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 ملخص:
اجلودة  معايري  توافر  درجة  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
العاملية يف كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية املطور لل�سف الرابع 
ومعلمات  ومعلمي  الرتبويني  امل�رشفني  نظر  وجهة  من  االبتدائي 
َن  تكوَّ ال�سعودية.  العربية  اململكة  والوطنية يف  االجتماعية  الرتبية 
جمتمع الدرا�سة من )124( معلمًا ومعلمة و )30( م�رشفا وم�رشفة. 
االأول  �سقني؛  من  تتكون  بالدرا�سة  خا�سة  ا�ستبانة  تطوير  جرى 
يت�سمن  والثاين  الدرا�سة،  جمتمع  حول  اأ�سا�سية  معلومات  يت�سمن 
الدرا�سة  اأن جماالت  اإىل  الدرا�سة  العاملية. وخل�ست  معايري اجلودة 
االأربعة قد ح�سلت على درجة تقديرات متو�سطة يف درجة التقييم، 
عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما 
م�ستوى الداللة االإح�سائية )α=0.05(، وبينت نتائج الدرا�سة عدم 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )0.05 
املجاالت  جميع  على  العينة  اأفراد  تقديرات  متو�سطات  بني   ،)= α
لدرجة توافر معايري اجلودة العاملية يف كتاب الرتبية االجتماعية 
املوؤهل  ملتغري  تعزى  نظرهم  وجهة  من  ككل  املطور  والوطنية 
اإذ  املحتوى(،  ومعايري  االأهداف،  )معايري  جمايل  با�ستثناء  العلمي 
كان هناك فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سط تقديرات ذوي املوؤهل 
العلمي )دكتوراه( من جهة، ومتو�سط تقديرات ذوي املوؤهل العلمي 
ل�سالح  وذلك  اأخرى،  جهة  من  وماج�ستري(  فاأقل،  )بكالوريو�س 

تقديرات ذوي املوؤهل العلمي )بكالوريو�س فاأقل، وماج�ستري( . 
الرتبية  كتاب  اجلودة،  معايري،  تقييم،  املفتاحية:  الكلمات 

االجتماعية والوطنية

The Extent To Which International Quality As-
surence are Availabile in the revised Social and 
National education Textbooks for 4th Grade Stu-
dents at Kingdom of Saudi Arabia: from the per-
spective of Social Studies Teachers and Educa-

tional Supervisors

Abstract:

 The purpose of the current study was to investigate 
Availability level of international quality standards in 
developed social and national education textbooks for 
4th grade students at Kingdom of Saudi Arabia from 
social and national studies teachers and educational 
supervisors. The population of the study consisted 
of (124) teachers and educational supervisors was 
drawn from this population. The researcher developed 
a 2 section questionnaire to collect data. the first 
section of the questionnaire included demographic 
information about the sample while the second section 
included international quality standards. 

Results of the study indicated that sample of 
the study reported moderate levels in the estimation 
degree. No significant differences   were found in 
estimation degrees. No significant differences (0.05=α) 

were found in the means scores of sample of the study 
on all domains concerning the availability degree of 
international quality standards in the developed social 
and national education textbooks due to educational 
level , except for objectives standards and content 
standards, and differences were between PhD holders 
means scores from one hand and less than BA and MA 
holders on the other, in favor of and less than BA and 
MA holders. In light of the results reported in the study, 
the researcher suggested some recommendations in 
including conducting future studies to identify the 
obstacles hindering the instruction of social studies 
and overcoming them.

Key words: evaluation, assessment, standards, 
quality, social and national education textbooks. 

 مقدمـة:
ت�سكل  كما  التعليمية،  العملية  جوهر  الدرا�سية  املناهج  متثل 
والفكري  واالجتماعي  والفل�سفي،  النف�سي،  االإطار  حمتواها  نوعية 
فهي تعك�س الفل�سفة الرتبوية للمجتمع وترتجمها على اأر�س الواقع 
الرتبوية  النظم  �ساأن  �ساأنها  حتتاج  وهي  واإجراءات،  اأ�ساليب  اإىل 
التطورات،  ب�سبب  وذلك  والتطوير،  والتعديل  التقومي  اإىل  االأخرى 
والتغريات ال�رشيعة التي ي�سهدها ع�رشنا احلايل، وكان من ورائها 

التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل.
الذي  الوعاء  الأنه  املدر�سي؛  بالكتاب  االهتمام  من  بد  ال  لذا 
الطلبة،  على  املقررة  الدرا�سية  للمادة  املعريف  املحتوى  يت�سمن 
اأهمية  الكتاب  اكت�سب  املنهج، وقد  املهمة يف  العنا�رش  اأحد  وميثل 
امل�سدر  املدر�سي  الكتاب  ُيعد  الذي  الرتبوي،  املنهج  كبرية يف ظل 
واملبادئ  واملفاهيم،  احلقائق،  الطلبة  اإك�ساب  يف  االأ�سا�سي 
الكتاب  جعل  اإىل  هذا  واأدى  للحياة،  اإعدادهم  بغر�س  والتعميمات 

املدر�سي حموراً للعملية التعليمية )اأبو جاللة وعليمات،2001(.
تطويره  اإىل  املدر�سي  الكتاب  جودة  تقييم  عملية  وتقود 
وحت�سني حمتواه من خالل احلذف واالإ�سافة والتعديل، كما تفيد يف 
فهم املحتوى، وحت�سني عملية التدري�س، وحتدد ما يت�سمنه الكتاب 
من الو�سائل واالأن�سطة، واأ�ساليب التقومي وبالتايل حتديد نقاط القوة 

وال�سعف ومعاجلتها من خالل عملية التطوير.
معايري  على  حمتواها  تقييم  يف  املدر�سية  الكتب  وتعتمد 
والثبات،  ال�سدق  من  قاعدة  على  تبنى  اأدوات  اإىل  ت�ستند  حمددة، 
غالبية عنا�رش  اأدوات  وت�سمل  بها،  النتائج �سادقة موثوقا  لتكون 
والرقي  التقدم  تن�سد  التي  العامل  دول  كل  فاإن  هنا  من  املحتوى، 
تخ�سع مناهجها ممثلة بالكتب املدر�سية لعمليات التقييم امل�ستمرة، 

. )Ajiboye, 2009( بهدف حت�سينها وتطويرها
الواقعي لتقييم  االأ�سلوب  التقييم  االأ�ساليب املعتمدة يف  ومن 
الكتاب املق�سود ملعرفة  الذي يق�سد به” درا�سة  املدر�سي،  الكتاب 
العاملية  واملوا�سفات  املعايري  وفق  فيه،  وال�سعف  القوة  مواطن 
التي و�سعت للكتاب املدر�سي اجليد مبا يتالءم وحاجات املجتمع، 
 .)885  ،2005 )اجلرب،  الكتاب”  يخ�سهم  الذين  الطلبة  وحاجات 
الدرا�سات  كتب  بتقييم  واملتخ�س�سني  الباحثني  اهتمام  زاد  لهذا 
وطبيعة  يتنا�سب  مبا  وتطويرها  وتقييمها  والوطنية،  االجتماعية 

املجتمع والفئة امل�ستهدفة. 
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وتعد الدرا�سات االجتماعية والوطنية من اأكرث املواد الدرا�سية 
جوانب  جميع  يف  املتكامل  ال�سامل  النمو  حتقيق  يف  ت�سهم  التي 
�سخ�سية املتعلم العقلية والنف�سحركية واالجتماعية، ليكون اإن�سانا 
منتجا  م�سكالته،  حل  يف  وم�ساهما  فاعال  وم�ساركا  واعيا  �ساحلا 
ومتجدد،  متغري  عامل  يف  بالتغيري  موؤمنا  وباحثا  ومفكرا  ومبدعا 

قادرا على حل امل�سكالت ومواجهة التحديات )قطاوي،2007(.
العاملية  املعايري  با�ستخدام  التقومي  �رشورة  تربز  هنا  ومن 
حتددها  التي  املعايري  تعد  اإذ  �سوئها،  يف  املناهج  وتطوير 
حيث  من  واإدارتها  اجلودة  ل�سمان  منوذجًا  القيا�سية  املوا�سفات 
حت�سني املدخالت والعمليات للو�سول ملخرجات اأكرث كفاءة، ولذلك 
املعلمني  اأداء  فيها  مبا  اجلودة،  على  للحكم  اأ�سا�سًا  املعايري  تعد 

)الطناوي،2005( . 
تقدمي  يف  االإ�سهام  درا�ستهما  خالل  من  الباحثان  وياأمل 
مب�ستوى  االرتقاء  يف  ت�سهم  التي  وامللحوظات  املقرتحات  بع�س 
كتاب الرتبية االإجتماعية والوطنية والتح�سني من �سورته من اأجل 
توافر  درجة  على  للوقوف  الدرا�سة  هذه  وتاأتي  الوطنية،  امل�سلحة 
والوطنية  االجتماعية  الرتبية  مقرر  يف  العاملية  اجلودة  معايري 
املطور لل�سف الرابع االبتدائي. وذلك ملواكبة حركة النمو العاملية 
العلمية  املختلفة  املجاالت  يف  كافة  املجتمعات  جتتاح  التي 
نوعية  نقلة  اإحداث  اأجل  من  واالجتماعية،  واالقت�سادية  والتقنية 

عالية اجلودة يف تطوير التعليم عامة واملناهج خا�سة. 

مشكلـة الدراسـة وأسئلتها
انطالقًا من حر�س وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية 
الرتبوية  وامللتقيات  االأبحاث  نتائج  من  اال�ستفادة  على  ال�سعودية 
كان  الذي  العام  التعليم  تطوير  م�رشوع  جاء  التقدم،  بركب  للحاق 
من اأبرز م�ساريعه تطوير املناهج، وانطالقًا من كون مناهج الرتبية 
العربية  اململكة  يف  حديثًا  و�سعها  مت  قد  والوطنية  االجتماعية 
ال�سعودية، وجاءت لتعالج نقاط ال�سعف والرتاكمات املوجودة يف 
املناهج القدمية، فاإن من اأهم اأهدافها احلالية بناء االإن�سان القادر 
والهوية  الذات  والعاملية، وحتقيق  املحلية  التحديات  على مواجهة 
والوطنية  االجتماعية  الرتبية  منهاج  طبيعة  اإىل  وبالنظر  الوطنية، 
ينبغي  معايري  هناك  فاإن  م�ستمر،  تغري  حالة  يف  دائما  هي  التي 
هنا  من  املجتمع،  يف  والتغريات  التطورات  ت�ساير  حتى  مراعاتها 
جاءت هذه الدرا�سة بهدف الوقوف على مدى توافر معايري اجلودة 
خالل  من  وذلك  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  منهاج  يف  العاملية 
�سكل الكتاب، واأهدافه، وحمتواه، واأ�ساليب التقومي امل�ستخدمة فيه، 

وبالتحديد، فاإن هذه الدرا�سة حتاول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ما درجة توافر معايري اجلودة العاملية يف كتاب الرتبية  ◄

اململكة  يف  االبتدائي  الرابع  لل�سف  املطور  والوطنية  االجتماعية 
االجتماعية  الرتبية  معلمي  نظر  وجهة  من  ال�سعودية  العربية 

والوطنية وامل�رشفني الرتبويني؟
هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة  ◄

)α=0.05(، بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لدرجة توافر معايري 
املطور،  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتاب  يف  العاملية  اجلودة 

تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي؟
هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة  ◄

)α=0.05(، بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لدرجة توافر معايري 
املطور،  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتاب  يف  العاملية  اجلودة 
اأو  التدري�سية  واخلربة  العلمي  واملوؤهل  اجلن�س،  ملتغريات:  تعزى 

االإ�رشافية؟

أهميـة الدراسـة
الرتبية  كتاب  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  ت�ستمد 
العملية  مهمًا من عنا�رش  ُيعد عن�رشاً  الذي  والوطنية،  االجتماعية 
الرتبية  مناهج  حلداثة  الوقت  هذا  يف  تربز  ولعلها  التعليمية، 
العربية  اململكة  يف  تطويرها  مت  التي  والوطنية  االجتماعية 
ال�سعودية، حيث ُتَعّد هذه الدرا�سة االأوىل التي تطّرقت لتقييم كتاب 
ومن  كما  الباحثني.  علم  حد  على  والوطنية  االجتماعية  الرتبية 

امل�ؤمل اأن ت�سهم هذه الدرا�سة يف حتقيق ما ياأتي:
اململكة  ♦ يف  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتاب  تقييم 

العربية ال�سعودية يف �سوء معايري اجلودة العاملية.
بناء قائمة من معايري اجلودة العاملية الالزم توافرها يف  ♦

كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية املطور لل�سف الرابع االبتدائي.
الوقوف على معايري اجلودة العاملية التي ت�سمنها كتاب  ♦

الرتبية االجتماعية والوطنية املطور يف ال�سف الرابع االبتدائي.

أهـداف الدراسـة
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي:

حتديد معايري اجلودة العاملية الواجب توافرها يف كتاب  ♦
الرتبية االجتماعية والوطنية املطور.

يف  ♦ العاملية  اجلودة  معايري  توافر  درجة  على  الوقوف 
كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية املطور بجوانبه االأ�سا�سية : �سكل 

الكتاب، واالأهداف، واملحتوى، والتقومي.

حـدود الدراسـة
تقت�رص الدرا�سة على:

االجتماعية  ♦ الرتبية  ومعلمات  معلمي  ا�ستجابات 
يف  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  وم�رشفات  وم�رشيف  والوطنية، 

املدار�س التابعة ملحافظة القريات باململكة العربية ال�سعودية.
معايري جودة كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية املطور  ♦

�سوء  يف  والتقومي،  واملحتوى،  واالأهداف،  الكتاب،  �سكل  حيث:  من 
معايري اجلودة العاملية.

االجتماعية  ♦ للرتبية  االبتدائي  الرابع  ال�سف  كتاب 
والوطنية املطور.

التعريفـات االإجرائيـةاملعيار: هو امل�ستوى املقبول لالأداء  ♦
اأو ناجت التعلم )عودة، 1998، 77(، ويتبنى الباحثان هذا التعريف 

يف الدرا�سة احلالية.
مبو�سوعات  العاملية  املعايري  توافر  درجة  هي  اجلــ�دة: 
كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية املطّور لل�سف الرابع االبتدائي 

باململكة العربية ال�سعودية.
التي  العاملية: جمموعة املعايري واملوؤ�رشات  اجل�دة  معايري 
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�سوق  ومطالب  الطلبة  رغبات  تلبي  املنهج،  يف  تتوافر  اأن  ينبغي 
العمل على امل�ستوى العاملي )علي، 2005، 934(.

وامل�ستويات  املعايري  جمموعة  اإجرائيا:  الباحثان  ويعرفها 
واملوؤ�رشات املقرتحة من الباحثني وامل�ستندة اإىل املعايري العاملية 
امل�ستخدمة يف كثري من دول العامل املتقدمة لبناء منهاج الدرا�سات 
االجتماعية  الرتبية  كتاب  يف  توافرها  ينبغي  التي  االجتماعية، 
والوطنية املطور لل�سف الرابع االبتدائي، اإذ تلبي احتياجات الطلبة 
عن  حتققها  ويقا�س  واالجتماعية،  والنف�سية  املعرفية  ومطالبهم 

طريق حتقق امل�ستويات واملوؤ�رشات التي تندرج حتتها.
الكتاب  هو  املطّ�ر:  وال�طنية  الإجتماعية  الرتبية  كتاب 
الرابع  لل�سف  واملقرر  والوطنية  واجلغرافيا،  التاريخ،  ي�سمل:  الذي 
العام  يف  ال�سعودية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأقرته  الذي  االبتدائي 
واالأهلية  احلكومية  املدار�س  جميع  يف  �س  يدرَّ و   ،2011  /2010

باململكة.

الدراسـات السابقـة
املعلمني  اجتاهات  معرفة  (1999)اإىل  ربايعة  درا�سة  هدفت 
لل�سفوف  الفل�سطينية  الوطنية  الرتبية  كتب  نحو  واملعلمات 
ربابعة  وطور  وال�ساد�س(  اخلام�س،  )الرابع،  الثالثة  االأ�سا�سية 
هي:  جماالت  خم�سة  على  موزعة  فقرة   )56( من  تكونت  ا�ستبانة 
والو�سائل  الكتاب،  وحمتوى  الفني،  واالإخراج  الكتاب،  اأهداف 
الكلية  الدرجة  اأن  النتائج  واأظهرت  االأن�سطة،والتقومي.  و  التعليمية 
الجتاهات معلمي ومعلمات الدرا�سات االجتماعية نحو كتب الرتبية 
االإخراج  جماالت  جاءت  اإذ  مرتفعة.  كانت  الفل�سطينية  الوطنية 
من  مرتفعة  بدرجة  التقومي  وو�سائل  واملحتوى،  واالأهداف،  الفني، 
بدرجة  واالأن�سطة  التعليمية  الو�سائل  جمال  جاء  بينما  االجتاهات. 
دالة  فرق  وجود  اأي�سًا  النتائج  واأظهرت  االجتاهات.  من  متو�سطة 
ول�سالح  العلمي  للموؤهل  تعزى  املراعاة  تقدير درجة  اإح�سائيا يف 
اأقل  اأ�سحاب اخلربة  الدبلوم العايل، وملتغري اخلربة ول�سالح  حملة 

من خم�س �سنوات.
واأجرى الأحمدي )2004) درا�سة بعنوان )تقييم كتاب الرتبية 
املدينة  يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  ثانوي  االأول  لل�سف  الوطنية 
املنورة(، هدفت اإىل تقييم كتب الرتبية الوطنية لل�سف االأول الثانوي 
من وجهة نظر املعلمني يف املدينة املنورة من حيث: اأهداف الكتاب، 
واالأن�سطة،  اخلربات  وتنظيم  ومقدمته،  الفني،  واإخراجه  وحمتواه، 
بينت  معلًما.   )237( قوامها  عينة  على  الدرا�سة  اأجريت  وتقوميه. 
نتائج الدرا�سة اإن املعلمني اأظهروا درجات تقدير مرتفعة نحو جميع 
تقديرات  يف  داله  فروق  وجود  عدم  النتائج  واأظهرت  املجاالت، 
املعلمني ميكن اأن تعزى ملتغريات اجلن�س واملوؤهل العلمي والتفاعل 

بينهما.
درا�سة   )Wanda & Harmon, 2004( وواندا  هارم�ن  اأجرى 
الرتبية  مواد  تدري�س  يف  املعلمني  وممار�سات  )ت�سورات  بعنوان 
الوطنية يف ال�سفوف من الرابع حتى الثامن االبتدائي(، وقد اأجريت 
الرتبية  ومعلمات  معلمي  ومعتقدات  ت�سورات  لتعرف  الدرا�سة  هذه 
يتبعونه،  الذي  املعلم  دليل  حول  املتو�سطة  املدار�س  يف  الوطنية 
تكونت  الت�سورات،  هذه  تقي�س  ا�ستبانة  الدرا�سة  ا�ستخدمت  حيث 
الوطنية،  الرتبية  ومعلمات  معلمي  من   )320( من  الدرا�سة  عينة 

ومن خالل نتائج الدرا�سة تبني اأن هناك بع�س الفروق ذات الداللة 
الفعلية  املمار�سات  واملعلمات  املعلمني  ت�سورات  بني  االإح�سائية 
الفعلية  املمار�سات  وبني  الوطنية  الرتبية  كتب  وتقييم  تدري�س  يف 

التي ميار�سونها يف ال�سف املدر�سي.
اأما درا�سة العنزي )2006) فقد تناولت تقييم كتاب الدرا�سات 
املعايري  �سوء  يف  الكويت  دولة  يف  التا�سع  لل�سف  االجتماعية 
يف  وفعاليته  املدر�سية،  الكتب  يف  توافرها  والواجب  املعا�رشة 
الدرا�سة من  الطالب وتنمية مهاراته املختلفة. تكونت عينة  اإ�رشاك 
اإليه  واأبرز ما تو�سلت  التا�سع،  الدرا�سات االجتماعية لل�سف  كتاب 
الدرا�سات  لكتاب  التقييمية  للتقديرات  الكلية  الدرجة  الدرا�سة:كانت 
االجتماعية يف �سوء املعايري املعا�رشة املرتفعة. وجاءت جماالت 
التعليمية،  واالأن�سطة  التعليمة  الو�سائل  املحتوى،  الفني،  االإخراج 
واأ�ساليب التقومي بتقديرات مرتفعة. يف حني جاءت جماالت طريقة 
عر�س املحتوى وتنظيمه، واملقدمة، واالأهداف التعليمية بتقديرات 
متو�سطة. كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل �سعف اإ�رشاكية الكتاب املدر�سي 
للطالب من خالل طريقة عر�س املادة العلمية واالأن�سطة والو�سائل 

التعليمية والر�سوم وال�سور وخال�سات الف�سول.
اإىل معرفة اجتاهات  عليمات )2006) درا�سة هدفت  واأجرت   
املعلمني نحو كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االأ�سا�سية 
يف االأردن وبناء منوذج لتطويرها يف �سوء املعايري العاملية للكتب 
املدر�سية. تكونت عينة الدرا�سة من )366( معلمًا ومعلمة واأظهرت 
املدر�سي  الكتاب  نحو  الدرا�سة  عينة  اجتاهات  يف  تدنيًا  النتائج 
النتائج  اأظهرت  بينما  واالأهداف،  املقدمة  جمايل  يف  وبخا�سة 
املحتوى  املعلمني يف جمايل عر�س  لدى  وجود اجتاهات مرتفعة 

والو�سائل التعليمية. 
واأجرى مرا�سدة )2007) درا�سة هدفت اإىل تقومي كتب الرتبية 
ا�ستطالع  خالل  من  االأردن  يف  االأ�سا�سي  التا�سع  لل�سف  الوطنية 
عينة  على  ا�ستبانة  وزعت  الكتاب.  يدر�سون  الذين  املعلمني  اَراء 
كانت  يلي:  ما  النتائج  واأظهرت  ومعلمة،  معلم   )102( من  مكونة 
اإذ  عام،  ب�سكل  متو�سطة  الوطنية  الرتبية  لكتب  املعلمني  تقديرات 
جاءت املتو�سطات احل�سابية ملجاالت املقدمة واملحتوى واالأن�سطة 
امل�ساحبة و ال�سور واالأ�سكال واخلرائط والتقومي وال�سكل واالإخراج 
على  املعينات  ملجال  احل�سابي  املتو�سط  جاء  بينما  متو�سطة. 
ا�ستخدام الكتاب منخف�سًا.كما اأظهرت النتائج عدم وجود فرق دالة 
)α = 0.05( يف تقديرات املعلمني  الداللة  اإح�سائيًا عند م�ستوى 
لكتاب الرتبية الوطنية تعزى ملتغريات اجلن�س والتخ�س�س و اخلربة 

و املوؤهل العلمي.  
درا�سة”   (Chiodo&Alazzi, 2008( والعزي  ت�سيدو  واأجرى   
الهوية  مفهوم  حول  االجتماعية  الدرا�سات  طلبة  ت�سورات  بعنوان 
الوطنية واملواطنة، واأجريت الدرا�سة على طلبة االأردن يف ال�سفوف 
املتو�سطة والثانوية، وزع الباحثان ا�ستبانة على على عينة مكونة 
من )509( طالبًا وطالبة، حيث حاولت الدرا�سة اأن تتناول ت�سورات 
يف  الواردة  واملواطنة  الوطنية  الرتبية  ملفهوم  وتقييمهم  الطلبة 
الن�سو�س املدر�سية وت�سوراتهم ومعتقداتهم حول مفهوم املواطنة 
اجليدة. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن الطلبة يعتقدون باأنهم يل�سقون 
تتناول  التي  الن�ساطات  يف  امل�ساركة  حول  اجليد  املواطن  �سفة 

مفهوم املواطنة اجليدة.
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درجة توافر معايير اجلودة العاملية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية املطور للصف الرابع االبتدائي في اململكة العربية السعودية من وجهة 
نظر معلمي التربية االجتماعية والوطنية واملشرفني التربويني .

أ. عبد الرحمن البلوي 
العزي   أ. خالد 

الرتبية  كتب  )حتليل  بعنوان  الهندي )2009) درا�سة  واأجرت 
درا�سة  الفل�سطيني:  املنهاج  يف  الدنيا  االأ�سا�سية  للمرحلة  الوطنية 
الفل�سطينية  الوطنية  الرتبية  كتب  وحتليل  نقد  اإىل  هدفت  نقدية(، 
مقرتحة،  معايري  �سوء  يف  االأوىل:  االأربعة  االأ�سا�سية  لل�سفوف 
واأظهرت نتائج الدرا�سة لدرجة حتقيق املعايري الكلية جلميع اجلوانب 
االأوىل، حيث جاءت  املرتبة  احتل  اأن املحتوى  االأربعة،  وال�سفوف 
درجة حتقيقه للمعايري مرتفعًة، واأن تنظيم املحتوى احتّل املرتبة 
ا، واأن االأن�سطة  الثانية، وكانت درجة حتقيقه للمعايري مرتفعة اأي�سً
واالأ�سئلة جاءت يف املرتبة الثالثة، فدرجة حتقيقه جاءت متو�سطة، 
بينما جاءت طريقة عر�س املحتوى يف املرتبة الرابعة واالأخرية، اإذ 
جاءت درجة حتقيقها للمعايري، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة 

حتقيق املعايري الكلية جلميع اجلوانب وجلميع ال�سفوف متو�سطة.
اجتاهات  معرفة  اإىل  هدفت  رفاعي )2009) درا�سة  واأجرى   
الطالب واملعلمني نحو كتب الرتبية االجتماعية يف املرحلة الثانية 
من التعليم االأ�سا�سي مبحافظة دم�سق باجلمهورية العربية ال�سورية. 
و�سكل  )املحتوى،  هي  جماالت  ثالثة  اإىل  الدرا�سة  اأ�سئلة  وق�سمت 
: وجود اجتاهات �سلبية  ااَلتي  النتائج  الكتاب، والتقومي(. واأظهرت 
ملعلمي الرتبية االجتماعية يف احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�سي 
تقديرات  جاءت  عام،حيث  ب�سكل  االجتماعية  الرتبية  كتاب  نحو 
املعلمني واجتاهاتهم نحو جماالت الدرا�سة �سلبية. كما بينت نتائج 
الدرا�سة عدم وجود فرق دالة اإح�سائيًا يف اجتاهات املعلمني نحو 
واخلربة  العلمي  املوؤهل  ملتغريات  تبعًا  االجتماعية  الرتبية  كتاب 

والتخ�س�س.
واأجرى العنزي )2011) درا�سة بعنوان )تقييم كتاب الدرا�سات 
وجهة  من  املتو�سط  االأول  لل�سف  املطور  والوطنية  االجتماعية 
باململكة  القريات  مبحافظة  االجتماعية  الدرا�سات  معلمي  نظر 
الدرا�سات  كتاب  تقييم  التعرف على  اإىل  ال�سعودية(. هدفت  العربية 
االجتماعية والوطنية املطور لل�سف االأول املتو�سط من وجهة نظر 
معلمي الدرا�سات االجتماعية يف �سوء بع�س املتغريات: التخ�س�س، 
وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  العلمي.  واملوؤهل  التعليمية،  واخلربة 
فروق ذات داللة اإح�سائية )α = 0.05( تعزى للموؤهل العلمي يف 
كل من مقدمة الكتاب واالأهداف واملحتوى، وجاءت الفروق ل�سالح 
اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات  الدرا�سات العليا، كما 
داللة اح�سائية )α = 0.05( تعزى الأثر �سنوات اخلربة والتخ�س�س 

يف جميع املجاالت.
ومما ال �سك فيه اأن هذه الدرا�سة تتفق مع الدرا�سات ال�سابقة 
يف  تقييمه  على  العمل  ثّم  ومن  املدر�سي،  الكتاب  اأهمية  حيث  من 
�سوء معايري اجلودة العاملية وهذا ما مييز هذه الدرا�سة عن غريها. 
ومل يعرث الباحثان على درا�سة تناولت درجة توافر معايري اجلودة 
لل�سف  املطور  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتاب  يف  العاملية 

الرابع االإبتدائي يف اململكة العربية ال�سعودية.

الطريقـة واإلجـراءات

منهجيـة الدراسـة
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي لغايات الدرا�سة، 
اإذ يعتمد هذا املنهج على و�سف الظواهر ذات العالقة بالدرا�سة، ومن 

ثم حتليلها للخروج بالنتائج املنا�سبة. 

جمتمـع الدراسـة
االجتماعية  الرتبية  الدرا�سة من جميع معلمي  تكون جمتمع 
الرتبية  م�رشيف  وجميع  االبتدائي،  الرابع  لل�سف  والوطنية 
االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية، يف حمافظة القريات يف 
ومعلمة  معلمًا   )209( عددهم  والبالغ  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
والوطنية،  االجتماعية  للرتبية  تربوية  وم�رشفة  تربويًا  وم�رشفًا 
منهم )182( معلمًا ومعلمة، و)27( م�رشفًا تربويًا وم�رشفة تربوية، 
ح�سب اإح�سائيات اإدارة الرتبية والتعليم يف حمافظة القريات للعام 

الدرا�سي )1432 - 1433هـ( .

عينـة الدراسـة
من  تكونت  الدرا�سة  جمتمع  من  عينة  باأخذ  الباحثان  قام 
للرتبية  تربوية  وم�رشفة  تربويًا  وم�رشفًا  ومعلمة  معلمًا   )124(
الع�سوائية  بالطريقة  اختيارهم  مت  حيث  والوطنية،  االجتماعية 
متغريات  ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع  يبني   )1( واجلدول  الطبقية. 

الدرا�سة.
جدول )1) 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

الن�سبة العددامل�ست�ياتاملتغريات
املئ�ية %

امل�سمى 
الوظيفي

3024.19م�رشف 

9475.81معلم

اجلن�س
5745.97ذكر

6754.03اأنثى

املوؤهل 
العلمي

43.23دكتوراه

2217.74ماج�ستري

9879.03بكالوريو�س فاأقل

اخلربة 
التدري�سية 

اأو 
االإ�رشافية

4133.06اأقل من 5 �سنوات

4435.48من 5 - 10 �سنوات

3931.45اأكرث من 10 �سنوات

100.00 %124املجم�ع 

أداة الدراسـة
معايري  توافر  درجة  لقيا�س  اأداة خا�سة  باإعداد  الباحث  قام 
اجلودة العاملية يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املطور لل�سف 
الرابع االبتدائي يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر معلمي 
الرتبية االجتماعية والوطنية وامل�رشفني الرتبويني، وذلك من خالل 
االطالع على معايري اجلودة العاملية يف االأدب النظري والدرا�سات 
اخلربة  بذوي  وباال�ستعانة  الدرا�سة،  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  ال�سابقة 
جمال  هي:  جماالت  اأربعة  على  توزيعها  جرى  اإذ  واالخت�سا�س، 
الكتاب وتنظيمه، وجمال االأهداف، وجمال املحتوى، وجمال  �سكل 
التقومي، علما اأن كل فقرة متثل معيارا من معايري اجلودة العاملية 

لتقييم كتاب الرتبية االإجتماعية والوطنية املطور. 
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صـدق األداة
اأداة الدرا�سة من خالل عر�سها على  جرى التحقق من �سدق 
جامعة  يف  واخلربة  االخت�سا�س  ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة 
الرتبويني،  امل�رشفني  وبع�س  ال�سعودية،  واجلامعات  الريموك، 
وانتمائها  فقرة  كل  �سالحية  مدى  حول  راأيهم  اإبداء  اإليهم  وطلب 
تكونت  اإذ  اللغوية،  �سياغتها  و�سالمة  حتته،  تندرج  الذي  للمجال 
اأداة الدرا�سة من )38( فقرة وزعت على جماالت االأداة االأربعة، ويف 
�سوء اقرتاحات املحكمني واآرائهم، قام الباحثان باإجراء التعديالت 
املحكمني  اآراء  الباحثان  اعترب  وبذلك  االأداة،  فقرات  على  الالزمة 
لأغرا�ض  كافية  �سدق  دللة  بالفقرات  يت�سل  فيما  وتعديالتهم 

الدرا�سة. اإذ وزعت على اأربع جمالت كالآتي:
جمال �سكل الكتاب وتنظيمه وا�ستمل على )10( فقرات.. 1
جمال االأهداف وا�ستمل على)6( فقرات.. 2
جمال املحتوى وا�ستمل على)12( فقرة.. 3
جمال التقومي وا�ستمل على )10( فقرات.. 4

اأو امل�رشف الرتبوي  االأداة بحيث يتمكن املعلم  اإعداد  وجرى 
الرتبية  كتاب  يف  العاملية  اجلودة  معايري  توافر  درجة  حتديد  من 
وجهة  من  االبتدائي  الرابع  لل�سف  املطور  والوطنية  االجتماعية 
خم�س  من  ليكرت (Likert) املكون  مقيا�س  على  وذلك  نظرهم، 
املعيار  يتوافر  االآتي:  النحو  على  تنازليًا  مرتبة  للموافقة  درجات 
بدرجة كبرية جداً )5( درجات، وبدرجة كبرية )4( درجات، وبدرجة 
يتوافر  وال  درجتان،   )2( قليلة  وبدرجة  درجات،   )3( متو�سطة 
الإح�سائي  التدريج  ا�ستخدم  وقد  )1( درجة واحدة.  املعيار مطلقًا 

التايل لت�زيع املت��سطات احل�سابية: 
اأول: )1 - 1.49( درجة توافر معدومة. �
ثانيا: )1.50 - 2.49( درجة توافر بدرجة قليلة. �
ثالثا: )2.50 - 3.49( درجة توافر بدرجة متو�سطة. �
رابعا: )3.50 - 4.49( درجة توافر بدرجة كبرية. �
خام�سا: )4.50 - 5.00( درجة توافر بدرجة كبرية جداً. �

ثبـات األداة
معامالت  بح�ساب  الباحثان  قام  االأداة،  ثبات  من  للتحقق 
التطبيق  واإعادة  التطبيق  طريقة  االأوىل  بطريقتني:  لها  الثبات 
خارج  من  وم�رشفًا،  معلمًا   )28( من  مكونة  عينة  على  لال�ستبانة 
التطبيقني  بني  اأ�سبوعان  مقداره  زمني  وبفارق  الدرا�سة،  عينة 
االأول والثاين، وجرى ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني نتائج 
 –  0.84( بني  الثبات  معامالت  قيم  تراوحت  حيث  التطبيقني، 
0.90( للمجاالت، و )0.92( لالأداة الكلية. اأما الطريقة الثانية، فقد 
ا�ستخدم فيها طريقة كرونباخ األفا لتعرف ات�ساق الفقرات، فرتاوحت 
 )0.90( – 0.88(، و   0.83( للمجاالت بني  الثبات  قيم معامالت 
لالأداة الكلية. واجلدول )2( يو�سح قيم معامالت الثبات للمجاالت 

بطريقة االإعادة، وبطريقة كرونباخ األفا لالت�ساق الداخلي.

الجدول )2) 
 قيم معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت استبانة درجة االستخدام

عدد املجالتالرقم
الفقرات

قيم معامالت الثبات
كرونباخ األفابري�س�ن

100.900.88جمال معايري �سكل الكتاب وتنظيمه1

60.840.84جمال معايري االأهداف2

120.850.84جمال معايري املحتوى3

100.870.83جمال معايري التقومي4

380.920.90الأداة ككل

متغريات الدراسـة
ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:

أواًل: املتغـريات املستقلة

الرتبية  ♦ )معلم  م�ستويان:  وله  ال�ظيفـي:  امل�سمى 
االجتماعية والوطنية، وم�رشف الرتبية االجتماعية والوطنية( .

اجلن�ض: وله فئتان: )ذكر، واأنثى( . ♦
اخلربة التدري�سية اأو ال�رصافية: ولها ثالث م�ستويات: )اأقل  ♦

من 5 �سنوات، من 5-10 �سنوات، اأكرث من 10 �سنوات( .
امل�ؤهل العلمي: وله ثالث م�ستويات: )بكالوريو�س فاأقل،  ♦

وماج�ستري، ودكتوراه( .

ثانياً: املتغري التابع:

الرتبية  كتاب  يف  العاملية  اجلودة  معايري  توافر  درجة 
االجتماعية والوطنية املطور لل�سف الرابع االبتدائي. 

إجـراءات الدراسـة
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، قام الباحثان بالإجراءات الآتية:

املتعلقة  ♦ ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  االأدب  اإىل  الرجوع 
اجلودة  معايري  با�ستخال�س  الباحثان  قام  اإذ  الدرا�سة،  مبو�سوع 

العاملية.
فقرة وعر�سها على  ♦  )38( للدرا�سة مكونة من  اأداة  اإعداد 

الراأي  اإبداء  منهم  وطلب  واخلربة،  االخت�سا�س  ذوي  من  جمموعة 
حول �سالحية الفقرات وانتمائها للمجال الذي تندرج حتته.

التحقق من ثبات االأداة من خالل تطبيق االأداة على عينة  ♦
ا�ستطالعية مكونة من )28( معلما وم�رشفا من خارج عينة الدرا�سة، 

كما مت ح�ساب معامل الثبات ح�سب معادلة كرونباخ الفا. 
عند  ♦ منها،   )130( ا�سرتداد  مت  ا�ستبانة،   )140( توزيع 

اطالع الباحثان على اال�ستبانات، الحظا اأن هناك )6( ا�ستبانات غري 
مكتملة االإجابة فتم اإ�سقاطها، وخ�سعت )124( ا�ستبانة للتحليالت 
من  وا�سرتدادها  اال�ستبانة  توزيع  عملية  وا�ستغرقت  االإح�سائية. 

اأفراد العينة اأ�سبوعني كاملني.
ذاكرة  ♦ يف  اال�ستبانة  على  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  تفريغ 

الربنامج  با�ستخدام  االإح�سائية  التحليالت  واإجراء  احلا�سوب، 
االإح�سائي،(SPSS) للخروج بالنتائج والتو�سيات.
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درجة توافر معايير اجلودة العاملية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية املطور للصف الرابع االبتدائي في اململكة العربية السعودية من وجهة 
نظر معلمي التربية االجتماعية والوطنية واملشرفني التربويني .

أ. عبد الرحمن البلوي 
العزي   أ. خالد 

املعاجلـات اإلحصائيـة
املعاجلات  ا�ستخدام  جرى  الدرا�سة،  اأ�سئلة  عن  لالإجابة 

الإح�سائية الآتية:
فقرة  ● لكل  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

من فقرات اأداة الدرا�سة وجماالتها.
●  Independent Samples( للعينات امل�ستقلة )اختبار )ت

t test(، اختبار حتليل التباين املتعدد )MANOVA(، اختبار حتليل 

.)Three- Way ANOVA( التباين الثالثي
اختبار �سيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية.  ●

نتائــج الدراسـة

أوال: النتائـج املتعلقـة بالسـؤال األول

اجل�دة  ◄ معايري  ت�افر  درجة  »ما  على:  ال�س�ؤال  ن�ض 
لل�سف  املط�ر  وال�طنية  الجتماعية  الرتبية  كتاب  يف  العاملية 
نظر  وجهة  من  ال�سع�دية  العربية  اململكة  يف  البتدائي  الرابع 

معلمي الرتبية الجتماعية وال�طنية وامل�رصفني الرتب�يني؟«
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية 
توافر  لدرجة  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات 
والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتب  يف  العاملية  اجلودة  معايري 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  االبتدائي  الرابع  لل�سف  املطور 
وامل�رشفني  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  معلمي  نظر  وجهة  من 

الرتبويني، واجلدول )3( يبني ذلك.
جدول )3) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت الدراسة مرتبة 
تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املت��سط املجالتالرقمالرتبة
احل�سابي*

النحراف 
املعياري

درجة 
الت�افر

11
جمال معايري �سكل 

كبرية 3.510.34الكتاب وتنظيمه

22
جمال معايري 

متو�سطة3.290.59االأهداف

33
جمال معايري 

متو�سطة2.650.36املحتوى

متو�سطة2.620.40جمال معايري التقومي44

متو�سطة2.970.26املجالت ككل

* الدرجة العظمى من (5( 

�سكل  معايري  »جمال  االأول  املجال  اأن   )3( اجلدول  يبني 
الكتاب وتنظيمه« قد احتل املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.51( 
معايري  »جمال  الثاين  املجال  وجاء   ،)0.34( معياري  وانحراف 
وانحراف   )3.29( ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  املرتبة  يف  االأهداف« 
معياري )0.59(، وجاء يف املرتبة الثالثة جمال )معايري املحتوى( 
جاء  بينما   ،)0.36( معياري  وانحراف   ،)2.65( ح�سابي  مبتو�سط 
مبتو�سط  االأخرية  باملرتبة  التقومي(  معايري  )جمال  الرابع  املجال 
املتو�سط  بلغ  وقد   ،)0.40( معياري  وانحراف   )2.62( ح�سابي 

احل�سابي لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لدرجة توافر معايري اجلودة 
العاملية يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املطور لل�سف الرابع 
 ،)0.26( )2.97( بانحراف معياري  العربية  االبتدائي يف اململكة 
وهو يقابل التقدير درجة توافر متو�سطة. وقد مت ح�ساب املت��سطات 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على 

فقرات جمالت الدرا�سة، حيث كانت على النح� الآتي:

اجملال األول: جمـال معايري شـكل الكتاب وتنظيمـه 

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  احت�سبت 
الدرا�سة، على فقرات هذا املجال، حيث كانت  اأفراد عينة  لتقديرات 

كما هي مو�سحة يف اجلدول )4(.
جدول )4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال معايير 
شكل الكتاب وتنظيمه مرتبة تنازليًا

املت��سط الفقراتالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الت�افر

7
امل�سافات بني الكلمات وال�سطور 

كبرية 3.751.00منا�سبة

9
توظيف االأ�سكال والر�سوم ب�سكل 

كبرية 3.711.03جيد

10
يرتبط ت�سميم الغالف باملحتوى 

كبرية 3.690.96العلمي للكتاب

كبرية 3.670.99ي�سمل فهر�سًا يو�سح حمتوياته6

4
ا�ستخدام اخلط املنا�سب لعمر 

كبرية 3.560.90الطلبة

5
يت�سف باالت�ساق يف عالمات 

كبرية 3.530.91الرتقيم

متو�سطة3.460.76تنا�سق االألوان1

متو�سطة3.390.85اجلودة واملتانة3

متو�سطة3.240.85اجلذب والت�سويق2

متو�سطة3.150.93حجم الكتاب يتالءم وعمر الطلبة8

كبرية 3.510.34املجال ككل

* الدرجة العظمى من (5( 

على  ن�ست  التي   )7( رقم  الفقرة  اأن   )4( اجلدول  يبني 
املرتبة  احتلت  قد  منا�سبة”  وال�سطور  الكلمات  بني  “امل�سافات 
 ،)1.00( معياري  وانحراف   )3.75( ح�سابي  مبتو�سط  االأوىل 
االأ�سكال  “توظيف  ن�سها  كان  التي   )9( رقم  الفقرة  وجاءت 
 )3.71( ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  باملرتبة  جيد”  ب�سكل  والر�سوم 
والتي   )8( رقم  الفقرة  احتلت  بينما   ،)1.03( معياري  وانحراف 
االأخرية  املرتبة  الطلبة”  وعمر  يتالءم  الكتاب  “حجم  على  ن�ست 
بلغ  وقد   ،)0.93( معياري  وانحراف   )3.15( ح�سابي  مبتو�سط 
ككل  املجال  هذا  على  العينة  اأفراد  لتقديرات  احل�سابي  املتو�سط 
التقدير  التقدير  يقابل  وهو   ،)0.34( معياري  وانحراف   )3.51(

لدرجة توافر معايري �سكل الكتاب وتنظيمه بدرجة كبرية.

اجملال الثاني: جمـال معايري األهـداف 

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  احُت�ِسَبْت 
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لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة، على فقرات هذا املجال، اإذ كانت كما 
هي مو�سحة يف اجلدول )5( .

جدول )5) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال معايير 

األهداف مرتبة تنازليًا

الفقراتالرقم
املت��سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الت�افر

1
وجود اأهداف بداية كل وحدة 

كبرية 3.690.88درا�سية

2
تعك�س التطور العلمي واالإنفجار 

كبرية 3.650.96املعريف

6
تراعي عادات املجتمع ال�سعودي 

متو�سطة3.251.04وتقاليده

4
�ساملة جلميع امل�ستويات 

متو�سطة3.090.96)املعرفية، املهارية، الوجدانية( 

متو�سطة3.061.15منا�سبة لقدرات الطلبة5

3
واقعية ميكن تطبيقها على اأر�س 

متو�سطة3.011.08الواقع

متو�سطة3.290.59املجال ككل

* الدرجة العظمى من (5( 

يبني اجلدول )5( اأن الفقرة رقم )1( التي ن�ست على )وجود 
االأوىل مبتو�سط  املرتبة  احتلت  قد  درا�سية(  بداية كل وحدة  اأهداف 
رقم  الفقرة  وجاءت   ،)0.88( معياري  وانحراف   )3.69( ح�سابي 
املعريف”  واالإنفجار  العلمي  التطور  “تعك�س  ن�سها  كان  التي   )2(
معياري  وانحراف   )3.65( ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  باملرتبة 
)واقعية  على  ن�ست  والتي   )3( رقم  الفقرة  احتلت  بينما   ،)0.96(
ميكن تطبيقها على اأر�س الواقع( املرتبة االأخرية مبتو�سط ح�سابي 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  وقد   ،)1.08( معياري  وانحراف   )3.01(
وانحراف   )3.29( ككل  املجال  هذا  على  العينة  اأفراد  لتقديرات 
معياري )0.59(، وهو يقابل التقدير لدرجة توافر معايري االأهداف 

بدرجة متو�سطة.

اجملال الثالث: جمـال معايري احملتـوى 

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  احُت�ِسَبْت 
اأفراد عينة الدرا�سة، على فقرات هذا املجال، وكانت كما  لتقديرات 

هي مو�سحة يف اجلدول )6( .
جدول )6) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال معايير 
المحتوى مرتبة تنازليًا

املت��سط الفقراتالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الت�افر

1
يت�سمن عناوين رئي�سية واأخرى 

متو�سطة3.041.11فرعية

متو�سطة3.020.97يخلو من التكرار3

2
يخلو من االأخطاء اللغوية 

متو�سطة2.910.91واملطبعية

املت��سط الفقراتالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الت�افر

4
يوجه الطلبة اإىل م�سادر املعرفة 

متو�سطة2.670.85املختلفة

متو�سطة2.651.00ينمي مهارة التعلم الذاتي5

متو�سطة2.630.89احلداثة يف املو�سوعات6

7
منا�سبة اللغة امل�ستخدمة الأعمار 

متو�سطة2.630.85الطلبة

8
يت�سمن اأن�سطة وو�سائل تعليمية 

متو�سطة2.500.79خمتلفة

10
منا�سبة ال�سور واالأ�سكال 
قليلة2.470.85والر�سوم ملو�سوع الدر�س

11
تتابع االأفكار واملفاهيم 

قليلة2.440.83ومتا�سكها

قليلة2.430.79يرتبط باحلياة اليومية للطلبة9

قليلة2.390.96يراعي خربات ومهارات الطلبة12

متو�سطة2.650.36املجال ككل

* الدرجة العظمى من (5( 

يبني اجلدول )6( اأن الفقرة رقم )1( التي ن�ست على “يت�سمن 
االأوىل مبتو�سط  واأخرى فرعية” قد احتلت املرتبة  عناوين رئي�سية 
رقم  الفقرة  وجاءت   ،)1.11( معياري  وانحراف   )3.04( ح�سابي 
)3( التي كان ن�سها “يخلو من التكرار” باملرتبة الثانية مبتو�سط 
الفقرة  احتلت  بينما   ،)0.97( معياري  وانحراف   )3.02( ح�سابي 
رقم )12( التي ن�ست على “يراعي خربات ومهارات الطلبة” املرتبة 
االأخرية مبتو�سط ح�سابي )2.39( وانحراف معياري )0.96(، وقد 
بلغ املتو�سط احل�سابي لتقديرات اأفراد العينة على هذا املجال ككل 
)2.65( وانحراف معياري )0.36(، وهو يقابل التقدير لدرجة توافر 

معايري املحتوى بدرجة متو�سطة.

اجملال الرابع: جمـال معايري التقويـم 

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  احُت�ِسَبْت 
اأفراد عينة الدرا�سة، على فقرات هذا املجال، وكانت كما  لتقديرات 

هي مو�سحة يف اجلدول )7( .
جدول )7) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال معايير 
التقويم مرتبة تنازليًا

املت��سط الفقراتالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الت�افر

1
�سالمة �سياغة االأ�سئلة 

متو�سطة2.780.87وو�سوحها

متو�سطة2.770.82يرتبط باالأهداف5

10
تنوع اأ�ساليب التقومي )مقايل، 

متو�سطة2.770.90مو�سوعي( 

متو�سطة2.680.86الرتكيز على التقومي البديل3

9
ا�ستخدام التكنولوجيا يف عملية 

متو�سطة2.650.78التقومي 
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درجة توافر معايير اجلودة العاملية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية املطور للصف الرابع االبتدائي في اململكة العربية السعودية من وجهة 
نظر معلمي التربية االجتماعية والوطنية واملشرفني التربويني .

أ. عبد الرحمن البلوي 
العزي   أ. خالد 

املت��سط الفقراتالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الت�افر

2
تقومي اجلوانب املهارية 

متو�سطة2.560.91والوجدانية

4
الرتكيز على التقومي الذاتي 

متو�سطة2.520.78والنمو امل�ستمر

6
منا�سبة التقومي م�ستوى الطلبة 

قليلة2.490.90وقدراتهم التعليمية

قليلة2.480.82�سمولية التقومي ملو�سوع الدر�س7

قليلة2.480.91اإثارة التقومي الأفكار الطلبة8

متو�سطة 2.620.40املجال ككل

* الدرجة العظمى من (5( 

يبني اجلدول )7( اأن الفقرة رقم )1( التي ن�ست على )�سالمة 
مبتو�سط  االأوىل  املرتبة  احتلت  قد  وو�سوحها(  االأ�سئلة  �سياغة 
رقم  الفقرة  وجاءت   ،)0.87( معياري  وانحراف   )2.78( ح�سابي 
)5( التي كان ن�سها “يرتبط باالأهداف” باملرتبة الثانية مبتو�سط 
الفقرة  احتلت  بينما   ،)0.82( معياري  وانحراف   )2.77( ح�سابي 
املرتبة  الطلبة”  الأفكار  التقومي  اإثارة   “ على  ن�ست  التي   )8( رقم 
االأخرية مبتو�سط ح�سابي )2.48( وانحراف معياري )0.91(، وقد 
بلغ املتو�سط احل�سابي لتقديرات اأفراد العينة على هذا املجال ككل 
)2.62( وانحراف معياري )0.40(، وهو يقابل التقدير لدرجة توافر 

معايري التقومي بدرجة متو�سطة.

ثانياً: النتائـج املتعلقـة بالسـؤال الثانـي 

دللة  ◄ ذات  فروق  هناك  )هل  على:  الثاين  ال�س�ؤال  ن�ض 
اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )∞ = 0.05(، بني ا�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة لدرجة ت�افر معايري اجل�دة العاملية يف كتاب الرتبية 

الجتماعية وال�طنية املط�ر، تعزى ملتغري امل�سمى ال�ظيفي؟(
احل�سابية  املتو�سطات  احُت�ِسَبْت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة   
اأفراد العينة لدرجة توافر معايري  واالنحرافات املعيارية لتقديرات 
املطور  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتاب  يف  العاملية  اجلودة 
اإذ  لل�سف الرابع االبتدائي، تبعًا الختالف متغري امل�سمى الوظيفي، 

كانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )8(.
جدول )8) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة توافر معايير الجودة 
العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور للصف الرابع االبتدائي من وجهة 

نظرهم تبعًا الختالف متغير المسمى الوظيفي

املت��سطالعددامل�سمى ال�ظيفياملجال
احل�سابي

النحراف
املعياري

معايري �سكل الكتاب 
وتنظيمه

303.520.45م�رشف تربوي

943.510.30معلم

معايري االأهداف
303.150.53م�رشف تربوي

943.340.60معلم

املت��سطالعددامل�سمى ال�ظيفياملجال
احل�سابي

النحراف
املعياري

معايري املحتوى
302.590.39م�رشف تربوي

942.660.35معلم

معايري التقومي
302.690.51م�رشف تربوي

942.590.36معلم

املجالت ككل
302.950.32م�رشف تربوي

942.970.24معلم

متو�سطات  بني  ظاهرية  فروقًا  هناك  اأن   )8( اجلدول  يبني 
يف  العاملية  اجلودة  معايري  توافر  لدرجة  العينة  اأفراد  تقديرات 
كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املطور لل�سف الرابع االبتدائي، 
الداللة  الوظيفي، ولتحديد م�ستويات  امل�سمى  تبعًا الختالف متغري 
للعينات  )ت(  اختبار  ا�ستخدام  جرى  الفروق،  لتلك  االإح�سائية 

امل�ستقلة، كما هو مو�سح يف اجلدول )9( .
جدول )9) 

نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للفروق بين تقديرات أفراد العينة لدرجة توافر معايير 
الجودة العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور للصف الرابع االبتدائي تبعًا 

الختالف متغير المسمى الوظيفي

امل�سمى املجالت
ال�ظيفي

املت��سط
احل�سابي

النحراف
املعياري

درجات 
م�ست�ى الدللة قيمة تاحلرية

الإح�سائية

معايري 
�سكل الكتاب 

وتنظيمه

م�رشف 
3.520.45تربوي

1220.1760.860
3.510.30معلم

معايري 
االأهداف

م�رشف 
3.150.53تربوي

1221.5240.131
3.340.60معلم

معايري 
املحتوى

م�رشف 
2.590.39تربوي

1220.9230.358
2.660.35معلم

معايري 
التقومي

م�رشف 
2.690.51تربوي

1221.2010.232
2.590.36معلم

املجالت 
ككل

م�رشف 
2.950.32تربوي

1220.4030.687
2.970.24معلم

يبني اجلدول )9( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 
اأفراد  تقديرات  متو�سطات  بني   )0.05≤  ∞( االإح�سائية  الداللة 

العينة على جميع جماالت املعايري تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي.

ثالثاً: النتائـج املتعلقـة بالسـؤال الثالث 

دللة  ◄ ذات  فروق  هناك  )هل  على:  الثالث  ال�س�ؤال  ن�ض 
اإح�سائية عند م�ست�ى الدللة )∞ = 0.05(، بني ا�ستجابات اأفراد 
كتاب  يف  العاملية  اجل�دة  معايري  ت�افر  لدرجة  الدرا�سة  عينة 
اجلن�ض،  ملتغريات:  تعزى  املط�ر،  وال�طنية  الجتماعية  الرتبية 

وامل�ؤهل العلمي واخلربة التدري�سية اأو الإ�رصافية؟(.
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جدول )10) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة توافر معايير الجودة 
العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور من وجهة نظرهم تبعًا الختالف متغير 

الجنس

املت��سط العدداجلن�ضاملجال
احل�سابي

النحراف 
املعياري

معايري �سكل الكتاب 
وتنظيمه

573.410.29ذكر

673.600.36اأنثى

معايري االأهداف
573.280.63ذكر

673.300.55اأنثى

معايري املحتوى
572.700.36ذكر

672.600.37اأنثى

معايري التقومي
572.640.37ذكر

672.600.43اأنثى

املجالت ككل
572.960.24ذكر

672.970.27اأنثى

حسب متغير الخبرة التدريسية أو اإلشرافية

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  احُت�ِسَبْت 
يف  العاملية  اجلودة  معايري  توافر  لدرجة  العينة  اأفراد  لتقديرات 
متغري  الختالف  تبعًا  املطور،  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتب 
اخلربة )اأقل من 5 �سنوات، ومن 5-10 �سنوات، و10 �سنوات فاأكرث(، 

وكانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )11( .

جدول )11) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة توافر معايير الجودة 
العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور من وجهة نظرهم تبعًا الختالف متغير 

الخبرة التدريسية أو اإلشرافية

اخلربة التدري�سية املجال
املت��سطالعدداأو ال�رصافية

احل�سابي
النحراف
املعياري

معايري �سكل الكتاب 
وتنظيمه

413.520.37اقل من 5 �سنوات

443.530.35من 5-10 �سنوات

393.500.31اأكرث من 10 �سنوات

معايري االأهداف

413.290.55اقل من 5 �سنوات

443.280.62من 5-10 �سنوات

393.310.61اأكرث من 10 �سنوات

معايري املحتوى

412.580.29اقل من 5 �سنوات

442.690.41من 5-10 �سنوات

392.670.37اأكرث من 10 �سنوات

معايري التقومي

412.560.26اقل من 5 �سنوات

442.630.41من 5-10 �سنوات

392.670.51اأكرث من 10 �سنوات

اخلربة التدري�سية املجال
املت��سطالعدداأو ال�رصافية

احل�سابي
النحراف
املعياري

املجاالت ككل

412.930.19اقل من 5 �سنوات

442.990.31من 5-10 �سنوات

392.990.26اأكرث من 10 �سنوات

حسب متغير المؤهل العلمي

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  احُت�ِسَبْت 
لتقديرات اأفراد العينة لدرجة توافر معايري اجلودة العاملية يف كتب 
الرتبية االجتماعية والوطنية املطور، تبعًا الختالف متغري املوؤهل 

العلمي، وكانت كما هي مو�سحة يف اجلدول )12( .
جدول )12) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة توافر معايير الجودة 
العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور من وجهة نظرهم تبعًا الختالف متغير 

المؤهل العلمي

املت��سط العددامل�ؤهل العلمياملجال
احل�سابي

النحراف 
املعياري

معايري �سكل الكتاب 
وتنظيمه

43.450.52دكتوراه

223.530.35ماج�ستري

983.510.34بكالوريو�س فاأقل

معايري االأهداف

42.780.39دكتوراه

223.010.60ماج�ستري

983.400.59بكالوريو�س فاأقل

معايري املحتوى

42.320.30دكتوراه

222.410.39ماج�ستري

982.640.36بكالوريو�س فاأقل

معايري التقومي

42.580.25دكتوراه

222.650.46ماج�ستري

982.610.39بكالوريو�س فاأقل

املجالت ككل

42.820.29دكتوراه

223.010.29ماج�ستري

982.970.25بكالوريو�س فاأقل

فروقًا  هناك  ن  اأ  )12  ،11 ،  10 ( اجلداول  تبني 
لدرجة  لعينة  ا د  فرا اأ تقديرات  متو�سطات  بني  ظاهرية 
الرتبية  كتاب  يف  العاملية  اجلودة  معايري  توافر 
تبعًا  نظرهم  وجهة  من  املطور  والوطنية  االجتماعية 
لعلمي،  ا هل  واملوؤ واخلربة،  اجلن�س،  متغريات  الختالف 
لفروق،  ا لتلك  ح�سائية  االإ لداللة  ا م�ستويات  ولتحديد 
هو  كما  املتعدد،  لتباين  ا حتليل  اختبار  �ستخدام  ا وجرى 

.  )13 ( اجلدول  يف  مو�سح 
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درجة توافر معايير اجلودة العاملية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية املطور للصف الرابع االبتدائي في اململكة العربية السعودية من وجهة 
نظر معلمي التربية االجتماعية والوطنية واملشرفني التربويني .

أ. عبد الرحمن البلوي 
العزي   أ. خالد 

جدول )13) 
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد العينة لدرجة توافر معايير 

الجودة العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور من وجهة نظرهم تبعًا الختالف 
متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي

جمم�ع املجالتاملتغريات
املربعات

درجات 
احلرية

مت��سط 
م�ست�ى الدللة قيمة فاملربعات

الإح�سائية

اجلن�س
قيمة هوتلنغ= 

0.150
ح=0.003

معايري �سكل 
1.26211.26211.4010.001الكتاب وتنظيمه

0.07310.0730.2020.654معايري االأهداف

0.22610.2261.7400.190معايري املحتوى

0.03410.0340.2090.649معايري التقومي

اخلربة 
قيمة ولك�س= 

0.959
ح=0.774

معايري �سكل 
0.07820.0390.3510.705الكتاب وتنظيمه

0.01620.0080.0230.978معايري االأهداف

0.34320.1721.3180.272معايري املحتوى

0.28820.1440.8740.420معايري التقومي

املوؤهل العملي
قيمة ولك�س= 

0.754
ح=0.044

معايري �سكل 
0.14020.0700.6330.533الكتاب وتنظيمه

0.001*0.525220.26313.538معايري االأهداف

0.001*0.304220.15218.862معايري املحتوى

0.03720.0190.1130.893معايري التقومي

اخلطاأ

معايري �سكل 
13.0611180.111الكتاب وتنظيمه

42.1421180.357معايري االأهداف

15.3561180.130معايري املحتوى

19.4231180.165معايري التقومي

(0.05=α) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *

يبني اجلدول )13( :
الداللة . 1 م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

العينة على  اأفراد  تقديرات  متو�سطات  )α=0.05( بني  االإح�سائية 
كتاب  يف  العاملية  اجلودة  معايري  توافر  لدرجة  املجاالت  جميع 
الرتبية االجتماعية والوطنية املطور ككل من وجهة نظرهم، تعزى 
حيث  وتنظيمه،  الكتاب  �سكل  معايري  جمال  عدا  ما  اجلن�س،  ملتغري 

كانت الفروق ل�سالح تقديرات االإناث.
الداللة . 2 م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 

العينة على  اأفراد  تقديرات  متو�سطات  )α=0.05( بني  االإح�سائية 
كتاب  يف  العاملية  اجلودة  معايري  توافر  لدرجة  املجاالت  جميع 
الرتبية االجتماعية والوطنية املطور ككل من وجهة نظرهم، تعزى 

ملتغري اخلربة.
الداللة . 3 م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 

العينة على  اأفراد  تقديرات  متو�سطات  )α=0.05( بني  االإح�سائية 
كتب  يف  العاملية  اجلودة  معايري  توافر  لدرجة  املجاالت  جميع 
الرتبية االجتماعية والوطنية املطور ككل من وجهة نظرهم، تعزى 
ملتغري املوؤهل العلمي، با�ستثناء جمايل )معايري االأهداف، ومعايري 

اختبار  ا�ستخدام  وجرى  الفروق  تلك  م�سادر  ولتحديد  املحتوى(، 
�سيفيه )Scheffe( واجلدول )14( يبني ذلك.

جدول )14) 
نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجالي )معايير 

األهداف، ومعايير المحتوى( حسب متغير المؤهل العلمي

بكال�ري��ض 
فاأقل ماج�ستري دكت�راه امل�ؤهل العلمي

املجالت
3.40 3.01 2.78

املت��سط 
احل�سابي

*0.62 0.23 2.78 دكتوراه

معايري 
االأهداف

*0.39 3.01 ماج�ستري

3.40 بكالوريو�س فاأقل

2.64 2.41 2.32
املت��سط 
احل�سابي امل�ؤهل العلمي

*0.32 0.09 2.32 دكتوراه
معايري 

0.23*املحتوى 2.41 ماج�ستري

2.64 بكالوريو�س فاأقل

(0.05=α) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

يبني اجلدول )14( اأن هناك فروقًا ذات داللة اإح�سائية بني 
متو�سط تقديرات ذوي املوؤهل العلمي )دكتوراه( من جهة، ومتو�سط 
من  وماج�ستري(  فاأقل،  )بكالوريو�س  العلمي  املوؤهل  ذوي  تقديرات 
ذوي  تقديرات  ل�سالح  العلمي  املوؤهل  ملتغري  تعزى  ثانية،  جهة 
جمايل  كال  عند  وماج�ستري(  فاأقل،  )بكالوريو�س  العلمي  املوؤهل 

املقارنة.
كما اأُجِرَي اختبار حتليل التباين الثالثي للفروق بني تقديرات 
اأفراد العينة لدرجة توافر معايري اجلودة العاملية يف كتاب الرتبية 
االجتماعية والوطنية املطور ككل من وجهة نظرهم تبعًا الختالف 
متغريات اجلن�س، واخلربة، واملوؤهل العلمي، وكانت النتائج كما هي 

مو�سحة يف اجلدول )15( .
جدول )15) 

اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على لدرجة توافر معايير الجودة 
العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور ككل من وجهة نظرهم تبعًا الختالف 

متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي

مت��سط درجة احلريةجمم�ع املربعاتاملتغريات
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�سائية

0.01910.0190.2880.593اجلن�س

0.11420.0570.8480.431اخلربة

0.17220.0861.2840.281املوؤهل العلمي

7.9261180.067اخلطاأ

1101.405123الكلي

(0.05=α) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم   )15( اجلدول  يبني 
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تقديرات  متو�سطات  بني   )0.05=α( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى 
اأفراد العينة على االأداة الكلية لدرجة توافر معايري اجلودة العاملية 
يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املطور من وجهة نظرهم تبعًا 

الختالف متغريات اجلن�س، واخلربة، واملوؤهل العلمي. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن جماالت الدرا�سة االأربعة قد ح�سلت 
بني  ما  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  وقد  متو�سطة،  درجة  على 
)2.62 - 3.51( وجاء املتو�سط احل�سابي النهائي لالأداة )2.97( 
اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو  متو�سطة،  بدرجة  التوافر  يقابل  وهو 
ال�سيا�سة التعليمية يف اململكة العربية ال�سعودية ت�سعى نحو التجديد 
مواكبة  اإىل  املناهج  على  القائمون  ي�سعى  اإذ  امل�ستمر،  والتطوير 
من  وا�ستثمارها،  معها  والتعاي�س  احلديثة  والتطورات  امل�ستجدات 
خالل مناهج الرتبية االجتماعية والوطنية، الأنها تعّد ركيزة العملية 
الرتبوية والو�سيلة الفاعلة لتحقيق املفاهيم االجتماعية واالأخالقية 
واالنتماء  الوالء  ال�سعودي  املواطن  نف�س  يف  تغر�س  التي  والقيمية 
اإىل  باالأمة  النهو�س  على  قادر  جيل  واإعداد  واأمته،  ووطنه  لدينه 
الذي  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  روؤى  مع  مت�سيا  امل�ستويات،  اأعلى 
البالد  هذه  بها  ا�سطلعت  التي  الواجبات  اأهم  من  التعليم  )اإن  قال: 
منذ عهد التاأ�سي�س اإىل يومنا هذا ودعما ملجال التعليم فقد مت ت�سخري 
واتفقت  حمدود(.  غري  وبدعم  املتاحة  واالإمكانات  املوارد  جميع 
)1999( واالحمدي  النتيجة مع نتائج درا�سة كل من ربايعة  هذه 

)2004( والعنزي )2006( . 
وفيما ياأتي مناق�سة النتائج املتعلقة بفقرات كل جمال من 

جمالت الدرا�سة الفرعية، وكانت على النح� الآتي: 

أوالً : جمـال معايري شكل الكتاب وتنظيمه

النتائج  اأظهرت  فقد  فقرات،   )10( من  املجال  هذا  يتكون 
املتعلقة بهذا املجال اأن الفقرة رقم )7( التي تن�س على” امل�سافات 
بني الكلمات وال�سطور منا�سبة “ قد احتلت املرتبة االأوىل مبتو�سط 
ح�سابي )3.75( وانحراف معياري )1.00(، يف حني احتلت الفقرة 
 “ االأ�سكال والر�سوم ب�سكل جيد  التي تن�س على” توظيف  رقم )9( 
معياري  وانحراف   )3.71( ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  املرتبة  على 
هذا  اإليهم  املوجه  الطلبة  اأن  اإىل  ذالك  الباحثان  ويعزو   .)1.03(
لذلك  ال�سن،  �سغار  وهم  االإبتدائي  الرابع  ال�سف  طلبة  هم  الكتاب 
كان تنظيم ال�سطور وترك امل�سافات بينها اأمر �رشوري ليتنا�سب مع 
قدرة الطلبة على اال�ستيعاب والفهم، وحتى يتما�سى مع م�ستوياتهم 
الرتبية  كتاب  ت�سمني  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  يعزو  كما  الفكرية، 
االأهمية،  بالغ  اأمًرا  اأ�سبح  والر�سوم  االأ�سكال  والوطنية  االجتماعية 
اأن الطلبة  اإدراك وفهم املادة العلمية، وبخا�سة  ت�ساعد الطلبة على 
يف هذا ال�سن يعتمدون على �سور تو�سيحية ت�ساعدهم على ا�ستيعاب 
املفاهيم االجتماعية، واك�سابهم الفهم العميق لهذه املفاهيم، وزيادة 
اإذا مت  واالأ�سكال، خا�سة  الر�سوم  هذه  العلمي عن طريق  حت�سيلهم 

تدري�سهم با�ستخدام الو�سائل واال�سرتاتيجيات التعليمية احلديثة. 
يتالءم  الكتاب  )حجم  على  تن�س  التي   )8( رقم  الفقرة  اأما 
ح�سابي  مبتو�سط  االأخرية  املرتبة  يف  جاءت  فقد  الطلبة(  وعمر 

)3.15( وانحراف معياري )0.93( . 
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن املنهاج �سمم على اأ�س�س معايري 
وم�ستوياتهم  الطلبة  ظروف  مراعاة  على  اعتمدت  والتي  اجلودة 

اجل�سمية والفكرية والعقلية، فالكتاب يجب اأن يكون مب�ستوى يتالءم 
وعمر الطلبة. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كل من العنزي 

)2006( مرا�سدة )2007( .

ثانياً : جمـال معاييـر األهـداف

النتائج  اأظهرت  وقد  فقرات،   )6( من  املجال  هذا  يتكون 
املتعلقة باملجال اأن الفقرة رقم )1( التي تن�س على “ وجود اأهداف 
ح�سابي  مبتو�سط  االأوىل  املرتبة  احتلت   “ درا�سية  وحدة  كل  بداية 
)3.69( وانحراف معياري )0.88(، اأما الفقرة رقم )2( التي تن�س 
على “ تعك�س التطور العلمي واالنفجار املعريف “ جاءت باملرتبة 
الثانية مبتو�سط ح�سابي )3.65( وانحراف معياري )0.96( . ويعزى 
ذلك اإىل اأن الطفل يف هذا العمر يبداأ بتكوين �سخ�سيته االجتماعية 
التي ي�سعر من خالل االأعمال التي يقوم بها، مثل م�ساعدة االآخرين 
الذي  املجتمع  يف  وجود  وله  اأن�سانا  اأ�سبح  انه  املجتمع  وخدمة 
يعي�س فيه، ويفرح كثريا عندما يقوم بهذه االأعمال ويجد الت�سجيع 
عن  التفكري  على  القدرة  تنمي  واالأن�سطة  االأعمال  فهذه  واملديح، 
اأعمق،  بطريقة  واملفاهيم  املعلومات  اكت�ساب  يف  وت�ساهم  الطفل 

وبذلك تتحق االأهداف املرجوة لكل وحدة.
التي تن�س على” واقعية ميكن تطبيقها   )3( الفقرة رقم  اأما 
ح�سابي  مبتو�سط  االأخرية  املرتبة  يف  جاءت  الواقع”  اأر�س  على 

)3.01( وانحراف معياري )1.08( . 
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن احلياة اليومية اأكرث تاأثرا بالثورة 
املعلوماتية والتقنية، حتى اأ�سبح العامل قرية �سغرية، كما اأن ظهور 
وعادات  اأفكارا  تغر�س  التي  االإنرتنت  عرب  االإفرتا�سية  املجتمعات 
املوؤ�س�سات املجتمعية  اإىل حتوالت مهمة يف  اأدى  خمتلفة، وهو ما 
املختلفة، وهذه التحوالت تغري وتوؤثر يف كثري من نواحي احلياة التي 
االجتماعية  والعالقات  والقيم  واالأخالق  كالبيئة،  االإن�سان  يعي�سها 
التاأثريات  هذه  على  الطلبة  اإطالع  من  البد  لذا  والتعليم،  والعمل 
بواقع  تليق  التي  املفاهيم  وغر�س  �سلبياتها،  وك�سف  والتغريات 
ويتمكن  دراية مبا يجري  لي�سبح على  ال�سعودية؛  والبيئة  املجتمع 
من ال�سيطرة على هذه التغيريات، و اإال فاإن املفاهيم واالأفكار �ستغري 
من منط حياته ومنظومته القيمية وعالقاته االجتماعية ومعتقداته. 
ويعزو الباحثان ذلك اأي�سا اإىل اأن هذه املرحلة متتاز ب�سهولة 
هذه  منهاج  يف  بعمق  تطرح  ال  املطروحة  فاملفاهيم  حمتواها؛ 
تخاطب  مو�سوعاتها  اأن  كما  دقيقة  لتفا�سيل  حتتاج  وال  املرحلة 
هذة  وتتفق  املحلية.  ال�سعودية  البيئة  مفردات  خالل  من  الطلبة 
 )Chiodo النتيجة مع درا�سة االأحمدي )2004( والعنزي )2011( و

& Alazzi, 2008)

ثالثا: جمـال معاييـر احملتـوى

اأن  النتائج  اأظهرت  )12( فقرة، حيث  يتكون هذا املجال من 
واأخرى  رئي�سية  عناوين  )يت�سمن  على  تن�س  التي   )1( رقم  الفقرة 
فرعية جاءت يف املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.04( وانحراف 
"يخلو  على  تن�س  التي   )3( رقم  الفقرة  اأما   ،)1.11( معياري 
 )3.02( ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  املرتبة  يف  جاءت  التكرار"  من 

وانحراف معياري )0.97( . 
وزارة  اأولته  الذي  الكبري  االهتمام  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
فقد  لذلك  والوطنية،  االجتماعية  الرتبية  ملبحث  والتعليم  الرتبية 
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درجة توافر معايير اجلودة العاملية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية املطور للصف الرابع االبتدائي في اململكة العربية السعودية من وجهة 
نظر معلمي التربية االجتماعية والوطنية واملشرفني التربويني .

أ. عبد الرحمن البلوي 
العزي   أ. خالد 

والوطنية،  االجتماعية  الرتبية  كتب  تاأليف  على  القائمون  عمل 
يت�سم  الكتاب  حمتوى  اأن  كما  عالية،  جودة  معايري  وفق  واإعدادها 
بالت�سويق ومالئٌم للمرحلة العمرية للطلبة وموؤكد على القيم الوطنية 
واالإن�سانية، كما جرى عر�سه �سمن جمموعة من االأن�سطة املتنوعة 
تنفيذها،  يف  املتعلم  على  تعتمد  التي  للتطبيق  القابلة  واملتدرجة 
وانتهت درو�س هذه الكتب مبجموعة من االأ�سئلة التي حتث املتعلم 
على التفكري، وت�سجعه على االت�سال والتوا�سل مع زمالئه ومعلميه 
الكتب  هذه  اأُخرجت  فقد  ذلك،  على  وعالوة  املحلي،  املجتمع  ومع 
مب�ستوى عال جًدا من املعايري الفنية والتي توجد نوًعا من االن�سجام 
مع املحتوى التعليمي من خالل ال�سور واالأ�سكال واالألوان، والكتابة 

بخطوط وا�سحة ومتنا�سقة مع بع�سها. 
 اأما الفقرة رقم )12( التي تن�س على )يراعي خربات ومهارات 
 )2.39( ح�سابي  مبتو�سط  االأخرية  املرتبة  يف  جاءت  الطلبة( 

وانحراف معياري )0.96( . 
والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتاب  اأن  اإىل  الباحثان  ويعزو 
ي�سعى الإمداد الطالب بقدر من املعارف واملهارات واالجتاهات التي 
للحياة  الفرد  الإعداد  الالزمة  والقيمي  االجتماعي  بالواقع  تت�سل 
اليومية التي تواجهه يف بئيته وجمتمعه، وهذا يتطلب ربط املحتوى 
مبا تعلمه الطالب يف �سفوف اخرى مع ما يتعلمه يف هذه املرحلة 
الهندي  درا�سة  مع  النتيجة  هذة  وتتفق  اال�ستيعاب.  لزيادة  وذلك 
. وتختلف نتائج  االأحمدي )2004( و مرا�سدة )2007(   ،)2009(

هذة درا�سة مع نتائج درا�سة رفاعي )2009( والعنزي )2006( .

رابعا: جمـال معايري التقويـم

اأن  النتائج  اأظهرت  يتكون هذا املجال من )10( فقرات، وقد 
الفقرة رقم )1( التي تن�س على” �سالمة �سياغة االأ�سئلة وو�سوحها 
وانحراف   )2.78( ح�سابي  مبتو�سط  االأوىل  املرتبة  يف  جاءت   “
)يرتبط  على  تن�س  التي   )5( رقم  الفقرة  اأما   ،)0.87( معياري 
 )2.77( ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  املرتبة  يف  جاءت  باالأهداف( 
التي  اجلهود  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   .  )0.82( معياري  وانحراف 
على  الكتاب  اإخراج  اأجل  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  بذلت 
الذي يعطي  االأمر  يتواءم مع معايري اجلودة،  والذي  االأكمل،  الوجه 

ثقة �سالحية بدرجة جيدة ومقبولة تربوًيا.
الأفكار  التقومي  على)اإثارة  تن�س  التي   )8( رقم  الفقرة  اأما 
الطلبة( جاءت يف املرتبة االأخرية مبتو�سط ح�سابي )2.48( وانحراف 
معياري )0.91(. ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن االختبارات التقوميية 
بالنمطية  الغالب  يف  يت�سم  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  لكتاب 
وقد  املجتمعية،  وم�سكالتهم  بحياتهم  يرتبط  ال  وغالبًا  التقليدية، 
ترتب على ذلك ظهور العديد من امل�سكالت التي تهدد حتقيق تعليم 
هناك  جعل  ما  املن�سودة،  الأهدافها  والوطنية  االجتماعية  الرتبية 
�رشورة ق�سوى مرتبطة بتوفري نظام تربوي –تعليمي متكامل يهتم 
بغر�س التوجهات العامة للتفاعل مع معها. واتفقت هذه النتيجة مع 
نتائج درا�سة كل من مرا�سدة )2007( رفاعي )2009( . وتختلف 
واالأحمدي   )2006( العنزي  درا�سة  نتائج  مع  درا�سة  هذة  نتائج 

. )2004(
عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  بينت 
تقديرات  متو�سطات  بني   ،)0.05=α( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى 

امل�سمى  ملتغري  تعزى  املعايري،  جماالت  جميع  عند  العينة  اأفراد 
الوظيفي.

االجتماعية  الرتبية  كتاب  اأن  اإىل  ذلك  �سبب  ويعود 
بعيدا  املعلومات،  �سال�سة  على  اعتمد  قد  املطور  والوطنية 
مع  يتوافق  مبا  �سمم  املنهاج  اأن  كما  املعلومات،  ح�سو  عن 
احلياة  بواقع  يرتبط  فهو  املتاحة،  واالإمكانات  املعا�رش  الواقع 
ذلك  الباحث  ويعزو  كما  املختلفة.  الطلبة  ومب�ستويات  العملية، 
لدورات  قد خ�سعوا  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  اأن معلمي  اإىل 
وا�سرتاتيجيات  املنهاج  تدري�س  طرائق  حول  تدريبية  وبرامج 
خربتهم  اأن  كما  للطالب،  املعلومة  اإي�سال  على  والقدرة  التقومي 
ال�سعف  نقاط  اإىل  التعرف  من  مكنهم  الكتاب  تدري�س  يف 
كل  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  الكتاب.  يف  والدقة 
عدم  اأظهرتا  اللتني   .)2009( رفاعي  و   )  2007( مرا�سدة  من 

الوظيفي.  امل�سمى  ملتغري  تعزى  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
دالة  فروق  وجود  عدم  اأي�سا  الدرا�سة  نتائج  بينت 
بني   ،)0.05=α( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا 
لدرجة  املجاالت  جميع  على  العينة  اأفراد  تقديرات  متو�سطات 
االجتماعية  الرتبية  كتاب  يف  العاملية  اجلودة  معايري  توافر 
اخلربة.  ملتغري  تعزى  نظرهم  وجهة  من  ككل  املطور  والوطنية 
االجتماعية  الرتبية  كتاب  على  التدريب  اأن  ذلك  �سبب  ويعود 
فيهم  مبن  املعلمني  فئات  جميع  �سمل  قد  املطور  والوطنية 
اأن  كما  والق�سرية،  واملتو�سطة،  الطويلة،  اخلربة  اأ�سحاب 
ووجهات  باآراء  يتاأثرون  ما  غالًبا  الق�سرية  اخلربة  اأ�سحاب 
فروًقا  الدرا�سة  تظهر  مل  لهذا  املعلمني  من  �سبقوهم  من  نظر 
مرا�سدة  من  كل  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  بينهم. 
فروق  وجود  عدم  اأظهرتا  اللتني   )2009( ورفاعي   )2007(

اخلربة. ملتغري  تعزى  اإح�سائيًا  دالة 
اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  وبينت 
متو�سطات  بني   ،)0.05=α( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند 
توافر معايري  لدرجة  العينة على جميع املجاالت  اأفراد  تقديرات 
املطور  والوطنية  االجتماعية  الرتبية  كتاب  يف  العاملية  اجلودة 
با�ستثناء  العلمي  املوؤهل  ملتغري  تعزى  نظرهم  وجهة  من  ككل 
هناك  كان  حيث  املحتوى(،  ومعايري  االأهداف،  )معايري  جمايل 
العلمي  املوؤهل  ذوي  تقديرات  متو�سط  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق 
العلمي  املوؤهل  ذوي  تقديرات  ومتو�سط  جهة،  من  )دكتوراه( 
ل�سالح  اأخرى،  جهة  من  وماج�ستري(  فاأقل،  )بكالوريو�س 
وماج�ستري(.  فاأقل،  )بكالوريو�س  العلمي  املوؤهل  ذوي  تقديرات 
املهم  العن�رش  هي  املعرو�سة  املادة  اأن  اإىل  ذلك  اإرجاع  وميكن 
على  الحتوائها  الفني؛  االإخراج  مع  باملقارنة  الكتاب،  يف 
انعك�س  الذي  االأمر  والتقومي  واالأن�سطة  واملحتوى  االأهداف 
هذا  يكون  اأن  على  منهم  ا  حر�سً بها،  املعلمني  اهتمام  على 
يف  املعلمون  يظهر  لكي  وكذلك  قوة،  املعايري  اأكرث  املعيار 
�سمن  له  تقديراتهم  جاءت  ولذلك  اإبداعاتهم،  املعرو�سة  املادة 
من  كل  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  اجليد.  امل�ستوى 
درا�سة  نتائج  مع  درا�سة  هذة  نتائج  وتختلف   ،)2009( رفاعي 

 .  )1999( )2008( وربايعة  احل�سن 
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ثانيا: التوصيـات 
فاإن  الدرا�سة،  هذه  عنها  اأ�سفرت  التي  النتائج  �س�ء  يف 

الباحثني ي��سيان بالنقاط الآتية: 
الرتبية . 1 ملو�سوعات  درا�ستهم  اأثناء  الطلبة  ربط  �رشورة 

االجتماعية والوطنية مبا يدور يف العامل من ق�سايا وم�سكالت توؤثر 
فيهم �سخ�سيًا اأو على اأوطانهم، ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش. 

تقي�س . 2 اإذ  عامة؛  ب�سفة  التقومي  اأ�ساليب  تطوير  �رشورة 
ومنها  العملية  باحلياة  �سلة  ذات  ومفاهيم  عليا  عقلية  م�ستويات 
اأ�ساليب  ي�ستخدم  املعلم  يجعل  مما  الوطنية  امل�سوؤولية  مفاهيم 
التعلم  عملية  يف  الفعالة  امل�ساركة  من  املتعلم  متكن  تدري�س 

واكت�ساب املفاهيم.
ارتباًطا . 3 اأكرث  ي�سبح  اإذ  الغالف،  ت�سميم  يف  النظر  اإعادة 

مبحتوى الكتاب، واأكرث ت�سجيًعا للطلبة على قراءته.
اإجراء مزيد من الدرا�سات التي تت�سل بتحليل كتب الرتبية . 4

االجتماعية والوطنية لل�سفوف املختلفة، للك�سف عن مواطن القوة 
و ال�سعف ب�سكل يف�سح املجال ملزيد من التطوير واالرتقاء ل�سالح 

املجتمع والطلبة. 

املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية: 

العامة . 1 التدري�س  اأ�ساليب   .  )2001( وعليمات، حممد.  اأبو جاللة، �سبحي 
املعا�رشة، ط1، الكويت: مكتبة الفالح.

االأول . 2 لل�سف  الوطنية  الرتبية  كتاب  تقييم   .  )2004( فرا�س.  االأحمدي، 
ثانوي من وجهة نظر املعلمني يف املدينة املنورة، ر�سالة ماج�ستري غري 

من�سورة، اجلامعة االأردنية، عمان.

الرابع . 3 لل�سفوف  الوطنية  الرتبية  كتب  تقومي   .  )1999( حممد.  ربايعة، 
واخلام�س وال�ساد�س من وجهة نظر املعلمني.ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. 
العليا،  للدرا�سات  العربية  عمان  الوطنية،نابل�س،فل�سطني  النجاح  جامعة 

عمان، االأردن.

الرتبية . 4 واملعلمني نحو كتب  الطالب  . اجتاهات   )2009( رفاعي، ماجد. 
دم�سق. مبحافظة  االأ�سا�سي  التعليم  من  الثانية  املرحلة  يف  االجتماعية 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة دم�سق، دم�سق، �سورية. 

لل�سف . 5 العلوم  كتاب  ملحتوى  حتليلية  درا�سة   .  )2005( جرب.  اجلرب، 
ال�ساد�س االبتدائي يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سوء معايري تدري�س 
وطرق  للمناهج  امل�رشية  للجمعية  ع�رش  ال�سابع  العلمي  املوؤمتر  العلوم، 

التدري�س، مناهج التعليم وامل�ستويات املعيارية، املجلد2، جامعة 

العلوم . 6 مناهج  حمتوى  معايري   .  )2005( م�سطفى.  عفت  الطناوي، 
التا�سع  العلمي  املوؤمتر  االإعدادية،  العلوم باملرحلة  لتطوير مناهج  مدخل 
للرتبية  امل�رشية  اجلمعية  العربي"،  الوطن  يف  العلمية  الرتبية  "معوقات 

العلمية، املجلد االأول، 56-94. 

باملدار�س . 7 التجارة  مبادئ  منهج  تطوير   .)2005( الهادي.  عبد  علي، 
وقيا�س  للمنهج  ال�ساملة  اجلودة  معايري  �سوء  يف  التجارية  الثانوية 
وامل�ستويات  التعليم  )مناهج  ع�رش  ال�سابع  العلمي  املوؤمتر  فاعليته، 

املعيارية(، املجلد3، جامعة عني �سم�س، القاهرة.

عليمات،عبري. )2006( . اجتاهات املعلمني نحو كتب الرتبية االجتماعية . 8
والوطنية للمرحلة االأ�سا�سية يف االأردن وبناء منوذج لتطويرها يف �سوء 
من�سورة.جامعة  غري  دكتوراه  املدر�سية.اأطروحة  للكتب  العاملية  املعايري 

عمان العربية للدرا�سات العليا، عمان، االأردن. 

قطاوي، حممد )2007( طرق تدري�س الدرا�سات االجتماعية عمان االردن . 9
دار الفكر للن�رش

العنزي، فواز �سالح. )2011(. تقييم كتاب الدرا�سات االجتماعية والوطنية . 10
املطور لل�سف االأول املتو�سط من وجهة نظر معلمي الدرا�سات االجتماعية 
غري  ماج�ستري  ر�سالة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  القريات  مبحافظة 

من�سورة، كلية الرتبية، جامعة الريموك، االأردن.

العنزي،عبد الرحمن. )2006(. تقييم كتاب الدرا�سات االجتماعية لل�سف . 11
غري  ماج�ستري  املعا�رشة.ر�سالة  املعايري  �سوء  يف  املتو�سط  التا�سع 

من�سورة. جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا،عمان،االأردن.

عودة، اأحمد. )1998(. القيا�س والتقومي يف العملية التدري�سية، ط2، عمان: . 12
دار امل�سرية. 

التا�سع . 13 لل�سف  الوطنية  الرتبية  كتب  تقومي   .)2007( مرا�سدة،ح�سني. 
للعلوم  دم�سق  جامعة  االأردن.جملة  يف  االأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  من 

الرتبوية،جامعة دم�سق،�سورية،23 )1(، 233 - 272.

االأ�سا�سية . 14 للمرحلة  الوطنية  الرتبية  )2009(. حتليل كتب  �سمية.  الهندي، 
الدنيا يف املنهاج الفل�سطيني: درا�سة نقدية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 

جامعة النجاح الوطنية، فل�سطني.

ثانياً- املراجـع األجنبيـة:
1. Ajiboye, J. (2009) . Beyound Cognitive Evaluation in Primary 

Social Studies in Botswana: Issues and Challenges. European 
Journal of Social Sciences. 7 (4) , 48-

2. Alazzi, K., & Chiodo, J. (2008) . Perceptions of Social Studies 
Students about Citizenship: A Study of Jordanian Middle 
and High School Students Rutledge. Educational Fourm, 72, 
271–280. 

3. Wanda, B., & Harmon, M. (2004) . Teachers’ Beliefs and 
Practices of Vocabulary Instruction with Social Studies 
Textbooks in Grades 4-8. Reading Horizons, 45, (2) , 103-125


