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 يهخض:

 جودة منياج العموم لمصف الخامس األساسي في األردن. لتقييمىدفت الدراسة 
عمان، وقد استخدم في ىذه الدراسة النموذج التقويمي  معممًا في 270من ت العينة وقد تكون

 المقترح وقد تم التأكد من دالالت الصدق والثبات.
 وبعد اجراء عممية التحميل االحصائي توصمت الدراسة لمنتائج التالية:

العموم لمصف الخامس يحقق المعايير الدولية ليذا المنياج كما يظيرىا النموذج أن منياج  .1
 التقويمي بدرجة متوسطة.

حقق النموذج التقويمي وذلك من وجية نظر المعممين أن منياج العموم لمصف الخامس  .2
 ولكن بدرجة بسيطة.لمنياج العموم لمصف الخامس 

( في تقدير المعممين α<=0.05الداللة )ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى  .3
لمنياج العموم لمصف الخامس لمنموذج التقويمي تعزى لمخبرة التدريبية لممعمم والمؤىل 

 .العممي 
 وقد أوصت الدراسة بضرورة احتواء الكتاب عمى أنشطة وأسئمة تنمي عند الطمبة التفكير واإلبداع.
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Examine the Quality of the Fifth Grade Science Curriculum in 

Jordan 
Abstract 

The study aimed to examine the quality of the fifth grade science 

curriculum in Jordan. 

Study individuals considered of (270) female science teacher survey 

questionnaire of the teachers opinions validity and stability were 

confirmed . 

After conducting the statistical analytical process the researcher has 

reached the following results. 

1. science subject for the fifth grade was  achieves the international 

standards of this curriculum as shown by the model with a 

moderate  degree. . 

2. there are the differences with statistically significance at 

significance level (α=0.05) in the teachers evaluation of the science 

curriculum for the fifth grade in Jordan of evaluative model 

attribute to the female teacher tanning experience and scientific 

qualification. 

The  researcher has recommended asset that Containment of the book 

on the activities and questions belong when students thinking and 

creativity 
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 يمذيخ: 
والتي انعكست عمى جميع المجاالت ظيرت في العصر الحديث تطورات معرفية وتكنولوجية 

ومنيا ميدان التعميم، وقد ألقى ىذا التطّور بظاللو عمى ميدان التعميم وخاصًة المناىج 
الدراسية التي أصبح تطويرىا أمرًا ىامًا، وىو ما يتطمب تطوير المنياج بشكٍل مستمر لمكشف 

نولوجية بما يؤدي إلى إحداث عن جودتو سعيًا لبناء مناىج ُتواجو التطّورات المعرفية والتك
 تحوالت عممية وتكنولوجية واجتماعية وحضارية في العديد من الميادين.

وما العممي والتكنولوجي من جية، بسبب التطور االىتمام بالمنيج المدرسي  وقد ازداد
وقد حّثت تطورات عديدة في المنياج الدراسية بيدف ، أفرزتو نتائج الدراسات من جية أخرى

ل تحسينات وتعديالت بما يتناسب مع مخرجات ىذا العصر، وبما يتناسب مع متطمبات إدخا
براىيم،  واحتياجات الطمبة.  (.2011)سعادة وا 

وُيعد المنيج األساس الذي يحتوي عمى جميع أنواع المعارف التي يحتاجيا الطالب األمر 
موكيًا، حيث يتم إكساب الذي يتطمب إعادة صياغة المناىج معرفيًا ونفسيًا واجتماعيًا وس

الطمبة المعارف الالمة والتي ُيمكن ليم من خالليا مواكبة جميع التطورات المعرفية وحل 
 (. 2018)عطية،المشكالت في المجتمع 

وال يمكن أن تنفيذ المنيج الدراسي ليؤدي الدور المطموب منو إال إذا كانت مادتو العممية 
ن من فيميم وزيادة التحصيل األفضل وبالتالي يحدث قابمة لمفيم من قبل الطمبة، مما يحس

 (.2018تحسين لنواتج العممية التعميمية )الكسباني،
( إلى أن ذلك ال يمكن أن يحصل إال من خالل تقويم المنيج، 2016وقد أشار )المقاني، 

 وعميو أصبحت عممية التقويم تحظى باالىتمام الواسع من قبل معدي المناىج باعتبارىا عممية
رئيسية التي تتكفل بالتحقق من السالمة لمعمميات المنيج المتعددة في جميع مراحميا، 
والمساىمة باالىتمام في تحويل صناعة المنيج الدراسي إلى صناعة عممية لمتأكد من أن 

 عممية التقويم كانت قاعمة.
يمكن من  إذ، ويمكن القول أن عممية تطوير المناىج وتقويميا ُيعد من األمور الضرورية

، كما أن عممية تأليف المناىج لمكشف عن جودة وصالحية المنيجالتقويم خالل عممية 
)عطية،  بيدف تطوير المنيج بشكل عامالمدرسية ىي عممية تنافسية في كثير من الدول، 

2018.) 
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منيج المراد تقويمو، وفي ضوء البيانات لمفعالية القيمة و الىج تتحدد اخالل تقويم المن ومن
وعميو وتحميل المعمومات تصاغ توصيات مناسبة لمعالجة الوضع واقتراح خطط عالجية، 

ناىج مبالمعمومات الالزمة لتطوير ال اتمتخذي القرار  باألساس لتزويدييدف  المنياجتقويم ف
 (.2010)الجعفري، ىذه المناىج وتحسين

 اإلطبس انُظش٘:

ما اعوج. لتعديل التصحيح أو الولغًة:  قيمة الشيءلتقدير بأنو الاصطالحًا:  ويميعرف التق
 (. 18، ص2010)مصطفى،

براىيم ) Sandersوساندرز  Worthenعرفو ورثن و  ، 2004المشار إليو في سعادة وا 
شيء والحصول عمى معمومات تستخدم لمحكم عمى القيمة لتحديد ال( بأنو:"عبارة عن 34ص

 معينة ".النتيجة الطريقة أو اليدف أو البرنامج أو القيمة 
منظمة، المنيجية العممية البأنو :"التقويم ( 15، ص2002وعرف مرعي والحيمة )

تتضمن إصدار األحكام، وذلك بعد موازنة المواصفات والحقائق التي تم والتي مخططة، الو 
 وح"..التوصل إلييا عن طريق القياس مع معيار جرى تحديده بدقة ووض

تحديد لترمي التي مستمرة النظامية العممية ال( بأنو :"2، ص2005وعرفو سيد وسالم )
عممية ىو ال( بأن التقويم 2003مدى تحقيق العممية التربوية ألىدافيا ". وأورد العاني )

 تقود إلى تحسين مستوى األداء نحو األفضل مستقباًل ".التي ذاتية الداخمية ال
وسيمة تعرف بيذه الجودة  وىو، الميدان التربويضرورية في  المنيجتقويم تعد عممية و 

وىذا يتطمب أن يتم تقويم المنيج وفق معايير واسس مدروسة بما يمكن من انتاج والصالحية
 (.2018)عطية،  مناىج تتصف بالفعالية والجودة

ن خالليا ، حيث يمكن ملتربويةوُتعد عممية التقويم من الركائز األساسية في العممية ا
عمى مدى النجاح في تحقيق األىداف المنشودة ومدى فاعمية نظام التربية وىذا  الحكم 

يتطمب إيجاد المعايير التي ُيمكن من خالليا تطوير المناىج بطريقة ُمناسبة لمتأكد من 
مكانية تنفيذىا في الغرفة الصفية   (.2010)الجعفري،جودتيا وا 

اىتمت العديد من الدراسات بموضوع التقويم ومن تمك  ونظرًا ألىمية تقويم المناىج فقد
تنوعت أىداف ىذه البحوث والدِّراسات وذلك بتنوع  كما(، 2000دراسة )شديفات، الدراسات

الجوانب التي عالجتيا كما تباينت األساليب التي استخدمت فييا وفق تباين األىداف 
 (.2010)الجعفري،
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، فمنيا لموضوعات التي تتعمق بتقويم المناىجكما تناولت دراسات أخرى العديد من ا
 (: 2018)عطية،

 اىتمت بتقويم مادة دراسية معينة.  -
 وأخرى استيدفت تقويم برنامج دراسي لقسم من مرحمة دراسية بكامميا.  -

 ( إلى أن التقويم الجيد ال ُبد أن يتصف بصفات عّدة منيا: 2010وقد أشار )مصطفى، 
ال ُبد أن تكون موائمة ألىداف الدراسة، بحيث ُيمكن تنفيذىا حيث .التناسق مع األىداف: 1

 . عمى أرض الواقع
نبغي أن يشمل التقويم كل من المنيج والمعمم بحيث يمكن الوقوف عمى جوانب .الشمول: ي2

 . القوة والضعف لكل منيما
لتعزيزىا جب أن تستمر عممية التقويم بحيث يتم الكشف عن نقاط القوة . االستمرارية: ي3

 . ونقاط الضعف لمتغمب عمييا
عممية التقويم عمميًة متكاممة بحيث تكون مبينة جوانب كون تأن يجب أن .التكامل: 4

 . القصور والضعف في المنياج
ال ُبد أن تكون عممية تقويم المنيج عممية تعاونية بحيث يشترك فييا فئاٌت عديدة .التعاون: 5

 . كالمعمم والمشرف التربوي
أن يبنى التقويم عمى أساس عممي: ال بد أن تتصف أدوات التقويم بالصدق والثبات، . 6

 الخ.  بحيث يعطي التقويم النتائج المطموبة منو..
 . أن يكون التقويم اقتصاديًا: بمعنى اقتصادي في الوقت والجيد والتكاليف. 7
م المنيج بطريقة يجب استخدام أدوات يمكن من خالليا تقوي. أن تكون أدواتو صالحة: 8

 . سميمة وفاعمة
أحد أىم  حيث أصبح التقويم: الطمبة. أن يكون مميزًا: يساعد عمى التمييز بين مستويات 9

عناصر المنياج التعميمي في ظل التربية الحديثة يتفاعل مع ىذه العناصر تفاعاًل 
 معكوسًا، فيؤثر فييا ويتأثر بيا. 

 
 :إلى أن التقويم يمر بالعديد من الخطوات وىي (2018)أشار ربيع كما 
 .تحديد أىداف المنيج العامة والخاصة من قبل المعمم .1
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، بحيث يتم إعداد ىذه جمع معمومات الزمة ألغراض التقويملوسائل الدوات و األتحديد  .2
 .األدوات وفق معايير عممية

ارات أو استعمال الموضوعية مع تطبيق بعض االختب ةإجراء فترات منتظمة من المالحظ .3
بعض المقاييس )المتدرجة، التصنيفية أو غيرىا(، وذلك لمحصول عمى المعمومات 

 المطموبة بخصوص السموك المراد تقييمو.
دقيق لممعمومات والبيانات التي تم الحصول عمييا من خالل وسائل جمع التحميل الإجراء  .4

 المعمومات.
ير المتضمنة في األىداف التعميمية تفسير البيانات والمعمومات عمى أساس المعاي .5

لممنيج أو اإلشراف التربوي لمعرفة مدى نمو أو تقدم الفرد المتعمم ذاتيًا واجتماعيًا مع 
 تحديد عناصر القوة أو الضعف لغرض تقديم العالج الالزم.

والخطوة األخيرة من خطوات التقويم في التربية الحديثة تتمثل برفع توصيات بناءة  .6
كل من اإلدارة والمشرفين التربويين والتالميذ أنفسيم وأولياء أمورىم  وعممية إلى

بخصوص نجاح التالميذ أو حاجتيم لمزيد من التدريس أو التطبيق أو لتعديل المنيج 
 نفسو أو طريقة التدريس أو حتى لتعديل األىداف التعميمية الموضوعة.

 انذساعبد انغبثمخ
 انذساعبد انؼشثٛخ:

درجة مالئمة كتب عموم الصفوف والتي كان اليدف منيا معرفة ( 2011دراسة العمري )
وتكونت استبانة  تم استخدامتعمم من وجية نظر المعممين؛ لمنتاجات الالثالثة األولى، لتحقيق 

منطقة إربد األولى، أظيرت النتائج عدم وجود في  ( معممًا ومعممة193) عينة الدراسة من
عمى المجال الكمي )الجنس، الصف، الخبرة(  ُيعزى إلىيًا  في درجة المالءمة دال إحصائفرق 

 .والمجاالت الفرعية
تقويم مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية في  كان اليدف منيا( دراسة 2012وأجرت محمد )

انخفاض  وكان من أبرز النتائجييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، لممعايير الضوء 
مستوى تناول كتب العموم بالمرحمة االبتدائية في الصفوف الرابع والخامس والسادس لمعايير 
الييئة القومية لضمان جودة التعميم، ولذا فإن مناىج العموم في حاجة إلى إعادة النظر، 

يير لمواجية نواحي القصور فيو. كما أن أداء معممي العموم بالمرحمة االبتدائية ال يحقق معا
 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد. 
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( ىدفت ىذه الدراسة تقييم مقرر الحاسبات اإللكترونية في ضوء 2018دراسة أثير )
 المعايير التربوية لممرحمة الثانوية في العراق. تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي وتم

من مجتمع الدراسة ( %50) بواقع  يطةالعشوائية البساختيار عينة الدراسة بأسموب العينة 
 . ( معممًا ومعممة60( اختصاصيًا واختصاصية و )65ليصبح عدد أفراد الدراسة )

فقرة، تم التأكد من صدقيا  74طور الباحث استبانة مكونة من خمسة مجاالت بواقع 
 (  استبانة تم  استردادىا جميعًا.125وثباتيا حيث تم توزيع )

أن درجة تقييم مقرر  التحميل االحصائي تم التوصل إلى النتائج اآلتية:وبعد إجراء عممية  
الحاسبات اإللكترونية في ضوء المعايير التربوية لممرحمة الثانوية في العراق كانت مرتفعة من 

في درجة لتقييم توجد فروق ذات داللة إحصائية  وجية نظر المعممين واالختصاصيين. ال 
ية في ضوء المعايير التربوية لممرحمة الثانوية في العراق باختالف مقرر الحاسبات اإللكترون

متغير الوظيفة والمؤىل العممي وال توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة تقييم مقرر 
 . الحاسبات االلكترونية في ضوء المعايير التربوية لممرحمة الثانوية في العراق باختالف الخبرة

 انذساعبد االعُجٛخ:

الثانوية في  لممدارس مقررة لخمسة كتب أحياء تحميمية بدراسة(، Irez, 2015) إيريز قام
 أن وكان من أبرز النتائج  األربعة( العممية الثقافة )عناصر الثقافة العممية ضوء تركيا في

 كما مرتبة المكونات الثقافة العممية، وكانت مكونات عمى اشتممت كتب األحياء المقررة قد
واالستقصاء وبنسبة  البحث في كطريقة والعمم %(77.4العممية ) لممعرفة العمم :يمي
 والتكنولوجيا العمم بين %(، والتفاعل1.6وبنسبة) التفكير في كطريقة %(، والعمم9.5)

 %(.4.5) وبنسبة والمجتمع
تحميل كتب العموم  كان اليدف منيا( دراسة Meyer, et al, 2016ماير وآخرون ) قام

قدرة عمى فيميا، وأنواع األنشطة م، والمحتواىا وخصائصيابتدائية من حيث بالمرحمة اال
وجود بعض االختالفات والفروق الكبيرة في طريقة  وكان من أبرز النتائجواألسئمة فييا. 

عرض الكتب لممعمومات وتقديميا، وفي انواع األسئمة، واألنشطة، وخصائص النص لكل 
ارنة مجاالت المحتوى بين البرامج عن بعض األمثمة التي برنامج من برامج العموم، وكشفت مق

 ال تراعي خصائص النص. 
دراسة تيدف إلى كشف فعالية منياج تكنولوجيا  (Baliyan, 2018)أجرى باليان 

المعمومات واالتصاالت في بتسوانا، كما ىدفت الدراسة إلى الكشف عن وجية نظر كل من 
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ق واالستراتيجيات التعميمية ومدى أىميتيا، استخدمت األكاديميين والطمبة في محتوى المسا
الدراسة المنيج النوعي والمنيج الكمي من خالل عمل استطالعات عديدة ومقابالت شخصية 
ومشاىدات صفية، واالعتماد عمى عالمات االختبار السنوي لمطمبة من أجل جمع بيانات 

ممًا تم اختيارىم بالطريقة العشوائية ( مع12( طالبًا و)60الدراسة، تكونت عينة الدراسة من )
البسيطة، واستخدم المنيج الوصفي التحميمي،وبعد إجراء عممية تحميل الدراسة توصمت إلى 
نتائج من أىميا أن الطمبة قاموا بتصميم كافة الموضوعات لمساق تكنولوجيا المعمومات 

بالمقارنة مع تصميم  واالتصاالت باستثناء شبكة أعمال الحاسوب باعتبارىا تقل فائدتيا
 المعممين في ىذه المدارس.

 يشكهخ انذساعخ ٔأعئهزٓب 

دورية لجميع المناىج ال يةتقويمالعمميات العمى إجراء  المممكة األردنية الياشميةحرصت 
نظرًا لما يتمتع بو من أىمية قصوى. إال أن عمميات التقويم ىذه  ومنيا منيج العمومالدراسية 
تستند إلى مراجعات ليذه المناىج بناًء عمى آراء المعممين والمشرفين التربويين  االغالبًا 

تقويم مجربة عالميًا وأثبتت الدون االستناد إلى أسس عممية ونماذج و وجيات تربوية أخرى و 
 جدواىا في عمميات التقويم لممناىج المختمفة وخصوصًا في مجال مناىج العموم.

تي بحثت في تقويم منيج العموم لمصف الخامس في األردن وتتمثل في نقص الدراسات ال
 لمتأكد من جودتو مما يبرر اجراء الدراسة.

 واستنادًا إلى ىذه المشكمة حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية :
 السؤال االول: ىل يحقق منياج العموم لمصف الخامس المعايير الدولية ليذا المنياج ؟  

: ىل تختمف تقديرات المعممين حول النموذج التقويمي لفحص جودة منياج ثانيالالسؤال 
 العموم لمصف الخامس باختالف الخبرة والمؤىل العممي؟

 أًّْٛ انذساعخ ٔيجشسارٓب

من أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو فحص جودة منياج العموم أىمية الدراسة تبرز 
بقة مّما ُيعد إضافًة جديدة لممكتبة العربية بحدود لمصف الخامس وىو ما لم تتناولو دراسة سا

 . عمم الباحث
كما تبرز األىمية فيما ستسفر عنو من نتائج عممية يمكن االستفادة منيا في تطوير 

 المنياج في المراحل المختمفة.
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يا من خالل استكمال ما تم الباحثين من استفادةتستمد أىميتيا العممية من امكانية  اكم
ليو في ىذه الدراسة وكذلك استفادة المشرفين والميتمين في الميدان التربوي لموقوف التوصل إ

 عمى مدى جودة ىذه العموم لمصف الخامس.
 يؾذداد انذساعخ 

 حددت نتائج ىذه الدراسة بما يأتي:
 .2018/2019اقتصارىا عمى معممي العموم لمصف الخامس في عمان في العام -1
ويمي مقترح لبيان جودة منياج العموم لمصف الخامس في اقتصارىا عمى نموذج تق -2

 االردن والذي سيكون من تطوير الباحث.
 انزؼشٚفبد اإلعشائٛخ

، حيث يكون ىذا وىو الحكم عمى مدى ما تحّقق من األىداف(: Evaluation( التقويم )1
 لتحديد المشكالت التي تحول دون النجاح . العامل المساعدالتقويم 

حكم عمى مدى الويقصد بو إصدار (: Curriculum Evaluationالمنياج )( تقويم 2
تحقيق المنياج لألىداف التي وضع من اجميا سواء كانت معرفية أو وجدانية أو 

 .ميارية
 انطشٚمخ ٔاالعشاءاد

 افشاد انذساعخ

تم اختيار افراد الدراسة من معممي العموم لمصف الخامس في عمان عشوائيا وعددىم 
معمما ومعممة كما يتضح في  325وقد تكونت عينة الدراسة من  معمم ومعممة( 2700)

 ( .1الجدول )
 رٕصٚغ أفشاد انؼُٛخ االعزطالػٛخ ؽغت انًغًٗ انٕظٛفٙ (1انغذٔل)
انًغًٗ 

 انٕظٛفٙ
 انغُظ

 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد

 %11 022 ركش انًؼهًٍٛ

 %93 101 اَضٗ

 %122 901 انًغًٕع

 كتاب العموم لمصف الخامس ككتاب لتحميل.كما تم اختيار  -
 

 انذساعخ أداح
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تم تطوير نموذج تقويمي لفحص جودة منياج العموم لمصف الخامس، وذلك من خالل 
 مراجعة األدبيات النظرية السابقة حول بناء نماذج تقويم المناىج..

  تم استخدام نموذج تقويم مقترح ويتضمن:
 المراحل الدراسية.األىداف التربوية العامة، وأىداف  .1
 أىداف المواد الدراسية، ومفرداتيا. .2
 المحتوى. .3
 النشاطات والفعاليات المصاحبة. .4
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. .5
 طرائق التدريس. .6

 صجبد االعزجبَخ

 (.2بمغت معامالت الثبات لألداة الكمية والمجاالت الخمسة كما ىو موضح في الجدول )
 االرغبق انذاخهٙ نهًغبالد انخًغخ ٔاألداح انكهٛخ نهغٕالد انضالسيؼبيالد صجبد  (0انغذٔل )

 انًغبالد انشلى
يؼبيم 

 انضجبد

دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل األْذاف انزشثٕٚخ انؼبيخ ٔأْذاف انًشاؽم   .1

 انذساعٛخ
39% 

 %39 دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل أْذاف انًٕاد انذساعٛخ ٔيفشدارٓب   .0

 %31 يؾزٕٖ انكزبة انًذسعٙ دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل  .9

 %31 دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل انُشبطبد ٔانفؼبنٛبد انًظبؽجخ   .9

 %39 دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل انٕعبئم انزؼهًٛٛخ  .1

 %31 األداح انكهٛخ 

 صجبد انزؾهٛم

قام الباحث بتحميل كتاب العموم عينة الدراسة كما قام باحث آخر بتحميل الكتاب المختار 
 ( معامالت ثبات التحميل.3ويستعرض الجدول )

 
 
 
 
 
 

 يؼبيالد صجبد انزؾهٛم (9انغذٔل )
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 انًغبالد انشلى
انًؾهم 

 األٔل

انًؾهم 

 انضبَٙ 

دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل األْذاف انزشثٕٚخ انؼبيخ ٔأْذاف   .1

 انًشاؽم انذساعٛخ
99% 99% 

 %93 %99 دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل أْذاف انًٕاد انذساعٛخ ٔيفشدارٓب   .0

 %91 %99 دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل يؾزٕٖ انكزبة انًذسعٙ  .9

 %91 %91 دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل انُشبطبد ٔانفؼبنٛبد انًظبؽجخ   .9

 %91 %91 دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرظبالد  .1

 %91 %91 طشائك انزذسٚظ انزؾمك نفمشاد يغبلدسعخ   .1

 %99 %91 يؼبيم انضجبد انكهٙ

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات لممحمل األول عمى المجاالت مجتمعة بمغ 
 %( وىي معامالت ثبات مناسبة ومتقاربة.87%( أما المحمل الثاني فبمغت )86)

 ئعشاءاد انزؾهٛم ٔانًؼبنغخ اإلؽظبئٛخ

قام الباحث باستخراج النتائج النيائية لمتحقق من صحة فروض الدراسة الحالية باستخدام  -
األساليب اإلحصائية المناسبة، المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتحميل التباين 

 ANCOVA.المصاحب 
 انفظم انشاثغ

 انُزبئظ انًزؼهمخ ثبإلعبثخ ػٍ انغإال األٔل ُٔٚض ػهٗ: "  أال:

 ؟ يحقق منياج العموم لمصف الخامس المعايير الدولية ليذا المنياجىل " 
 مجال األىداف التربوية العامة وأىداف المراحل الدراسية:

( يبين 4، والجدول )تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية
 ذلك:
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انًؼٛبسٚخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانذسعخ نذسعخ انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد  (9عذٔل )

 فمشاد يغبل األْذاف انزشثٕٚخ انؼبيخ ٔأْذاف انًشاؽم انذساعٛخ فٙ كزبة انؼهٕو رؾمك

 نهظف انخبيظ.

 انًزٕعظ انفمشح
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
 انذسعخ

 يشرفغ 85.45 0.77 4.27 انظهخ ثبنًغزمجم ٔانؾبضش ٔانًبضٙ.

 يشرفغ 76.36 0.85 3.82 أْذاف انزشثٛخ.االَغغبو يغ 

 يشرفغ 76.36 1.33 3.82 يشرجخ ؽغت األًْٛخ.

 يشرفغ 75.45 1.19 3.77 رًُٙ سٔػ انفشٚك.

 يشرفغ 74.55 0.63 3.73 رًُٙ رٔق انطهجخ.

س انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕعٙ. ّٕ  يشرفغ 73.64 1.09 3.68 يٕاكجخ نهزط

 يشرفغ 83.64 1.05 4.18 رًُٛخ شخظٛخ انطبنت.

 يشرفغ 80.00 0.00 4.00 ُيهجٛخ نشغجبد انطهجخ.

 يشرفغ 79.09 0.21 3.95 يُغغًخ يغ َظبو انزشثٛخ.

 يشرفغ 77.27 1.21 3.86 رجُٙ اإلَغبٌ انُبضظ.

 يشرفغ 76.36 0.85 3.82 انٕضٕػ ٔانذلخ.

 يزٕعظ 69.09 0.96 3.45 رُغغى يغ َظشٚبد انزؼهّى.

 يزٕعظ 68.18 1.40 3.41 انٕالؼٛخ ٔانمبثهٛخ نهزطجٛك.

 يزٕعظ 68.18 1.14 3.41 رٓٛئخ انطهجخ نًٕالف انؾٛبح.

 يزٕعظ 68.18 1.01 3.41 انزكبيم ٔانشًٕل.

 يزٕعظ 67.27 1.33 3.36 ئيكبَٛخ رشعًزٓب ئنٗ أًَبط عهٕكٛخ لبثهخ نهزؾمك.

 يزٕعظ 67.27 1.18 3.36 رؾمٛك يجذأ انزشثٛخ انًغزًشح.

 يزٕعظ 72.73 1.14 3.64 رُطهك طبلبد انفشد ا)نؼمهٛخ ٔانٕعذاَٛخ ٔانًٓبسٚخ(.

 يزٕعظ 72.73 0.90 3.64 رُغغى يغ انمٛى ٔاالرغبْبد.

 يزٕعظ 70.91 0.74 3.55 رُؼذ انطهجخ نغٕق انؼًم.

 يزٕعظ 70.91 0.74 3.55 رُغٓى فٙ رؾمٛك رٔاد انطهجخ.

 يزٕعظ 70.00 0.91 3.50 يمذسرٓب ػهٗ ثُبء ئَغبٌ ؽضبس٘.

 يزٕعظ 69.09 0.60 3.45 رُغٓى فٙ رؾمٛك انًجذأ اإلَغبَٙ.

 يزٕعظ 65.45 1.28 3.27 انًمذسح ػهٗ رؾمٛك يجذأ اإلًٚبٌ.

 يزٕعظ 65.45 1.12 3.27 اإلعٓبو فٙ رؾمٛك انٕػٙ انجٛئٙ.

 يزٕعظ 65.45 1.52 3.27 انمٕيٙ. –انًمذسح ػهٗ ثُبء اإلَغبٌ انٕطُٙ 

 ػهٗ سثظ يغبالد انًؼشفخ.انًمذسح 

 
 يزٕعظ 65.45 0.63 9.11

( يتضح بأن المتوسطات الحسابية عمى مجال األىداف التربوية العامة 4من الجدول )
(، حيث حصمت الفقرة عمى أعمى 3.11-4.27وأىداف المراحل الدراسية تراوحت ما بين )

"  حيث بمغ  والماضيالصمة بالمستقبل والحاضر  متوسط حسابي، والتي تنص عمى "
( وىي بمستوى مرتفع، بينما حصمت 0.77(، وبانحراف معياري )4.27المتوسط الحسابي )
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" حيث عمى ربط مجاالت المعرفة  المقدر الفقرة عمى أدنى متوسط حسابي، والتي تنص عمى "
 ( وىي بمستوى متوسط.0.63(، وبانحراف معياري )3.11بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة )

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن األىداف التربوية ليا أىمية خاصة حيث أنيا األساس في 
 تطوير المناىج حسب نموذج تايمر.

 فقرات مجال أىداف المواد الدراسية ومفرداتيالتحقق المجال 
( يبين 5، والجدول ) تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

 ذلك:
 انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانذسعخ( 1عذٔل )

 نذسعخ رؾمك فمشاد يغبل أْذاف انًٕاد انذساعٛخ ٔيفشدارٓب فٙ كزبة انؼهٕو

 نهظف انخبيظ.
 دسعخ رؾمك فمشاد يغبل أْذاف انًٕاد انذساعٛخ ٔيفشدارٓب

 انًزٕعظ
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
 انذسعخ

 يشرفغ 80.91 0.95 4.05 رُغغى يغ أْذاف انًُٓظ.

 يزٕعظ 72.73 1.18 3.64 رشاػٙ َظشٚبد انزؼهى.

 يزٕعظ 71.82 0.80 3.59 رغغذ أْذاف انًٕاد انذساعٛخ.

 يزٕعظ 70.91 1.14 3.55 رٕضؼ انًُٓبط.

 يشرفغ 78.18 1.27 3.91 ٕٚعذ ركبيم فٙ انًفبْٛى.

 يشرفغ 74.55 1.20 3.73 رُُبعت يمذسح انطهجخ.

 يشرفغ 73.64 1.25 3.68 رذفغ انطهجخ َؾٕ االثزكبس ٔاإلثذاع.

 يزٕعظ 65.45 1.58 3.27 ركشف ػٍ انًْٕجخ.

 يزٕعظ 63.64 1.53 3.18 رزشعى ئنٗ خجشاد َٔشبطبد رؼهًٛٛخ.

 يزٕعظ 63.64 0.73 3.18 رُؾمك أْذاف انًشاؽم انذساعٛخ.

 يزٕعظ 62.73 1.36 3.14 ٔالؼٛزٓب ٔئيكبَٛخ رُفٛزْب.

 يزٕعظ 70.91 0.80 3.55 رُشاػٙ أعظ انًُٕ انؼمهٙ ٔانًؼشفٙ ٔانغغًٙ.

 يزٕعظ 69.09 1.47 3.45 رٓزى ثًب ٔساء انًؼشفخ.

 يزٕعظ 66.36 1.55 3.32 اسرجبطٓب ثأْذاف انًشؽهخ.

 يزٕعظ 65.45 1.32 3.27 االَغغبو انزبو فًٛب ثُٛٓب.

انؼًهٛخ فضالً ػٍ انغٕاَت ئصشاء يفشداد انًٕاد ثبنغٕاَت 

 انُظشٚخ.
 يزٕعظ 60.00 0.87 3.00

 يزٕعظ 57.27 1.52 2.86 رُؾمك انزكبيم انشأعٙ ٔاألفمٙ.

 يزٕعظ 61.82 1.48 3.09 انزٕاصٌ ثٍٛ يفبْٛى ٔؽذاد انًبدح انذساعٛخ.

س أًَبط انزفكٛش. ّٕ  يزٕعظ 60.00 0.87 3.00 رُط

 يزٕعظ 39.09 1.17 1.95 رُؾبكٙ ثٛئخ انطهجخ.
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أىداف المواد الدراسية ( يتضح بأن المتوسطات الحسابية عمى مجال 5من الجدول )
(، حيث حصمت الفقرة عمى أعمى متوسط حسابي، 1.95-4.05تراوحت ما بين )ومفرداتيا 

" ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة  تنسجم مع أىداف المنيج والتي تنص عمى "
(، وىي بمستوى مرتفع، بينما حصمت الفقرة عمى أدنى 0.95(، وبانحراف معياري )4.05)

"  حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة  ُتحاكي بيئة الطمبةمتوسط حسابي، والتي تنص عمى 
 ( وىي بمستوى متوسط.1.17(، وبانحراف معياري )1.95)

ك من خالل أن أن األىداف ال بد أن تصاغ بطريقة عممية ومنيجية وأن ويمكن تفسير ذل
 تتناغم مع بعضيا بما يحقق أىداف المنيج الدراسي.

 فقرات مجال محتوى الكتاب المدرسي لتحقق المجال درجة 
( يبين 6، والجدول ) تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

 ذلك:
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والدرجة لدرجة (6جدول )
 فقرات مجال محتوى الكتاب المدرسي.لتحقق ال

 انًزٕعظ دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل يؾزٕٖ انكزبة انًذسعٙ
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
 انذسعخ

 يشرفغ 87.27 0.79 4.36 انذساعٛخ.انزؼجٛش ػٍ أْذاف انًشاؽم 

 يشرفغ 85.45 0.70 4.27 االَغغبو ثٍٛ انًؾزٕٖ ٔاألْذاف.

 يشرفغ 85.45 0.77 4.27 غشط االرغبْبد اإلٚغبثٛخ ػُذ انطهجخ.

 يشرفغ 83.64 0.85 4.18 ٔعٕد طٕس ٔأشكبل رٕضٛؾٛخ.

 يشرفغ 81.82 0.81 4.09 رشزًم ػهٗ ٔعبئم رٕضٛؾٛخ ٔرذسٚجبد ػهًٛخ.

 يشرفغ 80.00 0.87 4.00 انًمذسح ػهٗ رٓٛئخ انفشص نزًُٛخ رفكٛش انطهجخ.

 يشرفغ 80.00 0.98 4.00 ارظبف نغخ انًؾزٕٖ ثبنجغبطخ.

 يشرفغ 79.09 1.17 3.95 رُؼّضص انمٛى ػُذ انطهجخ.

 يشرفغ 78.18 0.81 3.91 رُشاػٙ أعظ انزؼهّى انُفغٛخ ٔانزشثٕٚخ.

 يشرفغ 75.45 1.23 3.77 ٔعٕد أعئهخ كبفٛخ

 يشرفغ 75.45 1.27 3.77 رٕافش )انًؼبسف ٔانخجشاد ٔاالرغبْبد(.

 يشرفغ 74.55 0.83 3.73 ُٚشاػٙ انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انطهجخ.

 يشرفغ 74.55 0.94 3.73 ًُُٚٙ انًٓبساد )انؼمهٛخ ٔانؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ(.

 يزٕعظ 72.73 1.18 3.64 ٚؾش ػهٗ يًبسعخ األًَبط انغهٕكٛخ انًشغٕثخ.

ق. ّٕ  يزٕعظ 72.73 1.22 3.64 ئٚغبد يؾزٕٖ يش

 يزٕعظ 71.82 1.14 3.59 ٚشرجظ ثجٛئخ انطهجخ االعزًبػٛخ.

 يزٕعظ 71.82 1.18 3.59 ٚشرجظ ثجٛئخ انطهجخ انطجٛؼٛخ.

 يزٕعظ 71.82 0.80 3.59 ٚزظف ثبنزغهغم انًُطمٙ.

 يزٕعظ 71.82 1.44 3.59 ٚخهٕ يٍ انزكشاس ٔانؾشٕ.

 يزٕعظ 69.09 0.80 3.45 رُفٛزِ فٙ انؾظض انذساعٛخ.ًُٚكٍ 

 يزٕعظ 69.09 1.44 3.45 يُبعجزّ ػهٗ فغؼ انًغبل نهُشبطبد ٔانفؼبنٛبد انًُبعجخ.

 يزٕعظ 65.45 1.12 3.27 يزٕاصٌ فٙ ٔؽذارّ.

 يزٕعظ 65.45 1.12 3.27 ُٚهجٙ اؽزٛبعبد انطهجخ.

 يزٕعظ 63.64 1.33 3.18 ًُُٚٙ انزكبء نذٖ انطهجخ.

 يزٕعظ 62.73 1.52 3.14 رُٕع األعئهخ.

فقرات مجال محتوى لتحقق الدرجة  ( يتضح بأن المتوسطات الحسابية عمى6من الجدول )
(، حيث حصمت الفقرة عمى أعمى متوسط 3.14 - 4.36تراوحت ما بين )  الكتاب المدرسي

" ، حيث بمغ المتوسط  التعبير عن اىداف المراحل الدراسية حسابي، والتي تنص عمى "
(، وىي بمستوى مرتفع، بينما حصمت 0.79(، وبانحراف معياري ) 4.36الحسابي لمفقرة )

" حيث بمغ المتوسط  تنوع األسئمة. الفقرة عمى أدنى متوسط حسابي، والتي تنص عمى "
 ( وىي بمستوى متوسط.1.52(، وبانحراف معياري ) 3.14الحسابي لمفقرة )
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من خالل أن المحتوى ال بد أن يتم اختياره وفق التطورات العممية ويمكن تفسير ذلك 
 والمنيجية والتكنولوجية بحيث يحقق أىداف المنيج.

 فقرات مجال النشاطات والفعاليات المصاحبةلتحقق المجال 
( يبين 7، والجدول ) تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

 ذلك:
 انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانذسعخ (9انغذٔل )

 نذسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل انُشبطبد ٔانفؼبنٛبد انًظبؽجخ
االَؾشاف  انًزٕعظ  دسعخ رؾمك فمشاد يغبل انُشبطبد ٔانفؼبنٛبد انًظبؽجخ

 انًؼٛبس٘ 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ 

 انذسعخ 

 يشرفغ  85.45 0.77 4.27 رشعٛخ لٛى انًغزًغ.

 يشرفغ  75.45 1.19 3.77 انزكبيم ثٍٛ انًمّشساد انذساعٛخ.

 يشرفغ  75.45 1.19 3.77 ُٚشاػٙ ثٛئخ انًذسعخ.

 يزٕعظ  70.91 1.44 3.55 ٚمٛظ اعزؼذاداد انطهجخ.

 يزٕعظ  69.09 0.60 3.45 انؼًم ثشٔػ انفشٚك.

 يزٕعظ  68.18 0.50 3.41 االعزُبد نهزخطٛظ انٕاػٙ.

 يشرفغ  85.45 0.77 4.27 ُٚؾمك األْذاف انزؼهًٛٛخ.

 يشرفغ  83.64 1.05 4.18 رُٕفّش ػُظش انغبرثٛخ.

 يشرفغ  83.64 1.05 4.18 ُٚؼّضص َشبط انطهجخ انزارٙ.

 يشرفغ  77.27 1.21 3.86 ُٚفّؼم انُشبطبد انظفٛخ.

 يشرفغ  76.36 0.85 3.82 يُبعجخ يشاؽم انطبنت انؼًشٚخ.

 يزٕعظ  65.45 1.12 3.27 ٔعٕد األَشطخ انٓبدفخ.

 يزٕعظ  65.45 1.28 3.27 ٔضٕػ األَشطخ ٔدلزٓب.

 يزٕعظ  65.45 1.52 3.27 لبثهٛخ األَشطخ نهزطجٛك.

 يزٕعظ  60.91 1.43 3.05 رؼضٚض انُشبطبد اناليُٓغٛخ.

 يزٕعظ  60.91 1.43 3.05 ئعٓبيٓب فٙ ثُبء انغغى انغهٛى.

 يزٕعظ  68.18 1.40 3.41 انؼاللبد اإلَغبَٛخ.رؼضٚض 

 يزٕعظ  68.18 1.14 3.41 ًُٚكٍ رُفٛزْب ضًٍ انٕلذ.

 يزٕعظ  68.18 1.40 3.41 رُشاػٙ اؽزٛبعبد انطهجخ.

 يزٕعظ  67.27 1.33 3.36 رًُُٙ انزفكٛش.

 يزٕعظ  65.45 1.52 3.27 رُٕعّ نهزأيم فٙ انجٛئخ انطجٛؼٛخ.

 يزٕعظ  60.00 1.23 3.00 انمٛى انغًبنٛخ ػُذ انطهجخ.يمذسرٓب ػهٗ غشط 

درجة تحقق فقرات مجال النشاطات ( يتضح بأن المتوسطات الحسابية عمى 7من الجدول )
(، حيث حصمت الفقرة عمى أعمى 3.00  - 4.27تراوحت ما بين )والفعاليات المصاحبة 

حيث بمغ المتوسط الحسابي لمفقرة ،  " المجتمع ُترّسخ قيم متوسط حسابي، والتي تنص عمى "
(، وىي بمستوى مرتفع، بينما حصمت الفقرة عمى أدنى 0.77(، وبانحراف معياري )4.27)
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حيث بمغ  " الطمبةمقدرتيا عمى غرس القيم الجمالية عند  متوسط حسابي، والتي تنص عمى "
 متوسط.( وىي بمستوى  1.23(، وبانحراف معياري ) 3.00المتوسط الحسابي لمفقرة )

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المنيج ال بد أن يكون مدعمًا بالنشاطات والفعاليات 
 المختمفة والتي تثري المنيج بحيث يوصف بالجودة.

 فقرات مجال الوسائل التعميميةلتحقق المجال 
 ( يبين8، والجدول ) تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

 ذلك:
انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانذسعخ نذسعخ  (9انغذٔل )

 انزؾمك نفمشاد يغبل انٕعبئم انزؼهًٛٛخ
االَؾشاف  انًزٕعظ  دسعخ انزؾمك نفمشاد يغبل انٕعبئم انزؼهًٛٛخ

 انًؼٛبس٘ 

انُغجخ 

 انًئٕٚخ 

 انذسعخ 

 يشرفغ  85.45 0.77 4.27 رغزة اَزجبِ انطهجخ.

 يشرفغ  83.64 1.05 4.18 رُُبعت انًٕالف انزؼهًٛٛخ.

 يشرفغ  77.27 1.21 3.86 رُؼّضص فٓى انطهجخ.

 يشرفغ  76.36 0.85 3.82 رُٕع انٕعبئم انغًؼٛخ ٔانجظشٚخ

 يشرفغ  76.36 0.85 3.82 رُكغت انطهجخ انًٓبساد.

 يشرفغ  75.45 1.19 3.77 رشرجظ ثبألْذاف انزؼهًٛٛخ.

 يزٕعظ  69.09 0.60 3.45 رشاػٙ انخظبئض انفُٛخ.

 يزٕعظ  68.18 1.14 3.41 رُبعت ٔلذ انؾظخ.

 يزٕعظ  68.18 1.40 3.41 انؾذاصخ ٔانًٕاكجخ نهزطٕس انؼًهٙ ٔانزمُٙ.

 يزٕعظ  67.27 1.33 3.36 ركفٙ نؼذد انطهجخ.

 يزٕعظ  65.45 1.12 3.27 انٕضٕػ )انشكهٙ ٔانهغٕ٘(.

 يزٕعظ  65.45 1.28 3.27 ٔرشاثظ يؼهٕيبرٓب.انجغبطخ 

 يزٕعظ  65.45 1.52 3.27 ئصبسرٓب نهزغبؤالد ٔانُمبػ

فقرات مجال لتحقق ال( يتضح بأن المتوسطات الحسابية عمى درجة 8من الجدول )
(، حيث حصمت الفقرة عمى  3.27 - 4.27الوسائل التعميمية لممعممين تراوحت ما بين )

" ، حيث بمغ المتوسط الحسابي  تجذب انتباه الطمبة أعمى متوسط حسابي، والتي تنص عمى "
(، وىي بمستوى مرتفع، بينما حصمت الفقرة عمى 0.77(، وبانحراف معياري ) 4.27لمفقرة )

إثارتيا لمتساؤالت  " ")الشكمي والمغوي(  الوضوح أدنى متوسط حسابي، والتي تنص عمى "
( وىي 1.52(، وبانحراف معياري )3.27" حيث بمغت المتوسطات الحسابية لمفقرة ) والنقاش

 بمستوى متوسط.
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ويمكن تفسير ذلك من أن الحكم عمى مدى تحقق النموذج المقترح لفقرات المجاالت في 
كتاب العموم عينة الدراسة كان بدرجة عالية، من خالل معرفة مفردات المنياج والحكم عمى 
محتواه والوسائل التعميمية واألنشطة وغيرىا من األمور، من خالل الصمة الوثيقة بالمنياج 

 مل باستمرار مع المنيج الدراسي. الدراسي والتعا
: ىل تختمف تقديرات المعممين حول النموذج التقويمي لفحص جودة منياج الثانيالسؤال 

 العموم لمصف الخامس باختالف الخبرة والمؤىل العممي؟
 الخبرة:

نتائج اختبار )ف( لدرجة تقويم المعممين لفحص جودة منياج العموم لمصف الخامس وفق 
 (.9ويم تبعًا لمتغير الخبرة حسب الجدول )أنموذج التق
االخزالف فٙ دسعخ رمٕٚى انًؼهًٍٛ نفؾض عٕدح يُٓبط انؼهٕو نهظف انخبيظ  (3انغذٔل )

 ٔفك إًَٔرط انزمٕٚى رجؼبً نًزغٛش انخجشح
يغًٕع  

 انًشثؼبد 

دسعبد 

 انؾشٚخ 

يزٕعظ 

 انًشثؼبد 

 انذالنخ  ف

االْذاف انزشثٕٚخ 

 انؼبيخ 

 641. 440. 079. 2 141.  ثٍٛ انًغًٕػبد

     161. 902 16.999  داخم انًغًٕػبد

       900 17.141  انًغًٕع

اْذاف انًٕاد 

 انذساعٛخ 

 961. 040. 011. 2 029.  ثٍٛ انًغًٕػبد

     259. 902 26.401  داخم انًغًٕػبد

       900 26.420  انًغًٕع

يؾزٕٖ انكزبة 

 انًذسعٙ 

 971. 029. 000. 2 001.  ثٍٛ انًغًٕػبد

     131. 902 14.111  داخم انًغًٕػبد

       900 14.129  انًغًٕع

يغبل االَشطخ 

 ٔانفؼبنٛبد 

 941. 050. 009. 2 010.  ثٍٛ انًغًٕػبد

     161. 902 17.275  داخم انًغًٕػبد

       900 17.293  انًغًٕع

 901. 101. 021. 2 044.  ثٍٛ انًغًٕػبد انٕعبئم انزؼهًٛٛخ 

     219. 902 21.891  داخم انًغًٕػبد

       900 21.936  انًغًٕع

 929. 089. 012. 2 021.  ثٍٛ انًغًٕػبد انذسعخ انكهٛخ 

     139. 902 13.255  داخم انًغًٕػبد

       900 13.276  انًغًٕع
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، 0.024، 0.042، 0.42( يتضح بان قيم االحصائي ف بمغت )9من الجدول )
فاقل، لذا ال  0.05(وجميع ىذه القيم ليست دالة عند مستوى 0.083، 0.101، 0.054

وفق لفحص جودة منياج العموم لمصف الخامس يوجد اختالف في درجة تقدير المعممين 
 أنموذج التقويم تبعًا لمتغير الخبرة. 

 المؤىل العممي:
نفؾض عٕدح يُٓبط انؼهٕو نهظف انخبيظ االخزالف فٙ دسعخ رمٕٚى انًؼهًٍٛ  (12عذٔل )

 ٔفك إًَٔرط انزمٕٚى رجؼبً نًزغٛش انًإْم انؼهًٙ
يغًٕع  

 انًشثؼبد 

دسعبد 

 انؾشٚخ 

يزٕعظ 

 انًشثؼبد 

 انذالنخ  ف

االْذاف انزشثٕٚخ 

 انؼبيخ 

 994. 005. 002. 2 003.  ثٍٛ انًغًٕػبد

   169. 39 17.144  داخم انًغًٕػبد

    33 17.146  انًغًٕع

اْذاف انًٕاد 

 انذساعٛخ 

 635. 460. 117. 2 237.  ثٍٛ انًغًٕػبد

   258. 39 26.188  داخم انًغًٕػبد

    33 26.429  انًغًٕع

يؾزٕٖ انكزبة 

 انًذسعٙ 

 692. 372. 053. 2 106.  ثٍٛ انًغًٕػبد

   136. 39 14.028  داخم انًغًٕػبد

    33 14.121  انًغًٕع

يغبل االَشطخ 

 ٔانفؼبنٛبد 

 763. 276. 048. 2 094.  ثٍٛ انًغًٕػبد

   162. 39 17.201  داخم انًغًٕػبد

    33 17.294  انًغًٕع

 915. 090. 014. 2 039.  ثٍٛ انًغًٕػبد انٕعبئم انزؼهًٛٛخ 

   216. 39 21.895  داخم انًغًٕػبد

    33 21.935  انًغًٕع

 811. 211. 028. 2 056.  انًغًٕػبد ثٍٛ انذسعخ انكهٛخ 

   132. 39 13.223  داخم انًغًٕػبد

    33 13.277  انًغًٕع

، 0.372، 0.46، 0.005( يتضح بان قيم االحصائي ف بمغت )10من الجدول )
فاقل، لذا ال  0.05( وجميع ىذه القيم ليست دالة عند مستوى 0.211، 0.09، 0.276

وفق لفحص جودة منياج العموم لمصف الخامس يوجد اختالف في درجة تقدير المعممين 
 أنموذج التقويم تبعًا لمتغير المؤىل العممي.

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المعممين ليم صمة وثيقة بالمنيج الدراسي من خالل 
المجان وورشات العمل في إعداد وتخطيط وتنظيم وتنفذ المنيج الدراسي لذلك فيم مطمعون 
عمى محتوى المنيج الدراسي وأىدافو ووسائمو وأنشطتو وطرق تقويمو من خالل الممارسات 
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بوي مما يعطييم المقدرة عمى الوقوف عمى تحميل محتوى ىذه الكتب اليومية في الميدان التر 
 وتقويميا لمتعرف عمى نقاط القوة والضعف فييا.

 صبَٛبً: انزٕطٛبد

ضرورة إشراك المعممين والمشرفين التربويين في عمميات تطوير المناج الدراسية بسبب  .1
 توفر الخبرة لدييم لعمل ذلك.

من خاللو إعداد وتطوير المنياج وفق المعايير ضرورة إيجاد فريق متخصص ُيمكن  .2
العالمية وبما يتناسب مع المراحل الدراسية المختمفة ومقدرات الطمبة وبما يعكس فمسفة 

 .النظام التربوي في الدولة
الكتب عمى أىداف عامة وأىداف تعميمية قبل كل موضوع كما ينبغي أن  يجب أن تحتوي .3

 التي يمكن أن تزيد من القراءة واالطالع.تحتوي الكتب عمى قائمة المراجع و 
الكتاب عمى موضوعات الدراسة لمبحث والتجريب واالطالع وزيادة  يجب أن يحتوي .4

 االىتمام باألسس النفسية في بناء المنياج.
ضرورة االستفادة من التجارب العالمية في مجال تقويم المناىج الدراسية بما يمكن من  .5

 تطوير المناىج.
الكتاب عمى أنشطة وأسئمة تنمي عند الطالبات التفكير واإلبداع،  ييجب أن يحتو  .6

وتضمين المنياج ميارات حل المشكالت لما ليا من أىمية في تعميم التفكير وضرورة أن 
 يحتوي الكتاب عمى أنشطة وأسئمة تناسب ميول الطمبات وتراعي الفروق الفردية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .عٕدح يُٓبط انؼهٕو نهظف انخبيظ األعبعٙ فٙ األسدٌ رمٛٛى

- 628 - 

  انًشاعغ
(. المنيج المدرسي المعاصر بين النظرية والتطبيق، 2018) الكسباني، محمد السيد عمي،

 اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدولية .
( بمشروع القومية 8 -5(. مدى تحقق معايير المحتوى ) 2005الشايع، فيد؛ شينان، عمي. ) 

( في محتوى كتب العموم في المممكة العربية السعودية.  NSESلمتربية العممية األمريكية ) 
 .188 -161(،117مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس، )

( درجة مالءمة كتب عموم الصفوف الثالثة األولى لتحقيق نتاجات التعمم من 2011العمري، عمي )
 .685-659، ص2، ع19وجية نظر المعممين، سمسمة الدراسات اإلنسانية، مجمد 

(. نماذج المنيج: مسارات لمبناء والتطوير . دراسات في المناىج 2016المقاني : أحمد حسين )
 . 13 - 1(، 7مصر ،)-وطرق التدريس 
عناصرىا تخطيطيا –أسسيا –مفيوميا –نظرياتيا –( المناىج التربوية 2009حمادات، محمد حسن)

 تقويميا، عمان، دار الحامد.
 (، مراعاة محتوى كتاب العموم لمصف2007والشعيمي، عمي بن ىويشل )خطايبة، عبداهلل محمد 

الخامس األساسي في األردن لممعايير القومية األمريكية لمحتوى العموم. مجمة جامعة الشارقة 
 .198-173(، 1)4لمعموم الشرعية واالنسانية )االمارات( ، 
لمدرسي المعاصر. عمان: دار الفكر (.المنيج ا2011سعادة، جودت أحمد، إبراىيم، عبد هلل محمد )

 لمنشر والتوزيع.
(. التقويم في المنظومة التربوية، الرياض: مكتبة 2005سيد، عمي أحمد وسالم، أحمد محمد )

 .الرشد
م(:تقويم كتب التربية االسالمية لمرحمة رياض االطفال في 2008شديفات،ابراىيم عبدالكريم عويد)

 ة.رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة عمان العربية.االردن في ضوء المعايير التربوي
( تقييم مقرر الحاسبات اإللكترونية في ضوء المعايير التربوية لممرحمة 2018أثير، عبد الكريم )

 الثانوية في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ال البيت، المفرق، االردن.
 التدريس، عمان دار المناىج لمنشر والتوزيع. ( المناىج الحديثة طرائق2018، محسن عمي)عطية

تقويم مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء معايير  ( 2012محمد ، شرين السيد إبراىيم )
 ،مصر –الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، مجمة كمية التربية بالمنصورة 

1(79 ،)559 -595. 
(، طرائق التدريس العامة، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع 2002)مرعي، توفيق والحيمة، محمد 

 والطباعة.
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م(. المناىج الدِّراسية؛ فمسفتيا بنائيا تقويميا، األردن، عمان، دار 2010الجعفري، ماىر إسماعيل )
 اليازوري.
ن، جامعة (. القياس والتقويم في التربية والتعميم، كمية إعداد المعممين وّدا2018ربيع، ىادي )

 التحدي، الجماىيرية العربية الميبية.
(. استراتيجيات التقويم في التعميم، دار البداية لمنشر والتوزيع، عمان، 2010مصطفى، نوال نمر )
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