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تيدف ىذه الدراسة إلى تقييـ مستوى جودة تأليؼ الكتاب الموحد لمسنة أولى مف التعميـ االبتدائي مف وجية نظر

معممي ىذه السنة مف حيث تصميـ الكتاب المدرسي واختيار مكوناتو وتنظيـ خبراتو وانتاجو شكال ومضمونا مع ما يتطابؽ

. واألسس المعرفية والنفسية والتربوية المسطرة،مع الجوانب البيداغوجية واالجتماعية الثق افية والمادية
ولقد ُجنِ َد المنيج الوصفي بكونو أنسب منيج لرصد وتتبع الظاىرة واخضاع مختمؼ أشكاؿ بياناتيا لمتحميؿ والتفسير
.المحكـ الدقيؽ

 كما تعنى،وصُِممت الدراسة لتمس كال مف الجانبيف؛ النظري والمتمثؿ في مفيوـ الجودة التعميمية وشروط تحقيقيا
 وجاء الجانب التطبيقي لقياس مدى، والمبادئ المعتمدة في تأليفو،بتتبع مفيوـ الكتاب المدرسي ومواصفاتو وشروط بنائو

تحقيؽ الجودة في الكتاب الموحد مدعـ بدراسة ميدانية تمثمت في توزيع استبانات عمى أفراد العينة القصدية المتكونة مف
عشريف فردا مف معممي السنة أولى في ظؿ المقاربة بالكفاءات لتخمص بجممة مف النتائج والمقترحات كاستحداث وتطوير

أداة لقياس جودة الكتب؛ تحمؿ مف اإلضافة والجدة عما سبقيا لمنيوض بتطوير تأليؼ الكتاب المدرسي بصفة خاصة
.والمنظومة التعميمية التعممية بصفة عامة لمرقي بيما إلى مستوى االتقاف و الجودة

. معممي التعميم االبتدائي، السنة أولى، الكتاب الموحد، التأليف، الجودة:الكلماث المفتاحية
Abstract.
The purpose of this study is to evaluate the level of quality of writing the first book for the first year of primary
education from the point of view of the teachers of this year in terms of the design of the textbook and the
selection of its components and the organization of its experiences and production in form and content with what
corresponds to the pedagogical, social, cultural and material aspects and the cognitive, psychological and
educational
bases.
The descriptive approach has been used as the most appropriate method to monitor and trace the phenomenon
and
subject
its
various
forms
of
data
to
rigorous
analysis
and
interpretation.
The study was designed to touch both sides; theoretical and the concept of quality of education and the
conditions of achievement, and is concerned with tracking the concept of the textbook and its specifications and
conditions of its construction, and the principles adopted in the author, and the practical side to measure the
achievement of quality in the consolidated book supported field study was the distribution of questionnaires on
individuals The sample consists of twenty members of the first year teachers under the approach of competencies
to get rid of a number of findings and proposals, such as the development and development of a tool to measure
the quality of books; bearing the addition and novelty of what preceded to promote the development of the
textbook in particular and the system Educational development in general to upgrade them to the level of
professionalism and quality.
Keywords: Quality, Authoring, Combiner Book, First Year, Primary Education Teachers.
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مقدمة:
ُيعرؼ الكتاب المدرسي بأنو ترجمة لممنياج الدراسي ،فيو الوعاء الذي يحوي معارؼ ومفاىيـ يراد ايصاليا إلى المتعمـ،
وقد تطور في السنوات األخيرة وأصبح مف الضروري أف يواكب التطور التكنولوجي مف حيث المادة والمحتوى وطريقة العرض ،ومف
حيث اإلخراج مثؿ شكؿ الكتاب ،صوره ،رسوماتو ،فال شؾ أف تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية؛ إنما ىو وقؼ عمى مدى

التزامو بمعايير الجودة ،ومراعاتو لميوالت وحاجات المتعمميف النفسية والجسمية واالجتماعية واالنفعالية والوجدانية ،فال غرو إذف أف
يوصؼ بأنو الوكيؿ اإلجرائي والوجو التطبيقي لممنيج ،فيو أكثر األدوات استخداما في المدارس باعتباره أىـ مصدر تعميمي ،ألنو

يمثؿ أعمى مستوى مف الخبرات التعميمية الموجية لتحقيؽ أىداؼ المنظومة التربوية والسياسة الوطنية.
ونظ ار ليذه األىمية التي يكتسييا الكتاب المدرسي والتي تجعؿ منو عنص ار أساسيا في العممية التعميمية التعممية ،ارتأينا أف

نخصص ىذه الورقة البحثية لتقييـ مستوى جودة تأليؼ الكتاب الموحد وفؽ إصالحات الجيؿ الثاني وفي خضـ معترؾ الوقت القياسي

الذي أنجز فيو وباحتوائو عمى ثالثة مواد كؿ مادة ليا خصوصيتيا ،وما ينجـ عف ذلؾ مف مشكمة عدـ استوفاء جميع المعايير
والشروط لبناء كتاب مدرسي ذو كفاءة وجودة عالية و اضمحالؿ خصوصية المادة الواحدة ،ىذا ما يجعمنا أماـ معضمة تتطمب تجنيد
كؿ الوسائؿ البشرية والمادية لتحسيف تطوير مشروع الكتاب الموحد المستحدث سنة  2016 -2017في التعميـ االبتدائي الجزائري

وتقويمو تقويما شامال.
فقد كاف ومازاؿ موضوع تحقيؽ جودة الكتاب المدرسي وتحسينو الشغؿ الشاغؿ لكثير مف الباحثيف؛ الذيف صالوا وجالوا في
دراساتيـ بغية استحداث معايير وخصائص وأدوات تقويمية تتسـ بالدقة والموضوعية لقياس مدى توافر ىذه المعايير ،التي كمما
روعيت في تأليؼ الكتاب كمما حققنا الجودة المنشودة ،وكمما ىمشت كمما ابتعدنا عف إدراؾ الغاية المرجوة.
ومف الدراسات السابقة التي عممت عمى تقويـ الكتب المدرسية:
دراسة طعيمة وآخروف ( :) 2006التي جاءت بعنواف الجودة الشاممة في التعميـ بيف مؤشرات التميز ومعايير االعتماد ،األسس

والتطبيقات ،تيدؼ ىذه الدراسة إلى عرض األسس والمعايير والمواصفات القياسية التي يعتمد عمييا لتطبيؽ مفيوـ الجودة الشاممة
واتخاذىا منطمقا لمحكـ عمى ما توفر منيا في المؤسسات التعميمية.
دراسة كؿ مف الباحثة شفيقة كحوؿ وحمامة طاىري ( :)2012التي تيدؼ إلى تقويـ الجانب البيداغوجي لمادة العموـ الطبيعية
وفؽ المقاربة بالكفاءات في مرحمة التعميـ المتوسط باالعتماد عمى معايير التقييـ الواردة بشبكة تقويـ الكتب المدرسية المعتمدة مف

طرؼ و ازرة التربية الوطنية لمجميورية الجزائرية.

دراسة دياب ( :)2006التي تيدؼ إلى تطوير أداة لقياس جودة الكتاب وتوظيفيا في قياس جودة كتب المنياج الفمسطيني.
ومف ىنا ولقناعتنا بقدرة الكتاب المدرسي عمى تغيير المنظومة والرقي بيا؛ وذلؾ مف خالؿ تزويده بمعايير واستراتيجية تترسخ
في عقوؿ الناشئة ،وبناء عمى كؿ ذلؾ كاف البد مف اجراء دراسة تقييمية لمتعرؼ عمى وجية نظر معممي السنة أولى في الكتاب

الموحد باعتبارىـ المكمفيف بنقؿ وشرح وتبسيط مادتو العممية لممتعمميف؛ بغية تحسيف خدماتو التعميمية لالرتقاء بو.
لذلؾ جاءت ىذه الدراسة إلزالة المثاـ عف جممة مف التساؤالت:
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ما مستوى جودة تأليؼ الكتاب الموحد في المغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية المدنية في كتاب السنة أولى مف التعميـ
االبتدائي مف وجية نظر معممي ىذه ا لسنة مف حيث تطابؽ الجوانب البيداغوجية ،واالجتماعية الثقافية ،والجوانب المادية مع

البرنامج؟

أو بعبارة أخرى ما مدى تطابؽ الكتاب المدرسي شكال ومضمونا مع مستوى المتعمـ؟ وما مدى حرص مؤلفيو عمى األخذ

ب معايير الجودة واالعتماد عمييا في تأليؼ الكتاب الموحد.

ولإلجابة عف التساؤالت المطروحة أنفا افترضنا الفرضية التالية:
وسطية جودة تأليؼ الكتاب الموحد مف وجية نظر معممي السنة أولى وعدـ الحرص عمى التطابؽ الكمي بيف معايير الجودة
وبيف الجوانب البيداغوجية واالجتماعية الثقافية لمبرنامج التي يحمميا الكتاب المدرسي الموحد بمواده الثالث ،وتالشي استقاللية

وخصوصية المادة الواحدة.

ولبموغ الطموح المتوخى كاف لزاما الخروج عف المألوؼ والتعمؽ أكثر في فيـ سبر أغوار مصطمحات ومفاىيـ ىذه الدراسة

والتعرض لمشروط والمواصفات التي يجب توافرىا في الكتاب الجيد في الشؽ النظري ومف خالليا نستنبط شبكة تقييمية بمؤشرات
ومعايير تحقؽ جودة تأليؼ الكتاب الموحد والحكـ عمى جودتو انطالقا مف مراعاتو ليذه المؤشرات.

 - 1مفيوم الجودة:
لغة :جاء عمى لساف العرب " البن منظور" أف الجودة لغة أصميا مف الفعؿ الثالثي :أجاد أي أتى بالجيد مف قوؿ أو عمؿ،
وأجاد الشيء :صيره جيدا ،والجيد نقيض الرديء.
وجاد الشيء :جوده بمعنى صار جيدا( .ابن منظور ،لسان العرب ،ص).112 :
اصطالحا :يعرفيا الزواوي ( )2003بأنيا " معايير عالمية لمقياس واالعتراؼ واالنتقاؿ مف ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقاف
والتميز ،واعتبار المستقبؿ ىدفا نسعى إليو واالنتقاؿ مف تكريس الماضي والنظرة الماضية إلى المستقبؿ الذي تعيش فيو األجياؿ التي

تتعمـ اآلف" (الزواوي ،2003 ،ص)34 :

إذف فالجودة ترتبط باألداء ذو الكفاءة والفعالية معا ،وىي قابمة لمقياس باالعتماد عمى معايير تبمغيا درجة عالية مف اإلتقاف

والتميز.

ويشير طعيمة ( )2006أن الجودة مف المفاىيـ واألفكار الواردة إلينا مف قطاع الصناعة واالقتصاد ونظ ار ألىمية ىذا المفيوـ
كاف مف الطبيعي أف يستعمؿ في قطاع التعميـ شأنو شأف الكثير مف المفاىيـ واألفكار التربوية التي تعود في أصوليا إلى مياديف

وقطاعات أخرى لذلؾ أصبح مفيوـ الجودة في التعميـ مطمبا ممحا مف أجؿ التفاعؿ والتعامؿ بكفاءات مع متغيرات عصر يتسـ
بالتسارع المعرفي والتكنولوجي وتتزايد فيو حمى الصراع والمنافسة بيف األفراد والجماعات والمؤسسات.
إذف فاألخذ بمفيوـ الجودة في التعميـ يمكننا مف تحقيؽ جودة التعميـ الذي ىو أداة التنمية والتقدـ وتكاممو معرفيا ومياريا
ووجدانيا ومف ثـ الوفاء باحتياجات المجتمع مف الكوادر المتخصصة القادرة عمى المنافسة ( .طعيمة وآخرون ،2006 ،ص.)14:
لذلؾ سنرد بعض مفاىيـ الجودة التعميمية بيدؼ التعمؽ أكثر في فيـ سبر أغوار ىذا المفيوـ:
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يشير دعمس ( )2009إلى أنيا مجموعة مف الشروط والمواصفات التي يجب أف تتوفر في العممية التعميمية لتمبية حاجات
المستفيديف منيا ،واعداد مخرجات تتصؼ بالكفاءة لتمبية متطمبات المجتمع( .دعمس ،2009 ،ص)202 :
يتضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف الجودة تتحقؽ في التعميـ بمقدار بذؿ الجيود والسير عمى تطبيؽ الشروط والمواصفات
المثالية التي يجب أف تتوفر في العممية التعميمية التعممية ،لتكوف مخرجاتيا ذو كفاءة عالية يعتمد عمييا في المجتمع.
ويضيؼ دعمس ( )2009موضحا وشارحا لمفيوـ الجودة التعميمية فيرى " :إف الجودة في التعميـ ىي عممية توثيؽ لمبرامج
واإلجراءات وتطبيؽ لألنظمة والموائح والتوجييات ،تيدؼ إلى تحقيؽ نقمة نوعية في عممية التربية والتعميـ واالرتقاء بمستوى الطالب
في جميع الجوانب العقمية والجسمية والنفسية والروحية واالجتماعية وال يتحقؽ ذلؾ إال بإتقاف األعماؿ" (دعمس ،2009 ،ص)203 :

وىذا ما يثبت لنا أف االرتقا ء بمستوى الطالب في جميع الجوانب إنما ىو وقؼ عمى مجموعة الخصائص أو السمات المبثوثة

في برامج ومقررات الكتاب المدرسي التي تعبر بدقة عف جوىر المنظومة التربوية التعميمية ومخرجاتيا ،إذف فبقدر سالمة الجوىر

الذي يتحقؽ بالعمؿ المتكافؿ تتفاوت مستويات الجودة في العممية التعميمية التعممية لموصوؿ بالمتعمـ مواصؿ اإلجادة واالرتقاء والتميز
بما يتناسب ومتطمبات المتعمـ ليكوف فردا فعاؿ في مجتمعو ،مزودا بمستويات وخبرات مف اإلتقاف واالمتياز.

ومف التعريفات الشاممة اليادفة التي أشار إلييا البادي ( " )2010ىي فمسفة تيدؼ إلى إحداث تغيرات متدرجة في المنتج
التعميمي عف طريؽ عمميات التحسيف المستمر في جميع جوانبو" (البادي ،2010 ،ص)29:
يتضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف الجودة التعميمية ىي فمسفة تتماشى مع إحداث التغيرات والتعديالت وادخاؿ تحسينات تمس
جميع الجوانب لتكوف مخرجاتو جيدة متفقة مع أىداؼ المنظومة التعميمية والسياسة الوطنية ممبية الحتياجات الفرد باعتباره عنصر
فعاؿ ووحدة بناء لممجتمع يعكس فمسفة المجتمع ومستجداتو.

 -2شروط تحقيقيا:
لتحقيؽ الجودة التعميمية كعنواف لمتميز في المدرسة البد مف تجنيد الكفاءات الداخمية والخارجية وفيما يمي يعرض طعيمة
) (2006مؤشرات الكفاءة في كؿ مف البعديف مفصؿ القوؿ في مؤشرات الكفاءة الداخمية إذ تناوليا مف مختمؼ أطراؼ
العممية التعميمية:

أ -مؤشرات الكفاءة الداخمية:
 المعممون:
 درجاتيـ الجامعية خبراتيـ السابقة مدى تفاعميـ مع بعضيـ البعض مستوى الثقافة العامة بينيـ -معدالت استخداميـ لموسائؿ التعميمية.
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 -مدى اتقاف المادة العممية.

 المتعممون:
 مدى االنتظاـ في الدراسة. مدى التفاعؿ والمشاركة مع الزم الء والمدرسيف ومختمؼ أنشطة مقرر الكتاب المدرسي داخؿ حجرة الدراسة. -التمكف مف ميارة االتصاؿ وادارة الحوار.

 المناىج:
 وضوح األىداؼ وواقعيتيا وامكانية تحقيقيا. سالمة المحتوى وحداثتو وشموليو. تمبيتيا لمطالب الدراسيف واىتماماتيـ. الدقة العممية وحداثتيا. اشباع رغبات أولياء األمور ومطالب المجتمع( .طعيمة وآخرون).2006 ،إذف ىذه المؤشرات الداخمية كمما كاف االلتزاـ بيا بشكؿ مضبوط ودقيؽ أدت وظيفتيا الداخمية الػتأثرية عمى أكمؿ وجو مما

ينعكس ذلؾ باإليجاب عمى مخرجاتيا وكفاءاتيا؛ مف نوعية ىذا الخريج في كؿ مف التعميـ العاـ والتعميـ الجامعي ومف ناحية امتالكو
قوـ أسموبو ومنيجو العممي ،فكؿ ذلؾ مف شأنو تزويد الخريج بمواصفات
لمميارات العامة مف لغة وثقافة عامة وتحصيمو لميارات تُ ّ
المواطف الصالح الذي يؤدي دو ار فعاؿ في المجتمع ،ىذا ما أشار إليو طعيمة ( )2006برصده لجممة مف مؤشرات الكفاءة الخارجية.

ب -مؤشرات الكفاءة الخارجية:
مف خالؿ إثارة جممة مف التساؤالت تصب في صميـ العممية التعميمية التعممية باعتبارىا المنوطة بإخراج إطارات الدولة المسيرة

لممجتمع:

إلى أي مدى يصمح خريج التعميـ العاـ لمدراسات الجامعية وما مدى امتالكو لمميارات العامة (لغة ،ثقافة عامة ،ميارات

دراسية ،منيج عممي) لمحياة الجامعية الالزمة؟

إلى أي مدى يمتمؾ متعمـ اليوـ مواصفات المواطف الصالح الذي يؤدي دوره في المجتمع باقتدار؟
إلى أي مدى يصمح لموظيفة أو العمؿ والى أي مدى يحقؽ الفرد الرىاف الجزائري؟ (طعيمة وآخرون)2006 ،
ولموصوؿ بالخريج إلى أعمى مستويات الكفاءة بدءا بحجر األساس في التعميـ االبتدائي وصوال إلى التعميـ الجامعي

لتحقيؽ غايات الرىاف الجزائري التعميمي المنشود ،البد أف نسير في مناىجنا ومقرراتنا المجسدة في الكتاب المدرسي عمى تحقيؽ
غايات منشودة البد أف تفي بيا التربية وتمقنيا بقناعة لمناشئة لتواكب مستجدات العصر دوف انصيارىا في اآلخر ،فنتخذ مف ىذا
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الوكيؿ اإلجرائي والوجو التطبيقي لممنيج ،أداة فعالة نستخدميا في المدارس باعتباره أىـ مصدر تعميمي ،ألنو يمثؿ أعمى مستوى مف
الخبرات التعميمية الموجية لتحقيؽ أىداؼ المنظومة التربوية والسياسة الوطنية.
لذلؾ البد أف يحتوي الكتاب المدرسي عمى معارؼ ومفاىيـ تواكب التطور التكنولوجي مف حيث المادة والمحتوى
وطريقة العرض ،ومف حيث اإلخراج مثؿ شكؿ الكتاب ،صوره ،رسوماتو ،فال شؾ أف تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية؛ إنما
ىو وقؼ عمى مدى التزامو بمعايير الجودة ،ومراعاة مضامينو لميوالت وحاجات المتعمميف النفسية والجسمية واالجتماعية واالنفعالية

والوجدانية ،واحتوائيا عمى مواصفات يراد ايصاليا إلى المتعمـ وتكوف لصيقة بو ،وىذا ما أشار إليو طعيمة (:)2006
اكتساب المعرفة.
التكيؼ مع المجتمع.
تنمية الذات والقدرات الشخصية.
إعداد اإلنساف المعاصر لمواجية مطالب الحياة في ظؿ العولمة.
إذف البد أف نجعؿ مف الكتاب المدرسي ك نز كامف بيف أيادي المتعمميف يجسد غايات التعمـ:
تعمـ لتعرؼ.
تعمـ لتعمؿ.
تعمـ لتكوف.
تعمـ لتشارؾ اآلخريف ( .طعيمة وآخرون)2006 ،
إذف فمنظومتنا التربوية أماـ تحدي كبير ال يكمف في تقديـ التعميـ بقدر ما يكمف في طريقة التعميـ وضماف جودتو لالرتقاء

بمستوى أداء المتعمـ وفقا لما يسطره الكتاب المدرسي بمضامينو تحقيقا لوظائؼ جوىرية ذو فاعمية مف تبادؿ لممعارؼ ووضعيا تحت
مجير النقاش لتصؿ إلى درجة التأثير في المتمقي فيحدث التبميغ.
فالكتاب المدرسي يعد وسيط تربوي ميـ في العممية التعميمية التعممية باعتباره أيسر األدوات التعميمية المالزمة لممتعمـ داخؿ

وخ ارج الحجرة الصفية ،لما تحويو جعبتو مف خبرات تعميمية موجية نحو تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة.

ونظ ار ألىميتو ولكونو ذا قيمة تربوية عالية كاف محط أنظار الباحثيف في دراستيـ ،وقد أعطيت لو عدة تعريفات:
فقد عرفو حمداف ( :)1998عمى أنو الوكيؿ اإلجرائي لممنيج ،أو بديؿ عنو بالكامؿ ،فالكتاب المدرسي يمثؿ الوجو

التطبيقي لممنيج التربوي ،فيو اإلطار المنيجي المتحرؾ الذي يضمف صورة المنيج الدراسي بكؿ أىدافو ومحتواه وأنشطتو وأساليب
تقويمو (حمداف )1998 ،فيو بذلؾ ترجماف ذو آلية تطبيقية لممنياج الدراسي.
ويرى الحريري ( )2007بأنو الوثيقة اإلجرائية لمحتوى المنيج( ،الحريري.)2007 ،
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ويعرفو حثروبي )1997( :عمى أنو الوثيقة التعميمية المطبوعة التي تجسد البرنامج الرسمي لو ازرة التربية الوطنية،
والموضوعة مف أجؿ نقؿ المعارؼ لممتعمميف ،واكسابيـ بعض الميارات ومساعدة كؿ مف المعمـ والمتعمـ عمى تفعيؿ سيرورة التعمـ
(حثروبي ،1997 ،ص.)80 :
نالحظ مف خالؿ التعاريؼ السابقة الذكر أنيا جميعا تشترؾ في نقطة جوىرية وىي أف الكتاب المدرسي عبارة عف وثيقة
تربوية مكتوبة ،رسمية إجرائية كفيمة بترجمة مضموف المنياج بكؿ حواممو وتوابعو وتفاصيمو ودقائقو إلى كؿ مف المعمـ الذي يعتمد
عميو في تنظيـ تعميمو والمتعمـ في تعممو وقراءاتو ،بغية تفعيؿ عممية التعمـ وجعميا أكثر فاعمية ونجاحا بإحداث تغيرات عمى أنماط

سموؾ المتعمـ يمتد أثرىا عمى واقع المدى البعيد.
وىذا ما يثبت ما ذىب إليو الغامدي ( )2009في تعريفو لمكتاب المدرسي بأنو " الوعاء الذي يحوي معارؼ ومفاىيـ يراد
إيصاليا إلى المتمقي"( .الغامدي ،2009 ،ص.)59 :
كما أنو أداة أساسية يعتمد عمييا لتحقيؽ أىداؼ المنظومة التربوية المسطرة والموجية مف قبؿ الدولة وفقا لما يخدـ سياستيا

ويتماشى مع فمسفتيا ،وال يمكف تحقيؽ ىذه األىداؼ إال إذا توفرت جممة مف المعايير والخصائص وىو ما أشار إليو
الحريري( :)2007الكتاب المدرسي مف خاللو يمكف تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية ،ىذا فيما لو وضع بإتقاف وجودة عالية
ورعيت فيو الفروؽ الفردية بيف المتعمميف واختالؼ القدرات والميوؿ واالتجاىات والدوافع بينيـ ،وفيما لو اىتـ بالنمو الكامؿ الشامؿ
لممتعمـ وركز عمى الميارات والخبرات العممية ،إلى جانب النظرية مما يساعد عمى إعداد المتعمميف لمخوض في معترؾ الحياة

والتعا مؿ مع مشكالتيا وصعوباتيا بجدارة وثقة(الحريري).2007 ،إذف البد عند تصميـ الكتاب األخذ بقائمة مف الشروط واألسس
تتوافؽ وطبيعة المتعمـ :وىذا ما أكده الخوالدة ( :)2004حتى يصبح الكتاب ذا قيمة تربوية عالية ينبغي أف يصمـ بعناية مف حيث
اختيار مكوناتو وتنظيـ خبراتو التعميمية وانتاجو شكال ومضمونا بما يالئـ األسس المعرفية والنفسية والتربوية والفنية والتقنية ليكوف أداة

فاعمة تيسير عمى الدارسيف عممية التعمـ وتسيـ في تحقيؽ األىداؼ التربوية الموجية لبناء اإلنساف المتكيؼ مع المستجدات والذي

يقوـ بدور اجتماعي متميز(.الخوالدة ،2004 ،ص)301 :
ليذا البد أف نعيد النظر في تطوير ىذا الكتاب بما يتوافؽ ومستجدات العصر بتطوراتو التكنولوجية وىذا ما أشار إليو

الخطيب ( )2007أصبح مف الضروري أف يواكب التطور التكنولوجي مف حيث المادة والمحتوى وطريقة العرض ،ومف حيث
اإلخراج ،مثؿ شكؿ الكتاب ،صوره ،رسوماتو( .الخطيب ،2007 ،ص.)207 :
وىذا ما يثبت ما أشار إليو أبو عميرة ( )1996الكتاب المدرسي في عالمنا المعاصر ال يعد مجرد وسيمة مف وسائؿ التعميـ
فحسب ،وانما ىو أداة مف أىـ أدوات التعميـ في عصر لـ يكف لمعمـ فيو حدود معينة وآفاؽ محددة ،وانما ىو عصر قد اتسـ بتفجر
المعرفة وانتشارىا ،ويقدميا في كؿ مجاؿ مف مجاالت الحياة ،األمر الذي جعؿ مف الكتاب المدرسي ومادتو المقروءة ركيزة أساسية

مف ركائز التقدـ والتطور في أي مجتمع مف المجتمعات وميما تعددت البدائؿ عف الكتاب المدرسي وما توصمت إليو تكنولوجيا
التعميـ مف وسائؿ منافسة ،فسوؼ يظؿ لمكتاب مكانتو وقيمتو بحكـ مميزاتو وخصائصو التي يتمتع بيا (.أبو عميرة ،1996 ،ص:

.)224

ولكف ليس معنى ىذا أف نقؼ بأيدي مقيدة دوف تحريؾ ساكف ،فالبد أف نطور مف أنفسنا مف خالؿ تحقيؽ الجودة في الكتاب
المدرسي ،وذلؾ بأف نضعو كمطمب أساسي نسعى إلى تحقيقو في منظومتنا وذلؾ مف خالؿ استحداث تصميـ متميز لمكتاب عمى

أساس اختيار أفضؿ البدائؿ المكونة لبنيتو وادخاؿ عناصر أساسية مكونة لو وتنظيمات رابطة لمحتواه ليأتي في سياؽ الطموحات
واألىداؼ التربوية المقصودة منو واذا نريد تحقيؽ الجودة في الكتاب المدرسي فإف ذلؾ يستمزـ التعرض لمشروط و المواصفات التي
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يجب توافرىا في الكتاب الجيد ومف ثـ استخالص مؤشرات ومعايير لمجودة يمكف مف خالليا الحكـ عمى جودة
الكتاب(.دياب).2006،
لذلؾ البد أف نكسب رىاف الجودة في الكتاب المدرسي ونحقؽ بذلؾ البقاء والتميز في المنظومات التربوية بحرصنا عمى
تطبيؽ معايير ومواصفات يسمو بيا الكتاب المدرسي إلى مراتب ا إلجادة واإلتقاف بمحتوياتو في كونو وسيمة أساسية يعتمد عميو

المتعمـ ويستقي منو معموماتو ناىيؾ عمى أنو يسيـ في صقؿ شخصيتو وىذا ما أشار إليو عبيدات ( )1999يعتبر عنصر جوىريا
في العممية التعميمية التعممية ال يمكف االستغناء عنو ،كما يعد مصد ار أساسيا يعتمد عميو المتعمـ ويستقي منو معموماتو ،ولكف ال

يستطيع الكتاب تأدية جميع الوظائؼ التعميمية المطموبة منو إال إذا توافرت فيو طائفة مف الخصائص والمعايير ،وعميو فإف السعي
لتجويد الكتاب ضرورة ممحة إذا أردنا تطوير المناىج التعميمية واالرتقاء بيا (.عبيدات ،1999 ،ص.)45 :

فمن مواصفات الكتاب المدرسي الذي يحقؽ معايير الجودة البد أف تتوفر فيو جممة مف المواصفات أوردىا العزاوي

( :)2009نتتبعيا بالرصد والتعميق:

من حيث الفمسفة:
أف يستند الكتاب المدرسي الجيد إلى فمسفة محددة واضحة المعالـ تستميـ فمسفة المجتمع بنظرتيا الموضوعية المتعمقة في

خصائصو المميزة ومبادئو وقيمو والى واقعو بإمكاناتو وطاقاتو وقضاياه ومشكالتو ويمكف انجاز فمسفة الكتاب المدرسي في:
 -يتماشى مع فمسفة المجتمع فك ار وعقيدة واتجاىا.

 يتماشى مع الفمسفة الت ربوية التي ارتضاىا المجتمع كاحتراـ التراث الثقافي ،واحتراـ ذكاء الفرد المتعمـ ،مراعاةميوؿ الطمبة وحاجاتيـ ،استخداـ أسموب التفكير العممي في حؿ المشكالت.

 مسايرتو إلحداث أسس التعمـ والمتمثمة في النشاط الذاتي. تكامؿ المتعمـ وتعزيز إيجابيتو. إثارة الدافعية لدى المتعمـ.

من حيث الوظيفة واألىداف:
 -تقديـ الجديد مف المعمومات والمعرفة والثقافة ومجاالت النشاط الالزمة لبناء شخصية المتعمـ.

 اكساب المتعمميف بعض القيـ واالتجاىات اإليجابية وتعديؿ بعض االتجاىات والقيـ غير مرغوب فييا. اكساب المتعمموف بعض الميارات في مجاالت المعرفة المختمفة وفي مجاالت الحياة. تنمية جوانب التفكير السميـ عند المتعمميف والكشؼ عف ميوليـ وحاجاتيـ واشباعيا. مساعدة المتعمـ عمى التعمـ وزيادة نموه الفكري والمغوي. -تحقيؽ أىداؼ المنياج الدراسي وترجمة محتواه.

 مساعدة المعمـ في تخطيط درسو وتنفيذه وتقويمو.

من حيث المحتوى:
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إف لمحتوى الكتاب المدرسي أىمية خاصة ،فيو ترجمة لمطالب المنيج في المجاؿ الذي وضع لو ،لذا كانت عممية اختياره جد
حساسة ،فمقد وضعت الدراسات التربوية والنفسية واالجتماعية المعاصرة بعض الضوابط التي تييئ ليذا المحتوى سبيؿ النجاح إذا

روعيت في اختياره وبناءه ،يتضمف المحتوى ما يمي:
المادة العممية:

1

حيث يراعي في مادة الكتاب العممية ما يمي:
 -أف تكوف شرحا توضيحيا وتفسي ار لما يتضمنو المنياج المقرر.

 أف تشبع لدى المتعمـ رغبتو في المعرفة والفيـ وتكوف ليا عالقة بحياتو وبيئتو ومشكالت مجتمعو. -أف تتماشى مع مستوى النضج العقمي لممتعمـ وفي مستوى قدراتو.

 أف تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف بتقديـ مستويات متعددة يستفيد منيا المتعمموف. -أف تكوف متوازنة في موضوعات الكتاب أو وحداتو ،فالىي مسيبة مطولة وال ىي موجزة مختصرة.

 أف تتميز بالحداثة وأف تتماشى مع ما وصمت إليو نتائج البحوث والدراسات العممية في مجاؿ تخصص مادةالكتاب.
لغة الكتاب:

2

المغة أداة المتعمـ في اكتساب الخبرات التي تضمنيا الكتاب المدرسي وىي وسيمتو التي يتوقؼ عمييا مدى فيمو واستيعابو

لما في الكتاب مف أفكار ومعمومات ،وليذا يجب العناية بمغة الكتاب كي يحقؽ األىداؼ المنشودة منو.

ولتحقيؽ ذلؾ تجب العناية بسالمة المغة ،جماؿ المغة ،التوازف في تقديـ األلفاظ أو المصطمحات الجديدة( .العزاوي،
 ،2009ص)288 :
لغة الكتاب الموجية لمتعممي ال مرحمة االبتدائية لغة تتسـ بالبساطة وسالسة األسموب ،فالبد أف يراعى فييا الواقع الثقافي واالجتماعي
لممتعمـ وأف نوجو العن اية لمقاموس المغوي المصور لمطفؿ حتى يستعمؿ مصطمحات في قوالب تعبيرية بغية تجنب صعوبات االدراؾ

المغوي.
3

تنظيم المحتوى:
تنظـ محتوى الكتاب المدرسي عمى أساس مف التسمسؿ والتتابع والترتيب والربط المحكـ بيف مفاىيمو ،ليعيف المتعمـ عمى سيولة

الفيـ وعمى التعامؿ مع بناء الكتاب المدرسي ،وليذا يجب أف توضع المادة العممية لممتعمـ في صورة مناسبة (العزاوي،
 ،9112ص).922 :

وعميو فتنظيـ المحتوى البد أف يراعى فيو التطابؽ بيف المواد في خاصية الكتاب الموحد ومراعاة األسس النفسية والعقمية

واالجتماعية التي تتماشى وحاجات المتعمميف واىتماماتيـ لذلؾ البد مف انتقاء معارؼ لمحتويات الكتاب المدرسي تزود المتعمـ بقيـ

ومعتقدات تتماشى وفمسفة المجتمع.
4

من حيث تنظيم الكتاب:

8

مجلة :تطوير العلوم االجتماعية

SN: 1112-9212

فتنظيـ الكتاب في صورة حسنة وشائقة مف شأنو أف يفتح شيية المتعمـ لمتعمـ ويعينو عمى التعامؿ الناجح مع الكتاب المدرسي
كما أنو يعينو عمى حسف االستفادة منو ،ليذا فقد حرص التربويوف عمى أف يبدو كتاب الطالب في صورة جذابة ترتيبا وتنظيما واخراجا

(العزاوي).9112 ،

وىنالؾ شروط


البد مف مراعاتيا أثناء بناء الكتاب لتحقيؽ الجودة المنشودة ،يذكرىا درويش ( )2007كاآلتي:

كفاءة المؤلف :اذ البد أف يكوف مؤلؼ الكتاب المدرسي معروفا بكفاءتو العممية والتربوية ولو مف الخبرة والتجربة
العممية في ميداف التعميـ بعامة ،وخبرة التدريس المادة بخاصة ،فضال عف خبرة تأليؼ الكتب المدرسية ما يؤىمو
لترجمة آرائو وقدراتو العممية والتربوية والميدانية إلى واقع تطبيقي في مادة الكتاب ومحتوياتو التعميمية ،وأف يتصؼ

بالدقة والحيادية واألمانة العممية باإلضافة إلى وعيو التاـ ب واقع المجتمع وظروفو واتجاىاتو الثقافية وأعرافو وتقاليده،

أي اتفاؽ الفمسفة الت ربوية مع حاجات المجتمع وظروفو ،والبد أف يكوف لممؤلؼ دراية بعمـ النفس مستشي ار في ذلؾ
متخصصيف في ىذا المجاؿ لترتسـ الصورة عنده عمى خصائص نمو المتعمميف الذيف سيوجو ليـ الكتاب ( ،درويش

 )2007ولعؿ كفاءة المؤلؼ تظير لنا أكثر في مقدمة الكتاب حيث يشار فييا إلى المبادئ األساسية التي تمت
مراعاتيا في عممية تأليؼ وتنظيـ المحتوى وفائدتيا الجمة بما تحويو مف إرشادات في توجيو المتعمـ في عممية التعمـ

فيي بذلؾ تقدـ فكرة عف فكر مؤلؼ الكتاب واألساسيات التي يتضمنيا الكتاب والمرامي المقصود بموغيا عند المتعمـ
لت بصيره باألىداؼ التعميمية المقصودة مف وراء ىذه التعممات المبثوثة في الكتاب المدرسي.


مادة الكتاب ومحتواه :بأف تكوف ىنالؾ عالقة واضحة بيف مادة الكتاب ومحتواه وتنظيمو وبيف مفردات المنياج

الدراسي وأى دافو وأف تتصؼ تمؾ المادة بالحداثة والعمؽ والشموؿ ،وأف يكوف ما يحتويو الكتاب مف معمومات وحقائؽ
ومفاىيـ ومصطمحات مالئمة لمستوى المتعمميف العقمية والثقافية واالجتماعية والمغوية ،والبد أف تتصؿ محتويات

الكتاب بالكتب السابقة والالحقة لئال ييمؿ المتعمـ تعممو مف معمومات وخبرات ،وانما يجعؿ ىذه المعمومات والخبرات
أساسا يعتمد عميو في مراحؿ دراستو الالحقة ،كما ينبغي أف يراعي الكتاب الترابط والتسمسؿ في مادتو وتكاممو مع

مواد الموضوعات األخرى ( درويش )2007 ،وىذا ىو مشروع الكتاب الموحد الذي روعي فيو االرتباط بيف المواد
كا رتباط مادة التربية اإلسالمية بمادة التربية المدنية والمغة العربية -الذي نحف بصدد دراسة جودتو مف وجية نظر
معممي المرحمة-

 لغة الكتاب وأسموب عرضو :لعؿ مف أىـ نجاح بناء الكتاب المدرسي أف يكوف سيؿ األسموب في لغتو ،شائؽ
العرض في موضوعاتو ،متدرج الصعوبة في معموماتو ،مالئما لمستوى المتعمميف المغوي في تعابيره ،أصيال في

كتابتو ،متنوع الغرض واالتجاه في م وضوعاتو ،كما البد أف تكوف موضوعاتو وفصوؿ أبوابو منظمة مناسبة مف
الناحية السيكولوجية والتربوية والعقمية والثقافية  ،وأف تكوف لغة الشرح والتوضيح فيو مالئمة لمستوى المتعمميف مف
حيث السيولة والدقة والوضوح مبسطة لممصطمحات والمفاىيـ.

 شكل الكتاب واخراجو :يعد عامؿ استقطاب لممتعمـ مف ناحية شكمو فيو أنيؽ المظير ،جذاب الشكؿ ،مالئـ
لمحجـ  ،جيد الورؽ ،خفيؼ الوزف ،متقف األحرؼ ،واضح األحرؼ ،متناسؽ المسافات بيف األسطر والكممات ،خاؿ
مف األخطاء المغوية والمطبعية ،واضح الصور والرسوـ والخرائط والبيانات في الصفحات ،جميؿ الغالؼ ،متيف

الجمد ،موفقا في اختيار اسمو وعنوانو الرئيسي وعناوينو الفرعية ،ليكوف شفافا لممتعمميف ومغريا لمقراءة ولالعتماد
عميو في المراجعة (درويش).2007 ،
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وىذا ما يثبت أف الكتاب المدرسي بكؿ حواممو ومحتوياتو يشكؿ مرتكزات وأطر لمعممية التعميمية التعممية ،فيو سند
بيداغوجي ينطمؽ منو كؿ مف المعمـ والمتعمـ لتحقيؽ أىداؼ المنظومة التربوية التعممية فكمما كاف تصميمو واخراجو عمى مستوى
عالي ذو نوعية عالية الجودة كمما كانت األىداؼ محققة ذات صمة بحياة المتعمـ وتتفؽ مع متطمبات حياتو وما يفرضو ِسنو فتغدو
بذلؾ كؿ التعممات حقائؽ تتحوؿ إلى ميارات يتقنيا ويوظفيا في واقعو.

 األىداف المرجوة من الكتاب الموحد لمسنة أولى من التعميم االبتدائي:
إف فكرة الكتاب الموحد إنما ىي فكرة بيداغوجية خالصة ،ألف ليا ما يسندىا ويدعميا ويبيف جدواىا في مناىج الجيؿ الثاني،
ويبيف ذلؾ طيب نايت (  )2016مف خالؿ ما يمي:
 إف التعمـ عممية بنائية ،إذ تسعى مختمؼ األنشطة التعميمية إلى تحقيؽ مممح واحد. -إف اىتماـ مناىج الجيؿ الثاني بالكفاءات العرضية يجد لو مجاال واضحا لمتفعيؿ في إطار الكتاب الموحد ،عمما أف تفاعؿ

المواد فيما بينيا يتجسد مف خالؿ الكفاءات العرضية ومدى إسياـ المادة الواحدة ،في تحقيؽ الكفاءة الشاممة لممادة األخرى ،وكما

اىتمت بمبدأ الشمولية ،وتحقيؽ البعد المناىجي ،وىذا ال يظير عمى مستوى الييكمة والتصميـ فحسب؛ وانما يظير أيضا مف خالؿ
االنسجاـ في تقديـ محتويات المواد ،وذلؾ حتى يتسنى تحقيؽ الكفاءات والمالمح بشكؿ متجانس.

 -صنفت مناىج المواد إلى أربعة مجاالت :مجاؿ المغات ،مجاؿ المواد االجتماعية ،مجاؿ العموـ والتكنولوجية ،مجاؿ الفنوف

والثقافة والرياضة ،ولقد صنفت التربية اإلسالمية والتربية المدنية في مجاؿ المواد االجتماعية ،وبما أف المغة العربية مف المغات
األساسية اتضحت لنا بدييية أف تكوف المغة العربية المحور األساس الذي تنضوي حول و مادتاف اجتماعيتاف دوف أف نغفؿ الجانب

االجتماعي لمغة والذي وضحتو بحوث عمـ االجتماع المغوي (طيب نايت وآخروف ،2016 ،ص)7 :

ىذه بعض المسوغات البيداغوجية التي تمخضت عنيا فكرة الكتاب الموحد ،أضؼ إلى ذلؾ بعض االعتبارات النفسية التي
أوضحت أف متعممي الطور األوؿ يشؽ عمييـ التعامؿ مع عدة سندات تربوية.
كما يشير سميماف ( )2016إلى أن احتواء الكتاب عمى وضعية أم انطالقيو واحدة شاممة لممواد الثالث ،كاف باعتبار أف
نصوص القراءة المقترحة في المغة العربية ليا امتداد وأثر في الوضعيات التعممية المقترحة في التربية المدنية واإلسالمية ،لتكوف بذلؾ
منطمقا لمتعممات المستيدفة مف المقطع وتعمؿ عمى استدعاء الموارد القبمية لممتعمميف ،وتحدد طبيعة الموارد الجديدة ومجاالت

توظيفيا واستثمارىا في الواقع (طيب نايت وآخرون ،2016 ،ص)8 :

فيي بيذا المفيوـ وضعية جامعة شاممة لممواد الثالثة تعمؿ عمى تحقيؽ التناسؽ واالنسجاـ بينيا وتستيدؼ إعماؿ الفكر وتدفع

بالمتعمـ إلى التفكير وايجاد حؿ لممشكمة المستنبطة مف واقعو االجتماعي والمممة بمختمؼ جوانب حياتو مستعمال المغة إليجاد حموؿ
لمشاكمو الدينية والمدنية ،مما يجعمو قاد ار عمى الصمود في وجو كؿ األسمحة الباردة والتعامؿ معيا بعقالنية وعدـ االنزياح وراءىا إذ
وظؼ االنسجاـ حقيقة مف حيث الكمية والكيفية في ىذا الكتاب الموحد بيف مختمؼ المحتويات التعميمية والوضعيات ليذه المواد ،كاف

ليا دور في تثبيت فكر المتعمـ وعدـ تشتيتو بيف ىذه المحتويات التي تسيـ في تفعيؿ وتعزيز القيـ والشعور باليوية مف تأكيد لمذات

والتفاعؿ مع اآلخر وننتج بذلؾ فردا قاد ار عمى اإلنتاج بعيدا عف سياسة االستيالؾ.

تحميؿ المبادئ المعتمدة في تأليؼ الكتاب الموحد لمسنة أولى مف التعميـ االبتدائي:
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وىذه ال مبادئ ىي التي توضح الفمسفة المعتمدة في تأليؼ الكتاب -لنتمكف مف تحميؿ عناوينو ومضامينو -نذكر منيا ما أشار
إليو طيب نايت (:)0206
ترجمة الكتاب لمناىج المواد الثالث (لغة عربية ،تربية إسالمية ،تربية مدنية) مف حيث توخي مختمؼ المالمح والكفاءات

الشاممة والكفاءات الختامية المنبثقة عنيا ،والعمؿ عمى تجسيدىا مف خالؿ المياديف التي تييكميا وتنظميا وتفعيؿ مختمؼ التوجييات
والتوصيات التي تضع المناىج حيز التنفيذ (.طيب نايت وآخرون ،0206 ،ص)20 :مثال الكفاءة الشاممة لمطور األوؿ في مادة المغة
العربية يتواصؿ المتعمـ مشافية وكتابة بمغة سميمة ،ويق أر قراءة سميمة نصوصا بسيطة ،مع التركيز عمى النمطيف الحواري والتوجييي؛

فكمما عممنا عمى تنمية ميارة االستماع والتعبير والقراءة تمكف المتعمـ مف الت عبير عف ذاتو وترجمة خباياىا المتشبعة بالقيـ ليؤكد
وجوده وىويتو ليتواصؿ مع اآلخر وتنبثؽ عف ىذه الكفاءة الشاممة كفاءة ختامية لكؿ ميداف ،نذكر عمى سبيؿ المثاؿ الكفاءة الختامية

لميداف فيـ المنطوؽ؛ يفيـ خطابات منطوقة يغمب عمييا النمط التوجييي ويتجاوب معيا ،والكفاءة الختامية في ميداف التعبير الشفوي،
يقدـ توجييات ويتأثر بيا انطالقا مف سندات متنوعة في وضعيات تواصمية دالة.

ويضيؼ طيب نايت (  ")2016شمولية الكتاب المدرسي لممخططات السنوية لمتعممات  ،وذلؾ باقتراح وضعيات تعممية
إلرساء كؿ المحتويات وربطيا بكفاءات المادة والكفاءات العرضية والقيـ.
النصوص المقترحة لفيم المنطوق وفيم المكتوب والتي تتمحور حوليا جؿ أنشطة المغة العربية ،وليا امتداد في مادتي التربية

اإلسالمية والمدنية ،إنما ىي نصوص ذات صبغة جزائرية مف حيث المضموف والقيـ ومبادئ اليوية الوطنية" .ولكف الحكـ عمى

صبغة ىذه النصوص سنتركو لمعممي ىذه المرحمة باعتبارىـ المشرفيف عمى توصيميا وفيما يخص القيـ والكفاءات العرضية لممواد
الثالثة في الكتاب الموحد نوضحيا بالتحميؿ والشرح في ىذه الجداوؿ:
اليوية الوطنية.

العالم.

والدينية والمدنية المستمدة مف مكونات اليوية الوطنية.
الحب والوالء لموطف ،يتحمى المتعمـ بروح التعاوف والمسؤولية ،ويساىـ في العمؿ الجماعي ،ويتحمى بالصدؽ في التعامؿ؛ يساىـ في

المواطنة.
التفتح

يعتز بمغتو وبإسالمو ،وبانتمائو الحضاري ،ويقدر مكونات اليوية الجزائرية ،ويحترـ رموزىا ،ويكتشؼ ىويتو الشخصية ،وينمي قيمو الخمقية

الحياة الثقافية في محيطو؛ ينتيج أساليب الحوار البناء ،وينبذ العنؼ بمختمؼ أشكالو.
عمى

يكتشؼ محيطو تدريجيا مف القريب إلى البعيد ،يتعرؼ عمى ثقافات العالـ ويحترميا ،وينتيج أساليب التعايش السممي مع اآلخريف؛
يستخمص مف تجارب اآلخريف ما يمكنو مف فيـ عصره وبناء مستقبمو.

جدول ( )0يمثل القيم والمواقف المدرجة في تأليف الكتاب.
طابع فكري
طابع منيجي

يوظؼ قدراتو التعبيرية الشفيية والكتابية ،ويستخدـ االستدالؿ الموضوعي في وضعيات إبداء الرأي ونقد مواقؼ وتصحيحيا( ،األدلة
الشرعية).
يحسف انتقاء وتنظيـ المعمومات بشكؿ منطقي ،ويستخدميا في مواقؼ الحوار والتواصؿ مع الغير .يتعرؼ عمى وسائؿ اإلعالـ
واالتصاؿ.

طابع تواصمي

يستخدـ األساليب المناسبة لموضعية الحوارية التوجييية ،يجيب عف أسئمة ،يوظؼ وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة.

ط.شخصي/اجتماعي.

يعمؿ باستقاللية ويساىـ بفاعمية في األعماؿ الجماعية.

جدول رقم ( )0يمثل الكفاءات العرضية.

(طيب نايت وآخرون).0206 ،

تنشئة المتعمميف عمى مجموعة مف القيـ -كما تبينو الجداوؿ -مف قيـ تخص العقيدة اإلسالمية ،وقيـ اليوية ومبادئيا األخالقية

والثقافية ،وقيـ المواطنة ،وانطالقا مف ىذه القيـ المبثوثة فيو ،تتوخى المنظومة التربوية تحقيؽ غاية ترسيخ اليوية الجزائرية بمقوماتيا
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والوعي بت نوع وتكامؿ روافدىا ،وال يتأتى ليا ذلؾ إال بإضفاء صبغة الطابع الفكري والمنيجي والتواصمي والشخصي واالجتماعي عمى
تعميمية المواد الثالث واستخداـ معارفيا كمرتكزات تعكس ممارسات سموكية إيجابية عمى واقع الحياة ،كممارسة المتعمـ لألخالؽ

واآلداب اإلسالمية المكتسبة في وضعيات التواصؿ مع المحيط االجتماعي والبيئي كالصدؽ في القوؿ والفعؿ ،وابعاد األذى عف
الطريؽ ،ومختمؼ التصرفات التي تبيف اعت اززه باإلسالـ والوالء لموطف مف احتراـ لمعمـ الوطني ورموز السيادة الوطنية ،ونجاحيا في

تحقيؽ مرامييا إنما ىو وقؼ عمى طبيعة عناويف الوحدات ومضاميف الخطابات المدرجة في تأليؼ الكتاب.

الدراسة الميدانية واجراءاتيا:

منيج الدراسة:

مما ال شؾ فيو إف نوعية وطبيعة الدراسة ىي التي تحدد نوع المنيج ،فالمنيج الوصفي التحميمي ىو أنسب المناىج البحثية

لتحقيؽ الغرض في مثؿ ىذه الدراسات الحتوائو عمى خاصية الوصؼ والتصوير الذي يسمح بتحميؿ البيانات وتفسيرىا واخضاعيا
لمدراسة الدقيقة.
مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف معممي الم غة العربية لمسنة أولى مف التعميـ االبتدائي المذيف يدرسوف صؼ السنة أولى ابتدائي في

جميع مدارس التابعة لممقاطعة العاشرة بحي كشيدة لوالية باتنة.
عينة الدراسة:

لقد تـ اختيار عينة جيدة بطريقة قصدية كافية لتمثيؿ المجتمع األصمي مف معممي المغة العربية لمسنة أولى مف التعميـ

االبتدائي حيث بمغ عدد أفراد العينة ( )02معمما موزعا عمى ابتدائيات المقاطعة عشرة لوالية باتنة.
أداة الدراسة (:صدقيا وثباتيا)

لقد تـ اعتماد أداة مستحدثة مف صنيعنا باالستناد عمى شبكة تقييـ الكتب المدرسية الواردة في الدراسات السابقة وادخاؿ إضافات
عمييا وىذه األداة متمثمة في استبانة تحمؿ جممة مف المؤشرات لقياس جودة تأليؼ الكتاب الموحد ،ونيدؼ مف خالليا إلى وضع

معايير واعتمادىا كمرجع وخارطة يُعتمد عمييا لتصميـ الكتب المدرسية بما يحقؽ ليا الجودة في ظؿ بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات،
ولمتأكد مف صدؽ األداة وث باتيا تـ عرضيا عمى أربعة أساتذة في كؿ مف تخصص عمـ التربية وعمـ النفس ،والمسانيات التعميمية
بجامعة باتنة ،لمتأكد مف فعميتيا وصدؽ محتواىا ،وقد تـ إجراء تعديالت طفيفة مف حذؼ وزيادة عمى بعض المؤشرات.
أساليب المعالجة اإلحصائية:
اعتمدت الدراسة في أسموب المعالجة اإلحصائية عمى التك اررات والنسب المئوية (عدد التك اررات في  ÷ )100عدد أفراد العينة.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
سنقوـ بعرض ومناقشة نتائج مستوى جودة تأليؼ الكتاب الموحد مف وجية نظر معممي السنة أولى باالعتماد عمى شبكة تقييـ

لمكتاب المدرسي الموحد.


مقاييس تطابق
جودة التأليف

عرض وتحميل نتائج كفاءة مؤلف الكتاب:

مؤشراتً

وعم
مرض

ال
متُسط

غير
مرض
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مع الكتاب
 -0انعكاس كفاية المؤلؼ ووجية نظره في الكتاب مف الناحية التربوية

أوال:

%20

%45

%15

%20

والعممية والنفسية والخبرة الفعمية.

كفاءة مؤلف

 -0حرص المؤلؼ عمى وضوح األىداؼ التعميمية لمكتاب في ضوء

الكتاب

%08

%02

%68

%20

مستوى الطمبة مع تحقيؽ التوازف بيف مجاالت األىداؼ (المعرفية،

االنفعالية ،والحس حركية) وشموليتيا وتنوع أنشطتيا

 -0توافؽ الفمسفة التي بني عمييا المؤلؼ الكتاب مع حاجات المجتمع.

%35

%45

%20

%0

جدول رقم ( )0يمثل نتائج تحميل كفاءة مؤلف الكتاب
نالحظ مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ رقـ ( )1أف معظـ النسب المرتفعة لممؤشرات  3 ،2 ،1التي تقيس كفاءة

مؤلؼ الكتاب كانت (بنعـ) مما يدؿ عمى أف جؿ المعمميف مقتنعوف بكفاية مؤلؼ الكتاب وانعكاس وجية نظره مف الناحية التربوية
والعممية والنفسية والخبرة الفعمية ولكف بتقديرات مختمفة (مرض ،متوسط ،غير مرض) وكاف إجماع تاـ لممعمميف مف ناحية توافقيا مع

فمسفة المجتمع وحاجاتو حيث لـ تسجؿ أي نسبة معارضة بػ (ال) وقدرت بـ ) ، (%0ولكف بالرغـ مف ذلؾ فإنيـ يروف أف أىداؼ
الكتاب غير مرضية لكونيا غير شاممة لممجالت الثالثة ولـ تركز عمى المستويات العميا مف األىداؼ المعرفية.
وبناء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف وجية نظر معممي السنة أولى نالحظ أف كفاءة مؤلؼ الكتاب كانت واضحة
وقدرت بأعمى نسبة بتقدير (متوسط) وىذا إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى البحث عف االجادة والتميز دائما في تأليؼ الكتب

المدرسية.


مقاييس تطابق
جودة التأليف

عرض وتحميل نتائج تحميل تطابق المحتويات البيداغوجية مع متطمبات البرنامج:
وعم
مؤشراتً
مرض

ال
متُسط

غير
مرض

المحتوى مطابؽ لممنياج وألىدافو؟

%45

%20

%20

%15

 -0مناسبة تنظيـ مادة الكتاب منطقيا وسيكولوجيا.

%50

%20

%20

%10

 -0ربط مادة الكتاب وتطبيقاتيا في مواد حياتية.

%65

%25

%5

%5

 -6كمية المحتويات مالئمة لمحجـ الساعي ولسف المتعمـ؟

%05

%55

%20

%0

 -8المحتويات تقدـ معطيات نظرية صحيحة حديثة تواكب مستجدات

%80

%15

%5

%0

مع الكتاب

ثانيا:
تطابق

المحتويات

البيداغوجية
مع متطمبات
البرنامج

-0

العصر؟
 -6كفاية أسئمة الكتاب وتدريباتو وأمثمتو في مساعدة المتعمميف عمى فيـ

%5

%10

%02

%58

المادة واستيعابيا وتراعي الفروؽ الفردية.

 -5وسائؿ التقييـ المقترحة تساعد عمى التفاعؿ بيف معمـ والمتعمـ /

%68

%30

%05

%0

ومتعمـ؟

 -5وضعية اإلنطالقية األـ تسمح بدمج تعممات المواد الثالثة؟

%75

%25

%0

%0
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 -0الكتاب الموحد يحافظ عمى محتوى خصوصية المادة الواحدة.

%8

%08

%02

%82

-02

%80

%20

%0و

%0

ضعيات االدماج تجعؿ المتعمـ يجند مكتسباتو ،ويتعرؼ عمى

نقائصو واستدراكيا وتنمي كفاءاتو العرضية؟

جدول رقم ( )9يمثل نتائج تحميل تطابق المحتويات البيداغوجية مع متطمبات البرنامج
نالحظ مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ رقم ( )2والذي يتعمؽ بالمحتويات البيداغوجية وتطابقيا مع البرنامج أف معظـ
المؤشرات ( )10 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1التي تقيس دقة وجودة المحتويات البيداغوجية كانت ( بنعم ) وقد حظيت بنسب عالية
وبتقدير(مرض) مما يدؿ عمى جودة المحتويات الموجودة في الكتاب الموحد لمغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية المدنية ،ما عدا

المؤشرات ( )9 ،6أعمى نسبة كانت (بال) وذلؾ بنسبة ( )%50 ، %75عمى التوالي ويظير في قياس المؤشريف عدـ كفاية أسئمة
الكتاب وتدريباتو وأمثمتو في مساعدة المتعمميف عمى فيـ المادة واستيعابيا مما يستوجب تدخؿ المعمـ بتدريباتو الالزمة ،ومف المآخذ

السمبية التي أُخذت عف محتوى الكتاب الموحد و قسنيا مف وجية نظر المعمميف أنو ال يحافظ عمى خصوصية المادة الواحدة وانما

بني عمى أساس تكاممي ،لذلؾ البد مف حسف استعماؿ المحتوى وتوجيو المتعمميف لممحافظة عمى خصوصية المادة و في الوقت
تكامميا مع المواد األخرى دوف فقدانيا لِ ُكن ِييَا.
مما سبؽ نستنتج أنو يوجد تطابؽ بيف المحتويات البيداغوجية ومتطمبات البرنامج بتقدير (مرض) وىذا ذا داللة عمى جودة
المحتوى وتطابقو مع متطمبات البرنامج.


مقاييس تطابق

عرض وتحميل نتائج لغة الكتاب وأسموب عرضو:
مؤشراتً

وعم
مرض

جودة التأليف مع

ال
متُسط

غير
مرض

الكتاب

ثالثا:
لغت الكتاب
َأسلُب
عرضً

 -1لغة الكتابة والشرح والتوضيح فيو مالئمة لمستوى المتعمميف مف

%40

%40

%20

%0

حيث السيولة والدقة والوضوح مبسطة بقاموس مصور لممصطمحات

والمفاىيـ.
 -0شائقة العرض في موضوعاتيا ومتدرجة الصعوبة في معموماتيا.

62%

%60

%0

 -3متنوع الغرض واالتجاه في موضوعاتو.

%0

%022

%0

 -4فصولو وأبوابو منظمة ومناسبة مف الناحية السيكولوجية والتربوية

65%

%15

0

%0

%0

%2 %20

والعقمية والثقافية.

جدول رقم ( )0يمثل نتائج تحميل لغة الكتاب وأسموب عرضو.
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يتضح مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ رقـ ( )0الذي يتضمف تحميؿ لغة الكتاب وأسموب عرضو أف معظـ النسب المرتفعة
لممؤشرات ( )6 ،0 ،0 ،0كانت (بنعم) وبتقدير(متوسط) في حيف انعدمت نسبة المؤشرات القائمة (بال) مما يدؿ عمى جودة تأليؼ لغة
الكتاب وتمتعو بأسموب شيؽ في العرض.

نستخمص مما سبؽ أف الكتاب الموحد يتمتع ب مقاييس جودة لغة الكتاب وأسموب العرض بتقدير (متوسط) ينبغي العمؿ عمى إدخاؿ

نصوص ذات أسموب قصصي مشوؽ في المرحمة االبتدائية لتستيوي المتعمميف وتجذبيـ أكثر.


عرض وتحميل نتائج تطابق الجوانب االجتماعية الثقافية مع البرنامج:

مقاييس تطابق

مؤشراتً

جودة التأليف مع

وعم
مرض متُسط

الكتاب
 -1الكتاب المدرسي ينقؿ القيـ العالمية مثؿ :حب الوطف ،التحمي

رابعا:

%100

%0

ال
غير
مرض

%0

%0

بالمسؤولية وروح العمؿ ،التضامف...

تطابق الجوانب
االجتماعية

 -0روعي في تأليفو تمثيؿ متوازف لمشخصيات مف ناحية السف ومطابقة

%100

%0

%0

%0

لمواقع.

الثقافية مع
البرنامج

 -3في التمثيؿ يأخذ بعيف االعتبار تنوع األوساط االجتماعية بكؿ

%100

%0

%0

%0

تظاىرتيا الثقافية وعاداتيا ضمف محاوره العائمة ،المدرسة ،األوساط

المينية ،أوساط االستجماـ

جدول رقم ( )6يمثل نتائج تطابق الجوانب االجتماعية الثقافية مع البرنامج.
يتضح مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ رقـ ( )4والتي تتضمف قياس مدى تطابؽ الجوانب االجتماعية الثقافية مع
البرنامج أف جؿ المؤشرات ( )3 ،2 ،1قد حظيت (بنعم) بنسبة مشتركة عالية جدا تمثمت في اجماع أفراد العينة عمى تقدير (مرض)

بنسبة ( .)%100وبناء عمى ىذه النتائج الممثمة بنسبة عالية كمية مطمقة مف وجية نظر معممي السنة أولى يتضح أف تطابؽ
الجوانب االجتماعية الثقافية مع البرنامج كاف محققا بجودة عالية مع ما يتماشى مع ثقافة المجتمع.


عرض وتحميل تطابق الجوانب المادية لمنشر مع شكل الكتاب واخراجو:

مقاييس تطابق

مؤشراتً

جودة التأليف مع

وعم
مرض

ال
متُسط

الكتاب

خامسا:

- 1جاذبية الغالؼ الخارجي لمكتاب ومقاومتو لالستعماالت المتكررة

%0

%40

غير
مرض

60%

%0

لمكتاب.
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%5

 -2مقاسو وحجمو مالئـ لسف المتعمـ والمادة التعميمة الموحدة بيف ثالث
مواد؟

- 3غالف انكراب ٌحرىي عهى انًعهىياخ انالزيح يٍ عُىاٌ انكراب ،انًادج،
دار انُشر؟

%95

%0

%100

%0

%0

%0

%0

%0

%0

100
%

%0

%0

%0

%40

%0

%0
%0

%0

 -4أنت مع طريقة عرض وتصميـ محتوى صفحات دروس المواد الثالثة
في الكتاب بالتناوب ،عربية ،إسالمية ،مدنية.
 -5أنت مع تقسيميا إلى ثالثة أجزاء كؿ جزء يجمع مادة بألواف مختمفة

%100

 -6انكراب انًدرسً ٌحرىي عهى طرٌقح اسرعًال انكراب ،يقديح ،فهرسد
ٌسهم االسرغالل ،ذو ذثىٌة وذرقٍى يحررو؟

60%

َ -7صىصه ذًراز تجىدج انًقروئٍح يٍ َاحٍح يقاس انحروف ،ويُاسثح
حجى انكراب نهًرعهًٍٍ ووضىح انطثع يٍ حٍث انصىر ذاخ َىعٍح
جٍدج ذعثٍرا وجًاال.

%50

%00

%0

 -8خهى انكراب يٍ األخطاء انطثاعٍح وانهغىٌح وااليالئٍح

%0

%100

%0

ومتمايزة عف المادة األخرى في الكتاب الواحد.

%0

جدول رقم ( )8يمثل نتائج تطابق الجوانب المادية لمنشر مع شكل الكتاب واخراجو.
نالحظ مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ رقـ ( )5والتي تُعنى بقياس تطابؽ الجوانب المادية لمنشر مع شكؿ الكتاب
واخراجو أف معظـ المؤشرات ( )8 ،7 ،6 ،2 ،1قد نالت أعمى نسبة (بنعم) وبتقدير (متوسط) مما يستمزـ إعادة النظر في تصميـ
الشكؿ الخارجي لمكتاب الموحد ليخرج في صورة جديدة متقنة اتقانا محكما؛ في حيف كانت المؤشرات ( )5 ،3مستوفية في الكتاب
الموحد وبتقدير ( مرض) حيث بمغت النسبة ( ،)% 100ما عدا المؤشر( )4بحسب وجية نظر المعمميف أف تصميمو ىو المتسبب
في اضمحالؿ خصوصية المادة الواحدة بإجماع أفراد العينة (بال) بنسبة ) ،(%100وىذا ما يستدعي إعادة النظر في تصميـ

الكتاب الموحد بما يضمف الحفاظ عمى فكرة الكتاب الموحد دوف فقداف خصوصية المادة الواحدة.

وبناء عمى ىذه النتائج ،يمكننا القوؿ إف تطابؽ الجوانب المادية لمنشر مع شكؿ الكتاب واخراجو قيست جودتيا

بتقدير(متوسط) مف وجية نظر معممي السنة أولى ابتدائي.

نستنتج من خالل عرض ومناقشة نتائج الدراسة واستنطاؽ احصائيات أداة الدراسة بمقاييسيا الخمسة وبمجموعة

مؤشراتيا التي كمما روعيت في تأليؼ الكتاب تحققت الجودة؛ فقياس كفاءة جودة المؤلؼ حددتيا األداة بتقدير (متوسط) يمكف أف
تعزى وسطية ىذا التقدير إلى تغييب واىماؿ دور المختصيف في مجاؿ تصميـ الكتب المدرسية مف خبراء التربية وبناء المناىج
والمختصيف في عمـ النفس واالقتصار عمى خبرة المفتشيف التربوييف واألساتذة المكونيف ،أما فيما يخص قياس تطابؽ المحتويات

البيداغوجية وتوافقيا مع الجوانب االجتماعية الثقافية مع متطمبات البرنامج فقد تحققت الجودة بتوظيؼ ىذاف المعيا ارف في الكتاب

المدرسي الموحد بتقدير ( مرض) أما فيما يخص تحميؿ لغة الكتاب وأسموب عرضو فقد قدرت مستوى جودتيا بتقدير( متوسط) مما
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يستمزـ العمؿ عمى ادخاؿ أساليب تجعؿ مف لغة الكتاب متنفسا يموذ إلييا المتعمـ ليتعايش معيا ويصير جزءا منيا ،أما فيما يخص
تطابؽ الجوانب المادية لمنشر مع شكؿ الكتاب واخراجو فكاف بتقدير( متوسط) مف ناحية الشكؿ الخارجي واالستغالؿ الداخمي لممقدمة
والفيرست والصور كاف ذو نوعية ذات جودة ولكف يبقى ما نطمح إلى تحسينو تقسيمات الكتاب الموحد والعمؿ عمى تطوير وتصميـ

ىذا الجانب فيو.

خاتمة :نافمة القوؿ إف ىذا البحث قد توصؿ إلى استحداث وتطوير أداة لقياس جودة تأليؼ الكتاب المدرسي الموحد بغية

الوقوؼ عمى نقائصو بعيف حازمة ورؤية صادقة بعيدا عف المغاالة والمبالغة لنساعد عمى عالج نقائصو وتحديد إيجابياتو الرتباطو

بالقاعدة األساسية لمتعميـ الذي يتوقؼ عميو مصير جيؿ الغد الذي يسعى إلى اإلصالح وذلؾ بتجنيده وتنمية قدراتو وتغيير توجياتو
نحو األفضؿ وتثبيت مبادئو وقيمو ،ومف خالؿ عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية لمستوى جودة تأليؼ الكتاب الموحد لمسنة أولى

ابتدائي في ظؿ إصالحات الجيؿ الثاني ،وقد توصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج والتوصيات والمقترحات ،وىي كاآلتي:

 -إسناد ميمة تأليؼ الكتاب إلى خبراء مختصيف في عموـ التربية وبناء المناىج باالشتراؾ مع أىؿ الخبرة في الميداف مف

مفتشيف تربوييف وأساتذة مكونيف.

 -تبسيط المفاىيـ وتقريبيا مف الحصيمة المعرفية لممعمـ حتى يتجاوب والمستجدات الحاصمة عمى مستوى المفاىيـ مع التركيز

في الكتاب عمى الخبرات التي تعمـ المتعمميف أساليب التفكير العممي وطرؽ البحث أكثر مف االىتماـ بالمعارؼ المجزأة والمعمومات
التوصيمية.
 توفير الوسائؿ المطبوعة لممعمـ إلعانتو عمى فيـ واستخداـ الكتاب ككتاب دليؿ المعمـ ،كتاب األسئمة واالختبارات واعدادمجمة تربوية دورية رسمية مف قبؿ و ازرة التربية تيدؼ إلى تصويب الثغرات التي وقع فييا الكتاب.
 تزويد مكتبة المدرسة بالوسائؿ واألجيزة واألدوات والتقنيات التي تتماشى ومقرر الكتاب المدرسي. -انشاء ىيئة ولجنة مختصة بم ارقبة جودة الكتاب المدرسي كما تعنى بالتعرؼ عمى مظاىر الضعؼ وكتابة التقارير مف

خالؿ مالحظة ورصد أخطاء الكتاب حتى ال يقع في أخطاء تتنافى مع ما جاء في المنياج كما ورد أف النصوص مشكولة شكال تاما
إال أف ىذا لـ يتحقؽ لوجود بعض الكممات الغير مضبوطة بالشكؿ ضمف النصوص.

 -تجريب الكتاب قبؿ أف يوضع موضع التنفيذ ،وقبؿ أف يطبع ويوزع عمى المدارس بصورة رسمية لالستعماؿ البد أف يجرب

الكتاب لمدة تزيد عف عاـ دراسي مع ضرورة توزيع نسخ مف ىذا الكتاب الذي ىو تحت التجريب عمى مجموعة مف المعمميف في
الميداف ليطمعوا عميو إلبداء ممحوظاتيـ وأراءىـ.
 -ضرورة توحيد بطاقة تقييـ شاممة تراعي معايير الجودة ليأخذ بيا عند اعداد وتأليؼ الكتب.

 -إقامة دورات وممتقيات وأياـ دراسية لمتعريؼ بأىداؼ الكتاب الموحد في ظؿ المقاربة بالكفاءات مف قبؿ المتخصصيف في

عموـ التربية والمكونيف المشرفيف.

 إدراج عم مية التكويف المسبؽ حوؿ المنياج الجديد وكتب اإلصالح قبؿ الشروع الرسمي في تطبيقيا. -الحرص عمى اعداد محتويات بدقة لمراعاة الفروؽ الفردية والتدرج في عرض األنشطة مف السيؿ إلى الصعب.
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 الكتاب الموحد يخدـ فئة معينة مف المتعمميف الساكنيف بالمناطؽ المتحضرة إف لـ تراعي فيو ظروؼ بيئة المتعمـ في البواديواألرياؼ والمناطؽ النائية التي تفتقر إلى الكثير مف الوسائؿ والدعائـ نتيجة لسرعة إنجازه.
 ضرورة االعتماد في اصالح المناىج في ظؿ الكتاب الموحد عمى مسايرة مراحؿ التعميـ مف السنة أولى لينتقؿ تدريجيا معبقية السنوات حتى تربط المعارؼ السابقة بالالحقة وال يقع المتعمـ في ارتباؾ مف أمره.
 العمؿ عمى تصميـ الكتاب الموحد وفؽ نظاـ كؿ جزء مف المادة الواحدة مستقؿ عف المادة األخرى ومتميز بألواف ورسوماتتختمؼ عف المادة األخرى في ظؿ كتاب واحد لمحفاظ عمى خصوصية المادة الواحدة.

قائمة المراجع:
 الكتب:

-

-

-

ابف منظور ( ،)1993لساف العرب ،لبناف :دار الكتب العالمية.

أبو عميرة ،محبات ( ،)1996الرياضيات التربوية ،ط ،1القاىرة :الدار العربية لمكتاب.

البادي ،نواؼ محمد ( ،)0212الجودة الشاممة في التعميـ وتطبيقات االيزو ،د ،ط ،عماف ،األردف :دار اليازوردي.
حثروبي ،محمد الصالح ( ،)1997نموذج التدريس اليادؼ :أسسو وتطبيقاتو ،عيف مميمة ،الجزائر :دار اليدى.

الحريري ،رافدة عمر ( ،)0227التقويـ التربوي الشامؿ لممؤسسة المدرسية ،ط ،1عماف ،األردف :دار الفكر.

الخطيب ،أمؿ إبراىيـ ( ،)0227اإلدارة المدرسية ،فمسفتيا ،أىدافيا وتطبيقاتيا ،ط ،1عماف ،األردف :دار قنديؿ.

الخوالدة ،محمد محمود ( ،)0224أسس المناىج التربوية وتصميـ الكتاب التعميمي ،ط ،1عماف ،األردف :دار المسيرة.
دعمس ،مصطفى نمر ( ،)0229إدارة الجودة الشاممة في التربية والتعميـ ،ط ،1عماف ،األردف :دار غيداء.

الزواوي ،خالد محمد )0223( ،الجودة الشاممة في التعميـ ،ط ،1القاىرة ،مصر :مجموعة النيؿ العربية.

طيب نايت وآخروف ،سميماف( )0216دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي ،المغة العربية ،التربية اإلسالمية والتربية

المدنية ،الجزائر :الديواف الوطني لممطبوعات المدرسة الجزائرية.

-

عبيدات ،سميماف ( )1999القياس والتقويـ التربوي ،األردف :الجامعة األردنية ،كمية التربية.

العزاوي ،رحيـ يونس كرو( ،)0229المناىج وطرؽ التدريس ،دط ،عماف ،األردف :دار دجمة.


-

المجالت:

كحوؿ وأخرى ،شفيقة ( ،)0210تقويـ الجانب البيداغوجي مف الكتاب المدرسي لمادة العموـ الطبيعية وفؽ المقاربة بالكفاءات

في مرحمة التعميـ المتوسط ،مجمة عموـ اإلنساف والمجتمع ،العدد  23سبتمبر.0210 ،


الرسائل الجامعية:

-

حمداف ،محمود ( ،)1998تقويـ كتاب الجبر لمصؼ التاسع مف وجية نظر معممي الرياضيات وطمبتيـ في غزة ،رسالة

-

درويش ،داود حمس ،معايير جودة كتاب لغتنا العربية لمصفوؼ األولية مف المرحمة األساسية الدنيا مف وجية نظر معممي

-

الغامدي ،عادؿ بف مشعؿ بف عزيز اليادي ( ،)0229أىمية معايير الجودة الشاممة لمعممي التربية اإلسالمية في المرحمة

ماجستير غير منشورة ،جامعة األقصى بغزة.

ومعممات الصؼ في محافظة غزة  ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير :رسالة منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

االبتدائية مف وجية نظر المختصيف ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ،رسالة منشورة ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية

السعودية.


الممتقيات:
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دياب ،سييؿ رزؽ ( ،)0226تطوير أداة لقياس جودة الكتاب المدرسي وتوظيفيا في قياس جودة كتب المنياج الفمسطيني،
مقدمة لممشاركة في المؤتمر العممي األوؿ لكمية التربية ،جامعة األقصى (التجربة الفمسطينية في إعداد المناىج).

ممحق الدراسة :شبكة تقييم جودة الكتاب الموحد:
مؤشراتو

مقاييس تطابق
جودة التأليف مع
الكتاب
أوال:
كفاءة مؤلف الكتاب

نعم
مرض

ال
متوسط

غير

مرض

 -6انعكاس كفاية المؤلؼ ووجية نظره في الكتاب مف الناحية
التربوية والعممية والنفسية والخبرة الفعمية.
 -8حرص المؤلؼ عمى وضوح األىداؼ التعميمية لمكتاب في ضوء

مستوى الطمبة مع تحقيؽ التوازف بيف مجاالت األىداؼ (المعرفية،

االنفعالية ،والحس حركية) وشموليتيا وتنوع أنشطتيا
 -6توافؽ الفمسفة التي بني عمييا المؤلؼ الكتاب مع حاجات
المجتمع.

 -1المحتوى مطابؽ لممنياج وألىدافو؟
ثانيا:

تطابق المحتويات
البيداغوجية مع
متطمبات البرنامج

-0مناسبة تنظيـ مادة الكتاب منطقيا وسيكولوجيا.
 -1ربط مادة الكتاب وتطبيقاتيا في مواد حياتية.
 -0كمية المحتويات مالئمة لمحجـ الساعي ولسف المتعمـ؟
 -3المحتويات تقدـ معطيات نظرية صحيحة حديثة تواكب مستجدات
العصر؟
 -4كفاية أسئمة الكتاب وتدريباتو وأمثمتو في مساعدة المتعمميف عمى
فيـ المادة واستيعابيا وتراعي الفروؽ الفردية.

 -5وسائؿ التقييـ المقترحة تساعد عمى التفاعؿ بيف معمـ والمتعمـ /
ومتعمـ؟
 -6وضعية اإلنطالقية األـ تسمح بدمج تعممات المواد الثالثة؟
 -7الكتاب الموحد يحافظ عمى محتوى خصوصية المادة الواحدة.
 -8وضعيات االدماج تجعؿ المتعمـ يجند مكتسباتو ،ويتعرؼ عمى
نقائصو واستدراكيا وتنمي كفاءاتو العرضية؟
-1لغة الكتابة والشرح والتوضيح فيو مالئمة لمستوى المتعمميف مف
حيث السيولة والدقة والوضوح مبسطة لممصطمحات والمفاىيـ.

ثالثا:
لغة الكتاب وأسموب
عرضو

-0متنوع الغرض واالتجاه في موضوعاتو.
-3فصولو وأبوابو منظمة ومناسبة مف الناحية السيكولوجية والتربوية…
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رابعا:

 -0الكتاب المدرسي ينقؿ القيـ العالمية مثؿ :حب الوطف ،التحمي
بالمسؤولية وروح العمؿ ،التضامف...

تطابق الجوانب

االجتماعية الثقافية
مع البرنامج
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 -0روعي في تأليفو تمثيؿ متوازف لمشخصيات مف ناحية السف
ومطابقة لمواقع.
 -3في التمثيؿ يأخذ بعيف االعتبار تنوع األوساط االجتماعية بكؿ
تظاىرتيا الثقافية وعاداتيا ضمف محاوره العائمة ،المدرسة...

خامسا:

- 1جاذبية الغالؼ الخارجي لمكتاب ومقاومتو لالستعماالت المتكررة.

تطابق الجوانب
المادية لمنشر مع
شكل الكتاب

واخراجو

 -9مقاسو وحجمو مالئـ لسف المتعمـ والمادة التعميمة الموحدة بيف
ثالث مواد؟
 -12أنت مع طريقة عرض وتصميـ محتوى صفحات دروس المواد
الثالثة في الكتاب بالتناوب ،عربية ،إسالمية ،مدنية.

-11

أنت مع تقسيميا إلى ثالثة أجزاء كؿ جزء يجمع مادة بألواف

مختمفة ومتمايزة عف المادة األخرى.
- 6غالؼ الكتاب يحتوي عمى المعمومات الالزمة مف عنواف الكتاب،
المادة ،دار النشر؟

-8الكتاب المدرسي يحتوي عمى طريقة استعماؿ الكتاب ،مقدمة،
فيرست يسيؿ االستغالؿ ،ذو تبويب وترقيـ محترـ؟

 - 6نصوصو تمتاز بجودة المقروئية مف ناحية مقاس الحروؼ،
ومناسبة حجـ الكتاب لممتعمميف ووضوح الطبع مف حيث الصور ذات
نوعية جيدة تعبي ار وجماال.
 -5خمو الكتاب مف األخطاء الطباعية والمغوية واالمالئية
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