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The identification of technical specifications of competency curriculum
printing for the second grade in the State of Kuwait with the international
standards from science teachers Perspective
Bushra Habbad Althafeeri
Ministry of Education || Kuwait
Abstract: The study aimed to identify the conformity of the technical specifications in printing the competency curriculum
for the second grade of primary school in the State of Kuwait with international standards from the point of view of science
teachers. The researcher used the descriptive analytical approach. A questionnaire was used as study instrument. The study
used a random sample consisted of 62 female teachers from Al Farwanieh area. The study concluded that the reseah
instrument mean was (3.65) for the conformity. As for research dimensions the general form and artistic dimension quality
mean was (3.97) with high rating, while technical adjustment of colors, graphics, maps, and photos dimension mean was
(3.58) with medium rating. With respect to specifications and conditions for typographical and artistic coordination
dimension mean was (3.40) with medium rating. Finally, documentation and references conformity mean was (3.50) with
medium rating
Based on, the researcher recommended the necessity of paying attention to printing and technical coordination and
designing books in accordance with the size and weight of the book and the age stages of the students, and paying attention
to the formation of the book sufficiently according to the established level and in an ideal form. Conducting more studies on
the specifications and technical conditions for printing the curricula and the extent of their application by the Curriculum
Development Department in the State of Kuwait, and comparing their results with the results of the current study.
Keywords: technical specifications, competency curricula, , second primary class, the State of Kuwait, and the international
standards.

مدى تطابق املواصفات الفنية في منهاج الكفايات للصف الثاني االبتدائي بدولة الكويت
مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم
بشرى هباد الظفيري
وزارة التربية || دولة الكويت
 هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تطابق املواصفات الفنية بطباعة منهاج الكفايات للصف الثاني االبتدائي في دولة:املستخلص
الكويت مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت االستبانة لجمع
 وقد توصلت الدراسة إلى حصول،) معلة من معلمات العلوم في منطقة الفروانية في الكويت62(  وتكونت عينة الدراسة من،البيانات
) بتقدير لفظي (مرتفع) ملدى التطابق أما على مستوى األبعاد فحصل ُب ْعد جودة الشكل العام5 من3.65( األداة على متوسط كلي بلغ
) وكالهما بتقدير3.58( ) ثم ُب ْعد الضبط الفني لأللوان والرسومات والخرائط والصور بمتوسط3.97( واإلخراج الفني على أعلى متوسط
ً
) وأخيرا تطابق التوثيق3.40(  ُوب ْعد املواصفات والشروط الخاصة بالتنسيق الطباعي والفني بمتوسط،لفظي (مرتفع) ملدى التطابق
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واملراجع بمتوسط ( )3.50وهذين األخيرين بتقدير لفظي (متوسط) ملدى التطابق واستنادا للنتائج أوصت الباحثة بضرورة االهتمام
كاف
بالتنسيق الطباعي والفني وتصميم الكتب بما يتفق وحجم ووزن الكتاب واملراحل العمرية للطلبة واالهتمام بتشكيل الكتاب بشكل ٍ
وفق املستوى املقرر وبالشكل املثالي .وإجراء املزيد من الدراسات حول املواصفات والشروط الفنية بطباعة املناهج ومدى تطبيقها من
قبل إدارة تطوير املناهج في دولة الكويت ،ومقارنة نتائجها مع نتائج الدراسية الحالية.
الكلمات املفتاحية :املواصفات الفنية ،مناهج الكفايات ،الثاني االبتدائي ،دولة الكويت ،املعايير العاملية.

 -1مقدمة.

ُ
ً
تعد املناهج الترجمة الفعلية لألهداف التربوية العامة التي يسعى املجتمع لتحقيقها ،والتي هي مستمدة أصال
من حاجات املجتمع وفلسفته ،وتطلعاته ،وآماله في التطور والنمو الشامل ،ولذلك فإن لتقويم املنهج وفق املعايير
العاملية أهمية كبيرة َّ
للتع ُّرف على جودة املنهج ومطابقته للمواصفات الفنية ،وذلك يساعد في رصد مواطن الخلل،
وتطويعه ليتناسب مع متطلبات العصر ،وليواجه الثورة املعرفية والتكنولوجية الهائلة واملتغيرات العصرية.
ً
ً
ال سيما أن املنهاج ُيمثل عنصرا حيويا وبالغ األهمية بين عناصر النظام التربوي .ذلك ألن املناهج أحد
املكونات الرئيسية لهذا النظام ،وأكثر الوسائل فاعلية في تحقيق أغراضه التربوية داخل املجتمع ،واملنهج يعكس
بدوره فلسفة املجتمع الذي ينتمي إليه( .الديلمي والهاشمي .)2007 ،واملنهج يتكون من مجموعة من الخبرات
واملقررات التعليمية والتي تقدم للطالب بغرض تنمية جميع جوانب شخصيتهم ( .)Joyce, 1992وهو جميع أنواع
الخبرات التي يمر بها الطلبة بإشراف املدرسة وبتوجيه منها -سواء داخل أسوارها أو خارجها.)Ketteringham, 2007( -
ً
ويتكون املنهاج املكتوب غالبا من دليل املعلم وكتاب الطالب وفي بعض املواد يضاف إليهما كتاب نشاطات أو دليل
ً
تجارب أو قرص مضغوطُ ،ويعد الكتاب املدرس ي من أهم األدوات التعليمية التي تضم مزيجا من حقول متعددة
تقدم للطلبة ( .)Tanner, 1990فاملنهاج املكتوب يمثل الوعاء الذي يضم الخبرات التربوية واالجتماعية والثقافية،
ُ
والتي تعنى بتنمية جميع جوانب شخصية الطالب ،لذا اهتم الباحثون بتحليل املنهاج ،لتقييم مدى مواكبه ملتطلبات
العصر (الجعافرة.)2011 ،
ومن أهم املواصفات الفنية التي تشير إلى جودة املنهاج هي مدى جاذبية املحتوى للتعلم ،وإخراجه بشكل
جيد ،ومناسبة ألوان الغالف وجاذبيتها للتالميذ ،وهندسة شكل الغالف ،وارتباط الغالف بمحتوى الكتاب ،والتناسب
في التوزيع بين حجم مادة الكتاب ووسائل اإليضاح التي وردت فيه واملعينات على استخدامه ،ومدى تناسب توزيع
وحدات الكتاب ،وأن يتضمن فهرس وقائمة باألشكال والصور وملحق بمعاني املصطلحات مرتبة بحسب ما ورد في
الكتاب (مرعي والحيلة.)2012 ،
ً
سليما من كل العيوب ،وأن تكون الحروف مشكولة بشكل صحيح
كما يجب أن يكون طبع الكتاب املدرس ي
في كتب املواد الدراسية وفي جميع املراحل التعليمية ،وأن يشمل الكتاب املدرس ي وسائل إيضاح من صور خرائط
ورسوم بيانية كافية ،وأن تكون تلك الوسائل ملونة جهد املستطاع ،وخاصة في الصفوف األولى ،وذلك ملا لها من
قدرة على التشويق واملساعدة على االستيعاب .وتتدرج الحروف املستخدمة في طبع الكتاب املدرس ي من حيث الحجم
بتدرج مراحل التعليم ،فتستخدم الحروف الكبيرة في بداية املرحلة األولى ،وتصل الحروف إلى بنط ( )16في املرحلة
الثانوية وأن يالئم التصميم الفني للغالف موضوع الكتاب ،وأن يلفت هذا التصميم انتباه التالميذ .وأن تنسق
ً
تنسيقا يوضحها ،ويفضل أن تكون العناوين ملونة ،وأن تستخدم أساليب واقعية في
العناوين الرئيسة والفرعية
ُ
عرض الصور والرسومات ،بحيث تعبر عن العالم املحيط بالتلميذ (سالمة .)2008 ،كما يعد مراعاة التكامل
ً
ً
والشمول في استخدام الكتابة والصور واألشكال في توضيح املوضوعات أيضا مؤشرا على اإلخراج الفني الجيد مثل
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التناسق والتناغم في عمليات استخدام الصور واألشكال أثناء اإلخراج الفني لصفحات الكتاب ،والتخطيط املثالي
للصفحة ووحدة الشكل للصفحتين املتقابلتين (الحارثي.)2008 ،
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS) Trends Of The International Mathematics And Science
هي دراسة عاملية تجرى على شكل اختبارات تعقد بصورة دورية منتظمة كل أربع سنوات تقيس مستوى أداء
الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع والثامن األساس ي ،تشارك فيه أكثر من  60دولة على اختالف
أنظمتها وخلفياتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية مما يجعلها أداة تقويم ذات مقارنة دولية تسهم بياناتها في قياس
مدى تأثير هذه العوامل املتباينة على مستوى التحصيل ،وتشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA
وقد بدأت الدورة األولى في عام  1995وشاركت دولة عربية واحدة هي الكويت ،ثم بدأت الدول العربية االخرى
باملشاركة في الدورات الالحقة ومنها اململكة االردنية الهاشمية والتي بدأت في املشاركة في عام (1999وزارة التربية
والتعليم االردنية).2007 ،
الدراسة:
مشكلة ِّ
تناولت العديد من الدراسات املحلية موضوع منهج الكفايات في دولة الكويت كدراسة الشمري ()2020
ودراسة محمد ( )2020ودراسة مصلح ( )2020اال انه هناك قلة او ندرة في الدراسات التي تتناول املواصفات الفنية
بطباعة منهاج الكفايات للصف الثاني االبتدائي في دولة الكويت مع املعايير العاملية ،إذ الحظت الباحثة كمعلمة وجود
قصور إلى حد ما في تطابق املواصفات والشروط الفنية الخاصة بطباعة املناهج ،ومن هنا تساءلت الباحثة هل يلزم
ً
ً
تصميم الكتب شكال ومضمونا بما يتفق واملراحل العمرية للطلبة؟ كما الحظت عدم تدبيس الكتاب بالشكل املثالي،
ً
هذا كله شكل دافعا لدى الباحثة للتعرف إلى املواصفات والشروط الفنية بطباعة املناهج ومدى تطبيقها في دولة
الكويت.
أسئلة الدراسة:
بناء على ما سبق؛ فقد تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي اآلتي:
ما مدى تطابق املواصفات الفنية في منهاج الكفايات للصف الثاني االبتدائي في دولة الكويت مع املعايير
العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم؟
ويتفرع منه األسئلة اآلتية:
 -1ما املواصفات الفنية الالزم توفرها في منهاج الكفايات للصف الثاني االبتدائي في دولة الكويت حتى تتواءم مع
املعايير العاملية؟
 -2ما مدى تطابق جودة الشكل العام واإلخراج الفني للكتاب املدرس ي .مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات
العلوم؟
 -3ما مدى تطابق التنسيق املطبعي للكتاب املدرس ي للتلميذ .مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم؟
 -4ما مدى تطابق الضبط الفني للرسومات والصور وامللصقات مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم؟
 -5ما مدى تطابق التوثيق واملراجع مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم؟
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فرضيات الدراسة
 – Ho1ال يوجد تطابق في جودة الشكل العام واإلخراج الفني للكتاب املدرس ي .مع املعايير العاملية من وجهة نظرمعلمات العلوم
  -Ho2ال يوجد تطابق في التنسيق املطبعي للكتاب املدرس ي للتلميذ .مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلماتالعلوم
  -Ho3ال يوجد تطابق في الضبط الفني للرسومات والصور وامللصقات مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلماتالعلوم
  -Ho4ال يوجد تطابق في التوثيق واملراجع مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم.أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
ّ
تقص ي املواصفات والشروط الفنية الخاصة بطباعة املناهج.
-1
 -2التعرف على درجة تحقيق املناهج الكويتية للمواصفات والشروط الفنية بطباعة املناهج من من وجهة نظر
معلمات العلوم
 -3بيان مدى تطابق التنسيق املطبعي للكتاب املدرس ي للتلميذ .مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم.
 -4معرفة مدى تطابق الضبط الفني للرسومات والصور وامللصقات مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات
العلوم
 -5تحديد مدى تطابق التوثيق واملراجع مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم؟.
الدراسة
أهمية ِّ
تأتي أهمية الدراسة الحالية من جملة اعتبارات نظرية وعملية والتي يمكن إجمالها باآلتي:
 قد يفيد التعرف على درجة تطابق املناهج الكويتية للمواصفات والشروط الفنية بطباعة املناهج مع املعاييرالعاملية القائمين على عمليات تخطيط املناهج وبنائها في تحسين املواصفات الفنية للمناهج.
 قد تفيد نتائج الدراسة في رفع مستوى وعي املعلمات واملعلمين باملواصفات املطلوبة في املناهج لتلبي املعاييرالعاملية ،ومحاولة تالفي القصور الحاصل باالستعانة بمصادر مكملة؛ عبر شبكة اإلنترنت وغيرها.
 تتوقع الباحثة أن تنعكس نتائج الدراسة في زيادة استفادة التالميذ من املقرر وجودة مخرجات املنهج. من املؤمل أن تمثل الدراسة إضافة نوعية للمكتبة التربوية؛ يستفيد منها املهتمون والباحثون في دولة الكويتوعموم البلدان العربية.
حدود الدراسة.
 الحدود املوضوعية :تطابق املواصفات الفنية بطباعة منهاج الكفايات للصف الثاني االبتدائي.
 الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على معلمات العلوم
 الحدود املكانية :جميع املدراس االبتدائية بدولة الكويت
 الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في العام 2021/2020
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مصطلحات الدراسة
ً
ً
ُ
تتضمن الدراسة عددا من املصطلحات األساسية والتي عرفت إجرائيا على النحو اآلتي:
 املواصفات والشروط الفنية" :هي مجموعة املعايير املبنية على توقعات متلقي الخدمة ،والتي تمثل األسسالعملية لضبط نوعية اإلنتاج" (املوسوعة العربية.)27 :2013 ،
ً
 oوتعرف إجرائيا في هذه الدراسة بـاملواصفات واملقاييس الخاصة بإخراج الكتاب ،والتنسيق الطباعي ،والرسومات
واألشكال والصور واأللوان.
 املناهج" :املناهج ومنها املنهاج ،وهو الطريق املستقيم الواضح ،ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم والتي تشملكل ما يقدم للطلبة من وثائق مكتوبة وغير مكتوبة بقصد إكسابهم خبرات مربية (الساموك والشمري’) :2005
.)45
ً
ّ o
ويعرف إجرائيا في هذه الدراسة بجميع املناهج الكويتية املكتوبة واملتمثلة بدليل املعلم ،وكتاب الطالب
وملحقاتها.
 املعايير العاملية هي "مجموعة من الشروط أو املحكات التي تراعي متطلبات دراسة التوجهات الدولية فيالرياضيات والعلوم" (ريان)2015 ،
 الثاني االبتدائي :ويقصد به الصف الثاني االبتدائي في مدارس دولة لكويت -معلمات العلوم :وهم معلمات مادة العلوم في الحلقة األساسية في مدارس دولي الكويت

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
يعبر الكتاب املدرس ي عن املنهاج نفسا وروحا ليعكس بصدق االسس التي يقوم عليها املنهاج وينظر إلى الكتاب
املدرس ي على أساس انه املنهاج املكتوب الذي يقوم بترجمة املنهاج الرسمي ،ويعتبر الكتاب املدرس ي بالنسبة للمعلمين
املصدر األساس ي الذي يرجع اليه في اعادة خططهم التدريسية ويهدف الكتاب املدرس ي إلى مساعدة املعلمين
واملتعلمين على تحقيق االهداف املتوخاة وتحتاج الكتب املدرسية ملواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرين وتحقيق
التطور العلمي والتقني ،وانطالقا من الحرص على تطوير الكتب املدرسية وكذلك ضرورة ربطها باملعايير العاملية
وينبغي أن يكون شكل الكتاب املدرس ي انيق املظهر وجذاب الشكل ومالئم الحجم وواضح الصور والرسوم والخرائط
مع مطلع القرن الحالي ،نادى العديد من التربويين بالتحول من مرحلة تطبيق التوجهات القائمة على املعرفة
إلى التوجهات القائمة على الكفايات ) (Kovatcheva et al , 2014وعليه يمكن القول أن املناهج القائمة على الكفايات
أو األداءات قد اعتمدت على فرضيات مفادها أن التعليم والتعلم يصبح أكثر فاعلية عندما يفهم املتعلم ما هو متوقع
أو مطلوب منه ،وأن أهداف البرامج والنشاطات التي تقدم للمتعلمين هو تحقيق تعلم واتقان هذه الكفايات.
لذافقداصبحت عملية تطوير املناهج الدراسية حاجة ُِملحة في ظل متغيرات العصر الحالي من تكنولوجيا
واكتشافات علمية كبيرة وتغير في املجتمعات على اختالف طبيعتها وتوجهاتها .ومن اهم التغيرات والتطورات
ً
واالكتشافات العلمية الحادثة حاليا االمور الداعية إلى تطوير وتغيير كامل ملفهوم املناهج الدراسية وفلسفتها ،والعمل
على اعداد أفراد املجتمع بناء مناهج دراسية تؤدي إلى تحسين املخرجات (محمد.)2020 ،
وبالنسبة للكويت يسعى النظام التعليمي إلى تبني رؤية حديثة يمكن االعتماد عليها في اإلصالح التعليمي من
أجل تحقيق أعلى درجة من درجات التنافسية في املجتمع الكويتي واإلصالح في املنهج الوطني على أساس قرار وطني
بتطوير وتطبيق فكرة جديدة ويقوم منهج الكويت الجديد على تطوير املناهج التي تركز على الطالب وعلى أساس
مجموعة من الكفايات واملعايير املصممة بهدف تعزيز وتطوير كفاءات بشرية مدعمة بشكل كامل بالقيم واملبادئ التي
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يرتكز عليها الدين اإلسالمي من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،بالكفايات املتوافقة مع تطورات القرن الحالي .كما تم
تصميم املنهج الجديد ليتوافق مع أحدث االتجاهات التربوية املتبعة في الدول التقدمة حول العالم بما يحقق معه
اكتساب املتعلمين مقومات النجاح ،ويتمتعون بالثقة في النفس والقدرة على املساهمة الفعالة وتجمل املسؤولية.
ويشمل منهج الكويت الوطني منظومة الخبرات التعلمية املقدمة للمتعلمين من خالل املواد بما فيها املعارف
واملهارات والقيم من مرحلة رياض االطفال حتى الصف الثاني عشر؛ لذا فإن منهج الكويت الوطني يحدد بضرورة ما
يجب أن يعرفه املتعلمون وما يقدرون على فعله وكيف يتوقع أن تعكس مواقفهم التزامهم بالقيم االنسانية نتيجة
للعملية التعليمية( .وزارة ا لتربية -الكويت)9 :2016 ،
يعرف التوجيه الفني العام للتربية الفنية بدولة الكويت ((2015املنهج القائم على الكفايات على أنه ذلك
املنهج الذي يصرح ويخطط عملية التعلم من حيث تطوير كفايات التعليم .ويعرف( (Singer,et al, 2014املنهج القائم
على الكفايات على أنه أحد التوجهات املنهجية ذات املغزى التي تستهدف اإليفاء بالتطلعات الخاصة بالدولة
وتعرف الكفايات "بأنها نظم متكاملة من املعارف واملهارات واالتجاهات والقيم واملعتقدات التي يتم تطويرها
ً
من خالل التعليم النظامي وغير النظامي ،فهي تتيح للمتعلمين أن يصبحوا أشخاصا مسؤولين ومستقلين ،قادرين
ً
على إيجاد حلول للعديد من املشكالت املتنوعة والعمل بشكل مقبول في الحياة اليومية بحسب معايير الجودة وفقا
ملعايير االداء( .وزارة التربية في دولة الكويت)17 :2017 ،
وتعرف الكفايات على أنها مجموعة من السلوكيات واملهارات املحددة التي يتم اكتسابها ملساعدة الفرد على
التكيف بصورة ناجحة مع عدد من املواقف واملهام الخاصة ) (Bergsmann,et al 2015ويمكن تعريف الكفايات بأنها
"املهارات واملعارف والسلوك واالتجاهات التي تساعد الطلبة ليكونوا متعلمين ناجحين وأفراد ا مبدعين وواثقين
ومواطنين نشطين وذو ي معرفة", .(Skourdoumbis 2015( ،
ومنهج الكفايات طريقة تعليمية تساعد كل طالب في التمكن من املعرفة واملهارة املقررة (الكفاية) بغض
النظر عن الوقت املستغرق في ذلك ،وقد جاء منهج الكفايات ليتميز بثالثة مالمح أساسية؛ األول أنه يركز على
املتعلمُ ،
فتعطى مساحة من الحرية لكل معلم الختيار ما يناسب طالبه داخل الفصل من طرق وأساليب تعليمية دون
تدخل من أي جهة خارجية ،اي تعدد تتعدد طرق التعليم في املرحلة الدراسية الواحدة بين كل مدرسة واخرى وبين
صف واخر اما الثاني فيقوم على املخرجات ،ويقصد بذلك إعطاء املعلم مساحة كبيرة من الحرية لتحديد الطريقة
والوقت لتقييم الطالب ،والثالث أن منهج الكفايات يقوم على التمايز ،اي ّ
يوفر للمعلم أنشطة تعليمية وواجبات
ّ
ومشاريع تناسب مستوى كل طالب على حدة ،يكفل به ّ
تطوره على حسب مستواه ،وبهذا يضمن تمكن الجميع مع
نهاية العام الدراس ي( .بهبهاني)2016 ،
ّ
وتعطي التربية املستندة إلى الكفايات أهمية لعملية التعلم ّ كما انها تشدد على نشاط املتعلم ودوره في بناء
ّ
املعرفة وامتالكها .ونتيجة لذلك تعتبر أحد اسس التوجه البنائي في التعلم حسب بعض التربويين .يمكن تحديد
التربية املستندة إلى املعايير بأنها عملية لتخطيط املناهج األكاديمية وتقديمها وادارتها وتحسينها ،وتقدم فيها معايير
املحتوى األكاديمي ّ املحددة بوضوح األساس ملحتوى التعليم والتقييم .وتساعد املعايير في هذه التربية على ّ التأكد من
ّ
ّ
ُ
ّ
الصفية .ويكون تعلم التالميذ محور التربية
أن التالميذ يتعلمون املهم بدل إعطائهم ً كتبا تملي عليهم املمارسة
املستندة إلى املعايير .وتهدف هذه التربية إلى تحقيق مستوى من الفهم عال وعميق لدى التالميذ؛ وهو فهم يتخطى
التعليم املستند إلى الكتب املدرسية أو إلى الدروس واملعايير التربوية هي معارف ومهارات وعادات ومواقف وقيم ّ
ّ
أساسية ينبغي أن تدرس ويتم تعلمها في املدرسة .وبذلك فان املعايير توضح للطالب توقعات اإلنجاز وتساعده على
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فهم ما ينبغي عليه فعله بهدف تحقيق املعايير وبلوغها .هذا من جهة ومن جهة ثانية تساعد املعلمين على تصميم
ّ
املنهج والتعليم والتقييم حول ما هو مهم في التعلم(Harris, et al ,1996) .
ويمكن القول بأن الغاية من االنتقال من املنهج التقليدي القائم على املحتوى إلى املنهج القائم على
الكفايات هي تحسين الجودة الخاصة بالعملية التعليمية من خالل تمكين املتعلمين من تطوير الكفايات الالزمة
واملرتبطة بكافة مجاالت الحياة) ,(Makunja .2015وعادة ما يستخدم مدخل املنهج القائم على الكفايات في اإلشارة
إلى أحد التوجهات الوظيفية املطبقة في العملية التعليمية ،والتي من شأنها التأكيد على املهارات الحياتية ،وتقييم
درجة اإلتقان في تلك املهارات ،وتعتبر تلك الكفايات ذات أهمية قصوى في مساعدة الفرد على قيامه بدوره على
الوجه األكمل في املجتمع الذي يعيش فيه)(Komba& Mwandanji,2015
ثانيا -الدراسات السابقة
 -1دراسة الشمري ( )2020هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة في دولة-الكويت
حول منهج الكفايات في ضوء بعض املتغيرات ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت العينة من
( )400معلم ومعلمة من معلمي املرحلة املتوسطة في منطقة الجهراء التعليمية ،وتوصلت النتائج إلى تباين آراء
أفراد عينة الدراسة حول منهج الكفايات ،وتمثلت في أن منهج الكفايات يسمح للمعلم باالبتكار واإلبداع داخل
الحصة ،يتيح للمعلم الفرصة لربط مادته باملواد الدراسية ويتطلب تدريس منهج الكفايات توفير العديد من
الوسائل التعليمية
 -2دراسة محمد ( )2020هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة معوقات االداء التدريس ي التي تواجه معلمي املرحلة
االبتدائية في ضوء املنهج الوطني الجديد (الكفايات) بدولة الكويت ،كما هدفت الدراسة إلى التعرف على
مقترحات املشاركين في الدراسة لخفض معوقات االداء التدريس ي التي تواجه معلمي املرحلة االبتدائية في ضوء
املنهج الوطني الجديد)الكفايات) .وقد توصلت الدراسة إلى أن معوقات األداء التدريس ي املتعلقة ملحاور الدراسة
االربعة (التخطيط للدرس ،بيئة التعلم ،استراتيجيات التدريس ،التقييم في ضوء املنهج الوطني الجديد)
(الكفايات) جاءت بدرجة متوسطة من وجهة نظر معلمي املرحلة االبتدائية كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين استجابات املشاركين في الدراسة في درجة معوقات االداء التدريس ي في ضوء املنهج
الوطني الجديد (الكفايات) بدولة الكويت ترجع ملتغير املنطقة التعليمية لصالح املناطق التعليمية التالية:
االحمدي والجهراء والفروانية
 -3دراسة مصلح ( )2020هدفت إلى التعرف على درجة تحقيق محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساس ي
للمعايير الدولية  2019)،(TiMSSوقد .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،حيث تم تصميم استبانة
للتعرف على درجة تحقق هذه ا املعايير اعتماد على املعايير الواردة في إطار تقييم العلوم )Framework Science
)2019-TIMSSالصادر عن الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي)(IEAوتكونت عينة الدراسة من)190
(معلما ومعلمة .وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تحقيق محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساس ي للمعايير
الدولية من وجهة نظر معلمي العلوم في العاصمة عمان كانت متوسطة وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مراجعة
لكتاب العلوم العامة للصف الثامن من قبل القائمين على املناهج ،بحيث يتضمن بعدي املوضوعات والبعد
املعرفي بدرجة تتناسب مع املعايير الدولية ((TIMSS.2019
 -4دراسة الشطي ( )2019هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق منهج العلوم القائم على الكفايات في املرحلة
االبتدائية بدولة الكويت من خالل معرفة آراء معلمات العلوم حول هذا املنهج بعد تطبيقه .وقد استخدمت
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الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )200معلمة علوم في املرحلة االبتدائية من مختلف املناطق
التعليمية بدولة الكويت .وتوصلت الدراسة إلى أن تصورات املعلمات حول محور تدريس املادة العلمية جاءت
من حيث املتوسطات الحسابية في املرتبة الثالثة واألخيرة بين محاور الدراسة الثالثة؛ حيث بلغت ()2.47
وانحراف معياري (.)0.21
 -5دراسة الديحاني( )2019هدفت الدراسة إلى التعرف على تقييم القيادات الدراسية للمنهج القائم على الكفايات
في املدارس االبتدائية واملتوسطة في دولة الكويت وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة
الدراسة من ( )739مشاركا ،كما استخدمت الدراسة االستبانة وقد توصلت الدراسة إلى أن اآلراء املتعلقة بتقييم
املنهج القائم على الكفايات في الدراسة االبتدائية واملتوسطة بدولة الكويت بدرجة محايد في جميع األبعاد
(الكفايات األساسية ،والكفايات العامة ،والكفايات الخاصة) .كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول تقييم املنهج القائم على الكفايات في املدارس االبتدائية واملتوسطة بدولة الكويت.
 -6دراسة املنصور ( )2018هدفت إلى معرفة درجة تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى كتب
العلوم ملرحلة التعليم األساس ي في االردن ،حيث أظهرت النتائج تضمين كتب العلوم ملرحلة التعليم األساس ي
ملهارات القرن الحادي والعشرين بدرجة متوسطة كما توصلت إلى أن من أهم االسباب الداعية إلى تطوير مناهج
العلوم هو تالفي نواحي القصور التي أظهرتها نتائج تقويم مناهج العلوم الحالية ،ومواكبة التغيرات واملستجدات
التي طرأت في مجال العلوم رغبة في االرتقاء بواقع العملية التربوية ،واالستجابة لنتائج البحوث والدراسات
العلمية التي أكدت على ضرورة تطوير املناهج
 -7أجرى الخطيب ( )2017دراسة هدفت الكشف عن درجة تضمين متطلبات مشروع التوجهات الدولية (2015
(TIMSSفي محتوى كتب العلوم للصف الثامن االردني .حيث كانت عينة الدراسة كتاب العلوم للصف الثامن،
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل بناء قائمة ملتطلبات) ،2015-TIMSSوتوصلت الدراسة إلى أن
نسب تضمين بعض املتطلبات الخاصة باملوضوعات كانت ضئيلة
 -8وأجرى عبد ( )2016دراسة هدفت تقويم محتوى كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي وفق معايير دراسة
التوجهات الدولية  TIMSSحيث تم بناء قائمة بمعايير دراسة التوجهات الدولية الواجب توافرها في كتاب مبادئ
العلوم للصف الرابع في العراق ،اعتمدت الدراسة على أداة لتحليل املحتوى ،واستخدم فيها املنهج الوصفي
التحليلي .وتوصلت الدراسة السابقة إلى تفوق متطلبات علم االحياء على علمي الفيزياء وعلوم االرض في محتوى
كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي.
 -9هدفت دراسة صالحة ( )2015تحديد مستوى جودة موضوعات علم االحياء املتضمنة في كتب العلوم ملرحلة
التعليم األساس ي للصفوف (األول للتاسع) في فلسطين في ضوء املعايير العاملية)( TIMSSواملعايير القومية للتربية
العلمية  (NSES,ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي حيث تم بناء أداة تحليل باالعتماد
على املعايير الدولية .كانت عينة الدراسة موضوعات علم االحياء املتضمنة في كتب العلوم ملرحلة التعليم
األساس ي في فلسطين ،وأظهرت النتائج تدني مستوى الجودة في درجة توافر املعايير الدولية في موضوعات علم
االحياء املتضمنة بكتب العلوم للمرحلة األساسية في فلسطين.
 -10اجرى ( ، (Singer et al2014دراسة هدفت إلى فهم تطوير املنهج القائم على الكفايات في القرن الحادي
والعشرين في مؤسسات التعليم في دولة الكويت ،وقد توصلت الدراسة إلى أن املنهج القائم على الكفايات يعكس
املعايير التعليمية الخاصة بدولة الكويت والتطور في الكفايات املنهجية بما يتماش ى مع التطورات العاملية ،كما
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أن تلك الكفايات ليست قائمة على املنهج الدراس ي وحده بل قائمة على التطلعات الخاصة بالنظام التعليمي في
الدولة
 -11أجرت الفارس( )2014دراسة هدفت اكتشاف أسباب تدني نتائج طلبة الصف الرابع االبتدائي في اختبارات
)(TIMSSفي مادة العلوم من وجهة نظر معلميهم وموجهي العلوم بدولة الكويت . ،وقد تكونت عينة الدراسة من
ً
ً
( )81معلما وموجها تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي كما
استخدمت االستبانة ،وخلصت الدراسة إلى أن االسرة واملعلم واملنهج الدراس ي من العوامل املؤدية إلى تدني
التحصيل االكاديمي.
 -12وأجرى فاالهي وجولتاش وجيامي ( )Fallahi, Goltash& Ghaemi, 2013دراسة هدفت إلى تقييم كتاب التربية
االجتماعية للصف األول األساس ي في ضوء معايير الكتاب الجيد ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
االستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت االستبانة من ( )22عبارة مشتقة من معايير الكتاب الجيد ،وتمثلت عينة
ً
الدراسة بكتاب التربية االجتماعية للصف األول األساس ي ،كما تم اختيار ( )120معلما ومعلمة ممن يدرسون
صفوف األول األساس ي من املدارس الحكومية اإليرانية في مدينة كيرمان ،وأظهرت نتائج الدراسة أن كتاب التربية
االجتماعية للصف األول األساس ي يحقق معايير الكتاب الجيد ،وأن الكتاب مضبوط من ناحية الشكل وإلخراج
وبنسبة (.)%94
 -13دراسة موس ى ( )2012هدفت إلى تقويم محتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلسـرائيلية للـصف الرابع األساس ي
في ضوء معايير ) (TIMSSاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم إعـداد قائمة بمعايير (2011
( TIMSSملحتوى منهاج العلوم ،كما تم بناء استبانة معايير (. (TIMSS, 2011)2011تم اختيار عينة الدراسة
ً
بطريقة عشوائية تكونت من(( 211معلما ومعلمة من معلمـي مبحث العلوم في املدارس الحكومية التابعة
ملديريات(شرق غزة ،رفح ،خان يونس ،الوسـطى كما اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية فتكونت من
((30معلما ومعلمة من معلمي مبحـث العلوم في املدارس التابعة ملدينة الناصرة في الداخل املحتل وقد توصلت
الدراسة إلى بناء قائمة ملعايير ( TIMSS (2011الواجب توافرها في محتوى منهاج العلوم للصف الرابع األساس ي
كما توصلت الدراسة إلى أن النسبة العامة ملعايير ( TIMSS (2011في محتوى منهـاج العلـوم الفلـسطيني للصف
الرابع األساس ي بلغت ( )%68.37وهي نسبة ضعيفة ،كما أسفرت النتائج عن تفاوت نسب مجاالت معايير (2011
( TIMSS
 -14وأجرى الحدراوي ( )2010دراسة هدفت إلى تقييم كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثة من التعليم
املسرع من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في العراق ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي واالستبانة
كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )100معلم ومعلمة من محافظات الفرات األوسط ،وأظهرت نتائج
ً
الدراسة أن الكتاب كان جيدا من حيث الشكل واإلعداد واإلخراج.
 -15وقام أبو عنزة ( )2009بدراسة تقييمية لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر في محافظات غزة من وجهة نظر
املعلمين في ضوء كمعايير الجودة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة أداة للدراسة ،تم
ً
توزيعها على عينة من جميع معلمي كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر والبالغ عددهم ( )200معلما
ومعلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن النتائج التقديرية اإلجمالية في املستوى الجيد ،وهي درجة مالئمة ملعايير
ً
الجودة ،إذ بلغ متوسطها ( ،)%70وقد تمثلت نواحي القوة في الكتاب من أهمها :يشمل الكتاب فهرسا يوضح
محتوياته ،ويشمل الكتاب قائمة باملصادر واملراجع ،وتظهر العناوين الرئيسية والفرعية في الكتاب بحروف بارزة،
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وأظهرت نتائج الدراسة جوانب الضعف ومنها :عدم تنوع الوسائل التعليمية ،وال توجد في الكتاب أهداف في
بداية كل وحدة ،وقلة الوسائل التعليمية في الكتاب.
 -16قام الربايعة ( )2003بدراسة هدفت إلى تحليل وتقويم مقرر اللغة العربية للصف األول األساس ي فلسطين،
ً
ً
ً
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وتكونت عينة الدراسة من ( )165معلما ومشرفا تربويا من محافظة
جنين ،وتمثلت أداة الدراسة في االستبانة واملقابلة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقويم املقرر جاءت إيجابية
على جميع محاوره ،وأن اتجاهات املعلمين واملشرفين نحو التصميم واإلخراج الفني للكتاب جاءت إيجابية ،إذ أن
ً
الكتاب مضبوط طباعيا بدرجة مرتفعة.
 -17وأجرى خليل ( )2003دراسة هدفت إلى تقييم كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الخامس األساس ي في
األردن ،من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة التربية االجتماعية والوطنية في وكالة الغوث ،واستخدمت االستبانة
كأداة للدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة-في مجال إخراج الكتاب -وضوح الطباعة وبروز العناوين ،وجودة الورق
وتناسق طول الكتاب مع عرضه وسمكه ،وخلو اللغة من األخطاء اإلمالئية والنحوية ،بينما كانت الرسوم
والخرائط غير واضحة بدرجة كاملة.
تعليق على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة مواضيع مختلفة فبعض هذه الدراسات تناولت آراء معلمي ومعلمات املرحلة
املتوسطة في دولة-الكويت حول منهج الكفايات في ضوء بعض املتغيرات ،كما تناولت دراسات اخرى معوقات االداء
التدريس ي التي تواجه معلمي املرحلة االبتدائية في ضوء املنهج الوطني الجديد (الكفايات) بدولة الكويت ،وتناولت
دراسات اخرى درجة تحقيق محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساس ي للمعايير الدولية ) (TiMSS, 2019وكذلك
تناولت بعض الدراسات واقع تطبيق منهج العلوم القائم على الكفايات في املرحلة االبتدائية بدولة الكويت.
والصعوبات التي تواجه معلمي مادة العلوم في الصف السادس املتوسط في تدريس املنهج القائم على الكفايات في
دولة الكويت ومدى تضمين متطلبات مشروع التوجهات الدولية ( (TIMSS 2015في محتوى كتب العلوم للصف
الثامن االردني .كما تناولت دراسا اخرى تقويم محتوى كتاب مبادئ العلوم للصف الرابع االبتدائي وفق معايير دراسة
التوجهات الدولية  TIMSSوكذلك تحديد مستوى جودة موضوعات علم االحياء املتضمنة في كتب العلوم ملرحلة
التعليم األساس ي للصفوف (األول للتاسع) في فلسطين في ضوء املعايير العاملية  TIMSSواملعايير القومية للتربية
العلمية (NSES,
في حين تتناول الدراسة الحالية موضوعا يتم تناوله ألول مرة يتمثل في مدى نطابق مواضيع مختلفة تتعلق
بمنهج الكفايات في دولة الكويت وفي دول اخرى ،وتختلف هذه الدراسات في اهدافها عن الدارسة الحالية وتتفق معها
جزئيا في دراسة منهج الكفايات في املرحلة األساسية

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهجية الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي وذلك ملالءمته لطبيعة الدراسة الحالية ،لجمع البيانات من أفراد
عينة الدراسة.
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مجتمع الدراسة وعينتها.
يتكون مجتمع الدراسة من معلمات العلوم في مدارس دولة الكويت في منطقة الفروانية والبالغ عددهن
( )350معلمة وقد تم اختيار عينة عشوائية قدرها ( )80معلمة من معلمات العلوم في منطقة الفروانية ،وتم اعادة
 70استبانة اذ لم يستجب  10معلمات وبعد تدقيق البيانات تم استبعاد ما مجموعة  8استبيانات لعدم اكتمال
املعلومات وبذلك أصبح عدد أفراد العينة ( )62معلمة
تصميم األداة:
قامت الباحثة باالطالع على األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة مثل أبو عنزة
2009و  ) A. &Ghaemi 2013،Goltashوبناء عليه قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة للتعرف إلى املواصفات
والشروط الفنية بطباعة املناهج ومدى تطبيقها في دولة الكويت.
صدق أداة الدراسة
الصدق الظاهري لألداة:
تم التأكد من صدق األداة بطريقة صدق املحكمين من خالل عرضها على عدد ( )5محكمين من ذوي الخبرة
واالختصاص في هذا املجال ،وتم تعديل أسئلة االستبانة حسب مالحظات ومقترحات املحكمين.
ثبات أداة الدراسة:
تم تطبيق معادلة (كرونباخ ألفا) على جميع مجاالت الدراسة ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول ( )1معامالت كرونباخ ألفا الخاصة وثبات اإلعادة.
معامل كرونباخ ألفا
عدد العبارات
البعد
م
0.890
11
إخراج الكتاب
1
0.824
13
التنسيق الطباعي والفني
2
الضبط الفني لأللوان والرسومات والخرائط والصور
0.874
16
3
4

11

التوثيق واملراجع

0.703

0.924
51
األداة ككل
يظهر من جدول ( )1أن معامل الثبات لألداة ككل قد بلغ ( ،)0.92.4وتعد هذه القيمة مقبولة لغايات هذه
الدراسة كما يتبين من الجدول ام معامل الثبات لكافة محاور الدراسة تراوح ما بين  0.890-0.703وهي نسب مقبولة
الوزن النسبي واملعالجة اإلحصائية
يتكون سلم االجابة من خمسة خيارات حيث تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي حيث تم اعطاء موافق
بشدة =  5درجات وموافق بشدة =  4درجات ومحايد =  3درجات وغبر موافق = درجتان وغبر موافق بشدة = درجة
واحدة
وقد تم تقسيم املديات وفقا ملا يلي
 4 = 1-5مقسومة على  3مستويات =  1.33وبناء عليه
  2.33 1.33+1اي من 2 -1الى اقل من  = 2.33مستوى منخفضالظفيري
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  3.66 = 1.33 + 2.33تب من  2.33إلى اقل من  = 3.66مستوى متوسط  5 = 1.33 + 3.66اي من  3.66إلى  = 5مستوى مرتفعسيتم اإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.

 -4عرض النتائج ومناقشتها.
 اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس ي :ما مدى تطابق املواصفات الفنية في منهاج الكفايات للصف الثاني
االبتدائي في دولة الكويت مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية لكل بعد ولألبعاد الثالثة مجتمعة وكاآلتي:
الجدول ( )2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات العينة على مستوى األبعاد األربعة وعلى
مستوى عموم األداة مرتبة تنازليا بحسب متوسطاتها
مدى
املتوسط االنحراف
الرتبة
املجال
م
الحسابي املعياري
التطابق
مرتفع
1
.57
3.97
تطابق جودة الشكل العام واإلخراج الفني
1
الضبط الفني لأللوان والرسومات والخرائط والصور
مرتفع
2
.57
3.58
3
متوسط
3
.51
3.40
املواصفات والشروط الخاصة بالتنسيق الطباعي والفني
2
متوسط
4
.61
3.05
تطابق التوثيق واملراجع
4
مرتفع
70.5
3.50
التطابق الكلي لألداة
يتبين من الجدول ( )2حصول األداة على متوسط كلي بلغ ( )3.65بتقدير لفظي (مرتفع) ملدى التطابق أما
على مستوى األبعاد فحصل ُب ْعد جودة الشكل العام واإلخراج الفني على أعلى متوسط ( )3.97ثم ُب ْعد الضبط الفني
ً
لأللوان والرسومات والخرائط والصور بمتوسط ( )3.58وكالهما بتقدير لفظي (مرتفع) ملدى التطابق ،وأخيرا ُب ْعد
املواصفات والشروط الخاصة بالتنسيق الطباعي والفني بمتوسط ( )3.40وبتقدير لفظي (متوسط)
أما على مستوى العبارات داخل األبعاد االربعة :فسيتم تناوليها على النحو اآلتي:
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :هل تتطابق جودة الشكل العام واإلخراج الفني للكتاب املدرس ي.
مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات هذا البعد ولها مجتمعة،
والجدول ( )4يبين ذلك؟
الجدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات العينة على العبارات التي تقيس تطابق جودة
الشكل العام واإلخراج الفني للكتاب املدرس ي مرتبة تنازليا بحسب املتوسطات
مدى
املتوسط االنحراف
الرتبة
العبارات
م
الحسابي املعياري
التطابق
مرتفع
1
.620
4.10
ورق الكتاب املدرس ي مناسب للتلميذ من حيث الوزن.
3
مرتفع
2
.724
4.00
يتفق حجم ووزن الكتاب املدرس ي واملرحلة العمرية للتالميذ.
1
مرتفع
3
.868
4.00
جودة ورق الغالف موافق للمواصفات واملقاييس الفنية.
9
مرتفع
4
.665
3.98
يتناسب طول الكتاب املدرس ي للتلميذ مع عرضه.
2
مرتفع
4
.979
3.98
يتصف الكتاب املدرس ي للتلميذ بمتانة التجليد.
7
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م

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري
.849
3.97

العبارات

الرتبة

مدى
التطابق
مرتفع

ورق الكتاب املدرس ي للتلميذ مناسب من حيث اللون.
4
يتوافق إخراج الكتاب املدرس ي وتشطيبه مع املواصفات
مرتفع
7
.777
3.95
8
واملقاييس الفنية.
مرتفع
8
.866
3.94
ورق الكتاب املدرس ي مناسب من حيث اللمعان.
5
مرتفع
9
.953
3.90
تناسب جودة تدبيس الكتاب املدرس ي سن التالميذ.
6
مرتفع
9
.900
3.90
يتوافر عنصر الجذب والتشويق في غالف الكتاب.
10
 11متوسط
.779
2.40
 11ترتبط صورة غالف الكتاب املدرس ي باملضمون املعرفي للكتاب.
مرتفع
.569
3.97
الكلي
يظهر من الجدول ( )3أن املتوسطات الحسابية للعبارات التي تقيس تطابق جودة الشكل العام تراوحت ما
بين ( )4.10 – 2.4وتشير هذه املتوسطات إلى موافقة أفراد عينة الدراسة التي بين املوافقة املتوسطة واملوافقة
املرتفعة ويشير الجدول ايضا إلى أن املعدل الكلي الجابات عينة الدراسة بلغ ( )3.97اي نسبية قدرها ( ،)%79.4وربما
تعزى هذه النتيجة إلى االهتمام الذي توليه إدارة املناهج لشكل الكتاب ووزنه ونوع الورق وملعانه وحجمه ،كما أن
عملية توريد الورق إلى إدارة املناهج تتم وفق مواصفات تطابق املواصفات والشروط الفنية املعتمدة ،وهذا بالتالي
انعكس على جودة إخراج الكتاب الفنية ،وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الربايعة ( ،)2003والتي
أظهرت أن الكتاب مضبوط من حيث اإلخراج بدرجة مرتفعة.
6

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني :هل يتطابق التنسيق املطبعي للكتاب املدرس ي للتلميذ .مع
املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
الجدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات العينة على لتطابق املواصفات والشروط
الفنية الخاصة بالتنسيق الطباعي والفني
مدى
املتوسط االنحراف
الرتبة
العبارات
م
الحسابي املعياري
التطابق
مرتفع
1
.56
4.06
االلتزام بنوع خط موحد في جميع أجزاء الكتاب املدرس ي
12
حجم الخط املستخدم للصفحات املطبوعة مناسبة للمرحلة
مرتفع
2
.674
3.94
13
العمرية املستهدفة.
مرتفع
3
.859
3.82
املسافات بين السطور مناسبة.
14
مرتفع
4
.865
3.81
املسافات بين الكلمات مناسبة.
15
مرتفع
5
.727
3.79
حجم الهوامش مناسبة.
19
مرتفع
6
.918
3.76
الثبات في طريقة كتابة العناوين وحروفها في جميع املواضيع.
18
مرتفع
7
.894
3.71
طول االسطر مناسب ومنتظم.
16
مرتفع
8
.977
3.65
تتميز العناوين بالوضوح.
17
متوسط
9
1.065
3.31
الكتاب يخلو من األخطاء املطبعية في الحروف والتشكيل.
22
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م

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري
1.148
3.16
1.04
3.08

العبارات

الرتبة

التناسب في توزيع وحدات الكتاب.
23
عدم وضوح أرقام صفحات الكتاب من الناحية الفنية.
24
عدم توحيد مصطلحات العناوين الرئيسية والفرعية بما يتناسب
 12متوسط
.875
2.39
20
مع البيئة املحلية.
التشكيل (على الكلمات) غير كاف وفق املستوى املقرر للمرحلة
 13منخفض
.808
2.26
21
العمرية.
متوسط
.506
3.40
الكلي
يظهرمن الجدول ( )4أن متوسطات العبارات التي تقيس تطابق التنسيق الفني والطباعي تراوحت ما بين
( )4.06-2.26بدرجات موافقة تراوحت بين املنخفضة واملرتفعة  .وبلغت النسبة الكلية ( ،)%68وربما تعزى هذه
ً
النتيجة إلى االهتمام الذي توليه إدارة املناهج بالتنسيق الطباعي؛ ال سيما أن عملية التنسيق الطباعي تعطي مؤشرا
ً
على جودة الكتاب ،وربما أيضا يساعد الضبط اإللكتروني التلقائي املبرمج في ضبط الهوامش والخط وما شابه دون
تدخل بشري كبير .وتتشابه نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة أبو عنزة ( )2009والتي أظهرت أن نسبة تحقيق
املنهاج ملعايير الجودة بلغت (.)%70
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :هل يتطابق توافر الضبط الفني للرسومات والصور وامللصقات
مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات هذا البعد ولها مجتمعة.
الجدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات العينة على عبارات ُب ْعد تطبيق املواصفات
والشروط الفنية الخاصة بالرسومات والخرائط والصور واأللوان
م

العبارات

38
31
26
39
36

تتميز الرسومات والصور وامللصقات بوضوح األلوان.
ترتبط الرسومات والصور وامللصقات بالكفايات الخاصة.
ترتبط الرسومات والصور وامللصقات باملحتوى املعرفي للكتاب.
تتميز الرسومات والصور وامللصقات بألوان محببة للتالميذ.
تتالءم الرسومات والصور وامللصقات مع املرحلة العمرية للتالميذ.
وضع األلوان للرسومات والصور وامللصقات في الصفحات مناسب من
الناحية الفنية.
ترتبط الرسومات والصور وامللصقات بالكفايات العامة.
تتناسب الرسومات والصور وامللصقات مع موقعها في الكتاب(نهاية:
درس/الكتاب).
تتناسب الرسومات والصور وامللصقات مع مساحة الكتاب.
تصميم الرسومات والصور وامللصقات مناسب لحجم املكان املخصص له.
تعبر الرسومات والصور وامللصقات تعبيرا واضحا ودقيقا عن املادة
العلمية.
تتالءم الرسومات والصور وامللصقات بالبيئة املحلية.

25
30
34
35
27
32
33
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10
11

مدى
التطابق
متوسط
متوسط

املتوسط
الحسابي
3.90
3.73
3.72
3.70
3.67

االنحراف
املعياري
.80
.750
1.010
.922
.901

1
2
3
4
5

3.66

1.100

6

متوسطة

3.64

.870

7

متوسطة

3.60

1.076

8

متوسطة

3.60
3.51

.939
1.09

9
10

متوسطة
متوسطة

3.51

1.036

11

متوسطة

3.50

.91

12

متوسطة

الرتبة

درجة
املوافقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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م

العبارات

37
28
29
40

تتميز الرسومات والصور وامللصقات باملصداقية والواقعية.
جودة امللصقات ال تناسب استخدام تالميذ املرحلة العمرية.
مكان امللصقات غير مناسب بعد كل موضوع.
تتناسب الرسومات والصور وامللصقات مع بعضها البعض.
الكلي

املتوسط
الحسابي
3.35
3.12
3.11
3.70
3.58

االنحراف
املعياري
.959
1.108
.943
.912
.567

الرتبة
13
14
15
16

درجة
املوافقة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
متوسطة

يظهر من الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية لتطابق املواصفات والشروط الفنية الخاصة بالرسومات
والخرائط والصور واأللوان تراوحت ما بين ( )3.9-3.11اي بدرجات موافقة بين املتوسطة واملرتفعة وبأهمية نسبية
كلية قدرها ( ،)%71.6وربما تعزى هذه النتيجة إلى االختيار الدقيق لإلشكال والرسومات من قبل مختصين في بناء
املناهج بحيث تناسب املادة العلمية وتثريها ،واالستعانة بالخبراء والفنيين لهندسة الغالف واملحتوى بشكل يناسب
أهداف املنهاج وخصائص الطلبة .وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة خليل ( )2003والتي أظهرت أن
الرسوم والخرائط غير واضحة.
 نتائج االجابة على السؤال الرابع :هل يتطابق التوثيق واملراجع مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات
العلوم؟.
الجدول ( )6املتوسطات املحاسبية واالنحرافات املعيارية التي تقيس تطابق التوثيق واملراجع
درجة
املتوسط االنحراف
الرتبة
العبارات
م
الحسابي املعياري
املوافقة
مرتفعة
1
.920
3.80
 41يتضمن الكتاب املدرس ي للتلميذ فهرس بمواضيع الدروس.
متوسطة
2
1.111
3.45
 44يوثق الكتاب املدرس ي للتلميذ اآليات الكريمة املستشهد بها.
ً
متوسطة
3
1.365
3.19
يتضمن الكتاب املدرس ي للتلميذ ملحقا باملعاني اإلنجليزية.
43
متوسطة
4
1.099
3.10
يتضمن الكتاب املدرس ي للتلميذ فهرس باألشكال.
42
متوسطة
5
1.126
3.09
يتضمن ويوثق املراجع العربية.
49
متوسطة
6
1.233
3.05
 45يوثق الكتاب املدرس ي للتلميذ األحاديث النبوية املستشهد بها.
متوسطة
7
1.123
2.87
يتضمن ويوثق املواقع االلكترونية.
48
عدم تضمين الكفايات الخاصة في فهرس املحتويات في الكتاب
متوسطة
8
1.107
2.71
47
املدرس ي للتلميذ.
متوسطة
9
.974
2.66
يتضمن ويوثق املراجع األجنبية.
50
عدم الوضوح في توثيق طبعات الكتاب املدرس ي للتلميذ في
متوسطة
10
1.089
2.63
51
السنوات.
عدم تضمين الكفايات العامة في فهرس املحتويات في الكتاب
متوسطة
11
1.019
2.45
46
املدرس ي للتلميذ.
متوسطة
.608
3.05
الكلي
يظهر من الجدول ( )6أن املتوسطات الحسابية لتطابق التوثيق واملراجع مع املعايير العاملية بشكل عام
تراوحت ما بين ( )3.8-2.45بدرجات موافقة متوسطة ومرتفعة وبأهمية نسبية كلية بلغت ( ،)%61وربما تعزى هذه
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النتيجة إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بتدريب موظفي إدارة املناهج على تطبيق املواصفات واملقاييس الخاصة
بطباعة املناهج ،والتي انعكست بالتالي على جودة طباعة املناهج .وباملقارنة مع نتائج دراسة فاالهي وجولتاش وجيامي
( ) 2013، Goltash&Ghaemi،Fallahiفقد بلغت نسبة ضبط الكتاب من ناحية الشكل وإلخراج ( ،)%94وهذا يعني
أن املناهج الكويتية مضبوطة ولكن ليس بالشكل املثالي.
جدول ( )7نتائج تحليل فرضيات الدراسة
قيمة  Tدرجات الداللة
النتيجة
املتغير
املحسوية الحرية املعنوية
0.000
61
13.396
تطابق جودة الشكل العام واالخراج الفني للكتاب املدرس ي
رفض
تطابق التنسيق املطبعي للكتاب املدرس ي للتلميذ .مع املعايير العاملية من
0.000
61
6.855
الفرضية
وجهة نظر معلمات العلوم
العدمية
تطابق توافر الضبط الفني للرسومات والصور وامللصقات مع املعايير
0.000
61
7.998
العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم
قبول
0.493
61
0.689
وجود تطابق في التوثيق واملراجع
الفرضية
يتضح من الجدول اعاله أن قيم tبلغت  13.396و 6.855و 6.855و 0.689وجميع القيم أكبر من قيمة T
الجدولية ودالة احصائيا باستثناء القيمة الرابعة ،وهذا يعني رفض االلفرضيات العدمية الثالثة األولي ،وقبول
الفرضية العدمية الرابعة اي أن هناك تطابق جودة الشكل العام واالخراج الفني للكتاب املدرس ي ووجود تطابق
التنسيق املطبعي للكتاب املدرس ي للتلميذ .مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم ووجود تطابق توافر
الضبط الفني للرسومات والصور وامللصقات مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم وعدم وجود تطابق في
التوثيق واملراجع ،ويعود الرفض لغياب وجود معايير كويتية خول التوثيق واملراجع
مناقشة النتائج
بينت نتائج التحليل االحصائي ما يلي
هناك تطابق في جودة الشكل العام واإلخراج الفني للكتاب املدرس ي .مع املعايير العاملية من وجهة نظر
معلمات العلوم
هناك تطابق التنسيق في املطبعي للكتاب املدرس ي للتلميذ .مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم
هناك تطابق في توافر الضبط الفني للرسومات والصور وامللصقات مع املعايير العاملية من وجهة نظر
معلمات العلوم وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة خليل ( )2003والتي أظهرت أن الرسوم والخرائط غير واضحة.
هناك تطابق في التوثيق واملراجع مع املعايير العاملية من وجهة نظر معلمات العلوم وتتفق هذه تاتيجة مع
نتائج دراسة فاالهي وجولتاش وجيامي ( ) 2013، Goltash&Ghaemi،Fallahiفقد بلغت نسبة ضبط الكتاب من
ناحية الشكل وإلخراج ( ،)%94وهذا يعني أن املناهج الكويتية مضبوطة ولكن ليس بالشكل املثالي

التوصيات واملقترحات.
في ضوء نتائج الدراسة ،توص ي الباحثة وتقترح اآلتي:
 -1العمل على االلتزام بمعايير التوثيق واملراجع الدولية في تصميم واخراج كتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي
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-2
-3
-4
-5
-6

التركيز على تطابق املواصفات والشروط الفنية الخاصة بالتنسيق الطباعي والفني نظرا ألثر التنسيق الطباعي
على نفسية القارئ والتلميذ في وقت واحد
تصميم الكتب بما يتفق وحجم ووزن الكتاب واملراحل العمرية للطلبة.
كاف وفق املستوى املقرر وبالشكل املثالي.
االهتمام بتشكيل الكتاب بشكل ٍ
تبني وزارة التربية والتعليم عقد دورات وورش تدريبية ألعضاء إدارة املناهج بحيث تطلعهم على أحدث
املستجدات في هذا املجال ،ورفع سوية أدائهم.
إجراء املزيد من الدراسات حول املواصفات والشروط الفنية بطباعة املناهج ومدى تطبيقها من قبل إدارة
تطوير املناهج في دولة الكويت ،ومقارنة نتائجها مع نتائج الدراسية الحالية.
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