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مهارات اختبار  TIMSSوعالقتها بالذات الرياضية لدى طلبة الصف الثامن بفلسطني

املقدمة:
امللخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن مهارات اختبار
وعالقتها بالذات الريا�ضية لدى طالب ال�صف الثامن بفل�سطني .اتبع
الباحثون املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )221طالب ًا
وطالبة من مديرية �رشق غزة واختريت بطريقة ع�شوائية ،و�صمم
الباحثون �أداتني :اختبار املهارات الريا�ضية ،ومقيا�س مفهوم الذات
الريا�ضية ،وا�ستخدموا الأ�ساليب الإح�صائية التالية :التكرارات
واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية،
ومعامالت االرتباط ،ومعامالت االنحدار التدريجي .و�أظهرت
الدرا�سة العديد من النتائج من �أهمها :وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف متو�سطات درجات مهارات اختبار  TIMSSل�صالح الطالبات،
وكذلك يف مفهوم الذات الريا�ضية ،ووجود عالقة موجبة بينهما،
�إمكانية التنب�ؤ باجلهد الريا�ضي.
وقد �أو�صى الباحثون ب�إثراء كتاب الريا�ضيات لل�صف الثامن
ب�أ�سئلة و�أن�شطة تت�ضمن مهارات تفكري ُعليا و�أ�سئلة حتاكي اختبار
 TIMSSالدويل ،وتعزيز مفهوم الذات الريا�ضياتية لدى املراحل
املختلفة من خالل طريقة ال�رشح ،وحل متارين الكتاب املدر�سي،
وتزويد املتعلمني بالتغذية الراجعة املنا�سبة.
الكلمات املفتاحية :مهارات اختبار  ،TIMSSالذات
الريا�ضياتية.
TIMSS

Abstract
The aim of this research is to reveal the skills of
the TIMSS test and its relationship to the mathematical
self/skill of eighth grade students in Palestine.
The researchers followed the descriptive
method. The authors employed the mathematical skills
testing, mathematical self-concept measurement, and
used the following statistical methods: Iterations,
arithmetic averages, standard deviations, percentages,
correlation coefficients and progressive regression
coefficients. The findings of the study revealed that
there are statistically significant differences in the
average scores of TIMSS test skills in favor of female
students. In addition, there are statistically significant
differences in the concept of mathematical self, and
the existence of a positive relationship between them,
and the predictability of math effort. The researcher
recommended to enrich the eighth-grade math
textbook with questions and activities that include
higher thinking skills and questions that emulate the
international TIMSS test, and to promote the concept
of the mathematical self in the different stages through
the method of explanation and solving textbook
exercises and providing learners with appropriate
feedback.
Keywords: TIMSS test skills, mathematics self.
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يعد منهاج الريا�ضيات �أ�سا�س املنظومة التعليمية
للريا�ضيات ،وهو الو�سيلة التي من خاللها ترتجم الريا�ضيات �إىل
مواقف وخربات �سلوكية يتفاعل معها الطلبة ،وكتاب الريا�ضيات
جزء من املنهاج ،فلم يعد املنهاج املدر�سي قا�رصاً على الكتاب؛
بل �أ�صبح ي�ضم عدة خربات درا�سية و�أن�شطة تفكري وو�سائل ريا�ضية
تتم داخل املدر�سة وخارجها ،لذا من خالل منهاج الريا�ضيات يتم
معرفة نتاج منهج الريا�ضيات مبعارفه ومهاراته ووجدانياته.
وت�سعى جميع الدول لالرتقاء بالتعليم وتطويره بحيث
ت�ستوعب مفاهيم وقيم ومتطلبات املرحلة احلالية وامل�ستقبلية،
و�إىل ت�شخي�ص واقع التعليم من خالل االختبارات الدولية باعتبارها
من الأدوات العلمية ذات امل�صداقية العالية يف تقومي واقع التعليم،
وذلك باعتبارها �أي�ض ًا �أهم م�ؤ�رشات جودة التعليم مبا متثل نتائج
االختبارات من مدخالت مهمة لتطوير املناهج الدرا�سية وحتديثها،
وتعمل على تطوير برامج تنمية وت�أهيل للمعلمني ،وتخو�ض الدول
غمار املناف�سة املتقدمة بهدف حت�سني ممار�سات التعليم وتقلي�ص
فجوة �ضعف النتائج ال�سابقة ،ومن هذه االختبارات ،االختبارات
املتعلقة باالجتاهات العاملية يف التح�صيل الدرا�سي للريا�ضيات
والعلوم ،والتي تعمل على تنمية الوعي ب�أهميتها يف تطوير عمليات
التعليم والتعلم والتحقق من �صحة املمار�سات احلالية يف جمال
تدري�س العلوم والريا�ضيات قيا�س ًا على �أف�ضل التطبيقات للم�ؤ�س�سات
العاملية يف هذا املجال (الغامدي.)2018 ،
ولالختبارات الدولية �أهمية كونها تقي�س مدى تقدم التعليم
يف الدول ،ومن االختبارات الدولية اختبار ( )tIMSSالذي يعد
مبثابة م�سابقة دولية ت�شارك فيه كثري من الدول بهدف تقييم كل
دولة لإجنازات طالبها يف مادة العلوم والريا�ضيات يف ال�صفني
الرابع والثامن الأ�سا�سيني؛ لذلك من ال�رضوري العمل على تطوير
املناهج ،وخا�صة يف مادة العلوم والريا�ضيات لتنمية تفكري الطلبة
يف جميع املجاالت با�ستخدام اختبار ( ، )tIMSSفهذا االختبار ال
يهتم مب�ستوى حت�صيل الطالب فح�سب ،بل ويعمل على الإ�صالحات
الرتبوية الالزمة لالرتقاء بامل�سرية التعليمية والتعلمية ،وتعزيز
تقومي كفاءة �أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات والعلوم يف الدول التي
ت�شرتك فيه وت�ستفيد من نتائجه( .الفار�س )2014 ،ولقد �أو�صى
م�ؤمتر اجلمعية امل�رصية لرتبويات الريا�ضيات ( )2021بتقييم
املقررات الدرا�سية واملمار�سات التدري�سية واالختبارات املدر�سية
يف �ضوء املعايري العاملية واالختبارات الدولية.
ويعد مفهوم الذات الريا�ضياتية عام ًال مهم ًا يف الت�أثري على
�سلوك الطالب ونف�سيته نحو الريا�ضيات ،ومن خالل ذلك يتبني
للطالب مدى ا�ستعدادهم وقدراتهم الذاتية جتاه الريا�ضيات ،ويحدد
�أي�ض ًا مدى ر�ضى نف�سية الطالب نحو الريا�ضيات ،ومن خالل
الذات يتحقق االت�ساق والتكامل والتناغم يف مقومات ال�شخ�صية
للفرد و�شعوره باالرتياح نتيجة لإ�شباع حاجاته ،حيث تلعب
القوى اجل�سمية واالجتماعية واالنفعالية دوراً هام ًا يف منو الذات
و�صورتها املثالية التي يحاول الفرد الو�صول لها ،وتلعب القدرات
العقلية دوراً هام ًا يف مفهوم الذات لدى الفرد ،ويعد النجاح املكرر
يف الريا�ضيات مفهوم ًا �إيجابي ًا لذاته ،كما �أن التفوق ي�شعر الطالب
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بالثقة يف نف�سه ،لذلك تقدير الفرد لذاته �سمة �شخ�صية من يتمتع بها
ي�شعر بال�سعادة والر�ضا ،وي�سعى للتقدم دائم ًا فهو ميثل دوراً هام ًا
يف حياة الفرد (�إ�سماعيل.)2018 ،
وتعد الذات الريا�ضية من املو�ضوعات املهمة كونها �شغلت
علماء النف�س للك�شف عن العالقة القائمة بينها وبني مو�ضوعات
�أخرى ،والت�أثريات املتبادلة بينها ،ويرى علماء النف�س �أن �أف�ضل
ال�سبل لفهم الإن�سان والتعامل معه هو مفهوم الذات ،واعتباره
كل منظم ولي�س جمموعة �أجزاء ،وهذا ين�ش�أ عن طريق تقييم ت�أثري
اخلربات االنفعالية والإدراكية على الطالب باعتباره جزءاً من
املجال الكلي ي�ؤثر ويت�أثر ،وهو ينمو خالل االحتكاك بالبيئة
اخلارجية التي ينتمي لها (�أحمد.)2010 ،
�إن الأنظمة التعليمية بجميع مكوناتها وعملياتها حتتاج
لتقييم م�ستمر بهدف حت�سينها وتطويرها ،حيث تعد االختبارات
الدولية من �أبرز مظاهر تقييم الأنظمة التعليمية ،وتعد االختبارات
الدولية م�ؤ�رشاً هام ًا مل�ستوى حت�صيل الطالب يف املواد الأ�سا�سية
للتعلم التي ت�ستهدف قيا�سها ،ومن �أبرز االختبارات الدولية ما
يلي :اختبار  :TIMSSوهو اختبار يقي�س املهارات العليا يف مادتي
العلوم والريا�ضيات يطبق كل �أربع �سنوات وي�ستهدف ال�صف الرابع
والثامن الأ�سا�سي.
تعد االختبارات الدولية � TIMSSأحد االختبارات والدرا�سات
الدولية التي ت�رشف عليها املنظمات الدولية يف �أكرث من ( )60دولة،
يقي�س االختبار الدويل االجتاهات يف التح�صيل الدرا�سي ملادتي
الريا�ضيات والعلوم ،من �أجل حت�سني جودة عملية التعليم والتعلم
يف العامل (هيئة تقومي التعليم والتدريب .)2019،وهي اخت�صار لـ
Trends of the International Mathematic and science stud-

 iesوتعني االجتاهات العاملية يف التح�صيل الدرا�سي للريا�ضيات
والعلوم.
وي�رشف عليها الهيئة الدولية لتقومي التح�صيل الرتبوي،
والتي يقع مقرها يف مدينة �أم�سرتدام-هولند ا �International As
sociation for the Evaluation of Educational Achievement

واملراكز التي تتابع هذه الدرا�سة تتواجد يف ()Boston College
يف الواليات املتحدة الأمريكية ومركز معاجلة البيانات ( )DPCيف
هامبورغ ب�أملانيا( .دليل اختبارات .)TIMSS،2019
يف عام ( )1964بد�أ تطبيق هذا النوع من االختبارات
ويف عام (� )1995أطلق عليه ا�سم ( )TIMSSويف عام ()2015
عقد مب�شاركة ( )60دولة ،واالختبارات ال تهدف بالدرجة الأوىل
�إىل تقييم طلبة املدار�س بعينها ،و�إمنا تهدف �إىل تقييم الأنظمة
التعليمية والرتبوية يف الدول امل�شاركة( .مطاوع واخلليفة)2018 ،
وتهدف االختبارات الدولية �إىل حتقيق ما يلي( :هيئة
تقومي التعليم والتدريب :)2019 ،قيا�س م�ستوى حت�صيل الطلبة
يف مادتي الريا�ضيات والعلوم ،وتعويد الطلبة على تطبيق جميع
املفاهيم الريا�ضية والعلمية التي در�سوها لتطوير �أدائهم ،و�إك�ساب
الطلبة املهارات الريا�ضية والعلمية التي تعتمد على �أ�سلوب التفكري
والتحليل والتحديد ،وتدريب املعلم على �صياغة الأ�سئلة املو�ضوعية
التي تتمحور حول املعلومة بحيث ي�ستخدم الطلبة املفاهيم
واملهارات اخلا�صة بهذه املعلومة للو�صول �إىل احلل ال�صحيح.

تعد �أ�سئلة االختبارات الدولية  TIMSSقيا�س ًا دقيق ًا للمهارات
العليا التي يكت�سبها املتعلم من خالل الرتكيز على قدراته العقلية،
ومتكنه من الفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب و�صو ًال �إىل احلكم
ال�صحيح ،وهي تقي�س مهارتني يف الوقت نف�سه هما :القدرة
وال�رسعة( .هيئة تقومي التعليم والتدريب.)2019،
وترتكز �أهمية ( )TIMSSيف �أنها تعمل على ت�سهيل �إجراءات
و�إ�صالح الأنظمة التعليمية ،والتي تبنى على �أ�س�س تقوميية
مو�ضوعية ،ذلك �أنها تقدم قاعدة بيانات وا�سعة قد ت�سهم يف
اتخاذ القرارات التعليمية من خالل االطالع على واقع الدول
الأخرى ،وتت�سم اختبارات  TIMSSباملرونة ،مما ت�سهل عملية
تطوير الربامج التعليمية للدول يف �ضوء نتائج م�شاركاتها يف
( TIMSSطبازة ،)2018،وتكمن �أهمية ( )TIMSSكما ذكر يف دليل
اختبارات ( )2019( )TIMSSيف :احل�صول على بيانات �شاملة
عن املفاهيم واملواقف التي تعلمها الطلبة يف مادتي الريا�ضيات
والعلوم يف ال�صفني الرابع الأ�سا�سي والثامن الأ�سا�سي ،ومقارنة
حت�صيل الطلبة يف العلوم والريا�ضيات يف �أنظمة تربوية متباينة
يف خلفيتها الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية ،ومتابعة امل�ؤثرات
الن�سبية للتعليم والتعلم يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي ومقارنتها مع
تلك امل�ؤثرات يف ال�صف الثامن ،حيث �إن جمموعة الطلبة الذين
يختربون يف ال�صف الرابع يف دورة ما ،يجري اختبارهم يف ال�صف
الثامن يف الدورة التالية.
 )4الو�صول �إىل �أهم و�أف�ضل الو�سائل امل�ؤدية �إىل تعليم
�أف�ضل ،وذلك عرب مقارنة نتائج االختبارات مع نتائج �أخرى يف
�سياق ال�سيا�سات والنظم التعليمية املطبقة ،والتي ت�ؤدي �إىل معدالت
حت�صيل عالية لدى الطلبة.
وتقوم طريقة بناء �أ�سئلة االختبارات الدولية ()TIMSSعلى:
ال ُبعد عن التعامل مع م�ستوى احلفظ والتذكر واعتباره �أ�سا�سي
للمعرفة الريا�ضية ،و�صياغة ال�س�ؤال بطريقة جتذب الطالب �إىل
التفكري يف فهم امل�سائل الريا�ضية ،والغو�ص يف جوهرها وحتليلها
و�إ�صدار احلكم على �صحتها ،وتقدمي ال�س�ؤال كم�شكلة �أو ر�سم
تخطيطي �أو �صورة للربط بني اجلانب املعريف واجلانب النف�س
حركي للريا�ضيات.
حيث يتم التق�سيم وفق (هيئة تقومي التعليم والتدريب)2019،
جمال حمتوى الأعداد ( )% 30من �أ�سئلة االختبار الكلي لل�صف
الثامن� ،أما جمال اجلرب في�شمل ( )% 30من �أ�سئلة اختبار ()TIMSS
التي ت�شمل العبارات اجلربية والعمليات عليها بن�سبة ( )% 15مثل
حل متباينات ومعادالت خطية ،وتب�سيط العبارات اجلربية التي
حتتوي على العمليات احل�سابية ،وكذلك مقارنة العبارات اجلربية،
وت�شمل العالقات والدوال ( )% 15مثل الدوال اخلطية واجلداول
والدوال غري اخلطية وتعميم عالقات منط عددي با�ستخدام الأعداد �أو
الكلمات �أو العبارات� .أما الهند�سة فت�شمل ( )% 20من �أ�سئلة اختبار
( )TIMSSوهي الأ�شكال الهند�سية والقيا�س مثل :حتديد ور�سم �أنواع
الزوايا وقيا�س الزوايا يف الأ�شكال الهند�سية ،والتعرف على الأ�شكال
ثنائية الأبعاد وا�ستخدام خوا�صها الهند�سية ،وكذلك الأ�شكال ثالثية
الأبعاد وخوا�صها الهند�سية حلل امل�سائل� .أما عر�ض البيانات
واالحتماالت فت�شكل ( )% 20من �أ�سئلة اختبار ( )TIMSSوهي
موزعة كالتايل :البيانات ( )% 15مثل حتديد الإجراءات املنا�سبة
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جلمع وتنظيم البيانات ومتثيل البيانات لإجابة الأ�سئلة،
وح�ساب املتو�سط والو�سيط واملنوال واملدى والتعرف على
ت�أثري القيم املتطرفة ،وقراءة وتف�سري البيانات من م�صدر واحد
�أو �أكرث حلل امل�شاكل مثل (التف�سري واال�ستقراء و�إجراء املقارنات
وا�ستخال�ص النتائج)� ،أما االحتمال فتكون ( )% 5وهي للحوادث
الب�سيطة واحلوادث املركبة مثل :حتديد االحتماالت النظرية ،تقدير
االحتمال التجريبي (هيئة تقومي التعليم والتدريب.)2019،
لقد حظي مفهوم الذات باهتمام بالغ على امتداد الربع الأخري
من القرن الع�رشين ،حيث ظهر كثري من البحوث التي تناولته بطرق
�شتى ،وعلى الرغم من ال�صعوبات املتعلقة مبفهوم الذات والتي متثل
إثراء له وعقبات يف تناوله ال�سيكومرتي يف الوقت نف�سه� ،إال �أنه
� ً
حظي باالهتمام ،حيث قدم كثري من العلماء �آراء ونظريات عديدة،
ولقد مر مفهوم الذات بنمو ديني وفل�سفي عرب التاريخ ،فتحدث عنه
اليونانيون و�أر�سطو و�سقراط ،ثم احت�ضنه املفكرون العرب مثل
ابن �سينا الذي عرفه ب�أنه ال�صورة املعرفية للنف�س الب�رشية( .عبده
وعثمان)2002 ،
ومفهوم الذات ينعك�س على احرتام وتقدير الفرد لذاته وعلى
�سلوكه وعلى درجة متتع الفرد بالتوافق النف�سي وال�صحة النف�سية،
وهنا ي�أتي دور الوالدين يف ممار�ساتهم وتعاملهم مع الطفل خالل
عملية التن�شئة االجتماعية ،حيث �إن لهم �أثراً بارزاً يف الفكر الذي
يبلوره الطفل عن نف�سه ،ويعد مفهوم الذات من الأبعاد الهامة يف
درا�سة ال�شخ�صية وعام ًال مهم ًا من العوامل التي ت�ؤثر ت�أثرياً كبرياً
على ال�سلوك ،وهي تعد م�صدر النمو والطاقة وامليول والقدرات
وامل�شاعر( .عبده وعثمان)2002 ،
يعرف حبيب و�إبراهيم ( )2018مفهوم الذات �أحد املتغريات
ال�شخ�صية التي تدل على ر�ؤية الطفل لنف�سه ،مما ي�شري �إىل جمموعة
من املدركات واملعتقدات التي يكونها الفرد عن نف�سه ،وتعرب عما
يت�صف به الفرد من قدرات ج�سمية وعقلية و�شخ�صية واجتماعية.
ويعرفه العلي ( )2003ذلك الكل املنظم الذي يت�أثر بعوامل التن�شئة
االجتماعية واالقت�صادية ،والذي يعد فهم الفرد لها حجر الأ�سا�س
فيها ،والذي ينعك�س بدوره على �سلوك الفرد.
من خالل ما �سبق يتبني �أن مفهوم الذات يتكون من �أفكار
الفرد نف�سه وم�شاعره ومعتقداته ،والتي تت�أثر بظروف منها
االقت�صادية واالجتماعية وتظهر على �شخ�صيته.
هناك عوامل ت�ؤثر على الوعي مبفهوم الذات لدى الأفراد ومن
هذه العوامل :اخل�صائ�ص اجل�سمية :تعد �صورة اجل�سم لها �أهمية
كبرية بالن�سبة ل�صورة الفرد عن ذاته ومفهومه عنها ،لذلك ف�إن بنية
اجل�سم ومظهره وحجمه تعد من الأمور احليوية واملهمة يف تطور
مفهوم الذات ،فت�صور الفرد جل�سمه وما ي�شعر به نحوه يعترب حموراً
�أ�سا�سي ًا خا�صة يف ال�سنوات الأوىل من حياته ،والدور االجتماعي:
ي�ؤثر يف مفهوم الذات ،حيث تنمو �صورة الذات يف �أثناء حتريك الفرد
يف �إطار البناء االجتماعي الذي يعي�ش فيه ،ف�إنه عادة يو�ضع يف
�أمناط من الأدوار املختلفة منذ طفولته و�أثناء حتركه خالل هذه
الأدوار ،وهنا يتعلم لكي يرى نف�سه كما يرى باقي زمالئه يف
املواقف االجتماعية املختلفة ،والأ�رسة :حيث يت�أثر مفهوم الذات
بالبيئة الأ�رسية والتفاعل بني �أفرادها ،وتلعب اخلربات دوراً هام ًا
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يف ت�شكيل مفهوم الذات ،واملدر�سة :هنا يبد�أ الفرد بتكوين �صورة
جديدة عن قدراته اجل�سمية والعقلية و�سماته االجتماعية واالنفعالية
مت�أثراً يف ذلك بالأو�صاف التي ي�صفها املعلمون و�أقرانه لذاته ،ك�أن
يقال له �إنك جمتهد يف الريا�ضيات �أو ذكي يف حل متارين الأعداد
الن�سبية �أو غبي يف حل امل�سائل الريا�ضية ،ف�إنه يت�أثر بالأ�سلوب
الذي يعامل به ،في�ستنتج �أنه غري مرغوب فيه �إذا رف�ض زمال�ؤه
اللعب معه ،وكذلك اخلربات املدر�سية ت�ؤثر يف تكوين الذات ،ويت�ضح
ذلك من خالل تقومي املعلمني للطلبة (�إ�سماعيل.)2018 ،
وتتمثل �أبعاد مفهوم الذات يف الآتي :البعد امل�سحي،
واال�ستب�صار (تطابق الذات مع الواقع) ،و ُبعد الذات املدركة الواعية،
وتكامل الأمناط ،اختالف �أو تنوع الفئات داخل الذات ،والثبات
(ثبات مفهوم الذات) ،الثقة بالنف�س ،تقبل الذات (تطابق الذات
املدركة واملثالية) (العلي)2003 ،
هناك عدة خ�صائ�ص ملفهوم الذات �أهمها :منظم ،ومتعدد
اجلوانب ،وهرمي ،وثابت ،ومنائي ،وتقييمي ،ومتمايز (القا�ضي،
� .)2009أي �أن مفهوم الذات يزداد مع تطور املراحل العمرية
لدى الفرد ويكون ن�سبياً ،ويكون تقييم الفرد لذاته من خالل تعلم
الريا�ضيات مع ذاته �أو مع �أقرانه كون �أن مفهوم الذات متعدد
اجلوانب.
يعد مقيا�س مفهوم الذات �سهل التطبيق على الأفراد يف
مرحلة املراهقة ،وقد تو�صل �إىل العديد من الأبعاد الأكادميية وغري
الأكادميية من خالل منوذج �شيلفون ومار�ش و�سميث (،)1983
و�صمم مقيا�س مفهوم الذات متعدد الأبعاد من خالل عملية م�سح
ال�سلوك ،وكان يحتوي مقيا�س الذات على ( )13عامال ،ويحتوي كل
عامل ما بني � 10إىل  12مفردة ،وكان عدد املفردات ( )136مفردة،
وكانت اال�ستجابات مدرجة عن طريق ليكرت تبد�أ من  5درجات،
وهي الت�أكيد احلقيقي ،ثم تنتهي بالت�أكيد غري احلقيقي ،وتعطى
درجة واحدة (عبده وعثمان .)2002 ،توجد عدة طرق لقيا�س
تنب�ؤات ومعلومات عن الذات ،من �أهمها طريقة تقدير الذات ،وطريقة
املقابلة ،وطريقة التمايز (�أحمد.)2010 ،
�أما مفهوم الذات الريا�ضياتية فيعرفه اخلرو�صي ()2019
ب�أنه �إدراك ال�شخ�ص لقدراته يف تعلم املهارات الريا�ضية وحتقيقها.
ويعرفه املجدالوي ( )2016مبجموعة متنا�سقة من التوقعات �أو
التقييمات اخلا�صة مبجال الريا�ضيات �أو �أنواع معينة من ال�سلوك
يتبنى الفرد ب�ش�أنها هذه التقييمات .ويعرفه العلوين ( )2019بتقييم
الطلبة لقدراتهم على تعلم املو�ضوعات الريا�ضياتية ،وتقييمهم
لقدرتهم حلل امل�شكالت الريا�ضياتية.
ولقد �أجريت العديد من الدرا�سات يف هذا املو�ضوع كدرا�سة
الغامدي ( )2018التي هدفت �إىل تقييم كتب الريا�ضيات والتمارين
املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع االبتدائي يف اململكة
العربية ال�سعودية يف �ضوء متطلبات درا�سة التوجهات الدولية
للريا�ضيات والعلوم ( ،)TIMSSوكان من �أهم تو�صيات الدرا�سة
�إجراء درا�سة �أخرى لتطوير الكتب يف �ضوء متطلبات درا�سة
( )TIMSSوبناء وجتريب فاعلية وحدات درا�سية مبنية وفق
متطلبات اختبار ( .)TIMSSودرا�سة الزعبي وملكاوي ومقدادي
( )2018التي هدفت الدرا�سة �إىل حتليل املمار�سات التقوميية
ملعلمي الريا�ضيات والعلوم يف العينة الأردنية امل�شاركني يف
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الدرا�سة الدولية للريا�ضيات والعلوم ( )TIMSS,2011اال�ستبانات
املتعلقة باملمار�سات التقوميية ملعلمي الريا�ضيات والعلوم التي
ت�ضمنتها الدرا�سة ( )TIMSS,2011حيث ك�شفت نتائج الدرا�سة عن
وجود فروق يف تقديرات املعلمني وطالبهم .ودرا�سة العطيان
( )2018التي هدفت الدرا�سة �إىل حتديد ن�سبة القيم املتطرفة يف
اختبارات ( )TIMSSالدولية ،والك�شف عن �أثر معاجلة القيم املتطرفة
يف مادتي الريا�ضيات والعلوم على تقديرات املعامل للفقرات ودقتها
وفق ًا للنموذج اللوج�ستي الثالثي للمعلمة ،وقد �أظهرت النتائج �أن
هناك فروق ًا جوهرية بني الأو�ساط احل�سابية للأخطاء املعيارية
لتقديرات معامل الفقرات .ودرا�سة طبازة ( )2018التي هدفت �إىل
تقومي حمتوى كتب الريا�ضيات الفل�سطينية لل�صفني الرابع والثامن
يف �ضوء معايري ( ،)TIMSS,2015حيث ظهرت نتائج الدرا�سة
كالتايل :بلغت الن�سبة ملعايري ( )TIMSS,2015الواجب توافرها يف
حمتوى كتب الريا�ضيات الفل�سطينية لل�صف الثامن :الأعداد ون�سبته
 % 30واجلرب ن�سبته  ،% 30والهند�سة ون�سبته  ،% 20والبيانات
واالحتماالت ن�سبته  ،% 20والبعد املعريف  :املعرفة ون�سبته 35
 %والتطبيق ون�سبته  % 40واال�ستدالل ون�سبته  ،% 25ومن �أهم
التو�صيات التي تو�صلت لها الباحثة توظيف نتائج هذه الدرا�سة
والأخذ بها يف تطوير مناهج الريا�ضيات .ودرا�سة جرار وعطا
( )2018التي ك�شفت عن عدد ال�صفوف الكامنة التي متايز بني
قدرات طلبة الأردن املعتمدة على احتمال �إجابتهم لفقرات جمال
حمتوى (الأعداد ،واجلرب) الختبارات ( )TIMSSالدولية يف مادة
الريا�ضيات �إجابة �صحيحة بالأردن ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود �صفني كامنني ملجال حمتوى اجلرب ،حيث لعب ك ٌل من اجلن�س
وموقع املدر�سة دوراً هام ًا يف التمايز بني قدرات الطلبة .ودرا�سة
اعبيد ( )2019التي تق�صت فاعلية برنامج قائم على معايري
( )TIMSSيف تنمية التفكري اال�ستداليل وحل امل�شكالت يف
الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،وقد �أو�صت الباحثة
ب�رضورة تبني الربنامج القائم على معايري (� )TIMSSأثناء تنفيذ
منهاج الريا�ضيات .ودرا�سة هاو�س ( )2006 Houseالتي �سعت �إىل
الك�شف عن ت�أثري ا�سرتاتيجيات التدري�س املتعددة يف الف�صل
املدر�سي على الإجناز يف العلوم والريا�ضيات ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن الطالب الذين كانوا يقومون بعمل التجارب يف
الف�صل حققوا م�ستوى �أعلى يف تعلم العلوم واالجناز يف االختبار،
بالإ�ضافة �إىل �أن الطالب الذين ي�ستخدموا ا�سرتاتيجيات تعاونية
�أثناء تعليم العلوم والريا�ضيات حققوا درجات �أف�ضل من غريهم.
وحددت درا�سة بلكن ودميرتزيل وكلمن (& Demirtasli ,Billican
 )2011,Kilmenمواقف الطالب الذين �شاركوا يف اختبارات (TIMSS
 )2007و ( )1999 TIMSSنحو الريا�ضيات و�آرائهم حول “الأن�شطة
التعليمية يف مادة الريا�ضيات” ،حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
الطالب لديهم مواقف �أكرث �إيجابية جتاه الريا�ضيات يف (TIMSS
( 2007مما كانوا عليه يف ( ،)1999 TIMSSبالإ�ضافة �إىل ذلك دفعت
�أكرث الطالب ب�شكل متكرر لإقامة عالقة مع احلياة اليومية وتعلمهم
يف الريا�ضيات ،ومن ثم زيادة �أن�شطة التعلم التعاوين يف ذلك.
وهدفت درا�سة بري�س وكوزينا ولينب (,Leban & Kozina ,Perse
� )2011إجراء حتليل لنتائج  2003 TIMSSلتحديد الكيفية التي
ترتبط بالعوامل ال�سلبية للمدر�سة ،مثل العنف والإجناز يف العلوم
والريا�ضيات للطالب ،وكانت النتائج �أن حتقيق جتربة ا�ستخدام

العنف يف �سلوفينيا كبرية ،حيث �سجل الطالب الذين عانوا من
العنف �إجنازاً �أقل يف الريا�ضيات والعلوم ،يف ال�صفني الرابع
والثامن ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج مهمة منها �أن العوامل ال�سلبية
مثل العنف ،هي جيدة للتنب�ؤ بالتح�صيل التعليمي .وتعرفت درا�سة
دودين وعبد الفتاح و�شمراين وهالل (,Abdelfattah ,Dodeen
 )2012 ,Hilal & Shmraniعلى �أثر امل�ؤهل العلمي واملعتقدات
واملمار�سات لدى مدر�سي تايوان واململكة العربية ال�سعودية يف
حت�صيل الطلبة يف الدرا�سات الدولية ( ،)TIMSSو�أهم النتائج التي
تو�صلت لها الدرا�سة :هي �أن �أدوات التقومي و�أمناط االختبارات
والأ�سئلة حتظى بفروق وا�ضحة بني البلدين ل�صالح تايوان ،ووجود
فروق جوهرية يف برامج �إعداد معلمي الريا�ضيات ،وكذلك يف برامج
التطوير املهني ويف معتقدات املعلم حول �أهمية البيئة التعليمية يف
حت�صيل الطلبة يف مادة الريا�ضيات ل�صالح تايوان .وحللت لي�سيني
ويون�س وترمز وحممود (,Mahmud & Tarmiz ,Yunus ,Lessani
 )2014حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف الثامن ب�سنغافورة وفق ًا
لدرا�سة  ،TIMSSوقد تو�صلت الدرا�سة �إىل منا�سبة املحتوى يف
كتاب الريا�ضيات لل�صف الثامن الأ�سا�سي ب�سنغافورة وفق ًا لدرا�سة
 .TIMSSوحددت درا�سة يلماز وكوبرن وهن�سي (Koparan ,Yilmaz
&  )2016 ,Hanciالعالقة بني �أ�سلوب التعلم وم�ستوى �إجناز طالب
ال�صف الثامن يف اختبار  TIMSSيف الريا�ضيات ،حيث تو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجات الطالب ب�شكل عام يف اختبار TIMSS
من ( )94-11درجة ،وكانت درجة حتقيق  TIMSSهي ()43,38
درجة .و�أجرت درا�سة جريلي وبينوين ورمبت�شني ورميو (,Grilli
 )2016 ,Romeo & Rampicahini ,Pennoniحتلي ًال متعدد
امل�ستويات ال�ستق�صاء التقييم وا�سع النطاق لالختبارات الدولية
 2011 PIRLS & TIMSSلدى طالب ال�صف الرابع يف �إيطاليا.
وتعرفت درا�سة كونكهم وكلوز و�شيلي (& Close ,Cunningham
� )2016 ,Shielإىل م�ستوى الطلبة يف اختبار  TIMSSبني عامي
 2008و  2015يف �إيرلندا يف الريا�ضيات ،حيث تبني �أن
االختبارات املدر�سية ال تزال تتعامل مع احلد الأدنى من مهارات
التفكري التي توجد يف اختبار  .TIMSSوا�ستخدمت درا�سة كارنوي
وكافن�سون ولويلك و�ست�شمت وزخرف( (Loy� ,Khavenson ,Carnoy
 )2016 ,Zakharov &Schmidt ,alkaالتقييم الدويل للطالب لتح�سن
�سيا�سة التعلم عندهم ،حيث ا�ستخدم التقييمات الدولية مثل برنامج
التقييم الدويل للطالب  ،TIMSSوقد ا�ستخدم املنهج الو�صفي،
وا�ستخدم بيانات فريدة من دولة واحدة طبقت اختبار الريا�ضيات
التابع لربنامج  TIMSSو�أخرى لربنامج بيزا ،حيث كان تطبيق
اختبار  ،2011 TIMSSواختبار بيزا  2012وجمعوا معلومات عن
مدر�سي الطالب الذين يدر�سونهم يف ال�صف التا�سع ،وقد �أتاحت
البيانات لكي يتم التقدير بدقة �أكرب ملتغريات الف�صول الدرا�سية على
�أداء الطالب يف الربنامج ،وت�شري النتائج �إىل �أن الأدوار الإيجابية
للمعلم مثل اجلودة وطريقة التدري�س ت�ؤدي �إىل حت�سني �أداء الطالب
ب�شكل �أف�ضل .وا�ستك�شفت درا�سة �شنج وه�سو ()2017 ,Hsu &Cheng
مالمح املمار�سات التعليمية التي �أبلغ عنها معلمو الريا�ضيات ذوو
الأداء العايل واملنخف�ض يف خمتلف �أنحاء الواليات املتحدة وفنلندا
وكوريا ورو�سيا وذلك با�ستخدام االجتاهات الدولية يف درا�سة
الريا�ضيات والعلوم ( ،)TIMSSوا�ستخدمت يف التدري�س اخلرائط
املفاهيمية والتدري�س الإجرائي لو�ضع ت�صميم الدرا�سة احلالية،
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حيث طبق وفق التحليل العنقودي الكامن يف مالمح الريا�ضيات
واملمار�سات التعليمة عرب النظم التعليمية الأربعة ووجد �أن جميع
معلمي الريا�ضيات يف املجموعات ذات الأداء املنخف�ض والعايل
ي�ستخدمون املمار�سات الإجرائية ف�ض ًال عن املمار�سات ذات التوجه
املفاهيمي يف تعليمهم ،ومع ذلك ف�إن جمموعة واحدة من مدر�سي
الريا�ضيات كانوا من ذوي الأداء العايل من عينة الواليات املتحدة.
وهدفت درا�سة عبد اهلل و�شن (� )2019 ,Shin & Abdullahإىل مقارنة
املحتوى الهند�سي املاليزي والكوري يف كتب الريا�ضيات املدر�سية
امل�ساعدة لتف�سري الفروق التي وجدت با�ستمرار بني م�ستويات
الإجناز للطالب املاليزيني والكوريني اجلنوبيني يف اجتاهات
الدرا�سة الدولية للريا�ضيات والعلوم ( ،)TIMSSوقد �أظهرت نتائجها
�أن ا�ستخدام الكتب املدر�سية ميكن �أن ي�ؤثر �إيجاب ًا على �إجنازات
يجر
الطالب يف الريا�ضيات وخا�صة يف جمال الهند�سة ،حيث �إنه مل َ
من قبل مقارنة ،و�أحيل كتابان مدر�سيان ي�ستخدمان يف نظام
التعليم الإعدادي يف ماليزيا وكوريا اجلنوبية؛ مما ي�ؤكد �رضورة
اال�ستمرار يف بحث مهارات تيم�س .ولقد �أجريت درا�سات متعددة يف
جمال مفهوم الذات الريا�ضية كدرا�سة رم�ضان ( )2000التي هدفت
الدرا�سة �إىل التنب�ؤ بالتح�صيل يف الريا�ضيات من خالل مفهوم الذات
الريا�ضية وقلق الريا�ضيات لدى عينة من طالب ال�صف الأول
الثانوي يف ال�سعودية ،وقد �أو�صى الباحث بالعمل على تقدمي برامج
�إر�شادية لتنمية مفهوم الذات الريا�ضية لدى الطالب يف خمتلف
املراحل الدرا�سية ،وذلك بغية حت�سن قدراتهم ودافعيتهم �إىل تعلم
ودرا�سة الريا�ضيات .ودرا�سة ح�سن ( )2016التي هدفت �إىل التعرف
على فاعلية ا�ستخدام برنامج اجليو جيربا يف اكت�ساب مفاهيم
التحويالت الهند�سية ،وتنمية التفكري الب�رصي ،ومفهوم الذات
الريا�ضية لدى تالميذ املرحلة املتو�سطة ،وقد تو�صلت الدرا�سة
لوجود فرق ذي داللة �إح�صائية يف مفهوم الذات الريا�ضي ل�صالح
املجموعة التجريبية .ودرا�سة املجدالوي ( )2016التي ك�شفت عن
�أثر ا�ستخدام الأمنوذج االنتقائي يف كل من حت�صيل طلبة ال�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي يف الريا�ضات ومفهوم الذات الريا�ضي لديهم،
وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح
املجموعة التجريبية يف كل من التح�صيل يف الريا�ضيات ومفهوم
الذات الريا�ضية .وهدفت درا�سة العليي (� )2017إىل التعرف على �أثر
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعليم املتمايز يف تدري�س الريا�ضيات على
التح�صيل ومفهوم الذات لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية مبحافظة
حجة يف اجلمهورية اليمنية؛ وهو من املو�ضوعات املهمة
وامل�ستحدثة والتي تفيد يف جمال �أبحاث تدري�س الريا�ضيات؛ التي
تدمج بني اجلانبني املهاري والوجداين.
و�أجريت العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مفهوم
الذات ومن هذه الدرا�سات درا�سة العلي ( )2003التي �أو�صت ب�إجراء
درا�سات تتعلق بالذات والدافعية نحو تعلم الريا�ضيات ،ودرا�سة
هياجنة وال�شكريي( )2013التي �أو�صت بعمل برنامج �إر�شادي
لتق�صي فاعلية تنمية مفهوم الذات الأكادميي للتعلم الأ�سا�سي
ودرا�سة �أيوديل  )2011( Ayodeleالتي �أ�شارت للمعرفة العالقة
بني مفهوم الذات والأداء يف مبحث الريا�ضيات ومدى ت�أثري اجلن�س
عليهما لدى طلبة املرحلة الثانوية بوالية �إكيتي يف دولة نيجريي
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما مهارات
اختبار TIMSS؟ وما عالقتها بالذات الريا�ضية لدى طالب ال�صف
الثامن بفل�سطني؟ ،ويتفرع منه الأ�سئلة الفرعية الآتية:
◄◄ما م�ستوى مهارات اختبار  TIMSSيف الريا�ضيات لدى
طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي بفل�سطني؟
◄◄ما م�ستوى مهارات الذات الريا�ضية لدى طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي بفل�سطني؟
◄◄هل يوجد فروق ذات داللة اح�صائية يف اختبار TIMSS
بني متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي تعزى ملتغري
اجلن�س؟
◄◄ما الداللة الإح�صائية بني متو�سطي درجات طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي يف مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضية قد تعزى ملتغري
جن�س الطالب؟
◄◄ما القدرة التنب�ؤية ملقيا�س الذات الريا�ضية باختبار
 TIMSSلدى طلبة ال�صف الثامن بفل�سطني؟
فرضيات الدراسة:
1 .1ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α≤ .05
بني متو�سطي درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف اختبار
 TIMSSتعزى ملتغري جن�س الطالب.
2 .2ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤ .05بني
متو�سطي درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مقيا�س مفهوم
الذات الريا�ضية تعزى ملتغري جن�س الطالب.
أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل ما يلي:
1 .1التعرف على م�ستوى اختبار  TIMSSيف الريا�ضيات لدى
طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف اختبار  TIMSSيف الريا�ضيات.
2 .2التعرف على م�ستوى الذات الريا�ضياتية لدى طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي.
3 .3التعرف على الداللة الإح�صائية بني متو�سطي درجات
طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف اختبار  TIMSSتبع ًا ملتغري جن�س
الطالب.
4 .4التعرف على الداللة الإح�صائية بني متو�سطي درجات
طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضياتية
تبع ًا ملتغري جن�س الطالب.
أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف:
1 .1امل�رشفني الرتبويني �أثناء قيامهم مبهامهم الإ�رشافية
بتوعية املعلمني بربط الأن�شطة والأ�سئلة الريا�ضية مبهارات اختبار
.TIMSS
2 .2الباحثني يف ربط املادة التعليمية بالذات الريا�ضية

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

وببيئة الطالب ،وتنمية �أ�ساليب التفكري ال�سليم من خالل مهارات
اختبار  ،TIMSSمبا ي�ساعد على حل امل�شكالت التي تواجههم.
حدود الدراسة وحمدداتها:
حتددت الدرا�سة باحلدود واملحددات الآتية:
 1-1 .1احلد املو�ضوعي :مهارات اختبار  TIMSSيف الوحدة
الأوىل لل�صف الثامن الأ�سا�سي.
2 .2احلد الب�رشي :طبق هذا البحث على عينة من طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية يف مديرية الرتبية والتعليم
�رشق غزة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم وهي مدر�سة �أ�سعد
ال�صفطاوي (�أ) ومدر�سة الرملة الأ�سا�سية (ب).
3 .3احلد املكاين :طبق هذا البحث يف منطقة غزة.
4 .4احلد الزماين :الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي
(2021 - 2020م).
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات:
مهارات اختبار  :TIMSSجمموعة من املهارات املعرفية
والتطبيقية واال�ستداللية املت�ضمنة يف اختبار  TIMSSالتابع
لريا�ضيات ال�صف الثامن.
مفهوم الذات الريا�ضياتية :الثقة الريا�ضياتية التي يظهرها
طالب ال�صف الثامن عند تعلمه الريا�ضيات واجلهد الأكادميي الذي
يبذله عند التعلم وقيمة املعلومات التي ميتلكها وتقا�س بالعالمة
التي يح�صل عليها الطالب يف املقيا�س املعد لذلك.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
أوال :منهج الدراسة:
اتبع الباحثون املنهج الو�صفي ب�أ�سلوب حتليل املحتوى،
وذلك ملنا�سبته لطبيعة الهدف من الدرا�سة من خالل حتليل الوحدة
الأوىل من كتاب ال�صف الثامن الأ�سا�سي للف�صل الدرا�سي الأول،
لتحديد مدى توفر مهارات  ،TIMSSوالأ�سلوب امل�سحي ،والأ�سلوب
العالئقي.
ثانياً :جمتمع وعينة الدراسة
يتمثل جمتمع الدرا�سة من جميع طالب ال�صف الثامن للف�صل
الدرا�سي الأول 2021 - 2020م يف مديرية �رشق غزة والبالغ
عددهم ( )2683طالب ًا و( )2743طالب ًة موزعني يف ( )10مدار�س
طالب حكومية و( )18مدر�سة طالبات حكومية ،موزعني على ()52
�شعبة للطالب ،و(� )66شعبة للطالبات.
عينة الدرا�سة :تكونت عينة البحث من ( )111طالب ًا و()110
طالبةً.
ثالثاً :أدوات الدراسة:
ا�ستخدم الباحثون يف هذه الدرا�سة �أداتني هما:
 .أاختبار :TIMSS

بني االختبار تبعاً للخطوات الآتية:
1 .1الغر�ض من االختبار :هدف االختبار هو قيا�س م�ستوى
طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مهارات  TIMSSوم�ستوى فهمهم
ملو�ضوع املرياث من خالل درا�ستهم للوحدة املقرتحة.
2 .2حمتوى االختبار :بعد االطالع على الدرا�سات اخلا�صة
بدرا�سة  TIMSSوبع�ض اختباراتها املوجودة يف وزارة الرتبية
والتعليم بغزة� ،أعد االختبار بحيث ي�شتمل على (� )28س�ؤا ًال اختباري ًا
من نوع االختيار من متعدد و الإجابة الق�صرية ،حيث يتكون اختبار
 TIMSSالدويل من (� )60س�ؤاالً ،وكان ملجال الأعداد ( )% 30و�أن
الن�سبة التي تت�شكل من الوحدة الأوىل لل�صف الثامن(الأعداد الن�سبية
والأعداد غري الن�سبية) هي ( )% 18من وزن االختبار ،وهذه الأوزان
تتفق مع ما جاء يف اختبار الدرا�سة الدولية ،ولكن حت�سب ًا لإمكانية
حذف بع�ض الأ�سئلة من خالل �ضعف معامالت ارتباطها �أو عدم
متييزها فتم �صياغة عدد �أكرب من الأ�سئلة ليتنا�سب مع ظروف
التطبيق يف جائحة كورونا ،كي ال يتم العودة للطالب من خالل
فرتة زمنية متقاربة ،ويتم بعد ذلك اختيار(� )12س�ؤال بعد عر�ضها
على املحكمني وح�ساب ال�صدق والثبات لها.
جدول ()1
توزيع نسبة مهارة  TIMSSلالختبار

امل�ستوى املعريف

الوزن الن�سبي

عدد الأ�سئلة ن�سبة اال�سئلة يف االختبار

املعرفة

%35

4

%33,33

التطبيق

%35

4

%33,33

اال�ستدالل

%30

4

%33,33

�3 .3صياغة �أ�سئلة االختبار:
تنوعت �أ�سئلة االختبار بني االختيار من متعدد والإجابة
الق�صرية حيث روعي ما يلي:
1 .1ارتباط الأ�سئلة مبهارات اختبار  TIMSSالدويل.
2 .2بناء االختبار وفق امل�ستويات الآتية (املعرفة والتطبيق
واال�ستدالل).
م�ستوى املعرفة :املعلومات املوجودة يف ذاكرة الطالب ،وهي
ت�شمل امل�ستويات الدنيا يف ت�صنيف بلوم ،وهي ال حتتاج �إىل جهد
عقلي كبري ،و�إمنا ا�ستدعاء املعلومات من الذاكرة.
م�ستوى التطبيق :توظيف املعرفة املكت�سبة لدى الطالب يف
م�سائل ح�سابية و�سياقات ومواقف جديدة.
م�ستوى اال�ستدالل :قدرة الطالب على �إعادة ت�شكيل �أو بناء
معادلة �أو جتزئة الكل �إىل عنا�رص� ،أو الك�شف عن كيفية ارتباط كل
جزء بالآخر ومقارنة و�إ�صدار �أحكام وحل امل�شكالت وتقييم احللول
املمكنة ،وانتقاء �أكرثها مالءمة ،وهي متمثلة يف ت�صنيف بلوم يف
التحليل والرتكيب والتقومي.
1 .1الدقة اللغوية يف و�ضع الأ�سئلة.
2 .2متثيل الهدف املرجو قيا�سه من االختبار.
3 .3املنا�سبة مل�ستوى ال�صف الثامن وتراعي الفروق الفردية.
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4 .4اخللو من الغمو�ض.
5 .5ع�شوائية البدائل يف �أ�سئلة االختيار من متعدد منف�صلة
عن �أ�سئلة الإجابة الق�صرية.
 .4و�ضع تعليمات االختبار:
�رشح طريقة الإجابة عن االختبار بطريقة تنا�سب م�ستوى
الطلبة ،وو�صف االختبار من حيث عدد الأ�سئلة وعدد البدائل وعدد
ال�صفحات ومثال يو�ضح طريقة الإجابة.
 .5ال�صورة الأولية لالختبار:
و�ضع االختبار يف �صورته الأولية يف ع�رشين �س�ؤاال من نوع
االختيار من متعدد و(� )8أ�سئلة �إجابة ق�صرية ،وعر�ضت على خم�سة
حمكمني ،وذلك ملعرفة �آرائهم فيما يلي:
1 .1و�ضوح تعليمات االختبار.
�2 .2صدق و�سالمة �أ�سئلة االختبار.
3 .3ال�سالمة العلمية واللغوية لأ�سئلة االختبار.
4 .4حذف �أو �إ�ضافة �أو �إبداء �أي مالحظات.
 .6العينة اال�ستطالعية:
بعد االنتهاء من حتكيم االختبار ،وااللتزام مبالحظات
املحكمني ،اختريت عينة تتكون من ( )36طالب ًا من مدر�سة عبد
الفتاح حمودة ال�صف الثامن ( )7للت�أكد من �صدقه وثباته ومتييزه.
 .7ت�صحيح االختبار:
وزعت الدرجات بحيث كل �س�ؤال �سواء اختيار من متعدد
�أو �إجابة ق�صرية درجة واحدة فقط ،وبذلك تكون درجة الطالب
حم�صورة بني ( 0و.)28
 .8حتديد زمن االختبار:
ُح�سِ ب زمن االختبار عن طريق املتو�سط احل�سابي لزمن تقدمي
�أول خم�سة طالب و�آخر خم�سة طالب ،حيث كانت املدة الزمنية التي
ا�ستغرقها �أفراد العينة ت�ساوي ( )35دقيقة.
 .9معامل التمييز:
بعد تطبيق االختبار على العينة اال�ستطالعيةُ ،حللت نتائج
الطالب وذلك بهدف التعرف على معامل التمييز لكل �س�ؤال من
ور ِّتبت الدرجات تنازلياً ،بح�سب درجاتهم النهائية
�أ�سئلة االختبارُ ،
يف االختبار ،و�أُخذ ( )% 27من عدد الطلبة كمجموعة عليا وهو
( )10طالب ،و( )% 27من عدد الطلبة كمجموعة دنيا وهو ()10
طالب ،كما ُح ّددت الن�سبة ( )0,20ف�أكرث ملعامل التمييز املقبول
ومت ح�سابه ،وتراوحت ما بني ( ،) 0,8 – 0,4حيث كان يف احلد
املقبول.
� .10صدق االختبار:
تحُ قق من �صدق اختبار  TIMSSعن طريق املحكمني و�صدق
االت�ساق الداخلي:
 .أ�صدق املحكمني:
تحُ قق منه عن طريق عر�ضه على جمموعة من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف املناهج وطرق التدري�س ،حيث قاموا ب�إبداء �آرائهم
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ومالحظاتهم حول منا�سبة �أ�سئلة االختبار ،ومدى انتماء الأ�سئلة
ملهارات  ،TIMSSوال�سالمة العلمية واللغوية لالختبار وو�ضوح
تعليمات االختبار ،ويف �ضوء ذلك �أُخِ ذ مبالحظات املحكمني و�آرائهم.
.ب�صدق االت�ساق الداخلي:
هو قوة االرتباط بني درجات كل �س�ؤال وجمموع درجات
االختبار ككل ،حيث جرى التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي من
العينة اال�ستطالعية ،وذلك با�ستخدام برنامج ()SPSS
وتبني �أن الأ�سئلة التالية (،24 ،22 ،18 ،17 ،10 ،4 ،2 ،1
 )26 ،25غري دالة لذلك ُحذِفت ،وباقي �أ�سئلة االختبار مرتبطة
بالدرجة الكلية ارتباط ًا ذات داللة �إح�صائية حيث �إن الأ�سئلة من
( )20 - 1اختيار من متعدد ،والأ�سئلة من ( )28 - 21مقالية،
حيث �أختري ( )8فقرات اختيار من متعدد و ( )4فقرات �إجابة ق�صرية
تراعي مهارات  ،TIMSSوذات �أعلى ارتباط حيث اختري �أ�سئلة
االختبار ،هي (.)28 ،27 ،23 ،21 ،20 ،14 ،13 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5
 .11ثبات االختبار:
ُح�سِ ب الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية ،وذلك من خالل
�إدخال الدرجات على برنامج ( ،)spssوبلغ معامل االرتباط بني
ن�صفي درجات االختيار من متعدد ( )0,719مبعادلة �سبريمان
براون ،وبلغ معامل الثبات ( )0,837وهي قيمة ثبات جيدة.
 .12االختبار ب�صورته النهائية:
بعد �أن مت الت�أكد من �صدق االختبار وثباته وح�ساب معامل
التمييز ،واالطالع على ن�سبة عدد الأ�سئلة يف اختبار  TIMSSيف
الأعداد الن�سبية� ،أ�صبح االختبار جاهزاً ب�صورته النهائية ومكون ًا
من (� )12س�ؤاالً ،واجلدول رقم ( )2يبني �أرقام الأ�سئلة التي تقي�س
كل مهارة من مهارات اختبار .TIMSS
جدول ()2
أرقام األسئلة التابعة لكل مهارة من مهارات اختبار  TIMSSالتي يقيسها االختبار

املهارة

عدد الأ�سئلة

رقم ال�س�ؤال

نوع ال�س�ؤال

املعرفة

4

1، 2، 3، 6

اختيار من متعدد

التطبيق

4

4

اختيار من متعدد

1، 3، 4

�إجابة ق�صرية

اال�ستدالل

4

5، 7، 8

اختيار من متعدد

2

�إجابة ق�صرية

ثانياً -مقياس الذات الرياضية:
ُبني مقيا�س الذات الريا�ضياتية ،وذلك بعد الرجوع للدرا�سات
ال�سابقة مثل درا�سة (جمهور )2010 ،ودرا�سة (اخلرو�صي)2019 ،
ذات العالقة مبو�ضوع مفهوم الذات ،واحتوت على ثالثة �أبعاد و
( )36فقرة ،واتبع املقيا�س نظام ليكرت اخلما�سي وهي :موافق
ب�شدة وتعطى( )5درجات ،وموافق وتعطى( )4درجات ،وحمايد
وتعطى( )3درجات ،ومعار�ض وتعطى درجتان ،ومعار�ض ب�شدة
وتعطى درجة واحدة ،مع العلم �أن بع�ض الفقرات ذات �صياغة
�إيجابية والأخرى ذات �صياغة �سلبية حيث تعطى معار�ض ب�شدة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

( )5درجات ،ومعر�ض ( )4درجات ،وحمايد ( )3درجات ،وموافق
درجتان ،وموافق ب�شدة درجة واحدة ،كما يف اجلدول يو�ضح.
جدول ()3
توزيع الفقرات على مقياس الذات الرياضياتية

البعد

الفقرات املوجبة

اجلهد الريا�ضي

1 ،2، 3، 4، 5، 6، 7، 8،
9، 10

الثقة الريا�ضية

11، 19، 20

الفقرات ال�سالبة

املجموع
10

12، 13، 14، 15، 16،
17، 18

10

21، 22، 23، 24، 25، 26،
القيمة الريا�ضية
27، 28، 29، 30

10

جدول ()4
مفتاح تصحيح الفقرات لمقياس مفهوم الذات الرياضياتية

�صياغة الفقرة

موافق ب�شدة

موافق

حمايد

معار�ض معار�ض ب�شدة

موجبة

5

4

3

2

1

�سالبة

1

2

3

4

5

العينة اال�ستطالعية:
بعد االنتهاء من حتكيم املقيا�س ،وااللتزام مبالحظات
املحكمني اُختريت عينة مكونة من ( )33طالب ًا من مدر�سة عبد
الفتاح حمود مبديرية �رشق غزة بتاريخ 2020/ 8/ 22م ،للت�أكد
من �صدقه وثباته ،وهي عينة غري عينة اختبار  TIMSSجتنب ًا
لإرهاق الطالب من خالل التطبيق.
حتديد زمن املقيا�س:
ُح�سِ ب زمن �إجابة الطلبة على املقيا�س عن طريق املتو�سط
احل�سابي لزمن تقدمي �أول خم�سة طالب و�أخر خم�سة طالب ،فكان
متو�سط املدة الزمنية التي ا�ستغرقها �أفراد العينة ي�ساوي ()30
دقيقة.
�صدق مقيا�س الذات الريا�ضياتية
ت�أكد الباحثون من �صدق املقيا�س عن طريق� :صدق املحكمني،
و�صدق االت�ساق الداخلي للفقرات ،و�صدق االت�ساق الداخلي للأبعاد
الثالثة ،و�صدق االت�ساق الداخلي لكل فقرة يف املقيا�س مع بعدها.
● ●�أوالً� :صدق املحكمني:
ت�أكد الباحث من �صدق مقيا�س الذات الريا�ضياتية عن طريق
عر�ض املقيا�س على جمموعة من حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف
جامعة الأق�صى من تخ�ص�ص علم النف�س وطرق تدري�س الريا�ضيات
وفق ملحق ( ،)5حيث قاموا ب�إبداء �آرائهم ومالحظاتهم حول منا�سبة
املقيا�س ،ومدى انتماء كل فقرة مع ُبعدها ،وكذلك و�ضوح �صياغتها
اللغوية ،و�أجمع جميع املحكمني على �صالحية معظم الفقرات مع
القيام ببع�ض التعديالت ،و�أهمها تعديل «تعمل الريا�ضيات على
�إعداد املواطن املثقف» �إىل «تعمل الريا�ضيات على تثقيفي ب�صورة
جيدة» ،و تعديل «يويل حمب الريا�ضيات اهتمام ًا كبرياً للم�شكالت
العلمية» �إىل «الريا�ضيات جتعلني مهتم ًا للم�شكالت العلمية» ،وهذا

ي�شري �إىل �أن املقيا�س يتمتع بال�صدق.
● ●ثانياً� :صدق االت�ساق الداخلي لفقرات كل ُبعدُ :ح�سِ بت
معامالت االرتباط لكل فقرة من فقراته مع جمموع بعدها ،وكانت
جميعها دالة �إح�صائياً.
● ●ثالثاً� :صدق االت�ساق الداخلي للأبعاد الثالثة:
ُح�سِ ب معامل ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية لكل ُبعد
من الأبعاد للمقيا�س مع الدرجة الكلية للمقيا�س ،وكانت معامالت
االرتباط ( )0,81 ، 0,81 ، 0,84على الرتتيب للأبعاد اجلهد
الريا�ضي ،والثقة الريا�ضية ،والقيمة الريا�ضية.
ثبات مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضياتية
ت�أكد الباحث من ثبات املقيا�س بطريقتني هما:
 .أالتجزئة الن�صفية:
ُح�سِ بت التجزئة الن�صفية لقيا�س ثبات املقيا�س ككل ،حيث
بلغ معامل االرتباط بني جمموع درجات ن�صفي املقيا�س ()0.76
ومعامل الثبات بطريقة (�سبريمان براون) ( )0.83وهذا يدل على �أن
وح�سِ بت التجزئة الن�صفية
املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من الثباتُ ،
لكل ُبعد حيث بلغت ( )0.85 ، 0.77 ، 0.74على الرتتيب للأبعاد:
اجلهد الريا�ضي ،والثقة الريا�ضية ،والقيمة الريا�ضية.
.بطريقة معامل �ألفا كرونباخ:
ا�ستخدم الباحثون طريقة �ألفا كرونباخ �ألفا حل�ساب ثبات
مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضياتية ،والذي ا�ستقر على (� )3أبعاد
و( )30فقرة .حيث بلغ للمقيا�س ككل ( ،)0.87وللجهد الريا�ضي
( ،)0.76وللثقة الريا�ضية ( ،)0.63وللقيمة الريا�ضية (.)0.82
ت�شري النتائج �إىل ثبات مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضياتية
ال�صورة النهائية للمقيا�س لتوزيع العبارات ب�أرقامها كما يف
جدول ()5
جدول ()5
الصورة النهائية للمقياس بتوزيع العبارات بأرقامها على األبعاد

ال ُبعد

�أرقام الفقرات

اجلهد الريا�ضي

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12

الثقة الريا�ضية

13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23

القيمة الريا�ضية

25، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35

سادساً -األساليب اإلحصائية:
1 .1ا�ستخدم الباحثون للمعاجلة الإح�صائية الأ�ساليب التالية:
2 .2التكرارات ،واملتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري،
والن�سب املئوية.
3 .3معامالت االرتباط.
4 .4معامالت االنحدار التدريجي.
نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :الذي ين�ص على :ما
م�ستوى مهارات اختبار  TIMSSيف الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف
50

أ .محمد جبريل ضاهر
أ .د .يحيى محمد أبو جحجوح
د .خالد فايز عبد القادر

مهارات اختبار  TIMSSوعالقتها بالذات الرياضية لدى طلبة الصف الثامن بفلسطني

الثامن الأ�سا�سي؟
حيث ا�ستخدمت املتو�سطات ،والن�سب املئوية ،والوزن الن�سبي
لكل مهارة من مهارات  TIMSSوجدول ( )6يو�ضح ذلك:
جدول ()6
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية ،لمهارات  TIMSSلدى
طالب الصف الثامن األساسي

املهارة

العدد

املعرفة
التطبيق
اال�ستدالل
الدرجة الكلية
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الوزن
الن�سبي

الرتتيب

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.33

1.32

%58.26

الثاين

2.26

1.07

%56.45

الثالث

2.37

1.19

%59.16

الأول

6.95

2.82

%58

مهارات  TIMSSاملتوفرة يف كتاب الريا�ضيات لل�صف الثامن 38
.%
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ين�ص ال�س�ؤال الثاين
على :ما م�ستوى مهارات الذات الريا�ضية لدى طلبة ال�صف الثامن
الأ�سا�سي؟ حيث ا�ستخدمت املتو�سطات واالنحراف املعياري والن�سب
املئوية لكل فقرة من فقرات املقيا�س ،وجدول ( )7يو�ضح ذلك
جدول ()7
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية ألبعاد الذات الرياضياتية لدى
طالب الصف الثامن األساسي

الأبعاد

العدد

اجلهد الريا�ضي

51

الرتتيب

40.20

5.64

%80.40

الأول

35.34

7.49

%70.69

الثالث

القيمة الريا�ضية

39.38

7.75

%78.75

الثاين

الدرجة الكلية

114.92

15.89

76.61%

الثقة الريا�ضية

يت�ضح من جدول رقم (� )6أن الدرجة الكلية ملهارات TIMSS
ح�صلت على ن�سبة مئوية ( ،)% 58حيث �إن مهارة اال�ستدالل
ح�صلت على املرتبة الأوىل بن�سبة ( ،)% 59ومبتو�سط ح�سابي
( ،)2.37ويت�ضح �أن �أن�شطة الأعداد الن�سبية التي يجب �أن تت�ضمن
مهارة اال�ستدالل ب�شكل �أكرب قد ح�صلت على ن�سبة مئوية قليلة،
ويعزو الباحثون ذلك �إىل �أن الكتاب املدر�سي املقرر ال يراعي
مهارات التفكري ال ُعليا ،ويهمل الأن�شطة والأ�سئلة التي تت�ضمن مهارة
اال�ستدالل ،وهي يف الكتاب املدر�سي قليلة جداً ،حيث يركز الكتاب
املدر�سي على �أن يقوم الطالب بحل ال�س�ؤال ب�إجراءات منطقية ،ويهمل
الأ�سئلة التي تت�ضمن �أكرث من فكرة ،بحيث تقود الفكرة الأوىل �إىل
�أخرى مثل “جمع الأعداد الن�سبية” يحتاج �إىل جتان�س املقامات ثم
عملية اجلمع ،وهناك �أ�سئلة يف الكتاب املدر�سي �ضمن �أ�سئلة الدر�س
حتل ب�أكرث من طريقة مثل :جمع وطرح الأعداد الن�سبية �إال �أن الكتاب
املدر�سي يهمل ذلك ،ثم ت�أتي مهارة املعرفة التي ح�صلت على
املرتبة الثانية بن�سبة ( ،)% 58ومبتو�سط ح�سابي ( ، )2.33وهذه
الن�سبة قليلة ،ويعزو الباحثون ذلك �إىل �أن �أ�سئلة املعرفة الواردة
يف الكتاب املدر�سي معظمها تركز على التذكر �ضمن ما در�سه
الطالب يف ال�صف ال�ساد�س وال�سابع مثل� :صنف الأعداد �إىل طبيعية
و�صحيحة ون�سبية ،وكذلك بع�ض الدرو�س تركز على مهارة التذكر
ملا �شرُ ِ ح �سواء يف الدر�س الأول �أو الثاين كما يف در�س �رشح مقارنة
الأعداد الن�سبية ،حيث �إن الأ�سئلة تركز على �أدنى مهارات املعرفة،
ثم مهارة التطبيق ح�صلت على املرتبة الثالثة بن�سبة مئوية (56
 ،)%ومبتو�سط ح�سابي ( ،)2.26وتعد ن�سبة قليلة ،ويعزو الباحثون
ذلك �إىل �أن مهارة التطبيق موجودة ،ولكن معظمها تركز على �أن�شطة
و�أ�سئلة جمردة تهمل الأن�شطة ،والأ�سئلة التي تتناول املهارات
اللفظية املتعلقة بالأعداد الن�سبية وغري الن�سبية والتي يجب �أن
تركز على اجلوانب احلياتية والإميانية التي تثري دافعية الطالب،
مثل :ا�ستخدام عالقة �أو مفهوم موجود لتف�سري �آخر� ،أو حتديد العالقة
بني مفهوم العدد الن�سبي والعدد غري الن�سبي ،حيث �إن هذه الأ�سئلة
التطبيقية عندما تربط بالواقع يكون لها �آثر كبري يف م�ستوى الطلبة
يف الريا�ضيات.وهذا يتفق مع درا�سة (طبازة )2018 ،التي وجدت
�أن مهارات  TIMSSاملتوفرة يف كتاب الريا�ضيات لل�صف الثامن
قليلة ال تتجاوز  ،% 40ودرا�سة (مو�سى )2012 ،التي وجدت �أن

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية
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يت�ضح من اجلدول (� )7أن الدرجة الكلية ملجاالت مقيا�س
الذات الريا�ضية بلغت بن�سبة مئوية ( )% 76وهي ن�سبة عالية،
ومتو�سط ح�سابي ( )114.92وانحراف معياري ( ،)15.89ونالحظ
�أن ال ُبعد الأول وهو اجلهد الريا�ضي ح�صل على املرتبة الأوىل بن�سبة
مئوية ( )% 80وهي ن�سبة عالية ،ومتو�سط ح�سابي (،)40.20
وانحراف معياري ( )5.64وهذا يدلل على �أن مادة الريا�ضيات
حتتاج �إىل جهد عقلي كبري يف حل امل�سائل الريا�ضية ،و�أن الطالب
يبذل جمهوداً كبرياً �سواء يف حل التمارين ال�صفية �أو الواجبات
البيتية املتعلقة بالريا�ضيات ،كون الريا�ضيات ال تعتمد على احلفظ
بل على الفهم واحلل ،وهذا ما جعل اجلهد الريا�ضي يح�صل على
�أعلى مرتبة ،وح�صل ال ُبعد الثالث يف املقيا�س ،وهو القيمة الريا�ضية
على املرتبة الثانية بن�سبة ( ،)% 79ومتو�سط ح�سابي (،)39.38
وانحراف معياري ( ،)7.75ويعزو الباحثون ذلك �إىل �أن الريا�ضيات
ت�ساعد يف حل امل�شكالت احلياتية لدى الطلبة من خالل حتديد
وتف�سري امل�شكلة ثم الو�صول للحل ال�صحيح ،و�أن الريا�ضيات لها دور
يف الك�شف عن حلول دقيقة لأنها تعتمد على احلل املنطقي ،وت�ساعد
يف �إدارة وقت الطالب ،ولها دور كبري يف االخرتاعات واالكت�شافات،
وح�صل ال ُبعد الثاين يف املقيا�س ،وهو الثقة الريا�ضية على ن�سبة
مئوية ( ،)% 71مبتو�سط ح�سابي ( ،)35.34وانحراف معياري
( ،)7.49ويعزو الباحثون ذلك �إىل �أن الريا�ضيات حتتاج لتفكري يف
احلل بعيداً عن احلفظ ،وهذا يجعل ثقة الطالب يف حل ال�س�ؤال قليلة
ن�سبي ًا مقارنة باجلهد والقيمة الريا�ضية ،ناهيك على �أن الريا�ضيات
حتتاج �إىل الذكاء ،وعقول الطلبة متفاوتة يف ذلك ،وعندما يرى
الطالب زمالءه �أكرث منه م�شاركة يف احل�صة املدر�سية ي�ؤدي ذلك
�إىل انخفا�ض ثقته بنف�سه� ،أو عندما يحل الطالب ال�س�ؤال بنف�سه لأول
مرة ،ويكون الناجت غري �صحيح ،ف�إن هذا يقلل من ثقته بنف�سه نحو
الريا�ضيات ،ويرى الباحثون �أن غياب عامل التعزيز امل�ستمر للطلبة
وخ�صو�ص ًا �ضعاف التح�صيل �أو متو�سطيه يجعل الطالب يعي�ش
حالة من عدم الثقة بالنف�س جتاه كل ما يفعل ،فيلج�أ �إىل االنطوائية
للبعد عن تلك احلالة ،وهذا ي�شري �إىل �أهمية تعزيز املعلمني لطلبتهم
و�أولياء الأمور لأبنائهم.وهذا يتفق مع درا�سة (احلموري)2010 ،
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الذي تو�صل �إىل م�ستوى مفهوم الذات لدى الطلبة درجته متو�سطة،
ودرا�سة (اليحيى )2018 ،الذي تو�صل �إىل انخفا�ض م�ستوى مفهوم
الذات لدى الطلبة ال�صم ،ويختلف مع درا�سة (�أبوقيا�ص)2017 ،
الذي تو�صل �إىل �أن م�ستوى مفهوم الذات لدى الطالب مرتفع جداً.
ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والتحقق من �صحة
الفر�ض:
ين�ص ال�س�ؤال الثالث على الآتي :هل يوجد فرق ذات داللة
�إح�صائية يف اختبار  TIMSSبني متو�سطات درجات طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي تعزى ملتغري اجلن�س؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال التايل �صيغ الفر�ض الذي ين�ص على:
ال يوجد فرق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤ .05بني
متو�سطي درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف اختبار TIMSS
تعزى ملتغري جن�س الطالب.
حيث ا�ستخدم اختبار ( )Tلعينتني م�ستقلتني واجلدول التايل
يو�ضح ذلك:
جدول ()8
نتائج اختبار ( )Tللفروق بين درجات طالب وطالبات الصف الثامن في اختبار TIMSS

امل�ستوى
املعرفة

التطبيق

اال�ستدالل
الدرجة
الكلية

اجلن�س

املتو�سط
العدد
احل�سابي

االنحراف
املعياري

طالب

111

1.77

1.28

طالبات

110

2.89

1.12

طالب

111

2.11

1.23

طالبات

110

2.40

0.86

طالب

111

2.05

1.17

طالبات

110

2.69

1.12

طالب

111

5.94

2.86

طالبات

110

7.98

2.37

قيمة
ت

درجات
احلرية

م�ستوى
الداللة

6.19

215.82

.000

1.99

197.09

.048

4.184

219

.000

5.79

212.12

.000

يو�ضح جدول رقم (� )8أن قيمة م�ستوى الداللة للدرجة
الكلية لالختبار (� ) .00أقل من ( ،) .05وهذا يعني رف�ض الفر�ضية
ال�صفرية :يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α≤ .05
بني متو�سطي درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف اختبار
 TIMSSتعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،ويت�ضح وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ) .01بني متو�سطي درجات
م�ستويي املعرفة واال�ستدالل ل�صالح الطالبات� ،أما م�ستوى التطبيق
يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (  ) .05بني
متو�سطي درجات م�ستوى املعرفة واال�ستدالل ل�صالح الطالبات.
ويعزو الباحثون ذلك �إىل �أن الطالبات �أكرث اهتمام ًا يف املتابعة
والدرا�سة ،و�أكرث تركيزاً كون �أن بع�ض الأ�سئلة حتتاج �إىل تفكري
وت� ٍأن ،فالطالب بعد حل ال�س�ؤال ملرة واحدة ومل يتو�صل للحل يرتك
ال�س�ؤال لكن الطالبات تهتم للو�صول للحل وتكرر املحاوالت يف
احلل ،و�أي�ض ًا املعلمات �أكرث متابعة مع الطالبات يف حل الأ�سئلة
والأن�شطة البيتية ،وكذلك الأهايل يتابعون با�ستمرار مع الطالبات
يف الدرو�س والواجبات.

وتعد الطالبات �أكرث حفظ ًا للقوانني والتعريفات من الطالب،
وهذا ما عزز �أن م�ستوى الطالبات يف املعرفة �أعلى من الطالب،
وكذلك تعتمد الطالبات على حل �أ�سئلة و�أن�شطة �إثرائية وتطبيقية
على الدر�س من الكرا�سات واملالزم التجارية ،وهذا ما عزز م�ستوى
الطالبات يف التطبيق �أعلى من الطالب ،و�أي�ض ًا الطالبات تلج�أ للحل
ب�أكرث من طريقة م�ستعينة ببع�ض زميالتها يف املدر�سة ،وحل �أ�سئلة
خارجية تت�ضمن مهارات تفكري ُعليا ،وهذا ما عزز �أن م�ستوى
الطالبات يف اال�ستدالل �أعلى من الطالب.
وهذا ما �أكدت عليه املعلمات يف مدر�سة الرملة الأ�سا�سية �أن
الطالبات لديهن دافعية يف حل �أ�سئلة تتناول مهارات تفكري ُعليا
تتعلق بالأعداد الن�سبية وغري الن�سبية ،ولديهن �شغف يف حل �أ�سئلة
متيز تتعلق بالريا�ضيات.
وهذا يتفق مع درا�سة (الغرابلي والعابد )2015 ،التي تو�صلت
لوجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات الطالب
والطالبات يف م�ستوى املعرفة والتطبيق واال�ستدالل ،ودرا�سة
(العطيان )2018 ،التي تو�صل لوجود فروق جوهرية يف الأو�ساط
احل�سابية الختبار  TIMSSبني الطالب والطالبات.
رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها وتف�سريها:
ين�ص ال�س�ؤال الرابع على :ما الداللة الإح�صائية بني متو�سطي
درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مقيا�س مفهوم الذات
الريا�ضية قد تعزى ملتغري جن�س الطالب؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع �صيغ الفر�ض الثاين الذي ين�ص
على :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()α≤ .05
بني متو�سطي درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مقيا�س
مفهوم الذات الريا�ضية قد تعزى ملتغري جن�س الطالب.
ا�ستخدم اختبار ( )Tلعينتني م�ستقلتني ،واجلدول التايل
يو�ضح ذلك:
جدول ()9
نتائج اختبار ( )Tللفروق بين درجات طالب الصف الثامن في مقياس مفهوم الذات الرياضية

ال ُبعد

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

اجلهد
الريا�ضي

الطالب

111

38.05

5.89

الطالبات 110

42.36

4.46

الطالب

111

الثقة
الريا�ضية الطالبات 110

35.03

7.73

35.66

7.26

الطالب

111

37.78

9.01

40.98

5.85

الطالب

110.86 111

17.71

الطالبات 119.01 110

12.61

القيمة
الريا�ضية الطالبات 110
الدرجة
الكلية

قيمة

درجات
احلرية

م�ستوى
الداللة

6.137

204.84

.000

.631

219

.529

3.132

189

.002

3.940

198.84

.000

ت

يو�ضح جدول رقم (� )9أن قيمة م�ستوى الداللة للدرجة
الكلية لالختبار (� ) .00أقل من ( ،) .05وهذا يعني رف�ض الفر�ضية
ال�صفرية� :أي يوجد فرق دال �إح�صائي ًا ذو داللة �إح�صائية عند
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مهارات اختبار  TIMSSوعالقتها بالذات الرياضية لدى طلبة الصف الثامن بفلسطني

م�ستوى داللة ( )α≤ .01بني متو�سطي درجات طالب ال�صف الثامن
الأ�سا�سي يف مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضياتية تعزى ملتغري جن�س
الطالب ل�صالح الطالبات ،ويت�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( ) .05بني متو�سطي درجات ُبعدي اجلهد
الريا�ضي والقيمة الريا�ضية ل�صالح الطالبات ،وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات ُبعد الثقة الريا�ضية.
ويعزو الباحثون ذلك �إىل �أن الطالبات �أكرث حر�ص ًا واهتمام ًا يف
الدرا�سة ،وهن �أكرث بذ ًال للجهد يف الريا�ضيات وحل عدد �أكرب من
الأ�سئلة مقارنة بالطالب ،وهذا ما جعل م�ستوى الطالبات يف اجلهد
الريا�ضي �أكرب من الطالب ،وكذلك الطالبات والطالب على حد �سواء
ي�شعرون بالراحة �أثناء حل التمارين والأن�شطة الريا�ضية ،وتكون
روح املناف�سة عالية بني بع�ضهم البع�ض ،و�أن ما يتعلمونه من
قوانني ونظريات تبقى حمفوظة يف �أذهانهم ،وهذا ما عزز �أن
م�ستوى الثقة الريا�ضية لدى الطالب والطالبات متقاربة بحيث ال
فيقمن بعمل امل�شاريع الريا�ضية
توجد فروق بينهم� ،أما الطالبات
ّ
التي تكون نهاية الوحدة الدرا�سية ،والتعامل بروح ريا�ضية مع
م�ستواهن يف القيمة الريا�ضية كان
بع�ضهن البع�ض ،ولذلك ف�إن
ّ
ّ
�أعلى من الطالب.
وهذا يتفق مع درا�سة (هياجنة وال�شكري )2013 ،التي
تو�صلت لتفوق الطالبات على الطالب يف مقيا�س مفهوم الذات،
ودرا�سة (العلوين )2019 ،التي تو�صل لوجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطي درجات جمموعتي الدرا�سة التجريبية
وال�ضابطة يف مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضياتية.
ت�شري نتائج جدول (� )9إىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ) .01بني درجات الطالب يف اختبار
 TIMSSودرجاتهم يف مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضية ،ويعزو
الباحثون انخفا�ض معامل االرتباط �إىل تقلي�ص عدد احل�ص�ص
يف اخلطة املقررة للوحدة الدرا�سية ب�سبب جائحة كورونا ،حيث �إن

الطالب مل يح�صل على جميع الأن�شطة والأ�سئلة املتعلقة بالدرو�س،
و�أن بع�ض الأن�شطة والأ�سئلة بها �أفكار خمتلفة عن بع�ضها البع�ض،
لذلك يحتاج �رشح الوحدة لفرتة �أطول لكي ترتبط بعالقة �أقوى مع
مفهوم الذات الريا�ضياتية ،و�أي�ض ًا الطالب يف الوحدة مل يبذل جهداً
كبرياً يف حل �أ�سئلة على الأعداد الن�سبية وغري الن�سبية ،لأن الفرتة
كانت حرجة ب�سبب جائحة كورونا وعدم وجود واجبات بيتية
ت�شمل مهارات تفكري ،و�إمنا كانت الواجبات �أ�سئلة م�شابهة متام ًا ملا
�شرُ ِ ح يف احل�صة كون �أنها تركز على املهارات الأ�سا�سية يف الوحدة،
و�أي�ض ًا دوام الطالب ثالثة �أيام فقط يف املدر�سة جعل الطالب يفقد
روح املناف�سة مع باقي زمالئه املتفوقني ،كون �أن تق�سيم الطالب
كان ح�سب احلروف الأبجدية ،ولي�س ح�سب م�ستوى الطالب يف
مدار�س الطالب والطالبات ،وهذا مما �أدى �إىل انخفا�ض يف م�ستواه،
وكذلك هذا الدوام يجعل الطالب يف ت�شتت دائم مما يقلل من ثقته
بنف�سه جتاه الريا�ضيات من خالل �ضعف الأداء وقلة التناف�س.
وهذا يتفق مع درا�سة (احلموري )2010 ،الذي تبني وجود
عالقة ت�أثريية متبادلة بني مفهوم الذات والتح�صيل الدرا�سي لطالب
ال�صف اخلام�س ،ودرا�سة (جمهور )2011 ،الذي تو�صل لوجود
عالقة بني مفهوم الذات ودافعية الإجناز الريا�ضي ودرا�سة(  (�Ayo
 )dele, 2014التي تو�صلت لوجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني مفهوم
الذات والأداء يف الريا�ضيات.
خام�ساً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س وتف�سريها
ومناق�شتها:
ين�ص ال�س�ؤال اخلام�س على :ما القدرة التنب�ؤية ملقيا�س الذات
الريا�ضية باختبار  TIMSSلدى طلبة ال�صف الثامن بفل�سطني؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد
املتدرج للك�شف عن املتغريات املتنبئة ،وهي مقيا�س الذات
الريا�ضية باملتغري املتنب�أ به ،وهو اختبار  TIMSSلدى طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي ،وجدول رقم ( )10يو�ضح ذلك:

جدول ()10
تحليل االنحدار المتعدد المتدرج ألثر مقياس الذات الرياضياتية في التنبؤ باختبار TIMSSلدى طالب الصف الثامن األساسي

املتنبئات

املنبئات

اختبار TIMSS

اجلهد الريا�ضي

معامل االرتباط
انحدار Bاملتعدد
1.33

.27

املف�رس2R

التباين املف�رس
 R2املعدل

قيمة
ف

داللة ف
الإح�صائية

التباين
.071

.067

16.72

.00

امل�ستبعدات
املتغري

قيمة

قيمة t

الداللة الإح�صائية

الثقة الريا�ضية

.066

.990

.323

القيمة الريا�ضية

.013

.157

.875

يو�ضح جدول (� )10أن ن�سبة تف�سري ُبعد اجلهد الريا�ضي هو
( )% .067من �إجمايل مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضياتية عند
م�ستوى داللة ( ،) .00وبذلك يكون قد �ساهم ب�شكل دال �إح�صائي ًا
يف التنب�ؤ مبفهوم الذات الريا�ضياتية ،يف حني ا�ستبعد ُبعد الثقة
الريا�ضية والقيمة الريا�ضية ،لأنها مل تظهر يف تف�سري التباين يف
مقيا�س مفهوم الذات الريا�ضياتية ،ومل تكن ذات دالالت �إح�صائية،
53

كما ا�ستخرجت معادلة االنحدار املتعدد كما يلي:
مفهوم الذات الريا�ضية =  × .27( + 16.72اجلهد الريا�ضي)
وهذه املعادلة تدلل على �أن ارتفاع درجات اجلهد الريا�ضي
لدى طلبة ال�صف الثامن تتنب�أ بدرجة مرتفعة من درجات مقيا�س
مفهوم الذات الريا�ضياتية ،وهذا يدلل على وجود عالقة تنب�ؤيه
للجهد الريا�ضي يف درجات املقيا�س ،وهو �أمر منطقي ومعقول
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حيث �إن مهارات  TIMSSحتتاج �إىل فهم وتركيز معمق وجهد
ريا�ضي منظم .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة (رم�ضان)2000 ،
الذي تو�صل �إىل �أنه ميكن التنب�ؤ بدرجات الطالب يف الريا�ضيات من
خالل مفهوم الذات الريا�ضياتية.

التوصيات:
بنا ًء على نتائج الدرا�سة احلالية ،ف�إن الباحثني يو�صون
بالآتي:
�1 .1إثراء كتاب الريا�ضيات لل�صف الثامن ب�أ�سئلة و�أن�شطة
تت�ضمن مهارات تفكري ُعليا و�أ�سئلة حتاكي اختبار  TIMSSالدويل.
2 .2تعزيز مفهوم الذات الريا�ضياتية لدى املراحل املختلفة
من خالل طريقة ال�رشح وحل متارين الكتاب املدر�سي وتزويد
املتعلمني بالتغذية الراجعة املنا�سبة.
3 .3دعوة امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم �إىل زيادة
االهتمام باالختبارات الوطنية والدولية.
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