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تُؤَاخِذْوَا إِن وَّسِينَا أَوْ أَخْطَؤْوَا رَبَّنَا وَالَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْزًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِيهَ مِه قَبْلِنَا رَبَّنَا وَالَ تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِزْ لَنَا
وَارْحَمْنَآ أَوتَ مَىْالَوَا فَاوصُزْوَا عَلَى الْقَىْمِ الْكَافِزِيهَ ﴾
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إهـــــداء
أْدي ْذا انعًم انًرٕاضع
إنى يٍ عهًًُ كٍف أتحز فً سفٍُح انحٍاجٔ ،ذشزفد تاقرزاٌ اسًً تاسًّ،
يٍ حَسٍ خُهقًٔ ،أحسٍ ذأدٌثً ٔذزتٍرًٔ .اندي انغانً.
رحًّ اهلل ٔأسكُّ فسٍح جُاَّ.
إنى جُرً فً األرضَ ،ثع انحُاٌ ٔيهجأ األيأٌ ،دعائٓا ٔرضائٓا سز َجاحً.
أيً انحثٍثح.
إنى عًً انذي أذٕق إنى نقائّ ٌٕياً ،إلطفاء شٕقً إنٍّ.
عًً يحًد "أتٕ ركاٌ".
إنى رٔحً ٔرٌحاَرً ،سُدي فً يعرزك انحٍاجْ ،ثح اهلل نً .سٔجرً انزائعح.
إنى تسًرً ٔسعادذً فً ْذِ اندٍَا .أتُائً ٔتُاذً.
إنى انشًٕع انًرقدج انرً ذٍُز حٍاذً .إخٕذً ٔأخٕاذً.
م عهً فً يسٍزذً انرعهًٍٍح ،نٓى كم االحرزاو ٔانرقدٌز.
إنى كم صاحة فض ٍ
إنى كافح األْم ٔاألصدقاء.
انثاحث

ب

شهر وتكدير
الحمػػد هلل رب العػػيلممف م ػػزؿ ال ػػيب ،الػػذم بػػـ ػػيل بـ ،بػػـ اإل ػػيف مػػي لػػـ معبػػـ ،كالصػػبلة
كال بلـ بى م ي محمد صبى اهلل بمه ك بـ الم عكث رحمةن لبعيلممف .أمي عد:
ل د أ رم ي ر ي مي أ ي فمه مف ًعـ ،ككف ي إل جػيز ذػذا ال حػث الم كا ػ  ،أل ػدأ ح مػؽ يحب وػـ

أص ػ ح ح م ػػة ،كا ػػي أل ػػدـ يلو ػ ر كال ػػدمر إلػػى جيمعػػة األزذػػر ال ػػي ػػتبت ك ػػي دت فػػي أف أ بمػػذ
كأ تؿ مف م ي م العبـ كالمعرفة فمتي.
مي ا دـ يلو ر كال دمر إلى وؿ مف ،ممد الد ار يت العبمي ،ك ممد بمة ال ر مة ،كرئمس ق ػـ
الم يذج كأ يلمب ال درمس ،لمرك تـ ك طيئتـ المممز ،كأخبلقتـ الم كا عة في خدمة الطب ة.
كأ ػػدـ يلوػ ر الجزمػػؿ إلػػى مػػف ػػيف لػػي ًعػػـ ال ػ د كالمروػػد ،كوػرف ي ػػتف بمػػذت بػػى مدمػػه،

كأح ػػيط ي ػػيح راـ كح ػػيف األب ال ػػه ،كزاد ػػي وػ ػرفني كرفعػ ػةن ػػتف أو ػػرؼ ب ػػى ذ ػػذ الر ػػيلة ،األ ػ ػ يذ
الد كر /طي دركمش.
و
حب ك كا

ػػذلؾ أ ػػدـ خػػيلص االح ػراـ كال ػػدمر ،إلػػى مػػف أ طػػى ػػبل حػػدكد ،كقػػدـ ال صػػح كالعػػكف ػػؿ
داخبمي ،الد كر /راود محمد أ ك صكاكمف.
كفخر أف م كف م يق نوي
نا
 ،كزاد ي ورفني
ن

خيرجم ػي ،األ ػ يذ الػػد كر/
كلػػي الرخػػر ػػؿ الرخػػر ،أف ػػرـ بػػي ك ر ػػؿ ػتف م ػػكف م يق نو ػي
ن
صبلح أحمد ال يقة.
ك ذلؾ أ دـ يلو ر كال دمر ،إلى مف قدـ لي ال صح كاإلرويد
بممي .الد كر /تمؿ صيلحة
كدا نمي لي ر نمي ك ن

ؿ كا

محرز
نا
كاح راـ  ،ك يف

كأ ػػدـ يلو ػ ر كال ػػدمر ل ػػؿ مػػف ػػيذـ فػػي ح ػػمـ أداة الد ار ػػة ،ك ػػذلؾ إلػػى األ ػ يذ الري ػػؿ/

محم ػػكد الل ازل ػػي ،ال ػػذم ػػي د ي ك ػػتؿ ل ػػي ط م ػػؽ أداة الد ار ػػة ب ػػى العم ػػة اال ػ ػ طبل مة ،كاأل ػ ػ يذ

الري ػػؿ /خيلػػد أ ػػك رجمبػػة ،الػػذم أحػػيط ي هخك ػػه كاذ ميمػػه ،ك ػػيف م ي نعػػي كدا نمػػي لػػي فػػي ط مػػؽ أداة
محرز لبمعبممف ،كالمعبميت ،كالمورفمف بى اال جي ة ؿ مك ك مة.
نا
الد ار ة،
ك ػػؿ الوػ ػ ر إل ػػى معبم ػػي ،كمعبم ػػيت ،كموػ ػرفي العب ػػكـ كالحمػ ػية ،العم ػػة اال ػ ػ طبل مة ،ك م ػػة
الد ار ة ،بى عيك تـ كاخبلصتـ في اال جي يت.
ػيدر كم ر نػبل بػي فػي دقم ػه البلػكم
كأ دـ يلو ر كال دمر إلى المدقؽ البلػكم ،الػذم ػيف م نا

لد ار ي ،الد كر /أممف حجي.
ال تيئمة.

أخمر ؿ الو ر كال دمر ،ل ؿ مف يذـ كد ـ إل جيز ذذا العمؿ الم كا
ك نا
ج

كاخراجه صػكر ه

ممخص الدراسة
ذدفت ذذ الد ار ة إلى ممـ ب "العبكـ كالحمية" لصركؼ المرحبة األ ي مة العبمي مف كجتة
ظر المعبممف كالمورفمف ،كل ح مؽ أغراض الد ار ة ا

ال يحث الم تج الكصري ال حبمبي كأ َّد

مؤور ،ك ي ت المجيالت الم تدفة ذي :المظتر
نا
ا ميني م كني مف عة مجيالت ك م ت ()79
العيـ لب يب ،كاألذداؼ ،كالمح كل ،كاأل وطة كالك يئؿ كاأل يلمب ،ك ممة ا جيذيت الطب ة حك العبـ
كالعبميء كال كلكجمي كالمج م  ،كأ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ ،كم ي ة للة ال يب ،كمبمتي

مر كحين مكجه لبمعبممف كالمعبميت ك المورفمف ال ر كممف ف األمكر الكاجب أخذذي عمف اال
يب العبكـ الجدمد في الم

لكا عي

ؤاالن
ير

ؿ .ك ك ت م ة الد ار ة مف ( )415معبمين كمورفين لم حث

العبكـ كالحمية ،م تـ ( )399معبمين كمعبمة لم حث العبكـ كالحمية كم تـ ( )16مورفين لم حث العبكـ
ب العبكـ كالحمية الجزأمف لبصؼ ال ي

كالحمية ،ك ذلؾ

كالثيمف كال ي  .ثـ قيـ ال يحث حبمؿ

ال مي يت ال ي حصؿ بمتي إحصيئمين.

وأظيرت النتائج عن:
 .1كجكد فركؽ ذات داللة إحصيئمة
الد ار ة لمجيالت ممـ

د م كل داللة ( )0.05 ≤ αمف دمرات أفراد م ة

ب العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،لصيلح الصؼ ال ي

األ ي ي عين لم لمر الصؼ ،كج س المعبـ ،ك كات الخدمة كلصيلح الخ رة ال ي زمد ف
15

.2

ة.

دـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصيئمة

الد ار ة لمجيالت

ممـ

د م كل داللة ( )0.05 ≤ αمف دمرات أفراد م ة

ب العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،ك عض المجيالت

الم تدفة عين لم لمر المؤذؿ العبمي ،كالم مى الكظمري.

كفي

كء ذذ ال يئج ،أكصى ال يحث

ركرة معيلجة يط ال عؼ في

ب العبكـ كالحمية

لبمرحبة األ ي مة العبمي مف كجتة ظر المعبممف كالمورفمف ،مثؿ أف ر ط األذداؼ حيجيت

كاذ ميميت الطب ة ك عى ل ح مؽ ال عبـ الذا ي كاال ميد بى ال رس لدل الطب ة ،ك

قيئمة

تذـ كأ رز المراج كالمصيدر العبممة ال ي يمم ف أف م رمد م تي الطيلب كالمعبـ .كأف ار ي
اال وطة المكجكدة في ال يب ال مئة الط معمة لبطيلب .كم ار ية الرركؽ الرردمة في األ ئبة ال ي

م

م تي المح كل العبمي .ك درمب المعبممف بى إ داد أ وطة لمعيلجة يط ال عؼ في م يذج
د كرش مؿ لبمعبممف كالمعبميت ل ميف الرب رة ال ي كـ بمتي

ب

العبكـ كالحمية ،كأم ين

العبكـ كالحمية ،ك د مـ ب العبكـ كالحمية كدلمؿ المعبـ لبمرحبة األ ي مة العبمي إل رك مين ،م

مف

أذـ كأ رز المريذمـ الحدمثة في عبمـ العبكـ ك عبمتي ،ك مرمة ال عيمؿ معتي ر كمين في الممداف.
د

Abstract
This study aimed to evaluate the science text books in the Upper Basic School
according the teachers and supervisors views in Palestine. To achieve the aim of the study,
the researcher used the descriptive analytical approach. To collect data, the researcher
prepared a questionnaire included 7 main fields with 79 items. The fields focused on the
text layout, objectives, content, activities, learning materials, methods, enhancing student's
attitudes, questions, evaluation tools, and language appropriateness. At the end of the
questionnaire, an open question addressed to teachers and supervisors to identify the
characteristics that the book designers should take in consideration. The sample of the
study consisted of 415 teachers and supervisors, including 399 teachers, 16 supervisors in
addition to the science textbooks. Finally, The data collected, was analyzed statistically
and the results were as follows:
1. There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores
of the sample of the study in the evaluation fields of science text books for upper basic
school in favor of the ninth grade according to some variables including the grade, the
teacher’s gender and the teacher’s experience which is more than 15 years.
2. There were not statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean
scores of the sample of the study in the evaluation fields of science text books for
upper basic school and other target fields according to some variables including
academic qualification and job description.
In light of these findings, the researcher recommended to treat the weaknesses in
the science text books for the upper basic school. For instance, the objectives should be
related to the students' interests and needs and seek to achieve self-learning and selfreliance, a list of scientific references should be attached to help both the students and the
teachers, the activities take in account the student's natural environment, and the questions
should take in consideration the individual differences. Besides, training workshops should
be conducted for teachers to train them on preparing activities to overcome the weaknesses
and to illustrate the philosophy that the science text books based on. Also, the teacher's
guide and the science text books should be enriched with technological resources
including the most important and modern concepts in teaching/ learning science and the
methods to deal with in the education field.
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مقدمة:
معػد الم تػػيج رجمػةن لر ػب رة المج مػ ال ر كمػػة ،ال ػػي مطمػػح مػػف خبلل ػتي لمكا ػػة ال طػػكر كال ػػدـ

الػ ػعبمي كال كلػػكجي ،فمػػف خػ ػبلؿ الم ػػيذج م ػ ػ طم المػ ػج م
كمكاج ػ ػتة ال ح ػ ػدميت المعيص ػ ػرة كالم

ػػيء أجمػ ػيؿ قػ ػيدرة بػػى الػ ػعطيء كال ػػيء

ػ ػبمة ،فيل ل ػ ػمرات ال ػ ػرمعة ال ػ ػ ي ح ػ ػدث ذ ػ ػي ػػمة م ػػف م ػ ػيت

العصػػر الػ ػحدمث ،كال ػ ػي ػ ػ طبب الػ ػعمؿ بػػى ػ ػ يء كا ػػداد مػ ػ يذج د ار مػ ػة كا ػػب ػ ػطكرات كم طب ػػيت
صر المػعرفة.

كمؤ ػد الػ ث ػمر مػف ال ر ػكممف أف الم ػتج ممثػؿ الػر ف األ ػي ي لبعمبمػة ال ػ ر كمة جمم ػ أ عيدذػػي
ػمد م ه قك ػتي ك

فتك األداة الػ ي

ب ػه

د إلػمه فػي ح مػؽ أذداف ػتي كال ػي ر ػي بم ػه الرػرد ك ل ػذم

ك ػ ػمي طرم ػػة ر ػ ػمر ك وػ ػ ؿ وخػ ػصم ه ،فػػهذا ي ػػت الػ ػم يذج في بػػة كطػ ػ ت طرم ػ ػة صػػحمحة صبػ ػح

الػمج م ( .الحدا ي ،كالرفي ي)2 :2005 ،

ك ػعد الم يذج الد ار مة األداة الرعيلة الػ ي

خدمػتي المػج معيت في يء ك ػو مؿ وخصمػة األفراد

الػم ممف لتي ،كف ين لػرب ري تي كث يفي ػتي كمػع دا تي .فمف المعػركؼ أف الػم يذج الد ار مة عػ س ػطبعيت
كطمػكحيت ذذ الػمج معيت كآميلػتي في أجمػيلتي ال يدمػة ،مي عػ س الكاقػ الذم عػموه ذػذ

المػج معيت كمي ػعي مه مف أحػداث كمي ممػر تي مف أزمػيت .كقد فػط ت عض الػدكؿ إلػى ذذ الح ػم ة
كأجػرت عدمػبلت كا ػعة كويمبة كأحػدثت لمػرات ذيئبة في م يذػجتي الد ار ػمة ،ممي أدل إلػى ظتكر

طػررات ذيئبػة في دـ ذػذ الدكؿ بى ػيفة األصعدة ،كفػي يفة مجيالت الػحمية ،كح ت ػ دمين مذذػبلن
في و ػى

كممي

ؽم

ركب الػعبـ كالمػعرفة ،كا ػ ي تـ المتػيرات كالعػبكـ ال ػي ػ ي دذـ في الػ مك الػم يمؿ

لوخصػمي تـ ،ك ذلؾ ال ػتكض مج معي تـ ( .كمعراؼ ،كورمؽ)32:2010،

ح لب يحث مدل أذممة الم يذج الد ار مة في يء األفراد في و ى المجيالت ،حمث إف

الم يذج ع س فب رة كث يفة كمع دات المج م

العبمي الويمؿ.

ك طبعي ه كآميله ،كذذا مف خبلؿ م يذج كا ب ال دـ

ككفػ ػ ين لب لم ػرات ال ػػمي مة كاالج م ػػي مة ال ػػي مػػر تػػي المجػ ػ م الرب ػػطم ي م ػػذ قػػدكـ الػ ػ بطة

الكط مػػة الػ ػرب طم مة ػػيـ  ،1994و ػػرع ال ر كم ػػكف إلػػى ػػيء مػ ػ يذج د ار ػػمة فب ػ ػطم مة م طػػكرة،

ػػ ي

جػػذكرذي مػ ػف الرب ػ ػرة العيمػػة لبمج ػ ػم العر ػػي الرب ػ ػطم ي ،ك ػ ػمد م ػ ػيدئتي مػػف ارثػ ػه كدم ػ ػه ،كقممػػه،
ك يدا ػ ػه ك يلػ ػمد  ،ككثمػ ػ ة ا

ػ ػبلؿ دكلػػة فبػ ػ طمف كطمػػكح الرػ ػب طم ممف ا جػػي الم ػ ػ ؿ ،كدكر ال ػ ػر مة

كالػ عبمـ في المحيفػظة بى ذذا الػمج م  ،ك ح مؽ ازدذػير ك ػدمه كرفيذمػ ه.

( ري ة كالبكلك)239:2013،

2

كقػد لجػت الم ػخ صكف ال ر ػػكمكف ه ػداد الم ػيذج ال ػد ار مة الرب ط ػم مة إلػى ظ ػمـ مح ػ كل المػيدة

الػد ار مة الػم ي ة ل ح مؽ األذػداؼ ال عبمممػة بػى و ػ ؿ ػيب مدر ػي ،حمػث مع ػر ال ػ يب الم ػدر ي

كجه يـ د ػيمة أ ي ػمة مػف د ػيميت العمبمػة ال ع ػبمممة – ال عب ػممة ،ك يمب ػين م ي ػدان م ػتمين فػي حدمػد

المػيدة الد ار ػمة الػم ي ة لبطب ة ؿ ح ػب مر كالػمرحبة الد ار ػمة ال ي مدرس فمػتي.

(رم يف)856 :2005 ،

ك مػػف أذممػػة الػ ػ يب المدر ػػي فػػي أ ػػه مػ ػ كفر فػػي أم ػدم جػ ػمم الطب ػػة أ ثػػر مػػف غمػ ػر مػػف

الػمصيدر(ال عد ي)122 :2009 ،؛ لذا فػي ه مم ػح أذممة ػ مرة في ػيئه كا داد كاخػراجه ك ه م ػؤدم
كظمػ ػرة حػ ػمكمة ،ػػزداد قمػ ػم ه لبػ ػم عبـ كالػ ػمعبـ م ػػدار مػػي مػ ػ ذؿ مػػف جتػػد فػػي الػ ػ تلمؼ كاالخػ ػراج (مر ػػي

كالحمبػػة ،)104 :2008 ،لػػذا فػػهف ػػطكمر ال ػ ب المدر ػػمة مع ػ ر مػػف م ئ ػكلميت ك ازرة ال ػ ر مة كال ع ػبمـ

ممي مػررض بى ال ر كمػمف االذ مػيـ عمػبمة مم ػمه ك طكم ػر ص ػكرة م م ػرة لم ػح ؽ األذ ػداؼ ال ػم وكدة
مف ػصمممه.
ك ػ ى ب الػعبكـ وػ ؿ خػيص بػى درجة يلمػة مف الػ ريءة كالدق ػة كالحداثػة الع ػبممة ،األمػر
الػػذم م ػ ػكجب مراجع تػ ػي ك طكمػ ػرذي ك مممػ ػتي صػػكرة م ػ ػ مرة ،لمػػي مػ ػثبه مػػف دكر ف ػػعيؿ فػػي ط ػ ػمؽ

الم تػيج المدر ػي ك ح ػمؽ ال يجػيت ال ر كمػة الم وػكدة( .زم كف)115 :2010 ،

كق ػد حظ ػمت م ػيذج الع ػبكـ فػػي مخ ػبؼ دكؿ الع ػيلـ يل ػعدمد مػػف الجتػػكد اإلص ػبلحمة ل ػميو ػى
مػ مػ طب ػيت العػصر ،كا صػ ت في ك ػ ة ح مػؽ األذداؼ ال ر كمة ل ؿ بػد (ح ػ مة.)175 :2013 ،
كقػػد أوػ ػير (زم ػػكف )94 :2001،إلػ ػى أف مػ ػ يذج العبػػكـ حػ ػظى تذمػ ػمة خيصػ ػة ،فػػي ح مػ ػؽ األذػ ػداؼ

ال ػ ر كمة فػي مخ ػ بؼ الم ارح ػؿ ال عب ػمممة ،حمػث مؤ ػد ال ر ػكمكف العبم ػمكف ب ػى أف أح ػد أذ ػداؼ درم ػس
العبػػكـ ذػػك عبػ ػمـ الطػ ػب ة مرمػػة ال رػ ػ مر ،كم ػػي د تـ بػػى ا ػ ػ يب األ ػػبكب العبػ ػمي فػػي ال رػ ػ مر ،أم
عبمـ الػ رػ مر.

كحػ ػمث إف المػ ػ يذج الرب ػ ػطم مة وػ ػ وؿ ػػيـ قػػد ػػـ طكمػ ػرذي حػػدمثين ،فه ػػه ال ػ ػد مػػف الع ػػمؿ بػػى

ممم ػ ػػتي لمعػ ػ ػرفة اإلمجي مػ ػػيت لبػ ػ ػعمؿ تػ ػػي ك ث م ػ ػ ػتي ،كال وػ ػػؼ ػ ػػف الػ ػ ػ ب ميت لب لبػ ػػب بػ ػ ػمتي ك عدمبػ ػ ػتي
ك ص ػ ػحمحتي ،إذ ع ػ ػ ر مب ػ ػمة ال ػ ػ ممـ لب ػ ػ ب المدر ػ ػمة مب ػ ػمة و ػػيمبة مم ػ ػ ف أف ػػؤدم إل ػػى ط ػ ػكمر

الم ػ يذج كاالر ػ يء م ػكل ال ػيب المدر ػي مػػي م ػي د بػػى ح ػمف مبمػة ال عب ػمـ كالػ عبـ .كقػػد أ ػد
(رم ػػيف )858 :2005 ،ب ػ ػى أف ػ ػ ممـ ال ػ ػيب المدر ػػي ػ ػيدة م ػػي م ػػكف ف ػػي ا ج ػ ػيذمف :أحدذػ ػػمي

داخ ػبي ،ك ػكال الجت ػة ال ػػي ك ػعت الم تػػيج ك ػ ػـ ق ػػؿ ال ػدء ط ػ ػمؽ أك ا ػ عميؿ ال ػيب المدر ػ ػي،
كالثي ػػي فتػػك ال مػمـ الخيرج ػي لبم تػػيج ،ك ػكال جتػػة خيرجمػػة لػػـ ػويرؾ فػػي ك ػ الم ػتيج ،ك ػػيدة مػػي

مو ػ ػرؾ فػػي مبمػػة ال ػ ػ ممـ ذػػذ المو ػرفكف الػ ػ ر كمكف كالمعبمػ ػكف كالمعبمػػيت كالطػ ػب ة أ ر ػ ػتـ .كقػػد ػػمف

(ال ب ػػكم )4 :2013 ،أف مبم ػػة ػ ػ ممـ ال ػػيب المدر ػػي ػ ػح متي ثبلث ػػة ا ػ ػ يرات ،أكلت ػػي :أف ال ػػيب
3

المدر ػػي أداة ع ػبمممة ذيمػػة ،كث ػي متي :أف مب ػمة تل ػمؼ ال ػػب الم ػدر مة مبمػػة ػيف مة فػػي ث ػمر مػػف
ال بلد اآلف ،كثيلثػتي :أف العصر الذم ػعمش فمه ذك صػر رم الػ لمر ك صر ػدـ الع ػبكـ الط معمػة
كاػبرمي مة كاالج مي ػمة و ػؿ لـ مػ ؽ له مثػمؿ.
ك ظػ انر لحداثة ػطكمر ك يء ال ػب الد ار مة ل ػيفة الم ارحػؿ الد ار مػة بػى م ػ كل الػػكطف وػ ؿ

ػيـ ك ػب العبكـ كالحػمية و ؿ خػيص ،كف لدل ال ػيحث داف ل ػممـ م يذج العػبكـ كالحمية لبصرػكؼ
األ ي ػمة العبمي (ال ي  ،كالثيمف ،كال ي ) ،ك مػؿ بى عزمػز ذذ الر رة الػػب يءات الم يوػػرة كالم م ػرة
مػ

ػػدد مػػف المعبممػ ػف كالمورفػ ػمف ال ر كمػ ػمف ،لم يقوػػة ال لػ ػممرات كالمبلحظػػيت ال ػػي عػ ػبؽ يلم ػػيذج

الرب طم ػمة الػحدمثة المطكرة .إف ال يحػث مر ػػز خػبلؿ د ار ػ ه بػػى مػمـ ػب ال ػعبكـ كالحمػية الجدمػدة

المطكرة لبصرػكؼ (ال ي  ،كالثيمف ،كال ي ) األ ػي مة مف كجتػيت ظر المعبممف كالموػرفمف ال ر كممف
الذمف قيمكا درمػ ه كم ي عة رمػذ كف ػ ين لب ػدرم يت ال ػي ػ دكذي مػ المعبػػممف .ف ػد ا خػذ ال ػ يحث ػب

الػعبكـ كالػحمية الجػدمدة المطكرة لب مػيـ عمبمة الػ ممـ مف أجؿ دمػػـ لذمػة راجعػػة مم ػف أف م رػػيد م تػي
فػػي ح ػػمف ال ػ ػ ب كاثرائتػػي مػػي مبػ ػ ي طمكحػػيت الطبػ ػ ة كحيجػػيت المج ػ ػم فػػي ال عبػػمـ كال ػ ػعبـ ك ػػيء

الػم

ؿ.

مشكمة الدراسة
إف ػ ػ ممـ ال ػػب المدر م ػػة الرب ػػطم مة ال ػػي ػػـ اقػ ػرارذي حػػدمثين مػػف ك ازرة ال ػػر مة كال ػػعبمـ العػػيلي

الرب ػطم مة ،ك ػػخيصة مػػف كجتػػة ظػر المػػعبممف كالموػرفمف ال ر ػػكممف ،مع ػر م ػػيذمة ذيمػػة ك ػػركرمة

ف ػػي ػ ػػيء الم ػػيذج الرب طم ػ ػ مة كخيص ػػة م ػػيذج العب ػػكـ كالحمػ ػػية لبصػ ػػركؼ (ال ػػي  ،كالث ػػيمف ،كال ي ػ ػ )

األ ػػي مة .فمػػف كاق ػ

مػػؿ ال يح ػػث معبػػـ لبعبػػكـ ،ظتػػرت ع ػػض الموػ ػ بلت فػػي ػػب العبػػكـ كال ػػحمية

المطكرة حدمػثين ،كذذا مف يحمة وخصػمة ال ر ز بى د ار ػيت أك أ حيث قيـ تي الػ يحث ي ين ،كا مػي
مف خبلؿ ال طػ مؽ كال عيمؿ كال رػي ؿ م ال ب الػػحدمثة ،كاالج ػ مي يت الدكرمػػة ال ػي

ػدذي الموػرفكف

ال ر ػػكمكف مػ المػػعبممف كالمعبمػػيت لم يقوػػة ػػب العبػػكـ كالػػحمية .ف ػػد أظػػترت ذػػذ ال يوػػيت ا ػػيدات
إمجي مة كأخػرل ب ػمة لمػح كل ال يب كطرم ػة رض الػميدة العبممة ،مػمي أدم إلى إثػيرة اذ ػميـ ال يحث
ػركرة ال مػيـ

ممـ ب العػبكـ كالحمية لبػصركؼ (ال ي  ،كالثيمف ،كال ي ) األ ي ػمة ،كال ي مدر ػتي

بى مدار ػ كات طكمبػة لمػػعرفة ػيط ال ػػكة ل ػػعزمزذي ك ػيط ال عػػؼ ل ح ػػم تي ،كل ػػدمـ لػػذمة ارجػػعة
لبمت مػمف يألمػر.
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وستسعى ىذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما التقديـرات التقيـيمية لكتب العموم والحــياة فـي المرحمـة األساسيــة الــعميا فـي فمسـطين مـن

وجـية نظر المعممين والمشرفين التربويـين؟

وقد انبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت التالية:
 .1ذػػؿ كجػػد فػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػػيئمة

ػػد م ػ كل الدالل ػػة ( )0.05 ≤ αفػػي م ػ كل ػػدمر

المعبممف كالمػورفمف ال ر كممف ل ب العػبكـ كالحػمية في المرحبة األ ػي مة العبمي (ال ي  ،الثيمف

 ،ال ي ) عزل لم لمر الصؼ؟

 .2ذػػؿ ػ ػكجد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػيئمة

ػػد م ػ كل الداللػػة ( )0.05 ≤ αفػػي مػ ػ كل ػػدمر

المعبممف كالمػورفمف ال ر كممف ل ب الػعبكـ كالحمية في المػرحبة األ ػي مة العبمي (ال ي  ،الثيمف

 ،ال ي ) عزل لم لمر الجػ س؟

 .3ذػػؿ ػ ػكجد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػيئمة

ػػد م ػ كل الداللػػة ( )0.05 ≤ αفػػي م ػ ػكل ػػدمر

المعبممف كالمػورفمف ال ر كممف ل ب الػعبكـ كالحمية في المرحبة األ ػي مة العػبمي (ال ي  ،الثيمف

 ،ال ي ) عزل لم لمر الػمؤذؿ العبمي؟

 .4ذػػؿ ػ ػكجد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػيئمة

ػػد م ػ كل الداللػػة ( )0.05 ≤ αفػػي مػ ػ كل ػػدمر

المعبممف كالموػرفمف ال ر كممف ل ب العبػكـ كالحمية في المرحػبة األ ي ػمة الػعبمي (ال ي  ،الثيمف

 ،ال ي ) عزل لم لمر ػ كات الخدمػة؟

 .5ذؿ ػكجد فركؽ ذات داللة إحصيئمة بى م ػ كل الداللػة ( )0.05 ≤ αفػي م ػ كل المع ػبممف

كالموػ ػرفمف ال ر ػ ػػكممف ل ػػب العب ػػكـ كالحػ ػػمية ف ػػي المرحب ػػة األ ي ػ ػمة الع ػ ػبمي (ال ػػي  ،الث ػػيمف ،

ال ي ) عزل لم لمر الكظمرة؟

فرضيات الدراسة:
عى الد ار ػة الخ ير الرر ميت اآل مة:
 .1ال ػػػكجد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػيئمة ب ػػى م ػ ػ كل الدالل ػػة ( )0.05 ≤ αف ػػي م ػ ػ كل دمػ ػػر
المعبممف كالمورفمف الػ ر كممف ل ػب العبكـ كالحػمية في المرحبة األ ي مة العبػمي (ال ي  ،الثيمف

 ،ال ي ) عزل لم لػمر الصػؼ.

 .2ال ػػػكجد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػيئمة ب ػػى م ػ ػ كل الدالل ػػة ( )0.05 ≤ αف ػػي م ػ ػػكل ػػدمر

المػػػعبممف كالمو ػ ػرفمف ال ر ػػػكممف ل ػػب العب ػػكـ كالػ ػػحمية ف ػػي المػ ػػرحبة األ ي ػػمة العػ ػػبمي (ال ػػي ،
الثيمف  ،ال ي ) عػزل لم لػمر الجػ س.
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 .3ال ػ ػكجد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػيئمة ب ػػى م ػ ػ كل الدالل ػػة ( )0.05 ≤ αف ػػي م ػ ػ كل ػػدمر

المعبم ػػمف كالمو ػ ػرفمف ال ر كمػػػمف ل ػػب الع ػ ػبكـ كالحمػ ػػية ف ػػي المرحب ػ ػة األ ي ػ ػمة العب ػ ػمي (ال ػػي ،
الثيمف  ،ال ي ) عزل لػم لمر المؤذؿ العبمػي.

 .4ال ػ ػكجد فػػركؽ ذات داللػ ػة إحصػػيئمة بػػى م ػ ػ كل الداللػ ػة ( )0.05 ≤ αفػػي م ػ ػكل دمػ ػر
المع ػ ػبممف كالمو ػ ػرفمف ال ر كمػ ػػمف ل ػػب العب ػػكـ كالػ ػػحمية ف ػػي المرحب ػػة األ ػ ػي مة العب ػ ػمي (ال ػػي ،
الثيمف  ،ال ي ) عزل لم لمر ػ كات الخدمة.

 .5ال كج ػ ػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػيئمة ب ػػى م ػ ػ كل الدالل ػػة ( )0.05 ≤ αف ػػي م ػ ػ كل ػػدمر
المعبم ػ ػمف كالمورفػ ػػمف ال ر كمػ ػػمف ل ػػب العب ػػكـ كالحػ ػػمية ف ػػي المرحب ػػة األ ي ػ ػمة العب ػ ػمي (ال ػػي ،
الثيمف  ،ال ي ) عزل لم لمر الكظػمرة.

أىداف الدراسة:

تدؼ ذذ الد ار ة إلى:
 .1ممػـ ب العػبكـ كالحمػية المطكرة لبمرحػبة األ ي مػة العػبمي (ال ي  ،الثيمف  ،ال ي ) ربػ طمف
لبعيـ الد ار ػي .2018/2017

 .2ممػـ ب العػبكـ كالحمية المػطكرة لبمرحبة األ ي مػة العبمي (ال ي  ،الثيمف  ،ال ي ػ ) رب ػػطمف
مػػف كجػػتة ظػػر المعب ػػممف كالػػمورفمف ال ر ػػكممف فػػي المج ػػيالت ال يلمػػة :الػػمظتر العػػيـ لبػ ػ يب،

كالم دمػ ػػة ،كاألذػ ػػداؼ ،كال ػ ػػمح كل ،كاأل وػ ػػطة كالك ػػيئؿ كاأل ػ ػػيلمب ،كأ ئب ػ ػػة ال ػ ػػيب كك ػ ػػيئؿ
ال ػ ػػكمـ ،كمبلءم ػ ػػة األ وػ ػػطة كال ػ ػػجيرب إلم ي ػ ػػيت المدر ػ ػػة كال مئ ػػة المحم ػ ػػطة ،كم ي ػ ػ ة للػ ػػة

ال ػ يب ،ك ممة ا جيذيت الطبػ ة حك العبـ كالعبميء كال كلكجمػي كالمػج م .

 .3د ار ػة أثر دة م لػمرات بى دمرات المعػبممف كالمورفمف الػ ر كممف ل ب العػػبكـ كالحمػية مثػؿ
م لمػػر ال ػػج س ،ك ػ كات ال ػػخ رة ،المؤذػػؿ العبمػػي ،كالص ػػركؼ ال ػػي مدر ػػتي المعبػػـ/ة ،الم ػػمى

الكظػمري.

 .4معػرفة مػدل م ي ػ ة ػب العبػػكـ كالحمػػية مك ػكع الد ار ػػة ل مػة الم تػيج كخطػػكطه العيمػػة مػف
خبلؿ مػبمة ال طكمر الػ ر كم ال ي حػدثت.

 .5دمـ لػذمة راجعة ألصػحيب ال رار كالجتة الػم ئكلة ف إ داد المػ يذج الرب طػم مة.
 .6الػ ػ صكمب كال ػػطكمر كا يحػػة فرص ػػة إمجي مػػة ػػيءة ػ ػ حث ػػف األف ػػؿ كاأل مػػؿ ل ػػب ال ػػعبكـ
كالحمية المطػكرة حدمثين.

 .7ك ح عض الػمجيالت المػتمة في طكمر ػ ب العبكـ كالحػمية المطكرة.
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أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:
 .1ق ػػد

ػػػيذـ الد ار ػػة فػ ػػي مػ ػػمـ المدخ ػ ػػبلت ال ر كمػػػة لب ػػيب المدر ػ ػػي ل عػ ػػزمز اإلمجػ ػػي ي م تػػػي

ك صػحمح ال ب ي.

 .2قد ػكف يئج ذذ الد ار ػة ذات فيئدة لبمؤ ػ ة ال ر كمة الرػب طم مة.
 .3مم ف أف رػمد المورفمف ال ر كمػمف كالمعبممف في مجيؿ المػ يذج كال ب المدر مػة.

 .4قد رػمد في دمـ كصمػيت كم رحػيت ل ح ػمف ب العػبكـ كالحػمية مك ػكع الد ار ػة.

 .5ق ػػد ػ ػػكف يئػ ػػج ذ ػػذ الد ار ػ ػػة مثمػ ػ انر لبم ػ ػزمد م ػػف الد ار ػ ػػيت ال ػ ػػممممة لم ػػيذج العػ ػػبكـ كالحػ ػػمية
المطػكرة.

مصطمحات الدراسة:

معرؼ ال يحث مصطبحيت الد ار ة إجرائمين مي مبي:

التقييم :ذػك مػػبمة جم ػ

مػػي يت كمعبكمػيت طرم ػ ة بممػة م ػ ظمة حػكؿ ػب الػػعبكـ كالحمػػية المطػكرة

لبمرحب ػػة األ ػ ػػي مة العبم ػػي (ال ػػي  ،كالث ػػيمف  ،كال ي ػ ػ ) لب و ػػؼ ػػف مػ ػكاطف ال ػػكة كال ػ ػ عؼ كم ػػف ث ػػـ
إصدار الح ـ لبم ي دة في ا خيذ ال رار تدؼ ال طكمر كال ح مف ك ح مؽ األذداؼ.

كتــب العمــوم والحيــاة :كق ػػد رف ػػتي ال يح ػػث إج ارئ ػػمين :ذ ػػي ػػب العبػػكـ كالحم ػػية المطػػكرة ال ػػي ا مػػد تي
كأقر ت ػػي ك ازػ ػرة ال ر م ػػة كال عب ػػمـ العػ ػػيلي الرب ػػطم مة ل ػػدرس لطػ ػػب ة الص ػػركؼ ال ي ػ ػ  ،كالثػ ػػيمف ،كال ػ ػػي

األ ي مػة في العيـ الد ار ػي  2018/2017كالمعػمكؿ تي لآلف في المدارس.
المعمم/المعممــة :ذػػك الوػػخص المؤذػػؿ بمم ػين ك ر كم ػين ك ػػـ ق كلػػه

ػػمف مع ػيممر محػػددة ك ػػع تي ك ازرة

ال ر مػػة كال عبػػمـ العػػيلي الرب ػػطم مة لبعمػػؿ بػػى ػػدرمس م حػػث العبػػكـ كالحمػػية لطب ػػة الصػػركؼ (ال ػػي ،

الثيمف  ،ال ي ) األ ي مة في المدارس الح كممة في محيفظيت غزة.

المشرف التربوي:

رف ػػه ( ػػػمعيف )10 :2012 ،ت ػػػه الوػػػخص المؤذ ػػؿ الػ ػػذم م ػػكـ يإلو ػ ػراؼ الم حثػػػي بػػػى

المعبممف كالمعبميت ،كم عى إلى ح مف العمبمة ال عبمممة ال عبممة يفة

يصرذي ،كال عيكف م جمم

األطراؼ ذات الصبة تذ العمبمة ح م ين ألذداؼ اإلوراؼ ال ر كم.

ك رفػػه (ال رعػػي )10 :2011 ،ت ػػه الوػػخص المؤذػػؿ كالخ مػػر ر كم ػين كالم بػػؼ مػػف ق ػػؿ إدارة

اإلوراؼ ال ر كم ػهدارة ال ر مػة كال عبػمـ ،لم ػكف م ػئكالن ػف م ػي دة المعبمػمف ك ػدمـ الػد ـ لتػـ ك طمػر

المعبممف مت مين ك ح مف العمبمة ال عبمممة كم ي ع تي كاثرائتي مي ذك جمد.
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ك رف ػػه (ال مممػػي )14 :2005 ،ت ػػه قيئػػد ر ػػكم م ػػعى إلػػى ح ػػمف أداء المعبمػػمف ك مػػكذـ

المت ػػي كم ػػكلى طػػكمر العمبمػػة ال ر كمػػة ،ل ح مػػؽ أذػػدافتي يل عػػيكف م ػ جمم ػ مػػف لتػػـ بلقػػة يلعمبمػػة
ال عبمممة.

كل د ا خذ ال يحث ال عرمؼ اإلجرائي ال يلي:

المشرف التربوي :ذك الوخص الذم ـ عمم ه في ك ازرة ال ر مة كال عبمـ العيلي الرب طم مة كالم بؼ مػف
إدارة االوػراؼ ال ر ػػكم لئلو ػراؼ لم ي عػػة معبمػػي م حػػث العبػػكـ كالحمػػية فػػي الصػػركؼ (ال ػػي  ،الثػػيمف،
ال ي ) األ ي مة في المدارس الح كممة في محيفظيت غزة.

حدود الدراسة:

صر الد ار ة بى الحدكد ال يلمة:

 .1الحــد الموضــوعي :مػمـ ػػب العبػػكـ كالحمػػية (الجػػزأمف) فػػي المرحبػػة األ ي ػػمة العبمػػي (ال ػػي ،
الثيمف ،ال ي ).

 .2الحـــد المكـــاني :فب ػػطمف ،قطػػيع غ ػزة ،مػػدمرميت ال ر مػػة كال عبػػمـ ال ػ عة ال ي عػػة لػػك ازرة ال ر مػػة
كال عبمـ العيلي الرب طم مة.

 .3الحد الزماني :الرصؿ الد ار ي األكؿ العيـ الد ار ي 2019-2018ـ.

 .4الحد البشري :مورفي العبكـ كالحمية العػيمبمف فػي مػدمرميت ال ر مػة كال عبػمـ الح كممػة ،كمعبمػي
كمعبميت العبكـ في المرحبة األ ي مة العبمي (ال ي  ،الثيمف ،ال ي ).

متغيرات الدراسة:

ح كم ذذ الد ار ة بى الم لمرات ال يلمة:

 .1المتغيــر المســتقل :درجػػة ػػدمر المعبمػػمف كالموػرفمف ال ر ػػكممف ل ػػب العبػػكـ كالحمػػية فػػي المرحبػػة
األ ي مة العبمي (ال ي  ،الثيمف ،ال ي ).

 .2المتغيرات التابعة( :الج س ،ك كات الخ رة ،كالمؤذؿ العبمي ،كالصركؼ ال عبمممػة ال ػي مدر ػتي
المعبـ/ة ،كالم مى الكظمري).
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الفصل الثاىي
اإلطــــار اليظــــر


انًحٕر األٔل :انرقٍٍى ٔانرقٌٕى انرزتٕي.



انًحٕر انثاًَ :انكراب انًدرسً.

الفصل الثاني
االطار النظري

مقدمة

عػػد االطػػبلع بػػى األدب ال ر ػػكم كالد ار ػػيت ال ػػي ة ،م ػػيكؿ ال يحػػث فػػي ذػػذا الرصػػؿ محػػكرمف

أ ي ممف م عب مف م لمرات الد ار ة كذمي:

المحور األول :التقويم والتقييم التربوي

م يكؿ ال يحث في الػمحكر األكؿ المريذمـ ال ظرمػة الم عب ػة ػيل ممـ كال ػكمـ ال ر ػكم ،كالعبلقػة

م تمي ،ثـ م يكؿ ال يحث أ كا تي كأذػدافتي كأذمم ػ تي ،كخصيئصػتي كأذػـ األ ػػس ال ػي ػكـ بمػػتي ،كمػي

مجب م ار ي ه

د إجرائتػي.

التقويم لغ ًة واصطالحاً:

َ
ند َقََِد خقد َ َ)َ( ػػكرة ال ػمف) ،كذػذا مع ػي أ ػه ي ػ حي ه ك عػػيلى
م ػكؿ عػيلى )لَ َقد خ َ
ندإل ََِأدََْ خ
َِ َ
َلقَ خقاَدإلَْسَخ َ

َّ
صكر اإل يف في أف ؿ صكرة ،كص عه بى أح ف ذمئة ،كممػز يلع ػؿ كال ر مػر ،فت وػت إ ػي ين قكممػين

دكف إ كجيج أك خبؿ.

كقكـ ال بعة مع ى ٌعرذي
كال كمـ في البلة ذك إزالة إ كجيج الويء ( بمميفَّ .)95 :2010 ،

(د مس.)12 :2008 ،

كيومر لرظة ال كمـ في مع يذػي االصػطبلحي العػيـ إلػى " مبمػة إصػدار ح ػـ بػى مك ػكع مػي
محؿ ال ممـ" (زم كف.)469 :2001 ،
كال ػػكمـ و ػ ؿ ػػيـ مػػي ك طػػكر فػػي مجػػيؿ الص ػ ي ة كال جػػيرة كاإلدارة أكالن ثػػـ ا ػػؿ م تػػي إلػػى

مجيؿ ال ر مة (زم كف.)469 :2001 ،

كذك "إ طيء كزف أك قممة كز مة ألم جي ػب مػف جكا ػب ال وػيط اإل ػي ي ،مػف حمػث ميلػه أك

صي ه أك مف حمث صكا ه أك خطئه ،جميله أك ق حه ،خمر أك ور " (د مس.)13 :2008 ،

ك عددت عرمريت ال يحثمف في الم يذج ك بـ ال رس لمرتكـ ال كمـ ح ب يمف اللرض م ه،
المراد
إال أ تي جممعين يومر إلى أف مبمة ال كمـ مبمة م ظمة تدؼ إلى جم ال مي يت كالمعبكميت ي
ر م تي ك حبمبتي ك ر مرذي لب وؼ ف مدل ح ؽ األذداؼ ،كا خيذ ال اررات الم ي ة حميؿ ذلؾ،
-

كم عرض ال يحث فممي مت ي مجمك ة مف ذذ ال عرمريت:

مبمة إصبلح ك عدمؿ م ـ مف خبللتي وخمص جكا ب ال صكر كال كة في العمبمة ال ر كمة ككصؼ

العبلج البلزـ ل عدمؿ جكا ب ال عؼ ،ككصؼ مي مبزـ إلثراء مكاطف ال كة( .الحرمرم)18 :2012 ،
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 " -مبمة م ظكممة م ـ فمتي إصدار ح ـ بى م ظكمة ر كمة مػي أك أحػد م ك ي تػي أك

يصػرذي،

لمػػة إصػػدار ق ػ اررات ر كمػػة عبػػؽ هدخػػيؿ ح ػػم يت أك عػػدمبلت بػػى بػػؾ الم ظمػػة أك بػػى

م ك ي تػػي أك

يصػػرذي" ك ي

ػػير مبمػػة م ظكممػػة فػػهف ذلػػؾ مع ػػي

ػػم مين أف ال ػػكمـ ال ر ػػكم

مبمػػة مخططػػة كم عػػددة الم ارحػػؿ أك الخط ػكات ،كموػػمؿ م ظكمػػة ال عبػػمـ

ػػؿ ،ك صػػب بػػى

م كف أك أ ثر مف م ك يت الم ظكمة ال عبمممة ،كأف الكظمرػة ال تيئمػة لتػي ذػي إصػدار ال ػ اررات
كال ح م يت بى الم ظكمة ال ر مة أك أحد

يصرذي (زم كف.)476 – 474 :2001 ،

 "إصدار ح ػـ بػى مجمك ػة مػف األوػميء أك المك ػك يت فػيالمح يت أك الم كميت كذك م

ػكء مجمك ػة مػف المعػيممر أك

مف ال وخمص كالعبلج كالكقيمة" (خبمؿ.)6 :2011 ،

 إصػدار ح ـ مي أك مػري أك ذمي معػين بى مدل ح مػؽ األذػداؼ ال ر مػة ال ػي مػت د ار ػ تيك بػػى اآلثػػير ال ػػي حػػدثتي ك بػػى الظػػركؼ ال ػػي م ػػر أك عط ػػؿ الكصػػكؿ إلػػى بػػؾ األذ ػػداؼ
لػرض ال ح ػمف كال عدمؿ كال طكمر ( بمميف.)95 :2010 ،

-

مبمػػة " جمػ فمتػػي مي ػػيت طػػرؽ ال مػػيس المخ برػػة ،كمػ ـ فمتػػي ال كصػػؿ إلػػى أح ػػيـ ػػف في بمػػة

العمؿ ،كاء يف درم ين أـ غمر  ،ا

يدان إلى معػيممر ،ك ر ػب بػى ذػذ األح ػيـ قػ اررات ذات

أذممة خيصة عبؽ يلطب ة أك األ يلمب أك ال رامج (ال مبل ي ،كالرك يف.)19 :2014 ،

كمعػرؼ معجـ المصطػبحيت ال ر ػكمة كال ر ػمة ال كمػـ ت ه " مبمة رمر قممة الويء أك مم ه،

ت ػػدؼ الح ػػـ المك ػػك ي ب ػػى العم ػػؿ الم ػػكـ ،ص ػػبلحين كف ػػيدان ،جيحػ ػين كفوػ ػبلن ،حبم ػػؿ المعبكم ػػيت

الم م رة

ه ،ك ر ػمرذي فػي

ػكء العكامػؿ كالظػركؼ ال ػي مػف وػت تي أف ػؤثر فػي العمػؿ ،ػكاء ي ػت

ذ ػػذ ال مي ػػيت مم ػػة أـ مرم ػػة ،كمت ػػدؼ ذ ػػذا ب ػػه إل ػػى إص ػػدار أح ػػيـ ص ػػد ح ػػمف العم ػػؿ ك ط ػػكمر "

(وحي ه ،كال جير.)130 :2003 ،
ويتضح مما سبق أن التقويم:



مبمة م ظمة كمخطط لتي م

ين.

د إلى مي يت كمعبكميت دقم ة م ـ الحصكؿ بمتي مف خبلؿ أدكات قميس.

 م ـ فمه إصدار أح يـ كمممة في
 م

الم كمة.
كء ال مي يت كالمعبكميت ي

الم َّكـ.
مف إصدار ق اررات ح م مة ك طكمرمة لبجي ب ي

العناصر األساسية لمتقويم:

إف لب كمـ ػددان مػف الع يصػر األ ي ػمة ال ػي يمثػؿ فػي حػد ذا تػي وػركطين ل ميمػه ،قػد أوػير لتػي
ٌ
زم كف (:)472 – 469 :2001
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كم مى مجيؿ أك حدكد ال كمـ ،كذك ال ميف الذم صب بمه مبمة ال كمـ،
 .1موضوع التقويم :ي
كقد م كف مي ين ميدمين أك مع كمين ،مي ين م انر أك صلم انر.
(المقَ ِّيم) :ذك الوخص الذم م كلى مبمة ال كمـ مي قد مو رؾ أ ثر مف فرد فػي ػكمـ
المقِّّوم ُ
ُ .2
مك كع معمف كمعمبكف معين إل جيز  ،كذك مي معرؼ حم ئذ يل كمـ ال عيك ي.
 .3المعمومــات :ك مثػػؿ ال مي ػػيت ال ػػي م ػ ـ الحصػػكؿ بمتػػي فممػػي مخػػص مك ػػكع ال ػػكمـ كال ػػي ػ ـ
م ير تي فممي عد معيممر ال كمـ.

 .4أسـاليب التقـويم وأدواتـو :كذػػي الط ارئػؽ أك الم ػيممس ال ػي مػ ـ مػػف خببتػي جمػ المعبكمػيت ػػف
مك ػػكع ال ػػكمـ ،كذػػي إمػػي أدكات أك أ ػػيلمب ممػػة (مك ػػك مة) كمػػف أمثب تػػي قمػػيس األط ػكاؿ
يلم ر ،كامي أدكات ذا مة كمف أمثب تي المد ل دمر درجة ح اررة مرمض.

 .5معايير التقويم :كذي مي م ـ بػى أ ي ػتي م ير ػة معبكمػيت ال ػكمـ ،فهمػي أف ػكف م ر ػين بمتػي
كامي أف كف ذا مة أك خيصة.

الم ػ وػكـ وػػتف مك ػػكع
 .6األحكــام التقويميــة :كذػػي ػػيئج مبمػػة ال ػػكمـ ،مع ػػى مػػي كصػػؿ إلمػػه ي
لبم وػكـ أف يمصػػدر قػ اررات ػ
ال ػكمـ ،مجػػة م ير ػة معبكمػػيت ال ػكمـ معػيممر ال ػكمـ .كمم ػػف ي
صدكر األح يـ ال كمممة هجراء عدمبلت أك ح م يت بى مك كع ال كمـ في

كء األح يـ

ال كمممة.

كمو ػػمر زم ػػكف ( )472 :2001إل ػػى أف ع ػػض ال ر ػػكممف مع ػػركف ذ ػػذ ال ػ ػ اررات يع ػػر أح ػػد
ي
الع يصر األ ي مة في مبمة ال كمـ ،كأف الكظمرة ال تيئمػة لب ػكمـ ذػي إصػدار مثػؿ ذػذ ال ػ اررات ال ػي
عمػػؿ بػػى ح ػػمف ك طػػكمر مك ػػكع ال ػػكمـ ،فممػػي مع ػػر ال ػ عض أف مبمػػة ال ػػكمـ

األح يـ ال كمممة كال

مف إصدار ق اررات عبؽ يل ح مف كال طكمر.

تػػي هصػػدار

أىداف التقويم التربوي:
مت ػػدؼ ال ػ ػػكمـ ال ر ػ ػػكم إلػ ػػى معرف ػػة مػ ػػدل ح ػ ػػؽ األذػ ػػداؼ المر ػػكمة ػ ػػي ين ،كال عػ ػػرؼ بػػػى

المو بلت ال ي عكؽ ح مؽ األذداؼ ،كال عرؼ بى المم رات ال ي ح ؽ األذداؼ ال ر كمة ( بمميف،

.)100 :2010

كم عى ال كمـ ال ر ػكم إلى ح ػمؽ جمبة مف األذػداؼ في الم ػظكمة ال عبمممة ػ ؿ ،كمػف ذػذ

األذداؼ (وي ر:)29 :2004 ،
-

كجمه المعبـ حك ح مؽ األذداؼ ال عبمممة.

م مف المعبـ مف دمـ خ رات ر كمة م ي ة لبطب ة.

 م ي دة المعبـ بى حدمد كا يف أذداؼ ال درمس كمكاجتة مو بل ه ،كالكفيء يح ميجي ه.12

-

حدمد ا عدادات كقدرات الطبلب ك وخمص صعك ي تـ.

-

م مف المدر ة مف كمـ خ رات ر كمة م ي ة لبد ار ة كا داد ال يرمر الدكرمة الويمبة.

 -م ي دة الطب ة بى ال كافؽ الد ار ي.

كمم ف ك مح أىداف التقويم الجيد مي مبي:

 .1كجمه ال دـ الذم مح ه الم عبـ حك إ يف ال عبـ.

 .2حدمد جكا ب ال كة كال عؼ لدل الم عبـ ،ك دمـ المعيلجة ال ركرمة في حم تي.
 .3حدمد قدرات الم عبممف كا دا ي تـ ال ي ركؽ اال يف.
 .4حدمد م ى حدث اال يف؟

 .5م ػػي دة المعبػػـ فػػي الح ػػـ بػػى درجػػة ريم ػة ا ػ ار مجميت ال ػػدرمس كمتػػيرات كطرائ ػػه كأ ػػيلم ه
ال ي ممير تي.

 .6الحصكؿ بى ال مي يت كالمعبكميت البلزمة ل طكمر م ظكمة ال درمس.
 .7م ػػدـ ال ػػكمـ مخرج ػػيت متم ػػة إلجػ ػراء ال ح ػػكث كالد ار ػػيت ال ر كم ػػة ف ػػي عب ػػمـ المػ ػكاد الد ار ػػمة
كم يذجتي (العدكاف ،كالحكامدة.)193 :2011 ،

كل كمـ المػ يذج أغراض أخرل ،أوير لتي ( طمة )278 :2008 ،كذي :ػحدمد م كل ح ػمؽ

األذ ػػداؼ ال ػػي بلػ ػػتي م ر ػػذك الم ت ػػيج ،كال ت ػػد م ػػف م ػػدل مبلئػ ػػمة

يصػ ػػر الم ت ػػيج المخ بػػػرة لبم ارح ػػؿ

العمػ ػرمة لبطب ػػة كاح ػػميجي تـ ،كامػػداد ص ػ يع ال ػ ػرار يلمعبكم ػػيت كال مي ػػيت ال ػػي

ػػي د بػػى ال خطػػمط

الجمد ،ك حػدمد أكجػه ال ػ صكر فػي الم تػيج ،ال خػيذ ال ػرار الم ي ػب وػت تي ،ك حدمػد مػدل م ػف الطػػب ة
مػػف ا

ػػيب الم ػػعيرؼ كالمت ػػيرات كاال ػػجيذيت ،كاال ػ ريدة مم ػػي در ػػك ك كظ ػػمره فػػي مكاجت ػػة مكاقػػؼ

الحػمية ،ك دمـ ػلذمة راجعة ػبممة ف

يصػر المػ تيج.

أىمية التقويم التربوي:
ال وؾ أف الػ كمـ ال ر كم له وػتف مر في الم ػظكمة ال ر كمة ،كال ػ صر أذمم ه بى جي ػب

كاحػد مػػف ج ػكا ب ذػػذ الػػم ظكمة ،كا ػػمي موػػمؿ ػػيفة
مت ػي ( بمميف:)101 – 100 :2010 ،

ػ ػػيصرذي ،ك ػ بخص أذمػػمة ال ػ كمـ ال ػ ر كم فممػػي

بالنسبة لممعمم :فيلػ كمـ ال ر ػكم م ارقػب ال ػ دـ في أداء الطيلب ،كم وؼ ف م كل ال حصمؿ
ألدا ال ػػطبلب ،كم ػػي د بػػى وػػخمص صػػعك يت الػ ػ عبـ األ يدمممػػة كال ميئمػػة ،كمحػػدد مو ػ بلت الم ػ تج

الد ار ي لرض ػعدمبتي ك طكمرذي ،كمزكد المعبػممف يلمعبكمػيت الم عب ػ ة خصػيئص طبل تػـ مػف حمػث
قػػد ار تـ كممػػكلتـ كا ػػجيذي تـ كالػ ػ عرؼ بػػى الر ػػركؽ الرردمػػة ػػمف الط ػػبلب ،كم ػػي د فػػي ع ػػدمؿ طرم ػػة

ال درمػس ،ك كفمر األ وطة ال عبممػمة الم ي ة.

13

بالنسبة لممتعمم :فيلػ كمـ م ي ػػد فػي ح ػمف طػرؽ الػػمذا رة ،كزمػيدة الدافعمػة لب عبػػـ مػف خػػبلؿ
مبمػػة ال ػ عزمز الم ػ ػ مر كال لذمػػة ال ارجػػعة الم ػػمرة ،كرفػ م ػ كل مرتػػكـ الػػذات األ ػػيدمممة ،كم ػ ػ كل

الطمكح لدمتػـ ،كم ػي د بى معػرفة مدل الػ دـ كال ح ػف في ال حصمػؿ الد ار ػي.
بالنســبة لصــانع القــرار التربــوي :ف يئ ػػج ال ػػكمـ

ػػمح لصػػي

ال ػ ػرار يخ م ػػير ال ػػم ي ب مػػف

ال دائػ ػػؿ الم ػ ػ يحة ل ػػه ،كم ػػف ذ ػػذ ال ػ ػ اررات م ػػي م ػ ػ عبؽ يلجكا ػػب اإلدارمػ ػػة ص مػ ػػؼ الط ػػبلب ،كقػ ػ اررات
ال رفػ ػػم  .كق ػ ػ اررات ف ػ ػػمة خيصػ ػػة ع ػػدمؿ الػ ػػم يذج الد ار ػ ػػمة ،ك كجػ ػػمه األفػ ػراد ل ػ ػ كع ال ػ ػػعبـ ،كال ػ ػ خطمط

لبمػ

ؿ ،كحؿ الػمو بلت المػمدا مة في الػمدر ة ،كاخ مػير الع يصػر الصيلػحة لمت ة الػ عبمـ.

أنواع التقويم التربوي:
ل د ك ح هؿ مف (أ ك بلـ )114 - 103 :2010 ،ك(وي ر )38-36 :2004 ،أف أ ػكاع

ال كمـ يل يلي:

 التقويم من حيث الغرض :كم

ـ إلى:

 تقــويم تشخيصــي :متػػدؼ إلػػى وػػخمص حػػيالت معػػم ة ،كال وػػؼ ػػف الػػصعك يت أك معم ػػيتال عبمـ ك رمر الػحيجيت ال عبمممة كالػجكا ب ال ي ػػح يج الػمزمد مف االذ ػميـ.

 تقــويم تشــكيمي :مت ػػدؼ ال وػػؼ ػػف مػػدل حػ ػ مؽ األذػػداؼ أكلػ ػين ػػتكؿ خب ػػيؿ الد ار ػػة ك كف ػػمرال لذمة المر دة.

 تقويم ختامي :كم ـ في تيمة ر يمػج أك فصػؿ د ار ػػي لػرض ال جػػيح أك الر ػػكب ػف ط ػرمؽالحصكؿ ػبى درجػيت كمعرفة الم ػكل الذم ح ػ ه الطيلب عد اجػ ميز لكحدة أك مػ تج.

 التقويم من حيث تفسير النتائج :كم

ـ إلى:

 تقــويم معيــاري المرجــع :كفمػػه ػػيرف درجػػة الط ػػيلب ػػدرجيت مجم ػػك ة معميرمػػة مم ػػف ذػػـ فػػيم كا الد ار ػي.

 تقويم محكي المرجع :كفمه ػ يرف درجة الػطيلب محؾ مي يلػػعد إلػى  ،100أك زم ػ مين ر ػـخرمطة خػبلؿ  10دقيئؽ ،أك ػك مين ػه يف الػحرظ أك الػ ي ة.

 التقويم من حيث الطريقة :كم

ـ إلى:

 تقويم كمي معياري :م طبؽ مف أ يس ؿ مي مكجد ،مكجػد م ػدار ك ػؿ مػي مكجػد م ػدار مم ػفأف م يس فم مس الم كل يل ظر إلى معيممر ثي ة.

 تقويم وصفي نـوعي :مع مػد بػى م ير ػة ػيئج الطػبلب خػبلؿ ف ػر مف مػ كصػؼ ػبك تـ فػيؿ ف رة ثـ م ير ة الكصرمف.
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 التقويم من حيث األسموب :كم

ـ إلى:

 -تقــويم ذاتــي :كم ػػكف إمػػي وػػرتي أك حرمػػرم ،كم

ػػمف أ ػػئبة مر كحػػة لبطػػبلب ،كمع مػػد ػػدمر

الدرجيت فمه بى الذا مة.

 تقـــويم موضـــوعي :م ػػكف مػػف ال ػػكع الملبػػؽ ،كاإلجي ػػة بػػى أ ػػئب ه محػػددة ال خػػبلؼ بمتػػي،كمم ف ط م ه بى أ ثر دد مم ف مف الطبلب في أقؿ كقت كجتد.

 -تقويم عممي :يخ يرات األداء كال عرؼ كاال داع.

 التقــويم فــي ضــوء المع ـايير :يم ػػب ذػػذا ال صػ مؼ إلػػى جبم ػػر ( )Glaserكم
كالحكامدة:)291 :3122 ،

ػػـ إلػػى (العػػدكاف،

 تقـــويم ذو معيـــار ســـيكومتري :ذػػك يئ ػػد فػػي ال ػػكمـ ،حمػػث إف ال ػػدرجة ال ػػي محص ػػؿ بمت ػػيالطيلػػب ال م ػػكف لتػػي مػػع ى إال ػػم ير تي يلدرج ػػيت ال ػػي حصػػؿ بمتػػي الػػطبلب ،كذػػك معمػػير
جمي ي المرج  .ػتف ػيرف بلمػة الطػػيلب فػي م حػػث مػي بػى أ ػه أ بػى حصم ػبلن مػف (85

 )%مف طػبلب صره.

 تقويم ذو معيار أديـومتري :كذػك معمػػير فػردم أك مح ػ ي المػػرج  ،كمتػػدؼ إلػى ر ػ مر الدرجػػةال ي حصػؿ بػمتي الطػيلب في

ػكء م ػكا ال ػي ؽ ،كم ػي د ه لب ػ عبـ لئل ػ يف كال مممػز .ػتف

كؿ إف الػطيلب أجيب ف ( )% 80مف أ ػئبة االخ ػ ير.

أسس التقويم التربوي:
ػ ػ د مبم ػ ػة ال ػػكمـ ال يج ػ ػحة إل ػػى مجمك ػػة م ػػف األ ػ ػس أك الم ػػيدئ الث ػ ػي ة ،كال ػػي م ػ ػجب

م ار ػ ػ ػي تي ل ػ ػػميف جػ ػ ػيح إج ػ ػراء مبمػ ػ ػة ال ػ ػ ػ كمـ و ػ ػ ػؿ صحمػ ػ ػح ،ك يل ػ ػػيلي الػ ػ ػحصكؿ بػ ػػى ال مي ػ ػ ػيت
الػمك ك مة ،كذذ األ ػس ذي (العدكاف ،كالحكامدة:)197 - 196 :2011 ،
 -أف مر ط ال كمـ تذداؼ الم تج أك الكحدة الد ار مة.

 أف كف مبمة ال كمـ ويمبة ل ؿ أ كاع األذداؼ كم كمي تي.الم َّكـ.
 أف م كع ال كمـ ،ف بمي ك ت أدكا ه زادت المعبكميت ف المجيؿ ي -أف م

أدكات ال كمـ يلصدؽ كالث يت كالمك ك مة.

الم َّكـ ،ف د م عيكف المعبـ كال بممذ م أكلميء األمكر.
الم وكـ ك ي
 ال كمـ مبمة عيك مة مو ر ة مف ي أف م ار ي ال كمـ الرركؽ الرردمة كاخ بلؼ م كميت األداء لدل الطب ة. ال كمـ مبمة يممة كم مرة ،ت ي مبلزمة لجمم مراحؿ ال خطمط كال رمذ. أف م ممز ي ه اق صيدم مف حمث الجتد كالكقت كال برة. -ال كمـ مبمة إ ي مة ،فيل كمـ لمس

ي ين؛ ؿ مبمة وخمصمة كقيئمة بلجمة.

 أف م ـ ال كمـ يلصدؽ في إجراءا ه كك يئبه الم خدمة.15

 أف م ـ ال كمـ يلث يت ،ف ى يئجه ثي ة كغمر م ذ ذ ة كلك أ مد مرة ثي مة. -ال كمـ مبمة مك ك مة ع مد في أح يمتي بى الدلمؿ كال رذيف.

كأ يؼ ( بمميف )103 – 102 :2010 ،أف ال كمـ ال ر كم م كـ بى مجمك ة مف األ س:
-

ركرة ال ظر لبعمبمة ال عبمممة بى أ تي م ظكمة ملب ة كلم ت مػف ال ػكع المر ػكح ،كالم ظكمػة

الملب ػػة ػػتلؼ مػػف كحػػدات م ري بػػة كم ي عػػة ك ػػؤثر فػػي ع ػػتي ال ػ عض مػػف خػػبلؿ ال لذمػػة
الراجعة ،كأم لممر في جي ب مف جكا ب الم ظكمة م كف له صدا في الم ك يت األخرل.

 -ال ت مد بى اف ؿ مػي ال مخ ػ لب ػكمـ الرعبػي ك صػكرة جػيدة مػف

يصػر المح ػكل الد ار ػي

الذم م دـ لبطبلب مؤدم في ال تيمة إلى إذميله أث يء مبمة ال درمس.

 ال ت م ػػد ب ػػى أف ػػؿ م ػػي ال مخ ػ ػ لب ػػكمـ الرعب ػػي ك ص ػػكرة ج ػػيدة م ػػف األذ ػػداؼ ال ر كم ػػة اكال عبمممة مؤدم في ال تيمة إلى إذميله أث يء مبمة ال درمس.

 ل ػػمس اخ ػػيرات الكرق ػػة كال ب ػػـ ذ ػػي الك ػػمبة الكحم ػػدة لب ػػكمـ ال ر ػػكم؛ ػػؿ ال ػػد أف مؤخ ػػذ ف ػػياال

ير أف ذ يؾ أدكات أخرل

خدـ لب كمـ تدكات ال كمـ الكاقعي.

 أف م ػكف ال ػػكمـ قيئمػين بػى فب ػػرة ذػػؿ ذػػدؼ ال ػكمـ ال مممػػز ػػمف األفػراد أـ اللػػرض ذػػك قمػػيسمدل إ يف ك جكمد الميدة الد ار مة.
ممي

ؽ مرل ال يحث اذممة ال كمـ حمث إف األ س ال ي م كـ بمتي ؤدم إلى الحصكؿ

بى مي يت مك ك مة ،فمف خبلؿ ار يط ال كمـ يألذداؼ ،كم ار ي ه لبرركؽ الرردمة كا م اررم ه،

كا ي م ه كأدكا ه ال ي ممز يلصدؽ كالث يت كالمك ك مة ،ك ك تي  ،ف ذلؾ مم ف ا خيذ ق اررات مف
وت تي العمؿ بى ال طكمر كال ح مف لمي م ار أصحيب ال رار مي م ي ب م التدؼ مف مبمة ال كمـ.

وظائف التقويم التربوي:
م كـ ال كمـ ال ر كم كظيئؼ دمدة (وي ر:)26 – 25 :2004 ،
 م ي دة المعبممف بى معرفة دافعمة الطبلب ،كح ف كجمتتـ. م دـ العبـ يل رائف الدالة بى في بمة المعبـ في ح مؽ أذداؼ محددة.-

ص مؼ المكاقؼ ال عبمممة.

 ك مبة وخمص ك بلج ك طكمر. إ يف متيرات ال ميس كال كمـ مجعؿ المعبـ م خصصين مت مين كف مين. معرفة درجة دـ الطبلب حك ح مؽ األذداؼ ال ر كمة. ا خيذ ال اررات ال عبمممة ال ك مة.-

طكمر مدخبلت العمبمة ال عبمممة كمدل ريءة ال دائؿ الم كفرة.
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-

ك م ػػة المػ ػكاط مف تذمم ػػة ال ر م ػػة كالمو ػػير ة ف ػػي ح ػػؿ موػ ػ بل تي م ػػف خ ػػبلؿ ػػكفمر معبكم ػػيت
ركرمة لبحبكؿ المم ة.

 معرفة درجة ال ح ف في اال جيذيت الوخصمة كالعبلقيت اإل ػي مة ػمف المعبػـ كالمػ عبـ فمحرػزالطيلب بى ال عبـ كال وؼ ف مكاطف ال عؼ كال كة.

 م تـ في ال وؼ ف أح يـ ا خداـ أدكات ال ميس ال مي كمػدل صػبلحمة األدكات كاأل ػيلمبل ح مؽ األذداؼ ال ر كمة.

مػػؤدم ال ػػكمـ كظػػيئؼ م عػػددة حمػػث م ػػي د ال ػػيئممف بػػى العمبمػػة ال عبمممػػة فػػي الح ػػـ بػػى

مجرمي ت ػ ػػي ك ح م ػ ػػؽ أذ ػ ػػدافي ،كذ ػ ػػر ( ػ ػػمد ك ػ ػػيلـ )44 :2004 ،ك(داككد )357 :2014 ،أف لب ػ ػػكمـ
ال ر كم كظيئؼ ،ذي:

 .1الح ػػـ بػػى قممػػة األذػػداؼ ال عبمممػػة كال ت ػػد مػػف م ار ي تػػي لخصػػيئص كط معػػة الرػػرد الم ػ عبـ
كالرب ػػرة كحيج ػػيت المج مػ ػ كط مع ػػة الم ػػيدة الد ار ػػمة ،م ػػي م ػػي د ال ػػكمـ ب ػػى ك ػػكح ذ ػػذ

األذداؼ كدق تي ك ر م تي ح ب األكلكمة.

 .2ا وػيؼ ػكاحي ال ػعؼ كال ػػكة ك صػحمح الم ػير الػػذم
الكظمرة ال وخمصمة العبلجمة معين لب كمـ ال نر كم.

ػمر فمػه العمبمػػة ال عبمممػة كذػذا مؤ ػػد

 .3م ي دة المعبـ بى معرفة م كل طب ه ،كالكقكؼ بى قد ار تـ كمو بل تـ ك تذا م ح ؽ م ػدأ
الرركؽ الرردمة.

 .4ال عرؼ بى فعيلمة الم يذج الد ار مة ،فيل كمـ

ركرم الخ ير مدل مبلئمػة الم تػيج لظركف ػي

كحمي ي كأذداف ي الكط مة.

 .5م ي دة المعبممف بى إدراؾ مدل فػي بم تـ فػي ال ػدرمس كفػي م ػي دة الم عبمػمف بػى ح مػؽ
أذػػدافتـ كذػػذا ال ػػكمـ ال ػػذا ي مػػف وػػت ه أف م ػػدف

ػػيلمعبـ إلػػى ط ػػكمر أ ػػيلم ه ك ح ػػمف طرق ػػه

ك يل يلي رف م كل أدائه.

 .6عرم ػػؼ أكلم ػػيء األم ػػكر م ػ ػ كل أ ػػيئتـ :كذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ المعبكم ػػيت الكاقعم ػػة كالمك ػ ػك مة
كالويمبة ال ي مكفرذي ال كمـ ف الطيلب ،ممي م ي د في ك

ال مت كالمدر ة.

األ س الصحمحة لب عيكف ػمف

 .7م مر متمة اإلدارة المدر مة :فػيل كمـ م ػي د اإلدارة المدر ػمة بػى ح مػؽ األذػداؼ ال عبمممػة
كاإلدارمة ك وخمص مكاطف ال كة كال عؼ في الم تيج ،كاأل يلمب كاأل وطة ك ص مؼ الطب ة،

كمرمػػد ػػذلؾ فػػي ال وػػؼ ػػف ال ػػعؼ فػػي ال ػػتمبلت المدر ػػمة مػػف معيمػػؿ ،كم ػػة كمبل ػػب
كغمرذي.
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 .8إم ي مة ال ؤ ظ انر لث كت بكؾ الررد

مين فه ه مم ي ال ؤ

بك ه ،ك كا طة ال ػكمـ مم ػي

ال عرؼ بى الم كل الحيلي لبررد كمي لدمه مف قػدرات كام ي ػيت مم ػف اال ػ ريدة م تػي لمعرفػة
بلن.

أداء م

 .9خدمة أغراض ال حث العبمي :حمث مم ػف اال ػ ريدة مػف ال ػكمـ فػي معرفػة أثػر ط مػؽ ر ػيمج

عبمم ػػي مع ػػمف ،أك م ػػدل مبلئم ػػة طرم ػػة م ػػف ط ػػرؽ ال ػػدرمس ،أك الحب ػػكؿ الم نرح ػػة لبموػ ػ بلت

ال عبمممة.
ممي

ؽ م ف لب يحث أف كظيئؼ ال كمـ م عددة كلتي دكر في ؿ في م ي دة ال يئممف بى

العمبمة ال عبمممة في ا خيذ ال اررات الم ي ة ل ح مؽ األذداؼ ،ف جد أ تي

ي د المعبممف

بى

ال وخمص كالعبلج كال طكمر كال ص مؼ ،ك ؤذبتـ مت مين كف مين ،ك ح ف العبلقيت اإل ي مة مف المعبممف

كالم عبممف ،ك وؼ ف مكاطف ال كة كال عؼ ،ك ذلؾ م ـ الح ـ بى األذداؼ ال عبمممة ك صحمح

الم ير ال عبممي ،كذذا مؤ د بى أذممة الكظمرة ال وخمصمة كالعبلجمة لب كمـ ،ك عرمؼ أكلميء األمكر
م كميت أ يئتـ ،ك دف

يلمعبممف ل طكمر أ يلم تـ ال عبمممة كرف م كل األداء لدمتـ ،ك ذلؾ م ر

لئلدارة المدر مة ح مؽ األذداؼ ال عبمممة كاإلدارمة ،كالعمؿ بى ص مؼ الطب ة ال خيذ اإلجراءات

الم ي ة مي مخدـ العمبمة ال عبمممة ،ك و ؿ يـ مم ف ال ؤ يألداء الم

لدمتـ مف قدرات كام ي يت ،ك ذلؾ مخدـ أغراض ال حث العبمي

بي لبم عبممف مي م كفر

مجاالت التقويم التربوي:

م لمػػر ال ػػكمـ ال ر ػػكم فػػي و ػ به كأ عػػيد كك ػػيئبه ،لمػػر الم ػػيذج كل ػػؿ م ػ تج ك ػػيئؿ ػػكمـ

خيصة ه ،كذذا مي أوير له وي ر (:)25 :2004

 المــــنيج بمفيومــــو التقميــــدي :فت ػػك متػ ػ ـ الم ػػيدة الد ار ػػمة كمت ػػدؼ إل ػػى ا ػ ػ ذ ير المعبكم ػػيت
كا رجي تي (جي ب معرفي ف ػط) ،كمع مػد فػي كممػه بػى قمػيس حصػمؿ ال بلممػذ ػف طرمػؽ
االخ يرات.

 المنيج بمفيومو الحديث :مت ـ جكا ب ال عبـ المخ برة (معرفمػة ككجدا مػة كمتيرمػة) كلتػذا فػهف
ال كمـ فمه م كع ذلؾ إلى:
-

كمـ ال بلممذ

-

كمـ المعبـ

-

مكذـ في المجيالت الثبلثة.

أ يلم ه كمي م خدمه مف ك يئؿ كمي م كـ ه مف كجمه كارويد.

كمـ المػ تج مػي فػي ذلػؾ ال وػيط المدر ػي كمػدل ا ػ خداـ إم ي ػيت المدر ػة كام ي ػيت

ال مئة المحبمة ،كمي م رمد ال بلممذ مف ذذ اإلم ي يت.
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ػػـ

كفػ ٌػرؽ (وػػي ر )38-36 :2004 ،ػػمف أ ػكاع ال ػػكمـ كمجيال ػػه ،حمػػث إف أ ػكاع ال ػػكمـ
عين للرض ال كمـ ،ك ر مر يئجه ،كطرم ة اجرائه ،كاأل بكب الم خدـ ،أك في كء معيممر محددة،

أمي مجيالت ال كمـ ف
.1

ـ إلى كمـ المدارس ،ك كمـ ال بممذ.

تقويم المدارس:
جػػيء ف ػػي مو ػػركع كأمػ ػف ذكل رم ػػيف لمدر ػػة الم ػ ػ ؿ ( )2000أف المو ػػركع مت ػػدؼ إل ػػى ػػكمـ

المدر ػػة فػػي

ػػكء مػػي دمػػه لبطػػبلب مػػف خػػدميت ك ػرامج صػػحمة كاج مي مػػة ك ر كمػػة ،حمػػث م

ػػمف

كمـ المدر ة مي مت ي (وي ر:)59-54 :2004 ،
 تقــــويم مؤسســــات نظــــم التعمــــيم :كمت ػػدؼ إل ػػى قم ػػيس ر ػػيءة ال ػ ػرامج ال درم م ػػة ك ػػكمـ الػ ػ ظـ
المؤ ػػيت ال عبمممػػة يلمػػدارس كالمعيذػػد كم ار ػػز ال ػػدرمب كالجيمعػػيت ،كمػػدل ػكافر اإلم ي ػػيت
الميدمة كال ورمة ،ك كفمر الجك ال ر ي كال ر كم كاالج مي ي.

 تقــويم البـرامج التعميميــة :ل ػػدمـ صػػكرة ح م مػػة لكاقػ العمبمػػة ال عبمممػػة كمػػدل وػػمكلم تي لجممػ
الع يصر ،كمدل فعيلمة م تيج د ار ي أك ر يمج عبممي ،ك حدمػد درجػة ريء ػه ،كمػدة م ي ػ ه
ل ح مؽ األذداؼ ال ر كمة.

 تقـويم المقــررات (المنــاىج) :كممثػػؿ ذػذا المجػػيؿ أكلكمػػة فػي الم ظكمػػة ال عبمممػة ،إذ متػػدؼ إلػػى
ػػكمـ مح ػػكل ال ػػب لبد ار ػػمة كالكص ػػكؿ إل ػػى فت ػػـ أف ػػؿ كأ ػػيلمب الػ ػ عبـ كال عب ػػمـ ،كاخ م ػػير

أ يلمب ال عبمـ العبلجي الم ي ة لصػعك يت الػ عبـ ،كمػ ـ ػكمـ الم ػررات ػكاء ي ػت قدممػة أك

حدمثػػة مػ ػين مرػ ػين م ػػف حم ػػث م ػػدل مبلءم ػػة الم ػػرر الد ار ػػي ألذداف ػػه كأث ػػر ف ػػي إ ػػداد اإل ػػيف

الم خبؼ.

 تقويم التدريس :ل ميس ك دمر ريءة ال درمس كمدل مبلءم ه ل ح مؽ األذػداؼ ال ر كمػة ،ككاقػ
طػػرؽ كأ ػػيلمب ال ػػدرمس كدكرذػػي فػػي ممػػة متػػيرات ال ر مػػر المخ برػػة ،كمتػػيرات كطػػرؽ ال ػػدرمس
كفػػؽ م ػ حدثيت العصػػر ،كال ريمػيت الكاجػػب كافرذػػي فػػي مبمػػة ال ػػدرمس ،كالعدمػػد مػػف الجكا ػػب

المر طة عمبمة ال درمس.

 تقــويم الــتعمم :كم

ػػمف ػػدمر درجػػيت الطػػبلب ال حصػػمبمة كم ػ كميت األداء المتػػيرم ل ػكا ج

ال عبـ ،كذؿ ح ؽ ال لممر المطبكب مف جمم جكا ه؟

 تقويم المعمم :مف حمث خصيئصه ،كمؤذبل ه ،ك ريمي ه كار يئه المت ي.

 تقـويم الــنظم واإلجـراءات اإلداريــة :لمعرفػة مػػدل األخػذ ػػيألمكر البلزمػة لػػئلدارة ،كمػدل ا مػػيد
األ ميط اإلدارمة ال يئدة.
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 تقـــويم اقتصـــاديات التعمـــيم :م ػػف حم ػػث م ي ػ ػ ة اال ر ػػيؽ ب ػػى ال عب ػػمـ مػ ػ اح ميجي ػػه ل ح م ػػؽ
األذػػداؼ ،كذػػؿ ال عبػػمـ ح ػين مبمػػة ا ػ ثمير؟ كذػػؿ ح ػػؽ م ػػدأ إ يحػػة فػػرص ال عبػػمـ المجػػي ي
ك يفؤ الررص.
تقويم التالميذ:

.2

م

مف كمـ ال بلممذ جكا ب دمدة عبؽ جكا ي وخصم ه ك مك كذذا مو مؿ:

-

كمـ معبكميت ال بممذ (الجكا ب المعرفمة).

-

كمـ ا جيذيت كممكؿ ال بلممذ (الجكا ب الكجدا مة).

-

كمـ ال درة بى ال ع مر اال يرم.

-

كمـ متيرات ال بممذ (الجكا ب ال رس حر مة).

كمـ ال مؼ الوخصي كاالج مي ي لب بممذ.

خصائص التقويم التربوي:
م مد ال كمـ ال ر كم يلم يدئ ال ي ح ـ أم ويط بمي ،كمف أ رز ذذ الم يدئ:

(زم كف)475 :2001 ،

 .1الموضــوعية :أم أف ال ػػكمـ مبمػػة خبػػك فػػي يفػػة مراحبتػػي مػػف ال حمػػز الوخصػػي ،فػػبل ػػتثر
تذكاء الررد أك األفراد الم مممف كآرائتـ الوخصمة.

 .2الصدق :أف صؼ معبكميت ال كمـ يلصدؽ ك ع ر ف الجي ب أك الجكا ب المراد كممتي.
 .3الثبـات :أم أف المعبكمػيت ال ػي م مػؾ جمعتػي

ػػؽ ثمػ انر مػ المعبكمػيت ال ػي حصػؿ بمتػػي،

فممي لك ـ جمعتي مرة أخرل كفي ظركؼ م وي تة.

 .4التحــرر مــن العوامــل الدخيمــة :أم مػ ـ

ػ ط العكامػػؿ الك ػػمطة ال ػػي مم ػػف أف ػػؤثر بػػى دقػػة

المعبكميت ال ي م ـ الحصكؿ بمتي.
كال كمـ مبمة كقيئمة بلجمة م تدؼ ال وؼ ف مكاطف ال ػعؼ كال ػكة فػي ال ػدرمس صػد

ح مف مبمة ال عبمـ كال عبـ ك طكمرذي مي مح ؽ األذداؼ الم وكدة .كأوير وي ر ()28 –27 :2004

أف ال كمـ ال ر كم مبمة صؼ خصيئص دمدة م تي:

 .1التقويم عممية مستمرة :فالتقويم ال مت ي في تيمة ال ػدرمس فح ػب؛ ػؿ م لػي أف م ػمر ج ػين
إلى ج ب م العمبمة ال عبمممة.

 .2التقــويم عمميــة تعاونيــة شــورية :حمػػث مو ػ رؾ فػػي ػػيء المػ تج الحػػدمث ػػؿ مػػف لدمػػه بلقػػة
يلعمبمػػة ال عبمممػػة ،كلتػػذا مجػػب أف م ػػكف ال ػػكمـ عيك م ػين مو ػ رؾ فمػػه الجمم ػ (ال بممػػذ ،المعبػػـ،

المورؼ ال ر كم ،اآل يء) ك ؿ م تـ له دكر في مبمة ال كمـ.
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 .3ال كمـ مبمة مك ك مة :أم أف له أ

ين يدلة عمدة ف ال حمز كالذا مة.

 .4التقــويم عمميــة مبنيــة عمــى أســاس عممــي :مع ػػى أف ال ػػكمـ م م ػ

يلصػػدؽ كالث ػػيت كال ػػدرة

بى ال مممز كال وؼ ف ريصمؿ الظيذرة.

 .5التقويم عمميـة شـاممة :فتػك ال م ػيكؿ جي ػين كاحػدان مػف جكا ػب ال بممػذ؛ ػؿ مم ػد لموػمؿ جممػ
جكا ب ال مك المعرفمة كالكجدا مة كالمتيرمة ،مي أ ه م

مف جمم مرردات الم تج الد ار ي.

 .6التقويم ليس ىدفاً في حد ذاتو وانما وسيمة :ل ح مف الم تج ك جكمد ك طكمر .
كأوػػير ػ هؿ مف( ػػدكم )295 :2011 ،كال

ػػية كالخكالػػدة كأ ػػك لطمرػػة ك ػػيؼ ( )2014إلػػى

مجمك ة مف خصيئص مبمة ال كمـ الجمدة مثؿ مي مبي:

 .1الصدق :االخ ير الصيدؽ ذك االخ ير الذم م مس مي ك

ل مي ه.

 .2الثبات :االخ ير الثي ت ذك االخ ير الذم ال لمر يئجه إذا مي أ مػد ط م ػه مػرة ثي مػة بػى
ال بممذ ر ه.

 .3الموضوعية :حمث م مس ال كمـ فعبلن ؿ األذداؼ ال ي ك ػ مػف اجبتػي ،كال مجػب أف م ػتثر
ال كمـ ذا مة مف يم كـ.

 .4التمييز :االخ ير الجمػد ذػك االخ ػير الػذم مممػز ػمف ال بلممػذ ذكم الم ػ كل العػيلي كالم ك ػط
كال عمؼ ،حمث ظتر الرركؽ الرردمة مف ال بلممذ.

 .5الشــمول :أم ا ػػه مبمػػة وػػيمبة لؤلذػػداؼ ال ر كمػػة ،كلجممػ أجػزاء المػػيدة أك المح ػػكل ال عبممػػي
كجكا ب مك ال بلممذ.

 .6االستمرارية :أم ا ه مبمػة م ػ مرة

ػمر مػ أجػزاء المػ تج ،كجػزء ال م جػ أز م ػه ،كم ػ مر مػ

ؿ ويط م كـ ه ال بممذ ،كفي ؿ درس ك ؿ مك ػكع ،ل مػيس جكا ػب ال ػكة كال ػعؼ فػي ػؿ
جكا ب العمبمة ال ر كمة.

ػداء ػػيلمعبـ كالموػػرؼ
 .7التعــاون :فتػػك مبمػػة عيك مػػة موػ رؾ فمتػػي ػػؿ مػػف لػػه بلقػػة يل بممػػذ ا ػ ن
ال ر كم كالمدمر ككلي أمر ال بممذ ،كذلؾ ألف ل ؿ م تـ دكر في كجمه ال بممذ.

 .8االرتبــاط باألىــداف :أم أ ػػه مجػػب أف ك ػػح ػػيئج ال ػػكمـ مػػدل ال ػػرب أك ال عػػد ػػف أذػػداؼ
العمبمة ال عبمممة ،ذلؾ ألف التدؼ ذك ال عرؼ بى مدل ح مؽ بؾ األذداؼ كال ي ومر إلػى
إحداث لمرات بك مة في وخص الم عبـ ،كلذا مجب أف ر ط مبمة ال كمـ يألذداؼ.
طبػػب مبمػػة ال ػػكمـ ػكافر ػػدد مػػف الم ػػيدئ كاأل ػػس ال ػػي م ػػى بمتػػي لم ػػكف كممػين ػػبممين ،كمح ػػؽ

غيمي ه كم لي بى ال يئـ يل كمـ م ار ية ذذ األ س كذي:

21

• أن يكـــون ىادفـــاً :عػػد مبمػػة حدمػػد مػػي م لػػي كممػػه مػػف معػػيرؼ كمتػػيرات كا جيذػػيت م ػراد
إحػػداثتي فػػي ػػبكؾ الطب ػػة ،طػػة اال طػػبلؽ فػػي مبمػػة ال ػػكمـ ،ك تػػذا المع ػػى مكصػػؼ ال ػػكمـ
الحدمث ت ه كمـ ذيدؼ ( يظـ.)36 :2001 ،

• الشمول :كمع ر ال كمـ ويمبلن

دمي م صب بػى جممػ الجكا ػب ،كذػذا مػي مجػب أف ػكـ ػه

مبمة ال كمـ ،فهذا أرد ي أف ي وكـ طيل ين فمع ى ذلؾ أف ي ى وكـ يفػة الجكا ػب فػي وخصػمة ال بممػذ
كذي الجكا ب الع بمة كالجكا ب الث يفمة ،كالجكا ب االج مي مة كاال رعيلمة ،كالجكا ب الر مة.

• االســتمرارية :إف ال ػػكمـ جػػزء ال م جػ أز مػػف العمبمػػة ال عبمممػػة ،إذ ال مم ػػف أف

ػػمر كأف

ػ مر

ػػدكف مبمػػة ال ػػكمـ ،كلػػذا مجػػب أف م ػػكف ال ػػكمـ م ػ م انر ،كم صػػد يال ػ م اررمة ام ػػداد مبمػػة

ال كمـ م مدل األداء حمث دأ مف دامة المكقؼ ال عبممي ك مر ح ى تيم ه ،كمع ػى ذلػؾ

أف عبمـ ال بممذ ك كممه مجب أف م مر ج ين إلى ج ب.

• التكامل :كمع ى ال يمؿ أف م ـ ال كمـ عدة مجيالت كذي:
أ.

يمؿ مف الك يئؿ الم خدمة في مبمة ال كمـ.

ب .يمؿ مف مبمة ال كمـ ك مبمة ال درمس.

ت .يمؿ مف الك يئؿ المخ برة الم خدمة في مبمة ال كمـ.
ث .يمؿ مف ال كمـ كال ظـ المخ برة لب عبمـ كال عبـ.

• التعــاون :كمع ػػي أف ػػكـ ػػه مجمك ػػة مػػف األف ػراد أك الجمي ػػيت عػػيكف فممػػي م تػػي مػػف أجػػؿ
ح مؽ المطبكب ،ك ع يرة أخرل أف مو رؾ فمه ؿ مف له صبة يلعمبمة ال عبمممة.

• أن يكون التقـويم اقتصـادياً :مع ػي االق صػيد فػي الكقػت كالجتػد كال ػيلمؼ كال ػكمـ االق صػيدم
في الكقت م طبب م ار ية كقت المعبـ كال بلممذ .كذذا مع ي أال مصرؼ كمـ ال بممذ المعبـ ػف

أ ميله األخرل حمث م ط كق ين أ ثر ممي م لي.

• أن يكــون وســيمة ولــيس غايــة :إف ال ػػكمـ لػػمس غيمػػة العمبمػػة ال عبمممػػة؛ ػػؿ م ػ فػػي الخطػػكة
ال ار عة ،ك يئجه ذي لذمة راجعة لمجمؿ مريصؿ بػؾ العمبمػة؛ إذ مػف خبللػه ح ػـ بػى مػدل
جيحت ػػي أك فو ػػبتي ،أم أ ػػه ك ػػمبة لب و ػػؼ ي ػ ػ مرار ػػف ػػيط ال ػػعؼ كال ػػكة ف ػػي م يذج ػػي

كطرائ ي ال درم مة؛ لذلؾ مجػب أال م ػكف غيمػة لػدل المعبػـ أك ال بممػذ؛ مع ػى أال م ػكف التػدؼ
مف ال كمـ في العمبمة ال عبمممػة الح ػـ بػى جػيح ال بممػذ أك فوػبه ،ػدر مػي م ػكف التػدؼ ذػك

إ يدة ال ظر في مخ بؼ خطكا تي مف أجؿ طكمرذي كادخيؿ الم حدثيت ال ر كمة.

( يظـ)33-31 :2001 ،

• أن يبنـــى التقـــويم عمـــى أســـاس عممـــي :مع ػػي أف م ػػى ب ػػى الص ػػدؽ كالث ػػيت كالمك ػػك مة
كال كع.
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• أن يكون التقويم في نفس الموقف التعميمي :جزء ال م ج أز م ه ،كال م كف عمدان ف المكقػؼ
ال عبممي.

كمبخص ال يحث خصيئص ال كمـ ال ر كم مف خبلؿ خرمطة الوجرة اآل مة:
م مر

ك مبة

ذيدؼ
شوري

اقتصادي

ال كمـ
ال ر كم

كاقعي

موضوعي

علمي

شامل
ثابت

شكل ( )1خريطة تُبين خصائص التقويم التربوي

فمسفات التقويم التربوي:

مم ػػف الم ير ػػة ػػمف ثبلثػػة فب ػػريت لب ػػكمـ ال ر ػػكم ،حمػػث أوػػير ( ػػمد )44 :1997 ،إلػػى ذػػذ

الرب ريت يآل ي:

 .1فمسفة تصيد األخطاء وتوقيع الجزاءات :حمث ؤ د ذذ الرب رة بى الردع ف طرم ػة صػمد
األخطيء كرصد ال ب ميت تدؼ كقم الجزاءات بى الم صرمف في أداء مبتػـ دكف الجكا ػب
األخرل يلم تج كالم ى كال بممذ.

 .2فمســفة الواقــع المتــاح :وػ مؿ ذػػذ الرب ػػرة بػػى يفػػة

يصػػر العمبمػػة ال عبمممػػة ،ك عػػد ػػف

صمد األخطيء كم ـ ال ػكمـ فمتػي ط ػين لبكاقػ الم ػيح فػي الكاقػ الرعبػي ،كال ع مػد بػى معػيممر

م ـ ال كمـ في

كئتي.

 .3فمسفة المعايير :كـ ذذ الرب رة بى ك ػ معػيممر لػؤلداء المدر ػي ،كمػ ـ ال ػكمـ فػي
ذذ المعيممر ك ر ز ذذ الرب رة بى طكمر األداء المدر ي ك ح مف جكدة ال عبمـ.
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ػكء

مراحل عممية التقويم التربوي:
يدة م صد يل ممـ ال بمدم إ ي ه لبخطكات الرئم مة لب كمـ ال ي م لي إ ي تي ،ل كف يئج

ال ػػكمـ دقم ػػة ،كمم ػػف اال مػػيد بمتػػي لذمػػة راجعػػة لبعمبمػػة ال عبمممػػة كذػػذ الخط ػكات ذػػي ( :ػػيظـ،
)36-33 :2001

 .1تحديد ىدف التقويم:
م ي د حدمد التدؼ مف ال كمـ في ر ـ الخطط ال ي ؤدم إلى اال عيد ػف العوػكائمة ،حمػث

مجػػب أف م صػػؼ التػػدؼ ال ػػكممي يلدقػػة كالك ػػكح كأال م ػػكف قػػي بلن لب تكم ػؿ ،كأف مر ػػز بػػى المجػػيؿ

المراد قمي ه فعبلن.

 .2اإلعداد والتخطيط:
فػػي

ػػكء األذػػداؼ مػػف مبمػػة ال ػػكمـ م ػ ـ إ ػػداد أدكات ال مػػيس البلزمػػة لعمبمػػة ال ػػكمـ ،مثػػؿ

االخ يرات كك يئؿ ال ميس المخ برة ،كا داد خطة مرصبة

مف كقمت ال ط مؽ الم ي ب.

 .3جمع المعمومات:
ا مػػيدان بػػى أدكات ال مػػيس كك ػػيئبه ،كفػػي

ال كمـ ،حمث

ػػكء خطػػة ال ػػكمـ مػ ـ جمػ المعبكمػػيت مك ػػكع

ػمف ذػذ الخطػكات ط مػؽ االخ ػيرات كالم ػيممس بػى مػف م ػ تدفتـ ال ػكمـ ،ثػـ مػ ـ

جمؿ ذذ ال مي يت طرم ة كا حة

ي د في ر ة قراء تي كم ير تي لمرذي مف المعبكميت.

 .4تحميل البيانات:
فػػي ذػػذ الخطػػكة م ػ ـ حبمػػؿ ال مي ػػيت حبػػمبلن مبم ػين دقم ػين ،كا وػػيؼ العبلقػػيت الم داخبػػة ػػمف

الك يئؿ الم ك ة الم لبة في ال ممـ ،كذلؾ الخ مير أجداذي م رردة أك مج معة في بمميت ال ممـ.
 .5تفسير البيانات واستخالص النتائج:
كم ـ ر مر ال مي يت ر م انر كا حين كم طين بى أ ػيس المعػيممر الم

ػم ة فػي األذػداؼ ،مػ

حدمد مكاطف ال كة أك مي مح يج إلى بلج .كا خبلص أذـ ال يئج متمدان إلصدار ال رار.
 .6رفع التوصيات:
ك رف

كصميت و ؿ َّيء ك مبي إلى الجتيت المع مة ي خيذ ال رار ،مثؿ المورؼ ال ر ػكم أك

اإلدارة المدر مة ،أك لج ة ال ميس كال كمـ ال ي عة لبك ازرة.
 .7إصدار الق اررات :كفمتي ي كـ العمبمػة ال عبمممػة ا مػيدان بػى ال ػيئج ال ػي ػـ ال كصػؿ إلمتػي مػف
ق ؿ المع ممف عػد أف مػ ـ زكمػدذـ ػتذـ ال كصػميت كالم رحػيت ال ػي أفرز تػي ال ػيئج ،كم خػذكف

ال رار أك ال اررات األ ب كاألف ؿ.
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التقييم لغ ًة واصطالحاً:

في المغة :مع ى ال ممة ،كال ممـ بى ز ة (ال رعمؿ) ،مو ؽ مف الثبلثي المزمد (قمـ) ،كال وػدمد

لبميء ك مد لمدلكؿ الرعؿ ،كفي البلة متخكذ مف كـ الوػيء ،أم م ػت قمم ػه ك عػدؿ كا ػ كل (المعجػـ
الك مط.)820:1972 ،

ال ممـ ذك إصػدار ح ػـ بػى قممػة الوػيء دكف عػدمؿ ،كيعطػى ال ممػة كفػؽ م ػ كميت محػددة
(د مس.)16 :2008 ،
ك عددت ال عرمريت ال ي يكلت ال ممـ كم تي:
-

مبمة جم معبكمػيت ك مي ػيت ك ر م تػي ك ر ػمرذي لبم ػي دة بػى أخػذ قػرار وػتف مك ػكع مػي،
كال

مف ذذ العمبمة ال وخمص كالعبلج كالكقيمة (خبمؿ.)5 :2011 ،

 ذك األداة ال ي م م ف مف خبللتػي كا ػعكا الخطػط الكقػكؼ بػى اإل جػيزات كمػكاطف ال صػمر،كال عرؼ إلى أ يب الروؿ أك معكقيت ال جيح ،كاصػدار األح ػيـ أك الكصػكؿ إلػى قػ اررات (أ ػك
-

بلـ.)45:1987،

ػػدمر قممػػة مػػدخبلت ك مبمػػيت كمخرجػػيت أم ظػػيـ عبممػػي ،كاصػػدار الح ػػـ بػػى مػػدل جػػكدة
كفي بمة ذذا ال ظيـ ك وخمص مكاطف ال كة كال صػكر فػي أم

صػر مػف

م ـ ذلؾ مف خبلؿ مبميت قميس أك دك تي" (الحرمرم.)20 :2012 ،
 -إ طيء ( ثممف) قممة أك كزف لبويء المراد ممه في

يصػر ال ظػيـ ،كقػد

كء معيممر أك م كميت أك مح يت في

صكرة ممة أك مرمة أك ذمي معين ( بمميف.)95 :2010 ،

 " -مبمة جم معبكميت ي ػ خداـ أدكات كأ ػيلمب م ي ػ ة،

ػ خدـ أدكات ال مػمـ طػرؽ م ك ػة

تدؼ ال ميـ ت وطة وخمصمة ويمبة" (ال رطيكم ،كال رطيكم.)25 :2012 ،

كمعرؼ معجـ المصطبحيت ال ر كمة كال ر مة ال ممـ ت ه " ػدمر قممػة أك جػكدة أم

صػر مػف

يص ػػر أمػ ػة م ظكم ػػة ر كم ػػة ،كاص ػػدار الح ػػـ ب ػػى م ػػدل ج ػػكدة ب ػػؾ الم ظكمة"(.و ػػحي ه ،كال ج ػػير،

)149 :2003

ك رفػػػه (الح ػػدا ي )6 :2005 ،ت ػػه مػ ػػبمة جمػ ػ ال ػ ػػمي يت كالمعبكمػ ػػيت لب و ػػؼ ػػف مكاطػ ػػف

ال عؼ كال كة كمػف ثـ إصدار الحػ ـ كا خيذ ال ػرار لرض ال ػطكمر ك ح مؽ األذػداؼ.

ك رفػه (ر م  )16 :2010 ،ت ه العػػمبمة ال ػي م ػػكـ تػي الرػرد أك الجػػمي ة لمعرفػة مػي م

ػػم ه

أم مؿ مف األ ػميؿ مف يط الػ كة كال عؼ كمف ػكامؿ ال جيح كالرػوؿ في ح مؽ غيمي ه الم وػكدة
م ه بى أح ف كجه ممػ ف.
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ك رفػه (مك ؼ )136 :2008 ،ت ه ػدمر قممػة أم

ػػصر أك م ػكف مػف

يصػػر كم ك ػيت

م ظػ ػػكمة ال ػػدرمس كاص ػػدار الػ ػػح ـ ب ػػى م ػػدل ج ػػكدة مدخػ ػػبلت ك مبم ػػيت كمخػ ػػرجيت ب ػػؾ الم ظػ ػػكمة
ك وخمص مكاطػف ال كة كالػ صكر فمتي.

كل د ذ ر(جي ر )20: 2005،أف ال ممـ ر كمين مومر لبعمبمة ال ي

الظيذرة مك

مح ي خيذ ح ـ حكؿ قممة

الد ار ة ،م م ار ية ا خيذ ألو يؿ كأ كاع مخ برة ،فبل ػد لب مػمـ مػف المبلحظػة كال مػيس

كال حبمؿ كال ر مر ثـ الح ـ ل حدمد قممة الظيذرة المراد مممتي.
كك ح ( د التيدم )2001 ،ك(م ػي )2002 ،أف مصػطبحي ال مػمـ كال ػكمـ م وػي تيف كال
ػػركرة لب ررمػػؽ م مػػي ،كاف ي ػػت بمػػة ال ػػكمـ أ ثػػر مكممػػة فتػػي مػػيف ل ممػػة الوػػيء مػ

الويء أ طي قممة ،كقكمه أم دله كصححه .ك تذا م كف ال كمـ أومؿ مف ال ممـ.

عدمبػػه ،ف ػػمـ

كف ػ ػػي ح ػ ػػمف اف ا ػ ػ ػ خداـ ال م ػ ػػمـ مرادفػ ػ ػين لب ػ ػػكمـ ،إال أ ػ ػػه أ ث ػ ػػر محدكدم ػ ػػة ف ػ ػػي مع ػ ػػي  .ك ػ ػػمف

( ػػبلـ )17 :2007 ،أف ال مػػمـ مع مػػد بػػى جم ػ ال مي ػػيت ك ظممتػػي طرم ػػة
م

اال

ػػمح ر ػػمرذي حمػػث

د إلمتي إلصدار أح ػيـ ،كمع مػد ال مػمـ بػى قمػيس م لمػرات م عػددة ي ػ خداـ أ ػيلمب م ك ػة مثػؿ
ي يت كالم ي بلت مف مصيدر مخ برة مثؿ المعبممف.
كممػػي ػ ؽ م

ػػح أف ال مػػمـ م ػػكـ بػػى إ طػػيء ػػدمر أك ثمػػمف لبوػػيء الم ػراد قمي ػػه ،كمتخػػذ

صكرة ممة أك مرمة ،كذك جزء مف ال كمـ.

في المؤ مر الذم ا ع د في الرميض ( )8-7:2003هدارة م ػب ال ر مػة العر ػي لػدكؿ الخبػمج،

ع كاف أ س ال ممـ كم يدئه ،كالذم وػير ت فمػه ل ػيف د ار ػة مػف خػبلؿ ك ازرة ال ر مػة الكط مػة كالوػ يب
كالرمي ػػة -المر ػػز ال ػػكمي لب حػػكث كاإل مػػيء (معػػد) ،ف ػػد أوػػير إلػػى حػػكؿ الػػدكر األ ي ػػي لب مػػمـ ،مػػف

مجػػرد قمػػيس ممػػة المعبكمػػيت كالمعػػيرؼ الم ػراد مممتػػي ،إلػػى مػػمـ ال ػػدرة بػػى ط مػػؽ ذػػذ المعػػيرؼ

ك حكمبتػػي كا ػػيدة إ يجتػػي ،مػػي حػػكؿ كظمر ػػه مػػف مجػػرد إصػػدار ال ػرار إلػػى جعبػػه جػػزنءا أصػػمبلن مػػف
العمبمة ال عبمممة متدؼ إلى وخمص الصعك يت كمعيلج تي ،كقد ـ حدمد وظائف التقييم بـثالث ذػي:

ال وخمص ،ال كمف ،ال رمر .كفممي مبي جدكؿ م مف وظائف التقييم وأنماطو:
تقييم تشخيصي
وظيفة التقييم

تقييم تكويني

وخمص الصػعك يت معيلجة الصعك يت ك عممػؽ

ك حدمد جذكرذي

الم

يت

تقييم تقريري
حدمػػد حصػػمبة الم ػ عبـ ال خػػيذ

قرار

موقــــع التقيــــيم ف ػػي دام ػػة ال ػ ػ ة ،أك خبلؿ ال عبـ

فػ ػ ػ ػػي المرحبػ ػ ػ ػػة األخم ػ ػ ػ ػرة مػ ػ ػ ػػف

التعميمية (وقت مك ػ ػ ػ ػػكع جدم ػ ػ ػ ػػد أك

د ار ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،أك مك ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع أك

فــــــي العمميــــــة

ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تبلؿ
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الػ ػ ػ ػ عبـ،

ػ ػ ػػد تيم ػ ػ ػػة مح ػ ػ ػػكر

اجرائو)

حصة معم ة

أدوات التقييم

اخ ػ ػ ػ ػ ػػيرات ،أ ػ ػ ػ ػ ػػئبة مخ بػ ػػؼ أ ػ ػكاع االخ ػ ػػيرات ام حي ػ ػػيت كاخ ػ ػػيرات وػ ػ ػػيمبة
ورتمة

مجمك ة حصص
كاالم حي ػ ػ ػ ػػيت ،المو ػ ػ ػ ػػيرم ،

األ حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيث ،األ وػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة،

لطي ال ريميت المطبك ة

المو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير ة الو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركمة،
مبلحظيت
المرحمـــــــــــــــــــــة

الالحقة

عمم ػػؽ مع ػػيرؼ ،كالم ػػي دة ب ػػى ج ػػيكز

ػػيت اال ػػيؿ إلػػى مك ػػكع آخػػر أك

كصعك يت

الغايات

كحدة جدمدة أك صؼ الحؽ
ممـ ،رمر

ممـ  ،درمب

وقد أضاف (ىرامة )3 :2016 ،أن وظائف التقييم تتجمى في اآلتي:
 الوظيفة التوقعية :ك ر ط كق ال جيح المح مؿ الح ين.

 الوظيفــــة التشخيصــــية :ك تػ ػ ـ معرفػ ػػة األ ػ ػ يب ال ػػي رقب ػػت ال حصػ ػػمؿ الجم ػػد ،ك وػػػخمص
الصعك يت المر طة ذلؾ.

 الوظيفـــة التكوينيـــة :ك تػ ػ ـ ي و ػػيؼ أخط ػػيء الم عبم ػػيت كالم عبم ػػمف ،ك و ػػخمص الص ػػعك يت
المر طة ذلؾ خبلؿ مخ بؼ مراحؿ ال عبـ كمعيلج تي فك انر.

 الوظيفــة الجزائيــة :ػػكف فػػي تيمػة مرحبػػة د ار ػػمة ،ك جبػػى فػػي مبمػػة حدمػػد م ػ كل ا

ػػيب

الم عبمة كالم عبـ لب ريميت الم طرة في الم تيج الد ار ي كا خيذ ال اررات الم ي ة.

 العدل :ال زاذة كالمك ك مة كالمصداقمة كالحد مف األح يـ الم

ة.

 المساواة :أم يفؤ الررص لبجمم ك دـ ال مممز.

 اإلنصـــاف :أف م ػػكف ال م ػػمـ م ي ػ ػ ين لبم ػ ػ كل الح م ػػي لبم عبم ػػمف م ػػف خ ػػبلؿ حص ػػر الر ػػركؽ
الرردمة.

شروط عممية التقييم التربوي:

كقػد أوػػيرت (در ػػدرم )104 :2017 ،إلػى أف ذ ػػيؾ وػػركطين متمػة فػػي مبمػػة ال مػمـ ال ػػد مػػف

أخ ػػذذي ع ػػمف اال

ػػير كذ ػػي :الص ػػدؽ ،الث ػػيت ،حم ػػث ػػيف ال م ػػمـ ق ػػؿ ػػيـ 1900ـ م ػ ػ خدـ لصػ ػ

ال ػ اررات الرردمػػة ،كفػػي ال ػػرف العوػرمف ا ػ خدـ لب صػ مؼ كاالخ مػػير ،كفػػي ال ػػرف الكاحػػد كالعوػرمف ازداد
ا خداـ ال ممـ لبلخ مير.
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كأ يؼ (ذرامة )8 :2016 ،أف ال ممـ الحدمث م كـ بى جمبة مف الوركط مثؿ في ال يلي:
 الصدق :أم أف م مس فعبلن مي ك

ل مي ه.

 الثبات :كمع ي أف م مس دائمين مي م مس اال يؽ كال جي س الداخبي ك ار ط الكحدات.
 الموضوعية :أف م كف ال ممـ مك ك مين كم عد ف الذا مة.

 أن يكون ىادفاً :مع ى أف م ممز تغراض ر كمة كا حة محددة.

 أن يكون ممي ازً :معمف بى ا ويؼ المكاذػب ،كال عػرؼ بػى ػكاحي ال ػعؼ كال ػكة ،كال مممػز
مف األفراد كالم كميت كال درات كالمتيرات.

 أن يكون شامالً :أم م كف مع مدان بى ك يئؿ كأ يلمب م عػددة ،كمتػدؼ لمعرفػة األذػداؼ فػي
وػػمكلم تي ،صػػد ال وػػخمص كالعػػبلج كالكقيم ػة كال ح ػػمف ،حمػػث إف العمبمػػة ال عبمممػػة

ػػمف

جكا ػػب الخ ػ ػرة كم ػ ػ كمي تي ،كال م ػػك ،كم طب ػػب ذل ػػؾ ا ػ ػ خداـ ك ػػيئؿ كأدكات م ك ػػة ،إل ط ػػيء
صكر يمؿ كصكرة ح م مة لجمم األمكر ،دكف جيذؿ ع تي أك طم ه.

أنواع التقييم التربوي:

عددت كجتيت ال ظر ال ي

يكؿ ال ممـ ال ر كم مف زكامي مخ برة ممي أدل ل عدد أ كا ه كفممي

مبي رض لتذ األ كاع مي مبي:

كمم ف ص مؼ أ كاع ال ممـ ال ر كم ح ب مي ذك م داكؿ في الممثيؽ الكط ي لب ر مة كال كمف

يلممب ة الملر مة ( )43 :2000إلى األ كاع المحكرمة ال يلمة:

 .1التقييم التشخيصي :كم ػػمى أم ػين ال مػمـ ال ػ بي أك ال متمػػدم أك اال

وػػيفي ،كذػك مػػط مػف

ا ميط ال كقػعيت ،حمث م مح لبػمدرس معرفة مي إذا ػيف الم ػعبـ له ال ػدرة بػى م ػػي عة األ وػطة

كا جيزذ ػػي ،م ػػي أ ػػه م ػػكـ ػ ػػوخمص م طب ػ ػػيت مبم ػػة ال درمػ ػػس ،ك كح ػػدات ال ػ ػ ر يمج الد ار ػػي
كفحصػػتي لبػػحصكؿ بػػى مي ػػيت م ػػف مػػف ا ػػخيذ قػ اررات ح ػػكؿ مػػي مػ ـ حػ ػ م ه ،حػػمث م ػػي د

ذلؾ بى ك ػمح الصػعك يت م ػ ين كالعمػػؿ بػى رػػيدمتي ،كقػد م ػ ػ خدـ الم ػػدرس أدكات ثم ػرة

كم ػ ك ة مثػؿ الػػمبلحظة ال ب يئػػمة أك الم ػ ظمة وػ ة ،أك االخ ػ ير ال ػ ي ي كالم ي ػػبة الوركمػػة،

أك حبػمؿ الكثػيئؽ اإلدارمػة كاالج ػ مي مة.

 .2التقيــيم التكــويني :كم ػػمى ال م ػػمـ ال ػػمرحبي ،كذػػك إجػ ػراء م ػػبي ممػ ػ ف مػػف ال دخ ػػؿ ل صح ػػمح
مػ ػ ير ال ػػعبـ كالػ ػ عبمـ مػػف خ ػػبلؿ إجػ ػراءات جزئ ػػمة ،ح ػػمث م ػ ـ الػ ػ وؼ ػػف ص ػػعك يت ال ع ػػبـ،
كمػػف ثػػـ الػػعمؿ بػػى ذلمػػبتي مػػف خبػػيؿ إج ػراءات مػػعم ه ،كمػػتخذ ذػػذا ال ػ كع مػػف ال ػ ممـ صػػملين

م عػددة م تي :الػخبلصيت ،ال مػيرمف ال ػط م مة ،المػتيـ الػم زلمة ،الػحكار الػمر كح.

 .3التقيــــيم اإلجمــــالي :كم م ػ ػػى ػ ػػذلؾ يلػ ػ ػ ممـ ال ع ػ ػػدم أك الخ ػ ػػيمي أك ال ػ ػػجزئي أك الػ ػ ػ تيئي أك
اإلوػػتيدم ،حػػمث مػ ـ إج ػراؤ

ػػد تيمػة مجمػػك ة مػػف الػػمتيـ ال ػ عبمممة ال ػػعبممة ،كمػػف خػػبلله
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م ػػم ف م ػػعرفة م ػػكل م ػػف الػ ػػم عبـ مػػف ال ػػمتيرات البل ػػكمة كالم ػػعرفمة كالمػ ػ تجمة كال كاص ػػبمة،

ك عد مػ ـ ا خػيذ الػ اررات الػم ي ة.

كذ ػػر(ذ ارمػػة )7 :2016 ،ػبلن ػػف الػػد كر جممػػؿ حمػػداكم (حمػػداكم )9:حمػػث م ػػيؼ لمػػي

ؽ كع ار مف ال ممـ كالذم مجب أف مؤخذ عمف اال

ير كذك:

 .4التقيـــيم المســـتمر :كذػػك مم ػػـ م ػ مر م كاص ػػؿ ،كم ػػيذـ ال م ػػمـ الم ػػمر فػػي ػ ػ

عبمػػيت

الم عبػـ ،فمف خػبلله م ـ قمػيس عبميت الم ػعبـ كخ ػ ار ه خػبلؿ مراحؿ ال عبـ المخ برة ،كم ـ ذلػؾ
مػػف خػػبلؿ إج ػراء الرػػركض كاأل وػػطة ال ي مػػة كالوػػركمة كاأل وػػطة المكازمػػة كاأل مػػيؿ الم ج ػزة
كالمويرم ال مداغكجمة الم ك ة.

كأ يؼ (ذرامة )5 :2016 ،أف ذ يؾ أ كاع لب ممـ ال ر ػكم فػي الم ظكمػة الحدمثػة ك مثػؿ فػي

تصنيف "دوكتيل" لمتقييم التربوي يل يلي:

 .1التقييم التوجييي :كم كف في دامة ال ة الد ار مة أك ال درمس ،لبكقكؼ بى م بزميت ال عبُّـ.

 .2التقيــيم مــن أجــل الضــبط :كم ػػكف خػػبلؿ ػػدرمس ػػؿ كحػػدة أك خػػبلؿ ال ػ ة ،كذدفػػه األ ػػيس:
ح مف ك مة ال درمس أك ال عبُّـ.
 .3التقييم اإلشيادي أو اإلجمالي :كم كف في تيمة ال ػ ة أك ػبؾ د ار ػي معػمف ،كذلػؾ مػف أجػؿ
الوػتيدة أك الر ػػكب خصػػكص الػ ح ـ فػػي ال ريمػػيت األ ي ػػمة ،ك ػػذلؾ مػػف أجػؿ ا ػػخيذ قػ اررات
ر مب الم عبممف في بـ قميس ال حصمؿ.

 .4تقييم اإلثبات والضبط :كمحدث في تيمة الدكرة األكلػى كالثي مػة؛ مػف أجػؿ الم ػيذمة جز ِّئمػي فػي
ال اررات اال رافمة اإلوتيدمة ال تيئمة مف جتة ،كفي ظمـ ال درمس كال عبـ ،ك
عد.
أخرل مي دامت ال ة الد ار مة لـ ًه ي

طتي مف جتة

كذ رت (كذم ة )18 :2003 ،أف ال ممـ م كف ح ب المجيؿ ال ر كم كال عبممي يل يلي:

 .1تقيــــيم المــــتعمم :حم ػػث إف ال م ػػمـ ذ ػػي ال م ص ػػر ب ػػى االذ م ػػيـ حص ػػمؿ ال بلمم ػػذ كمػ ػ حتـ
الػػدرجيت ك حدمػػد م ػ كل ح ػػؽ أذػػداؼ الػ عبـ ػػؿ قػػد م عػػدا لموػػمؿ مػمـ يفػػة جكا ػػب العمبمػػة
ال ر كمػة كال عبمممػػة

مػمـ في بمػػة ال عبػػمـ ،مح ػكل الم ػػيذج ،في بمػػة ط ارئػؽ ال ػػدرمس ،كصػػبلحمة

المكاد ال عبمممة ك ممـ اإلم ي ميت ال ورمة كالميدمة كغمرذي.

 .2تقييم التعميم :كمخ ص ال ممـ ذ ي

ممـ العمؿ ال ر ػكم كال عبممػي لبمعبػـ ك صػكرة خيصػة مػمـ

ريميت المعبـ المت مة في ال خطمط كال رمذ كال ممـ لعمبم ي ال عبمـ كال عبـ.

 .3تقييم المناىج :خ ػ الم ػيذج صػكرة م ػ مرة لب مػمـ كالمراجعػة تػدؼ ال عػرؼ بػى ريء تػي
كفي بم تي في ح مؽ األذداؼ ال ر كمػة كمم ػف مػمـ م ػيذج المرحبػة ال عبمممػة صػكرة وػيمبة أك
ممـ عض م تي ،كم

مف كمـ الم يذج ظيـ ممـ الع يصر الرئم مة ال ي م كف م تي.
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 .4تقيـيم المؤسسـة والــنظم التربويــة :إف مػمـ الػ ظـ كال ػرامج ال عبمممػػة م

ػمف جػػي مف أ ي ػػممف

ذمػػي (الجي ػػب ال مػػي ك الجي ػػب ال ػػك ي) فرػػي الجي ػػب ال مػػي :م ػ ال ظػػيـ ال عبممػػي أذػػدافي
عبػػؽ ه ػػداد الم خػػرجمف فمػػه عػػد ػػؿ مرحبػػة عبمممػػة ..أمػػي الجي ػػب ال ػػك ي :فػػيف أم ظػػيـ

عبممي متدؼ إلى خرمج طب ة مكاصريت معم ة.

كقد كرد في المكق ال ر كم ( )2018:educationadenأ كا ين أخرل مف ال ممـ ذي:
 حسب وقت إجرائو:

 -1ال ممـ ال متمدم أك ال وخمصي.
 -2ال ممـ ال يئي أك ال كم ي.
 -3ال ممـ ال جممعي.
 -4ال ممـ ال عي.
 حسب الشمولية:
م

ـ ال ممـ ح ب الومكلمة إلى ك مف:

 .1التقييم المكبر :كمت ـ ذذا ال كع في ال مػمـ
مػػي

ػيدؿ الػ ظـ كال ػرامج ال عبمممػة لمرحبػة عبمممػة محػددة،

ػػم ه ذػػذ المرحبػػة مػػف أ ظمػػة كم ػػيذج ك ػػب عبمممػػة ك مػػيت كم ػػي ي كم ػػيت كال ػػكل

ال ورمة ك ذلؾ الخرمجمف لب عرؼ بى مدل ريم تي في ح مؽ أذداؼ المرحبة ال عبمممة.

 .2التقييم المصغر :مجيله محدكد في إطير

مؽ ،تف م يكؿ ممـ كحدة د ار مة مرردذي.

 حسب الجية القائمة بالتقييم:
كم ـ

مـ ذذا ال كع مف ال ممـ إلى:

 .1تقييم رسمي :مع مد ال ممـ الر مي بى العبممة كالمك ك مة كم ـ م ػيذمة الجتػيت الم ػئكلة
ف ال ر يمج

 .3تقيـــيم غيـــر رســـمي :مع م ػػد ب ػػى اال ط ي ػػيت كاآلراء ال ػ ػ خبلص اال ػ ػ يجيت ،كال و ػػيرؾ
الجتيت الم ئكلة ف ال ر يمج فمه.
 حسب طبيعة معالجة البيانات:
م ػ ـ ص ػ مؼ ال مػػمـ إلػػى مػػمـ كصػػري ،ك مػػمـ م ػػيرف ك مػػمـ حبمبػػي ح ػػب أغ ػراض ال مػػمـ
كأ بكب ال ميـ ه كاإلجراءات اإلحصيئمة الم خدمة لمعيلجة ال يئج ك ر مرذي.
 حسب أدوات جمع البيانات:

خدـ ألغراض ال ػممـ أدكات أك ك يئؿ م ػ ك ة لجم ال مي ػيت كالمعبكمػػيت .فع ػػدمي ػ خدـ

أدكات ال ػميس ال ػمي يال ػ ي ة كاالخ ػ ير فه ػه مطػػبؽ بػى ذػذا ال ػ كع مػف ال ػ ممـ يل مػػمـ ال ػ مي .أمػي
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إذا ا ػػخدمت أدكات أخػػرل لبػ ػ ميس يلمبلح ػػظة كالم ػػي بة ،فػػهف الػ ػ ممـ فػػي ذػػذ الح ػػيلة م ػػكف ك م ػين.
ك ػ دمي

ػخدـ أدكات ال مػيس ال ػمي كال ك ػي في الػ ممـ .فم كف ال ػ ممـ ممين ك ك مين.

بى ذذا ال حك مصٌؼ ال ممـ إلى ثبلثة أ كاع ذي:
 .1ال ممـ ال مي.

 .2ال ممـ ال ك ي.
 .3ال ممـ ال مي كال ك ي.

مفيوم تقييم المنيج:

يصػػر المػ تج الد ار ػػي أال كذػػك "المح ػػكل" ،كلتػػذا وػػت

يع ػػر ال ػػب المدر ػػمة ػػف أحػػد أذػػـ
مف ال يب المدر ي كالم تج بلقة قكمة ،إذ إف ال يب ذك ركح الم تج كجكذر كال رجمة الصيدقة له،

فتػك ممثػؿ ركح المػ تج صػين كركحػين ،ك بػى أ ػيس ذػذ الصػبة م تمػي م لػي أف ؤ ػس صػ ي ة ال ػػب
ل ار ي جمم األ س كالمعيممر ال ي م كـ بمتي الم تج ( طمة.)242 :2013 ،

ك ثؽ بلقة ال يب المدر ي يل ممـ مف بلقة ال ممـ يلم تيج ،كذلؾ ي

ير ال يب ك مبة

الم تيج في ح مؽ أذدافه ،ك مي أف مبمة ال ممـ مع مة معرفة قدرة الم تيج بى ح مؽ األذداؼ ال ي
ػػـ ك ػػعه مػػف أجبتػػي ،فػػهف مبمػػة ال مػمـ ال مم ػػف أف م ػ ل ي

تػػي ال ػػيب المدر ػػي .فيل ػػيئممف بػػى

العمبمة ال عبمممة حيجة م مرة ل ممـ ال يب المدر ػي صػد معرفػة فعيلم ػه فػي ح مػؽ األذػداؼ ال ػي
ـ ك عه مف أجبتي أك مدل مثمؿ مح كا ألذداؼ الم تيج كصب ه تي.

(التيومي ،ك طمة)73 :2011 ،
كلتػػذا فػػهف مػػمـ المػ تج موػػمؿ مػػمـ جممػ

ا ار مجميت ال درمس ،ك يئؿ ال كمـ كأدكا ه) ،كذك مي

يصػػر (األذػػداؼ ،المح ػػكل ،األ وػػطة كالك ػػيئؿ،
تدفه الد ار ة الحيلمة.

كمعػػرؼ معجػػـ مصػػطبحيت كمرػػيذمـ ال عبػػمـ كال ػ عبـ م ػمـ الم ػ تج بػػى أ ػػه "مجمك ػػة مبمػػيت

م رػػذذي مجمك ػػة مػػف ال ر ػػكممف الم خصصػػمف فػػي مجػػيؿ الم ػػيذج ،حمػػث م كمػػكف جممػ ال مي ػػيت ال ػػي
بى أ ي تي م رركف إم ي مة ق كؿ الم تج بى ك عه ال يئـ ،أك م كمكف لممػر أك عدمبػه أك طػكمر ،

يء بى مدل ح مؽ لؤلذداؼ المحددة برين" (إ راذمـ.)462 :2009 ،
ك مبمة ممـ ال يب المدر ي مبمة

ركرمة رر تي مجمك ة مف األمكر:
( بمميت)41 :2006 ،

 أف ال يب المدر ي أداة عبمممة متمة مجب أف كف صيلحة في مد المعبـ كالم عبـ. أف مبمة تلمؼ ال يب المدر ي مبمة يف مة فػي ثمػر مػف ال بػداف ،لػذلؾ ال ػد مػف صػرمةك مة كاخ مير ذذ ال ب.
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 أف العصر الحيلي صر لمر رم  ،ممي م كجب إ يدة ال ظر في العمبمة ال عبمممة.كأوػػير معجػػـ المصػػطبحيت ال ر كمػػة كال ر ػػمة إلػػى أف م ػمـ الم ػ تج مو ػ مؿ بػػى عػػدمف ذمػػي
(وحي ه ،كال جير:)145 :2003 ،
 البعد األول :إصدار أح يـ بى مة الم تج ممثبة في مح ػكا العبمػي كال عبممػي ف ػط ،ك حدمػد
مػػدل جػػكدة كا ػػيؽ ذػػذا المح ػػكل ،كمػػدل قدر ػػه بػػى ح مػػؽ أذػػداؼ الم ػ تج ،كمػػف ثػػـ عػػدمؿ
جكا ب ال صكر كال عؼ فمه.

دء مػف خطػة المػ تج
 البعد الثاني :فتك األ ثر ومكالن كم مف جمم جكا ب ك يصر الم تج ن
كأذداؼ كمح كا كأ وط ه كا ار مجميت درم ه ،كك يئؿ ال كمـ مرك انر مرحبة رمذ الم تج.
ك مػ ػمـ المػ ػ تج الد ار ػػي مػ ػ ـ ف ػػي

ػػكء

يص ػػر األ ي ػػمة :األذ ػػداؼ ،كالمح ػػكل ،كالطرم ػػة،

كال ػػكمـ ،كمػػف خػػبلؿ مبمػػة مػػمـ المػ تج الد ار ػػي مم ػػف حدمػػد قمم ػػه كجػػدكا فػػي

لبمدر مف

كم

ه ،كفي

ػػكء الح ػػـ األكلػػي

كء رد فعؿ ك صرفيت ال بلممذ الذمف مدر ك ه (إ راذمـ.)459 :2009 ،

ح لب يحػث أف ال عػد الثػي ي ل مػمـ المػ تج ذػك ال عػد األ ػب لمرتػكـ المػ تج الحػدمث الػذم

م عػػدل مرتػػكـ الم ػػرر الد ار ػػي أك ال ػػيب ،كمتخػػذ ػػه ال يحػػث فػػي الد ار ػػة الحيلمػػة ،إذ م ػ تدؼ ال يحػػث
ممـ :المظتر العيـ لب يب ،الم دمة ،األذداؼ ،المح كل ،األ وطة كالك يئؿ كاأل يلمب ،أ ػئبة ال ػيب

كك ػيئؿ ال ػػكمـ ،مبلءمػػة األ وػػطة كال جػػيرب إلم ي ػػيت المدر ػػة كال مئػػة المحمطػػة ،م ي ػ ة للػػة ال ػػيب،
ممة ا جيذيت الطب ة حك العبـ كالعبميء كال كلكجمي كالمج م

العالقة بين التقييم والتقويم:

ثمػ ػ انر م ػػي يمث ػػير ج ػػدؿ ف ػػي األدب ال ػ ػ ر كم الػ ػػعر ي كف ػػي الم ػ ػ دميت ال ػ ػ ر كمة حػ ػػكؿ أمتم ػػي أصػ ػػح
ا ػ خدامين فػػي ال ػػخطيب ال ر ػػكم لرظػػة ػػكمـ أـ لر ػػظمة مػػمـ ،ك ػػمعرض ال يح ػػث آراء ػػعض ال ر ػػكممف
حكؿ ذذ ال بػميت ال ي ولػبت ال يحثػمف كالعػيمة بى و
حد ػكاء:
َّ
إف مصػػدر الخػػبلؼ بػػى ال بمػػة معػػكد إلػػى الػػجذر الػػثبلثي لػػتي كذػػك "قػػكـ" كم ػػه ػػصيغ بمػػة
"قممة" عين لبػ ي دة الػصرفمة ال ي ػرل أف الكاك إذا كقػعت ي ػ ة عد حػػرؼ م ػكر قػػب ت مػيء ل ي ػػب

ال ػ رة ،إال أف ال ػػي دة الػػعيمة الػػمطردة فػػي االو ػ يؽ يل ػ ػ ة لمثػػؿ ذػػذ ال ػ بميت الػػمو ة ذػػك ال ػػعكدة
إلى أصػؿ الػحرؼ الثبػيثي ،ك بى ذذا فػري حيلة ػبمة "قممة" ػعكد إلى األصػؿ "قكـ" مرة أخرل يظ ػرمف

إلى الػكاك مرة أخػرل ف ػ كؿ "قكـ" ك " كممين" (أ ك حطب ك ثميف كصيدؽ.)17 :2008 ،
كل ػف لػكحظ أف عػػض العػرب أذمبػكا ال ظػػر إلػى أصػؿ الحػػرؼ فػي الجػذر الثبلثػػي ك ظػركا إلػػى
حيل ه الراذ ة ،عد ا داله في ال بمة ،كذذا مي م ممه عض ال حية االو يؽ بى ال ػكذـ ،دفعػين لبلمػكض

كازالة لب س ،كمف ذذ ال ي دة الخيصة أجيز مجم البلػة العر مػة يل ػيذرة أف يم ػيؿ قممػت الوػيء مممػين
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مع ي حددت قمم ه ،كذلؾ لب ررقة كازالة الب س مف ذذا المع ى ك مف قكم ه مع ى دل ه كجعب ه قكممػين

م ػ ممين .ك تػػذا أصػ ح فػػي لل ػػي العر مػػة المعيصػرة بم ػػيف صػػحمح يف فصػػمح يف ككجكدذمػػي بػػى ذػػذا
ال حػػك مم ػػف أف محػػؿ ل ػػي مو ػ بة ال ػػداخؿ فػػي المع ػػى كالخبػػط فػػي اال ػ خداـ حػػمف جػػد ي إزاء بم ػػمف

أج م ػ ػػمف ذمػ ػػي ( )valuationكفػ ػػي كأف ػ ػػؿ صػ ػػميغة للكمػ ػػة لتػ ػػي ذػ ػػي " مػ ػػمـ" كال بمػ ػػة األخػ ػػرل ذػ ػػي

( )Evaluationكأف ػػؿ رجم ػػة لت ػػي ذ ػػي " ػػكمـ" ،ف ػػيألكلى ال ج ػػيكز مع ػػى حدم ػػد ال مم ػػة أك ال ػػدر،
كالثي مة فرمتي مع ى ال عدمؿ كال ح مف كال طكمر (أ ك حطب كآخركف.)17 :2008 ،
كقػػد ذ ػػرت (العم ػػى )16 :2012 ،أف ا ػػخداـ مصػػطبح ال مػػمـ ( )Evaluationمو ػػم فػػي
أمرم ي ،م مي م ي به ا خداـ مصػطبح ( )Assessmentفي رمطي مي.
م مػػي رأل خبمػػؿ ( )5 :2011أف ال مػػمـ م

لبم ي دة في ا خيذ ال رار ،م مي م

ػػمف جم ػ معبكمػػيت ك مي ػػيت ك ر م تػػي ك ر ػػمرذي

مف ال كمـ ال وخمص كالعبلج كالكقيمة كذك مي ال م

م ه ال ممـ.

كرأل زم ػكف ( )468 :2001أف لرظػػة ػػكمـ ػرادؼ لرظػػة مػمـ ك بلذمػػي صػػحمح ،حمػػث أوػػير

إلى مرتكـ ال كمـ أك ال ممـ م خدـ في العدمد مف المجيالت أ رزذي المجيؿ ال ر كم.

كمظت ػػر خب ػػط آخ ػػر ػػمف ال بم ػػمف ه ػػيفة بم ػػة ثيلث ػػة ذ ػػي "ال م ػػيس" كال ػػي ي ػػؿ ف ػػي البل ػػة

اإل جبمزمػػة ( ،)Measurementكال مػػيس ذػػك ػػدمر م ػػعه المخػ ص ال خػػيذ قػ اررات حػػك ػػبكؾ معػػمف
ح أف ال ػدمر ال م جػيكز مع ػي

كقد متخذ ذذا ال دمر صملة ممة أك مرمة لكصؼ الظيذرة ،ك ذلؾ م
و
الم در ،م مي بمة كمـ
حدمد ال ممة أك ال در يل ممـ ،كمر ط ؿ م تمي ذا مة ي
كال ح مف كال طكمر ك ـ يلمك ك مة (أ ك حطب.)18-17 :2008 ،
كمػػرل وػػي ر ( )22 :2004أف ال ػػممـ مبمػػة

مف مع ى ال عدمؿ

ػ خدـ فمتػػي ػػيئج ال مػػيس تػػدؼ إصػػدار ح ػػـ

كم صد
بى الخيصمة أك ال مة الم ي ة ،ك كف ػيئج ال ػممـ ممة ك مرمة ،أمي ال كمـ فتك أ ـ كأومؿ ي

ػه ػدمر ال ممػة مػػف حمػث ال ػ ـ كال ػ مؼ مػف أجػؿ ال ح ػمف كال طػػكمر كاالذ ػ ميـ ػيإلجراءات كاأل ػػيلمب
ال ي ؤثر في ؿ جكا تػي كم تثر تي.
ك رمد بم ي ال ػكمـ كال ػممـ ميف قممة الويء ،إال أف ػبمة الػ كمـ صحمحة للكمين ،كذي األ ثػر

ا ػ عميالن ،مي أ تي ػع ي يإل ػيفة إلػى قممػة الوػيء عػدمؿ أك صػػحمح مػي أ ػكج م ػه ،أمػي بمػة مػمـ

ف دؿ ف ط بى إ طيء قممة لذلؾ الويء ،كمف ذ ي فهف ال ممـ ممثؿ جزءان مف ال كمـ كأف مرتكـ ال كمـ
أ ـ كأومؿ مف مرتكـ ال ممـ (ال

ي ي.)186 :2010 ،

أمي (أ يك )2017 :ك ح العبلقة مف ال ػ ممـ كال كمـ مف حػمث الكظػػمرة موػم انر إلػى أف الػػررؽ

صلمر ،فيل ػممـ ذك مبمة ي ة لبػ كمـ .فهذا ا ػ ر ي أف ال ػممـ مع ي إصدار ح ػـ ك ػدمر
نا
م تمي لمس
ال ممة ،فهف ذلؾ مجعؿ م ه يم طب ني لعمبمة ال كمـ ،كم خػدـ ال ممـ في ػدمر ال ممة أك ال ممة ،ك حكمػؿ
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الوػػيء المعػ ػ كم إلػػى وػػيء مبمػػكس مثػػؿ إ طػػيء طػػة ددمػػة ،أك
بلمػػيت ،أك

ػػيرات أك درجػػيت ػػدؿ بػػى قػػمـ مثػػؿ :م ك ػػط –

ػػيرات ال مػػمـ كال ػػدمر ،أك ك ػ

ػػعمؼ – مم ػػيز – جمػػد …إلػ  .أمػػي

مثبل .فيل ػممـ ممثؿ أداة متػمة
ال ػكمـ فم خدـ في عػممف ك حدمد بكؾ الم عبـ ،تدؼ كجمته ك عػدمبه ن
ي د في ػكمـ ال بكؾ ،أك م كل األداء ،أم أف مبمة ال ػممـ أ يس لعمبمة ال كمـ.

كممػػي ػ ؽ م ػ ج ال يحػػث كجػػكد بلقػػة ػػمف ال بمػػيت الثبلثػػة "ال مػػيس" ك "ال مػػمـ" ك " ال ػػكمـ"
فيل ميس جزء مف ال كمـ ك ي ؽ له ،كال ميس يم دـ مي يت ي ى بمتي ا خيذ ال اررات ال كمممػة ،أـ ال مػمـ
فتك الحب ة األك ط مف ال ميس كال كمـ ،كذك مبمة تدؼ ل ظمـ ك ر مب ال مي يت ك ر ػمرذي لبم ػي دة
في الكصػكؿ إلػى ا خػيذ ال ػ اررات ال كمممػة تػدؼ ال ح ػمف كال طػكمر .مػي أف ال مػمـ كال مػيس ذمػي جػزء

مف مبمة ال كمـ ،فيل كمـ م

مف مبمة ال ميس كال ممـ ،م مي م
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مف ال ممـ مبمة ال ميس ف ط.

المحور الثاني :الكتاب المدرسي
بػكر فمتػي

معد ال يب المدر ي الكثم ة الر ممة ال ػي

يصػر المػ تج مرتكمػه الحػدمث ،كذػك

العمػػكد الر ػػرم لبمػ تج ،كالمرجػ الػرئمس لبعمبمػػة ال عبمممػػة ،كالم ػػرجـ ألذػػدافتي ،فتػػك مػػف أذػػـ المصػػيدر
إل يب الطب ة المعيرؼ كاال جيذيت كال مـ كالم يدئ المخ برػة مػف أجػؿ ػيء قي ػدة بممػة ػبممة مثػؿ

ال ـ الم يمؿ مف المعيرؼ كالمعبكميت ال ػي عطػي لبطيلػب ف ػ انر كا مػين مم ػه مػف الرتػـ كال حبمػؿ ،ممػي

أكجػػب االذ مػػيـ ػػه مػػف حمػػث مكاصػػري ه ال ػػي م لػػي كفرذػػي فمػػه كفػػؽ مرتػػكـ الجػػكدة الوػػيمبة (الصػػيئ ،

.)2 :2018

مفيوم الكتاب المدرسي وأىميتو:

معرؼ ال يب المدر ي بى أ ه "الك يء الػذم مح ػكم بػى الخ ػرات غمػر الم يوػرة (أل تػي ػدـ

لبم عبـ في و ؿ م كب أك مر كـ أك مصكر) ،ك بؾ الخ ػرات

أذداؼ الم تج المحددة برين (ال

ي ي.)147 :2010 ،

ػتـ فػي جعػؿ المػ عبـ قػيد انر بػى بػكغ

كال يب المدر ي أحد الع يصر الرئم مة لبم تج ،كمر ػرض فمػه أف ملطػي مح ػكل المػ تج ،كأف

م كف ال رجمة الح م مة كال ط مؽ الح م ي له ،كأف م ار ي الم يدئ ال ر كمة كال مػة ال ػي ػـ م ار ي تػي فػي
الم تج ،كذك مخصص ال خداـ الطيلب في مبمة ال عبـ ،كا خداـ المعبـ في مبمة ال عبمـ.

( طمة)242 :2013 ،

ك ر ػػز معظػػـ عرمرػػيت ال ػػيب المدر ػػي بػػى أ ػػه "مجمك ػػة مػػف الكحػػدات المعرفمػػة ال ػػي م ػ ـ
ا ػ خراجتي و ػ ؿ م ي ػػب م ػ كل ػػؿ صػػؼ د ار ػػي ،ك ػػدرج فػػي ر ػػه ل بػػؾ الكحػػدات المعرفمػػة كف ػين
لؤل م ػػير الزم م ػػة لبم عبم ػػمف ح ػ ػػى

كمج معتـ( .ال
المدر ي

ػػتـ ف ػػي ح مػ ػػؽ م ػػكذـ الم يم ػػؿ م ػػي مح ػ ػػؽ ػػمرتـ مػ ػ ذا تػػػـ

ي ي)147 :2010 ،

كم ػػف خ ػػبلؿ ا ػ ػ عراض ال يح ػػث ل ػػؤلدب ال ر ػػكم ا

ػػح كج ػػكد ا ر ػػيؽ ب ػػى ا

ػػير أف ال ػػيب

ػيرة ػف إ ػيء معرفػي م ػيكؿ جممػ الجكا ػب المعرفمػة المر طػة مػيدة ال خصػص ،كالجكا ػب

الكجدا مة كالمتيرمة المر طة مك ك يت ال يب.
كأوير الطمطي ( )62-61 :2008إلى أف أذممة ال يب المدر ي مف في أ ه:
 ممثػؿ الحػد األد ػى مػف المعرفػة لطب ػة الصػؼ الكاحػد ،كم طبػؽ الطيلػب مػف ذػذا ال ػيب ح ػػبقد ار ه كا عدادا ه كمرج المه بى كفؽ الحيجة.

 م ي د المعبـ بى ا يء الك يئؿ ال عبمممػة ،كط ارئػؽ ال ػدرمس ،كا ػداد الخطػة المكممػة ،ك ظػمـالخطة ال كمة كم دـ المعبكميت كالح يئؽ كال عبمميت.
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 ممثؿ اإلطير العيـ لبم رر الد ار ػي ػذلؾ معػيلج المػيدة طػرؽ مبمػة كأمثبػة مئمػة جعػؿ ال عبػمـأ ثر كاقعمة.

 معطي فرصين م يفئة لبطب ة في دمـ الميدة الد ار مة.ك

ح أذممة ال يب المدر ي في أ ه (ال

ي ي:)148 - 147 :2010 ،

 مع ػػيلج األف ػػير كالمعبكم ػػيت األ ي ػػمة ف ػػي مك ػػك يت ال ػػدركس المخ بر ػػة لو ػػيء م ػػف اإلمج ػػيزكال ر مز.

ػتـ فػي ت مػد المػ عبـ لرتمػه لمح ػكل

 -مح كم بى قػدر مػر مػف المراجعػيت كال مرم ػيت ال ػي

الدرس ،ك ط م ه لؤل ي ميت في مكاقؼ مخ برة ف مكقؼ الحصة العيدم.

 مكفر خبرمة مو ر ة مف المعبـ ك بلممذ ممي م ي د بػى إثػيرة الم يقوػيت ت ػبكب مح ػؽ الرتػـلدمتـ.

 م تـ ال يب المدر ي في ممة متيرات ال ر مر لدل الم عبممف (إذا مي أح ف تلمره). مم ػػف مػػف خػػبلؿ معيلجػػة ال ػػيب لبمػػيدة ال عبمممػػة أف ممرغك ة.

ػػب الم ػ عبـ قمم ػين كا جيذػػيت كممػػكؿ

كمػػف خػػبلؿ مػػي ػ ؽ فػػهف ال ػػيب المدر ػػي لػػه أذممػػة مػػي مح ػػه فػػي الم ظكمػػة ال عبمممػػة وػ ؿ

يـ ،كفي يء الم يذج الد ار مة و ؿ خيص ،ممي مؤ د ودة الحيجة ل يب مدر ي جمد كم كازف.
إف الليمة مف ال ممـ يفة أو يله ال د كأف جمب ف أر عة محيكر رئم مة ذي:

(أ ك حكمح)75 : 2000،

 .1مف ذـ الم رعكف مف مبمة ال ممـ؟ كمف ذـ الم تدفكف م تي؟

 .2مػػي الجػػدكل مػػف مبمػػة ال مػػمـ ،كذػػؿ ػػيف ال مػػمـ ح ممػين ك مبمػين كم جػػيكب مػ العمبمػػة ال عبمممػػة
كالحيلة االج مي مة كال مي مة كالحمية و ؿ يـ؟

 .3مػػي مػػدل الدقػػة فػػي مبمػػة ال مػػمـ؟ كذػػؿ ذ ػػيؾ
مرمة ذات مصداقمة يلمة؟

ػػميف اف األدكات الم ػ خدمة ػكاء ممػػة أك

 .4مي مدل م ي ة كم ار ية مبمة ال ممـ لبم رمدمف كالم

تحميل محتوى المنيج وأىدافو:

ع ي بمة ال حبمؿ ر مؾ الوػيء إلػى أج ازئػه ،كذػك

ذك ر م ه إلى أ

ه ك يصر ك ظممي ه كم ك ي ه ،كذك

ررمف مف يئج ال ممـ؟
ػس ال ر مػب ،ك تػذا فػهف حبمػؿ الم تػيج

س إ داد الم تيج.

(زم كف)548 :2010 ،
ك حبمؿ المح كل مف أذـ أ يلمب ال مػمـ ال ر ػكم ،خصكصػين

ػد الح ػـ بػى أمػة مػيدة عبمممػة

ك ح مػػؽ أذػػدافتي ،أك مح ػػكل أك م ػ تج د ار ػػي ،لبح ػػـ بػػى مػػدل جػػكدة ذػػذا المح ػػكل كمػػدل وػػمكله،
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كمػػدل يمبػػه أر ػػمين م ػ م ػ كل م ارحػػؿ ال عبػػمـ ،كأف م ػين بػػى م ػ كل الم ػػيذج األخػػرل لبصػػؼ الد ار ػػي
ر ه ،كمدل ريم ه ل ح مؽ األذداؼ الم كطة ه" (وحي ه ،كال جير.)93 :2003 ،

كمعرؼ طمة حبمؿ المح كل ت ه "أ بكب أك أداة لب حث العبمػي مم ػف أف م ػ خدمتي ال يحػث
ٌ
فػي مجػيالت حػػث م ك ػة لكصػػؼ المح ػكل الظػػيذر كالم ػمكف الصػرمح لبمػػيدة ال ػي مػراد حبمبتػي مػػف

حمث و بتي ،كمح كاذي ك ب مة

يؤالت ال حث أك فرك ه األ ي مة" ( طمة.)143 :2010 ،

كم كف حبمؿ المح كل بى

كء معمير كاحد لمعرفة مدل ر مب مي م

بممة ر م ين م ط مين مف ال ػتؿ إلػى الصػعب ،كقػد م ػكف ال حبمػؿ فػي

م ه مػف مك ػك يت

ػكء معػيممر مج معػة فػي الكقػت

ذا ه ،كم كقؼ ذلؾ بى التدؼ مف حبمؿ المح كل (وحي ه ،كال جير.)93 :2003 ،
كمعػرؼ ال يحػػث حبمػػؿ المح ػكل ت ػػه :درجػػة ػكافر الم ك ػػيت األ ي ػػمة لمح ػكل م تػػيج "العبػػكـ

كالحمػػية" لبمرحبػػة األ ي ػػمة العبمػػي ،ح ػػب الر ػرة المكجػػكدة فػػي ػػؿ ص ػرحة مػػف ص ػرحيت ال ػػب ،كم ػ ـ
عرؼ بى ذذ الدرجة مف خبلؿ حبمؿ الم تيج.
ال ٌ
ك ـ مبمة حبمؿ ال ب المدر مة ،في كء معػيممر محػددة ي ػ خدـ أ ي ػين لبح ػـ بػى جػكدة
ك رػػيءة بػػؾ ال ػػب ،كمػػذ ر (خطيم ػػة )204-199 :2011 ،مجمك ػػة مػػف معػيممر حبمػػؿ ػػب العبػػكـ
مي مبي:

 .1الخصــائص العامــة لمكتــاب :مػػف يحمػػة الو ػ ؿ الخػػيرجي ،ك ب ػػؿ المػػيدة الٌ عبمممػػة ،كالر ػػكـ،
كالصكر ،كطرم ة كزم الميدة الٌ عبمممة.

 .2إشراك الكتاب لمطالب :مف حمث رض الميدة العبممة ،كالٌ ويطيت كالر كـ ،كاألو يؿ.

الصــمة بب ـرامج العمــوم الحديثــة :مػػف يحمػػة المك ػػك يت،
 .3اســتيعاب الكتــاب الموضــوعات ذات ّ
كال يمي االج مي مة ،كال مئمة ،كاال جيذيت الحدمثة لم يذج العبكـ.
 .4مقروئية الكتاب :ك ع ي قدرة الطيلب بى فتـ الم ركء.

 .5االستقصـــاء العممـــي :ي ػ ػ خداـ ط ارئ ػػؽ الٌ ر م ػػر العبم ػػي ،م ػػف حم ػػث :مت ػػيرات جمػ ػ ال مي ػػيت،
كص

ال رار ،كا خداـ الٌ ر مر الٌ يقد ،كالمتيرات الٌذذ مة.

 .6تحميـــل أســـئمة الكتـــاب :ك و ػػمؿ األ ػػئبة المر كح ػػة ،كالملب ػػة ،كالٌ جممعم ػػة ،كالٌ و ػػع مة ،كأ ػػئبة
الٌ كمـ ،كالٌ ك مد.

 .7الّثقافة العممية :مع ى أف محكم ال يب

يصر الٌث يفة العبممة.

 .8قائمـــة المحتويـــات ،واألشـــكال ،ومعجـــم المصـــطمحات :م ػػف خ ػػبلؿ ك ػ ػ قػ ػكائـ يلمح كم ػػيت،
كاألو يؿ ،كاالخ صيرات العبممة ،إ يفةن إلى األ وطة ،كالمراج األ ي مة.
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كم ػ خدـ حبمػػؿ المح ػػكل فػػي مجػػيؿ الم ػػيذج الد ار ػػمة و ػ ؿ ػػيـ ،كفػػي م ػػيذج العبػػكـ و ػ ؿ
ي
خيص في ح مؽ أغراض كأذداؼ تيئمة م تي:
-

حدمػػد مػػدل كافػػؽ الم ػػيذج يلمع ػيممر العيمػػة يأل ػػس كالع يصػػر كال ظممػػيت الم تيجمػػة ال ػػي

م لي كافرذي في م تيج العبكـ.

 ال وػػؼ ػػف مػػدل ال ػزاـ الم تػػيج يلمعػيممر الخيصػػة الم ػ مدة مػػف ط معػػة العبػػـ مػػيدة كطرم ػػة-

حث ،كأ بكب في ال ر مر.

حدمد مدل ال زاـ الم تػيج كفػؽ معػيممر يمػة أك معػيممر خيصػة عبػؽ م تػيج العبػكـ (زم ػكف،

.)550 :2010

-

حدمد أ ميط ال ر مر كالمتيرات الع بمة ال ي م ممتي ال يب المدر ي.

-

عرؼ الم كميت المعرفمة كاألذداؼ ال ي مودد بمتي ال يب المدر ي.

-

حدمد مدل ريمة ال يب المدر ي في معيلجة المك ك يت ال ي م ي كلتي.

 إجراء مكاز ة مف المح كل كحيجيت الطب ة كممكلتـ كاح ميجي تـ.-

حدمد م كل العبلقة مف و ؿ المح كل كك كح الميدة ال ي م دمتي ال يب المدر ي.

حدمد ال مـ ال يئدة في المح كل كأ كا تي.

 -إ داد الخطط الرصبمة كالمكممة هح يـ.

 -الم ي دة في يء االخ يرات ال حصمبمة كفؽ جداكؿ المكاصريت.

(التيموي ك طمة)178-177:2011،

مواصفات الكتاب المدرسي:

ذ ػيؾ عػض األ ػػس كالمكاصػريت ال ػي مجػػب م ار ي تػي

جكا ب م عددة (ال

ػػد إ ػداد ال ػيب المدر ػػي :كذػي فػػي

ي ي:)150 – 148 :2010 ،

(أ) تــيليف الكتــاب :مجػػب أف موػ رؾ فػػي ػػتلمؼ ال ػػيب مجمك ػػة مػػف الم خصصػػمف كأذػػؿ الخ ػرة،
كأف مو رؾ في تلمره مجمك ة مف ذكم ال خصصيت المخ برة ،م خصص في الميدة الد ار مة،

م خصػػػص فػ ػػي طػ ػػرؽ ال ػػػدرمس ،م خصػػػص فػ ػػي الك ػػيئؿ ال عبمممػػػة ،م خصػ ػػص فػػػي البلػ ػػة،
م خصص في اإلخراج.

(ب) محتويات الكتاب :مجب أف م كافر في مح كل ال يب المدر ي:
-

المراد ح م تي.
م كف مر طين يألذداؼ ي
م كف مر طين حيجيت الم عبـ كقد ار ه ،كحيجيت المج م كمو بل ه كطمكحي ه.
م كف مكا ين م ال دـ العبمي كال طكر ال كلكجي الذم م ـ ه ال رف الحيلي.
كف فصكؿ ال يب م درجة كم ار طة م

38

ب رس الميدة في ال كات ال ي ة كالبلح ة.

-

م كف ذ يؾ كازف مع كؿ مف مؽ المح كل كومكله (المعيلجة ال ممة كالمعرفمة).

-

مح كم بى قدر يؼ مػف األ ػئبة كاالخ ػيرات ال ػي ػمس ر مػر المػ عبـ كلػمس ذا ر ػه ف ػط

-

ػػكف فص ػػكله م درج ػػة حم ػػث م ػػكف ػػؿ ج ػػزء م مػ ػين ب ػػى الج ػػزء ال ػػي ؽ ل ػػه كممت ػػد لبج ػػزء

-

م كف م ك ين

كع الرركؽ الرردمة مف الم عبممف لم

ي ا ريدة ال ؿ كلمس ال عض.

كأم ي مس الجكا ب الكجدا مة كالمتيرمة.
البلحؽ.

 أال ملرؿ ال ويط المصيحب ( جيرب –اطبلع خيرجي -قراءات).(ت) إخراج الكتاب :كم ار ي فمه دة أمكر:

-

م كف اللبلؼ م م ين جذا ين لبمحيفظة بمه.

-

م كف حجـ ال ي ة م ي ين ل ف الم عبـ.

-

م كف الكرؽ مص كالن ح ى ال م بؼ

ر ة.

-

كف

-

كف الك يئؿ ال عبمممة م ي ة لبمك ك يت كصحمحة كدقم ة بممين يإل ػيفة إلػى جيذ م تػي

-

م ـ ال ع مب في أخر ؿ فصؿ بى األف ير الرئم مة له م الع يمة يل كمـ الم ػ مر وػرمطة

-

يكمف الرصكؿ كالر رات مبك ة بكف مخ بؼ ف لكف ال ص.

م كف رض المك كع في ف رات مر ة كم
لبم عبـ.

أف كف األ ئبة كا حة كدقم ة في ي تي.
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بة ،حمث ح كم ؿ ف رة بى ف رة رئم مة.

الفصل الثالث
الدراشات الصابكة
 المحور األول :دراسات متعمقة بتقويم وتقييم كتب العموم.
 المحور الثاني :دراسات متعمقة بجودة كتب العموم حسب معايير الجودة الشاممة.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مػػف خػػبلؿ االط ػػبلع بػػى الع ػػدمد مػػف الد ار ػػيت كال حػػكث ذات الع ػػبلقة

مػػمـ ك ػػكمـ ال ػ ػ ب

المدر مة المػخ برة ،كجد الػ يحث د ار يت يكلت ممـ ك كمـ الػ ب المدر ػمة و ؿ ػيـ ك ػ ب العبػكـ
ػكجه خػيص ،كد ار يت يكلت جكدة ال يب المدر ي

مف معيممر الجكدة الوػيمبة أك معػيممر معم ػة،

كفممػي مبي ػرض ل عػض ذذ الد ار ػيت ال ي ة الم عب ة تذ الد ار ة في محكرمف:

المحور األول :دراسات متعمقة بتقويم وتقييم كتب العموم
دراسة السمول ()2018
ذدف ػػت ذػػذ ال ػػد ار ة إلػػى م ػػعرفة ػػدمرات معب ػػمي العبػػكـ لبصػػؼ ال ػػيدس األ ػػي ي ال كم ػػممة
مدمرم ػػة لػ ػكاء ال ػػمكقر ،كا ػػخدـ ال يح ػػث ل ح م ػػؽ ذ ػػدؼ الػد ار ػػة الم ػ تج الكص ػػري ،حم ػػث ا ػػد ا ػ ػ ي ة

لجم المػعبكميت ،كقد ػ ك ت م ة الػد ار ة كذي م ة قصػدمة مف ( )40مػعبمين كمعبمػة ممػف مدر ػػكف
ػػيب الػػعبكـ لبصػػؼ ال ػ يدس األ ي ػػي ،ك كصػػؿ ال يحػػث إلػػى ال ػػيئج ال يلمػػة :حصػػؿ مػػجيؿ المعػػيممر

الر مة لػب يب بى أ بػى م ك ػط ( ،)4.11كمػجيؿ ال ويطيت مػ دار ( ،)4.02كمجيؿ ػيجيت ال ػػعبـ
م ػدار ( ،)4.00كأخػػم انر مجػيؿ المح ػػكل ال عبممػي م ػ ك ط م ػدار ( )3.98ك ػػدمر مر ػػر  ،كلػـ ػػظتر

فػركؽ دالػػة ل ػ دمرات المعبمػػمف عػزل لبج ػػس أك الػػمؤذؿ العبمػي اك الخ ػرة ال درم ػ مة ،كأكصػػى ال ػ يحث

ػ ركرة إوراؾ المعبمػمف كالػمورفمف في إ داد ال ػ يب المدرس ،ك صمممه ،كاجػراء د ار ػػيت أخػرل ذات

صػبة مثؿ قمػيس م ػركئمة ػ ب العبكـ الػمطكرة.
دراسة اسماعيل()2017
ذ ػػدفت ذػػذ الد ار ػػة إلػػى ػػكمـ م ػ تج فمزمػػيء الصػػؼ األكؿ الثػػي كم مػػف كجتػػة ظػػر المعبمػػمف

مػ ػػحبمة الخرط ػػكـ ،لبػ ػػكقكؼ ب ػػى مكاطػ ػػف ال ػػكة كال ػ ػػعؼ ف ػػي ذ ػػذا الػ ػػم رر ،كا ػ ػػعت ال يحث ػػة الم تػ ػػج
الكصرػي ال حبػمبي ،كا خدمػت اال ػ ي ة أداة لجم المعبػكميت ،كقد ػ كف مجػ م الد ار ػة مف ()102
م ػػعبمين كم ػػعبمة لمػػيدة الرمزمػػيء ،محبمػػة الخ ػػرطكـ ،ك بلػػت م ػػة الد ار ػػة ( )36ػػـ اخػ ػ ميرذـ يلطرمػ ػ ة
العوػكائمة ال ػ مطة ،ك كصبػت ال يحثػػة فػي ػيئج د ار ػ تي :أف مح ػكم الرمزمػيء لبصػؼ األكؿ الثػي كم ال
م ػػتـ يل ػػدر ال ػػيفي فػػي ػػح مؽ أذػػداؼ الم ػػتج ،كأكصػػت الد ار ػػة مراجعػػة ال ػػيب الػمدر ػػي ك ػػطكمر
كد مػه يلمػخ ر العبمي الػمجتز ،ك درمب الػمعبممف بى ا ػ خداـ ط ػرائؽ درمػس حػػدمثػة.
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دراسة قرجي()2017
ذدفت ذذ الد ار ػة إلى كمـ مػ رر ال ممػػميء لبصػؼ الثػي ي الثػي كم كالمػة الخػػرطكـ مػف كجتػة

ظػػر المعبمػػمف كالم ػػعبميت ،كا ػ ػ الػ ػ يحث الم ػ تج الكصػػري ال حػ ػػبمبي ،كا ػ خدـ اال ػ ػ ي ة أداة لجمػ ػ

المعػػبكميت ،ك ػػـ اخ ػ مير م ػػة وػكائمة مػػف معبمػػي كمػػعبميت مػػيدة ال مممػػيء يلمرحبػػة الثي ػػكمة ك ػػددذـ
( ،)59كاخػ ير ال يحػث محبمة ج ػؿ أكلمػيء أل ػه أقػرب مػف م

ػػه ،ك كصػؿ ال ػ يحث فػي ػ يئج د ار ػ ه:

أف مػ رر ال ممميء لبػػصؼ الثػي ي الثػي كم ال مح ػؽ أذػداؼ ال ػ ممميء لبمرحػػبة الثي ػػكمة يل ػػدر المطػػبكب،

كال م ػػبلءـ مح ػػكل م ػ رر ال ممػػميء لبصػػؼ الثػػي ي الػػثي كم مػ الػػزمف الػػم يح لب ػ درمس ،ك ػػذلؾ ال مب ػ ي

حيجػيت الطبػيب ،كأف الػمعبـ مع مد ػبى طرؽ ػبمدمة ،كال كجػد ك يئؿ ػػعبمممة فػي المػدارس الثي كمػة،
كال أجت ػزة كمعػػدات لػػبمعيمؿ ،كأف أ ػػيلمب ال ػػكمـ الم ػػخدمة فػػي ػػكمـ م ػ رر ال مممػػيء لبصػػؼ الثػػي ي

ال ػػثي كم ػ ػ صر بػػى الجي ػػب ال ػػمعرفي ف ػػط ،كأكصػػى ال يحػػث أف ػػكـ ك ازرة ال ر مػػة كال عبػػمـ ػػدرمب
معبمي ال ممميء بى أذداؼ م رر الػ ممميء لبصػؼ الثي ي الثػػي كم ك ح ػم تي ل ح مػؽ األذػداؼ المرجػكة

لميدة ال ممميء يلمرحبة الثي كمة ،كر ط المح كل مئة الطبلب ،كا ػيفة مػيرمف ك ػدرم يت فػي ػؿ كحػدة
مس مخ بؼ المجيالت.

دراسة عبد الصمد()2017
ذػػدفت ذػػذ الد ار ػػة إلػػى ػػكمـ م ػػرر األحمػػيء لبصػػؼ الثيلػػث الثػػي كم مػػف كجتػػة ظػػر المعبمػػمف

محبمة ج ؿ أكلميء ،مف خبلؿ

يصر الم تج ،كا عت ال يحثػة المػ تج الكصػري ال ػ حبمبي ،كا ػ خدمت

ال ػ ػ يحثة اال ػ ػ ي ة أداة لجػ ػػم المعبكم ػػيت م ػػف مػ ػػج م الد ار ػػة الػ ػػم مثؿ ف ػػي ،معبم ػػي كمػ ػػعبميت م ػػيدة
األحميء يلػمرحبة الثػػي كمة محػػبمة ج ػؿ أكلػػميء ك ػددذـ( ،)56ك كصػػبت ال يحثػة فػي ػ يئج د ار ػ تي :أف

اذػػداؼ مػ ػ رر األح ػػميء م ي ػ ػ ة ل ػػدرات الطب ػػيب مػػف كجتػػة ظػػر م ػػعبمي الم حػػث ،كأف ط ػػرؽ ال درم ػػس
الم ػ خدمة غمػػر م ي ػ ة ل ح مػػؽ األذػػداؼ الػػمك ك ة لبم ػػرر ،حمػػث ر ػػر الذ مػػيـ يلجػػي ب الػػعمبي
كمكجػد قصػػكر فػي ا خػػداـ الك يئػػؿ ال ػ عبمممة ،كأف مح ػػكل م ػرر الحػػميء لبصػػؼ الثيلػث الثي ػػكم مب ػػي

حيج ػػيت المج م ػ

ػػدرجة م ك ػػطة ،كاأل ػػيلمب ال ػػي م ع ػػتي معبمػػك األحمػػيء فػػي الػ ػ كمـ ت ػ ـ يل ػػجي ب

ال ظػػرم فػ ػ ط ،كاكص ػػت ال يحث ػػة

ػػركرة االذػ ػ ميـ مػػيدة األح ػػميء فػػي م ار ػػية أذػػداؼ

ػػمف الجي ػػب

العػ ػػمبي ،العمػ ػػؿ ب ػػى ػػدرمب المعبمػ ػػمف ػ ػػبى ط ارئػ ػػؽ ال ػػدرمس المخ برػ ػػة ،االذ ػػػميـ ت يلػ ػػمب ال ػ ػ كمـ
المػخ برة كجعبتي ػ

مف الجي ب العمبػي.

دراسة الزمزمي ()2017
ذدفت ذذ الػد ار ة إلى ػكمـ م رر ال ممػميء لبصؼ الثيلػث الػثي كم مف كجػػتة ظػر المعبمػػمف،

كا ػ عت ال ػ يحثة الػػم تج الكصػػري ال حبمبػػي لمبلءم ػػه لػػط معة الد ار ػػة ،كقػػد أ ػػدت ا ػ ي ة ػػتداة لػػجم
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المعبكم ػػيت مػػف م ػػة ال ػػد ار ة الم مثبػػة فػػي ( )46معب ػػمين كمعبمػػة مػػف معب ػػمي مػػيدة الػ ػ ممميء يلمرحبػػة

الثػ ػػي كمة محبم ػػة الخرطػ ػػكـ ال ػػيل

ددذػ ػػـ ( ،)97كق ػػد ػػـ اخ مػ ػػيرذـ يلطرم ػػة العوكائػ ػػمة ،كق ػػد كصػ ػػبت

ال يحػثة في يئػج د ار ػ تي :أف مػح كل ػيب ال ممميء لبصؼ الثيلث الػػثي كم ال مح ػؽ األذػػداؼ العيمػػة

ل درمػ ػػس ال م ػ ػمميء يلمػ ػػرحبة الثي ػ ػػكمة ػ ػػيل در ال ػ ػ يفي مػ ػػف كجػ ػػتة ظ ػػر الػ ػػمرحكصمف ،طػ ػػرؽ ال درمػ ػػس

المػ خػدمة في الػ درمػس حػ ػؽ أذػداؼ م ػ رر ال ػممػػميء درجػة مػ ػػك طة مػف كجػػتة ظػر المرحكصػػمف،
كقد أكصت ال يحثة يلعمؿ بى مبلءمة الم رر ألذداؼ م رر ميدة ال ممميء مي م مف ح م تي درجة

مم يزة ،اوراؾ المعبممف كالمكجتمف في كمـ ك مح ك طكمر الم ػرر مػي م ػمف ح مػؽ أذػداؼ ػدرمس
الميدة في المرحبػة الثي كمة.
دراسة البديرات ()2015
ذػدفت ذػػذ الد ار ػة إلػػى ػػكمـ ػ يب العبػػكـ المػػطكر لبػػصؼ الثيلػػث األ ػػي ي مػف كجتػػة ظػػر

الػػمعبميت فػػي محيفظػػة ال ػػرؾ ،ك ػ ك ت م ػػة الد ار ػػة مػػف ()248معبمػػة ،مػػف مػػعبميت العبػػكـ لبصػػؼ
الػثيلث األ ي ػي في المػدارس الح كمػمة ال ي ػعة لمدمػرمة ال ر مة كال ػعبمـ لمحيفظػة ال رؾ .كا ػ

ال يحػػث

المػ ػ تج الكصػ ػػري ال حػ ػػبمبي ف ػػي د ار ػ ػ ه ،كق ػػد ا ػ ػ خدـ ا ػ ػ ي ة ل ػ ػػح مؽ ذ ػػذا الػ ػػتدؼ ،كأظػ ػػترت ػ ػ يئج
الد ار ػػة أف درجػػة الػ ػ دمرات ال ػ ػ كمممة ال ػ ػ ممممة ل ػ ػ يب الع ػػبكـ لب ػػصؼ الثيل ػػث األ ػػي ي فػػي محيفظػػة

ال ػػرؾ جػػيءت مر رعػػة ،كأوػػيرت ال ػ يئج كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػيئمة فػػي درجػػة ػػدمرات الػػمعبميت
عػػزل لم لمػػر الػ ػػمؤذؿ العبمػػي ،كلصػػيلح ذكات الم ػػؤذؿ األ بػػى ،كأخ ػػرل لم لمػػر ال ػػخ رة ،كلص ػػيلح مػػف

خػ ر تف أ ثر مف ور

ػكات ،كفي

كء ذػذ ال ػيئج أكصػت الد ار ػة ػهجراء د ار ػيت كمممػة ل ػب

العبػػكـ لبصػػركؼ األخػػرل عػػد ف ػرة م ي ػ ة مػػف ط م تػػي ،ك يكلتػػي مػػف كج ػػتة ظػػر المو ػرفمف كالطب ػػة،
كاجراء د ار ػيت ػحبمبمة لتذ ال ب.
دراسة المحنة ()2014
ذدفػ ػػت ذ ػػذ الد ار ػػة ل ػ ػ كمـ ػ ػػيب م ػػيدة الرػ ػػمزميء لبص ػػؼ ال ػػيدس العبم ػػي م ػػف كجت ػػة ػ ػػظر

المدر مػػف كالػػمدر يت كالموػرفمف االخ صػػيص ،كا عػػت ذػػذ الػػد ار ة الم ػػتج الكصػػري الم ػػحي لجم ػ

ال ػ ػ ػ مي يت ،كا م ػ ػػدت الػ ػ ػػد ار ة ب ػ ػػى اال ػ ػ ػ ي ة ػ ػػتداة لػ ػ ػػجم المعبػ ػ ػػكميت كال ػ ػ ػػمي يت ،ك ػ ػ ػػي ت م ػ ػ ػػة

الد ار ػ ػػة( )131مدر ػ ػين كمدر ػ ػػة ك( )7م ػػف االخ ػ ػ صيصممف ال ر ػػكممف ،ك كصب ػػت الد ار ػػة لػ ػػب يئج ،أف

مجػيؿ مح كل ال ػ يب م كفر فمه الػدقة الػعبممة كمح كم بى أ وػطة م ك ة ك خبك مف الحوك كال ػ رار،

حجػػـ ال ػ يب ال م ػ ي ب مػ

ػػدد الػػحصص الم ػػررة لػػه فػي الػػخطة ال كمػػة ،ال ػػدرج مكا ػػمعه مػػف

ال ػتؿ إلى الصػعب ،كال كفر فػرص الموير ة لجمم الطب ة.
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دراسة الخفاجي()2014
ذدف ػػت ذػػذ الد ار ػػة ل ػػكمـ ػ ػ يب الر ػػمزميء لبصػػؼ األكؿ ال ػػم ك ط مػػف كج ػػتة ظػػر ال ػػمدر مف

كال ػػمدر يت كالمو ػرفمف االخ ػػصيص لبع ػػيـ الد ار ػػي ( ،)2014-2013كا ػػخذت ذ ػػذ الد ار ػػة الم ػ تج
الكصػري الم حي ال حبػمبي أ بك ين لجمػ ال ػػمي يت ،كا خػذت اال ػ ي ة أداة لجمػ ال ػػمي يت كالمعبكمػيت،
ك ػ ػػي ت م ػػة الد ار ػ ػػة ( )120مدر ػ ػين كمدر ػ ػػة ك( )5م ػػف االخ ػ ػػصيصممف ال ػ ػ ر كممف ،ك ي ػػت ػ ػ يئج

ػكر في م دمػة ال ػ يب حمث لـ عػط ف ػرة كا ػػحة ػػف مح ػكل ال ػ يب ،كأف مػيدة
الد ار ة أف ذ ػيؾ قص ان

ال ػ يب لػػـ ػػح ؽ األذػػداؼ الكجدا ػػمة الم مثػػبة ممػػة ظمػػة الخػػيلؽ ػػحي ه ك عػػيلى لػػدل الػػطب ة ،أف
عض المك ػك يت أ بػى مف م ػ كميت الطبػ ة العػ بمة ،أف عػػض أ ئػبة ال ػيب لـ لطػً جمػ األفػ ير

الػكاردة في الػ يب.
دراسة البموي ()2013
ذػػػدفت ذ ػػذ الػػػد ار ة إل ػػى ػػػكمـ ػػيب الػ ػػعبكـ المط ػػكر لبص ػػؼ ال ار ػ ػ اال دائػػػي ف ػػي الممػ ػػب ة

الػعر مة ال عكدمػة مف كجتػة ظر معبمي كمػعبميت العبػكـ ،كقد ك ػػت م ػة الػد ار ػػة مػف ( )50معػػبمين

ك( )50مع ػػبمة ،كا ػ ال يحػػث الم ػػتج الكصػػري ال حب ػػمبي فػػي د ار ػ ػ ه ،كا ػ خدـ اال ػ ػ ي ة أداة لجمػ ػ

المعػبكميت مف مػ ة الد ار ة ،ك كصػؿ ال يحػث إلى ال ػيئج ال ػيلمة :أف يئػػج المجػػيالت (المظتػر الػػعيـ

لب ػ يب ،مح كل ال ػيب ،الك يئؿ كاأل وطة المكجكدة في ال يب ،ك يئؿ ال كمـ الم

م ة في ال يب،

م ي ػ ػ ة لل ػػة ال ػػيب) ػػيف ػػدمرذي مر ػ ػػرعين ،م م ػػي مجػ ػػيالت (م دم ػػة ال ػػيب ،مبلءم ػػة ػػدد الحص ػػص
لبمح كل) ذات دمر م ك ط ،كأكصػى ال يحػث يل ػيلي :إوػراؾ المػعبممف كالمورفمف في ك ػ ك صممـ

ال ػيب المدر ػي ،كم ار ػية الػ مئة المحبمة كامػ ي يت المػدارس المخ ػبرة
لبمػرحبة اال دائمة.

د صمػمـ ك يء م ػػيذج العبػكـ

دراسة أبو القاسم ()2013
ذدفت ذذ الد ار ة إلى ػكمـ مػ تج ال مممػيء الم ػرر لبصػؼ األكؿ الثػي كم يلمػدارس ال ػعكدمة

لب عػػرؼ إلػػى مػػدل ب مػػة الم ػ تج الح ميجػػيت الطػػبلب الم ػ تدفمف ،ك ج ػػمد م ركئمػػة ال ػػيب المدر ػػي،
كالصػعك يت ال ػػي مكاجتتػػي معبمػػك ال مممػيء أث ػػيء درم ػػتـ ال ػػيب المدر ػي لبطػػبلب الم ػ تدفمف ،كا ػ

ال يحث في ذذ الد ار ة الم تج الكصري ال حبمبي ،ك ت العم ة مػف م ػمف ذمػي :األكلػى :مػف طػبلب

الصؼ األكؿ الثي كم ك ددذـ ( )100طيلب كطيل ة ،أمػي العم ػة الثي مػة :مػف معبمػي ال مممػيء ك ػددذـ
( )75معبمين كمعبمة في م ط ة ال صمـ ،كا خدـ ال يحث ثبلثة ا

ي يت تداة لجم المعبكميت ،كمػف

اذـ يئج الد ار ة :أف ال ػيب المدر ػي ال مب ػي حيجػيت ال بلممػذ مػف كجتػة ظػر المعبمػمف ،كأف ذ ػيؾ

ا ريؽ درجة م ك طة بى أف ال يب المدر ي ال مب ي وركط الري بمة في المكقؼ ال عبممي مف كجتة
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ظر المعبممف ،كقد أكصى ال يحث يل يلي :اخ ير أذػداؼ المػ تج وػ ؿ م ػكازف مػف مخ بػؼ مجػيالت

األذػػداؼ ،اخ م ػير معمػػير المػػيدة الد ار ػػمة فػػي
ك طكمرذي في

ػػكء مع ػيممر محػػددة ،جرمػػب ال ػػب المدر ػػمة ك عػػدمبتي

كء يئج ال جرمب كمف ثـ عممـ ط م تي.

دراسة أكرونكا اكومبا ((Okoronka Ugwumba: 2011

ذػػدفت ذػػذ الد ار ػػة إلػػى ػػكمـ محػ ػ كميت م ػ تج ال ػػرمزميء ال ػػمجمرم كم ػػيذج الر ػػمزميء مػػف أج ػػؿ

ال جػيح في أذػداؼ يرمػ كفب ػرة العبـ ،كذدفػت إلى طكمر م تػج الرمزميء لػخم ة م ارحػؿ أكلػػمة ثي كمػة،
لػػـ ػػطكر م يذج ػػتي م ػػذ خمػ ػ ة ك وػػركف ػػيمين ،يإل ػػيفة إلػػى ػػدـ إلمػػيـ الػم ػػدر مف أ ر ػػتـ يلمػػيدة
الػد ار مة كط ػمعة العبػـ ك يلػ يلي لف م ػ طمعكا أف مدر ػكا أص ػبلن ،ك ذلػػؾ ال حػػث ػف األ ػػس ال يرمخػػمة

لعبـ الػرمزميء في خمػ ة ػب م تػػجمة ،ك ي ػػت ال ػيئج 46 :مك ػػكع ي ػت خػيرج الػػم تج 8 ،مكا ػم

ػح كم ال بمؿ ػف ػػيرم الرم ػزميء ،مك ك ػػيف ي ػي غمػػر كا ػحمف فػي الػػجمؿ فػي مرمػػة الكصػػكؿ إلػى

يرم الػرمزميء %20 ،ف ػط مف المكا ػم في ذذ ال ب الػػخم ة مر طػػة يرم ػ الرمزمػيء %80 ،ف ػط
مػػف ذػػذ ال ػػمكا م

يقوػػت أغػ ػراض

ئمب ػػة ػػف ػػيرم

أذداؼ الػم تج غمر م ػح ة كلـ مػ ـ الكصكؿ إلػمتي.

بػػـ ال ػػرمزميء ك ػػصكرة غمػػر كا ػػحة ،ك ذل ػػؾ

دراسة بخيتان ()2006
ذدف ػػت ذػػذ الد ار ػػة لػ ػ ممـ م ت ػػيج العبػػكـ الر ػػب طم ي الجدمػػد لب ػػمرحبة األ ػػي مة م ػػف ال ػػصؼ

األكؿ األ ػ ػي ي كح ػػى الص ػػؼ الع ػػيور مػػف كجت ػػة ظػػر موػ ػرفي كمع ػػبمي م ػػيدة ال ػػعبكـ فػػي ال ػػمدارس
الح ػ ػػكممة ال ي ػ ػ عة لب بػ ػػطة الكط ػ ػ مة الرب طم ػ ػػمة ف ػػي وػ ػػميؿ ال رػ ػػة اللػ ػػر مة ،كا ػ ػ عت ال يحثػ ػػة الم ػ ػػتج
الكصػػري ال حػػبمبي كا ػ خدمت ال ػ يحثة اال ػ ي ة أداة لجػػم المعػػبكميت مػػف م ػػة الد ار ػػة ،كقػػد بلػػت

م ػػة الد ار ػػة ( )399معب ػػمين كمعػػبمة م ت ػػـ ( )206معبػػممف ك( )193مع ػػبمة ك( )29مو ػرفين كموػ ػرفة،

ك كصػػبت ال يحػػثة إلػػى ال ػ يئج ال ػ يلمة :أف ػػدمر في ػػبمة الم ػ تيج مػػي قمػػمه المعػػبمكف كالػػمورفكف ػ

مػػف فئ ػة الػػجمد كف ػػؽ م ػػكل اإل ػ ػ يف الػػذم حدد ػػه ال يحثػػة حمػػث ا ػ رت ال يحث ػػة أف م تػػيج العبػػكـ

الػ ػػرب طم ي الجدم ػػد لبػ ػػمرحبة األ ي ػػمة في ػ ػبلن

ػ ػ ة جمػ ػػدة ،كقػ ػػد أكصػ ػػت ال يحػ ػػثة ػ ػػعرمؼ المعػ ػػبممف

يألذداؼ الػعيمة لمػ تيج العػبكـ الػجدمد كفب رػ ه ،كا يحػة الررصة أمػيـ المعػػبممف إل ػػداء كجػػتيت ػػظرذـ

كمبلحظػي تـ حكؿ الػم يذج الػجدمدة لبم ئػكلمف في المػ يذج كف ح يب الحكار العبمي معتـ.
دراسة المولو()2004

ذدفػت ذذ الد ار ػة ل حدمد ال ػدمرات ال كمممة لمحػ كل م يذج العبكـ الػرب طم مة لبمرحػبة الػػعبمي

مػػف ال عبػػمـ األ ػػي ي ك وػػمؿ (ال ي ػ –الثػػيمف – ال ػػي ) فػػي

كل حػ مؽ ذلؾ ـ ػحدمد الم ػحدثيت العبػممة المعػيصرة الكاجػب
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ػػكء الم ح ػػدثيت العبم ػػمة ال ػػمعيصرة،
مػ تي في مح ػكل مػ يذج العػبكـ لتذ

الػ ػػصركؼ ،كذ ػػي م ػ ػػحدثيت ال مئ ػػة كالػ ػػطيقة كاال ص ػػيالت كار ػ ػػميد الر ػػيء كالػ ػػت د ة الك ارثػ ػػمة كالػ ػػعبكـ
الػز ار مة كالػعبكـ الطػ مة كم ػحدثيت ال ر ػمة العػبممة ،ثـ حكمػؿ ذذ المػ حدثيت لػ يئمة معػيممر جمػب
بمتػي م ة الػد ار ة ال ي ػ ك ت مػف ( )23معبمػين ،ك( )36معػبمة لبعػبكـ في المرحبػػة األ ػػي مة العبمػي،

الدر ػػة ،كأظت ػػرت يئ ػػج الد ار ػ ػػة أف
كا ػ ػ خدمت ال يحث ػػة اال ػ ػ ي ة أداة لجم ػ المػ ػػعبكميت مػػف م ػػة ا
م ػػحدثيت الػ ػ مئة كالطيق ػػة كالتػ ػ د ة الك ارث ػػمة كالع ػػبكـ الز ار م ػػة لػػـ تخػػذ درجػػة االذ مػػيـ ال ػػم ي ة فػػي

محػ كل الم يذج ،أمي م حدثيت العبكـ الط مة كافػرت درجة م ك ػطة ،كقػد أكصػػت ال يحػػثة يالذ م ػػيـ
يلػم ػ ػ حدثيت ال م ػػئمة كم ػ ػحدثيت الطيق ػػة كالت د ػػة ال ػػكراثمة كالعػب ػػكـ الز ار ػػمة كاألر ػم ػػة مػػي م ي ػػب

فبػ رة المػج م الرب طػم ي.

المحور الثاني :دراسات متعمقة بجودة كتب العموم حسب معايير الجودة الشاممة.
دراسة طو ()2016
ذػػدفت ذػػذ الد ار ػػة ال ػػوؼ ػػف جػػكدة الػ ػ ص ال مممػػيئي فػػي ػػيب (م ػػيدئ ال مممػػيء) لب ػػصؼ

األكؿ الم ك ػط في جمػتكرمة الػعراؽ ،الػمؤلؼ حدمثين مف ق ؿ المػدمرمة العػيمة لػبم يذج فػػي ك ازرة ال ر مػة،
ك ػػك ت م ػة الد ار ػػة مػف ( )200طيل ػ ين كطػػيل ة مػف ثي ػػكمة رم ػػيف لب ػ مف كم ػػك طة اإلمػيـ الح ػػف

لب ػ ػ مف ،كثي كمػػة الصيل ػػحيت لب ػػيت كم ك ط ػػة المث ػػى لب ػػيت ػػطرم ة و ػكائمة ،كل ػػد أ ػػد ال يحػػث أداة
ػحثه كال ي ػ مثؿ في اخ ػ ير جػكدة ال ػص ال مػمميئي ،ك ي ت ػ يئج الػد ار ة :أف ػ يب م يدئ ال مػػمميء

لبصؼ األكؿ المػ ك ط لـ م ار ػػي فػي ػرض صكصػػه م ػػكميت الطب ػة مػف الػػرئة الم ػ تدفة ،ك ػػذلؾ

لػـ معػػزز المريذػػمـ ال ػػممميئمة المجػردة مػف خػبلؿ الر ػػكـ كاألوػ يؿ ال ك ػػمحمة كال ك مػػحيت ،كأكصػػى
ال يحػ ػػث م ار ػ ػػية ا ػ ػػخداـ ال صػ ػػكص العبمم ػػة ال ػ ػػممميئمة المبلءم ػػة لبرئػ ػػة الم ػ ػ تدفة،
ك ر ػمب ال صػكص ال مممػيئمة ح ب حيجػيت كقدرات كمػمكؿ الطبلب،

ػركرة

العدمد مف الخػ رات الح ػمة الم يورة كأف ػكف قرم ة مف الطػيلب ك مئ ه الػمحبمة.

ػػركرة ظػ ػػمـ

مػػمف ػيب ال مػػمميء

دراسة عمي()2015
ذدفػت ذذ الد ار ػة إلى كمـ ػ يب الرمػزميء لبصؼ الػ ار العبمي كفؽ معػيممر الجػػكدة الوػيمبة

مػ ػػف كجتػ ػػة ظػ ػػر المدر ػ ػػمف كالمدر ػ ػػيت كالموػ ػ ػرفمف االخ صػ ػػيص ،كا ػ ػ ال يحػ ػػث الم ػ ػ تج الكصػ ػػري

(الم ػػحي) ك ك ػػت م ػػة الد ار ػػة كذػػي م ػػة ط مػػة مػػف ( )126مدر ػين كمدر ػػة كموػػرؼ اخ صػػيص،
كل ح مؽ ذدؼ الد ار ة قيـ ال يحػػث

ػيء أداة لمعػيممر الجػكدة الويمػػبة (ا ػ ي ة) ك ي ػت ػ يئج الد ار ػة،

اإلخراج الر ي لب يب كالصكر كالر كـ ال ك محمة كم دمة ال يب كالمح كل،

م ػ كل ط مػؽ جمػد

جدان أم حػ ؽ الجكدة ،أمي األ وطة ال عبممػمة كالك يئؿ كأذداؼ ال ػ يب ف ي ت مػ كل ط مػؽ جمد أم

لػـ ح ػؽ الجػػكدة ،كقػد أكصػػى ال يحػث ه ػػيدة ال ظػر صػميغة األذػػداؼ ل ػدرمس ػػيب الرمزمػيء ،كا ػػيدة
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ال ظػػر صػػميغة األ وػػطة كمك ػػك يت ال ػػيب كادخػػيؿ مك ػػك يت حدمثػػة مػػس حمػػية الطيلػػب المكممػػة،
ك

ممف ال يب بى قيئمة يلمراج كالمصيدر ذات العبلقة مك ك يت ال يب.

دراسة مجيد()2015
ذػػدفت ذػػذ الد ار ػػة إلػػى ػػكمـ ػػيب ال مممػػيء لبصػػؼ ال ػػيدس ال ػػعبمي كفػػؽ مع ػيممر الجػػكدة

الوػػيمبة مػػف كجتػػة ظػػر المدر ػػمف كالمدر ػػيت كالموػرفمف االخ صػػيص ،ا ػ ال ػ يحث المػ تج الكصػػري

ل ك ػه م ي ػب كط معة ال حػث كأذدافه ،ك ك ت م ة الد ار ػة مف ( )66مدر ين ،ك( )55مدر ة ،ك()4
م ػػورفمف اخ صيصػػممف ػػي عمف لمدمػ ػرمة ال ر مػػة محيف ػػظة ي ػػؿ ،كأ ػػد ال يحػػث ا ػ ي ة كاح ػػدة لبمو ػرفمة

كالمدر مف ك ي ت ػيئج الد ار ػة ال ػي كصػػؿ إلمتػي ال ػ يحث أف جػػكدة م ػػدمة ال ػ يب لػـ ػ ار ي معػيممر
الجػكدة الوػيمبة فػي ال ػيب يلو ػؿ المػطبكب  ،جػكدة المػح كل حػ يج لػكقت أ ثر مف الػم رر لرتمتي،

جػػكدة األ وػػطة معظم ػػتي أدل الل ػػرض المط ػػبكب الر يطت ػػي محػ ػ كل ال ػػميدة ،كأكص ػػى ال يح ػػث حيجػػة
ال ػػم تج إلػػى ر ػػط م ػػرردا ه يلحمػػية العيمػػة ،االذػ ػ ميـ كا ػػيدة ال ظػػر مح ػػكل الرصػػؿ ال ػػثيمف الر يطػػه
يلحمػػية ال ػػمكممة ،خب ػػؽ دكرات ح مػ ػ مة ه ػػداد ال ػ ػكادر الػ ػ درم مة ال ػػيدرة ػػبى ر ػػمذ الم يذ ػػج المط ػػكرة

كال درب بػمتي.

دراسة المالكي()2014
ذدف ػػت ذػػذ الد ار ػػة إل ػػى ػػكمـ ػػب الرم ػ ػزميء لبمرح ػػبة الم ك ط ػػة ف ػػي

ػػكء مع ػيممر الجػػػكدة

الػويمبة ،كا ػخدمت ال يحثػة الم تػج الكصري ال ػػحبمبي ل ح ػػمؽ أذػداؼ د ار ػ تي ،كا خػػدمت اال ػ ي ة
أداة لجػم الػ مي يت ،ك بلت مػ ة الد ار ة ( )113مدر ػين كمدر ػة ،ك كصبػت ال يحثة لب يئج :أف ػيب
الرمزمػػيء لبصػػؼ األكؿ الم ك ػػط مم ػ يز جػػكدة يلمػػة ،أف ػػيب الرم ػزميء لبصػػؼ الثػػي ي الم ػ ك ط مم ػػيز
ػػجكدة يلمة ،أف ػ ػ يب الر ػػمزميء لب ػػصؼ الثيلػػث الػػم ك ط مم ػػيز جكدة يلػمة.

دراسة مسمم()2013
ذدفت ذذ الد ار ة إلى كمـ ػب الرمزمػيء لبمرحبػة الثي كمػة فػي

قيـ ال يحث

يء أداة

ػكء معػيممر الجػكدة الوػيمبة،

مف معيممر الجكدة الوػيمبة (معػيممر جػكدة األذػداؼ ،معػيممر جػكدة المح ػكل،

معػيممر جػكدة األ وػػطة ،معػيممر جػػكدة الر ػكـ كاألوػ يؿ ،معػيممر جػػكدة األ ػئبة ،معػيممر جػكدة اإلخػراج
الر ػػي لب ػػيب) ،مػػؿ ال يحػػث بػػى حبمػػؿ ػػب الرمزمػػيء لبعػػيـ الد ار ػػي( )2013-2012ك كممتػػي فػػي
كء قيئمة المعيممر ،ي ت ال يئج :أف يب الرمزميء لبصؽ ال يدس العبمي ذك األ ثر ح م ين لمعيممر

الجكدة الويمبة ،أف يب الرمزميء لبصؼ األكؿ الم ك ػط لػـ مح ػؽ معػيممر الجػكدة الوػيمبة ،أف معػيممر
جكدة األذداؼ ي ت األقؿ ح م ين في ب الرمزميء لبمرحبة الثي كمة ،أف معيممر جكدة الر كـ كاألو يؿ
ذي األ ثر ح م ين في ب الرمزميء لبمرحبة الثي كمة.
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دراسة الغامدي()2012
ذ ػػدفت ذ ػػذ الد ار ػػة إل ػػى ػػكمـ مح ػػكل ػػب العب ػػكـ المطػ ػػكرة يلص ػػركؼ الد ػ ػػمي م ػػف المرحب ػػة

اال دائمة في

كء معيممر مخ يرة ،كل ػد ا ػ خدـ ال يحػػث المػ تج الكصػػري ال ػيئـ بػى ال ػ حبمؿ ال مػي،

حػمث قيـ ال يحث ه داد قيئمة يلمعيممر ال ي مػ ف مف كمػـ م تج العػبكـ المطػكر يلمرحبة اال دائمػػة

في

ػكئتي ،كمدل كافػر قيئمة المعيممر في مح ػكل ب العبكـ المػطكرة ،ثـ قػيـ ال ػيحث ه داد طػيقة
مجػػيالت .ك ي ػػت ال ػ يئج:

حبمػػؿ ل ػػكمـ مح ػػكل ػػب العبػػكـ الطػػكرة ك ػػت مػػف  20معػػمير فػػي ػ

كصب ػػت الد ار ػػة إلػػى ر ػػمز مح ػػكل ػػب العبػػكـ المطػػكرة لبص ػػركؼ الد ػػمي يل ػػمرحبة اال دائمػػة بػػى

مج ػػيؿ العبػػـ طرم ػػة ا

ػػصيء فػػي ال ػ ػ ب الثبلثػػة ،كجػػكد ػػد ي فػػي

ػ ة مج ػػيؿ الع ػػبـ كال ػػكلكجمي

كمجػيؿ العبـ مف م ػظكر وخصي كاج مي ػي كمجػيؿ بػكـ األرض كالر ػيء ،مع ػ ر مجيؿ يرمػ العبػػـ

كط مع ػ ه األقػػؿ ػكاف انر فػػي مجمػػؿ ال ػػب الثػػبلثة فػػي حػػمف لػػـ مػػرد ذػػذا المػػجيؿ فػػي ػػيب الصػػؼ األكؿ

اال ػ دائي تػيئمين.

دراسة الشباني()2012
ذدفت ذذ الد ار ة ل كمـ ب بـ األحمػيء لمرحبة الثي كمة في

ػكء معػيممر الجػػكدة الويمػػبة،

كا ػ ػ ف ػػي الد ار ػ ػػة المػ ػػتج الكص ػػري ال حبػ ػػمبي ،كا مػ ػػدت الد ار ػػة ب ػػى اال ػ ػ ي ة لجمػ ػ المعبػ ػػكميت
كال مي يت ،ك ي ػت م ة الد ار ػة ( )14مدر ػين كمدر ػة ك( )3مورفػمف ،ك ي ت يئج الد ار ة :أف أغبػػب
ػب األحمػيء في المرحبػة الثي كمة ي ػت م كل جػمد ،أف يب األحػميء لبصػؼ الػثيلث الم ك ػط أ ثر

ح م ػ ػين لمع ػيممر الج ػػكدة الويم ػػبة مػػف ػ ػ ب بػػـ األح ػػميء األخػػرل ،أمػػي ػ ػ ب األكؿ المػ ػ ك ط كالخيم ػػس

العػبمي ذي األقؿ ح م ين لمعيممر الجكدة الويمبة.

دراسة جيورجس سبارلس ))Georgios Tsaparlis 2011
ذػدفت ذػػذ الد ار ػػة إلػى ػكمـ م ػػيرف لم ػػتج الرمزمػػيء األكلػي فػػي الػػمدارس الثي كمػػة كدكر عبػػمـ
العبػػكـ ،كذػػي مػػؿ م ػػير ة ػػمف ػػيب ال ػػرمزميء (م دمػػة لعبػػـ الرمزمػػيء كال مممػػيء) الم ػػرر لبصػػؼ األكؿ
ثػػي كم فػػي المك ػػيف مػ

ػػيب الرمزمػػيء (الرمزمػػيء يال

ػػيب) األم ػرم ي الم ػ د بػػى جػػيرب ك ظػرمػػيت

كأ ػػئبة كم ػػيئؿ لبمؤلػػؼ األمػ ػرم ي ( )L.C.Mc Dermottك ػػي ت العمػ ػ ة ػػيب الرمزميء(م دمػػة لعبػػـ

الرمزم ػػيء كال ممم ػػيء) لبص ػػؼ األكؿ الث ػػي كم ك ػػيب الرمزم ػػيء (الرمزم ػػيء يال

ػػيب) األمرم ػػي  ،ك ي ػػت

ال ػ ػ يئج :أف الػ ػػم تج المع ػػزز يإلث ػ ػػيت كالح ػ ػػيئؽ كال ػػذم م ػػػعبمه الطػ ػػيلب ػػف طرم ػػؽ اال ػ ػ يب م ػػكف

أفػ ػ ؿ فػػي ػ ػ يئجه اخ ي ار ػػه ،ك ػػم كف ذ ػػيؾ ػػيئج أف ػػؿ لب عب ػػـ كاالخ ػػير إذا م ػػي ط ػػؽ ذػػذا ال ػػم دأ

م

بلن.
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دراسة عسيالن ()2011
ذػػدفت ذػػذ الد ار ػػة لب ػػعرؼ بػػى مػػدل ح ػ مؽ ػػيب العػػبكـ المػػطكر لبصػػؼ األكؿ الم ػ ك ط

لمعيممر الجػكدة الوػيمبة في ال ػعكدمة ،كا خدـ ال يحػث الم تج الكصػري ال حػػبمبي حمػث قػػيـ ػ يء أداة
ػكف مف ( )73معمػير مكز ة بػى أر عػػة مجػيالت (إخػراج ال ػيب ،أذػداؼ ال ػيب ،مح ػكل ال ػيب،

أ ػػيلمب ال ػػكمـ) حمػػث ا ػػث ت ػػف ذلػػؾ طػػيقة حػػبمؿ ل ػ يب العبػػكـ المػػطكر لبصػػؼ األكؿ الم ك ػػط،
كخرجت الد ار ة

ػمجة أف مجيؿ جكدة إخراج ال ػ يب حصػؿ بػى المػػر ة األكلػى ،كمبمػه مجػيؿ جػكدة

أ ػػيلمب ال ػػكمـ ،ثػػـ مجػػيؿ جػػكدة األذػػداؼ ،كأخ ػػم انر حصػػؿ مجػػيؿ ج ػػكدة محػ ػ كل ال ػػيب العبمػػي بػػى

المػر ة األخمرة.

دراسة محجوب ()2009
ذدفت ذػذ الد ار ة لب عرؼ إلى رؤمة معػبمي العػبكـ ق ؿ الخػدمة كأثػ يء الخدمة لمعيممر جكدة

م يذػج العػبكـ في المػ

ؿ مف حمػث األذػممة ،كالى رؤمػة معبػمي العبػكـ قػ ؿ الخػدمة كأثػ ػيءذي لػمدل

كافػر معيممر جػكدة م ػيذج الػعبكـ في الػكاق الػحيلي لبػمدارس فػي مػحيفظة ػكذيج ،كا ػ خدـ ال يحث

في ذػذ الد ار ػة الم ػتج الكصري ال حبػمبي ،ك م ة الػ حث ـ اخ ػميرذي طرمػ ة وكائػمة ( )60معبمين

لبعػبكـ مراحؿ ال عػبمـ الثبلثػة ا ػدائي – إ دادم – ثي ػكم يـ في إدار ػي كذيج كأخممػـ ال عبػمممة
ك( )60طيل ػين كطػيلػ ة مف طػبلب الػررقة ال ار ػعة وعب فمػزميء ك ممػميء ،يرم ط معػي ،عبمـ ا ػدائي
بكـ ،كقد ػكصؿ ال يحث لبػ يئج ال يلػمة :أف ذ يؾ مجمك ػة مف المعيممر ال ي م ػلي كافرذي ل مػيف

جكدة م ػيذج العبكـ في الػم

ؿ ك ػخص

يصػر الم تج ،كفي

ػكء الػ يئج أكصػى ال يحث ػ ركرة

موير ة الػمعبممف في ك ػ المعيممر لػع يصر الػم تج الذم مػ ـ ال عي ل ػطكمر.
دراسة الحدابي والرفاعي ()2005

ذػػدفت ذػػذ الد ار ػػة إلػػى ممػػـ م ػ تج العبػػكـ لبػػصؼ األكؿ مػػف ال ػػعبمـ األ ػػي ي كفػػؽ معػػيممر
مطػكرة ،كقد ا ػ خدـ ال يحػثيف الم تج الكصػري لمػ ي

ػػه لط معػػة الد ار ػة ،ك ػ ك ت م ػة الػػد ار ة كذػػي

م ػػة قػ ػػصدمة م ػ ػػف ( )11معػ ػػبمين ك( )58معػ ػػبمة مدر ػ ػػكف م ػ ػػيذج العػ ػػبكـ لبص ػ ػػؼ األكؿ مػ ػػف ال ػ ػػعبمـ

األ ػي ػي في أمػي ة العيصػمة ص عػيء ،كا ػخدـ ال ػيحثػيف اال ػ ميف تداة لػػجم المعبػػكميت الػػمطبك ة،
ك ي ت يئج الد ار ة :ال كجد فركؽ مف المعبممف كالمعبميت في جممػ المحػيكر ،ال ػكجػػد فػػركؽ ػػمف

ذكم الخػ رة الػ ػصمرة كالخػ ػرة الم ػك طػة كالخػ رة الطػكمبة فػي ػؿ محػيكر ،كقػد ػ مف لب ػ يحثمف مػف خػبلؿ

الػ يئج أف ػددان مف الم تدفمػف يلػد ار ة لـ مطبػعكا بى أدلة المعبػممف ،كقد أكصػى ال يحػثيف يل ػػيلي:
درم ػػب المكج ػػتمف درمػ ػ ين يف ػػمين حػ ػ ى مػ ػ م كا مػػف م ي ػػعة رم ػػذ الم ػ تج فػػي ال ػػمدارس ،كالحػػرص بػػى

اخػ ػ مير المعبمػػمف كالم ػػعبميت األ رػػت بمم ػين ،الح ػػرص بػػى أخػػذ مبلحظ ػػيت المعبم ػػمف كال ػػمعبميت حػػكؿ

الم ػتيج الػجدمد.
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دراسة ميشيل ()Michael ،2003
ػػكء المعػػيممر ال كممػػة لب ػػعبكـ ،كا ػػخدـ

ذػػدفت ذػػذ الد ار ػػة إلػػى ػػكمـ م ػ تج األحم ػػيء بػػى

ال يحػػث الم ػ تج وػ ه ال جرم ػػي ،حمػػث ػػـ ط مػػؽ ػػدرمس مػ تج األحػػميء الػػذم م ار ػػي المعػيممر الػ ػ كممة
ب ػػى م ػػة م ػػف الطػ ػػبلب ،كمحيكل ػػة قػػػميس أث ػػر ػػؿ م ػػف المح ػ ػ كل ،كاال ػ ػ ار مجميت ،كال ػ ػ كمـ ،م ير ػػة

ػػيلم تج الػػذم ال م ػ ار ي بػػؾ المعػيممر ال كممػػة ،ك ي ػػت ػػيئج الػػد ار ة :أ ػػررت ػػف طػػكر مػػر ػػبى

م تج األحػميء الذم مػ ار ي المعيممر ال ػكممة ،م ير ػةن يلم تػػج الػذم ال م ار ػي بػؾ المعػيممر ،حمػث ػيف

لبمعيممر ال كممة تثػمر إمجي ي بى مخرجػيت ال عبمـ كال ػعبـ.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ ا عراض ال يحث لبد ار يت ال ي ة مَّف لب يحث اآل ي:



راكحت الر رة الزم مة ال ي أجرمت فمتي الد ار يت مف يـ ( )2003كح ى يـ (.)2018
ظ انر ألذدؼ الد ار ة الحيلمة ال ي

عى ممـ ب العبػكـ كالحمػية ،فػهف الد ار ػيت ال ػي ة ال ػي

ا طبعتي ال يحث ا عت جممعتي الم تج الكصري ال حبمبي ،ك تذا ا ر ت يفة الد ار يت ال ي ة

في الم تج الم خدـ.


يم ت الد ار يت مف حمث أذدافتي ،ف د:

 ذدفت العدمػد مػف الد ار ػيت ػكمـ م ػيذج العبػكـ مػف كجتػة ظػر المعبمػمف كالمعبمػيت ،مػي فػيد ار ة (ال مكؿ2018 ،؛ إ مي مؿ2017 ،؛ قرحي2017 ،؛

ػد الصػمد2017 ،؛ الزمزمػي،

2017؛ ال دمرات2015 ،؛ ال بكم2013 ،؛ أ ك ال ي ـ2013 ،؛ محجكب.)2009 ،

 ذدفت العدمد مف الد ار يت إلى كمـ م يذج العبكـ مػف خػبلؿ حبمػؿ مح ػكل ػب العبػكـ ،مػي-

في د ار ة (م بـ2013 ،؛ الليمدم2012 ،؛

مبلف.)2011 ،

يكلت العدمد مف الد ار يت ال ي ة كمـ م ػيذج العبػكـ لبمرحبػة األ ي ػمة ،مػي فػي د ار ػة ػؿ

مػػ ػػف( :ال ػ ػ ػػمكؿ2018 ،؛ ال ػ ػ ػػدمرات2015 ،؛ ال بػػ ػػكم2013 ،؛ الليم ػ ػػدم2012 ،؛ خم ػػ ػػيف،
-

2006؛ الحدا ي كالرفي ي2005 ،؛ البكلك.)2004 ،

يكلػػت العدمػػد مػػف الد ار ػػيت ال ػػي ة ػػكمـ م ػػيذج العبػػكـ لبمرحبػػة الثي كمػػة ،مػػي فػػي د ار ػػة ػػؿ

مػ ػػف( :إ ػ ػػمي مؿ2017 ،؛ فرحػ ػػي2017 ،؛

ػ ػػد الصػ ػػمد2017 ،؛ بػ ػػي2015 ،؛ المح ػ ػػة،

2014؛ الخرػػيجي2014 ،؛ المػػيل ي2014 ،؛ م ػػبـ2013 ،؛

Georgios Tsaparlis

2011؛ .)Okoronka Ugwumba: 2011
 ا تدفت الد ار يت ال ي ة كمـ م يذج العبكـ في
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كء العدمد مف اال جيذيت ،حمث:

 ا تدفت العدمد مف الد ار يت كمـ م يذج العبكـ في

كء معيممر العبكـ ،مثؿ د ار ػة ػؿ مػف

(ال ػ ػ ػػمكؿ2018 ،؛ أ ػ ػ ػػك ال ي ػ ػ ػػـ2013 ،؛ الليم ػ ػ ػػدم2012 ،؛ حم ػ ػ ػػكدم2011 ،؛ الح ػ ػ ػػدا ي
كالرفي ي.)2005 ،

 ا تدفت العدمد مف الد ار يت كمـ م يذج العبكـ في

كء معيممر الجكدة الويمبة ،مثؿ د ار ة

ػػؿ مػػف ( بػػي2015 ،؛ مجمػػد2015 ،؛ المػػيل ي2014 ،؛ م ػػبـ2013 ،؛ الوػ ي ي2012 ،؛
مبلف2011 ،؛ محجكب.)2009 ،

 ا تدفت العدمد مػف الد ار ػيت ػكمـ م ػيذج العبػكـ مػف حمػث

يصػر المػ تج ،مثػؿ د ار ػة ػؿ

مف ( د الصمد2017 ،؛ الزمزمي2017 ،؛ ال بكم.)2013 ،


يكلت د ار ة البكلك ( )2004كمـ م يذج العبكـ في

كء الم حدثيت العبممة المعيصرة.

 ا خدمت العدمد مف الد ار يت أداة اال ػ ي ة لرصػد آراء المعبمػمف كالمعبمػيت فػي ػكمـ م ػيذج
العبػ ػػكـ ،كمػ ػػف ذػ ػػذ الد ار ػ ػػيت (ال ػ ػػمكؿ2018 ،؛ إ ػ ػػمي مؿ2017 ،؛ قرحػ ػػي2017 ،؛

ػ ػػد

الصمد2017 ،؛ الزمزمي ،)2017 ،مي كا خدمت العدمد مػف الد ار ػيت أداة حبمػؿ المح ػكل
ل ػ ػػكمـ م ػ ػػيذج العبػ ػػكـ ،كمػ ػػف ذ ػ ػذ الد ار ػ ػػيت (م ػ ػػبـ2013 ،؛ الليمػ ػػدم2012 ،؛
.)2011

 أكصت جممػ الد ار ػيت

ػ ػػمبلف،

ػركرة مراجعػة ك ػكمـ م ػيذج العبػكـ ي ػ مرار ،ك ػدمـ م رحػيت فػي

ػػكء المع ػػيممر العيلمم ػػة كالم ػ ػ حدثيت ل ط ػػكمر م ػػيذج العب ػػكـ كمكا ػػة الحداث ػػة ف ػػي المم ػػداف

ال ر كم.

تعقيب عام عمى الدراسات والبحوث السابقة:
أوالً :أوجو اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات والبحوث السابقة:
عد ا عراض الد ار يت ال ي ة ،م

ح أف الد ار ة الحيلمة رؽ م الد ار يت ال ي ة في:

 .1أذممة طكمر مح كل ب العبكـ لمرحبة ال عبمـ العيـ كف ين لبمعيممر العيلممة.
 .2المرحبة الد ار مة الم تدفة كذي المرحبة األ ي مة العبمي.
 .3اخ مػػير مجمك ػػة مػػف المع ػيممر ل ػػكمـ م ػػيذج العبػػكـ فػػي

ػػكئتي كذػػي (المظتػػر العػػيـ لب ػػيب،

األذػداؼ ،المح ػكل ،األ وػػطة كالك ػيئؿ كاأل ػيلمب ،ممػػة ا جيذػيت الطب ػة حػػك العبػـ كالعبمػػيء
كال كلكجمي كالمج م  ،أ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ ،م ي ة للة ال يب).

 .4الم تج الم خدـ في الد ار ة كذك الم تج الكصري ال حبمبي.

 .5أداة الد ار ػػة الم ػ ػ خدمة كذ ػػي اال ػ ػ ي ة لرص ػػد آراء ك ػػدمرات المعبم ػػمف ح ػػكؿ م ت ػػيج العب ػػكـ
كالحمية.
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 .6األ يلمب اإلحصيئمة الم خدمة في رصد يئج الد ار ة.
ثانياً :أوجو اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات والبحوث السابقة:
ػص ال يحػث إلػى أف الد ار ػة الحيلمػة خ بػؼ مػ الد ار ػيت
عد ا عراض الد ار ػيت ال ػي ة ،ىخبي ى
ال ي ة في:
.1

يكؿ الد ار ة الحيلمة الم يذج المطكرة لبعبكـ كالحمية في العيـ الد ار ػي  ،2018/2017كال ػي

درس ح ى اآلف كذك مي لـ

يكله أم مف الد ار يت ال ي ة.

 .2او ميلتي ل ممـ يفة جكا ب عبمـ العبكـ ك عبمتي ،كذػي ػ

مجػيالت ػيآل ي( :المجػػيؿ األكؿ:

المظتػػر العػػيـ لب ػػيب ،المج ػػيؿ الثػػي ي :األذػػداؼ ،المج ػػيؿ الثيلػػث :المح ػػكل ،المج ػػيؿ ال ار ػ :
األ وػػطة كالك ػػيئؿ كاأل ػػيلمب ،المج ػػيؿ الخػػيمس :ممػػة ا جيذػػيت الطب ػػة حػػك العبػػـ كالعبمػػيء
كال كلكجمي كالمج م  ،المجػيؿ ال يدس :أ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ ،المجػيؿ ال ي  :م ي ة

للة ال يب).

ثالثاً :أوجو استفادة البحث الحالي من الدراسات والبحوث السابقة
ص ال يحث إلى أَّتي أفيدت في:
عد ا عراض الد ار يت ال ي ة ،ىخبي ى
 .1اال ريدة في ي ة اإلطير ال ظرم الخيص

كمـ م تيج العبكـ.

 .2حدمد ال عرمريت اإلجرائمة لمصطبحيت الد ار ة.
 .3يء أداة الد ار ة كذي اال

ي ة الخيصة يلمعيممر المخ يرة لب ممـ.

 .4اخ مير األ يلمب الم ي ة لب ح ؽ مف صدؽ كث يت أدكات الد ار ة.
 .5اال ريدة مف األ يلمب اإلحصيئمة الم خدمة.

 .6الم يذمة في م يقوة ال يئج كر طتي يلد ار يت ال ي ة ك دمـ ال كصميت.
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الفصل الرابع
الطريكة واإلجراءات
 يُٓج اندراسح.
 يجرًع اندراسح.
 عٍُـح اندراسح.
 أدٔاخ اندراسح.
 خطٕاخ اندراسح.
 األسانٍة اإلحصائٍح.

الفصل الرابع :الطريقة واإلجراءات

م ػيكؿ ذذا الرصػؿ كصرػين مرصػبلن لئلج ػراءات ال ػي ا عتػي ال يحث ػ فػي رم ػذ الد ار ػة ،كمػف ذلػؾ
عرم ػؼ م ت ػج الد ار ػػة ،ككص ػؼ مج م ػ الد ار ػة ،ك ح ػدمد م ػػة الد ار ػػة ،كا ػػداد أداة الد ار ػة ،كال ت ػػد
م ػػف صدقت ػ ػي كث ي ت ػ ػي ،ك م ػػيف إجػ ػراءات الد ار ػ ػة ،كاأل يل ػ ػمب اإلحص ػػيئمة ال ػػي ا خدم ػ ػت ف ػػي معيلج ػ ػة
ال يئج ،كفممي مبي كصػؼ لتذ اإلجراءات.

أوال :منيـج الدراسة:

مف أجػؿ ح مػؽ أذداؼ الد ار ػة قيـ ال يحث ي خػػداـ المػ تج الكصػري مجػػيله ال حبمب ػي الػػذم
محيكؿ مف خػبلله كصؼ الظيذرة مك كع الد ار ػة (تقيـيم كتـب العمـوم والحيـاة فـي المرحمـة األساسـية
العميـا مـن وجيـة نظـر المعممـين والمشــرفين التربـويين بفمسـطين) ك حبمػػؿ مي ي تػي ك م ػيف العبلق ػة ػػمف
م تػ ػي كاآلثػػير ال ػػي حدثػ ػتي ،كذػػك أحػػد أو ػػيؿ
م ك ي تػػي كاآلراء ال ػػي طػ ػرح حكلتػػي كالعمبمػ ػيت ال ػػي
ال حبمػػؿ كال ر ػػمر العبمػػي الم ظ ػػـ لكص ػػؼ ظيذػ ػرة أك مو ب ػػة مح ػػددة ك صػػكمرذي مم ػين ػػف طرمػػؽ جمػ ػ
مي ػيت كمعػبكميت م ة ف الظيذػرة أك المو بػة ك ص مرتػي ك حبمبتػي كاخ ي تي لبد ار يت الدقم ػة.

ثانيا :مصـادر الدراسـة:

ا مدت الد ار ػة بي ك مف أ ي ػممف مف ال مي يت:

 -1البيانـات األوليـة :كذلؾ يل حػػث في الجػي ب الممػدا ي كزمػ ا

مي ػيت لد ار ة عض مرردات

الد ار ة كحصر ك جممػ المعبكمػيت البلزمة في مك كع الد ار ػػة ،كمف ثـ ررملتػي ك حبمبتػي

ي خداـ ر يمػج SPSS :اإلحصػيئي كا خداـ االخ ػيرات اإلحصيئمة الم ي ػة تػدؼ الكصػكؿ

لػدالالت ذات قممػة كمؤوػرات د ـ مك كع الد ار ػة.

 -2البيانات الثـانويـة :ل د قيـ ال يحث مراجعػة ال ب كالدكرمػػيت كالم وػكرات الخيصػة أك الم عب ة
يلمك كع قمد الد ار ة ،كال ي عبؽ بتقييم كتب العموم والحياة في المرحمة األساسية العميا من

وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين بفمسطين تدؼ إثراء مك ػكع الد ار ػة و ػؿ بمػي،
كذلؾ مف أجؿ ال عرؼ بي األ س كالطرؽ العبممة ال بممة في
صكر ػف آخػر الم جػدات ال ي حػدثت في عػػد الد ار ػة.

ي ة الد ار يت ،ك ذلؾ أخذ

ثالثا :مجتمـع الدراسـة:

م كف مج م الد ار ة مف ب العبكـ كالحمية الجزأمف في المرحبة األ ي مة العبمي (ال ي ،
ددذـ ( )20مورفين ،كالمعبممف كالمعبميت ال يل

كالثيمف ،كال ي ) ،كمف جمم مورفي العبكـ ال يل

ددذـ ( )438العيمبمف في مدمرميت ال ر مة كال عبمـ الح كممة ال

المكجكدة في قطيع غزة لبعػيـ

الد ار ي  .،2019-2018كالجدكؿ ال يلي مك ح كزم أفراد المج م :
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جـدول رقم ()1

يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة
المديرية
شمال غزة
شرق غزة
غرب غزة
الوسطى
خان يونس
شرق خان يونس
رفح
المجموع

ذكور
33
50
37
22
25
23
18
208

المجموع
70
113
77
44
54
43
37
438

إناث
37
63
40
22
29
20
19
230

رابعا :عينـة الدراسـة:

ذذا كقد تلرت م ػة الد ار ة مف:

 عينـة الدراسة الكمية :ك ت م ة الد ار ة مف ب العبكـ كالحمية الجزأمف في المرحبة األ ي مة
العبمي (ال ي  ،كالثيمف ،كال ي ) ،كمف جمم مورفي العبكـ العيمبمف في مدمرميت ال ر مة كال عبمـ
الح كممة لزة كجمم معبمي كمعبميت العبكـ كالحمية مف الصؼ ال ي
أر بت اال

لبصؼ ال ي  .كقد

ي ة االل رك مة لبعم ة ال بمة لبد ار ة ،كا مد ال يحث ا جي يت مورفي العبكـ

ال ر كممف العيمبمف في مدمرميت ال ر مة كال عبمـ الح كممة المكجكدة في قطيع غزة كال يل

ددذـ

( )16مورفين ،كمف المعبممف كالمعبميت ال ي عمف لمدمرميت ال ر مة كال عبمـ الح كممة بى م كل
قطيع غزة كال يل

ددذـ ( )399معبمي كمعبمة ،كالجػدكؿ ال يلي مك ح كزم أفراد م ػة الد ار ة:
جـدول رقم ()2
يوضح توزيع أفراد عينـة الدراسة حسـب متغيرات الدراسة

الجنس
المؤىل العممي
المسمى الوظيفي

ذكـر

أنثـى

المجمـوع

بكالـوريوس

أعمى من بكالوريوس
المجـموع
معمم

مشرف تربوي
المجمـوع

أقـل من  5سنـوات

سنوات الخدمة

من  15-6سنـة

أكثر من  15سنـوات
المجمـوع

الصف السابع

الصف

الصف الثامن

الصف التاسع

المشرفون التربويون
المجمـوع
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العدد

النسبة المئوية

199

48.0

216

52.0

415

100.0

352

84.8

63

15.2

415

100.0

399

96.1

16

3.9

415

100.0

33

8.0

143

34.5

239

57.6

415

100.0

129

31.1

156

37.6

114

27.5

16

3.9

415

100.0

خامسا :أداة الدراسة:

عد االطػبلع بػى األدب ال ر ػكم كالد ار ػيت ال ي ػة الم عب ػة موػ بة الد ار ػة كا ط ػبلع رأم
م ػة مف الم خصصمف ف طرمؽ الم ي بلت الوخصمػة ذات الطػي غمػر الر م ػي ،حمػث ػـ االطػبلع
بي معظػـ الم يممس ال ي يكلت مك كع الد ار ة قيـ ال يحث يء اال ػي ة كفؽ الخطكات اآل مة:
 حدمد المجػيالت الرئم مة ال ي ومب تي اال ػي ة.حت ؿ مجػيؿ.
 صميغة الر ػرات ال يرض اال ػي ة بى الموػرؼ مػف أجػؿ اخ مػير الكزف ال ي.
 عدمؿ اال ػي ة و ؿ أكلي ح ب مي م ار المورؼ.ػػرض اال ػػي ة بػػى ( )13مػػف المح مػػمف المخ صػػمف ،ع ػػتـ أ ػ ػيء ذمئػ ػة ػ ػدرمس فػػي
جيمعة ال جيح الكط مة ،كالجيمعػة اإل بلممػة ،كجيمعػة االقصى ،ك ك ازرة ال ر مػة كال عبػمـ العػيلي
ػ ػ غزة ،كموػرفكف ر كمػكف مػف الح كمػة ك ك يلػة اللػكث ،كالمبحػؽ رقػـ ( )1م ػمف أ ػيء لج ػة
ال ح مـ.
 ك عد إجػراء ال عدم ػبلت ال ػي أكصػى ت ػي المح م ػكف ػـ حػذؼ ك عػدمؿ كصػميغة عػض الر ػ ػراتكقد بػ ػدد ف ػ ػرات اال ػػي ة عػد صػميغ تي ال تيئمػة ( )79ف ػ ػرة مكز ػة بػى ػ عة مجػػيالت،
م عتي ؤاؿ مر كح مكجه ل ؿ مف المعبممف كالمورفمف ،حمث أ طى ل ؿ ف ػرة كزف مػدرج كف ػؽ
ػبـ م ػدرج خػمي ي ( يلمة جػدان ،يلمة ،م ك طػػة ،م خر ػة ،م خر ػة جػدان) أ طمػػت األكزاف
ال يلمػ ػػة ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5ك ػػذلؾ حص ػػر درج ػػيت أفػ ػراد م ػ ػػة الد ار ػػة م ػػي ػػمف ()395 ،79
درجة كالمبحؽ رقـ ( )1م مف اال ػي ة في صكر تي ال تيئمة.
 كقد راكحت الدرجيت بى ؿ مجػيؿ مي م ي ب ك دد الر ػرات ،مي ذك مك ح في الجػدكؿ)(3
جـدول )(3
مدى الدرجات لكل مجـال
عدد
الفقــرات

المجـال
المجـال األول :المظير العام لمكتاب

الوزن النسبي

13

65-13
50-10
80-16
50-10

المجـال الخامس :تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء

10

50-10

المجـال السادس :أسئمة الكتاب ووسائل التقويم

13

65-13
35-7
395-79

المجـال الثاني :األىداف

10

المجـال الثالث :المحتوى

16

المجـال الرابع :األنشطة والوسائل واألساليب
والتكنولوجيا والمجتمع

المجـال السابع :مناسبة لغة الكتاب

10

7
79

الدرجــة الكمية لالستبانة
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الخصائص السيكومترية لالستبانة:

لب ع ػػرؼ ب ػػي الخص ػػيئص ال ػػم كم رمة لبل ػ ػ ي ة ،ف ػػد ح ػػؽ ال يح ػػث م ػػف ذ ػػذ الخص ػػيئص
ك م تي بي ال مئة الرب طم مة كذلؾ مف خبلؿ أدكات الصدؽ كالث يت لبل ي ة.

صدق االستبـانة:

مف ف ػرات اال

ػي ة كذلؾ لب ت د مف صدقتي يل يلي:

قيـ ال يحث
أوالً :صدق المحكمين:
ػ ػػـ ػ ػػرض اال ػ ػ ػػي ة ف ػ ػػي صكر ت ػ ػ ػي األكلم ػ ػ ػة ب ػ ػ ػى مجمك ػ ػ ػ ػة م ػ ػ ػف أ ي ػ ػ ػذة جيمع ػ ػ ػممف م ػ ػػف
الم خصص ػمف ممػػف مع ػمبكف فػػي الجيمع ػ ػيت الرب طم م ػة ف ػي محيفظ ػيت غػزة ،حمػػث قيم ػكا ه ػداء آرائت ػـ
كمبلحظي ت ػ ػـ ح ػ ػكؿ م ي ػ ػة ف ػ ػ ػرات اال ػي ػ ػػة ،كم ػػدل ا م ػ ػيء الر ػ ػ ػرات إل ػػى ػػؿ مجػ ػػيؿ م ػػف مجػ ػػيالت
اال ػي ة ،ك ذلؾ ك كح صميغي تي البلكمة.
ثانياً :صدق االتساق الداخمي:
جرل ال ح ػؽ مف ص ػدؽ اال ػيؽ الػداخبي لبل ػ ي ة ط مػؽ اال ػػي ة بػى م ػػة ا ػ طبل مة
م ك ة مف ( )50معبمين كمعبمة ،ك ـ ح يب معيمؿ ار يط مر ػكف مف درجيت ؿ مجػيؿ مف مجػيالت
اال ػي ة كالدرج ػػة ال بمػة لبل ػػي ة ك ػذلؾ ػـ ح ػيب معيمػؿ ار ػيط مر ػكف ػمف ػؿ ف ػ ػرة مػف ف ػ ػرات
اال ػي ة كالدرجػػة ال بمة لبمجػيؿ الذم مػي إلمػه كذلػؾ ي خػداـ الػ ر يمػج اإلحصػيئي (.)SPSS
الجـدول ()4

معامل ارتباط كل فقــرة من فقــرات المجـال األول :المظير العام لمكتاب مع الدرجــة الكمية لممجـال الذي تنتمي إليو

رقم
الفقــرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

معامل
االرتبـاط

الفقــرة

مسـتوى
الداللـة

م ممز غبلؼ ال يب الخيرجي يلجيذ مة كلرت اال ي
 0.607دالة د 1012
كجد بلقة ر ط مف الر كـ بى اللبلؼ كميدة ال يب
 0.282دالة د 1010
مخبك ال يب مف األخطيء المط عمة
 0.654دالة د 1012
م ي ب مظتر ال يب العيـ م الصؼ أك الصركؼ في المرحبة ال عبمممة
 0.383دالة د 1012
حجـ خط ط ي ة ال يب م ي ب حمث تؿ قراء ه
م مف ال يب ر كمين كأو يالن ك محمة ي د الطيلب بى فتـ المك ك يت
 0.678دالة د 1012
الم عب ة تي
 0.704دالة د 1012
األلكاف الم خدمة في ال يب د ـ عبـ الطبلب
 0.361دالة د 1012
الر كميت كاألو يؿ عمدة ف ال حمز (الج س ،البكف ،الدمف.....إل )
 0.448دالة د 1012
مح كم ال يب بى قيئمة يلمح كميت
 0.543دالة د 1012
عرض الم دمة أذداؼ ال يب العيمة
 0.522دالة

مف الم دمة ارويدات خيصة يلطيلب(مثؿ كصؼ لبرمكز الم

ثمر الم دمة دافعمة الم عبـ لد ار ة مك ك يت ال يب
طبب الم دمة مف المعبـ الم يذمة في كمـ ال يب

م ة في األ وطة)

**ر الجػدكلمة د درجة حرمػة ( )48ك د م ػ كل داللة (0.354 = )0.01
*ر الجػدكلمة د درجة حرمػة ( )48ك د م ػ كل داللة (0.273 = )0.05

د 1012

 0.537دالة

د 1012

 0.329دالة

د 1012

 0.689دالة

د 1012

م مف الجػدكؿ ال ي ؽ أف معيمػػبلت االر ػيط مف ؿ ف ػرة مف ف ػرات المجػيؿ كالدرجػػة ال بمة لر ػ ار ه
دالة د م ػ كل داللة ( ،)0.01 ،0.05ك ذلؾ ع ر ف ػرات المجػيؿ صيدقة لمي ك عت ل مي ه.
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الجـدول ()5

معامل ارتباط كل فقــرة من فقــرات المجـال الثاني :األىداف مع الدرجــة الكمية لممجـال الذي تنتمي إليو
رقم

الفقــرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل
االرتبـاط

الفقــرة
د إلى أ س ر كمة فب طم مة

أذداؼ ال يب

0.407

ي ب م المرحبة العمرمة لبطبلب

ومؿ الجي ب المعرفي كالكجدا ي ،كال ر حر ي.

0.473
0.625

ر ط حيجيت كاذ ميميت الطب ة

0.665

مف أ عيدنا ط م مة في الحمية المكممة لبطيلب.
مي المتيرات المدكمة األدائمة لدل الطب ة مثؿ :ا خداـ االدكات كاالجتزة ...ال .
عى ل عزمز ق ي يت الطب ة ممة العبـ في حؿ مي مكاجتتـ مف مو بلت.

عى ل ح مؽ ال عبـ الذا ي كاال ميد بى ال رس لدل الطب ة.

مف ا جيذيت إمجي مة لدل الطب ة حك الم جزات ال ورمة ال ي أ تمت تي

الوعكب األخرل.

ـ يلكاقعمة كال ي بمة لب ح ؽ

0.773
0.573
0.662

مسـتوى الداللـة

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

د 1012
د 1012
د 1012
د 1012
د 1012
د 1012
د 1012
د 1012

0.573

دالة

0.529

دالة

د 1012

0.716

دالة

د 1012

م مف الجػدكؿ ال ػي ؽ أف معيم ػػبلت االر ػػيط ػمف ػؿ ف ػ ػرة مػف ف ػ ػرات المجػػيؿ كالدرج ػػة ال بمػة
لر ػ ار ه دالة د م ػ كل داللة ( ،)0.01ك ذلؾ ع ر ف ػرات المجػيؿ صيدقة لمي ك عت ل مي ه.
الجـدول ()6
معامل ارتباط كل فقــرة من فقــرات المجـال الثالث :المحتوى مع الدرجــة الكمية لممجـال الذي تنتمي إليو

رقم
الفقــرة

1
2
3
4
5
6

معامل
االرتبـاط

الفقــرة

م جـ المح كل م أذداؼ ال ر مة العبممة

يمر مك ك يت ال يب ال طكرات العبممة الحدمثة

ي ب مريذمـ ال يب ال درات الع بمة لبطب ة

مر ط مح كل ال يب حمية الطيلب المكممة ك مئ ه
م ممز المح كل يلدقة العبممة

غ ي يلمعم يت ال ي وط الذا رة مثؿ األمثبة كاأل ئبة ال ك محمة كالصكر المبك ة
كالجداكؿ كالر كـ ال مي مة

7

مكفر فرص الحصكؿ بى المعرفة العبممة مف مصيدر م عددة غمر ال يب المدر ي
مثؿ اإل ر ت كالمجبلت العبممة

9

المح كل مكثؽ يلمراج كالمصيدر العبممة

8

م مي المح كل متيرات العبـ (المبلحظة ،ال ص مؼ ،ال ر مر).... ،

10

مكجد درج ك ب ؿ م ط ي مف أجزاء المح كل ككحدا ه الم بلح ة لبصؼ ر ه

12

مكجد في تيمة ؿ كحدة مبخص م ي ب م ي د بى زميدة فتـ الطيلب لبكحدة

11
13
14
15
16

ميدة ال يب العبممة ت ـ كجمه الطيلب الخ مير مت ة ذات صبة يلعبكـ
االمثبة الكاردة في ال يب يفمة ل عزمز فتـ الطيلب لميدة ال يب العبممة

ع مد ميدة ال يب العبممة بى المعبكميت كالخ رات ال ي ة لبطيلب ال ي كردت في
الصركؼ ال ي ة

م بلءـ المح كل في العرض م أ يلمب ال درمس الحدمثة
م ي ب مح كل ال يب م

دد الحصص الم ررة لبم حث
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مسـتوى الداللـة

0.711

دالة

د 0.01

0.556

دالة

د 0.01

0.468

دالة

د 0.01

0.740

دالة

د 0.01

0.594

دالة

د 0.01

0.631

دالة

د 0.01

0.676

دالة

د 0.01

0.641

دالة

د 0.01

0.287

دالة

د 0.05

0.494

دالة

د 0.01

0.521

دالة

د 0.01

0.385

دالة

د 0.01

0.504

دالة

د 0.01

0.717

دالة

د 0.01

0.567

دالة

د 0.01

0.617

دالة

د 0.01

دالة

م مف الجػدكؿ ال ي ؽ أف معيم ػػبلت االر ػػيط ػمف ػؿ ف ػ ػرة مػف ف ػ ػرات المجػػيؿ كالدرج ػػة ال بمػة لر ػ ػ ار ه
د م ػ كل داللة ( ،)0.01 ،0.05ك ذلؾ ع ر ف ػرات المجػيؿ صيدقة لمي ك عت ل مي ه.
الجـدول ()7

معامل ارتباط كل فقــرة من فقــرات المجـال الرابع :األنشطة والوسائل واألساليب مع الدرجــة الكمية لممجـال الذي تنتمي إليو
رقم

الفقــرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

معامل
االرتبـاط

الفقــرة

ح ؽ األ وطة كالك يئؿ الم

م ة في ال يب االذداؼ العبممة المحددة لتي

ار ي األ وطة المكجكدة في ال يب ال مئة الط معمة ال ي كاجد فمتي المدر ة

ي د ال جيرب كاأل وطة المكجكدة في ال يب بى ممة ال ر مر العبمي لدل
الطب ة كطرح أ ئبة جدمدة كحؿ المو بلت

األ وطة المعرك ة كاقعمة كمم ف ط م تي

محرز أ بكب رض ال يب بى ممة ال درة بى ال عبـ الذا ي
ي ب أ وطة ال يب م المك ك يت المكجكدة فمه

أ وطة ال يب قي بة لبعمؿ ال وير ي(ال عيك ي) مف الطبلب
ار ي األ وطة كالك يئؿ الم

م ة في ال يب م كل كخصيئص الطبلب

م رح أ وطة كك يئؿ م ك ة ار ي الرركؽ الرردمة مف الطبلب
مح األ وطة كالك يئؿ الموير ة الرعيلة لبطبلب

مسـتوى الداللـة

0.518

دالة

د 0.01

0.588

دالة

د 0.01

0.554

دالة

د 0.01

0.668

دالة

د 0.01

0.794

دالة

د 0.01

0.591

دالة

د 0.01

0.662

دالة

د 0.01

0.643

دالة

د 0.01

0.640

دالة

د 0.01

0.735

دالة

د 0.01

م مف الجػدكؿ ال ػي ؽ أف معيم ػػبلت االر ػػيط ػمف ػؿ ف ػ ػرة مػف ف ػ ػرات المجػػيؿ كالدرج ػػة ال بمػة
لر ػ ار ه دالة د م ػ كل داللة ( ،)0.01ك ذلؾ ع ر ف ػرات المجػيؿ صيدقة لمي ك عت ل مي ه.
الجـدول ()8

معامل ارتباط كل فقــرة من فقــرات المجـال الخامس :تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء والتكنولوجيا والمجتمع
مع الدرجــة الكمية لممجـال الذي تنتمي إليو
رقم

الفقــرة

1
2
3
4
5
6

معامل
االرتبـاط

الفقــرة

م يكؿ ال يب دكر العبـ في خدمة المج م

م رز ال يب دكر ال كلكجمي في خدمة اإل يف كرفيذم ه

م مف ال يب أذممة ميدة العبكـ ك يمبتي م المكاد األخرل

موج ال يب الطب ة بى دمر دكر العبـ كالعبميء
مثمر ال يب اذ ميـ الطب ة يال ويفيت العبممة

مظتر ال يب العبلقة الم يدلة مف العبكـ كال كلكجمي ك ط م تي في المج م
كالرمي ميت كالت د ة كالصحة......إل

7

م ي د الطب ة بى

9

م دـ طرقين ل دمر اال جيذيت العبممة كالممكؿ حك العبكـ
مكلي أذممة لب يمي المج معمة اإل ي مة المر طة يلعبكـ اذ ميمين كا حين

8
10

ي ا جيذيت وخصمة جي ق يمي بممة محبمة ك يلممة

مع ر كثمؽ الصبة يح ميجيت المج م الرب طم ي كث يف ه

مسـتوى الداللـة

 0.568دالة

د 1012

 0.678دالة

د 1012

 0.805دالة

د 1012

 0.789دالة

د 1012

 0.768دالة

د 1012

 0.739دالة

د 1012

 0.754دالة

د 1012

 0.547دالة

د 1012

 0.882دالة

د 1012

 0.796دالة

د 1012

م مف الجػدكؿ ال ػي ؽ أف معيم ػػبلت االر ػػيط ػمف ػؿ ف ػ ػرة مػف ف ػ ػرات المجػػيؿ كالدرج ػػة ال بمػة

لر ػ ار ه دالة

د م ػ كل داللة ( ،)1012ك ذلؾ ع ر ف ػرات المجػيؿ صيدقة لمي ك عت ل مي ه.
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الجـدول ()9

معامل ارتباط كل فقــرة من فقــرات المجـال السادس :أسئمة الكتاب ووسائل التقويم مع الدرجــة الكمية لممجـال الذي تنتمي إليو
رقم

معامل

الفقــرة

الفقــرة

االرتبـاط

مسـتوى الداللـة

1

مس أ ئبة ال يب جمم األذداؼ الكاردة فمه

 0.818دالة

د 1012

2

م يز أ ئبة ال يب يلك كح كالدقة العبممة

 0.780دالة

د 1012

 0.658دالة

د 1012

 0.569دالة

د 1012

 0.797دالة

د 1012
د 1012

3
4

كع أ ئبة ال يب (م يلمه ،مك ك مة.... ،ال )
ار ي أ ئبة ال يب الرركؽ الرردمة مف الطب ة

5

ي د أ ئبة ال يب بى عزمز فتـ الطيلب لمك كع الدرس

6

كزع أ ئبة ال يب بى الكحدات و ؿ م ي ب

 0.772دالة

7

درج أ ئبة ال يب مف ال تؿ إلى الصعب

 0.739دالة

د 1012

8

صيغ أ ئبة ال يب صميغة تبة م ف الطيلب أف مرتمتي

 0.758دالة

د 1012

 0.735دالة

د 1012

 0.735دالة

د 1012

 0.607دالة

د 1012

 0.560دالة

د 1012

 0.722دالة

د 1012

9
10
11
12
13

م رح طرقين مس مدل ا

تكلة

يب الطب ة لبمتيرات كاأل وطة العمبمة

عزز أ ئبة ال يب قدرة الطيلب بى ال ممـ الذا ي
كع ا يلمب ال كمـ (كرقة كقبـ ،العركض ،المويرم  ،األ حيث).....

م رح طرقين وخمصمة ل يط ال عؼ كال كة في عبـ الطب ة

م رح طرقين مس قدرة الطب ة بى ال ر مر كال حث كا خداـ مصيدر عبمممة
غمر ال ب الم ررة لبحصكؿ بى المعبكميت

م مف الجػدكؿ ال ػي ؽ أف معيم ػػبلت االر ػػيط ػمف ػؿ ف ػ ػرة مػف ف ػ ػرات المجػػيؿ كالدرج ػػة ال بمػة

لر ػ ار ه دالة

د م ػ كل داللة ( ،)1012ك ذلؾ ع ر ف ػرات المجػيؿ صيدقة لمي ك عت ل مي ه.
الجـدول ()10

معامل ارتباط كل فقــرة من فقــرات المجـال السابع :مناسبة لغة الكتاب مع الدرجــة الكمية لممجـال الذي تنتمي إليو
رقم

الفقــرة

1
2
3
4
5
6
2

معامل
االرتبـاط

الفقــرة

مخبك ال يب مف األخطيء البلكمة.

ي ب الصميغة البلكمة لب يب م م كل الطيلب.

م طم الطيلب فتـ ال عبمميت المكجكدة في ال يب.

الجمؿ الكاردة في ال يب قصمرة ر ز بى المعي ي الم صكدة.
ممز ألريظ ال يب يل عد ف ال ع مد كاللمكض

م ار ي ال يب بلميت ال رقمـ المخ برة

مخبك ال يب مف ال رار كالحوك الزائد

مسـتوى الداللـة

 0.592دالة

د 1012

 0.777دالة

د 1012

 0.850دالة

د 1012

 0.815دالة

د 1012

 0.753دالة

د 1012

 0.407دالة

د 1012

 0.767دالة

د 1012

م مف الجػدكؿ ال ػي ؽ أف معيم ػػبلت االر ػػيط ػمف ػؿ ف ػ ػرة مػف ف ػ ػرات المجػػيؿ كالدرج ػػة ال بمػة

لر ػ ار ه دالة

د م ػ كل داللة ( ،)1012ك ذلؾ ع ر ف ػرات المجػيؿ صيدقة لمي ك عت ل مي ه.

كلب ح ؽ مف الصدؽ ال يئي لبمجػيالت قيـ ال يحث ح يب معيمػػبلت االر ػػيط ػمف درجػة ػؿ

مجػيؿ مف مجػيالت اال
( )11مك ح ذلؾ.

ػي ة كالمجػيالت األخػرل ك ػذلؾ ػؿ مجػػيؿ يلدرج ػػة ال بمػة لبل ػ ي ة كالجػػدكؿ
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الجـدول ()11

مصفوفة معامــالت ارتباط كل مجـال من مجـاالت االستبـانة والمجـاالت األخرى وكذلك كل مجـال بالدرجــة الكمية لالستبانة
المجـال

المجـال

الدرجــة
الكمية

األول:
المظير
العام
لمكتاب

المجـال األول :المظير
العام لمكتاب

0.727

1

0.821

0.498

1

0.920

0.635

0.719

1

0.823

0.454

0.698

0.757

المجـال الثالث :المحتوى

المجـال الخامس :تنمية
اتجاىات الطمبة نحو العمم
والعمماء والتكنولوجيا
والمجتمع
المجـال السادس :أسئمة
الكتاب ووسائل التقويم
المجـال السابع :مناسبة
لغة الكتاب

**ر الجػدكلمة
*ر الجػدكلمة

م

اتجاىات
الطمبة نحو
العمم والعمماء
والتكنولوجيا

 :أسئمة
الكتاب
ووسائل
التقويم

0.802

0.507

0.601

0.742

0.546

0.904

0.603

0.710

0.790

0.717

0.653

1

0.659

0.352

0.494

0.503

0.572

0.451

0.559

1

د درجة حرمػة ( )48ك د م ػ كل داللة (0.354 = )0.01
د درجة حرمػة ( )48ك د م ػ كل داللة (0.273 = )0.05

ػػح م ػػف الجػ ػػدكؿ ال ػػي ؽ أف جممػ ػ المج ػػيالت ر ػ ػط م ع تػ ػػي ال ع ػ ػض ك يلدرج ػ ػػة ال بم ػػة
ػ ػد م ػ ػ ػكل داللػ ػة ( 0.05ك )0.01كذػ ػذا مؤ ػ ػد أف اال

ػدرجة يلمػة مف الث ػيت كاال ػيؽ الداخبي.

ثبات االستبـانة:

أج ػػرل ال يح ػػث خطػ ػكات ال ت ػػد م ػػف ث ػ ػػيت اال

ط ــريقة التجزئــة النصفي ــة :ػػـ ا خػ ػداـ درجػػيت العم ػػة اال طبل مػ ػة لح ػ ػيب ث ػ ػيت اال

طرم ػة ال جػزئػة ال صرم ػة حمث اح

ػ ػػي ة

ػ ػػي ة كذل ػػؾ عػ ػػد ط م ت ػػي ب ػػى أف ػ ػراد العم ػ ػػة

اال طبل مة طػرم مف كذمي ال جػ ػزئة ال صرم ػػة كمعيمػػؿ ألرػي ػرك ػيخ.

-1

المجـال

السابع:
مناسبة
لغة
الكتاب

1

1

لبل ػ ي ة ار يطػ ػين ذك داللػ ػة إحصػػيئمة
مػ

الرابع:
األنشطة
والوسائل
واألساليب

والمجتمع

المجـال الثاني :األىداف
المجـال الرابع :األنشطة
والوسائل واألساليب

المجـال
الثاني:
األىداف

المجـال
الثالث:
المحتوى

المجـال

المجـال
الخامس:
تنمية

المجـال
السادس

ت درجة ال صػؼ األكؿ ل ؿ مجػػيؿ مف مجػيالت اال

ػػي ة

ػي ة ك ذلؾ

درجة ال صػؼ الثػي ي مف الدرجػيت كذلؾ ح ػيب معيمػؿ االر ػػيط مف ال صرمف ثـ جػرل عػدمؿ الط ػكؿ
ي خداـ معيدل ػة

مرمػيف ػراكف ) (Spearman-Brown Coefficientكالجػدكؿ ( )12مك ح ذلؾ:
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الجـدول ()12

يوضح معامــالت االرتبـاط بين نصفي كل مجـال من مجـاالت االستبـانة وكذلك لالستبانة ككل
عدد

المجـال

الفقــرات

التعديـل

المجـال األول :المظير العام لمكتاب

*13

0.782

0.792

المجـال الثاني :األىداف

10

0.776

0.874

المجـال الثالث :المحتوى

16

0.714

0.833

المجـال الرابع :األنشطة والوسائل واألساليب

10

0.706

0.827

10

0.796

0.886

المجـال السادس :أسئمة الكتاب ووسائل التقويم

*13

0.862

0.873

المجـال السابع :مناسبة لغة الكتاب

*7

0.802

0.828

الدرجــة الكمية لالستبانة

*79

0.914

0.922

المجـال الخامس :تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء والتكنولوجيا
والمجتمع

* ـ ا خداـ معيدلة ج ػميف الف ال صػرمف غػمر م ػ يكممف

م

ح مف الجػػدكؿ ال ػي ؽ أف معيم ػؿ الث ػيت ال ػبي لبل

م

االرتبـاط قبـل

معامل الثبات بـعد التعديل

ي ػػة ( )0.922كذػذا مػدؿ بػى أف اال

ػػي ة

درجة يلمة مف الث ػيت طػمئف ال يحث إلى ط م تي بى م ػة الد ار ة.

 -2طريقـــة ألفـــا كرونبـــاخ :ا ػ ػ خدـ ال يح ػػث طرم ػػة أخ ػػرل م ػػف ط ػ ػرؽ ح ػػيب الث ػ ػ ػيت كذ ػػي طرم ػػػة ألرػ ػػي
رك ػيخ ،كذلؾ إلمجيد معيمؿ ث يت اال

ػي ة ،حمػث ػـ ط مػؽ اال

حمث حصؿ بػى قممػة معيمؿ ألري ل ؿ مجػيؿ مف مجػيالت اال

ػػي ة بػي العم ػػة اال طبل مػػة،
ػؿ كالجػػدكؿ

ػي ة ك ذلؾ لبل ػ ي ة

( )13مك ح ذلؾ:
الجـدول ()13

يوضح معامــالت ألفا كرونباخ لكل مجـال من مجـاالت اال

اال

ػي ة وكذلك لبل

ي ة ككل

المجـال

عدد الفقــرات

معامل ألفا كرونباخ

المجـال األول :المظير العام لمكتاب

13

0.755

المجـال الثاني :األىداف

10

0.799

المجـال الثالث :المحتوى

16

0.830

المجـال الرابع :األنشطة والوسائل واألساليب

10

0.841

المجـال الخامس :تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء والتكنولوجيا والمجتمع

10

0.903

المجـال السادس :أسئمة الكتاب ووسائل التقويم

13

0.917

المجـال السابع :مناسبة لغة الكتاب

7

0.842

الدرجــة الكمية لالستبانة

79

0.963

م

ػػح مػػف الج ػػدكؿ ال ػػي ؽ أف معيمػػؿ الث ػػيت ال بػػي لبل ػ ي ة ( )0.963كذػػذا مػػدؿ بػػى أف

ػي ة م ػ

درجػة يلمػػة مف الث ػيت طمئف ال يحث إلى ط م تي بى م ػة الد ار ة.
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إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

عػػد ا تػػيء ال يحػػث مػػف اإلطػػير ال ظػػرم كالد ار ػػيت ال ػػي ة ا ػ طي ت حدمػػد اجػراءات الد ار ػػة

كذي بي ال حك ال يلي:

 -1إ داد اإلطير ال ظرم الذم م كف م دمة الخ مير مجػيالت أدكات الد ار ة.

 -2جمػ ػ كا ػػداد الد ار ػػيت ال ػػي ة لبل ػ ػ ريدة م ت ػػي ف ػػي ف ػػركض الد ار ػػة كأدكات الد ار ػػة ك م ػ ػػة
الد ار ة.

ػيء بػػي االطػػير ال ظػػرم كالد ار ػػيت ال ػػي ة ل ط م تػػي بػػي م ػػة
 -3ا ػػد ال يحػػث أداة الد ار ػػة ػ ن
الد ار ة حمث ـ إ داد ك م ه بي ال مئة الرب طم مة.
 -4دأ ال يحث ه داد األداة ك حدمد المجػيالت عد اال ريؽ م الموػرؼ بى ذػذ المجػػيالت ك عػػد
ذلؾ ـ صميغة

يرات ل ؿ مجػػيؿ مػف ذػذ المجػػيالت ك عػد اطػبلع الموػرؼ بمتػي ك عػد ذلػؾ

ػػـ ر ػػتي بػػى المح مػػمف ل ح ممتػػي ك(المبحػػؽ رقػػـ  )2مك ػػح الر ػػيلة المكجتػػة لبمح مػػمف

كاألدكات ،ك عػػد ا تػػيء المح مػػمف مػػف ح ػػمـ اال

ػػي ة خبصػػت اال

ػػي ة عػػدة

ػػيرات ل ػػؿ

مج ػػيؿ ،حم ػػث ػػـ ر ت ػػي ب ػػى الموػ ػػرؼ كا ػ ػػداء المكاف ػػة بمت ػػي ،ك يل ػػيلي أصػ ػ حت األدكات
جيذز ال ط مؽ.

 -5قيـ ال يحث مخيط ة مػيدة الد ار ػيت العبمػي جيمعػة االزذػر لػزة لمخيط ػة ك ازرة ال ر مػة كال عبػمـ
لب ػػميح لب يح ػػث ط م ػػؽ أدكات ال ح ػػث ب ػػي م ػ ػػة الد ار ػػة ك زكم ػػدذي يإلحص ػػيءات البلزم ػػة

ل ط مؽ ال حث ،ك يف لب يحث ذلؾ (محبؽ رقـ  )3ك(محبؽ رقـ .)4

 -6عد ذلؾ قيـ ال يحث حدمد م ػة الدار ة ط مؽ األداة بى أفراد العم ػػة ،كقػد حػرص ال يحػث
بى أف مجمب المعبمكف كالمورفكف بى األداة.

 -7ك ع ػػد اال ت ػػيء م ػػف ال ط م ػػؽ ص ػػحح ال يح ػػث اال
صحمح اال

ػي ة.

ػ ػػي ة كرص ػػد ال ػػدرجيت بمت ػػي كف ػػي أل ػػيلمب

 -8قػػيـ ال يحػػث معيلجػػة الػػدرجيت ي ػ خداـ األ ػػيلمب اإلحصػػيئمة الم ي ػ ة تػػدؼ الحصػػكؿ بػػي
ال يئج الم عب ة رركض ذذ الد ار ػة ،كقػد ػـ حبمػؿ ال ػيئج ك ر ػمرذي مػف ق ػؿ ال يحػث لب ح ػؽ
مف صحة الرركض.

 -9ك يء بى بؾ ال يئج ك ر مرذي خرج ال يحث مجمك ة مف اال
عدة كصميت لبل ريدة م تي في ممداف ال عبمـ.

 -10قيـ ال يحث بخمص الد ار ة يلبل مف العر مة كاال جبمزمة.
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ػيء بمتػي
يجيت حمث قػدـ ن

اإلحصائية المستخدمـة في الـدراسة:
ل د قيـ ال يحث

ررمػ ك حبم ػػؿ األدكات مف خػبلؿ ر ػيمج ) (SPSSاإلحصػيئي ك ػـ ا ػخداـ

األ يلمب اإلحصيئمة ال يلمة:

 -1احصيءات كصرمة م تي :ال

ػة المئكمة كالم ك ط الح ي ي كاال حراؼ المعميرم.

 -2معيمؿ ار يط ألري رك يخ :لمعرفة ث يت ف ػرات اال
 -3معيمؿ ار يط
ال بمة لبل

ػي ة.

مرميف ركاف :لب ح ػؽ مػف صػػدؽ اال ػيؽ الػداخبي ػمف ف ػ ػرات اال

ي ة.

ػػي ة كالدرج ػػة

 -4معيمػؿ ار ػيط مر ػػكف " :"Pearsonل مػيس درجػػة االر ػػيط كم ػ خدـ ذػذا االخ ػػير لد ار ػة العبلقػػة
مف الم لمػرات.

 -5اخ ير  T.Testلبرركؽ مف م ك طػيت م مف م
 -6اخ ير حبمؿ ال يمف األحيدم
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ب مف.

الفصـل ااخـامض
ىتائج الدراشـة ومياقشتها

الفصل الخـامس
نتائج الدراسـة
معرض ال يحث يئػج الد ار ة ،كذلؾ مف خػبلؿ اإلجػي ة ف أ ئبػة الػد ار ة كا عػراض أ ػرز

ػيئج اال

ي ػة ال ي ػـ ال كصػؿ إلمتػي مف خػبلؿ حبمػؿ ف ػ ار تي ،تػدؼ ال عػرؼ بى تقييم كتب

العموم والحياة في المرحمة األساسية العميا من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين بفمسطين،
كقد ػـ إجػراء المعيلجػيت اإلحصيئمة لب مػي يت الم جمعػة مف ا

ي ػة الد ار ػة ي خػداـ ر ػيمج الرزـ

اإلحصيئمة لبػػد ار ػيت االج مي مػة ( ،)SPSSلبحصػكؿ بػى يئػػج الد ار ػػة ال ػي ـ ػر تي ك حبمبتػي
الح ني في ذذا الرصػؿ.

المحك المعتمد في الدراسة:
ل ػػد ػػـ حدمػػد المحػػؾ المع مػػد فػػي الد ار ػػة مػػف خػػبلؿ حدمػػد طػػكؿ الخبلم ػي فػػي م مػػيس لم ػػرث

الخمي ػػي ،مػف خػػبلؿ ح ػػيب المػػدل ػمف الدرجػػيت ( ،)4=1-5كمػف ثػػـ

ممػػه بػػى أ ػ ر قممػػة فػػي

الم ػ ميس لبحصػػكؿ ػػبى طػػكؿ الخبمػػة أم ( ،)0.8=4/5ك عػػد ذلػػؾ إ يفػػة ذػػذ ال ممػػة إلػػى أق ػؿ قممػػة

فػػي الم م ػػيس ( دامػػة الم مػػيس) ،كذػػي الػ ػكاحد صحم ػػح ( ،)1كذل ػػؾ ل حدم ػػد الح ػػد األ ب ػػى لت ػػذ الخبم ػػة،
كذ ػذا أص ػح طكؿ الخبلمي مػي ذػك مك ح يلجدكؿ ال يلي( :ال مممي)224 :4002 ،

طـول الخميـة

جدول ()14
المحك المعتمـد في الدراسة

الـوزن النسبـي المقابـل لو

مف 1.80 – 1.00

مف  %36فتقؿ

مف 3.40 – 2.61

أ ثر مف %68- %52

مف 2.60 – 1.81
مف 4.20 – 3.41

أ ثر مف %52- %36
أ ثر مف %84- %68

درجة التقويم

م خر ة جدان
م خر ة
م ك طة
يلمة

أ ثر مف %100- %84
مف 5.00 – 4.21
يلمة جدان
كل ر مر يئج الد ار ة كالح ـ بى م ػ كل اال جي ة ،ا مد ال يحث بػى ر مػب الم ك ػطيت
الح ي مػة بى م ػ كل المجػيالت لؤلداة كم ػ كل الر ػرات في ؿ مجيؿ ،كقد حدد ال يحث درجة ال ػكمـ
ح ب المحؾ المع مػد لبد ار ػة.
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اإلجابة عن السـؤال الرئيس في الدراسة
م ص ال ػؤاؿ الرئمس في الد ار ة

بى :ما التقديـرات التقيـيمية لكتب العموم والحـياة في

المرحمة األساسيـة الـعميا في فمسطين من وجـية نظر المعممين والمشرفين التربويـين؟
كلئلجي ة

ف ذذا ال يؤؿ قيـ ال يحث ي خػداـ ال ػ اررات كالم ك طػيت كال ػب المئكمػة،

كالجداكؿ ال يلمة ك ح ذلؾ:
الجدول ()15

التكـ اررات والمتوسطـات واالنحرافـات المعيــارية والــوزن النسبـي لكـل مجـال من مجـاالت االستبـانة
وكـذلك ترتيبـيا في االستبـانة
مجمـوع
االستجابـات

م

المجــال

1

المجـال األول :المظير العام لمكتاب

19239

2
3

5
6

46.359

71.32 4.780

2

يلمة

المجـال الثاني :األىداف

14968

36.067

72.13 5.183

1

يلمة

المجـال الثالث :المحتوى

21296

51.316

64.14 6.557

7

م ك طة

14211

34.243

68.49 4.744

4

يلمة

13816

33.292

66.58 5.488

5

م ك طة

17541

42.267

65.03 6.781

6

م ك طة

10313

24.851

71.00 3.955

3

يلمة

المجـال الرابع :األنشطة والوسائل

4

واألساليب
المجـال الخامس :تنمية اتجاىات الطمبة

نحو العمم والعمماء والتكنولوجيا والمجتمع
المجـال السادس :أسئمة الكتاب ووسائل
التقويم

7

المجـال السابع :مناسبة لغة الكتاب

67.95 30.391 268.395 111384

الدرجــة الكمية لالستبانة

م

المتوسـط

درجة
االنـحراف الـوزن
الترتيب
التقدير
المعياري النسبي

متوسطة

ػػح مػ ػػف الج ػػدكؿ ( )15أف مجــــال األىــــداف حصػ ػػبت ب ػػى المر ػ ػػة األكل ػػى ػػػكزف

( ،)%72.13بػ ػػى ذلػ ػػؾ مجــــال المظيــــر العــــام لمكتــــاب حصػ ػػؿ بػ ػػى المر ػ ػػة الثي مػ ػػة ػ ػػكزف
( ،)71.32%بػ ػػى ذلػ ػػؾ مجـــــال مناســـــبة لغـــــة الكتـــــاب حصػ ػػؿ بػ ػػى المر ػ ػػة الثيلثػ ػػة ػ ػػكزف

( ،)%71.00بى ذلؾ مجال األنشطة والوسـائل واألسـاليب حصػبت بػى المر ػة ال ار عػة ػكزف

ػػ ي
ػػ ي
ػػ ػ ي
ػي

( ،)%68.49بػػى ذلػػؾ مجــال تنميــة اتجاىــات الطمبــة نحــو العمــم والعممــاء والتكنولوجيــا والمجتمــع
حصبت بى المر ة الخيم ة كزف

حصػػبت بػػى المر ػػة ال يد ػػة ػػكزف
حصؿ بى المر ة ال ي عة كزف
ي (.)%67.95

ي ( ،)%66.58بى ذلؾ مجال أسئمة الكتاب ووسائل التقويم
ػ ي ( ،)%65.03كفػػي المر ػػة األخم ػرة جػػيء مجــال المحتــوى

ػ ي ( ،)%64.14أمػي الدرج ػػة ال بمػة لبل ػ ي ة حصػبت بػى كزف
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كم

ح مف الجدكؿ ( )15أف جمم الم ك طيت لب دمرات ال كمممة ل ؿ مجيؿ مف مجيالت

ال كمـ أ بى مف الم كل الم كؿ ر كمين ،كأف المجيالت (األكؿ كالثي ي كال ار كال ي ) كذي (المظتر
العيـ لب يب ،كاألذداؼ ،كاأل وطة كالك يئؿ كاأل يلمب ،كم ي ة للة ال يب)

بى ال كالي ي ت

دم ار تي يلمة مف كجتة ظر المعبممف كالمورفمف ،كذذا يمومر إلى أف المعبممف كالمورفمف لدمتـ ظرة
إمجي مة مر رعة حكؿ المظتر ل ب العبكـ كالحمية لبصركؼ ( ،)9 – 7ك ذلؾ فهف أذداؼ م يذج
العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي كاأل وطة كالك يئؿ كاأل يلمب ال ر كمة ،ي ت م ي ة لتذ

المرحبة مف كجتة ظر المعبممف كالمورفمف ،إ يفة إلى البلة ال ي ي ت تي م يذج العبكـ كالحمية
ي ت م ي ة كم كطة و ؿ جمد مف كجتة ظر المعبممف كالمورفمف.
م مي جيءت المجيالت (الثيلث ،الخيمس ،ال يدس) كذي (المح كل ،ممة ا جيذيت الطب ة

حك العبـ كالعبميء كال كلكجمي كالمج م  ،أ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ) بى ال كالي ي ت دم ار تي

م ك طة مف كجتة ظر المعبممف كالمورفمف ،كذذا يمومر إلى أف المعبممف كالمورفمف لدمتـ دمرات
كمممة م ك طة حكؿ مح كل م يذج العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،ممي مومر إلى كجكد
عض المبلحظيت حكؿ مح كل الم يذج كدكر في

ممة ا جيذيت الطب ة حك العبـ كالعبميء

كال كلكجمي كالمج م  ،مي أف دمرات المعبممف كالمورفمف حكؿ أ يلمب ال كمـ الم خدمة في م يذج
العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ي ت م ك طة ،ممي مومر إلى أف ر ي المعبممف كالمورفمف ف

أ يلمب كمـ م يذج العبكـ كأدكا ه ال حظى مكاف ة أك تممد مر مف المعبممف كالمورفمف.

كل ر مر ال يئج الم عب ة بالتقديـرات التقيـيمية لكتب العموم والحـياة في المرحمة األساسيـة

الـعميا في فمسطين من وجـية نظر المعممين والمشرفين التربويـين ،قيـ ال يحث ه داد الجداكؿ اآل مة
المك حة لمجيالت اال

ي ة يلو ؿ ال يلي:
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المجـال األول :المظير العام لمكتاب

جدول ()16
التكـ اررات والمتوسطـات واالنحرافـات المعيـارية والـوزن النسبـي لكل فقــرة من فقــرات المجـال األول:
المظير العام لمكتاب وكذلك ترتيبيا
رقم

الفقــرة

الفقــرة
1
2
3
4
5

م ممز غبلؼ ال يب الخيرجي يلجيذ مة
كلرت اال ي
كجد بلقة ر ط مف الر كـ بى اللبلؼ
كميدة ال يب
مخبك ال يب مف األخطيء المط عمة
م ي ب مظتر ال يب العيـ م الصؼ أك
الصركؼ في المرحبة ال عبمممة

حجـ خط ط ي ة ال يب م ي ب حمث
تؿ قراء ه
م

6

درجة
االنـحراف الـوزن
مجمـوع
الترتيب
المتوسـط
التقدير
المعياري النسبي
االستجابـات

ال ك محمة
مف ال يب ر كمين كأو ي ن

بى فتـ المك ك يت

ي د الطيلب

1524

3.672

73.45 0.662

10

يلمة

1612

3.884

77.69 0.706

5

يلمة

1528

3.682

73.64 0.885

9

يلمة

1560

3.759

75.18 0.712

8

يلمة

1677

4.041

80.82 1.121

3

يلمة

1596

3.846

76.92 0.739

6

يلمة

الم عب ة تي
7
8
9
10

األلكاف الم خدمة في ال يب د ـ عبـ

الطبلب

الر كميت كاألو يؿ

عمدة

ف ال حمز

(الج س ،البكف ،الدمف .....إل )
مح كم ال يب بى قيئمة يلمح كميت
عرض الم دمة أذداؼ ال يب العيمة
مف الم دمة ارويدات خيصة يلطيلب

( 11مثؿ

كصؼ

لبرمكز

الم

مة

في

1594

3.841

76.82 0.810

7

1804

4.347

86.94 0.659

2

1812

4.366

87.33 0.843

1

1626

3.918

78.36 0.867

4

997

2.402

48.05 0.879

12

يلمة
يلمة
جدان

يلمة

جدان

يلمة

م خر ة

األ وطة)
12
13

ثمر

الم دمة

دافعمة

الم عبـ

لد ار ة

مك ك يت ال يب
طبب الم دمة مف المعبـ الم يذمة في
كمـ ال يب

الدرجــة الكمية لممجال

1063

2.561

51.23 0.681

11

م خر ة

846

2.039

40.77 0.711

13

م خر ة

19239

69

71.32 4.780 46.359

يلمة

م

ػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ ال ي ػ ػؽ أف الدرجػ ػ ػػة ال بمػ ػػة لمج ػػيؿ المظت ػػر الع ػػيـ ل ػػب العب ػػكـ كالحم ػػية

لبمرحبػة األ ي ػػمة العبمػػي حصػػبت بػى كزف ػ ي ( ،)%71.32ك درجػػة ػػكمـ يلمػة ،كذػػذا يموػػمر إلػػى
أف معػيممر المظتػػر العػػيـ لب ػػيب كمؤوػ ار ه ي ػػت م ػكافرة فػي ػػب العبػػكـ لبمرحبػػة األ ي ػػمة العبمػػي مػػف
كجتة ظر المعبممف كالمورفمف ال ر كممف ،كقػد جػيء فػي ػدمرات المعبمػمف كالموػرفمف أف أعمـى فقـرتين

في المجـال كانتا:

 -الر ػرة ( )9كال ي صت بى "مح كم ال يب بى قيئمة يلمح كميت " اح بػت المر ػة األكلػى كزف

ي قدر ( ،)%87.33كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى أف ب الم يذج الرب ػطم مة وػ ؿ ػيـ،

ك ب م تيج العبكـ كالحمية و ؿ خيص ح كم جممعتي بى قيئمػة مح كمػيت ال ػب ،كلتػذا كجػد

إجميع مف المعبممف كالمورفمف بى ذذا المؤور.

 الر ػرة ( )8كال ػي صػت بػى" الر ػكميت كاألوػ يؿ عمػدة ػف ال حمػز (الجػ س ،البػكف ،الػدمف.....إلػ )" اح ب ػػت المر ػػة الثي مػ ػػة ػػكزف

ػ ي قػػدر ( ،)%86.94كمعػػزك ال يحػػث ذػػذ ال مجػػة إلػػى أف

ػػب العبػػكـ كالحمػػية لبمرحبػػة األ ي ػػمة العبمػػي ار ػػي ح ػػكؽ الطب ػػة كاح ميجػػي تـ دكف ال مممػػز مػ تـ

بػى أ ػػيس الجػ س ،كالبػكف ،أك الػػدمف ،ك عػػكد ذػذ ال مجػػة إلػػى ط معػة ال مئػػة ال عبمممػػة الرب ػػطم مة

الذم

ذ ال حمز مف الطب ة ،ك حرص بى معيمبة الجمم معيمبة يدلة كم يكمة.

وأظيرت نتائج المحور األول أن أدنى فقرتين في المجـال كانتا:
 الر ػ ػرة ( )11كال ػػي صػػت بػػى"الم

ػػمف الم دمػػة اروػػيدات خيصػػة يلطيلػػب (مثػػؿ كصػػؼ لبرمػػكز

ػػم ة ف ػػي األ وػػطة) " اح بػػػت المر ػػة الثي م ػػة وػػر ػػكزف

ػ ي ق ػػدر ( ،)%48.05كمع ػػزك

ال يحػػث ذلػػؾ إلػػى أف م دمػػة الم ػػيذج الرب ػػطم مة و ػ ؿ ػػيـ ،ك ػػب العبػػكـ و ػ ؿ خػػيص حػػرص
بػػى إظتػػير الرب ػرة ال ر كمػػة الرب ػػطم مة ،كفب ػػرة ك ازرة ال ر مػػة كال عبػػمـ ،ك بػػى مػػيذا ا ػ د الم ػػيذج

في صمممه ،دكف ال طرؽ إلى مي مخص الطيلب أك المعبـ.

 الر ػ ػرة ( )13كال ػػي صػػت بػػى" طبػػب الم دمػػة مػػف المعبػػـ الم ػػيذمة فػػي ػػكمـ ال ػػيب " اح ب ػػتالمر ػػة األخم ػرة ػػكزف

ػ ي قػػدر ( ،)%40.77كمعػػزك ال يحػػث ذلػػؾ إلػػى أف ال ػػيب المدر ػػي ذػػك

مب ػػؾ لبطيل ػػب كمكج ػػه يلدرج ػػة األكل ػػى لبطيل ػػب ،كأف الحيج ػػة إل ػػى آراء ك ػػدمرات المعبم ػػمف ح ػػكؿ

ػر ال ػكات الر ػممة أك مػف خػبلؿ دلمػؿ المعبػـ أك ال وػرات

الم تيج يمم ف أف طبب مف المعبممف
لتي المعبمكف كالمورفكف ،كلتذا جيءت دمرات المعبممف كالمورفمف
كالدكرات ال درم مة ال ي مخ

لتذا المؤور

عمرة.

 كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي(:ال مكؿ2018 ،؛ إ مي مؿ2017 ،؛قرحي2017 ،؛

د الصمد2017 ،؛ الزمزمي2017 ،؛ ال دمرات2015 ،؛ ال بكم2013 ،؛ أ ك

ال ي ـ2013 ،؛ خم يف2006 ،؛ الحدا ي كالرفي ي2005 ،؛ البكلك.)2004 ،
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المجـال الثاني :األىداف

جدول ()17
التكـ اررات والمتوسطـات واالنحرافـات المعيـارية والـوزن النسبـي لكل فقــرة من فقــرات المجـال الثاني
األىداف وكذلك ترتيبيا
رقم

الفقــرة

الفقــرة
1
2
3
4
5
6
7
8

9

درجة
االنـحراف الـوزن
مجمـوع
الترتيب
المتوسـط
التقدير
المعياري النسبي
االستجابـات

د إلى أ س ر كمة فب طم مة
أذداؼ ال يب

ي ب م المرحبة العمرمة

لبطبلب
ومؿ الجي ب المعرفي كالكجدا ي ،كال رس
حر ي.
ر ط حيجيت كاذ ميميت الطب ة
مف أ عيدان ط م مة في الحمية المكممة

لبطيلب.

مي المتيرات المدكمة األدائمة لدل الطب ة
مثؿ :ا خداـ االدكات كاالجتزة ...ال .
عى ل عزمز ق ي يت الطب ة ممة العبـ
في حؿ مي مكاجتتـ مف مو بلت.
عى ل ح مؽ ال عبـ الذا ي كاال ميد بى
ال رس لدل الطب ة.
مف ا جيذيت إمجي مة لدل الطب ة حك

الم جزات ال ورمة ال ي أ تمت

تي

1710

4.120

82.41 0.745

1

يلمة

1455

3.506

70.12 0.712

7

يلمة

1571

3.786

75.71 0.719

2

يلمة

1424

3.431

68.63 0.798

9

يلمة

1481

3.569

71.37 0.777

5

يلمة

1507

3.631

72.63 0.765

4

يلمة

1468

3.537

70.75 0.809

6

يلمة

1429

3.443

68.87 0.811

8

يلمة

1404

3.383

67.66 0.758

10

م ك طة

الوعكب األخرل.
ـ يلكاقعمة كال ي بمة لب ح ؽ

10

الدرجــة الكمية لممجال

م

1519
14968

3.660

73.20 0.704

72.13 5.183 36.067

3

يلمة
يلمة

ػح مػف الجػدكؿ ال ي ػؽ أف الدرج ػػة ال بمػة لمجيؿ أذداؼ م يذج العبكـ كالحمية لبمرحبة

األ ي مة العبمي حصبت بى كزف ي ( ،)%72.13ك درجة كمـ يلمة ،كذذا يمومر إلى أف معيممر
أذداؼ م يذج العبكـ كالحمية كمؤو ار تي ي ت م كافرة في ب العبكـ لبمرحبة األ ي مة العبمي مف كجتة
ظر المعبممف كالمورفمف ال ر كممف ك درجة يلمة لجمم الر رات مي دا الر رة ( )9كال ي ص بى

(

مف ا جيذيت إمجي مة لدل الطب ة حك الم جزات ال ورمة ال ي أ تمت تي الوعكب األخرل) كقد

جيء في دمرات المعبممف كالمورفمف أف أعمى فقرتين في المجـال كانتا:
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 -الر ػ ػرة ( )1كال ػػي صػػت بػػى"

ػ د إلػػى أ ػػس ر كمػػة فب ػػطم مة " اح ب ػػت المر ػػة األكل ػػى ػػكزف

ي قدر ( ،)%82.41كمعزك ال يحث ذػذ ال مجػة إلػى أف الم ػيذج الرب ػطم مة المطػكرة ا ػ دت

إلػػى معػيممر كفب ػػرة ر كمػػة فب ػػطم مة خيلصػػة ،عػػدمي ي ػػت يط ػػؽ الم ػػيذج األرد مػػة كالمصػرمة فػػي
ال ػرة اللر مػػة كقطػػيع غػزة بػػى ال ػكالي ،كلتػػذا جػيءت ػػدمرات المعبمػػمف م كاف ػة درجػػة مػرة مػ

ذلؾ ،كذذا يمومر إلى اطبلع المعبممف كالمعبميت بى فب رة الم يذج الرب طم مة و ؿ يـ.
 الر ػرة ( )3كال ي صت بػى" وػمؿ الجي ػب المعرفػي كالكجػدا ي ،كالػ رس حر ػي " اح بػػت المر ػػةالثي مػ ػ ػػة ػ ػػكزف

ػ ػ ي قػ ػػدر ( ،)%75.71كمعػ ػػزك ال يحػ ػػث ذػ ػػذ ال مجػ ػػة إلػ ػػى أف فب ػ ػػرة الم ػ ػػيذج

الرب ػػطم مة المطػػكرة قيئمػػة بػػى إحػػداث ال يمػػؿ ػػمف جكا ػػب ال ػ عبـ الثبلثػػة ،كالعمػػؿ بػػى طػػكمر
جكا ب وخصمة المػ عبـ فػي ذػذ الجكا ػب الثبلثػة ،كلتػذا جػيءت ػدمرات المعبمػمف كالموػرفمف لتػذا

المؤور مر رعة.

وأظيرت نتائج المحور األول أن أدنى فقرتين في المجـال كانتا:

 الر ػ ػرة ( )4كال ػػي صػػت بػػى" ػػر ط حيجػػيت كاذ ميمػػيت الطب ػػة " اح ب ػػت المر ػػة ال ي ػػعة ػػكزفػ ػ ي ق ػػدر ( ،)%68.63كمع ػػزك ال يح ػػث ذ ػػذ ال مج ػػة إل ػػى أف ػػدمر ار ػػيط المح ػػكل العبم ػػي

درمػة المعبمػمف كالموػرفمف يلمػيت
حيجيت كاذ ميميت الطب ة حيجة إلى د ار ة بممة معم ػة ،كأف ا

ػػتلمؼ الم ػػيذج م ريك ػػة ،مػػي أف اذ ميمػػيت الطب ػػة أ ر ػػتـ م ريك ػػة ،كلتػػذا جػػيءت ال مجػػة ال دمرمػػة
تذا الكزف ال

-

ي.

ػػمف ا جيذػيت إمجي مػة لػدل الطب ػػة حػك الم جػزات ال وػرمة ال ػػي
الر ػ ػرة ( )9كال ػي صػت بػى"
أ ػػتمت ت ػػي الو ػػعكب األخ ػػرل " اح بػػػت المر ػ ػػة األخم ػ ػرة ػػكزف ػ ػ ي ق ػػدر ( ،)%67.66كمع ػػزك
ال يحث ذلؾ إلى أف الم جزات ال ورمة لبوعكب األخرل ال مم ف مم تي جممعتي صكرة بمة فػي
م ػػيذج المرحبػػة األ ي ػػمة العبمػػي ف ػػط ،كا مػػي قػػد ػػكف م درجػػة فػػي م ػػيذج العبػػكـ كالحمػػية لبمرحبػػة
المراد إ ي ه
األ ي مة ؿ ،ذلؾ فهف ال ثمر مف الم جزات ال ورمة قد ال ر ط يلمح كل العبمي ي
لبطبلب ،ك يل يلي فهف دمرات المعبممف كالمورفمف جيءت م ك طة.

 كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :ال مكؿ2018 ،؛ ال دمرات2015 ،؛ال بكم2013 ،؛ أ ك ال ي ـ2013 ،؛ الليمدم2012 ،؛ خم يف2006 ،؛ الحدا ي كالرفي ي،
-

2005؛ البكلك2004 ،؛).
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المجـال الثالث :المحتوى

جدول ()18

التكـ اررات والمتوسطـات واالنحرافـات المعيـارية والـوزن النسبـي لكل فقــرة من فقــرات المجـال الثالث المحتوى وكذلك ترتيبيا

رقم
الفقــرة
1
2
3

الفقــرة
م جـ المح كل م أذداؼ ال ر مة العبممة
يمر مك ك يت
العبممة الحدمثة

ال يب

ال طكرات

ي ب مريذمـ ال يب ال درات الع بمة
لبطب ة

4

مر ط مح كل ال يب حمية الطيلب المكممة
ك مئ ه

6

غ ي يلمعم يت ال ي وط الذا رة مثؿ
األمثبة كاأل ئبة ال ك محمة كالصكر
المبك ة كالجداكؿ كالر كـ ال مي مة

5

7
8
9

م ممز المح كل يلدقة العبممة

مكفر فرص الحصكؿ بى المعرفة العبممة
مف مصيدر م عددة غمر ال يب المدر ي
مثؿ اإل ر ت كالمجبلت العبممة
م مي المح كل متيرات العبـ (المبلحظة،
ال ص مؼ ،ال ر مر).... ،
المح كل مكثؽ يلمراج كالمصيدر العبممة

مكجد درج ك ب ؿ م ط ي مف أجزاء
10
المح كل ككحدا ه الم بلح ة لبصؼ ر ه
ميدة ال يب العبممة ت ـ كجمه الطيلب
11
الخ مير مت ة ذات صبة يلعبكـ

مكجد في تيمة ؿ كحدة مبخص م ي ب
12
م ي د بى زميدة فتـ الطيلب لبكحدة
األمثبة الكاردة في ال يب يفمة ل عزمز فتـ
13
الطيلب لميدة ال يب العبممة
ع مد ميدة ال يب العبممة بى المعبكميت
 14كالخ رات ال ي ة لبطيلب ال ي كردت في
الصركؼ ال ي ة

م بلءـ المح كل في العرض م أ يلمب
15
ال درمس الحدمثة
م ي ب مح كل ال يب م
16
الم ررة لبم حث.

دد الحصص

الدرجــة الكمية لممجال

درجة
االنـحراف الـوزن
مجمـوع
الترتيب
المتوسـط
التقدير
المعياري النسبي
االستجابـات
1581

3.810

76.19 0.629

4

يلمة

1535

3.699

73.98 0.731

5

يلمة

1294

3.118

62.36 0.763

10

م ك طة

1428

3.441

68.82 0.860

8

يلمة

1597

3.848

76.96 0.546

3

يلمة

1511

3.641

72.82 0.842

6

يلمة

1637

3.945

78.89 0.780

2

يلمة

1649

3.973

79.47 0.759

1

يلمة

758

1.827

36.53 1.274

15

م خر ة

1229

2.961

59.23 0.785

13

م ك طة

1229

2.961

59.23 0.728

12

م ك طة

568

1.369

27.37 0.700

16

م خر ة
جدان

1118

2.694

53.88 0.871

14

م ك طة

1416

3.412

68.24 0.723

9

يلمة

1467

3.535

70.70 0.662

7

يلمة

1279

3.082

61.64 0.815

11

م ك طة

21296
73

64.14 6.557 51.316

م ك طة

م

ػح مػف الجػدكؿ ال ي ػؽ أف الدرج ػػة ال بمػة لمجيؿ مح كل م يذج العبكـ كالحمية لبمرحبة

األ ي مة العبمي حصبت بى كزف ي ( ،)%64.14ك درجة كمـ يلمة ،كذذا يمومر إلى أف معيممر
مح كل م يذج العبكـ كالحمية كمؤو ار تي ي ت م كافرة في ب العبكـ لبمرحبة األ ي مة العبمي مف كجتة

ظر المعبممف كالمورفمف ال ر كممف درجيت م ريك ة ،كقد جيء في دمرات المعبممف كالمورفمف أف أعمى

فقرتين في المجـال كانتا:

 الر ػ ػرة ( )8كال ػػي صػػت بػػى" م مػػي المح ػػكل متػػيرات العبػػـ (المبلحظػػة ،ال ص ػ مؼ ،ال ر ػػمر" ).... ،اح بػت المر ػة األكلػى ػكزف

ػ ي قػدر ( ،)%79.47كمعػزك ال يحػث ذػذ ال مجػة إلػى أف م ػيذج العبػكـ

ػ ػػمف أ وػ ػػطة كمكاقػ ػػؼ بممػ ػػة ي مػ ػػي لػ ػػدل الطيلػ ػػب متػ ػػيرات العبػ ػػـ
كالحمػ ػػية لبمرحبػ ػػة األ ي ػ ػػمة العبمػ ػػي
األ ي مة ،كمظتر ذلؾ مف خبلؿ ال كافؽ مف أفراد م ة الد ار ة حكؿ مف المح كل لتذ األ وطة.

 الر ػ ػرة ( )7كال ػػي صػػت بػػى" مػػكفر فػػرص الحصػػكؿ بػػى المعرفػػة العبممػػة مػػف مصػػيدر م عػػددة غمػػرال يب المدر ي مثؿ اإل ر ت كالمجبلت العبممة " اح بػت المر ػة الثي مػػة ػكزف

كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى اذ ميـ م يذج العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي
كأف المح كل العبمي في ب العبكـ م

مف أ وطة وج الطب ة بى ال حث كاال

ي قدر (،)%78.89
كع مصيدر ال عبـ،

صػيء ،ك ػذلؾ فػهف

الم يذج ت ـ درمب الطب ة بى اال ريدة مف و ة اال ر ت كالمجبلت العبممة في عبـ العبكـ.

وأظيرت نتائج المحور األول أن أدنى فقرتين في المجـال كانتا:

 الر ػرة ( )9كال ي صت بى" المح كل مكثؽ يلمراج كالمصيدر العبممة " اح بػت المر ػة الخيم ة ورػػكزف

ػ ػ ي ق ػػدر ( ،)%36.53كمع ػػزك ال يح ػػث ذ ػػذ ال مج ػػة إل ػػى أف ال ػػب المدر ػػمة مػ ػ ـ تلمرت ػػي م ػػف

مجمك ة مف الخ راء كالمخ صمف في مجيؿ عبمـ العبكـ ،كلذلؾ ال م ـ كثمػؽ المعرفػة العبممػة ،ػذلؾ فػهف

ػر مػف ػب العبػكـ ،كقػد موػ ت ا ػي الطػبلب ،غمػر
ػز م نا
إدراج كثمؽ لجزئمػيت المعرفػة العبممػة متخػذ حم نا
أ ه مم ف أف م كافر في تيمة ال يب قيئمة مجمك ة مف المراج كالمصيدر العبممة األصػمبة ال ػي يمم ػف
أف م ػ رمد م تػػي الطيلػػب كالمعبػػـ ،كذػػذا مػػي ال م ػكافر فػػي ػػب م ػػيذج العبػػكـ كالحمػػية لبمرحبػػة األ ي ػػمة

العبمي.

 الر ػرة ( )12كال ي صت بى" مكجد في تيمة ؿ كحدة مبخص م ي ػب م ػي د بػى زمػيدة فتػـ الطيلػبلبكحػػدة " اح بػػػت المر ػ ػػة األخم ػ ػرة ػػكزف

ػ ػ ي ق ػػدر ( ،)%27.37كمع ػػزك ال يح ػػث ذ ػػذ ال مج ػػة إل ػػى أف

مح ػػكل ػػب العبػػكـ كالحمػػية لبمرحبػػة األ ي ػػمة العبمػػي ال

ػػمف بػػى مبخصػػيت م ي ػ ة ل ػػؿ كحػػدة مػػف

كحػػدات المح ػػكل العبمػػي ،كذػػذا م عػػيرض م ػ اال جػػي الحػػدمث ػػهدراج مبخػػص فػػي تيم ػة الكحػػدة م

ػػمف

بخمص ألذػـ الح ػيئؽ كالمرػيذمـ كال عمممػيت كال ػكا مف الػكاردة فػي الكحػدة ،كمػ ـ ر ػتي ي ػ خداـ خػرائط

ر مر أك خرائط مريذمممة أك تم طرم ة.

 ذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :ال مكؿ2018 ،؛ إ مي مؿ2017 ،؛ قرحي،2017؛

د الصمد2017 ،؛

الو ي ي2012 ،؛

بي2015 ،؛ مجمد2015 ،؛ الميل ي2014 ،؛ م بـ2013 ،؛

مبلف2011 ،؛ محجكب 2009 ،خم يف2006 ،؛ ).
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المجـال الرابع :األنشطة والوسائل واألساليب

جدول ()19
التكـ اررات والمتوسطـات واالنحرافـات المعيـارية والـوزن النسبـي لكل فقــرة من فقــرات المجـال الرابع
األنشطة والوسائل واألساليب وكذلك ترتيبيا
رقم

الفقــرة

الفقــرة
1
2

3

درجة
االنـحراف الـوزن
مجمـوع
الترتيب
المتوسـط
التقدير
المعياري النسبي
االستجابـات
م ة في

ح ؽ األ وطة كالك يئؿ الم

ال يب االذداؼ العبممة المحددة لتي
ار ي األ وطة المكجكدة في ال يب ال مئة
الط معمة ال ي كاجد فمتي المدر ة
ي د ال جيرب كاأل وطة المكجكدة في

ال يب

ممة ال ر مر العبمي لدل

بى

1531

3.689

73.78 0.627

4

يلمة

1295

3.120

62.41 0.755

8

م ك طة

3.718

1543

74.36 0.598

2

يلمة

الطب ة كطرح أ ئبة جدمدة كحؿ المو بلت
4
5
6
7
8
9
10

األ وطة المعرك ة كاقعمة كمم ف ط م تي
محرز أ بكب

بى

رض ال يب

ممة

ال درة بى ال عبـ الذا ي
ي ب أ وطة ال يب م

المك ك يت

المكجكدة فمه
أ وطة

ال يب

قي بة

ال وير ي(ال عيك ي) مف الطبلب
ار ي األ وطة كالك يئؿ الم

لبعمؿ
م ة في

ال يب م كل كخصيئص الطبلب
م رح أ وطة كك يئؿ م ك ة

ار ي

الرركؽ الرردمة مف الطبلب
مح األ وطة كالك يئؿ الموير ة الرعيلة

لبطبلب

م

الدرجــة الكمية لممجال

1536

3.701

74.02 0.700

3

يلمة

1361

3.280

65.59 0.848

7

م ك طة

1502

3.619

72.39 0.715

5

يلمة

1588

3.827

76.53 0.601

1

يلمة

1290

3.108

62.17 0.633

9

م ك طة

1146

2.761

55.23 0.624

10

م ك طة

1419

3.419

68.39 0.731

6

يلمة

14211

68.49 4.744 34.243

يلمة

ػح مػف الجػدكؿ ال ي ػؽ أف الدرج ػػة ال بمػة لمجيؿ األ وطة كالك يئؿ كاأل يلمب في م يذج

العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي حصبت بى كزف

ي ( ،)%68.49ك درجة كمـ يلمة،

كذذا يمومر إلى أف معيممر األ وطة كالك يئؿ كاأل يلمب في م يذج العبكـ كالحمية كمؤو ار تي ي ت
م كافرة في ب العبكـ لبمرحبة األ ي مة العبمي مف كجتة ظر المعبممف كالمورفمف ال ر كممف درجيت

م ريك ة ،كقد جيء في دمرات المعبممف كالمورفمف أف أعمى فقرتين في المجـال كانتا:

75

 الر ػرة ( )7كال ي صت بى" أ وطة ال يب قي بة لبعمؿ ال وير ي (ال عيك ي) مف الطبلب "اح بػت المر ػة األكلػى كزف

ي قدر ( ،)%76.53ك رؽ ذذ ال مجة م رؤمة كفب رة الم يذج

الرب طم مة ال يئمة بى وجم ال عيكف كال ويرؾ مف الطب ة ل رمذ المورك يت كاأل وطة العبممة،

لذا جيءت دمرات المعبممف كالمورفمف مر رعة.

 -الر ػرة ( )3كال ي صت بى"

ي د ال جيرب كاأل وطة المكجكدة في ال يب بى ممة ال ر مر

العبمي لدل الطب ة كطرح أ ئبة جدمدة كحؿ المو بلت " اح بػت المر ػة الثي مػػة ػكزف

ي قدر

( ،)%74.36كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى ك كح مرتكـ ال ر مر العبمي لدل م ة الد ار ة،
ك ومر ذذ ال مجة إلى أف المح كل العبمي ل ب العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي مر ز بى

طرح أ ئبة محرزة ل ر مر الطبلب.

وأظيرت نتائج المحور األول أن أدنى فقرتين في المجـال كانتا:
 الر ػرة ( )8كال ي صت بى" ار ي األ وطة كالك يئؿ المالطبلب " اح بػت المر ػة ال ي عة كزف

م ة في ال يب م كل كخصيئص

ي قدر ( ،)%62.17كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى

أف األ وطة كالك يئؿ الم م ة في ب العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ي ار ي م كل
كخصيئص الطبلب و ؿ يـ كح ب خصيئص المرحبة العمرمة المكاف ة لبمرحبة األ ي مة

العبمي ،كأف م كل كخصيئص طب ة ؿ معبـ قد خ بؼ ح ب ال مئة المحمطة يلطبب ،كلتذا
جيءت دمرات المعبممف درجة م ك طة حكؿ ذذا المؤور.

 الر ػرة ( )9كال ي صت بى" م رح أ وطة كك يئؿ م ك ة ار ي الرركؽ الرردمة مف الطبلب "اح بػت المر ػة األخمػرة كزف

ي قدر ( ،)%55.23كمعزك ال يحث ذلؾ إلى أف اق راح األ وطة

كالك يئؿ ال ي ار ي الرركؽ الرردمة قد م كف مف متيـ المعبـ كلمس

مف مح كل ال ب ،ك يل يلي

فهف المعبـ ذك الذم مخ ير الك يئؿ كاأل وطة ح ب ط معة كخصيئص طبل ه.

 كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي :الزمزمي2017 ،؛ ال دمرات2015 ،؛ال بكم2013 ،؛ أ كال ي ـ2013 ،؛ م بـ2013 ،؛ الليمدم2012،؛

-

.)2009
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مبلف2011 ،؛محجكب،

المجـال الخامس :تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء والتكنولوجيا والمجتمع

جدول ()20
التكـ اررات والمتوسطـات واالنحرافـات المعيـارية والـوزن النسبـي لكل فقــرة من فقــرات المجـال
الخامس :تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء والتكنولوجيا والمجتمع وكذلك ترتيبيا

رقم

الفقــرة

الفقــرة
1
2
3
4
5

درجة
االنـحراف الـوزن
مجمـوع
الترتيب
المتوسـط
التقدير
المعياري النسبي
االستجابـات

م يكؿ ال يب دكر العبـ في خدمة
المج م
م رز ال يب دكر ال كلكجمي في خدمة
اإل يف كرفيذم ه
م مف ال يب أذممة ميدة العبكـ ك يمبتي

م المكاد األخرل

موج ال يب الطب ة بى دمر دكر العبـ
كالعبميء
مثمر ال يب اذ ميـ الطب ة يال ويفيت
العبممة

1385

3.337

66.75 0.710

6

م ك طة

1456

3.508

70.17 0.783

1

يلمة

1400

3.373

67.47 0.737

4

م ك طة

1411

3.400

68.00 0.798

3

يلمة

1385

3.337

66.75 0.806

5

م ك طة

مظتر ال يب العبلقة الم يدلة مف العبكـ
6

7
8
9
10

كال كلكجمي

ك ط م تي

في

المج م

كالرمي ميت كالت د ة كالصحة......إل

ي ا جيذيت وخصمة

م ي د الطب ة بى

جي ق يمي بممة محبمة ك يلممة
مع ر كثمؽ الصبة يح ميجيت المج م
الرب طم ي كث يف ه
م دـ طرقين ل دمر اال جيذيت العبممة
كالممكؿ حك العبكـ

مكلي أذممة لب

يمي المج معمة اال ي مة

المر طة يلعبكـ اذ ميمين كا حين
الدرجــة الكمية لممجال

م

1379

3.323

66.46 0.847

7

م ك طة

1260

3.036

60.72 0.768

10

م ك طة

1436

3.460

69.20 0.707

2

يلمة

1364

3.287

65.73 0.639

8

م ك طة

1340

3.229

64.58 0.751

9

م ك طة

13816

م ك طة

66.58 5.488 33.292

ػح مػف الجػدكؿ ال ي ػؽ أف الدرج ػػة ال بمػة لمجيؿ ممة ا جيذيت الطب ة حك العبـ كالعبميء

كال كلكجمي كالمج م في م يذج العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي حصبت

بى كزف

( ،)%66.58ك درجة كمـ يلمة ،كذذا يمومر إلى أف معيممر
كالعبميء كال كلكجمي كالمج م في م يذج العبكـ كالحمية كمؤو ار تي ي ت م كافرة في

ي

ممة ا جيذيت الطب ة حك العبـ
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ب العبكـ

لبمرحبة األ ي مة العبمي مف كجتة ظر المعبممف كالمورفمف ال ر كممف درجيت م ريك ة ،كقد جيء في
دمرات المعبممف كالمورفمف أف أعمى فقرتين في المجـال كانتا:

 الر ػرة ( )2كال ي صت بى "م رز ال يب دكر ال كلكجمي في خدمة اإل يف كرفيذم ه" اح بػتالمر ػة األكلػى كزف

ي قدر ( ،)%70.17ك كافؽ ذذ ال مجة م

مجة ي ة ص بى أف

المح كل العبمي موج الطب ة بى اال ريدة مف و ة اال ر ت كالمجبلت العبممة اإلل رك مة،

كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى أف م يذج العبكـ كالحمية ي ار ي ال طكرات ال كلكجمة ،كاذ ميميت
الطب ة ي خداـ ال كلكجمي.

 الر ػرة ( )8كال ي صت بى "مع ر كثمؽ الصبة يح ميجيت المج م الرب طم ي كث يف ه" اح بػتالمر ػة الثي مػػة ػكزف

ي قدر ( ،)%69.20كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى أف فب رة الم يذج

الرب طم مة المطكرة ر ز

بى ال مئة الرب طم مة كاح ميجيت المج م الرب طم ي كال ت مد

ذكم ه كث يف ه ،كذذا ظتر في ال كافؽ مف أفراد م ة الد ار ة حكؿ ذذا المؤور.

بى

وأظيرت نتائج المحور األول أن أدنى فقرتين في المجـال كانتا:

 الر ػرة ( )10كال ي صت بى" مكلي أذممة لب يمي المج معمة اال ي مة المر طة يلعبكـ اذ ميمينكا حين " اح بػت المر ػة ال ي عة كزف ي قدر ( ،)%64.58كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى
ك ي أفراد م ة الد ار ة يل

يمي المج معمة اإل ي مة المر ة يلعبكـ ،كأف المح كل العبمي لـ

يمظتر اذ ميمين م انر تي ،مف خبلؿ أمرادذي في مح كل ب العبكـ كالحمية.
 الر ػرة ( )7كال ي صت بى" م ي د الطب ة بى ي ا جيذيت وخصمة جي ق يمي بممةي قدر ( ،)%60.72كمعزك ال يحث ذذ ال مجة

محبمة ك يلممة " اح بػت المر ػة األخمػرة كزف

إلى أف مح كل العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي لـ م

مف أ وطة بممة وج

بى

ا جيذيت وخصمة جي ق يمي بممة محبمة ك يلممة صكرة يفمة مف كجتة ظر أفراد
الد ار ة مف المعبممف كالمورفمف لم حث العبكـ كالحمية.

ي

مة

كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي ( :د الصمد2017 ،؛ الزمزمي2017 ،؛

ال بكم2013 ،؛
2012؛

بي2015 ،؛ مجمد2015 ،؛ الميل ي2014 ،؛ م بـ2013 ،؛ الو ي ي،

مبلف2011 ،؛ محجكب.)2009 ،
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المجـال السادس :أسئمة الكتاب ووسائل التقويم

جدول ()21
التكـ اررات والمتوسطـات واالنحرافـات المعيـارية والـوزن النسبـي لكل فقــرة من فقــرات المجـال
السادس :أسئمة الكتاب ووسائل التقويم وكذلك ترتيبيا

رقم

الفقــرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

درجة
االنـحراف الـوزن
مجمـوع
الترتيب
المتوسـط
التقدير
المعياري النسبي
االستجابـات

الفقــرة
مس أ ئبة ال يب جمم األذداؼ الكاردة
فمه
يلك كح كالدقة

م يز أ ئبة ال يب
العبممة

كع أ ئبة ال يب (م يلمه ،مك ك مة،
 ...ال )

ار ي أ ئبة ال يب الرركؽ الرردمة مف
الطب ة
ي د أ ئبة ال يب
الطيلب لمك كع الدرس

كزع أ ئبة ال يب
مي ب

بى عزمز فتـ

بى الكحدات و ؿ

درج أ ئبة ال يب مف ال تؿ إلى
الصعب

صيغ أ ئبة ال يب صميغة تبة م ف
الطيلب أف مرتمتي تكلة

م رح طرقين مس مدل ا
لبمتيرات كاأل وطة العمبمة

يب الطب ة

عزز أ ئبة ال يب قدرة الطيلب
10
ال ممـ الذا ي
كع ا يلمب ال كمـ (كرقة
11
العركض ،المويرم  ،األ حيث).....

بى
كقبـ،

م رح طرقين وخمصمة ل يط ال عؼ كال كة
12
في عبـ الطب ة

م رح طرقين مس قدرة الطب ة بى ال ر مر
 13كال حث كا خداـ مصيدر عبمممة غمر
ال ب الم ررة لبحصكؿ بى المعبكميت
الدرجــة الكمية لممجال

1421

3.424

68.48 0.810

5

يلمة

1510

3.639

72.77 0.792

1

يلمة

1496

3.605

72.10 0.900

2

يلمة

1163

2.802

56.05 0.698

12

م ك طة

1410

3.398

67.95 0.776

6

م ك طة

1373

3.308

66.17 0.784

8

م ك طة

1201

2.894

57.88 0.791

11

م ك طة

1382

3.330

66.60 0.677

7

م ك طة

1286

3.099

61.98 0.803

9

م ك طة

1231

2.966

59.33 0.776

10

م ك طة

1451

3.496

69.93 0.767

4

يلمة

1133

2.730

54.60 0.729

13

م ك طة

1484
17541

79

3.576

71.52 0.735

65.03 6.781 42.267

3

يلمة
م ك طة

م

ػح مػف الجػدكؿ ال ي ػؽ أف الدرج ػػة ال بمػة لمجيؿ أ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ في م يذج

العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي حصبت بى كزف

ي ( ،)%65.03ك درجة كمـ يلمة،

كذذا يمومر إلى أف معيممر أ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ في م يذج العبكـ كالحمية كمؤو ار تي ي ت
م كافرة في ب العبكـ لبمرحبة األ ي مة العبمي مف كجتة ظر المعبممف كالمورفمف ال ر كممف درجيت

م ريك ة ،كقد جيء في دمرات المعبممف كالمورفمف أف أعمى فقرتين في المجـال كانتا:

 الر ػرة ( ) 2كال ي صت بى" م يز أ ئبة ال يب يلك كح كالدقة العبممة " اح بػت المر ػة األكلػىكزف

ي قدر ( ،)%72.77كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى أف أ ئبة ال يب صؼ يلك ح

كالدقة ،كأ تي قي بة لبرتـ مف الطب ة صكرة صحمحة ،كال ح مؿ ال تكمؿ أك ال ر مر ،كلذلؾ جيءت

درجة ال دمر لتذا المؤور يلمة.

 الر ػرة ( )3كال ي صت بى"الثي مػػة ػكزف

كع أ ئبة ال يب (م يلمه ،مك ك مة ... ،ال ) " اح بػت المر ػة

ي قدر ( ،)%72.10كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى اذ ميـ م يذج العبكـ كالحمية

لبمرحبة األ ي مة العبمي

كم األ ئبة حمث مس متيرات ر مر مخ برة ،ك م ح الطيلب فرصة

ال ع مر ف أف ير صكرة ي مة أك غمر ي مة.

وأظيرت نتائج المحور األول أن أدنى فقرتين في المجـال كانتا:

 الر ػرة ( ) 4كال ي صت بى" ار ي أ ئبة ال يب الرركؽ الرردمة مف الطب ة " اح بػت المر ػةالثي مة ور كزف

ي قدر ( ،)%56.05كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى أف م يذج العبكـ

كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،ر ز بى طرح أ ئبة و ؿ

مر ال ويؼ الح يئؽ كالمريذمـ

العبممة كال عممميت ،كذذا يمم ف أف مو ؿ صعك ة لدل الطب ة مف ذكم ال حصمؿ الم خرض أك مف
ذكم صعك يت عبـ العبكـ ،حمث إف الم يذج المطكرة ال دـ المعرفة العبممة صكرة جيذزة ،كا مي

م ـ ا ويفتي مف خبلؿ اإلجي ة ف ب بة م ار مة مف األ ئبة المر طة يلمعرفة العبممة المراد

ا ويفتي.

 الر ػرة ( )12كال ي صت بى" م رح طرقين وخمصمة ل يط ال عؼ كال كة في عبـ الطب ة "اح بػت المر ػة األخمػرة كزف ي قدر ( ،)%54.60كمعزك ال يحث ذلؾ إلى أف اق راح أ يلمب
المعيلجة ل يط ال عؼ كاإلثراء ل يط ال كة مف متيـ المعبـ كالمورؼ ال ر كم ،كلمس المح كل

العبمي ،فيلمعبـ ذك الذم محدد يط ال عؼ كال كة لدل الطب ة كم كف م ؤكؿ ف كفمر األ وطة

العبلجمة لتي ،فيلمح كل معرض المعرفة العبممة ،كالمعبـ م رذذي.

 كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :ال مكؿ2018 ،؛ د الصمد2017 ،؛الزمزمي2017 ،؛ ال بكم2013 ،؛
2013؛ الو ي ي2012 ،؛

بي2015 ،؛ مجمد2015 ،؛ الميل ي2014 ،؛ م بـ،

مبلف2011 ،؛ محجكب.)2009 ،
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المجـال السابع :مناسبة لغة الكتاب

جدول ()22
التكـ اررات والمتوسطـات واالنحرافـات المعيـارية والـوزن النسبـي لكل فقــرة من فقــرات المجـال السابع:
مناسبة لغة الكتاب وكذلك ترتيبيا
رقم

الفقــرة
1
2
3
4

درجة
االنـحراف الـوزن
مجمـوع
الترتيب
المتوسـط
التقدير
المعياري النسبي
االستجابـات

الفقــرة
مخبك ال يب مف األخطيء البلكمة.
ي ب الصميغة البلكمة لب يب م
م كل الطيلب.

م طم الطيلب فتـ ال عبمميت المكجكدة
في ال يب.

الجمؿ الكاردة في ال يب قصمرة ر ز
بى المعي ي الم صكدة.

5

ممز ألريظ ال يب يل عد
كاللمكض

7

مخبك ال يب مف ال رار كالحوك الزائد

6

ف ال ع مد

م ار ي ال يب بلميت ال رقمـ المخ برة
الدرجــة الكمية لممجال

م

1567

3.776

75.52 0.712

1

يلمة

1501

3.617

72.34 0.699

3

يلمة

1451

3.496

69.93 0.780

5

يلمة

1355

3.265

65.30 0.815

7

م ك طة

1399

3.371

67.42 0.794

6

م ك طة

1548

3.730

74.60 0.593

2

يلمة

1492

3.595

71.90 0.876

4

يلمة

10313

71.00 3.955 24.851

يلمة

ػح مػف الجػدكؿ ال ي ػؽ أف الدرج ػػة ال بمػة لمجيؿ م ي ة للة مح كل م يذج العبكـ كالحمية

لبمرحبة األ ي مة العبمي حصبت بى كزف ي ( ،)%71.00ك درجة كمـ يلمة ،كذذا يمومر إلى
أف معيممر م ي ة للة مح كل م يذج العبكـ كالحمية كمؤو ار تي ي ت م كافرة في ب العبكـ لبمرحبة
األ ي مة العبمي مف كجتة ظر المعبممف كالمورفمف ال ر كممف درجيت م ريك ة ،كقد جيء في دمرات

المعبممف كالمورفمف أف أعمى فقرتين في المجـال كانتا:

 الر ػرة ( )1كال ي صت بى" مخبك ال يب مف األخطيء البلكمة " اح بػت المر ػة األكلػى كزفي قدر ( ،)%75.52كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى اذ ميـ المؤلرمف

ط المح كل العبممة

مف ال يحم مف اإلمبلئمة كال حكمة ،لعدـ إحداث عيرض مف المح كل العبمي كمح كل البلة العر مة،

كإلحداث ال يمؿ مف م حثي العبكـ العيمة كالبلة العر مة.

 الر ػرة ( )6كال ي صت بى" م ار ي ال يب بلميت ال رقمـ المخ برة " اح بػت المر ػة الثي مػػةػكزف

ي قدر ( ،)%74.60كمعزك ال يحث ذذ ال مجة ذلؾ إلى اذ ميـ المؤلرمف صميغة

المح كل العبمي صكرة صحمحة م

ح م تي المطبكب ا ي ه لبطب ة صكرة كا حة كدقم ة.

81

وأظيرت نتائج المحور األول أن أدنى فقرتين في المجـال كانتا:

 الر ػرة ( )5كال ي صت بى" ممز ألريظ ال يب يل عد ف ال ع مد كاللمكض " اح بػت المر ػةال يد ة كزف

ي قدر ( ،)%67.42كمعزك ال يحث ذذ ال مجة الم ك طة إلى أف ط معة

المح كل العبمي ح ـ ا خداـ مصطبحيت ك بميت غمر متلكفة لدل الطب ة ،ك يل يلي مص ح دكر

المعبـ

تمؿ ك مط ذذ المصطبحيت كال بميت مي ذك أقرب إلى أذذيف الطب ة.

 الر ػرة ( )4كال ي صت بى" الجمؿ الكاردة في ال يب قصمرة ر ز بى المعي ي الم صكدة "اح بػت المر ػة األخمػرة كزف

ي قدر ( ،)%65.30كمعزك ال يحث ذذ ال مجة إلى أف صميغة

المح كل العبمي في م يذج العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ال ار ي أف كف الجمؿ الكاردة

فمه قصمرة كذات ملزل كا ح .غمر أف المح كل العبمي مصيغ صكرة جمدة ككا حة كم ركءة،
ك عزل الدرجة الم ك طة إلى ط معة ًؿ مف المعبممف كالمورفمف كمي م ار في المح كل العبمي في
كء خ ار ه ك مبه في مجيؿ درمس العبكـ.

 كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :ال مكؿ2018 ،؛ د الصمد2017 ،؛الزمزمي2017 ،؛ ال بكم2013 ،؛
2013؛ الو ي ي2012 ،؛

بي2015 ،؛ مجمد2015 ،؛ الميل ي2014 ،؛ م بـ،

مبلف2011 ،؛ محجكب2009 ،؛ خم يف2006 ،؛ الحدا ي

كالرفي ي2005 ،؛ ).

اإلجابة عن التساؤالت التي انبثقت عن السؤال الرئيس

ص ال يؤالت ال ي ا ث ت ف ال ؤاؿ الرئمس بػى :ىل توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائية

عند مستوى الداللــة ( )0.05 ≤ αفـي مسـتوى تقـدير المعممـين والمــشرفين التربـويين لكتـب العــموم

والحـياة في المرحمة األسـاسية العميا (السابع ،والثـامن  ،والتاسـع) تعـزى لمتغيـرات الدراسـة (الصـف،

والجنس ،والمؤىل العممي ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة)؟

كلئلجي ة ف ذذ ال يؤالت قام الباحث بصياغـة الفرضيـات التالية:

الفرض األول من فـروض الـدراسة:

ص الررض االكؿ مف فػركض الػد ار ة بى :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائية عند مستوى

الداللـة ( )0.05 ≤ αفي مستوى تقدير المعممين والمـشرفين التربويين لكتب العـموم والحـياة في
المرحمة األسـاسية العميا (السابع ،والثامن  ،والتاسع) تعزى لمتغيـر الصف.

كلب ح ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػػف صػ ػ ػػحة الرػ ػ ػػرض قػ ػ ػػيـ ال يحػ ػ ػػث ي خ ػ ػ ػػداـ أ ػ ػ ػػبكب حبمػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػػيمف األح ػ ػ ػػيدم

.One Way ANOVA
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جدول ()23

مصدر التباين ومجموع المربعـات ودرجـات الحريـة ومتوسـط المربعـات وقيمـة "ف" ومسـتوى الداللــة
تعزى لمتغيـر الصف

مصدر التباين

المجـال
المظير العام لمكتاب

مف المجمك يت

مجموع

المربعـات

324.258

درجـات

متوسـط

2

162.129

الحرية

داخؿ المجمك يت 396 8688.509
المجمكع

مف المجمك يت

398 9012.767
680.838

2

داخؿ المجمك يت 396 10073.598

األىداف

المجمكع

مف المجمك يت

398 10754.436
259.857

2

داخؿ المجمك يت 396 15442.909

المحتوى

المجمكع

األنشطة والوسائل
واألساليب
تنمية اتجاىات الطمبة
نحو العمم والعمماء

والتكنولوجيا والمجتمع
أسئمة الكتاب ووسائل
التقويم

مف المجمك يت

31.380

2

داخؿ المجمك يت 396 8728.936
المجمكع

مف المجمك يت

398 8760.316
298.995

2

داخؿ المجمك يت 396 11601.215
المجمكع

مف المجمك يت

398 11900.211
675.158

2

داخؿ المجمك يت 396 17152.963
المجمكع

مناسبة لغة الكتاب

398 15702.767

مف المجمك يت

398 17828.120
9.316

2

داخؿ المجمك يت 396 6231.586
المجمكع

مف المجمك يت

398 6240.902
9986.990

2

الدرجــة الكمية لالستبانة داخؿ المجمك يت 396 343709.76
المجمكع

المربعـات

21.941

340.419
25.438

129.929
38.997
15.690
22.043
149.498
29.296

337.579
43.316
4.658

15.736

7.389

13.382

3.332

0.712

5.103

7.793

0.296

الداللـة

 0.001دالة

 0.000دالة

 0.037دالة

0.491

د 0.01

د 0.05

غمر دالة
إحصيئمي

 0.006دالة

 0.000دالة

0.744

د 0.01

د 0.01

د 0.01

غمر دالة
إحصيئمي

4993.495
867.954

5.753

 0.003دالة

د 0.01

398 353696.75

ؼ الجدكلمة د درجة حرمة ( )396 ،2ك د م ػ ػكل داللػػة (4.66 = )0.01
ؼ الجدكلمػة د درجة حرمة ( )396 ،2ك د م ػ ػكل داللػػة (3.02 = )0.05

م

قيمة "ف"

قيمة

مسـتوى الداللـة

ح مػف الجػػدكؿ ال ي ػػؽ أف قممػة "ؼ" المح ك ػػة أقػػؿ مػف قممػػة "ؼ" الجدكلمػة

ػد م ػ كل

داللة ( )0.05في مجال األنشطة والوسائل واألساليب ،ومجال مناسبة لغـة الكتـاب ،أم أ ػه ال ػكج ػػد

ف ػ ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػػيئمة عػ ػػزل لم لػمػ ػػر الص ػػؼ .كمع ػػزك ال يح ػػث ذ ػػذ ال مج ػػة إل ػػى أف األ و ػػطة

كالك ػػيئؿ كاأل ػػيلمب ال درم ػػمة لم ػػيذج العب ػػكـ كالحم ػػية لبمرحب ػػة األ ي ػػمة العبم ػػي م و ػػي تة رم ػ ػين ف ػػي

العمكمميت ،ك يل يلي دمرات المعبممف ح ب صركؼ درم ػتـ لػـ خ بػؼ اخ بلفػين جكذرمػين ،ك ػذلؾ فػهف
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حدمػػد مػػدل م ي ػ ة للػػة ال ػػيب لم ػ كل الطػػبلب ال ػػر ط و ػ ؿ مػػر يلصػػؼ الػػذم مدر ػػه المعبػػـ

كخيصػػة أف الصػػركؼ الثبلثػػة ذػػي لبمرحبػػة األ ي ػػمة العبمػػي كال ػػي وػػي ه خصػػيئص طبل تػػي ،كلػػذلؾ لػػـ
ظتر فركؽ جكذرمة مف دمرات المعبممف عين لبصؼ في مجيؿ م ي ة للة ال يب.
مي م

ح أف قممػة "ؼ" المح ك ػػة أ ػر مػف قممػػة "ؼ" الجدكلمػة

ػد م ػ كل داللػة ()0.05

ف ػػي المظيـــر العـــام لمكتـــاب ،األذ ػػداؼ ،كالمح ػػكل ،كتنميـــة اتجاىـــات الطمبـــة نحـــو العمـــم والعممـــاء
والتكنولوجيا والمجتمع ،أسئمة الكتاب ووسائل التقويم ،أسئمة الكتاب ووسائل التقويم ،كالدرجػة ال بمػة

لبل

ي ة ،أم أ ه ػكجػػد فػ ػػركؽ ذات داللػػة إحصيئمة عػزل لم لػمػر الصؼ.

كلمعرفة ا جي الرركؽ قيـ ال يحث ي خداـ اخ ير ومرمه ال عدم كالجدكؿ ( )24مك ح ذلؾ:

جدول ()24
يوضح اختبار شيفيو في مستوى تقدير المعممين والمـشرفين التربويين لكتب العـموم والحـياة في المرحمة األسـاسية
العميا ( )9 ، 8 ،7تعزى لمتغيـر الصف تعزى لمتغير الصف
الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

المظير العام لمكتاب
الصف

المتوسط الحسابي

46.419

45.269

47.474

الصف السابع

46.419

0

الصف التاسع

47.474

1.055

الصف

المتوسط الحسابي

35.605

34.923

0.682

0

*2.448

*3.130

0

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

45.269

الصف الثامن

األىداف لمكتاب

الصف السابع

35.605

الصف التاسع

38.053

الصف الثامن

الصف

المحتوى

1.149

0

الصف السابع

الصف الثامن

0

*2.204

34.923

الصف التاسع
38.053

المتوسط الحسابي

51.140

50.500

0.640

0

*1.334

*1.974

0

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

الصف

المتوسط الحسابي

32.209

33.423

34.421

الصف السابع

32.209

0

الصف التاسع

34.421

الصف السابع

51.140

الصف التاسع

52.474

الصف الثامن

تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء
والتكنولوجيا والمجتمع

الصف الثامن

33.423

0

1.214

50.500

0

0

52.474

*2.212

0.998

0

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

الصف

المتوسط الحسابي

41.233

41.654

44.316

الصف السابع

41.233

0

أسئمة الكتاب ووسائل التقويم
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الصف الثامن

41.654

0.421

0

*3.083

*2.662

0

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

الصف

المتوسط الحسابي

265.116

264.962

276.105

الصف السابع

265.116

0

الصف الثامن

264.962

0.155

0

الصف التاسع

276.105

*10.989

*11.144

الصف التاسع

44.316

الدرجة الكمية لالستبانة

0

*دالة د 0.01
م ح مف الجدكؿ ال ي ؽ كجكد فركؽ مف ب الصؼ ال ي كال ي كل د ي ت الرركؽ
لصيلح ب الصؼ ال ي  ،ك مف ب الصؼ الثيمف كال ي كل د ي ت الرركؽ لصيلح الصؼ
ال ي  ،كلـ م ح فركؽ في ال ب األخرل.
كمعػزك ال يحػث كجػكد فػػركؽ لصػيلح المعبمػمف كالموػرفمف لم حػػث العبػكـ كالحمػية لبصػؼ ال ي ػ

األ ي ي في المجػيالت (المظتػر العػيـ لب ػيب ،األذػداؼ ،المح ػكل ،ممػة ا جيذػيت الطب ػة حػك العبػـ
كالعبمػػيء كال كلكجمػػي كالمج مػ  ،أ ػػئبة ال ػػيب كك ػػيئؿ ال ػػكمـ) كالدرجػػة ال بمػػة لمجػػيالت ال ػػكمـ ل ػػب

العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،إلى أف المعبممف كالمورفمف لبصؼ ال ي

األ ي ي أ ثر عم ػين

درمػة م ػػيذج العبػػكـ كالحمػػية ،كقػػد معػػزل ذلػػؾ إلػػى أف معبػػـ الصػػؼ
كفتمػين لبمح ػػكل العبمػػي ،كذػػـ أ ثػػر ا
ال ي

األ ي ي بى اطبلع ريصمؿ م يذج العبكـ كالحمية في الصركؼ ال ي ة ( )8 ،7ك ذلؾ كف

صػػكرة الم ػػيذج م مبػػة لػػدمتـ ،ك يل ػػيلي قػػدر تـ بػػى ػػدمر ك ػػكمـ الم ػػيذج أ ثػػر م ػين كوػػمكلمة مػػف

معبمي الصركؼ ال ي

درمػة يفمػة مح ػكل الصػركؼ الثبلثػة ،كلػذلؾ
كالثيمف الػذمف قػد ال م ػكف لػدمتـ ا

اخ برت دم ار تـ ف معبمي الصؼ ال ي

كمورفكذـ في المجيالت ال ي ة.

كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :الزمزمي2017 ،؛ ال بكم2013 ،؛

مجمد2015 ،؛ الميل ي2014 ،؛ م بـ2013 ،؛ الو ي ي2012 ،؛
محجكب2009 ،؛ خم يف2006 ،؛ الحدا ي كالرفي ي2005 ،؛ ).
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مبلف2011 ،؛

الفرض الثاني من فـروض الـدراسة:

ص الررض الثي ي مف فػركض الػد ار ة

بى :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائية عند مستوى

الداللـة ( )0.05 ≤ αفي مستوى تقدير المعممين والمـشرفين التربويين لكتب العـموم والحـياة في
المرحمة األسـاسية العميا ( )9 ، 8 ،7تعزى لمتغيـر الجنس (ذكـر ،أنثـى).

كلب ح ؽ مف صحة الررض قيـ ال يحثػ ي خػػداـ اخ ػػير " "T. testكالجػدكؿ ( )25مك ػح ذلؾ:
جـدول ()25
المتوسطات واالنحرافـات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغيــر الجنس

المجـال
المظير العام لمكتاب

المحتوى
األنشطة والوسائل
واألساليب

تنمية اتجاىات الطمبة
نحو العمم والعمماء

والتكنولوجيا والمجتمع
أسئمة الكتاب ووسائل
التقويم
مناسبة لغة الكتاب
الدرجــة الكمية لالستبانة

م

ذر

199

45.784

4.956
4.823

أ ثى

216

199

35.688

أ ثى

216

36.417

5.482

ذر

199

49.593

6.627

أ ثى

216

52.903

6.088

ذر

199

33.196

5.199

ذر

األىداف

قممة "ت" الجدكلمػػة
قممة "ت" الجدكلمػػة

الجنـس

العـدد

المتوسـط

االنحـراف
المعياري

أ ثى

216

46.889

35.208

4.558

4.061

ذر

199

32.628

5.592

أ ثى

216

33.903

5.330

ذر

199

41.427

6.451

أ ثى

216

43.042

6.997

ذر

199

24.312

4.114

262.628 199

30.310

أ ثى

216

أ ثى

273.708 216

ذر

25.347

3.743

29.550

قيمـة "ت"

قيمـة
الداللـة

مسـتوى
الداللـة

2.366

0.018

دالة د
0.05

1.432

0.153

غمر دالة
إحصيئمي

5.303

0.000

دالة د
0.01

4.413

0.000

دالة د
0.01

0.018

دالة د
0.05

2.438

0.015

غمر دالة
إحصيئمي

2.685

0.008

دالة د
0.01

3.769

0.000

دالة د
0.01

2.377

د درجة حرمػة ( )413ك د م ػ ػكل داللػة (1.96 = )0.05
د درجة حرمػة ( )413ك د م ػ ػكل داللػة (2.58 = )0.01

ػ ػػح مػ ػػف الجػ ػ ػػدكؿ ال ػي ػ ػػؽ أف قممػ ػ ػػة "ت" المح ػك ػ ػ ػػة أقػ ػ ػػؿ م ػ ػػف قممػ ػ ػػة "ت" الجدكلمػ ػػة فػ ػػي

األىداف ،كأسئمة الكتاب ووسائل التقويم كذذا مػدؿ بى ػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػيئمة فمتمػي
عزل لم لمػر الج س .كقد مرج الررؽ لصػيلح المعبمػمف الػذ كر إلػى أف ا وػليؿ المعبمػمف ػتمكر أخػرل
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كم طب ػػيت حمي مػػة جعبتػػـ مت مػػكف ػػيألمكر الظػػيذرة مثػػؿ األذػػداؼ كأ ػػيلمب ال ػػكمـ ،دكف ال ػػدقمؽ فػػي

المح كل العبمي ك ممة ال ر مر كاال جيذيت.
مػػي م

ػػح أف قممػػة "ت" المح ػػك ة أ ػ ر مػػف قممػػة "ت" الجدكلمػػة فػػي المظيــر العــام لمكتــاب،

المحتوى ،كاألنشطة والوسائل واألساليب ،وتنميـة اتجاىـات الطمبـة نحـو العمـم والعممـاء والتكنولوجيـا
والمجتمع ،كمناسبة لغة الكتـاب ،والدرجـــة الكميـة لالسـتبانة ،كذػذا مػدؿ بػى كجػكد فػػركؽ ذات داللػػة

إحصيئمة فمتمي عػزل لم لػمػر الج ػس كل ػد ي ت الرركؽ لصيلػح اإل يث.

كمعػ ػػزك ال يحػ ػػث ذػ ػػذ الرػ ػػركؽ لصػ ػػيلح المعبمػ ػػيت إلػ ػػى ػ ػػدـ ا وػ ػػليؿ المعبمػ ػػيت ػ ػػتمكر أخػ ػػرل

كم طب ػػيت غمػػر ال عبػػمـ جعبتػػف معطػػمف اذ مػػيـ أ ثػػر يلمػػيدة ال عبمممػػة ،كاأل وػػطة كالك ػػيئؿ كاأل ػػيلمب
ال عبمممػػة ك كمعتػػي ،كر مػػي م ػػكف ال ثمػػر مػػف األ وػػطة فػػي ال ػػيب المدر ػػي ر ػػز بػػى الجي ػػب العمبػػي
كال ط م ي كذذا مح يج إلى دقػة كصػ ر كذػك مػي ممػز ػه اإل ػيث ك ػه ،ك ػذلؾ فػهف اإل ػيث ط معػ تف

لدمتف ممكؿ حك الدقة فظترت الرركؽ لصيلحتف في مجيؿ المظتر العيـ لب يب كم ي ة للة ال يب،

كقػد رجػ الرػػركؽ لصػػيلح المعبمػػيت ػػذلؾ إلػػى أ تػػف أقػؿ جػرأة فػػي ال ع مػػر ػػف آرائتػػـ كخيصػػة ال ػػب مة

م تي ،فظترت ال يئج لصيلحتف في ال ثمر مف مجيالت اال

ي ة.

كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :ال مكؿ2018 ،؛ د الصمد،

2017؛ فرحي2017 ،؛ال بكم2013 ،؛
الو ي ي2012 ،؛

بي2015 ،؛ المح ة2014 ،؛ م بـ2013 ،؛

مبلف2011 ،؛ محجكب2009 ،؛ خم يف2006 ،؛

Tsaparlis 2011؛ .)Okoronka Ugwumba: 2011
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الفرض الثالث من فـروض الـدراسة:

ص الررض الثيلث مف فػركض الػد ار ة بى :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائية عند

مستوى الداللـة ( )0.05 ≤ αفي مستوى تقدير المعممين والمـشرفين التربويين لكتب العـموم والحـياة

في المرحمة األسـاسية العميا ( )9 ، 8 ،7تعزى لمتغيـر المؤىل العممي (بكالوريوس ،أعمى من

بكالوريوس).

كلب ح ؽ مف صحة الررض قيـ ال يحثػ ي خػػداـ اخ ػػير " "T. testكالجػدكؿ ( )26مك ػح ذلؾ:
جـدول ()26
المتوسطات واالنحرافـات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغيــر المؤىل العممي
المؤىل العممي العـدد

المجـال

يلكرمكس

المظير العام لمكتاب

أ بى مف
يلكرمكس

األىداف

أ بى مف
يلكرمكس

المحتوى

أ بى مف
يلكرمكس

األنشطة والوسائل واألساليب

أ بى مف
يلكرمكس

يلكرمكس

يلكرمكس

تنمية اتجاىات الطمبة نحو
العمم والعمماء والتكنولوجيا
والمجتمع

يلكرمكس

يلكرمكس

أ بى مف
يلكرمكس
يلكرمكس

أسئمة الكتاب ووسائل التقويم

أ بى مف
يلكرمكس

مناسبة لغة الكتاب

أ بى مف

الدرجــة الكمية لالستبانة
قممة "ت" الجدكلمػػة
قممة "ت" الجدكلمػػة

يلكرمكس
يلكرمكس
يلكرمكس

أ بى مف
يلكرمكس

المتوسـط

االنحـراف
المعياري

46.392 352

4.901

46.175

4.062

35.926 352

5.157

36.857

5.297

51.364 352

6.294

51.048

7.920

34.247 352

4.066

34.222

7.529

33.233 352

5.149

33.619

7.136

42.469 352

7.038

41.143

5.009

25.131 352

3.498

23.286

5.678

63

63

63

63

63

63

63

قيمـة "ت"

قيمـة
الداللـة

0.332

0.740

29.510 268.761 352
35.099 266.349 63

د درجة حرمػة ( )413ك د م ػ ػكل داللػة (1.96 = )0.05
د درجة حرمػة ( )413ك د م ػ ػكل داللػة (2.58 = )0.01
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1.314

0.352

0.190

0.725

0.969 0.038

0.514

1.431

0.608

0.153

0.001 3.455

0.562 0.580

مسـتوى
الداللـة
غمر دالة
إحصيئمي
غمر دالة
إحصيئمي
غمر دالة
إحصيئمي
غمر دالة
إحصيئمي
غمر دالة
إحصيئمي
غمر دالة
إحصيئمي
دالة د
0.01
غمر دالة
إحصيئمي

م

ػػح مػػف الج ػػدكؿ ال ػي ػػؽ أف قمم ػػة "ت" المح ػك ػػة أق ػػؿ مػػف قمم ػػة "ت" الجدكلمػػة فػػي جممػ

المجػػيالت كالدرجػػة ال بمػػة لبل ػ ي ة ،ػػدا م ي ػ ة للػػة ال ػػيب كلصػػيلح مؤذػػؿ ال ػػيلكرمكس ،كذػػذا م ػػدؿ
بى ػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللة إحصيئمة فمتمي عزل لم لمػر المؤذؿ العبمي.

كمعزك ال يحث دـ كجكد فركؽ في ػدمرات المعبمػمف كالموػرفمف عػين لمػؤذبتـ العبمػي إلػى أف

ط معػػة مػػؿ معبػػـ العبػػكـ ر ػػز يأل ػػيس بػػى الجكا ػػب المعرفمػػة كالمتيرمػػة ال ػػي ا
ف ػرة اإل ػػداد فػػي بمػػيت ال ر مػػة ،كذػػذ ذػػي ف ػرة ا

ػ تي المعبػػـ أث ػػيء

ػػيب المعػػيرؼ العبممػػة عمػػؽ ك ك ػ  ،كذػػي أ ثػػر

ار يطين – المعرفة العبممة – يلمح كل ال عبممي ،ك يل يلي فهف أم درجة بممػة الح ػة قػد ال ػؤثر بػى

ط معػة العمػػؿ فػػي مت ػة ال ػػدرمس صػػكرة جكذرمػػة ،كلتػذا لػػـ ظتػػر فػػركؽ ػمف المعبمػػمف كالموػرفمف عػين

لمؤذبل تـ العبممة.

كذذا م رؽ م العدمد مف

يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :ال مكؿ2018 ،؛ د الصمد،

2017؛ فرحي2017 ،؛ إ مي مؿ2017،؛ بي2015 ،؛ المح ة2014 ،؛ الميل ي2014،؛

الخريجي2014 ،؛ م بـ2013 ،؛ ال بكم2013 ،؛ م بـ2013 ،؛ الليمدم2012 ،؛ خم يف،
2006؛ الحدا ي كالرفي ي.)2005 ،
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الفرض الرابع من فـروض الـدراسة:

ػػص الرػػرض ال ار ػ مػػف ف ػػركض ال ػػد ار ة بػػى :ال توجـــد فـــروق ذات داللــــة إحصـــائية عنـــد

مستوى الداللـة ( )0.05 ≤ αفي مستوى تقدير المعممين والمـشرفين التربويين لكتب العـموم والحـياة
في المرحمة األسـاسية العميا ( )9 ، 8 ،7تعزى لمتغيـر المسمى الوظيفي (معمم ،مشرف تربوي).
ذلؾ:

كلب ح ػػؽ مػػف صػػحة الرػػرض قػػيـ ال يحث ػ ي خ ػػداـ اخ ػػير " "T. testكالجػػدكؿ ( )27مك ػػح
جـدول ()27
المتوسطات واالنحرافـات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغيــر المسمى الوظيفي
المسمى

المجـال

الوظيفي

المظير العام لمكتاب

معبـ

واألساليب

والمجتمع

أسئمة الكتاب ووسائل
التقويم

مناسبة لغة الكتاب
الدرجــة الكمية لالستبانة
قممة "ت" الجدكلمػػة
قممة "ت" الجدكلمػػة

م

51.271 399

6.281

مورؼ ر كم

16

36.813

مورؼ ر كم

16

52.438

34.211 399

4.692

مورؼ ر كم

16

35.063

6.027

33.316 399

5.468

32.688

6.129

42.278 399

6.693

معبـ

تنمية اتجاىات الطمبة نحو
العمم والعمماء والتكنولوجيا

36.038 399

5.198

مورؼ ر كم

معبـ

األنشطة والوسائل

46.271 399

4.759

16

معبـ

المحتوى

المعياري

48.563

معبـ

األىداف

العـدد المتوسـط

االنحـراف

مورؼ ر كم
معبـ
مورؼ ر كم
معبـ

16

16

42.000

24.812 399

4.888

11.764

8.974

3.960

مورؼ ر كم

16

مورؼ ر كم

43.400 273.375 16

معبـ

25.813

4.926

3.816

29.811 268.195 399

قيمـة "ت" قيمـة الداللـة

مسـتوى
الداللـة

1.886

0.060

غمر دالة
إحصيئمي

0.586

0.558

غمر دالة
إحصيئمي

0.698

0.486

غمر دالة
إحصيئمي

0.704

0.482

غمر دالة
إحصيئمي

0.654

غمر دالة
إحصيئمي

0.161

0.872

غمر دالة
إحصيئمي

0.992

0.322

غمر دالة
إحصيئمي

0.668

0.505

غمر دالة
إحصيئمي

0.449

د درجة حرمػة ( )413ك د م ػ ػكل داللػة (1.96 = )0.05
د درجة حرمػة ( )413ك د م ػ ػكل داللػة (2.58 = )0.01

ػػح مػػف الج ػػدكؿ ال ػي ػػؽ أف قمم ػػة "ت" المح ػك ػػة أق ػػؿ مػػف قمم ػػة "ت" الجدكلمػػة فػػي جممػ

المجيالت كالدرجة ال بمة لبل

لم لمػر الم مى الكظمري.

ي ة ،كذذا مػدؿ بى ػدـ كجػكد فػػركؽ ذات داللػة إحصػيئمة فمتمػي عػزل

90

كمع ػػزك ال يح ػػث ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ع ػػزل لم لم ػػر الم ػػمى ال ػػكظمري (معب ػػـ ،مو ػػرؼ) إل ػػى أف

ال عيمؿ م المح كل العبمي م ـ صكرة م يورة مف ق ػؿ المعبمػمف كالموػرفمف بػى حػد ػكاء ،فيلموػرؼ
مكجػػه كمروػػد كمػػدرب المعبػػـ ،كالمعبػػـ م رػػذ الم تػػيج ،إ ػػيفة إلػػى أف الموػرفمف ذػػـ معبمػكف فػػي األ ػػيس
كمير ػكا مت ػػة ال ػػدرمس ل ػ كات طكمبػػة ،ك يل ػػيلي موػػعركف مػػدل ػػتثمر ال ػػيب العبمػػي بػػى الطب ػػة

كا جيذي تـ ،ك ذلؾ ظ ار تـ إلى المظتر العيـ لب يب كللة ال يب.

ك ذلؾ قد عزل ال مجة إلى أ ه ـ درمب المورفمف مف خبلؿ كرش مؿ م ثرة حكؿ الم ػيذج

المطكرة كآلمة تلمرتي كالمعيممر ال ي ـ

مم تي في المح ػكل العبمػي ،كأ ػيلمب ال ػكمـ الحدمثػة الم عػة

ك بمي مر ط يلم يذج ،ك دكرذـ – المورفمف – قيمكا درمب المعبممف بى رس المحيكر ،ك يل يلي فهف
ظرة المورفمف كالمعبممف م ير ة إلى و
ً
ممض بى ف رة ال درمب يـ أك مزمد.
حد مر ،كخيصة أ ه لـ
كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :ال مكؿ2018 ،؛ فرحي2017 ،؛

إ مي مؿ2017،؛ ال دمرات2015 ،؛ الميل ي2014،؛ الخريجي2014 ،؛ م بـ2013 ،؛
ال بكم2013 ،؛ الليمدم2012 ،؛ خم يف2006 ،؛ الحدا ي كالرفي ي.)2005 ،
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الفرض الخامس من فـروض الـدراسة:

ص الررض الخيمس مف فػركض الػد ار ة بى :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائية عنـد

مستوى الداللـة ( )0.05 ≤ αفي مستوى تقدير المعممين والمـشرفين التربويين لكتب العـموم والحـياة
في المرحمة األسـاسية العميا ( )9 ، 8 ،7تعزى لمتغيـر سنوات الخدمة.

كلب ح ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػػف صػ ػ ػػحة الرػ ػ ػػرض قػ ػ ػػيـ ال يحػ ػ ػػث ي خ ػ ػ ػػداـ أ ػ ػ ػػبكب حبمػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػػيمف األح ػ ػ ػػيدم
.One Way ANOVA
جدول ( :)28مصدر التباين ومجموع المربعـات ودرجـات الحريـة ومتوسـط المربعـات وقيمـة "ف" ومسـتوى الداللــة تعزى لمتغيـر
سنوات الخدمة
المجـال

المظير العام لمكتاب

األىداف

المحتوى
األنشطة والوسائل
واألساليب

مصدر التباين

درجـات
مجموع المربعـات
الحرية

مف المجمك يت

183.917

المجمكع

9457.504

داخؿ المجمك يت 9273.586
مف المجمك يت

119.408

المجمكع

11122.111

داخؿ المجمك يت 11002.703
مف المجمك يت

238.217

المجمكع

17799.648

داخؿ المجمك يت 17561.431
مف المجمك يت

19.814

المجمكع

9316.419

داخؿ المجمك يت 9296.605
مف المجمك يت

502.545

مف المجمك يت

474.921

المجمكع

19037.311

مف المجمك يت

74.406

2

متوسـط المربعـات قيمة "ف"

قيمة
الداللـة

4.085

0.018

91.959

412

22.509

2

59.704

414
412

26.706

2

119.109

414
412

42.625

2

9.907

414
412

22.565

2

251.273

414

تنمية اتجاىات الطمبة
نحو العمم والعمماء داخؿ المجمك يت 11967.175
والتكنولوجيا والمجتمع
12469.720
المجمكع

414

داخؿ المجمك يت 18562.390

412

45.054

2

37.203

412

15.535

2

3384.056

أسئمة الكتاب ووسائل
التقويم

مناسبة لغة الكتاب

داخؿ المجمك يت 6400.331
المجمكع

مف المجمك يت

6474.737
6768.112

412

29.047

2

237.460

414

414

الدرجــة الكمية لالستبانة داخؿ المجمك يت 412 375595.078
المجمكع

414 382363.190

911.639

ؼ الجدكلمة د درجة حرمة ( )412 ،2ك د م ػ ػكل داللػػة (4.66 = )0.01
ؼ الجدكلمػة د درجة حرمة ( )412 ،2ك د م ػ ػكل داللػػة (3.02 = )0.05
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2.236

0.108

0.062 2.794

0.439

8.651

0.645

0.000

0.005 5.271

2.395

3.712

0.092

0.025

مسـتوى الداللـة

دالة د
0.05
غمر دالة
إحصيئمي
غمر دالة
إحصيئمي
غمر دالة
إحصيئمي
دالة د
0.01
دالة د
0.01
غمر دالة
إحصيئمي
دالة د
0.05

م

ح مػف الجػػدكؿ ال ي ػػؽ أف قممػة "ؼ" المح ك ػػة أقػػؿ مػف قممػػة "ؼ" الجدكلمػة

ػد م ػ كل

داللػػة ( )0.05فػػي (األذػػداؼ ،كالمح ػػكل ،كاأل وػػطة كالك ػػيئؿ كاأل ػػيلمب ،كم ي ػ ة البلػػة) ،أم أ ػػه ال
ػكجػػد فػ ػػركؽ ذات داللػػة إحصيئمة عػزل لم لػمػر

كات الخدمة.

كمع ػػزك ال يح ػػث ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ف ػػي مج ػػيالت (األذ ػػداؼ ،كالمح ػػكل ،كاأل و ػػطة كالك ػػيئؿ
كاأل ػػيلمب ،كم ي ػ ة البلػػة) ع ػين لم لمػػر ػ كات الخدمػػة إلػػى أف المعبمػػمف لػػض ال ظػػر ػػف ػ كات
خػػدم تـ خ ػػعكا لػػدكرات درم مػػة مكحػػدة حػػكؿ الم ػػيذج المطػػكرة ،ك يل ػػيلي فػػهف ظػػر تـ ال كمممػػة حػػكؿ

الم ػ ػػيذج ي ػ ػػت م ير ػ ػػة ،ػ ػػذلؾ فػ ػػهف جمم ػ ػ المعبمػ ػػمف مخ ػ ػػكف ل ػ ػ رس ال ػ ػكا مف كال ػ ػ اررات ال ر كمػ ػػة،
كمخ ػػعكف لػ رس الػػكرش ال عبمممػػة ك رػػس ال وػرات ال ر كمػػة ،ك ػذلؾ فتػػـ لػػدمتـ رػػس المرجعمػػة ال ر كمػػة
كاء فممي م عبؽ تذداؼ الم يذج كمح كاذي كاأل وطة كالك يئؿ الم عة ،كالبلة الم ي ة لب يب.
كذذا م رؽ م العدمد مف

2017؛ قرحي2017 ،؛

يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :ال مكؿ2018 ،؛ إ مي مؿ،

د الصمد2017 ،؛ الزمزمي2017 ،؛ ال دمرات2015 ،؛ ال بكم،

2013؛ أ ك ال ي ـ2013 ،؛ الليمدم2012 ،؛ محجكب2009 ،؛ خم يف2006 ،؛ الحدا ي
كالرفي ي2005 ،؛ البكلك.)2004 ،
مي م

ح أف قممػة "ؼ" المح ك ػػة أ ػر مػف قممػػة "ؼ" الجدكلمػة

ػد م ػ كل داللػة ()0.05

فػي المظير العام لمكتاب ،تنمية اتجاىات الطمبـة نحـو العمـم والعممـاء والتكنولوجيـا والمجتمـع ،أسـئمة
الكتاب ووسائل التقويم ،أم أ ه ػكجػػد فػ ػػركؽ ذات داللػػة إحصيئمة عػزل لم لػمػر دد

كات الخدمة.

كلمعرفة ا جي الرركؽ قيـ ال يحث ي خداـ اخ ير ومرمه ال عدم كالجدكؿ ( )29مك ح ذلؾ:
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جدول ()29
يوضح اختبار شيفيو في مستوى تقدير المعممين والمـشرفين التربويين لكتب العـموم والحـياة في المرحمة األسـاسية
العميا ( )9 ، 8 ،7تعزى لمتغيـر سنوات الخدمة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة
5-1سنوات

15-6سنة

المظير العام لمكتاب
عدد سنوات الخدمة

المتوسط الحسابي

46.455

45.455

5-1سنوات

46.455

0

15-6سنة

45.455

1.000

0

أكثر من  15سنة

46.887

0.432

*1.432

5-1سنوات

15-6سنة

عدد سنوات الخدمة

المتوسط الحسابي

30.636

32.476

5-1سنوات

30.636

0

15-6سنة

32.476

1.839

0

أكثر من  15سنة

34.146

*3.510

*1.671

5-1سنوات

15-6سنة

عدد سنوات الخدمة

المتوسط الحسابي

42.364

40.818

5-1سنوات

42.364

0

15-6سنة

40.818

1.545

0

أكثر من  15سنة

43.121

0.758

*2.303

5-1سنوات

15-6سنة

عدد سنوات الخدمة

المتوسط الحسابي

266.364

263.189

5-1سنوات

266.364

0

15-6سنة

263.189

3.175

0

أكثر من  15سنة

271.791

5.427

*8.602

تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء
والتكنولوجيا والمجتمع

أسئمة الكتاب ووسائل التقويم

الدرجة الكمية لالستبانة

*دالة
م

د 0.01

ح مف الجدكؿ ال ي ؽ كجكد فركؽ مف الخدمة مف 15-6

ة كل د ي ت الرركؽ لصيلح الخدمة األ ثر مف 15

األخرل.
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ة ،كلـ م

اكثر من 15
سنة

46.887

0
أكثر من 15
سنة
34.146

0
أكثر من 15
سنة

43.121

0
أكثر من 15
سنة

271.791

0

ة كالخدمة األ ثر مف 15
ح فركؽ في

كات الخدمة

كمعزك ال يحث ذذ الرركؽ لصيلح المعبممف كالمورفمف الذمف زمد خدم تـ بى ()15

ة

إلى أف ذؤالء المعبممف كالمعبميت و بت لدمتـ خ رات كا عة ك مم ة ،يف لتي أثر في مممز األ وطة
كال درم يت كالمح كل الذم معمؿ بى ممة ا جيذيت الطب ة حك العبـ كالعبميء كال كلكجمي كالمج م ،

ك ذلؾ معرف تـ الكا عة كال مرة يل

يمي المج معمة كاال يرات العبممة أ تـ في اخ بلؼ ظر تـ

ال كمممة لم يذج العبكـ كالحمية ،ك ذلؾ فهف زميدة خ ار تـ ال درم مة في م حث العبكـ كالحمية يف لتي
أثر في كمـ أ ئبة

ب العبكـ كالحمية كالك يئؿ ال كمممة الم خدمة في ال يب ،حمث إف زميدة

الخ رة في ال درمس جعؿ المعبـ أ ثر درامة ت يلمب ال كمـ كأدكا ه الم ي ة لم كل الطب ة في ذذ

المرحبة ال عبمممة.

كذذا م رؽ م العدمد مف يئج الد ار يت ال ي ة م تي( :ال مكؿ2018 ،؛ إ مي مؿ2017 ،؛

فرحي2017 ،؛ الزمزمي2017 ،؛ ال دمرات2015 ،؛ المح ة2014 ،؛ الخريجي2014 ،؛
الميل ي2014 ،؛ م بـ2013 ،؛ ال بكم2013 ،؛ م بـ2013 ،؛ الو ي ي2012 ،؛ الليمدم،
2012؛

مبلف 2011 ،؛ خم يف2006 ،؛ الحدا ي كالرفي ي)2005 ،
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ممخص نتائج الدراسة:

كصبت الد ار ة إلى ال يئج اآل مة:

أوالً :النتائج التقييمية لكتب العموم والحياة لممرحمة األساسية العميا:

ي ( ،)%72.13ك درجة دمر يلمة.

 .1حصؿ مجيؿ األذداؼ بى المر ة األكلى كزف

 .2حصؿ مجيؿ المظتر العيـ لب يب بى المر ػة الثي مة كزف
دمر يلمة.

 .3حصؿ مجيؿ م ي ة للة ال يب حصؿ بى المر ة الثيلثة كزف
دمر يلمة.

 .4حصؿ مجيؿ األ وطة كالك يئؿ كاأل يلمب صبت
( ،)%68.49ك درجة دمر يلمة.

ي ( ،)71.32%ك درجة
ي ( ،)%71.00ك درجة

بى المر ة ال ار عة كزف

 .5ح صؿ مجيؿ ممة ا جيذيت الطب ة حك العبـ كالعبميء كال كلكجمي كالمج م
ي ( ،)%66.58ك درجة دمر م ك طة.

الخيم ة كزف

 .6حصؿ مجيؿ أ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ بى المر ة ال يد ة كزف
ك درجة دمر م ك طة.

 .7في المر ة األخمرة جيء مجيؿ المح كل كزف
حصبت بى كزف

ي

بى المر ة

ي (،)%65.03

ي ( ،)%64.14أمي الدرجػػة ال بمة لبل

ية

ي ( )%67.95ك درجة دمر م ك طة.

ثانياً :الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة:

 .1كجكد فركؽ ذات داللة إحصيئمة مف دمرات أفراد م ة الد ار ة في الدرجة ال بمة لمجيالت
ممـ

ب العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،كالمجيالت (المظتر العيـ لب يب،

كاألذداؼ ،كالمح كل ،ك ممة ا جيذيت الطب ة حك العبـ كالعبميء كال كلكجمي كالمج م ،
كأ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ ،كأ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ) عين لم لمر الصؼ كلصيلح
الصؼ ال ي

األ ي ي في ذذ المجيالت كالدرجة ال بمة ،كلـ ظتر فركؽ في المجيالت

(األ وطة كالك يئؿ كاأل يلمب ،م ي ة للة ال يب).

 .2كجكد فركؽ ذات داللة إحصيئمة مف دمرات أفراد م ة الد ار ة في الدرجة ال بمة لمجيالت
ممـ

ب العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،كالمجيالت (المظتر العيـ لب يب،

كالمح كل ،كاأل وطة كالك يئؿ كاأل يلمب ،ك ممة ا جيذيت الطب ة حك العبـ كالعبميء
كال كلكجمي كالمج م  ،كم ي ة للة ال يب) عين لج س المعبـ كلصيلح المعبميت في ذذ

المجيالت كالدرجة ال بمة ،كلـ ظتر فركؽ في المجيالت (األذداؼ ،كأ ئبة ال يب كك يئؿ

ال كمـ).
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 .3دـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصيئمة مف
لمجيالت ممـ

دمرات أفراد

ب العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،ك يفة المجيالت مي دا (م ي ة

للة ال يب -لصيلح ال يلكرمكس) عين لبمؤذؿ العبمي.

 .4دـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصيئمة مف
لمجيالت

الدر ة في الدرجة ال بمة
مة ا

ممـ

الم مى الكظمري.

دمرات أفراد

الدر ة في الدرجة ال بمة
مة ا

ب العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،ك يفة المجيالت عين لم لمر

الدر ة في الدرجة ال بمة لمجيالت
 .5كجكد فركؽ ذات داللة إحصيئمة مف دمرات أفراد م ة ا
ممـ

ب العبكـ كالحمية لبمرحبة األ ي مة العبمي ،كالمجيالت (المظتر العيـ لب يب ،ك ممة

ا جيذيت الطب ة حك العبـ كالعبميء كال كلكجمي كالمج م  ،كأ ئبة ال يب كك يئؿ ال كمـ) عين

ل كات الخدمة كلصيلح الخ رة ال ي زمد

ف 15

ة ،كلـ ظتر فركؽ في المجيالت

(األذداؼ ،كالمح كل ،كاأل وطة كالك يئؿ كاأل يلمب ،كم ي ة البلة).

توصيات الدراسة:

أوالً :مجال المظير العام لمكتاب:
 .1إ يدة ال ظر في م دمة
.2

ب العبكـ كالحمية حمث ح كم بى إرويدات لبمعبـ كالم عبـ ،ك ثمر

دافعمة ال عبـ حك عبـ العبكـ.
ممف م دمة

ب العبكـ كالحمية الطبب مف المعبـ الم يذمة في كمـ م يذج العبكـ كالحمية

ا طبلقين مف ال لذمة الراجعة في الممداف

ثانياً :مجال األىداف:

 .1عزمز ا جيذيت إمجي مة لدل الطب ة حك الم جزات ال ورمة ال ي أ تمت تي الوعكب األخرل.
 .2م ار ية األذداؼ لحيجيت كاذ ميميت الطب ة ،ل ح مؽ ال عبـ الذا ي كاال ميد بى ال رس .
ثالثاً :مجال المحتوى العممي:
 .1ك

خبلصة بكف ك صممـ مممز في تيمة ؿ كحدة ل ي د الطيلب بى فتـ الكحدة،

ك تؿ بمه مراجعة المح كل العبمي.

قيئمة تذـ كأ رز المراج كالمصيدر العبممة ال ي يمم ف أف م رمد م تي الطيلب كالمعبـ.
 .2ك
 .3أف م مف المح كل أمثبة يفمة ل عزمز فتـ الطيلب لبمعرفة العبممة.
 .4أف م ي ب المح كل العبمي م

رابعاً :األنشطة والوسائل واألساليب:

 .1أف ار ي األ وطة كالك يئؿ الم

دد الحصص الم ررة ل ؿ صؼ.

م ة في ال يب م كل كخصيئص الطبلب.
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 .2اق راح أ وطة كك يئؿ م ك ة

ي د المعبـ بى م ار ية الرركؽ الرردمة مف الطبلب.

 .3أف ار ي األ وطة المكجكدة في ال يب ال مئة الط معمة لبطيلب.

خامساً :تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء والتكنولوجيا والمجتمع

 .1إظتير المح كل العبمي ألذممة العبـ في خدمة المج م  ،كأذممة العبكـ في عبـ المكاد
األخرل.

 .2إ راز ال

يمي المج معمة اإل ي مة المر طة يلعبكـ.

 .3م ي دة الطب ة بى

ي ا جيذيت وخصمة جي ال

سادساً :أسئمة الكتاب ووسائل التقويم

 .1م ار ية الرركؽ الرردمة في األ ئبة ال ي م

يمي المحبمة كالعيلممة.

م تي المح كل العبمي.

 .2كزم األ ئبة بى الكحدات كالدركس و ؿ م ي ب كم كازف.
 .3درج األ ئبة مف ال تؿ لبصعب.

 .4اق راح أ ئبة م ف الطيلب مف الرتـ الم ط.

سابعاً :مناسبة لغة الكتاب:

 .1ا خداـ الجمؿ ال صمرة ال ي ر ز بى المعي ي الم صكدة.

 .2اال عيد قدر الم طيع ف األلريظ كالمصطبحيت المع دة أك الليم ة.

ثامناً :توصيات عامة:

 .1درمب المعبممف بى مؿ كصميغة أ وطة بلجمة ل يط ال عؼ في م يذج العبكـ كالحمية.
.2

د كرش مؿ لبمعبممف كالمعبميت ل ميف الرب رة ال ي كـ بمتي م يذج العبكـ كالحمية.

 .3د مـ دلمؿ معبـ العبكـ لبمرحبة األ ي مة العبمي ركا ط ال رك مة ألذـ كأ رز المريذمـ الحدمثة
في عبمـ العبكـ ك عبمتي ،ك مرمة ال عيمؿ معتي ر كمين في الممداف.

 .4إوراؾ المعبممف ذكم ال ريءة كالخ رة مف أ حيء الكطف في ك
أل تـ ذـ الذمف م كمكف

 .5إ يدة صميغة يب ال ي

رمذ ك درمس ال يب.

األ ي ي لم يمؿ م

ال يب المدر ي ك صمممه،

ي ي الثيمف كال ي .

 .6لممر لكف ب العبكـ ل ؿ صؼ بكف معمف كع مف ال عزمز كال مممز اإلمجي ي لبطب ة.
 .7اإلثراء كال كم مف األمثبة ال ي عة لب كا مف العبممة المكجكدة في الدركس.

 .8م ار ية الرركؽ الرردمة لبطب ة في ر مب المك ك يت كاأل ئبة ال كمممة في ؿ كحدة.
 .9م ار ية ال كع الجلرافي كال مئة المحبمة كام ي يت المدارس المخ برة

 .10ال بمؿ مف األ ئبة ال ي عة لؤل وطة حمث

الصبة يلمك كع.

كف مر زة

د صممـ يب العبكـ.

بى المريذمـ كالمصطبحيت ذات

 .11إدراج ر كميت كا حة ذات أ عيد ث يئمة كثبلثمة ل ي م تؿ د ار تي كاإللميـ تي.
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.12

ممف ال يب قيئمة ت ميء المراج كالمصيدر العبممة ،ك رض لبمكاق اإلل رك مة ال ي

د ـ مبمة ال عبـ.

 .13ال دء ص بمي ممتد لبمريذمـ الكاردة في الدرس.
 .14إ يفة أ ئبة كمممة في تيمة ؿ درس ،كك

مقترحات الدراسة:
مكصي ال يحث في

كء يئج الد ار ة الحيلمة ،كفي

مبخص في تيمة ؿ كحدة د ار مة.

كء ر مر ذذ ال يئج مي مبي:

 .1إجراء د ار ة م ير ة ل ب العبكـ مف م يذج ي كم يذج دكؿ أخرل لتي الخ رة العبممة كال ر كمة.

 .2إجراء د ار ة م ير ة ل ب العبكـ مف كجتة ظر الطب ة كأكلميء األمكر كالمعبممف كالمورفمف
ال ر كممف في فب طمف.

 .3إجراء د ار يت كمممة ل ب العبكـ ح ب معيممر دكلمة ككفؽ معيممر الجكدة الويمبة.
 .4إجراء د ار ة حبمبمة ل ب العبكـ المطكرة في المراحؿ المخ برة.

 .5إجراء د ار ة لمعرفة ك حدمد المعكقيت في ط مؽ ب العبكـ كالحمية المطكرة.
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المصادر والمراجع
أوالً :المصادر
 .1ال رآف ال رمـ
ثانياً :المراجع العربية
 .1إ راذمـ ،مجدم ( )2009معجم مصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم .يلـ ال ب ،ال يذرة

 .2أ ػػك ال ي ػػـ ،م ػػمر( )2013تقــويم مــنيج الكيميــاء المقــرر لمصــف األول الثــانوي بالمــدارس

الســعودية ،ر ػيلة ميج ػ مر م وػػكرة ،مجبػة العبػػكـ اإل ػػي مة كاالق صػيدمة ،المجبػػد ،14العػػدد،1
ال كداف

 .3أ ك حطب ،فؤاد ك ثميف ،مد كصيدؽ ،آميؿ ( .)2008القياس النفسي .ط ،4م ة األ جبػك
المصرمة ،ال يذرة

 .4أ ك حكمح ،مػركاف( )2000المناىج التربوية المعاصرة مفاىيميا عناصرىا أسسيا وعممياتيـا.
ط ،1ميف ،األردف :دار الث يفة لب ور كال كزم

 .5أ ك بلـ ،رجيء( )2010منـاىج البحـث فـي العمـوم النفسـية والتربويـة ،دار ال وػر لبجيمعػيت،
ال يذرة ،مصر ،ص – 103ص114

 .6أحمد كدة ( )2005القياس والتقويم في العممية التدريسية ،ط  ،4دار األمؿ لب ور .ميف

 .7ا مي مؿ ،يطرة( )2017تقويم منيج فيزياء الصف األول الثانوي من وجية نظر المعممين
بمحمية الخرطوم ،ر يلة ميج مر ،بمة ال ر مة ،جيمعة إفرم مي العيلممة ،ال كداف

 .8أ ػ ػ ػ ػػيك ،محمػػ ػ ػ ػػد الح م ػ ػ ػ ػػب( )2017مصــــــــــطمحات ومفــــــــــاىيم فــــــــــي التقــــــــــويم والتقيــــــــــيم
https://www.new-educ.com,2017/02/02,8pm

 .9خم يف ،صريء( )2006تقييم مناىج العموم الفمسطيني الجديد لممرحمـة األساسـية مـن وجيـة
نظــر المشــرفين ومعممــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة ،ر ػػيلة
ميج مر ،بمة ال ر مة ،جيمعة ال جيح الكط مة ،ي بس

 .10دكم ،رم يف ( )2011المنيج وطرق التدريس .دار الر ر لب ور كال كزم  ،ميف

 .11ال ػدمرات ،محمػد ػتمؿ( )2015تقيـيم كتــاب العمـوم لمصـف الثالـث األساســي مـن وجيـة نظــر
المعممات في محافظة الكرك ،ر يلة ميج مر غمر م وكرة ،جيمعة المرمكؾ ،ار د ،األردف

 .12ال بكم ،مراد( )2013تقويم كتاب العموم المطور لمصف الرابـع االبتـدائي فـي المممكـة العربيـة

السعودية من وجية نظر المعممين والمعممات ،ر يلة ميج مر م وػكرة ،مجبػة د ار ػيت ر مػة

في ال ر مة ك بـ ال رس ،العدد ،37الجزء الثي ي ،ص4
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 .13ػػكمعراؼ،

ػػممة ك ػػي د ،وػػرمؽ( )2010تطــوير المنــاىج التربويــة ،جيمعػػة محمػػد خ ػػمر،

رة ،الجزائر ،ص32

 .14ػػي طػػه ،ح ػػف( )2016جــودة الــنص الكيميــائي فــي كتــاب (مبــادئ الكيميــاء) لمصــف األول

المتوسط ،د ار ة م وكرة ،مجبة بمة ال ر مة لب يت لبعبكـ اإل ػي مة ،العػدد ،18جيمعػة ال كفػة،
العراؽ

 .15ال مممي ،فكاز( )2004فاعمية استخدام نظام إدارة الجودة (أيزو )1009في تطوير أداء
الوحدات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم في األردن من وجية نظر العاممين فييا ودرجة
رضاىم عن ىذا النظام ،ر يلة د ك ار  ،جيمعة ميف ،األردف
 .16ال مممػػي ،مم ػػكف( )2005تطــوير اإلش ـراف التربــوي لممرحمــة األساســية الــدنيا فــي فمســطين،
ر يلة د ك ار  ،جيمعة ال دس المر كحة ،ص14

 .17جػػي ر ،جػػي ر( )2005التقــويم التربــوي لممنظومــة التعميميــة ،ط ،1ال ػػيذرة ،مصػػر :دار الر ػػر
العر ي

 .18الحدا ي ،داكد كالرفي ي ،أحمد( )2005تقييم منيج العموم لمصف األول من التعميم األساسي
وفق معايير مطورة ،مجبة الد ار يت االج مي مة ػ ػ ػ الممف ،مجبد ،10العدد ،20ص 2ػ ػ ص6

 .19الحرمرم ،رافدة ( )2012التقويم التربوي .دار الم يذج لب ور كال كزم  ،ميف

 .20الحرمرم ،رافدة( )2012التقويم التربوي ،ط ،1دار الم يذج لب ور كال كزم  ،ميف ،ص20

 .21ح مة ،غيزم( )2013تقييم كتـاب الفيزيـاء لمصـف التاسـع األساسـي فـي األردن فـي ضـوء

معـــايير المحتـــوى العالميـــة لمتربيـــة العالميـــة ،ر ػػيلة ميج ػ ػ مر م وػػكرة ،الم ػػيرة ،المجب ػػد،19

العدد ،3مدمرمة ر مة ال يدمة الوميلمة ،المررؽ ،األردف

 .22حمكدم ،لمبى جي ػـ( )2011تقويم كتـاب مـادة الكيميـاء لمصـف الخـامس العممـي عمـى وفـق

معايير محددة ،ر يلة ميج مر م وكرة ،مجبة بمػة ال ر مػة األ ي ػمة ،العػدد ،27جيمعػة ي ػؿ،

العراؽ

 .23الخيمس ،جيمعة اإلميـ
 .24خطيم ة،

د الرحمف ف فمصؿ ،ال عكدمة

داهلل ( )2011تعميم العموم لمجميع ،ط  ،2دار الم مرة لب ور كال كزم  ،ميف

 .25الخريجي ،رحميف م بـ حمػزة( )2014تقويم كتاب الفيزياء لمصف األول المتوسط مـن وجيـة
نظــر المدرســين والمدرســات والمشــرفين االختصــاص ،ر ػػيلة ميج ػ مر م وػػكرة ،بمػػة ال ر مػػة

األ ي مة ،جيمعة ي ؿ ،العراؽ
 .26خبمػػؿ ،محمػػد أ ػػك الر ػػكح ( )2011ال ػػكمـ ال ر ػػكم ػػمف الكاق ػ كالمػػتمكؿ .م ػػة الوػػررم لب وػػر
كال كزم  ،الرميض
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 .27داككد ،أحمد( )2014أصول التدريس النظري والعممي ،دار ميفي لب ور ،ميف

 .28در ػػدرم ،إق ػػيؿ ػػت زم ػػف العي ػػدمف( )2017التقيـــيم الموجـــو لمـــتعمم المفـــاىيم والخصـــائص

واالستراتيجيات والتطبيق والتحديات ،مجبة العبكـ ال ر كمة ،المجبػد  ،29العػدد ،1بمػة ال ر مػة،

جيمعة المبؾ عكد ،ال عكدمة ،ص104

 .29د مس ،مر( )2008التقويم التربوي الحديث وأدواتو .دار غمداء لب ور كال كزم  ،ال عكدمة

 .30ر م  ،موػعيف( )2010القياس والتقويم فـي التربيـة والتعمـيم ،جامعـة التحـدي ،م ػة الم تػؿ،
رت ،لم مي ،ص16

 .31رم يف ،محمكد( )2005تقويم كتب العموم لمصف السابع األساسي في فمسـطين مـن وجيـة

نظــر المعممــين والمعممــات ،ر ػػيلة ميج ػ مر م وػػكرة ،مجبػػة جيمعػػة ال جػػيح لبعبػػكـ اإل ػػي مة –

فب طمف ،المجبد ،19العدد ،3ص 856ص858

 .32الزمزمي ،لمبى( )2017تقويم كتاب كيمياء الصف الثالث الثانوي مـن وجيـة نظـر المعممـين،
ر يلة ميج مر ،بمة ال ر مة ،جيمعة إفرم مي العيلممة ،ال كداف

 .33زم كف ،ح ف ( )2001تصميم التدريس – رؤية منظومية .يلـ ال ب ،ال يذرة

 .34زم كف ،ح ف( )2001تصميم التدريس رؤية منظومية ،ط ،2يلـ ال ب ،ال يذرة

 .35زم ػػكف ،ػيمش محمػػكد( )2010االتجاىــات العالميــة المعاصــر فــي منــاىج العمــوم وتدريســيا،
ط ،1دار الوركؽ لب ور كال كزم  ،ميف.

 .36زم كف ،يمش( )2010االتجاىات المعاصرة في مناىج العموم وتدريسـيا ،ط ،1دار الوػركؽ،
ميف ،ص122

 .37ال ػػرطيكم،

ػػد العزمػػز؛ كال ػػرطيكم زمػػداف( )2012التقيــيم فــي التربيــة الخاصــة – التقــويم

التربوي .دار ال يب الجيمعي ،اإلميرات العر مة

 .38ال عد ي ،محمد( )2009طرق تدريس العموم ،ط ،2م ة الرومد ،الرميض ،ص122

 .39بمميف ،أممف ( )2010القياس والتقويم في العموم اإلنسانية :أسسو وأدواتو وتطبيقاتـو .دار
ال يب الحدمث ،ال يذرة

 .40معيف ،محمػد( )2012دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشرافية من وجية نظـر

المشرفين والمعممين بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة ،ر ػيلة ميج ػ مر ،بمػة ال ر مػة،

جيمعة األزذر ،غزة ،ص15

 .41ال ػػمكؿ ،م ػػى محمػػد( )2018تقــويم كتــاب العمــوم لمصــف الســادس فــي األردن مــن وجيــة
نظر معممي العموم ومعمماتيا ،ر يلة ميج مر م وكرة ،مجبة العبػكـ ال ر كمػة كال ر ػمة ،المجبػد

الثي ي ،العدد الخيمس ،جيمعة اإلميـ

دالرحمف ف فمصؿ ،ال عكدمة
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 .42ػػمد ،و ػ رم ( )1997مـــداخل وفمســـفات التقـــويم الشـــامل لـــ داء المدرســـي .مدمرمػػة ال ر مػػة
كال عبمـ يلجمزة ،جيمعة حبكاف ،المر ز ال كمي لبلم حي يت كال كمـ ال ر كم

 .43مد ،بي ،ك يلـ ،أ زد ( )2004التقويم في المنظومة التربوية .م ة الرود ،الرميض

 .44وي ر ،حمػدم ( .)2004التقويم التربـوي لممعممـين والمعممـات .دار األ ػدلس لب وػر كال كزمػ ،
حيئؿ ،ال عكدمة

 .45الوػ ي ي ،ركاء( )2012تقــويم كتــب عمــم األحيــاء لممرحمــة الثانويــة فــي ضــوء معـايير الجــودة
الشاممة ،ر يلة ميج مر ،بمة ال ر مة ،جيمعة ال يد مة ،العراؽ

 .46وػ ػػحي ه ،ح ػػػف؛ كال جػػػير ،زم ػ ػػب ( )2003معجــــم المصــــطمحات التربويــــة والنفســــية .الػ ػػدار
المصرمة الب ي مة ،ال يذرة

 .47الصيئ  ،وػمميء ( .)2018درجة تطبيق معايير الجـودة الشـاممة فـي كتـاب الحاسـوب لمصـف

الخــامس فــي المرحمــة الثانويــة فــي العــراق مــن وجيــة نظــر المدرســين والمشــرفين .ر ػػيلة
ميج مر غمر م وكرة ،جيمعة الورؽ األك ط ،ميف

 .48الطمطي ،محمد( )2008التربية االجتماعيـة واسـاليب تدريسـيا .ػيلـ الث يفػة لب وػر كال كزمػ ،
ميف

 .49ػػد الصػػمد ،رػػيؼ ( )2017تقــويم مقــرر األحيــاء لمصــف الثالــث الثــانوي مــن وجيــة نظــر
المعممين بمحمية جبل أولياء ،ر يلة ميج مر ،بمة ال ر مة ،جيمعة إفرم مي العيلممة ،ال كداف

 .50د التيدم ،مػؿ( )2001القياس والتقويم التربوي واستخدامو فـي مجـال التـدريس الصـفي،
ط ،1ميف ،األردف :دار كائؿ لب ور

 .51العدكاف ،زمد كالحكامدة ،محمد( )2011تصميم التـدريس بـين النظريـة والتطبيـق .دار الم ػمرة
.52

لب ور كال كزم  ،ميف

مبلف ،در ف خيلػد( )2011تقويم كتاب العموم المطور لمصف األول المتوسط في ضـوء

معايير الجودة الشاممة ،ر يلة ميج مر غمر م وكرة ،بمة ال ر مة ،جيمعة أـ ال رل ،ال عكدمة

 .53طمػػة ،مح ػػف ( )2013المنــاىج الحديثــة وطرائــق التــدريس .دار الم ػػيذج لب وػػر كال كزم ػ ،
ميف

 .54طمة ،مح ف بي ( )2008المنيج والجودة الشـاممة .دار الم ػيذج لب وػر كال كزمػ  ،مػيف،
األردف

 .55طمػ ػػة ،مح ػ ػػف بػ ػػي( )2010البحــــث العممــــي فــــي التربيــــة -مناىجــــو ،أدواتــــو ،وســــائمو
اإلحصائية ،دار الم يذج ،ميف ،األردف

 .56ري ػػة ،ػػزك كالبكلػػك ،ف حمػػة( )2013المنيــاج المدرســي أساســياتو وافعــو تنظيماتــو تطــويره،
ط ،3م ة افيؽ ،غزة ،ص239
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 .57ػػبلـ ،صػػبلح الػػدمف ( )2007التقــويم التربــوي المؤسســي أسســو ومنيجياتــو وتطبيقاتــو فــي
تقويم المدارس ،مصر :دار الر ر العر ي ص79

 .58بػي ،ػيمؼ ذػػيدم( )2015تقـويم كتــاب الفيزيــاء لمصـف الرابــع العممــي وفـق معـايير الجــودة

الشــاممة مــن وجيــة نظــر المدرســين والمدرســات والمشــرفين االختصــاص ،ر ػػيلة ميج ػ مر

م وكرة ،مجبة بمة ال ر مة األ ي مة لبعبكـ ال ر كمة كاإل ي مة ،العدد ،23جيمعة ي ؿ ،العراؽ

 .59بمميت،

مػر ( )2006تقويم وتطوير الكتب المدرسية لممرحمة الدراسية .دار الحيمػد لب وػر

كال كزم  ،ميف

 .60العم ػػى ،أم ػػيس

ػػد الػػرحمف( )2012مع ـايير التقيــيم المســتخدمة مــن قبــل مــديري المــدارس

الحكومية في القدس لتقيـيم المعممـين مـن وجيـة نظـر المعممـين والمـديرين ،ر ػيلة ميج ػ مر
غمر م وكرة ،بمة ال ر مة ،جيمعة مرزمت ،فب طمف

 .61قرجي ،محمػد( )2017تقويم مقرر الكيمياء لمصف الثاني الثـانوي مـن وجيـة نظـر المعممـين
بمحمية جبل أولياء ،ر يلة ميج مر ،بمة ال ر مة ،جيمعة إفرم مي العيلممة ،ال كداف
ػػية،

ػػيـ ،كالخكال ػػدة ،مؤم ػػد ،كأ ػػك لطمر ػػة ،ارئ ػػد ،ك ػػيؼ ،محم ػػد ( )2014مقدمـــة فـــي

 .62ال

 .63ال رعػػي،

ػػد الػػرحمف( )2011االحتياجــات التدريبيــة لممشــرف التربــوي فــي مجتمــع المعرفــة،

المناىج التربوية الحديثة .دار كائؿ لب ور كال كزم  ،ميف

ر يلة ميج مر ،بمة ال ر مة ،جيمعة أـ ال رل ،م ة الم رمة ،ص15

 .64يظـ ،بي ( )2001القياس والتقويم في التعميم والتعمم .دار ال دم لب ور ،األردف

 .65ال ػ ػ ي ي ،بػ ػػي ( )2010المــــنيج المدرســــي المعاصــــر .مؤ ػ ػػة حػ ػػكرس الدكلمػ ػػة لب وػ ػػر،
اإل

درمة

 .66ال مبل ي،

د اهلل؛ الرك يف ،فيركؽ ( )2014التقويم في التربية الخاصة .دار الم مرة لب وػر

كال كزم كالط ي ة ،ميف

 .67البج ة الخيصة يل ر مة كال كمف( )2000الميثاق الوطني لمتربية والتكوين المممكـة المغربيـة،
الد يمة الخيم ة ،الميدة  ،93ص43

 .68البكلػػك ،ف حمػػة( )2004تقــويم محتــوى منــاىج العمــوم الفمســطينية لممرحمــة العميــا مــن التعمــيم

األساســـي فـــي ضـــوء المســـتحدثات العمميـــة المعاصـــرة ،حػػث م ػػدـ لبمػػؤ مر ال ر ػػكم األكؿ-
ال ر مة في فب طمف كم لمرات العصر -الجزء األكؿ ،الجيمعة اإل بلممة ،غزة

 .69المػػيل ي،

مػػر

ػػيس( )2014تقــويم كتــب الفيزيــاء المرحمــة المتوســطة فــي ضــوء مع ـايير

الجودة الشاممة ،ر يلة ميج مر م وكرة ،بمة ال ر مة ،جيمعة ال يد مة ،العراؽ
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يس حمزة( )2015تقويم كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي وفق معايير الجودة

 .70مجمد،

الشــاممة مــن وجيــة نظــر المدرســين والمدرســات والمشــرفين االختصــاص ،ر ػػيلة ميج ػ مر
م وكرة ،مجبة بمة ال ر مة األ ي مة لبعبكـ ال ر كمة كاإل ي مة ،العدد ،23جيمعة ي ؿ ،العراؽ

 .71محجكب ،بػي( )2009معايير جـودة منـاىج العمـوم فـي المسـتقبل كمـا يراىـا المعممـون قبـل

الخدمـــة وأثناءىـــا ،ر ػػيلة ميج ػ ػ مر م و ػػكرة ،الم ػػؤ مر العبم ػػي العر ػػي ال ار ػ ػ -ال ػػدكلي األكؿ،
المجبد ،2مصر

 .72المح ػػة ،إ ػراـ يمػػؿ( )2014تقــويم كتــاب الفيزيــاء لمصــف الســادس العممــي مــن وجيــة نظــر
المدرســـــين والمدرســـــات والمشـــــرفين االختصـــــاص ،ر ػ ػػيلة ميج ػ ػ مر م وػ ػػكرة ،بمػ ػػة ال ر مػ ػػة
األ ي مة ،جيمعة ي ؿ ،العراؽ

 .73مر ػػي ،كفم ػػؽ كالحمب ػػة ،محم ػػد( )2008المنـــاىج التربويـــة الحديثـــة ومفاىيميـــا وعناصـــرىا
وأسسيا وعممياتيا ،دار الم مرة لب ور كال كزم  ،ميف ،األردف ،ص104

 .74المر ز ال ػكمي لب حػكث كاإل مػيء .معػد ( )2003أسـس التقيـيم ومبادئـو ،ك ازرة ال ر مػة الكط مػة
كالو يب كالرمي ة ،ل يف ،ص 7ص8

 .75م بـ ،مح ف طػيذر( )2013تقويم كتب الفيزياء لممرحمة الثانويـة فـي ضـوء معـايير الجـودة

الشاممة ،د ار ة م وكرة ،مجبة ال يد ػمة فػي اآلداب كالعبػكـ ال ر كمػة ،المجبػد ،12العػدد ،1بمػة
اآلداب كالعبكـ ال ر كمة ،جيمعة ال يد مة ،العراؽ

 .76المعجـ الك مط ( )1972مجمع المغة العربية ،ـ ،2دار الر ر ،ال يذرة
 .77م ي ،ح ف ( )2002التقويم التربوي ،ط ،1مصر :دار األممف

 .78وكاف ،م مر ( )2014صكر م رح ل طكمر مح كم ب ال ممميء لبمرحبػة الثي كمػة رب ػطمف
فػي

ػػكء عػػض أ عػػيد ال ر مػػر فػػي العبػػكـ .مجمــة جامعــة األقصــى (سمســمة العمــوم اإلنســانية)

المجمد الثامن عشر ،العدد األكؿ ،ص276-228

 .79التيومي،

الدرسـية .ط 1دار
د الرحمف .ك طمة ،مح ف( )2011تحميل مضـمون المنـاىج ا

صريء لب ور كال كزم  ،ميف

 .80ذ ارمػػة ،حممػػد( )2016التقيـــيم التربـــوي فـــي بيـــداغوجيا الكفايـــات بـــالمغرب ،الملػػرب ،م ػػة
األلك ة ،ص 3ص 5ص 7ص8

 .81ك ازرة ال ر مة كال عبمـ العيلي ( )2019قسم الحاسوب  ،غزة

 .82كذم ة ،أميؿ( )2003واقع التقييم وأسسو ،المجبة ال ر كمػة ،المر ػز ال ر ػكم لب حػكث كاإل مػيء،
ل يف ،العدد  ،27ص 18ص21

 .83مك ػػؼ ،مػػيذر ا ػػمي مؿ( )2008التــدريس مبادئــو ومياراتــو ،ط ،1م ػػة الروػػد ،ال ػػعكدمة،
ص136
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املالحــــل

ممحق رقم ()1
قائمة أسماء محكمي أداة الدراسة (االستبيان)
الرقم

أسماء األعضاء

.1

أ.د .محمكد األ يذ

.2

أ.د .محمد

كؿ

مكان العمل

الدرجة العممية
أ يذ الم يذج كطرؽ ال درمس

جيمعة األقصى ػ غزة

أ يذ الم يذج ك كلكجمي ال عبمـ

الجيمعة اإل بلممة ػ غزة

.3

د .تمؿ صيلحة

أ يذ الم يذج كطرؽ ال درمس

جيمعة ال جيح الكط مة ػ ي بس

.4

د .مت د ال ع يف

أ يذ الم يذج كطرؽ ال درمس

جيمعة األقصى ػ غزة

.5

د .ح ف متدم

أ يذ الم يذج كطرؽ ال درمس

جيمعة األقصى ػ غزة

.6

د .كائؿ العيص

أ يذ الم يذج كطرؽ ال درمس

جيمعة األقصى ػ غزة

.7

د .جميؿ الربمت

د ك ار في الم يذج كطرؽ ال درمس ك ازرة ال ر مة كال عبمـ ػ غزة

.8

د .محمد أ يمة

د ك ار في الم يذج كطرؽ ال درمس ك ازرة ال ر مة كال عبمـ ػ غزة

.9

يمر

الم ي د رمي ميت
الم ي د

المويرؾ
المويرؾ

بكـ

أ .خيلد أ ك رجمبة

يلكرمكس أحميء

مورؼ األحميء كالعبكـ العيمة

.10

أ .ذويـ حمداف

يلكرمكس فمزميء

مورؼ الرمزميء كالعبكـ العيمة

.11

أ .أحمد أ ك جرم يف

يلكرمكس ممميء

مورؼ ال ممميء كالعبكـ العيمة

.12

أ .غمصكب

يلكرمكس فمزميء

مخ ص ر كم ػ ك يلة اللكث،

.13

أ .محمكد اللزالي

يلكرمكس أحميء

مخ ص ر كم ػ ك يلة اللكث،

ال در يكم

مدمرمة ال ر مة كال عبمـ ػ الك طى
مدمرمة ال ر مة كال عبمـ ػ الك طى
مدمرمة ال ر مة كال عبمـ ػ الك طى

غزة
غزة
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ملحق رقم ()2
جامعــــــــة األزهــــر – غــــــزة
عمـــــــادة الدراســــات العليـــا
كليـــــة التربيــــــــة
قســم المنـــــاهج وأساليــــب التدريـــس

الرسائل الموجهة إلى أعضاء لجنة التحكيم
بسى هللا انرحًن انرحٍى

األستاذ اندكتىر انفاضم ..................................../انًحترو.
اىغالً عيٞنٌ ٗسزَح هللا ٗتشماتٔ :
ٝقً٘ اىثازث تئخشاء دساعح ز٘ه /تقٍٍى كتب انعهىو وانحٍاة فً انًرحهت األساسٍت انعهٍا ين وجهت
نظر انًعهًٍن وانًشرفٍن انتربىٌٍن بفهسطٍنٗ ،رىل ىيسص٘ه عي ٚدسخح اىَاخغتٞش ف ٜاىَْإح
ٗأعاىٞة اىتذسٝظ ،ىزا قاً اىثازث تتط٘ٝش اعتثٞاُ العتخذأٍ ٗاىعَو عي ٚتطثٞقٔ ىي٘ص٘ه ىيَعيٍ٘اخ
اىالصٍح ىذساعتٔ .أسخ٘ اىتنشً تئتذاء سأٝنٌ اىغذٝذ ٍٗقتشزاتنٌ تشأُ فقشاخ االعتثٞاُ فَٞا إرا ماُ
صاىسًا أٗ غٞش صاىرٍٗ ،ذ ٙاّتَاء مو فقشج ىيَداه اىَسذد ىٖاٗ ،تْائٖا اىيغ٘ٗ ،ٛأٝح اقتشازاخ أٗ
تعذٝالخ تشّٖٗا ٍْاعثح ىتسقٞق ٕذف اىذساعح اىساىٞح عي ًَا تأُ تذائو اإلخاتح عي ٚاىفقشاخ ٕ(: ٜعاىٞح
ً
خذا ،عاىٞحٍ ،ت٘عطحٍْ ،خفضحٍْ ،خفضح خذا).

ٍع خاىص اىشنش ٗاىتقذٝش
ٗاىغالً عيٞنٌ ٗسزَح هللا ٗتشماتٔ.

اىثازث  /أ َِٝعثذهللا اىخاىذٛ
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جامعــــــــة األزهــــر – غــــــزة
عمـــــــادة الدراســــات العليـــا
كليـــــة التربيــــــــة
قســم المنـــــاهج و أساليــــب التدريـــس

بسى هللا انرحًن انرحٍى

األستاذ انًشرف انتربىي /انًختص انتربىي ،انفاضم ..................................../انًحترو.
اىغالً عيٞنٌ ٗسزَح هللا ٗتشماتٔ :
ٝقً٘ اىثازث تئخشاء دساعح ز٘ه /تقٍٍى كتب انعهىو وانحٍاة فً انًرحهت األساسٍت انعهٍا ين وجهت
نظر انًعهًٍن وانًشرفٍن انتربىٌٍن بفهسطٍنٗ ،رىل ىيسص٘ه عي ٚدسخح اىَاخغتٞش ف ٜاىَْإح
ٗأعاىٞة اىتذسٝظ ،ىزا قاً اىثازث تتط٘ٝش اعتثٞاُ العتخذأٍ ٗاىعَو عي ٚتطثٞقٔ ىي٘ص٘ه ىيَعيٍ٘اخ
اىالصٍح ىذساعتٔ .أسخ٘ اىتنشً تئتذاء سأٝنٌ اىغذٝذ ٍٗقتشزاتنٌ تشأُ فقشاخ االعتثٞاُ فَٞا إرا ماُ
صاىسًا أٗ غٞش صاىرٍٗ ،ذ ٙاّتَاء مو فقشج ىيَداه اىَسذد ىٖاٗ ،تْائٖا اىيغ٘ٗ ،ٛأٝح اقتشازاخ أٗ
تعذٝالخ تشّٖٗا ٍْاعثح ىتسقٞق ٕذف اىذساعح اىساىٞح عي ًَا تأُ تذائو اإلخاتح عي ٚاىفقشاخ ٕ(: ٜعاىٞح
ً
خذا ،عاىٞحٍ ،ت٘عطحٍْ ،خفضحٍْ ،خفضح خذا).

ٍع خاىص اىشنش ٗاىتقذٝش
ٗاىغالً عيٞنٌ ٗسزَح هللا ٗتشماتٔ.

اىثازث  /أ َِٝعثذهللا اىخاىذٛ
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يهحق رقى ()3

111

يهحق رقى ()4

112

ممحق رقم ()5
االستبيان قبل التحكيم

ميدة الد ار يت العبمي – بمة ال ر مة
م يذج كأ يلمب ال درمس

استبانة حول تقييم كتب العموم والحياة في المرحمة األساسية العميا
من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين بفمسطين
تعميمات

أخي المعبـ ،أخ ي المعبمة /أخي المورؼ ال ر كم:
تٝ ِٞذٝل ٛ/اعتثاّح ىتق ٌٞٞمتة اىعيً٘ اىفيغطْٞٞح اىدذٝذج ىيَشزيح األعاعٞح اىعيٞا (ٍِ اىصف اىغاتع
األعاع ٜإى ٚاىصف اىتاعع األعاع ٍِ )ٜخاله سصذ اىتدذٝذاخ اىتشت٘ٝح اىت ٜطشأخ عيٖٞا.
تتنُ٘ ٕزٓ االعتثاّح ٍِ قغَ :ِٞانقسى األول ٝتضَِ ٍعيٍ٘اخ تتعيق تاىَغتدٞة ،أٍا انقسى انثانً
فٞتأىف ٍِ ( )78فقشجٍ٘ ،صعح عي ٚتغعح ٍداالخٗ ،ىنو فقشج خَغح أٗصاُ تتشاٗذ ٍا ت )5( ِٞدسخح
عاىٞح خذاً )4( ،دسخح عاىٞح )3( ،دسخح ٍت٘عطح )2( ،دسخح ٍْخفضح )1( ،دسخح ٍْخفضح خذاً.
ٗٝي ٜاىفقشاخ عؤاه ٍفت٘ذ ىنتاتح سأٝل اىَغتقثي ٜعْذ ٗضع متاب عيً٘ خذٝذ.
اىشخاء أُ تدٞة ٛ/عي ٚقغَ ٜاالعتثاّحٗ ،تَفشدك ٍع ت٘خ ٜاىذقح ٗاىَ٘ض٘عٞح ف ٜاخاتتل ت٘ضعل
عالٍح (×) ف ٜاىخاّح اىَْاعثح اىت ٜتعثش عِ سأٝلٍ ،ع ضشٗسج االخاتح عِ خَٞع اىفقشاخ ،عيَا ً أُ
اعتداتتل عتغتخذً ألغشاض اىثسث اىعيَ ٜفقظٗ ،ىل خضٝو اىشنش عي ٚتعاّٗل.
انقسى األول:
ضع /ضع ٜدائشج ز٘ه اىغَح اىت ٜتْطثق عيٖٞا زاىتل:
 -1انجنس:
ب .أّثٚ
أ .رمش
 -2انًؤهم انعهًً:
ج .أعي ٍِ ٚتناى٘س٘ٝط
ب .تناى٘س٘ٝط
أ .دتيً٘
3ـ انًسًى انىظٍفً:
جٍ .ششف تشت٘ٛ
بٍ .عيَح
أٍ .عيٌ
 -4سنىاث انخديت:
ج( .أمثش ٍِ  15عْ٘اخ)
أ 5-1( .عْ٘اخ) ب 15-6( .عْ٘اخ)
 -5انصف أو انصفىف انتً تعهًها:
أ .اىصف اىغاتع األعاعٜ
ب .اىصف اىثاٍِ األعاعٜ
ج .اىصف اىتاعع األعاعٜ
د .غٞش رىل...................................
انباحث  /أًٌن عبدهللا انخاندي
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القسم الثاني
التقدير
الفقرة

الرقم

عالية جداً
()5

.1
.2

غبلؼ ال يب الخيرجي الفت لبل ي
مكجد

أوالً :المظير العام لمكتاب

بلقة ر ط ك دؿ مف الر كـ

بى اللبلؼ كميدة

ال يب
.3

مخبك ال يب مف األخطيء المط عمة

.4

ال يب م ي ب ال خداـ الطب ة

.5

مظتر ال يب العيـ م ي ب لبصؼ أك الصركؼ في المرحبة
ال عبمممة

.6

حجـ خط ط ي ة ال يب م ي ب حمث

.7

الر كـ كاألو يؿ ال ك محمة في ال يب

.8

م رز ال يب المعبكميت المتمة مثؿ

فتـ المك ك يت الم عب ة تي

كالمبلحظيت حمث م تي خط مر أك

تؿ قراء ه
ي د الطيلب بى
يكمف الكحدات
مف إطيرات

ثانياً :مجال المقدمة

.9

عرض الم دمة أذداؼ ال يب العيمة

.10

مكجد في دامة ؿ كحدة م دمة خيصة م ي ة

.11

مف الم دمة ارويدات خيصة يلطيلب

.12

ثمر الم دمة دافعمة الم عبـ لد ار ة مك ك يت ال يب

.13

طبب الم دمة مف المعبـ الم يذمة في كمـ ال يب

.14

د إلى أ س ر كمة فب طم مة

ثالثاً :مجال األىداف

.15

م ك ة ك ومؿ الجي ب المعرفي كالكجدا ي ،كال ر حر ي.

.16

م ك ة مف حمث الم كميت الع بمة ك ومؿ المعرفة ،كالرتـ،
كال ط مؽ ،كال حبمؿ ،كال ر مب ،كال كمـ.

.17
.18
.19

ر ط حيجيت كاذ ميميت الطب ة
مف أ عيدان ط م مة في الحمية المكممة لبطيلب.

مي المتيرات المدكمة لدل الطب ة مثؿ :ا خداـ االدكات
كاالجتزة ...ال .
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عالية
()4

متوسط منخفضة
()3

()2

منخفضة
جداً

()1

التقدير
الفقرة

الرقم

عالية جداً
()5

.20

عزز ق ي يت الطب ة

عالية
()4

ممة العبـ في حؿ مي مكاجتتـ مف

مو بلت.
.21
.22

مي ال عبـ الذا ي كاال ميد بى ال رس لدل الطب ة.
مف ا جيذيت إمجي مة لدل الطب ة حك الم جزات ال ورمة
ال ي أ تمت تي الوعكب األخرل.

رابعاً :مجال المحتوى

.23

ميدة ال يب العبممة حدمثة

.24

ميدة ال يب العبممة مبلئمة ل ح مؽ أذداؼ ال يب

.25

ميدة ال يب العبممة ي ب قدرات الطب ة الع بمة

.26

ميدة ال يب العبممة مر طة حمية الطيلب المكممة

.27

م ممز يلدقة العبممة الصحمحة

.28

غ ي يلمعم يت ال ي

ي ب م ال طكر العبمي

وط الذا رة مثؿ األمثبة كاأل ئبة

ال ك محمة كالصكر المبك ة كالجداكؿ كالر كـ ال مي مة
.29

مكفر فرص الحصكؿ

بى المعرفة العبممة مف مصيدر

م عددة غمر ال يب المدر ي مثؿ اإل ر ت كالمجبلت العبممة
.30

مكثؽ يلمراج كالمصيدر العبممة

.31

مكجد ار ط مف أجزاء المح كل ككحدا ه الم بلح ة لبصؼ
ر ه

.32

ميدة ال يب العبممة ت ـ كجمه الطيلب الخ مير مت ة ذات
صبة يلعبكـ

.33

مكجد في تيمة ؿ كحدة مبخص م ي ب م ي د بى زميدة
فتـ الطيلب لبكحدة

.34

االمثبة الكاردة في ال يب يفمة ل عزمز فتـ الطيلب لميدة
ال يب العبممة

.35

.36

ع مد ميدة ال يب العبممة بى المعبكميت كالخ رات ال ي ة

لبطيلب ال ي كردت في الصركؼ ال ي ة

خامساً :مجال األنشطة والوسائل واألساليب

مم ف ا يع أ يلمب درمس م ك ة في عبمـ ميدة ال يب
العبممة

.37

ي د ال جيرب كاال وطة المكجكدة في ال يب

بى ممة
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متوسط منخفضة
()3

()2

منخفضة
جداً

()1

التقدير
الفقرة

الرقم

عالية جداً
()5

عالية
()4

متوسط منخفضة
()3

ال ر مر العبمي لدل الطب ة
.38

األ وطة المعرك ة كاقعمة كمم ة ال ط مؽ

.39

ثمر أ يلمب ال يب دافعمة الطيلب لب عبـ الذا ي

.40

ي ب أ يلمب ال يب م المك ك يت المكجكدة فمه

.41

األ وطة المعرك ة مح لبطيلب الموير ة في رمذذي

.42

ار ي األ وطة كالك يئؿ خصيئص الطب ة الذمف

م كمكف

تي
.43

ح ؽ األ وطة كالك يئؿ االذداؼ العبممة المحددة لتي

.44

مح األ وطة كالك يئؿ الموير ة الرعيلة لبطب ة

.45

م ف األ وطة كالك يئؿ الطب ة مف ال ميـ عمبميت ال ر مر

.46

م رح أ وطة كك يئؿ م ك ة ار ي الرركؽ الرردمة لبطب ة

العبمي كطرح أ ئبة جدمدة كحؿ المو بلت

سادساً :مجال تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء والتكنولوجيا والمجتمع

.47

م يكؿ ال يب دكر العبـ في خدمة المج م

.48

م رز ال يب دكر ال كلكجمي في خدمة اإل يف كرفيذم ه

.49

م مف ال يب أذممة ميدة العبكـ كدكرذي في المكاد األخرل

.50

موج ال يب الطب ة بى دمر دكر العبـ كالعبميء

.51

مثمر ال يب اذ ميـ الطب ة يال ويفيت العبممة

.52

مظتر ال يب العبلقة الم يدلة مف العبكـ كال كلكجمي

.53

ي ا جيذيت وخصمة جي ق يمي بممة

ك ط م تي في المج م
م ي د الطب ة بى
محبمة ك يلممة

.54

مع ر كثمؽ الصبة يح ميجيت المج م الرب طم ي كث يف ه

.55

م دـ طرقين ل دمر اال جيذيت كالممكؿ حك العبكـ

.56

مكلي أذممة لب

اذ ميمين كا حين
.57

يمي المج معمة اال ي مة المر طة يلعبكـ

سابعاً :مجال أسئمة الكتاب ووسائل التقويم

مس أ ئبة ال يب جمم األذداؼ الكاردة فمه
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()2

منخفضة
جداً

()1

التقدير
الفقرة

الرقم

عالية جداً
()5

.58

م يز أ ئبة ال يب يلك كح كالدقة العبممة

.59

أ ئبة ال يب م ك ة (م يلمة ،مك ك مة.... ،ال )

.60

ار ي أ ئبة ال يب الرركؽ الرردمة مف الطب ة

.61

عالية
()4

متوسط منخفضة
()3

ي د أ ئبة ال يب بى عزمز فتـ الطيلب لمك كع الدرس

.62

كزع أ ئبة ال يب بى الكحدات و ؿ م ي ب

.63

درج أ ئبة ال يب مف ال تؿ إلى الصعب
تكلة

.64

أ ئبة ال يب تبة األلريظ مم ف لبطيلب أف مرتمتي

.65

ومؿ أ ئبة ال يب مجيالت ال عبـ المخ برة (المعرفمة،
ال ر حر مة ،كالكجدا مة)

.66

مس قدرة الطب ة

طرؽ
م رح ال يب الجدمد
ن
كال حث لبحصكؿ بى المعبكميت

بى ال ر مر

يب الطب ة لبمتيرات كاأل وطة

.67

م رح طرقين مس مدل ا

.68

م رح طرقين وخمصمة ل يط ال عؼ كال كة في عبـ الطب ة

العمبمة

.69

م رح طرقين مس قدرة الطب ة بى ال ر مر كال حث كا خداـ
مصيدر عبمممة غمر ال ب الم ررة لبحصكؿ بى المعبكميت

70

ثامناً :مجال مالءمة األنشطة والتجارب إلمكانات المدرسة والبيئة المحيطة

ار ي اال وطة المكجكدة في ال يب ال مئة الط معمة ال ي
كاجد فمتي المدر ة

71

مكجد في المدر ة مخ ر حمث مم ف

رمذ األ وطة

كال جيرب الكاردة في ال يب.
72

المح كل العبمي في ال يب م ي ب م األ وطة

73

المكاد كاالدكات البلزمة ل رمذ اال وطة كال جيرب يفمة العدد
مي م ي ب م

74

دد الطب ة

مكجد في المدر ة ك يئؿ عبمممة

ي د بى رمذ األ وطة

( بريز ،فمدمك ،آلة صكمر ...ال )
75
76

مخبك ال يب مف األخطيء البلكمة.

تاسعاً :مجال مناسبة لغة الكتاب

ي ب الصميغة البلكمة لب يب م م كل الطيلب.
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()2

منخفضة
جداً

()1

التقدير
الفقرة

الرقم

عالية جداً
()5

77
78

عالية
()4

متوسط منخفضة
()3

منخفضة

()2

جداً

()1

م طم الطيلب فتـ ال عبمميت المكجكدة في ال يب.
الجمؿ الكاردة في ال يب قصمرة

رز

بى المعي ي

الم صكدة.

أخي المعبـ  ،أخ ي المعبمة  /أخي المورؼ ال ر كم :مي األمكر ال ي مجب أف متخذذي كا عي يب

العبكـ الجدمد عمف اال

ير في الم

ؿ ،مف كجتة ظرؾ؟
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ممحق رقم ()6

االستبيان بعد التحكيم
جيمعة األزذر -غزة

ميدة الد ار يت العبمي – بمة ال ر مة
م يذج كأ يلمب ال درمس

استبانة حول تقييم كتب العموم والحياة في المرحمة األساسية العميا
من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين بفمسطين
تعميمات

أخي المعبـ ،أخ ي المعبمة /أخي المورؼ ال ر كم:
تٝ ِٞذٝل ٛ/اعتثاّح ىتق ٌٞٞمتة اىعيً٘ اىفيغطْٞٞح اىدذٝذج ىيَشزيح األعاعٞح اىعيٞا (ٍِ اىصف اىغاتع
األعاع ٜإى ٚاىصف اىتاعع األعاع ٍِ )ٜخاله سصذ اىتدذٝذاخ اىتشت٘ٝح اىت ٜطشأخ عيٖٞا.
تتنُ٘ ٕزٓ االعتثاّح ٍِ قغَ :ِٞانقسى األول ٝتضَِ ٍعيٍ٘اخ تتعيق تاىَغتدٞة ،أٍا انقسى انثانً
فٞتأىف ٍِ ( )79فقشجٍ٘ ،صعح عي ٚعثع ٍداالخٗ ،ىنو فقشج خَغح أٗصاُ تتشاٗذ ٍا ت )5( ِٞدسخح
عاىٞح خذاً )4( ،دسخح عاىٞح )3( ،دسخح ٍت٘عطح )2( ،دسخح ٍْخفضح )1( ،دسخح ٍْخفضح خذاً.
ٗٝي ٜاىفقشاخ عؤاه ٍفت٘ذ ىنتاتح سأٝل اىَغتقثي ٜعْذ ٗضع متاب عيً٘ خذٝذ.
اىشخاء أُ تدٞة ٛ/عي ٚقغَ ٜاالعتثاّحٗ ،تَفشدك ٍع ت٘خ ٜاىذقح ٗاىَ٘ض٘عٞح ف ٜاخاتتل ت٘ضعل
عالٍح (×) ف ٜاىخاّح اىَْاعثح اىت ٜتعثش عِ سأٝلٍ ،ع ضشٗسج االخاتح عِ خَٞع اىفقشاخ ،عيَا ً أُ
اعتداتتل عتغتخذً ألغشاض اىثسث اىعيَ ٜفقظٗ ،ىل خضٝو اىشنش عي ٚتعاّٗل.
انقسى األول:
ضع ٛ /دائشج ز٘ه اىغَح اىت ٜتْطثق عيٖٞا زاىتل:
 -1انجنس:
ب .أّثٚ
أ .رمش
 -2انًؤهم انعهًً:
ب .تناى٘س٘ٝط
أ .دتيً٘
3ـ انًسًى انىظٍفً:
بٍ .ششف تشت٘ٛ
بٍ .عيٌ/ج
 -4سنىاث انخديت:
ب 15-6( .عْ٘اخ)
أ 5-1( .عْ٘اخ)
 -5انصف أو انصفىف انتً تعهًها:
أ .اىصف اىغاتع األعاعٜ
ب .اىصف اىثاٍِ األعاعٜ
ج .اىصف اىتاعع األعاعٜ
د .غٞش رىل...................................

ج .أعي ٍِ ٚتناى٘س٘ٝط

ج( .أمثش ٍِ  15عْ٘اخ)

انباحث  /أًٌن عبدهللا انخاندي
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القسم الثاني
التقدير
الرقم

عالية

الفقرة

جداً

()5

أوالً :المظير العام لمكتاب

.1

م ممز غبلؼ ال يب الخيرجي يلجيذ مة كلرت اال ي

.2

كجد بلقة ر ط مف الر كـ بى اللبلؼ كميدة ال يب

.3

مخبك ال يب مف األخطيء المط عمة

.4

م ي ب مظتر ال يب العيـ م الصؼ أك الصركؼ في
المرحبة ال عبمممة

.5

حجـ خط ط ي ة ال يب م ي ب حمث

تؿ قراء ه

مف ال يب ر كمين كأو يالن ك محمة

ي د الطيلب

.6

م

.7

األلكاف الم خدمة في ال يب د ـ عبـ الطبلب

بى فتـ المك ك يت الم عب ة تي
.8

الر كميت كاألو يؿ عمدة

ف ال حمز (الج س ،البكف،

الدمف.....إل )
.9

مح كم ال يب بى قيئمة يلمح كميت

.10

عرض الم دمة أذداؼ ال يب العيمة

.11

مف الم دمة ارويدات خيصة يلطيلب(مثؿ كصؼ
لبرمكز الم

م ة في األ وطة)

.12

ثمر الم دمة دافعمة الم عبـ لد ار ة مك ك يت ال يب

.13

طبب الم دمة مف المعبـ الم يذمة في كمـ ال يب

.14

د إلى أ س ر كمة فب طم مة

 .15أذداؼ ال يب

ثانياً :األىداف

ي ب م المرحبة العمرمة لبطبلب

.16

ومؿ الجي ب المعرفي كالكجدا ي ،كال ر حر ي.

.17

ر ط حيجيت كاذ ميميت الطب ة

.18
.19

مف أ عيدان ط م مة في الحمية المكممة لبطيلب.

مي المتيرات المدكمة األدائمة لدل الطب ة مثؿ :ا خداـ
االدكات كاالجتزة ...ال .

.20

عى ل عزمز ق ي يت الطب ة

ممة العبـ في حؿ مي

مكاجتتـ مف مو بلت.
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عالية
()4

متوسط منخفضة
()3

()2

منخفضة
جداً

()1

.21

عى ل ح مؽ ال عبـ الذا ي كاال ميد

بى ال رس لدل

الطب ة.
.22
.23

مف ا جيذيت إمجي مة لدل الطب ة حك الم جزات

ال ورمة ال ي أ تمت تي الوعكب األخرل.
ـ يلكاقعمة كال ي بمة لب ح ؽ

 .24م جـ المح كل م أذداؼ ال ر مة العبممة

ثالثاً :المحتوى

.25

يمر مك ك يت ال يب ال طكرات العبممة الحدمثة

.26

ي ب مريذمـ ال يب ال درات الع بمة لبطب ة

 .27مر ط مح كل ال يب حمية الطيلب المكممة ك مئ ه
 .28م ممز المح كل يلدقة العبممة
 .29غ ي يلمعم يت ال ي وط الذا رة مثؿ األمثبة كاأل ئبة
ال ك محمة كالصكر المبك ة كالجداكؿ كالر كـ ال مي مة
 .30مكفر فرص الحصكؿ

بى المعرفة العبممة مف مصيدر

م عددة غمر ال يب المدر ي مثؿ اإل ر ت كالمجبلت

العبممة
 .31م مي المح كل متيرات العبـ (المبلحظة ،ال ص مؼ،
ال ر مر).... ،
 .32المح كل مكثؽ يلمراج كالمصيدر العبممة
 .33مكجد درج ك ب ؿ م ط ي مف أجزاء المح كل ككحدا ه
الم بلح ة لبصؼ ر ه
كجمه الطيلب الخ مير مت ة

 .34ميدة ال يب العبممة ت ـ
ذات صبة يلعبكـ

 .35مكجد في تيمة ؿ كحدة مبخص م ي ب م ي د بى زميدة
فتـ الطيلب لبكحدة
 .36االمثبة الكاردة في ال يب يفمة ل عزمز فتـ الطيلب لميدة
ال يب العبممة
.37

ع مد ميدة ال يب العبممة

بى المعبكميت كالخ رات

ال ي ة لبطيلب ال ي كردت في الصركؼ ال ي ة

 .38م بلءـ المح كل في العرض م أ يلمب ال درمس الحدمثة
 .39م ي ب مح كل ال يب م
.40

دد الحصص الم ررة لبم حث

ح ؽ األ وطة كالك يئؿ الم

رابعاً :األنشطة والوسائل واألساليب

م ة في ال يب االذداؼ

العبممة المحددة لتي
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.41

ار ي اال وطة المكجكدة في ال يب ال مئة الط معمة ال ي
كاجد فمتي المدر ة

.42

ي د ال جيرب كاال وطة المكجكدة في ال يب بى ممة

ال ر مر العبمي لدل الطب ة كطرح أ ئبة جدمدة كحؿ
المو بلت

 .43األ وطة المعرك ة كاقعمة كمم ف ط م تي
 .44محرز أ بكب رض ال يب بى ممة ال درة بى ال عبـ
الذا ي
.45

ي ب أ وطة ال يب م المك ك يت المكجكدة فمه
مف

 .46أ وطة ال يب قي بة لبعمؿ ال وير ي(ال عيك ي)
الطبلب
.47

ار ي األ وطة كالك يئؿ الم

م ة في ال يب م كل

كخصيئص الطبلب
 .48م رح أ وطة كك يئؿ م ك ة ار ي الرركؽ الرردمة مف
الطبلب
.49

مح األ وطة كالك يئؿ الموير ة الرعيلة لبطبلب

خامساً :تنمية اتجاىات الطمبة نحو العمم والعمماء والتكنولوجيا والمجتمع

 .50م يكؿ ال يب دكر العبـ في خدمة المج م

 .51م رز ال يب دكر ال كلكجمي في خدمة اإل يف كرفيذم ه
 .52م مف ال يب أذممة ميدة العبكـ ك يمبتي م المكاد األخرل
 .53موج ال يب الطب ة بى دمر دكر العبـ كالعبميء
 .54مثمر ال يب اذ ميـ الطب ة يال ويفيت العبممة
 .55مظتر ال يب العبلقة الم يدلة مف العبكـ كال كلكجمي
ك ط م تي

المج م

في

كالرمي ميت

كالت د ة

كالصحة......إل
 .56م ي د الطب ة

بى

ي ا جيذيت وخصمة جي ق يمي

بممة محبمة ك يلممة
 .57مع ر كثمؽ الصبة يح ميجيت المج م الرب طم ي كث يف ه
 .58م دـ طرقين ل دمر اال جيذيت العبممة كالممكؿ حك العبكـ
 .59مكلي أذممة لب

اذ ميمين كا حين

يمي المج معمة اال ي مة المر طة يلعبكـ

سادساً :أسئمة الكتاب ووسائل التقويم

.60

مس أ ئبة ال يب جمم األذداؼ الكاردة فمه

.61

م يز أ ئبة ال يب يلك كح كالدقة العبممة
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.62
.63
.64

كع أ ئبة ال يب (م يلمة ،مك ك مة.... ،ال )
ار ي أ ئبة ال يب الرركؽ الرردمة مف الطب ة
ي د أ ئبة ال يب

بى عزمز فتـ الطيلب لمك كع

الدرس
.65

كزع أ ئبة ال يب بى الكحدات و ؿ م ي ب

.66

درج أ ئبة ال يب مف ال تؿ إلى الصعب

.67

صيغ أ ئبة ال يب صميغة
مرتمتي

تبة م ف الطيلب أف

تكلة

 .68م رح طرقين مس مدل ا

يب الطب ة لبمتيرات كاأل وطة

العمبمة

.69
.70

عزز أ ئبة ال يب قدرة الطيلب بى ال ممـ الذا ي
كع ا يلمب ال كمـ (كرقة كقبـ ،العركض ،المويرم ،
األ حيث).....

 .71م رح طرقين وخمصمة ل يط ال عؼ كال كة في عبـ الطب ة
 .72م رح طرقين

مس قدرة الطب ة

بى ال ر مر كال حث

كا خداـ مصيدر عبمممة غمر ال ب الم ررة لبحصكؿ
بى المعبكميت

73

سابعاً :مناسبة لغة الكتاب

مخبك ال يب مف األخطيء البلكمة.

74

ي ب الصميغة البلكمة لب يب م م كل الطيلب.

75

م طم الطيلب فتـ ال عبمميت المكجكدة في ال يب.

76

الجمؿ الكاردة في ال يب قصمرة ر ز

بى المعي ي

الم صكدة.
77

ممز ألريظ ال يب يل عد ف ال ع مد كاللمكض

78

م ار ي ال يب بلميت ال رقمـ المخ برة

79

مخبك ال يب مف ال رار كالحوك الزائد

أخي المعبـ  ،أخ ي المعبمة  /أخي المورؼ ال ر كم :مي األمكر ال ي مجب أف متخذذي كا عي يب
العبكـ الجدمد عمف اال

ير في الم

ؿ ،مف كجتة ظرؾ؟
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