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تقومي كتاب الرياضيات للصف الثاني األساسي من املنهاج الفلسطيني اجلديد
في ضوء معايير اجلودة

د .موسى محمد جودة
د .ســعيد إبراهيم حرب

مقدمة الدراسة
ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تقومي كتاب الريا�ضيات الفل�سطيني اجلديد
لل�صف الثاين الأ�سا�سي يف �ضوء معايري اجلودة ،ا�ستخدم الباحثان
املنهج الو�صفي التحليلي ،وكانت عينة الدرا�سة الب�رشية عنقودية
تكونت من ( )165من معلمي الريا�ضيات حكومة ووكالة لل�صف
الثاين الأ�سا�سي يف حمافظة رفح� ،أما عينة الدرا�سة املو�ضوعية فهي
عينة تامة �شملت جميع �صفحات كتابي الريا�ضيات الفل�سطيني
اجلديد يف الف�صلني الأول والثاين لل�صف الثاين الأ�سا�سي ،وا�ستخدم
الباحثان �أداة حتليل املحتوى ،وا�ستبانة للتقومي ،و�أ�شارت النتائج
�إىل �أن ال�سلبيات يف الكتاب الأول كثرية وهي �أكرث من �سلبيات
الكتاب الثاين بكثري ومت ح�رصها يف جداول مف�صلة ،وتوافق ذلك
مع النتيجة الثانية التي بينت �أن توافر معايري اجلودة يف الكتاب
الأول �ضعيفة ويف الكتاب الثاين كانت متو�سطة ،وكانت الأخطاء
اللغوية والطباعية الواردة مت�صدرة لهذه ال�سلبيات ،و�أظهرت النتائج
�أي�ض ًا �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف مدي توافر معايري
جودة الكتاب تعزى ملتغري امل�ؤ�س�سة (حكومية – وكالة الغوث)
ل�صالح معلمي احلكومة.
الكلمات املفتاحية :تقومي  -كتاب الريا�ضيات – معايري
اجلودة.
Evaluation of the Mathematics Book of the Second
Elementary Grade of the New Palestinian Curriculum
In Light of Quality Standards

Abstract:
The study aimed at evaluating the new Palestinian
mathematics book of the second elementary grade in
the light of the quality standards. The researchers
used the analytical descriptive method. The sample
of the study composed of (165) of the teachers of
mathematics, government and UNRWA for the second
grade in Rafah. The study covered all the pages of the
new Palestinian mathematics books in the first and
second chapters of the second grade. The researchers
used the tool of content analysis and the questionnaire
for the evaluation. The results indicated that the
negatives in the first book are many, this is consistent
with the second finding that the quality standards in
the first book are weak and in the second book are
medium. The results also showed that there were
statistically significant differences in the availability of
the quality standards of the book due to the variable of
the institution (government, UNRWA) for government
teachers.
– Keywords: evaluation – the mathematics book
the quality standards.
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كان والزال التقومي هو العن�رص الأ�سا�سي للتطوير والتح�سني،
فبه ت�صدر القرارات احلكيمة ،وبه يكون الوقوف على مواطن القوة
لتثبيتها ومواطن ال�ضعف لعالجها`،ذلك يف كل امليادين فما بالنا
بامليدان الرتبوي؟ الذي ال ميكن �أن يتخطاه التقومي يف �أي عن�رص
من عنا�رصه.
وقد �أكد هاملتون (�( )Hamiltion, 2000: 30أن التقومي هو
عملية ت�ستطيع بوا�سطتها تقدير �أو حت�سني قيمة ال�شيء) ،وال�شيء
املهم الذي يجب حت�سينه با�ستمرار هو امليدان الرتبوي.
وت�ؤكد �أي�ض ًا (تقارير منظمة اليون�سكو على �أن هدف التعليم
هو �إعداد الأفراد �إعدادا ي�ؤهلهم للتعامل والتفاعل مع متغريات القرن
احلادي والع�رشين ،وذلك من خالل تطوير عمليتي التعليم والتعلم،
وهذا التطوير ال يتحقق �إال من خالل ممار�سة عملية التقومي التي
توفر التغذية الراجعة الالزمة ،وت�ستلزم جمموعة من املتطلبات
منها :النظر �إىل العملية التعليمية كمنظومة متكاملة ،ا�ستخدام
التقومي يف �ضوء منظومة التحكم الذاتي ،و�أخريا تقومي وتطوير
املناهج الدرا�سية مبا ميكن الطلبة من مواجهة مواقف احلياة
املختلفة)�( .شعلة)2 :2005 ،
ويعترب امليدان الرتبوي نظام ،يتالزم فيه تقومي املدخالت
مع تقومي العمليات ،دون جتاوز تقومي املخرجات.
(وتتكون املنظومة الرتبوية من �أربعة مكونات رئي�سة هي:
املدخالت ،والعمليات ،واملخرجات ،والتغذية الراجعة ،وميثل
املكون الأخري عملية التقومي الرتبوي للمنظومة التعليمية مبا فيها
املناهج والكتب الدرا�سية التي ميكن من خاللها �إ�صدار الأحكام
على املدخالت ،والعمليات ،وخمرجات املنظومة الرتبوية يف �ضوء
�أهداف هذه املنظومة ،بحيث حتدد نقاط ال�ضعف والقوة فيها،
وبالتايل يتم اتخاذ القرارات واالجراءات العملية للتغلب على نقاط
ال�ضعف يف املدخالت� ،أو العمليات للح�صول على خمرجات� ،أو
نتاجات ذات جودة عالية)�( .أبو �شمالة ودياب)315 :2012 ،
و�أكدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم �أن ت�أمني
جودة التعليم يقت�ضي مراجعة وتقومي التوجهات التي يقوم عليها
التعليم ،ومن �ضمنها التحكم يف جودة املدخالت ،والعمليات
واملخرجات ،ولكي يعمل النظام بجودة يجب �أن توافق املخرجات
حاجات امل�ستفيدين منه ،وهذا لن يت�أتى �إال �إذا كانت املدخالت
تتطابق مع حاجات النظام للعمل بكفاءة ،وت�ؤدي العمليات الأهداف
املطلوبة منها طبقا للموا�صفات القيا�سية( .املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم)10 :2007 ،
ومما ال �شك فيه �أن الكتاب املدر�سي يعترب جزءاً ال يتجز�أ
من هذا النظام وهو من �أهم م�صادر املعرفة بعد تقوميه و�ضبطه
وت�سليمه ملعلم كفء ،كما يعد الكتاب وما يحوي بني دفتيه مرجع ًا
جلميع مكونات املنهج وعنا�رصه ،وهو امل�صدر الر�سمي الرئي�س
للمعرفة املقدمة للطلبة ،لذا وجب التدقيق يف موا�صفاته التي يجب
�أن تكون متوافقة مع معايري اجلودة.
وقد و�صفه �أبو عثمان اجلاحظ بقوله( :الكتاب وعاء ملئ
علماً ,وظرف ُح�شي ظُ رفاً ,وغناء ً�شحن مزاح ًا وجداً)( .الركابي،
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)84 :1995
(كما �أن التعليم يتطلب انتقاء ,وتنظيم املعلومات مبا يتنا�سب
مع حاجة املتعلمني ,ويكون ذلك عن طريق بناء املناهج والكتب
املدر�سية وفق �أ�س�س علمية منظمة))Willgose, 1984: 65( .
(وجودة الكتاب املدر�سي مطلب �أ�سا�سي ت�سعى امل�ؤ�س�سات
الرتبوية �إىل حتقيقه ،وهذا يتطلب ت�صميم ًا متميزاً للكتاب على
�أ�سا�س اختيار �أف�ضل البدائل املكونة لبنيته و�إدخال عنا�رص �أ�سا�سية
مكونة له ،وتنظيمات رابطة ملحتواه لي�أتي يف �سياق الطموحات
والأهداف الرتبوية املق�صودة منه)( .دياب)1382 :2007 ،
وقد حتدث عبد الرحيم ( )782 :2013عن املنظومة الرتبوية
املغربية وغريها من منظومات العامل الثالث ،ب�أنها تطرح �إ�شكالية
الكتاب املدر�سي ،ما ميكن اال�صطالح عليه بالأزمة املزمنة ،التي
تقيدت يف الأ�سا�س باملنظور النمطي؛ حيث حدد الكتاب كاملنقذ
من ال�ضالل؛ بينما يف الدول املتقدمة مل يعد احلديث عن الكتاب
املدر�سي وفق هذا املفهوم� ،إذ تطور وفق املقاربات الرتبوية احلديثة
من كتاب �إىل حقيبة تعليمية معدة من طرف خرباء �أكفاء ،همهم
ُمن�صب بالدرجة الأوىل على جودة املنتج ولي�س املبتغى التجاري
وامل�صلحة ال�ضيقة التي تكبل تطوره.
ولعل اجلزم هو ال�سائد يف خطورة ت�أثري كتب املرحلة
الأ�سا�سية ومنها كتب ال�صف الثاين الأ�سا�سي �أكرث من غريها على
حا�رض وم�ستقبل �أطفالنا التعليمي ،وذلك لأنها �أول ما يطالع الطفل
يف حياته من كتب ،فتبقى ذكراها حية يف الأذهان لفرتة قد ت�ساوي
العمر.
وكتب املرحلة الأ�سا�سية جميعها حتتاج �إىل تقومي م�ستمر،
خ�صو�صا اجلديد منها ،وحيث �أن الريا�ضيات هي �أم العلوم
وخادمتها ،وال يخلو علم وال كتاب من ارتباط بالريا�ضيات،
والريا�ضيات علم وفن ومادة للتفكري لذلك فكتابها هو الأوىل
باملتابعة والتقومي امل�ستمر عن غريه من الكتب.
(وترجع �أهمية تقومي منهاج وكتب الريا�ضيات �إىل �أنها يف حد
ذاتها خربة تعليمية بالن�سبة لكل من املدر�س والطالب ،فهي ت�ساعد
يف حت�سني طريقة التدري�س كما ت�ساعد الطلبة يف حت�سني طرائق
ا�ستذكارهم ،وي�ساعد التقومي يف �إبراز �أثر الريا�ضيات يف املجتمع،
الأمر الذي ي�ساعد بالتايل يف دفعهم �إىل مزيد من درا�ستها ،وي�ساعد
التقومي يف املفا�ضلة بني املقررات من حيث كفاءتها يف جتويد
عملية التدري�س)( .بريكة)26 :2008 ،
ومن خالل عمل الباحثني يف جمال تدري�س الريا�ضيات،
وكذلك اطالعهما على اجلهود ال�سابقة حول متغريات الدرا�سة ،مثل
اليوم الدرا�سي لوزارة الرتبية والتعليم العايل ( )2017غزة فل�سطني
بعنوان املناهج الفل�سطينية اجلديدة ( )4 - 1واقع وحتديات ،ومثل
ور�شة العمل يف اجلامعة اال�سالمية ( )2017غزة فل�سطني بعنوان
مناهج العلوم والريا�ضيات اجلديدة يف امليزان ،و�أي�ض ًا امل�ؤمتر
العلمي الأول لكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى ( )2006غزة
(التجربة الفل�سطينية يف �إعداد املناهج) ،وامل�ؤمتر العلمي الثامن
للرتبية ( )2007الفيوم م�رص (جودة واعتماد م�ؤ�س�سات التعليم
العام يف الوطن العربي) ،وم�ؤمتر كلية الرتبية ( )2007اجلامعة
اال�سالمية غزة (جودة التعليم العام) ،وامل�ؤمتر العلمي الثالث ع�رش

من اجلمعية امل�رصية للرتبية العلمية ( )2009اال�سماعلية م�رص
(الرتبية العلمية – املنهج واملعلم والكتاب – دعوة للمراجعة) ،التي
عاجلت بحوث عن معايري جودة كتب الريا�ضيات ،فقد قرر الباحثان
درا�سة جودة كتاب الريا�ضيات اجلديد لل�صف الثاين الأ�سا�سي يف
فل�سطني حيث �أن هذا الكتاب قد مت تطويره عام ( )2016للمرة
الثانية يف ال�سنوات الأخرية ،وهو بحاجة للتقومي ،فمن هنا جاءت
�رضورة هذه الدرا�سة.

مشكلة الدراسة:
تعترب املرحلة الأ�سا�سية من املراحل املهمة يف �إعداد الطفل
وتن�شئته تن�شئة �سليمة ملواجهة حتديات امل�ستقبل ،ويعترب الكتاب
�أحد �أهم مدخالت العملية التعليمية التعلمية والذي ي�سهم �إىل جانب
املدخالت الأخرى كاملعلم والطالب يف احل�صول على خمرجات
حتقق �أهداف املنهاج ومن �أجل ذلك قامت وزارة الرتبية والتعليم
العايل يف فل�سطني بعملية تغيري وتطوير املناهج الفل�سطينية �ش�أنها
�ش�أن الكثري من الدول وذلك ملواكبة املتغريات العاملية وترجمة
التوجهات الفل�سطينية لتكري�س مفهوم فكري وتربوي خمتلف
وجديد بعيداً عن التقليد ،وحلاجة هذا املنهاج ملواكبة التكنولوجيا
احلديثة واملتطلبات الوطنية بحيث يت�ضمن املعارف واملهارات
والقيم املعززة وي�سهم يف التن�شئة االجتماعية والوطنية ال�سليمة
وي�صقل مهارات التفكري الإبداعي ويراعي الفروق الفردية بحيث
يتحول �إىل منهاج ع�رصي يحمل مالمح و�سمات وطنية تر�سخ
مفاهيم االنتماء واملواطنة وينتقل بالعملية التعليمية �إىل التعلم
الذاتي امل�ستند �إىل ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط وتوظيف التكنولوجيا
بحيث يكون املعلم قائداً ومي�رساً يحفز الطلبة ويخلق لهم فر�ص
اكت�شاف املعرفة والإ�سهام يف �إنتاجها ورغم كل اجلهود التي بذلت
يف تطوير املنهاج وتغيريه �إال �أنه لكل �شيء �إذا ما مت نق�صان ،لأن
الكمال هلل وحده فقد وجد الباحثان �أن هناك �شكوى من املعلمني
و�أولياء الأمور وامل�رشفني الرتبويني من املنهاج اجلديد وحيث
�أن الباحثني متخ�ص�صان يف الريا�ضيات فقد مت اختيار كتاب
الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي منوذج ًا لتحليله وتقوميه كون
ال�صف الثاين ميثل حلقة و�صل بني ما اكت�سبه الطالب من معارف
ومهارات يف ال�صف الأول لريبطها مبا يكت�سبه من مهارات تنقله �إىل
نهاية املرحلة الأ�سا�سية الأوىل و�سيقوم الباحثان بتقومي الكتاب
من حيث املحتوى والت�سل�سل املنطقي للوحدات والأن�شطة والأ�سئلة
– اخل�صائ�ص العامة ممثلة يف عدد ال�صفحات ونوعية الورق
والإخراج و وكذلك الأخطاء اللغوية والفنية والطباعية.
وقد متثلت م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س
التايل:
◄◄ما م�ستوى تقومي كتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي
من املنهاج الفل�سطيني اجلديد يف �ضوء معايري اجلودة؟
وانبثق من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
1 .1ما ال�سلبيات والإيجابيات يف كتاب الريا�ضيات لل�صف
الثاين الأ�سا�سي من املنهاج الفل�سطيني اجلديد يف �ضوء معايري
جودة (املحتوى – اخل�صائ�ص العامة)؟
2 .2ما مدى توافر معايري جودة كتاب الريا�ضيات لل�صف
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د .موسى محمد جودة
د .ســعيد إبراهيم حرب

الثاين الأ�سا�سي من املنهاج الفل�سطيني اجلديد من وجهة نظر
معلمي الكتاب؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (α
 )≤ 0.05يف مدى توافر معايري جودة كتاب الريا�ضيات لل�صف
الثاين الأ�سا�سي من وجهة نظر معلمي الكتاب تعزى ملتغري امل�ؤ�س�سة
(حكومية – وكالة الغوث)؟

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من:
�أهمية الكتاب املدر�سي نف�سه كوعاء رئي�س للمعرفة ،ومن
�أهمية مادة الريا�ضيات ك�أم للعلوم جميعها وخادمة لها ،وكذلك
من �أهمية املرحلة الأ�سا�سية وقلبها ال�صف الثاين الأ�سا�سي ودورها
يف �صوغ �شخ�صية الطفل الفل�سطيني ،ثم من املتوقع �أن ي�ستفيد
وا�ضعو املناهج وامل�رشفون واملعلمون يف مادة الريا�ضيات
من نتائج الدرا�سة ،مما قد ي�سهم يف تطوير عملية تدري�س مادة
الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي يف فل�سطني خ�صو�ص ًا وتدري�س
الكتاب اجلديد يف بداياته ،حيث ميكن لوا�ضعي املناهج �أن ي�صدروا
ن�سخة منقحة وحم�سنة للكتاب يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل �إبراز نقاط القوة ونقاط ال�ضعف يف
كتاب الريا�ضيات الفل�سطيني اجلديد لل�صف الثاين الأ�سا�سي مع
بداية تطبيقه ،من خالل التعرف �إىل �سلبيات و�إيجابيات الكتاب
يف �ضوء معايري جودة (املحتوى – اخل�صائ�ص العامة) ،وذلك
عن طريق حتليل املحتوى من قبل الباحثني ،وكذلك التعرف �إىل
م�ستوى تقوميه من وجهة نظر معلمي الكتاب ،والك�شف عن الفروق
يف م�ستويات التقومي والتي تعزى لنوع امل�ؤ�س�سة (حكومية – وكالة
الغوث).

حدود الدراسة:
 احلد املو�ضوعي :حددت هذه الدرا�سة مبو�ضوع تقومي
كتاب الريا�ضيات الفل�سطيني اجلديد لل�صف الثاين الأ�سا�سي يف
الف�صلني (الأول والثاين).
 احلد املكاين� :أجريت الدرا�سة يف مدار�س احلكومة ومدار�س
وكالة الغوث الدولية يف قطاع غزة.
 احلد الزماين� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الثاين من العام
الدرا�سي 2017 – 2016م.

مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
تقومي :عملية جمع املعلومات عن كتاب الريا�ضيات لل�صف
الثاين الأ�سا�سي عن طريق حتليل املحتوى وقيا�سها ونقدها ثم
�إ�صدار الأحكام حول نقاط قوتها ونقاط �ضعفها ح�سب معايري
جودة (املحتوى – اخل�صائ�ص العامة)
كتاب الريا�ضيات :هو كتاب الريا�ضيات الفل�سطيني اجلديد
(ف�صل �أول وف�صل ثاين) لل�صف الثاين الأ�سا�سي املقر من وزارة
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الرتبية والتعليم عام ( ،)2016ويتكون من جمموعة الأهداف
الريا�ضية واملحتوى الريا�ضي وو�سائل التقومي ،وبع�ض املوا�صفات
اخلا�صة ،وهو جميع اخلربات الريا�ضية التي مير بها تالميذ ال�صف
الثاين الأ�سا�سي حتت �إ�رشاف املدر�سة �أو بتوجيه منها.
معايري اجلودة :توافق ال�رشوط واملوا�صفات والأحكام
املتعارف عليها وامل�ضبوطة علمي ًا مع ما هو متوفر منها يف كتاب
الريا�ضيات الفل�سطيني اجلديد لل�صف الثاين الأ�سا�سي.

اإلطار النظري:
تناول الباحثان املادة النظرية للدرا�سة املتعلقة بتقومي
كتاب الريا�ضيات ،ثم انتقل احلديث �إىل معايري اجلودة ،وقام
الباحثان بعر�ضها على النحو التايل:
● ●�أوالً :تقومي كتاب الريا�ضيات
يحتاج منهج �أو كتاب الريا�ضيات �إىل تقومي وو�ضع معايري
منا�سبة ،ليكون منهج فعال ويت�ضح ذلك من خالل:
♦ ♦مفهوم التقومي:
"هو عملية جمع وت�صنيف وحتليل وتف�سري بيانات �أو
معلومات (كمية/كيفية) عن ظاهرة �أو موقف �أو �سلوك بق�صد
ا�ستخدامها يف �إ�صدار حكم �أو قرار" (علي)233 :2007 ،
ولتقومي كتاب الريا�ضيات ال بد من حتليله ونقده وفق معايري
وموا�صفات معينة تتما�شى مع موا�صفات الكتاب املدر�سي اجليد،
ثم حتديد نقاط القوة لتثبيتها ونقاط ال�ضعف لتالفيها.
وقد ذكرت الها�شمية ( )265 :2015نقال عن زايد ()2013
اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف عملية التقومي ،ومنها:
 ال�شمولية حيث ي�ستهدف التقومي جميع النواحي والعوامل
ذات العالقة.
 اال�ستمرارية يف توفري البيانات الالزمة لإحداث التطوير
املطلوب وامل�ستمر.
 ا�ستخدام �أدوات للقيا�س والتقومي تت�سم بالثبات وال�صدق
و�سهولة اال�ستخدام.
 الواقعية ،والقابلية للتحقيق ،وو�ضوح الأهداف واملعايري
املحددة.
 التقومي يكون جزءاً ال يتجز�أ من العملية التعليمية �أو �أحد
متغرياتها الأ�سا�سية.

معايري تقويم املنهج :
من �أهم معايري التقومي ما يلي :
 معيار املالءمة �أو املنا�سبة :نق�صد مالءمة كل عن�رص
من عنا�رص املنهج لبقية العنا�رص ،ومنا�سبة العنا�رص نف�سها مع
كل �أ�سا�س من �أ�س�س املنهج ،ويتحقق هذا املعيار �إذا �ضاقت الفجوة
بني احلاجات التي ن�أملها والإمكانات الواقعية ،فقد تكون الأهداف
طموحة جداً والإمكانات قليلة ال حتقق هذه الأهداف وقد يحدث
العك�س ،وال�شيء نف�سه بالن�سبة لبقية العنا�رص.
 معيار الكفاية �أو الفاعلية :تتعلق الكفاية �أو الفاعلية مبدى
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تنفيذ املنهج من قبل املعلم ،وا�ستخدام الو�سائل التعليمية املتاحة،
وتكون الكفاية خارجية مبعنى توافر الو�سائل التعليمية والإمكانات
الالزمة لتحقيق النتاجات �أو املخرجات يف �ضوء الأهداف ،كما
تكون داخلية مبعنى دقة ت�صميم عنا�رص املنهج ب�شكل منا�سب
لتوفري ال�رشوط التي ت�ساعد على حتقيق الكفاية اخلارجية.
مع مالحظة �أن هناك فرقاً بني املنهج املالئم وبني املنهج
الفعال:
فاملالئمة �أمر يتعلق مبدى ارتباط املنهج ب�أهدافه ،وبحاجات
الأفراد واملجتمع ومبدى ان�سجامه وقابليته� ،أما الفاعلية فمفهوم
يتعلق بالطرائق والتقنيات واملواد والو�سيلة واملعلمني و�سائر
الت�سهيالت الرتبوية املرتبطة بتنفيذ املنهج وتطبيق حمتواه،
وهناك احتماالت �أربعة:
 قد يكون املنهج مالئم ًا وفعا ًال (وهي احلالة املثلى).
 قد يكون املنهج مالئم ًا ولكنه غري فعال.
 قد يكون املنهج غري مالئم ولكنه فعال.
 وقد يكون املنهج غري مالئم وغري فعال) وهي احلالة
الأ�سو�أ).
 (جامعة القد�س املفتوحة)314 - 313: 2012 ،
معايري التنظيم الفعال للمنهج:
هناك ثالثة معايري رئي�سة يجب �أن تراعى يف تنظيم خربات
املنهج ،وهذه املعايري كما ذكرها �أبو حويج (- 149 :2004
 )150هي:
اال�ستمرار :ويق�صد باال�ستمرار العالقة الر�أ�سية لعنا�رص املنهج
الرئي�سة ،والتي يعمق فيها املتعلم التعرف على املفهوم ،ويعني ذلك
�أن هذا العمق �سوف يظهر يف عمليات م�ستمرة خالل �سنوات الدرا�سة،
وعلى ذلك فاال�ستمرار عامل رئي�س يف التنظيم الفعال ملادة املنهج.
التتابع :التتابع يت�صل باال�ستمرار ،ولكنه يذهب �إىل مدى
�أبعد منه ،بحيث تكون كل خربة تالية مبنية على اخلربة ال�سابقة
ولكنها يف الوقت نف�سه ال بد �أن ت�ؤدي �إىل ات�ساع وتعميق �أكرب
للقدرات واملهارات وغريها من الأمور التي تت�ضمنها اخلربات.
التكامل :ي�شري التكامل �إىل العالقة الأفقية بني خربات املنهج
املدر�سي ،وتنظيم هذه اخلربات ينبغي �أن يتم بطريقة ت�ساعد التلميذ
على حتقيق نظرة موحدة من�سقة� ،إذ يجب �أن تراعي الطرق املمكن
بوا�سطتها ا�ستخدام املهارات على نحو فعال وبكافة املواد الدرا�سية
على حد �سواء.
ويرى الباحثان �أن اال�ستمرار ر�أ�سي وهو �أقرب للعمل يف نف�س
املادة الدرا�سية وكذلك التتابع ولكنه لي�س جمرد تكرار بل يتناول
م�ستويات �أعلى للمعاجلة مع كل خربة تعليمية الحقة� ،أما التكامل
فيعمل ب�شكل �أفقي يف جميع املواد الدرا�سية.
ثانياً :معايري اجلودة
�إن اجلودة يف التعليم تعد من �أهم الو�سائل والأ�ساليب
الناجحة يف تطوير بنية النظام التعليمي مبكوناته املادية والب�رشية
وحت�سينه ،بل و�أ�صبح �رضورة ملحة وخيارا ا�سرتاتيجيا متليه طبيعة

احلراك التعليمي والرتبوي يف الوقت احلايل ،فظهرت مدار�س اجلودة
التي حتر�ص على جودة الأهداف ،وجودة املحتوى ،وجودة �أ�ساليب
التقومي�( ،أبو عزيز)2009 ،
وجاء يف الوثيقة الوطنية ملنهج الريا�ضيات يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ( )2003ب�أن املعيار هو( :و�صف ملا هو
متوقع حتققه لدى امل�ستهدف (التلميذ) من مهارات� ,أو معارف� ,أو
مهمات� ,أو مواقف� ,أو قيم� ,أو اجتاهات و�أمناط تفكري� ,أو قدرة على
حل م�شكالت).
ويعرفه حل�س ( )11 :2004ب�أنه( :جمموعة من ال�رشوط
والأحكام امل�ضبوطة علمي ًا التي ت�ستخدم كقاعدة �أو �أ�سا�س للمقارنة
واحلكم على النوعية �أو الكمية بهدف تعزيز مواطن القوة لتعزيزها,
وت�شخي�ص مواطن ال�ضعف لعالجها).
واجلودة تعني الوفاء بجميع املتطلبات املتفق عليها بحيث
تنال ر�ضا العميل ويكون املنتج ذو قيمة عالية وتكلفة اقت�صادية،
ومن منظور العملية التعليمية فهي تعني :الو�صول �إىل م�ستوى
الأداء اجليد وهي متثل عبارات �سلوكية ت�صف �أداء املتعلم عقب
مروره بخربات منهج معني ,ويتوقع �أن ي�ستويف م�ستوى متكن حمدد
م�سبقاً( .حممد وفراج.)2006 ،
�أما معايري جودة املنهج فقد عرفها علي وعبد اهلل ()2005
ب�أنها جمموعة املعايري وامل�ؤ�رشات التي ينبغي �أن تتوافر يف
املنهج ،التي تلبي رغبات الطالب ،ومطالب �سوق العمل.
وقد ذكرا دروي�ش ومقاط ( )2011عددا من الأمور يجب
مراعاتها عند تبني مفهوم اجلودة ،منها:
 اال�ستناد �إىل معايري جودة عاملية تخ�ص كل جمال.
 الرتكيز على حت�سني املخرجات النهائية لأي نظام.
 توفر قيادات فاعلة مبتكرة قادرة على التخطيط والتنفيذ
للو�صول للأف�ضل.
 التدريب امل�ستمر وتطوير القدرات.
 املزيد من اجلهد واملناف�سة للو�صول �إىل �أف�ضل ناجت.
وجود هيكلية �إدارية فاعلة ومرنة تتوافق ومتطلبات الع�رص
املتغرية.
وي�شري الورثان (� )2008إىل �أن ت�شخي�ص الواقع احلايل
للمناهج الدرا�سية مبا فيها الكتب التعليمية ،هو من متطلبات جودة
امل�ؤ�س�سة التعليمية لتعرف مدى مالءمتها ملتطلبات �سوق العمل،
ومدى قدرتها على تنمية روح الوالء واالنتماء للوطن ،ومالئمتها
للبيئة املحلية ،وقدرتها على ا�ستيعاب متغريات الع�رص املذهلة،
ف�ضال عن قدرتها على تنمية التفكري النقدي لدى الطالب ،وحل
امل�شكالت.
ويحر�ص خرباء املناهج دائما على ربط املنهاج بالكتاب،
بو�صفه وعاء ملحتوى معريف ومكونا من مكونات املنهاج ،فهو
الو�سط الفعلي للتوا�صل بني املعلم واملتعلم ،وهو بني يدي املتعلم
يعيد النظر فيه مرارا وتكرارا متى �شاء ،ويقحم الطلبة يف الأن�شطة
والتدريبات ،ويوفر لهم فر�صا مت�ساوية تتنا�سب وقدراتهم املختلفة
يف التعليم( .عبد اخلالق والعملة)2000 ،
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تقومي كتاب الرياضيات للصف الثاني األساسي من املنهاج الفلسطيني اجلديد
في ضوء معايير اجلودة

د .موسى محمد جودة
د .ســعيد إبراهيم حرب

وقد حددت الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد،
التابعة ملجل�س الوزراء امل�رصي )2010( ،ثمانية معايري جلودة
الكتاب املدر�سي ،واعتربت الهيئة �أن التزام وزارة الرتبية والتعليم
بهذه املعايري �سيحل �أزمة الكتب اخلارجية و�سيدفع الطالب للإقبال
على الكتب احلكومية ،وا�صف ًة الأخرية حالياً ب�أنها دون امل�ستوى،
واملعايري هي:
 ت�أليف الكتاب املدر�سي مبنهجية توازن بني اجلوانب
العلمية والتطبيقية وتتيح للطالب امل�شاركة يف عملية تعلمه.
 تعبري ت�صميم الكتاب عن م�ضمونه وتنا�سبه مع املرحلة
العمرية وتنا�سق �ألوانه وتوفر عن�رصي اجلاذبية والت�شويق
ب�صفحاته.
 االهتمام مبرحلة الطباعة ،خا�صة موا�صفات احلجم
والوزن.
 ربط حمتوى الكتاب العلمي باحلياة العملية والق�ضايا
املجتمعية و�رضورة مراعاة الدقة واحلداثة والتوازن يف املحتوى
وترتيبه ترتيب ًا منطقي ًا مع مالءمة اللغة امل�ستخدمة للفئة العمرية
امل�ستهدفة.
 ارتباط الكتاب بالتقومي ال�شامل بحيث ميكن للطالب
حتديد م�ستواه ذاتي ًا وي�ستطيع اكت�شاف نقاط �ضعفه والعمل على
حت�سينها ويوجه �أ�سلوب تعلمه.
 �إتاحة املحتويات يف �صورة �إلكرتونية وا�ستخدام م�صادر
معرفة مالئمة ومتنوعة من امل�صادر الإلكرتونية.
 اقرتان الكتاب املدر�سي بدليل للمعلم يو�ضح املنطلقات
الأ�سا�سية للكتاب والعالقة بني املقرر واملقررات الأخرى ،كما
ير�شد املعلم �إىل ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب التدري�س والتقومي ويت�ضمن
مناذج لتقومي الطالب وقائمة مبراجع �أخرى قد يحتاج �إليها املعلم.
 مراعاة اقت�صاديات الكتاب املدر�سي مبا ي�ساعد على
خف�ض التكلفة وكفاءة ا�ستخدام الكتاب معاً.

الدراسات السابقة:
من خالل اطالع الباحثني على الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة
مبو�ضوع الدرا�سة ،وجد الباحثان يف حدود علمهما عدم وجود
درا�سات تربط بني نف�س املتغريات لنف�س الكتاب ،و�سي�ستعر�ض
الباحثان �أهم هذه الدرا�سات ذات العالقة مبتغريات الدرا�سة من
الأحدث �إىل الأقدم ومنها:
درا�سة بدر ( :)2016هدفت الدرا�سة �إىل حتليل حمتوى كتاب
الريا�ضيات لل�صف الرابع االبتدائي باململكة العربية ال�سعودية وفق ًا
ملتطلبات درا�سة التوجهات الدولية للريا�ضيات والعلوم ،TIMSS
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي ،ومت اختيار جمتمع
الدرا�سة من كافة مو�ضوعات كتاب الريا�ضيات يف الف�صلني الأول
والثاين لل�صف الرابع االبتدائي ،ولتحقيق ذلك قامت الباحثة ب�إعداد
قائمة مبتطلبات التم�س  2011الواجب ت�ضمنها مبحتوى الكتاب،
وخل�صت الدرا�سة �إىل عدم توافر التوزيع املنا�سب طبقا ملتطلبات
التم�س  2011للخ�صائ�ص العامة لكتاب الريا�ضيات لل�صف الرابع
االبتدائي باململكة العربية ال�سعودية.
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درا�سة الغامدي ( :)2014هدفت الدرا�سة �إىل تقدمي معايري
اجلودة ال�شاملة للكتاب املدر�سي واحلكم على مدى توافر هذه
املعايري يف كتاب ريا�ضيات الأول الثانوي املطور يف ال�سعودية،
وتكونت �أدوات البحث من �أداة حتليل املحتوى يف �ضوء قائمة
معايري اجلودة ال�شاملة التي ينبغي توافرها يف الكتاب املدر�سي
والتي مت �إعدادها وتطبيقها من قبل الباحثة ،وقد ا�ستخدمت الباحثة
املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أظهرت النتائج يف جمال ت�صميم الكتاب
�أن بع�ض املعايري توافرت بن�سبة ( )% 55ومل تتوافر بع�ضها بن�سبة
(� ،)% 35أما يف جمال الدرو�س املت�ضمنة فقد تراوحت �أهمية
املعايري على متو�سطات ح�سابية متدرجة بني ( )3 – 0املعايري
ذات الأهمية العالية وعددها ( )51معياراً �أخذت �أعلى متو�سط
ح�سابي واملعايري التي �أخذت �أقل املتو�سطات احل�سابية وعددها
( )25معياراً لي�س لها �أهمية تذكر.
درا�سة نهرو والتليني ( :)2013هدفت الدرا�سة �إىل تقومي حمتوى
كتاب الريا�ضيات لل�صف الرابع الأ�سا�سي يف فل�سطني وفق متطلبات
التم�س ،ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،وقاما ب�إعداد
قائمة مبتطلبات التم�س ملحتوى منهاج الريا�ضيات �شملت ()85
متطلب ًا توزعت على البعد املعريف وبعد املحتوى ،كما قاما ب�إعداد
�أداة لتحليل املحتوى ،كما قاما ببناء ا�ستبانة ملعرفة مدى توظيف
متطلبات التم�س يف تدري�س الكتاب ،وكانت عينة الدرا�سة عددها
( )97معلما ومعلمة من معلمي الريا�ضيات لل�صف الرابع ،وكان
من �أهم النتائج بناء قائمة مبتطلبات التم�س الواجب ت�ضمينها يف
حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف الرابع الأ�سا�سي ،تكونت من ()85
معيارا توزعت على �ست جماالت هي (الأعداد ،الأ�شكال الهند�سية
والقيا�سات ،عر�ض البيانات ،التطبيق ،اال�ستدالل) ،وقد تراوح توفر
هذه املعايري يف الكتاب بن�سب متفاوتة.
درا�سة با يون�س ( :)2012هدفت الدرا�سة �إىل تقومي كتاب
الريا�ضيات لل�صف الأول املتو�سط يف اململكة العربية ال�سعودية
من وجهة نظر املعلمني حول �أربعة حماور (املحتوى الريا�ضي،
الأن�شطة ،التدريبات ،ال�شكل العام) ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي ،وكانت �أداة الدرا�سة عبارة عن ا�ستبانة تقي�س هذه املحاور
الأربعة وتكونت من ( )67م�ؤ�رشاً ،و�أظهرت النتائج حتقق املحاور
الأربعة بدرجة عالية ،وكذلك وجود فرق دال �إح�صائي ًا يف درجة
حتقق م�ؤ�رشات الكتاب اجليد يعزى ملتغري اجلن�س ،كذلك عدم وجود
فرق دال �إح�صائي ًا يف درجة حتقق م�ؤ�رشات الكتاب اجليد يعزى
ملتغريات (امل�ؤهل العلمي ،اخلربة ،الدورات التدريبية).
درا�سة خ�ضري وهادي ( :)2012هدفت الدرا�سة �إىل تقومي
كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س االبتدائي يف حمافظة دياىل
العراق من وجهة نظر املعلمني ،ويجري التقومي يف �ضوء معايري
خا�صة  ،ومتثلت عينة الدرا�سة يف عدد ( )35معلم ومعلمة من
معلمي الريا�ضيات يف املدار�س االبتدائية يف حمافظة دياىل� ،أما
�أداة الدرا�سة فكانت عبارة عن ا�ستبيان يحوي املعايري ،وقد تو�صل
الباحثان لعدة ا�ستنتاجات منها� :أن مقدمة الكتاب ال تت�ضمن
الفكرة العامة عن حمتوى الكتاب ،مو�ضوعات الكتاب كانت دقيقة
من الناحية العلمية ومتدرجة من املح�سو�س �إىل املجرد ومن ال�سهل
�إىل ال�صعب ومرتابطة ،وكانت الأمثلة منا�سبة للم�ستوى العقلي
للتالميذ و�شاملة ومتنوعة� ،أما ال�صور والر�سومات فكانت �ضعيفة
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يف ارتباطها بامل�ستوى العقلي للتالميذ ويف و�ضوحها ،و�أخرياً
بالن�سبة لإخراج الكتاب �أظهر �ضعف ًا يف بع�ض النواحي مثل نوعية
الورق ولونه ،وقوة يف بع�ضها مثل ت�صميم الغالف وفهر�سة الكتاب.
درا�سة ح�سن ( :)2010هدفت الدرا�سة �إىل حتليل حمتوى كتب
ريا�ضيات احللقة الثالثة من مرحلة التعليم الأ�سا�سي وتقوميها
وفق ًا للمعايري التي يجب توافرها يف الكتاب املدر�سي اجليد،
وتناولت الدرا�سة (الأهداف ،املحتوى ،طرق و�أ�ساليب التدري�س،
الو�سائل التعليمية ،التقومي واخل�صائ�ص العامة للكتاب) ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )240معلما ومعلمة يدر�سون كتاب ريا�ضيات
ال�صف ال�سابع والثامن ،من حمليات والية النيل الأبي�ض ،وبعد
تطبيق �أداة الدرا�سة وهي عبارة عن ا�ستبانة تو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن �أهداف تدري�س الريا�ضيات يف املرحلة وا�ضحة وحمددة وم�شتقة
من فل�سفة الرتبية يف ال�سودان ،و�أن حمتوى كتب الريا�ضيات لهذه
املرحلة منا�سب ويلبي حاجات التالميذ ويرتبط بخرباتهم ،و�أن
طرق التدري�س متنوعة ،و�أن الو�سائل التعليمية وا�ضحة وكافية
ومالئمة ،و�أن التقومي منا�سب ومرتبط بالأهداف مع احلاجة �إىل
زيادة �أمثلة ومتارين تهتم باجلانب الوجداين ،و�أخرياً اخل�صائ�ص
العامة للكتاب من ناحية الت�صميم والطباعة والإخراج جيدة ،مع
احلاجة �إىل حت�سني الغالف.
درا�سة جيل ( :)Gill,2010هدفت الدرا�سة �إىل حتديد نقاط
التقاطع بني الريا�ضيات والعلوم وفق معايري والية �سان �شاين،
وتطوير �أداة �صادقة وثابتة لقيا�س املنهج الداعم يف كتب
الريا�ضيات والعلوم لل�صف الثامن يف مدار�س والية فلوريدا العامة،
وكانت �أداة الدرا�سة هي �إطار حتليل املحتوى ل�شانون و ويفري
( )Shannon & Weaverحيث مت حتليل حمتوى كتابي الريا�ضيات
والعلوم من حيث نقاط التقاطع (املنهج الداعم) ،ثم قامت الباحثة
بت�أليف جمموعة من املعايري وذلك باالعتماد على وثائق جمل�س
البحث القومي ،واملتعلقة باملفردات ،واال�ستق�صاء ،وحل امل�سائل،
ومنها مت حتديد وثيقة التقومي ،وقد �أظهرت النتائج �أن اجلزء من
وثيقة التقومي الذي يتعلق باملفردات يتمتع بالثبات مما ي�شري �إىل
�إمكانية ا�ستخدام هذه الوثيقة ك�أداة لقيا�س املفردات الداعمة يف
درا�سات م�ستقبلية.
درا�سة مات�ش وديرموت (:)Mauch & dermott ,2007
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف نقاط القوة ونقاط ال�ضعف يف ثالثة
كتب ريا�ضيات مدر�سية للمرحلة االبتدائية ،حيث قامت الباحثتان
ب�إعداد مقايي�س للتقدير وقمتا بفح�ص هذه الكتب الثالث يف �ضوء
هذه املقايي�س ،وخل�صت النتائج �إىل تقديرات متفاوتة ملحتوى
هذه الكتب ح�سب املقايي�س املعدة ،ومت ا�ستخدام النتائج يف
تقدمي مقرتحات من �أجل �إعداد كتاب ريا�ضيات مدر�سية للمرحلة
االبتدائية يكون الأف�ضل يف تعزيز فهم التالميذ للريا�ضيات.
درا�سة وي�سدورب ( :)Wesdorp, 2002هدفت هذه الدرا�سة �إىل
تقومي منهج الريا�ضيات يف هولندا من خالل الإجابة على الأ�سئلة
التالية :ما كمية الريا�ضيات التي ينبغي �أن يحتويها املنهج؟ وما
الوقت الذي ينبغي �أن يخ�ص�ص لتدري�سها؟ ما ن�سبة حتقيق مادة
الريا�ضيات لأهداف تدري�سها احلالية؟ ما هي الأهداف الأ�سا�سية
لتدري�س مادة الريا�ضيات؟ وقام الباحث ب�س�ؤال �أفراد عينة البحث
املتوفرة من املعلمني عن طريق املقابالت واال�سئلة ،وقد �أظهرت

نتائج الدرا�سة اهتمام عينة البحث مبحتوى وكمية مادة الريا�ضيات
�أكرث من اجلوانب املتعلقة بتدري�سها ،و�أن الوقت املمنوح لتدري�س
الريا�ضيات �أكرث من غريها وذلك ح�سب امل�ستوى الدرا�سي ،و�أ�شارت
عينة البحث �إىل حتقيق املادة لأهداف تدري�سها احلالية بن�سبة
عالية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
تباينت �أهداف الباحثني املهتمني مبو�ضوع تقومي كتب
الريا�ضيات وذلك ح�سب الكتاب الذي جرى تقوميه ،فتنوعت �أهداف
الدرا�سات ال�سابقة حيث هدفت بع�ضها �إىل تقومي كتب ريا�ضيات
ملراحل خمتلفة منها يف املرحلة الأ�سا�سية مثل درا�سة بدر ()2016
يف ال�سعودية ،ودرا�سة نهرو والتليني ( )2013يف فل�سطني ،لكتاب
ريا�ضيات ال�صف الرابع يف �ضوء متطلبات التم�س ،وكذلك درا�سة
با يون�س ( )2012يف ال�سعودية لكتاب الريا�ضيات لل�صف ال�سابع،
ودرا�سة خ�ضري وهادي ( )2012يف العراق لكتاب ريا�ضيات
ال�صف ال�ساد�س من وجهة نظر املعلمني ،ودرا�سة ح�سن ()2010
يف ال�سودان لكتب الريا�ضيات يف ال�صفني ال�سابع والثامن ،ودرا�سة
جيل ( )Gill,2010يف �أمريكا لكتب الريا�ضيات والعلوم لل�صف
الثامن ،ودرا�سة مات�ش وديرموت ( )Mauch & dermott ,2007لثالثة
كتب ريا�ضيات للمرحلة االبتدائية ،ومنها يف املرحلة الثانوية مثل
درا�سة الغامدي ( )2014يف ال�سعودية لكتاب الريا�ضيات لل�صف
الأول الثانوي ومعايري اجلودة ،ومنها تقومي كتب الريا�ضيات ب�شكل
عام مثل درا�سة وي�سدورب ( )Wesdorp, 2002يف هولندا ،م�ستخدمة
جميعها املنهج الو�صفي مع �إ�ضافة التحليلي غالبا ،باختالف
العينة يف كل درا�سة ،وتتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
بتناولها لتقومي كتاب الريا�ضيات الفل�سطيني اجلديد لل�صف الثاين
الأ�سا�سي ،حيث مل يعرث الباحثان على �أي درا�سة حملية م�شابهة
على حد علميهما در�ست تقومي نف�س الكتاب ،ف�ض ًال عن عدم
اهتمام الدرا�سات غري املحلية بالكتب الفل�سطينية ،وقد ا�ستفادت
الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف �صياغة �أ�سئلة الدرا�سة
وفر�ضياتها ،وبناء املقايي�س ،وحتليل النتائج وتف�سريها.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي يف �إجراء الدرا�سة
وهو املنهج املنا�سب للم�شكلة املطروحة التي تدور حول التقومي
والتح�سني و�إ�صدار الأحكام.

جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة الب�رشي من جميع معلمي ومعلمات
ريا�ضيات ال�صف الثاين الأ�سا�سي يف مدار�س احلكومة ومدار�س
وكالة الغوث وعددهم ( )1290معلم ومعلمة ،منهم ( )824يف
مدار�س وكالة الغوث ،و( )466يف املدار�س احلكومية موزعني على
خم�س حمافظات يف قطاع غزة هي (�شمال غزة – غزة – الو�سطى –
خان يون�س – رفح ) ح�سب اح�صائية وزارة الرتبية والتعليم 2016
2017/م (.)http://www.moehe.gov.ps
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تقومي كتاب الرياضيات للصف الثاني األساسي من املنهاج الفلسطيني اجلديد
في ضوء معايير اجلودة

د .موسى محمد جودة
د .ســعيد إبراهيم حرب

�أما جمتمع الدرا�سة املو�ضوعي فهو عبارة عن كتاب
الريا�ضيات الفل�سطيني اجلديد لل�صف الثاين الأ�سا�سي بف�صليه الأول
والثاين.

نظر الباحثني املخت�صني كوحدة للتحليل ،وبالن�سبة ل�صدق الأداة
وثباتها مت �إجراء التحليل لكل باحث منف�صل عن الأخر ،ثم ا�ستخدام
�أ�سلوب اتفاق املحللني عن طريق تطبيق معادلة كوبر Cooper
حل�ساب ن�سبة االتفاق بني التحليلني فو�صلت �إىل ( %)93مما يدلل
على ثبات التحليل و�صدقه.

عينة الدرا�سة الب�رشية كانت ع�شوائية عنقودية حيث ر�ست
العينة على حمافظة رفح التي �شملت بعد ا�ستبعاد فقط ( )3ا�ستبانات
فارغة ( )165معلما ومعلمة ،وفيما ي�أتي اخل�صائ�ص الإح�صائية
لعينة الدرا�سة يف جدول (:)1

ثانياً :استبانة معايري اجلودة:
هدفها التعرف �إىل �آراء املعلمني واملعلمات يف كتاب
الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي من حيث (اخل�صائ�ص العامة
– املحتوى) يف �ضوء معايري اجلودة مع �إبداء مالحظاتهم ب�شكل
عام على الكتاب وو�ضع �أمثلة عن الأخطاء املوجودة فيه من وجهة
نظرهم.
تكونت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية من حمورين هما
(اخل�صائ�ص العامة – املحتوى) ،بحيث �ضم كل حمور عديد من
امل�ؤ�رشات التي تدلل على توافر معايري املحور وذلك جلزئي الكتاب
يف الف�صل الأول والثاين ،و�أمام كل م�ؤ�رش فئة التحليل وهي �أوافق
بدرجة (كبرية ( – )3متو�سطة (� – )2ضعيفة (.))1
وتتكون يف �صورتها النهائية من ( )30فقرة ،موزعة على
جمالني ،يتكون املجال الأول وهو اخل�صائ�ص العامة من ()10
فقرات� ،أما املجال الثاين وهو املحتوى فيتكون من ( )20فقرة،
ويف نهاية املقيا�س كان هناك فقرتان مفتوحتان عن املالحظات
العامة ،و�أمثلة عن الأخطاء الواردة مت اال�ستفادة منهما يف التحليل
والتف�سري.

عينة الدراسة:

جدول ()1
توزيع أفراد عينة المعلمين

املتغري

نوع امل�ؤ�س�سة

البيان

العدد

الن�سبة املئوية

حكومية

33

% 20

وكالة الغوث

132

% 80

املجموع

165

% 100

�أما عينة الدرا�سة املو�ضوعية ،فهي عينة تامة �شملت جميع
ما ورد يف �صفحات الكتابني يف جمتمع الدرا�سة.
أدوات الدراسة:

أوالً :أداة حتليل احملتوى:
هدفها هو حتليل كتاب الريا�ضيات الفل�سطيني اجلديد
لل�صف الثاين الأ�سا�سي للف�صل الأول والثاين يف �ضوء معايري
اجلودة (اخل�صائ�ص العامة – املحتوى) ،للتعرف على الإيجابيات
وال�سلبيات يف الكتاب.
وقد اعتمدت م�صادرها على معايري اجلودة للكتاب املدر�سي
يف الدرا�سات ال�سابقة واخلا�صة مبحوري التحليل (اخل�صائ�ص العامة
– املحتوى) ،كذلك �آراء معلمي ومعلمات ال�صف الثاين الأ�سا�سي عرب
املقابالت الفردية ،كذلك مت اعتماد ال�سلبيات والإيجابيات من وجهة

ضبط االستبانة:
�صدق املحكمني :قام الباحثان بعر�ض املقيا�س على جمموعة
من املحكمني ،وقام املحكمون بتعديل املقيا�س من خالل التعديل
على بع�ض الفقرات ،وحذف و�إ�ضافة الفقرات الأخرى.
صدق االتساق الداخلي :
ح�سبت معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية
كما هو مو�ضح يف جدول (:)2

جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجة الفقرات والدرجة الكلية

م

معامل االرتباط

م�ستوى
الداللة

م

معامل
االرتباط

اخل�صائ�ص العامة

م�ستوى
الداللة

م

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

املحتوى الدرا�سي

1

**0.68

0.00

1

**0.67

0.00

11

**0.61

0.00

2

**0.78

0.00

2

**0.69

0.00

12

**0.52

0.00

3

**0.63

0.00

3

**0.78

0.00

13

**0.66

0.00

4

**0.57

0.00

4

**0.95

0.00

14

**0.57

0.00

5

**0.67

0.00

5

**0.67

0.00

15

**0.62

0.00

6

**0.78

0.00

6

**0.69

0.00

16

**0.69

0.00

7

**0.66

0.00

7

**0.67

0.00

17

**0.74

0.00
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م

م�ستوى
الداللة

معامل االرتباط

م

معامل
االرتباط

اخل�صائ�ص العامة

م�ستوى
الداللة

معامل
االرتباط

م

م�ستوى
الداللة

املحتوى الدرا�سي

8

**0.78

0.00

8

**0.69

0.00

18

**0.64

0.00

9

**0.69

0.00

9

**0.78

0.00

19

**0.55

0.00

10

**0.68

0.00

10

**0.95

0.00

20

**0.71

0.00

** دالة عند مستوى 0.01

 ///غير دالة إحصائيا

* دالة عند مستوى 0.05

يت�ضح من اجلدول (� )2أن جميع فقرات اال�ستبانة دالة نتائج الدراسة:

�إح�صائيا مبعنى وجود عالقة بني كل هذه الفقرات مع كل جمال
حيث ( sigم�ستوى الداللة)  ،α=0.01مما ي�ؤ�رش على �صدق
اال�ستبانة و�صالحيتها للتطبيق.
الثبات (طريقة �ألفا كرونباوخ )Reliability Coefficients -

قام الباحثان ب�إيجاد معامل الثبات با�ستخدام معامل
الثبات ( طريقة �ألفا كرونباوخ ) فتبني �أن معامل الثبات الكلي
ي�ساوي ( ،)0.78حيث كان ثبات جمال اخل�صائ�ص العامة (،)0.77
وثبات جمال املحتوى الدرا�سي ( ،)0.75ويت�ضح من ذلك �أن جميع
املجاالت دالة �إح�صائيا مبعنى وجود عالقة بني كل هذه املجاالت
مع املجال الكلي عند م�ستوى الداللة � 0.01أي �أن الأداة ثابتة.

ي�ستعر�ض الباحثان النتائج التي مت التو�صل �إليها يف هذه
الدرا�سة ،وذلك بعد الإجابة على الأ�سئلة ،با�ستخدام الأ�ساليب
الإح�صائية املنا�سبة ،كما قام الباحثان بتف�سريها ،ومناق�شتها ،يف
�ضوء الدرا�سات ال�سابقة ،والإطار النظري.
نتائج ال�س�ؤال الأول وعر�ضها وتف�سريها:
◄◄ ما ال�سلبيات والإيجابيات يف كتاب الريا�ضيات لل�صف
الثاين الأ�سا�سي من املنهاج الفل�سطيني اجلديد يف �ضوء معايري
جودة (املحتوى – اخل�صائ�ص العامة)؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول؛ قام الباحثان بتحليل الكتابني
ور�صد الإيجابيات وال�سلبيات والأخطاء الواردة من حيث (املحتوى
– اخل�صائ�ص العامة) كما هو مبني يف اجلدول ( )3الآتي:

جدول ()3
السلبيات واإليجابيات في جزئي كتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي الجديد 2017/ 2016م

املو�ضوع

كتاب الف�صل الثاين

كتاب الف�صل الأول
 -ال�صفحات :عدد �صفحات الكتاب � 177صفحة هذا الرقم يدل على الكم الهائل من التدريبات والأن�شطة حيث

عدد �صفحات كتاب الف�صل الدرا�سي الثاين 116

�أن ذلك ال يتالءم مع عدد احل�ص�ص املخ�ص�صة بال�شكل املنا�سب عدا عن التكرار مما ي�ؤدي �إىل �صعوبة يف حل �صفحة وقد �أدى ذلك �إىل �صغر حجم الكتاب ويقل ب
تدريبات الكتاب وينتج عنه حرمان الطلبة من تنفيذ �أن�شطة وتدريبات على دفاترهم اخلا�صة ،فمن املالحظ � 51صفحة عن كتاب الف�صل الأول.
�أن عدد �صفحات الوحدة الأوىل � 48صفحة �أي قاربت من ثلث الكتاب علم ًا ب�أن هذ الوحدة تعترب مراجعة ملا
اخلائ�ص �سبق تعلمه فمن املفرت�ض �أن تكون �أقل من ذلك ومقننة.
العامة
 -الإخراج� :سنتناول الإخراج من حيث:

ال�شكل� :شكل الكتاب مقبول لكن املادة اخلام

امل�صنوع منها الورق رديئة �رسعان ما تتمزق ب�أيدي
الطلبة.

ال�شكل� :شكل الكتاب مقبول لكن املادة اخلام امل�صنوع منها رديئة �رسعان ما تتمزق ب�أيدي الطلبة.
 الألوان� :ألوان الكتاب ال تعطي دافعية وت�شويق للطلبة لأنها غري زاهية يف كثري من الأحيان.اخلط :اخلط �صغري جدا ال يتنا�سب و�أعمار الطلبة وغري متباين مع خلفية ال�صورة ح�سب ال�رشوط اجليدة
للو�سيلة التعليمية.
 -الر�سوم وال�صور :رغم قلة الر�سوم التو�ضيحية وال�صور �إال �أنها غري وا�ضحة يف الكتاب كما �أن الأعداد

الألوان� :ألوان الكتاب م�شوقة وزاهية تثري دافعية
الطالب للتعلم.
اخلط :اخلط وا�ضح ويتنا�سب و�أعمار الطلبة.
الر�سوم وال�صور :متتاز الر�سوم التو�ضيحية وال�صور
بالو�ضوح يف الكتاب �إال �أن الأعداد املكتوبة على
ال�صور غري وا�ضحة متام ًا للمعلم والطلبة.

املكتوبة على ال�صور غري وا�ضحة متام ًا للمعلم والطلبة ،مثال� :ص ،71 ،62 ،49 ,47 ،24ص.82

التن�سيق :متيز الكتاب بالتن�سيق اجليد واعطاء

 -التن�سيق :افتقد الكتاب للتن�سيق اجليد واعطاء م�ساحات وا�سعة لل�رشح واحلل ذلك ناجت عن الكم الهائل من

م�ساحات وا�سعة لل�رشح واحلل ناجت عن التخفيف من

التدريبات وامل�سائل اللفظية التي ي�صعب كثرياً على معظم الطلبة قراءتها يف هذه املرحلة العمرية.

التدريبات وامل�سائل اللفظية.
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املو�ضوع

د .موسى محمد جودة
د .ســعيد إبراهيم حرب

كتاب الف�صل الثاين

كتاب الف�صل الأول

املحتوى :عر�ض املحتوى للمنهاج بهذا ال�شكل ال يتنا�سب متام ًا مع الفئة العمرية للطلبة وذلك من حيث:
املحتوى :عر�ض املحتوى للمنهاج بهذا ال�شكل
الكم :كم املحتوى من التدريبات والأن�شطة كبري جداً وغري متنا�سب مع الوقت املخ�ص�ص له من احل�ص�ص.
يتنا�سب متام ًا مع الفئة العمرية للطلبة وذلك من
مثال :الوحدة الأوىل احتوت على � 48صفحة من الكتاب كما �أنها مكتظة بالتدريبات الأمر الذي ي�صعب
حيث:
تنفيذه بال�شكل املنا�سب والفاعل بالوقت املخ�ص�ص له من احل�ص�ص.
الكم :كم املحتوى من التدريبات والأن�شطة منا�سب
النوع :ركز الكتاب على امل�سائل اللفظية كثرياً التي يعاين من �صعوبتها كثري من الطلبة وبالتايل عدم مراعاة
مع الوقت املخ�ص�ص له من احل�ص�ص.
الفروق الفردية للطلبة لأن هذه امل�سائل م�صنفة �ضمن مهارات التفكري العليا.
النوع :مت املوازنة والتخفيف من امل�سائل اللفظية
املحتوى الت�سل�سل املنطقي للمحتوى:
كثرياً والتي عانى منها الكثري من الطلبة بالف�صل
يفتقر منهاج الف�صل الأول للت�سل�سل املنطقي يف عر�ضه ملحتوى املنهاج فمث ًال بد�أ املنهاج مبو�ضوع املئات
الأول وبالتايل متت مراعاة الفروق الفردية للطالب.
ثم انتقل �إىل الأعداد �ضمن العدد  99وانتقل بعد ذلك ملو�ضوع املئات مرة �أخرى.
الت�سل�سل املنطقي للمحتوى:
وكذلك الوحدة الثانية (اجلمع دون حمل �ضمن )99
متيز كتاب الف�صل الثاين ملنهاج الريا�ضيات لل�صف
مل تبد�أ الوحدة مبراجعة اجلمع �ضمن العدد ( )10وكذلك يف الوحدة الثالثة الطرح �ضمن العدد  99مل تبد�أ
الثاين االبتدائي
مبراجع الطرح �ضمن العدد ( )10الوحدة الرابعة التي حتتوي � 30صفحة من الكتاب تفتقر للت�سل�سل املنطقي
بعر�ض حمتوى الوحدات بت�سل�سل منطقي ومف�صل
يف عر�ضها للمحتوى لرتكيزها على مو�ضوعات ريا�ضية ال تتنا�سب والفئة العمرية للطلبة يف ال�صف الثاين.
ودقيق.
انظر ال�صفحات من �صــــ� - 112صــــ 129جتد ال�صعوبة البالغة يف التعامل معها من قبل الطلبة.
الأخطاء
الواردة

يف كتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين الف�صل الدرا�سي الأول العديد من الأخطاء املطبعية واللغوية.
(�سيتم ذكر الأخطاء يف جدول م�ستقل)

يكاد يخلو كتاب الريا�ضيات للف�صل الدرا�سي الثاين
من الأخطاء اللغوية واملطبعية

جدول ()4
األخطاء الواردة في كتاب الرياضيات الجديد للصف الثاني األساسي الفصل الدراسي األول

الوحدة

ال�صفحة

ال�سطر

التعديل

اخلط�أ

7

1

يف �إعطاء البيانات

الآحاد �صفر والع�رشات 9

17

2

 + 10ـــــــــــــــ

 + 20ــــــــــــــــــــــــ

20

الأخري

الفراغات خم�سة

الفراغات �أربعة

22

1

العنوان

بدل ترتيب الأعداد �إىل العدد ال�سابق والالحق

24

7

عدم و�ضوح الأعداد يف ال�صور

تو�ضيح الأعداد

الأوىل

28

7

عدم وجود مثال حملول

حل البند الأول كمثال

الأعداد �ضمن 100

39

5

عدم وجود منزلة للآحاد

ا�ضافة منزلة للآحاد

40

7

اعطاء �س  4 ،3قبل �س2

تعديل الرتتيب

41

5

عدم و�ضوح الأعداد على خط الأعداد

تو�ضيح الأعاد على خط الأعداد

47

8

عدم و�ضوح الأ�شكال

تو�ضيح الأ�شكال التي عليها الأ�سعار

49

1

عدم و�ضوح الأ�شكال والأ�سعار

تو�ضيح الأ�شكال والأ�سعار

52

7

عدد جنوم احلزمة 11

يجب حذف جنمة من كل حزمة

55

1

الأ�سهم على خط الأعداد

يجب بداية ال�سهم من ال�صفر

56

1

�ألوان املثلث

تعديل الألوان

57

بند ب ،ج

عدم وجود مربعات للناجت

حتديد مربعات للناجت

59

تعاوين

مكتوب يف �صفحتني

يجب �أن يكون يف �صفحة واحدة

60

2

عدم حتديد الطريقة املطلوبة

حتديد الطريقة املطلوبة

61

4

�أعداد امل�س�ألة

تعديل من � 35إىل 31

الثانية
اجلمع دون حمل
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الوحدة

ال�سطر

ال�صفحة

التعديل

اخلط�أ

75

2

ناجت الطرح على املعداد

يجب �أن يكون ناجت الع�رشات 6

75

2

عدد املكعبات

كتابة  54بدل 34

75

6

خط الأعداد

النقطة تبد�أ من ال�صفر

76

5

�أعداد امل�س�ألة

حذف  100وكتابة  99كي ال ي�صبح الطرح با�ستالف

80

8

�أعداد امل�س�ألة

حذف العدد  100وكتابة 99

82

6

عدم و�ضوح ال�صور والأرقام

تو�ضيح ال�صور والأرقام

84

الأخري

عدم و�ضوح الأرقام على الكيلو

تو�ضيح الأرقام وتعديل �س2

88

ب

عدد الفراغات

حذف فراغ

96

6

العدد  25على خط الأعداد

كتابه العدد  25يف املنت�صف

106

8

عدم و�ضوح ال�صور والأعداد

تو�ضيح ال�صور وتلوين العدد امل�شار �إليه باللون الأحمر

107

6

تن�سيق ال�س�ؤال

تلوين العدد امل�شار �إليه بالأحمر

116

�س 4د

وجود فراغ زيادة

حذف الفراغ الزائد

117

بند ج

عدم و�ضوح حزم املئات

تو�ضيح ال�شكل املر�سوم

اخلام�سة
الهند�سة والقيا�س

�س140 4

الأخري

احلرف F

ال من F
كتابة احلرف  Sبد ً

154

الأخري

تعريف مركز الدائرة

النقطة التي متر بها جميع اخلطوط ت�سمى مركز الدائرة

ال�ساد�سة البيانات

166

الثاين

الألوان غري منا�سبة

تعديل الألوان

الثالثة
طرح عددين �ضمن
العدد  99دون ا�ستالف

الرابعة

الأعداد �ضمن 999

يت�ضح من اجلدولني ( )3و ( )4وجود �سلبيات و�إيجابيات يف
الكتابني ويف حني تفوقت ال�سلبيات على الإيجابيات يف الكتاب
الأول ،فكان العك�س يف الكتاب الثاين.
نتائج ال�س�ؤال الثاين وعر�ضها وتف�سريها:
◄◄ما مدى توافر معايري جودة (اخل�صائ�ص العامة -
املحتوى) لكتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي من املنهاج
الفل�سطيني اجلديد من وجهة نظر معلمي الكتاب؟

وكان املعيار الذي على �أ�سا�سه مت حتديد امل�ستوى هو (- 1
� 1.66ضعيف) 2.33 - 1.67( ،متو�سط) 3 - 2.34( ،مرتفع)،
وللتحقق من ذلك مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية
والرتب كالتايل:
● ●�أوالً :اخل�صائ�ص العامة :

جدول ()5
يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال الخصائص العامة
كتاب الف�صل الثاين

كتاب الف�صل الأول
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة

امل�ستوى

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة

امل�ستوى

1

1.49

0.81

49.7

9

منخف�ض

2.12

0.68

70.7

5

متو�سط

2

1.61

0.71

53.6

3

منخف�ض

2.45

0.63

81.7

2

مرتفع

3

1.66

0.67

55.3

1

منخف�ض

2.49

0.62

83.0

1

مرتفع

4

1.64

0.69

54.6

2

منخف�ض

2.32

0.65

77.3

3

متو�سط

5

1.51

0.8

50.3

8

منخف�ض

2.0

0.73

67.1

8

متو�سط

6

1.57

0.76

52.3

5

منخف�ض

2.10

0.70

70.0

6

متو�سط

7

1.59

0.74

53.0

4

منخف�ض

2.18

0.67

72.7

4

متو�سط
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د .موسى محمد جودة
د .ســعيد إبراهيم حرب

كتاب الف�صل الثاين

كتاب الف�صل الأول
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة

امل�ستوى

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة

امل�ستوى

8

1.54

0.78

51.3

6

منخف�ض

2.03

0.72

67.7

7

متو�سط

9

1.53

0.79

51.0

7

منخف�ض

1.91

0.75

63.7

10

متو�سط

10

1.47

0.82

49.0

10

منخف�ض

1.98

0.74

66

9

متو�سط

الكلية

1.56

0.75

منخف�ض

2.16

0.65

52.0

يت�ضح من اجلدول ( )5فيما يخ�ص كتاب الف�صل الأول:
�أن متو�سط مدى توافر معايري جودة (اخل�صائ�ص العامة) لكتاب
الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي من املنهاج الفل�سطيني اجلديد
من وجهة نظر معلمي الكتاب ( )1.56بوزن ن�سبي ()% 52.0
مب�ستوى (منخف�ض) ،وفيما يخ�ص كتاب الف�صل الثاين� :أن متو�سط
مدى توافر معايري جودة (اخل�صائ�ص العامة) لكتاب الريا�ضيات
لل�صف الثاين الأ�سا�سي من املنهاج الفل�سطيني اجلديد من وجهة نظر

متو�سط

71.9

معلمي الكتاب ( )2.16بوزن ن�سبي ( )% 71.9مب�ستوى (متو�سط)،
حيث ح�صل بند عدم وجود الأخطاء الواردة يف الكتاب الأول على
الرتتيب الأخري بوزن ن�سبي ( )% 49مب�ستوى منخف�ض ،ويف الكتاب
الثاين ح�صل بند و�ضوح الأعداد على ال�صور على الرتتيب الأخري
بوزن ن�سبي ( )% 63.7مب�ستوى متو�سط ،وهو ما توافق مع النتيجة
التي تو�صل �إليها الباحثان بعد حتليلهما ل�سلبيات و�إيجابيات
الكتاب.

● ●ثانياً :املحتوى:
جدول ()6
يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجال المحتوى

كتاب الف�صل الثاين

كتاب الف�صل الأول
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة

امل�ستوى

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة

امل�ستوى

1

2.02

0.57

67.3

1

متو�سط

2.83

0.39

94.3

1

مرتفع

2

1.66

0.67

55.3

5

منخف�ض

2.59

0.56

86.3

8

مرتفع

3

2.0

0.59

66.7

3

متو�سط

2.74

0.43

91.3

2

مرتفع

4

2.01

0.58

67.2

2

متو�سط

2.72

0.45

90.7

3

مرتفع

5

1.61

0.71

53.6

7

منخف�ض

2.49

0.63

83.0

11

مرتفع

6

1.79

0.63

59.6

4

متو�سط

2.70

0.47

90.0

4

مرتفع

7

1.59

0.74

53.0

8

منخف�ض

2.55

0.59

85.0

9

مرتفع

8

1.54

0.78

51.3

10

منخف�ض

2.32

0.65

77.3

13

متو�سط

9

1.41

0.87

47.0

18

منخف�ض

2.0

0.73

66.7

18

متو�سط

10

1.45

0.83

48.3

15

منخف�ض

2.12

0.68

70.7

15

متو�سط

11

1.64

0.69

54.6

6

منخف�ض

2.68

0.49

89.3

5

مرتفع

12

1.51

0.8

50.3

12

منخف�ض

2.51

0.6

83.7

10

مرتفع

13

1.53

0.79

51.0

11

منخف�ض

2.61

0.54

87.0

7

مرتفع

14

1.47

0.82

49.0

14

منخف�ض

2.45

0.61

81.7

12

مرتفع

15

1.38

0.89

46.0

20

منخف�ض

2.03

0.72

67.7

17

متو�سط

16

1.42

0.86

47.3

17

منخف�ض

2.10

0.70

70.0

16

متو�سط

17

1.57

0.76

52.3

9

منخف�ض

2.65

0.51

88.3

6

مرتفع

18

1.49

0.81

49.7

13

منخف�ض

2.18

0.67

72.7

14

متو�سط
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كتاب الف�صل الثاين

كتاب الف�صل الأول
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة

امل�ستوى

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة

امل�ستوى

19

1.39

0.88

46.3

19

منخف�ض

1.91

0.75

63.7

20

متو�سط

20

1.43

0.85

47.7

16

منخف�ض

1.98

0.74

66

19

متو�سط

الكلية

1.60

0.72

منخف�ض

2.41

0.62

53.3

مرتفع

80.3

بوزن ن�سبي ( )% 80.3مب�ستوى (مرتفع) ،حيث ح�صل بند (الن�شاط
التمهيدي منا�سب) يف الكتاب الأول على الرتتيب الأخري بوزن ن�سبي
( )% 46.0مب�ستوى منخف�ض ،ويف الكتاب الثاين ح�صل بند (يوجد
ت�سل�سل منطقي يف عر�ض الأ�سئلة) على الرتتيب الأخري بوزن ن�سبي
( )% 63.7مب�ستوى متو�سط ،وهو ما توافق مع النتيجة التي تو�صل
�إليها الباحثان بعد حتليلهما ل�سلبيات و�إيجابيات الكتاب.

يت�ضح من اجلدول ( )6فيما يخ�ص كتاب الف�صل الأول �أن
متو�سط مدى توافر معايري جودة (املحتوى) لكتاب الريا�ضيات
لل�صف الثاين الأ�سا�سي من املنهاج الفل�سطيني اجلديد من وجهة نظر
معلمي الكتاب ( ).601بوزن ن�سبي ( )% 53.3مب�ستوى (منخف�ض)،
وفيما يخ�ص كتاب الف�صل الكتاب الثاين� :أن متو�سط مدى توافر
معايري جودة (املحتوى) لكتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي
من املنهاج الفل�سطيني اجلديد من وجهة نظر معلمي الكتاب ()2.41
● ●ثالثا :الكتاب ككل:

جدول ()7
يوضح النسب المئوية ألبعاد معايير جودة (الخصائص العامة  -المحتوى) لكتاب الرياضيات للصف الثاني األساسي من المنهاج الفلسطيني الجديد من وجهة نظر معلمي الكتاب

كتاب الف�صل الثاين

كتاب الف�صل الأول
البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة امل�ستوى

اخل�صائ�ص العامة

1.56

0.75

52.0

2

منخف�ض

2.16

املحتوى الدرا�سي

1.60

0.72

53.3

1

منخف�ض

2.41

0.62

البعد الكلي

1.58

0.73

منخف�ض

2.29

0.63

52.7

يت�ضح من اجلدول ( )7فيما يخ�ص نتائج كتاب الف�صل الأول:
�أن متو�سط مدى توافر معايري جودة (اخل�صائ�ص العامة  -املحتوى)
لكتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي من املنهاج الفل�سطيني
اجلديد من وجهة نظر معلمي الكتاب بلغت ( )1.58بوزن ن�سبي
( )% 52.7وهو م�ستوى (منخف�ض) ،وفيما يخت�ص بنتائج كتاب
الف�صل الثاين� :أن متو�سط مدى توافر معايري جودة (اخل�صائ�ص
العامة  -املحتوى) لكتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي
من املنهاج الفل�سطيني اجلديد من وجهة نظر معلمي الكتاب بلغت
( )2.29بوزن ن�سبي ( )% 76.1وهو م�ستوى (متو�سط) ،الأمر الذي
يو�ضح تراكم ال�سلبيات ب�شكل �أكرب يف الكتاب الأول ،وهذه النتيجة
متوافقة مع النتيجة التي تو�صل �إليها الباحثان بعد حتليلهما

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتبة امل�ستوى

0.65

71.9

2

متو�سط

80.3

1

مرتفع

76.1

متو�سط

للكتابني ،ورمبا يعزو الباحثان ذلك لل�رسعة يف �إخراج الكتاب الأول
وكذلك تدارك الأخطاء الواردة فيه.
نتائج ال�س�ؤال الثالث وعر�ضها وتف�سريها:
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث والذي ين�ص على :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية يف مدى توافر معايري جودة (اخل�صائ�ص
العامة  -املحتوى) لكتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي من
املنهاج الفل�سطيني اجلديد من وجهة نظر معلمي الكتاب تعزى �إىل
متغري امل�ؤ�س�سة (حكومية – وكالة الغوث) ،وللتحقق من ذلك مت
ا�ستخدام اختبار (ت) ( )T.testلقيا�س داللة الفروق بني املجموعتني.
♦ ♦�أوالً  :كتاب الف�صل الأول

جدول ()8
نتائج اختبار (ت) لمستوى توافر معايير جودة (الخصائص العامة  -المحتوى) لكتاب الرياضيات للصف الثاني األساسي للفصل األول من وجهة نظر معلمي الكتاب تعزى إلى متغير المؤسسة

البعد
اخل�صائ�ص العامة

امل�ؤ�س�سة

التكرار

املتو�سط

االنحراف املعياري

حكومة

33

2.31

0.34

وكالة

132

1.87

0.55

106

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة

4.35

0.00

تقومي كتاب الرياضيات للصف الثاني األساسي من املنهاج الفلسطيني اجلديد
في ضوء معايير اجلودة

البعد
املحتوى الدرا�سي

الدرجة الكلية

د .موسى محمد جودة
د .ســعيد إبراهيم حرب

امل�ؤ�س�سة

التكرار

املتو�سط

االنحراف املعياري

حكومة

33

2.08

0.4

وكالة

132

2

0.5

حكومة

33

2.16

0.38

وكالة

132

1.96

0.52

يتبني من اجلدول (� )8أن قيمة م�ستوى الداللة
�أقل من  α=0.05حيث يت�ضح �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف مدى توافر معايري جودة (اخل�صائ�ص العامة  -املحتوى)
لكتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي من املنهاج الفل�سطيني
اجلديد من وجهة نظر معلمي الكتاب تبع ًا ملتغري امل�ؤ�س�سة ل�صالح
احلكومة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل اهتمام معلمي احلكومة بتعبئة
(sig =(0.02

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة

2.87

0.02

3.32

0.01

اال�ستبانة �أكرث من معلمي وكالة الغوث ب�سبب املنع من رئا�سة
الوكالة ملعلميها بالتعامل مع �أي جهة تبحث يف املناهج على
خلفية قرار الوكالة املرفو�ض وطنيا بتغيري املناهج الفل�سطينية،
واملظاهرات التي خرجت منددة بهذا القرار.
♦ ♦ثانياً :كتاب الف�صل الثاين

جدول ()9
نتائج اختبار (ت) لمستوى توافر معايير جودة (الخصائص العامة  -المحتوى) لكتاب الرياضيات للصف الثاني األساسي للفصل الثاني من وجهة نظر معلمي الكتاب تعزى إلى متغير المؤسسة

البعد
اخل�صائ�ص العامة

املحتوى الدرا�سي

الدرجة الكلية

امل�ؤ�س�سة

التكرار

املتو�سط

االنحراف املعياري

حكومة

33

2.252

0.368

وكالة

132

1.883

0.556

حكومة

33

2.062

0.388

وكالة

132

2.006

0.505

حكومة

33

2.125

0.373

وكالة

132

1.965

0.526

(sig =(0.02

يتبني من اجلدول (� )9أن قيمة م�ستوى الداللة
�أقل من  α=0.05حيث يت�ضح �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف مدى توافر معايري جودة (اخل�صائ�ص العامة  -املحتوى)
لكتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين الأ�سا�سي من املنهاج الفل�سطيني
اجلديد من وجهة نظر معلمي الكتاب تبع ًا ملتغري امل�ؤ�س�سة ل�صالح
احلكومة و�أي�ضا كما �سبق يعزو الباحثان ذلك �إىل اهتمام معلمي
احلكومة بتعبئة اال�ستبانة �أكرث من معلمي وكالة الغوث ب�سبب
املنع من رئا�سة الوكالة ملعلميها بالتعامل مع �أي جهة تبحث يف
املناهج على خلفية قرار الوكالة املرفو�ض وطنيا بتغيري املناهج
الفل�سطينية ،واملظاهرات التي خرجت منددة بهذا القرار ،وكذلك
�أظهرت النتائج الفرق الوا�ضح يف مدى توافر معايري اجلودة يف
الكتابني ل�صالح الكتاب الثاين ،وهذا ما توافق مع حتليل وتقييم
الباحثني يف الإجابة عن ال�س�ؤال الأول.

التوصيات واملقرتحات:
بنا ًء على نتائج الدرا�سة التي مت التو�صل �إليها ميكن تقدمي
بع�ض التو�صيات واملقرتحات وهي:
1 .1التقليل من عدد �صفحات كتاب اجلزء الأول مبا يتوافق مع
عدد ح�ص�ص الف�صل الدرا�سي.
107

قيمة (ت)

م�ستوى الداللة

3.95

0.02

4.65

0.00

4.17

0.01

2 .2التقليل من التدريبات والأن�شطة مبا ال يخل ببنية الوحدة
الدرا�سية.
3 .3حذف التكرار يف املفاهيم والتطبيقات مما يخفف من
عدد ال�صفحات.
4 .4االهتمام باملادة اخلام امل�صنوع منها الكتاب (الغالف
والورق).
5 .5الأخذ بعني االعتبار اختيار الألوان بحيث تكون جاذبة
وم�شوقة للطلبة.
6 .6مراعاة تكبري حجم اخلط وكذلك التباين بني لون خلفية
ال�صورة ولون اخلط.
7 .7تن�سيق ال�صفحة بحيث تعطي الطالب م�ساحة كافية للحل.
8 .8التقليل من امل�سائل اللفظية وا�ضعني يف االعتبار قدرات
الطلبة على قراءتها وفهمها.
9 .9اعادة النظر يف الت�سل�سل املنطقي للمفاهيم (الوحدة
الأوىل ،الوحدة الرابعة).
 1010ت�ضمني بداية كل وحدة خربات من الوحدة ال�سابقة لها.
 1111ت�صحيح الأخطاء املطبعية فني ًا و�إمالئي ًا ولغوياً.
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1212الأخذ ب�آراء ومقرتحات اخلرباء وامل�رشفني واملعلمني.
1313عمل درا�سات مكملة لتقومي كتب املرحلة الأ�سا�سية
اجلديدة جميعها.

قائمة املراجع:
أوالً :املراجع العربية

1313الركابي ،جودت ( .)1995طرق تدري�س اللغة العربية .ط ،2دم�شق :دار
الفكر العربي.
1414زايد ،عبد النا�رص (� .)2013ضمان جودة التعليم العايل من خالل تقومي
الأداء اجلامعي – درا�سة حتليلية :قيا�س �أداء �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
م�ؤمتر �ضمان اجلودة و�أثره يف �أداء كليات االقت�صاد ،جامعة الزرقاء
الأهلية ،الأردن.

�1 .1أبو حويج ،رجاء حممود ( )2004(.التعلم �أ�س�سه وتطبيقاته) .الطبعة
الأوىل ،الأردن  -عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع .

�1515شعلة ،اجلميل حممد عبد ال�سميع ( .)2005التقومي الرتبوي للمنظومة
التعليمية اجتاهات وتطلعات .القاهرة :دار الفكر العربي.

�2 .2أبو �شمالة ،دياب ( .)2012تقومي م�ساقات الريا�ضيات وا�سرتاتيجيات
تدري�سها يف كلية الرتبية جامعة الأق�صى بغزة ودورها يف �إعداد معلم
املرحلة الأ�سا�سية .جملة جامعة الأزهر� ،سل�سلة العلوم الإن�سانية،)2(14 ،
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