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الممخص :
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي من وجية
نظر المعممين وذلك لمتغيرات :المؤىل العممي ،والخبرة التدريسية ،وعدد الدورات التي تم
حضورىا .ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من ( ( )58معمم ومعممة .حيث طور
الباحث معايير ضمن المجاالت اآلتية( :الشكل العام واالخراج الفني ،المحتوى ،لغة الكتاب
واسموب عرضو ،الصور والرسومات ،التقويم).
وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى تقدير المعممين لكتاب العموم كان مرتفعا بشكل عام
حيث بمغ متوسط التقدير الكمي لمكتاب وعمى المجاالت مجتمعة ( .)6..4كذلك أظيرت النتائج
أن متوسط تقدير المعممين لمجاالت الكتاب المختمفة كانت :الشكل العام واإلخراج الفني
( ،)6..5المحتوى ( ،)3..3لغة الكتاب وأسموب عرضو ( ،)6..8الصور والرسومات
( ،)3..8التقويم (.)6...
كما وأظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند المستوى ()...8=
تعزى لممؤىل العممي والخبرة وعدد الدورات التي التحق بيا المعممون .وأوصت الدراسة بضرورة
تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي من وجية نظر المشرفين التربويين
الكممات المفتاحية :التقويم  -معممي المبحث – العموم .
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Abstract
This study aims at evaluating the science books developed for the
fourth grade viewed by the teacher,. The variables employed in this study
are education level and teaching experience. And The number of Training
course that have been attending. the study was conducted on a sample of
((85) male and female teachers. The researcher has developed standards
based on the following categories: (the general appearance and
production, content, language and display method of the book, images
and drawings, evaluation,).
The study results show that the teachers’ evaluation level for
science book was generally high; as the total percentage of evaluation for
the book in all categories was (4.06). Results showed also that teachers’
evaluation of different categories of the book were as follows: (4.18) for
general appearance and production, (3.93) for the content, (4.05) for
language and display method of the book. (3.95) for images and
drawings,and (4.01) for evaluation,
The results also showed no differences of statistical significance at
level (0.05 = α) for the variable of education level, and the presence of
differences of statistical significance at the level (0.05 = α) for years of
experience.
The study recommended the necessity of evaluating the science
book developed for the fourth grade from the point of view of the
educational supervisors
Keywords: calendar - subject teachers - science
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المقدمة
تعتبر الكتب المدرسية ركيزة أساسية في العممية التعميمية التعميمة؛ فيي تعكس
الخطوط العريضة لممنياج ووسيمة لتحقيق نتاجات العممية التعميمية في مختمف المراحل التعميمية
التي تتبمور فيو جميع مكونات وعناصر المنيج بمفيومو الحديث ،كما انو يشكل العمود الفقري
لممنيج ،والمرجع الرئيس لمعممية التعميمية ،والمترجم لنتاجاتيا.
وتعد المناىج الدراسية حقال واسعا لمتجديدات التربوية ،حيث ازدادت الحاجة إلى بناء
مناىج تعتمد عمى التعميم الموجو إلكساب الطمبة المفاىيم والميارات المتنوعة بما ينسجم مع
متطمبات االقتصاد المعرفي) و ازرة التربية والتعميم.)7..2 ،
كما يشكل الكتاب المدرسي مرجعا أساسيا لكل من المعمم والطالب وولي االمر ،فيو
يقدم ليم كافة التسييالت في

تحديد النتاجات التعميمية  ،والمفـاىيم األساسية ،واألنشطة

والتدريبات  ،وتقديم الوسائل واألنشطة التعميمية والتقويمية (العميمـات والسـويممين.) 7... ،
وشيدت السنوات األخيرة جيودا كبيرة عمى المستوى العالمي في بناء مناىج العموم
وتحسين مستواىا وضمن ىذه التوجيات برز في الواليات المتحدة األمريكية مدخل التكامل بين
العموم والتقنية واليندسة والرياضيات,كمدخل إصالحي لمتعميم ،ونادي بالتركيز عمى النظرة
التكاممية بين ىذه المجاالت األربعة عند بناء وتطوير المناىج العممية ،وخالل تنفيذ الممارسات
التدريسية؛ حيث حظي ىذا المدخل بدعم من التربويين والعمماء ،بسبب التأثير القوي ليذه
المجاالت في إعداد المواطن لمقرن الحادي والعشرين من الناحيتين المعرفية والميارية
(.) Bybee 2013
وفي ظل ما يشيده العالم من تطور ،وظيور اتجاىات عالمية معاصرة في مجال
العموم؛ فان مناىج العموم تحتاج الى مراجعة ،وتحميل ،وتقويم ،لما لذلك من دور بارز في تثقيف
المعمم ،وتزويده بكل ما ىو جديد من معمومات ،وميارات( زيتون.) 7... ،
وتشير ( الحريري ) 7... ،الى ان التقويم التربوي يعتبر من اىم الفعاليات التي
تمارسيا المؤسسة التعميمية؛ لمتأكد من التقدم نحو المسار الصحيح في العممية التعميمية.
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من ىنا يأتي يحرص األردن عمى المشاركة في الدراسات الدولية؛ في ضوء ما توفره
كماعقد في عمان
من فرص لتقييم نوعية التعميم ومقارنتو مع النظم التربوية لمدول المشاركة
ُ
خالل الفترة  .4 -.8أيمول مشروع تطوير التعميم الذي صدر عن منتدى التعميم في أردن
المستقبل  ،7..7وانبثق عنو مشروع تطوير التعميم نحو اقتصاد المعرفة  ،الذي بدأ في عام
 7..3وانتيى في منتصف عام  ،7...فيما بدأت المرحمة الثانية من المشروع في عام 7...
وامتدت لغاية  ،7..8ومن توصياتو :مراجعة المناىج بصورة شمولية والتركيز عمى تكنولوجيا
التعميم ( و ازرة التربية والتعميم األردنية.)7... ،
مما سبق يتبين أن النظام التربوي التعميمي في األردن يتعامل وبصورة عممية ومنيجية مع
كافة المستجدات التربوية النظمة التعميم العالمية ،وىذا يجعل تقييم كتب العموم بشكل عام
ُّ
ويصب في توصيات مؤتمر
وكتاب العموم لمصف الرابع االساسي بشكل خاص ضرورة ممحة،
التطوير التربوي لعام  7..8والمتمثمة في " االستمرار في عممية تطوير المناىج من خالل
الدراسات التربوية المتخصصة واالستفادة من نتائج االمتحانات التقييمية (الوطنية والدولية)،
والتغذية الراجعة التي يقدميا الميدان ( و ازرة التربية والتعميم.)7..8 ،
وفي هذا السياق تناولت العديد من الدراسات التربوية تقويم كتب العموم لممراحل الدراسية
المختمفه ،وفيما يمي بعضها:
قام ( حربة ،عرط ،عمي ) 7..8 ،بدراسة ىدفت الى تقويم كتاب مادة الفيزياء لمصف
الرابع العممي وفق معايير الجودة الشاممة من وجية نظر المدرسين والمدرسات والمشرفين
االختصاص وأظيرت نتائج الدراسة ان مجاالت الكتاب محققة لمجودة بدرجة عالية ماعدا مجالي
)األىداف ( و)األنشطة( فكانت غير محققة لمجودة .وأوصت الدراسة بإعادة النظر في صياغة
األىداف ،إعادة النظر في بناء األنشطة التعميمية،واعادة النظر في موضوعات الكتاب.
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قام شون والمحنة (  ) 7..6بدراسة ىدفيا تقويم كتاب مادة الفيزياء لمصف السادس

العممي من وجية نظر المدرسين واالختصاصيين التربويين في المجاالت السبعة اآلتية) مقدمة
الكتاب ،أىداف الكتاب ،محتوى الكتاب ،األنشطة واألساليب والوسائل التعميمية ،أسئمة الكتاب

)في نياية كل فصل( ،الشكل الفني لمكتاب وطريقة اخراجو ،الصور والرسوم التوضيحية(
وأظيرت النتائج إن محتوى الكتاب يتم عرضو عمى شكل فصول يتوفر فييا الدقة العممية

ويحتوي عمى انشطة متنوعة تساعد الطمبة عمى تعزيز فيميم لممادة ويوضح التطورات الحديثة
في المعرفة الفيزيائية ويعد الطمبة لاللتحاق بالدراسة الجامعية وأن مادة الكتاب مناسبة لمستوى
النمو والنضج العقمي لمطمبة وتخمو من الحشو والتكرار.اما فيما يتعمق باالنشطة

واالساليب والوسائل فانيا لم تتح فرصة المشاركة لجميع الطمبة وال يمكن تنفيذىا ضمن وقت
الحصة المقرر

وىدفت دراسة حسنية (  ) 7..3إلى الكشف عن نسب تضمن كتاب الفيزياء لمصف

التاسع األساسي في األردن عمى المعايير العالمية لممحتوى ،واقتراح النسب المتوازنة لتضمنيا،

وأظيرت نتائج الدراسة تضمن كتاب الفيزياء لمعايير المحتوى المعرفي بنسبة ( ،)%52.6وعمى

معايير المحتوى الوظيفي بنسبة ( .)%.7.4وأوصت الدراسة بتطوير الكتاب ليتضمن محتوى

معرفي بنسبة ( ،)%2.ومحتوى وظيفي بنسبة (.)%3.

اما دراسة الخمَف ( )7..7فيدفت لمكشف عن درجة توافر المعايير العالمية لمحتوى
كتب العموم لمصفوف من الخامس الى الثامن األساسي في األردن  ،وكذلك قياس مستوى

لنوعية األسئمة التي تتضمنيا كتب العموم لمعام الدراسي
ولمتعرف
اكية الكتاب لمطمبة،
ّ
إشر ّ
ّ
 ، 7.../7...وأظيرت نتائج الدراسة ان نسبة تضمن كتب العموم لمجال "دمج مفاىيم العمم

وعممياتو" كانت ( ،)%62.85بينما نسبة مجال "العمم عممية استقصائية" ( ،)%74.6.فيما
كانت نسبة "العمم من منظور شخصي واجتماعي" ( ،)%.7.6.ونسبة "تاريخ العمم وطبيعتو"

( ،)%4...وادناىا نسبة "العمم والتكنولوجيا" ( .)%4.26بينما تضمنت الكتب عمى معيار عمم
الحياة بنسبة ( ،)%6...5وكانت نسبة العموم الفيزيائية ( ،)%32.53بينما كانت نسبة عمم

األرض والفضاء ( .)%7...5وأوصت الدراسة بعمل دراسات تحميمية عن واقع كتب العموم
المدرسية في األردن في ضوء تضمنيا مجاالت وموضوعات المعايير العالمية بطريقة ُيراعى

فييا توازن المعايير ومواكبتيا لممستجدات ،وكذلك إعداد قائمة بالنسب المئوية لوجود كل معيار؛

إلرشاد المؤلفين لما ينبغي أن تتضمنو كتب العموم المدرسية.
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كما اجرى قطيط (  ) 7..7دراسة ىدفت الى تقويم كتاب الفيزياء لمصف الثاني الثانوي
العممي من وجية نظر المعممين حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين والمعممات الذين
يدرسون مادة الفيزياء ،لمصف الثاني الثانوي العممي ،في المدارس الحكومية ،التابعة لمديريات
التربية والتعميم األربع في مدينة عمان لمعام الدراسي  7..7/7...وعددىم  .8.معمما ومعممة
وتكونت عينة الدراسة من  8.معمما ومعممة ،تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية وقام
الباحث باستخدم بتطوير استبانو لمعرفة آراء المعممين في كتاب الفيزياء لمصف الثاني الثانوي
العممي وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى التقييم لجميع المجاالت كان متوسطا  ،حيث بمغ
المتوسط الحسابي ( )3.75وبنسبة مئوية ".%44لمجال محتوى الكتاب.بينما بمغ المتوسط
الحسابي لمستوى تقييم المعممين لمجال الوسائل التعميمية واالنشطة ( )3..4وبنسبة مئوية
 .%43بينما لمجال التقويم بمغ المتوسط الحسابي لتقديرات المعممين ( ،)3.65وبنسبة مئوية
.%2.كما أظيرت نتائج الدراسة أن التقدير التقويمي المعطى من قبل المعممين لكتاب الفيزياء
بشكل عام كان متوسطا ،وبنسبة مئوية .%44
وفي ذات السياق قام كما قام بارك وبارك ولي )(Park & Park & Lee, 2009
بدراسة ىدفيا مقارنة مدى تحقيق كتابي عموم األرض في كوريا وامريكا لميـارات االستقصـاء
والتحقيق العممي من خالل استخدام اداة لتحميل محتوى االستقصاء  .وأظيرت النتائج أن أنماط
االستقصاء التي تم تضمينيا في المناىج الكورية تكونت من أربعة أنماط اساسية وىي :اكتشاف
النشـاط وبنسبة ( ،)%34...تفسـير البيانـات وبنسبة ( ،)%38.47المناقشـة وبنسبة
( ،)%8.65التجربة وبنسبة ( )%7..27بينما المناىج األمريكية تضمنت ميـارات التجربـة
بنسبة ( ،)%....استخدام النماذج بنسبة ( ،)%68.68عمل النماذج بنسبة (،)%34.34
تفسير البيانات بنسبة ( .)%....كما ان المناىج األمريكية توظف بشكل واضح األنشطة
القائمة عمى االستكشاف ،تفسير البيانات ،مناقشة النشاط بصورة متدنية ،وعوضاً عن ذلـك
تستخدم النماذج لتمثل نشاط الطالب في توضيح الظواىر الطبيعية بالنموذج ،كما اظيرت
النتائج أن أنشطة مبحث عموم األرض في الكتب الكورية تعطي فيماً اكثر عمقا لعموم األرض
وتزود الطمبة بفرص أكبر لتطوير معرفتيم بالمادة.
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التعقيب عن الدراسات السابقة:
يتضح أن الدراسات التي تم الرجوع الييا قد شممت كتب العموم لمصفوف من الخامس
وحتى الثاني الثانوي ،وتناولت تقويم كتب العموم اما في ضوء معايير الجودة الشاممة كدراسة
( حربة ،عرط ،عمي ) 7..8 ،او في ضوء المعايير العالمية لممحتوى كدراستي
( حسنية )7..3 ،و ( الخمف ،) 7..7 ،او ولم يالحظ الباحث أن أيا من ىذه الدراسات قد
غطى كافة الجوانب التي يجري تقويميا في العادة .حيث تناولت دراسة ( قطيط ) 7..7 ،ثالث
مجاالت وتميزت ىذه الدراسة بتناوليا لخمس مجاالت ،وكذلك تناوليا لتقويم كتب العموم العامة
لمصفوف الثالثة االولى من وجية نظر المعممات .وفي حدود عمم الباحث لم تجر أي دراسة
تتناول تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي مجتمعة.

أسئمة الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عمى األسئمة اآلتية:
 - .ما درجة تقويم المعممين لكتاب العموم المطورة لمصف الرابع األساسي؟
 -7ما درجة تقويم المعممين لكتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي في المجاالت اآلتية:
(الشكل العام واإلخراج الفني ،محتوى الكتاب ،لغة الكتاب وأسموب  ،الصور والرسومات،
التقويم)؟
 -3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )...8=في مستوى تقويم
المعممين لكتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي تعزى لمتغير المؤىل (بكالوريوس،
بكالوريوس ودبموم عالي)؟
 -6ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )...8=في مستوى
تقويم المعممين لكتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي تعزى لمتغير الخبرة
(حديث التعيين أقل من سنة ،من سنة إلى  5سنوات ،أكثر من  5سنوات )؟
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 -8ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )...8=في مستوى تقويم
المعممين لكتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي تعزى لمتغير عدد الدورات التي تم
حضورىا (اقل من  3دورات 5 – 3 ،دورات ،اكثر من  5دورات )؟

أهمية الدراسة:
تأتي أىمية ىذه الدراسة في أنيا تعكس وجيات نظر معممي الصف الرابع األساسي
الذين قاموا بتدريس كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي في مجاالت مختمفة.
وتكمن أىمية ىذه الدراسة أيضا في أنيا الدراسة األولى في األردن ،في حدود عمم
الباحث ،التي تناولت كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي بالتقويم وأن نتائجيا قد تكون
ذات فائدة كبيرة لو ازرة التربية والتعميم في األردن بشكل عام .ولمعاممين في المركز الوطني
لتطوير المناىج وتزداد ىذه الدراسة أىمية إذا ما عرفنا أن المركز استحدث حديثاً وان نتائج
الدراسة ستشكل قاعدة لممسؤولين عن تصميم الكتب واخراجيا.

أهداف الدراسة:
 -.التعرف عمى نتائج تقويم كتاب العموم لمصف الرابع األساسي المطبق حاليا في االردن في
ضوء المعايير المقترحة لممجاالت اآلتية( :الشكل العام واإلخراج الفني ،المحتوى ،لغة
الكتاب وأسموب عرضو  ،الصور والرسومات ،التقويم).
 -7التعرف فيما إذا كان تقويم محتوى كتاب العموم لمصف الرابع األساسي يختمف باختالف
متغيرات المؤىل العممي ،سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية.

منهجية الدراسة:
فيما يمي وصفاً لمجتمع الدراسة وعينتيا ،وأداة الدراسة ،وطرق التحقق من صدقيا
وثباتيا ،ومتغيرات الدراسة ،والمعالجات اإلحصائية التي تم استخداميا لمتوصل إلى النتائج.
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مجتمع الدراسة
شمل مجتمع الدراسة جميع معممي الصف الرابع األساسي في مدارس مديرية التربية
والتعميم لقصبة عمان والبالغ عددىم ( )77.معمم ومعممة حسب إحصائيات قسم التخطيط في
مديرية التربية والتعميم لقصبة عمان لمفصل الدراسي األول من العام الدراسي 7.7./7.7.م.،

عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ،حيث تكونت العينة من ( )58معمم
ومعممة  ،بما نسبتو ( )%3....من مجتمع الدراسة ،والجدول رقم ( ).يوضح توزيع أفراد
العينة حسب متغيراتيا.
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
المتغيرات

المؤىل العممي

الخبرة

المستويات

العدد

النسبة المئوية

بكالوريوس

4.

%2..5.

بكالوريوس ودبموم عالي

76

%75.7.

حديث التعيين أقل من سنة

2

%5.7.

من سنة إلى  8سنوات

.3

%.8.3.

أكثر من  8سنوات

48

%24.8.

اقل من  3دورات

.5

%7..7.

 8 – 3دورات

7.

%36...

اكثر من  8دورات

35

%66.2.

58

%......

عدد الدورات الممتحق بيا

المجموع
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أداة الدراسة:
قام الباحث باالطالع عمى العديد من المقاييس واالدوات ذات الصمة بتقويم المناىج والكتب
المدرسية لممباحث بشكل عام ولمباحث العموم بشكل خاص ،واستفاد منيا في تطوير استبانة
مكونة من (  ) 8.فقرة موزعة عمى (  ) 8مجاالت وىي :الشكل العام واإلخراج الفني،
المحتوى ،لغة الكتاب وأسموب عرضو ،الصور والرسومات ،التقويم.

صدق األداة:
لمتحقق من صدق أداة الدراسة قام الباحث بعرضيا عمى لجنة من المحكمين وعـددىم
( )..محكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية وعمم
النفس والقياس والتقويم والمشرفون التربويين ،حيث تم اآلخذ بتوجييات ومقترحات أعضاء
لجنة التحكيم ،فقد تم تعديل الصياغة المغوية لبعض الفقرات وذلك عندما يجمع سبعة محكمين
عمى ذلك.

ثبات األداة:
لمتحقق من ثبات االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية ،قام الباحث بحساب
معامالت الثبات ليا ،بطريقة التطبيق واعادة التطبيق لالستبانة حيث تم تطبيقيا عمى عينة
استطالعية خارج عينة الدراسة وعددىم ( )3.معمم ومعممة  ،وذلك بتطبيقيا مرتين
وبفاصل زمني أسبوعان بين التطبيق األول والتطبيق الثاني .وكذلك تم حساب معامالت ارتباط
بيرسون بين نتائج التطبيقين ،حيث تراوحت معامالت الثبات لممجاالت بين (،)...7 – ..53
وبمغت قيمة معامل االرتباط االستبانة الكمية ( ،)...8أما الطريقة الثانية ،فقد استخدم فييا
طريقة كرونباخ ألفا لمتعرف عمى اتساق الفقرات ،فتراوحت قيم معامالت الثبات لممجاالت بين
( ،)..58 –..5.و( )...7لألداة الكمية .وىي قيم تعتبر مقبولة إلجراء مثل ىذه الدراسة.
والجدول ( )7يوضح قيم معامالت الثبات لممجاالت بطريقة اإلعادة ،وبطريقة كرونباخ ألفا
لالتساق الداخمي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول ( :)2قيم معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخمي لكل مجال من مجاالت
أداة الدراسة واألداة الكمية
قيم معامالت الثبات

الرقم

المجاالت

عدد الفقرات

.

الشكل العام واإلخراج الفني

5

..53

7

المحتوى

..

...7

..56

3

لغة الكتاب وأسموب عرضو

5

..56

..57

6

الصور والرسومات

5

..5.

..57

8

التقويم

2

....

..53

األداة ككل

8.

بيرسون

ألفا كرونباخ
..58

...8

...7

تصحيح االستبانة:
تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي عمى النحو اآلتي( :موافق بدرجة كبيرة جداً،
موافق بدرجة كبيرة ،موافق بدرجة متوسطة ،موافق بدرجة قميمة ،وموافق بدرجة قميمة جداً)،
وتم إعطاء التقديرات الرقمية التالية ( ). ،7 ،3 ،6 ،8عمى الترتيب لتقدير تقويم كناب
العموم المطورة من وجية نظر المعممين .وقد تم استخدام التدريج اإلحصائي التالي لتوزيع
المتوسطات الحسابية:
أوالً )7.6. -.( :درجة تقييم متدنية.
ثانيا )3.6. -7.8.( :درجة تقييم متوسطة.
ثالثا )8... -3.8.( :درجة تقييم عالية.

متغيرات الدراسة:
اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية:

أوالً :المتغيرات الوسيطة:

المؤهل العممي :ولو مستويان( :بكالوريوس ،وبكالوريوس ودبموم ٍ
عال).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخبرة :وليا ثالث مستويات( :حديث التعيين أقل من سنة ،من سنة إلى  8سنوات ،أكثر من 8
سنوات).
الدورات التي تم حضورها :وليا ثالث مستويات( :اقل من  3دورات ،من  3إلى  8دورات ،أكثر
من  8دورات).

ثانياً  :المتغير التابع:
مستوى تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي من وجهة نظر المعممين،
والتي يعبر عنيا بالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة عمى فقرات االستبانة المعدة لذلك.

حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة بما يمي:
 -.اقتصرت ىذه الدراسة عمى تقويم كتب العموم العامة لمصفوف الثالثة االولى من وجية
نظر المعممين.
 -7اقتصرت ىذه الدراسة أيضا عمى المعممين في مديرية التربية والتعميم لقصبة عمان.
 -3أجريت ىذه الدراسة في نياية الفصل االول الدراسي من العام الدراسي .7.7./7.7.

مصطمحات الدراسة:
التقويم :وىو جميع hgمعمومات والبيانات التي يمكن الحصول عمييا حول كتاب
العموم لمصف الرابع األساسي وفق المعايير العممية المستخدمة في الدراسة.
تقويم الكتاب المدرسي:تحديد نقاط القوة المتوافرة في كتاب العموم لمصف الرابع
األساسي من اجل تدعيميا ونقاط الضعف من اجل تقميميا وتحسين القيمة التربوية لكتاب العموم
تحقيقاً لألىداف التربوية المنشودة.
كتاب العموم لمصف الرابع :ىي كتاب العموم الذي اعتمد من قبل و ازرة التربية والتعميم
في األردن لتدريسو لطمبة الصف الرابع األساسي في األردن .
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المعالجات اإلحصائية:
استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية :المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية ،واختبار (ت) لمفروق بين متوسطات العينات المستقمة ،وتحميل التباين األحادي،

واختبار شيفيو لممقارنات البعدية.

عرض النتائج
فيما يمي عرضاً لمنتائج التي تم التوصل إلييا ،بعد أن قام الباحث بجمع البيانات
بواسطة أداة الدراسة "استبانة تقويم كتاب العموم المطور لمصف ال اربع األساسي من وجية نظر

المعممين " ،وقام بعرضيا وفقاً ألسئمة الدراسة.

اوالً :النتائج المتعمقة بالسؤال األول
نص السؤال األول عمى" :ما درجة تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي

من وجهة نظر المعممين ؟"

لالجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،عمى مجاالت تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي،

حيث كانت كما ىي موضحة في الجدول رقم (.)3

جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى مجاالت تقويم كتاب العموم
المطور لمصف الرابع األساسي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط

االنحراف

الرتبة

الرقم

المجال

.

.

الشكل العام واالخراج الفني

4.18

7

8

التقويم

لغة الكتاب وأسموب عرضو

4.10
6..8

0.64

6

6

الصور والرسومات

3.95

0.72

عالية

4.06

0.48

عالية

3
8

3
7

المحتوى

االستبانة ككل

مستوى التقييم

الحسابي*

المعياري
0.68

عالية
عالية

3.93

0.76
0.81

عالية
عالية

* الدرجة العظمى من ()5
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يبين الجدول رقم ( )3أن مجال الشكل العام واإلخراج الفني قد احتل المرتبة األولى
بمتوسط حسابي ( )6..5وانحراف معياري ( ،)..45بينما جاء مجال المحتوى في المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( )3..3وانحراف معياري ( ،)..5.وقد بمغ المتوسط الحسابي لتقديرات
أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة الكمية ( )6..4بانحراف معياري ( ،)..65وىو يقابل تقدير
مستوى تقويم بدرجة عالية .واتفقت نتيجة الدراسة مع ما توصل لو شون والمحنة ( ) 7..6
بينما اختمفت نتيجة الدراسة مع ما توصمت الية دراسة قطيط (  ) 7..7التي اظيرت أن
مستوى تقويم المعممين لكتاب الفيزياء كان متوسطا
ويمكن تفسير ذلك بان مؤلفي كتاب العموم لمصف الرابع األساسي استفادوا من التغذية
الراجعة التي تتعمق بالكتب المدرسية بشكل عام وبكتب العموم بشكل خاص .
بينما يمكن تفسير وجود المحتوى لممرتبة االخيرة من مستويات التقييم ؛ان كتاب العموم
انتقل في مرحمة التطوير من عممية السرد لممعمومات والمفاىيم الى مرحمة االستقصاء عن
المعمومات وبطرق مختمفة مما يتيح المجال لكل من المعمم والطالب وولي االمر لتنمية المعرفة
والميارة لدى الطمبة بما يتناسب وقدراتيم.

ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
نص السؤال الثاني عمى :ما درجة تقويم المعممين لكتاب العموم المطور لمصف الرابع
األساسي في المجاالت اآلتية( :الشكل العام واإلخراج الفني ،محتوى الكتاب ،لغة الكتاب
وأسموب  ،الصور والرسومات ،التقويم)؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات مجاالت الدراسة ،حيث كانت عمى النحو التالي:

المجال األول :الشكل العام واالخراج الفني:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة،
عمى فقرات ىذا المجال ،حيث كانت كما ىي موضحة في الجدول رقم (.)6
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جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
مجال الشكل العام واالخراج الفني مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي*

المعياري

التقييم

0.74

عالية
عالية

الرقم

الفقرات

س7

تتالءم صورة الكتاب بمضمونو.

4.18

س.

يتصف الغالف بأنو جذاب.

4.18

0.71

س4

تتصف الطباعة بالوضوح

4.13

1.03

عالية

س8

تتميز العناوين الرئيسية والفرعية بحروف بارزة.

4.00

1.00

عالية

س2

تتصف الصور واألشكال بعنصر التشويق.

3.95

0.96

عالية

س6

يتناسب حجم الخط وعمر الطمبة.

3.88

1.17

عالية

س3

يتالءم حجم الكتاب مع عمر الطمبة .

3.65

1.16

عالية

س5

تتضمن المقدمة إرشادات (لممعمم ،لولي األمر ،لمطالب).

3.49

1.17

متوسطة

4.18

0.68

عالية

المجال ككل

* الدرجة العظمى من ()5
يبين الجدول رقم (  )6أن الفقرة رقم ( )4ونصيا " تتسم الطباعة بالوضوح " قد احتمت
المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )6..5وانحراف معياري ( ،)..26وجاءت الفقرة رقم ( )6والتي
كان نصت عمى" يتصف الغالف بأنو جذاب " بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )6..5وانحراف
معياري ( ،)..2.بينما احتمت الفقرة رقم ( )5والتي نصت عمى " تحتوي المقدمة ارشادات
(لممعمم ،لولي األمر ،لمطالب " المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.6.وانحراف معياري
( ،)...2وقد بمغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجال ككل ()6..5
وانحراف معياري ( ،) ..45وىو يقابل تقدير درجة تقييم عالية .واتفقت نتيجة الدراسة مع ما
توصل لو شون والمحنة ( ) 7..6
ويمكن تفسير ذلك بان كتاب العموم المطورة تم إخراجو بصورة أثارت االىتمام والفضول
لدى العناصر البشرية في العممية التعميمية (الطالب والمعمم وولي االمر) كما ان متابعة كادر
المركز الوطني لممناىج لممالحظات الواردة من الميدان التربوي ساىم في تقميل السمبيات التي
يمكن ان يتضمنيا الكتاب في ظل التعديالت التي تتم في ضوء التغذية الراجعة في
مرحمة التجريب.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجال الثاني :مجال المحتوى:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة،

عمى فقرات ىذا المجال ،حيث كانت كما ىي موضحة في الجدول رقم (.)8

جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
مجال المحتوى مرتبة تنازلياً

المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي*

المعياري

التقييم

0.88

عالية
عالية

الرقم

الفقرات

س.

يرتبط بنتاجات التعمم.

4.04

س.5

تساعد النشاطات عمى تنمية التفكير لدى الطمبة.

3.79

1.04

س74

يراعي المحتوى بنائية المفاىيم وتراكميتيا

3.76

1.03

عالية

س72

يعزز المحتوى توظيف التكنولوجيا في التعمم

3.75

0.97

عالية

س78

يتسم المحتوى بالحداثة

3.75

1.11

عالية

س.8

يطور الميارات الحياتية اليومية لدى الطمبة.

3.67

1.05

عالية

س.3

يتكامل مع المباحث الدراسية األخرى.

3.64

1.10

عالية

3.62

1.02

عالية

س.2

يكسب الطمبة ميارات(معرفية ،نفس حركية ،انفعالية).

3.61

1.08

عالية

س..

يتسم بالتسمسل المنطقي.

3.56

1.06

عالية

س.6

يعزز القيم االيجابية لدى الطمبة.

3.56

1.14

عالية

س77

يسيم المحتوى في بناء شخصية متكاممة لدى الطمبة

3.56

1.03

عالية

س..

يمبي حاجات الطمبة.

3.56

1.03

عالية

س76

يتم عرض المحتوى بطريقة غير تقميدية ( السرد )

3.55

1.14

عالية

س7.

يعمل عمى دعم التربية الصحية لدى الطمبة.

3.51

1.09

عالية

س7.

يراعي محتوى الكتاب مفاىيم النوع االجتماعي

3.46

1.08

متوسطة

س.7

يراعي الفروق الفردية لدى الطمبة.

3.41

1.23

متوسطة

س..

يتناسب مع مرحمة الطالب العمرية.

3.35

1.20

متوسطة

س.4

يتناسب مع عدد الحصص األسبوعية.

3.18

1.39

متوسطة

3.93

0.81

عالية

س73

يتضمن المحتوى مفاىيم ترتبط بالبيئة  ،اليوية،
المستقبل....الخ

المجال ككل

* الدرجة العظمى من ()5
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2021م

رررر

تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي

أ /جمعه عيد محمد السعود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبين الجدول رقم ( ) 8أن الفقرة رقم ( ).والتي نصت عمى " يرتبط بنتاجات التعمم"..
قد احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.04وانحراف معياري ( ،)0.88وجاءت الفقرة رقم
( ).5والتي كان ن صيا " تساعد النشاطات عمى تنمية التفكير لدى الطمبة "..بالمرتبة الثانية
بمتوسط حسابي ( )3.2.وانحراف معياري ( ،)...6بينما احتمت الفقرة رقم ( ).4والتي نصت
عمى " يتناسب مع عدد الحصص االسبوعية ".المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.18وانحراف
معياري ( ،)1.39وقد بمغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجال ككل
( )3..3وانحراف معياري ( ،)..5.وىو يقابل تقدير درجة تقييم بدرجة عالية .واتفقت نتيجة
الدراسة مع ما توصل لو شون والمحنة (  ) 7..6بينما اختمفت نتيجة الدراسة مع ما توصمت
الية دراسة قطيط ( )7..7التي اظيرت أن مستوى تقويم المعممين لكتاب الفيزياء كان متوسطا
ويعزو الباحث ذلك الى اعتماد المؤلفين لالطار العام لممنياج الذي يتضمن النتاجات العامة
والنتاجات الخاصة بما يتناسب والفئة العمرية لمطمبة  ،كذلك االستفادة من التغذية الراجعة
المقدمة من معممي العموم لمصف الرابع خالل عممية التدريس في مرحمة التجريب لمكتاب.

المجال الثالث :مجال لغة الكتاب وأسموب عرضه:

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة،
عمى فقرات ىذا المجال ،حيث كانت كما ىي موضحة في الجدول رقم (.)4
جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
مجال لغة الكتاب وأسموب عرضه مرتبة تنازلياً
الحسابي*

االنحراف
المعياري

مستوى

المتوسط

0.90

عالية
عالية

الرقم

الفقرات

س3.

تتناسب مع مستوى الطمبة من حيث :المفردات والتراكيب.

3.93

س36

تتصف لغة الكتاب بالسيولة والفصاحة.

3.74

1.05

س3.

يخمو الكتاب من التكرار.

3.66

1.08

عالية

س75

يخمو الكتاب من األخطاء اإلمالئية المطبعية.

3.66

1.01

عالية

س33

يوجد تدرج منطقي لممفاىيم العممية.

3.65

1.09

عالية

س37

يراعي الكتاب عرض المادة عمى شكل وحدات مترابطة.

3.60

1.06

عالية

س7.

يساعد أسموب العرض في إثارة التفكير.

3.55

1.10

عالية

س38

يساعد أسموب العرض عمى التعمم الذاتي

3.02

0.57

متوسطة

6..8

0.76

عالية

المجال ككل

التقييم

* الدرجة العظمى من ()5
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبين الجدول رقم ( ) 4أن الفقرة رقم ( )3.والتي نصت عمى " تتناسب مع مستوى الطمبة

من حيث :المفردات والتراكيب "..قد احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.93وانحراف

معياري ( ،)0.90وجاءت الفقرة رقم ( )36والتي كان نصيا " تتصف لغة الكتاب بالسهولة
والفصاحة "..بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.74وانحراف معياري ( ،)1.05بينما احتمت

الفقرة رقم ( )38والتي نصت عمى " .يساعد أسموب العرض عمى التعمم الذاتي " المرتبة األخيرة

بمتوسط حسابي ( )3..7وانحراف معياري ( ،)..82وقد بمغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد

العينة عمى ىذا المجال ككل ( )6..8وانحراف معياري ( ،)..24وىو يقابل تقدير درجة تقييم

بدرجة عالية .ويعزو الباحث ذلك الى ان مؤلفي الكتاب يعتمدون االطار العام لممنياج في عممية
التأليف ووفق محاور محددة مسبقا؛ تسيم في تحسين ما ىو مطموب وفق المرحمة العمرية

والنمائية لمطالب.

المجال الرابع :مجال الصور والرسومات:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة،
عمى فقرات ىذا المجال ،حيث كانت كما ىي موضحة في الجدول رقم (.)2
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
مجال الصور والرسومات مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

الرقم

الفقرات

س34

ترتبط بالمحتوى التعميمي.

4.08

س63

تتصف بألوان محببة لمطمبة

4.05

0.95

س67

تتصف بالوضوح.

تتناسب ومكانيا في الكتاب

3.85
3.80

0.99

عالية

س6.

تساعد في تنمية التفكير لدى الطمبة

تتالءم مع خصائص الطمبة النمائية.

3.69
3.62

0.99

عالية

س35

تتالءم مع خبرات الطمبة.

3.55

1.09

عالية

س32
س3.
س6.

ترتبط بالنتاجات التعممية.

الحسابي*

المعياري
0.85

عالية
عالية

3.99

المجال ككل

مستوى التقييم

3.95

0.91
1.01
1.03
0.72

عالية
عالية
عالية
عالية

* الدرجة العظمى من ()5
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رررر

تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي

أ /جمعه عيد محمد السعود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبين الجدول رقم ( ) 2أن الفقرة رقم ( )34والتي نصت عمى " ترتبط بالمحتوى التعميمي".
قد احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )6..5وانحراف معياري ( ،)..58وجاءت الفقرة رقم
( )63والتي كان نصيا " تتصف بألوان محببة لمطمبة .بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()6..8
وانحراف معياري ( ،)...8بينما احتمت الفقرة رقم ( )35والتي نصت عمى " تتالءم مع خبرات
الطمبة " المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.88وانحراف معياري ( ،)....وقد بمغ المتوسط
الحسابي لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجال ككل ( )3..8وانحراف معياري ( ،)..27وىو
يقابل درجة تقييم بدرجة عالية .ويعزو الباحث ذلك الى ان كتاب العموم لمصف الرابع يتضمن
العديد من الصور والرسومات التي تساعد الطمبة في التعرف الى المحتوى الدراسي وتزيد من
دافعيتيم نحو التعمم .

المجال الخامس :مجال التقويم:
تم حساب المتوسطات الحسابية
عينة الدراسة ،عمى فقرات ىذا المجال،
الجدول رقم (.)5

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
حيث كانت كما ىي موضحة في

جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
مجال تقويم التدريب مرتبة تنازلياً

الحسابي*

االنحراف
المعياري

مستوى

4.26

0.80

عالية

4.09

0.93

عالية

3.87

1.00

عالية

س6.

يتميز التقويم بالدقة والوضوح في صياغتو.

3.82

0.92

عالية

س62

يسيم التقويم في إثارة الدافعية نحو التعمم.

3.68

0.95

عالية

الرقم

المتوسط

الفقرات

س8.
س68
س66
س65
س64

تنتيي كل وحدة من وحدات الكتاب بمجموعة من األسئمة
التقويمية.

تتوافر أسئمة تساعد في مراجعة األفكار الرئيسية.
ترتبط األسئمة بالنتاجات التعممية المحددة

يسيم التقويم في مساعدة المعممين عمى تحسين استراتجيات
التدريس المستخدمة.

تراعي األسئمة الفروق الفردية بين الطمبة
المجال ككل

3.94

3.74
4.10

0.92

1.08
0.64

التقييم

عالية

عالية
عالية

* الدرجة العظمى من ()5
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبين الجدول رقم ( ) 5أن الفقرة رقم ( )8.والتي نصت عمى " تنتهي كل وحدة من وحدات
الكتاب بمجموعة من األسئمة التقويمية " قد احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي ()6.74
وانحراف معياري ( ،)..5.وجاءت الفقرة رقم ( )68والتي كان نصيا " تتوافر اسئمة تساعد في
مراجعة األفكار الرئيسية ".بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )6...وانحراف معياري (،)...3
بينما احتمت الفقرة رقم ( )62والتي نصت عمى " يسهم التقويم في إثارة الدافعية نحو التعمم
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.45وانحراف معياري ( ،)...8وقد بمغ المتوسط الحسابي
لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجال ككل ( )6...وانحراف معياري ( ،)..46وىو يقابل تقدير
درجة تقييم بدرجة عالية .واتفقت نتيجة الدراسة مع ما توصل لو شون والمحنة (  ) 7..6بينما
اختمفت نتيجة الدراسة مع ما توصمت الية دراسة قطيط (  ) 7..7التي اظيرت أن مستوى
تقويم المعممين لكتاب الفيزياء كان متوسطا
ويعزو الباحث ذلك الى ان تركيز مؤلفي الكتب عمى بوضع العديد من االسئمة التي يتم
من خالىا التأكد من درجة تمكن الطالب من النتاجات التعميمية الخاصة بالوحدة الدراسية في
ضوء تمكنو من االجابة عنيا.

ثالثاً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
نص السؤال الثالث عمى" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αفي تقويم
كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي تعزى لمتغير المؤهل العممي ( بكالوريوس،
بكالوريوس فأكثر)؟
لإلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار
(ت) لمعينات المستقمة ( )Independent Samples t-testلمفروق بين تقديرات أفراد عينة
الدراسة عمى مجاالت االستبانة ،واالستبانة ككل ،حسب متغير المؤىل العممي ،حيث كانت كما
ىي موضحة في الجدول رقم (.).
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تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية واختبار (ت) لمعينات المستقمة
لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة واالستبانة ككل حسب متغير
المؤهل العممي
المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

"ت"

اإلحصائية

0.73

-2.41

.

المجاالت

التخصص

الشكل العام

بكالوريوس (ن=)4.

3.82

واالخراج الفني

بكالوريوس فأكثر (ن=)76

4.23

0.71

بكالوريوس (ن=)4.

3.48

0.88

بكالوريوس فأكثر (ن=)76

4.05

0.79

لغة الكتاب

بكالوريوس (ن=)4.

3.55

0.90

وأسموب عرضو

بكالوريوس فأكثر (ن=)76

3.96

0.87

بكالوريوس (ن=)4.

3.72

0.85

بكالوريوس فأكثر (ن=)76

4.10

0.73

بكالوريوس (ن=)4.

3.81

0.80

بكالوريوس فأكثر (ن=)76

4.17

0.75

بكالوريوس (ن=)4.

3.67

0.58

بكالوريوس فأكثر (ن=)76

3.93

0.64

المحتوى

الصور والرسومات
تقويم التدريب
االستبانة ككل

53
53
53
53
53
53

0.99
-2.93
-1.95
-2.03
-1.94
-1.74

0.70
0.82
0.35
0.73
0.43

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)0.05 ≤α
يتبين من الجدول( ) .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
( )...8 ≤ αبين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة عمى كافة المجاالت ،تعزى لمتغير
المؤىل(بكالوريوس  ،بكالوريوس ودبموم ٍ
عال) وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أن المعممين قد تمقوا
نفس الخبرات فيما يتعمق بتحميل الكتب المدرسية من خالل النماذج التي يتم استخداميا ليذا
الغرض وبمتابعة قسم االشراف التربوي ،وىي خبرة تعتبر مشتركة لممعممين باختالف مؤىالتيم
التربوية.

رابعاً :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:
نص السؤال الرابع عمى" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αفي
تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي تعزى لمتغير الخبرة (أقل من سنة ،من
سنة إلى  5سنوات ،أكثر من  5سنوات)؟"
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لإلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة ،واالستبانة ككل ،حسب متغير مدة الخدمة
(أقل من سنة ،من سنة إلى  8سنوات ،أكثر من  8سنوات) ،حيث كانت كما ىي موضحة في
الجدول رقم (.)..
جدول (:) 10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
مجاالت االستبانة واالستبانة ككل حسب متغير مدة الخدمة (أقل من سنة ،من سنة إلى 5
سنوات ،أكثر من  5سنوات)
المجاالت

مدة الخدمة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الشكل العام واالخراج الفني

أقل من سنة
من سنة إلى  8سنوات

7
13

4.14
3.70

0.46
0.74

أكثر من  8سنوات

65

3.96

0.76

أقل من سنة
من سنة إلى  8سنوات
أكثر من  8سنوات
أقل من سنة
من سنة إلى  8سنوات
أكثر من  8سنوات
أقل من سنة
من سنة إلى  8سنوات
أكثر من  8سنوات
أقل من سنة
من سنة إلى  8سنوات
أكثر من  8سنوات
أقل من سنة
من سنة إلى  8سنوات
أكثر من  8سنوات

7
13
65
7
13
65
7
13
65
7
13
65
7
13
65

3.98
3.46
3.64
3.84
3.62
3.65
3.96
3.85
3.81
4.04
3.95
3.90
3.64
3.55
3.80

0.62
0.90
0.92
0.90
0.92
0.92
0.69
0.83
0.85
0.76
0.68
0.83
0.52
0.55
0.62

المحتوى

لغة الكتاب وأسموب عرضو

الصور والرسومات

التقويم

االستبانة ككل

يظير من الجدول ( )..أن ىناك فروقاً ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات
أفراد العينة عمى جميع مجاالت االستبانة ،واالستبانة ككل حسب متغير مدة الخدمة
(أقل من سنة ،من سنة إلى  8سنوات ،أكثر من  8سنوات) ،ولبيان الداللة اإلحصائية لمفروق
بين تمك المتوسطات الحسابية ،تم استخدام تحميل التباين األحادي (،)One Way ANOVA
كما ىو مبين في جدول (.)..
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( :)11نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ()One Way ANOVA
لمفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة عمى جميع مجاالت االستبانة،
واالستبانة ككل حسب متغير مدة الخدمة
المجاالت

الشكل العام
واالخراج الفني

المحتوى

لغة الكتاب
وأسموب عرضو

الصور
والرسومات

التقويم

االستبانة ككل

درجات

متوسط

قيمة

مستوى الداللة

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

.518

.93

.552

9

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

1.036

2

داخل المجموعات

45.262

82

الكمي

46.299

84

بين المجموعات

1.222

2

.611

.75

داخل المجموعات

65.945

82

.804

9

الكمي

67.167

84

بين المجموعات

67.167

84

.127

.15

داخل المجموعات

.255

2

.841

1

الكمي

68.990

82

بين المجموعات

69.244

84

.076

داخل المجموعات

.152

2

.704

الكمي

57.750

82

بين المجموعات

57.901

84

.072

داخل المجموعات

.144

2

.653

الكمي

53.541

82

بين المجموعات

.719

2

.359

داخل المجموعات

29.918

82

.365

الكمي

30.637

84

.108

.110

.985

.395

.471

.860

.898

.896

.378

يبين الجدول ( )..عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية (≤ α
 ،)...8بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة عمى جميع مجاالت االستبانة،
واالستبانة ككل تعزى لمتغير مدة الخدمة ويعزو الباحث ذلك الى ان كتاب العموم المطورة تم
تدريسو لنفس المدة من قبل جميع المعممين عمى اختالف مدة الخدمة كما ان جميع المعممين
حضروا البرامج التدريبية الخاصة بالمناىج المطورة
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامساً :النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:

نص السؤال الخامس عمى"" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αفي
تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي تعزى لمتغير عدد الدورات التي تم االلتحاق
بها (أقل من  3دورات ،من  3إلى  5دورات ،أكثر من  5دورات)؟"

لإلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة ،واالستبانة ككل ،حسب متغير عدد الدورات
التي تم االلتحاق بيا (أقل من  3دورات ،من  3إلى  8دورات ،أكثر من  8دورات) ،حيث
كانت كما ىي موضحة في الجدول رقم (.).7
جدول ( :)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
مجاالت االستبانة واالستبانة ككل حسب متغير عدد الدورات التي تم االلتحاق بها (أقل من 3
دورات ،من  3إلى  5دورات ،أكثر من  5دورات)
المجاالت

عدد الدو ارت

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الشكل العام واالخراج الفني

اقل من  3دورات
 8 – 3دورات

18
29

3.90
3.90

0.79
0.67

اكثر من  8دورات

38

3.97

0.79

اقل من  3دورات

18

3.69

0.99

اكثر من  8دورات

38

3.67

0.85

المحتوى

لغة الكتاب وأسموب عرضو

 8 – 3دورات

29

3.56

0.91

اقل من  3دورات

18

3.69

0.97

اكثر من  8دورات

38

3.72

0.85

 8 – 3دورات

29

3.57

0.97

اقل من  3دورات

18

3.80

0.86

اكثر من  8دورات

38

3.90

0.74

تقويم التدريب

اقل من  3دورات

18

3.85

0.99

 8 – 3دورات

29

3.83

0.78

االستبانة ككل

 8 – 3دورات

29

3.50

0.59

الصور والرسومات

 8 – 3دورات

اكثر من  8دورات
اقل من  3دورات
اكثر من  8دورات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبين من الجدول ( ).7أن ىناك فروقاً ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات

أفراد العينة عمى جميع مجاالت االستبانة ،واالستبانة ككل حسب متغير عدد الدورات
التي تم حضورىا (اقل من  3دورات 5 – 3 ،دورات،

اكثر من  5دورات) ،ولبيان

الداللة اإلحصائية لمفروق بين تمك المتوسطات الحسابية ،تم استخدام تحميل التباين األحادي
( ،)One Way ANOVAكما ىو مبين في جدول (.).3
جدول ( :)13نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمفروق بين
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة عمى جميع مجاالت االستبانة ،واالستبانة ككل
حسب متغير عدد الدورات التي تم حضورىا

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

2

.059
.563
.133

المجاالت

مصدر التباين

الشكل العام

بين المجموعات

.118

داخل المجموعات

46.181

82

بين المجموعات

.265

2

واالخراج
الفني

الكمي

46.299

84

المربعات

المحتوى

داخل المجموعات

66.902

82

.816

لغة الكتاب

بين المجموعات

.355

2

.178

عرضو

الكمي

وأسموب
الصور

والرسومات
تقويم

التدريب
االستبانة
ككل

الكمي

67.167

84

داخل المجموعات

68.889

82

.840

بين المجموعات

.415

2

.207

69.244

84

داخل المجموعات

57.487

82

.701

بين المجموعات

.680

2

.340

الكمي

57.901

84

داخل المجموعات

53.006

82

.646

بين المجموعات

2.629

2

1.315

الكمي

داخل المجموعات
الكمي

53.685
28.007
30.637
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مستوى

قيمة ف

الداللة

.104

.901

.163

.212

.296

.526

3.849

اإلحصائية

.850

.810

.745

.593

.025
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبين الجدول ( ).3عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية

( ،)...8 ≤ αبين متوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة عمى جميع مجاالت االستبانة،
ووجود فروق ذات داللة احصائية عمى االستبانة ككل تعزى لمتغير مدة الخدمة ولصالح
المعممين ممن حضروا اكثر من خمسة دورات ويعزو الباحث ذلك الى تطور قدرة المعممين
عمى التقييم حيث يقوم المعممين بعمميات تقييم لممدربين والبرامج التدربيبة عند انتياء كل برنامج
تدريبي مما ادى الى تحسن مياراتيم في ىذا الجانب خالل السنوات االخيرة .

التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة ،يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية:
 -.تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي من وجية نظر المشرفين التربويين
 -7تقويم كتب العموم المطورة لكافة الصفوف.
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تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابع األساسي

أ /جمعه عيد محمد السعود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع
حريو ،ابراىيم؛ عرط ،عبد االمير؛ عمي ،نايف (  ) 7..8تقويم كتاب الفيزياء لمصف ال ا ربع
العممي وفق معايير الجودة الشاممة من وجية نظر المدرسين والمدرسات
والمشرفين االختصاص ،مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية
واإلنسانية ،العدد 72. -765 .73
حسنية ،غازي اديب (  .) 7..3تقييم كتاب الفيزياء لمصف التاسع األساسي في األردن في
ضوء معايير المحتوى العالمية لمتربية العممية ،المنارة ،المجمد التاسع
عشر ،العدد الثالث7.. -.23 .
الخمف ،تهاني ( " .) 2012تقييم كتب العموم في ضوء معايير المحتوى واالشراكية ونوعية
األسئمة

المتضمنة"( ،أطروحة دكتوراة) ،جامعة اليرموك ،إربد-

األردن،
زيتون ،عائش (  ) 7...االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العموم وتدريسها ،دار
الشروق لمنشر ،عمان.
شون،ىادي كطفان والمحنة ،اكرام كامل (  ) 7..6تقويم كتاب مادة الفيزياء لمصف السادس
العممي من وجية نظر المدرسين واالختصاصيين التربويين ،مجمة كمية
التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل ،العدد الثامن
عشر436 -423 ،
العميمات ،عبير؛ السويممين ،منذر  ( 2010 ).تقييم كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي
وبناء نموذج لتطويره في ضوء المعايير العالمية لمكتب المدرسية .مؤتمر التربية في
عالم متغير  ،.2010 /4/8 -7الجامعة الياشمية
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطيط ،غسان (  ) 7..7تقويم كتاب الفيزياء لمصف الثاني الثانوي العممي من وجهة نظر
معممي الفيزياء ومستوى مقروئية الكتاب ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ،عمان ،االردن.
وزارة التربية والتعميم األردنية ( " ،) 2010مشروع تطوير التعميم نحو اقتصاد المعرفة /
المرحمة الثانية

 ،"ERfKE IIرسالة المعمم.18 -11 ،)3(48 ،

وزرة التربية والتعميم(  )7..8دليل تدريب المناهج المطورة .إدارة مركز التدريب واإلشراف
ا
التربوي ،األردن.
و ازرة التربية والتعميم ) 7..2 ( ،التقرير الوطني لتقييم منتصف العقد لمتعميم لمجميع .المممكة
األردنية الياشمية دليل المكونين لتنمية الميارات الحياتية في مجال صحة المراىقين و
الشباب ،عن
http://www.natcom.gov.jo/sites/default/files/efa-a.pdf :
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