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  الرشيدىسعد محمد مبارك  ثـــــاسم الباح
الصفوف الثالثة في تقويم محتوى كتب القراءة  ثــــعنوان البح

  األولى من المرحلة االبتدائية بدولة الكويت
  الزقازيق ةـــــــجامع

  التربية ةــــــــكلي
  المناهج وطرق التدريس م ــــــــقس

  )م١٩٨٩(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 الصفوف الثالثة األولى من في حتوى كتب القراءة  تحليل مأن -١
هذه المرحلة في المرحلة االبتدائية سيوضح لنا نوعية ما يقدم للتالميذ 

المهمة ومدى تناسبه مع خصائص نموهم وميولهم وحاجاتهم وأهداف 
 .مجتمعهم

في قد يلفت هذا البحث انتباه القائمين على مناهج اللغة العربية  -٢
بناء محتوى كتب القراءة في ئية الكويتية بإعادة النظر المرحلة االبتدا

 .الكويت إذا احتاج األمرفي للصفوف الثالثة األولى 
ة غ يجب أن يراعيها مؤلفو كتب اللالتييحدد هذا البحث كافة القيم  -٣

 .دولة الكويت بصفة خاصةفي العربية للمرحلة االبتدائية 
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ية المرتبطة بتعليم يفتح هذا البحث مجاالت أخرى للدراسة العلم -٤
 .المرحلة االبتدائيةفي القراءة 

  منهج الدراسة
 الذي التحليليفي هذه الدراسة المنهج الوصفي ستخدم الباحث ا

 كتب القراءة موضوع البحث وبصفة خاصة مجال وتقويميستهدف تحليل 
هذه الكتب كما يفيد هذا في  وذلك للكشف عن مواطن القوة والضعف ،القيم

  .جمع المعلومات والبيانات الالزمة للدراسة الراهنةفي المنهج 
كتب القراءة في م الباحث بإعداد معيار لتقويم القيم الموجودة اق

  .للصفوف الثالثة األولى للمرحلة االبتدائية بدولة الكويت
  استنتاجات الدراسة

النقاط في  توصل إليها البحث التييمكن عرض ملخص النتائج 
  :التالية

 سواء أكان ذلك على ،توزيع القيم وانتشارهافي  واضح هناك تفاوت -
وع ض أم على نطاق الكتب الثالثة مو،مستوى كتاب القراءة الواحد

 نجد أن بعضها اآلخر لم ، فبينما تحظى بعض القيم بنسبة عالية،البحث
 .إشارات ضمنيةفي  و،هذه الكتب إال قليالًفي يرد ذكره 

 وقد بلغ ، من بعض القيم المهمةبتدائياالخال كتاب القراءة للصف األول  -
 مما يدل ذلك على ، خال منها هذا الكتاب أربع عشرة قيمةالتيعدد القيم 

 وعدم وفائه بمتطلبات نمو تالميذ الصف األول من القيم ،قصور الكتاب
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سلوكهم في نفوسهم ليترجموها بدورهم في  أن تغرس ينبغي كان التي
 .اليومي

 من عدد من القيم التربوية االبتدائي الثاني للصف كذلك خال كتاب القراءة -
 بلغ عددها أربع عشرة قيمة منها األمانة والصدق والوفاء ،المهمة

 مهمة أنها وهى قيم يرى الباحث ،والصبر والجمال والتسامح مع اآلخرين
وضرورية لتالميذ هذا الصف ومن ثم فإن إغفالها من قبل الكتاب يعد 

 .رهقصوراً ليس له ما يبر
 كتاب الصف الثالث فقد خال أيضاً من عدد كبير من القيم بلغ أربع أما -

 خال منها الكتابان السابقان عدا ثالث التي وهى القيم نفسها ،عشرة قيمة
 خلت منها كتب القراءة التي القيم أنهذا الصدد في  ومما يالحظ ،قيم

 مما ، النوعالثالثة متساوية من حيث العدد ومتشابه إلى حد كبير من حيث
كتب في أذهان مؤلفي ردة أصالً ايدل ذلك على أن هذه القيم لم تكن و

 . تداركه مستقبالًينبغيالتأليف في القراءة وهذا يعد قصوراً 
 بلغ والتيتضمنت كتب القراءة الثالثة عدداً من القيم التربوية المهمة  -

الكتب في قة  وهذه القيم تكاد تكون متطاب،تكرار ورودها فيها نسبة عالية
 والتي تضمنها المعيار التي بيد أنها قليلة العدد بالمقارنة للقيم ،الثالثة
 ورد بنسب التي إذ لم يتجاوز عدد القيم ، أن تتضمنها كتب القراءةينبغي

 ، قيم١٠ الثانيكتاب الصف في  و، قيمة١٢ كتاب الصف األول يعالية ف
 مما يدل ذلك ، قيممانيثكتاب الصف الثالث فلم يتجاوز عددها في  أما

 .على عدم تركيز هذه الكتب على العديد من القيم التربوية النافعة
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 ولكنها تكررت ،كتب القراءة الثالثةفي هناك العديد من القيم وردت  -
بع عشرة قيمة ولكنها بنسب سالكتاب األول تكررت في  ف،بنسب منخفضة

في  أما ،مة عشرة قيثماني وردت الثانيكتاب الصف في منخفضة، و
 وجميع هذه القيم ، فقد وردت أربع عشرة قيمة،كتاب الصف الثالث

وردت بنسب منخفضة على الرغم من أهميتها لتالميذ الصفوف الثالثة 
 .األولى موضوع البحث

 يمكن القول بأن ليس هناك أسس ،وتأسيساً على ما سبق عرضه من نتائج -
دى ذلك إلى التفاوت الواضح  مما أ، مؤلفو كتب القراءةإليهاعلمية استند 

  وإلى خلو هذه الكتب من العديد من ناحيةتوزيع القيم التربوية من في 
 .القيم المهمة من ناحية أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


