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  سميرة فهد مبارك الرجا المعصب اســم الباحـث
سالمية بالمرحلة قياس مقروئية كتب التربية الدينية اإل  عـنـوان البحث

  المتوسطة بدولة الكويت
  القاهرة  جـامـعــــة
  معهد الدراسات والبحوث التربوية  كـلـيـــــة
  المناهج وطرق التدريس  قـســــــم
  )م١٩٩٩(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  : يهدف هذا البحث إلي 
لها قياس مدي مقروئية بناء مجموعة من المعايير التي يمكن من خال -١

كتاب التربية الدينية اإلسالمية للصف األول للمرحلة المتوسطة بدولة 
 .الكويت

بيان الوسائل واألدوات العلمية التي يمكن من خاللها قياس كتاب  -٢
 اإلسالمية للصف األول بالمرحلة المتوسطة بدولة  الدينيةالتربية
 .الكويت

ختيار الصيغة األنسب في التطبيق إيضاح صيغ المقروئية المختلفة ، وا -٣
 .علي بيان مقروئية الكتاب موضوع البحث

بيان مستوي مقروئية كتاب التربية الدينية اإلسالمية للصف األول  -٤
بالمرحلة المتوسطة في دولة الكويت ، وبيان نواحي القوة و نواحي 

  .الضعف فيها ، واقتراح الحلول المناسبة لذلك
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  منهج الدراسة
لبحث فى قياس مقروئية كتاب التربية الدينية اإلسالمية سار منهج ا

  بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت على المنهج الوصفى التحليلى
  استنتاجات الدراسة

إن الموضوعات فى كتاب التربية الدينية اإلسالمية للصف األول بدولة  -١
الكويت ال يتوفر فيها المعايير الخاصة بالمقروئية سواء ما يتصل 

محتوى أو الوسائل أو األنشطة أو أساليب التقويم ولغة الكتاب وإخراجه بال
وهذا يستلزم إعادة النظر فى الموضوعات المتضمنة بالكتاب وأسلوب 
تقديمها للطالب وتدعيمها بالوسائل واألشكال والمعينات والموضحات، مع 
 العناية بإخراج الكتاب بصورة تتناسب ومستوى الطالب فى هذه المرحلة

  .العمرية
كما تشير النتائج إلى أن الموضوعات المقدمة تقع فى المستوى اإلحباطى  -٢

تقع %) ٥٩,٣(حيث أن أداء الغالبية العظمى من طالب مجموعة البحث 
فى المستوى التعليمى %) ٤٠,٧(فى هذا المستوى ويقع باقى مجموعة 

 ولم يصل أى طالب من مجموعة البحث إلى المستوى المستقل وكان من
المفترض أن تكون تلك النصوص فى المستوى التعليمى على األقل 

 .بالنسبة لغالبية مجموعة الدراسة
بين درجات كل ) ٠,٠٥عند مستوى (توجد فروق ذات داللة إحصائية  -٣

من البنين والبنات مجموعة البحث فى اختبارات التتمة ككل، وذلك 
ث إن قيمة ت  حي١٤,٣١المحسوبة ) ت(لصالح البنات حيث بلغت قيمة 

 ).١,٦٦( هى ١٤٨الجدولية عند درجات الحرية 
 بين درجات البنين ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٤

والبنات فى االختبارين الثانى والثالث حيث بلغت قيمة ت الجدولية 
١,٧٣، ١,٧٤. 


