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Evaluating First Intermediate Arabic Language Book 

According to Standards of Quality of school Books 
 (1)  العابديأ.م.د أحمد جبار راضي 

Assist. Prof. Ahmed Jabbar Radhi Al-Abidy 

 الملخص

ـصـــــف االول  معايري جودة وفق  على  توســــــط  املهدفت الدراســــــة احلالية إىل )تقوي كتاب اللغة العربية لل
 .(الكتاب املدرسي

من مدرســـــي اللغة العربية ومدرســـــا ا يف املدارا    ا ومدرســـــةً ( مدرســـــً 120تكونت عينة الدراســـــة من )
هذا ألنه يتالءم وإجراءات  ؛، واعتمد الباحث املنهج الوصـــــــــفيكربالءيف مركز حمافظة  والثانوية املتوســـــــــطة  
ــمت ) عرب البحث، ــتبانة ضـــــ على أفراد عينة البحث بعد  زعت  ( فقرة موزعة على مخس جماالت، و  74اســـــ

ـصـــدق والثبات هلا،   عتمد الباحث معامل ارتباط بريســــون، والوســــط املرجح، والوزن املئوي وســــائل  إاجياد ال
 إحصائية، والنسبة املئوية وسيلة حسابية للتعامل مع نتائج البحث إحصائياً.

 توصل الباحث إىل عدد من النتائج منها:و 
 كتاب اللغة العربية للصف االول املتوسط.  يف بشكل كامل فرااجلودة مل تتو أن معايري  -
 .يف مقدمته مل حيقق معايري اجلودة الشاملةالكتاب  -
 .حقق معيار اجلودة على الرغم من وجود بعض جوانب القصور يف فقراتهحمتوى الكتاب  -
 جيدة وإن  كانت بعض فقرا ا غري متحققة.االمثلة والتمرينات  -
 ين للكتاب مل يصل اىل مستوى املعيار العام للجودة.االخراج الف -

 
 .املديرية العامة للرتبية يف حمافظة كربالء املقدسة  -1
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 : اوصي الباحث مبا ياحلال  وصل إليها البحث تلنتائج اليتل ار ويف 
االخذ  راء مدرســي اللغة العربية ومدرســا ا يف حتســني هذا الكتاب وإشــراكهم يف جلان التأليف  جيب
 .والتطوير

Abstract 
Evaluating First Year Intermediate Arabic Language Textbook According 

to Total Quality Standards. By Asst. Prof Ahmad Jabar Radi Alabidi. Phd. 

The present study aims at evaluating First Year Intermediate Arabic 

Language Textbook According to Total Quality Standards. The sample of 

the study consists of (120) teachers (male and female) in Intermediate and 

secondary schools in Kerbala govornorate. The researcher adopts the 

desecriptive approach, because it is suitable to the study, through a 

questionnaire with (74) items divided into (5) domains. After ensuring validity 

and reliability of the questionnaire, it is distributed to the sample of the study. 

The researcher uses pearson corrolation formula, mean, medium as 

statitical means and he uses the percentage to gain results of the study. The 

researcher concludes some conclusions among them are: -The total Quality 

Standards are not completely. 

fufilled in the first year Intermediate_Arabic Language Textbook._ The 

introduction of the Textbook does not achieve totat Quality Standards. 

The content of the Textbook achieve the Standards of the Total Quality 

although there is some shortage in it. The examples and exercises of the 

Textbook are good but it need some changes. The technical finishing of the 

Textbook does not achieve Standards of the Total Quality. According to the 

results of the study, the researcher mentions some recommondations 

among them are: There is a need to pay attention to the teachers viewpoints 

to enhance this Textbook besides they must be included in the teams who 

write and develop such Textbook. 

 :البحث ةمشكل

لثل مطلباً رئيســـــــــاً وضـــــــــروراًي يف   اليها  فاحلاجة ؛ااجلودة ت عد من املطالب الرئيســـــــــة يف املهن كله مبا أن 
ــبح خمرجـا ـا  املهن  أم  العملـية الرتبوـية والتعليمـية؛ أللـا لـثل صــــــــــــ  أن   ومبـا  ،كلهـا  املهن  مـدخال ـا انظمـة  يف  وت

ـصــــافه  جيب لذلك  املناســـــبة،  التعليمية  االدوات من يعد املدرســـــي الكتاب  هنالك ســـــتكونَ   وإاّل   ابجلودة،  ات
ـــية، الطالب واملـناهج   بني ما  فجوة    النفور واألحباط من قبل اىل تؤدي  ســــــــــــــوف الفجوة  هذت وأن  املدرســــــــــــ
وهذا بدورت يؤدي اىل عدم   فعال  بشــــكل دورهم اداء  على  قدر م وعدم  الكتب  هذت واملدرســــني من  الطلبة

(، 17:  2008  عطـيه،)حتقيق االهـداف الرتبوـية املطلوـبة، مع وجود ـفارق كبري بني امـلدخالت واملخرجـات  
ـصــــــف  العربية اللغة تقوي كتاب يف تبحث الدراســـــــة هذت جاءت لذا املتوســـــــط، )ألنه ميثل منهجا  االول لل
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 27:  العدد

التجربــة األوىل يف العراق املؤل فــة على الطريقــة التكــامليــة اليت حــذت   جــديــًدا يف خلليفــه وإخراجــه، فهو يعــد   
ــتق منه فروع اللغة العربية كلها( وذلك من  ا واحًدا تشـ ـصــً ــقيقة اليت تعتمد ن حذَو اارب البلدان العربية الشـ

  ادةاملــ   اللغــة وتوريف  مبجــال  احلــديثــة  للتطورات  ومواكبتــه  الشـــــــــــــــاملــة  اجلودة  معــايري  توافر  أجــل بيــان مــدى
 معايري على والوقوف التعرف عرب واملدرســــــــني  الطلبة من  املســــــــتفيدين لتخدم  وعملياً   فعلياً  توريفاً   التعليمية
 إىل  مسـتندة معتمدة وواضـحة معايري هناك  تكون  أن  على الباحث حرص لذلك،  االسـاسـية وبنيته الكتاب
 املدرسية. املناهج  على االحكام الدقيقة إصدار يف ميكن االعتماد عليها اجلودة

النتائج واملخرجات املرتتبة على   يتابع أن   هو الشـــــخص األول الذي يســـــتطيع املدرا املعروف أن   ومن
ــتجابتهم له  تقبل الطلبة  وكذلك مالحظة مدى  تدريس املنهج،  األمر يتطلب أن يكون املدرا وهذا ،واســـــ

صـــــــــــــــدر  من  هوأول من   احلـديثـة  الرتبويـة  ابلتطورات  التزامـه  على أي كتـاب من حيـث مـدى  تقومييـاً   حكمـاً   ي
الغريف الرئيس للمادة املراد    حتقيق  وقدرته على  املرحلة والفئة العمرية،  لطبيعة  ومسايرته  املعرفة  حيث تكامل

  فتح)توضــيحية   رســوم  من حيتويه وما  إخراجه  وحســن تنظيمه وعرضــه  تدريســها وتكاملها من خالل حســن
الدراســـــية   املواد  مدرســـــي  راء  املســـــلمات االســـــاســـــية األخذ  من  فقد اصـــــبح   لذا  (.82-83:  2007 ،

 اللغة  مدرسي  آراء  ابالعتماد على  ومن هذت املسؤولية انطلق الباحث  أي كتاب،  تقوي   يف  ووجهات نظرهم
 .الشاملة اجلودة معايري على وفق العربية اللغة كتاب  لتقوي  العربية

 :أهمية البحث

 حد يف األخرى، وهي األجناا من سـوات مما  ليزًا له  البشـري اجلنس  خصـائص  أوضـح  العربية   اللغة   تعد
 يف املعرفة  ووعاء  التفكري  وأداة للعقل  مرآة فهي للمعىن  الناقلة األصــــــــــــــوات لتوليد  نظام  ليســــــــــــــت جمرد ذا ا

 تربية  وهي  أكرب، أال  غاية  لبلوغ  وسيلة هي  بل،ذا ا  يف  غاية  بوصفها  ال ت دَرا    فاللغة  اإلنسانية،  اجملتمعات
  وهذا   أســــاليبه  تطوير إىل  دائًما يســــعى اإلنســــان   احلياة. وإن  رروف  مع  يتناســــب  إعداًدا واعدادها األجيال

  املخطط بوصـــــــفه املنهج   على وأن ينعكس بد ال الرتبوي البحث  ميادين يف  جديد  أي وأن  به،  م ســـــــل م أمر
  ا ربات   حتديد  واضــــعو املناهج   يســــتطيع  هنا  ومن  ،(25:  2006  مري   )أبو  األفراد لتعليم  املوضــــوع العلمي
أن   إاّل   التعليم،  مراحـل  من  مرحلـة  كـل  يف  املتعلمون   فيهـا  ليلتحم  املـدرســـــــــــــــة،  تقـدمهـا  أن   جيـب  اليت  الرتبويـة
 وثيقاً  ارتباطاً   البد أن تتصــف مبواصــفات اجلودة الشــاملة وترتبط املناهج   حتتويها  اليت  الرتبوية  ا ربات حتديد

ــتطيع  اليت  الطرق  بتحـدـيد ــتخـدمهـا  أن   املعلم  يســــــــــــ ــتوى  على  تـلك املـناهج   تـناول  يف  يســــــــــــ  التنفـيذي،  املســــــــــــ
 (.16:  2003  الوائلي )الدليمي،
 رهر فقد. الصـناعة من التعليم جمال إىل تسـللت اليت احلديثة اإلدارية األسـاليب من الشـاملة اجلودةوتعدُّ 

ـصـــناعة،  جمال يف اأســــاســــً  املفهوم هذا ـصـــناعية املنتجات جودة حتســــني يف فاعليته وأثبت ال  إختالف  على ال
 املنتج  جودة لتحســني هائلة وإمكاانت قدرات من احلديث اإلداري األســلوب هذا ميتلكه ملا اونظرً  أنواعها،

 .(232ص،2002، علي. )التعليم أمهها من اليت ا دمات جمال يف منه االستفادة أمكن فقد
 معايري وجود تتطلب املنهج  فجودة معينة، معايري حتقق من البد التعليميةة  العملي يف اجلودة تتحق وحىت

ــر ترتبط ــائل ،التعليمي واحملتوى ،التعليمية األهداف ،معايري  :مثل املنهج  بعناصـــــ  والتمارين ةالتعليمي والوســـــ
 تعدد من الرغم ىلفع، الرتبوية دافهاأل حتقيق وســـــائل مهأ من املدرســـــي الكتاب ويعد  ا ....والتدريبات
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ـصـورة تســتخدم اليت الفعالة الوســيمة املدرســي الكتاب لاز  فما ،هاوتنوع التعميمية واملواد الرتبوية األنشــطة  ب
ا  يميً لتع ارً  دمصــ  هبوصــف هوقيمت فةلاملخت ســيةار  الد املواد يف املنظمة ســةلدراا أجل من الفصــل داخل يفكبرية  
 .أساسًيا

يكون  لذلك اجلودة ترتبط إرتباًط مباشـــــــراً اب دمات اليت تقوم على أســـــــاا حتســـــــني املنتجاتومبا أن 
ألن األشـياء قد تكون اجيابية يف الوقت احلاضـر لكنها   ميثل عنصـرالتغرّي والميثل مفهوم الثبات،اجلودة  معىن

ــلح يف جمتمع معني قد اليكون جيداً يف ـصـ ــتقبل،وإن الذي ي   اجملتمعات األخرى  قد التكون كذلك يف املســ
 (.153:  2007محد، أاهلدف والزمان واملكان ) سبمفهوم اجلودة خيتلف حبيعين أن هذا  و 

املدرســية وهذا انبع من االميان الن  املناهج  تطوير  بضــرورة  ويف ضــوء ذلك أصــبح من الضــروري االقتناع
املنشــــــــــــودة؛ألنه ميثل االطار  الكتاب املدرســــــــــــي ميثل النهضــــــــــــة احلقيقية والوجه التطبيقي لوهداف الرتبوية

: 2003 شـــحاته،) اجملتمعات يوجه الذي متطلبات املســـتقبل مع املكاين املتحرك ألية لضـــة فكرية تتالءم
 :يف احلال البحث امهيه تكمن ، لذا(257

ـصــــف العربية اللغة  كتاب  تقوي  ــيح املعايري املهمة جلودة الكتاب   املتوســـــط، االول  لل ــامهة يف توضـــ واملســـ
كتاب   يف الضــــعف والقوة بعض جوانب عن التعليمية مجيعها، وحماولة الكشــــف  العملية  املدرســــي ألطراف

 .مدارسنا يف الكتاب املدرسي مواصفات تطوير يف احلال البحث نتائج  تسهم وقد العربية اللغة
 البحث:  هدف

جودة الكتاب  معايري  على وفق  املتوســطللصــف األول  العربية  اللغة تقوي كتاب) اىل  حبثنا هذا يهدف
 كتاب اللغة  يف  الشــــاملة اجلودة مواصــــفات  توافر  مدى ما:  اآلا  الســــؤال عن االجابة  خالل من( املدرســــي

 العربية هلذت املرحلة؟
 حدود البحث:

 م.2016، الطبعة االوىل توسطاملربية للصف االول عكتاب اللغة ال -
  2018-2017للعام الدراســــــــــي    ة والثانويةتوســــــــــطامل ومدرســــــــــا ا يف املداراو اللغة العربية مدرســــــــــ  -

 .كربالءمبحافظة  
  تحديد المصطلحات:الفصل األول: 

 التقويم:

 التقومي:لغة
ـصــــد قـ و َم، واجلمع( قـََومَ )األصـــــل من تقوي  مةلك قت  شـــــت  أ    مقوّ  مقوهل يف كما القيمة، تقدير ابلتقوي  ويق
ــاوات لهوتعدي الشـــــــــيء و تقديره لغة فالتقوي  ا،رهقدّ  أي عةلالســـــــــ  ـصــــــــحيح االعوجاجومســـــــ  )ا ياط،.  ه،وت

2009  :35). 
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 27:  العدد

 التقومي:إصطالًحا 
ــمـادي( .1 صــــــــــــ : عملـية منظمـة جلمع املعلومـات وحتليلهـا بغريف حتـدـيد حتقق االهـداف الرتبوـية 2004)ال

 (.30: 2004الضعف)الصمادي،واختاذ القرارات بشألا ملعاجلة جوانب 
ــافاً اليها االحكام القيمية 1990)االمام( .2 : هو االوصــــــاف الكمية والنوعية للســــــلوك املراد تقومية مضــــ

:  1990اليت ترتبط مبدى قبول ذلك الســــــــلوك او عدمه واختاذ القرارات لتحســــــــني الســــــــلوك )االمام،
24.) 

 الجرائي للتقومي:ا التعريف
سوف النتائج اليت    يف ضوء أهم  للصف األول املتوسطب اللغة العربية كتا  على  حكم معنياصدار  هو

 . صل عليها من خالل البحث
 الصف األول املتوسط: 

ــنوات  ــطة اليت أمدها ثالب ســـ ــة املتوســـ ق رايمي يف العلم النظام التعليف ســـــ هواملرحلة األوىل من الدراســـ
اليت أمدها ثالب ســـــــنوات ة اإلعدادية لاملرح   وقبلســـــــت ســـــــنوات،   اليت أمدها وخلا بعد املرحلة االبتدائية

 (.4: 2008)وزارة الرتبية،
 املعيار:

ة "جاء يف معجم الوجيز أن املعيارهو ما اختَذ أســـاســـاً للمقارنة  والتقديّر". )مجهوري  تعريف املعايريلغة -أ
 .(9:  2010العراق،  
ــبوطة واألحكام الشـــــــــروط من جمموعة":النه حلس يعرفهاملعيار )اصـــــــــطالحا(:   -ب  اليت علمياً  املضـــــــ

 ،لتعزيزها القوة مواطن تعزيز  دف الكمية أو النوعية على واحلكم  للمقارنة أســـــــاا أو كقاعدة تســـــــتخدم
 (.11،  2004:حلس) لعالجها الضعف مواطن وتشخيص

ـصــــــف  هو الباحث إجرائيا:  هعرفيو  ـصــــــائص الواجب توافرها يف كتاب اللغة العربية لل توســـــــط األول املا 
ــتبانة( ــمنتها )االسـ ــة  اليت تضـ ــوئه يف جماال ا ا مسـ ــدر يف ضـ مدى  ا علىحكمً ا اليت أعدها الباحث، وأصـ

 جودة هذا الكتاب. توافر
 الشاملة:دة الجو
 وعرفها

جمموعة من ا صــائص والســمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن مضــمون الرتبية اللا: "(  2006 ،)خالد -
املدخالت والعمليات واملخرجات والتغذية الراجعة اليت تشــــمل: وحالتها مبا يف ذلك ابعادها املختلفة  

: 2006 ،)خالد "و التفاعالت املسـتمرة املتواصـلة اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف املنشـودة للمجتمع
26). 

ــاعد على حتقيق أعلى درجة   -اللا:  (2010 ،حلريري)ا - ــفة تنظيمية تســ ــئ فلســ ــلوب قيادي ينشــ "أســ
ــعى إىل دمج مفاهيمها ببيئة املنظمة، مع االخذ بنظر االعتبار ان  ــلع وا دمات وتسـ ممكنة جلودة السـ

 .(15: 2010 ،)احلريري جناحها يتوقف على قناعة أفراد املنظمة مببادئها"
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ـصـــــــف األول املتوســــــــطرائيا: هي تكامل املواصــــــــفات يف كتاب اللغة العربية إج  ثالباح   هاعرفيو  اليت   لل
 و  اجلميع من مدرســني وطلبة،وتكون قادرة على اشــباع حاجا م الرتبوية وحتقيق آماهلم  كن أن تنال رضــامي

 من النتائج. فضل ما ميكن حتقيقهحتقيق أطموحا م و 
 الفصل الثاني: اطار نظري ودراسات سابقة

 حور األول: اطار نظري:امل

 مفهوم اجلودة الشاملة:
ــتمرة وعلى الرغم  ــفة مســ ـصـ ـصـــطلحات اجلديدة اليت  دف إىل تطوير االداء ب يعد مفهوم اجلودة من امل

ومنها: عملية مســـــــتمرة، ونشـــــــاط منظم لقياا اجلودة على وفق معايري  من ذلك جند له تعريفات متعددة،
ـصـــد حتليل أوجه  ـصـــور املكتشــــفة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحســــني األداء وتطويرت مث قياا  قياســــية بق الق

(، وع رفت ايضــــــــــــــا "على الا ثورة  21:  2008اجلودة مرة اخرى لتحديد التحســــــــــــــن الذي حتقق )عطية،  
 تشــاركية يف الطريقة اليت تعمل  ا اإلدارة اليت تنظر وتدبر العمليات بشــكل حيقق النتائج وليس اإلدارة اليت

، كما ان اســـتعمال فرق العمل يف شـــكل تعاوين ألداء األعمال من طريق حتريك املواهب "تنظر إىل النتائج 
سـعد زاند و يف املنظمة وذلك لتحسـني اإلنتاجية واجلودة بشـكل مسـتمر )احلريري،   كافة  والقدرات للعاملني

ابلا أســـــــــلوب يف املمارســـــــــة    :ويف جمال العملية التعليمية تعرف اجلودة الشـــــــــاملة،  (15:  2010درويش، 
ــول إىل التحســــــــني  ــة التعليمية  دف الوصــــــ ــســــــ اإلدارية تتطلب حتوال كبريا يف طريقة إدارة مدخالت املؤســــــ
ــتفيدين من العملية  ــا املســــ ــمن رضــــ ــة الرتبوية مبا يضــــ ــســــ ــتمر للمخرجات وا دمات اليت تقدمها املؤســــ املســــ

 .(256:  2011التعليمية )علي، 
 ائدها:أهداف إدارة اجلودة وفو 

ــات اإلنتاجية وا دمية هو تطوير املنتجات  أابرز ن   إ ــسـ ــاملة يف املؤسـ و أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشـ
و املنتج املقدم أا دمات مع إحراز ختفيض يف التكاليف وتقليل الوقت واجلهد الضــائعني لتحســني ا دمة 

ــني املخرجات )املنت ــعى اجلودة إىل حتســـ ــتهلك، وعلى العموم تســـ ــكل مســـــتمر وخلق بيئة للمســـ جات( بشـــ
للدعم والتطوير املســـــــــــتمر واحملافظة عليه و تقليل اهلدر يف اجلهد والوقت و تعمل على اشـــــــــــراك اجلميع يف 

 .عملية تطوير ادوات قياا االداء وكسب ثقة املستفيدين واحملافظة عليها ابستمرار
ســــــــــلوب ميكن ان حيقق الكثري من الفوائد بين إدارة اجلودة الشــــــــــاملة كأت   ن  ويف ما تقدم ميكننا القول ال

فهي تعمل على تقوية املكانة التنافسـية للمؤسـسـة مع املؤسـسـات األخر أللا عندما تتبىن هذا النظام تقدم 
ـصــــبح اكثر انســـــجاما ومتطلبات املســـــتفيد وزايدة العائد من اســـــتثمار املوارد    خدمة او منتجا  ودة عالية ت

ن العالقـات   ــّ ســــــــــــ ــريـة ممـا حي  بني العـاملني ويرفع روحهم املعنويـة، وكـذلـك تزيـد القـدرة على التخطيط البشــــــــــــ
والتحليل و اختاذ القرارات، وتعمل على رفع كفاية القيادة اإلدارية وتوســــــــيع افقها وتوجيه تفكريها و جعل 

 (.217: 2012املؤسسة أكثر استجابة للمتغريات البيئية )اليف، 
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 27:  العدد

 خصائص اجلودة الشاملة: 
ــائص ومسات أمهها الشـــــــمول، فهي تشـــــــمل القطاعات واملســـــــتوايت  لتاز إدارة ا ـصــــ جلودة الشـــــــاملة ي

والورائف ا اصــــــــة يف املنظمة كلها، والزابئن يف اجلودة ميثلون شــــــــيئا حيواي جوهراي ألداء املنظمة اذ انه ال  
و يوجـد عمـل من دون وجود زابئن وبطبيعـة احلـال ال يكون للمنظمـة أي وجود اذا كـانـت من دون عمـل  

ــاملة على التطوير والتحســـــــني املســـــــتمرين يف أنشـــــــطة وعمليات املنظمة يف التقنيات  تركز إدارة اجلودة الشـــــ
ــميم والتخطيط  صــــــــــــ ــر األداء املختلفـة وذـلك إبتـباع املنهجـية العلمـية اليت تعتمـد على التحلـيل والت وعـناصــــــــــــ

الوريفي حـيث يتوقف جنـاح   والتنظيم لكـل نشــــــــــــــاط يف املنظمـة، لتحقيق الكفـاءة واالنطالق من قمـة اهلرم
صـــــــــــــميم وتشـــــــــــــغيل   العمل على اقتناع اإلدارة العليا مببدأ املبادرة وتوفري املســـــــــــــاندة الكاملة للقائمني على ت
األعمال يف املنظمة، ومن خصائص اجلودة الشاملة التنظيم الشبكي حيث يتم التعامل مع املنظمة كشبكة 

وتصــل ا دمات للمســتفيدين العلى جودة وكفاءة ممكنة متكاملة حبيث يتحقق التدفق األفضــل للعمليات  
وذلـك بتنميـة الرقـابـة الـذاتيـة واالعتمـاد عليهـا بـدال من الرقـابـة ا ـارجيـة فهي ال تفريف على الفرد بـل تنبع 
منه نتيجة االقتناع وأخرياً تتسـم ابحلسـم، ويعين تبين فكرة منع ا طأ بدال من كشـف ا طأ وحماولة إصـالح 

 .(25: 2011يري، )احلر  أاثرت
 مفهوم املعايري:

هي املواصــــــــفات الالزمة للتعليم اجليد الذي ميكن قبوله وهي الضــــــــمان جلودته واملقياا املرجعي الذي 
ميكن االسـرتشـاد به عند تقوي األداء التعليمي يف اية دولة عربية من خالل مقارنته مع املسـتوايت القياسـية 

عن مســـتوايت تضـــعها احدى اجلهات ا ارجية أو مســـتوايت اجناز يف   وقد تكون املعايري عبارة،  املنشـــودة
 (.9: 2010مؤسسة أخرى يتم اختيارها للمقارنة،)وزارة التعليم العال،

 املعايري واجلودة واالعتماد:
الرتبوي، وشــــــــــــــكـلت احلركـات ة، واالعتمـاد  لـ ا اجلودة الشــــــــــــــاممهـ   كبريتني  ارتبطـت حركـة املعـايري حبركتني

احلقيقي إىل ل التســــــــــعينات، حىت اصــــــــــبحت املعايري املدخ   لثالثي االبعاد خال  فكرًا تربواًي مرتابطًاالثالب 
يمية قد حققت معايري لاملؤســــــســــــة التع ن ادة الهو الشــــــ هيف مؤســــــســــــة ما، واصــــــبح االعتماد  ميلجودة التع
ــر الثالثلاجلودة املع ــل بينها ارتباطًا اترخيًيا  ةنة، وارتبطت العناصـــــ ـصــــ : 2008)البيالوي،وأخرون، الميكن الف

24.) 
 :التعليمية الكتب جودة
ــاا  مطلب املدرســــي الكتاب جودة ــســــات تســــعى  أســ ــميما  بليتط  حتقيقه وهذا إىل  الرتبوية  املؤســ ـصـ   ت

ــر لبنيته وادخال  املكونة البدائل  أفضـــل اختيار  أســـاا على للكتاب متميزا ــية عناصـ ــاسـ   واذا ، له، مكونة  أسـ
ــتلزم ذلك فإن  الكتاب املدرســـي، يف  اجلودة حتقيق أريد ـصــائص للشـــروط التعريف يسـ  توافرها جيب اليت  وا 

 جودة  احلكم على  خالهلـا  من  ميكن  للجودة  ومعـايري  مؤشــــــــــــــرات  اســــــــــــــتخالص  مث   ومن  اجليـد،  يف الكتـاب
 .(2006،2:دايب.)وتطويرها الكتب هذت تقوي  يف وتوريفها املدرسية الكتب
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 :اجليد وعناصره املدرسي الكتاب جودة معايري
تدريسـه، وتعكس   من حتقيقها  املطلوب  األهداف  املدرسـي الكتاب تتـصدر  ااألهداف التعليمية:أن -1

السـلوك املتوقع من الطالب ولثل نتاًجا قاباًل للمالحظة والقياا وملبية حلاجات املتعلم ومراعية خصـائصـه  
 (.235:  2008الفردية.)محادات،

ــرهم  واملتعلم  املعلم  من  للكـ   وافـية  تكون   املقـدمـة: أن  -2 صــــــــــــ  العملـية  ومـادـته  الكـتاب  الهـداف  حبـيث ت ب
وتوضــــح أمهية الكتاب للمدرا والطالب، واملبادى .التقوي   وأســــاليب  التعليمية  واألنشــــطة  التدريس وطرائق

 (.260: 2009)مرعي واحليلة،  اليت روع َيت  يف خلليف احملتوى وتنظيم املادة التعليميةالرتبوية والنفسية 
 الـصف، يف ذلك  املتعلمني  ملسـتوى  املناسـبة  العلمية  املادة من قدر على الكتاب حيتوي  احملتوى:أن   -3
 وتغطي موضـــــــــوعاته مفردات املنهج املقرر، ويراعي.واالمهية والداللة واحلداثة ابلدقة  هذت املادة  تتســـــــــم وأن  

احملتوى ومشوله ويشــتمل على وســائل تعليمية مناســبة    عمق  بني  ويوازن   املعلمني، بني الفردية الفروق احملتوى
والصــور التوضــيحية املناســبة )ســعيد، عبد  والرســوم واجلداولاالشــكال  ويكثرمن ذات صــلة ابملادة التعليمية  

ـصـــول الكتاب متدرجة، إذ يكون كل جزء مبنياً ع (،9:  2007 ، وممهد   ى اجلزء الســــابق لهلأن تكون ف
ــوله  ، وختتم(129  :2012خرون،  آالالحق له. )العبادي و للجزء  صــــــــــــ ــئلة  من مبجموعة ووحداته ف  األســــــــــــ

 .اإلجاابت على احلصول يف للبحث واالستقصاء املتعلم تدعو اليت واألنشطة
األنشطة والتدريبات: جيب أن تستند اىل األهداف التعليمية ا اصة ابلوحدة التعليمية وتثري دافعية -4

ًقا ســــــل خطوات تنفيذ النشــــــاط منطلتســــــ للتعلم الذاا وتناســــــب مســــــتوى نضــــــج املتعلم وخرباته و الطالب  
ونفســــــًيا وتزود الطالب ابلتغذية الراجعة الفورية واملتكررة وتســــــاعدت على تطبيق ماتعلمه يف مواقف جديدة 

 (.236:  2008)محادات،
  واأللوان  الورق  ونوعيــة  الغالف  متــانــة  حيــث  من  جيــداً،  الكتــاب  اخراج  يكون   : أن ج الفينا اإلخر   -5
ــبً ،  (246:  2009 التميمي،)حمتوات   عن ويعرب جذاابً،  الكتاب  شـــــكل  ويكون    اويكون منط الكتاب مناســـ

ـصـــــــول والفقه  رقو مني و للعمر املتع ف عن لون لون خمتلونة بلات مر صــــــــقيال ويفضــــــــل أن تكون عنواانت الف
ـصـــور، والرســــوم التوضــــيحية   يميةلالوســــائل التعوأن يتضــــمن النص العدد املناســــب من  ، النص وا رائط )ال

 ابحملتوايت، فهرا على الكتاب  (، وجيب أن يشــــــتمل130:  2012)العبادي وآخرون،والرســــــوم البيانية(.
 الكتاب. يف الواردة ابملصطلحات وقائمة واملراجع، ابملصادر قائمة وعلى

ا يف إصــدار االحكام التقوميية يف اجملاالت ويرى الباحث بعد ان أضــحت اجلودة الشــاملة معيارًا أ ســاســً
ــاتنا الرتبوية؛ من  ــســـ ــاملة نلتزم  ا يف مؤســـ ــوء اجلودة الشـــ عامة، إذ البد أن تكون هناك معايري تقوي يف ضـــ
اجل النهويف ابلواقع الرتبوي والتعليمي، ومبا أن الكتاب املدرســي ميثل القاعدة اليت نســتطيع ان نرتجم كل 

ن البــد من الكتــاب أن  يكون على وفق جودة عــاليــة ت رضــــــــــــــي أطراف العمليــة الرتبويــة  مــا  تــاجــه فيــه،إذ
 مجيعها.
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 27:  العدد

 املحور الثاني: دراسات سابقة 

 (2008دراسة )احلارثية   -1
 (واقع ممارسة مشرفات اللغة العربية بعض اساليب االشراف الرتبوي يف ضوء معايري اجلودة الشاملة)
هذت الدراســة يف اململكة العربية الســعودية وكانت  دف اىل معرفة واقع ممارســة مشــرفات اللغة  ت  جريَ أ  

ن طريق حتديد معايري جودة عســــــــــــاليب االشــــــــــــراف الرتبوي يف ضــــــــــــوء معايري اجلودة وذلك أالعربية بعض  
ــراف الرتبوي على تعليم اللغة العربية، والوقوف على درجة حتقيق  ــاليب االشــــــــ ــاليهذت االاســــــــ ب ملعايري ســــــــ

ـصــاصمن املشـــرفات الرتبوايت البحث  عّينة وقد تكونت    اجلودة الشـــاملة. تعليم اللغة العربية مبدينة   يف إخت
ــرفـة تربوـية وبعض معلمـات اللغـة العربيـة يف املرحلـة الثـانوـية مبـدينـة مكـة 18مكـة املكرمـة وعـددهن ) ( مشــــــــــــ

 .( معلمة158املكرمة وعددهن )
ــتعمال املنهج الوصـــــفي و  ــتبانة اداة جلمع البياانت واملعلومات من عينة ت اســـ اســـــتخدمت الباحثة االســـ

البحث وت التأكد من صــــــــدق االســــــــتبانة بعرضــــــــها على جمموعة من ا رباء كما اســــــــتخدمت معادلة ألفا 
ــائية لتحليل  ـصـــــ ــاليب اإلح كرونباخ الســــــــتخراج الثبات وبعد تطبيق االداة اســــــــتخدمت جمموعة من األســــــ

هذت الدراسـة اىل جمموعة من معايري اجلودة ألسـاليب اإلشـراف الرتبوي وقد وجدت البياانت وقد توصـلت 
ان األســــــاليب اإلشــــــرافية ال حتقق معايري اجلودة من وجهة نظر املعلمات يف حني توصــــــلت اىل حتقق تلك 
ــال على وجود معوقات حتد من حتقق معايري اجلودة من وجهة نظر  ــرفات فضـــــــ املعايري من وجهة نظر املشـــــــ

 .(74 -4: 2008علمات و املشرفات )احلارثية، امل
 )2009دراسة )أبو عنزة   -2
 واألدب املطالعة" العربية اللغة كتاب تقوي  على التعرف  دف العربية اللغة كتاب تقوي  تناولت اليت
ـصــــف" لوالنقد  مســـــتخدماً . اجلودة معايري ضـــــوء يف املعلمني نظر وجهة من غزة حمافظات يف عشـــــر الثاين ل
ــتبانة  عند الكتاب معايري أفضـــل أن : منها نتائج  عن وأســـفرت املعلومات مجع بغريف الباحث إعداد  من اسـ
 .املعروضة املادة مث  ومن املادة عريف طريقة وتليه للكتاب الفين خراجاإل هو املعلمني
 (:2010دراسة )معمار   -3
 (التدريب الرتبويمدى تطبيق معايري أدارة اجلودة الشاملة يف )
املدينة املنورة وكانت  دف اىل التعرف على مدى  -هذت الدراســة يف اململكة العربية الســعودية جريت  أ

تطبيق معايري ادارة اجلودة الشــاملة يف التدريب الرتبوي من وجهة نظر مشــريف التدريب واملشــرفني املتعاونني  
وقد استخدم الباحث االستبانة    ،ن جمموعة من التساعالتمبنطقة املدينة املنورة وذلك من خالل االجابة ع

من العاملني يف قطاع الرتبية   ا( فردً 60بوصــــــفها اداة جلمع املعلومات وتكونت عينة الدراســــــة النهائية من )
ـصـــــــائية يف حتليل النتائج وتفســــــــريها، وتوصــــــــلت هذت  والتعليم، وقد اســــــــتعمل جمموعة من اإلجراءات اإلح

ــة اىل ان مبا ــاملة ميكن تطبيقها يف التدريب الرتبوي اال الا تواجه مشــــــــــاكل الدراســــــــ دئ أدارة اجلودة الشــــــــ
ــعيفـــة  ومعوقـــات يف تطبيقهـــا، و ان مبـــادئ اجلودة الشـــــــــــــــــاملـــة يف التـــدريـــب الرتبوي لـــارا بـــدرجـــة ضــــــــــــ

 (.130:  2010)معمار،
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 (2011دراسة )الزيدي   -4
ــام اللغة العربية يف كليات ) ــية ألقســــــ ــوء معايري تقوي املناهج الدراســــــ الرتبية يف اجلامعات العراقية يف ضــــــ

 اجلودة الشاملة(
جريت هذت الدراســـــــــــة يف العراق جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشـــــــــــد وكانت  دف اىل تقوي املناهج أ  

الدراسـية ألقسـام اللغة العربية بكليات الرتبية يف اجلامعات العراقية يف ضـوء معايري اجلودة الشـاملة، اسـتعمل  
( فقرة وتضــــــمنت معايري كل 173احث االســــــتبانة بوصــــــفها أداة جلمع البياانت من العينة وتضــــــمنت )الب

ـصــــر ومؤشـــــراته وبســـــبعة جماالت هي: املرامي، احملتوى، طرائق التدريس ـصــــاحبة، هواســـــاليب  عن ، االنشـــــطة امل
احملكمني وا رباء مث تثبت من التقوي، االعداد والتأليف، ولغة الكتاب واخراجه. وعرضــــــــــــها على جلنة من 

( تدريســــــي من اجملتمع االصــــــلي مث اجرى التطبيق  300صــــــدقها ولييز فقرا ا وثبا ا وقد بلغ عدد العينة )
ـصـــائية وقد  ــل عليها اســــتعمل جمموعة من االجراءات االح ـصـ النهائي لوداة ولغريف حتليل البياانت اليت ح

جات منها ان املناهج يف قسـم اللغة العربية يف كليات الرتبية توصـلت هذت الدراسـة اىل جمموعة من االسـتنتا
ـصــــف ابجلودة واملعايري اليت وضـــــعتها  ـصــــف ابجلودة و ال توجد معايري ملناهج اللغة العربية تت يف العراق ال تت
ـصــــف ابجلود ــام اللغة العربية يف اجلامعات العراقية ال تت ة،  وزارة التعليم العال مل تطبق بعد و ان مناهج اقســـ

-17: 2011وهناك قلة اهتمام ابلنواحي النفســـــــــــية والرتبوية مثل التنويع والتشـــــــــــويق و التحفيز )الزيدي،
200). 

 :موازنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية
 اهداف البحث: 

ــة مشـــــرفات اللغة العربية بعض  ــابقة اىل اهداف متعددة منها معرفة واقع ممارســـ هدفت الدراســـــات الســـ
ــالـيب االشــــــــــــــراف الرتبوي يف ضــــــــــــــوء معـايري اجلودة ــة 2008كـدراســــــــــــــة )احلـارثـية    اســــــــــــ ( وهـدـفت دراســــــــــــ

وهـدفـت دراســـــــــــــــة   ،مـدى تطبيق مبـادئ اجلودة الشـــــــــــــــاملـة يف التـدريـب الرتبوي  اىل معرفـة(  2010)معمـار
ــاملة بين2011)الزيدي  ــوء معايري اجلودة الشـــــ ــام اللغة العربية يف ضـــــ ــية ألقســـــ ما  ( اىل تقوي مناهج الدراســـــ

حتديد مدى االخفاق والنجاح يف تطبيق إدارة اجلودة الشــــــــــاملة يف  بعض الدراســــــــــات اىلهدفت دراســــــــــة 
وفق معايري اجلودة على  املؤســـــــــســـــــــات التعليمية،وكان هدف الدراســـــــــة احلالية هو تقوي كتاب اللغة العربية

 الشاملة.
 العينات:

ــابقة عينات متباينة يف احلجم   ــات الســـــ ــتعملت الدراســـــ ــة )احلارثية ففي در اســـــ ( بلغت عينة 2008اســـــ
(  60( بلغت عينة الدراســـــة )2010( معلمة، ويف دراســـــة )معمار 158( مشـــــرفة تربوية و)18الدراســـــة )

( تدريســــــــــي، اما الدراســــــــــة احلالية فقد بلغت  300)  (2011 الزيديدراســــــــــة ) حني بلغت عينة ، يففردا
 ( مدرسا ومدرسة.120عينتها )

 ادوات البحث: 
 نفسها. االداة اعتمدت احلالية الدراسة وكذلك للبحث اداة االستبانة السابقة الدراسات استعملت
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 27:  العدد

 نتائج الدراسات: 
 قد وجدت، فأكدت معظم نتائج الدراســـــات الســـــابقة على أمهية اجلودة الشـــــاملة ومعايريها يف التعليم

ــة )احلارثية   ــرافية ال حتقق معايري اجلودة من و   (2008دراسـ ــاليب اإلشـ جهة نظر املعلمات يف حني ان األسـ
توصــــلت اىل حتقق تلك املعايري من وجهة نظر املشــــرفات فضــــال على وجود معوقات حتد من حتقق معايري 

اجلودة  ان تطبيق معاير  (2010)معمار ، ووجدت دراســـــــــة اجلودة من وجهة نظر املعلمات و املشـــــــــرفات
( اىل عدم توافر معايري اجلودة 2011توصــــــلت نتائج دراســــــة )الزيدي  ، وكان يتســــــم ابلضــــــعف  الشــــــاملة

كذلك الدراســـة احلالية اكدت على اعتماد معايري   الشـــاملة يف مناهج اقســـام اللغة العربية يف كليات الرتبية،
 كتاب قواعد اللغة العربية للصف االول متوسط.  د خلليفاجلودة الشاملة عن

 منهجية البحث وإجراءاتهالفصل الثالث: 

صـــــــــــــــل   منهج البحـث واإلجراءات اليت اتـ بَـَعهـا الـباحـث لتحقيق هـدف حبـثه وبـناء األداة يتـناول هـذا الف
ـصــــائية اليت اســـــتخدمتها يف حتليل النتائج. وســـــ  عرضـــــها يوصـــــدقها وثبا ا، وحتليل الفقرات والوســـــائل اإلح

 :اآلاالباحث على النحو 
 أوال: منهج البحث:

ـصـــــــف االول متوســــــــط مبا ان الدراســــــــة  دف إىل "تقوي كتاب اللغة العربي وفق معايري اجلودة على ة لل
ــاملة" فقد تبىن ــري العلمي املنظم لوصــــف  الشــ ــفي: وهو احد أشــــكال التحليل والتفســ الباحث املنهج الوصــ

راهرة او مشـكلة حمددة وتـصويرها كميا من طريق مجع بياانت او معلومات مقننة عن املشـكلة او الظاهرة  
 .(197: 2013)اجلبوري،  سة الدقيقةوتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدرا

 :وعينته ثانيا: مجتمع البحث
ـصــــــــــبُّ  ـصــــــــــد به جمموعة العناصـــــــــــر أو األفراد الذين ين عليهم االهتمام يف دراســـــــــــة معينة اوجمموعة   ويق

(، ويتمثل جمتمع 181:  2008املشــــــاهدات أو القياســــــات اليت امع من تلك العناصــــــر)عليان وآخرون،  
ــا ا يف حمافظة  درســـــــــي اللمبالبحث احلال  ــية كبرية و ، كربالءغة العربية ومدرســـــــ ملا كانت اجملتمعات الدراســـــــ

ا  دً ر احلجم يف الغالب فانه ال ميكن لباحث واحد ان يقوم بدراســــــــــــة الظاهرة او احلدب يف ذلك اجملتمع منف
  ، (269:  2010)ملحم،   لذلك يلجأ الختيار عينته الدراســــــية من ذلك اجملتمع حبيث لثله لثياًل صــــــادقاً 

 ًة.ومدرس اً ( مدرس120عينة من أفراد اجملتمع، بلغت )  ار الباحثاختلذا 
 أداة البحث:ثالثًا: 

ألجل حتقيق أهداف البحث البد من توافر أداة ميكن بوســاطتها مجع البياانت ذات العالقة ابلبحث، 
ابلا: "أداة جلمع البياانت املتعلقة وقد اختريت االســتبانة أداة للبحث كولا أفضــل وســيلة تالئمه، وتعرف 

تها من قبل املسـتجيب" وهلا أمهية كبرية يف مجع البياانت ئمبوضـوع حبث حمددة عن طريق اسـتمارة جيري تعب
إذ إلا تتيح مزيداً من احلرية لعينة البحث   (307:  2010الالزمة يف البحوب الرتبوية والنفســـــــــــية )ملحم، 

ــح ومجع املعلومات والبياانت عن  ابلتعبري عن آرائهم، وهي أداة ــع وكبري ملســـــــــ ــتعمل على نطاق واســـــــــ تســـــــــ
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األفراد، إذ إلـا توفر بيـاانت رقميـة منظمـة يف كثري من األحيـان وان املعلومـات اليت امع من طريقهـا غـالبـا  
 ية:تاتبع الباحث ا طوات اآل ةناما تتصف ابملرونة وعدم التعقيد.وإلعداد االستب

اىل عدد من مدرسـي اللغة العربية ومدرسـا ا، تضـمن السـؤال اآلا: "ما مدى  ةمفتوح   انةتوجيه اسـتب -
 .توسط؟"املتوافر معايري اجلودة الشاملة يف كتاب اللغة العربية للصف االول 

 االعتماد على ا لفية النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث. -
 فقرة بصيغة اولية.( 80) نتيجة للخطوات السابقة ت التوصل اىلو 

 صدق االداة:رابعًا: 
ـصــدق من الشـــروط الواجب توافرها يف أداة البحث كونه حيدد فيما اذا كانت األداة تقيس فعال  يعد ال
ما وضــعت ألجله، فضــال على مالءمة فقرا ا واتســاقها مع الغريف الرئيس منها، وفقدان هذا الشــرط يعين 

ــدق الذي يعتمد يف عدم صــــــالحية املقياا وهذا يؤدي اىل  ـصـــ ــتحالة اعتماد نتائجه ومن أكثر أنواع ال اســــ
ـصـــــــدق الظاهري" الذي يّعرف النه:"الشــــــــكل العام لوداة او إطارها ا ارجي من حيث  هذا اجملال هو "ال

ــنة وعبد احلكيم مهيدات،   ــوح فقرا ا وتعليما ا")احملاســـــ ــوعية ووضـــــ (، ولتحقيق هذا  218:  2013املوضـــــ
ـصــــدق عريف  كحد أد  لقبول   %80نســـــبة    تالباحث أداته على جمموعة من ا رباء، واعتمدالنوع من ال
ـصـــــــلت على أد  من هذت النســــــــبة قام  ،(126،ص1983)بلوم، الفقرة يف االداة من عدمها  وكل فقرة ح

 .ابستبعادها وعّدلت بعضها حبسب أراء ا رباءالباحث 
ـصـــــل ويف ضــــــوء آراء ا رباء ومقرتحا م، عدل الباحث بعض الفقر  ــتبعدت الفقرات اليت مل حت ات، واســــ

ـصـــيغتها النهائية)  ( من أتفاق ا رباء، وبذلك أصــــبح عدد فقرات االســــتبانة%80على نســــبة ) ( فقرة. 74ب
ــع البـاحـث إزاء كـل فقرة ثالثـة بـدائـل متـدرجـة لإلجـابـ  ( و متحققـة بـدرجـة كبريةوهي )ة  وبعـد ذلـك وضــــــــــــ

 (.غري متحققة( و )متحققة بدرجة متوسطة)
 ثبات االداة:خامسًا: 

ـصـــائص األســــاســــية اليت ينبغي أن تتوافر يف األداة لكي تكون صــــاحلة لالســــتعمال،   يعد الثبات من ا 
( وهناك 248  :2010ويقصـد به "االتسـاق الداخلي يف قياا الشـيء الذي تقيسـه  أداة القياا" )ملحم، 

والثانية الصور املتكافئة، و الثالثة التجزئة   ،ثالثة طرق حلساب معامل الثبات الطريقة االوىل أعادة االختبار
(، وقد اعتمد الباحث الطريقة االوىل )اعادة االختبار( أللا من أكثر طرائق 52:  1990النصفية )اإلمام،

من خارج عينة  ( مدرســـــا ومدرســـــة25)  حســـــاب الثبات شـــــيوعاً، ولتحقيقه اختار الباحث عينة عشـــــوائية
ــية   ــاســــ ــبو البحث األســــ ــها،  وعني من اتري  التطبيق األولبعد مرور أســــ أعيد تطبيق األداة على العينة نفســــ

صــــــــــــــل على معـامـل ارتـباط بلغ  وبعـد تطبيق معـادـلة ارتـباط بريســــــــــــــون بني درجـات التطبيق األول والـثاين ح
 ( وهذا يؤكد ان االداة على درجة عالية من الثبات وبذلك اصبحت االداة جاهزة للتطبيق.0.83)

 اة:تطبيق االدسادسا: 
ـصـــــيغتها النهائية على افراد عينة البحث االســــــاا البالغ عددهم ) ا ( مدرســــــً 120طبق الباحث اداته ب

 كربالء.ومدرسة للغة العربية يف مركز حمافظة  
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 الوسائل االحصائية والحسابية:سابعًا:  
 .(99: 2007معامل ارتباط بريسون: الستخراج معامل ثبات األداة )العزاوي،  .1
ــتـباـنة ومعرفـة جواـنب القوة والضــــــــــــــعف يف كـل جمـا معـادـلة الوســــــــــــــط امل .2   لرجح: لرتتـيب فقرات االســــــــــــ

 .(131:  1980عدا،)
معادلة الوزن املئوي: وتســــتعمل لبيان القيمة النســــبية لكل فقرة من فقرات االســــتبانة لرتتيب الفقرات  .3

 .(275: 2001)عطية،  بشكل عام وتفسري النتائج 
 الفصل الرابع )نتائج البحث(

 آلتية:ا الباحث ا طواتاتبع 
ومعاجلتها   ،ةلبدائل الثالثا  جاابت لكل فقرة من فقرات االســـــــتبانة على وفقاإلتكرارات    اب. حســـــــ 1

 إحصائياً.
غري املتحققة يف الفقرات  لتحديد الفقرات املتحققة و  والوســــــــــــط املرجح   املئوي  معادلة الوزن  اد. اعتم2

ودرجتني  للبديل االول،درجة كبرية(  ة ب)متحققدرجات   وضــع ثالبكل جمال من جماالت االســتبانة، وت 
ــطـة( درجـتان،  للـبدـيل الـثاين ــعـت ـله  )غري متحققـة(  أمـا الـبدـيل الـثاـلث  )متحققـة ـبدرجـة متوســــــــــــ ة درجـ وضــــــــــــ

 واحدة.
ــتخراج. ا3 ــل بني الفقرات ليكون  (2) وكانت قيمتهاملقياا الثالثي   درجات  متوســــــط ســــ ـصـــ حمكاً للف

ــلالفقرة اليت وهذا يعين أن قة،  غري املتحقالفقرات  املتحققة و  ـصـ ــط حت تكون  ( فما فوق 2مرجح )  على وســ
 .( فتعد فقرة غري متحققة2أما تلك اليت حتصل على أقل من )متحققة، 

ضــمن كل جمال من   حيث األوســاط املرجحة وأوزالا املئويةتنازلياً من   فقرات االســتبانة ترتيباً  ترتيب.4
 .الستبانةا جماالت

ـصـــــف االول املتوســــــط ولكل جمال من جماال ا  الباحثاعتمد  حمكاً لتقوي كتاب قواعد اللغة العربية لل
هـذا ة  على صــــــــــــــالحيـ وا  الـذين اتفقجمـال القيـاا والتقوي   رباء يف  ا  عـدد من  خـذ رأي( بعـد ا0,80)  قـدرت

صــــــــــــــف االول املتوســــــــــــــط على وفق    احملك يف تقوي  الباحث.  ااعده اليتعايري املكتاب قواعد اللغة العربية لل
 وسوف نعريف أهم النتائج:
 الكتاب ة املجال االول: مقدم
ملتحققة  ااملعايري  عدد نتائج الدراســــــــــة أن  بينت( معياراً، وقد  13لكتاب على )ة اتضــــــــــمن جمال مقدم

(، واما اوزالا املئوية فقد تراوحت  2.204( اىل )2.700( وتراوحت اوســــــاطها املرجحة ما بني )5بلغت )
(  540,1بني ) اوســـاطها املرجحةكانت ( و 8قد بلغت )ف  غري املتحققة(، واما 73.46( اىل )90ما بني )

 .(1جلدول )حبسب ا(،  37( اىل )51.33املئوية فقد تراوحت ما بني )  (، واما اوزانه110,1اىل )
 الكتابمة املعايري يف جمال مقد (1جدول )

  الــــوســــــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت
 املالحظات املئوي  الوزن  املرجح 
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 متحققة 90 2.700 ي الرتبوي الذي بين عليه الكتابأتبني الر  1
 متحققة 83.33 2.500 تعطي فكرة موجزة عن حمتوايته 2

لــقــراءة  3 وحتــفــزهــم  ــة  الــطــلــبـــــ ــة  دافــعــيـــــ تــثــري 
 متحققة 80.93 2.428 موضوعات الكتاب

 متحققة 73.5 2.205 تتصف ابلوضوح واالبتعاد عن التعقيد 4
 متحققة 73.46 2.204 مهية الكتاب للمدرا والطلبةأتبني  5

ـصــــــــــادر التعلم االخرى املســـــــــــاعدة   6 حتدد م
 غري متحققة 51.33 540,1 واملساندة

 غري متحققة 49.3 479,1 تشري اىل عدد موضوعات الكتاب 7
 غري متحققة 48.1 443,1 هداف تدريس املادةأتتضمن  8
 غري متحققة 40.3 209,1 اليت ينبغي ان يقوم  ا املدراتبني اجلهود  9

تشــــــــــري اىل ارشــــــــــادات تســــــــــاعد الطلبة يف  10
 غري متحققة 38.43 153,1 استعمال الكتاب

ــاعد املدرا يف  11 ــادات تســــــ تشــــــــري اىل ارشــــــ
 غري متحققة 38.23 147,1 استعمال الكتاب

ــادر التعلم  12 صـــــــــــــ توجــه الطلبــة اىل مراجعــة م
 غري متحققة 37.56 127,1 املساعدة واملساندةاالخرى 

 غري متحققة 37 110,1 تبني اجلهود اليت ينبغي ان يقوم  ا الطلبة 13
( وهي اقل من درجة احملك %38املتحققة بلغت ) أن نســــــــــــــبة املعايري يف األعلى يتضــــــــــــــح منهاجلدول 

كتاب اللغة العربية للصــف االول املتوســط مل مقدمة  (، وهذا يعين أن %80املعتمد يف هذت الدراســة البالغ )
وـقد ي عزى ذـلك اىل عـدم عـناـية املؤلفني مبقـدمـة الكـتاب وافتقـارت اىل التوجيهـات  معـايري اجلودة.  اتتحقق فيهـ 

ب يف اسـتخدام الكتاب، ويؤكد )مرعي واحليلة( أّن مقدمة الكتاب  واالرشـادات اليت تسـاعد املدرا والطال
يفضــــــــــل أن تتبع أســــــــــلوب احلوار الذاا مع الطالب واملعلم وتشــــــــــتمل على األهداف التعليمية العامة اليت 
ســــيحققها تعلم مادة الكتاب املدرســــي، وتشــــري اىل الوحدات التعليمية واملوضــــوعات الرئيســــة اليت تعاجلها  

ـصـــــــــادر التعلم املســــــــــاعدة  مادة الكتاب املدرســــــــــي من أنشــــــــــطة وتدريبات وأســــــــــئلة التقوي الذاا،وحتدد م
ت  يف خلليف الكتـــاب وتنظيم احملتوى.)مرعي   ــيـــة اليت روع يـــَ والســــــــــــــــانـــدة، وتبني املبـــادئ الرتبويـــة والنفســــــــــــ

ــبة للمادة الد260:  2004واحليلة، ــية، (،كما أن املقدمة مل تقرتح جمموعة من طرائق التدريس املناســـــــ راســـــــ
وي عزى ذلك اىل اعتماد مؤلفي الكتاب على املدرســـــــني واملدرســـــــات يف حتديد أو اختيار الطريقة املناســـــــبة  

 للموضوع.
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 الكتاب ى املجال الثاني: محتو 
ملتحققة يف هذا اجملال انتائج الدراســــــة أن املعايري   أوضــــــحت( معياراً، وقد 18على ) وحيتوي هذا اجملال

(، واما اوزالا املئوية فقد 2.175( اىل )2.715وتراوحت اوســـــــــاطها املرجحة ما بني ) يارًا( مع15بلغت )
ــاطها3) فقد كان عددهااملتحققة  (، واما غري 72.5( اىل )90.5تراوحت ما بني )  ( معايري وتراوحت اوســــــ

كمـا و   (،39.93)  ( اىل40.63(، واـما اوزالـا املئوـية فـقد تراوحـت ـما بني )198,1( اىل )219,1ـما بني )
 .(2اجلدول )موضح يف 

 الكتاب يف جمال حمتوى املعايري (2جدول )
  الــــــوســــــــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت

 املرجح 
 املالحظات املئوي  الوزن 

ــاعد على فهم   1 يكثر من االمثلة اليت تســــــــــ
 املادة

 متحققة 90.5 2.715

ينتهي كل موضـوع يالصـة مناسـبة ترتبط   2
 ابألهداف التعليمية للمادة

 متحققة 90 2.700

يراعي تنظيم املادة الدراســـــية على شـــــكل   3
 عناوين رئيسة وأخرى فرعية

 متحققة 89.6 2.689

ــل املعلومــات وترابطهــا   4 ــلســـــــــــــ يراعي تســــــــــــ
 منطقيا

 متحققة 89 2.670

 متحققة 88.43 2.653 يتدرج ابملادة من الصعوبة اىل السهولة 5
واملعلومـــــات  6 االفكـــــار  بتتـــــابع  صــــــــــــــف  يت

 ولاسكها
 متحققة 81.6 2.448

ينمي انواع متعــددة من مهــارات التفكري   7
 لدى الطلبة

 متحققة 81.23 437,2

صــــــــــــف ابحلداثة ومســــــــــــايرته للتطورات  8 يت
 العلمية

 متحققة 81 2,430

ـصــــــــة   9 ـصــــــــ ـصــــــــص املخ مناســـــــــب لعدد احل
 لتدريسه

 متحققة 79 2,370

الفرديــــــة  10 الفروق  مراعــــــاة  على  يشــــــــــــــجع 
 وا صائص النمائية للطلبة

 متحققة 76.6 2,300

ــة  11 الـطـلـبـــــ ــل  خلهـيـــــ ــتـوى  مســـــــــــــ مـع  يـرتـبـط 
 وحاجا م وقدرا م

 متحققة 76.33 2,290

 متحققة 76 2,280 يراعي جوانب التعلم املعرفية 12
 متحققة 73.33 2,200 يتميز ابلواقعية يف تلبية رغبة الطلبة 13
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اجلــوانـــــــب   14 بــني  الــتــوازن  ــة  حيــقــق  الــنــظــريـــــ
 والتطبيقية

 متحققة 72.66 2,180

 متحققة 72.5 2,175 يسهم يف حتقيق االهداف العامة للمادة 15
 غري متحققة 40.63 219,1 يراعي جوانب التعلم املهارية 16
 غري متحققة 40.3 209,1 يراعي جوانب التعلم الوجدانية 17
 متحققة غري 39.93 198,1 ينمي مهارة التعلم الذاا 18

ــبــة املعــايري 2يتضــــــــــــــح من اجلــدول ) من   أعلى( وهي  %83ال بلغــت )اجملــ   هــذا  املتحققــة يف( أن نســــــــــــ
ـصــف االول املتوســـط تتحقق  كتاب  حمتوى  جمال وهذا يعين أن   اليت لثل درجة احملك(80%) اللغة العربية لل

ـصـــر الذي تدور حوله بقية عناصــــر الكتاب من فيه معايري اجلودة ، ويعد احملتوى روح املنهج الدراســــي والعن
أنشـطة وأـساليب تقوي، فمن الضـروري أن تكون العالقة واضـحة بني حمتوى الكتاب وتنظيمه، وأن يتصف 

ــمول، وهذا م ــي على حقائق ابحلداثة والعمق والشــــــــ اأكدت )اهلامشي وعطية( يف أن  حيتوي الكتاب املدرســــــــ
 (.92: 2011ومعلومات ومفاهيم مالئمة ملستوايت الطلبة الثقافية والعلمية.)اهلامشي وعطية،

 التمرينات( -لثالث: االنشطة )االمثلةا املجال
ــطة )االمثلة ــمن جمال االنشــ  يارًا( مع16) تحقق منهاوكان عدد امل( معياراً، 20التمرينات(على ) -تضــ

(، وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني 2.120( اىل )2.800وتراوحـت اوســـــــــــــــاطهـا املرجحـة مـا بني )
ملرجحة ما بني ا ا( معايري وتراوحت اوســـــــــــــاطه4قد بلغت )فغري املتحققة  (، واما70.66( اىل )93.33)
كمـا مبني (، و 36.66)  ( اىل39.26تراوحـت مـا بني )وامـا اوزالـا املئويـة فقـد    (،100,1( اىل )178,1)

 .(3اجلدول )يف 
 التمرينات( -يف جمال االنشطة )االمثلة املعايري (3جدول )

  الــــوســـــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت
 ملرجح ا

 الـــــــــــــــــــــــــــــوزن 
 املالحظات ملئويا

 متحققة 93.33 2.800 تتنوع يف املوضوع الواحد 1
 متحققة 92.5 2.775 ترتبط مبحتوى املوضوعات 2
 متحققة 90.46 2.714 وحمدد   واضح   للطالب دور   3
 متحققة 88.43 2.653 تتناسب مع وقت الدرا 4
 متحققة 81.6 2.448 تتناسب مع املستوى العقلي للطلبة 5

تساعد املدرا التعرف على مدى حتقق االهداف   6
 متحققة 80.93 2.428 التعليمية

 متحققة 73.5 2.205 ا اصة ابلوحدة التعليميةترتبط ابألهداف  7
 متحققة 73.46 2.204 تتميز ابلوضوح والدقة 8
 متحققة 73.33 2.200 تتناسب مع اهتمامات وميول الطلبة 9



  

240 

 27:  العدد

 متحققة 73.16 2,195 توفر للطالب التغذية الراجعة الفورية 10 

ــاعــــد املــــدرا التعرف على خربات الطلبــــة   11 تســـــــــــــــ
 متحققة 72.66 2,180 السابقة

ـقابـلة للتطبيق والتنفـيذ يف اطـار االمكـاانت املتوافرة   12
 متحققة 72.5 2,175 يف بيئة الطالب

 متحققة 72 2,160 يراعي الفروق الفردية بني الطلبة 13
 متحققة 71.5 2,145 تثري انواع من مهارات التفكري لدى الطلبة 14
 متحققة 71.06 2,132 يقيس اجلوانب املعرفية 15
 متحققة 70.66 2,120 يربط خربات الطالب السابقة اب ربات اجلديدة 16
 غري متحققة 39.26 178,1 يقيس اجلوانب املهارية 17
 غري متحققة 38.43 153,1 تثري دافعية الطلبة للتعلم الذاا 18
 غري متحققة 37.56 127,1 يقيس اجلوانب الوجدانية 19
 غري متحققة 36.66 100,1 بعضها ينجز خارج الصف او املدرسة 20

التمرينات( بلغت  -النشــــــــــطة )االمثلةت املتحققة يف جماال ااملعايري عدد( أن 3يتضــــــــــح من اجلدول )
ــمن ( وهي80%) ــط تتحقق ة لوهذا يعين أن كتاب اللغة العربي،درجة احملك املعتمد  ضـ ـصــف االول املتوسـ ل

ترتبط و  تتنوع يف املوضــوع الواحد  ، من حيث ألاالتمرينات( -ال االنشــطة )االمثلةفيه معايري اجلودة يف جم
، إذ توفر له التغذية واضـح وحمدد    للطالب دور  و ابألهداف ا اصـة ابلوحدة التعليمية  و مبحتوى املوضـوعات  

من إهتمـام  ، وهـذا انبع  الراجعـة الفورـية، كمـا ألـا تســــــــــــــاعـد امـلدرا التعرف على خربات الطلـبة الســــــــــــــابقـة
ــة، وهـــذا هـــدف املنهج   ــة اب ربات الالحقـ ــة، وربط ا ربات الســـــــــــــــــابقـ ــة بني الطلبـ املؤلفني ابلفروق الفرديـ

 التكاملي.
 الرابع: لغة الكتاب املجال

ــاطها املرجحة 7) عدد املتحقق منا، ايري( مع8تضـــمن جمال لغة الكتاب على ) ( معايري وتراوحت اوسـ
(، وامـا 70.53( اىل )86.66وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني )(،  2.116( اىل )2.600مـا بني )

يبني ( و 47.16)  ووزن مئوي(  1,415)  بوســــــــــــــط مرجح   عيـار( م1عـدد املعـايري غري املتحققـة قـد بلغـت )
 ( ذلك.4اجلدول )

 املعايري يف جمال لغة الكتاب(4جدول )

  الــــوســـــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت
 املرجح 

 املالحظات املئوي  الوزن 

 متحققة 86.66 2.600 آليةمن االخطاء  خال 1
 متحققة 88.43 2.653  تم بعالمات الرتقيم 2
 متحققة 80.93 2.428 تتميز ابلسهولة والوضوح 3



  

 األول املتوسط على وفق معايري جودة الكتاب املدرسيتقومي كتاب اللغة العربية للصف  

241 

من درجة احملك    أعلى( وهي  %87بلغت )هذا اجملال  املعايري املتحققة يف    عدد(  4يتضح من اجلدول )
ـصــــف االول املتوســـــط حتقق  الكتاب يف لغة  جمالوهذا يعين أن ، املعتمد فيه معايري  تكتاب اللغة العربية لل
ـصـــــــــــال املادة العلمية اىل  اجلودة. وتشــــــــــــري هذت النتيجة اىل تفّهم املؤلفني أن لغة الكتاب هلا دور كبري يف إي

 اذهان الطلبة.
 للكتاب املجال الخامس: مجال االخراج الفني

ــمن ــاطها كانت ( معايري و 8ملتحققة ) ااملعايري وكان عدد( معياراً، وقد 15جمال على ) هذا  تضــــــــ اوســــــــ
(، وامـا 73.83( اىل )90(، وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني )2.215ىل )( ا2.700املرجحـة بني)

ــاطهـا املرجحـة ـما بني )7املتحقـقة ـقد بلـغت )  غري واـما    (،153,1( اىل )635,1( مـعايري وتراوحـت اوســــــــــــ
 .(5اجلدول )كما يف (،  38.43( اىل)54.5اوزالا املئوية فقد تراوحت ما بني )

 للكتاب الخراج الفيناجمال يف  املعايري (5جدول )
ــوســـــــــــــــــــط املعيارية  الفقرات ت   الـــ

 ملرجح ا
 املالحظات املئوي  الوزن 

 متحققة 90 2.700 عناوينه الرئيسة والفرعية واضحة 1
 متحققة 89.66 2.690 يناسب حجمه العمرالزمين للطلبة 2
 متحققة 88.43 2.653 طباعته جيدة 3
والفرعيـة من حيـث تتمـايز العنـاوين الرئيســـــــــــــــة   4

 حجم احلرف واللون 
 متحققة 81.6 2.448

ـصــــــــــورة املوجودة على الغالف ا ارجي تعرب   5 ال
 عن موضوعه

 متحققة 80.93 2.428

وكذلك الورق املستعمل فيه ابجلودة  لون  يتميز   6
 وزنه وملمسه

 متحققة 73.5 2.205

 متحققة 73.46 2.204 ا ارجي ابلقوة واملتانة هغالف يتصف 7
 متحققة 73.83 2.215 تتناسب فيه املسافة بني السطور والكلمات 8
 غري متحققة 54.5 635,1 تكون فصول الكتاب منظمة ومتناسقة 9

ــليمـة من حـيث بـناء اجلمـل والعـبارات  4 ســــــــــــ
 وتراكيبها

 متحققة 73.5 2.205

 متحققة 73.46 2.204 توفر عنصر التشويق 5
 متحققة 73.33 2,200 مناسبة حلصيلة الطالب اللغوية 6
 متحققة 70.53 2,116 ختلو من احلشو املخل ابملعىن 7
 غري متحققة 47.16 415,1 راعي توحيد املصطلحات العلميةت 8
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تتوافر فيه اهلوامش املســــــــــــاعدة على توضــــــــــــيح   10 
 املفاهيم

 غري متحققة 51.33 540,1

 غري متحققة 51.16 535,1 االخطاء املطبعيةخيلو من  11
 غري متحققة 49.3 479,1 يتميز عنوانه ابلوضوح واالختصار 12
 غري متحققة 44.7 341,1 تستعمل يف طباعته الوان مناسبة وجذابة 13
ــادر  14 صــــــــــــــ يتضــــــــــــــمن قـــائمـــة المســـاء املراجع وامل

 املستعملة فيه
 غري متحققة 39.26 178,1

ـصـــــــــادر املســــــــــتعملة فيه مرتبه  15 أمساء املراجع وامل
 احلروف اهلجائية وفق

 غري متحققة 38.43 153,1

( وهي اقل من %53يف جمال االخراج الفين بلغت ) عدد املعايري اليت حتققت( 5يتضـــــــح من اجلدول )
ـصـــــف االول ل  اإلخراج الفين  جمال احملك، وهذا يعين أن ة درج  املتوســــــط مل تتحقق فيه كتاب اللغة العربية لل

،  االخطاء املطبعية   ووجود بعض  تتوافر فيه اهلوامش املســاعدة على توضــيح املفاهيم اجلودة، حيث مل معايري
 .قائمة المساء املراجع واملصادر املستعملة فيه الكتاب يتضمنومل 

 والمقترحات( والتوصيات الفصل الخامس: )االستنتاجات

 االستنتاجات:
 الباحث ما  ا: تائج البحث استنتج ء نيف ضو 

 يف كتاب اللغة العربية للصف االول املتوسط. بشكل كامل فرااجلودة مل تتو . أن معايري 1
 .يكون فيها اهلدف من تدريس الكتاب واضًحااىل مقدمة   الكتاب . يفتقر2
نقـاط الضــــــــــــــعف بعض  يعـاين  قـد حتققـت فيـه معـايري اجلودة على الرغم من أنـه  حمتوى الكتـاب    ن  إ.  3

 يف بعض فقراته.والقصور 
يف بعض   حباجة اىل تعديل واعادة صــــــياغة  جيدة وقد حققت معايري اجلودة،لكنها لغة الكتاب  ن  ا. 4
 .فقرا ا
 شكل الكتاب واخراجه الفين حباجة اىل االعتناء به ليزيد من تشويق الطلبة اليه. ن  إ. 5

 التوصيات: 
ويرت، ي عـدُّ من العمليـات املفيـدة ملعرفـة مـدى تنـاســـــــــــــــب الكتـاب مع  إّن مراجعـة الكتـاب وتقوميـه مث تط .1

ــتمرة طـامـلا إّن عملـية التعليم والتعلم يف هـذا الكـتاب   كـفاايت الطلـبة وهي عملـية جيـب أن تكون مســــــــــــ
 مستمرة.

ــية يف تعليم اللغة العربية، أال وهي أن  يهتم املدرا بتعليم املهارات اال .2 ــاســـ ربع اليت لثل األهداف األســـ
 هارة االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة على حد سواء.م

ــراكهم يف جلان  .3 ــا ا يف حتســـــــني هذا الكتاب وإشـــــ ــي اللغة العربية ومدرســـــ ــرورة االخذ  راء مدرســـــ ضـــــ
 التأليف والتطوير.
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 تطوير دروا اللغة العربية حبيث تكون شاملة للمناقشة والكتابة وأسلوب الفهم والتعبري. .4
يات التقوي والتطوير والتعديل لكتب اللغة العربية ضـمن خطوات مدروسـة، وضـمن  ضـرورة إجراء عمل .5

 جلان من املختصني يف املادة، والعلوم الرتبوية والنفسية، وطرائق التدريس والرتبية وعلم االجتماع.
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 الشاملة.
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