمفالبيئةالمحميةفيتكفيرالمكادالةزمةلتنفيذبعضأنشطةالكتاب .

7

تنسجـاألنشطةمعاألىداؼالتربكية .

8

تتمحكرحكؿالمتعمميفكابرازدكرىـفيعمميةالتعميـ .

9

تراعيالفركؽالفرديةبيفالطمبة .

 10

تككفمتنكعةكمتكاممة .

 11

تنميمياراتالتفكيرالعمميكاالبداعي .

 12

تساعدعمىفيـالمادةالعممية .

 13

تسيـفيتشكيؽالمتعمميفلممادةالعممية .

 14

تنميالقدرةفيالتعبيرعفالرأمكمناقشةاآلخريف .

 15

تنميقيمةاحتراـالعمؿالتعاكني .

 16

تنميثقةالطالببنفسو .

 17

تنميميكؿالطمبةكاتجاىاتيـالعممية .

 19

تساىـفيالتدريبعمىمياراتاإسعافاتاألكلية .

 20

تشجعالطمبةعمىاستخداـاألدكاتكاألجيزةالمختبريةفيالبحثكاالستكشاؼكاجراءالتجاربالبسيطة .

 21

قابمةلمتطبيؽكالتنفيذفيإطاراإمكاناتالمتكفرةفيبيئةالطمبةالمحمية .

 22

كضكحالتعميماتالمرفقةبالنشاطاتلتنفيذىاخارجغرفةالصؼ .

 23

تكظيفيالمصادرالمعرفةكالتكنكلكجيا 

 24

تساعدعمىأفيتعمـالطمبةكيؼيتعممكفكيركزكفعمىالفيـ .

 25

تكظؼالمادةالدراسيةفيمكاقؼالحياةاليكميةلمطمبة .

 26

متناسبةمعميكؿكاىتماماتالطمبةعندتنفيذىاخارجغرفةالصؼ .

 27

تشجعالطمبةعمىالبحثعفمصادرخارجيةذاتصمةبالمكضكع .

 29

التفاعؿمعالمجتمعكالمساىمةفيحؿمشكةتو .
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 30

تشجععمىجمعالعيناتكالمكادالكيمائيةالمختمفة .

 31

تنميميارةالرسـككتابةالتقاريرالعممية .

رابعاً :معيار جودة أساليب التقويم
ت

الفقرات

1

يرتبطالتقكيـباألىداؼالتعميميةالمحددةلمكحدةالدراسية .

2

تشمؿالتدريباتمجاالتالتعمـالمعرفيةالمختمفة(حسبمستكياتبمكـ) .

3

تتنكعفيأنماطيا(مقالي_مكضكعي) .

4
5

تسيـفيتعزيزاستيعابنقاطميمةتـطرحيامسبقان .

تتكافرأسئمةتساعدفيمراجعةاالفكارالرئيسيةالكاردةفيالكحدة .

 6

تراعيالفركؽالفرديةبيفالطمبة .

7

تمتازبالدقةكالكضكحفيصياغتيا .

8

ينتييكؿفصؿمففصكؿالكتاببمجمكعةمفالتدريباتالتقكيمية .

9

تساعدالطمبةعمىتطبيؽماتعمموفيمكاقؼمتعددةكجديدة .

 10

يتضمفالكتابتدريباتتقكيميةشاممةلجميعالفصكؿفينيايةالكتاب .

 11

تسيـاألسئمةفيتشكيؽالطمبةلممادةالتعميمية .

 12

تشجععمىالتعمـالتعاكنيبيفالطمبة .

 13

تنميميكؿكاتجاىاتالطمبة .

 14

تنميثقةالطالببنفسو .

 15

تشجعالطمبةعمىاستخداـاألدكاتكاألجيزةالمختبريةفيالبحثكاالستكشاؼكاجراءالتجاربالبسيطة .

 16

تنميالقدرةعمىالرسـالعمميالدقيؽ .

126

