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� و��  
ه من ال ال يشْكُر اللَّ " :القائل � رسول اهللا ىالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم عل

    )4811، كتاب األدب، باب شكر المعروف، األلباني. ( " اسيشْكُر النَّ
/ األستاذ الدكتورمن  االمتنانفإنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بالشكر والتقديم وعظيم  

ـ           ىعل،عبد المعطي رمضان األغا     هـذه   ى ما أوالني به من تشجيع واهتمام خالل إشـرافه عل
ه واإلرشاد حتى خرجـت الرسـالة        في تقديم النصيحة والتوجي    اً أو علم  اًإذ لم يأل جهد    ؛الرسالة

   .بثوبها البهي
   :كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة

عمر دحالن على تفضلهما بطيب نفس ورحابـة صـدر          /محمد  زقوت  والدكتور    / الدكتور
الصائبة ، فأسـأل اهللا   بقبول مناقشة هذه الرسالة، وإثرائها بالتوجيهات النافعة ، واإلرشادات          

  . أن يحفظهما، وأن يجزل لهما المثوبة وحسن الجزاء ، وأن يبارك لهما في علمهما 
ـ       ن م والتقديركما وأتقدم بالعرفان      ى الجامعة اإلسالمية بطاقميها اإلداري واألكاديمي عل

  .ؤسس لمستقبٍل مشرق تبنيه عقول كل من ينهل من علمهاالجهد الذي ي
كر والعرفان للسادة محكمي أدوات الدراسة لما بذلوه من جهد ووقـت            كما وأتوجه بالش  

 .جعله اهللا في ميزان حسناتهم وبارك في علمهم وعمرهم 

ومديريات التعليم بمحافظات غـزة  ، لتربية والتعليماوزارة من كما أتقدم بشكري وتقدير   
م هذه الدراسةموها من أجل تطبيق وإتماووكالة الغوث الدولية ؛ للتسهيالت التي قد.   

والشكر موصول أيضاً للدكتور محمد أبو ملوح مدير مركز القطان للباحثين والعـاملين             
   . الدراسات العلياة من خدمات عظيمة لطلبنه لما يقدمو،فيه

والدي العزيز الذي قـدم لـي       من  االمتنان   و  ولن أنس أن أتقدم بعظيم الشكر      ىوال أنس 
زال قلبهـا يرعـاني منـذ بدايـة     ا  ووالدتي التي م  ،ه الرسالة الدعم المادي والمعنوي إلتمام هذ    

   . ولسانها يلهج بالدعاء المستمر لي،رسالتي
كل من كان له دور من قريب أو بعيد         من  وأخيراً فإنني أتقدم بخالص شكري وعرفاني       

 ما وصلت إليه من نتائج متواضعة قد تكون ذات فائـدة لمؤسـساتنا   ىفي إيصال هذه الرسالة إل  
   . خير الجزاءفجزاهم اهللا عني، تربويةال

 لوجهه الكريم،   خالصاًتواضع ويجعله   وفي النهاية أسأل اهللا أن يتقبل مني هذا الجهد الم         
   .وأن ييسر به خدمة اإلسالم والمسلمين
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  :ملخص الدراسة باللغة العربية

 تحديد مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسـع           ىفت هذه الدراسة إل   هد
  .من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة، األساسي

  -:وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

 من وجهة نظر مشرفي     ، مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي         ما 
    ؟معلمي التاريخ في محافظات غزةو

  : ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

  ما أهم معايير الجودة الواجب توافرها في كتاب التاريخ للصف التاسع األساسي؟   1-

 الصف التاسع األساسـي مـن       ىما مدى توافر معايير الجودة في كتاب التاريخ المقرر عل          2-
  ؟معلمي التاريخ في محافظات غزة وجهة نظر مشرفي و

  : فروض الدراسة 

 في مـستوى جـودة   (α ≤ 0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال 1 -
كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ             

  .)وكالة، حكومة(الجهة المشرفةعزى لمتغير في محافظات غزة ت

 في مستوى جودة كتاب (α ≤ 0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال 2-
التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التـاريخ فـي        

   .) أنثى، ذكر(جنسعزى لمتغير المحافظات غزة ت

     مستوى جودة كتاب في (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال 3-
التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في 

مديرية الغرب ومديرية                ( ةويشمل محافظة غز مكان العمل لمتغير ىمحافظات غزة تعز
 محافظة ،و)الوسطيمديرية ( ،و محافظة الوسطي)مديرية الشمال(محافظة الشمال ،و) الشرق

  ).مديرية رفح (،ومحافظة رفح)مديرية خان يونس(خان يونس 

 مستوى جودة كتاب في (α ≤ 0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال 4-
التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مـشرفي ومعلمـي التـاريخ فـي                 

  .ل بين جهة اإلشراف والجنسالتفاععزى لمتغير محافظات غزة ت



ل  

 استخدمتولقد    المنهج الوصفي التحليلي،    على  الباحثة اعتمدتولتحقيق أهداف الدراسة        
علـى الـصف التاسـع    يير الجودة لكتاب التاريخ المقرر       بناء قائمة لمعا    أداتين، األولى  الدراسة

معياراً ،  ) 126(  من   ت وتكون المعايير، والثانية االستبانة المعيارية المشتقة من قائمة        األساسي  
جميع مـشرفي التـاريخ    تطبيقها على عينة الدراسة وهي منتم  على خمسة مجاالت، و    موزعة

مـن عـدد المجتمـع      % 100مشرفاً تربوياً، وتشكل هذه العينة       "  14" البالغ عددهم   ) ذكوراً(
لمي التاريخ البـالغ    األصلي لمشرفي التاريخ في الحكومة ووكالة الغوث الدولية، و من جميع مع           

من عدد المجتمع األصـلي لمعلمـي       % 100معلمة ومعلماً وتشكل هذه العينة       " 187 "عددهم  
، للعـام   %90.34 بنـسبة    تالتاريخ في الحكومة ووكالة الغوث الدولية، والمرجع من االستبيانا        

   .   2009 -2008/ الدراسي

   -: النتائج التاليةىوقد توصلت الدراسة إل

     -:يلي  عينة الدراسة ماى المعيارية علةالستبان نتائج تطبيق اأظهرت -1

واحتـل  )  65.17( الوزن النـسبي     ى حصل عل  )إعداد الكتاب وتأليفه    : (المجال األول  •
 .                .المرتبة الثانية

ـ  ) الشكل العام واإلخراج الفني     : (المجال الثاني  • ) 68.91( الـوزن النـسبي    ىحصل عل
 . بة األوليواحتل المرت

 .احتل المرتبة الثالثة ) 56.37 (الوزن النسبي ى حصل عل)  الكتاب ىمحتو: (المجال الثالث •

ـ  ) األساس السيكولوجي والمنطقي للكتاب   : (الرابع  المجال   • الـوزن النـسبي    ى  حصل عل
 . احتل المرتبة الخامسة ) 48.52(

  . الرابعةالمرتبة احتل ) 55.91(الوزن النسبي  ىحصل عل) أساليب التقويم:(الخامس المجال  •

 من ،الصف التاسع األساسيى لجودة كتاب التاريخ المقرر علن المستوى العام  أظهرو  
  ) . 58.92(بلغ ، وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة للكتاب

 في مـستوى جـودة كتـاب    (α ≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال  -2
تاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظـات               ال

   . لمكان العم - الجنس يلمتغيرعزى غزة ت

 في مستوى جودة كتـاب  (α ≤ 0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 3
ومعلمـي التـاريخ فـي      التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مـشرفي            

  . لصالح الحكومة)وكالة، حكومة(الجهة المشرفةعزى لمتغير محافظات غزة ت



م  

 مستوى جودة كتـاب  في (α ≤ 0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 4
التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مـشرفي ومعلمـي التـاريخ فـي                 

بين ذكور الحكومـة     الفروق،  التفاعل بين جهة اإلشراف والجنس    لمتغير  عزى  ت محافظات غزة 
وذكور الوكالة لصالح ذكور الحكومة، ونجد أن هناك فروقاً بين إناث الحكومة وإناث الوكالـة               

  .لصالح إناث الوكالة

  : هي،  الباحثة مجموعة من التوصياتقدمتوفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 

  . الكتاب باآليات القرآنية واألحاديث الشريفةى محتوضرورة إثراء -

 التاريخ بالمراحل المختلفة في ضوء معايير الجـودة لرفـع كفـاءة             جاالهتمام بتطوير مناه   -
  .  المنهاج لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي واالهتمام بالكيف والعمق المعلوماتي

  .  التاريخ من قبل الجهات المسئولةإشراك مشرفو ومعلمو التاريخ في تحديد أهداف كتاب -

 .تعميمهايتم تجريب المناهج الجديدة قبل أن  -

  .  كتاب التاريخ باألحداث الجاريةىضرورة ربط محتو -

   .استخدام وسائل تقويم موضوعية ومتنوعة تراعي كل قدرات الطالب ومستوياتهم  -

  . الكتاب بتاريخ القضية الفلسطينيةىضرورة التوسع في محتو -
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Abstract 
 

The quality level of the ninth grade History textbook from the teachers 
and the supervisors point of view in Gaza Governorates 

This study aimed at identifying the quality level of the ninth grade 
History textbook from the teachers and the supervisors point of view in 
Gaza Governorates. 

This study aimed to endeavor the following main question: 

What is the quality level of the ninth grade History textbook from the 
teachers and the supervisors point of view in Gaza Governorates? 

The following six sub questions rise from the main one: 

1- what are the most important quality standards which the ninth grade 
History book  is supposed to have? 

2- To what extent are these standards available at the ninth grade History 
textbook from the teachers and the supervisors point of view in Gaza 
Governorates? 

Study assumption 

1- Are there any significant differences at (α ≤ 0.05) in the quality level of 
the ninth grade History textbook from the teachers and the supervisors 
point of view in Gaza Governorates due to the supervision 
(Government, UNRWA)? 

2- Are there any significant differences at (α ≤ 0.05) in the quality level of 
the ninth grade History textbook from the teachers and the supervisors 
point of view in Gaza Governorates due to gender variable ( male, 
female)? 

 3-Are there any significant differences at (α ≤ 0.05) in the quality level of 
the ninth grade History textbook from the teachers and the supervisors 
point of view in Gaza Governorates due to the place of work The study 
includes Gaza governorates (East – West – North – Central - 
Khanyounis – Rafah).? 

4- Are there any significant differences at (α ≤ 0.05) in the quality level of 
the ninth grade History textbook from the teachers and the supervisors 
point of view in Gaza Governorates due to the interaction between 
gender and supervision? 
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The study sample: 

To achieve study's objectives, the researcher used descriptive analytic 

method and she followed two tools. The first is establishing a list of quality 

standard of history syllabus for tenth grade students and the second was a 

standard questionnaire emerged from the first list. It includes 126 standards 

divided into five fields and it was applied on all members of the study 

sample, which includes 14 supervisors of history subject (males). This 

sample represents 100% of the real number of supervisors at governmental 

and UNRWA schools, in addition to 187 teachers of history represent 

100% of the real number of history teachers in governmental and UNRWA 

schools. Some questionnaires were not filled not and they represent 90.34% 

for the school year 2008/2009. 

The study findings: The questionnaire analysis results showed that: 

- The first domain; ( preparation of the book) obtained a percentage 
scale of availability of (65.17 )with the second rank.  

- The second domain ( the format) obtained a percentage scale of 
availability of  (68.91) with the first rank.  

- The third domain ( the content) obtained a percentage scale of 
availability of (56.34) with the third rank.  

- The fourth domain ( the psychological and logical base) obtained a 
percentage scale of availability of (48.52) with the fifth rank.  

- The fifth domain ( evaluation tools) obtained a percentage scale of 
availability of (55.91) with the fourth rank.  

- Out of the previous results it is found that the book obtained a 
quality level of ( 58.92) from the teachers and the supervisors point 
of view in Gaza Governorates. 

- There are no significant differences at (α ≤ 0.05) in the quality level 
of the ninth grade History textbook from the teachers and the 
supervisors point of view in Gaza Governorates due to the Gender 
and the place of work. 

- There are  significant differences at (α ≤ 0.05) in the quality level of 
the ninth grade History textbook from the teachers and the 



ع  

supervisors point of view in Gaza Governorates due to the 
supervision ( Government, UNRWA). 

- There are significant differences at (α ≤ 0.05) in the quality level of 
the ninth grade History textbook from the teachers and the 
supervisors point of view in Gaza Governorates due to the 
interaction between gender and supervision. The differences between 
government male and UNRWA male for the government. And 
government female and UNRWA female for the UNRWA. 

In the light of previous results, the researcher recommends the 
following: 

- It is necessary to enrich the content with the Holy Quran Verses and 
the Prophet Mohamed says.  

- It is strongly recommended to develop the curriculum according to 
quality standards in order to be more efficient in the age of 
information.  

- Enable teacher of history by concerned authorities to participate in 

determining the objectives of the history syllabus. 

- The textbook should have an experimental period before they are 
applied.  

- It is necessary to connect the History events with what happens 
today.  

- Using objective evaluation tools  considering  the individual 
differences.  

- The history textbook should include a wide range of the Palestinian 
issue.  
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  الفصل األول

  الدراسةخلفية 
  : مقدمة

 ى تؤكد علطبيعة العصر الذي نحن فيهإن حيث  ؛اآلن في عصر الجودةيعيش العالم 
 كل ىل عأثر فضالً عن التقدم العلمي والتكنولوجي السريع الذي ،الجودة في جميع المجاالت

حمله من معان يولقد ورد مفهوم الجودة في اإلسالم بكل ما ، مناحي الحياة بما فيها التعليم
، ألداءوثالثة حسن العمل وا، اإلحسان ىوأخر، اإلبداع وتعني اإلتقانفالجودة تارة ، مختلفة

: ى ذلك اآليات القرآنية التي تجلت في قوله تعالىوخير دليل عل، ورابعاً التنافس الشريف
������� �	 
�� �� �� �� ���� ���� ��� ��� ! " " !   !#   # # $ #� � " � % �  !  �! �"#$��:88{    

من لذا فقد صار إتقان العمل قيمة تحث عليها شرائع السماء وأعراف أهل األرض فكم               
  )15 :2008،  عطيـة (. الكم   ىقدموا النوع عل  : مرة نسمع قول عميل مستورد أو منتج مسوق       

والسعي وراء الجودة نزعة في كـل إنـسان إليجـاد    ، لهذا صار االهتمام بالنوع عنوان الجودة     
   .األفضل المتميز في متطلباته واحتياجاته العامة والخاصة

 مـصطلح تربـوي     ى والمنتجات الصناعية إل   ولقد تحول مفهوم الجودة من تقويم السلع      
 تقديم أفضل الخدمات ممـا جعـل        ى المؤسسات التعليمية إل   ى؛ فتسع ، وذلك تبعاً ألهميته   تعليمي

وأصبحت مصطلحاً للخدمـة    ،  االهتمام بالجودة مهماً في الفترة الحديثة في المؤسسات التعليمية        
وأصبحت أجهزة التعليم تستخدم    ،  تعليميةوأصبح التوجه نحو الجودة ميزة للمؤسسة ال      ،  ةالتعليمي

 )151 : 2007، أحمد(.الجودة كمعيار للمنتج التعليمي

من أهم الوسائل واألساليب الناجحة في تطوير وتحـسين بنيـة            ّتعدوالجودة في التعليم    
وخياراً استراتيجياً تمليه    بل وأصبحت ضرورة ملحة   ،  النظام التعليمي بمكوناته المادية والبشرية    

  ) 2009: 2 ،أبو عزيز (.يعة الحراك التعليمي والتربوي في الوقت الحاليطب

ـ ىبل أفعـاالً تـسع  ، ومما هو جدير بالذكر أن الجودة في التعليم ليست كالماً يقال           ى إل
والمجتمع من خالل جهود مبذولة ، وتقديم أفضل ما يمكن  لتلبي احتياجات الطلبة       ،  تحسين المنتج 
 المنتج التعليمي بمـا يتناسـب مـع متطلبـات           ى؛ لرفع مستو   التعليم املين بمجاالت من قبل الع  

مما يتطلب تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية التربوية الالزمة لرفع           ،  المجتمع
  ) 3: 2009، أبو عنزة (. المنتجىمستو
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تأخذ فـي   ،   ضرورة وضع معايير قومية للتعليم     ىعل ) 15:  2003،  الزواوي (ويؤكد
  العتماد وضمان الجودة في التعلـيم       لجودة التعليم وإنشاء هيئة قومية     بارها المقاييس العالمية  اعت

 الطلبـة فـي     ىالقاسم المشترك لد   و مكونات العملية التعليمية   الذي يعد أحد   ،والكتاب المدرسي 
 العمليـة  لدرجة أنه يكون أحياناً المصدر الوحيد للمعلم والمتعلم إلتمـام    ،  مراحل التعليم المختلفة  

   9): 1997،األغا (.التعليمية

 ة وأنشط ىومحتوويعد الكتاب المدرسي الوجه التطبيقي لما جاء في المنهاج من أهداف            
ى وقد عرف بأنه مجموعة من الوحدات المعرفية التي تم استخدامها بشكل يناسب مستو            ،  تقويمو

تى يسهم في تحقيق نمـوهم       ح ،ألعمار الزمنية للمتعلمين  لكل صف من الصفوف المدرسية وفقاً       
   ) 17: 2006، عليمات (.المتكامل من الناحية الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية والروحية

فهو بين يدي المتعلم يعيد النظر فيـه        ،  وهو الوسط الفعلي للتواصل بين المعلم والمتعلم      
ويوفر فرصـاً لهـم     ،  يبات أنه يقحم الطلبة جميعهم في األنشطة والتدر       ىباإلضافة إل ،  متى شاء 

   ) 2000 :205  ،عبد الخالق والعملة(. متساوية من التعليم تناسب قدراتهم المختلفة

 في التأثير في ما يمكن أن يتعلمه الطالب داخل          ،للكتاب المدرسي أهمية كبيرة   إن  وحيث  
 خاللهـا   ج وحدوده التي يمكـن مـن      ا إبراز معالم المنه   ىفإنه يشكل دليالً واضحاً عل    ،  المدرسة

ويمكن تحديد الدور الذي يلعبه الكتاب في تقديم المعارف         ،  تعرف البرامج  التعليمية في المدرسة     
  ) 7:  2004، ةأبو جالل (. الطالب اكتسابهاىوالخبرات التي يجب عل

،  بيان العالقة بين المنهاج والكتـاب المدرسـي        ى لذا يحرص خبراء المناهج دائماً عل     
 اج،وأحد العناصر المهمة في تنفيذ المنه      يمثل مكوناً من مكونات المنهاج     ىباعتباره وعاء لمحتو  

وهو كـذلك   ،  ج الشامل والمرجع الذي يستقي منه التالميذ المعلومات       اوهو الركيزة األولي للمنه   
وتطوير الكتاب المدرسي بما يناسب التطور      ،   المنهاج يلذلك وجب إعادة النظر ف    ،  مرجع المعلم 

  . العالمي الحادث 

 ومن هذا المنطلق فإن مفهوم ،المنهاج التربوي أداة التربية ووسيلتها لتحقيق أهدافهاويعد 
والمنهاج  ) 69: 1995، الفرا. (المنهاج تطور تطوراً متسارعاً  نظراً للتطور في الفكر التربوي     

ي بنـاء  وهو األساس الذي تعتمد عليه عملية التربية ف    ،  هو السبيل لبناء األفراد وتحسين سلوكهم     
  .المجتمع

وهو المرأة التي تعكس اتجاهات المجتمـع       ،  المنهاج أداة المجتمع لتحقيق أهدافه    يعد  كما  
 )                                                                                                                           1996:66، عفانة (.وطموحاته وتطلعاته
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كما إنها ليست بالعمليـة     ،  ومما ال شك فيه أن عملية بناء المنهاج ليست بالعملية العفوية          
ى وتعتمد عل ،  وتستقي البيانات والمعلومات منها   ،  ولكنها عملية لها أصولها ومصادرها    ،  الفردية

ولعل ،  وما يجري بينها من عمليات مركبة      جاه الكفاءة في بحث الصالت بين مكونات المن       ىمد
 أسس علميـة وفـق معـايير        ى تجري عل  ىأن األول ،  الفرق بين الدول المتقدمة والدول النامية     

ـ  عـصر وكساء القديم بثوب    ،   أساس االرتجال والشكلية   ىوالثانية تقوم عل  ،  الموضوعية  .د جدي
)1977:488 , Tewy (  

 كما تـشكل نوعيـة      ،م تمثل جوهر العملية التعليمية     ًأن مناهج التعلي   ىوتجدر اإلشارة إل  
 وناشئة اليوم إنما يعبرون فـي       ، واالجتماعي والفكري للمتعلم   يمحتواها اإلطار النفسي والفلسف   

 في تـربينهم مـن   يتلقونها عممناهجهم واتجاهاتهم ومواقفهم وسلوكهم وتصرفاتهم في المستقبل    
 في تكوين نوعية أفراد مجتمع - إلي حد كبير- ليوم تسهم مناهجنا اّلذا فإن ؛مبادئ وقيم ومفاهيم

 وإليهـا  ، ومن هنا تستقطب المناهج جهد التربويين والعلماء والمصلحين،الغد بكل فئات المجتمع 
 . وتتحمل التربية العبء األكبـر مـن ذلـك         ، تقدم المجتمع وتخلفه وإيجابياته أو سلبياته      ىيعز
   ) 93: 1991، تركي(

الكتـب  إن  وحيـث   ،   يتبعها عمليات تطوير   أنبد و   بناء منهاج ناجح ال      كما أن عملية  
لذا فإن تطوير المنهاج ال      ؛وتعالج القضايا المختلفة  ،  والمقررات تمثل الصورة الملموسة للمنهاج    

 تحقيق مـا    ي ف نجاحها ىمدإلى  من خالل تقويمها للتعرف     ،  يتم إال عن طريق الكتب المدرسية     
 الكتاب المدرسي أكثـر مـن       ىولعل التركيز عل  ،  ستراتيجيال ا ىمستوحدد لها من أهداف في ال     

ـ     ينمما جعل الكثير  ،  ج ارتباطاً وثيقاً  اكونه يرتبط بالمنه  ،  غيره  عينـة   ي يعتقدون أن المناهج ه
الكتـاب  إن   حيـث    ؛ولعل هذا االعتقاد له مـا يدعمـه       ،  الكتاب المدرسي الذي بين يدي التلميذ     

وفي المدارس العربية بشكل    ،  مة الكتساب المعارف والمهارات    المه ل الوسائ إحدىالمدرسي هو   
يعـد  و،  ألنه مصدر أساسي للتعلم   ؛ج  ايمكن أن يوصف الكتاب المدرسي بأنه المرادف للمنه        عام

   )3-2: 2006 ،الوالي(. أداة طيعة لتحقيق أهداف المنهاج

ـ  سيطاًج باعتباره وسيلة ووا يبرز دور المنه   ،ومن هنا  ة لألجيـال   لنقل خبـرات متنوع
 حياتـه مـزوداً     ىج هو أحد الضمانات التي يستطيع بها اإلنسان أن يبقي عل          افالمنه،  وتطويرها

بالمعارف والمهارات والخبرات التي تؤهلـه للتعامـل مـع عـصر تكنولوجيـا المعلومـات                
   )46: 2005، عثمان والجندي (.واالتصاالت

ـ    أن االهتمام بالعملية التربوية في    ،  ومن الجدير ذكره   ـ  ى فلسطين والسعي إل  ا تطويره
، م1994 مطلب أساسي سعت له وزارة التربية والتعليم الفلسطينية منذ تأسيسها عام             اوإصالحه

األمر ،  وبذلت جهوداً حثيثة نحو االهتمام بتحسين مدخالت وعمليات ومخرجات النظام التعليمي          
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وفـي مقـدمتها    ،  واح متعددة مفهوم الجودة الشاملة في القطاع التربوي من ن       استدعى تبني   الذي  
الذي ال يتأتي تطويره إال بتطوير      ،   جودة النظام التربوي   ىالذي يعكس مستو  ،  المنهاج الدراسي 
  ) 9: 2007 ،خليفة وشبالق (.هي الذي يشكل الوعاء الحاوي للمنهاج بين دفت،الكتاب المدرسي

،  جودتها ىديد مستو  لتح ،وإذا كانت عملية تقويم وتحليل وإثراء وتطوير الكتب المدرسية        
 أن يفهم  عإن اإلنسان ال يستطيحيث ؛ التاريخ أهم   كتب   ىفإن عملية تحديد مستو   ،  ضرورية جداً 

التأمل في  و،تكسبه خبرة السنين الطويلة معرفة الماضي و،حاضره دون أن يفهم الماضي ونفسه
، مأخطـائه  وا الغيريراه في نفسه بسهولة من مزاي فيرى ما ال، الماضي يبعد اإلنسان عن ذاته

 بعد أن يأخذ ،المستقبل وأقدر على حسن التصرف في الحاضر و فهم نفسهى علأقدريجعله ذلك و
   .العظة من الماضي والخبرة

 هو عزيز عليـه فـي كـل    وماضي اإلنسان حافل بشتى الصور وإن ماضي الشعوب

الشعوب ، و المحن و اآلالم و الرفاهية أم عهود الكوارث    و القوة و سواء أكانت عهود المجد   ،  أدواره
   .من شعوب األرض المتحضرة ّتعدال ، التي ال تعرف لها ماضياً محدداً مدروساً بقدر المستطاع

 فينبغـي  ،باعتباره كائناً اجتماعياًًً هال غنى لإلنسان عن دراسة ماضيأنه وعلى ذلك نجد 
  .إلى من ينتميو آثاره ليدرك من هو حقاً وتاريخ أعماله وعليه أن يعرف تاريخ تطوره

 يضيء الحاضر   اً الماضي وضوء  ى عل ينعكس اًاعتباره شعاع بترجع أهمية التاريخ في     و
ى  لهذا يجب االهتمام بمستو    ؛فبدون مناهج التاريخ يضيع الحق والمستحق     ،  ل المستقب ينير اًونور

  .كتب التاريخ لكافة المراحل الدراسية

إذ  ؛ة مباشراً في بقيـة المـواد الدراسـي        اًر ألنه يؤثر تأثي   ؛وتزداد أهمية التاريخ وتعلمه   
  أن يتقدم المتعلم في المواد األخرى  مثل التربية الدينية -تها بدون إتقان التاريخ ومهار-يستحيل

  .ويبدع  فيها، القضايا المعاصرة والتربية الوطنية والمدنيةوالجغرافيا و

،و دراسـة  ) 2004 (،و دراسة بني عطا ) 2006(  دراسة كل من البشاري      توقد أشار 
،و دراسـة   ) 2000(،و دراسة عبـد الـرازق       ) 2000( ،و دراسة األشول    ) 2003( الجرف  

مناهج كتـب  ى كشفت عن ضعف مستو التي )1994( ودراسة إبراهيم ) 1994( الخياط وكرم   
 المناهج في ضوء معايير واتجاهـات وأفكـار متعـددة ، لهـذا               ه،و أوصت بتطوير هذ   التاريخ

ـ       ج جودة مناه  ىالكشف عن مستو  ى  ثة عل حرصت الباح  ى   كتب التاريخ الفلسطينية المقررة عل
ولقـد تبلـور    ،  هة نظر معلمي ومشرفي محافظات غـزة        وج  نطلبة الصف التاسع األساسي م    

  :إحساس الباحثة بالمشكلة في ضوء المبررات التالية 
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 ، المناهج الفلسطينية   وجود شكوى من الطلبة وأولياء أمور الطالب والمعلمين من صعوبة          1-  
الباحثة تعمل حالياً معلمة لمبحث التاريخ للصف التاسع األساسي إن  حيث ؛ وجه العمومىعل

   .والحادي عشر الثانوي

   . تقدير الباحثة ألهمية التاريخ ألفراد المجتمع عامة 2-

يير الجـودة   ة لمعـا  يالدراسج   عدم مراعاة المناه   ى التي أشارت إل   ، نتائج الدراسات السابقة    3-
، )2009،  كساب (دراسة و ،)2009،  أبو عنزة  (الشاملة في مختلف المواد الدراسية كدراسة     

  .) 2007، النادي (دراسة و،)2007، األشقر وعطوان (ودراسة،)2009، العرجا (دراسةو

 التحليل ىالتي تدعو إل، تأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات الندوات والمؤتمرات في بالدنا    4-
م  الجودة في التعلي وضمان الجودة وخاصة مؤتمٍرابهدف تطويره، التقويم المستمر للمناهجو

 لتوصيات  استجابةأيضاً  و،  عقد في الجامعة اإلسالمية بغزة    الذي  "مدخل للتميز   " الفلسطيني  
أبـو   (دراسة و ،)2006أبو حشيش،    (دراسة و )2009عدوان ،    (الدراسات السابقة كدراسة  

                         . )2005، دقة

  : مشكلة الدراسة

  :  اإلجابة عن السؤال الرئيس التاليى هذه الدراسة إلىتسع

 من وجهة نظر مـشرفي      ، مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي         ما
   ؟ومعلمي التاريخ في محافظات غزة

  : ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

  ما أهم معايير الجودة الشاملة الواجب توافرها في كتاب التاريخ للصف التاسع األساسي؟   1-

 الصف التاسع األساسـي مـن       ىما مدى توافر معايير الجودة في كتاب التاريخ المقرر عل          2-
  ؟وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة 

  : فروض الدراسة

 في مـستوى جـودة   (α ≤ 0.05)  صائية عند مستوى داللةتوجد فروق ذات داللة إحال   1-
كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ             

  .)وكالة، حكومة(الجهة المشرفةعزى لمتغير في محافظات غزة ت

ة  في مستوى جود(α ≤ 0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال   2-
كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ 
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  .)أنثى، ذكر(جنسالالجهة عزى لمتغير ت في محافظات غزة

 مستوى جودة كتاب في (α ≤ 0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال 3- 
     وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من    

              مديرية الغرب ومديرية  ( ةمحافظة غز ويشمل مكان العملعزى لمتغير ت محافظات غزة   
 محافظة ،و)مديرية الوسطي( حافظة الوسطي،و م)مديرية الشمال(محافظة الشمال ،و) الشرق

  ).رفح مديرية ( رفح،ومحافظة)مديرية خان يونس(خان يونس 

 مستوى جودة كتاب في (α ≤ 0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال  4-
التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التـاريخ فـي        

  .التفاعل بين جهة اإلشراف والجنسعزى لمتغير محافظات غزة ت

  : أهداف الدراسة 

   -:راسة فيما يلي الديمكن تلخيص أهداف 

  . تحديد  معايير الجودة الشاملة الواجب توافرها في كتاب التاريخ للصف التاسع األساسي  1-

 الصف التاسع األساسي من     ى توافر معايير الجودة في كتاب التاريخ المقرر عل         معرفة مدى  2-
   .وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة

 في توافر معايير الجودة لكتاب التـاريخ للـصف          اً فروق دالة إحصائي   معرفة إذا كان هناك   3-  
الجهة ( : للمتغيرات اآلتية  ى تعز ، بين وجهات نظر مشرفي ومعلمي محافظات غزة       ،التاسع

   .) التفاعل بين جهة اإلشراف والجنس– مكان العمل – الجنس–المشرفة 

  : أهمية الدراسة

  : تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

 تخطيط المناهج وتطويرها بقائمة معايير الجودة ؛ مـن          ىتزود هذه الدراسة القائمين عل     قد   1-
وتأليف الكتب المدرسية ؛ بمـا يـضمن لهـا          ،  أجل مراعاتها عند بناء المناهج وتطويرها     

   .الجودة

 الدراسة استبانة المعيارية قد يستفيد الباحثون وطلبة الدراسات العليا منهـا فـي بنـاء     توفر 2-
   .اتهم للدراسةأدو

   .في ميدان تطوير مناهج التاريخ، في محاور مختلفةى فتح المجال أمام بحوث ودراسات أخر3-
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التي تتناول تقويم كتب التـاريخ      ،   قد تلبي احتياجات المكتبة العربية من البحوث والدراسات        4-
   .في ضوء معايير الجودة

  

  : حدود الدراسة

  : تالية تقتصر هذه الدراسة على الحدود ال

ـ      ى تحديد مستو  ىاقتصرت هذه الدراسة عل    :يالحد األكاديم 1-  ى  جودة كتاب التاريخ المقرر عل
  .الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة

 مشرفي ومعلمي التاريخ للصف التاسع األساسي ىهذه الدراسة عل اقتصرت : الحد البشري2- 
  .في محافظات غزة

ستبانة المعيارية بمحافظات غزة في التوزيع اعلى سة اقتصرت هذه الدرا: الحد الزماني 3-
  .م2009 –م 2008العام 

 ومدارس وكالة الغوث الدولية ةالمدارس الحكومي ىاقتصرت هذه الدراسة عل: الحد المكاني 4-
  . في محافظات غزة 

  : مصطلحات الدراسة

 :الجودة1- 

ات التي يجب توافرها في جميع      وعة من المعايير والسم   مأنها مج ) 18: 2004عليمات،(يعرفها   
 سواء ما يتعلق بالمدخالت أم العمليات أم المخرجات         ،عناصر المؤسسة أو العملية في المؤسسة     

، التي تعمل على تحقيق حاجات ورغبات ومتطلبات العاملين في المؤسسة والمجتمـع المحلـي             
لمادية مع استغالل الوقت    وذلك من خالل االستخدام األمثل والفعال لجميع اإلمكانات البشرية وا         

   . ومالءمته لهذه اإلمكانات

  . األداء الجيد في العملية التعليميةى مستوىالوصول إل بأنها  إجرائياًالجودةوتُعرف الباحثة 

    -: وتُعرف الباحثة مستوى الجودة تعريفاً إجرائياً بأنه: الجودةىمستو2- 
 الصف التاسـع األساسـي      ىلتاريخ المقرر عل  الجودة الشاملة لكتاب ا    معايير درجة توافر وهو  
   .كما تم تحديدها من خالل آراء المحكمين المختصين، 80%  إتقانبدرجة
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  :المعايير 3-
آراء محصلة لكثير مـن األبعـاد الـسيكولوجية          بأنه   )279: 2003اللقاني والجمل،   (ويعرفه  

الصورة الحقيقـة للموضـوع     تعرف    والتربوية، يمكن من خالل تطبيقها     ةواالجتماعية والعلمي 
  .  الذي نقوم بهيءالواحد المراد تقويمه، أو الوصول إلى أحكام عن الش

مجموعة من البنود أو الشروط أو المواصفات تحدد مـا           بأنها    إجرائياً المعاييروتُعرف الباحثة   
 ،يجب أن يتضمنه كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي للحكم على مستوى جودته             

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي محافظات غزة، وتم تحديدها من قبل الباحثة وتحكيمهـا مـن                
  .الجامعات الكرام، وتظهر على شكل قائمةأساتذة 

 : معايير الجودة4- 

 وعمليات ومصادر تطبيق وممارسة إدارة تهي عبارة عن هيكل تنظيمي، ومهام وإجراءا
 )15: 1999دوهيرتي، .( الجودة

 :مدرسيالكتاب ال5-

 فـي المنهـاج   ىبأنه نظام كلي يتناول عنصر المحتـو  ) 2000:215مرعي والحيلة، (ويعرفه 
 مـساعدة المعلمـين     ىويهدف إل ،  واألنشطة والتقويم ى  األهداف والمحتو :  ة عد ويشمل عناصر 

  .   تحقيق األهداف المتوخاة كما حددها المنهاجىللمتعلمين في صف ما وفي مادة دراسية ما عل

 التي تقـدم للطالـب ؛       ،مجموعة من الخبرات المختلفة    بأنه ) 48 : 2009أبو عنزة،   ( هويعرف
ـ     (النمو الشامل، والمتكامل في جميـع النـواحي         ى  لتساعده عل   ةالتعليميـة والتربويـة والعلمي

  ).  والسياسية ةواالجتماعية والثقافية والرياضية والصحي

المادة الدراسية وما يصاحبها    ى من   ضم المحتو بأنه الوعاء الذي ي   ) 7: 2009،  العرجا(ويعرفه  
من وسائل تعليمية وأنشطة وتدريبات وتطبيقات وأساليب تقويم مختلفة ويضم مقدمـة وفهـرس              

   . لعرض المقرر 

  "التاريخ العربي الحديث والمعاصـر    "  هو كتاب   في هذه الدراسة   وتقصد الباحثة بالكتاب إجرائياً   
، الذي تم وضعه من قبل لجان مكلفة بمركز المناهج بوزارة للصف التاسع  األساسي في فلسطين

  . والتي أقرت تدريسه منذ ذلك العام م، 2004/2003التربية والتعليم عام 

  : التاريخ6-
بأنه يختص بدراسة الحاضر وجذوره الضاربة في الماضي القريب ) :14 1990اللقاني،(ويعرفه 
ونشأته وتطوره وعالقاته ومـشكالته وتطورهـا،        يتبع قصة اإلنسان     – في هذا    - وهو ،والبعيد
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األمر الذي يشارك في إيضاح جذور منابع ذلك الحاضر الذي نعـيش فيـه ويحـدد اتجاهـات              
  . المستقبل

، والتي تقع حالياً، مجموعة األحداث التي وقعت في الماضي: بأنهوتُعرف الباحثة التاريخ إجرائياً
   .ف يقع مستقبالً ذلك وفي ضوئه بما سوى هدىثم التنبؤ عل

   -: تعريفاً إجرائياً بأنهالصف التاسع األساسيوتُعرف الباحثة  :الصف التاسع األساسي7- 

 حتـى والتي تبدأ من الصف األول      ،  هو أحد صفوف المرحلة األساسية من مراحل التعليم العام        
  . سنة ) 15-14(الصف العاشر وتتراوح أعمار الطلبة في هذا الصف من 

 : التربوي المشرف8- 

هو من تكلفه إدارة التعليم باإلشراف على المعلمين أو المعلمات من أجل تحسين عملية التعلـيم                
   ) 71: 1997، المغيدي. ( والتعلم 
بأنه هو الشخص ) غزة : 2008، اإلدارة العامة للتخطيط، وزارة التربية والتعليم العالي  (وتعرفه  
 والتعليم العالي بوظيفة مشرف تربوي من أجـل متابعـة           من قبل وزارة التربية    تعيينهالذي يتم   

  . اإلشراف على المعلمين والمعلمات لتحسين العملية التعليمية 
 ى،القائد الذي يسع   "وفي ضوء التعريفات السابقة تُعرف الباحثة المشرف التربوي إجرائياً بأنه           

لمـدارس اإلعداديـة ومعلمـي      بالتعاون مع جميع من لهم عالقة بالعملية التعليمية من مديري ا          
 عـن   ا هذه العملية التعليمية وتحقيق أهـدافه      ن تحسي ى إل ،الدراسات االجتماعية بمحافظات غزة   

  ." طريق تطوير األداء المهني لمعلميهم ورفع كفاءتهم اإلنتاجية
   -:وتُعرف الباحثة المعلمون تعريفاً إجرائياً بأنه :المعلمون9- 

يخ للصف التاسع األساسـي، الـذين يحملـون درجـة الـدبلوم أو       وهم معلمو أو معلمات التار    
  .  تخصص تاريخ-البكالوريوس في التربية

  -:وتُعرف الباحثة غزة تعريفاً إجرائياً بأنها  :غزة 10-

منطقة محددة إقليمياً بحدود سياسـية مرتبطـة بحـدود الكيـان             و ي جزء من السهل الساحل    هي
 وجنوباً مـع    ، الكيان الصهيوني  حده من الشمال والشرق   ي،  2  كم  365 تبلغ مساحته    ،الصهيوني

ـ    1.700.00 0وبلغ عدد سكانه ما يقرب    ،   وغرباً البحر المتوسط   ،مصر  ى   نـسمة وينقـسم إل
  ،) ىالوسط(  محافظة  و،)  الشمال  (محافظة  و،) الغرب والشرق  ( غزةمحافظة 

  .  )رفح (  محافظة ، و)خان يونس( محافظةو
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  :خطوات الدراسة 

  : قامت الباحثة بالخطوات التالية 

  . األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسةىاإلطالع عل 1-

األوليـة  إعداد قائمة بمعايير الجودة لكتاب التاريخ للصف التاسع األساسي في صـورتها              2-

  .لصورة النهائية للقائمةوتحكيمها والخروج منها با

  . وهي اإلستبانة المعيارية ة  إعداد أداة الدراس3-

  . العينة ومعالجة ذلك إحصائياًىستبانة علاالتطبيق  4-

  .  محافظات غزة  من مشرفي ومعلمي،تحديد عينة الدراسة من المجتمع األصلي  5-

  . العينة ومعالجة ذلك إحصائياًىستبانة علاال تطبيق 7-

  .تم رصد النتائج ومناقشتها وتفسيرها 8-

   .إليهاوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل تقديم الت 9-
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
         للدراسة للدراسة للدراسة للدراسةيييياإلطار النظراإلطار النظراإلطار النظراإلطار النظر

        مناهج وكتب التاريخ مناهج وكتب التاريخ مناهج وكتب التاريخ مناهج وكتب التاريخ     جودةجودةجودةجودةمعايري معايري معايري معايري 
  

 .   في التعليم الجودة •
  

 .المعايير •
  

 .جودة المناهج الدراسية  •
      

 . جودة الكتاب المدرسي  •
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
   للدراسة للدراسة للدراسة للدراسةيييير النظرر النظرر النظرر النظراإلطااإلطااإلطااإلطا

 

  الجودة في التعليم : المحور األول �
  .مفهوم الجودة  -
 .مفهوم الجودة في التعليم  -

 .العالقة بين الجودة واإلتقان  -

  .أسباب األخذ بمفاهيم الجودة في التربية والتعليم -

 .مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التربوية  -

 .فوائد الجودة في التعليم  -

 .لتعليم مبادئ الجودة في ا -

  ) .الجودة ( الجوانب األساسية التي تسهم على تعليم يحقق الكفاءة  -
  
  المعايير: المحور الثاني  �

  .ماهية المعايير  -
 .النشأة التاريخية لحركة المعايير في أمريكا  -

 .المستويات المعيارية  -

 .خصائص المستويات المعيارية  -

 .أهمية المعايير  -

 .صر منهاج الدراسات االجتماعية المعايير الواجب توافرها في عنا -
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  المناهج الدراسيةةجود : ثالمحور الثال �

  .مفهوم المنهاج  -
 .تصميم المنهاج -

 .تقويم المنهاج  -

 .مفهوم التقويم  -

 .دواعي تقويم المناهج الدراسية  -

 .أهمية تقويم المنهاج  -

 .إثراء المنهاج  -

 .اإلثراء أغراض  -

 .شروط اإلثراء الجيد  -

 .نهاج تطوير الم -

 .تطوير المناهج الدراسية  مبررات -

 .أهمية تطوير المنهاج  -

 .معوقات تطوير المنهاج  -

 .المؤشرات لتغيير بناء المنهاج الحالي  -

 .واقع مناهجنا الفلسطينية  -

  
               جودة الكتاب المدرسي: علرابالمحور ا �

  .تعريف الكتاب المدرسي  -
 .أهمية الكتاب المدرسي  -

 .ب المدرسي مواصفات الكتا -

 .دوافع تطوير وتحديث الكتاب المدرسي  -

 .االنتقادات الموجهة للكتاب المدرسي  -

 .جودة الكتب المدرسية  -

  .الكتاب المدرسي في التاريخ  -
  .مفهوم التاريخ  *   
  .أهمية التاريخ *    
  .مواصفات الكتاب الجيد في الكتاب *    
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  
    :يتناول هذا الفصل أربعة محاور رئيسة ه 
و يبـرز     في التعليم،  ا ومفهومه  ، مفهوم الجودة ل ويتناول عرضاً ) : الجودة في التعليم  ( -1

 ا���ب�+�  �+�  ا��+�دة  ب��+�ه��  ا	�+�  أ�+��ب ثم يتحدث عن   ، بين الجودة واإلتقانةالعالق

 ��+�� ،وائد الجودة فـي التعلـيم     ف و  ، مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التربوية     و،   وا��
الجوانب األساسية التي تسهم فـي الحـصول        كما يعرض   ،   مبادئ الجودة في التعليم   و

  .)الجودة(على تعليم يحقق الكفاءة 

المـستويات  و ،    لها النشأة التاريخية  و  ، ماهية المعايير ل  عرضاً تناولوي  :)المعايير (  -2
عناصـر  لمعايير الواجب توافرهـا فـي       اكما يبين   ،   ، أهميتها    خصائصهاو،  المعيارية  

 . منهاج الدراسات االجتماعية

 ،وتقويمـه   ،  وتصميمه  ،  ج  ا المنه م مفهو يتناول هذا المحور   : ) المناهج الدراسية  ةجود( -3
المؤشرات لتغيير بناء   ثم يرصد    تطوير المنهاج ،     تكما يبرز معوقا     ،  وتطويره  ، وإثرائه

  .  مناهجنا الفلسطينيةاقعو ثم يتطرق إلى ، المنهاج الحالي

، مواصفاته،   وأهميته ،تعريف الكتاب المدرسي  ل عرضاً تناولي:  )جودة الكتاب المدرسي  ( -4
جـودة الكتـب    ثم يتطرق إلـى         ، إليه الموجهة   ت االنتقادا كما يبرز ،  ودوافع تطويره   

مواصفات الكتاب   يعرضكما    ،  وأهميته  ، مفهوم التاريخ ثم يتحدث عن    ،  المدرسية  
 .  في التاريخالجيد

  

  :الجودة في التعليم  /المحور األول
 فرضته ظروف التقدم الصناعي والثورة التكنولوجيـة فـي          اً اقتصادي اًالجودة مفهوم  ّتعد

ليس لـدى رجـال     ،   حيث القت دراسة الجودة والسعي لتحقيقها اهتماماً كبيراً        ؛العصر الحديث 
 المناهج الدراسـية،    ي التعليم ومطور  األعمال والصناعات فحسب، بل من قبل واضعي سياسات       

 مـن   ّ ولعـل  ،ولتحقيق الجودة ازداد التنافس للوصول إلى أعلى المستويات في العملية التعليمية          
  .اً  أم مواطناً ممتازاً أهدافها الحصول على مخرج ذي كفاءة عالية، سواء كان منتجىأسم
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  Concept of Quality:مفهوم الجودة : أوالً

  :ـغـةل

 والجودة في   ،الجيد، وهو مصطلح لغوي يطلق على من كلف بعمل فأجاده           الشيء بمعنى
ده أي صـار جيـداً،   ّجـو الشيء ، وجاد الرديءأصلها اللغوي مأخوذة من جود، والجيد نقيض     

يجـود  ويقال أجاد فالن في عمله وأجود وجاد عملـه          .  بالجيد من القول أو الفعل     ىوأجاد أي أت  
  )255 -254: 2003ابن منظور،. (جودة

إلى فعلها الثالثي جاد ومصدرها جـودةً   المعجم ، يردهاةًوفي البحث عن معني الجودة لغ     
أو جودةً بمعنى صار جيداً، ويقال جاد العمل فهو جيد، وجمعها جياد أو جيائد وجاد الرجـل أي      

  ) المعجم الوسيط. (آتى بالجيد من القوِل أو فعالً

والتـي تعنـي     " Qualities" إلى الكلمة الالتينية  ) Quality(وأيضاً يرجع مفهوم الجودة   
ودرجة الصالبة، وقديماً كانت تعني الدقة واإلتقان من خـالل          الشيء  طبيعة الشخص أو طبيعة     

يـشير مفهـوم    . التصنيع لآلثار التاريخية والدينية من تماثيل وقالع وقصور ألغراض التفاخر         
  )13: 2007: جامعة القدس المفتوحة.(ميز أو التفوقإلى درجة الت" ويبستر"الجودة في قاموس 

  : اصطالحاً

الجودة كنوع من الكمال والثبات حينـاً أو هـي          "  أنها   ) 12 1999:دوهيرتي،(  يعرفها  
مـا تلبيـة    إالذي يمكن أن يعنـي      ،  الغرضمالءمة  مطابقة للمواصفات حيناً آخر، وقد اعتبرت       

  .  "لعمل أو الوظيفةشروط أو مواصفات الزبون أو أهداف ومهام ا

وكما تم تعريفها بأنها تكامل المالمح والخصائص لمنتج أو خدمة ما، بصورة تمكن مـن               
تلبية احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفة ضمناً، أو هي مجموعة من الخصائص والمميزات             

  .يد  تعبر عن قدرتها على تحقيق المتطلبات المحددة أو المتوقعة من قبل المستف،لكيان ما

  )2005: اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة المكرمة (

جودة المنتج نفسه ليشمل جودة الخدمات       "، في رأي وليام وهريت    ،ويتعدى مفهوم الجودة  
وجودة األفراد وجودة اإلجراءات وجودة اإلشراف وجـودة         وجودة االتصال وجودة المعلومات   

  )William and Harriet,1983:50". (المنظمة ككل

الجودة عملية تـسعى لوضـع      ًومن خالل استعراض التعريفات السابقة ترى الباحثة أن         
ويتم االستناد إليها فـي     ،  غاية في الدقة والتمييز واإلتقان لكل مجال من المجاالت        محددة  معايير  
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 المقرر على الصف التاسع األساسي، من وجهة نظر مشرفي ومعلمـي        الحكم على جودة الكتاب   
  ".غزة محافظات 

  الجودة في التعليممفهوم  :ثانياً 

مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر عن  بأنها )376: 2001البوهي،(ويعرفها 
ها إلنجـاز   والعمليات والمخرجات المدرسية، ومدى إسهام جميع العاملين في        وضعية المدخالت 

  .األهداف بأفضل ما يمكن 

ناصرها ومدى تكامل صفاتها من أجـل تحقيـق          وهذا ما تمثله المنظومة التعليمية وع     
األهداف ويوضح التعريف كفاءة اإلدارة التعليمية من خالل تحكمها بمدخالت التعليم للحـصول             

  .على مخرجات جيدة

بأنها معايير عالمية للقياس واالعتراف، واالنتقال      ) 34: 2003 ،الزواوي (وقد عرفها   
 تسعى إليه، واالنتقال من     اً والتميز، واعتبار المستقبل هدف    من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان      

  .تكريس الماضي والنظرة الماضية إلى المستقبل الذي تعيش فيه األجيال التي تتعلم اآلن

األنصاري ومصطفى  (ناولت الجودة في التعليم ما عرفه     ولعل من أبسط التعريفات التي ت     
  ".هجةما يجعل التعليم متعة وب:" بأنها) 23: 2002

عملية تستهدف تحقيق منتج تعليمي عـالي       "بأنها  ) 11: 2007 ،أبو دف  ( وكما عرفها    
الجودة، من خالل توفير المدخالت الالزمة والعمل على تحسينها بما يحقق األهداف المنـشودة              
وفق معايير محددة، ويكفل تلبية حاجات سوق العمل، ويكون الدافع األساسي لذلك كله الحرص              

  .-عز وجل-اء اهللا على إرض

  : وهناك من ميز بين ثالثة جوانب في معني الجودة الشاملة في التعليم وهي

  ):152 -151: 2007أحمد، (

تحديد المواصفات والخصائص التي ينبغي أن ): design quality( وتعني ،جودة التصميم -
  .تراعى في التخطيط للعمل

 .يام باألعمال وفق المعايير المحددةالق): performance quality(جودة األداء وتعني  -

الحصول على منتج تعليمي وخدمات تعليميـة  ): Output quality(وتعني ، جودة المخرج -
 .وفق الخصائص والمواصفات المتوقعة
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  :العالقة بين الجودة واإلتقان
الجودة تعبير حديث يتضمن دالالت تشير إلى المعايير والتميز، وهناك من يوحد بـين              

لجودة ومفهوم اإلتقان، ومنهم يرى خالف ذلك، حيث يرى أن الفرق بين الجودة واإلتقان      مفهوم ا 
تتمثل في أن الجودة تشمل جميع جوانب المؤسسة والبد من توافر معايير ومؤشرات للحكم فيها               

  .على الجودة، بينما اإلتقان جزء من الجودة والجودة أشمل وأعم
 بمعني أحكم األمر أحكاماً جيداً     ) أتقن( المهموز   اإلتقان مصدر مشتق من الفعل الرباعي     

وتـرى  "مصطلح اإلتقان في القرآن الكريم جاء متمثالً بالفعل الماضي المطلق غير المقيد بزمن              
" الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع اهللا الذي أتقن كل شئ انه خبير بما تفعلون                

  ).88:النمل(
إن اهللا يحب إذا عمل "اهللا عليه وسلم بصيغة المضارعة وجاء في أحاديث الرسول صلي 

  .سلسلة األحاديث الذهبية) رواه الطبراني في األوسط(أحدكم عمالً أن يتقنه 
ودل الحديث على أن اإلتقان أساس كل عمل يحبه اهللا عز وجل ويرضاه وجعله شرطاً               

  .لقبول العمل وتميزه
إلتقان والجودة فـذكر أن الجـودة       بين مصطلحي ا   )18-17: 2004،  جرادة(وقد فرق 

  .مصطلح لغوي يطلق على كل من كلف بعمل فأجاده 
واإلتقان مصطلح لغوي يطلق على من أتقن عمالً دون أن يكلف به والدليل أن اهللا أسند                
الفعل أتقن إليه دون سواه للداللة على تفرده جل وعال باإلتقان دون تكليف من أحد وأن ما تفرد                  

وبالتالي فان مصطلح اإلتقـان     . تنزيهي الهي أزلي يقيني خالد دون ند أو منازع        ) إتقان(به من   
  .أكثر فصاحة وبالغة وداللة من الجودة 

  : وا $&%�� ا $�ب�# "! ا ��دة ب���ه�� ا��� أ���ب

 التربوي العمل وتطوير لتحسين بالغا اهتماما والتعليم التربية في بالجودة الباحثون اهتم لقد

 الـشاملة  المعلومات ثورة ظل في أساسيا مطلبا الجودة منهج أصبح لذلك، عامة بصفة والتعليمي

 إليه أشار جوانب لعدة المدارس في والتعليمية التربوية العملية وتطوير لتحسين

  : يلي فيما) 79: 2009أبو عنزة، (  

  . تكلفة وأقل جهد وبأقل، وقت أقل وفي صحيح بشكل والتعليمية التربوية األعمال داء أ- 

  .التعليمية المؤسسة في العاملين جميع لدى بالرضا اإلحساس وزيادة المتعلمين حاجات إشباع -

   . المجتمع وأفراد والطالب المعلمين نظر في التعليمية المؤسسة سمعة تحسين  -

  . األخالقية أو المهارية أو المعرفية الجوانب حيث من سواء المتعلم جودة تحقيق -
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  :ق الجودة في المؤسسات التربويةمراحل تطبي

تهتم كثير من دول العالم بموضوع الجودة باعتباره أحد الجوانـب الرئيـسية لنمـوذج               
 المخرجات التربوية والتعليمية    يلجميع لمواجهة تدن  ااإلدارة العصرية، حتى أصبح شعاراً يرفعه       

  ).37: 2006حان، الترتوري وجوي(و) 182 -181: 2003، أحمد: (ويمكن تلخيصها فيما يلي

  .لجودةلاإلدارة العليا ي مرحلة االقتناع، وتبن .1

سـتراتيجية وتكـوين مجلـس      إلمرحلة التخطيط، وفيها يتم وضع الخطط التفصيلية وا        .2
 .استشاري للجودة، واإلعداد لبرامج تدريب وتحديد الموارد المالية

فيذ وتدريبهم على أحـدث     مرحلة التنفيذ، ويتم فيها اختيار األفراد الذين سيوكل إليهم التن          .3
 .الوسائل المتعلقة بالجودة

مرحلة التقويم، ويتم في هذه المرحلة طرح بعض التـساؤالت حـول جوانـب القـوة                 .4
 .والضعف في المؤسسة قبل التطبيق

مرحلة النشر وتبادل الخبرات، فمن خالل مرحلة التقويم يتم نشر المخرجات التـي تـم             .5
 .خبرات بين المؤسساتتحقيقها من التطبيق بغرض تبادل ال

  ):47: 2003أبو ملوح،(وللجودة في التعليم فوائد متعددة ويمكن تلخيصها فيما يلي 

  .ضبط وتطوير النظام اإلداري في المدرسة نتيجة وضوح األدوات وتحديد المسؤوليات .1

االرتقاء بمستوى الطالب في جميع الجوانب الجـسمية والعقليـة واالجتماعيـة والنفـسية               .2
 .والروحية

 . ومشكالت الطالب وأولياء أمورهم واإلقالل منها ووضع الحلول المناسبة لهاىضبط شكاو .3

 .زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء لجميع اإلداريين والمعلمين العاملين في المدرسة .4

 .الوفاء بمتطلبات الطالب وأولياء األمور والمجتمع .5

 .ت اإلنسانية السليمة بين جميع العاملين في المدرسةتوفير جو من التفاهم والتعاون والعالقا .6

 والتعامل معها مـن     ،تمكين إدارة المدرسة من تحليل المشكالت بالطرق العلمية الصحيحة         .7
 .خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثها مستقبالً

اللتـزام  رفع مستوى الوعي لدى الطالب وأولياء أمورهم تجاه المدرسة من خالل إبـراز ا              .8
 .بنظام الجودة
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والعمل عن طريـق الفريـق   ، الترابط والتكامل بين جميع اإلداريين والمعلمين في المدرسة      .9
 .وبروح الفريق

 وتـرى   .تطبيق نظام لجودة يمنح المدرسة االحترام والتقدير المحلي واالعتراف العالمي          .10
نظومة قـيم أخالقيـة     مما يكنزه من م    اإلنسانيالعنصر  الباحثة البد من البحث عن  جودة        

ويحقـق الخيـر     مما تجعله أكثر تطور وتقدم     في كافة مجاالت الحياة    تساعده على تطبيقها  
 .لنفسه ومجتمعه 

  :مبادئ الجودة في التعليم 

  :هي، تعبر عن الجودة في التعليمعدة تحديد قيم رئيسية " أركارو"استطاع 

بـامتالكهم   المسؤولية   األعمالتأتي عن طريق تحمل الطالب واآلباء ورجال        : المشاركة -
  .لمهارات الجودة وحل المشكالت

تشير إلى أن هيئة التدريس واإلدارتين يجب أن يخلقوا ألنفسهم قيم جودة محددة             : المبادأة -
 .داخل المؤسسة، وذلك بالتخلي عن األساليب الروتينية داخل المؤسسة

طـالب مـن خـالل التفاعـل        وذلك لتحقيق تدعيم قيم التربية لدى ال      : التطوير المستمر  -
 والعمل على تحقيق التوازن واالستغالل األمثل للموارد المتاحـة مـن خـالل              ،المستمر

 .التخطيط والتقويم المستمر

يقصد بها االستجابة السريعة لمتطلبات المستهلك، من خـالل تحـسين           : سرعة رد الفعل   -
شطة، من خالل عمليات    زمن االستجابة وما يتطلبه من مراجعة العمليات واألهداف واألن        

إذ تمثل عملية رد الفعل أهمية كبيرة في         ؛   القياس المستمر الذي يؤدي إلى تحسين الجودة      
 .تحقيق رضا العميل

لدى كل من الطالب والمعلمين واآلبـاء وترجمتهـا إلـى خطـط             : ستراتيجيةالالرؤية ا  -
مل جميـع أعـضاء      إذ ال تقتصر على فئة معينة في المؤسسة التعليمية، بل تش           ؛مستقبلية

 .المؤسسة، أي أن كل شخص بمثابة رائد جودة

مع سائر المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع من خالل تبادل المنافع بين           : المنفعة والتعاون  -
 )86: 2005منصور،  ( .المؤسسة التربوية ومؤسسات المجتمع المدني
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كما م يحقق الكفاءة والجودة     ويمكن تحديد الجوانب األساسية التي تسهم في الحصول على تعلي         
   )46: 2006الوالي، (.تراها

تطبيق نظام الجودة الشاملة في قطاع التعليم ابتداء مـن مـستوى الـوزارات وانتهـاء                 -
  .بالمدارس

 .العمل على إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي -

طالب، : (ة من تحديد المعايير األساسية التي يجب توافرها في مدخالت المنظومة التعليمي          -
 ).تعليمية تمتلك جميع اإلمكاناتى مواد تعليمية، وسائل وأنشطة، أهداف مدرسية، بن

 .تحديد اآلليات المناسبة لتوفير هذه المعايير وتكاملها مع بعضها البعض -

تحديد المعايير األساسية التي يجب توافرها في مخرجات المنظومة التعليمية، من خـالل              -
مخرج، بحيث يمتلك القدرة على التكيف في مجتمعـه        ال توافرها في    تحديد الصفات الالزم  

 .وتطويره

 .لعناصر التعليميةلاستمرارية التقويم والتغذية الراجعة والمستمرة  -

 .اإلفادة من تجارب اآلخرين والدراسات واألبحاث، بما ال يتعارض مع ثقافتنا اإلسالمية -

ركـزت علـى    بأنـه   في التعلـيم،     ة الجود وتستخلص الباحثة، في نهاية عرض محور       
من خـالل   ،ووعمليـات  ومخرجات ضرورة االهتمام بعناصر المنظومة التعليمية، من مدخالت      

مجموعة من المعايير، التي تؤكد على التكامل بين عناصر هذه المنظومة من أجـل الوصـول                
تمع بأفضل  ، وكم تعمل على االرتقاء بمستوى المدرسة والمعلم والطالب والمج         للمخرج المطلوب 

  . صورة ممكنة 

  

 : المعايير / المحور الثاني

التحديات التي تواجه مجتمعاتنا كثيرة، وقد زادت الحاجة إلى أن يمتلك كل فـرد فـي                
المجتمع المهارات والمعارف التي يحتاج إليها من أجل تنمية ذاته والقيام بدوره في المجتمـع،               

ين بصورة أفضل، ومن أهم الخطوات للوصول إلى ومن ثم تزداد حاجة المجتمع إلى أفراد متعلم
بحيث تحدد ما يجب أن يعرفه المتعلمون       ،  متعلم أفضل وضع توقعات تعليمية عالية لكل الطالب       

   )59: 2005شحاتة، ( .ويستطيعون فعله
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  :ماهية المعايير

لما يجب  يقدر به غيره، ويعني أنموذجاً متحققاً أو متصوراً ايعني المعيار م: المعيار لغة
  .) 639: 1982أنيس، (.يء أن يكون عليه الش

أو كيان مادي بتقدير منـضبط، ال يختلـف   شيء  يعني معايرة - لغة-المعيار أو العيار 
، وبتحديـد   )الكيلو جرام وجزيئاتـه ومـضاعفاته     (رأي الناس فيه، ويكون هذا التقدير بالوزن        

 ونحو ذلك، ةالزمنية بالثانية والدقيقة والساعالمساحة المكانية بالمتر ومضاعفاته، وتعيين المسافة 
وتستخدم المعايير الكمية في كثير من أعمال الصناعة وأعمال التـشييد، وأعمـال الخـدمات،               

صناعات األسلحة والـسيارات واألجهـزة الخلويـة        " معيار"ويستوي في هذا االستخدام للفظة      
  .ألعمال التجارية والمصرفيةواألدوية واألغذية، كما يستخدم المعيار في الطب وفي ا

وقد انتقل مصطلح المعيار إلى مجاالت العلوم النفسية واالقتصادية واالجتماعية ؛حيـث            
يستعمل المصطلح بصورة مجازية، وليست حقيقية، في اختبارات الذكاء والتحصيل، واختبارات           

في تقدير متوسـط    التشخيص، واختبارات االستعداد واالتجاهات والميول، كما يستخدم المعيار         
  )1095: 2005عبد الحليم، .(الداخل، وفي نسبة النماء االقتصادي

 والتربوية،  ةآراء محصلة لكثير من األبعاد السيكولوجية واالجتماعية والعلمي       : اصطالحاً
تعرف الصورة الحقيقة للموضوع الواحد المراد تقويمه، أو الوصول إلى  يمكن من خالل تطبيقها

  )279: 2003اللقاني والجمل، . (الذي نقوم به يءأحكام عن الش

بأنها عبارة عن مقاييس من خاللها يحكـم علـى          ) 1980:201 ،السمالوطي( ويعرفها  
  .أعمال اإلنسان وسلوكه

 التي  ،عبارات تصف األفكار والمعارف والمهارات األساسية المتعلقة بموضوع ما        "وهي
  )32: 2007الفقعاوي، (".ئهافوها ويكونوا قادرين على أداعلى الطلبة أن يعر

أساساً للحكم الكمي أو الكيفي من خـالل    ّتعدهي مجموعة من الشروط واألحكام التي       أو
  ) :Carter,1997 153.( إلى جوانب القوة والضعف هذه الشروط بما هو قائم وصوالًةمقارن

وى تلك العبارات التي يمكن من خاللها تحديد المست" ويرى زيتون أن المعايير هي 
 . المالئم والمرغوب من إتقان المحتوى والمهارات واألداءات وفرص التعلم ومعايير إعداد المعلم

  )115: 2004زيتون، (

هدف تحديد هذه المعايير إلى تمكـين       ال) 575 : 2008،  عبد الحليم، وآخرون    (ويرى  
مل على تطويرها، كما    العاملين في حقل التربية والتعليم من إعادة النظر في المناهج الحالية والع           
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مؤشرات لجودة المناهج الدراسية، بمعنى أن تلك المعايير هي أهداف وطموحات نسعى             ّتعدأنها  
وهي ،  إطاراً مرجعياً تقارن وتقيم على أساس المناهج الحالية        ّتعدوهي أيضاً   ،  إلى الوصول إليها  

  .كذلك موجهات لعمليات التطوير للمستقبل

  

  : المعايير في أمريكاالنشأة التاريخية لحركة

لعل من أهم أسباب ظهور حركة المعايير في الواليات المتحدة األمريكية نشر تقرير أمة        
 الذي كشف عن الضعف الذي أصاب القاعدة التعليمية ،1983 عامa nation at riskفي خطر 

تعليميـة  في المجتمع التعليمي في هذا الوقت مما حتم القيام بتقويم ومراجعـة كـل العمليـة ال                
  . والتوصية باالهتمام بمحتوى التعليم والمستويات والتوقعات ألداء الطالب

  )303: 2005الوكيل ومحمود، (

  : من أهمهاة عدوساعد في دعم حركة المعايير في الواليات المتحدة األمريكية أمور

ــام   ــة للحك ــة القومي ــؤتمر الرابط ــى م  NATIONAL GOVERNORSتبن

ASSOCIATION،أهدافاً قومية للتعليم ، بحضور الرئيس بوش األب) 1991(د عام  الذي انعق
وإنشاء المجلس القومي لمعايير التعليم واختبارات التقويم عام )  K-12 (أهداف الصفوف) 0-6(
)1991 (National council on education standards and testing ))  ــة وموافق

  عـدة   وكان من نتيجة هذا ظهور وثائق     )  goals 2000 (2000الكونجرس على أهداف تعليم     
، التي من بينها    )k-12(للمستويات المعيارية للمواد الدراسية المختلفة على المستوى القومي من          

  :ما يأتي

  ).م1989(تقويم الرياضيات المدرسية عام  ومعايير منهج -

 ).م1996(المعايير القومية لتعليم العلوم عام  -

 ).م1999( النفس للمدرسة الثانوية عام المعايير القومية لتعليم علم -

 ).م1997(المعايير القومية لتعليم التكنولوجيا عام  -

  ).م1996(المعايير القومية لتعليم التاريخ عام  -

 االجتماعيـة وعلـوم     منجليزيـة والعلـو   وغير ذلك من المواد المدرسية مثل اللغة اإل       
سخة ومدعمـة مـن مؤسـسات       ن حركة المعايير أصبحت را    إوفي ضوء ما سبق ف    ... الحاسب

  -: ويتضح هذا من خالل،التعليم وأولى األمور والمهتمين باألمر في الواليات المتحدة األمريكية
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 content( لمعايير المحتـوى  -) Towa(  ما عدا والية أيوا -يع الوالياتتطبيق جم -

standards (للمواد الدراسية المختلفة.  

   لحركة المعايير خالل مؤتمر التعليم الذي      )  والية 38(تأكيد دعم والتزام غالبية الواليات       -
 .م1999عقد في أكتوبر 

قيام الواليات المختلفة بتبني معايير لمحتوى المواد الدراسـية بمـا يناسـبها ويقابـل                -
 .احتياجاتها

 بخالف مجاالت أخـرى     ،مما سبق يظهر أن وضع مستويات معيارية في مجال التربية         
ضوع جديد نسبياً، ويتضح أن إعداد مستويات معيارية قومية لمنظومة مو، مثل الصناعة وغيرها

 .وتحقيق الجودة الـشاملة لـه   ) Education Reform(التعليم أصبح منطلقاً إلصالح التعليم 
)Total Quality( . )  ،280-279: 2005محمود(  

  :المستويات المعيارية

 ) Pop ham) (1981(بوبهـام  عـن  نقالً) 305 :2005، الوكيل ومحمود( ويعرفها           
المستويات المعيارية على أنها عبارات تشير ) Yesseldy ke et al) (1994(ويسلدي وآخرون

 هذا الحد األدنى هـو أقـل        يعدإلى الحد األدنى من الكفايات المطلوب تحقيقها لغرض معين، و         
على، أو هو أقل المهارات      الدراسي األ  ىالكفايات الواجب توافرها لدى الفرد كي يلحق بالمستو       

  . بما يقوم على تحسين الوضع الحالي، الفرد لكي يؤدى وظيفته في المجتمعىالواجب توافرها لد

  :أنواع المستويات المعيارية

  : منها،تتعدد أنواع المستويات المعيارية

  ) :Content Standards(معايير المحتوى  .1

 القيـام  ني أن يعرفها الطالب ويستطيعو وصف المعلومات والمهارات التي ينبغ :يوتعن
بها، وعادة ما تتضمن األفكار والمفاهيم والقضايا والمعارف األساسية وطرق التفكير والعمـل             

  )456: 2006محمود، (.التي تتصل بنظام المجال المعرفي الذي يتعلمه الطالب والمتوقعة منهم 

 ):Performance Standards(معايير األداء  .2

يات معيارية تصف أداء المتعلم لما تعلمه من خالل المـستويات المعياريـة             وهي مستو 
؛ Indicatorsبد من وضع مؤشرات لـألداء   للمحتوى، وعند وضع مستويات معيارية لألداء ال   

  .حيث تقدم أدلة حول مدى التقدم نحو تحقيق األهداف
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  ):Opportunity to Learn Standards(معايير فرص التعلم  .3

لمستويات المعيارية تساعد في إتاحة فرص متساوية في التعليم، وتصف إلى أي            وهذه ا 
مدى تتوافر البرامج والمصادر بالمدارس والمؤسسات التعليمية من أجل تحقيق معايير المحتوى            
واألداء، وفي كـل األحـوال ال يمكـن ألي نـوع مـن المـستويات المعياريـة أن يتواجـد                     

   )262: 2005، المغربي وعبد الموجود.(بمفرده

  :بأن أنواع المستويات المعيارية هي) 122: 2007،مراشدة  (وتضيف

وهذه تشير إلـى المحتـوى واألداءات      ،World class standardsمعايير الصف العالمية  -
  .المتوقعة من الطالب في المجتمعات الصناعية

  .ه الطالب وقام به ويقصد بها تحديد قيمة تعبر عن مستوى جودة ما عرف،معايير الكفاءة -

  :خصائص المستويات المعيارية

 كي تقوم بأدوارها المنوطـة       عديدة خصائصبال بد من أن تتصف المستويات المعيارية        
  -:)48: 2007النادي، (بها، وهذه الخصائص تذكرها 

  .الدقة والوضوح والقابلية للتطبيق .1

 .الجماعية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة .2

 .لمجتمعاالرتباط بثقافة ا .3

 .التغذية الراجعة المستمرة .4

 .التميز لجميع الطلبة وليس النخبة .5

  :الخصائص التالية) 458: 2006محمود،(ويضيف 

  .الشمول لجوانب العملية التعليمية المختلفة .1

 .الصياغة البسيطة التي تمكن من استغاللها بسهولة .2

 .الموضوعية من حيث النظر لألمور التي تخدم األهداف العامة .3

خالقية من حيث استناد المعايير إلى القيم األخالقية وبما يخدم القـوانين واألعـراف              األ .4
 .السائدة في المجتمع

 .المجتمعية من خالل انعكاس تقدم المجتمع وحل مشكالته من خالل المعايير .5

 .االستمرارية والتطور .6
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  .الوطنية والقومية بما يحقق أهداف الوطن وحل مشكالته وقضاياه .7

  : الخصائص التالية) 124: 2007،راشدة م( تضيفاكم

  .تضم قدراً من التحديأن  .1

 .تركز على النواحي األكاديميةأن  .2

 .تكون في صلب الموضوعات الدراسيةأن  .3

 .تكون مالئمة للسمات النمائية للطلبةأن  .4

  :أهمية المعايير

  :أهمية المعايير العالمية فيما يلي) 454 -452: 2006(يبين محمود 

  : مدخل للحكم على مستوى الجودة في مجال دراسي معين من خاللالمعايير  .1

  .هء أدانجودة ما يعرفه المتعلمون وما يستطيعو -

 .جودة البرامج المتقدمة للتعليم في مجال دراسي معين -

 .جودة تدريس مجال معين -

 .جودة النظام الداعم للمتعلم والمنهج -

 .جودة برامج وممارسات وسياسات التقويم -

للحكم على مدى التقدم نحو تحقيق األهداف، كما توفر رؤية شـاملة               محكات معاييرتوفر ال . 2
  .للتعليم والتعلم من خالل برنامج تربوي معين يوفر فرصاً  للتميز للمتعلمين

 للتعاون والتعاضد والتناسق من أجل تحسين عملية التعلم والتعلـيم فـي             اًتوفر المعايير آفاق  . 3
  .مجال تربوي معين

هم المعايير التربوية في تطوير المقررات الدراسية من خالل تبنى سياسات وممارسـات             تس. 4
  . الحالية للمدارسىمتميزة وتجاوز صعوبات ومعوقات البن

  :توفر المعايير بيئة فاعلة للتعلم والتقدم والتميز من خالل. 5

  .عايير تمييز المعلمين لألنشطة التعليمية التي تمكن المتعلمين من تحقيق الم-

 معرفة المتعلم لواجباته وتمكنه من استخدام معايير محددة لتحقيق المعايير والمـستويات             -
  .المطلوبة
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 مشاركة أولياء األمور في دعم األبناء المتعلمين وتحفيزهم لحـل الواجبـات المدرسـية               -
  .نجاز المهام التربوية المطلوبة منهمإو

 يعملون من  ، في ضوء محكات معيارية محددة     اإلدارة التربوية والمدرسة  مسؤولي   تحرك   -
  .نجاز والتمييزإلخاللها على تحقيق المتطلبات ل

تعد المعايير التربوية بمثابة مقياس لتقويم أبعاد التعليم والتعلم من خالل توصيف ما يجب أن    . 6
  :يكون عليه كل منهما من خالل

  . الكتاب المدرسي في ضوء المعايير-

  .لمميزة التنمية المهنية ا-

  . أساليب دعم المعلمين لتحقيق المستويات المعيارية-

  . جودة المصادر التعليمية التعلمية-

  .توفر المعايير التربوية توحيداً واتساقاً في األحكام. 7

تحقق المعايير التربوية مبدأ التميز ومبدأ المساواة، فالمعيار يمثل تحدياً للمتعلمين يجعلهـم             . 8
ض النظر عن خلفيـاتهم     غتحقيق التميز، وكون المعايير لكل المتعلمين ب      يتناقشون من أجل    

  .ن هذا يحقق المساواة وتكافؤ الفرصإوخصائصهم ف

توفر المعايير مواقف تربوية تتضمن استمرارية الخبرة من مستوى تعليمي إلى مستوى آخر        . 9
  .ومن مدرسة لمدرسة أخرى

ة المعلمين على مساعدة المتعلمين على الربط بين ما تقدم المعايير التربوية فرصاً لدعم قدر. 10
 مما ييسر انتقال أثر التعلم لمواقف       ،تعلموه من خبرات سابقة والتعلم الجديد المطلوب تعلمه       

  .جديدة

  -) :24: 2006،البيالوي وآخرون (ويضيف

  .واالعتراف بذلك كمؤشر لتقدمهم، طحصول الطالب على تغذية راجعة وفرص للتخطي .1

 .سبل محاسبية المجتمع للمدرسةتوفير  .2

  :المعايير الواجب توافرها في عناصر منهاج الدراسات االجتماعية 

   :يعلي النحو التال )42:2002، السكران( ،ويذكرها األهداف :أوال

  .أن تراعي األهداف المختارة الفلسفة العامة_ 
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  .أن تراعي األهداف التربوية حاجات المجتمع المحلي_ 

  .األهداف التربوية حاجات طبيعة المتعلمأن تراعي _ 

  .أن تراعي األهداف التربوية حاجات طبيعة الدراسات االجتماعية_ 

أن تشمل األهداف جوانب الخبرة المربية مـن المعلومـات والمهـارات واالتجاهـات،              _ 
  .والميول

  .أن تتسم تلك األهداف باالتساق وعدم التضاد_ 

  .قأن تكون واقعية وممكنة التحقي_ 

  .أن تكون مسايرة لروح العصر_ 

  . الذي يستخدم هذا السلوكىأن تصف السلوك المتوقع، والمحتو_ 

  ):المادة الدراسية(المحتوى  :ثانياً

 للدراسات االجتماعية فإنه من الصعوبة استخدام المعارف المتاحة         ىعند تخطيط المحتو    
. ام الخبرات البشرية المتراكمة جميعها     الموجودة في ميادين العلوم االجتماعية، واستخد      ،جميعها

 الدراسات االجتماعية، مـن هـذه       ىلذلك يجب وضع معايير معينة عند التخطيط الختيار محتو        
   ) 56:1999_55منسي،  (:المعايير

ن ال  أ و ،صـيالً أ الدراسات االجتماعية، صادقاً وواقعيـاً و      ىأي بمعني أن يكون محتو    : الصدق
 ةوأن تكون األهـداف المرسـوم     ،  مبالغ فيه  مفرط و  لمعارف بشكل يكون محشواً بالمعلومات وا   

  . صادقة وواقعيةىللمحتو

 منهج الدراسات االجتماعية مهمة تلبي رغبـات        ىأي أن تكون موضوعات محتو    : األهمية •
تكون هرمية   وهذه جميعاً      .وحاجات الطلبة من حقائق ومفاهيم ومبادئ وتعميمات ونظريات       

أي ال يركز المحتوي علي     ،  )الحقائق  (و البيانات أو المعلومات     وه،   أساس سليم  ى عل ىوتبن
ـ   ، المفاهيم ويهمل المبادئ   ى يركز عل  والحقائق ويهمل المفاهيم، أ     المبـادئ  ى أو يركـز عل

  . بل يكون متوازناً،ويهمل التعميمات

 الدراسات  ىبالرغم من أهمية حاجات واهتمامات التلميذ عند اختيار محتو        : حاجات التالميذ  •
 لذلك بـات    ؛ ال تؤخذ حاجات واهتمامات التالميذ     ي إال أنه من حيث الواقع العمل      ،االجتماعية

من الضروري االهتمام بهذا المعيار مع أخذ الحيطة والحذر من أن حاجـات واهتمامـات               
 وعدم الثبات بفعل المتطلبـات النمائيـة للمرحلـة          ّالتغير صفة التبدل و   االتالميذ تغلب عليه  

  . يعيشون فيهاالعمرية التي
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 للتطبيـق   الً الدراسات االجتماعية واقعياً سهالً وقاب     ىأن يكون محتو  : قابلية المحتوي للتعلم   •
 يكون مرناً قابالً للتعديل بما يناسب الفروق الفرديـة          ، وأن ويسهل فهمه من جانب المتعلمين    

  .جرد المى الصعب ومن المحسوس إلىأن يكون متسلسالً من السهل إلى التالميذ، ولد

 بحيث يتم االنتقـال     ، المفاهيم الموجودة بالعامل الجغرافي    المقصود بالعالمية ربط    : العالمية •
 ثم إلي الوطن الكبير أو الجهـة مـن          ، القطر الذي يعيش فيه    ىمن البيئة المحلية للطالب إل    

 مـن الـتعلم ال تعتـرف         هو الذي يشمل أنماطاً    د الجي ى العالم ككل، فالمحتو   ى ثم إل  ،العالم
  .الفاصلة بين البشرة بالحدود الجغرافي

 منـاهج   ىأن من محكات أو معايير اختيار محتـو       )  331_329 : 1997سعادة،(وأضاف   •
  : يأتيالدراسات االجتماعية ما 

 يتعلق هذا المحك بالمنفعة أو الفائدة مـن  :Criterion of Utilityمحك أو معيار الفائدة  •
 الدراسي الذي ى فما قيمة المحتو،لتي يحياها التالميذ   ارتباطه بالحياة ا   ىج ومد ا المنه ىمحتو

 ى فمن المعروف أن عالقة محتو      ؟ ال يشعر بفائدته العملية والحياتية المتعلمون في المدرسة       
ج بنواحي الحياة المختلفة يجب أن تكون قوية، حتى يستفيد المتعلم منها عند محاولتـه               االمنه

  .لتي ربما تواجهه مستقبالًحل المشكالت التي تواجهه حاضراً، أو ا

 يتطلب هذا المعيار :Consistency  Criterion ofمحك أو معيار التوافق أو التناسـق   •
مع الوقائع االجتماعية والثقافية للمجتمع الذي      ،  أو يتفق ،  ج المدرسي ا المنه ى محتو ىأن يتمش 

  .يعيش فيه التالميذ

الفعال ال يتم بطريقة عشوائية أو ج المدرسي ا المنهى، أن اختيار محتوقويتضح مما سب  
بد أن يتم في ضوء مجموعة من المعايير التي تراعـي جوانـب عديـدة تهـم                  جية، بل ال  امز

المتعلمين والمعلمين والمجتمع المحلي والعربي واإلسالمي والدولي، حتى تكون الفائـدة أعـم             
  . وأشمل

  :األنشطة التعليمية التعلمية: ثالثاًً

 مجموعة من المعـايير أو      ى في مجال األنشطة التعليمية التعلمية عل      أكد األدب التربوي    
حيث يعد توافر أو عدم توافر هذه المعـايير أو بعـضها فـي               ؛ المقاييس لممارسة هذه األنشطة   

   ) 59 -58:2002، دلول (: ومن هذه المعايير،مقياساً لنجاحها أو فشلها، النشاط المتاح

  .قها من وراء ممارسة كل لون من ألوان النشاطتحديد األهداف المرجو تحقي -    

  . للتفكيرةأن تكون مثير -
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  .تمكن المعلم من كفايات التخطيط المشترك -

تنفيذ حتى ال يقع خالف يعيق ممارسة هـذا         التخطيط و الالتنسيق مع إدارة المدرسة عند       -
  .النشاط

  . األنشطةىالتعاونية في اإلشراف عل -

  . األنشطةىللمشرفين علتوفير الحوافز المادية واألدبية  -

  . الماديةا أساس نتائجهى التربوية وليس علا أساس نتائجهىتقدير األنشطة عل -

حيث تبدأ الجماعة بالعمليات الـسهلة التـي تظهـر          ؛مراعاة التدرج في برامج النشاط       -
  . وذلك إلكسابهم الثقة بالنفس لتحقيق عمليات أكثر صعوبة، في وقت قصيرانتائجه

سات المجتمع كالمؤسـسات الحكوميـة والـشركات ودور الـصحف           التنسيق مع مؤس   -
  .والمعارف والمتاحف واألسواق التي يرغب التالميذ بزيارتها

  . نشاط أبنائهمىإشراك أولياء األمور في االطالع عل -

   :          معايير أخرى، هي  )1993 :48، جامعة القدس المفتوحة  (وقد أضافت

  .لمنهاجاالرتباط بينها وبين ا -    

  .مساهمتها في تحقيق األهداف التربوية المنشودة -

  .ارتباطها بميول وحاجات وقدرات المتعلمين -

  .إعداد الخطة الزمنية المطلوبة للقيام بهذه األنشطة -

  .اإلمكانات المتاحة في المدرسة والبيئة المحلية -

  .التقويم المستمر لنتائج تلك األنشطة -

  ..        ة فيها بإيجابيمشاركة جميع الطالب -

  :طرائق التدريس : رابعاً

  :أهمها، )120-121 :2006خضر،  (ة عد معاييرىيعتمد اختيار طريقة التدريس الجيدة عل

أن تكون الطريقة مالئمة ألهداف الدرس، ولمرحلة نمـو التالميـذ وقـدراتهم العقليـة          -
  .والجسمية

  .المدرسية الالزمة لتنفيذ الطريقة تتوفر التسهيال -
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  . استخدام الطريقة التي يختارها بفاعليةىلم علقدرة المع -

  .الطريقة لطبيعة المادة الدراسية المراد تعلمهامالءمة  -

  . التالميذ العقلي واالجتماعي والبدنيى مستومالءمة  -

  . الخارجية والمصادر األصلية المادية والبشريةتتوفر القراءا -

واحد، والمسؤوليات اإلضافية التي إعداد التالميذ في الفصل ال   : التنظيم المدرسي، ويشمل   -
، وتنظيم الجـدول    اًيكلف بها المعلم، وعدد الحصص التي يقوم المعلم بتدريسها أسبوعي         

  .المدرسي والتعاون بين المعلم وإدارة المدرسة

  :أساليب التقويم : خامساً

ـ   دإن المجلس القومي األمريكي للدراسات االجتماعية ق          -: المعـايير التاليـة    ى أكد عل
  ) 63:2002السكران، (

  . األهداف التربويةىأن يرتكز التقويم أساساً عل -    

 تقدم الطالب في مجال المعرفة والتفكير والمـشاركة         ى معرفة مد  ىأن يشمل التقويم عل    -
  .االجتماعية

  .أن تكون طرائق التقويم متنوعة -

  .أن يستخدم التقويم كبيانات تفيد في عملية التغذية الراجعة -

 . أفراد من خارج جدران المدرسة في عملية التقويمأن يشترك -

  :من معايير التقويم الجيد ما يأتي أن  ) 106:2008_107،اللولو وعفانة (وأضاف 

 أن تتوفر في عمليات التقويم الضمانات الكافية للنجاح فـي           ىالتقويم عملية علمية، بمعن     
 أو تحسينه، بحيـث يتـصف       هيلقياس مواطن القوة والضعف في المنهاج المدرسي من أجل تعد         

  .التقويم بالموضوعية والصدق والثبات

  من معايير أساليب التقويم الجيدةأن  ) 2005: 169_170  (كما أضاف الوكيل والمفتي   
  .ن تكون أساليب  التقويم اقتصاديةأ

واالقتصاد هنا يكون في الوقت والجهد والتكاليف، والتقويم االقتصادي في الوقت يتطلب            
ومعني ذلك أال يضيع المعلم     ،  راعاة وقت المعلم والتالميذ وكذلك الوقت المسموح به في المنهج         م

جزءاً كبيراً من وقته في إعداد وإجراء وتصحيح ورصد نتائج االختبارات حتى ال يصرفه ذلك               
  .عن األعمال المطلوبة منه
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ويتيح ،  ويتأثر بالمنهاج  في العملية التربوية، يؤثر       جزء أساسي  التقويمأن   ة الباحث ىترو  
في النشاطات التربوية التي تساعد      لالشتراك   التقويم الشامل للمنهاج فرصة جيدة للمعلم والتالميذ      

 الصعاب والمشكالت التي تواجههم، لبيـان      ى تحقيق التعلم األمثل، وإلقاء الضوء الكامل عل       ىعل
نب القـوة ومعالجـة جوانـب        تدعيم جوا  ىفيؤدي في النهاية إل   ،   وجوانب الضعف  ةجوانب القو 

  .من أدوات تحسين وتطوير المنهاجمهمة الضعف، وبذلك يكون التقويم أداة 

يمكن من اً  محكوتستخلص الباحثة، في نهاية عرض محور المعايير، بأن المعايير تعتبر          
خالله إصدار األحكام على المقررات الدراسية المختلفة ومدى جودتهـا، ويمكـن اسـتخدامها              

  .عتمد عليه في بناء وتطوير المناهج الدراسيةكأساس ي

  

  :جودة المناهج الدراسية/ ثالمحور الثال  

يعد المنهاج الدراسي عنصراً رئيسياً من عناصر العملية التعليمية، وتتعـدد المعـايير               
- ومن العوامل المرتبطة بالجودة، والصفات الواجب توافرها في المنهاج ليتسم بالجودة والفعالية

أصالة البرامج، وجودة المناهج من حيث المستوى والمحتـوى والطريقـة           ":-ن أوردها حسا  كما
أي مـدى  إلـى   أي مدى تعكس المناهج الشخصية القومية أو التبعية الثقافية، و          إلىواألسلوب، و 

ترتبط بالبيئة وتثري شخصية المتعلم، ويتوقع أنه كلما زاد االرتباط بين المقـررات الدراسـية               
ادت فعالية التعلم، وأدرك المتعلم قيمة ما يتعلمه، ويتأكد لديه المـضمون االجتمـاعي              والواقع ز 

  )48: 1994حسان،". ( وبذلك يوظف ما اكتسبه من نتائج وخبرات،للتعليم والتعلم

    :جامفهوم المنه: أوالً 

 ،ينة ويعني وسيلة محددة توصل إلى غاية مع،المنهاج من نهج ومعناه الطريق أو المسار: لغة 

�$� �$*	 ()' ��$&�%�&:كما ورد في القرآن الكريم % "*�� � � � �� � �� � � �� � � � � �� + '{)*+,-�:48{    

  ) المنجد.( والمنهاج أصله الطريق البين الواضح 

ج كلمة إغريقية األصل تعني الطريقة التي ينتهجها الفرد للوصول إلى هـدف             افالمنه: اصطالحاً
  ) 13: 2006، شاهين. ( محدد 

مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم واألفكـار      بأنه  ) 17: 2003،  مصطفى( يعرفه   : ديماًق
  . التالميذ في صورة مواد دراسية والمهارات التي يدرسها 

رف التي تتضمنها ج اقتصر على المعلومات والمعااوترى الباحثة أن المفهوم القديم للمنه  
 حاجاتـه   –وكان اهتمامه بالتلميـذ     ،   في ذاتها  ةها غاي واعتبر،  المواد الدراسية، وتمركز حولها   
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ج لكي يشمل ميول وحاجات     ابد من تطوير مفهوم المنه      لذا كان ال   ؛ ضعيفاً   –ومشكالته وميوله   
  .  تكيف مع الحاضر والمستقبل يستطيع الالتلميذ لكي 

نية التـي تهيئهـا     هو مجموعة الخبرات التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية والف        :حديثاً  
 بقصد مساعدتهم على النمو الـشامل مـن جميـع           ،المدرسة لتالميذها داخل المدرسة وخارجها    

  ) 15: 2004، عاشور وأبو الهيجاء. ( ألهدافها التربوية النواحي وتعديل سلوكهم طبقاً

بأنه عبارة عن مخطط تربوي يتضمن عناصر مكونـة         ) 69: 2002،  حمدان( ويعرفه  
واجتماعيـة  مشتقة من أسـس فلـسفية       ،  وتدريس وتقويم  تعليميةتوى وخبرات   من أهداف ومح  
داخل المدرسـة    تعلميه   ومطبقة في مواقف تعليمية   ،  مرتبطة بالمتعلم ومجتمعه  ،  ونفسية ومعرفية 

بقصد اإلسهام في تحقيق النمو المتكامل لشخصية المـتعلم بجوانبهـا           ،  وخارجها تحت إشرافها  
 . المتعلم ىلذية وتقويم مدى تحقق ذلك العقلية والوجدانية والجسم

    :تصميم المنهاج: ثانياً 

  . هو وضع خطة عمل إلنجاز مشروع معين في ضوء اإلمكانات المتاحة :  التصميم 

آليـة ومكونـات     و أسسحيث تقوم عملية التصميم على صناعة منهاج جديد مستقل له             
  ) 4: 2008، فانة واللولوع( : وهي تبدأ من ،خاصة ضمن النظام التربوي المنشود

 .تبرير عملية التصميم المنهجي  �

 .تحديد مجال التصميم المنهجي  �

 .تحديد األسس والمنطلقات الالزمة لبناء المنهاج وتشييده �

 .تحديد النظرية التربوية الخاصة بالمنهاج المراد تصميمه  �

 . تحديد خطة محددة لعمليات بناء المنهاج �

 . راءات رسم نموذج واضح ومحدد اإلج �

 .موضع التجريب على نطاق ضيقوضع المنهاج  �

 . التجريب على نطاق أوسع قبل التعميم  �

 .  التعميم والمتابعة  �
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  :تقويم المنهاج : ثالثاً 

، ليات الحيوية والضرورية في مجاالت الحياة المختلفـة       تشكل عملية التقويم إحدى العم      
لحسابات وتعديل للمسارات للوصول إلـى أفـضل   جعة للما ينتج عن تلك العملية من  مرا     نظراً

  . القرارات

  :مفهوم التقويم 

تحقق واقتراح مـا يلـزم      ي األهداف وما لم     ن معرفة ما تحقق م    هو العملية التي يتم بها      
    ) 195: 1997، األغا وعبد المنعم. (تحقيقه

د أو الجماعـة    العملية التي يقوم بها الفر    بأنه  ) 162: 2005،  يالوكيل والمفت ( ويعرفه    
وكـذلك نقـاط    ،  جالمعرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق األهداف العامة التي يتضمنها المنه           
  .  القوة والضعف به حتى يمكن تحقيق األهداف المنشودة بأحسن صورة ممكنة 

حول الموضوع  ،  وترى الباحثة أن التقويم عملية منهجية علمية منظمة لجمع المعلومات           
  . في ضوء معايير محددة ينتج عنها حكم معين يفيد في صناعة القرار ، هالمراد تقويم

  : دواعي تقويم المناهج الدراسية 

هناك الكثير من األسباب التي تدعو إلى القيام بعملية التقـويم التربـوي بـشكل عـام                   
  ) 13-12: 2009، صالح ( : وأهم تلك األسباب ما يلي،والمناهج الدراسية بشكل خاص

جعة المشروعات من وقت آلخر ومتابعتها أمر ضروري لمعرفة كيف يسير تنفيذ ن مراإ -
ـ ،  هذه المشروعات وتالفي األخطاء قبل اسـتفحالها       ج التعليمـي مـن أكثـر       اوالمنه

  . المشروعات حاجة إلى التقويم المستمر

 تقتضي إعادة النظر في المناهج وتقـويم       التيكثرة التغيرات التي تحدث في المجتمعات        -
  . رهاآثا

  .زيادة المعارف والمعلومات وتضخمها بشكل كبير  -

 وتساؤالتهم المستمرة عـن جـدوى        متزايداً اهتمام الناس في التربية والتعليم اهتماماً     _  -
  . البرامج الدراسية المطبقة 

عدم رضا الناس عن نتائج أبنائهم بسبب تقصير التربية في إكسابهم السلوكيات المرغوبة  -
  .إعدادهم للحياة و
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جل مواكبة المستحدثات في    أالمناداة من وقت آلخر بضرورة اإلصالحات التربوية من          -
حيث إن تطور العلم والمعرفة وظهور نظريات وآراء ومبادئ جديدة تدفعنا           ،  المجتمعات

 تتضمن آخر ما توصلت إليـه الدراسـات         أنهاإلى أن نقيم المناهج التربوية للتأكد من        
  . المختلفةالت العلوم  في مجاةوالتجريبيالعلمية 

التطورات السياسية وما يتبعها من تغيرات في التاريخ والجغرافيا وما ينشأ عنهـا مـن                -
  ) 71: 1999، دروزة . ( ةأوضاع جديد

 تقـويم   إلـى وبناء عليه ندعو    ،  هذه هي األسباب التي تدعو إلى تقويم المناهج الدراسية          
 فـي   ئهالكتب المدرسية والعمل على تطويرها وإثرا     ومن ضمنها ا  ،  كافة جوانب العملية التربوية   

وال سيما أنها التجربة األولى والعنصر األهم مـن عناصـر الـسيادة             ،  ضوء المعايير المحددة  
  .الوطنية 

    - ):355: 1996، عفانة( ، جاأهمية تقويم المنه

لى جنب مـع     إذ إنه يسير جنبا إ     ؛ج الدراسي   ا ال يتجزأ من المنه    عملية التقويم جزءاً   ّتعد .1
  .عمليات التخطيط والتنفيذ للمنهج 

ولين والقائمين على أمر المناهج التربوية البيانات والمعلومـات         ؤج للمس ايوفر تقويم المنه   .2
التي تعيق التقدم نحو الغايات المرجوة       األساسيةجل تعديل وتطوير الجوانب     أالالزمة من   

  . ي الوقت والمكان المناسبينوإيجاد العالج المالئم لها ف، ج الدراسيامن المنه

  :  ما يلي جاأهمية تقويم المنه أن من )454-447: 1981، ن خاطر وآخرو(ويضيف       

يقدم لواضعي المناهج ما يشبه دراسة الجدوى التي تساعدهم علـى إصـدار القـرارات                .3
 . تبني أهداف معينة أو مناهج معينة دون غيرها ل المالئمة

يلة التي تمكن من الحكم على فعالية التعلم بعناصـرها ومقوماتهـا            عملية التقويم الوس   تعد .4
  . له من فلسفة وما رسم له من أهدافوما وضع لهذا ك، هدفاً ومقراً وكتاباً وطريقةً،المختلفة

والعوامل المؤثرة في هذه    ،   عن التغيرات المتوقعة في المجتمع     مهمةيقدم معلومات قيمة و    .5
 . ج في إعداد التالميذ لمواجهتهااالمنهودور ، التغيرات والمسببة لها

  :  ما يلي جاأهمية تقويم المنهأن من ) 216: 2008، عطية(     ويضيف 

  .تمكن أولياء أمور الطلبة من معرفة مدى تقدم أبنائهم والصعوبات التي يواجهونها .1

 . تحديد مستوى استعداد المتعلمين للتعلم  .2
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 . ء أدواره في العملية التعليميةتحديد مستوى أداة المعلم ونجاحه في أدا .3

ـ                 نـواحي القـوة     ىمما سبق ترى الباحثة أن أهمية التقويم التربوي تأتي  للتعـرف إل
من أجل إعداد اإلنسان الصالح الذي يخدم نفسه ومجتمعـه          ،  ونقاط الضعف وعالجها  ،  وتدعيمها
 . أمته في كل زمان ومكان وووطنه 

  :ج اإثراء المنه

 أي فـي  المعاصـرة  الحياة ضرورات من ضرورة الدراسي المنهاج إثراء عملية ُتعد   

، المتواصل والحضاري الثقافي بالتغير يتصف الذي، العصر هذا روح مواكبة إلى يسعى مجتمع
  ) 9: 2007، النادي . (المعرفة ميادين شتى في المعرفي والتراكم

   )المنجد( . لعلما من البقية فيعني اإلثراء أما، أغنى أي أثرى من : لغة اإلثراء

 نـواقص  ُتكمـل  فيه إضافات أو زيادات إحداث أو جاالمنه إغناء: يعني جاالمنه وإثراء  

 طرائقـه  ووأهدافـه  بمفرداته جاالمنه تحليل نتيجة عناصره من أي في المربون اكتشفها معينة

  5): 1989، وشطي بلقيس.(المنشودة  األهداف وبين بينه الفجوة على للوقوف

 أهـداف  تعزز أخرى برامج إدخال تتضمن عمليةبأنه ) 21: 2001، شلدان( ويعرفه   

 مـن  أي على العمل ذلك يقتصر وقد، الحالي للمنهاج جذرية تغيير عملية وإجراء، القائم المنهاج

  . الضرورة أو الحاجة تقتضيه ما حسب عناصره

   )431 – 432: 2001، ومطر األستاذ : (اإلثراء أغراض

 الجهـد  أو الوقت من والتقليل فاعليته بزيادة وتحسينه المنهاج تجويد إلى اإلثراء يهدف  

  -: يلي ما لتشمل اإلثراء أغراض جوانب وتتعدد، آثاره تثبيت أو أغراضه تحقيق في المبذول

  . المفهوم بناء سهل – معين حد إلى – األمثلة كثرت فكلما، مفهوم لبناء اإلثراء. 1

  .المفهوم نمو على ذلك ساعد – وعمقًا اتساعاً – األمثلة كثرت فكلما، المفهوم لنمو اإلثراء. 2

أكثـر   الموضـوع  لجعـل  مسبقة متطلبات إدخال أو التبسيط أو التجريد في للتدرج اإلثراء. 3
   .وضوحاً

  . الحياة في المعلومات لتوظيف اإلثراء. 4

  . المتعلمين بين الفردية الفروق لمراعاة اإلثراء. 5

  . خبراته وتسلسل المنهاج تنظيم جوةف لسد اإلثراء.  6
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 وزيـادة  المنهـاج  تحسين إلى جميعها وتهدف متعددة اإلثراء أغراض أن الباحثة وترى  

  . التحليل عملية عنها كشفت فجوات أو قصور من به لما استجابة وتأتي ،فاعليته

  -):11: 2007النادي،  ( اكما تراه، الجيد اإلثراء شروط

  . قصور به جانب معالجة أو، نقص استكمال أو ثغرة لسد يفياوظ اإلثراء يكون أن. 1

خـالل     ومن، تجريبه عملية خالل ومن جاالمنه بناء خالل من تتم وهي مستمرة عملية اإلثراء.2
   .هتنفيذ

 المحتوى تنظيم حيث من المناسب الموقع في تتم أن ينبغي محدودة جزئية بنائية عملية اإلثراء. 3
 بل ،المدرسي الكتاب في ُتزرع أن الضروري من وليس إضافية تكون أن ويمكن، والخبرات

   .والفردي  المحلي اإلثراء سيما وال ،الكتاب إلى إضافتها عدم وريالضر من كان ربما

 والمحتوى األهداف : األربعة جاالمنه عناصر بين ومترابطاً شامالً ومتكامالً اإلثراء يكونأن .4
العناصر  في تغييرا يتطلب جاالمنه عناصر من عنصر أي في يرتغ وأي، والتقويم واألنشطة

 . بعده تأتي يالت

عمليات  خالل يستمر بل، فيه نواقص تكمل بزيادات جاالمنه إغناء حد عند الجيد اإلثراء يقف وال
   .وتنفيذ وتجريب بناء من المختلفة جاالمنه

  : ج اتطوير المنه

  )المنجد .(رخآ ى إلطور من التحويل أو التغيير : لغة التطوير

 جوانـب  تـدعيم  فيها يتم، المنهج هندسة عمليات من عملية: "فيعني جاالمنه تطوير أما  

 ،وتنفيـذًا   وتقويما  تصميما  جاالمنه عناصر من عنصر كل في الضعف جوانب ومعالجة ،القوة
  .  " محددة معايير ضوء في وذلك،أسسه من أساس وكل، مؤثر عامل كل وفي

  )218: 2003، السر( 

  :مبررات تطوير المناهج الدراسية 

  :قصور المناهج الحالية : أوالً 

  :  يمكن الوقوف على قصور هذه المناهج من خالل دراسة أو مالحظة العوامل التالية 

ويتجلى ذلك فـي    ،  القصور الواضح في مستويات المتعلمين الذين يدرسون هذا المنهاج         •
 . التي يكتسبونها قلة المعلومات وضآلة المهارات
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طـرق   و ،كثرة الرسوب أو التسرب المرتبط بالعوامل المدرسـية كالنظـام المدرسـي            •
 .التدريس غير المالئمة 

 . المناهج الحالية مالءمةوجود رأي عام قوي يؤمن بعدم  •

  : حاجات المجتمع المستقبلية : ثانياً 

ات والظـواهر المختلفـة فيها،قـد    إن انتشار الدراسات التنبؤية ودراسة تطوير المجتمع          
ساهمت في تزويد المربين بفهم واسع عن حاجات المجتمع في المستقبل القريب وأظهرت بـأن               

تشجع التغيـر باتجـاه      و ،أن تتطور بحيث تنسجم مع تلك الحاجات      تلك المناهج المدرسية يجب     
  . تطورات المستقبل 

  : التطور التربوي العام : ثالثاً

دوار المعلمين والمتعلمين وفي    أمستمرة في مفهوم التربية وأهدافها، وفي       إن التغيرات ال    
 تتطلب إعادة النظر في األدوات واألساليب التربوية والعمل         ،مفاهيم وتنظيمات المناهج المدرسية   

ولما كنت المناهج المدرسية من أكثر هذه األدوات أهمية ، على تطويرها بما يحقق أهداف التربية
    . وأداة تحقق األهداف التربوية المنشودة ، فيها أن تكون أداة التغير الفعالةنه يفترض إف

  )69-68: 2004، ءعاشور وأبو الهيجا( 

  : ج اأهمية تطوير المنه

ويرتبط بالتلميذ والبيئـة    ، لتحقيق أهداف التربية والتعليم    ةلما كان المنهج الدراسي وسيل      
 من هذه العوامل يخـضع لقـوانين        عامل كل   نإوحيث  والثقافة والنظريات التربوية،    تمع  والمج

فإن التطوير يصبح أمراً ال غنى عنه ويجب أن يبذل أقصى مـا يمكـن مـن    ،  التغير المتالحقة 
 دراسة الواقـع    أساس على   قائماً يكون التطوير    أنوينبغي  ،   وجه أفضلالجهود لتطويرها على    

والعمل على تحقيـق صـالح      ،  لة التنفيذ وسهو،  اإلمكانات المتاحة مع مراعاة   ،  وتحديد مشكالته 
  )64 : 2003، مصطفى(  .جميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية 

   -) :350: 2008، عطية( ، جامعوقات تطوير المنه

  -: منها ،هناك بعض المعوقات التي تتسبب في إعاقة عملية التطوير وتقليل فرص نجاحها

ج من المدرسـين واإلدارات     ابول التغيرات الجديدة في المنه    الذهنية المطلوبة لق   التهيئة عدم    -
  . والمشرفين والطلبة وأولياء أمورهم 

ألنهم يعتقدون أن ما تعلموه من مناهج هـو         ؛ دمقاومة اآلباء والمعلمين القدماء للتغيير الجدي       -
  .األفضل وال ينبغي التفريط به 
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  .ويرها قلة الخبراء والمتخصصين في تصميم المناهج وتط  -

ج اعدم وجود تحديدات دقيقة للتغيرات السلوكية المراد إحداثها لدى المتعلمين من خالل المنه          -
  . المطور 

  .م بأسس التطوير وخطواته المشار إليها اعدم االلتز  -

  .ج المطور وتهيئة مستلزماتها عدم توفير المبالغ الالزمة لتطبيق المنه -

  .ج المطوراالالزمة لتطبيق المنه) الدليل( درسية المصاحبة  قصور التجهيزات والكتب الم -

  .  محاولة تطوير المادة التعليمية من دون تطوير القائمين على تعليمها -

  . ج اج من معلمين ومشرفين ومديرين في تطوير المنها عدم إشراك أطراف المنه -

  . ج الجديداعدم تأهيل المعلمين والمشرفين والمديرين للتعامل مع المنه  -

  .  عدم توفير المباني المدرسية الالزمة  -

  .ج الجديد اعدم توفير العدد الكافي من المدرسين والمشرفين الالزمين لتطبيق المنه  -

  . اعتماد األساليب الروتينية في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتطبيق   -

  . حصولها أصالً المتغيرات السياسية التي ترافق عملية التطوير أو تمنع   -

  .  المعلومات واإلحصاءات والبيانات التي يقوم عليها التطوير ياالفتقار إل  -

  . العوامل العسكرية وتعرض البلد إلى صراع عسكري يعيق عملية التطوير   -

 لتحدي  ،بد من تكاتف الجهود بين جميع شرائح المجتمع الفلسطيني          ال  أنه وترى الباحثة   
 إعـادة   قادر علـى  حتى ينشأ جيل    ،   ممكن هوض بمناهجنا إلى أعلى مستوى    هذه المعوقات والن  

   . ةالعربية اإلسالميالعزة والكرامة لألمة 

  : المؤشرات لتغيير بناء المنهاج الحالي

أنه ال بد أن يلبي المنهـاج الفلـسطيني      ) 17-19: 1998وزارة التربية والتعليم    ( ىتر  
 وأن هناك مؤشرات عديـدة  ،ويساهم في حل مشكالتهوأن يستجيب لطموحاته ،  حاجات المجتمع 

  -: وهذه المؤشرات تتمثل فيما يأتي ،ةتستدعي بناء مناهج فلسطيني

 .توحيد المناهج المستخدمة في جميع مدارس فلسطين -

  . تكييف المناهج لمواءمة الواقع الحالي -

  . ترسيخ القيم في المجتمع الفلسطيني -
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  . مواكبة ارتفاع معدل النمو السكاني -

  .تحسين األوضاع االقتصادية -

  . توفير التعليم الجيد -

بد من توفر وسائل وتقنيات التعليم من   ال أنه:)20-21  :2003 ، الفتالوي( وأضافت   
اإلذاعة المرئية والمسموعة واألفالم التربوية والنماذج والخـرائط والمطبوعـات والـرحالت            

   .فادة منه في التدريسوغيرها مما يمكن اإل، والزيارات العلمية والصور

الذكر تتحد جميعاً لكي تجعل المنهاج      آنفة  أن جميع المؤشرات    الباحثة  تستنتج  مما سبق     
 فتوافر العناصر السابقة مع معايير الجودة الشاملة يعطينا فرصـة  ؛ درجة عالية من الفعالية    ىعل

  .  أكبر لنجاح مناهجنا

مجاالت خمسة للعمـل فـي      ) 2003(ام  وقد حددت وزارة التربية والتعليم المصرية ع        
  )28: 2009أبو عرجا، : (مشروع المعايير القومية للتعليم في مصر على النحو التالي

اعتبار أن المدرسة وحدة متكاملة لتحقيق الجـودة        ب ؛المدرسة الفعالة الصديقة للمتعلم    .1
  .الشاملة في العملية التعليمية لتحقيق األهداف المنشودة

 تحديد معايير شاملة ألداء كل من يـشارك فـي العمليـة             ، من خالل  الموارد البشرية  .2
 .التعليمية داخل المدرسة من معلم ومشرف ومرشد

االهتمام بالمستويات المختلفة لإلدارة التربوية بـدءاً بالقيـادة         حيث   ،اإلدارة المتميزة  .3
الممثلة بالكوادر   و ، ومروراً بالقيادة التعليمية الوسطى وانتهاء بالقيادات العليا       ةالتنفيذي

 .الوزارية

 بتحديد مستويات معيارية للمـشاركة بـين المدرسـة          ،باالهتمامالمشاركة المجتمعية  .4
 .ودعم المجتمع للمدرسة، وتناول إسهام المدرسة في المجتمع، والمجتمع

 حيث يتناول المتعلم ومـا يكتـسبه مـن معـارف            ،ج الدراسي ونواتج التعليم   االمنه .5
 .م عبر المنهاج بجميع عناصرهومهارات واتجاهات وقي

  :واقع مناهجنا الفلسطينية

مناهجنا الفلسطينية الحالية تعاني الكثير من الصعوبات والمعوقات في صناعتها وتنظيمها             
هناك الكثير من المعلمين وأولياء     إن   حيث   ؛وفعالية مفاهيمها ومستوى فهمها، وغيرها من األمور      

 تلك المناهج   عون أن ّ يد  إذ بعض المعلمين والطلبة    ؛لك المناهج األمور والطلبة أنفسهم يشكون من ت     
فهم أو  بكبيرة الحجم وال يستطيع المعلم إنهاء المقرر الدراسي إال إذا لجأ إلى السرعة دون العناية                
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استيعاب طالبه، المهم إنهاء المقرر بأي طريقة ممكنة، ومن هنا نرى أن تتم صـناعة المنـاهج                 
ن مالئمة للواقع الفلسطيني وخصائص المتعلمـين والظـروف الـسياسية           الفلسطينية، بحيث تكو  

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها، ولكي تكون مناهجنا الفلسطينية مالئمة لطالبنا ينبغي           
  ).21 -20: 2004عفانة واللولو، (  :األخذ باالعتبار النقاط التاليــة

 جـادة، أي تخطيطهـا وتطويرهـا        صناعة مناهجنا الفلسطينية بأسـاليب علميـة       .1
  .من خالل عمل الفريق الوطني المتخصصالموضوعي المنظم 

األخطاء ونقاط الضعف المالحظة على مناهجنا، ومتابعة تلك األخطاء مـن           تالفي   .2
 .حين آلخر لتعديلها وتحسينها

 اآلتية أي سد الحاجات ،غنائهإصناعة مناهج فعالة في تغذية حاضر المتعلمين و .3

 . وأجيالنا وأمتنالتربيتناة المتنوع

توجيه مناهجنا تدريجياً للمستقبل خالل دراستها الجادة للحاضر وتشريعها للتوقعات           .4
  .المحتملة

فإن تقويمه قضايا متعددة ومتغيرة المنهاج المدرسي بأنه يعالج مما سبق اتضحت أهمية   
نه هو السبيل لبناء األفراد أل، حين إلى آخر يعد من العمليات الضرورية من وإثراءه وتطويره
، وهو األساس الذي تعتمد عليه عملية التربية والتعليم في كل مكان وزمان، وتحسين سلوكهم

  . الوحيد لبناء جيل ينفع نفسه ووطنه وأمته ذوهو المنق

  

  : الكتاب المدرسي جودة /المحور الرابع 

  : تعريف الكتاب المدرسي

بأنه نظام كلي يتناول عنصر المحتـوي فـي   ) 2000 :215 مرعي والحيلة، (ويعرفه   
ـ  ،  واألنشطة والتقويم ى  األهداف والمحتو :  ة عد المنهاج ويشمل عناصر    مـساعدة   ىويهدف إل

 تحقيق األهداف المتوخاة كما حـددها       ىالمعلمين للمتعلمين في صف ما وفي مادة دراسية ما عل         
 .                             المنهاج

فاعل العملية أثناء تنفيذ الدروس ما بين المعلم والمتعلم، والمنبثقـة عـن             أو هو مادة الت     
    )           212 : 2003 ،الّنز (.المنهاج المدرسي
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كتاب االجتماعيات المدرسي هو الكتاب الـذي       )  39 :2001(ويعرف دبور والخطيب      
ـ    لمفردات الم  اًحد الصفوف طبق  أتقر وزارة التربية والتعليم تدريسه في         للمعـايير   اًنهـاج ووفق

مـن المفـاهيم األساسـية       األدني   والمواصفات التي تحددها الوزارة، ويفترض أن يشمل الحد       
  . والحقائق واألفكار التي ينص عليها منهاج االجتماعيات ألحد الصفوف

  : ما يلي  الباحثةستخلصتمما سبق من التعريفات 

  .  والتنفيذ والتقويم والتطويرعمليات التصميم: الكتاب هو مسرح عمليات المنهاج -

 جـداً للمعلـم    مهمـاً في عملية التعليم، ومصدراًمهماً  والكتاب المدرسي يعد مصدراً رئيساً    -
  . والمتعلم

  . عناصر الكتاب المدرسي أربعة كالمنهاج تماماً -

  . الكتاب المدرسي هو تطبيق عملي للمنهاج -

  ج اادفة من أجل تحقيق أهداف المنهوه، يحتوي الكتاب علي أنواع المعرفة بطريقة منظمة -

  .  ثم المعلمالًالكتاب هو الستخدام الطالب أو -

يراعي الكتاب المدرسي مستويات الطلبة، ويراعي ميـولهم وحاجـاتهم ؛ لتحقيـق النمـو                -
  . المتكامل لديهم ومع مجتمعهم

  :أهمية الكتاب المدرسي

ـ ، في تدريس الد )Text Book(ترجع أهمية الكتاب المدرسي     ىراسات االجتماعية إل
  :   الوظائف التي يؤديها، وهي

الكتاب المدرسي يمثل الوجه التطبيقي للمنهاج التربوي، وهو اإلطار المكاني المتحـرك             -
  .الذي يحمل صورة للمنهاج التربوي بكل أهدافه ومحتواه وأنشطته وأساليب تقويمه

   )2007 :116حلس، (        

لمفاهيم االجتماعية المختلفة التـي تعـين المـدرس فـي           توفير المعلومات والحقائق وا    -
  .التي يطلب من التالميذ القيام بدراستها) التعيينات(التحضير للدرس وتحديد الواجبات 

 قائمة من المراجع المفيدة لكل من المدرس والتالميذ خاصـة فـي نظـام               ىيحتوي عل  -
                                    ) 212-213  :  2003ال، ّنز().  االختيار(المقررات 

 في مبحث االجتماعيات، وينقل أثـر        القراءة ينمي الكتاب المدرسي قدرة استخدام مهارة      -
  . ى مواضيع أخرة قراءىالتدريب إل
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الطالب، فهو يبـسط الخبـرات      ى  يقدم الخبرات والمعلومات بطريقة تتناسب مع مستو       -
 واالستطراد كلما دعت الحاجـة       التفصيل ىللصغار، ويعرضها بأسلوب جذاب، ويلجأ إل     

 البحـث   ى فهم المادة الدراسية، وتنظيم أفكارهم عل      ىبالنسبة للكبار، ويساعد الطالب عل    
                                ) 39-40   2001 : ،دبور والخطيب(. واالطالع

ر  المتعلمـين، ممـا ييـس      ىالكتاب المدرسي مصدراً رئيسياً، لنقل ثقافة المجتمع إل       يعد   -
 إتاحة للمقارنة بين ثقافـة      ىللطالب عملية االحتكاك، والتكيف السليم معها، باإلضافة إل       

 تجـارب    إلـى    مجتمعه وثقافات المجتمعات األخرى التي تتيح لـه فـرص التعـرف           
ويلعب الكتاب المدرسي دوراً فـي قيـادة         ومجهودات اآلخرين، لتقدير مجتمعه وثقافته    

   )   54:1986-55اللقاني وآخرون، (. ىية أخرالتغير الثقافي المنشور من ناح

 إليه للمذاكرة، ويرجـع إليـه       عالكتاب المدرسي الصديق الحميم للطالب، فهو يرج      يعد   -
 كل األسئلة، والتمارين التي ينتهي بهـا كـل موضـوع             في حل  للمراجعة، ويرجع إليه  

وجودة في نهايته،   دراسي، ويرجع إليهم للمراجعة النهائية في حل التمارين، واألسئلة الم         
   ) 84:1997شلبي، . ( حلهاىويتدرب عل

ثار وخبرات سلوكية وما يحدث مـن       آتكمن أهمية الكتاب المدرسي بمقدار ما يترك من          -
اختيـار    الناس عامـة، ويـتم       ى العملية عل  ه الطلبة ليعود بثمار هذ    ىتغيير وتطوير عل  
أهداف المرحلة المعد لهـا،      بنود معيارية محددة واضحة ومعبرة عن        ىمحتواه بناء عل  

من خالل الرجوع للبرنامج التعليمي للطفولة المبكرة والدراسات المنشورة قبـل إعـداد       
 كتب الدراسات االجتماعية بمرافقة دليـل       ىالكتاب المدرسي والدراسات المتعلقة بمحتو    

   )        30:2006عليمات، (. في تأليفه أو عند تحليل محتواهالمعلم ومشاركة المختصين سواء

وتوعيتـه،    وإقناعـه  ه لتعليم الطفل وتثقيف   ىالكتاب المدرسي الوسيلة الرئيسية األول    يعد   -
ويقوم بمقام الحارس لحماية قدرات الطفل وميوله وحاجاته النفسية من اآلثـار الـسيئة              

   ) 142:1991شحاته، وفؤاد، . (للوسائل التكنولوجية الحديثة

 البحث لكتب التاريخ، فالتـاريخ يـسهم        ىعندما يتصد إن أهمية الكتاب المدرسي تزداد      
ـ يويأتي هـذا الـدور نت     ،  وذلك نظراً لطبيعتها   ؛ بدور بارٍز في تشكيل فكر الفرد وتوجهاته        ةج

ارتباطها الوثيق بالمجتمع والتغيرات الحادثة فيه في الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا التشكيل    
ريخ لتنمية التعصب للون أو الجنس أو الدين أو للمسالمة           ما يوجه من خالل مادة التا      اًللفرد كثير 

 ، النهـوض بنفـسه وبمجتمعـه      ى تشكيل فرد متزن مبصر قادر عل      ى وقليالً ما يوجه إل    ،الزائدة
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جعله يواجـه الحيـاة بقـوة فـي مختلـف         يو،   حياته  شؤون يتصف بالقصد واالعتدال في كافة    
  . جعله أكثر فهماً ألمور الحياةيالمجاالت، و

  

  :  وهي) 35  :2006عليمات، ( وتذكرها ،واصفات الكتاب المدرسي م

  . جديدكل أي أن يواكب ،  الكتاب مسايراً للمستحدث في مجال العلمىيكون محتو -

 الكتاب وتنظيمه من ناحية، وبين أهداف المنهاج من         ىتكون العالقة واضحة بين محتو     -
  .ىناحية أخر

والمعلومـات   تالميـذ مـن حيـث المفـاهيم        ال ىتكون المادة التعليمية مالئمة لمـستو      -
  . والمصطلحات التي يحتويها الكتاب

  . يراعي التنوع والوضوح في محتوياته -

  .  .    األخرى يراعي الترابط والتسلسل في المادة الواحدة وتكاملها مع المواد -

عملية تشخيصية عالجيـة، تعاونيـة      ؛يراعي االهتمام بأساليب التقويم، حيث إن التقويم         -
  . ستمرةم

ـ          ىتوجه العناية الكافية إل    -  ى إخراجه، فالكتاب الذي يتسم بحسن اإلخراج يدفع التالميذ إل
  . اإلقبال عليه ومطالعته والمحافظة عليه

يتضمن قائمة المصطلحات غير المألوفة والتواريخ وأسـماء األعـالم وفقـرات مـن               -
  . المصادر الرئيسية

ن هذا يعطي التالميذ فكرة عامة عن       إ حيث   ؛رس المقدمة والفه  ىتوجه العناية الكافية إل    -
  . األهداف والمادة الدراسية وموضوعاتها التي تضمنها الكتاب

 منها المؤلف مادته حتـى يـتمكن        ى عناوين المراجع والمصادر التي استق     ىيحتوي عل  -
  .التلميذ من الرجوع إليها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك

د أن تتوافر في الكتب المدرسـية حتـى يخـرج           ب هذه المواصفات ال   أن    الباحثة ىوتر
  .  إليها الجميعىيسعالتي الكتاب بشكل ممتاز وتتحقق األهداف المطلوبة 
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  : دوافع تطوير وتحديث الكتاب المدرسي

 الكتاب المدرسي بصٍفة عامة ليس بمعزل عن النشاط اإلنساني وتطوره، فهو مطالب َّإن  
 تطوير الكتاب المدرسـي،     ّإنرسي بأهدافه يلزمه ذلك، و     والكتاب المد  ،بمسايرة ركب الحضارة  

    -: ) 1991 :86  النوري، ( أهما كما أوردها  كثيرةٌوتحديثه تمليه وتفرضه اعتباراتٌ

 وغيرها، وفي ظـل     بحركة النشاط اإلنساني في شتي مجاالت العلوم والفنون واآلدا          -      
  .التطورات الحديثة

ة في المجتمع، وذلك مـن خـالل تزويـدها بالمهـارات            تطور وظيفة المدرسة الحديث    -
بد للكتاب أن يساير  تعامل مع المجتمع في مجاالته المختلفة، واللل اوالخبرات التي تؤهله
  . تطور وظيفة المدرسة

 أثبتت التجـارب الميدانيـة،      ىصورة أخر ى  ج ومفرداته عل  اإعادة تشكيل وحدات المنه    -
حـذف، أو   : وي، ويقتضي هذا بعض اإلجراءات مثل     والدراسة أهميتها في المجال الترب    

  . إضافة موضوعات، أو زيادة الترابط الفكري بين أجزاء المنهج

ارتباط الكتاب المدرسي بسياسة الدولة المنتمي إليهـا، وعالقتهـا بالـدول األخـرى،               -
ومستقبلها، وتسجيل كل جديد يطرأ داخل الدولة من النـواحي الـسياسية واالقتـصادية       

  . ليواكب التطور في كل ميدان، ...ةماعيواالجت

التطوير المستمر في شكل وإخراج الكتاب، لالستفادة من التقنيـات الحديثـة ووسـائل               -
  . اإليضاح في إبراز الموضوعات حجماً وشكالً

  .  التعلمىتحول الهدف من العملية التعليمية من التعليم إل -

  : االنتقادات الموجهة للكتاب المدرسي

أشـار  التـي    ته االنتقادات التي يمكن أن توجه للكتاب المدرسي، رغم أهمي         هناك بعض   
  : هيو ) 303: 1989هندي وآخرون، (إليها 

 ّأن أنه نهايـة الـتعلم، و      ى من المعلمين وغيرهم عل     الكتاب المدرسي ينظر إليه كثير     ّإن -
 وفـي   ،الذي يحاولون أن يوصلوا الطلبة إليه      األسمى   المادة المحصورة فيه هي الهدف    

  . الغالب ما تقف معلومات المعلم عند حدود ما هو مكتوب في الكتاب المدرسي

 البحث  ىالكتاب المدرسي ال يقدم للطلبة مشكالت تثير لديهم التفكير، أو تحمسهم عل            ّنإ -
  . والدراسة واالطالع
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غالبـاً    أنـه  من االنتقادات الموجهة للكتاب المدرسي أن)2:  1994(ويضيف الشاطر   
 تحصيل الطلبة ضمن المستويات الدنيا للتفكير، لـسهولة قيـاس تلـك             ى في تصحيحه عل   مديعت

 البحـث واالستقـصاء     فـي   مهارات التفكير العليـا و    في  المستويات، مما يضعف قدرة الطلبة      
  . وغيرها...دوالتحليل والنق

  : جودة الكتب المدرسية

ملة من السمات والخصائص    ويقصد بها المطابقة لمتطلبات أو مواصفات معينة، وهي ج          
  .  تحقيق األهداف المنشودة منهى تجعله قادراً عل،التي يجب توافرها في الكتاب المدرسي

  )   1099:2006، دياب(

بد أن توفر الوزارة الكتب المدرسـية فـي الوقـت             الجودة التربوية ال   ىوللحصول عل   
 مـن   ض الكتب ذات الكم الهائل     ومن الضروري أن يعاد النظر في بع       ،المناسب وبأثمان معقولة  

ت اعياسيما في مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والرياضيات واالجتم          وال المعلومات
  .يةوالتربية اإلسالمية واللغة العرب

 مـع تغيـر األوضـاع االجتماعيـة      متناسباًبد أن يكون تغيير المقررات الدراسية     وال  
كبة المستجدات الموجودة في الساحة العلمية والفنية واألدبية والتقنية،          لموا ،واالقتصادية والثقافية 

 معايير الحداثة والمعاصرة وجودة المحتويات والـشكل        ىبد أن تتأسس الكتب المدرسية عل      وال
واإلخراج المطبعي الملون، وارتباطها بالفضاء الذي يعيش فيه الطالب، وأن تواكب المستجدات            

تواصل واإلحصاء، وأن تراعي هذه الكتب والمقـررات ميـول التلميـذ            في ميدان اإلعالم وال   
وقيمه الوطنية والدينية والحضارية، وأن تكون متماثلة مع أهـداف المنهـاج وفلـسفة              أهواءه  و

  . الكفايات، وأن تكون محتويات هذه الكتب قابلة للتقويم واالختيار

 ومـصطلحاتها       قق مفاهيمها بد أن تكون الكتب المدرسية مصححة ومنقحة، وأن تد         وال  
بد من توحيد اللجان التي      وهنا ال . العلمية المتفق عليها دولياً ووطنياً وعلمياً ومؤسساتياً ولسانياً       

تضع الكتب لكي ال يقع نشاز بينها، أو عدم تكامل وتنسيق ؛ مخافةً من التنـاقص المنهجـي أو                
  .  المعرفي أو الدايدكتيكي

إحضار الكتب المدرسية خاصة    بتعطي ثمارها إال إذا ألزم الطالب       والعملية التربوية لن      
  .ا�7#�56 مع ندرة الوسائل 

الختيار كتاب المقرر المناسب     بد التنبيه عليه هو ترك الحرية للمدرس       واألمر الذي ال    
     )80:2009_18، أبو عنزة (. الفئة المدرسية المستهدفةى مستواًمراعي
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 ىبد أن تواكب العصر الذي نعيشه، وأن تناسب مستو         تب المدرسية ال   الباحثة أن الك   ىوتر     
  . وأن تراعي المعايير الدولية عند بنائهاأهواءهم والطلبة وميولهم

  : الكتاب المدرسي في التاريخ 

  مفهوم التاريخ : أوالً

  )القاموس المحيط ( ه تَقَّو: ه خَه و آرخَرَأ ، و الكتابخَرَأ :لغة

جملة األحوال واألحداث التي يمر بها كـائن مـا ،           بأنه  ) 13: 1985( معجم الوسيط   ويعرفه ال 
  .  ويصدق على الفرد والمجتمع ، كما يصدق على الظواهر الطبيعية واإلنسانية 

علم التاريخ علم شريف فيه موعظة واعتبـار        إن    : )13:1999،الحلواني( قال :اصطالحاً     
ار، ومعرفة أحوال الماضين مما يوقظ األذهان واألفكار،ويقيس                                              و حوادث الدهر الد   ىواطالع عل 

   . من أمثاله في هذه الديارى ما مضىالعاقل نفسه عل

من أدق مـا     ّيعد،  في فاتحة مقدمته  ،  للتاريخ ) 7: 1981 ابن خلدون، ( زال تعريف    ماو
لم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شـريف           عا" قيل في هذا العلم عند العرب وهو      

 أحوال الماضين من األمم في أخالقهم، واألنبياء في سيرهم، والملـوك     ى إذ هو يوقفنا عل    ؛الغاية
في دولهم وسياستهم، وحتى تتم فائدة االقتداء في ذلك لمن يروجه في أحوال الدين والدنيا، فهـو           

 الحـق،   ىمتنوعة، وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إل      خذ متعددة، ومعارف    آ م ىمحتاج إل 
 مجرد النقل، ولـم تحكـم       ىاألخبار إذا اعتمد فيها عل     ألن    ؛وينكبان به عن المذالت، والمغالط    

أصول العادة، وقواعد السياسة، وطبيعة العمران، واألحوال في االجتماع اإلنـساني وال قـيس              
 عـن  يدوالح القَدم أمن فيها من العثور ومذلةيفربما لم  الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب،      

  "...جادة الصدق 

ومن خالل استعراض ما سبق يمكن القول إن كلمة تاريخ تعني مجموعة األحداث التي              
  .   ذلك وفي ضوئه بما سوف يقع مستقبالًى هدى التي تقع حالياً، ثم التنبؤ علووقعت في الماضي،

 : أهمية التاريخ

حاضرها، وتـستلهم مـن خاللـه     لما كان التاريخ مرآة األمم، يعكس ماضيها، ويترجم       
عليه، ونقله إلى األجيال نقالً صـحيحاً،   مستقبلها، كان من األهمية بمكان االهتمام به، والحفاظ

فالشعوب التي ال تاريخ لها ال وجـود        . ومستقبلهم مون نبراساً وهادياً لهم في حاضره     بحيث يك 
  .بوجوده وتموت بانعدامه ا به قوام األمم، تحيلها، إذ
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 إلى تاريخ - فيما لجؤوا إليه-أعداء هذه األمة  ونظراً ألهمية التاريخ في حياة األمم، فقد لجأ      
أمرها، وتهوين شأنها، فأدخلوا فيه ما أفسد كثيراً من الحقائق،  هذه األمة، لتفريق جمعها، وتشتيت

   .إليه وأقاموا تاريخاً يوافق أغراضهم، ويخدم مآربهم، ويحقق ما يصبونالوقائع،  وقلب كثيراً من

  : وهي ) 1999 :17-19الحلواني، (و) 26-30  :2006بدوي،( ويذكرها كل من     

نقل لنا كل ألوان المعارف والعلوم الـسابقة مـن علـوم     اً   كبير  علم التاريخ وعاء   يعد -
  ... وفلك وجغرافيا ورياضياتء وكيميادينية، وعلوم دنيوية وحديث وتفسير، وطبيعة

قام بدور جليل في تخليد أسماء رواد هذه العلوم ومن أبدعوا في كل علم وفـن، فكـان                   -
ج نفسه وتظهر بينهم المنافسة للحـاق بركـب         احافزاً ودافعاً للكثيرين أن ينتهجوا المنه     

  .األولين

 وما اشتملت عليه    -سلم اهللا عليه و   ى محمد صل  -  من نقل سيرة النبي     ناستفاد المسلمو  -
وكم ساعد  . ن الكريم وتعاليم أمر اهللا باالقتداء به فيها       آمن تفسير وتفصيل لمعاني القر    

  . من التحريف- اهللا عليه وسلمى صل- حفظ أحاديث النبيىالتاريخ عل

 وال سيما مشكالت العالقـات الدوليـة   ، حل كثير من المشكالت بين الدول   ىساعد عل  -
  .دية واالجتماعيةوالحدودية واالقتصا

 ىسيما بعد مرور سنوات، وربما قرون عل       حفظ الممتلكات لألفراد والمجتمعات، وال     -
 إثبات الملكية حـين يكـون       ىالملكية حينئذ يدلي التاريخ بدلوه في عملية المساعدة عل        

  . ىالتنازع عليها بين أطراف شت

والعلـم  ، الـضعف القـوة و  التاريخ يعين على معرفة حال األمم والشعوب، من حيث -
  .وأحوالها ونحو ذلك من صفات األمم، والجهل والنشاط والركود

 وذلك من خالل توسيع أفقه، وترفع مستواه األخالقي،         ، في تربية الفرد   يساعد التاريخ -
  . وتبرز له العالقة بين النتائج والمسببات

من الخطأ التاريخ يعين على معرفة المتعاصرين من الناس، ويسهم في تحديد الصواب  -
  .تشابه األسماء واالشتراك فيها حال

 .للهمم، وبعث للروح من جديد، وتنافس في الخير والصالح والعطاء التاريخ فيه شحذ -

 يعلم الخبـر  ، إذ عن طريقه ومن خالله؛أهمية في معرفة الناسخ والمنسوخ التاريخ له
  .المتأخر المتقدم من
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لتاريخ من أوسع أبوابه، وتركت صفحات يبرز القدوات الصالحة التي دخلت ا التاريخ -
  .ال تُنسى على مر األيام والسنين بيضاء ناصعة

الثابتة التي ال تتغير وال تتبدل  ة للمستقبل على ضوء السنن الربانيالتاريخ فيه استلهام -
 .وال تحابي أحداً

أخطاء السابقين، والحذر من المزالـق التـي    ومن أهم ما تفيده دراسة التاريخ معرفة -
 - رضي اهللا عنه- النبوي فيما يرويه أبو هريرة فيها عبر التاريخ، أخذاً بالهديوقعوا 

متفق ) تَيِنْؤِمن ِمن جحٍر واِحٍد مر    م ال دغُلْيال  : ( أنه قال  - صلى اهللا عليه وسلم    -عن النبي 
  )6133يلدغ ،  ، باب الالبخاري ،كتاب األدب   (.عليه

مليات البحث والتنقيب عن الكنوز واآلثار وتحديد مواقع السفن       في ع  أفاد التاريخ كثيراً   -
   .الغارقة في الحروب السابقة بما تحمله من كنوز

   . "خطؤهمن قرأ التاريخ زاد عقله وقل : " وفي النهاية يقول اإلمام الشافعي

  )8 : 2006 الخالدي،(

ية لدى المتعلمين وكـم   مفهوم التاريخ وأهميته في تنمية المفاهيم األخالقاتضح سبق مما
يعمل على إيجاد اإلنسان الصالح محلياً وقومياً وعالمياً وكم يساعد على توسيع الثقافة الشخصية              

يساعدهم على فهم الحاضر وتنويرهم      و ،ويزيد ارتباطه بالمجتمع محلياً وقومياً وعالمياً     ،  للطالب
ومواكبة التغيرات الحديثة في إعداد     مصممي منهاج التاريخ االهتمام به      لللمستقبل لهذا البد على     

  . الكتب المدرسي 

    -:وهي، )22 -21: 1994، إبراهيم(ويذكرها الكتاب الجيد في التاريخ،مواصفات  

 الكتاب المدرسي مع مستوى نضج الطلبـة وتفكيـرهم حـسب مـراحلهم              يتالءمأن   -1
  .الدراسية

 .أن يغطي المقرر الدراسي بشكل واف ومقنع  -2

 فـي   في موضوعه وجذاباًممتعاً،  بشكل منطقيوأن يكون مرتباً  ،  وحأن يمتاز بالوض   -3
 . في معلوماته حديثاً، أسلوبه

أن يهتم بذكر التعميمات والتفسيرات والمبادئ واألفكـار المـستنبطة مـن التـاريخ               -4
إلى جانب ذكره للمعلومـات والحقـائق    ،  ووجهات النظر للمسائل ذات الطابع الجدلي     

  . واألحداث التاريخية 
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عـن  ينبغي أن يجهز الكتاب المدرسي بمصادر ومراجع تساعد الطالب على البحث             -5
 .المزيد من المعلومات واألفكار 

أن يضم أشكاالً ووسائل توضيحية من صور وخـرائط وبيانـات وألـواح زمنيـة                -6
 .ومصورات لوثائق تاريخية 

ـ            -7 اريخي أن يتضمن قائمة بأسماء المدن والشخصيات والمصطلحات ذات الطـابع الت
ـ         ،  وقائمة للمحتويات ومالحق    ةإضافة إلى المقدمة التي توضح خطة الكتـاب وأهمي

 . الموضوع الذي يتناوله

أن يتضمن قائمة باألسئلة في نهاية كل فـصل وأن تكـون هـذه األسـئلة منوعـة                   -8
 ) . مقالية  وموضوعية(

شتقة من  يعكس المحتوى األهداف التربوية الموضوعة من قبل وزارة التربية والم         أن   -9
 . اعية والتربوية للدولة والمجتمع الفلسفة االجتم

  وورقه وطبعه جيداًوأن يكون حجمه مالئماً، أن يعكس تصميم الغالف مادة التاريخ -10
 .  من األخطاء المطبعية وأن يكون خالياً

 ةفهو وسيل، التربية ومرامي أهداف تحقيق في المدرسي الكتاب أهمية اتضحت سبق مما   
 والمعرفـة  العلم مصدر وهو، والمتعلم للمعلم العلمي المرجع وهو، المجتمع تراث لىع للحفاظ

  .الحديثة التطورات ظل في للمعرفة الوحيد المصدر هو يعد لم الكتاب أن رغم

 الجهـود  كافة تضافرت فقد، ومضموناً شكالً ومستواه المدرسي بالكتاب االرتقاء تم وقد   

 لذلك ؛ الطالب يد إلى يصل حتى ،والمعلم والطابع والمشرف عوالمراج الكتاب مؤلف من  بدءاً

 وتحديثها لتطويرها المدرسية للكتب ومستمرة دورية تقويم بعملية يقوموا أن التربويين على يجب

  . المدرسي الجيد للكتاب أعدت وأغراض ومبادئ مواصفات خالل من
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        لفصل الثالثلفصل الثالثلفصل الثالثلفصل الثالثاااا
        الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة

  

  : القسم األول

  .االجتماعيةالدراسات   وكتبجودة مناهجبراسات اهتمت د

  : القسم الثاني

  .ببناء معايير لتقييم الكتاب المدرسي في الدراسات االجتماعية دراسات اهتمت 

  : القسم الثالث

  . بعض الكتب الدراسية بشكل عام دراسات اهتمت بجودة 
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  الفصل الثالث

   الدراسات السابقة

 للوقوف الحالية الدراسة بموضوع تتعلق التي السابقة الدراسات عرض صلالف هذا يتناول

 ،والنتائج تبنتها التي واإلجراءات األساليب على والتعرف ، تناولتها التي الموضوعات أهم على

   - : تصنيفها كالتاليعلىعمدت الباحثة  وقد ، إليها توصلت التي

  .سات االجتماعيةدراسات اهتمت بجودة مناهج وكتب الدرا : أوالً

  . المدرسي في الدراسات االجتماعيةدراسات اهتمت ببناء معايير لتقييم الكتاب: ثانياً

  .دراسات اهتمت بجودة بعض الكتب الدراسية بشكل عام : ثالثاً

علـى هـذه      وبعد عرض الدراسات والبحوث التي تخص كل قسم على حدة ، تال ذلك تعليق             
  . اسات بتعقيب عام الدراسات ، كما ختمت هذه الدر

  .اهتمت بجودة مناهج وكتب الدراسات االجتماعية  الدراسات:أوالً 

  ) :2009(  دراسة حسونة -1
في ضوء معايير كتـاب      هدفت هذه الدراسة إلى تقويم مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر         

لمنهج الوصـفي   ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام ا      ،  الجمعية الجغرافية األمريكية  
  :واتبعت الخطوات التالية ، التحليلي

باإلضافة إلى االطالع علـى     ،   )GNS( ترجمة قائمة معايير الجمعية الجغرافية األمريكية        -
حيث تكونت قائمة المعايير في صـورتها       ،  بعض الدراسات السابقة المفيدة في هذا المجال      

العـالم  ( موزعة على ستة مجاالت     ،  رعياً ف معياراً) 56( و معياراً رئيسياً ) 18(النهائية من   
 البيئـة   – الـنظم البـشرية      – الـنظم الطبيعيـة      – األماكن واألقاليم    –من منظور مكاني    

  ). استخدامات الجغرافيا -والمجتمع
 في ضـوء معـايير الجمعيـة الجغرافيـة          ،تم تحليل مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر       -

 .سب مختلفة وقد تحققت فيه المعايير بن، األمريكية
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  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
 أن  ، في ضوء معايير الجمعية الجغرافية األمريكية      ،أظهرت نتائج تحليل مقرر الجغرافيا    

وفيما يلي عـرض لهـذه المعـايير        ،  هي المعيار األول والخامس والسابع     اًأكثر المعايير توافر  
  :ونسبها المئوية 

بـأعلى   "ية استخدام الخرائط وأدوات التمثيل الجغرافي التكنولـوجي   كيف "المعيار األول   
 بيان كيف يصنع اإلنسان إقليمية الخـاص        ":وهو،  ، ثم المعيار الخامس   )% 17.38(نسبة وهي   

العوامل " :وهو،  )% 11.81(ثم المعيار السابع بنسبة     ،  )% 16.11( بنسبة   "وفقاً لظروف المكان  
   ." األرضالطبيعية التي تشكل مظاهر سطح
خصائص وتوزيـع   ":وهو  ،  )%  1.68( المعيار العاشر بنسبة     اًأما أدنى المعايير توافر   

تغير القيمة النسبية للموارد    : " ،و هو    ثم يليه المعيار السادس عشر     ،األقاليم الحضارية في العالم   
 اً  المعيار  وافرثم أدنى المعايير ت   ،  )%1.52 (هي،   بنسبة ضعيفة  "وفقاً لتوزيعها وأهميتها  ،المادية
 الخرائط الذهنية في تنظيم معلومات عن الناس واألمـاكن والبيئـة فـي              ماستخدا" :وهو،الثاني

  . ) %0.21(بنسبة ال تزيد عن ،"إطارها المكاني 
وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة أوصت الباحثة بمجموعـة مـن التوصـيات               

خـصوصاً  ،  لجغرافيا للصف الحادي عشر خاصة    للقائمين على مناهج ومقررات التعليم عامة وا      
  .المعلمين الذين من شأنهم اإلسهام في تحسين أداء الطلبة 

  
  ): 2009  (دراسة عدوان  -2

هدفت الدراسة إلى تقويم منهاج الجغرافيا، في ضوء أهداف التربيـة البيئيـة للـصف               
حث فـي هـذه الدراسـة       استخدم البا وقد   العاشر، من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية،      

فقرة حول أهـداف    ) 46(المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة من استبانة مكونة من           
 مجاالت معرفية ومهارية ووجدانية وتـم       ةالتربية البيئية، ولقد تم تقسيم هذه األهداف ضمن ثالث        

 بطريقة عشوائية مـن     معلماً ومعلمة تم اختيارهم   ) 65(تطبيقها على عينة الدراسة المكونة من       
  . محافظات غزة

  : وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي

 التربية  فإن أغلب أفراد العينة في المجال األول اتفقوا على أن المنهاج قد راعى أهدا              -
  . البيئية ولكن بشكل متوسط إلى حد ما

ة بأنه قد تـم     أما في فقرات المجال المهاري الثاني فيوجد إجماع عليها من أفراد العين            -
  .التطرق إليها في المنهاج ولكن بشكل متوسط فما فوق
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وتوجد موافقة أيضاً من أفراد العينة في المجال الوجداني الثالث على أن المنهاج قـد                -
راعى أهداف التربية البيئية أيضاً وكان ذلك بشكل متوسط وأعلى من ذلـك بـشكل               

  . ملحوظ

  :  يليعمالقد كشفت الدراسة أيضاً 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين، تعزى إلـى             عدم -
  ). الخبرة والمؤهل والجنس (كل من متغيرات 

الخبرة والمؤهل  (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى التفاعل بين كل من              -
 ).والجنس 

   -:ومن أهم توصيات الدراسة ما يلي 

داف منهاج الجغرافيا للصف العاشر بشكل أفـضل،        يجب العمل على إعادة صياغة أه      -
  . وذلك بحيث تتضمن التركيز أكثر على أهداف التربية البيئية في هذه المرحلة

يجب على مسؤولي العملية التعليمية وواضعي المنهاج أن يراعوا عملية التكافؤ فـي              -
اف التربية  وهذا من أجل أن تظهر أهد     ،  نسبة تساوي وجود األهداف المتعلقة بالمنهاج     

  . البيئية بشكل أفضل للمتعلمين

  ) : 2007(  دراسة البشير-3

، الجغرافيـا (هدفت هذه الدراسة إلى تقويم مناهج العلوم االجتماعية للمدرسـة الثانويـة           
استخدم الباحث المـنهج   ولتحقيق أهداف الدراسة،  في ضوء احتياجات المجتمع المدني    ) التاريخ  
بالمدارس الثانوية بواليـة    معلمي ومعلمات الجغرافيا والتاريخوضم مجتمع الدراسة، الوصفي
وبلغـت عينـة   . المناهج والمجتمع المدني  وخبراء في، والكتب الدراسية لهذه المواد، الخرطوم
،  مجتمع الدراسـة من) 20(يمثلون  حيث، ) 965 ( ومعلمة من مجموعمعلم ) 200( الدراسة

، والتاريخ للصف األول والثاني والثالث الثانوي  الجغرافياكذلك مقررات، تم اختيارهم عشوائياًو
تحليـل   وفـشملت االسـتبانة  أما أدوات الدراسـة  . المدني وسبعة من خبراء المناهج والمجتمع

  -:تلك الدراسة  إليها تالنتائج التي توصل وأهم، المحتوى والمقابلة الشخصية

ية خلت تماماً من مفهـوم المجتمـع   الحال يةمناهج الجغرافيا والتاريخ للمدرسة الثانو -
  . المدني واحتياجاته 

  . للتربية الوطنية في المدرسة الثانوية الحالية  ليس هنالك منهج -
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) الثقـافي ، اللغـوي ، الديني، العرقي(ترسخ احترام التعدد مناهج الجغرافيا والتاريخ ال -
  .بالبالد 

  . ية واالتفاقيات الدولية الجغرافيا والتاريخ من حقوق اإلنسان األساس تخلو مناهج -

  - :يت منها الدراسة هالتي خرج وأبرز التوصيات -

  . أهمية تصميم منهج للتربية الوطنية  -

  . منهج للمجتمع المدني  ضرورة تصميم -

  .بالبالد ) الثقافي ، اللغوي، الديني، العرقي( ترسيخ احترام التعدد  -

   . مناهجنا الدراسية يتضمين حقوق اإلنسان األساسية واالتفاقيات الدولية ف -

  :)2006 ( دراسة أبو حشيش-4

هدفت الدراسة إلى تقويم منهج  التربية المدنية في مرحلة التعليم األساسي بفلسطين، من                 
كمـا  .وجهة نظر معلمي المواد االجتماعية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلـي           

: فقرة موزعة على العناصـر التـالي      ) 60( من   استخدم الباحث في هذه الدراسة استبانة مكونة      
 -األمثلة والتدريبات واألنشطة  – موضوعات منهج التربية المدنية–أهداف منهج التربية المدنية(

وقد بينت الدراسة ثالثة مستويات للتقدير التقويمي       ).  وسائل التقييم    –طرق تعليم التربية المدنية     
ووزعت االستبانة  .فهو متدنٍ %) 60( وأقل من    %)60-%75(ومتوسط من   %)75فوق(مرتفع  :

معلم ومعلمة في كل من مدارس وكالة الغوث        ) 200(على عينة ممثلة للمجتمع األصلي قوامها       
  . الدولية والمدارس الحكومية

وأظهرت نتائج الدراسة أن قيمة التقدير التقويمي لمنهج التربية المدنية بأبعاده المختلفـة        
كما لم تظهر الدراسة أي فروق ذات داللة إحـصائية          %.66.6 حصل على    كان متوسطاً؛ حيث  

في استجابات أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة باستثناء متغير الجنس، حيث أظهرت الدراسة             
وأوصى الباحث أن   .أن مستوى التقدير التقويمي للمعلمات أفضل من المستوى التقديري للمعلمين         

ة منهج التربية المدنية وإثرائه بدءاً من األهداف ونهايـة بأسـاليب            هناك أهمية قصوى لمراجع   
  .التقويم

   ) :2006 ( دراسة البشاري-5 

هدفت الدراسة إلى تطوير منهج التاريخ في المرحلة الثانوية فـي الـيمن فـي ضـوء                 
ل االتجاهات التربوية المعاصرة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي سبيالً للوصو          
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التي شـملت المعيـار     ) االستمارة  ( قد تمثلت أداة الدراسة في    وألهدافها، ولإلجابة عن أسئلتها     
  . المقترح

وأظهرت نتائج الدراسة بأن منهج التاريخ بحاجة إلى التطوير في ضـوء االتجاهـات              
  . التربوية المعاصرة

  : ومن توصيات الباحث ما يأتي

 : ، فإن الباحث يتقدم بالتوصيات اآلتيةفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج

تطوير منهج التاريخ للمرحلة الثانوية في اليمن، فـي ضـوء االتجاهـات التربويـة                -
المعاصرة، على أن يشمل التطوير جميع جوانب تطوير المنهج التي أشـارت إليهـا              

  . الدراسة

هات التربوية  تطوير منهج التاريخ لمرحلة التعليم األساسي في اليمن، في ضوء االتجا           -
  . المعاصرة

ضرورة تجريب المنهج المطور على نطاق ضيق، ثم تعديله في ضوء التغذية الراجعة  -
 . من الميدان قبل تعميمه على المدارس كافة

     ) : 2006(  دراسة عبابنة -6
في ضوء المعـايير    ، األساسية العليا  ة للمرحل االجغرافيهدفت الدراسة إلى تقويم كتاب            

 بطاقـة تحليـل     فيأدوات الدراسة   وتمثلت  ،   واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي     ،ميةالعال
التي توصل  ،في ضوء قائمة المعايير العالمية    ، الثامن والتاسع والعاشر   ف للصفو االجغرافيمنهاج  

ن وتمثلت عينة الدراسة بجميع المعلمين الذي     ،  تتضمن المعايير ة  إليها الباحث باإلضافة إلى استبان    
،  مـن اإلنـاث    )68( و  من الـذكور    )80(ومعلمة منهم   معلماً   ) 148(ا  يدرسون مادة الجغرافي  

   -: وتم التوصل للنتائج التالية ، ذكور) 6(بلغ عددهم  نوالتربوي نووالمشرف
بد مـن التركيـز       لذلك ال  ؛ن االهتمام بمعيار السكان يعد منطلق الدراسات التخطيطية         أ -

  .  لهذه المرحلة ا مناهج الجغرافيعليها في المناهج وخاصة
،  للصف الثامن احتـل المركـز األول       ا تبين أن منهاج الجغرافي    ىمن خالل تحليل المحتو    -

في حين أن منهاج الصف التاسع احتـل        ،  ن منهاج الصف العاشر احتل المركز الثاني      أو
 . المركز الثالث 
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   ) : 2005(  دراسة الخياط -7
م منهج المواد االجتماعية في المرحلة االبتدائية في دولة الكويت ،           هدفت الدراسة إلى تقوي     

 )50  (واستخدم الباحث المنهج التجريبي ، وأداة الدراسة استبانة ، وقد كانت عينة الدراسة هي             
  :مدرسة للبنات ، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية  ) 45( مدرسة ابتدائية بنين و

رحلة االبتدائية مناسب للمستوي العقلي للتالميذ بدرجـة        منهج الدراسات االجتماعية للم    -
 . متوسطة 

تتوفر التقنيات بصفة عامة بدرجة متوسطة ويستخدمها المعلمون في التمهيـد لدراسـة              -
 . الوحدة وفي دراستها ولكنها تكاد ال تستخدم في تقويم التالميذ 

 في المرحلة االبتدائية مثل     التركيز على النشاطات التقليدية في تدريس المواد االجتماعية        -
 . رسم الخرائط وإعداد الملخصات 

  :)2005 ( دراسة أبو دقة-8   

 الدراسة إلى تحليل أسئلة المواد االجتماعية وامتحاناتها للـصف الـسابع فـي           ستهدفتا
  .المنهاج الفلسطيني األول وتقويمها

: ة بطـاقتي تحليـل    واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أعدت الباحث        
والثانية لتحليل أسئلة االمتحانات الفـصلية      ،  األولى لتحليل أسئلة موضوعات المواد االجتماعية     

الطبعة التجريبية األولى،  (للمواد نفسها، وتكونت عينة الدراسة من كتب الصف السابع األساسي 
للفـصل  (ساسـي   ومن عينة عشوائية لمجموعة من أسئلة امتحانات الصف الـسابع األ          ) 2001

 في محافظات 2005-2004 و2004-2003، التي عقدت خالل العامين )الدراسي األول الثاني 
  .غزة

وقد بينت النتائج غلبة األسئلة في المجال المعرفـي فـي كتـب وامتحانـات المـواد                 
االجتماعية، وأظهرت أن التركيز كان على مستويين هما التذكر والفهم، مـع إهمـال واضـح                

أما بالنسبة لنوعية األسئلة فقد بينت النتائج ارتفاع نسبة         . األخرى من المجال المعرفي    للمستويات
األسئلة المقالية في الكتب المدرسية مقارنة باألسئلة الموضوعية في كتب التـاريخ والجغرافيـا              

و بالنـسبة   .والتربية الوطنية مع غياب واضح لألسئلة الموضوعية في كتاب التربيـة المدنيـة            
وفـي ضـوء نتـائج      .حانات فقد ارتفعت فيها األسئلة المقالية مقارنة باألسئلة الموضوعية        لالمت

الدراسة أوصت الباحثة بعدد من األمور أهمها ضرورة النهـوض بمـستوى معـدي المنـاهج          
والتربويين في كافة المستويات وكذلك المعلمين في مجال القياس والتقويم التربوي، كما أوصت             

 وضـرورة   ي زيادة نسبة أسئلة وأنشطة الكتب في المجالين المهاري واالنفعال         بأهمية العمل على  
  . مراعاة التوازن من حيث المستويات المعرفية التي تقيسها
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  ) :2004 ( دراسة األغا-9

في ) المرحلة األساسية ( الدراسة إلى تحليل أسئلة كتاب الجغرافيا للصف السادس          هدفت
ة واالنفعالية والنفس حركية، والتعرف على أنواع األسـئلة         فلسطين في ضوء المجاالت المعرفي    

والمستويات التي تقيسها تلك األسئلة وفق تـصنيف  ) مقالية ـ موضوعية  (التي تضمنها الكتاب 
وكان من  . أيضا سعت الدراسة التعرف إلى أنواع األسئلة الموضوعية       وبلوم لألهداف السلوكية،    

 تركيز األسئلة على المجال المعرفي وعدم وجود أسئلة تقيس          :النتائج التي توصلت إليها الدراسة    
المجال االنفعالي والنفس حركي، وتساوي نسبة األسئلة الموضوعية والمقالية  أما المـستويات             
التي تقيسها كل من األسئلة الموضوعية والمقالية فقد كان التركيز منصباً على التذكر، وبلغ عدد               

من إجمالي عدد األسئلة البالغ     %) 79.3(أي ما يعادل    ،  سؤاالً) 119(األسئلة التي تقيس التذكر     
 سؤاالً، وأخيراً توصلت الدراسة إلى أن أكثر أنواع األسئلة الموضوعية انتشاراً هي             150عددها  

  .أسئلة الصواب والخطأ ويليها اإلكمال

 ومن توصيات الباحث أنه يجب على واضعي الكتب المدرسية  تضمين الكتب بأسـئلة             
تقيس المجاالت االنفعالية والنفس حركية، التي انعدم أو أهمل وجودها في أسئلة الكتاب، وكانت              

  .األسئلة المتضمنة في الكتاب مقتصرة على قياس المجال المعرفي

   ) :2004  (دراسة بني عطا -10

ة  هدفت إلى معرفة مدى مراعاة كتب التاريخ في المرحلة الثانوي          ة دراسة تحليلي  أجرىفقد  
في األردن للمعايير العالمية للكتب المدرسية وبناء نموذج مقترح لتطويرها فـي ضـوء هـذه                

  . المعايير

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أعد أداة تمثلت باالستبانة، كما أعتمـد    
  معلماً ومعلمـة   88على صيغة جاهزة وهي صيغة كلوز للمقروئية، وتكونت عينة الدراسة من            

 طالباً، ومن حيث الكتب تكونت العينة من كتاب تاريخ األردن المعاصر للـصف األول               250و
  .الثانوي وكتاب تاريخ العرب والعالم المعاصر للصف الثاني الثانوي األدبي 

 تدنياً في مدى مراعاة كتاب تاريخ       - في ضوء تحليل المحتوى      -وأظهرت نتائج الدراسة    
 الثاني الثانوي األدبي للمعايير العالمية مقارنة مع كتاب تـاريخ           العرب والعالم المعاصر للصف   

األردن المعاصر للصف األول الثانوي األدبي، في حين اظهر استطالع آراء المعلمين مراعـاة              
واظهرت النتائج  ، كتابي تاريخ المرحلة الثانوية للمعايير العالمية للكتب المدرسية بدرجة عالية           

 في مدى مراعاة كتاب تاريخ األردن المعاصـر  (α ≤ 0.05)إحصائية وجود فروق ذات داللة 
 والمؤهل العلمي، في حين     ةللصف األول الثانوي األدبي للمعايير العالمية، تعزى للخبرة التعليمي        
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تعزى للخبرة التعليميـة والمؤهـل العلمـي    ، a )≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
عاة كتاب تاريخ العرب للعالم المعاصر للـصف الثـاني الثـانوي            والتفاعل بينهما في مدى مرا    

 كتب التاريخ موضوع الدراسة للمتعلمين      ةاألدبي، كما وأظهرت النتائج تدنياً في درجة اشتراكي       
  . وضعفاً في مستوى مقروئيتها

  ) : 2004(  دراسة عليمات -11
 المرحلة األساسـية فـي       الدراسة إلى تقويم كتب التربية االجتماعية والوطنية في        هدفت

وألجـل  ،   وبناء نموذج مقترح لتطويرها في ضوء المعايير العالمية للكتب المدرسـية           ،األردن
: هـي   ،  واستخدمت ثـالث أدوات   ،  تحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي       

واالستبانة ،  ير العالمية وفقاً للمعاي ،  ىأداة تحليل المحتو  و،  ايير العالمية للكتاب المدرسي   قائمة المع 
معلماً ومعلمة من معلمي ومعلمـات الدراسـات        ) 284( وتكونت عينة الدراسة من     ،  المعيارية

من كتب التربية   و،  ى اختيارهم بالطريقة العشوائية   جر،  االجتماعية للمرحلة األساسية في األردن    
  ،  األردن في2003/2004 للعام الدراسي األساسيةاالجتماعية والوطنية للمرحلة 

 وجود بعض جوانـب القـوة       ىمن فئة المشرفين التربويين، وقد أشارت نتائج الدراسة إل        و
  . ونقاط الضعف في مكونات هذه الكتب 

في ضوء ذلك أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر بكتب التربية االجتماعية والوطنية            
 بالمية للكتب المدرسية والتغل   تطويرها في ضوء المعايير الع    وفي المرحلة األساسية في األردن      

   .على أهم نواحي الضعف والقصور فيها

   ) :2003 ( فدراسة الجر -12

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كتب التاريخ المقررة على طالب الصف الرابع االبتـدائي              
وحتى الثالث الثانوي بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة ما إذا كانت مقـررات التـاريخ تقـدم                

وضوعات تاريخ عالمية، وفي أي الصفوف تـدرس تلـك الموضـوعات العالميـة، ونـسبة              م
موضوعات التاريخ العالمية إلى موضوعات التاريخ المحلي والتاريخ اإلسالمي، والمحاور التي           

ولحصر وتصنيف موضوعات التاريخ العالمية، تـم إعـداد         . تركز عليها الموضوعات العالمية   
 العالمية التي يمكن  تضمينها في كتب تاريخ شملت األنظمة العالمية،            قائمة بموضوعات التاريخ  

الحقب التاريخية في العالم، الحضارات القديمة األخرى، اإلمبراطوريـات، األديـان والعقـاد              
األخرى، الهجرات اإلنسانية، أهم الحروب في العالم، االستعمار وحركات التحرر واالسـتقالل            

كشافية، تاريخ العلوم والتكنولوجيا، الثورة الصناعية، الثورات السياسية في العالم، الرحالت االست
وظهور دول جديدة، المنظمات الدولية، األحالف والتكتالت السياسية واالقتصادية، الـصراعات           
في التاريخ، القضايا الدوليـة المعاصـرة، التغيـرات الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية               
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وأظهرت نتائج تحليل المحتوى أن كتـب التـاريخ       . ام العالمي الجديد  والتكنولوجية وظهور النظ  
، أما )تاريخ المملكة   (للبعد المحلي   % 30للبعد اإلسالمي و  % 68.5التسعة مجتمعة قد خصصت     

فقط في كتب التاريخ المجتمعية، أي أن كتب التـاريخ          % 1.5البعد العالمي فلم يخصص له إال       
. م العام في المملكة ال تولي البعـد العـالمي عنايـة كافيـة             المقررة على صفوف مراحل التعلي    

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة توزيع مقررات التاريخ على الصفوف، بحيث تدرس مقتطفات            
  . تاريخ العالم إما في صف واحد أو تدرس أجزاء متصلة ومتسلسلة منه في صفوف متتالية

  ):2003 ( دراسة السميري-13

تحليل محتوى كتب الدراسات االجتماعية في دولة سنغافورة فـي          اتجهت هذه الدراسة ل   
  .ضوء األسس الفلسفية واالجتماعية للمنهج

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وأعدت نوعين من أدوات التحليل وهـي            
ا كتاب حني: وهما، وتم تحليل محتوى كتابين، قوائم تحليل المحتوي وقائمة معايير تقويم المحتوى

  .للصف الثاني االبتدائي وكتاب السنوات المظلمة للصف الرابع االبتدائي

  -: وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية

توفر عشرة مفاهيم اجتماعية في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الثاني االبتـدائي             -
  .كان أكثرها تكراراً الحي وخدمات مرافق الحي األصدقاء

جتماعية في كتاب الدراسـات االجتماعيـة للـصف الرابـع     توفر اثنتي عشرة قيمة ا  -
االبتدائي، أكثرها تكراراً المحافظة على العـادات والتقاليـد والتعـاون، والتواصـل             

  .االجتماعي

 معياراً لتقويم محتوى كتاب الدراسات االجتماعية للصف الثاني االبتدائي في 12تحقق  -
 2.00 و 4.42سط حسابي يتراوح بين     ضوء األسس الفلسفية واالجتماعية للمنهج بمتو     

تأصـيل الهويـة    : وكان أعلى المتوسطات الحسابية للمعايير التاليـة      ،  )5(من أصل   
الوطنية، تدعيم المحتوى للعالقات االجتماعية بين األفراد، وارتباط المحتـوى بقـيم            

  .المجتمع

بتدائي كان   مفهوماً تاريخياً في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع اال         21توفر   -
  .أكثرها االضطرابات من الحرب العالمية الثانية والدفاع والمعالم التذكارية للحرب

 قيمة اجتماعية في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع االبتدائي أكثرها 13توفر  -
  .تكراراً المحافظة على الهوية الوطنية وحب الوطن
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االجتماعية للصف الرابع االبتدائي كان  مشكلة اجتماعية في كتاب الدراسات 14ورود  -
  .أكثرها تكراراً االضطرابات ومسح الهوية الوطنية

 معياراً لتقويم محتوى الدراسات االجتماعية للصف الرابع االبتـدائي فـي            12تحقق   -
 2.50و  4.88ضوء األسس الفلسفية واالجتماعية للمنهج بمتوسط حسابي يتراوح بين          

 المحتـوى بتـاريخ     طارتبـا : وسطات للمعايير التالية   وكان أعلى المت   59(من أصل   
  .المجتمع، تأصيل الهوية الوطنية، ارتباط المحتوى بمشكالت المجتمع

االستفادة مـن تجربـة   : وفي ضوء النتائج السابقة قدمت الباحثة بعض التوصيات، منها     
 في إطار  ليم الوطنيسنغافورة في تطوير المناهج القائمة على الجودة النوعية، والتأكيد على التع

مقومات المجتمع وثوابته، وتحليل محتوى كتب الدراسات االجتماعية في ضوء األسس النفـسية            
  .للمنهج، واألسس المعرفية للمنهج

   ) : 2003(  دراسة حمادين -14
 هذه الدراسة إلى تحليل األسئلة التقويمية الواردة في كتب الجغرافيا المقررة فـي              هدفت
 في ضوء األهداف التعليمية ،2002 / 2001م الثانوي بسلطنة عمان للعام الدراسي مرحلة التعلي

وذلك لمعرفـة واقـع هـذه األسـئلة       ،  ومستوياتها المختلفة ) والمهارية  ،  والوجدانية،  المعرفية(
ومن أجل تحقيق هذا الهدف صمم الباحث استمارة لتحليل األسئلة الـواردة            ،   وأنواعها اوطبيعته

وقد تأكد الباحث من الصدق الظاهري وصدق المحتوى فيها مـن خـالل             ،  ذكورةفي الكتب الم  
كما تم التأكد من ثبات عملية التحليـل        ،  آراء ومالحظات مجموعة من المحكمين المتخصصين     

لحساب نسبة االتفاق بين التحليل الذي قـام بـه الباحـث             ) cooper( باستخدام معادلة كوبر    
وبعد عملية التحليل استخرج الباحث التكرارات والنـسب        ،  خروالتحليل الذي قام به متخصص آ     

وقد أظهرت عملية التحليل والعمليات اإلحـصائية       ،  المئوية لواقع هذه األسئلة في الكتب الثالثة      
  -: هي، عدداً من النتائج

 كانت من   ،في كتب الجغرافيا الثالثة المذكورة    ،  إن الغالبية العظمي من األسئلة التقويمية      .1
  .المقالي النوع 

إن معظم األسئلة التقويمية في كتب الجغرافيا المذكورة قد ركزت على مجال األهـداف               .2
 ) .المهاري ، الوجداني(  المجالين اآلخرين بالمعرفية على حسا

اهتمت األسئلة التقويمية في كتب الجغرافيا المذكورة بالمستويات الدنيا مـن األهـداف              .3
  المستويات العليا منها بعلى حسا، )والتطبيق ، واالستيعاب، التذكر( المعرفية 
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كما أظهرت النتائج أن االهتمام بمستويات المجالين       ) . والتقويم  ،  والتركيب،  التحليل  (  .4
في حين أهمل أحد كتب الجغرافيا األسـئلة        ،   كان بنسبة ضئيلة جداً    )الوجداني المهاري (

 . الخاصة بمجال األهداف الوجدانية كلياً 

   ) : 2003(  عالم دراسة -15
لقد هدفت هذه الدراسة إلى تصور مقترح لمناهج الدراسات االجتماعية في مرحلة التعليم  

حيث اسـتخدم الباحـث المـنهج       ،  األساسي في ضوء قضايا المياه في جمهورية مصر العربية        
التـي  ،  أما بالنـسبة ألدوات الدراسـة     ،  الوصفي التحليلي والمنهج البنائي في هذه الدراسة معاً       

  : حث تمثلت فيما يلي،استخدمها الباحث فكانت متعددة
 بناء معيار يتضمن جوانب قضايا المياه الواجـب تـضمينها فـي منـاهج الدراسـات                 :أوالً  

 ،وضبط هذا المعيار عن طريق عرضه على مجموعة مـن الـسادة المحكمـين             ،  االجتماعية
 .  النهائية ال الدراسات االجتماعية ووضعه في صورتهجالمتخصصين في م

 واألول  ، تحليل أهداف ومناهج الدراسات االجتماعية بالصفين الرابع والخامس االبتدائي         :ثانياً  
 .  وتحليلها وتفسيرهااورصد نتائجه،  في ضوء المعيار،والثاني والثالث اإلعدادي

في ،اسـي  بناء بطاقة مالحظة ألداء معلمي الدراسات االجتماعية بمرحلة التعلـيم األس           :ثالثاً   
 . ضوء المعيار وضبطها ووضعها في صورتها النهائية 

وضبطه ووضعه  ،   بناء مقياس لقياس مدى وعي تالميذ اإلعدادي بجوانب قضايا المياه          :رابعاً  
 . في صورته النهائية أيضاً 

 -: هما كالتالي ، والتي اشتغل عليها الباحث فقد تمثلت في قسمين، ما عينة الدراسةأ

رس اي ومعلمات الدراسات االجتماعية بمرحلة التعليم األساسي ببعض مد        عينة من معلم   -
 كانوا عشرة معلمين فـي      بحيث،   معلماً ومعلمة  )30(ولقد بلغ عدد العينة     ،  مدينة طنطا 

 . ن في المرحلة اإلعداديةيالمرحلة االبتدائية وعشر

 ،عدادية بطنطا عينة من تالميذ وتلميذات الصف الثالث اإلعدادي من مدرسة الزهراء اإل           -
 .  وتلميذة اًتلميذ)  47( أفرادها دحيث بلغ عد

 : ومن أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

 فيما يتعلـق بوجـود      ،قصور في مناهج الدراسات االجتماعية بمرحلة التعليم األساسي        -
 . أهداف تتعلق بقضايا المياه 

األساسي في تنـاول  قصور في موضوعات مناهج الدراسات االجتماعية بمرحلة التعليم       -
 . قضايا المياه المتعددة 

 . قصور في أداء المعلم وعدم تطرقه إلى جوانب قضايا المياه أثناء التدريس  -
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 ؛ فيما يتعلق بجوانب قضايا المياه المختلفـة         ،تدني وعي تالميذ الصف الثالث اإلعدادي      -
داء المعلم في هذا كذلك لقصور أ،  لهذا الجانبةوذلك إلغفال مناهج الدراسات االجتماعي  

ونتائج مالحظة أداء ، كما يتضح من نتائج تحليل أهداف ومحتوى المناهج، الجانب أيضاً
 . المعلم 

  ) : 2001( دراسة المساد -16

كشف عن مدى تضمين كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية         الهدفت هذه الدراسة    
واعتمد الباحث على المـنهج     ،  كتب المدرسية في األردن لمنطلقات التطوير التربوي الخاصة بال      

 كتـب   ى قائمة معايير تحليـل محتـو      ى األول ،ولقد استخدمت الدراسة أداتين   ،  الوصفي التحليلي 
والثانية استبانة تكونت مـن     ،فقرة  ) 33(  تكونت من    ،الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية    

ة وهي من جميع المعلمين والمعلمات ممـن         عينة الدراس  ىوتم تطبيقها عل  ،  أربعة أسئلة مفتوحة  
ربـد  إوالمشرفين والمشرفات عليها في مديريات التربية والتعليم في محافظة         ،  يدرسون المباحث 
 راعـت   ىوأظهرت نتائج الدراسة أن األهداف التعليمية والمحتو      ،2001/ 2000للعام الدراسي   

 كل وحـدة    ،ومعرفية في مجملها تفتقر   أن األهداف التعليمية    و)   (80% المقبول تربوياً ىالمستو
  .  غير مثير للتفكير ن المحتوىأإلى خالصة و

   ) :2000( دراسة األشول -17

 تحديد المفاهيم التاريخية الالزمـة لطـالب المرحلـة الثانويـة        ىهدفت هذه الدراسة إل   
 الوصـفي    الباحث على المنهج    فيها ،اعتمدي ضوئها بالجمهورية اليمنية وتقويم مناهج التاريخ ف     

وقد تمثلـت أداة  ، محتوى كتب مناهج التاريخ في ضوء المفاهيم التاريخية     وقام بتحليل   ،  التحليلي
  .االختبار التحصيلي وتطبيقه ى والدراسة في أداة تحليل المحتو

  :ومن نتائج الدراسة ما يلي 

فـي  كان  ،   لبعض المفاهيم التاريخية   ،أظهرت النتائج أن متوسط استيعاب أفراد العينة       -
أما في مستوى التطبيـق فكـان       ،  )0.55(وفي مستوى الفهم     )0.56(مستوى التذكر   

 وبذلك كانت درجة االستيعاب للمفـاهيم       ،)0.54(بينما بلغ في المستوى العام      ) 0.50(
  .التاريخية متوسطة 

  ) .0.54(بينت النتائج أن متوسط استيعاب الطالبات للمفاهيم التاريخية  -

 ) .0.53(ط استيعاب الطالب للمفاهيم التاريخية كشفت النتائج أن متوس -
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  :أهمها ،    أوصت الدراسة بتوصيات عديدة
 بحيـث ال يـؤدي      ،مراعاة معيار التوازن والتكامل والشمول في تناول المفاهيم التاريخية         -1

فيطغى جانب من التـاريخ     ،  إغفال هذا المعيار إلى التأكيد على مفاهيم معينة وإهمال أخرى         
  .نب آخر على جا

عدم االقتصار علـى إبـراز المفـاهيم        )  وبناء تخطيطاً(على القائمين على مناهج التاريخ       -2
، بد من تضمين المنهج أمثلة سـلبية  بل ال، التاريخية في صورة لفظ أو مصطلح أو تعريف  

  .وأمثلة إيجابية توضح خصائص المفهوم وقاعدته وعالقته بالمفاهيم األخرى 
 ، عن معنى المفهوم ودالالتـه      تعبيراً أكثر تعريف المفاهيم التاريخية لتكون      إعادة النظر في   -3

ذكر ،  وحتى ال يؤدي النقص في تعريف المفهوم التاريخي       ،   لخصائص المفهوم  وأكثر تمثيالً 
  .خطأ في استيعاب المفاهيم التاريخية لأمثلة 

 التفاصيل وزحمة األحداث حتى ال تضيع في خضم، التأكيد على المفاهيم التاريخية األساسية -4
  .التاريخية والتراكم الكبير للمعرفة التاريخية 

    :)2000 ( دراسة عبد الرازق-18

استهدفت هذه الدراسة تطوير منهج التاريخ بالمرحلة الثانوية على ضوء متطلبات الثقافة            
  .التاريخية

 التـاريخ   واعتمد الباحث على المنهج التحليلي الوصفي، وقام بتحليل محتـوى مـنهج           
 علـى   - أيـضاً    –بالمرحلة الثانوية العامة في ضوء قائمة متطلبات الثقافة التاريخية، واعتمد           

لمنهج مطور في التـاريخ     ) الموديالت التعليمية (المنهج التجريبي؛ حيث أعد وحدتين مقترحتين       
من طـالب   للصف الثاني الثانوي في ضوء متطلبات الثقافة التاريخية، وتم تطبيقهما على عينة             

وأعـد أدوات   ) تجريبيـة، وضـابطة   (وتقسيمها إلى مجمـوعتين     ،  الصف الثاني الثانوي العام   
لتقويمهما، وتمثلت في اختبار البحث التاريخي واختبار مهارات البحث التاريخي ومقياس االتجاه            

  .نحو مادة التاريخ

  :ومن أهم النتائج الذي توصلت إليها الدراسة

 تفوقت على المجموعة التقليدية في ارتفاع مستوى تحصيله وتحقيق          ةي أن المجموعة التجريب   -1
  .األهداف المنشودة في تنمية االتجاه اإليجابي نحو مادة التاريخ

وخاصة علـى المـستوى     ،   منهج التاريخ الحالي ال يساهم في تحقيق األهداف المرجوة منه          -2
 متطلبات الثقافة التاريخيـة     الذي تم تطويره على ضوء    ،  المعرفي؛حيث إن المنهج المقترح   

  .الالزمة، يساهم في تحقيق األهداف المرجوة على المستوى المعرفي
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  :ومن توصيات الباحث

 أن يتم تطوير المنهج في ضوء المتطلبات الحقيقية الالزمة لطالب المرحلة التي يـتم              -
  .فيها التطوير

ألفضل ألي الطالب   أن تشترك فئات مختلفة من المجتمع في تحديد تلك المتطلبات، وا           -
  .فيما يقدم لهم

يعكس بدوره تلك    و أن يكون التطوير مستمراً بحيث يراعي متطلبات العصر وتحدياته         -
 .التحديات

   ) : 2000(  دراسة رافيتش -19

هدفت الدراسة إلى تأكيد وضمانة الجودة في تطبيق مناهج الجغرافيا في المرحلة الثانوية                
والعينة ،  وأداة الدراسة هي بطاقة تحليل    ،   المنهج الوصفي التحليلي   واستخدم الباحث ،  إنجلترافي  

   .نجلترا إهي كتب المرحلة الثانوية في 

   - :وأهم ما توصلت إليه الدراسة 

  .دة أن هناك قصور في جودة تطبيق المناهج وعدم مراعاة معايير الجو -

   ) : 1999(  دراسة لويس -20

، عليم قبل الجامعي لمنهج الجغرافيـا فـي أمريكـا         جودة الت معرفة   ىهدفت الدراسة إل  
وعينة الدراسة هم طلبـة     ،  وأداة الدراسة هي برنامج   ،  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    

   -:أهم النتائج التي تم التوصل إليها و، ةصفوف جميع المراحل قبل الجامع

لعـدم وجـود هيئـة    ، ت في جودة البرامج التعليمية في بعض الواليا  اًأن هناك انخفاض   -
فلكل والية  ،  ولة عن التحكم في مؤسسات التعليم في كل الواليات        ؤحكومية مركزية مس  
 . برنامجها الخاص 

   ) : 1995( دراسة العطيوي   -21

 كتب التربية االجتماعية والوطنية في مرحلة التعليم األساسـي          تقييمهدفت الدراسة إلى        
، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلـي     و،   االجتماعي  في ضوء معايير األساس    ،ربدإفي  

 ومعلمة تابعين   اًمعلم ) 199( وكانت عينة الدراسة    ،  ةوأدوات الدراسة هي بطاقة تحليل واستبان     
 والوطنية للمرحلة األساسية    ة باإلضافة لكتب التربية االجتماعي    ،ربدإلمديرية التربية والتعليم في     

   -:الدراسة وأهم نتائج ، في األردن
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 من معايير األساس االجتماعي متوفر فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة              اً كبير اًأن عدد  -
  . والوطنية

 . أن المعلمين على معرفة كبيرة بغالبية األساس االجتماعي  -

نـت  وكا،   تعزى للجنس والتفاعل بين الجنس والمؤهـل       ،هناك فروق في معرفة المعلمين     -
 . لمؤهالت العالية جميعها لصالح الذكور من ذوي ا

   ) : 1994(  دراسة الخياط وكرم -22

تهدف الدراسة إلى محاولة تقويم كتاب التاريخ للصف األول بالمرحلة المتوسـطة فـي                  
وذلك في ضوء المستجدات التي طـرأت علـى المجتمـع           ،  مدارس التعليم العام لدولة الكويت    

 مراجعة االتجاهات العالمية والبحـوث      وكذلك من خالل  ،   )1991( الكويتي بعد حرب الخليج     
مـا  ،  ولقد قام الباحثان في هذه الدراسة باإلجابة عن التساؤالت التالية         ،  التربوية في هذا المجال   

، على أساسـها  مدى تحقيق كتاب التاريخ للصف األول للمرحلة المتوسطة لألهداف التي وضع            
 حسب  ، الجيد سيصفات الكتاب المدر  وما مدى تحقيق كتاب التاريخ للصف األول المتوسط لموا        

وما المـشكالت التـي     ،   لوزارة التربية في دولة الكويت     يمعايير أساليب تقويم المنهج المدرس    
؟ وتـم اسـتخدام     حات والتوصيات المرغوبة لتطويرها   وما المقتر ،  تواجه تطبيق كتاب التاريخ   

  .الوصفي في الدراسة المنهج 

 بغرض استطالع آراء مدرسي ومدرسات المـواد     ة استبان ولقد قام الباحثان بتصميم أداة        
والذين يمثلون عينة الدراسة في كتاب التاريخ وهي مقـسمة          ،  االجتماعية في المرحلة المتوسطة   

  : هي ،  مجاالت رئيسيةةعلى ثالث

 .)  بنداً 15( مدى تحقيق الكتاب لألهداف التي وضع لها : أوالً 

  .)  بنداً 17( ،  الجيدياب المدرسمدى توافر مواصفات الكت: ثانياً 

  .ستبانة للمعلومات واقتراح الحلول اال مفتوح بين بنود االوهناك سؤ : ثالثاً

 وبناء عليه فقد أوصت الدراسة ضرورة إعادة النظر في صياغة أهداف تدريس التاريخ في           
باإلضـافة  ،  مالمرحلة المتوسطة باإلضافة لضرورة وجود التكامل والتوازن في مجاالت التعلـي          

  . لضرورة االهتمام بتوفير الجوانب الفنية والتربوية في تأليف الكتاب المدرسي 
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  ) :1994  ( دراسة عطوة–23

هدفت الدراسة إلى معرفة وجهة نظر المعلمين في كتاب الجغرافيا المقرر على تالميـذ              
  .الصف األول اإلعدادي بدولة البحرين

حليلي مستخدماً استبانة لتقويم وحدة دراسية من كتـاب         اتبع الباحث المنهج الوصفي الت    
: شملت االستبانة ستة أبعـاد هـي      . مدرسي، وهي من إعداد مكتب التربية العربي لدول الخليج        

المادة العلمية، طريقة عرض المادة، اللغة المستخدمة، األنشطة، الرسوم والـصور واألشـكال،             
  . وأساليب التقويم

على جميع المعلمـين والمعلمـات      ،  بعد حساب صدقها وثباتها   ،  وقد تم تطبيق االستبانة   
  . الذين يقومون بتدريس الكتاب المقرر

  _ : توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها

بينما لـم تتـوافر صـفات أخـرى         ،  في جميع األبعاد  ،   توافر بعض الصفات المطلوبة    -1
  . ضرورية

  . ت حول بنود االستبانة وجود فروق ضئيلة بين آراء المعلمين والمعلما- 2

  . أن متغير التخصص ليس له أثر في عملية التقويم- 3

  .  ليس له أثر في عملية التقويم- أيضاً - أن متغير المؤهل العلمي – 4

   -: أوصت الدراسة بتوصيات عديدة أهمها

  .  إجراء التعديالت التي اقترحها المعلمون والمعلمات المقومون للكتب1-

  .علمين في التعديالت المطلوبة في الطبعات التالية إشراك الم2-

  .  إشراك متخصصين من دولة البحرين وغيرها في وضع المنهاج3-

  . استمرار الدراسات التقويمية لهذا الكتاب4-

  .  عقد تدريبات للمعلمين على كيفية توظيف الكتاب5-

  ) :1994 (دراسة مبارك -24

مي المواد االجتماعية للصف السابع األساسـي        اتجاهات معل  ةهدفت هذه الدراسة معرف   
  . مصر ي فالمطوروآرائهم نحو منهج الدراسات االجتماعية 
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وقد أعد أداة تمثلت بمقياس االتجاه نحـو        ،  واستخدم الباحث لهذه الغاية المنهج الوصفي     
منهج الدراسات االجتماعية المطور وتم تطبيقه على عينة من المعلمـين تـم تـوزيعهم علـى                 

الذين حضروا الدورات التدريبيـة التـي   ، نوعتين، المجموعة األولى من المعلمين التربويي     مجم
  . معلما90ًتتعلق بالمنهج المطور، التي نظمها لهم موجهو المواد االجتماعية، وقد بلغ عددها 

الذين حضروا الدورات التدريبية التـي      ،  نوالمجموعة الثانية من المعلمين غير التربويي     
  . معلما90ً بلغ عددها دلمنهج المطور التي نظمها لهم موجهو المواد االجتماعية، وقتتعلق با

ومن نتائج الدراسة أن اتجاه أفراد العينية من المعلمين التربويين وغير التربويين نحـو              
المنهج المطور سالبة بصفة عامة، ويعزو الباحث ذلك ألسباب عديدة  منها عدم توفر األنـشطة               

وسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ هذا المنهج وعدم توفر الكثير من اإلمكانات الالزمـة             التربوية وال 
 من الكتب في مجال المـواد       رالمكتبات المزودة بالكثي   و مثل الفصول الواسعة  :،  لتدريس المنهج 

  .االجتماعية وطرق تدريسها ومناهجها

  -:وأوصى الباحث بما يلي

االجتماعية المطور إلى فريق متخصص في يجب أن يوكل أمر وضع منهج الدراسات     -
الفـاهمين  ، فروع المواد االجتماعية وخبراء في منهاج هذه المادة وطـرق تدريـسها        

  .لفلسفة التكامل وأسسه ومداخله واإلجراءات التربوية التي تلزم إلحداث التكامل

عة ويجب القيام بتجريب أي منهج قبل تعميمه حتى تكون هناك فرصة للتقويم والمراج             -
  .وتدارك العيوب

   ) : 1993(  دراسة كارين وآخرون -25

ولقـد أعـدت هـذه      ،  هدفت هذه الدراسة إلى تقويم تعلم الطالب في الدراسات االجتماعية         
الدراسة كجزء من سلسلة دراسات اهتمت بتقويم تعلم الطالب في مختلـف الجوانـب لمنهـاج                

ولقد استخدم المـنهج الوصـفي فـي هـذه           ،الدراسات االجتماعية بالواليات المتحدة األمريكية    
حيث تكونت عينة الدراسة من عينات عشوائية من طالب المرحلـة الثاويـة داخـل               ،  الدراسة

وبالنسبة ألدوات الدراسة التي تم اسـتخدامها     ،  األمريكية) كارولينا  ( الصفوف في والية جنوب     
، موعة مـن القـصص الـشيقة   مج، وقوائم اختبارات ،  بطاقة مالحظة وتقويم  : تمثلت في إعداد    

وقد توصلت الدراسة إلى نتـائج إيجابيـة تمثلـت فـي            ،  ونماذج من عروض وأعمال التالميذ    
وذلك بعد أن ، ل المعلمين لطرائق تقويم التعلم المقترحة في هذه الدراسةباالستقبال اإليجابي من ق

 سلم تقدير الدرجات المرفق  في التقويم من خاللتقاموا بأنفسهم باختبار فاعلية هذه االستراتيجيا
  . معها 
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  :  األول القسمتعليق على دراسات 

   : ه األول أنالقسميتبين من خالل العرض السابق لدراسات 

  : من حيث األهداف : أوالً 

 ،)2003، الـسميري (دراسة  :مثل   دراسات تناولت أسس بناء منهاج الدراسات االجتماعية،        -
في ضوء األسـس  ، اسات االجتماعية في دولة سنغافورة   كتب الدر  ى تحليل محتو  ىهدفت إل 

م كتـب التربيـة     يتصدت إلى تقي  ،  )1995العطيوي، (ةدراس و ،الفلسفية واالجتماعية للمنهج  
 . في ضوء معايير األساس االجتماعي ،االجتماعية والوطنية في مرحلة التعليم األساسي

في ضـوء معـايير وأهـداف       ،  اعيةدراسات تناولت تحليل وتقويم مناهج الدراسات االجتم       - 
ــددة ــة  ، مح ــل دراس ــسونة: ( مث ــة ، )2009، ح ــدوان( ودراس ، )2009، ع
 أبو( ،ودراسة)2005،  الخياط(ودراسة،  )2006،  عبابنة( دراسة  و،  )2007البشير،(ودراسة

 تحليل أسئلة كتـاب الجغرافيـا       ىإل) 2004،  األغا ( في حين هدفت دراسة    ،)2005،  دقة
ـ ،  " بلوم"يف  ـ وفق تصن  ،سي في فلسطين  للصف السادس األسا     دراسـة   هـدفت  نماـوبي

األسئلة التقويمية في كتب الجغرافيا المقررة في مرحلة هدفت إلى تحليل  ) 2003، حمادين(
  Ravets ,2000 )(دراسـة  و،التعليم الثانوي بسلطنة عمان في ضوء األهداف التعليميـة 

، نجلتراإالجغرافيا في المرحلة الثانوية في      هدفت إلى تأكيد ضمانة الجودة في تطبيق مناهج         
 تقويم أربعة   ىتصدت إل  ، )Giannaqelo&Kaplan و 1992(جينا جيلو وكابالن     ودراسة

كتب جديدة من كتب الدراسات االجتماعية المستخدمة في المدارس الحكومية فـي مدينـة              
  .   التابعة لوالية تنسي األمريكية"ممفيس"

ـ       تحليلدراسات تناولت     -   :مثـل   ،  ةمناهج الدراسات االجتماعية بموضوعات وأفكار مختلف
ودراسـة  ،  )2006األغـا والفرانـي،   ( ودراسـة   ،  )2006أبوحشيش،(دراسة  

 تحديـد المفـاهيم التاريخيـة        تصدت إلى  ،)2000،  األشول( ودراسة،  )2003الجرف،(
  . يخ في ضوئها الالزمة لطالب المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية وتقويم مناهج التار

في ضوء متطلبات واتجاهـات     دراسات تناولت تحليل وتطوير مناهج الدراسات االجتماعية         -
، )2001،المساد(ودراسة، )2003،  عالم (دراسة  و،  )2006،  البشاري( دراسة  : مثل،  متعددة
  .) 1994، مبارك( ودراسة ، )2000، عبد الرازق( ودراسة

تقويم كتب التاريخ للمرحلة الثانوية في        إلى )2004،  بني عطا  ( في حين هدفت دراسة   
ح لتطويرها في ضـوء      في ضوء المعايير العالمية للكتب المدرسية، وبناء نموذج مقتر         ،األردن
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إلى تقويم كتب التربية االجتماعية والوطنية في       هدفت  ) 2004،  عليمات( دراسة  و،  هذه المعايير 
ـ        نموذج م المرحلة األساسية في األردن وبناء        ةقترح لتطويرها في ضوء هذه المعـايير العالمي

  . للكتب المدرسية 

  : البحثمن حيث منهج : ثانياً 

اتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، بينما اتبعت بعض الدراسـات المـنهج               -
المـنهج   )2000عبـد الـرازق،   (اتبعت دراسـة    و،  )2005،  الخياط ( دراسةك،  التجريبي

  . لتجريبياالمنهج الوصفي و

 .اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي إذ؛ تتفق هذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة  -

  :من حيث األداة : ثالثاً

 ؛ مع هذه الدراسـة      جعلها تتشابه  ما   ، األدوات البحثية في دراسات هذا المحور      تتعدد
  :حيث استخدمت

ـ (ة  ـاالستبانة كدراس  -  ودراسـة  ، )2006،  شأبوحـشي ( ودراسـة ، )2009 دوان،ـع
، الخيـاط وكـرم  ( و ، )1994عطوة، (ودراسة  ،)2005، الخياط(و ،)2006البشاري،  (

، على صيغ جاهزة  - باإلضافة لالستبانة    -) 2004بني عطا،   ( دراسة   تواعتمد ،)1994
  . صيغة كلوز للمقروئية:مثل

، )2001،   المساد (و،  )2006،  عبابنة( كدراسة   :  واالستبانة ىالمحتو استخدام أداة تحليل   -
أداة تحليـل   ) 2007،  األشـول ( وبينما استخدمت دراسة    ،  )1995،  العطيوي( ودراسة  

  .  المحتوى واالختبار التحصيلي

 ،)1999،  لـويس ( كدراسـة   ،  أما باقي دراسات هذا المحور فلقد قامت بتصميم برنامج         -
ـ ، واالستبانةىواستخدام المقابلة الشخصية وأداة تحليل المحتو       ،)2007،البـشير (ة كدراس

، )2004، عليمـات ( ودراسة،  )2009،  حسونة(  كدراسة   ةترجمة قائمة المعايير العالمي   و
 .بطاقة مالحظة وتقويم وقوائم اختبارات) 1993، كارين وآخرون( وبينما استخدم 

، )2009 ،عـدوان (ستبانة كدراسـة    اال: تتفق هذه الدراسة مع الدراسات التي استخدمت       -
ودراسـة   ،)2005،  الخياط(و ،)2006البشاري،  ( ،ودراسة )2006 ،شأبوحشي(ودراسة

   .)1994، الخياط وكرم( و ، )1994عطوة، (
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  : من حيث العينات : رابعاً 

 ،)2009، حسونة( دراسة  : مثل،  معظم الدراسات اختارت الكتاب المقرر كعينة للدراسة      
دراسة و ،)2000رافيتش،  ( سة  درا و ،) 2006البشاري،  (،و دراسة   )2006،  األغا والفراني (و
  . )1994، الخياط وكرم( 

  ودراسـة  ،) 2006أبو حـشيش،    (دراسةو،  )2009،  عدوان ( في حين اختارت دراسة   
المعلمـين كعينـة    ) 1994عطوة،  ( ودراسة   ،)1994مبارك،  (ودراسة   ،)2001عبد العزيز،   (

،  )2004بني عطـا،     (في حين جمعت دراسة   ،  اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة   تم  و ،للدراسة
  .  بين عينة المعلمين والطلبة والكتب المدرسية)2003، عالم(ودراسة

 . وخبراء المناهج والكتب المدرسية    عينة المعلمين جمعت بين    ) 2000البشير،  (دراسة  و
) 1993،  كـارين وآخـرون   (  و ،)1996لويس،  (دراسة   و ،)2005الخياط،  (واختارت دراسة   

ودراسـة   ،)2006 ،عبابنـة (جمعت بين عينة المعلمين المـشرفين     بينما  ،  الطلبة كعينة للدراسة  
  ) . 2001، المساد( دراسة  و،)2004، عليمات(

 كعينـة   وفئـة المـشرفين   تتفق هذه الدراسة مع الدراسات التي استخدمت فئة المعلمين          
   .)2001، المساد( دراسة  و،)2004، عليمات( ودراسة ، )2006، عبابنة(  كدراسة ،للدراسة

  : من حيث األساليب اإلحصائية : خامساً 

  : حيث تم استخدام؛ المحور ا األساليب المتبعة في دراسات هذتباينت

االنحرافات ،  المتوسطات الحسابية ( واختبار أنوفا    T.Testمعادلة ألفا كروبناخ واختبار      �
 ).2006أبو حشيش،( كدراسة ،)المعيارية والنسب المئوية

، )النسب المئويـة     و ، المعيارية تالمتوسطات الحسابية، االنحرافا  (األساليب اإلحصائية    �
 ).2003، الجرف(ودراسة ، )2006، والفراني االغا (كدراسة

 ،النـسب المئويـة    و ،التكرارات(،  Pearsonمعادلة هولستي ومعامل ارتباط بيرسون       �
ـ  و،  التكرارات(و ،)2003السميري،(، كدراسة   )المتوسطات الحسابية و  ،)ةالنسب المئوي

 .) 2009، حسونة( كدراسة 

 ،)واالنحرافـات المعياريـة   ،  و المتوسطات الحـسابية   (،  T.Testاختبار و ادلة بليك مع �
 ).2000،قعبد الراز(دراسة ك

كدراسـة  ،) المعيارية والوزن النسبيتالمتوسطات الحسابية،االنحرافا(، T.Test اختبار �
 ) .1994مبارك،(
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معامل ارتبـاط    و  والنسب المئوية  تالتكرارا(دم  استخ د فق المحورأما باقي دراسات هذا      �
وهذا ما يتفـق مـع      ،)اختبار تحليل التباين األحادي    و tاختبارو معادلة جتمان  و بيرسون

 . إذ استخدمت هذه األساليب اإلحصائية ؛الدراسة الحالية 

 

   : ةمن حيث البيئة الجغرافي: سادساً 

ـ    رافية لعينة الدراسة؛ حيث  ـة الجغ ـت البيئ ـتباين ة ـ أجريـت فـي فلـسطين كدراس
أبـو  (، ودراسـة     )2006أبو حشيش،   (، ودراسة   )2009عدوان،  (ودراسة  ،  )2009،  حسونة(

، ودراسـة    )2003الجـرف،   (، بينما أجريت دراسـة       )2004األغا،  (، ودراسة   )2005دقة،  
، )2000عبد الرازق، (ودراسة ،)2003، عالم(وأجريت دراسة ،في السعودية) 2003السميري،(

ـ ( ةـت دراس ـوأجري،  رـي مص ـف) 1994مبارك،  (ودراسة   ودراسـة   ،  )2006ة،  ـالعبابن
ودراسـة  ، )2001، المـساد ( ودراسـة  ، )2004، عليمـات ( ودراسـة ،  )2004بني عطا،  (
، ودراسـة    )2006البـشاري،   (في األردن، في حـين أجريـت دراسـة          ) 1995،  العطيوي(
 وأجريـت دراسـة   ،  في البحرين ) 1994طوة،  ع(وأجريت دراسة   ،  في اليمين ) 2000األشول،(
بينمـا أجريـت دراسـة      ،  تـي الكوي ـف) 1994،  رمـالخياط وك (ودراسة ،)2005،  الخياط(
، في  )2003،  حمادين(  كدراسة ،في سلطنة عمان  دراسات  أجريت  و،  السودان) 2007،  البشير(

بينمـا  ،  كـا في أمري ) 1993،  كارين وآخرون ( ودراسة  ،  )1999لويس،  (حين أجريت دراسة    
  . نجلترا  في إ) 2000رافيتش، (  دراسة

  . وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي أجريت في فلسطين

  : من حيث النتائج : سابعاً 

 ضعف مناهج الدراسات االجتماعيـة      ى فإن معظم الدراسات تشير إل     ،في ضوء ما تقدم   
ـ  و ،)2009،  حـسونة  ( كدراسـة ،  واصفات الجيدة ـر والم ـم المعايي ـ أله اوافتقاره ة ـدراس

  ودراسـة  ،)2005و دقـة،    ـأب(  ةـودراس ،) 2006البشاري،  (ة  ـودراس،  )2007البشير،  (
، )2003،  عالم(و،  )2003،  حمادين( ودراسة  ،) 2003الجرف،  ( ودراسة   ،)2004عطا،  بني  (

 ،)2000عبد الرازق،    (ودراسة  ،  )2000،  األشول (  ودراسة ،) 2001عبد العزيز،   ( ودراسة
   ).1994عطوة، (ودراسة ، )1994مبارك، ( ودراسة ،)2000رافيتش،(ودراسة 
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  .دراسات اهتمت ببناء معايير لتقييم الكتاب المدرسي في الدراسات االجتماعية   :ثانياً

   ) 2004( دراسة غالب   -1

هدفت الدراسة إلى تحليل مقرر الجغرافيا للصف الثاني عشر في مدينة الرياض في ضـوء               
ومـن أدوات الدراسـة التـي       ،  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي      ،  معايير الجودة 

وكانت عينة الدراسة كتاب الجغرافيا للصف      ،  بناء بطاقة التحليل وفقاً لمعايير الجودة      استخدمها،
  : ومن النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي ، الثاني عشر

 .انية وذلك باالستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية لم يراع المحتوي النواحي الوجد -

 . ذب واإلثارة جعرض المحتوى بطريقة تقليدية جافة تخلو من عناصر ال -

 . سرد المعلومات بدون ترتيب أو ترقيم أو جدولة  -

 . اإلسهاب في بعض المعلومات دون فائدة ، خلو المحتوي من األسئلة المثيرة للتفكير -

 . محتوى الفروق الفردية بين الطالب لم يراع ال -

 . وجود نقص كبير في الخرائط والصور واألشكال والرسوم التوضيحية  -

  .هناك خلل كبير في أسئلة التقويم من حيث الكم والكيف  -

   ) :2003(  دراسة العتيبي -2

هدفت الدراسة إلى تحليل مقرر الجغرافيا للصف الحـادي عـشر فـي المملكـة العربيـة             
لدراسة لأداة كو، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي   ،   ضوء معايير الجودة   ،فيوديةالسع

ومن النتائج التي   ،  كتاب الجغرافيا للصف الحادي عشر    هي  وعينة البحث   ،  استخدم بطاقة التحليل  
  : توصل إليها الباحث ما يلي 

إلى قارة آسيا وإفريقيا    عدم وجود خرائط تفصيلية للمحاور التي وصل عن طريقها اإلسالم            -
 . وأوروبا 

 حيث تحتاج هذه الموضوعات لعـدد       ،تهناك نقص في عرض الخرائط لبعض الموضوعا       -
 . كبر من الخرائط المعروضة أ

يجب دراسة جميع الدول اإلسالمية دراسة موضوعية كوحدة واحدة حتى ال يتـشتت ذهـن        -
 . الطالب 
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  ) : 2002( دراسة الديب  -3
عيـة بمراحـل    استشراف المستقبل في مناهج الدراسات االجتما      ىإلالدراسة  هدفت هذه       

، وقام بإعداد األداتين التـاليتين    ،  واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي    ،  التعليم قبل الجامعي  
 في ضـوء استـشراف    ،معيار تقويم أهداف ومحتوى مناهج الدراسات االجتماعية       بناء : ماوه

ليل محتوى منهج الدراسات االجتماعيـة بالمراحـل التعليميـة قبـل            استمارات تح ،والمستقبل
مرحلـة  لل الدراسـات االجتماعيـة       منهج   تحليل محتوى وتكونت عينة الدراسة من      ،الجامعية
  . في ضوء المعيار المرحلة الثانوية والمرحلة اإلعداديةواالبتدائية 

  : ومن أهم النتائج الذي توصلت إليها الدراسة 

ال تحقق الدور المرجو منها     ،  بمراحل التعليم قبل الجامعي   ،  لدراسات االجتماعية مناهج ا  إن -
  .في استشراف المستقبل 

  -:ومن أهم توصيات الدراسة ما يلي 

ضرورة االهتمام بأبعاد استشراف المستقبل عند صياغة أهـداف الدراسـات االجتماعيـة              -
  .بمراحل التعليم قبل الجامعي 

ومكونات مفهوم استشراف المستقبل في وضع هيكـل مفـاهيمي          ضرورة اإلفادة من أبعاد      -
األمر الذي يساعد على ، لمفهوم استشراف المستقبل بحيث تتوافر فيه مقومات الضبط العلمي

  .تحديد ما يناسب كل صف دراسي للدراسات االجتماعية بمراحل التعليم قبل الجامعي 

  ):1998 ( دراسة جامل -4

وبالتحديـد  كتـب     ،  واقع تأليف كتب المـواد االجتماعيـة      هدفت الدراسة التعرف إلى     
الجغرافيا بمرحلة التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية، ومدى التزام المؤلفين باألسـس العلميـة             
والمعايير الواجب توافرها في تلك الكتب، باإلضافة لتقدير قائمة بالمعايير الواجب توافرها فـي              

  .تلك الكتب

ج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة من إعداده للوقوف علـى آراء           واتبع الباحث المنه  
  . لدراسة كتب الجغرافيا في ضوئها-من إعداده أيضاً-المعلمين، وبطاقة تقويم 

مدرساً ممـن   ) 150(وبعد حساب صدق وثبات األداتين تم توزيعهما على عينة قوامها           
  .لديهم خبرة في تدريس الجغرافيا في محافظة صنعاء
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  :انت نتائج الدراسة كما يليك

أن الكتب المدرسية ) التأليف والشكل واإلخراج :(أظهرت النتائج الخاصة بالمحور األول       -
لمقرر الجغرافيا في التعليم األساسي ال تلتزم األسس العلمية من حيث التأليف والـشكل              

وجد أخطاء وت، واإلخراج، فالتأليف ال يعتمد على اإلعالنات والمسابقات، والورق رديء     
  .مطبعية كثيرة في الكتاب باإلضافة إلى عدم كفاية الخرائط

عدم حداثة المادة العلميـة     ) المحتوى والوسائل واألنشطة  : (أظهرت نتائج المحور الثاني    -
 .           وعدم دقتها وخاصة في الجغرافيا البشرية

 محتوى الكتب بشكل    عدم االلتزام بتنظيم  )تنظيم المحتوى : (أظهرت نتائج المحور الثالث    -
 .علمي

عدم التزام الكتاب باألسس العلمية للتقويم الجيـد        ) التقويم(أظهرت نتائج المحور الرابع      -
 .وعدم ارتباط أسئلة التقويم بالمحتوى أحياناً

كما أظهرت نتائج بطاقة التحليل اتفاقاً مع نتائج تقويم االستبانة الموجهة للمعلمين إلى حد               -
 .كبير

  : بتوصيات عديدة أهمهاأوصت الدراسة
ضرورة أن تخضع عملية تأليف الكتب للمنافسة والمسابقة واإلعالن وعدم االكتفـاء             -

  .باللجان المكلفة
 .مراعاة األسس العلمية في التأليف واإلخراج -

 .التركيز على الجوانب الوجدانية والمهارية في التقويم -

  . ادة عددهاتصحيح جميع الخرائط الموجودة في الكتب المذكورة وزي -
  .ضرورة تجريب الكتب المدرسية قبل إقرارها -

  ) : 1996(  دراسة الخشان -5
 كتب التربية االجتماعية والوطنية للـصفوف       مهدفت هذه الدراسة إلى بناء معايير لتقيي      

 ىواعتمدت الدراسة عل،  األردن ي فالرابعلى كتاب الصف عوتطبيقه ، األربعة األساسية األولى
وقوائم تصنيف اشـتقت مـن      ،   أداة تمثلت باالستبانة    الباحث وقد أعد ،  ي التحليلي المنهج الوصف 

وبين في هذه الدراسة مـصادر      ،  معايير وأدوات سابقة على المستوى المحلي والعربي والعالمي       
  : وهي ، اشتقاق المعيار

  .األهداف العامة للتربية بعامة ومناهج الجغرافيا بخاصة  -
  . ثة في بناء وتصميم الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية االتجاهات التربوية الحدي -
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ـ         آالتعرف إلى    -  وطـرق   اراء بعض الخبراء المتخصصين في ميادين علـم الجغرافي
  . تدريسها

   .وتوصلت الدراسة إلى وجود بعض نقاط القوة وبعض نقاط الضعف في الكتب المدرسية 

  ) :1994( دراسة إبراهيم -6

برز المعايير واألسس التي يجب توافرها في الكتاب المدرسي         هدفت الدراسة إلى تحديد أ    
سـتخدم  المادة التاريخ، وتعد الدراسة من الدراسات المكتبية التي أجريت في العـراق، حيـث               

خالل تحليل أدبيـات     الواردة في جودة كتب التاريخ من     الباحث أسلوب التحليل النظري لآلراء      
 توصل الباحث إلى مجموعة من المواصـفات        وأنماطهاا  تدريس مادة التاريخ ومنهجها وأساليبه    

التي ينبغي توافرها في الكتاب المدرسي لمادة التاريخ لكي يكون كتاباً جيـداً ومالئمـاً للطلبـة                 
الترتيب المنطقي وحداثة المعلومات، والمـصادر، وأن يـضم          و الموضوعية: منها،  والمعلمين

لبحث ضرورة األخذ في االعتبار األهداف العامة       أشكاالً ووسائل توضيحية، ومن أهم توصيات ا      
وأنه ينبغي على المعلم االستعانة ، والسلوكية وميول مستوى نضج الطلبة عند اختيار مادة الكتاب

بمصادر أخرى مساعدة وعدم اعتبار الكتاب المدرسي المصدر الوحيد للمعلومات مع مراعـاة             
  .خصوصية مادة التاريخ

   :)1992( دراسة عبد العزيز-7

مـن  ،  تقويم كتاب الجغرافيا للصف األول الثانوي العام في مـصر         : هدفت الدراسة إلى  
اتبعت ووجهة نظر المعلمين والطلبة في ضوء بعض الشروط والخصائص الواجب توافرها فيه،           

وزعتا علـى كـل مـن       ،  )استبانتان: (الباحثة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة أداتين، وهما      
  .بةالمعلمين والطل

  :عبارات تحت المحاور التالية) 103(وقد شملت استبانة المعلمين 

الشكل العام، المادة العلمية، عرض المادة العلمية، الوسائل التعليمية، األنشطة، األسـئلة            
  .والتدريبات، المراجع

عبارة مقيدة باإلضافة إلى عبارة واحدة مفتوحـة        " 36"في حين اشتملت استبانة الطالب      
  .يبدي الطلبة من خاللها مقترحات لتطوير الكتباإلجابة 

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي

  :النتائج الخاصة باستبانة المعلمين

  %.78.3إن الشكل العام للكتاب ككل قد حقق المستوى المطلوب؛ حيث بلغت نسبته  -



 77

إن مادة الكتاب العلمية لم تحقق المستوى المطلوب؛ حيث بلغت تحقق هـذا المحـور                -
69.% 

فمـا  % 75إن طريقة عرض المادة العلمية أيضاً لم تحقق المستوى المطلوب وهـو              -
 .فوق

والوسائل التعليمية لم تصل إلى المستوى المطلوب؛ إذ بلغت النسبة المئوية لمتوسـط              -
 %.60التقدير الرقمي 

إن البنود الخاصة باألنشطة بعضها حقق المستوى المطلوب بينما لم يحقـق الـبعض               -
 .لمستوىاآلخر هذا ا

أظهرت النتائج أن المحورين الخاصين باألسئلة والتـدريبات والمراجـع لـم يحققـا               -
 .المستوى المطلوب أيضاً

. أما النتائج الخاصة باستبانة الطلبة فكانت أيضاً متدنية لم تصل إلى المستوى المطلوب            
  .وأوصت الدراسة ببعض التوصيات حول تطوير الكتاب المدرسي والعناية به

   ) :Giannaqelo&Kaplan )1992 راسة جينا جيلو وكابالن  د-8

هدفت إلى تقويم أربعة كتب جديدة من كتب الدراسـات االجتماعيـة المـستخدمة فـي                   
جغرافيا العالم،  : والكتب هي ،  المدارس الحكومية في مدينة ممفيس التابعة لوالية تنسي األمريكية        

وتـم تقـويم كـل كتـاب        ،  اد والحكومة في أمريكا   وتاريخ الواليات المتحدة األمريكية واالقتص    
مستوى االنقرائيـة، وعـدد المفـاهيم المعروضـة         : باستخدام معايير تضمنت المجاالت التالية    

وتحليل أسـئلة الكتـب فـي ضـوء         ،  وتتابعها، ومدى التركيز على تنمية مهارات حل المشكلة       
وقد أشارت نتـائج الدراسـة أن       . مستويات بلوم للمجال المعرفي، وأنماط التقويم في كل كتاب        

  .  الكتب األربعة لم تراع المعايير التي قورنت في ضوئها إال جزئياً
  ) : 1991 ( دراسة جبر9-

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى المعايير الواجب توافرها في كتب الجغرافيـا فـي               
باحث على المنهج الوصفي التحليلـي      المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية،وقد اعتمد ال      

) 260(مستخدماً استبانة تم تطبيقها على عينة الدراسة من معلمي مادة الجغرافيا البالغ عـددهم               
  . معلماً من مختلف مناطق المملكة

أنـه   ووبينت نتائج الدراسة وجود جوانب القصور والضعف المتعددة في كتب الجغرافيا      
  .عايير المقترحةال بد من تطويرها  في ضوء الم
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  :ومن توصيات الباحث 

عند تأليف كتب الجغرافيا، يجب مالحظة التطورات المعرفية لدى التالميذ ؛ حيث إنهـم                -
يعرفون أشياء كثيرة عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة أكثر مما هـو موجـود بالكتـب         

  .المدرسية

واإلدراك والتحليـل وال   يجب االهتمام بطرائق التدريس التي تساعد التلميذ على الفهم           -
  . تركز على الحفظ وتلقي المعلومات

  ) :1990(دراسة بكار  10-

هدفت الدراسة إلى محاولة بناء نموذج لتحديد أهم معايير الكتاب المدرسي المقرر جيـد              
وذلك من خالل عرض أمثلة تطبيقية من كتب المرحلة األساسية في المملكـة العربيـة   ،  اإلعداد

ح كيفية تحديد خصائص هذه الكتب، واستخدمت الباحثـة أسـلوب التحليـل             السعودية، وتوضي 
النظري والدراسة المكتبية في ضوء النظريات المعاصرة في بناء المحتوى وتنظيمه، وتوصلت            
الدراسة إلى ضرورة وجود ست خطوات رئيسية لبناء نموذج الكتاب المدرسي جيـد اإلعـداد،               

مات وتماسك المعلومات وتوحيـد المعلومـات وتنظيمهـا         اختيار المعلومات وبنية المعلو   : هي
وتكاملها، وأشارت الدراسة إلى عدم وجود خصائص الكتاب جيد اإلعداد في كتب علوم المرحلة              
األساسية، وعدم إلمام مؤلفي الكتب بخصائص الكتاب الجيد وجودة الكتب المدرسية، وأوصـت             

فية في الكتب المدرسية المقررة لتالميذ المرحلة       الباحثة بضرورة االهتمام بتوفير المعلومات الكا     
األساسية لما لها من أهمية في تحسين مستوى الفهم والتعلم مـع االهتمـام بتطبيـق النمـوذج                  

  . المقترح،على أن يكون االهتمام بتطبيقها على جميع نصوص الكتب المدرسية

  
   : الثانيالقسم تعليق على دراسات 

  :ه الثاني أنالقسمق لدراسات يتبين من خالل العرض الساب
  : من حيث األهداف : أوالً

 الكتـاب المدرسـي فـي الدراسـات         مبناء معايير لتقيـي   هدفت الدراسات السابقة إلى        
 ،)2000الديب، ( دراسة و،)2003العتيبي،(دراسة  و،)2004، غالب(دراسة  :مثل ،  االجتماعية
التعرف إلـى واقـع      استهدفت؛ حيث    )1998،  جامل(ودراسة،  )1992،  عبد العزيز ( ودراسة  

وبالتحديد كتب الجغرافيا بمرحلة التعليم األساسـي بالجمهوريـة         ،  تأليف كتب المواد االجتماعية   
 كتـب التربيـة االجتماعيـة       مهدفت إلى بناء معايير لتقيي    ) 1996الخشان،  ( دراسة   و ،اليمنية

هـدفت إلـى    ) 1994إبراهيم،   (دراسةو،  ربعة األساسية األولى وتطبيقه   والوطنية للصفوف األ  
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دراسـة  و،  ختحديد أبرز المعايير واألسس التي يجب توافرها في الكتاب المدرسي لمادة التـاري            
تصدت إلى تقويم أربعة كتب جديدة مـن كتـب الدراسـات             التي   )1992(جينا جيلو وكابالن    

  .  ة تنسي األمريكيةاالجتماعية المستخدمة في المدارس الحكومية في مدينة ممفيس التابعة لوالي

 ملتقيـي قائمة معـايير     بناءى  إذ هدفت إل  ؛الدراسات السابقة مع  تتفق هذه الدراسة    و
  .  التاريخالكتاب المدرسي في 

   :  البحثمن حيث منهج: ثانياً 
ودراسة ،  )2004،  غالب( التحليلي كدراسة  المنهج الوصفي السابقة  اتبعت معظم الدراسات    

تبعت دراسة  افي حين    ،  )1991الجبر،  ( ودراسة  ،  )2002،  الديب( ة  ودراس،  )2003،  العتيبي( 
  .األسلوب التحليلي النظري والدراسة المكتبية ) 1990بكار، ( دراسة  و،)1994، إبراهيم(

  .إذ اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي؛تتفق هذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة و

  :من حيث األداة : ثالثاً 

حيـث  ؛   مع هذه الدراسـة      جعلها تتشابه  ما   ،دوات البحثية في دراسات هذا المحور      األ تتعدد
  -:استخدمت

بينمـا  ،  )2003،  العتيبـي ( ودراسة  ،  )2004،  غالب( كدراسة  : ىالمحتو أداة تحليل  -
   . أداة تحليل المحتوىبناء معيار و) 2002، الديب( جمعت دراسة

ـ ،  )1992عبد العزيز،    (دراسة و ،)1998،  املـج(دراسة  ـك: ةـاالستبان -  ةـودراس
قـوائم تـصنيف     و بين االستبانة ) 1996،  الخشان( ، بينما جمعت دراسة   )1991،  الجبر(

  . اشتقت من المعايير
جينا جيلـو وكـابالن     دراسة  و،  )1994،  إبراهيم(  ةـدراسـك: رـييبناء قائمة معا   -

)1992( .  

، )1998، جامـل ( كدراسـة  ت االستبانة ـاستخدمتتفق هذه الدراسة مع الدراسات التي       
  ) . 1991، الجبر( ودراسة، )1992عبد العزيز، (دراسة و

  : من حيث العينات : رابعاً 
، )2004،  غالـب  ( دراسـة : مثـل ،  كعينة للدراسة  ،دراسات اختارت الكتاب المقرر    -

، )1994،  إبراهيم( دراسة   و ،)2002،  الديب( ودراسة  ،  ) 2003،  العتيبي(ودراسة  
  .) Giannaqelo&Kaplan و1992(يلو وكابالن جينا جودراسة 
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 ،وتم اختيارهم بطريقة عـشوائية بـسيطة      ،  كعينة للدراسة  المعلمين   دراسات اختارت  -
الجبـر،  ( ودراسـة   ،  )1992عبد العزيـز،    ( دراسة   و ،)1998جامل،   (كدراسة    

1991 ( . 

 كدراسة  كعينة للدراسة  المعلمين   اختارتي  ـالتات  ـع الدراس ـة م ـتتفق هذه الدراس   -
وتختلف ،  )1991الجبر،  ( ودراسة  ،  )1992 عبد العزيز، ( دراسة   و ،)1998جامل،  (

أكثر من عينة في الدراسة     كونها جمعت بين     السابقة في    الدراسة الحالية عن الدراسات   
  . وهي فئة المعلمين وفئة المشرفين

  : من حيث األساليب اإلحصائية : خامساً 
معامـل ارتبـاط     و  والنسب المئويـة   ت التكرارا تدماستخ دراسات هذا المحور  معظم  

، كأساليب إحصائية للدراسـة    اختبار تحليل التباين األحادي   و)t(ختبارا و جثمانمعادلة   و بيرسون
   . ) 1998، جامل( دراسة  و،)2003، الديب( دراسة  و،)2004، غالب( دراسة: مثل 

 . ساليب اإلحصائية إذ استخدمت هذه األ؛وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية    

  : من حيث البيئة الجغرافية: سادساً 
ودراسـة  ،  )2004،  غالب( تباينت البيئة الجغرافية لعينة الدراسة؛ حيث أجريت دراسة         

وأجريـت  ،  في السعودية ) 1990بكار،  ( ودراسة  ،  )1991الجبر،  (دراسة و ،)2003،  العتيبي(
دراسـة  أجريـت   و،  فـي مـصر   ،  )1992،  عبد العزيز (دراسة  و،  )2002،  ديبـال(ة  ـدراس

بينمـا أجريـت    ،  في العـراق  ) 1994،  إبراهيم(وأجريت دراسة   في األردن، ) 1996الخشان،  (
جينا في الكسليك، ودراسة    ) 2001،  المساد(وأجريت دراسة   ،  في اليمن ) 1998،  جامل( دراسة

ـ     )  Giannaqelo&Kaplan و 1992(جيلو وكابالن    سي في مدينة ممفيس التابعـة لواليـة تن
  .  األمريكية
  .  أجريت في فلسطينألنها ؛هذا المحورالدراسة الحالية مع دراسات تختلف و
  

  : من حيث النتائج : سابعاً 
لم تـراع   مناهج الدراسات االجتماعية    ن   أ جميع الدراسات تشير   فإن   ،في ضوء ما تقدم           

ـ  ى ما أد  ، لها عند بنائها   ةولم تلتزم بالمعايير المحدد     كدراسـة  ،ا بـصورة عامـة     ضـعفه  ى إل
 ،)1998جامـل، ( ودراسـة  ،)2002الديب،(ودراسة ،)2003العتيبي،(ودراسة  ،  )2004غالب،(

 دراسـة   ءبأسـتثنا ،  ) Giannaqelo&Kaplan و 1992(نا جيلـو وكـابالن      ـجية  ـودراس
 أن المعايير في الكتب المدرسية       إلى أشارت) 1992،  عبد العزيز ( ودراسة  ،  )1996،  الخشان(

  . متوسطة ة بنسبتتوافر
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  . بعض الكتب الدراسية بشكل عام دراسات اهتمت بجودة  : ثالثاً

  ):2009(  دراسة أبو عنزة-1

تقويم كتاب اللغة العربية الثاني عشر في محافظات غزة، مـن           " هدفت هذه الدراسة إلى   
  ".وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة

ج الوصفي التحليلـي، وتمثلـت أداة الدراسـة         وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنه      
باستبانة تم تطبيقها على عينة الدراسة وهم معلمو ومعلمـات اللغـة العربيـة البـالغ عـددهم                  

  .معلم ومعلمة، وقد تم اختيارهما بطريقة عشوائية منتظمة)200(

  :ومن نتائج الدراسة

) اج الفنـي للكتـاب  اإلخـر (أن أفضل معايير الكتاب عند المعلمين هو المعيار األول     -
طريقة (مما يدل على جودة وقبول الفرضية، ويليه المعيار الثالث          %) 75.92(ونسبته  

المادة المعروضة ونـسبته    (، ويليه المعيار الثاني     %)70.26(، ونسبته   )عرض المادة 
، ونـسبته   )خـصوصيات مـادة اللغـة العربيـة       (، ويليه المعيار الرابع     %)67.74(
)63.54.(%  

لتقديرات معلمي اللغة   ) α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       توجد فروق    -
 اللغة العربية  المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة في           ب، لكتا ةالعربية التقويمي 

اإلخـراج الفنـي    (ضوء معايير الجودة، تعزى للجنس والفروق لصالح المعلمات في          
  ).والمادة المعروضة

لتقديرات معلمـي   ) α≥ 0.05( إحصائية عند مستوى داللة      ال توجد فروق ذات داللة     -
، لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عـشر بمحافظـات           ةاللغة العربية التقويمي  

  .غزة، في ضوء معايير الجودة، تعزى إلى الخبرة

لتقديرات معلمـي   ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -
 لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عـشر بمحافظـات           ة التقويمي اللغة العربية 

  .غزة، في ضوء معايير الجودة، تعزى إلى التفاعل بين الجنس والخبرة

  : أهمها، وأوصت الدراسة بتوصيات عديدة      

االستفادة من قائمة تقويم كتاب اللغة العربية التي حددتها هذه الدراسة وتعميمها علـى               -
  . والمعلميننلمشرفين التربوييكافة ا
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إعادة النظر في محتوى موضوعات كتاب اللغة العربية لتعديلها بما يتناسب مع قدرات  -
  .  الطالب ومستواه العقلي

  ):2009(دراسة العرجا  -2

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى جودة محتوى كتاب العلـوم للـصف الثـامن               
  . ومدى اكتساب الطلبة لهااألساسي في ضوء المعايير العالمية

وقد اتبع الباحث، وفقاً لطبيعة الدراسة، المنهج الوصفي التحليلي، لتحليل محتوى كتـاب    
العلوم للصف الثامن األساسي، وذلك الستخراج قائمة المعايير من االختبـار لتحليـل محتـوى             

من بجزأيـه األول     كتاب العلوم للصف الثا    نالكتاب في ضوئها؛ حيث تم اختيار عينة الدراسة م        
والثاني في فلسطين وطلبة الصف الثامن األساسي بمدارس جنوب محافظات غـزة، محـافظتي    

باختيار عينة قصديه مكونة من شعبتين من كل مدرسة، وقد بلغ عدد الطلبة             ،  رفح وخان يونس  
  .طالباً وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي) 562(

ـ       ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء أد      وى وات الدراسة والتي تمثلت في أداة تحليـل المحت
فقرة، وقـام الباحـث    ) 40(؛ حيث تكونت من     )TIMSS) 2003واختبار المعرفة العلمية تيمس   

أبعاد، ثم قام بإعداد قائمة بالمعايير العالمية من خالل تحديد أهـداف اختبـار              ) 4(بتقسيمها إلى   
ن، ثم عرض األدوات علـى مجموعـة مـن          تيمس ليحلل في ضوئها كتاب العلوم للصف الثام       

المحكمين وبعض مشرفي العلوم ومدرسي العلوم المتميزين، باإلضافة إلـى اختبـار المعرفـة              
بنداً اختبارياً من نوع اختيار مـن       ) 40( حيث أعيد بناؤه من      ؛)TIMSS )2003العلمية تيمس   

وى كتاب العلـوم للـصف      متعدد، وتحليل المحتوى وفقاً لهذه القائمة، لمعرفة مدى تضمن محت         
  .الثامن األساسي للمعايير العالمية

  :وقد أسفرت النتائج عن

تضمن موضوعات الفيزياء للمعايير العالمية لهذه المعايير للـصف الثـامن بنـسبة              -
)26.3.(%  

 %).7.9(تضمن موضوعات علوم األرض للمعايير العالمية لهذه المعايير بنسبة  -

ت العالمية لهذه المعايير للصف الثـامن بنـسبة         تضمن موضوعات األحياء للمعلوما    -
)31.2.(% 

تضمن موضوعات الكيمياء للمعايير العالمية لهذه المعايير للـصف الثـامن بنـسبة              -
)34.5.(% 
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فيها، ولقد كانت الفـروق     ) α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -
 80(إلى مستوى إتقـان   لصالح المتوسط االفتراضي، أي أنه ال يصل مستوى التمكن          

 .وهذا يحقق الفريضة كلياً، %)

، فـي مـستوى اكتـساب       )α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -
 .المعرفة العلمية بين الذكور واإلناث، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث

وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أوصى الباحث إلى ضرورة االستفادة من              
ة التحليل التي أعدها الباحث لتحديد مستوى جودة محتوى كتاب العلوم في ضـوء المعـايير                أدا

العالمية، وضرورة إطالع معلمي العلوم على المعايير العالميـة للعلـوم، مـن خـالل شـبكة                 
  .أو من خالل االختبارات الدولية أو الوطنية في العلوم) اإلنترنت(المعلومات العالمية 

ين  التعرف إلى مستوى جودة محتوى كتاب العلوم في صفوف الرابـع             مما يوفر للمعلم  
األساسي في ضوء المعايير العالمية، وكذلك دراسة مستوى جودة كتب الصفوف الدراسية فـي              

  . ضوء المعايير العالمية للمواد العلمية األخرى كالرياضيات وتكنولوجيا التعليم

  ):2009( دراسة كساب -3

ى تحديد مستوى جودة موضوعات الهندسة المتضمنة فـي كتـب            هذه الدراسة إل   تهدف
رياضيات مرحلة التعليم األساسي بفلسطين فـي ضـوء معـايير المجلـس القـومي لمعلمـي         
الرياضيات، وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي؛حيث قامـت بتحليـل موضـوعات             

كـأداة  (ل أداة تحليل المحتوى     ، من خال  )6-1(الهندسة والقياس المتضمنة في كتب الرياضيات       
، وتكونت عينة الدراسة من موضـوعات       )NCIM(ولقد تم بناؤها استناداً إلى معايير     ،  )للدراسة

من الـصف األول حتـى      : للهندسة والقياس الهندسي المتضمنة في كتب الرياضيات للصفوف         
  .السادس األساسي

 موضـوعات الهندسـة      فـي  )NCIM(وقد بينت نتائج الدراسة أن درجة توفر معايير         
الصف األول حتى السادس من مرحلة التعليم األساسـي         ،  والقياس المتضمنة في كتب رياضيات    

بفلسطين، تتراوح ما بين متوسطة في بعض األحيان والمتدنية في غالب األحيان، وأن بعـض               
  .المعايير لم تجد لها موقعاً يظهر

   -:بما يلي وفي ضوء ما تبين عن نتائج الدراسة أوصت الباحثة 

  .لكل مرحلة تعليمية) NCIM(ضرورة بناء منهاج الهندسة والقياس وفق معايير  -
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علـى معـايير    ،  خـالل دورات وورش عمـل     ،  اطالع مشرفي ومعلمي الرياضيات    -
)NCIM (               لتعليم الرياضيات ؛ لما لها من أهمية في تنظيم التعلم، والتي تـسهم فـي

 .ي مرحلة التعليم األساسيتطوير وتحسين جودة المناهج الفلسطينية ف

  ) :    2007 ( دراسة األشقر وعطوان-4

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الجودة في أحد عناصر العملية التعليمية وهو الكتاب             
المدرسي، وذلك من وجهة نظر المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين، وشملت عينة الدراسة 

 وتم اختيارهم بطريقة طبقية وعشوائية بسيطة من مجتمع         معلماً ومعلمة بمحافظات غزة،   ) 80(
الـشكل  : (فقرة وزعت على أربعة مجاالت    ) 78(الدراسة، واستخدم الباحثان استبانة مكونة من       

وتم التحقـق مـن صـدق       ،  ) خصوصية المادة  - أسلوب كتابة المؤلف   - محتوى الكتاب  -العام
  :االستبانة وثباتها والتوصل إلى النتائج التالية

المتعلق بالشكل العام واإلخراج الفني، احتل المرتبة األولى لمـستوى          ،   المجال األول  -
المتعلق بمحتوى الكتـاب، احتـل      ،  ، يلي ذلك المجال الثاني    %)64.2(الجودة بوزن نسبي قدره     

المتعلق بخصوصيات المـادة فـي      ،  ، وجاء المجال الرابع   %)61.3(المرتبة الثانية بوزن نسبي     
، احتل  )أسلوب كتابة المؤلف  (وأخيراً جاء المجال الثالث     ،  %)57.7(لثة بوزن نسبي    المرتبة الثا 

  %).55.6(المرتبة الرابعة واألخيرة بوزن نسبي 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات معلمي ومعلمـات الفيزيـاء للـصف               -
  .كورلصالح المعلمين الذ)  أنثى-ذكر(الحادي عشر علوم، تعزى إلى جنس المعلم 

 وقدم الباحثان توصيات أهمها مراعاة التكامل بين المفاهيم المختلفة لتحقيـق أهـداف           -
  .الكتاب والتنسيق والتكامل بين الرياضيات والفيزياء

  ) :2007( دراسة خليفة وشبالق 5-

أجريت هذه الدراسة بهدف الكشف عن جودة الكتب المدرسية بمرحلة التعليم األساسي،            
في هذه المرحلة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي،وقاما بإعـداد          من وجهة نظر مشر   

قائمة معايير تصلح كأداة لتقويم معايير الجودة في الكتب المدرسية قيد الدراسة، وبعد التأكد من               
مشرفاً ومشرفة مـن مـشرفي      ) 53(صدقها وثباتها تم تطبيقها على عينة الدراسة البالغ عددهم          

، وأوضحت نتائج الدراسـة وجـود       2007/2008 والوكالة بقطاع غزة للعام      مدارس الحكومة 
تبعاً لمتغير نـوع اإلشـراف التربـوي        ) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

لـصالح  )  وكالة -حكومة(لصالح المباحث العلمية وتبعاً لمتغير الجهة المشرفة        ) علمية أو أدبية  (
  .مشرفي المدارس الحكومية
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في ضوء ذلك أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في محتوى هذه الكتب والتغلـب              
 خصائص الطلبة واحتياجاتهم وترقى إلـى       ئمعلى أهم نواحي الضعف والقصور فيها، بحيث تال       

  . مستوى الجودة العالمية

  :)2007(دراسة النادي  -6

ابع في ضوء المعايير هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا للصف الس       
 حيث قامـت بتحليـل محتـوى مقـرر          ؛ وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي      ،العالمية

ها باالعتمـاد علـى المعـايير    ؤ تم بنا ،التكنولوجيا للصف السابع األساسي من خالل أداة تحليل       
وذلك في ضـوء    ،  ثرايةاإل وكذلك المنهج البنائي إلعداد المادة       ،العالمية لوالية أوهايو األمريكية   

 ،نتائج تحليل محتوى المقرر، وقد استخدمت الباحثة أداة تحليل المحتوى كأداة رئيسية للدراسـة             
  . كما وصفتها والية أوهايو األمريكية، المعايير العالمية لمنهاج التكنولوجيا للصف السابعوشملت

 مقرر التكنولوجيـا     نسب توفر المعايير العالمية في محتوى      يوتوصلت الدراسة إلى تدن   
  .للصف السابع األساسي

  :)2006  ( دراسة دياب 7-

هدفت الدراسة إلى تطوير أداة لقياس جودة الكتاب المدرسي وتوظيفها في قياس جـودة              
كفاية مؤلفيه ومحتواه ومادته العلمية وشكل الكتاب وإخراجه        : كتب المنهاج الفلسطيني من حيث    

  .وخصوصية مادة الرياضيات

سـة  رالباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً أداة للقياس، وكانـت عينـة الد           اعتمد ا 
 من معلمي الرياضيات للصف الرابع األساسي في مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة                ةعشوائي

 بعد حـساب صـدقها      ،معلماً ومعلمة، موزعة على األبعاد    ) 60(بمحافظة غزة، والبالغ عددهم     
  .لى عينة الدراسةوثباتها قام الباحث بتطبيقها ع

وأظهرت النتائج وجود العديد من الفقرات دون المستوى المقبول، وبلغت نـسبة تقـدير    
  .، وهي نسبة متوسطة، كما يصنفها الباحث%)62(معايير جودة الكتب المدرسية 

  :)2004جراد (دراسة 8-  

ساسية األولـى   هدفت الدراسة إلى تقويم كتب اللغة العربية المدرسية في مرحلة التعليم األ           
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات والمشرفين في محافظات ، )األول، والثاني، الثالث(لصفوف  ل

، والتعرف إلى التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمـات        2004-2003الضفة الغربية من العام     
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اللغة طريق  والمحتوى   و الشكل واإلخراج الفني  : ( للمجاالت الستة لهذه الكتب، وهي     نوالمشرفي
  .وكذلك معرفة درجة التقويم الكلية لهذه المجاالت الستة). األشكال والرسوم واألسئلة والعرض

فقرة موزعـة   ) 69(اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة مكونة من          
طبقية فـي    قام بتطبيقها على عينة الدراسة العشوائية ال       ، بعد حساب صدقها وثباتها    ،على األبعاد 

محافظات الضفة الغربية، المكونة من مجموع معلمي اللغة العربية ومعلماتها ومـشرفيها فـي              
) 352(معلمـاً، و  ) 316(معلماً ومعلمة، مـنهم     ) 668(محافظات الضفة الغربية والبالغ عددهم      

ول وقد أظهرت النتائج أن أفضل مجاالت الكتاب عند المعلمين والمشرفين هو المجال األ            . معلمة
ونـسبته  ) األشكال والرسـوم  (، ويليه المجال السادس     %)76(ونسبته  ) الشكل واإلخراج الفني  (
) طريقة العرض(، ويليه المجال الرابع %)74.2(ونسبته ) اللغة(، ويليه المجال الثالث %)75.8(

) وىالمحت(ويليه المجال الثاني %) 72.8(، ويليه المجال الخامس األسئلة ونسبته %)73(ونسبته 
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقـديرات التقويميـة للمعلمـين             %). 70.8(ونسبته  

وأظهرت . والمعلمات والتقديرات التقويمية للمشرفين على جميع المجاالت ما عدا مجال األسئلة          
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي التقـديرات القوميـة للمعلمـين                - أيضاً -الدراسة
، تعزى لمتغير الصف، بينمـا      )الشكل والمحتوى واللغة والغرض واألسئلة    (لمات لمجاالت   والمع

ألكثر من (وكذلك لمتغيري الجنس والخبرة . كانت الفروق دالة إحصائياً لمجال الرسوم واألشكال
  ).  سنة15

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التقديرات القومية للمعلمين والمعلمـات للمؤهـل              
بينما كانت فـروق ذات داللـة إحـصائية علـى           ) الشكل، اللغة، الرسوم  (لمي في مجاالت    الع

أما بالنسبة لمتغير مكان العمل، فكانت النتـائج عـدم          ). المحتوى، العرض، األسئلة  :( مجاالت
  . وجود فروق ذات داللة إحصائية على جميع المجاالت ما عدا طريقة العرض

    

  : لث  الثاالقسمتعليق على دراسات 

  :ه الثالث أنالقسميتبين من خالل العرض السابق لدراسات 
  : من حيث األهداف : أوالً 

: مثـل  ،  في ضوء معـايير محـددة      الدراسية هدفت الدراسات إلى تقويم وتحليل الكتب     
، )2007النـادي،   ( ودراسـة   ،  )2007،  خليفة وشبالق (ودراسة  ،  )2009،  ةأبو عنز ( دراسة  

 لقياس جودة الكتـاب     ة تطوير أدا  ىإل ) 2006دياب،  (هدفت دراسة   و ،)2004،   جراد  دراسةو
  .المدرسي وتوظيفها في قياس جودة كتب المنهاج الفلسطيني
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  في ضـوء معـايير محـددة   ، الدراسيةالكتب جودة  ىتحديد مستو إلى  هدفت الدراسات   
؛  )2007األشقر وعطـوان،    (ودراسة  ،) 2009كساب،  ( ودراسة   ،) 2009العرجا،   (:كدراسة
،  معرفة مستوى الجودة في أحد عناصر العملية التعليمية وهو الكتاب المدرسي           ىهدفت إل حيث  

  . وذلك من وجهة نظر المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين 

 جـودة كتـاب التـاريخ       ى تحديد مستو  إلى إذ تهدف    ؛وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية     
  .  وجهة نظر معلمي ومشرفي محافظات غزة من، الصف التاسع األساسيىالمقرر عل

   :  البحثمن حيث منهج: ثانياً 

 ودراسة  ،) 2009أبو عنزة،   (، كدراسة   ي الدراسات المنهج الوصفي التحليل    جميعاتبعت  
، ودراسـة   )2007األشقر وعطـوان،    (، ودراسة   )2009العرجا،  (، ودراسة   )2009كساب،  (
 ودراسـة   ،)2006ديـاب،   ( ودراسة   ،) 2007،اديـالن(ة  ـ ودراس ،)2007خليفة وشبالق،   (
  .) 2004جراد، (

  .  كمنهج للدراسةاستخدمت المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية

  :من حيث األداة : ثالثاً 

حيـث  ؛   مع هذه الدراسـة      جعلها تتشابه  ما   ، األدوات البحثية في دراسات هذا المحور      تتعدد
  :استخدمت

،  )2007خليفـة وشـبالق،     (دراسة   و ،)2009كساب،  (كدراسة  : ىالمحتو حليلأداة ت 
 ىبـين أداة تحليـل المحتـو      ) 2009العرجـا،   (بينما جمعت دراسة  ،  )2007النادي،(ودراسة  

  .واالختبار التحصيلي 
 ودراسـة ،  )2007األشقر وعطوان،   (دراسة  و،  )2009أبو عنزة،   (كدراسة  : االستبانة

  ) . 2004جراد، ( دراسة،و)2006دياب، (

 ،)2009أبو عنزة،   (دراسة:مثل،ستبانة كأداة االتتفق هذه الدراسة مع الدراسات التي استخدمت        
  ) . 2004جراد، ( ،و دراسة)2006دياب، (ودراسة، )2007األشقر وعطوان، ( دراسةو

  : من حيث العينات : رابعاً 
  : تم استخدام حيث؛ المحور فقد تباينتا المتبعة في دراسات هذالعيناتأما 
  ) . 2007، النادي(دراسة و، )2009، الكساب( كدراسة : ية الكتب المدرسفئة    -
  حين جمعـت دراسـة     ىوف،  )2007،  خليفة وشبالق ( كدراسة  : فئة المشرفين التربويين       -

  . طبقية ةم اختيارهم بطريقة عشوائيتو، ن المشرفيفئةالمعلمين وبين فئة ) 2004، جراد(
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ختبـارهم   تم ا  ،)2009،  دياب( دراسة  و،  )2009،   أبو عنزة  (كدراسة  : ومعلمات  معلمين    -
 ،ستهدف المعلمين الـذكور   ا) 2007،  األشقر وعطوان ( دراسة  و،  بطريقة عشوائية بسيطة  

  .وتم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة 
   . ةتم اختيارهم بطريقة قصدي) 2009، العرجا( كدراسة :طالب وطالبات  -

 ، التربـويين ن المشرفيفئةالتي استخدمت فئة المعلمين و    ه الدراسة مع الدراسات     تتفق هذ 
 نقطة  ّتعد بينما ، طبقيةةم اختيارهم بطريقة عشوائي   تو،  كعينات للدراسة ) 2004،  جراد( كدراسة

الطريقـة   إذ اتبعـت     ؛طريقة اختيار العينـة   االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة       
  . البسيطة لفئة المعلمين والطريقة القصدية لفئة المشرفين التربويين العشوائية 

  : من حيث األساليب اإلحصائية : خامساً 

  :حيث تم استخدام؛ المحور فقد تباينتاأما األساليب المتبعة في دراسات هذ
ـ  و،)2009، كـساب ( كدراسـة   ي  ـهولـست ومعادلة  التكرارات والنسب المئوية     -  ةـدراس

  ). 2007، يالناد(
المتوسـطات  ( Pearsonومعامل ارتباط بيرسـون      T.Testمعادلة ألفا كروبناخ واختبار      -

  ). 2007، خليفة وشبالق( كدراسة ) المئوية بوالنس الحسابية
 sample independent اختبـار ،  )التكرارات والمتوسطات الحسابية والنـسب المئويـة      ( -

T.test ،اختبارT.Test  2009، رجاالع(  لعينة واحدة كدراسة .(  
 سمرنوف  – كولومجروف   اختبار و Pearsonومعامل ارتباط بيرسون     معادلة ألفا كروبناخ   -

اختبار تحليل و، للفرق بين عينتين مستقلتين  T.Testاختبارو، لعينة واحدة  T.Testاختبارو
  ). 2009، ةأبو عنز( الثنائي كدراسة اختبار تحليل التباين و، التباين األحادي

اختبار تحليـل  و، لعينتين مستقلتين  T.Testاختبارئة النصفية،ووالتجز، فا كروبناخمعادلة أل -
 كدراسـة  Scheffe Post Hoc Testاختبار شيفيه للمقارنات البعديـة  و،  التباين األحادي

  ). 2007، األشقروعطوان(
 معامـل ارتبـاط    و  والنسب المئوية  تالتكرارا(  استخدمت د فق المحورأما باقي دراسات هذا      -

وهذا ما يتفق مع الدراسة ، )اختبار تحليل التباين األحادي و tاختبار و معادلة جتمان  و بيرسون
 . تخدمت هذه األساليب اإلحصائية  إذ اس؛الحالية

  : من حيث البيئة الجغرافية: سادساً 
 إذ  ؛وهذا ما يتفق مع الدراسة الحاليـة      ،  في فلسطين   هذا المحور  دراسات   جميع جريتأ

   . ض الوطنأجريت في أر
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  :من حيث النتائج : سابعاً 

الدراسية في  الكتب   جودة   ى تدني مستو  ىي ضوء ما تقدم فإن معظم الدراسات تشير إل        ف
األشـقر  ( ودراسـة    ،) 2009كـساب،   ( ودراسـة    ،)2009العرجا،   ( :مختلف المواد كدراسة  

دة التي حللت في   بالنسبة للمعايير المحد   الكتب ىضعف محتو  ى، كما تشير إل   ) 2007،  وعطوان
ـ  ،  )2007الق،  ـة وشب ـخليف(دراسة  ـضوئها، ك   ودراسـة   ،) 2007النـادي،   (ة  ـ ودراس

  ). 2006دياب، (
  

  -:الدراسات السابقة  وأوجه االستفادة من األبحاث

  -:ات السابقة في الجوانب التاليةالدراس ولقد استفادت الدراسة الحالية من استعراض البحوث

صـياغة   و الدراسات السابقة، إلى بلورة    و الل مراجعة البحوث   من خ  ،توصلت الباحثة  -
 .مشكلة وأهداف الدراسة الحالية، وصياغة الفرضيات

 إذ لم تعثر الباحثة على دراسة محلية واحدة تتنـاول           ؛التأكد من أهمية الدراسة الحالية     -
من وجهة نظر معلمي    ،   الصف التاسع  ى جودة كتاب التاريخ المقرر عل     ىتحديد مستو 

   .شرفي محافظات غزةوم

 .  نظري إطار وبناء تحديد -

األساليب اإلحصائية التي يمكن االستعانة بها فـي هـذا           و المقاييس و معرفة األدوات  -
البحث لتحليل البيانات، وللتحقق من صحة الفروض الموضـوعة للدراسـة وتفـسير     

 .نتائجها

 . عينة الدراسة وتحديدهاراختيا -

، األغـا ( و ،) 1998،  جامـل (: مثل ،الدراسات السابقة استفادت الباحثة من ما قدمته       -
من توصيات ومقترحـات فـي      ) 1994،  إبراهيم( و ،)2004،  بني عطا (و ، ) 2004

 .اختيار عنوان الدراسة

االستفادة من الدراسات السابقة عند تأكيد نتيجة من نتائج البحث الحالي، ومناقشتها أو              -
 .تفسيرها

شتقاق اإلستبانة  ا الجودة و  بناء قائمة معايير  ابقة في   استفادت الباحثة من الدراسات الس     -
  .   المعيارية منها 
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 -: فياختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة جميعاً

 الـصف   لى جودة كتاب التاريخ المقرر ع     ى تحديد مستو  علىركزت الدراسة الحالية     -
   .التاسع األساسي من وجهة نظر معلمي ومشرفي محافظات غزة

 من وجهة نظر    ،خ جودة كتاب التاري   ىستبانة المعيارية لتحديد مستو   الت الباحثة ا  أعد -
  .مجاالت يتفرع عنها معايير متعددةخمسة تتضمن ، معلمي ومشرفي محافظات غزة

ى  جودة كتاب التاريخ المقرر عل     ى بتحديد مستو  ىالتي تعن  ى الدراسة الحالية األول   ّتعد -
   .معلمي ومشرفي محافظات غزة  من وجهة نظر،الصف التاسع األساسي

ال سيما لمرحلـة  ،  الدراسة كونها أجريت على كتاب التاريخ بشكل تكاملي        هتختلف هذ  -
 . وحساسة في بناء الحس وصقل الفكر المنطقي لدى طلبة المرحلة اإلعداديةمهمة جداً

 .كعينات للدراسة التربويين المشرفين و فئة المعلمين:جمعت بين أكثر من عينة وهي -
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        الرابعالرابعالرابعالرابعلفصل لفصل لفصل لفصل اااا
        الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات

  
 .منهج الدراسة •

  
 .مجتمع الدراسة •

  
 .عينة الدراسة •

  
 .أدوات الدراسة •
 
  .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة •
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  إجراءات الدراسة

والمجتمـع   التي تشمل مـنهج الدراسـة     ،   الدراسة إلجراءات يتناول هذا الفصل وصفاً   
 الـصدق والثبـات   وإجـراءات    أدوات الدراسة المـستخدمة    و الدراسةعينة   و ةللدراساألصلي  

وفيمـا يلـي وصـف للعناصـر        ،  والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحليل نتائج الدراسة      
      -:السابقة

   .منهج الدراسة :أوالً

حاول مـن خاللـه     توالذي  ،   التحليلي المنهج الوصفي في الدراسة الحالية      الباحثة تبعتا
صف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح و

   . حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها

المنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسـات     "والمنهج الوصفي التحليلي هو     
ويـستطيع  ،  دون تدخل الباحث في مجرياتها    ،  يكائنة، وموجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما ه      

  )41 1997 :، األغا (." الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها

  

  -:الدراسة وعينة مجتمع : ثانياً
     : التربويين  فئة المشرفين1-

 "  14" البـالغ عـددهم    ) ذكـوراً (من مشرفي التاريخ     الدراسة عينة الدراسة     يمثل مجتمع    
في الحكومة  من عدد المجتمع األصلي لمشرفي التاريخ       % 100، وتشكل هذه العينة     مشرفاً تربوياً 

  .قصديهالدولية، وقد تم اختيارهم بطريقة ووكالة الغوث 
  

   : فئة المعلمين 2-
معلمـة   " 187 "معلمي التاريخ البالغ عـددهم       من الدراسة عينة الدراسة     يمثل مجتمع 

د المجتمع األصلي لمعلمي التاريخ في الحكومة ووكالة        من عد % 100 وتشكل هذه العينة     ومعلماً
 وقد تم اختيارهم بطريقـة قـصديه        ،%90.34 بنسبة   تالغوث الدولية، والمرجع من االستبيانا    

حسب متغيـرات   التاريخ  تبين توزيع عينة الدراسة من فئتي مشرفي ومعلمي         والجداول التالية   ،
  ) .التفاعل بين جهة اإلشراف والجنس ، مكان العمل، جهة اإلشراف، الجنس: ( الدراسة 
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     )4.1( ��ول                                                            
  و'0/ن ا�&$-  ,+* ا�(�)  '# ا�$&%$�#"!ز�� أ��اد ���� ا��را��                    

 �1�ا�2$/  ا�$($!ع ن56أ ذآ� 
 H 17 17 34$�ل FGة
 H 15 15 30,ق FGة
 G 13 17 30,ب FGة
JK(0� 35 14 21 ا
�L0#L�M 17 15 32 
N-26 12 14 ر 

�$0ع$� 187 90 97 ا
  

  )4.2  (جدول                                   
  و'0/ن ا�&$-,+* ا�(:� ا��9$��  '# ا�$&%$�# "!ز�� أ��اد ���� ا��را��                   

�1� ا�$($!ع وآ/�� ,0!'� ا�2$/
HةFG 34 11 23 $�ل 

 H 20 10 30,ق FGة
 G 20 10 30,ب FGة
JK(0� 35 24 11 ا
�L0#L�M 17 15 32 
N-26 18 8 ر 

�$0ع$� 187 88 99 ا
                                                            

  ) 4.3( ��ول                                                               
 و'0/ن ا�&$-  ,+* ا�(�)  '# ا��9$��#"!ز�� أ��اد ���� ا��را��                           

�1� ا�$($!ع ن56أ ذآ� ا�2$/
 H 3 - 3$�ل FGة
 H 2 - 2,ق FGة
 G 3 - 3,ب FGة
JK(0� 3 - 3 ا
�L0#L�M 2 - 2 
N-1 - 1 ر 

�$0ع$� 14 - 14 ا

  )4.4 (جدول                                             
  ومكان العمل المشرفة الجهة حسب من المشرفين توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة 

  
  
  
  
  
  

  وكالة  حكومة  المحافظة
  3  شمال غزة
  1  شرق غزة
  3  غرب غزة

1  

  1  2  الوسطى
  1  خان يونس

  1  رفح
1  

  3  11  المجموع الكلي
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   :الدراسة تاوأد: رابعاً
  : المعيار وتحكيمهتصميم وبناء  :أوالً 

  : الهدف من المعيار

يهدف إلي إصدار الحكم على جودة الكتاب المدرسي وتقويمه لطلبـة الـصف التاسـع                 
بأسلوب علمـي كخطـوة أساسـية       األساسي ، ومدى صالحيته في ضوء معايير يتم تصميمها          

  .  جودة الكتاب المدرسي في فلسطينم وتقويلتطوير

   :ا �&��ر ب*�ء ()�در

 لطلبـة  ومواصـفاته  المدرسـي  الكتاب جودة تقويم معايير يحدد معيار وجود لعدم نظرا
فقد أعـدت الباحثـة    لذلك ؛في حدود علم الباحثة ) الصف التاسع األساسي ( المرحلة اإلعدادية 

 عددا يحوي ،مجاالت خمسة من مكونًا ومواصفاته، المدرسي الكتاب جودة تقويم لمعايير مقترحا

  : وقد تم تصميمه بناء على األسس والمصادر التالية ،  فقرة) 126( بلغت  المفردات من
  . فلسطين في والتعليم التربية وزارة حددتها التي التعليم وأهداف غايات -
  .ومطالبه احتياجاته وأهم الفلسطيني المجتمع طبيعة -

 . همأهواؤو وميولهم ) الصف التاسع األساسي (ةالمرحلة اإلعدادي طلبة نمو خصائص -

 الكتـاب  تقـويم  ومواصفات بخصائص المتعلقة السابقة والدراسات، النظري اإلطار -

 . المعيار مجاالت بناء في منها واالستفادة، المدرسي

) األدب التربـوي ( الت وكتب ومراجـع   علمية ومقال ورسائدراسات على االطالع -
، غالب( ة، كدراسة ،اسات االجتماعي في الدرالمدرسي الكتاب تقويم معايير بناء تناولت
جامل ،  ( ،و دراسة   )2002الديب ،   ( ودراسة،  ) 2003العتيبي،  ( ، ودراسة   ) 2004
  ) . 1994إبراهيم ، ( ،و دراسة  )1996الخشان ، ( ،و دراسة) 1998

استطالع رأي عينة من المشرفين والمعلمين عن طريق المقـابالت الشخـصية ذات              -
  . المعيار ، للقيام ببناء يالطابع غيرا لرسم

  : األولية صورته في ومفرداته لمعيارا

ـ  تاستطاع، المعيار لبناء السابقة والمصادر األسس ضوء في          ألهـم  التوصـل  ةالباحث
 شـروط  المعيـار  هذا في يتوفر بحيث ،معيار شكل في وصياغتها األسس لتلك العامة المضامين

 تقـويم  على الحكم في واألفكار اآلراء ههذ واستخدام ،والمالحظة  والفهم الوضوح :هي أساسية

 صـورته  في المعيار تكون وقد، فيه والضعف القوة نقاط إلى والتعرف، القائم المدرسي الكتاب

، الشكل العام واإلخـراج الفنـي  إعداد الكتاب وتأليفه،و(: هي  ،رئيسية مجاالت ستة من األولية
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، واألنـشطة التعليميـة والتعلميـة     ،  بواألساس السيكولوجي والمنطقي للكتا   ،  ومحتوى الكتاب 
 .فقـرة   ) 133( وبلغ عدد الفقـرات     ،  تفرع عن كل منها عدد من الفقرات      ،  )وأساليب التقويم   

  ) . 1( ملحق رقم 
ـ  لتحديد مستوى جودة كتاب التاريخ      ) مشتقة من قائمة المعايير   ( استبانة  : ثانياً    ىالمقرر عل

  . ومعلمي التاريخ في محافظات غزة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي 

     :االستبانة صدق

  : كالتالي وثباتها صدقها من للتأكد وذلك، االستبانة فقرات تقنين تم

  : بطريقتين االستبانة فقرات صدق من بالتأكد ةالباحث تقام : االستبانة فقرات صدق
  : المحكمين صدق 

 أعضاء ،ن المحكمين التربويين  م مجموعةعلى  في صورتها األولية     ستبانةالاعرض  تم  
وزارة التربيـة   تدريس في الجامعة اإلسالمية، وجامعة األقصى وجامعة األزهـر و         ال هيئة   نم

، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظـاهم حـول مناسـبة            وغيرها  الدولية ث الغو وكالةو والتعليم
خمسة لالستبانة ، وكذلك    إلى كل مجال من المجاالت ال     ، ومدى انتماء الفقرات      الستبانةفقرات ا 

وضوح صياغاتها اللغوية ، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعـديل بعـضها                
  .يبين أعضاء لجنة التحكيم) 2 (الملحق رقمواآلخر ،

 ل وهو المجـا   ،حذف بعض المجاالت  بها   اأوصووإليك أخي القارئ أهم التعديالت التي       
فـي المجـال   ) 7( المعيار : مثل ،وحذف بعض المعايير  ،  "لميةاألنشطة التعليمية والتع  "الخامس  
 " تلبي فلسفة الكتاب الحاجات المجتمعية للمتعلمـين         ": ينص على    "إعداد الكتاب وتأليفه  "األول  

ـ ،  "الشكل العام واإلخراج الفني   " المجال الثاني    نوحذف بعض المعايير م     ، )5( المعيـار : لمث
،  )9(والمعيار،  )7(المعيارو، " يتالءم مع محتوى الكتاب  تصميم الكتاب الخارجي":ينص على 

حذف بعض  و،  " يحتوى الكتاب على إجابات نموذجية لألسئلة      ":ينص  ،  )23( المعيارو،  )10( و
 قدرة المحتوى لتحقيق ":ينص  ، )4( المعيار:مثل، "محتوى الكتـاب "المعايير من المجال الثالث   

 المفاهيم األساسية تبرز في كـل       " : ينص ،)17(  المعيارو،  "آمال وتطورات الشعب الفلسطيني     
 ،" يربط بين المعلومات النظريـة والتطبيقـات العمليـة           ":ينص على   ،  )30(  والمعيار "وحدة  

 المعيار :مثل، "األساس السيكولوجي والمنطقي للكتاب" المجال الرابع   نحذف بعض المعايير م   و
 ،)13( المعيار   و ،"ة العلمية من خالل الرسومات       ينوع في أساليب عرض الماد     ": ينص   ، )5( 

أسـاليب  "وحذف بعض المعايير من المجال الـسادس  ،  " يوجد للكتاب دليل للمعلم      " :ينص على 
، " تقدم األسئلة نمـاذج لحـل بعـض التـدريبات          " : ينص على  ، )8( المعيار  :مثل   ،"التقويم

وتقـسيم  ،  ك تم تعديل وصياغة بعض الفقرات     كذل،  " يتوفر في أسئلة الكتاب الواقعية       " :المعيارو
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) 1(المعيار: مثل ، بحيث تحمل كل فقرة فكرة معينةىالجملة المركبة في المعيار إلى فقرات أخر      
يسند تأليف الكتاب إلى فريق من المتخصصين        " :وهو،  "إعداد الكتاب وتأليفه  "ي المجال األول    ف

لعدم مناسبتها للـصف التاسـع    بهذه التوصيات وقد أوصي المحكمون،  "التربويين واألكاديميين   
 .األساسي 

 خمـسة  موزعة على    ،فقرة) 126 (ة النهائي صورنهافي   ستبانةاال وقد بلغ عدد فقرات     
متوفر بدرجة عالية جداً،    (خماسي  لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج        ي  حيث أعط ،  مجاالت

أعطيت األوزان  ) رغير متواف  قليلة،   متوفر بدرجة عالية، متوفر بدرجة متوسطة، متوفر بدرجة       
   . ) 0، 1، 2، 3، 4(التالية 

  ) 4.5(جدول رقم 
                    تصنيف درجة التوافر لكل فقرة من فقرات المعايير 

  ر  غير متواف       قليلة     متوسطة           عالية     عالية جداً   التصنيف 
 0       1           2   3       4        الدرجة 

 من وجهة نظر ،لمعرفة مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي    
أفراد عينة الدراسة ما بـين       بذلك تنحصر درجات  ،  غزةمشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات      

    . في صورتها النهائيةستبانةااليبين ) 3 (والملحق رقم. ات درج) 0، 1، 2، 3، 4(

 وذلك من خالل الدراسات السابقة والبحـوث         مستويات للتقدير التقويمي   ة ثالث ثةالباحوقد تبنت   
  : النحو التالي ىعلوهي ، العلمية وأراء الخبراء

  )4.6(                                  جدول 
   التقدير التقويميىمســتو             

    
  
  
  

  

  

  الدرجة  النسب المئوية
  مرتفع 75%فوق 

  سطمتو % 60 - % 75من 
  منخفض   %60أقل من 
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  ) 4.7 (الجدول
  توزيع فقرات االستبانة على المعايير الخمسة والنسبة المئوية لكل معيار        

  النسبة المئوية  عدد الفقرات   المعايير

 %11.12 14  .إعداد الكتاب وتأليفه: األول

 %20.63 26 .الشكل العام واإلخراج الفني: الثاني

 %38.89 49 .حتوى الكتابم: الثالث

 %11.90 15 .األساس السيكولوجي والمنطقي للكتاب: الرابع

 %17.46 22 .أساليب التقويم: خامسال

 %100.00 126 المجموع

  
  .صدق االتساق الداخلي: ثانياً
،  ومعلمةاًمعلم) 30( على المقياس بتطبيق مقياسجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لل  

 ،مقيـاس  والدرجة الكليـة لل    المقياسعامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات         وتم حساب م  
  :وضح ذلكي والجدول التالي ،)SPSS(وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  ).84 (الجدول                                       
  للبعدالدرجة الكلية مع )إ-�اد ا $�ب و�, ��+ (البعد األولمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  ا�=>�ات  .م
معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.536 .يسند تأليف الكتاب إلى فريق من المتخصصين التربويين .1

 0.01دالة عند  0.690 .يسند تأليف الكتاب إلى فريق من المتخصصين األكاديميين .2

 0.01دالة عند  0.512 .فريق التأليف لديه خبرة في تدريس مادة الكتاب .3

 0.01دالة عند  0.580 . فريق التأليف أحدث التطورات في مجال صياغة الكتبييراع .4

 0.01دالة عند  0.764 .  ة العلميالمصادريستعين فريق التأليف بمجموعة من  .5

 0.01دالة عند  0.764 .يستعين فريق التأليف بمجموعة من المراجع العلمية .6

 0.01دالة عند  0.647 .ليف بما جاء في الخطوط العريضة للمنهاجيلتزم فريق التأ .7

8. 
 تتفق الفلسفة التي بني عليها الكتاب مع حاجات المجتمع

 .الفلسطيني
 0.01دالة عند  0.730

9. 
تتفق الفلسفة التي بني عليها الكتاب مع االتجاهات الحديثة في 

 .التربية
 0.01دالة عند  0.762

10. 
ى وضوح األهداف التعليمية في ضوء يحرص فريق التأليف عل

 .مستوى التالميذ
 0.01دالة عند  0.729
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  ا�=>�ات  .م
معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة

11. 
 :يحرص فريق التأليف على تحقيق التوازن بين مجاالت األهداف

 .)المعرفة، االنفعالية، النفس حركية(
 0.01دالة عند  0.619

12. 
يحرص فريق التأليف على شمولية األهداف التعليمية للكتاب 

تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تركيب، (:معرفيلمستويات المجال ال
 .)تقويم

 0.01دالة عند  0.720

 0.01دالة عند  0.668 .يتصف فريق التأليف بالدقة العلمية .13

 0.01دالة عند  0.668 .يتصف فريق التأليف باألصالة .14

  0.393) = 0.01( وعند مستوى داللة )38(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(حرية ر الجدولية عند درجة 

  
  

  )4.9(الجدول 
 ة الكليالدرجةمع )ا 21 ا &�م وا/��اج ا �*!(البعد الثانيمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  بعدلل

  ا�=>�ات  .م
معامل 
  مستوى الداللة  االرتباط

 0.01دالة عند  0.560    .يتوافر في الكتاب عنصر الجاذبية 1

 0.05دالة عند  0.360  .صورة الكتاب بمضمون الكتابترتبط  2

 0.01دالة عند  0.487  .يتصف تجليد الكتاب بالجودة والمتانة 3

 0.05دالة عند  0.342  .يتالءم حجم الكتاب مع عمر التالميذ 4

 0.01دالة عند  0.660  .تتميز الطباعة بالوضوح 5

 0.01دالة عند  0.660  . الكتابةتتميز الطباعة بوحدة شكل الحروف المستخدمة في 6

 0.01دالة عند  0.524  .يتناسب الخط المستخدم مع مستوى التالميذ 7

 0.01دالة عند  0.657  .تتناسب المسافة بين الكلمات 8

 0.01دالة عند  0.462 .تتناسب المسافة بين األسطر 9

 0.01 دالة عند 0.407  .يظِهر التصميم الفني للغالف أسماء المؤلفين 10

 0.05دالة عند  0.328  .يبين التصميم الفني للغالف سنة النشر 11

 0.01دالة عند  0.475  .يتسم نوع الورق بالجودة 12

 0.01دالة عند  0.538  . الكتابىيتضمن الكتاب مقدمة جيدة تعرف القارئ بمحتو 13

 0.01دالة عند  0.629  .يوثق الشواهد في الكتاب بدقة 14

 0.01دالة عند  0.780  .اب أحدث تقنيات الطباعةيوظف الكت 15

 0.01دالة عند  0.780  .يوظف الكتاب أحدث تقنيات اإلخراج 16

 0.01دالة عند  0.478  .يتناسب طول الكتاب مع عرضه 17
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  ا�=>�ات  .م
معامل 
  مستوى الداللة  االرتباط

 0.01دالة عند  0.493  .يخلو الكتاب من األخطاء المطبعية 18

 0.01عند دالة  0.493  .يخلو الكتاب من األخطاء اللغوية 19

 0.01دالة عند  0.601  .يشمل الكتاب قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة 20

 0.01دالة عند  0.592  . يوضح محتوياتهاًيشمل الكتاب فهرس 21

 0.01دالة عند  0.548  .تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز 22

23 

يشمل الكتاب قائمة بأسماء المراجع والقراءات اإلضافية 
  .فيد منها المعلميست

 0.01دالة عند  0.480

24 

يشمل الكتاب قائمة بأسماء المراجع والقراءات اإلضافية 
  .يستفيد منها المتعلم

 0.01دالة عند  0.480

 0.01دالة عند  0.502 .يستخدم الكتاب عالمات الترقيم بشكل صحيح 25

 0.01لة عند دا 0.634  .تظهر العناوين الرئيسية في الكتاب بحروف بارزة 26

  0.393) = 0.01( وعند مستوى داللة )38(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

  
  )4.10(لجدول ا
  للبعدمع الدرجة الكلية )محتوى الكتاب (البعد الثالثمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  ا�=>�ات  .م
معامل 

  مستوى الداللة  طاالرتبا

 0.01دالة عند  0.518  .يرتبط محتوى الكتاب بأهدافه 1

 0.01دالة عند  0.493  .يتوافق محتوى الكتاب مع أسس بناء المنهاج 2

 0.05دالة عند  0.349  . الكتاب مفردات المقررىتغطي موضوعات محتو 3

 0.01دالة عند  0.552  . الكتاب بالحداثة والمعاصرةىيتسم محتو 4

 0.01دالة عند  0.465  .المشتقة من العلوم االجتماعية يشمل محتوى الكتاب المفاهيم 5

 0.01دالة عند  0.465  .يشمل محتوى الكتاب المبادئ المشتقة من العلوم االجتماعية 6

7 

يهتم الكتاب بتوضيح المصطلحات والمفاهيم ويحتوي على 
  .قائمة بها

 0.01دالة عند  0.505

 0.01دالة عند  0.580  . الكتاب الصدق في تناول األحداث التاريخيةىويراعي محت 8

9 

 الموضوعية في تناول األحداث ب الكتاىمحتويراعي 
 .التاريخية

 0.01دالة عند  0.580

 0.01دالة عند  0.521  . المتعلمى الكتاب الوعي السياسي لدىينمي محتو 10

 0.01دالة عند  0.632  .داث الجاريةيربط الكتاب بين القضايا التاريخية واألح 11

 0.01دالة عند  0.619  .ينمي الكتاب النزعة الدينية لدى التالميذ 12
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  ا�=>�ات  .م
معامل 

  مستوى الداللة  طاالرتبا

 0.01دالة عند  0.619  .ينمي الكتاب النزعة القومية لدى التالميذ 13

 0.01دالة عند  0.735  . الماضيعلى الكتاب ى محتويركز 14

 0.01دالة عند  0.735  . الحاضرعلىالكتاب ى  محتويركز 15

 0.01دالة عند  0.735  . المستقبلعلى الكتاب ىو محتيركز 16

 0.01دالة عند  0.714  .ينمي محتوى الكتاب مهارات التفكير التاريخي 17

 0.01دالة عند  0.760  .   محتوى الكتاب في اهتمامه بالقضايا المحليةيركز 18

 0.01دالة عند  0.692  . وميةمحتوى الكتاب في اهتمامه بالقضايا الق يركز 19

 0.01دالة عند  0.653  .  الكتاب في اهتمامه بالقضايا العالميةى محتويركز 20

 0.01دالة عند  0.406  .الكتاب على مادة علمية إثرائيةي يحتو 21

 0.01دالة عند  0.576  .تنبثق كل خبرة من خبرة سابقة وتهيئ لخبرة الحقة 22

 0.01دالة عند  0.742  .قافة التالميذ التاريخية الكتاب ثىيدعم محتو 23

 0.01دالة عند  0.636  .يربط الكتاب بين فروع المواد االجتماعية 24

 0.01دالة عند  0.718  .يراعى الكتاب القيم الدينية في المجتمع الفلسطيني 25

 0.01دالة عند  0.718  .يراعى الكتاب القيم االجتماعية في المجتمع الفلسطيني 26

 0.01دالة عند  0.718  .يراعى الكتاب القيم الثقافية في المجتمع الفلسطيني 27

 0.01دالة عند  0.615  .يراعى الكتاب القيم االقتصادية في المجتمع الفلسطيني 28

 0.01دالة عند  0.661  .يرتبط محتوى الكتاب بمشكالت المجتمع الفلسطيني 29

 0.01دالة عند  0.411 .في خطة الدراسةيناسب حجم المحتوى نصيب المادة  30

 0.01دالة عند  0.502  .يتوفر في محتوى الكتاب الدقة العلمية 31

 0.01دالة عند  0.604 .الكتاب مداخل حديثة في تدريس الوحداتى يستخدم محتو 32

 0.01دالة عند  0.550  .يتناسب محتوى الكتاب مع التطور المعرفي لدى التالميذ 33

34 

 مع المقررات الدراسية السابقة ل مادة الكتاب رأسياًتتكام
  .والالحقة في المادة نفسها

 0.01دالة عند  0.590

35 

 مع المقررات الدراسية في الصف تتكامل مادة الكتاب أفقياً
  .نفسه

 0.01دالة عند  0.591

36 

يطرح محتوى الكتاب الوسائل التعليمية المناسبة لكل 
  .موضوع

 0.01دالة عند  0.591

 0.01دالة عند  0.467  . لمشاهير في التاريخيتضمن محتوى الكتاب صوراً 37

 0.01دالة عند  0.658  .يستخدم محتوى الكتاب الخرائط الخالية من األخطاء العلمية 38

 0.01دالة عند  0.675  . عن المادة العلمية ودقيقاً واضحاًتعبر الصور تعبيراً 39

 0.01دالة عند  0.675  . عن المادة العلمية ودقيقاًواضحاً تعبر الخرائط تعبيراً 40

 0.01دالة عند  0.492 .تتميز الصور بجالء األلوان ووضوحها 41
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  ا�=>�ات  .م
معامل 

  مستوى الداللة  طاالرتبا

 0.01دالة عند  0.492  .تتميز الخرائط بجالء األلوان ووضوحها 42

 0.01دالة عند  0.459 . الكتاب نصوصاً من القرآن الكريمىيتضمن محتو 43

 0.01دالة عند  0.459  . الكتاب نصوصاً من السنةىيتضمن محتو 44

 0.01دالة عند  0.415  . الكتاب التفاهم الدوليىيعزز محتو 45

 0.01دالة عند  0.607  . الكتاب الهوية الوطنيةىيدعم محتو 46

 0.01دالة عند  0.591  . الكتاب حقوق اإلنسان العادلةىيتضمن محتو 47

48 

ظل التطور اع االقتصادية في  الكتاب األوضىيتناول محتو
  .التكنولوجي

 0.01دالة عند  0.693

49 

ظل التطور  الكتاب األوضاع االجتماعية  في ىيتناول محتو
 .التكنولوجي

 0.01دالة عند  0.693

  0.393) = 0.01( وعند مستوى داللة )38(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.304) = 0.05(لة وعند مستوى دال) 38(ر الجدولية عند درجة حرية  

  
  

  )4.11(الجدول 
$�ب(البعد الرابعمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات %  !
�4! وا �*3 �مع ) ا���س ا �5

  للبعدالدرجة الكلية 

  ا�=>�ات  .م
معامل 
  مستوى الداللة  االرتباط

 0.01دالة عند  0.808   .   إلى المعقد يتدرج في عرض المادة العلمية من البسيط 1

 0.01دالة عند  0.532 .لجزء إلى ايتدرج في عرض المادة العلمية من الكل 2

3 

  إلىيتدرج في عرض المادة العلمية من المحسوسات
  .لمجرداتا

 0.01دالة عند  0.798

4 

غير إلى يتدرج في عرض المادة العلمية من المألوف 
  .المألوف

 0.01دالة عند  0.852

5 

لمية من خالل الخرائط ينوع في أساليب عرض المادة الع
  .التعليمية

 0.01دالة عند  0.585

6 

ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل الجداول 
  .البيانية

 0.05دالة عند  0.362

7 

ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل األسلوب 
  .القصصي

 0.01دالة عند  0.693
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  ا�=>�ات  .م
معامل 
  مستوى الداللة  االرتباط

8 

خالل األسلوب ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من 
  .التمثيلي

 0.05دالة عند  0.331

 0.01دالة عند  0.784  .ينظم على أساس التنظيم المنطقي 9

 0.01دالة عند  0.730  .ينظم على أساس التنظيم السيكولوجي 10

 0.01دالة عند  0.795  .الفروق الفردية بين المتعلمين  الكتابمحتوىي يراع 11

12 

عليمية المستخدمة في عرض تناسب االستراتيجيات الت
  .المحتوى المراحل النمائية للمتعلمين

 0.01دالة عند  0.831

 0.01دالة عند  0.830  .يلبي محتوى الكتاب حاجات وميول المتعلمين 13

 0.01دالة عند  0.670  .يبتعد أسلوب الكتاب عن التكرار والحشو الزائد للمعلومات 14

 0.01دالة عند  0.560  . الطلبة العقليةمع مستوياتتتناسب لغة الكتاب  15

  0.393) = 0.01( وعند مستوى داللة )38(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

  

 ) 4.12 (لجدولا

  بعدللمع الدرجة الكلية )أساليب التقويم( الخامسالبعد معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  ا�=>�ات  .م
معامل 
  مستوى الداللة  االرتباط

 0.01دالة عند  0.714  . مجال بلوم المعرفي علىتشمل أسئلة الكتاب 1

 0.01دالة عند  0.714  . مجال بلوم الوجداني علىتشمل أسئلة الكتاب 2

 0.01دالة عند  0.676  . مجال بلوم المهاري علىتشمل أسئلة الكتاب 3

 0.01دالة عند  0.651  .أسئلة موضوعيةيتوفر في الكتاب  4

 0.05دالة عند  0.363  .يتوفر في الكتاب أسئلة مقالية 5

 0.01دالة عند  0.604 .ترتبط األسئلة مع أهداف المقرر 6

 0.01دالة عند  0.659  .تصاغ أسئلة الكتاب بلغة سهلة وصحيحة 7

 0.01 عند دالة 0.691  .تكشف أسئلة الكتاب نواحي القوة في المنهاج 8

 0.01دالة عند  0.691  .تكشف أسئلة الكتاب نواحي الضعف في المنهاج 9

 0.01دالة عند  0.566  .تساعد األسئلة على التقييم الذاتي للتالميذ 10

 0.01دالة عند  0.595  .تساعد األسئلة الطالب للرجوع إلى مصادر أخرى للمعرفة 11

 0.01دالة عند  0.537  .لتالميذتراعي األسئلة الفروق الفردية بين ا 12

 0.01دالة عند  0.510  .يحتوي الكتاب على اختبارات عامة لقياس التحصيل الدراسي 13

 0.01دالة عند  0.599  .تشخص األسئلة المشكالت الفردية للمتعلمين 14

 0.01دالة عند  0.599  .للطلبة على رسم الخطط العالجية المعلم تساعد أسئلة الكتاب 15

 0.01دالة عند  0.503  .ة راجعكتغذية األسئلة يستخدم المعلم 16
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  ا�=>�ات  .م
معامل 
  مستوى الداللة  االرتباط

 0.05دالة عند  0.333  .تنتهي كل وحدة من وحدات الكتاب بمجموعة من األسئلة التقويمية 17

 0.01دالة عند  0.431 .يتضمن الكتاب أسئلة تقويمية شاملة لنهاية الكتاب 18

 0.05دالة عند  0.386  .الجهد والوقتيراعي الكتاب الناحية االقتصادية من حيت  19

 0.01دالة عند  0.468 . االستمراريةب  التقويميمتاز 20

 0.05دالة عند  0.351  .حترام كرامة المتعلم من تجنبه للعقاب البدنيإنسانية التقويم با 21

 0.01دالة عند  0.741  . في تقدير الدرجاتلموضوعيةيتصف التقويم با 22

  
  0.393) = 0.01( وعند مستوى داللة )38(درجة حرية ر الجدولية عند 

  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
  

لفقرات المجال ترتبط بالدرجة الكلية للعامل يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط   
  . عالية من الصدقتمتع بدرجةالمجال ي، وهذا يؤكد أن )0.05، 0.01(عند مستوى داللة 

 الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين كل      وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لألبعاد قامت        

  :والجدول التالي يوضح ذلكله، المقياس والدرجة الكلية أبعاد بعد من 

  

  

  ) (4.13جدول
  لهوالدرجة الكلية اط بين كل بعد من أبعاد المقياس معامالت االرتب

 المجموع 
إعداد : األول

 الكتاب وتأليفه

الشكل : الثاني
العام واإلخراج 

 الفني

: الثالث
محتوى 
 الكتاب

األساس : الرابع
السيكولوجي 

 والمنطقي للكتاب

أساليب : الخامس
 التقويم

 1     1 المجموع

 0.831    1 0.831 إعداد الكتاب وتأليفه: األول

 0.788   1 0.646 0.788 الشكل العام واإلخراج الفني: الثاني

 0.945  1 0.645 0.730 0.945 محتوى الكتاب: الثالث

األساس الـسيكولوجي   : الرابع
 والمنطقي للكتاب

0.894 0.768 0.647 0.782 1 0.894 

 0.830 0.772 0.734 0.522 0.593 0.830 أساليب التقويم: الخامس

  0.393) = 0.01( وعند مستوى داللة )38(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
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 أن جميع المجاالت ترتبط ببعضها الـبعض وبالدرجـة الكليـة      ة السابق  الجداول يتضح من 
وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة      ،)0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة      ا  لالستبانة ارتباطاً ذ  

   .الداخلي واالتساق الصدقعالية من 
  :  االستبانةثبات

وذلك باستخدام التجزئة النصفية ومعامل  ،أفراد العينة االستطالعية على   االستبانةتم تقدير ثبات    
   .ألفا كرونباخ

  :طريقة التجزئة النصفية -1
 ؛تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النـصفية             

 االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من مجاالت من مجالنصف األول لكل حيث احتسبت درجة ال
 وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطـول باسـتخدام معادلـة                ،الدرجات

  :يوضح ذلك التالي  والجدول،سبيرمان براون
  

  ) 4.14 (الجدول 
  نة  االستبامجاالت من مجالمعامالت االرتباط بين نصفي كل 

  ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 المجاالت
  عدد 

 الفقرات
االرتباط قبل 

 التعديل
  معامل الثبات
  بعد التعديل

 0.838 0.722 14 إ%#اد ا�$��ب وت)���': ا	ول
 0.822 0.698 26 ا�A$@ ا���م وا"��اج ا��=�: ا��5>�

B��5��7ى ا�$��ب: ا�D *49 0.905 0.906 

Eب:ا��اب��$�� �FG=وا�� �H���$�Iس ا���	0.896 0.893 15*  ا 

KD�L: ا��6�Fا�� M�0.596 0.424 22 أ��� 

 0.922 0.855 126 ا�����ع

  .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين
 وهذا يدل على أن االستبانة   ،)0.922(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي         

  . إلى تطبيقها على عينة الدراسةة من الثبات تطمئن الباحثعاليةتتمتع بدرجة 
  

  :طريقة ألفا كرونباخ -2
،  وهي طريقة ألفـا كرونبـاخ       طريقة أخرى من طرق حساب الثبات      ة الباحث تاستخدم

 مجـاالت  من   مجال حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل         ؛وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة    
  :يوضح ذلكالتالي   والجدول،نة ككلاالستبانة وكذلك لالستبا
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  ) 4.15( الجدول
  وكذلك لالستبانة ككل   االستبانةمجاالت من مجالمعامالت ألفا كرونباخ لكل          

 عدد الفقرات المجال
��D@ أ��� D
 آ�و>��خ

 0.905 14 إ%#اد ا�$��ب وت)���': ا	ول
 0.885 26 ا�A$@ ا���م وا"��اج ا��=�: ا��5>�

 ��7D 49 0.960ى ا�$��ب: ��Bا�5

Eب: ا��اب��$�� �FG=وا�� �H���$�Iس ا���	0.917 15 ا 

KD�L: ا��6�Fا�� M�0.882 22 أ��� 

 0.977 126 ا�����ع

  
 وهذا يدل على أن االستبانة   ،)0.977( أن معامل الثبات الكلي      السابقيتضح من الجدول    

  .إلى تطبيقها على عينة الدراسة ةثالباحوهذا يطمئن تتمتع بدرجة عالية من الثبات 
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  : الباحثة األساليب اإلحصائية التاليةتللتحقق من صحة الفروض استخدم
وذلك للتحقق من مدى صدق االتـساق الـداخلي بـين فقـرات       معامل ارتباط بيرسون،     1-

  .االستبانة وأبعاده
  مل ألفا كرونباخ لحساب ثبات أدوات الدراسةومعادلة جتمان، ومعا -2 

الوزن النسبي لكل فقـرة مـن فقـرات    و  واالنحرافات المعياريةوالمتوسطاتالتكرارات 3 -
  . االستبانة 

  . اليجاد الفرق بين متغير الجنس وجهة االشراف.t اختبار4 -
  .  اليجاد الفروق بين متغير مكان العمل.اختبار تحليل التباين األحادي-  5
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  الفصل اخلامس
  الدراسة ومناقشتهانتائج 

  

  إجابة أسئلة الدراسة والتحقق من صحة الفروض �

   إجابة السؤال األول-

   إجابة السؤال الثاني-

  إجابة الفرض األول*

  إجابة الفرض الثاني*

  إجابة الفرض الثالث*

  إجابة الفرض الرابع*

  توصيات الدراسة* 

  مقترحات الدراسة*
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  مناقشتهاسة ونتائج الدرا

ومناقشة هذه النتائج مـن     ،  يتناول هذا الفصل عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة        
  : خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة كما يلي 

   :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة

المقرر كتاب التاريخ     معايير الجودة الواجب توافرها في     ما أهم " : ى    ينص السؤال األول عل   

  "لصف التاسع األساسي؟  اىعل

 قائمة معـايير    ى التي ذكرت عن بناء أداة الدراسة للحصول عل        تجراءاإلا تباعإفقد تم   

) 126( معيارية مشتقة من القائمة نفسها بلـغ عـددها             ة استبان  على ومن ثم الحصول  ،  الجودة

  : تيآل النحو اىل عالخمسة األبعاد ىمعياراً موزعة عل

                                                                                

    )5.1  ( الجدول                                    

                      .                    عدد فقرات االستبانة حسب كل بعد من أبعادها 

  

  

  

  

  

  

  

  

 وبذلك،  الخمسة األبعاد   ىويوجد في الملحق األداة التي تتضمن معايير جودة الكتاب موزعة عل          

  .لباحثة قد أجابت عن السؤال األول من أسئلة الدراسةتكون ا

  

  عدد الفقرات  البعد

 14 .إعداد الكتاب وتأليفه: األول

 26 .الشكل العام واإلخراج الفني: الثاني

 49 .محتوى الكتاب: الثالث

 15 .األساس السيكولوجي والمنطقي للكتاب: الرابع

 22 .أساليب التقويم: الخامس

 126 المجموع
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  :الثانياإلجابة عن السؤال 

في كتـاب   ما مدى توافر معايير الجودة      " : من أسئلة الدراسة على   ثاني  ينص السؤال ال  
 الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمـي التـاريخ فـي              ىالمقرر عل التاريخ  

  ."؟محافظات غزة 

المعالجات اإلحصائية الخاصة باالستبانة بمجاالتها الخمسة تم التوصل إلـي          بعد إجراء   
  : يوضح ذلك  )5.2(، والجدول مجاالتها  من مجالإجمال النتائج لكل 

   )5.2 (الجدول
  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد

   )201= ن(االستبانة 

عدد  األبعاد
راتالفق  

مجموع 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
 الوزن

 الترتيب  النسبي

 2 65.17 7.557 36.498 7336 14 إ%#اد ا�$��ب وت)���': ا	ول

 1 68.91 13.346 71.667 14405 26 ا�A$@ ا���م وا"��اج ا��=�: ا��5>�

B��5��7ى ا�$��ب: ا�D 49 22209 110.493 26.884 56.37 3 

Eب:ا��اب��$�� �FG=وا�� �H���$�Iس ا���	5 48.52 7.815 29.114 5852 15  ا 

KD�L: ا��6�Fا�� M�4 55.91 12.250 49.204 9890 22 أ��� 

  58.92 57.157 296.975 59692 126 ا�����ع

 احتل المرتبة  "ا�A$@ ا���م وا"�+�اج ا��=+�  : المجال الثانييتضح من الجدول السابق أن    
 بالمرتبة الثانية بوزن إ%#اد ا�$��ب وت)���': المجال األول، تلى ذلك )68.91(بي األولى بوزن نس

ـ     : المجال الثالث ، وجاء بالمرتبة الثالثة     )65.17(نسبي قدره    وزن النـسبي   محتـوى الكتـاب ب
، )55.91( بوزن نسبي قدره     الرابعة بالمرتبة   أ����M ا��F+�6�  " المجال الخامس تلى ذلك   ) 56.37(

بالمرتبة الخامـسة بـوزن      "  ا	��س ا��H���$�I وا��=�FG ��$��ب    "المجال الرابع   واخيرا جاء   
لجودة كتاب التاريخ المقرر علـى الـصف التاسـع           المستوى العام    وان   )48.52(نسبي قدره   

  ).58.92 (األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة
إلي عـدم تـوافر   ،  المعايير بشكل واضح جداًالسبب في تدني نسبة توافرترجع الباحثة   

أو ،   في وضع المنـاهج    ةوذلك لحداثة التجربة الفلسطيني   ،  غلب معايير الجودة عند بناء المنهاج     أ
، ربما يرجع علي عدم تدرب المعلمين علي طرائق التدريس الحديثة وأساليب التقويم المتنوعـة             

، يستلزم إعادة النظر في منهـاج التـاريخ  ، لجودةفإن افتقار المنهاج إلي معايير ا، بناء علي هذا 
، فالبد علي واضعي المناهج   ،  وزيادة االهتمام بهذه المعايير وخاصة فيما يتعلق بمحتوي التاريخ        

وأصحاب القرار من إعادة بنائها وأن يضعوا في الحسبان معايير الجودة الشاملة مع مراعاة قيم               
   .ةوعادات بيئتنا الفلسطيني
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، )2009عدوان،   ( كدراسةلتي أجريت في فلسطين     مع العديد مع الدراسات ا    وذلك يتفق   
، )2007،  النـادي  (دراسة، و ) 2007األشقر وعطوان،    (دراسة، و )2009،  العرجا( ودراسة  

   . )2004، األغا (دراسة، و) 2006، دياب (دراسةو

سـة  ، ودرا  )2004،  جـراد  (هذه النتائج مع نتجه بعض الدراسات كدراسـة       وتختلف  
   . الجودة المطلوب في شكل مرتفعى مستوىفي حين تؤكد بأن المناهج تصل إل) 2001المساد،(

جاءت النتـائج علـى     االستبانة  وبتحديد المعالجات اإلحصائية لكل مجال من مجاالت        
    : النحو التالي

      : إعداد الكتاب وتأليفه :المجال األول
   )5.3 (الجدول

فقرة من فقرات المجال نحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل التكرارات والمتوسطات واال
  )201= ن("األول 

 الفقرة م
  

غير 
 متوافرة

 عالية متوسطة قليلة
عالية 

 جداً
مجموع 

االنحراف  المتوسط االستجابات
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

1 
يسند تأليف الكتاب إلى فريـق      

 .من المتخصصين التربويين
0 12 47 107 35 567 2.821 0.786 70.52 4 

2 
يسند تأليف الكتاب إلى فريـق      

 .من المتخصصين األكاديميين
2 5 45 101 48 590 2.935 0.807 73.38 3 

3 
فريق التأليف لديه خبرة فـي      

 .تدريس مادة الكتاب
6 22 53 86 34 522 2.597 0.991 64.93 7 

4 
ــدث  ــأليف أح ــق الت ــي فري يراع

 .ة الكتبالتطورات في مجال صياغ
1 20 82 74 24 502 2.498 0.849 62.44 10 

5 
ــأليف   ــق الت ــستعين فري ي

.  ةالمصاد العلميبمجموعة من 
1 9 29 106 56 609 3.030 0.806 75.75 1 

6 
ــأليف   ــق الت ــستعين فري ي
 .بمجموعة من المراجع العلمية

1 9 29 113 49 602 2.995 0.784 74.88 2 

7 
 فـي   يلتزم فريق التأليف بما جاء    
 .الخطوط العريضة للمنهاج

1 10 62 85 43 561 2.791 0.852 69.78 5 

8  
تتفق الفلسفة التي بني عليهـا      
 الكتاب مع حاجات المجتمـع    

 .الفلسطيني

4 34 94 53 16 445 2.214 0.888 55.35 14 

9  
تتفق الفلسفة التي بني عليهـا      
الكتاب مع االتجاهات الحديثة    

 .في التربية

5 27 93 64 12 453 2.254 0.855 56.34 13 
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 الفقرة م
  

غير 
 متوافرة

 عالية متوسطة قليلة
عالية 

 جداً
مجموع 

االنحراف  المتوسط االستجابات
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

10  
يحرص فريق التأليف علـى     
وضوح األهداف التعليمية في    

 .ضوء مستوى التالميذ

6 30 85 63 17 457 2.274 0.922 56.84 12 

11  

يحرص فريق التأليف علـى     
تحقيق التوازن بين مجـاالت     

المعرفة، االنفعالية،   (:األهداف
 .)النفس حركية

3 28 82 71 17 473 2.353 0.877 58.83 11 

12  

يحرص فريق التأليف علـى     
شمولية األهـداف التعليميـة     
للكتـاب لمــستويات المجــال  

تذكر، فهم، تطبيق،   (:المعرفي
 .)تحليل، تركيب، تقويم

1 22 72 76 30 514 2.557 0.893 63.93 9 

13  
يتصف فريق التأليف بالدقـة     

 .العلمية
2 11 72 97 19 522 2.597 0.776 64.93 6 

14  
ــأليف   ــق الت ــصف فري يت

 .باألصالة
2 10 72 103 14 519 2.582 0.738 64.55 8 

  65.17 7.557 36.498 7336 ا �ر4# ا %�# /-�اد ا $�ب و�, ��+  

  ..:يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمجال هذا  فيخمس فقراتأن أعلى 

ـ  المـصادر يستعين فريق التأليف بمجموعة من       "والتي نصت على  )  5(الفقرة     - احتلـت  "  ة العلمي
  ).75.75(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة   " العلميةفريق التأليف بمجموعة من المراجع      يستعين   "والتي نصت على  )  6(الفقرة    -
  ).74.88( بوزن نسبي قدره ثانيةال

احتلت "   صصين األكاديميين يسند تأليف الكتاب إلى فريق من المتخ        "والتي نصت على  )  2(الفقرة     -
  ).73.38( بوزن نسبي قدره الثالثةالمرتبة 

احتلـت  " يسند تأليف الكتاب إلى فريق من المتخصصين التربـويين         "والتي نصت على  )  1(الفقرة     -
  ).70.52( بوزن نسبي قدره الرابعةالمرتبة 

احتلت " .الخطوط العريضة للمنهـاج  يلتزم فريق التأليف بما جاء في        "والتي نصت على  )  7(الفقرة     -
  ).69.78( بوزن نسبي قدره لخامسةاالمرتبة 
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)  7( و) 1(وأيضاً الفقرتان   ،   في الوزن النسبي   تانمتقارب) 6( و )5 ( ينومن المالحظ أن الفقرت   
        .متباعدة عن باقي الفقرات في الوزن النسبي) 2(بينما الفقرة ، تانمتقارب

  :ت كانالمجال هذا في خمس فقراتوأن أدنى 
احتلـت  " تتفق الفلسفة التي بني عليها الكتاب مع حاجـات المجتمـع           "والتي نصت على  )  8(الفقرة    -

  ).55.35( بوزن نسبي قدره الرابعة عشرالمرتبة 
" تتفق الفلسفة التي بني عليها الكتاب مع االتجاهات الحديثة في التربيـة          "والتي نصت على  )  9(الفقرة    -

  ).56.34(بوزن نسبي قدره الثالثة عشر لمرتبة احتلت ا
يحرص فريق التأليف على وضوح األهداف التعليمية فـي ضـوء            "والتي نصت على  )   10(الفقرة    -

  ).56.84 (بوزن نسبي قدره  رالثانية عشاحتلت المرتبة " مستوى التالميذ
 :ازن بين مجـاالت األهـداف     يحرص فريق التأليف على تحقيق التو      والتي نصت على  )  11(الفقرة    -

  ). 58.83(بوزن نسبي قدره  عشر الحادياحتلت المرتبة "  )المعرفة، االنفعالية، النفس حركية(
"  فريق التأليف أحدث التطورات في مجال صـياغة الكتـب          ييراع "والتي نصت على  )  4(الفقرة    -  

  ). 62.44(بوزن نسبي قدره  العاشرةاحتلت المرتبة 
 تحيث تباعـد  ،   في الوزن النسبي   ةمتقارب) 10( و) 9( و) 8( باحثة أن الفقرات    الى       وتر
  . عن باقي الفقرات ) 4(  و)11 ( الفقرتان
 الجـودة بـوزن نـــسبي       ى هذا المجال احتل المرتبة الثانية لمستو      أنمن المالحظ   و
   . متوسطىوهو في مستو)  65.17(وقدره 

لت في إعداد   ذنة الدراسة قناعة بأن هناك جهوداً ب      عيلدى   بأن   ة هذه النتيج  وتبرر الباحثة 
 الفلـسطيني   ج في إطـار المنهـا     ،وتأليف الكتب المدرسية بمرحلة التعليم األساسي في فلسطين       

ـ ،  من نوعها في فلسطينىولكن هذه التجربة كانت األول ،  األول  خبـرة التجريـب   ىوتحتاج إل
 فلسفة الكتاب لم تعد في ضوء حاجات        أن   ةخاص،   سد بعض الثغرات فيها    ىوتفتقر إل ،  الميدانية

  )103: 2007خليفة وشبالق، (  .ولم تتوافق مع االتجاهات الحديثة للتربية، المجتمع والتالميذ
أن هذا  ى  حيث توصلت هذه الدراسات إل    ؛  ) 2006،  دياب(  مع دراسة  ةوتتفق هذه النتيج  

  .المجال في نسبة متوسطة ولكنها ال تمثل الجودة
جال إعداد الكتاب وتأليفه في هذه الدراسات تختلـف مـع نتـائج دراسـة                 نسبة م  وأن

حيث توصلت النتائج في تلك الدراسات  ؛ ) 1998، جـامل(ةدراس و،) 2007، األشقروعطوان(
  . الجودة المطلوبة في إعداد الكتاب وتأليفهى مستوى أن فريق التأليف لن يصل إلىإل
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  :راج الفني العام واإلخل الشك:المجال الثاني
  

   )5.4 (الجدول
فقرة من فقرات المجال التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

  )201= ن("الثاني 

 الفقرة م
غير 

 متوافرة
 عالية متوسطة قليلة

عالية 
 جداً

مجموع 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

 26 51.74 0.886 2.070 416 11 45 100 37 8    .تاب عنصر الجاذبيةيتوافر في الك 1

 16 63.68 0.964 2.547 512 33 76 63 26 3  .ترتبط صورة الكتاب بمضمون الكتاب 2

 21 59.83 0.990 2.393 481 25 71 70 28 7  .يتصف تجليد الكتاب بالجودة والمتانة 3

 24 56.84 1.049 2.274 457 28 53 74 38 8  .يتالءم حجم الكتاب مع عمر التالميذ 4

 5 78.11 0.787 3.124 628 70 91 36 3 1  .تتميز الطباعة بالوضوح 5

6 
تتميز الطباعة بوحدة شكل الحـروف      

  .المستخدمة في الكتابة
1 3 44 87 66 616 3.065 0.807 76.62 8 

7  
يتناسب الخط المستخدم مـع مـستوى       

  .التالميذ
0 3 36 96 66 627 3.119 0.745 77.99 6 

 7 77.24 0.756 3.090 621 64 94 40 3 0  .تتناسب المسافة بين الكلمات  8

 9 75.00 0.854 3.000 603 58 97 37 6 3 .تتناسب المسافة بين األسطر  9

10  
يظِهر التصميم الفني للغـالف أسـماء       

  .المؤلفين
51 14 24 58 54 452 2.249 1.548 56.22 25 

 19 61.44 1.490 2.458 494 62 61 27 9 42  .لفني للغالف سنة النشريبين التصميم ا  11

 14 66.54 1.002 2.662 535 42 77 62 12 8  .يتسم نوع الورق بالجودة  12

13  
يتضمن الكتاب مقدمة جيـدة تعـرف       

  . الكتابىالقارئ بمحتو
6 13 49 80 53 563 2.801 1.000 70.02 11 

 22 59.45 0.993 2.378 478 22 75 71 23 10  .يوثق الشواهد في الكتاب بدقة  14

 18 61.57 0.883 2.463 495 22 78 74 25 2  .يوظف الكتاب أحدث تقنيات الطباعة  15

 20 60.45 0.874 2.418 486 21 71 82 25 2  .يوظف الكتاب أحدث تقنيات اإلخراج  16

 10 74.50 0.927 2.980 599 60 95 34 6 6  .يتناسب طول الكتاب مع عرضه  17

 17 61.82 1.010 2.473 497 33 66 72 23 7  .يخلو الكتاب من األخطاء المطبعية  18

 23 59.45 1.094 2.378 478 32 62 71 22 14  .يخلو الكتاب من األخطاء اللغوية  19

20  
يشمل الكتاب قائمة بالمصادر والمراجع     

  .المستخدمة
3 3 21 71 103 670 3.333 0.839 83.33 3 

 1 88.31 0.735 3.532 710 128 58 11 2 2  . يوضح محتوياتهاًلكتاب فهرسيشمل ا  21

22  
تتضح أرقام صفحات الكتـاب بـشكل       

  .بارز
1 3 14 71 112 692 3.443 0.733 86.07 2 
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 الفقرة م
غير 

 متوافرة
 عالية متوسطة قليلة

عالية 
 جداً

مجموع 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

23  
يشمل الكتاب قائمة بأسـماء المراجـع       
  .والقراءات اإلضافية يستفيد منها المعلم

15 14 42 70 60 548 2.726 1.179 68.16 13 

24  
يشمل الكتاب قائمة بأسـماء المراجـع       
والقراءات اإلضـافية يـستفيد منهـا       

  .المتعلم
22 14 39 68 58 528 2.627 1.271 65.67 15 

25  
يستخدم الكتاب عالمات الترقيم بـشكل      

 .صحيح
2 15 54 86 44 557 2.771 0.910 69.28 12 

26  
تظهر العناوين الرئيسية فـي الكتـاب       

  .بحروف بارزة
3 4 17 84 93 662 3.294 0.824 82.34 4 

    #�%2%1 ا &�م وا/��اج ا �*!ا �ر4# ا   14405 71.667 13.346 68.91  

  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمجال هذا  فيخمس فقراتأن أعلى 

احتلـت المرتبـة    "  يشمل الكتاب فهرس يوضح محتوياتـه      "والتي نصت على  )  21(الفقرة    -
  ).88.31(سبي قدره األولى بوزن ن

احتلت المرتبـة   "  تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز        "والتي نصت على  )  22(الفقرة    -
  ).86.07( بوزن نسبي قدره الثانية

احتلـت   " يشمل الكتاب قائمة بالمـصادر والمراجـع المـستخدمة         "والتي نصت على  )  20(الفقرة    -
  ).83.33( بوزن نسبي قدره الثالثةالمرتبة 

احتلت المرتبة  " تظهر العناوين الرئيسية في الكتاب بحروف بارزة       "والتي نصت على  )  26(الفقرة    -
  ).82.34( بوزن نسبي قدره الرابعة

 بوزن نـسبي    الخامسةاحتلت المرتبة   "  تتميز الطباعة بالوضوح   "والتي نصت على  )  5(الفقرة    -
  ).78.11(قدره 

 )20(أن الفقرات   و،  متباعدة في الوزن النسبي   ) 22 (و) 21( أن الفقرات   ومن المالحظ   
 متباعدة عن باقي الفقرات في الوزن النسبي      ) 5(بينما الفقرة   ،  متقاربة في الوزن النسبي   ) 26(و

  .بشكل عام
  :ت كانالمجالفي هذا خمس فقرات وأن أدنى 

الـسادسة  بة  احتلت المرت "  يتوافر في الكتاب عنصر الجاذبية       "والتي نصت على  )  1(الفقرة    -
   ).51.74( بوزن نسبي قدره والعشرين

احتلـت   "  يظِهر التصميم الفني للغالف أسـماء المـؤلفين        "والتي نصت على  )  10(الفقرة    -
  ).56.22( بوزن نسبي قدره الخامسة والعشرينالمرتبة 
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 لرابعـة ااحتلـت المرتبـة     " يتالءم حجم الكتاب مع عمر التالميذ      "والتي نصت على  )  4(الفقرة    -
  ).56.84( بوزن نسبي قدره والعشرين

 الثالثـة احتلـت المرتبـة     "  يخلو الكتاب من األخطاء اللغويـة      "والتي نصت على  )  19(الفقرة    -
  ).59.45( بوزن نسبي قدره نوالعشري

 والعشرينالثانية  احتلت المرتبة   " يوثق الشواهد في الكتاب بدقة     "والتي نصت على  )  14(الفقرة    -
  ).59.45(سبي قدره بوزن ن
 تينن الفقـر  إحيث  ،   في الوزن النسبي   متقاربتان) 4( و) 10 ( تين الباحثة أن الفقر   ى       وتر

عن باقي الفقرات فـي     ) 1(لفقرة   ا ت تباعد بينما،   على نفس الوزن النسبي    احصلت) 14(و) 19(
  . الوزن النسبي 

الجودة بـوزن نـــسبي      ى لمستو ى هذا المجال احتل المرتبة األول     أنمن المالحظ   و
  . متوسطىوهو في مستو ،) 68.91(وقدره   

ـ     و ن الشكل العام  أ ىذلك إل  وتعزو الباحثة   أكثـر جـودة بفـضل       ااإلخراج الفنـي كان
 محرص وزارة التربية والتعلـي و، ءاألداوجودة ،  ما  المميزين نوعاً  نوالفنيي،  الحديثةالتكنولوجيا  

وهذه نقطة إيجابيـة تحـسب للمنهـاج        . ية التعليمية  إيجاد األفضل في جميع عناصر العمل      ىعل
 أهمية اإلخراج والشكل العام    ىحيث إن النظرة الحديثة للتربية تنظر إل      ؛ الجديد )األول(الفلسطيني  

   .لجذب انتباه الطلبة للمقرر الدراسي
خليفـة   (دراسـة و،  ) 2009،  أبـو عنـزة    ( :مثل دراسة ،  وذلك يتفق مع العديد من الدراسات     

 ودراسـة ،  )2006،  ديـاب  (دراسة و ،) 2007،  األشقر وعطوان (ودراسة  ،  ) 2007،  وشبالق
ـ      ،)1992عبد العزيز،    (ودراسة،  ) 2004،  جراد(  أن هـذا    ىحيث توصلت هذه الدراسات إل

                .المجال في نسبة جيدة ولكنها ال تمثل الجودة

ئج بعـض الدراسـات             نسبة توافر اإلخراج في هذه الدراسات تختلف مـع نتـا           أنكما  
،حيث توصلت النتائج الخاصة ببعد اإلخراج الفني في تلك الدراسـة           ) 1998جـامل،  ( كدراسة

  . مع وجود بعض األخطاء المطبعيةيء الغالف غير مشوق وردأن ىإل
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   : الكتابى محتو:المجال الثالث
    )5.5 (الجدول

فقرة من فقرات المجال زن النسبي لكل التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والو
  )201= ن("الثالث 

 الفقرة م
غير 

 متوافرة
  عالية  متوسطة  قليلة 

عالية 
 جداً

مجموع 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 73.38 0.649 2.935 590 36 116 49 0 0  .يرتبط محتوى الكتاب بأهدافه 1

2 
الكتاب مع أسس بناء    يتوافق محتوى   

  .المنهاج
0 11 52 117 21 550 2.736 0.718 68.41 5 

3 
 الكتـاب   ىتغطي موضوعات محتو  

  .مفردات المقرر
0 8 62 100 31 556 2.766 0.755 69.15 4 

4 
 الكتــاب بالحداثــة ىيتــسم محتــو

  .والمعاصرة
0 14 56 85 46 565 2.811 0.868 70.27 2 

5 
 ميشمل محتـوى الكتـاب المفـاهي      

  .المشتقة من العلوم االجتماعية
1 15 62 84 39 547 2.721 0.879 68.03 6 

6 
يشمل محتـوى الكتـاب المبـادئ       

  .المشتقة من العلوم االجتماعية
1 15 70 81 34 534 2.657 0.864 66.42 8 

7 
يهتم الكتاب بتوضيح المـصطلحات     

  .والمفاهيم ويحتوي على قائمة بها
18 37 51 68 27 450 2.239 1.176 55.97 28 

8 
 الكتاب الصدق فـي     ىيراعي محتو 

  .تناول األحداث التاريخية
1 16 51 91 42 559 2.781 0.884 69.53 3 

9 
 الموضـوعية  ب الكتا ىيراعي محتو 

 .في تناول األحداث التاريخية
1 24 50 85 41 543 2.701 0.944 67.54 7 

10 
 الكتاب الوعي السياسي    ىينمي محتو 

  . المتعلمىلد
2 18 72 78 31 521 2.592 0.885 64.80 9 

11 
يربط الكتاب بين القضايا التاريخيـة      

  .واألحداث الجارية
18 31 72 50 30 445 2.214 1.148 55.35 30 

12 
ينمي الكتاب النزعة الدينيـة لـدى       

  .التالميذ
12 32 66 68 23 460 2.289 1.057 57.21 22 

 32 55.10 1.115 2.204 443 22 65 64 32 18  .لتالميذينمي الكتاب النزعة القومية لدى ا 13

 14 60.45 1.111 2.418 486 37 60 67 25 12  . الماضيعلى الكتاب ى محتويركز 14

 16 58.96 1.114 2.358 474 34 59 66 30 12  . الحاضرعلىالكتاب ى  محتويركز 15

 19 57.96 1.144 2.318 466 35 56 61 37 12  . المستقبلعلى الكتاب ىو محتيركز 16

17 
ينمي محتوى الكتاب مهارات التفكيـر      

  .التاريخي
10 30 74 71 16 454 2.259 0.981 56.47 26 
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 الفقرة م
غير 

 متوافرة
  عالية  متوسطة  قليلة 

عالية 
 جداً

مجموع 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

18 
 محتوى الكتاب فـي اهتمامـه      يركز

  .  بالقضايا المحلية
5 34 82 60 20 457 2.274 0.949 56.84 23 

19 
 محتوى الكتاب فـي اهتمامـه      يركز

  . بالقضايا القومية
5 51 73 53 19 431 2.144 0.992 53.61 37 

20 
 الكتاب فـي اهتمامـه     ى محتو يركز

  . بالقضايا العالمية
4 51 77 53 16 427 2.124 0.954 53.11 39 

 43 48.38 1.082 1.935 389 8 64 59 48 22  .يحتوي الكتاب على مادة علمية إثرائية 21

22 
تنبثق كل خبرة من خبـرة سـابقة        

  .وتهيئ لخبرة الحقة
8 32 81 69 11 444 2.209 0.920 55.22 31 

23 
يدعم محتوى الكتـاب ثقافـة التالميـذ        

  .التاريخية
0 31 71 72 27 497 2.473 0.911 61.82 12 

24 
يربط الكتاب بـين فـروع المـواد        

  .االجتماعية
5 34 80 65 17 457 2.274 0.927 56.84 24 

25 
يراعى الكتاب القـيم الدينيـة فـي        

  .ينيالمجتمع الفلسط
6 29 82 62 22 467 2.323 0.954 58.08 18 

26 
يراعى الكتاب القيم االجتماعية فـي      

  .المجتمع الفلسطيني
6 39 77 57 22 452 2.249 0.989 56.22 27 

27 
يراعى الكتاب القـيم الثقافيـة فـي        

  .المجتمع الفلسطيني
6 40 76 59 20 449 2.234 0.980 55.85 29 

28 
القتصادية فـي   يراعى الكتاب القيم ا   
  .المجتمع الفلسطيني

5 45 73 59 19 454 2.259 1.154 56.47 25 

29 
يرتبط محتوى الكتـاب بمـشكالت      

  .المجتمع الفلسطيني
14 38 72 56 21 434 2.159 1.070 53.98 34 

30 
يناسب حجم المحتوى نصيب المادة     

 .في خطة الدراسة
9 39 77 61 15 436 2.169 0.975 54.23 33 

 15 60.07 0.795 2.403 483 10 88 78 23 2  .وفر في محتوى الكتاب الدقة العلميةيت 31

32 
الكتاب مداخل حديثة   ى  يستخدم محتو 

 .في تدريس الوحدات
8 27 99 61 6 432 2.149 0.835 53.73 35 

33 
يتناسب محتوى الكتاب مع التطـور      

  .المعرفي لدى التالميذ
3 26 87 68 17 472 2.348 0.865 58.71 17 

34 

 مـع   تتكامل مادة الكتـاب رأسـياً     
المقررات الدراسية السابقة والالحقة    

  .في المادة نفسها
7 26 78 77 13 465 2.313 0.903 57.84 20 
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 الفقرة م
غير 

 متوافرة
  عالية  متوسطة  قليلة 

عالية 
 جداً

مجموع 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي

35 
 مـع   تتكامل مـادة الكتـاب أفقيـاً      

  .المقررات الدراسية في الصف نفسه
6 25 84 76 10 461 2.294 0.859 57.34 21 

36 
لوسـائل  يطرح محتـوى الكتـاب ا     

  .التعليمية المناسبة لكل موضوع
20 46 74 54 7 384 1.910 1.016 47.76 44 

37 
 يتضمن محتـوى الكتـاب صـوراً      

  .لمشاهير في التاريخ
9 53 59 60 20 431 2.144 1.060 53.61 36 

38 
يستخدم محتوى الكتـاب الخـرائط      

  .الخالية من األخطاء العلمية
4 28 57 87 25 503 2.502 0.949 62.56 10 

39 
  ودقيقـاً   واضحاً تعبر الصور تعبيراً  
  .عن المادة العلمية

3 28 65 79 26 499 2.483 0.939 62.06 11 

40 
  ودقيقاً  واضحاً تعبر الخرائط تعبيراً  

  .عن المادة العلمية
3 35 62 75 26 488 2.428 0.973 60.70 13 

41 
ــوان  تتميــز الــصور بجــالء األل

 .ووضوحها
13 59 51 52 26 421 2.095 1.152 52.36 40 

42 
تتميــز الخــرائط بجــالء األلــوان 

  .ووضوحها
22 58 47 48 26 400 1.990 1.221 49.75 41 

43 
 الكتاب نصوصاً من    ىيتضمن محتو 
 .القرآن الكريم

71 54 50 21 5 237 1.179 1.104 29.48 48 

44 
 الكتاب نصوصاً من    ىيتضمن محتو 

  .السنة
82 50 45 19 5 217 1.080 1.111 26.99 49 

 46 44.40 1.002 1.776 357 7 40 77 55 22  . الكتاب التفاهم الدوليىيعزز محتو 45

 38 53.23 1.012 2.129 428 16 54 86 30 15  . الكتاب الهوية الوطنيةىيدعم محتو 46

47 
 الكتـاب حقـوق     ىيتضمن محتـو  
  .اإلنسان العادلة

19 40 83 48 11 394 1.960 1.019 49.00 42 

48 

 الكتـاب األوضـاع     ىيتناول محتو 
ــي  ــصادية ف ــور االقت ــل التط ظ

  .التكنولوجي
21 51 86 36 7 359 1.786 0.974 44.65 45 

49 

ى الكتـاب األوضـاع     يتناول محتو 
ــة ــي االجتماعي ــور  ف ــل التط ظ
 .التكنولوجي

21 64 77 33 6 341 1.697 0.966 42.41 47 

  56.37 26.884 110.493 22209 الدرجة الكلية لمحتوى الكتاب 
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  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمجال هذا  فيتخمس فقراأن أعلى 

احتلت المرتبة األولى بوزن     "  يرتبط محتوى الكتاب بأهدافه    "والتي نصت على  )  1(الفقرة    -
  ).73.38(نسبي قدره 

 المرتبـة   احتلت "  يتسم محتوي الكتاب بالحداثة والمعاصرة     "والتي نصت على  )  4(الفقرة    -
  ).70.27( بوزن نسبي قدره الثانية

احتلت  "  الكتاب الصدق في تناول األحداث التاريخيـة   ىيراعي محتو  "والتي نصت على  )  8(الفقرة    -
  ).69.53( بوزن نسبي قدره الثالثةالمرتبة 

احتلت المرتبـة   "   الكتاب مفردات المقرر   ىتغطي موضوعات محتو   والتي نصت على  )  3(الفقرة    -
  ).69.15( بوزن نسبي قدره الرابعة

احتلـت المرتبـة   " يتوافق محتوى الكتاب مع أسس بنـاء المنهـاج      "والتي نصت على  )  2(الفقرة    -
    ).68.41( بوزن نسبي قدره الخامسة

) 3( و) 8( بينما الفقرات   ،  في الوزن النسبي  تان  متباعد) 4( و) 1( ين   ومن المالحظ أن الفقرت   
  . الوزن النسبي متقاربة في ) 2( و

  :ت كانالمجالفي هذا  فقرات خمسوأن أدنى 
احتلـت المرتبـة    "  يتضمن محتوي الكتاب نصوصاً من الـسنة       "والتي نصت على  )  44(الفقرة    -

  ).26.99( بوزن نسبي قدره التاسعة واألربعين
حتلت المرتبة ا" يتضمن محتوي الكتاب نصوصاً من القرآن الكريم    "والتي نصت على  )  43(الفقرة    -

  ).29.48( بوزن نسبي قدره الثامنة واألربعين
ظـل التطـور     فـي    ى الكتاب األوضـاع االجتماعيـة     يتناول محتو  "والتي نصت على  )  49(الفقرة    -

  ).42.41( بوزن نسبي قدره السابعة واألربعيناحتلت المرتبة " التكنولوجي
الـسادسة  احتلت المرتبـة    " لتفاهم الدولي  الكتاب ا  ىيعزز محتو  "والتي نصت على  )  45(الفقرة    -

  ).44.40( بوزن نسبي قدره واألربعين
يتناول محتوى الكتاب األوضاع االقتصادية في ظل التطور         "والتي نصت على  )  48(الفقرة    -

  ).44.65( بوزن نسبي قدره واألربعينالخامسة احتلت المرتبة " التكنولوجي
) 45( ن  يأن الفقرت و،  متباعدة في الوزن النسبي   ) 49( و)43(و)44( الباحثة أن الفقرات     ىوتر  
  . في الوزن النسبيتان متقارب) 48( و
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 الجودة بوزن نــسبي وقـدره      ى هذا المجال احتل المرتبة الثالثة لمستوأنمن المالحظ   و
  .منخفض ى في مستووهو ،)56.37(

                     : منها،  أسباب عدةى إلة عزو هذه النتيجنويمك

  . الفلسطيني ج  غياب التنسيق والتكامل بين أعضاء الفريق الوطني لبناء المنها1-

  .  عدم مشاركة المعلم والمشرف بفعالية في إعداد المنهاج2-

    . عدم وجود الخبرة العملية في إعداد المناهج3-

 . للخطة الدراسيةى عدم مناسبة حجم المحتو4-

  .يرات المعرفية والتكنولوجية عدم استجابة المادة للمتغ5-

    . إثراء وإغناء باآليات القرآنية واألحاديث الشريفةى المنهاج بحاجة إل6-

      . تبسيط وتعديلى المنهاج بحاجة إل7-

ودراسـة   ،  )2009حـسونة،   ( كدراسـة    ديد من الدراسات  ـع الع ـق م ـك يتف ـوذل 
دراسـة   و ،)2006،  البـشاري (دراسة   و ،)2006،  األغا والفراني ( دراسة   و ،)2007البشير،  (
ـ (دراسـة    و ،)2004،  بني عطـا  (دراسة   و ،)2004،  عليمات(  راسـة دو ،) 2003رف،ـالج
جينا جيلو   دراسة و ،)2000،  األشول(ة  ـدراس و ،)2002،  الديب(دراسة  و ،)2003،  يـالعتيب(

تتدني نـسبة تـوافر     ى  التي توصلت جميعها إل   )  Giannaqelo&Kaplan و 1992(وكابالن  
  . مناهج الدراسات االجتماعية بشكل ملحوظ ى في محتوةمعايير المحددلا

ـ  ـ إن ه  اـكم ـ  ةـذه النتيج  ،) 2007،  األشـقر وعطـوان    (ف مـع دراسـة    ـ تختل
ـ       ؛)2001،  المساد( دراسة   و ،) 2004،  جراد(دراسةو  أن ىحيث توصلت هـذه الدراسـات إل

     . الجودة المطلوبىمستو ى الكتاب يصل إلىمحتو

 الجودة  ى مستو ىكتب الدراسية المختلفة لن تصل إل     ال ى جودة محتو  ى مستو أنويالحظ  
   . ولكن في دول عربية عديدة، ليس فقط في فلسطين،المطلوب



 120

   :  األساسي السيكولوجي والمنطقي للكتاب:مجال الرابع ال
   )5.6 (الجدول

ن فقرات المجال فقرة مالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 
  )201= ن("الرابع 

 الفقرة م
غيـــر 
متوافرة 

 عالية  متوسطة  قليلة 
عالية 

 جداً
مجموع 

االنحراف  المتوسط االستجابات
 الترتيب الوزن النسبي المعياري

1 
يتدرج في عرض المادة العلمية     

   .   إلى المعقد من البسيط
4 19 86 63 29 496 2.468 0.922 61.69 2 

2 
 في عرض المادة العلمية     يتدرج

 .لجزء إلى امن الكل
3 15 81 88 14 497 2.473 0.794 61.82 1 

3 
يتدرج في عرض المادة العلمية     

 5 55.97 0.901 2.239 450 18 52 96 30 5  .لمجرداتا  إلىمن المحسوسات

4 
يتدرج في عرض المادة العلمية     

 6 55.97 0.950 2.239 450 17 60 87 28 9  .غير المألوفإلى من المألوف 

5 
ينوع في أساليب عـرض المـادة       
 4 58.83 0.911 2.353 473 16 79 70 32 4  .العلمية من خالل الخرائط التعليمية

6 
ينوع في أساليب عـرض المـادة       

 15 3.86 0.362 0.154 31 0 0 0 31 170  .العلمية من خالل الجداول البيانية

ينوع في أساليب عرض المادة العلميـة         7
 13 50.62 1.084 2.025 407 16 56 62 51 16  .ن خالل األسلوب القصصيم

ينوع في أساليب عـرض المـادة         8
 14 4.48 0.384 0.179 36 0 0 0 36 165  .العلمية من خالل األسلوب التمثيلي

 10 52.61 0.821 2.104 423 6 56 97 37 5 . ينظم على أساس التنظيم المنطقي  9

نظــيم يــنظم علــى أســاس الت  10
 9 53.11 0.905 2.124 427 11 56 88 39 7  .السيكولوجي

الفـروق   ي محتوى الكتابيراع  11
 7 53.48 0.911 2.139 430 11 58 88 36 8  .الفردية بين المتعلمين

12  
تناسب االستراتيجيات التعليميـة    
المستخدمة في عرض المحتوى    

  .المراحل النمائية للمتعلمين
4 32 99 64 2 430 2.139 0.762 53.48 8 

يلبي محتوى الكتـاب حاجـات        13
 11 51.74 0.875 2.070 416 6 60 83 46 6  .وميول المتعلمين

يبتعد أسلوب الكتاب عن التكرار       14
 12 51.24 0.994 2.050 412 12 59 66 55 9  .والحشو الزائد للمعلومات

مع مستويات  تتناسب لغة الكتاب      15
 3 58.96 0.872 2.358 474 14 79 77 27 4  .الطلبة العقلية

$�ب  %  !
�4! وا �*3 �  48.52 7.815 29.114 5852 ا �ر4# ا %�#  ��7س ا �5
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  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمجال هذا  فياتفقر خمسأن أعلى 

احتلت المرتبـة   " يتدرج في عرض المادة العلمية من الكل للجـزء      "والتي نصت على  )  2(الفقرة    -
  ).61.82(لى بوزن نسبي قدره األو

احتلت المرتبـة    " يتدرج في عرض المادة العلمية من البسيط للمعقد        "والتي نصت على  )  1(الفقرة    -
  ).61.69 ( بوزن نسبي قدرهالثانية

احتلـت المرتبـة    " مع مستويات الطلبة العقلية   تتناسب لغة الكتاب     "والتي نصت على  )  15(الفقرة    -
  ).58.96(ي قدره  بوزن نسبالثالثة

 " ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل الخرائط التعليميـة           "والتي نصت على  )  5(الفقرة    -
  ).58.83( بوزن نسبي قدره الرابعةاحتلت المرتبة 

 " لمجـردات ا  إلـى يتدرج في عرض المادة العلمية من المحـسوسات  "والتي نصت على)  3(الفقرة    -
  ).55.97( بوزن نسبي قدره خامسةالاحتلت المرتبة 

) 15( الفقرتـان   و،  تان في الوزن النسبي   متقارب) 1( و) 2( ين  ومن المالحظ أن الفقرت   
متباعدة عن باقي الفقرات في الوزن      ) 3(بينما الفقرة   ،   في الوزن النسبي   تانأيضاً متقارب  ) 5(و

   .النسبي
  :ت كانالمجالفي هذا  اتفقرخمس وأن أدنى 

 " ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل الجـداول البيانيـة            "والتي نصت على  )  6(الفقرة    -
  ).3.86( بوزن نسبي قدره الخامسة عشراحتلت المرتبة 

 " ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل األسـلوب التمثيلـي       "والتي نصت على  )  8(الفقرة    -
  ).4.48(قدره  بوزن نسبي الرابعة عشراحتلت المرتبة 

"  ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل األسلوب القصصي          "والتي نصت على  )  7(الفقرة     -
  ).50.62( بوزن نسبي قدره  عشرالثالثةاحتلت المرتبة 

احتلت "  يبتعد أسلوب الكتاب عن التكرار والحشو الزائد للمعلومات        "والتي نصت على  )  14(الفقرة     -
  ).51.24( بوزن نسبي قدره  عشرلثانيةاالمرتبة 

احتلت المرتبـة  "  يلبي محتوى الكتاب حاجات وميول المتعلمـين  "والتي نصت على )  13(الفقرة     -
  ).51.74( بوزن نسبي قدره  عشرالحادي
) 7( الفقـرات   ،   في الـوزن النـسبي     تانمتقارب) 8( و) 6 ( الفقرتين الباحثة أن    ىوتر

  . ي الوزن النسبيمتقاربة ف) 13( و) 14(و
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 الجودة بوزن نـــسبي     ىن هذا المجال احتل المرتبة األخيرة لمستو      أمن المالحظ   و
  .منخفض ىوهو في مستو، )48.52(وقدره 

   :ىوتعزو الباحثة ذلك إل

 الحفظ والتذكر وإهمال    ىعل عتمادهموا اهتماماتهم و عدم تلبية الكتاب لحاجات وميول الطلبة      -
  .نمية المهارات العليات

  . نعدم التوازن في عرض المادة التعليمية من خالل الجمع بين النظامي -

  .  ة حلها المشكالت التي تواجه المتعلمين وكيفيىعدم التركيز عل -

 المنهج وفق مستويات نمو المتعلمين في المجال العقلـي فـي المجـال          ىعدم اختيار محتو   -
  ). الجسمي( العقلي والعاطفي والحركي

    .يب عرض المادة من خالل أساليب حديثةعدم التنوع في أسال -

حيـث توصـلت هـذه      ؛ ) 2007،  خليفة وشبالق  ( تتفق مع دراسة   ة إن هذه النتيج   اكم
ـ    منخفض   ى إن األساس السيكولوجي والمنطقي للكتاب هو في مستو        ىالدراسة إل   ىال يـصل إل

   . الجودة المطلوبىمستو
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  :أساليب التقويم: الخامسالمجال 
   )5.7 (دولالج

فقرة من فقرات المجال التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 
  )201= ن( "الخامس

 الفقرة م
  

ــر  غيـ
 متوافرة 

  عالية  متوسطة  قليلة 
عالية 

 جداً
مجموع 

االنحراف  المتوسط االستجابات
 الترتيب الوزن النسبي المعياري

1 
مجال بلوم    على تشمل أسئلة الكتاب  

 .المعرفي
2 17 66 95 21 518 2.577 0.828 64.43 5 

2 
 مجال بلوم    على تشمل أسئلة الكتاب  

  .الوجداني
2 31 60 90 18 493 2.453 0.894 61.32 7 

3 
 مجال بلوم    على تشمل أسئلة الكتاب  

  .المهاري
2 28 64 89 18 495 2.463 0.877 61.57 6 

 4 66.17 1.000 2.647 532 38 88 46 24 5  .يتوفر في الكتاب أسئلة موضوعية 4

 1 77.99 0.725 3.119 627 58 116 21 5 1  .يتوفر في الكتاب أسئلة مقالية 5

 2 74.00 0.699 2.960 595 39 121 35 6 0 .ترتبط األسئلة مع أهداف المقرر 6

7 
تصاغ أسئلة الكتاب بلغـة سـهلة       

  .وصحيحة
1 6 55 101 38 571 2.841 0.778 71.02 3 

8 
تكشف أسئلة الكتاب نواحي القـوة      

  .في المنهاج
2 24 86 75 14 477 2.373 0.822 59.33 9 

9 
تكشف أسئلة الكتاب نواحي الضعف  

  .في المنهاج
2 33 82 71 13 462 2.299 0.855 57.46 14 

10 
تساعد األسئلة على التقييم الـذاتي      

  .للتالميذ
6 27 74 78 16 473 2.353 0.916 58.83 11 

11 
تساعد األسئلة الطالب للرجوع إلى     

  .مصادر أخرى للمعرفة
8 51 75 52 15 417 2.075 0.985 51.87 15 

12 
تراعي األسئلة الفروق الفردية بين     

  .التالميذ
9 24 68 84 16 476 2.368 0.951 59.20 10 

13 
يحتوي الكتاب على اختبارات عامة     

  .لقياس التحصيل الدراسي
62 35 53 43 8 302 1.502 1.241 37.56 21 

14 
تشخص األسئلة المشكالت الفردية    

 .للمتعلمين
31 50 66 48 6 350 1.741 1.078 43.53 19 

15 
علـى   المعلـم    تساعد أسئلة الكتاب  

  .للطلبة رسم الخطط العالجية
34 59 57 45 6 332 1.652 1.095 41.29 20 

 8 60.20 0.981 2.408 484 22 76 77 14 12  .ةيستخدم المعلم األسئلة كتغذية راجع 16
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 الفقرة م
  

ــر  غيـ
 متوافرة 

  عالية  متوسطة  قليلة 
عالية 

 جداً
مجموع 

االنحراف  المتوسط االستجابات
 الترتيب الوزن النسبي المعياري

17 
تنتهي كل وحدة من وحدات الكتاب      

  .بمجموعة من األسئلة التقويمية
68 20 27 64 22 354 1.761 1.471 44.03 18 

18 
يتضمن الكتاب أسئلة تقويمية شاملة     

 .لنهاية الكتاب
101 25 36 32 7 221 1.100 1.277 27.49 22 

19 
دية يراعي الكتاب الناحية االقتـصا    

  .من حيت الجهد والوقت
26 44 76 42 13 374 1.861 1.091 46.52 17 

 16 51.12 0.956 2.045 411 11 51 87 40 12 . االستمراريةب  التقويميمتاز 20

21 
حترام كرامـة   إنسانية التقـويم بـا    

  .المتعلم من تجنبه للعقاب البدني
11 31 68 68 23 463 2.303 1.040 57.59 13 

22 
لموضـوعية فـي    قويم با يتصف الت 

  .تقدير الدرجات
11 22 81 69 18 463 2.303 0.971 57.59 12 

�	�: ا �9(8 
أ�� �; ا $  9890 49.204 12.250 55.91  

  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمجال هذا  فياتفقرخمس أن أعلى 

مرتبة األولى بـوزن   احتلت ال  " يتوفر في الكتاب أسئلة مقالية     "والتي نصت على  )  5(الفقرة    -
  ).77.99 (نسبي قدره 

 بوزن الثانيةاحتلت المرتبة  "  ترتبط األسئلة مع أهداف المقرر"والتي نصت على)  6(الفقرة   -
  ).74(نسبي قدره 

 الثالثـة احتلت المرتبـة    " تصاغ أسئلة الكتاب بلغة سهلة وصحيحة      "والتي نصت على  )  7(الفقرة    -
  ).71.02 (بوزن نسبي قدره 

 بوزن الرابعةاحتلت المرتبة  " يتوفر في الكتاب أسئلة موضـوعية   "والتي نصت على  )  4(الفقرة    -
  ).66.17 (نسبي قدره 

احتلـت المرتبـة    "  مجال بلـوم المعرفـي      على تشمل أسئلة الكتاب   "والتي نصت على  )  1(الفقرة    -
  ).64.43 ( بوزن نسبي قدره الخامسة

 )4 ( أن الفقـرتين  و،  متباعدة في الوزن النسبي   ) 7(و) 6( و )5 (ومن المالحظ أن الفقرات   
  . في الوزن النسبي تان أيضاً متباعد ) 1(و

  :ت كانالمجالفي هذا  ات فقر خمسوأن أدنى
احتلت المرتبة  " يتضمن الكتاب أسئلة تقويمية شاملة لنهاية        "والتي نصت على  )  18(الفقرة    -

  ).27.49(بوزن نسبي قدره الثانية والعشرون 
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يحتوي الكتاب على اختبارات عامـة لقيـاس التحـصيل           "والتي نصت على  )  13(الفقرة    -
  ).37.56(بوزن نسبي قدره الحادي والعشرين احتلت المرتبة  " الدراسي

احتلت " للطلبة على رسم الخطط العالجية المعلم تساعد أسئلة الكتاب "والتي نصت على)  15(الفقرة   -
  ).41.29(ن نسبي قدره بوزالعشرون المرتبة 

احتلـت المرتبـة    " تشخص األسئلة المشكالت الفردية للمتعلمـين      "والتي نصت على  )  14(الفقرة    -
  ).43.53(بوزن نسبي قدره التاسعة عشر 

" تنتهي كل وحدة من وحدات الكتاب بمجموعة من األسئلة التقويميـة           "والتي نصت على  )  17(الفقرة    -
   ).44.03(بوزن نسبي قدره  عشرالثامنة احتلت المرتبة 

) 14( الفقرتـان   و،  متباعدة في الوزن النسبي   ) 13(  و )18( ومن المالحظ أن الفقرات     
متباعدة عن باقي الفقرات فـي الـوزن        ) 15( بينما الفقرة    ، في الوزن النسبي   متقاربة ) 17( و

  .النسبي

دة بـوزن نـــسبي    الجوى هذا المجال احتل المرتبة الخامسة لمستو  أنمن المالحظ   و
  .منخفض ىوهو في مستو ،) 56.03 (وقدره

  .ىإل، ةيمكن إرجاع هذه النتيجو

  .ارتفاع نسبة األسئلة المقالية في الكتب المدرسية مقارنةً باألسئلة الموضوعية -

الـذي  ،   الطلبة ى أسس التقويم الذاتي المستمر لد     ىعدم اعتماد وسائل وأدوات التقويم عل      -
 .ية في التعليم االستمرارىيحفزهم عل

 األسلوب االختباري   ىأساليب التقويم المستخدمة في تدريس التاريخ في معظمها تعتمد عل          -
 .تعليميالال 

 .قلة األسئلة التي تقيس المجال االنفعالي والنفس حركي -

عدم مراعاة وسائل التقويم المستخدمة في الكتاب المدرسي للقدرات العقلية وكافة الفروق             -
إهمال المهارات العملية األخرى التـي      و جانب التذكر    ىتركيز عل الطالب و الفردية بين ال  

  . التحليل والتركيب والتطبيقىتحتاج إل

 النظر في هـذه األسـاليب       ىالدعوة إل  و ،ضعف أدوات التقويم التي يحتوي عليها المقرر       -
  . بشكل أخر

 دراسـة و،   ) 2005،  أبـو دقـة    (دراسةو كدراسة وذلك يتفق مع العديد من الدراسات     
عبـد   (دراسـة  و ،) 1996القحطـاني،  (ودراسة،) 2003حمادين، (ودراسة،  ) 2004 ،األغا(
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 ى مستو ى المجال لن يصل إل    ا هذ معايير إلى أن     حيث توصلت هذه الدراسات    ؛)1992،  العزيز
  .الجودة المطلوب

 إلـى أن حيث توصلت هذه الدراسـة    ؛) 2004،  جراد ( مع دراسة  ةوتختلف هذه النتيج  
  . هذا المجال في مستوي جيدمعايير

  
  :  من فروض الدراسةاألولنتائج التحقق من الفرض 

 ≥ a( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال : على األولالفرض ينص 

 في مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظـر               )0.05
  .)وكالة، حكومة(الجهة المشرفةعزى لمتغير ة تمشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غز
) 8(والجدول ، "T. test "اختبار الباحثة باستخدام ت قاموللتحقق من صحة هذا  الفرض

  :يوضح ذلك
  ) 5.8  (جدول

  الجهة المشرفةلمتغير " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط  العدد  ������������������������
االنحراف 
  المعياري

 "ت"قيمة 
  قيمة

  الداللة
  مستوى
   الداللة

�D�$ول 6.902 37.528 108 ح	إ%#اد ا�$��ب : ا
 8.128  35.301  93 وآ��� وت)���'

2.101 
 

0.037 
 

  دالة عند
 0.05 

�D�$م : ا��5>� 13.112 73.296 108 ح��ا�A$@ ا�
 13.436  69.774  93 وآ��� وا"��اج ا��=�

1.877 
 

0.062 
 

  غير دالة
  إحصائياً

�D�$25.696 113.463 108 ح 
B��5��7ى ا�$��ب: ا�D 

 27.943  107.043  93 وآ���
1.696 

 
0.091 

 
  غير دالة
  إحصائياً

�D�$7.611 30.019 108 ح Eس : ا��اب��	ا
 �FG=وا�� �H���$�Iا�

 7.958 28.065  93 وآ��� ��$��ب
1.777 

 
0.077 

 
  غير دالة
  إحصائياً

�D�$12.070 51.898 108 ح KD�Lا� : M�أ���
 11.763 46.075  93 وآ��� �6�F�ا�

3.451 
 

0.001 
 

  دالة عند
 0.01 

�D�$53.711 306.204 108 ح 
 الدرجة الكلية

 59.420 286.258  93 وآ���
  دالة عند 0.013 2.499

 0.05 

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 199(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 199(الجدولية عند درجة حرية " ت"ة قيم

 المجال  الجدولية في " ت" من قيمة    أقلالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
لمتغيـر  تعـزى    ،وجود فروق ذات داللة إحصائية     عدم   وهذا يدل على   ،والرابع والثالث الثاني

  .الجهة المشرفة
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 والخـامس  المجـال األول     الجدوليـة فـي   " ت" من قيمة    أكبرمحسوبة  ال" ت"أن قيمة   و
الجهة لمتغير  تعزى  ،  وجود فروق ذات داللة إحصائية     وهذا يدل على   ،والدرجة الكلية لالستبانة  

  .المشرفة، ولقد كانت الفروق لصالح الحكومة
ن هـذه   وتفسر الباحثة ذلك بأن مشرفي الحكومة قد قاموا بالمشاركة في تأليف العديد م            

ـ              عمليـة تأليفهـا     ىالكتب، ومن المعلوم بأن وزارة التربية والتعليم العالي هي التي تشرف عل
 التي تعد المعلمـين للمنـاهج الدراسـية         ة وهي المسؤولة عن عقد الدورات التدريبي      ،وطباعتها
ية هذا من ناحية ومن ناح   ،  والجزء األكبر من هذه الدورات يحوز عليه مشرفو الحكومة        ،  الجديدة

 فقد قام مشرفو ومعلمو الوكالة بالعديد من األنشطة والدراسات التي اهتمت بتحليل كتـب               ىأخر
 ؛وعمل إثراء لها   وقاموا بتنقيحها ،  المنهاج الفلسطيني الجديد وخاصة في مرحلة التعليم األساسي       

 وجهـة نظـرهم أقـل مـن       اتاءجولهذا   ؛ والضعف فيها  ة واعية بنقاط القو   دراية ىلذا فهم عل  
   . في المدارس الحكوميةمزمالئه

 الفروق كانت لـصالح     إنإذ  ؛   ) 2007،  خليفة وشبالق  (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة    
   .لجهة المشرفة وهي الحكومةا
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  :  من فروض الدراسةالثانينتائج التحقق من الفرض 
  وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       ـتال  : ىـعل الثانيالفرض  ص  ـين

(α ≤ 0.05) في مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة  
  )أنثى، ذكر(جنسعزى لمتغير النظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة ت

) 9(والجدول ، "T. test "اختبار الباحثة باستخدام ت قاموللتحقق من صحة هذا  الفرض
  :يوضح ذلك

  )5.9(جدول 
  الجنسلمتغير " ت"االنحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات و

االنحراف   المتوسط  العدد الجنس ������������������������
 "ت"قيمة   المعياري

  قيمة
  الداللة

  مستوى
   الداللة

 8.141 35.847 111 ذآ�
 إ%#اد ا�$��ب وت)���': ا	ول

S5<6.727  37.300  90 أ 
1.358 

 
0.176 

 
  غير دالة
  إحصائياً

م وا"��اج ا�A$@ ا���: ا��5>� 14.884 72.631 111 ذآ�
 11.130  70.478  90 أ>S5 ا��=�

1.138 
 

0.256 
 

  غير دالة
  إحصائياً

 28.363 110.964 111 ذآ�
B��5��7ى ا�$��ب: ا�D 

S5<25.085  109.911  90 أ 
0.275 

 
0.783 

 
  غير دالة
  إحصائياً

ا	��س ا��H���$�I : ا��ابE 7.997 29.306 111 ذآ�
 7.621 28.878  90 أ>S5 وا��=�FG ��$��ب

0.386 
 

0.700 
 

  غير دالة
  إحصائياً

 12.943 49.342 111 ذآ�
KD�L: ا��6�Fا�� M�أ��� 

S5<11.407 49.033  90 أ 
0.177 

 
0.859 

 
  غير دالة
  إحصائياً

 62.398 298.090 111 ذآ�
 الدرجة الكلية

S5<50.257 295.600  90 ا 
0.306 

 
0.760 

 
  غير دالة
  إحصائياً

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 199(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 199(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

 جميـع   الجدولية في " ت" من قيمة    أقلالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
تعزى  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية     عدم   وهذا يدل على   ،لية لالستبانة المجاالت والدرجة الك  

  .الجنسلمتغير 
وتشابه الظروف  ،   مرور كال الجنسين بنفس المقررات الدراسية      ىإلذلك  وتعزو الباحثة   

  .االجتماعية والثقافية والسياسية التي يعيشها كال الجنسين
 لمتغيـر  ىوجد فـروق تعـز  ت ال هأن ب )2009عدوان،  (الدراسة مع دراسةوتتفق هذه  

  .الجنس
، ) 2009،  العرجـا  (دراسـة ، و ) 2009،  أبو عنزة  (وتختلف هذه الدراسة مع دراسة    

، ن الفروق كانت لـصالح اإلنـاث      إإذ  ؛  )2006،شأبو حشي ( دراسة   و ، )200،  جراد (دراسةو
لفـروق  تؤكد بأن ا  ) 1995العطيوي،( ودراسة  ،   )2007،  األشقر وعطوان  (وفي حين دراسة  

  .  كانت لصالح الذكور
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  :  من فروض الدراسةالثالثنتائج التحقق من الفرض 
 ≥ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال : على الثالثالفرض ينص 

من وجهة نظر   ،   مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي         في ) 0.05
مديرية  ( ةمحافظة غز  مكان العمل عزى لمتغير   ت،   محافظات غزة  مشرفي ومعلمي التاريخ في   

مديريـة  ( ،و محافظـة الوسـطي      )مديرية الشمال (،ومحافظة الشمال ) الغرب ومديرية الشرق  
  .)مديرية رفح (،و محافظة رفح ) مديرية خان يونس(،و محافظة خان يونس ) الوسطي

 Oneوب تحليل التباين األحادي الفرض قام الباحث باستخدام أسلا وللتحقق من صحة هذ
Way ANOVA.  

  )5.10(جدول 

ومستوى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
  مكان العملالداللة لمتغير 

�ع   ()�ر ا $��	?  ا ���<ت��)
  ا ��ب&�ت

در�4ت 
#	�A ا  

 B��$)
  ا ��ب&�ت

 #��C
 "ف"

 #��C
$5�ى ا �< # ا �< #) 

 19.301 2 38.602  بين المجموعات
إ%#اد ا�$��ب : ا	ول 57.493 198 11383.647  داخل المجموعات

  200 11422.249  المجموع وت)���'

0.336 
 

0.715 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 132.717 2 265.434  بين المجموعات
ا�A$@ ا���م : ا��5>� 178.582 198 35359.233  داخل المجموعات

  200 35624.667  المجموع وا"��اج ا��=�

0.743 
 

0.477 
 

غير دالة 
 ياًإحصائ

 46.063 2 92.125  بين المجموعات
 ��7Dى ا�$��ب: ا�B��5 729.566 198 144454.113  داخل المجموعات

  200 144546.239  المجموع

0.063 
 

0.939 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 87.099 2 174.199  بين المجموعات
 60.809 198 12040.170  داخل المجموعات

Eس : ا��اب��	ا
�H���$�Iا� �FG=وا�� 

  200 12214.368  المجموع  ��$��ب

1.432 
 

0.241 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 14.355 2 28.710  بين المجموعات
 أ����M ا��6�F�KD�L� :ا 151.434 198 29983.927  داخل المجموعات

  200 30012.637 المجموع

0.095 
 

0.910 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 738.389 2 1476.779  بين المجموعات
 ا�#ر�H ا�$��� 3292.485 198 651912.097  داخل المجموعات

  200 653388.876 المجموع

0.224 
 

0.799 
 

غير دالة 
 إحصائياً

  3.88 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 3،200( الجدولية عند درجة حرية ف
  2.65) = 0.05( وعند مستوى داللة )3،200( الجدولية عند درجة حرية ف

الجدوليـة عنـد    " ف"من قيمـة    أقل  المحسوبة  " ف"ن قيمة   يتضح من الجدول السابق أ    
وجد فروق ذات   ال ت ، أي أنه    جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة    في  ) 0.05(مستوى داللة   
  .مكان العملتغير تعزى لم، داللة إحصائية

 منهاج التاريخ موحد في كافـة مـدارس محافظـات غـزة             إلى أن وتعزو الباحثة ذلك    
  .يجابيات وسلبيات هذا الكتاب واضحة للجميع في كافة أرجاء الوطنإو
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لمتغيـر  ى  ال يوجد فروق تعز   إنه  حيث  ؛   ) 2004،  جراد ( مع دراسة  ةتتفق هذه النتيج  
     .           .مكان العمل

  :  من فروض الدراسةالرابعج التحقق من الفرض نتائ
 ≥ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال : على الرابعالفرض ينص 

 مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظـر              في  )0.05
  .شراف والجنسالتفاعل بين جهة اإللمتغير مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة 

 الثنائي   باستخدام أسلوب تحليل التباين    ة الباحث تمن الفرض قام  ا  وللتحقق من صحة هذ   
Two Way ANOVAيبينان ذلكالتاليان والن والجد :  

  
  ) 5.11 (جدول

   والجنس والمتوسطات واالنحرافات المعيارية واألعداد لكل فئة اإلشرافجهة

 المتوسط الجنس جهة
االنحراف 
 المعياري

 لعددا

 53 57.753 321.811 ذكر

 حكومة 55 45.111 291.164 أنثى

 108 53.711 306.204 المجموع

 58 58.904 276.414 ذكر

 وكالة 35 57.425 302.571 أنثى

 93 59.420 286.258 المجموع

  )  `5.12 (جدول
مستوى و" ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

    للتفاعل بين جهة اإلشراف والجنسالداللة

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة الداللة "ف"قيمة 

 0.05دالة عند  0.033 4.630 13942.39 1 13942.391 جهة

 غير دالة إحصائياً 0.777 0.081 243.301 1 243.301 الجنس

 0.01دالة عند  0.000 12.932 38942.13 1 38942.132 سالجن* جهة 

    3011.281 197 593222.281 الخطأ

     201 18380428.000 المجموع

 عنـد   ،الجدوليـة " ف"من قيمـة    أقل  المحسوبة  " ف"ن قيمة   يتضح من الجدول السابق أ    
توى داللـة   الجدولية عنـد مـس    " ف"جهة اإلشراف، وأكبر من قيمة      في  ) 0.05(مستوى داللة   

في التفاعل بين جهة اإلشراف والجنس، وبالنظر إلى المتوسطات نجد أن بـين وجهـة      ) 0.01(
 وكذلك فروقاً بـين ذكـور       ، فروقاً الوكالةنظر العاملين في الحكومة ووجهة نظر العاملين في         
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اث بين إناث الحكومة وإناث الوكالة لصالح إن      والحكومة وذكور الوكالة لصالح ذكور الحكومة،       
 .الوكالة

 وذلـك ألن معلمـي    ؛  ذلك بأن الفروق كانت لصالح ذكـور الحكومـة      وتبرر الباحثة 
أو ،  لدورات التي تشرف عليها وزارة التربية والتعلـيم       ا واحضر و ،الحكومة  شاركوا في تأليفها    

، وبينما الفروق كانت لـصالح إنـاث الوكالـة   ،  عندهم أكثر من ذكور الوكالة   ت الوق لسعةربما  
، ألن إناث الوكالة طالبن بإعادة الجزء الكبير المحذوف من كتـاب التـاريخ       و الباحثة ذلك  وتعز

 ألن وكالة الغـوث الدوليـة        هذه الفروق  كانتأو ربما   ،  بهمادة حقوق اإلنسان     الذي تم استبدال  
أو ربما ،  معلمات الحكومةن زيادة عنوشدة الرقابة اإلدارية عليه ،   المعلمات المتميزات  تستقطب
   .مما جعل اإلتقان أكثر عند إناث الوكالة عن الحكومة،  األجور في الوكالةالرتفاع
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  :توصيات الدراسة
  

 سوف تذكر الباحثة    ،أسفرت عن قصور في كتاب التاريخ     في ضوء نتائج الدراسة التي      
وتشمل ،   من التوصيات التي تعتقد أن لها مردوداً إيجابياً في تطوير وتحسين كتاب التاريخ             اًعدد

   : هذه التوصيات مايلي
 التاريخ بالمراحل المختلفة في ضوء معايير الجودة لرفـع كفـاءة            ج  االهتمام بتطوير مناه    1-

  .  المنهاج لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي واالهتمام بالكيف والعمق المعلوماتي
   . الكتاب باآليات القرآنية واألحاديث الشريفةى  ضرورة إثراء محتو2-
اً من األهداف ونهايـة بأسـاليب       ءإن هناك أهمية قصوى لمراجعة منهج الكتاب وإثرائه بد          3-

 .التقويم

أن يشترك في تحديد أهداف كتاب التاريخ للصف التاسع األساسي مشرفو ومعلمو مبحـث              4-  
 .التاريخ

   .ا يتم تجريب المناهج الجديدة قبل تطبيقهأن  5-
  .وأكثر تشجيعاً،  الكتابىبحيث يصبح أكثر ارتباطاً بمحتو، الف إعادة النظر في تصميم الغ6-
ضرورة وجود قائمة بأسماء المراجع والقراءات اإلضافية يستفيد منها كـل مـن المعلـم                7-

 .والمتعلم

  . كتاب التاريخ باألحداث الجاريةىضرورة ربط محتو 8- 
  .ة الكتاب بتاريخ القضية الفلسطينيىضرورة التوسع في محتو9 -  

 موضوعات كتاب التاريخ لتعديلها بما يتناسب مع قدرات الطالـب     ىإعادة النظر في محتو   10- 
  .ومستواه العقلي

  . وجود قائمة بالمصطلحات والمفاهيم التاريخية في نهاية كل وحدة دراسيةضرورة 11-
     . استخدام وسائل تقويم موضوعية ومتنوعة تراعي كل قدرات الطالب ومستوياتهم 12-
  .       اختبارات عامة لقياس التحصيل الدراسيى يحتوي الكتاب علأن ضرورة 13-
   . تطبيق معايير الجودة في جميع عناصر العملية التعليمية14-
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 :مقترحات الدراسة 

فإن الباحثة تقتـرح    ،  واستكماالً لطريق البحث العلمي   ،  ضوء ما كشفت عنه الدراسة الحالية     في  
 : التاليةإجراء الدراسات 

  . إجراء دراسة حول تطوير الكتاب في ضوء معايير الجودة1- 
  . اتجاهات الطلبة نحو كتب التاريخ في المراحل المختلفةإلى  إجراء دراسة للتعرف 2-
 من وجهة نظر معلمي ومشرفي التاريخ       ، دراسة تقويمية لكتاب التاريخ للصف الحادي عشر       3-

  . جودة الشاملةفي محافظات غزة في ضوء معايير ال
ـ   كتاب التاريخ    ى جودة محتو  ىإجراء دراسة لتحديد مستو    4-   الـصف التاسـع     ىالمقرر عل

    . من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة،األساسي
  . الدراسات السـابقة المقترحةى بناء علا وتجريبهعالجية بناء خطط 5-
   تحصيل الطلبة ىملة في تدريس التاريخ عل استخدام معايير الجودة الشا دراسة أثر 6-
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  G ــــا ��ا4
  

   العربية المراجع: أوالً −

  جع األجنبية المرا : ثانياً −

  مواقع االنترنت : ثالثاً −
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  المراجعقائمة 

  المراجع العربية: أوالً

   . تنزيل العزيز الرحيم القرآن الكريم •

عايير وأساليب تنظيم محتوى المقرر والكتاب المدرسـي        م): " 1994(إبراهيم، فاضل    .1

-11(، المجلة العربية للتربية، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني مـن          "مادة التاريخ  في
23 .(  

كتاب العبـر  ): " 1981(ابن خلدون، عبد الرحمن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي         .2

 بربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم وال       
 . ، دار العودة، بيروت"األكبر

دار التحدي للطباعة والنشر    : ، مصر 2،ج "لسان العرب " ): 2003(ابن منظور، محمد     .3
 .والتوزيع

تقويم منهاج العلوم للصفين األول والثاني من        ): "2004(أبو جاللة، صبحي وآخرون      .4

 بية المتحدة في ضوء المعايير العالمية لمنـاهج       المرحلة األولى في دولة اإلمارات العر     
   ).38(، مجلة القراء والمعرفة، العدد  "العلوم

تقويم منهج التربية المدنية في مرحلة التعليم األساسـي         ):" 2006(أبو حشيش، بسام     .5

، المـؤتمر العلمـي األول بكليـة        "ةبفلسطين من وجهة نظر معلمي المواد االجتماعي      
 .2006ديسمبر، ) 20-19(لفلسطينية في إعداد المناهج، المجلد الثاني التربية، التجربة ا

جودة التعليم في التـصور     " ): 2007(أبو دف، محمود خليل والوصفي، خليل يوسف         .6

" الجودة في التعلـيم الفلـسطيني     "، دراسات المؤتمر الثالث     "اإلسالمية مفاهيم وتطبيقات  
  .2007 أكتوبر 31-30 في الفترة من الذي تعقد بالجامعة اإلسالمية" مدخل للتميز

دراسة تقويمية ألسئلة كتب المواد االجتماعية للصف السابع        ):" 2005(أبو دقة، سناء     .7

، المؤتمر التربوي الثاني، الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقـع وطموحـات            "األساسي
 .م2005نوفمبر ) 23-22(المستقبل، الجامعة اإلسالمية، الجزء الثاني 
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معايير الجودة فـي تـصميم وإنتـاج الوسـائل          ):" 2009(عزيز، شادي عبد اهللا     أبو   .8

، رسالة ماجستير غير منـشورة، كليـة        " والتكنولوجيا في التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة     
  التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية     ): " 2009(أبو عنزة، يوسف عوض عبد الرحمن        .9

الثاني عشر في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين فـي ضـوء معـايير               للصف  

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة"الجودة

، رؤى من تراثنـا،     "الجودة الشاملة واإلصالح التربوي   ):" 2003(أبو ملوح، محمد     .10
للبحث والتطوير، العدد العاشر،    نشرة دورية تصدر أربع مرات سنوياً من مركز القطان          

 . فلسطين-نيسان، رام اهللا

، دار  1، ط "الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسـية      ): "2003(أحمد، أحمد    .11
 .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر

، عالم الكتـب    1ط" الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية    ):" 2007(أحمد، حافظ    .12
 .اهرةللنشر والتوزيع، الق

 تالتنظيما البنية المفهوم المناهج أساسيات" : ( 2001 ) ماجد، ومطر محمود، األستاذ .13

  . فلسطين، غزة، 1 ط، " المتابعة األسس

مستوى جودة كتب الفيزياء المقررة علـى       ):" 2007(األشقر، جابرو عطوان، أسعد      .14

ودة في التعليم   ، المؤتمر التربوي الثالث، الج    "الصف الحادي عشر علوم بمحافظات غزة     
 .2007أكتوبر ) 31-30(،الجامعة اإلسالمية، الجزء األول "مدخل متميز" الفلسطيني 

، الجامعـة   1، ط   "البحث التربوي عناصره مناهجه أدواته     ") :1997(األغا، إحسان    .15

  .، غزة "اإلسالمية

 ،"مقدمة في تصميم البحث التربوي) :" 2000(حسان واألستاذ، محمود إاألغا،  .16

، 4ط، "التدريس وطرق العملية التربية ") :1997(اهللا  عبد، المنعم وعبد إحسان، ااألغ .17
  . غزة  اإلسالمية الجامعة
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تحليل أسئلة كتاب الجغرافيا للصف السادس      ): "2004(األغا، عبد المعطي رمضان      .18

العلوم اإلنـسانية،   (، مجلة الجامعة اإلسالمية     "األساسي في فلسطين وفق تصنيف بلوم     
  .م2004، يناير 467-451 الثاني عشر، العدد األول، ص المجلد

 سنن أبو داود للعالمة أبو داود السجتاني      ): " 2007(  األلباني ، محمد ناصر الدين       .19
 ، مكتبة المعارف للنـشر والتوزيـع ،         2أبو عبيدة مشهور أل سلمان ، ط      : ، تحقيق   " 

 .الرياض 

، دار إحياء التـراث العربـي،       2، ج 2، ط  "المعجم الوسيط  "):1982(أنيس، إبراهيم  .20
 .بيروت

 البخاري ، أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخـاري                .21
 ، المجلد 1محمد زهير بن  ناصر الناصر ، ط    : ، تحقيق  " الجامع الصحيح ) : " 1422(

  .   لبنان –الرابع ، بيروت 

دواه ووظائفه التربوية فـي عالمنـا     علم التاريخ ج  ): " 2006(بدوي، عاطف محمد     .22

 .، دار الكتاب الحديث، القاهرة1، ط "المتغير بين التنظير والتطبيق

تطوير منهج التاريخ في المرحلة الثانويـة       ): " 2006(البشاري، حسن علي إسحاق      .23

، كلية  ة، رسالة دكتوراة غير منشور     "في اليمن في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة      
 . لجمهورية اليمنية، المركز القومي للمعلومات التربية، ا

، مجلـة دراسـات     "نموذج إلنتاج الكتاب جيد اإلعـداد      بناء): " 1990(بكار، نادية    .24

 .، عالم الكتب القاهرة26، المجلد الخامس، الجزء تربوية

الرئاسة ،  "المنهاج إغناء والتربوي القائد"  : ( 1989 ) دونالد، وشطي أحمد، بلقيس .25
   . عمان، الغوث لوكالة العامة

تقويم كتب التاريخ للمرحلة الثانوية في األردن في         "): 2004(بني عطا، محمد قاسم      .26

ضوء المعايير العالمية للكتب المدرسية، وبناء نموذج مقترح لتطويرها في ضوء هذه            

  . ، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عمان العربية، األردن" المعايير

دار قباء للطباعة والنـشر     :  "اإلدارة التعليمية والمدرسية  " ): 2001 (البوهي، فاروق  .27
  .والتوزيع، مصر
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الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التمييز       ):" 2006(البيالوي، حسن وآخرون     .28

 . األردن-، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان1ط" ومعايير االعتماد

إدارة الجودة الشاملة في مؤسـسات      ) "2006(دير  الترتوري، محمد وجويحان، أغا    .29

، دار المـسيرة للنـشر والتوزيـع،        1، ط "التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات    
 . األردن-عمان

، نـدوة    "طموحنا التربوي والتعليمي في دولة قطر      ): " 1991(تركي، عبد العزيز     .30
  . لعدد األول، مجلة التربية، ا"التوجيه التربوي " تربوية بعنوان 

 . ، غزة  "إدارة الجودة والمواصفات) : " 2007( جامعة القدس المفتوحة  .31

برنـامج  " )1(لعلوم االجتماعية وطرائق تدريسها    ):"1993( جامعة القدس المفتوحة   .32
 .   المقدس، رام اهللا، فلسطينتالتربية،مطبعة بي

لمواد االجتماعيـة   دراسة تقويمية لكتب ا   ):" 1998(جامل، عبد الرحمن عبد السالم       .33

، مجلة دراسـات فـي المنـاهج وطـرق        "مرحلة التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية    
 .، كلية التربية، جامعة عين شمس213، ص53التدريس، العدد 

المعايير الواجب توافرها في كتب الجغرافيا في المرحلـة         ): " 1991(جبر، سليمان    .34

، )6(، مجلد   )31(لة دراسات تربوية، العدد     ، مج  "المتوسطة بالمملكة العربية السعودية   
  .، كلية التربية73 -39ص 

تقويم كتب اللغة العربية للـصفوف الثالثـة        ): " 2004(جراد، نعيم محمود صادق      .35

األولى من وجهة نظر المعلمين والمعلمات والمشرفين في المدارس الحكوميـة فـي             

 جامعة عـين شـمس، كليـة    ، رسالة دكتوراة غير منشورة،     "محافظات الضفة الغربية  
 .التربية، البرنامج المشترك، جامعة األقصى

، "مصطلحا الجودة واإلتقان في العربية مع الفرق بينهما  ): "2004(جرادة، عز الدين     .36

،مجلة علمية دورية تعالج قـضايا التعلـيم العـالي وآفاقـه            " الجودة في التعليم العالي   
 .معة اإلسالميةالمستقبلية، تصدر عن وحدة الجودة في الجا
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البعد العالمي في مقررات التاريخ لمراحل التعليم العـام         ):" 2003(الجرف، ديما سعد   .37

، "األسس والمنطلقـات  ": بناء المناهج "، بحث قدم في ندوة      "بالمملكة العربية السعودية  
 . كلية التربية، جامعة الملك سعود 

حادي والعـشرين رؤيـة     تدريس التاريخ في القرن ال    ) :" 2005(الجمل، علي أحمد     .38

، عـالم  1، ط "تربوية تعكس دور مناهج التاريخ في مواجهة تحديات القـرن الجديـد          
 . الكتب للنشر والتوزيع والطبع، القاهرة

، مجلـة   " رؤية إنسانية لمفهوم ضبط جـودة التعلـيم        ") : 1994( حسان، حسان    .39
 . ، القاهرة، عالم الكتب 9دراسات تربوية، ج 

تقويم مقرر الجغرافيا للصف الحادي عـشر فـي         ) : " 2009(نان  حسونة، هيفاء عد   .40

، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة          "ضوء معايير الجمعية الجغرافية األمريكية    
  التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

معايير جودة الكتاب المدرسي ومواصفاته لتالميـذ        " ): 2007(حلس، داود درويش     .41

 " ، المؤتمر التربوي الثالث، الجودة في التعلـيم الفلـسطيني        "المرحلة األساسية الدنيا    
 .2007أكتوبر ) 31-30(،الجامعة اإلسالمية، الجزء األول "مدخل متميز

تأريخ التاريخ مدخل إلى علـم التـاريخ ومنـاهج          ): " 1999(الحلواني، سعيد بدير     .42

 ، السعودية2، ط"البحث فيه

سئلة التقويمية فـي كتـب الجغرافيـا        تحليل األ  " ) :2003( حمادين، فخري فريد     .43

، مجلة   "المقررة في مرحلة التعليم الثانوي بسلطنة عمان في ضوء األهداف التعليمية          
 . كلية التربية، جامعة مسقط، المجلد السابع عشر، العدد الثامن والستون، سبتمبر 

ـ فمنهج مقترح في الجبر للص ) : " 2002( حمدان، محمود أحمد محمد      .44 ي  التاسع ف

، رسالة دكتوارة غير منشورة، كلية التربية، جامعة عـين           "ضوء االتجاهات المعاصرة  
 . برنامج الدراسات العليا المشترك . شمس، جامعة األقصى بغزة 

طرق تدريس اللغة العربية والتربيـة       ") : 1981( خاطر، محمود رشدي، وآخرون      .45

  . ار المعرفة، القاهرة ، د2، ط"الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة
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، مكتبة دار األرقـم،      "تأمالت في التاريخ والحياة   " ): 2006:( الخالدي، خالد يونس     .46
 .غزة

 كتب التربية االجتماعية    مبناء معايير لتقيي   ") :1996( الخشان، أحمد سليمان األحمد      .47

، " والوطنية للصفوف األربعة األساسية األولى وتطبيقه، على كتـاب الـصف الرابـع            
 . رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية، جامعة اليرموك، إربد 

،دار الميسرة 1،ط" االجتماعيةتطرائق تدريس الدراسا):"2006( خضر، فخري رشيد .48
 . للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن

جودة الكتب المدرسية بمرحلة التعليم األساسي ):" 2007(خليفة، علي وشبالق، وائل  .49

المؤتمر التربوي الثالث، الجـودة فـي التعلـيم          " جهة نظر مشرفي هذه المرحلة    من و 
 .2007أكتوبر )31-30(، الجامعة اإلسالمية 1، ج"مدخل متميز"الفلسطيني 

تقويم منهج المواد االجتماعية للمرحلـة       ) : " 2005( الخياط، عبد الكريم عبد اهللا       .50

ية، تصدر عن كلية التربية، جامعة الكويت،       ، المجلة التربو   "االبتدائية في دولة الكويت   
 . المجلد الخامس –العدد السادس عشر 

) تـاريخ الكويـت     ( تقويم كتاب   "  ) : 1994( الخياط، عبد الكريم وكرم، إبراهيم       .51

، مجلة كلية التربية، جامعـة       "  دراسة تحليلية  –للصف األول المتوسط بدولة الكويت      
 .الث والثالثون، سبتمبر الكويت المجلد التاسع، العدد لث

 أساليب تدريس االجتماعيات"): 2001(دبور، مرشد محمود، الخطيب، إبراهيم ياسين  .52
  .  األردن–، الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1، ط"

  اتحـاد   مجلة، " وتطويرها المناهج لتقييم معايير :"  )1999(   نظير  أفنان، دروزة .53
  . ، عمان)  (36العدد، العربية الجامعات

واقع النشاط المدرسي المصاحب  لتدريس      ): " 2002(دلول، عدنان مصطفي يونس      .54

، "الجغرافيا في ضوء المنهاج الفلسطيني للصف العاشر األساسـي بمحافظـات غـزة            
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، جامعة األقصى بغـزة،             

 .                                                      نامج الدراسات العليا المشتركبر
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تطوير نظم الجودة في التربية، ترجمة عدنان األحمد        " ): 1999(دوهيرتي، جيفري    .55

، المركـز العربـي للتعريـب        "وآخرين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم      
  .  دمشق:والترجمة والتأليف والنشر

أداة لقياس جودة الكتاب المدرسي وتوظيفهـا فـي          تطوير):" 2006(دياب، سهيل    .56

المؤتمر العلمي األول لكلية التربيـة، التجربـة        " قياس جودة كتب المنهاج الفلسطيني      
-1095م، ص   2006ديـسمبر   ) 20-19 (-الفلسطينية في إعداد المناهج، المجلد الثاني     

1115. 

استشراف المـستقبل فـي منـاهج الدراسـات          ") :2002 (الديب، عيد عبد الغني      .57

المجلـة التربويـة، كليـة      ،    " دراسة تقويمية  االجتماعية بمراحل التعليم قبل الجامعي    
  .م2002التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي، العدد السابع عشر، يناير 

ن الجودة الشاملة في التعليم وأسواق العمـل فـي الـوط          ): "2003(الزواوي، خالد    .58

  .  القاهرة/ مجموعة النيل العربية. ، الناشر1، ط"العربي

تحليل نقدي لمعايير إعداد المعلم المتضمنة فـي المعـايير          ):" 2004(زيتون، كمال    .59

، المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق "القومية للتعليم المصر
 ). يوليو22-21(التدريس، 

مكتبة  ، " مستقبله تنظيماته عناصره أسسه التربوي المنهج ") : 2003( السر، خالد  .60
  .  فلسطين ، غزة، القادسية

ــد   .61 ــعادة،جودت أحم ــادي   ):"1997(س ــرن الح ــي الق ــي ف ــنهج المدرس الم

 . ،دولة اإلمارات العربيةع للنشر والتوزيح،مكتبة الفال3،ط"والعشرين

، دار  1، ط   "عيـه أساليب تدريس الدراسات اإلجتما   ) : " 2002( السكران، محمد     .62
 . الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن

السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للمناهج التربويـة،            .63
، رام  1، ط  "خطة المنهاج الفلسطيني األول   ): " 1998(مركز تطوير المناهج اليونسكو     

  . فلسطين_ اهللا 
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، دار  "المنهج اإلسالمي في دراسة المجتمع    ):"1980(ق  السمالوطي، نبيل محمد توفي    .64
 .الشروق، السعودية

تحليل محتوى كتب الدراسات االجتماعية في     ): " 2003(السميري، لطيفة بنت صالح      .65

، رسالة ماجستير غير     "دولة سنغافورة في ضوء األسس الفلسفية واالجتماعية للمنهج       
 .منشورة، كلية التربية جامعة الملك سعود

تقويم كتاب المطالعة والنصوص للـصف التاسـع         " ) 1994(لشاطر، غسان حسن    ا .66

، رسالة ماجستير غير منـشورة، كليـة        " األساسي للصف العاشر األساسي في األردن     
  .  عمان–التربية، الجامعة األردنية 

، دار  1، ط "  أساسيات وتطبيقات علم المناهج    ":) 2006( شاهين، نحوي عبد الرحيم      .67
 .  مصرالقاهرة، 

، المؤتمر العلمـي الـسابع      "ثقافة المعايير والتعليم الجامعي   ):" 2005(شحاتة، حسن    .68
، الجمعيـة   1، مجلـد  )  يوليـو   27 – 26(،  "مناهج التعليم والمستويات المعيارية   "عشر

  . المصرية للمناهج وطرق التدريس

طبيقاتها دليل معايير اختيار كتب األطفال وت      "): 1991(شحاتة، حسن وفؤاد، فيوليت      .69

، المؤتمر العلمي الثالث، رؤي مستقبلية للمناهج في الوطن العربي، " في مكتبات األطفال
  .، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس)4(المجلد 
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ماجستير  رسالة، " ة غز محافظة في العلوم نحو وميولهم الخامس الصف لتالميذ يالعقل
  . غزة - األزهر جامعة، التربية منشورة، كلية رغي

ض للمرحلة الثانوية    دراسة تقويمية لمنهج العرو    ") : 2009( صالح، جواد صالح     .72

، رسـالة ماجـستير غيـر       " في محافظات غزة من وجهة نظر معلمي اللغة العربيـة         
  .  غزة  – اإلسالمية ماجستير، الجامعة
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المـنهج بـين    ") : 2004( عاشور، راتب قاسم وأبو الهيجاء، عبد الرحيم عوض            .73

  .  األردن –ان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عم1، ط" النظرية والتطبيق

المعـايير الحديثـة المعاصـرة لعلـم        "  ) : 2006( عبابنة، ضرار احمد، محمود      .74

 . ، عالم الكتب الحديث، اربد، األردن 1، ط  "الجغرافيا

دراسة نافـذة   : حكاية المعايير القومية للتعليم وتوابعها    ):" 2005(عبد الحليم، أحمد     .75

 المجلد الثالث، جامعة عـين      2005، يوليو   ، المؤتمر العلمي السابع عشر     "ورؤية بديلة 
 .شمس

. بنـاؤه . المنهج المدرسي المعاصر، أسـسه    ):" 2008(عبد الحليم، أحمد وآخرون      .76

 . األردن-، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان1، ط"تطويره. تنظيماته

تقويم كتب الفيزياء المدرسية     ): " 2000(عبد الخالق، عصام والعملة، محمود سالم        .77

مرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظـات فلـسطين             لل

  . 203، ص 2، العدد 8، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة، مجلد  "الشمالية

تطوير منهج التاريخ بالمرحلة الثانويـة      ):" 2000(عبد الرازق، صالح عبد السميع       .78

توراة غير منشورة، كليـة التربيـة،       ، رسالة دك   "على ضوء متطلبات الثقافة التاريخية    
 .الزقازيق

، "تقويم كتاب الجغرافيا للصف األول الثـانوي      ):" 1992(عبد العزيز، فهيمة سليمان      .79
  .، كلية التربية، جامعة عين شمس34، ص 16مجلة دراسات في المناهج، عدد 

تحليل مقرر الجغرافيا للصف الحادي عـشر فـي          " ) :2003( العتيبي، منير مطر     .80

 . ، الرياض، السعودية  "وء معايير الجودةض

تطوير مقررات الكمبيـوتر بالمدرسـة       ): "2005(عثمان، ممدوح والجندي، محمد      .81

الثانوية التجارية الفنية المتقدمة في ضوء المعايير العالمية لتكنولوجيـا المعلومـات            

  ).2(، العدد )11(، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، مجلد،  "واالتصاالت

تقويم منهاج الجغرافيا في ضوء أهداف التربية البيئية ): "2009(عدوان، أحمد زكي  .82

، رسالة ماجـستير غيـر      "للصف العاشر من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية       
 .منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة
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ن مستوى جودة محتوى كتاب العلوم للـصف الثـام        ):"2009(العرجا، محمد حسن     .83

، رسالة ماجستير غيـر     "األساسي في ضوء المعايير العالمية ومدى اكتساب الطلبة لها        
  .منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

وجهة نظر المعلمين في كتاب الجغرافيا المقرر علي        ): " 1994(عطوة، محمد أمين     .84

، )34(معاصرة، عـدد    ، مجلة التربية ال    "تالميذ الصف األول اإلعدادي بدولة البحرين     
  .145ص 

، دار المنـاهج للنـشر      " الجودة الشاملة والمنهج   ") : 2008( عطية، محسن علي     .85
  .  األردن –والتوزيع، عمان 

تقييم كتب التربية االجتماعية، الوطنية     "  ) : 1995( العطيوي، رغدة محمد عياش      .86

ماجـستير غيـر    ، رسـالة     "في مرحلة التعليم األساسي في ضوء األساس االجتماعي       
 . منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن 

  . فلسطين، غزة، 3 ط،  "وتقويمها المناهج تخطيط"  : ( 1996 )  عزو، عفانة .87

 أساليب  - واقعه -المنهاج المدرسي أساسياته  ):" 2004(عفانة، عزو واللولو، فتحية      .88

  .، دار آفاق، غزة1، ط"تطويره

وأساليب - واقعه -المنهاج المدرسي أساسياته   :")2008(عفانة، عزو واللولو، فتحية      .89

 .، دار آفاق، غزة)2ط" (تطويره

تصور مقترح لمناهج الدراسات االجتماعية فـي       "  ) : 2003( عالم، عباس راغب     .90

، مجلة دراسات في المنـاهج وطـرق        "مرحلة التعليم األساسي في ضوء قضايا المياه        
 .دد التسعون، نوفمبر التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس، الع

إدارة الجودة الشاملة في المؤسـسات التربويـة         ): "2004(عليمات، صالح ناصر     .91

 .، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان1، ط ")التطبيق ومقترحات التطوير(

،  "تقويم وتطوير الكتب المدرسية للمرحلة األساسـية       " ) :2006( عليمات، عبير    .92
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تحليل مقرر الجغرافيا للصف الثاني عشر في ضوء        "  ) : 2004( غالب محمد سعيد     .93

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية"معايير الجودة 
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، دار   "األداء_ التدريب  _ المفهوم  : الكفايات التدريسية ) :" 2003(الفتالوي، سهيلة    .94
  .روق، عمان، األردنالش
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، عالم الكتـب للنـشر،       "تدريس المواد االجتماعية  ): " 1990(اللقاني، أحمد حسين     .99
 .القاهرة، مصر
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 .، عالم الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة3، ط"المناهج وطرق التدريس

 على علمي تفكير بمهارات العلوم منهج إثراء أثر ") :  1997( اللولو، فتحية صبحي  .102

 – اإلسالمية ماجستير غير ماجستير، الجامعة، رسالة " السابع في الصف الطلبة تحصيل

 . غزة 
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  . مصر

، المـؤتمر   "مناهج التعليم والمـستويات المعياريـة     ):" 2005(محمود، حسين بشير     .104
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 .وطرق التدريس
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  .  األردن–والطباعة، عمان 
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  . القدس، الكسليك

 .، دار الدعوة، تركيا1، ج"المعجم الوسيط"): 1989(مصطفى، إبراهيم وآخرون  .109

المناهج الدراسية عناصرها وأسـسها      " ) : 2003( مصطفى، صالح عبد الحميد        .110

  . المملكة العربية السعودية ، دار المريخ للنشر، 1، ط " وتطبيقاتها

ضوابط علمية إلعداد المعلم فـي      ):" 2005(المغربي، الشيماء وعبد الموجود، محمد     .111

مناهج التعليم والمـستويات    " ، المؤتمر العلمي السابع عشر    "ضوء المستويات المعيارية  
 .، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس)1(، المجلد) يوليو27-26(، "المعيارية
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المـشرفون   يراها كما التربوي اإلشراف معوقات :" )1997( محمد الحسن، لمغيديا .112
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  . ، دار الفكر، عمان1، ط" تخطيط المنهج وتطويره "): 1989(هندي صالح وآخرون  .118
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   الدراسةقمـالحـ           
  

   .االستبانة في صورتها األولى قبل التحكيم  )1( ملحق رقم 
  .ء محكمي أداة الدراسة قائمة بأسما )  2( ملحق رقم 
  .االستبانة في صورتها النهائية بعد التحكيم  ) 3( ملحق رقم 

                                    التربية من الجامعة اإلسالمية إلى وزارة صورة عن تسهيل مهمة  ) 4( رقم ملحق 
   .والتعليم العالي بغزة

     وكالة الغوث الدولية معة اإلسالمية إلىصورة عن تسهيل مهمة من الجا ) 5( ملحق رقم 
  .بغزة 

 صورة عن الموافقة الرسمية من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية  ) 6( ملحق رقم 
   .ق الدراسة على مدارسهايلتطب

 صورة عن الموافقة الرسمية من وكالة الغوث الدولية لتطبيق الدراسة على  ) 7( ملحق رقم 
  .مدارسها

 قائمة بأسماء المدارس التي شملتها الدراسة والتابعة لوزارة التربية والتعليم ) 8( لحق رقم م
   .الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية
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   )1(لحق رقم م
  ىاالستبانة قبل التحكيم في صورتها األول

  
   .إعداد الكتاب وتأليفه: المجال األول

   غير مناسب  مناسب  العبارة    م

 يستند تأليف الكتاب إلى فريـق مـن المتخصـصين التربـويين             -1
  .األكاديميينو

    

      .فريق التأليف لديه خبرة في تدريس مادة الكتاب  -2

      .فريق التأليف لديه دراية بأحدث التطورات في مادة الكتاب  -3

      .يستعين فريق التأليف بمجموعة من المصادر والمراجع  -4

      .لتأليف بما جاء من الخطوات العريضة للمنهاجيلتزم فريق ا  -5

      .االتجاهات العالمية المعاصرة في التربية وتوافق فلسفة الكتاب  -6

هـي نـوع     (. فلسفة الكتاب الحاجات المجتمعية للمتعلمـين        يتلب  -7
األهداف التربوية  = ومواصفات اإلنسان المطلوب للكتاب المدرسي    

  ).العامة

    

المعرفيـة،  " التوازن بين مجاالت األهداف المختلفة        يحقق الكتاب   -8
  ".حركية الوجدانية،النفس

    

           . تشمل األهداف التعليمية مستويات معرفية مختلفة  -9

       .يتصف فريق التأليف بالدقة العلمية واألصالة  -10

  
   هل لديك مقترحات أخري

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................  
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   .الشكل العام واإلخراج الفني: المجال الثاني

   بغير مناس  مناسب                  العبارة   م

      . يتوافر فيه عنصر الجاذبية  -1

      .الستخدام يتصف تجليد الكتاب بالجودة والمتانة التي تؤهله لكثرة ا  -2

      . الجودة العالية من حيث الوزن والنوعايختار الورق ذ  -3

      .يبرز التصميم الفني  للغالف أسماء المؤلفين وتاريخ الطباعة  -4

      .تصميم الكتاب الخارجي يتالءم مع محتوى المادة  -5

      .وجود مقدمة جيدة تعرف القارئ بمحتوى الكتاب  -6

      .ان في الرسوم واألشكال التوضيحيةيستخدم الكتاب األلو  -7

      .تتميز الطباعة بالوضوح ووحدة شكل الحروف المستخدمة في الكتابة  -8

      .يتناسب حجم الكتاب مع مستوى الطالب ومع الزمن المخصص للمقرر  -9

      .يتناسب حجم الكتاب مع المادة العلمية التي يشتمل عليها المقرر  -10

      .ألخطاء المطبعية واللغويةيخلو الكتاب من ا  -11

      .ينتهي كل فصل بخالصة للمفاهيم والمعلومات الجديدة  -12

      .محتواها وتتناسب عناوين الفصول  -13

       .يوظف أحدث تقنيات الطباعة واإلخراج  -14

      .المسافات بين الكلمات وكذلك السطور مناسبة  -15

      .فحاتها على فهرس بالمحتويات ويشير إلى صييحتو  -16

      .تتميز فقرات الكتاب بوضوح الفواصل بينها  -17

      .يخلو من التكرار والحشو الزائد  -18

       .يوثق الشواهد في الكتاب بدقة  -19

يشمل الكتاب قائمة بأسماء المراجع والقراءات اإلضـافية يـستفيد            -20
   .منها كل من المعلم والمتعلم

    

       .رقيم بشكل صحيحيستخدم الكتاب عالمات الت  -21

       .تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز  -22

      .يحتوى الكتاب على إجابات نموذجية لألسئلة  -23
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   الكتابىمحتو: لمجال الثالثا

  غير مناسب  مناسب           العبارة  م

       .يتوافق الكتاب مع أسس بناء المنهاج  -1

       . الكتاب بأهدافهىيرتبط محتو  -2

      . موضوعاته مفردات المقرريتغط  -3

       .يواكب الجديد في ميدان التخصص  -4

       . الكتاب بالحداثة والمعاصرةىيتسم محتو  -5

      .ينسجم مع طبيعة المادة العلمية ومنهجية دراستها  -6

شمول المحتوى للمفاهيم والتعميمـات والمبـادئ المـشتقة مـن العلـوم               -7
   .االجتماعية

    

 -حاسـوب تعليمـي  ( :لى االستعانة بمصادر التعلم المتقدمة يشجع ع   -8
  ....) أقراص مدمجة- برامج تعليمية-شبكة المعلومات

    

      .مراعاة المحتوى لمبدأ الموضوعية في عرض القضايا التاريخية  -9

      .قدرة المحتوى لتحقيق آمال وتطورات الشعب الفلسطيني  -10

       . المتعلمىسي لد الكتاب الوعي السياىينمي محتو  -11

      .كل خبرة تنبثق من خبرة سابقة وتهيئ لخبرة الحقة  -12

       . يعزز الكتاب الهوية الوطنية  -13

      .التوازن في اهتمامه المحتوى بالقضايا المحلية والقومية والعالمية  -14

االجتماعية في  و الكتاب األوضاع االقتصادية والثقافية      ىيتناول محتو   -15
   .طور التكنولوجيظل الت

    

      .يحدد أهدافاً لكل فصل من فصوله  -16

      .المفاهيم األساسية تبرز في كل وحدة  -17

 ) انفعاليـة  - نفس حركيـة   -معرفية ( :يسهم المحتوى في إكساب مهارات      -18
  . التالميذىلد

    

       . الكتاب الوسائل التعليمية المناسبة لكل موضوعىيطرح محتو  -19

      . في تغذية الخيال لدى التالميذىلمحتويسهم ا  -20

يشمل قائمة بالمراجع والكتب التي يمكن الرجـوع إليهـا إلثـراء              -21
  .المعرفة
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  غير مناسب  مناسب           العبارة  م

تتكامل مادة الكتاب رأسياً مع المقررات الدراسية السابقة والالحقـة            -22
   .في المادة نفسها

    

ابقة والالحقة في   تتكامل مادة الكتاب أفقياً مع المقررات الدراسية الس         -23
  .الصف نفسه

    

      .إثراء المحتوى لألنشطة الصفية والالصفية   -24

      .يبرز مواقف التقويم المستمر لتصل الطالب  -25

يتناول بعض المشكالت المعاصرة وخاصة ما يتصل منهـا بحيـاة             -26
االحتالل، الجهاد، العولمة، االنقسام     ( :الطالب ومجتمعه المحلى مثل   

  .)السياسي

    

      .يرسخ القيم األصيلة واألخالق السامية لدى الطلبة  -27

ـ   يرتبط محتواه مع محتوى المواد ذات         -28  الجغرافيـا   : (لالـصلة مث
  .)والتربية الوطنية والمدنية

    

      .يساعد الطالب على التعلم الذاتي بكفاءة  -29

      .يربط بين المعلومات النظرية والتطبيقات العملية  -30

       . نصيب المادة في خطة الدراسةىيناسب حجم المحتو  -31

       . التالميذى الكتاب مع التطور المعرفي لدىيتناسب محتو  -32

       . الكتاب حقوق اإلنسان العادلةىيتضمن محتو  -33

       . الكتاب نصوصاً من القرآن الكريم والسنةىيتضمن محتو  -34

      . عن المادة العلمية  ودقيقاً واضحاًتعبر الصور والخرائط تعبيراً  -35

      . تتميز الصور والخرائط بجالء األلوان ووضوحها   -36

       . لمشاهير في التاريخ الكتاب صوراًى يتضمن محتو  -37

       . الكتاب الخرائط الخالية من األخطاء العلميةىيستخدم محتو  -38

واالقتـصادية فـي    يراعي الكتاب القيم الدينية واالجتماعية والثقافية         -39
   .المجتمع الفلسطيني

    

       . الكتاب ثقافة التالميذ التاريخيةىيدعم محتو  -40
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   .األساس السيكولوجي والمنطقي للكتاب: المجال الرابع

  غير مناسب   مناسب       العبارة   م

      .لمعقدإلى ايتدرج في عرض المادة العلمية من البسيط   -1

      .لجزءا  إلىالعلمية من الكليتدرج في عرض المادة   -2

      .لمجرداتإلى ايتدرج في عرض المادة العلمية من المحسوسات   -3

      .غير المألوفإلى يتدرج في عرض المادة العلمية من المألوف   -4

      .ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل الرسومات  -5

      .الخرائط التعليميةينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل   -6

      .ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل الجداول البيانية  -7

      .ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل أسلوب السرد  -8

      .ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل األسلوب القصصي  -9

رض المـادة العلميـة     تتضح في الكتاب منهجية التأليف ومنطقية ع        -10
  .وترتيب الفصول

    

      .ب تنظيم المادة الدراسية منطقياً محتوى الكتاييراع  -11

      . محتوى الكتاب تنظيم المادة الدراسية سيكولوجياًييراع  -12

     .يوجد للكتاب دليل للمعلم  -13

      . الكتاب الخبرات السابقة للمتعلمينىيراعي محتو  -14

      .حاجات الطالب االجتماعية والنفسية والثقافيةيسهم في تنمية   -15

المتمثلة في التحليل والترتيـب  ، إكساب المتعلم مهارات التفكير العليا    -16
  .والتقويم والتنبؤ ووضع القرار

    

تتناسب االستراتيجيات التعليمية المستخدمة فـي عـرض محتـوى            -17
  .المراحل النمائية للمتعلمين

    

قائمة بالمصادر والمراجع التي تساعد المتعلمين فـي         يشمل الكتاب     -18
  .البحث عن المعلومات

    

       . بناء الشخصية المتكاملةىيساعد الكتاب عل  -19

       . الكتاب حاجات وميول المتعلمينىيلبي محتو  -20

       . الكتاب الفروق الفردية بين المتعلمينىيراعي محتو  -21
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  .مية والتعلمية األنشطة التعلي: المجال الخامس

  غير مناسب   مناسب       العبارة   

      .المادة الدراسيةى ترتبط أسئلة الكتاب التعليمية بمحتو  -1

       .يثري الكتاب األنشطة الصفية والالصفية  -2

 قنـوات   -نترنـت إ -كمبيـوتر  ( :يوظف التقنيات الحديثة بكفـاءة      -3
  .)فضائية

    

       . التالميذىاعي لدمجتعزز أنشطة الكتاب روح العمل ال  -4

       .تأخذ األنشطة بعين االعتبار اإلمكانات المدرسية المتاحة  -5

      . التالميذىاعي لدمتعزز أنشطة الكتاب روح العمل الج  -6

       . التالميذىتنمية التفكير لدى تركز أنشطة الكتاب عل  -7

       . أسلوب التعلم الذاتيىتشجع المتعلمين عل  -8

       .) عملية – تحريرية –شفوية (نشطة الكتاب بالتنوع تتميز أ  -9

       .تستغل طاقات وقدرات التالميذ في العمل المناسب، لصقلها  -10

       .هداف التعليمية التعلميةاألتالئم طرق التدريس   -11

       .لفروق الفردية بين التالميذاتراعي طرق التدريس   -12

       .دية بين المتعلمينلفروق الفراتراعي طرق التدريس   -13

       .تراعي طرق التدريس مبادئ التعلم  -14

       .تتصف طرق التدريس بالتشويق واإلمتاع  -15

      .تتصف طرق التدريس بالمرونة  -16

       .تراعي طرق التدريس ميول التالميذ  -17

       .تتم عملية التدريس باستخدام طرائق تدريسية مختلفة  -18
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   .أساليب التقويم: دسلمجال الساا

  غير مناسب   مناسب       العبارة   م

       .)مهاري-وجداني-معرفي (:تشمل أسئلة الكتاب مجاالت بلوم  -1

       .يتوفر في الكتاب أسئلة موضوعية  -2

      .ةيتوفر في الكتاب أسئلة مقالي  -3

      . )يم  تقو –  تركيب-تحليل  (:تعالج األسئلة المستويات العليا من التفكير  -4

      . مع أهداف المقرر أسئلةترتبط  -5

      .تصاغ أسئلة الكتاب بلغة سهلة وصحيحة  -6

      .تتدرج األسئلة من حيث الصعوبة  -7

      .تقدم األسئلة نماذج لحل بعض التدريبات  -8

      .تتوفر أسئلة لتغذية راجعة صريحة أو ضمنية  -9

      .ميذتساعد األسئلة على التقييم الذاتي للتال  -10

      .تفي التدريبات واألسئلة بحاجة األستاذ والطالب  -11

       .تساعد األسئلة الطالب للرجوع إلى مصادر أخرى للمعرفة  -12

      .يحتوى الكتاب على اختبارات عامة لقياس التحصيل الدراسي  -13

      .تتجنب األسئلة العبء المبالغ فيه على التالميذ  -14

      .لكل درس وكل وحدة من حيث الكم والنوع عدد األسئلة ييكف  -15

      .يتناسب توزيعها مع أهمية فصول الكتاب وفقراته  -16

       .يتوفر في أسئلة الكتاب الوضوح  -17

      .يتوفر في أسئلة الكتاب الواقعية  -18

      .تتسم أسئلة الكتاب بقابليتها للقياس  -19

      .المنهاجتكشف أسئلة الكتاب نواحي القوة والضعف في   -20

 : هي، أنواعةتنقسم أسئلة الكتاب إلى ثالث  -21

  .ثرائية عامة لجميع الطالبإأسئلة  -
 .ثرائية للمتفوقين من الطالبإأسئلة  -

  .أسئلة عالجية أو تصحيحية للضعاف من الطالب -
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  :مقترحات عامة 
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................  
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  )2 (لحق رقمم
  . محكمين أداة الدراسة أسماء قائمة ب

الدرجة   التخصص    أسم المحكم   الرقم 
  العلمية

  مكان العمل

 فـي أصـول     اةدكتور  أبو دف محمود خليل   -1
  التربية 

ــتاذ  أســ
  كتور د

  الجامعة اإلسالمية 

في علم المناهج   اة  دكتور  محمد شحادة  زقوت   -2
اللغة (وطرق التدريس   

  ).  العربية 

ــتاذ  أســ
  مشارك 

  الجامعة اإلسالمية 

ة في علم المناهج    ادكتور  فتحية صبحي اللولو   -3
).  علوم(وطرق التدريس

ــتاذ  أســ
  مشارك

  لجامعة اإلسالميةا

ــور  زكريا إبراهيم السنوار   -4 ــي ادكت داب  أة ف
  .التاريخ 

ــتاذ  أســ
  مساعد 

  الجامعة اإلسالمية 

في علم المناهج   اة  دكتور  ماجد حمد الديب   -5
وطـــرق التـــدريس 

  ).  الرياضيات(

ــتاذ  أســ
  مساعد 

  جامعة األقصى 

مناهج وطرق التدريس      دلول ىعدنان مصطف  -6
  .)اجتماعيات(

  جامعة األقصى   اجستيرم

 في علم المناهج    اةدكتور   محمد أبو جحجوحىيحي  -7
).  علوم(وطرق التدريس

ــتاذ  أســ
  مشارك

مساعد عميـد كليـة    
ــة ب ــة التربي  جامع

   األقصى
مناهج وطرق تـدريس      أكرم سعدي وادي   -8

  ).اجتماعيات(عام 
  جامعة األقصى   ماجستير 

ق تـدريس   مناهج وطر   وائل عبد الهادي العاصي   -9
  ).اجتماعيات(

  جامعة األقصى   ماجستير 

ة في علم المناهج    ادكتور  صديقة سليم حلس   -10
 التـــدريس وطـــرق 

  ).  تقنيات تعليم(
  

ــتاذ  أســ
  مساعد

  جامعة األزهر 
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  التخصص  أسم المحكم  الرقم
ــة  الدرجـ

  العلمية
  مكان العمل

 علم المناهج   ي ف اةدكتور  عبد الكريم لبد   -11
  .ام وطرق التدريس ع

ــتاذ  أســ
  مساعد

  جامعة األزهر 
  

في علم المناهج   اة  دكتور  سهيل رزق دياب   -12
وطـــرق التـــدريس 

  ).  الرياضيات(

ــتاذ  أســ
  مشارك 

جامعـــة القـــدس 
  المفتوحة 

إبراهيم عبد الكريم   -13
  المشهراوي

 علم المناهج   ي ف اةدكتور
  .وطرق التدريس عام 

ــتاذ  أســ
  مساعد

جامعـــة القـــدس 
  المفتوحة

 فـي أصـول     اةدكتور   محمد العفيفي خميس  -14
  التربية

 وكالة الغوث الدولية     ةدكتورا
    مشرف–

مناهج وطرق تـدريس      عبد الرحمن اقصيعة  - 15
  .عام 

وكالة الغوث الدولية     ماجستير 
   معلم –

  محمد أبو ملوح   -16
  

في علم المناهج   اة  دكتور
  وطرق التدريس 

  ).   اللغة اإلنجليزية(

 القطـان   زك مر مدير  دكتوارة
ــوير  ــث والتط للبح

  التربوي بغزة
  رحمة محمد عودة   -17

  
ة في علم المناهج    ادكتور

وطـــرق التـــدريس 
  ).  الرياضيات(

ــتاذ  أســ
  مساعد

مــديرة مدرســة  
ــر  ــرة غي ومحاض
متفرغــة بالجامعــة 

  . اإلسالمية 
مناهج وطرق التدريس     عطية العمري   -18

  ).  اللغة العربية (
لقطان  ا زمرك أستاذ ب   ماجستير 

ــوير  ــث والتط للبح
  التربوي بغزة

  مدير دائرة االمتحانات  ماجستير   آداب جغرافيا   ىحمدي حسين أبو ليل  -19
مديريـــة التربيـــة   بكالوريوس  لسانس تاريخ    محمد حاتم عبد الرحمن  -20

  مشرف-والتعليم
مد سرحان حعالء م  -21

  قويدر 
معلم فـي مدرسـة       بكالوريوس   لسانس تاريخ  

وزير خليـــل الـــ
   )الثانوية(
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   )3 (ملحق
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  االستبانة في صورتها النهائية بعد التحكيم
  

      غزة-الجامعة اإلسالمية
  ةـــة التربيـــكلي

   اجتماعيات-قسم المناهج وطرق التدريس
  

  أختي المعلمة/ أخي المعلم          أختي المشرفة/ أخي المشرف
  

  بركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا و
تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطـرق التـدريس مـن               

مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من          "الجامعة اإلسالمية بعنوان    
  "وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة

  :عايير واألبعاد التاليةوقد أعدت الباحثة لهذا الغرض استبانة تناولت الم
  .الشكل العام واإلخراج الفني. 2      . إعداد الكتاب وتأليفه. 1
  ساس السيكولوجي والمنطقي للكتاباأل. 4        .محتوى الكتاب. 3
  .التقويمأساليب . 5

 تقديرات تبين درجة التوافر لكل فقرة فـي         ، كل عبارة من عبارات االستبانة      أمام .وقد تم وضع  
  :و موضح في المثال التاليالكتاب كما ه

  العبارة  م
متوافر 
بدرجة 
  عالية جداً

متوافر 
بدرجة 
  عالية

متوافر 
بدرجة 
  متوسطة

متوافر 
بدرجة 

  قليلة

غير 
  متوافر

      /      .ينمي محتوى الكتاب مهارات التفكير التاريخي  .1

  :تباع الخطوات التاليةاولإلجابة عن محتويات هذه االستبانة نرجو منك 
  .على جميع عبارات االستبانة وقراءتها بدقةاالطالع  -
 . العبارات وعدم االعتماد على الذاكرةعنالرجوع إلى الكتاب عند اإلجابة  -

في المكان المناسب حسب درجة التوافر للعبـارة أو للخاصـية فـي             (/) وضع عالمة    -
 .الكتاب

االسـتبانة   عبارات   عن نرجو من سيادتكم توخي الدقة والموضوعية في اإلجابة          وأخيراً -
 . بأن إجابتكم تستخدم ألجل البحث العلمي فقطعلماً
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  :المعلومات الشخصية
  :أمام العبارة التي تمثل إجابتك(/) فضال يرجى التأشير بعالمة 

 :جهة اإلشراف .1

     وكالة               حكومة 

 :الجنس .2

      أنثى                ذكر
 

  مكان العمل . 3
        محافظة الشمال الشرق        ومديرية   وتشمل مديرية الغرب     غزةمحافظة 
           

  خان يونس          محافظة رفح محافظة             ىمحافظة الوسط
  
  

  ........................................................:اسم المدرسة •
  

  
  وتفضلوا بقبول خالص الشكر واالحترام

     
  الغول صابرين أديب / الباحثة                                                               
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  : إعداد الكتاب وتأليفهأوالً

  العبارة  م

ة 
رج

 بد
فر

توا
م

جداً
ة 

الي
ع

ة   
رج

 بد
فر

توا
م

ية
عال

  

ة 
رج

 بد
فر

توا
م

طة
وس

مت
ة   
رج

 بد
فر

توا
م

يلة
قل

فر  
توا

 م
ير

غ
  

           .يسند تأليف الكتاب إلى فريق من المتخصصين التربويين  1
           .يسند تأليف الكتاب إلى فريق من المتخصصين األكاديميين  2
           .فريق التأليف لديه خبرة في تدريس مادة الكتاب  3
 فريق التأليف أحدث التطورات في مجال صياغة ييراع  4

 .الكتب

          

           .  ة العلمييستعين فريق التأليف بمجموعة من المصادر  5
           . بمجموعة من المراجع العلميةيستعين فريق التأليف  6
           .يلتزم فريق التأليف بما جاء في الخطوط العريضة للمنهاج  7
 تتفق الفلسفة التي بني عليها الكتاب مع حاجات المجتمع  8

 .الفلسطيني

          

تتفق الفلسفة التي بني عليها الكتاب مع االتجاهات الحديثة   9
 .في التربية

          

 التأليف على وضوح األهداف التعليمية في يحرص فريق  10
 .ضوء مستوى التالميذ

          

يحرص فريق التأليف على تحقيق التوازن بين مجاالت   11
 .)المعرفة، االنفعالية، النفس حركية (:األهداف

          

يحرص فريق التأليف على شمولية األهداف التعليمية   12
م، تطبيق، تذكر، فه(:للكتاب لمستويات المجال المعرفي

  .)تحليل، تركيب، تقويم
  
  
 

          

           .يتصف فريق التأليف بالدقة العلمية  13
            .يتصف فريق التأليف باألصالة  14
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  .الشكل العام واإلخراج الفني: ثانياً

  العبارة  م

ة 
رج

 بد
فر

توا
م

جداً
ة 

الي
ع

ة   
رج

 بد
فر

توا
م

ية
عال

  

ة 
رج

 بد
فر

توا
م

طة
وس

مت
ة   
رج

 بد
فر

توا
م

يلة
قل

  

 م
ير

غ
فر

توا
  

              .يتوافر في الكتاب عنصر الجاذبية  1
            .ترتبط صورة الكتاب بمضمون الكتاب  2
            .يتصف تجليد الكتاب بالجودة والمتانة  3
            .يتالءم حجم الكتاب مع عمر التالميذ  4
            .تتميز الطباعة بالوضوح  5
            .كتابةتتميز الطباعة بوحدة شكل الحروف المستخدمة في ال  6
            .يتناسب الخط المستخدم مع مستوى التالميذ  7
            .تتناسب المسافة بين الكلمات  8
           .تتناسب المسافة بين األسطر  .9
            .يظِهر التصميم الفني للغالف أسماء المؤلفين  10
            .يبين التصميم الفني للغالف سنة النشر  11
            .ةيتسم نوع الورق بالجود  12
            .يتضمن الكتاب مقدمة جيدة تعرف القارئ بمحتوى الكتاب  13
            .يوثق الشواهد في الكتاب بدقة  14
            .يوظف الكتاب أحدث تقنيات الطباعة  15
            .يوظف الكتاب أحدث تقنيات اإلخراج  16
            .يتناسب طول الكتاب مع عرضه  17
            .طبعيةيخلو الكتاب من األخطاء الم  18
            .يخلو الكتاب من األخطاء اللغوية  19
            .يشمل الكتاب قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة       20
            .يشمل الكتاب فهرساً يوضح محتوياته  21
  .تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز  22

  
  

          

افية يستفيد يشمل الكتاب قائمة بأسماء المراجع والقراءات اإلض  23
  .منها المعلم

  

          

يشمل الكتاب قائمة بأسماء المراجع والقراءات اإلضافية يستفيد   24
  .منها المتعلم

  

          

           .يستخدم الكتاب عالمات الترقيم بشكل صحيح  25
            .تظهر العناوين الرئيسية في الكتاب بحروف بارزة  26
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  .محتوى الكتاب:ثالثاً 

  العبارة  م

واف
مت

ة 
رج

 بد
ر

جداً
ة 

الي
ع

ة   
رج

 بد
فر

توا
م

ية
عال

  

ة 
رج

 بد
فر

توا
م

طة
وس

مت
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رج

 بد
فر

توا
م

يلة
قل

فر  
توا

 م
ير

غ
  

            .يرتبط محتوى الكتاب بأهدافه  1
            .يتوافق محتوى الكتاب مع أسس بناء المنهاج  2
            . الكتاب مفردات المقررىتغطي موضوعات محتو  3
            .عاصرة الكتاب بالحداثة والمىيتسم محتو  4
المـشتقة مـن العلـوم       يشمل محتوى الكتـاب المفـاهيم       5

  .االجتماعية
          

يشمل محتوى الكتـاب المبـادئ المـشتقة مـن العلـوم              6
  .االجتماعية

          

يهتم الكتاب بتوضيح المصطلحات والمفاهيم ويحتوي على   7
  .قائمة بها

          

 الكتاب الصدق في تناول األحداث ىيراعي محتو  8
  .التاريخية

          

 الموضوعية في تناول األحداث ب الكتاىيراعي محتو  9
 .التاريخية

          

            . المتعلمى الكتاب الوعي السياسي لدىينمي محتو  10
            .يربط الكتاب بين القضايا التاريخية واألحداث الجارية  11
            .ينمي الكتاب النزعة الدينية لدى التالميذ  12
            .لكتاب النزعة القومية لدى التالميذينمي ا  13
            . الماضيعلى الكتاب ى محتويركز  14
            . الحاضرعلىالكتاب ى  محتويركز  15
            . المستقبلعلى الكتاب ىو محتيركز  16
            .ينمي محتوى الكتاب مهارات التفكير التاريخي  17
            .  حلية محتوى الكتاب في اهتمامه بالقضايا الميركز  18
            .  محتوى الكتاب في اهتمامه بالقضايا القوميةيركز  19
            .  الكتاب في اهتمامه بالقضايا العالميةى محتويركز  20
            .الكتاب على مادة علمية إثرائيةي يحتو  21
            .تنبثق كل خبرة من خبرة سابقة وتهيئ لخبرة الحقة  22
  .فة التالميذ التاريخية الكتاب ثقاىيدعم محتو  23
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  العبارة  م

واف
مت
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رج
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فر  
توا
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            .يربط الكتاب بين فروع المواد االجتماعية  24
            .يراعى الكتاب القيم الدينية في المجتمع الفلسطيني  25
            .يراعى الكتاب القيم االجتماعية في المجتمع الفلسطيني  26
            .يراعى الكتاب القيم الثقافية في المجتمع الفلسطيني  27
            .يراعى الكتاب القيم االقتصادية في المجتمع الفلسطيني  28
            .يرتبط محتوى الكتاب بمشكالت المجتمع الفلسطيني  29
           .يناسب حجم المحتوى نصيب المادة في خطة الدراسة  30
            .يتوفر في محتوى الكتاب الدقة العلمية  31
           .تدريس الوحداتالكتاب مداخل حديثة في ى يستخدم محتو  32
            .يتناسب محتوى الكتاب مع التطور المعرفي لدى التالميذ  33
 مع المقررات الدراسية السابقة تتكامل مادة الكتاب رأسياً  34

  .والالحقة في المادة نفسها
          

 مع المقررات الدراسية في الصف تتكامل مادة الكتاب أفقياً  35
  .نفسه

          

            .الكتاب الوسائل التعليمية المناسبة لكل موضوعيطرح محتوى   36
            . لمشاهير في التاريخيتضمن محتوى الكتاب صوراً  37
            .يستخدم محتوى الكتاب الخرائط الخالية من األخطاء العلمية  38
            . عن المادة العلمية ودقيقاً واضحاًتعبر الصور تعبيراً  39
            . عن المادة العلمية ودقيقاًواضحاً تعبر الخرائط تعبيراً  40
           .تتميز الصور بجالء األلوان ووضوحها  41
            .تتميز الخرائط بجالء األلوان ووضوحها  42
           . الكتاب نصوصاً من القرآن الكريمىيتضمن محتو  43
            . الكتاب نصوصاً من السنةىيتضمن محتو  44
            . الدولي الكتاب التفاهمىيعزز محتو  45
            . الكتاب الهوية الوطنيةىيدعم محتو  46
            . الكتاب حقوق اإلنسان العادلةىيتضمن محتو  47
ظل التطور  الكتاب األوضاع االقتصادية في ىيتناول محتو  48

  .التكنولوجي
          

ظل  الكتاب األوضاع االجتماعية  في ىيتناول محتو  49
  .التطور التكنولوجي
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  . األساس السيكولوجي والمنطقي للكتاب :امساًخ

  العبارة  م

ة 
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 بد
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           .    يتدرج في عرض المادة العلمية من البسيط إلى المعقد  1
           .يتدرج في عرض المادة العلمية من الكل إلى الجزء  2
يتدرج في عرض المادة العلمية من المحسوسات إلى   3

  .المجردات
          

يتدرج في عرض المادة العلمية من المألوف إلى غير   4
  .المألوف

          

ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل الخرائط   5
  .التعليمية

          

ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل الجداول   6
  .البيانية

          

ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل األسلوب   7
  .القصصي

          

ينوع في أساليب عرض المادة العلمية من خالل األسلوب   8
  .التمثيلي

          

           . ينظم على أساس التنظيم المنطقي  9
            .ينظم على أساس التنظيم السيكولوجي  10
            .لفروق الفردية بين المتعلمينا يراعي محتوى الكتاب  11
تناسب االستراتيجيات التعليمية المستخدمة في عرض   12

  .المحتوى المراحل النمائية للمتعلمين
          

            .يلبي محتوى الكتاب حاجات وميول المتعلمين  13
            .يبتعد أسلوب الكتاب عن التكرار والحشو الزائد للمعلومات  14
            .لكتاب مع مستويات الطلبة العقليةتتناسب لغة ا  15
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  .أساليب التقويم:ً   سادس
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            .تشمل أسئلة الكتاب على مجال بلوم المعرفي  1
            .دانيتشمل أسئلة الكتاب على مجال بلوم الوج  2
            .تشمل أسئلة الكتاب على مجال بلوم المهاري  3
            .يتوفر في الكتاب أسئلة موضوعية  4
            .يتوفر في الكتاب أسئلة مقالية  5
           .ترتبط األسئلة مع أهداف المقرر  6
            .تصاغ أسئلة الكتاب بلغة سهلة وصحيحة  7
            .المنهاجتكشف أسئلة الكتاب نواحي القوة في   8
            .تكشف أسئلة الكتاب نواحي الضعف في المنهاج  9
            .تساعد األسئلة على التقييم الذاتي للتالميذ  10
            .تساعد األسئلة الطالب للرجوع إلى مصادر أخرى للمعرفة  11
            .تراعي األسئلة الفروق الفردية بين التالميذ  12
            .ات عامة لقياس التحصيل الدراسييحتوي الكتاب على اختبار  13
            .تشخص األسئلة المشكالت الفردية للمتعلمين  14
            .للطلبة تساعد أسئلة الكتاب المعلم على رسم الخطط العالجية  15
            .ةيستخدم المعلم األسئلة كتغذية راجع  16
تنتهي كل وحدة من وحدات الكتاب بمجموعة من األسئلة   17

  .ميةالتقوي
          

           .يتضمن الكتاب أسئلة تقويمية شاملة لنهاية الكتاب  18
            .يراعي الكتاب الناحية االقتصادية من حيت الجهد والوقت  19
           . يمتاز التقويم باالستمرارية  20
            .إنسانية التقويم باحترام كرامة المتعلم من تجنبه للعقاب البدني  21
            .الموضوعية في تقدير الدرجاتيتصف التقويم ب  22
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  )) 4(( ملحق رقم 

  صورة عن تسهيل مهمة من الجامعة اإلسالمية 
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   ))5(( ملحق رقم 
   تسهيل مهمة من الجامعة اإلسالمية صورة عن
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  )) 6 ((ملحق رقم 
  .مدارسهاتطبق الدراسة علي  لةصورة عن الموافقة الرسمية من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني
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  )) 7   (( ملحق رقم
  . وكالة الغوث الدولية لتطبيق الدراسة علي مدارسهاصورة عن الموافقة الرسمية من
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   )) 8 ((ملحق 
 العالي قائمة بأسماء المدارس التي شملتها الدراسة والتابعة لوزارة التربية والتعليم

  :الفلسطينية وكالة الغوث الدولية
  . غزةمحافظة:أوال

  .غزةمديرية غرب  -ا
 –أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم 

   .غرب غزة
 –لة الغوث الدولية أسماء المدارس التابعة لوكا

   .غرب غزة
  .بنات الرمال اإلعدادية   .1  .األساسية العليا للبنيناسدود    .1
  .))أ((بنات الشاطئ اإلعدادية    .2  .للبنات)) أ((ة األساسية حسن سالم   .2
  .))ج((بنات الشاطئ اإلعدادية   .3  .حمامة األساسية للبنات   .3
  .بنات المأمونية اإلعدادية   .4  .الزهاوي األساسية للبنين   .4
  .))أ((  ذآ0ر ا�,��ل اP+*اد/'    .5  .للبنين)) ب((سليمان سلطان األساسية    .5

  .))ب((ذآ0ر ا�,��ل اP+*اد/'     .6  .نينالسوافير الثانوية للب   .6
  .))أ((ذكور الزيتون اإلعدادية    .7  .السيدة رقية األساسية للبنات   .7
  .))ب((ذكور الزيتون اإلعدادية    .8  .للبنات)) أ((الشيخ عجلين األساسية    .8
  .))أ((ذكور صالح الدين اإلعدادية    .9  .صرفند األساسية العليا للبنين   .9
  .))ب((ذكور صالح الدين اإلعدادية   .10  .للبنين))أ((صالح خلف األساسية    .10
  .))ب((ذكور غزة الجديدة اإلعدادية    .11  .عدنان العلمي األساسية للبنات   .11
)) أ((عمرو بن العاص األساسية العليا    .12

  .للبنات
    

)) ب((عمرو بن العاص األساسية العليا    .13
  .للبنات

    

      .للبنات)) أ((فهمي الجرجاوي األساسية    .14
      .للبنات)) ب ((  ر وسيلة بن عماالماجدة    .15
      .للبنات) )أ (( الماجدة وسيلة بن عمار    .16
      .للبنات)) أ((مصطفى حافظ األساسية    .17
      .للبنين)) أ((اليرموك األساسية    .18
      .للبنين)) ب((اليرموك األساسية    .19
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  .مديرية شرق غزة : ب
 – أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم     

  .شرق غزة
  شرق   –لة الغوث الدولية    اء المدارس التابعة لوكا   أسم
  .غزة

  .))أ((بنات غزة اإلعدادية   1  .أبو بكر الرازي األساسية للبنين  1
  .بنات الزيتون اإلعدادية لالجئات  2  .للبنين)) أ((أسعد الصفطاوي األساسية   2
  .))ب((إلعدادية بنات غزة ا  3  .للبنين)) ب((أسعد الصفطاوي األساسية   3
  .))أ((ذكور الشجاعية اإلعدادية   4  .للبنين)) أ((اإلمام الشافعي األساسية   4
  .))ب((ذكور الشجاعية اإلعدادية   5  .للبنين)) أ((بيت دجن األساسية   5
  .))أ((ذكور الفالح اإلعدادية   6  .للبنات)) ب((التفاح األساسية  6
      .للبنات)) أ((الحرية األساسية   7
      .للبنات)) ب((الحرية األساسية   8
      .للبنين)) أ((حطين األساسية   9
      .للبنين)) ب((حطين األساسية   10
      .خليل النوباني األساسية للبنين  11
      .للبنات)) أ((الرملة األساسية   12
      .المختلطة)) أ((صبحي أبو كرش األساسية  13
 ))أ((العباس بن عبد المطلب األساسية   14

  .للبنات
    

)) ب((العباس بن عبد المطلب األساسية   15
  .للبنات

    

      .علي بن أبي طالب األساسية للبنات  16
      .))أ((عين جالوت األساسية   17
      .للبنات)) أ((المجدل األساسية   18
      .معاذ بن جبل األساسية للبنين  19
      .للبنات)) أ((الناصرة األساسية   20
      .للبنات)) ب((اسية الناصرة األس  21
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   شمال غزة محافظة: ثانيا
     .شمال غزة'�����  •

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  –أسماء المدارس التابعة لمديريـة التربيـة والتعلـيم          
  .ةشمال غز

  –لة الغـوث الدوليـة   أسماء المدارس التابعة لوكا 
  .شمال غزة

  . بنات بيت حانون اإلعدادية  1   .أبو تمام العليا للبنات  1
  .))هـ(( ت بيت الهيا اإلعدادية بنا  2  .للبنين)) أ ((أبو جعفر المنصور األساسية  2
  .))أ((بنات جباليا اإلعدادية   3  .للبنين)) أ((أسامة بن زيد األساسية   3
  .))ب((بنات جباليا اإلعدادية   4  .للبنين)) ب((أسامة بن زيد األساسية   4
  .))ج((بنات جباليا اإلعدادية   5  .أم الفحم األساسية للبنات  5
  .))أ((ذكور جباليا اإلعدادية  6  .بنينلل)) أ((برير األساسية   6
  .))ب((ذكور جباليا اإلعدادية  7  .للبنين)) ب((برير األساسية   7
  .))د((ذكور جباليا اإلعدادية  8  .للبنين)) أ((بيت الهيا األساسية   8
  .))هـ((ذكور جباليا اإلعدادية  9  .للبنات)) أ((حليمة السعدية األساسية   9
      .اسية للبناتخليفة بن زايد األس  10
      .ذات الصواري الثانوية للبنات  11
      .شهداء جباليا العليا للبنين  12
      .للبنات)) أ((الشيماء األساسية   13
      .للبنات)) أ((عمواس األساسية   14
      .للبنات)) أ((نسيبة بنت كعب األساسية   15
      .للبنات)) ب((نسيبة بنت كعب األساسية   16
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  .محافظة الوسطى : ثالثاًً
  .مديرية الوسطى •

 –أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم 
   .الوسطى

 –أسماء المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية 
  .الوسطى

  .بنات المغازي اإلعدادية  1  .بالل بن رباح  العليا للبنات  1
  .))أ ((بنات النصيرات اإلعدادية   2  .ودلف فولتر العليا للبنين ر  2
  .))ب ((بنات النصيرات اإلعدادية   3  .للبنات)) أ (( العائشية األساسية   3
  .بنات دير البلح اإلعدادية  4  .عبد الكريم العكلوك العليا للبنين  4
  .))أ (( دية ذكور المغازي اإلعدا  5  .عبد اهللا بن رواحة  العليا  للبنات  5
  .))ب (( ذكور المغازي اإلعدادية   6  .عبد اهللا بن رواحة  العليا للبنين  6
  .))ج (( ذكور النصيرات اإلعدادية    7    
  .))أ (( ذكور النصيرات اإلعدادية   8    
  .))ب (( ذكور النصيرات اإلعدادية   9    
  .))د (( ذكور النصيرات اإلعدادية   10    
  .))أ (( لح اإلعدادية ذكور دير الب  11    
  .))ب((ذكور دير البلح اإلعدادية   12    
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 177

  

  .خان يونس محافظة :رابعاً
  خان يونس  '����� •

   –أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم 
  .سخان يون

   –لة الغـوث الدوليـة   أسماء المدارس التابعة لوكا 
  .خان يونس

  .))ج (( بنات خان يونس اإلعدادية    1  .نفيس األساسية  للبنينابن ال  1
  .))أ ((بنات خان يونس اإلعدادية   2  .النفيس األساسية للبناتابن   2
  .بني سهيال اإلعدادية  للبنات  3  .عيلبون الثانوية للبنات  3
  .))أ (( ذكور أحمد عبد العزيز اإلعدادية   4  .القرارة  األساسية للبنين  4
  .))ب (( إلعداديةذكور أحمد عبد العزيز ا  5  .جرار القدوة للبنات  5
  .))أ (( ذكور بني سهيال اإلعدادية   6  .كامل األغا األساسية  للبنين  6
  .))ج((ذكور خان يونس  اإلعدادية   7  . للبناتبني سهيال األساسية  7
  . ))أ(( ذكور خان يونس اإلعدادية   8  .للبنات))أ  (( حيفا األساسية   8
      .للبنات)) أ (( خلدون األساسية ابن   9
      .للبنين))ب ((  أبو ستة األساسية  عبد اهللا  10
      .  األساسية  للبناتسشهداء خان يون  11
      .عبد اهللا صيام األساسية للبنين  12
      .المعري األساسية للبنات  13

  .حـرف محافظة :خامساً
•  @�  . '����� ر

  –ة لمديرية التربيـة والتعلـيم       أسماء المدارس التابع  
  .رفح

   –لة الغـوث الدوليـة   أسماء المدارس التابعة لوكا 
  .رفح

  .))أ (( ذكور رفح العمرية  اإلعدادية    1  .طه حسين األساسية للبنين  1
  .))أ (( ذكور رفح اإلعدادية   2  . وهب الثانويةبنتآمنة   2
  .))ب (( دادية   ذكور رفح اإلع  3  .دير ياسين األساسية للبنات  3
  .))هـ (( ذكور رفح اإلعدادية    4  .للبنين)) أ ((يبنا األساسية   4
  .))و(( ذكور رفح اإلعدادية   5  .العقاد الثانوية للبنات  5
  .))أ  (( بنات رفح اإلعدادية    6    
  .))ب (( بنات رفح اإلعدادية    7    
  .))ج (( بنات رفح اإلعدادية    8    
  ))د (( عدادية  بنات رفح اإل  9    
  .)هـ (بنات رفح اإلعدادية   10    
  .بنات تل السلطان اإلعدادية  11    
 


