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 إهداء

 هدي مثرة جهدي هذا إىل من جعال من شقائهما راحة ومن دموعهما بسمة.أ

 " قرة عيين حفظها اهللا وأطال عمرها يف طاعته.أميإىل من جعل اهللا اجلنة حتت قدميها "

 " حفظه اهللا ورعاه وأطال عمره يف طاعته.أبيإىل من حتّمل عبء حيايت وحياة إخويت "

 وصغريا بدون إستثناء. إىل كل أفراد عائليت كبريا

إىل كل أساتذة تعليمية العلوم واملسؤولني باجلامعة ومجيع األصدقاء خاصة خملش بغداد وبن أمحد قويدر 

 وبن سعيد عبد القادر. 

إىل كل من أملك يف قلبه مكانا وكل من ميلك يف قليب مكانا إىل كل من حتمله ذاكريت ومل حتمله 

 مذكريت.

 

    

 

 بن سعيد محمد
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 شكر وتقدير

إن امحد هللا حنمده وستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به ونتوكل عليه، اللهم لك احلمد إذا رضيت ولك 

احلمد بعد الرضى ولك احلمد حىت ترضى عنا اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم 

ى آله األطهار سلطانك، وصلي اللهم وبارك على رسولك وحبيبك حممد صلى اهللا عليه وسلم وعل

 وصحابته األخيار.

 رفع أمسى آيات الشكر لكل من كان ذو فضل علّي: أ

 ته املتواصلة.لود"على توجيهاته القيمة وتشجيعااألستاذ املؤطر "عمار مي

 ىل كل الفريق الرتبوي من معلمني وأساتذة وإداريني الذين بلغوين رسالة العلم إو 

 خاصة أساتذة املاسرت.بتدائي إىل اجلامعي، واملعرفة من اإل

 جناز البحث ولو بكلمة طيّبة أقول لكل إوأخريا إىل كل من قّدم يل يد املساعدة يف 

 هؤالء شكراجزيال.
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 ملخص ال

تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة إبتدائي من وجهة نظر أساتذة التعليم ب:  وسومةامل ةاحلالي دراسةدف ال�   

(ذكور ، وكذلك إىل دراسة الفروق بني اجلنسني كتابال اهلذ تقومي األساتذةتعرف على درجة  ال، إىل اإلبتدائي

) وكذا خمتلف ، شهادة معلم مدرسة إبتدائيةشهادة الليسانس، شهادة البكالوريا( ؤهالت العلميةوإناث) وخمتلف امل

إىل باإلضافة  ، هذا التقومي) يف سنوات 10سنوات، وأكثر من  10إىل  5من  سنوات، 5أقل من ( سنوات اخلربة

األساليب املتبعة  الكتاب، مة الكتاب، أهداف الكتاب، حمتوىالتقومي يف اجلوانب التالية: مقد هذاى درجة التعرف عل

تنمية مادة الكتاب لإلجتاهات اإلجيابية لدى  يف عرض املادة، مالءمة الرسوم واألشكال التوضيحية، وسائل التقومي،

 أستاذ 99 وألجل ذلك ّمت اختيار عينة عشوائية مكونة من ،التالميذ، ومدى مالءمة األنشطة وإمكانية تطبيقها

 بحث.ستمارة الإعليهم الباحث ضري ملدينة غليزان وزع ملتواجدة باحمليط احلبعض املدارس ا أستاذة منو 

؛ النسبة املئوية ولقد استخدم الباحث يف دراسته هذه جمموعة من األساليب اإلحصائية املناسبة واملتمثلة يف   

 يلي: اجتاه، فكانت النتائج كمار(ت) وحتليل التباين األحادي اإلواملتوسط احلسايب واختب

 بتدائي بدرجة متوسطة.إبتدائي مبدارس مدينة غليزان كتاب القراءة للسنة اخلامسة اساتذة التعليم اإلأيقّوم  -

ساتذة أبتدائي من وجهة نظر إكتاب القراءة للسنة اخلامسة حصائية بني درجات تقومي  إال توجد فروق ذات داللة  -

 بتدائي يف مدارس مدينة غليزان تعزى ملتغري اجلنس.التعليم اإل

ساتذة أبتدائي من وجهة نظر إحصائية بني درجات تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة إال توجد فروق ذات داللة  -

 يف مدارس مدينة غليزان تعزى ملتغري املؤهل العلمي. بتدائيالتعليم اإل

ساتذة أبتدائي من وجهة نظر إحصائية بني درجات تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة إال توجد فروق ذات داللة  -

 بتدائي يف مدارس مدينة غليزان تعزى ملتغري السنوات اخلربة.التعليم اإل
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 المقدمة:

لقد عنت البشرية على امتداد العصور وتعاقب احلضارات بقطاع الرتبية والتعليم، باعتباره صمام األمان الذي    

يضمن أستمرار األجيال الصاحلة اليت تضمن بدورها سريورة األعراق واألمم، غري أن هذا القطاع ( الرتبية والتعليم ) 

على اختالف وظائفها، كما تستعني هذه  تسيريه  العديد من االطارات على يقوم على أسس وقواعد متينة ويسهر

اإلطارات بالعديد من الوسائل لبلوغ االهداف واملرامي اليت تسعى كل امة إىل حتقيقها من وراء الفعل التعليمي 

 التعلمي.

لذي يسهر على تعليم ا املعلم أو األستاذ  ؛شخاص الذين يسهرون على تعليم األجيالحيث جند يف مقدمة األ    

وميوهلم، فهو الشخص املؤثر يف العملية التعليمية التعلمية  املتعلمني العلوم واملعارف واملهارات وفق منوهم واستعداداtم

 بقدر كبري ومن عدة نواحي.

 دة وسائلغري أن املعلم أو األستاذ ولكي يتمكن من إيصال املعرفة إىل املتعلمني على الوجه املطلوب يستعني بع   

اختالف موادها التعليمية، وإىل غري ذلك من الوسائل. ىمن أقالم وسبورة وكتب مدرسية عل  

لكن الكتاب املدرسي الذي هو جزء من دراستنا هذه يبقى امللجأ الوحيد لكل من املعلم واملتعلم عندما تتعسر    

هو الوسيلة و جم املنهاج يف امليدان، عليهما احلصول على املعرفة من مصادر أخرى، فالكتاب املدرسي هو مرت 

لغويني الصورين و املربجمني و املالتعليمية اليت يشرتك يف إعدادها العديد من اخلرباء والباحثني يف خمتلف التخصصات و 

 وغريهم، هذا حىت يتم إصدار كتاب مدرسي ذو جودة عالية من كافة النواحي.

م يف إجناح التعليم ورة ، أقالم ، كتب...)واليت تساهالوسائل ( سب إىل أن كل هذهكما نشري أيضا يف هذا الصدد     

 والتعلم ال ميكن احلكم على صالحها إال بتقوميها وفق معايري وأسس بناءة.

وعليه فالتقومي يبقى تلك العملية املصاحبة لكل نواحي احلياة العامة واحلياة التعليمية على وجه اخلصوص، فهو    

ئل واألشخاص واألهداف وغريهم.ميس املناهج والوسا  

ف بناءه بشكل دومبا أن الكتاب املدرسي وسيلة تعليمية هامة يف العمل التعليمي يبقى حباجة إىل عملية التقومي �   

جيد، وتطويره مبا يناسب املتعلمني، فهو حيتاج إىل جهد جهيد أثناء التأليف واإلخراج من قبل القائمني على إعداده 

وجامعات وغريها. م هذه املسؤولية؛ من وزارة وصية ومراكز حبثممن تقع عليه  



فتقومي الكتاب املدرسي يشمل األستفسارات وطرق إصدار االحكام وحتديد معايري الضبط على النوعية وتقرير ما    

ناصر، نوعية.(إذا كانت املعايري مرتبطة أم ال باإلضافة إىل مجع املعلومات ذات العالقة بتطبيق املعايري لتحديد ال

)3: 2010 سعيد، عبد اهللا، باغفار، الشاذيل، قائد، اهليتاري، شاهر،  

كما أن تقومي الكتاب املدرسي يشمل عديد احملاور، اليت حددها العديد من الباحثني، حيث نذكر يف هذا الصدد     

) واملتمثلة فيما يلي:2003 :احملاوراليت حددها (مصطفى  

ءمة الرسوم مال، حمتوى الكتاب ،ساليب املتبعة يف عرض املادة األهدافاأل ،مقدمة الكتاب ،املظهر العم للكتاب   

مدى مالءمة  ،جتاهات إجيابية لدى الطلبةاب إلتنمية مادة الكت ، يف الكتابوسائل التقومي ،و األشكال التوضيحية

 )71، 2003 :األنشطة وإمكانية تطبيقها.( مصطفى

ائي من وجهة نظر أساتذة التعليم ومن هنا إرتأينا ان تتمحور دراستنا حول تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة إبتد   

اإلبتدائي مبدارس مدينة غليزان، واليت قسمناها اىل جانبني؛ جانب نظري وجانب ميداين، فاجلانب النظري يشمل 

 أربعة فصول سنلخصها فيما يلي:

ب الذي يتمحور حول إشكالية الدراسة، من خالل طرح اإلشكالية وكذا أهداف الدراسة، إىل جان الفصل األول:

أمهيتها مرورا ببعض الدراسات السابقة يف حتديد ملوقع دراستنا فيها، والتحديد اإلجرائي ملصطلحات الدراسة، وأخريا 

 فرضيا�ا.

والذي متحور حول التقومي، وذلك من خالل التطرق اىل مفهومه، ومراحله وأهم مكوناته، اىل جانب  الفصل الثاني:

 أنواعه وأهم خصائصه.

الذي متحور حول املعلم وذلك من خالل التطرق اىل مفهومه وصفاته مث مكانته، وأخريا ادواره  الفصل الثالث:

العصرية، كما تعرضنا يف هذا الفصل أيضا إىل الكتاب املدرسي والذي تطرقنا يف شقه األول إىل مفهومه وحملة تارخيية 

إىل اهداف الكتاب املدرسي ووظائفه، مث األسس اليت عنه، وامهيته مث مواصفاته العامة، واما يف شقه الثاين فقد تطرقنا 

 يقوم عليها.

 أما اجلانب التطبيقي فيتضمن ثالثة فصول هي:

والذي متحور حول إجراءات الدراسة امليدانية، ويضم منهج الدراسة والدراسة اإلستطالعية مشريين  الفصل الرابع:

 فيها إىل أهدافها وإجراءا�ا وحدودها مث نتائجها.



والذي متحور حول اإلجراءات املنهجية للدراسة األساسية اليت تتمثل يف حدودها وعينتها  صل الخامس:الف

 واألدوات املستخدمة فيها وطريقة التصحيح واألساليب اإلحصائية املعتمدة.

 والذي متحور حول نتاج الدراسة ومناقشتها، والذي من خالله قمنا بعرض كل نتائج الدراسة الفصل السادس:

 وتفسريها يف ظل اإلطار النظري والدراسات السابقة، ويف األخري مناقشة عامة للنتائج.
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 : مشكلة البحث  -1

إعداد الكتاب املدرسي اجليد، حيث يؤكد العديد من الباحثني على أن تقوم هذه التقومي من أهم مراحل عترب ي    

 تبار كل مكونات هذه الوسيلة التعليمية.عني اإلعالعملية اهلامة وفق أسس بناءة تأخذ ب

 يفمم والشعوب الرائدة خص عند األوباأل كانة مرموقة عند النظم الرتبوية احلديثةمبحظي الكتاب املدرسي لذا    

Yتم  إقتصادياYا، حيث ذ من اإلستثمار يف العنصر البشري موردا هاما من مواردجمال الرتبية والتعليم، واليت تتخ

تراعي كل متطلبات  متمّيزةقادرة على مواكبة تطور العصر، وكذلك Yتم بإصدار كتب مدرسية  إطاراتبإعداد 

 وبالتايل الوصول إىل أعلى املستويات. تتخذ من التقومي عملية تشخص وتصحح كل األخطاءهلذا املتعلمني. 

تربز هنا مكانة الكتب املدرسية واملناهج يف العملية الرتبوية، حيث تعترب العمود الفقري للرتبية، لذا جيب تبين حيث    

 ة اnتمع إلنشاء جيل صاحل.هاجا دراسيا جيد فلسفمن

أن الكتاب املدرسي وسيلة تعليمية أساسية، جند يف واقعنا املعاش أن مستوى إعدادها دون املستوى يف بيئتنا ومبا    

، وعلى العكس من ذلك حترتم األمم املتطورة كل أجبديات إعداد الكتاب املدرسي طلوبةنظرا خللوها من املواصفات امل

وحترتم كل املراحل اليت تتبع عند إعداد الكتب املدرسية خاصة مرحلة التقومي  بىن عليهايوكل األسس اليت جيب أن 

 ات.وهذا للسري بالعملية التعليمية التعلمية إىل أعلى املستوي

حتتاج إىل وضع أهداف واضحة تبىن على خمططات مدروسة وهذا من أجل أن هي األخرى أن عملية التقومي كما     

رتك كل الفاعلني يف اnال الرتبوي يف عملية تشمل كل نواحي منو املتعلمني ومستوياYم، كما أنه من الضروري أن يش

  ومشرفني تربويني وباحثني وغريهم. مورمتعلمني وأولياء األالتقومي من معلمني و 

كما أن الكتاب املدرسي يف خمتلف املواضيع نال قسطا وافرا من اهتمام الباحثني عربيا و دوليا بغية تطويره، و مما       

ال شك فيه أن بناء الكتاب خيتلف عن تطويره، فالبناء يبدأ من الصفر، أما التطوير فيبدأ من شيء قائم للوصول به 

اب تصحيح او إعادة تصميم  الكتاب بإدخال تعديالت يف مكوناته إىل أفضل صورة ممكنة، و يقصد بتطوير الكت

لتحسني العملية التعليمية وحتقيق أهدافها، وهلذا تعددت البحوث والدراسات حول الكتاب املدرسي يف املواد املختلفة 

 .بشكل عام وذلك للتعرف على مدى حتقيق هذا الكتاب لألهداف املوضوعة

هدفت إىل حتديد مستوى مقروئية الكتاب يف نصوص املطالعة النثرية  اليتو  )2003(دراسة أجراها الناجي ففي    

ى عرض ، ومدى إشراكية الكتاب للطالب علمستبعدة اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة والنصوص الشعرية
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 تالميذ وتلميذات الصف السادس إبتدائي يف املدارس احلكومية تكّون جمتمع الدراسة من مجيعيث ح املادة التعليمية.

تلميذ وتلميذة،  4991البالغ عددهم  2003 -2002لدراسي عام ارة أبو ظيب للايف منطقة العني التعليمية يف إم

 كما يلي:  تلميذ وتلميذة وكانت النتائج   632مدرسة ضمت  14أما عينة الدراسة فتكونت من 

 أكثر من ثلثي التالميذ ال يناسبهم الكتاب. -

ة الكتاب للتلميذات أسهل وجود أثر دال إحصائي ملتغري اجلنس يف حتصيل التالميذ إذ كان متوسط حتصيل مقروئي -

 من التالميذ.

وجود أثر دال إحصائي ملتغري املنطقة يف حتصيل التالميذ وملعرفة املنطقة اليت كان مستوى مقروئية الكتاب فيها  -

 أسهل على تالميذها.

داللة إحصائية بني إناث حيث وجدت فروق ذات  واملنطقة ي اجلنسوجود فرق دال إحصائي للتفاعل بني متغري  -

الضواحي منها على ذكور املناطق  إناثكانت مقروئية الكتاب أسهل على  الضواحي وذكور املناطق النائية إذ

  )63: 20003مصطفى،  (النائية.

اسة هدف من خالهلا دراسته إىل تقومي كتاب الفيزياء للصف األول للثانوي من در  )1999(أجرى أيوب كما     

قبل أكثر قاعدة من املؤثرين واملتأثرين به ومعرفة مدى مالئمة املنهاج الفيزيائي وخطوطه العريضة يف النواحي 

سائل التقومي وتنمية واyاالت: املظهر العام للكتاب ومقدمة الكتاب وحمتوى الكتاب، واألساليب واألنشطة ،وو 

 . الكتاب لالجتاهات الطلبة وكذلك درجة تقومي املشرفني لكل جمال من جماالت الدراسة وللكتاب ككل

طالب وطالبة، حيث  195حيث تكونت عينة الدراسة من أربعة مشرفني وواحد ومخسون معلم ومعلمة و    

 : جماالت حيث أشارت النتائج إىل 6للطلبة موزعة على  إستخدم فيها إستبيانني إحداها للمشرفني واملعلمني والثاين

 . درجة تقومي املشرفني للكتاب كانت متوسطة بشكل عام -

 . درجة تقومي املشرف جلميع اyاالت كانت متوسطة بشكل عام -

 . درجة تقومي املشرف للمجال األول :املظهر العام كانت عالية -

  ة عدا اyال السادستالسمن املستوى املقبول تربويا بداللة إحصائية للمجاالت  التقديرات التقوميية للمعلمني أعلى -
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أما النتائج املتعلقة بالتقديرات التقوميية فقد أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري  -

 . ة ككل ولكل جمال على انفرادتالسجنس الطالب للمجاالت 

بدراسة هدفت اىل التعرف على التقديرات التقوميية للمعلمني و املعلمات  )1998(كما قام عبد اخلالق      

للمجاالت الستة و هي: ( املظهر العام للكتاب ، مقدمة الكتاب ، و األساليب و األنشطة ، و وسائل تقومي 

معرفة النسب املئوية لكل جمال من ا`االت  الكتاب ، و تنمية الكتاب الجتاهات الطلبة) ، و كذلك حاولت الدراسة

السنة لكل كتاب من كتب الفيزياء املدرسية للمرحلة األساسية العليا، و كدلك النسب املئوية لكل فقرة من الفقرات 

ه الكتب و كشفها للمسؤولني للعمل على جتنبها عند تطوير و تأليف كتب الفيزياء ذهاليت تشكل نقاط الضعف يف 

مدرسة، طبق عليهم استبيان  154معلما و معلمة موزعني على  260، حيث تكونت عينة الدراسة  من املدرسية

 : فقرة كأداة للدراسة و كانت النتائج كما يلي 70تكون من 

) لكل   0,05ان التقديرات التقوميية للمعلمني و املعلمات معا اعلى من مستوى املقبول تربويا بدالة احصائية (  -

 . تاب الفيزياء، و كذلك لكل جمال من جماالت الدراسة الستة لكل كتاب من كتب الفيزياءكتاب من ك

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات التقديرات التقوميية للمعلمني و التقديرات التقوميية للمعلمات  -

يزياء تعزى ملتغري الصف، و كذلك معا لكتب الفيزياء معا، وكذلك لكل جمال من جماالت الدراسة الستة لكتب الف

 . لكل جمال من جماالت الدراسة الستة لكل كتاب من كتب الفيزياء

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات التقوميية للمعلمني و التقديرات التقوميية للمعلمات معا لكتب  -

لفيزياء معا باستثناء جمال وسائل تقومي الكتاب الفيزياء معا، و كذلك لكل جمال من جماالت الدراسة الستة  لكتب ا

 )34 -36: 2003مصطفى،  (.لصاحل املعلمات

دراسة هدف من خالهلا اىل املقارنة بني جمموعة من كتب األحياء اليت  )Carrik )1997وأجرى كاريك     

، تدرس يف إجنلرتا، اعتمدت على عدة جوانب هي: احملتوى، اخلصائص العامة اليت متيز الكتاب املدرسي، لغة الكتاب

مدى مناسبتها ملستوى الطالب، الرسومات ،األنشطة املصاحبة للكتاب و أسئلة الكتاب املدرسي، حيث توصلت 

 : الدراسة اىل النتائج التالية 

 .تقدمي معلومات سطحية و وصفية -

 .تزويد الطالب باملبادئ البسيطة و احلقائق العلمية بطريقة متدنية -
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 .تقيس احلفظ تركز على االسئلة الوصفية اليت -

 )57: 2003مصطفى، ( .ال تركز على اسئلة االستقصاء و االثارة العلمية -

دراسة هدف من خالهلا إىل تقومي مستوى حتقق أاهداف تدريس العلوم لدى طلبة  )1995(وأجرى علقم      

العلوم عند طلبة املرحلة  املرحلة  االساسية الدنيا يف الضفة الغربية ، و حاول التعريف ملدى حتقق أاهداف تدريس

االساسية الدنيا يف الصفة الغربية ، قياسا على اختبار التحليل الكلي و املقاييس الفرعية األربعة لالختبار ، حيث 

طالبة ، طبق عليهم اختبار حتصيل  171طالب و  165طالب و طالبة، منهم  336تكونت عينة الدراسة من 

 : ج كما يلي اهداف تدريس العلوم و جاءت النتائ

توجد فروق ذات داللة احصائية يف حتصيل أاهداف تدريس العلوم  عند الذكور و االناث لصاحل اإلاناث على  -

  .االختبار الكلي ألهداف تدريس العلوم و على املقاييس الفرعيني: مقياس املعرفة العلمية و مقياس االجتاهات العلمية

  .على مقاييس الطرق العلمية و العمليات العلميةال توجد فروق ذات داللة احصائية  -

اجرى عبد النور دراسة هدفت اىل حتليل و تقومي حمتوى كتاب العلوم املطور لطلبة الصف  )1994( ويف سنة    

 : السادس يف مدارس األردن و من خالل حتليل جزأي الكتاب و كانت النتائج كما يلي

لكتاب جبزأيه جاءت على شكل حقائق علمية، تالها التعميمات % من جممل عدد مجل و عبارات ا65هناك  -

%، و قد خال الكتاب من باقي اشكال 12مث املفاهيم العلمية و اليت شكلت % ’22العامة اليت شكلت نسبة 

 . املعرفة العلمية

ستوى التوجيه وأما بالنسبة ملستويات التوجيه اليت توفرها أنشطة الكتاب للطالب ، فقد احتلت االنشطة ذات م -

% من إمجايل عدد االنشطة ، تالها يف املركز الثاين االنشطة ذات مستوى 50األول املركز االول و شكلت ما نسبته 

 . % فقط9%، مث األانشطة ذات مستوى التوجيه الثالث و اليت شكلت 41التوجيه الثاين و اليت شكلت ما نسبته 

% 94حتل ا�ال املصريف االت األهداف التعليمية ، فقد إتوزيعها على جموفيما يتعلق بأسئلة الكتاب التقوميية و  -

 .%، و خال الكتاب من أسئلة ا�ال النفس حركي6من إمجايل األسئلة ، يف حني نال ا�ال ما تبقى 

بدراسة هدف من خالل دراسته اىل حتليل حمتوى وأسئلة كتاب  )1994( ويف نفس املوضوع قام أبو الراغب    

وم للصف السادس االساسي و تقوميه من وجهة نظر معلمي العلوم يف املرحلة االساسية ، حيث مشلت عينة العل
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معلم و معلمة ممن يدرسون الكتاب يف مدارس " عمان"، حيث طبق عليهم لغرض الدراسة استبيان و   182الدراسة 

 :  كانت النتائج على النحو التايل

 . ية إذا ما قورنت بنسب أهداف املستويات النفس حركية  و اإلنفعالية نسبة األهداف السلوكية كانت عال -

إن اشكال املعرفة العلمية انسجمت مع االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم ، حيث إختذت الرتتيب : حقائق ،  -

 مفاهيم ، مبادئ ،  تعميمات .

  . ت اجيابيةعدد األنشطة مناسب و تساعد الطالب يف اكتساب مهارات  و إجتاها -

 .%) بالنسبة للمعلمني71,5إن األمهية النسبية للكتاب ككل بلغت ( -

 .% 76,8إن األمهية  النسبية lال شكل الكتاب و إخراجه كانت عالية حيث بلغت  -

 .% 66,1إن األمهية النسبية lال مقدمة الكتاب كانت متدنية حيث بلغت  -

 .% 70بلغت إن األمهية النسبية حملتوى الكتاب  -

 .% 71,1إن األمهية النسبية lال األانشطة و االشكال بلغت  -

 .% 73,4إن األمهية النسبية lال أساليب التقومي بلغت  -

اىل تقومي كتاب االحياء للصف العاشر االساسي من وجهة نظر املعلمني و  )1994( كما هدفت دراسة يوسف     

) معلم و معلمة 45املعلمات و الطلبة يف مديرية الرتبية و التعليم لضواحي عمان، حيث تكونت عينة الدراسة من (

فقرة للطلبة  32علمني  و استبيان يتكون من فقرة للم  58طالب و طالبة طبق عليهم استبيان يتكون من  419و 

 : ، حيث خرج الباحث بالنتائج التالية

  . %77إن متوسط التقديرات التقوميية للمعلمني بالنسبة للكتاب كانت عالية حيث حصلت على نسبة مقدارها  -

نما للبعد مقدمة % بي82,2إن التقديرات التقوميية للمعلمني ألبعاد شكل الكتاب و طريقة إخراجه بلغت  -

 .%71,2الكتاب فقد بلغت 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات املعلمني للكتاب ككل، و بني تقديرا|م لكل بعد من  -

 .أبعاده املختلفة تعزى ملتغري اجلنس
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ة مقدارها إن متوسط التقديرات التقوميية للطالب بالنسبة للكتاب كانت متوسطة حيث حصلت على نسب -

72,4%. 

% بينما لبعد وسائل اإليضاح فقد بلغت 72,2إن التقديرات التقوميية للطالب بأبعاد الكتاب بلغت  -

 )47 -34: 2003مصطفى، (.85,1%

فمن خالل الدراسات السابقة الذكر اليت تناولت موضوع  تقومي الكتاب املدرسي يتبني أن هذه الدراسات قد     

تفاوتت بني الرتكيز على حمتوى الكتاب و درجة صعوبته و مدى توافر املعلومات األساسية للطالب على حساب 

 .حتليل القضايا و إدراكها و مناقشتها الفصل

ظ معلمي حتفّ بية و جتنب القضايا و املشكالت و اإلجياواد اإلجتماعية  متيزت بالثبات و بأن مناهج امل كما تبني أيضا    

 .املواد اإلجتماعية يف التطرق للقضايا اجلدلية

حتليل ا او مجعها للبيانات كاالستبيان و كما تبّني أيضا ان هذه الدراسات استخدمت ادوات خمتلفة يف معاجلته    

 .احملتوى

يالحظ ايضا أن هذه الدراسات اختلفت من حيث املناهج املستخدمة، و كذلك عينات الدراسة من معلمني و     

   .دبيةأة الكتب املدروسة من كبت علمية و مشرفني و طلبة، باإلضافة اىل كل هذا جند أن هناك تنوع يف طبيع

قها مثل تقومي الكتب اليت تناولتها من و أخريا تظهر هذه الدراسات تشابه يف األهداف اليت تسمى اىل حتقي   

 .وجهات نظر خمتلفة

وبعد اطالع الطالب الباحث على هذه الدراسات، و بعد إستشعاره ألمهية تقومي الكتاب املدرسي (كتاب القراءة     

  :للسنة اخلامسة ابتدائي ) ميكن طرح التساؤالت التالية

بتدائي من وجهة نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي يف مدارس مدينة ما درجة تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة إ -

 غليزان؟

 : و منه

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة إبتدائي من وجهة نظر أساتذة  -

 التعليم االبتدائي يف مدارس مدينة غليزان تعزى ملتغري اجلنس ؟
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داللة احصائية بني درجات تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة ابتدائي من وجهة نظر أساتذة  هل توجد فروق ذات -

 التعليم االبتدائي يف مدارس مدينة غليزان تعزى ملتغري املؤهل العلمي لديهم  ؟

أساتذة هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني درجات تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة إبتدائي من وجهة نظر  -

 التعليم االبتدائي يف مدارس مدينة غليزان تعزى ملتغري اخلربة التدريسية لديهم ؟

 : الفرضيات -2

 .يقّوم أساتذة التعليم االبتدائي مبدارس مدينة غليزان كتاب القراءة للسنة اخلامسة إبتدائي بدرجة متوسطة -

أساتذة التعليم اإلبتدائي لكتاب القراءة للسنة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية لتقومي -

 .اخلامسة إبتدائي تعزى ملتغري اجلنس

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية لتقومي أساتذة التعليم اإلبتدائي لكتاب القراءة للسنة  -

 .اخلامسة إبتدائي تعزى ملتغري املؤهل العلمي لديهم

احصائية بني املتوسطات احلسابية لتقومي أساتذة التعليم االبتدائي لكتاب القراءة للسنة  توجد فروق ذات داللة -

 . اخلامسة إبتدائي تعزى ملتغري اخلربة

 : أهداف الدراسة  -3

نظرا ألمهية الكتاب املدرسي و دوره يف العملية التعليمية التعلمية جبميع مستويا]ا من رياض األطفال اىل     

  : جمها املختلفة ، و خصوصا مرحلة التعليم اإلبتدائي هدفت هذه الدراسة اىل ما يلي اجلامعات و برا

التعرف على درجة تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة ابتدائي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي يف مدارس  -1

 . 2014/2015مدينة غليزان للسنة الدراسية 

القراءة للسنة اخلامسة ابتدائي من وجهة نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي يف مدارس التعرف على درجة تقومي كتاب  -2

 :مدينة غليزان يف اmاالت التالية

 . املظهر العام للكتاب -

 . مقدمة الكتاب -
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 األهداف. -

 احملتوى العلمي للكتاب.  -

 األساليب املتبعة يف عرض املادة. -

 . مالءمة الرسوم و األشكال التوضيحية -

 . التقومي يف الكتابوسائل  -

 . تنمية مادة الكتاب لالجتاهات االجيابية لدى التالميذ -

 . مدى مالءمة األانشطة و إمكانية تطبيقها -

سنوات اخلربة يف وجهة نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي يف تقومي كتاب  ،اجلنس، ديد أثر متغريات املؤهل العلميحت -3

 يف مدارس مدينة غليزان. 2014/2015الدراسي  القراءة للسنة اخلامسة إبتدائي للموسم

  : أهمية الدراسة  -4

مهية الكتاب املدرسي نفسه و الذي يعترب بالنسبة للمتمدرسني من أهم إستمدت هذه الدراسة أمهيتها من أ    

كالته عن مصادر املعلومات اليت بواسطتها يستطيع إاستكمال بنيته املعرفية و توظيفها يف احلياة العملية من حل مش

 . طريق استخدام املنهج العلمي و تنظيم طرق تفكريه

كما تربز أمهية الدراسة يف الوقت الراهن بوضوح حيث أvا تتزامن و االصالح الرتبوي الذي تقوم به الوزارة الوصية       

قومي مواطن القوة و و لعل نتائج هذه الدراسة تسهم يف تتطلبات العصر و تطبيقها ميدانيا بإعداد مناهج تتماشى و م

 .الضعف يف الطبعات اجلديدة و كتب املراحل األخرى اليت مل تنجز بعد من حيث امللومات كما و نوعا

 : حدود البحث   -5

 . أساتذة التعليم االبتدائي ختصص لغة العربية  الحدود البشرية : -

 .2015/ 2014السداسي الثاين من السنة اجلامعية   الحدود الزمنية : -
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 : تحديد المصطلحات  -6

  كتاب القراءة ( تقويم الكتاب المدرسي ):  -

اليت قررت وزارة الرتبية و التعليم  2014/2015ة اخلامسة إبتدائي للسنة الدراسية نهو كتاب القراءة للس     

 .م 2004تدريسه مبوجب إصالحات 

 الخبرة التدريسية : -

األستاذة يف تدريس تالميذ املرحلة اإلبتدائية ختصص لغة عربية و مرافق  هي الفرتة الزمنية اليت قضاها األستاذ أو    

 . ذلك من إكتسابه ملختلف املهارات

  المؤهل العلمي : -

  آخر شهادة اكادميية حتصل عليها األستاذ أو األستاذة املشاركة يف عملية التقومي.     

  التقويم : -

املشاركة يف عملية تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة إبتدائي عن طريق هو حصيلة إجابة األستاذ أو األستاذة      

 .تعبئة االستبيان الذي أعده الطالب الباحث هلذا الغرض

 منهج الدراسة : -7

، اليت تستهدف معرفة تهابيعدراسة ملناسبة هذا املنهج لطالإستخدم الطالب الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف     

جمموعتني (ذكور، إناث) وعدة جمموعات مثل املؤهل العلمي (ليسانس، بكالوريا، شهادة التعليم الفروق بني 

سنة)، حيث  10سنوات، وأكثر من  10اىل 5اإلبتدائي) وكذلك مدة اخلربة التدريسية (أقل من مخس سنوات، من 

باإلضافة اىل استخدام اساليب يتميز هذا املنهج بوصف ما هو كائن وتفسريه، ومجع البيانات وتبويبها يف جدول 

القياس والتصنيف والتفسري وتنظيم البيانات وحتليلها، ومن مث إستخراج النتائج ذات الداللة بالنسبة للمشكلة موضوع 

 الدراسة يف البحث.
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 عرض النتائج:.1

 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية:.1.1

بعد حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمجموع احملاور بواسطة الربنامج االحصائي للعلوم االنسانية       

spss20 :مت التوصل اىل النتائج التالية 

 المعياري للمجموع المحاور.): حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 21جدول رقم (

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب أدىن درجة أعلى درجة عدد افراد العينة 

 23,16 165,63 96 221 99 اOموع

 التعليق:

 واملتوسط احلسايب هو 196دىن درجة هي أو  221على درجة هي أن أعاله يتضح أمن خالل اجلدول     

 التايل:كوعليه ميكننا حتديد اOاالت الثالث   23,16االحنراف املعياري هو و  165,63

 ): المجاالت االثالث لدرجة تقويم كتاب القراءة .22جدول رقم(

 مالحظة النسبة العدد اOال

 درجة منخفضة %09,09 09 137  اىل 96من            

 درجة متوسطة %60,60 60 179اىل   138من 

 درجة عالية %30,31 30 222اىل    180من 
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 من أجل تفسري نتائج اعتمد الباحث على النسب املئؤية التالية حبيث ميثل ا�ال: التعليق:

 درجة منخفضة. 137  اىل 96من  -

 درجة متوسطة. 179اىل   138من  -

 درجة عالية 222إىل   180من  -

التعليم االبتدائي) يقّومون كتاب   اساتذة(إذن بناء على نتائج اجلدول أعاله نالحظ بان اغلب أفراد العينة   

%، يف حني كانت نسبة األفراد 60,60القراءة للسنة اخلامسة ابتدائي بدرجة متوسطة حبيث بلغت نسبتهم 

%، كما بلغت نسبة األفراد الذين 30,31 الذين يقّومون كتاب القراءة للسنة اخلامسة ابتدائي بدرجة عالية

 %فقط.09 يقّومون كتاب القراءة للسنة اخلامسة ابتدائي بدرجة بدرجة ضعيفة 

 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية األولى: .1.2

): الفروق في تقويم اساتذة التعليم االبتدائي لكتاب القراءة للسنة خامسة ابتدائي حسب 23جدول رقم( 

 متغيرالجنس.

 املتوسط العدد اجلنس

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري

 مستوى نتائج اختبار ت

 الداللة

0.05 

 درجة قيمة ت

 احلرية

 القيمة

 االحتمالية

  21,28 161,69 39 ذكور

- 1,40 97 0,17 
 غري

 دال
 12, 24 21, 168 60 إناث

  6,50 - الفرق يف املتوسط
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 التعليق: 

)، 0,05أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية ( ) 0,17من خالل اجلدول السابق يتبني أن: القيمة االحتمالية (   

كتاب القراءة حسب متغري اجلنس، علما بأن وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف تقومي  

 )168,21)، ومتوسط اإلناث (161,69)، حيث أن متوسط الذكور( 6,50-( الفرق بني متوسطي العينتني

 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية: -1-3

مسة ابتدائي حسب ): الفروق في تقويم اساتذة التعليم االبتدائي لكتاب القراءة للسنة خا24جدول رقم(

 متغيرالمؤهل العلمي.

 مصدر التباين
 درجة

 احلرية

 جمموع

 املربعات

متوسط 

 املربعات
 قيمة (ف)

 الداللة

   sig اإلحصائية

مستوى الداللة 

0.05 

 0,404 22,237 55 بني اlموعات

 0,491 21,117 43 داخل اlموعات غري دال 0,75 0,823

  43,354 98 اlموع الكلي

 التعليق: 

) مع تباين بقيمة 22,237من خالل اجلدول السابق يتضح أن جمموع املربعات ما بني اlموعات قدره  (      

 ) وتباين بقيمة21,117أما داخل اlموعات فهناك جمموع املربعات بقيمة (  )،55) عند درجة حرية (  0,404(

  ) عند درجة حرية0,823)، بينما اختبار حتليل التباين  (ف) فهناك قيمة ( 43)عند درجة حرية ( 0,491(

 ) وعليه ال يوجد فروق دالة إحصائيا.0,05) وهي أكرب من مستوى الداللة (0,75) وداللة إحصائية بقيمة ( (98
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 عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة: -1-4  

الفروق في تقويم اساتذة التعليم االبتدائي لكتاب القراءة للسنة خامسة ابتدائي حسب  ):25جدول رقم(

 متغيرسنوات الخبرة.

 مصدر التباين
 درجة

 احلرية

 جمموع

 املربعات

متوسط 

 املربعات
 قيمة (ف)

الداللة اإلحصائية 

sig  

 مستوى الداللة

0.05 

 0,544 30,304 55 بني اJموعات

 0,412 17,717 43 داخل اJموعات غري دال 0,16 1,337

  020, 48 98 اJموع الكلي

 التعليق: 

) مع تباين بقيمة 30,304( ا بني اJموعات قدرهمن خالل اجلدول السابق يتضح أن جمموع املربعات م     

) وتباين بقيمة 17,717)، أما داخل اJموعات فهناك جمموع املربعات بقيمة (  55) عند درجة حرية ( 0,544(

) 98) عند درجة حرية (1,337)، بينما اختبار حتليل التباين (ف) فهناك قيمة (43)عند درجة حرية (0,412(

 ) وعليه ال يوجد فروق دالة إحصائيا.0,05) وهي أكرب من مستوى الداللة (0,16وداللة إحصائية بقيمة (
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 مناقشة و تفسير النتائج: .2

 ج المتعلقة بالفرضية الرئيسية:مناقشة النتائ .2.1

 (يقّوم اساتذة التعليم االبتدائي ملدارس مدينة غليزان كتاب القراءة للسنة اخلامسة ابتدائي بدرجة متوسطة)

من خالل نتائج اجلدول اليت توصلنا إليها، يتبّني أن اساتذة التعليم االبتدائي يقّومون كتاب القراءة للسنة اخلامسة    

ابتدائي  بدرجة متوسطة، وهذا ما تفسره النتائج، حيث كانت إجابات األساتذة على أغلب فقرات االستمارة بدرجة 

. 165,63%) كما قّدر املتوسط احلسايب #موع احملاور60,60استاذ)، و بنسبة مئوية قدرت ب ( 60متوسطة (

) الذي توصل اىل؛ درجة تقومي   2003 (إذن نقبل الفرضية الرئيسية، وهذا ما يتعارض مع نتائج دراسة مصطفى 

 كتاب العلوم للصف السادس من وجهة نظر معلمي الصف السادس كانت عالية. 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية األولى: .2.2

(توجد فروق ذات داللة احصائية بني املتوسطات احلسابية لتقومي اساتذة التعليم االبتدائي لكتاب القراءة للسنة 

 اخلامسة ابتدائي تعزى ملتغري اجلنس)

ساتذة التعليم االبتدائي لكتاب القراءة يف تقومي أ  0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى داللة     

فهي اكرب من مستوى الداللة  0,17للسنة اخلامسة ابتدائي حسب متغري اجلنس، ما دامت القيمة االحتمالية تساوي

، إذن نرفض هذه الفرضية؛ أي ال توجد فروق بني الذكور و اإلناث يف تقومي كتاب القراءة للسنة اخلامسة  0,05

) يف دراسته لتقومي كتاب الفيزياء للصف 1994(ق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه سيف ابتدائي، حيث تتف

التاسع أساسي يف األردن، الذي توصل اىل وجود أثر للجنس على درجة تقومي كتاب الفيزياء للصف التاسع 

 األساسي األردين. ورمبا يكون سبب هذا االختالف، الفارق الزمين بني الدراستني.
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) ونتائج دراسة 1998() ونتائج دراسة عبد اخلالق 1999(وختتلف نتائج هذه الدراسة مع ناتئج دراسة أيوب     

) حيث أظهرت نتائج مجيع هذه الدراسات أن جنس املعلم واملعلمة ليس له أثر على درجة تقومي 1994(يوسف 

 الكتاب املدرسي.

 انية:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الث .2.3

(توجد فروق ذات داللة احصائية بني املتوسطات احلسابية لتقومي أساتذة التعليم االبتدائي لكتاب القراءة للسنة 

 اخلامسة ابتدائي تعزى ملتغري املؤهل العلمي)

يف تقومي أساتذة التعليم االبتدائي لكتاب القراءة  0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى داللة    

للسنة اخلامسة ابتدائي حسب متغري املؤهل العلمي لديهم، وذلك من خالل النتائج املتوصل إليها  باعتبار أن القيمة 

، وهذا ما يفسر عدم حتقق الفرضية  0,05مستوى الداللة  عند، فهي غري دالة إحصائيا 0,823الفائية تساوي 

) ونتائج 2003(الطالب الباحث، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة مصطفى   الثانية اليت ّمت اقرتاحها من قبل

) حيث اظهرت الدراستني وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري املؤهل العلمي وقد تعزى 1998(دراسة عبد اخلالق 

 هذه النتائج إىل تقارب املؤهالت العلمية.

) وسيف 1998() وعبد اخلالق 1999(ة كل من؛ أيوب كما تعارضت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراس     

) حيث توصلوا إىل أنه ال اثر للمؤهل العلمي يف التقدير التقوميي للكتاب املدرسي وقد يعود هذا التعارض 1994(

 إىل السياقات الرتبوية واملسلكية اليت يتلقاها طالب الدبلوم وكذلك فرتة التطبيق أثناء الدراسة.
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  لنتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة:مناقشة ا .2.4

(توجد فروق ذات داللة احصائية بني املتوسطات احلسابية لتقومي أساتذة التعليم اإلبتدائي لكتاب القراءة للسنة 

 اخلامسة ابتدائي تعزى ملتغريسنوات اخلربة)

فة الفروق بني ا`االت الثالث لسنوات من خالل عرض نتائج حتليل التباين األحادي يف الدراسة األساسية ملعر     

سنوات) يف تقومي اساتذة التعليم االبتدائي لكتاب  10سنوات، أكثر من  10اىل  5سنوات، من  5اخلربة (أقل من 

، فهي غري دالة 24كما جاء يف اجلدول   0,16القراءة للسند اخلامسة ابتدائي، كانت القيمة اإلحتمالية تساوي 

وبالتايل ترفض الفرضية اليت إقرتحها الطالب الباحث، وهذا ما يتفق مع  ،0,05إحصائيا مقارنة مبستوى الداللة 

 ) حيث أاظهرت الدراسة وجود فروق دالة احصائيا تعزى ملتغري سنوات اخلربة .  2003(دراسة مصطفى 
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 :1الملحق 

 إستمارة تقويم كتاب القراءة للسنة الخامسة إبتدائي

، الرجاء ة يف اطار االعداد لنيل شهادة املاسرت يف علوم الرتبية ختصص تعليمية العلومسيدي االستاذ سيديت االستاذ   

كتاب القراءة للسنة تقويم  منكم ابداء آرائكم حول البنود التالية بصراحة وصدق وامانة، علما بان اهلدف منها هو 

 العبارة جيدا مث حدد بدقة االجابة اليت تراها مناسبة . اقرأ ، ولكي تتعامل مع هذه القائمةالخامسة ابتدائي

بدقة، ال توجد اجابات صحيحة واخرى خاطئة، ال تقضي وقتا طويال يف التفكري يف   ةاكتب بياناتك الشخصي    

 بان االجابات ال تستخدم اال لغرض البحث العلمي، ولك خالص التقدير والشكر. وتأكدكل عبارة، 

 المعلومات الشخصية:

   انثى                        اجلنس:                ذكر              -

 )سنوات10)سنوات        اكثر من(10)اىل(5) سنوات       من(5سنوات اخلربة:   اقل من ( -

 بكالوريا                       شهادة كفاءة معلم                   ؤهل العلمي:    ليسانسامل

 احملور االول: املظهر العام للكتاب

 منخفضة

 جدا

 عالية عالية متوسطة منخفضة

 جدا

 الرقم العبارة

 اورسوماته جيذب  لون الغالف اخلارجي للكتاب     

 االنتباه

1 

يساعد املعلم واملتعلم على ورق الكتاب      

 االستعمال اجليد

2 

   3 خط الكتاب واضح      

 4 االلوان املستخدمة يف الكتاب تريح النظر      

 5 جتليد الكتاب متني     

 6 عناوين املواضيع واضحة     
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 احملور الثاين: مقدمة الكتاب

 األسس اليت مت مراعا(ا إىلاشارت مقدمة الكتاب      

 تأليف الكتاب أثناء

7 

 8 مقدمة الكتاب تبّني امهية مادة القراءة     

تفسح مقدمة الكتاب اCال امام اجلميع للمشاركة      

 يف تقومي الكتاب 

  9 

مقدمة الكتاب تقدم فكرة واضحة عن حمتوى      

 الكتاب

10 

 11 تبّني املقدمة االهداف العامة لتدريس القراءة     

تشمل مقدمة الكتاب على توجيهات عامة      

 للتعامل مع الكتاب  

12 

 احملور الثالث: األهداف

 13 االهداف التعليمية موزعة على حمتوى املادة العلمية     

االهداف التعليمية متنوعة (معرفية، انفعالية،      

 نفسحركية)

14 

 15 للتلميذ تراعي االهداف التعليمية املرحلة العمرية      

تتالءم االهداف التعليمية مع حاجات التالميذ      

 ومنوهم

16 

تواكب االهداف التعليمية التقدم العلمي      

 والتكنولوجي 

17 

تراعي االهداف التعليمية الفروق الفردية بني      

 التالميذ

18 

 احملورالرابع: حمتوى الكتاب

 19 العقلي للتالميذحمتوى الكتاب مناسب للمستوى      

 20 حمتوى الكتاب يقّرب الفهم     

 21 حمتوى الكتاب مرتبط مع اهداف الكتاب     

يرتبط حمتوى الكتاب بالبيئة احمليطة  بالتلميذ      

 ارتباطا وثيقا

22 

حمتوى الكتاب يناسب عدد احلصص املقررة      

 بالكتاب 

23 
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 24 الفردية بني التالميذانشطة الكتاب تراعي الفروق      

 25 املعلومات الواردة بالكتاب موثقة توثيقا علميا     

 احملور اخلامس: األساليب املستخدمة يف عرض املادة

 26 مادة الكتاب معروضة بأسلوب مشوق       

 27 اسلوب الكتاب حيفز التلميذ على التعلم الذايت     

 28 الكتابتنوعت االساليب يف عرض مادة      

يساعد اسلوب الكتاب التالميذ على استخدام      

 لغة ادبية للتعبري عن املواقف املختلفة

29 

 30 االساليب املستخدمة تناسب البنية املعرفية للتالميذ     

يتناسب اسلوب عرض مادة الكتاب مع االهداف      

 اليت وضعت هلا

31 

 واألشكال التوضيحيةاحملور السادس: مالءمة الرسومات 

الرسومات االيضاحية ذات الوان جذابة النتباه      

 التالميذ

32 

 33 اجلداول املوجودة بالكتاب معّربة ودقيقة     

 34 امساء االجزاء املشار اليها على الرسومات واضحة     

تتناسب الوان االجزاء على الرسومات مع الواpا      

 احلقيقية 

35 

 36 الرسومات واالشكال التوضيحية كافية     

الرسومات واالشكال التوضيحية تعّرب عن املواضيع      

 املرتبطة sا 

37 

 احملور سابع: وسائل التقومي

 38 اسئلة الكتاب واضحة وحمّددة     

 39 تتدرج اسئلة الكتاب من السهل اىل الصعب     

 40 اسئلة الوحدة تقيس مجيع اهدافها     

وظفت اسئلة الكتاب بشكل اجيايب يرسخ      

 املعلومات ليتم االستفادة منها مستقبال

41 

اسئلة الكتاب تشّجع التلميذ على التفكري      

 االبداعي

42 
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تتمّيز أسئلة الكتاب بقدر*ا على تشخيص      

 جوانب القوة والضعف لدى التالميذ

43 

 لإلجتاهات اإلجيابية لدى التالميذاحملور الثامن: تنمية مادة الكتاب 

مادة الكتاب تنمي اجتاهات التالميذ يف احملافظة      

 على البيئة

44 

 45 مادة الكتاب تنمي عالقات التالميذ يف اRتمع     

 46 ينمي الكتاب االجتاهات االجيابية حنو القراءة     

تنفيذ االنشطة ينّمي العمل بروح الفريق الواحد      

 لدى التالميذ

47 

 48 مادة الكتاب تعّزز القيم الدينية     

 احملور التاسع: مدى مالءمة األنشطة وإمكانية تطبيقها 

 49 انشطة الكتاب تناسب كل التالميذ     

 50 التعليمات املرفقة بالنشاطات كافية لتنفيذ النشاط     

 51 االنشطة الصفية تتالءم مع الوقت املخصص     

 52 تنوع االنشطة يراعي الفروق الفردية بني التالميذ     

انشطة الكتاب تشجع الطالب على استخدام      

 التعلم الذايت

53 
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 تمهيد:

منذ القدم والنظرة للمعلم نظرة تقدير وتبجيل وعلى انه رسالة مقدسة وشريفة على مر العصور، فهو معلم األجيال    

ومربيها، وإذا معنا النظر يف معاين هذه الرسالة املقدسة واملهنة الشريفة، خلصنا إىل أن مهنة التعليم اليت اختارها املعلم 

وركيزة هامة يف تقدم االمم وسيادNا، وتعزى لبعض االمم فشلها او جناحها إىل  وانتمي إليها، إمنا هي مهنة أساسية

 املعلم وسياسة التعليم، كما ان جناح العملية الرتبوية يتوقف على العالقة التفاعلية بني عناصرها.

ة، او املناهج ويعترب املعلم فيها العنصر اهلام الذي ال يعوضه اي عنصر آخر سواء كان ذلك يف إدارة املدرس   

الدراسية او الوسائل التعليمية او الكتاب املدرسي باعتبار ان املعلم هو من يعطي كل العناصرالسالفة الذكر دورها 

 )13: 2013احلقيقي عاى ارض الواقع.(بن محو، 

 عدد فكل املؤشرات تؤكد ان هناك اآلن وفرة يف عدد املدرسني على إختالف ختصصاNم، ورمبا كان العجز يف   

املدرسني باعثا على فتح الباب لكثري من الطالب على اإللتحاق بكليات إعداد املعلم ومعاهده، األمر الذي ميكن 

ان يفرز بعض اخلرجيني واخلرجيات الذين هم ليسوا على املستوى املهين املطلوب، أما وان هناك وفرة فانه تطلب 

الصاحلة لعملية التدريس. حيث سنتطرق يف هذا الفصل اىل العديد  مراجعة القبول يف هذه الكليات، واختيار العناصر

 )274: 2002من اجلوانب املتعلقة مبقومات شخصية من تعاريف وخصائص وغريها.(العطا، 

 تعريف المعلم:  .1

د العبارة، املعلم هو حمور الرسالة الرتبوية والركيزة األهم يف جناحها، فمهما كان الكتاباملدرسي جي تعريف الغزالي: -

رفيع االسلوب وايف الفكرة، وانه مهما روعي يف وضعه من القواعد واألسس فانه لن حيقق اهلدف املنشود إذا مل يقم 

 على تدريسه معلم يتمتع بالكفاءة والقدرة والوعي واإلخالص والتقوى.

ملعلومات الرتبوية وتوجيه السلوك املعلم هو القائد الرتبوي اليت يتصدر لعملية توصيل اخلربات وا تعريف العامري: -

 )13: 2009لدى املتعلمنب الذين يقوم بتعليمهم. ( العامري، 

 ،املعلم هو حجر الزاوية يف كل أصالح، وتكوين االجيال الصاعدة علميا وأخالقيا، وطنيا تعريف تركي رابح: -

 )484. 1990ودينيا. (عمارة، 
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يادة فكرية، فهو حبكم عمله ومهنته وختصصه وإتصاالته وعالقاته قائد إن املعلم بطبعه ق تعريف عبد الغني عبود: -

بالطبيعة، او مستعد للقيادة بالطبيعة....ألن رسالته ال تقف عند عند حد العلم والتعليم وإمنا تتهداها إىل غريها  

 )18. 1992كالقيادة. ( عبود، 

نشء اجلديد داخل املدارس بطريقة معينةتبعا ووفقا يشري لفظ املعلم إىل كل شخص كّلف حتمل مهنة تربية ال كما    

لربنامج دراسي معّني، وميثل املعلم اإلداة اليت _ا تتحقق أغراض الرتبية السامية ألنه يقوم مبهام الرتبية، التدريس، 

 التدريب، التنظبم، واإلرشاد والتوجيه.

 صفات المعلم:  .2

 الصفات العقائدية والخلقية: .1.2

اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، فالعقيدة اإلسالمية توجه أفكار املعلم وتصرفاته، وهذا اإلميان ب -

 سينعكس على تصرفاته وادائه وجتعله يقوم مبسؤولياته يف تلك العقيدة.

نشر العقيدة من ذا يدفع املعلمني اىل سالمي بطبيعة العلوم وفروعها، وهالرغبة يف الدعوة وفهمها وربط الدين اإل -

 خالل عملهم مبهنة التدريس.

 الصفات الجسمية والصحية: .2.2

مراض املزمنة األاس، خاليا من العيوب والعاهات و ينبغي أن يتمتع املعلم بصحة جيدة، وأن يكون سليم البنية واحلو    

ريس، فالتدريس مهنة شاقة واخلطرية اليت تعوق أداءه ملهنته على خري وجه، وأن يكون قادرا على حتمل مشاق التد

 تتطلب جهدا فكريا وجسميا، وهو ما جيعلنا نؤكد على امهية الرعاية الصحية الدائمة للمعلمني.

 الصفات العقلية والنفسية: .3.2

ينبغي أن يتمتع املعلم بقدر من الذكاء الذي ميكنه من التصرف بسرعة، ولباقة يف املواقف الصعبة، وكذلك يف  -

 تالميذه على املو العقلي.مساعدة 

اإلملام بالثقافة العامة �تمعه، والثقافة العامة يف خمتلف جماالت احلياة، ومعرفة مصادر املعرفة املختلفة وكيفية  -

احلصول على املعلومات واملعارف، وأن يكون قادرا على إثارة عقول التالميذ وتنمية خياال�م وتوسيع جماالت 

 إهتمامهم.
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 باإلتزان اإلنفعايل حمبا ملهنته وللتالميذ وملهنته. ان يتصف -

ان يتصف بالقدرة على فهم ذاته وفهم اآلخرين وظروف احلياة، ويؤدي رضا الفرد ىعن ذاته ونظرته اإلجيابية إىل  -

 اإلستقرار النفسي، والعمل على مساعدة اآلخرين والتنعاون معهم.

 الصفات الخلقية واإلجتماعية:  .4.2

 ون خملصا يف قوله وعمله متقنا له قدر إستطاعته.أن يك -

 أن يكون متواضعا هللا غز وجل متذلال له سبحانه وتعاىل. -

 أن يكون آمرا باملعروف وناهيا عن املنكر، متصفا بالعقل والروية وحسن التصرف واحلكمة يف امره وXيه. -

 أن يكون املعلم حسن املظهر. -

 معاناة مهنة التدريس ومشاقها، قادرا على مواجهة مشاكل الطالب ومعاجلتها حبكمة.أن يكون املعلم صابرا على  -

 أن يكون حمبا لطالبه مشفقا عليهم، مشاركا هلم يف خمتلف أحواهلم ومشكالbم. -

 أن يكون عادال يف معاملت تالميذه وحيرص على حتقيق املساواة بينهم. -

 كون صادقا وموضوعيا يف معاملة تالميذه.أن يكون قدوة حسنة يف قوله وعمله، وأن ي -

 الصفات المهنية:  .2.5

أن يتمتع املعلم مبعرفة واسعة يف جمال ختصصه، واملادة اليت يقوم بتدريسها واملعلومات الرئيسية يف فروع العلوم ذات  -

زيد من التعلم يف غرع أو الصلة مبادته، وأن يعرف طبيعة العلم، وأساليب البحث العلمي، وأن يكون لديه اإلستعداد مل

 أكثر من فروع التخصص.

 أن يكون ذا شخصية قوية يتصف بطالقة التعبري ووضوح األفكار. -

 أن يكون ماهرا وحساسا يف تنظيم األنشطة التعليمية وختطيطها. -

 اإلملام بأسس ومبادئ التعلم ونظرياته مثل: التحفيز والتشجيع والدافعية، ونشاط املتعلم...إخل. -

 معرفته بأمهية الرتبية يف تطوير ا~تمعات، ومعرفته باخلصائص النفسية للمتعلمني. -
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 اإلملام باألساليب ومداخل وطرق التدريس وتوضيفها يف مواقف التعلم املختلفة. -

 )398 -396: 2007اإللتزام بآداب املهنة، معتزا بإنتمائه إليها، قادرا على قيادة تالميذه. ( عبد السالم،  -

 المعوقات التي تواجه المعلم:  .3

من املعوقات اليت تواجه معلم املستقبل ما يتصل مبحتوى املنهج املدرسي، وما يتعلق بإدارة الصف، وما يتعلق بنظام   

 التعليم، وما يتعلق باملناخ املدرسي واإلدارة املدرسية وما يتعلق بنظام اإلمتحانات.

 ميذ.التمييز وعدم املساواة بني التال -

 عدم متكنه من مادته العلمية. -

 معلوماته السطحية وأخطاؤه كثرية وشاسعة. -

 مل يتعود على روح اإلبتكار والبحث والتنقيب عن املعرفة. -

 رمبا ال يفهم النمو النفسي لتالميذه.  -

 قسوته وإثارة سخرية التالميذ على املخطئ. -

 إليها.أجتاهه سالب حنو مهنة التدريس واإلساءة  -

 يعاقب التلميذ على التساؤلواإلستكشاف. -

 ال يهتم بالفروق الفدرية، ويعامل التالميذ على أrم سواء. -

 ال يربط بني مادة ختصصه والعلوم األخرى. -

 قد مييل أىل أخبار التالميذ باخلل اجلاهز إختصارا للوقت. -

 ال يفهم أمهية الدوافع يف تشجيع التالميذ وحتفيزهم. -

 ال يهتم بقضايا أو مشكالت ا�تع والبيئة. -

 نادرا ما يهتم مبشكالت التالميذ. -
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 تقيده مبادة الدراسة فقط. -

 نادرا ما يشرتك يف أي نشاط أو عمل مدرسي. -

 قد يقرتح حلول غري متوقعة للمشكالت، مما يؤثر يف ختطيطه لدرسه. -

 اليت تشجع على اإلبتكار.لديه قصور يف التدريب على طرق التدريس احلديثة، و  -

 يكسب تالميذه سلوك املسايرة. -

 )15 -14: 2011عدم إمتناعه بعملية التفكري( اإلبتكاري، العلمي، الناقد). ( الدسوقي،  -

 مكانة المعلم: .4

ما  ة أفراد اgتمع، على إختالف مستوياeم، فهو مؤمتن على األبناء، فهم أهمفحيتل املعلم مكانة هامة عند كا   

ميلكه اgتمع من ثروة، وتكمن أمهية املعلم يف كونه الشخص الذي يقوم بعملية التعليم ويرعى هذه الثروة ويسهم يف 

 تنميتها لتحقيق أهداف اgتمع وطموحاته.

ن وبقدر اإلهتمام والتطور الذي يلحق مبستوى العلم، بقدر ما يؤدي اىل منو التالميذ وتطورهم، فاألطباء واملهندسو   

ية ومهاراeم وسلوكهم إىل حد كبري بسلوك فورجال األعمال وغريهم من فئات اgتمع، يتأثرون يف خلفياeم املعر 

 معلميهم، وما بذله هؤالء املعلمون من جهد طوال سنوات التعليم.

ون متميزون طوال وال شك أن العلماء والبارعني يف خمتلف جماالت احلياة، قد عاشوا خربات تربوية وفرها هلم معلم   

مراحل تعلمهم، األملر الذي أثر يف بناء شخصياeم وصقل تفكريهم على حنو مكنهم من التفوق والتمّيز يف 

 جمتمعهم، وتوصلوا إىل اإلكتشافات واإلخرتاعات املؤثرة يف حياة البشرية وتقدمها.

يف التعليم ويضفي على الكتاب واحملتوى  واملعلم عنصر مهم يف العملية التعليمية، فهو الذي خيطط ويبعث النشاط  

واألنشطة والوسائل والتجهيزات ما يكمل نقصها إذا كان مثة نقص، ويوظف هذه العوامل خلدمة التلميذ. فتوافر 

الكتب والتجهيزات واملعامل واملكتبة والوسائل التعليمية ال تؤتيثمارها املرجوة إال بتوفر املعلم الكفء القادر على 

 وإستثمارها وeيئة البيئة املناسبة لعملية التعلم.توضيفها 

التعلم، وما مل يستند هذا النظام عاى أسس ومبادئ تربوية واضحة التعليم و ونؤكد أيضا أن املعلم جزء من نظام   

 يعرفها املعلم فسوف يكون عمله مشتتا غري واضح اهلدف، وغري مكتمل األثر يف خمرجات العملية التعليمية.
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انا باجلميل وتقديرا لدور املعلم ومسؤولياته، أصبح العامل حيتفل كل عام مبناسبة تعرف باليوم العاملي للمعلم، وعرف  

 وتشارك فيها كل اEتمعات بالتعرب والتقدير لكل معلم أمني صادق يف رسالته.

املعلم الفعال ومؤولياته  هتمام علماء املسلمني كثريا بإختيار أفضل املعلمني للتعليم، وحتديد خصائصإوكان    

 )396 -395: 2007وواجباته. ( عبد السالم، 

 :معاصرأدوار المعلم ال .5

األدوار  -ان حنددها حتت مظلة جمموعة من احملاور هي كما يلي: األدوار التعليمية عاصرينبغي حلصر أدوار املعلم امل  

 األدوار اإلنسانية. -األدواراإلجتماعية  -الرتبوية

 األدوار التعليمية: .5.1

دوره يف إكساب التالميذ املعارف واحلقائق  -ويشمل هذل احملور؛ دور املعلم يف تعليم التالميذ قدرات التفكري   

دوره كمالحظ  -دوره كممهد ومنظم للنشاطات الصفية -دوره يف اكساب التالميذ املهارات املختلفة -واملفاهيم

دوره   -دوره كمستشار وموجه للتالميذ -دوره كمحفز ومعزز للتالميذ -التعليم دوره يف إثراء بيئة -ومشخص ومعاجل

 لتقدم املعريف والعقلي للتالميذ.كمقوم ل

 دور المعلم في تعليم التالميذ قدرات التفكير:  .5.1.1

التالميذ  ءهؤالصحيح أن املعارف واحلقائق واملفاهيم شيء هام للتالميذ وضروري، لكن األهم من ذلك أن يتعلم    

قدرات التفكري اليت جتعلهم يكتشفون بأنفسهم هذه املعارف وتلك احلقائق واملفاهيم، فتعليم قدرات التفكري له 

 أولوية، ملا من تعلم التفكري من مزايا ومن العوامل اليت تسهم يف حتسني مهارات التفكري لدى التالميذ ما يلي:

 املتشعب. توجيه وطرح األسئلة اليت تستلزم التفكري -

 إستثارة التالميذ إلستخدام حواسهم لتحقيق هدف ممارستهم للعمليات الذهنية. -

 توفري مناخ للتفكري يتسم مبا يلي: -

 إحرتام املعلم لتالميذه، وإحرتام جهودهم للتفكري. -

 اإلصغاء بإهتمام اىل أفكار وآراء ومقرتحات التالميذ. -
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 لذكائية، وتوفري املساندة والتشجيع والود لديهم.ان املعلم بإمكانيات التالميذ اميإ -

 السماح بوقت كايف للتفكري، فهم يف حاجة لوقت ليفكروا ويستوعبوا وبالتايل يغّريوا أمناطهم السلوكية. -

 توفري خربات ناجحة للتفكري تزيد من ثقة  التالميذ بأنفسهم كمفكرين. -

 يذ، مما يدفعهم اىل مزيد من التفكري.توفر تغذية راجعة ميسرة تزيد من محاس التالم -

 طرح أسئلة ذات إجابات؛ تأملية، حتليلية، متحدية. -

 في إكساب التالميذ المعارف والحقائق والمفاهيم: معاصردور المعلم ال  .5.1.2

 لى ما يلي:على املعلم العصري أن جيمع بني دوره املعريف وادواره األخرى يف تكامل تام. ومن املهم هنا التأكيد ع   

 إكتشاف التالميذ بأنفسهم للمعارف واملعلومات. -

 اجلمع بني ثقافة عامة واسعة بدرجة كافية وإمكانية البحث املتعمق يف مواد ختصصية. -

 مراعاة التكامل بني املواد الدراسية املختلفة. -

 اجلوانب املعرفية.ى احلياة لتلك التدريب على التعلم الذايت والتعلم املستمرو التعلم مد -

 في إكساب التالميذ المهارات المختلفة: المعاصردور المعلم  .5.1.3

يعد دور املعلم العصري يف إكساب التالميذ املهارات املختلفة، دور كبري بسبب أمهية هذه املهارات يف إعدادهم    

 أكادميية، ومهارات يدوية.للحياة العملية، وبسبب تنوع هذه املهارات، فهناك مهارات عقلية، ومهارات 

ومن املهارات العقلية (عمليات العلم ) اليت تدعم قدرة التالميذ على التفكري العلمي السليم: مهارات املالحظة    

الدقيقة، مهارة التصنيف، مهارة القياس، مهارة اإلتصال، مهارة التنبؤ، مهارة اإلستنتاج، مهارة إستخدام عالقات 

 رة فرض الفروض، مهارة التعميم.املكان والزمان، مها

 كممهد ومنظم للنشاطات الصفية: المعاصردور المعلم  .5.1.4

يعد تفاعل املعلم مع تالمذته ذا أمهية يف عملية التعلم والتعليم، لذلك فإن منط هذا التفاعل ونوعيته حيدد فعالية    

املوقف التعليمي، وبدرجة متهيد ونتظيم النشاطات الصفية، ومبدى مسات وخصائص الصف التعليمية، لذلك فإن 
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م النشاطات الصفية، ومبا يسودها من عالقة بني املعلم واملتعلم، النتاج التعليمي ونوعيته مرهون مبستوى متهيد وتنظي

جناح التفاعالت املخططة، ويالحظ أن الصفوف اليت يسودها تفاعل وما يسود اجلو الصفي من تساهل مقنن إل

املمهد تعتمد على التخطيط التعاوين املشرتك يف أختيار وتنظيم النشاطات الصفية. وفيها يصبح دور املعلم هو دور 

 واملنظم للنشاطات الصفية، مما يساعد تالميذه يف إختاذ قرارات بشأن ما يدور يف الصف.

 كمالحظ ومشخص ومعالج:  المعاصردور المعلم  .5.1.5

أن أفضل نظام إلدارة الصف بعد التخطيط له أفضل ختطيط، ميكن أن  Evertson 1987يوضح إفرتسون    

املالحظة الدقيقة لالميذه وسلوكاeم، حيث أن هذه املالحظة الدقيقة متكن املعلم من حيقق ما مل حيافظ املعلم عليه ب

أن يذكر التالميذ وينبههم حني ينزلقون إل ى سلوك غري مناسب، حبيث يوجه إنتباههم ملا يتعلمونه، وهكذا حتّول 

 املالحظة الدقيقة للتالميذ دون حدوث سوء سلوك أكثر خطورة.

أيضا دور املشخص، وهذا الدور التشخيصي دور ال ينفصل عن دوره كمالحظ، حيث يستطيع  من أدوار املعلم   

بتشخيص سلوك التالميذ، حتديد جوانب القوة والضعف لكل تلميذ، وطرق التعامل معه، ووضع الربنامج املناسب 

 له.

وك الذي يؤئج مرغوبة ومشجعة قد  كتابه " قانون األثر" أن السليفأما لدور املعلم كمعاجل، فقد أوضح ثورندايك    

يؤدي اىل إحتمال تكرار ذلك السلوك وزيادة إمكانية حدوثه، بينما يؤدي السلوك الذي ال تتبعه نتائج حمببة أو طيبة 

 ىل عدم تكرار أو إختفائه �ائيا.إ

 ومعزز للتالميذ: كمحفز المعاصردور المعلم  .5.1.6

يقوم املعلم العصري بدور احملفز وهو دور هام يتمثل يف إثارته إلهتمامات التالميذ ودوافعهم وحفزهم على التعلم.    

وال يقل دور املعلم كمعزز لتالميذه عن دوره كمحفز هلم ، حيث يستهدف التعزيز تقوية وزيادة تكرار السلوك 

ن التعزيز يتيح للتالميذ أن يعرفوا أ�م عملوا شيئا جيدا على أمل املرغوب فيه زيادة عادة بتوفري نوع من املكافأة. إ

أ�م سوف يعلمونه مرة أخرى أو بتكرار أكرب، فعندما ينجح تلميذا مايف إجابة سؤال معّني فإن على املعلم أن يقدم 

 له تعزيزا ما، رمبا يكون إبتسامة أو إماءة رضا، أو كلمة مديح تشبع عنده احلاجة إىل النجاح.

 في إثراء بيئة التعلم: المعاصردور المعلم  .5.1.7

 إن دور املعلم العصري يف تشكيل بيئة تعلم ثرية سريعة اإلستجابة فيمكن أن تتضح يف النقاط التالية:   
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وجود عالقة تعاونية مفتوحة قائمة على الود واإلحرتام املتبادل بني املعلم والتالميذ تشمل كل جوانب العملية  -

 مية.التعل

تنوع أنشطة التعلم، فهناك تفاعل داخل الصف الدراسي، وهناك جتارب معملية يف خمترب، أو يف مركز تكنولوجيا  -

 التعليم، وهناك زيارات ميدانية، إىل غري ذلك.

 تعلم مجاعي أقل، تعلم إستقاليل أكثر. -

 التلميذ يقوم بدور املكتشف واXرب والفعال يف العملية التعليمية. -

 توفر جّوا من الثقة والقبول والتقدير واملرح بني املعلم وتالمذته. -

 تنوع يف إستحدام الوسائط التعليمية اليت متكن من حتقيق األهداف التغليمية املنشودة. -

 العمل على زيادة دافعية التعلم لدى التالميذ، وذلك بإتباع أساليب: املشاركة وحتمل املسؤولية، التعزيز املستمر. -

 وضع التالميذ دائما يف مواقف حتد وتأثري، فهما ضروريتان يف عملية التعلم. -

 إستخدام أساليب متنوعة يف تقومي عمليلت التعلم، لللوقوف على مدى منو التالميذ يف جوانبه املختلفة. -

 اإلستفادة من عمليات التغذية الراجعة ي حتقيق مزيد من األهداف التعليمية املنشودة. -

 كمقّوم للتقدم المعري والعقلي للتالميذ: المعاصردور المعلم  .5.1.8

يعّد دور املعلم كمقّوم على جانب كبري من األمهية، حيث يتضمن تقومي قدرات تالمذته، والوقوف على مدى    

 حتصيلم وتقدمهم الدراسي، وأيضا العقلي.

عاة اإلتراضات التالية كما أوضحها توكمان وعلى املعلم الفعال عند القيام بدوره كمقّوم لتالمذته مرا  

Toukman 1995 : 

 تقومي التحصيل الدراسي متعدد اجلوانب ينبغي توافر أساليب خمتلفة لتحقيق ذلك. -

إن اخلربة واملعرفة الدراسية متعددة اجلوانب منها مه هو معريف أو مهاري أو وجداين لتعدد مستويات العمل العقلي؛  -

 تعدد أساليب التقومي للكشف عن األعمال العقلية.لذلك البد من 
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متنوعة حبيث تغطي  تعدد األداءات اليت يعرب عنها التالميذ كمؤشر لتحقيق اهلدف، لذلك ينبغي توافر أدوات تقومي -

 األداءات الكافة.

بغي توفري بيانات من بيانات، لذلك ين تستند عملية التقومي يف أحكامها على ما توفره عملية القياس واإلختبار -

 موضوعية وموثوق Sا إىل أقصى حد ممكن.

 التقومي كفاية ميكن حتقيقها لدى املعلم أذا توافر له التدريب اجليد واملمارسة املناسبة. -

 األدوار التربوية: .5.2

 يول لدى التالميذ، دورهويشمل هذا احملور؛ دور املعلم يف مراعاة الفروق الفردية، دوره يف تنمية القيم واإلجتاهات وامل  

دوره كمثل أعلى وقدوة لتالميذته، دوره ف Eيئة التالميذ  ،يف ربط املدرسة باBتمع، دوره يف حتقيق الظوابط األخالقية

 لعامل الغد، دوره يف ترغيب تالمذته يف العلم والتعلم، دوره يف تطوير املنهج الدراسي، دوره يف تقدم وتطوير ذاته.

 معلم في مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ:دور ال .5.2.1

هناك أمهية كبري للفروق الفردية بني التالميذ ينبغي مراعاEا، فكل تلميذ يتعلم حسب معدله، وحسب أستعداداته    

وحسب خلفيته وخربته، فيمكن أن جتد لدى تالميذ فصل معّني إختالفات كبرية بني معدالت تعلم كل منهم، وهنا 

ية دور املعلم يف مواجهة هذه الفروق الفردية بني تالمذته، فعله أن ينوّع يف طرق تدريسه اليت يستخدمها يف تأيت أمه

الفصل بدال من إستخدام طريقة واحدة لكل تلميذ، بل أيضا خيتار من طرق تدريس ما تستخدم خارج الفصل مثل 

تعليمية وغري ذلك. وعلى املعلم أن يستخدم العديد من نية والرحالت الاطريقة التعلم الذايت أو طرق الزيارات امليد

التالميذ، فكلما نوّع املعلم يف إستخدام الوسائل التعليمية  للموقف التعليمي ووفقا لقدرات الوسائل التعليمية وفقا

تنوعه يف تنوعه لألنشطة التعليمية اليت يهيؤها لتالميذه، و  إزدادت مراعاته للفروق الفردية بني التالميذ، وكذلك

تنوعه يف التكليفات والتعيينات اليت يكلف rا تالمذته، خبيث تعطي لكل  إستخدام وسائل وأساليب التقومي، وأيضا

 عاة الفروق الفردية بني تالمذته.تلميذ حسب إمكانياته وقدراته....كل ذلك يساعد املعلم يف مرا

 والميول واإلهتمامات المنشودة لدى التالميذ:في تنمية القيم واإلتجاهات  المعاصردور المعلم  .5.2.2

لقيم وامليول واإلجتاهات واإلهتمامات اإلجيابية أمهية كربى يف حياة الفرد واBتمع، وهي تعبرت مجيعها موجهات     

ة للسلوك، وتعترب هدفا من االهداف الرتبوية الكربى اليت جيب على املدرسة حتقيقها، لذلك فإن من األدوار الرتبوي

 إكساب التالميذ هذه القيم وتلك اإلجتاهات وامليول واإلهتمامات.
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من أجل ان يقوم املعلم 7ذا الدور عليه أن يستخدم كافة السبل من قدوة صاحلة، ومن النصح والرشاد، وتبيان     

للتالميذ للقيام تاحة الفرص إأمهية التمسك بالقيم الراسخة الصحيحة واإلبتعاد عن كل ما هو سليب، وعليه أيضا 

 باألنشطة املختلفة اليت تكسبهم هذه القيم واإلجتاهات وامليول اإلجيابية.

 في ربط المدرسة بالمجتمع: المعاصردور المعلم  .5.2.3

إن دور املعلم هنا أساسي وهام يف ربط ما يدرسه لتالميذه مبا يوجد يف جمتمعهم، أي توظيف ما يتعلمه هؤالء    

 مات مهارات وخربات يف حياbم اإلجتماعية، ولذا فإن على املعلم ما يلي:التالميذ من معلو 

bيئة املواقف اليت يواجه فيها التالميذ جمموعة من املشكالت املرتبطة حبياbم ومبجتمعه، مث تدريب هؤالء التالميذ  -

 على حل هذه املشكالت بأسلوب علمي.

أبعادها احلقيقية وبأسبا7ا واآلثار السيئة اليت تعود على اmتمع تعريف التالميذ بأهم املشكالت اإلجتماعية وب -

 وعلى األفراد من عدم حل هذه املشكالت، ويتم ذلك يف أثناء تدري املقررات الدراسية.

مشاركة التالميذ يف القيام بزيارات ميدانية ألماكن وممواقع يف اmتمع تنتشر فيها املشكالت ومشاهدة أبعادها  -

 على الطبيعة، وذلك لإلحساس العميق بوجود هذه املشكالت. وآثارها

 توعية التالميذ بكيفية توظيف معلوماbم وخرباbم يف املواقف احلياتية املختلفة، مع إعطاء أمثلة على ذلك. -

 في تحقيق الظوابط األخالقية: المعاصردور المعلم  .5.2.4

واإللتزام األخالقي يف تالمذته بالوعظ واإلرشاد، وأن يكون هلم قدوة يكمن دور املعلم لتحقيق الضوابط األخالقية    

صاحلة يف مجيع األقوال واألفعالن حبيث يلتزم كل تلميذ مبجموعة من األخالق والقيم املنشودةالنابعة من عقله وضمريه 

لوكاته وأقواله: باألمانة الذي يفرض عليه أن حيرتم  الوقت ويفي بالوعد، ويتقن العمل، ويعني على احلق وان تتسم س

 والصدق واإليثار والشجاعة والنظام والنظافة واإلخالص وكل القيم املنشودة.

 على وقدوة لتالميذته:أدور المعلم العصري كمثل  .5.2.5

إن التلميذ مهما يكن استعداده للخري عظيما، ومهما تكن فطرته سليمة ونقية فإنه ال يستجيب ملبادئ اخلري    

وأصول الرتبية الفاضلة، ما مل ير معلمه يف ذروة األخالق وقيمة القيم واملثل العليان وأن من السهل على املعلم أن 
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صعوبة مبكان أن يستجيب هذا التلميذ هلذا املنهج حني يرى من يلقن التلميذ منهجا من مناهج الرتبية، ولكن من ال

 يشرف على تربيته وتعليمه ويوجهه غري متحقق Dذا املنهج وغري مطبق ألصوله ومبادئه.

وهكذا جند ان دور املعلم العصري كمثل وقدوة لتالمذته من أهم أدواره، حيث يؤثر يف شخصيات تالميذه تأثريا    

  مباشرةزبطريقة مباشرة وغري

 في تهيئة التالميذ لعالم الغد: المعاصردور المعلم  .5.2.6

والتعليم من أجل التجديد  ،التعليم من اجل احلفاظ على ما هو قائم :هنا جيب أن منّيز بني نوعني من التعليم   

اقف متوقعة ومتكررة باالسلوب األول هو التعليم احملافظن وهوحتصيل الراء ثابتة ومناهج وقواعد ثابتة ملواجهة مو 

احلدوث، حيث ينمي هذا النوع من التعليم قدرات الفرد على مواجهة مشكالت ومعطيات حمددة يف إطار حياة 

 مستقرة.

لإلختبار،  ما األسلوب الثاين، وهو التعليم من اجل التجديد فهو الذي خيضع كل املعطيات حىت اكثرها إستقراراأ   

ما هو قائم وبناء منظور متجدد. وهنا يصبح التحدي احلقيقي للتعليم إعداد بشر  التعليم الذي يسعى لتجاوز وهو

الميذه،  قادرين على إستشراف املستقبل وتشكيله وليس اإلكتفاء بتقبله. وهنا يكون دور املعلم يف تنمية التفكري

 وتنمية قدراvم على التخيل والتوقع.

 على العلم والتعلم:في ترغيب تالمذته  المعاصردور المعلم  .5.2.7

؛ دوره يف ان حيبب تالميذه يف العلم ويرغبهم فيه، والسعي املعاصرلعل من االدوار اليت ينبغي أن يقوم Dا املعلم    

إىل إكتسابه، ليس فقط العلم الذي يدرسه هلم، وإمنا العلم بصفة عامة، العلم النافع لدينهم ودنياهم سواء درسه هو 

 أن جيعل عادة حب العلم وحتصيله واإلستفادة منه مالزمة هلم طوال حياvم.أم درسه غريه، وعليه 

وعليه أن يوضح هلم أننا نعيش اليوم عصر العلم، وأن ما توصلت إليه البشرية من حضارة وتقدم مل يات إال عن    

 طريق العلم وتطبيقاته يف حياتنا املعاصرة.

 تطوير المنهج المدرسي:  في المعاصر دور المعلم .5.2.8

 ميكن حتديد ما ينبغي أن يقوم به املعلم لتحقيق دوره يف تطوير املنهج املدرسي يف النقاط التالية:   
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نقد املنهج احلايل الذي يقوم بتنفيذه (مشركا تالميذه يف ذلك) موضحا النقاط السلبية ونواحي القصور مع حماولة  -

لنواحي مع املوجهني وواضعي املناهج وزمالئه املعلمني وتالمذته، يف حماولة للتغلب إرسال ومناقشة هذه النقاط وتلك ا

 على السلبيات هذه ونواحي القصور تلك.

 إستخدام طرق وأساليب تدريس متنوعة وحديثة عند التعامل مع حمتوى املنهج ومفاهيمه وحقائقه. -

 زيون التعليمي، الكمبيوتر، األنرتنت.السعي الدائم إلستخدام وسائل تعليمية متنوعة مثل التلف -

يعمل على زيادة معاريفه ومعلوماته ذاتيا باإلطالع على العديد من املراجع والكتب خاصة احلديثة منها يف جمال  -

 ختصصه، ليضيف ما ينبغي إضافته إىل حمتوى املنهج.

املختلفة: املعرفية واملهارية والوجدانية،  أن يعمل على إستخدام أساليب تقومي عديدة ومتنوعة لقياس جوانب التلميذ -

 ومن هذه األساليب اإلختبارات الشفهية والتحريرية وبطاقات املالحظة واإلستبيانات .

السعي الدائم لإلشرتاك يف الدورات التدريبية اليت تنمي لديه جوانب: األكادميية، املهنية، الثقافية، الشخصيةن  -

 اكثر يف تطوير املنهج وحتقيق املزيد من األهداف الرتبوية املنشودة. لتزداد قدراته ومهاراته ليسهم

 ير ذاته:و تقدم وتط دور المعلم العصري في . 5.2.9

للمعلم العصري دور هام حنو تقدم وتطري ذاته، فقبل ان حيقق املعلم التعلم الذايت لتالمذته، عليه أن حيقق التعلم    

الذايت يف ذاته، فعلى املعلم أن تكون لديه مصادر متنوعة للتعلم، من كتب ومراجع عربية وأجنبية، وعليه إكتساب 

 ووسائل التكنولوجيا احلديثة. نتقدرات ومهارات التعالمل مع الكمبيوتر واألنرت 

وجيب على املعلم أن يكون ذا صلة مستمرة متجددة مع كل جديد يف جمال ختصصه، ويف طرق تدريسه وما يطرأ    

تالمذته يف  على جمتمعه من مستجدات، فعليه ان يبقى طالبا للعلم مااستطاع، حىت يستطيع أن يليب حاجات

 سارا\م املختلفة.فإست

 وار اإلدارية:األد .5.3

االدوار التالية؛ دور املعلم يف إدارة صفه، دوره كشريك ملدير املدرسة، دوره كرائد للفصلن دوره   يشمل هذا احملور    

يف تغطية بعض  ري على أحد أجنحة املدرسةن دورهألنشطة املدرسية، دوره كمشرف إداكمشرف على بعض ا

 احلصص اإلحتياطية.
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 في إدارة صفه : المعاصردور المعلم  .5.3.1

على املعلم العصري أن يكون ممتلكا ملهارة إدارة الصف اليت تتمثل يف؛ قيام املعلم داخل الصف بأعمال لفظية أو    

 عملية من شأLا ان ختلق جوا تربويا ومناخا مالئما ميكن املعلم والتالميذ من حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة.

 إدارة الصف اجليدة فيما يلي:حيث تتمثل مزايا     

 احملافظة على الدافعية لدى التالميذ يف التعلم. -

 توفري السالسة يف التعلم ( الرتكيز على إعطاء املعلومات بشكل تدرجيي أثناء التدريس) -

 ضبط املشتتات ( احملافظة على النظام الصفي رغم تتابع األنشطة الصية وتغيريها) -

 شعور املتعلم باملتعة إذا ما قدم املعلم له أمرا ذا معىن ومغزى باإلظافة إىل تعلمه بكل حرية).جعل التعلم متعة (  -

 كشريك لمدير المدرسة: المعاصردور المعلم  -5-3-2

املعلم هو شريك ملدير املدرسة يف عمله اإلداري، فهو يساعده ويعينه يف العديد من األعمال الرتبوية، فهو يساعد    

ي إعداد جدول املدرسة الذي ينظم حصص اليوم الدراسي...كما يساعد يف تنظيم طابور الصباح واملسامهة يف 

 اإلشراف اإلداري على األنشطة املدرسية، والرحالت والزيارات اإلذاعة املدرسية، واملعلم يساعد أيضا إدارة املدرسة يف

امليدانية وهو يسهم بوضوح يف جمالس األباء واملعلمني، ويف حضور جملس إدارة املدرسة، حبث كيفية سري العمليات 

نية املدرسة، وإبداء التعليمية والرتبوية يف املدرسة، وأيضا لبحث املشكالت اليت تواجه اإلدارة املدرسية، ومراقبة ميزا

 الرأي يف بعض األمور املتعلقة بالبنود املخصصة لإلنفاق على املدرسة.

 كرائد للفصل:  المعاصردور المعلم   .5.3.3

من مظاهر التنظيمات الرتبوية احلديثة األخذ بنظام رائد الفصل، حيث يكون لكل فصل من فصول املدرسة رائد     

 من معلمي الفصل نفسه، مهمة قيادة التالميذ قيادة رشيدة }دف اىل خدمتهم، ودراسة مشاكلهم وعالجها.

، فهو حلقة وصل بينهم وبني معلمي املواد الدراسية وإذا حّللنا مهمة رائد الفصل، جند أنه األب الروحي للتالميذ   

ظر يف حاال}م الدراسية من األخرى، وهو يقوم مبتابعة تالميذ الفصل من حيث حضورهم إىل املدرسة وغيا~م، والن

تفوق أو تدين املستوى العلمي، ويقوم رائد الفصل بإعداد سجل لفصله يرصد يه مالحظاته عن كل تلميذ من حيث 
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قه وعاداته ونشاطه العلمي والرياضي واإلجتماعي، وعالقته بزمالئه، ومشكالته الصفية، كما يتصل رائد حيث خل

الفصل مبعلمي املواد الدراسية األخرى للتعرف على مستوى تالميذه، ويوّثق صلته باألخصائيني اإلجتماعيني 

ذلك على ميوهلم وهواياOم، ويتصل رائد والنفسانيني، واملشرفني الرياضيني، فيتعرف على مشكالت تالميذته، وك

 الفصل بأولياء التالميذ منفردا ومجاعات ليدرس معهم مشكالت أبنائهم، وكيفية حلوهلا.

 كمشرف على بعض األنشطة المدرسية: المعاصردور المعلم  .5.3.4

وهنا دور كليات الرتبية يف اإلهتمام باألنشطة وتدريب الطالب املعلمني عليها، حبيث عندما يتخرج أي معلم منها   

 يكون قادرا على اإلشراف على بعض هذه األنشطة، وحيقق دوره اخلاص باإلشراف على بعض األنشطة املدرسية.

 مدرسة:كمشرف إداري على أحد اجنحة ال المعاصردور المعلم  .5.3.5

حيتاج النظام املدرسي إىل تظافر جهود كل العاملني من إداريني ومشرفني ومعلمني، وخاصة يف املدارس الكربى اليت    

تتضمن عدة مباين، حيث يستلزم األمر هنا أن يكون هناك أشراف حمكم على كل جناح من أجنحة املدرسة، ويف 

 اإلجنحة املدرسية دوريا، حيث تكون مهمة كل معلم ما يلي: هذه احلال يكلف معلمي املدرسة باإلشراف على هذه

 ترسيخ قواعد النظام املدرسي والعمل على اإللتزام به من قبل التالميذ. -

 حماسبة التالميذ الذين خيرجون عن قواعد السلوك الالئق، ونصحهم وتوجيههم. -

 معلم أو تأخره. التأكد من حضور كل معلم أثناء وقت احلصص والتبليغ عن غياب أي -

 مشاركة بعض املعلمني يف مواجهة بعض املشكالت السلوكية لبعض التالميذ. -

 توعية التالميذ بالسلوكات املرغوبة وغري املرغوبة داخل الصف الدراسي وأجنحة املدرسة. -

 بث الشعور يف نفوس التالميذ بأن هناك من يشرف عليهم ويراعي ويالحظ تصرفاOمز -

 قات املعلم املشرف بتالميذ الفصول اليت يشرف عليها.تتوثق عال -

 تبدو إدارة املدرسة مع املعلمني مشريف أجنحة املدرسة يف شكل منظومة إدارية متكاملة. -
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 في تغطية بعض الحصص اإلحتياطية: المعاصردور المعلم  .5.3.6

من املعتاد أن يتغيب بعض املعلمني عن مدارسهم ألسباب خمتلفة، ومن الطبيعي أن توفر إدارة املدرسة البديل لكل    

فصل يتغيب عنه معلمه، وهذا البديل هو أحد املعلمني الذين تسمح أوقاBم املدرسية حبضور بعض من احلصص 

إفادة لللتالميذ  نفس ختصص املعلم الغائب ملا يف ذلك مناإلحتياطية الشاغرة، ومن األفضل أن يكون هذا املعلم من 

حيث ميكن أن يناقش معهم بعض املوضوعات الدراسية، أو يطرح عليهم بعض األسئلة، أو يراجع معهم بعض 

 النقاط الصعبة يف هذه املوضوعات.

 األدوار اإلجتماعية: .5.4

ترسيخ حب الوطن واإلنتماء إليه، دوره يف التعاون مع  ويشمل هذا احملور؛ دور املعلم كرائد إجتماعي، دوره يف   

زمالئه والعاملني باملدرسة، دوره كشريك ألولياء التالميذ يف تربية ابنائهم، دوره كعنصر إجيايب يف إعالء شأن هيئة 

 ليمية.التعليم، دوره يف توطيد التعاون مع املؤسسات األجتماعية األخرى، دوره كعضو عامل يف نقابة املهن التع

 كرائد إجتماعي يقدم ثقافة المجتمع لتالميذه: المعاصردور المعلم  .5.4.1

 يظهر دور املعلم العصري كرائد إجتماعي يقدم ثقافة جمتمعه ببتالميذ يف النقاط التالية:   

 تأكيده على اإلهتمام باللغة القومية كأداة غتصال بني افراد اnتمع. -

 التفكري العلمي  مبا يتضمنه من تفكري ناقد، وتفكري حلل املشكالت وتفكري إبتكاري.تنمية قدرة التالميذ على  -

 مساعدة التالميذ على فهم التغّري الثقايف، حبيث يسهل عليهم تقبل التغريات اليت تطرأ عليه. -

 وأيضا إكساvم بعض اإلجتاهات اإلجيابية حبيث يصبحوا قادرين على إحداث تغريات يف ثقافتهم. -

 تنمية اإلرتباط العاطفي باجلماعة، واخلرص على إستمرارها وتقدمها ومتاسكها وبلوغ أهدافها. -

 تنمية فهم التالميذ لتاريخ وطنهم، والظروف املؤثرة فيه، والعوامل املؤثرة يف حاضره ومستقبله. -

 العمل على تنمية بعض اإلجتاهت اإلجيابية حنو التغيريز -

 املشكالت اإلجتماعية، وأبعادها وأهم أسباvا وآثارها على الفرد واnتمع.تعريف التالميذ بأهم ى -
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 في ترسيخ حب الوطن واإلنتماء إليه لدى تالميذه: المعاصردور المعلم  .5.4.2

يف حتقيق األهداف بالرتبية الوطنية لتالميذه، ميكن ان حندد هذا الدور يف  املعاصر عندما نستعرض دور املعلم ال   

 النقاط التالية: 

ينبغي أن يكون املعلم قدوة ومثل اعلى لتالميذه يف حب الوطن واإلنتماء إليه، ويظهر ذلك يف أقواله ويف مظاهر  -

 سلوكه.

واة اإلجتماعية والسياسية والفرص املتكافئة وتدريبهم تعريف التالميذ حبقوقهم وواجباTم، وتأكيد حقهم يف املسا -

 على ذلك.

 توعية التالميذ باملشكالت والصعاب اليت تواجه وطنهم، وإحساسهم مبسؤولياTم يف مواجهتها وحلها. -

 تنمية القدرة على األسلوب العلمي املنطقي يف تثبيت املعاين الوطنية ومواجهة مشكالت وقضايا الوطن. -

القدرة على التفسري الصحيح لألحداث اجلارية يف الوطن وما تكتبه الصحف واdالت وما تذيعه اإلذاعات  تنمية -

 والتلفزيونات.

 إستخدام األساليب املختلفة، وخاصة أسلوب القصة والدراما يف تأكيد مشاعر حب الوطن واإلنتماء إليه. -

كتابة املواضيع والقصص اليت تؤكد حب الوطن والتضحية من إقامة املسابقات ذات اجلوائز لتشجيع التالميذ على   -

 أجله.

 تعاون مع زمالئه والعاملين بالمدرسة:لفي ا المعاصردور المعلم  .5.4.3

يتعلم التالميذ من معلميهم روح التعاون واملودة واإلخياء؛ عندما يالحظون هذه السمات فيه وهو يتعامل مع    

زمالئه وكل العاملني يف املدرسة، وقد إزداد اإلهتمام بقيمة التعاون داخل املدرسة وحجرة الدراسة، بان صار التعاون 

عليه بالتعلم التعاوين كأحد اإلختيارات البديلة للتجديد الرتبوي التعلم، وهو ما يطلق  إسرتتيجية من إسرتاتيجيات

yدف حل بعض املشكالت اليت تعوق العملية التعليمية اليت تسيطر عليها فكرة التنافس اليت ميكن أن تكون هلا آلثار 

 سلبية على العملية التعليمية ككل.
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إشرتاكه مع بعضهم يف اإلشراف على أنشطة مدرسية،  ومن مظاهر تعاون املعلم مع زمالئه العاملني باملدرسة؛   

واجلماعات املختلفة مثل: مجاعة التاريخ، مجاعة اجلغرافيا، مجاعة العلوم، مجاعة اللغة العربية، مجاعة خدمة 

 البيئة....إخل.

يس، ومن مظاهر تعاون املعلم مكع زمالئه يف التخصص يف تطوير املنهج الدراسي، من حيث تنوع طرق التدر   

وإستخدام وسائل تعليمية حديثة، والعمل على إبتكار أنشطة تعليمية جديدة، وأيضا التجديد يف أساليب ووسائل 

 تقدمي جوانب التلميذ املختلفة.

 بنائهم:أكشريك ألولياء التالميذ في تربية  المعاصردور المعلم   .5.4.4

يربز دور املعلم كشريك ألولياء التالميذ يف تربية أوالدهم، حيث يتم تبادل الرأي بني املعلم وويل األمر بشأن تقدم    

الشخصية اليت ميكن أن مير hا التلميذ، وكيفية مساعدته يف حل  التلميذ أو تأخره، وبأهم املشكالت التعليمية أو

ؤية لدى ويل األمر برسالة املدرسة الرتبوية والتعليمية، وأمهية األنشطة هذه املشكالت كما يبّني املعلم توضيح الر 

الرتبوية باملدرسة، وأمهية أن يشارك التلميذ يف تلك األنشطة سواء داخل املدرسة أم خارجها، يف الرحالت التعليمية، 

 والزيارات التعليمية، ومشروعات النهوض بالبيئة احمللية.

أحوال إبنه يف األسرة، ويوضح إهتمامه وميوله وسلوكه وعالقاته وجمهوداته يف اإلستذكار، وأيضا يبّني ويل األمر   

واحلرص على القيام بواجباته الدراسية، وأيضا خيربه عن تقصريه وسلبياته، وهذه املشاركة بني املعلم وويل األمر ال شك 

 ته، وتربيته بصفة عامة.اvا سوف تثمر عن نتائج لصاحل التلميذ يف تعليمه وأخالقه وسلوكيا

 كعنصر إيجابي في إعالء شأن هيئة التعليم: المعاصردور المعلم  .5.4.5

املعلم الذي يعلي من شأن مهنة التعليم، هو الذي يكون القدوة يف عمله وأخالقه وعالقاته سواء يف مدرسته، أم    

يف أسرته أم يف جمتمعه. وهوالذي جيعل تدريسه جيذب التالميذ ويستهويهم، وجيذب قلوhم، وهم يفتخرون أvم 

ئا باحليوية والنشاط واملرحن ودائما يبين جسور الود واحلب يتعلمون من خالل هذا املعلم املتمّيز و الذي يكون ممتل

 واالحرتام بينه وبني تالميذه، فيشعرهم بأن هلم كياvم من خالل إحرتام هذا املعلم الكفء هلم.

 في توطيد التعاون مع المؤسسات األجتماعية األخرى: المعاصردور المعلم   .5.4.6

هناك مؤسسات إجتماعية يف ا~تمع هلا أدوار يف مساعدة املدرسة لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة، وبالتايل كان    

من الضروري إجياد أساليب وآليات لتوطيد التعاون بني املدرسة وتلك املؤسسات اإلجتماعية. وعلى املعلم دوركبري يف 
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العامة اليت ميكم أن تؤدي دورا فعاال يف تعليم التالميذ وتثقيفهم، إذا ما هذا التوطيد. ومن هذه املؤسسات املكتبات 

تنوعت وتعددت فيها املراجع والكتب والدوريات احلديثة، وعلى املعلم أن ينظم زيارات ميدانية مع تالميذه لتلك 

 املكتبات العامة حسب توافرها يف اMتمع احمللي.

 في نقابة المهن التعليمية والجمعيات العلمية:دور المعلم العصري كعضو عامل  .5.4.7

 كعضو عامل يف نقابة املهن التعليمية يف النقاط التالية: املعاصرميكن تلخيص دور املعلم    

عليه أن يكون عضوا فعاال يف نقابته فيشارك بإجيابية يف اإلنتخابات السنوية ألعضاء النقابة، وخيتار األفضل من  -

 إدارة نقابتهم.املعلمني يف جملس 

ماعية إجت كما عليه أن يشرتك يف أنشطة النقابة، سواء كانت أنشطة نقابية مثل: الندوات واملؤمترات، أم أنشطة  -

 .وتروحيية مثل الرحالت

عليه أيضا ان يقدم إقرتاحه وتوصياته بشأن حتسني خدمات النقابة للمعلمني أو حلول مناسبة لبعض املشكالت  -

 ابة.اليت تواجه النق

وإذا كاتن ظروفه تسمح عليه أن يرشح نفسه ليكون عضوا يف نقابة املهن التعليمية ليحقق األهداف املنشودة  -

 )118، 81: 2003منها.( علي راشد، 

لكن على املعلم أن يتحلى بشخصية قوية، ونفوذ هام كي يستطيع أن ميلك قلوب تالميذه، حبيث يكون أبا    

، وان يكون عاملا بطبائع األطفال وغرائزهم وعادا|م وميوهلم وتفكريهم، ويعامل تالميذه شفيقا قبل أن يكون معلما

معاملة واحدة، ويعدل بينهم وحيسن الصلة بينهم، وأن يتصل بالعامل واحلياة كل إتصال، كي يتمكن من تزويد 

 تالميذه مبا يششاؤون من ثقافة وأدب وعلم وقيم.

يستقطب العلم واملعرفة واآلداب، وداخل جمتمعه وحميطه يعكس ما إكتسبه وما فالطفل داخل املدرسة والقسم    

رسخ يف ذهنه من شخصية معلمه، غري ان هذا املعلم يستعني جبملة من الوسائل التعليمية اليت تسهل عليه إكساب 

ملدرسي الذي سنحاول املعلمني األداءات واملهارات يف شىت امليادين ، حيث يأيت يف مقدمة تلك الوسائل ،الكتاب ا

 ان  نتعرض  لبعض زواياه فيما سيأيت.
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 الكتاب المدرسي: .6

مبا أن الكتاب املدرسي هو ذلك الوعاء الذي حيتوي على اخلربات غري املباشرة، وذلك ألن تقدميه للمتعلم يتم     

بشكل مكتوب أو مرسوم أو مصّور، تلك اخلربات اليت تسهم يف جعل املتعلم قادرا على بلوغ األهداف اليت ّمت 

يف العملية التعليمية التعلمية وهو  د األركان الرئيسيةحتديدها سلفا. وبناء على ذلك فان الكتاب املدرسي يصنف كأح

خالصة املنهج الشامل، وال ميكن للتالميذ اإلستغناء عنه أو املعلمني، يف عصرتفجرت فيه املعرفة وتنوعت مصادرها 

معرفة ه كناقل مهم للتالكتاب عموما حمتفظا مبكانمتليك املتعلم املعرفة، وال يزل وتعددت الوسائط اليت تستهدف 

 واملعلومات. 

 لمحة تاريخية عن الكتاب المدرسي: -7

لقد حارب الكثري من رجال الرتبية إستعمال الكتاب املدرسي كوسيلة من وسائل التدريس، ومل يشاؤوا أن يضعوه    

 بني أيدي التالميذ إال بعد سن الرابع عشر وعلى رأسهم " جون جاك روسو".

حملاربة يف الزمن القدمي، فإنه مل تكن تستعمل سوى الكتب الدينية، وهلذا ال ينطبق فإذا كان هناك من مربر هلذه ا   

يف الوقت احلاضر ألن الكتب احلالية منوعة املواد، متينة البناء واضحة املوضوع، حسنة اإلخراج، تتضمن الكثري من 

 )201: 1962التمارين التطبيقية الشفهية....(عضاضة، 

عليمي قبل عقد اخلمسينات يف الوطن العريب ال خيتلف عن أي كتاب أديب أو علمي يوجد ولقد كان الكتاب الت    

يف املكتبة العامة، وبعد اخلمسينات بدأت الكتب التعليمية تتميز عن غريها من الكتب، بفضل التقدمالرتبوي الذي 

فات الرتبوية وتكنولوجيا التعليمن نتج عن علم النفس الرتبوي، والنظريات الرتبوية ونظريات املنهج الرتبوي والفلس

فأعطيت الكتب التعليمية عناية خاصة مل تكن حتظى �ا من قبل من حيث حتديد مناهجها وتأليفها يف ضوء ىهذه 

 )52: 2007النتائج. ( اخلوالدة، 

ن اإلصالحات يف وال تشذ منظومتنا الرتبوية عن املنظومات العربية الرتبوية األخرى حيث بدورها تتخللها جمموعة م   

املناهج وباألخص يف الكتب املدرسية " مّر الكتاب املدرسي يف اجلزائر بعدة مراحل بدءا من الرتمجة والتكييف إىل 

 )01: 2001مرحلة الربوز زاحلضورككتاب مستقل يف مضمونه ومنهجه عن الكتا ب الفرنسي".( زروقي، 
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ية يف املرحلة األساسية يف مرحلة التعليم اإلبتدائي ككتب أعدت وكتب اللغة العربية أحد الكتب املدرسية األساس   

وإنسجاما مع توصيات وزارة الرتبية الوطنية يف إطار  2003وفق الربنامج الرمسي املقرر تطبيقه إبتداء من سبتمرب 

 إصالح املنظومة الرتبوية.

مات الرتبوية ومتاشيا مع املناهج احلديثة يف وقد صممت كتب اللغة العربية على أساس وضع املتعلم يف مركز اإلهتما   

 تعلم اللغات القائمة على املقاربة بالكفاءات واملقاربة النصية.

ونظمت حمتوياته بكيفية تتالءم مع القدرات الفكرية والنفسية والوجدانية لتالميذ هذه املرحلة التعليمية. وهلذا    

مرحلة التعليم اإلبتدائي على أن تكون أنشطة الكتاب مركزة  حرص الفريق الرتبوي القائم على إعداد الكتب يف

 مباشرة على فعل التعليم والتعلم.

وعليه فقد كان الرتكيز على املعارف ذات الصلة بواقع املتعلم، وذلك بإعتماد وضعيات ذات داللة واقعية متكنه من   

 ات بصورة فعالة.تفعيل اإلجراءات اليت تساعده على إكتساب املعارف وتوظيف املكتسب

ويشمل كتاب القراءة على موضوعات متصلة باملواد اليت يدرسها التلميذ باملدرسة وغريها، وذلك لتنمية مهارات    

 )01: 2004القراءة األساسية.( وزارة الرتبية الوطنية، 

غالبا ما يكون جزءا من فيستخدم كتاب القراءة املدرسي يف املرحلة اإلبتدائية لتدريب التالميذ على القراءة، و    

 )245: 2003سلسلة متدرجة. ( شحاتة والنجار، 

كما جيب أن حيتوي كتاب القراءة قطعا أدبية منوعة األسلوب واملواضيع، وتبحث بصورة خاصة يف املواضيع     

رحلة. ( األخالقية واإلجتكاعية واإلنسانية، كما جيب إن حتتوي كتب القراءة أيضا قطعا شعرية خمتارة هلذه امل

 )68: 1962عضاضة، 

 تعريف الكتاب المدرسي: .8

مبا أن املدرسة اجلزائرية تعتمد يف معظم األنشطة واملواد الرتبوية على الكتاب املدرسي، إذ يعترب من أهم الوسائل    

 التعليمية، فهو مالزم للمعلم وللتلميذ، وفيما يلي سنستعرض بعض التعاريف للكتاب املدرسي.
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املدرسي هو جمموعة من الوحدات املعرفية اليت ّمت إستخدامها بشكل يناسب مستوى كل صف من الكتاب  -

تكامل من الناحية اجلسمية والعقلية املحتقيق منوهم  الصفوف املدرسية وفقا لالعمار الزمنية للمتعلمني حيث يسهم يف

 )17: 2006والنفسية. (عليمات، 

تعلم واملرجع األساس الذي يستخدمه املتعلم أكثر من غريه من املاجع الكتاب املدرسي هو احلليف األول للم -

والذي حيدد بدرجة كبرية معلومات التلميذ وأفكاره ومفاهيمه وإجتاهاته، ويؤلف لتالميذ صف معّني ويرتجم أهدتف 

 )351: 1977، املنهج ويراعي يف مادته العلمية وطريقة عرضها حاجات املتعلمني وإستعداداfم. (سعادة وإبراهيم

الكتاب الذي تعّده جهات خمولة هلذا الغرض، ليعّم تدريسه يف مرحلة دراسية معينة، ويتم  الكتاب املدرسي هو -

توفريه للتالميذ واملدرسني حبيث يصبح مرجعا لكل منهم، كما هو أحد األركان الرئيسية اليت يستند إليها املنهج كوعاء 

: 1984حد أدوات املنهج اليت متكن من بلوغ اهداف املنهج.(اللقاين والرضوان، حيوي املادة التعليمية اليت هي أ

75( 

 يف صممة لإلستخداموثيقة رمسية موجهة مكتوبة ومنظمة كمدخل لللمادة الدراسية، وم والكتاب املدرسي ه -

ية التعلم، الصف الدراسي، حيث يتضمن مصطلحات ونصوصا وأشكال ومتارين مناسبة ومعينات للمتعلم على عمل

 )184: 2008ومعينات للمعلم على عملية التدريس.(عبد ا�يد، 

الكتاب املدرسي هو جمموعة من املعلومات املختارة واملبسطة اليت ميكن تدريسها واليت من حيث عرضها متكن  -

 )17: 2003املتعلم من إستخدام الكتاب املدرسي بصورة مستقلة.(شحاتة والنجار، 

 المدرسي: أهمية الكتاب .9

تكمن أمهية الكتاب املدرسي مبقدار ما يرتك من آثار وخربات سلوكية وما حيدثه من تغيري وتطوير املتعلمني ليعود     

 بثمار هذه العملية على الناس عامة.

دسة، والكتاب املدرسي جانب من جوانب املنهاج املؤثرة يف حياة املتعلم، لذا جند املتعلمني ينظرون إليه نظرة مق   

فهو مرجعهم الوحيد يف بعض الألحيان، والتعليم عتمد يف غرفة الصف بدرجة كبرية على الكتاب املدرسي، وحني ال 

: 2006(عليمات ،  ي دليل هذا املعلم وسنده الوحيد.يتمتع املعلم مبا يؤهله للتدريس بكفاية يصبح الكتاب املدرس

30( 
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املدرسي يؤدي دوره بوصفه أساسا لعملية التعلم بطريقة منهجية، وبوصفه من وأما بالنسبة للماعلم فإن الكتاب     

 )9: 1980مقومات التقوية واملراجعة، واإلستزادة من التحصيل.(عمر، 

كما يعترب الكتاب املدرسي كمعلم ثاين إىل جانب املعلم اإلنسان، والكتاب املدرسي يف خمتلف البلدان له مكانة      

بقدر ما aتم األمة بتعليم أبنائها، يكون إهتمامها ^ذه االداة الرتبوية اليت ال غىن عنها يف جد هامة وحساسة، و 

 )01: 2001 العملية اتلتعليمية.(زروقي،

باإلضافة إىل كل هذا يوفر الكتاب املدرسي خلية مشرتكة بني املعلم وتالميذه مما يساعد على إثارة املناقشات    

كما يساهم الكتاب املدرسي أيضا يف تنمية مهارات التفكريالعلمي الناقد واإلبتكاري   بأسلوب حيقق الفهم لديهم،

: 1997لدى املتعلمني كما يكسبهم قدر البأس به من القيم واإلجتاهات وامليول املرغوب فيها.(سعادة وإبراهيم، 

352( 

 المواصفات العامة للكتاب المدرسي الجيد: .10

ملدرسي وثيقة تعلمية مكتوبة، ألنه خيتلف عن غريه من الكتب األخرى لكونه يسهل من املسلم به أن الكتاب ا   

 على الكتاب املدرسي اجليد أن يتصف باملواصقات التالية: ل يساهم يف العملية التدريسية ككالتعليم والتعلمن وحىت

الميذ فإن هؤالء جيدون ا لدرجة ثقافة الصف الذي خصص له ألنه إذا كان أعلى من مستوى التأن يكون"مناسب -

صعوبة يف فهمه وينفرون منه، وأما اذا كان دون مستواهم فإ|م يفهمون دروسه بسهولة وحيتقرونه".(عضاضة، 

1962 :67( 

 أن يعزز الكتاب املدرسي ما يكتسبه املتعلم من معلومات ومبادئ ومفاهيم ومهارات. -

 تغريات التكنولوجية.أن يتوافق مع املعرفة املعاصرة ومسايرته ألحدث ال -

 )32: 1997أن يتناسب طول احملتوى للفرتة السنوية املتوفرة للمتعلم والتدريس.(محدان،  -

أن تعرض يف الكتاب املواد األساسية بوضوح وإتقان؛ أي أن جيري عرضها بطريقة سهلة ومشوقة بعيدة عن  -

 من التمارين التطبيقية الشفهية واخلطية. التعاريف اجلافة، وأن ينتهي كل درس مبلخص قصري واضح يليه عدد

 إمكانية تطبيق الكتاب املدرسي يف البيئات املادية واملدرسية املتوفرة. -
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أن يتمّيز الكتاب املدرسي جبودة اإلخراج والطباعة، حيث يكون إخراج الكتاب متقنا ومراعيا ألفضل شروط  -

حرف الكبرية الواضحة والرتتيب املنطقي الصحيح، إىل أن تكون الطباعة العصرية وذلك بإحتوائه الصور امللونة واأل

 )67: 1962أوراقه من النوع اجليد.( عضاضة، 

 أهداف الكتاب المدرسي: .11

bتم الدولة بوضع أهداف ملناهجها ولكتا^ا املدرسي حسب الفلسفة والثقافة اليت تتبناها الدولة املعنية، وفيها    

 حترص على ما يلي:

يقدم الكتاب املدرسي للتالميذ واملعلمني إطار عام للمقرر الدراسي كما تصوره واضعو املنهاج حمققا لألهداف أن  -

 املرغوب فيها.

 أن يكون الكتاب املدرسي املنفذ األساسي للمنهج واحملقق ألهدافه واملوفرة الدراسية. -

أحناء القطر وتوحيد األسلوب والرتتيب والتبويب مع يهدف الكتاب املدرسي إىل توحيد املادة املقررة ودراستها يف  -

 تيسري مراقبة تدريس املواد اليت حتتويها.

 ترمجة عناصر املعلومات واملفاهيم واملهارات واألجتاهات والقيم اليت تنص عليها املناهج. -

 املادة املقررة. أن يقوم بتحديد اإلطار العام للمعلم ومساعدته على معرفة وإستيعاب وسهولة احلصول على -

ق اليت يرى واضعو املنهج أzا حتقق ئأن يقدم الكتاب املدرسي جلميع التالميذ قدرا مشرتكا من املعلومات واحلقا -

 )23: 1984أهدافه.(اللقاين والرضوان، 

 وظائف الكتاب المدرسي:  .12

ية للتعليم يعتمد عليها كل من املعلم إتضح لنا من خالل العناصر السابقة أن الكتب املدرسية تعترب دعامة أساس   

حسب املادة العلمية  واملتعلم، فحددت مواصفات ووظائف خاصة متّيزه عن غريه من الكتب، هذه الوظائف تتغري

 وحسب مستعملي الكتاب ومها املعلم واملتعلم.
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 وظائف الكتاب المدرسي بالنسبة للمعلم: .1.12

عملية حتضري الدروس ألن املعلم مدعو اىل القيام بتدريس عدة ساعات متوالية يسهل الكتاب املدرسي على املعلم  -

يف اليوم الواحد وهذا ما يدعوه إىل القيام مبجهود عظيم لتحضريها وفق إلستعدادات التالميذ ودرجة حتصيلهم، ومبا 

ود واألتعاب ويسهل عليه أن الكتاب مؤلف خصيصا لفئة معينة من التالميذ، فإنه يوفر على املعلم كثريا من اجله

 )204: 1962القيام مبهمته.(عضاضة، 

يشكل الكتاب للمعلم " احلد األدىن من املواد املرجعية اليت يرجع هلا، ويقدم له عدة تسهيالت مثل؛ حتديد  -

ة األهداف للوحدة الدراسية، إبراز املفاهيم األساسية، إقرتاح األنشطة والتدريبات وتقدمي الوسائل التعليمي

 )29: 2006والتقوميية.(عليمات، 

كما يقدم الكتاب املدرسي جمموعة من التمارين والفروض، وهذا ما يوفر على املعلم الكثري من البحث والتنقيب   -

 للحصول على التمارين والفروض املناسبة للفئة اليت يدرسها.

لك منوعة للعمل، وذلك يساعده على يقدم الكتاب املدرسي التكوين املستمر للمعلم مبا حيمل إليه من مسا -

 حتسني أدائه الرتبوي آخذا بعني اإلعتبار التطور الدائم لتعليمية املادة.

ويساعد الكتاب املدرسي ذاكرة املعلم حيث ينسى عدد كبري من املعلمني التعليمات التفصيلية املتعلقة بدرس من  -

يلجؤون إىل الكتب لتقدمي املعلومات اليت يطلبوzا بلغة  الدروس، أو ال حيسنون التعبري يف خواطرهم، ولذلك فهم

 )204: 1962سهلة، وبعبارات مناسبة.( عضاضة، 

 وظائف الكتاب المدرسي بالنسبة للمتعلم: 2.12.

يقدم الكتاب املدرسي للمتعلم توضيحات أكثر للشروح اليت يذكرها املعلم يف الدرس الشفهي ألنه يف بعض  -

األخري أثرا دائما يف نفوس التالميذ، فالكتاب يشرح بصورة واضحة ومدعمة أكثر ملا يذكره  األحيان ال يرتك هذا

 )202: 1962املعلم يف احلصة التدريسية.(عضاضة، 

كذلك يسد الكتاب املدرسي نواقص الدرس الشفهي ويسهل املراجعات، ألن التلميذ ال جيد الدروس اليت يريد   -

 )06: 2001ة.(زروقي، مراجعتها أال يف الكتب املدرسي
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ميّكن الكتاب املدرسي التالميذ من كسب املعرفة بأنفسهم بعد خترجهم من املدرسة، وهذا من خالل اجلهد الذي  -

يبذله املتعلم يف فهم حمتوياته لشرح مفرداته وعباراته وهذا العمل يؤهله لإلعتماد على نفسه يف احلياة املقبلة. 

 ) 203: 1962(عضاضة، 

املهارات الوظيفية  الكتاب املدرسي " امليول الوظيفية العلمية، حنو املادة واإلنسانية حنو املتعلمني ويطّوريطّور  -

 )43 -42: 1997اخلاصة بتدريس وإدارة وتشغيل الكتاب يف الرتبية".(محدان، 

 األسس التي يقوم عليها الكتاب المدرسي: .12

 األساس اإلجتماعي: .12.1

الكتاب املدرسي أداة لتحقيق أهداف إجتماعية ومفاهيم وممارسات اkتمع والنظام الثقايف، ينبغي أن يكون     

وذلك نظرا لظروف كل جمتمع وخصوصياته وعاداته وتقاليده وقيمه وطموحاته ومشكالته اليت ختتلف عن ظروف أي 

وصاية أو فرض رأي أو ثقافة أو جمتمع آخر وخصوصياته، كما ينبغي له أن يقوم خبدمةاألهداف القومية للدولة دون 

 )83. 1984دين على أخرى، أو تغليب لغة وتفضيلها على اللغات األخرى للمجتمع املعّني.(القاين والرضوان، 

 األساس الفلسفي:  .12.2

 لإلرتباط العضوي بني املنهج والكتاب املدرسي، وألن األساس الفلسفي دورا رئيسيا يف ختطيط املنهج املدرسي من    

حيث أهدافه وغختياره وحمتواه وأنشطةه التعليمية وأساليبه التقوميية، فهناك عالقة وثيقة ما بني الفلسفة الكتاب 

املدرسي وما بني الفلسفة واملنهج ال تنفصم عراها، حيث متثل الفلسفة البعد النظري لإلنسان يف اخلياة، يف حني متثل 

نظرية اخلاصة باإلنسان داخل النظام اإلجتماعي، والكتاب املدرسي هو الرتبية منهج العمل التطبيقي واملفاهيم ال

 )81: 1997الوسيلة اليت تستخدمه الرتبية لتحقيق أهدافها الفلسفية.(سعادة وابراهيم 

 األساس النفسي: -12-3

هو جمموعة املقومات او الركائز أو القواعد ذات العالقة باملتعلم من حيث حاجاته وإهتماماته وقدراته وميوله اليت    

ينبغي على خمططي الربنامج مراعا�ا. كما ذكر الباحثون فإن الكتاب املدرسي هو عني املنهج اليت يرى �ا التالميذ، 

درا�م وخربا�م السابقة، مثّ بعدها إختيار حمتوى الكتاب املدرسي مبا قو  فيجب أن يتضمن على كل حاجات التالميذ

 )45: 2010يتوافق وأهداف املنهج مع مراعاة اجلوانب النفسية للتالميذ يف وضع الكتاب املدرسي هلم.(فتح اهللا، 
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 خالصة:

يلة تعليمية قد يرجع إليها من خالل تطرقنا إىل العناصر السالفة الذكر، جند أن الكتاب املدرسي أهم مرجع ووس   

التلميذ يف حماولة لزيادة معارفه وتنمية مهاراته هذا بالرجوع إىل أسس بنائه وتصميمه، كما يعد الكتاب املدرسي 

بالنسبة للمعلم املنجد يف بعض األحيان إذا مل تكن او تتوفر وسائل أخرى يعتمد عليها يف تنفيذ درسه، هذا املعلم 

 وجه أو املرشد او القائد لعملية التعليمية التعلمية باملنظور احلديث .   الذي أصبح مبثابة امل
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 الهدف من الدراسة االستطالعية: .1

هدف الباحث من وراء اجراء الدراسة االستطالعية اىل اكتشاف ميدان البحث، والتعرف على الصعوبات اليت     

ستواجهه أثناء اجراء الدراسة االستطالعية، كما سيتم أيضا االشارة اىل مكان وزمن الدراسة االستطالعية، وخصائص 

العية املتمثلة يف أساتذة التعليم االبتدائي مبدرسة احلاج عابد حممد، ومدرسة مجال الدين عينة الدراسة االستط

االفغاين، ومدرسة املقراين (ختصص لغة عربية) املتواجدة باحمليط احلظري ملدينة غليزان، وأخريا التعرض لنتائج الدراسة  

 الدراسة.االستطالعية اليت تتمثل يف حتديد اخلصائص السيكومرتية ألداة 

 مكان وزمن الدراسة االستطالعية: .2

مبدرسة احلاج االبتدائي مبدرسة احلاج عابد  2015مارس  05فرباير و 25أجريت الدراسة االستطالعية ما بني     

حممد، ومدرسة مجال الدين األفغاين، ومدرسة املقراين وكان ذلك مبساعدة مدراء املدارس الثالث خاصة يف مجع أو 

 ق أداة الدراسة االستطالعية مما سهل علينا مما وفر علينا اجلهد والوقت الجناز املهمة.سحب أورا

 عينة الدراسة االستطالعية:  .3

 الجنس: .3.1

أستاذ وأستاذة من بعض مدارس مدينة  25مت اختيار عينة الدراسة االستطالعية بطريقة عشوائية متكونة من ى    

 ينة الدراسة االستطالعية: غليزان، وفيما يلي بعض مميزات ع

 ) : توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الجنس. 01جدول رقم ( -

 اyموع اناث ذكور اجلنس

 25 19 06 العدد

 %100 %76 %24 النسبة املئوية

 التعليق:

%) اكرب 76بنسبة أستاذة  19يتضح من اجلدول أعاله أن عدد افراد عينة الدراسة االستطالعية من االناث (    

فراد عينة % من جمموع 52فردا أي ما يعادل نسبة  13%) أي بفارق 24أستاذ بنسبة  06من عدد الذكور فيها ( 

 الدراسة االستطالعية ككل.
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 المؤهل العلمي:  .3.2

 ) : توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير المؤهل العلمي.02جدول رقم ( -

 ا4موع بكالوريا شهادة التعليم االبتدائي ليسانس املؤهل العلمي

 25 13 10 02 العدد

 %100 %52 %40 %08 النسبة املئوية

 التعليق:

استاذ  13يتضح من خالل اجلدول اعاله أن عدد افراد عينة الدراسة االستطالعية الذين لديهم مستوى بكالوريا ( 

اساتذة  10م مؤهل شهادة معلم ابتدائي البالغ عددهم ( %) أكرب من عدد االساتذة الذين لديه52واستاذة بنسبة 

%) فقط من 08أستاذ وأستاذة بنسبة  02% يف حني بلغ عدد األساتذة الذين لديهم مؤهل الليسانس(40بنسبة 

 جمموع أفراد عينة الدراسة االستطالعية. 

 سنوات الخبرة: .3.3

 متغير سنوات الخبرة. ) : توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب03جدول رقم ( -

 ا4موع سنات 10اكثر من  سنوات 10اىل  5من  سنوات 05اقل من  سنوات اخلربة

 25 23 01 01 العدد

 %100 %92 %04 %04 النسبة املئوية

 التعليق: 

ت سنوا 10يتضح من خالل اجلدول اعاله ان عدد افراد عينة الدراسة االستطالعية الذين لديهم خربة الكثر من     

 % .92استاذ واستاذة بنسبة  23يسيطرون على افراد العينة ككل حيث بلغ عددهم 

 أداة الدراسة االستطالعية:       .4

، حيث )2003(معدلة ألداة الدراسة املوجودة بدراسة مصطفى ستمارة إثل أداة الدراسة االستطالعية يف تتم    

 ) حماور كما يلي:09على ( ) فقرة موزعة54تكونت االستمارة من (

 )51، 41، 31، 21، 11، 1املظهر العام للكتاب ومتثله الفقرات التالية ( ول:المحور األ -
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 )52، 42، 32، 22، 12، 2مقدمة الكتاب ومتثله الفقرات التالية  ( المحور الثاني: -

 )53، 43، 33، 23، 13، 3االهداف ومتثله الفقرات التالية ( المحور الثالث: -

 )50، 44، 40، 34، 24، 14، 4حمتوى الكتاب ومتثله الفقرات التالية ( المحور الرابع: -

 )49، 45، 35، 25، 15، 5االساليب املتبعة يف عرض املادة ومتثله الفقرات التالية ( المحور الخامس: -

 )48، 46، 36، 26، 16، 6مالءمة الرسوم واالشكال التوضيحية ومتثله الفقرات التالية ( المحور السادس: -

 )54، 47، 37، 27، 17، 7وسائل التقومي يف الكتاب ومتثله الفقرات التالية ( المحور السابع: -

 )38، 28، 18، 10، 8تنمية االجتاهات االجيابية لدى التالميذ ومتثله الفقرات التالية ( المحور الثامن: -

 )39، 30، 29، 20، 19، 9ها ومتثله الفقرات التالية (مدى مالءمة االنشطة وامكانية تطبيق المحور التاسع: -

 حيث اعتمدنا يف تصحيح االستمارة على درجات متثل تقسيم الفقرات، وكانت حسب اجلدول التايل:

 ) : توزيع الدرجات على عبارات المقياس.4جدول رقم ( -

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا العبارات

 1 2 3 4 5 الدرجات

 الخصائص السيكومترية الداة الدراسة االستطالعية: .5

 الصدق:  .5.1

ى صالحيتها لقياس ما وضعت لقياسه لذلك قام الطالب الباحث مبا اخلطوات ديقصد بصدق أداة القياس؛ م    

 التالية:

 صدق المحكمين:  .5.1.1

االستمارة على جمموعة من االساتذة  بعد انتهاء الطالب الباحث من اعداد استمارة البحث، قام بعرض هذه    

ا يلي قائمة األساتذة وفيم. مستغامن، -خروبة -اجلامعيني يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة عبد احلميد بن باديس

  ستمارة البحث:احملكمني إل
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 إلستمارة البحث : قائمة األساتذة المحكمين5جدول رقم  -

 الدرجة العلمية اإلسم واللقب الرقم

 ماجسرت بن عروم وافية 1

 ماجسرت خالدي أمحد 2

 دكتوراه قيدوم أمحد 3

 ماجسرت مرنيز عفيف 4

 ماجسرت مقدم أمال 5

 

بعاده إعام للمقياس، وتعليمته وفقراته و قرتاحاQم حول الشكل الإبداء آرائهم وتقدمي إحيث قام هؤالء االساتذة ب   

والتعديالت املناسبة، وبناء على آراء االساتذة احملكمني قام الطالب  ومدى مالءمتها من عدمه، مع تقدمي املالحظات

قرتح احملكمون تعديلها واجلدول إ، كما قام بتعديل العبارتت اليت الباحث بتثبيت العبارات اليت أمجع احملكمون عليها

 التايل يوضح ذلك:

 المحكمين. ) : التعديالت التي اجريت على االستمارة بعد عرضها على6جدول رقم( -

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقم العبارة

 لون الغالف اخلارجي للكتاب ورسوماته جيذبان االنتباه لون الغالف اخلارجي للكتاب جيذب االنتباه 01

 ورق الكتاب يساعد املعلم واملتعلم على االستعمال اجليد ورق الكتاب يتميز باجلودة  11

 خط الكتاب واضح ع بوضوح .الكتاب مطبو  21
اشارت مقدمة الكتاب اىل االسس اليت رعيت اثناء  2

 تأليف الكتاب

اشارت مقدمة الكتاب إىل األسس اليت مت مراعاQا أثناء تأليف 

 الكتاب

 مقدمة الكتاب تبّني امهية مادة القراءة مقدمة الكتاب تبّني امهية مبحث القراءة 12
22 xال امام اجلميع للمشاركة يف تفسح مقدمة الكتاب ا

 تقومي الكتاب
تفسح مقدمة الكتاب اxال امام كل االساتذة للمشاركة يف 

 تقومي الكتاب
 انشطة الكتاب تراعي الفروق الفردية بني التالميذ مادة الكتاب تراعي الفروق الفردية بني التالميذ 50
 املوجودة بالكتاب معّربة .اجلداول  اجلداول املوجودة بالكتاب معّربة ودقيقة 26
 مادة الكتاب تعّزز القيم . مادة الكتاب تعّزز القيم الدينية 40
 انشطة الكتاب تناسب كل التالميذ انشطة الكتاب موضوعية 9

 النشطة الصفية تتالءم مع الوقت املخصص االنشطة الصفية تتالءم مع الوقت املخصص 20
ستخدام  انشطة الكتاب تشجع الطالب على ا 30

 مصادرالتعلم املختلفة.

 انشطة الكتاب تشجع الطالب على استخدام التعلم الذايت
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 صدق االتساق الداخلي: .5.2.1

قام الطالب الباحث حبساب معامل االرتباط "بريسون" بني درجة كل عبارة واحملور الذي تنتمي اليه، حيث     

 وهذا ما نوضحه من خالل اجلداول التالية: spss20حصائي للعلوم االنسانية ستخدم الربنامج اإلإ

 ) : االرتباط بين محور المظهر العام للكتاب وعباراته.7جدول رقم ( -

معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات احملور

 الكلية للمحور

 مستوى الداللة

0 ,05 0,01 

  دال 0,40 1العبارة 
 دال  0,52 11العبارة

 دال  0,77 21العبارة

 دال  0,79 31العبارة

 دال  0,68 41العبارة

 دال  0,60 51العبارة

 التعليق:

) 0,45) ودرجة جمموع احملور يساوي(1من خالل اجلدول السابق يتبني لنا ان معامل االرتباط بني درجة العبارة (    

) 51) و(41() و31) و(21) و(11) يف حني كانت درجات العبارات (0,05وهو دال عند مستوى الداللة (

 )، وعلي هناك اتساق داخلي كبري بني حمور املظهر العام للكتاب وعباراته.0,01دالة عند مستوى الداللة(

 ) : االرتباط بين محور مقدمة الكتاب وعباراته.8جدول رقم ( -

معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات احملور

 الكلية للمحور

 مستوى الداللة

0,05 0,01 

 دال  0,81 2العبارة 

  دال 0,50 12العبارة

 دال  0,84 22العبارة

 دال  0,86 32العبارة

 دال  0,60 42العبارة

 دال  0,73 52العبارة
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 التعليق:

) ودرجة جمموع احملور 12من خالل اجلدول السابق يتبني لنا ان معامل االرتباط بني درجة العبارة (    

) 32) و(22) و(2) يف حني كانت درجات العبارات (0,05لة () وهو دال عند مستوى الدال0,50يساوي(

)، بلغ معامل ارتباط كل منها مع درجة احملور الكلية على التوايل 0,01) دالة عند مستوى الداللة(52) و(42و(

). اذن هناك اتساق داخلي كبري بني خمتلف درجات العبارات 0,73و( )0,60) و(0,86) و(0,84) و(0,81(

 ور.وجمموع احمل

 ) : االرتباط بين محور االهداف وعباراته.9جدول رقم ( -

معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات احملور

 الكلية للمحور

 مستوى الداللة

0,05 0,01 

  دال 0,47 3العبارة 

 دال  0,66 13العبارة

 دال  0,74 23العبارة

 دال  0,77 33العبارة

   0,28 43العبارة

 دال  0,58 53العبارة

 

 التعليق:

) 0,47) ودرجة جمموع احملور يساوي(3من خالل اجلدول السابق يتبني لنا ان معامل االرتباط بني درجة العبارة (    

) دالة عند 53) و(33) و(23) و(31) يف حني كانت درجات العبارات (0,05وهو دال عند مستوى الداللة (

) ميكن االحتفاظ Tا الن معامل ارتباطها طردي معتدل وعليه 43)، بينما درجة العبارة (0,01مستوى الداللة(

 هناك اتساق داخلي كبري يف اغلب االحيان بني خمتلف درجات العبارات وجمموع احملور.
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 ) : االرتباط بين محور محتوى الكتاب وعباراته.10جدول رقم ( -

معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات احملور

 الكلية للمحور

 لداللةمستوى ا

0,05 0,01 

  دال 0,41 4العبارة 

 دال  0,73 14العبارة

 دال  0,64 24العبارة

 دال  0,82 34العبارة

 دال  0,56 40العبارة

 دال  0,56 44العبارة

 دال  0,51 50العبارة

 التعليق:

) 0,41ة جمموع احملور يساوي() ودرج4من خالل اجلدول السابق يتبني لنا ان معامل االرتباط بني درجة العبارة (    

) 34) و(24) و(41) بينما كانت درجات العبارات االخرى (0,05وهو دال عند مستوى الداللة (

)، وهذا يدل على ان  هناك اتساق داخلي كبري بني كل 0,01) دالة عند مستوى الداللة(50) و(44و( )40و(

 درجات العبارات وجمموع احملورككل.

 االرتباط بين محور االهداف وعباراته.) : 11جدول رقم ( - 

معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات احملور

 الكلية للمحور

 مستوى الداللة

0,05 0,01 

 دال  0,79 5العبارة 

 دال  0,88 15العبارة

 دال  0,67 25العبارة

 دال  0,78 35العبارة

 دال  0,57 45العبارة

 دال  0,69 49العبارة

  

 



 الدراسة اإلستطالعیة                                                                  الرابعالفصل 
 

71 

 

 التعليق:

من خالل اجلدول السابق يتبني ان معامل االرتباط بني درجات كل عبارات احملور ودرجة جمموع احملور دالة عند    

) وهو ما يعرب عن وجود اتساق داخلي كبري بني 0,88) و(0,57)، حيث بلغ ما بني (0,01مستوى الداللة (

 درجات عبارات احملور وجمموع احملور ككل.

 رتباط بين محور مالءمة الرسومات واالشكال التوضيحية وعباراته.) : اال12جدول رقم ( -

معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات احملور

 الكلية للمحور

 مستوى الداللة

0,05 0,01 

  دال 0,41 6العبارة 

   0,22 16العبارة

  دال 0,49 26العبارة

  دال 0,49 36العبارة

 دال  0,67 46العبارة

 دال  0,73 48العبارة

 

 التعليق:

)درجة جمموع احملور 48) والعبارة (46من خالل اجلدول السابق يتبني لنا ان معامل االرتباط بني درجة العبارة (   

) 26) و(6) اما العبارات (0,01هو مها دالتني عند مستوى الداللة ( )0,73) و(0,67 يساوي على التوايل(

يف حني ان العبارة   )0,49بني ( ,)، حيث معامل االرتباط ما0,05()  فكل منهن دالة عند مستوى الداللة36و(

، ميكن اإلحتفاظ Vا ألن معامل إرتباطها طردي  )0,22واليت بلغ معامل االرتباط بينها وبني جمموع احملور ( )16(

 اذن هناك اتساق داخلي كبري يف اغلب االحيان بني كل درجات العبارات وجمموع احملورككل.
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 وسائل التقويم وعباراته. ) : االرتباط بين محور13ول رقم (جد -

معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات احملور

 الكلية للمحور

 مستوى الداللة

0,05 0,01 

 دال  0,64 7العبارة 

 دال  0,71 17العبارة

 دال  0,88 27العبارة

 دال  0,94 37العبارة

 دال  0,75 47العبارة

 دال  0,77 54العبارة

 

 التعليق:

)و 17)و(7من خالل اجلدول السابق يتبني ان معامل االرتباط بني درجات العبارات(    

)، 0,94)، (0,88)، (71, 0)، (64, 0)ودرجة جمموع احملور يساوي على التوايل(54)و(47)و(37)و(27(

كبري بني درجات العبارات )، وعليه هناك اتساق داخلي  0,01) وهو دال عند مستوى الداللة (0,77)، (0,75(

 وجمموع احملور ككل.

 ) : االرتباط بين محور تنمية مادة الكتاب لالتجاهات االيجابية للتالميذ وعباراته.14جدول رقم( -

معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات احملور

 الكلية للمحور

 مستوى الداللة

0,05 0,01 

 دال  0,75 8العبارة 

 دال  0,92 10العبارة

 دال  0,90 18العبارة

 دال  0,79 28العبارة

 دال  0,75 38العبارة
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 التعليق:

من خالل اجلدول السابق يتبني ان معامل االرتباط بني درجات كل عبارات احملور ودرجة جمموع احملور دالة عند    

ق داخلي كبري بني ) وهو ما يعرب عن وجود اتسا0,92) و(0,75)، حيث بلغ ما بني (0,01مستوى الداللة (

 درجات عبارات احملور وجمموع احملور ككل.

 ) : االرتباط بين محور مدى مالءمة االنشطة وامكانية تطبيقها وعباراته.15جدول رقم ( -

معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات احملور

 الكلية للمحور

 مستوى الداللة

0,05 0,01 

 دال  0,75 9العبارة 

  الد 0,49 19العبارة

   0,26 20العبارة

 دال  0,80 29العبارة

 دال  0,87 30العبارة

 دال  0,77 39العبارة

 

 التعليق:

) ودرجة جمموع احملور يساوي 19من خالل اجلدول السابق يتبني ان معامل االرتباط بني درجات كل العبارة (   

) فكلها دالة عند مستوى الداللة 39) و(29) و(9)، اما العبارات (0,05وهودال عند مستوى الداللة (  )0,49(

، لكن ميكن فهي غري دالة  )0,26) واليت بلغ معامل االرتباط بينها وبني الدرجة الكلية (20)، اما العبارة (0,01(

، اذن هناك  اتساق داخلي كبري يف اغلب االحيان بني خمتلف درجات اإلحتفاظ Sا ألن معامل إرتباطها طردي

 ع احملور ككل.العبارات وجممو 
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 الثبات: -5-2

 spss20قام الطالب الباحث حبساب معمل الثبات "الفا كرونباخ" بواسطة الربنامج االحصائي للعلوم االجتماعية    

 .0,91وقد حتصل على النتيجة التالية: ألفا = 

) عبارة 54عة ومخسني (ربأاذن عند حساب معامل الثبات "الفا كرونباخ" اخلاص باالستمارة اليت حتتوي على    

وهو ثبات يسمح للطالب الباحث باستعمال هذه االستمارة يف الدراسة االساسية   )91, 0حتصلنا على القيمة (

 باطمئنان.

 الخالصة:

من خالل الدراسة االستطالعية نكون قد تاكدنا من صدق وثبات استمارة البحث؛ أي ا_ا قابلة وجاهزة    

 ماد على نتائجها االحصائية للتحقق من فرضيات البحث يف الدراسة االساسية.للتطبيق، حيث ميكن االعت
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 : تمهيـــــد 

يعد التقومي يف جمال الرتبية و التعليم جماال رئيسيا متمايزا من جماالت البحث التطبيقي، و تتنوع امناطه و أدواره، و     

تتباين اعراضه و إستخداماته يف خمتلف مستويات العمل الرتبوي، فالتقومي ال خيتص فقط يف دراسة املتغريات املتعلقة 

ات الربامج و املشروعات و املواد و املمارسات و املؤسسات الرتبوية لذلك فان باألفراد و امنا يتناول أيضا متغري 

 .تطبيقات التقومي كثرية و مداخله متعددة و متباينة و متطورة متسع

هلذا يتطلب من اخصائي التقومي اكتساب املعارف و املهارات اليت متكنه من القيام بأدواره و مهامه املتعددة     

 .تت و منهجياومي الرتبوي املؤسسي و ما يتضمنه ذلك من مفاهيم و خصائص و حمكااملتعلقة بالتق

  : تعريف التقويم.1

يعرف التقومي لغة ،على انه تقدير قيمة الشيء او احلكم على قيمته و تصحيح او تعديل ما اعوج و هو من لغة :  -

 .معينا و يعين كذلك صوبه و عدله و وجهه حنو الصواب قوم الشيء يعين وزنه و قدره و اعطاه مثنا

التقومي هو عماية منظمة ننتج عنها معلومات تفيد يف اختاذ قرار او اصدار احكام على قيمة االشياء  اصطالحا : -

 .او االشخاص او املوضوعات و االفكار

 اذا ما حدث بالفعل تغريات على التقومي هو جمموعة من العمليات املنظمة اليت يتبني :Bloom تعريف بلوم -

 ).87: 1997علمني . (سرير و خالدي، تجمموعة من امل

 التقومي هو وصف شيء  ما مث احلكم على قبول او مالءمة ما وصف  :Hagen  & Thorndikتعريف -

 .التقومي هو اعطاء قيمة لشيء ما وقف مستويات وضعت او حددت سلفا : Dwnie تعريف -

التقومي هو عملية منهجية حتدد مدى حتقق االهداف الرتبوية من قبل التالميذ و انه  : Gronlund تعريف -

 ).38:2002يتضمن وصفا كميا و كيفيا باإلضافة اىل احلكم على القيمة (ملحم، 

ل التقومي يساير التعلم و يتساير مع املواقف التعليمية بدءا بتحديد االهداف اىل غاية احلصو  :Djlaze تعريف -

 ) .158:2001على املعلومات بواسطة القياس ( عبيد، 
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ان التقومي يساعدنا على تقدير فاعلية التدريس و اثره جيعلنا نشكك يف قيمة املناهج :  Rothney تعريف -

ها عدمية التعليمية و املواد الدراسية و الوسائل التعليمية مما قد يدفعنا الن نتعدها بالتعديل و املراجعة او رفضها باعتبار 

 ) .38:1999اجلدوى (مروان، 

التقومي هو العملية اليت تستخدم املقاييس، و غرض املقاييس هو مجع البيانات، و :  Baungartner تعريف -

 ) .46:2013يف عملية التقومي تفسر هذه البيانات لتحديد املستويات حىت ميكن اختاذ القرار .(امحد، 

كيفي او كمي حول قيمة شخص او شيء او عملية او موقف أو منظومة من   التقومي هو حكمتعريف لوجندر :  -

خالل مقارنة اخلصوصيات املالحظة مبعايري موضوعة انطالقا من حمكات مصرح jا مسبقا jدف تقدمي معطيات 

دروس من تصلح الختاذ القرار يف استمرارية مرمى أو هدف احلكم و التفسري الذي نعطيه لنوعية او قيمة املوضوع امل

 ) 7: 2005منظور اجرائي الختاذ القرار. (عثمان، 

 : تطور التقويم و القياس .2

، أي ما قبل التاريخ، لكن مبرور الزمن تعقدت ا}تمعات البشرية رترجع عملية التقومي و القياس اىل اقدم العصو      

التقومي معه يتم عن طريق ما يسمى مبعلم احلرفة ، ،االمر الذي أدى اىل ان يأخذ التقومي و القياس طابعا آخر، صار 

مث زاد تعقد الرتاث االنساين على ما كان عليه، و ظهرت املدرسة اليت جعلت التقومي يأخذ شكال اخر يتم الرتكيز فيه 

على تقييم التحصيل الدراسي بأدوات و طرق ال ختلو من الدقة. و مع بداية القرن العشرين تطورت حركة القياس 

 :يث ميكن من هنا تقسيم تطور التقومي اىل اربعة مراحل هيح

و تسمية مرحلة الرعيل االول املنادي بالقياس، و اهم ما مييز هذه  :1915 -1900المرحلة االولى:  .1.2

املرحلة ظهور " بينيه"، و ظهور علماء النفس االنكليز و األمريكيني، و كذلك ظهور اختبارات التحصيل املقننة يف 

لب املواد كاختبار " ستون " املقنن يف مادة احلساب و اختبارات اهلجاء و املفردات اللغوية و يف هذه املرحلة نشر اغ

" جوزيف رايس " دراسة حتت عنوان "عدم جدوى تعليم الكبار" و اجرى "رايس" جتربة من ابتكاره قارن فيها بني 

و  1908اهلجاء بغريهم ممن قضوا وقتا أقل، و نشر "ستون"  نتائج حتصيل تالميذ قضوا وقتا طويال يف التدريب على

 .اختبارات قياس حتصيل يف مبادئ احلساب 1909"كورتس" 

انتشر يف هذه املرحلة استخدام االختبارات و املقاييس املختلفة يف :  1920 -1915المرحلة الثانية  .2.2

التقومي انتشارا كبريا، و امتازت بتصميم كثري من االختبارات يف خمتلف املهارات و االختبارات النفسية، حيث حتمس 
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لذي ادى اىل ان يساء رجال الرتبية و علم النفس لتطبيق هذه االختبارات بدرجة واسعة جعلتهم ينسون الدقة، االمر ا

اختيار و تفسري االختبارات، و ان تصدر االحكام من غري ترو و ال دقة، و كذلك امتازت بظهور مقياس " 

 . ثورندايك" للخط و ظهور مقياس "هلجاس" لالستثناء و التعبري

دعا رجال  و اشهر ما امتازت به هذه املرحلة هو ظهور النقد الذي: 1930 -1920المرحلة الثالثة   .3.2

 . الرتبية و علم النفس اىل تعديل االختبارات و اعادة تصنيفها، و مراعات الدقة يف اختيارها و تقنينها و تطبيقها

كما ساد يف هذه املرحلة االجتاه اىل قياس و تقومي التحصيل تقوميا شامال و دقيقا، و كذلك تقومي شخصية       

أصدر  1930 و1929 يعد عجز اختبارات الذكاء عن قياسها و يف عاماملتعلم، و استخدام اختبارات القدرات ب

الناشرون اختبارات للذكاء لبيعها للمدارس كان من بينهم اختبار " اونس" و جمموعة اختبارات  "سانفورد" 

حىت كان عدد االختبارات املقننة اكثر من الف اختبار، و يف هذه املرحلة وجهت  1930للتحصيل، و كميات عام 

 .ختباراتالعناية اىل تطوير األساليب االحصائية يف حتليل اال

و يف هذه املرحلة وصل القياس و التقومي اىل درجة كبرية من الدقة سواء  :1960 -1930المرحلة الرابعة  .4.2

يف قياس التحصيل او قياس االستعدادات حيث اجته علماء النفس  الرتبية اىل استخدام القياس يف مقارنة الشخص 

ساعدته يف فهم امكانياته، و توجيهه حسب قدراته و بنفسه، و يف مقارنة الشخص بغريه أيضا حىت ميكن م

الرورشاخ، و بعض املعايري االسقاطية األخرى و اختبارات  ،استعداداته، و ظهر يف هذه املرحلة اختبارات الشخصية

ق امليول، كما مت حتسني مقاييس االجتاهات، و يف هذه املرحلة واصل " تيلور" و "اراتيسون" دراساrم يف تقومي الطر 

اجلديدة يف املدارس االبتدائية و الثانوية، و ظهرت االختبارات املوضوعية كاختبارات الصواب و اخلطأ و اختبارات 

 ) 32، 29: 2009التكميل و اختبار االختيار من متعدد . ( الطبيب، 

 ساليب التقويم ( تصنيفها):أ .3

 : تصنف اساليب التقومي و وسائله بطرق خمتلفة      

نيف حسب جمال القياس او جمموعة السمات و اخلصائص اليت تقع يف جمال واحد، فهناك اساليب قياس و التص -1

اختبارات متنوعة يف جمال " القدرات " و من امثلتها مقاييس و اختبارات الذكاء و القابليات، و املهارات االدراكية و 

تؤلف جماال كبريا من جماالت القياس و التقومي و يف  احلركية، و يعترب التحصيل من القدرات لكن اختبارات التحصيل
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جماالت الشخصية و امليول و االجتاهات جند مقاييس خاصة لكل منها، فهناك قوائم الشخصية و قوائم امليول و 

 . استبانات االجتاهات وغريها

فهي اساليب او التصنيف حسب طريقة التطبيق، فبعضها يطبق على جمموعة من االفراد يف وقت واحد،  -2

مقاييس مجعية، و بعضها االخر يطبق فرديا أي على فرد واحد يف كل مرة، فهي اساليب فردية، و يعتمد بعضها على 

استجابات املفحوصني املكتوبة، فهي حتريرية او كتابية  بينما يعتمد بعضها االخر على االستجابة الكالمية املنطوقة 

 .فهي شفهية

ومي حسب طريقة االستجابة؛ فهي لفظية حني تعتمد بشكل اساسي على استخدام اللغة و تصنف أساليب التق -3

 . و الكالم و التفكري الرمزي، وهي: أدائية ـ حركية ـ حني تعتمد على احلركة ( يف أعضاء اجلسم) جزءا من االستجابة

عضها معد لقياس ما يسمى و هناك تصنيف ألساليب التقومي حسب خصائصها السيكومرتية و طبيعة االداء، فب -4

اقصى أداء يف جمال القدرات، و بعضها االخر معد لقياس االداء النموذج املتميز للفرد يف سلوكه املعتاد، املتمثل يف 

 . اخلصائص الشخصية ة االنفعالية و الدفاعية

ملرجع، ففي النوع االول؛ و يف جمال قياس التحصيل الدراسي تصنف اساليب التقومي اىل حمكية املرجع و معيارية ا -5

احملكي املرجع، يقوم اداء الطالب مبقارنته مبحاكات قياسية لألداء تعرف عادة بدرجة االتفاق اليت حققها الفرد ملادة 

دراسية او جمال سلوكي، اما يف التقومي املعياري املرجع فيتم تقومي الفرد مبقارنة ادائه بأداء فئة مرجعية حمددة، كان حندد 

 . الطالب يف جمموعته أو صفه تبعا ألدائه النسيب يف اzموعة ترتيب

من مبادئ الفاعلية ألي نشاط ان يكون التقومي عملية مستمرة و مالزمة جلميع مراحل النشاط، هناك تستخدم  -6

تقوميية  اساليب التقومي التكويين و التقومي اخلتامي، و ميكن ان يضاف اليها التقومي املبدئي الذي يتضمن نشاطات

تتعلق بتقدير احلاجات و ختطيط الربامج و تشخيص القابليات و االستعدادات. أما التقومي التكويين فهو نشاط جيري 

اثناء النشاط االساسي أو الربنامج املستهدف أو عملية التعلم و التعليم. أما التقومي اخلتامي فيأيت يف �اية النشاط 

خربة التعلم، و اهلدف األساسي منه الكشف عن مستوى الفعالية للنشاط أو  األساسي أو الربنامج املستهدف أو

الربنامج او اخلطة، و يف عملية التعليم و التعلم يأيت التقومي اخلتامي يف �اية مقرر دراسي أو وحدة كبرية من املقرر 

 ) 30، 27: 2006لتحديد املستوى النهائي للطلبة.(الكيالين و الروسان، 
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 : التقويم نواعأـ  4

 :هناك نوعان اساسيان من التقومي مها : التقومي الذايت و التقومي املوضوعي      

 : التقويم الذاتي  .1.4

ويعين أن الفرد حيكم على الشيء أو العمل أو االفراد من واقع خربته الشخصية و دوافعه  و انفعاالته و قد      

 . يدخل يف ذلك عوامل شخصية أخرى مثل املصلحة أو القرابة أو الزمالة و املستوى الفكري و االجتماعي و الثقايف

كايف يف تفاصيل املوضوع و قد الاصدار االحكام دون التعميق  وغالبا يتصف هذا النوع من التقومي بالسرعة يف     

بتغري احلالة النفسية للفرد أو بتدخل عوامل اخرى كانت خافية على الفرد . و  ةيتغري احلكم على املوضوع و الظاهر 

ا "شعوريا هذا من التقومي من الصعب الوثوق يف نتائجه بالرغم من استخدامه من قبل الفرد سواء كان ذلك استخدام

 "أو ال شعوريا

و ال يتوقف االنسان عن التقومي و اعطاء قيمة ملا يدرك، اال ان هذا التقومي يف معظمه من النوع الذي ميكن ان     

تسميه (التقومي املتمركز حول الذات) و هو يعتمد يف اصدار هذه االحكام على معايري ذاتية مثل املنفعة او نقصان 

 ).39: 1999رات املكانة االجتماعية أو سهولة الفهم و االدراك .(مروان ،iديد الذات أو اعتبا

كما يقصد بالتقومي الذايت "انه احلكم الذي يصدره الفرد استنادا اىل تقديره الشخصي مثلما حيدث حينما يقوم      

.( منسي عه sذه املقابلةكما نتيجة انطباالباحث او القائم بالتقومي بعقد  مقابالت شخصية مع املتعلمني مث يصدر ح

 ).54:2010و صاحل، 

 :التقويم الموضوعي .2.4

هذا النوع من التقومي اكثر دقة يف نتائجه و ميكن االعتماد على ما تتوصل اليه عملية التقومي ألنه يؤدي يف      

النهاية اىل نتائج و أحكام موضوعية ال تتدخل فيها العوامل الذاتية كما هو ظاهر يف التقومي الذايت و يف هذه 

ضع مجيع خطوات التقومي اىل الدقة يف مجع و حتليل البيانات االحكام املوضوعية توضع الشروط و املواصفات، و خت

الستخراج النتائج، و مبا ان التقومي يتضمن عملية اصدار احكام على قيمة االشياء أو اشخاص أو موضوعات فانه 

 .يتطلب الوصول اىل أحكام موضوعية الستخدام املعايري أو املستويات أو احملاكات لتقدير هذه القيمة

 



 التقویم                                                                                  الثانيالفصل 
 

17 

 

 : المعايير  .1.2.4

تعترب املعايري االهداف االساسية اليت 6دف اليها عملية تقنني االختبارات حيث تشتق املعايري من عينة التقنني      

اليت متثل اEتمع االصلي املدروس و الدراجات اخلام املستخلصة من تطبيق االختبارات على عينة التقنني و هي 

اخل الظاهرة مبوضوع القياس و ليس من خارجه فتأخذ الصيغة و مصدر املعايري. و املعايري هي اساس احلكم من د

 . الكمية يف أغلب األحوال و تتحد يف ضوء اخلصائص الواقعة للظاهرة

 : المستويات .2.2.4

تتشابه املستويات و املعايري يف اaا اسس داخلية للحكم على الظاهرة موضوع التقومي و استخدام املستويات يف     

ي شائع أيضا مثل املستويات اليت حتددها املدارس بقبول الطالب احلاصلني على الشهادات، حيث احلقل الرتبو 

تشرتط هذه املدارس جناح الطالب يف الشهادة مبجمع معني و ضرورة جتاوزه ملستوى حمدد يف اللياقة البدنية هذا اىل 

 )42، 1999جانب كفاءته البدنية والصحية ( مروان، 

 :المحكات  .3.2.4

هي أسس خارجية للحكم على الظاهرة موضوع التقومي و قد تأخذ الصورة الكمية أو الكيفية و يعترب احملك من      

أفضل الوسائل املستخدمة يف احلكم على صدق االختبارات و املقصود بذلك أن يكون االختبار صادق يف ما يقيسه 

احلركية، مثال و أردنا ان نتحقق من مقدار صدق هذه البطارية فاذا كنا نسعى اىل بناء بطارية اختبارات لقياس اللياقة 

يف قياس ما صممت ألجله فإننا قد نستخدم طريقة احملك و ملخصها اننا حناول اجياد معامل االرتباط بني البطارية 

ذلك يعترب مؤشرا  املستحدثة و اختبار اخر للياقة احلركية سبق اثبات صدقه فاذا كان االرتباط بني االختبار عاليا ـ فان

 )43: 1999بعيدا ـ اىل حد كبري عند صدق االختبار املستحدث . (مروان، 

  غراض التقويم :أ .5

6دف عملية التقومي بشكل عام اىل حتسني العملية التعليمية التعلمية مبجمل مكونا6ا و حبسب هذه املكونات     

 : هناك أغراض متعددة نورد بعضا منها

حيث يتم تصنيف االشياء أو احلوادث أو االشخاص حسب معايري حمددة   ألغراض التصنيف :التقويم  -

 . كتصنيف طلبة حسب مستويا6م التصنيفية
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كالتقومي الذي يهدف اىل انتقاء املوظفني أو ترقيتهم او انتقاء الطلبة   التقويم ألغراض االنتقاء ( التعيين ) : -

 . للبعثات

 مثل تقومي برامج الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب او استمرارية او تحسين البرامج :التقويم ألغراض ايقاف  -

(ICLD )او برنامج التعليم االلكرتوين ، . 

كالتقومي الذي يهدف اىل التنبؤ باألداء املستقبلي لألفراد أو املؤسسات مثل :   التقويم ألغراض التنبؤ باألداء : -

 . ة من خالل حتصيله يف الثانوية العامةالتنبؤ بتحصيل الطالب يف اجلامع

و هو التقومي الذي يتم لغايات توجيه و ارشاد الطلبة حنو برامج معينة مثل: التقومي  التقويم ألغراض التوجيه: -

 . الذي يعتمد يف توزيع الطلبة على مسارات التعليم املختلفة

 . لبة مثل : منح الطلبة شهادة الثانوية العامةحيث يتم منح الشهادات للطالتقويم ألغراض منح الشهادات :  -

حيث يتزود منها الدارسني و املهتمني باملعلومات الالزمة ال جراء  التقويم ألغراض بناء قواعد البيانات : -

 . البحوث و الدراسات و غريها

الطلبة حنو التعلم و حيث يستخدم التقومي لزيادة الدافعية لدى  التقويم ألغراض تحفيز الطلبة على التعلم : -

 ).34، 33: 2009العمل على حتسينه .(احملاسنة و املهيدات، 

 : أهمية التقويم . 6

يستمد التقومي امهيته االساسية يف خمتلف امليادين من ضرورة االعتماد عليه يف قياس و تقدير مدى حتقق االهداف     

  : املنشودة من كل عملية و يف كل ميدان و خباصة يف امليدان التعليمي ، حيث تظهر أمهية فيما يلي

 . ة و ركنا من أركان عملية بناء املناهج بصفة خاصةيعترب التقومي ركنا أساسيا يف العملية الرتبوية بصفة عام -

مل يعد التقومي مقصورا على قياس التحصيل الدراسي للمواد املختلفة، بل تعداه اىل قياس مقومات شخصية   -

 .للتلميذ من شىت جوانبها، و بذلك اتسعت جماالته و تنوعت طرقه و أساليبه

 .امل الكشف عن املواهب و متييز امكانيات طالب و آخرأصبح التقومي يف عصرنا احلاضر من اهم عو  -
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التقومي ركن هام من اركان التخطيط  ألنه يتصل اتصاال وثيقا مبتابعة النتائج و قد يكشف التقومي عن عيب املناهج  -

 او الوسائل أو عن حضور يف االهداف فينتهي اىل نتائج و توصيات تعرض على التخطيط مث تأخذ سبيلها للتنفيذ

 .حيث تبدا املتابعة فالتقومي من جديد ...و هكذا

يساعد التقومي كل من املعلم و التلميذ على معرفة مدى التقدم يف العمل املدرسي حنو بلوغ أهدافه و على تبيني  -

 العوامل اليت تؤدي اىل التقييم أو حتول دونه مث على دراسة ما يلزم عمله للمزيد من التحسن و التطور .( باهي و

 ).6، 5: 2007النمر، 

 : التقويم فاهدأـ 7

عند اعداد املقوم لربنامج تقوميي يسري جنبا اىل جنب مع خطوات التنفيذ للنشاط ، جيب عليه أن يالحظ ان     

 : الربنامج جيب أن حيقق االهداف التالية

 .ـ معرفة ما لدى املمارسني للنشاط من معلومات و فهم حول النشاط الذي ميارسونه1

ـ ان يالحظ املقوم الصعاب اليت من املمكن ان تقابل املمارسني للنشاط فردا أو مجاعة و تدوين تلك الصعاب و 2

 . اجياد احللول  و البدائل هلا مباشرة

ـ ان يشخص املقوم عوامل القوة و الضعف يف كل مرحلة من النشاط و اقرتاح احللول املختلفة لعالج مواطن 3

 .القوة و ذلك ما يسمى بالتغذية الراجعةالضعف و تعزيز جوانب 

 . ـ ان يشجع املقوم املمارسني على ممارسة و تعلم طرق القياس إلجنازا�م مع تعريفهم مبدى ما حققوا من جناح4

 .ـ ان يساعد املقوم املمارسني على اكتساب اجتاهات و مهارات يف تقومي أنفسهم5

رسة النشاط بطريقة اجيابية و ذلك بعد اكتشاف جوانب الضعف و ـ ان يساعد املقومني يف توجيه انفسهم ملما6

 . جتاوزها بالبدائل القوية و االجيابية

 . ـ أن يكون التقومي وسيلة لتعليم املقومني كيفية نقد الذات و األفكار اخلاصة �م7

 . ف املرسومة لهـ أن يتعرف املقوم على تأثري الربنامج أو املنشط على الطالب و مدى ما حقق من األهدا8

 .ـ مجع املعلومات عن املميزين و املوهوبني لرعايتهم بربامج اكثر حيوية ومناسبة لقدرا�م 9
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 ) 15 -14: 2005.(عثمان، شط للتكرمي و الرعاية املستقبليةـ مجع املعلومات عن املميزين لتقدميها اىل ادارة املن10

  : نذكر منها هالتقومي ألهدافخرى لتحقيق أوهناك عدة جوانب أساسية      

 : ـ حتويل اداء الطالب أو ممارساYم خالل حصص النشاط اىل قيمة رقمية وفق بنود التقومي احملدد من خالل 1

 . أـ التعرف على درجة تفاعل الطالب مع النشاطات املمارسة

 . ب ـ مقدار حتقق االهداف

 .ج ـ طريقة التنفيذ للربنامج

 . مهارات اجلديدة و درجة االتقان و منو اخلربةد ـ اتقان الطالب لل

ان املالحظة الدقيقة و االشراف املباشر لكل طالب أو جمموعة عمل مطلب أساسي للتعرف على اجناز كل طالب    

 : و جهده يف كل حصة نشاط حبيث يستطيع املقوم تقدير جهد الطالب من خالل

  أـ تنفيذه للدور املسند اليه

 . يذ و التجديد و االبتكارب ـ تنوع التنف

 . ج ـ أثر تنامي اخلربة

 . د ـ احملافظة على ادوات التنفيذ و العمل

 ). 16 -15: 2006ـ دراسة التقاريراملقدمة من الطالب و من املشرف على النشاط.(عثمان،  2

  : ـ شروط التقويم 8

 من الشروط اليت تنبغي أن يبىن عليها التقومي ما يأيت:    

 : الشمول .1.8

من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف التقومي شرط الشمولية، و مشولية التقومي معناها اال يقتصر على قياس جانب     

واحد فقط و يهمل بقية اجلوانب، فاالمتحان التقليدي للتحصيل مثال ال يتوفر فيه جانب الشمول ال نه يهمل 
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و يركز على التحصيل، و املدرسة احلديثة حتاول ان تقّوم هذه اجلوانب الشخصية و االجتماعية و االنفعالية، 

 . اجلوانب. بل تسعى ان تفسح اHال أمام التلميذ الن ينمو بأقصى حد تؤهله له قدراته

 :االستمرارية .2.8

ومما ترمي اليه عملية التقومي، هو مساعدة املدرس و الطالب على معرفة ما وصل اليه من تقدم حنو حتقيق اهدافه،     

اذ هناك عوامل و جوانب قوة جيب تنميتها، و عوامل و جوانب ضعف جيب ازالتها او التقليل منها على األقل، و 

التدريس، فتخصيص وقت معني للتقومي كأسبوع او شهر ال ميكن هذا ال يأيت اال اذا سار التقومي جنبا اىل جنب مع 

من اصدار احلكم الصادق على التلميذ، حيث ان العرض ليس هو جناح التلميذ او فشله، امنا هو تنمية نواحي القوة، 

 .و عالج نواحي القصور و الضعف لديه، و هذا ال يتحقق اال اذا كان التقومي مالزما للتدريس و متماشيا معه

 : ن يكون التقويم اقتصادياأـ  3ـ8

فالتقومي اجليد هو الذي يبىن على اساس اقتصادي يف نفقاته، فال يكلف نفقات أكثر مما جيب، بل انه جيب ان     

يكون باقل تكلفة ممكنة، و يأخذ اقل وقت ممكن من أوقات التلميذ، فينبغي ان ال يقضي التلميذ وقتا طويال يف 

دث يف بعض املدارس، حيث خيصص أسبوع أو أسبوعان إلجراء امتحانات الفرتة، و كذلك االمتحانات، كما حي

 )35 -ـ33، 2009.(الطبيب: تا أطول يف االمتحانات و تصحيحهااحلال للمدرس، حيث ينبغي أن ال يضيع وق

 : التعاون .4.8

التلميذ، و هذا يفرض على كل من  عن التقومي يعطي الصورة احلقيقيةالتعاون يف عملية التقومي، هو الذي جيعل     

املدرس و التلميذ و ويل االمر و املشرف ان يقوم بدوره، و يستعني باألخرين يف حالة غموض بعض االشياء او 

املواقف عليه، او يف حالة حدوث بعض املشكالت أمامه، و اذا ما قام كل واحد من هؤالء بالدور املطلوب منه، 

 .يف عملية التقومي اليت من شأ�ا أن تساعد على حتقيق االهداف الرتبوية املنشودة ادى اىل حالة من التعاون

 :الديموقراطية .5.8

ولكي يكون التقومي دميوقراطيا، جيب ان تتاح الفرصة للتلميذ للمشاركة فيه، أو على األقل رسم خطة التقومي، و     

 على احلرية، أي حرية التفكري، مبعىن أن األعمال اليت يقوم حتديد الوسائل املستخدمة فيه، كذلك جيب أن يبىن التقومي

 . �ا التالميذ تكون حمققة لرغبا�م مستجيبة ملطالبهم، ومتمشية مع اجتاها�م
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ومما يعزز دميوقراطية التقومي بناؤه على التعاون، و مراعاة احلقوق الفردية فيه، و مراعاة األسلوب العلمي، الذي       

 .صدق و الثبات و املوضوعيةمن صفاته ال

 :ن يقوم على اساس علمي .أ6.8

قد ختتلف وسائل و اساليب التقومي، و لكنها جيب ان تتفق يف كوLا مبنية على أساس علمي سليم، خصوصا اذا     

ما كانت وسيلة التقومي هي االختبارات اليت جيب ان يتوفر فيها الصدق و الثبات و املوضوعية و املقدرة على التفريق 

 .بني الطالب

 : ف سلوكيةـ ترجمة اهداف التقويم الى اهدا 7ـ8

عملية التقومي مبنية على أهداف معنية تسعى اىل حتقيقها. و لكي تتحقق هذه االهداف بالصورة احلسنة، جيب     

 . ترمجتها اىل أمناط معينة من السلوك يكون مرغوبا فيها و واضحة يف أذهان مجيع املشرتكني يف عملية التقومي

 : ـ استخدام وسائل متنوعة في التقييم8ـ8

لكي تؤدى عملية التقومي بنجاح، جيب ان تتنوع و تتعدد و سائلها. حيث ان كل وسيلة ستساعد على مجع      

معلومات من جانب واحد فقط من جوانب التلميذ .و مبجموعها ميكن تغطية جوانب التلميذ املختلفة، فميول 

رية التقليدية، و لكن ميكن معرفة ذلك التلميذ و اجتاهاته مثال ال ميكن معرفتها باستخدام االختبارات التحري

 "باستخدام املالحظة و املقابلة و االستفتاء، و الطرق املوضوعية لقياس االجتاهات كطريقة "ليكرت" و "بوجاردوس

 ).37 -35: 2009.(الطبيب، 

 : ـ وظائف التقويم9

ئفه حبيث مشلت كثريا من اجلوانب لقد تطور التقومي بتطور الفلسفة الرتبوية، و تنوعت اساليبه و تعدت وظا     

 .النفسية و الرتبوية لكل جماالت حياة الفرد

 : ـ في مجال الدراسة و العمل 1ـ9

للتقومي قوة حافزة طاغية، و اذا كان التقومي ميثل وسيلة من أجل اصدار االحكام على الناس و األعمال، فانه      

اة. و لذلك يهتم الطلبة يف املدارس اهتماما كبري بالتقومي يعد من وجهة نظر الدارسني مفتاح النجاح يف احلي

 ).43: 2002.(ملحم،



 التقویم                                                                                  الثانيالفصل 
 

23 

 

 : ـ في مجال التشخيص و العالج و الوقاية 2ـ9

 : حيث يساعد التقومي على     

حتديد نواحي القوة و الضعف لكل من :جماالت منو التلميذ، و جماالت املنهج الدراسي مادة و كتابة. و طريقة و  -

 . و نشاط و خطة حياة مدرسية شاملة النشاطوسيلة 

 .حتديد العوامل املؤثرة على سري العملية التعليمية التعلمية -

 .و حتديد الوسائل و اساليب العالج اليت تعني على حل املشكالت و بلوغ االهداف املنشودة -

 . الوقاية من االحنرافات و االخطاء قبل وقوعها -

 : ففي مجال وضوح االهدا .3.9

 : حيث يساعد التقومي على     

 .ـ وضوح االهداف اليت يرجى بلوغها

 .ـ يعطي مناذج لتطبيق هذه االهداف حىت يزداد املعلمون و التالميذ وعيا ]ا و عمال على حتقيقها

 .ـ التأكيد على اجلوانب العلمية او التطبيقية او بأسلوب التفكري العلمي او يربط الدراسة باحلياة

 .ترسيخ االهداف و توجيه املعلمني و التالميذ حنو االهتمام ]اـ 

 . ـ تعزيز االجتاهات اليت يسري عليها

 : في مجال التعرف على التالميذ و توجيههم .4.9

 : التقومي يساعد املعلمني على التعرف على التالميذ و حسن توجيههم فال بد من     

 . ته بشكل افضلمعرفة املعلم لتالميذه حىت يؤدي رسال -

 .بدأ املعلم مع تالميذه من مواقع خربiم -

 .كشف املعلم لقدرات تالميذه و استعداداiم و ميوهلم و اجتاهاiم -
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 .مراعاة املعلم للفروق الفردية بني التالميذ -

 : فعن طريق التقومي حيصل املعلم على     

 . أساليب تقوميية متعددة لتحقيق هذه األهداف -

 . مناقشة هذه األساليب -

 .مالحظة و تقدير جهود و نشاطات و عالقات التلميذ -

و يستطيع املعلم ان يأخذ بأيدي تالميذه و يوفر هلم االمكانات اليت تساعد على الوصول بكل منهم اىل اقصى  -

  .امكاناته

 .كما يستطيع املعلم أن يراجع طرقه و أساليبه و عالقاته مبا يناسب تالميذه -

 :في مجال تطوير المناهج و تحسينها .5.9

ويقوم التقومي بدور فعال و مؤثر يف تطوير املناهج و حتديثها حىت اصبح التقومي من األمور األساسية يف هذا      

 :اiال hدف مالحظة

 .خصائص العصر -

 . حاجات التالميذ و مطالب منوهم و متطلبات حياlم االجتماعية -

العلمي يبدا بتقومي الواقع الرتبوي حتديد املشكالت و نواحي القصور ، و البد أن ينتهي التطوير ان التطور  -

 .بعمليات شاملة الختبار صحة الفروض اليت يقوم عليها التطوير و حتديد مشكالت التطبيق و العمل على عالجها

 :ـ في مجال الوظائف االدارية 6ـ 9

 : التقومي الرتبوي ضروريللتقومي وظائف ادارية هامة ؛ ف    

 . لقبول التالميذ يف املدارس و حتديد اوضاعهم فيها -

 . لعمليات الرتقية من فصل دراسي ألخر و من مرحلة ألخرى -

 . لتوجيه التالميذ دراسيا و مهنيا -
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خطة الدراسة و  لرتشيد اختاذ القرارات اليت تتناول النظام التعليمي بأسره سواء من: حتديد السلم التعليمي، أو -

 . جماالEا و مستوياEا و ضوابطها

ات التعليمية: من مدرسني و وسائل و أدوات و ميزانية و وي يعني على حتسني توزيع االمكانكما أن التقومي الرتب -

 . غري ذلك مما يؤثر يف التعليم

 :ـ في مجال توعية الجماهير بأهمية التربية 7ـ9

و للتقومي الرتبوي دور يف املساعدة على توعية اجلماهري بأمهية الرتبية و املشاركة يف حل مشكالEا، و ذلك من     

 : خالل االمور التالية

 . يتيح للجماهري أن تدرك أمهية ما تقوم به املدارس يف سبيل بناء اaتمع -

 .علمية و تقدمها سواء من حيث املناهج، املعلمون، املرافقحتليل العوامل اليت تؤثر يف سري العملية التعليمية الت -

 . االطمئنان على حسن سري التعليم و رفع مستواه -

 . مشاركة الشعب يف امور التعليم و مشكالته و غاياته االهتمام به -

 .مشاركة كل املؤسسات االجتماعية يف بناء املناهج و تطويرها و تنفيذها -

 : في مجال االرتفاع بمستوى التعليم .8.9

 : للتقومي دور يف االرتفاع مبستوى مهنة التعليم     

 .املهنة تقوم على أساس نظريات علمية متكن دارس من حسن االداء و التصرف و التجديد و االبتكار -

 :ميكن أن يرتفع مستوى مهنة التعليم اىل املكانة الالئقة بطريقتني -

ال تقوم على اساس زيادة العرض عن الطلبة حىت تتوافر فرصة اجتذاب العناصر املمتازة و االختيار و  الطريقة اليت -

 .االنتقاء
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بينما تقوم الطريقة الثانية على أساس حتديد املستويات املناسبة للعاملني يف جماهلا و معدالت االداء. و ما يتطلب  -

اميان مببادئه و االلتزام بواجباته و مسؤولياته .(ملحم  ،  ذلك من استعدادات و قدرات و اخالص يف العمل و

2002 :45- 46.( 

 : أسس التقويم  -10

هناك مبادئ أساسية يقوم على التقومي و اليت ينبغي على املقوم ان يراعيها، حيث نستطيع هنا ان نذكر بعض      

كون التقومي ناجحا و حمققا للغرض منه، و ميكن األسس اليت ترتكز عليها عملية التقومي و اليت جيب أن تتوفر لكي ي

 : أن حنملها فيما يلي

 . إن اهلدف الرئيسي للتقومي هو امناء ملمارسة العمل أو النشاط و ليس اصرار حكم على املمارسة فقط -

 .جيب أن يكون التقومي مراعيا لألهداف اليت وضعت للمنشط، فال بد أن يرتبط التقومي باهلدف الذي نقومه -

 . ال بد أن يكون التقومي شامال لكل أنواع و مستويات األهداف اليت ننشدها -

 . جيب أن يقوم التقومي على أساس كمي و كيفي و ال يقتصر على أحدمها -

البد ان تكون ادوات التقومي متنوعة ،فكلما تنوعت أدوات التقومي لدينا كلما زادت معلوماتنا عن اyال الذي  -

 .نقومه

 . يتوفر يف أدوات التقومي صفات اهلدف و الثبات و املوضوعية أن  -

 : خطوات التقويم .11

 لكي تتم عملية التقومي ال بد أن متر خبطوات معينة، هذه اخلطوات ميكن امجاهلا فيما يلي:    

 : تحديد أغراض التقويم .1.11 

ن يقوم بعملية التقومي من غرض أو هدف يسعى جيب أن حيدد الغرض أو اهلدف من عملية التقومي، اذا ال بد مل    

 . اىل حتقيقه، أو معرفة شيء خبصوصه، فالتقومي أساسا ال يتم اال لوجود حاجة ماسة أو هدف يسعى املقوم لتحقيق
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 : ترجمة الغرض الى أنماط سلوكية -.2.11

الغرض الذي يرمي اليه املقوم جيب أن يرتجم اىل أمناط من السلوك يسلكها التلميذ، كلك عليه أن يأخذ املواقف      

اليت يظهر فيها السلوك ليستطيع القيام بعملية التقومي على أحسن وجه، حيث ميثل العنصر جانبا كبريا يف عملية 

 . التقومي

 : تحديد وسائل التقويم .3.11

أن حتدد وسائل التقومي، حبيث تكون مالئمة ألمناط السلوك اليت يسلها التلميذ، ألنه كلما تعددت و  جيب     

تنوعت وسائل التقومي كلما كانت أدق يف مجع املعلومات، و كلما تعددت الوسائل كانت أكثر مشولية و كلما 

 . أعطت معلومات أدق و أوفر عند التلميذ

 : تنفيذ التقويم .4.11

ب ان يشرتك يف عملية التقومي كل من له صلة بالتقومي ، و باهلدف املراد تقوميه كالبيت و املدرسة، و ذلك جي     

باستخدام الوسائل اليت حيددها األخصائيون أو املعلمون، حىت اذا مت مجع البيانات املطلوبة فإaا تصنف و تفسر و 

 ميتها، و عناصر الضعف للوصول إىل طرق عالجها . حتلل يف ضوء األهداف املقومة ملعرفة عناصر القوة لتن

 استخدام نتائج التقويم : .5.11

يف ضوء نتائج التقومي جيب العلم على تعديل جوانب النقص او القصور كتعديل املنهج او تغيري طرق التدريب،      

 .تؤثر على عملية التقومي او تغيري أسلوب املعامالت و العالقات اإلنسانية يف املدرسة لتالقي اجلوانب اليت

 : إعادة التقويم .6. 11

من الواجب ان تستمر عملية التقومي، و من اخلطأ حتديد وقتها، بل الواجب االستمرار يف التقومي بشىت الوسائل     

،خاصة و أن النتائج اليت حيصل عليها املقوم تتغري بتغري الظروف، لذا جيب أن تعاد عملية التقومي من فرتة ألخرى، 

وميه تقوميا سليما حيث أن كل عملية تقومي ستظهر جوانب قوة وذلك إلعطاء الصورة الصحيحة عن التلميذ، و تق

 ).40 -39:  2009جيب العمل على تقويتها و جوانب ضعف جيب العمل على تالقيها وعالجها .(الطبيب، 
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 وضعيات التقويم داخل العملية التعليمية : .12

ار كل واحد منهم ينظر اليه من زاوية معينة، فقد اختلفت نظرة املهتمني  بالتقومي الرتبوي يف حتديد انواعه باعتب     

حتدد أنواعه وفقا ملعايري تصحيحها معيارية املرجع وحمكية أو وفق درجة أداء التالميذ وسنحاول يف البداية التطرق اىل 

ليت بعض هذه التصفيات مث سنقدم شرحا مفصال لألنواع الثالثة  (تشخيصي، تكويين، Rائي )وفقا  للمدة الزمنية ا

 .  Bloomيتعامل bا املدرس مع املنهج وفق تصنيف بلوم  

ليضع تصنيفه بناء على الغرض من التقومي فيكون جتميعيا حني يكون يف خدمة اجلماعة  Rybolجاء ريبول      

 الختيار أفضل األفراد و بيداغوجيا يف خدمة التلميذ بإحداث التغيري الالزم .

فحددا أنواع التقومي وفقا لفرتات القيام به، فقد يكون مستمرا  Noizet&Cavarniأما نوازت و كافارين      

 داخل القسم طول الفرتة التعليمية أو حمددا يف فرتات زمنية لغرض لبحكم النهائي باالنتقال أو الفشل .

bا، حيث إىل حتديد انواع التقومي وفقا للمهام اليت يقوم  De Landsheereيف حني ذهب دوالندشري      

يستعمل لتقومي التالميذ، و لتقومي العملية التعليمية مبكوناsا و احلكم على النظام الربوي ككل، و السياسة الرتبوية 

 املنتهجة .

نوعني من التقومي يطلق على االول منهما الشكلي  Geminardوحدد كل من خليفة بركات و جييمينار     

الرتبوية أما الثاين فهو اvتمع الذي يبحث عن تطوير العملية التعليمية أما باعتباره يبحث عن مدى حقق االهداف 

رجاء حممد أبو عالم فقد فرق بني التقومي الذايت و النهائي و هو نفس التقييم الذي ذهب اليه كل من عزيز  مسارة و 

 عصام النمر. 

يصي، Rائي ) فاألول قبل العملية التدريسية و كما جلأ البعض اىل تقسيمه اىل أربعة أنواع (أويل، بنائي، تشخ      

البنائي اثناءها و التشخيصي لكشف الصعوبات و اقراح احللول، أما النهائي ملعرفة حتقق األهداف املسطرة من 

أحد التقسيمات اليت اهتم بقومي كل مرحلةو، حيث سنتطرق لكل مرحلة  Bloomعدمها. و يعترب تقسيم بلوم 

 منها على حدى .

 التقويم التشخيصي :.1.12

باعتباره أيضا يكون قبل االنطالق يف وحدة تدريسية جديدة ألن املدرس يف  بدئيويطلق عليه أيضا التقومي امل    

حاجة ماسة ملعرفة استعداد التالميذ للتعلم  ويوضح  له وضعية العملية التعليمية قبل بدايتها بتحديد مدى حتكم 
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قة وتبيان الفروق بني التالميذ من حيث االستعداد والقدرة على التعلم كما يسمح التالميذ يف املكتسبات الساب

للمدرس بتحديد نقطة بداية الدرس باعتباره يسمح بربط  املدخالت التعليمية بالتعلم املربمج و الذي يرغب يف 

 تطبيقه و حتقيق أهدافه كما أنه يكشف عن صعبات التعلم .

الوحيد الذي باستطاعته مجع املعلومات الالزمة عن مستويات التالميذ عقلية وجدانية  ان التقومي التشخيصي هو     

جسمية أو اجتماعية ومعرفة مدى ]يئ التالميذ وتقبلهم لتلقي  تعليم جديد ويطلق على هذا النوع من التقومي  

مر بالظروف النفسية (الرغبة و بالتحليلي باعتباره يكشف عن مدى توفر الظروف الالزمة لبداية الدرس سواء تعلق األ

 االستعداد للتعلم) أو الظروف الرتبوية (امتالك التالميذ للمفاهيم األساسية املدرجة ضمن املدخالت)

إن التقومي التشخيصي يساعد املدرس يف رسم خطته التدريسية وحتديد احلاجات التعليمية لكل تلميذ كما       

إثارة الرغبة للتعلم ويساهم يف تكييف العملية التعليمية وفقا للخصوصيات اليت يساعد يف زيادة دافعية التالميذ و 

 تكون عليها اfموعة أو يكون عليها الفرد.

 التقويم التكويني :.2.12

ويطلق عليه أيضا البنائي وهو ينطلق أساسا من أن دور و أمهية التقومي يهدف إىل حتسني العملية التدريسية مما      

 يام به أثنا ء هذه العمليةيتطلب الق

باعتبارها تكون وضعية قابلة للتعديل فيعرفه هاملن من زاوية أمهية انه يقوم بسرعة للمتعلم معلومات مفيدة عن       

 )99: 1995تطوره أو ضعفه وهو وسيلة من وسائل معاجلة هذا الضعف. (سرير وخالدي، 

التقومي باحمللي باعتباره يساير كل مرحلة من مراحل الدرس خطوة ويطلق أمحد زياد محدان على هذا النوع من       

وميكن االعتماد عليه كاستخراجية للتعلم باعتبار استخدامه أثناء وحدة تعليمية يكشف للتالميذ األخطاء اليت يقعون 

لنجاح أو ، ان التقومي التكوين ليس اختبار للحكم على ا1981فيها لغرض تصحيحها يف مواقعها كما يرى جريي 

 )353: 1996الرسوب بل انه عنصر فعال وجزء مكون للعملية التعليمية ككل. (سعود، 

وقد يتطلب القومي التكوين حتكم املدرسي يف عدة أساليب تقوميية يعتمد عليها كأدوات للتحكم أكثر يف       

والكشف الصعوبات اليت يوجهها الدرس الذ هو بصد حتقيق أهدافه ومتكنه من معرفة موقعه داخل ما خطط لتنفيذه 

 . اثناء الدرس واصالح هذه الصعوبات
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ان التقومي التكويين ميكن املدرس من معرفة وضعية العملية التعليمية اليت يقوم -ا ومتكنه من منح تقديرات لفظية      

ليمية يف حالة تطور دائم. أو عددية مرحلية وتوفري التغذية املراجعة بطريقة منظمة ومستمرة مما جيعل العملية التع

 )23: 2006(خنيش، 

 :التقويم النهائي.3.12

ويطلق عليه التقومي التجميعي أو اخلتامي وأطلق عليه "حممد زياد محدان" التقومي النهائي الكلي وهذا باعتباره       

 )14: 2001أداة للتعرف على الكفاية العامة لتحصيل التالميذ. (محدان، 

النوع من التقومي أكثر شيوعا يف استعماله ويسعى للوقوف على مدي حتقق األهداف، باعتباره  ويعترب هذا      

 .يكون بعد mاية درس، أو حمور أو منهج دراسي وبالتايل يكون عند mاية حصة أو فصل دراسي أو سنة

بالتايل يكشف عن الفرق الكامن ويسهل التقومي التكويين قياس حتصيل التالميذ عند mاية فرتة تكوينية معينة و        

بني األهداف املوجودة والعمليات احملققة. كما يسمح بإعطاء تقديرات التالميذ والقيام برتتيبهم واحلكم بالنجاح 

واالنتقال إىل مستويات عليا، أو الفشل وإعادة البحث عن حتصيل الربنامج الدراسي وحتقيق أهدافه، كما يتم 

شهادات وميكن مقارنة حتصيل التالميذ ويسمح باحلكم على كافة املنهج الدراسي.  وبواسطتها احلكم على منح

 ).53:2002(الظاهر، 

 :وسائل التقويم .13

يلجأ املدرس إىل عدة أساليب لكي يقوم بتقومي تالميذه تقوميا متكامال، وألن هذه الوسائل هي اليت متده       

، سواء تعلق األمر حبدوث تغريات يف السلوك جراء التعليم الذي تلقوه أو باملعلومات والبيانات الالزمة عن املتعلمني

  .من حيث إبراز القدرات واملهارات اليت يتصفون -ا والكشف عن الصعوبات اليت تواجههم

إن هذه األساليب تساير كل مراحل العملية والتعليمية فقد تكون يف بداية الدرس لغرض التشخيص أو أثناءه       

املراقبة أو عند mايته ملعرفة مدى حدوث تغريات، وهذا ما يربز أمهيتها خالل احلصة أو جمموع حصص أو  لغرض

خالل فرتة قصرية قد ميثلها يوم أو طويلة كسنة دراسية، كما أن هذا االستعمال يتوقف عن اهلدف الذي نريد قياس 

عقد لغرض اليت تعقد لغرض تطوير األساليب مدى حتقيقه و هذا ما تؤكده عديدة الدراسات و الندوات اليت ت

، حيث أكد احلاضرون على ضرورة توجيه 1978التقوميية، ففي تدور للمركز القومي العريب للبحوث الرتبوية عام 

 ) .614:  1998أساليب التقومي وفقا ألهداف الدرس .(النشوائي ، 
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خمرجا@م التعليمية املرتبطة ببعض التغريات اليت حتدث يف كما ان احلديث عن تقومي التالميذ ال يعين مقارنة         

ملام اجليد باألساليب اليت متكن من معرفة مدى الرغبة و الوجداين ، احلس حركي ) البد اإل السلوك ( اجلانب املعريف ،

اجلانب التحصيلي،  االستعداد للتعلم و مدى امكانية ذلك و معرفة احلالة النفسية اليت يكون التالميذ عليها مع تقييم

و هذا ما جعل الرتبويني يقسمون هذه األساليب اىل ( شكلية وغري شكلية)، فالشكلية تكون حمددة يف زمن ولكافة 

:  1998التالميذ ( اختبارات حتصيلية ) وغري الشكلية اليت تكون عن طريق املالحظة واملقابلة و املناقشة . (مذكور، 

269 . ( 

 ابراز أهم الوسائل التقوميية اليت جيب االعتماد عليها . يلي ماو سنحاول يف       

 االختبارات الشفهية :.1.13

تعترب من اقدم وسائل التقومي حيث استعماهلا الصينيون و اليونانيون وغريهم ففيها يقدم املدرس للتلميذ أسئلة      

دائمة خالل دروسه فهي باإلضافة اىل أمهيتها شفوية ويطلب منه اإلجابة عليها، حيث يعتمد عليها املدرس بصورة 

تتضح قيمتها التقوميية حيث يريد املدرس التأكد من مدى فهم تالميذه لبعض احلقائق، ويف تقومي اخللفية املعرفية هلم 

وعند التمهيد للدرس كما أ{ا تسمح بربط املعلومات والتأكد من فهم التالميذ للدرس ورغم كل االنتقاالت املوجهة 

اليها أل{ا فجائية وتلقائية وال توزع بطريقة عادلة بني التالميذ ولكن ال ميكن االستغناء عنها يف تقومي الكثري من 

ا�االت؛ كتقومي القراءة اجلهرية وعند مناقشة البحوث الفردية أو اجلماعية، فهي أداة هامة ملعاجلة بعض املواقف 

 . لة هامة لبناء طريقة حوارية حرة وفعالة بني املدرس والتالميذالصعبة وطريقة للتعبري وابداء الراي ووسي

 االختبارات المقالية :.2.13

هذا النوع من االختبارات أكثر شيوعا واستعماال حيث يطلب من التالميذ ان جييب عن السؤال بكتابة مقال      

ة تالميذه على التفكري وقدر@م على يتناول فيه املوضوع الذي يتطلب السؤال و�ا يستطيع املدرس ان يقيس قدر 

 . تنظيم معارفهم اليت تلقوها

ومتنح الفرصة لتوضيح األسباب والعلل أو لتفسري العالقات وعلى التوضيح اجليد للمفاهيم واملصطلحات و حتليل     

لى االنتاج املعريف ، كما األفكار أو الربط بينها وتركيبها واملقارنة بني شيئني أو ظاهرتني أو رتيب األفكار و القدرة ع

أ{ا متنح نفس الفرصة للتالميذ باعتبارها تكون بصورة موحدة و تسمح هلم حبل املشكالت و متكن املتعلم من التعبري 

 ) 274: 1991عن قدراته اللغوية، كما أن اعداد هذا النوع من االختبارات ال يتطلب وقتا كبريا.(بسيوين، 
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 االختبارات الموضوعية:.3.13

يطلق عليها االختبارات احلديثة، وتسمى موضوعية نسبة اىل تقدير الدرجة اليت متنح هلا مقارنة باإلجابة       

والتقديرات اليت متنح هلا، ال ختتلف باختالف املصححني وامتيازها بارتفاع عاملي الصدق والثبات، وتغطي بصورة 

ا داخل القسم، كما اTا تفرتض اجابة واحدة فقط وغري قابلة جيدة املادة الدراسية اليت قام املدرس بتنفيذ حمتواه

لتأويالت عديدة من طرف التالميذ، وكان ظهورهذا النوع من االمتحانات نتيجة حبث واستقصاء املهتمني 

 بالديسيمولوجيا والرغبة امللحة لقياس قدرات التالميذ وخمرجاaم الرتبوية بأسس موضوعية. 

اول من قام مبحاولة صياغتها وجاء  Courtis "1923" و"كورتس Caldwellويل يعترب كل من "كاد      

" عام Damrine" يف ضل انتقاداته لالمتحانات ليضع بعض أسسها مع زميله "دامرين  Ebil"ابيل 

 )223: 1995.(جبايل، 1960

تصحيحها يف وقت قصري ان هذه االختبارات توفر الكثري من الوقت للتلميذ، ومتّكن املصحح من ان يقوم ب     

: 2006وبدرجة كبرية من الدقة واملوضوعية، كما تستخدم هذه االختبارات لقياس العديد من نواتج التعلم.(خنيش، 

35( 

  : االختبارات األدائية.4.13

ئق تنطلق أمهية هذه االختبارات من مبدأ عدم قصور التحصيل لدى التالميذ من معرفة وتذكر املعلومات واحلقا      

فقط بل من التغريات السلوكية؛ اليت تبني تطور مهارات أخرى لدى املتعلم من غري مهارات أخرى لدى املتعلم من 

غري مهارات الفهم و االستجابة واليت تتضح يف بعض اجلوانب الفنية يف املادة التعليمية واليت ال ميكن قياسها بواسطة 

ية، وتشمل االختبارات األدائية مردود التالميذ يف املادة التعليمية كمراقبة االختبارات الشفهية أو املقالية أو املوضوع

حتسن اخلط أو التدريب على نطق بعض احلروف والكلمات أو أساليب استعمال بعض األدوات كما هو احلال عند 

 .استعمال ا�هر أثناء درس العلوم الطبيعية

ملوقف األصلي للعمل أو املشابه له وهذا يؤدي إىل تفاعل املتعلم مع وباعتبارها متكن من مالحظة املتعلم يف ا       

 . املوقف

ومن أجل إصدار حكم موضوعي على درجة األداء حيدد جمموعة عمليات وتتم مراقبة كل عملية منها على     

 :حدى ووضع التقديرات املناسبة هلا وتتفرغ هذه االختبارات إىل عدة أنواع
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هذا بقيام التلميذ بوصف الظاهرة كتابيا أو متعلقة باألداء على الورقة كالرسوم و املنحنيات و  األداء الكتابي: -أ

 .البيانية أو كتابة قصة أو قصيدة

 .كالتعرف على ألة أو تسمية مكونا@ا و القدرة على حتديد دور كل جزء منها   أداء متعلق بتحديد النوع: -ب

مراقبة مدى اكتساب التلميذ للمهارات الالزمة إلجراء جتربة داخل ميثل يف األداء مع نموذج المحاكات:  -ج

 .املخرب

 كالقدرة على كتابة مقدمة لنص كلي.األداء في موقف يمثل للموقف الكلي:  -د

  :المالحظة .5.13

م ومجع مبا أن تفعيل العملية التعلمية متعلق مبهارات وقدرة املدرس و استمرار مالحظاته لتالميذه داخل القس      

 املعلومات املتعلقة حبدوث تغريات يسهل له كشف أهم العوائق اليت حتول دون حتقيق أهدافه.

 للتالميذ القدرة على اإلجابة عن طريق االختبارات املقالية أو املوضوعية .   

 المقابلة:.6.13

ة اليت حتدثها العملية التعليمية اليت تعترب من االساليب اليت متكن املدرس من الوصول اىل معرفة التغريات السلوكي     

يقوم بتنفيذ حمتواها، كما اkا طريقة للتعبري واالفصاح عن بعض العراقيل اليت تعرتيها، وتكون هذه املقابلة يف ظروف 

مالئمة يلعب فيها املدرس دور املرشد النفسني، وهي اليت متكنه من الوصول اىل معرفة رغباته، كما اkا اسلوب جيعل 

تالميذ اكثر مشاركة داخل القسم الدراسي حيث يصبحون أكثر انفتاحا على املعلم، كما ميّكن استعمال املقابلة يف ال

بعض احلاالت اليت ال تسمح للتالميذ القدرة على  االجابة عن طريق االختبارات املقالية أو املوضوعية. (الظاهر، 

2002 :18( 

 دراسة الحالة :  .7.13

يالحظ املدرس أن بعض تالميذه بعيدي الفهم ويعانون حالة التأخر عن باقي زمالئهم، وهلذا يلجأ اىل كثريا ما       

دراسة حالتهم جبمع البيانات الالزمة واملتعلقة باألحوال األسرية أو التدخل املادي للوالدين، أو املستوى الثقايف هلما، 

 ) 18: 2002لى حتقيق األهداف املوجودة. (الظاهر، وهذا من أجل وضع خطة قصد معاجلة هذا التأخر والعمل ع
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 المقاييس : .8.13

إن تنوع املخرجات السلوكية املنتظرة من خالل العملية التعليمية، يستوجب العمل بأساليب تقوميية توافق هذه        

 املخرجات واليت منها:

 مقاييس الشخصية .مقاييس الذكاء، مقاييس القدرات، مقاييس االجتاهات، مقاييس القيم، 

 مقاييس  الذكاء: -أ

يلجأ املدرس هلذه املقاييس ملعرفة املستوى العقلي للتالميذ ومدى تكيفهم مع املواقف اجلديدة، أو كما يرى بينيه      

أن الذكاء هو القدرة على الفهم اجليد واحلكم على األشياء والتفكري العملي السليم والتأقلم حسب الظروف للوصول 

التشخيص احلقيقي لقدرا`م واكتشاف الظروف الفردية بني التالميذ ليسهل ذلك منح التقديرات املالئمة هلم اىل 

 )14: 2003وتسطري برامج الدعم (ماهر، 

  مقاييس القدرات: -ب 

؛ أن القدرات Driverحيث متكن املدرس من وضع تالميذه يف مواقف تعليمية تالئمهم، حيث يرى دريفر       

قوة يف أداء العمل البدين أو العقلي قبل أو بعد التدريب فهي متكن املدرس من معرفة قدرة تالميذه اجلسدية أو هي ال

احلسية أو االجتماعية أو العددية واحلسابية، وهذا ما يسمح له بالتخطيط للسري يف درس جديد على بناء على هده 

 القدرات 

  مقاييس الميول: -ج

ملدرس مدى اقبال تالميذ حنو مادة من املواد الدراسية، وامليل هو انتباه التالميذ ملواضيع او بواسطتها يكشف ا       

" بانه الشعور الداخلي الدي جيدب االنتباه واالهتمام حنو موضوع Wilsonمواد تثري وجداuم، كما عرفه "ولسون 

ذه املقاييس حيث متكنه من قياس وتقومي شعور معني فيشعر املتعلم بقدرة االرتياح. وهذا ما يؤكد حاجة املدرس اىل ه

 تالميذه بالراحة واالطمئنان وهو ما يولد الرغبة يف التعلم. 

  مقاييس االتجاهات: -د

ان الوصول اىل حتقيق األهداف الرتبوية مير باالجتاه اإلجيايب للتحصيل لدى التالميذ ومعرفة املدرس الجتاهات      

وري، باعتبار االجتاهات حالة من االستعداد العقلي واالنفعايل للسلوك حنو موضوع تالميذه حنو التدريس أمر ضر 
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" بأ?ا حالة تأثري توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد جلميع املوضوعات. Alport معني، فعرفها "البورت 

 )42، 37: 2002(الظاهر، 

من خالل اكتشاف رغبة التالميذ أو نفورهم من ومتكن هذه املقاييس املدرس من تقومي اجلانب االنفعايل       

موضوع أو مادة دراسية، ومن تقومي اجلانب املعريف من خالل اكتساب التالميذ للمعلومات الالزمة عن املوضوع او 

من خالل ما يظهر على أداء التالميذ، عادة ما يكون األداء إجيابيا حني تكون اجتاهات التالميذ حنو املادة إجيابية، 

 ).21: 1989كون سالبا عندما تكون اجتاهاdم سلبية. (مسارة، وي

 مقاييس القيم : -ه

انطالقا من كون احملتوى الذي يرغب املدرس يف حتقيقه و تصبو اليه األهداف الرتبوية عبارة عن جمموعة قيم و       

احلقيقة و املعلومات أو القيم  بالتايل على تالميذه يف هذا اجلانب كقياسه للقيم النظرية الكامنة يف البحث عن

 االقتصادية و اجلمالية و القيم الدينية و االجتماعية و توفري الظروف املؤدية لتحقيقها.

 مقاييس الشخصية : -و

متتد مهام املدرس اىل معرفة اخلصائص الشخصية للمتعلمني حيث ميكنه ذلك من ختطيط  دروسه بصورة جيدة،      

يذه مع املواقف العظيمة، و حماولة حل املشكالت اليت تظهر يف بروز شخصيات غري و اكتشاف مدى تكيف تالم

: ان Tomas et Ches1977 سوية مبساعدة املؤهلني بذلك، و بذلك، وبذلك يشري" توماس" و" شس" 

خصائص شخصية الفرد هي احملددة لنجاحه الدراسي كضغط الضبط الداخلي والتحمل الضعيف إلحباط القلق 

 )49: 2002، نقص الدافعية للتعلم، مما يشكل عامال يؤدي ال ظهور الفشل الدراسي والرسوب . (الظاهر، الزائد

 خالصة:

ان أمهية التقومي كبرية جدا و خاصة عند فهم طبيعته و العمل جبدية على اتباع خطواته باعتبار نتائجه بداية       

انت مسطرة كأهداف مرغوب يف حتقيقها، و السعي حبث تنطلق من تساؤالت حول مدى الوصول اىل خمرجات ك

 حنو إزالة و ملئ الثغرات اليت تفرزها العملية التعليمية حيث يعترب التقومي مسؤوال للكشف عنها.

ان االعتماد على القياس كخطوة أوىل للتقومي متليه أمهية التحديد الرقمي ملقدار ما يوجد يف الظواهر املقاسة لغرض     

اقرتاب او ابتعاد التالميذ مما يرمي األستاذ قياسه، و لغرض حتديد مكانة التالميذ امام األهداف املسطرة  معرفة درجة

 و حتديد وضعيتهم مقارنة بزمالئهم.أ
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ورغم االختالف بني الباحثني يف وضع تقسيم ملراحل التقومي ، اال ان هناك اتفاق على ان التقومي اجليد هو الذي    

 يساير  املدرس او الوحدة او الربنامج و املنهاج من بدايته اىل @ايته .

لتغريات اليت حتدثها و الذي ان التقومي اجليد هو الذي يساير العملية التعليمية و يراقب مجيع خطواIا و كل ا    

يعتمد على أساليب و أدوات متنوعة متتاز باهلدف و الثبات و املوضوعية و القدرة على التمييز و الذي يصلح  

 كطريقة للتصحيح و التعديل و ليس لغرض اصدار احكام @ائية فقط.
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 االقتراحات:

 يف ضوء نتائج الدراسة اليت توصل إليها الطالب الباحث نقرتح ما يلي:   

إجراء املزيد من الدراسات اليت تتعلق بتقومي الكتب املدرسية واألخذ بنتائجها واإلهتمام Cا من حيث مساعدة  -

 وتسهيل مهمات الباحثني على مستوى املديريات.

 ميدان التدريس يف إبداء وجهات نظرهم ألي منهاج جديد.ضرورة اشراك املعلمني يف  -

 العمل على جتهيز املدارس باألدوات واألجهزة احلديثة وتدريب املعلمني عليها. -

 تضمني دورات تدريب املعلمني أسس البحث العلمي وكيفية التعامل معها. -

 لنسخ والطبعات.ضرورة وجود نسخ مّوحدة بني يدي املتعلمني للكتاب بدال من تعدد ا -

 العمل على حل مشكلة اإلكتظاظ يف الفصول الدراسية. -

ضرورة اإلستفادة من الدراسات واألحباث املقدمة لوضع األسس واملعايري واملواصفات املمتازة لكتب املناهج  -

 اجلديدة. 
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 الخاتمة:

مي كتاب القراءة للسنة خامسة إبتدائي من وجهة لقد حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن بعض األسئلة املتعلقة بتقو     

نظر أساتذة التعليم اإلبتدائي، إذ يعد التقومي اهم مرحلة يف إعداد الكتاب املدرسي وحىت بعد اإلنتهاء من إعداده أو 

 بعد بداية العمل به، وهذا قصد كشف مواطن الضعف والقوة يف هذه الوسيلة التعليمية اهلامة، حيث توصلت دراستنا

إىل؛ ان أساتذة التعليم اإلبتدائي مبدينة غليزان يقّومون كتاب القراءة للسنة اخلامسة إبتدائي بدرجة متوسطة، كما 

توصلت دراستنا أيضا إىل عدم وجود فروق بني اجلنسني (ذكور، إناث) من األساتذة يف تقومي كتاب القراءة، وهذا 

ات النظر خاصة إذا علمنا أن الدورات التكوينية أصبحت تضم يعود إىل تقارب الكفاءة لدى اجلنسني وتقارب وجه

 اإلناث أكثر من الذكور، وأن أغلب عاملى قطاع التعليم أصبحوا من جنس اإلناث.

ومن جهة أخرى توصلت دراستنا إىل عدم وجود فروق بني األساتذة يف تقومي كتاب القراءة تعود ملتغري املؤهل    

حتكاك الكائن بني خمتلف ختصصات معلمي الرتبية والتعليم ، وأخريا توصلت دراستنا إىل العلمي، وهذا ما يرتمجه اإل

عدم وجود فروق يف تقومي كتاب القراءة من قبل األساتذة تعزى اىل سنوات اخلربة، وهذا راجع إىل حداثة املقاربة 

يث التطبيق خاصة لدى األساتذة الذين املعمول �ا يف امليدان، حيث ال تزال املقاربة بالكفاءات تراوح مكا�ا من ح

ألفوا العمل باملقاربة باألهداف مما ادى بالوزارة الوصية إىل تكثيف الندوات والدورات التدريبية إلكساب األستاذ 

 تقنيات وطرائق هذه املقاربة اجلديدة.
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  اإلجراءات المنهجية للدراسة األساسية:

 مكان و زمن الدراسة األساسية: .1

لقد ّمت إجراء الدراسة األساسية يف جمموعة من مدارس مدينة غليزان، موزعني على أربع مقاطعات ادارية، يف      

ساتذة التعليم أالباحث بتوزيع أداة الدراسة على ، حيث قام الطالب  2015فريل أ 16و  05الفرتة املمتدة ما بني 

راء املدارس الذين سهلوا مهمة تقسيم ومجع أوراق اداة بتدائي الذين ميثلون عينة الدراسة، حيث استعان مبداإل

 سرتاحة اليومية بني فرتات التدريس.راسة، ومستغال أوقات الفراغ و اإلالد

 مجتمع الدراسة األساسية: .2

االدارية؛ وهم أستاذ وأستاذة موزعني حسب املقاطعات  992العدد اإلمجايل الساتذة التعليم االبتدائي مبدارس مدينة غليزان هو       

 ميثلون اyتمع األصلي للدراسة موزعني كما يلي:

 ): توزيع أفراد المجتمع األصلي للعينة حسب المقاطعة االدارية.16جدول رقم(

 عدد االساتذة املقاطعات االدارية الرقم

 225 املقاطعة االدارية االوىل 1

 183 املقاطعة االدارية الثانية 2

 95 الثالثةاملقاطعة االدارية  3

 185 املقاطعة االدارية الرابعة 4

 992 اyمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 عينة الدراسة األساسية وخصائصها: .3

 أستاذ وأستاذة؛ وذلك وفق املعادلة التالية: 99من اyتمع احلايل فإن عينة البحث تصبح مكونة من  %10عند أخذ نسبة    
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حجم العينة =
100

 أستاذ و أستاذة.   299,= 10×992

ولقد مت اختيار هذه العينة عن طريق املعاينة العشوائية الطبقية ؛ ومت اختيار العينة يف البحث احلايل من كل طبقة (املقاطعة االدار     

 ية) وفق الطريقة العشوائية البسيطة أي وفق املعاينة االحتمالية :

 

 وعند حساب حجم العينة يف كل مستوى حسب املعادلة أعاله ّمت التوّصل إىل ما يلي:

ـــ املقاطعة االدارية األوىل: حجم العينة =
992

 أستاذ وأستاذة. 22=  100×225

االدارية الثانية: حجم العينة =ـــ املقاطعة 
992

 أستاذ وأستاذة. 18=  100×183

ـــ املقاطعة االدارية الثالثة: حجم العينة =
992

 أستاذ وأستاذة. 10=  100×157

ـــ املقاطعة االدارية الرابعة: حجم العينة =
992

 أستاذ وأستاذة. 20=  100×193

 ولقد كان حجم العينة اإلمجايل موزعا كما يلي : 

 حسب متغير المؤهل العلمي. الدراسة األساسية): توزيع أفراد عينة 17الجدول رقم (

 ساتدةعدد اال املؤهل العلمي الرقم

 12 ليسانس 1

 17 شهادة التعلئم االبتدائي 2

 71 بكالوريا 3

 99 اEمــــــــــــــــــــــــــوع

 

)91: 2007، النجارحجم العینة. ( ×= (حجم الطبقة / حجم المجتمع) الطبقیةالعینة   
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 تعليق: 

من خالل اجلدول أعاله يتبّني أن االساتذة الذين لديهم مؤهل البكاروريا يسيطرون على عينة الدراسة االساسية     

%، اما نسبة االساتذة الذين لديهم  17% يف حني بلغت نسبة االساتذة الذين لديهم مؤهل شهادة التعليم االبتدائي  71بنسبة 

 فقط وهذه ما ميثله املخطط البياين التايل. %  12مؤهل الليسانس فقد بلغت 

   

 دراسة األساسية حسب المؤهل العلمي.اال رسم بياني يمثل توزيع أفراد عينة

 الجنس. متغير):توزيع عينة الدراسة األساسية حسب 18جدول رقم (

 اiموع أنثى ذكر اجلنس

 99 68 31 العدد

 %100 %68 %31 النسبة املئوية

املخطط )وهو ما يوضحه 31) اكرب من عدد الذكور(69يتبني من خالل اجلدول اعاله ان عدد االناث (تعليق: 

 البياين التايل:

1

2

3

 

 لیسانس

 شھادة التعلیم االبتدائي 

 بكالوریا 

 

)

ي 
)

(ااا
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 رسم بياني يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الجنس

 سنوات الخبرة. متغير): توزيع عينة الدراسة األساسية حسب 19جدول رقم(

 ا-موع سنوات 10اكثر من  سنوات 10اىل  5من  سنوات 5اقل من  سنوات اخلربة

 99 14 52 33 العدد

 %100 %16 %51 %33 النسبة املئوية

 تعليق: 

سنوات يسيطرون على عينة الدراسة  10اىل  5من خالل اجلدول أعاله يتبّني أن االساتذة الذين لديهم خربة من     

%، اما نسبة االساتذة الذين  33سنوات  5% يف حني بلغت نسبة االساتذة الذين لديهم خربة اقل من  52االساسية بنسبة 

 % فقط وهذه ما ميثله املخطط البياين التايل.  14سنوات فقد بلغت  10لديهم سنوات خربة اكثر من 

1

2

 

  ذكر

ى أنثى
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 رسم بياني يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب سنوات الخبرة.

 . طريقة إجراء القياس:4.

قام الطالب الباحث بتوزيع أداة القياس املتمثلة يف استمارة تقومي كتاب القراءة للسنة خامسة ابتدائي املعّدة من      

العينة، وذلك بعد االتصال معهم يف املدارس اليت يدرسون Zا أثناء وقت فراغهم ويف أوقات قبل الباحث على أفراد 

 االسرتاحة بني احلصص، مما مكّن الطالب الباحث من مجع البيانات يف وقت وجيز.

 . طريقة التفريغ:5

أجل اإلجابة على ّمت اقرتاح مخسة بدائل و هي: عالية جدا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا من      

 العبارات، مثلما هو مبّني يف اجلدول التايل.

 ):توزيع الدرجات على عبارات المقياس.20جدول رقم (

 منخفضة جدا منخضة متوسطة عالية عالية جدا العبارات

 1 2 3 4 5 الدرجات

 

سنوات 5اقل من   

سنوات 10الى  5من   

سنوات 10اكثر من   
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 . األساليب اإلحصائية:  6

 التالية :اعتمد الباحث يف حبثه على األساليب اإلحصائية       

 النسبة املئوية. -

 املتوسط احلسايب. -

 ) لعينتني مستقلتني الختبار الفرضية اجلزئية األوىل. tاختبار تا ( -

 حتليل التباين أحادي االجتاه الختبار الفرضيتني اجلزئيتني الثانية و الثالثة . -

 

 

 

 

 

 


