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 يم األساسي يف ضوء املعايري العاملية للكتاب املدرسي                  حتليل حمتوى كتاب االجتماعيات للصف الرابع من مرحلة التعل

 امللخص
 الرابع من التعليم األساسي،للصف كتاب االجتماعيات من  التاريخ اجلزء املخصص ملنهج حتليل  إىلالدراسة  هتدف هذه

، هدافاألو  املدرسي، من حيث )املقدمة،يف الكتاب رها املعايري املعاصرة الواجب توف   هم   ر أف على مدى توف  للتعر   ،دولة ليبياب
نة الدراسة يف كتاب لت عي  ومتث   ،(خراج الفن   اإلو ، وطريقة التقومي، التعليمية نشطةاألو ، واحملتوى، وطريقة عرض احملتوى

 :وانالذي حيمل عنوىل، يف طبعته األ ،(م2019:  2018سي )للعام الدرا ،ص للتاريخاجلزء املخص   ،االجتماعيات
الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، مع  واستخدمت ،نة من معل مي مادة التاريخعي  ويف  ،)االجتماعيات للصف الرابع، دولة ليبيا(

، تضم نت ة للمعلمنيواستبانة موجه   ،ساسهاالتحليل على أ اليت ت   ،يةاملعايري العاملية للكتب املدرس أهم  االستعانة بقائمة من 
 بقة.املعايري السا

فقد تفاوتت معظم ، دملعايري ومواصفات الكتاب اجلي  املدرسي تباين درجات مراعاة الكتاب  اليه الدراسة: برز ما توصلتوأ 
بني نتائج  ، وتفاوت   للكتاب فقطخراج الفن  يف جمال اإل اممتاز   وأظهرت النتائج مستوى   ،والضعيف ،واملتوسط ،دبني اجلي  املعايري 
 املدرسي ة.للمعايري املعاصرة للكتب  ،فيما يتعلق مبدى مراعاة كتاب التاريخ للصف الرابع األساسي ،ت املعلمنيإجااب، و التحليل
خطاء يف وجود ألو  ،لعدم جاذبيتها ؛والرسومات ،شكالواأل ،: مراجعة الصور التوضيحيةثةمتها الباحومن املقرتحات اليت قد   

 متاشيا  مع ،واملعلومات ،يف سرد احلقائقوبني اإلخصائيني الرتبويني،  بية والتعليم،وزارة الرت  بنيتعاون وضرورة ال ،البياانت اخلاصة هبا
للعملي ة هداف العامة ح األية والتعليم أبعداد ورقة توض  من قبل وزارة الرتبخمتص ة تكليف جلنة و ، اجملتمع اللييب املسلم، وثقافته سياسة

  ي ة.لتعليما
 ليل، كتاب االجتماعيات، معايري عاملية(: )حتالكلمات املفتاحية 

Summary   

This study aims to analyze the history textbook for the fourth grade of basic education in 

the State of Libya to identify the availability of the most important contemporary standards 

that must be provided in the textbook, in terms of (introduction, goals, content and 

presentation method, educational issues and activities, the method of evaluation, technical 

output) and represented a sample The study is in the book of social studies, which is devoted 

to history for the academic year 2018, 2019, in its first edition, which is titled Sociology for 

the fourth grade, the State of Libya, and the researcher used the descriptive analytical 



 

 
 

method, and a list of the most important international standards for textbooks that were 

analyzed on the basis of it, and the most prominent What the study reached: The degrees of 

observance of the book to the standards and specifications of the good book, varied, most of 

the criteria varied between good, medium and weak. Mistakes in its data, the ministry of 

education  and Education cooperated with Islamic affairs in narrating facts and information in 

line with the policy and culture of the Libyan Islamic community, assigning a committee by 

the Ministry of Education to prepare a paper outlining the general goals Education: 
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  :املقدمة
؛ ة دورا  حموراي  يف حياة البشرتلعب الرتبي  حيث ، التطو ر املتسارع يف شّت  جماالت احلياة من أهم مميزات عصران احلايل   

 هذا أدى قدو  ،مثيل له يسبق ملوهو تطور ، املعريف اجملال يف كبريا   تطور ا العقود املاضية لقد شهدتع، و ملواجهة هذا التطور املتسار 
 العلمية النتائج ة، فأصبحتوالفكري   ،ةوالسياسي   ،واالقتصادي ة ،االجتماعي ة احلياة مناحي خمتلف لتمش ،كبرية اتتغري   يلإ رالتطو  
 هنضة حتقق أن أرادت إذا ،خاص بشكل العربية الدول عن اأم   ،عام بشكل هذا ،د عقدبع ا  عقد ،متسارعة هندسية مبتوالية تنمو

 [20] أوال   التعليم قضية حساهبا يف تضع أن عليها ،بنائها يف شاملة
 للجهود مستمرين ومراجعة ،توجيه إيل وحتتاج ،الطريق بداية يف تزال ما أهناإال  ، ذلك بعض الدول العربي ة يف تشرعوقد       

قد ف ،اجلديدةوالتطورات  التغريات كل   مع ،دائم حتسني إىل حتتاج اليت ،التعليم يف ةاملهم   األساسيات من املناهج ، وتعداملبذولة
حيث حتظى املعايري  ،مات معظم املنظمات املعاصرةمن مقو   ،ا  ما  رئيسومقو   ،ساسيا  أصبحت املعايري يف السنوات األخرية جزءا  أ

 ىل اجلودة الشاملة للكتاب يف، مقرتنة ابلوصول إاملعايري حركة إصالحية معاصرة حيث تعد  و ، تمعاتابلغ يف خمتلف اجملابهتمام 
 [  18] التعليم جمال

، عى إىل حتسني العملي ة التعليمي ةتس هي أفعال، بل ودة يف التعليم ليست كالما  يقالاجل ومما هو جدير ابلذكر أن   
لرفع  ؛من خالل جهود مبذولة من قبل العاملني مبجاالت التعليم ،، واجملتمع احتياجات الطالبلتليب   ؛نوتقدمي أفضل ما ميك

ة ة الرتبوي  واملواصفات التعليمي   ،ب تطبيق جمموعة من املعايريا يتطل  بات اجملتمع، ممبا يتناسب مع متطل   ،ةة التعليمي  مستوى العملي  
 [11الالزمة لرفع مستوى جودة التعليم ]

الكتاب املدرسي  يعد   ،املفهوم احلديث للمنهج في ظل  ف ،لكتاب املدرسيتطوير اولتحقيق كل  تلك الغاايت ال بد من  
، راد توصيلها للطالبواملعلومات امل م الذي حيتوي املعارف،هداف املرسومة للمادة الدراسية، فهو املصدر املنظ  أداة لتحقيق األ

 [ 9]تصال املباشر بني املعلم والطالبئل االن وساوسيلة م ه يعد  ن  فضال  عن إ
اإلطار املكاين املتحرك الذي حيمل صورة للمنهاج  الوجه التطبيقي للمنهاج الرتبوي، كونه الكتاب املدرسي ميثلومل ا كان       

اليت  ،فاهيم االجتماعية املختلفةوامل ،واحلقائقر للمعلومات، ، وهو املوف  ، وأساليب تقوميهوأنشطته ،وحمتواه ،الرتبوي بكل أهدافه
األمهية الكبرية من له ملا و  ،هو الوسط الفعلي للتواصل بني املعلم واملتعلم[، 5، وحتديد الواجبات]تعني املدرس يف التحضري للدرس

، مبا يناسب درسيهج على تطوير الكتاب املالذا حيرص خرباء املن ؛مه الطالب داخل حجرة الدراسةيف التأثري يف ما ميكن أن يتعل  
وهو أداة اجملتمع  ،، وهو كذلك مرجع املعلمةة التعليمي  ق ألهداف العملي  احملق   -أي الكتاب املدرسي-ألنه ؛احلادث العلمي   التطو ر

وليست  ،ةة العفوي  عملية بناء املنهج ليست ابلعملي   عاته، وأن  وتطل   ،وطموحاته ،وهو املرأة اليت تعكس اجملتمع ،لتحقيق أهدافه
 [15تها ]ر أمهي  قد  ة ت  وحبجم هذه العملي   ،ومصادرها ،ة هلا أصوهلاعملي   ة، بلة الفردي  ابلعملي  



 

 
 

ة يف ترب  ميداان  من امليادين الرئيسحيث يع ،للطلبة قر ريعترب كتاب الدراسات االجتماعية جزء من املنهج التعليمي امل  
، وقيم مبختلف تصنيفاهتا ،اجتاهات، و ومهاراتمن معارف، دراسات االجتماعية المج التعليم املختلفة؛ وذلك ملا تزخر به برا

، اليت تسعى املدارس إىل ةة العام  دورا  ابرزا  يف حتقيق الكثري من األهداف الرتبوي  تؤدي الدراسات االجتماعية أن  ، كما ومستوايهتا
ا كانت عليه عم   ،خمتلفة يف وقتنا احلاضر ئيةة للمرحلة االبتداالدراسات االجتماعيمناهج  ؛ ولذلك كان من املهم أن تكونحتقيقها

دها عن غريها من خلصوصيتها وتفر   ؛ةة بني العلوم الدراسي  أساسي   مناهج الدراسات االجتماعية مكانة   قد احتلتيف السابق، ف
، وتسهم يف يعي ة والبشري ةوبيئته الطب ، وهتتم ابلتفاعل بني الطالبعيش فيهفهي تنبع من داخل اجملتمع الذي ن ،املناهج األخرى

 [   13ي لديه القدرة على التفكري السليم ]، وتنم   م ابلكثري من املعلومات واحلقائقتزويد املتعل   

، ة سننوينبغي علينا معرف ،هنيار والسقوطعوامل اال بجتن  ، علينا زدهار والرقي احلضاريإذا أردان أن أنخذ بعوامل االإن نا       
لتأكيد من ضمن الدراسات االجتماعية اليت تفتح منهج التاريخ  وابلتايل يعد   ا؛هترخيوانني حركة اجملتمعات و قو  جماال  خصبا  

 ،ةالوالء احلقيقي ملبادئ األم   ، فمن أهداف منهج التاريخ،لطالبدى الللدراسات االجتماعية ة ة واالجتماعي  األسس الفلسفي  
، ومعرفة املاضي ، دون أن يفهم املاضياإلنسان ال يستطيع أن يفهم نفسه وحاضره ن  رابطه، حيث إوالعمل على وحدة اجملتمع وت

ة ر أتثريا  مباشرا  يف بقي  ه يؤث  ألن   ة التاريخ وتعلمه؛، وتزداد أمهي  يف املاضي يبعد اإلنسان عن ذاته ، والتأملالطويلةتكسبه خربة السنني 
 ةجتماعي  ة واالة الفلسفي  مات األم  ، فمقو  م املتعل م يف املواد األخرىيتقد   ن  قان التاريخ ومهاراته أيل بدون إتإذ يستح املواد الدراسية،

 [  16] بات احلياة داخل اجملتمع وخارجهة اليت تساعدها على مواجهة متطل  وحتقيق وحدهتا الفكري   ،وجتانسها ،دليل على متاسكها

وترجع ، ملدرسي، وحتليلهة تقومي الكتاب ، أتيت أمهي  ةة الدراسات االجتماعي  أمهي  ن مو  ،والكتاب املدرسي   ة املنهج، ومن أمهي  
اؤالت دائمة من قبل الطلبة مثال ، من أول هناك تسأن   أو هلاب؛ كتاب التاريخ للتحليل لعدة أسباأسباب اختيار الباحثة  

أو من  ،، ولكن من قبل أولياء األموررةإجابة متوف   ، وكانت هناك دائما  ة العيش هكذا؟من علم هؤالء البشر كيفي   خلق هللا؟
نا حواء يف حمتوى الدرس أول خلق هللا هو سيدان آدم وأم   ن  ها مل تذكر يف الكتاب املدرسي، فمثال  ملا مل يذكر ألكن، و املعلمني

 ، وأن  شيء   مه هللا كل  آدم عل  سيدان  ، وأن  هناك ارتباط ابلشريعة اإلسالمية يف بعض املعلوماتحّت يكون  من الكتاب األول
يف دولة سنغافورة دراسة  أظهرته، وهذا ما ق فيها كثريا  التعم  ، و ة، هكذا دون التوغل يف التفاصيل الديني  اإلنسان مل خيلق عبثا  

مادة التاريخ تؤخذ  والسبب الثاين أن   ة؛سالمي  ة، والعقيدة اإل، والقيم االجتماعي  ةة الوطني  على احملافظة على اهلوي   أك دت[ 4]
لألجيال نقال   النقلم  يت  ، حّت  ةوحقيقي   حبتة، ةاملعلومات تشريعيمصادر لذا  جيب أن تكون  ؛الرابع ة يف الصف  ل مر  ألو  

مع ، مصادر املعلومات مرجع ال غىن عنه يف توثيقولدينا القرآن الكرمي ، ، وهاداي  هلمرباسا  ، حبيث يكون املنهج نصحيحا  
 من انحية الصور ااب  وجذ   ،يف سرد املعلومات اأن يكون ممتع  ، وتفكريهم، و مع مستوى نضج الطلبة يتألممراعاة أن 
منهج  أن   من[ 10] يف دولة الكويت دته دراسة، وهذا ما أك  عه ابلكتاب صور خميفة، وغري جذ ابةوض ما ت   ، وأن  التوضيحية

 الطالب يف ، لقد تغري  حية املستوى العقلي بدرجة عاليةسب الطلبة من انالدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية ال ينا



 

 
 

[ أيضا  على 8] يف األردن دت دراسةوأك   والطالب، اجملتمع هج حسب تغري  اتغيري وتطوير املنكثري ا وجيب وقتنا احلاضر  
 ،ةة للكتب املدرسي  ضوء املعايري العاملي   وتطويرها يف ،ةة يف املرحلة األساسي  ة االجتماعي  النظر يف كتب الرتبي  ضرورة إعادة 

 فيها املفت شة الرتبوي ة أكدت ،ةتربوي   شةمفت   مع الباحثة أجرهتا مقابلة يفو ، لى أهم نواحي الضعف والقصور فيهاوالتغلب ع
على أن ه ينبغي أن قد أكدت ، و ق األهداف الرتبوية للدراسةحلايل حيق  إجراء الدراسة ملعرفة إن كان منهج التاريخ ا على أمهية

  :يةاآلت ألهدافحيق ق املنهج ا
 يف احلاضر. به نقتدي لكي ؛من املاضي والعربة املوعظة خذأ .1
 ابملستقبل. إال   حاضر وال ،ابحلاضر إال مستقبل ال هأبن   طالبنا تعليم .2
 اإلنسان يعربه   الذي ساروامل الطريق هو ه،ومر   حلوه وسلبياته، هإجيابيات بكلو ، اآلمه بكل   املاضي أبن طالبنا يتعلم .3

 الزاهر احلاضر لبناء
 سبيل يف والبطولة النضال وصفات ،املشرق اإلسالمي ترخيهم وصفات ،األجداد حبضارات الطالب تعريف .4

 .الوطن
 [23املتعلمني ] بني واحلضارية الثقافية ب قيمه للوطن نتماءواال ،واإلسالم ابلعروبة عتزازاال تنمية .5

ة لتتوافق مع املعايري العاملي   وضرورة مراجعة مضامينها، وتقوميها؛ ،أبمهية املناهج مياان  إجاءت هذه الدراسة  قوانطالقا  مما سب  
ة التطوير ليكون جزءا  من عملي  للصف  الرابع االبتدائي؛ لتحليل كتاب التاريخ  لتحقيق الغاية املنشودة منها، وهتدفو  املعاصرة،
 .      ةتعليمي  يف العملية الاملنشود الرتبوي 

 :كلة الدراسةمش
 ،وأخالق ،وعادات ،يريده اجملتمع من قيمتوصيل ما بداة اليت نقوم هبا فهو األ ،ة كربىمهي  أبحيظى الكتاب املدرسي  

، وتفرض التطورات السريعة اليت حتدث يف عامل اليوم على مسئويل الرتبية مرجوه للطالب، وخاصة يف الصفوف األوىلهداف وأ
اب املدرسي الكت ، ومبا إن  تألم مع تلك التطورات والتغيرياتمبا ي ،يم يف الكثري من بلدان العامل النظر فيب برامج وخطط التعليموالتعل

ب االهتمام به، ة يف البلدالتعليمي   القلب النابض للمسرية  ومنها:[ وتؤكد ذلك نتائج الدراسات 22وحتسينه بشكل دائم ]، وج 
 املعايري ضوء يف السورية العربية اجلمهورية يف ساسياأل الرابع للصف االجتماعية الدراسات لكتاب يةتقومي حتليلية دراسة)

 التعليم مرحلة يف اخلامس للصف ومؤشراهتا الشاملة اجلودة معايري ضوء يف القراءة كتاب حمتوى حتليل ودراسة ،[20]املعاصرة
 يتماشى مع حّت   ،وأخرى ا كل فرتةومستمر  درسية جيب أن يكون دائما، ب املن حتليل حمتوى الكتاليت تؤكد أ ([12] ساسياأل

، والكتاب املدرسي غري جيد، فلن ت عاليةمكاانوإ ،إن كان املعلم ذو قدرات، ف،  فالكتاب هو احملرك للمعلممتطلبات العصر
ل و  أو  ،ساساأل هنافصول االوىل؟ واجلواب أل  ، ملاذا  النفسه يطرح السؤالوهنا كتمال مكو انهتا، اب ال  ، إتنجح العملية التعليمية



 

 
 

 ،تطوير املناهج ة ترومة عالجي  ة تشخيصي  ة عملي  رسي  وابعتبار عملية حتليل الكتب املدل عليها الطالب، املعلومات اليت يتحص  
دته أكا هذا م، و تفيد كذلك يف فهم الكتاب وحتسني عملية التدريسو  ،من خالل احلذف واإلضافة ،لكتبوحتسني مستوي ا

 عرب[ 9]  العلوم تدريس معايري ضوء يف السعودية العربية ابململكة االبتدائي السادس للصف العلوم كتاب حملتوى حتليلية دراسة
 حوللذلك تدور مشكلة الدراسة هذا البحث، ، ، وتسليط الضوء على جوانب القوة والضعف فيهةب وفق املعايري العاملي  االكت

ن خالل حتليله ورصد آراء م ،املعاصرة العاملية املعايري لتطبيق ساسياأل التعليم من الرابع للصف تماعياتجاال كتاب مراعاة مدى
   معلميه.

      :هداف الدراسةأ
 :التساؤالت اآلتية من التحقق ىلإ الدراسة تسعى

، قدمةمل، من حيث )ا؟ن التعليم األساسيللصف الرابع م رها يف كتاب االجتماعياتـ ما املعايري العاملية املعاصرة الواجب توف   1
 (.الفن خراجواإل التقومي، طريقةو  ،املصاحبة ةالتعليمي   واألنشطة سائلوالو ، واحملتوى، وطريقة عرض احملتوى، واألهداف

 الل حتليله وفق القائمة املوضوعة.، من خأتليف الكتاب للمعايري املعاصرة؟ ـ ما مدى مراعاة 2
      وجهة إليهم.، من خالل االستبانة املاملعلمني للكتاب؟ما مستوى تقومي  ـ 3

   : ة الدراسةأمهي  
 ميكن أن حتق ق اآليت: هنا من كو ة هذه الدراسة تنبع أمهي    
الضعف يف حمتوى كتاب االجتماعيات للصف نقاط ة و نقاط القو  عرب توجيههم إىل  ةطي وم طوري املناهج بصفة عام  ـ تفيد خمط   1 

 .مرحلة التعليم األساسي الرابع من
ليل املناهج الدراسية بشكل مستمر، وذلك هبدف ـ تستجيب للتوصيات واالجتاهات العاملية احلديثة اليت تنادي بتقومي وحت 2

 .حتسينها وتطويرها
 . يف البحث لتطبيقها على كتب أخرى االستفادة من قائمة املعايري املستخدمةميكن ـ  3
 .الواجب توفرها يف الكتاب املدرسياملعايري املعاصرة  أهم   ف إىلالتعر  تسه ل ـ  4
، وتساعد على بشكل عاماملدرسي ة ب ، وأتليف الكتتفيد العاملني يف املناهجاليت ميكن أن ملقرتحات ا تقد م الدراسة مجلة منـ  5

 .يف تلك املناهج من قبل املختصنيمعاجلة جوانب الضعف 
 :حدود الدراسة

 
 



 

 
 

 :املوضوعي احلد  
قائمة ، عرب االستعانة بساسيالرابع من مرحلة التعليم األ للصفب االجتماعيات اجلزء األول منه )التاريخ( حتليل حمتوى كتا      

    .ابملعايري املعاصرة للكتاب املدرسي
 :الزمين احلد   

 .(م 2019 :  2018) : السنة الدراسية      
 :املكاين احلد  
    .ة ليبياكتاب االجتماعيات لدول       
 : البشري احلد  

الرابع للصف  املختصني يف كتاب االجتماعياتاملشرفني الرتبويني ، و التاريخ للصف الرابعمي منهج من معل   ببعض   ستعانةاال      
  .من مرحلة التعليم األساسي

 :طلحات الدراسةمص
أو الفشل يف  ،أو اجلماعة ملعرفة مدى النجاح ، يقوم هبا الفردالعملية اليت أبن ه[ 17] حممد املفيت، حلمي، الوكيل،: وي عرفه التقومي

 ميكن حتقيق األهداف املنشودة أبحسن ، حّت  ، اليت يتضمنها املنهاج، وكذلك نقاط القوة والضعف فيهحتقيق األهداف العامة
 ة.فقط، بل يف مجيع جماالت احلياوالتقومي عملية هامة ليس فقط يف جمال الرتبية  ،صورة ممكنة

االجتماعيات اجلزء املخصص ملنهج  حول كتاب مة منهجية علمية جلمع املعلوماتعملية منظأبن ه  :ويُعرف التقومي إجرائيا  
       .يف ضوء معايري حمددة ينتج عنها حكم معني يفيد يف تغيري القرارات يف بناء املنهج التاريخ، لغرض التطوير

ى لتقومي املناهج من أجل أسلوب يستخدم إىل جانب أساليب أخر  أبن ه[ 6]، اجلمل حسني، أمحد اللقاين،وي عرفه  التحليل:
، أو أو فكرة ،أو أحد املفاهيم ،د أهداف التحليل ووحدة التحليل للتوصل إىل مدى شيوع ظاهرة، وهو يعتمد على حتديتطويرها

 .  أكثر
ها على املعايري املوضوعة مسبقا ، والكشف عن مواقف القوة رضجتزئة املنهج وتقسيمه لفقرات وع أبن ه: إجرائيا   التحليلويُعرف 
    على شكل كمي لتسهيل قراءهتا.، ووضع هذه النتائج والضعف

هي: األهداف، احملتوى، األنشطة ، توى يف املنهاج ويشمل عناصر عدةي يتناول عنصر احملأبنه نظام كل  يعر ف : الكتاب املدرسي
على حتقيق األهداف املتوخاة كما  ، مادة دراسية ماعدة املعلمني للمتعلمني يف صف ما، ويف مسا، ويهدف إىلقومي، التالتعليمية

 [     1حددها املنهاج ]



 

 
 

، وتركز الرتبية االجتماعية على املشاركة الفاعلة يف اجملتمعتنمية قدرة األفراد  [ أبنه2] الشريفي، شوقي ي عرفه: االجتماعيات كتاب
، روز محراء إلياس، أمساء،، وتعرفه الرتكيز على املعارف واملعلومات واالجتاهات والعادات واكتساهبا أكثر منعلى تنمية املهارات 

يكتسب  ،جيمع فروع املعرفة ابلعلوم االجتماعية واإلنسانية يف وحدات دراسية ،برانمج دراسي تكامليأبن ه ، [ يف دراستها20]
، مشتقة من التاريخ واجلغرافيا واالقتصاد وعلم االجتماع وعلم السياسة املهارات والقيموعة من املعارف و املتعلمون من خالهلا جمم

 .، بشكل مندمجالنفس والفلسفة والفنون والثقافةوعلم 
 ؛ ملعرفة مدى تطابقهايعترب كتاب االجتماعيات يف هذه الدراسة العينة املراد حتليلها بتجزئتها اىل فقرات :وتُعرفه الباحثة إجرائيا  

ء األول من كتاب االجتماعيات للصف  الرابع )التاريخ(، واملتكو ن من اجلز عرب دراسة ،  وضعت يف هذه الدراسةمع املعايري اليت
 ،مةواملقد   للكتاب، والغالف اخلارجي مبا فيها األسئلة التطبيقية لكل وحدة، ،ثالثوحدات ا على موزع  درس ا،  مخس عشر

 .ج الفنحمتوايت االخرا  والفهرس وكل  
، ولاألمراحل التعليم األساسي اإللزامي، اليت تبدأ ابلصف  حلة منمر  ،اسةهذه الدر ويقصد به يف : ساسيالصف الرابع األ

، كالرايضيات، واللغة ساسيةس فيه املواد األوتدر   ،سنوات لغ عمر الطفل )الطالب( عشريب، و مث أييت الصف الرابع ،الثالثفالثاين ف
 والفنون.  ،، والرايضةجنليزيةللغة اإلوالرتبية اإلسالمية، وا، والعلوم، الجتماعيةات االدراسو ، العربية

توجيه  وهتدف إىل ،وية يف كافة أحناء العاملمية والرتبيقة يف املؤسسات التعلطب  حكام املالنصوص واألجمموعة من البنود و هي : املعايري
 [ 14] دارة الرتبوية يف تعزيز دور املعايري الرتبوية ايضا  اإلعلى دور  ومعتمدا   ،صحيحا   العمل الرتبوي توجيها  

اوقد عر فت الباحثة املعايري إجرائيا   ، وقد احلكم على فقرات احملتوى املنهجيمن خالهلا ، أو مقاييس، يتم عبارة عن شروط : أبهن 
 . للصف الرابع االبتدائيأداة للحكم على جودة كتاب التاريخ  استخدمتها الباحثة

 :للدراسة الدراسات السابقة
 :  النحو اآليتوذلك على  ،من األقدم إىل األحدثالسابقة ت عرض الدراسات       

 على املقرر الفلسفة كتاب حمتوى حتليلإىل هذه الدراسة  تهدفو  م(،2001) الشامسي الزير أمحد خدجية دراسة .1
 تائجن وكانت، ماراتاإل جملتمع واجلمالية، القيم األخالقية ءضو  يف املتحدة العربية ماراتاإل بدولة الثانوي الثالث الصف
 يثاراإلو  واملسؤولية مانةاألو  والطاعة والشجاعة الصدق :هي مارايتاإل اجملتمع يف املرغوبة األخالقية القيم نأ الدراسة

 ماأ ،واحلكمة ابلطبيعة حساساإل مليالتأ اجلمايل بداعاإل تنازليا   ترتيبها وكان واحلرية، ،الظلم ومقاومة ،الكرم، و واملساواة
 .نسبيا   ضعيفة نسب على حتصلت القيم ابقي

 يف االجتماعية الدراسات كتب حمتوى هدفت هذه الدراسة لتحليلو  م(2003)السمريي  صاحل بنت لطيفةدراسة  .2
 األكثر االجتماعية املفاهيم أنالدراسة  نتائج دتوأك   للمنهج، واالجتماعية الفلسفية األسس ضوء يف سنغافورة دولة



 

 
 

 ةالوطني   ةاهلوي   على واحملافظة الثانية، العاملية احلرب وأحداث ،واألصدقاء ،احلي مرافق خدمات هي الكتاب يف اتكرار  
ليد وأن الفقرات األكثر تكرارا  هي احملافظة على العادات والتقا ،اوفلسفته ،والعقيدة االسالمية ابجملتمع وارتباطها

 األسس ضوء يف االجتماعيات بكت بتحليل وأتصيل اهلوية الوطنية، وأوصت الباحثة ،صل االجتماعيوالتعاون والتوا
 .املناهج تطوير يف سنغافورة جتربة من واالستفادة للمنهج، النفسية

 ابململكة السادس للصف العلوم كتاب حمتوى حتليل إىل الدراسة هذه ( وهدفتم2005) اجلرب حممد بن جرب دراسة .3
 املنهج الباحث واستخدم األمريكية، أندايان والية يف تطبق اليت العلوم لتدريس العاملية املعايري على بناء   السعودية العربية

 موزعة كانت واألداة السعودية يف العلوم كتاب حمتوى حتليل على العينة واقتصرت، البحث أسئلة عن لإلجابة الوصفي
 األحياء - الرايضيات - النسبية األحياء - الطبيعية الظواهر - العلمي لتفكريا - الطبيعة معيار) :السبعة اجملاالت على

 العلوم تدريس معايري فيه تتوافر للعلوم التعليمي احملتوى أن إىل الدراسة وتوصلت (،الشائعة املواضيع - التارخيي رتطو  وال
 يكون أن بيتطل   العلوم مناهج حمتوى نأل؛ للمعلمني دورات تنفيذب الدراسة وأوصت ،األمريكية أندايان والية يف

 .األمريكية أندايان والية يف تطبق كاليت الدقيقة املعايري حتقيق لضمان مناسب بقدر مؤهلني املعلمني
 الشاملة اجلودة معايري ضوء يف القراءة كتاب حمتوى ( هدف هذه الدراسة حتليلم2009) العدواين ايسني غسان .4

 من الكثري ينقصها القراءة دروس أن التحليل نتائج وأظهرت األساسي، التعليم حلةمر  يف اخلامس للصف ومؤشراهتا
 خصائص معرفة ومستوى ،الفهم على احملافظة مع السريعة القراءة مستوى حتقق تدين مثل ،األساسية املكوانت
 معرفة مستوى حتقق اموانعد ،هبا واالستمتاع األدبية األعمال مجاليات تذوق ومستوى ،جيدة معرفة األديب األسلوب
 اجلودة معايري وفق القراءة كتب أتليف إعادة بضرورة الدراسة أوصتو  العربية، اجلملة يف البياين التعبري خصائص

 .ومؤشراهتا الشاملة
( دراسة حتليلية تقوميية لكتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي م2015دراسة امسا إلياس ، روز محراء ) .5

كتاب الدراسات االجتماعية للصف يف  ، ومتثلت عينة البحث لسورية يف ضوء املعايري املعاصرةورية العربية ايف اجلمه
 ،ا، ومعلمةمعلم   مائة وثالثة عشر، وعينة من املعلمني بلغت لسوريةيف اجلمهورية العربية االرابع من التعليم االساسي 

، ه البحث تباين درجات مراعاة الكتاب للمعايري السابقة الذكر، وأبرز ما توصل لواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
يف  اممتاز   وأظهرت النتائج مستوى  وتت درجاهتا بني املتوسط والضعيف، معظم املعايري تفاف، ومواصفات الكتاب اجليد

نتائج التحليل  وتفاوت  بني ،ما يعطي املتعلم الفرصة للتفكري التأملهداف والصور واألشكال والرسومات، جمال األ
وإجاابت املعلمني فيما يتعلق مبدى مراعاة كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي للمعايري العاملية 

 املعاصرة للكتب. 



 

 
 

توى كتاب املطالعة املقرر للصف الرابع حملحتليل وهي ( م2015مسري فياض عبد السادة )دراسة سيف طارق حسني، و  .6
يف  القرائية للطلبة، وكان اهلدف من الدراسة معرفة امليول القرائية لطلبة الصف الرابع األديب األديب يف ضوء امليول

ولتحقيق أهداف البحث أختار الباحث مدارس مراكز منطقة  اجلنس؛ومعرفة الفرق يف امليول القرائية تبعا  ملتغري  العراق،
سبع مائة  عددمدرسة ل مائة وأربع وعشرينألف من ( وتتالديوانية -اببل  -كربالء   -النجف  - األوسط )الفرات

، املألوفة يف املنهج املقررغري ىل املوضوعات من الطلبة مييلون إ اكثري  أن   ، وكانت النتيجة ب وطالبةطال ومخسة أالف
 طالعة ال تتالءمبعض موضوعات املوخلص إىل أن  ، لقراءة املوضوعات يف الصف الواحداختالف الطلبة يف امليل و 

   ومستوى الطلبة.

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة: 
 ادر ذات العالقة مبوضوع الدراسة.طالع على املصاال .1
 تعني الباحثة يف حتليل نتائج الدراسة احلالية.  .2
 . ضع التوصيات واملقرتحات املناسبةو االسرتشاد هبا يف  .3
 تفيد يف موضوع الدراسة.قد اليت املتبعة يف تلك الدراسات، اإلفادة من الوسائل اإلحصائية  .4

 :امنهج الدراسة وإجراءاهت
 وحدة  الدرس والصفحة  اعتمدت، و يل احملتوى فئة املوضوع، ابستخدام أسلوب حتلاستخدمت الباحثة املنهج الوصفي      

يف ضوء  ،ألساسيللصف الرابع من مرحلة التعليم ا جتماعيات اجلزء املخصص للتاريخوذلك هبدف تقومي كتاب اال للتحليل؛
املنهج الذي يتناول دراسة  [ املنهج الوصفي أبن ه15]الغول، صابرين أديب يونس  [ وقد عرفت8] ،مواصفات الكتاب املدرسي

، ويستطيع وجودة واملتاحة للدراسة والقياس كما هي، دون تدخل الباحث يف جمرايهتا، واملداث والظواهر واملمارسات الكائنةاألح
 .اعل معها فيصفها وحيللهاث أن يتفالباح
دى لوصف طبيعتها، وبيان م على مكوانت الكتاب، عرب جتزئته؛ف للتعر   ؛منهج حتليل احملتوى مت الباحثةاستخد كما       

يف األساس حتليل احملتوى للمادة التعليمية ( للمعايري املعاصرة للمناهج، ويرتكز كتاب االجتماعياتنهج املدرسي )ق حمتوى امليحتق
وحدات التحليل األساسي ة اليت اعتمدها الباحثة هي كما استنادا  إىل األطر النظرية، و  ،القائمة اليت أعدهتا الباحثة هلذا الغرض لىع

 أييت:
لتحليل  حدة، وتستخدم الكلمة بوصفها و أو مصطلحا   ،، وقد تكون الكلمة رمزا  الكلمة: وهي أصغر وحدات التحليل .1

، ومنها أيضا حتليل مستوى واالقتصادية واالجتماعية وغريها من بينها دراسة املفاهيم السياسية، احملتوى يف مواقف خمتلفة
 .، أو صعوبتهاسهولة املادة املكتوبة



 

 
 

، أو فكرة تدور حول قضية حمددة، وهي من أهم وحدات بسيطة مجلة-هنا-ابملوضوع: ويقصد املوضوع، أو الفكرة .2
 .  ةهذه الدراسة يف طبقالطريقة املهي ، وهذه التحليل

، وقد ب التارخيية وكتب السرية الذاتية: وتستخدم هذه الوحدة يف التحليل عند دراسة القصص والرواايت والكتالشخصية .3
 .، أو خياليةأو ترخيية ،تكون الشخصية سياسية

، أو مقالة   ،أو جملة   ،، فمنها ما يكون كتااب  ما تسمى أحياان ابلوحدة الطبيعية، وختتلف ابختالف الدراسة: وهي املفردة .4
 . أو ما شابه..، ، أو افتتاحيةأو عمودا  يف صحيفة   مسموع ا، أو مرئيًّا، أو برانجما  إذاعيا  أو قصة ، 

تشغله مادة التحليل هو األساس كأن يكون عدد الصفحات املخصصة  وهنا يكون احليز الذي مقاييس املساحة والزمن: .5
، وذلك مثل الذي الزمن الذي تستغرقه مادة التحليلوقد يكون أيضا  ...شابه أو ما ،أو السطور ،أو األعمدةله، 

 [  7يستغرقه خطاب أحد الرؤساء ]

 : عي نة الدراسة 
، للصف الرابع من مرحلة التعليم األساسيول منه املخصص للتاريخ سة من كتاب االجتماعيات اجلزء األيتكون جمتمع الدرا      

 رأيهم ألخذ ،ممعل   ثالثني عددهموكان  ا،عشوائي  ا اختيار   العينة ختيارا ت وقد، جتماعيات بذات املرحلةوعينة من معلمي مادة اال
                                                                 .اجلزء املخصص للتاريخ عليها يكون أن جيب اليت ،املهمة املعايري يف
 :داة الدراسةأ

إعداد تلك وقد متت  ،لتحليل الكتاب، املعاصرة للكتب املدرسية العاملية إعداد قائمة ابملعايريالدراسة  تطلب تنفيذ هذه
اليت ، بتقومي الكتب واالستفادة منها، ومراجعتهادبيات املتعلقة على العديد من الدراسات السابقة واألطالع القائمة من خالل اال

وهي الدراسات اليت ، ، ومنهجية بنائهامن حيث تصميمها ستفادة منهاالاملختلفة، لية توى يف املناهج املدرستناولت حتليل احمل
الفقرات اليت و يفية تقسيم اجملاالت وذلك بغية الوقوف على ك، ([7[ ]21[ ] 20[ ]15]) احتواها الفهرس حتت األرقام اآلتية:

، هبدف املواصفات موضوع البحث بتلك قررالكتاب املمن أجل التعرف على مدى اتصاف وذلك  تلك الدراسات، هاتتضمن
لتحليل   صت  جدوال  ، وخص  ي ة؛ لتسجيل النتائج وقد اختذت الباحثة بطاقة حتليل اقرتاح ما ميكن أن يسهم يف حتسينه حنو األفضل،

اإلخراج الفن(   -التقومي  -عرض احملتوى  -احملتوى  -الوسائل التعليمية  -األهداف  -كل جمال من اجملاالت اآلتية )املقدمة 
 : وكانت خطوات التحليل كاآليت

 ستمارة لتفريغ موضوعات التحليل.إعداد ا .1
، مث حتديد اجلمل والفقرات اليت يدور حوهلا املوضوع قراءة املوضوع قراءة جيدة ملعرفة موضوع الفكرة العامة .2

 فكار وجتزئتها لتجهيزها للتفريغ.واأل



 

 
 

 خدام التكرار لتوفرها لكل معيار.است، و جماله وتصنيفها كال  حسبتفريغ املوضوعات،  .3
  .لكيفية التحليل ا يوضح وموذج  واجلدول اآليت 

( منوذج لتوضيح كيفية التحليل لفقرات جمال احملتوى لكتاب االجتماعيات اجلزء املخصص للتاريخ للصف الرابع 1جدول )
 من مرحلة التعليم االساسي

 لبندحتقيق ا فقرات التحليل عنوان املوضوع
 

 حياة اإلنسان القدمي
 ، وهي فقرة حتقق اهلدف املعريفبثقافة وعقيدة اجملتمع اإلسالمي التمسك نثىأخلق هللا اإلنسان من ذكر و 

 ، وهي فقره حتقق اهلدف املعريفمفاهيم الزمن والتعبري والسببية يركز على وقد خلق اإلنسان منذ قدمي الزمان
 ، وهي فقرة حتقق اهلدف املعريفتنمي مهارات التفكري املختلفة كثرت ذريته وانتشرت يف األرض

 ، وهي فقرة حتقق اهلدف املعريفسالميالتمسك بثقافة وعقيدة اجملتمع اإل وقد ميزه هللا عن سائر خملوقاته ابلعقل

 قدميا  األسطر الثالث األوىل من الدرس األول " حياة اإلنسان  10الفقرات السابقة مأخوذة من صفحه رقم 
تؤكد هذه الفقرة على قدرة  (نثىأخلق هللا االنسان من ذكر و : )، كانتضح اجلدول السابق فقرات الدرس األول وبداية   يو        

 ،وهي فقرة ضمنية ،حتمل قدرة هللا سبحانه وتعاىل ر ثقافة وعقيدة اجملتمع االسالمي، ابعتبارها مجلةوهبذا هي حتقق معيا ،هللا
، وطرح األسئلة، لذا لتخيل الذهناجملال للطلبة ل ل اخللق )آدم وحواء(، ومل تعط  ، ابعتبارها مل توضح من هم أو  حتقق اهلدف املعريف

ي فقرة ضمنيه ، وههللا االنسان، بتوضيحها مّت خلق ت معيار الزمن والتعبري والسببيةحقق ، فقدا عن الفقرة الثانيةم  هي معرفية، أ
، والفقرة ة حتقق اهلدف املعريف، وهي فقرة ضمني  ي مهارات التفكري املختلفةينم    ا، والفقرة الثالثة حتقق معيار  املعريف حتقق اهلدف

من وجهة نظر و ، وثقافة وعقيدة اجملتمع االسالمي ، هنا حتقق معيار التمسك(وقد ميزه هللا عن سائر املخلوقات ابلعقل: )الرابعة
وأن هللا تعاىل قد علمه كل  ،تؤكد على خلق هللا لسيدان آدم اليتمن اآلايت القرآنية لو ت ذكر بعض  ه من األفضل ن  أالباحثة 

ان أساسان هلم، بدون التوغل يف ومرجع ،العلوم كل    االقرآن الكرمي مصدر ح  للطلبة أن دينهم اإلسالمي، و ، حّت يتضشيء
موع الفقرات الكلي املوزع على الوحدات الثالثة للجزء املخصص ، وقد كان جمتفاصيل كثرية، وهذا ما خيص ابجلدول السابق

، وت استخراج النسبة املئوية لكل فقرة وما يناسبها ابجملال املخصص، وت تفريغ وحتليل كل مائة وسبع وثالثني فقرةملنهج التاريخ 
إعطاء  ، وقد تملعلمني الصاحلة لتحقيق كل جمالابند لكل جمال واملقصود ابلبنود هنا هي نفسها املعايري اليت ت اختيارها من قبل 

  :  درجة حتقق كل معيار كاآليت
  .كبرية بدرجة متحققا   يعترب فأكثر% 70 نسبة حيقق الذي املعيار .أ 
 .متوسطة بدرجة حمققا   يعترب% 70 من أقل حّت%  50 نسبة حيقق الذي املعيار .ب 
 ضعيفة. درجةب حمققا   يعترب%  50 من أقل نسبة حيقق الذي املعيار .ج 



 

 
 

الفن واملقدمة، كان التحليل بدون  ، أما عن التقومي واإلخراجتوى وعرض احملتوى وجمال األهدافهذا ما خيص حتليل جمال احمل  
    .مث معاملتها ابألساليب اإلحصائيةمن ، و تكرارات، هل حتقق املعيار أم مل يتحق ق

  :صدق االستبيان
يهم يف مدى رأ بداءإلحمكمني  سبعةه على جمموعة من احملكمني املتخصصني وبلغ عددهم عدادبعد إ نت عرض االستبيا      

والتعديل حبسب على تعديالهتم يف بعض العبارات ت احلذف ملوضوع الدارسة وبناء  متها ءية للعبارات ومدى مالالحالوضوح والص
 .املالحظات املعطاة

عشوائي لوحدة من وحدات الكتاب وكانت الوحدة الثالثة حيث حتتوي هذه وللتحقق من الثبات قامت الباحثة ابختيار      
خمتص  تخرجت النتائج، واستعانت بباحثواس ،عدتات األداة اليت أ  حتليلها على فقر  الباحثة عرب، مث قامت مخسة دروسالوحدة 

التحليل بني نتائج  بعد ذلك ت حساب ثبات، و مأاي   سبعة، بفاصل زمن مدته دريس للقيام بتحليل املادة نفسهاابملناهج وطرق الت
ب ، مث ت حساختلفا فيها، والفقرات اليت التحليلن يف اثاتفق عليها الباح، وذلك حبساب الفقرات اليت اثاينول والالتحليلني األ

 :الثبات وفق معادلة هولسيت اآلتية

 درجة الثبات 
 

  التحليلني:كانت نسبة الثبات بني 
 التحليل.وبذلك تتم قائمة املعايري وأداة  ستخدمة يف حتليل موضوع الدراسة،وهي نسبة كافية لضمان ثبات األداة امل

التحقق من ثباهتا بتطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة  قد ت  فأما ابلنسبة لالستبانة اليت أقيمت ملعرفة أراء املعلمني 
، % ( وهو معامل مرتفع84ة يساوي ) مل االتساق حيث وجد أن قيمة معامل الثبات الكلي لألداوت حساب معا ،الدراسة

 . انة املعلميطمئن الباحث لثبات استب

  :النتائج واملناقشة
 :نتائج السؤال االول 

 -عرض احملتوى  -توى احمل -األهداف  -ما املعايري املعاصرة الواجب توافرها يف كتاب التاريخ للصف الرابع من حيث ) املقدمة 
 ؟ اإلخراج الفن ( -التقومي  -الوسائل واألنشطة التعليمية 

( بندا  شكلت مبجملها أهم املعايري املعاصرة اليت يفرتض توافرها يف كتاب التاريخ للصف  92)  عدد تكونت أداة الدراسة من 
إحدى ، واحملتوى امعيار   أربعة عشر، واألهداف ة معايريسبع من ، حيث تكون جمال  املقدمةالرابع من مرحلة التعليم األساسي

خريا  جمال اإلخراج ، وأمعايري تسعة، والتقومي عشرة معايري، والوسائل التعليمية امعيار   سبعة عشر، وعرض احملتوى امعيار   وعشرين



 

 
 

[ 20] ليت محلت يف فهرس املراجع الرقما دراسةال، وجاء تقسيم املعايري يف اجملاالت متفقا  مع تقسيم امعيار   أربعة عشرالفن 
خصائيني الرتبويني يف هذا ني واالم، وفقا  لتغريات بعض احملكتناوهلا نفس املادة مع االختالف يف بعض البنود ضمن كل جمالل

 . اجملال
  :نتائج السؤال الثاين

 ؟ ملوضوعةالل حتليله وفق القائمة امن خ ،ما مدى مراعاة أتليف الكتاب للمعايري املعاصرة

  املقدمة:- 1
ستخلصت الباحثة من نتائج او ، عملية حتليل عناصر الكتاب وفق تلك القائمةجاءت  ،عتماد قائمة املعايري السابقةبعد ا      

ضوح فلسفة تربوية و عدم وهو  ،ولبند األبنود، عدم مراعاة املقدمة لل(  7يف ضوء البنود املعيارية وعددها )  ،حتليل املقدمة
ا وهو تراعي البند السادس، ، ومل ملا هو موجود مبحتوى الكتاب فقطسرد عبارة عن  فكان، خدمة يف الكتابستم حةواض مل أهن 

ومل تعطي  ،املعلمةو أ ،للمعلم مل تكن موجهة  وهو أهنا والبند السابع  ،مهية املهارات العقلية يف التعامل مع حمتوى الكتابتربز أ
تراعي املقدمة بنود القائمة املعيارية املعاصرة، واتصفت ابلضعف يف  ولكن مل، در أخرى للمعرفةن أيخذ مصاالفرصة للمعلم أ

  ن تكون وفق ا للصيغة اآلتية:املقدمة جيب أأن  هة نظر الباحثة من وجمراعاة املعايري املعاصرة للكتاب املدرسي، و 
نسان منذ وجوده على حياة اإل :الوحدة األوىلت، ثالث وحدامقسمة على  يتناول هذا الكتاب موضوعات التاريخ      
د طرق التدريس ي، وحتدف من وضع كل فكرةيح اهلدوتوض، سئلة تقوميية لكل وحدةوأ ،، وهناك صور توضيحية هلااألرض

  . همةاملشياء األ يه املتعلم إىل الرتكيز علىوتوج ،اهلاملناسبة 

 :األهداف- 2
، أن الكتاب بند ا (14)يف ضوء البنود املعيارية املخصصة هلا وعددها  ،ليل األهدافاستخلصت الباحثة من نتائج حت      

جدا  على اجلوانب  ، وكان هناك تركيز كبريلى ضرورة حتديد األهداف لكل وحدةد عيمل حيقق معيار التأك ،موضوع الدراسة
مع الفلسفة العامة للدولة  ف الوحدات موضوع الدراسةتفق أهدا، ومل تاملعرفية، وإمهال كبري جدا  للجوانب الوجدانية واملهارية

، ات االجتماعية واحلياتية للمجتمع، أما عن املهار فلم تنبثق من حاجات اجملتمع، ولقد كان هناك ضعف واضح هبا ،بنسبة جيدة
( 10)املتعلم لعمر  مناسبة خلصائصتلك املهارات ، وكانت يراوح بني اجليد واملتوسطمستوى ال أبس به  فقد حتقق يف الكتاب

ما بني ، مع وجود أخطاء فيولكنها مل تكن جذابة ابلنسبة لألطفالسنوات، كما كانت الصور التوضيحية شاملة، وواضحة، 
 .ّت يكون هناك أهداف خاصة ابلكتابح ،، ومل يكن هناك وجود لألهداف العامة يف األساس، والبياانت املوضحة هلاالصور

 
 



 

 
 

 : احملتوى- 3
كان ، فقد كان الرتكيز كله على اجلوانب املعرفية فقط، فبندا   (22)ضوء البنود املعيارية هلذا اجملال واليت بلغ عددها يف       

 ا لسياسة الدولة الليبي ة، ومل يكن احملتوى عاكس  ، أو الرتفيهيكاحلقائق دون االهتمام ابجلانب الوجداين  ،للمعلومات ااحملتوى سرد  
اتسمت ، و ت حمايدة ال تنتمي لثقافة معينة، ، فالوحدة األوىل مثال  كانث على التمسك بعقيدة اجملتمعحلاملسلمة، ومل يهتم اب

، أما عن بند االستفادة ، ولكن شابه الرتكيز على اجلانب املعريف فقطوالثالثة ،الثانية ا يف الوحدتنيحتسن   ع أن  هناك، مابلضعف
، أما مة اللغوية، حيث كانت اللغة سليمة جدا  لسال اجليد واملتوسط، مع مراعاته لتراوح بنينسبة فقد حقق الكتاب  ،من املاضي

فرتض أن تكون الصور أكثر جاذبية، ومل يتضمن أنشطة ، ومن املور التوضيحية كانت خميفة لألطفال، ومل تكن جذابةعن الص
   متنوعة.

 احملتوى: عرض- 4 
 ة التنفيذ قد التزمت ابلتسلسل اآليت:جلن ( بندا ، جند أن17)توى والبالغ عددها يف ضوء البنود املعيارية جملال عرض احمل      

 أن يوجد متهيد بسيط قبل البدء ابلفقرة. وكان ينبغي عنوان الوحدة، .1
 عدم وجد سرد لألهداف العامة للوحدة. وجود لبعض الصور للمساعدة، مع .2
 عنوان الدرس. .3
 دروس.احتوته من ويف هناية كل وحدة أسئلة تقوميية لكل ما  .4

، ومل يكن هناك حشو وتكرار ج بربط املعرفة السابقة ابجلديدةيراعي التدري ا بطريقة منطقية،ومرتب امنظم الكتاب ولقد كان      
، ومل يكن وجد أفكار رئيسية بنهاية كل وحدة، ومل يكن هناك ملخص لكل وحدة أي ال يللمعلومات وحتصلت على نسبة ممتاز

يكن هناك مقدمة للتعريف بكل وحدة، ، ومل درس ومل يبدأ ابلتساؤالت املثريةية ذكر لألهداف اخلاصة ببداية كل هناك يف البدا
 .حتصل بند مراعاة الفروق الفردية على نسبة تراوح بني اجليد واملتوسطوقد 

 التعليمية:واألنشطة  الوسائل- 5 
، كون هناك أهداف ترتبط هباحّت ت نفسها، يوجد أهداف للوحدةتبني أنه ال  ،من خالل حتليل األنشطة التعليمية       

سبقت وقد وجد به أي نوع من أنواع النشاطات، ، وال يهي الرسومات التوضيحية لكل موضوعوالوسيلة الوحيدة يف الكتاب 
الصور   عة هلا، وأبن تلكأن  هناك تناقض بني الصورة وبني البياانت املوضو و  ،غري جذابةاإلشارة إىل أن  الرسومات التوضيحية 

، ، وقد كانت ملونة، ولكنها خميفة لألطفالوال تتميز ابحلداثة ،، ولكنها مل تكن جذابةمرتبطة ابملوضوع بنسبة جيدة جدا  كانت 
فلم يكن يف ، املنهج ما جيعلها قابلة للتنفيذ ولكن ال يوجد يف مفردات، وتشجع على العمل اجلماعي، وكانت قابلة للتنفيذ

 . ة تقوميية لكل هناية وحدة دراسيةهناك أسئلفإن ، أما عن األسئلة التقوميية تطبيقها لى كيفيةتوى طرق تدل عاحمل



 

 
 

 :التقومي- 6
تبني أن  (9)يف ضوء البنود املعيارية وعددها  ،، وأدواته الالزمة يف الكتاب موضوع الدراسةمن خالل حتليل أسئلة التقومي       

  ، ولقدهناية كل وحدة فقطهذه األسئلة يف  ، ومل يكن هناك أسئلة غريةتقومي يف هناية كل وحدة دراسيال امؤلفي الكتاب راعو 
مل يكن هناك تنمية لطالقة التفكري ولذلك  ،مل يكن هناك تنوع يف األسئلةو ، فقطالفراغات  ملءعلى  كانت هذه األسئلة تعتمد

تشجع على االستقصاء، األسئلة ة، ومل تكن واجلوانب الوجداني، هارةانب املدون جس اجلانب املعريف فقط اقيبل اقتصرت على 
 .وال تثري الدافعية لدى الطالب

 :الفين اإلخراج- 7
 فلقد ،ةن جاذبية الغالف حتصلت على نسبة ضعيف، وجدت الباحثة ألاليت خصصت هلذا اجملا (14)من خالل البنود        

وقد كانت تتوافق مكوانت ، لفهرساويتضمن ، بنسبة ممتازة ةوغرافيبلبيلومات ، وكانت تتضمن معجذابة كانت الصورة  غري
ى وكانت عل ،نوعية جيدة وراق ذات، واألس، وقد كان التجليد ممتازارقام مع الفهر ، و قد كانت تتطابق األع املوضوعالفهرس م

نود هذا اجملال حبصوهلا على نسب عالية من حيث توالت كل بوقد  ا،وممتاز  ابراز العناوين واضح، وقد كان إومطية واحدة ممتازة
ووضوحها قد حتصلت على نسب  ، أما عن الصورالكتابة والطباعة وومطية الكتاب توفر فنون اإلخراج املناسبة والتناسق يف

 . ضعيفة
 نتائج السؤال الثالث :

  إليهم؟ما مستوى تقومي املعلمني للكتاب من خالل االستبانة املوجهة 
   يت:اآللنتائج االستبانة املوجهة للمعلمني هبدف تقومي الكتاب فقد جاءت على الشكل ابلنسبة 

 ( النتائج اخلاصة مبجال املقدمة من االستبانة املوجهة للمعلمني2جدول )
االحنراف  املتوسط احلسايب النسبة املئوية البنود الرقم

 املعياري
 درجة حتقق املعيار

 ضعيفة متوسطة كبرية

توضح الفلسفة الرتبوية اليت تبن عليها  1
 الكتاب

10.0% 
 

56.6% 
 

 ضعيفة 0.94 0.37 33.3%

 ضعيفة 1.54 0.62 %50.0 %33.3 %16.6 تشمل أهداف الكتاب 2

 عالية 7.1 2.87 %10.0 %13.3 %76.6 تعرف مبكوانت الكتاب 3

 ضعيفة 0.0 0.0 %86.6 %13.3 0.0 موجهة لكل من املعلم واملعلمة 4

 ضعيفة 0.0 0.0 %83.3 %16.6 0.0 توضح املعايري اليت التزم هبا الكتاب 5



 

 
 

تربز أمهية املهارات العقلية يف التعامل مع  6
 حمتوايت الكتاب

 ضعيفة 0.0 0.0 66.6% 33.3% 0.0

توجه املعلم واملتعلم إىل مصادر أخرى  7
 للمعرفة

 ضعيفة 0.0 0.0 93.3% 6.6% 0.0

 0.52 ةاملتوسط احلسايب للمقدم

 ( النتائج اخلاصة مبجال األهداف من االستبانة املوجهة للمعلمني3جدول )
املتوسط  النسبة املئوية البنود الرقم

 احلسايب
 درجة حتقق املعيار االحنراف املعياري

 ضعيفة متوسطة كبرية
 ضعيفة 1.9 0.53 %40.0 %66.6 %26.6 حتدد أهداف كل وحدة يف بدايتها 1
 عالية 6.2 1.66 %16.6 0.0 %83.3 جلوانب املهارية والوجدانيةتشمل ا 2
 عالية 7.4 2.0 0.0 0.0 %100 تتفق مع الفلسفة العامة للدولة 3
 عالية 6.4 1.7 0.0 %13.3 %86.6 تنبثق مع حاجات اجملتمع وثقافته 4
 ضعيفة 1.2 0.3 %33.3 %56.6 %16.6 تتناسب مع خصائص املتعلم وحاجته 5
 ضعيفة 0.7 0.2 %33.3 %56.6 %10.0 التعليميةمن األهداف العامة للمرحلة  مشتقة 6
تؤكد على استخدام التكنولوجيا يف التعليم  7

 والتعلم
 ضعيفة 0.0 0.0 100% 0.0 0.0

 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 توجه املتعلم إلنتاج املعرفة وتوظيفها 8
تنمي مهارات البحث واالستقصاء لدى  9

 ماملتعل
 ضعيفة 0.4 0.1 86.6% 6.66% 6.66%

 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 تنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي 10
 ضعيفة 0.0 0.0 %73.3 %26.6 0.0 تنمي مهارات اجتماعية حياتية لدى املتعلمني 11
 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 تشجع على التعلم الذايت 12
 عالية 4.9 1.3 0.0 %33.3 %66.6 مرنة وقابلة للتعديل 13
تقدم تصورا  واضحا  وشامال  عن احملتوى  14

 وأنشطته
 ضعيفة 0.0 0.0 16.6% 83.3% 0.0

 0.52 املتوسط احلسايب لألهداف

 
 



 

 
 

 ( النتائج اخلاصة مبجال احملتوى من االستبانة املوجهة للمعلمني 4جدول ) 

درجة حتقق  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب النسبة املئوية البنود الرقم
 ضعيفة متوسطة كبرية املعيار

 عالية 5.0 1.6 0.0 %16.6 %83.3 يعكس سياسة الدولة وخصائصها 1
 عالية 3.6 1.2 0.0 %40.0 %60.0 يوازن بني األصالة واملعاصرة 2
حيث على التمسك بثقافة وعقيدة اجملتمع  3

 اإلسالمي
 متوسطة 3.0 1.0 16.6% 33.3% 50.0%

 ضعيفة 2.0 0.6 0.0 %66.6 %33.3 يوجه حنو االستفادة من التطورات التارخيية 4
 عالية 4.4 1.4 0.0 %26.6 %73.3 يشجع على االستفادة من التطورات التارخيية 5
 ضعيفة 1.8 0.6 %36.6 %33.3 %30.0 يساعد على التفكري ابملستقبل 6
 ضعيفة 0.0 0.0 %96.6 %3.33 0.0 خرينحيث على التواصل مع اآل 7
 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 يطور االعتماد على النفس 8
 عالية 4.6 1.5 0.0 %23.3 %76.6 يركز على مفاهيم الزمن والتعبري والسببية 9

 عالية 5.4 2.0 0.0 0.0 %100 يربز أمهية ارتباط اإلنسان ابملكان والبيئة 10
ور واألشكال يبني طريقة حتليل اخلرائط والص 11

 واجلداول والرسوم
 عالية 5.4 2.0 0.0 0.0 100%

 عالية 26.0 1.6 0.0 %16.6 %83.3 يوجه حنو مصادر املعلومات والبياانت 12
 ضعيفة 0.0 0.0 %66.6 %33.3 0.0 ينمي مهارات التفكري املختلفة 13
 توسطةم 0.1 1.0 %16.6 %33.3 %50.0 يرسخ قيم املواطنة الفعالة وحب الوطن 14
 ضعيفة 0.0 0.0 %76.6 %23.3 0.0 حيث على العمل اجلماعي يف إجناز املهمات 15
يربز املعتقدات واالجتاهات والقيم اليت تعمل  16

 على تطوير اهلوية الشخصية
 ضعيفة 4.5 0.2 80.0% 10.0% 10.0%

 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 يشجع على استخدام تكنولوجيا املعلومات 17
 ضعيفة 5.7 1.8 0.0 %6.6 %3.33 توفر فيه الدقة العلميةت 18
 عالية 6.1 2.0 0.0 0.0 %100 ميتاز ابلسالمة اللغوية 19
 عالية 6.1 2.0 0.0 0.0 %100 مدعم ابألشكال التوضيحية والصور 20
 متوسطة 3.0 1.0 0.0 %50.0 %50.0 يراعي مبدأ انتقال أثر التعلم والدافعية 21

 1.02 يب للمحتوىاملتوسط احلسا



 

 
 

 ( النتائج اخلاصة مبجال عرض احملتوى من االستبانة املوجهة للمعلمني 5جدول )

 
 
 
 

املتوسط  النسبة املئوية البنود الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 درجة حتقق املعيار

 ضعيفة متوسطة كبرية

 ضعيفة 0.4 0.13 %66.6 %26.6 %6.6 تبدأ الوحدة الدراسية ابألهداف اخلاصة مبحتواها 1
 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 تبدأ الوحدة ابلتساؤالت املثرية واحملفزة 2
 ضعيفة 0.0 0.0 %50.0 %50.0 0.0 تبدأ كل وحدة مبقدمة للتعريف هبا وكيفية دراستها 3
 عالية 6.7 2.0 0.0 0.0 %100 احملتوى منظم ومرتب بطريقة منطقية 4
 عالية 6.7 2.0 0.0 0.0 %100 تاب املدرسييركز على أساسيات الك 5
 عالية 6.7 2.0 0.0 0.0 %100 يراعي التدرج املرتابط لألفكار 6
 عالية 6.7 2.0 0.0 0.0 %100 يربط املعرفة السابقة ابجلديدة 7
 ضعيفة 0.0 0.0 %50.0 %50.0 0.0 يشجع على التعلم الذايت 8
 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 حيفز على البحث واالكتشاف 9

 عالية 5.2 1.5 0.0 %23.3 %76.6 يراعي الفروق الفردية 10
 ضعيفة 0.0 0.0 %63.0 %36.6 0.0 مثري وحمفز لطرح األسئلة 11
 عالية 6.7 2.0 0.0 0.0 %100 خيلو من احلشو والتكرار اململ 12
 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 يوظف التكنولوجيا 13
ساسية ابلصور واألشكال يدعم املعلومات األ 14

 ابملكان املناسب
 عالية 0.0 2.0 0.0 0.0 100%

 عالية 6.7 2.0 0.0 0.0 %100 يستخدم لغة سليمة 15
 ضعيفة 6.7 0.4 %60.0 %20.0 %20.0 يتضمن أنشطة متنوعة 16

تنتهي كل وحدة خبالصة ألفكارها الرئيسية وهتيئ  17
 ملا بعدها

 ضعيفة 1.3 0.0 100% 0.0 0.0

 0.94 املتوسط احلسايب لعرض احملتوى



 

 
 

 ( النتائج اخلاصة مبجال الوسائل واألنشطة التعليمية من االستبانة املوجهة للمعلمني 6جدول )
املتوسط  النسبة املئوية البنود الرقم

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة حتقق 
 ضعيفة متوسطة كبرية املعيار

 عالية 7.22 2.0 0.0 0.0 %100 مرتبطة أبهداف الوحدة 1
 متوسطة 3.60 1.0 0.0 %50.0 %50.0 مرتبطة مبحتوى الوحدة 2
 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 متنوعة بني رسوم بيانية ولوحات وصور 3
ق من أهداف مصحوبة أبسئلة تقوميية للتحق 4

 استخدامها
 عالية 7.22 2.0 0.0 0.0 100%

 ضعيفة 0.0 0.0 %50.0 %50.0 0.0 ةتتميز ابحلداثة والدقة العلمي 5
 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 ملونة جذابة تثري دافعية املتعلمني 6
 ضعيفة 0.0 0.0 %93.3 %6.66 0.0 تثري املعرفة النظرية للمتعلمني 7
 ضعيفة 0.0 0.0 %93.3 %6.66 0.0 حتفز أشكال التفكري املختلفة 8
 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 تتميز بقابلية التنفيذ 9

 ضعيفة 0.0 0.0 %96.6 %3.33 0.0 تشجع على العمل اجلماعي 10
 0.5 املتوسط احلسايب للوسائل التعليمية واألنشطة

 ( النتائج اخلاصة مبجال التقومي من االستبانة املوجهة للمعلمني7جدول )
املتوسط  النسبة املئوية البنود الرقم

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

ة حتقق درج
 ضعيفة متوسطة كبرية املعيار

 ضعيفة 9.6 1.3 %1.3 %23.3 %36.0 ميتاز ابلتنوع يف وضع االسئلة " الصعبة واملتوسطة والسهلة " 1
 عالية 26.2 3.7 0.0 0.0 %100 يرتبط ابألهداف اخلاصة لكل وحدة 2
 ضعيفة 0.0 0.0 %50.0 %50.0 0.0 ينمي طالقة التفكري 3
 ضعيفة 1.6 0.3 %66.6 %23.3 %10.0 املهارية ملختلفة " املعرفية والوجدانية و توايت األهداف ايقيس مس 4
 ضعيفة 0.8 0.12 %66.6 %30.0 %3.3 يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني 5
 ضعيفة 0.0 0.0 %66.6 %33.3 0.0 يوظف مصادر التعلم املتوفرة يف املدرسة 6
 ضعيفة 0.0 0.0 %100 0.0 0.0 حثيشجع على االستقصاء والب 7
 ضعيفة 0.0 0.0 %50.0 %50.0 0.0 يثري الدافعية واسع ابملعرفة 8
 ضعيفة 0.0 0.0 %90.0 %10.0 0.0 ينمي القدرة على التقومي الذايت 9

 0.6 املتوسط احلسايب للتقومي



 

 
 

 مني( النتائج اخلاصة مبجال اإلخراج الفين من االستبانة املوجهة للمعل 8جدول )
املتوسط  النسبة املئوية البنود الرقم

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة حتقق 
 ضعيفة متوسطة كبرية املعيار

 ضعيفة 0.00 0.00 %100 0.00 0.00 الغالف جذاب جدا   1

 عنوانه،ية الكتاب معلومات بيبلوغرافية )تتضمن بدا 2
 (، الناشر، الرقم وتريخ الطبعةهمؤلفو 

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.00 100%

يتضمن يف بدايته فهراس شامال  ملوضوعاته الرئيسية  3
 والفرعية

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.0 100%

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.0 %100 تتوافق مكوانت الفهرس مع موضوعات الكتاب 4

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.0 %100 تتطابق أرقام الصفحات يف الفهرس مع صفحات الكتاب 5

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.0 %100 جتليد الكتاب متني واثبت صاحل لالستخدام املتكرر 6

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.0 %100 "جودة أوراق الكتاب من حيث "اللون وامللمس 7

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.0 %100 ومطية واحدة جلميع الوحدات على اختالف مؤلفيها 8

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.0 %100 از العناوين "توافر فنون اإلخراج املناسبة " إبر  9

تدريبات هناية  الدرس،أسئلة هناية  الوحدة،تصاميم بداية  10
 الوحدة

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.0 100%

 عالية 6.6 5.0 0.0 0.0 %100 تناسب وتناسق يف مسافات األسطر 11

 عالية 3.3 2.5 %13.3 %20.0 %50.0 وضوح الصور واألشكال 12

 عالية 1.5 1.16 %53.3 %23.3 %23.3 تباط الصور واألشكال ابحملتوى الذي ترافقهار  13

 عالية 0.0 0.0 %93.3 %6.66 0.0 مراعاة الصور واألشكال للمرحلة العمرية للمتعلمني 14

 3.8 املتوسط احلسايب لإلخراج الفن للكتاب



 

 
 

د أن ترتيب اجملاالت من األعلى إىل األد ى جاء على الشكل جن للمعلمني،ستبانة املوجهة من خالل العرض السابق لنتائج اال
   :يتاآل

 املتوسط اجملال الرتتيب

 3.8 اإلخراج 1

 1.0 احملتوى 2

 0.9 عرض احملتوى 3

 0.6 التقومي 4

 0.5 الوسائل واألنشطة 5

 0.5 املقدمة 6

 0.5 األهداف 7

جيب ، و حتتاج إىل أن تكون موجهة لكل من املعلم واملتعلم بشكل أكرب فمن وجهة نظر املعلمني نالحظ أن مقدمة الكتاب      
لفلسفة املبنية عليها أسس الكتاب، وتوضيح أهداف الكتاب هبا، وقد حقق تعريفها مبكوانت الكتاب درجة كبرية، ونرى توضيح ا

 .هنا أن املقدمة ضعيفة جدا  بصفة عامة

لكوهنا ال  ؛، ابلنسبة جملال األهدافة حتصلت على نسب أد ى من املتوسطلتعليميجمال األهداف والوسائل واألنشطة ايف و       
، وما استنتجته الباحثة من ، وال تنمي التفكري الناقدوال تشجع على التعلم الذايت ،تؤكد على استخدام التكنولوجيا يف التعليم

، أما عن جمال وزارة الرتبية والتعليم مسبقا   قة من قبلوغري موث ،أن األهداف غري واضحة ،مقابالهتا لبعض املشرفني الرتبويني
ومل تكن تتميز بقابلية  ،ومل تشجع على العمل اجلماعي ،لصور مل تكن جذابة، فقد كانت ضعيفة، فاالوسائل واألنشطة التعليمية

ل تعليمية خاصة هبا، فهي بها وسائصاحعموما مل تالكتب املدرسية نلفت إىل أن  ر ابلذكر أن ، وهنا جيدومل حتفز للتفكري ،التنفيذ
وعرض احملتوى كانت إجيابية بدرجة متوسطة  ،، أما عن جمال التقوميواقتصرت على الرسوم املوجودة يف الكتاب فقط، تفتقر هلا



 

 
 

حتصلت على  واحملتوى ،، أما ابلنسبة ملراعاة جمال اإلخراج الفن، وعرض احملتوىحبسب ما يوليه املعلمون هلا من أمهية يف التقومي
   الرتتيبات األوىل بدرجات كبرية.

 والتوصيات:االستنتاجات 

من خالل نتائج البحث، تقرتح الباحثة مجلة من التوصيات اليت من شأهنا إصالح مناحي القصور اليت ظهرت يف الكتاب       
 موضوع الدراسة، وهذه التوصيات ميكن تلخيصها يف النقاط اآلتية:

 .  يخ وفق املعايري العاملية للمنهجلتار أتليف كتاب اإعادة  .1

وتكون  ،لوضع اهداف التعليم العامة للدولة ؛أو جمموعة من املفتشني الرتبويني ،على وزارة الرتبية والتعليم ختصيص جلنة .2
 . مرحلة من مراحل التعليمولكل  ،واضحة لكل مستوى تعليمي

وضع حمتوى  ، حّت يتسىن لواضعي املنهجالشؤون اإلسالميةو  األوقافو  ،تكثيف التعاون بني وزاريت الرتبية والتعليم .3
 .وهنا دولة مسلمةك  ،الدولة داينةيعكس 

، وتطويرها ، حبيث يتم تقومي الكتب املدرسية واضعي املناهج والكتب املدرسيةزايدة التخطيط والتنسيق املسبق بني .4
 .ابستمرار، وهي يف طور اإلعداد والتجريب

، حبيث تراعى هذه املعايري يف بناء املناهج ،عايري العاملية الواجب مراعاهتا يف كتاب االجتماعياتإعداد قائمة تتضمن امل .5
 .وأتليف الكتب

مسامهة كل املعنيني بقطاعات اإلنتاج داخل اجملتمع من زراعة وصناعة وجتارة ومؤسسات اجتماعية ودينية واملسؤولني  .6
 .يكون هناك تنوع يف سرد املعلوماتناهج التعليم األساسي حّت عن املؤسسات اخلدمية وغريها يف حتديد حمتوى م

 .منهجية أخرىتب راء دراسات مشاهبة هلذه الدراسة تتناول كإجالتشجيع على  .7
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