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  تقويم كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي 
  الكتاب املدرسي التعليمييف ضوء مواصفات 

  : المقدمة
تعد الدراسات االجتماعية ميدانًا مهما من الميادين الرئيسة في مراحـل التعلـيم    

وهي تركز بشكل مباشر على اإلنـسان وعالقتـه وتفاعالتـه علـى كافـة               ،  المختلفة
ولذلك فإن التعليم الصحيح لها يعد ذا فائدة كبيرة للمجتمع ولألفراد على حد  ،  لمستوياتا

وهي تؤدي دورا مهما في تحقيق غايات التعلـيم         ،  )٩،  ٢٠٠٨،  سعيد وعبد اهللا  (سواء  
والمتمثلة في  ) ١٢، ـه١٣٩٠، سياسة التعليم (التي حددتها سياسة التعليم في المملكة       

وتهيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء       ،  اديا واجتماعيا وثقافيا  تطوير المجتمع اقتص  "
وتمثل مادة التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي أحد منـاهج            ".مجتمعه

حيث تقوم التربية الوطنية ببنـاء      ،  الدراسات االجتماعية في المملكة العربية السعودية     
معارفه إلعداد الطالب ليكون مواطنـا فـي مجتمـع          اإلنسان بشخصيته وعقله وقيمه و    

وتفتح أمام الطالب آفـاق  ،  كما أنها تنمي ارتباطه بوطنه وأمته وحضارته      ،  يتفاعل معه 
  ). ٤٥، ٢٠٠٦، خضر(الوعي لدوره االجتماعي والسياسي واالقتصادي 

 الكتاب المدرسي من أهم وسائل تحقيـق األهـداف المخططـة والغايـات              دويع
كما أنه جزء ومكون أساسي مـن    ،  مثل وعاء يحتوي على المادة التعليمية     وي،  المرجوة

كما  ).٤، ٢٠٠٥، سيف(وهو كذلك أداة مهمة للمعلم أو المتعلم    ،  المناهج الدراسية ككل  
فهو يشكل للمعلم الحد األدنى من    ، أن الكتاب المدرسي ضروري لكل من المعلم والطالب       

ويقدم له عدة تسهيالت لتحقيـق األهـداف     ،  إليهاالمواد المرجعية التي يمكن أن يرجع       
وتقـديم  ، واقتراح األنـشطة ، وإبراز المفاهيم األساسية، المتوخاة من كل وحدة دراسية 

وال ، أما الطالب فيعد الكتاب المدرسـي مرجعـه األساسـي     ،  وغير ذلك ، وسائل التقويم 
يعتمد عليه في إثراء  وهو  ، يستطيع االستغناء عنه في دراسة المواد الدراسية المتنوعة       

ـ          ).١٧،  ٢٠٠٦،  عليمات(معارفه وخبراته    الغ كما أن تقويم الكتب المدرسـية أمـر ب
، العطيـوي (و،  )١٩٩٤،  عـواد (و) ٢٠٠١،  المـساد : (حيث أشارت دراسات  ، األهمية
وقـد   .إلى ضرورة إجراء تقويم لكتب الدراسات االجتماعية بجميـع فروعهـا    ) ١٩٩٥

بأهمية إجراء دراسة تقويمية "يم في أولويات البحث التربوي أوصت وزارة التربية والتعل
  ).١٤، ١٤٢١، والغانم، والزهراني، الضويان" (لكتب المرحلة االبتدائية

وبناء على ما سبق فقد اتجهت الباحثة إلى تقويم كتـاب التربيـة االجتماعيـة               
وذلـك  ، ليميوالوطنية للصف الرابع االبتدائي في ضوء مواصفات الكتاب المدرسي التع      

  .رغبة في اإلسهام بتطويره وتحسينه وتعديله
  



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة )  الجزء الثالث١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٤٢٦-

  :مشكلة البحثاإلحساس ب
 الكتـب   إال أن جميـع   ، الرغم من أهمية الكتاب المدرسي في العملية التعليمية       ب

كما أنه ال تتوفر جميع الـشروط  ،  تربوية أو فنية أو وظيفيةالمدرسية تتضمن مشكالت  
، حيث إنها ال تهتم بعناصـر التـشويق       ، ب المدرسية التربوية والعلمية والفنية في الكت    

ويعرض أنـشطة عمليـة     ، وبعضها يقدم توجيهات ضعيفة   ، ونوعية الكتابة فيها رديئة   
، وبعضها اآلخر يعاني من التحيز الثقافي واالجتماعي والسياسي       ، بصورة تتابع ضعيف  

من ضعف المـادة    كما أنها تعاني    ، وبعضها يتعلق بكثرة األخطاء أو المعالجة السطحية      
وبعد اطالع الباحثة على ). ٦٢، ٢٠٠٥، سلمة والحارثي(مدرسي المضمنة في الكتاب ال

كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي فقد تكونت لديها ملحوظـات            
 - عـرض المحتـوى    - المحتـوى  -األهداف(: على الكتاب المقرر في الجوانب التالية     

وبمقابلة الباحثة العديد من معلمـات      ، ) اإلخراج - الوسائل التعليمية  -األنشطة التعليمية 
االجتماعيات بالمرحلة االبتدائية والمشرفات التربويات لالجتماعيات فقد أكدن بأن هناك          

حيث إن تقويم الكتـب     ، حاجة ماسة لتقويم وتطوير كتاب التربية االجتماعية والوطنية       
مثل المعلـم والطالـب والجهـات       ، القة بالمناهج المدرسية يمكن أن يفيد كل من له ع       

 .المتخصصة في وزارات التربية والتعليم للتحسين والتطوير والتعـديل نحـو األفـضل    
والجدير بالذكر أنه ال توجد دراسة تناولت تقويم كتاب التربية االجتماعيـة والوطنيـة              

مرحلة االبتدائيـة   ألهمية ال ، ومن هنا توجهت الباحثة إلى هذا الموضوع      ، للصف الرابع 
ولمعرفة مدى مطابقة الكتـاب     ، وكونها منطلقا لمراحل تعليمية أخرى    ، في التعليم العام  

  .المقرر لمواصفات الكتاب المدرسي التعليمي باعتباره أداة من أدوات التعليم
   :مشكلة البحث

 ندرة الدراسات التي تناولت كتاب التربيـة االجتماعيـة   تمثلت مشكلة البحث في 
وطنية بالتقويم في ضوء مواصفات الكتاب المدرسي التعليمي رغم أهمية ذلك خاصة           وال

   .في العصر الحاضر وما يشهده من تحديات
  :أسئلة البحث

  :يسعى البحث لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي
إلى أي مدى يحقق كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي في     

  ية السعودية مواصفات الكتاب المدرسي التعليمي؟المملكة العرب
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ما مدى توفر مواصفات أهداف الكتاب المدرسي التعليمي في أهداف كتاب التربيـة         .١
  االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟

ية ما مدى توفر مواصفات محتوى الكتاب المدرسي التعليمي في محتوى كتاب الترب .٢
 االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟

ما مدى توفر مواصفات عرض محتوى الكتاب المدرسي التعليمـي فـي عـرض               .٣
محتوى كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية   

 السعودية؟
مدرسي التعليمي في أنشطة كتاب التربية      ما مدى توفر مواصفات أنشطة الكتاب ال       .٤

 االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟
ما مدى توفر مواصفات الوسائل التعليمية للكتاب المدرسي التعليمي في وسـائل             .٥

كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابـع االبتـدائي بالمملكـة العربيـة             
 ة؟السعودي

ما مدى توفر مواصفات إخراج الكتاب المدرسي التعليمي في إخراج كتاب التربية             .٦
 االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟

  :أهداف البحث
   فر مواصفات الكتاب المدرسي التعليمي في كتاب التربية االجتماعية         امدى تو تعرف

  : في ضوء معرفة مدى توافر المواصفات التاليةتدائيوالوطنية للصف الرابع االب
أهداف الكتاب المدرسي التعليمي في أهداف كتاب التربية االجتماعيـة والوطنيـة             .١

  .للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية
محتوى الكتاب المدرسي التعليمي في محتوى كتاب التربية االجتماعية والوطنيـة            .٢

 .بتدائي بالمملكة العربية السعوديةللصف الرابع اال
عرض محتوى الكتاب المدرسي التعليمي في عـرض محتـوى كتـاب التربيـة               .٣

 .السعوديةرابع االبتدائي باالجتماعية والوطنية للصف ال
أنشطة الكتاب المدرسي التعليمي في أنشطة كتاب التربية االجتماعيـة والوطنيـة          .٤

 .ة السعوديةللصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربي
الوسائل التعليمية للكتاب المدرسي التعليمي في وسائل كتاب التربية االجتماعيـة            .٥

 .والوطنية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية
إخراج الكتاب المدرسي التعليمي في إخراج كتاب التربية االجتماعيـة والوطنيـة             .٦

 .السعوديةللصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية 

  :تأتي أهمية البحث من اآلتي :أهمية البحث
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أهمية التوصل إلى تحديد مواصفات لكتاب التربية االجتماعية والوطنيـة للـصف            .١
  .الرابع

تلك التي ، قد يساهم هذا البحث في التعرف على الجوانب اإليجابية والسلبية للكتاب .٢
بمـا  ،  فـضل وتطـويره   يجب إعادة النظر فيها من أجل االرتقاء به إلى مستوى أ          

 .يتماشى مع طبيعة المنهج
 عن مناهج االجتماعيـات     للمسئولينقد تكون نتائج وتوصيات هذه الدراسة مفيدة         .٣

لتطـوير الكتـاب المقـرر      ،  في وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية والتعليم      
 ).التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي(

  :حدود البحث
تقتصر الدراسة الحالية على تقويم كتاب التربية االجتماعية  :الموضوعيةالحدود 

في ضوء مواصفات ، والوطنية للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية
 عرض - المحتوى -األهداف: (و يشمل ذلك المجاالت اآلتية، الكتاب المدرسي التعليمي

  ). اإلخراج-  التعليمية  الوسائل- األنشطة التعليمية -المحتوى 
تم تطبيق هذه الدراسة على كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف  :الحدود الزمانية

وذلك خالل العام ، ـه١٤٣٤-١٤٣٣الرابع االبتدائي في طبعته الصادرة في عام 
  .ـ ه١٤٣٥-١٤٣٤الدراسي 
  : البحثمفاهيم

لوسيلة األساسية التي ا" بأنه) ١٨٧، ٢٠٠٥ ( التقويم التربوي الخليفةعرف
وعلى الكشف ، يمكن بوساطتها التعرف على مدى نجاحنا في تحقيق األهداف التربوية

عن مواطن الضعف ومواطن القوة في العملية التعليمية بقصد تحسينها بما يحقق 
جمع المعلومات والبيانات : وتُعرف الباحثة التقويم إجرائيا بأنه ."األهداف المرجوة 

لتي تشير بعد حصرها وتحليلها وتفسيرها إلى التعرف على مدى توفر واألدلة ا
مواصفات الكتاب المدرسي التعليمي في كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع 

وذلك بقصد إصدار ، االبتدائي في المملكة العربية السعودية في ضوء القائمة المعدة لذلك
  .حكم استمراره أو تطويره أو تعديله

: التربية االجتماعية بأنها) ٢٤٠، ٢٠٠٠(يعرف الشريفي  :التربية االجتماعية
وكما تركز التربية االجتماعية  ".تنمية قدرة األفراد على المشاركة الفاعلة في المجتمع"

أكثر من التركيز على المعارف ، على تنمية المهارات واالتجاهات والعادات واكتسابها
، الطيطي(عمل على التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي كما أنها ت، والمعلومات

٣٥-٣٤، ٢٠٠٨.(  
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التربية الوطنية ) ٧٦-٧٥، ١٩٩٩(يعرف اللقاني والجمل  :التربية الوطنية
لتساعدهم على ، عملية غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى التالميذ: "بأنها

ة والنشطة في كافة قضايا الوطن أن يكونوا صالحين قادرين على المشاركة الفعال
العلم الذي يهتم بدراسة التنظيمات : "كما تعرف التربية الوطنية بأنها ".ومشكالته

وهو يساعد على فهم التالميذ لإلطار االجتماعي ، المختلفة في الدولة وكيفية إدارتها
 الصالح وتسعى التربية إلى إعداد المواطن، الذي يعيشون فيه وحدود قضاياه ومشكالته

ويقصد بالتربية  ).١٠، ٢٠٠٢، السيد" (محافظ على أصالته وانتمائه لوطنهوال
مادة التربية االجتماعية والوطنية التي تدرس : االجتماعية والوطنية في هذا البحث

  .للمتعلمين بالصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية
  )جتماعية بالمرحلة االبتدائيةتقويم كتاب الدراسات اال (:اإلطار النظري

  :التقويم: أوالً
ويحدد نقاط ، يحدد مدى تحقيق األهدافإذ  من العملية التربوية   ايعد التقويم جزء  

الضعف والقوة في مختلف جوانب المواقف التعليمية بهدف تحسين وتطوير عملية التعلم 
، ملية التعليمية في منظومة العوهو عنصر مهم ).٢٦٧، ٢٠٠٥، شبر وجامل وأبو زيد(

وبما ، ويلعب دورا فاعلًا في إنجاحها بما يحدثه من توازن وتكامل بين مختلف عناصرها
يحدثه فيها من تعديل أو تكييف أو تصويب في ضوء البيانات والمعلومات التي تنـشأ                

ويساعد التقويم في توفير قاعدة صلبة من المعلومات التي تـساعد فـي اتخـاذ               ، عنه
  ).٢٦٠، ٢٠٠٩، العزاوي(والتي تهدف إلى تحسين العملية التعليمية ، ةقرارات مناسب

وأما عن تعريف التقويم فقد اختلف المربون حوله ويعـود ذلـك إلـى تفـاوت           
وقد أدى هذا إلى ظهور العديـد  ، الخلفيات المعرفية للعلماء الذين طرحوا هذه التعريفات    

ن بين أهم تعريفات التقويم ما طرحه      وم .من التعريفات التي البد من التطرق إلى أهمها       
عملية لجمع البيانات وتفسير األدلة بما يؤدي إلى   : "بقوله إنه ) ٢٣٠،  ٢٠٠٨، الطيطي(

ذ اإلجراءات  مما يساعد في توجيه العمل واتخا     ، إصدار أحكام تتعلق بالعديد من البرامج     
للبيانات الالزمة جمع منهجي وتحليل    : " كما يعرف التقويم بأنه    ."المناسبة في ضوء ذلك   

" التـي تتمتـع بـإدارة جيـدة       ، البـرامج وهو عملية تقوم بها معظم      ،  التخاذ القرارات 
)Muraskin, 1993, 4.( يعرفـه  و(Hopkins & Richard, 1978, 12) ، بأنـه :
وخالصة القول إن    ."عملية الحصول على المعلومات الالزمة للحكم على بدائل للقرار          "

وهي عملية مـستمرة شـديدة      ،  تشخيصية وعالجية ووقائية   عملية التقويم هي عملية   
وهي األساس الذي ينبغي أن يقام عليه أي تغييـر نحدثـه            ، االرتباط بالعميلة التعليمية  

  .وذلك بهدف تطويرها وتحسينها وجعلها مناسبة للبيئة التعليمية الناجحة، فيها
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جموعـة مـن    إن التقويم الجيد يمتـاز بم     ف: خصائص التقويم وأسسه  وأما عن   
، الخصائص التي ينبغي العمل على توافرها لكي يؤدي رسالته على أفضل وجه ممكـن             

وفي مقدمـة  ، وما يمكن أن يؤديه من خدمات في المجال التعليمي بغية تنفيذه وتطويره    
ينبغي أن يكون التقويم شـاملًا للعمليـة التعليميـة       ف :الشمول :هذه الخصائص ما يأتي   
، والطـرق ، واألنـشطة ، والمحتـوى ، ها بما في ذلك األهـداف     بجميع مكوناتها وأبعاد  

كما ينبغي أن يشمل على كل ما يؤثر في العملية التعليميـة مـن              ، وغيرها، والوسائل
 .أو المبـاني  ، أو اإلداريـين  ، أو المعلمين ، عوامل سواء ما يتعلق بالمناهج أو التالميذ      

ليكون ، عليمية من بدايتها حتى نهايتها أن يكون التقويم مالزما للعملية الت:االستمراريةو
 :الصدق و ).١٨٧-١٨٦،  ٢٠٠٠،  المكاوي(عونًا على تهيئة الظروف المناسبة للتعليم       

دون ، ينبغي أن تكون وسيلة القياس لديها القدرة على قياس الشيء المراد قياسه بدقة            
، داتحمـا (أن تتأثر النتيجة بعوامل أخرى غير تلك التي وضـعت الوسـيلة لقياسـها         

 ينبغي أن يكون هناك قواعد وأصول موضوعة لتطبيق         :الموضوعية و ).٢١٢،  ٢٠٠٩
األدوات ومعالجة بياناتها وعرض نتائجها وتفسيرها بحيث اليكون للتحيـز الشخـصي            

 إن التقويم الجيد هو الذي يعطي درجة        :الثبات و .موضع في عملية التقويم قدر اإلمكان     
 ما أعيد التقويم أكثر من مرة تحت الظروف والعوامـل  ثبات عالية في نتائج تقويمه إذا   

 البـد أن    :الواقعية و .ألن عدم الثبات في التقويم يعني عدم دقة القياس وأدواته         ، نفسها
يكون التقويم واقعيا في أهدافه وأدواته وإجراءاته بل وفي معالجته للبيانات وعرضـه             

يم عملة خيالية ال يمكن ترجمتها إلى وإال فسوف يكون التقو، للنتائج وتقديمه للمقترحات
أن يكـون التقـويم      و ).٢١٨ - ٢١٧ - ٢١٦،  ١٤٣٠،  عرفـان (واقع حي ملموس    

وتبعا لإلمكانـات  ،  أي أن تتنوع وسائله وأدواته المستخدمة في ضوء األهداف         :متنوعا
د  ينبغي أن يكون اقتصاديا من حيث الوقت والجه        :أن يكون التقويم اقتصاديا    و .المتاحة
فاالختبارات التي تستغرق اإلجابة عنها طويلًا أو تأخذ وقتًا وجهدا في إعدادها        ، والتكلفة

أن يكـون   و).١٩١، ٢٠٠٥، الخليفـة (تكون عبئا ذهنيا على كل من المعلم والتلميـذ    
 يجب أن يكون قائما على التعاون ويساهم فيه كل األطراف المعنية   :التقويم عملًا تعاونيا  

وكل من له   ، والخبراء، والتالميذ، وأولياء األمور ، والمشرف التربوي ، المديركالمعلم و 
، الحريـري (وهذا بالطبع سيقود إلى نتائج طيبة وأحكام سليمة  ، صلة بالعملية التعليمية  

 ينبغي أن يكون التقويم هادفًا حيـث يبـدأ بـأغراض            :تحديد األهداف  و ).٤٣، ٢٠٠٨
يكـون  ، هداف واتخاذها منطلقًا لكل عمل تربـوي      فبدون تحديد هذه األ   ، واضحة محددة 

شبر وجامل (التقويم عشوائيا ال يساعد على إصدار أحكام سليمة أو اتخاذ حلول مناسبة  
 ).٢٦٩، ٢٠٠٥، وأبو زيد

يهدف بشكل أساسي إلى إعادة النظر وتصحيح فهو : أهداف التقويموفيما يتصل ب
ويتفرع مـن هـذا الهـدف       ، تم تقويمه المسار من أجل التطوير والتحسين لنواتج ما ي       
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توجيه المتعلمين إلى نواحي التقـدم       :الرئيسي أهداف فرعية خاصة بعملية التقويم هي      
والذي ، حيث تتمثل أكبر نتائج التقويم أهمية فيما يحدث مع المتعلم نفسه، التي أحرزوها

القوة وجوانب  وأن يتعرف إلى نقاط     ،  يحتاج ألن يدرك المادة الدراسية المطلوب تعلمها      
يتمثل ،  ولهذه العملية التقويمية هدف أساس    ،  تنقيح المنهج أو مراجعته    و .الضعف لديه 

تزويد المتعلمين بدرجات عن  و.في تحسين المنهج الذي تم تطويره أو تصميمه من قبل       
إال إنها من الوسائل ، فرغم ما يقال عن عيوب العالمات أو الدرجات، مستويات تحصيلهم

للحكـم علـى مـستوى      ،   المعلمون يتمسكون بضرورة إعطائها للمتعلمين     التي سيبقى 
وتتركز هذه الوظيفة حول تشخيص كل من المـنهج         ،  الوظيفة التشخيصية و. تحصيلهم

والخبرات التي مر   ،  والطالب من حيث تعلمه   ،  وعملية التدريس المتبعة  ،  المدرسي القائم 
حيـث يـتم تطبيـق      ، بوية وتطويرها الحكم على فعالية العملية التر     و .بها في المدرسة  

للعمـل  ، ولجميع المراحل والمستويات التعليمية   ، التقويم بأساليبه ومستوياته المختلفة   
مما يؤدي إلى اكتساب التقويم صفة الحكم على مدى نجاح   ، على تكامل العملية التربوية   

- ٣٥٣- ٣٥٢، ٢٠١١، سعادة وإبراهيم(تلك العملية أو فشلها وفقًا لما يقدمه التقويم  
، والمـشاركين ، المعلمـين (توصيل نتائج التقويم إلى الجهات المعنية        و ).٣٥٥- ٣٥٤

 .)Ogle, 2002,14(والرؤساء ، ومطوري البرامج، والمصممين
ينصب التقويم على جميع جوانب العملية التعليميـة        ف: مجاالت التقويم وأما عن   

 -أهـداف المـنهج  (ع مكوناته من فهنالك المنهج بجمي، التي ينبغي العمل على تقويمها 
 األنـشطة   - طرق التـدريس   - الكتب الدراسية  - المقررات الدراسية  -البرامج الدراسية 

والتوجيـه  ،  والمعلم،  وهنالك تقويم التلميذ  ، ) أساليب ووسائل التقويم المتبعة    -التربوية
ـ  وسيتم اال  ).١٥٣ - ١٥١،  ٢٠٠٥،  الوكيل والمفتي (والمباني المدرسية   ،  الفني اء كتف

 :هنا بالتعريف بمجال تقويم المنهج على اعتبار أن الكتاب المدرسي هو جزء من المنهج
مجموعة عمليات ينفذها متخصصون يجمعـون فيهـا        : يعرف تقويم المنهج بأنه   حيث  

البيانات التي تمكنهم من تقرير ما إذا كانوا سيقبلون المنهج أو يغيرونه أو يعدلونه أو               
  ).٢٠٨، ١٤٣٠، عرفان( تحقيقه ألهدافه التي رسمت له بناء على مدى، يطورونه

  : الكتاب المدرسي: ثانياً
الوعاء الذي يحتوي على المادة العلمية التي تقدم        : يعرف الكتاب المدرسي بأنه   

وهو تلك الخبرات التي تسهم في جعل المتعلم قـادرا          ،  للمتعلم بشكل مكتوب أو مرسوم    
وقد عرف ياكون الكتاب المدرسـي       ).٢٠٣،  ٢٠٠٢،  السيد(على بلوغ أهداف المنهج     

وُأعد بعناية من قبل خبراء متخصصين في أحـد         ،  كتاب صمم لالستخدام الصفي   : " بأنه
ويمكن أن نجمل أهمية الكتاب المدرسي بعدة        ).٢٢٩،  ٢٠١٢،  بحري" (ميادين المعرفة 

اصـدها  الجزء الظاهر والبـارز لغايـات التربيـة ومق        أنه يمثل    :جوانب مختلفة منها  
وأداة معينـة فـي عـرض    ، ووسيلة كذلك لنقل ثقافة المجتمع وقيمه وتراثه  ،  وأهدافها
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يعد مـن    و ).٤٤،  ٢٠٠٥،  سلمة والحارثي (مشكالت المجتمع المهمة ومعالجتها أيضا      
، وذلك لتحقيق أهداف المـنهج    ،  أهم األدوات التي يعتمد عليها المعلم في عملية التعليم        

يعد الوثيقة التي  كما .تي يعتمد عليها المتعلم في عملية التعلمويعد في مقدمة األدوات ال    
 ).٨٠، ٢٠١١، الهاشمي وعطيـة (يتم الرجوع إليها في التقويم واالمتحانات المدرسية    

، ويحد كذلك من جعل المعلم مصدرا أولًا للتعلـيم        ،  يقلل من اعتماد الطالب على المعلم     و
يكـسب   و.ويدربه على عملية التعلم الذاتي،  ةويفتح نظر الطالب إلى أهمية الكتاب بعام      

ويكـسبه  ، وطريقة حل المـشكالت ، واالستنباط، الكتاب المدرسي الطالب عادات التفكير   
مهارات التحليل والربط من خالل التدريبات والتقويم المصاحب للمواضيع المطروحة فيه 

اء األمـور بمـا     الكتاب المدرسي وسيلة هامة لتعريف أولي      و .)٢٥،  ٢٠١٠،  الشهري(
فعن طريق الكتاب المدرسي تتاح الفرصة ألولياء األمور للوقـوف       ،  يحدث في المدارس  

مما يساعد في تعاونهم مـع اإلدارة المدرسـية         ،  على ما يتعلمه األبناء داخل المدرسة     
الفـرص   يتـيح  و).١٣، ٢٠٠١، الحامـد وآخـرون  (لتحقيق أهداف العملية التعليمية   

الفرص للتالميذ للتدريب علـى    كما يتيح    .يد من طرائق التدريس   للمدرس الستخدام العد  
 أداة هامة لنقـل المعرفـة    كما أنه ).٨٠، ١٩٨٨، اللقاني ورضوان(مهارات القراءة 

158)  2009, . (Mahmood  
  : اول البحث أهمها في التاليسيتن ف:مواصفات الكتاب المدرسيأما عن 

يجب أن يكون هذا العمل موجهـاً نحـو تحقيـق          عند القيام بعمل معين      :األهداف: أوالً
، ويمثل الهدف التعليمي غايـة ، الرتجال يكون هذا العمل عرضة ل  حتى ال ، أهداف معينة 

ويكون الهدف نوعا من الـسلوك  ، أو شيئاً نرغبه ونسعى إلى تحقيقه قاصدين متعمدين      
لكتاب المدرسـي  ويساعد تحديد األهداف التعليمية با، الظاهر الذي يمكن قياسه وتقويمه  

كما أن ذلك يعد ضرورياً لتوجيه مـسار        ، لغاية وتنسيق الجهود لبلوغها   على وضوح ا  
ولذا ينبغـي مراعـاة مواصـفات    ، )١٥٣-١٥٢، م٢٠٠٠، المكاوي(العملية التعليمية  

تشتمل على نتاجات الـتعلم      :األهداف التعليمية بالكتاب المدرسي والتي تتمثل في اآلتي       
تلبي احتياجات   و .وأداء النفس الحركي  ،  والوجداني االنفعالي ،  اإلدراكيالمعرفي  : الثالثة

تـرتبط   و .تكون واقعية ممكنـة التحقيـق      و ).٢٦٠،  ٢٠١١،  مرعي والحيلة (المتعلم  
محمـد  (تتسق مع طبيعة المجتمـع       و ).١٩٠،  ٢٠٠٨،  عطية(باألهداف العامة للمادة    

 ).٣١، ٢٠١١، وعبدالعظيم
يقدم المحتوى للمتعلم المعلومة الجديدة التي تهدف إلى  ):لعلميةالمادة ا( :المحتوى: ثانياً

توظيـف   :لذا يجب العناية به ومراعاة المواصـفات التاليـة  ، تحقيق األهداف التعليمية  
الموضوعات الجغرافية بما ينمي لدى المتعلم القدرة على التأمل وتبـصيره بآيـات اهللا           

لموضوعات التاريخية التي تعين المـتعلم      توظيف ا  و .ودراسة ما في هذا الكون الفسيح     
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، اإلدارة العامة للمناهج بوزارة التربيـة والتعلـيم       (على معرفة الماضي وفهم الحاضر      
وأن تتماشى مع ما وصـلت إليـه نتـائج          ، أن يتميز بالحداثة   و ).٣٠ - ٢٩،  ١٤٢٧

وما حدث من تغيـرات فـي المجتمـع    ، البحوث العلمية في مجال تخصص مادة الكتاب     
أن يـرتبط بواقـع حيـاة        و .أن يترجم المحتوى األهداف   و). ٢٨٦،  ٢٠٠٩،  لعزاويا(

 .أن يرتبط المحتوى بواقع المجتمـع      و ).٧٨-٧٧،  ٢٠٠٣،  شحاتة(المتعلمين وبيئتهم   
أن يكـون منظمـا تنظيمـا     و).١٦٩، ٢٠٠٠، المكاوي(أن يراعي حاجات المتعلمين  و

 ).٥٣، ٢٠٠٨، الطيطي(منطقيا 
يشكل عرض المادة العلمية في الكتاب عنصرا أساسيا من  :حتوىعرض الم: ثالثًا

فإنه يجب أن ، وحتى يكون العرض في سياق التعلم الجيد، عناصر الكتاب المدرسي
يراعي عرض المحتوى تيسير مبدأ التعلم الذاتي من خالل مخاطبة  أن :يتصف باآلتي

بخالصة مناسبة لألفكار ينتهي كل درس  و).٣١٠، ٢٠٠٤، الخوالدة(المتعلم مباشرة 
تتوافر فيه عناصر التشويق  و).١١٢، ٢٠١٣، وحاتم، والعرنوسي، الزويني(الرئيسية 
 ).٢١٨، ٢٠٠٩، محمود(يستخدم طرقًا متنوعة للتدريس  و.والجاذبية

تشكل األنشطة التي يحتوي عليها الكتاب المدرسي أحد ": األنشطة التعليمية: رابعاً
وتدريبهم على ، تي من شأنها توفير تغذية راجعة للمتعلمينعناصر الكتاب المهمة ال

والزيادة على تثبيت ، واكتشاف مدى قدرتهم على استيعاب الموضوع، تطبيق ما تعلموه
لذلك فإن هذه التدريبات واألنشطة التعليمية ينبغي أن ، المعلومات في أذهان المتعلمين

" حقق أهداف الكتاب المدرسيوأن تتضمن ما يقيس مدى ت، تنال اهتمام المؤلفين
ومن المواصفات التي ينبغي مراعاتها في األنشطة  ).٩٩، ٢٠١١، الهاشمي وعطية(

، ٢٠٠٩، محمود(مالءمة األنشطة لمحتوى الدرس : التعليمية بالكتاب المدرسي ما يأتي
تسمح األنشطة بتقويم  و).١٥٦، ٢٠٠٦، خضر(أن يتوفر أنشطة عمليه  و).٧١

ا في الموضوعات المتعلمين تقويما وختاميأن تسهم  و).١١٠، ٢٠٠٦، الضبع(ا تكويني
، والبحث واالستطالع في المكتبة، مهارة القراءة في تنمية مهارة المالحظة واألنشطة

 .تنمية الخبرات اإلبداعية و).٤٥، ٢٠٠٥، برهم(وتنمية مهارة رسم الخرائط وتفسيرها 
اإلدارة العامة  (ة تتطلب التعاون بين الطالبجماعيأنشطة ، تتضمن األنشطة التعليميةو

تقبل التطبيق والتنفيذ في إطار و. )٣٦ -٣٥، ١٤٢٧، للمناهج بوزارة التربية والتعليم
توظف الوسائط والتقنيات التعليمية المتعددة وذات  و.اإلمكانات المتوافرة في بيئة المتعلم

توفر للمتعلم التغذية  و.ذ النشاطتشتمل على تعليمات دقيقة تحدد متطلبات تنفي و.الصلة
مرعي ( أسلوب حل المشكالت تساعد المتعلم على تنمية و.الراجعة الفورية والمتكررة

 ).٢٦١، ٢٠١١، الحيلةو
لما تتميز به من أثر ، مكونًا مهما وعنصرا فاعلًاتعد " :الوسائل التعليمية: خامساً

شاعرين بالمتعة ، لتعلم بحب وشغفمما يجعلهم يقبلون على ا، وجاذبية لدى المتعلمين
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كما ، وهذا يجعل التعلم أبقى أثرا وأكثر وضوحا لديهم، فيما يقدم لهم من معلومات
، عرفان" (تساعد المعلم على إيصال ما لديه من معلومات بأيسر الطرق وأفضل األساليب

لكتاب ومن المواصفات التي ينبغي مراعاتها في الوسائل التعليمية با ).١٥٧، ١٤٣٠
أن تكون واضحة ودقيقة  و.أن تكون بسيطة وخالية من التعقيد :المدرسي ما يلي

، الحامد وآخرون(أن تتسم بقدرتها على تيسير التعلم  و).٢٣٤، ٢٠٠٩، العزاوي(
متوافقة مع القيم اإلسالمية  و.ارتباطها بالمادة العلمية التي توضحها و).٧٣، ٢٠٠١

، ع الشامل لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليمإدارة المشرو(وتقاليد المجتمع 
١٢، ١٤٢٨.( 
يعد اإلخراج الفني والشكل من أكثر العناصر أهمية في  :الشكل واإلخراج الفني: سادساً

ألنه يعد ، كما أن االهتمام بشكل الكتاب وإخراجه يعد أمرا مهما، تشكيل الكتاب المدرسي
ومن ثم ، بحيث يعطي الكتاب المدرسي الجاذبية، قتتويجا للجهود المبذولة في الساب

ولكي يخرج الكتاب المدرسي بصورة جيدة ال ، يهتم التالميذ له ويتشوقون لالطالع عليه
، جذاب الشكل، أن يكون الكتاب أنيق المظهر: منها، بد من توافر عدد من المواصفات

، لمؤلفينيظهر أسماء ا و).٢٣٨، ٢٠١٢، بحري(متقن الطباعة ، جيد الورق
أن تكون حروف الطباعة مناسبة  و).٢٣٩، ٢٠٠٩، حمادات(وتخصصاتهم ، ومؤهالتهم

 .ويعنىى بهذا على وجه الخصوص في الدراسة االبتدائية، للتالميذ في مرحلة نموهم
أن يراعى في الكتاب المدرسي تنسيق العناوين الرئيسة والفرعية تنسيقًا يوضحها و
أن يكون  و. الغالف بصورة مالئمة لمادته التعليميةأن يزين و).٤٥، ٢٠٠٥، برهم(

أن يتضمن  و).٣١٤ -٣١٢، ٢٠٠٤، الخوالدة(حجم الكتاب مناسبا للمرحلة العمرية 
أن يحتوي الكتاب على قائمة بالمصادر  و.يرد ذكرها في بدايتها، قائمة بالمحتويات

طاء الطباعية في حالة أن يشتمل الكتاب على قائمة باألخ و.والمراجع العربية واألجنبية
االهتمام بالغالف الخارجي من حيث  و).١٧٧ -١٧٦، ٢٠٠٩، عبد الحق(ظهورها 

وضع صور وأشكال معبرة على الغالف ومرتبطة بمضمون  و.الشكل والكتابة واأللوان
أن يشتمل  و).٣٩ -٣٨، ١٤٢٧، اإلدارة العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم(الكتاب 

ح للمتعلم كيفية التعامل مع الكتاب بصورة تمكنه من االستفادة منه على مقدمة توض
 ).٢١٨، ٢٠٠٩، محمود(أن يحتوي على فهرس لألشكال  و).٢٨٩، ٢٠٠٩، العزاوي(
 .أن يحتوي الكتاب على مفتاح أو دليل ليوضح استخدامه و.أن يفتتح الكتاب بالبسملةو
، وشعار وزارة التربية والتعليم ،عنوان الكتاب: أن يتوفر في غالف الكتاب ما يليو

وعبارة يوزع ، وسنة الطباعة، والتخصص، والفصل الدراسي، والصف، والترويسة
أن يتسم الكتاب بعزو  و).٢٥٦ -٢٥٥-٢٥١، ٢٠٠٥، الغانم وآخرون(مجانا وال يباع 

إدارة المشروع الشامل لتطوير المناهج (اآليات القرآنية إلى سورها وتخريج األحاديث 
 ).٨، ١٤٢٨، رة التربية والتعليمبوزا
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 :مناهج الدراسات االجتماعية: ثالثاً
إلى أن الدراسات االجتماعية هي تربية المواطن فـي  ) james Barth (ذهبي

ومما يسهم في تطوير أساليب تعامالتـه وتفاعالتـه تجـاه           ،  المجتمع الذي يعيش فيه   
ها جزء مـن البرنـامج   بأنفعرفوها ) Ehman& et al(أما  .المواقف وحل مشكالته

، سـعيد وعبـداهللا   (المدرسي تهتم بالمواطن الصالح من أجل المشاركة في المجتمـع           
 تبنت اللجنة اإلداريـة للمجلـس الـوطني للدراسـات           ١٩٩٢وفي عام    ).٩،  ٢٠٠٨

هي الدراسة التكامليـة االندماجيـة للعلـوم االجتماعيـة          :" االجتماعية التعريف اآلتي  
 من خالل برامجها المدرسية دراسة متسقة ومنظمة مشتقة مـن  بحيث تقدم ،  واإلنسانية
، والتـاريخ ، واالجتماع، والدين، وعلم النفس ، والسياسة،  كاألنثروبولوجيا،  تلك العلوم 
مجال من مجـاالت    : "بأنهاكما تُعرف    ).٢١،  ٢٠١١،  أبو دية " (واالقتصاد، والجغرافيا

و األطفال ببيئاتهم وعالقاتهم اإلنسانية المناهج الدراسية التي تهدف إلى تعريف الطالب أ
  .)Husen&Postlethwate, 1994, 5572( "حتى يصبحوا مواطنين صالحين

قد حـددت   ف :السعودية الدراسات االجتماعية في     األهداف العامة لمناهج  أما عن   
وثيقة منهج الدراسات االجتماعية والوطنية األهداف العامة لمنهج الدراسات االجتماعية       

وبمحمـد  ، يزداد المتعلم إيمانًا باهللا ربا وباإلسالم دينًا ومنهجا للحياة         : النقاط اآلتية  في
يدرك التصور اإلسالمي والسنن الربانيـة للكـون         و .صلى اهللا عليه وسلم رسولًا ونبيا     

يفهـم سـيرة    و.يتعرف تاريخ بعض الرسل واألنبياء عليهم السالم  و .واإلنسان والحياة 
ويستفيد من سير أسـالفنا     ،  ويتخذه قدوة في الحياة   ، اهللا عليه وسلم  النبي محمد صلى    

ويثق ، يرتبط بتاريخ األمة اإلسالمية وحضارتها و.الصالحين في جوانب الحياة المختلفة    
وقدرتها علـى اسـتعادة     ، ويؤمن بوحدتها على اختالف أجناسها    ،  بمقوماتها ويعتز بها  

يدرك ما  و.حوار في ضوء الشريعة اإلسالميةيعمق اإليمان بمبدأ الشورى والو. أمجادها
يلتزم بآداب اإلسالم وتعاليمه وقيمه في أخالقـه         و .له من حقوق وما عليه من واجبات      

المملكـة  (يعتز بوطنه    و ).المملكة العربية السعودية  (يتعرف بتاريخ وطنه     و .ومعامالته
 .راره والدفاع عنـه   ويحرص على أمنه واستق   ، ويزيد االنتماء إليه  ، )العربية السعودية 

، وخصائصه الطبيعية والبشرية) المملكة العربية السعودية(يتعرف على جغرافية وطنه و
يعي مشكالت المجتمـع الثقافيـة واالجتماعيـة         و .وكيفية استثمارها والمحافظة عليها   

، يتعرف على المجتمعات العربية واإلسالمية والعالمية      و .ويسهم في حلها  ،  واالقتصادية
يعي حجم التحديات التي تواجه األمتين العربية        و .قات الدولية والتعاون بين األمم    والعال

يتزود بحقائق الدراسات االجتماعية ومفاهيمها التي تساعد على التكيـف           و .واإلسالمية
يعي أهمية التفاعل المتوازن بـين اإلنـسان         و .مع المجتمع والبيئة والحياة المستقبلية    

يكتسب المهـارات األساسـية للدراسـات االجتماعيـة          و .ههاوالبيئة ويدرك دوره تجا   
يقدر  و.ينمي قدراته على التفكير العلمي والتحليل المنطقي واإلبداع واالبتكار       و .وينميها
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يعـي أهميـة     و .وحاجة بالده إلى القوى العاملة المدربة     ،  قيمة العمل بأنواعه المختلفة   
يعزز  و.والتعامل معها بوعي  ،  على اإلنسان التقنيات العلمية واالتصاالت الحديثة وأثرها      

اإلدارة العامة للمنـاهج    ( ...السلوك اإليجابي نحو قضايا المجتمع الثقافية واالجتماعية      
 .)٦٠- ٥٩، ١٤٢٧، بوزارة التربية والتعليم

  :المرحلة االبتدائية: رابعاً
ه بـصفة   يقصد بالتعليم االبتدائي ذلك النوع من التعليم النظامي الذي يأخذ مكان          

والذي يلتحق به األطفال من طفولتهم الوسطى من سن         ، أصيلة في أول السلم التعليمي    
أي إلى ما حول سن المراهقـة       ، )١٢-٩(إلى نهاية الطفولة المتأخرة من سن       ) ٩-٦(
وتمتد على مدى ست    ،  وهي مرحلة تمثل قاعدة الهرم التعليمي     ، )٥١، ٢٠٠٦، اليحيى(

قد حددت وثيقة سياسة التعليم العام   و  ).٩٢،  ٢٠٠٥،  نالحامد وآخرو (سنوات دراسية   
تمكـين   :في المملكة العربية السعودية أهداف تعليم المرحلة االبتدائية في النقاط اآلتية          

، في خلقه، ورعايته بتربية إسالمية متكاملة، العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل
وأخـذه  ، تدريبه على إقامة الصالة  و .سالموانتمائه إلى أمة اإل   ،  ولغته،  وعقله،  وجسمه

، تنمية المهارات األساسية المختلفة وبخاصة المهارة اللغوية و.بآداب السلوك والفضائل
تزويده بقدر مناسب من المعلومات في مختلف        و .والمهارات الحركية ،  والمهارة العددية 

، تماعيـة والجغرافيـة  وفي بيئته االج  ،  في نفسه ،  تعريفه بنعم اهللا عليه    و .الموضوعات
وتعهـد نـشاطه    ،  تربية ذوقـه البـديعي     و .وينفع نفسه وبيئته  ،  ليحسن استخدام النعم  

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من واجبـات         و .وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه    ،  االبتكاري
وغرس حب وطنه   ،  وخصائص المرحلة التي يمر بها    ،  في حدود سنه  ،  حقوقوماله من   
توليد الرغبة لديه في االستزادة من العلـم النـافع           و .ص لوالة أمره  واإلخال،  في نفسه 

إعداد الطالب لما يلي هـذه   و.وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه  ،  والعمل الصالح 
  ).١٤٣٤، موقع وزارة التربية والتعليم(المرحلة من حياته 

  :سابقةدراسات 
لمعلمين والطالب للكتب التدريـسية  إلى كيفية تقييم اهدفت   ).م٢٠٠٦(دراسة يلدريم   * 

ولتحقيق هذا الهدف    .التي تدرس من خاللها مادة التاريخ في المدارس الثانوية التركية         
 مدرسة  ٦١وتكونت عينة الدراسة من     ،  قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي المسحي     

مسحية لجمـع  وقد استخدم الباحث أداة االستبيان ال  ،  إقليما في تركيا   ٢٣تقع في    ثانوية
حيث طلب من المعلمين والطالب إبداء وجهات نظـرهم تجـاه الكتـب       ، بيانات الدراسة 

وللحصول على بيانات معمقة تمت مقابلة عينـة فرعيـة مـن المعلمـين          ، التدريسية  
أن الكتب التدريسية  : عدد من النتائج منهاوقد خلصت .والطالب المشاركين في الدراسة 

، وفي عملية إعداد الخطـط التدريـسية      ، ة التخطيط التدريسي  تساعد المعلمين في عملي   
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أوضـح  ، وعلى أي حال .وتساعد الطالب على التعامل مع المحتوى    ، وإعداد االختبارات 
، كل من الطالب والمعلمين وجود مشاكل في الكتب التدريسية تتعلق بمظهرها الخارجي           

، وفي تأثيرها على الطالب، تعلموفي تمثيل المحتوى والتنظيم واللغة ووسائل التعليم وال     
وتكون غير فعالة في جعل الطـالب   ، وغالبا ما تركز الكتب التدريسية على نقل المعرفة       

ووجد أن ، وفي تطوير فهم للمحتوى الذي تغطيه هذه الكتب، يقرؤون المعلومات باهتمام
تطـوير  وفـي  ، هذه الكتب التدريسية غير فعالة في تطوير مهارات التفكير عند الطالب      

  .مواقف إيجابية لدى الطالب تجاه المادة أو الموضوع
تقويم كتاب التربية الوطنية للصف      وقد كان الهدف منها    ).م٢٠٠٧(دراسة مراشدة   * 

التاسع األساسي في األردن من خالل االطالع على آراء المعلمين الذين يدرسـون هـذا       
 الصور واألشكال والخرائط    -طة  األنش - المحتوى   -المقدمة  : (الكتاب بمجاالته السبعة  

ولتحقيق هذا الهدف قام     ).اإلخراج الفني  - المعينات على استخدام الكتاب      - التقويم   -
وذلك بتطبيق مقياس طوره الباحث لتقـويم  ، الباحث باستخدام المنهج الوصفي المسحي   

علمات من المعلمين والم) ١٠٢(عددها وعلى عينة الدراسة ، الكتب كان قد أعده مراشدة
وقد خلص الباحث إلى عدد مـن        .بمديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى والثانية      

تمثلت أهم نتائج الدراسة في أن مستوى كتاب التربية الوطنيـة للـصف              :النتائج منها 
أما جميع مجاالت الكتاب فجاءت جميعها ، التاسع األساسي كان ضمن المستوى المتوسط 

فقد جاء في المستوى    ، إال مجال المعينات على استخدام الكتاب     ، في المستوى المتوسط  
وكما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الفقرات التي حصلت على درجة عاليـة              .المنخفض

وكفايـة المعلومـات    ،  من حيث الشكل واإلخراج الفنـي     : في المجاالت تمثلت في اآلتي    
وأما ،  مالءمة الورق في الكتاب   و،  ومالءمة الطباعة على الغالف   ،  الموجودة في الغالف  

، وأما الصور واألشكال والخرائط، فيشتمل على تقويم ختامي في نهاية كل درس، التقويم
فال ، أما المعينات على استخدام الكتاب واألنشطة والمقدمة  ،  فتتصل مباشرة بمادة الكتاب   

توسطة فـي   وأما الفقرات التي حصلت على درجة م       .توجد فقرة وقعت في الفئة العالية     
مالءمة تميـز العنـاوين   ، من حيث الشكل واإلخراج الفني   : فتمثلت في اآلتي  ، المجاالت

، ويعرض المحتوى بأسلوب جذاب   ،  وأما المحتوى فيتصف بالحداثة   ،  الرئيسية والفرعية 
وأما األنشطة فترتبط األنشطة بالمحتوى وتنمي روح العمل التعـاوني وأمـا الـصور              

وأما الفقرات التي حصلت على درجة منخفضة فـي   .ف بالدقة واألشكال والخرائط فتتص  
أوضح أن الكتاب ال يحتـوي علـى       ، المعينات على الكتاب  : فتمثلت في اآلتي  ، المجاالت

وأما المحتـوى فـال     ،  وال يحتوي على قوائم للصور واألشكال     ، قوائم بالكتب والمراجع  
وال توجد فقرات تحققـت     ،  تتوفر خالصة مناسبة في نهاية كل وحدة من وحدات الكتب         

خلص الباحث إلـى  ، وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج      .بدرجة غير متوفرة  
ووضع خالصـات   ،  زيادة االهتمام بمجال المحتوى    :مجموعة من التوصيات كان أهمها    
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والتأكد في مجال معينات الكتـاب علـى   ، مناسبة في نهاية كل وحدة من وحدات الكتاب   
  .وائم للصور واألشكال والخرائط وقوائم للكتب والمراجعتضمين الكتاب لق

التعرف على مستوى تقويم المعلمـين   وقد كان الهدف منها    ).م٢٠٠٩(دراسة بشير   * 
والسابع األساسية في   ،  والسادس،  الخامس،  لكتب التربية الوطنية الفلسطينية للصفوف    

 - األهـداف   -لمقدمـة    ا - األنشطة   - عرض المحتوى    -المحتوى  : (المجاالت التالية 
وتحليل تلك الكتـب وتقويمهـا      ،  ) اإلخراج الفني للكتاب   - التقويم   -الوسائل التعليمية   

استخدم الباحـث المـنهج الوصـفي    ، ولتحقيق هذا الهدف .بالنسبة للصفوف المذكورة  
معلما ) ٢٤٦(وذلك بتطبيق أداة االستبانة على عينة الدراسة التي تألفت من           ، المسحي
وقد تم توزيع فقرات االستبانة على ثمانية       ،  من محافظات شمال الضفة الغربية    ومعلمة  

 - الوسائل التعليمية  - األهداف - المقدمة - عرض المحتوى    -المحتوى  : (مجاالت وهي 
، كما استخدمت الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي       ،  ) األنشطة -اإلخراج الفني للكتاب    

: وذلك فـي ثالثـة مجـاالت هـي        ،كتب الثالثة وذلك بتطبيق بطاقة تحليل على عينة ال      
 :وقد خلص الباحث إلى عدد من النتائج منها        ). األنشطة -عرض المحتوى -المحتوى  (

، أن درجة تقويم المعلمين والمعلمات لكتب التربية الوطنية الفلسطينية للصفوف الخامس
، ة عاليـة  والسابع األساسية في جميع الكتب والمجاالت جاءت جميعها بدرج        ،  والسادس

:  التي تحققت بدرجة عالية فجاءت كالتـالي       - لجميع الصفوف    - وأما فقرات المجاالت  
وتشمل األهداف المجاالت المعرفيـة     ،  أن المقدمة توجه الطالب لكيفية استخدام الكتاب      (

والمحتوى ، وتستند أهداف الكتاب إلى األهداف العامة للمادة، والوجدانية والنفس حركية
، ويرتبط المحتوى بحاجات الطالب   ،  ويتوفر في المحتوى الحداثة   ،  الكتاب يرتبط بأهداف 

وتنمـي  ،  واألنشطة تتفق مع محتوى الكتاب    ،  ويشجع العرض المتعلم على التعلم الذاتي     
واألنشطة واقعيـة   ،  ويمكن استخدام األنشطة في تقييم المتعلمين     ،  مهارة حل المشكالت  

وتتطلب األنشطة قيام المتعلمين بكتابة  ،   الراجعة وتوفر األنشطة التغذية  ،  وقابلة للتطبيق 
وتناسب األنشطة العمل   ،  وتنمي أنشطة الكتاب حب الرحالت والبحث     ،  ملخصات وتقارير 

كما توصل  ،  وتنمي األنشطة مهارات الطالب الكتابية والقرائية     ، الجماعي لدى المتعلمين  
 الوسائل التعليمية في الكتاب وتكفي، إلى أن الوسائل التعليمية بسيطة وتخلو من التعقيد  

أما الشكل ، وترتبط الوسيلة التعليمية بالمحتوى الذي وضعت من أجله،  لمساعدة المتعلم 
ويتـصف ورق الكتـاب     ،  واإلخراج الفني فتبدو ألوان الغالف جذابة ومشوقة للطلبـة        

ميع لج-وأما الفقرات ). وتتصف العناوين الرئيسية والفرعية للكتاب بالوضوح، بالجودة
تنتهي كل وحـدة بخالصـة      : (التي تحققت بدرجة متوسطة فجاءت كالتالي     -الصفوف  

وأما عن النتـائج     .وال يوجد فقرات تحققت بدرجة ضعيفة     ). مناسبة ألفكارها الرئيسية  
أما النتـائج   ،  فقد كانت مرتفعة   -لجميع الصفوف    -المتعلقة بتحليل الكتب الثالثة ككل      

والنتـائج الكليـة المتعلقـة      ، توى واألنشطة فجاءت مرتفعة   الكلية المتعلقة بمجال المح   
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فهي أن األنشطة   ، وأما المعايير التي لم تنطبق تماما     ،  بعرض المحتوى جاءت متوسطة   
وال يوجد قائمة مراجـع     ، لم يصاحبها إرشادات للحل واألنشطة ليس لها إجابات نهائية        

خلص الباحـث إلـى     ،   نتائج وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من       .للطلبة والمعلمين 
تضمين ملخصات مناسبة لألفكار الرئيسة في كتب        :مجموعة من التوصيات كان أهمها    

  .وتضمين الكتاب إطارا مرجعيا للمصادر والمراجع، التربية الوطنية
 التعرف على مدى تـوفر مواصـفات        وقد كان الهدف منها    ).م٢٠١١(دراسة جميل   * 

وذلك من ، ب الدراسات االجتماعية للصف الثالث اإلعدادي     الكتاب المدرسي الجيد في كتا    
: خالل تقويم كتاب الدراسات االجتماعية من وجهة نظر المعلمين في المجاالت التاليـة            

 األسـئلة   - األنشطة والوسـائل التعليميـة       - أسلوب العرض    - المحتوى   -األهداف  (
سـتخدم الباحـث المـنهج      ولتحقيق هذا الهـدف ا    ).  اإلخراج العام والفني   -التقويمية  

وذلك بتطبيق أداة االستفتاء على عينة من ، لمالءمته ألهداف الدراسة، الوصفي المسحي
أن التقديرات   :نتائج منها وقد خلصت إلى    . معلما ومعلمة بإدارة قليوب التعليمية    ) ٣٠(

، التقويمية لكتاب الدراسات االجتماعية للصف الثالث اإلعدادي قد جاء بدرجة متوسطة           
حيث جاءت بعضها مرتفعة مثل مجـال       ، بينما اختلفت التقديرات على مستوى المجاالت     

، في حين جاءت بعض المجاالت متوسطة     ،  كذلك مجال األهداف  ،  الشكل واإلخراج الفني  
مثل األنشطة والوسائل التعليمية    ، أما بقية المجاالت فجاءت بدرجة قليلة     ،  مثل المحتوى 

لنتائج أن البنود التي حققها كتاب الدراسات االجتماعية        كما أظهرت ا   .وأسلوب العرض 
صـيغت  : (جـاءت كالتـالي   ،  في فقرات المجال  ) بدرجة كبيرة (للصف الثالث اإلعدادي    

وتتنوع أهداف  ،  األهداف بطريقة إجرائية تدل على نتاج سلوكي يمكن مالحظته وقياسه         
ويـتم تنظـيم   ، ]دانيـة   الوج- النفس حركية -المعرفية [الكتاب بحيث تضم المجاالت  
ويعبر الغـالف عـن محتـوى       ،  والغالف الخارجي جذاب  ،  المادة العلمية بشكل منطقي   

ويحتوي الكتاب على فهـرس يوضـح    ،  ونوع الورق المستخدم في الكتاب جيد     ،  الكتاب
 وأما البنود التي حققها، )وتتميز العناوين الرئيسة والفرعية بالوضوح، محتويات الكتاب

في فقرات المجال   ) بدرجة متوسطة (ت االجتماعية للصف الثالث اإلعدادي      كتاب الدراسا 
تتفق األهداف المرسومة في الكتاب مع األهداف العامة الواردة : (فجاءت كالتالي، للكتاب

ويتمكن الطالب من تنفيذ األنـشطة      ،  ويتميز محتوى الكتاب بحداثته   ،  في وثيقة المنهج  
كتاب الدراسات االجتماعيـة للـصف الثالـث         ققهاوأما البنود التي ح   ،  )بسهولة ويسر 

يرتبط المحتوى باألهداف التعليمية    : (جاءت كالتالي ف،  للكتاب) بدرجة ضعيفة (اإلعدادي  
ويشجع أسلوب عرض   ،  وال يتوفر في الكتاب قائمة للمصادر والمراجع      ،  المراد تحقيقها 

في و ). بالكتاب على التعلم   وتساعد الوسائل التعليمية الواردة   ،  المادة على التعلم الذاتي   
 :خلص الباحث إلى مجموعة مـن التوصـيات أهمهـا          ضوء ما توصلت إليه الدراسة    

. والتأكيد على الجانبين المهارى والوجداني بهما، ضرورة إعادة النظر في أهداف الكتاب
  .وال بد من إعادة النظر في األنشطة والوسائل التعليمية وأسلوب العرض
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اهتمت بتقويم أنها   السابقة يمكن اإلشارة إلى     الدراسات بعض بعد االطالع على  
، في اختيار نوع العينة تتفاوتو .وتحليل الكتب الدراسية مع االختالف في تحديد المقرر       

لتـي اسـتخدمتها   تنوعـت األدوات ا و، من حيث المنهجية المستخدمة فيها    تتفاوتكما  
لـم  ، ي تناولت تقويم الكتب المدرسية تعدد الدراسات الت    من رغموبال، الدراسات السابقة 

تجد الباحثة دراسة تناولت تقويم كتاب التربية االجتماعية والوطنيـة للـصف الرابـع              
 .ومن هذه النتيجة تتضح أهمية البحث الحـالي  ،  االبتدائي في المملكة العربية السعودية    

وتحديد ، تهصياغة أهداف البحث وأسئل   اسات السابقة في    استفادت الباحثة من الدر   وقد  
وزيادة المعرفة بإجراءات   ، وتكوين بعض عباراتها  ، وبناء األداة ، اإلطار النظري للبحث  

والتعرف علـى   ، واالستفادة منها في مناقشة نتائج البحث وتفسيرها      ، البحث وخطواته 
  .المراجع والمصادر المناسبة ذات العالقة بموضوع البحث والتي يمكن االستفادة منها

  :ثإجراءات البح
المنهج الوصفي باستخدام أسلوب تحليل اعتمد  : واألسلوب المستخدممنهج البحث

وذلك بهدف تقويم كتاب ، لصفحةووحدة التحليل هي الدرس وا، المحتوى فئة الموضوع
التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي في ضوء مواصفات الكتاب 

منهج الوصفي أن ال) ١٧٥، م٢٠١١(طية وقد ذكر الهاشمي وع، المدرسي التعليمي
أحد المناهج المستخدمة في معرفة مادة االتصال أو الكتب "هو) تحليل المحتوى(

إلى جانب ما يتم ، ووصف هذه الخصائص وصفًا كميا معبرا عنه برموز كمية، المدرسية
 ".ببأساليب أخرى تكون مؤشرات تحدد اتجاه التطوير المطلو، الحصول عليه من نتائج

يعنى بتحليل المادة موضوع ، ويعد تحليل المحتوى أسلوبا من أساليب البحث العلمي
 من  مجموعةأنه": وقد ذكرت له تعريفات عديدة منها، البحث في ضوء خصائص معينة

اإلجراءات لجمع وتنظيم المعلومات بصيغة موحدة تتيح للمحللين إجراء استدالالت حول 
   ).Chelimsky، 1989، 6"(خصائص المواد المكتوبة

تحليل كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف تقويم الكتاب المقرر تم  ومن أجل
مراجعة  وقامت الباحثة ب   الرابع االبتدائي في ضوء مواصفات الكتاب المدرسي التعليمي       

تـصميم أداة    .وكتابة اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحـث         
إعداد األداة بـصورتها   .التأكد من صدق األداة بعرضها على عدد من المحكمين       .البحث

تحليل كتاب التربية االجتماعية والوطنية فـي ضـوء    .النهائية في ضوء نتائج التحكيم    
وذلـك  ، مراعاته لمواصفات الكتاب المدرسي التعليمي باستخدام أسلوب تحليل المحتوى     

حيـث قامـت    ، كد من ثبات التحليل باختالف الـزمن      التأ .من أجل تقويم الكتاب المقرر    
حيث ، وباختالف المحلل، وبعد أربعة أسابيع قامت بالتحليل الثاني، الباحثة بالتحليل األول
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رصد نتـائج    .ومن ثم استخراج الثبات بينهما    ،  قامت الباحثة بالتعاون مع محللة أخرى     
 . ائج وتقديم التوصيات والمقترحاتمناقشة النت و.التحليل ثم معالجتها إحصائيا وتفسيرها

يكمن الهدف األساسي لتحليل المحتوى في عزل خصائص وسمات المحتـوى           و
أو ، واكتشاف العالقة بينها وبين بعضها الـبعض      ،  ليمكن وصفها بوضوح  ،  عن بعضها 

ولتحليل المحتوى الكثير من األهداف التي تختلف        .بينها وبين عناصر أخرى ترتبط بها     
تحسين نوعية  : ومنها،  ة البحث والمجال الذي يستخدم فيه التحليل للمحتوى       تبعا لطبيع 

 .ورفع كفاءتها لتحقيق األهداف المتوخاة منها، واالرتقاء بها، المادة التي يجري تحليلها
 بقصد تحـسينها    – موضوع التحليل    –استكشاف جوانب الكفاية والقصور في المواد       و

 .بمعنى االستخدام من أجل التقـويم   ،  قيمة من غيره  والحكم على أي الجوانب فيها أكثر       
مساعدة المؤلفين والمصممين والكتاب والناشرين في إعداد المواد المنـشورة عـن            و

وما يجب ، وإرشادهم إلى ما ينبغي أن يتضمن فيها ،  طريق تزويدهم بالمبادئ التوجيهية   
ية في الوصـول إلـى      كما يتركز الهدف الرئيس لتحليل المحتوى للمادة التعليم        .تجنبه

وهناك مجموعة من األهداف لتحليل المحتوى كما       ،  تطوير يالئم تحقيق األهداف من قبل     
 أما الهدف   .)٢٠٤،  ١٩٩٤،  خيري علي (و،  )٨١،  ٢٠٠٤،  رشدي طعيمة (ذكر كل من    

فهو التعرف على مدى مراعاة كتاب التربية االجتماعيـة         ،  من التحليل في هذه الدراسة    
في ضوء القائمة التـي     ،  ابع االبتدائي لمواصفات الكتاب المدرسي    والوطنية للصف الر  

، أعدتها الباحثة لهذا الغرض استنادا إلى األطر النظرية واألدلة والدراسـات الـسابقة             
وتقديم المساعدة للمؤلفين والقائمين على إعداد الكتب المدرسية بالمبادئ والتوجيهات          

 كما يلي وهي  ، اسا للتحليل حدات التحليل أس  تعد و و .الضرورية التي تساهم في تحسينه    
  : )١٤٧-١٤٦، ٢٠١٠، عبيدات وعبدالحق وعدس(
، وقد تكون الكلمة رمزا أو مصطلحا، وهي أصغر وحدات التحليل : (word)الكلمة   .١

من بينهـا دراسـة     ، وتستخدم الكلمة كوحدة لتحليل المحتوى في مواقف مختلفة       
ومنها أيضا تحليل مـستوى  ، جتماعية وغيرهاالمفاهيم السياسية واالقتصادية واال  
  .وهو ما يصطلح على تسميته بالمقروئية، سهولة المادة المكتوبة أو صعوبتها

ويقصد بالموضوع هنا جملة بسيطة أو فكـرة        : (Theme)الموضوع أو الفكرة     .٢
 .وهي من أهم وحدات التحليل، تدور حول قضية محددة

لوحدة في التحليل عند دراسة القصص      وتستخدم هذه ا  : (Character)الشخصية   .٣
وقد تكون الشخصية سياسية أو ، والروايات والكتب التاريخية وكتب السيرة الذاتية

 .تاريخية أو خيالية
وتختلـف بـاختالف    ،  وهي ما تسمى أحيانًا بالوحدة الطبيعيـة      : (Item)المفردة   .٤

امجـا إذاعيـا   فمنها ما يكون كتابا أو مجلة أو مقالـة أو قـصة أو برن   ،  الدراسة
 .وما شابه، أو افتتاحية، أوتلفازيا أو عمودا في صحيفة
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، وهنا يكون الحيز الذي تشغله مادة التحليل هو األساس: مقاييس المساحة والزمن .٥
وقـد  ،  كأن يكون عدد الصفحات المخصصة له أو األعمدة أو السطور وما شـابه            

ك مثل الزمن الـذي يـستغرقه   وذل، يكون أيضا الزمن الذي تستغرقه مادة التحليل     
  .خطاب أحد الرؤساء

والذي يمثل في الوقت نفسه عينة (تألف مجتمع البحث  :مجتمع البحث وعينته
من كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية ) البحث

وقد بلغ ، يهبجزأ) هـ١٤٣٤ – ١٤٣٣(طبعة عام ، )كتاب الطالبة والنشاط(السعودية 
حيث اشتمل الفصل الدراسي األول على ، درسا) ٣١(عدد الدروس التي شملتها الدراسة 

وبلغ عدد الصفحات ، درساً) ١٤(درساً واشتمل الفصل الدراسي الثاني على ) ١٧(
وشمل التحليل  .يوضح توزيع عينة البحث) ١(وجدول رقم ، صفحة) ٣٠٦(للجزأين 

كما . ووسائل تعليمية، وأنشطة، ومحتوى، ه من أهدافجميع دروس الكتاب بما تحوي
وقد تم اختيار كتاب  .شمل التحليل المقدمات ومحتويات الكتاب التي تتعلق بإخراج الكتاب

 بهذه االهتماموصب ، التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع بالمرحلة االبتدائية
كما أن الصف ،  ومرتكزه األساسيحيث تعد قاعدة للتعليم، المرحلة لما لها من أهمية

  . الرابع يعد أول صف دراسي يتم فيه تدريس مادة التربية االجتماعية والوطنية
  يوضح توزيع عينة البحث والمتمثلة ) ١(جدول 

  في كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي
 الصفحات عدد عدد الدروس الدراسي الفصل الدراسي الكتاب

 ١٨٨ ١٧ الفصل األول
 ١١٨ ١٤ الفصل الثاني

كتاب التربية االجتماعية والوطنية 
كتاب ( للصف الرابع االبتدائي
 ٣٠٦ ٣١ مجموع الفصلين )الطالبة والنشاط

قامت الباحثة بتصميم قائمة تشتمل على ، لتحقيق أهداف الدراسة :أداة البحث
نبثق من هذه وقد ا، طنية للصف الرابع مواصفات لتقويم كتاب التربية االجتماعية والو

مراجعة الباحثة للدراسات : وتم التوصل إليها وفق الخطوات اآلتية، القائمة بطاقة تحليل
تحديد قائمة بمواصفات  و.السابقة واإلطار النظري والمراجع ذات الصلة بالدراسة

مة المواصفات في وضع قائ و.الكتاب المدرسي التعليمي المالئمة للصف الرابع االبتدائي
 الوسائل - األنشطة التعليمة - عرض المحتوى- المحتوى -األهداف (: مجاالتها الستة

بقوائم ضمن جداول ويضم كل جدول مجال واحدا والمواصفات )  إخراج الكتاب-التعليمة
على المحكمين للتأكد من ) أداة الدراسة(عرض القوائم بصورتها األولية و. الخاصة به
إخراج  و).٢(كما في ملحق ، محكما) ٣٣(وبلغ عدد المحكمين ، )١(حق صدقها مل

باإلضافة  .)٣( كما في ملحق ئية بعد مراعاة ملحوظات المحكمينالقوائم بصورتها النها
إلى أنه تم إعداد مقياس للحكم على مدى توفر المواصفات في كتاب التربية االجتماعية 
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 حددت الباحثة مقياس الحكم على مدى توفر وقد، والوطنية للصف الرابع االبتدائي
 :المواصفات كما في الجدول التالي

  مقياس الحكم على مدى توفر المواصفات) ٢(جدول 
 الوصف النسبة المئوية

 غير متوفرة صفر
 متوفرة بشكل ضعيف ٣٣أقل من   إلى١من 
 متوفرة بشكل متوسط ٦٧ إلى أقل من ٣٣من 

 بيرمتوفرة بشكل ك ١٠٠ إلى ٦٧من 
  :إجراءات تحليل كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي

عند تحليل كتاب التربية االجتماعية والوطنيـة للـصف          -تباع  قامت الباحثة با  
حيث ،  تحديد الهدف من التحليل    ب -وذلك من أجل تقويم الكتاب المقرر       الرابع االبتدائي   

قويم كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع     ن الهدف من عملية التحليل هو ت      إ
االبتدائي وفق القائمة التي أعدتها الباحثة وذلك من أجل التعرف على مدى اتصاف هذا              

بهذه المواصفات بهـدف تحـسينه نحـو    ) التربية االجتماعية والوطنية (الكتاب المقرر   
وحدة الدرس :  التحليل التاليةوقد اتخذت الباحثة وحدات ،  تحديد وحدة التحليل   و .األفضل
ووحـدة  ، )األهداف والمحتوى وعرض المحتوى واألنشطة والوسائل التعليمية      (لمجال  

وقـد  ، )٤(صممت الباحثة بطاقة تحليل لتسجيل النتائج ملحق         و .الكتاب لمجال اإلخراج  
، األنـشطة ،  األهـداف : (خصصت الباحثة جدوالً لتحليل كل مجال من المجاالت التاليـة         

: الـصفوف  :ويضم كل جدول بعـدين    ، )عرض المحتوى ،  المحتوى،  وسائل التعليمية ال
: األعمـدة  و .وتضم المواصفات الفرعية الخاصة بكل مجال في أحد المجاالت الخمـسة          

أما الجدول الخاص بإخراج الكتـاب      . وعموداً للتكرارات ،  وتضم أرقام عناوين الدروس   
المواصفات الفرعيـة لمجـال إخـراج       وتضم  : الصفوف: فقد احتوى على بعدين أيضا    

وعمودا ، وتضم أجزاء الكتب للفصل الدراسي األول والثاني وأنواعها  : األعمدةو. الكتاب
قراءة أولية للكتب وللدروس الواردة في كتاب التربية االجتماعية والوطنية  و.للتكرارات

حصة مع استخدام قراءة متأنية فا، إعادة القراءة و.للصف الرابع للتعرف على المضمون
لرصد ) √(وذلك بإعطاء عالمة تكرارية     ،  لتفريغ النتائج ) بطاقة التحليل (جداول التحليل   

وفي كل درس بالنـسبة  ، )إخراج الكتاب(توفر كل مواصفة في كل كتاب بالنسبة لمجال        
والوسـائل  ، واألنـشطة التعليميـة   ، وعرض المحتـوى  ، والمحتوى، األهداف(لمجال  

 .ومعاملتها باألساليب اإلحصائية المالئمة، اد مجموع التكراراتإيجو). التعليمية
تحديد مواصفات كتاب التربية االجتماعية والوطنيـة       تم   ف :صدق التحليل أما عن   

وتـم  ،  للصف الرابع االبتدائي بعد االطالع على الدراسات السابقة والمراجع ذات الصلة          
تـم التعـديل    و،  احل بناء األداة  عرضها على المحكمين كما سبقت اإلشارة لذلك في مر        
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 -٤٤٤-

وحذفت ، فأعادت الباحثة ترتيب بعضها، بموجب ملحوظات المحكمين على بعض الفقرات
 :ثبات التحليلوأما   .وأعادت صياغة إحدى الفقرات لزيادة الوضوح والدقة فيها       ،  إحداها

 عـدة    منها إذا تم التحليل مـرات      يقصد بثبات التحليل إعطاء النتائج نفسها أو قريبة       ف
ولقياس الثبات لجأت الباحثة إلى اسـتخراجه عبـر     .تباع الطريقة نفسها واإلجراءات   با

فقامت أولًا بتحليل كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابـع مـرتين   ،  طريقتين
ثم تم حساب معامـل االتفـاق بـين         ،  متتاليتين بينهما فارق زمني قدره أربعة أسابيع      

وكانت نتيجة معامل الثبات وفقًـا لهـذا التحليـل          ،  عادلة هولستي التحليلين باستخدام م  
وهذا يدل على ثبـات     ،  وتعد هذه النسبة جيدة   ، )٣(وهذا ما يوضحه الجدول     ،  )٠,٩٩(

وللتأكد من ثبات التحليـل بـاختالف المحللـين تـم           ،  التحليل دون التأثر بعامل الزمن    
معلمة بوزارة التربيـة  ) (لقرنيسليمة مشخص ا(االستعانة بباحثة أخرى وهي األستاذة   

تخـصص منـاهج وطـرق تـدريس        ، وطالبة ماجستير بجامعة الملك سعود    ،  والتعليم
وتـم تطبيـق   ، مستخدمة األسلوب نفسه الذي اتبعته الباحثة في تحليلها       ،  )االجتماعيات

وقدر معامل الثبات بقيمة قدرها ، معادلة هولستي لبيان مدى معامل االتفاق بين التحليلين
وهذا يدل على أن األداة تتمتع بدرجة عاليـة مـن     ). ٤(جدول  وهذا يوضحه   ،  )٠,٩٥(

  .الثبات يمكن االعتماد عليها في الدراسة
التكرارات ومعامالت االتفاق بين التحليل األول والثاني للباحثة لكتاب التربية  )٣(جدول 

  االتفاقستخدام معامل االجتماعية والوطنية في ضوء مواصفات الكتاب المدرسي التعليمي با
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 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .وقابليتها للتطبيق تتسم األهداف بواقعيتها -١
: مل األهـداف علـى مجـاالت الـتعلم        تشت -٢

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .والنفس حركية، الوجدانية، المعرفية

ترتبط األهداف بغايات وأهداف الدراسـات       -٣
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .االجتماعية العامة المحددة في وثيقة المقرر

 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .تراعي طبيعة المجتمع وحاجاته ومشكالته -٤
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .جات المتعلمينتراعي األهداف حا -٥

  
  
اف ١

ألهد
ا

 

 ١,٠٠ ١٢٤ ١٢٤ ١٢٤ موعجالم
 ٢ ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .يحقق المحتوى أهداف كل درس -١

وى
محت

ال

 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .يرتبط المحتوى بحاجات المتعلمين -٢
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 -٤٤٥-

 ٠,٩٧ ٢٩ ٢٩ ٣١ .يتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي -٣
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .هميرتبط المحتوى بواقع المتعلمين وبيئت -٤
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .ومشكالته يرتبط بطبيعة المجتمع وحاجاته -٥
المتعلم علـى    تعين الموضوعات الجغرافية     -٦

 ٠,٨٨ ٧ ٩ ٧ .في الكون التأمل ودراسة ما

تعين الموضوعات التاريخية المتعلم علـى       -٧
 ١,٠٠ ١٩ ١٩ ١٩ .معرفة الماضي وفهم الحاضر

   ٠,٩٧ ٢٩ ٢٩ ٣١ .حتوى بالحداثةيتصف الم -٨

 ٠,٩٩ ٢٠٨ ٢١٠ ٢١٢ المجموع
 ٠,٩٦ ٢٤ ٢٦ ٢٤ .يتضمن العرض تقديم تمهيٍد لكل درس -١
يشجع العرض المتعلم ويحثه علـى الـتعلم       -٢

 ٠,٩٧ ٢٨ ٢٨ ٣٠ .الذاتي من خالل مخاطبته مباشرة

 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .تعرض المادة بأسلوب مشوق وجذاب -٣
 ١,٠٠ ٢٦ ٢٦ ٢٦ .ينتهي كل درس بخالصة لألفكار الرئيسية -٤
 ٠,٩٨ ٣٠ ٣٠ ٣١ . في طرق التدريساتنوع يتيح -٥

ض ا ٣
عر

وى
محت

ل
 

 ٠,٩٨ ١٣٩ ١٤١ ١٤٢ المجموع
محتـوى الكتـاب ارتباطًـا      ترتبط األنشطة ب   -١

 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .وثيقا

تسهم األنـشطة فـي تنميـة روح العمـل           -٢
 ٠,٩٦ ١٢ ١٣ ١٢ . والجماعي لدى المتعلمينالتعاوني

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .تحتوي على إرشادات واضحة للتنفيذ -٣
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .تتسم األنشطة بقابليتها للتطبيق -٤
 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .توفر للمتعلم التغذية الراجعة المتكررة -٥
 ١,٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ .تسهم األنشطة في تنمية مهارة المالحظة -٦
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .تسهم األنشطة في تنمية مهارة االستماع -٧
 ١,٠٠ ١٧ ١٧ ١٧ .تسهم األنشطة في تنمية مهارة القراءة -٨
 ١,٠٠ ٦ ٦ ٦ .مهارات البحث في المكتبة والكتبتكسب  -٩

٤ 

طة
نش

األ
 

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .تتوفر باألنشطة رحالت وزيارات ميدانية -١٠
ارسـة قـراءة    توفر األنشطة فرصـة مم     -١١

 ١,٠٠ ١١ ١١ ١١ .الخرائط ورسمها وتحليلها وتفسيرها

 ١,٠٠ ٣ ٣ ٣ .تساعد على تنمية أسلوب حل المشكالت -١٢
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .يتوفر أنشطة توجه نحو ممارسات عملية -١٣
 ١,٠٠ ٣ ٣ ٣ .قيام المتعلمين بكتابة ملخصات وتقارير -١٤
 ٠,٩٤ ١٥ ١٧ ١٥ .اعيةالخبرات اإلبد  تسهم في تنمية-١٥
 ٠,٨٦ ٦ ٨ ٦ .تعزز األنشطة استخدام التقنية -١٦
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .إمكانية استخدامها في تقييم المتعلمين -١٧

٤ 

طة
نش

األ
 

 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .والختامي ويم البنائيتتضمن نوعي التق -١٨
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 -٤٤٦-

 ٠,٩٩ ٢٢٥ ٢٣٠ ٢٢٥ المجموع
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .ية التي توضحهابالمادة العلمترتبط  -١
 ١,٠٠ ٢٨ ٢٨ ٢٨ .تتسم الوسيلة التعليمية بالوضوح والدقة -٢
 ٠,٩٨ ٢٥ ٢٥ ٢٦ .بالبساطة وخلوها من التعقيدتتسم  -٣
 ٠,٩٦ ٢٧ ٢٩ ٢٧ .على تيسير التعلم بقدرتهاتتسم  -٤
 ١,٠٠ ٢٩ ٢٩ ٢٩ .مع القيم اإلسالمية وتقاليد المجتمعتتوافق  -٥

٥ 

مية
علي

 الت
ائل

وس
ال

 ٠,٩٩ ١٤٠ ١٤٢ ١٤١ المجموع 
  

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .تتوفر البيانات األساسية على غالف الكتاب -١
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .يفتتح الكتاب بالبسملة -٢
يظهر أسـماء المـؤلفين وجهـة عملهـم          -٣

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .ومؤهالتهم ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم

 ١,٠٠ ٣ ٣ ٣ .س يوضح محتوياتهيشتمل الكتاب على فهر -٤
يشتمل الكتاب على مقدمة ترشد المتعلم إلى        -٥

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .طريقة التعامل مع الكتاب وكيفية اإلفادة منه

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .يشتمل الكتاب على فهرس لألشكال -٦
 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .يحتوي الكتاب على دليل يوضح استخدامه -٧
يـات القرآنيـة إلـى      يتسم الكتاب بعزو اآل    -٨

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .سورها وتخريج األحاديث النبوية

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .وضوح العناوين الرئيسة والفرعية وتميزها -٩
المـستخدم  ) الحـرف (يناسب حجم البنط     -١٠

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .لتالميذ المرحلة

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .يتسم الكتاب بوضوح الطباعة -١١
ئمة لتسجيل األخطاء   يشتمل الكتاب على قا    -١٢

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .المطبعية في حال وجودها

يناسب حجم الكتاب تالميذ هـذه المرحلـة       -١٣
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ ). العرض-الطول(

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .من نوعية جيدةيكون الورق المستخدم  -١٤
 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .يشتمل على قائمة بالمصادر والمراجع -١٥
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .ضمون الكتابترتبط صور الغالف بم -١٦
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .يكون غالف الكتاب جذابا وشائقًا للمتعلم -١٧

٦  
 

اب
لكت

ج ا
خرا

إ
 

 ١,٠٠ ٤٣ ٤٣ ٤٣ المجموع
 ٠,٩٩ ٨٧٩ ٨٩٠ ٨٨٧ المجموع الكلي

بين الجدول أن معامالت الثبات بين التحليل األول للباحثـة والتحليـل الثـاني              ي
بلغ الثبات العـام لمجـال األهـداف        و ،)١,٠٠(للباحثة حول تحليل مجال األهداف بلغ       

٨٧٩ 
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بينما بلغ الثبات العـام  ، لمجال المحتوى) ١,٠٠(إلى  ) ٠,٨٨(تراوحت بين   و،  )١,٠٠(
، لمجال عرض المحتوى )١,٠٠(إلى  ) ٠,٩٦(وتراوحت بين   ،  )٠,٩٩(لمجال المحتوى   

إلـى  ) ٠,٨٦(وتراوحت ما بين ، )٠,٩٨(بينما بلغ الثبات العام لمجال عرض المحتوى  
وتراوحت بين  ،  )٠,٩٩(بينما بلغ الثبات العام لمجال األنشطة       ، لمجال األنشطة  )١,٠٠(
بينما بلغ الثبات العام لمجال الوسـائل       ، لمجال الوسائل التعليمية   )١,٠٠(إلى  ) ٠,٩٦(

بلغ الثبـات العـام لمجـال       و، لمجال إخراج الكتاب   )١,٠٠(وبلغت  ،  )٠,٩٩(التعليمية  
حثة ا الثبات العام لكامل بطاقة التحليل بين التحليل األول للبا         أم،  )١,٠٠(إخراج الكتاب   

تم حساب معامل االتفاق بين التحليلين بتطبيق       و ).٠,٩٩(بلغ  والتحليل الثاني للباحثة ف   
مجمـوع  : ج .معامل االتفاق بـين التحليلـين  : ت.محيث . ص+ س/ج٢ت .م :المعادلة

: ص .ات التي وردت في التحليل األول     عدد الفقر : س .الفقرات المشتركة بين التحليلين   
  .عدد الفقرات التي وردت في التحليل الثاني

× ٢= ت .وجاءت النتيجة م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٠,٩٩= ــــ ـــــــــــــــ
  

  ويظهر ارتفاع معامل الثبات بين التحليلين
يل الباحثة الثاني وتحليل المحللة األخرى التكرارات ومعامالت االتفاق بين تحل )٤(جدول 

التعليمي لكتاب التربية االجتماعية والوطنية في ضوء مواصفات الكتاب المدرسي 
  باستخدام معامل االتفاق
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 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .تتسم األهداف بواقعيتها وقابليتها للتطبيق .١
: تشتمل األهـداف علـى مجـاالت الـتعلم      .٢

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .والنفس حركية، الوجدانية، المعرفية

ترتبط األهداف بغايات وأهداف الدراسـات       .٣
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .قة المقرراالجتماعية العامة المحددة في وثي

 ٠,٧٨ ٢٠ ٢٠ ٣١ .تراعي طبيعة المجتمع وحاجاته ومشكالته .٤
 ٠,٧٦ ١٩ ١٩ ٣١ .تراعي األهداف حاجات المتعلمين .٥

  
  
اف ١

ألهد
ا

 

 ٠,٩٠ ١٠١ ١٠١ ١٢٤ المجموع

٨٩٠ + ٨٨٧ 
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 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .يحقق المحتوى أهداف كل درس .١
 ٠,٧٦ ١٩ ١٩ ٣١ .يرتبط المحتوى بحاجات المتعلمين .٢
 ٠,٩٧ ٢٩ ٣١ ٢٩ . يتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي- .٣
 ٠,٨٣ ٢٢ ٢٢ ٣١ .يرتبط بواقع حياة المتعلمين وبيئتهم .٤
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .يرتبط بطبيعة المجتمع وحاجاته ومشكالته .٥
تعين الموضوعات الجغرافية المتعلم علـى       .٦

 ٠,٨٨ ٧ ٧ ٩ .التأمل ودراسة ما في الكون

التاريخية المتعلم علـى    تعين الموضوعات    .٧
 ١,٠٠ ١٩ ١٩ ١٩ .معرفة الماضي وفهم الحاضر

 ٠,٩٧ ٢٩ ٣١ ٢٩ .يتصف المحتوى بالحداثة .٨

٢ 

وى
محت

ال
 

 ٠,٩٣ ١٨٧ ١٩١ ٢١٠ موعجالم
 ٠,٩٢ ٢٢ ٢٢ ٢٦ .يتضمن العرض تقديم تمهيٍد لكل درس .١
يشجع العرض المتعلم ويحثه على الـتعلم        .٢

 ١,٠٠ ٢٨ ٢٨ ٢٨ .باشرةالذاتي من خالل مخاطبته م

تعرض المادة العلميـة بأسـلوب مـشوق         .٣
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .وجذاب

 ١,٠٠ ٢٦ ٢٦ ٢٦ .ينتهي كل درس بخالصة لألفكار الرئيسة .٤
يتيح أسلوب العرض التنـوع فـي طـرق          .٥

 ٠,٨٢ ٢١ ٢١ ٣٠ .التدريس

٣ 
وى

محت
ض ال

عر
 

 ٠،٩٥ ١٢٨ ١٢٨ ١٤١ لمجموعا
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .ا وثيقاترتبط مع محتوى الكتاب ارتباطً .١
تسهم األنشطة فـي تنميـة روح العمـل           .٢

 ٠,٩٠ ١٣ ١٦ ١٣ .التعاوني والجماعي لدى المتعلمين

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .تحتوي على إرشادات واضحة للتنفيذ .٣
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .تتسم األنشطة بقابليتها للتطبيق .٤
توفر األنشطة للمـتعلم التغذيـة الراجعـة         .٥

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .رةالفورية والمتكر

 ٠,٩١ ٢٠ ٢٤ ٢٠ .تسهم األنشطة في تنمية مهارة المالحظة .٦

٤ 

طة
نش

األ
 

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .تسهم األنشطة في تنمية مهارة االستماع .٧
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 ٠,٩٧ ١٦ ١٦ ١٧ .تسهم األنشطة في تنمية مهارة القراءة .٨
تكسب األنشطة المتعلمين مهارات البحـث       .٩

 ٠,٩١ ٥ ٥ ٦ .في المكتبة والكتب

ر باألنــشطة رحــالت وزيــارات تتــوف -١٠
 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .ميدانية

توفر األنشطة فرصة ممارسـة قـراءة        -١١
 ٠,٧٨ ٧ ٧ ١١ .ورسمها وتحليلها وتفسيرها الخرائط

تساعد األنشطة المتعلمين علـى تنميـة       -١٢
 ٠,٧٥ ٣ ٥ ٣ .أسلوب حل المشكالت

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .أنشطة نحو ممارسات عمليهتوجه  -١٣
تتطلب األنشطة قيام المتعلمـين بكتابـة        -١٤

 ٠,٧٥ ٣ ٥ ٣ .ملخصات وتقارير

تسهم األنـشطة فـي تنميـة الخبـرات       -١٥
 ٠,٩٤ ١٥ ١٥ ١٧ .اإلبداعية

 ٠,٩٤ ٨ ٩ ٨ .تعزز استخدام التقنية -١٦
تتميز بإمكانية اسـتخدامها فـي تقيـيم         -١٧

 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .المتعلمين

 )التكويني(التقويم البنائي   تتضمن نوعي    -١٨
 ١,٠٠ ٣١ ٣١ ٣١ .والختامي

٤ 

طة
نش

األ
 

 ٠,٩٦ ٢٢٢ ٢٣٤ ٢٣٠ موعمجال
ترتبط الوسيلة التعليميـة ارتباطـا وثيقـا         .١

 ٠,٩٨ ٣٠ ٣٠ ٣١ .بالمادة العلمية التي توضحها

 ١,٠٠ ٢٨ ٢٨ ٢٨ .تتسم الوسيلة التعليمية بالوضوح والدقة .٢
عليمية بالبساطة وخلوهـا    تتسم الوسيلة الت   .٣

 ٠,٩٤ ٢٥ ٢٨ ٢٥ .من التعقيد

تتسم الوسيلة التعليمية بقدرتها على تيسير       .٤
 ٠,٩٨ ٢٩ ٣٠ ٢٩ .التعلم

تتوافـق الوســيلة التعليميـة مــع القــيم    .٥
 ١,٠٠ ٢٩ ٢٩ ٢٩ .اإلسالمية وتقاليد المجتمع

٥ 

مية
علي

 الت
ائل

وس
ال

 

 ٠,٩٨ ١٤١ ١٤٥ ١٤٢ المجموع
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اسـية علـى غـالف      تتوفر البيانـات األس    .١
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .الكتاب

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .يفتتح الكتاب بالبسملة .٢
يظهر أسماء المـؤلفين وجهـة عملهـم          .٣

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .ومؤهالتهم ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم

يــشتمل الكتــاب علــى فهــرس يوضــح  .٤
 ٠،٨٦ ٣ ٤ ٣ .محتوياته

يشتمل الكتاب على مقدمة ترشد المتعلم إلى  .٥
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .لتعامل مع الكتاب وكيفية اإلفادة منهطريقة ا

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .يشتمل الكتاب على فهرس لألشكال .٦
 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .يحتوي الكتاب على دليل يوضح استخدامه .٧
يتسم الكتاب بعزو اآليـات القرآنيـة إلـى         .٨

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .سورها وتخريج األحاديث النبوية

عية للكتاب  وضوح العناوين الرئيسة والفر    .٩
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .وتميزها

المـستخدم  ) الحرف(يناسب حجم البنط     -١٠
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .لتالميذ المرحلة

 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .يتسم الكتاب بوضوح الطباعة -١١
يشتمل الكتاب علـى قائمـة لتـسجيل         -١٢

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .األخطاء المطبعية في حال وجودها

ذه المرحلة  يناسب حجم الكتاب تالميذ ه     -١٣
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ ). العرض-الطول(

يكون الورق المستخدم في الكتاب مـن        -١٤
 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .نوعية جيدة

 ١,٠٠ ٠ ٠ ٠ .يشتمل على قائمة بالمصادر والمراجع -١٥
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .ترتبط صور الغالف بمضمون الكتاب -١٦
 ١,٠٠ ٤ ٤ ٤ .يكون غالف الكتاب جذابا وشائقًا -١٧

٦ 

إخ
 الك

راج
اب

ت
 

 ٠,٩٩ ٤٣ ٤٤ ٤٣ موعجالم
 ٠,٩٥ ٨٢٢ ٨٤٣ ٨٩٠ المجموع الكلي
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بين الجدول أن معامالت الثبات بين التحليل الثاني للباحثة وتحليل المحللة حول            ي
بينما بلغ الثبات العام لمجال األهداف ، )١,٠٠(إلى ) ٠,٧٦(مجال األهداف تراوحت بين 

بينما بلغ الثبـات  ، لمجال المحتوى) ١,٠٠(إلى ) ٠,٧٦(وكذلك تراوحت بين ،  )٠,٩٠(
لمجـال عـرض    ) ١,٠٠(إلى  ) ٠,٨٢(وتراوحت بين   ،  )٠,٩٣(العام لمجال المحتوى    

وتراوحـت بـين   ، )٠,٩٥(بينما بلغ الثبات العام لمجال عـرض المحتـوى    ، المحتوى
، )٠,٩٦(بينما بلغ الثبات العام لمجال األنـشطة   ، لمجال األنشطة  )١,٠٠(إلى  ) ٠,٧٥(

بينما بلغ الثبات العام    ، لمجال الوسائل التعليمية   )١,٠٠(إلى  ) ٠,٩٤(ما بين   وتراوحت  
لمجال إخـراج    )١,٠٠(إلى  ) ٠,٨٦(وتراوحت بين   ،  )٠,٩٨(لمجال الوسائل التعليمية    

أما الثبات العـام لكامـل      ،  )٠,٩٩(بينما بلغ الثبات العام لمجال إخراج الكتاب        ، الكتاب
تـم  و ).٠,٩٥(بلـغ  باحثة وتحليل المحللة األخرى فثاني للبطاقة التحليل بين التحليل ال  

: ت.محيـث  . ص+ س/ج٢ت .م :حساب معامل االتفاق بين التحليلين بتطبيق المعادلـة 
عـدد  : س .مجموع الفقرات المشتركة بين التحليلين    : ج .معامل االتفاق بين التحليلين   

  . وردت في التحليل الثانيعدد الفقرات التي: ص .الفقرات التي ودرت في التحليل األول
  

ــة م  ــاءت النتيجــــــــــــ  × ٢= ت .وجــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٠,٩٥= ــــــــ ــــــ
  

  ويظهر ارتفاع معامل الثبات بين التحليلين 
دام التكرارات والنسب المئوية قامت الباحثة باستخ :األساليب اإلحصائية المستخدمة

وبين ، األول والثاني للباحثة: حديد معامل الثبات بين التحليلينمعادلة هولستي لتو
  .التحليل الثاني للباحثة وتحليل الفاحصة األخرى

  :عرض نتائج البحث ومناقشتها
  :أسئلة الدراسةالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 

ما مدى توفر مواصفات أهداف     : إجابة السؤال األول الذي نص على ما يلي       
ي التعليمي في أهداف كتاب التربية االجتماعيـة والوطنيـة          الكتاب المدرس 

  للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟
للتعرف على مدى توفر مواصفات أهداف الكتاب المدرسي التعليمي في أهداف 
كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية فقد 

٨٢٢ 

 ٨٤٣ + ٨٩٠ 
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وكذلك ، )األهداف( حساب التكرارات والنسب المئوية والرتب لمواصفات المجال األول تم
وجاءت النتائج كما يوضحها ، حساب التكرارات والنسبة الكلية لمواصفات المجال ككل

  ):٥(جدول رقم 
تحليل أهداف كتاب التربية االجتماعية ب لالتكرارات والنسب المئوية والترتي )٥(جدول 

 للصف الرابع االبتدائي في ضوء مواصفات أهداف الكتاب المدرسي التعليميوالوطنية 
 الترتيب % **ت  *مجـ  المواصفة المجال

 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ . تتسم بواقعيتها وقابليتها للتطبيق-١
 : تشتمل األهداف علـى مجـاالت الـتعلم        -٢

 ٥ %٠,٠٠ ٠ ٣١ .النفس حركية، الوجدانية ، المعرفية 

الدراسات االجتماعية   ترتبط بغايات وأهداف -٣
 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ .العامة المحددة في وثيقة المقرر

 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ . تراعي طبيعة المجتمع وحاجاته ومشكالته-٤

اف
ألهد

ا
  

 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ . تراعي األهداف حاجات المتعلمين-٥
  % ٨٠ ١٢٤ ١٥٥ مواصفات مجال األهداف ككل

  . الكلي للتكرارات المرتبطة بكل مواصفة وبمجال األهداف ككل المجموع:*مجـ 
  . عدد التكرارات التي تنطبق عليها المواصفة وعلى مجال األهداف ككل:**ت 

هـداف أن  بالنظر إلى الجدول السابق يتضح من النتائج الواردة فـي مجـال األ            
نـسب مئويـة    حصلت على المرتبة األولى وب    ) ٥،  ٤،  ٣،  ١(: المواصفات ذات األرقام  

حيث ، وتمثل جميعها درجة توفر كبيرة    ،  %)١٠٠,٠٠(وبلغت نسبة كل منها     ، متشابهة
) ٣١( الكتاب البالغ عددها دروستوفرت كل مواصفة من المواصفات السابقة في جميع       

فيما يتعلق بالمواصفة رقـم      ف :وفيما يلي مناقشة وتفسير نتائج هذه المواصفات      ، درسا
تيجتها إلى اهتمام المؤلفين بإمكانية ترجمة األهداف وتناسبها مع         فتعزو الباحثة ن  ، )١(

على ) ٣٦٨، ٢٠٠٤(وقد أكد المعيقل    ، الواقع الذي نعيش فيه ليتم تحقيقها في المتعلم       
. أهمية أن تتصف األهداف بالواقعية حتى ال يكون هناك فجوة بين ما يقال وما يمارس              

أحـدد  ( ١٠ص  } ١{ الوارد في الـدرس      ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة الهدف      
أرسم الخارطة وأوضح عليها عناصرها      (٧١ص  } ١٢{وفي الدرس   ، )مكونات األسرة 

) أعلل هجرة بعض المـسلمين إلـى الحبـشة         (٢٧ص  } ٢٣{وفي الدرس   ، )األساسية
وتتفق نتيجة هذه المواصـفة     . وجميع هذه األهداف تتصف بواقعيتها وقابليتها للتطبيق      

اللتين أظهرتـا تـوفر صـفة    ) م٢٠٠٦(ودراسة غالب ، )م٢٠٠٥(لورافي  مع دراسة ا  
على ، )٣(تدل نتيجة المواصفة رقم و .الواقعية والقابلية للتحقق في الكتب التي تناولتاها

التزام المؤلفين بأن تكون أهداف كتاب التربية االجتماعية والوطنية انعكاسا لألهـداف            
إلـى أنـه مـن      )٦، ١٤١٩(أشار العثمان وآخرون    وقد  ، العامة للدراسات االجتماعية  
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وذلك ، الضروري على المؤلف أن يحرص على مراعاة التدقيق في اشتقاق أهداف المادة
كما أن في ضوئها يتم     ، حتى تأتي ملبية لألهداف العامة ومعبرة عنها وساعية لتحقيقها        

فة ما جاء في الدرس     ومن األمثلة على توفر هذه المواص     . اختيار وتنظيم المادة العلمية   
وهـذا الهـدف    ،)أعي حقوق الجار في اإلسالم    (: حيث ورد الهدف التالي   ، ٢٠ص} ٣{

يدرك ماله من حقوق وما عليه من واجبات تجـاه أسـرته ومدينتـه            { مرتبط بالهدف   
، وهو من األهداف العامة الواردة في وثيقة الدراسات االجتماعية والوطنيـة          }ومجتمعه

 التعليم المتمثلة بتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وبالمثـل          كما أنه يرتبط بغاية   
:  الهدف التـالي   ٩٤ص  } ١٣{وكما جاء في الدرس     ، العليا الواردة في سياسة التعليم    

يتعرف تاريخ بعض الرسل {ويرتبط بالهدف ، )أتعرف على قصة النبي آدم عليه السالم      (
 العامة الواردة في وثيقة الدراسات االجتماعية وهو من األهداف} واألنبياء عليهم السالم

أقدر صـبر النبـي محمـد       (:  الهدف التالي  ٢٣ص  } ٢٣{وذكر في الدرس    ، والوطنية
يفهم سيرة النبي صـلى   { وهذا الهدف مرتبط بالهدف   ، )وأصحابه على أذى كفار قريش    

 في جوانب   ويستفيد من سير أسالفنا الصالحين    ، اهللا علية وسلم ويتخذه قدوة في الحياة      
وهو من األهداف العامة الواردة في وثيقـة الدراسـات االجتماعيـة            } الحياة المختلفة 

التي أشـارت إلـى     ) م٢٠٠٩(وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة بشير        . والوطنية
وتختلف هذه النتيجة مع    . استناد أهداف الكتاب إلى األهداف العامة للمادة بدرجة عالية        

التي أشارت إلى أن األهداف المرسومة في الكتاب تتفـق مـع          ) م٢٠١١(دراسة جميل   
  .األهداف العامة الواردة في وثيقة المنهج بدرجة متوسطة

) ٥٤، م٢٠٠٩( شحاتةإلى ما أكد عليه ) ٤(وترجع الباحثة نتيجة المواصفة رقم 
كمـا  ، من ضرورة ربط عناصر الكتاب المدرسي ومن ذلك األهداف بالدولة والمجتمـع           

ومن هنا  ، ن ترتبط بالقيم والمبادئ والنظام والدين والعقيدة التي تأخذ بها الدولة          يجب أ 
بل ينبغي أن يؤكدها ويدعمها     ، فإنه ال يجوز أن يتعارض الكتاب مع أي من هذه األمور          

كما ينبغي أن يكون الكتاب عامالً من عوامل النهـضة بـالمجتمع            ، ويعمل على تنقيتها  
وليس معنى  . العمل الدائم على تحقيق خطط تنميته الشاملة      واإلسهام في حل مشكالته و    

أو أن يكون وسيلة من وسائل ، ذلك أن تقتصر وظيفة الكتاب على المحافظة على التراث
. وإنما ينبغي أن يكون وسيلة إلى التقدم والتطور في إطار قيم المجتمع ومبادئه، الجمود

أسـمي  (، ٢٥ص  } ٤{رد في الدرس  ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة الهدف الوا       
، حيث أكد على التعريف بالمرافق العامة المتواجدة في الحي        ، )المرافق العامة في الحي   

والذي تمثل بمراعاته لطبيعة المجتمع من خالل ذكر نظمه ومؤسساته وكيفية التفاعـل             
 يمارس  فالنظام الديني على سبيل المثال    ، فيما بينها بما يحقق تماسك المجتمع وترابطه      

دوره في المجتمع عن طريق مؤسساته الدينية مثل المسجد الذي يعتبر من أهم مرافق              
وكذلك يمارس النظام التربوي دوره في المجتمع من خالل مؤسساته التعليميـة            ، الحي

 الهـدف   ٩٩ص  } ١٤{وجاء في الـدرس     ، كالمدارس التي تعتبر من أهم مرافق الحي      
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وقد عبر عن قصة نبينا نـوح للتأكيـد         ، )ليه السالم أتعرف قصة النبي نوح ع    : (التالي
والمحافظة على عقيدة المجتمع اإلسالمية وذلك من خالل ما يستفاد من وعظ وعبر تلك         

، )أعي حقوق الجار في اإلسالم    : (الهدف التالي ، ٢٠ص} ٣{وذكر في الدرس  ، القصص
لتي حـث الـدين   والذي عبر فيه عن طبيعة المجتمع في غرس قيم التكافل االجتماعي ا       

 من المواصفات أيضافتعد ، )٥(أما المواصفة . اإلسالمي عليها وهي اإلحسان إلى الجار   
على أن األهداف يجب أن تلبي حاجـات   )١٥٥،  م ٢٠٠٠(حيث يؤكد المكاوي    ، المهمة

ألن عـدم إشـباع حاجـات       ، المتعلمين وذلك إلشباعهم وألنهم محور العملية التعليمية      
 ومن األمثلة على توفر هذه المواصـفة . ى عزوفهم عن المقرر تماماًالمتعلمين يؤدي إل 

أنمي لدي اتجاهـات إيجابيـة تجـاه األسـرة           (٣١ص  } ٥{الهدف الوارد في الدرس     
، لى حاجة المتعلم على تعلم المعايير الـسلوكية       حيث ركز الهدف السابق ع    ، )المجتمعو

معايير السلوكية نحو األشـخاص     حيث يحتاج المتعلم في هذه المرحلة إلى تعليم هذه ال         
ويحتاج المتعلم إلى المساعدة فـي تعلـم        ، واألشياء؛ مما يساعد في توافقه االجتماعي     

وما يصح ، وما يصح وهو في جماعة، وما يفعله وما ال يفعله، حقوقه وما له وما عليه   
 ١٠٣ص  } ١٥{وذكر فـي الـدرس      ، )٣٠٥، ٢٠٠٥، زهران(وهو في حدود األسرة     

 ٤٤ص  } ٢٥{وفي الـدرس    ، )أتعرف قصة النبي إبراهيم عليه السالم     : (ليالهدف التا 
وقد راعى الهـدفان    ، )أحدد موقع المدينة وأهم مظاهرها الطبيعية     (: ورد الهدف التالي  

وذلك عن طريق تزويده بمعلومات عـن بطـوالت          ،السابقان حاجة المتعلم إلى االنتماء    
مما يزيد والءه لها وشـعوره      ، ن واألمة وتعليمه ما هو مناسب عن الوطن والدي      ، أمته

وتحقيقـاً  ، وضماناً للمجتمع الـصالح   ، كما أن في ذلك اعتزازاً بالوطن     ، بأنه جزء منها  
، ٢٠٠٤(والفوز برضوان اهللا في اآلخرة ويؤكد ذلك محمود         ، لصالح اإلنسان في الدنيا   

ـ      )م٢٠٠٩بشير  (وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة       ). ١٥٠ اط مـن حيـت ارتب
وتختلف هـذه النتيجـة مـع دراسـة         . األهداف بحاجات المتعلم وتحققها بدرجة عالية     

التي أشارت إلى أن األهداف قادرة على تعبيرها عن حاجات المتعلم           ) م٢٠١٠(الشهري  
  .بدرجة توفر متوسطة

قد حصلت على   ) ٢(أن المواصفة   ) ٥(وتبين من مجال األهداف نفسه وبالجدول       
توفر فـي جميـع دروس      حيث إنها لم ت   ،  %)٠,٠٠(ألخيرة بنسبة   المرتبة الخامسة وا  

أي أنه ال يوجد درس في الكتاب اشتمل في أهدافه المحددة على            ،  )٣١(عددها  الكتاب و 
حيث اقتصرت الدروس اآلتية    ، )والنفس حركية ، المعرفية والوجدانية (المجاالت الثالث   

-٢٤-٢٣-٢١-٢٠-١٩-١٨-١١-١٠-٩-٧ -٦-٢-١(على أهداف معرفية فقـط      
بينما اقتصرت الدروس اآلتية علـى أهـداف معرفيـة       ، )٣٠-٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥

ـ قابينما  ، )٣١-٢٢-١٧-١٦-١٥-١٤-١٣-٥-٤(ووجدانية فقط     الـدروس   صرتت
. على أهداف وجدانية) ٣(بينما اقتصر الدرس ، )١٢-٨(اآلتية على أهداف مهارية فقط 
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 عدم مقدرة الكتاب المقـرر علـى        في) م٢٠٠٠(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة باهمام       
المعرفيـة والوجدانيـة    (طالب الصف الثالث المتوسط على تحقيق جوانـب األهـداف           

فـي  ) م٢٠٠٦(غالـب  و، )م٢٠٠١(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المساد  ). والمهارية
). المعرفية والوجدانية والنفس حركية   (عدم تغطية األهداف لجميع المستويات المختلفة       

في اشتمال األهداف   ) ٢٠١١(وجميل  ،  )م٢٠٠٩( هذه النتيجة مع دراسة بشير       وتختلف
  .وتحققها بدرجة عالية، والوجدانية والنفس حركية، مجاالت التعلم المعرفية على

يتضح توفر مواصفات مجال األهداف ككل في كتاب        ) ٥(ومن خالل نتائج جدول     
وبتكرار يقدر بـ   ، )%٨٠(ية بلغت   التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع بنسبة كل      

مما يوضح أن مواصفات األهداف روعيت بدرجة كبيرة فـي كتـاب التربيـة              ، )١٢٤(
وربما تعزى هذه النتيجـة إلـى اهتمـام         ،  االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي    

علما بـأن األهـداف يـتم       ،  المؤلفين باألهداف التي تعد مهمة لكل من المعلم والمتعلم        
. موجبها اختيار عناصر الكتاب المدرسي األخرى من محتوى وأنشطة ووسائل تعليمية          ب

إلى ضرورة تضمين الكتاب المدرسي لألهداف      ، )٦٦،  م٢٠٠١(ويشير الحامد وآخرون    
كمـا أن  ،  اإليجابي على أداء المعلم والطالب أيضاًاألثرومراعاة مواصفاتها لما لها من      

نشاط البيت وتوجيهه إلى اإلسهام في تحقيق جميع أهـداف          لها أثراً إيجابياً في ترشيد      
، )م٢٠٠٩(ودراسة الحارثي   ،  )م٢٠٠١(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المساد       . الدرس

والتي توصـلت إلـى أن مجـال        ، )م٢٠١١جميل  (ودراسة  ،  )م٢٠٠٩(ودراسة بشير   
ختلف مع دراسة كما أن هذه النتيجة ت. األهداف قد تحقق بدرجة كبيرة في تلك الدراسات

التي أشارت إلى عدم توفر معايير الكتاب الجيد فـي أهـداف كتـاب              ) م٢٠٠٠(باهمام  
  .التاريخ للصف الثالث المتوسط

ما مدى توفر مواصفات محتوى  :إجابة السؤال الثاني الذي نص على ما يلي
ابع الكتاب المدرسي التعليمي في محتوى كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الر

للتعرف على مدى توفر مواصفات محتوى الكتاب و االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟
المدرسي التعليمي في محتوى كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي 
بالمملكة العربية السعودية فقد تم حساب التكرارات والنسب المئوية والرتب على 

وكذلك حساب التكرارات والنسبة الكلية لمواصفات ، )المحتوى(اني مواصفات المجال الث
  ):٦(وجاءت النتائج كما يوضحها جدول رقم ، المجال ككل

تحليل محتوى كتاب التربية االجتماعية  والنسب المئوية والترتيب لالتكرارات )٦(جدول 
  ي التعليميوالوطنية للصف الرابع االبتدائي في ضوء مواصفات محتوى الكتاب المدرس

 الترتيب % **ت  *مجـ المواصفة المجال
 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ . يحقق المحتوى أهداف كل درس-١

وى
محت

ال
 

 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ . يرتبط المحتوى بحاجات المتعلمين-٢
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 الترتيب % **ت  *مجـ المواصفة المجال
 ٥ %٩٣,٥٥ ٢٩ ٣١ . يتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي-٣
 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ . يرتبط بواقع حياة المتعلمين وبيئتهم-٤
 يرتبط المحتوى بطبيعـة المجتمـع       -٥

 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ .وحاجاته ومشكالته

الموضوعات الجغرافية المتعلم    تعين -٦
 ٨ %٢٩,٠٣ ٩ ٣١ .على التأمل ودراسة ما في الكون

 تعين الموضوعات التاريخية المتعلم     -٧
 ٧ %٦١,٢٩ ١٩ ٣١ .الحاضر على معرفة الماضي وفهم

 ٥ %٩٣,٥٥ ٢٩ ٣١ .وى بالحداثة يتصف المحت-٨
  %٨٤,٦٨ ٢١٠ ٢٤٨ مواصفات مجال المحتوى ككل

 . المجموع الكلي للتكرارات المرتبطة بكل مواصفة وبمجال المحتوى ككل:*مجـ 
  . عدد التكرارات التي تنطبق عليها المواصفة وعلى مجال المحتوى ككل:**ت 

حتـوى أن   ردة في مجـال الم    بالنظر إلى الجدول السابق يتضح من النتائج الوا       
قد حصلت على المرتبة األولى وبنسب مئويـة   ) ٥،  ٤،  ٢،  ١(: المواصفات ذات األرقام  

حيث ، وتمثل جميعها درجة توفر كبيرة    ،  %)١٠٠,٠٠(وبلغت نسبة كل منها     ، متشابهة
) ٣١(توفرت كل مواصفة من المواصفات السابقة في جميع دورس الكتاب البالغ عددها       

فيما يتعلق بالمواصفة رقـم      ف :ما يلي مناقشة وتفسير نتائج هذه المواصفات      وفي، درسا
، فتعزى نتيجتها إلى إدراك القائمين على تأليف الكتاب المدرسي بأهمية المحتـوى           ) ١(

بحيث تكـون المـادة     ،   لألهداف وحقيقيةيكون ترجمة صادقة     فالمحتوى الجيد يجب أن   
وإال لن يكون للمحتـوى     ،  هداف المتوخى تحقيقها  العلمية تعبيرا حقيقيا وصادقًا عن األ     

ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة مـا ورد فـي        .  بهذه المواصفة  يعتنفائدة إذا لم    
أصف : [حيث ترجم المحتوى هدف الدرس التالي     ، )األرض( بعنوان   ٤٢ص} ٦{الدرس

ترجم المحتـوى هـدف   ، )موسى( وعنوانه ١٠٨ص } ١٦{وفي الدرس ، ]شكل األرض 
} ٢٧{وورد أيضاً في الـدرس    ، ]أتعرف قصة النبي موسى عليه السالم     : [لدرس التالي ا

حيـث  ، )من أعمال النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم في المدينة      ( الذي عنوانه    ٥٢ص  
وتتفق نتيجة ]. أذكر أعمال النبي محمد في المدينة: [ترجم المحتوى هدف الدرس التالي   

التي توصلت إلـى أن     ) م٢٠٠٥(والورافي  ،  )م٢٠٠٩(هذه المواصفة مع دراسة بشير      
وتختلف هذه النتيجـة مـع دراسـة باهمـام          . المحتوى يرتبط باألهداف بدرجة كبيرة    

  .التي توصلت إلى أن أهداف الكتاب لم ترتبط بالمحتوى ارتباطًا وثيقًا، )م٢٠٠٠(
فتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة إلـى اهتمـام المـؤلفين           ، )٢(وأما المواصفة   

، ٢٠٠٥(حيث أشـار الخليفـة      ،  بارتباط المحتوى بحاجات المتعلمين في هذه المرحلة      
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إلى إن مراعاة الحاجات يمثل دافعية عالية لدى المتعلم ليسعى إلى إشباع هـذه              ) ١٣٧
وعدم مراعاة تلك الحاجات قد تشعر المتعلم     ،  الحاجات التي تساعده على اكتساب الخبرة     

ومن األمثلة علـى    . دم أهمية هذه الموضوعات في حياته     وشعوره بع ،  بالملل من التعلم  
حيث تم التعرف علـى أهميـة    ،  ٧١ص  } ١٢{توفر هذه المواصفة ما جاء في الدرس        

وذلك للوصول إلى المكان الـصحيح فـي        ) لعبة المتاهات (المخطط ووظيفته من خالل     
 حاجة المـتعلم    وهذا بدوره يؤدي إلى إشباع    ، االنتقال من مدينة األلعاب إلى مقر الحفل      

حيث تم توضيح سـبب     ، ٥٢ص  } ٢٨{وتوفرت كذلك هذه المواصفة في الدرس        ،للعب
كما تم التوعية بأهمية الصالة وذلك بذكر حـديث       ، بناء المساجد والواجب تجاه المسجد    

، مروا أوالدكم بالـصالة وهـم أبنـاء سـبع سـنين           " نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم     
وهذا بدوره يؤدي إلى إشباع ، )رواه أبو داود("  عشر سنينواضربوهم عليها وهم أبناء  

، حاجة المتعلم إلى التدين ؛ مما تدفعه إلى التفكير في خالقه وعبادته وااللتجـاء إليـه               
وتعويد المتعلم على اللجوء إلى اهللا وطلب العون منه ويؤكـد ذلـك أخـرس والـشيخ         

فات النبي محمد التـي  العديد من ص ، ٧٠ص  } ٣٠{وذكر في الدرس    ). ١٨١، ١٤٢٦(
تدل على حسن تعامله مع اآلخرين وهذه الصفات ترتبط بالواقع الذي يعيشه المتعلم التي 

واحتـرام  ، ومنها على سبيل المثال الرحمة، تساعده في تعلم كيفية التعامل مع اآلخرين    
 وهذا بدورة ، والصبر، والصدق، والوفاء بالعهد ، والكرم، والعطف على الصغار  ، الكبير

يؤدي إلى إشباع حاجة المتعلم إلى تعلم المعايير السلوكية التي تساعده على التوافـق              
والمظفـر  ،  )م٢٠٠٩(وتتفق نتيجة هذه المواصـفة مـع دراسـة بـشير            . االجتماعي

وتختلف . التي توصلت إلى أن المحتوى يرتبط بحاجات الطالب بدرجة عالية         ) م٢٠٠٣(
التي توصلت إلى   ) م٢٠١٠(ودراسة الشمري   ،  )م٢٠٠٩(هذه النتيجة مع دراسة هندي      

  . أن المحتوى يالئم حاجات الطالب بدرجة متوسطة
إلى التزام المؤلفين بتقديم الخبرات التعليمية التي       ، )٤(وتعزى نتيجة المواصفة    

والتي تـساعدهم علـى فهـم       ، ترتبط بواقع حياة المتعلمين وبيئتهم التي يعيشون فيها       
كما اهتم المؤلفون بمراعـاة التنـوع   ،  وكيف يتم مواجهتهاالظواهر التي تحدث حولهم 

ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة مـا  . الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية   
حيث تم ذكر أن منطقة تبوك في الشتاء قـد يتـساقط            ،  ٥٩ص  } ١٠{جاء في الدرس    

وفي الـدرس  ، ح األزهارفي الربيع تتفت) منطقة الرياض(وفي روضة خريم   ، الثلج فيها 
تم ذكر أهم المحاصيل الزراعية في العديد من مناطق المملكة العربيـة             ف ٧٦ص  } ١٢{

} ١٨{وكما جاء في الدرس ، )في الشمال والوسط والجنوب والغرب والشرق    (السعودية  
، لسعودية ووصف طبيعتها وموقعها بالنسبة ل  حيث تم ذكر مكانة مكة المكرمة       ، ١٠ص  

وتختلف نتيجـة  . مكة في واقع حياة المتعلمين وأنها من أهم مدن المملكة     وذلك ألهمية   
حيث توصل إلى أن ارتباط ، في درجة التحقق) ٢٠٠٠(هذه المواصفة مع دراسة باهمام 

فتعزى نتيجتهـا إلـى     ، )٥(أما المواصفة    .المحتوى بواقع حياة المتعلمين كان ضعيفاً     
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انب النظري وبين مـا يعايـشه المـتعلم فـي          اهتمام المؤلفين بتحقيق الترابط بين الج     
كما التزموا بالنظم والقيم والمبادئ والدين والعقيدة التي تأخذ بهـا المملكـة             ، مجتمعه

ص } ٢٩{ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة ما جاء في الدرس           . العربية السعودية 
وكمـا  ، عناحيث تعد الشورى من األنظمة المطبقة في مجتم       ، )نماذج من الشورى   (٦٦

 حيث تم الحديث عن قصة النبي نوح عليه السالم وهذا ١١٣ص } ١٨{جاء في الدرس  
بدوره يعبر عن المحافظة على عقيدة المجتمع اإلسالمية وذلك من خالل ما يستفاد من               

  .وعظ وعبر تلك القصص
) ٨،  ٣( أن المواصفتين رقم  ) ٦(وتبين من مجال المحتوى نفسه وبالجدول رقم        

حيث يتضح أن المواصفة رقم ،  على المرتبة الخامسة وبنسبة مئوية متشابهة  قد حصلتا 
، %)٩٣,٥٥(قد بلغت نـسبتها     ] يتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي   : [والتي نصها ) ٣(

درسا مـن دروس    ) ٢٩(حيث توفرت تلك المواصفة في      ، وهذا يمثل درجة توفر كبيرة    
األمثلة على توفر هذه المواصفة ما جاء ومن ، )٦، ٥(بينما لم تتوفر في الدرس، الكتاب

إذ تـم الحـديث عـن      ، حيث تم التسلسل من الكل إلى الجزء      ، ٤٥ص  } ٧{في الدرس   
وأن مساحة الماء أكبر من مساحة      ، مكونات سطح األرض والتي تتمثل باليابس والماء      

 وكل قسم ،ثم بعد ذلك تم االنتقال إلى أقسام الماء والتي تنقسم إلى أقسام كبيرة          ، اليابس
ثم بعد ذلك تم االنتقال إلى أقـسام        ، وتم التعريف بعدد وأسماء المحيطات    ، يسمى محيطاً 

اليابس والتي تنقسم إلى كتل كبيرة وكل كتلة تسمى قارة وتم التعريف بعـدد وأسـماء              
وذكر بعد ذلك القارة التي يقع فيها وطننا المملكة العربية السعودية وهي قارة             ، القارات

إلتقـان  ،  تم التسلسل المنطقي من السهل إلى الصعب   ٧١ص  } ١٢{ي الدرس   وف، آسيا
إذ تم عمل مخطط ميسر لمواقع قريبة مـن بيئـة           ، مهارة قراءة وفهم ورسم الخريطة    

ثم بعـد   ، المتعلم وذلك لمساعدة المتعلم في الوصول إلى تلك المواقع باستخدام المخطط          
وتم االنتقال بعد ذلك ، مات التي تحتوي عليهاذلك تم االنتقال إلى الخارطة وقراءة المعلو  

، االتجـاه ، المفتاح، العنوان  (إلى فهم أغراض الخريطة واستخداماتها وأساسياتها مثل        
وبعد ذلك تم االنتقال إلى وصل      ، بعد ذلك تم االنتقال إلى كيفية توجيه الخريطة       ، )اإلطار

، ل إلى كيفية الكتابة على الخريطةوبعد ذلك تم االنتقا، النقاط للحصول على خارطة العالم
بعد ذلك تم االنتقال إلى إعـادة رسـم         ، وبعد ذلك تم االنتقال إلى كيفية تلوين الخريطة       

ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة ما جاء        ، الخارطة وذلك باستخدام الورق الشفاف    
 األحداث إذ تم ترتيب، )غزوات النبي صلى اهللا عليه وسلم( في ٥٦ص } ٢٨{في الدرس

ثم ، )هـ٢(حيث تم البدء بغزوة بدر سنة ، حسب تسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث
ثم فتح مكـة    ،  )هـ٦(ثم صلح الحديبية    ،  )هـ٥(ثم غزوة الخندق    ،  )هـ٣(غزوة أحد   

ويرجع سبب ذلك إلى أن ، فلم تتوفر فيها المواصفة) ٦، ٥(أما بالنسبة للدرس ). هـ٨(
ومـن  ، تسم المحتوى فيه بالتسلسل من البسيط إلـى المعقـد       لم ي  ٣١ص  } ٥{الدرس  
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حيث تم تقديم األسـباب     ، على آداب الطريق وأنظمته    وذلك للتعرف ، السهل إلى الصعب  
التي قد تؤدي إلى الوقوع في الحوادث المرورية وكيف يتم التصرف في حالـة وقـوع      

لذلك فإنه لم يقدم أنظمة الطريق وآدابه       ، قبل البدء بتوضيح أنظمة الطريق وآدابه     ، ذلك
والتـي قـد    ، جاههاقبل التعرف على أسباب الوقوع في الحوادث وكيف يتم التصرف ت          

 لم يتم التسلسل المنطقي ٤٢ص } ٦{وفي الدرس . يكون سببها عدم معرفة تلك األنظمة
، حيث تم تقديم مثال صعب على سهل ، إلتقان مهارة تحديد حجم األرض بأنها كبيرة جداً       

حيث تم طرح وتقديم مثال يـصف       ، والمفترض أن يكون عكس ذلك    ، وبعيد على قريب  
قبل البدء  ،  من خالل تنمية مهارة فهم وقراءة صور فضائية لألرض         األرض بأنها كبيرة  

بتقديم مثال للقدرة على تحديد حجم األرض بأنها كبيرة من خالل السير عليهـا وعـدم            
. كما أن الصورة بحد ذاتها ال تحقق اإلدراك الحقيقي لحجـم األرض       ،  وجود انحناء فيها  

، )م٢٠١١(ودراسـة جميـل   ، )٢٠٠١(وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة المساد      
في أن المادة العلمية تتميز بالتسلسل وترتيبها ترتيبا منطقيا بدرجة          ،  )م٢٠٠٦(وغالب  

محتـوى  التي توصلت إلى أن  )م٢٠٠٦(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة يلدريم     . كبيرة
التي توصلت  ) م٢٠١٠(الشمري  ودراسة  ، الكتاب المدرسي غير منظم بتسلسل منطقي       

  .إلى أن المحتوى يتسم بالتسلسل المنطقي للموضوعات بدرجة متوسطة
وهذا يمثل درجة تـوفر     ، %)٩٣,٥٥(فقد بلغت نسبتها    ، )٨(أما المواصفة رقم    

بينما لم تتـوفر    ،  درساً من دروس الكتاب   ) ٢٩(حيث توفرت هذه المواصفة في      ، كبيرة
} ١٠{ما ورد في الـدرس    ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة       ، )١٢، ٩(في الدرس   

ومن وسـائل   ، والمكيفات، والبرادات، الثالجات:  أن من وسائل التبريد الحديثة     ٥٨ص  
أن ( ذكر ٦٩ ص} ١١{وفي الدرس ، أجهزة التكييف الحار، مدفأة الغاز: التدفئة الحديثة

النظـام العـالمي لتحديـد      (من الوسائل لمعرفة الجهات والمواضع بدقة ما يعرف بـ          
 تم التعرف على الكرة األرضية      ٩٤ص  } ١٣{وفي الدرس   ، )GPSاألرضية  المواضع  

أما بالنـسبة  . من خالل صورة فضائية لألرض تم التقاطها بواسطة األقمار االصطناعية     
،  لم يتصف بالحداثـة    ٥٥ص   }٩{ففي الدرس ، للدروس التي لم تتوفر فيها المواصفة     

 الليل والنهار بسبب دوران األرض      حيث تم ذكر أننا نستطيع التعرف على ظاهرة تعاقب        
ومالحظة  )كشاف يدوي (حول نفسها من خالل إدارة نموذج للكرة األرضية أمام مصباح         

وإدراك أن  ، أن الجهة التي كانت مضيئة قد انتقلت إلى مكان الجهة التي كانت مظلمـة             
ومعنى ذلك أن سبب حدوث الليل والنهـار هـو          ، سبب انتقال الضوء هو دوران الكرة     

وهذا ليس أحدث وآخر ما توصل إليه العقل البشري في التعرف علـى             . وران األرض د
فهنـاك  ، حادثة حدوث الليل والنهار من خالل الكشاف اليدوي ونموذج الكرة األرضـية      

 .األحدث من ذلك مثل استخدام عرض فيديو يوضح ذلك أو غير ذلك من األجهزة التقنية         
 حيث تم ذكر أن المخطط يساعدنا فـي         ٧١ ص }١٢{ولم تتوفر المواصفة في الدرس      

الوصول إلى أماكن المناسبات االجتماعية المختلفة وهذا ليس أحدث وآخر ما توصل إليه 



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة )  الجزء الثالث١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٤٦٠-

العقل البشري في التعرف على مواقع األماكن فهناك أجهزة وبرامج تقنية احدث من ذلك 
 حصول المواصفة وترجع الباحثة سبب. تم التوصل إليها لمعرفة األماكن والوصول إليها

على درجة توفر كبيرة إلى اهتمام مؤلفي الكتاب بمسايرة المعرفة المتضمنة في الكتاب             
المدرسي التي تقدم أحدث ما وصل إليه العلم والفكر البشري والتي تتفـق مـع أطـر                 

وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة بـشير        . المجتمع الدينية واالجتماعية والثقافية   
وتختلف هذه  . ي توصلت إلى أن المحتوى يتوفر فيه الحداثة بدرجة عالية         الت) م٢٠٠٩(

ودراسـة جميـل   ، )م٢٠٠٩(ودراسـة هنـدي   ، )م٢٠٠٧(النتيجة مع دراسة مراشدة   
  . التي توصلت إلى أن المحتوى يتصف بالحداثة بدرجة متوسطة) م٢٠١١(

ت على قد حصل) ٧(أن المواصفة ) ٦(وتبين من مجال المحتوى نفسه وبالجدول 
حيث توفرت  ،  وهذا يمثل درجة توفر متوسطة    ،  %)٦١,٢٩(وبنسبة  ، المرتبة السابعة 

، ٢، ١: (بينما لم تتوفر في الدروس    ، درسا من دروس الكتاب   ) ١٩(تلك المواصفة في    
ومن األمثلة ، ألن موضوعاتها ليست بتاريخية) ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣

 ٩٩ص   }١٤{والـدرس ، ٩٤ص} ١٣{ ء في الـدرس   على توفر هذه المواصفة ما جا     
 - نـوح -آدم(حيث ركزت موضوعاتها على تاريخ األنبيـاء      ، ١٠٣ص   }١٥{والدرس
وتختلف نتيجة هذه المواصفة مـع دراسـة باهمـام          . عليهم السالم ودعوتهم  ) إبراهيم

التي توصلت إلى أن المحتوى قد تمكن من مساعدة المتعلمـين علـى فهـم     ) م٢٠٠٠(
التـي  ) م٢٠٠٦(كما تختلف هذه النتيجة مع دراسة يلدريم        . راسة الماضي حاضرهم ود 

) ٦(وأما المواصفة رقم    . توصلت إلى أن الموضوعات التاريخية تم تغطيتها بشكل كافٍ        
وهذا يمثل درجـة تـوفر    ، %)٢٩,٠٣(وبنسبة بلغت   ، فقد حصلت على المرتبة الثامنة    

بينما لم تتوفر   ،  ن دروس الكتاب  دروس م ) ٩(حيث توفرت تلك المواصفة في      ،  ضعيفة
، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ٥، ٤، ٣، ٢، ١: (في الدروس اآلتية  

علـى  ، ألن موضوعاتها ليـست بجغرافيـة   ) ١٣، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٣
الرغم من أهمية توظيف الموضوعات الجغرافية ألن دراستها ضرورة مـن ضـرورات       

كما أن لهـا دورا  ، ن عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعيةوعنصرا أساسي م  ، الحياة
ومن األمثلة على   ). ٤٣، ٢٠٠٦، خضر(إيجابيا في خدمة اإلنسانية جمعاء ويؤكد ذلك        

فقد تم ذكر أشكال اليابس والماء      ،  ٥٠ص  } ٨{توفر هذه المواصفة ما جاء في الدرس        
وجاء فـي  ،  في القرآن الكريم  وأن بعضا من هذه األشكال تم ذكرها      ، على سطح األرض  

والحكمة من خلـق الليـل      ،  فقد تم ذكر سبب تعاقب الليل والنهار       ٥٥ص  } ٩{الدرس  
ص } ١٠{وكما جاء في الدرس     ، وأنها نعمة من اهللا تعالى يجب علينا شكرها       ، والنهار

ذكر الفصول األربعة وأن لكل فصل خصائصه التي تميزه وتجعله يختلف عن غيره ، ٥٨
كم أن تغير الفصول نعمة     ، وأن طول الليل والنهار يختلف من فصل آلخر       ، ولمن الفص 

  .من اهللا يجب أن نحمده سبحانه عليها
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يتضح توفر مواصفات مجال المحتوى ككل في كتاب     ) ٦(ومن خالل نتائج جدول     
، %)٨٤,٦٨(التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بنسبة كليـة بلغـت            

مما يوضح أن مواصفات مجال المحتوى روعيـت بدرجـة          ، )٢١٠(در بـ   وبتكرار يق 
وربما تعزى هـذه  ، كبيرة في كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي      

في تفسير نتائجه إلـى  ) ٢٥٤، ٢٠٠١(حيث أشار المساد ، النتيجة إلى أهمية المحتوى  
ى المتعلمين لما يتضمنه من خبرات يمكن       أن المحتوى يعتبر من أكثر العوامل تأثيرا عل       

وجاءت . ولهذا جاء االهتمام به بشكل كبير     ،  أن تحقق النمو الشامل المتكامل للمتعلمين     
ودراسـة هنـدي    ،  )م٢٠٠١(هذه النتيجة متفقة مع ما توصلت إليه دراسـة المـساد            

في أن مجال المحتوى جـاءت درجـة تحقيقـه          ،  )م٢٠٠٩(ودراسة بشير   ،  )م٢٠٠٩(
في أن كتاب التاريخ للصف     ) م٢٠٠٠(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة باهمام       . عةمرتف

كما تختلف هذه النتيجة . الثالث المتوسط لم تتوافر فيه معايير الكتاب الجيد في المحتوى
التي توصـلت   ) م٢٠١٠(والشمري  ،  )م٢٠١١(وجميل  ،  )م٢٠٠٧(مع دراسة مراشدة    

  . ه متوسطة أن مجال المحتوى جاءت درجة تحقيقإلى
ما مدى توفر مواصـفات عـرض        :إجابة السؤال الثالث الذي نص على ما يلي       

محتوى الكتاب المدرسي التعليمي في عرض محتوى كتاب التربية االجتماعية والوطنية           
للتعرف على مدى توفر مواصفات      و للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟     

تعليمي في عرض محتوى كتاب التربية االجتماعيـة        عرض محتوى الكتاب المدرسي ال    
والوطنية للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية فقد تم حـساب التكـرارات      

وكذلك حساب ، )عرض المحتوى(والنسب المئوية والرتب على مواصفات المجال الثالث   
 كما يوضحها جـدول     وجاءت النتائج ، التكرارات والنسبة الكلية لمواصفات المجال ككل     

  ):٧(رقم 
  
  
  

  تحليل عرض محتوى  والنسب المئوية والترتيب لالتكرارات) ٧(جدول 
  كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي في ضوء مواصفات 

 عرض محتوى الكتاب المدرسي التعليمي
 الترتيب % **ت  *مجـ المواصفة المجال

 ٤  %٨٣,٨٧ ٢٦ ٣١ .رض تقديم تمهيد لكل درسيتضمن الع -١
الذاتي من  يشجع المتعلم ويحثه على التعلم  -٢

 ٣ %٩٠,٣٢ ٢٨ ٣١ .خالل مخاطبة المتعلم مباشرة

وى
محت

ض ال
عر

 

 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ .تعرض المادة العلمية بأسلوب مشوق -٣
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  ينتهي كل درس بخالصة مناسبة لألفكـار       -٤
 ٤  %٨٣,٨٧ ٢٦ ٣١ .الرئيسة

 ٢  %٩٦,٧٧ ٣٠ ٣١ .التنوع في طرق التدريس يتيح -٥
 ٩٠,٩٧ % ١٤١ ١٥٥ مواصفات مجال عرض المحتوى ككل

  . المجموع الكلي للتكرارات المرتبطة بكل مواصفة وبمجال عرض المحتوى ككل:*مجـ
  . عدد التكرارات التي تنطبق عليها المواصفة وعلى مجال عرض المحتوى ككل:**ت 

ابق يتضح من النتائج الواردة في مجال عرض المحتوى         بالنظر إلى الجدول الس   
قـد  ] تعرض المادة العلمية بأسلوب مشوق وجـذاب      : [والتي نصها ، )٣(أن المواصفة   

، وهذا يمثل درجة توفر كبيرة    ، %)١٠٠,٠٠(حصلت على المرتبة األولى وبنسبة بلغت       
وتعـزى  ، رساد) ٣١(حيث توفرت تلك المواصفة في جميع دروس الكتاب البالغ عددها    

نتيجة هذه المواصفة إلى اهتمام المؤلفين باستخدام األسلوب الشيق في عرض الدروس          
وتأتي نتيجة هذه المواصفة منـسجمة مـع توصـيات          ، إلثارة دافعية المتعلمين للتعلم   

اللذين دعوا إلى ضرورة توفير عنصر التشويق ) ٢٠١٠،  والشمري - ٢٠٠٦، سعادة(
وتتفق نتيجة هذه المواصفة مـع دراسـة هنـدي          . ة العلمية والجاذبية في عرض الماد   

. التي توصلت إلى أن الموضوعات عرضت بأسلوب شيق بدرجـة مرتفعـة           ) م٢٠٠٩(
الطريقـة التـي   التي توصلت إلى أن ) م٢٠٠٦(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة يلدريم   
شمري ودراسة ال ، )م٢٠٠٧( مراشدة   ودراسة، عرض بها المحتوى غير جذابة للطالب     

أمـا   .اللتين توصلتا إلى أن المحتوى عرض بأسلوب جذاب بدرجة متوسطة          )م٢٠١٠(
وهـذا يمثـل    ،  %)٩٦,٧٧(حصلت على المرتبة الثانية وبنسبة بلغت       ف) ٥(المواصفة  

بينما ، درسا من دروس الكتاب) ٣٠(حيث توفرت تلك المواصفة في      ، درجة توفر كبيرة  
علماً أن كل التالميذ    ، تصاره على طريقة واحدة فقط    قوذلك ال ) ٣١(لم تتوفر في الدرس     

، ولهذا ينبغي أن تستخدم أكثر من طريقة في عرض المحتوى، ال يتعلمون بطريقة واحدة
ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة ما جـاء         ). ١٤٠، ٢٠٠٥(وهذا ما أكده الخليفة     

فـشملت  ، سإذ تنوعت طرق التدريس المستخدمة فـي الـدر       ،  ١٠ص} ١{في الدرس   
طريقة الحوار والمناقشة والطريقة االستنتاجية وطريقـة الـتعلم التعـاوني وخـرائط             

،  تنوعت طرق التدريس المستخدمة فـي الـدرس        ٦٣ص} ١١{وفي الدرس   ، المفاهيم
، واالستنتاج، والتعلم التعاوني ، وطريقة الحوار والمناقشة  ، فشملت طريقة التعلم باللعب   

فشملت طريقة ،  طرق التدريس المستخدمة في الدرستنوعت ٢٠ص} ٢١{وفي الدرس 
وترجع الباحثة حصول المواصفة على درجة      . وطريقة الحوار والمناقشة  ، التعلم باللعب 

، توفر كبيرة إلى اهتمام المؤلفين باستخدام أكثر من طريقة للتعلم في عرض المحتـوى           
 التـي يـتعلم بهـا       حيث إن حدوث التعلم يزداد كلما كان هناك تنوع أكثر في الطـرق            

التي أشـارت إلـى أن      ) م٢٠١٠(المتعلمون وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الشمري        
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) ٢(وأما المواصـفة     .المحتوى يستخدم أكثر من طريقة في التدريس بدرجة متوسطة        
حيث توفرت ، وهذا يمثل درجة توفر كبيرة، %)٩٠,٣٢(احتلت المرتبة الثالثة وبنسبة     ف

، ١٤: (ولم تتوفر في الدروس التالية،  درسا من دروس الكتاب)٢٨(هذه المواصفة في   
حيث تم سرد المعلومات تباعا بعضها في إثر بعض دون استخدام أسـلوب             ، )١٦، ١٥

حيـث  ، التواصل والتخاطب بين المتعلم وبين المكتوب بالرغم من فاعلية ذلك األسلوب          
 يعزز التفاعليـة ويـشعر    إلى أن استخدام أسلوب التخاطب    ) ٦٨، ٢٠٠١(يشير الحامد   

وتعزو الباحثة نتيجة توفر . بعكس السردية التي تعزز من سلبية المتعلم، المتعلم بالمتعة
المواصفة بدرجة كبيرة إلى اهتمام المؤلفين بمساعدة المتعلمين على محـاورة المـادة         

وتتفـق نتيجـة هـذه      . التعليمية لشد تفكيرهم ودفعهم وحفزهم للتفاعل مع المحتـوى        
التي توصلت إلـى أن    ) م٢٠٠٩(ودراسة بشير ،  )م٢٠٠١( مواصفة مع دراسة المساد   ال

عرض المحتوى من أكثر األساليب التي تساعد على تيسير وتشجيع مبدأ التعلم الـذاتي          
التي ) م٢٠١١(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة جميل . من خالل مخاطبة المتعلم مباشرة

  . التعلم الذاتي بدرجة ضعيفةتوصلت إلى أن أسلوب العرض يساعد على
، فقد احتلتا المرتبة الرابعة وبنسبة مئوية متشابهة      ) ٤،  ١(أما المواصفتان رقم    

يتضمن العرض تقديم تمهيـٍد لكـل       : [والتي نصها ) ١(حيث يتضح أن المواصفة رقم      
حيث توفرت هـذه   ، وهذا يمثل درجة توفر كبيرة    ،  %)٨٣,٨٧(قد بلغت نسبتها    ] درس

، ١٩، ١٣(: بينما افتقرت الدروس التالية، درسا من دروس الكتاب ) ٢٦(ي  المواصفة ف 
رغم فاعلية ذلك في رفـع وعـي المـتعلم          ، لوجود تمهيد في دروسها   ) ٣١، ٢٧، ٢١

وهذا ما دعا إليه الغانم وآخرون      ، ومساعدته على فهم الدرس الجديد    ، بالمحتوى الجديد 
 ٢٠ص} ٣{واصفة ما ورد في الدرس  ومن األمثلة على توفر هذه الم     ). ١٨٥، ٢٠٠٥(

كما مهد  ، ٩٤ص} ١٣{ومهد للدرس بآية قرآنية في الدرس       ، حيث مهد للدرس بقصة   
وترجع الباحثـة سـبب تـوفر هـذه         . ٢٧ص} ٢٣{للدرس بسؤال قصير في الدرس      

كما يعـين   ،  المواصفة بدرجة كبيرة إلى اهتمام المؤلفين بتهيئة المتعلم للبدء في التعلم          
وتتفق نتيجة هذه المواصفة .  على أن يبدأ درسه ببداية مثيرة ويفتح له البابذلك المعلم
أما  .التي توصلت إلى أن الكتاب يتضمن تمهيدا لكل درس         )م٢٠٠٣(المظفر   مع دراسة 

، وهذا يمثل درجة توفر كبيرة    ،  %)٨٣,٨٧ (أيضافقد بلغت نسبتها    ) ٤(المواصفة رقم   
بينما افتقرت الـدروس   ، رسا من دروس الكتاب   د) ٢٦(حيث توفرت هذه المواصفة في      

على الرغم من أهميـة     ، إلى وجود خالصة ألفكارها الرئيسة    ) ٥، ٤، ٣، ٢،  ١: (اآلتية
. مراجعة األفكار الواردة في الدرس) وبشكل مختصر(وجود خالصة لتسهل على القارئ     

 ألهمية مساعدة   وتعزو الباحثة نتيجة توفر المواصفة بدرجة كبيرة إلى إدراك المؤلفين         
وتتفق نتيجة  . المتعلم على استجماع أفكاره ومعلوماته بغرض إشعاره بالتقدم واإلنجاز        

التي توصلت إلى أن الكتاب يحتوي علـى  ) م٢٠٠٤(هذه المواصفة مع دراسة الموسى    
ودراسة مراشـدة   ،  )م٢٠٠١( وتختلف هذه النتيجة مع دراسة المساد     . ملخص لألفكار 
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 إلى أن عرض المحتوى يفتقر إلى خالصة تبرز األفكار الرئيسية التي توصلت) م٢٠٠٧(
التي توصلت إلـى أن الكتـاب ينتهـي         ) م٢٠٠٩(ودراسة بشير   ، في نهاية كل درس   

  . بخالصة مناسبة ألفكاره الرئيسية بدرجة متوسطة
يتضح توفر مواصفات مجال عرض المحتوى ككـل        ) ٧(ومن خالل نتائج جدول     

ماعية والوطنية للصف الرابع االبتـدائي بنـسبة كليـة بلغـت            في كتاب التربية االجت   
مما يوضح أن مواصـفات عـرض المحتـوى     ، )١٤١( وبتكرار يقدر بـ     )%٩٠,٩٧(

. روعيت بدرجة كبيرة في كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابـع االبتـدائي          
 عـرض   التي توصلت إلـى أن مجـال      ) م٢٠٠٩(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هندي       

ودراسة سـعادة   ،  )م٢٠١١(وتختلف مع دراسة جميل     . المحتوى تحقق بدرجة مرتفعة   
  .التي توصلت إلى أن مجال عرض المحتوى تحقق بدرجة قليلة) م٢٠٠٦(

ما مدى توفر مواصـفات أنـشطة        :إجابة السؤال الرابع الذي نص على ما يلي       
ية والوطنية للصف الرابـع     الكتاب المدرسي التعليمي في أنشطة كتاب التربية االجتماع       

للتعرف على مدى توفر مواصفات أنشطة الكتـاب   االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟   
المدرسي التعليمي في أنشطة كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع فقد تـم             

، )األنـشطة (حساب التكرارات والنسب المئوية والرتب على مواصفات المجال الرابـع           
وجاءت النتـائج كمـا     ، ذلك حساب التكرارات والنسبة الكلية لمواصفات المجال ككل       وك

  ): ٨(يوضحها جدول رقم 
تحليل أنشطة كتاب التربية االجتماعية  والنسب المئوية والترتيب لالتكرارات) ٨(جدول 

 أنشطة الكتاب المدرسي التعليميوالوطنية للصف الرابع في ضوء مواصفات 
 الترتيب % **ت  *مجـ المواصفة المجال

 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ .وثيقا ترتبط مع محتوى ارتباطا -١
تسهم األنشطة في تنمية روح العمـل        -٢

 ٨ %٤١,٩٤ ١٣ ٣١ .التعاوني والجماعي لدى المتعلمين

 ١٦ %٠,٠٠ ٠ ٣١ .تحتوي على إرشادات واضحة للتنفيذ -٣
 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ .لتطبيقتتسم األنشطة بقابليتها ل -٤
للمتعلم التغذية الراجعـة     توفر األنشطة  -٥

 ١٦ %٠,٠٠ ٠ ٣١ .الفورية والمتكررة

 ٥ %٦٤,٥٢ ٢٠ ٣١ .تسهم في تنمية مهارة المالحظة -٦
 ١٢ %١٢,٩٠ ٤ ٣١ . تسهم في تنمية مهارة االستماع-٧
 ٦ %٥٤,٨٤ ١٧ ٣١ . تسهم في تنمية مهارة القراءة-٨

طة
ـش

األن
  

  

ب األنـشطة المتعلمـين مهـارات        تكس -٩
 ١١ %١٩,٤٥ ٦ ٣١ .في المكتبة والكتب البحث
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 ١٦ %٠,٠٠ ٠ ٣١ . تتوفر رحالت وزيارات ميدانية-١٠
فرصة ممارسة قـراءة    توفر األنشطة -١١

 ٩  %٣٥,٤٨ ١١ ٣١ .ورسمها وتحليلها وتفسيرها الخرائط

 المتعلمين على تنمية    تساعد األنشطة  -١٢
 ١٤  %٩,٦٨ ٣ ٣١ .كالتأسلوب حل المش

 ١٢ %١٢,٩٠ ٤ ٣١ . نحو ممارسات عمليةأنشطةتوجه  -١٣
قيام المتعلمين بكتابة     تتطلب األنشطة  -١٤ 

 ١٤  %٩,٦٨ ٣ ٣١ .ملخصات وتقارير

 ٦ %٥٤,٨٤ ١٧ ٣١ .اإلبداعية تسهم في تنمية الخبرات -١٥
 ١٠ %٢٥,٨١ ٨ ٣١ . تعزز استخدام التقنية-١٦
 إمكانية استخدامها في تقيـيم     تتميز ب  -١٧

  ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ .المتعلمين

ــائي -١٨ ــويم البن ــوعي التق  تتــضمن ن
 ١ %١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ .والختامي) التكويني(

  ٤١,٢٢ % ٢٣٠ ٥٥٨ مواصفات مجال األنشطة ككل
  .ككل  المجموع الكلي للتكرارات المرتبطة بكل مواصفة وبمجال األنشطة:*مجـ 

  .ككل األنشطة ات التي تنطبق عليها المواصفة وعلى مجال عدد التكرار:**ت 
نـشطة أن  بالنظر إلى الجدول السابق يتضح من النتائج الواردة فـي مجـال األ          

قد حصلت على المرتبة األولـى وبنـسب        ) ١٨،  ١٧،  ٤،  ١(: المواصفات ذات األرقام  
، فر كبيرةوتمثل جميعها درجة تو، %)١٠٠,٠٠(وبلغت نسبة كل منها ، مئوية متشابهة

 الكتاب البالغ عددها    دروسحيث توفرت كل مواصفة من المواصفات السابقة في جميع          
تعزى نتيجة المواصفة و :وفيما يلي مناقشة وتفسير نتائج هذه المواصفات  ، درسا) ٣١(
وذلك حتى يصل المتعلمـون إلـى       ، إلى اهتمام المؤلفين بربط المحتوى باألنشطة     ) ١(

على ضرورة أن   ) ٩٨، م  ٢٠١١(ويؤكد الهاشمي وعطية    . ناسبالمستوى التعليمي الم  
تكون األنشطة التي يحتوي عليها الكتاب المدرسي مرتبطة مع محتوى المادة التي تقدم             

إذ ، ١٣ص } ١{ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة ما ورد في الـدرس          . للمتعلمين
بكتـاب  ) ١(والد بالنشاط رقـم     ارتبط المحتوى المتمثل بمكونات األسرة األب واألم واأل       

وفـي  ، )تتكون األسرة مـن؟    :أكمل الفراغات التالية  (:  والذي ينص على   ٨النشاط ص   
 ٦٥بكتاب الطالب ص ) ٣( ارتبط محتوى الجهات الفرعية بنشاط ٦٥ص } ١١{الدرس  

و فـي الـدرس     ، )نكمل كتابة أسماء الجهات الفرعية على الشكل ؟       :(والذي ينص على  
بط المحتوى المتمثل بموقف أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اهللا  ارت٢١ص } ٢١{

أبدي رأيي  : ( والذي ينص على   ٢٢بكتاب الطالب ص  ) ٣(عنها من نزول الوحي بنشاط      
وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع     ). في موقف خديجة رضي اهللا عنها من نزول الوحي ؟         

 توصلت إلى أن أكثر الفقرات      التي) م٢٠١١(ودراسة الحميد   ،  )م٢٠٠١(دراسة المساد   
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التي توصلت إلى ) م٢٠٠٩(ودراسة بشير ، مراعاة هي ارتباط األنشطة بمحتوى الكتاب 
وتختلف هذه النتيجة مـع دراسـة       . أن األنشطة تتفق مع محتوى الكتاب بدرجة عالية       

 ودراسة، التي توصلت إلى أن األنشطة لم ترتبط بالمادة العلمية للكتاب) م٢٠٠٠(باهمام 
  .التي توصلت إلى أن األنشطة ترتبط بالمحتوى بدرجة متوسطة) م٢٠٠٧(مراشدة 

فتعزو الباحثة نتيجتها إلى اهتمام المـؤلفين بإمكانيـة         ، )٤(أما المواصفة رقم    
تطبيق األنشطة في ضوء اإلمكانات المادية والبشرية حتى تتحقق األهـداف المنـشودة         

ومن األمثلة على توفر . ي تشكيل النشاط وممارستهكما أن اإلمكانات تعد بعداً أساسياً ف ،
والـذي  ،   بكتاب النشاط  ١٣ص  ) ٤(رقم  } ٢{هذه المواصفة النشاط الوارد في الدرس       

في حقل  ) خطأ(وعالمة  ، في حقل العبارة التي أقوم بها     ) صح(أضع عالمة   : (ينص على 
 ٧٣ص ) ٣(ط رقم ورد بنشا} ١٢{وفي الدرس ، )وأعلل ذلك؟، العبارة التي ال أقوم بها 

وفي ، )أالحظ الشكل ثم أصل بين الصورة ومخططها؟: (والذي ينص على، بكتاب الطالبة
أربـط  : (والذي ينص على  ،   بكتاب النشاط  ١٤ص  ) ١(ورد بنشاط رقم     } ٢٢{الدرس  

وتتفق نتيجة هـذه    ). بتلوينها بلون واحد؟  ، بين المعلومة والشخصية في الشكل التالي     
ودراسـة بـشير    ،  )م٢٠٠٩(ودراسة هنـدي    ،  )م٢٠٠١(المساد  المواصفة مع دراسة    

التي توصلت إلى أن أكثر الفقرات مراعاة هي أن األنشطة تميزت بـسهولة             ) م٢٠٠٩(
على اهتمام المؤلفين باستخدام تلك ، )١٧(وتدل نتيجة المواصفة رقم  .تطبيقها وتنفيذها

، اإلجابة في جميـع األحـوال     األنشطة في تقييم المتعلمين حيث أنها تتطلب من المتعلم          
وتساعد على قياس مستوى تحصيل المتعلمين لزيادة فرص التفاعل بين الطالب والمادة          

وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة بـشير   . التعليمية ونسبة الخبرات التعليمية لديه    
 أما .التي توصلت إلى أن األنشطة تستخدم في تقييم المتعلمين بدرجة عالية          ) م٢٠٠٩(

فتعزى نتيجتها إلى اهتمام المؤلفين بمساعدة المتعلم على إتقان المادة ، )١٨(المواصفة 
وذلك من خـالل تـشخيص نـواحي القـوة          ،  العلمية قبل انتقاله إلى المادة التالية لها      

وهذا ال يتم إال مـن خـالل التقـويم البنـائي            ،  ونواحي الضعف ومعالجتها  ،  وتعزيزها
أهمية توفر هذه المواصفة بهدف ) ١٠١، ٢٠١١( أبو دية وأكد، والختامي في كل درس

، التأكد من تحقيق األهداف المخططة للدرس ومدى استيعاب المتعلمين للمادة العلميـة           
وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة . ومن ثم مالحظة من يحتاج منهم لمتابعة خاصة

يم ختامي في نهاية كل     التي توصلت إلى أن الكتاب يحتوي على تقو       ) م٢٠٠٧(مراشدة  
  .درس بدرجة عالية

قد حصلت على المرتبة الخامـسة وبنـسبة بلغـت          ) ٦(أن المواصفة رقم    كما  
) ٢٠(حيث توفرت تلك المواصفة فـي       ،  وهذا يمثل درجة توفر متوسطة    ، %)٦٤,٥٢(

، ٢٧، ٢٦، ٢١، ١٧، ١٤، ١٠، ٧، ٦: (اآلتيةوأما الدروس   ، درساً من دروس الكتاب   
على الـرغم مـن   ،  فلم تتوفر هذه المواصفة مطلقًا في أنشطة دروسها       ) ٣١، ٣٠، ٢٩
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بأنها تقـدم خبـرات     ) ٢١٦ -٢١٥، ٢٠٠٨(فقد أشار الطيطي    ، فاعلية هذه المواصفة  
مباشرة للمتعلمين مما يضفي على التعلم الوضوح والواقعية كما هو الحال عند مشاهدة             

ت غير مباشرة من خـالل الوسـائل        كما أنها تقدم للمتعلمين خبرا    ، الظاهرات الطبيعية 
التعليمية وتوسيع مدارك المتعلمين من خالل المحسوسات والتعرف علـى موجـودات            

رقـم  } ٣{ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة النشاط الوارد بالدرس         . البيئة المحلية 
 تظهر في الصورة    -١: ثم أجيب ) ١١(أالحظ الشكل   : (والذي ينص على  ، ٢٢ص  ) ٢(

وفي الـدرس   ، )؟....: أشاهد في الصورة ما يلي     -٢؟  .. .:هي منازل ، منازلمجموعة  
مـاذا نـشاهد   : (والذي ينص على،  بكتاب الطالبة١٠٨ص ) ١(ورد بنشاط رقم  } ١٦{

فقد احتلتا المرتبة السادسة وبنـسبة      ، )١٥،  ٨(أما المواصفتان رقم     ).على الخارطة؟ 
تسهم األنشطة فـي    : [والتي نصها ) ٨(حيث يتضح أن المواصفة رقم      ،  مئوية متشابهة 

، وهذا يمثل درجة توفر متوسـطة     ، %)٥٤,٨٤(قد بلغت نسبتها    ] تنمية مهارة القراءة  
: اآلتيـة وأما الدروس   ، درسا من دروس الكتاب   ) ١٧(حيث توفرت تلك المواصفة في      

ــذه  )٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٥، ١٣، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ١( ــوفر ه ــم تت  فل
على أن   )٥٧-٥٦، ١٩٨٢(ويؤكد دمعة ومرسي    ، ا في أنشطة دروسها   المواصفة مطلقً 

ألن ، من مواصفات الكتاب المدرسي الجيد أن يقدم للمتعلمين أنشطة تمكنهم من القراءة           
هذه األنشطة تؤدي إلى تعريض المتعلمين لخبـرات مختلفـة مـن شـأنها أن تنمـي                 

 الحقـائق والمفـاهيم   شخصياتهم وتوسع آفاقهم وتعمق مداركهم في فهم العديـد مـن    
كما أن تنمية المهارة عند المتعلمين في ميادين المعرفة تساعدهم في التدرب         ، والمبادئ

على كيفية القراءة المجدية وكيف يستخلصون األفكار والمعاني وينظمونها ويعرضونها          
ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة النشاط الوارد في الدرس          ، بأسلوب واضح وسليم  

أفتح القرآن الكريم ثم أقـرأ      (:  بكتاب النشاط والذي ينص على     ٥٠ص  ) ٢(رقم  } ١٦{
) عليـه الـسالم   (دار بين موسى   أكتب أهم ما  / أ. من سورة الشعراء  ) ٣٣-٢٣(اآليات  

ورد } ٢٦{وفي الـدرس    ، أذكر اثنين من آداب الحوار؟    / وفرعون على شكل حوار؟ ب    
أقـرأ مـن أحـد المراجـع      (:  على والذي ينص ،  بكتاب النشاط  ٢٣ص  ) ٤(نشاط رقم   

). ثـم ألخـصها   ، الموثوقة قصة محاولة قريش قتل نبينا محمد صلى اهللا عليه وسـلم           
التي توصلت إلى أن هناك     ) م٢٠٠٤(وتختلف نتيجة هذه المواصفة مع دراسة الكثيري        

وتختلف مع دراسة بشير    . اهتماما كبيرا بالكتاب تمثل في تنمية محتواه لمهارة القراءة        
التي توصلت إلى أن الكتاب يحتوي على تنمية مهارة القراءة للطالب بدرجة            ) م٢٠٠٩(

  .عالية
وهذا يمثل درجـة تـوفر      ، %)٥٤,٨٤(فقد بلغت نسبتها    ، )١٥ (أما المواصفة 

وأما الدروس  ،  درسا من دروس الكتاب   ) ١٧(حيث توفرت تلك المواصفة في      ، متوسطة
فلم تتوفر  ) ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢١ ،١٨، ١٧، ١٦، ١٣، ٩، ٨، ٦، ١: (اآلتية

فقـد  ، على الرغم من أهمية توفر هـذه المواصـفة  ، هذه المواصفة مطلقًا في أنشطتها  
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علـى ضـرورة    ) ٣٦، ٢٠٠٧، اإلدارة العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم     (أشارت  
هـذه  ومن األمثلة على توفر     . تضمين الكتب المدرسية أنشطة تنمي الخبرات اإلبداعية      

والذي يـنص   ،  بكتاب النشاط  ١٦ص) ٢(رقم  } ٤{المواصفة النشاط الوارد في الدرس    
:  لوحات إرشادية تحث علـى – عن طريق الحاسب اآللي –أصمم مع مجموعتي  : (على

المحافظة ) ج. الحرص على نظافة األماكن  ) ب. الترشيد في استهالك الماء والكهرباء    ) أ
) ١(النـشاط رقـم   } ١٠{وفي الدرس، )ات المدرسةعدم العبث بممتلك  ) د .على الحديقة 

أرسم لوحة تعبر عن أحد فصول الـسنة؟        ) أ(: والذي ينص على  ،  بكتاب النشاط  ٣٣ص
 بكتـاب   ٤٨ص  ) ١(النـشاط رقـم     } ١٤{وفي درس   ، )ألونها باأللوان المناسبة؟  ) ب

ـ ). أعمل مجسما لسفينة بإتباع الخطوات التاليـة      : (والذي ينص على  ، النشاط ف وتختل
التي توصلت إلى أن األنشطة لم تُـنم      ) م٢٠٠٩(نتيجة هذه المواصفة مع دراسة هندي       

فقد حصلت على المرتبة الثامنـة وبنـسبة       ) ٢(أما المواصفة رقم     .عند الطالب اإلبداع  
حيث توفرت تلك المواصفة فـي      ،  وهذا يمثل درجة توفر متوسطة    ، %)٤١، ٩٤(بلغت  

، ١٤، ١٣، ١٠، ٨، ٧، ٦، ٢: (ا الدروس االتيـة   وأم ،درسا من دروس الكتاب   ) ١٣(
 فلم تتوفر هذه المواصـفة      )٣١، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦

على الرغم من أهمية التعليم التعاوني في مساعدة وتحسين         ، مطلقًا في أنشطة دروسها   
ون فيما  ويتحاور، يعلم بعضهم بعضاً  ، وتنشيط أفكار الطلبة الذين يعملون في مجموعات      

إضافة إلى  ، بحيث يشعر كل فرد من أفراد المجموعة بمسؤوليته تجاه مجموعته         ، بينهم
وتكوين االتجاه الـسليم    ، أن استخدام هذا التعليم يؤدي إلى تنمية المهارات االجتماعية        

كما أنه يؤدي إلى تحصيل أعلى والتذكر لفترة أطول ويؤكد ذلـك        ، نحو المواد الدراسية  
 ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة النشاط الوارد         .)١٧٩ -١٧٨، ٢٠٠٩(العزاوي  

أنـاقش مـع   : (والـذي يـنص علـى   ،  بكتاب الطالبة٥٧ص) ١(رقم  } ٩{في الدرس   
مجموعتي ما تعلمناه في مادة العلوم عن العالقة بين ضوء الـشمس وحيـاة النبـات                

والذي يـنص   ، ط بكتاب النشا  ٥٢ص) ٢(النشاط رقم   } ١٥{وفي الدرس   ، )وأسجله هنا 
أشارك مجموعتي في تصميم رسم نوجه من خالله رسالة نوضح فيهـا أهميـة             (: على

أقرأ مع مجموعتي   ( بكتاب الطالبة    ٧٢ص) ٣(النشاط  } ٣٠{وفي الدرس   ، )مهنة البناء 
وتتفق نتيجة هذه المواصفة مـع دراسـة        . )ثم نناقش األسئلة التي تليه    ، النص التالي 

لت إلى أن األنشطة تنمي روح العمل التعـاوني بدرجـة           التي توص ) م٢٠٠٧(مراشدة  
التي توصلت إلى أن أكثـر    ) م٢٠٠٤(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة العقيل       . متوسطة

. المعايير توافرا تلك المتعلقة بتنمية مهارات التواصل الجماعي والعمل بروح الفريـق           
إلى أن األنشطة ال تنمي التي توصلت ) م٢٠٠١(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة المساد   

التي توصلت إلى ) م٢٠٠٩(ودراسة بشير، روح التعاون والعمل الجماعي عند المتعلمين
  .أن األنشطة تناسب العمل الجماعي لدى المتعلمين بدرجة عالية
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،  %)٣٥,٤٨(حصلت على المرتبة التاسعة وبنسبة بلغت ف) ١١(وأما المواصفة 
درسا من دروس ) ١١( توفرت تلك المواصفة في حيث، وهذا يمثل درجة توفر متوسطة 

، ١٥، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١: (اآلتيـة وأما الـدروس    ، الكتاب
فلم تتوفر هذه المواصفة مطلقًا في أنـشطة        ) ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٢، ٢١، ١٩

لها على الرغم من أهميه توفر هذه المواصفة والتي يستطيع المتعلمون من خال   ،دروسها
األمر الذي يساعد إلى حد كبير على تنمية قدراتهم العقلية التي تعتبر           ، وصف الظاهرات 

حيـث  ، كما تمكن المتعلمين من وضع خطـط لحيـاتهم      ، في مجملها من التفكير السليم    
ويؤكد ذلك ، يكونون قادرين على تفسير الكثير من الظواهر الطبيعية التي تحدث كل يوم       

الـوارد  ) ١(ن األمثلة على توفر هذه المواصفة النشاط رقم         وم). ١٦٤، ٢٠٠٢(السيد  
ما لذي يمثلـه    ) ١(،  أتأمل خريطة العالم ثم نجيب    ( بكتاب الطالبة    ٤٥ص  } ٧{بالدرس  

كم عدد القـارات الموجـودة فـي        ) ٣(ما لذي يمثله اللون البني؟      ) ٢(اللون األزرق؟   
 بكتـاب   ٧٩ص  ) ٩( رقم   النشاط} ١٢{وفي الدرس   ، كم عدد المحيطات ؟   ) ٤(الشكل؟  
أكتب ) ٢(،  أصل بين النقاط ألحصل على خارطة العالم      ) ١((: والذي ينص على  ، الطالبة

أتـذكر موضـوع    ) ٤(،  أكتب اسم الجهة التي يشير إليها السهم      ) ٣(،  عنوان الخارطة 
أكتب ما يدل ) ب(،  ألون المربعين في المفتاح باللونين المناسبين     ) أ: (اليابسة والماء ثم  

والذي ينص ،  بكتاب الطالبة٣١ص ) ١(النشاط رقم } ٢٤{وفي الدرس ، )يه كل لون عل
) ٣(، أرسم دائرة حول العقبة ) ٢(،   بالنسبة لمكة؟  )يثرب(أحدد موقع المدينة  ) ١((: على

وتختلف نتيجة هذه المواصفة مـع دراسـة المـساد         ). أحدد موقع العقبة بالنسبة لمكة    
شطة ال توفر فرصة ممارسة قراءة الخرائط ورسمها التي توصلت إلى أن األن ) م٢٠٠١(

حصلت علـى المرتبـة العاشـرة وبنـسبة         ف) ١٦(أما المواصفة    .وتحليلها وتفسيرها 
) ٨(حيث توفرت تلـك المواصـفة فـي         ،  وهذا يمثل درجة توفر ضعيفة    ، %)٢٥,٨١(

بينما لم تتـوفر فـي بقيـة       ، )٢٨، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٣، ٨، ٤، ٣: (دروس فقط وهي  
حيث يعد الستخدام التقنيات دوراً     ، على الرغم من أهمية توفر هذه المواصفة      ، الدروس

كما أن ، مهماً وبارزاً في إثارة اهتمام المتعلمين وحفزهم للتعامل مع الموضوع المطلوب
تقليل الزمن المستغرق وتوفير الجهد على المعلم في نقل         التقنيات تعمل على اختصار و    

وذلك بهدف الحصول على أفـضل النتـائج   ، برات للمتعلمينالمعلومات والمهارات والخ 
ومـن األمثلـة علـى تـوفر هـذه       ). ٢٩٦ –٢٩٥ ،٢٠٠٩(وهذا ما يؤكد عليه سالم      

والذي يـنص   ،  بكتاب النشاط  ١٥ص} ٣{الوارد في الدرس  ) ٤(المواصفة النشاط رقم    
" قـارب  بالتعاون مع مجموعتي أقترح جدوالً زمنياً نحدد فيه أوقـات زيـارة األ     (: على

 بكتـاب  ١٧ص) ٤(النـشاط رقـم   } ٢٣{وفي الـدرس ، "يفضل استخدام الحاسب اآللي  
أشاهد الفيلم الخاص بالمنطقة المحيطـة بـالبحر األحمـر          (: والذي ينص على  ، النشاط
أمـا   ).أسجل ثالثاً من الظاهرات الجغرافية التـي شـاهدتها فـي الفـيلم      : ثم، جغرافياً

وهذا ، %)١٩,٤٥(تبة الحادية عشرة وبنسبة بلغت فقد حصلت على المر) ٩(المواصفة 



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة )  الجزء الثالث١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٤٧٠-

، ٨:(دروس فقـط وهـي  ) ٦(حيث توفرت تلك المواصفة في  ،  يمثل درجة توفر ضعيفة   
على الرغم مـن أهميـة      ، بينما لم تتوفر في بقية الدروس     ، )٢٨، ٢٦، ١٧، ١٦، ١٢

إلـى ضـرورة تـضمين الكتـب        ) ٤٥، ٢٠٠٥(فقد أشار برهم    ، توفر هذه المواصفة  
لكونها ثير اهتمام التالميذ وتوجـه  ، ية أنشطة تقوم على البحث والقراءة بالكتب  المدرس
الوارد فـي الـدرس     ) ٢(ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة النشاط رقم         . تفكيرهم

: أسترشد بأحد مصادر التعلم ثم أجيـب      (: والذي ينص على  ،  بكتاب النشاط  ٢٧ص  }٨{
ورد } ١٧{وفـي الـدرس    ، )ولماذا؟، السهولأم على   ، أيهما أفضل العيش على الجبال    

ما الطريقة السليمة للوصـول إلـى كتـب         : (والذي ينص على  ، ٦٢بكتاب النشاط ص    
أكتب عنوانًا مناسبا لهذا الرسم داخل اإلطار الموجود فـي          ،  االجتماعيات داخل المكتبة؟  

تيجة هـذه   وتختلف ن ). أكتب أربعة من العناوين الموجودة داخل المكتبة      ،  أعلى الصفحة 
التي توصلت إلى أن هنـاك اهتمامـا كبيـرا          ) م٢٠٠٤(المواصفة مع دراسة الكثيري     

التي توصلت ) م٢٠٠٤(ودراسة المعيقل ، بالكتاب تمثل في تنمية الكتاب لمهارات البحث
  .إلى أن المعايير التي لم تحققها األنشطة هي عدم إكساب الطالب مهارة البحث واالطالع

فقد احتلتا المرتبة الثانية عشرة وبنسب مئويـة  ) ١٣، ٧( رقم  وأما المواصفتان 
وهذا يمثل  ، %)١٢,٩٠( قد بلغت نسبتها  ) ٧(حيث يتضح أن المواصفة رقم      ،  متشابهة

، ٢٢، ٢٠، ١٣ (:دروس هي ) ٤(حيث توفرت تلك المواصفة في      ،  درجة توفر ضعيفة  
فر هذه المواصفة فـي  على الرغم من أهمية تو، بينما لم تتوفر في بقية الدروس    ، )٢٣

لكون تلك المهارة وسيلة من وسائل التثقيف وتلقي المعلومـات فـي حيـاة              ، األنشطة
الحتياجه إلى االستماع في تنمية ثروته اللغوية والقدرة على صـياغة الجمـل            ، الطالب

، وتحصيل المعاني واألفكـار   ، واتساع دائرة المعارف  ، واالنطالق في التعبير  ، والعبارات
، )٢٠٤ -٢٠٣، ٢٠٠٦،شـاهين (واكتساب عادات ومهارات اجتماعيـة      ، خيالونمو ال 

إلى أنه يجب على كتب الدراسـات االجتماعيـة أن           )١٠٨، ٢٠٠١(وكما أشار المساد    
تعتمد على األنشطة التعليمية في إكساب المتعلمين العديد من المهارات السليمة وذلـك             

) ٢(ى توفر هذه المواصفة النشاط رقم  ومن األمثلة عل  . من خالل تنمية مهارة االستماع    
أشاهد الفيلم الخـاص  : (والذي ينص على،  بكتاب النشاط١٠ص } ٢٠{الوارد بالدرس  

ثم أدون ثالثة أنشطة يعمل بها سكان شـبه جزيـرة           ،  بالنشاطات االقتصادية في وطني   
 )٣(النشاط رقم   } ٢٢{وفي الدرس   ، )العرب في عهد النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم        

أشاهد القرص المـدمج الخـاص بجهـود        : (والذي ينص على  ،  بكتاب النشاط  ١٥ص  
  ).ثم أسجل هنا اثنين من تلك الجهود، المملكة في الدعوة إلى اهللا وفق المنهج النبوي 

وهذا يمثل درجة ، %)١٢,٩٠(فقد بلغت نسبتها ، )١٣( وأما المواصفة رقم 
، ١٢، ١١، ٩( :دروس فقط هي) ٤(حيث توفرت تلك المواصفة في ، توفر ضعيفة

حيث ، على الرغم من أهمية توفر هذه المواصفة، بينما لم تتوفر في بقية الدروس، )١٤
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إن من األهداف العامة التي أكدها المشروع الشامل لتطوير المناهج هو تنمية المهارات 
ا أشار وكم، األدائية من خالل التركيز على التعلم من خالل الممارسة العملية لألنشطة

إلى ضرورة أن يحتوي الكتاب المدرسي على أنشطة ) ٨٢ ، ٢٠١١(الهاشمي وعطية 
توفر للمتعلمين فرص ممارسة المعرفة والخبرات التي تعلموها بشكل عملي في مواقف 

/ ٣/ ٢٠ في –وأكدت ندوة بناء المناهج المنعقدة في جامعة الملك سعود . تتصل بالواقع
 المفاهيم الواردة بالكتاب الستيعابز على الجوانب العملية  في توصياتها على التركي-ه

ومن األمثلة على توفر . المدرسي ولتجنب الحشو والتكرار واالبتعاد عن الملل والرتابة
والذي ،  بكتاب الطالبة٥٦ص } ٩{الوارد في الدرس) ٢(هذه المواصفة النشاط رقم 

، )كشافًا يدويا(ومصباحا ، رضية نموذج الكرة األ-أ: نحضر ما يلي، تجربة: (ينص على
، )ما الذي يحدث؟. ندير الكرة أمام ضوء الكشاف،  نسلط ضوء الكشاف على الكرة- ب

أمامنا ما : (والذي ينص على،  بكتاب النشاط٣٨ص ) ٣(النشاط رقم } ١١{وفي الدرس
 ورقة شجرة أو - مغناطيس أو قطعة قماش حريرية- شريط الصق-إبرة خيط: يلي

) كيف نجعل هذه األشياء تحاكي عمل البوصلة، فيه ماء) غير معدني( وعاء-ينقطعة فل
كيف نجعل مؤشر االتجاه في ( بكتاب الطالب ٧٨ص ) ٨(النشاط رقم } ١٢{و في الدرس

نمد ) ب(توضع ست طاوالت بجوار بعضها ) أ(الخارطة باتجاه جهة الشمال لصفنا؟ 
سنجعل مؤشر االتجاه في : خارطة ونقولندير ال) ج(خارطة العالم على سطح الطاوالت 
نعلق الخارطة على المكان الممثل لجهة الشمال ) د(الخارطة باتجاه جهة الشمال لصفنا 

التي توصلت ) م٢٠٠٥(وتختلف نتيجة هذه المواصفة مع دراسة الورافي ). في صفنا
  .إلى أن األنشطة توجه المتعلمين نحو ممارسات عملية

وبنسب مئوية  ، حصلتا على المرتبة الرابعة عشرة    ف، )١٤،  ١٢(أما المواصفتان   
وهذا يمثل  ،  %)٩,٦٨(قد بلغت نسبتها    ) ١٢(متشابهة حيث يتضح أن المواصفة رقم       

، )٥، ٣، ٢: (دروس فقط وهي) ٣(حيث توفرت تلك المواصفة في ،  درجة توفر ضعيفة  
لكونهـا  ، واصـفة على الرغم من أهمية توفر هذه الم، بينما لم تتوفر في بقية الدروس   

وتنمي االتجاه العلمي   ، تنمي قدرات المتعلمين على رسم الخطط للتغلب على الصعوبات        
كمـا أن القـدرة علـى حـل     ، في مواجهة المواقف غير المألوفة التي يتعرضون إليها  

فكثير من المواقف التي تواجهنا في الحياة اليومية        ، المشكالت مطلب أساسي في الحياة    
ف تتطلب حل المشكالت واتخاذ القرارات السليمة في الحياة ويؤيد ذلك           هي أساساً مواق  

) ١(ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة النشاط رقم         ). ٢٣٣ -٢٣٢، ٢٠٠٦(خضر  
أتخيل ثم أكتـب    ) ١((: والذي ينص على  ،  بكتاب النشاط  ٢٤ص }٢{الوارد في الدرس    

وفي الدرس ) خطأت على أختيأنني أ) ٢(أن شجاراً وقع بين إخوتي ) ١: (كيف أتصرف
ماذا نالحظ في الصورة ) ١((: والذي ينص على،  بكتاب الطالبة ٣٢ص) ٢(النشاط  } ٥{

برأيك ما األسباب التي تؤدي في      ) ٣(على من يتصل الولد الظاهر في الصورة؟        ) ٢(؟  
 بكتـاب  ٢٤ص) ٣(النشاط رقـم  } ٣{وفي الدرس ) الغالب إلى وقوع مثل هذا الحادث؟   
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كيـف  ،  شاهد فهد حريقًا شب في منزل جاره المسافر       ) ١((:  والذي ينص على   ،الطالبة
) ٣(برأيك ما األسباب التي أدت إلى احتراق منزل جار فهـد؟            ) ٢(يتصرف تجاه ذلك؟    

). من فوائد اإلحسان إلـى الجـار     ) ٤(ماذا كان على جار فهد أن يفعله قبل أن يسافر؟           
التي توصلت إلى أن األنشطة     ) م٢٠٠٩(ر  مع دراسة بشي   وتختلف نتيجة هذه المواصفة   

فقد بلغـت نـسبتها     ) ١٤(أما المواصفة رقم     .تنمي مهارة حل المشكالت بدرجة عالية     
دروس ) ٣(حيث توفرت تلك المواصفة في ، وهذا يمثل درجة توفر ضعيفة،  %)٩,٦٨(

فقد ، على الرغم من أهمية ذلك، بينما لم تتوفر في بقية الدروس، )٢٦، ٤، ٢:(فقط هي
على أهمية كتابة الملخصات والتقـارير لكونهـا         )١٢٠ ، ٢٠٠٥(أكد الغانم وآخرون    

ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة      . تشكل عامالً مهماً في تنمية القدرة على التفكير       
أطرح (: والذي ينص على،  بكتاب النشاط١٠ص} ٢{الوارد في الدرس ) ١(النشاط رقم 

وفـي  ، )ما وظائف المـسجد؟   : أسرتي وأكتب ما نتوصل إليه    السؤال التالي على أفراد     
أقرأ من أحـد  : (والذي ينص على،  بكتاب النشاط  ٢٣ص) ٤(النشاط رقم   } ٢٦{الدرس  

ثـم  ،  المراجع الموثوقة قصة محاولة قريش قتل نبينا محمد صـلى اهللا عليـه وسـلم              
صلت إلى أن التي تو) م٢٠٠٩(وتختلف نتيجة هذه المواصفة مع دراسة بشير). ألخصها

  . األنشطة تتطلب قيام المتعلمين بكتابة ملخصات وتقارير بدرجة عالية
قد حصلت على المرتبة الـسادسة  ) ١٠، ٥، ٣: (أن المواصفات ذات األرقام كما  

حيث لم تتوفر تلك المواصفات فـي جميـع   ، %)٠,٠٠(عشرة واألخيرة وبنسبة مئوية    
فيما يلي مناقشة وتفـسير نتـائج كـل         و، على الرغم من أهمية توفرها     دروس الكتاب 

فهي تعد من المواصـفات المهـم       ) ٣(فيما يتعلق بالمواصفة رقم      ف :مواصفة على حدة  
على ضرورة احتواء ) ٢٣٦، ٢٠٠٩(وقد أكد حمادات ، توفرها بأنشطة الكتاب المدرسي

أنشطة الكتب المدرسية على تعليمات وإرشادات دقيقة ليتم من خاللها تحديد متطلبـات             
ودراسة ،  )م٢٠٠٩(وجاءت نتيجة هذه المواصفة متفقة مع دراسة بشير         ، تنفيذ النشاط 

. التي توصلت إلى أن األنشطة لم تصاحبها إرشادات للحل بشكل كاف          ) م٢٠٠٩(هندي  
حيث يتطلب توفر حل لكل نشاط      ، فتعد من المواصفات المهمة أيضاً    ) ٥(وأما المواصفة   

، ٢٠٠٤(وقد أشـارت عليمـات      . لراجعة للمتعلم وذلك بغرض التغذية ا   ، بعد كل درس  
في تفسير نتائجها إلى أهمية توفير التغذية الراجعة حتى يتمكن المتعلمون مـن             ) ٢٢٣

وذكر أبو دية   ، تقويم أنفسهم وتكون مرجعاً ثابتاً لهم يمكنهم الرجوع إليه إذا لزم األمر           
لـى الـتعلم الـذاتي      أن التغذية الراجعة من األساليب التي تـساعد ع        ) ١٥٧، ٢٠١١(

التي توصلت إلى أن ) م٢٠٠٩(وتختلف نتيجة هذه المواصفة مع دراسة بشير     . والفردي
وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع     . األنشطة توفر التغذية الراجعة للمتعلمين بدرجة عالية      

 .التي توصلت إلى أن األنـشطة ال تـوفر التغذيـة الراجعـة            ) م٢٠١١(دراسة الحميد   
فتعد من المواصفات المهم توفرها؛ لكونها تقدم للمتعلمـين         ) ١٠(اصفة  وبالنسبة للمو 
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كما ، خبرة مباشرة وتجعلهم قادرين على اكتساب المعلومات ذاتياً من مصادرها األصلية          
وتجعل الدراسة أكثر إثارة وتشويقاً     ، تقلل من اعتماد المتعلمين على الحفظ واالستظهار      

 المتعلمين إكسابكما أنها تساعد على  ، يه المتعلمون ألنها مرتبطة بالواقع الذي يعيش ف     
 االجتماعية التي يصعب على المدرس إكسابهم       واالتجاهاتالكثير من الميول والمهارات     

وتتفق  ).١٣٦، ١٩٨٨، اللقاني ورضوان (إياها من خالل التدريس القائم على التلقين        
لى أن األنشطة ال تركز     التي توصلت إ  ) م٢٠٠٩(نتيجة هذه المواصفة مع دراسة هندي       

  .على الرحالت والزيارات الميدانية
يتضح توفر مواصفات مجال األنشطة التعليمية      ) ٨(ومن خالل نتائج جدول رقم      

في كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بنسبة كليـة بلغـت              ككل
ألنـشطة روعيـت    مما يوضح أن مواصفات ا    ،  )٢٣٠(وبتكرار يقدر بـ    ، %)٤١,٢٢(

وربمـا  ،  بدرجة متوسطة في كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي         
تعزى نتيجة عدم تحقيق هذا المجال بصورة جيدة إلى أن االهتمـام بمجـال األنـشطة                

علما أن  ،  التعليمية بالكتاب المدرسي قد ظهر حديثًا في مرحلة التطوير الشامل للمناهج          
تعليمية تلعب دورا مهما في إكساب المتعلم العديد من الخبـرات والمعـارف             األنشطة ال 

وتسهم كذلك في تنميـة العديـد مـن         ،  والمهارات الالزمة لتحقيق النمو المتكامل لديه     
والقـدرة علـى اإلبـداع    ، والقدرة على حل المـشكالت   ، كالقدرة على التفكير  ، القدرات
) م٢٠٠٩(ودراسة هنـدي    ،  )م٢٠٠٧(راشدة  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة م     . وغيرها

وتختلف هذه النتيجة مـع     . التي توصلت إلى أن معيار األنشطة تحقق بدرجة متوسطة        
التي توصلت إلى عدم توفر معايير نشاطات الكتاب الجيد فـي          ) م٢٠٠٠(دراسة باهمام   

سة وتختلف هذه النتيجة مع درا    ،  كتاب التاريخ المقرر على طالب الصف الثالث متوسط       
التي توصلت  ) م٢٠١١(ودراسة جميل   ،  )م٢٠٠٤(ودراسة المعيقل   ،  )م٢٠٠١(المساد  

  . إلى أن مجال األنشطة تحقق بدرجة قليلة
ما مدى توفر مواصفات الوسائل      :إجابة السؤال الخامس الذي نص على ما يلي       

 للصف التعليمية للكتاب المدرسي التعليمي في وسائل كتاب التربية االجتماعية والوطنية    
للتعرف على مدى توفر مواصفات الوسائل       الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟    

التعليمية للكتاب المدرسي التعليمي في وسائل كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف     
المجال الخامس  فقد تم حساب التكرارات والنسب المئوية والرتب على مواصفات، الرابع

، وكذلك حساب التكرارات والنسبة الكلية لمواصفات المجال ككـل        ،  )تعليميةالوسائل ال (
  ):٩(وجاءت النتائج كما يوضحها جدول رقم 

  
  التكرارات والنسب المئوية والترتيب لنتائج تحليل الوسائل التعليمية  )٩(جدول 

  في كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع في ضوء مواصفات 
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  تعليمية للكتاب المدرسي التعليميالوسائل ال
الترتيب % **ت  *مجـ  المواصفة المجال

 ترتبط الوسيلة التعليميـة ارتباطـا وثيقـا         -١
 ١%١٠٠,٠٠ ٣١ ٣١ .بالمادة العلمية التي توضحها

 ٤ %٩٠,٣٢ ٢٨ ٣١ . تتسم الوسيلة التعليمية بالوضوح والدقة-٢
 ٥ %٨٠,٦٥ ٢٥ ٣١ .ها من التعقيدتتسم بالبساطة وخلو -٣
 ٢ %٩٣,٥٥ ٢٩ ٣١ .تتسم بقدرتها على تيسير التعلم -٤

مية
علي

 الت
ائل

وس
ال

تتوافق الوسيلة التعليمية مع القيم اإلسالمية  -٥ 
 ٢ %٩٣,٥٥ ٢٩ ٣١ .وتقاليد المجتمع

%٩١,٦١ ١٤٢ ١٥٥ مواصفات مجال الوسائل التعليمية ككل   
 ل مواصفة وبمجال الوسائل التعليميةالمجموع الكلي للتكرارات المرتبطة بك :*مجـ
  .ككل
  .ككل  عدد التكرارات التي تنطبق عليها المواصفة وعلى مجال الوسائل التعليمية:**ت 

بالنظر إلى الجدول السابق يتضح من النتائج الواردة في مجال الوسائل التعليمية    
، %)١٠٠,٠٠(قد حصلت على المرتبة األولى وبنـسبة بلغـت          ) ١(أن المواصفة رقم    

حيث توفرت تلك المواصفة في جميع دروس الكتاب البالغ ، وهذا يمثل درجة توفر كبيرة 
، ٢٦ص} ٤{ومن األمثلة على توفر هذه المواصفة ما جاء في الـدرس            ). ٣١(عددها  

والمتمثلة في صورة للمسجد والمدرسة ) ١٣(حيث ارتبطت الوسائل التعليمية في الشكل 
} ١٢{وكما جاء في الدرس ،  التي توضحها وهي مكونات الحي والحديقة بالمادة العلمية  

والمتمثلة في خريطة بالمحتوى    ) ٤٩(إذ ارتبطت الوسائل التعليمية في الشكل       ، ٧٥ص
الذي يوضحها وهي عناصر الخارطة األساسية التي عن طريقها يتم قراءة المعلومـات             

حيث ارتبطت الوسائل   ، ٢٠ص} ٢١{وأيضا ما جاء في الدرس      ، التي تحتويها الخارطة  
والمتمثلة في صورة لجبل حراء بالمادة العلمية التي توضحها         ) ٨(التعليمية في الشكل    

وتعزو الباحثة نتيجـة تـوفر هـذه       . وهي نزول الوحي على النبي وهو في غار حراء        
المواصفة بدرجة كبيرة إلى إدراك المؤلفين أهمية الـربط بـين المحتـوى والوسـيلة           

ك لتثري المحتوى وتجعله قريبا من المتعلمين وسـهل الـتعلم والفهـم             وذل، التعليمية
، )م٢٠٠١(المساد   وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة     . واالستيعاب والحفظ والتذكر  

، )٢٠١٠(ودراسـة الـشمري     ،  )م٢٠٠٩(ودراسة بشير   ،  )م٢٠٠٧(ودراسة مراشدة   
لتعليمية تـرتبط بـالمحتوى   التي أشارت إلى أن الوسائل ا ،  )م٢٠٠٥(ودراسة الورافي   

) م٢٠٠٠(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة باهمام       . الذي وضعت من أجله بدرجة عالية     
، ٤(أما المواصفتان رقم     .التي توصلت إلى أن الوسائل لم ترتبط بالمادة العلمية للكتاب         

 حيث يتضح أن المواصفة رقـم     ،  فقد احتلتا المرتبة الثانية وبنسب مئوية متشابهة      ، )٥
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قـد بلغـت    ] تتسم الوسيلة التعليمية بقدرتها على تيـسير الـتعلم        : [والتي نصها ) ٤(
) ٢٩(حيث توفرت هذه المواصفة في ، وهذا يمثل درجة توفر كبيرة، %)٩٣,٥٥(نسبتها

) ٢٩(وفي الـدرس   ،٢١ بالشكل )٢٨(ولم تتوفر في الدرس   ،  درسا من دروس الكتاب   
تعرف على مضمونها حيث وضعت فـي الوسـيلة      ألنها لم تيسر للمتعلم ال    ، ٢٤بالشكل  

  .التعليمية رموزا ومخططات سهمية ومعالم غير واضحة
وهذا يمثل درجة تـوفر     ، %)٩٣,٥٥(فقد بلغت نسبتها    ، )٥(أما المواصفة رقم    

ولم تتوفر فـي    ،  درسا من دروس الكتاب   ) ٢٩(حيث توفرت هذه المواصفة في      ، كبيرة
ألنه وجد فيها صورة للمرأة     ، ٥بالشكل  ) ٢(لدرس  وفي ا ، ٣ - ١بالشكل  ) ١(الدرس  

حيث أكد  ، اإلسالمي وتقاليد مجتمعنا   وهذا يتعارض مع تعاليم ديننا    ، وهي كاشفة الوجه  
على أال تتعارض وسائل الكتاب التعليمية مع حكم مـن  ) ٢٤، ١٤١٩(العثمان وآخرون   

وأن تكون بعيدة عمـا     ، م باإلسال عتزازاالوأن تساهم في تنمية     ، أحكام اإلسالم أو آدابه   
وتعزو الباحثة نتيجة توفر هذه المواصفة بدرجة كبيرة إلـى          ، هو غير مقبول اجتماعيا   

حرص المؤلفين على مراعاة الوسيلة التعليمية لطبيعة المجتمع وقيمه وتقاليده ليكـون          
وتختلـف نتيجـة هـذه      . المتعلمون قادرين على التفاعل مع الوسيلة واالستفادة منها       

التي توصلت إلى أن األشكال والصور والرسوم ) م٢٠١٠(اصفة مع دراسة الشمري المو
) ٢(وأما المواصفة رقـم      .تتوافق مع القيم اإلسالمية وتقاليد المجتمع بدرجة متوسطة       

وهذا يمثل درجـة تـوفر   ، %)٩٠,٣٢(وبنسبة بلغت ، فقد حصلت على المرتبة الرابعة   
ولم تتوفر فـي    ،  درسا من دروس الكتاب   ) ٢٨(حيث توفرت هذه المواصفة في      ، كبيرة

وكانت الصورة ، حيث تم عرض صورة جوية لمكة المكرمة، ٤-٣بالشكل ) ١٨(الدرس 
على الرغم ، فلم تبرز المطلوب بشكل مباشر، وغير ملونه، وتم التقاطها من بعيد، مهتزة

لصور الجوية حيث أوصت األسرة الوطنية للعلوم االجتماعية باالهتمام با، من أهمية ذلك
اإلدارة العامة للمناهج (وبأن تكون الصور ثابتة وغير مهتزة ، التي تقرب الواقع للمتعلم 
ولم تتوفر هذه المواصفة أيضا فـي الـدرس         ). ٣٤ -١٤٢٧ ،بوزارة التربية والتعليم  

حيث تم عرض مخطط لغزوة الخندق      ، ٢٤بالشكل) ٢٩(وفي الدرس   ، ٢١بالشكل) ٢٨(
حيث تـشير   ، على الرغم من فاعلية ذلك    ، ة في أشكالها وألونها   ولم تكن واضحة ودقيق   

وإلـى  ، الدراسات التربوية إلى أن القارئ ينتبه أكثر إلى الصور ذات التبـاين اللـوني         
الحامـد  ( االنتبـاه كما أن لأللوان أثرا في إثارة ، األشياء التي تتضمن حدثاً غير معهود    

ذه المواصفة بدرجة كبيرة إلى حـرص   وترجع الباحثة توفر ه   ). ٧٦، ٢٠٠١، وآخرون
المؤلفين على أن تكون الوسيلة التعليمية ذات دور توضـيحي ودقيـق فـي أشـكالها            

بحيث تبرز المطلوب بشكل مباشر من أجل تحقيق األهداف بأقل وقت وجهـد             ، وألوانها
التي توصلت إلـى أن     ) م٢٠٠١(المساد   وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة     . ممكن
وتختلف هذه النتيجة . لفقرات مراعاة هو تميز الوسائل التعليمية بالوضوح والدقة     أكثر ا 

الرسوم التوضيحية والصور لم تكـن   التي توصلت إلى أن     ) م٢٠٠٦(مع دراسة يلدريم    
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التي توصلت إلى أن الوسائل التعليمية لـم تتـسم          ) م٢٠٠٠(ودراسة باهمام   ، واضحة
التي أشارت ) م٢٠١٠(ودراسة الشمري ، )م٢٠٠٧(ودراسة مراشدة ، بالوضوح والدقة 

  . إلى أن الصور واألشكال والخرائط تتصف بالدقة بدرجة متوسطة
وبنـسبة بلغـت    ، علـى المرتبـة الخامـسة     ) ٣(كما حصلت المواصفة رقـم      

درسا ) ٢٥(حيث توفرت هذه المواصفة في ، وهذا يمثل درجة توفر كبيرة  ، %)٨٠,٦٥(
 ١بالـشكل ) ١((: ك المواصفة فـي الـدروس التاليـة   ولم تتوفر تل، من دروس الكتاب  

ص ١٣بالشكل  ) ٢٥( ،٣١ ص   ١١بالشكل) ٢٤( ، ٢٨ ص   ١٠بالشكل  ) ٢٣(، ١١ص
وذلك بسب كثرة البيانـات   ، ٦٢ ص   ٢٢بالشكل   )٢٨(، ٤٩ص   ١٥بالشكل) ٢٦(، ٤٥

حيـث  ، والعناصر فيها التي تؤدي إلى تشويش ذهن المتعلم وعدم تركيزه في المطلوب           
إلى أنه كلما زاد عدد عناصـر الوسـيلة         ) ٧٩ - ٧٧، ٢٠٠١(امد وآخرون   يشير الح 

ويؤكد على أال تتضمن الوسيلة عناصر إضافية مشتتة تؤدي ، التعليمة قل التعرف عليها
وتعزو الباحثة نتيجـة تـوفر      . إلى انصراف انتباه المتعلم مما يؤثر على رسالة الشكل        

لى تبسيط الوسيلة التعليمية وخلوها من      المواصفة بدرجة كبيرة إلى حرص المؤلفين ع      
وتؤخر تحقيق  ، التعقيد وكثرة البيانات والمعلومات التي تربك المتعلمين وتشتت تعلمهم        

كما أن المتعلمين في هذه المرحلة بحاجة إلـى وسـائل   ، األهداف التي جاءت من أجلها 
) م٢٠٠٩(ير وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة بش. بسيطة واضحة تناسب قدراتهم

  .التي أشارت إلى أن الوسائل التعليمية بسيطة وتخلو من التعقيد بدرجة عالية
يتضح توفر مواصفات مجال الوسائل التعليمـة     ) ٩(ومن خالل نتائج جدول رقم      

ككل في كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بنسبة كليـة بلغـت              
مما يوضح أن مواصفات الوسائل التعليميـة       ،  )١٤٢(وبتكرار يقدر بـ    ، %)٩١,٦١(

، روعيت بدرجة كبيرة في كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابـع االبتـدائي          
ألنها ، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى حرص المؤلفين على االهتمام بالوسائل التعليمية          

يح أو إظهار شيء يـصعب      تثير الدافعية وتجذب االنتباه وتسهل التعلم عن طريق توض        
كما تساعد في إدراك المعنى وتسهيل الحفـظ والتـذكر واختـزان            ،  التعبير عنه كالميا  

التي توصلت إلى أن درجـة      ) م٢٠٠٩(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بشير       . المعلومة
وتختلف هذه النتيجة مع دراسـة     . التقويم في مجال الوسائل التعليمة جاء بدرجة عالية       

التي توصلت إلى أن التقـدير التقـويمي       ،  )م٢٠٠١(ودراسة المساد   ،  )م٢٠١١(جميل  
التي توصلت إلى   ) م٢٠٠٠(باهمام   ودراسة، لمجال الوسائل التعليمية جاء بدرجة قليلة     

عدم توافر معايير وسائل الكتاب الجيد في كتاب التاريخ المقرر على طالب الصف الثالث 
ي توصلت إلى أن مستوى التقـويم بالنـسبة         الت) م٢٠٠٧(ودراسة مراشدة   ، المتوسط

) م٢٠١٠(ودراسـة الـشمري   ، لمجال الوسائل التعليمية كان ضمن المستوى المتوسط   
  .التي أشارت إلى أن مجال الوسائل التعليمية جاءت درجة تحقيقه متوسطة
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ما مدى توفر مواصفات إخـراج       :إجابة السؤال السادس الذي نص على ما يلي       
لتعليمي في إخراج كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابـع          الكتاب المدرسي ا  

للتعرف على مدى توفر مواصفات إخراج الكتـاب      االبتدائي بالمملكة العربية السعودية؟   
المدرسي التعليمي في إخراج كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع فقد تـم             

إخـراج  (لى مواصفات المجـال الـسادس       حساب التكرارات والنسب المئوية والرتب ع     
وجاءت النتائج ، وكذلك حساب التكرارات والنسبة الكلية لمواصفات المجال ككل، )الكتاب

  ):١٠(كما يوضحها جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والترتيب لنتائج تحليل إخراج كتاب التربية  )١٠(جدول 

  ج الكتاب المدرسي التعليميت إخرااالجتماعية للصف الرابع في ضوء مواصفا
 الترتيب % **ت  *مجـ  المواصفة المجال

توفر البيانات األساسية على غالف      .١
 ١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ .الكتاب

 ١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ .يفتتح الكتاب بالبسملة .٢
يظهر الكتاب أسماء المؤلفين وجهة      .٣

عملهــم ومــؤهالتهم العلميــة ومــسمياتهم 
 .الوظيفية وتخصصاتهم

 ١٢  %٠,٠٠ صفر ٤

يشتمل الكتـاب علـى فهـرس يوضـح          .٤
 ١١ %٧٥,٠٠ ٣ ٤ .محتوياته

يشتمل الكتاب على مقدمة ترشد المـتعلم        .٥
إلى طريقة التعامل مع الكتاب وكيفية اإلفـادة        

 .منه
١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ 

 ١٢  %٠,٠٠ صفر ٤ .يشتمل الكتاب على فهرس لألشكال .٦
يحتــوي الكتــاب علــى دليــل يوضــح  .٧

 ١٢  %٠,٠٠ صفر ٤ .هاستخدام

يتسم الكتاب بعزو اآليات القرآنيـة إلـى         .٨
 ١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ .سورها وتخريج األحاديث النبوية

وضوح العناوين الرئيسة والفرعية للكتاب      .٩
 ١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ .وتميزها

المـستخدم  ) الحرف(يناسب حجم البنط     .١٠
 ١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ .لتالميذ المرحلة

 ١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ .ن الطباعةيتسم الكتاب بجودة ألوا .١١
يشتمل الكتاب علـى قائمـة لتـسجيل         .١٢

 ١٢  %٠,٠٠ صفر ٤ .األخطاء المطبعية في حال وجودها

اب
لكت

ج ا
خرا

إ
 

يناسب حجم الكتاب تالميذ هذه المرحلة       .١٣
 ١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ ). العرض-الطول(
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 ١٢  %٠,٠٠ صفر ٤ .من نوعية جيدةيكون الورق المستخدم  .١٤
 ١٢  %٠,٠٠ صفر ٤ .مل قائمة بالمصادر والمراجعيش .١٥
 ١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ .ترتبط صور الغالف بمضمون الكتاب .١٦
يكون غـالف الكتـاب جـذابا وشـائقًا         .١٧

 ١ %١٠٠,٠٠ ٤ ٤ .للمتعلم

   %٦٣,٢٤ ٤٣ ٦٨ مواصفات مجال اإلخراج ككل
  . المجموع الكلي للتكرارات المرتبطة بكل مواصفة وبمجال اإلخراج ككل:*مجـ 

  .التي تنطبق عليها المواصفة وعلى مجال اإلخراج ككل عدد التكرارات :**ت 
كتاب أن  بالنظر إلى الجدول السابق يتضح من النتائج الواردة في مجال إخراج ال           

حـصلت علـى    )١٧، ١٦، ١٣، ١١، ١٠، ٩،  ٨،  ٥،  ٢،  ١(: المواصفات ذات األرقام  
وتمثـل   ،%)١٠٠,٠٠(وبلغت نسبة كل منها     ، المرتبة األولى وبنسب مئوية متشابهة    

حيث توفرت كل مواصفة من المواصفات السابقة في كتـب          ، جميعها درجة توفر كبيرة   
 :وفيما يلي مناقشة وتفسير نتائج هذه المواصفات      ، )الطالبة والنشاط (الفصلين بنوعيها   

إلى اهتمام المؤلفين بتضمين البيانات األساسـية       ، )١(تعزو الباحثة نتيجة المواصفة     ف
، وعنوان الكتـاب  ، والترويسة، شعار وزارة التربية والتعليم   (كتاب  اآلتية على غالف ال   

وسنة ، وعبارة يوزع مجانًا وال يباع    ، والتخصص، والفصل الدراسي ، والصف الدراسي 
وتتفق نتيجة المواصفة مع    . وذلك ألهميتها في التعرف على معلومات الكتاب      ،  )الطباعة

لمعلومات الموجودة في الغالف بدرجة التي أشارت إلى كفاية ا) م٢٠٠٧(دراسة مراشدة 
. بكتب الفصلين بنوعيها) ٣(فقد توفرت في الصفحة رقم ، )٢(أما المواصفة رقم  .عالية

وتعزو الباحثة نتيجة توفرها بدرجة كبيرة إلى اهتمام القائمين علـى إعـداد الكتـاب                
 قد توفرت   ،)٥(وتبين أن المواصفة رقم      .بافتتاحه بخير بداية لكل شيء وهي البسملة      

) ٨٤، ٢٠١١(ويؤكد الهاشمي وعطيـة     . بكتب الفصلين بنوعيها  ) ٥(في الصفحة رقم    
وذلك كونها عنـصر إثـارة وترغيـب        ، على ضرورة تضمين الكتاب المدرسي مقدمة     

وتوجيه وإرشاد للطالب في تعامله مع الكتاب ومحتواه وخبراته لضمان تحقيق أفـضل             
وترجع الباحثة نتيجة توفر المواصفة بدرجة ، عليموأحسن أسلوب في التعلم والت    ، دافعية

كبيرة إلى اهتمام مؤلفي الكتاب بإعطاء المعلم والطالب فكرة عن المادة التعليمية التـي          
وصوالً لتحقيق أهدافها في ضـوء تلـك التوجيهـات          ،  هم بصدد دراستها أو تدريسها    

 وتتفق نتيجة هذه المواصفة .واإلرشادات التي يبديها المؤلفون لكيفية التعامل مع الكتاب
، )م٢٠٠٩(ودراسة بـشير    ،  )م٢٠٠٤(ودراسة الكثيري   ،  )م٢٠٠١(المساد   مع دراسة 

التي أشارت إلى أن أكثر الفقرات ) م٢٠١١(ودراسة الحميد ، )م٢٠٠٣(ودراسة المظفر 
  .مراعاة هي اشتمال الكتاب على مقدمة
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اآليات واألحاديث وإحالتها على االهتمام بتوثيق ، )٨(وتدل نتيجة المواصفة رقم   
وضـوح  : [والتـي نـصها   ، )٩(وأما المواصفة رقم    . إلى مصادرها التي اقتبست منها    

فترجع نتيجتها إلى حرص المؤلفين على      ] العناوين الرئيسية والفرعية للكتاب وتميزها    
ها ألن، وضوح العناوين الرئيسية والفرعية ألهميتها في حفز وإثارة دافعية التعلم للمتعلم

. كما أن لها أثراً كبيراً في حفظ المعلومات واسترجاعها        ،  أول ما تقع عليه عين المتعلم     
التي توصلت إلـى أن أكثـر       ) م٢٠٠١(المساد   وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة     

ودراسـة الـشمري   ، الفقرات مراعاة هي بروز العناوين الرئيسة والفرعية بشكل مميز  
التي أشـارت إلـى أن   ) م٢٠١١(ودراسة جميل  ،  )م٢٠٠٩(ودراسة بشير   ،  )م٢٠١٠(

وتختلف هذه  . الكتاب يتسم بتميز عناوين الموضوعات الرئيسية والفرعية بدرجة كبيرة        
التي أشارت إلى تميز العناوين الرئيسية والفرعية ) م٢٠٠٧(النتيجة مع دراسة مراشدة 

هتمـام المـؤلفين    إلـى ا  ، )١٠(وتعزى نتيجة المواصفة رقم      .للكتاب بدرجة متوسطة  
وقد أشارت السيد   ،  فحروف الكلمات واضحة  ، باختيار حجم الخط المناسب لتلك المرحلة     

مناسـبا لـسن المـتعلم      " البـنط " إلى ضرورة أن يكون حجم الكتابة       ) ٢٠٧، ٢٠٠٢(
وتتفـق نتيجـة    . )فالمتعلم المبتدئ يحتاج إلى البنط الكبير من أجل سهولة القـراءة          (

التي توصـلت إلـى أن   ) م٢٠١٠(والشمري ، )م٢٠١٠(الشهري المواصفة مع دراسة   
  .المستخدم يناسب تالميذ المرحلة االبتدائية بدرجة توفر كبيرة) الحرف(حجم البنط 

إلى إدراك القائمين على تأليف الكتـاب       ، )١١(وترجع الباحثة نتيجة المواصفة     
حيـث اسـتخدمت   ، لتعلمالمدرسي أهمية العناية بألوان الطباعة لمساعدة المتعلم على ا        

كما أن هناك استمرارية في استخدام اللون لمنع تشويش   ،  األلوان بطريقة منظمة وثابتة   
حيث أشار إلى االهتمام ، )٢١٥، ٢٠٠٣(ويؤيد أهمية هذه المواصفة نزال ، ذهن المتعلم

بجودة الطباعة لدفع المتعلمين إلى استخدام الكتاب وتشويقهم إلى دراسـة الدراسـات             
وتتفق نتيجة هـذه    . تماعية وتشجيعهم على القراءة وإكسابهم الميل لإلطالع عليه       االج

التي توصلت إلى أن هناك اهتمامـا بالكتـاب         ) م٢٠٠٤(المواصفة مع دراسة الكثيري     
على مراعاة اختيـار    ، )١٣(وتدل نتيجة المواصفة     .تمثلت في جودة الطباعة واأللوان    

وتتفـق نتيجـة    . سم٢٦ ٢١Xميذ المرحلة وهو    الحجم المناسب للكتاب المدرسي ولتال    
التي أشارت إلى أن طـول الكتـاب وعرضـه          ) م٢٠٠٣(المواصفة مع دراسة المظفر     

التي أشارت إلى أن حجـم الكتـاب     ) م٢٠١٠(ودراسة الشمري   ، مناسب لتالميذ الصف  
فتعزى نتيجتهـا إلـى اهتمـام       ، )١٦(أما المواصفة    .يالئم عمر الطالب بدرجة كبيرة    

. لفين بوضع صورة تعبر عن مادة الكتاب حتى يؤدي وظيفته التعليمية المنـشودة            المؤ
التي توصلت إلى أن الغـالف      ) م٢٠١١(وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة جميل        

حرص المؤلفين  ، )١٧(وتظهر نتيجة المواصفة     .يعبر عن محتوى الكتاب بدرجة كبيرة     
فهو أول ما يبدو من     ،  فته التعليمية المهمة  على االهتمام بغالف الكتاب الخارجي وبوظي     

جـذابا  ،  فإذا كان الغالف جميلًا حسن المنظر متقنًا من حيث التصميم والطباعة          ،  الكتاب
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مما يعزز اتجاهه اإليجابي  ، فإنه يستحوذ على اهتمام المتعلم ويحببه إليه      ، مثيرا لالنتباه 
جمة مع توصـيات المـؤتمر      وتأتي نتيجة هذه المواصفة منس    . نحو الكتاب ومضمونه  

، والتي توجب العناية بغالف الكتاب المدرسي ليكون مـشوقاً للتالميـذ          ، الثقافي العربي 
وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسـة يلـدريم         ). ٤٨، ٢٠٠٥، برهم(مغرياً للقراءة   

،  المعلمين يرون أن غالف الكتـاب الخـارجي جـذاب          التي توصلت إلى أن   ) م٢٠٠٦(
التي توصلت إلى أن الغالف جذاب ومشوق للطلبـة بدرجـة           ) م٢٠٠٩(ودراسة بشير   

التي توصلت إلى أن الغالف الخارجي للكتـاب جـذاب     ) م٢٠١١(ودراسة جميل   ، عالية
أن ) ١٠(ومـن الجـدول رقـم      ) إخراج الكتـاب  (ويالحظ بالمجال نفسه     .بدرجة كبيرة 

قـد  ]  محتوياتـه يشتمل الكتاب على فهرس يوضـح  : [والتي نصها ) ٤(المواصفة رقم   
وهذا يمثل درجة توفر    ، %)٧٥,٠٠(وبنسبة بلغت   ، حصلت على المرتبة الحادية عشرة    

كمـا  ،  حيث توفرت تلك المواصفة في كتاب الفصل الدراسي األول بنوعيـه          ،  متوسطة
ولم تتوفر في كتاب النـشاط للفـصل        ،  توفرت في كتاب الطالبة للفصل الدراسي الثاني      

 الفهرس ليسهل على القارئ دراسة الموضـوع        أهميةغم من   على الر ،  الدراسي الثاني 
وتختلف نتيجـة هـذه     ). ٢٠٥، ٢٠٠٢(، الذي يرغبه دون عناء وهذا ما أكدته السيد       

التي توصلت إلى أن الكتاب يحتوي على فهرس        ) م٢٠١١(المواصفة مع دراسة جميل     
  .يوضح محتويات الكتاب بدرجة كبيرة

أن المواصـفات ذات    ، وبالمجال نفـسه  ) ١٠(كما تبين من الجدول السابق رقم       
، حصلت على المرتبة الثانيـة عـشرة واألخيـرة        ) ١٥، ١٤، ١٢، ٧، ٦،  ٣: (األرقام

حيث لم تتوفر تلك المواصفات في كتب الفصلين بنوعيهـا          ،  %)٠,٠٠(وبنسبة مئوية   
 :وفيما يلي مناقشة وتفسير نتائج كل مواصفة على حدة        ، على الرغم من أهمية توفرها    

فتعزى نتيجتها إلى اقتناع هؤالء المؤلفين بأنها غير        ، )٣(فيما يتعلق بالمواصفة رقم     ف
وذلـك  ، على الرغم من أهمية توفر هـذه المواصـفة        ، ضرورية في المرحلة االبتدائية   

ومن ناحية أخرى تبرز للمطلع أسماء األشخاص الذين قاموا ، لكونها حقًا يحفظ ألصحابه
ي وخبرتهم مما يشعر بالثقة بمضمون الكتاب ويؤكد العنايـة          بالتأليف ومستواهم العلم  

وتختلف نتيجة هذه المواصفة مـع دراسـة الكثيـري          . بانتقاء الفئة المناسبة للتأليف   
وأمـا   .التي توصلت إلى أن الكتاب يتسم بتعريـف بـالمؤلفين والناشـرين       ) م٢٠٠٤(

، ٢٠٠٩(كد محمـود    حيث أ ، فتعد من المواصفات المهم تضمينها    ، )٦(المواصفة رقم   
على ضرورة تضمين الكتاب المدرسي فهرسا لألشكال وذلـك لإلشـارة إلـى              ،)٢١٨

ومراشـدة  ،  )م٢٠٠١(وتتفق نتيجة هذه المواصفة مـع دراسـة المـساد           . صفحاتها
وبالنسبة للمواصفة رقم   .التي أظهرت عدم احتواء الكتب على قوائم لألشكال       ) م٢٠٠٧(
وذلك بغرض الداللة على نوع المكون بالكتاب       ، م توفرها من المواصفات المه   فتعد، )٧(

ألن الكتب المدرسية تتضمن العديد من األشكال والرموز التي ال يتضح           ، ودرجة أهميته 
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علـى ضـرورة    ) ٦٠، ٢٠٠١(الحامد وآخرون    ويؤكد. للمعلم والمتعلم المقصود منها   
راسـة الكثيـري    وتختلف نتيجة هـذه المواصـفة مـع د        . توفر دليل للكتاب المدرسي   

وتـدل  . التي أشارت إلى أن الكتاب يتسم بوجود دليل لتيسير قراءته وتعلمه          ) م٢٠٠٤(
يشتمل الكتاب على قائمة لتسجيل األخطـاء       : [والتي نصها ، )١٢(نتيجة المواصفة رقم    

على اقتناع مدققي الكتاب بعدم وجود أخطاء مطبعية نتيجـة  ] المطبعية في حال وجودها 
وقد دعا  ،  علما أن عملية التحليل أكدت وجود أخطاء مطبعية في الكتاب          ،لقراءة الكتاب 

إلى ضرورة توفير قائمة لألخطاء المطبعية في كتب الدراسـات   ) ٢٩٣، ٢٠٠١(المساد  
ومراشدة ،  )م٢٠٠١(وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع نتائج دراسة المساد         . االجتماعية

  .وائم لألخطاء المطبعيةالتي أظهرت عدم احتواء الكتب على ق) م٢٠٠٧(
ن نـوع ورق الكتـاب غيـر جيـد وال     أل ،)١٤(كما تبين عدم تحقق المواصفة  

على الرغم من أهمية تحقيق     ، يستخدم لفترة طويلة لعدم تميزه بالسماكة والثبيت الجيد       
ضرورة أن تكون نوعية الورق     ) ٢٧٧، ٢٠١١(حيث أكد سعادة  ، الكتاب لهذه المواصفة  

إلى وجـوب اتـصاف     ) ٢٦٧، ٢٠٠٦(وكما أشار الضبع    ، بسرعةجيدة حتى ال يتلف     
وتختلف نتيجة هذه المواصـفة مـع       . الكتب المدرسية بجودة األوراق المستخدمة فيها     

التي توصلت إلى أن هناك اهتماما بالكتاب تمثل فـي          ) م٢٠٠٤(نتيجة دراسة الكثيري    
نوعيـة الـورق    التي أشارت إلى مالءمـة      ) م٢٠٠٧(ودراسة مراشدة   ، جودة الورق 

) م٢٠٠٩(وجاءت هذه النتيجة مختلفة مع دراسة بشير . المستخدم بالكتاب بدرجة عالية
كمـا أن المواصـفة      .التي توصلت إلى أن ورق الكتاب يتصف بالجودة بدرجة عاليـة          

وذلك إلثراء معلومات المتعلم وتوسيع آفاقـه  ، تعد من المواصفات المهم توفرها ، )١٥(
كمـا أن مـن الـشروط       ، )٢٣٩، ٢٠١٢(ويؤكد ذلك بحري    ، تهوتعميق وتنويع خبرا  

الواجب توفرها بالكتاب أن يحتوي على قائمة بالمصادر والمراجع التـي رجـع إليهـا            
ويؤيد ، )٢٠٥، ٢٠٠٢، السيد(المؤلف لمساعدة المتعلم على الرجوع إليها وقت الحاجة 

ومراجع لتـشجع  ضرورة أن يحتوي الكتاب على قائمة مصادر    ) ٢٠٧، ٢٠٠٣(شحاتة  
كما أن األمانة العلمية تقتضي أن يضع مؤلفو الكتاب قائمة ، المتعلمين على التعلم الذاتي

وهذا ما أشار إليـه العـزاوي       ، المصادر والمراجع التي استعانوا بها في تأليف الكتاب       
والـورافي  ،  )م٢٠١١(وتتفق نتيجة هذه المواصفة مع دراسة جميل        . )٢٩٠، ٢٠٠٩(
التي توصلت إلى أن الكتاب ال يتوفر فيه قائمة للمصادر ، )م٢٠١١(لحميد وا، )م٢٠٠٥(

التي أظهـرت   ) م٢٠٠٧(ومراشدة  ،  )م٢٠٠١(كما تتفق مع دراسة المساد      ، والمراجع
وتختلف نتيجة هذه المواصـفة مـع دراسـة         ، عدم احتواء الكتب على قوائم بالمراجع     

واختلفت كـذلك  ، قائمة للمراجعالتي توصلت إلى أن الكتاب يتضمن  ) م٢٠٠٤(الموسى  
التي أشارت إلى أن الكتاب يشتمل علـى قائمـة          ) م٢٠١٠(مع نتيجة دراسة الشمري     

  .بالمصادر والمراجع بدرجة كبيرة
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يتضح توفر مواصفات مجال اإلخراج ككل في كتاب ) ١٠(ومن خالل نتائج جدول 
وبتكرار ،  %)٦٣,٢٤(ية  التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بنسبة كل       

مما يوضح أن مواصفات اإلخراج روعيت بدرجة متوسطة فـي كتـاب   ، )٤٣(يقدر بـ  
وربما تعزى هذه النتيجة في عدم      ،  التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي     

تحقيق هذا المجال بصورة جيدة إلى أن االهتمام بمجال اإلخراج بالكتاب المدرسي قـد               
على الرغم من أهميته في تكوين االتجاه ، ثًا في مرحلة التطوير الشامل للمناهجظهر حدي

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة     . اإليجابي من خالل إثارة وجذب المتعلم للعملية التعليمية       
. التي توصلت إلى أن مجال اإلخراج حصل على درجة توفر متوسطة          ) م٢٠٠٦(سعادة  

ـ        جميـل  و،  )م٢٠١٠(الـشمري   و،  )م٢٠٠٩(شير  وتختلف هذه النتيجة مع دراسـة ب
التي توصلت إلى أن درجة التقويم في مجال إخراج الكتاب جـاءت بدرجـة              ) م٢٠١١(

  .عالية
وتلخيصا لنتائج سؤال البحث الرئيسي يتطلب األمر الوقوف على النسب المئوية           

مجاالت والوقوف كذلك على النسبة الكلية لكل مجال من         ، لمجاالت الكتاب بصورة عامة   
  ):١١(كما يوضحها جدول وكانت النتائج على النحو التالي ، الكتاب وهذا بغرض ترتيبها

  يبين النسب المئوية والترتيب لمجاالت الكتاب) ١١(جدول 
المجموع الكلي الذي ينبغي  المجال

 تحقيقه في كل مجال
المجموع الذي حققه 

 كل مجال
  النسبة 
 الترتيب المئوية

 ٤ %٨٠ ١٢٤ ١٥٥ األهداف
 ٣ %٨٤،٦٨ ٢١٠ ٢٤٨ المحتوى

 ٢ %٩٠,٩٧ ١٤١ ١٥٥ عرض المحتوى
 ٦ %٤١,٢٢ ٢٣٠ ٥٥٨ األنشطة التعليمية
 ١ %٩١,٦١ ١٤٢ ١٥٥ الوسائل التعليمية
 ٥ %٦٣,٢٤ ٤٣ ٦٨ إخراج الكتاب

   %٦٦,٤٦ ٨٩٠ ١٣٣٩ المجموع اإلجمالي
يـة االجتماعيـة   أن التقدير التقويمي لكتـاب الترب ) ١١(حظ من الجدول رقم   يال

وذلك بنسبة كلية بلغت    ، والوطنية للصف الرابع االبتدائي قد جاء بدرجة توفر متوسطة        
بينما اختلفت التقديرات   ،  مما يعني توفر مواصفات الكتاب بصورة عامة       ، %)٦٦,٤٦(

حيث جاء مجال الوسائل التعليمية في المرتبة األولـى بنـسبة           ، على مستوى المجاالت  
 وربما يرجع ذلك للتطور الكبيـر        وقد حصل على درجة توفر كبيرة      ،%)٩١,٦١(بلغت  

في مجال التقنيات والوسائل التعليمية البصرية والسمعية خاصة لما لها من أهمية كبيرة 
في المرحلة االبتدائية التي تحتاج إلى وسائل تعليمية متنوعة سمعية وبصرية مقارنـة             

تبة الثانية مجال عرض المحتوى بنسبة بلغت       يليه في المر  ،  بغيرها من المراحل التالية   
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 وربمـا يرجـع ذلـك لتـوع طـرق           وقد حصل على درجة توفر كبيرة     ،  %)٩٠,٩٧(
واستراتيجيات العرض التي تتطلبها المرحلة االبتدائية تمشياً من الخصائص التعليميـة           

 مجـال  بينما جاء في المرتبة الثالثة  ،  لطالبها وحاجتهم الشديدة لهذا التنوع في العرض      
وجـاء مجـال   ، توفر كبيرة وقد حصل على درجة ،  %)٨٤,٦٨(المحتوى بنسبة بلغت    

 وقد حصل على درجة تـوفر كبيـرة  ، %)٨٠(األهداف في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت      
بينما جاء في المرتبـة الخامـسة       ،  وربما يرجع ذلك لوضوح أهداف المرحلة االبتدائية      

 وقد حصل على درجة تـوفر متوسـطة       ، %)٦٣,٢٤(مجال إخراج الكتاب بنسبة بلغت      
وربما يرجع ذلك ألن المسئولين ركزوا بدرجة كبيرة على جانب المضمون باعتبـاره ذا    
أهمية كبيرة بالنسبة للطالب رغم أهمية الشكل اإلخراج وذلك يتطلب مراجعة هذا األمر             

خيرة فقد جاء   أما المرتبة السادسة واأل   ،  من قبل المختصين بالكتاب المدرسي وإخراجه     
 وقد حصل على درجة تـوفر متوسـطة       ، %)٤١,٢٢(فيها مجال األنشطة بنسبة بلغت      

وربما يعزى ذلك لما تحتاجه هذه األنشطة من وقت وجهد قد ال يتوافر بدرجة كبير في                
  .المرحلة االبتدائية
  : بما يلي الباحثةتوصي استنادا إلى ما توصل إليه البحث من نتائج :توصيات البحث

، والوجدانية،  راعاة األهداف التعليمية في دروس الكتاب لمجاالت التعلم المعرفية        م .١
  .والنفس حركية

االعتناء بمحتوى كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بحيث           .٢
: ويتمثل ذلك في، يكون مراعيا لمواصفات الكتاب المدرسي التعليمي بصورة أفضل

لتاريخية التي تعين المتعلم على معرفـة الماضـي وفهـم           تضمين الموضوعات ا  
وتضمين الموضوعات الجغرافية التي تعين المتعلم على التأمل ودراسـة  ،  الحاضر

 .في الكون ما
وتنميتهـا لمهـارة    ،  تنميتها لمهارة المالحظة  : االهتمام بأنشطة الكتاب من حيث     .٣

، العمل التعاوني والجمـاعي   وتنميتها لروح   ،  وتنميتها للخبرات اإلبداعية  ،  القراءة
، ومساعدة المتعلم على ممارسة قراءة الخرائط ورسـمها وتحليلهـا وتفـسيرها           

، وإكسابها المتعلمين مهارات البحث في المكتبة والكتب، وتعزيزها الستخدام التقنية
ومساعدة ، وتوجيهها نحو الممارسات العملية، وإسهامها في تنمية مهارة االستماع

وأن تتطلب األنشطة قيام المتعلمـين      ،  ى تنمية أسلوب حل المشكالت    المتعلمين عل 
 .بكتابة ملخصات وتقارير

وأن تـوفر األنـشطة   ، ينبغي أن تتضمن أنشطة الكتاب إرشادات واضحة للتنفيـذ      .٤
وأن تتوفر أنشطة تقوم على الرحالت      ،  للمتعلم التغذية الراجعة الفورية والمتكررة    

 .والزيارات الميدانية
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فير فهرس يوضح محتويات كتاب نشاط التربية االجتماعية والوطنيـة          ضرورة تو  .٥
 .للصف الرابع االبتدائي للفصل الدراسي الثاني

االعتناء بإخراج كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي بحيـث        .٦
من حيث إظهاره ألسماء المؤلفين وجهة      ،  تتوفر فيه مواصفات اإلخراج المتكاملة    

وتثبيـت فهـرس    ،  م ومؤهالتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم     عمله
وقائمة لتسجيل األخطاء المطبعيـة فـي حـال       ،  ودليل يوضح استخدامه  ،  لألشكال
وأن يـشتمل   ،  وأن يكون الورق المستخدم في الكتاب من نوعية جيـدة         ،  وجودها

 .الكتاب على قائمة بالمصادر والمراجع
بكتاب التربيـة  ) إخراج الكتاب واألنشطة التعليمية  (اال  ضرورة إعادة النظر في مج     .٧

بحيث تكون مراعية بصورة أفـضل      ،  االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي    
 .لمواصفات الكتاب المدرسي التعليمي

 :تقترح الباحثة ما يلي، وتوصياته، في ضوء نتائج هذا البحث :مقترحات البحث
لكتب التربية االجتماعية والوطنية في بقية صفوف    إجراء دراسات تقويمية مماثلة      .١

  .المرحلة االبتدائية
إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة لتقويم الكتب األخرى للمراحـل الدراسـية             .٢

 .المختلفة
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  البحثمراجع

. المناهج وتحليل الكتب). ٢٠١٣(حيدر ، ضياء؛ وحاتم، والعرنوسي الزويني؛، ابتسام
  .ار صفاءد: عمان

مكتبة األنجلو : القاهرة. موسوعة المناهج التربوية). ٢٠٠٠. (مجدي، إبراهيم
  .المصرية

  .دار أسامة: عمان. أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات). ٢٠١١. (عدنان، أبودية
  .مكتبة الرشد: الرياض. علم نفس النمو). ١٤٢٦. (تاج، نائل؛ والشيخ، أخرس

المعايير ). ه١٤٢٨. (تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليمإدارة المشروع الشامل ل
مركز التطوير : الرياض .المعلم، النشاط، العامة للحكم على جودة كتب الطالب

  .التربوي
تقويم كتاب التاريخ المقرر للصف الثالث المتوسط للبنين ). ٢٠٠٠. (أحمد، باهمام

مشرفي المواد االجتماعية بمدارس المملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
قسم المناهج وطرق . رسالة ماجستير غير منشورة. ومعلمي مادة التاريخ

  .الرياض: جامعة الملك سعود، كلية التربية، التدريس
  .دار صفاء: عمان). أسسه وتحليله(المنهج التربوي ). ٢٠١٢. (منى، بحري
 .كتبة المجتمع العربيم: عمان. أساليب تدريس االجتماعيات). ٢٠٠٥. (نضال، برهم
، تحليل كتب التربية الوطنية وتقويمها للصفوف الخامس). ٢٠٠٩. (معاذ، بشير

من وجهة نظر معلمي ومعلمات محافظات شمال الضفة ، السابع، السادس
كلية ، قسم المناهج وطرق التدريس. رسالة ماجستير منشورة. الغربية

  .طينفلس: جامعة النجاح الوطنية، الدراسات العليا
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التي عقدت في رحاب كلية التربية بجامعة : األسس والمنطلقات: ندوة بناء المناهج
مجلة ،  هـ١٤٢٤ / ٣ / ٢٠- ١٩الملك سعود بالرياض خالل الفترة من 
  .٤٣٠-٤٢٥).١( العدد ١٦المجلد ، جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية

: القاهرة. في التربية وعلم النفسمناهج البحث  ).٢٠٠٩. (أحمد، جابر؛ وكاظم، جابر
  .دار النهضة العربية

تقويم كتاب الدراسات االجتماعية للصف الثالث اإلعدادي من ). ٢٠١١(.عبداهللا، جميل
مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ـ . وجهة نظر معلمي المادة

  .٢٣٤ - ٢١٠). ٣٤(مصر 
طرق البحث في التربية والعلوم ). ٢٠٠٠. (محمد، عبدالحافظ؛ والدخيل، الجزولي

  .دار الخريجي: الرياض. االجتماعية
واقع منهج الجغرافيا للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية ). ٢٠٠٩(عبداهللا ، الحارثي

 ٣٠مجلد . رسالة الخليج العربي ـ السعودية. السعودية وسبل تطويره
)٢٨٦-٢٨٠). ١١٣.  

التعليم في ). ٢٠٠٥. (نبيل، بدر؛ ومتولي، تيبيمصطفى؛ والع، محمد؛ وزيادة، الحامد
مكتبة : الرياض: المملكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراف المستقبل

  .الرشد
. ياسر، أحمد؛ والتويجري، إبراهيم؛ والدامغ، ناصر؛ والحارثي، محمد؛ والعقيل، الحامد

التربية وزارة : الرياض. المواصفات العامة للكتاب المدرسي). ٢٠٠١(
  .مركز التطوير التربوي، والتعليم

تعريفاته ومفاهيمه ومحدداته واستخداماته ، تحليل المضمون). ١٩٨٣. (سمير، حسين
  .عالم الكتب: القاهرة. األساسية

  .دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان. التقويم التربوي). ٢٠٠٨. (رافدة، الحريري
 – أسسها –  مفهومها– نظرياتها – يةالمناهج التربو). ٢٠٠٩. (محمد، حمادات

  .دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان.  تقويمها-  تخطيطها– عناصرها
تقويم كتاب التربية الفنية للصف الرابع االبتدائي في ضوء ). ٢٠١١. (جميل، الحميد

مجلة القراءة . المعايير العالمية للكتاب المدرسي بالمملكة العربية السعودية
  .٥٦-١٩).١٢١. ( مصروالمعرفة ـ

  . المسيرةدار: عمان. س الدراسات االجتماعيةطرائق تدري). ٢٠٠٦. (فخري، خضر
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  .دار مجدالوي: عمان. مراحل النمو وتطوره ورعايته). ٢٠٠٥. (إيناس، خليفة
، مكوناته، أسسه. مفهومة. المنهج المدرسي المعاصر). ٢٠٠٥. (حسن، الخليفة

 .مكتبة الرشد: رياضال. تقويمه وتطويره، تنظيماته
. أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي). ٢٠٠٤. (محمد، الخوالدة

 .دار المسيرة: األردن
مكتبة : الرياض. التربية الدينية واالجتماعية لألطفال). ٢٠٠١. (بلقيس، داغستاني

  .العبيكان
ءمته لعمليتي الكتاب المدرسي ومدى مال). ١٩٨٢. (محمد، مجيد؛ ومرسي، دمعة

المنظمة العربية للتربية والثقافة : تونس. والتعليم في المرحلة االبتدائية
  .وحدة البحوث التربوية، والعلوم

  .دار جدالوي: عمان). الطفولة او المراهقة(علم نفس النمو ). ٢٠٠١. (أحمد، الزعبي
  . عالم الكتب:القاهرة). الطفولة والمراهقة(علم نفس النمو ). ٢٠٠٥. (حامد، زهران

الدارسات االجتماعية طبيعتها وطرائق ). ٢٠١٠. (محمد، ماهر؛ وقطاوي، الزيادات
  .دار الثقافة: عمان. تعليمها وتعلمها

  .مكتبة الرشد: الرياض. وسائل وتكنولوجيا التعليم). ٢٠١٠. (أحمد، سالم
دار : عمان. المنهج المدرسي المعاصر). ٢٠١١(عبداهللا ، جودت؛ وإبراهيم، سعادة

  .الفكر
تقويم كتاب الفيزياء للصف الثاني عشر العلمي من وجهة نظر ). ٢٠٠٦. (عمر، سعادة

. الطلبة والمعلمين في مدارس منطقة الشارقة التعليمية في دولة اإلمارات
كلية التربية ، قسم المناهج وطرق التدريس. رسالة ماجستير غير منشورة

  .لجمهورية اليمنيةا: الجامعة اليمنية، واللغات واآلداب
الدراسات االجتماعية طرق التدريس ). ٢٠٠٨. (محمد، عاطف؛ وعبداهللا، سعيد

  .دار الفكر العربي: القاهرة. واالستراتيجيات
: عمان. تخطيط المناهج وتنظيمها بين النظرية والتطبيق). ٢٠٠٦. (عادل، سالمه

  .ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع
المرشد في تأليف الكتاب المدرسي ). ٢٠٠٥. (إبراهيم، منصور؛ والحارثي، سلمة

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض. ومواصفاته
  .مكتبة الرشد: الرياض. تدريس الدراسات االجتماعية). ٢٠٠٢. (جيهان، السيد
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تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني ثانوي من وجهة ). ٢٠٠٥. (أحمد، سيف
قسم . رسالة ماجستير غير منشورة.  والمعلمين والطلبةنظر الموجهين

  .اليمن: جامعة عدن، كلية التربية، التربية
  .دار القاهرة: مصر. أساسيات وتطبيقات في علم المناهج). ٢٠٠٦. (نجوى، شاهين

. أساسيات التدريس). ٢٠٠٥. (عبدالباقي، عبدالرحمن؛ وأبو زيد، خليل؛ وجامل، شبر
  .للنشر والتوزيعدار المناهج : عمان

مكتبة الدار : القاهرة. المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق).٢٠٠٣. (حسن، شحاته
  .العربية للكتاب

. معجم المصطلحات التربوية والنفسية). ٢٠٠٣. (زينب، حسن؛ والنجار، شحاته
  .الدار المصرية اللبنانية: القاهرة

المؤتمر . حليل الكتاب المدرسيمنهجية تقنية وت). يوليو، ٢٠٠٩. (حسن، شحاته
. مصر. )نقرائية واإلخراج التعليم في الوطن العربي بين االكتب(العلمي التاسع 

  .القاهرة
مدى تناول محتوى مقرر التربية االجتماعية والوطنية ). ٢٠١٢. (ذياب، الشراري

مجلة الجمعية . للصف الرابع االبتدائي لمفاهيم حقوق الطفل والحقوق البيئية
  .١٦٠-١٣٠.)٣٩(. مصر.لتربوية للدراسات االجتماعيةا
  .مكتبة العبيكان: الرياض. معجم مصطلحات العلوم التربوية). ٢٠٠٠. (شوقي، الشريفي
تقويم كتاب اإلمالء المقرر للصف السادس االبتدائي من ). ٢٠١٠. (علي، الشمري

جستير غير رسالة ما. وجهة نظر معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية
: جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس. منشورة
  .الرياض

تقويم كتاب القراءة والمحفوظات للصف السادس االبتدائي ). ٢٠١٠. (عامر، الشهري
رسالة . من وجهة نظر معلمي اللغة العربية ومشرفيها في المرحلة االبتدائية

جامعة ، كلية التربية، اهج وطرق التدريسقسم المن. ماجستير غير منشورة
 .الرياض: الملك سعود

مكتبة : القاهرة. صناعتها وتقويمها، المناهج التعليمية). ٢٠٠٦. (محمود، الضبع
  .األنجلو المصرية



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة )  الثالث الجزء١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٤٨٩-

أولويات البحث ). ١٤٢١. (عبدالرحمن، علي؛ والغانم، محمد؛ والزهراني، الضويان
  .اإلدارة العامة للبحوث التربوية: معارفوزارة ال. التربوي في وزارة المعارف

، أسسه، مفهومه(تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ). ٢٠٠٤. (رشدي، طعيمة
  .دار الفكر العربي: القاهرة). استخداماته

عالم الثقافة : عمان. التربية االجتماعية وأساليب تدريسها). ٢٠٠٨. (محمد، الطيطي
  .للنشر والتوزيع

دار : عمان. تخطيط المناهج وفق منهج التفريد والتعلم الذاتي). ٢٠٠٩ (.كايد، عبدالحق
  .الفكر

-البحث العلمي). ٢٠١٠. (عبد الرحمن، كايد؛ وعدس، ذوقان؛ وعبدالحق، عبيدات
  .دار الفكر: عمان. مفهومة وأدواته وأساليبه

  .لثقافيدار المشرق ا: عمان. األطفالسيكولوجية النمو عند ). ٢٠٠٦. (إبراهيم، عثمان
. محمد، محمد؛ والعلي، ناصر؛ وعلي، عبداهللا؛ والجهيمي، محمد؛ والعجاجي، العثمان

اإلدارة العامة : الرياض. قواعد تأليف ومراجعة الكتب المدرسية). ١٤١٩(
  .الوكالة المساعدة للتطوير التربوي، للمناهج

مملكة العربية المدرسة االبتدائية في ال). ٢٠٠٦. (سعاد، محمد؛ والحارثي، العجمي
  .مكتبة الرشد: الرياض). مشكالتها -وظائفها  - مفهومها(السعودية 

  .مكتبة الرشد: الرياض. المناهج المدرسية). ١٤٣٠. (خالد، عرفان
  .الدار العلمية الدولية: عمان. سيكولوجية النمو في الطفولة). ٢٠٠٢. (سعيد، العزة

  .دار دجلة: األردن. ريسالمناهج وطرائق التد). ٢٠٠٩. (رحيم، العزاوي
: مكتبة العبيكان. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية). ١٤٠٩. (صالح، العساف

 .الرياض
  .دار المناهج: عمان. الجودة الشاملة والمنهج). ٢٠٠٨. (محسن، عطية
 .دار المناهج: عمان. المناهج الحديثة وطرائق التدريس). ٢٠٠٩. (محسن، عطية

تقييم كتب التربية االجتماعية والوطنية في مرحلة التعليم ). ١٩٩٥. (رغدة، العطيوي
رسالة ماجستير غير . األساسي في األردن في ضوء األساس االجتماعي

  .األردن: جامعة اليرموك، قسم المناهج وطرق التدريس. منشورة



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة )  الجزء الثالث١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٤٩٠-

 في تقويم كتب التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة األساسية). ٢٠٠٤. (عبير، عليمات
قسم . رسالة دكتوراه غير منشورة. ضوء المعايير العالمية للكتب المدرسية

  .عمان: جامعة عمان العربية للدراسات العليا، المناهج والتدريس
كتب (تقويم وتطوير الكتب المدرسية للمرحلة األساسية ). ٢٠٠٦. (عبير، عليمات

  .دار الحامد: عمان). التربية االجتماعية والوطنية
تقويم منهاج التربية االجتماعية والوطنية للصف األول األساسي ). ١٩٩٤. (خالد، عواد

. من وجهة نظر معلمي الصف ومشرفي المرحلة في محافظات األردن الجنوبية
  .األردن: جامعة مؤتة، قسم المناهج وطرق التدريس. ماجستير غير منشورة

لكريم وعلومه للصف التاسع من تقويم منهاج مادة القرآن ا). ٢٠٠٦. (عبدالغني، غالب
قسم مناهج الدراسات . رسالة ماجستير غير منشورة. مرحلة التعليم األساسي

  .صنعاء: جامعة صنعاء، كلية التربية، اإلسالمية وطرائق تدريسها
. صالح، عبدالعزيز؛ والعطيوي، عبداهللا؛ والرويس، بدر؛ والمقبل، غانم؛ والصالح، الغانم

وزارة التربية :الرياض. جرائي لتأليف الكتب الدراسيةالدليل اإل). ٢٠٠٥(
  .مركز التطوير التربوي، والتعليم

المقرر في ، الخبرة البشرية، تاريخ العالم: تحليل كتاب). م٢٠٠٤. (سعود، الكثيري
،  السعودية– األسس والمنطلقات –ندوة بناء المناهج . أمريكا للصف التاسع

  .١٠٨٨ – ١٠٧٣. ٣مجلد . الرياض: دجامعة الملك سعو، كلية التربية
: اإلسكندرية. تطوير المنهج من منظور االتجاه المعاصر). ٢٠١٠. (محمد، الكسباني

  .مؤسسة حورس الدولية
وثيقة منهج الدراسات ). ه١٤٢٧. (اإلدارة العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم

مركز التطوير : الرياض. االجتماعية والوطنية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة
  .التربوي

المعرفة في : معجم المصطلحات التربوية). ١٩٩٩. (علي، أحمد؛ والجمل، اللقاني
  .عالم الكتب: القاهرة. الطبعة الخامسة. المناهج وطرق التدريس

دار : القاهرة. تدريس المواد االجتماعية). ١٩٨٨. (برنس، أحمد؛ ورضوان، اللقاني
  .العالم العربي

دار : عمان. تصميم المنهج المدرسي). ٢٠١١. (ريم، وائل؛ وعبدالعظيم ،محمد
  .المسيرة
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. تحليل محتوى المنهج في العلوم اإلنسانية). ٢٠١٢. (ريم، وائل؛ وعبدالعظيم، محمد
  .دار المسيرة: عمان

  .دار األندلس: حائل. اإلسالممبادئ علم نفس النمو في ). ٢٠٠٤. (حمدي، محمود
المجموعة العربية : القاهرة. رؤية معاصرة: تطوير المناهج). ٢٠٠٩. (شوقي، محمود

  .للتدريب والنشر
  .دار إشبيليا: الرياض). الطفولة والمراهقة(علم نفس النمو ). ٢٠٠٠. (هشام، مخيمر
تقويم كتاب التربية الوطنية للصف التاسع من مرحلة التعليم ). ٢٠٠٧. (حسين، مراشدة

  .٢٧١ - ٢٣٣). ١ (٢٣مجلد. امعة دمشقمجلة ج. األساسي في األردن
دار : عمان. المناهج التربوية الحديثة). ٢٠١١. (محمد، توفيق؛ والحيلة، مرعي

  .المسيرة
تقويم كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن ). ٢٠٠١. (إبراهيم، المساد

سم علوم ق. رسالة دكتوراه غير منشورة. في ضوء منطلقات التطوير التربوي
 .الكسليك: جامعة الروح القدس، كلية الفلسفة والعلوم اإلنسانية، التربية

تقويم كتاب الحديث للصف الخامس االبتدائي من وجهة نظر ). ٢٠٠٣. (فؤاد، المظفر
قسم . رسالة ماجستير غير منشورة. مشرفي ومعلمي التربية اإلسالمية

  .الرياض: لملك سعودجامعة ا، كلية التربية، المناهج وطرق التدريس
تحليل أنشطه التعلم في مقررات التربية الوطنية بالمملكة ). ٢٠٠٤. (عبداهللا، المعيقل

دراسات تربوية واجتماعية ـ . العربية السعودية ووجهة نظر المعلمين تجاهها
  ١٣٧-٧٩). ٣(، ١٠مجلد ، مصر

ردة في الخطط  السلوكية الوالألهدافدراسة تحليلية ). ٢٠٠٤. (عبداهللا، المعيقل
الدراسية لمعلمي العلوم الشرعية واللغة العربية في المدارس الثانوية بمدينة 

،  ـواإلنسانيةمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية . الرياض
   ٤١٤ -٣٤٩). ١(، ١٦مجلد 

  .دار النشر الدولي: الرياض. أساسيات المناهج). ٢٠٠٠. (محمد، المكاوي
  .دار الفكر: عمان). دورة حياة اإلنسان(علم نفس النمو ). ٢٠٠٤( .سامي، ملحم

كتاب يدرس في "دراسة تحليلية لكتاب التاريخ األمريكي ). م٢٠٠٤(عبداهللا ، الموسى
 األسس والمنطلقات –ندوة بناء المناهج ". المرحلة الثانوية في والية فرجينيا

 – ١٠٥٥. ٢مجلد . لرياضا: جامعة الملك سعود، كلية التربية،  السعودية–
١٠٧١.  
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متاح . وثيقة سياسية التعليم في المملكة العربية السعودية. موقع وزارة التربية والتعليم
 http://www.moe.gov.sa/Pages/educationPolicy.aspx: على

  .كنوز المعرفة: العراق. القياس النفسي والتقويم التربوي). ٢٠١١. (جعفر، المياحي
دار : العين. مناهج الدراسات االجتماعية وأصول تدريسها). ٢٠٠٣. (شكري، نزال

  .الكتاب الجامعي
. تحليل مضمون المناهج المدرسية). ٢٠١١. (محسن، عبد الرحمن؛ وعطية، الهاشمي

  .دار صفاء: عمان
تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في ). ٢٠٠٩. (سمية، هندي

، قسم المناهج وطرق التدريس. سالة ماجستير منشورةر. المنهاج الفلسطيني
 .فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا

متاح ). ٢٠١٢(توصيات الملتقى المحلي للمناهج في تبوك ، وزارة التربية والتعليم
 http://tabukedu2.blogspot.com/p/blog-page_9468.html: على

تقويم كتاب الرياضيات للصف التاسع من مرحلة التعليم ). ٢٠٠٥. (عادل، الورافي
األساسي في الجمهورية اليمنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

قسم المناهج وطرق . رسالة ماجستير غير منشورة. والموجهين والموجهات
  .اليمن: جامعة إب، تربيةكلية ال، التدريس

. سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية). ه١٣٩٠. (وزارة التربية والتعليم
  .الرياض

الدليل التعريفي للمرحلة ). ٢٠١٠. (وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية والتعليم
  .مركز التطوير التربوي: الرياض. الخامسة

دار : عمان. س بناء المناهج وتنظيماتهاأس). ٢٠٠٥(. محمد، حلمي؛ والمفتي، الوكيل
  .المسيرة

). ٤(ط ، أسس بناء المناهج وتنظيماتها). ٢٠١١. (محمد، حلمي؛ والمفتي، الوكيل
 .دار المسيرة: عمان

واقعه  -التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية نشأته ). ٢٠٠٦. (محمد، اليحيي
  .لرشدمكتبة ا: الرياض. مشكالته -

: الرياض. التقويم التربوي أسسه وإجراءاته).١٤٢٠. (محمد، ماهر؛ والرافعي، يوسف
  .مكتبة الرشد
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