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تقويم درس مادة الرياضيات من وجهه نظر 
 الصف الرابع علمي طالبات

 *أسماء فوزي التميمي

  

  

من عدة  2يهدف البحث الحالي الى تقويم درس مادة الرياضيات من وجهة نظر طالبات الصف الرابع علمي ملدارس تربية بغداد/ ك-امللخص

، والتقويم بمفهومه الشامل يمتد ليتضمن كل من يؤثر في العملية 2018–2017محاور)مادة الدرس، مدرس املادة، الطالب، االدارة( للعام الدراس ي

: املقررات الدراسية وطرائق التدريس والنشاط التي يمارسه الطالب والوسائل التعليمية ومدرس املادة والبيئة التعليمية. وتعرفه الباحثةالتربوية من 

 لضوابط محددة. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ملناسبته مع طبيعة متغيرات البحث، 
ً
هو عملية اصدار حكم منطقي على نتائج معينة وفقا

( قامت الباحثة ببناء اداة البحث باستخدام االساليب العلمية املعتمدة 2265( مدرسة للبنات وبلغ عدد الطالبات فيها)68مجتمع البحث من)تكون 

(فقرة، طبقت على عينة البحث البالغة 38وبعد الحصول على صدقها وثباتها والقوة التميزية لفقراتها اصبحت جاهزة للتطبيق حيث تكونت من)

طالبة، تم استخدام الوسائل االحصائية املناسبة من اجل تحقيق أهداف البحث من خالل االجابة عن التساؤالت التي وضعت وكانت النتائج (452)

ت مع قدرا كاالتي: درس الرياضيات له داللة احصائية عند افراد العينة وهو درس ايجابي بصورة مقبولة. املادة التي يطرحها الكتاب املدرس ي تتناسب

%. املدرس له القدرة على ايصال املعلومات النظرية بصورة 5% وان وجود الوسائل التعليمية داخل املحتوى بنسبة 76الطالبة العقلية بنسبة 

%. رغبت الطالبة في التواجد داخل املدرسة 30% وقدرة املدرس بتوظيف الدروس النظرية الى دروس عملية بنسبة 80مناسبة الى الطالبة بنسبة 

% 90%. عدد الدروس كافي في االسبوع الواحد كانت نسبة املوافقة  40% وعالقة الطالبة باملدرس تقف عائق امام فهم الدرس بنسبة 90بنسبة 

%. وضعت الباحثة بعض التوصيات منها: ضرورة تعزيز املواضيع الرياضياتية التي تتناسب 05ووجود التقنيات التعليمية داخل غرفة الصف بنسبة 

ا شو ملا قدرات الطالب العقلية، االهتمام بالوسائل التعليمية داخل املحتوى، توفير التقنيات التعليمية مثل السبورة الذكية وجهاز العرض الدات مع

 له فاعلية بزيادة الدافعية لدى املتعلمين.

 .تقويم، درس، الرياضيات، مدرس :الكلمات املفتاحية
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 علمي الرابع الصف طالبات نظر  وجهه من الرياضيات مادة درس تقويم
 دراسةالمشكلة . 1

عملية التقويم لها أهمية بالغة في املجال التربوي فهي تعني أصدار الحكم      

على الطالب واملدرس واملنهج الدراس ي أي انه يبين القيمة األساسية للعملية 

التربوية وعليه تظهر فاعلية اإلجراءات والوسائل املستخدمة لتحقيق 

لعملية حاجات املتعلم ورغباته ومدى تحقيق األهداف املرجوة من ا

التعليمية باملجمل، ودائما يكون هناك تساؤالت هل تم تحقيق األهداف 

التربوية املرغوب تحقيقها؟ أكدت الكثير من الدراسات على أهمية اجراء 

 [ ودراسة القارحي1] عملية التقويم لدروس مختلفة منها دراسة محمد، قادر

 [ ودراسة محمد4] [، ودراسة املسعودي3] [، ودراسة عبد الكريم واخرون2]

[، ولكون درس الرياضيات من الدروس املهمة التي تساعد الطالب على 5]

تكوين شخصيته العلمية املنظمة وجعله يمتلك قدرات حسابية وعددية 

ونظرة بحثية لذلك يحتاج درس الرياضيات إلى إجراء عملية تقويم ملجاالت 

دارة( وذلك ملعرفة مدى مختلفة منها)مادة الدرس، مدرس املادة، الطالب، اإل 

نجاح هذا الدرس في تحقيق األهداف املرجوة منه، وكون الباحثة تدريسية 

ملادة الرياضيات وعلى تماس مباشر بالطالبات وجهت سؤال مفتوح لبعض 

الطالبات "ماهو رأيك بمادة الرياضيات؟ ومدرسيها؟ ومدى تفاعلك مع 

الباحثة امكانية بحث  الدرس؟ ومن خالل االجابة عن هذا التساؤل وجدت

هذه املشكلة من خالل بحث علمي ومن اجل تشخيص مواطن الضعف 

وتحديد مواطن القوة واقتراح الحلول املناسبة، وعس ى أن تساعد القائمين 

بتدريس هذه املادة على معرفة سير العملية التدريسية من خالل تقويم 

 طالب، اإلدارة(.الطالبات ملحاور الدرس)مادة الدرس، مدرس املادة، ال

 أ. أسئلة الدراسة

ويمكن تحديد مشكلة البحث من خالل التساؤل اآلتي: ماهي النسبة املئوية 

لتقويم درس الرياضيات من وجهة نظر طالبات الصف الرابع العلمي من 

 )مادة الدرس، مدرس املادة، الطالب، اإلدارة(؟  محور 

 دراسةأهمية الب. 

 تضبط وتفعل إن أي نشاط أنساني يجب      
ً
 وقيما

ً
أن يؤطر بوجود أحكاما

مساراته وتحدد سيره وتقيس نتائجه لضمان تطوره، وان التعليم كعملية 

إنسانية البد أن تخضع ملقاييس وإحكام تضمن حسن أدائها وتطورها 

بموجب التقدم الهائل الذي نشهده، لذلك يفضل التفكير بإيجاد وسائل 

ية العملية التربوية من عدمها ومدى اتجاه وأفكار وإجراءات تبين مدى فعال

أهدافها إلى الوجه املطلوبة وفي نفس الوقت ممكن استخدام الرؤيا عن تلك 

 العملية وتوجهاتها لتطويرها نحو األفضل وتحقيق الغايات املطلوبة.

ان الرياضيات بتركيبها الدقيق غنية بصورة ال تضاهيها اي مادة في دقتها      

 تكون بمثابة يقين وقوة منطقها 
ً
وشدة تناسقها والنظرية املبرهنة رياضيا

عقلي، ويتمتع علم الرياضيات بجاذبية خاصة وسحر وبريق مبهر فهو مادة 

إيقاظ الفكر وشحذ املواهب وبناء العقول، على الرغم من ان مادة 

الرياضيات مشوقة وهناك ميل ورغبة لدراستها والبحث فيها اال ان مازال 

الطلبة يعتبرونها حجر عثر وقد يكون السبب عدم االستيعاب  الكثير من

 [ 6] لالصولها ونظرياتها وقوانينها

أصبح التقويم عملية الزمة وضرورية لكل مجاالت الحياة، وتظهر الحاجة      

إلى التقويم عندما نريد إصدار إحكاما معينة مهما كانت بسيطة. والتقويم 

من يؤثر في العملية التربوية من املقررات  بمفهومه الشامل يمتد ليتضمن كل

الدراسية وطرائق التدريس املتبعة ألنواع النشاط التي يمارسه الطالب ومن 

خاللها املناهج وكذلك الوسائل واألساليب في تدريس األنشطة املختلفة 

 مدرس املادة من خالل شخصيته واالسلوب الذي يتبعه والبيئة 
ً
وايضا

 متها للطالب.التعليمية ومدى مالئ

 ويمكن تلخيص أهمية البحث الى النقاط االتية:

 ألهمية التقويم ودخوله في كل مفاصل العملية  .1
ً
أهمية املوضوع نظرا

 التعليمية.

مادة الرياضيات التي تدرسها طالبة الرابع علمي من خالل معرفة  أهمية .2

 تناسب املادة العلمية مع القدرات العقلية.

في تحديد  أنتشار ظاهرة التذمر من صعوبة مادة الرياضيات واألختالف .3

 سبب هذه الصعوبات مما أدى الى ضرورة البحث والتقص ي.

أهمية الفئة العمرية كون املرحلة الرابع علمي هي اللبنة األولى في العملية  .4

 التعليمية ضمن املرحلة األعدادية في واقع التعليم العراقي.

درس، العالقة الترابطية بين املحاور األربعة)مادة الدرس، الطالب، امل .5

 االدارة( من أجل إنجاح العملية التعليمية باملجمل.

التغيرات التي حصلت على املناهج الدراسية في الفترة االخيرة وخاصة مادة  .6

 الرياضيات. 

 دارة املدرسية في العملية التعليمية.اال تقويم دور  .7

 االستفادة من النتائج التي ستظهرها هذه الدراسة واالستفادة القصوى  .8

 منها. 

وضع بعض الحلول واملقترحات التي قد يستفاد منها املدرسين او الطالب  .9

 نفسه اجراء عملية التقويم الذاتي.

يوجد دراسة بنفس متغيرات البحث)على حد علم الباحثة( تقويم  ال .10

مدرس ي الرياضيات من وجهة نظر طالباتهن للمحاور األربعة)مادة الدرس، 

 دارة(.الطالب، املدرس، اال 

 دراسةأهداف الج 

 يهدف البحث الحالي الى:

بناء أداة تقويم لدرس مادة الرياضيات من وجهة نظر الطالبات الصف  .1

 الرابع العلمي.

على مستوى تقويم درس مادة الرياضيات من وجهة نظر طالبات  التعرف .2

 الصف الرابع علمي.

تقويم درس مادة الرياضيات من وجهه نظر طالبات الصف الرابع علمي  .3

ملدارس تربية بغداد/ الكرخ الثانية من عدة محاور)مادة الدرس، مدرس 

 املادة، الطالب، االدارة(.

 يق األجابة على تساؤالت البحث اآلتية:ويمكن تحقيق أهداف البحث عن طر 

  دراسةفرضيات الد. 

ما هي النسبة املئوية إلستجابة أفراد عينة البحث على درجة موافقتهم على  .1

 فقرات األستبانة تخص محور مادة الدرس؟

ما هي النسبة املئوية الستجابة افراد عينة البحث على درجة موافقتهم على  .2

 محور مدرس املادة؟ فقرات االستبانة تخص
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ما هي النسبة املئوية الستجابة أفراد عينة البحث على درجة موافقتهم على  .3

 فقرات االستبانة تخص محور الطالب؟

ما هي النسبة املئوية الستجابة افراد عينة البحث على درجة موافقتهم على  .4

 فقرات االستبانة تخص محور االدارة؟

 دراسةالحدود ه. 

مدارس املرحلة االعدادية التابعة ملديرية تربية بغداد/الكرخ الثانية للعام  •

 2018– 2017الدراس ي

طالبات الصف الرابع العلمي في مدارس تربية بغداد/الكرخ الثانية للعام  •

 .2018–2017الدراس ي

 تحديد املصطلحاته. 

 التقويم .1

: يعني أعطاء
ً
يم البضاعة؛ أي جعل لها  التقويم لغويا

َ
ثمن للش يء، فيقال ق

 [.7] ثمن، وقوم الش يء؛ عدله وأصلح أعوجاجه

 من األهداف التربوية 
ً
: العملية التي تسعى الى ما تحقق فعال

ً
التقويم إصطالحا

 [.8] املرسومة بواسطة املنهج وطرائق تدريسه

: هي عملية اصدار حكم منطقي على نتائ
ً
 وتعرفه الباحثة نظريا

ً
ج معينة وفقا

 لضوابط معينة محددة.

: النسبة املئوية التي تحصل عليها املحاور)مادة      
ً
وتعرفه الباحثة إجرائيا

الدرس، مدرس املادة، الطالب، االدارة( نتيجة الستجابات الطالبات الصف 

 الرابع العلمي.

 الرياضيات:  .2

[ بأنها: ذلك العلم الذي يتعامل مع الكميات املجردة مثل 9] عرفها سالمة

 العدد والشكل والرموز والعمليات.

[ بأنها: علم االعداد والفراغ أو هي العلم املختص بالقياس 10] عرفها األمين

 والكميات واملقادير. 

[ بأنها: نظام مستقل ومتكامل من املعرفة والطرائق 11] عرفها الحصيني

 أنماط وعالقات بالرمز والشكل. للتعامل مع

وتعرفها الباحثة: هي علم عبارة عن مفاهيم مجردة واصطالحات رياضية تدل 

على الكم والعدد وهو دراسة البنى املجردة باستخدام املنطق والبراهين 

 الرياضية.

الصف الرابع: هو الصف االول من املرحلة االعدادية والتي تأتي بعد املرحلة 

ل فيها الطلبة الذين اجتازوا االمتحانات الوزارية للدراسة املتوسطة يقب

 املتوسطة.

 نظري  . االطار 3

تتصف الرياضيات بصفات معينة تجعلها مختلفة أكثر من املواد األخرى،      

كما تجعلها بحاجة للمزيد من الجهد واملثابرة من أجل استيعابها؛ ومن اهم 

الرياضيات من خواصها وعالقاتها صفاتها التجريد، ومن املعروف أّن مادة 

ليست بذي وجود مادي محسوس بخالف املواد التي تتعامل بها الفيزياء 

، أي أّنها تمثل األمور املجّردة التي تتعامل بالرموز الرياضية 
ً
والكيمياء مثال

عد الرياضيات لغة يمكن التعامل بها ملا 
ُ
واألشكال والتمثيالت البيانية وت

تابع حيث كل والتفات؛ كما أّن من صفاتها التسلسل تمتلكه من هذه الص

فقرة تعتمد على ما سبقها من فقرات، أي أّن فهم واستيعاب أي موضوع 

فرعي أو فكرة تعتمد بصورة ما على درجة فهم واستيعاب املواضيع التي قبلها 

مها يكون 
ّ
وتكون مرتبطة بها؛ وهذا جعل للرياضيات صفة خاصة هي أن تعل

ه لم يكن هناك الكثير أكثر اعتماد
ّ
م من أّي موضوع آخر، حيث أن

ّ
ا على املعل

 مما يمكن اكتشافه عند عمل الطالب لوحده. 

 في عملية التعليم اذ تم استخدامه      
ً
 مهما

ً
يلعب الكتاب املدرس ي دورا

بصورة صحيحة كما ان في الغالب التعتبر مهمة املدرس نقل محتوياته الى 

صدر الوحيد لنقل املعلومة العلمية واليمكن اعتباره الطالب وال يمكن هو امل

بديل عن املدرس حيث يعتبر احد وسائل التعليم وليس كلها وعليه يحتل 

الكتاب املدرس ي مكانه الصحيح اذ قام املدرس بتدعيمه بمساعدات فنية 

وتوضيحية وشرح واستخدام طرائق تدريس مناسبة للطالب واملحتوى 

 [.12] التعليمي

 التقويم  مفهوم

التقويم عملية الزمة ألي مجال من املجاالت الحياة كما هو ضرورية في       

جميع مجاالت النشاط التربوي، وتظهر الحاجة إلى التقويم عندما نريد 

إصدار أحكام معينة مهما كانت بسيطة أو معقدة، ويمكن القول ان التقويم 

نجاحه في تحقيق اهدافه وهل تم  العملية التي يلجأ اليها املعلم لكي يطمئن الى

انجازها في الوقت املحدد والى أي مدى وصل في تقدمه نحو تلك االهداف؟ 

والهدف من عملية التقويم تعديل الطرائق والوسائل التي تم استخدامها 

للوصول الى االهداف املطلوب الوصول اليها كما انها ايضا تؤدي الى تعديل 

 [.13] مالئمتها لحاجات املجتمع واملتعلم االهداف نفسها اذا اثبت عدم

والتقويم منظومة فرعية من منظومة املنهج وهو مكون اساس ي من      

مجموعة مكونات املتمثلة املعايير واالهداف واملحتوى واساليب التدريس 

 وتكنولوجيا التعليم ويدخل ضمن مفهوم التقويم ثالث مصطلحات هي:

اوال/ القياس: ويقصد به وصف كمي لسلوك او اداء ويقاس من خالل ادوات 

 االختبار املوضوعية او املقالية وغيرها.

ثانيا/ التقييم: تشخيص الواقع الذي يتم قياسه ومن خالله يعرف مدى 

 تقدم الطالب 

ثالثا/ التقويم: اصدار حكم نتيجة التشخيص الذي حدد في ضوء القياس 

[14.] 

ي االمتحان بعد اجراء االختبار يقوم املصحح بوضع درجة)مقدار مثال/ ف

كمي( هذا هو القياس وفي ضوء معايير معينة وقواعد يتم تشخيص حالة 

الطالب من ناحية ضعيف او جيد هنا أصبح تقييم ومن خالل معايير 

 ومحكات يصدر حكم على الطالب انه ناجح او راسب وهذا هو التقويم.

 خصائص التقويم

يستند التقويم بمفهومه الحديث على عدد من الخصائص وعلية فان      

توفر هذه الخصائص في برنامج التقويم يعتبر من األمور الالزمة والحتمية 

لكي يصبح وسيلة فعالة في تطوير وتحسين العملية التربوية ومن هذه 

 الخصائص:

بأهداف واضحة التقويم عملية هادفة: إن التقويم الهادف هو الذي يبد أ  .1

 ال يساعد 
ً
 عشوائيا

ً
محددة وبدون تحديد هذه األهداف يكون التقويم عمال

 على إصدار األحكام السليمة وإتخاذ الحلول املناسبة.

التقويم عملية شاملة: طاملا إن التقويم يرتبط بأهداف واضحة محددة  .2

 ال يساعد
ً
 عشوائيا

ً
 على وبدون تحديد هذه األهداف تكون التقويم عمال

 إصدار األحكام السليمة وإتخاذ الحلـــــول املناسبة. 

التقويم عملية مستمرة: أن عملية التقويم مستمرة ومصاحبة للعملية  .3

 التعليمية وتتم على إمتداد العام الدراس ي.
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إن التقويم يهدف إلى التشخيص والعالج  التقويم عملية متكاملة: بما .4

 [.9والوقاية لذلك تعتبر عملية التقويم مكمله لجوانب العملية التربوية ]

 املبادئ األساسية في التقويم

يهتم التقويم في تعلم الرياضيات باألفكار الرياضية التي تعتبر محاور يبنى  .1

 عليها املنهج.

في تعلم األفكار الرياضية واملفاهيم و مدى يهتم التقويم باملراحل املتدرجة  .2

 قدرة الطالب على نقل التعلم إلى مواقف أخرى.

3. .
ً
 وثيقا

ً
 يرتبط التقويم باألهداف ارتباطا

يركز التقويم على النمو الحاصل عند املتعلم وما اكتسبه من خبرات  .4

 ومدى تقدمه نحو تحقيق األهداف.

املجال العقلي لألهداف املعرفية يشتمل التقويم على جميع مستويات  .5

 ويوازن فيما بينها.

 [.15] يتسم التقويم بالشمولية لجميع مجاالت األهداف .6

 أنواع التقويم

أن يجري التقويم في أوقات مختلفة من حيث زمن التعامل مع املنهج  يمكن     

)بنائي(، تقويم  وعليه يصنف التقويم إلى: تقويم تمهيدي، تقويم تكويني

 ختامي، تقويم تتبعي.

 أوال/ التقويم التمهيدي  

هو يتم قبل البدء في تطبيق املنهج، حتى تتوفر صورة كاملة عن الوضع      

طبيق، أحيانا يسمي تقويم قبلي، فإذا كان التقويم للمتعلم الكائن قبل الت

فما هو مستواه معرفيا، ووجدانيا، ومهاريا. إن التقويم املبدئي يوفر 

معلومات هامة عن هذا املستوي ويساعد التقويم املبدئي في تحديد وضع 

املتعلم من حيث نقطة البداية في التعامل مع املنهج أو البرنامج، ومعرفة 

وضاع التي سيتم فيها تطبيق املنهج من حيث اإلمكانات املادية واملعلمين األ 

 والطالب وذلك لبدء املنهج أو البرنامج.

ثانيا/ التقويم البنائي أو التكويني /ويطلق علية أحيانا اسم التقويم 

التطوري، ويجري التقويم البنائي في فترات مختلفة أثناء تطبيق املنهج، 

 علومات تساعد في مراجعة العمل.بغرض الحصول علي م

ثالثا/ التقويم الختامي /يجري في ختام املنهج لتقدير أثرة بعد أن اكتمل  

 تطبيقه، أي أن التقويم الختامي يزودنا يحكم نهائي علي النتاج املكتمل. 

رابعا/التقويم التتبعي /يتم عن طريق مواصلة متابعة املتعلم بعد التخرج  

 [.16] العمل وتعامله مع نشاطات الحياة ومجابهة مشكالتهاملعرفة فعاليته في 

ينصب التقويم التربوي في مجاالت مختلفة نتناول منها في هذا      

البحث)املادة الدراسية، مدرس املادةـ، الطالب، االدارة( وهذه املجاالت 

مترابطة ببعضها بشكل كبير، وقد أستعمل مصطلح تقويم ليشير إلى 

 جراءات التي تقيس التغيرات التي تحصل على كل مجال. مجموعة من اإل 

اوال/ تقويم املادة الدراسية: يتطلب تحديث املناهج الدراسية الى استمرارية 

في عملية التقويم حتى تصبح أكثر قدرة ومالئمة على مسايرة التطور التقني 

يسة والتقدم املعرفي الن املادة الدراسية)املحتوى( هو اداة التغيير الرئ

 [.17] ملواكبة التطور 

ثانيا/ تقويم مدرس املادة: ان مهنة التدريس مهنة انسانية تتطلب اعداد 

يتسم باملعارف واملهارات والكفايات التي تتناسب ومتطلبات الزمن الحالي 

لتوظيفها في البيئة كونها خبرات تطبيقية تساعد على تطور البناء االجتماعي 

االجتماعية ومن هذا املنطلق كان ومازال هدف مما يحقق تقدم في التنمية 

املؤسسة التربوية هو اعداد املدرس وتهيئته مهنيا واجتماعيا وتربويا ليقدر 

على اداء مهمته بشكل جيد ويكون له القدرة على تحقيق االهداف التربوية 

 [.8العامة ]

ألن تطور ان مجال تقويم املدرس ال يقل أهمية عن تقويم املجاالت االخرى      

املدرس يعد الحجر األساس نحو تطور العملية التدريسية ككل، وان عملية 

التطور هذه ال تتم اال بعد إجراء التقويم له، حيث أنه يساعد املدرس على 

تحديد ما يمتلكه من معلومات وإمكانيات وكفايات والوصول الى حكم سليم 

ي توصله إلى هذا الحكم، على هذه الصفات واضعا في اعتباره كل الوسائل الت

فعدم أجراء التقويم للمدرس يعني عدم تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 

واجراء املعالجات املناسبة ويؤثر هذا على املجاالت االخرى الطالب واملنهج، 

 والعملية التعليمية باكملها.

ن ثالثا/ تقويم الطالب: يهدف تقويم الطالب الى قياس كافة االثار الناتجة ع

عملية التدريس )نواتج التعلم( سواء الذي يتعلق بالجانب املعرفي او املهاري 

او الوجداني ومن خالله يمكن تشخيص وعالج جوانب عملية التعلم من 

خالل تقويم الطالب، وان عملية تقويم الطالب تساعد على تحسين العملية 

 [.7] التعليمية من خالل كشف الصعوبات

 على تغير ان تقويم التلم     
ً
يذ هو األجراء الحيوي في اتخاذ القرار مؤكدا

سلوك الطالب ويشكل التقويم أنجاز تقويم الطلبة محور العملية التربوية 

بشكل عام والعملية التدريسية بشكل خاص ولكي تتم عملية تقويم الطلبة 

بصورة متكاملة يجب إن نجمع املعلومات والبيانات حول مستواه العلمي 

مكانياتة وما يمكن أن االدراس ي وقدراته العامة والخاصة ومدى  وتحصيله

نتوقع منه إذ إن جمع هذه املعلومات يساعد على تحديد قابليات وإمكانيات 

الطالب وتشخيص نواحي الضعف والقوة فيها ثم العمل على إصالحها 

 وتطويرها.

مل السلوك رابعا/ تقويم االدارة: ان التقويم عملية تربوية شاملة تمتد لتش

املترتب على عملية القياس من حيث نتائجها ومن ثم إصدار األحكام 

والقرارات املناسبة بشأنها عالج تلك النتائج وتحسين عملية التعليم فالتقويم 

عملية واسعة وهادفة تتضمن القياس والتشخيص ومن ثم إصدار األحكام 

لعملية التربوية، للوصول في النهاية إلى العالج املناسب لتصحيح مسار ا

واالدارة املدرسية جزء من املنظومة التعليمية التي يفضل ان تدخل ضمن 

 عملية التقويم والتشخيص واملعالجة.

 سابقةالدراسات . ال4

لباحثة اطالع والبحث عن دراسات بنفس متغيرات البحث وجدت اال بعد 

بعض الدراسات التي تم االفادة منها في اختيار العينة وبناء أداة البحث 

 واستخدام الوسائل االحصائية. ومنها هذه الدراسات: 

ستراتيجيات التدريس من وجهة نظر ا: واقع تطبيق [2] دراسة القارحي .3

 معلمي ومشرفي اللغة االنكليزية

رائق التدريس من وجهة نظر : تقويم مدرس ط[1] دراسة محمد، قادر .4

 طلبة قسم التربية الرياضية ملعهد املعلمين املركزي في السليمانية.

ستراتيجيات التدريس من ا: فاعلية تطبيق [3] دراسة عبد الكريم واخرون .5

 .وجهة نظر الطلبة

 : تقويم تدريس طرائق املواد االجتماعية في جامعة [4] دراسة املسعودي .6

 نظر الطلبة.بابل من وجهة 
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 الجنوب والوسط العراقي من وجهة نظر التدريسين.[ تقويم مناهج الرياضيات في كلية العلوم في جامعات 5دراسة محمد ] .7

 1 جدول 

 ت متغيرات البحثتناولدراسات 

 النتائج هدف اداة القسم عينة سنة بلد اسم ت

معلم  220 2005 سعودية القارحي 1

 ومشرف

اللغة 

 االنكليزية

من بناء 

 الباحث

تطبيق ستراتيجيات التدريس من وجهة نظر معلمي 

 ومشرفي اللغة االنكليزية

وجود فرق ايجابي 

 وموافقات عالية

محمد،  2

 قادر

تبني استبانة  رياضة طالب 45 2006 العراق

 البحث

تقويم مدرس طرائق التدريس من وجهة نظر طلبة قسم 

 التربية الرياضية ملعهد املعلمين املركزي 

وجود فرق ايجابي 

 لصالح املنهج

رياضيات  طالب 60 2011 العراق عبد الكريم 3

 وعلوم

من بناء 

 الباحث

تفاوت النسب حسب  تطبيق ستراتيجيات التدريس من وجهة نظر الطلبة

 فقرات االداة

من بناء  اجتماعيات طالب 417 2012 العراق املسعودي 4

 الباحث

تقويم تدريس طرائق املواد االجتماعية في جامعة بابل 

 من وجهة نظر الطلبة

تفاوت النسب حسب 

 فقرات االداة

طالب  183 2013 العراق محمد 5

 وطالبة

من بناء  رياضيات

 الباحث

جامعات تقويم مناهج الرياضيات في كلية العلوم في 

 الجنوب والوسط العراقي من وجهة نظر التدريسين

تفاوت النسب حسب 

 فقرات االداة

 مؤشرات ودالالت الدراسات السابقة

( وجدت أن 1بعد إطالع الباحثة على الدراسات السابقة املوضحة في جدول )

بينها، سواء في إجراءاتها ام في نتائجها هناك بعض جوانب االتفاق واالختالف 

 وعلى النحو اآلتي:

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من ناحية املوقع الجغرافي  .1

 [ من السعودية.2] العراق عدا دراسة القارحي

تباينت الدراسات من حيث عينة الدراسة حيث بلغت أكبر عينة لدراسة  .2

فرد  45[ 1] وأصغر عينة لدراسة محمد، قادر ( فرد417[ )4] املسعودي

 ( فرد.452بينما بلغت عينة هذه الدراسة )

[ اللغة 2] تباينات املواد التي تم تقويمها حيث تناولت دراسة القارحي .3

 [ التربية الرياضية، ودراسة عبد الكريم1] االنكليزية، ودراسة محمد، قادر

االجتماعيات بينما اتفقت دراسة [ 4[ رياضيات وعلوم ودراسة املسعودي]3]

 [ مع الدراسة الحالية بتقويم مادة الرياضيات.5] محمد

[ معلمي 2] تنوعت املراحل الدراسية حيث اعتمدت دراسة القارحي .4

[ طلبة معاهد املعلمين 1] ومشرفي اللغة االنكليزية، ودراسة محمد، قادر

[ طلبة 5] [ ومحمد4] واملسعودي[ 3] املركزي، ودراسة عبد الكريم

الجامعات، بينما اعتمدت هذه الدراسة طالبات الصف الرابع العلمي 

 للدراسة االعدادية.

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بناء أداة البحث  .5

 [ حيث تبنى اداة البحث.1] واختلفت عن دراسة محمد، قادر

الجنس حيث اعتمدت هذه الدراسة على جنس االناث اما بالنسبة ملتغير  .6

 او 
ً
فقط بينما باقي الدراسات اعتمدت متغير الجنس الذكور واالناث معا

 الذكور فقط.

اختلفت الوسائل االحصائية التي اعتمدها الباحثون ولكن جميع  .7

 الدراسات اعتمدت الوسائل االحصائية املناسبة للدراسة.

قة حصلت على نتائج بنسب متفاوتة حسب طبيعة جميع الدراسات الساب .8

 البحث واالداة املستعملة والعينة واملجتمع.

 . الطريقة واالجراءات5

 دراسةالمنهج أ. 

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ملناسبته مع طبيعة متغيرات البحث       

 وال سيما في مجال البحوث التربوية، إذ 
ً
وهو من أكثر مناهج البحث إستخداما

إن املنهج الوصفي يهتم بجمع أوصاف دقيقة وعلمية للظاهرة املدروسة 

ه ووصف للمشكلة الحالية وتفسيرها ووضع حلول للمشكلة املطروحة. ول

عدة أنماط ومنها دراسات العالقات املتبادلة التي تشمل الدراسات االرتباطية 

 [.18] والتي تستخدم للتعرف على نوع العالقات القائمة بين املتغيرات

 دراسةالمجتمع ب. 

يعد تحديد مجتمع اليحث من الخطوات املنهجية املهمة في البحوث      

وقف عليه إجراء الدراسات وتصميمها التربوية، وهي تتطلب دقة بالغة، إذ يت

وكفاءة نتائجها؛ ويقصد باملجتمع املجموعة الكلية ذات العناصر التي يسعى 

 [.19] الباحث إلى إعمام النتائج عليها

يتكون مجتمع هذا البحث من طالبات الصف الرابع/ الدراسة الصباحية      

بغداد /الكرخ الثانية في  في مدينة بغداد، وبعد مراجعة املديرية العامة لتربية

وزارة التربية العراقية تم الحصول على البيانات الخاصة للبحث؛ عدد 

 ( مدرسة للبنات، وبلغ عدد الطالبات الكلي68) املدارس االعدادية العلمية

 .2018-2017( طالبة بحسب ما ورد في إحصائية مديرية التربية لسنة 2260)

 دراسةالعينة ج. 

يد حجم العينة بنحٍو دقيق تم االسترشاد بكثير من دراسات من أجل تحد     

سابقة التي استخدمت هذا النوع من البحوث، حيث أكدت كتب القياس 

أن   [20,21,22]والتقويم واقترح بعض املتخصصين في هذا املجال ومنهم

( إذا كان املجتمع يتكون %20العينة في البحوث الوصفية ) يكون عدد أفراد

[. ولهذا تم اختيار عينة عشوائية وذلك 19] مئات عودة، ملكاوي من بضع 

 إلجراء البحث ولضمان 
ً
لضمان نتائج صادقة ولكي يكون عدد الطالبات كافيا

( طالبة تم تطبيق اداة 452نتائج صادقة وكان عدد أفراد العينة الكلي )

 %( من املجتمع الكلي.20) البحث عليها، ولقد مثلت العينة نسبة

 دراسةاة الأدد. 

بعد ان قامت الباحثة باالطالع على دراسات سابقة واالطالع على آراء بعض 

الباحثين واستشارة املحكمين واملختصين في علم النفس التربوي وطرائق 

 تدريس الرياضيات، تم بناء أداة البحث من قبل الباحثة بالشكل االتي: 

م ومن املحاور املراد استخالص بعض العبارات والجمل من تعريف التقوي .1

 تقويمها. 

 تحويل العبارات الى جمل اجرائية يمكن قياسها. .2
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ايجاد الصدق املنطقي لالستبانة حيث اتفق الخبراء على صالحية فقراته  .3

%( وتم اعتماد جميع املالحظات واالراء التي وضعها الخبراء 90) بنسبة

وح املضمون وتضمين كل واعتماد السالمة اللغوية والبعد عن التكرار ووض

 فقرة اجراء تقويمي واحد.

( 30) تم اختيار العينة االستطالعية اولية بصورة عشوائية، إذ تم اختيار .4

طالبة من خارج عينة التطبيق، وكان الهدف من إجراءها هو معرفة مدى 

وضوح التعليمات لدى الطالبات، معرفة مدى وضوح كل فقرة من فقرات 

 االستبانة.

( طالبة 100) تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية ثانية تكونت من .5

 يكومترية لها. السمن الصف الرابع علمي وذلك من اجل ايجاد الخصائص 

: ومنها يمكن معرفة قوة  .6
ً
ايجاد القوة التميزية لفقرات االداة احصائيا

وتم اعتماد الفقرة على التمييز بين املستويات العليا واملستويات الدنيا 

%( من 27اسلوب املجموعتين املتطرفتين في حساب القوة التميزية بنسبة )

الدرجات العليا والدرجات الدنيا بعد ترتيبها تنازليا ومن خالل مقارنة القيمة 

 ( ودرجة حرية0.05) التائية املحسوبة مع القيمة الجدولية عند مستوى داللة

حت القيم التائية املحسوبة لكل فقرة ( فقد تراو 2.001) ( والتي مقدارها53)

( تم استبعاد الفقرات التي اليوجد داللة احصائية لها التي 1.001-2.617بين)

 كانت قيمتها التائية املحسوبة اقل من قيمتها الجدولية.

ايجاد صدق االستبانة من خالل استخدام الصدق املعتمد على املقارنة  .7

اعتمدت الباحثة هذه  The Comparison of Extreme Groupsالطرفية 

الطريقة لسهولتها ودقتها وشيوعها، وتتلخص فكرة هذه الطريقة بترتيب نتائج 

 ثم تقسم الى مجموعتين عليا)اعلى الدرجات( 
ً
 تصاعديا

ً
االختبار ترتيبا

ودنيا)اقل الدرجات( ومن ثم يتم حساب الوسط الحسابي واالنحراف 

 ( املحسوبة وتساوي tاءة االختبار)املعياري للمجموعتين وبمقارنة إحص

( 98) ( ودرجة حرية0.05) ( مع قيمتها الجدولية ملستوى معنوية8.11)

( املحسوبة اكبر من t(، وعليه يكون القرار: بما ان قيمة)1.645) وتساوي 

قيمتها الجدولية فان ذلك يعني ان الفرق بين املتوسطين ذو داللة احصائية 

ه تعد االستبانه صادقة في قياسها بمعنى االختبار ال يرجع الى املصادفة وعلي

يميز بين املستويات الضعيفة والقوية، ونستنتج وجود اختالف بين 

 [.23] املتوسطين وعليه تقرر صدق االختبار

 Gronbakh Alpha method ايجاد الثبات بطريقة معادلة الفاكرونباخ  .8

ي يقيس االتساق والتجانس لكونها تمثل وسيلة الستخراج معامل الثبات، الذ

الداخلي بين فقرات االختبار وكانت درجة الثبات املحسوبة باستخدام 

( حيث ان التباين 0.93) معادلة الفا كرونباخ الختبار الرياضيات العقلية هي

( وبذلك يكون معامل 0.864املشترك لالختبار)مربع معامل الثبات( هو)

( اذ ان غاية مصمم 0.135التباين املشترك( فيه يساوي ) –1) = االغتراب

االختبار ان يزيد من قيمة التباين املشترك لتقليل معامل االغتراب فكلما كان 

 [.24( ]0,50) ( يكون معامل االغتراب اقل من0.70الثبات اكبر من )

حسب طبيعة املوضوع وبعد اخذ اراء املختصين تم تصحيح حسب طريقة  .9

حسب ترتيب  1، 2، 3رت الثالثية )نعم، ال، الى حد ما( واعطاء درجات ليك

 االختيارات للفقرات االيجابية والعكس للفقرات السلبية.

)الصدق  الصورة النهائية الختبار: بعد ايجاد الخصائص السايكومترية .10

االستبيان والثبات والقوة التميزية للفقرة( واجراء التعديالت املناسبة على 

 للتطبيق بصورته النهائية؛ إذ تكون من اربع محاور هي)مادة 
ً
اصبح جاهزا

الدرس، املدرس، الطالب، االدارة( وتم توضيح طريقة االجابة من خالل 

اختيار املوافقة على بند واحد فقط مع الحرص على اجابة على جميع 

 الفقرات االستبانة.

 2 جدول 

 عدد فقرات االختبار

 املجموع عدد الفقرات املحور  ت

  10 مادة الدرس 1
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 فقرة

 10 املدرس 2

 8 الطالب 3

 10 االدارة 4

تم تطبيق اداة الدراسة على عينة البحث بعد ان تم تحديد املدارس  .10

( الى طالبات 1حيث قامت الباحثة بتوزيع االستبانة وكما موضح في ملحق)

 وايجاد صدقها 
ً
الصف الرابع علمي وبعد ان تم تجميعها وتحليلها احصائيا

للتطبيق  وثباتها والقوة التمييزية لفقراتها أصبحث بصورتها النهائية جاهزة

( فقرة موزعة على اربعة محاور يتم االجابة عنها بطريقة 38حيث تتكون من )

 ليكرت الثالثية.

 الوسائل اإلحصائية

 t- testالنسبة املئوية، معادلة الثبات الفا كرومباخ، 

 النتائج. 6

من اجل تحقيق أهداف البحث الحالي تم جمع البيانات بعد ان طبقت أداة 

 وبعد 452البحث على عينة عشوائية بلغ عددها)
ً
( طالبة وتم حسابها يدويا

 كانت النتائج كاألتي: spssذلك تدقيقها حسب برنامج 

الهدف االول / بناء اداة تقويم لدرس مادة الرياضيات من وجهة نظر 

 الرابع العلمي. الطالبات الصف

تم تحقيق هذا الهدف من خالل حصول أداة البحث على الصدق والثبات 

 والقوة التميزية للفقرات وتطبيقها على عينة البحث.

الثاني: التعرف على مستوى تقويم درس مادة الرياضيات من وجهة  الهدف

 نظر طالبات الصف الرابع علمي.

التعرف على مستوى تقويم درس الرياضيات لدى افراد العينة بصورة      

( ومن خالل إجاباتهم على فقرات األداة 452) عامة حيث ان عدد افراد العينة

( 215.8) ( كان وسطها الحسابي38) بمجاالتها االربعة ومجموع فقراتها

( وعند املقارنة مع الوسط الفرض ي لالداة الذي 18.7) وانحرافها املعياري 

 على معادلة
ً
عدد فقرات × )متوسط البدائل لالجابات  يمكن ايجاده اعتمادا

( نرى ان هناك فرق بين 0.95) ( وانحرافه املعياري =76= 38×  2االداة = 

االحصائية نجد ان هناك فرق ذات داللة  t- testالوسطين وعند استخدام 
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احصائية لصالح أفراد عينة البحث حيث بلغت القيمة التائية املحسوبة 

( ودرجة 0.05مستوى داللة ) ( عند1.960) ( وهي أكبر من الجدولية176)

( ان هذا يدل على ان التقويم 3( وكما موضح في الجدول رقم)451حرية )

 وبصورة مقبولة.
ً
 أفراد العينة البحث الى درس الرياضيات كان ايجابيا

 3جدول 

 الداللة االحصائية لدى افراد عينة البحث على اداة القياس

الوسط  غيراملت

الحسابي 

 للعينة

االنحراف 

 املعياري للعينة

الوسط 

الفرض ي 

 لالداة

االنحراف 

 املعياري لالداة

عدد افراد 

 العينة

 tقيمة 

 املحسوبة

 tقيمة 

 الجدولية

الداللة 

 االحصائية

 درس تقويم

 الرياضيات

215.8 

 

18.7 

 

76 

 

0.59 

  

452 

 

176 

 

1.69 

 

دال احصائيا عند 

 0.05مستوى 

الهدف الثالث/ تقويم درس مادة الرياضيات من وجهه نظر طالبات الصف 

)مادة الدرس،  الرابع علمي ملدارس تربية بغداد/ الكرخ الثانية من عدة محاور 

 مدرس املادة، الطالب، االدارة(.

 وتم تحقيقه من خالل االجابة على التساؤالت االتية:

السؤال االول: ما هي النسبة املئوية إلستجابة افراد عينة البحث على درجة 

 موافقتهم على فقرات االستبانة تخص محور مادة الدرس؟

 املحور االول/ مادة الدرس 

 4 جدول 

 نتائج فقرات محور) املادة الدراسية(

 الى حد ما كال نعم مادة الدرس ت

 %20 %24 %56 الكتاب يقف عائق أمام عدم فهم الطالب ملادة الدرس؟ تنظيمهل ان  1

 %50 %10 %40 هل ان املادة التي يطرحها الكتاب كافية الغناء الطالب باملعلومات؟ 2

 %09 %15 %76 هل ان املادة التي يطرحها الكتاب تناسب قدرات الطالب العقلية؟ 3

 %20 %35 %45 تتناسب وطموحات الطالب املعرفية؟هل ان مادة الدرس  4

 %10 %65 %25 هل ان املادة الدرس كثيرة على الطالب؟ )تمارين، امثلة( 5

 %10 %75 %15 هل ان املادة التي يطرحها الكتاب يصعب على الطالب فهمها لوحده؟ 6

 % 5 %90 %5 هل هناك وسائل تعليمية معروضة في الكتاب تساعد على فهم املادة ؟ 7

 % 5 %85 %10 هل ان محتوى الكتاب املدرس ي يتناسب مع اتجاه الطالب ورغبته؟ 8

 % 5 %75 %20 هل ان املادة تحتوي على تطبيقات حياتية تساعد على عملية التعليم؟ 9

 %10 %20 %70 هل املحتوى مترابط مع املوضوعات الذي اخذها الطالب ملراحل سابقة؟ 10

( إن من أفراد العينة كان رايهن بان املادة التي 4) يوضح لنا الجدول        

%( 76) يطرحها الكتاب املدرس ي تتناسب مع قدرات الطالب العقلية وبنسبة

 إمام فهم الدرس بنسبة
ً
%(، 56) كما ان تنظيم الكتاب املدرس ي يقف عائقا

%( كافية الغناء الطالب 44) املادة العلمية التي تطرحها الكتاب مثلتكما إن 

باملعلومات وان اقل نسبة كانت هي عدم وجود وسائل تعليمية معروضة في 

 %(. 5) املحتوى تساعد على فهم املادة الدراسية وبنسبة

السؤال الثاني/ ما هي النسبة املئوية الستجابة افراد عينة البحث على درجة 

 فقتهم على فقرات االستبانة تخص محور مدرس املادة؟موا

 محور الثاني/ مدرس املادة 

 5 جدول 

 نتائج فقرات محور)مدرس املادة(

 الى حد ما كال نعم مدرس املادة ت

 %20 %10 %70 هل ان أسلوب العرض من قبل املدرس يتناسب مع اتجاه الطالب؟ 1

 %15 %5 %80 ان إيصال املعلومات النظرية يتم بصورة مناسبة؟هل  2

 %10 %12 %78 هل ان أسلوب عرض مادة الدرس يتم بصورة مبسطة وسهلة؟ 3

 %15 20% %65 هل ان أسلوب تعامل املدرس يساعد على فهم مادة الدرس؟ 4

 %35 %10 %55 والعملي؟هل للمدرس القدرة على ايجاد ترابط بين الجانب النظري  5

 %25 %20 %55 هل يستخدم املدرس وسائل ايضاح مناسبة للمادة الدراسية؟ 6

 %20 %5 %75 هل العالقة بين املدرس والطالب لها اثر على فهم املادة الدراسية؟ 7

 %15 %55 %30 هل يقوم املدرس بتوظيف الدورس النظرية بصورة عملية؟ 8

 %07 %13 %70 هل يقوم املدرس في تنظيم املوضوعات بما يناسب قدرات الطالب؟ 9

 %09 %23 %68 هل يستخدم املدرس طرائق تدريس حديثة ومتنوعة؟ 10

 ( إن اغلب عينة البحث يؤيدن إيصال املعلومات5) يتبين لنا من الجدول       

%( وان 80) والعلمية( تتم بصورة جيدة من قبل املدرس وبنسبة)النظرية 

%( كما ان أسلوب عرض 75) العالقة بين الطالب واملدرس كان لها اهمية

%( وكذلك عرض مادة الدرس يتم 70) الدرس من قبل املدرس له أهمية
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بصورة سهلة ومبسطة وكما إن فقرة يقوم املدرس بتوظيف الدروس النظرية 

 %(.30) أقل نسبة بصورة عملية

السؤال الثالث/ ما هي النسبة املئوية الستجابة أفراد عينة البحث على درجة 

 موافقتهم على فقرات االستبانة تخص محور الطالب؟

  محور الثالث/ الطالب 

 6 جدول 

 نتائج فقرات محور )الطالب(

 الى حد ما كال نعم الطالب ت

 %10 %04 %86 هل لدى الطالب رغبة في تعلم مادة الرياضيات؟ 1

 %35 %25 %40 هل ان عالقتك مع مدرس املادة تقف عائقا في فهم مادة الدرس؟ 2

 %36 %15 %49 هل ان طريقة جلوسك داخل الصف لها اثر في تعلمك؟ 3

 %30 %15 %55 هل تشعر بارتياح واالستمتاع اثناء الدرس؟ 4

 %26 %28 %46 عالقتك مع زمالئك لها اثر على عملية التعليم؟هل  5

 %15 %20 %65 هل عدد طالبات الصف له اثر على استيعابك للدرس؟ 6

 %8 %02 %90 هل ترغب في وجودك باملدرسة ؟ 7

 %14 %18 %68 هل لديك الرغبة على البحث واالستقصاء والتفكير املنطقي؟ 8

( والخاص بمحور الطالب إن أغلبية الطالبات لديهن رغبة 6) يبن الجدول      

%( وان الرغبة في وجودهن باملدرسة 86) في تعلم مادة الرياضيات وبنسبة

 في  %( إمكانية إستيعابهن85) بنسبة
ً
للمواد النظرية والعلمية ال تقف عائقا

 %( من عينة الدرس بأن 40) تفهم ملادة الدرس وأكدت نسبة

 %(. 40) عالقة الطالب باملدرس تقف عائقا لفهم مادة الدرس بنسبة

السؤال الرابع/ ما هي النسبة املئوية الستجابة أفراد عينة البحث على درجة 

 تخص محور االدارة؟موافقتهم على فقرات االستبانة 

 املحور الرابع/ اإلدارة 

 7 جدول 

 نتائج فقرات محور )اإلدارة(

 الى حد ما كال نعم اإلدارة ت

 %10 %31 %59 هل ان وقت الدرس)تسلسله بين الدروس( في الجدول يكون مناسب؟ 1

 %04 %6 %90 الواحد؟هل ان عدد الدروس كافي في األسبوع  2

 %10 %13 %77 هل ان لقائك مع اإلدارة املدرسية محفز لنهوض بالدرس؟ 3

 %06 %72 %22 هل التعاون بينك واملرشد التربوي يساعد على حل صعوبات التعليم؟ 4

 %31 %15 %54 هل تعتقد ان وقت الدرس الواحد مناسب لعدد اسئلة االمتحان الشهري؟ 5

 %05 %80 %15 االدارة على اجراء الزيارات امليدانية لدعم عملية التعليم؟هل ساعدت  6

 %13 %59 %28 هل تعتقد ان االدارة املدرسية تستجيب لطلبات الطالب بشكل تربوي؟ 7

 %05 %40 %55 هل القاعات الدراسية مرتبة ونظيفة؟ 8

 %15 %60 %25 تحتاجها؟هل توجد مكتبة تساعدك على البحث عن املعلومات التي  9

 %10 %85 %05 هل توجد تقنيات تعليمية داخل الصف؟)سبورة ذكية، داتا شو،وغيرها( 10

)اإلدارة( حيث أكد اغلب أفراد  ( والخاص بمحور 7) يتبين لنا من الجدول      

% وكما هو 90الواحد وبنسبة عينة البحث بان عدد الدروس كافي في االسبوع 

% 77( حصص دراسية. وأكد 5) معروف ان الصف الرابع عدد الدروس يبلغ

من أفراد البحث ان دور االدارة ضروري في حل املشكالت االدارية. كما إن 

اإلدارة لم تساهم في اجراء الزيارات امليدانية لدعم عملية التعلم وكانت 

ليمية داخل غرفة الصف كانت نسبتها %( وان وجود تقنيات تع15) النسبة

05.% 

 Results Explanationاالستنتاجات 

درس مادة الرياضيات كان درس ايجابي من وجهة نظر طالبات الصف  .1

 [. 1] قادر الرابع علمي وهذه النتيجة تتطابق مع دراسة محمد،

 املادة التي يطرحها الكتاب املدرس ي تتناسب مع قدرات الطالب العقلية .2

%( وان اقل نسبة وجود الوسائل التعليمية املعروضة داخل 76) بنسبة

%( وان تفاوت النسب يتطابق مع الدراسات السابقة 05) املحتوى بنسبة

 حيث تفاوت النسب التي تم الحصول عليها من وجهة نظر الطلبة. 

مثلت اعلى نسبة ملحور املدرس هي ايصال املعلومات النظرية بصورة  .3

%( واقل نسبة كانت قدرة املدرس بتوظيف 80) لى الطالب نسبةمناسبة ا

 %(.03) الدروس النظرية الى دروس عملية

مثلت اعلى نسبة ملحور الطالب هي رغبته في التواجد في املدرسة بنسبة  .4

%( واقل نسبة كانت عالقة الطالب باملدرس تقف عائق امام فهم الدرس 90)

 %(40) وبنسبة

مثلت أعلى نسبة في محور االدارة عدد الدروس كافي في األسبوع الواحد  .5

%( وأقل نسبة كانت وجود التقنيات التعليمية 90وكانت نسبة املوافقة )

%( وان تفاوت النسب يتطابق مع الدراسات 05داخل غرفة الصف وبنسبة )

 . السابقة حيث تفاوت النسب التي تم الحصول عليها من وجهة نظر الطلبة

 التوصيات. 6

 ضرورة تعزيز املواضيع الرياضية التي تتناسب مع قدرات الطالب العقلية. .1

االهتمام بالوسائل التعليمية داخل املحتوى الدراس ي والتطبيق النظري . 2

 باملواضيع العملي.
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لذكية وجهاز العرض الداتا شو توفير التقنيات التعليمية مثل السبورة ا. 3

 ادة الدافعية لدى املتعلمين.له فاعلية بزيملا

التأكيد على أن تكون هناك لقاءات دورية مع إدارة املدرسة ملعرفة  .4

 املعوقات التي تواجه الطالبات والعمل على تجاوزها. 

توطيد العالقة بين املدرس والطالب بعالقة ايجابية يسودها الحب  .5

 واالحترام املتبادل.

ناحية االخراج واملحتوى العلمي واالهتمام  االهتمام بالكتاب املدرس ي من .6

 به من ناحية مصفوفة املدى والتتابع الهميتها بتنظيم املحتوى.

 Proposalsاملقترحات 

على موضوعة التقويم لدى  ضرورة التركيز على البحوث العلمية التي تهتم. 1

 املراحل الدراسية املختلفة.

توسيع الدورات التثقيفية للمدرسين حول موضوعة طرائق التدريس . 2

 الحديثة وطرق عرض املواضيع العلمية.
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ABSTRACT_ This research aims to evaluate mathematics classes from the prospective of the 4th grade 

student at Baghdad/ k2, from the axes of(Lesson topic, topic teacher, student, administration) for the 

academic year 2017-2018., the Researcher define the Evaluation as the process of making a logical 

judgment on certain results according to a specific controls. the researcher used Descriptive method 

because it’s suitable with the nature of the research variables, The research community consists of(68) 

schools for girls and the number of students was(2265), The researcher built the research tool using the 

appropriate scientific methods and after obtaining the sincerity , stability and Discriminatory power of its 

paragraphs it becomes ready to be implemented ,and it consist of 38 items Applied to the sample which 

consist of(452)students, The appropriate statistical means were used to achieve the research objectives by 

answering the questions that were developed and the results were: 1.The Mathematics class has a 

statistical significance in the sample, which is a positive and acceptable class. 2. The study topic offered by 

the book is proportional to the student's mental abilities by76% and the presence of teaching aids within 

the content by 5% .3. The teacher has the ability to deliver theoretical information to the student with an 

appropriate rate of 80% and to employ theoretical lessons to practical lessons by 30%. 4.The student's 

desire to be in the school by 90% ,the student's relationship with the teacher stands as an obstacle to 

understanding the lesson by 40%. recommendations: the need to promote mathematical topics that suit the 

student's mental abilities, attention to teaching aids within the content , providing educational techniques 

such as smart board and data projector because it is effective in increasing the motivation among learners 

KEYWORDS : Evaluation, mathematics, teacher, topic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


