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درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في المرحلة 
 االختصاص الثانوية في العراق من وجهة نظر المدرسين والمشرفين

 اعداد

 شيماء وعداهلل عبد القادر الصائغ

 اشراف

 االستاذ الدكتورة ابتسام جواد مهدي

 الملخص

الدراسة للصفجةدرعلىتعرفالهدفت الحاسوب كتاب في الشاملة الجودة معايير تطبيق

تكونتالخامسمنالمرحلةالثانويةفيالعراقمنوجهةنظرالمدرسينوالمشرفيناالختصاص.

عينة من ومدرسة062)الدراسة مدرس والمشرفاتل( المشرفين جميع وكذلك الحاسوب مادة

تم،استخدمتالمنهجالوصفيالمسحي،بغدادرياتتربيةيمدفي(11البالغعددهم)االختصاص

 واالستبانةاعتماد للدراسة وثباتهاالتأكداداة صدقها االتي:،من الدراسة نتائج أناظهرت

الدراسةعندرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملةلكتابعينةأفرادالستجابةالحسابيةاتالمتوسط

فيالعراق الثانوية لمجاالتةمرتفعتطبيقبدرجةجاءتالحاسوبللصفالخامسفيالمرحلة

داللةفروقظهرعدموجودو ،المدرسينوالمشرفينعلىحدسواءلدىككلللستبانةواالستبانة

للمدرسين والمشرفين على حد ( لمجاالت االستبانة بالنسبة α≤2.25ةعندمستوىداللة)احصائي

فروقذاتداللةاحصائيةعندمستوىعدموجودتبينو،المجالين الثاني والثالثفي عدا  سواء

(2.25≥α)وجودفروقتبعالمتغيرسنواتالخبرةو،لمدرسينعينةالمتغيرالجنسبالنسبةل.

 ويالخامس الثان :معايير، الجودة الشاملة، كتاب الحاسوب، الصف لمفتاحيةالكلمات ا



 م   

 

The degree of application of total standards in the computer book for 

the fifth grade in the secondary school in Iraq from the point of view of 

teachers and supervisors  

Prepared 

Shaymaa  wadullah abdulqader 

 

Supervisor 

Prof.Ibtessam.Jawad. Mahdi 

 Abstract 

The study aimed at defining the degree of application of the total quality standards in 

the computer text- book for the fifth grade of secondary school in Iraq from the point of 

view of teachers and supervisors. The sample of the study consisted of (260) teachers of 

computer material, as well as all supervisors and specialized supervisors (11) in the 

directorates of education in Baghdad. The descriptive method was used. The 

questionnaire was adopted as a tool to study and verify its validity and stability. The 

response of the sample of the study on the degree of application of the total quality 

standards of the computer text- book for the fifth grade in the secondary stage in Iraq 

came at a high degree of application of the areas of the questionnaire and the 

questionnaire as a whole among the teachers and supervisors alike. There was no 

statistical significance at the level of ( .0.0≥α ) questionnaire for teachers and supervisors 

alike except for the second and third areas, showing that there were no statistically 

significant differences at the level ( .0.0≥α ) for the gender variable for the sample of 

teachers, and the existence of differences according to the years of experience. 

Keywords: standards, total quality, computer text- book, fifth grade secondary
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 الفصل االول

 خلفية الدراسة واهميتها

 المقدمة

بتطورالحاليالعصرإذيتميز،المعارفآفاقواسعةمنبتتقدماألممنحوالتطورالعلميالسريع

تلكالتيتوصفبالمجتمعات علىالمجتمعاتالسيما حقيقيا اصبحيمثلعبأ تكنولوجيضخم

وباتتمن.إذاستحوذتتكنولوجياالنانوعلىالساحاتالعلميةميةوالمستهلكةلتلكالتكنولوجياالنا

،الحياتيةالضروريات الذيتبعه لمعهاكانمنالضروريانتتفاعومعرفيهائلتدفقاالمر

تزويدالمتعلمينبالمعارفلتهدفاألخرىفالتربيةشأنهاشأنأيعلممنالعلوماالنظمةالتعليمية.

ولياتمسؤيفهمويفسرمايتعلمهويتحملوالمهاراتواألفكاروالقدراتالتيتجعلمنالفردإنساناً

بـداع .وتميزالمستقبلبقـوةوا 

يعدو والحسابيةالصلةوذاتالمهمةالعلوممنحاسوبلاعلم ،الطالبيحتاجهاالتيالبرمجية

العملياتدراسةحولوتتجهتتمحورالتيموضوعاتوالالمعارفمنمتنوعاًكماًيقدموالذي

االهتمامخللمنوالتأملالتفكيرعلىالطالبتساعدوالتي،بينهماوالعلقةالحاسوبيةوالبرمجية

لتكنولوجياراعصتواكببحيثحاسوبالكتابتعليمفيلحداثةباتتميزوأساليباتجاهاتبوضع

.والمعلومات

ال مجال في الشاملة الجودة مفهوم استخدام شاع العشرين،لقد تسعينياتالقرن في كفلسفةتعليم

ا مطلع منذ اإلنتاجية والمؤسسات المصانع في الماضيإدارية القرن من التطورف،لخمسينيات

فالمعرفيالهائلالذ العالم االتصيالنصفالثانيمنالقرنالعشرينيشهده وتكنولوجيا القد،

المفهوم ،كانأحدثهاليم،مماأدىلظهوراتجاهاتحديثةفيالتربيةوالتعساعدعلىظهورهذا
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أنيكونخريجالمؤسسةالتعليميةمميزا،والتيتتطلبةالجودةالشاملةفيالتعليمثقافلتبنيالدعوة

علوأن للمتعلمينوالمجتمعمميزة ذاتهتكونالخدماتالتيتقدم بحد عمليةىاعتبارأنالتعليم

 (0222،عطية)اجيةتتعاملمعاإلنسان.إنت

المدرسييعد الرسميالكتاب الوثيقة فيها تتبلور التي الة بمفهومه المنهج وهوعناصر حديث،

للمنهج الفقري الرالعمود والمرجع ، للعملية ألهدافهاالتعليميةئيس والمترجم يعد،، بالكتاإذ

المختلفةمناجلتجاهاتوالقـيموالمبادئالمعارفواالطلبةلإلكسابارالمدرسيمنأهمالمصاد

فكرًاللطالبفوالمعلوماتالتيتعطيبناءقاعدةعلميةسليمةتمثـلالكـمالمتكامـلمـنالمعار

االهتمامبهمنحيثمواصفاتهالتيينبغيتوفرهافيهمماأوجب،الفهموالتحليليمكنهمنواعيا

(أنهفيضوء0222)وعبدالرحيم،وماجد،والمصري،البوهيرىي.ولشاملةوفقمفهومالجودةا

النظام الشاملةتبني الجودة لفلسفة التعليمي لتحقيق فلبد معاييراغراضه، على يعتمد أن

الكتابالمدرسيوالشروطالتييجبتشتملعلىالمواصفاتومؤشرات لماأنيتضمنها نظرا ،

،تيتبنىعلىضوئهامناهجالتعليمفهيتوضحالمنطلقاتال،منأهميةوالمؤشراتلتلكالمعايير

.كما،والعملعلىتطويرهاهجالحاليةوتمكنالعاملينفيمجالالتربيةمنإعادةالنظرفيالمنا

مؤشر المعايير تلك الدراسيةاتتعتبر المناهج متطلباتلجودة لمسايرة تحديدها ينبغي ولذلك ،

.لوجيونعصروالتقدمالعلميوالتكال

ةالبـدمـنمراجعكان،منتطورفيعالمالتكنولوجياواالتـصاالتالحاليالعصرهونظرًالمايشهد

منأوكتبالحاسوب.دائمةلمحتوياتالكتبالدراسية كونلتطـويرالمـستمرلكثرالكتبحاجًة

فيمفاهيمهالحاسوبكتابفمحتوى،رماتالتيتحتويهامتغيرةباستمراالمعلو كبيرًا ،يشهدنموًا

ونتيجة،الحاليةللستخداموالتطبيقلفتراتطويلةالكتبًامنمعارفهالمتضمنةفيوالتصلحكثير
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المختصةالجهاتينبغيعلىفإنهوالمجتمعالفردمستوىعلىالدراسيللمنهاجالكبيرةلألهمية

أيمواجهةأجلمنالمطلوببالشكلجودتهلضمانوالتحققومستمرفعالبشكللمنهاجامتابعة

وأساليبوالمحتوى،والتخطيطاألهدافحيثمنلهشاملمسحخللمنفيهضعفأوتقصير

.التدريس

العراق في الحاسوب مادة ادخلت لتتواوقد الماضي القرن ثمانينات في منهجية معكمادة كب

الحاصلة ،المتغيراتالتقنية والمعرفة فيألهميتهكونانالحاسوباصبحمناساسياتالعلوم

والمجتمع الحياة مهمات الحاسوب،بناء معظمفتطبيقات على تفرضهيمنتها اصبحت التي

.لجميعالمراحلمادةاساسيةأوعزتالحاسوبلذلكاصبحمنالضرورياعتمادمادة،مجاالتال

مكملالثانويكتابمبادىعلمالحاسوبللصفالخامسبتأليفلذاوجهتوزارةالتربيةالعراقية

االولى فيخطواتها الوزارة انجزته بتأليفلما فيالثانويكتابالصفالرابع ليصبحمكملله

الثانويةوتهدفمنذلكالى التكنولوجيابنمنهجالمرحلة استخدام فيدراستهوفياءجيليجيد

حياتهالعملية.

رغبةو في الباحثة مدىمن ملءمةالكشفعن الكتاب المقرر الحاسوب منوالتحسينلمادة

هصورته، تتأتي مدى على للوقوف الدراسة ذه مادةطبيق مقرر في الشاملة الجودة معايير

لعراق.افيالثانويالحاسوبفيالصفالخامس
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 :ة الدراسةمشكل

االانهابقيتالثانوية،علىالرغممناالهتمامالذياولتهوزارةالتربيةللكتبالدراسيةفيالمرحلة

لسريعة،اذلمدونمستوىالطموحوغيرمواكبةللتطورالعلميوالتكنولوجيفيظلالمتغيراتا

رفيمحتوياتالكتب.مناعادةالنظأكثرتتعدىعمليةالتطويرفيجوهرها

المؤتمراتالعلميةوالتربويةالتيعقدتمنذالثمانيناتوالىاالنفيكثيرمنالدولقداوصتف

،اذاكدالمؤتمرالتربويالتاسعالمنعقدفيورةإعادةالنظربالكتبالمنهجيةومنهاالعراقعلىضر

بغيةاجراءالتحسيناتالجذريةضرورةتنقيحوتقويمالمناهجكلخمسسنوات1921بغدادعام

المؤتمرالعلميلوزارةالتعليمالعاليوصىوأ،العلميةالمختصةفيالوزارةفيهاعنطريقاللجان

 في المنعقد العراق في العلمي العلمية1/11/0212والبحث للتطورات المناهج مواكبة ضرورة

(0211،الزيدي)والتكنولوجيةواالخذبمبدأالجودةالشاملةفيبنائها

لكونانمادةالحاسوبتعدمنالموادالدراسيةالتيينبغيانتكسبالطالبالعديدمنالمعارفو

فيضوءتدريسالباحثةلمادةالحاسوبللمرحلةالثانويةلسنواتو،والمهاراتالتيترتبطبالحياة

 داخل مدرسيالعراق،عدة من عدد مع واصحاوتواصلها والمشرفين مالمادة الشأن لهمب من

فيالعملية الموضوعارتأتالتعليمية،علقة معاييرعندرجةتطبيقللكشفالخوضفيهذا

.فيالعراقالثانويكتابالحاسوبللصفالخامسفيالشاملةالجودة

 الدراسة تتلخصمشكلة فيالسؤالاالتيو ما تطبيق:" فيكتابالشاملةةالجودمعاييردرجة

الخامسالحاسوبللصف الثانوية المرحلة العراقمن والمشرفينفي المدرسين نظر وجهة من

؟"االختصاص
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 :  هدف الدراسة واسئلتها

الىدرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملةفيكتابالحاسوبللصفتعرفالتالدراسةالحاليةهدف

وذلكمنيناالختصاصالخامسفيالمرحلةالثانويةفيالعراقمنوجهةنظرالمدرسينوالمشرف

:خللاالجابةعناالسئلةاالتية

الشاملةفيكتابالحاسوبللصفالخامسفيالمرحلة .1 درجةتطبيقمعاييرالجودة ما

 الثانويةفيالعراقمنوجهةنظرالمدرسين.

مادرجةتطبيقالجودةالشاملةفيكتابالحاسوبللصفالخامسفيالمرحلةالثانوية .0

 منوجهةنظرالمشرفيناالختصاص.فيالعراق

وجهةنظرالمدرسين(بينα≤2.25)هليوجدفروقذاتداللةاحصائيةعندمستوى .1

كتابو في الشاملة الجودة معايير تطبيق درجة االختصاصفي المشرفين نظر وجهة

 الحاسوبللصفالخامسفيالمرحلةالثانويةفيالعراق.

احصائي .4 داللة ذات فروق يوجد مستوى)هل عند تطبيقα≤2.25ة درجة في معايير(

الشاملة المدرسينالجودة نظر وجهة فيمن الثانوية المرحلة الصفالخامسفي في

 العراقتبعالمتغيراتالجنسوسنواتالخبرة.

أهمية الدراسة : 

:يؤملمنهذهالدراسةتحقيقاالتي

 العاملينفيالمؤسسةالتعليمية.كفاءةالعمليةالتعليميةمنخللرفعاالداءلجميع .1
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تأليفالكتبالمدرسيةبوصفهفيقدتفيدنتائجالدراسةالقائمينعلىالعمليةالتعليمية .0

 مطلبًاملحًافيالمؤسساتالتعليميةوالتربوية.

خاصةمنقبلالقائمينعلىتطويرالكتبالدراسيةفيالعراقدراسةاالستفادةمننتائجال .1

ال مادة كتب تجرحاسوب لم انه تقييمايةكون للصفعملية الحاسوب لكتاب سابقة

 الخامسفيالمرحلةالثانويةعلىوفقمعاييرالجودةالشاملةعلىحدعلمالباحثة

 ألدبالتربويفيالمكتباتالعراقيةوالعربية.اثراءا .4

:حدود الدراسة

الدراسةالحاليةعلى:تقتصرا

البشرية: .1 ومدرسالحدود المدارس في الخامس للصف والمشرفينالثانويةالحاسوب

 فيمديرياتالتربيةوالتعليمفيمحافظةبغداداالختصاص

)مديرياتبغدادمحافظةفيوالتعليمالتربيةمديرياتفيالثانويةالمدارس:المكانيةالحدود .0

،يةالكرخاالولىتتربومديريا،والرصافةالثالثة،والرصافةالثانية،تربيةالرصافةاالولى

 والكرخالثالثة(،والكرخالثانية

0212-0214منالعامالدراسيالدراسيالثانيالحدودالزمانية:الفصل .1

 الدراسة محددات

لجمعالبياناتفيهاومدىالدقةصدقوثباتاألداةالمستخدمةتعميمنتائجهذهالدراسةويتحدد

 .اداةالدراسةعلىنةوالموضوعيةفياستجابةافرادالعي
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:مصطلحات الدراسة

 :أوال : الجودة 

"مجموعةمنالمعاييرواالجراءاتالتييهدف(0216نقلعنالحريري)وقدعرفهاالبيلوي

تبنيهاوتنفيذهاالىتحقيقاقصىدرجةمناالهدافالمتوخاةللمنظمةوالتحسينالمتواصلفي

 الملألغراضاالداءوالمنتجوفقا وتكلفةبأفضلطلوبةوالمواصفاتالمرجوة طرقواقلجهد

ممكنين".

فرادالعينةمنخللعلىفقراتعليهاأحصلياجرائيا:علىانهاالدرجةالتيالباحثةتعرفهاو

ا التي الباحتعداالستبانة ها والتي الدراسة اهداف لتحقيق اشتملتثة المجاالت االتيةعلى

جودةالتعليمية،المادةمحتوىجودةاالهداف،جودةالحاسوب،كتابوطباعةاخراججودة)

الكتابمحتوىارتباطجودة،االسئلةجودةالتعليمية،االنشطةجودة،الدراسيةالمادةعرض

 (.والطلبةالمجتمعبحاجات

 :(TQMالشاملة) معايير الجودةثانيا / 

ا - فتح عرفها ين٧٠٠٢هلل) عما عباراتمحكية " : بانها المنهجب( عليه يكون أن غي

 وتجيبعنالسؤالالتالي:كيفيكونالجيدجيدابمافيهالكفاية".،المكتوب

تعرفها الباحثة مجموعةمنالشروطواألحكام كتاب: ينبغيأنيكونعليه ما ادةمالتيتحدد

وطباعةاخراجدةجوبجوانبهاألساسية)فيالمرحلةالثانويةفيالعراقالحاسوبللصفالخامس

جودة،الدراسيةالمادةعرضجودةالتعليمية،المادةمحتوىجودةاالهداف،جودةالحاسوب،كتاب

بحيث(والطلبةالمجتمعبحاجاتالكتابمحتوىارتباطجودة،االسئلةجودةالتعليمية،االنشطة
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ثراءمعلويساعدالطالبفياالستفادةمنهفيتعلم ،وتلبيةحاجاته،وتنميةماتهالمادةالدراسيةوا 

 مهاراته.

:الكتاب المدرسيثالثا/ 

("بأنهوعاءمعرفييحتويالمناهجالدراسيةبيندفتيه0224خليفةوشبلق)عرفه -

وز المدارستقرر في استعماله التربية المدرسارة الطالبأو قبل الكلياتمن أو

 للتعليموتحقيقأهدافالمنهاجالدراسي"

وهووتعر - المعرفي المحتوى عنصر على يشتمل مقروء مصدر :هو الباحثة فه

 الترجمةوالتطبيقالحقيقيينللمنهجويتكونمنالمعرفةالمنظمة.

:رابعا  / الصف الخامس الثانوي

ستسنواتبعد - التيمدتها الثانوية المرحلة في األخير الصفقبل انه الباحثة تعرفه

 الدراسةاالبتدائية
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لفصل الثانيا

االدب النظري والدراسات السابقة

محورين ويتضمن الحالية الدراسة بموضوع المرتبط النظري لألدب عرضا الفصل هذا يتناول

النظ االدب الى يشير االول المدرسيالمحور بالكتاب المتعلق الى،ري الثاني المحور ويشير

اتالعلقةبالدراسةالحالية.الجودةالشاملةكماويتضمنعرضاللدراساتالسابقةذ

 األدب  النظري أوال : 

محورين النظري األدب ،يشمل المدرسي الكتاب يتضمن المدرسي)األول الكتاب ،مفهوم

المدرسيالمواصفات للكتاب المدرسي،العامة الكتاب المدرسي،اهمية الكتاب تطوير ،اساليب

الجودةالشاملة،)مفهومالجودةالجودةالشاملةوالمحورالثانييتضمن،خواصالكتابالمدرسي(

.جودةالتعليموالتعلم(،اهميةالجودةالشاملةفيالتربيةوالتعليم،فيالتعليم

المحوراالول:الكتابالمدرسي

:مفهوم الكتاب المدرسي

عنأنهيعدالكتابالمدرسيمنالوسائلاالساسيةالتيتعبرعنالمنهج،وهواداةالثقافةفضلً

 من كثير على والتمرينيشتمل التدريب مردافوسائل المدرسي الكتاب إن معروفًا كان وقد .

والكتاب.بويستفيدمنهومساويلكلمةالمنهاج،وكانيعدالمصدرالوحيدالذييرجعاليهالطال

معرفيواألساليبتتضمناألهدافالعامةوالمحتوىال،الوثيقةالمقررةمنوزارةالتربيةالمدرسيهو
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التقويمواال وأساليب التعليمية بعضالبلدان،نشطة عند الدراسية المقررات وثيقة أحيانًا وتسمى

 (.0229،)مرعيوالحيلة

أنالنظرةالحديثةللمنهاجأصبحتتنظرالىالكتابالمدرسيالى(0212وقداشارالخزاعلة)

اكمراجعومصادرمتعددةترفدهذاالكتابمنأجلكونأنهن،علىأنهالحداالدنىمنالمنهاج

المدرسةوالتي،تحقيقاالهدافالتربويةالمنشودة النشاطاتالمصاحبةالتيتهيؤها وهناكأيضًا

رئ منالمنهاجفضًلعنالكتابتشكلجزءًا إنالكتابالمدرسيالجيديعتمدعلىالمنهاج.يسًا

 يؤلفونه االشخاصالذين كفاءة تأليفهومؤوعلى على يشرفون والذين الكتاب،هلتهم يكون وال

المدرسيج ايدًا في هام دور له الجيد فالمعلم الجيد المعلم بيد الكتاباال فيتحقيقستعمال

المنهج.

الكتابالمدرسيويعرف علىمنظمةبطريقةيشتملالمقروءةالتعلممصادرمنمصدربأنه"

الجانبهذافيالمتعلمكتسابافيمساندةجوانبوعلى،للمتعلمبهإكساالمنويالمعرفيالجانب

(.0229،125،عبدالحق.)إنتاجيةوبأعلىوكلفةووقتجهدبأقل

الدراسيالعامبدايةفيالطالبيديبينيوضعللمنهجحقيقيةترجمةبانه(0212)الخزاعلةوعرفه

المدرسةتوفرهاالتيالنشاطوأوجهالخبراتمنمجموعةوهو،وتوجيههالمعلمشرافإبيدرسهكي

يتحققلكينفسياًأمعلمياأمرياضياالنشاطهذاأكانسواء،وخارجهاالمدرسةداخللتلميذه

.للمجتمعنموواقصىالفائدةالتلميذلهؤالء
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سبقمنخلل عننهبأالكتابتعرفالباحثةما علىيحتويالتعلممصادرمنمصدرعبارة

الغرضووجدانيةومهاريةمعرفيةجوانبعلىويشتملالتربيةوزارةقبلمنالمقررةالعلميةادةالم

.المبتغاةالتربويةاألهدافلتحقيقوالحقائقوالمفاهيمالمعلوماتالطالبإكسابمنها



:أهمية الكتاب المدرسي

عتمدمعلوماتهوهوالمرجعالذييالذييستمدمنهالمتعلميعدالكتابالمدرسيالمرجعاألساس

:مايأتي(الىانأهميتهترجعالى0222فقدأشارالطيطي)،عليهالمعلمفياعداددروسه

هذا .1 من الطالب وينطلق جميعهم الواحد الصف لطلبة المعرفة من األدنى الحد يمثل

درسةوخارجهاداخلالم،اداتهويرجعاليهعلىوفقالحاجةالكتاببحسبقدارتهواستعد

 وهذايساعدعلىالتعلمالذاتي.

المع .0 التعليميةيساعد الوسائل انتقاء على التدريس،لم اليومية،وطرائق الخطة ،واعداد

وتنظيمالخطةالسنويةوالمراجعالملئمةويقدمالمعلوماتوالحقائقوالتعليماتمنوجهة

 ذييدرسفيه.نظرقوميةتنسجموفلسفةالتربيةواالهدافللبلدال

عملية .1 بطرق المادة يعالج كذلك الدراسي للمقرر العام االطار تجعليمثل بيئية وأمثلة

 التعليمأكثرواقعية

 .فيتقديمالمادةالدراسيةًامتكافئةللطلبةيعطيفرص .4
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:كتاب المدرسيالعامة لل المواصفات

سماتعام وله معينة دراسية مادة حول المدرسي الكتاب يدور السمات هذه ومن اشارة كما

(0210)محمد

منعناصرالمحتوىالمرادتدريسهويسيرالكتابيتكونالمقررالدراسيمنقائمةشاملة .1

 المدرسيعلىوفقنسقمعين.

ما .0 الكتابللكتابالمدرسيأهدافواضحةوعادة بالمقدمةويعد ويعبرعنها يشاراليها

 ثوناالطلععليها.ثونوالموجهونوالباحالباءوالباحوثيقةعامةيمكنعلىا

يبي .1 أن لتنفيذهيمكن زمنيًا الكتابجدواًل ،ن انكما يمكن أو طوقًا للتدريسيقدم مدخل

 تدريسمحتواه.أفضلمنغيرهافي

معينهيمكنللكتابأني .4 تعليمية منهجيةوغيريقدمووحيباستعمالمواد إثرائية أنشطة

بويجبانيكونهن،منهجية تام الكتابالمدرسيوالمنهجاكانسجام ثيتكونحي،ين

 من المدرسي الكتاب )عناصر هي العناصر وهذه تماما كالمنهاج االهدافاربعه

 واالنشطةوالتقويم(.،طرائقالتدريس،المحتوى،

 أن يتصف محتوى الكتاب بالحداثة ومسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة  .5

سع والبحث ، للتومواقع الكترونيةلل روابط حدة من وحداتهلكل درس أو وأن يتضمن  .6

 (80020،وكتابة التقارير )الطيطي

 (الىانأهميةالكتابتكمنفيانه:0229وأشارالهاشميوعطية)

 يشعرالمعلموالمتعلمبصحةالمعلوماتوالوثوقبها .1
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بمكانهمرموقةيظلالكتا .0 ال،بالمدرسيمتمتعًا ،هوتقويم،طالبفهوأهممصادرتعلم

قليلالتكاليفمقارنةبالبدائل،وهوسهلاالستعمال،منالتحصيلواالستزادة،ومراجعته

التكنولوجيةاالخرى

:خواصالكتابالمدرسي

ويشجع،تساعدهفيعمليةالتعليموالتعلميعدالكتابالمدرسيمنأهمادواتالمعلمالتي

يتنا بما علىاالقبالعليه العصالطلبة الذينعيشهسبمع الخواصالتي،ر أهم فمن

يجبتوفرهافيالكتابالمدرسيهي:

:أوال:المقدمة

(انمقدمةالكتابالمدرسييجبأنتتسمباالتي:0229اشارالهاشميوعطية)

 المدرسعنالكتابالمدرسي.وتعطينظرةعامةشاملةللمتعلم .1

 والمبادئالتيروعيتفيتأليفه.،يتشيرالىأهدافالكتابالمدرس .0

 فعلهللستفادةمنالكتاب.توجهالمتعلمينالىمايجب .1

 التييتأسسعليهاتعلممحتوىالكتاب.،كرالمتعلمينبالمعلوماتالسابقةتذ .4

 .دليلالمعلمواالستعانةبهفيتعليممحتوىالكتابللمدرسأهميةالرجوعتظهرل .5

 : ثانيًا:االهداف

:حيثباالهداف(الى0229أشارعبدالحق)

 مندراستها.االهدافالمرجوةتشتملكلوحدةمنوحداتالكتابعلى .1

 فيالمقدمة.الكتابمعاالهدافالعامةالموجودةتتفقأهدافكلوحدةمنوحدات .0
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ومشتملةغةسلوكيةقابلةللقياسوالملحظةيصاغكلهدفمنأهدافكلوحدةصيا .1

والشروطالتيسيحدثفيهاهذا،مصدرومضمونهذاالفعلأوالمصدرعلأوالعلىالف

 الفعل.

النتاج،اكيتشتملاالهداففيمجملهاعلىنتاجاتالتعلمالثلث:النتاجالمعرفياإلدر .4

 (.المهارىوالنتاجاالدائيالنفسحركي)،الوجدانياالنفعالي

منوحداتالكتاببم .5 المحتوى،الوحدةحتوىترتبطأهدافكلوحدة اختيار بحيثيتم

 بداللةاألهداف.

ثالثًا:المحتوى

تية:وىالوحداتالتعليميةبالصفاتااليجبانيتصفمحتالىانه(0229اشارحمادات)

(عنمضمونالوحدةالتعليميةويكونفيلوحةتتبعيةرسمتوضيحي)يعبرعنالمحتوىب .1

 مقدمتها.

 رئيسةقصيرة.ميةالىمواضيعيمالوحدةالتعليتقس .0

 يعالجكلموضوعمفهومًارئيسًامنمفاهيمالوحدة. .1

تسلسلً .4 التعليمية المادة المجهولتتسلسل الى المعلوم :من الى،نفسيًا البسيط ومن

 ومنالسهلالىالصعب.،ومنالمحسوسالىالمجرد،المركب

جزء .5 تمثل المحتوىتساؤالتمناسبة وساسيااًيتخلل التعليمية منعرضالمادة يشتملًا

 سيًامنمضمونالمادةالتعليميالمحتوىعلىأنشطةمناسبةتمثلجزءًاأسا
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 مواصفات الكتاب المدرسي الجيد

قدر االحيان اكثر في للطلبة المدرسي الكتاب بالحقائقاًمشتركاًيقدم المتمثلة المعلومات ،من

حققاالهدافالتيوضعتوالنظرياتوالتعميماتالتيت،لقوانينوا،والقواعد،والمبادئ،والمفاهيم

الكتا،مناجلها لمدرسوالمرجعالذييستعملهالمتعلممنبينبالمدرسيالحليفاالوللويعد

ويؤلفالطلبةصف،وافكارهومفاهيمهواتجاهاتهيحددبدرجةكبيرةمعلوماتالطالبالمراجعوالذي

اهدا ويترجم معين فصل المنهجو حاجات،اف عرضها وطريقة العلمية مادته في ويراعي

(0212،المتعلمينواستعداداتهم)الكسباني

المدرس الكتاب والمدرسيويشكل المنهج بين وصل تتصل،حلقة مواصفات على يحتوي اذ

 العلمية المادة منجهة منومن،منحيثالشكلوالمضمون)المحتوى(بمحتواه كانالبد هنا

)حمدانةتحديدالشروطوالمواصفاتالتيينبغيتوافرهافيالكتابالمدرسيوتتمثلباالتي:وضعو

(0212،وعبيدات

 التزامالكتابالمدرسيبالمنهاجوخطوطهالعريضة .1

 مناسبةالكتابالمدرسيلعددالحصصالمقررةخللالفصلالدراسياوالسنةالدراسية .0

 اسلوبعرضه.مراعاتهللحداثةوالدقةالعلميةفي .1

 مراعاةالتكاملوالتتابعفيوضعالمفاهيموعرضالمادةالعلمية. .4

مراعاةشروطاالخراجالجيدللكتابفيالشكلوالطباعةونوعالورقوحجمالخطوالتجليد .5

الفراغبيناالسطر.ومناسبة
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 المحور الثاني : الجودة الشاملة :

:مفهوم الجودة الشاملة

العويسي) ا(0211ذكر ان التربويلى الحقل مجال في الشاملة الجودة قدرةتشيرادارة الى

المؤسسةالتعليميةعلىتحقيقاحتياجاتالمستفيدينمنالمؤسسةالتعليمية)المجتمع(ورضاهالتام

يحققفهيتعنى،ج)الطلبة(عنالمنت بمدىتحقيقاهدافالبرامجالتعليميةفيالخريجينبما

المجتمعبوصف الشاملةبصفةرضا الجودة المؤسساتالتعليميةوتعد االولمنوجود المستفيد ه

متغيراتها لتعدد نظرًا التعريفات من واسع مدى بها يوجد التي الديناميكية المفاهيم من عامة

("يزدادهذاالمفهومتعقيدًالمايحتويهالتعليممن1990وتنوعها،وفيالتعليمكمايرىتومبسون)

متنوعةومتداخلة.عناصر

عسيلنهاوعرف (0211: بانها )") المواصفات ( المعايير من مجموعة من متكامل نظام

،ليمأوالمؤسسةالتعليميةنفسهالةعنالتعؤوشطةواإلرشاداتتضعهاالجهةالمسواإلجراءاتواألن

."بطريقةفاعلةللمستفيدينلخدماتهاليهتدىبهافيتنظيمعملهاوتوفيرها

علىمجموعةمنتعمليةاداريةارتكزبأنها"(0212المشاراليهفيابوطاحون)ويعرفهارودس

المعلوماتالتيتوظفمواهبالعاملينوتستثمرقدراتهممنمختلفوتستمدطاقةحركتها،القيم

"الفكريةفيمختلفمستوياتالتنظيمعلىنحوابداعيلضمانتحقيقالتحسينالمستمر

(بانها:"استحضاراحتياجاتالمتعلمينوالمجتمعوجميعالمستفيدينمن0222هاعطية)وعرف

 التعليم ووضعالبرامجالتعليميةوفقمعاييرداخلالمؤسساتالتعليميةوخارجها،ورغباتهمخدمة ،

وتكون،وتوقعاتالمستفيدينوتنالرضاهمتضمناالستجابةلتلكالحاجاتوالرغباتبدرجةتتلءم
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، لمتطلباتالمستفيدينوحاجاتهمالمتطورة البرامجخاضعةللتحسينوالتطويرالمستمرينتبعا هذه

وذلكوفقمايحدثمنتطوراتوتغيراتفيمجاالتالحياةالمختلفة".

لتحتوياالداءفيالتحسينوالتطويرالمستمرينواساليبالقيممنمجموعة"بانها-هاالباحثة:وتعرف

بأنفسهمالثقةإلكسابهمالمتعلمينقدراتومواهبتدعمانويجبالتعليميالعملمجاالتكافة

."التربويةبالعمليةللرتقاءوالرضى

:الجودة الشاملة في التعليم

أن له المثاليوالذييمكن الىالمنهج التوصل من بلغتفيقدرتها المناهجمهما إنصناعة

فانهذهالمناهج،ياسيةالمحليةوالعالميةللمناهجاصفاتالمعياريةوالقيطابقفيمستواهكلالمو

عاموشامللكلجوانبالعمليةاهتمام)التيتمتصناعتها(محكومعليهابالفشلمالميكنهناك

التعليميةورصدوضبطاالداءلكلالمدخلتوالمخرجاتوالعملياتوتحديدمجالاشتغالهاتحديدًا

فيذهذهالمناهجواالشرافعليهاصةاالهتمامبتنميةاداءالكوادرالفاعلةالقادرةعلىتندقيقًاوبخا

(.0226،والتنظيملعملياتالتعليموالتعلمالمطلوبةلها)الضبع

كونان،فيمناهجهاأوالتعكساحتياجاتوتوقعاتالمتعلمينهذايعنيإنالمؤسسةيجبأن

أوالمستفيدوفيضوءهذافانعلىملئمةالجودةألغراضالمتعلمينيعدمؤشراًرضىالمتعلمين

المؤسسةالتعليميةالتيتتبنىمفهومالجودةيجبأنتحققأهدافالمتعلمينوأهدافالمجتمعوأن

لتيينبغيأنتتوافرفيالخريجينتعكساحتياجاتسوقالعملمنحيثالخصائصوالشروطا

التعليميةللشروطوذلكيتطلبمعرفةدقيقة سوقالعملمنالمؤسسة ،والخصائصالتييطلبها

  باالرتفاعوانتعكسمعاييرتتسم فياالستمرارو للجودة المستمر لضمانالرقيوالتقدم ثانيا
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إلدارة المستمر والتطوير التحسين تتضمن حديثه إدارية أساليب توافر يتطلب وهذا المؤسسة

ينبغيأنتكونالالمؤسسةوتحسينقدراتهاع منالمؤسسةلىإدارةالجودةبنجاحلذا جودةجزءًا

أيإنجودةنظامالتعليممسؤوليةمشتركةبينالعاملينجميعهمفيالمؤسسةالتعليمية.التعليمية

(.0222،)عطية

 في العراق الجودة الشاملة للمناهج الدراسية يرمعاي

(وطبقت0215المديريةالعامةللمناهجسنة).راقيةتمنقبلوزارةالتربيةالعهيمعاييروضع

وقداعدهامجموعةمنالخبراءفيوزارةالتربيةالعراقيةوتحتويهذهالمعاييرعلى،(0216سنة)

 على يحتوي محور وكل محاور مؤثمانية عدة يتضمن معيار وكل معايير فرعيةشراتعدة

 :كاالتي

تناسباالهدافمعمحتوىالمادة)تهيمعاييردافالذييتكونمناربعةمحورااله .1

مؤشراتفرعيةالدراسية لذيوتتصفاالهدافبالشمولوالتنوعا،ويحتوىعلىسبعة

مؤشراتفرعية الذيتضمناحتياجاتالمتعلميناالهدافتلبيو،اشتملعلىخمسة

للملحظةوالقياسو،خمسةمؤشراتايضا بالواقعيةوقابليتها تملعلىالذياشتتسم

 .ستةمؤشرات(

معاييروهي)محورالمحتوىحيثيتكون .0 اهدافالمنهجيعبرالمحتوىعنمناربعة

مؤشرات في،ويحتويعلىستة والمبادئاالساسية المفاهيم يتصفبالتوازنفيبناء

الدراسية المحتوىبحاجاتالمجتمعيرتبط،ويتضمنستةمؤشراتايضاعرضالمادة

يراعياالحتياجاتالمستقبليةللمتعلموالمجتمع،شملعلىخمسةمؤشراتويوالمتعلمين

 .(ويتضمنعلىخمسةمؤشرات
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من .1 ويتكون التدريس طرائق )محور وهي معايير االهدافاربعة تحقيق في تسهم

للمنهج مؤشراتالمعرفية خمسة على المهارية،وتحتوي االهداف تحقيق في تسهم

تنوعطرائقالتدريسلتحقيقاالهداف،علىثمانيةمؤشراتوتتضمنوالوجدانيةللمنهج

وتحتويعلىسبعةملئمةطرائقالتدريسألساليبالتقويم،وتحتويعلىثلثةمؤشرات

 .معايير(

ويتكون .4 التعليمية االنشطة وهي)محور معايير اربعة اهدافمن مع االنشطة اتساق

مؤشراتالمنهجومحتواه للتعلم،وتتضمنعلىثمانية المتعلمين دافعية االنشطة تثير

مؤشرات خمسة على النشط،وتحتوي التعلم لتحقيق مواتية تعلم بيئة االنشطة تتيح

 .وتحتويعلىاربعةمؤشرات(قابليتهاللتطبيقوالتنفيذ،وتشتملعلىاربعةمؤشرات

مص .5 )محور ثلثة هي ومعاييرها المعرفة الادر قدرة تنمي مواجهة في المواقفمتعلم

مؤشراتالمختلفةالحياتية سبعة على التعليمي،وتحتوي الموقف ادارة في تساعد

مؤشرات فيالعملية،وتتضمنعلىستة المسار علىتصحيح المعرفة تتيحمصادر

 .وتحتويعلىاربعةمؤشرات(التربوية

معاييروهي) .6 اربعة ويتكونمن التقويم تنفيذ وشموليتهالتقويماستمراريةمحورعملية

وتتضمنعلىملحاجاتالمتعلمينالمختلفةملئمةالتقوي،ويحتويعلىخمسةمؤشرات

تثيراسئلة،وتحتويعلىستةمؤشراتاالسئلةمحتوىالكتابتغطي،اربعةمؤشرات

 .ويتضمنعلىاربعةمؤشرات(الكتابتفكيرالمتعلموتعززنشاطه

معيار .4 من ويتكون والطباعة االخراج وهومحور الكتابالشروط)واحد يراعياخراج

 .ويحتويعلىعشرةمؤشرات(التربويةوالطباعية
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ويتضمنهذامناسبةالبيئةللتعلمالنشط)محوربيئةالتعلمويتكونمنمعيارواحدهو .2

 .المعيارعلىستةمؤشرات(

 

 ذات الصلةسابقة الدراسات الثانيا: 

علىالحاليةمرتبةمناالقدمالىاالحدثبموضوعالدراسةذاتالصلةالسابقةضالدراساتعرتم

 النحواالتي:

فيفلندامنخللولوجيةالىتخطيطمنهجالتربيةالتكندراسةهدفت(Rasinen,2003)اجرى

الواليات،تراانجل،استراليا،فرنسا،جيةفيستدولمختلفةوهيهولنداتحليلمنهجالتربيةالتكنلو

اال التربية،مريكيةالمتحدة منهج وتخطيط اعداد في يساعد نظري اطار الى للتوصل السويد.

جيةلووفيفلنداواستخدمالباحثالمنهجالوصفيالتحليليلوصفمناهجالتربيةالتكنولوجيةالتكن

واستطاع،طرقالتدريس،المحتوى،ثلثجوانبفيتحليلههياالهدافوتناول،فيالدولالستة

الىالعديدمنالجوانبالمشتركةبينمناهجالدولالستةوهدفتجميعهاالىاعدادطالبالتوصل

 يتميزيعيش عالم التكنفي التفكيرولوجيةبالتغيرات مهارات تنمية الى ايضا وهدفت السريعة

االبداعيوحلالمشكلت.

فيقياسةوتوظيفها(الىتطويراداةلقياسجودةالكتبالمدرسي0226اب)راسةديكماوهدفتد

واستخدمالباحثالمنهجالوصفيالتحليليحيثطبقاداة.دةكتبالمنهاجالفلسطينيفيغزةجو

(معلماومعلمةمنمعلميالرياضياتفيمدارسوكالةالغوث62الدراسةعلىعينةمكونةمن)
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ال العام خلل بغزة من.0225/0226دراسي الكثير هناك ان النتائج دونواظهرت الفقرات

المستوىالمقبولالمحددفيالدراسةممادلعلىوجودثغراتوفجواتفيالكتب.

تحديدتهدفدراسة(،0229Mahmood &Iqbal &Saeed)وسعيدواقبال،،محمودواجرى

ومعاييمؤشرات الكتبلتقييمنماذجوضعوبالتاليدولياًالمستخدمةالمدرسيلكتاباجودةر

تمالتحليلي،الوصفيالمنهجاستخدامتمالشاملة،الجودةمؤشراتلتحديدكستانبافيالمدرسية

والرسوموالمفرداتوالمحتوى،ومداها،المناهجسياسة)مجاالتمنمكونةتحليلقائمةأعداد

ة،والبيئوالقبول،والتقييم،والتقويمواإلبداعي،الناقدوالتعلموالعمودي،األفقيوالتكاملالتوضيحية،

التعليميةوالموادالمعلمودليل 05)منالدراسةعينةتكونت(. الكتبمؤلفيمنالخبراءمن(

الكتبلجودةوالمعاييربالمؤشراتقائمةلوضعالتدريسهيئةوأعضاءالمناهج،وواضعيالمدرسية

منةقائموضعتمدلفاي،أسلوبباستخدامالموضوعحولالنظرياألدباستقصاءبعدالمدرسية

لقياسنماذجمعاختيارهم،تمالذينالخبراءبهاأوصىالمدرسيالكتابلجودةوالمعاييرالمؤشرات

دولياًالمقبولةالمعاييرعنالمشاركينتعريفتسهيلعلىالدراسةعملتكماالمؤشرات،هذه

.المدرسيةالكتبفيللجودة

0211)عسيلندراسةهدفت  االولللصفالمطورلعلوماكتابتقويمدرجةالىالتعرف(

العلومكتابمنالدراسةعينةتكونت.السعوديةفيالشاملةالجودةمعاييرضوءفيالمتوسط

جزأينمنالمكونمتوسطاالولللصف واعتمدتالتحليلي،الوصفيالمنهجالدراسةاتبعت.

معيارجاء:الدراسةنتائجهماوكانت.البياناتوتحليللجمعاداة(المعلوماتبطاقة)الدراسة

المهاراتتنميةمعياروجاء،الشاملةالجودةمعاييروفقعلىاالولىالمرتبةالكتاباخراججودة
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علىاالخيرةبالمرتبةوالمجتمعبالبيئةاالرتباطمعياروجاء،الثانيةبالمرتبةتحققاًاالكثرالعلمية

.العلميالمحتوىمعاييروفق

هدفتالىتحديدقائمةبالمعاييرالتييجبتوفرهافيمناهجدراسة(0210شياع)شوكةوواجرى

مناهجمنومعرفةمدىتوافرهذهالمعاييرفيهذهالةفيالعراقالتقنيالحاسوببالمعاهدوالكليات

(مدرسومدرسةمنالكلياتوالمعاهد50وكانتالعينةمكونةمن)،خللوجهةنظرالمدرسين

وتوصلتالدراسةواعتمداداةاالستبانةفيدراسته،داستخدمالمنهجالوصفيالتحليليوق،ةالتقني

 للمعاهد الحاسوب مناهج الوان التقنية وهالكليات االمور من مجموعة على الفروقي:تركز

والمعرفيةريةيراعيالجوانبالوجدانيةوالمهاال،ربطالمنهجبالبيئةالمحلية،الفرديةبينالمتعلمين

المتعلمينونموهم.تراعيخصائصالتفكيرالناقدوالعلميواالبتكاروال،تعديلسلوكالمتعلمين،

العلومبمشروعمادة(الىمعرفةمدىتوافرالمعاييرالعالميةلمحتوى0211وقدهدفتدراسةنور)

العلمية) للتربية القومية وNSESالمعايير الفيزيائية العلوم لمجاالت االرضع( وعلوم الحياة لوم

كتا،والفضاء محتوى فلسطينفي في االساسي الخامس علوم من،ب الدراسة عينة وتكونت

ومعلمة125) التحليليالوصفيالمنهجاستخدامتموقد،(معلم وقد الى النتائج توفراشارت

)41.0نسبة) مشروع في المحتوى معايير من )%NSESالخاصبمجاالت الفيزي( ائيةالعلوم

%(منالمعايير09.4وتوفرمانسبته)،ماالرضوالفضاءبدرجةكبيرةجداوعلو،وعلومالحياة

ما،بدرجةمتوسطة %(فيمحتوىكتابالعلومللصفالخامس09.4نسبته)ولميتوفرمنها

االساسي

المالكيواجرى (0214 وفقعلىالمتوسطةللمرحلةالفيزياءكتبتقويمالىهدفتدراسة(

مدرساً(122)الدراسةعينةبلغت.العراقفينالمدرسينظروجهةمنالشاملةالجودةمعايير
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اداة(االستبانة)واعتمدت.التحليليالوصفيالمنهجالدراسةاتبعت.الفيزياءمدرسيمنومدرسة

والثالثوالثانياالولللصفالفيزياءكتبإن:الدراسةنتائجوكانت.والبياناتالمعلوماتلجمع

122)بنسبةالجودةفيهاتحققتالمتوسط والرسومواالسئلةواالنشطةالمحتوىمجالفي%(

%(.52بنسبةوالتأليفاالعدادمجال)فيالجودةتحققتبينما،(التوضيحيةواالشكال

0214)والجبوريالدليميوهدفتدراسة الخامسللصفالرياضياتكتابمحتوىتقويمالى(

ومدرسةمدرسا(122)الدراسةعينةبلغت.الشاملةالجودةمعاييرضوءفيالعراقفيلعلميا

أداة(االستبانة)الدراسةواعتمدت.التحليليالوصفيالمنهجالدراسةاتبعت.الرياضياتمدرسينم

ابكتمحتوىمجالفيمتوفرةالجودةمعاييرأغلبانالدراسةنتائجوكانت.المعلوماتلجمع

.بالطالبالمحيطةبالبيئةيرتبطالرياضياتكتابمحتوىمجاليكنلمو،الرياضيات

0216)احمدواجرىكما فيالمتوسطةللمرحلةالحاسوبكتبجودةتقويمالىهدفتدراسة(

استخدموقد،االمريكيةاالليةالحوسبةوجمعية،الحاسوبعلوممعلميرابطةمعاييروفقالعراق

يكتابمحتوىفيتضمينهاتمالتيالموضوعاتجميعفكانتالعينةاماالتحليليوصفيالالمنهج

،العراقيةوالتعليمالتربيةوزارةقبلمنوالمقررةالمتوسطوالثانياالولالصفمنلكلالحاسوب

هرالظواتكرارورصدالبياناتلجميعالمحتوىتحليلاداةهيالدراسةفيالمستخدمةاالداةوكانت

بنسبةالمتوسطاالولللصفالمعاييرتوافرالىالدراسةنتائجواشارت،قياسهاالمرادالسماتاو

وهي%(11.1)الثانيالصفكتابفيالمتوفرةالمعاييرلعددالمئويةالنسبةبينما%(44.6)

.متدنيةنسبة

المنهاجفيالحلقةدرجةتوافرمعاييرجودةالىتعرفالهدفتالىدراسة(0216سعد)واجرى

ماستخدفيالجمهوريةالعربيةالسوريةاالولىمنمرحلةالتعليماالساسيمنوجهةنظرالمعلمين
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وكانتاداةالبحثهي،ومعلمةمعلما(414)العينةعددوكان،الباحثالمنهجالوصفيالتحليلي

عليماالساسييحققمعاييروتوصلالبحثالىانمنهاجالحلقةاالولىمنمرحلةالت،االستبانة

جودةالمنهاجبتقديرعالي.

 

 السابقة :    الحالية من الدراسات الدراسة موقع

_( المالكي دراسة المتوسط(0214هدفت للمرحلة الفيزياء كتاب تقويم الدليمي،الى ودراسة

عسيلنوكذلكدراسة،للصفالخامسالعلميالىتقويمكتابالرياضيات(0214والجبوري)

فيحينهدفتدراسة،علىوفقمعاييرالجودةالشاملةالمطور(الىتقويمكتبالعلوم0211)

تعرفدرجةتوافرمعاييرجودةالمنهاجفيالحلقةاالولىمنمرحلةالتعليم(الى0216سعد)

االساسي ، اهدفتاتفقوقد الدراسة )لحالية سعد 0216معدراسة ال( تهدفالدراسة حاليةاذ

تطبيق اقمنفيالعرالثانويالخامسالحاسوبللصففيكتابالشاملةالجودةتعرفدرجة

 واختلفمعاهدافالدراساتاالخرىالمذكورة..والمشرفيناالختصاصمدرسيالمادةوجهةنظر

في - فيدراسة،ابقةالسالدراساتتباينتالعينة كانتالعينة (122()0214المالكي)فقد

امافي،سةومدر(مدرسا122ً()0214سةالدليميوالجبوري)اوفيدر،ومدرسةمدرسُا

 اخذت فقد الحالية الدراسة العينة عشوائي ل062)تشملبشكل ومدرسة مدرس مادة(

المشرفيناالختصاصلهذه(من11و)،الحاسوبفيمديرياتتربيةمحافظةبغدادالستة

.ةالدراسممثلةلمجتمعالمادةفيهذهالمديريات
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الدراساتالس - الوصفياباعتمدت المنهج جميعها اتفقتالدراسةقة وكذلك اجراءاتها في

 الحاليةباستخدامهاالمنهجذاتهلتحقيقاهدافالدراسة.

المعلومات - لجمع اداة )االستبانة( جميعها السابقة الدراسات دراسةباستثناءاعتمدت

باستخداممعتلكالدراساتالدراسةالحاليةاتفقتوقد(0216واحمد)(0211)عسيلن

 )االستبانة(أداةلجمعالمعلومات.

ع الحالية الدراسة فيوتميزت تبحث كونها السابقة الدراسات ن معاييردرجة تطبيق

طرقلمتتوالتيالجودةفيكتابالحاسوبللصفالخامسفيالمرحلةالثانويةفيالعراق

لمالباحثة.علىحدعايةدراسةسابقة

وقدافادتالباحثةمنالدراساتالسابقةباالتي:

االدبالنظريوالدراساتمراجعةاالدبياتذاتالعلقةإلثراءبلورةمشكلةالدراسةواهميتهاو

االحصائيةالوسائلاختيارو،(االستبانة)االداةواعدادواجراءاتالبحثواختيارمنهج،الحالية

.وتفسيرهائجالنتاوعرضالمناسبة
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 الفصل الثالث

منهجية الدراسة )الطريقة واالجراءات (

وكذلكاالداة،العينةكيفيةاختيارالمجتمعووتحديد،المستخدمنهذاالفصلمنهجالدراسةيتضم

و ،ثباتهاوصدقها التي االحصائية معالوالمعالجة في استخدامها الحالية،تم الدراسة بيانات جة

اسةواجراءاتالدر

الدراسة المستخدمةمنهجية  

طبيعةالدراسةالحاليةوأهدافها.تهناسبلمالمنهجالوصفيلدراسةاتتمدعا

:مجتمع الدراسة

الحاليك ت الدراسة مجتمع مدرسيةون لمن الحاسوب مادة فيومدرسات الخامس لصف

مدرس(201لبالغعددهم)افيمحافظةبغدادالستةالمدارسالثانويةالتابعةلمديرياتالتربية

(11البالغعددهم)المشرفيناالختصاصمنو،ومدرسة ومشرفة الحاسوبللعاممشرفا لمادة

الجهاتالباحثةبجمعالبياناتالمتعلقةبمجتمعالدراسةمن(.وقامت0214/0212)الدراسي

.المختصة

:عينة الدراسة

الباحثةقامت باختيار مديريات اربعة مديريات امن لتربية بغدادالستة محافظة بالطريقةفي
اختيارو،،ومديريتيالكرخاالولىوالثانية(يتربيةالرصافةاالولىوالثانيةتيوهي)مديرالعشوائية

الثانويةلصفالخامسفيالمدارسلمن مدرسي ومدرسات مادة الحاسوبعينةطبقيةعشوائية
التابعة افرادها وذلكبالرجوعالىجدولتحديدمدرس(062)لتلكالمديرياتبلغعدد ومدرسة
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كما(kregcie& Morgan,1970)المجتمعالذيأعدهكرجسيومورجانحجمالعينةمنحجم
(مشرفًاكعينةللدراسة11اختيرمجتمعالمشرفينالبالغعددهم)

.للمدرسينة(الخبرسنوات،توزيعافرادعينةالدراسةحسبمتغيرات)الجنسيوضح(1)ولوالجد

 )0جدول )

لمدرسين حسب متغيرات )الجنس، وسنوات الخبرة( اعينة توزيع افراد 



 

 

 

 

 النسبة% العدد الخبرة الجنس



ذكر



 0622.03سنوات5اقلمن-1

4462.71سنوات12اقلمن-5

1215.25فأكثرسنوات12

11211.11المجموعالكلي



انثى

0612.11سنوات5اقلمن-1

4651.50سنوات12اقلمن-5

4202.14فأكثرسنوات12

 33.33 048 المجموع الكلي

 011 861 النهائيمجموع 
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 :اداة الدراسة

للحصولعلىالتعتمدا اداة االستبانة الدراسةالباحثة  عدادا تمإذ .بياناتالمطلوبةمنعينة

 وذلكفي كتاب مادة الحاسوب الشاملة ودة الج تطبيق معاييردرجة استبانة لغرض التعرف على 

تكونت .(8005) باالستفادة من معايير جودة المناهج الدراسية الصادرة عن وزارة التربية العراقية

عرض  ،المحتوى ،االهداف ،الطباعة واالخراجهي ) مجاالت سبعة ( فقرة توزعت على66)من 

 ،( والطلبة تاب الحاسوب بحاجات المجتمعارتباط محتوى ك ،االسئلة ،االنشطة ،المادة الدراسية

(8) الجدول في موضح هو كما

 ( 8جدول ) 

 توزيع فقرات االداة بحسب مجاالتها

 عدد الفقرات   مجاالت االستبانة التسلسل

11الطباعةواالخراج1

2االهداف0

2المحتوى1

9عرضالمادةالدراسية4

4االنشطة5

11االسئلة6

2بحاجاتالمجتمعوالطلبةطمحتوىكتابالحاسوبارتبا4

 64   المجموع الكلي 
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يطبقكبيرة،بدرجةيطبقجدا،كبيرةبدرجةيطبق)الخماسيليكرتمقياسالباحثةتخدمتسوا

جدايطبقبدرجةقليلة،بدرجةيطبقمتوسطة،بدرجة قليلة االجاباتبدائلدرجاتواعطيت(

:كاالتي

(1,0,1,4,5) 

:صدق االداة

بصـــيغتهااالســـتبانةضوذلـــكبعـــرالظـــاهري،الصـــدقاســـتخدامتـــمالدراســـة،أداةصـــدقمـــنللتأكـــد

اعضـاءهيئـةالتـدريسمـنالمحكمـينمـنعددعلى(1)الملحقفقرة(62)فقراتهاعددالبالغاألولية

%22تنســبةموافقــةواعتمــد،(0)ملحــقاً(محكمــ11)موعــددهواألردنيــة،الجامعــاتالعراقيــةفــي

حــذفاومــنمــايلــزماجــراءآلراءالمحكمــينلقبــولاورفــضالفقــرةبعــدانطلــبمــنهمقراءتهــاو

إذحصــلتعلــىنســبةموافقــةاالســتبانةقبــولوتــم،اواضــافةلــبعضالفقــراتالفقــراتعلــىتعــديل

(4بعــداضــافة)فقــرة(64)مــنتتــألفالنهائيــةاالســتبانةأصــبحتوبــذلك.المحكمــينمــن%(91)

.(4و1)ينالملحقفيموضحةوكمافقراتمنقبلالمحكمين

لـألداةجـةالكليـةكمااستخدممعاملاالتساقالداخليللتعرفعلىمدىارتبـاطدرجـةكـلفقـرةبالدر

(يبينمعاملتاالرتباط.1والجدولرقم)
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 (3)جدول 

 ة لالداةمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة بالدرجة الكلي

رقم 

 الفقرة

معمل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة 

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

12.620112.441052.904142.211492.244612.929

02.949142.422062.921122.265522.246602.911

12.959152.242042.294192.644512.919612.914

42.949162.255022.261422.245502.922642.919

52.944142.941092.421412.229512.295

62.912122.240122.444402.245542.202

42.965192.921112.624412.254552.244

22.949022.216102.219442.491562.420

92.965012.494112.211452.664542.901

122.912002.662142.244462.444522.266

112.965012.241152.266442.220592.921

102.291042.224162.242422.202622.219
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  ثبات االداة :

ايجادمعاملاالتساقالداخليتمكما،التجزئةالنصفيةطريقةاستخدامبققمنثباتاالداةتحتمال

يبينمعاملتثباتاالستبانة(4الجدول)و(Cronbach-Alphaباستخداممعادلةكرونباخألفا)

علىالنحوالتالي:ومجاالتها

 (4جدول )

 التجزئة النصفية وكرونباخ الفابحسب  االداةثبات  تمعامال

 

 معامل كرونباخ الفا معامل التجزئة النصفية المجال التسلسل

2.9452.920الطباعةواالخراج1

2.2452.941االهداف0

2.9012.916المحتوى1

2.2692.912عرضالمادةالدراسية4

2.2052.292االنشطة5

2.9212.962االسئلة6

محتوىكتابالحاسوببحاجاتارتباط4

المجتمعوالطلبة

2.9522.965

 1.979  1.237 االداة الكلية

منخللالجدولاعلهيلحظوجودمعاملتارتباطمرتفعةإذتراوحمعاملالتجزئةالنصفيةبين

ل،كماتراوحمعامألداةبصيغتهاالكلية(ل2.214(لمجاالتاألداةو)2.945و2.205)
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وهيمعاملت،(لألداةككل2.949تاألداةو)(لمجاال2.920و2.292)الفا-كرونباخ

ثباتعالية.

الدراسة متغيرات

 :اآلتية المتغيرات على الدراسة هذه اشتملت

 (انثى – ذكر) فئتان وله الجنس .0

 من اقل– سنوات 5 من) ،(سنوات 5 من اقل -0من) مستويات ثالث وله الخبرةسنوات  .8

 (فأكثر سنوات 00) ،(سنوات 00

ملن خلالل تطبيلق  ساليب االحصائية التالية لتحليلل البيانلاتالتم استخدام ا:المعالجة االحصائية

 : (SPSS)البرنامج االحصائي 

 ة والرتب.المعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط .0

سطات درجات على داللة الفروق في متو للتعرف مستقلتين ( لعينتينt-test) اختبار .8

 الجنس. لمتغير عاتبافراد عينة الدراسة  جاباتاست

( للتعلرف عللى دالللة الفلروق فلي متوسلطات one-way Anova) الحاديتحليل التباين ا .3

 مللن المدرسللين والمشللرفين االختصللا ، وتللمافللراد عينللة الدراسللة  جاباتدرجللات اسللت

يتعلللق بمتغيللر سللنوات  فللي حللال وجللود فللروق دالللة احصللائيا فيمللا شلليفيه اختبللار اسللتخدام

 الخبرة. 

،الستخراجقيممعاملتاالرتباط(Person Correlation)معاملارتباطبيرسون .4

 لها.داةوالدرجةالكليةرتباطيةبيندرجةكلفقرةمنفقراتاألستخراجالعلقاتاالال

و .5 النصفية التجزئة معاملت الفا كرونباخ ثبا(Cronbach Alfa)معادلة تالستخراج

 االداة.
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 تحديد درجة تطبيق الجودة في كتاب الحاسوب بالمعادلة االتية: .6

 

         6                 0-5القيمة الدنيا                  –القيمة العليا 

 0333= المدى  ------=        ---------=         ------------------------------

 3                    3                عدد البدائل                      

 (8333-0وبذلك يكون المستوى المنخفض من )

 (3363 – 8336)المستوى المتوسط من ويكون 

 (5 – 3362ويكون المستوى المرتفع من )

 : االتية باإلجراءات الباحثة قامت :الدراسة اجراءات

 الصلة ذات السابقة والدراسات النظري االدب على االطالع .0

 الدراسة اداة اعداد .8

 االداة صدق ايجاد .3

 االداة ثبات ايجاد .6

( وانلاث ،ذكلور) الحاسلوب ملادة مدرسلي ملن تكونلت والتلي الدراسلة وعينة مجتمع تحديد .5

 .للمادة التربويين والمشرفين

 حددت التي العينة على االستبانة تطبيق .6

 احصائيا البيانات تحليل .3

 لنتائجا عرض .2

 وصياتمناقشة النتائج وتفسيرها والت .9
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 الفصل الرابع

 راسةالد نتائج

تضمنهذاالفصلعرضاللنتائجالتيتوصلتإليهاهذهالدراسةمنخللاإلجابةعن

أسئلتها،وعلىالنحواآلتي:

تطبيق معايير الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في  ما درجة السؤال األول:

 نظر المدرسين؟ المرحلة الثانوية في العراق من وجهة

لإلجابةعنهذاالسؤالتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتب

بحسباستجاباتتلمجاال معااالستبانة لتطبيق الجودةيالمدرسين لكتابالحاسوبالشاملةير
(يبينذلك.5والجدول)للصفالخامسللمرحلةالثانوية

 (5جدول)

 واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت االستبانة بحسب استجابات المدرسينالمتوسطات الحسابية 

رقم  الرتبة
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

مرتفع4.642.512الطباعةواالخراج11

مرتفع4.522.552االهداف00

مرتفع4.452.565المحتوى11

وىكتابالحاسوببحاجاتارتباطمحت44
 المجتمعوالطلبة

مرتفع4.422.652

مرتفع4.152.611 االسئلة56

مرتفع4.142.406 االنشطة65

مرتفع4.122.642 عرضالمادةالدراسية44

 مرتفع   1.604 4.44 المجموع الكلي
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الجدول) من الد4يظهر عينة أفراد الستجابة الحسابية المتوسطات أن تطبيق( درجة عن راسة
معاييرالجودةالشاملةلكتابالحاسوبللصفالخامسفيالمرحلةالثانويةفيالعراقمنوجهة

)ن بين ما تراوحت المدرسين (4.12-4.64ظر تطبيق وبدرجة امرتفع وبلغلمجاالت الستبانة
.(4.44المتوسطالحسابيالكليللستبانةككل)

 :فكانتالنتائجعلىالنحواالتيأمابالنسبةلفقراتكلمجال

 مجال الطباعة واالخراج .0

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملة
،لفقراتهذاالمجالفيالعراقمنوجهةنظرالمدرسينلكتابالصفخامسفيالمرحلةالثانوية

 (يوضحذلك6والجدول)

 (6جدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الطباعة واالخراج بالنسبة للمدرسين

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

مرتفع4.412.552يتميزكتابالحاسوببمتانةالغلف11

مرتفع4.422.542رزمالكتابوتجليدهمتقن09

مرتفع4.692.594يشتملالكتابعلىصورورسومتوضيحيةكافية111

مرتفع4.692.594يشتملكتابالحاسوبعلىالوانمناسبةفيالطباعة15

مرتفع4.622.554يخلوكتابالحاسوبمناالخطاءالمطبعية44

مرتفع4.642.592ينتهيكتابالحاسوببقائمةللمراجعوالمصادرالمستخدمة511

مرتفع4.662.594يعبرغلفكتابالحاسوبعنمحتواه61

مرتفع4.662.596يشتملكتابالحاسوبفهرساتعريفيابالمصطلحاتالواردة66

مرتفع4.652.624حجمالخطواضحومقروءفيكتابالحاسوب412

مرتفع4.652.549يخلوكتابالحاسوبمنالعيوباللغوية42
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مرتفع4.652.612يتضمنكتابالحاسوباسماءالمؤلفينودارالنشروسنةالطباعة44

مرتفع4.612.602يشتملكتابالحاسوبعلىجداولوخرائطمناسبة210

مرتفع4.612.596يتميزكتابالحاسوببجاذبيةالغلف20

 مرتفع  1.531 4.67 المجال ككل

  

(بينما4.6-4.41أنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتبين)لاعلهمنالجدويلحظ

علىمتوسطحسابي)حصل ككل 4.64المجال وبدرجة األولىوجاءتبالرتبة.مرتفعتطبيق(

جاءت،كمامرتفعوبدرجةتطبيق(2.552وانحرافمعياري)(4.41)بمتوسطحسابي(1الفقرة)

(وبدرجةتطبيق2.542وانحرافمعياري)(4.42(وبمتوسطحسابي)9بالرتبةالثانيةالفقرة)

(2.602(وانحرافمعياري)4.61(بمتوسطحسابي)10،وجاءتبالرتبةقبلاألخيرةالفقرة)مرتفع

(وانحرفمعياري4.61بمتوسطحسابي)(0وجاءتبالرتبةاألخيرةالفقرة)مرتفعوبدرجةتطبيق

رتفعموبدرجةتطبيق(2.596)



 مجال االهداف .8

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجةتطبيق

الثانوية المرحلة في خامس الصف لكتاب الشاملة الجودة نظرمعايير وجهة من العراق في

 .(يوضحذلك7)،لفقراتهذاالمجالوالجدولالمدرسين
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 (7جدول)

 المعيارية لمجال االهداف بالنسبة للمدرسين المتوسطات الحسابية واالنحرافات

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

تراعياهدافكتابالحاسوبالجوانب115
المعرفيةوالوجدانيةوالنفسحركيةللطلبة

مرتفع4.612.619

تنسجماهدافكتابالحاسوبمع114
سيةمفرداتهالدرا

مرتفع4.612.606

ترسخاهدافالكتابحبالعلم014
والمعرفةفينفوسالطلبة

مرتفع4.592.659

تراعياهدافالكتابالفروقالفردية116
بينالمتعلمين

مرتفع4.522.662

تراعياهدافالكتابالمفاهيماالساسية101
لمادةالحاسوب

مرتفع4.522.665

مرتفع4.562.661كتابالحاسوببالواقعيةتتسماهداف419

تنمياهدافالكتابالقيمواالتجاهات512
االيجابيةلدىالطلبة

مرتفع4.552.642

تتسماهدافالكتاببقابليتهاللملحظة502
والقياس

مرتفع4.552.646

 مرتفع  1.552 4.52 المجال ككل
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المويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةل (بينماالمجالككلفقد4.5-4.61جالتراوحتبين)هذا

متوسطحسابي) على 4.52حصل وبدرجة ) )ومرتفع الفقرة األولى بمتوسط(15جاءتبالرتبة

وانحرافمعياري)4.61حسابي) الفقرةمرتفعوبدرجةتطبيق(2.619( الثانية ،وجاءتبالرتبة

(14( حسابي وبمتوسط  )4.61)( 2.606وانحرافمعياري تطبيق وبدرجة وجاءتمرتفع( ،

(وبدرجةتطبيق2.642(وانحرافمعياري)4.55)(بمتوسطحسابي12بالرتبةقبلاألخيرةالفقرة)

(2.646(وانحرفمعياري)4.55بمتوسطحسابي)(02،وجاءتبالرتبةاألخيرةالفقرة)مرتفع

 مرتفع.وبدرجةتطبيق

 مجال المحتوى .3

معـاييرالجـودةالشـاملةتالمعياريـةوالرتـبلدرجـةتطبيـقبيةواالنحرافـاتمحسابالمتوسـطاتالحسـا

،لفقـراتهـذاالمجـالفـيالعـراقمـنوجهـةنظـرالمدرسـينلكتابالصفخامسفيالمرحلةالثانوية

(يوضحذلك2)والجدول

 (2جدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال المحتوى بالنسبة للمدرسين

رقم  تبةالر 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

االهدافالتييحققمحتوىالكتاب100
وضعمناجلها

مرتفع4.542.621

يعرضمحتوىكتابالحاسوب004
المعلوماتبتسلسلمناسب

مرتفع4.522.612
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فقد(بينماالمجالككل4.12-4.54ويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتبين)

4.12حصلعلىمتوسطحسابي) وبدرجة )،مرتفع( األولىالفقرة بمتوسط(00وجاءتبالرتبة

وانحرافمعياري)4.54حسابي) الفقرةمرتفعوبدرجةتطبيق(2.621( الثانية ،وجاءتبالرتبة

(04)( حسابي )(4.52وبمتوسط معياري 2.612وانحراف تطبيق وبدرجة وجاءتمرتفع( ،

(وبدرجةتطبيق2.644(وانحرافمعياري)4.12بمتوسطحسابي)(09األخيرةالفقرة)بالرتبةقبل

(2.441(وانحرفمعياري)4.12بمتوسطحسابي)(04،وجاءتبالرتبةاألخيرةالفقرة)مرتفع

مرتفعوبدرجةتطبيق

 

يربطمحتوىالكتاببيناالصالة101
رضالمعلوماتوالمعاصرةفيع

مرتفع4.492.654

يبنىمحتوىالكتابعلىاساس405
التكاملفيالمعرفة

مرتفع4.452.642

يتصفمحتوىكتابالحاسوب502
بعنصريالتشويقوالجذبنحوالتعلم

مرتفع4.412.619

يتصفمحتوىالكتاببالتدرجمن606
البسيطالىالمعقد

مرتفع4.422.450

ربطكتابالحاسوبالمحتوىي409
باألهدافبصورةواضحة

مرتفع4.122.644

يخلومحتوىكتابالحاسوبمن404
الحشووالتكراروالمقدماتالطويلة

مرتفع4.122.441

 مرتفع 1.565 4.45 المجال ككل
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 مجال عرض المادة الدراسية .4

لرتبلدرجةتطبيقتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوا

معـــاييرالجـــودةالشـــاملةلكتـــابالصـــفخـــامسفـــيالمرحلـــةالثانويـــةفـــيالعـــراقمـــنوجهـــةنظـــر

(يوضحذلك9)لفقراتهذاالمجالوالجدولالمدرسين،

 (9جدول)

 بالنسبة للمدرسين المتوسطات الحسابية واالنحرافات لمجال عرض المادة الدراسية

رقم  الرتبة
 الفقرة

متوسط ال الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

يتصفكتابالحاسوببالتوازنالنسبيبين112
عرضالجوانبالنظريةوالتطبيقية

مرتفع4.162.690

يوازنكتابالحاسوببيناالنشطةالصفية011
واللصفية

مرتفع4.112.421

يراعيالكتابالتتابعفيبناءالمفاهيملدى110
الطلبة

مرتفع4.112.442

يراعيكتابالحاسوبالتكاملفيبناءالمفاهيم111
لدىالطلبة

مرتفع4.112.451

يتضمنكتابالحاسوبعلىعملياتالتقويم414
البنائيالمستمر

مرتفع4.122.451

مرتفع4.122.441ينميكتابالحاسوبالتفكيرالعلميلدىالطلبة415

مرتفع4.062.421كتابالحاسوبالتفكيرالناقدلدىالطلبةينمي516
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(بينماالمجالككلفقد4.05-4.16ين)ويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتب

متوسطحسابي) على 4.12حصل وبدرجة ) )مرتفع الفقرة األولى بمتوسط(12وجاءتبالرتبة

وانحرافمعياري)4.16حسابي) الفقرةمرتفعوبدرجةتطبيق(2.690( الثانية ،وجاءتبالرتبة

(11( حسابي وبمتوسط  )4.11)( وبدرجة2.421وانحرافمعياري ) وجاءتمرتفعتطبيق ،

(وبدرجةتطبيق2.492(وانحرافمعياري)4.05بمتوسطحسابي)(14بالرتبةقبلاألخيرةالفقرة)

(2.490(وانحرفمعياري)4.05بمتوسطحسابي)(12،وجاءتبالرتبةاألخيرةالفقرة)مرتفع

مرتفعوبدرجةتطبيق

 مجال االنشطة .5
الشاملةالجودةمعاييرتطبيقلدرجةوالرتبالمعياريةافاتواالنحرالحسابيةالمتوسطاتحسابتم

المجالهذالفقراتالمدرسين،نظروجهةمنالعراقفيالثانويةالمرحلةفيخامسالصفلكتاب

 ذلكيوضح(12)والجدول

 

 

 

 

 

مرتفع4.052.492يشجعالكتابعلىالبحثلدىالطلبة614

مرتفع4.052.490يشجعالكتابعلىحلالمشكلتلدىالطلبة612

 مرتفع   1.642 4.31 المجال ككل
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 (01جدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االنشطة بالنسبة للمدرسين

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

تتسقانشطةكتابالحاسوبمع119
اهدافه

مرتفع4.441.924

تسمحانشطةكتابالحاسوبعلى040
تقديمالتغذيةالراجعةللطلبة

مرتفع4.142.461

تعززانشطةكتابالحاسوبمبد141
نالطلبةالمنافسةالعلميةبي

مرتفع4.152.452

تتسقانشطةكتابالحاسوبمع442
محتواه

مرتفع4.112.444

تهتمانشطةكتابالحاسوبباستخدام444
استراتيجيةالتعلمالنشط

مرتفع4.112.446

تساعدانشطةالكتابعلىابرازابداع541
الطلبةوابتكاراتهم

مرتفع4.122.424

ةكتابالحاسوبالتعلمتعززانشط645
التعاونيبينالطلبة

مرتفع4.062.224

 مرتفع 1.786 4.34 المجال ككل
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(بينماالمجالككلفقد4.06-4.44ويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتبين)

وبدرجة4.14حصلعلىمتوسطحسابي) )مرتفع( األولىالفقرة بمتوسط19وجاءتبالرتبة )

وانحرافمعياري)4.44ابي)حس الفقرةمرتفعوبدرجةتطبيق(1.924( الثانية ،وجاءتبالرتبة

(40( حسابي وبمتوسط  )4.14)( 2.461وانحرافمعياري تطبيق وبدرجة وجاءتمرتفع( ،

(وبدرجةتطبيق2.424(وانحرافمعياري)4.12بمتوسطحسابي)(41بالرتبةقبلاألخيرةالفقرة)

(2.224(وانحرفمعياري)4.06بمتوسطحسابي)(45ءتبالرتبةاألخيرةالفقرة)،وجامرتفع

مرتفع.وبدرجة

 مجال االسئلة .6

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملة

ن،لفقراتهذاالمجاللكتابالصفخامسفيالمرحلةالثانويةفيالعراقمنوجهةنظرالمدرسي

يوضحذلك(11)والجدول

 (00جدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االسئلة بالنسبة للمدرسين

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

يتضمنالكتابفينهايةكلوحدةدراسية156
تباراتحصيلياللطلبةاوفصلدراسيااخ

مرتفع4.402.661

تصاغاسئلةكتابالحاسوببطريقة052
واضحة

مرتفع4.412.422
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(بينماالمجالككلفقد4.06-4.40ويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتبين)

4.15حصلعلىمتوسطحسابي) وبدرجة )،مرتفع( األولىالفقرة بمتوسط56وجاءتبالرتبة )

وانحرافمعياري)4.40)حسابي الفقرةمرتفعوبدرجةتطبيق(2.661( الثانية ،وجاءتبالرتبة

مرتفع4.422.694تصاغاسئلةالكتاببأساليبمتنوعة149

تتضمنكلوحدةمنوحداتالكتاباسئلة442
وتمارينوانشطةوتدريباتخاصةبكل

موضوع

مرتفع4.192.411

يشتملكتابالحاسوبعلىواجبات555
وانشطةللطلبةخارجالصف

مرتفع4.162.690

تشملاسئلةكتابالحاسوبجوانبالتعلم551
المعرفيوالوجدانيوالحركي

مرتفع4.162.411

تتناسباالسئلةمعاهميةالفصلونسبته650
فيالكتاب

مرتفع4.142.694

تشجعاسئلةكتابالحاسوبالطلبةعلى451
البحثالعلميواالستقصاء

مرتفع4.102.442

يشتملكتابالحاسوبعلىاسئلةوتمارين454
لتقويمالطلبةذاتيا

مرتفع4.102.451

تقيساسئلةالكتابمدىتحققاالهداف244
المبتغاة

مرتفع4.112.441

مرتفع4.062.464افالتربويةتنسجماسئلةالكتابمعاالهد946

 مرتفع 1.603 4.35 المجال ككل
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(52( حسابي وبمتوسط  )4.41)( 2.422وانحرافمعياري تطبيق وبدرجة وجاءتمرتفع( ،

(وبدرجةتطبيق2.441)(وانحرافمعياري4.11بمتوسطحسابي)(44بالرتبةقبلاألخيرةالفقرة)

(2.464(وانحرفمعياري)4.06بمتوسطحسابي)(46،وجاءتبالرتبةاألخيرةالفقرة)مرتفع

.تطبيقمرتفعوبدرجة

 مجال ارتباط محتوى كتاب الحاسوب بحاجات المجتمع والطلبة .7

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملة

منوجهةنظرالمدرسين،لفقراتهذاالمجاللكتابالصفخامسفيالمرحلةالثانويةفيالعراق

 يوضحذلك(10)والجدول

 
(08الجدول)

 مجتمع والطلبة حتوى كتاب الحاسوب بحاجات المنحرافات المعيارية لمجال ارتباط المتوسطات الحسابية واال 

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

حتوىالكتابعلىتكويناتجاهاتايجابيةلدىالطلبةفييساعدم161
استخدامالحاسوب

مرتفع4.412.401

مرتفع4.412.645يحققكتابالحاسوبحاجاتالمجتمعومتطلباتالتنميةالشاملة154

مرتفع4.402.401يرسخمحتوىكتابالحاسوبقيمالعمللدىالطلبة064

مرتفع4.402.661ببالمهاراتالحياتيةالمطلوبةللطلبةيرتبطمحتوىالكتا052
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يساعدمحتوىالكتابعلىتنميةواكتسابالمهاراتاللزمةفي160
الحاسوب

مرتفع4.422.444

يراعيمحتوىكتابالحاسوبالفروقالفرديةبينالطلبة459
واهتماماتهموميولهم

مرتفع4.122.414

مرتفع4.142.424بالحاسوبالطلبةعلىالتعلمالتعاونييشجعمحتوىكتا561

مرتفع4.152.444يشجعمحتوىكتابالحاسوبالطلبةعلىالتعلمالذاتي662

 مرتفع 1.652 4.41 ككل المجال

 

(بينماالمجالككلفقد4.15-4.41ويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتبين)

 متوسط على 4.42حسابي)حصل وبدرجة الفقرة)،مرتفع( األولى بالرتبة بمتوسط(61وجاءت

وانحرافمعياري)4.41حسابي) الفقرة،وجمرتفعوبدرجةتطبيق(2.401( الثانية اءتبالرتبة

(54)( حسابي )(4.41وبمتوسط معياري 2.645وانحراف تطبيق وبدرجة وجاءتمرتفع( ،

(وبدرجةتطبيق2.424(وانحرافمعياري)4.14بمتوسطحسابي)(61بالرتبةقبلاألخيرةالفقرة)

(2.444(وانحرفمعياري)4.15بمتوسطحسابي)(62،وجاءتبالرتبةاألخيرةالفقرة)مرتفع

مرتفع.وبدرجة
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السؤال الثاني :ما درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف 
 العراق من وجهة نظر المشرفين االختصاص الخامس في المرحلة الثانوية في

الوالرتبللمجاالتالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتمالسؤالهذاعنلإلجابة

الخامسللصفالحاسوبلكتابالشاملةالجودةيريمعالتطبيقالمشرفيناالختصاصاستجابة

.ذلكيبين(11)رقموالجدولالثانويةللمرحلة

 (03ل)جدو

 للمشرفينبالنسبة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصف الخامس للمرحلة الثانوية

رقم  الرتبة
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

مرتفع4.422.146االنشطة15

مرتفع4.442.450االسئلة06

مرتفع4.122.415الطباعةواالخراج11

مرتفع4.152.542 عرضالمادةالدراسية44

مرتفع4.102.541 ارتباطمحتوىكتابالحاسوببحاجاتالمجتمعوالطلبة54

مرتفع4.212.411 االهداف60

مرتفع4.202.624 المحتوى41

 مرتفع 1.540 4.38 المجموع الكلي
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الجدول) من 4يظهر الحسابية المتوسطات أن تطبيق( درجة عن الدراسة عينة أفراد الستجابة

معاييرالجودةالشاملةلكتابالحاسوبللصفالخامسفيالمرحلةالثانويةفيالعراقمنوجهة

للستبانةككلمرتفعوبدرجةتطبيق(4.20-4.42نظرالمشرفيناالختصاصتراوحتمابين)

.(4.10وبلغالمتوسطالحسابيالكليللستبانةككل)

 :أمابالنسبةلفقراتكلمجالفكانتالنتائجعلىالنحواالتي

 الطباعة واالخراجمجال  .1

الشاملةالجودةمعاييرتطبيقلدرجةوالرتبالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتم
،لفقراتالمشرفيناالختصاصنظروجهةمنالعراقفيالثانويةالمرحلةفيخامسالصفلكتاب
 .ذلكيوضح(14)والجدولالمجالهذا

 (04الجدول)

 للمشرفين االختصاصبالنسبة الطباعة واالخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

ينتهيكتابالحاسوببقائمةللمراجع111
لمستخدمةوالمصادرا

مرتفع4.612.524

مرتفع4.612.524رزمالكتابوتجليدهمتقن19

يتضمنكتابالحاسوباسماءالمؤلفين14
ودارالنشروسنةالطباعة

مرتفع4.612.524

يشتملكتابالحاسوبعلىالوان15
مناسبةفيالطباعة

مرتفع4.612.524
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(بينماالمجالككلفقد1.92-4.61ويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتبين)

وبدرجة4.12حصلعلىمتوسطحسابي) )مرتفع( األولىالفقرة بمتوسط11وجاءتبالرتبة )

وانحرافمعياري)4.61حسابي) الفقرة،وجامرتفعوبدرجةتطبيق(2.524( الثانية ءتبالرتبة

وجاءتبالرتبة،مرتفع(وبدرجةتطبيق2.524وانحرافمعياري)(4.61وبمتوسطحسابي)(9)

مرتفع4.542.500فيتميزكتابالحاسوببمتانةالغل01

مرتفع4.542.500يتميزكتابالحاسوببجاذبيةغلفه00

حجمالخطواضحومقروءفيكتاب012
الحاسوب

مرتفع4.542.500

يشتملالكتابعلىصورورسوم011
توضيحيةكافية

مرتفع4.542.624

يعبرغلفكتابالحاسوبعن01
محتواه

مرتفع4.452.500

يخلوكتابالحاسوبمنالعيوب12
اللغوية

مرتفع4.221.222

يشتملكتابالحاسوبعلىجداول110
وخرائطمناسبة

مرتفع4.222.294

يشتملكتابالحاسوبفهرساتعريفيا46
بالمصطلحاتالواردة

مرتفع1.922.941

يخلوكتابالحاسوبمناالخطاء44
المطبعية

مرتفع1.922.941

 مرتفع   1.435 4.32 المجال ككل
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،مرتفع(وبدرجةتطبيق2.941(وانحرافمعياري)1.92بمتوسطحسابي)(6قبلاألخيرةالفقرة)

( الفقرة األخيرة بالرتبة حسابي)(4وجاءت وانحرفمعيار1.92بمتوسط )( وبدرجة2.941ي )

 .مرتفع

 مجال االهداف .8

الجودةمعاييرتطبيقلدرجةوالرتبالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتم
المشرفيننظروجهةمنالعراقفيالثانويةالمرحلةفيخامسالصفلكتابالشاملة

ذلكيوضح(15)والجدولالمجالهذالفقراتاالختصاص،

 (05الجدول)

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االهداف بالنسبة للمشرفين االختصاصا

رقم  الرتبة

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

تنمياهدافالكتابالقيمواالتجاهات112

االيجابيةلدىالطلبة

مرتفع4.612.644

قابليتهاللملحظةتتسماهدافالكتابب002

والقياس

مرتفع4.452.202

ترسخاهدافالكتابحبالعلم014

والمعرفةفينفوسالطلبة

مرتفع4.452.624

تنسجماهدافكتابالحاسوبمع114

مفرداتهالدراسية

مرتفع4.162.644



   51 

 

المجالتراوحتبين) لهذا المجالككل0.21-4.61ويلحظأنالمتوسطاتالحسابية بينما فقد(

(بمتوسطحسابي12وجاءتبالرتبةاألولىالفقرة)،مرتفع(وبدرجة4.21حصلعلىمتوسطحسابي)

(4.61( معياري وانحراف )2.644) تطبيق )مرتفعوبدرجة الفقرة الثانية بالرتبة وجاءت ،02)

حسابي) )(4.45وبمتوسط معياري 2.202وانحراف تطبيق وبدرجة قبلمرتفع( بالرتبة وجاءت ،

الفقرة) وانحرافمعياري)1.16بمتوسطحسابي)(15األخيرة متوسطة1.026( وبدرجة ) وجاءت،

.متوسطة(وبدرجة1.401(وانحرفمعياري)0.21بمتوسطحسابي)(16بالرتبةاألخيرةالفقرة)

 حتوىمجال الم .3

الشاملةالجودةمعاييرتطبيقلدرجةوالرتبالمعياريةواالنحرافاتالحسابيةالمتوسطاتحسابتم

لفقراتالمشرفيناالختصاص،نظروجهةمنالعراقفيالثانويةالمرحلةفيخامسالصفلكتاب

ذلكيوضح(16)والجدولالمجالهذا

 

مرتفع4.292.941تتسماهدافكتابالحاسوببالواقعية419

دافالكتابالمفاهيماالساسيةتراعياه401

لمادةالحاسوب

مرتفع4.291.001

تراعياهدافكتابالحاسوبالجوانب515

حركيةللطلبةالمعرفيةوالوجدانيةوالنفس

متوسط1.161.026

تراعياهدافالكتابالفروقالفردية616

بينالمتعلمين

متوسط0.211.401

 مرتفع  1.730 4.13 المجال ككل
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 (06الجدول)

 معيارية لمجال المحتوى بالنسبة للمشرفين االختصاصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

يحققمحتوىالكتاباالهدافالتيوضع100
مناجلها

مرتفع4.612.644

يتصفمحتوىالكتاببالتدرجمنالبسيط006
الىالمعقد

مرتفع4.542.202

يعرضمحتوىكتابالحاسوبالمعلومات104
بتسلسلمناسب

مرتفع4.292.422

يربطكتابالحاسوبالمحتوىباألهداف109
بصورةواضحة

مرتفع4.292.422

يتصفمحتوىكتابالحاسوببعنصري402
التشويقوالجذبنحوالتعلم

مرتفع1.212.241

لتكامليبنىمحتوىالكتابعلىاساسا505
فيالمعرفة

مرتفع1.402.924

يخلومحتوىكتابالحاسوبمنالحشو504
والتكراروالمقدماتالطويلة

مرتفع1.401.192

يربطمحتوىالكتاببيناالصالة601
والمعاصرةفيعرضالمعلومات

متوسط1.541.102

 مرتفع  1.624 4.18 المجال ككل
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(بينماالمجالككلفقد1.54-4.61ةلهذاالمجالتراوحتبين)ويلحظأنالمتوسطاتالحسابي

4.20حصلعلىمتوسطحسابي) وبدرجة )،مرتفع( األولىالفقرة بمتوسط00وجاءتبالرتبة )

الفقرةمرتفعوبدرجةتطبيق(2.644وانحرافمعياري)(4.61حسابي) الثانية ،وجاءتبالرتبة

،وجاءتبالرتبةمرتفع(وبدرجةتطبيق2.202معياري)وانحراف(4.54(وبمتوسطحسابي)06)

الفقرة) األخيرة )(04قبل حسابي )1.40بمتوسط معياري وانحراف )1.192 وبدرجة ،مرتفع(

)وجاءت الفقرة األخيرة حسابي)(01بالرتبة وانحرفمعياري1.54بمتوسط وبدرجة102.1)( )

.متوسط

 مجال عرض المادة الدراسي .4
اتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملةتمحسابالمتوسط

العرا في الثانوية المرحلة في خامس الصف االختصاصلكتاب المشرفين نظر وجهة من ،ق

يوضحذلك(14)لفقراتهذاالمجالوالجدول

 (07الجدول)

 عرض المادة الدراسية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال

 بالنسبة للمشرفين االختصاص

 درجة التطبيق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة الرتبة

ينميكتابالحاسوبالتفكير115
العلميلدىالطلبة

مرتفع4.612.644

ينميكتابالحاسوبالتفكير116
الناقدلدىالطلبة

مرتفع4.612.644
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يوازنكتابالحاسوببين011
االنشطةالصفيةواللصفية

مرتفع4.542.202

يشجعالكتابعلىحل012
المشكلتلدىالطلبة

مرتفع4.542.624

يتصفكتابالحاسوببالتوازن012
النسبيبينعرضالجوانب

النظريةوالتطبيقية

مرتفع4.452.624

يراعيكتابالحاسوبالتكامل111
فيبناءالمفاهيملدىالطلبة

مرتفع4.042.426

يشجعالكتابعلىالبحثلدى114
الطلبة

مرتفع4.042.426

يراعيالكتابالتتابعفيبناء410
المفاهيملدىالطلبة

مرتفع4.222.444

يتضمنكتابالحاسوبعلى514
عملياتالتقويمالبنائيالمستمر

مرتفع1.211.242

 مرتفع  1.571 4.35ل ككلالمجا

 

(بينماالمجالككلفقد1.21-4.61ويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتبين)
4.15حصلعلىمتوسطحسابي) وبدرجة )،مرتفع( األولىالفقرة بمتوسط15وجاءتبالرتبة )

وانحرافمعياري)4.61حسابي) الفقرة،وجاءتبالمرتفعوبدرجةتطبيق(2.644( الثانية رتبة
،وجاءتبالرتبةمرتفع(وبدرجةتطبيق2.644وانحرافمعياري)(4.61(وبمتوسطحسابي)16)

وجاءتمرتفع(وبدرجة2.444(وانحرافمعياري)4.22(بمتوسطحسابي)10قبلاألخيرةالفقرة)
مرتفع.بدرجة(و242.1(وانحرفمعياري)1.21بمتوسطحسابي)(14بالرتبةاألخيرةالفقرة)
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 مجال االنشطة .5
تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملة

 المشرفين نظر وجهة من العراق في الثانوية المرحلة في خامس الصف ،االختصاصلكتاب

يوضحذلك(12)لفقراتهذاالمجالوالجدول

 (02الجدول)

 حسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االنشطة بالنسبة للمشرفين االختصاصالمتوسطات ال

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

تتسقانشطةكتابالحاسوبمع119
اهدافه

مرتفع4.922.121

تتسقانشطةكتابالحاسوبمع042
محتواه

مرتفع4.212.424

تعززانشطةكتابالحاسوبمبدا041
المنافسةالعلميةبينالطلبة

مرتفع4.212.424

تسمحانشطةكتابالحاسوبعلى040
تقديمالتغذيةالراجعةللطلبة

مرتفع4.212.424

تساعدانشطةالكتابعلىابرازابداع141
الطلبةوابتكاراتهم

مرتفع4.612.524

بالحاسوبباستخدامتهتمانشطةكتا444
استراتيجيةالتعلمالنشط

مرتفع4.542.500

تعززانشطةكتابالحاسوبالتعلم545
التعاونيبينالطلبة

مرتفع4.162.644

 مرتفع 1.346 4.71 المجال ككل
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(بينماالمجالككلفقد4.16-4.92ويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتبين)

على 4.42متوسطحسابي)حصل وبدرجة ) )مرتفع الفقرة األولى بمتوسط19وجاءتبالرتبة )

وانحرافمعياري)4.92حسابي) الفقرة،مرتفعوبدرجةتطبيق(2.121( الثانية وجاءتبالرتبة

وجاءتبالرتبة،مرتفع(وبدرجةتطبيق2.424(وانحرافمعياري)4.21(وبمتوسطحسابي)42)

وجاءتمرتفع(وبدرجة2.500(وانحرافمعياري)4.54(بمتوسطحسابي)44)قبلاألخيرةالفقرة

.مرتفع(وبدرجة2.644(وانحرفمعياري)4.16بمتوسطحسابي)(45بالرتبةاألخيرةالفقرة)

 مجال االسئلة .6

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملة

العرالكتاب في الثانوية المرحلة في خامس االختصاصالصف المشرفين نظر وجهة من ،ق

 يوضحذلك(12)لفقراتهذاالمجالوالجدول

 (09الجدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال االسئلة بالنسبة للمشرفين االختصاص

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

درجة 
 التطبيق

تتضمنكلوحدةمنوحداتالكتاب142
اسئلةوتمارينوانشطةوتدريباتخاصة

بكلموضوع

مرتفع4.402.464

مرتفع4.402.464تصاغاسئلةالكتاببأساليبمتنوعة149

تصاغاسئلةكتابالحاسوببطريقة152
واضحة

مرتفع4.402.464
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(بينماالمجالككلفقد1.54-4.40ويلحظأنالمتوسطاتالحسابيةلهذاالمجالتراوحتبين)

متوسطحسابي) على 4.44حصل وبدرجة ) )وجاءتمرتفع الفقرة األولى بمتوسط42بالرتبة )

وانحرافمعياري)4.40حسابي) الفقرةمرتفعوبدرجةتطبيق(2.464( الثانية ،وجاءتبالرتبة

ةكتابالحاسوبالطلبةتشجعاسئل151
علىالبحثالعلميواالستقصاء

مرتفع4.402.464

يشتملكتابالحاسوبعلىاسئلة154
وتمارينلتقويمالطلبةذاتيا

مرتفع4.402.464

تقيساسئلةالكتابمدىتحقق044
االهدافالمبتغاة

مرتفع4.612.524

يتضمنالكتابفينهايةكلوحدة156
اوفصلدراسيااختبارادراسية

تحصيلياللطلبة

مرتفع4.542.500

يشتملكتابالحاسوبعلىواجبات455
وانشطةللطلبةخارجالصف

مرتفع4.452.624

تنسجماسئلةالكتابمعاالهداف546
التربوية

مرتفع4.042.646

تتناسباالسئلةمعاهميةالفصل650
ونسبتهفيالكتاب

مرتفع4.122.921

تشملاسئلةكتابالحاسوبجوانب451
التعلمالمعرفيوالوجدانيوالحركي

متوسط1.541.694

 مرتفع 1.458 4.47 المجال ككل
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وجاءتبالرتبةقبل،مرتفع(وبدرجةتطبيق2.464وانحرافمعياري)(4.40(وبمتوسطحسابي)49)

الفقرة) )(50األخيرة حسابي معيا4.12بمتوسط وانحراف )( 2.921ري وبدرجة وجاءتمرتفع( ،

متوسط.(وبدرجة1.694(وانحرفمعياري)1.54بمتوسطحسابي)(51بالرتبةاألخيرةالفقرة)

 مجال ارتباط محتوى كتاب الحاسوب بحاجات المجتمع والطلبة .7

تمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبلدرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملة

لفقراتمنوجهةنظرالمشرفيناالختصاصلكتابالصفخامسفيالمرحلةالثانويةفيالعراق

يوضحذلك(02)هذاالمجالوالجدول

 (81الجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال ارتباط محتوى كتاب الحاسوب بحاجات المجتمع والطلبة 
للمشرفين االختصاص

رقم  الرتبة

 قرةالف

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

يحققكتابالحاسوبحاجاتالمجتمع154

ومتطلباتالتنميةالشاملة

مرتفع4.402.464

يرسخمحتوىكتابالحاسوبقيم064

العمللدىالطلبة

مرتفع4.612.524

يساعدمحتوىالكتابعلىتنمية160

اتاللزمةفيواكتسابالمهار

الحاسوب

مرتفع4.542.500
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بيةواالنحرافاتالمعياريةوالرتبةلكلفقرةمنفقراتمجالارتباطيبينالجدولالمتوسطاتالحسا

محتوىكتابالحاسوببحاجاتالمجتمعوالطلبةوالمجالككل،ويلحظأنالمتوسطاتالحسابية

بين) تراوحت المجال متوسط1.16-4.40لهذا على حصل فقد ككل المجال بينما )

جدا(4.10حسابي) كبيرة )وجاءتبالوبدرجة األولىالفقرة بمتوسطحسابي)54رتبة )4.40)

تطبيق(2.464وانحرافمعياري) )مرتفعوبدرجة الفقرة الثانية وجاءتبالرتبة وبمتوسط64، )

)(4.61حسابي) 2.524وانحرافمعياري تطبيق وبدرجة األخيرة،مرتفع( قبل بالرتبة وجاءت

يساعدمحتوىالكتابعلىتكوين161

اتجاهاتايجابيةلدىالطلبةفي

استخدامالحاسوب

مرتفع4.542.500

يشجعمحتوىكتابالحاسوبالطلبة462

علىالتعلمالذاتي

مرتفع4.162.644

يشجعمحتوىكتابالحاسوبالطلبة561

التعاونيعلىالتعلم

مرتفع4.042.924

يرتبطمحتوىالكتاببالمهارات652

الحياتيةالمطلوبةللطلبة

مرتفع4.122.921

يراعيمحتوىكتابالحاسوبالفروق459

الفرديةبينالطلبةواهتماماتهموميولهم

متوسط1.161.411

 مرتفع 1.573 4.38 المجال ككل
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وانحرافمعياري)4.12(بمتوسطحسابي)52الفقرة) وبدرجة2.921( وجاءتبالرتبةمرتفعة( ،

.متوسطة(وبدرجة1.411(وانحرفمعياري)1.16(بمتوسطحسابي)59األخيرةالفقرة)

( من α≤1.5السؤال الثالث: هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )
وجهة نظر المدرسين وعن وجهة نظر المشرفين االختصاص في درجة تطبيق 

شاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في المرحلة الثانوية في معايير الجودة ال
 ؟العراق

السؤالتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةالستجابةافراد ولإلجابةعلىهذا

العينةعندرجةتطبيقمعاييرالجودةالشاملةفيكتابالحاسوبللصفالخامسفيالمرحلة

(α≤2.5مستوىالداللة)عندنظرالمدرسينوالمشرفيناالختصاصمنوجهةالثانويةفيالعراق

(01(لعينتينمستقلتين،كمايظهرهالجدول) t-testكماتماستخداماختبار)

 (80جدول)

 المدرسين والمشرفين االختصاص ًاآلراء تبعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة المجال

4.642.5121.4410692.242مدرسالمجالاالول

4.122.415مشرف

0.002 4.522.5523.148269مدرسالمجالالثاني

4.212.411مشرف

4.452.5652.4562690.015مدرسالمجالالثالث

4.202.624مشرف
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0.2632690.793-4.122.612مدرسالمجالالرابع

4.152.542مشرف

1.6162690.107- 0.726 4.34مدرسالمجالالخامس

4.700.346مشرف

0.6462690.519-4.350.613مدرسالمجالالسادس

4.470.452مشرف

 4.400.6580.3782690.706مدرسالمجالالسابع

4.320.573شرفم
(لمجاالتα≤2.5منخللالجدولاعلهظهرعدموجودداللةاحصائيةعندمستوىداللة)

بالنسبة سواءاالستبانة المجالينالثانيوالثالثحيثحصل،للمدرسينوالمشرفينعلىحد عدا

،المدرسين(لدى2.552(وانحرافمعياري)4.52متوسطحسابي)ىالمجالالثاني)االهداف(عل

القيمةبلغتاذ،(لدىالمشرفيناالختصاص2.411ي)(وانحرافمعيار4.21ومتوسطحسابي)

 (.2.220)(ومستوىداللة069(عنددرجةحرية)3.148التائيةلهذاالمجال)

( في درجة تطبيق α≤1.5السؤال الرابع: هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

وجهة نظر المدرسين في المرحلة الثانوية في العراق تبعا لمتغير الجنس الجودة الشاملة من 

 وسنوات الخبرة؟

تمتاالجابةعلىهذاالسؤالكاالتي:
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 :متغير الجنس .1

(للتعرفعلىالفروقذاتt_testواختبار)النحرافاتالمعياريةاتمحسابالمتوسطاتالحسابيةو

 االحصائية العيالداللة افراد الحاسوبالستجابة لكتاب الشاملة الجودة معايير تطبيق لدرجة نة

الجنس لمتغير تبعا المدرسين نظر منوجهة الثانوية الجدولللصفالخامسللمرحلة في كما

(00).

(00جدول)

 المدرسينعينة الستجابات والقيمة التائية المعيارية  والنحرافاتالمتوسطات الحسابية 



المتوسط  العدد الجنس المجال التسلسل
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

1124.412.4041.1540520.250ذكرالطباعةواالخراج1
1404.612.624انثى

0520.987 0.017-1124.522.541ذكراالهداف0
1404.522.540انثى

0.2320520.817-1124.442.516ذكرالمحتوى1
1404.462.529انثى

1124.152.6141.2190520.224ذكرعرضالمادةالدراسية4
1404.052.641انثى

1124.412.6141.8700520.063ذكراالنشطةالتعليمية5
1404.062.222انثى

1124.122.5990.5310520.596ذكراالسئلة6
1404.112.606انثى

ارتباطمحتوىالكتاب4
بحاجاتالمجتمعوالطلبة

1124.442.5420.9690520.334ذكر
1404.162.412انثى

 0.294 852 1.052 1.415 4.49 002 ذكر المجموع
 1.587 4.43 048 انثى
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(لمتغيرα≤2.5يةعندمستوى)فروقذاتداللةاحصائاليوجدمنالجدولاعلهيتبينانه

ويتضحهذامنتقاربقيمالمتوسطاتالحسابيةالستجاباتوالمدرساتالجنسبالنسبةللمدرسين

المدرسينوالمدرساتعلىحدسواءتبعالمجاالتالدراسة.

 متغير سنوات الخبرة: .8
لدرجةتطبيقالنحرافاتالمعياريةالستجابةافرادالعينةاتمحسابالمتوسطاتالحسابيةو

معاييرالجودةالشاملةلكتابالحاسوبللصفالخامس

(01(فيالجدولكماسنواتالخبرةللمرحلةالثانويةمنوجهةنظرالمدرسينتبعالمتغير

 
 (83جدول )

 عينة المدرسين تبعا لمتغير الخبرةافات المعيارية الستجابة افراد المتوسطات الحسابية والنحر 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة مستويات المجال

504.642.561سنوات5اقلمن-1الطباعةواالخراج
1524.402.410سنوات12اقلمن-5

524.552.402سنواتفاكثر12
0624.642.512المجموع

504.522.455سنوات5اقلمن-1االهداف
1524.642.521سنوات12اقلمن-5

524.402.410سنواتفاكثر12
0624.522.552المجموع

504.142.544سنوات5اقلمن-1المحتوى
1524.562.011سنوات12اقلمن-5

524.052.650سنواتفاكثر12
0624.452.565المجموع

504.192.456سنوات5اقلمن-1عرضالمادةالدراسية
1524.412.565سنوات12لمناق-5

524.242.662سنواتفاكثر12
0624.122.642المجموع
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504.1522.994سنوات5اقلمن-1االنشطة
1524.512.542سنوات12اقلمن-5

524.262.444سنواتفاكثر12
0624.142.406المجموع

504.142.600سنوات5اقلمن-1االسئلة
1524.402.549سنوات12اقلمن-5

524.022.669سنواتفاكثر12
0624.152.611المجموع

ارتباطمحتوىكتابالحاسوب
بحاجاتالمجتمعوالطلبة

504.412.661سنوات5اقلمن-1
1524.512.549سنوات12اقلمن-5

524.112.461سنواتفاكثر12
0624.422.651المجموع


االستبانةككل

504.422.452سنوات5اقلمن-1
1524.552.424سنوات12اقلمن-5

524.062.594سنواتفاكثر12
 1.476 4.45 861 المجموع



يلحظمنالجدولاعلهوجودفروقظاهريةفيالمتوسطاتالحسابيةالستجابةافرادالعينةحولدرجة

الجودةالشاملةفيكتابالحاسوبللصفالخامسمنالمرحلةالثانويةمنوجهةنظرتطبيقمعايير

سنوات(على12اقلمن-5الخبرةمن)سنواتالخبرةاذحصلاصحابسنواتالمدرسينتبعالمتغير

بلغ) حسابي متوسط االولىككللألداة(4.55اعلى الثانيةوجاء،بالمرتبة سنواتاصحاببالمرتبة

-1من)الخبرة من )5اقل بلغ حسابي متوسط اصحاب،(4.42سنوات(على االخيرة بالمرتبة وجاء

كانتالفروقذات(.ولتحديدفيمااذا4.06سنواتفاكثر(بمتوسطحسابيبلغ)12الخبرةمن)سنوات

مستوىداللة) عند احصائية التباينα≤2.5داللة تحليل اجراء تم ،(one way anova)االحادي(

(04نتائجالتحليلعلىالنحوالموضحفيجدولرقم)وجاءت
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 (84جدول)

 الخبرة سنوات ( لدى المدرسين تبعا لمتغيرone way anovaتحليل التباين االحادي )

 
مجموع  مصدر التباين مجاالت االستبانة

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

1.02602.6210.1622.114المجموعاتبينالطباعةواالخراج
41.460542.049داخلالمجموعات

40.94059الكلي
*0.11101.2561.4552.211بينالمجموعاتاالهداف

42.520542.126داخلالمجموعات
40.94059الكلي

*4.44200.0024.0202.221بينالمجموعاتالمحتوى
42.150542.125لمجموعاتداخلا

20.49059الكلي

عرضالمادة
الدراسية

*4.16101.5229.2522.222بينالمجموعات
121.640542.196داخلالمجموعات

122.21059الكلي
*12.96205.42411.0252.222بينالمجموعاتاالنشطة

105.490542.429داخلالمجموعات
116.45059الكلي

0.12401.2500.2152.261بينالمجموعاتاالسئلة
95.160542.141داخلالمجموعات

94.44059الكلي
ارتباطمحتوىكتاب
الحاسوببحاجات
المجتمعوالطلبة

*6.54601.0224.9942.222بينالمجموعات
125.640542.411داخلالمجموعات

110.05059الكلي
 *1.111 2.282 0.290 8 3.728 بين المجموعات المجموع الكلي

 1.804 857 55.15 داخل المجموعات
  859 52.233 الكلي
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(فيα≤2.5مستوىداللة)تداللةاحصائيةعندالىوجودفروقذا(04)تشيرالنتائجفيالجدول

ومجالاالسئلة(عندرجة،ا)مجالاالخراجوالطباعةجميعمجاالتالدراسةماعدامجالينوهم

تطبيقمعاييرالجودةالشاملةفيكتابالحاسوبللصفالخامسفيالمرحلةالثانويةتبعالمتغير

بلغتفيمجالاالخراج اذ الكلية علىالدرجة المحسوبة )ف( الىقيمة استنادا سنواتالخبرة

المحسوبةامافيمجالاالسئلةفبلغتقيمة)ف(،(2.114(وبمستوىداللة)0.162)والطباعة

(2.261(وبمستوىداللة)0.215)علىالدرجةالكلية

الفروقوللكشفعن )شيفيه(عائدية اختبار استخدام تطبيقتم درجة لمعرفة للمقارناتالبعدية

كمافيالخبرةمعاييرالجودةالشاملةفيكتابالحاسوبمنوجهةنظرالمدرسينوتابعالمتغير

(05الجدولرقم)

 

 (85جدول )

للمقارنات البعدية لمعرفة درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب من  شيفيهاختبار 
 وجهة نظر المدرسين وتابعا لمتغير الخبرة

المتوسط  مستويات الخبرة المجال
 الحسابي

 5اقل من -0
 سنوات

 01اقل من-5
 سنوات

سنوات 01
 فاكثر

2.4442.110-4.52سنوات5اقلمن-1االهداف
**2.211-4.642.444سنوات12اقلمن-5

-**4.402.1102.211سنواتفاكثر12
2.1202.515-4.14سنوات5اقلمن-1المحتوى

**2.220-4.562.120سنوات12اقلمن-5
-**4.052.5152.220سنواتفاكثر12

عرضالمادة
لدراسيةا

2.2502.494-4.19سنوات5اقلمن-1
**2.22-4.412.250سنوات12اقلمن-5

-**4.242.4942.22سنواتفاكثر12
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2.424**2.226-4.15سنوات5اقلمن-1االنشطة
**2.22-**4.512.226سنوات12اقلمن-5

-**4.262.4242.22سنواتفاكثر12
ارتباطمحتوى

كتابالحاسوب
بحاجات
المجتمع
والطلبة

**2.6212.262-4.41سنوات5اقلمن-1
**2.22-4.512.621سنوات12اقلمن-5

-**2.22**4.112.26سنواتفاكثر12

 1.866 1.032 - 4.41 سنوات5اقل من -0 الدرجة الكلية
 **1.11 - 1.032 4.55 سنوات01اقل من -5

 - **1.11 1.866 4.86 سنوات فاكثر 01
(α≤2.5*الفرقدالاحصائياعندمستوىالداللةاالحصائية)

اعله) الجدول من الحسابية(05يظهر المتوسطات في احصائية داللة ذات فروق عندوجود

االهداف(α≤2.5مستوىداللة) فئتي)تعزىلمتغيرسنواتالخبرةفيمجال اقلمن-5لصالح

المحتوىاكفروقذاتداللةاحصائيةلمجالكماويلحظبانهن،ثر(سنواتفاك12و،سنوات12

ويلحظكماسنواتفاكثر(12و،سنوات12لمناق-5تعزىلمتغيرسنواتالخبرةلصالحفئتي)

لمجال احصائية تعزىلمتغيرسنواتالخبرةعرضالمادةبانهناكفروقذاتداللة الدراسية

فئتي) منا-5لصالح هناكفروقذاتايضاويلحظ،سنواتفاكثر(12و،سنوات12قل بان

لصالحالثلثفئات)االنشطةداللةاحصائيةلمجال 5اقلمن-1تعزىلمتغيرسنواتالخبرة

يلحظبانهناكفروقذاتداللةوكذلك،(سنواتفاكثر12و،سنوات12اقلمن-5،سنوات

 لمجال محتوىكتابالحاسوببحاجاتاحصائية والطلبةارتباط سنواتتعزىلمتغيرالمجتمع

(.سنواتفاكثر12و،سنوات12اقلمن-5،سنوات5اقلمن-1الخبرةلصالحالثلثفئات)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

تضمنهذاالفصلعرضالمناقشةالنتائجحسباسئلةالدراسةوالتوصياتالتيتمالتوصلاليهاي
:لدراسةوهيكمايأتيانتائجفيضوء

ما درجة تطبيق معايير الجودة الذي ينص على  بالسؤال األولالنتائج المتعلقة  اوالً: مناقشة

الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في المرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر 

 المدرسين؟

شاملةلكتابالحاسوبللصفدرجةتطبيقمعاييرالجودةالأن(5)نتائجالسؤالفيالجدولبينت

،مرتفعةلألداةككلبدرجةجاءتالخامسفيالمرحلةالثانويةفيالعراقمنوجهةنظرالمدرسين

ا ولمجاالت طباعالستبانة مجال وجاء األولىالسبعة بالمرتبة الكتاب خراج وا  مجالة تله ،

ببحاجاتالمجتمعوالطلبةلحاسو،تلهمجالارتباطمحتوىكتابااألهداف،ثممجالالمحتوى

وأخيرامجالعرضالمادةالدراسية.واتفقتهذهالنتيجة،ثممجالاألسئلة،تلهمجالاألنشطة،

دراس )مع عسيلن المالكي(0211ة ودراسة ود،(0214)، راسة ،(0214الدليميوالجبوري)

ا )ودراسة )0216حمد سعد ودراسة م(0216(، النتيجة اختلفت حين في دياب. دراسة ع

.(0210)،ودراسةشوكةوشياع(0226)

 ويمكن حصول المجاالت على رتبها أعاله كاالتي:

عينة مدرسي  لدى: ان حصول هذا المجال على المرتبة األولى مجال طباعة وإخراج الكتاب .1

مادة الحاسوب يدل على ان  والطباعية التربوية كتابالحاسوبللصفالشروط توافرتفي قد

امسالثانويبحسبآراءالمدرسينممايشيرالىمقداراهتمامالجهاتالمعنيةبطباعةالكتابالخ

المدرسيالمتمثلةبوزارةالتربيةالعراقيةإلخراجهبالصورةالمطلوبةمنحيثسلمةالطباعةوخلوه
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واالم المطبعية األخطاء رزمهمن الغلفواتقان ومتانة فيلئية الخط حجم ومناسبة للقر، ،اءةه

واحتوائهعلىالرسومواالشكالوالجداولوالخرائطالتوضيحية.

،انجاتالتعليميةالتعلميةالمطلوبةتعداألهدافموجهاتهامةلتحقيقالنتا. مجال األهداف:8

تطبيقمعاييرالجودة المدرسينفيدرجة الثانيةبحسبعينة المجالعلىالمرتبة حصولهذا

يعنيا منالشاملة بمواصفاتالجودة تتسم المبحوثة ناهدافكتابالحاسوبللصفوالمرحلة

تر انها عيالفروقاحيثمراعاتهالجوانبنموالمتعلمالمختلفةالمعرفيةوالمهاريةوالوجدانيةكما

ل االيجابية والعملية العلمية والمهارات القيم وتنمي للطلبة معالفردية انسجامها عن فضل ديهم

،باإلضافةالىقابليتهاللملحظةوالقياس.وضوعةوالمفاهيماألساسيةللمادةالكتابالمتمفردا

يشملمحتوىالمنهجممثلفيالكتابالمدرسيعلىالعديدمنالعناصر: المحتوىمجال  .1

رىوالمكوناتالمعرفيةوالمهاريةواالنفعاليةالتيتعكسمايفكربهالمتعلمومايظهرهمنسلوكوت

الباحثةانحصولمجالالمحتوىعلىدرجةمرتفعةمنتطبيقمعاييرالجودةانمايعنيانكتاب

بشكلمنطقي اشتملعلىتلكالعناصروالمكوناتالمعرفيةمرتبة قد الحاسوبموضعالدراسة

البمن،وانتنظيمهقداعتمدالمبادئالتربويةالتيتنتقلبالطومتكاملوتخلومنالحشووالتكرار

األهداف تحقيق الى يؤدي للطالببما التشويق تحقيقعنصر على مرتكزا المعقد الى البسيط

المرجوة.

القيممجال ارتباط محتوى كتاب الحاسوب بحاجات المجتمع والطلبة : .4 من المنفعة تعد

همفيالمرتبطةبحاجاتالطلبةالشخصيةواالجتماعيةوانالنظرالىالمحتوىنظرةوظيفيةيس

وضعذلكالمحتوىبمايتلءموحاجاتالطلبةوالمجتمعوبحسبنتائجالدراسةفانمحتوىكتاب

الحاسوبللصفالخامسالثانويقدحققارتباطابحاجاتالمجتمعوالطلبةلحصولهذاالمجال
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املةعلىدرجةمرتفعةفيتطبيقمعاييرالجودةمنخللربطاهدافالكتاببحاجاتالتنميةالش

اتجا وتكوين الطلبة لدى العمل قيم الحاسوبوترسيخ استخدام نحو إيجابية وارتباطه،هات

التعلمالذاتيوالتعاونيلديهم.بالمهاراتالحياتيةاللزمة،وتحقيقروح

تعداألسئلةمناهمالوسائلالتييستخدمهاالمدرسفيالعمليةالتعليميةكونهامجال األسئلة:.5

فيتؤثرفيتعل بفعالياتالدرسوانشمولالكتابالمدرسيعلىاألسئلة الطلبةومشاركتهم يم

نهايةكلفصلاووحدةدراسيةانمايشيرالىجودةاعدادهوتنظيمه،وترىالباحثةانحصول

هذاالمجالعلىدرجةمرتفعةفيتطبيقمعاييرالجودةجاءنتيجةاهتمامالقائمينعلىاعدادهذا

تضمينهأسئلةمتنوعةتشجععلىالبحثواالستقصاءوتحقيقجوانبالتعلمالمختلفة.الكتابب

األنشطةهيواحدةمنأربعةعناصرأساسيةمكونةللمنهجالدراسي،وهيمجال األنشطة:.6

جهدعقلياوبدنييبذلهالطالبمناجلبلوغاألهدافالمرغوبةتحققالخبرةالمباشرةمنخلل

التفاعل انعملية فيسلوكه. تغيراتأفضل الى تؤدي والتي الطالبوالظروفالخارجية بين

تضمينكتابالحاسوبللعديدمناألنشطةالتيتسهمفيابرازابداعالطلبةوتعززمبدأالمنافسة

العلميةلديهميمكنانيسهمفيتحقيقالتغذيةالراجعةالتيتؤديالىتحسينالعمليةالتعليمية

وهذاماأكدهحصولهذاالمجالعلىدرجةمرتفعةمندرجةتطبيقمعاييرالجودة.وأهدافها

تشكلالمادةالدراسيةمحتوىالكتابالمدرسيالذييطلبمنمجال عرض المادة الدراسية: .4

الطالبفهمهاواستيعابهاوتطبيقهاونقلهاالىميدانالحياةوانحصولالمجالعلىدرجةمرتفعة

اييرالجودةيعنيانالمادةالدراسيةلهذاالكتابقدتمعرضهابشكليحققاألهدافمنتطبيقمع

،وتشجيعهاالطلبةعلىاستخدامأسلوبهابيناألنشطةالصفيةواللصفيةالمرجوةمنخللموازنت
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وتنم المشكلت لديهمحل والناقد العلمي التفكير العرضية في التوازن وتحقيق الجوانب، بين

 ،وتحقيقالتكاملوالتتابعفيبناءالمفاهيموالبنيةالعرفيةلهم.ريةوالتطبيقيةالنظ

ثانيا: السؤال الثاني: ما درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس 
في المرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر المشرفين االختصاص؟

 السؤالفيالجدول لكتابالحاسوب11)بينتنتائج الشاملة الجودة تطبيقمعايير أندرجة )

االختصاصجاءت المشرفين نظر وجهة من العراق في الثانوية المرحلة للصفالخامسفي

بدرجةمرتفعةأيضالألداةككل،ولمجاالتاالستبانةالسبعةوجاءمجالاألنشطةبالمرتبةاألولى،

خ راجالكتاب،تلهمجالعرضالمادةالدراسية،ثممجالتلهمجالاألسئلة،ثممجالطباعةوا 

مجال وأخيرا األهداف، مجال تله والطلبة، المجتمع بحاجات الحاسوب كتاب محتوى ارتباط

المحتوى.

جاءلدىعينةالمدرسيناالمااةقدحصلتعلىترتيبمختلفععلىالرغممنانمجاالتاألد

مر قدحصلتعلىدرجة جميعا وقدانها لدىالمشرفينأيضا، الجودة منتطبيقمعايير تفعة

المبحوث. الحاسوب كتاب في خصائصالجودة بتوافر الدراسة إحساسعينة الى ذلك يعزى

النتيجةمعدراسةعسي المالكي)(0211لن)واتفقتهذه (0214،ودراسة الدليمي، ودراسة

فتالنتيجة(.فيحيناختل0216سعد)(،ودراسة0216،ودراسةاحمد)(0214والجبوري)

(.0210،ودراسةشوكةوشياع)(0226معدراسةدياب)
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( بين وجهة α≤1.5ثالثا :السؤال الثالث: هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

نظر المدرسين ووجهة نظر المشرفين االختصاص في درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في 

سوب للصف الخامس في المرحلة الثانوية في العراق؟كتاب الحا

( داللة مستوى عند احصائية داللة وجود الثالثعدم السؤال نتائج لمجاالتα≤2.5أظهرت )

الثاني المجالين في عدا االستبانة مجاالت على المشرفين وآراء المدرسين آراء بين االستبانة

الثاني)االهداف(عل المجال في4.52ىمتوسطحسابي)والثالثحيثحصل لدىالمدرسين، )

(لدىالمشرفيناالختصاص،وحصلالمجالالثالث4.21حينحصلعلىمتوسطحسابي)

(لدىالمشرفين4.20ومتوسطحسابي)،(لدىالمدرسين4.45المحتوى(علىمتوسطحسابي))

به يتمتع التي الخبرة ان الى النتيجة هذه الباحثة وتعزو المشرفوناالختصاص. االختصاصا

الشاملةتسمحلهمبالحكمعلىمدىملءمةاهدافالكتابالموضوعةومحتواهمعمعاييرالجودة

بشكلاكبرمنالمدرسين.

( في درجة α≤1.5رابعا : السؤال الرابع: هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

مرحلة الثانوية في العراق تبعا لمتغير تطبيق الجودة الشاملة من وجهة نظر المدرسين في ال

 الجنس وسنوات الخبرة؟

(لمتغيرالجنسα≤2.5أظهرتنتائجالدراسةاليوجدفروقذاتداللةاحصائيةعندمستوى)

ووجود،الجودةفيكتابالحاسوبالمبحوثبالنسبةللمدرسينوالمدرساتفيدرجةتطبيقمعايير

المت في احصائية داللة ذات داللة)فروق مستوى عند الحسابية لمتغيرα≤2.5وسطات تبعا )

كماسنواتفاكثر(12و،سنوات12اقلمن-5لصالحفئتي)سنواتالخبرةفيمجالاالهداف
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،سنوات12قلمنا-5ويلحظبانهناكفروقذاتداللةاحصائيةلمجالالمحتوىلصالحفئتي)

فاكثر(12و ذ،سنوات فروق هناك بان ويلحظ عرضالمادةكما لمجال احصائية داللة ات

ويلحظايضابانهناكفروق،سنواتفاكثر(12و،سنوات12قلمنا-5الدراسيةلصالحفئتي)

12اقلمن-5،سنوات5اقلمن-1ذاتداللةاحصائيةلمجالاالنشطةلصالحالثلثفئات)

ةاحصائيةلمجالارتباطوكذلكيلحظبانهناكفروقذاتدالل،(سنواتفاكثر12و،سنوات

-5،سنوات5اقلمن-1محتوىكتابالحاسوببحاجاتالمجتمعوالطلبةلصالحالثلثفئات)

وتعزوالباحثةفيوجودفروقذاتداللةتبعالمتغير.(سنواتفاكثر12و،سنوات12اقلمن

لمجاالتاألهدافوالمحتوىوسنواتال لصالحفئتخبرة الدراسية 12اقلمن-5ي)عرضالمادة

لهم12و،سنوات تسمح المدرسين لدى المتوافرة التدريسية الخبرة عمق ان الى فاكثر( سنوات

اماالفروقالواردةفيمجالي.قمعاييرالجودةفيكتابالحاسوببالتقييمالموضوعيلمدىتطبي

اقل-1فئات)ارتباطمحتوىكتابالحاسوببحاجاتالمجتمعوالطلبةلصالحالثلثاألنشطةو

(فانالباحثةترىانهذينالمجالينسنواتفاكثر12و،سنوات12اقلمن-5،سنوات5من

الكتابوانتدريسهذهالخبراتوتطبيقاتها همامجالينتطبيقيينللخبراتالمعرفيةالتييحتويها

يمكنالمدرسينمناصدارالحكمعلىجودتهالكلفئاتسنواتالخبرة.
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 :والمقترحات لتوصياتا

  تعرض الباحثة التوصيات والمقترحات كما يأتي: في ضوء نتائج الدراسة

 .تعزيزمفهومالجودةللعاملينبالمجالالتربويبشكلعاموللمدرسينبشكلخاص .1

 .الشاملة االهتمامباستمراريةتحسينوتطويركتابالحاسوبوفقمعاييرالجودة .0

1.  مدرسي واساليبالحاسوبمادةاخضاع الدراسية المناهج جودة لمعرفة لدوراتتدريبية

 .تطبيقها

 .الحاسوبلصفوفاخرىومراحلاخرىاجراءدراساتاخرىمماثلةلكتب .4

 .للمرحلةالثانويةبشكلعامالدراسيةاجراءدراسةلتقويمالكتب .5
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

 واالجتماعية الثقافية واعتباراته التربوي التخطيط.(0212)لطفيامل،طاحونأبو-

 للنشراليازوريدار:عمان،واالقتصادية

تقويم جودة كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة في  ،(0216ابراهيمعبدالوهاب)،احمد-

)رسالة العراق وفق معايير رابطة معلمي علوم الحاسوب وجمعية الحوسبة االلية االمريكية 

 االردن.عمان،،جامعةعمانالعربية،ليةالعلومالتربويةوالنفسيةك،ماجستير منشورة( 

منى،وعبدالرحيم،احمدمحمد،وماجد،ابراهيمجابر،والمصري،رافتعبدالعزيز،لبوهيا-

القاهرة:دارالعلموااليمانللنشروالتوزيع.،الجودة الشاملة في التعليم(.0222احمد)

0229)حسنمحمد،حمادات- – اسسها– مفهومها– نظرياتها، التربوية المناهج.(

 والتوزيعللنشرلحامدادار:عمان،تقويمها– تخطيطها– عناصرها

ساري،حمادنة- محمود  مفاهيم التدريس في العصر ،(0212)،خالد،وعبيدات،محمد

 :االردناربد،عالمالكتبالحديث،الحديث

دار:عمان،0ط،التدريس وطرق المناهج في الشاملة الجودة(.0216)رافدة،الحريري-

 والتوزيعللنشرالمسيرة

،العالي والتعليم التربية وزارتي بين التربوي النظام.(0212)فياضسلمانمحمد،الخزاعلة-

 .والتوزيعللنشرالعربيالمجتمعمكتبة:عمان
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بمرحلةالمدرسيةالكتبجودة(.0224صبحي)وائل،وشبلق،ربهعبدعلي،خليفة-

 ، الثالث التربوي المؤتمر الى مقدم بحث،المرحلةمشرفينظروجهةمناالساسيالتعليم

غزة،اكتوبر11-12 ،االسالمية الجامعة،" التميز مدخل" الفلسطيني التعليم في الجودة

 .فلسطين،

للصفالرياضياتكتابتقويم.(0214)خلفمحمود،والجبوري،محمدباسم،الدليمي-

،االنسانية للعلوم تكريت جامعة مجلة ،الشاملةالجودةمعاييرضوءفيالعلميمسالخا

(1)،446_421. 

تقويم المناهج الدراسية القسام اللغة العربية بكليات  (.8100) رائدرسميونس،الزيدي-

-ةكليةالتربي،(اطروحةدكتوراهمنشورةالتربية في الجامعات العراقية في ضوء معايير الجودة)

 .العراق،جامعةبغداد ،ابنرشد

القاهرة،وتقويمها صناعتها– التعليمية المناهج .(0226)محمود،الضبع- االنجلومكتبة:

 .المصرية

الثقافةعالم:عمان،تدريسها واساليب االجتماعية التربية.(0222)عيسمحمد،الطيطي-

 .والتوزيعللنشر

:عمان،الذاتي والتعليم التفريد منهج وفق لمناهجا تخطيط.(0229)ابراهيمكايد،عبدالحق-

 .الفكردار
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 في المتوسط االول للصف المطور العلوم كتاب تقويم.(0211)حسنخالدبندرين،عسيلن-

المملكة،القرىامجامعة،التربيةكلية،)رسالةماجستيرمنشورة(الشاملة الجودة معايير ضوء

 .العربيةالسعودية

للنشرالمناهجدار:عمان،التدريس وطرائق الحديثة المناهج.(0222)يعلمحسن،عطية-

والتوزيع

 لتطوير ورؤى ابعاد المدرسية االدارة في الجودة .(0211)عبيدبنعليبنرجب،العويسي-

 الجامعيالكتابدار:العين،الممارسات

السلم)،فتحاهلل- دار،التدريس المدخل البسيط في المناهج وطرق ،(0224مندورعبد

 الرياضالنشرالدولي:

م،الكسباني- علي السيد ،تطوير المنهج من منظور االتجاه المعاصر،(0212)،حمد

 مؤسسةحورسالدوليةللنشر:االسكندرية

 ضوء في المتوسطة للمرحلة الفيزياء كتب تقويم.(0214)حسنعباسعبير،المالكي-

 العراق،القادسيةجامعة،التربيةكلية،(منشورةرسالةماجستيرالشاملة) الجودة معايير

دار:عمان،الحديثة لتربويةا المناهج .(0229)الحيلةمحمود،ومحمد،احمدتوفيق،مرعي-

 والتوزيعرللنشالمسيرة

:عمان،التدريس وطرق المناهج في معاصرة ومشكالت قضايا.(0210)عليالسيد،محمد-

.والتوزيعللنشرالمسيرةدار
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 العربية اللغة مناهج محتوى تحليل.(0229)محسنعلي،عطيةو،عبدالرحمن،الهاشمي-

 .والتوزيعللنشرصفاءدار:عمان،التطبيقية نظرية رؤيا

.الجامعةالجودة .مجلة (.مؤشراتالجودةفيالتعليمالجامعي0226سهيلرزق)،دياب-

 .،فلسطينغزة،االسلمية

تحليل وتقويم محتوى كتاب العلوم العامة للصف الخامس ،(0211زهرةمحمدعبداهلل)،نور-

االساسية العليا في  االساسي في ضوء المعايير ومن وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة

 .،فلسطينجامعةالنجاحالوطنية،كليةالدراساتالعليا،رسالةماجستيرمنشورة() فلسطين

مناه،(0210علي)،شياع،هدى،شوكة- فيتطوير التقنية للكلياتوالمعاهد الحاسوب ج

التدريسية الشاملةمنوجهةنظرالهيئة التربية االساسية  مجلة كلية،ضوءمعاييرالجودة

 .402-699(،46)،بغداد

نعمان)،سعد- فيمناهجالحلقة،(0216رائد االولىمنالتعليممدىتوافرمعاييرالجودة

ا العربية الجمهورية في المعلميناالساسي نظر منوجهة منشورة(لسورية ماجستير ،)رسالة

(،02)12،مجلة جامعة البعث
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(0الملحق)

 اداة الدراسة بصورتها االولية

 

 المناهج وطرق التدريسالتخصص :           كلية العلوم التربوية                                       

  7112/7112قسم االدارة والمناهج                                               العام الجامعي:

 االولالفصل الدراسي: 

 

 استبانة تحكيم

 المحترم /ة ............................الدكتور / ة  ..................................................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.....

تقوم الباحثة بأعداد رسالة ماجستير في المناهج وطرق التدريس عن "درجة تطبيق معايير الجودة 

الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في المرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر 

لرسالة التعرف على درجة تطبيق معايير الجودة المدرسين والمشرفين االختصا " حيث تهدف ا

الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في المرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر 

 المدرسين والمشرفين االختصا 

ولتحقيق هذا الغرض تم اعداد استبانة مكونة من سبعة مجاالت عن مؤشرات الجودة الشاملة في 

والمجال  ،والمجال الثاني االهداف ،ل المجال االول االخراج والطباعةكتاب الحاسوب :حيث يتناو

المجال  ،المجال الخامس االنشطة ،والمجال الرابع عرض المادة الدراسية ،الثالث المحتوى

 اما المجال السابع ارتباط محتوى الكتاب بحاجات المجتمع والمتعلمين . ،السادس االسئلة 

وألهمية  رائيكم السديد  ،انة علمية مرموقة وخبرة في هذا المجال ونظرا لما تتمتعون به من مك

وابداء رايكم حول عباراتها  ،نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبانة ،في تحقيق اهداف هذه الدراسة 

 ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات،من حيث انتمائها للمجال او عدم انتمائها 

 ر.مع فائق االحترام ... والتقدي

 

 :شيماء وعدهللا عبد القادر الصائغاسم الطالب    : ا.د ابتسام جواد مهدياسم المشرف

 



   21 
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 مناهج وطرق تدريسالتخصص :       كلية العلوم التربوية                                      

 7112/7112العام الجامعي:              قسم االدارة والمناهج                                    

 االول   الفصل الدراسي: 

 

 درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس ثانوي استبانة 

 ة/المحترم ...............................................................الدكتور / ة  ................

:في المكان المناسب امام كل فقرة من الفقرات االتية(√يرجى وضع اشارة)

 

الفقرةصلحيةالفقراتانتماءالفقرةللمجالالفقراتالتسلسل
بحاجة
للتعديل


التعديلالمقترح

غيرمنتمي
منتمي


حصال

غير
صالح



المجالاالول:الطباعةواالخراج
بمتانة يتميز كتاب الحاسوب 1

 الغالف 


تميز كتاب الحاسوب بجاذبية ي0
 الغالف



يعبر غالف كتاب الحاسوب 1
 عن محتواه



تضمن كتاب الحاسوب اسماء ي4
المؤلفين ودار النشر وسنة 

 الطباعة 



الحاسوب على  كتابيشتمل 5
 الوان مناسبة في الطباعة



شتمل كتاب  الحاسوب ي6
فهرسا تعريفيا بالمصطلحات 

 الواردة
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يخلو كتاب الحاسوب من 4
 االخطاء المطبعية



يخلو كتاب الحاسوب من 2
 العيوب اللغوية



تتميز رزمة كتاب الحاسوب 9
 باإلتقان والتجليد الجيد



حجم الخط واضح ومقروء في 12
 كتاب الحاسوب



يشتمل كتاب الحاسوب على 11
 صور ورسوم توضيحية كافية



يشتمل كتاب الحاسوب على 10
 جداول وخرائط مناسبة



ينتهي كتاب الحاسوب بقائمة 11
للمراجع والمصادر 

 المستخدمة



المجالالثاني:االهداف
اف كتاب الحاسوب تنسجم اهد14

 مع مفرداته الدراسية


تراعي اهداف كتاب الحاسوب 15
الجوانب المعرفية والوجدانية 

 والنفسحركية للطلبة  



ترسخ اهداف كتاب الحاسوب 16
حب العلم والمعرفة في نفوس 

 الطلبة



تنمي اهداف كتاب الحاسوب 14
القيم واالتجاهات االيجابية 

 بةلدى الطل



تتسم اهداف كتاب الحاسوب 12
 بالواقعية 



تتسم اهداف كتاب الحاسوب 19
 بقابليتها للمالحظة والقياس



تراعي اهداف كتاب الحاسوب 02
 المفاهيم االساسية للمادة 



المجالالثالث:المحتوى
يحقق محتوى كتاب الحاسوب 01

 االهداف التي وضع من اجلها


يربط محتوى كتاب الحاسوب 00

بين االصالة والمعاصرة في 

 عرض المعلومات
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يعرض محتوى كتاب 01

الحاسوب المعلومات بتسلسل 

 مناسب 



يبنى محتوى كتاب الحاسوب 04

على اساس التكامل في 

 المعرفة



يتصف محتوى كتاب 05

الحاسوب بالتدرج من البسيط 

 الى المعقد



يخلو محتوى كتاب الحاسوب 06

من الحشو والتكرار 

 والمقدمات الطويلة



يتصف محتوى كتاب 04
الحاسوب بعنصري التشويق 

 والجذب نحو التعلم



المجالالرابع:عرضالمادةالدراسية
يتصف كتاب الحاسوب 02

بالتوازن النسبي بين عرض 
 الجوانب النظرية والتطبيقية



يوازن كتاب الحاسوب بين 09
 االنشطة الصفية والالصفية



يراعي كتاب  الحاسوب 12
التتابع في بناء المفاهيم لدى 

 الطلبة



يراعي كتاب الحاسوب 11
التكامل في بناء المفاهيم لدى 

 الطلبة



يتضمن كتاب الحاسوب على 10
عمليات التقويم البنائي 

 المستمر



ينمي كتاب الحاسوب التفكير 11
 العلمي لدى الطلبة



ينمي كتاب الحاسوب التفكير 14
 الناقد لدى الطلبة 



يشجع كتاب الحاسوب على 15
 البحث لدى الطلبة



يشجع كتاب الحاسوب على 16
 حل المشكالت لدى الطلبة
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المجالالخامس:االنشطة
الحاسوب ب تتسق انشطة كتا14

 مع اهدافه


تتسق انشطة كتاب الحاسوب 12

 مع محتواه



تساعد انشطة كتاب الحاسوب 19

على ابراز ابداع الطلبة 

 وابتكاراتهم



تسمح انشطة كتاب الحاسوب 42
على تقديم التغذية الراجعة 

 للطلبة 



تعزز انشطة كتاب الحاسوب 41
 الطلبةالتعلم التعاوني بين 



المجالالسادس:االسئلة
تنسجم اسئلة كتاب الحاسوب 40

 مع االهداف التربوية


تقيس اسئلة كتاب الحاسوب 41
 مدى تحقق االهداف المبتغاة



تتضمن كل وحدة من وحدات 44
كتاب الحاسوب اسئلة 

وتمارين وانشطة وتدريبات 
 خاصة بكل موضوع



ئلة كتاب الحاسوب تصاغ اس45
 بأساليب متنوعة 



تصاغ اسئلة كتاب الحاسوب 46
 بطريقة واضحة



تشمل اسئلة كتاب الحاسوب 44
جوانب التعلم المعرفي 
 والوجداني والحركي



تتناسب االسئلة مع اهمية 42
الفصل ونسبته في كتاب 

 الحاسوب



تشجع اسئلة كتاب الحاسوب 49
على البحث العلمي  الطلبة

 واالستقصاء



يشتمل كتاب الحاسوب على 52
اسئلة وتمارين لتقويم الطلبة 

 ذاتيا
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يشتمل كتاب الحاسوب على 51
واجبات وانشطة للطلبة خارج 

 الصف



يتضمن كتاب الحاسوب في 50
نهاية كل وحدة دراسية او 

فصال دراسيا اختبارا تحصيليا 
 للطلبة



ارتباط محتوى كتاب الحاسوب بحاجات المجتمع والطلبة المجالالسابع:
يحقق كتاب الحاسوب حاجات 51

المجتمع ومتطلبات التنمية 
 الشاملة



يرتبط محتوى كتاب الحاسوب 54
بالمهارات الحياتية المطلوبة 

 للطلبة



يراعي محتوى كتاب 55
الحاسوب الفروق الفردية بين 

 بة واهتماماتهم وميولهمالطل



يشجع محتوى كتاب الحاسوب 56
 الطلبة على التعلم الذاتي



يشجع محتوى كتاب الحاسوب 54
 الطلبة على التعلم التعاوني 



يساعد محتوى كتاب 52
الحاسوب على تنمية واكتساب 
 المهارات الالزمة في المادة



يساعد محتوى كتاب 59
وب على تكوين الحاس

اتجاهات ايجابية لدى الطلبة 
 في استخدام الحاسوب



يرسخ محتوى كتاب الحاسوب 62
 قيم العمل لدى الطلبة



اقترحاضافةبعضالفقراتوهي:

 

..................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 
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 (8الملحق)

 المحكمين بأسماءقائمة 

حسب االحرف الهجائية مرتبة

ت العلميواالسماللقب التخصص جهةالعملاوالجامعة

جامعةالموصل/كليةالتربيةللعلوم
 االنسانية

 1 االستاذالدكتوراحمدجوهرمحمد طرائقتدريسالفيزياء

جامعةالموصل/كليةالتربيةللعلوم
 االنسانية

 0 االستاذالدكتورةايناسيونسالعزو طرائقتدريسالرياضيات

جامعةالشرقاالوسط/كليةالعلوم
 تربويةال

مناهجوطرقتدريس
 الرياضيات

 1 الدكتورةتغريدالمومني

وزارةالتربيةالعراقية/المديريةالعامة
 للمناهج

 4 الدكتورحسينسالممكاون مناهجوطرائقالتدريس

وزارةالتربيةالعراقية/مديرادارة
 الجودةالشاملةوالتطويرالمؤسسي

 5 رعدخلفعطيةاالستاذالدكتور ادارةتربوية

مناهجوطرائقتدريس جامعةبغداد/كليةالتربيةبنات
 التاريخ

 6 االستاذالدكتورشاكرجاسممحمد

جامعةالموصل/كليةالتربيةللعلوم
 االنسانية

 4 الدكتورعاصماحمدخليل طرائقتدريسالرياضيات

 2 االستاذالدكتورعبدالرحمنحسين ادارةتربوية وزارةالتربية/الكليةالتربويةالمفتوحة

جامعةالشرقاالوسط/كليةالعلوم
 التربوية

 9 الدكتورفوازحسينشحادة مناهجوطرقتدريس
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جامعةالشرقاالوسط/كليةالعلوم
 التربوية

 12 االستاذالدكتورمحمودالحديدي مناهجوطرقتدريس

جامعةبغداد/كليةالتربيةبنات/قسم
 تربويةالنفسيةعلومال

االستاذالدكتورةنبأعبدالحسين فلسفةالتربية
 حسن

11 
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 (3الملحق)

 اداة الدراسة بصورتها النهائية

 للمدرسين 

 

 المناهج وطرق التدريسكلية العلوم التربوية                                                 التخصص : 

  7112/7112العام الجامعي:                                           قسم االدارة والمناهج    

 الثانيالفصل الدراسي: 

 

 المحترم /ة .......................................................................................حضرة المدرس / ة  

 م عليكم ورحمة هللا وبركاته..السال

الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في معايير "درجة تطبيقجراء دراسة بعنوان بأتقوم الباحثة 

تعرف درجة ين االختصا " حيث تهدف الرسالة المرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر المدرسين والمشرف

العراق من وجهة نظر الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في المرحلة الثانوية في  معايير تطبيق

 المدرسين والمشرفين االختصا 

 ،المحتوىو،اهداف المنهجو ،االخراج والطباعةهي)مجاالت لذا تضع بين ايديكم هذه االستبانة موزعة على سبعة 

تهدف ، و ارتباط محتوى الكتاب بحاجات المجتمع والمتعلمين ( ،واالسئلة ،نشطةو اال ،و عرض المادة الدراسية

على كتاب الحاسوب  ةحددت لها خمس بدائل لدرجة تطبيق معايير الجودة الشامل،يانات تخ  الدراسة الى جمع ب

بدرجة متوسطة ،بدرجة كبيرة ،للصف الخامس ثانوي في العراق وفقا لمقياس ليكرت هي )بدرجة كبيرة جدا 

 (قليلة جدا،بدرجة قليلة ،

(امام االختيار المالئم لك وستتعامل الباحثة مع √عالمة )لذا ترجو الباحثة قراءة فقرات االستبانة والتأشير ب

 المعلومات بدرجة سرية ألغراض البحث العلمي فقط.

 كتاب عليه يكون أن ماينبغي تحدد التي واألحكام الشروط من مجموعةوتعرف معايير الجودة الشاملة على انها "

اخراج وطباعة كتاب  جودة)    ألساسية جوانبهاب العراق في الثانوية المرحلة في الخامس للصف الحاسوب مادة

 التعليمية االنشطة جودة، جودة عرض المادة الدراسية التعليمية، المادة محتوى ،جودة االهداف ،جودة الحاسوب

 تعلم من االستفادة في الطالب يساعد بحيث(  جودة ارتباط محتوى الكتاب بحاجات المجتمع والطلبة ،،جودة االسئلة

 .  مهاراته وتنمية حاجاته، وتلبية معلوماته، وإثراء لدراسيةا المادة

 البيانات االولية:                                                                       

 :                   ذكر                                        انثى         الجنس  

 سنوات فاكثر  00سنوات                           00-5سنوات                     من  5نسنوات الخبرة: اقل م

  

   

 الباحثة
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درجةالتطبيقالفقراتالتسلسل
كبيرة
جدا

قليلةقليلةمتوسطةكبيرة
جدا

المجالاالول:الطباعةواالخراج
 بمتانة الغالف يتميز كتاب الحاسوب 1
 اذبية الغالفتميز كتاب الحاسوب بجي0
 يعبر غالف كتاب الحاسوب عن محتواه1
تضمن كتاب الحاسوب اسماء المؤلفين ودار النشر ي4

 وسنة الطباعة 


 كتاب الحاسوب على الوان مناسبة في الطباعةيشتمل 5
شتمل كتاب  الحاسوب فهرسا تعريفيا بالمصطلحات ي6

 الواردة


 لحاسوب من االخطاء المطبعيةيخلو كتاب ا4
 يخلو كتاب الحاسوب من العيوب اللغوية2
 تتميز رزمة كتاب الحاسوب باإلتقان والتجليد الجيد9
 حجم الخط واضح ومقروء في كتاب الحاسوب12
يشتمل كتاب الحاسوب على صور ورسوم توضيحية 11

 كافية


 على جداول وخرائط مناسبة يشتمل كتاب الحاسوب10
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المجالالثالث:المحتوى

يحقق محتوى كتاب الحاسوب االهداف التي وضع من 00

 اجلها
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 النشط



 تعزز انشطة كتاب الحاسوب التعلم التعاوني بين الطلبة45
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 (4الملحق)

 اداة الدراسة بصورتها النهائية

 للمشرفين
 

 المناهج وطرق التدريسكلية العلوم التربوية                                                 التخصص : 

  7112/7112قسم االدارة والمناهج                                               العام الجامعي:

 الثانيالفصل الدراسي: 

 

 المحترم /ة ......................................................................................./ ة   حضرة المشرف

 م عليكم ورحمة هللا وبركاته..السال

الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في معايير "درجة تطبيقبأجراء دراسة بعنوان تقوم الباحثة 

تعرف درجة ين االختصا " حيث تهدف الرسالة مشرفالمرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر المدرسين وال

الجودة الشاملة في كتاب الحاسوب للصف الخامس في المرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر  معايير تطبيق

 المدرسين والمشرفين االختصا 

 ،المحتوىو،نهجاهداف المو ،االخراج والطباعةهي)مجاالت لذا تضع بين ايديكم هذه االستبانة موزعة على سبعة 

تهدف ، و ارتباط محتوى الكتاب بحاجات المجتمع والمتعلمين ( ،واالسئلة ،نشطةو اال ،و عرض المادة الدراسية

على كتاب الحاسوب  ةحددت لها خمس بدائل لدرجة تطبيق معايير الجودة الشامل،الى جمع بيانات تخ  الدراسة 

بدرجة متوسطة ،بدرجة كبيرة ،ت هي )بدرجة كبيرة جدا للصف الخامس ثانوي في العراق وفقا لمقياس ليكر

 (قليلة جدا،بدرجة قليلة ،

(امام االختيار المالئم لك وستتعامل الباحثة مع √لذا ترجو الباحثة قراءة فقرات االستبانة والتأشير بعالمة )

 المعلومات بدرجة سرية ألغراض البحث العلمي فقط.

 كتاب عليه يكون أن ينبغي ما تحدد التي واألحكام  الشروط من مجموعةنها "وتعرف معايير الجودة الشاملة على ا

اخراج وطباعة كتاب  جودة)    ألساسية بجوانبها عراقال في الثانوية المرحلة في الخامس للصف الحاسوب مادة

 التعليمية، طةاالنش جودة، ،جودة عرض المادة الدراسية التعليمية المادة محتوى جودة االهداف، جودة الحاسوب،

 تعلم من االستفادة في الطالب يساعد بحيث(  جودة ارتباط محتوى الكتاب بحاجات المجتمع والطلبة ،جودة االسئلة

 .  مهاراته وتنمية حاجاته، ،وتلبية معلوماته وإثراء الدراسية المادة

 قديرتشكر الباحثة تعاونكم مسبقا مع فائق االحترام والت

 

 

 الباحثة 
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درجةالتطبيقالفقراتالتسلسل
كبيرة
جدا

قليلةقليلةمتوسطةكبيرة
جدا

المجالاالول:الطباعةواالخراج
 بمتانة الغالف يتميز كتاب الحاسوب 1
 تميز كتاب الحاسوب بجاذبية الغالفي0
 يعبر غالف كتاب الحاسوب عن محتواه1
النشر وسنة  تضمن كتاب الحاسوب اسماء المؤلفين وداري4

 الطباعة 


 كتاب الحاسوب على الوان مناسبة في الطباعةيشتمل 5
شتمل كتاب  الحاسوب فهرسا تعريفيا بالمصطلحات ي6

 الواردة


 يخلو كتاب الحاسوب من االخطاء المطبعية4
 يخلو كتاب الحاسوب من العيوب اللغوية2
 وب باإلتقان والتجليد الجيدتتميز رزمة كتاب الحاس9
 حجم الخط واضح ومقروء في كتاب الحاسوب12
يشتمل كتاب الحاسوب على صور ورسوم توضيحية 11

 كافية


 يشتمل كتاب الحاسوب على جداول وخرائط مناسبة10
ينتهي كتاب الحاسوب بقائمة للمراجع والمصادر 11

 المستخدمة


الثاني:االهدافالمجال
 تنسجم اهداف كتاب الحاسوب مع مفرداته الدراسية14
تراعي اهداف كتاب الحاسوب الجوانب المعرفية 15

 والوجدانية والنفسحركية للطلبة  


تراعى اهداف كتاب الحاسوب الفروق الفردية بين 16
 الطلبة



رفة في ترسخ اهداف كتاب الحاسوب حب العلم والمع14
 نفوس الطلبة



تنمي اهداف كتاب الحاسوب القيم واالتجاهات االيجابية 12
 لدى الطلبة



 تتسم اهداف كتاب الحاسوب بالواقعية 19
 تتسم اهداف كتاب الحاسوب بقابليتها للمالحظة والقياس02
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 تراعي اهداف كتاب الحاسوب المفاهيم االساسية للمادة 01
المجالالثالث:المحتوى

يحقق محتوى كتاب الحاسوب االهداف التي وضع من 00

 اجلها


يربط محتوى كتاب الحاسوب بين االصالة والمعاصرة 01

 في عرض المعلومات


يعرض محتوى كتاب الحاسوب المعلومات بتسلسل 04

 مناسب 


كامل في يبنى محتوى كتاب الحاسوب على اساس الت05

 المعرفة


يتصف محتوى كتاب الحاسوب بالتدرج من البسيط الى 06

 المعقد


يخلو محتوى كتاب الحاسوب من الحشو والتكرار 04

 والمقدمات الطويلة


يتصف محتوى كتاب الحاسوب بعنصري التشويق 02
 والجذب نحو التعلم



بصورة  يربط كتاب الحاسوب المحتوى باألهداف09
 واضحة



المجالالرابع:عرضالمادةالدراسية
يتصف كتاب الحاسوب بالتوازن النسبي بين عرض 12

 الجوانب النظرية والتطبيقية


 يوازن كتاب الحاسوب بين االنشطة الصفية والالصفية11
يراعي كتاب  الحاسوب التتابع في بناء المفاهيم لدى 10

 الطلبة


يراعي كتاب الحاسوب التكامل في بناء المفاهيم لدى 11
 الطلبة



يتضمن كتاب الحاسوب على عمليات التقويم البنائي 14
 المستمر



 ينمي كتاب الحاسوب التفكير العلمي لدى الطلبة15
 ينمي كتاب الحاسوب التفكير الناقد لدى الطلبة 16
 لى البحث لدى الطلبةيشجع كتاب الحاسوب ع14
 يشجع كتاب الحاسوب على حل المشكالت لدى الطلبة12

المجالالخامس:االنشطة
 تتسق انشطة كتاب الحاسوب مع اهدافه19
 تتسق انشطة كتاب الحاسوب مع محتواه42
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تساعد انشطة كتاب الحاسوب على ابراز ابداع الطلبة 41

 وابتكاراتهم



تسمح انشطة كتاب الحاسوب على تقديم التغذية الراجعة 40
 للطلبة 



تعزز انشطة كتاب الحاسوب مبدا المنافسة العلمية بين 41
 الطلبة



تهتم انشطة كتاب الحاسوب باستخدام استراتيجية التعلم 44
 النشط



 ةتعزز انشطة كتاب الحاسوب التعلم التعاوني بين الطلب45
المجالالسادس:االسئلة

 تنسجم اسئلة كتاب الحاسوب مع االهداف التربوية46
 تقيس اسئلة كتاب الحاسوب مدى تحقق االهداف المبتغاة44
تتضمن كل وحدة من وحدات كتاب الحاسوب اسئلة 42

 وتمارين وانشطة وتدريبات خاصة بكل موضوع


 الحاسوب بأساليب متنوعة تصاغ اسئلة كتاب 49
 تصاغ اسئلة كتاب الحاسوب بطريقة واضحة52
تشمل اسئلة كتاب الحاسوب جوانب التعلم المعرفي 51

 والوجداني والحركي


تتناسب االسئلة مع اهمية الفصل ونسبته في كتاب 50
 الحاسوب



علمي تشجع اسئلة كتاب الحاسوب الطلبة على البحث ال51
 واالستقصاء



يشتمل كتاب الحاسوب على اسئلة وتمارين لتقويم الطلبة 54
 ذاتيا



يشتمل كتاب الحاسوب على واجبات وانشطة للطلبة 55
 خارج الصف



يتضمن كتاب الحاسوب في نهاية كل وحدة دراسية او 56
 فصال دراسيا اختبارا تحصيليا للطلبة



ارتباط محتوى كتاب الحاسوب بحاجات المجتمع والطلبة المجالالسابع:
يحقق كتاب الحاسوب حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية 54

 الشاملة


يرتبط محتوى كتاب الحاسوب بالمهارات الحياتية 52
 المطلوبة للطلبة



يراعي محتوى كتاب الحاسوب الفروق الفردية بين 59
 لهمالطلبة واهتماماتهم وميو



 يشجع محتوى كتاب الحاسوب الطلبة على التعلم الذاتي62
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يشجع محتوى كتاب الحاسوب الطلبة على التعلم 61
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يساعد محتوى كتاب الحاسوب على تنمية واكتساب 60
 المهارات الالزمة في المادة



يساعد محتوى كتاب الحاسوب على تكوين اتجاهات 61
 جابية لدى الطلبة في استخدام الحاسوباي
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