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 المستخلص

 

تقويم مقرر الرياضيات للفصل التمهيدي بالمعهد العالي لالتصاالت والمالحة هدف البحث الحالي إلى 

 ،بمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدري الكويتالتابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة 

( فقرة 72حتوي على )ت استبانةولتحقيق اهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي، من خالل اعداد 

على  االستبانةمحاور )المحتوى، الشكل العام واإلخراج الفني، التقويم( وتم توزيع  موزعة على ثالث

جميع أعضاء هيئة التدريب في المعهد الذين قاموا بتدريس مقرر الرياضيات للفصل من مكونة عينة 

ة ان تقديرات المدربين التقويمي مدرسين من خارج المعهد، وقد أظهرت النتائجبعض الالتمهيدي وكذلك 

 جاءتو (،8.3لمقرر الرياضيات للفصل التمهيدي بشكل عام جاءت بمستوى "مرتفع" مقداره )

حيث  (،3.4-8.3تراوح المتوسط الحسابي لها بين )حيث جميع المحاور بمستوى "مرتفع" ل التقديرات

محور التقويم ثانيا ثم (، 3.4محور الشكل العام واإلخراج الفني وبمتوسط حسابي مقداره ) جاء اوال

، (8.3جاء محور المحتوى بمتوسط حسابي مقداره )أخيرا (، وفي 8.3بمتوسط حسابي مقداره )و

أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالله احصائية واضحة في متوسطات التقديرات التقويمية  وكذلك

طات حسب متغير الجنس، حيث وجد ان متوسببالنسبة للمحتوى، والشكل العام واالخراج الفني، والتقويم 

 Pو P = 0.01الذكور في جوانب الشكل العام واالخراج الفني والتقويم اعلى من متوسطات االناث )

على الترتيب(، اما بقية المتغيرات )سنوات الخبرة، عدد الدورات( لم تكن فيها فروقات ذو  0.017=

 على محتوى المقرر : إضافة شروحاتاهمها بعدد من التوصيات من البحث ىداللة إحصائية، وقد انته

قويمية وكذلك اضافة تدريبات ت ،وذلك لعدم وجودها في المقرر للتدريبات التقويميةمن األمثلة الحياتية 

 شاملة في نهايته.
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 الكلمات المفتاحية:

 يالوصف المنهج االحصائي -الفصل التمهيدي -أعضاء هيئة التدريب  -الكتاب التعليمي  -التقويم 

 

Abstract 

The aim of the current research is to evaluate the mathematics course for the 

introductory semester at the Higher Institute of Communications and Navigation 

of the Public Authority for Applied Education and Training in the State of Kuwait 

from the point of view of the training staff members.  To achieve the objectives 

of the research, the descriptive approach was used by preparing a questionnaire 

containing 27 paragraphs distributed over three fields (Content, general form, 

technical output, evaluation) The questionnaire was distributed to a sample of all 

members of the training staff at the institute who taught the mathematics course 

for the introductory semester, as well as some teachers from outside the institute, 

and the results showed that the trainers’ evaluation estimates for the mathematics 

course for the introductory semester in general  It came at a "high" level of (3.8), 

and the estimates for all fields came at a "high" level, where the arithmetic mean 

ranged between (3.4-4.0), where first came the axis of the general form and 

artistic output with an arithmetic average of (4.0), then the evaluation axis second 

with an average  an arithmetic of (3.8), and in the end, the content axis came with 

an arithmetic average of (3.4), and the results also showed that there are clear 

statistically significant differences in the averages of the evaluation estimates in 

relation to the content, the general form and  Artistic direction, and evaluation by 

gender variable, where it was found that the averages of males in the aspects of 

the general form, artistic direction and evaluation are higher than the averages of 

females (P = 0.01 and P = 0.017, respectively), while the rest of the variables 

(years of experience, number of courses) had no significant differences.  

Statistical significance, and the research ended with a number of 

recommendations, the most important of which are: Adding explanations to the 

course content from life examples of assessment exercises due to the absence of 

them in the course, as well as adding comprehensive assessment exercises at the 

end of it. 
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 المقدمة

وخصمممموصمممما في مجال يتسممممم العصممممر الحالي الذي نعيل فيه بالتطور المتسممممارم في كافة المجاالت 

االتصاالت والتكنولوجيا، وبديهيا سينعكس هذا التطور على جوانب العلوم األخرى وكذلك مجاالت الحياة 

التي نعيشممها، هنا تيتي الحاجة الماسممة إليجاد مناهج دراسممية عصممرية قادرة على اسممتيعاب هذا ال خم من 

المتعلمين يمتلكون المعرفة والقدرة على  التقدم العلمي والمعرفي والمسممممماعدة في اعداد جيل معاصمممممر من

 احداث التنمية والرقي لمجتمعهم لمواكبة ذلك التقدم بشتى المجاالت.

والمنهاج الدراسمي يتكون من مكونات تمثل العناصمر األساسية في تكوينه واعداده، وال يمكن ان يقوم 

تؤدي الغاية األسمممماسممممية في تحقيق فسمممموف تختل المنظومة بيكملها، ولن  أحدهادث خلل في حاال بها، فلو 

غلب التربويين على سمممممت عناصمممممر تمثل مكونات المنهاج، وهي: األهداف أاألهداف المرجوة، وقد اتفق 

تميمي، الوالتقويم. )والمحتوى وطرائق التمدريس والوسممممممائمل التعليميمة او التقنيمات التربويمة واألنشممممممطة 

 (38ص  ،7403

معظم دول العالم بنصيب وافر من التطوير والتحديث، على  ولقد حظيت مناهج وكتب الرياضيات في

شممممى مع التطورات والتغيرات التي حدثت في كافة المجاالت، والتي شممممهدها العالم في السممممنوات انحو يتم

األخيرة، ويبدو واضممممحا  أن الرياضمممميات قد غ ت فروم العلوم األخرى، ودخلت حياة الناة اليومية عن 

نية في عالم الصممناعة والتجارة وأصممبحت الرياضمميات تعيل مع الفرد لتسمماعده طريق الحاسممبات اإللكترو

 (38، ص 7448في تنظيم أمور حياته ومعامالته بشكل أفضل وأسرم مما كانت عليه. )أبوزينة، 

ومن أجل تطوير كتب الرياضميات لكي تلبي األهداف المنشودة منها، ال بد من االستمرارية في عملية 

العام لتقويم الكتاب التعليمي هو في تحسمينه تربويا  أو فنيا  أو تطبيقيا  أو إنتاجيا  تحصيليا،  تقويمها، فالهدف

وذلك بدراسمة صمالحيته للمجاالت الفردية والصفية والمدرسية واالجتماعية المعنية به، وفي بحث فعاليته 

تحديد صممممممالحية صممممممناعة  في تحقيق األهداف التحصمممممميلية لهذه المجاالت، ويمتد هدف التقويم عادة إلى

وتطبيق الكتاب التعليمي، للوفاء بمتطلبات التخطيط والتطوير واإلخراج والطبع لوثيقته أو إلدارته مدرسيا  

 (.38، ص0992)حمدان، 

وان من اهم وسممممممممائممملي أدوات تقييم الكتممماب الممممدرسممممممي المممممارسممممممممة في التربيمممة تبمممدو موج ة 

 (90-94 ، ص0992بالتالي:)حمدان،

الشمخصية للتالميذ والمعلمين واالداريين والخدمات المساعدة واسر التالميذ والمهتمين في المقابالت  .0

 .المجتمع المحلي

 في:المالحظة الميدانية لتطبيق الكتاب المدرسي، ويفيد هذا  .7



 
 تحديد التيثيرات الجانبية من تطبيق الكتاب المدرسي. -

تاب المدرسممممي في البيئات الصممممفية توفير معلومات صممممالحة وواقعية عن مدى مناسممممبة تنفيذ الك -

 .والمدرسية

توفير أحكمام تقييميمة حول ممدى تمكن التالميمذ من بعض المهمارات األكاديمية العملية كالرسممممممم  -

 والتجارب العملية.

حضممممممورهم للحصمممممممة، انتظممامهم، انتبمماههم  -توفير معلومممات عن ميول التالميممذ نحو الكتمماب  -

 ركتهم.ومشاركتهم وقلة أو عدم مشا

م الفردي للمختصممممين األكاديميين والنفسمممميين والمعلمين واعضمممماء مجلس الكتاب المدرسممممي او الحك .8

 فريقه.

 ومقاالت انتاج التالميذ: تحصممميلهم، دفاتر ي كراسمممات انشمممطتهم المتنوعة من رسمممم وتمارين ونسمممخ .3

 بتقارير المعلمين لتحصمممميلهم واسممممتجابتهم وردود فعلهم نحو الكتاو تقاريرهمو التالميذ وسممممجالت

 المدرسي.

 االختبارات التحصيلية المتنوعة والميول الشخصية. .8

 .استطالم آراء التالميذ والمعلمين والكوادر المدرسية األخرى ومقاييس الميول والتفاعل االجتماعي .6

التسممممجيالت القصممممصممممية والتاريخية، وصمممما التغيرات في حياة التالميذ وسمممملوكهم خالل المراحل  .2

المدرسممي لهم، وكذلك درجة التعاون ونوعيته التي سممادت خالل مراحل  المتتابعة من تدريس الكتاب

 .التطبيق

وسمممائل التقدير العام مثل مناقشمممات هيئات تنفيذ الكتاب المدرسمممي غير الرسممممية ومناقشمممات التالميذ  .3

ومعلميهم في الغرف المدراسمممممميمة، وانجماز المعلمين وحماسممممممهم وقبولهم للكتاب المدرسممممممي، وآراء 

التالميذ والمهتمين من المجتمع المحلي والمسمما االجتماعي حول الكتاب المدرسممي وانطباعات اسممر 

والتقييم العام له، ومدي المشمممممماركة البناءة في الصممممممناعة المنهجية من عمال الكتاب المدرسممممممي، ثم 

المشممماركة البناءة في إدارة التربية المنهجية من قبل افراد المجتمع المدرسمممي، والمشممماريع البناءة في 

 .لتربية المنهجية من التالميذا

دراسات المتابعة ألثر تطبيق الكتاب المدرسي مع التالميذ وذلك بعد االنتهاء منه واالنتقال إلى كتاب  .9

 أخرى.مدرسي آخر او مرحلة مدرسية 

: ةوالتقويم يمكن ان يلعب دورا ثالثي االبعاد في تطوير المناهج الدراسية حسب الخطوات التالي 

 (76، ص 7403)ال هيري، 

 يحدد قيمة وفعالية المنهج ومدى تحقيقه لألهداف النهائية. .0

يوجه المعلمين في اثناء تنفيذهم للمقرر الدراسي وتعديلهم لمسار العلمية التعليمية داخل الفصل  .7

 الدراسي.

يقدم لنا حكما صادقا عن مدى نجاح عملية تطوير المنهج نفسها، بمعنى الحكم على صالحية طرف  .8

 للخطط النظرية المقترحة والتطبيق المراد. مواكبتهاووسائل التطوير ومدى 

 

 البحث وأسئلة مشكلة



 
افية في والثق لما كان الهدف من تقويم المنهج هو تطويره، وجعله مالئما للتغيرات االجتماعية والتقنية

 ،رحاجات الفرد والمجتمع، وهي حاجات في تغير مستم الوقت الحاضر، ولما كان المنهج يسعى إلى تلبية

وتطوير، والتقويم هو نقطة البداية في هذه العملية ويسير معها حتى النهاية،  ن المنهج يحتاج إلى مراجعةإف

، الثغرات ان وجدت منهج الحالي، سعيا لسدالتقويم يكشا عن جوانب القوة وجوانب الضعا في ال ألن

قت االجتماعية والثقافية والتقنية الحادثة في الو الوضع القائم بما يتمشى مع متطلبات التغيرات وتطوير

 (76،ص 7403)ال هيري،الحاضر 

تالءم ي بما -ومن ضمممممممنها الكتب التعليمية  –على المهتمين بتدريس الرياضمممممميات، تحديث المناهج و

والمدور الجديد والمتغير ألهمية الموضمممممموم في حياة األفراد والمجتمعات، وبما يتالءم والتغيرات الكبيرة 

التي حدثت في عصر العلم والتكنولوجيا الذي نعيشه، وعملية التقويم ضرورية لتطوير المناهج وتحسينها، 

ي ة ومالئمة على مسممايرة التطور التقنويتطلب ذلك االسممتمرارية في عملية تقويمها حتى تصممبا أكثر قدر

والتقمدم العلمي والمعرفي، ألن المنهج هو أداة التغيير الرئيسمممممميمة لمواكبمة هذا التطور. )أبوزينة وعبابنة، 

 (793-798، ص ص 7442

مقرر الرياضمميات للفصممل التمهيدي قد مضممى عليه عدة أعوام على تدريسممه في المعهد العالي  أنوبما 

 حة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت، فانه من الضمممرورةلالتصممماالت والمال

وقد رأي الباحث بعد من خالل وجهة نظر مدربي هذا المقرر، الريماضمممممميمات  لمقررتقويمي  القيمام ببحمث

لمعهد العالي ابتقويم مقرر الرياضيات للفصل التمهيدي بقراءته لألدبيات المتعلقة بذات الموضموم أن يبدأ 

 وفق أسلوب علميبتدريس المقرر  قاموالالتصاالت والمالحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريب الذين 

 .صحيا ومدروة

 

 البحثأسئلة 

 حاول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية: 

بالمعهد العالي لالتصمممممماالت مقرر الرياضمممممميات للفصممممممل التمهيدي التقديرات التقويمية لما درجة  .0

من وجهة نظر أعضممماء ( التقويم ،الشمممكل العام واإلخراج الفني ،المحتوىفي المحاور )والمالحة 

 .هيئة التدريب

 بين المتوسممممطات الحسممممابية لتقديرات (4.8هل توجد فروق ذات داللة إحصممممائية عند مسممممتوى ) .7

الرياضممميات للفصمممل التمهيدي بالمعهد العالي لالتصممماالت والمالحة  التدريب لمقررأعضممماء هيئة 

 .عدد الدورات(سنوات الخبرة، الجنس، تع ى لمتغيرات )

ما مقترحات أعضمماء هيئة التدريب فيما يخص مقرر الرياضمميات للفصممل التمهيدي بالمعهد العالي  .8

 .لالتصاالت والمالحة

 

 أهداف البحث

 هدف هذا البحث إلى:



 
التقديرات التقويمية لمقرر الرياضمميات للفصممل التمهيدي بالمعهد العالي لالتصمماالت معرفة درجة  .0

من وجهة نظر أعضممماء  في المحاور )المحتوى، الشمممكل العام واإلخراج الفني، التقويم(  والمالحة

 هيئة التدريب.

( بين المتوسمممطات الحسمممابية 4.48فروق ذات داللة إحصمممائية عند مسمممتوى ) الكشممما عن وجود .7

الرياضممميات للفصمممل التمهيدي بالمعهد العالي لالتصممماالت  التدريب لمقررلتقديرات أعضممماء هيئة 

 والمالحة تع ى لمتغيرات )سنوات الخبرة، عدد الدورات(؟

مقرر الرياضيات للفصل التمهيدي بالمعهد العالي  لتطويرمقترحات أعضماء هيئة التدريب  معرفة .8

 لالتصاالت والمالحة

 

 أهمية البحث

تهدف الى تقويم مقرر الرياضيات التي ـمممممم   حد علم الباحثـمممممم  يعد هذا البحث من أوائل البحوث 

مد وكذلك يست ،للفصمل التمهيدي بالمعهد العالي لالتصماالت والمالحة من خالل وجهة نظر مدربي المقرر

المناهج بضرورة االستمرارية هذا البحث أهميته من خالل االسمتجابة لما يصمرح به القائمين على تطوير 

في تقويم المناهج، وقد يسمهم هذا البحث في اظهار جوانب القوة والضمعا في مقرر الرياضيات لالستفادة 

 اعداد المناهج وتطويرها.من قبل معلمي المقرر والباحثين والقائمين على  منها مستقبال

 

 حدود البحث

 7477ي7470السنة التدريبية الحد الزماني: 

 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة بدولة الكويتالحد المكاني: 

قرر مفي المعهد العالي لالتصممماالت والمالحة الذين قاموا بتدريس  أعضممماء هيئة التدريبالحد البشرررري: 

 الرياضيات للفصل التمهيدي

 ي في المعهد العالي لالتصاالت والمالحةمقرر الرياضيات للفصل التمهيدالحد الموضوعي: 

 

 مصطلحات البحث

هي و التعليمية،عملية تشخيصية وعالجية ووقائية، وهي عملية مستمرة مرتبطة بالعملية  وه :التقويم 

األساة الذي ينبغي أن يقام عليه أي تغيير نحدثه فيها، وهي لهذا تستل م وضع برنامج مستمر يكون محكا 

 (794ص  ،7400 ،لعمليتي التعليم والتعلم. )بدوي

 :التقويم التربوي

هو العمليممة التي تهممدف الوصممممممول إلى مواطن القوة والضممممممعا في محتوى مقرر  :التعريف اإلجرائي 

 الرياضيات للفصل التمهيدي في المعهد العالي لالتصاالت والمالحة.

وتعتبر نوم خاص من  رسممممية،وهي نسمممخة مصمممممة لتحقيق أهداف مؤسمممسمممة تربوية  الكتاب التعليمي:

 وذات مواصفات خاصة وفريدة بالنسبة لغيرها من الكتب. ،معدة الستخدامها في حقل التعليم، الكتب

 (Johansson, 2006, p. 6)                                                                                    



 
لعالي الرياضيات بالمعهد ا كتابهو الج ء الخاص للفصل التمهيدي من  :للفصل التمهيدي مقرر الرياضيات

 لالتصاالت والمالحة بدولة الكويت

 –ماجستير  –هم األشخاص الذين يحملون شهادات جامعية )دكتوراه  :)المدربين( أعضاء هيئة التدريب

 التابع للمعهد العالي لالتصاالت والمالحة بدولة الكويت وقامواويعملون في قسم المواد العامة  بكالوريوة(

 القسم. ومن خارجوكذلك من قام بتدريس المقرر  للفصل التمهيدي بتدريس مقرر الرياضيات

 

 اإلطار النظري

ة انتاجية تحصيلي وا ا  أو تطبيقي ا  و فنيأ تربويا  يتمثل الهدف العام لتقييم الكتاب المدرسي في تحسينه 

ته في وفي بحث فعالي به، واالجتماعية المعنيةبدراسة صالحيته للمجاالت الفردية والصفية والمدرسية 

عادة إلى تحديد صالحية صناعة وتطبيق  هدف التقييمويمتد  ،تحقيق األهداف التحصيلية لهذه المجاالت

)حمدان،  ا.رسيمد إلدارته التخطيط والتطوير واالخراج والطبع لوثيقته او الكتاب المدرسي للوفاء بمتطلبات

 (38، ص 0992

 خاصة مثل:يمكن وضع الهدف العام في اهداف و

 .والمجتمع تحسين الصالحية التربوية لوثيقة الكتاب المدرسي لحاجات التالميذ واسرهم .0

ن التالميذ م تحسممين الصممالحية الفنية لشممكل وصممناعة الكتاب المدرسممي من اجل رفع قابليته للتداول .7

 .والكوادر المدرسية المعنية

االجتماعية و الفردية والصفية والمدرسيةتحسين الصالحية التطبيقية للكتاب المدرسي في المجاالت  .8

 .المتوفرة

وتعلم وتعليم إدارة ( آنفا لمتطلبات 8تحسين صالحية المجاالت التطبيقية األربعة الواردة في هدف ) .3

 .الكتاب المدرسي

الميذ الت تحسممممممين فعالية الكتاب المدرسممممممي في احداث النتائج التحصمممممميلية المطلوبة مباشممممممرة لدى .8

المدرسمية بصمميغة مهارات  المباشمرة لدى الكوادر االدارية والتعليمية والمسماعدة ثم غير والمجتمع،

 .اوميول وظيفية جديدة غالب

 

 في المعهد العالي لالتصمممماالت مقرر الرياضمممميات للفصممممل التمهيديإن الهدف من القيام بعملية تقويم 

هو الوصول إلى مواطن القوة لتع ي ها وإلى مواطن الضعا للعمل على اصالح والمالحة بدولة الكويت 

 .وهو االسلوب االنسب لتحقيق أهداف البحث الوصفي،واستخدم الباحث المنهج  فيها،الخلل 

 

 السابقة الدراسات

أجريت العديد من الدراسمممات  من اجل تحسمممينها وتطويرها فقدنظرا ألهمية التقويم المسمممتمر للمناهج 

قويم بت لك، وذكتاب الرياضيات بشكل خاصومنها تقويم الكتاب التعليمي  المناهج بشكل عام وتحديدا حول

او الطلبة او المشمممرفين ومن لهم صممملة  خالل وجهة نظر معلمي المادةن معايير خاصمممة او م الكتاب وفق

 :البحثبموضوم ذات الصلة  البحوثوفيما يلي سنذكر بعض  ،بتقويم المناهج

هدفت الدراسممة إلى معرفة تقديرات معلمي ومعلمات الرياضمميات للصمما  :(7102) بايونسدراسررة 

 (الشممكل العام - التدريبات – األنشممطة -الرياضممي المحتوى)األول المتوسممط التقويمية حول أربعة محاور

اسممممتبانة تقيس درجة تغلق عبارة عن  وكانت أداة الدراسممممةلكتاب الرياضمممميات للصمممما األول للتوسممممط، 



 
( 24من ) مكونةعينة الدراسممة  وكانت ( مؤشممرا، 72) مؤشممرات المحاور األربع األسمماسممية، تكونت من

مادة الرياضميات للصما األول المتوسط. وفي ضوء التحليل اإلحصائي المستخدم، ل ( معلمة34معلما، و)

 :أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

 األربعة األساسية لكتاب الرياضيات للصا األول المتوسط بدرجة عالية. تحقق مؤشرات المحاور .0

في درجة تحقق مؤشرات الكتاب الجيد ( 4.48وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة )  .7

متغير الجنس، ما دل على وجود اختالف بين ل ىع للصا األول المتوسط، ي الرياضيات لكتاب

تحقق مؤشرات الكتاب الجيد لكتاب الرياضيات للصا  بحكمهم على يتعلق المعلمين والمعلمات فيما

 األول المتوسط.

 في درجة تحقق مؤشرات الكتاب الجيد( 4.48الداللة )عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى  .8

ألي من المتغيرات الثالثة المتبقية، وهي:  ىالرياضيات للصا األول المتوسط، تع  لكتاب

 (.ةالتدريبي الدورات - خيرةال - العلمي المؤهل)

 وفي ضوء نتائج الدراسة، وضعت الباحثة عددا من التوصيات، من أهمها:

دة خبرة  يابالدورات التدريبية، وورش العمل الالزمة ل المعلمات إثراء برامج إعداد المعلمين ي .0

ناسب مع بما يتاإلستراتيجيات، واألنشطة المعطاة في الكتاب،  فيما يخص استخدام علم يالمعلمةملل

 المخصص له. الموقا التعليمي، والوقت

 تعديل األخطاء العلمية، والمنطقية الموجودة في كتاب الرياضيات للصا األول المتوسط مهما قل .7

 .النتائج عددها للوصول لعدد من

والوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ دروة الرياضيات من خالل العامل المرتبطة  البرمجياتتوفير  .8

 .تدريسيال فصل من فصول الكتاب كلب

هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الرياضيات المطور للصا الثالث الثانوي  :(7102عسيري )دراسة 

استخدم الباحث المنهج ، م بمدينة نجران في المملكة العربية السعودية7407هي 0383الدراسي  للعام

مجاالت  خمسشملت  ( سبع وأربعين فقرة32من )مكونة استبانة  عبارة عن وكانت أداة الدراسةالوصفي 

األنشطة المطلوب تطبيقها،  هي: لغة الكتاب العربية، طريقة عرض الدروة، مالءمة المحتوى للطلبة،

 بتدريس( معلما ومعلمة يقومون 99على عينة تكونت من )طبيق األداة توتم ، ومالءمة األسئلة التقويمية

هـ، 0383لث الثانوي بمدينة نجران في الفصل الدراسي الثاني عام للصا الثا الرياضيات المطور كتاب

( 4.40) الداللة وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيا بين المعلمين الذكور واإلناث عند مستوى

بين المعلمين عند مستوى  للطلبة لصالا اإلناث، كما وجد فرق دال إحصائيا في مجال مالءمة المحتوى

الدروة، ومالءمة األنشطة، واألسئلة  مجاالت هي: طريقة عرض ثالثلصالا اإلناث في ( 4.48) الداللة

 لداللةاإحصائيا بين الذكور واإلناث عند مستوى  ولم تظهر نتائج الدراسة وجود فرق دال ،التقويمية للطلبة

ات هذه الدراسة بتوفير جميع المتطلب واوصت ة،سنوات الخبر في التقديرات التقويمية تع ى إلى( 4.48)

 .الدروة التي يحتاج إليها المعلم والمعلمة أثناء التدريس الالزمة لتطبيق األنشطة المتعلقة بموضوعات

جاءت الدعوات المطالبة بإصالح المناهج المدرسية نتيجة القصور  (:7171) منصوردراسة 

األمر  ،عن مواكبة التطورات في جميع مجاالت الحياة والضعا في المناهج السابقة، والتي أصبحت عاج ة

مالءمته للتقدم العلمي  الذي ظهر جليا في ضعا المستوى التحصيلي لخريجي المدرسة، وعدم

م الدراسة في تقدي هذه وتكمن أهمية، مما استدعى القيام بعملية تطوير المناهج المدرسية، والتكنولوجي



 
لى المناهج في الوقوف ع المطور، ومساعدة المسؤولين عن تخطيط صورة حقيقية لواقع كتاب الرياضيات

بهدف  ةالدراس هذه ولذا جاءت ،جوانب القصور والضعا فيه، والعمل على معالجتها وتالفيها في المستقبل

 وكانت أداة الدراسة ،الرياضيات المطور للصا الخامس االبتدائي من وجهة نظر المعلمين كتاب تقويم

مدينة حائل تم اختيارهم  ( معال من68طبقت على عينة مكونة من ) ( فقرة93مكونة من ) استبانة عبارة عن

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير المعلمين لكتاب الرياضيات المطور كانت متوسطة  ،عشوائيا

اور مرتبة ( لجميع فقراتها، حيث جاءت المح8.87وبمتوسط حسابي مقداره ) لجميع محاور االستبانة،

 ،األهداف، أساليب التقويم، المحتوى، األنشطة والوسائل التعليمية تنازليا كاآلتي: اإلخراج والشكل الفني،

في تقديرات المعلمين للكتاب المطور تع ى إلى  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

العلمي في المحاور كافة،  المطورة أو إلى المؤهلسنوات الخبرة، أو لعدد الدورات التدريبية حول المناهج 

وأوصت الدراسة بإجراء الم يد من  ،ولصالا مؤهل البكالوريوة( أساليب التقويم)باستثناء محور 

الطلبة، وأولياء األمور،  الدراسات حول كتاب الرياضيات المطور للصا الخامس االبتدائي من وجهة نظر

 کالجنس، ومعرفة أثره في التقويم. ىرات أخروالمشرفين التربويين، وأخذ متغي

هدفت الدراسة الى تقويم كتاب الرياضيات للصا الرابع األساسي  (:7170) لشواورةادراسة 

اة وكانت أدفي األردن، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  )المطور من وجهة نظر المعلمين

مجاالت هي )المحتوى، األهداف،  أربععلى  فقرة موزعة( 80مكونة من )استبانة  عبارة عن الدراسة

قد و العالمية لتيليا الكتب العلمية، التقويم، اإلخراج الفني( تم اشتقاقها في ضوء مجموعة من المعايير

 ( معلما ومعلمة بالطريقة العشوائية، استخدمت الدراسة النسب084وزعت االستبانة على عينة مكونة من )

مة أظهرت النتائج أن قي، والمتوسطات الحسابية واختبار )ت(، واختبار تحليل التباين األحاديالمئوية 

التقويمي للمجاالت األربعة كانت جميعها بمستوى متدن، حيث كانت بالترتيب من األقل لألعلى:  التقدير

س ية لمتغيرات: الجنلم تظهر النتائج أي فروق دالة إحصائ ،اإلخراج الفني، التقويم المحتوى، األهداف،

 (.4.48مستوى داللة ) وسنوات الخدمة والتخصص عند

الدراسة إلى تقويم كتاب الرياضيات المطور للصا  هدفت:(7102)وابوسنينة  كرامنةالدراسة 

الجودة العالمية من وجهة نظر معلمي ومعلمات القطام الخاص  السادة األساسي في ضوء معايير ضمان

مقياة لتقويم كتاب الرياضيات المطور للصا السادة تكون   عبارة عن أداة الدراسةوكانت ، في األردن، 

مستويات ) المقدمة ، نتاجات التعلم ، المحتوى ، األنشطة والوسائل  ( فقرة وزعت على ست33من )

 ( معلما ومعلمة تم اختيارهم044للكتاب( وطبق عينة مكونة من ) التعليمية ، التقويم ، اإلخراج الفني

ة التقويمي العام للكتاب جاء بدرجة مرتفعة على المقيا التقديرالنتائج أن  بالطريقة العشوائية، وقد أظهرت

( في 4.48أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) ( ، كما3.43الكلي وبمتوسط )

نوات لمؤهل العلمي ولسللجنس ول ىالرياضيات المطور للصا السادة تع  التقديرات التقويمية لكتاب

بعدد من التوصيات منها : االهتمام أكثر بجانب اإلخراج الفني للكتاب وخاصة  الخبرة، وقد انتهت الدراسة

القيام بدراسات تكشا عن الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات خالل  األشكال الهندسية والرموز،

 واقتراح كيفية معالجتها. تدريس كتب الرياضيات

 هدفت الدراسة إلى تقييم كتاب الرياضيات للصا الثاني األساسي: (7170) صالحة وشواهنهدراسة 

م تاستبانة  عبارة عن وكانت أداة الدراسة،  ، واســـتخدم الباحثان المنهج الوصـفي(7403-7402)العام 



 
( 02)الوطن، و معلما ومعلمة من محافظات (38)خالل وســائل التواصـل االجتماعي على  منها توزيع

مجاالت رئيسة هي اإلخراج الفني،  سـتعلى  معيارا موزعة (82)مشرفا ومشرفة، وتكونت االستبانة من 

 وتم التحقق منها من خالل عرضہا، واألنشطة، ووسائل اإليضاح، والتقويم ،والمحتوىومقدمة الكتاب، 

إلى أن الدرجة الكلية لتقييم  النتائج ، وأشارت(4.963)على مجموعة من المحكمين وقد بلغ معامل الثبات 

وهي درجة متوســـطة، وقـد حصـل مجال  (8.08)موسطات  كتاب الرياضيات للصا الثاني حققت

الرياضيات بمادة قوية  ـد کتابيوهي مرتفعـة جـدأ، ومن أهم التوصـيات، تجل (8.98)الكتـاب  ىمحتو

سـتكشاف والتصـفا، ووضع تعليمات وإرشادات في اال وخصـوصـــا  أنه يتم التعامل مع أطفال يحاولون

 .تسهل على المتعلم كيفية استخدام الكتاب لكي ،مقدمة الكتاب

هدفت الدراسة لمعرفة التقديرات التقويمية لمحتوى كتاب الرياضيات للصا  :(7102دراسة صالح )

في  خبرةومتغير سنوات ال الجنسالثالث الثانوي في بلدية القبة من وجهة نظر المعلمين، وكشا اثر متغير 

، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته موضوم الدراسة، حيث تكونت باتقدير تقويم جودة الكت

من االناث من معلمي ومعلمات بلدية القبة، وذلك بعد  03ذكور و 6معلما ومعلمة بواقع  74العينة من 

األساليب اإلحصائية للمتوسط الحسابي، االنحراف تطبيق استبيان لتقويم الكتاب واستخدمت الباحثة 

، اختبار "مان وتني"، وقيمة "كروسكال" وقيمة  T.Testالمعياري، ومعامل االرتباط، واختبار "ت" 

(Z) ومتوسط الرتب، ودرجات الحرية، واظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة في مجالين عرض الدرة ،

المحتوى والتقويم، والدرجة الكلية للمقياة عند مستوى الداللة واألنشطة، بينما توجد فروق في مجال 

ي ف ( بينما أيضا ال توجد فروق إحصائية في تقديرات المعلمين تبعا لمتغيرات سنوات الخبرة4.40)

التقويم ( كما أظهرت أيضا عدم وجود فروق  –األنشطة  –المحتوى  –المجاالت األربعة )عرض الدرة 

ذكور واالناث في المجاالت األربعة، وفي ضوء االطار النظري، وخرجت الباحثة دالة إحصائية بين ال

 ببعض التوصيات والبحوث المقترحة.

 

 :السابقة الدراساتالتعقيب على 

 السابقة التي تم استعراضها قامت باستخدام الطريقة الكمية في جمع المعلومات الدراساتمجمل 

أثبتت جميع البحوث السابقة جوانب قصور في عدة متغيرات وواستخدام المنهج الوصفي وذلك في ضوء 

أداة ء في كيفية اعداد وبنا تلك الدراسات السابقة الباحث من استفادو الكتاب المدرسي وفي نواحي معينة

 ونوم المعالجات اإلحصائية. المنهج المناسبوتحديد  البحث،

 

 :النظري اإلطار

 عن اهم النقاط المرتبطة باألدب النظري للدارسة يتضمن هذا المبحث عرض مختصر

 والمالحة لالتصاالتالمعهد العالي 

ثم معهد تدريب الطيران المدني عام  0966أنشيت الدولة معهد االتصاالت السلكية والالسلكية عام    

رك  تم دمج المعهدين معا  في م 0936الذي سمى فيما بعد بمعهد المالحة الجوية، وفي يونيو  0963

م ث تم تغيير اسم المرك  ليصبا معهد االتصاالت والمالحة، 0998االتصاالت والمالحة الجوية وفي يوليو 

وتتلخص رسالة تتلخص  ،والمالحة لالتصاالتليصبا المعهد العالي  7449أخيرا تم تغيير اسمه في عام 



 
لجوي و والمالحة بشقيها البحري وا الالسلكيةكوادر وطنبة فنبة في مجاالت االتصاالت السلكية و  بتوفير

وشبكات الكمبيوتر والتي تحتاجها جهات سوق العمل العام و الخاص من أجل سد احتياجات  ةعلوم وصيان

(، وتتلخص أهداف المعهد بالتالي: )مكتب 7470والمالحة،  لالتصاالتالمعهد العالي ).الخطط التنموية

 (7446إدارة الجودة، 

بكادر فني مدرب لمباشممممممرة المهام المختلفة من  –القطام العام والخاص  –إممداد سمممممموق العمل  .0

السممملكية والالسممملكية والمالحة البحرية والجوية  االتصممماالتتشمممغيل وصممميانة في جميع مجاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات.

 تيهيل قوة عمل فنية وطنية. .7

لوجيمما المعلومممات وفق والمالحممة وتكنو االتصمممممماالتتنميممة وتطوير القوى العمماملممة في مجمماالت  .8

 أحدث المستجدات التكنولوجية.

 تحقيق التوازن بين العرض والطلب النوعي والكمي في سوق العمل المحلي. .3

المسمممممماهممة في تنفيمذ التكماممل اإلسممممممتراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي في تنمية القوى  .8

 البشرية.

 :المنهج المدرسي

، 7443أعطي مفهوم المنهج المدرسمي الحديث تعريفات عديدة، فمنها ما عرفه )سمعادة وإبراهيم، 

 ( بينه: 67ص

مخطط تربوي يتضمممممممن عناصممممممر مكونة من أهداف ومحتوى وخبرات تعلمية وتدريس وتقويم، 

 مشممممتقة من أسممممس فلسممممفية واجتماعية ونفسممممية ومعرفية، مرتبطة بالمتعلم ومجتمعه، ومطبقة في مواقا

تعلمية تعليمية داخل المدرسة وخارجها وبإشراف منها، بقصد اإلسهام في تحقيق النمو المتكامل لشخصية 

 المتعلم بجوانبها العقلية والوجدانية والجسدية، وتقويم مدى تحقق ذلك كله لدى المتعلم.

  (038-033، ص7403)ال هيري، مواصفات الكتاب المدرسي النموذجي:

 :المدرسي النموذجي الجيد بعدة مواصفات عامة هييجب أن يتسم الكتاب 

الكتاب( أهداف المادة  وضوح األهداف: يفترض أن تثبت في الصفحات األولى من الكتاب )مقدمة .0

وحدات الكتاب األهداف الخاصة بها وتكون  التعليمية، وان تظهر في مقدمة كل وحدة تعليمية من

 امتوقع وهذه األهداف تعكس سلوكا   ،الواردة في المقدمةللكتاب المدرسي  األهداف العامة مرتبطة مع

نفعالي، والوجداني اال الطلبة ألنها تشتمل في مجملها على نتاجات التعلم الثالثة: المعرفي اإلدراكي من

للقياة والمالحظة، ملبية الحتياجات الطلبة  وهي بهذا تمثل نتاجا قابال ،واألدائي النفس حركي

 .هومراعية خصائص

حب أن يتضمن كل فصل من فصول الكتاب خالصة موج ة ألهم ما تضمنه ذلك الفصل، واألفضل يست .7

 .أن ييتي الموج  في آخر الفصل أو الدرة

يتضمن الكتاب الجيد مجموعة من األسئلة التقويمية واألنشطة العلمية أو العملية التي يمكن أن تنج   .8

ومن شين هذا أن يحدث تفاعال بين الطالب وبين في البيت أو في المدرسة على نحو فردي أو جماعي 

 .يالكتاب المدرس

 ،أن يستثير الكتاب المدرسي لدى الطلبة الدافعية للتعلم وان يفسا المجال أمام التعلم الذاتي ينبغي .3

فالمعرفة تت ايد يوما بعد يوم، والكتاب المدرسي ال يمكن أن يستقصي جوانب العلم المختلفة، لذا 

ري أن تكون طريقة التعليم التي يوصي أو يوحي بها الكتاب بعيدة عن الجمود، يصبا من الضرو

 .يفالكتاب المدرسي المالئم يحث على التفكير ويحول بين الطلبة وبين الحفظ الببغاو



 
وية المستويات الطلبة اللغ يراعي الكتاب المدرسي الثروة اللغوية للطلبة، لذا يجب أن يكون مالئمة .8

 .ةالمصطلحات والمفاهيم بما يتفق وقدرات الطلب ى بيسلوب سهل شيق وان يبسطوان يعرض المحتو

، ألن تعين على التعلم الكتاب المدرسي الجيد يشتمل على وسائل تعليمية من صور وخرائط ورسوم .6

 .المكان الصحيا وتكون واضحة جذابة الوسائل التعليمية تحقق الغاية المرجوة منها عندما ترد في

واضا الحروف  الفني: يجب أن يكون الكتاب المدرسي في شكله العام أنيق المظهراإلخراج  .2

 والكلمات، وان يتسم بجودة ورقه وغالفه ورسومه التوضيحية.

 

 االتصررررررراالت معهممد دليمملأهررداف ترردريس الريرراضرررررريررات  ي المعهررد بحسرررررررب الفصررررررو  الترردريبيررة: )

 (0999والمالحة،

بالنظر إلى ضممممعا المعرفة الرياضممممية لدى الطلبة المقبولين بالمعهد، وذلك ألن سممممياسممممة القبول 

بالمعهد ال تشترط على التخصصات العلمية لخريجي الثانوية، ويتم قبول التخصصات األدبية بشكل أكبر، 

لبة في ضعا لدى الطوضع القائمون على المناهج أهداف تعالج ال الذ المتدنية،ويتم قبول النسب والتقادير 

المعرفة الرياضمممية لديهم وتلبي لمتطلبات مقررات األقسمممام التدريبية من مواضممميع الرياضممميات، فجاءت 

 أهداف تدريس الرياضيات كالتالي: 

 الفصل التمهيدي: إعداد المتدرب للدراسة بالمعهد وإلى تقويته في حل التمارين والمسائل الرياضية. -

 إلمام المتدرب باألعداد المركبة والمعادالت واللوغاريتمات.الفصل التدريبي األول:  -

 اريتماتاللوغالفصممممل التدريبي الثاني: إلمام المتدرب بالقوانين الخاصممممة بالرياضمممميات التي تشمممممل  -

 والتكامل وتطبيقاتها. واالشتقاق

م كتاب الرياضيات الذي ت وفيما يخص مقرر الرياضميات للفصل التمهيدي فهو من ضمن محتوى

حيث يتبع هذا الكتاب قسمممم المواد العامة في المعهد العالي لالتصممماالت والمالحة، ، 7408اعداده عام 

من قبمل الهيئمة العماممة للتعليم التطبيقي والتمدريمب، حيمث يمدرة همذا الكتاب خالل فصممممممول  عتممدوالم

والنسب دراسمية مختلفة، ومن أجل معرفة واقع الكتاب، من حيث موضوعات محتواه وعدد الصفحات 

( 0المئوية وعدد الوحدات وتصمنيفها على حسب كل فصل من الفصول التدريبية، يوضا ذلك جدول )

 كالتالي:

 

 

 ( موضوعات محتوى كتاب الرياضيات وعدد الصفحات والنسب المئوية0جدو  )

 النسبة المئوية بالنسبة للكتاب عدد الصفحات الموضوم الرئيس الفصل التدريبي

 التمهيدي

Fractions 13 26    الكسور % 

Exponent 9 18      األسس % 

Equations 10.5 21       المعادالت % 

Trigonometry    15 30 المثلثات علم % 

Plane Vector 11.5 23      المتجهات % 

 األول
logarithmic Function   11 22 اللوغاريتمات % 

Complex Numbers 12،5 25   المركبة األعداد % 

 الثاني
Derivative      9،5 19 االشتقاق % 

Integration   8 16 التكامل % 

  200 مجموم الصفحات 



 
 

 الميدانية: البحثإجراءات 

 :البحثمنهجية 

 .البحثتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتبر مالئما ألهداف  البحث افي هذ

 :البحثعينة 

من أعضاء هيئة التدريب الذين قاموا بتدريس مقرر الرياضيات سواء المنتسبين  البحثتكونت عينة 

 77 ةللدراسبلغ العدد الكلي و ،للمعهد او من بعض ممن قاموا بتدريس المقرر من غير المنتسبين للمعهد

مي بينما يحملون البكالوريوة كمؤهل عل %68.6حوالي ، (%89.0من نصفهم اناث ) ، أكثرمدربا

 00 ةلديهم خبره تدريسي البحثفي  العينةمعظم ، يحملون الدراسات العليا )ماجستير او دكتوراه( 86.3%

(. جدول %22.8دورات تدريبية فيكثر ) 2اكملوا  البحثمن ثلثي عينة  أكثر(، بينما %30.3سنه فيكثر )

(7.) 

 

 حسب المتغيرات الشخصية البحثتوزيع ا راد عينة (: 7جدو  )

 % ك  

 الجنس
 %40.9 9 ذكر

 %59.1 13 انثى

 العلمي المؤهل
 %63.6 14 بكالوريوة

 %36.4 8 دكتوراه /ماجستير عليا دراسات

 التدريسية الخبرة سنوات

 %4.5 1 سنوات 5 الى 1 من

 %13.6 3 سنوات 10 الى 6 من

 %81.8 18 فيكثر سنة 11

 التدريبية الدورات عدد

 %13.6 3 دورات 3 الى 1 من

 %9.1 2 دورات 6 الى 4 من

 %77.3 17 فيكثر دورات 7

 %100.0 22 المجموم

 

 داة:األبناء 

( فقرة 72حتوي على )ت استبانةبإعداد  –الم على االدب النظري والدراسات السابقة طبعد اال – قام الباحث

 على مجموعة المجاالت االستبانةتوزيع فقرات ( 8موزعة على ثالث مجاالت ويبين الجدول رقم )

 

 االستبانةتوزيع الفقرات على مجاالت  :(2جدو  )

 عدد الفقرات المجال

 04 المحتوى

 9 الشكل العام واإلخراج الفني للمقرر

 3 التقويم

 72 المجموم

 

 



 
 :االستبانةحساب صدق 

من الهيئة التدريسية في  على مجموعة من المحكمين االستبانةعرض  وذلك من خالل الصدق الظاهري

 أيهمرجامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتخصص المناهج وطرق التدريس وطلب 

 الستبانةا، ونتج عن عرض البحثلمجاالت  اومالءمتهمن حيث الصياغة اللغوية للفقرات ومدى  االستبانةب

 بعين االعتبار.على المحكمين بعض المالحظات التي تم اخذها 

 

 :االستبانة ثباتحساب 
 االستبانةتوزيع معامل كرونباخ الفا لمحاور  :(4جدو  ) 

 معامل الثبات "ألفا كرونباخ" عدد العبارات المحور 

التقديرات التقويمية 

 لمقرر الرياضيات

 0.673 10 المحتوى

 0.905 8 الفني واإلخراجالشكل العام 

 0.81 9 التقويم

 0.92 27 الكليالتقييم 

 

( 4.948-4.628الفا تراوح بين ) كرونباخاعاله يتبين ان معامل  (3) االطالم على جدول من خالل

مقبولة تشير الى توفر الثبات ( وهي نسبة 4.97ومعامل كرونباخ الفا الكلي لجميع المحاور الفرعية بلغ )

 .االستبانةفي أداة 

 

 :األساليب اإلحصائية

في ادخال وتحليل البيانات، واستخدم المتوسط الحسابي  (SPSS)الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .واالنحراف المعياري، وتحليل التباين

 

 نتائج البحث ومناقشتها:

نيا صللحكم على تقديرات المدربين التقويمية على فقرات األداة ومحاورها من حيث قوتها وضعفها تم ت

 بحسب المتوسطات الوزنية وفقا للمقياة الوزني التالي:تقديراتهم 

 مرتفع جدا( فان مستوى تقدير الفقرة 8 -3.70تراوح المتوسط بين ) إذا -

 مرتفع( فان مستوى تقدير الفقرة 3.7 -8.30تراوح المتوسط بين ) إذا -

 متوسط( فان مستوى تقدير 8.3 -7.67تراوح المتوسط بين ) إذا -

 منخفض( فان مستوى تقدير 7.6 -0.30تراوح المتوسط بين ) إذا -

 جدا منخفض( فان مستوى تقدير 0.3 -0تراوح المتوسط بين ) إذا -

 

السؤا  األو : ما درجة التقديرات التقويمية لمقرر الرياضيات للفصل التمهيدي بالمعهد ولإلجابة على  

الشكل العام واإلخراج الفني، التقويم( من وجهة نظر العالي لالتصاالت والمالحة  ي المحاور )المحتوى، 

 أعضاء هيئة التدريب.



 
لجميع  ومستوى التقديرلإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 

 (8فقرات االستبانة ومحاورها الفرعية كما هو موضا في الجدول رقم )

 

 راجواإلخالعام  والشكلمتوسط التقديرات التقويمية لمقرر الرياضيات للفصل التمهيدي من حيث المحتوى  :(5جدو  )

 الفني و التقويم

 الترتيب مستوى التقدير أعلى تقييم أقل تقييم االنحراف المعياري المتوسط المحور

 8 مرتفع 5.0 3.0 4. 3.7 المحتوى

 0 مرتفع 5.0 2.8 6. 4.0 الفني واإلخراج العام الشكل

 7 مرتفع 5.0 2.9 5. 3.8 التقويم

  مرتفع 8.4 7.9 .8 8.3 التقييم الكلي

 

( ان تقديرات المدربين التقويمية لمقرر الرياضممميات للفصمممل التمهيدي بشمممكل عام 8يتبين من الجدول ) 

المتوسمممط ت جميع المحاور بمسمممتوى "مرتفع" يتراوح كما جاء (،8.3) مقداره "مرتفعجاءت بمسممتوى "

مقداره  بمتوسمممط حسمممابيو أوال محور الشمممكل العام واإلخراج الفنيفجاء  (،3.4-8.3الحسمممابي لها بين )

(، وفي المرتبة الثالثة جاء محور المحتوى 8.3مقداره ) التقويم ثانيا بمتوسط حسابي(، وجاء محور 3.4)

 (8.3بمتوسط حسابي مقداره )

 

 األو : المحتوىالمحور 

 التقديرات التقويمية لمقرر الرياضيات للفصل التمهيدي من حيث المحتوى :(6جدو  )

 الفقرة
 بدرجة

 جدا منخفضة

 بدرجة

 منخفضة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 جدا كبيرة
 المتوسط

مستوى 

 التقدير
 الترتيب

 واالهداف المقرر توافق

 له الموضوعة التدريبية

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2 

(9.1%) 

12 

(54.5%) 

8 

(36.4%) 
3.8 

مرتفع 

 جدا
0 

 خبرات مع المحتوى يرتبط

 السابقة الطلبة

0 

(0%) 

1 

(4.5%) 

8 

(36.4%) 

10 

(45.5%) 

3 

(13.6%) 
 2 مرتفع 8.2

 بين الفردية الفروق مراعاة

 الطلبة

0 

(0%) 

1 

(4.5%) 

6 

(27.3%) 

14 

(63.3%) 

1 

(4.5%) 
 2 مرتفع 8.2

 والمرحلة المحتوى مالءمة

 للطلبة العمرية

0 

(0%) 

0 

(0%) 

7 

(31.8%) 

13 

(59.1%) 

2 

(9.1%) 
 6 مرتفع 8.3

 وسهلة واضحة المقرر لغة

 القراءة

0 

(0%) 

2 

(9.1%) 

2 

(9.1%) 

11 

(50%) 

7 

(31.8%) 
 3 مرتفع 3.4

 وحدات بين منطقي تتابع هناك

 المقرر

0 

(0%) 

2 

(9.1%) 

2 

\ (9.1%) 

13 

(59.1%) 

5 

(22.7%) 
 3 مرتفع 3.4

 عدد مع المحتوى يتناسب

 له المقررة المحاضرات

0 

(0%) 

1 

(4.5%) 

2 

(9.1%) 

8 

(36.4%) 

11 

(50%) 
3.8 

مرتفع 

 جدا
0 

 االمثلة على شروحه احتواء

 الحياتية
6 (27.3%) 

9 

(40.9%) 

4 

(18.2%) 

2 

(9.1%) 

1 

(4.5%) 
 04 منخفض 7.7

 التفكير مهارات تنمية إمكانية

 الرياضي

1 

(4.5%) 

1 

(4.5%) 

9 

(40.9%) 

10 

(45.5%) 

1 

(4.5%) 
 9 مرتفع 8.3

 واضحة الرياضية المفاهيم

 الفهم وسهلة

0 

(0%) 

0 

(0%) 

2 

(9.1%) 

16 

(72.7%) 

4 

(18.2%) 
 8 مرتفع 3.0

  مرتفع 8.2 المجموم الكلي للتقييم



 
 

 كانت مرتفعة وقد بلغت المتوسط الحسابي لدرجات اسئلة المحتوى( ان 6يتضا من الجدول )

مما يشير ان المدربين يقيمون محتوى مقرر الرياضيات بدرجة  ،(4.3)قدره  معياري افرانحبو (8.2)

منهم توافق المقرر واالهداف  %83.8رأى  المحتوى،رأيهم في المدربين عن عند سؤال و، مرتفعة

قدون ان المحتوى يرتبط بدرجة عت( ي%38.8ن معظمهم )أ التدريبية الموضوعة له بدرجة كبيره، كما

يرون ان المقرر يراعي الفروق الفردية بين الطلبة  منهم %68.8حوالي و ،السابقة الطلبةكبيره مع خبرات 

قدون ان المقرر بدرجة كبيرة يالئم المرحلة العمرية عت( ي%89.0من نصفهم ) أكثربينما  ،بدرجة كبيرة

ة لغة المقرر وما اذا كانت واضحة وسهلة للقراءة، اجاب عن مدى مالئم المدربينعند سؤال ، وللطلبة

 نصفهمبدرجة كبيره، ايضا اكثر من  للقراءة( ان اللغة مالئمه وواضحة %84) المدربيننصا عدد 

اقر بدرجة  هممن %84حوالي ، و( رأى بدرجة كبيرة ان هناك تتابع منطقي بين وحدات المقرر89.0%)

عن مدى احتواء  المدربينحول سؤال ، ومع المحتوى المقررةكبيرة جدا على مناسبه عدد المحاضرات 

ان المقرر يحتوي بدرجة منخفضة على  %34.9المقرر على شروحات من االمثلة الحياتية، رأى حوالي 

، ورأى بدرجة منخفضة جدا ةاألمثلة الحياتي على منهم يعتقد انه يحتوي %72.8الحياتية بينما  األمثلة

م معظ وكان ،بدرجة كبيرة ينمي مهارات التفكير الرياضي لدى الطلبةوان المقرر  منهم %38.8حوالي 

 ( اقر بسهولة المفاهيم الرياضية وسهولة فهمها.%27.2) المدربين

 

 واإلخراج الفني المحور الثاني: الشكل العام
 

 التقديرات التقويمية لمقرر الرياضيات للفصل التمهيدي من حيث الشكل العام و اإلخراج الفني: (2) جدو 

 الفقرة

 بدرجة

 منخفضة

 جدا

 بدرجة

 منخفضة

 بدرجة

 متوسطة
 كبيرة بدرجة

 بدرجة

 جدا كبيرة
 المتوسط

مستوى 

 التقدير
 الترتيب

 مع المقرر كتاب طول يتناسب

 وسمكه عرضه

0 

(0%) 

1 

(4.5%) 

3 

(13.6%) 

8 

(36.4%) 

10 

(45.5%) 
 0 مرتفع 3.7

 ممي  المقرر غالف تصميم
0 

(0%) 

0 

(0%) 

7 

(31.8%) 

8 

(36.4%) 

7 

(31.8%) 
 3 مرتفع 3.4

 واالشكال الصور وضوح

 والرسومات

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(22.7%) 

13 

(59.1%) 

4 

(18.2%) 
 3 مرتفع 3.4

 للطلبة مناسب الخط حجم
0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

(18.2%) 

13 

(59.1%) 

5 

(22.7%) 
 3 مرتفع 3.4

 والفرعية الرئيسية العناوين تمي 

 ووضوحها

0 

(0%) 

1 

(4.5%) 

2 

(9.1%) 

13 

(59.1%) 

6 

(27.3%) 
 7 مرتفع 3.0

 بطريقة موثقة المراجع قائمة

 علمية

0 

(0%) 

0 

(0%) 

3 

(13.6%) 

13 

(59.1%) 

6 

(27.3%) 
 7 مرتفع 3.0

 والقوانين القواعد المقرر يظهر

 مخالفين وخط بلون والنظريات

1 

(4.5%) 

4 

(18.2%) 

8 

(36.4%) 

4 

(18.2%) 

5 

(22.7%) 
 3 متوسط 8.3

 بالجودة الورق نوم يتمي 
0 

(0%) 

0 

(0%) 

6 

(27.3%) 

13 

(59.1%) 

3 

(13.6%) 
 2 مرتفع 8.9

  مرتفع 3.4 المجموم الكلي للتقييم

 



 
اسئلة الشكل العام واإلخراج الفني كانت مرتفعة ( ان المتوسط الحسابي لدرجات 2يتضما من الجدول ) 

 الشممكل العام واإلخراج الفنيمما يشممير ان المدربين يقيمون  ،(4.6انحراف معياري )ب( و3.4وقد بلغت )

( الى ان طول كتاب المقرر %38) المدربينتقديرات معظم  وجاءت مقرر الرياضمممميات بدرجة مرتفعة،ل

 اتفق بدرجة كبيره على ان تصممممميمهم اكثر من نصممممفو ا،كبيره جديتناسممممب مع عرضممممه وسمممممكه بدرجة 

لى ا باإلضافة، ومناسبة حجم الخط للطلبة، ووجود قائمة المراجع موثقة بطريقة علمية،  كان ممي الغالف

 مدربينمن ال %63.4لكل ما سممبق(، بينما يرى  %89.0تمي  العناوين الرئيسممية والفرعية ووضمموحها )

 اما جودة الورق فقد ،يظهر القواعد والقوانين والنظريات بلون وخط مخالفينان المقرر بدرجة متوسطة و

 (.%89.0) المدربينبنسبة كبيره في نظر اكثر من نصا وجيد ت بتقدير كان

 

 المحور الثالث: التقويم

 

 (: التقديرات التقويمية لمقرر الرياضيات للفصل التمهيدي من حيث التقويم2جدو  )

 الفقرة

 بدرجة

 منخفضة

 جدا

 بدرجة

 منخفضة

 بدرجة

 متوسطة

 بدرجة

 كبيرة

 بدرجة

 جدا كبيرة
 المتوسط

مستوى 

 الترتيب التقدير

 االمالئية األخطاء من المقرر يخلو
0 

(0%) 

2 

(9.1%) 

6 

(27.3%) 

12 

(54.5%) 

2 

(9.1%) 
 3 مرتفع 8.6

 الطلبة بين الفردية الفروق مراعاة
0 

(0%) 

0 

(0%) 

6 

(27.3%) 

13 

(59.1%) 

3 

(13.6%) 
 8 مرتفع 8.9

 الذاتي التقييم على التدريبات تساعد

 للطلبة

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

(18.2%) 

14 

(63.3%) 

4 

(18.2%) 
 8 مرتفع 3.4

 ومفهومة كافية المحلولة األمثلة
0 

(0%) 

0 

(0%) 

9 

(40.9%) 

7 

(31.8%) 

6 

(27.3%) 
 8 مرتفع 8.9

 التعليمية باألهداف التدريبات ارتباط

 وحدة لكل

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

(18.2%) 

9 

(40.9%) 

9 

(40.9%) 
 0 مرتفع 3.7

 من بمجموعة وحدة كل تنتهي

 التقويمية التدريبات

1 

(4.5%) 

0 

(0%) 

5 

(22.7%) 

10 

(45.5%) 

6 

(27.3%) 
 8 مرتفع 8.9

 من والتدريبات المسائل تتدرج

 الصعب الى السهل

0 

(0%) 

0 

(0%) 

3 

(13.6%) 

12 

(54.5%) 

7 

(31.8%) 
 0 مرتفع 3.7

 في والوضوح بالدقة التدريبات تمتاز

 صياغتها

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 

(22.7%) 

12 

(54.5%) 

5 

(22.7%) 
 8 مرتفع 3.4

 تدريبات المقرر نهاية تتضمن

 شاملة تقويمية

8 

(36.4%) 

4 

(18.2%) 

4 

(18.2%) 

5 

(22.7%) 

1 

(4.5%) 
 9 منخفض 7.3

   8.3 المجموم الكلي للتقييم

 

انحراف ب( و8.3( ان المتوسط الحسابي لدرجات التقويم كانت مرتفعة وقد بلغت )3يتضا من الجدول )

 ،التقويم لمقرر الرياضيات بدرجة مرتفعة مما يشير ان المدربين يقيمون محور ،(4.86) قدره معياري

االخطاء االمالئية، ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة،  منان المقرر يخلو تقديرات المدربين  وجاءت

على الترتيب(. بينما كانت  %68.8و، %89.0، %83.8ويساعدهم على التقييم الذاتي بدرجة كبيرة )

بدرجة و المدربينمعظم ، كما يرى منهم %34.9االمثلة المحلولة كافية ومفهومة بدرجة متوسطة في نظر 

لكل خيار(، فيما كان  %34.9ارتباط التدريبات باألهداف التعليمية لكل وحدة )كبيرة وبدرجة كبيرة جدا 



 
االقرار بدرجة كبيره بانتهاء كل وحدة بمجموعة من التدريبات التقويمية، متدرجة فيها المسائل من السهل 

على الترتيب(.  %83.8و، %83.8، %38.8الى الصعب، وتتمي  بالدقة والوضوح في الصياغة )

 .المدربينمن  %86.3هاية المقرر لتدريبات تقويمية شاملة بدرجة منخفضه جدا في نظر تتضمن ن

 

( بين المتوسطات 1015ولإلجابة على السؤا  الثاني: هل توجد  روق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

التصاالت لالحسرابية لتقديرات أعضراء هيئة التدريب لمقرر الرياضريات للفصل التمهيدي بالمعهد العالي 

 والمالحة تعزى لمتغيرات )الجنس، سنوات الخبرة، عدد الدورات(
 

 

 

 

 

(: الفروق  ي التقديرات التقويمية لمقرر الرياضيات للفصل التمهيدي حسب متغيرات الجنس و سنوات الخبرة 2جدو  )

 و عدد الدورات

 المتغير
 المحتوى

 المتوسط
p 

 الفني واإلخراج العام الشكل

 المتوسط
p 

 التقويم

 المتوسط
p 

 الجنس
 3.88 ذكر

4.7 
4.35 

4.40* 
4.10 

4.402* 
 3.57 3.69 3.65 انثى

 الخبرة سنوات

 التدريسية

 4.00 سنوات 5 الى 1 من

4.67 

4.50 

4.88 

3.89 

 3.89 3.71 3.57 سنوات 10 الى 6 من 4.97

 3.77 3.97 3.76 فيكثر سنة 11

 الدورات عدد

 التدريبية

 3.70 دورات 3 الى 1 من

4.33 

4.08 

4.9 

3.74 

 3.72 3.81 3.60 دورات 6 الى 4 من 4.92

 3.80 3.96 3.77 فيكثر دورات 7

 (α≤0.05* ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
 

عند اختبار وجود فروقات في التقديرات التقويمية للمقرر مع متغيرات الجنس وسنوات الخبرة 

دالله احصائية فروق ذات  ودوج ( 9تبين نتائج الجدول ) الدورات وما اذا كانت توجد عالقة بينهم،وعدد 

واضحة في متوسطات التقديرات التقويمية بالنسبة للمحتوى، والشكل العام واالخراج الفني، والتقويم حسب 

 الفني والتقويم اعلى منمتغير الجنس، حيث وجد ان متوسطات الذكور في جوانب الشكل العام واالخراج 

)سنوات الخبرة، عدد  اما بقية المتغيرات، الترتيب( على  P =0.017و P = 0.01متوسطات االناث )

 لم تكن فيها فروقات ذو داللة احصائية. الدورات(

 

على السررؤا  الثالث: ما مقترحات أعضرراء هيئة التدريب  يما يخص مقرر الرياضرريات للفصررل  ولإلجابة

 ؟التمهيدي بالمعهد العالي لالتصاالت والمالحة

لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج استجابات المدربين على المقترحات العامة نحو مقرر الرياضيات 

 ي:كما هو مبين بالجدول التال للفصل التمهيدي

 

 استجابات أعضاء هيئة التدريب على مقترحات مقرر الرياضيات للفصل التمهيدي :(01)جدو  

 ال نعم الفقرات



 
 % ك % ك م

 %83.8 07 %38.8 04 هناك موضوعات نقترح اضافتها 0

 %38.8 04 %83.8 07 توجد موضوعات من الضرورة حذفها 7

 %9.0 7 %94.9 74 تناسب حجم الكتاب المقرر والحصص المقررة له 8

 %30.3 03 03.7 3 توجد اخطاء علمية في الكتاب المقرر تحتاج للتعديل 3

 

من المدربين يرون إضافة  (%38.8مقدراها )تقريبا متوسطة  ( ان نسبة04يتضا من الجدول )

منهم يرون ضرورة حذف مواضيع من المقرر،  %83.8 مقاربة موضوعات للمقرر، في المقابل نسبة

يرون تناسب حجم الكتاب المقرر والحصص المقررة له، وأن نسبة  (%94.9)منهم بمقدار  كبيرةونسبة 

 اخطاء علمية في الكتاب المقرر تحتاج للتعديل. ترى عدم وجود (30.3%)

كذلك من يرى وونرى من هذه النتائج ضرورة اخذ اراء المعلمين الذين يرغبون بإضافة موضوعات 

كانت لديهم مقترحات أخرى  إذا ما عند سؤال المدربينو ،مقرر التمهيدي حذف او تعديل موضوعات من

 ،أكثر وتخصصهمفي مجال عملهم  الطلبة اختيار موضوعات تفيدبضرورة  أحدهميرونها مفيدة للمقرر افاد 

 لخاصالج ء ا بفصل أحدهمويقترح  ،المحلولة في المقرر لألمثلةوجود بعض الحلول الخاطئة وأفاد اخر ب

 األخرى في نفس الكتاب.عن الج ء المقرر للمناهج  التمهيدي مقرر
 

 التوصيات:

 بما يلي:يوصي الباحث الحالي في ضوء نتائج البحث 

كذلك ولمقرر الرياضممميات للفصمممل التمهيدي،  األمثلة الحياتيةإضمممافة بحسمممب نتائج البحث نوصمممي ب .0

 المقرر.ة إضافة تدريبات تقويمية شاملة في نهاي

من قبل خبراء في المناهج وبمشممماركة المدربين لتقييم مقررات الرياضممميات بالمعهد عمل ورش عمل  .7

 شكل دوري.بو

والتيليا لموضممممموعات ومحتوى التخطيط اشمممممراك أصمممممحاب الخبرة من أعضممممماء هيئة التدريب في  .8

 المناهج وتطويرها.

مشممممابه للبحث الحالي من اجل تقويم باقي مقررات الرياضمممميات في  ةتقويمي دراسممممات وأبحاثإجراء  .3

 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة بدولة الكويت.
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 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 المعهد العالي لالتصاالت والمالحة 

 (0)ملحق 

 أداة البحثتحكيم 

 

 المحترم                                                                        الفاضل:  األستاذ 

 التخصص واللقب العلمي:

 جهة العمل:

 وبعد،تحية طيبة 

تقويم مقرر الرياضيات للفصل التمهيدي بالمعهد العالي بعنوان بـ "  بحثيقوم الباحث بإجراء 

بغرض استيفاء شروط   لالتصاالت والمالحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريب لمقرر الرياضيات ".

خبرة وبما أنكم من ذوي القرر مال تقويمفي  الستخدامهاوقد أعد الباحث القائمة المرفقة  الترقية في العمل،

أو  ذفه،حأو  بإبقائه،فنرجو من حضرتكم التكرم بإبداء رأيكم في مدى مالئمة كل معيار إما  واالختصاص،

 الحالية. البحثما ترون مفيدا ألغراض  وإضافةتعديله 

 والتقدير،وتفضلوا بقبو   ائق االحترام 

 الباحث           

 ناصر سويلم محمد الرشيدي         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 أوال: معلومات عامة

 المناسب: االختيارفي )√( يرجى وضع عالمة 

  أنثى  ذكر  الجنس

  دكتوراه ماجستير/  بكالوريوس  المؤهل العلمي

سنوات الخبرة 

 التدريسية
  سنوات 5الى  0من   سنوات 01الى  6من  00 سنه  أكثر 

عدد الدورات 

 التدريبية
  2الى  0من   6الى  4من    أكثر 2من  

 

تقويم مقرر الرياضيات للفصل التمهيدي بالمعهد العالي لالتصاالت والمالحة من وجهة نظر أعضاء  ثانيا:

 هيئة التدريب لمقرر الرياضيات

 المجا  األو : تقويم المحتوى

 الفقرة 
بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضه
بدرجة 

 منخفضة جدا

 الموضوعة التدريبيةاالهداف المقرر و توافق 0

 له

     

      مع خبرات الطلبة السابقة يرتبط المحتوى 7

      الفروق الفردية بين الطلبة مراعاة 8

      المحتوى والمرحلة العمرية للطلبة مالءمة 3

      وسهلة القراءةواضحة  لغة المقرر 8

       بين وحدات المقرر هناك تتابع منطقي 6

 المحتوى مع عدد المحاضرات المقررةتناسب ي 2

  له

     

      الحياتية االمثلة احتواء شروحه على 3

      إمكانية تنمية مهارات التفكير الرياضي 9

      المفاهيم الرياضية واضحة وسهلة الفهم 04

 

 المجا  الثاني: تقويم الشكل العام واإلخراج الفني للمقرر

 الفقرة 
بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضه
بدرجة 

 منخفضة جدا

      مع عرضه وسمكه المقرر كتاب يتناسب طول 0

      تصميم غالف المقرر ممي  7

      وضوح الصور واالشكال والرسومات  8

      حجم الخط مناسب للطلبة 3

      حهاووضو الرئيسية والفرعية تمي  العناوين 8

      المراجع موثقة بطريقة علمية قائمة 6

يظهر المقرر القواعد والقوانين والنظريات  2

 بلون وخط مخالفين

     

      يتمي  نوم الورق بالجودة 3



 
      يخلو المقرر من األخطاء االمالئية 9

 

 

 

 المجا  الثالث: التقويم

 الفقرة 
بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضه
بدرجة 

 منخفضة جدا

      الفروق الفردية بين الطلبة مراعاة 0

      تساعد التدريبات على التقييم الذاتي للطلبة 7

      األمثلة المحلولة كافية ومفهومة 8

      التدريبات باألهداف التعليمية لكل وحدة ارتباط 3

تنتهي كل وحدة بمجموعة من التدريبات  8

 التقويمية

     

تتدرج المسائل والتدريبات من السهل الى  6

 الصعب

     

      تمتاز التدريبات بالدقة والوضوح في صياغتها 2

      تتضمن نهاية المقرر تدريبات تقويمية شاملة 3

 


