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هدف البحث الحالي إلى بناء أداة لمعايير جودة كتب الرياضيات في المرحلة االبتدايية
ولتحقيق ذلك قام الباحثان ببناء أداة البحث وعرضهاا علهى موموعهة مهخ الءبهراء و و ه
الباحثان إلى نتايج البحث وهي مقياس لمعايير جودة كتب الرياضيات في المرحلة االبتدايية
ويتكههون مههخ مجههة موههاالت عييجههةك إعههداد الكتههاح و ليلههد المحتههو والمههادة الدعا ههية
أ اليب عرض المحتو الشك العام للكتاح واإل هرا اللني اس هةلة التقويميهة ت و تكهون
ت فقرة م اعتمادها وأو ى الباحثان بعدد مخ التو يات مناا ا هتءدام اسداة فهي69مخ ك
قهويم كتهب عياضههيات المرحلهة االبتداييههة االهتمهام بتهههوير منهاهج الرياضههيات فهي ضههوء
معههايير الوههودة وان يههتم وريههب المنههاهج الوديههدة قب ه هبيقاهها وضههروعة اس ه ب ه عاء
.المعلميخ عند القيام بتعدي المناهج
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Abstract :
The aim of current research is to build a tool for quality standards
for mathematics books at the primary stage , and to achieve this aim,
the researchers built a research tool and presented to a group of
experts and they concluded same results and this tool is considered
as a measure of the quality standards for mathematics books at the
primary stage and this measure consists of five main levels(
preparation and authored of the book , content and the subject ,
methods of displaying content , the overall shape of a book and art
direction ,evaluation questions ) and It consists of ( 96 ) items and
these items have been adopted ,and the researchers recommended a
number of recommendations, including , the use of the tool in the
evaluation of mathematics books for the primary stage ,the interest
in the development of mathematics curricula in the light of the
quality standards , and are experimenting new curricula before they
are applied , and the necessity of taking the opinions of teachers
when changing the curriculum.

االطار العام للبحث :
اهمية البحث والحاجة اليه :
يهلق على العصر ال ي نعيشد عصر الوودة حيث أن طبيعة العصر ال ي نحخ فيد
اعد على ذلك التقدم العلمي التكنولوجــي
ؤكد على الوودة في جميع المواالت
َّللا
الجريـــع في ك مناحي الحياة وقد وعد ملاوم الوودة في اإل الم .قولد عالىُ :
ص ْن َع ه ِ
ون(من اآلية /88سورة النمل).
َي ٍء إِنههُ َخبِي ٌر بِ َما تَ ْف َعلُ َ
اله ِذي أَ ْتقَ َن ُك هل ش ْ
أكدت الوودة في بدايتاا على قويم الجلع والمنتوات الصناعية وبعدها د ه ا الملاوم
في مواالت غير الجلع والمنتوات فتناولتد المواالت الزعاعية واإلنجانية والتربية
احد ه ه المواالت إذ د ملاوم الوودة مخ باح وا عة وأ بح الحديث عخ جودة
المناج وجودة قنيا د وجودة إنتا الكتب المدع ية في محاف كثيرة.
فضال عخ ا تءدام ملاوم الوودة في الجلع والمنتوات فقد أ بح مصهلحا ً ربويا ً
عليميا ً وذلك لدقة ا تءداما د فجعت المؤ جات التعليمية إلى إعادة قويم ملا لاا في
ضوء ا تءدامات ه ا الملاوم مما جع االهتمام بالوودة ماما ً في اللترة الحديثة
وأ بح التوجد نحو ا تءدامات ه ا الملاوم ميزة المؤ جة التعليمية الناجحة  .وأ بحت
أجازة التعليم جتءدم الوودة كمعياع للمنتج التعليميكاحمد 151 :7002ت.
والوودة في التعليم عد مخ أهم الو اي واس اليب الناجحة التي قود إلى هوير و حجيخ
بنية النظام التعليمي بمكونا د المادية والبشرية ب وأ بحت لغة مشتركة بيخ الثقافات
والبنى التربوية و ياعاً ا ترا يويا ً مليد طبيعة الحركة التعليمية والتربوية في الوقت
الحاضركأبو عزيز 7 :7006ت.
في اعتباعها
ويؤكد كالزواويت على ضروعة وضع معايير قومية للتعليم
المقاييس العالمية لوودة التعليم وإنشاء هيةة قومية العتماد وضمان الوودة في التعليم
والتي مخ بيناا جودة الكتاح المدع ي ال ي يعد احد مكونات العملية التعليمية والقا م
المشترك لد المتعلميخ في مراح التعليم المءتللةكالزواوي 15 :7002ت.
إن للكتاح المدع ي دوعاً أ ا يا ً في التعليم في التربية التقليدية والتربية الحديثة .
فالتربية التقليدية عد د أ ال مخ أ ول العملية التعليمية التي ال يمكخ أن حدث مخ دوند
لكوند المصدع الوحيد للمعرفة  .وفي ظ التهوعات التربوية الحديثة أضحى الكتاح
المدع ي جزءاً عييجيا ً مخ هة التعليم بغرض حقيق اسهداف المنشودةكجوعانة
والبركات 766 :7006ت.
وقههد اهههتم المربههون بالكتههاح المدع ههي وعقههدوا لههد النههدوات والمههؤ مرات وحههددوا لههد
اس س التي يقوم علياا والموا لات التي ينبغي أن توافر في الكتاح الويد انهالقا مخ
الوظايف التي يؤدياا ك ضر 152 :7009ت.
ونظراً ل لك وحتى يصبح الكتاح ذا قيمة ربوية عالية ينبغي ان يصمم بعناية مخ حيث
ا تياع مكونا د و نظيم برا د التعليمية وإنتاجد شكالً ومضمونا ً بما ياليم اس س المعرفية
والنلجية والتربوية واللنية والتقنية ليكون أداة فاعلة يجر على المتعلميخ عملية التعلم
و جام في حقيق اسهداف التربوية الموجاة لبناء اإلنجان المتكيف مع المجتودات وال ي
يقوم بدوع اجتماعي متميزكالءوالدة 201 :7002ت.
ان للناوض الحضاعي والتكنولوجي ال ي بدء في الشهق الثهاني مهخ القهرن العشهريخ ومها
يءهط لد مخ ناوض في القرن الحهادي والعشهريخ االمهر اله ي انعكهس ا هره علهى ههوع
المناهج الدعا ية وال يما مناج الرياضيات .

عليد أ بحت عملية البحث فهي جهودة الكتهب المدع هية وجهودة كتهب الرياضهيات لوميهع
مراح الدعا ة  .مخ الموضوعات المامة التي شاعت وال زالت تهلب الكثيهر مهخ البحهث
والتقصي عليد يمكخ حديد جاؤل البحث الحالي ال ي يج ل عخ معايير الجوودة اسساسوية
والفرعية الواجب توافرها في كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية؟
وسهمية مناج الرياضيات ال ي يحت عكنا ً أ ا يا في مناهج التعليم االبتدايي فقد شاد
العالم في الجنوات اس يرة غيرات وا عة في مناج الرياضيات مما حدا بالمربيخ
والماتميخ بتدعيس الرياضيات إلى إعادة النظر فيد بحيث ال يقلون عند حد إجراء
عديالت طليلة ب عدوه إلى وضع صوع جديد وإد ال غيرات ج عية على ه ه المناهج
بما قتضيد ظروف الحياة الحالية والمجتقبليةكدياح 7 :7002ت.
ولما للمرحلة االبتدايية مخ أهمية كوناا البداية الحقيقية لعملية التنمية الشاملة لمداعك
اسطلال و زويدهم بك ما مخ ش ند حقيق النمو الشام والمتزن لشءصيا ام عوحيا ً
واجتماعيا ً وعقليا ً ووجدانيا ً وججميا ً واعتماد المراح التالية لاا على اكتجاح المااعات
التي قدم فياا و زويد التالمي باس ا يات الصحيحة القويمة والءبرات والمعلومات
والمااعات كالحقي 27 :1662ت.
و ماشيا مع اال واهات العالمية التي أكدت على جودة الكتب المدع ية وسهمية المرحلهة
االبتدايية ولكتب الرياضيات التي شك أداة مامة مخ بهيخ اسدوات التهي يتضهمناا المهناج
في المرحلة االبتدايية لتحقيق أهدافاا ظار أهمية البحث الحالي في التصهدي لججابهة علهى
اس ا ية واللرعية التي ر كز علياها
الجؤال ال ي تهلب اإلجابة عليد حديد أهم الملا
جههودة كتههب الرياضههيات للمههداعس االبتداييههة ومههخ المعلههوم أن التصههدي لججابههة علههى هكه ا
جاؤل ال بد أن يكون هناك بحث علمي يحدد معالم اإلجابة على ه ا التجاؤل.
هدف البحث-:
يادف البحث الحالي التعرف إلى معايير الوودة اس ا ية واللرعية الواجب وافرهها فهي
كتب الرياضيات للمرحلة االبتدايية.
حدود البحث-:
اقتصرت حدود البحث على اآل ي:
.1كتب الرياضيات للمرحلة االبتدايية في العراق للعام الدعا ي.7012-7012
 .7براء في موال اال تصاص.
مصطلحات البحث-:
.0معايير :Standard
عرفد كCarter,1997ت " :هي موموعة مخ الشهروط واسحكهام التهي عهد أ ا ها للحكهم
الكمههي والكيلههي مههخ ههالل مقاعنههة ه ه ه الشههروط بمهها هههو قههايم و ههوالً إلههى جوانههب القههوة
والضعف " ك Carter,1973: 153ت.
ويُعرف الباحثان المعايير إجراييا موموعة الشروط اس ا ية واللرعية الواجب وافرهها
في كتب عياضيات المرحلة االبتدايية اعتماد على عأي الءبراء و واعح اآل ريخ.
.2الجودة :quality
عرفااكعليمات 7002ت :موموعة مخ المعايير والجمات التي يوب وافرها فهي جميهع
عنا ر المؤ جة هواء مها يتعلهق بالمهد الت أو العمليهات أو المءرجهات التهي عمه علهى

حقيق حاجات وعغبات ومتهلبات العامليخ في المؤ جة والموتمع المحلي وذلك مخ الل
اال تءدام اسمث واللعال لوميع اإلمكانات البشرية والمادية مهع ا هتغالل الوقهت ومالءمتهد
لا ه اإلمكاناتكعليمات 11 :7002ت.
ويُعرف الباحثان الوودة إجراييا ً ب ناا موموعة الصلات اس ا ية الواجب وافرها فهي
كتب عياضيات المرحلة االبتدايية التي جاعد التالميه علهى حقيهق مجهتو عليمهي علمهي
متقدم في مادة الرياضيات.
.0الكتاب المدرسي:
عرفدكنزَال 7002ت:هو مادة التلاع العملية أ ناء نلي الدعوس ما بيخ المعلهم والمهتعلم
والمنبثقة عخ المناا المدع يكنزَال 717 :7002ت.
ويُعرف الباحثان الكتاح المدع ي إجراييا هو كتاح الرياضيات للمرحلة االبتدايية ال ي
يتم وضعد مخ قب لوان مكللة بمركز المناهج بوزاعة التربية لوماوعية العراق.
.2المرحلة االبتدائية في العراق:
ك عريف وزاعة التربية 1691ت ":هي أولى المراحه الدعا هية فهي العهراق يلتحهق فياها
الهل في عمر ك9ت نوات ويتدع اللاا مخ الصف اسول إلى الصهف الجهادس والتعلهيم
فياا يكون إلزاميا في العراق"كوزاعة التربية نظام المداعس االبتدايية 1691ت.
الجانب النظري ودراسات سابقة-:
الجـــــــانب النظري
مفهوم الجودة:
إن المعنى اال هالحي للوودة قد بايخ با تالف وجاات نظر الملكريخ والباحثيخ فقهد
عرفاههههها قهههههاموسكWebster,1992ت ب ناههههها هههههلة أو دعجهههههة لهههههوق يمتلكاههههها شهههههيء
ماكدياح 5 :7002ت.
وجاء معنى الوودة في معوم لجان العرح بان أ لاا " جهود" والويهد نقهيل الهرديء
وجهههاد الشهههيء جهههوده أي هههاع جيهههداً وأجهههاد أي أ هههى بالويهههد مهههخ القهههول أو اللعههه "كابهههخ
منظوع 27 :1612ت.
إن ملاوم الوودة في التربية مخ الملاهيم التي أضيلت إلى قاموس الملاهيم التربويهة بعهد
أن اشههتد التنههافس العههالمي حههول الجههيهرة واال ههتحواذ علههى الموههاالت الصههناعية نظههراً لمهها
حققهههد هههه ا الملاهههوم مهههخ نوهههاس ال هههيما بعهههد أن اقهههتحم ادواعد ديمهههنج EDWARD
 DEMINGب فكاعه المعروفهة بنظريهة " الوهودة الشهاملة TQMفهي موهال التعلهيم " هه ا
الموال مخ أج الحصول على نوعية عليم أفض و حجيخ القدعة علهى التكيهف والتعامه
مهههههع مجهههههتودات العصهههههر وإفرازا هههههد المءتللهههههة بكيليهههههة أفضههههه وبههههه داء أعقىكا هههههتيتية
و رحان 16 :7001ت.
وهناك مخ ميز بيخ ال ة جوانب في معنى الوودة الشاملة في التعليم وهي:
 جودة تصميم  :Design qualityحديد الموا لات والءصايص التي ينبغي أن راعهيفي التءهيط للعم .
 جودة المخرج  :Quality directorالحصول على منتج عليمهي و هدمات عليميهة وفهقالءصايص والموا لات المتوقعة.
 جووووودة اسداء  :Quality performanceالقيههههام باسعمههههال وفههههق المعههههايير المحههههددةكاحمد 151 :7002ت.

أسباب اسخذ بمفاهيم الجودة في التربية والتعليم:
بعد أن أ بحت الوودة متهلبا ً أ ا يا في وعة المعلومات أ بح لزاما ً على التربوييخ
اس باا ولعدة ا باح مناا :
 حقيق أفض أداء في المؤ جات التربوية ب ق وقت وأق جاد وكللة. زيادة اإلحجاس بالرضا لد المتعلميخ والعامليخ في المؤ جات التعليمية والموتمعية . مواكبة حركة التاعيخ الحضاعية و حجيخ معة المؤ جات التعليمية. حقيق أفض منتج في المؤ جات التربوية إال وهي اسهداف التربوية .مبادئ الجودة في التعليم:
ا تهاع " أعكهاعو  "Erkaaroحديهد عهدة معهايير عييجهة عبهر عهخ الوهودة فهي التعلهيم
هي:
 المشوواركة  :ه ي عههخ طريههق حم ه المتعلمههيخ واآلبههاء المجههؤولية بههامتالكام لماههاعاتالوودة وح المشكالت.
 المبادأة :شير إلى أن هيةة التدعيس يوب أن يءلقوا سنلجهام معهايير جهودة محهددة دا هالمؤ جة وإعهاياا أولوية أ ناء عملام.
 التواصل مع المستجدات :في موال اال تصاص العام والهدقيق و وليلهد مهع النافه وإعهادةصميم بيةة التعلم بما يتلق مع ه ه المجتودات.
 المراجعووة واالسووتجابة السووريعة  :لمتهلبههات المجههتالك فههي حجههيخ المنههتج كالههتعلم لههدالمتعلميخت عخ طريق مراجعة اسهداف واسنشهة وعمليات التقويم المجتمرة التي قود إلى
جودة أفض .
 الرؤية واإلستراتيجية :بني اال ترا يويات التعليمية التعلمية التي ترجم حقيق اسهدافالتعليمية ودوام هويرها على وفق متهلبات الوودة.
 المنفعة والتعاون :حقيق أفض اندما للمؤ جة التربوية مع مؤ جهات الموتمهع المهدنييجاهم في حجيخ و هوير اسداء التربوي .
كمنصوع 19 :7005ت
الجوانب اسساسية التي تسهم في الحصول على تعلم يحقق الكفاءة والجودة:
 هبيهههق نظهههام الوهههودة فهههي قههههاع التعلهههيم ابتهههداء مهههخ المهههداعس وانتاهههاء بههه على الحلقهههاتكالوزاعةت.
 العم على إداعة الوودة في الموال التربوي. حديد المعايير اس ا ية التي يوب وافرها في مد الت المنظومة التعليمية مهخ ك الميهمواد عليمية و اي وأنشهة أهداف مدع ية بنى عليمية متلك جميع اإلمكاناتت.
 حديد المعايير اس ا ية التي يوب وافرهها فهي مءرجهات المنظومهة التعليميهة مهخ هاللحديد الصلات الالزم وافرها في المءر بحيث يمتلك القهدعة علهى التكيهف فهي موتمعهد
و هويره.
 للعمه علههى حقيههق هه ه المعههايير ال بههد مههخ وضههع الءهههط ذات الهبيعههة التكامليههة والتقيههدبتنلي ها وفقا لتجلجلاا.
 اإلفادة مخ واعح اآل ريخ والدعا ات واسبحاث بما ال يتعاعض مع قافتنا اإل المية.ا تمراعية التقويم والتغ ية الراجعة والمجتمرة للعنا ر التعليمية.كالوالي 29 :7009ت

عالقة الجودة بالكتاب المدرسي:
إن العم بالوودة عم منظومي مراحلد مهد الت وعمليهات ومءرجهات ويمكهخ هبيقهد
فههي العمليههة التعليميههة ال ه ي يكههون فياهها المناهها احههد عنا ههره اس ا ههية .فههالوودة بمعناههها
الوا ع هو التحجيخ المجهتمر فهالمناج اللعهال ههو المهناج اله ي يحجهخ العمليهة التعليميهة
والكتاح المدع ي هو احد عنا ر المناج وبالتهالي يحقهق جهودة عليهد فهان نوهاس المهناج
وفعاليتد يعتبر مؤشراً معتمداً على حقيق جودة التعليم كبريكة 22 :7001ت.
تقوووارير ووقوووائق المجلووول القوووومي لمعلموووي الرياضووويات(:)NCTMيوضهههح جهههدول ك1ت
هههدوع أعبعهههة قهههاعير فهههي عهههامك 7002 1662 1611 1610ت وأعبهههع و هههايق ا هههة
بالمعاييرك 7000 1665 1661 1616تكعبد العبودي 27 :7017ت.
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التفكير الرياضي  ,ومعايير الجمعية الوطنية لمدرسي الرياضيات اسمريكية (:)NCTM
لقد ضمنت و يقة كNCTM 1616تأهدافا لصيلية للتلكير الرياضي حجب المراح
العمرية فقد جاء في معياع كالرياضيات والتلكيرت عدد مخ اسهداف المتوقعة مهخ هدعيس
الرياضيات للتالمي في مرحلة عياض اسطلال حتى الرابع اس ا ي وهي كاآل ي:
إلى نتايج منهقية عخ الرياضيات.
.1التو
.7ا تءدام النماذ والحقايق والءصايص والعالقات لتلجير أفكاعهم.
 .2برير إجابا ام.
 .2ا تءدام اسنماط والعالقات لتحلي المواقف الرياضية.
.5االعتقاد بان الرياضيات ذا ت معنى.

أما في الصلوف مخ الءامس اس ا ي حتى الثامخ فقد أو ت الو يقة باآل ي:
.1التعرف على التلكير أال تنتاجي واال تقرايي وا تءدامد.
 .7فام و هبيق عمليات التلكير مع كيد اص على التلكير المكاني والتنا بي والر ومات
البيانية.
.2القيام بتءمينات وحوج عياضية و قييماا.
.2التحقق مخ أفكاعهم.
 .5قدير قوة التلكير المنهقي وا تءدامد كوزء مخ الرياضيات.
كالءهيب 79 :7006ت
معايير الرياضيات المدرسية (:)NCTM,2111
المعايير هي أو اف لما ينبغي لتعليم الرياضيات .وههي حهدد المعرفهة واللاهم والماهاعات
التي يوب أن يكتجباا التالمي مخ مرحلة عياض اسطلال حتى الصف الثاني عشهر و نقجهم
إلههى قجههميخ القجههم اسولكمعههايير المحتو كموضههوعات الرياضههيات المدع ههية ت و صههف
معههايير المحتههو مجهة موههاالت هههي كالعههدد والعمليههات الوبههر الاند ههة القياس حليه
البيانات واالحتماالتت والقجم الثاني :معهايير العمليهات كطهرق اكتجهاح وا هتءدام المعرفهة
ذات العالقههة بههالمحتو ت و نقجههم إلههى مجههة معههايير هههيك ح ه المج ه لة التلكير اال صههال
العالقات التمثي تكالءهيب 112 :7006ت.
دراسات سابقة:
هوودفد دراسوووة التمووارا( )AL-Tamera,1991إلهههى حديههد مهههد ههوافر معهههايير مناههها
المولس القومي لمعلمي الرياضيات ك  NCTM 1989تفي مناهج الرياضيات المدع ية
المهبقة في الكويت فهي المرحلهة االبتداييهة واقتهراس طهرق لتحجهيناا و هويرهها مهخ وجاهة
نظهههر التربهههوييخ و كونهههت عينهههة الدعا هههة مهههخك220ت معلهههم ك70تمشهههرف ك12ت بيهههر
واسووتخدمد الدراسووة المههناج الو ههلي حيههث وضههع ا ههتبانة مشههتقة مههخ معههايير NCTM
1616م مع إجراء عهديالت كتوزيهة بعهل اللقهرات وإعهادة هياغة بعضهاا وأظاهرت
نتائج الدراسة إلى أن مناا الرياضيات الحالي واله ي يهدعس فهي الكويهت يلتقهر إلهى مثه
ه ه ه المعههايير و ا ههة فههي ح ه المشههكالت وافتقههاعه لموضههوعات االحتمههال واإلحصههاء
و حلي البيانات وموضهوع النظهام العشهري وا هتءدام اآللهة الحا هبة كمها بينهت قهديرات
المههربيخ إلههى أن الوقههت المءصههص لتههدعيس الرياضههيات قصههير جههداً وان الكتههب المدع ههية
والبيةة الصلية غير ماليمة وان المناا يلتقر لبرامج ا ة بالمتعلميخ ضعاف التحصهي
)AL-Tamera,1991ت .
أما دراسة (خصاونة وأبوو موسوى0991,هودفد إلهى حليه محتهو كتهب الرياضهيات
المهوعة والمقرعة على طالح الصلوف اس ا ية مخ الصهف الءهامس إلهى الصهف الثهامخ
في المملكهة اسعدنيهة وذلهك بغهرض الكشهف عهخ مهد هوافر المعهايير اس ا هية فياها فهي
ضههوء المعههايير العالميههة لمنههاهج الرياضههيات للمرحلههة اس ا ههية  NCTMو ا ههة فههي
ضههوء معيههاع حه المج ه لة واال صههال الرياضههي واسووتخدمد الدراسووة اس ههلوح الو ههلي
التحليلي ولتحقيق أههداف الدعا هة هم إعهداد أداة حليه محتهو اشهتملت علهى معيهاعيخ
أ ا يخ لمعايير المادة التعليميهة وهمها :حه المجه لة واال صهال الرياضهي وأظهورت نتوائج
الدراسوة إلههى وجهود قههاعح بههيخ نجهب ههوفر المجهاي الرو ينيههة وغيههر الرو ينيهة فههي جميههع
الكتب التي شملتاا الدعا ة إال اند لهم يجهو أي مجه لة إبداعيهة فهي أي كتهاح أمها بالنجهبة
لمظاهر ا تءدام نماذ لغة الرياضيات والتي هم مييهز بعضهاا كنشهاط لتنميهة القهدعة علهى

اال صال الرياضي ولت النتهايج علهى عهدم هوافر نشهاطات مءصصهة للترجمهة بصهوعة
واضههحة ومقصههودة لتنميههة ماههاعات اال صههال الرياضيك صههاونة وأبههو مو ههى :1662
921-911ت.
واعتمدت دعا ةك المنظموة العربيوة للاقافوة والعلووم 0999,ت علهى معهايير وضهعتاا لعهدد
مخ المواالت التي عأت وجوباا لتقويم جودة الكتاح المدع هي ضهمنت :كالمؤلهف و همعتد
العلمية – مادة الكتاح ومحتواه ولغتد وأ لوح عرضد و نظيمهد لاه ه المهادة– شهك الكتهاح
ومظاره الءاعجيت ومخ م و لت إلى عدد مخ المعايير لك موال مخ الموهاالت الجهابقة
ومخ أهم ما و لت إليد الدعا ة مخ حيث:
المؤلووف وسوومعته العلميووة :حههدد ب نههد البههد أن يكههون معروفهها ً بقدع ههد العلميههة والتربويههة
و بر د في ميدان التعليم بشهك عهام و هدعيس المهادة التءصصهية بشهك هاص فضهال عهخ
بر ههد فههي موههال ه ليف الكتههب المدع ههية مههخ حيههث المحتوووو والمووادة العلميووة :فالبههد مههخ
وجود عالقة بيخ المادة العلمية وأ لوح نظيماا وعرضاا بما يتوافق وأهداف المناا وأن
تصههف بالح اقههة والدقههة والعمههق والشههمول وأن كههون ماليمههة لمجههتو التالميه و بههر ام
وحيا ام ومر بهة بالبيةة المحلية لام مخ حيث الشكل والمظهر الخارجي :عكزت الدعا ة
علههى ضههروعة منا ههبة حوههم الكتههاح لمجههتويات المتعلمههيخ فضههال عههخ إلههى جاذبيههة الشههك
والمظاركالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1666ت.
في حين هدفد دراسة (دياب )2112,إلى قويم جهودة كتهب الرياضهيات فهي المناها
الللجهيني المقرع على طلبة قهاع غزة وقد استخدمد الدراسة المناج الو لي التحليلي
فههي دعا ههتد و كونههت عينههة الدعا ههة مههخك90ت معلمهها ً ومعلمههة مههخ معلمههي الرياضههيات
وا ههتءدم الباح هث بهاقههة قههدير جههودة الكتههاح المدع ههي و و ه الباحووث لعوودة نتووائج فووي
دراسته اهمها وجود عدد مخ اللقرات دون المجتو المقبول ربويها ً وعهدم وجهود فهروق
ذات داللههة إحصههايية بههيخ التقههديرات التقويميههة للمعلمههيخ والمعلمههات لكتههب الرياضههيات قيههد
الدعا ةكدياح 59-21 :7002ت.
كما هدفد دراسوة (البيو  )2112,إلهى قيهيم محتهو كتهب الرياضهيات المتءصصهة
مههخ وجاههات نظههر المشههرفيخ اسكههاديمييخ وفههق المعههايير المعمههول باهها فههي جامعههة القههدس
الملتوحههة فههي فلجهههيخ منهقههة عام خ وا ههتءدمت الدعا ههة المههناج الو ههلي التحليلههي
حلي ه عياضههي معههادالت
واقتصههرت الدعا ههة علههى المقههرعات اآل يههة ك حليه المحتههو
لاضههلية ت وا ههتءدم الباحههث ا ههتبانة حتههوي علههى ك29ت معيههاعاً فههي ههيغتاا النااييههة
و كونت عينة الدعا ة مخ موموعة المشرفيخ التربوييخ وكانت أبرز نتوائج هوذا الدراسوة
اآل ي:
 بلغت موم قديرات المشرفيخ ما بيخ المتو ط والعالي. عدم وجود فروق ذات داللة إحصايية بيخ قديرات المشرفيخ على معايير إعداد مقهرعاتالرياضيات وفقا ً لك مقرع دعا ي على حده.
 وجههود بعههل القصههوع فههي بعههل الوحههدات متمههثالً بههالمراجع وعههرض المههادة العلميههةالتقويم ال ا ي.
كالبيك  7002وعقة عم ت
أما دراسة (الوالي)2116,فقد هدفد إلى الكشف عخ مجتو الوهودة فهي دعجهة هوافر
معهههايير المولهههس القهههومي لمعلمهههي الرياضهههيات ك NCTMت فهههي موضهههوعات اإلحصهههاء
المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة اس ا هية فهي فلجههيخ حيهث اسوتخدمد الدراسوة
المههناج الو ههلي التحليلههي بعههد أن حللههت موضههوعات اإلحصههاء المتضههمنة مههخ ههالل أداة

حلي للصلوف مخ ك10-1ت في فلجهيخ اعتمهاداً علهى معهايير ك NCTMت حيهث كونهت
عينة الدعا هة مهخ وحهدات اإلحصهاء المتضهمنة فهي كتهب الرياضهيات وقهد أ هلرت النتوائج
بتدني مجتو الوودة في دعجة وافر معايير. NCTM
وهووودفد دراسوووة (عيسوووى )2111,التعهههرف علهههى معهههايير جهههودة نظهههيم المحتهههو
اإلحصايي في مناهج الرياضيات والتهي تمثه باال هتمراعية والتكامه والتتهابع ولتحقيهق
ذلك استخدمد الدراسة المناج الكيلي حيث ا تءدم أ هلوح حليه المضهمون واس هلوح
النقدي البنيهوي فهي ا تقصهاء المعهايير للموضهوعات اإلحصهايية و و هلت الدعا هة إلهى
النتووائج إذ بلغههت نجههبة المحتههو اإلحصههايي فههي كتههب الرياض هيات فههي المراح ه التعليميههة
الثالث ك% 29 2ت وبيخ أن هناك فووة كبيرة بيخ دعوس المحتو اإلحصهايي ممها يهدل
على غياح معايير جودة نظيم المحتو اإلحصاييكاال تمراعية التتابع التكامه ت وعهدم
وافر معياع اال تمراعية في الموضوعات اإلحصهايية فهي مناها الرياضهيات كماهيهة علهم
اإلحصههاء نظههيم البيانههات و مثيلاهها المعالوههات اإلحصههايية التوزيههع الهبيعههي واسعقههام
القيا ية والعينات اإلحصايية التهبيقات الحا وبيةتنقالً عخكبريكة 97 :7001ت.
مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:
 ينبغي مراعاة وجود المعهايير العالميهة للوهودة إلهى جهواع معهايير الكتهاح المدع هي الويهدعلى وجد العموم وكتاح الرياضيات بصلة ا ة.
 اهمية اع باط المناج بالواقع اليومي لحياة المتعلم. وجوح هوير المنهاهج بصهوعة دوعيهة مهخ فتهرة إلهى أ هر لكهي واكهب مها يههرأ علهىالتربية مخ غيرات.
مدو استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة:
 بلوعة و ياغة مشكلة وأهداف البحث الحالي. حديد وبناء الوانب النظري للبحث الحالي. بناء قايمة معايير الوودة واشتقاق اال تبانة المعياعية مناا. و يات ومقترحات الدعا ات الجابقة في ا تياع عنوان البحث الحالي.منهجية وإجراءات البحث :
اوال :منهجية البحث :The Research methodology
مناج البحث أو المناويهة ههو طريهق إجرايهي مركهب ومتكامه يعتمهده الباحهث للو هول
إلى حقيقة جديدة ينشدها للتغلب على مشكلة جتاويد أو غامضة عليد فاهي الهريهق اله ي
يو ه مههخ المشههكلة إلههى النتههايج والحلههول التههي يريههدها ويتكههون مههخ مومههوع العوام ه
والعمليات واسدوات واإلجراءات التهي يجهتءدماا عهادة فهي جمهع و حليه و لجهير البيانهات
المهلوبهههة لغهههرض الحصهههول علهههى اإلجابهههات الناجحهههة لحههه المشهههكلة كحمهههدان 1616
ص90-57ت.
ا ههتءدم الباحثههان المههناج الو ههلي التحليلههي فاههو انجههب لا ه ه الدعا ههة الن ه ه ا المههناج
يتضمخ حلي ومالحظات نتاجات اسفراد الللظية والمكتوبة كالعزاوي 101 :7001ت.
قانيا:أداوت البحث:
وهي الحاجة إلى حديد الهريقة التي مكخ الباحهث مهخ جمهع البيانهات اس ا هية ال تيهاع
فروضد أو الو ول إلى حقيهق ههدف بحثهد وإن اله ي يحهدد للباحهث اال تيهاع واالجتاهاد
فهههي موهههال أداة المعلومهههات ههههو طبيعهههة البحهههث وأهدافهههـد كداود وعبهههد الهههرحمخ 1660
ص61ت.

ومخ اج الحصول على البيانات الصحيحة ا تعان الباحثان باآل ي :
.1وسائل جمع البيانات :عخ طريق اال تعانة باآل ي-:
المقابلة :أجر الباحثان عدة مقابالت مع بعل الءبراء التربهوييخ والمءتصهيخ فهي بنهاء
المقاييس وا تهالع عأي عينة مخ المشهرفيخ والمعلمهيخ عهخ طريهق المقهابالت الشءصهية
ذات الهابع غير الر مي لغرض جمع المعلومات حول مشهكلة البحهث وبعهل اإلجهراءات
المامة في بناء أداة البحث.
مصادر جمع المعلومات:
 المصادع والمراجع العلمية. شبكة المعلومات الدولية كInternetت.مصووادر بنوواء المعيووار :نظههراً لعههدم وجههود معيههاع يحههدد معههايير جههودة كتههاح الرياضههيات
للمرحلة االبتدايية للصلوف ك9-1ت في حدود علم الباحثان فقد أعد الباحثان معيهاعاً مقترحها ً
لمعايير جودة كتب الرياضهيات للمرحلهة االبتداييهة مكونها ً مهخ مجهة موهاالت يحهوي عهدداً
مقترحا ً مخ الملردات بلغتك107فقرةت وقد م صميمد بنا ًء على اس س والمصادع التالية:
 طبيعة موتمعنا وأهم احتياجا د ومهالبد. صايص نمو المي المرحلة االبتدايية مخ ك 9نوات 17 -نواتت . اإلطههاع النظههري والدعا ههات الجههابقة المتعلقههة بءصههايص وموا ههلات الكتههاح المدع ههي.واال تلادة مناا في بناء مواالت المعياع.
 أهداف عليم الرياضيات في المرحلة االبتدايية. المحتو الرياضي المهلوح وأ اليب عرضد. االطالع على دعا ات ناولت بناء أداة لمعايير جودة الكتاح المدع ي..7أداة القياس بشكلها اسولي :اقترس الباحثان وضع أداة تكون مخ مجة مواالت لمعايير
جودة كتب الرياضيات للمرحلة االبتدايية و ضهم كإعهداد الكتهاح و ليلهد المحتهو والمهادة
الدعا هههية أ هههاليب عهههرض المحتهههو الشهههك العهههام للكتهههاح واإل هههرا اللنهههي اس هههةلة
التقويميههةت .ويحتههوي ك ه موههال مههخ ه ه ه الموههاالت علههى عههدد مههخ اللقههرات ملحههقك1ت
وباالعتمههاد علههى مصههادع فههي بنههاء المعياعكاإلطههاع النظههري والدعا ههات الجههابقة فههي بنههاء
مواالت المعياع االطالع على دعا ات وع اي علمية ناولت بنهاء معهايير الوهودة للكتهاح
المدع ي ت .
جدولك7ت يبيخ المواالت اس ا ية وعدد فقرا اا في وع اا اسولية
عدد فقرات الموال
الموال
ت
10
إعداد الكتاح و ليلد.
1
27
المحتو والمادة الدعا ية.
7
72
أ اليب عرض المحتو .
2
75
الشك العام للكتاح واإل را اللني.
2
17
اس ةلة التقويمية.
5
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الموموع
قالاا :صالحية الفقرات (التحليل المنطقي):
م عرض اسداة في وع اا اسولية ملحهقك1ت علهى موموعهة مهخ المحكمهيخ الءبهراء
المءتصههههيخ فههههي موههههال المنههههاهج وطههههرق التههههدعيس والتربههههوييخ والمعلميخكا تصههههاص

هالحيتاا إذ قهاموا
عياضياتت وبلغ عددهم ك72ت ملحق ك7ت باهدف التعهرف علهى مهد
بإبههداء اعاياههم ومالحظهها ام حههول ههالحية فقههرات اسداة ووضههوحاا و ههياغتاا اللغويههة
وبعد جمع اعاء الءبراء ا تءدم الباحثان مربع كهاي كChi Squareت عنهد مجهتو داللهة
ك0 05ت ودعجة حرية ك1ت فإذا كانت قيمة ككا7ت المحجوبة اكبر مخ قيمتاا الودوليهة فإناها
كون الحة وفي ه ه الحالة عتمد اللقرة أما أذا كانت قيمةككا 7تالمحجهوبة اقه قيمتاها
مهخ الودوليهة فهال عتمهد اللقهرة وعلهى ضههوء ذلهك هم اعتمهاد ك69ت فقهرة باالعتمهاد علههى
ملتاس البداي الثنايي ك الحة غير الحةت ملحهق ك7ت يبهيخ أ هماء الءبهراء المحكمهيخ
على اسداة كما في جدول ك2ت.
جدول ك2ت يبيخ نتايج كا 7آلعاء الءبراء حول الحية اللقرات لمعايير جودة كتب
الرياضيات في المرحلة االبتدايية
قيمة كا  7مجتو
الودولية الداللة
دال

غير
الموافقون
7

قيمة كا7
المحجوبة
19 9
70 19

دال
دال

إعداد
الكتاح
و ليلد.
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72
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72
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-10-2-9-5-2-7-1
70-17-11
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المحتو
21
والمادة
الدعا ية-76-71-72-79-75 .
27
20-77-19-6-2

أ اليب
عرض
المحتو .

-10-6-1-2-2-2-1
11-12-15-17-11
-16-19-12-9-5-7
72-77-71-70
12

-6-1-2-9-5-2-2
الشك
-71-70-17-11-10
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75
للكتاح
-15-12-12-7-1
واإل را
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اس ةلة
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عقم اللقرة
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وباالعتمههاد علههى نتههايج كهها 7ههم اعتمههاد ك69ت فقههرة موزعههة بصههوع اا النااييههة حجههب
الودول ك2ت.
جدولك2ت يبيخ المواالت اس ا ية وعدد فقرا اا في وع اا الناايية
عدد فقرات الموال
الموال
ت
10
إعداد الكتاح و ليلد.
1
72
المحتو والمادة الدعا ية.
7
77
أ اليب عرض المحتو .
2
75
 2الشك العام للكتاح واإل را اللني.
17
اس ةلة التقويمية.
5
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الموموع
نتائج البحث:
فههي ضههوء هههدف البحههث واله ي يرمههي إلههى بنههاء أداة لمعههايير جههودة كتههب الرياضههيات فههي
الباحثان إلى النتايج اآل ية:
المرحلة االبتدايية إذ و
اوالً :بهاقة قدير جودة كتاح الرياضيات في مرحلة التعليم االبتهدايي لموهال إعهداد الكتهاح
و ليلد.
ت
اللقرة
 1يُجند ليف الكتاح إلى فريق مخ المءتصيخ التربوييخ واسكاديمييخ.
 7يراعي فريق الت ليف التهوعات الحديثة في موال ليف كتب الرياضيات.
2
تلق الللجلة التي بني علياا الكتاح مع حاجات الموتمع العراقي.
 2يجتعيخ فريق الت ليف بموموعة مخ المصادع و المراجع العلمية.
 5يحرص فريق الت ليف على إعداد اسهداف التعليمية في ضوء مجتو التالمي .
 9يحهههرص فريهههق التههه ليف علهههى حقيهههق التهههوازن والشهههمولية بهههيخ موهههاالت اسههههداف
كالمعرفي االنلعالي النلس حركيت.
 2يتصف فريق الت ليف بالدقة العلمية واس الة.
 1يعكس الكتاح الءبرة الميدانية سعضاء لونة الت ليف.
 6يهلع فريق الت ليف على نماذ مهخ كتهب الرياضهيات فهي الهدول الموهاوعة والمنهقهة
اإلقليمية.
 10يظار الكتاح القدعة اللغوية سعضاء لونة الت ليف.
قانيواً :بهاقههة قههدير جههودة كتههاح الرياضههيات فههي مرحلههة التعلههيم االبتههدايي لموههال المحتههو
والمادة الدعا ية.
اللقرة
ت
ير بط محتو الكتاح ب هدافد.
1
يتوافق محتو الكتاح مع أ س بناء المناا .
7
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يتجم محتو الكتاح بالحدا ة والمعا رة.
دعم المحتو و ركيزه على التهبيقات العملية للرياضيات.
يشم محتو الكتاح الملاهيم والمبادئ الرياضية.
يركز المحتو على ا تءدام المصهلحات العلمية الشايع ا تءداماا في الميدان.
ياتم الكتاح بتوضيح المصهلحات والملاهيم ويحتوي على قايمة باا.
ينمي محتو الكتاح مااعات التلكير الرياضي.
يتنا ب محتو الكتاح مع التهوع المعرفي والمااعي لد التالمي .
يتضمخ محتو الكتاح دعيبات عددية وأ ر في يغة مجاي للظية .
اهتمام الكتاح بربط محتواه باسنشهة التعليمية.
اع باط المادة الدعا ية بءبرات التالمي الجابقة.
نوع وكلاية اسنشهة التعليمية والتعلمية في الكتاح .
ا تمدت الصوع والر ومات الواعدة في المحتو التعليمي مخ البيةة المحلية.
ماليمة أنشهة الكتاح لمجتو التالمي .
نمي الصوع والر ومات الواعدة في المحتو التعليمي عمليات التلكير العلمي.
يءلو المحتو مخ التكراع.
جتءدم اسنشهة الواعدة في المحتو التعليمي الو اي التعليمية.
ينمي قدعة التالمي على ح المجاي الرياضية.
منا بة نظيم مادة الكتاح منهقيا ً و يكولوجياً.
وافر الدقة العلمية للمادة الدعا ية.
عبط مادة الكتاح و هبيقا اا في مواقف حيا ية.
تجم عناويخ الكتاح الرييجة واللرعية بالوضوس و شير إلى اسهداف التعليمية.
يحوي على دعيبات عملية كعم مكعب كاع وني ا تءدام المنقلة ...ت.
يراعي الكتاح البنية الرياضية في جلج محتواه.
يوازن محتو الكتاح بيخ الرياضيات الصرفة والرياضيات التهبيقية.
يراعي الكتاح التوجاات العالمية المتءصصة في الرياضيات وحاجات مداع نا.

قالا واً :بهاقههة قههدير جههودة كتههاح الرياضههيات فههي مرحلههة التعلههيم االبتههدايي لموههال أ ههاليب
عرض المحتو .
اللقرة
ت
يحل مكونات وعنا ر الملاوم ا تناداً إلى عريلات الملاوم.
1
يجاعد في نمية القدعة القرايية لد التالمي مخ الل كإدعاك الرموزت.
7
2
2

يجاعد في نمية المااعات الاند ية كالبصرية الللظية الر م المنهقيةت.
يعرض التعميم الرياضي بوا هة ا هترا يويات كاالكتشاف اال هتقرايي -االكتشهاف
أال تنتاجيت.
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يراعههههههي التههههههدع فههههههي قههههههديم المحتههههههو الرياضههههههي أي مكونههههههات المعرفههههههة
الرياضيةكحقايق ملاهيم نظرياتت.
يُحافظ المحتو على البنية الرياضهيةكاسعداد و جلجلاا الكجهوع االعتياديهة عرض
الموضوعات الاند ية و جلجلاا...ت.
يراعي اس لوح الحلزوني في عرض المادة الرياضية.
وازن أنشهة الكتاح بيخ التدعيبات اإلجرايية والمجاي الرياضية.
قديم المحتو الرياضي مخ البجيط إلى الصعب.
ينتق مخ المحجوس إلى شبد المحجوس إلى المورد.
االكتشاف يراعي محتو الكتاح كالتعليم-التعلمتفي قديم نوف المعرفة.
يدعم الموضوعات الرياضية باسشكال والموجمات الرياضية.
يراعي عند قديمد العمليات على اسعداد كملاوم حقايق واعزميةت.
يراعي ا هتءدام الو هاي التعليميهة التهي حهافظ علهى البنيهة الرياضهية مث كالمعهداد
المكعبات  ...تعند قديم اسمثلة في اسعداد والعمليات على اسعداد.
يراعي ياغة المجاي والتدعيبات بشك واضح ودقيق ومنا ب سعماع التالمي
يجتءدم التقنيات التعليمية المتوافقة مهع البنيهة الرياضهية كالمناطق الموموعهات ...ت
عند قديمد الكجوع والعمليات علياا.
يقدم الكجوع العشرية والعمليات علياا بهريقة متجلجلة وملاومة.
يراعي هوات ح المج لة عند قديمد أمثلة في ح المجاي .
يقدم بشك واف ومنا ب موضوع النجبة ك والتهبيقات علياات.
يجتءدم اسدوات الاند ية كالمجهرة المنقلة ...ت والدقة في ا تءداماا .
يراعههي مجههتويات التلكيههر الاند ههي كاإلدعاك التحلي ه التر يههب اال ههتنتا تعند
قديمد اإلنشاءات الاند ية.
يراعي بنية مادة الاند ة عند قديمد لااكنقهة مجتقيم قهعة مجتقيم ...ت.

رابعاً :بهاقة قدير جودة كتاح الرياضيات في مرحلة التعليم االبتهدايي لموهال الشهك العهام
للكتاح واإل را اللني.
اللقرة
ت
يتوافر في الكتاح عنصر التشويق.
1
ر بط وعة الكتاح بمضمون الكتاحكالعنوان بمضمون الكتاحت.
7
يتصف وليد الكتاح بالوودة والمتانة.
2
يتالءم حوم الكتاح مع العمر العقلي التالمي .
2
تميز الهباعة بالوضوس .
5
تميز الهباعة بوحدة شك الحروف المجتءدمة في الكتابة.
9
يتنا ب الءط المجتءدم مع مجتو التالمي .
2
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تنا ب المجافة بيخ الكلمات واس هر.
منا بة وعق الكتاح مخ حيث الوزن.
لو الكتاح مخ اس هاء الهباعية.
لو الكتاح مخ اس هاء اللغوية.
اهتمام الكتاح بإبراز العناويخ والملاهيم الرييجة.
يُظار التصميم اللني للغالف أ ماء المؤلليخ.
يبيخ التصميم اللني للغالف نة النشر.
يتجم نوع الوعق المجتءدم بالوودة.
يتضمخ الكتاح مقدمة جيدة عرف القاعئ بمحتو الكتاح.
يتنا ب طول الكتاح مع عرضد.
تضح أعقام لحات الكتاح بشك باعز.
حيح.
يجتءدم الكتاح عالمات الترقيم بشك
يصمم لال تءدام لمرة واحدة .
يصمم بهريقة الكتاح -الدفتر ك وجد بد أماكخ لح التدعيبات والمجاي ت.
يرفق بالكتاح دلي المعلم.
يتضمخ مجاي حليزية للتالمي مخ ذوي القدعات العالية كمؤشرة بعالمة * مثالًت.
جتءدم اسلوان المحببة لألطلال.
تنا ب الر وم واسشكال مع حوم الصلحة.

خامساً :بهاقهة قهدير جهودة كتهاح الرياضهيات فهي مرحلهة التعلهيم االبتهدايي لموهال اس هةلة
التقويمية.
اللقرة
ت
ر بط اس ةلة التقويمية باسهداف التعليمية المرجو حقيقاا
1
توزع اس ةلة التقويمية ك الل المحتو العلمي للكتاح النشاط نااية الوحدة ...ت
7
نوع اس ةلة التقويميةكم ء فراغات ا تياع مخ متعدد ...ت
2
قيس اس ةلة مد اكتجاح التالمي القدعات الرياضية المءتللة.
2
تضمخ اس ةلة التقويمية على مواقف حيا ية.
5
تدع اس ةلة التقويمية في مجتويات الصعوبة لتاليم قدعات التالمي .
9
ركز اس ةلة التقويمية على مجتويات التلكير جميعاا.
2
توزع أ ةلة الكتاح على وفق الووانبكالمعرفي الوجداني المااعيت.
1
صاغ اس ةلة التقويمية بلغة الة و حيحة.
6
كشف اس ةلة التقويمية للكتاح نواحي القوة والضعف في المناا .
10
راعي اس ةلة اللروق اللردية بيخ التالمي .
11
 17يمتاز التقويم باال تمراعية.
التوصيات:
في ضوء نتايج البحث يقدم الباحثان عدد مخ التو يات وكاال ي:
.1ا تءدام اسداة في قويم كتب الرياضيات للمرحلة االبتدايية.

 .7االهتمام بتهوير مناهج الرياضيات في ضوء معايير الوودة .
.2إن يتم وريب المناهج الوديدة قب هبيقاا.
 .2ضروعة اس ب عاء المعلميخ عند القيام بتعدي المناهج مخ قب القايميخ علياا.
 .5ضروعة عقد اجتماعات مع معلميخ الرياضيات في نااية العام الدعا ي في ك
مديرات التربية التابعة لوزاعة التربية لمعرفة نقاط القوة والضعف في الكتاح المدع ي
ومحاولة معالوتاا في العام المقب .
المقترحات:
في ضوء نتايج البحث يقترس الباحثان إجراء الدعا ات اآل ية:
 .1دعا ة ا ر ا تءدام معايير الوودة الشاملة في دعيس الرياضيات على حصي
التالمي .
 .7مد وافر معايير الوودة في كتب الرياضيات مخ وجاة نظر المشرفيخ والمعلميخ.
 .2التعرف على ا واهات الهلبة نحو كتب الرياضيات في المراح المءتللة.
 .2قويم فعالية مناا الرياضيات في المرحلة االبتدايية.
 .5هوير كتب الرياضيات في ضوء معايير الوودة.
المصادر:
-1القرآن الكريم.
 -7ابهههههخ منظوع محمهههههد 1612م لسوووووان العووووورب  7داع التحهههههدي للهباعهههههة والنشهههههر
والتوزيع مصر.
 -2أبههو عزيهههز شهههادي عبهههد خ 7006م معوووايير الجوووودة فوووي تصوووميم وإنتووواج الوسوووائل
والتكنولوجيا في التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة ع الة ماججتير غير منشوعة كلية التربية
الوامعة اإل المية غزة.
 -2احمد حافظ 7002م الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية ط 1عالم الكتهب للنشهر
والتوزيع القاهرة.
 -5ا تيتية دالل ملحس و رحان عمر مو ى 7001م التجديدات التربوية ط 1داع واي
للنشر عمان اسعدن.
 -9بريكهههة نوالء محمهههد 7001م تقوووويم فعاليوووة منهووواج الرياضووويات الفلسوووطيني للصوووف
الحووادي عشوور الفووري اسدبووي ع ههالة ماججههتير غيههر منشههوعة الوامعة اإل ههالمية كليههة
التربية غزة.
 -2البيههك محمود 7002م معووايير النوعيووة فووي إعووداد مقووررات الرياضوويات فووي الجامعووة
المفتوحووة بحههث مههؤ مر النوعيههة فههي التعلههيم الوههامعي الللجهههيني جامعههة القههدس وعقههة
عم لللترةك7005/9/5-2ت.
 -1جوعانههة طاعق يو ههف والبركههات علههي احمههد 7006م درجووة تقوودير وجووود مالموو
التطوير في كتب التربية المهنية المقررة للصفوف اسساسية الاالقة اسولوى فوي المودارس
اسردنية من وجهة نظر المعلمين مولة جامعة دمشق المولد  75العددك7+1ت دمشق.
ههليمان عبههد خ 1662م التعلوويم االبتوودائي فووي المملكووة العربيووة السووعودية
 -6الحقي ه
نشأته – أهميتوه -أسسوه-أهدافوه العاموة وأهوداف مووادا وبعوئ وسوائل تحقيقهوا ,منهجوه
ومعلموه -وبعوئ مشوكالته -متطلبوات النجوواط لطالبوه مهبعهة العبكهان الريهاض المملكههة
العربية الجعودية.

 -10حمهههدان محمهههد 1616م البحوووث العلموووي كنظوووام ط 1داع التربيهههة الحديثهههة عمهههان
اسعدن.
 -11صاونة أم وأبو مو ى مليد 1662م تحليل كتب الرياضيات المطوورة للصوفوف
من الخامل إلى الاامن اسساس في ضوء معياري حل المسألة واالتصال الرياضي مولهة
كلية التربية أ يوط العدد الثاني .921-911
 -17ضهههر فءهههري عشهههيد 7009م طرائوووق تووودريل الدراسوووات االجتماعيوووة ط 1داع
المجيرة للنشر والتوزيع والهباعة عمان اسعدن.
 -12الءهيب الههد محمههد 7006م الرياضوويات المدرسووية مناهجهووا ,تدريسووها ,والتفكيوور
الرياضي ط 1مكتبة الموتمع العربي للنشر والتوزيع عمان اسعدن.
 -12الءوالدة محمهههد محمهههود 7002م أسووول بنووواء المنووواهج التربويوووة وتصوووميم الكتووواب
التعليمي ط 1داع المجيرة للنشر والتوزيع والهباعة عمان اسعدن.
 -15داود عزيز حنا وعبهد الرحمخ أنهوع حجهيخ 1660م منواهج البحوث التربووي ,وةارة
التعليم العالي والبحث العلمي داع الحكمة للهباعة والنشر جامعة بغداد.
 -19دياح هههاي 7002م جوووودة كتوووب الرياضووويات المقوووررة فوووي المنهووواج الفلسوووطيني
المههؤ مر التربههوي اسول التربيههة فههي فلجهههيخ ومتغيههرات العصههر الوههزءك1ت الوامعههة
اإل المية غزة  72-72نوفمبر .59-21
 -12الزواوي الهههد 7002م الجوووودة الشووواملة فوووي التعلووويم وأسوووواق العمووول فوووي الووووطن
العربي ط 1الناشر موموعة الني العربية القاهرة.
 -11عبد العبودي احمد حمزة 7017م بناء معايير لتطوير مناهج الرياضويات فوي ضووء
المعووايير العالميووة وموودو ت وومينها فووي منوواهج الرياضوويات للمرحلووة االبتدائيووة أطروحههة
دكتوعاه غير منشوعة كلية التربية  /ابخ الايثم جامعة بغداد العراق.
 -16العرجا محمههد حجههخ 7006م مسووتوو جووودة محتوووو كتوواب العلوووم للصووف الاووامن
اسساسووي فووي ضوووء المعووايير العالميووة وموودو اكتسوواب الطلبووة لهووا ع ههالة ماججههتير غيههر
منشوعة كلية التربية الوامعة اإل المية غزة.
 -70العزاوي عحيم يونس كهرو 7001م مقدموة فوي مونهج البحوث العلموي ط 1داع دجلهة
للهباعة والنشر عمان اسعدن.
 -71عليمات هههههههالح نا هههههههر 7002م إدارة الجوووووووودة الشووووووواملة فوووووووي المؤسسوووووووات
التربوية(التطبيق ومقترحات التطوير) ط 1داع الشروق للنشر والتوزيع عمان.
 -77منصههوع نعمة 7005م,تصووور مقتوورط لتوظيووف مبووادئ إدارة الجووودة الشوواملة فووي
الموودارس الاانويووة بمحافظووة ووزة ع ههالة ماججههتير غيههر منشههوعة كلية التربية الوامعههة
اإل المية غزة.
 -72المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلهوم 1666م الكتواب المدرسوي ومودو مالءمتوه
لعمليتووي التعلوويم والووتعلم فووي المرحلووة االبتدائيووة وحههدة البحههوث مولههة التو يههق التربههوي
وزاعة المعاعف الجعودية.
 -72نهههزَال شهههكري حامهههد 7002م منووواهج الدراسوووات االجتماعيوووة وأصوووول تدريسوووها
ط 1الناشر داع الكتاح الوامعي العيخ اإلماعات العربية المتحدة.
 -75الوالي ماههها 7009م مسوووتوو جوووودة موضووووعات اإلحصووواء المت ووومنة فوووي كتوووب
رياضيات مرحلوة التعلويم اسساسوي بفلسوطين فوي ضووء معوايير المجلول القوومي لمعلموي
الرياضيات ع الة ماججتير غير منشوعة كلية التربية الوامعة اإل المية غزة.

 -79وزاعة التربيههههة 1691م نظووووام الموووودارس االبتدائيووووة ط 1مديريههههة مهبعههههة وزاعة
التربية بغداد العراق.
المصادر اسجنبية:27- AL-Tamera .J. 1991.The Relevance of the 1989 National
Council of Teachers of Mathematics Standard To Long Range
Planning for Mathematics Education at The School Level (k4)in Kuwait. DAI.52(05).1672.
28-Carter,1973, dictionary of education, me-Graawhill ,NeYork.
المالحق:
ملحق()0
جامعة ديالى
كلية التربية اس ا ية
م /ا تبيان ا تهالعي
اس تاذ اللاض  -----------------------------المحترم
حية طيبة...
يروم الباحثان إجراء بحثاما المو وم بــ( بناء أداة لمعايير جودة كتب الرياضيات فوي
المرحلة االبتدائية ) .
له ا يرجههى التلضه بإبههداء أعايكههم الجههديدة حههول فقههرات الموههاالت جميعاهها مههخ حيههث
الصياغة اللغوية لللقرات ووضهوحاا ودقتاها العلميهة ومهخ حيهث هالحيتاا أو عهدماا أو
عديلاا أو إضافة فقرات جديدة.
مع شكرنا وامتنانا
الباحثان
أ.د .فايق فاض احمد
م.م ناء حجيخ لف
اوالً :بهاقة قدير جودة كتاح الرياضيات في مرحلة التعليم االبتهدايي لموهال إعهداد الكتهاح
و ليلد.
ت
1
7
2
2
5

اللقرة
يُجند ليف الكتاح إلى فريهق مهخ المءتصهيخ التربهوييخ
واسكاديمييخ.
يراعي فريق الت ليف التهوعات الحديثة في موال ليف
كتب الرياضيات.
تلق الللجلة التي بني علياا الكتاح مع حاجات الموتمهع
العراقي.
يجتعيخ فريق الت ليف بموموعة مخ المصادع و المراجهع
العلمية.
يحرص فريق الت ليف على إعداد اسهداف التعليميهة فهي
ضوء مجتو التالمي .

الحة

غير
الحة

 9يحههرص فريههق الت ه ليف علههى حقيههق التههوازن والشههمولية
بهههههيخ موهههههاالت اسههههههداف كالمعرفي االنلعهههههالي النلس
حركيت.
 2يتصف فريق الت ليف بالدقة العلمية واس الة.
 1يعكس الكتاح الءبرة الميدانية سعضاء لونة الت ليف.
 6يهلع فريق الت ليف على نماذ مخ كتهب الرياضهيات فهي
الدول المواوعة والمنهقة اإلقليمية.
 10يظار الكتاح القدعة اللغوية سعضاء لونة الت ليف.
قانيواً :بهاقههة قههدير جههودة كتههاح الرياضههيات فههي مرحلههة التعلههيم االبتههدايي لموههال المحتههو
والمادة الدعا ية.
غير
الحة
اللقرة
ت
الحة
 1ير بط محتو الكتاح ب هدافد.
 7يتوافق محتو الكتاح مع أ س بناء المناا .
 2ينا ب حوم المحتو لنصيب المادة مخ الءهة الدعا ية
 2يتجم محتو الكتاح بالحدا ة والمعا رة.
 5دعهههههم المحتهههههو و ركيهههههزه علهههههى التهبيقهههههات العمليهههههة
للرياضيات.
 9يشم محتو الكتاح الملاهيم والمبادئ الرياضية.
 2يركز المحتو على ا تءدام المصهلحات العلمية الشهايع
ا تءداماا في الميدان.
 1ياههتم الكتههاح بتوضههيح المصهههلحات والملههاهيم ويحتههوي
على قايمة باا.
 6اهتمام الكتاح بربط محتواه باسنشهة التعليمية.
 10ينمي محتو الكتاح مااعات التلكير الرياضي.
 11يتنا ههب محتههو الكتههاح مههع التهههوع المعرفههي والماههاعي
لد التالمي .
 17يتضمخ محتو الكتاح دعيبات عددية وأ ر في يغة
مجاي للظية .
 12اهتمام الكتاح بربط محتواه باسنشهة التعليمية.
 12اع باط المادة الدعا ية بءبرات التالمي الجابقة.
 15نوع وكلاية اسنشهة التعليمية والتعلمية في الكتاح .
 19ماليمة أنشهة الكتاح لمجتو التالمي .
 12ا ههههتمدت الصههههوع والر ههههومات الههههواعدة فههههي المحتههههو
التعليمي مخ البيةة المحلية.
 11ماليمة أنشهة الكتاح لمجتو التالمي .
 16نمي الصوع والر ومات الواعدة فهي المحتهو التعليمهي

عمليات التلكير العلمي.
 70يءلو المحتو مخ التكراع.
 71جههتءدم اسنشهههة الههواعدة فههي المحتههو التعليمههي الو ههاي
التعليمية.
 77عبط الكتاح و هبيقا اا في مواقف حيا ية.
 72ينمي قدعة التالمي على ح المجاي الرياضية.
 72منا بة نظيم مادة الكتاح منهقيا ً و يكولوجياً.
 75وافر الدقة العلمية للمادة الدعا ية.
 79عبط مادة الكتاح و هبيقا اا في مواقف حيا ية.
 72تجم عناويخ الكتهاح الرييجهة واللرعيهة بالوضهوس و شهير
إلى اسهداف التعليمية .
 71يحهههوي علهههى هههدعيبات عمليهههة كعمههه مكعهههب كهههاع وني
ا تءدام المنقلة ...ت.
 76يراعي الكتاح البنية الرياضية في جلج محتواه.
 20يراعههههي الكتههههاح التوجاههههات العلميههههة المتءصصههههة فههههي
الرياضيات وحاجات مناج المدع ة العراقية.
 21يهههههوازن محتهههههو الكتهههههاح بهههههيخ الرياضهههههيات الصهههههرفة
والرياضيات التهبيقية.
 27يراعههههي الكتههههاح التوجاههههات العالميههههة المتءصصههههة فههههي
الرياضيات وحاجات مداع نا.
قالا واً :بهاقههة قههدير جههودة كتههاح الرياضههيات فههي مرحلههة التعلههيم االبتههدايي لموههال أ ههاليب
عرض المحتو .
غير
الحة
اللقرة
ت
الحة
 1يحل ه مكونههات وعنا ههر الملاههوم ا ههتناداً إلههى عريلههات
الملاوم.
 7يجههاعد فههي نميههة القههدعة القراييههة لههد التالميه مههخ ههالل
كإدعاك الرموزت.
 2يجهههههههههههاعد فهههههههههههي نميهههههههههههة الماهههههههههههاعات الاند هههههههههههية
كالبصرية الللظية الر م المنهقيةت.
 2يعهههههرض التعمههههههيم الرياضهههههي بوا هههههههة ا ههههههترا يويات
كاالكتشاف اال تقرايي -االكتشاف أال تنتاجيت.
 5يراعي التدع في قديم المحتو الرياضهي أي مكونهات
المعرفة الرياضيةكحقايق ملاهيم نظرياتت.
 9يُحههههههافظ المحتههههههو علههههههى البنيههههههة الرياضهههههههيةكاسعداد
و جلجلاا الكجهههههههوع االعتياديهههههههة عرض الموضهههههههوعات
الاند ية و جلجلاا...ت.

2
1
6
10
11
17
12
12
15
19
12
11
16
70
71
77
72

يراعي اس لوح الحلزوني في عرض المادة الرياضية.
وازن أنشهة الكتهاح بهيخ التهدعيبات اإلجراييهة والمجهاي
الرياضية.
قديم المحتو الرياضي مخ البجيط إلى الصعب.
ينتق مخ المحجوس إلى شبد المحجوس إلى المورد.
االكتشاف يراعي محتو الكتاح كالتعليم-التعلمتفهي قهديم
نوف المعرفة.
يههههدعم الموضههههوعات الرياضههههية باسشههههكال والموجههههمات
الرياضية.
يراعهههي البنيهههة الرياضهههية عنهههد قهههديم الكجهههوع االعتياديهههة
بتجلجلاا والعمليات علياا.
يراعهههي عنهههد قديمهههد العمليهههات علهههى اسعهههداد كملاهههوم
حقايق واعزميةت.
يراعي ا تءدام الو اي التعليمية التي حهافظ علهى البنيهة
الرياضههية مث كالمعههداد المكعبههات  ...تعنههد قههديم اسمثلههة
في اسعداد والعمليات على اسعداد.
يراعي ياغة المجاي والتهدعيبات بشهك واضهح ودقيهق
ومنا ب سعماع التالمي
يجههتءدم التقنيههات التعليميههة المتوافقههة مههع البنيههة الرياضههية
كالمناطق الموموعات ...ت عند قديمد الكجوع والعمليهات
علياا.
يقدم الكجهوع العشهرية والعمليهات علياها بهريقهة متجلجهلة
وملاومة.
يراعههي هههوات ح ه المج ه لة عنههد قديمههد أمثلههة فههي ح ه
المجاي .
يقههدم بشههك واف ومنا ههب موضههوع النجههبة كوالتهبيقههات
علياات.
يجتءدم اسدوات الاند ية كالمجههرة المنقلهة ...ت والدقهة
في ا تءداماا .
يراعههي مجههتويات التلكيههر الاند ههي كاإلدعاك التحليهه
التر يب اال تنتا تعند قديمد اإلنشاءات الاند ية.
يراعهههههههههي بنيهههههههههة مهههههههههادة الاند هههههههههة عنهههههههههد قديمهههههههههد
لااكنقهة مجتقيم قهعة مجتقيم ...ت.

رابعاً :بهاقة قدير جودة كتاح الرياضيات في مرحلة التعليم االبتهدايي لموهال الشهك العهام
للكتاح واإل را اللني.
غير
الحة
اللقرة
ت
الحة
 1يتوافر في الكتاح عنصر التشويق.
ر بط وعة الكتاح بمضمون الكتاحكالعنوان بمضهمون
7
الكتاحت.
 2يتصف وليد الكتاح بالوودة والمتانة.
 2يتالءم حوم الكتاح مع العمر العقلي التالمي .
تميز الهباعة بالوضوس .
5
تميهههز الهباعهههة بوحهههدة شهههك الحهههروف المجهههتءدمة فهههي
9
الكتابة.
 2يتنا ب الءط المجتءدم مع مجتو التالمي .
تنا ب المجافة بيخ الكلمات واس هر.
1
 6منا بة وعق الكتاح مخ حيث الوزن.
 10لو الكتاح مخ اس هاء الهباعية.
 11لو الكتاح مخ اس هاء اللغوية.
 17اهتمام الكتاح بإبراز العناويخ والملاهيم الرييجة.
 12يُظار التصميم اللني للغالف أ ماء المؤلليخ.
 12يبيخ التصميم اللني للغالف نة النشر.
 15يتجم نوع الوعق المجتءدم بالوودة.
 19يتضهههمخ الكتهههاح مقدمهههة جيهههدة عهههرف القهههاعئ بمحتهههو
الكتاح.
 12يتنا ب طول الكتاح مع عرضد.
 11تضح أعقام لحات الكتاح بشك باعز.
حيح.
 16يجتءدم الكتاح عالمات الترقيم بشك
 70يصمم لال تءدام لمرة واحدة .
 71يصهههمم بهريقهههة الكتهههاح -الهههدفتر ك وجهههد بهههد أمهههاكخ لحههه
التدعيبات والمجاي ت.
 77يرفق بالكتاح دلي المعلم.
 72يتضمخ مجاي حليزية للتالمي مخ ذوي القهدعات العاليهة
كمؤشرة بعالمة * مثالًت.
 72جتءدم اسلوان المحببة لألطلال.
 75تنا ب الر وم واسشكال مع حوم الصلحة.

خامساً :بهاقة قدير جهودة كتهاح الرياضهيات فهي مرحلهة التعلهيم االبتهدايي لموهال اس هةلة
التقويمية.
غير
الحة
اللقرة
ت
الحة
هههر بط اس هههةلة التقويميهههة باسههههداف التعليميهههة المرجهههو
1
حقيقاا
توزع اس ةلة التقويمية ك الل المحتو العلمهي للكتهاح
7
النشاط نااية الوحدة ...ت
نههههوع اس ههههةلة التقويميههههةكم ء فراغههههات ا تيههههاع مههههخ
2
متعدد ...ت
قيس اس ةلة مهد اكتجهاح التالميه القهدعات الرياضهية
2
المءتللة.
تضمخ اس ةلة التقويمية على مواقف حيا ية.
5
تدع اس هةلة التقويميهة فهي مجهتويات الصهعوبة لهتالءم
9
قدعات التالمي .
ركز اس ةلة التقويمية على مجتويات التلكير جميعاا.
2
تهههههههههههههوزع أ هههههههههههههةلة الكتهههههههههههههاح علهههههههههههههى وفهههههههههههههق
1
الووانبكالمعرفي الوجداني المااعيت.
صاغ اس ةلة التقويمية بلغة الة و حيحة.
6
 10كشف اس ةلة التقويمية للكتهاح نهواحي القهوة والضهعف
في المناا .
 11راعي اس ةلة اللروق اللردية بيخ التالمي .
 17يمتاز التقويم باال تمراعية.
ملحق()2
أ ماء الءبراء ال يخ ا تعان بام الباحثان في بناء مقياس معايير الوودة
أ ماء الءبراء
ت
 1أ.د .أمير عبد المويد الءواجد
 7أ.د .ليث كريم حمد
 2أ.م.د .حا م اميخ
 2أ.م.د .منى طد أميخ الوبوعي
 5أ.م.د .من ع مبدع عبد الكريم
 9أ.م.د.هاشم محمد الويلي
 2م.د .إيمان كاظم احمد
 1م.د .فالح عبد الحجخ عويد
 6د .مادي جاع خ مكي
 10م .محمد علي مراد
 11م.م .مدحت نوعي جلي
 17احمد لف حجخ

مكان العم
وزاعة التربية /وحدة مناهج الرياضيات
جامعة ديالى /كلية التربية اس ا ية
الوامعة المجتنصرية /كلية التربية اس ا ية
الوامعة المجتنصرية /كلية التربية اس ا ية
جامعة ديالى /كلية التربية اس ا ية
الوامعة المجتنصرية /كلية التربية اس ا ية
جامعة ديالى /كلية التربية اس ا ية
جامعة ديالى /كلية التربية اس ا ية
وزاعة التربية /وحدة مناهج الرياضيات
جامعة ديالى /كلية التربية اس ا ية
مديرية ربية ديالى
االوزعي /معلم عياضيات

12
12
15
19
12
11
16
70
71
77
72
72

احمد مويد شالل
إيمان عدنان جنداع
بجمة علي حجخ
امر عبد علي أمير
جنان شراد للتد
مر حميد ميس
عبد الرحمخ مادي الح
عبد خ مشع
فتاس إبراهيم برعم
فردوس محمد جا م
كو ر طالب
هالة مويد علي

مدع ة المنال /معلم عياضيات
المتوك  /معلمة عياضيات
العدل /معلمة عياضيات
مدع ة البلد اآلميخ /معلم الرياضيات
اآلفاق /معلمة عياضيات
النابغة ال بياني /معلمة عياضيات
مديرية ربية ديالى/اسشراف
مديرية ربية ديالى/اسشراف
العدل /معلم عياضيات
مديرية ربية ديالى/اسشراف
مدع ة هاني بخ عروة /معلمة عياضيات
البتول /معلمة عياضيات

