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  "ملخص الدراسة"
  

تهدف هذه الدراسة إلى تطوير أداة لقياس جودة الكتب المدرسية، وتوظيفها في قيـاس                
  .جودة كتب المنهاج الفلسطيني في قطاع غزة

  تتـضمن معـايير الجـودة   وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها محاولة لتطوير أداة قياس وتقويم 
  .بحيث يمكن االستفادة منها في تقدير جودة عينة من كتب الرياضيات المطبقة في قطاع غزة

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث وظف األداة بعد التأكد من صدقها وثباتهـا               
 شارك فـي     المقررة على طلبة الصف الرابع األساسي، حيث       في تقدير جودة كتب الرياضيات    
 في مـدارس وكالـة   لرياضياتامعلماً ومعلمة من معلمي   ) 60(ذلك عينة عشوائية مكونة من      

  .م2005/2006الغوث بقطاع غزة خالل العام الدراسي 
وقد أظهرت النتائج أن هناك الكثير من الفقرات دون المستوى المقبول المحدد في هذه                

  .هذه الكتبالدراسة، مما يدل على وجود ثغرات وفجوات في 
  .وخلصت الدراسة بعدة توصيات مفيدة من أجل تحسين الكتب المدرسية واالرتقاء بها  

  
  

"Abstract" 
 

 The purpose of this study is to develop an instrument for measuring 
the quality of the textbooks of the Palestinian curriculum. 
 The importance of this study is due to the functional use of the 
instrument in evaluating the quality of a sample of mathematics text 
books in Gaza strip. 
  In order to achieve the study objectives, the researcher used the 
descriptive and analytical approach in which the developed instrument 
was utilized and implemented by a random sample of (60) maths' teachers 
in UNRWA schools after being assure of its validity and reliability. 
 The study revealed that the level of the of the quality criteria of the 
textbook was low due to several gaps. 
 According to the results of the study the researcher wrote some 
useful recommendations. 
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 لقياس جودة الكتاب وتوظيفها في قياس جودة كتب المنهاج أداةتطوير 

  الفلسطيني
  :مقدمة

يشكل الكتاب المدرسي في المؤسسة التربوية أهم مصدر تعليمـي وأداة مهمـة مـن                 
دوات التعليم والتعلم، فهو يمثل أكبر قدر من المنهاج التربوي المقرر، ويوفر أعلى مـستوى               أ

من الخبرات التعليمية الموجهة نحو تحقيق األهداف التعليمية المنشودة، ويعد الكتاب المدرسي            
  .أيسر المصادر التعليمية التي تتوافر للدارس في بيئته العامة والخاصة

يصبح الكتاب ذا قيمة تربوية عالية ينبغي أن يصمم بعنايـة مـن             ونظراً لذلك وحتى      
حيث اختبار مكوناته وتنظيم خبراته التعليمية وإنتاجه شكالً ومـضموناً بمـا يالئـم األسـس                

ن أداة فاعلة تيسر على الدارسين عملية التعلم،        والمعرفية والنفسية والتربوية والفنية والتقنية ليك     
ذي يقوم  التربوية الموجهة لبناء اإلنسان المتكيف مع المستجدات وال       وتسهم في تحقيق األهداف     

  )301: 2004 الخوالدة، (. بدور اجتماعي متميز
والكتاب المدرسي في عالمنا المعاصر ال يعد مجرد وسيلة من وسائل التعليم فحـسب،          

ق محـددة،   وإنما هو أداة من أهم أدوات التعليم في عصر لم يكن للعلم فيه حدود معينة وآفـا                
وإنما هو عصر قد اتسم بتفجر المعرفة وانتشارها، ويقدمها في كل مجال من مجاالت الحيـاة،           

 مـن ركـائز التقـدم       أساسـية لمقروءة ركيزة   ااألمر الذي جعل من الكتاب المدرسي ومادته        
والتطور في أي مجتمع من المجتمعات، ومهما تعددت البدائل عن الكتـاب المدرسـي ومـا                 

 تكنولوجيا التعليم من وسائل منافسة، فسوف يظل للكتاب مكانته وقيمتـه بحكـم              توصلت إليه 
  )224: 1996أبو عميرة، ( . يزاته وخصائصه التي يتمتع بهامم

وجودة الكتاب المدرسي مطلب أساسي تسعى المؤسسات التربوية إلى تحقيقـه، وهـذا       
ل المكونة لبنيته وإدخال عناصر     ار أفضل البدائ  ماً متميزاً للكتاب على أساس اختي     يتطلب تصمي 

وتنظيمات رابطة لمحتواه ليأتي في سياق الطموحات واألهـداف التربويـة           أساسية مكونة له،    
فـإن ذلـك يـستلزم التعـرض     المقصودة منه، وإذا أريد تحقيق الجودة في الكتاب المدرسي،         

شـرات  للشروط والخصائص التي يجب توافرها في الكتاب الجيد، ومن ثـم اسـتخالص مؤ             
ومعايير للجودة يمكن من خاللها الحكم على جودة كتب المنهاج الفلسطيني وتوظيفها في تقويم              

لسطينية من إعدادها وفق خطـة      الكتب وتطويرها، والتي تمكنت وزارة التربية والتعليم الف       هذه  
ة مرتبطة باألهداف والفلسفة والمنطلقات الفلسطينية ومـستفيدة مـن خبـرات الـدول              مرسوم
على أن تكون عصرية شاملة لموضوعات مختلفـة   ضيفة لالجئين الفلسطينيين كما حرصت      الم

  .ولكن دون إخضاع محتواه للتجريب والتقويم
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 األمور والطلبة تجـاه كتـب هـذا         وأولياءولذلك فقد تباينت نظرة المربين والمعلمين         
عرفـة ومعلومـات   المنهاج، فمنهم من اعتبرها أعلى من مستوى الطالب وأن ما تحتويه من م    

صعبة تعيق عملية تعليمهم وتعلمهم، ومنهم من اعتبر المفاهيم غير مناسبة لقـدرات الطـالب               
  .ونموهم العقلي

ومن هنا كان البد من إجراء دراسات وأبحاث تقويمية للتعرف على آراء المعلمين في                
كثير من البـاحثين    كتب المنهاج الفلسطيني من أجل تطويرها واالرتقاء بمستواها، كما حاول ال          

ومعايير يمكن استخدامها في عملية تقويم الكتـب المدرسـية، وإجـراء            البحث عن خصائص    
سيما في مراحل التعليم العام، وكذلك نظمـت المـؤتمرات          راسات تحليلية للكتب ومحتواها ال    د

سـالمية   لتقويم المنهاج الفلسطيني ومنها مؤتمر التربية األول الذي نظمته الجامعة اإل        والندوات
، كما اهتمت اليونسكو بعقـد ورشـة عمـل          2006، ومؤتمر جامعة األقصى سنة      2004سنة  

 في اليونان شارك فيها أساتذة جامعات من عدة دول أجنبية           1995للكتاب المدرسي في مارس     
  ).Koulaidis, 1995(وعربية 
البحـوث   كثيرة، حيث قامت وحـدة   تبدراساوحاول الكثير من الباحثين العرب القيام         

 تحليـل   م بإعـداد بحـث    1998التربوية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم سنة         
عضو اللجنـة   ) 1995الخوالدة،  (الكتاب المدرسي ومدى مالءمته لعملية التعليم والتعلم، وقام         

 )Genthon,1995(التوجيهية لجامعة القدس بإعداد ورقة حول الكتاب التعليمـي، كمـا قـام          
 دراسـاتهم  أسـفرت بإعداد دراسة لمواصفات الكتاب المدرسي النموذجي للمعلم والمتعلم، وقد        

على أهمية الكتاب المدرسي واعتباره األداة الرئيسة في عملية التدريس، وان هذا الكتـاب لـم       
 جميع الوظائف المطلوبة منه إال إذا توافرت فيـه قائمـة مـن المعـايير                تأديةيستطع وحده   
  .والخصائص

وهذا ما شعر به الباحث حيث أدرك أن هناك حاجة ماسة وضرورة ملحـة للتوصـل                  
 أداة تقويمية تتسم بالدقة والموضوعية وتتضمن قائمة معايير وشروط، يمكـن اإلفـادة              وإيجاد

منها واستخدامها في تقويم الكتب المدرسية المقررة، والحكم على جودتها فـي عـصر يتـسم             
وقد يعقبها محـاوالت    ن، فكانت هذه الدراسة كمحاولة سبقتها محاوالت        بالتقدم والتغير السريعي  

  .أخرى من أجل تطوير الكتب المدرسية الفلسطينية واالرتقاء بمستواها
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  :مشكلة الدراسة
  :في ضوء ما سبق حدد الباحث مشكلة دراسته في األسئلة التالية  

ي المقرر في ظل المـستجدات  ما معايير الجودة التي يجب توافرها في الكتاب المدرس        -1
  والتطورات الهائلة؟

المنهاج الفلسطيني المطبق في قطـاع      رياضيات  ما مدى توافر هذه المعايير في كتب         -2
 غزة والضفة الفلسطينية؟

  :أهداف الدراسة
  :يتوخى الباحث تحقيق األهداف التالية

م هذه المعايير   تحديد المعايير الالزمة لجودة الكتاب المدرسي والوصول إلى قائمة تض          -1
  .لتوظيفها في الحكم على جودة كتب المنهاج الفلسطيني

التعرف على مدى توافر معايير الجودة في عينة محـدودة مـن كتـب الرياضـيات                 -2
 .الدراسية المقررة في المنهاج الفلسطيني المطبق في قطاع غزة والضفة الفلسطينية

  :أهمية الدراسة
  :تنبع أهمية الدراسة مما يلي  

جة الملحة لمثل هذه الدراسات في الوقت الذي كثر فيه الحـديث عـن المنـاهج                الحا -1
 أمورهم من دراسـتها     وأولياء المعلمين والطلبة    وشكوىوصعوبتها وارتفاع مستواها،    

  .وتنفيذها
 وبدون تجريبها على عينة محدودة من       1998بدأ تطبيق كتب المنهاج الفلسطيني عام        -2

لقليلة إلجراء تقويم لهذه الكتب من أجل تحديـد مـا   المدارس، وقد مرت فترة ليست با  
 .بها من نقاط قوة ومواطن ضعف والعمل على تطويرها واالرتقاء بها

تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات في حدود علم الباحث وإطالعه التي قد تسهم في             -3
ا فـي  التوصل إلى أداة تتضمن معايير الجود والمنشودة في الكتب المدرسية، وتوظيفه        

الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية والتعليم       قياس جودة كتب المنهاج الفلسطيني، في       
 .إلى تحقيق مستوى عاٍل لنوعية التعليم والتعلم

  :فرضيات الدراسة
  :لإلجابة عن األسئلة البحثية السابقة وضع الباحث الفرضية التالية  

ية المقررة بنسبة مقبولة تربويـاً وقـد   قد تتوافر معايير الجودة في كتب الرياضيات الدراس     
  .فما فوق% 60حددها الباحث 
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  :حدود الدراسة
تقتصر هذه الدراسة على تحديد معايير رئيسة للجودة للحكم على صـالحية الكتـاب                

وفعاليته ومالءمته للعملية التعليمية ومناسبته لطبيعة المادة ومستوى المتعلمين، وذلك مـن            
واه وتنظيم هذا المحتوى وطريقة عرضه، ثـم شـكل الكتـاب            حيث أهداف الكتاب ومحت   

  .وإخراجه
كما تقتصر على توظيف األداة في الحكم على جودة كتـب الرياضـيات المدرسـية                  

المقررة على طلبة الصف الرابع األساسي في قطاع غزة، وذلك للتعرف علـى وجهـات               
ملون في مـدارس مدينـة   نظر عينة من معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية الذين يع       

  .م2006/2007غزة التابعة لوكالة هيئة األمم المتحدة في العام الدراسي 
  :مصطلحات الدراسة

  :تبنى الباحث التعريفات اإلجرائية التالية  
   :جودة الكتب

 لمتطلبات أو مواصفات معينة، وهي جملة من السمات والخصائص التي           هي المطابقة 
  .درسي والتي تجعله قادراً على تحقيق األهداف المنشودة منهيجب توافرها في الكتاب الم

  :الكتاب المدرسي
هو أهم مصدر تعليمي يمثل أكبر قدر من المنهاج التربوي المقـرر، ويـوفر أعلـى                  

مستوى من الخبرات التعليمية، وهو أداة مهمة من أدوات التعليم والتعلم يعتمد عليها المعلم              
في قراءاته وأنشطته إلحداث التغيرات المرغوبة فـي أنمـاط          في تنظيم تعليمه، والمتعلم     

  .سلوكه
  :المنهاج الفلسطيني

يعتبر أول تجربة فعلية تعد في فلسطين، ويشمل جملة الخبرات واألنشطة المخططـة               
التي توفرها المؤسسة التربوية لمساعدة الطلبة على تحقيق النتاجات التعليمية المنشودة إلى            

  .دراتهمأقصى ما تستطيعه ق
  :التقدير التقويمي لجودة الكتاب

هو عبارة عن حصيلة استجابة المعلم المشارك في عملية قياس وتقويم جودة الكتـاب                
على بطاقة تقدير مصممة وفق مقياس خماسي أعدت لهذا الغرض، حيث قـسم الباحـث               

  :التقدير التقويمي إلى ثالث مستويات
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  %60ويعادل أقل من ) 3(بي ويقع دون المتوسط الحسا: مستوى منخفض -
من النهاية العظمى أي    ) 3.75 – 3(ويقع بين المتوسطين الحسابيين     : مستوى متوسط  -

 %).74 -%60(يقع بين نسبة مئوية تتراوح بين 

من النهاية العظمى أي يقع     ) 5 – 3.75(ويقع بين المتوسطين الحسابيين     : مستوى عال  -
 %).100-% 75(بين نسبة مئوية تتراوح بين 

 
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتناول هذا اإلطار مفهوم الجودة بشكل عام وجودة الكتاب المدرسي بـشكل خـاص،                
وذلك من أجل الوصول إلى أداة تتضمن قائمة من المعايير التي نحكم من خاللها على جـودة                 

  .الكتاب حتى يحقق أغراضه على أفضل وجه ممكن
ل األنظمة التعليمية كلها وساد توجه بـين كافـة الـدول          فلقد امتدت يد اإلصالح لتشم      

لتطوير أنظمتها بكل عناصرها وتطوير أساليب العمل فيها، وانتشر مفهـوم الجـودة الـشاملة        
 المفهـوم   حيث أصبح مطلباً ضرورياً تسعى معظم المؤسسات التربوية إلى تحقيقه، ويشير هذا           

نيها وتنفيذها إلى تحقيق أقصى درجـة مـن         إلى مجموعة المعايير واإلجراءات التي يهدف تب      
األهداف المتوخاة للمؤسسة، والتحسين المتواصل في األداء والمخرجـات وفقـاً لألغـراض             

  .ممكنينالمطلوبة والمواصفات المنشودة بأفضل طرق وأقل جهد وتكلفة 
ـ                ل وهكذا أصبح تطبيق الجودة الشامل في التعليم مطلباً ملحاً من أجل التفاعل والتعام

مع متغيرات عصر يتسم بالتسارع المعرفي والتكنولـوجي، وتتزايـد فيـه حمـى الـصراع                
  .)14: 2005طعيمة وآخرون، . (والمنافسة بين األفراد والجماعات والمؤسسات

ولما كان الكتاب المدرسي أداة رئيسة في عملية التعليم والتعلم حيث يستخدمه المعلـم                
 بتنفيذه، وفي أثناء عملية التنفيذ ليثيـر انتبـاه طالبـه            في تخطيط عمله التدريس قبل الشروع     

وفي المراحل األخيرة من درسـه لتعزيـز تعلمهـم وتثبيـت            ويمكنهم من الفهم واالستيعاب،     
المعلومات لديهم، وهو بهذا يعتبر عنصراً جوهرياً في العملية التعليميـة ال يمكـن االسـتغناء       

المتعلم ويستقي منه معلوماته، ولكـن لـن يـستطيع          عنه، كما يعد مصدراً أساسياً يعتمد عليه        
الكتاب تأدية جميع الوظائف التعليمية المطلوبة منه إال إذا توافرت فيه طائفة من الخـصائص               
والمعايير، وعليه فإن السعي لتجويد الكتاب ضرورة ملحة إذا أردنا تطوير المناهج التعليميـة              

  ).45: 1999عبيدات، . (واالرتقاء بها
 على هذه الدرجة    الدور المتوقع من الكتاب المدرسي    نا يمكن القول بأنه إذا كان       ومن ه   

من األهمية، فإن االستقراء الواعي للتجربة البشرية يجعلنا نقرر أن قيمة الكتاب تتعاظم علـى               
  : من حيثتأليفهنحو خاص إذا ما توافرت فيه معايير الجودة المطلوبة سواء في اختياره أو 
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سـين  ارته ألهداف المنهاج ومن حيث مضمونه ومحتواه ومالئمته لمستويات الد         فلسفته وترجم 
العقلية وحاجاتهم وميولهم وواقع بيئتهم وحداثة مادته العلمية ودقتها ووظيفتهـا، وكـذلك مـن     

 وخلوه من األخطاء اللغوية والعلمية والطباعية،       لغته وأسلوب عرضه وإخراجه الطباعي    حيث  
  .يةائطه التعليموجودة رسومه وصوره ووس

هذا وقد تعددت الدراسات التي تناولت تقويم الكتب المدرسية لمواد دراسـية مختلفـة،          
فمنها ما كان شامالً للكتاب ككل، ومنها ما ركز على محتواه وطريقة عرضه وتنظيمه، وقـد                

ة  يجمع عدداً من هذه الدراسات ويعرضها أمالً في الوصول إلى تطوير أدا            أناستطاع الباحث   
تتضمن معايير الجودة للكتاب المدرسي من أجل توظيفها فـي الحكـم علـى جـودة كتـب                  
الرياضيات المقررة على طلبة الصف الرابع األساسي والمطبقة فـي قطـاع غـزة والـضفة            

  .الفلسطينية
م تـم   1998ففي دراسة المنظمة العربية للثقافة والعلوم والتي نفذتها في تونس عـام               

الجيد شملت عدداً من المجاالت منها المؤلف وسـمعته ومـادة الكتـاب             وضع معايير للكتاب    
  .ومحتواه ولغته وأسلوب عرضه وتنظيمه لهذه المادة وكذلك شكل الكتاب ومظهره

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من المعايير لكل مجال من المجـاالت الـسابقة حيـث               
ربوية وله من الخبـرة فـي ميـدان          يكون المؤلف متميزاً بقدراته العلمية والت      أنركزت على   

التعليم وتدريس المادة، كذلك أن يكون لديه دراية بخصائص نمو المتعلمين، ومن حيث مـادة               
الكتاب ومحتواه فقد بينت أنه ال بد أن تتصف بالحداثة والدقة والعمق والـشمول وان تكـون                  

  .مالئمة لمستويات المتعلمين ومرتبطة بخبراتهم وحياتهم
والتي هدفت إلى تقويم احد كتب الرياضـيات المقـررة          ) 1998حمدان،  (وفي دراسة     

وهو كتاب الجبر للصف التاسع األساسي من وجهة نظر معلمي الرياضـيات وطلبـتهم فـي                
، حاول الباحث التعـرف إلـى التقـديرات         )1997/ 1996(محافظات غزة في العام الدراسي      

  : الكتاب وهيالتقويمية للمعلمين والطلبة للجوانب األربعة من
كل فقرة مـن    توافر  المحتوى وطريقة عرضه ووسائل التقويم واإلخراج، وكذلك معرفة نسبة          

فقرات األداة المستخدمة بهدف تحديد أوجه القوة وتعزيزها، وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج         
فقرة موزعة على المجـاالت  ) 71(الوصفي المسحي في دراسته حيث طبق استبانة مكونة من     

معلماً ومعلمة من معلمي الرياضيات وكذلك علـى طلبـة          ) 83(ة على عينة مكونة من      األربع
  .طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة) 602(عددهم 

وهي نـسبة غيـر     % 58وقد دلت النتائج على أن متوسط تقديرات المعلمين للكتاب           
وهي نـسبة متوسـطة وخرجـت الدراسـة         % 66ت نسبتها   مقبولة، أما تقديرات الطلبة فكان    

  .بتوصيات أهمها ضرورة تحقيق معايير الكتاب الجيد عند إعداده
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والتي هدفت إلي تقويم كتب الرياضيات للصفوف االبتدائية في         ) 1997الدواهيدي،  ( دراسة   أما
كتاب الجيـد  فقرة تتضمن معايير ال) 102(محافظات غزة حيث استخدم فيها استبانة مكونة من     

 مدرسـة مـن مـدارس       54حيث طبقت على عينة شملت معلمي ومعلمات الرياضيات فـي           
  .محافظات غزة تم اختيارها بطريقة عشوائية

% 56.9وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة نسبة توافر معايير الكتـاب الجيـد للـصف الرابـع                 
المقبـول،  وجميعها نـسب دون المـستوى       % 46وللصف السادس   % 56.4وللصف الخامس   

وخرجت بتوصيات أهمها ضرورة إعادة النظر في هذه الكتب وضرورة مشاركة المعلمين في             
  .تطويرها

والتي هدفت إلى تقويم كتاب العلـوم المقـرر للـصف التاسـع             ) 1997األغا،  (وفي دراسة   
  :األساسي حيث حدد الباحث أربعة مجاالت رئيسة للكتاب وهي

ي وباستخدام المنهج الوصـف   )  خصوصية كتاب العلوم   اإلخراج، المحتوى، عرض المحتوى،   (
معلماً من معلمي العلوم بمـدارس وكالـة   ) 43( تكونت العينة من لإلجابة على أسئلة الدراسة،   

فقرة موزعة على المجاالت    ) 60(قاموا بتعبئة استبانة مكونة من      حيث  الغوث بمحافظات غزة    
  .األربعة

لى تقويم كتب الرياضيات المطورة للحلقة الثانية       والت هدفت ع  ) 1996بسيوني،  (وفي دراسة   
عداد الباحـث شـملت المـادة       إمن التعليم األساسي  حيث تم ذلك باستخدام قائمة معايير من            

العلمية والموضوعات ولغة الكتاب وطريقة العرض واألمثلة والتمارين والوسائل واإلخـراج            
  .والجودة
مسين فرداً من أعضاء هيئـة التـدريس بكليـة          فت القائمة من قبل عينة مكونة من خ       وقد وظ 

التربية بالمنصورة وموجهي ومدرسي الرياضيات ببعض المدارس اإلعدادية، تبين من النتائج           
أن اللغة والمادة العلمية صحيحة وخالية من األخطاء عدا بعـض األخطـاء القليلـة وكـذلك                 

العرض فكانت غير مـشوقة     الرسومات واألشكال التوضيحية والجداول والرموز، أما طريقة        
وأمـا  . وخالية من إثارة التفكير، وجاءت تمارين الكتب نمطية تعتمد على اآللية وغير مشوقة            

 اهتمام وكذلك الغالف واأللوان والطباعة، وكانت نوعية الـورق          بأدنىإخراج الكتب فلم يحظ     
  .غير جيدة

ات الفلـسطينية فـي     والتي هدفت إلى تقويم كتب الرياضـي      ) 1996الصوص،  (كذلك دراسة   
مرحلة التعليم األساسية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فـي الـضفة الفلـسطينية للعـام                

 الباحث  أعدهام، حاول التعرف إلى تقديرات المعلمين لهذه الكتب من خالل استبانة            95/7996
يـة   فقرة طبقت على عدد من المعلمين والمعلمات في محافظات طولكرم وقلقيل           64مكونة من   

 معلماً ومعلمة، وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن التقـديرات     200وجنين ونابلس مكونة من     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 9

التقويمية كانت أعلى من المستوى المقبول في بعض المجاالت ودون المستوى فـي مجـاالت              
  .أخرى من مجاالت االستبانة

ـ                ر وتعقيباً على ما سبق من دراسات فإن الباحث يرى أنه ليس مـن الممكـن ان تعتب
 أن يحكم على الكتاب كوحدة متكاملة       ينبغيجميع جوانب الكتاب لها نفس الوزن النسبي، وإنما         

وليس كأجزاء منفصلة وهذا ما استطاع أن يستخلصه من غالبية الدراسات السابقة، كما اعتبر              
الباحث أن دراسته امتداد طبيعي لمجموعة الدراسات والبحوث السابقة التـي عنيـت بتحليـل           

المدرسية وتقويمها، واتفقت معها في ضرورة مشاركة المعلم في تقـويم الكتـب علـى             الكتب  
  .يمية التعلميةاعتبار أنه العنصر الرئيس في العملية التعل

وقد استفاد من هذه الدراسات في تصميم أداة تتضمن معايير الكتـاب الجيـد يمكـن                  
الدراسة في أنها تـسعى لتطـوير   توظيفها في الحكم على جودة الكتاب وهذا ما تميزت به هذه  

  .ة قياس لجودة الكتاباأد
  :إجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق غـرض الدراسـة،               

  .حيث إن هذا المنهج هو أنسب المناهج البحثية لمثل هذه الدراسات
  :مجتمع الدراسة وعينتها

راسة من معلمي الرياضيات لطلبة المرحلة االبتدائية العليـا الـذين           يتكون مجتمع الد    
  جميع المدارس التابعة لوكالة الغوث بقطاع غزة وعددها        يعلمون الرياضيات للصف الرابع في    

وحيث إن الباحث قد حدد تطبيق الدراسة من قبل معلمـي الرياضـيات              مدرسة ابتدائية،    112
) 60( تم اختيار عينة عشوائية مكونة من       دينة غزة فقط فقد   الذين يعملون في مدارس الوكالة بم     

  .تقريباً% 29ماً ومعلمة أي بنسبة  معل)210(من العدد اإلجمالي وهو معلماً ومعلمة 
  : أداة الدراسة

  :تم استخدام األداة التالية
ا علـى   قام الباحث بإعدادها معتمداً في بناء فقراته      : بطاقة تقدير جودة الكتاب المدرسي المقرر     

ـ (منها دراسـة    دراسات سابقة ذات عالقة بتقويم الكتب المدرسية         ودراسـة  ) 1998دان،  حم
وكذلك مستعيناً باستبانة قام الباحث بإعدادها لبرنـامج التربيـة بجامعـة           ،  )1996الصوص،  (

  . لتقويم وتطوير كتب الجامعة2004القدس المفتوحة في بداية عام 
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 هي كفاية المؤلـف  أربعةفقرة موزعة على أبعاد ) 56(ة من  في صورتها النهائي   األداةوتتكون  
ووجهة نظره التربوية، محتوى الكتاب ومادته الدراسية وأسلوب عرضها وتنظيمهـا، شـكل             

  ).ملحق الدراسة. ( الطباعي، خصوصية مادة الرياضياتالكتاب وإخراجه
لمـات، وذلـك   وقد صممت األداة بحيث يستجيب لها أفراد العينة من المعلمـين والمع         

لإلجابة باختيار الدرجة التي تعبر عن وجهة نظر كل منهم من خالل خمسة مستويات متدرجة               
بدرجة : وفق مقياس ليكارت، ولحساب درجة المستجيب على المقياس أعطيت الدرجات التالية          

 قليلـة  ، بدرجـة )2(، بدرجـة قليلـة   )3(، بدرجة متوسطة )4(، بدرجة كبيرة )5(كبيرة جداً   
  ).1(جداً

فقرة موزعة على األبعـاد األربعـة، حيـث         ) 64(الباحث بداية إلى    هذا وقد توصل      
 التربية وعلـم الـنفس بكليـات    أساتذةعرضت هذه األبعاد والفقرات على خمسة محكمين من        

التربية بجامعات قطاع غزة ومدير برنامج التربية بجامعة القدس المفتوحة وكان الهـدف مـن    
نتماء وتمثيل الفقرات لكل بعد من األبعاد األربعة مـع حـذف الفقـرات               من مدى ا   التأكدذلك  

  .المكررة
وقد عدلت وحذفت بعض الفقرات وبقيت األبعاد كما هي حيث تمحورت على النحـو                
  :التالي
 :كفاية المؤلف ووجهة نظره -1

 اإللمام بالمادة العلمية والخبرة التربويـة، وضـوح وجهـة نظـر             البعدحيث تضمن هذا    
، قدرته على ترجمة آرائه إلى واقع تطبيقي، تمشي الفلسفة التي بني عليها الكتاب مـع                المؤلف

  .حاجات المجتمع، وضوح أهداف الكتاب، اتصاف المؤلف بالدقة واألصالة العلمية
 :المحتوى ومادته الدراسية -3

 المحتوى لألهداف، مناسبة حجم الكتاب للدارسين، مناسـبة         مالئمةحيث تضمن هذا البعد     
ظيم مادة الكتاب، الدقة العلمية للمادة الدراسية، حداثة المادة، مناسبة اللغة، اهتمـام الكتـاب               تن

بتبسيط المصطلحات وتفسيرها، كفاية الوسائط التعليمية، مناسبة الوسائط لمستوى الدارسـين،           
  .كفاية األنشطة، مناسبة أدوات ووسائل التقويم

  : شكل الكتاب وإخراجه-3
مناسبة شكل الكتاب، مناسبة الخط المـستخدم، مناسـبة الـصور           : بعدحيث تضمن هذا ال   

  .والرسوم والجداول، مناسبة الورق المستخدم، مناسبة ألوان الغالف، استخدام حيل اإلخراج
  :خصوصية كتب الرياضيات -4

دعم الفكرة بأن الرياضيات علم وممارسة، وكذلك دعم الفكرة بأن          : حيث تضمن هذا البعد   
 وظيفي وحياتي، والتركيز على التطبيقات العلميـة للرياضـيات، واالهتمـام            الرياضيات علم 
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ف المعرفة الرياضية، واهتمام    لتوجه لطريقة االكتشاف في تعلم صنو     بأسلوب حل المشكالت وا   
الكتاب بأسئلة التفكير، وربط المحتوى بالتكنولوجيا، ودعم الكتاب لفكرة تقدير دور وإسـهامات       

  .لمينالعلماء والعرب والمس
  

  :صدق بطاقة تقدير الجودة وثباتها
تم عرض األداة على خمسة من أساتذة التربية وعلم النفس بالجامعات المحلية بقطـاع              
غزة وذلك للتأكد من صدق المحتوى، وقد تم حذف وتعديل بعض العبارات وإضافة عدد قليل               

التي لم يؤيدها خمـسة مـن   ، وقد حذفت العبارات )56(جداً منها، وكان العدد النهائي للفقرات  
  .المحكمين، كما حذفت بعض العبارات لتحقيق إعادة التوازن بين األبعاد، وكان ذلك محدوداً

كما قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخلي لكل فقرة من فقرات األداة وكذلك لكل 
، 0.89، 0.76بعد من األبعاد األربعة مع الدرجة الكلية لألداة حيث بلغت معامالت االرتباط 

        . مما يدل على تمتع األداة بالصدق على الترتيب0.82، 0.83
  )388: 1996السيد، (  

كما تم حساب معامل ثبات األداة باستخدام طريقة التجزئة النصفية حيث تـم حـساب               
واالنحـراف  ) م( وتم حساب المتوسـط الحـسابي        الجزأيندرجات المفحوصين على كل من      

  للثبات) Guttman(تم تطبيق معادلة جوتمان   2ع ≠1ع ،   2 م≠ 1 مأنوحيث ) ع(المعياري 
  }  22ع + 12ع – 1 { 2=  ر 

  2ع         
.  وهو معامل مرتفع يدل على ثبات األداة ويسمح باستخدامها0.86فبلغ معامل الثبات 

  )264 : 2005ملحم، ( 
  :إجراءات الدراسة

 قام الباحث بتوزيعها على عينـة الدراسـة          من صدقها وثباتها   والتأكدبعد إعداد األداة      
لتوظيفها في الحكم على جودة كتب الرياضيات المقررة على طلبة الصف الرابـع األساسـي،               

  .وتم تفريغ االستجابات والتقديرات ثم تحليلها ومناقشتها
  

  :تحليل النتائج وتفسيرها
  :لإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة وهو  
لجودة التي يجب توافرها في الكتاب المدرسي المقرر في ظل المـستجدات            ما معايير ا    

  والتطورات الهائلة؟
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 الدراسة للحصول على قائمـة مـن معـايير    أداة اإلجراءات التي ذكرت عن بناء    إتباعفقد تم   
  :معياراً موزعة على األبعاد األربعة وعلى النحو التالي) 56(الجودة بلغ عددها 

  )1(جدول رقم 
  رات كل بعد من أبعاد األداة عدد فقيبين
  عدد فقراته  البعد

  11  كفاية المولف ووجهة نظره
  25  محتوى الكتاب ومادته العلمية

  10  شكل الكتاب وإخراجه
  10  خصوصية مادة الرياضيات

  
  .ويوجد في الملحق األداة التي تتضمن معايير جودة الكتاب موزعة على األبعاد األربعة

  :لسؤال الثاني للدراسة وهوولإلجابة على ا
ما مدى توافر هذه المعايير في كتب الرياضيات المقررة على طلبة الصف الرابع األساسي في               

  قطاع غزة والضفة الفلسطينية وذلك من وجهة نظر معلمي الرياضيات لهذه المرحلة؟
ـ                  ة فقد تم جمع البيانات التالية من خالل استجابات عينة الدراسة علـى فقـرات بطاق

  :التقدير التي تم إعدادها كما في الجدول التالي
  )2(جدول رقم 

   يبين عدد فقرات كل بعد ومدى توافرها من وجهة نظر عينة الدراسة  
استجابة عينة الدراسة وتوزيع الفقرات على 

  المستويات
  
  البعد

  
عدد فقرات 
  بدرجة قليلة  بدرجة متوسطة  بدرجة عالية  البعد

  4  3  4  11   نظرهكفاية المؤلف ووجهة
  13  6  6  25  محتوى الكتاب ومادته العلمية

  2  2  6  10  شكل الكتاب وإخراجه
  6  3  1  10  خصوصية مادة الرياضيات
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كما تمكن الباحث من حساب مجموع الدرجات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية           
 وقد حددها في الجـدول  لتقدير كل بعد من األبعاد األربعة وذلك وفق استجابات عينة الدراسة،        

  :التالي
  )3(جدول رقم 

يبين مجموع الدرجات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لكل بعد من أبعاد 
  بطاقة التقدير
  

عدد فقرات   البعد
  البعد

  المتوسط  النسبة المئوية  مجموع الدرجات

كفاية المؤلـف ووجهـة     
  نظره

11  2059  62  3.1  

  3.03  60.8  4567  25  محتوى الكتاب ومادته
  3.5  70  2129  10  شكل الكتاب وإخراجه

ــادة   ــصوصية مـ خـ
  الرياضيات

10  1706  56  2.8  

  3.11  62.27  10461  56  المجموع
  
  :يتضح من الجدول ما يليو

أن النسبة المئوية العامة لمدى توافر معايير الجودة في الكتـب قيـد الدراسـة هـي                  -1
% 60بة التـي أقـل مـن        وهي نسبة متوسطة حيث اعتبر الباحث النـس       % 62.27

  .فما فوق مرتفعة% 75متوسطة و% 74 -% 60منخفضة وما بين 
ن لمتعلق بشكل الكتاب وإخراجه حيث إ     أن أكثر األبعاد األربعة حظاً هو البعد الثالث ا         -2

فـي حـين ان   % 70المعايير المتضمنة في هذا البعد قد حظيت بنسبة مئوية قـدرها      
 %.56، %60.8، %62بة في نسبتها حيث بلغت األبعاد الثالثة األخرى كانت متقار

  :وقد تمكن الباحث من تدوين البيانات وتحليلها ووضعها في الجدول التالي
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  )4(جدول رقم 
يبين عدد االستجابات ودرجة كل فقرة ونسبتها المئوية ومتوسطها الحسابي وذلك بحسب 

  وجهة نظر أعضاء عينة الدراسة
  )60= ن ( 

  الفقرة  الرقم  االستجابات وفق التقديرات بدرجةعدد 

كبيرة 
  جداً
5  

  كبيرة
  
4  

  متوسطة
  
3  

  قليلة
  
2  

قليلة 
  جداً
1  

مجموع 
درجاتها 

  300من 

النسبة 
  %المئوية 

المتوسط 
  5من 

مؤلف الكتاب ووجهة نظره : أوالً  
  :التربوية

                

كفاية مؤلف الكتاب أو معده من   -1
  .الناحية العلمية

18  30  4  6  -  234  78  3.9  

كفاية مؤلف الكتاب أو معده من   -2
  الناحية التربوية

16  28  6  10  -  230  76  3.8  

 معده من أوكفاية مؤلف الكتاب   -3
  .حيث الخبرة الفعلية

15  30  5  10  -  230  76  3.8  

انعكاس كفاية المؤلف العلمية   -4
  .والتربوية والميدانية في الكتاب

16  32  6  6  -  238  79  3.95  

 وجهات نظر المؤلف وضوح  -5
  .التربوية في الكتاب

10  9  20  16  5  183  61  3.05  

توافق الفلسفة التي بني عليها الكتاب   -6
  .مع حاجات المجتمع

6  8  12  20  14  152  50  2.5  

توافق الفلسفة التي بني عليها الكتاب   -7
  .مع االتجاهات الحديثة في التربية

  

8  10  10  20  12  162  54  2.7  

لف على وضوح حرص المؤ  -8
األهداف التعليمية للكتاب في ضوء 

  .مستوى الطلبة

6  18  20  12  4  190  63  3.15  

حرص المؤلف على تحقيق التوازن   -9
المعرفية، (بين مجاالت األهداف 
  ).االنفعالية، النفسحركية

  

3  5  15  12  25  129  43  2.15  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 15

حرص المؤلف على شمولية   -10
ت األهداف التعليمية للكتاب لمستويا

  .المجال المعرفي
تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تركيب، (

  )تقويم

2  4  12  20  22  124  41  2.05  

اتصاف مؤلف الكتاب أو معده   -11
  .بالدقة العلمية واألصالة

10  12  18  15  5  187  62  3.1  

  مجموع البعد األول
  

2059  62  3.1  

محتوى الكتاب ومادته : ثانياً  
  :الدراسية

                

لمحتوى ألهداف المادة مالءمة ا  -1
  )الرياضيات(الدراسية 

20  18  14  4  4  226  75  3.75  

مساهمة موضوعات الكتاب في   -2
  .تحقيق أهداف المادة

21  19  12  3  6  229  76  3.8  

مناسبة حجم المحتوى لنصيب المادة   -3
  .في خطة الدراسة

6  10  11  18  15  154  51  2.55  

مناسبة حجم المحتوى لمستوى   -4
  .الدارسين

8  16  18  14  4  190  63  3.15  

مناسبة وحدات الكتاب وتوزيعها   -5
  .بحسب أهميتها

20  17  16  5  2  228  76  3.8  

مناسبة تنظيم مادة الكتاب منطقياً   -6
  وسيكولوجياً

8  9  12  16  15  159  53  2.65  

  3.85  77  231  2  3  16  20  19  .توافر الدقة العلمية للمادة الدراسية  -7
  3.8  76  229  1  4  18  19  18  .دراسية بالكتابوضوح المادة ال  -8
  2.4  48  146  18  16  12  10  4  .مراعاة حداثة المادة الدراسية  -9
شمولية الكتاب لصنوف المعرفة   -10

  .الرياضيات
6  14  16  12  12  154  51  2.55  

ربط مادة الكتاب وتطبيقها في   -11
  .مواقف حياتية

7  15  20  13  5  186  62  3.1  

الكتاب وأسلوبه مناسبة لغة   -12
  .للدارسين

  

22  18  18  2  0  240  80  4  
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اهتمام الكتاب بتبسيط المصطلحات   -13
  .وتفسيرها

9  14  16  18  3  188  62  3.1  

اهتمام الكتاب بربط محتواه   -14
  باألنشطة التعليمية

7  12  14  16  11  168  56  2.8  

ارتباط المادة الدراسية بخبرات   -15
  الدارسين السابقة

10  13  15  16  6  185  61  3.05  

  2.6  52  157  15  15  14  10  6  .كفاية الوسائط التعليمية في الكتاب  -16
مناسبة الوسائط التعليمية لمستوى   -17

  الدارسين
14  14  12  14  6  196  65  3.25  

أنشطة الكتاب التعليمية كفاية   -18
  والتعلمية

7  12  11  14  16  160  53  2.65  

تنوع أنشطة الكتاب التعليمية   -19
  التعلميةو

6  11  13  12  18  155  51  2.55  

مالءمة أنشطة الكتاب لمستوى   -20
  الدارسين

16  15  11  8  10  199  66  3.3  

مناسبة وسائل التقويم في الكتاب   -21
لمستوى الدارسين ومراعاتها 

  للفروق الفردية

8  14  12  16  10  174  58  2.9  

  2.6  52  157  15  15  14  10  6  تنوع وسائل التقويم وأساليبه  -22
 وأمثلتهكفاية أسئلة الكتاب وتدريباته   -23

في معاونة الدارسين على فهم المادة 
  واستيعابها

8  12  12  14  14  166  55  2.75  

كفاية أسئلة الكتاب الستثارة تفكير   -24
  الدارسين

4  8  12  16  20  140  46  2.3  

تنوع أسئلة الكتاب من حيث النوع   -25
  والصياغة

6  8  12  18  16  150  50  2.5  

  مجموع البعد الثاني
  

4567  60.8  3.03  

                  شكل الكتاب وإخراجه: ثالثاً  
  3.85  77  231  5  5  14  16  22   شكل الكتاب للدارسينةمناسب  -1
مناسبة حجم الكتاب لمستوى   -2

  الدارسين
  

20  18  12  7  3  225  75  3.75  
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وضوح طباعة الكتاب من حيث   -3
  مقاس الحروف

24  16  16  3  1  239  79  3.95  

مناسبة الخط المستخدم لمستوى   -4
  الدارسين

22  15  18  3  2  232  77  3.85  

مناسبة وضع المعلومات والصور   -5
  والرسوم والجداول

9  11  10  15  15  164  54  2.7  

وضوح الصور والرسوم واألشكال   -6
  والجداول

10  12  10  13  15  169  56  2.8  

اهتمام الكتاب بإبراز العناوين   -7
   الرئيسةوالمفاهيم

16  14  13  9  8  201  67  3.35  

خلو الكتاب من األخطاء الطباعية   -8
  واللغوية

20  18  18  2  2  232  77  3.85  

  3.8  76  228  4  4  12  20  20  جاذبية الغالف الخارجي للكتاب  -9
  3.45  69  208  4  9  16  17  14  مناسبة ورق الكتاب من حيث الوزن  -10

  مجموع البعد الثالث
  

2129  70  3.5  

                  خصوصية مادة الرياضيات: رابعاً  
الرياضيات علم "دعم الكتاب لفكرة   -1

  .واالهتمام بها" وممارسة
12  18  14  10  6  200  66  3.3  

الرياضيات علم " دعم الكتاب لفكرة  -2
  .واالهتمام بها" وظيفي وحياتي

23  16  12  5  4  229  76  3.8  

دعم الكتاب وتركيزه على التطبيقات   -3
  . للرياضياتالعملية

14  16  12  10  8  198  66  3.3  

دعم الكتاب للطبيعة التراكمية   -4
  .للرياضيات واالهتمام بها

9  12  11  14  14  168  56  2.8  

تركيز الكتاب على بناء المفاهيم ثم   -5
التعميمات ثم الخوارزميات 

  .والمهارات

8  10  10  18  14  160  53  2.65  

توجه الكتاب لطريقة االكتشاف في   -6
  علم صنوف المعرفةت

4  8  14  19  15  147  49  2.45  

اهتمام الكتاب بأسلوب حل   -7
  المشكالت

  

5  7  10  20  18  141  47  2.35  
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دعم الكتاب واهتمامه باألسئلة   -8
  والمسائل التي تثير التفكير

6  9  11  16  18  149  49  2.45  

اهتمام الكتاب بتوظيف التكنولوجيا   -9
  في تعلم وتعليم الرياضيات

12  14  13  14  7  190  63  3.15  

دعم الكتاب لفكرة إبراز دور العلماء   -10
  العرب والمسلمين في الرياضيات

3  4  10  20  23  124  41  2.05  

  مجموع البعد الرابع
  

1706  56  2.8  

  المجموع الكلي
  

10461  62.27  3.11  

  
  

ـ                سبة ويالحظ من الجدول أن هناك الكثير من الفقرات في األبعاد األربعة لم تحـظ بن
عالية أو متوسطة حسب تقدير الباحث في هذه الدراسة، مما يدل على وجود بعض الثغـرات                
 والفجوات في عدد من األمور المتعلقة بكتب الرياضيات الفلسطينية المطبقة على طلبة الصف            

  .الرابع األساسي وذلك بحسب تقديرات معلمي المادة والذين استجابوا لفقرات البطاقة
  :تحليل وبأخذ كل بعد من أبعاد البطاقة على حدة يتضح ما يليوبمزيد من ال  

  :بالنسبة للبعد األول والذي يتعلق بكفاية المؤلف أو معد الكتاب ووجهة نظره
يرى المعلمون الذين تم اختيارهم لالستجابة علـى فقـرات األداة أن أكثـر المعـايير        

في حين يرون أن أقلها تـوافراً       ) 2،3،  1،  4(المتوافرة من وجهة نظرهم ما ورد في الفقرات         
 وبمناقشة هذه النتائج يمكن القول أن معظم المعلمين فـي         ) 7،  6،  9،  10(ما ورد في الفقرات     

 ذلك فـي    عدي الكتب من الناحية العملية والتربوية وانعكاس      عينة الدراسة مقتنعون من كفاية م     
بن أو تعد فـي ضـوء       لكتب لم ت  هذه الكتب، ولكن بالرغم من ذلك فإنهم يرون أن فلسفة هذه ا           

 جاءت أهداف الكتب غير شاملة للمجاالت الثالثة        الدارسين ومجتمعهم وباإلضافة لذلك   حاجات  
ولم تركز على المستويات العليا من األهداف المعرفية، أما بالنسبة للبعد الثاني والـذي يتعلـق      

  :بمحتوى الكتاب ومادته الدراسية وطريقة عرضها وتنظيمها
لـواردة  ت على نسبة عالية وهي تلـك ا يلمعلمين يرون أن بعض المعايير قد حظ   فإن ا   

في حين لم يحظ عدد كبير منها علـى النـسبة المقبولـة             ) 1،  2،  5،  8،  7،  12(في الفقرات   
، 3،  10،  19،  9،  25،  24(والتي حددها الباحث في هذه الدراسة ومنها ما ورد في الفقـرات             

 للخطـة النتائج يمكن القول أن حجم المحتوى غير مناسـب          وبمناقشة هذه   ) 6،  18،  22،  16
الدراسية ولم يشتمل صنوف المعرفة الرياضية بشكل متوازن، كما أن المحتوى لم ينظم بشكل              
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منطقي وال بشكل سيكولوجي فجاءت التعميمات في كثير من الموضوعات دون أن يسبق ذلك              
لى الوسـائط التعليميـة التـي       شطة ووفرتها إ   األن بتنويع المحتوىيهتم  بناء للمفاهيم، كذلك لم     

جاءت بشكل محدود جداً، هذا وكانت أسئلة وأساليب التقويم محدودة وغير متنوعـة وال تثيـر     
  .التفكير لدى الدارسين

ت معظم فقراته على نـسبة      يوبالنسبة للبعد الثالث والذي يتعلق بشكل الكتاب وإخراجه فقد حظ         
ـ في حين كانت نـسبة الف     ) 2،  9،  8،  4،  1،  3(عالية وهي الفقرات     منخفـضة،  ) 5،6(رتين  ق
 يظهر أن هناك اهتماماً في طريقة إخـراج الكتـب وإظهارهـا بمظهـر        وبمناقشة هذه النتائج  

مناسب ويالئم مستوى الدارسين وقدراتهم رغم أن هناك ضعفاً في إبراز العنـاوين والمفـاهيم       
  .الرئيسة بشكل الفت للنظر

ع الذي يتعلق بخصوصية مادة الرياضيات فقد كانت الفقـرات فـي   وبالنسبة للبعد الراب   
معظمها قد حظيت على نسبة منخفضة، ويعتقد الباحث أن الكتب لـم تهـتم كثيـراً بالجانـب                 
التطبيقي للرياضيات، كما لم توظف أسلوب حل المشكالت أو طريقة االكتـشاف فـي تعلـم                

والمبادئ بشكل مباشر وفي الغالـب مـن    صنوف المعرفة الرياضية كما كانت تقدم التعميمات        
مثال واحد على األكثر، إضافة إلى قلة اهتمام الكتاب باألمثلة والمسائل التـي تثيـر التفكيـر                 

  . الكتاب في صورة تمرينات وليست مسائلأسئلةوتتحدى قدرات المتعلمين بل جاءت معظم 
ينة الدراسة تشير إلـى     وعليه فإن نتائج الدراسة كما أظهرتها تقديرات المعلمين من ع           

تدني نسبة التقديرات في الكثير من الفقرات في األبعاد األربعة لألداة، وربما يعود ذلك إلى أن                
عدادها قد حدث ألول مرة وفي ظروف صعبة بعد طـول احـتالل             إكتب المنهاج الفلسطيني و   

يذ ودون مـشاركة     األسلوب العلمي واستمطار األفكار في التخطيط والتنف       إتباعومعاناة، ودون   
 تجارب الغير وإشراك الخبـراء وأصـحاب الـرأي          كل من له عالقة بالمنهاج ودون دراسة      

  .والخبرة في بناء المناهج وتجريبها وتقويمها وتدريب القائمين على تنفيذها
ويرى الباحث من دراسة النتائج أن ثمة تشابهاً بين هذه النتـائج ونتـائج الدراسـات                  

ودراسـة  ) 1998حمـدان،  (ولت عدداً من كتب الرياضيات وهـي دراسـة         التقويمية التي تنا  
وهذا أمر منطقي حيث إن المعـايير التـي         ) 1996الصوص،  (ودراسة  ) 1996الدواهيدي،  (

تناولتها هذه الدراسات تتفق جميعها مع المعايير العامة لجودة الكتب الدراسية والتـي يقرهـا               
  .التربويون المتخصصون في هذا المجال

ما يعتقد الباحث أن اتفاق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة ربمـا يعـود        ك  
إلى أن معظم الدراسات السابقة التي اهتمت بتقويم الكتب وتقدير جودتها اعتمـدت علـى آراء      
المعلمين ووجهات نظرهم، ومع أن هذه الدراسة ذات خصوصية معينة ألنها تناولـت معـايير    

 العليا إال ان هناك تقارباً فـي وجهـات          صف من صفوف المرحلة االبتدائية    كتب الرياضيات ل  
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نظر المعلمين في تقديراتهم للكتب بغض النظر عن مجاالتها وتخصـصاتها، والتـي جـاءت               
ضمن سلسلة كتب المنهاج الفلسطيني الذي أعد حديثاً وألول مـرة دون إخـضاعها لمرحلـة                

  .التجريب
تباينت في أبعادها وعدد معاييرها مع الدراسات األخرى        كما لوحظ أن هذه الدراسة قد         

والذي تكاد تجمع عليه معظم الدراسات وبالتالي يهتم بـه          " إخراج الكتاب وشكله  "باستثناء بعد   
مخرجو الكتب ومعدوها، وربما يفسر ذلك سبب حصول معايير اإلخراج على أعلى نسبة فـي          

  .تقريباً% 10تحقيق معايير اإلخراج الجيد وبفارق حوالي 
أما انخفاض مستوى معايير المحتوى وخصوصيته مادة الرياضيات فيتفق مـع نتـائج          
حيث وجد أن المحتوى ال يناسب في حجمه        ) 1997األغا،  (ودراسة  ) 1996بسيوني،  (دراسة  

عدد الحصص المخصصة له في الخطة الدراسية ولم ينظم وفق التنظيم المنطقي والسيكولوجي          
  .لنوعينبل جاء خليطاً ل

لدراسية بمشكالت المجتمع وتطبيقها في مواقـف حياتيـة حيـث           كما لم يربط المادة ا      
جاءت أسئلة الكتب وأمثلتها مجردة يعتمد على أعداد مجردة وليست في صورة مواقف حياتية،              
ولم يهتم بتبسيط وتفسير المصطلحات والمفاهيم، إضافة إلى نقص الكفاية في الوسائط التعليمية             

 وتمرينات مجردة ونمطيـة،     أسئلةها وكذلك وسائل التقويم المستخدمة، واالقتصار على        وتنوع
هذا ولم يتم توظيف فاعل لوسائل التكنولوجيا والتقنيات التربوية، ولم يبرز بـشكل جيـد دور                

  .العلماء العرب والمسلمين في تطور الرياضيات وانتشارها
ي اعتمد في تحليلها ومناقـشتها علـى آراء          هذه النتائج والت   أنوهنا ال بد من اإلشارة        

المعلمين الذين شاركوا في االستجابة لفقرات األداة قد تختلف إذا اعتمد علـى آراء الخبـراء                
    . بعين االعتبارأخذهومصممي المناهج، وهذا أمر طبيعي يجب 

  
  :توصيات الدراسة

  :في ضوء العرض السابق ونتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي  
رة إعادة النظر وتالفي مواطن الضعف في كتب الرياضيات وتعزيز نقاط القوة            ضرو -1

والجوانب اإليجابية بحيث أن يتم تطوير هذه الكتب من خالل فريـق متعـاون مـن                
الخبراء المتخصصين والموجهين والمعلمين الذين يقومون بتدريس الرياضيات لطلبـة   

  .الطلبة المستهدفين وأولياء أمورهمالمرحلة األساسية مع األخذ واالسترشاد بآراء 
 وإعداد الكتـب    تأليفمعايير الجودة في الكتب المدرسية عند       ضرورة مراعاة تحقيق     -2

 .الفلسطينية لمنهاج الرياضيات وغيرها من المواد الدراسية
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إجراء دراسات وبحوث مماثلة يتم فيها الحصول على بيانات ومعلومات وآراء لعينـة             -3
براء والموجهين التربويين لعينة أخرى مـن الكتـب الدراسـية           ممثلة للمعلمين والخ  

 .المقررة ولمواد دراسية أخرى في المنهاج الفلسطيني

ضرورة تطوير بطاقة تقدير جودة الكتاب المدرسي التي نتجت عـن هـذه الدراسـة                -4
 .واالستفادة منها في الحكم على جودة الكتب المدرسية وتطويرها واالرتقاء بها

  
ح الباحث أن تتواصل مثل هذه الدراسات لتقويم المنهاج الفلـسطيني بعناصـره      وعليه يقتر 

األربعة والوصول إلى بناء أدوات تتضمن مؤشرات ومعايير يمكن توظيفها في الحكـم علـى               
  .جودة المنهاج الفلسطيني وعناصره المختلفة

  
  

*    *    *  
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