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 من األولية الثالثة صفىفال يف التىحيد مقرر كتب تقىيم
 يف واملعلمني املعلمات نظر وجهة من االبتدائية املرحلة

 األحساء حمافظة

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويم كتب مقرر التوحيد لمصفوف  _ممخص ال
الثالثة األولية من المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية 

د االستبانة كأداة لمبحث ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحثة بإعدا
اشتمل عمى قائمة بالمعايير التي استخدمت لتقويم المناىج من وجية 

معمم ومعممة من محافظة  110نظر عينة البحث التي شممت 
األحساء والحاممين لشيادة البكالوريوس مستخدمًا المنيج الوصفي، وقد 

مذكورة توصمت الدراسة إلى أن أىداف منيج كتاب التوحيد لمصفوف ال
تتسم بالوضوح والتحديد، والحث عمى القيم اإليجابية، وتيدف إلى 
تكريس عقيدة أىل السنة والجماعة؛ في حين أنيا ال تراعي الفروق 
الفردية بين المتعممين. وما يتعمق بمحتوى الكتاب أظيرت النتائج بأنو 
يساعد عمى ترسيخ العقيدة مع إمكانية لتغطية المحتوى خالل الفصل 

دراسي وكذلك تحفيز المتعممين إلى االستعانة بمصادر تعمم إضافية ال
مناسبة، ومن النتائج السمبية أن المحتوى ال يناقش مشكالت وقضايا 
حياتية معاصرة، وال يحقق نتاجات تعمم التوحيد في المجال 

كذلك بينت النتائج بأن المنيج يتيح لممعمم أن ينوع طرائق  .النفسحركي
ائق تدريس المنيج تراعي الربط بين المقرر في تدريسو وأن طر 

المراحل الثالث؛ في حين كانت السمبيات تتمثل بأن طرائق تدريس 
المحتوى ال تراعي الفروق الفردية بين المتعممين أما نتائج األنشطة فقد 
أظيرت تناسبيا مع المحتوى وأن المنيج يتضمن عددًا كافيًا من 

أن األنشطة ال تحتوي تنوعًا بين األنشطة  األنشطة القابمة لمتنفيذ، غير
الفردية والجماعية، وأنيا ال تستثير دافعية المتعمم. وأوضحت نتائج 
جانب التقويم عمى تضمن المنيج أسئمة تقويمية شاممة لممحتوى 
وقياسو لقدرة الحفظ واالسترجاع وأساليب تقويمية متنوعة؛ في حين 

جانبين الوجداني والمياري عمى تمثمت السمبيات بعدم قياس المنيج ال
أىميتيما. وفيما يتعمق بإخراج الكتاب فقد ظيرت النتائج أنو مطبوع 
طباعة جيدة ويحتوي فيرس محتويات واضح ويحتوي فراغات مناسبة 

 لإلجابة عن األنشطة؛ في حين كانت ىناك عدة نقاط سمبية تتعمق

 .حاتبعدم جاذبية الغالف وعدم اشتمالو عمى قائمة بالمصطم
 .الصفوف األولية، : كتب التوحيدمفتاحيةالكممات ال

 . المقدمة1
تؤكد االتجاىاِت الحديثِة في التربية والتعميم وبروز ثورِة      

الُجودِة في المنظومة التعميميَِّة بكل مضامينيا عمى ضرورة 
تحقيق الجودة في كافة المدخالت والمخرجات التعميمية، كذلك 

يم خدمات ذاِت مستوًى عاٍل في جميع ما تستيدفو من تقد
مجاالتيا، والمطالبة عمى استمرارية التحسن والتطوير والذي من 

، فقد أصبح لزاًما القياُم بعمميات [1]شأنو يحقق جودة التعميم 
القياس والتقويم المستمرة والتي تمثُِّل أىمَّ معايير الجودة، حيث 

. ويؤكد [2]ويمية متكاممًة أنَّ الجودة الشاممة أداًة قياسيََّة وتق
عمى ضرورة القياِس والتقويِم في الجودة، باعتبارىما  [3]القرشي 

نقطَة البدِء في عممياِت التحسيِن والتطويِر لممنظومة التربوية 
بكل جوانبيا ومجاالتيا، وما تظيره عممياتو من نقاط تشخيص 

تقويم عمى صعيدي القوة لمتعزيز والضعف لمعالج، وُتعد عممية ال
من العمميات الميمة والتي ليا وزنيا في ميدان المناىج وطرق 
التدريس، كون عممية التقويم إحدى العناصر الضرورية والمكونة 
لمراحل تخطيط المنيج والتي خالليا نستطيع الحكم عمى مدى 
تحقيق المنيج ألىدافو المرجوة وجودتو ومدى مناسبة ما يقدمو 

 [4].تمع بشكل عام لممتعممين بشكل خاص والمج
والتقويم كعممية تشمل النظام التعميمي والمنظومة التربوية      

كالمعمم والمتعمم والمنياج التربوي والكتاب المدرسي وأساليب 
. وحيث إَن الكتاب [5]وطرق التقويم والبيئة التعميمة بشكل عام 

المدرسي يشكل عنصرًا رئيسًا في نجاح العممية التعميمية 
من المصادر العممية التي تزود المتعمم بالمعارف  ومصدراً 
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واالتجاىات والقيم والمبادئ والحقائق المختمفة لبناء قاعدة عممية 
، وىو الحاوي لمحتوى المادة العممية لممنيج وأداتو في [6]سميمة 

تحقيق أىدافو والمعين لممعمم في أداء ميمتو التعميمية التدريسية 
تقويم الكتاب المدرسي ميمة جدًا ليؤدي لذا فإن عممية  [7,8,9]

الغرض الذي وضع ألجمو، وقد بينت عدد من الدراسات 
أن تقويم الكتاب المدرسي يحقق أىدافًا كثيرة  [4,6,8,10]

ومختمفة تبعًا لمغرض المراد الوصول لو؛ فقد يكون الغرض 
الوصول إلى نتائج تساعد في تطوير الكتاب، أو يكون تحديد 

مدى ترجمة الكتاب لألىداف المرغوب الوصول  مؤشرات تبين
إلييا ومناسبتيا لممرحمة الدراسية الخاصة بيا من الناحية العممية 
والسيكولوجية، وقد يكون الغرض ىو إيضاح جوانب القوة 
والضعف في إعداد المنيج لمقيام بما يمزم من تحسين من خالل 

التي قد التعديل بالحذف أو اإلضافة، أو اكتشاف الصعوبات 
تواجو المتعممين والعمل عمى مواجيتيا لموصول إلى عممية 

 .تربوية تعميمية وتدريسية فعالة
ومن اإلجراءات الميمة لمجودة الشاممة فيما يخص المنيج      

ىو االىتمام بعممية المراجعة الدورية المستمرة التي ُتعنى بتطوير 
المنيج يجب أن أن عممية مراجعة  [1]المنيج، فقد رأى الغامدي 

تتم كل خمس سنوات لتطويره ومسايرة التغيرات العالمية 
المتسارعة بما يتوافق مع طبيعة المجتمع وخصوصية ثقافتو. 
وفي ىذا السياق أكدت بعض الدراسات أن المناىج اإلسالمية 
يجب أن تخضع لمدراسة في ضوء معايير الجودة، حيث أكد 

لفقو لمصف األول الثانوي في دراستو أن منيج ا [21] المحيميد
لمبنين وعمى الرغم من توافر معايير الجودة المقترحة فيو عمى 
مستوى المقدمة واألىداف والمحتوى والتقويم بنسبة عالية إال أن 
ىناك ضعفًا في العناية بمحتوى الجانب الفقيي. كما أكدت 

أن كتب التربية اإلسالمية لممرحمة العميا  [9]دراسة حماد 
السابع والثامن والتاسع بفمسطين كانت متوسطة الجودة  لمصفوف

في التنظيم والمحتوى وأوصت بتطوير كتب التربية اإلسالمية 
 .بما يتفق مع جودة معايير الكتاب

 ولكي تؤتي عممية تقويم المناىج المدرسية ثمارىا يجب أن       

تكون عممية المتابعة لمكتاب مستمرة. ويدل عمى ذلك ما شيده 
مجال التربوي في اآلونة األخيرة من جيود لتطوير المناىج من ال

حيث تحسينيا وتعديميا ابتداء من مدخالتيا التعميمية من أىداف 
ومحتوى تعميمي وكل ما يتعمق بيا من أساليب تدريسية ووسائل 
تعميمية وانتياء بتقييم تمك المناىج ومخرجاتيا التعميمية المختمفة 

حاث التي تظير مواطن القوة والضعف في ، وقد توالت األب[11]
المناىج الدراسية عامة ومناىج التربية اإلسالمية عمى وجو 
الخصوص لموصول بيا إلى سوية مرموقة تحقق األىداف 
 المنشودة منيا وفي ضوء المعايير المعاصرة، وقد بّين الجييمي

في دراستو التي ىدفت إلى تقويم كتاب الفقو المطور في  [20]
ة الصف الثالث الثانوي شرعي بنين في ضوء المعايير مرحم

المعاصرة لمكتاب المدرسي من وجية نظر معممي ومشرفي 
العموم الشرعية قصور المحتوى في استثارة ميارات التفكير. وفي 

التي ىدفت إلى تقويم  [17] ذات السياق بينت دراسة شمالن
يرة من محتوى كتب التربية اإلسالمية لمصفوف الثالثة األخ

المرحمة األساسية في الجميورية اليمنية أن المحتوى قد حقق 
أىداف التربية إلى حد كبير وقد راعى نوعية الفئة المستيدفة من 
الخصائص النفسية والعقمية والجسمية والوجدانية واالجتماعية 
باإلضافة الى مراعاتو الترابط الرأسي واألفقي بين موضوعات 

صر التركيز في عممية بناء المناىج عمى الدروس. ويجب أال يقت
المضمون والمعارف فقط؛ بل يجب أن تقدم المناىج بقالب 
وشكل بصري يجذب االىتمام في زمن تمعب فيو الصورة والمون 
 دور كبير في جذب الطالب وتقبميم لما يقرأونو، فقد أكد الربيع

في دراستو افتقار كتب التربية اإلسالمية في اليمن  [16]
 .شكال والرسوم التوضيحية التي تجذب انتباه الطالبلأل
وتعاني المقررات اإلسالمية في الوطن العربي عمومًا والمممكة  

خصوصًا من أنيا ال تتطرق لمقضايا الفقيية المعاصرة التي تيم 
الفئة العمرية التي توجو ليا، إذ غالبًا ما تتطرق لقضايا تقميدية 

من حيث الشكل أو المحتوى وتتناول طروحات ال تناسب ال 
 الواقع الحياتي لغالبية الشباب، ويؤكد عمى ذلك دراسة العتيبي

التي ىدفت إلى تّعرف مدى تضمن محتوى كتاب الفقو  [18]
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لمصف الثالث الثانوي بالمممكة العربية السعودية لمقضايا الفقيية 
المعاصرة، وكان من نتائج الدراسة ضعف تضمن محتوى كتاب 

صف الثالث الثانوي لمقضايا الفقيية المعاصرة. وكذلك الفقو لم
خمو محتوى الفقو لممرحمة  [19] أظيرت نتائج دراسة المالكي

الثانوية في المممكة العربية السعودية من المستجدات الفقيية 
المعاصرة والتي يجب أن يتضمنيا ليشعر الطالب بتمبية الدين 

 [22] اسة محمداإلسالمي لمقتضيات العصر. كما أظيرت در 
ضعف محتوى مناىج الحديث والثقافة اإلسالمية في المرحمة 
الثانوية في المممكة العربية السعودية في عمى مواكبة العولمة 

 .بمفاىيميا وقيميا
وقد وصل االىتمام بتقويم ومراجعة الكتاب المدرسي في       

المممكة العربية السعودية بإنشاء المشروع الشامل لتطوير 
مناىج وىو مشروع وطني ييدف إلى تطوير جميع عناصر ال

المنيج وفق أحدث النظريات واألساليب التربوية والعمميــة 
المعاصـــرة، وتتولى وزارة التربية والتعميم باالشــتراك مع بيوت 
الخبرة والمؤسسات التعميمية واألكاديمية الوطنية الحكومية 

 .يموواألىمية عمميات تخطيطو وتنفيذه وتقو 
ومن ىذا المنطمق اتخذت ىيئة تقويم التعميم لتقويم لممناىج      

في المممكة العربية السعودية قرارًا بتدشين برنامج المعايير 
الوطنية لمناىج التعميم العام في المممكة اعتبرت فيو معايير 

 .المناىج ىي أولى خطوات التطوير لمناىج التعميم
كبيرة لوزارة التعميم في المممكة وعمى الرغم من الجيود ال     

العربية السعودية في طباعة الكتب الدراسية وتجييزىا لمطمبة 
والطالبات في بداية كل عام دراسي، إال أن العديد من األخطاء 
المطبوعة قد وجدت في الكتب المدرسية في العام المنصرم، 
ي فعمى سبيل المثال ال الحصر " كانت الرسوم المقابمة لمصور ف

في درس )أركان  13كتاب التوحيد لمصف الثالث بالصفحة رقم 
نما ىي مختمفة، فصورة  اإلسالم( غير مطابقة لما ىو مقابميا، وا 
الشيادتين ُوضعت أماميا كممة الصالة، وصورة الصالة وضعت 
أماميا كممة الزكاة، وصورة الزكاة وضعت أماميا كممة 

 -1435ذو القعدة  20جريدة سبق اإللكترونية " )الشيادتين

2014-09-1406:47 .(PM  
مما سبق واستنادًا إلى الدور الذي يقوم بو المنيج الدراسي      

في مجال التعميم ومدى تأثير وخطورة الوظيفة التي يقوم بيا في 
تنشئة أجيال من المتعممين، وتزويدىم بالميارات والعموم، والعمل 

مى النمو المتكامل عمى غرس القيم والمبادئ التي تساعدىم ع
، فإنو يتحتم [12] لشخصياتيم ليتسنى ليم النيوض بمجتمعاتيم

عمينا كباحثين مراعاة أعمى درجات الجودة واإلتقان في إعداده 
خراجًا ليثبت صالحيتو لكل من المعمم والمتعمم. وال  مضمونًا وا 
يمكن التحقق من ذلك إال بالقيام بعمميات التقويم الدورية والتي 

نما تشمل جميع ما ال ت قتصر عمى تقويم أثر التعمم في المتعمم وا 
 .يتعمق بالمنيج ومكوناتو

 مشكمة الدراسة. 2
تعد مناىج التربية اإلسالمية متطورة ومتجددة ومتابعة       

لمتطورات العصرية ومستجداتيا بما يتفق مع ثوابت اإلسالم 
اقيا من منبع وتعاليمو. وتنبع عصرية تمك المناىج في ذاتيا النبث

التربية اإلسالمية القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية المعجزة 
الصالحة لكل زمان ومكان بسبب قابمية تأويمو وتجديد أحكامو 
الشرعية واالجتماعية. والتجديد من متطمبات الدين اإلسالمي في 
جميع عمومو كعمم الفقو التفسير وعموم السنة وعمم العقيدة، 

جديد في عمم العقيدة ىو عممية تخميصيا من االثار ويقصد بالت
السمبية وزيادة الترسيخ لمعقيدة اإلسالمية السميمة النقية من أي 
شائبة ويتولى عممية التخميص ىذه والتنقيح العمماء وفقياء 
المسممين ألجل التسييل عمى المسممين في أمور دينيم في 

ل أبمغ عمى . وليس ىناك دلي[13] العصور التي يعيشونيا
ضرورة التجديد من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي 

إن اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس كل (صمى اهلل عميو وسمم: 
 ).مائة سنة من يجدد ليا دينيا

وتزداد الحاجة في الوقت الحالي لدراسة العقيدة وترسيخيا      
نًا وذلك في النفوس وخاصة الناشئة منيا ترسيخًا صحيحًا متي

لعدة أسباب منيا ما تواجيو العقيدة من شوائب وتشويو وانتشار 
البدع واتساع نطاق وسائل االتصال وكثرت مواقع التواصل 
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االجتماعي والتي أصبحت قناة لنشر ما يتعمق بأمور الدين دون 
دليل من الكتاب والسنة. باإلضافة إلى ضعف العقيدة في قموب 

مادي عمى الجوانب الروحية كل ذلك المسممين وغمبة الجانب ال
 .أدى لضعفيا

ويعتبر منيج التوحيد من " أشرف العموم وأجميا ألنو عمم      
يختص باهلل سبحانو وتعالى وتقرير وحدانيتو والتعرف عمى 

. وىو ُمرَتكز [14]" اسمائو وصفاتو ومالو من حقوق عمى العباد
دة اإلسالمية جميع المناىج لما لو دور في غرس وترسيخ العقي

وتنشئة الفرد عمى القيم واألخالق تنشئة متزنة تجعل تمسكو 
بدينو تمسك الواعي الفاىم. وقد تم اختيار منيج التوحيد من قبل 
الباحثة ولمراحل الصفوف الثالثة األولى من التعمم االبتدائي 
إيمانًا منيا بأن التعميم المبكر لو األثر الجم في تربية النشء 

يدتيم عمى اعتقاد سميم وسيولة زرع القيم في نفوسيم وترسيخ عق
وبناء التصورات الحياتية المستقيمة لذا كان لزاًما أن ُيعتنى 

 .بالتوحيد تعمًُّما، وتعميًما، وتدبًُّرا، واعتقاًدا
 أسئمة الدراسةأ. 

 :في ضوء ما سبق تحدد الباحثة سؤال الدراسة الرئيس التالي
التوحيد في الصفوف الثالثة األولى ما نتائج تقويم محتوى كتب 

من المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممين والمعممات؟ 
 :ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية

ما مدى وضوح وشمولية أىداف منيج التوحيد لمصفوف  -1
 األولية وارتباطيا بأىداف التربية؟

د بالصفوف األولية ما مدى تحقيق محتوى منيج التوحي -2
 لألىداف الموضوعة لو؟

ما مدى تناسب طرق التدريس المستخدمة وتنوعيا وارتباطيا  -3
 بمحتوى مناىج التوحيد في الصفوف األولية؟

ما مدى إتاحة المحتوى من استخدام وسائل تعميمية متعددة  -4
 ومتنوعة في تدريس منيج التوحيد بالصفوف األولية؟

لتقويم المستخدمة لتقويم نتاجات التعمم مدى تناسب طرق ا -5
  لدى المتعممين في الصفوف األولية؟

 ما مدى تناسب اإلخراج الفني لمكتاب المقرر مع مرحمة  -6

  الصفوف الثالثة األولية؟
 أهمية الدراسةب. 

 :تنبثق أىمية الدراسة الحالية من النقاط التالية 
التوحيد من مناىج أىمية المقرر المختار لمدراسة وىو مقرر  -

التربية اإلسالمية التي تمتاز بخصوصية متميزة ومنفردة كونيا 
مرتبطة بثوابت الدين اإلسالمي ولتجسيدىا وتمثيميا لممنيج 
اإلسالمي في تنشئة وتكوين الفرد بصفة خاصة والمجتمع بصفة 
عامة وتعاليمو فتنظر التربية اإلسالمية إلى الشخصية اإلنسانية 

آخذة بعين االعتبار مكوناتيا الجسمية والعقمية  نظرة شمولية
والروحية معترفة ببعدييا المادي والروحي فيي تيتم بتحقيق 
التوازن بين ىذه المكونات فال يطغى جانب عمى آخر، وال 
يظير تطرف لصالح مكون عمى مكون فالعقل والجسم والقمب 

 [15]. سواء
الدراسة األولى -في حدود عمم الباحثة –تعتبر ىذه الدراسة  -

في تقويم كتاب التوحيد لمصفوف الثالثة األولية لممرحمة 
االبتدائية في المممكة العربية السعودية حيث إَن معظم الدراسات 
تناولت الصفوف العميا من المرحمة االبتدائية لمقررات الدين 

 .األخرى وندرتيا في تناول مقرر التوحيد
توصيات واقتراحات  يمكن أن تسيم الدراسة في تقديم -

تساعدىم في التعرف عمى الجوانب التي يجب إعادة النظر فييا 
 .من أجل االرتقاء بالكتب المدرسية إلى مستوى أفضل

 أهداف الدراسةج. 
 :تيدف الدراسة الحالية إلى

تقويم كتب التوحيد في الصفوف الثالثة األولية من المرحمة "
معممين، وفي ضوء االبتدائية من وجية نظر المعممات وال

متغيرات تتمثل بالنوع والتخصص وسنوات الخبرة. ولتحقيق ىذا 
 :اليدف ينبغي الوصول لتحقيق األىداف الفرعية التالية

معرفة مدى وضوح وشمولية أىداف منيج التوحيد لمصفوف • 
 .األولية وارتباطيا بأىداف التربية

لية قياس مدى تحقيق محتوى منيج التوحيد بالصفوف األو  •
 .األىداف الموضوعة لو
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التحقق من مدى تناسب طرق التدريس المستخدمة وتنوعيا  •
 .وارتباطو بمحتوى مناىج التوحيد في الصفوف األولية

التحقق من مدى التمكن من استخدام وسائل تعميمية متعددة • 
 .ومتنوعة في تدريس منيج التوحيد بالصفوف األولية

تقويم المستخدمة ونتاجات التحقق من مدى تناسب طرق ال •
 .التعمم لدى المتعممين في الصفوف األولية

التحقق من مدى تناسب اإلخراج الفني لمكتاب المقرر مع  •
 .مرحمة الصفوف الثالثة األولية

 حدود الدراسةد. 
تتحدد حدود الدراسة الحالية في محتوى كتاب مقرر       

االبتدائية لطبعة التوحيد لمصفوف الثالثة األولى من المرحمة 
ىـ سنة الدراسة الحالية في محافظة 1436-1435العام الدراسي 

األحساء في المممكة العربية السعودية. كما وتتحدد بطبيعة عينة 
الدراسة المكونة من معممين ومعممات التربية اإلسالمية لممرحمة 

( 110االبتدائية الحاممين لشيادة البكالوريوس، البالغ عددىم )
 .ًا ومعممةمعمم
 

 جرااات. الطريقة واإل3
مراجعة الدراسات واألبحاث السابقة واألدوات والمعايير      

المتعمقة بتقويم الكتب واالستفادة منيا من حيث تصمييما 
ومنيجية بنائيا والمجاالت والفقرات التي تضمنتيا في بناء أداة 
الدراسة وىو المقياس والتحقق من صدقو بعرضو عمى أعضاء 
ىيئة التدريس بالجامعة من المتخصصين في الدراسات 
اإلسالمية والمناىج وطرق التدريس، والذين أقروا بصالحيتو. ثم 
تم تطبيق المقياس عمى عينة الدراسة من معممات الصفوف 

 .الثالثة األولى من المرحمة االبتدائية
 منهج الدراسةأ. 

عتباره األكثر اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي با     
مناسبة ومالئمة لموضوع البحث والذي يسعى لتحقيق تقويم كتب 
التوحيد في الصفوف األولية الثالثة من المرحمة االبتدائية من 

 .وجية نظر المعممين والمعممات
 دراسةالعينة ب. 

تم تطبيق مقياس تقويم كتب التوحيد عمى عينة من المعممين  
 1والمعممات كما يبينيا جدول 

 1 جدول
 خصائص عينة الدراسة

 المجموع العدد وفق متغير سنوات الخيرة العدد وفق متغير التخصص العدد وفق متغير الجنس
  فما فوق 16 15-11 10-5 أخرى دراسات إناث ذكور
35 75 63 47 45 26 39 110 

 أداة الدراسةج. 
مقياس تقويم وتحميل محتوى كتب التوحيد في الصفوف األولية  

 :من المرحمة االبتدائية
ىدف المقياس: ييدف المقياس بشكل أساسي إلى تقويم كتب ( 1

 .التوحيد في الصفوف األولية من المرحمة االبتدائية
بناء المقياس: لبناء المقياس تم الرجوع إلى الكثير من ( 2

  [9,18,19,20,21,22]الدراسات واألدبيات والرسائل العممية
عمى محتوى كتب التوحيد لمصفوف  باإلضافة إلى االطالع

الثالثة األولى من المرحمة االبتدائية الشتقاق معايير بناء 
  المناىج وخصوصًا مناىج التربية اإلسالمية

وصف المقياس: يتألف مقياس تقويم محتوى كتب التوحيد ( 3
( 10من خمسة مجاالت ىي: مجال األىداف وعدد عباراتيا )

( عبارة، ومجال طرق 19باراتيا )عبارة مجال المحتوى وعدد ع
( 6(، ومجال األنشطة وعدد عباراتيا )4التدريس وعدد عباراتيا )

( يتم تحديد درجة توفر 10عبارة، ومجال التقويم وعدد عباراتو )
خماسي التدريج وىو:  (Likert) العبارة عمى مقياس ليكرت

 (.أرفض بشدة –أرفض  –محايد  –موافق  –)موافق بشدة 
وثبات مقياس تقويم كتب التوحيد لمصفوف الثالثة صدق ( 4

 .األولى لممرحمة االبتدائية
 أواًل: صدق مقياس تقويم وتحميل محتوى كتب التوحيد وتم حسابو 
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 :بعدة طرائق ىي
 45لحساب صدق المقياس وثباتو تم تطبيقو عمى عينة من  

 :معممًا ومعممة من عدة مدارس وذلك وفقًا لما يمي
ى: حيث تم عرض المقياس بعد بنائو عمى صدق المحتو  -

مجموعة من المحكمين من أعضاء الييئة التدريسية في قسم 
الدراسات اإلسالمية لبيان سالمة محتوى المقياس وتوافقو مع 
مادة التوحيد، ومن قسم المناىج وطرائق التدريس، وكذلك 

تخصص التقويم والقياس وقد أبدى المحكمون مجموعة من 
تعمق بالمحتوى والصياغة تم األخذ بيا إلخراج المالحظات ت

 .المقياس بأفضل صورة
 :صدق االتساق الداخمي -

يحسب ىذا النوع من الصدق من خالل حساب معامل االرتباط 
بين البند )المفردة( والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي لو، والجدول 

 :يبين معامالت االرتباط تمك 2
 2جدول 

 لداخمي ألبعاد مقياس تقويم وتحميل محتوى كتب التوحيدمعامالت االتساق ا
بعد 

 األهداف
معامل 
 االرتباط

بعد 
 المحتوى

معامل 
 االرتباط

بعد 
 المحتوى

معامل 
 االرتباط

بعد 
 الطرائق

معامل 
 االرتباط

بعد 
 التقويم

معامل 
 االرتباط

بعد 
 اإلخراج

معامل 
 االرتباط

1 51** 1 53** 16 54** 1 66** 1 58** 1 61** 
2 46** 2 57** 17 58** 2 80** 2 53** 2 75** 
3 41** 3 48** 18 45** 3 67** 3 65** 3 76** 
4 56** 4 60** 19 62** 4 78** 4 63** 4 81** 
5 65** 5 55** 20 65** 5 74** 5 75** 5 63** 

6 47** 6 66** 21 66** 
بعد 
 األنشطة

معامل 
 االرتباط

6 76** 6 61** 

7 66** 7 69** 22 60** 1 71** 7 76** 7 70** 
8 45** 8 61** 23 61** 2 68** 8 80** 8 60** 
9 70** 9 0.16 24 54** 3 70** 9 87** 9 61** 
10 69** 10 57** 25 49** 4 59** 10 77**   
11 48** 11 54** 26 64** 5 59**     
12 42** 12 59** 27 73** 6 69**     
13 72** 13 65**   7 77**     
14 63** 14 65**   8 73**     
15 70** 15 70**   9 83**     
يالحظ من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط في      

( مما 0001كل أبعاد المقياس كانت دالة عند مستوى الداللة )
 .يدل عمى االتساق الداخمي لممقياس

 (:الصدق البنائي )التكويني -
لمتأكد من ىذا النوع من الصدق تم حساب معامالت     

 (.3)ا يبينيا جدول االرتباط بين األبعاد المكونة لممقياس كم
 يبين معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس تقويم كتب التوحيد. 3جدول 

 اخراج تقويم انشطة طرائق محتوى أهداف األبعاد
 أىداف
 محتوى
 طرائق
 انشطة
 تقويم
 اخراج

1      
.819** 1     
.554** .645** 1    
.736** .792** .771** 1   
.739** .779** .643** .870** 1  
.433** .498** .544** .525** .595** 1 

0.01معامالت االرتباط دالة عند **
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 أبعاد بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول من يالحظ     
 عمى يدل مما( 0.01) الداللة مستوى عند دالة كانت المقياس
     قيم تكون أن الطبيعي ومن ببعض، بعضيا األبعاد ارتباط
       أبعاده بكل المقياس أن عن تعبر لكونيا مرتفعة االرتباطات ىذه

 [23]. االتجاه بذات يسير
 :التوحيد كتب محتوى وتحميل تقويم مقياس ثبات: ثانياً 

 معامالت يبين (4) وجدول: كرونباخ ألفا بطريقة الثبات -
 .االتساق

 4جدول 
 كرونباخ ألفا معامالت يبين

 معامالت الفا كرونباخ األبعاد ونباخمعامالت الفا كر  األبعاد
 0.88 انشطة 0.85 أىداف
 0.86 تقويم 0.83 محتوى
 0.85 إخراج 0.79 طرائق

   0.95 الدرجة الكمية
يالحظ من الجدول السابق أن معامالت الفا كرونباخ     

( وىي مرتفعة مما يدل عمى ثبات 0095 - 0079تراوحت بين )
 .المقياس بيذه الطريقة

 الثبات بحذف العبارة -

تم حساب الثبات بطريقة حذف العبارة بيدف معرفة العبارة     
)البند( الذي يمكن حذفو لرفع قيمة معامل الثبات حيث يحذف 

، كما يبين 0070من المقياس كل معامل ارتباط يقل عن 
 :الجدول التالي

 5جدول 
 معامالت الثبات بحذف العبارة

حذف  متوسط المقياس عند البنود
 العبارة

 ألفا كرونباخ معامل االرتباط المصحح عند حذف العبارة تباين المقياس عند حذف العبارة

 953. 412. 2751.17 284.92 1أىداف
 953. 412. 2742.72 285.14 2أىداف
 954. 290. 2744.82 285.21 3أىداف
 953. 566. 2693.43 285.71 4أىداف
 953. 546. 2702.34 285.51 5أىداف
 953. 356. 2742.11 285.28 6أىداف
 953. 541. 2713.56 284.92 7أىداف
 954. 313. 2750.17 284.73 8أىداف
 953. 540. 2702.29 285.31 9أىداف
 953. 594. 2710.92 285.17 10أىداف
 953. 559. 2706.69 285.50 11أىداف
 954. 263. 2746.80 284.97 12أىداف
 952. 696. 2685.98 285.26 13أىداف
 953. 445. 2727.92 284.96 14أىداف
 953. 600. 2710.16 284.97 15أىداف
 953. 467. 2723.46 285.23 1محتوى
 953. 572. 2696.07 285.65 2محتوى
 953. 508. 2711.51 285.34 3محتوى
 953. 619. 2716.68 285.06 4محتوى
 953. 510. 2725.22 284.91 5محتوى
 952. 682. 2688.33 285.36 6محتوى
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 953. 592. 2704.14 285.33 7محتوى
 953. 602. 2711.57 285.31 8محتوى
 954. 126. 2769.18 284.84 9محتوى
 953. 570. 2705.85 285.31 10محتوى
 953. 574. 2708.40 285.30 11محتوى
 953. 530. 2714.39 285.23 12محتوى
 952. 686. 2678.61 285.66 13محتوى
 952. 644. 2688.99 285.50 14محتوى
 952. 668. 2685.32 285.73 15محتوى
 953. 464. 2717.34 285.50 16محتوى
 969. 276. 2529.18 284.73 17محتوى
 953. 430. 2738.91 285.00 18محتوى
 953. 632. 2700.92 285.15 19محتوى
 953. 640. 2717.80 284.96 20محتوى
 952. 656. 2689.23 285.27 21محتوى
 953. 574. 2698.86 285.57 22محتوى
 953. 616. 2701.87 285.28 23محتوى
 953. 498. 2715.57 285.49 24محتوى
 953. 462. 2724.45 285.41 25محتوى
 953. 610. 2703.93 285.27 26محتوى
 954. 174. 2757.29 285.66 27محتوى
 953. 474. 2723.29 285.24 1طرائق
 953. 575. 2707.52 285.43 2طرائق
 953. 371. 2730.91 285.45 3طرائق
 953. 590. 2690.48 285.52 4طرائق
 952. 702. 2679.88 285.50 5طرائق
 953. 639. 2701.69 285.38 1أنشطة
 953. 612. 2710.30 285.29 2انشطة
 953. 632. 2696.14 285.32 3انشطة
 953. 506. 2712.94 285.39 4انشطة
 953. 571. 2710.45 285.32 5انشطة
 952. 694. 2679.72 285.53 6انشطة
 952. 648. 2682.63 285.53 7انشطة
 952. 738. 2668.33 285.50 8انشطة
 952. 674. 2692.03 285.25 9انشطة
 953. 518. 2735.09 285.14 1تقويم
 953. 480. 2722.42 285.29 2تقويم
 953. 473. 2739.44 285.04 3تقويم
 953. 574. 2724.77 285.05 4تقويم
 953. 516. 2726.32 285.18 5تقويم
 953. 571. 2702.34 285.58 6تقويم
 952. 660. 2693.06 285.48 7تقويم
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 952. 743. 2696.12 285.24 8تقويم
 953. 586. 2703.39 285.46 9تقويم
 952. 704. 2695.36 285.26 10تقويم
 953. 501. 2733.14 284.83 1إخراج
 953. 392. 2730.18 285.04 2اخراج
 953. 345. 2731.76 285.43 3اخراج
 953. 417. 2723.74 285.18 4اخراج
 953. 536. 2702.03 285.54 5اخراج
 953. 351. 2725.44 286.00 6اخراج
 953. 594. 2709.73 285.24 7اخراج
 954. 261. 2752.51 285.14 8اخراج
 953. 469. 2735.49 284.94 9اخراج

يظير من الجدول السابق الذي يبين ثبات محتوى المقياس      
أن معامل االتساق الداخمي )ألفا كرونباخ( لكل عبارة )بند( من 
عبارات المقياس في حالة حذفيا يكون مساويًا لمعامل الثبات 

وردت  لجميع عبارات المقياس، وىذا يدل عمى أىمية كل عبارة
في المقياس، كما يؤكد الصدق البنائي ليا من خالل الثبات 

% وىذا يعني أن 95لجميع أسئمة المقياس والذي تجاوز 
 .المقياس ذو ثبات عالٍ 

     مما سبق نستنتج أن مقياس تقويم وتحميل محتوى      
 ة ـــــــــــكتب التوحيد يتمتع بمواصفات سيكومترية رفيعة تؤىمو لإلجاب

 .أسئمة الدراسةعن 
 نتائج ومناقشتها. ال5

بعد التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتيا، تم تطبيقيا عمى 
 :العينة األساسية لإلجابة عن أسئمة الدراسة وفق ما يمي

ما مدى وضوح وشمولية أىداف منيج التوحيد لمصفوف 1- 
الثالثة األولى وارتباطيا بأىداف التربية؟ ولإلجابة عن ىذا 

تم ترتيب متوسطات استجابات أفراد العينة تنازليًا كما  السؤال
 :يبينيا الجدول التالي

 6جدول 
 ترتيب متوسطات استجابات أفراد العينة تنازلياً 

 االنحراف المعياري المتوسط ترتيب األهداف تنازليا رقم المعيار
 9715. 4.413 بالوضوح تتسم األىداف 1
 7239. 4.221 بالتحديد تتسم األىداف 2
 1.2064 4.221 اإليجابية القيم عمى المقرر أىداف تحث 8
 1.1555 4.182 ييدف المقرر إلى تكريس عقيدة أىل السنة والجماعة 14
 1.2575 4.173 تكريس وتعميق عقيدة التوحيد عند المتعمم 12
 1.1443 4.173 ييدف المقرر إلى تنمية القيم واألخالق اإلسالمية المنطمقة من التوحيد 15
 9137. 4.000 المرحمة بأىداف المقرر أىداف ترتبط 33
 1.1444 3.971 تنمي أىداف المقرر النواحي الوجدانية 10
 1.2089 3.932 التالميذ بين الفردية الفروق تراعي أىداف المقرر 4
 1.3196 3.875 تحث أىداف المقرر قدرة المتعمم عمى استيعاب التوحيد 13
 1.0650 3.855 التمميذ مجتمع بطبيعة مقررال ترتبط أىداف 7
 1.4034 3.826 المعرفية القدرات المقرر أىداف تنمي 9
 1.2840 3.644 المقرر ميارات التواصل تنمي أىداف 11
 1.3877 3.625 األساسي التعميم في مرحمة لمتعميم العامة باألىداف وحدة كل ترتبط أىداف 5
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 المعممين نظر وجية نأ السابق الجدول من يالحظ     
 ىذا متفاوتة، جاءت قد األىداف مجال فقرات لجميع والمعممات

" والتحديد بالوضوح تتسم المنيج أىداف إن" الفقرتان جاءت وقد
 أن تبين حين في التوالي، عمى( 4.22)و( 4.41) قدره بمتوسط
 التواصل، ميارات المقرر أىداف تنمي المنيج أىداف" فقرات
 المرتبتين احتمتا قد" لمتعميم العامة األىدافب ترتبط وأنيا

 أن نجد األىداف محور لبنود اإلجمالي وبالنظر ىذا. األخيرتين

 وضوح نسبة حقق قد األولى الثالثة لمصفوف التوحيد منيج
 دراسة مع يتفق وىذا جيدة بنسبة التربية بأىداف وارتباط وشمولية
.[16] 

 األولية بالصفوف التوحيد منيج محتوى تحقيق مدى ما -2
 ترتيب تم السؤال ىذا عن ولإلجابة لو؟ الموضوعة لألىداف

 الجدول يبينيا كما تنازلياً  العينة أفراد استجابات متوسطات
 :التالي

 7 جدول
 تنازلياً  العينة أفراد استجابات متوسطات ترتيب

 االنحراف المعياري المتوسط ترتيب األهداف تنازليا رقم المعيار
 7.24148 4.4135 مناسبة تعمم إضافية إلى مصادر المحتوى المتعممين يوجو 17
 97423. 4.2981 خالل الفصل محتوى المقرر تغطية يمكن 9
 1.06334 4.2308 عمى ترسيخ العقيدة يساعد المحتوى 5

 96305. 4.1827 ساعد المحتوى عمى زرع عقيدة التوحيد لدى المتعممين بعيدا عن التعقيد 20
 95955. 4.1442 د المحتوى عمى تقرير عقيدة التوحيد لدى المتعممينيساع 18
 1.01151 4.0769 المرحمة أىداف تحقيق في المقرر محتوى يساعد 4
 1.22669 3.9904 يساعد المحتوى عمى نفي الشبيات حول التوحيد 19
 1.21568 3.9135 ومنطقية موضوعية بطريقة تتسمسل موضوعات المقرر 12
 1.19148 3.9135 المقرر محتوى تعميمـي ومعرفي مالئم لتحقيق نتاجات تعمم التوحيديتضمن  1
 1.22322 3.8654 التعميمية بين الصفوف األولية واستمرارىا. يحقق محتوى المقرر التراكمية 26
 1.35143 3.8654 يتسمسل المقرر في طرح مسائل التوحيد من األىم إلى الميم 21
 1.24181 3.8558 قرر المتعممين عمى التفكر والتدبر والتأمل.يساعد محتوى الم 23
 1.22364 3.8365 .الصعب إلى السيل من المقرر محتوى يتدرج 11
 1.27289 3.8269 مستوى المتعممين ولغتو المحتوى صياغة تناسب 10
 1.11862 3.8269 يالئم محتوى المقرر قدرات واستعدادات المتعممين 8
 1.25471 3.8077 مناسب التعميمي بأسموب لمحتوىالمقرر ا يعرض 7
 1.31740 3.7981 كاف بشرح مزودة يتضمن المحتوى رسوم توضيحية 3
 1.31427 3.7788 مناسب التعميمي بأسموب المقرر المحتوى يعرض 7
 1.18429 3.7308 المختمفة لمناىج التربية اإلسالمية الفروع بين الربط محتوى المقرر يحقق 25
 1.26774 3.6538 السيكولوجي والترتيب المنطقي الترتيب بين التوازن يحقق محتوى المقرر 24
 1.32238 3.6346 الوجداني. المجال تعمم التوحيد في نتاجات المحتوى التعميمي لممقرر في تحقيق يساعد 16
 1.37987 3.6346 عممية تعديال لممفاىيم الدينية تطبيقات المقرر يحتوي 14
 1.37780 3.5673 عد محتوى المقرر عمى تنمية ميارات التفكير العميا.يسا 22
 1.42785 3.4904 بين المتعممين الفردية المحتوى الفروق يراعي 2
 1.31445 3.4808 يبتعد المحتوى عن تكرار المعمومات بين الصفوف الثالثة 27
 1.44128 3.4808 النفسحركي المجال في تعمم التوحيد نتاجات محتوى المقرر التعميمي في تحقيق يساعد 13
 1.38375 3.4135 حياتية معاصرة وقضايا لممقرر مشكالت التعميمي المحتوى يناقش 15
يتبين من الجدول أن أغمب فقرات مجال المحتوى قد حصل      

عمى درجات متفاوتة بين مرتفعة ومتوسطة من وجية نظر 
"المحتوى يوجو المعممين والمعممات، ىذا وقد أحرز بند 

المتعممين إلى مصادر تعمم إضافية مناسبة" المرتبة األولى 
( كما عبر عنو أفراد عينة الدراسة، في حين 4.41بمتوسط )

جاء بالمرتبة الثانية "أن ىناك إمكانية لتغطية محتوى المقرر 
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(، وبالمرتبة الثالثة "أن المحتوى 4.29خالل الفصل" بمتوسط )
(؛ في حين احتمت 4.23قيدة" بمتوسط )يساعد عمى ترسيخ الع

وجية النظر "بأن المحتوى يناقش مشكالت وقضايا حياتية 
معاصرة، وأن المحتوى يساعد في تحقيق نتاجات تعمم التوحيد 
في المجال النفس حركي" المرتبتين األخيرتين. أما ما يتعمق في 
 "عدم مناقشة المحتوى لممشكالت والقضايا الحياتية" فذلك يرجع
لطبيعة مرحمة الصفوف الثالثة األولى وصغر سن المتعممين 
والمتعممات والتي ال تتناسب لطرح المشكالت وعرض القضايا 
لحداثة السن والذي يتوجب في ىذه المرحمة وىذا يتفق مع ما 

اعمم أّن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة حيث يقول: " [25]ذكره 
ليحفظو حفظًا، ثم ال  ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوئو

يزال ينكشف لو معناه في كبره شيئًا فشيئًا فابتداؤه الحفظ ثم 
الفيم، ثم االعتقاد واإليقان والتصديق بو ذلك مما يحصل في 

ثباتو أن يعمم  الصبي بغير برىان وليس الطريق في تقويتو وا 
 ". صنعة الجدل والكالم

س وترسيخ وكما بينت النتائج أن المنيج مكرس في غر      
العقيدة الصافية الصحيحة والتي تحاكي وتالمس النفس البشرية 
وتدفعيا لمقيام بنشاطات قد ال تكون صفيو تدل عمى نتاج تعمم 
لعقيدة راسخة وفي ذلك دحض لمنتيجة التي وردت في عدم 
تحقيق نتاجات تعمم في المجال النفس حركي وىذا يعني أن 

لية قد حقق األىداف محتوى منيج التوحيد بالصفوف األو 
 .الموضوعة لو بنسبة جيدة

ما مدى تناسب طرائق التدريس المستخدمة وتنوعيا  -3
 وارتباطيا بمحتوى مناىج التوحيد في الصفوف األولية؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم ترتيب متوسطات استجابات أفراد 
 :العينة تنازليًا كما يبينيا الجدول التالي

 8جدول 
 طات استجابات أفراد العينة تنازلياً ترتيب متوس

 االنحراف المعياري المتوسط ترتيب األهداف تنازلياً  رقم المعيار
 1.17844 3.9038 تدريسو يتيح تنوع المحتوى لممعمم أن ينوع في طرائق 1
 1.23597 3.7115 تدريس المحتوى الربط بين باقي المقررات تراعي طرق 2
 1.30031 3.6923 ومتعددة ُتستخدم طرق تدريس متنوعة 3
 1.39290 3.6442 منيج التربية اإلسالمية فروع بين تدريس المحتوى الربط تراعي طرق 5
 1.47673 3.6154 بين المتعممين الفردية المحتوى الفروق تدريس تراعي طرق 4
من الجدول السابق يتبين أن كل بنود مجال طرائق      

وقد ترأس بند "أن المنيج يتيح التدريس قد نالت درجات متوسطة 
لممعمم بالمرتبة األولى أن ينوع طرائق تدريسية" كما عبر أفراد 

(، وبين المعممون أن طرائق تدريس 3.90العينة بمتوسط )
المنيج تراعي الربط بين باقي المقررات بالمرتبة الثانية بمتوسط 

(؛ واحتل "وجية نظره أن طرائق تدريس المحتوى تراعي 3.71)
لفروق الفردية بين المتعممين" المرتبة األخيرة. وقد يعزى ذلك ا

عمى نوعية المحتوى والتي تتعمق بأمور عقائدية قد ال تتيح 

لممعممين والمعممات التنوع الحر المفتوح في طرائق التدريس ىذا 
وتعتمد مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين عمى خبرة المعمم 

ية والتربوية وقدرتو في توظيفيا عند في ترجمة الدراسات النفس
 .تقديم المحتوى وتطويعو بما يتناسب مع مستويات المتعممين

ما مدى تضمن المحتوى أنشطة تعميمية متعددة ومتنوعة في  -4
تدريس منيج التوحيد بالصفوف األولية؟ ولإلجابة عن ىذا 
السؤال تم ترتيب متوسطات استجابات أفراد العينة تنازليًا كما 

 :يبينيا الجدول التالي
 
 
 
 
 



 
 

82 

 9جدول 
 ترتيب متوسطات استجابات أفراد العينة تنازلياً 

 االنحراف المعياري المتوسط ترتيب األهداف تنازلياً  رقم المعيار
 1.27651 3.8942 تحتوي األنشطة عمى تغذية راجعة تتناسب مع محتوى موضوع الدرس 9
 1.12145 3.8462 .يحتوي المقرر عددًا كافيًا من األنشطة 2
 1.19680 3.8173 قبل المتعممين من في المقرر المتضمنة األنشطة تنفيذ يمكن 5
 1.29798 3.8173 الميارات والمعارف المحققة لألىداف. اكساب المتعممين عمى المقرر أنشطة تساعد 3
 1.20271 3.7596 متنوعة ومناسبة. أنشطة يتضمن المقرر 1
 1.29787 3.7500 المتعممين قدرات واستعدادات أنشطة المقرر تالئم 4
 1.47509 3.6346 تعزز األنشطة مفيوم التعمم الذاتي لدى المتعمم 8
 1.41021 3.6058 لمتعمم المتعممين دافعية المقرر أنشطة تستثير 6
 1.46426 3.6058 تتنوع األنشطة بين فردية وجماعية 7
ود مجال األنشطة أن كل بن السابق يالحظ من الجدول     

التعميمية قد حازت عمى درجات متوسطة ُتوجت بوجية نظر 
العينة أن األنشطة تحتوي تغذية راجعة تناسب محتوى المنيج قد 

(، واحتمت وجية نظرىم 3.89احتمت المرتبة األولى بمتوسط )
بأن المنيج يتضمن عددًا كافيًا من األنشطة المرتبة الثانية 

بالمرتبة الثالثة "أنو يمكن تنفيذ  (، وجاءت3.84بمتوسط )
األنشطة المتضمنة في المقرر من قبل المتعممين" بمتوسط 

(؛ بينما احتمت وجية نظر أن األنشطة تتنوع بين فردية 3.81)
وجماعية، وأنيا تستثير دافعية المتعمم المرتبتين األخيرتين. 
ًا وتنسب الباحثة ذلك إلى موضوعات المحتوى والتي كما ُذكر آنف

أنيا موضوعات ليا عالقة بأصول عقائدية بحتو مما يستدعي 
من المعممين توخي الحذر في اتخاذ أي أنشطة تعميمية قد 

تساىم ولو بشي يسير في مس تمك األصول بما يتنافى معيا، 
ىذا وينبغي يكون من يقوم بتدريس ىذه المادة من ذوي 

ما  التخصص اإلسالمي وأصحاب الخبرة. وترى الباحثة أن
يتعمق بفردية األنشطة وجماعيتيا إنما يتعمق بدور المعمم في 
طريقة تنفيذ األنشطة وليس قصورا في محتوى المنيج. كذلك 
ومن خالل اطالع الباحثة عمى كتب النشاط فإن بعض األنشطة 
قد رسمت بشكل خرائط مفاىيمية مناسبة ومثيرة لممتعمم مما ليا 

 .الدور في زيادة الدافعية لديو
ما مدى تناسب طرائق التقويم المستخدمة لتقويم نتاجات 5- 

التعمم لدى المتعممين في الصفوف األولية؟ ولإلجابة عن ىذا 
السؤال تم ترتيب متوسطات استجابات أفراد العينة تنازليًا كما 

 :يبينيا الجدول التالي
 11جدول 

 ترتيب متوسطات استجابات أفراد العينة تنازلياً 
 االنحراف المعياري المتوسط ترتيب األهداف تنازلياً  رقم المعيار

 86484. 4.0962 التعميمي لممحتوى وممثمة تقويمية شاممة أسئمة الكتاب يتضمن 3
 95644. 4.0865 وتذكر المعمومات. الحفظ الكتاب قدرة المتعممين عمى تقيس أسئمة 4
 87022. 4.0000 .متنوعة وأساليب تقويم وسائل الكتاب يتضمن 1
 1.03270 3.9615 المعرفي. المجال في تعمم المتعممين الكتاب أسئمة تقوم 5
 1.11058 3.9038 تقوم أسئمة الكتاب قدرة المتعممين عمى االستنباط واالستقراء 8
 1.17983 3.8750 أسئمة التقويم في نياية كل وحدة شاممة لموحدة ومتنوعة. 10
 1.18050 3.8462 ة وسميمة.بمغة واضح الكتاب أسئمة تمت صياغة 2
 1.27914 3.6827 يتضمن الكتاب أسئمة وتمارين تقيس ميارات التفكير العميا لدى المتعممين. 9
 1.28932 3.6635 الوجداني. المجال في تعمم المتعممين الكتاب أسئمة تقوم 7
 1.32802 3.5577 المياري المجال في تعمم المتعممين الكتاب أسئمة تقوم 6

 حققت نتيجة متفاوتة في المتوسط الحسابي تقع في مستوى  يتبين من الجدول أن جميع بنود مجال طرائق التقويم قد     
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التقديرات العالية والمتوسطة فقد جاءت وجية نظر العينة بأن 
المنيج يتضمن أسئمة تقويمية شاممة لممحتوى قد احتمت المرتبة 

وجية نظرىم أن (، في حين احتمت 4.09األولى بمتوسط )
المنيج يقيس القدرة عمى الحفظ واالسترجاع المرتبة الثانية 

(، والمرتبة الثالثة كانت من نصيب وجية النظر 4.08بمتوسط )
(؛ في حين 4أن المنيج يتضمن أساليب تقويم متنوعة بمتوسط )

جاء بالمرتبة األخيرة وجيتي النظر أن المنيج يقيس الجانبين 
وال تتفق الباحثة مع ىذه النتيجة إيمانًا منيا  الوجداني والميارى.

أن غرس العقيدة الصحيحة والتي تعتمد عمى نصوص القرآن 
والسنة وما يستنبط منيما وتقوية الصمة باهلل وماليا من أثر في 
الطاقات اإلنسانية فذلك كفيل بأن يعمق االنسان بخالقو والذي 

لجانب المياري يعتبر حجر األساس لمجانب الوجداني ومنطمق ا
وكل ذلك يترتب ويعتمد بشكل كبير عمى خبرة المعمم والمعممة 
في طريقة تقديم وعرض المادة العممية بشكل تنمي الجانبين 
المذكورين وليس مجرد أفكار مجردة تطرح كما ُيمحظ من طريقة 
تدريس ىذه المادة عند كثير من المعممين والمعممات، فمثال ربط 

و يرى كل التصرفات واألفعال لمطفل ينمي عنده اإليمان باهلل وأن
جانب المراقبة الذاتية والتي تعد من أقوى الجوانب الوجدانية 

 .والميارية
ما مدى تناسب اإلخراج الفني لمنيج التوحيد مع الصفوف  -6

الثالثة األولية؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال تم ترتيب متوسطات 
 :ا يبينيا الجدول التالياستجابات أفراد العينة تنازليًا كم

 11جدول 
 ترتيب متوسطات استجابات أفراد العينة تنازلياً 

 االنحراف المعياري المتوسط ترتيب األهداف تنازلياً  رقم المعيار
 93556. 4.3077 جيدة الكتاب مطبوع طباعة 1
 94899. 4.2019 ومرقم بدقة واضح محتويات فيرس عمى الكتاب يشتمل 9
 1.25039 4.0962 لخصائص التالميذ المناسبة اإلخراج فنون تابالك يستخدم 2
 1.07034 4.0000 يحتوي الكتاب عمى فراغات مناسبة لإلجابة عمى المناشط 8
 1.32139 3.9615 التالميذ مستوى الكتاب حجم يناسب 4
 1.16185 3.9038 الرئيسة والفرعية بالمحتويات قائمة ووحداتو الكتاب يتصدر 7
 1.37009 3.7115 ومضمونو ومحتواه وشكمو الكتاب غالف بين عالقة توجد 3
 1.41777 3.5962 المتعمم الكتاب غالف يجذب 5
 1.50764 3.1346 بالمفاىيم والمصطمحات مسرد عمى نيايتو في الكتاب يشتمل 6
يالحظ من الجدول السابق أن وجية النظر بأن الكتاب      

 تبة األولى بمتوسط قدرهمطبوع طباعة جيدة احتمت المر 
(، ثم تميو وجية نظر أن المنيج يحتوي فيرس محتويات 4.30)

(، يميو أن الكتاب 4.2واضح بالمرتبة الثانية بمتوسط قدره )
(؛ في 4يحتوي فراغات مناسبة لإلجابة عن المناشط بمتوسط )

حين جاء بالمرتبة األخيرة جاذبية الغالف واشتمالو عمى قائمة 
ويرجع سبب ذلك االخير إلى أن الكتب الثالثة ال بالمصطمحات 

تحتوي عمى قائمة المصطمحات التي وردت في المقرر. وذلك 
لقمة المصطمحات من جية ومن جية أخرى لوجود قائمة بكل ما 

 .سيرد في كل وحدة عمى حده
 ات في ــــــــــــــــــــىل ىناك فروق في وجية نظر المعممين والمعمم -7

حيد في أبعاد )األىداف، المحتوى، طرائق التدريس، منيج التو 
األنشطة، التقويم، إخراج الكتاب( استنادًا إلى المتغيرات التي 
تتعمق بالجنس والتخصص وعدد سنوات الخبرة، والتفاعالت 
الثالثية بينيما؟ وقد تم استخدام أسموب تحميل التباين متعدد 

( 3×3عاممي )ذي التصميم ال (MANOVA) المتغيرات التابعة
لدراسة تأثير كل من الجنس والتخصص الدراسي والخبرة 
والتفاعالت الثالثية بينيا عمى وجية نظر المعممين والمعممات 
عمى منيج التوحيد، كما تم حساب مربع إيتا لمتعرف عمى حجم 
التأثيرات أو نسبة التباين في درجات أبعاد مقياس تحميل منيج 

الكمية التي تفسرىا المتغيرات: الجنس التوحيد وتقويمو والدرجة 
 ح ـــــــــــــوالتخصص الدراسي والخبرة التفاعالت الثالثية بينيا، ويوض
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 :( نتائج ىذين السؤالين13 و 12الجدوالن )
 12جدول 

 (111ج التوحيد )ن= نتائج االختبارات المتعددة عند دراسة تأثير الجنس والتخصص الدراسي من وجهة نظر المعممين والمعممات في منه
 الداللة خطأ درجات الحرية درجات الحرية ف القيمة المتغير المستقل االختبار

 الجنس

 Pillai .003 .045 6.000 87.000 1.000 بيالى
 Wilks .997 .045 6.000 87.000 1.000 ويمكس
 Hotelling .003 .045 6.000 87.000 1.000 ىوتمنج

 Roy .003 .045 6.000 87.000 1.000 روى

 التخصص

 Pillai .016 .240 6.000 87.000 .962 بيالى
 Wilks .984 .240 6.000 87.000 .962 ويمكس
 Hotelling .017 .240 6.000 87.000 .962 ىوتمنج

 Roy .017 .240 6.000 87.000 .962 روى

 الخبرة

 Pillai .151 1.199 12.000 176.000 .287 بيالى
 Wilks .854 1.188 12.000 174.000 .295 ويمكس
 Hotelling .164 1.177 12.000 172.000 .303 ىوتمنج

 Roy .103 1.506 6.000 88.000 .185 روى

 الجنس * التخصص * الخبرة

 Pillai .232 .529 42.000 552.000 .994 بيالى
 Wilks .785 .519 42.000 411.518 .995 ويمكس
 Hotelling .253 .514 42.000 512.000 .995 ىوتمنج

 Roy .114 1.497 7.000 92.000 .178 روى
يتضح من الجدول السابق أن االختبارات األربعة )بيالى،       

ويمكس، ىوتمنج، روى( لم تكن دالة إحصائيًا في حالة الجنس، 
والتخصص الدراسي وسنوات الخبرة والتفاعالت الثالثية )الجنس 

سنوات الخبرة(، ويبين الجدول التالي ×  التخصص الدراسي ×
 :نتائج تحميل التباين متعدد لممتغيرات التابعة

 13جدول 
منهج نتائج تحميل التباين متعدد المتغيرات التابعة عند دراسة تأثير الجنس والتخصص الدراسي وسنوات الخبرة عمى أبعاد مقياس تحميل وتقويم 

 (111التوحيد )ن = 
 مربع ايتا ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات ر التابعالمتغي مصدر التباين

  الجنس

 824. 049. 5.134 1 5.134 أىداف
 781. 078. 39.881 1 39.881 محتوى
 882. 022. 536. 1 536. طرائق
 718. 131. 9.490 1 9.490 انشطة
 838. 042. 2.343 1 2.343 تقويم
 942. 005. 313. 1 313. اخراج
 802. 063. 178.618 1 178.618 كمي

  التخصص

 770. 086. 8.891 1 8.891 أىداف
 945. 005. 2.415 1 2.415 محتوى
 517. 423. 10.308 1 10.308 طرائق
 450. 575. 41.649 1 41.649 انشطة
 537. 384. 21.406 1 21.406 تقويم
 537. 384. 22.895 1 22.895 اخراج
 659. 197. 557.502 1 557.502 كمي
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  الخبرة

 214. 1.569 162.714 2 325.427 أىداف
 237. 1.464 748.528 2 1497.056 محتوى
 144. 1.978 48.187 2 96.374 طرائق
 444. 818. 59.229 2 118.457 انشطة
 119. 2.181 121.632 2 243.263 تقويم
 406. 909. 54.182 2 108.365 اخراج
 185. 1.719 4876.316 2 9752.633 كمي

 1 الجنس * التخصص * الخبرة

 393. 1.064 110.401 7 772.809 أىداف
 704. 661. 338.153 7 2367.074 محتوى
 823. 513. 12.493 7 87.454 طرائق
 551. 847. 61.332 7 429.327 انشطة
 593. 796. 44.360 7 310.519 تقويم
 917. 371. 22.112 7 154.781 اخراج
 588. 802. 2273.137 7 15911.962 كمي

يالحظ من الجدول السابق عدم وجود فروق تتعمق بالجنس      
أو التخصص الدراسي أو سنوات الخبرة والتفاعالت الثالثية 
بينيا لدى عينة الدراسة من المعممين والمعممات في وجية 

 .نظرىم بمنيج التوحيد
 ممخص النتائج ومناقشتها:

 :توصمت الدراسة إلى نتائج مفادىا     
اليدف: ىناك الكثير من اإليجابيات المتعمقة بأىداف المنيج  -

حيث إنيا تتسم بالوضوح والتحديد، والحث عمى القيم اإليجابية، 
وتيدف إلى تكريس عقيدة أىل السنة والجماعة؛ في حين تبين 

الفروق الفردية بين المتعممين وىذا  أن أىداف المنيج ال تراعي
 [16]. يتفق مع دراسة

المحتوى: يرى المعممون أن المحتوى يوجو المتعممين إلى  -
مصادر تعمم إضافية مناسبة، وأن ىناك إمكانية لتغطية محتوى 
المقرر خالل الفصل وأن المحتوى يساعد عمى ترسيخ العقيدة؛ 

صفوف الثالثة، في حين وأنو يبتعد عن تكرار المعمومات بين ال
كانت ىناك عدة سمبيات تتعمق بأن المحتوى ال يناقش مشكالت 
وقضايا حياتية معاصرة، وأن المحتوى ال يساعد في تحقيق 
نتاجات تعمم التوحيد في المجال النفسحركي، وال يراعي الفروق 

 [18,19]. الفردية بين المتعممين وىذا يتوافق مع دراسة
ناك عدة نقاط إيجابية ترتبط بأن المنيج طرائق التدريس: ى -

يتيح لممعمم أن ينوع طرائق تدريسو وأن طرائق تدريس المنيج 

تراعي الربط بين باقي المقررات؛ في حين كانت ىناك عدة 
سمبيات تتمثل بأن طرائق تدريس المحتوى ال تراعي الفروق 

 [26]. الفردية بين المتعممين وىذا يتفق مع دراسة
ىناك عدة إيجابيات تتعمق باألنشطة من وجية  األنشطة: -

نظر المعممين منيا: أنيا تحوي تغذية راجعة تناسب محتوى 
المنيج وأن المنيج يتضمن عددًا كافيًا من األنشطة، وأنو يمكن 
تنفيذ األنشطة المتضمنة في المقرر من قبل المتعممين؛ بينما 

تحتوي تنوعًا كانت ىناك بالمقابل سمبيات منيا أن األنشطة ال 
بين األنشطة الفردية والجماعية، وأنيا ال تستثير دافعية المتعمم. 

 [9]. وىذا يتفق مع دراسة
التقويم: من خالل وجية نظر المعممين فإن المنيج يتضمن  -

أسئمة تقويمية شاممة لممحتوى وأنو يقيس القدرة عمى الحفظ 
ذلك مع  واالسترجاع وأنو يتضمن أساليب تقويم متنوعة ويتفق

، في حين تمثمت السمبيات بأن المنيج ال يقيس  [20]دراسة
 .الجانبين الوجداني والمياري عمى أىميتيما

اإلخراج: بينت وجية نظر المعممين أن الكتاب مطبوع طباعة  -
جيدة ويحتوي فيرس محتويات واضح ويحتوي فراغات مناسبة 

حين . في  [16]لإلجابة عن المناشط ويتفق ذلك مع دراسة
كانت ىناك عدة نقاط سمبية تتعمق بعدم جاذبية الغالف وعدم 

 [22]. اشتمالو عمى قائمة بالمصطمحات. وىذا يوافق دراسة
 ج ــــــــــــوى منيـــــــــم لمحتــــــــن في تقييميـبالنسبة لمفروق بين المعممي -
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التوحيد عمى اختالف نوعيم وتخصصيم وسنوات خبرتيم 
نيا فإنو لم تكن ىناك فروق بينيم وفقًا ليذه والتفاعالت بي

، وىذا قد ُيعزى لوضوح [26] المتغيرات ويتفق ذلك مع دراسة
المنيج وسيولة مصطمحاتو ومواكبتو ومناسبتو لكل حديث 

 .ومستجد
 التوصيات. 5

إجراء دراسات أخرى تحميمية لموضوعات المحتوى الديني . 1
 .لمقرر التوحيد

ل وزارة التعميم تتضمن موجيي عمل ورش عمل من قب. 2
التوحيد والمعممين من الجنسين من ذوي الخبرة والتخصص مع 
تربويين متخصصين لمناقشة محتوى كتب التوحيد والوقوف عمى 

 .تذليل السبل والتكنولوجيا الحديثة لخدمتو
إجراء مقارنة مرجعية مع مؤسسات التعميم المختصة في . 3

 .دةبمدان أخرى لالستفادة واإلفا
 المراجع

 أ. المراجع العربية
أىمية معايير الجودة الشاممة . 1430 الغامدي، عادل.[1] 

لمعممي التربية اإلسالمية في المرحمة االبتدائية من وجية 
. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم نظر المختصين

 .المناىج وطرق التدريس كمية التربية جامعة أم القرى

. أسس ومعايير نظام الجودة م(2001البكر، محمد )[2] 
، المجمة التربويةالشاممة في المؤسسات التربوية والتعميمية. 

 .123-84(، 60)15جامعة الكويت، 

(، تقويم الورقة االختبارية لطالبات 2010القرشي، خديجة )[3] 
البكالوريوس بكمية التربية جامعة الطائف وفق معايير 

مي الثاني لعمم النفس بحث مقدم في المؤتمر اإلقميالجودة. 
-29/11، رابطة األخصائيين النفسية المصرية

 .القاىرة 1/12/2010

(. مراعاة محتوى 2007خطايبة، عبد اهلل؛ الشعيمي، عمى )[5] 
كتاب العموم لمصف الخامس األساسي في األردن لممعايير 

مجمة جامعة الشارقة  ،القومية األمريكية لمحتوى العموم
- 179، جامعة الشارقة، )إلنسانيةلمعموم الشرعية وا

163( ،)1 )4 . 

تقويم منياج الجغرافيا في ( 2010مصمح، نسيم نصر )[7] 
المرحمة األساسية العميا في ضوء بعض االتجاىات 

. )رسالة ماجستير( كمية التربية. الجامعة العالمية
 اإلسالمية. غزة

( جودة محتوى كتب التربية 2011حماد، شريف عمي )[9] 
سالمية لممرحمة األساسية العميا بفمسطين في ضوء اإل

بحث مقدم إلى المؤتمر معايير جودة المحتوى وتنظيمو. 
 .. شير أيار. رام اهللالوطني لمتقويم التربوي

المنيج المدرسي المعاصر بين ( 2010الكسباني، محمد)[11] 
الطبعة األولى حورس الدولية لمنشر.  النظرية والتطبيق،

 .اإلسكندرية

التقويم التربوي (. 2003عالم، صالح الدين محمود. )[12] 
 .، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر1، طالمؤسسي

ىـ( التجديد في الفكر اإلسالمي. 1433أمامو، عدنان )[13] 
 .الدمام – دار ابن الجوزي

 شرح ثالثة األصول / ص أو(. 2003) العثيمين، محمد[14] 
منشر، الطبعة الرابعة . الناشر دار الثريا ل50-39

 رابط الموضوع 2004-ىـ 1424
http://www.alukah.net/sharia/0/58774/#ixzz

3SYZxqtkf 

، تدريس التربية اإلسالمية( 2004الجالد، ماجد زكي، )[15] 
 .دار المسيرة، عمان، األردن

تقويم كتاب التربية اإلسالمية (. 2003الربيع، عمي )[16] 
. ة اليمنية من وجية نظر المعممينلمصف الثامن بالجميوري

 .جامعة حضرموت لمعموم والتكنولوجيا. كمية التربية بالمكال
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تقويم محتوى كتب التربية (. 2005) شمالن، عمي محمد[17] 
اإلسالمية لمصفوف الثالثة األخيرة من المرحمة األساسية 

رسالة ماجستير غير منشورة،  ،في الجميورية اليمنية
 .يمنجامعة صنعاء ال

تحميل محتوى كتاب (، 1426العتيبي، صالح بن سعيد )[18] 
الفقو لمصف الثالث الثانوي في ضوء القضايا الفقيية 

، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة ،المعاصرة
 .جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية

تقرير مقررات الفقو لممرحمة ( 2008المالكي، عدنان )[19] 
سالة ر  ،ثانوية في ضوء المستجدات الفقيية المعاصرةال

 .جامعة أم القرى ،ماجستير غير منشورة

ىـ(. تقويم كتاب الفقو )المطور( 1430الجييمي، أحمد. )[20] 
المقرر عمى طالب الصف الثالث الثانوي شرعي في ضوء 

 .رسالة الخميج العربيالمعايير المعاصرة لمكتاب المدرسي. 
116، 211-268. 

تقويم منيج الفقو لمصف ىـ(. 1431المحيميد، بندر. )[21] 
األول الثانوي )بنين( في ضوء معايير الجودة المقترحة من 

. رسالة ماجستير غيـر وجية نظر المشرفين والمعممين
منشـورة. قسـم التربية، كميـــة العموم االجتماعية، جامعة 

 .االمام محمد بن سعود

دراسة تحميل محتوى كتاب ، 2008محمد محمد سالم، [22] 
لغتنا العربية لمصف السادس في المممكة األردنية 

 .الياشمية

، 1، جاختبارات الذكاء(. 2006مخائيل، امطانيوس. )[23] 
 .منشورات جامعة دمشق

مصادر المعمومات (. 2011ممحم، عصام توفيق أحمد. )[24] 
ة، ، جامعة نايف العربية لمعموم األمني1، طاإللكترونية

 .الرياض

/ طبعة دار ابن حزم 111/ إحياء عموم الدينالغزالي، [25] 
 .م2005-ه1426

، تقويم تنظيم محتوى كتب 2007خالد خميس السر، [26] 
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POINT VIEW 
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ABSTRACT_ This study aims to evaluate Tawheed textbooks for the 1st 2nd and 3rd 

grades of primary school In the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve this, the researcher 

prepared a questionnaire as a research's tool, which included a list of criteria used to 

evaluate the curriculum from the perspective of the research sample, which included 110 

teachers from Al-Ahsa province who hold a Bachelor's degree, using the descriptive 

approach. The study reached the following results: The objectives of the Tawheed 

curriculum textbooks for the grades mentioned are clear and specific, urge positive 

values,and to devote the dogma of the followers of AlSunna and Algamaa. While it does 

not take into account individual differences among learners. Regarding the content of the 

three textbooks the results showed that it helps to establish faith and the possibility to 

cover the content during the semester As well as to stimulate the learners to learn an 

additional suitable outsource. The negative results are that the content does not discuss 

the problems and issues of contemporary life, and does not achieve learning outcomes in 

the field of psychomotor. The results also showed that the curriculum allows the teacher 

to diversify teaching methods. Aforementioned take into account the link between 

Tawheed's curriculum textbooks in the three initial stages of primary school. On the other 

hand, the negatives are that the content teaching methods do not take into account 

individual differences among teachers. In addition, the results of the activities appeared 

fits in with the content, and the tawheed's curriculum includes a sufficient number of 

executable activities. However, the activities do not contain diverse between individual 

and group activities, nor evoke the motivation of the learner. Regarding the results of the 

evaluation field showed that Tawheed's curriculum textbooks involve comprehensive 

evaluation questions of the content and measured the ability of retention and restoration, 

beside diverse methods of evaluation. Whereas the major negativity is not measured the 

most important two sides effective and skills. With regard the production of the books 

showed that they printed in good condition, contains clear index of contents and contains 

suitable spaces to answer educational activities, while there have been several negative 

points relating to non-attractive cover and lack of terms inclusion. 

KEYES WORDS: Tawheed textbooks -1st 2nd and 3rd grades of primary school. 

 

 

 


