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Abstract: 

The study aims to evaluate physics book for the eleventh grade (scientific) from the viewpoint of teachers. To 

achieve the goals of the study, the researcher used the descriptive approach and developed a special questionnaire 

that consists of (73) items applied to a simple random sample consisting of (22) teachers and a percentage of 35% 

of the teachers' community. The results reveale modrate estimate of the book in general, where the teacher 

evaluation rate for the book was 57.5%. The order of the fifth domains of book was in descending order as follows 

(evaluation methods, objectives, language and general form, content, activities, and figures), and in percentages 

descending (61.5%, 60.9%, 58%, 55.8%, 55.6%). The results reveale that there is no statistically significant 

difference at the level of significance (α = 0.05) for the variable of school type, gender, academic qualification, 

specialization, and teaching years  
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 18/06/2020البحث قبول  23/01/2020البحث  استالم

 الملخص
، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج من وجهة نظر المدرسين العلميهدفت الدراسة الى تقويم كتاب الفيزياء للصف الحادي عشر 

من مجتمع  %35معلما ومعلمة بنسبة مئوية  22فقرة طبقت على عينة عشوائية بسيطة تكونت من  73الوصفي وطور استبانة خاصة تكونت من 
، وجاءت مجاالت الكتاب مرتبة تنازليا %57.5ظهرت النتائج تقديرا متوسطا للكتاب بشكل عام  حيث كانت نسبة تقييم المدرسين للكتاب المدرسين، أ

رتبة ت الكتاب معلى النحو اآلتي ) وسائل التقويم ، األهداف، اللغة والشكل العام ، المحتوى ، وفي النهاية األنشطة واألشكال ( ، وبنسب مئوية لمجاال
  (α=0.05)  على مستوى الداللة( . وأظهرت النتائج انه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية %55.6، %55.8، %58،% 60.9،%61.5تنازليا  )

 ..، التخصص الدقيق ، سنوات التدري  لمتغير نوع المدرسة ، الجنس ، المؤهل العلمي

 .الصف الحادي عشر: كتاب الفيزياء ، تقويم الكتب ،  :المفتاحّيةالكلمات 

المقدمة 
"تهتم الكثير من المؤسسات التربوية بتقويم المناهج الدراسية 

والتعرف  ،واألنشطة وتطويرها، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فيها
، والتغييرات واالتجاهات المعاصرة ،مدى مواكبتها للتقدم العلمي إلى
ليتم تطويرها وجعلها مالئمة لمتطلبات العصر  ؛جتماعية المختلفةاال

فاعليتها ومدى مساهمتها في  إلىومن ثم يمكن التعرف  ه،وحاجات
س من الضروري أن يتعلق تحقيق األهداف التربوية المنشودة، ولي

ط األضواء على ما ولكن يمكنه أن يسل ،نعكاس شيء جديدالتطوير با
 ". (1)يجري في هذه الميادين

هم الوسائل أ و  ،ساسية للنظام التربوي المكونات األ أحد "والمنهج هو
ن التربية ا ألونظر   ،غراضه التربوية داخل المجتمعأ الفاعلة في تحقيق 

فالمناهج التربوية تمثل الجهاز  ،نسانية اجتماعية ثقافيةإعملية 
 ". (2)ةالتربويالعصبي في جسم العملية 

وعليه يعتمد تحقيق  ،عماد العملية التربوية يعد  ن المنهج وحيث إ
ساسية التي أن المنهج له مكوناته وعناصره األوبما  .األهداف التربوية

ستراتيجيات التدريس ، وإواألنشطة ،والمحتوى  ،تتمثل في األهداف
، ق أهدافهن معرفة فاعلية وسائل المنهج وعناصره في تحقي، فإوالتقويم

هو أمر في  ،تقويم تشمل جميع عناصره ومكوناته وإخضاعه لعملية

مته ، ومدى مالءغاية األهمية لمعرفة مدى صالحية الكتاب وجودته
 . (3)همالمتطلبات الطلبة والمجتمع واحتياجات

"وقد َحظيت مناهج العلوم في مختلف دول العالم بالعديد من 
العصر، وانصب ت في  لتتماشى مع متطلبات ؛الجهود اإلصالحية

ف التربية العلمية اهدأ بوتقة تحقيق األهداف التربوية لكل بلد، و 
 ". (4)ة في الفرد الطالب المثقف علميًّاالمتمثل

أن كتب العلوم  ،ويعتقد معلمو العلوم والتربويون العلميون  
يصال تمثل السيناريو المحتمل لكيفية إ ،المدرسية موارد تعليمية

مصطلحات تدريس الموضوعات، إلى  المحتوى إلى الطلبة، وتقود
لي لمستوى اإلتقان المتوقع من الطلبة، وُتستخْدم مستوياتها كمنظم أو  

؛ لمقابلة معايير المناهج وتدعم المعلمين في التخطيط والتدريس
   .(5)اومحليًّ  عالميًّا

دى نجاح والتقويم هو الوسيلة التي يمكن عن طريقها تحديد م
، أهداف المنهج التي وضع من أجلهافي تحقيق  ،الكتاب المدرسي

 ،وتقويم الكتب المدرسية يأتي للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها
 ،ن الكتاب المدرسي من العناصر المهمة للعملية التعليميةإحيث 

وعليه يتوقف نجاحها، ومن أجل الحكم على جودة الكتاب ال بد من 
إصدار الحكم على ويتم في ضوئها  ،وأسس يتصف بها وجود معايير

https://doi.org/10.12816/0058846

mailto:Raed.frehat@ptuk.edu.ps


 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

243 

 

، وفي ضوء هذه المعايير يمكن بناء مقياس لتقويم جودة الكتاب
 . (6)الكتاب من وجهة نظر المدرسين

ويمثل التطبيق  ،ة للمنهجأحد العناصر الرئيسوالكتاب المدرسي يعد  
المجتمع سس المنهج المتمثلة بفلسفة أوينبغي أن يعكس  له،العملي 

وعناصر  ،وخصائصهم ،ويعكس طبيعة المتعلمين ،وحاجاته الثقافية
 .(7)تعليمي في المؤسسات التعليمية هم مصدرأ ويمثل  ،المنهج

  :مشكلة البحث
تشير نتائج األدب التربوي إلى أن الكتب المدرسية تحتاج إلى 

 ،(6)(2014) الخفاجي الدهيمي ، فقد توصلمزيد من التعديل والتطوير
لكتاب لم ، وأن مادة افكرة عن محتوياته لى أن مقدمة الكتاب لم تعط  إ

، أسئلة الكتاب لم تتصف بالشمولية ، وأنتحقق األهداف الوجدانية
، غير واضحة وغير مؤشر على أجزائهاوأن بعض الصور والرسوم 

أن مقدمة الكتاب لم لى ، إ(1)(2014كما توصل هادي والمحنة )
تتح فرصة  لم ،ساليب والوسائلنشطة واألأن األ، و تتضمن األهداف

ت الحصة جراؤها ضمن وقإنه ال يمكن المشاركة لجميع الطلبة، كما أ
لى أن أهداف ، إ(3)(2015) المقررة، وتوصل حربي وعرط وعلي
  .ادة النظر فيهالى إعالكتاب وأنشطته وموضوعاته بحاجة إ

ى واطالعه عل ،ومن خالل تخصص الباحث في مادة الفيزياء
شكل ذلك فقد ، اصله مع عدد من المدرسين والطلبةوتو  ،كتب الفيزياء

سوا هذا من وجهة نظر المدرسين الذين در   ةا للبدء بعملية تقويميدافع  
نه لم يتم إلما يمتلكونه من خبرة في هذا المجال، وحيث  ؛الكتاب

عليه أية  ، ولم تجر  الفيزياء للصف الحادي عشر العلميتقويم كتاب 
لى ، فقد توجه الباحث إا )حسب علم الباحث(دراسة تقويمية سابق  

جل الوصول إلى مستوى أفضل من جانبي أمن  ؛تقويم هذا الكتاب
ليلبي حاجات الطلبة والمدرسين وطموحاتهم  ،اإلخراج والمادة العلمية

ي في ا من أهمية الكتاب المدرسفي التعلم والتعليم. وذلك انطالق  
، لة في تنفيذ المنهاج، ودوره البارز كأداة فاعة التعليمية التعلميةالعملي

صف الحادي الفيزياء لل جاءت هذه الدراسة لمعرفة آراء مدرسي وقد
 : اآلتيجابة عن السؤال عشر العلمي من خالل اإل

الفيزياء في كتاب الفيزياء المقرر  مدرسيما وجهة نظر 
 ؟ لمي في فلسطينلصف الحادي عشر العتدريسه على طلبة ا

  :أسئلة الدراسة
ما درجة تقويم مدرسي الفيزياء لكتاب  األول: السؤال الرئيس -

في  الفيزياء المقرر تدريسه لطلبة الصف الحادي عشر العلمي
 ؟فلسطين من وجهة نظر المدرسين

: هل تختلف درجة تقويم معلمي الفيزياء السؤال الرئيس الثاني -
: )نوع المدرسة، الجنس، المؤهل كل منلكتاب الفيزياء باختالف 

  .(العلمي، التخصص الدقيق، سنوات التدريس، سنوات تدريس الفيزياء

   :فرضيات الدراسة
مدرسي الفيزياء لكتاب الفيزياء  الفرضية الرئيسة األولى: درجة تقويم

ادي عشر العلمي في فلسطين المقرر تدريسه لطلبة الصف الح
 .مرتفعة

حصائية على إ: ال توجد فروق ذات داللة األولى الفرضية الفرعية
عزى إلى نوع ت ،في درجة تقويم كتاب الفيزياء ،( (0.05مستوى الداللة

 .المدرسة
حصائية على إ: ال توجد فروق ذات داللة الفرضية الفرعية الثانية

لى إفي درجة تقويم كتاب الفيزياء تعزى  (، (0.05مستوى الداللة
 .الجنس

حصائية على الفرعية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إالفرضية  
تعزى إلى في درجة تقويم كتاب الفيزياء  (، (0.05مستوى الداللة
 .المؤهل العلمي

حصائية على إالفرضية الفرعية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة 
درجة تقويم كتاب الفيزياء تعزى إلى  في(،  (0.05مستوى الداللة
 .يقالتخصص الدق

حصائية إ: ال توجد فروق ذات داللة الفرضية الفرعية الخامسة
اب الفيزياء تعزى إلى في درجة تقويم كت (، (0.05على مستوى الداللة

 .سنوات التدريس
حصائية على إ: ال توجد فروق ذات داللة الفرضية الفرعية السادسة

 درجة تقويم كتاب الفيزياء تعزى إلى في (، (0.05مستوى الداللة
 .سنوات تدريس الفيزياء

  :أهمية الدراسة
تأتي في العام األول الذي يدرس فيه  ألنهاتنبع أهمية الدراسة 

خاصة إذا علمنا أن الكثير من اب بطبعته الثانية بعد التجريبية، الكت
التي وضعت لحل الكثير من ، اآلراء تنادي بأن الكتب الجديدة

هي بحد ذاتها  ،الجديدةوطرح الكثير من المواضيع  ،المشكالت
 .تقويم وتحليل وإعادة تخطيط وبناءوتحتاج إلى  ،مشكلة

والمعلمين  ،وزارة التربية والتعليممن  اسة كال  ر ن تفيد هذه الدويتوقع أ
وذلك باإلفادة من  ؛والقائمين على المؤسسات التربوية والمجتمعية

 ،للطلبةمة الكتاب ءنتائج الدراسة في الوقوف على درجة جودة ومال
والقدرة على  ،تنمية التفكير العلمي :مثل ،وألهداف تدريس الفيزياء

؛ مما وفهم الظواهر الطبيعية ومسبباتها ،الستدالل، واحل المشكالت
ط والتأليف للكتب المدرسية، ستراتيجات التخطييؤدي إلى  تطوير إ

تنطلق من حاجات  ،ة تقويم المعلمين للكتاب المدرسين عمليحيث إ
حيت يتعرفون بشكل مباشر  ،، وتفاعل المعلم معهم باستمراربةالطل

من الميدان علىى مواطن الصعوبة التي يواجهها الطلبة في دراستهم 
 للكتاب.



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

244 

 

  :هدف الدراسة
  :لىتهدف هذه الدراسة إ

معلمي الفيزياء لكتاب الفيزياء المقرر تدريسه  معرفة درجة تقويم -
من وجهة نظرهم  ،لطلبة الصف الحادي عشر العلمي في فلسطين

   .أنفسهم
: ) نوع المدرسة، الجنس، المؤهل العلمي، معرفة أثر كل من -

على  ،(ريس، سنوات تدريس الفيزياء، سنوات التدالتخصص الدقيق
  .درجة تقويم الكتاب

 :حدود الدراسة
 :تمثلت حدود هذه الدراسة باآلتي

: تناولت الدراسة تقويم الكتاب من وجهة نظر حدود موضوعية -
 .المدرسين

سات كتاب سي ومدر  : اقتصرت الدراسة على مدر  حدود بشرية -
 .في المدارس الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي

 .: اقتصرت الدراسة على محافظة رام هللا والبيرةحدود جغرافية -
اقتصرت الدراسة على الفصل الثاني من العام : حدود زمنية -

 .م2018/ 2017الدراسي 
  :الدراسات السابقة

لى تقويم ، دراسة  هدفت إ(3)(2015أجرى حربي وعرط وعلي )
وفق معايير الجودة الشاملة من  ،كتاب الفيزياء للصف الرابع العلمي

تكونت و ، المختصينسات والمشرفين سين والمدر  وجهة نظر المدر  
اخصاص في  سة ومشرفَ ا ومدر   مدرسًّ  126عينة الدراسة من 

، االستبانة أداة  للبحث ، واستخدم الباحثمحافظة بابل في العراق
وأظهرت النتائج أن مجاالت الكتاب محققة للجودة بدرجة عالية ما 

، فكانت غير محققة للجودة، (األنشطة)، و(: )األهدافيعدا مجالَ 
وفي بناء  ،عادة النظر في صياغة األهدافالباحث بإوأوصى 

  .وكذلك إعادة النظر في موضوعات الكتاب ،األنشطة التعليمية
لى تقويم كتاب هدفت إ، بدراسة (6)(2014قام الدهيمي والخفاجي )و 

الفيزياء للصف األول المتوسط من وجهة نظر المدرسين 
، وخمسة اس  مدر   111شملت عينة البحث و ، تصاصيين التربويينواالخ

ج هاستخدم الباحثان المن ين في دولة العراق. وقدتربوي يناختصاصي
قسمت إلى سبعة  ، حيثداة للبحث، واستعمال االستبانة أالوصفي
، وقد بلغت نسبة االستجابة على المجاالت السبعة مجاالت

ا حيث جاءت المجاالت مرتبة تنازليًّ  ،الستبانة المدرسين (72.28%)
واألنشطة ، ة التقويم: مجال اإلخراج الفني للكتابحسب درج

، واألهدافمقدمة الكتاب، و  ،، والرسوم التوضيحيةالصورو  ،التعليمية
نسبة استجابة وقد بلغت  المحتوى. ومن ثم   ،أسئلة الكتابو 

حيث  (،%73.31) ن على المجاالت السبعةاالختصاصين التربويي
 مجال الصور :درجة التقويما حسب جاءت المجاالت مرتبة تنازليًّ 

 ،واألنشطة التعليمية ،واإلخراج الفني للكتاب، والرسوم التوضيحية
، ومن ثم المحتوى. ومن أسئلة الكتابو  ،واألهداف ،ومقدمة الكتاب

فكرة  أن مقدمة الكتاب لم تعط  التي توصلت إليها الدراسة، هم النتائج أ 
، وأن اف الوجدانيةلكتاب لم تحقق األهد، وأن مادة اعن محتوياته

غير ، وأن بعض الصور والرسوم الكتاب لم تتصف بالشموليةأسئلة 
 . واضحة وغير مؤشر على أجزائها
دراسة هدفت إلى تقويم  ،(1)(2014وأجرى هادي والمحنة )

كتاب مادة الفيزياء للصف السادس العلمي من وجهة نظر المدرسين 
صلي للبحث من جميع . وتكون المجتمع األواالختصاصيين التربويين

االختصاصيين التربويين وجميع المدرسين لماده الفيزياء للصف 
في المديرية العامة  ،م2014 -2013السادس العلمي للعام الدراسي 

فراد مجتمع ،  حيث بلغ مجموع ألتربية محافظة بابل في العراق
ا187، و)فراد من االختصاصيين التربويينأ 8البحث  لماده  ( مدرس 

 اداة قامأاستخدم الباحثان وقد  لمي.يزياء للصف السادس العالف
بإعدادها وتطويرها على شكل استبانة واحدة خاصة باالختصاصيين 

من الفقرات الخاصة  ة( فقر 96واحتوت على ) ،التربويين والمدرسيين
، وقد شملت فقراتها سبعة بتقويم كتاب الفيزياء للصف السادس العلمي

 :ا حسب درجة التقويملمجاالت مرتبة تنازليًّ جاءت احيث ، مجاالت
الشكل الفني للكتاب وطريقة و مجال الصور والرسوم التوضيحية، 

مقدمة و محتوى الكتاب، و أسئلة الكتاب في نهاية كل فصل، و خراجه، إ
أما  .األنشطة واألساليب والوسائل، ومن ثم أهداف الكتابو الكتاب، 

من وجهة نظر االختصاصيين التربويون فقد جاءت المجاالت مرتبة 
حية، الشكل مجال الصور والرسوم التوضي :تنازليا حسب درجة التقويم

أسئلة الكتاب في نهاية كل فصل، و خراجه، الفني للكتاب وطريقة إ
دمة الكتاب، مقو ألنشطة واألساليب والوسائل، وامحتوى الكتاب، و 

ومن أهم االستنتاجات أن مقدمة الكتاب لم ، الكتابومن ثم أهداف 
تتح فرصة  ساليب والوسائل لموأن األنشطة واأل ،تتضمن األهداف

المشاركة لجميع الطلبة، كما أنه ال يمكن إجراؤها ضمن وقت الحصة 
ن محتوى الكتاب يعرض على شكل فصول يتوفر فيه الدقة المقررة، وأ

اعد على تعزيز فهم الطلبة للمادة، سنشطة متنوعة ت، ويحتوي أالعلمية
 د  ع  ويُ  ،ن المحتوى يوضح التطورات الحديثة في المعرفة الفيزيائيةكما أ

ن مادة الكتاب مناسبة لمستوى ، وأالطلبة لاللتحاق بالدراسة الجامعية
 .، حيث تخلو من الحشو والتكرارالنمو والنضج العقلي للطلبة

لى تحليل كتابي فت إ، دراسة هد(8)(2005وأجرى فريحات )
من  ،في فلسطين ينساسيللصفين السابع والثامن األ هماالعلوم وتقويم

 214وجهة نظر المعلمين والمعلمات، حيث تكونت عينة الدراسة من 
ا ومعلمة في محافظة جنين. وقد استخدم الباحث المنهج معلم  

فقرة موزعة  78من داة البحث من استبانة مكونة الوصفي، وتكونت أ
ن كتاب العلوم للصف السابع حصل على على ستة مجاالت، حيث إ
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مجال هو مجال شكل الكتاب على أ وكان فيه  (،%75)استجابة 
 ساليب التقويم بنسبة(، يليه مجال أ%79وطريقة إخراجه بنسبة )

(، يليه مجال األنشطة %77) يليه مجال لغة الكتاب بنسبة (،78%)
، يليه مجال (%74التوضيحية بنسبة )والرسومات والصور واألشكال 

ومن ثم مجال تنمية االتجاهات والقيم  (،%73)المحتوى بنسبة 
وحصل كتاب العلوم للصف الثامن األساسي  (.%68لعلمية بنسبة )ا

مجال هو مجال شكل على أ ، وكان فيه (%76على نسبة استجابة )
قويم ساليب الت(، يليه مجال أ%79) خراجه بنسبةالكتاب وطريقة إ

(، يليه مجال %78) يليه مجال لغة الكتاب بنسبة (،%79) بنسبة
 (،%76) شكال التوضيحية بنسبةت والصور واألنشطة والرسومااأل

تجاهات ومن ثم مجال تنمية اال (،%74) يليه مجال المحتوى بنسبة 
(، كما توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد %69والقيم العلمية بنسبة )

   .، والخبرةة إحصائية تعزى إلى الصف، والجنسفروقات ذات دالل

لى تقويم كتب دراسة هدفت إ (9)(2014وأجرى المالكي )
معايير الجودة الشاملة في في ضوء  ،الفيزياء للمرحلة المتوسطة

استخدم  سة. وقدا ومدر  مدرس   113، وتكونت عينة الدراسة من العراق
االستبانة أداة لجمع ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

ليها أن كتاب الفيزياء بيانات الدراسة، ومن أهم النتائج التي توصل إ
، وكذلك يمتاز %93ة عالية وبنسبة للصف األول متوسط يمتاز بجود

، كما %92ني متوسط بجودة عالية وبنسبة كتاب الفيزياء للصف الثا
نسبة لث متوسط بجودة عالية وبيمتاز كتاب الفيزياء للصف الثا

93% . 

 :تعقيب الدراسات السابقة
تقويم كتاب  ،(3)(2015تناولت دراسة حربي وعرط وعلي )

إعادة النظر في لى ، وأظهرت الحاجة إالفيزياء للصف الرابع العلمي
، في حين تناولت دراسة الدهيمي هوموضوعات وأنشطتهالكتاب أهداف 

، تقويم كتاب الفيزياء للصف األول المتوسط ،(6)(2014) والخفاجي
والمادة  ،المقدمة :مثل ،لى تحسينوتوصلت إلى جوانب بحاجة إ

والرسوم، أما دراسة هادي والمحنة   ،والصور ،أسئلة الكتاب، و العلمية
، فتناولت تقويم كتاب الفيزياء للصف السادس العلمي ،(1)(2014)

، في حين نشطة والمحتوى وأوصت بالحاجة إلى تطوير المقدمة واأل
تقويم كتب الفيزياء للمرحلة ، (9)(2014تناولت دراسة المالكي )

، وبمقارنة ، وتوصلت إلى جودة الكتب بدرجة عاليةالمتوسطة
لى تعديل ن غالبية الدراسات أظهرت الحاجة إالدراسات السابقة نجد أ

وى : المقدمة والمحتمثل ،في جوانب معينة هاكتب الفيزياء وتطوير 
 . واألنشطة

تحديد  وأفاد الباحث من اطالعه على الدراسات السابقة في
طالع على المصادر واألدبيات ، واالمشكلة الدراسة الحالية وهدفها

عداد أداة إ ، كما أفاد منها في سة الحالية ذات العالقة بموضوع الدرا

جراءات الدراسة ، واختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة إلالدراسة
 .دراسة الحالية بالدراسات السابقةوكذلك في مقارنة نتائج ال ،الحالية

  :منهج الدراسة
عتمد الباحث المنهج الوصفي لتقويم كتاب الفيزياء للصف ا 

ختصاصين وجهة نظر المدرسين واالمن  ،الحادي عشر العلمي
جراءات هذا المنهج الوصفي المنهج المناسب إل التربويين. ويعد

حد مناهج البحث العلمي المستخدمة في العلوم التربوية وهو أ ،البحث
تقف عند مجرد جمع البيانات  ال والنفسية. والدراسات الوصفية

ا إوالحقائق  ،لى تصنيف هذه الحقائق وتلك البيانات، حيث تتجه أيض 
حديدها بالصورة التي وت ،الستخالص دالالتها ؛وتفسيرها ،وتحليلها

لى نتائج نهائية يمكن دف الوصول إهي عليها كمًّا وكيف ا؛ به
 تعميمها.

  :مجتمع الدراسة
حصاء بقسم اإلستعان الباحث ألجل معرفة مجتمع البحث، ا

وذلك لغايات معرفة  -رام هللا والبيرة-في مديرية التربية والتعليم 
حيث بلغ عدد المدارس التي فيها الصف  ،سماء المدارس ومواقعهاأ

/ 2017رسة خالل العام الدراسي ( مد63الحادي عشر العلمي )
 .م2018

  :عينة الدراسة
، وبنسبة مئوية ا ومعلمةمعلم   22تكونت عينة البحث من 

بطريقة ، حيث تم اختيار العينة ( من مجتمع الدراسة%35بلغت )
 .العينة العشوائية البسيطة

  :أداة الدراسة
على مراجعة األدب  قام الباحث بتطوير أداة البحث بناء  

ومنها دراسة الدهيمي  ،والدراسات ذات العالقة ،والبحوث ،السابق
، كما اعتمد (1)(2014) ، ودراسة هادي والمحنة(6)(2014والخفاجي )

 ،كونه مدرس سابق للمادة ؛الباحث على خبرته في مجال الفيزياء
حيث  ،عداد االستبانة بصورتها األوليةإل ،ومتخصص في الفيزياء

ثم عرضت  فقرة موزعة على خمسة مجاالت، 75من كونت ت
االستبانة بصورتها األولية على لجنة من المحكمين المختصين في 

 ،ونتيجة ذلك من أجل التحقق من صدقها، ؛التربية والمناهج
 فقرة، 73تكونت االستبانة بصورتها النهائية من  ،ا بآرائهمواسترشاد  

لفا حيث كان م معامل الثبات أالستبانة باستخداوتم حساب ثبات ا
 . اوهو معامل ثبات مرتفع جدًّ  (،0.96)

 عرض النتائج وتفسيرها:
جابة عن فقرات أداة الدراسة الخاصة بتقويم كتاب صممت اإل

، وفق التدرج الخماسي، إذ أعطيت الفيزياء من وجهة نظر المدرسين
ة بدرجة وأربع درجات لإلجاب، اجابة بدرجة كبيرة جدًّ خمس درجات لإل
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، وثالث درجات ثالث درجات لإلجابة بدرجة متوسطة، و كبيرة
، ودرجة واحدة لإلجابة بدرجة متوسطة، ودرجتان لإلجابة بدرجة قليلة

        : اد المقياس اآلتي لتقسيم الدرجات، وتم اعتمالإلجابة بدرجة قليلة جدًّ 
( درجة تقدير 3.67 –2.34خفضة، )( درجة تقدير من2.33 -1)

 . (10)( درجة تقدير مرتفعة 5 -، )متوسطة
 : الخاصة بالسؤال األول ومناقشتها النتائج

ما درجة تقويم معلمي الفيزياء لكتاب الفيزياء المقرر تدريسه لطلبة " -
 الصف الحادي عشر العلمي في فلسطين من وجهة نظر المدرسين"؟ 

 ،سب المتوسط الحسابيحُ  ،جابة عن هذا السؤالومن أجل اإل
مجاالت ، والنسبة المئوية لكل مجال من واالنحراف المعياري 

 .(1) اآلتي ذي الرقم كما هو مبين في الجدول ،الستبانة ككلا

 المدرسين والمدرسات ( نتائج1ذو الرقم ) الجدول
 ستبانة حسب المتوسط الحسابي والوزن المئوي على مجاالت اال 

 المجاالت 

 إجابات المدرسي   
 رتبة

 المجال

 المتوسط
 الحساب    

االنحراف 
 المعياري

 النسبة 
 المئوية

 

 وسائل
 D5التقويم   

3.079 0.466 61.5% 1 

 D1 3.045 0.570 60.9% 2األهداف 

 اللغة والشكل
 D2العام 

2.901 0.705 58% 3 

محتوى 
 D3الكتاب

2.794 0.573 55.8% 4 

 األنشطة
 والرسومات 

والصور  
  D4واألشكال

2.784 0.606 55.6% 5 

  %57.5 0.483 2.879  المجاالت  معدل

 ( أن المتوسط الحسابي1) السابق ذي الرقم الجدوليتبي ن من خالل 
 بلغ بانحراف معياري و  ،(2.879) بلغ )معدل المجاالت( الكلي

ن كتاب الفيزياء للصف (، أي أ%57.5) ونسبة مئوية (،0.483)
 وتعد  ، متوسط ي في فلسطين حصل على تقديرالحادي عشر العلم

هذه النسبة غير مناسبة لكتاب مادة علمية أجريت عليه عدة 
نه يواكب التطورات العلمية ، ويفترض أوألكثر من مرة ،تعديالت

يستدعي من القائمين على المناهج والتكنولوجية المتسارعة، وهذا 
خراجه. وتتفق لنظر في الطريقة التي تم فيها تأليف الكتاب وإعادة اإ 

ودراسة هادي  ،(6)(2014نتيجة مع دراسة الدهيمي والخفاجي )هذه ال
 النتيجة ، وتختلف(8)(2005ودراسة فريحات ) ،(1)(2014والمحنة )

المبحوثه في حيث امتازت الكتب  ،(9)(2014عن دراسة المالكي )
 بجودة عالية، وتختلف عن دراسة حربي وعرط وعليهذه الدراسة 

ب جاءت محققة للجودة مجاالت الكتان غالبية ، حيث إ(3)(2015)
، وقد يعود السبب في حصول الكتاب على درجة تقدير بدرجة عالية

ومن  ،مختلفةماد على مصادر معلومات إلكترونية هو االعت ،متوسط
اج الكتاب بدرجة خر ؛ مما يؤدي إلى إثم تنسيقها بشكل غير متوافق

 . أقل من المطلوبة

على أعلى  وسائل التقويم جالفقد حصل م ،مجاالت الكتاب أما 
يليه  ،(% 55.6وبنسبة مئوية ) ،( 3.079) حيث بلغ متوسط حسابي

وبنسبة مئوية  ،(3.045) بلغ مجال األهداف بمتوسط حسابي
حصل مجال األنشطة واألشكال على أقل متوسط  بينما (،60.9%)

وكذلك مجال  ،(%61.8وبنسبة مئوية ) ،(2.784) حيث بلغ حسابي
(، %55.8) نسبة مئويةبو  ،(2.794) بلغ بمتوسط حسابيالمحتوى 

، ة متوسطة في  جميع مجاالت الكتابلى درجوتشير هذه النتيجه إ
رسين عن الكتاب وتصميمه وإخراجه مما يعني عدم رضا المد

بمحتوياته المتنوعه، كما أن محتوى الكتاب فيه أشكال من ناحية 
مع نشطة والتنويع في العرض العلمي. وتتفق هذه النتيجة العرض واأل

 ،(8)(2005ودراسة فريحات ) ،(6)(2014) دراسة الدهيمي والخفاجي
، وتختلف من حيث األنشطة (3) (2015) ودراسة حربي وعرط وعلي

حيث امتازت الكتب بجودة عالية،  ،(9)(2014عن دراسة المالكي )
لتقويم واألهداف على أعلى وقد يعود السببب في حصول وسائل ا

لى االهتمام بهما بدرجة أكبر أثناء تأليف الكتب ، إالمجاالت
( التقديرات التقويمية 2اآلتي ذو الرقم )المدرسية، ويبين الجدول 

   .لمجال األهداف

 التقديرات التقويمية لمجال األهداف  ( 2الجدول ذو الرقم )   
 النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  رقم الفقرة الرتبة 

 المئوية 
 %68.18 73414. 3.4091 األهداف تنمي المهارات العقلية المعرفية. 5 1

 %65.45 82703. 3.4091 األهداف تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.  1 2

 %63.63 85280. 3.2727 المعرفة بالرياضيات لتحقيق التكامل.األهداف تسعى إلى ربط  9 3

 %63.63 73266. 3.1818 األهداف تنسجم مع التطلعات للطالب الفلسطيني الذي نطمح. 2 4

 %63.63 73266. 3.1818 أهداف الكتاب تنمي الجانب العلمي التفكيري. 10 5

 %60.9 89853. 3.1818 األهداف تنسجم مع المنهجية العلمية في التفكير والعمل.  4 6

 %58.18 78542. 3.0455 األهداف تربط المعرفة بواقع حياة الطالب.  8 7
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8 3 .  %58.18 81118. 2.9545 األهداف تهيئ الطالب ليكون باحثا، مجرب ا، مستكشف ا، متأمال 

 %57.26 63960. 2.9091 المهارات العملية )المهارية(تنمي  أهداف الكتاب  6 9

 %56.36 95799. 2.8636 أهداف الكتاب تنمي المهارات الوجدانية )القيم واالتجاهات(. 7 10

 %53.62 89370. 2.8182 أهداف الكتاب ترتبط بغايات التربية في فلسطين. 11 11

 %60.9 57067. 3.0455 الدرجة الكلية

، أن النسبة (2) السابق ذي الرقم يتضح من الجدول
 )% (53.62المئوية لفقرات مجال أهداف الكتاب تراوحت بين

نسبة مئوية بو  ،(3.045) بلغ بمتوسط حسابي ،)%(68.18و
ن درجة موافقة المعلمين على مما يعني أ ،)%(60.9 بلغت عامة

 اآلتي ذي الرقم ويالحظ من الجدول متوسطة.جاءت األهداف  
ت على: "إو ( 5) ن الفقرة، أ(3) ن أهداف الكتاب تنمي التي نص 

وهي  ،على نسبة"، حصلت على أ المهارات العقلية )المعرفية(
ت على:و  (،1)ومن ثم الفقرة  (،68.18%) هداف "إن أ  التي نص 

ة بنسبة الكتاب تواكب التطورات العلمية التكنولوجية المتسارع
ت على:و (، 11)، وحصلت الفقرة (65.45%) "إن  التي نص 
قل أ على "،هداف الكتاب ترتبط بغايات التربية في فلسطينأ 

التي و  (7)وكذلك الفقرة  (،%53.62)موافقة بنسبة منخفضة 
ت على:  "،هداف الكتاب تنمي المهارات الوجدانية"إن أ  نص 

مع . وتتفق هذه النتيجة (%56.36)حصلت على نسبة منخفضة 
ودراسة هادي والمحنة  ،(6)(2014دراسة الدهيمي والخفاجي)

، ودراسة حربي وعرط (8)(2005، ودراسة فريحات )(1)(2014)
من حيث األهداف، وتختلف عن دراسة ، (3)(2015) وعلي

المبحوثه في هذه حيث امتازت الكتب  ،(9)(2014المالكي )
الفيزياء للصف الحادي كتاب أهداف  أني ، أبجودة عاليةالدراسة 

ليست بالمستوى المأمول والمتوقع من وجهة نظر  عشر العلمي
وال تركز على الجانب  ،وهي تركز على الجانب العقلي ،المعلمين
ع معلومات المحتوى من لى تجمي، وقد يعود السبب إالوجداني

خصوصية غايات التربية  التي ال تراعي ،لكترونيةالمصادر اإل
التقديرات  ،(3) اآلتي ذو الرقم . ويبين الجدولفلسطين في

 ا.التقويمية لمجال اللغة والشكل العام مرتبة تنازليًّ 

 ا( التقديرات التقويمية لمجال اللغة والشكل العام مرتبة تنازليًّ 3) ذو الرقم الجدول  
المتوسط  الفقرة رقم الفقرة الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

استخدام الرموز باللغة اإلنجليزية يخدم الطلبة الذين سيتابعون دراستهم الجامعية في  14 1
 المجاالت العلمية.

3.8182 2.50022 76.36% 

 %64.54 1.06600 3.2273 .نجليزية يربط الكتاب بالمحتوى العالمياإلاستخدام الرموز باللغة  16 2

 %64.54 1.06600 3.2273 .نجليزية يساعد الطالب على استخدام لغة العلم العالميةاإلاستخدام الرموز باللغة  19 3

 %63.62 1.09702 3.1818 .نترنتيسهل عملية البحث في اإلنجليزية اإلاستخدام الرموز باللغة  15 4

 3.0909 1.01929 61.80% ،.(SAT) :الطلبة على تقديم اختبارات عالمية مثل نجليزية يساعداإلاستخدام الرموز باللغة  17 5

 %60.00 81650. 3.0000 .تم استخدام لغة في الكتاب مناسبة لمستوى الطلبة 12 6

 %57.26 1.08213 2.8636 .نجليزية يتناسب مع المستوى العقلي للطلبة في هذه المرحلةاإلاستخدام اللغة  21 7

 %57.26 83355. 2.8636 .نجليزية لدى الطلبةاإلنجليزية ينمي اللغة اإلاستخدام الرموز باللغة  18 8

 %55.44 92231. 2.7727 .نجليزية مناسب للطلبةاإلاستخدام الرموز باللغة  13 9

 %50.00 1.01183 2.5000 .نجليزية يسهل فهم الطالب للموضوعاإلاستخدام الرموز باللغة  20 10

 %43.62 1.00647 2.1818 .خطاء الطباعية والفنيةخلو الكتاب من األي 23 11

 %41.80 1.10880 2.0909 الرياضيات والكيمياء  :مثل ،خرى يتناسب مع لغة الكتب األنجليزية اإلاستخدام الرموز باللغة  22 12

 %58.02 70459. 2.9015 الدرجة الكلية

، أن النسبة المئوية لفقرات (3) السابق ذي الرقم من الجدوليتضح 
 (،%76.36(، و)%41.80)مجال اللغة والشكل العام تراوحت بين 

(، %58.02)ونسبة مئوية عامة (، 2.901) بلغ بمتوسط حسابيو 
ن درجة موافقة المعلمين على مجال اللغة والشكل العام مما يعني أ

(، 14)ن الفقرة ، أ(4) اآلتي ذي الرقم ويالحظ من الجدول .متوسطة
ت على: نجليزية يخدم الطلبة "إن استخدام الرموز باللغة اإل والتي نص 

على نسبة "، حيث حصلت على أ في دراستهم الجامعية
ت على: (،23)، وحصلت الفقرة (%76.36)وهي "إن  والتي نص 

 ،رى نجليزية يتناسب مع لغة الكتب األخاستخدام الرموز باللغة اإل
، كما (%41.80)على أقل نسبة  "،الرياضيات والكيمياء :مثل

ت على:22)حصلت الفقرة  الكتاب يخلو من "إن  (، والتي نص 
(، %43.62) على نسبة مخفضة وهي "،األخطاء الطباعية والفنية
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يؤيدون  ،ن معلمي الصف الحادي عشر العلميوهذه النتيجة تؤكد أ
الرموز  ، ولكن يجب أن تتناسب معةنجليزياستخدام الرموز باللغة اإل

: الرياضيات والكيمياء، كما يرى مثل ،في الكتب األخرى المضم نة 
خطاء الطباعية والفنية. المعلمون أن الكتاب يحوي العديد من األ

ودراسة  ،(6)(2014) دراسة الدهيمي والخفاجيمع وتتفق هذه النتيجة 
، وتختلف (8)(2005)، ودراسة فريحات (1)(2014هادي والمحنة )

 ودراسة حربي وعرط وعلي ،(9)(2014عن دراسة المالكي )

بجودة المبحوثه في هاتين الدراستين حيث امتازت الكتب ، (3)(2015)

خدام عداد الذهني للطالب باست، وقد يعود السبب إلى أهمية اإلعالية
مما يفيد الطالب في دراسته  ؛نجليزيةالرموز والقوانين باللغة اإل

ن طلبة المرحلة الثانوية هم على ا أوخصوص   ،لجامعية مستقبال  ا
نجليزية افة قريبة من المرحلة الجامعية، إال أن استخدام الرموز اإلمس

وعدم استخدامها في مادة الرياضيات والكيمياء  ،في مادة الفيزياء فقط
يًّا، لذا يفضل توحيد  عقلا وتداخال  رباك  ويسبب لديه إ ه؛لطالب نفسل
 ،(4) اآلتي ذو الرقم ويبين الجدول رموز لتكون متوافقة ومتناسقة.ال

 .االتقديرات التقويمية لمجال محتوى الكتاب مرتبة تنازليًّ 

 ا( التقديرات التقويمية لمجال محتوى الكتاب مرتبة تنازليًّ 4) ذو الرقم الجدول  

 النسبة المئوية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  رقم الفقرة الرتبة 
 %70.00 74001. 3.5000 موضوع الكهرباء السكونية في الكتاب مناسب للطالب. 49 1

   %67.26 65795. 3.3636 موضوع الميكانيكا في الكتاب مناسب للطالب. 47 2

 %63.26 79501. 3.1818 موضوع الفيزياء الطبية في الكتاب مناسب للطالب.  50 3

 %62.72 71016. 3.1364 موضوع طبيعة الضوء في الكتاب مناسب للطالب. 48 4

 %60.00 81650. 3.0000 يمتاز المحتوى بحداثة الموضوعات المطروحة.  29 5

 %59.08 65300. 2.9545 ومحتواه.مقدمة الكتاب تعطي فكرة واضحة عن أهدافه  24 6

 %58.18 86790. 2.9091 محتوى الكتاب يساعد على إجراء التجارب العلمية.  28 7

 %57.26 71016. 2.8636 محتوى الكتاب ينمي مهارة القراءة العلمية.  26 8

 %56.36 95799. 2.8182 محتوى الكتاب يساعد على تكوين البنية المعرفية والفكرية المرغوبة.  38 9

 %56.36 1.13961 2.8182 محتوى الكتاب يساعد الطالب على تجاوز نمطية تلقي المعرفة. 36 10

 %56.36 79501. 2.8182 محتوى الكتاب يساعد على عمل النماذج العلمية. 27 11

 %56.36 58849. 2.8182 محتوى الكتاب ينمي مهارة قراءة الصور والرسومات. 25 12

 %55.44 86914. 2.7727 محتوى الكتاب مع المادة العلمية للصفوف السابقة. يرتبط 45 13

 %54.54 1.07711 2.7273 محتوى الكتاب يساعد الطالب على امتالك الثقافة والتكنولوجيا.  39 14

 %54.54 88273. 2.7273 موضوعات الكتاب تعرض بطريقة موضوعية منطقية سلسة. 32 15

 %53.60 89370. 2.6818 الكتاب يساعد الطالب على دخول عصر العولمة.محتوى  35 16

 %53.60 83873. 2.6818 محتوى الكتاب يعد جيال  قادر ا على مواجهة متطلبات عصر المعرفة.  34 17

 %53.60 83873. 2.6818 ترتبط موضوعات المحتوى ببيئة الطلبة. 31 18

 %53.60 89370. 2.6818 فاعل يعكس توجهات المنهج وفلسفته.محتوى الكتاب يعرض بتنظيم تربوي  43 19

 %53.60 77989. 2.6818 محتوى الكتاب يحقق المطلوب معرفيًّا وتربويًّا وفكريًّا. 40 20

 %52.72 90214. 2.6364 يركز محتوى الكتاب على عالقة العلم بتطبيقاته العلمية التكنولوجية.  46 21

 %52.72 1.04860 2.6364 الخصوصية الفلسطينية واحتياجاتها االجتماعية محتوى الكتاب يحاكي 33 22

 %51.80 1.00755 2.5909 يتميز محتوى الكتاب بدقة مادته العلمية )يخلو من األخطاء العلمية(. 44 23

 %51.80 85407. 2.5909 محتوى الكتاب هو تطور نوعي في تعليم العلوم )الفيزياء(. 42 24

 %50.90 96250. 2.5455 الكتاب يساعد على تنشئة الطالب الذي نريد.محتوى  37 25

 %46.36 83873. 2.3182 محتوى الكتاب يكون فيه للطالب الدور الرئيس المحوري في عملية التعلم. 41 26

 %46.36 1.17053 2.3182 عدد الحصص المقررة لتدريس المحتوى مناسب.  30 27

 %55.88 57374. 2.7946 الدرجة الكلية

، أن النسبة المئوية لفقرات (4) السابق ذي الرقم يتضح من الجدول
بمتوسط و  (،%70.00(، و)%46.36) محتوى الكتاب تراوحت بين

ن (؛ مما يعني أ%55.88) ونسبة مئوية عامة(، 2.794بلغ ) حسابي

. ويالحظ من متوسطةلمعلمين على محتوى الكتاب درجة موافقة ا
: نأ (، والتي تنص  على49)ن الفقرة ، أ(4)ذي الرقم  السابق الجدول

على "، حصلت على أ موضوع الكهرباء السكونية في الكتاب مناسب"
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: نأ (، والتي تنص  على47) وكذلك الفقرة ،(70)% نسبة وهي
حصلت على نسبة  "،مناسبفي الكتاب موضوع الميكانيكا "
: "عدد نأ (، والتي تنص  على30) وحصلت الفقرة، (67.26%)

على أقل تقدير بنسبة  "،وى مناسبالحصص المقررة لتدريس المحت
محتوى " :نأ (، والتي تنص  على41)وكذلك الفقرة (، 46.36%)

 "، المحوري في عملية التعلم اب يكون فيه للطالب الدور الرئيسالكت
هذه النتيجة  وتتفقا. أيض   (%46.36)حصلت على أقل تقدير بنسبة 

ودراسة هادي  ،(6)(2014) نتيجة دراسة الدهيمي والخفاجيمع 
، وتختلف عن (8)(2005، ودراسة فريحات )(1)(2014والمحنة )

 ،(3)(2015ودراسة حربي وعرط وعلي ) ،(9)(2014دراسة المالكي ) 
الية، وقد يعود السبب في بجودة ع في هاتين الدراستينحيث امتازت 

لى طبيعة مادة الفيزياء في إلى زيادة عدد الحصص المقررة إ الحاجة
 ،والبحث ،تعتمد على التفكير العلمي التي ،المرحلة الثانوية

مما ينمي القدرة عند الطالب  ،جراء التجاربإمن خالل  ؛واالستكشاف
المحتوى ، واذا تم تناول ستنتاج واالستدالل وحل المشكالتعلى اال

 ا.لى عدد حصص أكثر من المقررة حاليًّ اج إبهذه الطريقة فهو يحت
لتقويمية لمجال التقديرات ا ،(5) اآلتي ذو الرقم ويبين الجدول

 .امرتبة تنازليًّ  األنشطة واألشكال

 ا( التقديرات التقويمية لمجال األنشطة واألشكال مرتبة تنازليًّ 5) ذو الرقم يبين الجدول  

المتوسط  الفقرة رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 النسبة المئوية

 %60.91 84387. 3.0455 .نترنتمن اإللى البحث واالستفادة الطالب إ األنشطة الواردة في الكتاب توجه 58 1

 %59.08 72225. 2.9545  .و الدرسضاحية معب رة وتعكس طبيعة الوحدة أيالرسومات اإل 63 2

 %59.08 78542. 2.9545 .و الدرسمحتوى معب رة تعكس طبيعة الوحدة أالصور في ال 62 3

 %58.18 81118. 2.9091 .األنشطة تساعد على تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة 60 4

 %57.27 77432. 2.8636   ,لى مزيد من البحث واالطالعاألنشطة الواردة في الكتاب تشجع إ 57 5

 %56.36` 66450. 2.8182  .الصور واألشكال والرسومات مناسبة للموضوعات المطروحة 65 6

 %56.36 79501. 2.8182 .لوانر واألشكال والرسومات متناسقة األالصو  64 7

 %56.36 85280. 2.8182 .مكانية تنفيذ الطلبة لهابإاألنشطة تتسم  53 8

 %56.36 90692. 2.8182 .الطلبةتتناسب مع و األنشطة متنوعة المستوى  52 9

 %55.45 68534. 2.7727 .األنشطة العلمية الواردة في الكتاب تنمي االتجاهات العلمية لدى الطلبة 55 10

 %52.72 84771. 2.6364 .األنشطة تساعد على تنمية الجوانب الوجدانية 61 11

 %52.72 1.04860 2.6364 .الدور الرئيس في تنفيذ األنشطة هو للطالب 51 12

 %51.81 79637. 2.5909 .األنشطة العلمية الواردة في الكتاب تجعل الطالب يسلك سلوك الباحث العلمي 56 13

 %51.81 59033. 2.5909 .األنشطة تراعي مبدأ الفروق الفردية بين الطلبة 54 14

 %51.81 96250. 2.5455 .الصلة بموضوع المقرراألنشطة تشجع على متابعة البرامج االذاعية أو التلفزيونية ذات  59 15

 %55.69 60612. 2.7848 الدرجة الكلية

ألنشطة ل، أن النسبة المئوية (5) السابق ذي الرقم يتضح من الجدول
 بمتوسط حسابي (،%63.63(، و)%51.81)بين  واألشكال تراوحت

ن (؛ مما يعني أ%55.69بلغت ) عامةنسبة مئوية بو (، 2.784بلغ )
ويالحظ من  .األنشطة واألشكال متوسطةدرجة موافقة المدرسين على 

ت على أن  58)ن الفقرة ، أ(6) اآلتي ذي الرقم الجدول (، والتي نص 
لى البحث واالستفادة من الواردة في الكتاب توجه الطالب إ األنشطة"

وكذلك الفقرة  (،%63.63) حصلت على أعلى تقدير بنسبة "،نترنتاإل
ت بأن  63) وتعكس طبيعة يضاحية معبرة "الرسومات اإل (، والتي نص 

وحصلت الفقرة  (،%59.08)صلت على نسبة "، حو الدرسالوحدة أ
ت بأن  59) اعية ذنشطة تشجع على متابعة البرامج اإلاأل" (، والتي نص 
  ،(%51.81بلغت ) على أقل تقدير بنسبة مئوية "،و التلفزيونيةأ

ت بأن  (، 54)وكذلك الفقرة  مبدأ الفروق  األنشطة تراعي" والتي نص 
نتيجة دراسة الدهيمي مع هذه النتيجة  وتتفق. الفردية بين الطلبة

، ودراسة (1)(2014ودراسة هادي والمحنة ) ،(6)(2014) والخفاجي
مما  ،(9)(2014وتختلف عن دراسة المالكي ) ، (8)(2005فريحات )

، وبالبرامج لى زيادة االهتمام بتنويع األنشطةإ يدل على الحاجة
وقد  ،؛ لتلبي االحتياجات الفرديةذات العالقة اإلذاعية والتلفزيونية

ستراتيجيات لدى الوزارة يعود السبب في هذه النتيجة إلى عدم وجود إ
يتم من خاللها عرض المادة للطلبة  ،في تبني قنوات تعليمية خاصة

( التقديرات 6) اآلتي ذو الرقم ويبين الجدول ا.ذاعيًّ ا وإتلفزيونيًّ 
 .االتقويمية لمجال وسائل التقويم مرتبة تنازليًّ 
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 ا ( التقديرات التقويمية لمجال وسائل التقويم مرتبة تنازليًّ 6) ذو الرقم الجدول
 النسبة المئوية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  رقم الفقرة الرتبة 

1 66 
يؤكد الكتاب في وحداته ودروسه المختلفة على مبدأ التقويم 

 التكويني.
3.3636 .72673 67.27% 

 %63.63 58849. 3.1818 األسئلة تعزز فهم الطلبة لموضوع الدرس. 73 2

 %62.72 71016. 3.1364 الطلبة.األسئلة الواردة في الكتاب تنمي مهارات التفكير العليا لدى  71 3

4 70 
األسئلة الواردة في الكتاب تنمي القدرة على قراءة الرسومات 

 والصور. 
3.1364 .94089 62.72% 

5 67 
يؤكد الكتاب في وحداته ودروسه المختلفة على مبدأ التقويم 

 الواقعي. 
3.0909 .61016 61.81% 

 %59.09 48573. 2.9545 القدرة على حل المشكالت.األسئلة الواردة في الكتاب تنمي  69 6

 %58.18 86790. 2.9091 األسئلة الواردة في الكتاب تنمي التفكير العلمي.  68 7

 %57.27 88884. 2.8636 األسئلة تتناول جوانب تطبيقية من الحياة الواقعية. 72 8

 %61.59 46698. 3.0795 الدرجة الكلية

، أن النسبة المئوية (6)السابق ذي الرقم يتضح من الجدول 
  (،%67.27(، و)%57.27) بين جاءت وسائل التقويملفقرات 

بلغت  نسبة مئوية عامةبو  ،(3.0795بلغ ) بمتوسط حسابي
(، مما يعني أن درجة موافقة المعلمين على وسائل التقويم 61.59%)

 (،66)ن الفقرة ، أ(7) اآلتي ذي الرقم ويالحظ من الجدول متوسطة.
الكتاب يؤكد في وحداته ودروسه على مبدأ "ن والتي نصت على أ

وكذلك  (،%67.27) على نسبة وهيأ حصلت على  "،التقويم التكويني
ن األسئلة تعزز فهم الطلبة للدرس بنسبة (، وهي أ73)الفقرة 

ت بأن  "72) ، وحصلت الفقرة(63.63%) األسئلة تتناول (، والتي نص 
 موافقة بنسبة أقل على "،جوانب تطبيقية من الحياة الواقعية

ت بأن  "األ68). وكذلك الفقرة (57.27%) سئلة الواردة (، والتي نص 
 حصلت على نسبة متدنية وهي "،في الكتاب تنمي التفكير العلمي

 دهيمي والخفاجينتيجة دراسة المع هذه النتيجة  وتتفق، (58.18%)
، ودراسة فريحات (1)(2014ودراسة هادي والمحنة ) ،(6)(2014)
ودراسة حربي  ،(9)(2014وتختلف عن دراسة المالكي ) ،(8)(2005)

في هاتين الدراستين حيث امتازت الكتب  ،(3)(2015وعرط وعلي )

مما يؤكد على ضعف الكتاب باالهتمام في تنمية ، بجودة عالية
لى إ، وقد يعود السبب ، والجوانب التطبيقية الواقعيةالتفكير العلمي

خاصة  االتي تعتمد لجان   ها،ستراتيجياتوإطريقة تأليف الكتب المدرسية 
مكونة في غالبيتها من مدرسين يمتلكون الخبرة  ،لتأليف الكتب

، وبما أن درجة التقويم رة تأليف الكتبولكن ال يمتلكون خب ،التدريسية
على أن ة التي تنص ا نرفض الفرضية الرئيس، فإننجاءت متوسطة

 .درجة تقويم الكتاب مرتفعة
 النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي: 

هل توجد فروق في اتجاهات الطلبة نحو ممارسة األنشطة  -
، المؤهل ، الجنس: )نوع المدرسةمنالرياضية تعزى لمتغيرات كل 

  .(تدريس الفيزياءالعلمي، التخصص الدقيق، سنوات التدريس، سنوات 
 متغير نوع المدرسة:  -

متغير البرنامج الدراسي استخدم اختبار "ت"  علىلإلجابة 
 ونتائج الجدول ،(Independent T-test)للمجموعات المستقلة 

 .( تبين ذلك7اآلتي ذي الرقم )

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في تقويم كتاب ( 7ذو الرقم ) الجدول
 ا لمتغير نوع المدرسةالفيزياء للصف الحادي عشر العلمي تبع  

 ت ( 18حكومية )ن= ( 4خاصة )ن=
 المحسوبة

 مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة *

2.839 0.445 2.888 0.502 -0.180 0.476 
(، أن قيمة الداللة 7يتضح من الجدول السابق ذي الرقم )

(، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة 0.05( أكبر من ) 0.476)
(، في تقويم كتاب الفيزياء   =0.05إحصائية عند مستوى ) 

ا لمتغير نوع المدرسة:  )حكومية،  للصف الحادي عشر العلمي، تبع 
خاصة(.  أي أن معلمي المدارس الحكومية والخاصة متفقون على 
التقييم المتوسط للكتاب، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فريحات 

(، وقد يعود السبب إلى أن الكتاب نفسه ليس بالمستوى 2005)
المطلوب، والتدريس في المرحلة الثانوية يهتم بإعداد الطالب للثانوية 

لفرضية الفرعية األولى، بأنه ال توجد فروق العامة، وبذلك نقبل ا
 تعزى لنوع المدرسة.

 متغير الجنس:  -
لإلجابة على متغير الجنس استخدم اختبار "ت" للمجموعات المستقلة 

(Independent T-test)، ( تبين ذلك.8ونتائج الجدول ذي الرقم ) 
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ا لمتغير   (8ذو الرقم ) الجدول نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في تقويم كتاب الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي تبع 
 الجنس

 ت (12ذكور )ن= (10اناث )ن=
 المحسوبة

 مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة *

2.763 0.565 2.976 0.401 1.031  0.167 

(، أن قيمة الداللة 8يتضح من الجدول السابق ذي الرقم )
(، بمعنى أنه ال توجد فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.167)

(، في تقويم كتاب الفيزياء للصف   =0.05إحصائية عند مستوى )
ا لمتغير الجنس تتفق هذه )ذكور، اناث(. و  :الحادي عشر العلمي تبع 

(، أي أن وجهة نظر المعلمين 2005النتيجة مع دراسة فريحات )
متفقة مع وجهة نظر المعلمات في درجة تقدير الكتاب بأنه متوسط، 
ا،  ا متشابه  وقد يعود السبب الى أن الذكور واإلناث يعيشون واقع 

ويواجهون الظروف نفسها، وبذلك نقبل الفرضية الفرعية األولى بأنه 
 فروق تعزى إلى الجنس.ال توجد 

  :متغير المؤهل العلمي -
المؤهل العلمي استخدم استخدم اختبار "ت"  لإلجابة على متغير

 ( تبين ذلك.9للمجموعات المستقلة، ونتائج الجدول اآلتي ذي الرقم )

المؤهل  ا لمتغيركتاب الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي تبع    لداللة الفروق في تقويم (ت)نتائج اختبار ( 9ذو الرقم ) الجدول
 العلمي

 ت (12ذكور )ن= (10ناث )ن=إ
 المحسوبة

 مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة *

2.956 0.486 2.673 0.446 1.238  0.912 

ن قيمة الداللة ، أ(9) السابق ذي الرقم من الجدول يتضح
أنه ال توجد فروق ذات داللة  (، أي0.05)( أكبر من 0.912)

الفيزياء للصف في تقويم كتاب  ،(  =0.05إحصائية عند مستوى )
: )بكالوريوس، ا لمتغير المؤهل العلميتبع   الحادي عشر العلمي

الفيزياء للصف مي ن جميع معلماجستير فأعلى(، وهذا يعني بأ
الحادي عشر العلمي متفقون بأن درجة التقدير للكتاب هي متوسط، 

التي  ،لى طبيعة مادة الفيزياء في المرحلة الثانويةوقد يعود السبب إ

، وبذلك نقبل لب من المدرسين درجة عالية من اإلعداد والتخطيطتتط
 لعلمي.الفرضية الفرعية األولى بأنه ال توجد فروق تعزى للمؤهل ا

 متغير التخصص:  -
األحادي  التخصص استخدم تحليل التباين  متغير علىلإلجابة 

(ANOVA)، ( تبين ذلك10اآلتي ذي الرقم ) ونتائج الجدول. 

ا لمتغير التخصص الفيزياء للصف الحادي عشر العلمينتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في تقويم كتاب (10ذو الرقم ) الجدول  تبع 

 مستوى الداللة* "ف" المحسوبة متوسط االنحراف مجموع مربعات االنحراف درجات الحرية مصدر التباين
 0.646 0.564 0.140 0.421 3 داخل المجموعات 

     0.249 4.479 18 خارج المجموعات

     21 المجموع
(، أن قيمة الداللة 10يتضح من الجدول السابق ذي الرقم )

(، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة 0.05(، أكبر من )0.646)
( في تقويم كتاب الفيزياء للصف   =0.05إحصائية عند مستوى )

، ا لمتغير التخصص: ) فيزياء، كيمياءالحادي عشر العلمي تبع  
أحياء، علوم(. أي أن جميع المعلمين على اختالف تخصصاتهم 
العلمية متفقون على أن درجة التقدير للكتاب هي متوسط، وقد يعود 
ا بتخصص علمي،  السبب إلى طبيعة مادة الفيزياء التي تتطلب معلم 
ولديه القدرة على تقديم متطلبات المادة، وإلى تشابه ظروف تدريس 

حلة الثانوية، وبذلك نقبل الفرضية الفرعية األولى، مادة الفيزياء للمر 
 بأنه ال توجد فروق تعزى إلى التخصص.

 متغير سنوات الخبرة:  -
سنوات الخبرة استخدم تحليل التباين األحادي  لإلجابة على متغير

(ANOVA) ،( تبين ذلك.11ونتائج الجدول اآلتي ذي الرقم ) 
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 سنوات الخبرة ا لمتغيرتبع   لفيزياء للصف الحادي عشر العلمينتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في تقويم كتاب ا (11ذو الرقم ) الجدول

 مستوى الداللة* "ف" المحسوبة متوسط االنحراف مجموع مربعات االنحراف درجات الحرية مصدر التباين

 0.461 0.806  0.192 0.383 2 داخل المجموعات 
         0.238 4.517 19 خارج المجموعات

    4.900 21 المجموع
ن قيمة الداللة ، أ(11) السابق ذي الرقم يتضح من الجدول

أنه ال توجد فروق ذات داللة  (، أي0.05)( أكبر من 0.461)
في تقويم كتاب الفيزياء للصف  ،(  =0.05إحصائية عند مستوى )

سنوات،  5: )أقل من ا لمتغير سنوات الخبرةالحادي عشر العلمي تبع  
وتتفق هذه النتيجة مع  ،(سنوات 10سنوات، أكثر من  10إلى  5من 

ى التقدير ن الجميع يوافق عل(، وهذا يعني أ2005)دراسة فريحات 
ب بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة، وقد يعود المتوسط للكتا

، وبذلك مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية لى تشابه ظروف تدريسالسبب إ

ات لى سنو ، بأنه ال توجد فروق تعزى إنقبل الفرضية الفرعية األولى
 .الخبرة

 متغير سنوات تدريس الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي:   -
استخدم  سنوات تدريس الفيزياء للصف العاشر متغير علىلإلجابة 

اآلتي ذي الرقم  ونتائج الجدول، (ANOVA)تحليل التباين األحادي 
 .( تبين ذلك12)

ا لمتغير سنوات الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي تبع  في تقويم كتاب   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق   (12ذو الرقم ) الجدول
 تدريس الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي   

 مستوى الداللة* "ف" المحسوبة متوسط االنحراف مجموع مربعات االنحراف درجات الحرية مصدر التباين
 0.966 0.035 0.009 0.018 2 داخل المجموعات 
    0.257 4.882 19 خارج المجموعات

     21 المجموع
(، أن قيمة الداللة 12يتضح من الجدول السابق ذي الرقم )

(، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.966)
( في تقويم كتاب الفيزياء للصف   =0.05إحصائية عند مستوى )

ا لمتغير سنوات تدريس الفيزياء للصف  الحادي عشر العلمي، تبع 
سنوات،  8إلى  4سنوات، من  4)أقل من   الحادي عشر العلمي:

(، 2005سنوات(، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فريحات ) 8أكثر من 
وات بغض النظر عن عدد سن-أي أن جميع معلمي الفيزياء 

يعطون تقدير ا متوسط ا للكتاب، وقد يعود السبب إلى قدرة  -خدمتهم
المدرس على تقييم الكتاب وإلى تشابه ظروف تدريس مادة الفيزياء 
للمرحلة الثانوية، وبذلك نقبل الفرضية الفرعية األولى، بأنه ال توجد 

 فروق تعزى إلى سنوات تدريس الفيزياء.
 االستنتاجات والتوصيات: 

 أن عرض الباحث النتائج التي توصل إليها استنتج ما يأتي: بعد 
(، أي %57.5درجة تقييم الكتاب هي متوسطة بنسبة مئوية ) .1

أن الكتاب غير مناسب من وجهة نظر المدر سين والمدر سات، 
وال بد من إعادة النظر في الكتاب، وفي طريقة تأليف الكتب 

 المدرسية.  

(،  %61.5حصل مجال وسائل التقويم على أعلى نسبة مئوية ) .2
(، يليه مجال اللغة والشكل %60.9يليه مجال األهداف بنسبة )

(، يليه مجال محتوى الكتاب بنسبة %58العام للكتاب بنسبة )

(، وفي المرتبة األخيرة مجال األنشطة والرسومات 55.8%)
ضرورة إعادة (، مما يعني %55.6والصور واألشكال بنسبة )

 النظر في محتوى الكتاب واألنشطة المقترحة فيه.  

أهداف الكتاب تنمي المهارات العقلية المعرفية، وتواكب   .3
التطورات العلمية التكنولوجية، ولكنها ال تنمي الجانب 
الوجداني، وال ترتبط بغايات التربية في فلسطين من وجهة 

 نظر المدرسين. 

استخدام الرموز باللغة اإلنجليزية مناسب، ويخدم المرحلة  .4
الجامعية، ويربط الكتاب بالمحتوى العالمي المنشور على 
اإلنترنت، لكنه ال يتناسب مع لغة الكتب األخرى، مثل: 
الرياضيات، والكيمياء، التي تدرس للطالب في الوقت 
نفسه، كما يوجد في الكتاب بعض األخطاء الطباعية 

 ية. والفن

موضوعا الميكانيكا والكهرباء السكونية المطروحة في  .5
المقرر مناسبان، لكن محتوى الكتاب بحاجة إلى إثراء 
وإعادة نظر فيه، حيث حصل على تقدير منخفض بنسبة 

عدد الحصص المقررة لتدريس (، كما أن 55.8%)
المحتوى غير مناسب من وجهة نظر المعلمين، وكذلك 

يعكس محوري ة الدور المنوط فإن محتوى الكتاب ال 
 بالطالب في عملية التعلم. 
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األنشطة الواردة في الكتاب غير مناسبة، حيث حصلت  .6
(، وهي ال تراعي الفروق %55.6على أقل تقدير بنسبة )

 الفردية من وجهة نظر المدرسين. 

وسائل التقويم في الكتاب هي األنسب مقارنة بباقي   .7
سبة مئوية المجاالت، حيث حصلت على أعلى ن

(، ويؤكد الكتاب على التقويم التكويني في حين 61.5%)
هناك ضعف اهتمام باألسئلة التي تنمي التفكير العلمي، 
واألسئلة التي تتناول جوانب تطبيقية واقعية، على الرغم 

 من أهميتها في تدريس مادة الفيزياء. 

 كلال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات  .8
المدرسة، الجنس، المؤهل العلمي، التخصص  من: )نوع

 الدقيق، سنوات التدريس، سنوات تدريس الفيزياء(.

 أهم التوصيات: 
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث باآلتي: 

ضرورة إعادة النظر في إستراتيجيات تأليف الكتب، التي   -1
سين تعتمد على لجان تأليف مكونة في غالبيتها من المدر 

الذين يمتلكون الخبرة التدريسية، وال يمتلكون خبرة تأليف 
الكتب؛ مما يسبب تجميع المحتوى من المصادر 
اإللكترونية بشكل غير مناسب، وهذا واضح من خالل 
ضعف التركيز على أنشطة الكتاب ومحتواه، وكذلك 
ضعف االهتمام بالجانب الوجداني وغايات التربية في 

 فلسطين.

داد الكتب األخرى للصف  نفسه، مثل: ضرورة إع   -2
الرياضيات، والكيمياء، باستخدام الرموز باللغة 

 اإلنجليزية، أسوة  بكتاب الفيزياء.

زيادة االهتمام باألسئلة التي تنمي التفكير العلمي، وتتناول  -3
جوانب تطبيقية واقعية، وزيادة عدد الحصص المقررة 

 لتدريس الكتاب.
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