
  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

 علم النفس للمرحلة الثانوية يف ضوء معايري اجلودةو  منهج مبادئ الرتبية أىدافتقومي 

 رجاء عبدالسالم العجيل                       زلمد عمر الغزال                            
 جامعة مصراتة -كلية اآلداب  -قسم علوم الرتبية           جامعة مصراتة  -كلية اآلداب  -قسم علوم الرتبية

tommyemad@gmail.com                    algazal62@art.misurata.edu.ly   

 ملخص البحث
علم النفس للسنة الثانية و منهج مبادئ الًتبية  أىداؼالبحث إذل التعرؼ على مدى مراعاة ىذا هدؼ ي    

البحث استخدـ الباحثاف ادلنهج الوصفي  أىداؼمن مرحلة التعليم الثانوي دلعايَت اجلودة. ولتحقيق 
دلنهج مبادئ الًتبية وعلم النفس، حيث مت  أىداؼت ا الصصلي للبحث من سبعة اجملالتحليلي. وتكوف 

 يف ضوء معايَت اجلودة.  ىداؼحتليل ىذه الص

 .)2102قائ ة ادلعايَت ادلعدة من قبل )الغزاؿ، وتكونت أداة البحث من 
وضم كل معيار رل وعة من ادلؤشرات، مت عرضها لدى رل وعة من احملك ُت بقس ي علـو الًتبية       

ظهرت نتائج أواحتسب الثبات عن طريق معامل )ألفا كرونباخ(. وقد  ،للتأكد من صدقها ،وعلم النفس
البحث تنوع يف توافر بعض ادلعايَت ادلذكورة، حيث توفرت يف البعض، ودل تتوفر يف البعض اآلخر، واختذت 

ادلنهج  أىداؼ ىذه النتائج بناء علي االجتاه العاـ لل عايَت ك ا يلي: كانت اغلب مؤشرات معيار )اتساؽ
هنا أأي  ،%(91متوفرة حيث حتصل االجتاه العاـ ذلذا ادلعيار على وزف نسيب ) -ما طبيعة اجملت ا والعصر(

 -ادلنهج بالش ولية من حيث االتساع والتنوع( أىداؼمتوفرة بشكل كبَت. أما مؤشرات معيار ) اتساـ 
%( أي إهنا متوفرة 72.7عيار على وزف نسيب )حيث حتصل االجتاه العاـ ذلذا ادل ، تنوعة يف درجة التوفرف

نهج خصائص الطالب( فقد حتصلت على م أىداؼبشكل جزئي. وفي ا يتعلق مبؤشرات معيار )مراعاة 
ادلنهج  أىداؼ) غلب مؤشرات معيارأشلا يدؿ على توفرىا بشكل كبَت. وكانت  ،%(88وزف نسبيي قدره )

%(، 9..9حيث حتصل االجتاه العاـ ذلذا ادلعيار على وزف نسيب قدره ) ،قابلة للتحقق( متوفرة بشكل كبَت
شلا  ،%(97ادلنهج وتكاملها( على وزف نسيب قدره ) أىداؼوحتصل االجتاه العاـ دلؤشرات معيار )توازف 
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، ومن خالؿ ىذه ُتمناقشتها وفقًا لوجهة نظر الباحثيدؿ على إهنا متوفرة بشكل كبَت. مت حتليل النتائج و 
منهج مبادئ  أىداؼنتائج أعدت رل وعة من التوصيات وادلقًتحات اليت من شأهنا ادلساعدة يف تطوير ال

 الًتبية وعلم النفس.
 .معايَت اجلودة ،دلرحلة الثانويةا ،النفس علمو الًتبية ، مبادئ ،منهج، تقومي :الكلمات ادلفتاحية

 

Evaluation of the Objectives of the Curriculum of the Principles of 

the Education and Psychology Curriculum for the Secondary 

School Stage in the Light of Quality Assurance Standards  

 
Abstract 

This research aims to identify the necessary criteria to evaluate the objectives 

of the curriculum of the principles of education and psychology for the 

second year in secondary education and the extent to which these objectives 

are considered to the quality standards. To achieve the research objectives, 

the researchers used the descriptive analytical method.  

The original society of this research consists of a book analysis 

through (objectives area) consisting of (7) objectives in light of the following 

criteria: 

The list of criteria was prepared by Al-Ghazal (2012), which contains 

the previous criteria and each criterion has a set of indicators. The list of 

criteria was presented to a group of arbitrators in the Departments of 

Education and Psychology to verify its validity. The stability was measured 

by the Cronbach’s alpha, And stability of the search tool. The results of the 

research were varied so that some of the mentioned criteria were available, 

and others were not available, and these 

results were based on the general trend of the criteria and are as follows: 

Most of the indicators of the criterion (consistency of the objectives 

of the curriculum with the nature of society and age) were available, where 

the general trend of this criterion receives a relative weight (90%). The 

overall objectives of the approach are broad and diverse. The general trend of 

this criterion is a relative weight (72.7%), which is partially available. The 
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indicators of the criterion (taking into account the objectives of the 

curriculum characteristics of students) were balanced in availability, where 

the general direction of this criterion obtained a relative weight (88%), that is, 

available. Most of the indicators of the criterion (objectives of the curriculum 

are verifiable) are available, where the general trend of this criterion receives 

a relative weight (94.3%), that is available. The indicators of the criterion 

(the balance of objectives and integration of the curriculum) were fully 

available. The general trend of this criterion is a relative weight (97%). 

The results were analyzed and discussed according to the researchers’ 

view. Through these results, the researchers prepared a set of 

recommendations and suggestions that may help in the development of the 

level of evaluation of the goals of the curriculum of the principles of 

education and psychology.    

Keywords: evaluation, education and psychology, secondary schooling, 

quality assurance  

 ادلقدمة
يعد التقومي الًتبوي أساس النظاـ الًتبوي والتعلي ي، فهو يشكل أرضيتو الصلبة ويدفا بو ضلو التطور ادلست ر 

لى االمتحانات ومراجعة أع اؿ التالميذ فحسب، بل يتناوؿ كل اجلزئيات وادلتالحق، فهو ال يقتصر ع
وية والتعلي ية. وع لية التقومي الًتبوي ال تؤيت ذتارىا إال باالست رارية، ومبتابعة ادلستجدات بالع لية الًت 

 (00ص ،2102 والتطورات ادلتالحقة يف رلاؿ الًتبية والتعليم. )احلريري،
واشارت )احملجوب( أف التقومي الًتبوي أحد الفعاليات الصساسية يف نشاط النظم وادلؤسسات       

ها، ويزيد من فاعليتها واست رارىا. ودلا كاف أىدافالتعلي ية، لض اف التأكد من سَتىا يف االجتاه الذي حيقق 
و سيكوف شامال العديد من التقومي الًتبوي يعٌت يف ع ومو مبختلف جوانب الع لية التعلي ية، فإف ميدان

 ،.210)احملجوب، اجملالت فالش ولية من أبرز الصسس اليت ينبغي أف تبقي عليها ع لية التقومي.
 (21،20ص

الًتبوية حجر الزاوية يف التخطيط لع لية التعليم والتعلم، وبذلك فإف التحديد الدقيق  ىداؼودتثل الص
لتعلي ية اليت تتالءـ ما الظروؼ العل ية والتعلي ية، وما يسهم يف اختيار احملتوى، واخلربات ا ىداؼلأل

 (0.1،ص2108قدرات الطلبة، وطرائق التدريس، وبالتارل تسهم يف اصلاح ع لية التقومي. )ياسُت،
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على تقومي ادلنهج، فاذلدؼ الرئيسي للتقومي ىو معرفة مدى ما حققو من  ىداؼيساعد حتديد الص       
حتديدا  ىداؼلوغ اذلدؼ، ومن مث فإف اخلطوة الصوذل يف التقومي ىي حتديد الصصلاح، والنجاح يكوف يف ب

، وبذلك تستطيا تعرؼ ىداؼدقيقا، مث تليها ع لية اختيار الطرؽ والوسائل اليت تساعد على حتقيق الص
 نقاط القوة فتدع ها، ونواحي الضعف لتالفيها، وبناء على ذلك تراجا اخلطط والطرؽ والصساليب؛ الختاذ

 (                   81،ص2112ما يلـز من طرؽ العالج والتطوير.  )يونس،
وأكد )زتيد( يف دراستو أف احملتوى والصنشطة واسًتاتيجيات التدريس والتقومي حتدد بناء على         

يمهية  وصياغتها بشكل وفقا دلتطلبات اجلودة او يف غاية الص ىداؼادلوضوعية وبالتارل فإف حتديد الص ىداؼالص
يف رسم الطريق، وحتديد احملتوى، والطريقة واختيار الوسائل اليت تساعد على حتقيق  ىداؼك ا تساعد الص

 (        22ص ،2117.)زتيد،ىداؼالص
ادلنهج يف تغَت مست ر لتواكب التغَتات  أىداؼومبا أف حاجات ادلتعل ُت متغَتة فهذا يعٍت أف        

ادلناىج  أىداؼغَت ثابتة؛ لذلك ال بد من إعادة النظر يف  ىداؼوالتطورات االجت اعية والتكنولوجية، فالص
من حُت آلخر  ىداؼ( لذا وجب تقومي الص008،ص2109لتتناسب ما حاجات الفرد واجملت ا.)عطية،

 لكي تت اشى ما ادلستحدثات ادلتسارعة.
ويشكل االنتقاؿ من مرحلة التعليم الصساسي إذل ادلرحلة الثانوية فًتة حرجة ديكن استغالذلا من قبل       

ادلربُت لتطبيا ادلراىقُت اجت اعيا، بين ا تعترب ىذه ادلرحلة حلقة وصل بُت ادلراىقة ادلبكرة وادلتأخرة، عل ا بأنو 
 أف أبرز ما دتتاز بو ىذه ادلرحلة يت ثل يف استيقاظ ال ديكن وضا خط فاصل بُت مراحل الع ر ادلختلفة، إال

 ( 292،ص2112إحساس الفرد بذاتو وكيانو، ويف ظهور القدرات اخلاصة لديو.)اذلنداوي،
ونظرا لصيمهية ادلرحلة الثانوية، تأيت أيمهية دراسة كتاب مبادئ الًتبية وعلم النفس ذلذه ادلرحلة، حيث يتم      

ادلعلومات، والتعرؼ على التغَتات ادلصاحبة ذلذه الفًتة الع رية، واليت تت ثل يف تزويد الطلبة بادلعارؼ و 
تغَتات نفسية واجت اعية وانفعالية وجس ية وفسيولوجية، تع ل على صقل شخصية الطالب. ولكي حيقق  

وية و، ويكوف قادرا على تلبية احتياجات الطالب النفسية والًتبأىدافكتاب مبادئ الًتبية وعلم النفس 
واالجت اعية، وخيضا دلعاجلة نقاط الضعف، ويدعم نقاط القوة، ويدعم استغالؿ الفرص ادلتاحة، البد أف 
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يستند إذل مرجعية عل ية تتسم بالدقة والضبط، ذلذا طرحت مسألة ادلعايَت، وختتلف ىذه ادلعايَت وتتعد 
ر، أو وفقًا دلعايَت عادلية، أو يكوف يف وتتباين وفقا دلا ىو مطلوب، فهل يكوف التقومي وفقًا دلتطلبات العص

 (09،ص2118ضوء معايَت اجلودة.)قنديل،
 مشكلة البحث: 

ديكن إعداد تقارير عن  ىداؼنقطة البداية لع ليات ادلنهج الدراسي، ومن خالؿ الص ىداؼدتثل الص  
 حتصيل التالميذ، وتقدمهم، ومعرفة جوانب القوة، وجوانب الضعف لديهم.

الًتبوية وتصنيفها، وأنو ال بد أف ختضا ىذه  ىداؼاىتم الكثَت من الًتبويُت بقضية الصولقد         
 إذل معايَت ومؤشرات، حىت نض ن وضوحها ودقتها وقابليتها للتحقق. ىداؼالص

ـ حيث قاـ بإجراء دراسات حتليلية لل ناىج بعناصرىا 2102وىذا ما أوصت بو دراسة "الغزاؿ،        
، احملتوى، اسًتاتيجيات التدريس، وبرامج التقومي" وكانت من ض ن توصياتو ىداؼلصالصربعة: وىي "ا
 بعض ادلقررات الدراسية يف ادلرحلة الثانوية. أىداؼبحث يهدؼ إذل تقومي بومقًتحاتو القياـ 

منهج  ىداؼوينطلق ىذا البحث من ىذه التوصية ادلقًتحة حيث يتناوؿ دراسة حتليلية وتقوديية لص      
 السنة الثانية مبرحلة التعليم الثانوي.

 وديكن حتديد مشكلة البحث يف التساؤلُت اآلتيُت:
 منهج مبادئ الًتبية وعلم النفس للسنة الثانية مبرحلة التعليم الثانوي؟ أىداؼما ادلعايَت الالزمة لتقومي  -0
 منهج مبادئ الًتبية وعلم النفس دلعايَت اجلودة؟ أىداؼما مدى مراعاة  -2
 
 
 

 البحث:  أىداف
 يهدؼ البحث احلارل إذل حتقيق ما يلي:
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منهج مبادئ الًتبية وعلم النفس للسنة الثانية مبرحلة التعليم  أىداؼالّتعرؼ على ادلعايَت الالزمة لتقومي  -0
 الثانوي.

 منهج مبادئ الًتبية وعلم النفس دلعايَت اجلودة. أىداؼالّتعرؼ على مدى مراعاة  -2
  :أمهية البحث

تأيت أيمهية البحث من أيمهية اجلودة يف التعليم، وأيمهية كتاب مبادئ الًتبية وعلم النفس لطالب ادلرحلة  -0
 الثانوية.

ًتبية وعلم والواجب توافرىا يف مقرر مبادئ ال ىداؼتقدمي قائ ة مبعايَت اجلودة الشاملة اخلاصة بالص -2
 النفس.

أيمهية التقومي الذي يُعد الطريق الصحيح يف كشف القصور ومواطن الضعف ومعاجلتها ودعم مواطن  -9
 القوة وتعزيزىا.

قد تفيد نتائج ىذا البحث سلططي ومطوري مقرر مبادئ الًتبية وعلم النفس، للسنة الثانية لل رحلة  -.
 تحسُت مستوى جودتو.الثانوية لتطويره وإعادة النظر يف بنائو ل

 حدود البحث:
 حدود مكانية: اقتصر البحث احلارل على السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي يف مدينة مصراتة. -0
 "2109. خريف، 2108حدود زمانية: مت إجراء البحث احلارل يف العاـ الدراسي "ربيا،  -2
كتاب مبادئ الًتبية وعلم النفس للسنة   ؼأىداحدود موضوعية: يقتصر البحث احلارل على حتليل  -9

 الثانية مبرحلة التعليم الثانوي يف ضوء معايَت اجلودة.
  مصطلحات البحث، ومفاىيمو

يعرفو اذلويدي بأنو "ع لية منظ ة ترتبط بع لية القياس ونتائجها، وتتعداىا إرل وصف اخلصائص  التقومي:
 (.2،ص.211والصفات، وتصدر عليها أحكاما وقرارات وفق معايَت زلددة")اذلويدي،

كتاب مبادئ الًتبية وعلم النفس للسنة   أىداؼويعرفو الباحثاف إجرائيا: بأنو ع لية إصدار أحكاـ على 
 ثانية مبرحلة التعليم الثانوي يف ضوء معايَت اجلودة.ال
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بعد االنتهاء من حصة دراسية، أو  -قوال أو فعال –يعرفو التدريج "بأنو كل ما ديكن للتل يذ إصلازه  اذلدف:
 (81،ص.211على ادلدى البعيد بعد االنتهاء من تربيتو وتعلي و" )الدريج،

الصنشطة لل تعل ُت بطريقة مقصودة، سواء أكانت ىذه الصنشطة  يعرفو زل ود "بأنو تنظيم وختطيط ادلنهج:
 (22،ص2119داخل ادلدرسة أـ خارجها، وسواء أكانت مرتبطة جبوانب فعلية أـ تدريبية". )زل ودػ،

"يعرؼ بأنو ديثل ىدفا أساسيا جيب أف يسعى الفرد إذل حتقيقو، سواء كاف ىذا الفرد تل يذًا يتعلم  ادلعيار:
راعاة أف حتقيقو يتطلب جهودًا مست رة وىي تع ل على حتقيق مستويات رائعة من أو يبحث ما م

 (222،ص2102ن.)احلريري،يالصداء
مقرر مبادئ الًتبية وعلم  أىداؼويعرفو الباحثاف إجرائيا بأنو: زلك يتم يف ضوئو احلكم على مدى جودة 

 النفس الذي يدرسو طلبة السنة الثانية مبرحلة التعليم الثانوي.
ىي ع لية منظ ة مست رة لغلق الفجوة بُت الصداء العارل، والنتائج ادلرغوب فيها من ادلستفيد أو “ اجلودة:

 (21،ص2118ادلستهلك")عطية،
 منهج البحث واجراءاتو: 

 أوال: منهج البحث: 
ليلي، فقد استخدـ الباحثاف ادلنهج الوصفي التح ،نظرًا لطبيعة مشكلة البحث ولإلجابة عن أسئلتو       

حيث يعد ادلنهج الوصفي التحليلي من أنسب ادلناىج دلوضوع البحث واليت من ادل كن إتباعها للتحليل 
 وادلقارنة والتفسَت والتقومي، سعياً للوصوؿ إذل تع ي ات ذات معٌت، يراد هبا رصد ادلعرفة عن ادلوضوع.

 ثانيا: رلتمع البحث:
منهج مبادئ الًتبية وعلم النفس للسنة الثانية بادلرحلة الثانوية،  أىداؼيت ثل رلت ا البحث يف تقومي      

ادلنهج للتحليل وبالتارل مت حتليل رلت ا البحث بالكامل وىذا يؤذي اذل الوصوؿ  أىداؼومت اخضاع رتيا 
 اذل نتائج أكثر موضوعية من خالؿ االبتعاد على مشاكل العينة.

 :ثالثا: أداة البحث
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 ة مسبقًا قاـ بإعدادىا الباحث وزلك ،طالع على ادلراجا السابقة مت تبٍت قائ ة جاىزةبعد القياـ باال     
موضوع البحث واحتوت القائ ة على ستس  ىداؼـ(؛ و ذلك نظراً دلناسبتها لتحليل الص 2102 ،الغزاؿ)

 معايَت، ويندرج حتت كل معيار رل وعة من ادلؤشرات ك ا يلي:     
 كل معيار( يبُت عدد مؤشرات  0جدوؿ )

 عدد ادلؤشرات ادلعيار ر.ـ
 00 ادلنهج ما طبيعة اجملت ا والعصر أىداؼاتساؽ  0
 7 ادلنهج بالش ولية من حيث االتساع والتنوع أىداؼاتساـ  2
 2 ادلنهج خلصائص الطالب أىداؼمراعاة  9
 2 ادلنهج قابلة للتحقق أىداؼ .
 2 ادلنهج وتكاملها أىداؼتوازف  2

 األداة:رابعا: صدق 
يعد الصدؽ من الشروط الواجب توفرىا يف أداة البحث، كونو حيدد في ا إذا كانت الصداة تقيس فعال        

ما وضعت لصجلو، وللتأكد من صدؽ أداة البحث، قاـ الباحثاف باختبار "الصدؽ الظاىري" عن طريق 
( ذتانية 8ك ُت والبالغ عددىم )استطالع آراء احملك ُت، حيث مت عرض قائ ة ادلعايَت على رل وعة احمل

زلكّ ُت؛ وذلك لصخذ آرائهم ومقًتحاهتم حوؿ مناسبة ادلؤشرات لتحديد مدى صالحيتها يف قياس ما 
وضعت من أجلو، وقد حصلت فقرات ادلقياس رتيعا على ادلوافقة، مت بعد ذلك وضا ثالثة بدائل متدرجة 

 ئي، غَت متوفر(. لإلجابة أماـ كل مؤشر وىي )متوفر، متوفرة بشكل جز 
 
 
 

 خامسا: ثبات األداة: 
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يعد الثبات من اخلصائص الصساسية اليت ينبغي توفرىا لكي تكوف الصداة صاحلة لالستع اؿ، وقد        
اعت د الباحثاف يف استخراج الثبات على معادلة )ألفا كرونباخ(، ومت حتليل النتائج باستخداـ الربنامج 

 ( وىذا يعٍت أف الثبات جيد وداؿ إحصائيا.79.1معامل الثبات )(. فكاف spssاإلحصائي )
 سادسا: مفتاح تصحيح األداء: 

 وقد مت استخداـ مقياس ليكارت لقياس استجابات ادلبحوثُت لفقرات االستبياف ك ا يلي:        
 

 ( يوضح القيم والبدائل2اجلدوؿ )
    
   
 

 (Spssومعاجلة البيانات احصائياً عن طريق الربنامج اإلحصائي ) ،ومت تصحيح القائ ة
 سابعا: الصساليب اإلحصائية ادلستخدمة

 النسبة ادلئوية، والوسط احلسايب، والتكرار، معامل ألفاكرونباخ           
 مناقشة نتائج البحث، وتفسَتىا: 

 و تفسَتىا وفقاً لتساؤالت البحث ك ا يلي : ،مت مناقشة نتائج البحث           
دلعايَت االزمة لتقومي  مناقشة النتائج ادلتعلقة باإلجابة عن التساؤؿ الصوؿ من تساؤالت البحث، ونصو: ) ما

منهج مبادئ الًتبية وعلم النفس للسنة الثانية مبرحلة التعليم الثانوي؟( وقد مت االجابة عن ىذا  أىداؼ
(، واستخراج صدقها وثباهتا. واجلدوؿ اآليت 2102التساؤؿ بتبٍت قائ ة ادلعايَت ادلعدة من قبل ) الغزاؿ، 

 يبُت ىذه ادلعايَت و ادلؤشرات اليت دتثلها:
 

 
 ادلنهج أىداؼاالزمة لتقومي  ( يبُت ادلعايَت9جدوؿ )

 غَت متوفرة متوفرة بشكل جزئي متوفرة البياف
 0 2 9 القي ة
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 ادلنهج مع طبيعة اجملتمع والعصر. أىدافادلعيار األول: اتساق 
 و.أىدافتتسق ما فلسفة اجملت ا و  0

 توضح العالقة بُت ادلعرفة الصكادديية والثقافة اجملت عية. 2
 توجو ادلعلم لل  ارسات التدريسية ادلناسبة لطبيعة ادلوقف. 9
 احملافظة على اذلوية الوطنية.تدفا باجتاه  .
 تدفا ادلتعلم لل شاركة يف قضايا اجملت ا. 2
 تتواكب ما مستحدثات العصر. 2
 الطالب العادات واالجتاىات والقيم ادلرغوبة. إكسابتسعى إذل  7
 تسعى إذل تدعيم البعد اخللقي والقي ي لل جت ا. 8
 واالستفادة من الثقافة العادلية )ادلعاصرة(.توائم االعتزاز بالثقافة احمللية )الصصالة(  9
 العامة لل ادة. ىداؼكل وحدة ما الص  أىداؼتتسق  01
 يس ح بإدخاؿ التعديالت والتطور. بادلرونة مبا ىداؼتتسم الص 00

 ادلنهج بالشمولية من حيت االتساع والتنوع. أىدافادلعيار الثاين: اتسام 
 الالزمة لالندماج يف اجملت ا.تكسب الطالب ادلعرفة الصساسية  0
 الطالب بعض مهارات التفكَت العليا. إكسابتسعى إذل  2

9 
الطالب االجتاىات العل ية )كالًتيث، حب االستطالع،  إكسابتسعى إذل 

 ادلوضوعية، البعد عن اخلرافات، حتري الدقة،.....اخل(.
 التكيف اإلجيايب لديهم.تسعى إذل تن ية الوعي لدي الطالب مبا يسهم يف حتقيق  .
 عامة للوحدات. أىداؼتشت ل على  2
 سلوكية لل وضوعات قابلة للقياس. أىداؼتشت ل على  2

7 
الطالب أساليب تعلم متنوعة )التعلم الذايت، التعلم  إكسابتوجو ادلعلم إذل 

 ...... اخل(.،التعاوين
 ادلنهج خلصائص الطالب. أىدافادلعيار الثالث: مراعاة 

 تراعي الفروؽ الفردية بُت الطالب. 0
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ما مدى مراعاة لثاين من تساؤالت البحث، ونصو: )مناقشة النتائج ادلتعلقة باإلجابة عن التساؤؿ ا -1
مت دراسة ادلعايَت  ىذا التساؤؿمنهج مبادئ الًتبية وعلم النفس دلعايَت اجلودة؟( ولإلجابة عن  أىداؼ

 ( وكانت النتائج كاآليت:(spssاخل سة يف رلت ا البحت وأجريت احلسابات عن طريق الربنامج اإلحصائي 
 أوال: ادلعيار األول:

 تسهم يف إجياد بعض احللوؿ لل شكالت النفسية والسلوكية للطالب. 2
 تراعي احتياجات الطالب. 9
 تسهم يف حتفيز ادلوىوبُت وإيقاظ مواىبهم. .
 توجو ادلعلم إذل تن ية ادلهارات الشخصية لدى الطالب. 2
 تتناسب ما الع ر العقلي للطالب. 2

 ادلنهج قابلة للتحقيق. أىدافادلعيار الرابع: 
 تتسم بالواقعية. 0
 ترتبط باجملاؿ الدراسي لل نهج. 2
 حتدد بوضوح ما جيب أف يتعل و الطالب. 9
 تتسم بالدقة العل ية. .
 تستخدـ تراكيب لغوية بسيطة غَت معقدة. 2
 تتسم بالوضوح. 2

 ادلنهج وتكاملها. أىدافادلعيار اخلامس: توازن 
 تتسم بالتسلسل ادلنطقي. 0
 الطالب ادلعلومات وادلعارؼ بشكل وظيفي. إكسابتوجو ادلعلم إذل  2

9 
الطالب ادلهارات االجت اعية ادلختلفة )مثل: تن ية روح  إكسابتوجو ادلعلم إذل 

 التعاوف بُت الطالب، تن ية قي ة اإلحساس باآلخرين ورعايتهم(.
 الربط بُت النظرية والتطبيق.تسعى إذل  .
 تسعى إذل حتقيق التكامل بُت الًتبية وعلم النفس والعلـو الصخرى. 2
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( عن ادلنهج مع طبيعة اجملتمع والعصر ىدافاتساق ألمت دراسة ادلعيار الصوؿ يف رلت ا الدراسة )     
طريق حتليل البيانات ادلتحصل عليها من القائ ة اخلاصة مبؤشرات ىذا ادلعيار عن طريق الربنامج اإلحصائي 

SPSS :وكانت النتائج ك ا يلي 
 ( يبُت نتائج التحليل االحصائي لل عيار الصوؿ.جدوؿ رقم )

 الفقرة
 
 

 غري
 متوفرة

 متوفرة
 بشكل
 جزئي

 متوفرة
 الوسط

 
 الوزن
 النسيب

 مستوى
 ادلعنوية

 درجة
 التوفر

 تتسق مع فلسفة
 وأىدافاجملتمع و 

 7 1 1 ؾ
 متوفرة 1.102 011% 9

 011 1 1 ف
 توضح العالقة بني
 ادلعرفة األكادميية
 والثقافة اجملتمعية

 9 0 9 ؾ
2 22.7% 0.111 

 متوفرة
 بشكل
 جزئي

 2.9. 2..0 2.9. ف

 توجو ادلعلم للممارسات
 التدريسية ادلناسبة
 لطبيعة ادلوقف

 2 2 1 ؾ

2.7 91% 1.129 
 متوفرة
 بشكل
 ..70 28.2 1 ف جزئي

 تدفع باجتاه احملافظة
 على اذلوية الوطنية

 2 1 2 ؾ

2.. 81% 1..29 
 متوفرة
 بشكل
 ..70 1 28.2 ف جزئي

 تدفع ادلتعلم للمشاركة
 يف قضايا اجملتمع

 7 1 1 ؾ

 متوفرة 1.022 011% 9
 011 1  ف

 تتواكب مع
 مستحدثات العصر

 . 9 1 ؾ
2.2 89.9% 1.102 

 متوفرة
 بشكل
 27.0 2.9. 1 ف جزئي
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 تسعى إىل
 الطالب إكساب

 العادات واالجتاىات
 والقيم ادلرغوبة

 7 1 1 ؾ
 متوفرة 1.102 011% 9

 011 1 1 ف

 تسعى إىل تدعيم
 البعد اخللقي

 والقيمي للمجتمع

 7 1 1 ؾ
 متوفرة 1.102 011% 9

 011 1 1 ف

 توائم االعتزاز
 بالثقة احمللية

 )األصالة( واالستفادة
 من الثقافة العادلية

 )ادلعاصرة(

 7 1 1 ؾ

 متوفرة 1.102 011% 9

 011 1 1 ف

 كل وحدة  أىدافتنسيق 
 ىدافمع األ

 العامة للمادة

 7 1 1 ؾ
 متوفرة 1.102 011% 9

 011 1 1 ف

 بادلرونة ىدافتتسم األ
 مبا تسمح بإدخال
 التعديالت والتطور

 7 1 1 ؾ
 متوفرة 1.102 011% 9

 011 1 1 ف

 متوفرة 1.102 %91 2.7 - - - - االجتاه العام

العاـ دلعظم ادلؤشرات كانت متوفرة، وصلد أف معظم من خالؿ النتائج الواردة باجلدوؿ السابق صلد أف االجتاه 
% أي أهنا 011% أي أهنا متوفرة بشكل كامل، بوزف نسيب 011ادلؤشرات ذلذا ادلعيار جاءت بوزف نسيب 

 متوفرة بشكل كامل وىذه ادلؤشرات كالتارل:
 و.أىدافتتسق ما فلسفة اجملت ا و  .0
 تدفا ادلتعلم لل شاركة يف قضايا اجملت ا. .2

 الفصل الرابع
 

 الفصل الرابع
 

 الفصل الرابع
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 الطالب العادات واالجتاىات والقيم ادلرغوبة. إكساب تسعى يف .9
 تسعى إذل تدعيم البعد اخللقي والقي ي لل جت ا.  ..
 توائم االعتزاز بالثقافة احمللية والصصالة واالستفادة من الثقافة العادلية ادلعاصرة. .2
 العامة لل ادة. ىداؼكل وحدة ما الص  أىداؼتنسق  .2
 دخاؿ التعديالت والتطور.بادلرونة مبا يس ح بإ ىداؼتتسم الص .7

حتدد يف ضوء  فلسفة اجملت ا وحاجاتو وما  ىداؼوقد يرجا السبب يف ارتفاع ىذه النسب إذل أف الص     
تريده ىذه الفلسفة من الفرد وعلى ىذا الصساس ينبغي أف تض ن فلسفة اجملت ا وقي تو وعاداتو وتراثو يف 

الًتبوية اليت يتبناىا اجملت ا، حىت  ىداؼالًتبوية لذلك يعد اجملت ا وفلسفتو من مصادر اشتقاؽ الص ىداؼالص
 ضلقق االحتياجات الثقافية لل جت ا و مبا يت اشى ما التغَتات العادلية وادلواءمة بُت االصالة و احلداثة.

جملت عية( على أقل وزف نسيب حيث حتصل وحتصل ادلؤشر )توضح العالقة بُت ادلعرفة الصكادديية والثقافة ا  
دل  ىداؼ% أي أهنا متوفرة بشكل جزئي. ومن ادل كن أف يكوف السبب يف ىذه النسبة أف الص..22على 

تعت د على تكامل ادلفاىيم وادل ارسات النظرية يف الع لية التعلي ية، ودل يتم ربط ما يدرس بقضايا 
ادلنهج باالجتاىات الًتبوية احلديثة، وربط ما يتعل و  أىداؼومشكالت البيئة احمللية، ومن ادلهم ىو ربط 

 الفرد داخل البيئة ادلدرسية باحلياة الع لية.
ادلنهج ما طبيعة اجملت ا والعصر بوزف نسيب عاـ مقداره  أىداؼن القوؿ أنو يوجد اتساؽ وشلا سبق ديك     
 %. وفي ا يلي توضيح ىذه النتائج بيانياً:91
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 ( يبُت ادلعيار الصوؿ2شكل )

 
 ( يبُت الوزف النسيب لل عيار الصوؿ9شكل )

 
 ثانيا: ادلعيار الثاين:

( ادلنهج بالشمولية من حيث االتساع والتنوع أىدافاتسام اسة )يف رلت ا الدر  الثايندراسة ادلعيار  تدت
عن طريق حتليل البيانات ادلتحصل عليها من القائ ة اخلاصة مبؤشرات ىذا ادلعيار عن طريق الربنامج 

 (.   2( وكانت النتائج ك ا باجلدوؿ ) SPSSاإلحصائي) 
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 ( يبُت نتائج التحليل اإلحصائي لل عيار الثاين2جدوؿ )

 الفقرة
غَت 
 متوفر

 متوفر بشكل
 جزئي

 الوسط متوفر
الوزف 
 النسيب

مستوى 
 ادلعنوية

درجة 
 التوفر

تكسب الطالب ادلعرفة 
 الالزمة لالندماج الصساسية

 ما اجملت ا

 7 0 0 ؾ
 متوفرة 01000 000% 3

 000 0 0 ف 

 الطالب إكسابتسعى إذل 
 بعض مهارات التفكَت العليا

 0 0 0 ؾ
غَت  01003 33% 010

 02141 0 37170 ف متوفرة

 الطالب إكسابتسعى إذل 
 االجتاىات العل ية

حب  )كالًتيث،
 ادلوضوعية، االستطالع،

 لبعد عن اخلرافات، حتري
 لدقة...اخل(

 3 0 3 ؾ

4 0017% 0100 
متوفرة 
 بشكل
 24130 02141 24130 ف جزئي

تسعى إذل تن ية الوعي 
الطالب مبا يسهم  لدى

حتقيق التكيف اإلجيايب  يف
 لديهم

 0 0 0 ؾ

 متوفرة .030 17% 411
 37170 0 02141 ف

 أىداؼتشت ل على 
 عامة للوحدة

 0 0 7 ؾ
012 2713% 01401 

متوفرة 
 بشكل
 02141 02141 70123 ف جزئي

 أىداؼتشت ل على 
لل وضوعات  سلوكية

 قابلة للقياس

 0 7 0 ؾ

4 0017% 01000 
 متوفرة
 بشكل
 02141 70123 02141 ف جزئي
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 إكسابتوجو ادلعلم إذل 
أساليب تعلم  الطالب
)التعلم الذايت،  متنوعة

 التعلم التعاوين(

 0 0 0 ؾ

 متوفرة .030 17% 411
 37170 02141 0 ف 

 متوفرة .047 %7417 414 - - - - االجتاه العاـ

من خالؿ النتائج الواردة باجلدوؿ السابق صلد أف االجتاه العاـ دلعظم مؤشرات ككل كانت متوفرة بشكل 
ادلنهج بالش ولية من حيث االتساع والتنوع ىي  أىداؼجزئي، وصلد أف أكثر ادلؤشرات دلعيار اتساـ 

% أي أهنا 011نسيب  )تكسب الطالب ادلعرفة الصساسية الالزمة لالندماج يف اجملت ا( حيث جاءت بوزف
ادلنهج بالش ولية من حيث االتساع والتنوع  أىداؼمتوفرة بشكل كامل، أما أقل ادلؤشرات دلعيار اتساـ 

الطالب بعض مهارات التفكَت العليا(  حيث حتصلت على وزف نسيب قدره  إكسابتوفراً ىي )تسعي إذل 
 % أي أهنا غَت متوفرة.98
ادلنهج بالش ولية من حيث االتساع والتنوع جاءت متوفرة  أىداؼوشلا سبق ديكن القوؿ أنو اتساـ      

% وقد يكوف السبب ذلذه النسبة القليلة يرجا إذل عدـ التنوع يف استخداـ 72.7بشكل جزئي بوزف نسيب 
وتناسب رتيا  داؼىاسًتاتيجيات التدريس فطرؽ التدريس متنوعة وليس ىناؾ طريقة تصلح جل يا الص

 ادلستويات واإلمكانيات. وفي ا يلي توضيح ذلك بيانياً:
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 ( يبُت ادلعيار الثاين.شكل )

 
 ( يبُت الوزف النسيب لل عيار الثاين2شكل )

( عػن طريػق ادلنهج خصائص الطالالب أىدافىل تراعي دراسة ادلعيار الثالث ) تدت ثالثا: ادلعيار الثالث:
حتليػػػل البيانػػػات ادلتحصػػػل عليهػػػا مػػػن القائ ػػػة اخلاصػػػة مبؤشػػػرات ىػػػذا ادلعيػػػار عػػػن طريػػػق الربنػػػامج اإلحصػػػائي 

SPSS .وكانت النتائج ك ا باجلدوؿ التارل 
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 ( يبُت نتائج التحليل اإلحصائي لل عيار الثالث2جدوؿ )

  الفقرة
غَت 
 متوفرة

متوفرة 
 بشكل
 جزئي

 متوفرة
الوسط 
 احلسايب

 الوزف
 النسيب

مستوى 
 ادلعنوية

درجة 
 التوفر

تراعي الفروؽ 
 الفردية

 بُت الطالب

 7 1 1 ؾ
 متوفرة 1.102 011% 9

 011 1 1 ف

تسهم يف إجياد 
احللوؿ بعض 

لل شكالت 
النفسية والسلوكية 

 للطالب

 2 0 1 ؾ

 متوفرة 1.190 92% 2.9
 82.70 29..0 1 ف

 تراعي احتياجات
 الطالب

 2 2 1 ؾ
2.7 91.9% 1.129 

 متوفرة بشكل
 9..70 28.27 1 ف جزئي

 تسهم يف حتفيز
 ادلوىوبُت وإيقاظ

 مواىبهم

 0 2 . ؾ
0.2 22.9% 1.927 

 متوفرة بشكل
 29..0 28.27 .27.0 ف جزئي

 توجو ادلعلم إذل
 تن ية ادلهارات
 الشخصية لدى

 الطالب

 2 2 1 ؾ

2.7 91.9% 1.129 
 متوفرة بشكل

 9..70 28.27 1 ف جزئي

 تتناسب ما الع ر
 العقلي للطالب

 7 1 1 ؾ
9 011% 1.102 

 متوفرة
 011 1 1 ف 

 متوفرة 1.102 %88 2.2 - - - - االجتاه العاـ

   
من خالؿ النتائج الواردة باجلدوؿ السابق صلد أف االجتاه العاـ دلعظم ادلؤشرات ككل جاء متوفر، وصلد أف    

% أي أهنا متوفرة بشكل كامل، يف حُت حتصل ادلؤشر 011جاءت بوزف نسيب  أكثر مؤشرات ىذا ادلعيار
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% أي أهنا متوفرة بشكل 22.9)تسهم يف حتفيز ادلوىوبُت وإيقاظ مواىبهم( على أقل وزف نسيب مقداره 
 جزئي.
منهج مبادئ الًتبية وعلم النفس تراعي خصائص الطالب بوزف نسيب  أىداؼوشلا سبق ديكن القوؿ أف      

%. وقد يرجا السبب إذل أف الع لية الًتبوية زلورىا الصساسي ىو ادلتعلم وما حيتاجو من 88عاـ قدره 
بد أف تراعى الفروؽ الفردية بُت الطالب والًتكيز على ميوذلم  متطلبات واحتياجات البيئة احمليطة بو وال

 واىت اماهتم لتن ية الفرد تن ية شاملة.  والشكل البياين التارل يوضح ذلك:

 
 ( يبُت ادلعيار الثالث2شكل )

 
 ( يبُت الوزف النسيب لل عيار الثالث7شكل )

 رابعا: ادلعيار الرابع:
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( عن طريق حتليل البيانات ادلتحصل عليها ادلنهج قابلة للتحقق أىدافىل دراسة ادلعيار الرابا ) تدت     
وكانت النتائج ك ا  SPSSمن استبانة الدراسة اخلاصة مبؤشرات ىذا ادلعيار عن طريق الربنامج اإلحصائي 

 (.7باجلدوؿ  )
 ( يبُت نتائج التحليل اإلحصائي لل عيار الرابا7جدوؿ )

 الفقرة
 

 
غري 
 متوفرة

متوفرة 
 بشكل
 جزئي

 الوسط متوفرة
الوزن 
 النسيب

مستوى 
 ادلعنوية

 درجة التوفر

 تتسم بالواقعية
 7 1 1 ؾ

 متوفرة 1.102 011% 9
 011 1 1 ف

 ترتبط باجملاؿ
 الدراسي لل نهج

 2 1 0 ؾ
2.7 91.9% 1.022 

 متوفرة بشكل
 82.70 1 29..0 ف جزئي

 حتدد بوضوح
 ما جيب أف

 يتعل و الطالب

 7 1 1 ؾ
 متوفرة 1.102 011% 9

 011 1 1 ف
تتسم بالدقة 

 العل ية
 1.022 %82.7 2.2 . 9 1 ؾ

 متوفرة بشكل
 جزئي

 
 2.82. .27.0 1 ف

    
 تستخدـ تراكيب
 لغوية بسيطة
 غَت معقدة

 2 0 1 ؾ
 متوفرة 1.190 92% 2.9

 82.70 29..0 1 ف

 تتسم بالوضوح
 2 0 1 ؾ

 متوفرة 1.190 92% 2.9
 82.70 29..0 1 ف

 متوفرة 1.102 %9..9 2.9 - - - - االجتاه العاـ
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وباستقراء اجلدوؿ السابق صلد أف االجتاه العاـ دلعظم ادلؤشرات كانت متوفرة، وأف أكثر ادلؤشرات لل عيار 
حتدد بوضوح ما جيب أف يتعل و الطالب( حيث جاءت  -ادلنهج قابلة للتحقق ىي )تتسم بالواقعية  أىداؼ

 % أي أهنا متوفرة بشكل كامل، وىذه ادلؤشرات ىي:011بوزف نسيب 
 تتسم بالواقعية .0
 حتدد بوضوح ما جيب أف يتعل و الطالب. .2
 تستخدـ تراكيب لغوية بسيطة غَت معقدة. .9
 تتسم بالوضوح. ..

يفه و  اً أف يكوف اذلدؼ واضح ىداؼسبب ىذه النسب العالية إذل أف من شروط صياغة الص يرجاوقد 
 إلقاءوأف من شروط صياغة اذلدؼ أف يصف نواتج التعلم ادلتوقعة بعد االنتهاء من  ،اجل يا بنفس ادلعٌت

 الدرس.
لعل ية( بوزف نسيب ادلنهج قابلة للتحقق كانت مؤشر )تتسم بالدقة ا أىداؼأما أقل ادلؤشرات دلعيار  

السبب يف ذلك إذل أف ادلنهج ادلدرسي ال يقتصر على  يرجاأي أهنا متوفرة بشكل جزئي وقد  ،82.7%
ادلوضوعات أو ادلواد أو ادلقررات الدراسية اليت تعترب داع ة لل نهج ادلدرسي، من أجل ذلك جيب أف تنظم 

 دلتعل ُت ومستوياهتم ومطالب منوىم وباجملت ا.وفق أسس ومعايَت تربوية، وأف تكوف وثيقة الصلة حبياة ا
%. وفي ا يلي توضيح ذلك 9..9ادلنهج قابلة للتحقق بوزف نسيب  أىداؼف إ :وشلا سبق ديكن القوؿ     
 بيانياً:
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 ( يبُت ادلعيار الرابا8شكل )

 
 ( يبُت الوزف النسيب لل عيار الرابا9شكل )
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 خامسا: ادلعيار اخلامس:
( عن طريق حتليل البيانات ادلتحصل ادلنهج وتكاملها أىدافتوازن  دراسة ادلعيار اخلامس وىو ) تدت     

وكانت  ،SPSSعليها من استبانة الدراسة اخلاصة مبؤشرات ىذا ادلعيار عن طريق الربنامج اإلحصائي 
 التارل: النتائج ك ا باجلدوؿ

 اخلامس( يبُت نتائج التحليل اإلحصائي لل عيار 8جدوؿ )

  الفقرة
 غري

 متوفرة

 متوفرة
 بشكل
 جزئي

 متوفرة
 

 الوسط
الوزن 
 النسيب

 مستوى
 ادلعنوية

 

 درجة
 التوفر

 

 ادلنطقي تتسم بالتسلسل
 7 1 1 ؾ

 متوفرة 1.102 011% 9
 011 1 1 ف

 الطالب ادلعلومات إكسابتوجو ادلعلم إذل 
 وادلعارؼ بشكل وظيفي

 2 0 1 ؾ
 متوفرة 1.190 92.2% 2.9

 82.70 29..0 1 ف

 الطالب ادلهارات إكسابتوجو ادلعلم إذل 
 )مثل: تن ية روح االجت اعية ادلختلفة
 تن ية قي ة اإلحساس التعاوف بُت الطالب،

 بالصخرين ورعايتهم(

 2 0 1 ؾ
 متوفرة 1.190 92.2% 2.9

 82.70 29..0 1 ف

 تسعى إذل الربط
 بُت النظرية والتطبيق

 2 0 1 ؾ
 متوفرة 1.190 92.2% 2.9

 82.70 29..0 1 ف

وعلم  التكامل بُت الًتبية تسعى إذل حتقيق
 النفس والعلـو الصخرى

 7 1 1 ؾ
 متوفرة 1.102 011% 9

 011 1 1 ف

 متوفرة 1.102 %97 2.9 - - - - االجتاه العاـ
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ويتضح من اجلدوؿ السابق أف االجتاه العاـ دلؤشرات ىذا ادلعيار جاءت متوفر، وحصلت معظم مؤشرات   
أي أهنا متوفرة بشكل كامل، وصلد  ،%011ادلنهج وتكاملها على وزف نسيب مقداره  أىداؼادلعيار توازف 

رغم حصوذلا على  وىي متوفرة ،%92.2وىو  ،أف بعض مؤشرات ىذا ادلعيار حتصلت على أقل وزف نسيب
 أقل وزف نسيب.

وديكن   ،%97ادلنهج بوزف نسيب عاـ قدره  ىداؼنو يوجد توازف وتكامل لصإ :وشلا سبق ديكن القوؿ     
حتقق درجة كفاءة التدريس وجودتو وفاعليتو يف حتقيق  ىداؼأف يرجا السبب يف حتقق ىذا ادلعيار إذل أف الص

ادلنشودة، والتغلب على صعوبات التعلم موضوعات ىذا ادلقرر، ومدى مالءمتو يف ضوء مستوى  ىداؼالص
 اإلدارة ادلدرسية وفاعلية التدريس. وىذا ما يتضح بيانياً في ا يلي:

 
 ( يبُت ادلعيار اخلامس01شكل )
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 ( يبُت الوزف النسيب لل عيار اخلامس00شكل )

 التوصيالالالالالالالالالالالالالالالات:
 قدـ الباحثات رل وعة من التوصيات وىي كاآليت:ييف ضوء ما توصلت إليو الدراسة من نتائج      
ما  ىداؼضرورة الصخذ بعُت االعتبار منهج الًتبية وعلم النفس من قبل واضعيو ومدى مطابقتو لأل -0

 معايَت اجلودة.
ادئ الًتبية وعلم النفس منهج مب أىداؼمتابعة ومراقبة تنفيذ القوانُت اليت تنظم وتضبط صياغة  -2

 وادلناىج الصخرى.
 التعلي ية لل راحل وادلقررات ادلختلفة واعت ادىا والع ل على حتقيقها. ىداؼنوصي بإعالف الص -9
 احملددة وادلعلنة لل راحل وادلقررات الدراسية ادلختلفة. ىداؼمتابعة برامج التقومي وفق الص -.

 ادلقرتحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات:
 التعلي ية لل راحل ادلختلفة والع ل على تطويرىا. ىداؼإجراء دراسة عن تقومي الص .0
 إجراء دراسة شلاثلة للدراسة احلالية يف ادلرحلة اجلامعية ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة احلالية. .2
 وضبطها عل ياً جل يا ادلراحل  التعلي ية. ىداؼإجراء دراسة إلعداد معايَت جودة الص .9
 ادلوضوعة ذلا. ىداؼدراسة عن مدى مواءمة ودتثيل زلتوى ادلقررات الدراسية لألإجراء  ..
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 ادلراجع:
 أواًل_ الكتب:

 ، الصردف: دار ادلناىج لنشر والتوزيا.التقومي الرتبوي. (2102).احلريري، رافدة 

 ، القاىرة: اجمل وعة العربية للتدريب والنشر.التدريس اذلادف(.  .211).الدريج، زل د 

 ع اف: دار ادلناىج للنشر والتوزيا. (. اجلودة الشاملة وادلنهج،2118).عطية، زلسن علي  

 الصردف: دار ادلناىج للنشر والتوزيا. ادلناىج احلديثة وطرائق التدريس،(. 2109).________ 

، القاىرة: مصر العربية للنشر ادلناىج الدراسية الواقع وادلستقبل. (2118).قنديل، أزتد حسُت  
 والتوزيا. 

 القاىرة: اجمل وعة العربية للتدريب والنشر.تطوير ادلناىج رؤية معاصرة، (. 2119).زل ود، شوقي حساين 

 ، الصردف: دار الكتاب اجلامعي.2،طعلم النفس النمو الطفولة وادلراىقة(. 2112).اذلنداوي علي فاحل  

 ، العُت: دار الكتاب اجلامعي.سيات القياس والتقومي الرتبويأسا(. .211).اذلويدي، زيد 

، دار الفكر ادلناىج )األسس، ادلكونات، التنظيمات، التطوير( (.2112). يونس، فتحي وآخروف
 للطباعة والنشر.

 ثانياً: الرسائل العلمية:

فلسطني يف ضوء  تقومي زلتوي مناىج التكنولوجيا للمرحلة األساسية يف. (2108). أبو عبدة، ياسُت
 ، رسالة ماجستَت منشورة، كلية الًتبية، اجلامعة اإلسالمية.ادلعايري العادلية
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أثر التقومي ادلستمر علي حتصيل تالميذ الصف الثالث من مرحلة التعليم . (.210)، احملجوب، سلي ة
 .ةاترسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية اآلداب، جامعة مصر  ،األساسي مبادة اللغة العربية

السلوكية حسب تصنيف بلوم لدى  ىدافمستوى ادلقدرة التصنيفية لأل .(2117)، زتيد، عالء عيادة
رسالة ماجستَت منشورة، كلية العلـو الًتبوية  ،معلمي اللغة العربية يف مدارس اخلاصة األساسية يف عمان

 وسط.جامعة الشرؽ الص

للصف األول الثانوي بليبيا يف ضوء معايري تطوير منهج علم النفس  (.2102)، ع ر لغزاؿ، زل دا
 .منشورة، كلية الًتبية جامعة طنطا، رسالة دكتوراه غَت اجلودة الشاملة

 


