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١٦/٤/٢٠٠٧نشر : تاریخ قبول ال ؛   ٢٥/٢/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ر اعضــاء هیئــة ظــیهــدف البحــث الــى تحدیــد معــاییر لتــالیف الكتــب المنهجیــة مــن وجهــة ن

التــدریس فــي جامعــة صــالح الــدین ، والتعــرف علــى معنویــة الفــروق بــین اعضــاء هیئــة التــدریس ، 

وكلیــات -كلیــات علمیــة(والتخصــص )اســتاذ / اســتاذ مســاعد(متغیــري اللقــب العلمــي  علــى وفــق

لتحدید تلك المعاییر .)انسانیة

ومـــن االلقـــاب  ٠تـــدریس الهیئـــة مـــن اعضـــاء  اعضـــو  ٧٤وقـــد تالفـــت عینـــة البحـــث مـــن 

القــائمین بالتــدریس فــي كلیــات جامعــة صــالح مــن العلمیــة االكادیمیــة اســتاذ/ اســتاذ مســاعد فقــط ، 

، علـى االسـتبیان االسـتطالعيمـادااعت اعـدادهللبحث ، تـم  ةالدین/العراق ، واستخدم االستبیان ادا

، واســتخدم المنهجیــة تــالیف الكتــب االدبیــات والدراســات الســابقة الخاصــة بواالطــالع علــى بعــض 

ل ارتبـاط بیرسـون والوسـط المـرجح (معادلـة فشـر)الباحثان وسائل احصائیة ، اقتصرت على معام

وفـــي  ،الكتـــب المنهجیـــة لتـــالیف معیـــارا  )٦٥(، وتوصـــل البحـــث الـــى )t-test(واالختبـــار التـــائي 

جمیــع افــراد عینــة البحــث فــي جمیــع الكلیــات ، واظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات ضــوء اراء 

–واالختصاص (كلیات علمیة )استاذ / استاذ مساعد(داللة احصائیة عند متغیري اللقب العلمي

.والمقترحات التوصیات وضع الباحثان مجموعة من وفي ضوء تلك النتائج )وكلیات انسانیة
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This research aims at determination of composed criteria of text

books in Salah Al-Dean University / Iraq , and revealing statistical

significant differences between the teaching staff member a ccording to

the academic titles (Professor & Asst proff) and especialts (Scientific –

humanity) colleges , from the point of view of teaching staff member

only .

The sample contains (74) staff members chosed from proff &

assitant proff , who are teaching in colleges of the Salah Al-Dean

university . The Questionnair is a mean of this research . It has been

preparing from exploring Questionnair and some others global criteria

used for this reason , and getting use from some previous studies .

Statistical means have been used by the researchers such as person’s

correlation cofficient , and fisher formula , and (t-test) . The resarch

presented (65) of demanded criteria for composing textbook . These

criteria gained the acceptance of the whole sample in all colleges .

The results revealed that there is no significant diffrence in

academemic and in the field of (scientific and humanity colleges).

The researche have also presented some recommendations and

suggestions .

:الدراسة مشكلة
لتدریســـیین بـــان الكتـــاب المنهجـــي لـــیس المصـــدر الوحیـــد معظـــم ا قـــادعلـــى الـــرغم مـــن اعت

لدراسة وتـدریس الطلبـة ، اال ان واقـع الحـال الیـزال الكتـاب المنهجـي المصـدر الـرئیس الـذي یـتعلم 

من خالله الطلبة وهو الترجمة والتطبیق الحقیقي للمنهج في الجامعات . 

ضـروریةن العملیـات المهمـة والوتعد عملیة اعداد الكتب المنهجیة وتالیفها فـي الجامعـة مـ

م فـي تشـكیل مفـاهیم ومعـارف واتجاهـات هفي نفس الوقت الن مضمون الكتاب المؤلف سـوف یسـ

ـــة مســـتقبال .  ـــة لـــیس فقـــط للمرحلـــة  لـــذاالطلب ـــى تـــالیف الكتـــب المنهجی یعمـــل اســـاتذة الجامعـــة عل

عملیـة تـالیف ان و  ،ایضا في تالیف كتب منهجیة لمراحل دراسـیة اخـرى شاركونالجامعیة لكنهم ی

فـي مختلــف االعتیـادي الكتـاب المنهجـي تختلـف عــن تـالیف الكتـب العامــة التـي یسـتخدمها القــارئ 

، ومـن خـالل مالحظتنـا  ةمواقع الحیـاة . الن الكتـاب المنهجـي یجـب ان تتـوافر فیـه معـاییر محـدد
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فــي عملیــة اتبــاع معظــم التدریســیینضــعف لعملیــة تــالیف الكتــب فــي الجامعــات ، وجــدنا  مشــكلة 

وضـوح فــي فضـال عـن ضـعف تـالیفهم الكتـب المنهجیـة لمعـاییر تحـدد مسـارات واضـحة للتـالیف ، 

، مما ادى الى ظهور كتب التصلح ان تكـون الجامعیة المتعلقة بتالیف الكتب المنهجیة الضوابط 

لـى القیـام كتبا منهجیة ینتفع منها الطلبة في حیاتهم الدراسیة . وتاسیسا على ذلك سعى الباحثـان ا

بهذا البحث لتحدید معاییر یستفید منها اعضـاء هیئـة التـدریس فـي عملیـة تـالیفهم للكتـب المنهجیـة 

جامعة صالح الدین . السیما تستند الى البحث العلمي في الجامعات العراقیة التي 

اھمیة البحث : 
التجاهــــات والمبــــادئ وافـــاهیمیتوقـــف كیــــان المجتمعـــات واســــتمرارها علــــى عملیـــة نقــــل الم

االمــر الــذي ادى الــى ظهــور المؤسســات حاضــرةوالمهــارات مــن االجیــال الماضــیة الــى االجیــال ال

المـنهج العنصـر المعلومات ، لذا یعد التعلیمیة التي عملت من خالل مناهجها الى نقل المعارف و 

  . دافهاهفي تحقیق االتربیة االداة التي تستند الیه لكونهفي العملیة التعلیمیة ، األساسي 

المخططـــة التـــي )النظریـــة منهـــا والعملیـــة(جمیـــع الخبـــرات بانـــهالمـــنهج الدراســـي یعـــرف و   

لمساعدة الطلبـة علـى تحقیـق النتاجـات التعلیمیـة المنشـودة الـى افضـل مـا تسـتطیع جامعةتوفرها ال

Neagly( )١٢، ص ١٩٩٥اللقاني ، (قدراتهم  and Evans , 1981 , p13( والمحتـوى احـد ،

المنهج الى تحقیقها ، فهو یشـتمل علـى المعرفـة سعىالمنهج واولها تاثرا باالهداف التي یعناصر

.المنهجیة المنظمة المتراكمة عبر التاریخ من الخبرات االنسانیة 

   )٨٣، ص ١٩٩٣، خرونمرعي ، وا(

فــــي مســــاعدة المــــدرس والطالــــب فــــي اداء المســــتخدمة والكتــــاب المنهجــــي مــــن الوســــائل 

لتعلیمیة التعلمیـة ، ولـذلك یمثـل عنصـرا ال غنـى عنـه فـي أي مـنهج تربـوي ، فهـو دلیـل مهمتیهما ا

اساسي لمحتوى المنهج ولطرائق التدریس وعملیة التقویم ، وهـو مـن الوسـائل االساسـیة التـي تعبـر 

عــن المــنهج وتحقیــق اهدافــه ، وانــه مــع تطــور المجتمعــات وتقــدم العلــم والتكنولوجیــا وتنــوع وســائل 

الـذي  الـى الكتـاب المنهجـي الحـدیثاكثـر الحاحـاتعدد االختصاصـات ، اصـبحت الحاجـة النشر و 

ــذاتي وتفریــد التعلــیم ، یعتمــد معــاییر موضــوعیة فــي لیكــون اكثــر فاعلیــة لتشــجیع عملیــة الــتعلم ال

على خبرات مختـارة وانشـطة مقترحـة الحتوائه ساعد على عملیة تنظیم التعلیم ویعملیة التدریس ، 

یلقــى عنایــة كبیــرة مــن المؤسســات الكتــاب المنهجــي لــذا فــان تخصصــة واســئلة وتمــارین وقــراءات م

الوجهــة التــي تمثــل فلســفتها التربویــة فــي المجتمــع توجیهــه التــي تســعى الــى فــي العــالم ، التربویــة 

)، ٢٩٢، ص١٩٩٠محمد ، (
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یـــدل ا وهـــذالـــدول المتقدمـــة تربویـــا بالكتـــب الدراســـیة واالشـــراف علـــى تالیفهـــا كمـــا اهتمـــت 

ـــرة ، ـــى اهمیتهـــا وقیمتهـــا التربویـــة الكبی ـــوفر بوضـــوح عل ـــة قـــدر مشـــترك مـــن المعرفـــة فهـــي ت وتنمی

االتجاهات العلمیة والمهارات .

تســـهل للطالـــب اســـترجاع وتلخـــیص وتطبیـــق مـــا یدرســـه ، وكـــذلك  ةكمـــا یمكـــن اعتبـــاره ادا

وعـًا ، ولیختبـر فیهـا بین له مـا هـو مطلـوب مـن مفـردات كمـًا ونیضبط ما ینبغي له تعلمه ، حیث 

، ولـذلك یجـب  لـهفیما بعد ، كما یساعد الطالب في اعداده لدروسه ، وفي وضـع واجبـات محـددة 

ان یتصف الكتاب بالجودة والفاعلیة ، ومن العوامل الهامة التي تحدد جودة الكتاب المنهجـي هـي 

عنــد تــالیفهم للكتــب وجــود معــاییر یسترشــد بهــا المؤلفــون المتخصصــون فــي میــادین العلــم المختلفــة

  .  )١٩٧. ١٩٥، ص ١٩٨٥بحري ، وعایف ، (

كمـا یحتـل الكتـاب المنهجـي اهمیـة كبیـرة فـي حیـاة الطلبـة فـي الجامعـة ، لكـونهم الطاقـات 

المســــاهمة فــــي عملیــــة التنمیــــة االجتماعیــــة مــــن خــــاللالبشــــریة المهمــــة والمــــؤثرة فــــي مجتمعــــاتهم

واالقتصادیة . 

لوضـع معـاییر محـددة لتـالیف ث الحـالي بمثابـة محاولـة جـادة وفي ضوء ما تقدم یعد البح

.اساتذة الجامعة لكي یسترشد بها الجامعیة الكتب المنهجیة 

ھدف البحث : 
من وجهة نظر اعضاء الجامعیةمعاییر لتالیف الكتب المنهجیةتحدید یهدف البحث الى 

:السؤالین االتیین هیئة التدریس في جامعة صالح الدین ، ومن خالل االجابة عن

حــول تحدیــد معــاییر لتــالیف فــي اســتجابات عینــة البحــث داللــة احصــائیة  ذي هــل یوجــد فــرق.١

.)استاذ / استاذ مساعد(متغیر اللقب العلمي الجامعیة وفق الكتب المنهجیة 

حــول تحدیــد معــاییر لتــالیف فــي اســتجابات عینــة البحــث داللــة احصــائیة  ذيهــل یوجــد فــرق .٢

.)كلیات علمیة وكلیات انسانیة(متغیر االختصاص الجامعیة وفق جیة الكتب المنه

حدود البحث :
یتحدد البحث الحالي بما یاتي : 

فـــي الكلیـــات العلمیـــة )اســـتاذ مســـاعد–اســـتاذ (ي االلقـــاب العلمیـــة و ذمـــن اعضـــاء هیئـــة التـــدریس 

   )٢٠٠٢. ٢٠٠١(امعة صالح الدین / العراق للعام الدراسي جفي  واالنسانیة
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مصطلحات البحث : حدید ت
: ویقصد بها : المعاییر . ١

الواجب توافرها في الكتـب المنهجیـة المؤلفـة مـن قبـل اعضـاء الضوابط مجموعة الشروط و 

فــي كلیــات جامعــة صــالح الــدین والمتمثلــة هیئــة التــدریس والمســتخدمة فــي عملیــة تــدریس الطلبــة

.باالداة المعدة الغراض البحث الحالي

ب المنهجي :االكت . ٢

فــي قــاموس التربیــة انــه " كتــاب یتنــاول مــادة دراســیة محــددة وفــق )Good-1973(عرفــه كــود  -

نســـق خـــاص لغـــرض االنتفـــاع بهـــا فـــي مســـتوى تعلیمـــي محـــدد تســـتعمل فیـــه كمصـــدر اساســـي 

Good(للمعلومات "  , 1973 , p.51(.

ي فــي یــد الطالــب والمرجــع االول فــي فــي معجمــه انــه " الكتــاب االساســ )١٩٨٠(وعرفــه بــدوي -

  .  )٢٦٥، ص ١٩٨٠بدوي ، (المادة التي یدرسها وتقرره عادة السلطة التعلیمیة " 

هي الكتب التي یتم تالیفها مـن قبـل اعضـاء منهجیة الغراض البحث بما یأتي : "وتعرف الكتب ال

یة . هیئة التدریس في الجامعة والتي تستعمل في تدریس طلبة المرحلة الجامع

:اعضاء هیئة التدریس. ٣

اسـتاذ –اسـتاذ (التدریسیون الحاصلون على االلقـاب العلمیـة الحالي یقصد بهم في البحث 

في جامعة صالح الدین . )مساعد

الدراسات السابقة : 
تحدیــد مواصــفات ومعــاییر الكتــب العلمیــة والمنهجیــة فــي الجامعــات للقــد اجریــت دراســات 

، حیـــث هـــدفت الـــى معرفـــة االســـس  )١٩٩٤–العبـــداهللا وصـــبري (ات . دراســـة ومـــن هـــذه الدراســـ

والمعــاییر التــي یتبعهــا اعضــاء هیئــة التــدریس فــي كلیــات العلــوم فــي الجامعــات االردنیــة الختیــار 

تــدریس فــي كلیــة الهیئــة ا مــن اعضــاءعضــو  )٥١الكتــاب العلمــي . وقــد اقتصــرت الدراســة علــى (

وصلت الى تحدیـد المعـاییر الختیـار الكتـاب الجـامعي ، والـى عـدم جامعة الیرموك . وقد تبالعلوم 

وجــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة بـــین اعضـــاء هیئــة التـــدریس حـــول مجـــاالت اداة الدراســـة وهـــي 

محتوى الكتاب العلمي ، وطریقة عرض الكتاب ، والتصمیم التعلیمي ، واهداف الكتـاب ، والكتـب 

  .  )٢٧٤، ص١٩٩٤ ، وصبري ، العبداهللا(الخاصة بالنشاطات العلمیة 

، فقـــد هـــدفت الـــى تحدیـــد المعـــاییر واالســـس التـــي البـــد مـــن  ١٩٩٦–امـــا دراســـة ســـتیتة 

مراعاتهـا عنــد تحلیــل كتــب اللغـة العربیــة ، وقــد توصــلت الــى وضـع معــاییر فــي المجــاالت النفســیة 
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ومعاییر فنیة (سـتیتة والتربویة والثقافیة واالجتماعیة ، ومعاییر مرتبطة بمادة الكتاب وموضوعه ، 

  .  )١١٦.١٥٣، ص١٩٩٦، 

ـــة  ـــاب الجـــامعي فـــي  ١٩٩٨–كمـــا اجـــرى ملكی ـــى واقـــع الكت ، دراســـة هـــدفت التعـــرف عل

ـــة الدراســـة مـــن ( ـــ )٥٠اســـتاذا و ( )٥٠جامعـــة قســـنطینة ، وتكونـــت عین ـــائج التـــي اً طالب ومـــن النت

لكتـب المؤلفـة ، ضـعف توصلت لها : عدم وجود معاییر وقـوانین تحكـم تـالیف الكتـب ، قلـة عـدد ا

العالقة بین الكتاب واهدافه ، وسـطحیة الكتـب و ضـعف محتواهـا ، ووجـود اخطـاء علمیـة ولغویـة 

  .  )٣٨.٥٠، ص ١٩٩٨ملكیة ، (في الكتب المؤلفة 

، دراســتهما التــي هــدفت الــى معرفــة تقــدیرات اعضــاء  ٢٠٠٢ –واجــرى عیســان وعبــداهللا 

لطان قـــابوس لالســـس والمعـــاییر التـــي یتبعونهـــا الختیـــار هیئـــة التـــدریس بكلیـــة التربیـــة بجامعـــة الســـ

تـدریس وقـد الهیئـة ا مـن اعضـاءعضـو  )٨٣الكتاب الجـامعي المقـرر وتكونـت عینـة الدراسـة مـن (

اظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة تعــزى للكلیــة التــي یعمــل بهــا عضــو هیئــة 

ضــرورة مراعــاة الكتــاب لمتطلبــات البیئــة والــى ة ، التــدریس وجنســیته او رتبتــه او لخبراتــه االكادیمیــ

   )٢٧.٥٧، ص٢٠٠٢عیسان وعبداهللا ، (العمانیة 

ثالثــة معــاییر اساســیة )AAAS-1996(الجمعیــة االمریكیــة للتقــدم العلمــي وقــد وضــعت 

الختیار الكتاب العلمي المقرر لجمیع مراحل الدراسة وهي : 

االلتزام بتحدید محتوى المادة العلمیة . .١

تطویر المحتوى بما یتناسب وقدرات المتعلمین ومساهمتهم في تطویرها الى االفضل ویتناسب .٢

واعمار المتعلمین ومستویاتهم التعلیمیة واهتماماتهم .

تعمیــق المعرفــة العلمیــة وتوســیعها مــن خــالل محتــوى بالتاكیــد علــى مطــوري الكتــب الدراســیة .٣

تعلیمیة / تعلمیة داعمة . الكتب الدراسیة وما یصاحبها من انشطة ومواد 

)American Association , 1996 p:13(

منھجیة البحث واجراءاتھ : 
اعتمــد الباحثــان مــنهج البحــث الوصــفي وذلــك لطبیعیــة متطلبــات انجــاز البحــث الحــالي ، 

واستندت اجراءات البحث الى الجوانب االتیة : 

مجتمع البحث  .١
العـاملین فـي جامعـة صـالح الـدین عضاء هیئـة التـدریس تكون مجتمع البحث الحالي من ا

ا  عضــو )١٣٩تكــون مجتمــع البحــث مــن ( اذفقــط .  )اســتاذ / اســتاذ مســاعد(ذوي االلقــاب العلمیــة 

بواقــع اســتاذة مــوزعین  امســاعد ااســتاذ )١٢٣و( ا اســتاذ )١٦تــدریس ، بواقــع (الهیئــة مــن اعضــاء

من الذكور . )١١٨ن االناث و(مساعد م ااستاذ )٥استاذ و ( )١٥(واحدة فقط و 
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عینة البحث .٢
الكلیـات العلمیـة واالنسـانیة فـي جامعـة اعضاء هیئة التدریس في تكونت عینة البحث من 

مــن  كــل كلیــة مــن فــي اختیــار العینــة ، اعتمــد اســلوب العینــة الطبقیــة  اذصــالح الــدین / العــراق 

 )٧٤افـراد العینـة مجتمعـین (بلـغ اذ  ٠فیهـا الكلیات العلمیة واالنسانیة وتم مراعات متغیـر الجـنس 

 )٢استاذ ، واستاذة واحدة توزع ( )١٥( استاذا منهم*)١٦عضوا من اعضاء هیئة تدریس بواقع (

فـي الكلیـات االنسـانیة . امـا عـدد افـراد العینـة مـن اعضـاء هیئـة  )١٤منهم في الكلیـات العلمیـة و(

اسـتاذا  )٥٣(            مـنهم )٥٩(فقـد بلـغ  )عداستاذ مسا(التدریس ممن یحملون اللقب العلمي 

اسـتاذا مسـاعدا فــي  )٣٤(وا بواقـع وزعـتمــن االنـاث ، اسـتاذا مسـاعدا )٦مـن الـذكور ، و(مسـاعدا

یوضـح ذلـك وقـد تـم  )١استاذا مساعدا فـي الكلیـات االنسـانیة ، والجـدول ( )٤٠و(الكلیات العلمیة 

عینة البحث باللقاء المباشر مـع كـل فـرد مـن افـراد العینـة على افراد  )االستبیان(توزیع اداة البحث 

في االقسام والكلیات . 

  )١جدول (ال

)استاذ مساعداستاذ / (العلمیة  األلقابذوي من عینة البحث من اعضاء هیئة التدریس 

نوع الشهادة واالختصاص والجنسموزعین حسب 

الكلیات
مساعداستاذ لقب لقب استاذ

المجموع ماجستیردكتوراهماجستیردكتوراه
اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

یة
لم

ع
ت 

لیا
ك

٢١٠--٧---١العلوم
١٢٧  -  ٤  -  -  -  -  الھندسة

  ٦  -  ٢-٣---١الطب
  ٦  -  ١  -  ٥  -  -  -  -  الزراعة
٢---٢----الصیدلة

١---١----التمریض
٢-١-١----*لمیات/عالتربیة

یة
سان

 ان
ت

لیا
ك

١٥-٢  -  ٦  -  -  -  ٧االداب
  ٥  -  -  -  ٤  -  -  -  ١االدارة واالقتصاد
  ٦  -  -  -  ٤  -  -  -  ٢القانون والسیاسة 

١---١----الحقوق
٢---٢----التربیة الریاضیة
٢---٢----التربیة االساسیة

٢---٢----الشریعة
١٧-٢١---٣التربیة / انسانیات*

٧٤  ٥  ١٧  ٤٦  -  -  -  ١٥المجموع

اداة البحث .٣

.المقدم لهبیاناالساتذة عن االستلم یجب احد *
اذ تــم اختیـــار عینــة مـــن االســـاتذة ، (انســـانیات)العلـــوم ) وانســانیةعلمیــة ( ینكلیــة التربیـــة الــى قســـمتقســـیم تــم *

واالساتذة المساعدین من االقسام على هذا االساس
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اعتمد الباحثان االستبیان اداة للبحث ، والذي تم اعداده على وفق الخطوات االتیة : 

ا علـــى اســـتبیانا اســتطالعی )١٦، حیـــث وزع الباحثــان (مفتــوح اســـتطالعياســتبیان ادتــم اعـــد.١

لكلیـات االنسـانیة ا اسـتبیانات علـى )٨علـى الكلیـات العلمیـة و (اسـتبیانات )٨الكلیات بواقع (

حیث اختیرت اربع كلیات )استاذ واستاذ مساعد(ي االلقاب العلمیة و العضاء هیئة التدریس ذ

  . واالداب  ، وهما كلیتا التربیةان انسانیة تواثنوهما كلیتا العلوم والهندسةان علمیةتمنها اثن

.ذات الصلة بالبحث الحالي تم االطالع على مجموعة من الدراسات واالدبیات السابقة .٢

تـــم اجـــراء عـــدد مـــن المقـــابالت مـــع اعضـــاء هیئـــة التـــدریس لوضـــع المعـــاییر الخاصـــة بتـــالیف .٣

 .)٢معیارا ملحق  ( )٦٨الكتب وقد بلغ عدد المعاییر بصیغتها االولیة (

صدق اداة البحث  . ٤
على مجموعة مـن المحكمـین فـي مجـال )قائمة المعاییر(رضت االداة بصیغتها االولیة ع

ـــنفس التربیـــة  ـــم ال لبیـــان مـــدى صـــالحیة المعـــاییر  )٣وفـــي مختلـــف االختصاصـــات ، ملحـــق (وعل

، وعـّدل قسـم  هـاحـذف قسـم منوبأثرهـا، لقبول المعیـار  )%٨٠وقد اعتمد نسبة (المدرجة بالقائمة 

  .  )٤، ملحق (معیارا )٦٥بصیغتها النهائیة (معاییرد الخر ، بحیث بلغ عدآ

داة البحث ثبات ا .٥
 اذاعادة تطبیق االداة للتعرف على ثبـات اداة البحـث ، التطبیق و استخدم الباحثان طریقة 

تدریسـیین مـن الكلیـات  )٨من الكلیات االنسانیة ، و(تدریسیین  )٨بواقع (یاتدریس )١٦تم تحدید (

علـــى  ایومـــ )١٦. وتـــم اعـــادة تطبیـــق االداة بصـــیغتها النهائیـــة علـــى العینـــة بعـــد مـــرور (العلمیـــة 

الثبــات باعتمــاد معامــل معامــل د  اســتخرج قــتطبیقهــا االول علــى نفــس اعضــاء هیئــة التــدریس . و 

ـــاط بیرســـون ،  ـــغ  اذارتب ـــات (معامـــلبل لتطبیـــق اداة البحـــث مقبـــوالهـــذا الثبـــات عـــد وی )٠.٨٢الثب

الحالي . 

:الوسائل االحصائیة  .٦
الوسائل االحصائیة االتیة ستعمالتم ا

معامل ارتباط بیرسون الیجاد معامل ثبات اداة البحث .  .أ

   )١٨٣، ص ١٩٧٧، یوسالبیاتي واثناس(

لترتیب المعاییر الخاصة بتالیف الكتب المنهجیة . )معادلة فشر(معادلة الوسط المرجح . ب

   )١٣، ص١٩٩٢الجبوري ، (

للتعــــــرف علــــــى معنویــــــة الفــــــروق فــــــي متغیــــــري اللقــــــب العلمــــــي ، )t-test(االختبــــــار التــــــائي  .ج

  .  )٨٣، ص ١٩٧٧، یوسالبیاتي واثناس(.)كلیات علمیة وكلیات انسانیة(والتخصص 
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:عرض النتائج وتفسیرھا 
، ولتحدیـدالجامعیـة ان الهدف الرئیسي للبحث هو تحدید معاییر لتالیف الكتـب المنهجیـة 

عتمــادا علــى ا المعــاییرمــن معیــارلكــل )معادلــة فشــر(هــذه المعــاییر تــم اســتخراج الوســط المــرجح 

اســتاذ  واســتاذ (ي االلقــاب العلمیــة و اجابــات عینــة البحــث مجتمعــین مــن اعضــاء هیئــة التــدریس ذ

  .  )٢في الجدول (هو موضح وكما الوسط المرجح حسب قیمة معاییر، وتم ترتیب ال)مساعد

  )٢جدول (

اجابات العینة من االلقاب العلمیة على وفق تبعا لقیمة الوسط المرجح المعاییرترتیب 

مجتمعین)استاذ مساعد/استاذ (

المعاییر  ت
الوسط 

المرجح
رتبةمال

التسلسل في 

بیاناالست

  ٢١  ١  ٢.٧٨٣   ان تكون مضامین الكتاب المنهجي صحیحة ودقیقة علمیاً   ١

٢  
اب اخر ما توصل الیه العلم والمعرفـة فـي ان تواكب محتویات الكت

  العالم . 
١٤  ٢  ٢.٧٥٦  

  ٥٤  ٣  ٢.٧١٦ان یلتزم المؤلف باالمانة العلمیة عند استعماله للمصادر والمراجع   ٣

  ٥٥  ٤  ٢.٦٨٩  في الكتاب ورق ذو نوعیة جیدة . تعملان یس  ٤

  ١٧  ٦  ٢.٦٧٥  ان تكون ابواب او فصول او موضوعات الكتاب مترابطة .   ٥

٦  
ـــالمراجع والمصـــادر والـــدرویات التـــي  ان توثـــق محتویـــات الكتـــاب ب

اعتمد علیها المؤلف . 
١٩  ٦  ٢.٦٧٥  

  ٦٤  ٦  ٢.٦٧٥  .  طباعیةان یراعى خلو الكتاب من االخطاء اللغویة وال  ٧

٨  
ان تشجع محتویات الكتاب الطلبة على االبداع والتطویر في حقـل 

العمل . 
١١  ٨  ٢.٦٢١  

  ٦٢  ٩  ٢.٦٣٥  مفصل في مقدمة الكتاب لتحدید محتویاته . ضع فهرس ان ی  ٩

١٠  
المعرفیـــــة ، (ان یحقـــــق الكتـــــاب مســـــتویات مختلفـــــة مـــــن االهـــــداف 

.)المهاریة ، الوجدانیة
١٠  ١٠.٥  ٢.٦٢١  

١١  
الكتــــاب مقدمــــة او تمهیــــد یوضــــح فیــــه اســــباب تــــألیف یتضــــمن ان 

واهدافه بشكل عام .الكتاب وبیان محتواه
٦١  ١٠.٥  ٢.٦٢١  

  ٤٠  ١٢  ٢.٦٠٨   ان یستخدم لغة تتناسب مع مستوى نضج وخبرة الطلبة .  ١٢

١٣  
ان یـــــربط بـــــین المحتویـــــات النظریـــــة والخبـــــرات العملیـــــة التطبیقیـــــة 

المطلوبة من الطلبة القیام بها .  
١٥  ١٣.٥  ٢.٥٨١  

  ١٢  ١٣.٥  ٢.٥٨١  ان تحث مادة الكتاب الطلبة على التفكیر العلمي الرصین .   ١٤

  ٥٨  ١٥  ٢.٥٦٧  كون حجم الكتاب مناسب لالستخدام من قبل الطلبة. ان ی  ١٥
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١٦  
ـــا  ـــا منطقی ـــاب تنظیمـــا تتابعی ـــات الكت ـــرات ومحتوی مـــن (ان تـــنظم خب

  .  )الخ …السهل الى الصعب ومن البسیط الى المركب 
١٨  ١٨  ٢.٥٥٤  

  ٢٧  ١٨  ٢.٥٥٤  ان ینمي اتجاهات ایجابیة نحو العمل مستقبال .   ١٧

  ٥١  ١٨  ٢.٥٥٤   طلحات المستخدمة في مضمون الكتاب .ان یوحد المص  ١٨

١٩  
فـي نهایـة الكتـاب لتحدیـد المصـطلحات )Index(ان یوضع قائمة 

والمؤلفین المستخدمین في مضمونه . 
٦٣  ١٨  ٢.٥٥٤  

٢٠  
ان تتوافق موضوعات الكتـاب مـع مفـردات المنـاهج المقـرة مـن قبـل 

الجامعة او الكلیة . 
٣٣  ١٨  ٢.٥٥٤  

٢١  
اعـــــــي مؤلـــــــف الكتـــــــاب مفـــــــاهیم التكامـــــــل واالســـــــتمراریة فـــــــي ان یر 

المعلومات والمعارف .
٧  ٢٢  ٢.٥٤٠  

  ٥٦  ٢٢  ٢.٥٤٠  اعتماد غالف للكتاب ذو نوعیة جیدة .   ٢٢

  ٦٥  ٢٢  ٢.٥٤٠  ان تكون المسافات مناسبة بین االسطر والكلمات .   ٢٣

  ١  ٢٧  ٢.٥٢٧.ان ترتبط اهداف تالیف الكتاب بحاجات الطلبة والمجتمع الفعلیة  ٢٤

٢٥  
ان تـــرتبط اهـــداف الكتـــاب المنهجـــي بـــالمحتوى والخبـــرات التعلیمیـــة 

المتضمنة فیه . 
٦  ٢٧  ٢.٥٢٧  

  ١٣  ٢٧  ٢.٥٢٧  ان یتطابق عنوان الكتاب مع مضمونه العلمي الفعلي .   ٢٦

٢٧  
ان یراعي الكتاب تقدیم امثلة وتمارین وحلول متعددة متاحة للطلبـة 

.
٣٦  ٢٧  ٢.٥٢٧  

٢٨  
مصـــــاحبة مـــــع طبیعـــــة تخصـــــص الكتـــــاب التتناســـــب االنشـــــطة  ان

وجوانبه العلمیة . 
٤٦  ٢٧  ٢.٥٢٧  

٢٩  
ان تــــرتبط اســــئلة موضــــوعات الكتــــاب باالهــــداف التعلیمیــــة المــــراد 

تحقیقها . 
٥٣  ٢٧  ٢.٥٢٧  

٣٠  

ــــــف  ان تســــــتخدم حــــــروف طباعــــــة ذات حجــــــم یتناســــــب مــــــع مختل

امین العنــــــــاوین الرئیســــــــیة والفرعیــــــــة ،المضــــــــ(مضــــــــامین الكتــــــــاب 

)التفصیلیة ، الهوامش

٦٠  ٢٧  ٢.٥٢٧  

٣١  
ان تكــــون مضــــامین الكتــــاب ذات مســــاس مباشــــر بخطــــط التنمیــــة 

االجتماعیة او االقتصادیة . 
٤٨  ٣١  ٢.٥١٤  

  ٢٩  ٣٢.٥  ٢.٥١٣  .  الفعلي المیدانيلعمل واالنجازاى لان یحث الطلبة ع  ٣٢

  ٤٩  ٣٢.٥  ٢.٥١٣  ف الكتاب . ان یستخدم المؤلف ادوات التنقیط المناسبة عند تالی  ٣٣

  ٣٠  ٣٤  ٢.٥١٠  ان یراعي المفاهیم والمبادئ والحقائق والتعمیمات االساسیة للعلم  ٣٤

٣٥  
او التخصـــص الـــذي ان یراعـــي الكتـــاب مواصـــفات المهنـــة والعمـــل

.الف من اجله 
٢٣  ٣٥  ٢.٥  
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٣٦  
ان یضع المؤلف انشطة اضافیة في الكتاب على الطلبة القیام بها  

 )الخ..او الحقلي االضافیدانيام المختبر ، او العمل المستخد(ا
٤٤  ٣٦  ٢.٤٧٢  

٣٧  
حاجـــات ومیـــول الطلبـــة فـــي محتویـــات وخبـــرات الكتـــاب  راعـــيان ت

المرحلة والصف الدراسي .
٣١  ٣٨.٥  ٢.٤٥٩  

٣٨  
ان یضــع مؤلــف الكتــاب مصــادر اضــافیة فــي نهایــة كــل موضــوع 

لقراءتها من قبل الطلبة . 
١٦  ٣٨.٥  ٢.٤٥٩  

  ٥٩  ٣٨.٥  ٢.٤٥٩  . المؤلفالكتاب للتعریف ب ظهران یوضع حقل خاص في   ٣٩

٤٠  
ان تشــجع االنشــطة المصــاحبة فــي الكتــاب العمــل الجمــاعي وروح 

التعاون . 
٥٠  ٣٨.٥  ٢.٤٥٩  

٤١  
ان توضع اهدافا سلوكیة في بدایة كل موضوع تحدد ما یتوقع مـن 

المتعلم تعلمه من المادة المقدمة . 
٨  ٤١  ٢.٤٤٥  

٤٢  
احــدث وســائل الطباعــة والتصــویر فــي اعــدادبالمؤلــف عینان یســت

.الصور والرسوم والخرائط التوضیحیة 
٤٢  ٤٢  ٢.٤٣٢  

٤٣  
ومسـتوى ان تتناسب محتویات الكتاب وخبراته مع المرحلـة العمریـة 

.نضج الطلبة 
٥  ٤٤  ٢.٤١٨  

  ٢٢  ٤٤  ٢.٤١٨   تنمي محتویات الكتاب االتجاهات العلمیة لدى الطلبة .ان   ٤٤

٤٥  
تحــــث علــــى التفكیــــر ان یتضــــمن الكتــــاب خبــــرات تعلیمیــــة منوعــــة 

.االبداعي
٢٦  ٤٤  ٢.٤١٨  

  ٣٩  ٤٧  ٢.٣٩١  . تكون فصول او ابواب الكتاب متناسبة من حیث الحجم ان   ٤٦

٤٧  
یقســم الكتــاب الــى ابــواب او فصــول وموضــوعات ذات عنــاوین ان 

.واضحة 
٤١  ٤٧  ٢.٣٩١  

٤٨  
طة وتعزز معلومـات الكتـاب بمـا یحقـق فاعلیـة اكبـر ان تثري االنش

.لمحتویات الكتاب
٤٩  ٤٧  ٢.٣٩١  

  ٥٧  ٤٩  ٢.٣٧٨  وضع اشكال او رسوم على غالف الكتاب تعبر عن محتواه .   ٤٩

٥٠  
تكون موضوعات الكتاب محددة ومباشـرة وبعیـدة عـن االسـهاب ان 

.والتفصیل الممل
٤٧  ٥٠.٥  ٢.٣٦٤  

٥١  
حـــة لتعلیمـــه االكتـــاب مـــع الفتـــرة الزمنیـــة المتان تتناســـب محتویـــات

خالل الفصل او السنة الدراسیة . 
٢٠  ٥٠.٥  ٢.٣٦٤  

٥٢  
ان یؤخــذ بنظــر االعتبــار ان الطلبــة هــم محــور العملیــة التعلیمیــة / 

التعلمیة . 
٣  ٥٢.٥  ٢.٣٥١  

٥٣  
ان یعین الكتاب المنهجي في بدایة كل موضـوع االداوت والوسـائل 

ة لتدریسه . التعلیمیة المناسب
٣٤  ٥٢.٥  ٢.٣٥١  
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٥٤  
یعــالج الكتـــاب المشـــكالت المعاصــرة والمســـتقبلیة التـــي تعتـــرض ان 

.الطلبة والمجتمع 
٢٨  ٥٤  ٢.٣٢٤  

  ٣٨  ٥٥  ٢.٣١٠  ان تحقق المعینات المستخدمة االهداف المرجوة منها .   ٥٥

  ٥٢  ٥٦  ٢.٢٩٧  . یتسم الكتاب بالموضوعیة والحیاد في طرح المادة العلمیةان   ٥٦

  ٤  ٥٨.٥  ٢.٢٥٦   یخلو من الحشو والتكرار غیر الضروري . ان  ٥٧

٥٨  
یحقــق مضــمون الكتــاب التــرابط االفقــي والعمــودي مــع مضــامین ان 

الكتب المنهجیة االخرى .
٩  ٥٨.٥  ٢.٢٥٦  

  ٣٢  ٥٨.٥  ٢.٢٥٦  .  یتم وضع خالصة وافیة في نهایة كل موضوعان   ٥٩

  ٣٥  ٥٨.٥  ٢.٢٥٦  لمناسب عند طباعة مضامینة . االلوان والتلوین امن االستفادة   ٦٠

  ٢٤  ٦١  ٢.٢٤٣  ان یشجع على التعلم الذاتي من قبل الطلبة .   ٦١

  ٢٥  ٦٢  ٢.١٤٨   .راعي محتویات الكتاب الفروق الفردیة بین الطلبة تان   ٦٢

  ٤٥  ٦٣  ٢.١٢١  ان یراعي مؤلف الكتاب الخبرات السابقة للطلبة .   ٦٣

٦٤  
للموضـــوعات فـــي )ان تـــوفر ذلـــك(ان یـــتم ارفـــاق بـــرامج حاســـوبیة 

نهایة كل كتاب او كل فصل . 
٣٧  ٦٤  ٢.٠٨١  

  ٢  ٦٥  ٢.٠٥١  ان تعتمد مضامین الفلسفة التربویة للدولة في تالیف الكتاب .   ٦٥

معاییر تألیف الكتب المنهجیة في جامعة صالح الـدین / العـراق  )٢(رقم یوضح الجدول 

تیبـــا تنازلیــا علـــى وفــق اهمیتهـــا فــي ضـــوء قیمــة الوســـط المــرجح للمعـــاییر المدرجــة فـــي ، مرتبــة تر 

استاذ ، استاذ (وحسب اراء عینة البحث من اعضاء هیئة التدریس ذوي االلقاب العلمیة بیاناالست

.)مساعد

ـــة البحـــث  ـــغ عـــدد المعـــاییر التـــي تمـــت الموافقـــة علیهـــا مـــن قبـــل عین ـــد بل ـــارا   )٦٥(لق معی

وضــع الباحثـــان محكـــا لقبـــول وقـــد المســـتخرج ، )معادلـــة فشــر(علـــى قـــیم الوســط المـــرجح اعتمــادا 

. وقــد  )٢والبــالغ (ســتبیانالمعــاییر هــو متوســط درجــات االختیــارات الموضــوعة امــام الفقــرات فــي ا

  . )٢بلغ الوسط المرجح لجمیع المعاییر اكثر من (

امعـــة صـــالح الـــدین علـــى جمیـــع وهـــذا یؤشـــر موافقـــة افـــراد العینـــة فـــي الكلیـــات التابعـــة لج

هـذه المعـاییر فــي تـالیف الكتــب المنهجیـة فــي ضــرورةالمعـاییر المقدمـة فــي االسـتفتاء . ممــا یؤكـد 

الجامعة .

ــــار رقــــم ( ــــد حصــــل المعی ــــة البحــــث  )٢١وق ــــى مــــن وجهــــة نظــــر عین ــــى المرتبــــة االول عل

، )ودقـة مضـامین الكتـاب علمیـاصحة( )٢.٧٨٣(بلغ وسطه المرجح  اذ )استاذ / استاذ مساعد(

علــى المرتبــة الثانیــة بــین المعــاییر ان حصــلت علــى وســط مــرجح   )١٤(بینمــا حصــل المعیــار رقــم 
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، كمـا حصـل )ان تواكب محتویاته اخر ما توصل الیـه العلـم والمعرفـة فـي العـالم( )٢.٧٥٦قدره (

ان یلتــزم المؤلــف ( )٢.٧١٦( علــى المرتبــة الثالثــة اذ بلــغ قیمــة وســطه المــرجح )٥٤(المعیــار رقــم 

.)باالمانة العلمیة عند استعماله للمصادر والمراجع

اما المعیار الذي احتل المرتبة االخیرة ضمن المعاییر التي وافقت علیها عینة البحث هو 

ان تعتمد مضامین الفلسفة التربویة ( )٢.٠٥١(اذ بلغ قیمة وسطه المرجح  )٢(المرقم ذو المعیار 

.)تالیف الكتاب للدولة في

فــي  هــل یوجــد فــرق ذات داللــة احصــائیة(ولالجابــة عــن الســؤال االول للبحــث والمتضــمن 

اللقــب العلمــي وفــق متغیــر حــول تحدیــد معــاییر لتــالیف الكتــب المنهجیــة اســتجابات عینــة البحــث

ضــمن )٥٩وعــدد االســاتذة المســاعدین ( )١٥بلــغ عــدد االســاتذة ( اذ(  )اســتاذ مســاعد–اســتاذ (

الســتخراج االختبــار )Spss(فقــد لجــأ الباحــث الـى اســتخدام برنــامج حاســوبي )عینـة البحــث الكلیــة

اشارت النتائج الى عدم وجود فرق  اذالیجاد الفرق بین االلقاب العلمیة . لعینتین مستقلتینالتائي

للقب استاذ ذو داللة احصائیة بین متوسط الدرجات الكلیة للقب استاذ مع متوسط الدرجات الكلیة 

ـــغ قیمـــة  ـــة  )٠.٧٠٧المحســـوبة ()t(مســـاعد اذ بل ـــد  )١.٩٨٠( وهـــي اقـــل مـــن قیمتهـــا الجدولی عن

یوضح ذلك . )٣والجدول ( )٧٢ودرجة حریة ( )٠.٠٥(مستوى داللة 

  )٤(جدول 

المحسوبة والجدولیة للفروق بین لعینتین مستقلتین )t-test(یوضح قیمة االختبار التائي 

تالیف الكتب المنهجیة الجامعیةیرالجنسین حول معای

المتوسط  العددالمجموع
االنحراف 

المعیاري

tقیمة 

المحسوبة

tقیمة 

الجدولیة

١٥٦٥.٤٥٦.٢٢٨٤استاذ
١.٩٨٠  ٠.٧٠٧  

٥٩٦٧٨.٦٠٢٣استاذ مساعد

اسـتاذ مسـاعد –بین االلقاب العلمیة استاذ ذات داللة احصائیة وقد یعود عدم وجود فرق 

قارب الخبرة والثقافة بین اعضاء هیئة التدریس وقبولهم بالمعاییر الموجـودة فـي االداة المعـدة الى ت

المنهجیة ، وتتفق هذه بشكل عام . وشعورهم بضرورة وجود معاییر عامة تعتمد لتالیف الكتب 

  .  )٢٧.٥٧، ص٢٠٠٢عیسان وعبداهللا ، (النتیجة مع بعض الدراسات ومنها دراسة 

بـین افـراد عینـة هـل یوجـد فـرق ذات داللـة احصـائیة (السـؤال الثـاني للبحـث ولالجابة عن

–كلیــات انســانیة (متغیــر االختصــاص وفــق حــول تحدیــد معــاییر لتــالیف الكتــب المنهجیــة البحــث 

وعینـة اعضـاء  )٢٩بلغت عینة اعضاء هیئة التدریس في الكلیـات االنسـانیة ( اذ، )كلیات علمیة
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. وقــد لجــأ الباحثــان  )٤٥( )/ واالســاتذة المســاعدین فـي الكلیــات العلمیــةاالســاتذة(هیئـة التــدریس  

الیجاد الفرق بین االختصاصین العلمي واالنسـاني لعینتین مستقلتینالى استخدام االختبار التائي

داللـة احصـائیة بـین متوسـط الـدرجات الكلیـة للكلیـات  ياشارت النتائج الى عدم وجود فـرق ذ اذ، 

 )١.١٨٦المحسوبة ()t(متوسط الدرجات الكلیة للكلیات العلمیة . اذ بلغ قیمة     االنسانیة  مع

والجـدول  )٧٢ودرجـة حریـة ( )٠.٠٥(عند مستوى داللة  )١.٩٨٠وهي اقل من قیمتها الجدولیة (

یوضح ذلك . )٤(

  )٤جدول (

میة واالنسانیة للفروق بین الكلیات العلالمحسوبة والجدولیة )t-test(نتائج االختبار التائي 

الجامعیةحول معاییر تألیف الكتب المنهجیة

المتوسط  العددالمجموع
االنحراف 

المعیاري

tقیمة 

المحسوبة

tقیمة 

الجدولیة

٢٩٢٦.٧٢٧١.٦٥٧كلیات انسانیة 
١.٩٨٠  ١.١٨٦  

٤٥٢٧٣.٦٩٧كلیات علمیة 

. )٢٧٤، ص١٩٩٤، اهللا عیســان وعبــد( يوهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا توصــلت الیــه دراســت

  .  )٢٧٤، ص ١٩٩٤العبد اهللا وصبري ، (و
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التوصیات : 
:یوصیان بما یأتي في ضوء النتائج التي توصل الیها الباحثان فانهما 

عمل كتیب بالمعـاییر التـي توصـل الیهـا الباحثـان لتـالیف الكتـب المنهجیـة فـي جامعـة صـالح .١

ئـة التـدریس لیكـون مرشـدا لهـم عنـد اقـرارهم او الدین / العـراق لغـرض توزیعـه علـى اعضـاء هی

تكلیفهم بتالیف كتبًا منهجیة مستقبال . 

تقــدیم المعــاییر التــي توصــل الیهــا الباحثــان الــى ادارة الجامعــة لغــرض اقرارهــا وتعمیمهــا علــى .٢

  م . ااعضاء هیئة التدریس في الكلیات واالقس

الجامعـــة وخاصـــة لجـــان التعضـــید اســـتفادة اللجـــان المتخصصـــة بتقـــویم الكتـــب المنهجیـــة فـــي .٣

واللجــان العلمیــة مــن المعــاییر التــي توصــل الیهــا الباحثــان فــي تقــویم الكتــب المؤلفــة حــدیثا فــي 

االقسام والكلیات . 

تقدیم االداة التي توصل الیها الباحثان الى مطبعة الجامعة لالستفادة منها عند طباعـة الكتـب .٤

المنهجیة . 

المقترحات 
ن بالمقترحات االتیة بناء على ما توصال الیه من نتائج : یتقدم الباحثا

اجراء بحث لتحدید معاییر تالیف الكتب المنهجیة على مستوى الجامعات العراقیة جمیعا . .١

اجراء بحث لتحدید معاییر تـالیف الكتـب المنهجیـة للمراحـل التعلـیم العـام واالسـاس فـي العـراق .٢

المنهجیة . بغیة االسترشاد بها عند تالیف الكتب
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:صادرالم
، دار الفكـر العربـي ، مصـر معجم مصطلحات التربیـة والتعلـیم )١٩٨٠بدوي ، احمد زكي (.١

.

االحصاء الوصفي واالستداللي في  )١٩٧٧البیاتي ، عبد الجبار توفیق ، وزكریا اثناسیوس (.٢

، دار الكتب للطباعة ، جامعة الموصل . التربیة وعلم النفس

، الجامعة المستنصـریة ، دار االحصاء التطبیقي.  )١٩٩٢شالل حبیب عبداهللا (الجبوري ، .٣

الحكمة للطباعة . 

. معــاییر اختیــار الكتــاب المقــرر فــي  )١٩٩٤(، عبــد اهللا محمــد ، وصــبري محمــود العبــداهللا .٤

االمانة العامة التحاد الجامعاتمجلة اتحاد الجامعات العربیة كلیة العلوم بجامعة الیرموك ، 

. ٢٩، العدد العربیة 

، القاهرة ، عالم الكتب . تطویر مناهج التعلیم.  )١٩٩٥(اللقاني ، احمد .٥

مجلــة جامعــة ، "معــاییر تحلیــل منــاهج اللغــة العربیــة" .  )١٩٩٦(ســتنیتة ، ســمیر شــریف .٦

، العددان االول والثاني ، جامعة دمشق ، سوریا . ٢، المجلد دمشق 

معــــاییر واســــتراتیجیات " .  )٢٠٠٢(، وعبــــد اهللا محمــــد خطابیــــة عیســــان ، صــــالحة عبــــد اهللا .٧

مجلـة مركـز ، "اختیار الكتـاب الجـامعي فـي كلیتـي التربیـة واالداب بجامعـة السـلطان قـابوس

  .   ٢٢، السنة الحادیة عشرة ، العدد البحوث التربویة

الیمنیة ، الیمن . ، وزارة التربیة والتعلیمتصمیم المنهاج.  )١٩٩٣مرعي ، توفیق واخرون (.٨

، وزارة التعلـیم العـالي والبحـث . المناهج وتطبیقاتها التربویـة )١٩٩٠(محمد ، مجید مهـدي .٩

العلمي ، جامعة الموصل ، العراق . 

ــوم "واقــع الكتــاب الجــامعي فــي جامعــة قســنطینة " .  )١٩٩٨(ملكیــة ، حفــیظ .١٠ ــة العل ، مجل

  .  ١٠، العدد االنسانیة

11.American Association for the Advancement of science (1996).

Benchmarks for scientific literacy .: oxford unive. Press . New

Yourk U.S.A .

12.Good , Center (1973) V-Dictionary of Education , New York . U.S.A

13.Neagly and Evans (1981) Handbook for Effective curriculum

Development, Rein Holt hat and winston .U.S.A.
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  )١ملحق (ال

جامعة صالح الدین 

كلیة التربیة االساسیة 

الموجه الى افراد العینة االستطالعیة في جامعة صالح الدینالمفتوحاالستبیان االستطالعي

مفتوحاستطالعيبیانم/ است

االستاذة الفاضلة : 

االستاذ الفاضل : 

:تحیة طیبة 

معـاییر تـألیف الكتـب المنهجیـة مـن وجهـة نظـر (یروم الباحثان القیـام ببحثهمـا الموسـوم 

. ولهــذا الغــرض یرجــى كتابــة المعــاییر التــي )فــي جامعــة صــالح الــدیناعضــاء هیئــة التــدریس

.)خدمة للبحث العلمي(تقترحونها والتي ترونها مناسبة لتألیف الكتب المنهجیة مستقبال 

ر والتقدیرمع وافر الشك

الباحثان 

المعاییر المقترحة : 

١ .   

٢ .  

٣ .  

٤ .  

٥ .  
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  )٢(ملحق 

اداة البحث بصورتها االولیة والتي تم عرضها على المحكمین 

صالحة المعاییر  ت
غیر 

صالحة

التعدیل 

المقترح

ان یراعي مؤلف الكتاب مضامین الفلسفة التربویة للدولة .    ١

الكتاب بحاجات الطلبة والمجتمع . ان ترتبط اهداف  ٢

٣  
ور العملیـــــة التعلیمیـــــة / ان یؤخـــــذ بنظـــــر االعتبـــــار ان الطلبـــــة هـــــم محـــــ

التعلمیة

ان یخلوا من الحشو والتكرار غیر الضروري .  ٤

٥  
ان تتناســـب محتویـــات الكتـــاب مــــع طبیعـــة المرحلـــة العمریـــة والتعلیمیــــة 

للطلبة .

تاب بالمحتوى والخبرات التعلیمیة المتضمنة فیه .ان ترتبط اهداف الك  ٦

٧  
ـــــاهیم التكامـــــل واالســـــتمراریة للمعلومـــــات  ـــــاب مف ـــــف الكت ان یراعـــــي مؤل

والمعارف .

ان یحث على التعلم الذاتي للطلبة .  ٨

ان یشجع على التفاعل بین الطلبة واعضاء هیئة التدریس .   ٩

١٠  
دایة كل موضوع تحدد مـا هـو متوقـع مـن ان توضع اهدافا سلوكیة في ب

المتعلم تعلمه . 

١١  
ان یحقق مضمون الكتاب الترابط االفقي والعمودي مع مضامین الكتـب 

المنهجیة في الصفوف االخرى . 

ان یحقق الكتاب مستویات مختلفة من االهداف .   ١٢

١٣  
فـــي حقـــل ان تشـــجع محتویـــات الكتـــاب الطلبـــة علـــى االبـــداع والتطـــویر

العمل . 

ان تحث مادة الكتاب الطلبة على التفكیر العلمي الرصین .   ١٤

ان یتطابق عنوان الكتاب مع مضمونه العلمي الفعلي .  ١٥

ان تواكب محتویات الكتاب اخر التطورات العلمیة في حقل التخصص   ١٦

١٧  
التطبیقیــة المطلوبــة ان یــربط بــین المحتویــات النظریــة والخبــرات العملیــة 

من الطلبة .  

١٨  
ان یضع مؤلف الكتاب مصادر اضافیة في نهایة كـل موضـوع لقراءتهـا 

من قبل الطلبة .  

ان تكون ابواب او فصول او موضوعات الكتاب مترابطة .   ١٩

ان تنظم خبرات ومحتویات الكتاب تنظیما تتابعیا .   ٢٠
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صالحة المعاییر  ت
غیر 

صالحة

التعدیل 

المقترح

تاب بالمراجع والمصادر . ان توثق محتویات الك  ٢١

٢٢  
ان تتناســب محتویــات الكتــاب مــع الفتــرة الزمنیــة المحــددة خــالل الفصــل 

او السنة الدراسیة . 

ان تكون مضامین الكتاب صحیحة علمیا .   ٢٣

ان تنمي محتویات الكتاب االتجاهات العلمیة لدى الطلبة .   ٢٤

نة والعمل الذي الف من اجله . ان یراعي الكتاب مواصفات المه  ٢٥

ان تشجع محتویات الكتاب على التعلم الذاتي من قبل الطلبة .   ٢٦

ان یراعي محتویات الكتاب الفروق بین الطلبة .   ٢٧

ان یتضمن الكتاب خبرات تعلیمیة منوعة مثیرة للتفكیر .  ٢٨

تقبال . ان تنمي الكتاب اتجاهات ایجابیة نحو العمل مس  ٢٩

٣٠  
ان یوضــع فــي نهایــة كــل موضــوع مــن موضــوعاته تطبیقــات عملیــة مــن 

المیدان والواقع العملي او االجتماعي المعاش . 

ان یحث الطلبة على العمل واالنجاز الفعلي المیداني .  ٣١

ان یراعي المفاهیم والمبادئ والتعمیمات والحقائق االساسیة للعلم .  ٣٢

تراعي محتویات الكتاب حاجات ومیول الطلبة . ان   ٣٣

ان یتم وضع خالصة واضحة في نهایة كل موضوع   ٣٤

٣٥  
ــــف الكتــــاب بالصــــور والرســــوم والمخططــــات واالشــــكال  ان یســــتعین مؤل

المناسبة .  

٣٦  
ان یعــــین الكتــــاب المنهجــــي فــــي بدایــــة كــــل موضــــوع االدوات والوســــائل 

التعلیمیة المناسبة .  

ان یستعین المؤلف بااللوان والتلوین المناسب عند طباعة مضامینه  ٣٧

ان یراعي الكتاب تقدیم امثلة وتمارین وحلول متعددة متاحة للطلبة  ٣٨

٣٩  
للموضوعات في نهایة كل )ان توفر ذلك(ان یتم ارفاق برامج حاسوبیة 

كتاب . 

المرجوة منها . ان تحقق المعینات المستخدمة االهداف  ٤٠

ان تضیف مضامین الكتاب الى المكتبة معلومات ومفاهیم حدیثة .    ٤١

٤٢  
ان تتناسب المعینات ووسائل االیضاح الموجودة فیه مع طبیعة العصـر 

والتقدم التكنولوجي . 

ان یقسم المؤلف الكتاب الى ابواب او فصول .   ٤٣

سائل الطباعة في اعداده للكتاب .ان یستعین المؤلف باحدث و   ٤٤

٤٥  
ان تحـــث االنشـــطة المصـــاحبة علـــى عـــدم اعتمـــاد الطلبـــة علـــى الكتـــاب 

المنهجي فقط . 
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صالحة المعاییر  ت
غیر 

صالحة

التعدیل 

المقترح

ان یضع المؤلف انشطة اضافیة في الكتاب على الطلبة القیام بها .   ٤٦

ان یراعي مؤلف الكتاب الخبرات السابقة للطلبة .  ٤٧

٤٨  
ة المصــاحبة مــع طبیعــة تخصــص الكتــاب وجوانبــه ان تتناســب االنشــط

العلمیة . 

ان تكون موضوعات الكتاب محددة ومباشرة .   ٤٩

٥٠  
ـــــــة  ان تكـــــــون محتویـــــــات الكتـــــــاب ذات مســـــــاس مباشـــــــر بخطـــــــط التنمی

االجتماعیة او االقتصادیة  

ان تستعمل المؤلف ادوات التنقیط المناسبة عند تالیف الكتاب .  ٥١

٥٢  
ـــــاب العمـــــل الجمـــــاعي وروح  ان تشـــــجع االنشـــــطة المصـــــاحبة فـــــي الكت

التعاون .

ان توحد المصطلحات في مضمون الكتاب .   ٥٣

ان توضع اسئلة في نهایة كل فصل او باب او وحدة .   ٥٤

هداف التعلیمیة المراد تحقیقها ان ترتبط اسئلة موضوعات الكتاب باال  ٥٥

ف باالمانة العلمیة . ان یلتزم المؤل  ٥٦

ان یستخدم في الكتاب ورق ذو نوعیة جیدة .    ٥٧

ان یعتمد غالف الكتاب ذو نوعیة جیدة .   ٥٨

ان یضع اشكال او رسوم على غالف الكتاب تعبر عن محتواه .  ٥٩

ان یكون حجم الكتاب مناسب لالستخدام من قبل الطلبة .  ٦٠

ص في ظهر غالف الكتاب للتعریف بالمؤلف . ان یوضع حقل خا  ٦١

ان تستخدم حروف طباعة مناسبة .   ٦٢

ید یوضع فیه اسباب تالیف الكتاب ان یوضع في الكتاب مقدمة او تمه  ٦٣

ان یوضع فهرس مفصل في مقدمة الكتاب لتحدید محتویاته .  ٦٤

.في نهایة الكتاب للمصطلحات)Indexوضع اندكس (  ٦٥

ان یراعي خلو الكتاب من االخطاء اللغویة .   ٦٦

ان تكون المسافات متناسبة بین االسطر .   ٦٧

ان یحث الكتاب الطلبة على الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولیة .   ٦٨
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٨٠

  )٣ملحق (ال

اسماء المحكمین موزعین حسب القسم والكلیة والجامعة

لجامعةاالكلیةالقسماالسمت

الموصلالتربیة قسم العلوم التربویة والنفسیة أ.د. محمد یاسین وهیب ١

الموصلالتربیة وحدة تطویر طرائق التدریسأ.م.د. قصي توفیق غزال ٢

الموصلالتربیةقسم العلوم التربویة والنفسیةأ.م.د. عبد المجید احمد علي ٣

الموصلالتربیةالعلوم التربویة والنفسیةقسمأ.م.د. عبد الرزاق یاسین احمد ٤

الموصلالتربیةقسم العلوم التربویة والنفسیةأ.م.د. ایناس یونس مصطفى٥

الموصلالتربیةقسم العلوم التربویة والنفسیةأ.م.د. محمد علي عباس ٦

الموصلالتربیةقسم العلوم التربویة والنفسیةأ.م.د. انور نافع عبدو ٧

الموصلالتربیةقسم العلوم التربویة والنفسیةم.د. علي درید خالدأ.٨

الموصلالتربیةقسم العلوم التربویة والنفسیةأ.م.د سمیر یونس احمد٩

الموصلالتربیةقسم العلوم التربویة والنفسیةأ.م.د. یونس ارحیم عبد اهللا ١٠

الموصلالتربیةبویة والنفسیةقسم العلوم التر م.د. محمود عبد السالم محمد أ.١١



قیس كبرو و عمر یاسین

٨١

  )٤(ملحق ال

صالح الدیـنجامعــــة 

االساسیةكلیـــة التربیـة

مغلقنهائيبیانم/ است

تحیة طیبة : 

عنـــد صـــالح الـــدین بغیــة تحدیـــد معـــاییر یسترشـــد بهــا اعضـــاء هیئـــة التـــدریس فــي جامعـــة 

معاییر تالیف الكتـب (جاز بحثیهما الموسوم تالیفهم للكتب المنهجیة ، فان الباحثان یسعون الى ان

 اه. ونظــرا لمــا یــر )المنهجیــة مــن وجهــة نظــر اعضــاء هیئــة التــدریس فــي جامعــة صــالح الــدین

لغــرض  نابیالباحثــان فــیكم مــن خبــرة ودرایــة فانهمــا یضــعان المعــاییر المقترحــة المدرجــة فــي االســت

موافـق ، (الكتب المنهجیة . ووفقا للبـدائلها معاییرا مطلوبة لتالیف دبیان مدى موافقتكم علیها وع

.)موافق لحد ما ، غیر موافق

البـدیل المناسـب وحسـب مـا تـراه مناسـبا لـك . وذلـك خدمـة امـام)(یرجى وضـع عالمـة 

للبحث العلمي . 

مع وافر الشكر والتقدیر

الباحثان

مر یاسین ابراهیم أ.م.د. ع                          أ.م.د. قیس كبرو شمعون

/ جامعة صالح الدین یةلیة التربیة االساسك                كلیة التربیة / جامعة الموصل
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٨٢

  )٥ملحق (ال

قدم الى عینة البحث من االساتذة واالساتذة المساعدین في جامعة المبشكله النهائي االستبیان

صالح الدین

المعاییر  ت

البــــدائل

موافــــقموافق

لحد ما

غیر 

موافق

ان ترتبط اهداف تالیف الكتاب بحاجات الطلبة والمجتمع الفعلیة. .١

ان تعتمد مضامین الفلسفة التربویة للدولة في تالیف الكتاب ..٢

ان یؤخذ بنظر االعتبار ان الطلبة هم محور العملیة التعلیمیة / التعلمیة .٣

ضروري . ن یخلو من الحشو والتكرار غیر الا.٤

٥.
ومسـتوى نضـج ان تتناسب محتویـات الكتـاب وخبراتـه مـع المرحلـة العمریـة 

.الطلبة 

٦.
ان ترتبط اهداف الكتاب المنهجي بالمحتوى والخبرات التعلیمیـة المتضـمنة 

فیه . 

٧.
ان یراعــــي مؤلــــف الكتــــاب مفــــاهیم التكامــــل واالســــتمراریة فــــي المعلومــــات 

والمعارف .

٨.
ع اهدافا سلوكیة في بدایة كل موضوع تحدد ما یتوقع من المـتعلم ان توض

تعلمه من المادة المقدمة . 

٩.
ان یحقــق مضــمون الكتــاب التــرابط االفقــي والعمــودي مــع مضــامین الكتــب 

المنهجیة في الصفوف االخرى . 

١٠.
المعرفیــة ، المهاریــة ، (ان یحقــق الكتــاب مســتویات مختلفــة مــن االهــداف 

.)انیةالوجد

ان تشجع محتویات الكتاب الطلبة على االبداع والتطویر في حقل العمل .١١

ان تحث مادة الكتاب الطلبة على التفكیر العلمي الرصین ..١٢

ان یتطابق عنوان الكتاب مع مضمونه العلمي الفعلي . .١٣

        العالم  ان تواكب محتویات الكتاب اخر ما توصل الیه العلم والمعرفة في.١٤

١٥.
ان یربط بین المحتویات النظریة والخبـرات العملیـة التطبیقیـة المطلوبـة مـن 

الطلبة القیام بها .  

١٦.
یضــع مؤلــف الكتــاب مصــادر اضــافیة فــي نهایــة كــل موضــوع لقراءتهــا ان 

من قبل الطلبة . 

ان تكون ابواب او فصول او موضوعات الكتاب مترابطة . .١٧

١٨.
مـن السـهل الـى (خبرات ومحتویات الكتاب تنظیما تتابعیـا منطقیـا ان تنظم

  .  )الخ …الصعب ومن البسیط الى المركب 



قیس كبرو و عمر یاسین

٨٣

المعاییر  ت

البــــدائل

موافــــقموافق

لحد ما

غیر 

موافق

١٩.
ـــي اعتمـــد  ـــدرویات الت ـــالمراجع والمصـــادر وال ـــاب ب ـــات الكت ان توثـــق محتوی

علیها المؤلف . 

٢٠.
ان تتناســـب محتویـــات الكتـــاب مـــع الفتـــرة الزمنیـــة المحـــددة لتعلیمـــه خـــالل 

و السنة الدراسیة . الفصل ا

المنهجي صحیحة ودقیقة علمیا الكتابان تكون مضامین.٢١

٢٢.
والصـــــف االتجاهـــــات العلمیـــــة لـــــدى الطلبـــــةمحتویـــــات الكتـــــاب تنمـــــيان 

الدراسي . 

الذي الف من اجله.ان یراعي الكتاب مواصفات المهنة والعمل.٢٣

من قبل الطلبة . ان تشجع محتویات الكتاب على التعلم الذاتي .٢٤

ان یراعي محتویات الكتاب الفروق الفردیة بین الطلبة ..٢٥

.تحث على التفكیر االبداعيان یتضمن الكتاب خبرات تعلیمیة منوعة .٢٦

ان ینمي الكتاب اتجاهات ایجابیة نحو العمل مستقبال . .٢٧

٢٨.
تعتـــرض الطلبـــة ان یعــالج الكتـــاب المشــكالت المعاصـــرة والمســـتقبلیة التــي 

.والمجتمع

.الفعلي المیدانيان یحث الطلبة على العمل واالنجاز .٢٩

.یراعي المفاهیم والمبادئ والتعمیمات والحقائق االساسیة للعلم ان .٣٠

.حاجات ومیول الطلبةمحتویات وخبرات الكتاب راعيان ت.٣١

یتم وضع خالصة وافیة في نهایة كل موضوع .ان .٣٢

٣٣.
ان یســــــتعین مؤلــــــف الكتــــــاب بالصــــــور والرســــــوم والمخططــــــات واالشــــــكال 

والخرائط الضروریة .

٣٤.
ان یعـــــین الكتـــــاب المنهجـــــي فـــــي بدایـــــة كـــــل موضـــــوع االداوت والوســـــائل 

التعلیمیة المناسبة لتدریسه .

ان یستعین المؤلف بااللوان والتلوین المناسب عند طباعة مضامینة.٣٥

اب تقدیم امثلة وتمارین وحلول متعددة متاحة للطلبةان یراعي الكت.٣٦

٣٧.
للموضـوعات فــي نهایـة كــل )ان تـوفر ذلــك(ان یـتم ارفــاق بـرامج حاســوبیة 

كتاب او كل فصل .

ان تحقق المعینات المستخدمة االهداف المرجوة منها ..٣٨

تكون فصول او ابواب الكتاب متناسبة من حیث الحجم .ان .٣٩

٤٠.
ناســـب المعینـــات ووســـائل االیضـــاح الموجـــودة فیـــه مـــع روح العصـــر ان تت

والتقدم التكنولوجي في العالم . 

یقسم الكتاب الى ابواب او فصول او موضوعات ذات عناوین واضحةان .٤١
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٨٤

المعاییر  ت

البــــدائل

موافــــقموافق

لحد ما

غیر 

موافق

٤٢.
الصــور احــدث وســائل الطباعــة والتصــویر فــي اعــداد بالمؤلــف عینان یســت

.والرسوم والخرائط التوضیحیة

استثمار قدرات ومواهب ومیول الطلبة .تحث االنشطة المصاحبة على ان.٤٣

٤٤.
ان یضــــع المؤلــــف انشــــطة اضــــافیة فــــي الكتــــاب علــــى الطلبــــة القیــــام بهــــا  

   )الخ ..او الحقلي االضافيیداني(استخدام المختبر ، او العمل الم

ان یراعي مؤلف الكتاب الخبرات السابقة للطلبة . .٤٥

مصاحبة مع طبیعة تخصص الكتاب وجوانبه العلمیة . الطة شان تتناسب االن.٤٦

٤٧.
ـــــدة عـــــن االســـــهاب ان تكـــــون ـــــاب محـــــددة ومباشـــــرة وبعی موضـــــوعات الكت

للتنفیذ في البیئة التعلیمیة او المحلیة . والتفصیل الممل 

.ذات مساس مباشر بخطط التنمیة االجتماعیة او االقتصادیةان تكون .٤٨

التنقیط المناسبة عند تالیف الكتاب. عالماتالمؤلف عملان یست.٤٩

ان تشجع االنشطة المصاحبة في الكتاب العمل الجماعي وروح التعاون .٥٠

.توحد المصطلحات في مضمون الكتابان .٥١

.یتسم الكتاب بالموضوعیة والحیاد في طرح المادة العلمیةان .٥٢

سئلة موضوعات الكتاب باالهداف التعلیمیة المراد تحقیقها . ان ترتبط ا.٥٣

.یلتزم المؤلف باالمانة العلمیة عند استخدامه للمصادر والمراجعان .٥٤

الكتاب ورق ذو نوعیة جیدة . طبع ان یستخدم في .٥٥

غالف الكتاب ذو نوعیة جیدة .  كونان ی.٥٦

لكتاب تعبر عن محتواه. وضع اشكال او رسوم على غالف اان ی.٥٧

ان یكون حجم الكتاب مناسب لالستخدام من قبل الطلبة. .٥٨

.بالمؤلفالكتاب للتعریف ظهر غالف ان یوضع حقل خاص في .٥٩

٦٠.
ــــف مضــــامین  ان تســــتخدم حــــروف طباعــــة ذات حجــــم یتناســــب مــــع مختل

)مشالعناوین الرئیسیة والفرعیة ،المضامین التفصیلیة ، الهوا(الكتاب 

٦١.
ان یوضــع فــي الكتــاب مقدمــة او تمهیــد یوضــح فیــه اســباب تــالیف الكتــاب 

.واهدافة بشكل عاموبیان محتواه

وضع فهرس مفصل في مقدمة الكتاب لتحدید محتویاته . ان ی.٦٢

٦٣.
فــي نهایــة الكتــاب لتحدیــد المصــطلحات والمــؤلفین )Index(قائمــةوضــع 

المستخدمین في مضمونه . 

.طباعیةان یراعى خلو الكتاب من االخطاء اللغویة وال.٦٤

ان تكون المسافات مناسبة بین االسطر . .٦٥


