
 .6102، العدد األول األول، المجلد ،األردنية، المجلة التربوية األردنيةالجمعية التربوية 

092 

معلمي  المشرفين التربويين و ني الثانوي الشامل من وجهة نظراب الحاسوب للصف الثاتقييم كت
 ردنفي جنوب ال مديريات التربية والتعليم  الحاسوب في مدارس

 
 *محمد داود المجالي .د.أ

 

 ملخص: 
 ني الثانوي الشامل من وجهة نظراب الحاسوب للصف الثالى تقييم كتإهدفت هذه الدراسة 

. وقد ردنيات التربية والتعليم في جنوب األمدير  معلمي الحاسوب في مدارسشرفين التربويين مال
تكّون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين ومعّلمي ومعلمات الحاسوب الذين يدرِّسون 

ل ردن خاليات التربية والتعليم في جنوب األمبحث الحاسوب في المدارس الحكومية التابعة لمدير 
(  406( معلمًا و )226( مشرفات  و )2( مشرفين و)8) وعددهم 5102/5102العام الدراسي 

، موزعة ن فقرةيعداد استبانة مكونة من سبع وثمانإهداف الدراسه قام الباحث بأ ولتحقيق ات. معلم
 التقويم، والمقدمة ساليبأى، األساليب والوسائل واألنشطة، ، المحتو على ستة مجاالت: األهداف

فراد عينة الدراسة لجميع أن درجة تقدير إلى النتائج التالية: إت الدراسة وقد توصل واإلخراج الفني.
وكان هناك اختالف في آراء  مجاالت تقييم كتاب الحاسوب للصف الثاني عشر جاءت مرتفعة.

رز بأومن  لحاسوب للصف الثاني الثانوي.المعلمين والمشرفين في جميع مجاالت تقييم منهاج ا
 الكثير أن وخاصة المدرسية الكتب وتأليف تطوير في المعلمين إشراك توصيات الدراسة: ضرورة

 المجال. هذا في الفاعلة للمشاركة تؤهله التي العلمية الشهادات منهم يحمل
 

 
 
 

 

 
                                                 

 كلية العلوم التربوية/ جامعة مؤتة *



 محمد المجالي د.أ.                                   .......   تقييم كتاب الحاسوب للصف الثاني الثانوي الشامل

092 

 
Abstract 

This study aimed at evaluating computer science textbook of twelfth 

grade, from southern Jordan educational directorate supervisors and teachers 

point of view. The study population consisted of all supervisors and teachers 

of computer science in southern Jordan educational directorate. The 

population of the study consisted of 14 male and female supervisors, 226 

male teachers, and 406 female teachers. To accomplish the purpose of the 

study, a 87-item questionnaire was designed and divided into six areas: 

(objectives, content, teaching aids and activities, evaluating means, and 

technical appearance of the book). 

The study concluded the following results: the degree of the samples' 

evaluation of all areas of the twelfth grade computer textbook was high, 

whereas there were statistical differences in teachers and supervisors point 

of view in all evaluating areas of computer textbook. 

The study recommends that it is important for high-qualified teachers to 

participate in authoring and developing school textbooks. 
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 :المقّدمة والخلفّية النظرّية
؛ 0782؛ إبراهيم،0792تتراوح تعريفات المنهاج )المنهاج المدرسي( بين تقليدية وحديثة )قورة 

ة المنهاج المدرسي وفق التعريفات التقليدية بأنه مجموعة من المقررات الدراسي ويعدّ  .(0782سرحان،
 مجموعة (، أو0782نوات دراسته )إبراهيم،ل س، ليدرسها الطالب خالللمباحث المختلفة ترتب منطقياً 

وتزيد بعض  .(Good,1973)زمة للتأهيل في مجال دراسي معينمن المقررات الدراسية والمواد الال
( على نتاجات Johnson,1981التعريفات التقليدية في تضييق نطاق المنهاج إذ يقصره جونسون  )

  .تحقيقها التعلم التي ينبغي
ليشععمل سلسععلة الوقععائع الهادفععة والمخطعع  لهععا  ةهععاج وفععق النظععرة التقدميععة الحديثععنويتسععع مفهععوم الم

. ويعزداد نطعاق المنهعاج اتسعاعًا ليشعمل جميعع (Eisner,1979إلحداث آثار تربوية لطالعب أو أكثعر )
مععا تقدمععه المدرسععة مععن أنشععطة  ، فضععاًل عععنالخبععرات التععي يكتسععبها المععتعلم خععارج المدرسععة وداخلهععا

( ضععمن هععذه In Zais,1976)  Krugg( ويعرفععه كععرج 0792حقيععق األهععداف )قععوره،تسععاعد علععى ت
الرؤية على أنه جميعع الوسعائل التعي تعم تنفيعذها فعي المدرسعة لتزويعد الطلبعة بعالفر  المناسعبة للمعرور 

 بالخبرات التعليمية المرغوب فيها.
لتوجيععه  اتربويعع اً و مخططععخطععة أ هينظععرون إليعع ف بعععض التربععويين المنهععاج تعريفععًا حياديععًا إذويعععرّ 
، يتكععون مععن عععدد مععن العناصعععر كاألهععداف والمحتععوى والخبععرات التعليميععة والتقععويم )سععععادة الممارسععة
بعععراهيم، ن أل ؛الباحعععث هعععذا التعريعععف حياديعععاً  ويععععدّ ,0770Beauchamp,1981,  (Zais,1976وا 

ل المنهععاج اعتمععادًا علعععى الخطععة أو المخطعع  التربععوي لععيس تقليعععديًا أو تقععدميًا بحععد ذاتععه وسعععيتقرر شععك
 . وضع فيه الخطة أو المخط  التربوي النظام التربوي الذي ت

فعي  واضععو المنعاهجاختلعف  ،ناصعرنعه يتكعون معن ععدة عإان المنهعاج تقليعديًا أم حعديثًا فوسواء أك
 المحتوى،الخبرات وتنظيمها والتقويم. ،لكن التقى كثير منهم حول العناصر التالية :األهداف ،عددها
فهععععوم نععععه يمكععععن تصععععنيف االسععععتعماالت الممكنععععة لمأ(  Beauchamp,1981ويععععرى بيشععععامب ) 

ن أبمعنعى  ،اج نظعام فرععي ضعمن النظعام المدرسعياألول هو أن المنهع :المنهاج في ثالثة استعماالت
وكيفيعة تنظيمععه نظعام المنهعاج فععي المدرسعة هععو النظعام العذي تتخععذ فيعه القععرارات حعول محتعوى المنهععاج 

كثععر المهتمععين بععه أهععو اعتبععار المنهععاج حقععاًل دراسععيًا، و واالسععتعمال الثععاني لمفهععوم المنهععاج  .هوتقويمعع
ضمن هذا االستعمال هم طلبة كليات التربية وأساتذة المناهج والمتخصصون. وأما االستعمال الثالعث 

 .رس في المدارسللمنهاج فيشير إلى ما َيدّ 
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هععععداف تحقععععق مععععن خاللهععععا األالتربويععععة التععععي ت ( هععععو الوسععععيلة0771والمنهععععاج  كمععععا يععععراه محمععععد)
 ذ يقوم بترجمة األهداف التربوية إلى خبرات ومواقف يتعَلم من خاللها الطلبة.إ، المنشودة

؛ 0785؛ ودمععععة ومرسعععي،0725ويعععرى العديعععد معععن التربويين)رضعععوان وعبعععد م وعفيفعععي والغنعععام،
ل عناصععر عععَدة ويعععَد الكتععاب المدرسععي ( أَن المنهععاج يشععم0771؛ والحسععن والقايععد،1986 ,والخوالععدة

 ،ومصععدر مهععم للمعرفععة المنظمععة منهععاج،أحعد أهععم هععذه العناصععر ،فهععو دعامععة أساسععية مععن دعامععات ال
حيث يعرض المادة العلمية بطريقة سهلة وواضحة تيَسر على الطلبة استيعابها وفهمها وحفظهعا ،كمعا 

وهو ليس مجَرد وسيلة تعين على التعلعيم فحسعب  لمعلم في اشتقاقها وتحديدها وتنظيم التعليم،ايساعد 
وبعه تبقعى عمليعة التعلعيم مسعتمرة  يبعَين للطالعب المعلومعات التعي سيدرسعها، ه؛ ألنعبل هو صلب التعلعيم

 بين الطالب ونفسه حتى يحصل منها على ما ينشد.
،فهعو األدوات التعي يعتمعد عليهعا المنهعاج  ى( أن الكتاب المدرسي هعو أحعد0782ويرى عبيدات )

الوعاء الذي يحتوي المادة التعليمية لتحقيق أهداف المنهاج. وعلى هذا فإَن الكتعاب المدرسعي هعو أهعم 
 من المصادر. هنها الطالب معلوماته أكثر من غير المصادر التي يستقي م

( أن الكتاب المدرسي قد حظعي وال يعزال باهتمعام الكثيعر معن التربعويين ألَنعه 0785ويؤكد الوكيل )
 ن منهاج المادة الدراسية يعتمعد عليعة اعتمعادًا كبيعرًا،أل ي العملية التعليمية التعلمية؛حلقة مهمة فيمثل 

د عععدد مععن التربععويين مواصععفات ة موازيععة للمنهععاج. ولهععذا فقععد حععدّ بععل أن الكتععاب المدرسععي يعععَد صععور 
 الكتاب المدرسي الجيد بما يلي:  

ل التعلعيم ت العلميعة والتربويعة والعمليعة فعي مجعان يكون مؤلعف الكتعاب المدرسعي معن ذوي الكفعاءاأ .0
ن يتصععف بالدقععة أو  وأن يكععون علععى وعععي تععام بواقععع المجتمععع وظروفععه، ،وتععأليف الكتععب المدرسععية

 .والحياد والموضوعية واألمانة العلمية عند عرض المادة
أن يشتمل الكتاب على مقدمة تعطي الطالب فكرة عامة عن أهدافه ومادته الدراسية  .5

 .موضوعات المتضمنة فيهوال
ن يكون محتوى الكتاب مرتبطًا بأهداف المنهاج ومتصفًا بالدقة العلمية والحداثة والعمق أ .3

منطقيًا ن يكون متدرجًا ومتسلساًل أو  والشمول ويناسب مستويات الطالب وميولهم وحاجاتهم،
 .يم في الكتاب، وال بد وأن توحد استخدامات المصطلحات والمفاهومناسبًا للخطة الدراسية
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وتتصف  ،ومناسبة للطلبة مرتبطة بالمحتوى،أن تكون الوسائل التعليمية واألنشطة التعليمية  .4
كون كافية ن تأو  وتراعي القيم واالتجاهات السائدة في المجتمع، وتثير الدافعية، بالحداثة،

 .ومتنوعة ودقيقة وواضحة
يدة ومتنوعة بين غة صياغة واضحة وجن تكون األسئلة مصاأبَد وفي مجال أساليب التقويم ال  .2

ومناسبة لمستوى قدرات  توزيعًا عاداًل على وحدات الكتاب وفصوله، ةوموزع ،مقاليه وموضوعية
 .وتكشف نقاط القوة والضعف في الكتاب وحفزهم على التعلم الذاتي، الطالب،

 ،لمستوى الطلبة ومناسبة ،طاء اللغويةن تكون سليمة وخالية من األخأ اَما لغة الكتاب فيجب .2
ن يكون شائقًا أوأَما أسلوب عرض الكتاب فيجب  يد.ومتسمة بالبساطة والوضوح خالية من التعق
 .الطلبة نحو التعلم ةفي عرض موضوعاته بحيث يثير دافعي

خراجه .9  مالئم الحجم، جيد الورق، ن يكون حسن المظهر،أفال بد  ،وفيما يتعلق بشكل الكتاب وا 
سق المسافات متنا ،اً جيد اً متقن الطباعة، متين واضح األحرف، ،المطبعيةيًا من األخطاء  خال

 .مة بمحتوياته ومفاهيمه ومصطلحاتهويشتمل على قائ ،بين األسطر والكلمات

وفي هذا الصدد يرى عالونة  ،فقد  حظي بعناية واهتمام كبيرين ونظرًا ألهمية الكتاب المدرسي
المرادف  هي المدارس العربية بصفة عامة بأنصف فن يو أيمكن  ( أن الكتاب المدرسي0771)

مرجعًا رئيسًا  بعّدهإذ أن المدرسة العربية في واقعها التعليمي تستخدم الكتاب المدرسي  للمنهاج،
كما عَد  .آلخرع هذا الكتاب للتقويم من حين من الضروري أن يخض هنإلهذا ف لعملية التعليم والتعَلم،

ب المدرسي أمرًا ضروريًا في كل األوقات وازدادت أهميته في وقتنا ( تقويم الكتا0787) عبيدات
يكشف عن مدى صالحية أهم أداة من أدوات التعليم والتعَلم لكونها في يد المعلم  هألن الحاضر؛
 والطالب.

ينبغي  هنإلذا ف ،البعد التطبيقي للمنهاج التربوي  ( ان الكتاب المدرسي يمثل0795ويرى إبراهيم )
ألولوية في إخضاعه للدراسات والبحوث من أجل تحديثه وتطويره لمواجهة عمليات التغَير إعطاؤه ا

 االجتماعي والثقافي في المجتمع.
واسععتجابت وزارة التربيععة والتعلععيم فععي المملكععة األردنيععة الهاشععمية للمتغّيععرات الكثيععرة التععي يّتسععم بهععا 

لعة، والتقعّدم التقنعي الهائعل العذي يشعهده الععالم علعى عالمنا المعاصعر والمتعلقعة بعالثورة التكنولوجيعة الهائ
كععل الصعععد لتكععون وزارة التربيععة والتعلععيم قععادرة علععى مواكبععة التكنولوجيععا المعاصععرة، ولكععي تسععتفيد مععن 

فقعد  ،مخترعات ومنتجات تلك الثعورة التكنولوجيعة فعي تفعيعل أنشعطتها وتسعهيل مهامهعا وتحقيعق أهعدافها
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 ،لكتععب المدرسععية وتطويرهععا مععن أجععل تحسععين العمليععة التعلميععة التعليميععةدأبععت علععى تقععويم المنععاهج وا
فوضعت لتحقيق ذلك خطوطًا عريضة تضمنت الكفايات التعليمية التي تتوخاها من تعليم كعل مبحعث 
مععن المباحععث التععي تقععرر تدريسععها. ومععن األمثلععة علععى ذلععك مععادة الحاسععوب فهععي مععن المباحععث التععي 

علعععيم اإلجعععراءات الكفيلعععة بتعميمهعععا علعععى جميعععع المعععدارس الحكوميعععة فوضععععت اتخعععذت وزارة التربيعععة والت
األهععداف إلنجعععاز المنعععاهج الضععرورية لتعععدريس هعععذا المبحععث والتعععي تتضعععمن مجموعععة معععن المعععدخالت 
الخاضععععة بطريقعععة معينعععة لتحقيعععق مخرجعععات تهعععدف إلعععى تحقيعععق هعععذه األهعععداف ممعععا يجععععل الحاجعععة 

رورة ملحة عن طريق التأكد من أن تعليم الحاسوب يحقق ما إلخضاع محتوى هذا المبحث للتقييم ض
 .ليه المخططون التربويون من أهدافيطمح إ

 الدراسات السابقة:
ساسعي ب لغتنعا العربيعة لللصعف الثالعث األلعى تقعويم كتعاإ( التعي هعدفت 0774في دراسعة عسعاف )

ج الفنععي والمحتععوى ولغععة خععراعععام واإلمععن خععالل تقععويم الشععكل ال ،مععن وجهععة نظععر المعلمععين والمعلمععات
سعععئلة التقويميعععة. تكونعععت عينعععة الدراسعععة معععن والتنظعععيم والوسعععائل التعليميعععة واألالكتععاب وطريقعععة الععععرض 

داة أالزرقاء، وتعم اسعتخدام االسعتبانة ( معلما ومعلمة من مدارس المنطقة التعليمية في محافظة 035)
كلعي مرتفعع حسعب المسعتويات التعي اعتمعدتها لعى أن التقعدير الإالبيانات،  وتوصعلت أهعم النتعائج  لجمع

يععزو الباحعث ذلعك للجهعود المبذولعة فعي تعاليف اب مالئمًا للعملية التعليميعة. و الدراسة. وبذلك يَعد الكت
خعراج الفنعي نالعت تقعديرات عاليعة إال والشكل العام للكتاب واللغعة واإل الكتاب. أما مجاالت لغة الكتاب
معععة الوسعععائل ءيميعععا متوسعععطا، ويمكعععن رفعععع درجعععة مالنالعععت تقعععديرا تقو  أن بععععض الوسعععائل التعليميعععة قعععد

لعى إتعة للطالب. في حين دلت النتعائج كثر واقعية وجاذبية ومأتعليمية في الكتاب عن طريق جعله ال
خراجععه مناسععب لطععالب هععذه المرحلععة، فحجععم  الكتععاب مناسععب والطباعععة أن الكتععاب مععن حيععث شععكله وا 

ن ن مععادة الكتععاب مناسععبة لّسععألععى فصععلين متسععاويين و إم الكتععاب ، وقّسععلععوان ذات جاذبيععةواضععحة واأل
ردن وارتعععب  بحاجعععات الطععععالب والمجتمعععع، وتسععععاهم تب  الكتععععاب بفلسعععفة التربيعععة فععععي األالطعععالب، فعععار 

عنعد الطعالب وكعان هنعاك ارتبعاط  موضوعات المحتوى وفروع البالغة العربية فعي زيعادة الثعروة اللغويعة
ن أدراك الطعععالب. كمععا كشعععفت الدراسعععة إ  القرائعععي للوحعععدة، وناسععبت مسعععتوى النسععئلة التقويميعععة بععلأل

ن الوسعائل أفر في المعدارس كمعا ان دليل المعلم للكتاب غير متو أالكتاب يخلو من فهرس المفردات، و 
 التعليمية لم تلق االهتمام والرعاية مثل بقية األبعاد.
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ب األحياء للصف العاشر معن وجهعة نظعر لى تقويم كتاإ( التي هدفت 0774في دراسة يوسف )و 
نتععائج قععد تسععهم فععي تحسععين كتععاب  لععىإجععل الوصععول أسععوا هععذا الكتععاب، وذلععك مععن لععذين درّ المعلمععين ا

ب، يعععان نعععواحي الضععععف والقعععوة معععن خعععالل تقعععويم مقدمعععة الكتعععاحيعععاء للصعععف العاشعععر وتطعععويره و باأل
لغعة الكتععاب، وشععكله ائل التقععويم، و يضععاح، ووسعإلنشعطة ، ووسععائل اسععلوب ععرض المععادة واألأمحتعواه، 
( معلما ومعلمة من المدارس الحكومية التابعة لمديرية 94. تكونت عينة الدراسة من )خراجهإوطريقة 

داة أان. اسععتخدم الباحععث المععنهج المسععحي. وقععد طبععق الباحععث االسععتبانة التربيععة والتعلععيم بضععواحي عمعع
العاشعر بوجعه ععام عاليعة مة كتعاب األحيعاء للصعف ءن مالألى إائج هم النتأ لجمع البيانات. وتوصلت 

بعععاد الكتععاب وقععد تمثلععت أدنعى ترتيععب فععي أتعلععيم، وقععد احتلععت مقدمععة الكتععاب دوات الأداة مععن أباعتبعاره 
سعلوب أاف تعدريس األحيعاء، كمعا ال توضعح لعى أهعدإفي مقدمة الكتاب بأنها ال تشعير  جوانب الضعف

لمعلعم، ربمعا يرجعع كبعر معن مخاطبتهعا لأمعة الطالعب بدرجعة فقعد خاطبعت المقد، الكتاب وطريقة عرضعه
لعى جانعب كتعاب الطالعب. إن يكون هناك دليعل معلعم أجه وزارة التربية والتعليم بلى توّ إالسبب في ذلك 

حعدث التطعورات العلميعة ثعة المعادة التعليميعة ومسعايرتها ألما أبرز نقاط القعوة فعي المحتعوي وذلعك لحداأو 
مععا نقععاط الضعععف فقععد تمثلععت فععي عععدم تضععمين أن المحتععوى قضععايا بيئيععة. حيععاء تضععمفععي مجععال األ

اسعععبة المحتعععوى لععععدد الحصععع  ، وععععدم منمناسعععبة لحيعععاة علمعععاء ععععرب ومسعععلمين المحتعععوى ترجمعععات
االستقرائي  . اما فيما يتعلق باسلوب وطريقة العرض فقد اعتمد االسلوب االستقصائي والمنحىالمقررة
علومات بشكل متدرج فعي الصععوبة، نب الضعف فقد كان في عدم تقديم المما جواأء المفاهيم. في بنا

بععرز نقععاط أنشععطة فكععان مععن ألمععا فيمععا يتعلععق باأادة ال يسععاعد علععى التعلععيم الععذاتي، و ن عععرض المععأو 
ر نه يصعب تنفيذها في ضوء ما يتعوافأيجابية نحو مبحث األحياء، و إهات نها ال تنمي اتجاأالضعف 

، فكانعت متنوععة ووثيقعة ل االيضاح من صور ورسومات وجعداولما وسائأات. ينفي المدرسة من امكا
يم فكانععت متنوعععة وواضععحة مععا وسععائل التقععو أو  الصععلة بمععادة الكتععاب ممععا يسععهل عمليععة الععتعلم والتعلععيم.

اسععبة لععى لغععة الكتععاب فكانععت منإعلععى البحععث والتفكيععر، وبالنسععبة  عهععداف المرسععومة وتشععجّ وتقععيس األ
 خراج الكتاب فقد جاءت قوية.إخطاء الطباعية. وكذلك طريقة ب وخالية من األلمستوى الطال

لععععى تقععععويم كتععععاب لالدراسععععات االجتماعيععععةل للصععععف إ( التععععي هععععدفت 0778وفععععي دراسععععة الراسععععبي )
هين فعععي محافظعععة معععان معععن وجهعععة نظعععر كعععل معععن  المعلمعععين والمعععوجّ السعععادس االبتعععدائي فعععي سعععلطنة ع  

هعداف الضععف التعي ظهعرت فعي المقدمعة واأل ت القعوة ومجعاالت، من خالل الكشف ععن مجعاالمسق 
. خعععراج الفنعععيقعععويم ولغعععة الكتعععاب واإلسعععاليب التأالتعليميعععة والنشعععاطات التعليميعععة و والمحتعععوى والوسعععائل 
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ولعععى جميعععع المعلمعععين والمعلمعععات العععذين يدرسعععون كتعععاب عينعععة الدراسسعععة معععن فئتعععين شعععملت األ نعععتتكوّ 
لسعععادس االبتعععدائي فعععي المعععدارس الحكوميعععة التابععععة للمديريعععة العامعععة لالدراسعععات االجتماعيعععةل للصعععف ا

هي ، وشملت الفئة الثانية جميع معوجّ ( معلمًا و معلمة75مسق  وعددهم )للتربية والتعليم في محافظة 
ث اسععتخدم الباحععهععة هععًا وموجّ ( موجّ 31الدراسععات االجتماعيععة فععي المديريععة العامععة المععذكورة وعععددهم )

ن جميعع مجعاالت تقعويم الكتعاب مجعاالت قعوة ألى إهم النتائج أ لت . وتوّص لجمع البيانات االستبانة أداة
المعلمعون مجعال قعوة فعي ه  وفقًا لتقديرات المعلمين والموجهين باسعتثناء مجعال اسعاليب التقعويم العذي ععدّ 

 الموجهون متوس  الفعالية.ه  عدّ حين 
وطنيعععة ب معععادة التربيعععة االجتماعيعععة واللعععى تقعععويم كتعععإهعععدفت (  التعععي 0773وفعععي دراسعععة الطعععورة )

، ردن من وجهة نظر المعلمين للكشف عن نقاط القوة والضعف فيهاساسي في األللصف السادس األ
نشعطة سلوب العرض والوسائل واألأمحتوى و خراج الفني والمقدمة والوذلك من خالل تقويم مجاالت اإل

 م ومعلمعععة مععن العععذين يقومعععون بتعععدريس هعععذة( معلععع011ووسععائل التقعععويم ، تكونعععت عينعععة الدراسععة معععن )
داة لجمعععععع البيانعععععات، أاالسعععععتبانة  . اسعععععتخدم الباحعععععث ردنالكتعععععب فعععععي معععععدارس محافظعععععات جنعععععوب األ

المقدمعة والمحتعوى حصعلت علعى تقعديرات قويعة خعراج الفنعي و ن مجعاالت اإلألى إهم النتائج أ وتوصلت 
، فعععي حعععين نعععال كعععل معععن كتعععاب وسعععطةقيعععة المجعععاالت تقعععديرات متفعععي كتعععاب التعععارين فعععي حعععين نالعععت ب

جماليعععًا قويعععًا باسعععتثناء مجعععال المقدمعععة ووسعععائل التقعععويم العععذي جعععاء إافيعععا والتربيعععة والوطنيعععة تقعععديرًا الجغر 
 متوسطا في كتاب التربية الوطنية.

لعععى تقعععويم كتعععاب الرياضعععيات للصعععف الثعععاني الثعععانوي إ( بدراسعععه هعععدفت 0777ام اللحاويعععة )كمعععا قععع
ردن لمعرفة مدى مالءمتعه للتعدريس معن خعالل الكشعف المعلمين في جنوب األ من وجهة نظرالعلمي 

طة  نشععهععداف والمحتععوى واألن خععالل تقععويم مجععاالت المقدمععة واألعععن  جوانععب القععوة والضعععف فيععه،  معع
( معلمعععا 42خعععراج الفنعععي والمظهعععر الععععام. تكونعععت عينعععة الدراسعععة معععن )والوسعععائل ووسعععائل التقعععويم واإل

فععي المععدارس الحكوميععة فععي  ون مععادة الرياضععيات للصععف الثععاني الثععانوي العلمععيومعلمععة الععذين يدرسعع
ن جميععع ألععى إع البيانععات . وقععد توصععلت النتععائج أداة لجمععردن . اسععتخدم الباحععث االسععتبانة جنععوب األ

ى المتوسع  مجاالت تقعويم الكتعاب مجعاالت متوسعطة . ويععزو الباحعث سعبب وقعوع الكتعاب فعي المسعتو 
ردن فعي دها مؤتمر التطوير التربوي في األسس والمواصفات التى حد: عدم اعتماد األسباب التاليةلأل

ععدد المعؤلفين وععدم تفعريغهم للعمعل، ، وكعذلك كثعرة والكتعب المدرسعية بالشعكل المطلعوب مجال المناهج
نجععاز كتععب الرياضععيات علععى فتععرات زمنيععة متباعععدة ممععا يجعععل التععراب  دون ا  وعععدم التجععانس بيععنهم، و 
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سععلوب التنععافس أضععافية مسععانده للكتععاب، وعععدم اعتمععاد إم وجععود كتععب ، وكععذلك عععدوى المطلععوبالمسععت
 الحر في التأليف.

لغتنعععا العربيعععةل للصعععف الخعععامس للعععى تقعععويم كتعععاب إ( التعععي هعععدفت 0774راسعععة السفاسعععفة )وفعععي د
ك مععن ردن وذلععقلععيم الجنععوبي فععي األفععي اإلساسععي مععن وجهععة نظععر المعلمععين والمشععرفين التربععويين األ

خعععالل الكشعععف ععععن نقعععاط القعععوة والضععععف فعععي الكتعععاب وتحديعععد درجعععة تقعععديرات المعلمعععين والمشعععرفين 
خععراج الفنععي ، واإلتععابمحتععوى الكتععاب و لغععة الكهععداف الكتععاب و أ التقويميععة مععن خععالل تقععويم مجععاالت 

والمعلمعات ولى فئة المعلمين والمعلمات وشملت المعلمعين أل، اتكونت عينة الدراسة من فئتين. للكتاب
قلععيم الجنععوبي ساسععي  فععي المععدارس الحكوميععة فععي اإلون اللغععة العربيععة للصععف الخععامس األالععذين يدرسعع

( معلععم ومعلمععة والفئععة الثانيععة هععي فئععة المشععرفين التربععويين وشععملت جميععع 011ردن وعععددهم )مععن األ
تيععععروا بالطريقععععة (  مشععععرفًا ومشععععرفة وقععععد اخ03المشععععرفين التربععععويين لمبحععععث اللغععععة العربيععععة وعععععددهم )

لعى إانعات. وقعد توصعلت نتعائج الدراسعة أداة لجمعع البيية وقد استخدم الباحعث االسعتبانة العشوائية الطبق
لععى حركععة التطععوير التربععوي فععي إويععة وقععد عععزا الباحععث هععذه النتيجععة ن جميععع مجععاالت تقععويم الكتععاب قأ
 .كتب المدرسيةعداد الإ و آليات جديدة في أجراءات إمن ردن وما انطوت عليه األ

ول  ربيععععةل للصععععف األ( التععععي هععععدفت الععععى تقععععويم كتععععاب للغتنععععا الع0773)وفععععي  دراسععععة الجعععععافرة 
ه  وذلعك ردن لمعرفة مدى مالءمته معن خعالل الكشعف ععن جوانعب القعوة والضععف فيعساسي في األاأل

تكونععت المحتععوى والرسععومات والصععور واللغععة. هععداف و ألخععراج الفنععي، وامععن خععالل تقععويم مجععاالت اإل
الكتعععاب فعععي معععدارس محافظعععات ( معلعععم ومعلمعععة معععن العععذين يقومعععون بتعععدريس 011)معععن عينعععة الدراسعععة
يععع ن جمألععى إهععم النتععائج أ داة لجمععع البيانععات. وتوصععلت أث االسععتبانة . اسععتخدم الباحععردنجنععوب األ

 اةدأسعبب عععدم حصعول أي فقععرة معن فقععرات  الباحععث القععوي ويععزو فقعرات الكتععاب جعاءت فععي المسعتوى 
ال يعزال فعي مرحلتعه التجريبيعة ن الكتاب المدرسعي موضعوع الدراسعة ألى إالدراسة على مستوى متوس  

 .0770/0775ردنية في العام الدراسي عديالت منذ تطبيقه في المدارس األنه لم يطرأ عليه تأأي 
 جتماعيععة والوطنيععة للصععفلععى تقععويم منهععاج التربيععة االإ( التععي هععدفت 0774فععي دراسععة عععواد )و 
، ردن الجنوبيعععةصعععف ومشععرفي المرحلعععة فععي محافظعععات األساسععي معععن وجهععة نظعععر معلمععي الول األاأل

نشعععطة والتقعععويم سعععاليب والوسعععائل واألومحتعععواه واأل ،هعععداف المنهعععاجأ خعععالل تقعععويم مجعععاالت وذلعععك معععن 
 ولولعى معلمعات ومعلمعي الصعف األمن فئتين: الفئعة األخراج الفني للكتاب. تكونت عينة الدراسة واإل
، والفئعععة الثانيعععة ( معلمعععا ومعلمعععة029المعععدارس التابععععة لمحافظعععات الجنعععوب، وععععددهم )ساسعععي فعععي األ
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( مشععرفًا 09بيععة والتعلععيم  فععي محافظععات الجنععوب، وعععددهم )جميععع مشععرفي المرحلععة فععي مععديريات التر 
لعى إراسعة الستبانة أداة لجمع البيانعات. وقعد توصعلت نتعائج هعذه الد. هذا وقد استخدم الباحث اومشرفة

ن جميععع مجععاالت التقععويم للمنهععاج قويععة مععن وجهععة نظععر معلمععي الصععف ومشععرفي المرحلععة باسععتثناء أ
مجعال التقعويم الععذي ععده معلمعو الصععف مجعااًل متوسع  الفاعليععة فعي حعين عععده مشعرفو المرحلعة مجععال 

ول األ وصععيات مععؤتمر التطععويلر التربععوي قععوة، ويعععزو الباحععث ان نتععائج الدراسععة جععاءت منسععجمة مععع ت
 لى االهتمام بالمناهج والكتب المدرسية.إالذي دعا  0789عم 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
أعععععدت وزارة التربيععععة والتعلععععيم فععععي المملكععععة األردنيععععة الهاشععععمية كتععععاب الحاسععععوب المرحلععععة الثانويععععة 
المسععععععتوى الثالععععععث، ووضعععععععته موضععععععع التنفيععععععذ فععععععي الفصععععععل الدراسععععععي األول مععععععن العععععععام األكععععععاديمي 

. ولم تجر أي دراسة تقويمية له للوقوف علعى درجعة مالءمتعه للطلبعة، ومعدى مواكبتعه  5119/5118
، اب المدرسي يمثل مكانة مهمة جعداً للتطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ولما كان الكت

قعاط القعوة إذ يمثل مرجعًا أساسيًا للطالعب والمعلعم ، ال بعد معن إجعراء دراسعة تقويميعة لعه للوقعوف علعى ن
والضعععف فيععه .وقععد جععاءت هععذه الدراسععة بهععدف تقععويم كتععاب الحاسععوب للصععف الثععاني الثععانوي الشععامل 

بعععويين ومعلمعععي الحاسعععوب فعععي جنعععوب فعععي المملكعععة األردنيعععة الهاشعععمية معععن وجهعععة نظعععر المشعععرفين التر 
 ردناأل

 :ليةخالل اإلجابة عن األسئلة التاوبالتالي سعت هذه الدراسة إلى تحقيق هدفها من 
عناصععر القععوة والضعععف فععي كتععاب الحاسععوب للصععف الثععاني الثععانوي الشععامل مععن  وجهععة نظععر ما .0

 ؟كل مجال من مجاالت تقييم الكتاب المشرفين التربويين ومعّلمي الحاسوب ضمن
اسوب للصف الثعاني ما تقديرات المشرفين التربويين ومعلمي الحاسوب لمجاالت تقوييم منهاج الح .5

 ؟الثانوي الشامل

ال يوجععد فععروق ذات كل فرضععية رئيسععة علععى النحععو التععالي: لعلععى شعع الثععانيمكععن صععياغة السععؤال ي
علمععععي الحاسععععوب فععععي ( بععععين متوسععععطات تقععععديرات المشععععرفين التربععععويين ومα= 05.داللععععة إحصععععائية )

 .اسوب للصف الثاني الثانوي الشامللردن لمجاالت تقويم منهاج الحمحافظات جنوب األ
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 :نها بأحد مجاالت المنهاج كالتاليفرضيات فرعية تتعلق كل مويمكن اشتقاق خمس 
( بعععين متوسعععطات تقعععديرات كعععل معععن المشعععرفين α=  05.وجعععد فعععروق ذات داللعععة إحصعععائية ) تال  .0

ردن ألهداف منهاج الحاسوب للصف الثاني علمي الحاسوب في محافظات جنوب األالتربويين وم
 الثانوي الشامل.

( بععين متوسععطات تقععديرات كععل مععن المشععرفين α=    05.ائية ) فععروق ذات داللععة إحصععوجععد تال  .5
ردن لمحتوى منهاج الحاسوب للصف الثعاني علمي الحاسوب في محافظات جنوب األالتربويين وم

 الثانوي الشامل.
( بععين متوسععطات تقععديرات كععل مععن المشععرفين α=    05.فععروق ذات داللععة إحصععائية ) وجععد تال  .3

ردن لمجععال األسععاليب والوسععائل واألنشععطة محافظععات جنععوب األ علمععي الحاسععوب فععيالتربععويين وم
 المتضمنة في منهاج الحاسوب للصف الثاني الثانوي الشامل.

( بععين متوسععطات تقععديرات كععل مععن المشععرفين α=     05.فععروق ذات داللععة إحصععائية ) وجععد تال  .4
اج الحاسعععوب ردن لمجععال التقععويم فععي منهعععلمععي الحاسععوب فععي محافظععات جنععوب األالتربععويين وم

 للصف الثاني الثانوي الشامل؟
( بععين متوسععطات تقععديرات كععل مععن المشععرفين α=    05.فععروق ذات داللععة إحصععائية ) وجععد تال  .2

خعراج الفنعي منهععاج إلردن لمجعال المقدمعة واعلمعي الحاسعوب فعي محافظعات جنعوب األالتربعويين وم
 الحاسوب للصف الثاني الثانوي الشامل.

 أهمية الدراسة :
 الباحث أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من االعتبارات التالية : يرى 
أهميععة الكتععاب المدرسععي بشععكل عععام كونععه عنصععرًا مععن عناصععر المنهععاج، إذ يشععكل الوعععاء الععذي  .0

يحععوي المععادة العلميععة التععي يفتععرض أنهععا األداة التععي يسععتطيع أن تجعععل الطلبععة قععادرين علععى بلععو  
 أهداف المنهاج .

حاسععوب إذ يلعععب دورًا هامععًا فععي إعععداد الطلبععة وتهيئععتهم لمواجهععة عصععر تكنولوجيععا أهميععة كتععاب ال .5
 المعلومات .

طبيعععة الصععف فهععو الصععف الثععاني الثععانوي الشععامل والععذي يقععع فععي نهايععة المرحلععة الثانويععة مرحلععة  .3
 دخول الجامعات .
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ا الكتاب والذي بدأ لهذ -في حدود علم الباحث  -أسبقية الدراسات فهي الدراسة التقويمية األولى  .4
 . 5119/5118تطبيقه من العام الدراسي 

مصدر البيانات لهذه الدراسة هم المعلمون الذين يقومون على تنفيذ المنهاج والمشرفون التربويعون  .2
، األمععر هوضعععف الععذين يشععرفون علععى تنفيععذه ممععا يجعلهععم أكثععر قععدرة علععى تلمععس نقععاط قععوة المنهععاج

 .عند إجراء أي تعديل في المنهاج خذها باالعتبارأبارزة يقتضي الذي يعطي لتقديراتهم أهمية 

 التعريفات اإلجرائية:
جهاز إلكتروني ذو سرعة عالية مصنوع من مكّونات منفصلة يمكن توجيهها باستخدام  الحاسوب:

 أوامر خاصة لمعالجة أو إدارة البيانات بطريقة ما.
 إحداثه في سلوك الطالب.العبارات التي تحّدد التغّير المرغوب  الهداف:
 المعارف والمفاهيم والمهارات واالتجاهات الالزمة لتحقيق األهداف. المحتوى:

: جميع المواد والمعدات والمشاهدات والتدريبات لكل وحدة بما يتالءم الساليب والوسائل والنشطة
 مع الموقف التعليمي لتحقيق األهداف.

ب المهارات العملية ويراعى فيها  االستمرارية والشمول : طرق تقويم مدى اكتساأساليب التقويم
 والتكامل.

: كتاب الحاسوب للصف الثاني الثانوي الشامل والذي قررت وزارة التربيعة والتعلعيم فعي المملكعة الكتاب
 . 5119/5118األردنية الهاشمية تدريسه في جميع مدارسها اعتبارًا من العام الدراسي 

وظعععف وزارة التربيعععة والتعلعععيم والعععذي يقعععوم بتعععدريس كتعععاب الحاسعععوب للصعععف : هعععو مالمعلمممم ل المعلممممة
 الثاني الثانوي الشامل في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في جنوب االردن.

: هعو موظعف وزارة التربيعة والتعلععيم العذي يقعوم بتوجيعه المعلمعين والمعلمعات الععذين المشمرف ل المشمرفة
يات التربيععة اسععوب للصععف الثععاني الثععانوي الشععامل فععي المععدارس الحكوميععة فععي مععدير سععون كتععاب الحيدرّ 

 ردن.والتعليم في جنوب األ
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 الدراسة: حدود
اقتصرت الدراسة على المعلمين والمعلمات الذين يدّرسون مبحث الحاسوب للصف الثاني الثانوي  .0

 ردن.وب األيات التربية والتعليم في جنالشامل في المدارس الحكومية لمدير 
اقتصرت الدراسة على عناصر القوة والضعف في كتب الحاسوب للصف الثاني الثانوي الشامل  .5

في مجاالت األهداف، والمحتوى، والوسائل واألساليب واألنشطة، والتقويم والمقدمة واإلخراج 
 الفّني.

 الطريقة واإلجراءات:
 مجتمع الدراسة:

التربعويين ومعّلمعي ومعلمعات الحاسعوب العذين يدرِّسعون  يتكّون مجتمع الدراسة معن جميعع المشعرفين
ردن خعععالل الععععام يات التربيعععة والتعلعععيم فعععي جنعععوب األمبحعععث الحاسعععوب فعععي المعععدارس الحكوميعععة لمعععدير 

(   406( معلمعًا و )  226) مشعرفات  و(  2 ( مشعرفين و) 8وععددهم )  5102/5102الدراسعي 
 .معلمة

 عينة الدراسة:
وتععم  الدراسععة معن المشععرفين والمشعرفات التربويععات للمشععاركة فعي الدراسععة. تعم اختيععار جميعع مجتمععع

 ة الطبقية للمشاركة في الدراسة.يمعلمة بطريقة العينة العشوائ 145معلما و  138اختيار 
 فراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي والوظيفة وسنوات الخبرة والجنسأتوزيع  (1جدول رقم )

 المشرفون  المعلمون   
 اناث ذكور اناث ذكور المؤهل لخبرةا

 5قل من أ
 سنوات

 - - 12 6 دبلوم
 - - 60 98 بكالوريس
 - - - 6 ماجستير

 5كثر من أ
 سنوات

 - - 12 - دبلوم
 5 4 45 20 بكالوريس
 4 4 16 8 ماجستير
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 أداة الدراسة:
لدراسععة، وهععي: اّيععرات تكّونععت أداة الدراسععة مععن قسععمين: القسععم األول معلومععات عامععة تتضععّمن متغ

الجععنس، والمؤهععل العلمععي، والتخصعع ، والخبععرة، والقسععم الثععاني احتععوى علععى األبعععاد المتعلقععة بمنهععاج 
 الحاسوب، والتي سيتم دراستها موضّحة بالشكل التالي:

 ( فقرة.55الفقرات التي تقيس بعد األهداف وعددها ) .0
 ( فقرة08الفقرات التي تقيس بعد المحتوى وعددها ) .5
 ( فقرات.50فقرات التي تقيس بعد األساليب والوسائل واألنشطة وعددها )ال .3
 ( فقرة.02ساليب التقويم وعددها )أالفقرات التي تقيس بعد  .4
 ( فقرة.00الفقرات التي تقيس بعد المقدمة واإلخراج الفني وعددها ) .2

 فقرة، موزعة على األبعاد السابقة. يةتكّونت االستبانة من سبع وثمان حيث

ب للصف الثاني الثانوي الشامل تّم بناء األداة وفق الخطوات التالية: مراجعة كتاب الحاسو  وقد
طالع على المجاالت الخمسة المذكورة سابقًا. تّم طرح سؤال مفتوح على عينة من أفراد مجتمع لال

تم الدراسة حول نقاط القوة والضعف في كتاب الحاسوب من حيث جميع مجاالت تقييم الكتاب، ثّم 
األخذ بمالحظات المعلمين لالستعانة بها في بناء فقرات أداة الدراسة، وقد تّم استخدام أسلوب 
االستبانة في هذه الدراسة لتغطية حجم العينة الممكن الحصول عليها ضمن فترة زمنية معقولة، 
، وجرى توزيع االستبانات على مشرفي ومعّلمي مبحث الحاسوب، وطلب من المشتركين تعبئتها

بعاد الخمسة التي صّممها الباحث ( منها، وتّم قياس األ031ّم جمع )( استبانة، وت031حيث وزع )
بواسطة االستبانة المبّينة والمّتفقة مع مقياس ليكرت الخماسي وتحويل هذه المشاعر إلى قيم كمية، 

 3متوسطة درجات،  4درجات، عالية  2حيث أخذت كل منها عدد من الدرجات كاالتي: عالية جدا 
 درجات، منخفضة درجتان، ومنخفضة جدا درجة واحدة.

 صدق أداة الدراسة:
لقد تّم عرض استبانة أولّية على عدد من المشرفين التربويين والمعّلمين الذي يدّرسون مبحث 

ساتذة في جامعة مؤتة تّم عرضها أيضا على مجموعة من األالحاسوب من خارج الدراسة كما 
في اإلضافة أو الحذف أو التعديل للتأّكد من مدى صدقها ومدى مالءمتها للهدف  لإلفادة من آرائهم

 .اآلخر بعضهابعض األسئلة وتعديل  في البحث، ونتج عن ذلك إلغاء
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 ثبات أداة الدراسة:
 ومن الدراسة، مجتمع من استطالعية على عينة طبِّقت النهائية، بصورتها االستبانة تطوير بعد
 حسب تم ثم فقراتها، من وضوح للتحقق وذلك ومعلمة، معلما عشرين من تكونت أفراد الدراسة، خارج
 الثبات الكلي معامل قيمة وكانت KR  20رتشاردسون  -كورد  معادلة باستخدام األداة ثبات معامل

.1.89 

 المعالجة اإلحصائية :
الت )ما عناصر القوة  الضعف ضمن كل مجال من مجا ولعن سؤال الدراسة األ ولإلجابة

تقويم منهاج الحاسوب للصف الثاني الثانوي الشامل حسب أراء معلمي الصف الثاني الثانوي 
 . لتربية والتعليم في جنوب االردن(الشامل والمشرفين التربويين لمديريات ا

، وذلك ةستباناري لكل فقرة من فقرات االالباحث بحساب المتوس  الحسابي واالنحراف المعي وقام
وعتي المعلمين والمشرفين التربويين كل على حدة ثم قارن كل متوس  كل منها بداللة بالنسبة لمجم
( عن معيار القوة نقاط قوة ، وعد الفقرات التي لم يزد متوس  كل منها بداللة  α.= 12إحصائية ) 
( عن معيار الضعف نقاط ضعف ، وعد الباحث الفقرات التي لم ينطبق  α.= 12إحصائية ) 
حيث تم فح  داللة بعدها عن معياري ياري القوة والضعف نقاطًا متوسطة الفاعلية.عليها أي مع

 .Z-testالقوة والضعف باستخدام اختبار )ز( 
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ل ما تقديرات كل من المشرفين والمشرفات التربويين و معلمي 

الحاسوب للصف الثاني الثانوي  ومعلمات الصف الثاني الثانوي الشامل لمجاالت تقويم منهاج
الشامل ولتحديد المجاالت القوية والضعيفة في المنهاج قام الباحث بحساب المتوس  الحسابي 
واالنحراف المعياري لكل مجال من مجاالت إالستبانه،وذلك بالنسبة لمجموعتي المعلمين والمشرفين 

والضعف إذ عد الباحث المجاالت  التربويين كل على حدة، ثم قارن كل متوس  مع معياري القوة
( عن معيار القوة مجاالت قوة ، وعد  α. =12التي ال يقل متوس  كل منها بداللة إحصائية )

( عن معيار الضعف مجاالت α.=12المجاالت التي قل متوس  كل منها بداللة إحصائية ) 
ضعف مجاالت متوسطة ضعف ، واعتبرت المجاالت التي لم ينطبق عليها معيار القوة أو معيار ال

 ( خمس عالمات.2الفاعلية ، وقد قام الباحث بتحويل العالمة العظمى للمجال لتصبح )
والختبععار صععحة الفرضععية الرئيسععة المنبثقععة عععن سععؤال الدراسععة الثععاني وهععي ل ال توجععد فععروق ذات 

ي ومعلمعات التربعويين ومعلمع والمشعرفات ( بين تقديرات كل معن المشعرفين α.= 12داللة إحصائية ) 
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أو إمعا معلعم واحعد هعو الوظيفعة ) مسعتقالً  اً تضح أن للدراسة متغير اصف الثاني الثانوي الشامل ، فقد ال
ل منهععا أحععد مجععاالت تقععويم متغيععرات تابعععة يمثععل كعع ةفععي خمسعع همشععرف تربععوي( سعععت الستقصععاء أثععر 

ر اإلحصععائي اهععو االختيعع MANOVA ، ورأى الباحععث أن تحليععل التبععاين متعععدد المتغيععراتالمنهععاج
 Hotling–T2، ولمعععا كعععان للدراسعععة مجموعتعععان فقععع  ) معلعععم ومشعععرف تربعععوي ( فعععإن األكثعععر مناسعععبة

ومن شأن هذا االختبعار اإلحصعائي أن يبعين معا إذا    MANOVAاألكثر مناسبة من بين األساليب 
لسعععتة كانعععت هنالعععك فعععروق بعععين متوسعععطات تقعععديرات المعلمعععين والمشعععرفين التربعععويين علعععى المجعععاالت ا

 مجتمعة.
( علععععى المجععععاالت  α.= 21عععععن فععععروق داللععععة إحصععععائية )  Hotling–T2وفععععي حالععععة كشععععف 

( لفحععع  داللععة الفععرق بععين متوسعع  تقعععديرات  t-test الخمسععة مجتمعععة يجععري الباحععث اختبععار )ت( )
، وذلعععك لتحديعععد  مجعععال معععن المجعععاالت الخمسعععة علعععى حعععدةالمعلمعععين والمشعععرفين التربعععويين علعععى كعععل 

لععذي  اختلفععت تقععديرات المعلمععين والمشععرفين التربععويين حولععه ويقععدم كععل اختيععار مععن اختبععارات المجععال ا
 الفرعية. صًا لكل فرضية من الفرضيات الخمس( فح t-test)ت( ) 

طلب الباحث من خمسة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في التربية تحديد المتوس  
فقرة ضعف ، آخذين بعين االعتبار لحسابي لها حتى تعد للفقرة حتى تعد فقرة قوة وتحديد المتوس  ا

 ( في حين كان معيار الضعف3.9ة ) ( وقد كان معيار القو  2-0ن عالمة الفقرة تتراوح بين ) أ
 ( وفقًا إلراء المحكمين. 5.2)

 نتائج الدراسة

ني عناصر القوة والضعف في كتاب الحاسوب للصف الثاما ول )سؤال الدراسة األ عنلالجابة 
الثانوي الشامل من وجهة نظر المشرفين التربويين ومعلمي الحاسوب ضمن كل مجال من مجاالت 

 .تقييم الكتاب(
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 .( يوضح نقاط الضعف والقوة لتقديرات المشرفين و المعلمين0ن الجدول رقم )إف
 1جدول رقم 

 :مجال الهداف
 القوة للفقرة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة

0.  3.92 1.70 5 
5.  3.97 1.93 0 
3.  3.47 1.85 9 
4.  3.4 1.79 8 
2.  3.5 1.72 04 
2.  3.5 1.75 02 
9.  3.2 0 3 
8.  3.14 1.83 08 
7.  3.39 1.98 05 
01.  3.3 0.15 03 
00.  3.4 1.70 7 
05.  5.7 0.04 07 
03.  5.9 0.5 50 
04.  5.8 1.88 51 
02.  3.2 1.72 4 
02.  3.2 1.77 2 
08.  3.4 1.88 01 
07.  3.0 0.15 09 
51.  3.38 0.10 00 
50.  3.08 0 02 
55.  3.2 1.75 2 
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تبين من هذا الجدول أن جميع فقرات المجال كانت نقاط قوة، إذ لم يقل متوس  تقديرات أي منها 
( عن محك القوة. ولكنها تفاوتت في درجة  P<  1.12( بداللة إحصائية )  zعند إجراء اختبار)

هداف كتب أ الكتاب التتابع مع  قق أهداف)تح 03( ، حيث كانت الفقرة 3.97 – 5.9قوتها من) 
 أعلى فقرات المجال تقديرا. 5الحاسوب في الصفوف اآلخرى( أقل فقرات المجال تقديرا والفقرة رقم 

 2جدول رقم 
 مجال المحتوى:

 القوة االنحراف المتوسط الحسابي الفقرة
53.  3.88 1.97 0 
54.  3.5 1.87 03 
52.  3.3 1.85 05 
52.  3.07 1.73 04 
59.  3.38 1.75 8 
58.  3.39 1.79 7 
57.  3.2 1.74 2 
31.  3.2 0.5 2 
30.  3.22 1.82 4 
35.  3.5 0.02 00 
33.  3.3 1.72 7 
34.  3.02 1.81 02 
32.  3.9 1.75 5 
32.  3.28 1.91 3 
39.  5.98 1.79 09 
38.  5.87 1.72 02 
37.  3.2 1.89 9 
41.  3.3 1.72 00 
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مجال أن جميع الفقرات كانت نقاط قوة إذ جاءت متوسطاتها الحسابية في  5تبين من جدول رقم 
راز بإ) 39حيث حصلت الفقرة رقم 3.88—5.98قوة الفقرة . ولكنها تفاوتت في درجتها بين 

)درجة ارتباط  53قل فقرات المجال قوة . في حين حصلت الفقرة رقم أعناصر الثقافة الوطنية( على 
ى فقرات على متوس  حسابي أعل 4المحتوى باألهداف( على أعلى تقدير بين الفقرات، وقد حصلت 

 بين فقرات هذا المجال.    3.2من 
 3جدول رقم 

 الساليب و الوسائل و النشطة:
 قوة الفقرة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة
40.  4 1.9 0 
45.  3.9 1.85 5 
43.  3.3 0.14 8 
44.  3.9 1.27 5 
42.  5.8 0.5 04 
42.  3.9 1.70 5 
49.  3.42 1.98 2 
48.  3.49 1.88 2 
47.  3.5 1.75 7 
21.  3.0 0.02 01 
20.  3.18 0.12 00 
25.  5.8 0.12 03 
23.  3.13 1.70 3 
24.  3.22 1.71 4 
22.  3.2 0.19  
22.  3.3 1.72 8 
29.  3.37 1.93 9 
28.  3.3 1.27 8 
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 قوة الفقرة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة
27.  3.3 1.84 8 
21.  3.5 1.89 7 
20.  5.7 0.198 05 

أن فقععرات هععذا المجععال كانععت نقععاط قععوة ، ولععم يقععل متوسعع  تقععديرات أي منهععا  3تبععين مععن الجععدول 
 4 – 5.8 ( ولكنهعا تباينعت فعي درجعة قوتهعا بعين p< 0.05اللعة إحصعائية ) بد Zعند إجعراء اختبعار 
قعل تقعدير بعين فقعرات أ)درجة تركيزها على العرحالت والزيعارات الميدانيعة( علعى  42فقد حصلت الفقرة 

تبعاط األسعاليب والوسعائل واألنشعطة باألهعداف( علعى أعلعى ر )درجعة ا 40المجال . فيما حصلت الفقرة 
فقعرات ، و أمعا  2فهعي  3.2فقرات المجال . أما الفقرات التي جاء متوسطها أعلى من  التقديرات بين

)درجعععة مالءمعععة الوقعععت المخصععع   22الفقعععرات التعععي تسعععاوت فعععي التقعععدير التقعععويمي هعععي الفقعععرة رقعععم 
 لحصة التدريبات العملية( .

 4جدول رقم 
 :أساليب التقويم

 الفقرة قوة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة
25.  3.2 1.87 5 
23.  3.4 1.98 4 
24.  3.5 1.88 9 
22.  3.4 1.82 4 
22.  3.2 1.81 5 
29.  3.8 1.92 0 
28.  3.4 1.84 4 
27.  3.4 1.81 4 
91.  3.3 1.75 2 
90.  3.3 1.75 2 
95.  3.37 1.90 2 
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 الفقرة قوة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة
93.  3.4 1.87 4 
94.  3.48 1.98 3 
92.  3.3 1.82 2 

متوسعععطاتها فعععي أن جميعععع الفقعععرات كانعععت ذات نقعععاط قعععوة و جعععاءت جميعععع  4تبعععين معععن الجعععدول 
 29، وقعععد جعععاءت فقعععرة رقعععم  3.2 – 3.5المسعععتوى القعععوي ، ولكنهعععا تفاوتعععت فعععي مسعععتوى قوتهعععا بعععين 

)تععرتب  أسععاليب التقععويم مععع محتععوى الكتععاب المدرسععي( فععي المرتبععة األولععى مععن حيععث القععوة بععين فقععرات 
يععيم اتجاهعععات )تراعععي أسعععاليب التقععويم فععي الكتعععاب المدرسععي تق 24المجععال ، فععي حععين جعععاءت الفقععرة 

 فقعععععرات  3المتعلعععععيمن ( فعععععي المرتبعععععة األخيعععععرة معععععن حيعععععث القعععععوة فعععععي فقعععععرات المجعععععال . وقعععععد حصعععععلت 
 . 3.2( على متوسطات حسابية أعلى من  29، 22، 25) 

 5جدول رقم 
 المقدمة واإلخراج الفني

 قوة الفقرة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة
99.  3.8 1.92 3 
98.  3.8 1.92 3 
97.  3.0 1.71 8 
81.  3.9 1.28 4 
80.  3.9 1.71 4 
85.  3.7 1.97 5 
83.  3.22 0.157 2 
84.  3.78 1.87 0 
82.  3.2 1.72 2 
82.  3.7 1.79 5 
89.  3.3 1.74 9 
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أن جميع فقرات المجال كانت نقاط قوة، وجاءت متوسطاتها الحسابية في  2بين من الجدول ت 
)تبرز العناوين  84كانت الفقرة ، و 3.78—3.0المستوى القوي لكنها تفاوتت في درجة قوتها بين 

)تحتوي  97ت الفقرة الرئيسية والفرعية في الكتاب بشكل مميز( أعلى فقرة في المجال والقوة . وحصل
على أقل  رشادات خاصة بكيفية استخدام الكتاب المدرسي لكل من المعلم والمتعلم(إالمقدمة على 

من المستوى اءت متوسطاتها الحسابية أعلى فقرات ج 7، في حين أن هناك تقدير بين فقرات المجال
 .التقويمي لقوة الفقرة

 سؤال الدراسة الثاني عنلإلجابة 
ن ومعلمي الحاسوب لمجاالت تقويم منهاج الحاسوب للصف الثاني ين التربويما تقديرات المشرفي

 الثانوي الشامل ؟

 6جدول رقم 
 مجال الهداف

الوسط  الفقرة الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط  الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مشرف 
 تربوي 

0. 3.29 1.20 

 معلمون 

3.9 1.72 
5. 3.82 1.22 3.9 1.93 
3. 3.4 1.20 3.2 1.92 
4. 3 1.98 3.2 1.80 
2. 3.0 1.82 3.5 1.78 
2. 4.9 1.49 3.3 1.73 
9. 3.4 1.92 3.2 1.79 
8. 3.4 0 5.7 1.83 
7. 3.82 1.32 3.39 1.93 
01. 4.0 1.22 3.5 0.12 
00. 3.0 1.82 3.3 1.87 
05. 5.8 0.55 5.7 0.08 
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الوسط  الفقرة الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
الوسط  الوظيفة المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

03. 3.5 1.70 5.9 0.55 
04. 3.9 1.49 5.9 1.82 
02. 3.0 1.22 3.2 0.10 
02. 3.8 1.82 3.14 0.15 
09. 3.4 1.20 3.32 1.89 
08. 3.4 1.20 3.19 0.12 
07. 3.29 1.20  3.4 0.12 
51. 3.9 1.95  3.0 0.15 
50. 4.0 1.32  3.4 1.72 

 مجال المحتوى 

الوسط  الفقرة الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
الوسط  الوظيفة المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مشرف 
 تربوي 

55. 3.4 1.92 

 معلمون 

3.7 1.99 
53. 3.0 1.32 3.5 1.74 
54. 3.9 1.42 3.5 1.84 
52. 3.9 1.70 3.0 1.70 
52. 3 1.72 3.4 1.78 
59. 3.29 1.97 3.3 0 
58. 3.9 1.49 3.4 1.78 
57. 3.0 1.82 3.2 0.82 
31. 3.9 1.70 3.2 1.82 
30. 3 1.72 3.5 0.09 
35. 5.2 1.20 3.4 1.74 
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الوسط  الفقرة الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
الوسط  الوظيفة المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

33. 3.0 1.22 3.0 1.85 
34. 3.0 0.2 3.4 1.80 
32. 3.3 0.12 3.9 1.25 
32. 5.8 1.22 5.9 0 
39. 3 1.98 5.8 1.78 
38. 4 1.22 3.4 1.88 
37. 3.9 1.93 3.5 1.79 

 مجال الساليب

الوسط  الفقرة الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
الوسط  الوظيفة المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مشرف 
 تربوي 

41. 3.9 1.42 

 معلمون 

4 1.97 
40. 4.0 1.22 3.2 1.85 
45. 3.0 1.22 3.5 0.17 
43. 3.9 1.49 3.9 1.95 
44. 5.8 0.15 5.9 0.52 
42. 4 0.0 3.2 1.89 
42. 3.9 1.49 3.4 1.80 
49. 3.9 1.49 3.4 1.70 
48. 3.2 1.97 3.5 1.74 
47. 3.2 0.18 3 0.02 
21. 3.5 1.95 3 0 
20. 3.9 1.49 5.2 0 
25. 3.4 1.92 5.7 1.75 
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الوسط  الفقرة الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
الوسط  الوظيفة المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

23. 4 1.98 3.2 1.70 
24. 4.5 1.49 3.4 0 
22. 3.4 0.18 3.4 1.74 
22. 3 1.22 3.4 1.94 
29. 3.0 82.44 3.5 1.29 
28. 3.9 1.93  3.0 1.83 
27. 3.9 0.12  3 1.85 
21. 3.9 1.49  5.9 0 

 مجال التقويم

الوسط  الفقرة الوظيفة
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري 

الوسط  الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مشرف 
 تربوي 

20. 3.2 1.20 

 معلمون 

3.2 1.74 
25. 3.4 1.20 3.4 1.85 
23. 3.2 1.20 3.5 1.70 
24. 3.4 1.92 3.4 1.89 
22. 3.8 1.22 3.2 1.85 
22. 3.8 1.32 3.8 1.81 
29. 3.0 0.15 3.4 1.85 
28. 3.0 1.22 3.4 1.85 
27. 3.4 1.20 3.3 1.72 
91. 3 1.98 3.4 1.74 
90. 3.2 1.20 3.3 1.93 
95. 3.3 1.93 3.3 1.75 
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الوسط  الفقرة الوظيفة
 سابيالح

االنحراف 
الوسط  الوظيفة المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

93. 3.2 1.20 3.4 1.80 
94. 3.0 1.113 3.3 1.89 

 المقدمة واإلخراج الفني

الوسط  الفقرة الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
 الوسط الوظيفة المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 
مشرف 
 تربوي 

92. 3.4 1.33 

 معلمون 

3.9 1.81 
92. 3.2 1.20 3.8 1.99 
99. 5.9 1.70 3.0 1.87 
98. 3.8 1.22 3.2 1.28 
97. 4.0 1.32 3.2 1.28 
81. 3.2 1.92 3.7 1.97 
80. 3.8 1.22 3.2 0.12 
85. 4.4 1.92 3.7 1.87 
83. 3.8 1.22 3.2 1.78 
84. 3.8 1.82 3.7 1.78 
82. 3.4 1.20 3.32 1.78 

ل التباين تم استخدام اإلحصائي تحلي الثانيالختيار صحة الفرضية الرئيسية عن سؤال الدراسة 
،  P=  1.12عند مستوى داللة  3.8نه دال إحصائيا حيث بلغت قيمته أمتعدد المتغير، ووجد 

ت بين متوسطات تقديرات المعلمين والمشرفين التربويين على المجاالوهذا يدل على وجود فروق 
لتحديد المجاالت التي   T – Test. وقد تم استخدام اإلحصائي 2الخمسة كما جاء في جدول رقم 

من وجهة  T، حيث وجد أن قيمة اإلحصائي لمين والمشرفينتم فيها اختالف وجهات النظر بين المع
عند  24.27( وللمعلمين   1.111عند مستوى داللة )  42.2هداف نظر المشرفين في مجال األ

 .مستوى الداللة نفسه
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 30.74أما قيمة اإلحصائي لمجال المحتوى من وجهة نظر المشرفين التربويين بلغت  
 (. 1.111عند مستوى الداللة )  24.27وللمعلمين 

من وجهة نظر   Tئي بالنسبة لمجال األساليب والوسائل واألنشطة بلغت قيمة اإلحصاو 
 ( .  1.111عند مستوى داللة )  25.3وللمعلمين   34.4المشرفين 

 29.2من وجهة نظر المشرفين و T 39.2أما بالنسبة لمجال التقويم وجد أن اإلحصائي و  
 ( .  1.111للمعلمين عند مستوى داللة ) 

في جميع مجاالت ومن خالل ما سبق نالحظ وجود اختالف في آراء المعلمين والمشرفين   
 تقييم منهاج الحاسوب للصف الثاني الثانوي. 

 التوصيات
 منهم يحمل الكثير أن وخاصة المدرسية الكتب وتأليف تطوير في المعلمين إشراك ضرورة .0

 .المجال هذا في الفاعلة للمشاركة تؤهله التي العلمية الشهادات
 .خرى كتب الحاسوب للمراحل الدراسية األجراء دراسات لتقييم إ .5
  .المعرفية الثالثة التعلم تمجاال تغطي بحيث والنشطة التعليمية بالوسائل االهتمام .3
 .الحركية النفس االنفعالية، .4
 على مواضيع اقتصارها وعدم الدراسية الوحدات جميع على نشطةواأل التعليمية الوسائل توزيع .2

 .أخرى  دون 
 ومقالية بحيث موضوعية أسئلة شكل على وحدة كل نهاية في للطالب يقدم ذاتي اختبار إعداد .2

 صات واالوراقخلبالم اهتمامه بدل للكتاب الطالب لتجذب العامة الثانوية امتحان مع تتوافق
 .الخارجية

 المراجع
وتقويم أثرهال ) الطبعة الثالثة(  ( لالمناهج: وأسسها وتنظيماتها0795، عبد اللطيف فؤاد )ابراهيم -

 .القاهرة. مكتبة مصر
الخامسة (  ( لالمناهج وأسسها وتنظيماتها وتقويمهال  الطبعة0782د اللطيف فؤاد )، عبابراهيم -

 .القاهرة. مكتبة مصر
( ل دراسة تقويمية لكتاب لغتنا العربية للصف االول 0773عبد السالم يوسف ) الجعافرة، -

 .ة ماجستير ، جامعة مؤتة ، االردناالساسي في االردن من وجهة نظر المعلمين ل رسل
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عمان : ( . لتخطي  المنهج وتطويرهل ) الطبعة األولى ( 0771سن ، هشام والقايد ، شفيق )الح -
 .دار صفاء للنشر والتوزيع

( .ل دراسة تحليلية لمحتوى كتب االجتماعيات للمرحلة اإلعدادية في 0782الخوالدة ، محمد ) -
 .األردنل .مركز البحث والتطوير ، جامعة اليرموك

الكتاب المدرسي ومدى مالءمته لعمليتي ( ل0785ومرسي، محمد منير) دمعة، مجيد ابراهيم  -
   (،0)3عربية للتربية والثقافة والعلومل، . المنظمة الوالتعليم في المرحلة االبتدائية التعلم
037-021.   

( ل دراسة تقويمية لكتاب الدراسات االجتماعية للصف االول 0778الراسبي ، خميس بن سالم ) -
 ن وجهة نظر المعلمين والموجهين في محافظة مسق  بسلطنة ع مان ، رسالةاالبتدائي م

 األردن.ماجستير ، جامعة مؤتة ، 
رضوان ، أبو الفتوح وعبدم ، عبد الحميد السيد وعفيفي ، محمد الهادي والغنام ، محمد أحمد   -

القاهرة : مكتبة  ( لالكتاب المدرسي : فلسفته ، تاريخه ، أسسه ، تقويمه ، استخدامهل .0725)
 .األنجلو المصرية

( ل تقويم كتاب لغتنا العربية للصف الخامس االساسي 0774السفاسفة ، عبد الرحمن ابراهيم ) -
ماجستير،  من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين في االقليم الجنوبي من االردن ل ، رسالة

 األردن.جامعة مؤتة ، 
( ل تقويم كتب مادة التربية االجتماعية والوطنية للصف 0773الطورة ، عبد الرحمن خالد ) -

السادس االساسي من وجهة نظر المعلمين في محافظات جنوب االردن ل ، رسالة ماجستير ، 
 جامعة مؤتة ، االردن.

( . لأساسيات تدريس االجتماعيات وتطبيقاتها العملية ل )الطبعة 0782عبيدات ، سليمان أحمد ) -
 .جمعية المطابع األردنية.عمان :  األولى(

( . لدراسة تحليلية لمحتوى كتاب التارين للصف الثالث 0787عبيدات ، عبد المجيد مفلح )  -
 .، جامعة اليرموك ، إربد ، األردنالثانوي األدبيل .رسالة ماجستير غير منشورة 

ساسي (  ل دراسة تقويمية لكتاب لغتنا العربية للصف الثاني اال0779عساف ، محمد عارف ) -
 .زرقاء ل ، رسالة المعلم ، االردنمن وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظة ال
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( . لتقويم كتاب مذكرة في قواعد اللغة العربية للصف العاشر 0771عالونة ، محمد فرحان )  -
 .، جامعة اليرموك ، اربد ، األردنفي األردن ل رسالة ماجستير غير منشورة 

( ل تقويم منهاج التربية الجتماعية والوطنية للصف االول االساسي 0774عواد ، خالد عبد ربه ) -
 من وجهة نظر معلمي الصف ومشرفي المرحلة في محافظات االردن الجنوبية ل رسالة

 األردن.ماجستير، جامعة مؤتة ، 
ة ( ( لاألصول التربوية في بناء المناهجل ) الطبعة الخامس0792قورة ، حسين سليمان . )  -

 .رة : دار المعارف بمصرالقاه
( ل تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي من 0777اللحاوية ، محمد صالح ) -

 األردن.ماجستير ، جامعة مؤتة ،  وجهة نظر المعلمين في جنوب االردن ل ،رسالة
ليم . الموصل : مطابع التع( . لالمناهج وتطبيقاتها التربويةل 0771محمد ، مجيد ، مهدي ) -

 .العالي
( .ل تطوير المناهج : أسبابه ، أسسه ، أساليبه ، خطواته ، 0785الوكيل ، حلمي أحمد ) -

 .القاهرة : مكتبة األنجلو المصريةومعوقاته ل ) الطبعة السابعة ( . 
العاشرل ، رسالة المعلم ، ( ل تقويم كتاب االحياء للصف 0772يوسف ، عبد الرحمن محمد ) -

 .ردناأل

 :جنبيةالمراجع ال
- Beauchamp.G.A. (1981). Curriculum theory (4th ed). Itasco. Illionis: 

Peacock Publishers Inc. 

- Eisnir, E.W. (1979) The educational imagination on the design and 

evaluation of school programs . ( 2 end ed ) New York : Macmillan 

Publisher Co. 

- Good, C.V. ( 1973) . Dictionary of Education (3rd ed). New York, Mc-

Grow : Hill Publishing Inc. 

- Johnson , M. Jr. (1981). Defintions and models in curriculum theory. In 

NH. Giroux, A.Penna, W. Pinar (eds). Curriculum and instruction . 

Barkeley California : Mccutchon Publishing coroporation. Pp 69-86. 

- Zais, R.S. (1976). Curriculum principles and foundations. Thomasy 

Crowall ; New York, U.S.A. 

 


