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مقدمة الدراسة:
امللخص:
هدفت الدرا�سة تقومي كتاب الدرا�سات اجلغرافية (اجلديد)
لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية مبحافظات غزة من وجهة نظر
املعلمني يف �ضوء معايري اجلودة.
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ،كما ا�ستخدم
الباحث يف هذه الدرا�سة ا�ستبانة مكونة من ( )50فقرة ،موزعة
على خم�سة معايري هي على النحو التايل( :الأهداف ،واملحتوى،
والو�سائل التعليمية والأن�شطة ،والتقومي الوارد يف الكتاب ،والإخراج
الفني للكتاب) .
وزعت اال�ستبانة بعد الت�أكد من �صدقها وثباتها على عينة
ممثلة للمجتمع الأ�صلي قوامها ( )100معلم ومعلمة ،وا�ستخدمت
الدرا�سة الن�سب املئوية ،ومعامل االرتباط ،واملتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن قيمة التقدير
التقوميي لكتاب الدرا�سات اجلغرافية (اجلديد) مبعايريه املختلفة،
كانت كبرية جداً حيث ح�صل على ( . )% 89.2كما مل تظهر الدرا�سة
�أي فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات �أفراد العينة وفق ًا
ملتغريي اجلن�س و�سنوات اخلدمة عند م�ستوى داللة (. )0.05
الكلمات املفتاحية :تقومي ،كتاب الدرا�سات اجلغرافية ،الثاين
ع�رش للعلوم الإن�سانية ،معايري اجلودة.

Abstract:
This study sought to assess the new Geography
Studies Textbook intended for the Twelfth grade
(Humanities track) in Gaza governorates from the
teachers’ perspectives in light of the quality standards.
The study used the descriptive analytical method
through developing a questionnaire that consisted
of 50 items distributed under five domains: The
objectives, content, educational means and activities,
assessment activities in the textbook and the technical
aspects of the book.
The questionnaire was distributed, after verifying
its validity and stability, on a sample, which consisted
of 100 teachers. The study analyzed the percentages,
correlation coefficient, arithmetical means and
standard deviations. The result of the study showed
that the value of the evaluation of Geography Studies
Textbook, considering its variable standards, was very
high 89. 2 %.
There were no statistically significant differences
in the answers of the sample due to gender and years
of service at 0.05.
Keywords: Assessment, The Geography Studies
Textbook, Twelfth Grade, Humanities, Quality
Standards.

تعد العملية الرتبوية نظام ًا له مكوناته العديدة ،وتهدف �إيل
بناء منهج ًا ميتاز بخ�صائ�ص حتدث تقدم ًا يف نواجت التعلم للطلبة،
وميتاز ب�صفات ومميزات ترقى به �إيل م�ستوى الكفاية يف بنائه،
فاملناهج املدر�سية هي ال�سبيل لتحقيق �أهداف املجتمع ،وعملية
تطويرها ال تتوقف ،و�إمنا هي عملية متجددة وم�ستمرة.
وللكتاب املدر�سي دور فاعل يف العملية التعليمية والرتبوية
وال غنى عنه ،وترجع �أهميته لكونه يعك�س قيم وتراث املجتمع
الذي نعي�ش فيه ،ويعد م�صدراً للمعلومات واملوا�ضيع املحددة التي
يدر�سها الطلبة ،كما يعد مرجع ًا للطالب يف درا�سة خمتلف املواد
الدرا�سية (عليمات. )2006 ،
وتنبع �أهمية الكتاب املدر�سي من جمموعة الأهداف التي
ي�سعى �إيل حتقيقها وتنميتها لدى الطلبة �سواء كانت �أ�ساليب تفكري
�أو مهارات وميول واجتاهات ،بالإ�ضافة �إيل تزويدهم باملعلومات
املنا�سبة التي ت�سهم يف بناء القيم واالجتاهات وتعديلها (�آدم،
. )2006
ويو�صف الكتاب املدر�سي يف مدار�سنا الفل�سطينية ب�أنه
مرادف للمنهاج ،و�أن املدر�سة يف واقعنا التعليمي ت�ستخدم الكتاب
املدر�سي باعتباره م�صدراً �أ�سا�سي ًا للتعليم ،والذي يتم اختيار
حمتواه على بنود معيارية حمددة ووا�ضحة ومعربة لتحقيق
الأهداف املن�شودة.
ويعد الكتاب املدر�سي بالن�سبة للمعلمني امل�صدر الأ�سا�سي
الذي يرجعون �إليه يف �إعداد خططهم الدرا�سية ،كما يعد و�سيلة
تعليمية هامة جداً يف التدري�س ،لكنه لي�س �إال �أحد م�صادر املعلومات
ولي�س كلها (مرعي واحليلة. )2002 ،
ويعرف الكتاب املدر�سي ب�أنه» م�صدر من م�صادر التعلم
املقروء ،ي�شتمل بطريقة منظمة على اجلانب املعريف املنوي �إك�سابه
للمتعلم ،وعلى جوانب م�ساندة ،وم�ساعدة يف �إك�ساب املتعلم لهذا
اجلانب ب�أقل جهد ووقت وكلفة وب�أعلى �إنتاجية (عبد احلق)2009 ،
� ،أو �أنه جمموعة الوحدات املعرفية التي يتم ا�ستخدامها ب�شكل
يتنا�سب وم�ستوى كل �صف من �صفوف الدرا�سة (اجلعافرة)2011 ،
� ،أو هو مادة التفاعل العملية �أثناء تنفيذ الدر�س ما بني املعلم
واملتعلم ،واملنبثقة عن املنهاج املدر�سي (نزال . )2003 ،ويت�ضح
من التعريفات ال�سابقة ما يلي:
 �أن الكتاب املدر�سي امل�صدر الذي ي�شتمل على املادة
التعليمية.
 يحتوي الكتاب املدر�سي على �أنواع املعرفة بطريقة
منظمة وهادفة.
 يعد الكتاب املدر�سي الإطار املرجعي للمعلم واملتعلم يف
العملية التعليمية.
 ي�ساعد على حتقيق �أهداف املنهاج.
ويق�صد الباحث بكتاب الدرا�سات اجلغرافية �إجرائيا يف هذه
الدرا�سة �أنه :كتاب اجلغرافيا املقرر لل�صف الثاين ع�رش للعلوم
الإن�سانية يف فل�سطني الذي مت �إعداده من جلان مبركز املناهج
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تقومي كتاب الدراسات اجلغرافية (اجلديد) للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية
مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني في ضوء معايير اجلودة

د .أكرم سعدي وادي

بوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية و�أقر تدري�سه ابتداء من
العام الدرا�سي 2019 /2018م.
وتعد عملية تطوير املناهج والكتب الدرا�سية �رضورية حتى
ي�ستطيع النظام التعليمي م�سايرة االجتاهات العاملية وروح الع�رص
الذي نعي�ش فيه مثل االنفجار املعريف ،وظاهرة التغري املت�سارع ومبا
يتوافق مع م�ستحدثات العلم ،ويرى (البيالوي و�آخرون� )2008 ،أن
عملية التقومي ت�ساعد يف الو�صول �إىل درجة عالية مقبولة من �إتقان
العمل وارتفاع م�ستويات الأداء �إىل �أعلى ما ميكن من الطموح �إليه،
وهو الغاية املن�شودة وال�سقف الذي يحاول الو�صول �إليه ،والأمل
الذي يطمحون لتحقيقه.
و�إن عملية التقومي �رضورية يف بناء املنهاج ويف عملية
تنفيذه ،ويف �صياغة النتاجات النهائية ،ويف حتديد املحتوى
املنا�سب الذي يراعى اخل�صائ�ص النمائية للطلبة ،ويف بيان جوانب
القوة لتعزيزها وجوانب ال�ضعف لعالج ها ،مما ي�ساعد يف �إثراء
املنهاج وحت�سينه.
ويعرف التقومي ب�أنه« :عملية منظمة حتدد مدى حتقيق
الأهداف الرتبوية لدى التالميذ ،و�أنه يت�ضمن و�صف ًا كمي ًا وكيفي ًا
بالإ�ضافة �إيل احلكم على القيمة (.)Gronland,1976
كما يعرف ب�أنه( :عملية التحقق �أو الت�أكد �أو احلكم على قيمة
�أو مقدار �شيء ما ،وذلك با�ستخدام معيار للتخمني ويت�ضمن �أحكام ًا
من حيث البنية الداخلية واملعايري اخلارجية (اجلبوري وال�سلطاين،
. )2013
قرار.

ويعرف ب�أنه“ :عملية �إ�صدار حكم �أو �إعطاء قيمة �أو �صناعة

وعرف ب�أنه� » :إ�صدار احلكم على قيمة الأ�شياء �أو الأ�شخا�ص
�أو املو�ضوعات وهذا املعنى يقرتب كثرياً من املعنى الذي يطرحه
قامو�س ( )Websterالذي ين�ص على �أن التقومي هو (حتديد قيمة
ل�شيء ما �أو �أنه الفح�ص واحلكم) ” (ربيع. )15 :2012 ،
ومن خالل ما مت عر�ضه �سابق ًا من تعريفات للتقومي ميكن
ا�ستخال�ص التعريف الإجرائي التايل:
هو عملية �إ�صدار �أحكام مو�ضوعية على مدى منا�سبة
كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية،
وذلك بعد مقارنة النتائج العلمية التي مت التو�صل �إليها
عن طريق القيا�س الدقيق واملوثوق على معيار اجلودة.
فالتقومي �أحد الأركان الأ�سا�سية يف بناء املناهج الدرا�سية والتي
البد �أن ت�صاحبه عملية تقومي تبد�أ مع بداية التخطيط لو�ضع املنهاج
وتنتهي مع �آخر مرحلة ثم تبد�أ من جديد وهكذا.
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة اال�ستبانة لقيا�س متو�سط
تقديرات املعلمني للمعايري لكتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين
ع�رش للعلوم الإن�سانية يف حمافظات غزة يف �ضوء معايري اجلودة،
وذلك حتى ميكن الو�صول لأكرب عدد من املعلمني واملعلمات،
و�إعطاء فر�صة للمعلمني واملعلمات للك�شف عن وجهات نظرهم
احلقيقية حول معايري الكتاب املقرر.
�أكدت العديد من الدرا�سات والبحوث على �رضورة تقومي الكتب
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املدر�سية ،منها درا�سة (العدوان )2015 ،التي قومت كتب التاريخ يف
املرحلة الثانوية يف الأردن ،ودرا�سة (ال�شمري وم�صطفى)2014 ،
التي قومت كتاب التاريخ لل�صف اخلام�س الأدبي يف بغداد ،ودرا�سة
(الغول )2010 ،قومت م�ستوى جودة كتاب التاريخ يف حمافظات
غزة ،ودرا�سة (ح�سونة )2009 ،قومت مقرر اجلغرافيا لل�صف احلادي
ع�رش يف قطاع غزة ،و درا�س ة “جينا جيلو” (�Giannaqelo & Ka
 )plan, 1992قومت �أربعة كتب للدرا�سات االجتماعية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،ودرا�سة (عبد العزيز )1992 ،التي قومت كتاب
اجلغرافيا لل�صف الأول الثانوي العام يف م�رص.
وتعد اجلودة من املعايري امل�ستخدمة يف تقومي الكتب
واملقررات الدرا�سية .واجلودة كما يعرفه البوهي ()376 :2001
هي( :جمموعة من اخل�صائ�ص �أو ال�سمات التي تعرب عن و�ضعية
املدخالت والعمليات واملخرجات املدر�سية ،ومدى �إ�سهام
جميع العاملني فيها لإجناز الأهداف ب�أف�ضل ما ميكن) .وتعرفها
(الفتالوي )21 :2008 ،ب�أنها( :جمموعة من الأركان الأ�سا�سية يف
عمليتي التعليم والتعلم داخل الف�صل الدرا�سي وخارجه .فاجلهود
التي بذلها الباحثون كانت ت�سعى �إيل حت�سني م�ستوى اجلودة يف
العملية التعليمية وفق معايري حمددة ،واملعايري :هي �آراء حم�صلة
لكثري من الأبعاد ال�سيكولوجية واالجتماعية والعقلية والرتبوية،
وميكن من خالل تطبيقها معرفة ال�صورة احلقيقية للمو�ضوع
املراد تقوميه �أو الو�صول �إيل �أحكام على ال�شيء الذي نقوله (اللقاين
واجلمل ، )2003 ،ويرى (عبد احلليم� )2011 ،أن هذه املعايري متكن
العاملني يف الرتبية والتعليم من �إعادة النظر يف املناهج احلالية
وتطويرها ،وهي م�ؤ�رش جلودة املناهج الدرا�سية� ،أي �أن املعايري هي
�أهداف وطموحات ن�سعى للو�صول �إليها ،وهي تعد �إطاراً مرجعي ًا
تقارن وتقيم على �أ�سا�سها املناهج احلالية وهي موجهات لعمليات
التطوير للم�ستقبل.
ويف �ضوء ما �سبق يرى الباحث �أن معايري اجلودة هي
جمموعة من اخل�صائ�ص وال�صفات وال�رشوط التي يجب توافرها
يف كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية،
وتكون قادرة على حتقيق �أهداف املنهاج ،والتي يف �ضوئها يتم
حتديد مدى توافرها يف الكتاب وتت�ضمن املعايري ،وذلك ا�ستنادا �إيل
الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املو�ضوع.
تنمي مرحلة التعليم الثانوي يف ال�سلم التعليمي الفل�سطيني
ب�صفة عامة ،وال�صف الثاين ع�رش ب�صفة خا�صة �شخ�صية املتعلم يف
جميع جوانبها ،وا�ستجابة للأ�صوات التي تنادي بتقييم املناهج
والكتب الدرا�سية ،لذا ر�أى الباحث �رضورة �إجراء هذه الدرا�سة لعلها
ت�سهم يف تطوير كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش
للعلوم الإن�سانية من �أجل حت�سينه وتطويره.
جدير بالذكر �أن الدرا�سة احلالية تن�سجم مع خطة التطوير
الرتبوي يف ال�سعي نحو حت�سني وتطوير الكتاب الدرا�سي ،بالإ�ضافة
�إىل �أن هذه الدرا�سة ت�أتي ملنهاج درا�سي جديد ويدر�س حمتواه لأول
مرة يف فل�سطني ،وتقوميه .يف هذا الوقت �سيتيح للجهات املعنية �أن
يطلعوا على نتائج التقومي ،ال�سيما و�أنها الدرا�سة الأوىل لهذا الكتاب
يف حدود علم الباحث وهذا ي�سهم يف تطوير الكتاب وحت�سينه.
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مشكلة الدراسة:

أهمية الدراسة:

تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
♦ ♦ما �أهم معايري اجلودة الواجب توافرها يف كتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية؟
♦ ♦ما متو�سط ح�ساب التقديرات التقوميية ملعلمي كتاب
الدرا�سات اجلغرافية املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش للعلوم
الإن�سانية من وجهة نظر املعلمني يف �ضوء معايري اجلودة؟
♦ ♦ما مدى اختالف متو�سط التقديرات التقوميية لكتاب
الدرا�سات اجلغرافية املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش للعلوم
الإن�سانية يف �ضوء معايري اجلودة باختالف متغري اجلن�س؟
♦ ♦ما مدى اختالف متو�سط التقديرات التقوميية لكتاب
الدرا�سات اجلغرافية املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش للعلوم
الإن�سانية يف �ضوء معايري اجلودة باختالف متغري عدد �سنوات
اخلدمة (�أقل من ع�رش �سنوات ،ع�رش �سنوات ف�أكرث) ؟

تكمن �أهمية الدرا�سة يف الآتي:
♦ ♦تفيد هذه الدرا�سة وزارة الرتبية والتعليم العايل
الفل�سطينية يف تقومي وتطوير الكتب الدرا�سية وخا�صة �أنها يف طور
التجهيز لتطوير املنهاج احلايل.
♦ ♦تفيد هذه الدرا�سة القائمني على تخطيط املناهج
الفل�سطينية عن طريق �إثراء وحت�سني و�سد جوانب النق�ص مبا ي�ضمن
اجلودة.
♦ ♦فتح املجال �أمام بحوث ودرا�سات �أخرى يف حماور
خمتلفة ،يف ميدان تطوير مناهج اجلغرافيا ،ال �سيما �أنها الدرا�سة
الأوىل (يف حدود علم الباحث) التي تتناول تقومي كتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية للمرحلة الثانوية.

فروض الدراسة:
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )a≤0.05بني متو�سط التقديرات التقوميية لكتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية من وجهة نظر
املعلمني يف �ضوء معايري اجلودة واملتو�سط االفرتا�ضي (. )3
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )a≤0.05بني متو�سط التقديرات التقوميية لكتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف �ضوء معايري
اجلودة تبع ًا ملتغري اجلن�س.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )a≤0.05بني متو�سط التقديرات التقوميية لكتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف �ضوء معايري
اجلودة تبع ًا ملتغري �سنوات اخلدمة (�أقل من ع�رش �سنوات ،ع�رش
�سنوات ف�أكرث) .

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل:
♦ ♦معرفة مدى توافر معايري اجلودة يف كتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف فل�سطني.
♦ ♦حتديد متو�سط التقديرات التقوميية لكتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف فل�سطني يف �ضوء
معايري اجلودة.
♦ ♦الك�شف عن داللة الفروق يف متو�سط التقديرات التقوميية
لكتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف
فل�سطني يف �ضوء معايري اجلودة تبع ًا ملتغري اجلن�س.
♦ ♦الك�شف عن داللة الفروق يف متو�سط التقديرات التقوميية
لكتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف
فل�سطني يف �ضوء معايري اجلودة تبع ًا ل�سنوات اخلدمة (�أقل من ع�رش
�سنوات ،ع�رش �سنوات ف�أكرث) .

حدود الدراسة:
تقت�رص الدرا�سة احلالية على احلدود الآتية:
♦ ♦احلد الأكادميي :تقت�رص هذه الدرا�سة على تقومي كتاب
الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم يف �ضوء معايري
اجلودة.
♦ ♦احلد املكاين :تقت�رص هذه الدرا�سة على معلمي ومعلمات
وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية يف حمافظات غزة.
♦ ♦احلد الزماين :تقت�رص هذه الدرا�سة على العام الدرا�سي
 2019 /2018م.

مصطلحات الدراسة:
يعرفها الباحث �إجرائياً كالآتي:
◄◄تقومي الكتاب املدر�سي :عملية هادفة منظمة ت�سعى �إىل
�إ�صدار احلكم على مدى مالئمة كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف
الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف فل�سطني يف �ضوء معايري اجلودة،
وذلك بعد مقارنة النتائج العلمية ،ومت التو�صل �إليها عن طريق
القيا�س الدقيق واملرتبط مع معيار اجلودة.
◄◄كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش  للعلوم
الإن�سانية :هو كتاب اجلغرافيا املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش
للعلوم الإن�سانية يف فل�سطني من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل،
طبعة  2019 /2018م.
◄◄معايري اجلودة :هي جمموعة من البنود �أو ال�رشوط �أو
املوا�صفات التي يجب توافرها يف كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف
الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية ،بحيث حتقق الأهداف املعدة لها التي
مبوجبها يتم حتديد مدى توافرها يف الكتاب ،ولقد مت حتديد القائمة
بعد مراجعة الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة كدرا�سة (العدوان،
 )2015ودرا�سة (الغول )2010 ،ودرا�سة (عبد العزيز، )1992 ،
وتت�ضمن قائمة املعايري التي حددت من خالل الدرا�سات ال�سابقة
ما يلي:
�Ú Úأهداف الكتاب :وت�شمل ارتباطها بحاجات املتعلمني
ومراعاتها للتطور التكنولوجي املت�سارع وفل�سفة املجتمع
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تقومي كتاب الدراسات اجلغرافية (اجلديد) للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية
مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني في ضوء معايير اجلودة

د .أكرم سعدي وادي

وحاجاته ،وتنمية التفكري واال�ستق�صاء.
Ú Úحمتوى الكتاب :من حيث الرتاكيب اللغوية وحجم
املحتوى ومنا�سبته لقدرات الطلبة من حيث كثافة املادة وكمها.
Ú Úالو�سائل التعليمية والأن�شطة :وي�شمل ارتباطها مبحتوى
املو�ضوعات وتنوعها ومنا�سبتها مل�ستوى الطلبة.
Ú Úتقومي �أن�شطة لتقومي :وي�شمل ارتباطها ب�أهداف الكتاب
وتنوعها ودقتها.
Ú Úالإخراج الفني :وهو ما يتعلق بالكتاب املدر�سي من حيث
الغالف ومتانته وو�ضوح الطباعة و خلوه من الأخطاء املطبعية
وجاذبية �أ�سلوبه ،وحداثة معلوماته.

إجراءات الدراسة:
أوالً :منهج الدراسة:
اتبع الباحث يف الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي التحليلي،
الذي يحاول من خالله و�صف الظاهرة وت�صويرها كمي ًا من طرق
جمع بيانات �أو معلومات مقننة عن الظاهرة وت�صنيفها وحتليلها
و�إخ�ضاعها للدرا�سة الدقيقة (اجلبوري. )2013 ،
ثانياً :جمتمع الدراسة:
يتمثل جمتمع الدرا�سة من املعلمني واملعلمات الذين يدر�سون
اجلغرافيا لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية مبحافظات غزة،
والبالغ عددهم ( )134معلم ًا ومعلمة ( 61معلم و 73معلمة) يف
العام الدرا�سي 2019 /2018م ،بح�سب �إح�صائيات دائرة التخطيط
يف وزارة الرتبية والتعليم العايل بغزة.
ثالثاً :عينة الدراسة:
اختريت عينة ع�شوائية طبقية قدرها ( )100معلم ًا ومعلمة
( 46معلما و 54معلمة) ممن يدر�سون كتاب الدرا�سات اجلغرافية
لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية لتطبيق الدرا�سة ميداني ًا ووزعت
اال�ستبانة عليهم وا�سرتدت جميع اال�ستبانات املوزعة بن�سبة
 % 100.00واجلدول ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
متغريات الدرا�سة.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة

اجلن�س

معلمني

معلمات

الكلي

العدد

46

54

100

الن�سبة املئوية

% 46

% 54

% 100

�سنوات اخلدمة

�أقل من ع�رش �سنوات

�أكرث من � 10سنوات

الكلي

العدد

25

75

100

الن�سبة املئوية

% 25

% 75

% 100

رابعاً :أداة الدراسة:
من �أجل حتقيق هدف الدرا�سة واملتمثل يف تقومي كتاب
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الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف
حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني يف �ضوء معايري اجلودة،
ا�ستخدمت اال�ستبانة ،وقد تكونت يف �صورتها النهائية من ()50
فقرة ،توزعت على خم�سة جماالت �أو معايري هي( :الأهداف،
واملحتوى ،والو�سائل التعليمية والأن�شطة ،والتقومي الوارد يف
الكتاب ،والإخراج الفني للكتاب) .
بناء االستبانة:
مر بناء اال�ستبانة باخلطوات التالية التي �أ�ستعني بها من
خالل مراجعة عدد من الدرا�سات ال�سابقة:
Ú Úحتديد الهدف من اال�ستبانة :تهدف اال�ستبانة �إليتقومي
كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف
حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني يف �ضوء معايري اجلودة.
Ú Úحتديد جماالت اال�ستبانة :متثلت جماالت اال�ستبانة يف
خم�سة جماالت (معايري) هي( :الأهداف ،واملحتوى ،والو�سائل
التعليمية والأن�شطة ،والتقومي الوارد يف الكتاب ،والإخراج الفني
للكتاب) .
�Ú Úصياغة عبارات اال�ستبانة :مت �صياغة عبارات اال�ستبانة
يف �صورة �إجرائية ،حيث بلغ عدد العبارات لال�ستبانة يف �صورتها
الأولية ( )54عبارة توزعت على املعايري اخلم�سة.
Ú Úتدرج املقيا�س وت�صحيحه� :صيغت ا�ستجابات املعلمني
وفق ًا ملقيا�س ليكرت اخلما�سي و�صنفت درجة التوافر ح�سب اجلدول
(:)2
جدول ()2
درجات مقياس ليكرت الخماسي

اال�ستجابة
الدرجة

عالية جدا عالية
5

4

متو�سطة

قليلة

قليلة جدا

3

2

1

�Ú Úصدق اال�ستبانة :مت الت�أكد من �صدق اال�ستبانة عن طريق:
 �صدق املحكمني :عر�ضت اال�ستبانة على جمموعة من
ال�سادة املحكمني من ذوي االخت�صا�ص يف الرتبية واملناهج وطرق
التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية ،لال�سرت�شاد ب�آرائهم يف مدى
منا�سبة فقرات اال�ستبانة للهدف منها ،وكذلك للت�أكد من �صحة
ال�صياغة اللغوية وو�ضوحها ،ومت �إ�ضافة �أو حذف �أو تعديل بع�ض
الفقرات بناء على اقرتاح املحكمني ،و�أ�صبحت يف �صورتها النهائية
مكونة ( )50فقرة.
 �صدق االت�ساق الداخلي :الذي �أ�شار �أن قيم معامل االرتباط
دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة  0.05مما يدلل على �أن اال�ستبانة
تتمتع بدرجة عالية من االت�ساق الداخلي واجلداول ( )8 - 3تو�ضح
ذلك.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

جدول ()3
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول (األهداف) والدرجة الكلية للمجال

القيمة
االحتمالية

م

الفقرة

4

تعر�ض �أن�شطة الكتاب مبا ينا�سب حتقيق الأهداف
تراعي �أن�شطة الكتاب ميول وحاجات الطلبة
ي�سهم �أ�سلوب عر�ض الكتاب يف تنمية قدرة الطلبة
على التعلم الذاتي
ي�ستخدم الكتاب اخلرائط اخلالية من الأخطاء العلمية
تعرب اخلرائط تعبرياً وا�ضح ًا ودقيق ًا عن املادة
العلمية
يطرح حمتوى الكتاب الو�سائل التعليمية املنا�سبة
لكل مو�ضوع
تعرب �صور الكتاب تعبرياً وا�ضح ًا ودقيق ًا عن املادة
العلمية

معامل
االرتباط

()Sig

5

0.748

*0.000

6

0.948

*0.000

7

 3تراعي �أهداف الكتاب حاجات وميول الطلبة

0.897

*0.000

 4ت�شتمل �أهداف الكتاب على م�ستويات متنوعة

0.784

*0.000

ت�شتمل �أهداف الكتاب على املجاالت الكربى
5
للأهداف الرتبوية

0.947

*0.000

 6تراعي �أهداف الكتاب متطلبات الع�رص احلايل

0.958

*0.000

تربط الأهداف بني املعرفة النظرية والتطبيقات
7
العملية للجغرافيا

0.865

*0.000

 8ت�سهم الأهداف يف اكت�ساب مهارات حياتية خمتلفة

0.874

*0.000

م

الفقرة

تو�ضح مقدمة الكتاب للقارئ �أهداف تدري�س مادة
1
اجلغرافيا
يحتوي الكتاب على �أهداف يف بداية كل وحدة
2
درا�سية

االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05

8
9
1

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني (المحتوى) والدرجة الكلية للمجال

0.945

*0.000

0.896

*0.000

0.911

*0.000

0.944

*0.000

0.941

*0.000

القيمة
االحتمالية
()Sig

1

ترتبط �أ�سئلة الكتاب مع �أهداف املقرر

0.841

*0.000

2

ينتهي كل در�س من درو�س الكتاب مبجموعة من
الأ�سئلة التقوميية

0.748

*0.000

3

تراعي الأ�سئلة الفروق الفردية بني الطلبة

0.848

*0.000

4

يتوافر يف الكتاب الأ�سئلة املقالية واملو�ضوعية

0.941

*0.000

ت�ساعد �أ�سئلة الكتاب الطلبة على الرجوع �إىل م�صادر
�أخرى للمعرفة

0.984

*0.000

يت�صف التقومي باال�ستمرارية يف الكتاب

0.815

*0.000

0.678

*0.000

0.845

*0.000

0.877

*0.000

0.944

*0.000

 1يرتبط حمتوى الكتاب ب�أهدافه

0.789

 2يت�سم حمتوى الكتاب باحلداثة واملعا�رصة

0.874

*0.000

 3يتوافق حمتوى الكتاب مع �أ�س�س بناء املنهاج

0.834

*0.000

5

 4ينمي الكتاب مهارات التفكري اجلغرايف

0.847

*0.000

6

 5يراعي املحتوى الفروق الفردية بني الطلبة

0.841

*0.000

7

 6يراعي املحتوى حاجات الطلبة املختلفة

0.964

*0.000

 7يدعم حمتوى الكتاب ثقافة الطلبة اجلغرافية

0.826

*0.000

 8يركز حمتوى الكتاب يف اهتمامه بالق�ضايا العاملية

0.768

*0.000

 9يحتوي الكتاب على مادة علمية �إثرائية

0.722

*0.000

 1تنبثق كل خربة من خربة �سابقة وتهيئ خلربة الحقة

0.799

*0.000

8
9

الفقرة

تت�ضمن �أ�سئلة الكتاب على تطبيقات مبا�رشة على
مو�ضوع الدر�س
ت�ساعد �أ�سئلة الكتاب املعلم على ر�سم اخلطط
العالجية للطلبة
ت�صاغ �أ�سئلة الكتاب بلغة وا�ضحة ودقيقة

 10ي�ستخدم املعلم الأ�سئلة كتغذية راجعة
االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05
جدول ()7

االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس (اإلخراج الفني للكتاب) والدرجة
الكلية للمجال

جدول ()5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث (الوسائل التعليمية واألنشطة) والدرجة
الكلية للمجال

ي�ستخدم حمتوى الكتاب �أن�شطة منا�سبة لدرو�س
1
الوحدات الدرا�سية
تهتم الأن�شطة بتنمية التفكري الإبداعي والناقد عند
2
الطلبة
 3تنمي الأن�شطة املواهب الفردية لدى الطلبة

0.849

*0.000

معامل
االرتباط

*0.000

م

0.984

*0.000

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع (التقويم الوارد في الكتاب) والدرجة
الكلية للمجال

الفقرة

الفقرة

()Sig

جدول ()6

القيمة
معامل
االحتمالية
االرتباط
()Sig

م

معامل
االرتباط

االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05

م

جدول ()4

القيمة
االحتمالية

القيمة
االحتمالية

معامل
االرتباط

()Sig

0.784

*0.000

0.889

*0.000

0.945

*0.000

القيمة
االحتمالية  

معامل
االرتباط

()Sig

 1يت�صف جتليد الكتاب باجلودة واملتانة

0.887

*0.000

 2يتوافر يف الكتاب عن�رص اجلاذبية

0.957

*0.000

 3ي�شري غالف الكتاب �إىل حمتواه

0.874

*0.000

يت�ضمن الكتاب مقدمة منا�سبة تعرف القارئ مبا
4
يحتوي

0.787

*0.000

م
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الفقرة

تقومي كتاب الدراسات اجلغرافية (اجلديد) للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية
مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني في ضوء معايير اجلودة

د .أكرم سعدي وادي

القيمة
االحتمالية  

تقي�س معامل كرونباخ �ألفا مدى ارتباط جمموعة من الفقرات
لت�شكل مقيا�س ًا مت�سق ًا داخلياً ،ويعترب من �أكرث معامالت قيا�س
االت�ساق الداخلي ا�ستخدام ًا يف الدرا�سات الرتبوية .وت�شري ارتفاع
قيمة كرونباخ �ألفا( �أكرث من � )0.7إىل ثبات املقيا�س .لذلك ا�ستخدم
الباحث طريقة كرونباخ �ألفا لقيا�س ثبات اال�ستبانة ،وكانت النتائج
كما هي مبينة يف اجلدول (. )9

معامل
االرتباط

()Sig

 5يحتوي الكتاب فهر�س ًا يو�ضح حمتواه

0.781

*0.000

تظهر العناوين الرئي�سة والفرعية يف الكتاب بحروف
6
مميزة و�ألوان متنا�سقة

0.879

*0.000

 7يت�سم ورق الكتاب باجلودة النوعية

0.826

*0.000

جدول ()9

 8يراعى الكتاب يف طباعته الهوام�ش وامل�سافات

0.874

*0.000

نتائج اختبار كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة

 9يخلو الكتاب من الأخطاء املطبعية

0.895

*0.000

ُ 1يظهر الكتاب �أحدث تقنيات الطباعة

0.844

*0.000

0.941

*0.000

الفقرة

م

ي�شمل حمتوى الكتاب املفاهيم امل�شتقة من الدرا�سات
اجلغرافية
ي�شتمل الكتاب على قائمة امل�صادر واملراجع
0.957
امل�ستخدمة
االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α=0.05

ويعترب ال�صدق البنائي �أحد مقايي�س �صدق الأداة الذي يقي�س
مدى حتقق الأهداف التي تريد الأداة الو�صول �إليها ،ويبني مدى
ارتباط كل جمال من جماالت اال�ستبانة بالدرجة الكلية لال�ستبانة
واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.
معامل االرتباط بين كل درجة لكل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.

معامل
االرتباط

 1الأهداف

0.898

*0.000

 2املحتوى

0.948

*0.000

 3الو�سائل التعليمية والأن�شطة

0.849

*0.000

 4التقومي الوارد يف الكتاب

0.941

*0.000

 5الإخراج الفني للكتاب

0.878

*0.000

املجال

م

2

املحتوى

10

0.943

3

الو�سائل التعليمية والأن�شطة

10

0.966

4

التقومي الوارد يف الكتاب

10

0.974

5

الإخراج الفني للكتاب

12

0.965

جميع فقرات اال�ستبانة

50

0.988

املجال

يت�ضح من النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )9أن قيمة معامل
كرونباخ �ألفا لفقرات اال�ستبانة جميعها بلغ معدل الثبات ()0.988
وهو معامل ثبات مرتفع ي�شري �إيل �صالحية املقيا�س.

جدول ()8

()Sig

1

الأهداف

8

0.941

م

*0.000

القيمة االحتمالية

عدد
الفقرات

معامل �ألفا
كرونباخ

االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α=0.05

يت�ضح من اجلدول (� )8أن جميع معامالت االرتباط يف
جميع جماالت اال�ستبانة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة α>0.05
وبذلك تعد جميع جماالت اال�ستبانة �صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
بناء على نتائج اختبارات �صدق �أداة الدرا�سة ،يخل�ص الباحث
�إىل احلكم ب�صالحية اال�ستبانة لدرا�سة تقومي كتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف حمافظات غزة
من وجهة نظر املعلمني يف �ضوء معايري اجلودة.
Ú Úثبات اال�ستبانة :يعد ثباتا لأداة �أحد �أهم خ�صائ�ص �أدوات
الدرا�سة ،ويق�صد بثبات اال�ستبانة �أن تعطي هذه اال�ستبانة النتيجة
نف�سها لو �أعيد توزيع اال�ستبانة �أكرث من مرة حتت الظروف وال�رشوط
نف�سها� ،أو بعبارة �أخرى �أن ثبات اال�ستبانة يعني اال�ستقرار يف نتائج
اال�ستبانة وعدم تغيريها ب�شكل كبري فيما لو �أعيد توزيعها على �أفراد
العينة مرات عدة خالل فرتات زمنية معينة.
وقد حتقق الباحث من ثبات ا�ستبانة الدرا�سة من خالل طريقة
معامل كرونباخ �ألفا ( )Alphaكما يلي:
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رابعاً :املعاجلات اإلحصائية:
قام الباحث بتفريغ وحتليل اال�ستبانة من خالل برنامج
التحليل الإح�صائي ( ، )SPSSوقد ا�ستخدمت الأدوات الإح�صائية
الآتية:
Ú Úالن�سب املئوية واملتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
والوزن الن�سبي والرتتيب :ي�ستخدم هذا الأمر ب�شكل �أ�سا�سي لأغرا�ض
معرفة تكرار فئات متغري ما ،ويفيد الباحث يف و�صف عينة الدرا�سة.
Ú Úا�ستخدام اختبار “ت” ( )t- testلدرا�سة الفروق بني
متغريات الدرا�سة.

نتائج الدراسة (حتليلها وتفسريها)
يتناول الباحث عر�ض وحتليل ومناق�شة النتائج التي مت
التو�صل �إليها ،وذلك من خالل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة بعد
معاجلتها بالأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة ومن ثم تف�سريها
ومناق�شتها يف �ضوء الإطار النظري ,ولغر�ض الإجابة على �أ�سئلة
الدرا�سة ،قام الباحث ب�إمتام الإجراءات الآتية:
جدول ()10
المحك المعتمد في الدراسة

طول اخللية

الوزن الن�سبي

الدرجة

من 1.79 - 1

من � 20إىل % 35.99

منخف�ضة جداً

من 2.59 - 1.80

من � 36إىل % 51.99

منخف�ضة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

Ú Úاالطالع على الأدب الرتبوي والأبحاث والدرا�سات ال�سابقة
الدرجة
الوزن الن�سبي
طول اخللية
ذات العالقة ،وتبادل الآراء مع ذوي االخت�صا�ص يف املناهج وطرق
متو�سطة
من � 52إىل % 7.99
من 3.39 - 2.60
التدري�س ،بالإ�ضافة خلربة الباحث يف هذا املجال.
Ú Úمت �إعداد قائمة ب�أهم معايري اجلودة الواجب توافرها يف
مرتفعة
من � 68إىل % 83.99
من 4.19 - 3.40
كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف
من � 84إىل % 100
من 5 – 4.20
مرتفعة جداً
فل�سطني ،وعر�ضها على ال�سادة املحكمني لإبداء الر�أي فيها ،وبعد
احلذف والتعديل واال�ستبدال ،تكونت القائمة يف �صورتها النهائية
من ( )50فقرة ،كما هو مو�ضح يف �إجراءات الدرا�سة.
اإلجابة عن أسئلة وفروض الدراسة:
�Ú Úإجابة الفر�ض الأول الذي ين�ص :ال توجد فروق ذات
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص :ما �أهم معايري اجلودة
الواجب توافرها يف كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش  داللة �إح�صائية بني متو�سط التقديرات التقوميية لكتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية من وجهة نظر
للعلوم الإن�سانية؟
املعلمني يف �ضوء معايري اجلودة واملتو�سط االفرتا�ضي (. )60%
للإجابة على ال�س�ؤال الأول ،اتبعت اخلطوات الآتية:
الختبار هذا الفر�ض ،ح�سب املتو�سط احل�سابي واالنحراف
Ú Úحتديد الهدف من �إعداد قائمة معايري اجلودة الواجب
توافرها يف كتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم املعياري والوزن الن�سبي والرتتيب لفقرات كل جمال كما يف
اجلداول (:)16 - 1
الإن�سانية يف فل�سطني.
جدول ()11
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال األول (األهداف) :

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

القيمة االحتمالية
()Sig .

1

تو�ضح مقدمة الكتاب للقارئ �أهداف تدري�س مادة اجلغرافيا

4.70

1.11

% 94.0

3

0.000

2

يحتوي الكتاب على �أهداف يف بداية كل وحدة درا�سية

4.90

1.02

% 98.0

1

0.000

3

تراعي �أهداف الكتاب حاجات وميول الطلبة

4.86

1.22

% 97.2

2

0.000

4

ت�شتمل �أهداف الكتاب على م�ستويات بلوم املعرفية ال�ستة

4.60

0.88

% 92.0

5

0.000

5

ت�شتمل �أهداف الكتاب على املجاالت الكربى للأهداف الرتبوية

4.68

0.98

% 93.6

4

0.000

6

تراعي �أهداف الكتاب متطلبات الع�رص احلايل

4.58

0.97

% 91.6

6

0.000

7

تربط الأهداف بني املعرفة النظرية والتطبيقات العملية للجغرافيا

4.44

1.01

% 88.8

8

0.000

8

ت�سهم الأهداف يف اكت�ساب مهارات حياتية خمتلفة

4.50

1.06

% 90.0

7

0.000

4.66

0.96

% 93.2

م

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

الدرجة الكلية للمجال

0.000

المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05

من اجلدول ( )11ميكن ا�ستخال�ص ما يلي:
تظهر النتائج �أن درجة توافر جميع الفقرات تراوحت ما بني ( , )4.90 – 4.44وتظهر النتائج �أن متو�سط درجة اال�ستجابة للفقرات
بلغت ( , )66 .4وبلغ الوزن الن�سبي ( )% 93.2بدرجة مرتفعة جدا .وقد ح�صلت الفقرة ( )2على املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ()4.90
وبوزن ن�سبي ( )% 98بدرجة مرتفعة جدا ،بينما ح�صلت الفقرة ( )7على املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )4.44وبوزن ن�سبي
( )% 88.8بدرجة مرتفعة جدا.
جدول ()12
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال الثاني (المحتوى) :

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

القيمة االحتمالية
()Sig .

1

يرتبط حمتوى الكتاب ب�أهدافه

4.88

0.88

97.6%

1

0.000

2

يت�سم حمتوى الكتاب باحلداثة واملعا�رصة

4.80

0.94

96.0%

2

0.000

م

الفقرة
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تقومي كتاب الدراسات اجلغرافية (اجلديد) للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية
مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني في ضوء معايير اجلودة

د .أكرم سعدي وادي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

القيمة االحتمالية
()Sig .

3

يتوافق حمتوى الكتاب مع �أ�س�س بناء املنهاج

4.76

1.12

95.2%

3

0.000

4

ينمي الكتاب مهارات التفكري اجلغرايف

4.60

1.14

92.0%

5

0.000

5

يراعي املحتوى الفروق الفردية بني الطلبة

4.70

0.87

94.0%

4

0.000

6

يراعي املحتوى حاجات الطلبة املختلفة

4.56

0.86

91.2%

6

0.000

7

يدعم حمتوى الكتاب ثقافة الطلبة اجلغرافية

4.40

0.88

88.0%

8

0.000

8

يركز حمتوى الكتاب يف اهتمامه بالق�ضايا العاملية

4.36

0.97

87.2%

9

0.000

9

يحتوي الكتاب على مادة علمية �إثرائية

4.50

0.98

90.0%

7

0.000

1

تنبثق كل خربة من خربة �سابقة وتهيئ خلربة الحقة

4.30

0.87

86.0%

10

0.000

الدرجة الكلية للمجال

4.58

1.01

91.7%

0.000

4.58

الفقرة

م

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05

من اجلدول ( )12ميكن ا�ستخال�ص ما يلي:
تظهر النتائج �أن درجة توافر جميع الفقرات تراوحت ما بني ( ,)4.88 – 4.30وتظهر النتائج �أن متو�سط درجة اال�ستجابة جلميع
الفقراتبلغت ( , )4.58وبلغ الوزن الن�سبي ( )% 91.7بدرجة كبرية جدا.وقد ح�صلت الفقرة ( )1على املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ()4.88
وبوزن ن�سبي ( )% 97.6بدرجة كبرية جدا ،بينما ح�صلت الفقرة ( )10على املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )4.30وبوزن ن�سبي
( )% 86بدرجة كبرية جدا.
جدول ()13
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال الثالث (الوسائل التعليمية واألنشطة) :

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

القيمة االحتمالية
()Sig .

1

ي�ستخدم حمتوى الكتاب �أن�شطة منا�سبة لدرو�س الوحدات الدرا�سية

4.70

1.22

94.0%

3

0.000

2

تهتم الأن�شطة بتنمية التفكري الإبداعي والناقد عند الطلبة

4.80

1.13

% 96.0

1

0.000

3

تنمي الأن�شطة املواهب الفردية لدى الطلبة

4.75

0.96

% 95.0

2

0.000

4

تعر�ض �أن�شطة الكتاب مبا ينا�سب حتقيق الأهداف

4.20

0.88

% 84.0

8

0.000

5

تراعي �أن�شطة الكتاب ميول وحاجات الطلبة

4.60

0.99

% 92.0

4

0.000

6

ي�سهم �أ�سلوب عر�ض الكتاب يف تنمية قدرة الطلبة على التعلم الذاتي

4.10

1.08

% 82.0

10

0.000

7

ي�ستخدم الكتاب اخلرائط اخلالية من الأخطاء العلمية

4.50

0.94

% 90.0

5

0.000

8

تعرب اخلرائط تعبرياً وا�ضح ًا ودقيق ًا عن املادة العلمية

4.30

1.04

% 86.0

7

0.000

9

يطرح حمتوى الكتاب الو�سائل التعليمية املنا�سبة لكل مو�ضوع

4.42

1.12

% 88.4

6

0.000

1

تعرب �صور الكتاب تعبرياً وا�ضح ًا ودقيق ًا عن املادة العلمية

4.15

1.11

% 83.0

9

0.000

4.45

1.16

% 89.0

م

الفقرة

الدرجة الكلية للمجال

0.000

المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05

ومن اجلدول رقم ( )13ميكن ا�ستخال�ص ما يلي:
تظهر النتائج �أن درجة توافر جميع الفقرات تراوحت ما بني ( , )4.80 – 4.10وتظهر النتائج �أن متو�سط درجة اال�ستجابة جلميع
الفقرات بلغت ( , )4.45وبلغ الوزن الن�سبي ( )% 89بدرجة كبرية جدا.وقد ح�صلت الفقرة ( )2على املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ()4.80
وبوزن ن�سبي ( )% 96بدرجة كبرية جدا ،بينما ح�صلت الفقرة ( )6على املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )4.10وبوزن ن�سبي ()% 82
بدرجة كبرية جدا.
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جدول ()14
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال الرابع (التقويم الوارد في الكتاب) :

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

القيمة االحتمالية
()Sig .

1

ترتبط �أ�سئلة الكتاب مع �أهداف املقرر

4.75

1.12

% 95.0

1

0.000

2

ينتهي كل در�س من درو�س الكتاب مبجموعة من الأ�سئلة التقوميية

4.60

1.02

% 92.0

2

0.000

3

تراعي الأ�سئلة الفروق الفردية بني الطلبة

4.55

1.41

% 91.0

3

0.000

4

يتوافر يف الكتاب الأ�سئلة املقالية واملو�ضوعية

4.30

0.98

% 86.0

5

0.000

5

ت�ساعد �أ�سئلة الكتاب الطلبة على الرجوع �إىل م�صادر �أخرى للمعرفة

4.45

0.89

% 89.0

4

0.000

6

يت�صف التقومي باال�ستمرارية يف الكتاب

4.20

0.79

% 84.0

7

0.000

7

تت�ضمن �أ�سئلة الكتاب على تطبيقات مبا�رشة على مو�ضوع الدر�س

4.25

0.83

% 85.0

6

0.000

8

ت�ساعد �أ�سئلة الكتاب املعلم على ر�سم اخلطط العالجية للطلبة

4.08

1.03

% 81.6

10

0.000

9

ت�صاغ �أ�سئلة الكتاب بلغة وا�ضحة ودقيقة

4.10

1.15

% 82.0

9

0.000

ي�ستخدم املعلم الأ�سئلة كتغذية راجعة

4.16

1.09

83.2%

8

0.000

4.34

1.07

86.9%

م

10

الفقرة

الدرجة الكلية للمجال

0.000

المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05

ومن اجلدول ( )14ميكن ا�ستخال�ص ما يلي :تظهر النتائج �أن درجة توافر جميع الفقرات تراوحت ما بني ( ,)4.6 – 4.08وتظهر
النتائج �أن متو�سط درجة اال�ستجابة جلميع الفقرات بلغت ( ,)4.34وبلغ الوزن الن�سبي ( )% 86.9بدرجة مرتفعة جدا.وقد ح�صلت الفقرة
( )1على املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.75وبوزن ن�سبي ( )% 95بدرجة مرتفعة جدا ،بينما ح�صلت الفقرة ( )8على املرتبة الأخرية
مبتو�سط ح�سابي ( )4.08وبوزن ن�سبي ( )% 81.6بدرجة مرتفعة.
جدول ()15
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال الخامس (اإلخراج الفني للكتاب) :

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن الن�سبي

الرتتيب

القيمة االحتمالية
()Sig .

1

يت�صف جتليد الكتاب باجلودة واملتانة

3.98

1.01

% 79.6

12

0.000

2

يتوافر يف الكتاب عن�رص اجلاذبية

4.06

0.98

% 81.2

10

0.000

3

ي�شري غالف الكتاب �إىل حمتواه

4.22

0.87

% 84.4

9

0.000

4

يت�ضمن الكتاب مقدمة منا�سبة تعرف القارئ مبا يحتوي

4.88

1.00

% 97.6

1

0.000

5

يحتوي الكتاب فهر�س ًا يو�ضح حمتواه

4.75

1.06

% 95.0

2

0.000

6

تظهر العناوين الرئي�سة والفرعية يف الكتاب بحروف مميزة
و�ألوان متنا�سقة

4.67

0.99

% 93.4

3

0.000

7

يت�سم ورق الكتاب باجلودة النوعية

4.02

0.88

% 80.4

11

0.000

8

يراعى الكتاب يف طباعته الهوام�ش وامل�سافات

4.26

0.79

% 85.2

8

0.000

9

يخلو الكتاب من الأخطاء املطبعية

4.52

1.12

% 90.4

4

0.000

1

ُيظهر الكتاب �أحدث تقنيات الطباعة

4.33

1.08

% 86.6

7

0.000

1

ي�شمل حمتوى الكتاب املفاهيم امل�شتقة من الدرا�سات اجلغرافية

4.50

0.96

% 90.0
5

1

ي�شتمل الكتاب على قائمة امل�صادر واملراجع امل�ستخدمة

4.48

0.84

% 89.6

الدرجة الكلية للمجال

4.30

0.85

% 86.0

م

الفقرة

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05
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0.000
6

0.000
0.000

مرتفعة

تقومي كتاب الدراسات اجلغرافية (اجلديد) للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية
مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني في ضوء معايير اجلودة

د .أكرم سعدي وادي

من اجلدول ( )15ميكن ا�ستخال�ص ما يلي:
تظهر النتائج �أن درجة توافر جميع الفقرات تراوحت ما بني ( ,)4.88 – 3.98وتظهر النتائج �أن متو�سط درجة اال�ستجابة جلميع
الفقرات بلغت ( , )4.30وبلغ الوزن الن�سبي ( )% 86.0بدرجة مرتفعة جدا.وقد ح�صلت الفقرة ( )4على املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( )4.88وبوزن ن�سبي ( )% 97.6بدرجة مرتفعة جدا ،بينما ح�صلت الفقرة ( )1على املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )3.98وبوزن ن�سبي
( )% 79.6بدرجة مرتفعة.
جدول ()16
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجاالت الدراسة:

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

القيمة االحتمالية
()Sig .

1

الأهداف

4.66

0.96

% 93.2

1

0.000

2

املحتوى

4.58

1.01

% 91.7

2

0.000

3

الو�سائل التعليمية والأن�شطة

4.45

1.16

% 89.0

3

0.000

4

التقومي الوارد يف الكتاب

4.34

1.07

% 86.9

4

0.000

5

الإخراج الفني للكتاب

4.30

0.85

% 86.0

5

0.000

% 89.2

0.000

املجال

م

الدرجة الكلية للمجال

1.12

4.46

المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α=0.05

ومن اجلدول ( )16ميكن ا�ستخال�ص ما يلي:
تظهر النتائج �أن درجة توافر جميع املجاالت تراوحت ما
بني ( , )4.66 – 4.30وتظهر النتائج �أن متو�سط درجة اال�ستجابة
جلميع الفقرات بلغت ( , )4.46وبلغ الوزن الن�سبي ()% 89.2
بدرجة مرتفعة جدا .وقد ح�صل املجال ( )1على املرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( )4.66وبوزن ن�سبي ( )% 93.2بدرجة مرتفعة
جدا ،بينما ح�صل املجال ( )5على املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي
( )4.30وبوزن ن�سبي ( )% 86بدرجة مرتفعة جدا.
وهذا ي�شري �إيل �أنه يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
التقديرات التقوميية لكتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش
للعلوم الإن�سانية يف �ضوء معايري اجلودة واملتو�سط االفرتا�ضي (60
 )%بدرجة كبرية جدا نظرا لأن �أقل متو�سط ح�سابي كان (. )4.30
�Ú Úإجابة الفر�ض  الثاين الذي ين�ص :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سط التقديرات التقوميية لكتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف �ضوء معايري
اجلودة تبع ًا ملتغري اجلن�س .الختبار هذا الفر�ض ا�ستخدم اختبار
«ت» حل�ساب متغري اجلن�س كما يف اجلدول (. )17
جدول ()17

اجلن�س

ذكر

4.45

1.08

�أنثى

4.24

1.12

�Ú Úإجابة الفر�ض الثالث الذي ين�ص :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سط التقديرات التقوميية لكتاب الدرا�سات
اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف �ضوء معايري
اجلودة تعزى ل�سنوات اخلدمة؟
الختبار هذا الفر�ض ا�ستخدم اختبار «ت» حل�ساب متغري
�سنوات اخلدمة كما يف اجلدول (. )18
جدول ()18
نتائج اختبار»ت» بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة

املتغري

الت�صنيف

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�أقل من � 10سنوات

4.50

1.22

4.39

1.17

�سنوات
اخلدمة
�أكرث من � 10سنوات

نتائج اختبار»ت» بالنسبة لمتغير الجنس

املتو�سط االنحراف
املتغري الت�صنيف
احل�سابي املعياري

من خالل النتائج املو�ضحة يف جدول ( )17فقد تبني �أنه :ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط التقديرات التقوميية
لكتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف
�ضوء معايري اجلودة تبع ًا ملتغري اجلن�س عند م�ستوى داللة (.)0.05
ويعزي الباحث ذلك �إيل الظروف املت�شابهة يف مدار�س الذكور
والإناث ،من حيث عدد الطلبة والت�سهيالت يف البيئية ال�صفية.

قيمة
“ت”

القيمة االحتمالية
()Sig .

0.949

0.41

القيمة
االحتمالية

قيمة
“ت”

()Sig .

0.3944

0.764

العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة .α=0.05

من خالل النتائج املو�ضحة يف اجلدول ( )18فقد تبني �أنه:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط التقديرات التقوميية
لكتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية يف
�ضوء معايري اجلودة تبع ًا ملتغري �سنوات اخلدمة عند م�ستوى داللة

العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة .α=0.05
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( . )0.05ويعزي الباحث ذلك �إيل �أن غالبية معلمي ومعلمات ال�صف
الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية تكون �شخ�صيتهم املهنية والوجدانية
قد ت�شكلت نحو عملية التدري�س يف اخلم�س �سنوات الأوىل من
التدري�س على الأكرث ،وبعدها قد ال تبدو فروق جوهرية بينهم �إال
مبقدار خربة املعلم بالكتاب املدر�سي ،بالإ�ضافة �إىل �أنهم ينفذون
اخلطة التدري�سية نف�سها ،ولهم الواقع واملتطلبات نف�سها.
وقد تبني من النتائج ال�سابقة ما يلي:
�1 .1أن الن�سبة املئوية العامة ملدى توافر معايري اجلودة يف كتاب
الدرا�سات اجلغرافية املقرر على ال�صف الثاين ع�رش للعلوم
الإن�سانية هي ( ،)% 89.2ومتو�سط ن�سبي ( )4.46وهي
ن�سبة مرتفعة جدا.
�2 .2إن �أكرث املجاالت اخلم�سة حظا هو املجال الأول املتعلق
بالأهداف� ،إذ �إن الفقرات املت�ضمنة يف هذا املجال قد حظيت
بن�سبة مئوية قدرها ( ،)% 93.2ومتو�سط ن�سبي (،)4.66
ويظهر ذلك �أن ثمة جهدا كبريا يف اختيار الأهداف يف
م�ستوياتها املتنوعة ويف املجال الوجداين واملهاري وو�ضع
�أهداف عامة بداية كل وحدة درا�سية و�أهداف �سلوكية بداية
كل در�س.
ويلي ذلك املجال الثاين املتعلق باملحتوى� ،إذ �إن
الفقرات املت�ضمنة يف هذا املجال قد حظيت بن�سبة مئوية
قدرها ( ، )% 91.7ومتو�سط ن�سبي ( ، )4.58ويظهر ذلك
االهتمام باملحتوى من حيث الو�ضوح وال�سال�سة وتقدمي الكتاب
على �شكل وحدات ودرو�س مرتابطة ،وخلو الكتاب من احل�شو الزائد
والتكرار.
واملجال الثالث املتعلق بالو�سائل التعليمية والأن�شطة� ،إذ �إن
الفقرات املت�ضمنة يف هذا املجال قد حظني بن�سبة مئوية قدرها
( ،)% 89.0ومتو�سط ن�سبي ( ،)4.45ويظهر ذلك توافر الو�سائل
التعليمية املنا�سبة لتدري�س الكتاب وتتالءم مع احتياجات املعلمني.
واملجال الرابع املتعلق بالتقومي الوارد يف الكتاب� ،إذ �إن
الفقرات املت�ضمنة يف هذا املجال قد حظيت بن�سبة مئوية قدرها
( ،)% 86.9ومتو�سط ن�سبي ( ،)4.34ويظهر ذلك �أن معظم املعلمني
لديهم قناعة بكفاية م�ؤلفي الكتب من الناحية العلمية والرتبوية
واحتواء الكتاب على تقومي نهاية كل در�س ي�شمل �أنواع خمتلفة من
الأ�سئلة.
وي�أتي �أقل املجاالت حظا هو املجال اخلام�س املتعلق
بالإخراج الفني للكتاب� ،إذ �إن الفقرات املت�ضمنة يف هذا املجال قد
حظيت بن�سبة مئوية قدرها ( ، )% 86.0ومتو�سط ن�سبي (،)4.30
ويظهر ذلك �أن القائمني على الإخراج الفني للكتاب ،قد بذلوا جهوداً
عالية ،للإخراج الفني للكتاب ،وفقا ملعايري اجلودة ومبا يتنا�سب
وطلبة ال�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية ،ويرجع الباحث ال�سبب،
�أن هذا املجال �أقل املجاالت حظ ًا �إيل امليزانيات التي مت �رصفها
لطبع الكتاب ،وبالتايل ي�ؤدي �إيل طبع الكتاب بدرجة جودة قليلة
ن�سبياً.
3 .3ك�شفت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )0.05بني متو�سط درجات عينة الدرا�سة
واملتو�سط االفرتا�ضي ( )% 60ل�صالح تقديرات املعلمني،

بدرجة مرتفعة جدا؛ لأن �أقل متو�سط ح�سابي (،)4.30
وذلك يف املعايري اخلم�سة( :الأهداف ،املحتوى ،الو�سائل
التعليمية والأن�شطة ،والتقومي ،والإخراج الفني للكتاب) .
واال�ستبانة ككل ،ويظهر ذلك اهتمام مركز املناهج بوزارة
الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،ب�إ�رشاك متخ�ص�صني يف
اجلغرافيا وتدري�سها ،بالإ�ضافة �إىل �أن م�ؤلفي املناهج قد
بذلوا جهودا كبرية يف ت�أليفها ،وتتفق هذه النتيجة مع ما
تو�صلت �إليه نتائج بع�ض الدرا�سات مثل :درا�سة (ال�شمري
وم�صطفى )2014 ،درا�سة (الغول ، )2010 ،ودرا�سة (عبد
العزيز. )1992 ،
�4 .4أ�شارت نتائج الدرا�سة �إيل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني متو�سط التقديرات
التقوميية لكتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش
للعلوم الإن�سانية يف �ضوء معايري اجلودة تبع ًا ملتغري اجلن�س،
ويرجع ذلك �إيل الظروف املت�شابهة يف مدار�س الذكور والإناث،
من حيث عدد الطلبة والت�سهيالت البيئية.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إيل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05بني متو�سط التقديرات
التقوميية لكتاب الدرا�سات اجلغرافية لل�صف الثاين ع�رش للعلوم
الإن�سانية يف �ضوء معايري اجلودة باختالف متغري �سنوات اخلدمة
(�أقل من ع�رش �سنوات ،ع�رش �سنوات ف�أكرث) � ،أي ال يوجد �أثر للخربة
التدري�سية للمعلمني على تقديراتهم التقوميية ،ويعزي الباحث ذلك
�إيل �أنهم ينفذون اخلطة التدري�سية نف�سها ،ولهم الواقع واملتطلبات
نف�سها ،وال توجد فروق جوهرية بينهم �إال مبقدار خربة املعلم
بالكتاب الذي يدر�سه.

توصيات الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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تو�صي الدرا�سة بالآتي:
�1إعادة النظر يف ت�صميم غالف الكتاب ،ومراعاة اجلودة
واملتانة يف جتليده.
2تزويد الكتاب ب�أهداف تربط بني النظرية والتطبيقات العملية
ملادة اجلغرافيا.
�3رضورة �أن تكون ال�صور والأ�شكال واخلرائط �أكرث و�ضوحا
وتعبرياً عن املادة العلمية.
4اقرتاح معايري معتمدة وموحدة للجودة يف �إعداد وت�أليف
الكتب املدر�سية املقررة يف مدار�سنا الفل�سطينية.
�5رضورة �إرفاق �أداة لتقومي كتب الدرا�سات االجتماعية يف
نهاية كل كتاب مدر�سي.
�6إجراء درا�سات تقوميية لت�شمل كتب الدرا�سات االجتماعية
اجلديدة لل�صفوف املختلفة.
�7إجراء درا�سات تك�شف عن ال�صعوبات التي يواجهها املعلمون
يف تدري�س كتب الدرا�سات االجتماعية اجلديدة و�سبل التغلب
عليها.

تقومي كتاب الدراسات اجلغرافية (اجلديد) للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية
مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني في ضوء معايير اجلودة

د .أكرم سعدي وادي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الأ�ساتذة /معلمو مادة الدرا�سات اجلغرافية حفظهم اهلل ورعاهم........
ال�سالم عليكم ورحة اهلل وبركاته،،،،،
يقوم الباحث ب�إجراء درا�سة بعنوان:
تقومي كتاب الدرا�سات اجلغرافية (اجلديد) لل�صف الثاين ع�رش للعلوم الإن�سانية مبحافظات قطاع غزة من وجهة نظر املعلمني يف �ضوء
معايري اجلودة
و�سعي ًا للوقوف على ر�أي علمي يحقق هدف الدرا�سة ،فقد �صمم الباحث ا�ستبانة ت�شتمل على ( )5معايري ،هي على النحو التايل:
(الأهداف ،املحتوى ،الو�سائل التعليمية والأن�شطة ،التقومي الوارد يف الكتاب ،والإخراج الفني للكتاب. )،
ن�أمل تف�ضلكم بالإجابة على فقرات اال�ستبانة وذلك بو�ضع �إ�شارة (×) يف املكان املنا�سب ح�سب درجة التوافر للعبارة ،علم ًا �أن
�إجابتكم ت�ستخدم لأجل البحث العلمي فقط.
البيانات الأولية:
( ) �أنثى
				
( ) ذكر
			
اجلن�س
( ) �أكرث من � 10سنوات
		
( ) �أقل من � 10سنوات
�سنوات اخلدمة		

ولكم جزيل ال�شكر والتقدير،،،
الباحث
أوالً :األهداف
متوفرة بدرجة
املعيار

م

عالية
جدا

1

تو�ضح مقدمة الكتاب للقارئ �أهداف تدري�س مادة اجلغرافيا

2

يحتوي الكتاب على �أهداف يف بداية كل وحدة درا�سية

3

تراعي �أهداف الكتاب حاجات وميول الطلبة

4

ت�شتمل �أهداف الكتاب على م�ستويات متنوعة

5

ت�شتمل �أهداف الكتاب على املجاالت الكربى للأهداف الرتبوية

6

تراعي �أهداف الكتاب متطلبات الع�رص احلايل

7

تربط الأهداف بني املعرفة النظرية والتطبيقات العملية للجغرافيا

8

ت�سهم الأهداف يف اكت�ساب مهارات حياتية خمتلفة

عالية

متو�سطة

قليلة

قليلة
جدا ً

احملتوى ثانياً:
متوفرة بدرجة
م
1

املعيار

عالية
جدا

يرتبط حمتوى الكتاب ب�أهدافه
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عالية

متو�سطة

قليلة

قليلة
جدا

تقومي كتاب الدراسات اجلغرافية (اجلديد) للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية
مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني في ضوء معايير اجلودة

د .أكرم سعدي وادي

متوفرة بدرجة
املعيار

م

عالية
جدا

2

يت�سم حمتوى الكتاب باحلداثة واملعا�رصة

3

يتوافق حمتوى الكتاب مع �أ�س�س بناء املنهاج

4

ينمي الكتاب مهارات التفكري اجلغرايف

5

يراعي املحتوى الفروق الفردية بني الطلبة

6

يراعي املحتوى حاجات الطلبة املختلفة

7

يدعم حمتوى الكتاب ثقافة الطلبة اجلغرافية

8

يركز حمتوى الكتاب يف اهتمامه بالق�ضايا العاملية

9

يحتوي الكتاب على مادة علمية اثرائية

10

تنبثق كل خربة من خربة �سابقة وتهيء خلربة الحقة

عالية

متو�سطة

قليلة

قليلة
جدا

ثالثاً :الوسائل التعليمية واألنشطة
متوفرة بدرجة
املعيار

م

عالية
جدا

1

ي�ستخدم حمتوى الكتاب �أن�شطة منا�سبة لدرو�س الوحدات الدرا�سية

2

تهتم الأن�شطة بتنمية التفكري الإبداعي والناقد عند الطلبة

3

تنمي الأن�شطة املواهب الفردية لدى الطلبة

4

تعر�ض �أن�شطة الكتاب مبا ينا�سب حتقيق الأهداف

5

تراعي �أن�شطة الكتاب ميول وحاجات الطلبة

6

ي�سهم �أ�سلوب عر�ض الكتاب يف تنمية قدرة الطلبة على التعلم الذاتي

7

ي�ستخدم الكتاب اخلرائط اخلالية من الأخطاء العلمية

8

تعرب اخلرائط تعبرياً وا�ضح ًا ودقيق ًا عن املادة العلمية

9

يطرح حمتوى الكتاب الو�سائل التعليمية املنا�سبة لكل مو�ضوع

عالية

متو�سطة

قليلة

قليلة جدا ً

 10تعرب �صور الكتاب تعبرياً وا�ضح ًا ودقيق ًا عن املادة العلمية

رابعاً :التقويم الوارد يف الكتاب
متوفرة بدرجة
م

املعيار

عالية
جدا

1

ترتبط �أ�سئلة الكتاب مع �أهداف املقرر

2

ينتهي كل در�س من درو�س الكتاب مبجموعة من الأ�سئلة التقوميية

3

تراعي الأ�سئلة الفروق الفردية بني الطلبة
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عالية

متو�سطة

قليلة

قليلة جدا
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متوفرة بدرجة
املعيار

م

عالية
جدا

4

يتوافر يف الكتاب الأ�سئلة املقالية واملو�ضوعية

5

ت�ساعد �أ�سئلة الكتاب الطلبة على الرجوع �إىل م�صادر �أخرى للمعرفة

6

يت�صف التقومي باال�ستمرارية يف الكتاب

عالية

متو�سطة

قليلة

قليلة جدا

خامساً :اإلخراج الفين للكتاب
متوفرة بدرجة
م

املعيار

1

يت�صف جتليد الكتاب باجلودة واملتانة

2

يتوافر يف الكتاب عن�رص اجلاذبية

3

ي�شري غالف الكتاب �إىل حمتواه

4

يت�ضمن الكتاب مقدمة منا�سبة تعرف القارئ مبا يحتوي

5

يحتوي الكتاب فهر�س ًا يو�ضح حمتواه

6

تظهر العناوين الرئي�سة والفرعية يف الكتاب بحروف مميزة و�ألوان
متنا�سقة

7

يت�سم ورق الكتاب باجلودة النوعية

8

يراعى الكتاب يف طباعته الهوام�ش وامل�سافات

9

يخلو الكتاب من الأخطاء املطبعية

10

ُيظهر الكتاب �أحدث تقنيات الطباعة

11

ي�شمل حمتوى الكتاب املفاهيم امل�شتقة من الدرا�سات اجلغرافية

12

ي�شتمل الكتاب على قائمة امل�صادر واملراجع امل�ستخدمة

عالية
جدا
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عالية

متو�سطة

قليلة

قليلة جدا

