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 المقدمة

 تكمن عممية التقويم في أنيا مجموعو من األساليب أو الطرق المصممة لتحديد كفاءة 

كما تكشف عن درجة تمبية ىذه , البرنامج التربوي في دفع الطمبة نحو األىداف التربوية المطموبة

البرامج لحاجات الطمبة ومطالبيم وتستخدم عمميات تقويم الطمبة البيانات الخاصة بكل طالب 

أما عمميات تقويم البرامج المدرسية, فتستخدم البيانات الخاصة , عمى حده, لتقييم نموه الفردي

. بكل الطمبة لموصول إلى أحكام عن مستوى فعاليتيا

في التعرف عمى إيجابيات المنياج وسمبياتو , كما تكمن أىمية تقويم المنياج المدرسي

, التي صمم من أجميا, فنجاح المنياج يتوقف عمى مدى تحقيق األىداف, ومميزاتو, وخصائصو

واالقتصادية  والسياسية , واالجتماعية, لذلك يجب أن ترتبط عممية تطوير المنياج بالقيم الفمسفية

تتأثر بالمتغيرات , ويجب أن تكون عممية التطوير ألية كتب مستمرة, السائدة في المجتمع

( . 1989, المقاني )من دراسات وأبحاث , المحيطة بو

التفحص المستمرة لكّل المعمومات المتوفرة الخاصة بالطالب, والمعمم " فعممية التقويم 

التعميمية, لموقوف عمى درجة التغيير الحاصل عند الطمبة وتكوين / والبرنامج المدرسي, والعممية

, برنامج التعميم المفتوح )" أحكام صادقة عنيم, وعن فعالية البرامج المدرسية التي تقدم ليم 

1994 :9         . )

ويتأثر بما يحيط , ألن المنياج يؤثر, لذلك يجب أن ترتبط عممية تقويم المناىج بالتخطيط

وفي , والتنفيذ لممنياج, لذلك يجب أن يشارك المعمم في التخطيط, ويتأثر بو, والمعمم يؤثر, بو

واالستفادة من , ىذه الحالة تظير أىمية دور معممي التكنولوجيا في التخطيط لمنياج التكنولوجيا

وحاجة المجتمع , إذ ال بد من وضع منيج مناسب, خبراتيم وآرائيم بالنسبة لممنياج وتطويره

.  المتوفرة تبما يتناسب مع الظروف واإلمكانيا, واألفراد
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والتمعن في , والنظر, والبحث , عممية تربوية تتطمب الدراسة العميقة"  إن عمّمية التقويم 

أو أثنائيا أو , وىي عممية ضرورية يمكن إجراؤىا قبل العممية التعميمية. الموضوع المراد تقويمو

وىي وسيمو يحكم بوسطاتيا عمى حدوث , إذ إّنيا عممية مستمرة, أو في المراحل جميعيا, بعدىا

(. 1995,دروزة)" التعمم 

تقدير لمدى صالحية شيء ما أو مالءمتو في ضوء غرض ذي صمة  "   فعممية التقويم

( . 119 :1983, ىندي وآخرون)"

تؤدي إلى تطوير المناىج, وتحسين مستوى الكتب , عممية تشخيصية عالجية" كما أنيا 

المدرسية, وتوضيح ما في الكتب من أنشطة, ووسائل, مما يزيد من فاعمية استخداميا, وتوضيح 

(. 652 :1967,  إبراىيم )" األىداف ومصادر اشتقاقيا 

ىو عبارة عن عممية دراسية, وتشخيص "فيرى أن تقويم المنيج  (36 :1996 )أما عفانة 

مستمر, تستيدف التعرف عمى نواحي القوة والضعف, بقصد تحسين المنيج وتطويره في ضوء 

. ً"أىداف تربوية مقبولة ومتعارف عمييا مسبقا 

الجزء من المنيج الذي بو يمكن " أن التقويم ىو ىذا  (92: 1995)كما يرى شوق 

الوقوف عمى مدى تحقيق أىداف المنياج, ثم إيجاد كافة السبل التي بيا يمكن تحقيق ىذه 

" . األىداف عمى أفضل وجو ممكن, وتطبيق ىذه السبل ومتابعتيا 

النشاط الضروري الالزم " بأن التقويم ىو عبارة عن نوع من  (Tabba,1962)وترى تاببا 

بل ىو جزٌء رئيسي في ىذه العممية, وىو أكثر من مجرد إعطاء , لخدمة العممية التعميمية 

". التالميذ درجات

 . (قوم : مادة, ابن منظور)" التقدير"ويرى ابن منظور أن التقويم لغة يعني 

أما في االصطالح فيي عممية الوصف الدقيق لمحصول عمى  المعمومات المفيدة لمحكم 

(. 10: 1983,  عيد )عمى بدائل القرارات 
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الوسيمة " َأنو ىو: فيذكران عن تقويم المنياج (490 :1984 ) أما مجاور وفتحي الديب 

". التي يمكن بوساطتيا تحديد مدى نجاح المنيج في تحقيق األىداف التي وضع من أجميا

تحديد مدى ما بمغناه " ِإن المفيوم الحديث لمتقويم ىو: فيقول (125 :1983)أما سرحان

من نجاح في تحقيق األىداف التي نسعى إلى تحقيقيا, بحيث يكون عونًا لنا عمى تحديد 

المشكالت, وتشخيص األوضاع, ومعرفة العقبات, والمعوقات بقصد تحسين العممية, ورفع 

". مستواىا, ومساعدتيا عمى تحقيق أىدافيا

العممية التي يحكم بيا عمى مدى نجاح " ِإن التقويم ىو: فيقول (95 :2000 )أما الحيمة 

". العممية التربوية في تحقيق األىداف المنشودة

عممية تحديد قيمة المنياج لتوجيو مسيرة " أن التقويم: فيرى (31: 1985)أما حمدان 

تصميم المنياج, ومسيرة تنفيذه, ومسيرة تطويره, نحو القدرة عمى تحقيق األىداف المرجوة في 

".  ضوء معايير محددة سمفاً 

جميع العمميات المنظمة التي تتفاعل مع " أن التقويم ىو (19: 1984) ويقول  الشمبي 

عناصر المنياج  لتحديد جدواىا, وبيان موقع القوة والضعف فييا, لتطويرىا أو مساعدة متخذ 

". القرار لمحسم بشأنيا

العممية المنيجية التي " التقويم بأّنو يعني تمك (12: 1989) ويعرف سماره وآخرون 

تتضمن جمع معمومات عن سمة معينة ثم استخدام ىذه المعمومات في إصدار حكم عمى ىذه 

". السمة في ضوء أىداف محددة سمفًا لنعرف مدى كفايتيا

مما سبق يتضح أن التقويم اصطالحًا يعني  تمك العممية التي بيا يمكن الوقوف عمى 

. مدى تحقيق األىداف ثم اتخاذ كافة السبل لتحقيقيا عمى أفضل وجو ممكن
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 وطبقًا ليذا المعنى فإّن عممية التقويم تكمن في الوقوف عمى ما في المنياج من قوة 

وضعف في ضوء األىداف المراد تحقيقيا, وتنتيي باتخاذ سبل التنمية الشاممة, مرورًا بتشخيص 

. أسباب كّل من القوة والضعف, ووضع خطط لعالج الضعف, والوقاية ورفع المستوى التعميمي

وترى الباحثة أن التقويم عممية أساسية في الوقوف عمى جدوى تطبيق المناىج, حيث تقوم 

بالكشف عن مواطن الضعف والقوة, وتساعد عمى اتخاذ القرار, بالنسبة إلى االختيار بين مختمف 

. البدائل الممكنة

ولم يعد دور الكتاب المدرسي في عالمنا المعاصر مجرد وسيمة عادية من وسائل التعمم 

في ىذا العالم المتفّجر بالمعرفة في شتى مجاالت الحياة, والمتسم بالتطور الواسع والسريع في 

مجال تقنيات التعميم وطرائق التدريس, بل أصبح دوره التعميمي ىامًا, وركنًا أساسيًا من أركان 

ٍٍ وتفاعل في عناصر ىذه العممية التربوية, وبيذا فيو  ٍٍ ٍٍ العممية التربوية, فيو موقع تالٍق

(. 1967, فرحان)عنصر فاعل في العممية التربوية, ومتمم ليا, ومتكامل بيا 

ىذا ويعتبر الكتاب المدرسي من أكثر وسائل التعميم والتعمم استخدامًا فيو سيل 

االستعمال, وقميل التكمفة, ويمكن التحكم في محتواه وأنشطتو حيث وصفو كومنيوس بأنو أكثر 

(. 1991, شاىين )من أداة بل ىو معمم صامت 

ففيو الحّد األدنى من المعارف وأحيانًا , فالكتاب المدرسي ىو أداة ترجمة وركيزة أساسية

يرادف الكتاب المدرسي في المدارس العربية مفيوم المنياج؛ إذ إّن الواقع التعميمي في المدارس 

(. 1988, المقاني ورضوان)العربية يدعو إلى استخدام الكتاب مصدرًا أساسيًا ووحيدًا لمتعمم 

     والكتاب المدرسي ىو من أىم أدوات المعمم ووسائمو فيو أداتو التعميمية المعتمدة ومرجعو 

لمتخطيط والتنفيذ , ومرجع منظم لممعرفة يساعد المعمم في تحديد األىداف السموكية واألىداف 

براز المفاىيم األساسية, وانتقاء الوسائل التعميمية, ووسائل التقويم, وطريقة التدريس  العامة, وا 

ويؤثر الكتاب المدرسي في طريقة التدريس لممعمم, أو أنو عمى األقل يوحي بيا من خالل أسموب 
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عرضو لممعرفة العممية من خالل نوعية النشاطات والتجارب واألسئمة, حتى إّن المعمم الجيد ال 

, جردات)يمكنو االستغناء عن الكتاب الجيد, عممًا أن الكتاب الجيد ال يصمح ضعف المعمم 

1984 .)

وىناك إجماع من التربويين عمى أن الكتاب المدرسي ميم أيضًا لمطمبة, إلى جانب أىميتو 

لممعممين, فيو مصدر رئيسي لممعمومات, ووسيمة اتصال واسعة االنتشار, وكثيرة االستعمال في 

المقررات الدراسية فيو ينقل قدرًا كبيرًا من المعرفة التي يتمقاىا الطمبة كما أنو ذو أثر كبير في 

مدى فيم الطمبة لمادة المقرر وكفايتيا , ويعد الكتاب المدرسي بالنسبة لمطمبة دليميم الذي يقودىم 

إلى اكتمال معموماتيم, واالرتقاء بقدراتيم, وترتيب طرق تفكيرىم, وتغذية عقوليم بالمعمومات التي 

(. Jacobsonad& Doran,1986)تفيدىم في التغمب عمى الصعاب والمشكالت العممية 

لذا , كما ويجمع التربويون عمى أىمية  الكتاب المدرسي لكّل من المنياج والمعمم والطالب

كان محّط اىتماميم فعمموا عمى دراستو, وتعيدوه بالتقييم, وفيما يمي عرٌض ألداء بعض التربويين 

: في دالالت التقويم لمكتاب المدرسي 

, التقويم بأنو جزء رئيس في عممية تطوير المنياج (chronbach )عّرف فيري كرونباخ

فالتقويم يشير إلى الحقائق التي يستطيع مطورو المناىج استخداميا إلنتاج عمل أفضل ولتجسيد 

فيم أعمق لمعممية التربوية, بينما يرى ستفمبيم أن التقييم ىو عممية يتم بيا التخطيط, والجمع, 

(. 1994, سيف )والتوفير لمعمومات مفيدة لمحكم عمى أشياء محددة, لتحسين صناعة القرارات

  فالكتاب المدرسي عامل رئيس في نقل أثر التعمم إلى واقع الحياة من خالل ما يقدمو 

من أمثمة, وتطبيقات, وأنشطة ترتبط بين ما يتعممو الطالب في المدرسة, وما يواجيو من خبرات 

(. 1967, فرحان)يومية 

    وترى الباحثة أنو ال يمكن االستغناء عن الكتاب المدرسي, فما زال الكتاب المدرسي أحد 

,  حيث يعتبر أىم أداة تعميم , التي يتم توفيرىا, عناصر المنياج, ومن أىم المواد التعميمية
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فيوفر فرصًا تعميمية متساوية لمطمبة , باإلضافة إلى أنو حمقة وصل بين المعمم والطالب

ليحث عمى التفكير ,  إذ يعرض المحتوى بشكل متكامل ومتناسق , بمختمف قدراتيم

. واالستنتاج

 ىذا وعندما تولت السمطة الوطنية الفمسطينية مسؤولية اإلشراف عمى جياز التربية 

فاستمدت جذوره من المجتمع المحمي, , أخذت ببناء منياج فمسطيني خاص بيا, والتعميم كامالً 

, واالجتماعية, والوطنية, المتمثمة باألسس الفكرية, وحاجة المتعممين, والفمسفة العامة لممجتمع

, والنفسية فقامت بتأسيس مركز تطوير المناىج الذي اخذ ببناء منياج فمسطيني شامل, والمعرفية

: وتغيير المناىج المستخدمة في مدارسيا من أجل

. توحيد المناىج في  فمسطين -1

. تكييف المناىج لتناسب الواقع الحالي  -2

. ترسيخ القيم في المجتمع الفمسطيني -3

. مواكبة االرتفاع في معدل النمو السكاني -4

. تحسين األوضاع االقتصادية -5

( .  1998, خطة المنياج الفمسطيني األول ). توفير التعميم الجيد-6

  

  ومن ىنا يمكن القول أن لممعمم دورًا ىامًا في تقويم الكتاب المدرسي الذي أنيط بو أمر 

وليذا أعدت أداة , فيو المنفذ األول لممنياج, والكتاب المدرسي, بحكم ممارستو لممينة, تدريسو

األساسية التي تم من خالليا طرح  (السابع والثامن والتاسع )التقويم لكتب التكنولوجيا لمصفوف 

أسئمة حول ىذه الكتب لمتعرف عمى صالحيتيا لعمميتي التعمم والتعميم من خالل وجيات نظر 

.   المعممين
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: مشكمة الدراسة

, سابع)   تبحث ىذه الدراسة في تقويم محتوى كتب التكنولوجيا لممرحمة األساسية العميا 

, كما تيدف إلى معرفة وجية نظر معممي التكنولوجيا ومعمماتيا في المدارس (وتاسع, وثامن

, وتدريسيم ليا, واتصاليم المباشر بيا, من خالل ممارستيم الفعمية, الحكومية نحو ىذه الكتب

حتى توظف المادة العممية , لمتطورات الحديثة, ومن أجل التعرف عمى مدى مواكبة الكتب الثالثة

: لذلك البد من التعرف عمى مدى مالءمة المنياج لمنواحي اآلتية,  لتخدم المعمم والطالب

 األساليبو , وأسموب العرض,المحتوىو ,األىدافو,  الكتابمقدمةو,  لمكتابفنيالشكل ال 

.  والميول لدى الطمبةاالتجاىاتتنمية و ,سائل التقويموو, األنشطةو والوسائل

 

:  أىمية الدراسة  

عدادىا من , تكمن أىمية الدراسة في تزامنيا مع عممية إعداد المناىج الفمسطينية التجريبية .1 وا 

إذ إّن نتائج ىذه الدراسة تبين وتوضح األمور والجوانب التي يجب , قبل وزارة التربية والتعميم

عند إعداد الكتب الجديدة وتطويرىا, وذلك بعد االطالع عمى جوانب الضعف والقوة في , مراعاتيا

. ىذه الكتب, حتى تساعدىم عمى تطوير المنياج التجريبي

, والطالب, وخاصة المعمم, إّن الدراسة تعود بالفائدة عمى من لو عالقة بالكتاب المدرسي .2

. والمختصين في المناىج, والمشرفين, ووزارة التربية والتعميم

وخاصة , والميتمين بالكتب والمناىج المدرسية, تعكس وجية نظر القائمين, إّن الدراسة .3

إذ تعتبر ىذه الدراسة األولى في فمسطين التي تتعمق بتقويم كتب التكنولوجيا لممرحمة , المعممين

ومن ثم , حيث تكشف عن نقاط القوة والضعف, (السابع والثامن والتاسع )األساسية العميا لمصفوف

 .الوصول إلى تعميم فّعال
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: سؤال الدراسة الرئيسي

تم تحوي سؤال الدراسة الرئيسي إلى أسئمة )قامت الباحثة بتحويل سؤال الدراسة  الرئيسي 

(. α=0.05)إلى فرضيات صفرية الختباه عند مستوى الداللة  (فرعية حسب متغيرات الدراسة

ما درجة تقويم كتب التكنولوجيا لمصف السابع, والثامن, والتاسع من وجية نظر المعممين 

 ,المحتوىو ,األىدافو,  الكتابمقدمةو,  لمكتابفنيالشكل ال: والمعممات في فمسطين من حيث

 والميول لدى االتجاىاتتنمية و ,سائل التقويموو, األنشطةو  والوسائلاألساليبو ,وأسموب العرض

؟ الطمبة

ومن أجل الحصول عمى إجابة ليذا السؤال اعتمدت الدراسة عمى تقويم كتب التكنولوجيا 

لمصف السابع, والثامن, والتاسع األساسية من وجية نظر المعممين والمعممات حسب متغيرات 

التخصص, والجنس, والصف, والمؤىل العممي, وحضور الدورات التدريبية ): الدراسة التالية

.   (لمتكنولوجيا, ووجود مختبر التكنولوجيا, وسنوات الخبرة
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: فرضيات  الدراسة

(: α=0.05)قامت الباحثة باختبار الفرضيات الصفرية عند مستوى الداللة

 :الفرضية األولى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب 

.  التكنولوجيا تعزى لمتغير الجنس

: الفرضية الثانية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب 

. التكنولوجيا تعزى لمخبرة

: الفرضية الثالثة

في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

. التكنولوجيا تعزى لممؤىل العممي

: الفرضية الرابعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب 

. التكنولوجيا تعزى لمتخصص

: الفرضية الخامسة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب 

. التكنولوجيا تعزى لمستوى الصف

: حدود الدراسة

, ومدى واقعية أفراد العينة, باالعتماد عمى درجة صدق األداة وثباتيا, تتحدد نتائج الدراسة .1

 .وتعاونيم وعمى مدى تمثيل العينة لمجتمع الدراسة
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اقتصار الدراسة عمى إجراء دراسة تقويمية لكتب التكنولوجيا لممرحمة األساسية العميا    .2

,  الكتابمقدمةو,  لمكتابفنيالشكل ال: من خالل الجوانب اآلتية (والتاسع, والثامن, السابع)

تنمية و ,سائل التقويموو, األنشطةو  والوسائلاألساليبو , وأسموب العرض,المحتوىو ,األىدافو

.  نحو كتب التكنولوجيا والميول لدى الطمبةاالتجاىات

لقد انحصرت عمى مجموعة من المفاىيم في استخدام بعضيا والتي وضح معناىا في بند  .3

تعريف المصطمحات حيث أن ىذه المفاىيم ال يجوز تعميميا خارج ىذه الدراسة ألنيا مفاىيم 

 .مختصة بيذه الدراسة وال تنطبق عمى غيرىا من الدراسات

لصفوف المرحمة األساسية العميا , اقتصار ىذه الدراسة عمى معممي التكنولوجيا ومعمماتيا .4

في  , في المدارس الحكومية" الطبعة التجريبية"في محافظة الخميل  (والتاسع, والثامن, السابع)

.  م2003/2004فمسطين  لمفصل الثاني من العام الدراسي 

 

: التعريفات اإلجرائية

وتمتد , مرحمة التعميم األساسية التي تبدأ من الصف الخامس األساسي: المرحمة األساسية العميا

. إلى نياية الصف العاشر األساسي 

 الكتب التي قررت وزارة التربية والتعميم تدريسيا في مدارسيا, حيث تم إعداد :كتب التكنولوجيا

 . 2001طبعة تجريبية من قبل فريق فمسطيني ابتداء من عام 

: 1983,سرحان) وىي التجربة الحية التي يعيشيا اإلنسان في مواقف حياتو المتعددة:الخبرة 

31 .)

 (دبموم عالي فاكثر, بكالوريوس, دبموم) مستوى التحصيل العممي األكاديمي :المؤىل العمميّي 

لممعمم المشارك 
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يساعد , تعمل معًا إلنجاز عمل ما, واألدوات, والتطبيقات, نظام متكامل من الميارات: تكنولوجيا

(. 1998, الحيمة)وما يحيط بو من العالم اآلخر , اإلنسان عمى التكيف مع بيئتو

المتدرجة النامية المستمرة التي تتوسميا المدرسة والعاممون فييا لمتحقق من " ىو العممية : التقويم

مدى مالءمة المحتوى, وفعالية الطرائق واألنشطة, والخبرات, في تحقيق األىداف, ومعرفة مدى 

 (. 30 :1992, برنامج التعميم المفتوح )" تحقق تمك األىداف

التي تتضمنيا كتب التكنولوجيا , واألسئمة التقويمية, واألنشطة التعميمية, المادة العممية: المحتوى

. (تاسع, ثامن, سابع )لممرحمة األساسية

والمعمومات المرافقة ,والترجمة, طريقة تصميم الكتاب من حيث الرسومات: اإلخراج الفني

. واألخطاء المطبعية, والغالف, والعناوين, وحجم الكتاب, لمرسومات

وتعميمية تصمح لتعميم المادة , وسائل يختارىا المعمم لتحقيق أىداف تربوية: األنشطة التعميمية

. العممية
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                الفصل الثاني 

              الدراسات السابقة 

الدراسات العربية : أووً             

           أ ـ دراسات في مجال التخصصات العممية 

           ب ـ دراسات في مجال التخصصات غير 

العممية 

              

 الدراسات األجنبية:               ثانياً 
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 الفصل الثاني

الدراسات السابقة 

حظي موضوع تقويم الكتب المدرسية باىتمام عدد من الباحثين ألن الكتب المدرسية تمثل   

مصدرًا أساسيًا لممادة التعميمية في النظام التعميمي في فمسطين حيث أجريت الدراسات واألبحاث 

في مجال تقويم الكتب المدرسية لمختمف المواد التعميمية, وقد تّم تصنيف الدراسات المتعمقة 

: بموضوع الدراسة إلى مجموعتين رئيسيتين ىما

. الدراسات العربية: أووً 

. أ ـ دراسات في مجال التخصصات العممية

. ب ـ دراسات في مجال التخصصات غير العممية

 الدراسات األجنبية: ثانياً 

الدراسات العربية : أووً 

:   دراسات في مجال التخصصات العممية

 

بدراسة ىدفت إلى معرفة تقديرات المعممين, والطمبة لمكتب الثالثة,  (1989) قام المتوكل 

المظير العام واإلخراج لمكتاب, ومقدمة  ): وكذلك تقديراتيم لكل مجال من المجاالت التالية

الكتاب ومحتواه, وأسموب الكتاب, وأساليب التقويم واألنشطة, وتنمية االتجاىات والميارات لدى 

وكذلك معرفة فيما إذا كان ىناك فرق بين تقديرات المعممين والطمبة من , (الطمبة, والموضحات

براز جوانب القوة, وجوانب الضعف, في ىذه  جية, وبين الطالب والطالبات من جية أخرى, وا 

ىذا وتكونت عينة الدراسة من . الكتب لوضعيا بين أيدي صانعي القرار بوزارة التربية والتعميم

جميع معممي األحياء واختيار أربع مدارس طالبًا وطالبة حيث تم اختيار  (592)معممًا و (67)
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 لممعممين واألخرى لمطمبة أعدىما الباحث اأداة البحث من استبانتين أحداىم وتكونت عشوائيًا ,

:   وتوصمت الدراسة إلى النتائج التاليةألغراض الدراسة,

ـ أّن تقديراتيم لمكتب الثالثة عمى مجاالت مقدمة الكتاب ومحتواه, واألنشطة, وتنمية االتجاىات 

. والميارات لدى الطمبة نالت تقديرات منخفضة

ـ وجود فروق في التقديرات التقويمية لكتاب الصف األول لصالح الطمبة, ولكتاب الصف الثاني 

لصالح الطالبات,بينما لم تظير فروق في التقدير لكتاب الصف الثالث, وعن تقديرات 

المعممين والطمبة  لممجاالت السبعة بشكل عام فقد تبين أّن مجاالت مقدمة الكتاب, ومحتواه, 

 .واألنشطة, واالتجاىات والميارات لدى الطمبة نالت تقديرات منخفضة 

وعمى ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بضرورة إشراك المعمم في تطوير المنياج, 

عداد الكتب المدرسية, وتجريب الكتب قبل إقرارىا, وأن تتجو الكتب المدرسية اتجاىا متميزًا في  وا 

خراجيا بحيث تراعي المتطمبات والخصائص النفسية لكل مرحمة, مع توجيييا  تقنيات إعدادىا وا 

لمطالب نحو االستثمار الواعي لمبيئة, كما أوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات التقويمية 

 .لتشمل كتب العموم في المراحل األخرى,

 

بدراسة ىدفت إلى تقويم كتاب األحياء لمصف العاشر من وجية نظر  (1994 )يوسفقام 

المعممين والطمبة في مديرية التربية والتعميم لضواحي عمان, وحاولت الدراسة التعرف عمى 

المقدمة, والمحتوى, )التقديرات التقويمية لكل من المعمم, والطمبة, لمكتاب برمتو, وألبعاده الثمانية 

واألسموب, واألنشطة, ووسائل اإليضاح, ووسائل التقويم, ولغة الكتاب, وشكل الكتاب, وطريقة 

كما حاولت التعرف فيما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  (إخراجو

التقديرات التقويمية, تعود إلى جنس المعمم والطالب, أما مجتمع الدراسة فتكّون من جميع معممي 

معممًا ومعممة واستخدم الباحث  (74)األحياء ومعمماتيا لمصف العاشر, وكانت عينة الدراسة 
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فقرة وأظيرت  (32)فقرة واستبانو لمطمبة تضمنت   (58)أداتين لمدراسة استبانو لممعممين تضمنت 

( 3.85)متوسط التقدير التقويمي الذي أعطي لكتاب األحياء من المعممين بمغ :  نتائج الدراسة أن

لبعد شكل  (%82.8)درجة وتراوحت النسب المئوية لمتقديرات التقويمية ألبعاد الكتاب ما بين

لبعد المقدمة, ولم تظير فروق ذات داللة إحصائية عمى  (%71.2)الكتاب وطريقة إخراجو 

بين متوسطات تقديرات المعممين لمكتاب كمو, وبين تقديراتيم لكل بعد  (α=0.05)مستوى الداللة 

  المختمفة تعزى لمتغير الجنس, أبعادهمن 

 دراسة ىدفت إلى تقويم كتاب الفيزياء المقرر تدريسو عمى طمبة (1994)كما أجرى سيف 

الصف التاسع األساسي بشكل تجريبي من وجية نظر معممي ىذه المادة, ومن وجية نظر مشرفي 

: الفيزياء وحاولت الدراسة اإلجابة عّن األسئمة التالية

ـ ما وجية نظر مشرفي الفيزياء في كتاب الفيزياء لمصف التاسع األساسي, من حيث المحتوى, 

والوسائل, واألنشطة, واألسئمة التقويمية, والشكل العام؟ 

ـ ىل تختمف وجية نظر معممي الفيزياء في تقويم الكتاب باختالف الجنس, أو المؤىل العممي, أو 

الخبرة التدريسية؟ 

( 50)ولإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا الخمس, تكونت عينة المعممين من 

فقرة مصنفة في أربعة  (70)حيث طور الباحث استبانو مكونة من , معممة  (50)معممًا و 

المحتوى, والوسائل واألنشطة, واألسئمة التقويمية, والشكل العام, كما ضمت : مجاالت ىي

باإلضافة الى ذلك سؤااًل مفتوحًا يتعمق بالصعوبات التي يواجييا المعممون في أثناء قي تدريسيم 

: وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي.الفيزياء لمصف التاسع

ـ لم تجد فرقًا ذا داللة إحصائية بين تقديرات المعممين, وتقديرات المعممات إال في مجال المحتوى, 

. والكتاب ككل لصالح المعممات



 17 

ـ لم تجد فرقًا ذا داللة إحصائية بين تقديرات المعممين يمكن أن يعزى لمتغير الخبرة التدريسية أو 

 .المؤىل العممي

عادة النظر في محتوى الكتاب ليالئم  وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة وا 

مستوى الطمبة العقمي وزيادة وتوفير المواد, واألدوات, واألجيزة المخبرية في مختبرات المدارس, 

كما أوصت بإجراء ودراسات أخرى مستقمة, تبحث في الصعوبات التي يواجييا المعممون في أثناء 

 .تدريسيم لمفيزياء بشكل عام

 

فقد ىدفت إلى تقويم كتاب الرياضيات لمصف التاسع من وجية  (1994)أما دراسة السر 

نظر المعممين والطمبة في مدارس منطقة تربية عمان األولى, من خالل تحديد تقديراتيم التقويمية 

المحتوى, والوسائل اإليضاحية واألنشطة, والمعينات عمى استخدام : لجوانب الكتاب األربعة

التعرف عمى نواحي :الكتاب, ووسائل التقويم, والشكل العام لمكتاب وطريقة إخراجو, وذلك من أجل

. القوة والضعف في الكتاب

: وقد تحقق ذلك من خالل اإلجابة عن أسئمة الدراسة اآلتية

ـ ما تقديرات المعممين التقويمية لمكتاب من مختمف جوانبو األربعة؟ 

ـ ما أثر الخبرة التدريسية أو المؤىل العممي لممعممين عمى تقديراتيم التقويمية لجوانب الكتاب 

 األربعة؟

معممًا ومعممة, كما أعد  (64)مدرسة, و  (50)تم اختيار عينة عشوائية تكونت من 

فقرة, والثانية عمى  (63)الباحث استبانتين واحدة لممعممين, وأخرى لمطمبة اشتممت األولى عمى 

 :وأظيرت نتائج الدراسة أنّ . فقرة موزعة عمى جوانب التقويم األربعة في الكتاب (42)

ـ  تقديرات المعممين التقويمية اإلجمالية لمكتاب كبيرة 
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ـ ال يوجد أثر لمخبرة التدريسية لممعممين عمى تقديراتيم التقويمية بينما لممؤىل العممي أثر عمى 

 .تقديراتيم التقويمية لوسائل التقويم, والوسائل اإليضاحية, واألنشطة, والمعينات

كشفت نتائج الدراسة عن أّن الكتاب يعاني من نقاط ضعف ككثافة المادة العممية وضعف 

ارتباط مادة الكتاب بخبرات الطمبة وطريقة, عرض المادة غير الشائق,وعدم التدرج الواضح في 

خبرات المحتوى, وعدم وجود عالقة واضحة بين مادة الرياضات, ومادة العموم واألنشطة غير 

المتنوعة, وغير الكافية والتمارين التي  ال تشتمل عمى حّل المشكالت, وحجم الكتاب غير 

 .المناسب

 

دراسة ىدفت إلى تقويم كتب الرياضيات المدرسية في مرحمة  (1996)كما أجرى الصوص 

التعميم األساسية العميا من وجية نظر المعممين والمعممات, كما حاولت التعرف عمى التقديرات 

التقويمية لممعممين, والمعممات لكل كتاب من كتب الرياضيات األربعة التي تدرس في فمسطين, 

 ):في مرحمة التعميم األساسية العميا, وكذلك التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لألبعاد الستة

المظير العام, ومقدمة الكتاب, والمحتوى العام, واألساليب والوسائل, واألنشطة في الكتاب ووسائل 

, في كل كتاب من كتب الرياضيات األربعة, وكذلك  (التقويم, وتنمية الكتاب التجاىات الطمبة

حاولت الدراسة معرفة درجة كفاية كل مجال من المجاالت الستة لكل كتاب, ودرجة الكفاية لكل 

فقرة من فقرات االستبانو, وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي الرياضيات ومعمماتيا البالغ 

معممًا ومعممة وتكونت أداة  (200)معمم ومعممة أما عينة الدراسة فتكونت من  (1050)عددىم 

فقرة موزعة عمى مجاالتيا  (64)الدراسة من استبانو أعدىا الباحث ألغراض الدراسة مكونة من 

: , كما أظيرت نتائج الدراسةالستة الرئيسية

 أنو ال أثر لمجنس في تقويم كل كتاب من كتب الرياضيات األربعة, وكذلك لكل مجال من 

 وكانت التقديرات التقويمية المعطاه من ,α=0.05))مجاالت الدراسة الستة عمى مستوى الداللة 
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 األربعة أعمى من المستوى المطموب الرياضياتقبل المعممين والمعممات لكل كتاب من كتب 

تربويًا في كل من المظير العام لمكتاب, ومحتوى الكتاب, واألساليب والوسائل, واألنشطة في 

الكتاب ووسائل التقويم, بينما كان التقدير التقويمي لممعممين والمعممات لممجالين مقدمة الكتاب 

وتنميتو التجاىات الطمبة قريبة من المستوى المطموب, وأظيرت النتائج أنو يوجد أثر لمخبرة 

التدريسية لممعمم في تقويم الكتب المدرسية كوحدة واحدة, وكذلك أظيرت الدراسة أنو ليس لممؤىل 

. العممي أثر في تقويم الكتب المدرسية

وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بضرورة عقد دورات ولقاءات بين واضعي 

شراكيم في إعداد الكتب المدرسية وتطويرىا  . المناىج ومصممييا والمعممين أيضًا, وا 

بدراسة ىدفت إلى تحميل كتب كيمياء وتقويميا لممرحمة الثانوية  (1998)وقام عمي 

ما درجة ): بجميورية السودان في ضوء مفيوم الثقافة العممية واإلشراكية من خالل السؤال اآلتي

اشتمال كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية عمى محاور أربعة لمثقافة العممية؟ وما درجة اشراكيتيا 

وتكونت عينة الدراسة من ( ثالثة)؟ وتكون مجتمع الدراسة من كتب الصفوف الثانوية (لمطمبة

من مجموع عدد صفحات كل كتاب لتحميل المحتوى لمكونات الثقافة العممية ومن عدد  (15%)

: محدد من محتويات ىذه الكتب, وتوصمت إلى النتائج اآلتية

 إّن معظم محتوى كتب كيمياء الصفوف الثالثة عمى مكون المعرفة العممية بنسبة كبيرة, 

ولم تتفق درجات االشتمال في ىذه الكتب ألي من مكونات الثقافة العممية مع المعايير التربوية, 

باستثناء مكون العمم كطريقة لمبحث, واالستقصاء في كتاب الكيمياء لمصف الثاني الثانوي, 

وانخفاض معامالت اشراكية عرض المحتوى, والنشاطات لكتب كيمياء الصفوف الثالثة, وانعداميا 

لمجاالت الرسومات واألشكال وخالصات الفصول, كما بينت اختالفًا بين درجات اشتمال كتب 

. الكيمياء الثالثة عمى مكون المعرفة العممية
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وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة المعممين بممارسة أساليب تدريسية ليا القدرة في 

إنماء الثقافة العممية لدى طمبتيم, كما أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التحميمية لكتب 

. عموم المرحمتين الثانوية واألساسية لتشكيل صورة جمية عن واقع مناىج العموم في السودان

 

بدراسة تقويمية لكتب الفيزياء المدرسية لممرحمة األساسية  (1998 )كما قام عبد الخالق 

العميا من وجية نظر المعممين والمعممات في محافظات شمال فمسطين, ىدفت ىذه الدراسة إلى 

تقويم كتابي الفيزياء في مرحمة التعميم األساسية العميا, وكذلك التقديرات التقويمية من وجية نظر 

المظير العام لمكتاب, ومقدمة الكتاب, ومحتوى الكتاب,  ): المعممين والمعممات لممجاالت الستة

و معرفة .(واألساليب والوسائل واألنشطة, ووسائل تقويم الكتاب, وتنمية الكتاب التجاىات الطمبة

 .النسب المئوية لكل مجال من المجاالت الستة لكل كتاب ولكل فقرة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين والمعممات الذين يّدرسون مبحث الفيزياء لمصفين 

 )التاسع والعاشر األساسيين في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية شمال فمسطين وعددىم

( 260)مدرسة حيث تكونت عينة الدراسة من       (196)معممًا ومعممة موزعين عمى  (344

 :مدرسة وأظيرت الدراسة النتائج اآلتية (154 )معممًا ومعممة موزعين عمى

ـ أن التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات كانت أعمى من المستوى المقبول تربويًا لكل من الكتابين 

. وكذلك لكل مجال

ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات تعزى 

 .إلى متغير الصف, والمؤىل العممي, ومتغير الخبرة التدريسية

ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات تعزي 

لكل مجال من المجاالت الستة باستثناء وسائل التقويم حيث كانت لصالح المعممات ومجال 
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األساليب, واألنشطة فكانت لصالح حممة الدبموم المتوسط, ومجال المظير العام, ووسائل 

 .التقويم لصالح ذوي الخبرة القصيرة والمتوسطة

وقد أوصت الدراسة بضرورة اختيار رسومات الغالف المعبرة بدقة عما يحتويو كتاب 

الفيزياء, وطرح الموضوعات الفيزيائية بشكل يثير اىتمام الطالبة بالتخصص في عمم الفيزياء, 

عادة النظر في المقدمة, وتزويد المدارس باألدوات واألجيزة المخبرية الالزمة  .وا 

 

بدراسة تقويمية لكتاب الفيزياء لمصف األول الثانوي العممي من وجية  (1999)قام أيوب 

: نظر المشرفين, والمعممين, والطمبة في شمال فمسطين ىدفت إلى

المظير ): ـ التعرف عمى التقديرات التقويمية لممشرفين, والمعممين, والطمبة لممجاالت الستة

العام لمكتاب, ومقدمة الكتاب, ومحتوى الكتاب, واألساليب والوسائل واألنشطة, وتنمية 

.لكتاب الفيزياء (الكتاب التجاىات الطمبة  

.ـ التعرف إلى أثر متغيرات الدراسة المستقمة عمى النتائج  

وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين, والمعممين, والطمبة في المدارس التابعة 

معممًا  (61)مشرفين و (4 )لمديرية التربية والتعميم في محافظات شمال فمسطين, والبالغ عددىم 

( 195)معممًا ومعممة و (51)مشرفين و (4) وتكونت عينة الدراسة من . طالبًا وطالبة (2198)و

والثانية , إحداىما لممشرفين والمعممين, استخدم الباحث استبانتين ألغراض الدراسة. طالبًا وطالبة

: لمطمبة وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية

ـ أّن درجة التقديرات التقويمية لممعممين كانت أعمى من المستوى المقبول تربويًا وبداللة إحصائية 

 .لممجاالت الستة ككل, وكذلك لكل مجال عدا السادس
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ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس أو المؤىل العممي لممعمم أو جنس 

الطالب, أو الخبرة التدريسية لممعمم لممجاالت الستة ككل, ولكل مجال من مجاالت الدراسة 

 .عدا المجال الثاني لمتغير الخبرة, وىو مقدمة الكتاب ولصالح الخبرة القصيرة

وعمى ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بضرورة إشراك المشرفين والمعممين والطمبة في 

عممية إعداد المناىج, وتزويد المدارس باألدوات المخبرية, وضرورة إعادة النظر في الكتاب من 

 . حيث المحتوى, والمقدمة

 

دراسة ىدفت إلى تحميل كتاب الرياضيات وتقويمو لمصف الثاني  (2000)كما أجرى ثابت 

: من مرحمة التعميم األساسية في الجميورية اليمنية, وتم تحميل الكتاب وفق المجاالت اآلتية

كما تّم  (المقدمة, والمحتوى, وأسموب عرض المادة التعميمية في الكتاب, والتقويم, واإلخراج)

.  التقويم وفق تقديرات الموجيين والمعممين عن جميع المجاالت السابقة

( 18)مدرسًا و (12)ولي أمر و  (36)تمميذ وتمميذة و (1500)وتكون مجتمع الدراسة من 

فقرة موزعة عمى  (90)معممًا ومعممة, أما أداة الدراسة فتكونت من استبانة  (42)مشرفًا و 

فقرة لمطمبة واستبانو  (12)مجاالت التحميل الخاصة بتحميل الكتاب المدرسي, واستبانو مكونة من 

فقرة واختبار  (20)خاصة بأولياء األمور, واستبانو خاصة بالمشرفين والمعممين مكونة من 

. تحصيمي طبق عمى التالميذ

: وأوضحت نتائج الدراسة أن المتوسطات العامة لمجاالت تقويم الكتاب كانت كما يمي

واإلخراج في الكتاب ككل , تحققت معايير مجال المحتوى , وأسموب العرض, والتقويم

%(.  70)بدرجة فوق المتوسطة بنسبة 

وعمى ضوء  النتائج السابقة أوصى الباحث بتحسين كتاب الرياضيات لمصف الثاني وما 

يتعمق بو من منياج ودليل معمم, ودورات تدريبية لمموجيين, والمعممين, كما عرضت الدراسة  
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 بدراسة ىدفت إلى تقويم كتاب الكيمياء لمصف األول الثانوي )2000)بشارات  وقام 

العممي من وجية نظر المشرفين والمعممين في محافظات شمال فمسطين, حيث حاولت ىذه 

الدراسة التعرف إلى التقديرات التقويمية لممشرفين والمعممين لكتاب الكيمياء المقرر تدريسو لمصف 

األول الثانوي العممي, وكذلك التقديرات التقويمية لممشرفين والمعممين لممجاالت الستة لكتاب 

المظير العام لمكتاب, ومقدمة الكتاب, ومحتوى الكتاب, واألساليب والوسائل واألنشطة, ): الكيمياء

, من أجل معرفة مدى مالءمة كتاب  (ووسائل تقويم الكتاب, وتنمية الكتاب التجاىات الطمبة

الكيمياء باعتباره أداة أساسية من أدوات التعميم, كما ىدفت إلى التعرف عمى أثر متغيرات الدراسة 

المستقمة عمى النتائج, وتكّون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين والمعممين لممدارس التابعة 

والمعممين  (4)لمديريات التربية والتعميم في محافظات شمال فمسطين, حيث بمغ عدد المشرفين 

فقرة موزعة عمى المجاالت  (42)معممًا ومعممة وتكونت أداة الدراسة من استبانو مكونة من  (61)

السابقة أظيرت ىذه الدراسة أّن درجة التقويم الكمية كانت عند الذكور أفضل منيا عند اإلناث مما 

يدل عمى أن لمجنس أثرًا عمى التقديرات التقويمية وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

. إلى متغير المؤىل العممي

وفي ضوء ىذه النتائج فقد أوصى الباحث بضرورة عقد دورات تدريبية لممعممين في أساليب 

التدريس, وتزويد المدرس باألدوات واألجيزة المخبرية الالزمة, وضرورة إعادة النظر في الكتاب 

. من حيث المقدمة والوسائل واألنشطة

 

بدراسة ىدفت إلى تقويم كتاب الفيزياء المقرر تدريسو لمصف الثاني  (2000)  قام جبر 

لمعرفة مدى مالءمة كتاب , الثانوي  من وجية نظر المعممين والمعممات في محافظات فمسطين

الفيزياء باعتباره أداة التعمم, ولمكشف عن مواطن القوة ومواطن الضعف من خالل وجية نظر كل 

: من المعممين والمعممات وذلك باإلجابة عن األسئمة اآلتية
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ـ ىل يصل كتاب الفيزياء من وجية نظر المعممين والمعممات معًا إلى المستوى المقبول تربويًا في 

المظير العام لمكتاب, ومقدمة الكتاب, ومحتوى الكتاب, واألساليب ): المجاالت الستة اآلتية

؟ (واألنشطة, ووسائل التقويم في الكتاب, وتنمية الكتاب التجاىات الطمبة

ـ ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية في متوسطات التقديرات التقويمية لكتاب الفيزياء تعزى إلى 

 جنس المعمم أو المؤىل العممي أو الخبرة؟

معممًا ومعممو واعتبر  (68)تكّون مجتمع الدراسة من جميع المعممين والمعممات والبالغ عددىم 

معممًا ومعممو ىم مجتمع الدراسة, أما أداة الدراسة  (63)الذين استجابوا لالستبانو البالغ عددىم 

 .فكانت استبانو عبد الخالق وتكونت من سبعين فقرة موزعة عمى مجاالت الدراسة

ـ كانت التقديرات التقويمية من قبل المعممين والمعممات لكتاب الفيزياء ضمن المستوى المقبول 

المظير العام لمكتاب, وسائل التقويم في الكتاب, بينما كان التقدير التقويمي : تربويًا في كّل من 

مقدمة الكتاب, ومحتوى الكتاب قريبة من المستوى المقبول : لممعممين والمعممات لممجالين

تربويًا, أما مجالي األساليب والوسائل  واألنشطة, , وتنمية الكتاب التجاىات الطمبة فكانت أقل 

. من المستوى المقبول تربوياً 
.ـ ىٌ ٝنِ أثش ىيجْش فٜ رقٌ٘ٝ اىنزبة ثَْٞب مبُ ْٕبك أثش ىيَؤٕو اىعيَٜ ٗاىخجشح فٜ ٗحذح ٗاحذح  

ىذا وأوصى الباحث بضرورة تالفي نقاط الضعف التي كشفت عنيا الدراسة وذلك من 

عداد الكتب  شراك المعمم في تصميم المنياج وبنائو وتطويره وا  خالل االىتمام بالوسائل التعميمية وا 

 .المدرسية, وتجييز المختبرات القائمة في المدارس التي يتوافر فييا مختبرات

 

بدراسة ىدفت إلى  تحميل محتوى كتاب العموم لمصف السادس   (2001) قام احدوش 

األساسي, ورصد اتجاىات معممي العموم ومعمماتيا نحو واقع الكتاب, من حيث األىداف التعميمية 

معممًا ومعممة, مّمن يّدرسون  (88)وتكّون مجتمع الّدراسة من . , والمحتوى , واألنشطة , والتقويم
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عن طريق  (الفصل األول والثاني )العموم لمصف السادس من مجتمعين منفصمين, كتاب العموم 

: فقرة وقد اشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي (40)استبانو تألفت  من 

من عبارات الكتاب وجممو في المرتبة األولى, ثم المفاىيم العممية  (405)ـ  شكمت الحقائق العمميو 

%(. 1)ثم القوانين بنسبة  (%22)تالىا التعميمات العممية بنسبة  (%37)بنسبة 

%(. 17)وغير صفية  (%83)ـ أما األنشطة فكانت صفية بنسبة 

ثم  (%35)ثم مستوى التوجو الثاني  (%48)ـ مستويات التوجو حيث احتل مستوى التوجو األول 

 %(.17)مستوى التوجو الثالث 

والمجال االنفعالي والنفس حركي  (%95)ـ أسئمة الكتاب التقويمية, حيث احتل المجال المعرفي 

(5 .)%

 :وقد خرج الباحث بعدة توصيات ىي

. ـ إعداد طبعة جديدة مقننة تراعي احتياجات الطمبة بتضمينيا قضايا ترتبط بالبيئة

. ـ إثراء المنياج باألنشطة االستقصائية

 .ـ إخضاع الكتب المؤلفة حديثًا إلى عمميتي التحميل والتقويم مع مراعاة مواكبتيا لمتطور

 

دراسة ىدفت إلى تقويم كتاب الرياضيات لمصف األول  (2001)كما أجرى الشراري 

الثانوي من وجية نظر المعممين في المممكة العربية السعودية, سيبين التقويم أيضًا نقاط القوة 

: والضعف في الكتاب, وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية

ـ ما تقديرات المعممين التقويمية لكتاب الرياضيات في الصف األول من حيث محتوى الكتاب, 

والوسائل واألنشطة, ووسائل التقويم, والشكل العام لمكتاب, وطريقة إخراجو؟ 

 ـ ما أثر الخبرة التدريسية لممعممين عمى تقديراتيم التقويمية لكل جانب من الجوانب األربعة؟
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فقرة موزعة عمى المجاالت السابقة,  (69)ىذا وقد طور الباحث استبانًة تكونت من 

 : وأظيرت النتائج ما يمي

فقرة كانت في  (41)ـ أن قيمة التقدير التقويمي لمكتاب بصورة إجمالية كانت إيجابية, حيث إّن 

فقرة كانت بالمستوى المتوسط وأّن فقرتين اثنتين كانا بالمستوى  (26)المستوى المرتفع وأن 

. المتدني

ـ أما مجاالت الكتاب فجاءت تقديرات التقويم ليا بالمستوى المرتفع, باستثناء مجال المحتوى الذي 

 .جاء تقديره متوسطاً 

أن مستوى التقدير التقويمي لممعممين ذوي الخبرة األعمى أعمى بفرق ذي داللة إحصائية _

(α=0.05) عن تقديرات المعممين ذوي الخبرات األقل. 

 

دراسة ىدفت إلى تقويم كتاب العموم لمصف الثامن األساسي  (2001)كما أجرى الدوالت 

من وجية نظر المعممين في محافظة الزرقاء لمعام الدراسي , وقد حاولت ىذه الدراسة التعرف 

عمى التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتاب العموم المقرر تدريسو لمصف الثامن األساسي 

المحتوى, واألنشطة والوسائل التعميمية, وأسئمة تقويم الكتاب, والشكل العام ): لألبعاد األربعة

خراجو : من خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية (وا 

ـ ما تقديرات المعممين والمعممات التقويمية لكتاب العموم لمصف الثامن األساسي لكل بعد 

من أبعاد الكتاب األربعة وبشكل عام؟ 

ـ ىل تختمف ىذه التقديرات باختالف جنس المعمم أو الخبرة أو المؤىل العممي؟ 

وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع المعممين والمعممات الذين يّدرسون مادة العموم لمصف 

معممًا ومعممة,  (133)الثامن األساسي في المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء والبالغ عددىم 
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وقد شكل مجتمع الدراسة عينتيا باستثناء المعممين والمعممات الذين لم تسترد استبياناتيم وعددىم 

.  معممًا ومعممة (20)

فقرة موزعة عمى  (70)تكونت أداة البحث من استبانو طورىا الباحث وكان عدد فقراتيا 

 :مجاالت السابقة وأظيرت نتائج الدراسة

 .ـ كان بعد األسئمة التقويمية والشكل العام لمكتاب في المستوى المرتفع

 .ـ كان بعد المحتوى والوسائل واألنشطة لمكتاب في المستوى المتوسط

ويعزى إلى متغير الجنس,  (α=0.05)ـ وجود فرق ذي داللة إحصائية عمى مستوى الداللة 

 .والمؤىل العممي, والخبرة التدريسية

 
األٕذاف : األٗه ىيصف اىضبثع األصبصٜ  ٍِ حٞث, ثذساصخ ٕذفذ إىٚ رحيٞو ٗرقٌ٘ٝ مزبة اىعيً٘ اىجزء (2002 )مَب قبً اىزغبسّخ 

.اىزعيَٞٞخ, ٗاىَحز٘ٙ ٗاألّشطخ, ٗاألصئيخ اىزقَ٘ٝٞخ ٍِ ٗجٖخ ّظش ٍعيَٜ اىعيً٘ ىيصف اىضبثع األصبصٜ  

وتكّون مجتمع الدراسة من جميع معممي العموم لمصف السابع األساسي في مدارس وكالة 

معممًا ومعممة وكذلك كتاب العموم لمصف السابع  (32)الغوث في منطقة الخميل وعددىم 

: األساسي حيث تّم تحميل جميع صفحات الكتاب ومن النتائج التي توصل الباحث إلييا

وعدد األنشطة , سؤااًل  (269)وعدد األسئمة التقويمية , ىدفًا  (60 )ـ بمغ عدد األىداف التعميمية

نشاطًا  (87)التعميمية 

, (%47.1)ـ أما بالنسبة الي تحميل المحتوى من حيث أشكال المعرفة فقد كانت الحقائق العممية 

 %(.0.6), والنظريات (%0.8),والقوانين والقواعد (%8), والتعميمات (%43.6)والمفاىيم 

 . ـ أما بالنسبة الي تحميل محتوى الكتاب فقد تمثل ألغمب معايير الكتاب التربوي الجيد ومواصفاتو

إخضاع ,وقد أوصى الباحث بضرورة إشراك أكبر عدد من المعممين في إعداد الكتاب

. الكتاب لمتحميل والتقويم
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بدراسة ىدفت إلى تقويم كتاب الفيزياء المقرر تدريسيو عمى طمبة  (2002)كما قام قطيط 

الصف الثاني الثانوي العممي من وجية نظر معممي الفيزياء في االردن, وكذلك التعرف إلى 

 :مستوى مقروئية الكتاب, وذلك من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

ـ ما وجية نظر معممي الفيزياء في كتاب الفيزياء لمصف الثاني الثانوي العممي؟ 

ـ ما مستوى مقروئية النصوص في كتاب الفيزياء المقرر تدريسو عمى طمبة الصف الثاني الثانوي 

العممي؟ 

معممًا ومعممة, من معممي الفيزياء في مديريات التربية  (50)وتكّونت عينة الدراسة من 

طالبًا من طمبة الصف الثاني الثانوي, وقام  (597)والتعميم األربع, كما تكونت عينة الدراسة من 

المحتوى, والوسائل التعميمية : )فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت (37)الباحث بتطوير استبانو من 

في كّل , وقام الباحث بإعداد اختبار كموز الذي ضّم ثالثة نماذج (واألنشطة, ووسائل التقويم

: نموذج أربعة نصوص متضمنة الشرح, واألنشطة, واألمثمة وأظيرت النتائج اآلتي

والوسائل  (3.28)ـ الوسط الحسابي لتقديرات المعممين والمعممات فيما يخّص محتوى الكتاب بمغت 

, في حين أن (3.48), وكذلك الوسائل التقويمية بمغت (3.16 )التعميمية واألنشطة بمغت

(. 3.32)الوسط الحسابي لتقديرات المعممين والمعممات فيما يخص الكتاب ككل بمغت         

وقد أوصى الباحث بضرورة إشراك المعممين في تأليف الكتب المدرسية وتطويرىا , 

واالستفادة من خبراتيم, ومراجعة كتاب الفيزياء لمصف الثاني الثانوي العممي لتحسين مستوى 

المعرفية, : مقروئيتو, واالىتمام بالوسائل التعميمية, واألنشطة, بحيث تغطي مجاالت التعمم الثالثة

واالنفعالية, والنفس حركية, حيث تتوافق مع مستوى الطمبة العمري واإلدراكي, والتركيز عمى 

 .الوسائل واألنشطة التي تثير في الطالب التفكير العممي, وتحفزه عمى التعّمم
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ثذساصخ ٕذفذ إىٚ رقٌ٘ٝ مزبة اىشٝبضٞبد ىيصف اىضبدس األصبصٜ ٍِ ٗجٖخ ّظش اىَعيَِٞ ٗاىَعيَبد فٜ  (2003)مَب قبً صالٍخ 

اىَظٖش اىعبً, اىَقذٍخ, ٗاألٕذاف,  )اىَحبفظبد اىشَبىٞخ ٍِ فيضطِٞ ٗاىزعشف إىٚ اىزقذٝشاد اىزقَ٘ٝٞخ ىيَعيَِٞ ٗاىَعيَبد ىٖزا اىنزبة

ٍٗعشفخ دسجخ اىزقٌ٘ٝ اىنيٞخ ىنّو ٍجبه ٍِ . (ٗاىَحز٘ٙ, ٗاألصبىٞت ٗاى٘صبئو ٗاألّشطخ, ٗٗصبئو اىزقٌ٘ٝ, ٗرَْٞخ ارجبٕبد اىطيجخ اإلٝجبثٞخ

ٗاىزعشف عيٚ أثش ٍزغٞشاد اىذساصخ اىَضزقيخ عيٚ .اىَجبالد اىضجعخ, ٗدسجخ اىزقٌ٘ٝ ىنو فقشح ٍِ فقشاد االصزجبّٔ اىزٜ أّعذد مأداح ىيجحث

.اىْزبئج حٞث رَثيذ ثبىجْش, ٗاىَؤٕو اىعيَٜ  ٗاىخجشح اىزذسٝضٞخ, ٗاىزخصص, ٗاىذٗساد اىزذسٝجٞخ  

وتكّون مجتمع الدراسة من جميع المدارس التي تحوي الصف السادس األساسي في 

مدرسة  ( 120)مدرسة وكانت عينة الدراسة  (602 )محافظات شمال فمسطين البالغ عددىا

 : وأظيرت النتائج المتعمق بيذه الدراسة ما يمي

ويميو المجال الثالث  (%71)ـ أفضل مجاالت الكتاب ىو المجال األول حيث بمغت نسبة 

%( 65) , ثم يميو المجال الرابع ونسبتو(%68) , ويميو المجال الخامس ونسبتو(%69)ونسبتو

, وآخر المجاالت المجال السادس (%61),  ثم المجال السابع(%62)ثم المجال الثاني ونسبتو 

%( . 60)ونسبتو

ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقويم كتاب الرياضيات موضوع الدراسة فيما يتعمق 

. بالجنس المؤىل العممي

وعمى ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات التحميمية والتقويمية 

 .واإلىتمام بوسائل التقويم واألنشطة وتنويعيا . لكتب الرياضيات مع مراعاة الفروق الفردية

   دراسات في مجال التخصصات غير العممية- ب

بدراسة ىدفت إلى تقويم كتب الجغرافيا لممرحمة الثانوية من خالل  (1991 )اهلل قام عبد 

: وجيتي نظر المعممين والطمبة, وذلك باإلجابة عن األسئمة اآلتية

ـ ما تقديرات المعممين لكتب الجغرافيا لممرحمة الثانوية من خالل االستبانو الموجية إلييم حول ىذه 

الكتب؟ 

 ـ ما تقديرات معممي الجغرافيا لكل بعد من أبعاد الكتاب ؟
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 الدراسة من جميع معممي الجغرافيا لممرحمة الثانوية ومعمماتيا في مديريتي عينةوقد تكّونت 

طالبًا وطالبة من طمبة  (325)تربية عمان الثانية, وضواحي عمان, أما عينة الطمبة فتكونت من 

 . طالبًا وطالبة من طمبة الصف الثاني الثانوي (311)الصف األول الثانوي و 

, فتكونت من استبانتين تّم تطويرىما من قبل الباحث, استبانو لممعممين الدراسةأما أداة 

: وأخرى لمطمبة اشتقت من األولى لتناسب الطمبة,وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي

ـ أظيرت نتائج الدراسة أّن كتب الجغرافيا تعاني من بعض المشاكل حيث تفتقر إلى تغميف متين 

يقاوم التمف, وأّن جاذبية غالف الكتب غير مناسبة لمطمبة, وال تراعي مشكالت البيئة المحمية, 

وال ييتم بالنشاط المدرسي, وال يبرز المفاىيم األساسية في كّل وحدة وال تتوفر أىداف سموكية 

لموحدة وأّن محتوى الكتب ال يعكس آخر التطورات العممية في مجال الجغرافيا, وكذلك يكثر فيو 

الحشو والتكرار, وال ييتم بتبسيط المصطمحات والتعبيرات, وال يشجع الطمبة عمى التعّمم وىو 

غير شائق وال يعرض مواقف ونشاطات تحّفز الطالب عمى التفكير, وال تحّفز الطالب عمى 

القراءات اإلضافية وال يستخدم بيانات حديثة, وأن الوسائل التعميمية في الكتاب غير جذابة 

وشائقة وغير كافية وال متنوعة, وال تقيس المستويات العقمية العميا ألنيا جاءت فقط من نوع 

 .التذكر

 النتائج السابقة أوصى الباحث بإجراء تغيير جذري لكتب الجغرافيا المقررة ضوءوعمى 

 .حاليًا عمى طمبة المرحمة الثانوية آخذة بالحسبان توصيات ىذه الدراسة

 

بدراسة ىدفت الى تقويم كتب التربية االجتماعية, والوطنية  (1994)كما قام الطورة 

لمصف السادس األساسي في األردن من وجية نظر المعممين, لمكشف عن نقاط القوة والضعف 

. فييا
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معمم ومعممة من الذين يدّريسون ىذه الكتب في مدارس  (100)ولقد اشتممت الدراسة عمى

فقرة غّطت  (57)وليذا الغرض طور الباحث استبانو مؤلفة من . محافظات جنوب األردن

اإلخراج الفني, والمقدمة, والمحتوى, وأسموب العرض, والوسائل, واألنشطة, ووسائل :مجاالت 

: وأظيرت النتائج المتعمقة بيذه الدراسة ما يمي. التقويم

مجال وسائل ً: مجال اإلخراج الفني, واقميا تقديرا: ـ  كان أفضل مجاالت الكتب الثالثة  تقديراً 

 .التقويم في كتابي الجغرافيا والتاريخ, ومجال مقدمة الكتاب في كتاب التربية الوطنية

ـ  نالت مجاالت اإلخراج الفني,والمقدمة, والمحتوى تقديرات قوية في كتاب التاريخ, أما بقية 

 .المجاالت فنالت تقدير متوسط

ـ  جاءت جميع مجاالت كتاب الجغرافيا في المستوى القوي ماعدا مجال المقدمة, ووسائل التقويم 

 .حيث جاءت في المستوى المتوسط

 :وعمى ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بما يمي

المقدمة, وأسموب العرض, ): ـ زيادة االىتمام بالفقرات التي نالت تقديرات متوسطة في مجاالت

لكّل من الكتب الثالثة, وذلك من أجل تحسينيا وجعميا أكثر مناسبة لممعممين  (ووسائل التقويم

. والمتعممين

ـ إجراء دراسة تحميمية لمقيم المتضمنة في محتويات ىذه الكتب, ومدى تمثل طمبة الصف السادس 

 .األساسي في األردن ليا

    

دراسة ىدفت إلى تقويم كتاب المطالعة والنصوص المدرسي  (1994) كما أجرى الشاطر 

في الصف التاسع األساسي في مديرية التربية والتعميم عمان األولى ومديرية التربية وتعميم عمان 

الثانية, ومديرية تربية وتعميم الضواحي, ومديرية التربية والتعميم الخاص من وجية نظر المعممين, 

 :والمشرفين وتصّدت لإلجابة عن األسئمة التالية
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ـ ما التقديرات التقويمية, اإلجمالية وتقديرات المشرفين لكتاب المطالعة والنصوص المدرسي في 

اإلخراج الطباعي, والمغة واألسموب, ): الصف التاسع ولكّل بعد من أبعاد الكتاب التالية

؟ (والمضمون , وأساليب التقويم, واألنشطة الذاتية

ولإلجابة عن ىذه األسئمة طّور الباحث أداة لقياس تقديرات المعممين وتقديرات المشرفين 

معممًا ومعممة, أما العينة فقد  (200)فقرة , وتكون مجتمع الدراسة من  (67)باستبانو مكونة من 

عدم وجود فرق بين تقديرات المشرفين في ثالثة :  مشرفًا وأظيرت نتائج الدراسة أّنو (16)بمغت 

, أما بعد المغة (اإلخراج الطباعي, وبعد المضمون, وأساليب التقويم واألنشطة الذاتية): أبعاد ىي

وأسموب العرض فقد أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي تقديرات المعممين, 

 .وتقديرات المشرفين لصالح المعممين

أما أىّم جوانب الضعف التي أشارت إلييا النتائج فيي أّن غالف الكتاب ال يشّوق 

المتعممين لقراءتو, وأّن الكتاب ال يخمو من األخطاء اإلمالئية, كما أشارت إلى ضعف قدرة 

لى قمة التنويع في  أساليب التقويم عمى تشخيص جوانب القوة, وجوانب الضعف لدى المتعممين, وا 

. ىذه األساليب, كما أنيا ال تنّمي قدرة المتعممين عمى التحميل والتعديل والنقد الّبناء

 

بدراسة ىدفت إلى تقويم منياج التربية االجتماعية والوطنية لمصف  (1994)كما قام عواد 

األول األساسي من وجية نظر معممي الصف ومشرفي المرحمة في محافظات األردن الجنوبية 

: وذلك من خالل إجاباتيم عن سؤالي الدراسة اآلتيين

ـ ما تقديرات كّل من معممي الصف األول األساسي, ومشرفي المرحمة لمجاالت تقويم منياج التربية 

االجتماعية, والوطنية لمصف األول األساسي؟ 

ـ ما نقاط القوة والضعف في المنياج نفسو ضمن كّل مجال من مجاالت تقويم المنياج, حسب رأي 

كّل من معممي الصف األول األساسي ومشرفي المرحمة؟ 
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ولإلجابة عن سؤالي الدراسة وتحقيق ىدفيا ّطور الباحث استبانو مكونة من ستة مجاالت 

أىداف المنياج, ومحتواه, واألساليب والوسائل واألنشطة, والتقويم, واإلخراج الفني : تقويمية ىي

 .لمكتاب, ودليل المعمم

وتكّون مجتمع الدراسة من جميع معممي الصف األول األساسي ومعمماتيا في المدارس 

( 157)معممًا ومعممة, وتكونت عينة الدراسة من  (446)التابعة لمحافظات الجنوب وعددىم 

: مشرفًا تربويًا وكشفت النتائج األتي (17)معممًا ومعممة و 

ـ اجمع معممو الصف ومشرفو المرحمة عمى اعتبار جميع مجاالت تقويم المنياج قوية باستثناء 

مجال التقويم, الذي عّده معممو الصف مجااًل متوسط الفعالية, في حين عّده مشرفو المرحمة 

. مجال قوة

بين  (P>0.05)إلى أّنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  (ىتمنج)ـ أشارت نتائج اختبار 

 .متوسطات تقديرات معمميي الصف ومشرفي المرحمة في المجاالت الستة

وانطالقًا من نتائج الدراسة أوصى الباحث الجيات الميتمة بالتربية وفي مقدمتيا وزارة 

 . التربية والتعميم وجوب االىتمام بكل نقاط الضعف في المنياج التي كشفت عنيا الدراسة

 
دساصخ ٕذفذ إىٚ رقٌ٘ٝ مزبة ربسٝخ اىحضبسح اىعشثٞخ اإلصالٍٞخ ىيصف اىزبصع األصبصٜ فٜ األسدُ, ,  (1995)مَب أجشٙ غزاٗٛ 

:ٗمزد ٕزٓ اىذساصخ عيٚ اإلجبثخ عِ األصئيخ اىزبىٞخ.ٗمزىل ىينشف عِ ّقبط اىق٘ح ٗاىضعف فٞٔ, ٍِ خاله  رقذٝشاد اىَعيَِٞ  

األىداف, والمحتوى, وأسموب عرض  ): ـ ما مدى توافر معايير كّل مجال من المجاالت السبعة

, وما مدى (المحتوى, وتنظيم الكتاب وىيكمتو, والوسائل التعميمية, واألنشطة التعميمية, والتقويم

 توافر معايير المجاالت السبعة ؟
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 في درجة تقدير المعممين لمدى توافر معايير كّل α=0.05) )ـ ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية

مجال من المجاالت السبعة, ولمدى توافرىا مجتمعة في كتاب تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 

 لمصف التاسع األساسي تعزى إلى المؤىل العممّي, والخبرة والتفاعل بينيما؟

معمٍم ومعممة, من الذين يّدرسون كتاب تاريخ الحضارة  (100) من الدراسةتكّونت عينة 

العربية اإلسالمية لمصف التاسع األساسي في المدارس الحكومية التابعة إلى مديريات التربية 

 .والتعميم في محافظة إربد

وأظيرت .فقرة (87)أما أداة الدراسة فتكونت من استبانو طورىا الباحث, اشتممت عمى 

 الدراسة إلى أن نتائجكما توصمت , نتائج الدراسة أّن محتوى الكتاب يرتبط بأىداف منياج الكتاب

الوسائل التعميمية متنوعة ومثبتة في مكانيا المناسب ومرتبطة بالمحتوى, إال أنيا غير كافية من 

حيث العدد والحيز الذي تشغمو من حجم المحتوى ,أما فيما يتعمق بأنشطة الكتاب, فقد أشارت 

نتائج الدراسة إلى أنيا متنوعة, ومتوفرة بعد نياية كل درس من دروسو, ومرتبطة بمحتوى الكتاب 

. وأىدافو ومدعمة لممحتوى

.  أّن األسئمة التقويمية ترتبط بأىداف الكتاب ومحتواه وشاممة لممحتوىالدراسةوبّينت نتائج _

في درجة تقدير المعممين لمدى توافر معايير  α=0.05) )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية_

كّل مجال من المجاالت السابقة, ولمدى توافر معايير المجاالت السبعة مجتمعة في كتاب تاريخ 

. الحضارة العربية اإلسالمية تعزى إلى المؤىل العممي والخبرة والتفاعل بينيما

 

بدراسة ىدفت إلى تقويم كتب التربية الوطنية لمصفوف األساسية  (1999)كما قام ربايعة 

من وجية نظر المعممين والمعممات وذلك من خالل اإلجابة عن  (رابع, خامس, سادس)الثالثة

: األسئمة التالية
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ـ ما ىي درجة تقويم المعممين والمعممات لكتب التربية الوطنية الفمسطينية لمصفوف 

في محافظات شمال فمسطين؟  (الرابع, والخامس, والسادس)األساسية

ـ ىل ىناك فرق في التقديرات التقويمية لكل مجال من مجاالت الدراسة الخمسة تبعًا لمتغيرات 

. الجنس, والمؤىل العممي, والخبرة, ونوع الصف, وتدريس المادة لممرة األولى

( 56)ولإلجابة عن أسئمة الدراسة قام الباحث بتطوير استبانو لمكتب الثالث تكونت من 

أىداف الكتاب, واإلخراج الفني, ومحتوى الكتاب, والوسائل : فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت

التعميمية واألنشطة, والتقويم, وتكون مجتمع الدراسة من معممي مادة التربية الوطنية ومعمماتيا 

معممًا ومعممة وتكونت عينة الدراسة  (754)لمصفوف الثالثة في شمال فمسطين والبالغ عددىم 

 .معممين ومعّممات (302)من 

: وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي

فقد جاءت درجة تقديره كبيرة جدًا وأّن , ـ مجال اإلخراج الفني لمكتب الثالثة احتّل المرتبة األولى

مجال األىداف احتّل المرتبة الثانية, وكانت درجة تقديره كبيرة, وأّن مجال المحتوى جاء في 

المرتبة الثالثة, ودرجة تقديره كبيرة أيضًا, بينما جاء مجال وسائل التقويم في المرتبة الرابعة 

. بتقدير متوسط, وكذلك الوسائل التعميمية واألنشطة

ـ أّن نظرة معممي منياج التربية الوطنية لدرجات المراعاة اختمفت باختالف الجنس والمؤىل العممي 

. والخبرة فمتغير الصف, ومتغير تدريس المادة

ـ كشف عن أّن تقديرات الذكور أعمى منيا عند اإلناث عمى مجاالت الدراسة, وأن ىناك فروقًا في 

درجة التقدير بين المدرسين القدامى والمدرسين الجدد لصالح الجدد, عمى مجالي المحتوى 

 .والوسائل التعميمية
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ـ كما تبين أّن ىناك فروقًا في تقدير درجة المراعاة تعزى إلى لمؤىل لصالح حممة الدبموم بينما 

فروق تعزى لمتغير الصف عمى مجاالت الدراسة باستثناء مجال اإلخراج الفني لصالح الصف 

 .الرابع

ـ كما كشفت عن وجود فروق عمى مجالي المحتوى والوسائل التعميمية لصالح أصحاب الخبرة أقل 

 سنوات  (10)سنوات وأصحاب الخبرة الذين ىم أكثر من  (5)من 

وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج, خمصت الباحث إلى مجموعة من 

زيادة االىتمام بالوسائل التعميمية األكثر فعالية وجاذبية لمطالب, وضرورة : التوصيات, كان أىميا

زيادة قاعدة المشاركة في تأليف الكتب المدرسية, ومزيدًا من الدراسات التقويمية والتحميمية من 

 .وجيات نظر مختمفة, ومتعددة

 

دراسة ىدفت إلى استطالع آرائيم حول ىذا الكتاب , ومعرفة مدى  (2000)وأجرت عامر

مالءمتو كأداة لعمميتي التعّمم والتعميم, والحصول عمى تغذية راجعة تنمي جوانب القوة , وتعالج 

جوانب الضعف فيو, من خالل تقديرات المعممين والطمبة التقويمية اإلجمالية لمكتاب ولكّل بعد من 

: وحاولت الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية. أبعاده , وفق االستبانو المعدة لذلك 

ـ ما تقديرات المعممين والمعممات التقويمية لكتاب البالغة والعروض لمصف األول الثانوي؟ 

ـ ما تقديرات المعممين والمعممات التقويمية لكل بعد من أبعاد كتاب البالغة والعروض لمصف األول 

 الثانوي؟

معممًا  (81) وقد استخدمت الباحثة استبانتين طورتيما ألغراض الدراسة وتكونت عينة الدراسة من

رام اهلل, والبيرة, وضواحي ) طالبًا وطالبة من مديريات التربية والتعميم  (328)ومعممة, و

 :, وأظيرت النتائج المتعمقة بيذه الدراسة ما يمي(القدس

. ـ أّن التقديرات التقويمية لممعممين والطمبة لمكتاب ّكّمو متوسطة



 37 

. ـ احتّل المرتبة األولى الشكل العام لمكتاب وأدنى مرتبة كانت لممحتوى

ـ لم تجد الدراسة اختالفًا بين تقديرات المعممين التقويمية وتقديرات المعممات لمكتاب ككل أو ألبعاده 

تعزى إلى الجنس, أو الخبرة التدريسية, بينما وجد اختالف لبعد المغة وطريقة العرض لصالح 

 .المعممين

الشكل العام,المحتوى, الدقة والوضوح, تنظيم موضوعات الكتاب,  ):ـ ظيور عدد من جوانب القوة

 .تخصيص كل وحدة لموضوع معين

وعمى ضوء النتائج أوصت الباحثة بضرورة إعادة النظر في حجم مادة الكتاب والتخفيف 

 .منيا ,ومعالجة األخطاء اإلمالئية,وتوثيق النصوص,وتحسين طريقة العرض,وتنويع األسئمة

 

بدراسة ىدفت إلى تقويم منياج التربية الرياضية لمصفوف الثالثة  (2001 )مناصرةكما قام 

وكذلك التعرف عمى الفروق في , األساسية في محافظة اربد من وجية نظر المعممين والمعممات

. درجة تقويم المنياج تبعًا لمتغيرات المؤىل العممي والتخصص األكاديمي والخبرة والجنس

 المنيج الوصفي التحميمي لمالئمة طبيعة ىذه الدراسة, حيث اشتممت عمى الباحثاستخدم 

فقرة موزعة عمى  (44)معممًا ومعممة, واستخدم الباحث استبانو اشتممت عمى  (356)عينة قواميا 

وقد أظيرت نتائج ىذه  (األىداف, والمحتوى, واألساليب, واألنشطة): أربعة مجاالت رئيسية ىي

الدراسة أّن ىناك رضًا من  قبل المدرسين والمدرسات عمى مجال األىداف والمحتوى والوسائل 

 كما أظيرت النتائج أّن درجة( 2.64-2.82)واألساليب حيث حققت متوسطات تراوحت بين 

 كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 2.46مجال التقويم حّقق درجة تقويمية محايدة 

 في درجة تقويم المتغيرات المستقمة التي تعزى إلى  (α ≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

. سنة (11)المؤىل العممي ولصالح حممة الدبموم وذوي  الخبرة الذين ىم أكثر من 
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 بضرورة االىتمام بمنياج التربية الرياضية لممرحمة األساسية الدنيا وخاصة الباحثوأوصى 

الصفوف الثالثة األولى من قبل وزارة التربية والتعميم, باإلضافة عقد ورشات عمل لممعممين 

. والمعممات القائمين عمى تدريس منياج التربية الرياضية

 

دراسة ىدفت إلى تقويم دليل المعمم في المغة اإلنجميزية في  (2002)كما أجرت جازية 

المرحمة األساسية العميا, وذلك من وجية نظر معممي المغة اإلنجميزية لممرحمة األساسية العميا في 

: مدارس البادية الشمالية من خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية

ـ ما ىي آراء المعممين والمعممات حول مدى توفر معايير دليل المعمم الفّعال في دليل المعمم 

لمبحث المغة اإلنجميزية لممرحمة األساسية العميا من وجية نظر المعممين والمعممات في تربية 

لواء البادية الشمالية األردنية؟ 

ـ ىل تختمف آراء المعممين والمعممات حول مدى توفر معايير دليل المعمم الفّعال في دليل المعمم 

, أو الخبرة, أو الجنس, لمبحث المغة اإلنجميزية لممرحمة األساسية العميا باختالف المؤىل العممي

أو الصف؟ 

فقرة موزعة عمى  (54)ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة فقد طورت الباحثة أداة تكّونت من 

دارة : سبعة مجاالت ىي المقدمة, والمحتوى, والتخطيط, والتقويم, والقواعد والميارات المغوية, وا 

 .المواقف الصفية واإلخراج

وتكونت عينة الدراسة من جميع معممي المغة اإلنجميزية ومعمماتيا في لواء البادية 

: وأظيرت الدراسة النتائج التالية.الشمالية

ـ وجود فروق في مدى توافر معايير الدليل الفّعال في دليل المعمم لمبحث المغة اإلنجميزية من وجية 

نظر معممي المغة اإلنجميزية ومعمماتيا في مدارس لواء البادية الشمالية لصالح أفراد العينة الذين 
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, ( سنوات6أكثر من )لصالح ذوي الخبرة, , لصالح الذكور, فأقل (البكالوريوس)يحممون مؤىل 

 .والعينة الذين يّدرسون الصف الثامن

انطالقًا من نتائج الدراسة أوصت الباحثة بأن يحتوي دليل المعمم عمى عدد من االقتراحات 

واإلرشادات اإلجرائية التي قد تعين المعمم عمى كيفية التعامل مع المشكالت غير المتوقع ظيورىا 

وأن يتضمن الدليل آليات مختمفة لتسييل العممية التدريسية  . في الموقف الّصّفيّ 

 

بدراسة ىدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان ىناك أثر ذو داللو  (2002)كما قام الشراري

في تقويم معممي المادة لكتب قواعد المغة العربية تبعًا  (α=0.05)إحصائية عند مستوى الداللة

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين الذين . لمتغير المؤىل العممي,وسنوات الخبرة

يّدريسون مادة قواعد المغة العربية لمصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحمة االبتدائية ,حيث 

ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم . معمماً  (188)معممًا من أصل  (162)بمغت عينة الدراسة 

شكل : فقرة موزعة عمى المجاالت الخمسة التالية (61)الباحث استبانو قام ببنائيا وتكّونت من 

الكتاب , واألىداف , والمحتوى, والوسائل التعميمية واألنشطة, ووسائل التقويم األسئمة والتدريبات 

 :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية. التقويمية

ـ ما تقديرات المعممين التقويمية لكتب قواعد المغة العربية بصفوف المرحمة االبتدائية العميا من حيث 

المجاالت الخمسة عامًة؟ 

ـ ما أثر الخبرة التدريسية والمؤىل العممي عمى تقديراتيم التقويمية لكل من مجاالت الكتاب؟ 

: وأظيرت الدراسة النتائج التالية

ـ أظيرت الدراسة أن تقويم المعممين لكتب المغة العربية لممرحمة االبتدائية جاءت متوسطة  

ـ كما أظيرت النتائج أًن أعمى درجة لمتقويم كانت عمى المجال الشكل العام حيث بمغت وأّن أدنى 

. درجة تقويم كانت عمى مجال الوسائل التعميمية حيث بمغت
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ـ كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعممين مّمن يحممون درجة 

 .عمى جميع المجاالت عامةً  (البكالوريوس)والمعممين الذين يحممون درجة  (الدبموم)

ـ كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعممين ممن كانت خبراتيم أكثر 

من خمس سنوات , والمعممين الذين كنت خبراتيم أقّل من خمس سنوات  عمى جميع المجاالت 

 .عامةً 

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بتحسين الوسائل التعميمية المستخدمة من حيث 

مناسبة موقعيا وتحقيقيا لميدف الذي وضعت من أجمو ,ووضع لجنة مساعدة خاصة بالوسائل 

 .التعميمية واألنشطة إلى جانب فريق التأليف

 

بدراسة ىدفت إلى تحميل مقرر المغة العربية لمصف األول األساسي  (2003) وقام ربايعة 

وتقويمو من خالل تحديد اتجاىات معممي المغة العربية لمصف األول أساسي, ومشرفي المرحمة 

األساسية الدنيا في محافظة جنين, وأعضاء لجنة التأليف نحو المقرر كما ىدفت إلى التعّرف 

عمى أثر مجموعة من المتغيرات المستقمة كالجنس والوظيفة والخبرة والتخصص والمؤىل العممي 

وتكون . في تحديد اتجاىات أفراد عينة البحث نحو مقرر المغة العربية لمصف األول األساسي

مجتمع البحث من جميع معممي المغة العربية لمصف األول األساسي ومن مشرفي المرحمة 

األساسية الدنيا في محافظة جنين ومن أعضاء تأليف المقرر إذ بمغ المجموع الكمي ألفراد مجتمع 

من األفراد واستخدم الباحث أداتي االستبانو والمقابمة لجمع المعمومات من أفراد  (201)الدراسة 

: عينة البحث وأىم النتائج التي توصل إلييا الباحث ىي

. ـ أّن درجة التقويم لممقرر جاءت إيجابية عمى جميع محاوره

ـ تختمف اتجاىات المعممين والمشرفين نحو مقرر المغة العربية لمصف األول األساسي بفمسطين 

 .باختالف الجنس, والوظيفة, والخبرة, والتخصص, والمؤىل العمميّ 
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 .ـ أن اتجاىات المعممين والمشرفين نحو أساليب التقويم المستخدمة في المقرر كانت إيجابية

وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث أن تقوم وزارة التربية والتعميم الفمسطينية بتزويد 

وأن تولي , معممي الصف األول األساسي ومعمماتيا بفمسطين بالدورات التدريبية والتأىيمية الالزمة

وزارة التربية والتعميم الفمسطينية مزيدًا من االىتمام بالتصميم واإلخراج وبأساليب التقويم المستخدمة 

 .في مقرر المغة العربية لمصف األول األساسي بفمسطين

بدراسة ىدفت إلى تقويم كتاب التربية اإلسالمية  لمصف السابع   (2003)كما قام عبد الجميل 

حيث وضع الباحث سبعة مجاالت . األساسي في المنياج الفمسطيني من وجية نظر المعممين 

. اتجاىات الكتاب وأىدافو ومحتواه وتقنياتو التربوية وشكمو وكشافة وأسئمتو التقويمية: لمتقويم ىي 

الجنس , والخبرة , والمؤىل : وقد ىدفت الدراسة أيضًا إلى بيان أثر كّل من المتغيرات اآلتية 

العممي , والتخصص , ومكان المدرسة , وسنوات التدريس لممادة , في التقديرات التقويمية 

.  لممعممين عمى الكتاب ككل ولكل مجال من المجاالت السابقة 

وتألف مجتمع الدراسة من معممي الصف السابع األساسي لمتربية اإلسالمية في مدارس محافظة 

معممًا  ( 40)معممًا ومعممة , أما عينة الدراسة فتكونت من  ( 120 )نابمس والبالغ عددىم   

ومن أجل اإلجابة عن األسئمة وما يتعّمق بيا من فرضيات , قام الباحث بتطوير أداة . ومعممة 

فقرة بصورتيا النيائية وقد أظيرت النتائج ما يمي  (116)لدراستو ىي عبارة عن استبانة مكونة من 

 :

دّلت نتائج الدراسة عمى أّن تقديرات المعممين الذين يقومون بتدريس كتاب التربية اإلسالمية  .1

 .لمصف السابع لجميع مجاالت الدراسة كانت عالية 

 في تقويم كتاب التربية α)=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

اإلسالمية لمصف السابع األساسي لمتقديرات التقويمية لممعممين والمعممات تعزى إلي 
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متغير الجنس , والخبرة , والمؤىل العممي , والتخصص , ومكان المدرسة , وسنوات 

 .التدريس 

وقد أوصى الباحث بعد فرز النتائج بضرورة وضع الصور والرسوم والخرائط الدقيقة المناسبة لممادة 

الدراسية , كما أوصى بضرورة مشاركة أكبر عدد ممكن من المعممين والمشرفين بإعداد الكتاب 

وتقويمو بصفتيم األشخاص الذين يطبقون المنياج عمميًا في المدارس , وعقد ورشات عمل ودورات 

 تدريبية لكّل كتاب يصدر عن مركز المنياج الفمسطيني 

بدراسة ىدفت إلى تقويم كتاب لغتنا الجميمة لمصف السادس  (2003)كذلك قامت عقل 

األساسي من وجية نظر المعممين والمعممات في مدارس سمفيت, وقد حاولت الدراسة التعرف 

عمى التقديرات التقويمية اإلجمالية لممعممين والمعممات ليذا الكتاب الجديد الذي يدرس في 

أىداف الكتاب,  ): مدارس فمسطين ومن خالل التقديرات التقويمية لممجاالت الستة وىي

خراجو, والوسائل  والمحتوى, وأسموب العرض, واألسئمة التقويمية, والشكل الفني لمكتاب وا 

وحاولت .وذلك لمتعرف إلى نقاط القوة وتعزيزىا ونقاط الضعف ومعالجتيا (التعميمية, واألنشطة 

 :الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية

ما واقع كتاب لغتنا الجميمة لمصف السادس األساسي كما يراه المعممون والمعممات في  .1

مدارس محافظات سمفيت الحكومية ؟ 

ما واقع األىداف التربوية في كتاب لغتنا الجميمة لمصف السادس األساسي كما يراه  .2

المعممون والمعممات في مدارس محافظات سمفيت الحكومية؟ 

وتكون مجتمع . فقرة موزعة عمى المجاالت السابقة (81)وقد استخدمت الباحثة أداة مكونو من 

الدراسة من معممي المغة العربية لمصف السادس األساسي ومعمماتيا في محافظة سمفيت والبالغ 

 :معممًا ومعممة وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية (33)عددىم 
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أّن التقديرات التقويمية الكمية لممعممين والمعممات لكتاب لغتنا الجميمة لمصف السادس  .1

%(. 82.8)األساسي جاءت قوية ومرتفعو جدًا إذ بمغ متوسط تقدير المعممين والمعممات 

خراجو  .2 أظيرت التقديرات التقويمية لمجاالت الدراسة الستة أّن مجال الشكل الفني لمكتاب وا 

ومجال المحتوى , ومجال ً, احتل المرتبة األولى بدرجة عالية جدا, وأّن مجال األىداف

أسموب العرض جاءت قوية ومرتفعو جدًا , وأّن مجال األسئمة التقويمية والوسائل التعميمية 

. واألنشطة جاءت درجة تقديرىا مرتفعة

وعمى ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بوضع أسئمة تقويمية شاممة في نياية الكتاب 

 .  واإلكثار من الجمل اإلعرابية ومناسبة المادة لمحصص المقررة 

 

:  الدراسات األجنبية

بدراسة تناولت تحميل كتب العموم الوراثية في المرحمة ( Azar,1982)آزار  قام 

الثانوية العميا, حيث شممت كتابي األحياء والجيولوجيا لتحديد مدى إشراكية ىذه الكتب لمطالب 

وقد اعتمد . ومستوى مقروئيتيا , واالىتمام أيضًا باألسئمة المتضمنة والتابعة, وبنية المحتوى العممي

 (فراى)لحساب إشراكية الكتاب لمطالب ,وصيغة  (رومي)صيغة : مجموعة من المعايير منيا

وقد توصمت الدراسة إلى أّن كتاب األحياء .لتحميل أسئمة الكتاب (بموم)لحساب المقروئية , وصيغة 

ال يتطرق إلى بعض الموضوعات اليامة كموضوع التطور, أما كتاب الجيولوجيا فيو ييتّم 

وّبين الباحث أن الكتابين يضعان الطالب في مستوى اإلحباط من حيث . بموضوعات تاريخ األرض

كما أظيرت .أي أّنيما ال يحققان الفائدة المرجوة منيما حتى بمساعدة المعمم , مستوى مقروئيتيما

يدعو  (الجيولوجيا)الدراسة أن كتاب األحياء ال يدعو إلى البحث واالستقصاء بينما جزء من كتاب 

وقد أظيرت الدراسة أن األسئمة في كتاب األحياء تركز عمى المستويات . إلى البحث واالستقصاء
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المعرفية الدنيا حسب تصنيف بموم , بينما في كتاب الجيولوجيا جاءت األسئمة مركزه عمى 

 .(بموم)المستويات المعرفية العميا حسب تصنيف 

 
فيدفت إلى تطوير طريقة يقاس بيا مدى التطور المفاىيمي  ( Ring,1983) أما دراسة 

في كتب الكيمياء واقترح التطور المفاىيمي لألفكار الرئيسية في كتب الكيمياء لتحديد إن كانت ىذه 

ألىميتو كمثال  (المول)المفاىيم تتطور بشكل يساعد الطمبة عمى الفيم أم ال وقد استخدم مفيوم 

 )لتوضيح ىذه الطريقة التي يتم بيا تحديد الجمل والعبارات وحصرىا حيث تضمنت مفيوم محددًا 

في ىذه الكتب ثم ترتيب ىذه الجمل والعبارات في قائمة وبوضوح مقابل كل منيا رقم  (المول 

الصفحة ويطمب تصنيف كل من ىذه الجمل والعبارات بوحدة من فئات ثالث حسب الوظيفة التي 

الخمفية واتساع المعنى : وىذه الفئات ىي (المول  )تؤدييا الجممة أو العبارة لممفيوم موضع التحميل 

أفقيًا وتعميق المعنى ومن ثم يستطيع تتالي ىذه العبارات والجمل وتصنيفاتيا حسب تتالي 

الصفحات الواردة بيا أن يستنتج ما إذا كان تطور المفيوم يؤدي إلى مساعدة الطمبة عمى الفيم أم 

. عممًا بأّن الدراسة لم تشر إلى المصدر الذي يمكن الحصول منو عمى تمك المعمومات, ال 

 

 دراسة حول تعمم العموم فيي (Farragher & Szabo,1986)أما دراسة فراىو وزابو 

من كتاب بمساعدة استراتيجية تدريسية وّصفية وتشخيصية, أجريت ىذه الدراسة في الجامعة 

وىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تعّمم  (Major Eastrn University)الشرقية الكبرى في أمريكا 

الطالب من الكتب, ومدى استيعابيم لممعمومات التي يحصمون عمييا, ويؤكد الباحثان أن العديد 

من الدراسات تؤكد األىمية التعميمية لوضع أسئمة أساسية في الكتب المقررة, وتكمن ىذه األىمية 

في كون األسئمة تقود المتعمم إلى معالجة عميقة لممادة الموجودة في الكتاب وبالتالي فإن ىذه 

المعالجة تؤدي إلى نقل المعمومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويمة المدى, وكانت 



 45 

النتائج تتمحور حول المعرفة التي تتم من الكتب, ويؤكد الباحثان أن الطالب يمكنيم استيعاب 

أكبر قدر من المعرفة عن الكتب المقررة, شريطة أن يضعوا استراتيجية لمقراءة الجيدة, التي 

توصميم إلى التعمم الجيد, واعتبار األسئمة الموجودة في الكتاب من العناصر الميمة في إثراء 

. المعرفة التعميمية عند الطالب

بعنوان كتب المغة اإلنجميزية المرجوة لممرحمة  Zughoul,1986) )أما دراسة زغول 

اإللزامية في األردن, فقد بين الباحث أّن سمسمة الكتب الحالية والمستخدمة لتدريس المغة اإلنجميزية 

: في المرحمة اإللزامية, كانت موضوع الكثير من النقد, وبينت نتائج الدراسة

أنيا ال تحتوي إالعمى القميل من المواد الشائقة والمحّفزة, وأن المحتوى الوظيفي قميل, ليس ذا طابع 

أردني, إنما عنصر سطحي من الطابع األردني, وأن سمسمة كتاب المغة اإلنجميزية, مفيدة لممعمم, 

وتم انتقاد الكتب, لفشميا في تعميم المغة اإلنجميزية  ,داخل غرفة الصف ومتخمة بالمواضيع والمواد

في األردن, حيث وجدت الدارسة, أنيا غير مالءمة لألىداف المطروحة من قبل وزارة التربية 

. والتعميم األردنية

: وقدم الباحث المقترحات التالية لسمسمة الكتب الجديدة

. أن تكون مؤّلفة حسب أىداف سموكية محددة .1

أن يكون فييا محتوى يشتمل عمى مادة ذات صمة بالحياة األردنية جنبًا إلى جنب  .2

. مع األفكار األردنية

 

 فقد ىدفت إلى تحميل كتب عموم :Staver& Bay , 1987))أما دراسة ستافر وبي  

المرحمة األساسية لمعرفة مدى مالءمتيا لمشروع األىداف المتجمعة وتأكيدىا عمى االستقصاء 

وىدفت ىذه الدراسة إلي تحميل أحد عشر كتابًا من كتب عموم المرحمة األساسية وتقويم في أمريكا 

وكان السؤال الرئيس في تحميل  (%90 )وبمغت نسبة ىذه الكتب إلى الكتب المطروحة في السوق 
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ما مدى تركيز محتوى كتب العموم عمى كّل من مجموعات أربع ألىداف التأليف ىي : ىذه الكتب 

أىداف اإلعداد األكاديمي وأىداف الحاجات الشخصية وأىداف مينية وأىداف القضايا المجتمعية : 

وكانت في الدراسة أسئمة أخرى وّجيت نحو األنشطة واالستقصاء العممي ىذا وقد اتخذت الفقرة 

لمتحميل وأشارت نتائج الدراسة إلى أّن نسبة التوافق بين نتائج المحممين التي توصموا إلييا قد بمغت 

وعمى األىداف  ( %95-41.9)وكانت نسبة تركيز الكتب عمى األىداف األكاديمية  (94%)

وعمى أىداف المسائل  (%6.7-صفر) وعمى األىداف المينية  (%37.8-3.8)الشخصية 

وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتقويم كتب  (%13.5-صفر )المجتمعية 

. العموم بمجاالتيا المختمفة

ىدفت إلى تحميل كتب الكيمياء التقميدية واسعة  التي(More,1991)  أما دراسة مور

االنتشار ومقارنتيا مع كتاب الكيمياء لممجتمع الذي طورتو مؤخرًا الجمعية الكيميائية األمريكية 

لتحديد أي الكتب يحتوي أكثر من غيره عمى مجموعة األىداف التي حددىا مشروع التأليف 

أىداف اإلعداد األكاديمي وأىداف الحاجات : وصنفت ىذه األىداف ضمن أربع مجموعات ىي 

الشخصية واألىداف المينية وأىداف المسائل االجتماعية واختبرت العينات من ىذه الكتب بعناية 

وبطريقة منظمة واعتبرت نصوص المادة العممية واألشكال والصور التوضيحية واألسئمة والتمارين 

كوحدات لمتحميل وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكتابين فيما 

يتعمق باحتوائيما عمى مجموعة األىداف المشار ألييا وكذلك أشارت النتائج إلى أّن الكتاب 

التقميدي قد ركز عمى األىداف األكاديمية المعرفية إال أّن الكتابين لم يعطيا اىتمامًا لألىداف 

. المينية والوظيفة

 

فقد ىدفت إلى تطوير طريقة  (Chiappetta, etal, 1991a)شيابتا وآخرين  أما دراسة 

وقد تكونت عيّنة الدراسة . ثابتة لمتحميل الكمي لكتب العموم باالعتماد عمى معايير الثقافة العممية



 47 

من خمسة كتب لمادة األحياء, وعموم األرض, والكيمياء من التي استخدمت في تدريس العموم في 

الثمانينات في تكساس, وأظيرت النتائج تركيز معظم ىذه الكتب عمى العمم كمعرفة بنسبة 

ثم التفاعل بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع  (%24.2) ثم الطبيعة االستقصائية بنسبة  (65.7%)

%(.   1.1)وأخيرًا العمم كطريق في التفكير بنسبة  (%9)بنسبة 

دراسة كانت تحميمية كمية لما  ( Chiappetta, etal, 1991b  )درس شيابتا وآخرونوكذلك 

تتضمنو كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية من مسائل الثقافة العممية ولما تتضمنو من معينات 

وليذا الغرض اختيرت سبعة كتب من كتب الكيمياء المدرسية لممرحمة الثانوية وتّم . إيضاحية لمتعّمم

تحميل محتواىا من حيث تركيزه عمى أربعة مظاىر من مظاىر الثقافة العممية ومن حيث موازنتيا 

العمم كجسم لممعرفة, والطبيعة االستقصائية لمعمم, والعمم كطريقة  )بين ىذه المظاىر األربعة ىي

. (لمتفكير, والتفاعل بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع

وقد بينت الدراسة أّن ستة كتب من الكتب السبعة تشدد عمى كون العمم جسمًا لممعرفة حيث 

خصصت معظم محتواىا لمحقائق والمفاىيم والمبادىء والقوانين المرتبطة بالكيمياء بينما كان كتاب 

واحد فقط يبدو موازنًا لممظاىر األربعة من مظاىر الثقافة العممية ومبتعدًا عن النسق التقميدي الذي 

التطور التاريخي لعمم الكيمياء, - إلى حد ما- تتبعو بقية الكتب, ولكنو مع ىذا أغفل أو استثنى

كما أظيرت الدراسة أن الكتب السبعة جميعيا لم تؤكد كون العمم طريقة لمتفكير مع أنو من أىم 

.  المظاىر التي تميز تطور الثقافة العممية

حيث إشتممت عمى  (Davids & Ritchie,1994)دافيد سون وآخرون  دراسة قام بيا 

, وقد سجمت ىذه الدراسة اتجاىات إيجابية نحو الحاسوب  فأشارت الدراسة إلى أن  (475) ًٍ طالبًا

. االتجاه نحو الحاسوب أصبح أكثر إيجابية في السنة الثانية
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التي قام بيا أحد األساتذة في المدارس الثانوية, ( Swanson,1995)سوانسون وفي دراسة 

بفحص كيف أّن استعمال التكنولوجيا في تدريس الكيمياء يمكن أن يؤثر عمى اتجاىات الطالب, 

ودافعيتيم, حيث أشارت الممحوظات والمقابالت وعمميات المسح, إلى أن الطالب استغرقوا في 

الميمة وقتًا أطول, وطمبوا البقاء حتى إنياء المختبر, وطمبوا أن يعرفوا كيف يمكن أن يبرىنوا أنيم 

 .فيموا بعض األفكار بشكل أفضل

وكان محور .  دراسة ىدفت إلى تقويم منياج التكامل (Schneider,1995)شنادر    وأجرى 

وقد تم جمع المعمومات . التقويم يدور حول ما إذا كان ىذا المنياج يحقق األىداف المرجوة منو

وتحميميا , واإلجراءات والعناصر الشرطية , حيث طبق ىذا المنياج لمدة فصمين دراسيين في قسم 

. الرياضيات بجامعة تكساس في أوستن

وقد أظيرت الدراسة أن الطالب لم يقرأوا كثيرًا من الكتاب المقرر كما ىو متوقع, وأن التوضيحات 

الرقمية القت اىتمامًا أقل من التوضيحات البيانية والتحميمية, كما أن  الطالب خرجوا من ىذا 

المساق بميول إيجابية نحو مادة الرياضيات, ونحو المنياج أيضًا , وأن المعمومات المجموعة في 

ىذه الدراسة لم تدعم حقيقة أن الطالب ذوي القدرات الرياضية الضعيفة ليس بإمكانيم النجاح مع 

. ىذا المنياج

 دراسة ىدفت إلى استقصاء اإلطار التقويمي الذي يستخدمو (Uecker,1996)وأجرى أوكر 

المعممون عندما يقّومون منياجًا تابعًا لمجال تخصصيم واستخدمت ىذه الدراسة مقابالت مركزه مع 

ستة معمميي رياضيات في مدارس ُعميا, حيث انخرط ىؤالء المعممون بدرجات متفاوتة في تطوير 

مساق خاص بيم ويعتبر ىذا المساق متطمبًا سابقًا لمساق الجبر, إذ استبدلوا المنياج المرتكز عمى 

. األنشطة بالكتاب المقرر
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وقد توصمت الدراسة إلى أن وجيات نظر المعممين حول معايير التقويم الفردي لم تكن متماثمة أو 

متناسقة, وأّن ىذه اآلراء اعتمدت عمى مدى إسيام المعممين في تطوير المنياج, وقد أوصت 

سيامو في عممية التقويم  .الدراسة بمزيد من األبحاث لتمقي الضوء عمى دور المعمم وا 

  كانت  (Hurely & vosburge, 1997) ىورلي، وفوسبرج، وىناك دراسة قام بيا

العالقة بين اتجاىات الطمبة نحو التكنولوجيا, واتجاىاتيم نحو التعمم باستخدام التكنولوجيا : بعنوان

وقد بينت الدراسة . الحديثة في جو دراسي, وفيما إذا كانت ىناك عالقة بين متغيرات االتجاىات

أثر الجنس ومستوى التعميم عمى اتجاىات الطالب نحو التكنولوجيا, ونحو التعميم باستخدام 

. التكنولوجيا

وقد تّم الحصول عمى البيانات المتعمقة بيذه الدراسة, بمسح طالب الصف السابع والثامن في 

كندا, التي أوصمت التكنولوجيا الحديثة, في برنامج المدرسة, وقد –المدارس األساسية في انتاريو 

تضمنت ىذه البرامج الحاسوب بشكل مستمر بين جميع طالب الصف, وقد تم تحميل البيانات 

: باستخدام اإلحصاء الوصفي, وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي

. ـ أّن الطالب لدييم اتجاىات إيجابية نحو التكنولوجيا الحديثة وتعمميا

. ـ أّنو لم يكن ىناك أثر لمجنس عمى اتجاىات الطالب نحو التكنولوجيا

 .ـ أّنو لم يكن ىناك أثر لمتحصيل العممي عمى اتجاىات الطالب نحو التكنولوجيا

 عمى مناىج العموم الجديدة في المرحمة الثانوية (Bashaireh,1998)وفي دراسة أجراىا بشايره  

في المدارس األردنية حيث تناولت ىذه الدراسة مناىج الفيزياء واألحياء وعموم األرض مركزًة عمى 

. األنشطة العممية واألىداف, والخصائص العامة لمكتب المدرسية, والمحتوى والتوضيحات

 وىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في مناىج العموم لممرحمة الثانوية كمشروع متكامل متتبعة 

األىداف من حيث مدى انعكاسيا في الكتب المدرسية ومالءمتيا لممستوى العقمي والعممي لمطمبة 

. ومدى إمكانية تحقيقيا عمى أرض الواقع ضمن اإلمكانات المتوفرة
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وتناولت الدراسة خصائص الكتاب المدرسي ومحتواه وتوضيحاتو وأنشطتو العممية, وتكونت ّعينة 

مشرفًا تربويًا فبينت نتائج الدراسة أن مواصفات الكتب من  (23)معممًا ومعممة و (25 )الدراسة من

حيث اإلخراج والمظير العام حازت عمى تقديرات تقييمية عالية من قبل المعممين, ولكّن المعممين 

أشاروا إلى أّن محتوى كتب الفيزياء والكيمياء أعمى من مستوى الطمبة وأشارت النتائج أيضًا بما 

يخّص األنشطة والميارات العممية في تدريس العموم إلى وجود محددات كثيرة منيا قمة األجيزة 

. العممية والمواد الالزمة لتنفيذ التجارب واألنشطة العممية في المدارس

تم خالليا ( Sanger & Greenbowe,1999)   وفي دراسة قام بيا سانجر وجرينبوا 

كتب كيمياء تدرس في الكميات العممية, وذلك لمعرفة األمثمة والرسومات والجمل التي  (10)تحميل

. تقود إلى تكوين مفاىيم خاطئة في الكيمياء الكيربائية

وكان من أبرز نتائج الدراسة أن العديد من المفاىيم الخاطئة التي رصدت عند الطمبة عمى عالقة 

بجمل وأمثمة ورسومات في كتب الكيمياء المحممة, وظير تباين بين الكتب العشرة من ناحية 

ومن توصيات الدراسة .  احتوائيا عمى الجمل والرسومات واألمثمة التي تقود إلى المفاىيم الخاطئة

منع مؤلفي كتب الكيمياء من تبسيط بعض المفاىيم العممية التي تؤدى إلى بناء مفاىيم خاطئة عند 

.   الطمبة

:-  خالل عرض بعض الدراسات السابقة تبين ما يميومن
 أنيا ىا وتقويمالمدرسية من خالل استعراض الدراسات السابقة التي قامت بتحميل الكتب نالحظ

:  منياوساليب عند التقويم أاتبعت عدة 
 والمعممات التي اشتركت في تركيزىا عمى تقييم الكتب من وجية نظر المعممين الدراسات .1

 واألنشطة , الوسائلسموب العرض , أالمقدمة ,األىداف , المحتوى , ):في المجاالت التالية
 : التاليالنحوعمى  (التقويم , االتجاىات لدى الطمبة , الشكل الفني لمكتاب

:  قائمة معايير ومنياعمى االستبيانات المشتممة استخدام 
 , عامر , 1991 , عبد اهلل , 1998المتوكل ,  ) كدراسة لممعممين والطمبة استبانو.  أ

 (. 1994 , السر ,2000
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 , 2001 , الدوالت ,2001 , الشراري ,1996الصوص , )استبانو لممعممين كدراسة  .ب
 1999 , ربايعة , 1995 , غزاوي , 1994 , عواد , 1994 , الطوره ,2003سالمة ,

 (. 1994 , سيف , 2002 , الشراري ,2004 , جازية , 2001,مناصرة ,
 , 2000 ,بشارات ,1999أيوب , ) لممعممين والمشرفين التربويين كدراسة استبانو . ج

 (. 2003 , ربايعة ,1994 , الشاطر
 الخبرات الشخصية والمعايير المحددة مسبقًا كدراسة عمى الكتب وتقويميا باالعتماد فحص .2
 (. 2002 قطيط,  ,2002 الزغارنة, )
وش  أحد , 2000 , ثابت , 1998عمي ,  ) طرق اإلشراكية ومفيوم الثقافة كدراسة استخدام. 3

,2001, 1982, Staver& Bay , 1987   Staver& Bay , 1987 Azar.) 
 خطوات عرض األدب التربوي والدراسات السابقة يتضح أن الكتب المدرسية قد خطت بعد 

 وقد وضعت عامةيم في العديد من بمدان الوطن العربي خاصة والعالم ومتقدمة في التحميل والتق
 بسبب حداثة يمووالتقموضع طموح تربوي معاصر إال أن كتب التكنولوجيا لم تتعرض لمتحميل 

سابع, ثامن, )    األساسية العميالممرحمةيم كتب التكنولوجيا والمنياج لذا كانت ىذه المحاولة لتق
.  استبانو موضع تفكيريواستخدمت كتب ةوالتي بمغ عددىا ثالث (تاسع
 وزارة فيمي المناىج الفمسطينية م الباحثة بأّن ىذه الدراسة قد وفرت رؤية واضحة لمصوترى

 سابع, ثامن,) التكنولوجياالتربية والتعميم ومركز تطوير المناىج الفمسطينية حول واقع كتب 

 تحسين فعالية كتب التكنولوجيا فيسيام إلكون ىذه الكتب تحت التجربة كما حاولت ا (تاسع

 نظر من ليم تماس مباشر بالكتب وجيةوذلك عن طريق أخذ ىا وتطوير (سابع, ثامن, تاسع)

 المؤىل العممي والخبرة والجنس أثر بدراسة  أيضاً  والمعممات واىتمت الدراسةونوىم المعمم

 التقويم مما يجعميا تنسجم مع عمميةوالدورات والصف وتوفر مختبر والتخصص لممعممين في 

  .التقويمبعض الدراسات التي اىتمت بدور المعمم في عممية 
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الفصل الثالث 

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

في ىذا الفصل تناولت الباحثة وصفًا لمنيج الدراسة ولمجتمع الدراسة المتمثل بالمعممين 

والمعممات الذين اشتركوا في عممية التقويم حيث تم اختيار عينة الدراسة منيم  ووصف أداة 

الدراسة والتأكد من صدقيا وثباتيا واإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة وكذلك 

. المعالجة اإلحصائية التي استخدمتيا في تحميل البيانات

: منيج الدراسة

.        استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي لمالءمتو ألغراض الدراسة

: مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين والمعممات الذين يّدرسون مبحث التكنولوجيا 

لمصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي, في المدارس الحكومية التابعة لمديريتي محافظة الخميل 

مدرسة, حيث يّدرسون مادة التكنولوجيا خالل  (189)معممًا ومعممة موزعين عمى  (262)وعددىم 

م  2004/ 2003الفصل الثاني من العام الدراسي 

: عينة الدراسة

معممًا ومعممة  (262)      قامت الباحثة بتوزيع االستبانة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة  

مدرسة أساسية من مدارس الذكور واإلناث التي تشتمل عمى المرحمة  (189)موزعين عمى 

 م  في مديرتي التربية والتعميم في محافظة الخميل 2004/ 2003األساسية العميا لمعام الدراسي 

معممًا ومعممة  واسترجع من   (262)حسب مستوى الصف, ومتغير الجنس, وقد بمغ عددىا 

من مجتمع الدراسة حيث اعتبرت عينة الدراسة, (%65)استبانة وبنسبة (170 )تاالستبانا

. عينة الدراسة (1)ويوضح الممحق رقم   
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.وصفًا لخصائص عينة الدراسة (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)وتبين الجداول   

(1)           جدول   

 توزيع المعممين والمعممات في عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

 المؤهل
 النسبة العدد

 %24.1 41 دبموم 

 %74.1 126 بكالوريوس

 %1.8 3 دراسات عميا

 %100 170 المجموع

 

(2)                     جدول  

                             توزيع المعممين والمعممات في عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 الجنس
 النسبة العدد

 %57.1 97 ذكر

 %42.9 73 أنثى

 %100 170 المجموع

 

(3)                    جدول   

                  توزيع المعممين والمعممات في عينة الدراسة حسب متغير الصف الدراسي

 الصف
 النسبة العدد

 %27.1 46 السابع

 %24.7 42 الثامن

 %18.8 32 التاسع
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% 29.4 50جميع الصفوف 
 %100 170 المجموع
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(4)             جدول   

                 توزيع المعممين والمعممات في عينة الدراسة حسب متغير التخصص

 التخصص
 النسبة العدد

 %27.1 46 عموم

 %18.2 31 رياضيات

 %35.3 60 حاسوب

% 19.4 33تخصص آخر 
 %100 170 المجموع

 

 

(5)                    جدول   

                        توزيع المعممين والمعممات في عينة الدراسة حسب متغير الخبرة

 الخبرة
 النسبة العدد

 %44.7 76 أقل من ثالث سنوات

 %27.6 47  سنوات5-3من 

 %27.6 47  سنوات5أكثر من 

 %100 170 المجموع

 

: أداة الدراسة
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بشكل يتوافق وطبيعة الدراسة,  كما قامت أيضا  (1994)      قامت الباحثة بتطوير أداة الطورة 

ضافة المجال الثامن بما يتناسب مع الدراسة وقامت بتقسيم أداة الدراسة  بتعديل بعض العبارات وا 

:  فقرة موزعة عمى المجاالت اآلتية  (58)إلى ثمانية مجاالت رئيسة إذ بمغ عدد الفقرات فييا   

 .فقرات (6)يتمثل في الشكل الفني لمكتاب واشتمل عمى : المجال األول  -1

 .فقرات (7)يتمثل في مقدمة الكتاب واشتمل عمى : المجال الثاني  -2

 .فقرات (8)يتمثل في األىداف واشتمل عمى : المجال الثالث  -3

 .فقرات (8)يتمثل في المحتوى واشتمل عمى : المجال الرابع  -4

 .فقرات (6)يتمثل في أسموب العرض واشتمل عمى : المجال الخامس  -5

 .فقرات (9)يتمثل في األساليب, والوسائل التعميمية, واألنشطة, واشتمل عمى: المجال السادس  -6

 .فقرات (8 )يتمثل في وسائل التقويم واشتمل عمى: المجال السابع  -7

 .فقرات (6)يتمثل في تنمية االتجاىات, والميول لدى الطمبة واشتمل عمى  : المجال الثامن  -8

)وطمب من كل مشارك في اإلجابة عن االستبانة بوضع إشارة  X مقابل كل فقرة,  (

5)والدرجة المناسبة ليا وبناء عمى ذلك تكون أعمى درجة لالستجابة ىي    ×58 =)290 ,

. عممًا بأن جميع الفقرات صيغت بشكل إيجابي58( =58× 1)وأدنى درجة ىي   

 

: صدق األداة

ضافة المجال الثامن  (1994 ) قامت الباحثة  بتعديل استبانة الطوره تنمية االتجاىات ) وا 

,  كما عرضت االستبانة عمى لجنة من المحّكمين في عدد من الجامعات (والميول لدى الطمبة

 (جامعة القدس المفتوحة, وجامعة النجاح الوطنية, وجامعة الخميل, وجامعة القدس )الفمسطينية 

أسماء أعضاء لجنة المحّكمين إذ بمغ عدد المحّكمين تسعة محّكمين ممن ليم  (3)ويبين الممحق 
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خبرة بيذا المجال, وىم من حممة الدكتوراه كما عرضت االستبانة عمى مجموعة من المعممين 

والمعممات والمشرفين التربويين  إلبداء ممحوظاتيم وتعديالتيم حول مدى مناسبة فقرات االستبانة 

وحذفت الباحثة . وانسجاميا مع ما يفترض أن تقيسو وأشاروا إلى مناسبة االستبانة ليذا الغرض

وقد استقرت االستبانو . أيضًا بعض الفقرات وعّدلت بعضيا اآلخر بناًء عمى توصيات المحكمين

فقرة موزعة عمى المجاالت الثمانية كما ىو موّضح ومبّين في الممحق  (58)بصورتيا النيائية عمى 

(. 2)رقم 

: ثبات اوستبانة

ألفا لكل مجال  (كرونباخ)نظرًا لتحديد معامل الثبات لألداة المستخدمة تمّي استخدام معامل 

األىداف، والمحتوى، ولكتاب،  امقدمةو،   لمكتابفني الخراجاإل):  من مجاوت التقويم الثمانية 

 المستخدمة فيو، وتنمية الكتاب وتجاىات الطمبة نحو سائل التقويمو، و األنشطةواألساليب، و

وتوصمت الباحثة إلى أن معامل الثبات عمى مجاوت األداة الثمانية . ثم لألداة ككل (التكنولوجيا 

وىو معامل ثبات  ( 0.95)أما ثبات األداة الكمي فقد وصل إلى . ( 0.90– 0.61 )تراوح بين 

:يوضح ذلك  (6 )عاٍل ويفي بأغراض الدراسة والجدول   

 
( 6)جدول 

وثبات كل مجال من المجاالت الثمانية (االستبانة)             يوضح الجدول ثبات أداة الدراسة  

 المجبل الرقم
 نسبة معامل الثبات عدد الفقرات

1 
 0.61 6 الشكل الفني لمكتاب

2 
 0.87 7 مقدمة الكتاب

 0.87 8 األىداف 3
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 0.80 8 المحتوى 4

 0.82 6 أسموب العرض 5

 0.87 9 األساليب والوسائل التعميمية واألنشطة 6

 0.90 8 وسائل التقويم 7

 0.87 6 تنمية االتجاىات والميول لدى الطمبة 8

 0.95 58الكمي  
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: إجراءات الدراسة

 .الحصول عمى الموافقة الرسمية المتعمقة بتسييل الميمة من أجل القيام بيذه الدراسة -1

قامت الباحثة بتطوير استبانو تقيس وجية نظر معممي التكنولوجيا ومعمماتيا نحو كتب  -2

,  لكتابا مقدمة و,  لمكتابفني الخراجاإل:  التكنولوجيا الثالثة في عدد من المجاالت 

 المستخدمة فيو , وتنمية الكتاب لتقويماوسائل و,  األنشطةو,  األساليبو,  األىدافوالمحتوى, و

 .التجاىات الطمبة نحو التكنولوجيا حيث تّم التأكد من صدقيا وثباتيا

أخذ الموافقة المسبقة من جامعة القدس لمديرتي التربية والتعميم في محافظة الخميل من أجل  -3

تبّينان ىذه  (6), ( 5)توزيع االستبانة عمى المدارس التي وقع عمييا االختيار والممحقان 

 .الموافقة

أخذ الموافقة المسبقة من مديرتي التربية والتعميم في محافظة الخميل من أجل توزيع االستبانة  -4

. تبّينان ىذه الموافقة (8), ( 7)عمى جميع المدارس والممحقان 

 . حّددت الباحثة مجتمع الدراسة الذي ستقوم عميو الدراسة -5

وّزعت الباحثة االستبانة الخاصة بالدراسة عمى جميع المدارس التي يوجد فييا صفوف السابع  -6

 بعد 2003/2004والثامن والتاسع األساسية من محافظة الخميل في نياية العام الدراسي 

 .تدريس المقرر

وّزعت االستبانة عمى المدارس من خالل مديري المدارس الذين أعادوىا بعد تعبئتيا إلى ديوان  -7

 .مديرتي التربية والتعميم

 (.SPSS)فرزت وفّرغت البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي -8
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 : متغيرات مستقمة وتشتمل عمى-:متغيرات الدراسة

. (دبموم عالي فأعمى)،  (بكالوريوس)،  (دبموم )ولو ثالثة مستويات  : المؤىل العممي -1

. (ذكر ،أنثى )ولو مستويان : الجنس  -2

. (سابع ،ثامن ، تاسع)ولو ثالثة مستويات : الصف  -3

. (عموم، رياضيات ، حاسوب ، تخصص آخر  ) ولو أربعة مستويات :التخصص  -4
 

. ( سنوات5 سنوات، أكثر من 5-3 سنوات، من3أقل من  )وليا ثالثة مستويات: الخبرة  -5

درجة تقويم كتب التكنولوجيا لممرحمة األساسية العميا من وجية نظر المعممين  : متغيرات تابعةـ  

 .والمعممات في محافظة الخميل

: المعالجة اإلحصائية

لمعالجة البيانات إحصائيًا وذلك باستخدام  (SPSS)استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 

: المعالجات اإلحصائية اآلتية 

 المتوسطات الحسابية لكل فقرة من فقرات االستبانة والنسب المئوية ليا ومن ثم استخراج  -1

الوسط الحسابي والنسب المئوية لكّل مجال من المجاالت الثمانية والنسب المئوية لالستبانة 

 .جميعيا وقد استخدمت ىذه المعالجة لإلجابة عن السؤال الرئيس

 .لممجموعتين المستقمتين (ت ) اختبار -2

 . تحميل التباين األحادي -3

  .لممقارنات البعدية  ((L.S.Dاختبار   -4
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     نتائج الدراسة:الفصل الرابع 

النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس 

  النتائج المتعمقة بالفرضية األولى

  النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية

  النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة

  النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة

 النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة
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الرابع الفصل 

نتائج الدراسة 

. يتضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة تبعًا لتسمسل أسئمتيا وفرضياتيا

: لرئيسالنتائج المتعمقة بالسؤال ا: أووً 

من وجية نظر المعممين  (سابع, ثامن, تاسع)ما درجة تقويم كتب التكنولوجيا لمصفوف 

 اإلخراج الفني والمقدمة والمحتوى واألىداف وأسموب  : )والمعممات في محافظة الخميل من حيث

. (العرض واألنشطة ووسائل التقويم وتنمية الكتاب التجاىات الطمبة

 ىذا السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكّل فقرة نولإلجابة ع

 وتطبيق إجراءات الدراسة عمى استبانو طورتيا الباحثة مكونة من دراسةولكّل مجال من مجاالت ال

. مجاالت الثمانية السابقةالفقرة موزعة عمى  (58)

النسبة المئوية اآلتية الخاصة  المتوسطات الحسابية وومن أجل تفسير النتائج اعتمدت

: باالستجابة عمى الفقرات

.  درجة كبيرة جداً يدل عمىفأكثر  (%80)أو  ( فأكثر4 )متوسط حسابي 

.  درجة كبيرةيدل عمى%( 79.9-70)أو ( 3.99 -3.5)متوسط حسابي 

.  درجة متوسطةيدل عمى%( 69.9-60)أو  ( 3.49 – 3)متوسط حسابي 

.  درجة قميمةيدل عمى%( 59.9-50)أو  ( 2.99 -2.5)متوسط حسابي 

 . قميمة جداً  يدل عمى%(50 أقل من)أو  (2.5أقل من  )متوسط حسابي 

وقامت الباحثة بحساب النسب المئوية لكّل فقرة من فقرات االستبانة في المجاالت الثمانية 
: وذلك باستخدام المعادلة التالية
% x  100المتوسط الحسابي لمفقرة  =  النسبة المئوية لمفقرة 

                          ـــــــــــ 
                                      5 
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: وتم الحصول عمى النتائج التالية

. تضمنت نتائج التقويم تبعًا لممجاالت المختمفة كاًل عمى حدة

 والنسب المئوية لمفقرات عمى , الباحثة المتوسطات الحسابيةت استخراج:الشكل الفني لمكتاب .1

 كما ىو موضح في الجدول ,مجال الشكل الفني لمكتاب من وجية نظر المعممين والمعممات

(7 .)

( 7)الجدول 

 من ةتوزيع المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم مجال اإلخراج الفني لكتب التكنولوجيا الثالث

وجية نظر المعممين والمعممات 

 الرقم
متوسط  الفقرة

 اوستجابة

النسبة 
 الشكل الفني لمكتاب المئوية

 %72 3.60. ن الغالف جذابة ومشوقة لمطمبةاألو 1

يتصف ورق الكتاب بالجودة من حيث المون والحجم ومساحة  2
. الصفحة

3.80 76% 

% 77 3.85. عناوين الكتاب الرئيسة والفرعية واضحة 3
% 71.8 3.59. الصور والرسومات واألشكال موجودة في أماكن مناسبة لمدرس 4
% 72.4 3.62. حجم الكتاب مناسب لمصف المقرر لو من حيث عدد صفحاتو 5
% 79 3.95. يةباعالطيخمو الكتاب من األخطاء العممية واإلمالئية وا 6

 %74.6 3.73 الكمي

 

أّن الفقرات عمى مجال الشكل الفني لمكتاب عند المعممين والمعممات كانت  (7)ويتضح من الجدول 

وفيما ( %71)ة عمى جميع الفقرات حيث كانت النسب المئوية لالستجابة عمييا أكثر من كبير

 إذ كانت عالية ةوف الثالثفيتعمق بدرجة التقويم الكمية لمجال الشكل الفني لكتاب التكنولوجيا لمص

%(. 74.4 )ىلالستجابة إلالمئوية وصمت النسبة 
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: مقدمة الكتب .2

 والنسب المئوية لمفقرات عمى مجال مقدمة الكتاب من , الباحثة المتوسطات الحسابيةتاستخراج

(: 8)وجية نظر المعممين والمعممات كما ىو موضح في الجدول 

( 8)الجدول

 من وجية ةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم مجال مقدمة الكتاب لكتب التكنولوجيا الثالث
مين والمعممات لنظر المع

 الرقم
متوسط  الفقرة

 االستجابة
مقدمة الكتاب  النسبة المئوية

 %71.8 3.59 .تعطي المقدمة فكرة عامة عن أىداف الكتاب 1

% 63.2 3.16. توضح المقدمة األسموب المناسب الستخدام الكتاب 2
% 59.2 2.96. توجو المقدمة المعممين إلى أساليب التدريس المناسبة 3
% 67 3.35. تعطي المقدمة فكرة واضحة عن محتوى الكتاب 4
توجو المقدمة القارئ لإلفادة من النشاطات والوسائل  5

. المعينة
3.19 63.8 %

% 58.6 2.93. ترشد المقدمة المعممين إلى أساليب التقويم المناسبة 6
% 59.4 2.97. لتعّممإلى ا الطمبة هتثير المقدمة دافعي 7

% 63.3 3.16 الكمي
 

أن الفقرات عمى مجال مقدمة الكتاب عند المعممين والمعممات كانت  (8)ويتضح من الجدول 

( 5,4,2)وكانت متوسطة عمى الفقرات (%72)حيث كانت النسبة المئوية  (1)ة عمى الفقرة ريكب

بينما كانت درجة قميمة عمى الفقرات  (%67-63)تراوحت النسب المئوية لالستجابة عمييا بين ف

وفيما يتعمق بدرجة التقويم الكمية بمجال  (%59)كانت النسبة المئوية لالستجابة عمييا و( 7,6,3)

 %(.63 )لالستجابة وصمت النسبة المئوية إذمقدمة الكتاب كانت متوسطة 
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: مجال األىداف.3

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم مجال األىداف لكتب التكنولوجيا 

  .يوضح ذلك (9) والجدول رقم الثالثة من وجية نظر المعممين والمعممات

( 9)الجدول

لفقرات عمى مجال األىداف من وجية نظر المعممين االمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم 

 والمعممات

 الرقم
متوسط  الفقرة

 اوستجابة

النسبة 
 األىداف المئوية

 %64.4 3.22. تتوفر لكل وحدة في الكتاب أىداف سموكية كافية 1

ترتبط األىداف السموكية باألىداف العامة لمناىج  2
% 67 3.35. التكنولوجيا لممرحمة األساسية

: تشتمل األىداف السموكية عمى نتاجات التعمم الثالثة 3
% 66 3.30(. ةوالنفس حركيالوجدانية, والمعرفية, )

% 69 3.45. تتصف أىداف الكتاب بالقابمية لمتطبيق 4
% 70.8 3.54. تتصل أىداف الكتاب بحاجات المجتمع ومشكالتو 5
% 66.2 3.31. تراعي األىداف الخصائص النمائية لمطمبة 6
تساىم أىداف الكتاب في تعميق الحس الوطني وروح  7

 .االنتماء
2.93 58.6 %

% 68.4 3.42. تتصف أىداف الكتاب بالقابمية لمقياس والتقويم 8
  %66.2 3.31 الكمي

ة عمى ريكبأّن الفقرات عمى مجال األىداف عند المعممين والمعممات كانت  (9)ويتضح من الجدول 

( 8,6,4,3,2,1) وكانت متوسطة عمى الفقرات (%71)االستجابةحيث بمغت نسبة  (5)الفقرة

وكانت  (7)بينما كانت نسبة اإلجابة قميمة عمى الفقرة (%69-64)تراوحت النسبة المئوية بين ف

مجال األىداف فقد بمغت ى لإوفيما يتعمق بدرجة التقويم الكمية  (%59)ىا ننسبة اإلجابة ع

(66 .)%



 67 

: مجال المحتوى.4

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى مجال المحتوى من وجية 

(: 10)نظر المعممين والمعممات كما يتضح من الجدول

 (10 )الجدول
لفقرات عمى مجال المحتوى من وجية نظر المعممين االمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتقويم 

 والمعممات

 الرقم
متوسط  الفقرة

 اوستجابة

النسبة 
 المحتوى المئوية

 %71 3.55. يتناسب حجم المحتوى مع عدد الحصص المقررة لو 1

% 71 3.55. تتوزع مادة المحتوى عمى الفصمين بشكل مالئم 2
% 64.4 3.22. ترتبط مادة المحتوى بحاجات الطمبة وخبرتيم 3
تتدرج مفاىيم المحتوى من السيل إلى الصعب ومن  4

. المحسوس إلى المجّرد
3.36 67 %

% 74.2 3.71. تتصف مادة المحتوى بالحداثة 5
% 72 3.60. تتصف مادة المحتوى بالدقة العممية 6
يساىم المحتوى في تنمية التفكير العممي واإلبداعي لدى  7

. الطمبة
3.66 73.2 %

% 63.4 3.17. يتالءم المحتوى مع المستوى العقمي لمطمبة 8
 %69.6 3.48 الكمي

أّن الفقرات عمى مجال المحتوى عند المعممين والمعممات كانت  (10)يتضح من الجدول 

, بينما كانت متوسطة (%74-71)حيث تراوحت النسبة بين  (7,6,5,2,1)ة عمى الفقرات ريكب

 نسبة تعمى التوالي, في حين بمغ (%64,67,64)كانت النسبة و( 8,4,3)عمى الفقرات 

. %(69.6)االستجابة عمى الدرجة الكمية

: مجال أسموب العرض.5

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى مجال أسموب العرض من 

(. 11)وجية نظر المعممين والمعممات كما يتضح من الجدول
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 (11) جدول
لفقرات عمى مجال أسموب العرض من وجية نظر المعممين لالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 

والمعممات 

 الرقم
متوسط  الفقرة

 اوستجابة

النسبة 
 أسموب العرض المئوية

 سميمة ولغة سيمة تعابيريستخدم أسموب العرض  1
. وواضحة

3.45 69% 

% 66.8 3.34. يشوق أسموب العرض المتعّمم ويشجعو عمى التعمم 2
% 60 3.00. يساعد أسموب العرض الطمبة عمى التعّمم الذاتي 3
يحّفز أسموب العرض تفكير الطمبة عمى البحث  4

. واالستكشاف
3.33 66.6 %

يتناسب أسموب العرض مع المستوى العقمي  5
. لمطمبة

3.20 64 %

% 71 3.55. يخمو أسموب العرض من التكرار المملّ  6
 %66.2 3.31 الكمي

أن الفقرات عمى مجال أسموب العرض عند المعممين والمعممات كانت  (11)تضح من الجدول ي 

بينما كانت االستجابة متوسطة  (%71)حيث بمغت نسبة االستجابة عمييا  (6)كبيرة عمى الفقرة 

في حين بمغت نسبة االستجابة  (%69-60)تراوحت النسب بين و( 5,4,3,2,1)عمى الفقرات 

 %(.66)عمى الدرجة الكمية 

 

 :مجال األساليب والوسائل التعميمية واألنشطة.6

 والنسب المئوية لمفقرات عمى مجال األساليب , الباحثة المتوسطات الحسابيةاستخدمت

(. 12)والوسائل التعميمية واألنشطة من وجية نظر المعممين والمعممات كما يتضح من الجدول
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( 12)الجدول 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى مجال األساليب والوسائل التعميمية واألنشطة من 

. وجية نظر المعممين والمعممات

 الرقم
متوسط  الفقرات

 اوستجابة

النسبة 
 األساليب والوسائل التعميمية واألنشطة المئوية

 %62.8 3.14. تكفي الوسائل التعميمية في الكتاب لمساعدة الطمبة عمى التعمم 1

% 65.8 3.29. تتصف الوسائل التعميمية في الكتاب بالدقة والوضوح 2
% 71.2 3.56. ترتبط الوسائل التعميمية باألىداف التعميمية الواردة في الكتاب 3
% 73.4 3.67. ترتبط الوسائل التعميمية بمادة محتوى الكتاب 4
% 71.4 3.57. تساعد الوسائل التعميمية عمى إثارة تفكير الطمبة 5
% 74.6 3.73. ترتبط النشاطات المقترحة بمادة محتوى الكتاب 6
% 70.6 3.53. تتناسب النشاطات المقترحة مع قدرات الطمبة في ىذه المرحمة 7
% 63.6 3.18. تكفي النشاطات المقترحة في الكتاب إلثارة تّعمم الطمبة الذاتي 8
% 58.4 2.92. يمكن تحقيق النشاطات المقترحة في الكتاب بيسر وسيولة 9

% 68 3.40 الكمي
أّن الفقرات عمى مجال األساليب والوسائل التعميمية واألنشطة عند  (12)يتضح من الجدول 

-71) بين االستجابةبمغت نسبة ف( 6,5,4,3,7)المعممين والمعممات كانت كبيرة عمى الفقرات 

بمغت نسبة ف(8,2,1)في الوقت الذي كانت فيو تمك النسبة متوسطة عمى الفقرات  (75%

( 9)عمى التوالي بينما كانت نسبة االستجابة قميمة عمى الفقرة  (%66,64, 63)االستجابة عمييا 

 حيث ةأما االستجابة عمى الدرجة الكمية فكانت متوسط (%58)وكانت نسبة االستجابة عمييا 

%(. 68)بمغت

: مجال وسائل التقويم.7

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى مجال وسائل التقويم من 

(. 13) وجية نظر المعممين والمعممات كما يتضح من الجدول
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( 13)الجدول 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى مجال وسائل التقويم من وجية نظر 

المعممين والمعممات 

 الرقم
متوسط  الفقرة

 اوستجابة

النسبة 
 وسائل التقويم المئوية

 %66.4 3.32. تتنوع وسائل التقويم في الكتاب 1

% 64.4 3.22. لتعّممإلى ا الطمبة دافعيوتثير وسائل التقويم الواردة في الكتاب  2
% 66 3.30. تشجع وسائل التقويم الطمبة عمى البحث والتفكير 3
تتوزع وسائل التقويم في الكتاب عمى المستويات العقمية  4

. المختمفة
3.20 64 %

 في الكتاب مدى اكتساب الطمبة ةتقيس وسائل التقويم الوارد 5
. لمميارات المختمفة

3.34 66.8 %

تيتم وسائل التقويم الواردة في الكتاب بقياس الجوانب االنفعالية  6
. عند الطمبة

3.01 60.2 %

تقيس وسائل التقويم الواردة في الكتاب ما وضعت من أجمو  7
. بدقة

3.28 65.6 %

% 61.8 3.09. تغطي وسائل التقويم الواردة في الكتاب جميع جوانب المحتوى 8
% 64.4 3.22الكمي  
أّن الفقرات عمى مجال وسائل التقويم عند المعممين والمعممات كانت  (13)تضح من الجدول ي

أما االستجابة  (%67-60)متوسطة عمى جميع الفقرات حيث تراوحت نسبة االستجابة عمييا بين 

%(. 64) بمغت إذعمى الدرجة الكمية فكانت متوسطة 

 :مجال تنمية اوتجاىات والميول لدى الطمبة.8

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى مجال تنمية االتجاىات 

(. 14) والميول لدى الطمبة من وجية نظر المعممين والمعممات كما يتضح من الجدول
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 (14) الجدول
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى مجال تنمية االتجاىات والميول لدى الطمبة من 

: وجية نظر المعممين والمعممات

 الرقم
متوسط  الفقرة

 اوستجابة

النسبة 
 .تنمية اوتجاىات والميول لدى الطمبة المئوية

 %66.8 3.34. يعزز الكتاب اتجاىات إيجابية نحو نظافة النظام البيئي 1

% 71.4 3.57. ينمي الكتاب ميارات السالمة العامة لدى الطمبة 2
% 74.2 3.71. يوجو الكتاب ميول الطمبة نحو محور من محاور التكنولوجيا 3
% 73.8 3.69. يعزز الكتاب روح العمل التعاوني لدى الطمبة 4
% 75.4 3.77. ينمي الكتاب تقبل الطمبة آلراء اآلخرين 5
% 67 3.55. يعمل الكتاب عمى زيادة اىتمام الطمبة بحياة العمماء وتقديرىم 6

 %71.4 3.57 الكمي

 والميول لدى الطمبة عند االتجاىاتأن الفقرات عمى مجال تنمية  (14)يتضح من الجدول 

حيث تراوحت النسب المئوية لالستجابة  (5,4,3,2)المعممين والمعممات كانت كبيرة عمى الفقرات 

حيث  (6,1)في الوقت الذي كانت فيو تمك النسب متوسطة عمى الفقرتين  (%75-71)عمييا بين 

, وفيما يتعمق بالدرجة الكمية لمجال تنمية الكتاب التجاىات (%67)بمغت نسبة االستجابة عمييا 

%(. 71)وصمت النسبة المئوية لالستجابة إلى فالطمبة كانت كبيرة 

 

: ترتيب مجاوت التقويم لكتب التكنولوجيا.9

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى الدرجات الكمية لجميع 

(. 15) المجاالت من وجية نظر المعممين والمعممات كما يتضح من الجدول

 

 
 
 

( 15)الجدول 
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المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى الدرجة الكمية لجميع المجاالت من وجية 
 نظر المعممين والمعممات

متوسط  المجال الرقم
 اوستجابة

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التقييم

 كبيرة  %74.6 3.73 .الشكل الفني لمكتاب 1

تنمية االتجاىات والميول لدى  2
. الطمبة

كبيرة % 71.4 3.57

متوسطة %  69.6 3.48. المحتوى 3
 األساليب والوسائل التعميمية 4

. وألنشطة
متوسطة %  68.0 3.40

متوسطة %  66.3 3.32. األىداف 5
متوسطة %  66.23 3.31. أسموب العرض 6
متوسطة %  64.4 3.22. وسائل التقويم 7
متوسطة %  63.3 3.16. مقدمة الكتاب 8

متوسطة  % 69.6 3.48. درجة التقويم الكمية لجميع المجاالت 
ترتيب مجاالت التقويم كان مجال الشكل الفني مجال في أن أفضل  (15) يتضح من الجدول

وفيما يتعمق  (%63.3) و آخر مجال في الترتيب كان مجال مقدمة الكتاب (%74.6).لمكتاب

بدرجة التقويم الكمية لكتب التكنولوجيا لمصف السابع والثامن والتاسع كانت متوسطة حيث وصمت 

 (.69.6)النسبة المئوية لالستجابة إلى 

 

 :النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : األولىالصفرية النتائج المتعمقة بالفرضية  .1

في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب  (= 0.05)مستوى الداللة 

 .متغير الجنس إلى التكنولوجيا تعزى

 تبين نتائج اختبار (16)ونتائج الجدول  (t-test)جابة عن الفرضية استخدمت الباحثة لال 

. متغير الجنسى لإلداللة الفروق في تقويم كتب التكنولوجيا لممرحمة األساسية تبعًا  (ت)
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 (16)الجدول 
متغير ى لإلداللة الفروق في تقويم كتب التكنولوجيا لممرحمة األساسية تبعًا  (ت) اختبارنتائج 

جنس ال
 N=73أنثى  N=97ذكر  

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 المتوسط المجال الداللة

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 االنحراف
 لمعياري

 0.68 0.42 04573 3.5071 0.5305 3.5395 الشكل الفني 

 0.17 1.37 0.6278 3.0956 05824 3.2234   الكتابمقدمة

 0.087 1.7 0.6219 3.1822 0.5894 3.3439األىداف  

 0.44 0.77 0.5292 3.4871 0.5697 3.4207المحتوى 

 0.62 0.45 0.5026 3.2785 0.6309 3.3232العرض   أسموب

 0.87 0.16 0.5352 3.3404 0.5862 3.3264األنشطة  

 0.31 1.02 0.5391 3.2763 0.6671 3.1789وسائل التقويم 

 0.90 0.13 0.6205 3.5274 0.7529 3.5409والميول  تنمية االتجاىات

 0.74 0.33 0.4023 3.300 04663 3.3527كمي ال

 

= 0.05)أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (16)  من الجدوليتضح

) األولى الصفرية  وبالتالي يتم قبول الفرضية,عمى مجاالت الدراسة الثمانية تبعًا لمتغير الجنس 

. لمعممين والمعممات في ىذه الدراسةإلى ابالنسبة 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الثانيةالصفريةالنتائج المتعمقة بالفرضية  .2

التكنولوجيا تعزى  في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب (= 0.05)الداللة 

 .إلى متغير الخبرة

( 17) ونتائج الجدول , ىذه الفرضية استخدمت الباحثة تحميل التباين األحادينولإلجابة ع

 :تبين ذلك

( 17) الجدول
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نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في المجاالت الثمانية, في متوسطات تقويم كتب 
: متغير الخبرة عند المعممين والمعمماتى لإالتكنولوجيا لممرحمة األساسية تبعًا 

 المجال
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (ف)

 مستوى الداللة

الشكل 
الفني 

لمكتاب  
  

 0.826 0.216 0.05 2 0.109 بين المجموعات

   0.252 167 42.011داخل المجموعات 
    169 42.120المجموع 

مقدمة 
الكتاب 

  

 0.482 0.733 0.268 2 0.536 بين المجموعات
   0366 167 61.090داخل المجموعات 

    169 61.626المجموع 

األىداف  
 0.709 0.345 128 2 0.256 بين المجموعات

   0.371 167 12.028داخل المجموعات 
    169 62.284المجموع 

المحتوى 
 

 0.299 1.216 0.370 2 0.739 بين المجموعات
   0.304 167 50.766داخل المجموعات 

    169 51.505المجموع 

أسموب 
 العرض 

  * 0.028 3.635 1.178 2 2.357 بين المجموعات
   0.324 167 54.132داخل المجموعات 

    169 56.488المجموع 

  األنشطة
  * 0.039 3.296 1.018 2 2.036 بين المجموعات

   0.309 167 51.580داخل المجموعات 
    169 53.616المجموع 

وسائل 
 التقويم 

 0.084 2.508 0.934 2 1.867 بين المجموعات
   0.372 167 62.169داخل المجموعات 

    169 64.037المجموع 
تنمية 

اوتجاىات 
والميول 

 0.111 2.223 1.065 2 2.131 بين المجموعات
   0.479 167 80.124داخل المجموعات 

    169 82.124المجموع 

الدرجة 
الكمية 

 0.079 2.572 0.486 2 0.972 بين المجموعات
   0.189 167 31.572داخل المجموعات 

    169 32.544المجموع 
 (= 0.05) عند مستوى الداللة اً  إحصائيدال*

 : ما يمي(17)يتضح من الجدول 
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في متوسطات التقديرات  (= 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة  ـ1

 في مجالي أسموب متغير الخبرةإلى التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى 

 .العرض واألنشطة 

في متوسطات  (= 0.05)د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ووج ـ عدم 2

باقي  في متغير الخبرةإلى التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى 

 .المجاالت والدرجة الكمية 

 L.S.D( " Least" ولبيان مصدر الفرق في المجاالت الدالة إحصائيا تّم استخدام 

Significant Difference) ,  يظيران نتائج اختبار  ( 19 )   (18 ) والجدوالن "L.S.D ." 

 ( 18)الجدول 
لمتقديرات التقويمية لممعممين والمعممات عمى مجال أسموب العرض  " L.S.D" نتائج اختبار 

لكتب التكنولوجيا حسب متغير الخبرة 
 

المقارنات 
(I(                           )J )

 تمتوسط الفرو قا
(I-J )

الداللة اإلحصائية 

 0.38 0.01 سنوات 5- 3من  سنوات 3اقل من 
 * 0.008 0.28 سنوات 5أكثر من 

 0.38- 0.01 سنوات 3اقل من  سنوات 5- 3من 
 0.112 0.19 سنوات 5أكثر من 

 * 0.008- 0.28 سنوات 3اقل من  سنوات 5أكثر من 
 0.112- 0.19 سنوات 5- 3من 

 (= 0.05) عند مستوى الداللة اً  إحصائيدال* 

 لصالح (= 0.05)عند مستوى الداللة أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية  ( 18)يتبين من الجدول 

, حيث  ( سنوات5أكثر من )عمى حساب المجموعة الثالثة  ( سنوات3أقل من )المجموعة األولى 

. بينيما ( 0.28)كان ىذا الفرق 

 ( 19)الجدول 
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لمتقديرات التقويمية لممعممين والمعممات عمى مجال األنشطة لكتب  " L.S.D" نتائج اختبار 
التكنولوجيا حسب متغير الخبرة 

المقارنات 
(I(                           )J )

 تمتوسط الفرو قا
(I-J )

الداللة اإلحصائية 

 0.1 0.17 سنوات 5- 3من  سنوات 3اقل من 
  * 0.015 0.25 سنوات 5أكثر من 

 0.1- 0.17 سنوات 3اقل من  سنوات 5- 3من 
 0.46 0.08 سنوات 5أكثر من 

  * 0.015- 0.25 سنوات 3اقل من  سنوات 5أكثر من 
 0.1- 0.08 سنوات 5- 3من 

 (= 0.05) عند مستوى الداللة اً  إحصائيدال* 

 لصالح (= 0.05)عند مستوى الداللة أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية  ( 19)يتبين من الجدول 

, حيث  ( سنوات5أكثر من )عمى حساب المجموعة الثالثة   ( سنوات3أقل من )المجموعة األولى 

. بينيما ( 0.25)كان ىذا الفرق 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الثالثةالصفرية  النتائج المتعمقة بالفرضية  ـ3

في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى  (= 0.05)الداللة 

 .إلى المؤىل العممي

( 20) ىذه الفرضية استخدمت الباحثة تحميل التباين األحادي ونتائج الجدول عنولإلجابة 

 :تبين ذلك
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( 20)الجدول
نتائج تحميل التباين األحادي الستخراج داللة الفروق بين المجاالت الثمانية تبعًا لمتغير 

المؤىل العممي عند المعممين والمعممات 

 المجال
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الدولة

 الشكل الفني لمكتاب  

 0.115 2.192 0.539 2 1.078 بين المجموعات

 0.246 167 41.042 داخل المجموعات
  

  169 42.120 المجموع

 مقدمة الكتاب 
 0.304 1.198 0.436 2 0.872 بين المجموعات

   0.364 167 60.755داخل المجموعات 
    169 61.626المجموع 

األىداف  
  * 0.010 4.777 1.685 2 3.370 بين المجموعات

   0.353 167 58.914داخل المجموعات 
    169 62.284المجموع 

المحتوى 
 

 0.389 0.949 0.289 2 0.579 بين المجموعات
   0.305 167 50.926داخل المجموعات 

    169 51.505المجموع 

 أسموب العرض 
 0.724 0.324 0.109 2 0.218 بين المجموعات

   0.337 167 56.270داخل المجموعات 
    169 56.488المجموع 

  األنشطة
 0.708 0.346 0.111 2 0.221 بين المجموعات

   0.230 167 53.395داخل المجموعات 
    169 53.616المجموع 

 وسائل التقويم 
 0.697 0.362 0.138 2 0.277 بين المجموعات

   0.382 167 63.760داخل المجموعات 
    169 64.037المجموع 

اوتجاىات  تنمية
والميول 

 0.709 0.344 0.169 2 0.337 بين المجموعات
   0.490 167 81.816داخل المجموعات 

    169 82.154المجموع 

الدرجة الكمية 
 0.284 1.267 0.243 2 0.487 بين المجموعات

   0.192 167 132.058داخل المجموعات 
    169 32.544المجموع 

 (= 0.05) عند مستوى الداللة اً  إحصائيدال* 
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:  ما يمي(20)يتضح من الجدول 

في متوسطات التقديرات  (= 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ـ1

مؤىل العممي في مجال متغير الإلى التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى 

 .األىداف 

في متوسطات  (= 0.05)د فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة ووج ـ عدم 2

باقي  في متغير الخبرةإلى التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى 

. المجاالت والدرجة الكمية 

 

 L.S.D(" Least" ولبيان مصدر الفرق في المجاالت الدالة إحصائيا تم استخدام 

Significant Difference)    يظير نتائج اختبار  ( 21 ) والجدول "L.S.D ." 

 ( 21)الجدول 
لمتقديرات التقويمية لممعممين والمعممات عمى مجال األىداف لكتب  " L.S.D" نتائج اختبار 

. التكنولوجيا حسب متغير المؤىل العممي
 

المقارنات 
(I(                           )J )

 تمتوسط الفرو قا
(I-J )

الداللة اإلحصائية 

 * 0.027 0.24بكالوريوس دبموم 
 0.115 0.56دراسات عميا 

 * 0.027- 0.24دبموم بكالوريوس 
 * 0.022 0.8دراسات عميا 

 0.115 0.56دبموم دبموم عالي فأعمى 
 * 0.022 0.8بكالوريوس 

 (= 0.05) عند مستوى الداللة اً  إحصائيدال* 
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: ما يمي ( 21)يتبين من الجدول 

 لصالح المجموعة األولى (= 0.05)عند مستوى الداللة  ـ أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية 1

 .بينيما (.,24), حيث كان ىذا الفرق  (بكالوريوس)عمى حساب المجموعة الثانية   (دبموم)

 لصالح المجموعة الثالثة (= 0.05)عند مستوى الداللة  ـ أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية 2

, حيث كان ىذا الفرق  (بكالوريوس)عمى حساب المجموعة الثانية  (دبموم عالي فأعمى)

 .بينيما (0.8)

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :رابعةالالصفرية  النتائج المتعمقة بالفرضية  ـ4

في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا  (= 0.05)الداللة

 .تخصص ى اللإتعزى 

( 22) ىذه الفرضية استخدمت الباحثة تحميل التباين األحادي ونتائج الجدول نولإلجابة ع

. تبين ذلك
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( 22)الجدول
نتائج تحميل التباين األحادي واستخراج داللة الفروق بين المجاالت الثمانية تبعًا لمتغير 

التخصص عند المعممين والمعممات 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

 مستوى الدولة

الشكل الفني 
 لمكتاب  

 0.53 0.26 0.63 3 1.9 بين المجموعات

   0.24 165 39.7داخل المجموعات 
    168 41.6المجموع 

مقدمة 
 الكتاب 

 * 0.047 2.7 0.96 3 2.88 بين المجموعات
   0.36 165 58.7داخل المجموعات 

    168 61.6المجموع 
 0.25 1.38 0.50 3 1.5 بين المجموعاتاألىداف  

   0.37 165 60.6داخل المجموعات 
    168 62.1المجموع 

المحتوى 
 

 * 0.045 2.7 0.811 3 2.4 بين المجموعات
   0.29 165 48.9داخل المجموعات 

    168 51.3المجموع 
أسموب 
 العرض 

 0.21 1.54 0.511 3 1.5 بين المجموعات
   0.32 165 54.7داخل المجموعات 

    168 56.3المجموع 
 0.059 2.5 0.78 3 2.35 بين المجموعات  األنشطة

   0.31 165 51.2داخل المجموعات 
    168 53.5المجموع 

وسائل 
 التقويم 

 0.12 3.8 1.38 3 4.1 بين المجموعات
   0.36 165 59.8داخل المجموعات 

    168 64المجموع 
تنمية 

اوتجاىات 
والميول 

 0.13 1.9 0.91 3 2.7 بين المجموعات
   0.48 165 79داخل المجموعات 

    168 81.7المجموع 
الدرجة 
الكمية 

 *  0.014 3.6 0.67 3 2.00 بين المجموعات
   0.184 165 30.4داخل المجموعات 

    168 32.5المجموع 
 (= 0.05) عند مستوى الداللة اً  إحصائيدال* 
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:  ما يمي(22)يتضح من الجدول 

في متوسطات التقديرات  (= 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة  ـ1

تخصص في مجاالت متغير الإلى التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى 

 .مقدمة الكتاب والمحتوى والدرجة الكمية

في متوسطات  (= 0.05)د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ووج ـ عدم 2

تخصص في متغير الإلى التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى 

 .باقي المجاالت

 L.S.D( " Least" ولبيان مصدر الفرق في المجاالت الدالة إحصائيا تم استخدام 

Significant Difference)  تظير نتائج اختبار  ( 28 ( )27 ( )26) والجداول "L.S.D ." 

 ( 23)الجدول 
لمتقديرات التقويمية لممعممين والمعممات عمى مجال مقدمة الكتاب  " L.S.D" نتائج اختبار 

لكتب التكنولوجيا حسب متغير التخصص 
المقارنات 

(I(                           )J )
 الفرو قاتمتوسط 
(I-J )

الداللة اإلحصائية 

 0.41 0.11رياضيات عموم 
 * 0.006- 0.32حاسوب 

 0.32 0.13تخصص آخر 
 0.41 0.11عموم رياضيات 

 0.11 0.21حاسوب 
 0.88 0.02تخصص آخر 

 * 0.006 0.33عموم حاسوب 
 0.11 0.21رياضات 

 0.15 0.19تخصص آخر 
 0.32 0.13عموم تخصص آخر 

 0.88 0.02حاسوب 
 0.15 0.19رياضيات 

 (= 0.05) عند مستوى الداللة اً  إحصائيدال* 
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 لصالح (= 0.05)عند مستوى الداللة أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية  ( 23)يتبين من الجدول 

( 0.33), حيث كان ىذا الفرق (عموم)عمى حساب المجموعة األولى  (حاسوب)المجموعة الثالثة 

 .بينيما

 

( 24)الجدول 
لمتقديرات التقويمية لممعممين والمعممات عمى مجال المحتوى لكتب  " L.S.D" نتائج اختبار 

. التكنولوجيا حسب متغير التخصص
 

المقارنات 
(I(                           )J )

 تمتوسط الفرو قا
(I-J )

الداللة اإلحصائية 

 0.7 0.4رياضيات عموم 
 * 0.012- 0.27حاسوب 

 0.8 0.03تخصص آخر 
 0.7 0.4عموم رياضيات 

 0.07 0.22حاسوب 
 0.9 0.02تخصص آخر 

 * 0.012 0.27عموم حاسوب 
 0.07 0.22رياضات 

  * 0.04 0.24تخصص آخر 
 0.8 0.03عموم تخصص آخر 

 0.9 0.02رياضيات 
  * 0.04- 0.24حاسوب 

 (= 0.05) عند مستوى الداللة اً  إحصائيدال* 

: ما يمي ( 24)يتبين من الجدول 

 لصالح المجموعة الثالثة (= 0.05)عند مستوى الداللة  ـ أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية 1

. بينيما (0.27), حيث كان ىذا الفرق (عموم)عمى حساب المجموعة األولى  (حاسوب)
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 لصالح المجموعة الثالثة (= 0.05)عند مستوى الداللة  ـ أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية 2

( 0.24), حيث كان ىذا الفرق (تخصص آخر)عمى حساب المجموعة الرابعة  (حاسوب)

. بينيما

( 25)الجدول 
لمتقديرات التقويمية لممعممين والمعممات عمى الدرجة الكمية لكتب  " L.S.D" نتائج اختبار 

. التكنولوجيا حسب متغير التخصص
 

المقارنات 
(I(                           )J )

متوسط الفروقات 
(I-J )

الداللة اإلحصائية 

 0.9 0.007رياضيات عموم 
 * 0.007- 0.23حاسوب 

 0.99 0.001تخصص آخر 
 0.9 0.007عموم رياضيات 

 * 0.007- 0.23حاسوب 
 0.9 0.005تخصص آخر 

 * 0.007 0.23عموم حاسوب 
   * 0.02 0.23رياضات 

 * 0.015 0.23تخصص آخر 
 0.99 0.001عموم تخصص آخر 

 0.96 0.005رياضيات 
 * 0.015- 0.23حاسوب 

 (= 0.05) عند مستوى الداللة اً  إحصائيدال* 

: ما يمي (25 )يتبين من الجدول 

 لصالح المجموعة الثالثة (= 0.05)عند مستوى الداللة  ـ أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية 1

. بينيما (0.23), حيث كان ىذا الفرق  (عموم)عمى حساب المجموعة األولى  (حاسوب)

 لصالح المجموعة الثالثة (= 0.05)عند مستوى الداللة  ـ أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية 2

. بينيما (0.23), حيث كان ىذا الفرق  (رياضيات)عمى حساب المجموعة الثانية   (حاسوب)
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 لصالح المجموعة الثالثة (= 0.05)عند مستوى الداللة  ـ أّن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية 3

( 0.23), حيث كان ىذا الفرق  (تخصص آخر)عمى حساب المجموعة الرابعة   (حاسوب)

. بينيما

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :الصفرية الخامسة النتائج المتعمقة بالفرضية  ـ5

في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب  (= 0.05)مستوى الداللة 

. مستوى الصفى لإالتكنولوجيا تعزى 

( 26) ىذه الفرضية استخدمت الباحثة تحميل التباين األحادي ونتائج الجدول نولإلجابة ع
. تبين ذلك
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( 26)الجدول
متغير ى لإنتائج تحميل التباين األحادي الستخراج داللة الفروق بين المجاالت الثمانية تبعًا 

 الصف عند المعممين والمعممات
 المجال

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الدولة

 الشكل الفني لمكتاب

 0.17 1.784 0.439 2 0.879 بين المجموعات

  0.246 117 28.810 داخل المجموعات

 

 

  119 29.688 المجموع 

مقدمة الكتاب 
 0.104 2.312 0.831 2 1.663 بين المجموعات

   0.360 117 42.066داخل المجموعات 
    119 43.729المجموع 

األىداف 
 0.565 0.573 0.216 2 0.432 بين المجموعات

   0.377 117 44.095داخل المجموعات 
    119 44.527المجموع 

المحتوى 
 0.959 0.042 0.01240 2 0.02480 بين المجموعات

   0.295 117 34.553داخل المجموعات 
    119 34.577المجموع 

أسموب العرض 
 0.440 0.827 0.268 2 0.536 بين المجموعات

   0.324 117 37.907داخل المجموعات 
    119 38.443المجموع 

األنشطة 
 0.598 0.516 0.167 2 0.333 بين المجموعات

   0.323 117 37.753داخل المجموعات 
    117 38.087المجموع 

وسائل التقويم 
 0.999 0.001 0.04272 2 0.08544 بين المجموعات

   0.394 117 46.069داخل المجموعات 
    119 46.070المجموع 

تنمية االتجاىات 
والميول  

 0.812 0.209 0.09715 2 0.194 بين المجموعات
   0.465 117 54.412داخل المجموعات 

    119 54.606المجموع 

لدرجة الكمية ا
 0.703 0.354 0.06269 2 0.125 بين المجموعات

   0.177 117 20.734داخل المجموعات 
    119 20.859المجموع 
أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (26)يتضح من الجدول 

(0.05 =) عمى جميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية لمتغير الصف وبالتالي يتم قبول الفرضية 

. السادسةالصفرية 
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مناقشة النتائج:                                 الفصل الخامس  

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس 

  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى

  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية

  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة

  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج
يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا حيث تيدف إلى 

وعمى ضوء النتائج نخرج , التعرف عمى آراء المعممين والمعممات حول منياج التكنولوجيا

 .بالتوصيات

: لسؤال الرئيسمناقشة النتائج المتعمقة با

من وجية نظر المعممين  (سابع, ثامن, تاسع)ما درجة تقويم كتب التكنولوجيا لمصفوف 

والمعممات في محافظة الخميل من حيث اإلخراج الفني والمقدمة والمحتوى واألىداف وأسموب 

. العرض والوسائل واألساليب واألنشطة ووسائل التقويم وتنمية الكتاب التجاىات الطمبة

: الشكل الفني .1

كانت درجة التقويم كبيرة عمى جميع الفقرات حيث كانت النسب المئوية لالستجابة عمييا 

وفيما يتعمق بدرجة التقويم الكمية لمجال الشكل الفني لكتب التكنولوجيا لمصفوف  (%71)أكثر من 

%(. 74.4)الثالثة كانت عالية إذ وصمت االستجابة إلى

 وترى الباحثة أّن ىذا يؤكد نجاح الشكل الفني لمكتب كما يشير إلى نجاح مركز المناىج 

وحرصو عمى إنتاج الكتب الثالثة بصورة فنية تتالءم مع خصائص الطمبة النفسية باإلضافة إلى 

. أنيا تضيف بعض العناصر االيجابية وخاصة ألوان الغالف وجاذبيتيا

(, 2001) الشراري , (1994 )وبذلك اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كّل من يوسف 

 (. 1994)سيف 

: مقدمة  الكتاب .2
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وكانت  (%72)حيث كانت النسبة المئوية  (1)كانت درجة التقويم عالية عمى الفقرة 

بينما  (%67-63)فتراوحت النسب المئوية لالستجابة عمييا بين  (5,4,2)متوسطة عمى الفقرات 

وفيما يتعمق  (%59)حيث كانت النسب المئوية لالستجابة  (7,6,3)كانت قميمة عمى الفقرات 

بدرجة التقويم الكمية بمجال مقدمة الكتاب كانت متوسطة فوصمت النسبة المئوية لالستجابة إلى 

, وترى الباحثة أّن السبب في درجة تقويم مجال المقدمة جاءت كبيرة عمى بعض المجاالت (63%)

ومتوسطة عمى األخرى وعدم الكفاية في مراعاة بعض الشروط التي يجب توافرىا عند إعداد المادة 

وعدم إعطائيا فكرة , التعميمية ومنيا أن المقدمة لم توّضح األسموب المناسب الستخدام الكتاب

, وعدم التوجيو الكافي لمقارئ لإلفادة من النشاطات والوسائل المعينة, واضحة عن محتوى الكتاب

وعدم كفايتيا إلثارة دافعيو الطمبة إلى التعّمم , , وعدم إرشاد المعممين إلى أساليب التقويم المناسبة

. بينما تعطى المقدمة فكرة عامة عن أىداف الكتاب بشكل عام

( 1996), الصوص (2000)وبذلك اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من بشارات 

حيث توّصال إلى أن مجال مقدمة الكتاب حصل عمى المرتبة الثامنة أو أدنى مرتبة بين مجاالت 

. التقويم

: مجال األىداف .3

وكانت متوسطة  (%71)حيث بمغت نسبة االستجابة  (5)كانت درجة التقويم عالية عمى الفقرة 

بينما كانت نسبة  (%69- 64)فتراوحت النسبة المئوية بين  (8,5,4,3,2,1)عمى الفقرات 

وفيما يتعمق بدرجة التقويم  (%59)وكانت نسبة اإلجابة عنيا . (7)اإلستجابة قميمة عمى الفقرة 

( 5)ونالحظ مما سبق أّن أعمى درجة كانت عمى الفقرة % 66الكمية لمجال األىداف فقد بمغت 

(. 7)وأدنى درجة كانت عمى الفقرة 

 وترى الباحثة أّن السبب في كون درجة تقويم مجال األىداف جاء كبيرًا عمى بعض المجاالت 

ومتوسطًا عمى األخرى وذلك لعدم الربط الكافي لألىداف السموكية باألىداف العامة لممنياج 
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وكذلك لم تراع األىداف بدرجة كافية  (ةالمعرفية, والوجدانية, والنفس حركي)وبنتاجات التعمم الثالثة 

الخصائص النمائية لمطمبة ولم تساىم في تعميق الحس الوطني وروح االنتماء بشكل كاٍف بينما 

. تتصل أىداف الكتاب بحاجات المجتمع ومشكالتو

, (1994), ويوسف (2000)وبذلك اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من جبر 

. حيث توصموا إلى أن مجال مقدمة الكتاب حصل عمى المرتبة الخامسة (2001)ومناصرة

: مجال المحتوى .4

%( 74-71)حيث تراوحت النسبة بين  (7,6,5,2,1)كانت درجة التقويم عالية عمى الفقرات 

عمى التوالي في  (%64, 67, 64)فكانت النسبة  (8,4,3)بينما كانت متوسطة عمى الفقرات 

( 6)والثانية  (5), ونالحظ أّن أعمى فقرة (%69)حين بمغت نسبة االستجابة عمى الدرجة الكمية 

 (.8)وأدنى فقرة عمى الفقرة 

وترى الباحثة أّن السبب في كون درجة تقويم مجال المحتوى جاءت كبيرة عمى بعض المجاالت 

ومتوسطة عمى األخرى يعود إلى عدم المراعاة الكافية لمفروق الفردية والبيئّية والمتطمبات المحمية 

ومالءمة المحتوى مع المستوى العقمي لمطمبة وعدم التدرج الكافي لمفاىيم المحتوى من السيل إلى 

ومن المحسوس إلى المجرد وعدم الربط الكافي لمادة المحتوى بحاجات الطمبة وخبراتيم  ,الصعب

بشكل كاٍف, بينما يتناسب حجم المحتوى مع عدد الحصص وتوّزع المادة عمى الفصمين بشكل 

. مالئم ويتصف المنياج بالحداثة والدقة العممية ويساىم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطمبة

, قطيط (2000), ثابت )2001)وبذلك اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من الشراري 

(. 1994), يوسف (2001), مناصرة (2000), بشارات (2002)
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: مجال أسموب العرض .5

بينما كانت  (%71)حيث بمغت نسبة االستجابة  (6)كانت درجة التقويم عالية عمى الفقرة 

في حين بمغت نسبة  (%69-60)فتراوحت النسب بين  (5,4,3,2,1)متوسطة عمى الفقرات 

%(. 66)االستجابة عمى الدرجة الكمية 

وأدنى  (1)وفي المرتبة الثانية عمى الفقرة  (6)ونالحظ أّن أعمى درجة تقويم كانت عمى الفقرة 

(.   3)درجة تقويم عمى الفقرة 

وترى الباحثة أّن السبب في كون درجة تقويم مجال أسموب العرض جاءت كبيرة عمى بعض 

المجاالت, ومتوسطة عمى األخرى وأّن أسموب العرض لم يساعد عمى التعّمم الذاتي ويشوق المتعمم 

ويشجعو عمى التعّمم بشكل كاٍف ولم يتناسب بشكل كاٍف مع المستوى العقمي لمطمبة والتعبير 

السميم, وكذلك لم يحّفز أسموب العرض تفكير الطمبة عمى البحث واالستكشاف بدرجة كافية بينما 

. يخمو أسموب العرض من التكرار الممل

. وتوصمت النتائج إلى أّن مجال أسموب العرض حصل عمى المرتبة السادسة

 

: مجال األساليب والوسائل التعميمية واألنشطة .6

-71)فبمغت نسبة االستجابة بين     (7,6,5,4,3)كانت درجة التقويم عالية عمى الفقرات 

فبمغت نسبة  (8,2,1)في الوقت الذي كانت فيو تمك النسبة متوسطة عمى الفقرات  (75%

إذ  (9)عمى التوالي بينما كانت نسبة االستجابة قميمة عمى الفقرة  (%63,64,66)االستجابة عمييا 

أما االستجابة عمى الدرجة الكمية فكانت متوسطة إذ بمغت  (%58)كانت نسبة االستجابة عمييا

%(. 67)النسبة المئوية 

(. 9)وأدنى درجة تقويم عمى الفقرة  (6)ونالحظ أّن أعمى درجة تقويم عمى الفقرة 
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  وترى الباحثة أّن السبب في كون درجة تقويم مجال األساليب والوسائل التعميمية واألنشطة 

جاءت كبيرة عمى بعض المجاالت ومتوسطًة عمى األخرى بسبب عدم التمّكن من تحقيق 

النشاطات المقترحة في الكتاب بيسر وسيولة وأّن النشاطات المقترحة في الكتاب ال تكفي إلثارة 

تعّمم الطمبة الذاتي وكذلك الوسائل التعميمية في الكتاب ال تتصف بالدقة والوضوح, بينما ارتبطت 

الوسائل التعميمية باألىداف الواردة في الكتاب, وبمادة المحتوى, وتعمل عمى إثارة تفكير الطمبة 

. وكذلك ترتبط النشاطات المقترحة بمادة المحتوى وتتناسب مع قدرات الطمبة في ىذه المرحمة

, (1998), وعبد الخالق (1996)وبذلك اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كّل من الصوص 

حيث توّصموا إلى أن مجال األساليب والوسائل واألنشطة حصل عمى المرتبة الرابعة بين مجاالت 

. التقويم

 

: مجال وسائل تقويم .7

كانت درجة التقويم متوسطة عمى جميع الفقرات حيث تراوحت نسبة االستجابة عمييا بين 

وفيما يتعمق بدرجة التقويم الكمية لمجال وسائل التقويم كانت متوسطة فوصمت النسبة  (60-67%)

%( 64,5)المئوية لالستجابة إلى 

مجال وسائل التقويم جاءت متوسطة في جميع   وترى الباحثة أّن السبب في كون درجة تقويم

المجاالت إذ يعود إلى عدم الكفاية في تّنوع وسائل التقويم وال تثير وسائل التقويم لمطمبة بدرجة 

كافية عمى البحث والتفكير, وال تقيس مدى اكتساب الطمبة لمميارات, والجوانب االنفعالية, وما 

وضعت من أجمو بدقة بشكل كاٍف وكذلك وسائل التقويم ال تغّطي جميع جوانب المحتوى بشكل 

. كافٍ 

, حيث توصال إلى أن (1994)وبذلك اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من سيف 

. مجال وسائل تقويم الكتاب حصل عمى المرتبة السابعة بين مجاالت التقويم
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:  مجال تنمية اوتجاىات والميول لدى الطمبة .8

حيث تراوحت النسب المئوية لالستجابة  (5,4,3,2)كانت درجة التقويم كبيرة عمى الفقرات 

وقد . (7,1)في الوقت الذي كانت فيو تمك النسب متوسطة عمى الفقرتين   (%75-71)عمييا بين 

وفيما يتعمق بدرجة التقويم الكمية لمجال تنمية االتجاىات  (%67)بمغت نسبة االستجابة عمييا 

%(. 71)والميول لدى الطمبة كانت كبيرة حيث وصمت النسبة المئوية لالستجابة إلى 

مجال  , وترى الباحثة أن السبب في كون درجة  تقويم(1)وأدنى فقرة  (5)ونالحظ أّن أعمى فقرة 

تنمية االتجاىات والميول لدى طمبة جاءت كبيرة عمى بعض المجاالت ومتوسطة عمى األخرى 

لعدم الكفاية لتعزيز الكتاب التجاىات إيجابية نحو نظافة النظام البيئي بشكل كاٍف, وال يزيد بدرجة 

كافية من اىتمام الطمبة بحياة العمماء وتقديرىم, بينما ينّمي ميارات السالمة العامة, ودرجة ميول 

 .الطمبة ويعزز روح العمل التعاوني وينّمى تقبل الطمبة آلراء اآلخرين

حيث توصل إلى أّن  (1996)وبذلك اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من الصوص 

 .مجال تنمية االتجاىات والميول  لدى الطمبة حصل عمى المرتبة الثانية بين مجاالت التقويم

: (التكنولوجيا)ترتيب مجاوت التقويم لكتب  .9

وآخر مجال  (%74.7)إّن أفضل ترتيب لمجاالت التقويم كان مجال الشكل الفني لمكتاب 

وفيما يتعمق بدرجة التقويم الكمية لكتب التكنولوجيا  (%63.3)في الترتيب كان مجال مقدمة الكتاب 

%(. 69.6)كانت متوسطة حيث وصمت النسبة المئوية لالستجابة إلى        (سابع, ثامن, تاسع)

, (2002)وبشكل عام فإّن نتائج ىذه الدراسة جاءت منسجمة مع نتائج دراسة كّل من الشراري 

أما بالنسبة إلى نتائج مجال المقدمة فقد نال أدنى درجة تقويم ويعود ذلك إلى  (1996)الصوص 

افتقار المقدمة األسموب المناسب الستخدام الكتاب وال توجو المعممين إلى استخدام أساليب تدريس 

مناسبة وال تعطي فكرة واضحة عن محتوى الكتاب, وال توجو الطالب إلى اإلفادة من النشاطات 



 93 

والوسائل المعينة بعدم احتواء الكتاب عمى صفحة المراجع وال ترشد المعممين إلى أساليب تقويم 

. مناسبة وال تثير دافعية الطمبة إلى التعّمم

إن درجة تقويم المنياج لممجاالت الثمانية كانت قريبة من الكبيرة حيث وصمت النسبة المئوية 

. وىذا يدل عمى صالحية المنياج ومالءمتو وقبولو تربوياً  (69.6)لالستجابة الكمية 

 

 :مناقشة الفرضيات

: مناقشة الفرضية األولى

في متوسطات التقديرات  α)= 0.05)مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

. التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى إلى متغير الجنس

دلت النتائج الدراسية عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

(0.05 =( αعمى مجاالت الدراسة الثمانية تبعًا إلى متغير الجنس  .

 وترى الباحثة أّن السبب يعود إلى االنسجام في فقرات االستبانة لممجاالت الثمانية وأّن 

الجنس ال يّؤثر عمى عممية التقويم لممعممة أو المعمم الذي شارك في عممية التقويم ىذا سواء أكان 

ذكرًا أم أنثى, والسبب في ذلك أن واضعي المنياج راعوا األسس الصحيحة في تصميم المنياج 

بمناسبتيا لمجنسين, ولكّل مجال من مجاالت التقويم الثمانية, واتفقت مع نتائج دراسة كل من 

ولكنيا تتعارض مع دراسة كل من الشراري  (1996)الصوص  (1994), يوسف(1999)أيوب

(. 1999)ربايعة (1989), المتوكل(2000), عامر(2002)

 :مناقشة الفرضية الثانية

 في متوسطات α )= 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

. التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى لمتغير الخبرة
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دّلت نتائج تحميل التباين األحادي عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0.05=(α في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى إلى 

متغير الخبرة في مجالي األنشطة وأسموب العرض عند كّل من المعممين والمعممات لصالح 

في بعض   ( سنوات5أكثر من )مقارنة بالمجموعة الثالثة  ( سنوات3أقل من )المجموعة األولى 

إذ إّن المعممين والمعممات من أصحاب الخبرة القصيرة ىّم  (وأسموب العرض, األنشطة )المجاالت 

. الذين ظيرت الفروق لصالحيم

ىو أنيم نشيطون  ( سنوات3أقل من )وترى الباحثة أّن السبب في تفوق أصحاب الخبرة 

ومؤىمون جيدًا حسب ما طمب من منياج التكنولوجيا وأنيم شاركوا في دورات تدريبية اتبعت طرق 

كذلك لم يتعرضوا إلى الممل الناجم عن الروتين اليومّي فميم القابمية لمعطاء . التدريس الحديثة

كذلك يحبون أن يتعرفوا عمى نتائج تجاربيم, فيعرضون , وبالتالي متفاعمون لمتعامل مع المنياج

المادة بأسموب شائق كما أنيم شاركوا في دورات تربوية اتبعت طرق تدريس حديثة, كما أنيم 

. يحاولون أن يثبتوا ذاتيم

,  وربايعة      (1999)وأيوب ,  (1998)وىذه النتائج تتفق مع دراسة كّل من عبد الخالق 

, (2000), وبشارات (1999), ولكنيا تتعارض مع دراسة كل من الصوص (1999)

(.   2002), والشراري (2001)والشراري

ويستدّل من ىذه النتائج أّن متغير الخبرة يمعب دورًا ىامًا في عممية التقويم إذ إّن سنوات 

الخبرة كان ليا أثر واضح عمى درجة تقويم المعممين والمعممات خاصة أصحاب الخبرة القصيرة أما 

أصحاب الخبرة المتوسطة فما زال لدييم القابمية في العطاء, عمى عكس أصحاب الخبرة الطويمة  

الذين أثقميم الروتين اليومي وعدم التغيير مما قمل من التفاعل مع المتعممين وبخاصة أّن المادة 

. تحتاج إلى تفاعل وحيوية, فمم يكن ىناك أي تأثير ليذه الخبرة عمى درجة التقويم
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: مناقشة الفرضية الثالثة

 في متوسطات التقديرات α )= 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

. التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى إلى المؤىل العممي

في  α )= 0.05)ودّلت النتائج عمى أنو يوجد فرقًا ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تقويم كتب التكنولوجيا لمصفوف سابع وثامن وتاسع تعزى إلى متغير المؤىل العممي عند كل من 

المعممين والمعممات حيث كانت ىذه الفروق بين المعممين والمعممات ذوي المؤىل العممي       

في مجال األىداف إذ إّن المعممين  (بكالوريوس)مقارنة مع المؤىل العممي  (ودبموم عالي فأعمى)

 .فأعمى ىم الذين ظيرت الفروق لصالحيم (دبموم عالي)والمعممات ذوي المؤىل العممي  

وربايعة  (1998)عبد الخالق وتعارضت مع دراسة كّل من ( 2000)وىذا يتفق مع دراسة الشراري 

(. 2001)ومناصرة (1999)

 ىو أنيم مؤىمون جيدًا عالي فأعمىوترى الباحثة أّن السبب في تفوق المؤىل العممي دبموم 

وأنيم درسوا مساقاٍت تربوية في الجامعات التي اتبعت طرق تدريس حديثة, وكذلك معمم التكنولوجيا 

.  ال يخضع لدورات قياس وتقويم فالدورات تقمل من وجود ىذه الفجوات

: مناقشة الفرضية الرابعة

 في متوسطات التقديرات α)=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

. التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى إلى التخصص

دّلت نتائج التحميل اإلحصائي الستخدام تحميل التباين األحادي عمى وجود فروق ذات 

بين المعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى  (α=0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

. إلى متغير التخصص لصالح تخصص حاسوب عمى مجاالت المحتوى والمقدمة والدرجة الكمية

(   α=0.05)كما أظيرت نتائج الدراسة عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
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في متوسطات التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى إلى متغير 

. التخصص عمى باقي المجاالت

(. 2003)وىذه الدراسة اختمفت مع دراسة سالمة 

وترى الباحثة أّن التخصص يؤثر عمى عممية التقويم إذ إّن المعّمم أو المعممة المشارك في 

عممية التقويم في تخصص الرياضات أو العموم أو تخّصص آخر أو الحاسوب, قد أثر لصالح 

تخصص الحاسوب, والسبب في ذلك أّن كّل معّمم ممّم بعمق بتخصصو, أما التخّصصات األخرى 

فيعرف بمنياج التكنولوجيا, ولكن ليس بعمق مثل التخصص, فالتخصص ييتم بما يوجد بين دفتي 

الكتاب, وكذلك تعتبر المقدمة جزءا من المنياج  في حين ترى الباحثة أّن كّل معّمم يحاول أن 

يوّضح ويفّسر وييّسر المحور الخاص بتخصصو وينسى المحاور األخرى بأنيا ميمة مثل 

. تخصصو والسبب أّن كّل معّمم ال يعرف القيمة العممية لمتخصصات األخرى

: مناقشة الفرضية الخامسة

 في متوسطات  α )= 0.05)مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

. التقديرات التقويمية لممعممين والمعممات لكتب التكنولوجيا تعزى إلى مستوى الصف

 α)= 0.05)ودّلت النتائج عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

. عمى جميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية إلى متغير الصف

, (1999)وتتعارض مع دراسة ربايعة  (1998)وىذه النتائج تتفق مع دراسة عبد الخالق 

(. 1989)والمتوكل 

.  ويستدّل أّن المعّمم أو المعممة المقّيم لمستوى الصف ال يؤثر عمى درجة تقويم الكتاب

سابع, )  وترى الباحثة أّن الصف ال يؤثر عمى عممية التقويم والسبب في ذلك أن كتب 

ليا المحاور نفسيا وكأنيا كتاب واحد ولكن مستوى المادة يختمف تبعًا لمستوى  (ثامن, تاسع
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الصف كذلك راعى واضعو المنياج األسس الصحيحة بما يتناسب مع المستوى العمري لمطالب 

. حيث كانت أىدافو واضحة وقابمة لمقياس

: التوصيات

: بناًء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فإّن الباحثة توصي باآلتي

  ضرورة التأكيد المستمر عمى تفعيل وّرشات العمل حول الكتاب المدرسي والدورات التدريبية

لجميع المعممين والمشرفين مّما يساعد عمى تعزيز اتجاىات سميمة نحو الكتاب, ومعرفٍة 

أفضل بطريقة التدريس, وكذلك ييسر التعامل مع المحتوى من خالل تزويدىم بالكفاءات 

 .التدريسيو المرغوبة واستخدام الوسائل التعميمية الحديثة 

  ضرورة ربط المحتوى بمشكالت البيئة المحمية. 

 وتطويرىا , ضرورة إشراك المّعمم والمشرف والطالب في إعداد الكتب المدرسية تصميميا

 .وتقويميا بصفتيم األشخاص الذين يطبقون المنياج عمميًا في المدارس

  ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التقويمية والتحميمية ودراسات تبحث في الصعوبات التي

 .يواجييا المعممون في أثناء تدريسيم لمتكنولوجيا

  ضرورة وضع برنامج عالجي لتالفي نقاط الضعف التي كشفت عنيا الدراسة السيما وأّن

واألساليب والوسائل , الكتب المدرسية الجديدة ما زالت قيد التجريب مثل المحتوى 

 .ومقدمة الكتاب , وسائل التقويم , وأسموب العرض , واألىداف , واألنشطة 

 ضرورة إعداد طبعة جديدة مقننة تراعي مواطن الضعف التي كشفت عنيا الدراسة. 
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(1)ممحق    

 المدارس التي شممتيا العينة
 مدارس الذكور

 .الدوارة األساسية. ذ .نوبا خاراس. ذ .معممان/ الراشدين الثانوية. ذ

 .(ب)الخميل األساسية . ذ .بئر القوس األساسية. ذ .سعير الثانوية. ذ

 .(أ )الخميل االساسية . ذ .الجعبري األساسية. ذ سية.ترقوميا األسا. ذ

 .شيداء الحرم اإلبراىيمي. ذ عمر أحمد التميمي معممان. ذ .الصرة. ذ

بن زياد الثانوية .طارق . ذ
 .معممان

 .(أ)آمنة بنت وىب األساسية . ذ .الزعتري. ذ

.شيداء حمحول األساسية. ذ .معممان/ الراشدين الثانوية. ذ  .(ب )العديسة األساسية . ذ 

.ىدى عبد النبي. ذ .سعير الثانوية. ذ  .ابن رشد الثانوية. ذ 

 معممين (5)الممك خالد الثانوية  . ذ .بيت كاحل األساسية. ذ .بني نعيم األساسية. ذ

 .داود العطاونو الثانوية. ذ .الجزائر األساسية. ذ .عربية األساسية المختمطة. ذ

 .كوزيبا األساسية المختمطة. ذ .الرشيد األساسية. ذ .صوريف الثانوية. ذ

بئر السبع األساسية . ذ
 .معممان

 .ترقوميا الثانوية. ذ .(أ)الخميل األساسية . ذ

 الشيوخ الثانوية. ذ . نوبا خاراس. ذ . (أ  )جواد اليشممون . ذ

  (أ)االمام عمي األساسية . ذ
 .معممان

طارق بن زياد الثانوية . ذ
 .معممان

 (ب)اإلمام عمى األساسية  . ذ
 .معممان/

 حمزه بن عبد المطمب األساسية. ذ .صوريف األساسية. ذ .المتنبي األساسية. ذ

موسى بن النضير . ذ .تفوح الثانوية. ذ
 .األساسية

 .الخوارزمي األساسية. ذ

.معممان/ حمحول الثانوية. ذ .بيت أمر األساسية. ذ .الكندي األساسية. ذ  

 .خرسا. ذ .كريسة الجديدة. ذ .بيت أوال األساسية. ذ

الزويدين األساسية . ذ
. المختمطة

جواد اليشممون األساسية . ذ
. معممان (ب )

. الحاج عيسى المشني األساسية. ذ

 .ابو عمي إياد. ذ .البخاري األساسية. ذ .(أ   )الظاىرية األساسية . ذ

 .معممان/  جعفر األساسية. ذ .يطا األساسية. ذ .(أ  )إذنا األساسية . ذ
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 .معممان/ يطا األساسية. ذ .الشافعي األساسية. ذ .حربي ابو الضبعات. ذ

 .بيت الروش. ذ .سيدن ابراىيم األساسية. ذ .معممان/ بيت أوال الثانوية. ذ

 .المثنى الثانوية. ذ .الجعبري األساسية. ذ .الكرمل األساسية. ذ

 .الصرايعة الثانوية المختمطة. ذ .صوريف الثانوية. ذ .(ب )ىدى عبد النبي . ذ

 .إذنا األساسية. ذ .بيت عمرة األساسية. ذ .المجد الثانوية. ذ

 . عناب الصغيرة. ذ .رافات األساسية. ذ .تفوح الثانوية. ذ

 .منيزل األساسية المختمطة. ذ .بيت عوا الثانوية. ذ .عناب الكبيرة المختمطة. ذ

 .ابو عمي اياد األساسية. ذ .زيف األساسية المختمطة. ذ .ابو جياد الثانوية. ذ

 . النيضة األساسية. ذ .بيت عوا األساسية. ذ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مدارس البنات
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/ خمة الدار األساسية. ب
 .معممتان

ابو الغزالن األساسية . ب شيداء بني نعيم األساسية. ب
 .المختمطة

 .خاراس الثانوية. ب .(ب )تيسير مسودة . ب  معمم3اليعقوبية األساسية . ب

 .(ب  )ابراىيم حسونة . ب .قرطبة األساسية. ب .(أ )تيسير مسوده  . ب

 .رشدية المحتسب الثانوية. ب .بيت عينون الثانوية. ب .مصعب بن عمير. ب

 .صفية األساسية. ب .أسماء األساسية. ب .بيت أمر الثانوية.  ب

 .نوبا الثانوية. ب .مارية القبطية األساسية. ب نصار العصافرة الثانوية. ب

 .ابراىيم ابو الضبعات. ب .زينب األساسية.  ب .اليقظة األساسية. ب

الحاج طالب سميب . ب
 .(أ  )األساسية 

عمر بن الخطاب . ب
 .األساسية

 (  3 )الفيحاء األساسية . ب
 .معممتان

 .عبد الخالق يغمور. ب (أ )بيت كاحل األساسية . ب .القادسية. ب

 .القواسمي الثانوية. ب .أحمد سدر األساسية. ب .معممتان/ سعير الثانوية. ب

 شويكة األساسية المختمطة. ب .صافا ألساسية المختمطة. ب .بني نعيم األساسية. ب

 .خرسا األساسية. ب .الحاج ياسين طو. ب .معممتان/ اسامة بن منقذ. ب

 .المجد الثانوية. ب .سعير األساسية. ب .إذنا األساسية. ب

 دير العسل التحتا األساسية. ب .خديجة بنت خويمد. ب .الكوم الثانوية. ب

 .بيت الروش األساسية. ب .الصرة الثانوية. ب .رقعة الثانوية. ب

 .الياجرية األساسية. ب .الشيوخ الثانوية. ب .دير سامت األساسية. ب

 .دير سامت الثانوية. ب .بيت عمرة األساسية. ب الطيفة األساسية المختمطة. ب

 .اذنا الثانوية. ب .كرمة األساسية المختمطة. ب .الكرمل الثانوية. ب

 .ذات النطاقين األساسية. ب .يطا األساسية. ب .دومة الثانوية.  ب

 .معممتان/ الكوم الثانوية. ب .كرزا الثانوية. ب .األقصى األساسية. ب

/ شيداء يطا األساسية. ب
. معممتان

. أبو العرقان األساسية. ب
. المختمطة

صدقيو أبو الضبعات . ب
. األساسية
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(2)ممحق رقم   
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  استببنة

 
أخزٜ اىَعيَخ/ أخٜ اىَعيٌ  

:رحٞخ طٞجخ ٗثعذ  

ٍِ ٗجٖخ ّظش  (اىضبثع , اىثبٍِ, اىزبصع)ىيَشحيخ األصبصٞخ اىعيٞب  (اىزنْ٘ى٘جٞب)رقً٘ اىجبحثخ ثذساصخ رٖذف إىٚ رقٌ٘ٝ مزت 

اىَعيَِٞ ٗاىَعيَبد, ٗرىل اصزنَبال ىَزطيجبد اىحص٘ه عيٚ دسجخ اىَبجضزٞش فٜ أصبىٞت اىزذسٝش, ٝشجٚ ٍِ حضشرنٌ اىزعبُٗ فٜ 

)ٗثٞبُ دسجخ رقذٝشمٌ ىَذٙ رحقٞقٖب فٜ اىنزبة, ٗرىل ث٘ضع إشبسح , اصزنَبه اىجٞبّبد ٍِ خاله اإلجبثخ عِ جَٞع فقشاد االصزجبّخ X فٜ  (

.  اىَْبصت, عيَب ثبُ جَٞع إجبثبرل صزنُ٘ صشٝخ ال ٝطيع عيٖٞب ص٘ٙ اىجبحث ٗص٘ف رضزعَو ىغبٝبد اىجحث اىعيَٜ فقظداىعبٍ٘  

 

 شكرا لكم لحسن تعبونكم

 
 الباحثة 

ّ٘سح عقو 

.يرجى تعبئة المعمومات التالية التي تساعد في فرز اإلجابات وتحميميا  

…………:المحافظة  ………………………: بيا اسم المدرسة التي تدرس  

                    بكالوريوس            دراسات عميا دبموم            :المؤىل العممي

               أنثى                      ذكر     :الجنس

التاسع                   الثامن               السابع                       :الصف  

عموم                  رياضيات               حاسوب           تخصص آخر:                  التخصص  

  سنوات 5  أكثر من                      سنوات 5-3          سنوات  3 أقل من             : سنوات الخبرة
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 الرقم

 
 نص الفقرة

 درجة التقدير
عالية 
 جداً 

 منخفضة منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

 
الفني لمكتابالشكل   

          

. الغالف جذابة ومشوقة لمطمبةألوان 1            

.يتصف ورق الكتاب بالجودة من حيث المون والحجم ومساحة الصفحة 2       

.ةضحاعناوين الكتاب الرئيسة والفرعية و 3            

.في أماكن مناسبة لمدرسموجودة  واإلشكالالصور والرسومات  4            

.حجم الكتاب مناسب لمصف المقرر لو من حيث عدد صفحاتو  5            

.اإلمالئية والطباعية  ويخمو الكتاب من األخطاء العممية 6            

 
 مقدمة الكتاب

          

.تعطي المقدمة فكرة عامة عن أىداف الكتاب 7            

. الكتابالستخدام المناسب األسموبتوضح المقدمة  8            

. التدريس المناسبةأساليب إلىتوجو المقدمة المعممين  9            

.تعطي المقدمة فكرة واضحة عن محتوى الكتاب 10            

. من النشاطات والوسائل المعينةلإلفادةتوجو المقدمة القارىء  11            

. المناسبةم التقويأساليب إلىترشد المقدمة المعممين  12            

.تثير المقدمة دافعية الطمبة لمتعمم 13            

 
           األىداف

. سموكية كافيةأىدافتتوفر لكل وحدة في الكتاب  14            

15 

لممرحمة األساسية ( التكنولوجيا )لمنياج   العامةباألىداف السموكية األىدافترتبط 
. 

          

16 

, الوجدانية,المعرفية ): تشتمل األىداف السموكية عمى نتاجات التعمم الثالثة
.(النفسحركية  

          

.تتصف أىداف الكتاب بالقابمية لمتطبيق 17            

.حاجات المجتمع ومشكالتو أىداف الكتاب بتتصل 18            

.تراعي األىداف الخصائص النمائية لمطمبة 19            

.تساىم أىداف الكتاب في تعميق الحس الوطني وروح االنتماء 20            

21 

.تتصف أىداف الكتاب بالقابمية لمقياس والتقويم            
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 درجة التقدير نص الفقرة
عالية 
 جداً 

 منخفضة منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

           المحتوى 

. لوالمقررةيتناسب حجم المحتوى مع عدد الحصص  22            

.تتوزع مادة المحتوى عمى الفصمين بشكل مالئم 23            

.ترتبط مادة المحتوى بحاجات الطمبة وخبرتيم 24            

.من السيل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجردتتدرج مفاىيم المحتوى  25            

.تتصف مادة المحتوى بالحداثة 26            

.الدقة العمميةب مادة المحتوى صفتت 27            

. لدى الطمبة التفكير العممي واإلبداعييساىم المحتوى في تنمية 28            

.يتالءم المحتوى مع المستوى العقمي لمطمبة 29            

 
  العرضأسموب

          

. العرض تعابير سميمة ولغة سيمة وواضحةأسموبيستخدم  30            

.التعمم  العرض المتعمم ويشجعو عمىأسموبيشوق  31            

            . العرض الطمبة عمى التعمم الذاتيأسموبيساعد  32

.واالستكشاف العرض تفكير الطمبة عمى البحث أسموبيحفز  33            

. العرض مع  المستوى العقمي لمطمبة أسموبيتناسب  34            

.  الممل العرض من التكرارأسموبيخمو  35            

 
           األساليب والوسائل التعميمية واألنشطة

.تكفي الوسائل التعميمية في الكتاب لمساعدة الطمبة عمى التعمم 36            

.تتصف الوسائل التعميمية في الكتاب بالدقة والوضوح 37            

.ترتبط الوسائل التعميمية باألىداف التعميمية الواردة في الكتاب 38            

.ترتبط الوسائل التعميمية بمادة محتوى الكتاب 39            

            .تساعد الوسائل التعميمية عمى إثارة تفكير الطمبة 40

.ترتبط النشاطات المقترحة بمادة محتوى الكتاب 41            

42 
 

.تتناسب النشاطات المقترحة مع قدرات الطمبة في ىذه المرحمة            

. تعمم الطمبة الذاتيإلثارةتكفي النشاطات المقترحة في الكتاب  43            

.بيسر وسيولة يمكن تحقيق النشاطات المقترحة في الكتاب 44            
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 درجة التقدير نص الفقرة

عالية 
 جداً 

 منخفضة منخفضة متوسطة عالية 
 جداً 

التقويموسائل    
          

.ب اتتنوع وسائل التقويم في الكت 45            

.تثير وسائل التقويم الواردة في الكتاب دافعية الطمبة لمتعمم 46            

.التفكير البحث وتشجع وسائل التقويم الطمبة عمى  47            

.المختمفة وسائل التقويم في الكتاب عمى المستويات العقمية توزعت 48            

.تقيس وسائل التقويم الواردة في الكتاب مدى اكتساب الطمبة لمميارات المختمفة 49            

. عند الطمبةاالنفعاليةتيتم وسائل التقويم الواردة في الكتاب بقياس الجوانب  50            

.تقيس وسائل التقويم الواردة في الكتاب ما وضعت من أجمو بدقة 51            

.تغطي وسائل التقويم الواردة في الكتاب جميع جوانب المحتوى 52            

 
  والميول لدى الطمبة اوتجاىاتتنمية

          

.يعزز الكتاب اتجاىات ايجابية نحو نظافة النظام البيئي 53            

.ينمي الكتاب ميارات السالمة العامة لدى الطمبة 54            

. نحو محور من محاور التكنولوجياطمبة الكتاب ميول الوجوي 55            

. يعزز الكتاب روح العمل التعاوني لدى الطمبة 56            

57 
.ينمي الكتاب تقبل الطمبة آلراء اآلخرين  

          

.يعمل الكتاب عمى زيادة اىتمام الطمبة بحياة العمماء وتقديرىم 58       
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(3)ممحق   
 

: أعضاء لجنة تحكيم اوستبانة
 

جامعة / رئيس قسم الدراسات العميا في التربية / غسان سرحان.د 
القدس 

مدير منطقة الخميل / جامعة القدس المفتوحة/ محمد شاىين.د 
التعميمية 

جامعة النجاح الوطنية / عبد الناصر القدومي . د
 جامعة القدس المفتوحة/ عمم الدين الخطيب.د

جامعة القدس المفتوحة / تيسير أبو ساكور. د
جامعة الخميل / جمال أبو مرق . د
جامعة الخميل / نبيل الجندي. د
جامعة القدس / الدراسات العميا في التربية / محمد العممة. د
جامعة القدس / الدراسات العميا في التربية / محمود أبو سمره. د

مشرف / أ ـ وليد البدوي 
مشرف / أ ـ إبراىيم شاىين 

معمم / أ ـ سالم قباجة 
معمم / أ ـ عمي قديمات 
معممة / أ ـ ربا التوايية 

معممة / إيمان ربعي _ أ
معممة / كوثر التالحمو _ أ
معممة / منال عوض _ أ
معممة / إيمان قيسيو _ أ
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