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اإلهداء
إلى الوطن الذي على أرضه حبوت  ..ومن خيراته نموت واشتد عودي  ..وفي ربوعه تنقلت وتعلمت
علومي ..
ما أظن أرضًا رويت بالدم والشمس كأرض وطني  ...فلسطين
أصل في فكري ينابيع المعرفة والعطاء  ..إلى من
إلى من غمرني بوهج حضوره ّ
األخاذ  ..إلى من ّ
اقترن اسمي باسمه فأكسبه الجمال  ،تاج رأسي وقرة عيني وينبوع سعادتي  ...أبي
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جعل اهلل أيامك عامرة بالسعادة  ...زوجي
ِ
مألت فؤادي بهج ًة وتألقًا
شفتي  ..يا من
إلى من هي لعيني قرة  ..ولقلبي وطن  ..يا لحناً تناغم على
ّ
ِ
أنبتك اهلل نباتًا حسنًا  ...ابنتي تقى
إلى من حملوا قلبي على أكف السعادة  ..وكانوا لي عونًا في كل خطوة  ..حفظكم اهلل وأطال اهلل
في أعماركم جميعاً  ...أهل زوجي
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إلى من ّ
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إليهم جميعًا  ...أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع ...

الباحثة  /إيمان جمال الحمامي

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل ذي المن والفضل واإلحسان  ،حمداً يليق بجالله وعظمته  ،فاللهم لك الحمد حمداً كثي ًار

وصل اللهم على خاتم الرسل  ،من ال نبي بعده ،
طيبًا مباركًا فيه  ،ملء السموات وملء األرض ،
ّ

محمد " صلى اهلل عليه وسلم " .

يدَّن ُك ْم ) إبراهيم ()7
وانطالقًا من قوله تعالي َ ( :وِا ْذ تَأ ََّذ َن َرُّب ُك ْم َلئِ ْن َش َك ْرتُ ْم َأل َِز َ
ٍ
إنجاز لهذه
علي من
فلله الشكر أوالً وأخي اًر على حسن توفيقه ،وكريم عونه ،وعلى ما ّ
من وفتح به ّ
وفرج الهم.
الدراسة ،بعد أن ّ
يسر العسيرّ ،
واعترافاً بالفضل ألهله ورد المعروف إلى ذويه فإنني أتقدم بداية بالشكر والتقدير إلى جامعة األزهر

ممثلةً بإداراتها وعمادة الدراسات العليا  ،وكلية التربية  ،وقسم المناهج وطرق التدريس ،وأساتذتها

األفاضل ،أشكرهم جميعًا على جهودهم التي بذلت من أجل تسهيل مهمة الباحثة في جميع مراحل
الدراسة .

كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل

إ لى أستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل /علي محمد

نصار ،واألستاذ الدكتور /عطا حسن درويش لتكرمهما وتفضلهما بقبول اإلشراف على هذه الرسالة،
واللذان منحاني من وقتهما وعلمهما وخبرتهما الكثير ،فكانا العون لي عند كل حاجة ،فجزاهما اهلل خير

الجزاء  ،كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور /راشد أبو
صواوين والدكتورة  /مها الشقرة؛ لقبولهما مناقشة هذه الرسالة ،وعلى ما بذاله من ٍ
جهد ثمين في تنقيح
ال لما كانت عليه.
هذه الدراسة حتى تزداد اكتما ً
وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة المحكمين والمترجمين سواء أكانوا أساتذة جامعات ،أو
ٍ
ٍ
ٍ
ومالحظات قيمة ،فقد كانوا خير
رشادات صائبة
توجيهات نافعة وا
خبراء مناهج  ،فلم أجد منهم إال
مثال للعلماء األجالء الذين ال يكتمون علماً وال يبخلون بنصح.
وأتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى أختي العزيزة "أمل" لمساعدتها لي في تحليل الكتب المستهدفة في
الدراسة  ،كما أشكر الذين اكتحلت عيناي برؤيتهم؛ الجمع الكريم من األهل واألقارب واألصدقاء الذين

شرفوني بالحضور لمساندتي.

جهدا ،أو أمضى وقتًا ،من قريب أو بعيد،
وأخي ًار أتقدم بالشكر والعرفان لكل من قدم
نصحا ،أو بذل ً
ً
إلنجاز هذه الدراسة ،فجزى اهلل الجميع عني خير الجزاء.

ت

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف من (  )8 -5في ضوء
معايير  ،TIMSSاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي (أسلوب تحليل المحتوى)  ،وتكونت
عينة الدراسة من محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف (  )8-5والبالغ عددها ( )8كتب ،
المقررة خالل العام الدراسي  4105-4102م.
ولتحقيق أهداف الدراسة عقدت الباحثة ورشة عمل لمجموعة من المختصين في الرياضيات والمناهج
وطرق التدريس إلعداد قائمة بمعايير  TIMSS,2011لمحتوى كتب الرياضيات للصفوف (، )8-5
حيث تم االتفاق على ( )024معيا ًار توزعت على بعدين وهما بعد المحتوى ويشمل ( األعداد  ،الجبر،

الهندسة  ،البيانات واالحتماالت)  ،وبعد العمليات المعرفية و يشمل( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل)،

وفي ضوئها قامت الباحثة ببناء أداة تحليل المحتوى التي تحتوي على المعايير المذكورة والتحقق من
ثباتها عن طريق ثبات اال تفاق بين المحللين والثبات عبر الزمن  ،حيث بلغ معامل ثبات األداة

( )1..0وهو معامل ٍ
عال .

ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم جمع البيانات ومعالجتها إحصائيًا باستخدام النسب المئوية والتك اررات
والمتوسطات الحسابية  ،حيث أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

 -0بلغت النسبة العامة لمعايير  TIMSS,2011في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف من
( )8- 5والتي أسفر عنها تحليل المحتوى (  ) % 58وهي نسبة مقبولة إلى ٍ
حد ما  ،كما أسفرت
النتائج عن تفاوت نسب معايير  TIMSS,2011لبعد المحتوى  ،فلقد بلغت نسبتها في الصف
الخامس (  ، ) % 74.7وفي الصف السادس (  ، ) % 58.5وفي الصف السابع ( ،)% 27.7

وفي الصف الثامن ( . )% 57.8

 -4بلغت النسبة العامة لمجاالت بعد المحتوى في ضوء معايير  TIMSS,2011للصفوف من
(  )8 -5والتي أسفر عنها تحليل المحتوى (  ) % 45وهي نسبة ضعيفة  ،كما أسفرت النتائج عن

تفاوت نسب مجاالت معايير  TIMSS,2011لبعد المحتوى  ،فقد بلغت نسبة مجال األعداد في
الصفوف (  ، )% 52.. ( )8 -5بينما بلغت نسبتها في مجال الجبر (  ، ) % 00..أما في مجال
الهندسة فقد بلغت نسبتها (  ، ) % 0..0وفي مجال البيانات واالحتماالت ( . ) % ..0
 -7بلغت النسبة العامة لمعايير  TIMSS,2011لبعد العمليات المعرفية في محتوى كتب الرياضيات
الفلسطينية للصفوف من (  ) % 50.7 ( )8 -5وهي نسبة مقبولة إلى ٍ
حد ما  ،كما أسفرت

ث

النتائج عن تفاوت نسب معايير  TIMSS,2011لبعد العمليات المعرفية  ،فلقد بلغت نسبتها في
الصف الخامس (  ، )% 07.4وفي الصف السادس (  ، )% 5..2و في الصف السابع
(  ، ) % 20..وفي الصف الثامن ( . ) % 50.0
 -2بلغت النسبة العامة لمجاالت بعد العمليات المعرفية في ضوء معايير  TIMSS,2011للصفوف
من( )%77.7 ( )8-5وهي نسبة ضعيفة  ،كما أسفرت النتائج عن تفاوت نسب مجاالت معايير
 TIMSS,2011لبعد العمليات المعرفية  ،فقد بلغت نسبة مجال المعرفة في الصفوف ( )8 -5
(  ، ) % 71وفي مجال التطبيق (  ، ) % 01.8أما في مجال االستدالل (. )% 0..4

وفي ضوء ما توصلت إلي ه الدراسة من نتائج ؛ أوصت الباحثة بضرورة تطوير محتوى منهاج
الرياضيات الفلسطيني للصفوف من (  ) 8 -5وفق االتجاهات العالمية للمرحلة األساسية  ،وخاصة
الموضوعات التي لم تتضمن في محتوى المناهج للصفوف من الخامس حتى الثامن األساسي ،

والتركيز على عمليات التطبيق واالستدالل في مناهج الرياضيات .
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Abstract
This study aimed to evaluate the content of Palestinian mathematics books for (5-8) grades
In the light of TIMSS, 2011 standards. The researcher used descriptive analytical approach
(content analysis method). The study sample consisted of the content of Palestinian
mathematics books for (5-8) grades which consists of (8) books, scheduled during the
second semester from the academic year: 2014-2015.
To achieve the study objectives; the researcher held a workshop for a group of specialists
of mathematics and curricula and teaching methods to prepare a list of TIMSS, 2011
standards for the content of Palestinian mathematics books for (5-8) grades, where they
agreed on (124) standards distributed onto two axis: The content axis included (Numbers,
Algebra, Geometry, Data and Chance), And Cognitive processes axis included
(Knowledge, Applying, Reasoning). In the light of these standards, the researcher has built
the content analysis tool, which includes the standards, then the researcher check its
validity by calculating the agreement between the analysts and validity over time, the tool
validity coefficient reached the rate of (0.96), which mean a high validity coefficient.
To answer the study questions, data were collected and processed statistically using
percentages, frequencies and averages, where the study resulted in the following findings:
1. The overall percentage of TIMSS, 2011 standards in the content of Palestinian
mathematics books for (5-8) grades, which resulted from the content analysis has
reached the rate of (58%), whereas it is an acceptable rate. As the results shows
varying in TIMSS, 2011 standards for content domain, It has reached the rate of
(72.3%) in the fifth grade, and (58.5%) in the sixth grade, and (47.7%) in the
seventh grade, and (53.8%) in the eighth grade.
2. The overall percentage of the content domain in the light of the TIMSS,2011
standards for (5-8) grades, which resulted from the content analysis (25%), whereas
it is a weak rate, As the results shows varying in TIMSS, 2011 standards for
content domain, it has reached the rate of (54.9%) for Numbers domain for (5-8)
grades, while it has reached the rate of (16.9%) for Algebra domain, it also has
reached the rate of (19.1%) for Geometry domain, while it has reached only (9.1%)
for Data and Chance domain.


ح

3. The overall percentage of TIMSS, 2011 standards to the cognitive processes axis in
the content of Palestinian mathematics books for (5-8) grades was (56.3%),
whereas it is an acceptable rate, As the results shows varying in TIMSS, 2011
standards for cognitive processes domain, it has reached the rate of (2.74%) in the
fifth grade, (59.2%) in the sixth grade, (46.9%) in the seventh grade, and (51.6%) in
the eighth grade.
4. The overall percentage of TIMSS, 2011 standards to the cognitive processes axis
for

(5-8) grades has reached the rate of (33.3%), whereas it is a weak rate, As the

results shows varying in TIMSS, 2011 standards for cognitive processes axis,
Knowledge has reached the rate of (70%), Applying has reached the rate of
(10.8%), while Reasoning has reached the rate of (19.2%).
In light of these findings, the researcher recommended to develop the Palestinian
mathematics curricula content for (5-8) grades in accordance with the global trends
for the basic stage, especially topics that did not include in the curriculum content
of the (5th – 8th ) grades, and focus on the applying and reasoning processes in
mathematics curricula.
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الفصل األول
خلفية الدراسة
 5.5مقدمة الدراسة
إن للتربية دو ًار مهمًا في حياة البشرية ،السيما وأن العالم يشهد ثورة معلوماتية وتطورات تكنولوجية

البد من أن يهتم أفراد المجتمع اهتماماً بالغاً بالعملية التربوية من أجل مواجهة هذا
هائلة ،وعليه فكان ّ
ٍ
متمسك بالقيم التربوية.
صالح
مجتمع
التطور ،وبناء
ٍ
ٍ
و تمثل المناهج التربوية أساس التقدم العلمي والتكنولوجي وهي الركيزة األساسية التي يعتمد عليها
المجتمع لمواكبة التغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية التي يمر بها المجتمع.

ال شك أن المناهج الدراسية تأخذ مرك ازً مهماً في العملية التعليمية والسيما المناهج التربوية والنفسية،

والتي تسهم في إعداد المدرسين والمدرسات مهنياً ،فضالً عن تحقيق جوانب مهمة من األهداف العامة
للنظام التربوي إذ تجسد المناهج الدراسية مضمون تلك العملية التي نسعى لتطويرها كي يصبح التعلم

أكثر قدرة على تنمية قابليات الطلبة من جهة وتلبية حاجات المجتمع من جهة أخرى .
(جامل ).: 4111،
ويرى التل وآخرون ( )0.87أن للمناهج الدراسية غاية في األهمية  ،فالدول المتقدمة تعدها بمثابة
المصنع التربوي الذي تعد فيه أجيال المستقبل والذين من خاللهم يتم تحقيق األهداف التي يؤمن بها

المجتمع  (.التل  ،سعيد وآخرون ) 0.7 : 0.87 ،
إن إبقاء المناهج الدراسية على ما هي عليه دون إخضاعها لدراسة علمية بشكل مستمر في ضوء ما
يستجد من أهداف وأساليب أمر يؤدي إلى تعويق خطير في العملية التعليمية نظ ارً ألهمية تشخيص
وعالج صعوبات المناهج الدراسية في آن واحد  (.ظاهر )77 : 0.87 ،
ونظ اًر ألن مناهج الرياضيات تحتل ركناً أساسياً في مناهج التعليم األساسي  ،وبفعل التغيرات
الواسعة التي شهدتها السنوات األخيرة في مناهج الرياضيات ونظ اًر لما تعانيه مناهج الرياضيات من

صعوبات ومعوقات في بنائها وتنظيمها وفعالية مفاهيمها ومستوى فهمها وصعوبة تدريسها في

البد من أن يتم بناء مناهج الرياضيات بحيث ال تقف عند حد إجراء تعديالت طفيفة
المدارس كان ّ
عليها  ،بل تتعداه إلى وضع تصور جديد و إ دخال تغييرات جذرية على هذه المناهج والكتب بما
تقتضيه ظروف الحياة الحالية والمستقبلية وتطويرها  ،فحركة الكون ورحالت الفضاء ال تتوقف وكذلك
المناهج  ،وبالتالي تحتاج المناهج للمتابعة والمراجعة ومتابعة كل التطورات والتغيرات الجديدة .
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وفي ضوء االهتمام المتنامي بمراجعة مناهج الرياضيات بشكل عام  ،ومحتواها بشكل خاص  ،فقد
أكد أبو العجين (  ) 4100على أهمية تقويم المحتوى على اعتبار أن التقويم يمثل الخطوة األولى
نحو تطوير المحتوى والمناهج بشكل عام  ،ولمعالجة ما يوجه إلى المناهج ومحتواها من انتقادات
تشتد الحاجة إلى مثل هذه المراجعات والتقويم بالنسبة للمنهاج الفلسطيني  ،وذلك على اعتبار أنه يمثل

تجربة جديدة وجهت إليها إنتقادات عديدة العتبارات متعددة  ( .أبو العجين )5-2 : 4100 ،

وفي ذات السياق فقد جاءت التوصيات بضرورة تقويم تلك المناهج عبر العديد من المؤتمرات فقد
أوصى المؤتمر التربوي الثالث الذي عقدته الجامعة االسالمية  4117م بضرورة تطوير مناهج العلوم
والرياضيات بالمراحل األساسية في ضوء المعايير العالمية كما أوصى المؤتمر التربوي األول الذي
عقدته جامعة النجاح عام  411.م بضرورة تطوير المناهج وتقييمها واثرائها وضرورة قيام الو ازرة
بعملية تقييم شاملة للعملية التعليمية التعلمية  ،كما قدم المؤتمر التربوي األول الذي عقدته مديرية

التربية والتعليم في مدينة الخليل 4101م توصيات بضرورة تقييم المناهج المدرسية واصالحها لكثرة
المشكالت بها بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تأليفها .
كذلك اتفقت العديد من الدراسات السابقة على ضرورة تقويم المناهج كما في دراسة أبو
العجين( )4100التي هدفت لتقويم محتوى مناهج الرياضيات الفلسطينية للصفوف السادس والسابع
والثامن في ضوء معايير ) ، )NCTM,2000ودراسة بريكة ( )4118التي هدفت لتقويم فعالية منهاج
الرياضيات للصف الحادي عشر أدبي  ،ودراسة المقوشي ( )0..5التي هدفت إلى تقويم كتاب
الرياضيات للصف األول الثانوي في المملكة العربية السعودية .
على صعيدٍ آخر فقد شهدت مناهج الرياضيات في معظم دول العالم تطو ًار جذريًا إلعادة النظر في

مناهج الرياضيات وتطويرها  ،وكان من أهم العوامل التي دعت لتطوير مناهج الرياضيات التقدم
العلمي والتكنولوجي ،

وثراء المعرفة الرياضية  ،و تطور أساليب الرياضيات وطرق تدريسها

والدراسات التربوية والسيكولوجية مثل دراسة بياجيه وسكمب وغيرهم في نمو المفاهيم الرياضية والتي
أثرت على إعادة تنظيم تعليم وتعلم الرياضيات على مراحل تطور النمو العقلي للطالب .
( أمين . )471 ، 4111 ،
وبناء على ما سبق قامت العديد من المنظمات والهيئات الدولية والمحلية بمجهودات و أبحاث عديدة
لتطوير مناهج الرياضيات وبخاصة على مستوى التعليم العام  ،وكانت هذه المجهودات موجهة
بالدرجة األولى لتقليل الفجوة التي تنشأ بين التقدم العلمي وتعليم الرياضيات في المدارس  ،وهذه

الدراسات العلمية تقدم لنا السبل العلمية المنظمة التي يتحتم علينا االستفادة منها إذا أردنا تطوير تعليم
الرياضيات.
3

فمشروع اليونسكو لتطوير تعليم الرياضيات في الدول العربية يعتبر جزءاً من مشروع أعم يهدف إلى
تطوير تعليم العلوم والرياضيات ورفع مستواها وذلك من خالل إ عادة النظر في المناهج  ،وتقديم
أساليب وطرق تدريس حديثة وتحديث محتوى الكتب واألنشطة المصاحبة لها  ،وقد تبنت مصر
والسعودية نموذج مشروع اليونسكو للرياضيات وطورت السعودية منهجها في الصف األول الثانوي

على مراحل متعددة تبعاً لمشروع اليونسكو (.المقوشي )040: 0..5 ،

وفي ضوء االهتمام بالمعايير واعادة صياغة منهج الرياضيات تعتبر توجهات الدراسات العالمية

للرياضيات والعلوم "Trends Of The International Mathematic And Science Studies

" بمثابة اختبارات عالمية لتقييم التوجهات في مدى تحصيل الطالب في العلوم والرياضيات ويتم تقييم
الطالب في الصفوف الرابع والثامن كل أربع سنوات .
كما وضع مشروع ( )TIMSSمجموعة من االختبارات لوصف تعلم الطالب والحصول على بيانات
عن إتجاهات الطالب والمعلمين والخبرات التعليمية داخل المدرسة .
وقد ذكر موليز وآخرون ) )Mullis et.al , 2008 : 5أن االختبارات لمادة الرياضيات صممت
على أساس بعدين رئيسيين هما  :بعد المحتوى و بعد العمليات المعرفية  ،وينقسم بعد المحتوى إلى
أربعة مجاالت فرعية هي  :األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت  ،أما بعد العمليات

المعرفية فينقسم إلى ثالثة مجاالت فرعية هي  :المعرفة  ،والتطبيق  ،واالستدالل.

وكان الهدف األساسي من دراسة ( )TIMSSهي مقارنة تحصيل الطلبة في العلوم و الرياضيات في

أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية و االقتصادية و االجتماعية بهدف التعرف على مستوى

التحصيل في تلك األنظمة  ،وقياس مدى تأثير مجموعة من العوامل ذات العالقة على مستوى
التحصيل  ،وتطوير اإلحصائيات الخاصة بأداء الطالب في المرحلة التأسيسية في مادتي العلوم
والرياضيات  ،وكذلك تدريب الكوادر الوطنية في مجال إجراء االختبارات القياسية وجمع البيانات

الخاصة بأداء العملية التعليمية.
وفي السياق نفسه فلقد وردت العديد من الدراسات التي اهتمت بمشروع ( )TIMSSحيث هدفت دراسة
دهمان ( )4102إلى تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف ( )8-5األساسي بفلسطين في ضوء
متطلبات اختبار( ، )TIMSSكما هدفت دراسة امبو سعيدي و المزيدي ( )4107إلى تحليل أسئلة
وحدات كتب العلوم للصفوف( )8-5بسلطنة عمان في ضوء مستويات الدراسة الدولية للعلوم

والرياضيات ( ، )TIMSSودراسة شاهين ( )4107التي هدفت إلى تحليل محتوى كتاب العلوم
العامة للصف الرابع األساسي في فلسطين في ضوء متطلبات ) ، (TIMSSودراسة التليني ))2013
التي هدفت إلى تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي في فلسطين في ضوء متطلبات
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) ، (TIMSSودراسة الغريب ) )4104التي هدفت إلى تقويم أسئلة كتب العلوم وامتحاناتها بالمرحلة
االبتدائية في ضوء متطلبات أبعاد مشروع ) ،)TIMSSأما دراسة موسى ) )4104فهدفت لتقويم
محتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلسرائيلية للصف الرابع األساسي في ضوء معايير )، (TIMSS
ٍ
صعيد آخر فقد أوضحت دراسة أبو غلوة ( ) 4100األخطاء الرياضية الشائعة لدى طلبة
على
الصف الثامن في ضوء الدراسة الدولية ) )TIMSS,2007وفاعلية برنامج مقترح لعالجها  ،إلى غير

ذلك من الدراسات .
وأشار السر (  ) 4117إلى أهمية الكتاب المدرسي كعامل رئيسي في نجاح العملية التعليمية  ،لذلك
بذلت دول العالم جهوداً ألجل إ عداده في صورة جيدة  ،تمكنه من أداء دوره في تحقيق أهداف المنهج
مرجعة كتب
المدرسي  ،فرأت ضرورة متابعة تلك الكتب المدرسية حيث رأى الخبراء ضرورة ا

الرياضيات كل خمس أو سبع سنوات  ( .السر ) 204 : 4117 ،

واستنادًا لما سبق ترى الباحثة ضرورة إعادة النظر في المناهج وتعديلها وتطويرها من أجل مواكبة
التطورات المستمرة  ،ونظ ًار ألهمية مشروع ) (TIMSSفي الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم
والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع والثامن و القدرة على
قياس مدى التقدم في تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم بالمقارنة مع الدول األخرى في نفس الوقت ،
ومتابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع ومقارنتها مع تلك المؤثرات في الصف الثامن
و الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل وذلك عبر مقارنة نتائج االختبارات لدينا
مع نتائج الدول األخرى في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة والتي تؤدي إلى معدالت

تحصيل عالية لدى الطلبة  ،كانت هذه من أهم األسباب التي دفعت الباحثة الختيار معايير مشروع
(.(TIMSS
واستكماالً لهذا تأتي هذه الدراسة لتقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف من(، )8-5
ومن أهم األسباب التي دفعت الباحثة لتقويم محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف من ()8-5

األسباب التالية :
 .0قلة الدراسات التي تناولت تقويم منهاج الرياضيات الفلسطيني للصفوف ( )8-5مجتمع ًة في ضوء
معايير). (TIMSS

 .4احتلت فلسطين مرك ًاز متأخ ًار في اختبار ) ، (TIMSS,2011حيث حصلت على المركز( )70

في مادة الرياضيات للصف الثامن األساسي من ضمن ( )45دولة مشاركة  ،كما بلغ متوسط

مقياس التحصيل بأداء الطلبة ( )212نقطة  ،علماً بأن متوسط مقياس التحصيل الدولي هو 511

نقطة  ،أما عربيًا فقد أحرزت فلسطين المركز ( )7ضمن ( )00دولة عربية مشاركة.
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من خالل ما سبق تبرز مشكلة الدراسة في انخفاض مستوى تحصيل طلبة فلسطين في مادة
الرياضيات في اختبارات ( (TIMSSعن المتوسط الدولي والعربي  ،و من هنا رأت الباحثة
أهمية القيام بدراسة مثل هذا الموضوع  ،والوقوف على مدى توافر معايير ) )TIMSSفي محتوى
مناهج الرياضيات .
 5.1أسئلة الدراسة
جاءت الدراسة لتجيب عن السؤال الرئيس التالي :
كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ()8-1

ما مدى توافر معايير( )TIMSSفي محتوى
األساسي ؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :
 .0ما معايير (  (TIMSSالواجب توافرها في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ()8-5
األساسي ؟

 .4ما مدى توافر معايير (  (TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني  -بجزأيه -للصفوف
( )8-5األساسي في موضوعات (األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت) ؟
 .7ما مدى توافر معايير (  (TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني – بجزأيه -للصفوف
( )8-5األساسي لبعد العمليات المعرفية ( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل) ؟

 5.1أهداف الدراسة
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية :
 .0تحديد معايير ) ) TIMSSالواجب توافرها في محتوى كتاب الرياضيات للصفوف ()8-5
األساسي .

 .4التعرف إلى مدى توافر معايير ( )TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني – بجزأيه -
للصفوف ( )8-5األساسي في موضوعات (األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت) .
 .7التعرف إلى مدى توافر معايير ( ) TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني – بجزأيه –
 .2للصفوف ( )8-5األساسي لبعد العمليات المعرفية ( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل) .
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 5.1أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية :
 .0تعتبر هذه الدراسة  -وفي حدود علم الباحثة  -من الدراسات الرائدة التي اهتمت بتقويم كتاب
الرياضيات الفلسطيني – بجزأيه  -للصفوف ( )8-5األساسي في ضوء معايير). (TIMSS
 .4قد تساعد مخططي مناهج الرياضيات في كيفية تصميم المناهج وتحديد المحتوى المناسب في ظل
االتجاهات والتوصيات الحديثة التي تدعو للتحليل والتقويم المستمر بهدف تطوير المناهج

وتحسينها .

 .7قد تفيد نتائج هذه الدراسة مطوري المناهج في مجال الرياضيات للكشف عن جوانب القصور في
المناهج الحالية وتجنبها في مناهج المرحلة الجديدة  ،من خالل توفير الدراسة ألداة تحليل محتوى

بمعايير (. )TIMSS

 .2قد توجه هذه الدراسة أنظار المعلمين والمشرفين التربويين إلى جوانب القوة والضعف في كتب
الرياضيات الفلسطينية من خالل تقويم الكتب المقررة ومدى توافر معايير ) (TIMSSفيها .

 .5تعتبر هذه الدراسة نقطة انطالق إلجراء دراسات أخرى تتناول مناهج الرياضيات لمراحل مختلفة
في دول مختلفة.
 5.1حدود الدراسة :
اقتصرت هذه الدراسة على تحليل محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ( )8-5األساسي في
ضوء معايير ) )TIMSSفي موضوعات ( األعداد  ،الجبر ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت ) ،
ولبعد العمليات المعرفية ( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل ) والمقررة خالل العام الدراسي (-4102
 ) 4105م.
 5.1مصطلحات الدراسة
عرفت الباحثة مصطلحات الدراسة إجرائياً كما يلي :
تقويم المحتوى:
عملية تربوية تتضمن التخطيط لجمع البيانات والمعلومات المنظمة للحكم على محتوى منهاج
الرياضيات للصفوف ( )8-5من حيث مدى توافر معايير  TIMSSفي كتب الرياضيات الفلسطينية ،

بهدف التعرف إلى نقاط القوة والضعف باستخدام تحليل المحتوى  ،بقصد تطوير المحتوى وتحسينه.
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محتوى كتب الرياضيات:
مجموعة المفاهيم والمبادئ والمهارات والمسائل التي يتضمنها كتاب الرياضيات لتحقيق األغراض
التربوية  ،من أجل إكساب الطلبة خبرات تربوية  ،ويشمل الموضوعات الواردة في كتب الرياضيات

للصفوف ( )8-5الذي سيتم تدريسه في حصة دراسية واحدة أو أكثر من حصة .
كتب الرياضيات الفلسطينية :

المحتوى التعليمي لكتب الرياضيات للصفوف ( )8-5األساسي بجزأيه للعام  4105-4102م ضمن
المنهاج الفلسطيني المقرر من قبل و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية بموجب قرار المجلس التشريعي
0..8م  ،والبالغ عددها ( )8كتب .
معايير ):(TIMSS
مجموعة من الشروط والمواصفات المعيارية التي حددها مشروع االختبار الدولي في العلوم
والرياضيات ( )TIMSSالمستخدمة في عدة دول لقياس مستوى تحصيل الطلبة  ،والمفترض تواجدها
في محتوى كتب الرياضيات للصفوف ( ، )8-5وتشمل هذه المعايير بعدين هما  :بعد المحتوى

ويتضمن ( ا ألعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت )  ،وبعد العمليات المعرفية ويتضمن
(المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل).
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

 1.5المبحث األول  :تقويم محتوى مناهج الرياضيات .

 2.2المبحث الثاني  :توجهات الدراسات العالمية للرياضيات والعلوم ()TIMSS

الفصل الثاني
اإلطار النظري
يتضمن هذا الفصل اإلطار النظري و يشتمل على مبحثين وهما :
 4.0المبحث األول  :تقويم محتوى مناهج الرياضيات.

 2.2المبحث الثاني  :توجهات الدراسات العالمية للرياضيات والعلوم ()TIMSS
 1.5تقويم محتوى مناهج الرياضيات
ٍ
ٍ
وميزه عن جميع المخلوقات بالعقل والتفكير وأحسن خْلقه
بشكل
صور اهلل اإلنسان
حسن جميل ّ
لقد ّ
بصورة قويمة سليمة دون خلل أو اعوجاج .
اإلنس ِ
َح َس ِن تَ ْق ِو ٍيم" ( سورة التين  ،آية )2
ان في أ ْ
حيث يقول سبحانه في محكم كتابه العزيز" َل َق ْد َخَل ْقَنا ِْ َ َ
إال أنه وألن الكمال هلل تعالى وحده  ،فإن البشر معرضون للزلل واألخطاء  ،ومجبولون على النقص
ال لهم " :إن
وجه خطابه إلى المسلمين قائ ً
والخلل  ،وهو ما فطن له الفاروق عمر بن الخطاب حين ّ
فليقومه " فرد عليه أحد المسلمين
في اعوجاجًا ّ
أحسنت فأعينوني  ،وان أسأت ّ
فقوموني  ،من رأى ّ
قائالً " :واهلل لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا " ( .خضر )05: 0.87 ،

وتعد عملية التقويم مهمةً ليس فقط بالنسبة للمناهج  ،وانما بالنسبة ألي عمل من ممارسات حياة
اإلنسان اليومية  ،فهي قديمة قدم اإلنسان نفسه  ،كما تزداد أهمية التقويم يومًا بعد يوم  ،كذلك يعتبر

التقويم العنصر الرابع من مكونات المنهج  ،و يلعب دو اًر هامًا بالنسبة للمنهج وما يتضمنه من جوانب
أساسية ترتبط باألهداف التربوية المراد تحقيقها  ،و بالمحتوى  ،وطبيعة األنشطة المختلفة ويرتبط

بطرق التدريس التي يقوم بها المعلمون  ،و بنتائج العملية التعليمية ومدى التقدم في تحقيقها.
 1.5.5مفهوم التقويم
أوضحت الباحثة مفهوم التقويم لغ ًة واصطالحًا كما يلي :

عدل وأصلح ( معلوف )002 : 4101 ،
قوم بمعنى ّ
التقويم لغة  :مصدر للفعل ّ
التقويم اصطالحاً  :تعددت تعريفات التقويم االصطالحية ومنها :

التقويم بأنه  :العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة ما

يعرف باهي والنمر ()4112
 ّيتضمنه أي عمل من األعمال من نقاط القوة والضعف ومن عوامل النجاح أو الفشل في تحقيق
غاياته المنشودة منه على أحسن وجه ممكن  ( .باهي والنمر )2 : 4112 ،
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وعرفه المخالفي ( )4114بأنه عملية منظمة تتضمن جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها بغية
ّ
التعرف على مدى تحقق األهداف التربوية وتطويرها  ( .المخالفي ) 05 : 4114 ،
 ويرى عقل ( )4110أنه  :عملية مستمرة تشخيصية وقائية عالجية  ،شاملة لجميع نواحي النمو ،تهدف للكشف عن مواطن الضعف والقوة في العملية التربوية  ،بقصد اإلصالح والتطوير ،

وتحقيق األهداف ( .عقل )25 : 4110 ،

 بينما يعتبره عالم ( )4111بأنه  :عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية ومعلومات صادقةمن مصادر متعددة باستخدام أدوات قياس متنوعة في ضوء أهداف محددة بغرض التوصل إلى

تقديرات كمية وأدلة كيفية يستند إليها في إصدار أحكام أو اتخاذ ق اررات مناسبة تتعلق باألفراد.

(عالم ) 70 : 4111،
وترى الباحثة أنه مهما تباينت تعريفات التقويم  ،فجميعها تتفق أن التقويم هو حجر الزاوية إلصدار
حكم أو اتخاذ قرار تجاه موضوع ما في ضوء أحكام معينة .
 1.5.1خصائص التقويم الجيد
لكي يؤدي التقويم وظائفه ويعمل على تحسين وتجويد المنهج وتحقيق أغراض التربية وأهدافها والى
زيادة الكفاءة العلمية التربوية بحيث تحقق النمو الشامل المتكامل للدارس ينبغى أن يتوفر مجموعة من
الخصائص للتقويم الجيد التي ذكرها ( الكبيسي  ) 011-.. : 4117 ،فيما يلي :
 .0التناسق مع األهداف  :من الضروري أن تسير عملية التقويم مع مفهوم المنهج وفلسفته وأهدافه
فإذا كان المنهج يهدف إلى مساعدة المتعلم في كل جانب من جوانب النمو واذا كان يهدف إلى
تدريب التلميذ على التفكير وحل المشكالت وجب أن يتجه إلى قياس هذه النواحي.
 .4االستم اررية  :ينبغي أن يسير التقويم جنبًا إلى جنب مع التعليم من بدايته إلى نهايته فيبدأ منذ
تحديد األهداف ووضع الخطط ويستمر مع التنفيذ ممتداً إلى جميع أوجه النشاط المختلفة في

المدرسة والى أعمال المدرسين حتى يمكن تحديد نواحي الضعف ونواحي القوة في الجوانب المراد

تقويمها وبالتالي يكون هناك متسع من الوقت للعمل على تالفي نواحي الضعف والتغلب على
الصعوبات.

 .7التكامل  :إن الوسائل المختلفة والمتنوعة للتقويم تعمل لغرض واحد  ،فإن التكامل فيما بينهما
يعطينا صورة واضحة ودقيقة عن الموضوع أو الفرد المراد تقويمه وهذا عكس ما كان يتم في

الماضي إذ كانت النظرة إلى الموضوعات أو المشكالت نظرة جزئية أي من جانب واحد وعندما

يحدث تكامل وتنسيق بين وسائل التقويم فإنها تعطينا في النهاية صورة واضحة عن مدى نمو
التلميذ من جميع النواحي.
11

 .2التعاون  :يجب أال ينفرد بالتقويم شخص واحد فتقويم المعلم ليس محصو ًار على المدير أو

المشرف التربوي فقط  ،بل هو ناتج تقويم المدير والمشرف والمعلم األول والمتعلمين أنفسهم وتقويم

المتعلم يجب أن يشترك فيه المتعلم والمعلم واآلباء من أفراد المجتمع المحيط بالمدرسة  ،فمثالً عند

تقويم كتاب معين فمن الضروري أيضًا أن يشترك فيه المتعلمون والمعلمون والمشرفون وأولياء
األمور ورجال التربية وعلم النفس.

 .5أن يبنى التقويم على أساس علمي أي يجب أن تكون األدوات التي تستخدم في التقويم صادقة
وثابتة وموضوعية قدر اإلمكان ألن الغرض منها هو إعطاء بيانات دقيقة ومعلومات صادقة عن

الموضوع المراد قياسه وأن تكون متنوعة وهذا يستلزم أكبر عدد ممكن من الوسائل مثل االختبارات

والمقابالت االجتماعية ودراسة الحاالت  ..الخ  ،فعند استخدام االختبارات مثالً يطلب استخدام

كافة االختبارات التحريرية والشفوية والموضوعية والقدرات وبالنسبة الستخدام طريقة المالحظة

يتطلب القيام بها في أوقات مختلفة وفي مجاالت مختلفة وبعدة أفراد حتى نكون على ثقة من
المعلومات التي نصل إليها.

 .0أن يكون التقويم اقتصاديًا بمعنى أن يكون اقتصاديًا في الوقت والجهد والتكاليف  ،فبالنسبة للوقت
يجب أال يضيع المعلم جزءاً من وقته في إعداد واجراء وتصحيح ورصد نتائج االختبارات ألن ذلك
سيصرفه عن األعمال الرئيسية المطلوبة وبالنسبة للجهد فال يرهق المعلم المتعلمين باالختبارات

المتتالية والواجبات المنزلية التي تبعدهم عن االستذكار أو اإلطالع الخارجي أو النشاط
االجتماعي أو الرياضي فيصاب المتعلم بالملل ويكره الدراسة وينفر منها ولهذا كله أثره على

تعليمه وتربيته وبالنسبة للتكاليف فمن الواجب أال يكون هناك مغاالة في اإلنفاق على عملية
التقويم حتى ال تكون عبئاً على الميزانية المخصصة للتعليم.

 .7أن تكون أدواته صالحة بمعنى أن التقويم الصحيح يتوقف على صالح أدوات التقويم وأن تقيس ما
يقصد منها بمعنى أن ال تقيس القدرة على الحفظ إذا وضعناها لتقيس قدرة المتعلم على حل

ال وأن تقيس كل ناحية على حدة حتى يسهل تشخيص النواحي وتفسيرها بعد ذلك
المشكالت مث ً

وأن تغطي كل ما يراد قياسه.

وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن التقويم الجيد يمتاز بخصائص تساعد على تحقيق أهدافه وتقود
إلى نتائج سليمة وق اررات رشيدة  ،فكلما كانت المعلومات دقيقة وشاملة والبيانات وافية ومتكاملة ،

كلما قاد ذلك إلى نتائج إيجابية قادرة على أن تقود إلى التطوير والتحسين  ،فعملية التقويم ال يمكن أن

تترك للصدفة أو التخبط كيفما اتفق  ،بل أنها خطة محكمة ومدروسة وقائمة على أسس ومبادئ.
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 1.5.1مفهوم تقويم المناهج
تعددت التعريفات حول تحديد مفهوم تقويم المناهج  ،ووضحت الباحثة آراء بعض الباحثين في مفهوم
تقويم المناهج كما يلي :
-

يرى البيطار (  ( 4107تقويم المنهاج بأنه  :عملية جمع بيانات كمية من خالل قياس مدى تعلم
المتعلمين من جهة  ،ومدى توافر المعايير السليمة في أسس المنهج  ،وعناصره  ،وتنظيمه من
جهة أخرى  ،وتفسير تلك البيانات  ،والوصول إلى ق اررات في ضوئها (.البيطار )07 : 4107 ،

-

عرف فتح اهلل ( )4110تقويم المنهاج بأنه  :إصدار الحكم على مدى جودة المنهج من
بينما ّ
خالل الكشف عن نقاط القوة ومواطن الضعف فيه تمهيدًا التخاذ ق اررات مناسبة لعالجها .
( فتح اهلل ) 07 : 4110 ،

-

و ذكر عفانة و اللولو (  ) 4112بأنه  :عملية دراسة وتشخيص مستمر تستهدف التعرف على
نواحي القوة والضعف في المنهاج بقصد تحسينه وتطويره في ضوء أهداف تربوية مقبولة
ومتعارف عليها مسبقا (.عفانة و اللولو ) 70 : 4112 ،

-

بينما عرف محمود ( )4114قائالً بأنه  :قياس فعالية المنهج في ضوء أهدافه لمراجعة نظام
المنهاج وتشخيص ما يحتاج إليه المنهاج من عمليات تنقيح أو تحسين أو تطوير أو مراجعة
ألحد عناصر المنهاج ( .محمود ) 24 : 4114 ،

-

وعرف طعيمة ومناع ( )4111أنه  :العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى قدرة
ّ
المنهج على تحقيق أهدافه  ) .طعيمة ومناع ).7 : 4111 ،

واستناداً لما سبق ترى الباحثة أن تقويم المنهاج هي عملية جمع البيانات أو المعلومات لبعض أجزاء
المنهج  ،أو بعض نتاجاته التعليمية  ،أو لجميع عناصر المنهاج  ،ومن ثم تبويبها ومعالجتها

بأساليب إ حصائية أو وصفية التخاذ ق ارر من أجل تطوير المنهج أو تحسينه .
 1.5.1أهمية تقويم المناهج
يعد تقويم المناهج الدراسية ضرورة حتمية ال بد من إ جرائه بشكل دوري للتعرف على طبيعة مسار

المناهج وتشخيص نقاط الضعف والقوة  ،وتبلورت األهميات المتعددة لتقويم المناهج وفقا لـ( الضبع ،
 )05. :2000فيما يلي :
 .0ضبط الجودة وصوالً إلى تحقيق الجودة الشاملة في المناهج خاصة  ،وفي التعليم عامة .
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 .4تقديم معلومات واضحة ومؤشرات إجرائية إلى المختصين والمسؤولين عن مدى فعاليةهذا المنهج،
وقدرته على اإليفاء بالمتطلبات العامة  ،ومن ثم تحديد مسارات اتخاذ القرار بشأن إلغاء منهج أو
تعديله  ،أو استحداث مواد دراسية  ،أو الدمج بين المواد .
 .7التأكد من سالمة الخطوات اإلجرائية لبناء وثائق المناهج  ،وبالتالي اشتقاق األهداف العامة
والخاصة .
 .2التأكد من مالءمة طرائق التدريس  ،وأساليب التقويم للمنهج .
 .5التأكد من صالحية المنهج ومناسبته للمتعلمين وقدرتهم على التعامل معه  ،ومدى استفادتهم منه،

وتوجهاتهم نحوه  ،مما يعطي المبرر الكافي ألية عمليات تترتب على مردود المتعلمين والمعلمين
عليه .

 .0الكشف عن مواطن القصور ومواطن القوة في المنهاج للعمل على تالفيها أو تأكيدها  ،فأدوات
ال عن اكتشاف أن قصور المنهج قد ال يعود إلى صعوبة في المنهج،
التقويم وحدها هي القادرة مث ً

وال في المعلم  ،وانما في أساليب التدريس التي يتم تقديم المنهج بها .

 .7الكشف عن احتياجات المعلمين التدريبية وبرامج التنمية المهنية المطلوبة في ضوء ما تكشف
عنه عمليات التقويم من مواطن قصور لدى المعلمين  ،أو تدخالت تدريبية قد يحتاجون إليها ،
خاصة في ظل التطور العالمي الذي فرض على سوق العمل – بما فيه من العمل في التعليم –

التنمية المهنية المستدامة  ،وجعلها شرطاً أساسيًا للبقاء واالستمرار .

وبعض تفحص الباحثة للعمليات المختلفة في المنظومة التربوية  ،وجدت أن عملية تقويم المنهاج
تأخذ حي اًز كبي اًر فيها  ،فهي البؤرة الرئيسية في النظام التعليمي وفي كافة مستويات المنظومة
التربوية.

 1.5.1أهداف تقويم المناهج
في إطار استقصاء الباحثة حول أهداف تقويم المناهج رأت أن الكثير من الباحثين أوردوا أفكا ًار متقاربة
حول الهدف من التقويم حيث ذكر ( الشبلي  ) 027 : 4111 ،أهم أهداف التقويم للمنهاج وهي :

معنوياتهم من جهة ،
 .0معرفة ما ح ّققه التربويون من بناة للمنهج ومن ّفذين له  ،األمر الذي يرفع من
ّ
ويزودهم بمؤ ّشرات يستطيعون بموجبها تخطيط عملهم الالحق .
ّ
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بوية ؛ األمر الذي يساعد في
.4
التعرف إلى آثار المناهج لدى المتعّلمين في ضوء األهداف التر ّ
ّ
تطوير المنهج.
.7

إلغاء .
جمع البيانات التي تساعد متّخذ القرار في اتّخاذ موقف من المنهج تطوي ًار أو استم ار ًار أو
ً

.2

تطوير أساليب التقويم واجراءاته ونظرّياته نتيجة للخبرة المباشرة في الممارسة .

بينما أشار (عفانة واللولو  ) 015 :4118 ،إلى أهداف تقويم المنهج نقالً عن ( شوق ).2: 0..5،

وهي:

 .0متابعة أ هداف المنهج المدرسي من حيث حسن اختيارها ودقة صياغتها ومدى مراعاتها لمتطلبات
االتجاهات التربوية الحديثة .
 .4متابعة محتوى المنهاج من حيث اختيار خبراته وتنظيمها وتطبيقها ومدى مراعاتها لمتطلبات
التربية اإلسالمية ومواكبتها للتطورات الحديثة .
 .7متابعة أساليب التدريس المطبقة في المنهاج المدرسي من حيث إتاحة فرص المشاركة الصفية
ومراعاة الفروق الفردية واكتساب المهارات المتنوعة وغيرها .
 .2متابعة تقنيات التعليم ومدى دقتها في وصف المضامين العلمية ومناسبتها للموضوع المختار
واستثمار إمكانات البيئة إلنتاجها  ،وتقويم أثرها في سلوك المتعلمين .
 .5متابعة التقويم نفسه من حيث االستمرار والشمول والتنوع في االساليب واألدوات المستخدمة في
القياس بحيث يكون هذا القياس موضوعيًا وواقعيًا .

استناداً لما سبق ترى الباحثة أن التقويم ليس هدفاً في حد ذاته وانما وسيلة للحكم على فعالية محتوى
المنهاج ألن الهدف النهائي هو نجاح المنهاج بأكمله في تحقيق األهداف المرجوة .

من جانب آخر فقد أ ّكد الظاهر وآخرون )  ( 4114أن التقويم يقدم معلومات عن األوضاع التعليمية

السائدة في المجتمع والسياسات التربوية المعمول بها مما يسهل التغيير التربوي .

( الظاهر وآخرون ) 55 : 4114،

كما أن تقويم المنهج يساعد في توجيه الجهود نحو تحسين التعليم  ،عن طريق عالج المشكالت التي
تقابله  ،وتدعيم الجوانب اإليجابية في العملية التعليمية ( .حجي )042 : 4111 ،
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ويرى صالح (  ) 411.أنه من مسوغات تقويم المناهج كثرة التغيرات التي تحدث في المجتمعات
التي تقتضي إعادة النظر في المناهج وتقويم آثارها وكذلك اهتمام الناس بالتربية والتعليم اهتمامًا

متزايداً وتساؤالتهم المستمرة عن جدوى البرامج الدراسية المطبقة  ،باإلضافة لعدم رضا الناس عن نتائج

أبنائهم لتقصير التربية في إكسابهم السلوكيات المرغوبة واعدادهم للحياة .

(صالح ) 07 -04 : 411. ،

بينما أشار المخالفي ( )4111أن السبب الكامن وراء أهمية تقويم المناهج هو التحديات التي تواجه
التربية بفعل طبيعة العصر وما يتسم به من إنفجار معرفي وتكنولوجي وتزايد سكاني وحراك اجتماعي

وانفتاح عالمي  ( .المخالفي ) 47 : 4111 ،

استناداً لما سبق ترى الباحثة أن أدوار التقويم في المجاالت التربوية متعددة  ،فللتقويم دور في إعداد

المعلمين وأنشطتهم  ،وفي عملية بناء المناهج الدراسية  ،وفي انتقاء أفضل اإلستراتيجيات والتقنيات

التربوية  ،كما أن للتقويم دور بارز في عملية متابعة التقدم الدراسي للطالب وتحديد مستواهم
التحصيلي وتوجيههم التوجيه التعليمي والمهني.
 1.5.1واقع مناهجنا الفلسطينية
مناهجنا الفلسطينية الحالية تعاني الكثير من الصعوبات  ،و المعوقات في صناعتها وتنظيمها

وفعالية مفاهيمها ومستوى فهمها وغيرها من األمور  ،حيث أن هناك الكثير من المعلمين وأولياء

األمور والطلبة أنفسهم يشكون من تلك المناهج  ،إ ذ بعض المعلمين والطلبة يدعون أن تلك
المناهج كبيرة الحجم و ال يستطيع المعلم إنهاء المقرر الدراسي إال إذا لجأ إلى السرعة دون
العناية بما يحدث من فهم أو استيعاب لطالبه  ،المهم إنهاء المقرر بأي طريقة ممكنة  ،ومن
هنا نرى أن يتم صناعة المناهج الفلسطينية بحيث تكون مالئمة للواقع الفلسطيني وخصائص

المتعلمين والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها.
(عفانة واللولو)40-41 : 4118،
ول تكون مناهجنا الفلسطينية مالئمة لطالبنا ينبغي األخذ باالعتبار النقاط التالية( :خطايبة
وآخرون )045: 4110 ،
 .0صناعة مناهجنا بأساليب علمية جادة  ،أي تخطيطها وتطويرها الموضوعي المنظم بعيدا عن
الفردية والمصلحة والفساد.
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 .4تالفي األخطاء ونقاط الضعف المالحظة على مناهجنا  ،ومتابعة تلك األخطاء من حين آلخر
لتعديلها وتحسينها .
 .7صناعة مناهج فعالة في تغذية حاضر المتعلمين وا غنائه أي سد الحاجات اآلتية المتنوعة لتربيتنا
وأجيالنا وأمتنا .

 .2توجيه مناهجنا تدريجيًا للمستقبل خالل دراستها الجادة للحاضر وتشريعها للتوقعات المحتملة .

 1.5.2واقع مناهج الرياضيات
اكتفاء ذاتيًا  ،فقد أبرز التطور العلمي
تعد الرياضيات ملكة العلوم وهي أكثرها دق ًة ويقينًا وعمومية و ً
والتكنولوجي السريع مدى الدور الذي تلعبه الرياضيات  ،فهي جوهر كل العلوم وهي األداة التي توفر

الفهم لظواهر طبيعية معقدة  ،كما تساهم في إعداد الفرد للحياة العامة واعداده لمواصلة دراسته في
الرياضيات نفسها .
وقد أصبحت الرياضيات اليوم تدخل في مختلف العلوم الطبيعية وتعد من مقوماتها األساسية وقد
شهدت مناهج الرياضيات تطو ارً كبي ًار يواكب التطورات التي شهدتها العلوم المختلفة ،وحتى تنسجم

مع احتياجات الناس فقد دخلت الرياضيات في مختلف شئونهم اليومية  ،فاستخدام الحاسبات في
الصناعة والتجارة واإلدارة استوجب إعادة النظر في بناء منهاج الرياضيات في مختلف مستويات

التعليم العام ( .أبو شمالة )80 : 4117 ،

وأضاف إبراهيم )  ( 4110قائالً  :لقد كانت الرياضيات – وما تزال -مناط الثقة واليقين عند معظم

ال في أي نوع آخر من فروع المعرفة اإلنسانية
المفكرين بما تمتاز به من دقة وصرامة ال نجد لها مثي ً
فأصبحت الرياضيات -بمنهجها االستنباطي -مثال يحتذى لكل تفكير ضروري يقيني  ،ولكل مفكر

يبغى الدقة والثقة في تفكيره  ،والمتتبع لتاريخ الفكر البشرى قد ال يعجب إذن حينما يأتي فيلسوف قديم
أيضا حين يرى فيلسوفًا محدثًا
ًا
كفيثاغورث يحاول تفسير الكون
تفسير رياضيًا  ،وقد ال يعجب ً
كديكارت يحاول تطبيق المنهج الرياضي  ،على كل مناحي التفكير ،الفيزيقي منه والميتافيزيقي .
(إبراهيم )001 : 4110 ،
وفي إطار الواقع الحالي لمناهج الرياضيات  ،أكدت الباحثة أنه لم يتح لطالبنا في فلسطين دراسة
الرياضيات وفق منهاج فلسطيني يلبي طموحاتهم ويراعي حاجاتهم  ،فقد كان المنهاج المصري هو
المعتمد في قطاع غزة والمنهاج األردني في الضفة الغربية  ،ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بدأ
االهتمام بضرورة إنجاز منهاج فلسطيني وبدأ التركيز على مبحث الرياضيات وتم عقد عشرات
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المؤتمرات وورش العمل إلى أن توجت هذه الجهود بمنهاج الرياضيات من خالل جعل الرياضيات مادة
أساسية لطلبة الصفوف األدبية .
كما أن مناهج الرياضيات الحالية ال تعمل على إطالق الحرية في التفكير  ،بل تعمل على تسكين
الطاقات الهائلة وعدم تشغيلها عند المتعلم( .ديسقورس )01-. : 4111 ،

وفي ذات السياق فقد أشار )Bondi (1993

إلى بعض مشكالت المناهج الدراسية في الرياضيات

ومن هذه المشكالت الفجوة الكبيرة بين ما يتعلمه التلميذ داخل المدرسة وخارجها  ،حيث يتم التركيز
على أعمال كتابية وعمليات تتسم بالتجريد ال يدرك مدى فائدتها خارج سور المدرسة وال يستطيع

االستفادة منها في حل مشكلة ما أو اتخاذ قرار بشأن موقف في حياته اليومية (Bondi,1993 :7 (.
وتوضح الباحثة أن أحد صعوبات تعلم الرياضيات يعود إلى جفاف طريقة التدريس التي تعتمد على
التلقين  ،و إعطاء القواعد ،و القوانين دون التركيز على إعطاء الفرصة للطالب للتأمل و البحث و
االستقصاء و اكتشاف القواعد بنفسه  ،و اقتصار معظم المعلمين في تدريسهم على التدريبات

الموجودة في الكتاب المقرر  ،و عدم إثرائهم للمنهاج بمواد تعليمية تساعد على تنمية القدرات الفكرية
واإلبداعية للطالب.
 1.5.8أهمية تقويم محتوى الرياضيات
وفي ضوء االهتمام المتنامي بمراجعة مناهج الرياضيات بشكل عام  ،ومحتواها بشكل خاص  ،تبرز
الحاجة إلى تقويم المحتوى على اعتبار أن التقويم يمثل الخطوة األولى نحو تطوير المحتوى والمناهج
بشكل عام  ،ولمعالجة ما يوجه إلى المناهج ومحتواها من انتقادات  ،وتشتد الحاجة إلى مثل هذه

المراجعات والتقويم بالنسبة للمنهاج الفلسطيني  ،وذلك على اعتبار أنه يمثل تجربة جديدة وجهت إليها

انتقادات عديدة العتبارات متعددة  ،وعلى هذا جاءت التوصيات بضرورة تقويم تلك المناهج عبر
العديد من المؤتمرات كالمؤتمر التربوي الثالث الذي عقدته الجامعة اإلسالمية عام ( )4117م  ،و

المؤتمر التربوي األول الذي عقدته جامعة النجاح عام ( )411.م  ،ومديرية الخليل عام ( )4101م ،
وكذلك فقد شكل تقويم كتب مناهج الرياضيات المعدة في ضوء المعايير القومية في مصر أحد محاور
المؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ( .أبو العجين )5-2 : 4100،

واستناداً لما سبق ترى الباحثة أن الحاجة تبرز لتقويم منها ج الرياضيات هو الكشف عن نقاط القوة
لتعزيزها ونقاط الضعف لعالجها  ،لكي تواكب تطورات العصر والقضايا العالمية وذلك من خالل

توظيف بعض االتجاهات العالمية الحديثة في ظل التطور التكنولوجي و المعلوماتي  ،وما يلعبه
ٍ
أهمية في تطوير واثراء محتوى المناهج عامة والمناهج الفلسطينية خاصة  ،إذ أنها
التقويم من
التجربة األولى و عنصر هام من عناصر السيادة الوطنية ونشر الثقافة الفلسطينية  ،كما تؤكد
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الباحثة على أهمية تقويم مناهج الرياضيات الفلسطينية وتقويم تدريس الرياضيات  ،فعملية التقويم بحد
ذاتها خبرة تعليمية لكل من المعلم والطالب  ،كما يساعد التقويم في الوقوف على مدى إخضاع أهداف
تدريس الرياضيات للقياس وعلى ما قد يعتريها من ضعف  ،كذلك التعرف على المشكالت المعنية
بمناهج الرياضيات من أجل تطويرها .
 1.5.2أهمية كتاب الرياضيات المدرسي :
يشكل الكتاب المدرسي في المؤسسة التربوية أهم مصدر تعليمي وأداة مهمة من أدوات التعليم والتعلم
 ،فهو يمثل أكبر قدر من المنهاج التربوي المقرر ،ويوفر أعلى مستوى من الخبرات التعليمية الموجهة

نحو تحقيق األهداف التعليمية المنشودة  ،ويعد الكتاب المدرسي أيسر المصادر التعليمية التي تتوافر
للدارس في بيئته العامة والخاصة .
وحتى يصبح الكتاب ذا قيمة تربوية عالية ينبغي أن يصمم بعناية من حيث اختبار مكوناته وتنظيم
خبراته التعليمية وانتاجه شكالً ومضمونًا بما يالئم األسس المعرفية والنفسية والتربوية والفنية والتقنية

ليكون أداة فاعلة تيسر على الدارسين عملية التعلم  ،وتسهم في تحقيق األهداف التربوية الموجهة لبناء
اإلنسان المتكيف مع المستجدات والذي يقوم بدور اجتماعي متميز ( .الخوالدة ) 710 : 4112 ،

دور أساسيًا في تحديد موضوعات الدراسة  ،ومداخل تدريسها
كما أن كتاب الرياضيات المدرسي يؤدي ًا

وأساليب تقويم الطالب في تحصيل هذه الموضوعات إضافة إلى أنه يمثل الحد األدنى من الحقائق

والمفاهيم والعالقات الرياضية وغيرها من جوانب التعلم المتعددة والتي ينبغي تزويد التلميذ بها ,كما أنه
أساسيا  ،وينبغي أال يكون وحيداً للحكم على نجاح التلميذ في االمتحانات النهائية .
يعتبر معيا ًار
ً
( عبيد ) 07: 0.82 ،
وعليه ترى الباحثة أ ن الكتاب المدرسي ليس مجرد وسيلة معينة على التدريس وانما هو أداة من أهم
أدوات التعلم فهو يتيح الفرصة للطالب من أجل تثبيت المعلومات  ،كذلك يقدم المعرفة العلمية للطالب
بصورة منظمة  ،ويتيح لهم فرصة التعلم الذاتي كل حسب ظروفه  ،كذلك يعد ركيزة أساسية من ركائز
التقدم والتطور للمجتمعات  ،لذلك سيبقى للكتاب المدرسي مكانته وقيمته بحكم مميزاته وخصائصه

التي يتمتع بها .
 1.5.50أهداف تدريس الرياضيات المعاصرة :
تسعى الرياضيات إلى مواكبة االنفجار المعرفي والتكنولوجي في كافة مجاالت الحياة المختلفة من أجل
إكساب المعلم كافة المهارات والخبرات و الكفايات الالزمة لذلك  ،وكذلك تزويد و إكساب الطلبة

المعارف والمهارات لالرتقاء بمستوياتهم  ،والوصول بتعليمهم إلى أهداف أكثر تحديداً تتميز بالشمولية

والتنوع وفاعلية التحقيق.
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وعليه يرى ( عقيالن  ) 47 : 4111 ،أن أهداف تدريس الرياضيات هي :
 -مسايرة العصر وفهم تطوراته العلمية والتكنولوجية ومعايشة الواقع العلمي المتطور علمياً واقتصادياً

واجتماعيًا وذلك عن طريق دراسة لغة العصر بما فيه من مصطلحات ورموز ومفاهيم.

 استخدام األفكار والمفاهيم والمبادئ العامة التي تعمل على توضيح الرياضيات وربط فروعهابعضها ببعض لفهم الرياضيات بشكل متكامل وفهم باقي العلوم وعالقتها بالرياضيات.

 -االقتصاد في الجهد والوقت الالزم لنمو األفكار والمفاهيم الرياضية العامة عن طريق تحسين

أساليب اكتساب التالميذ لتلك المفاهيم والمبادئ العامة  ،وتقديمها بصورة متكاملة مع االقتصاد
في الجهد والوقت.

ويضيف ( المشهراوي  ) 54 : 0... ،أهدافًا عامة لتدريس الرياضيات وهي :
 -استخدام األساليب العلمية والمنطق الرياضي في التفكير.

 تنمية قدرة الطالب على االستقالل الذهني عن طريق التشجيع على اكتشاف القواعد والعالقاتواألنماط الرياضية وتقدير صحة النتائج وتفسيرها .
في ضوء ما سبق ترى الباحثة أن الهدف األساسي من تدريس الرياضيات هو خلق اإلنسان القادر
على التفكير والبحث واالستقصاء والتصدي لحل المشكالت  ،كما تؤكد على إكساب التالميذ أساليب
التفكير الصحيح بما ينمي قدراتهم على حل ما يواجههم في بيئتهم من مشكالت في حاضرهم
ومستقبلهم .

 1.5.55األهداف العامة لتدريس مبحث الرياضيات في فلسطين:
وفقاً لـ (مركز المناهج  )01 : 4102،التابع لو ازرة التربية والتعليم بفلسطين تم وضع مجموعة من

األهداف العامة لتدريس مبحث الرياضيات وهي :

 .0اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم الجوانب الكمية في البيئة والتعامل مع المجتمع.
 .4إتاحة الفرصة للتالميذ لممارسة طرق التفكير السليمة كالتفكير االستقرائي واالستنباطي والتأملي.
 .7التأكيد على معرفة أهمية الرياضيات في حياتنا العامة وآثارها في التطور الحضاري.
 .2تشجيع التالميذ على تكوين ميول واتجاهات سليمة نحو الرياضيات وعلى تذوقها.
 .5تنمية المهارات الذهنية واالبتكارات العلمية.
 .0استخدام لغة الرياضيات في التعبير عن النفس واالتصال باآلخرين.

 .7إدراك دور الرياضيات في التقدم العلمي وفي المواد الدراسية األخرى.
 .8اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم البيئة والتعامل مع المجتمع.
استناداً لما سبق تؤكد الباحثة على ضرورة مراعاة األهداف العامة لتدريس مبحث الرياضيات في
مناهجنا الفلسطينية .

20

 1.1توجهات الدراسات العالمية للرياضيات والعلوم ()TIMSS
تسعى جميع دول العالم المتقدمة والنامية _ على وجه الخصوص _ للحاق بركب الدول المتقدمة إلى
ٍ
بشكل مستمر  ،حيث تأتي مناهج الرياضيات في مقدمة اهتمامات المعنيين
تطوير مناهج التعليم
بوضع سياسات التعليم والتخطيط  ،من أجل تطويرها وتحسين مستوى مخرجاتها  ،نظ ًار لألهمية
المتزايدة لدور الرياضيات في الحياة خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي الحالي وتنامي المعرفة

العلمية باستمرار  ،وما صاحب ذلك من انفجار معرفي وتقدم تقني أصبح سمة مميزة لهذا العصر  ،و

أشار الكثير من الباحثين بضرورة تغيير المناهج من خالل إعادة صياغتها في ضوء رؤية مستقبلية
تتمركز على وضع مصفوفة من المبادئ والمعايير  ،وتتضمن عملية اإلصالح التركيز على محتوى
رياضياتي يتفق مع بناء مواطن يتسم بخصائص تساعده على الحياة في القرن الحادي والعشرين  .وقد
شهدت الساحة التربوية سلسلة من حركات ومشاريع إصالح تعليم الرياضيات  ،سواء على صعيد

المستوى الدولي أم العربي  ،وفيما يلي عرض لبعض المشاريع والحركات اإلصالحية في مناهج
الرياضيات .
 1.1.5تطوير مناهج الرياضيات على المستوى الدولي
 2.2.1.1لجنة الدول اإلسكندينافية لتحديث الرياضيات المدرسية
)Nordic Committee For Modernizing School Mathematics (NCMSM

بدأت لجنة الدول االسكندينافية عملها في عام  0.07م واشتركت فيها الدول االسكندينافية األربعة
منهجا للرياضيات المعاصرة كمرجع
وهي :الدانمرك وفنلندا والنرويج والسويد  ،وقد أقرت هذه اللجنة
ً
تستعين به الدول األعضاء  ،وقد ظهر هذا المنهج في إطار موحد اختفت فيه االنقسامات التقليدية
إلى فروع الحساب والجبر والهندسة والتحليل،واتضحت فيه المفاهيم المعاصرة التي تدور موضوعاته
حولها  ،واحتل فيه الثنائي المرتب )المجموعة،البنية) مكاناً مركزيًا(.التليني )48 : 4107 ،
 2.2.1.2مشروع الرياضيات المدرسية الشاملة
)Comprehensive School Mathematics Project (CSMP
بدأ العمل بمشروع الرياضيات المدرسية الشاملة في جامعة ألينوي ) ( Illinoisالجنوبية عام  0.08م،
و تم وضع منهج متطور من نوع جديد  ،يعتمد على سلسلة من األنشطة المتنوعة  ،ومجموعة من
الوسائل التعليمية المختلفة  ،ويقدم برنامجًا تعليميًا يتضمن التعليم الفردي والجماعي  ،وذلك فيما
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يخص مرحلتي التعليم األولى والثانية  ،أما المرحلة الثانوية فقد وضع لها منهج متكامل للرياضيات
المعاصرة ( .نواهضة)27: 4101،
 2.2.1.3مشروع المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية ))NCTM
يعد هذا المشروع من أبرز المشاريع الريادية التي عملت على تأسيس معايير صادقة في نهاية

الثمانينات وبداية التسعينات  ،وأصدرت أول وثيقة عام  ،0.8.تضم معايير منهاج الرياضيات

وطرق تقويمه  ،وقد توالت بعد ذلك في األعوام  ، 0..0و  0..5و  4111م  ،حيث اهتم مشروع
 4111بمجموعة من المعايير والمبادئ التي أوصى بمراعاتها في بناء وتطوير الرياضيات المدرسية .

(سليمان ) 07 : 4104 ،

 1.1.1تطوير مناهج الرياضيات على المستوى العربي
برزت على الساحة العربية في العقود الثالثة األخيرة سلسلة من محاوالت االصالح والتغيير لمناهج
الرياضيات بقصد التحديث والتطوير  ،ويمكن رصد المشاريع في تطوير مناهج الرياضيات خاصة في

مدارس المشرق العربي .
 1.1.1.5مشروع اليونسكو لتطوير تدريس الرياضيات في البالد العربية
انعقد المؤتمر العام لليونسكو في شباط

فبراير  0.00م  ،وتوصل إلى تقارير مفادها أن تطوير

تدريس العلوم والرياضيات أمر الزم حتى تالحق هاتين المادتين ثورة البحث العلمي والتكنولوجي وقد
اختيرت الدول العربية لتكون من بين الدول التي تتعاون معها اليونسكو في تطوير تدريس الرياضيات
بمدارسها وكان ذلك نتيجة لتوصيات مؤتمر وزراء التخطيط العرب الذي انعقد في طرابلس بليبيا في

الفترة ( )02-.نيسان أبريل عام  ، )0.00وقد وضعت اليونسكو باالشتراك مع خبراء الدول العربية
مشروعا لتطوير تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية وتكونت في البالد العربية التي اشتركت في
ً
المشروع لجان وطنية  ،تعمل على اإلعداد لتنفيذ المشروع ( .سليمان )07 : 4104 ،
 1.1.1.1مشروع توحيد وتطوير مناهج الرياضيات في دول الخليج العربية

ال إلعطاء مزيد من االهتمام بالمهارات األساسية  ،وأجريت
بدأت المدارس العربية تستجيب فع ً
تعديالت على الكتب المدرسية التي وضعت في إطار كتب اليونسكو وفي إطار كتب المنظمة العربية

للتربية والثقافة والعلوم  ،وتمت التعديالت في كثير من األحيان في إطار محلي وفي ذات الوقت بدأت
تظهر مشروعات إقليمية وفي إطار " التطوير والتوحيد " تهتم أيضا بالمهارات األساسية ومهارات
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التطبيق  ،لعل أبرزها هو مشروع " توحيد وتطوير مناهج الرياضيات في دول الخليج العربية " الذي
بدأ عام0.82م وغطى جميع مراحل التعليم ( .العايدي )07: 4118،
 1.1.1.1التجربة الفلسطينية في تطوير المناهج
إن المنهاج الفلسطيني هو أول منهاج يبنى بكفاءات فلسطينية  ،وهو إنجاز مهم يحمل دالالت كبيرة
في التوحد والسيادة وابراز الخصوصية الفلسطينية  ،فال بد من تكاثف الجهود من أجل تطويره

وتحسينه خطوة خطوة  ،وشيئا فشيئا فليس هناك منهاج ثابت في عالم دائم السرعة والتطوير.
(اإلدارة العامة للمناهج التربوية )0..8،
حيث تمكنت و ازرة التربية والتعليم وضع منهاج يراعي الخصوصية الفلسطينية لتحقيق طموحات

مهمًا لبناء
الشعب الفلسطيني  ،حتى يأخذ مكانه بين الشعوب  ،فبناء منهاج فلسطيني ّ
يعد أساسًا ّ
السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني وأساس القيم الديمقراطية  ،وبعد قدوم السلطة إلى األراضي
الفلسطينية عام  0..2م تم اعتماد خطة إعداد منهاج فلسطيني عام  0..8م  ،وطبقت عام 4111
م  ،حيث أصبح هناك منهاج فلسطيني تجريبي ال يزل قائمًا بهذه الصفة رغم ما يحمله من ثغرات

أقرت الو ازرة خالل
هناك حاجة ملحة إلى تجاوزها وفق دراسة شاملة واعادة تقويم للمنهاج القائم ثم ّ
العام  4112-4117م تطبيق المرحلة الرابعة من خطتها للمنهاج الفلسطيني لكتب الصفين الرابع
والتاسع األساسيين باإلضافة إلى تطوير كتب المراحل السابقة وهي للصفوف األساسية  :األول ،

والثاني  ،والثالث  ،والسادس و السابع  ،والثامن  ،وتم تطبيق كتب الصفين الخامس والعاشر
األساسيين في بداية العام الدراسي  4112/./0م ومن ثم 4115 /./0م كتب الصف الحادي عشر
بفروعه العلمي والعام (األدبي) والتقني والمهني  ،أما السنة النهائية لكتب الصف الثاني عشر في
4110/./0م و هذه كانت السنة األولى في التاريخ التربوي الفلسطيني التي قدم فيها الطالب

الفلسطينيين امتحان الثانوية العام بمنهاج فلسطيني متكامل من المراحل التعليمية ( ، (04 – 0و قد
راعى المنهاج الفلسطيني التطورات التربوية الحديثة  ،فقد نظمت و ازرة التربية والتعليم بتاريخ -.-8

 4102م ورشة عمل بمشاركة خبراء يابانيين حول تطوير مناهج العلوم والرياضيات للمرحلة األساسية
الدنيا (للصفوف  ، )2-0بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)  ،وتقديم عرض حول
التجربة اليابانية في هذا المجال  ،وبحضور عدد من التربويين واألكاديميين والمهتمين بتحسين نوعية

التعليم في فلسطين .

وترى الباحثة أنه على الرغم من التطورات التربوية الحديثة التي أجرتها و ازرة التربية والتعليم إال أنه
يجب تطوير المناهج على التوازي بكل مراحل التعليم لكي تضع أقدام الطالب على المستقبل  ،وال
تلقي بهم في متاهات الخرافات .
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 1.1.1توجهات الدراسات العالمية للعلوم والرياضيات ()TIMSS
Trends of the International Mathematics and Science Studies.
 1.1.1.5مفهوم دراسة التوجهات العالمية للرياضيات والعلوم TIMSS
إن مصطلح  TIMSSهو اختصار لـ Trends of the International Mathematics and
 ، Science Studies.وهي أداء اختبارات عالمية لتقييم التوجهات في مدى تحصيل الطالب في
العلوم و الرياضيات ويتم تقييم الطالب في الصفوف الرابع والصف الثامن  ،وهي دراسة عالمية تهدف

إلى التركيز على السياسات والنظم التعليمية  ،ودراسة فعالية المناهج المطبقة وطرق تدريسها ،

والتطبيق العملي لها  ،وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم ،
وتتم هذه الدراسة تحت إشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي) (IEAالتي مقرها في أمستردام
بهولندا  ،فقد أشرفت عبر السنوات الماضية على الكثير من الدراسات التي تتعلق بالعلوم و
الرياضيات (Mullis and other,2008: p4) .
 1.1.1.1تاريخ TIMSS
ويرجع تاريخ إجراء أول دراسة دولية في مادة الرياضيات للعام  1964وهي الدراسة التي عرفت باسم
) ، (FIMSكذلك تم تقويم أداء الطالب في مادة العلوم ضمن ست مواد أخرى في عامي -1971
 1971م .وظلت كل من الرياضيات والعلوم محل اهتمام وتركيز البحوث التربوية الكبرى التي نفذت
في األعوام 0.84 - 1980م و  0.82-0.87على التوالي وفي العام  0.82 – 0.87م قدمت

الدراسات العالمية الثانية للعلوم )  ( SISSبمشاركة  24دولة  ،وفي عام  1990م قرر االجتماع
العام للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي القيام بتقويم أداء الطالب في مادتي الرياضيات والعلوم
معا على نحو دوري كل أربع سنوات .وشكل ذلك القرار بداية الدراسات الدولية الموسعة لقياس
ً
اتجاهات أداء الطالب  ،ليبدأ إجراء الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم المعروفة باسم )(TIMSS
والتي تم تنفيذها ألول مرة في عام  1995م  ،وتكرر إجراؤها بعد ذلك كل أربع سنوات في عام
1999م  ،ثم في عام  2003م ثم في عام  2007م وأقيمت آخر مسابقة في أبريل  2011م .

( موسى ) 70 : 4104 ،

 1.1.1.1أهداف ))TIMSS,2011
ذكر ( عبد السالم وآخرون  )050-055: 4117 ،أن الهدف من مشروع ( )TIMSSيتمثل في:

 .0االرتقاء بالثقافة العلمية للطالب حتى يؤهل لدخول العصر القادم لمواكبته وفهمه والتفاعل
معه واإلبداع من خالله.
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 .4إحداث التكامل والربط بين موضوعات ( األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت )
من جانب واالستقصاء العلمي والعمليات المعرفية من جانب أخر.
 .7التعرف على مدى مالئمة المناهج الدراسية الموجودة في الدولة المشاركة مع الوضع العالمي في
ضوء المعايير التي حددتها دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

 .2تنمية قدرة الطالب على حل المشكالت من خالل مجموعة العمليات المعرفية واالستقصاء العلمي
المتضمن في دراسة (.)TIMSS
 .5تنمية قدرة الطالب على التفكير العلمي بأنواعه الثالث )التأملي  ،والناقد  ،و اإلبتكاري) .
و ترى الباحثة أن الهدف األساسي من مشروع الـ  TIMSSهو تطوير السياسات التربوية واألنظمة
التعليمية  ،و معرفة ومقارنة مستوى أداء تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات بمستوى األداء
العالمي بغرض تطوير مستوى التعليم لالرتقاء به إلى مستوى الجودة العالمية  ،و اكساب الطلبة

ال مهارات الرياضية و العلمية التي تعتمد على أسلوب التفكير و التحليل والتحدي  ،باإلضافة إلى
تدريب الكوادر الوطنية في مجال إجراء االختبارات القياسية وجمع البيانات الخاصة بأداء العملية
التعليمية.
 1.1.1.1أهمية )) TIMSS,2011
للدراسة أهمية تميزت بها ذكرت في تقري موليز وآخرون ) (Mullis et.all ,2008:p10فمن خالل
االشتراك في ) (TIMSSيمكن للدول أن :
 .0تحظى بمعطيات شاملة يمكن مقارنتها بين الدول عن المصطلحات واإلجراءات العلمية التي
تعلمها الطالب في الصفوف الرابعة والثامنة  ،وعن المواقف التي طوروها.

دوليا في الرياضيات والعلوم  ،مع مرور الوقت  ،لطالب الصفوف الرابعة والثامنة
 .4تقييم التقدم ً
مقارنة مع دول أخرى.
 .7تشخيص النواحي المختلفة في التطور المعرفي و المهاراتي للرياضيات والعلوم من الصفوف

الرابعة حتى الثامنة.
 .2تفهم العالقات التي يتعلم فيها الطالب بالشكل األمثل  ،والتمكن من عقد مقارنة دولية بين تغيرات
أساسية خالل السياسة التي تخص منهاج التعليم  ،التدريس،والمواد التي تؤدي في النهاية إلى
مستوى أعلى في تحصيل الطالب.
 .5الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل وذلك عبر مقارنة نتائج االختبارات مع
نتائج الدول األخرى في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة والتي تؤدي إلى معدالت
تحصيل عالية لدى الطلبة .
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من خالل ما سبق تستنتج الباحثة أن دراسة ) )TIMSS,2011تقدم للدولة المشاركة قاعدة بيانات
نوعية وشاملة عن كل المراحل التي تتم فيها العملية التربوية  ،مثل المتغيرات الصفية واألسرية والبيئة
المدرسية للصفين الثامن والرابع في العلوم والرياضيات  ،بحيث تمكن هذه البيانات من إجراء
المقارنات بين الدول المشاركة  ،وبما يساهم في تطوير األنظمة التربوية وتحسين نوعية التعليم والتعلم .

وكذلك إعادة النظر في مناهج العلوم و الرياضيات بما يتوافق مع المناهج في الدول األخرى.
 1.1.1.1أدوات ) ) TIMSS,2011

تتضمن الدراسة أدوات خاصة بالهدف العام كما ذكر موليز وآخرون ))(Mullis et.all,2009:71-76

وهي على الشكل التالي:
-

استبيانات الدراسة:

 .0استبيان الطالب :
يقوم كل طالب يخضع لتقييم ( (TIMSSبملء هذه االستبانة ويطرح االستبيان أسئلة عن الجوانب

الحياتية للطالب في البيت والمدرسة بما في ذلك معلومات ديمغرافية أساسية عن البيئة المنزلية وأجواء
التعلم في المدرسة  ،والتصور الذاتي  ،والسلوكيات تجاه الرياضيات والعلوم  ،ويتطلب تعبئة االستبيان
من  71-05دقيقة .

 .4استبيان المعلمين :
يقوم معلمو العلوم والرياضيات المتخصصون بطالب العينة المشاركة في امتحان  TIMSSبملء

االستبيان  ،ويشمل هذا االستبيان خصائص المعلمين إضافة إلى معلومات عن غرفة الصف المتعلقة
بتعليم وتعلم العلوم والرياضيات ،والمواضيع التي يتم تعليمها ضمن هذه المجاالت  ،والخلفية العلمية
واألكاديمية والممارسات واتجا هات المعلمين ويعبئه المعلم خالل  45دقيقة تقريبًا .

 .7استبيان المدرسة :

يطلب من مدير كل مدرسة مشاركة في ( (TIMSSأن يجيب عن هذا االستبيان فهو يطرح أسئلة عن

ميزات المدرسة  ،ومدة التدريس  ،والموارد والتكنولوجيا  ،وتعاون األهل  ،وأجواء التعلم في المدرسة ،
وطاقم التدريس  ،ودور المدير و جاهزية المدرسة ويستغرق ملؤه نحو  71دقيقة .
 .2استبيان المنهج :

يتحمل منسق األبحاث الوطنية في كل دولة مشاركة المسؤولية عند ملء استبيان المنهج المدرسي
الخاص بالرياضيات والعلوم اعتماداً على خبرة مختصي المنهج المدرسي  ،ومن خالل هذا

االستبيان يتم جمع معلومات أساسية حول تنظيم المنهج المدرسي للرياضيات والعلوم في كل دولة
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وحول مضمون هذه المواضيع والتي ينوي تغطيتها للصفوف الرابع و الثامن  ،كما أنه يضم أسئلة حول سياسات
االستبقاء وأنظمة
الفحص المحلية  ،إضافة إلى األهداف والمعايير الخاصة بعملية تدريس العلوم والرياضيات.
-

كراسات االختبارات :

وهي عادة ما تكون على شكل كتيبات متكافئة يتراوح عددها بين(  ) 02 - 7كتيب بحيث يشمل كل
كتيب عدد من أسئلة الرياضيات و العلوم ( )%71من هذه األسئلة من نوع االختيار من متعدد
و( )%71األسئلة ذات اإلجابات القصيرة المعتمدة على استنتاج الحل  ،و توزع هذه الكتيبات على
الطلبة الممتحنين بطريقة عشوائية عن طريق البرمجيات الخاصة بهذه الدراسة التي تحدد اسم الطالب

و رقم الكتيب الخاص به .
 1.1.1.1خطوات إجراء دراسة التوجهات العالمية للعلوم والرياضيات (:)TIMSS
ذكرت ) أبو عيش  ) 05: 4118 ،أن دراسة )  (TIMSSتسير وفق آلية معيارية مشابهة تمثلت في
الخطوات التالية:
 .0إعداد صورة تجريبية ألدوات الدراسة (االختبارات واالستبيانات) باللغة االنجليزية بمشاركة
المنسقين الوطنيين للدراسة.

 .4ترجمة هذه األدوات إلى اللغة األم في البلدان المشاركة في الدراسة  ،وذلك وفق تعليمات محددة
كافيا ،
مع مراعاة أن الذي يقوم بالترجمة فريقان مختلفان مستقالن  ،ويكونون مدربين تدريبا ً
وذلك لمراعاة أن تكون النسخ المترجمة مكافئة للنسخ األصلية في درجة الصعوبة  ،ومن ثم

تقارن الترجمتين  ،وتوحيد صياغتهما،ومن ثم تقوم كل دولة بإرسال النسخ المترجمة إلى مقر
الجهة المشرفة على الدراسة بأمستردام بهولندا ،مرفق معها استمارات توضح التغيرات واإلضافات
المقترحة في محتوى األسئلة واالستبيانات  ،بما يتفق مع السياق الثقافي لكل بلد ،بحيث ال يؤثر

هذا التغير في المحتوى العلمي لألسئلة أو درجة صعوبتها،ومن ثم يقوم االتحاد الدولي بتكليف
مراجعين مدربين للنسخ المترجمة والتأكد من كفاءتها ودقتها  ،ومن ثم الحصول على موافقة
االتحاد الدولي قبل طباعة االختبارات أو نسخها لجميع الطلبة،سواء في مرحلة التجريب أو

التقويم المسحي النهائي.

بناء على نتائج مرحلة التجريب  ،تعد األدوات الرئيسية للدراسة بحيث تكون هذه األدوات مصممة
.7
ً
في مجموعات من الفقرات في كراسات االختبار.
 .2يقوم المنسق الوطني ) (NRCبترشيح مشرفين على تطبيق االختبارات واالستبيانات في كل

مدرسة  ،سواء من داخل أو خارج المدرسة  ،و من ثم االجتماع بجميع هؤالء المشرفين  ،و ذلك
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إلطالعهم على آليات الدراسة و إجراءاتها  ،ومن ثم يزودهم بدليل المشرف على تطبيق
االختبارات  ،ومن يرسل االتحاد الدولي مدققين إلى عينة مكونة من (  )%01من الدول
المشاركة للتأكد من سير تطبيق الدراسة بالشكل المناسب.
 .5تنفيذ المسح الرئيس للدراسة ).(main survery

مناسبا في مادتي
 .0القيام بعملية التصحيح  ،وقد أعد لذلك فريق من المصححين المؤهلين تأهيال
ً
الرياضيات والعلوم  ،وذلك بعد أن يتم تدريبهم على إجراءات هذه العملية الموضحة في دليل
المصححين الذي أعد لهذه العملية من قبل الرابطة الدولية لتقويم التحصيل التربوي ).( IEA

 .7تعقب عملية التصحيح عملية إدخال جميع البيانات في الحاسوب  ،وذلك باستخدام برمجيات
معدة من قبل الجهات المشرفة على المشروع  ،ويتم عقد ورش تدريبية للفريق الذي يقوم بالمهمة.
 .8معالجة البيانات :تقوم الدول المشاركة جميعها بإرسال بياناتها إلى مركز معالجة البيانات Data
) Processing Center (DPCومقره في مدينة هامبورج األلمانية  ،ويتم استخدام أساليب

تحليل متقدمة  ،يتم من خاللها اشتقاق مقاييس مشتركة يمكن من خاللها المقارنة بين متوسطات
أداء الدول المشاركة في مبحثي الرياضيات والعلوم.
 ..إعداد التقارير الدولية ومراجعتها واقرارها.
 .01إعالن النتائج النهائية.

 1.1.1.2مميزات دراسة ( )TIMSS
ذكر ( مطر  ) 2 : 4117،أن دراسة (  ) TIMSSتعمل على :
 .0تصميم بحثي يمكن من قياس مستويات التحصيل كأحد المؤشرات المهمة لنوعية مخرجات
األنظمة التربوية.

 .4ربط مستويات التحصيل بمجموعة من المتغيرات السياقية التي تمكن من التعرف على السياقات
التي حصلت فيها عمليات التعلم والتعليم.

 .7تمكن من قياس توجهات مستويات التحصيل عبر سنوات مختلفة بما يوفر مؤشرات عن مدى
التطور الحاصل في مخرجات األنظمة التربوية كل أربع سنوات.
ويضيف كيامنيش ) (Kiamanesh, 2004: 159أن ما يميز دراسة ( )TIMSSعن غيرها أنها
تتصف بالجودة والموضوعية في جميع إجراءاتها من بدايتها حتى نهايتها  ،ويتضح ذلك من خالل ما

يلي:
 .0تعتمد دراسة()TIMSSعلى معايير دولية في تحديد المهارات التي سيتم تضمينها في االختبارات ،
وبالتالي تكون تلك المهارات في غالبيتها متضمنة في جميع مناهج الرياضيات والعلوم للدول
المشاركة .
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 .4تضم المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي ) (IEAوالتي هي الجهة المشرفة على سلسلة دراسة
( )TIMSSمجموعة كبيرة من خبراء المناهج والقياس والتقويم وعلم النفس في العالم  ،وهؤالء لهم
لقاءات دورية تناقش الفرص الممكنة لتحسين جودة تلك الدراسة .
واستناداً لما سبق ترى الباحثة أن دراسة ) (TIMSSتساعد على قياس مستوى تحصيل الطلبة في
مادتي الرياضيات والعلوم وتعويد الطلبة على تطبيق جميع المفاهيم الرياضية والعلمية التي درسوها

لتطوير أدائهم  ،كذلك دراسة الفروق بين أنظمة التعليم الوطنية بغرض المساعدة على تحسين تعليم
وتعلم العلوم والرياضيات على مستوى العالم .
 1.1.1.8معايير مشروع ))TIMSS,2011
ذكر موليز وآخرون ) ) Mullis et.all,2009 :29-33أن معايير مشروع  TIMSS,2011للصف
الثامن لمادة الرياضيات تتكون من بعدين هما  :بعد محتوى الرياضيات  ،وبعد العمليات المعرفية .

 يضم بعد المحتوى أربعة مجاالت هي األعداد  ،والجبر  ،والهندسة  ،و البيانات واالحتماالت ،وقد تم تمثيلها بنسب وزنية محددة  ،كما يوضحها الجدول التالي :
جدول ()1.5

محتوى منهج الرياضيات للصف الثامن في ضوء معايير ))TIMSS,2011

النسبة المئوية
%03
%03
%03
%03

مجاالت بعد المحتوى
األعداد
الجبر
الهندسة
البياناتواالحتماالت

عددا من المواضيع األساسية  ،ويتم عرض كل موضوع
حيث يشمل كل مجال من مجاالت المضمون ً
منها على هيئة قائمة من األهداف أو المهارات التي يغطيها منهاج تدريس الرياضيات في معظم الدول
المشاركة .
-

مجال األعداد

يشمل مجال مضمون األعداد فهم األعداد وطرق تمثيلها والعالقات بين األعداد ومجموعات األعداد ،

ومن المفترض أن يكون طالب الصف الثامن قد نموا الحس العددي والسالسة الحسابية وفهموا معنى
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العمليات الحسابية وكيف ترتبط الواحدة منها باألخرى  ،والقدرة على استعمال األعداد والقيام بعمليات
لحل المسائل .
المجاالت الفرعية في مجال األعداد :
 .0األعداد الطبيعية
 .4الكسور البسيطة والكسور العشرية

 .3األعداد الصحيحة
 .4النسبة،التناسبوالنسبةالمئوية

يتم التركيز في العمليات الحسابية على الكسور الطبيعية والكسور العشرية أكثر من األعداد الطبيعية ،
أما في الكسور البسيطة والكسور العشرية يتم التركيز على العرض والتحويل من صيغة ألخرى  ،وفهم
الكميات التي تمثل الرموز والقيام بعمليات حسابية وحل المسائل .

وعند بلوغ الطالب الصف الثامن من المفترض أن يكونوا قادرين على االنتقال بسهولة بين الكسور

البسيطة والكسور العشرية والنسب المئوية المعادلة من خالل استعمال طرق متنوعة  ،ومن المفروض
أن يكونوا قد وسعوا فهمهم الرياضي من األعداد الطبيعية إلى األعداد الصحيحة  ،بما في ذلك ترتيبها
ومقاديرها وكذلك القيام بعمليات حسابية باستعمال األعداد الصحيحة  ،كما ويتعين على الطالب في

هذه المرحلة أن يكونوا قادرين على التعامل بالنسب المئوية والتناسب واستعمال المنطق التناسبي لحل
المسائل الحسابية .
ستشمل المسائل التي يتطلب حلها من قبل الطالب مسائل عادية وغير عادية  ،ومسائل يواجهونها
في سياق حياتهم اليومية  ،كذلك بعض المسائل تتطلب إجراء عمليات حسابية تستعمل فيها مقاييس

متنوعة ووحدات قياس متنوعة .
-

مجال الجبر

تحظى العالقات الوظيفية واستعماالتها للتمثيل والعرض وحل المسائل باالهتمام األول  ،غير أنه من
المهم أيضًا تقييم مدى إجادة تعلم المعلومات والمهارات المتعلقة بهذا الموضوع .

يشمل مجال مضمون " الجبر " التعرف على المتواليات وتوسيعها واستعمال رموز الجبر لعرض
حاالت رياضية وتنمية السالسة في تكوين عبارات متساوية وحل معادالت خطية .

المجاالت الفرعية في الجبر هي :
 .0المتواليات
 .4العبارات الجبرية
 .7المعادالت والمتباينات
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يتم تكوين المفاهيم الجبرية بشكلها الرسمي في الصف ومن المفترض أن يكون الطالب قد نموا فهمهم
للعالقات الخطية ومفهوم المتغير  ،ومن المتوقع من الطالب بهذا المستوى أن يستعملوا ويبسطوا
المعادالت الجبرية وأن يحلوا المعادالت الخطية والمتباينات و المعادالت التي تدخل فيها متغيران ،
كما يتعين عليهم معرفة حل مسائل من الواقع باستعمال نماذج جبرية وشرح العالقات التي تدخل في

المفاهيم الجبرية .
-

مجال الهندسة

على طالب الصف الثامن أن يكونوا قادرين على تحليل ميزات وخواص األشكال الهندسية المتنوعة
ثنائية وثالثية األبعاد  ،بما في ذلك طول األضالع وحجم الزوايا وتقديم شرح باالعتماد على العالقات

الهندسية  ،وعليهم أن يكونوا قادرين على تطبيق قانون فيتاغورث لحل المسائل  ،ومن المفروض أن
يتم التركيز على استعمال الخواص الهندسية والعالقات بينها  ،والى جانب فهم الخواص الهندسية
والعالقات الهندسية  ،على الطالب أيضًا أن يكونوا مؤهلين للقيام بقياسات هندسية باستعمال أدوات

القياس بالطريقة المناسبة والقيام بالتقدير عند الحاجة  ،واختيار الصيغ المالئمة لحساب المحيطات

والمساحات واألحجام واستعمال هذه الصيغ .
المجاالت الفرعية في الهندسة هي :
 .0األشكال الهندسية
 .4القياسات الهندسية

 .7المستوى الديكارتي
كما أن الحس المكاني ضروري لدراسة وتقييم الهندسة  ،أما المدى التفكيري فإنه يمتد من الرسم
والتشكيل إلى التعليل الرياضي لمجموعة من األشكال والتحوالت  ،حيث يطلب من الطالب وصف
وتصور ورسم وبناء أشكال هندسية متنوعة  ،بما فيها الزوايا والخطوط والمثلثات واألشكال رباعية
األضالع وغيرها من المضلعات  ،وعلى الطالب أن يكونوا قادرين على دمج وتفكيك وتحليل أشكال
مركبة  ،و يتعين على الطالب في هذا الصف أن يكونوا قادرين على تفسير أو تكوين نظرة جانبية أو

رأسية للشكل واستعمال فهمهم للتماثل والتطابق لحل المسائل  ،كما يتعين على الطالب معرفة كيفية
استعمال ا لمستوى الديكارتي لتحديد مواقع النقاط والخطوط  ،و عليهم أن يكونوا قادرين على تشخيص
التماثل ورسم أشكال متماثلة  ،عليهم أن يكونوا قادرين على وصف الدوران  ،و االنسحابات

واالنعكاسات .

31

-

البيانات واالحتماالت

يشمل مجال مضمون " البيانات واالحتماالت " معرفة كيفية تنظيم البيانات التي يقوم بجمعها الطالب
وكيف يتم عرض هذه البيانات في رسوم بيانية ورسوم توضيحية يمكن االستفادة منها في اإلجابة عن
األسئلة التي تطلبت جمع هذه البيانات  ،ويشمل هذا المجال تفسير البيانات .
المجاالت الفرعية للبيانات واالحتماالت هي :
 .0تنظيم البيانات وعرضها .
 .4تفسير البيانات.
 .7االحتماالت .

ينبغي على الطالب أن يفهموا ماذا تعني األرقام والرموز والنقاط المعروضة ضمن البيانات  ،و على

الطالب أن يطوروا المهارة في عرض بياناتهم  ،وغالبًا ما يتم ذلك من خالل قوائم أو رسوم بيانية .

إن إدراك طالب الصف الثامن لالحتمال  ،يجب أن ينطوي على قدرتهم على اإلشارة إلى وقوع أحداث
معروفة بالتأكيد  ،وكذلك إلى إحتمال أكبر أو احتمال متساو  ،أو احتمال أقل أو استحالة احتمال

وقوعها  ،عليهم أن يتوسعوا في األمر باستعمال بيانات عن تجارب أو معلومات من نتائج محتملة
للتنبؤ باحتماالت الحصول على نتيجة معطاة .
 يضم بعد العمليات المعرفية ثالثة مجاالت هي المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل  ،وقد تم تمثيلهابنسب وزنية محددة  ،كما يوضحها الجدول التالي :

جدول ()1.1

مجاالت بعد العمليات المعرفية للصف الثامن في ضوء معايير ))TIMSS,2011

مجاالت بعد العمليات المعرفية

النسبة المئوية

المعرفة

%03

التطبيق

%03

االستدالل

%03
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 1.1.1.2مستويات األداء الدولية في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات للعام 1055
تعتمد دراسة ( )TIMSSعلى مقياس التحصيل إلجراء مقارنة أداء تحصيل طلبة الدول المشاركة في
الدراسة  ،وهذا المقياس من شأنه أن يلخص مستوى أداء الطلبة على فقرات االختبار  ،من خالل
قياس معارفهم ومقدرتهم على التحصيل  ،واعطاء صورة أوضح عن أداء وانجازات الطلبة في تعلم
الرياضيات  ،لذلك فقد حدد موليز وآخرون)  (Mullis et al. ,2011 :87أربع مستويات قياسية لهذا

الغرض:

 .0مستوى األداء المتقدم  ،وهم الذين تزيد درجاتهم على  045درجة .
 .4مستوى األداء العالي  ،وهم الذين تتراوح درجاتهم من  -551أقل من . 045

 .7مستوى األداء المتوسط  ،وهم الذين تتراوح درجاتهم من  – 275أقل من . 551
 .2مستوى األداء المنخفض  ،وهم الذين تتراوح درجاتهم من  -211أقل من .275
ولتطوير وصف أداء تحصيل الطلبة في مستويات التحصيل األربعة المختلفة  ،فقد تم استخدام طريقة

مقياس الميزان من قبل الرابطة الدولية لتقويم التحصيل ) (IEAوهي عبارة عن طريقة تصف مستوى
أداء الطلبة في مقياس التحصيل  ،حيث تتضمن استجابتهم الصحيحة الكاملة على فقرات االختبار .
وهذه المستويات على النحو التالي :
-

مستوى األداء المتقدم (: )+111

هو المستوى الذي يقع ضمنه الطلبة الذين حصلوا على عالمة ( )045فأكثر في االختبار  ،بحيث
يستطيع الطالب تطبيق فهمهم ومعرفتهم في مجموعة متنوعة من المواقف المعقدة نسبيًا وشرح

مبرراتهم  ،ويمكنهم حل العديد من المسائل متعددة الخطوات والتي تنطوي على أعداد صحيحة  ،بما

في ذلك النسب  ،ويظهر الطالب في هذا المستوى فهم متزايد للكسور العادية والعشرية  ،ويستطيع
الطالب تطبيق المعارف الهندسية لمجموعة من األشكال والمجسمات في مواقف منوعة  ،ويمكنهم

استخالص النتائج من بيانات في جدول وتبرير ذلك .
-

مستوى األداء العالي  ،وهم الذين تتراوح درجاتهم من  -110أقل من : 111

هو المستوى الذي يتضمن الطلبة الذين حصلوا على عالمة ( )551فأكثر في االختبار .
يتمكن الطلبة من تطبيق معرفتهم وفهمهم لحل المسائل  ،و يمكن للطالب حل المسائل اللفظية والتي

تنطوي على أعداد صحيحة  ،ويمكنهم استخدام القسمة في مجموعة متنوعة من المسائل  ،ويمكن
استخدام فهمهم ل لقيمة المكانية من أجل حل المسائل  ،ويتمكن الطالب من توسيع األنماط إليجاد
مصطلح محدد في وقت الحق  ،كما ويظهر الطالب فهم خط التناظر والخصائص الهندسية ،

ويستطيع الطالب تفسير واستخدام البيانات في الجداول والرسوم البيانية من أجل حل المسائل ،
ويمكنهم استخدام المعلومات التصويرية والرسوم البيانية .
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-

مستوى األداء المتوسط  ،وهم الذين تتراوح درجاتهم من  – 121أقل من : 110

هذا المستوى يتضمن الطلبة الذين حصلوا على عالمة ( )275فأكثر في االختبار  ،يتمكن الطالب
من تطبيق المعرفة الرياضية األساسية في حاالت بسيطة مباشرة  ،ويظهر الطالب في هذا المستوى
فهم األعداد الصحيحة وفهم بعض من الكسور  ،كما يمكنهم تصور األشكال ثالثية األبعاد من
تمثيالت ثنائية األبعاد  ،ويمكن أن يفسر الرسوم البيانية والتصويرية  ،والجداول لحل مسائل بسيطة .

 مستوى األداء المنخفض  ،وهم الذين تتراوح درجاتهم من  – 100أقل من : 121هو المستوى الذي يضم الطلبة الذين حصلوا على عالمة ( )211فأكثر في االختبار  ،بحيث يكون
الطالب لديهم بعض المعرفة الرياضية األساسية  ،ويمكن للطالب جمع وطرح األعداد الصحيحة ،
ولديهم بعض اإلدراك للخطوط المتوازية والمتعامدة واألشكال الهندسية الشائعة  ،وخرائط اإلحداثيات ،

كما بامكانهم قراءة واكمال الرسوم البيانية البسيطة والجداول .
 1.1.1.50مشاركة الدول العربية :

لقد أظهرت العديد من الدول كسنغافورة  ،وتايوان  ،وهونغ كونغ  ،والواليات المتحدة تفوقًا واضحًا في

تجربة ( ، ) TIMSSبينما تأخر ترتيب الدول العربية عموماً في هذه التجربة .

ففي العام  0..5تم تطبيق أول دراسة من (  ، )TIMSSوبمشاركة دولة عربية واحدة هي الكويت ،

وفي العام  0...تم تطبيق الدراسة بمشاركة ثالث دول عربية هي األردن  ،وتونس  ،والمغرب .

بينما شاركت عشر دول عربية هي مصر  ،ولبنان  ،واليمن  ،وفلسطين  ،وسوريا  ،وتونس  ،والمغرب

 ،واألردن  ،والسعودية  ،والبحرين في تجربة .TIMSS2003
أما في العام  4117فقد تم تطبيق دراسة ( )TIMSSبمشاركة أكثر من  01دولة  ،منها خمس عشرة
دولة عربية هي مصر  ،لبنان  ،فل سطين  ،اليمن  ،سوريا  ،الجزائر  ،األردن  ،تونس  ،المغرب ،

السعودية  ،البحرين  ،قطر  ،عمان  ،الكويت  ،جيبوتي .

وفي العام  4100تم تطبيق دراسة ( )TIMSSبمشاركة أكثر من  01دولة .منها أحد عشر دولة
عربية هي

وفلسطين .

لبنان وتونس والمغرب وسوريا والسعودية وقطر والبحرين واألردن واإلمارات وعمان

وقد أظهرت نتائج الدراسات أن المتوسط العربي لمستويات األداء في الرياضيات قد بلغ  7.7درجة
مقارنة بالمتوسط الدولي الذي بلغ  467درجة  ،وقد عكس هذا المؤشر تدني المتوسط العربي العام في
الرياضيات والذي فسره تدني متوسط أداء جميع عينات طلبة الدول العربية عن المتوسط الدولي.
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أما بالنسبة للفروق بين الجنسين  ،فقد أظهرت نتائج الدراسة للصف الثامن تقارًبا في متوسطات أداء
إحصائيا ،
الذكور واإلناث العرب في الرياضيات مع أفضلية بسيطة ألداء اإلناث  ،ولكنها غير دالة
ً

وعلى مستوى الدولة الواحدة كان األداء لصالح اإلناث في كل من البحرين واألردن  ،وكان لصالح

الذكور في كل من لبنان والمغرب وتونس ،وجاء األداء متقارًبا في كل من مصر ،وسوريا  ،وفلسطين،
والسعودية ،و قد كشفت نتائج الدراسة للصف الثامن فيما يتعلق بمستويات األداء الدولية  ،أن نسبة
جدا لم تبلغ ( )%0من الطلبة العرب قد وصلوا إلى مستوى األداء المتقدم  ،في حين لم يبلغ (
قليلة ً
)45 %من الطلبة العرب مستوى األداء المنخفض الذي يمثل الحد األدنى من األداء المقبول في

الرياضيات ( .موسى )54: 4104 ،

 1.1.1.55مشاركة فلسطين في دراسة ()TIMSS
شاركت فلسطين لثالث مرات في األعوام  ، 4117و  ، 4117و 4100م  ،وقد بلغ حجم العينة
المشاركة من فلسطين في دراسة  )7804( TIMSS,2011متعلمًا موزعين حسب الجنس  ،وجهة
اإلشراف والمحافظات الشمالية والجنوبية  ،مع العلم أن الطلبة المشاركين كانوا في الصف الرابع في

عام  4117في الدورة السابقة للدراسة .
تأتي هذه الدراسة لتضع فلسطين على محك المقارنة مع  25دولة أخرى  ،ال يوجد تشابه أو تناغم في
أنظمتها التربوية المختلفة  ،ولكن بعض هذه األنظمة قد تدعو نتائجها لدراسة هذه األنظمة
واستخالص العبر منها لتطوير النظام التربوي الحالي في فلسطين.

ومم ا يثير االنتباه أن الدول اآلسيوية قد جاءت في أعلى مراتب التحصيل في الرياضيات والعلوم
فكانت سنغافورة وكوريا وهونغ كونغ في المقدمة  ،ومن خالل دراسة النتائج وتحليلها تبين أن فلسطين

جاءت بالمرتبة الـ  70تنازليا من أصل  25في الرياضيات  ،وترتيبها  7من أصل  00بين الدول
العربية .
وهذه النتائج تضع فلسطين في صف الدول العشر األقل تحصيال في الرياضيات من الدول المشاركة

حيث بلغ المتوسط الدولي للتحصيل  511ومتوسط التحصيل في فلسطين في الرياضيات . 212

وترى الباحثة أن نتائج دراسة التوجهات الدولية الحالية تعكس الواقع الحالي للمنهاج الفلسطيني
والمعلمين للتساؤل عن األسباب وراء تدني مستوى التحصيل في الرياضيات  ،كما تدعو الباحثة
التربويين وأولياء األمور والعاملين في مجال التربية والتعليم ،وصناع القرار ،في إيجاد حلول لمستوى

النتائج غير المقبول  ،ليس من باب لوم أحد ولكن الستشراف المستقبل وتهيئة بيئة تعليمية أفضل
تسهم في تحرير التعليم من هذا النظام الخانق لإلبداع والتفكير.
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 1.1المحور الثاني  :الدراسات التي اهتمت بتقويم محتوى مناهج الرياضيات
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1.5

المحور األول :الدراسات التي اهتمت بمعايير مشروع ()TIMSS

دراسة دهمان ( )1051
هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف ( )8-5األساسي بفلسطين في ضوء متطلبات

اختبار ( ، )TIMSSووظّفت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستها  ،ولتحقيق أهداف الدراسة

أعدت الباحثة قائمة بمتطلبات  TIMSS,2011لمحتوى كتب العلوم للصفوف ( ، )8-5واشتملت
القائمة على ( )021متطلبًا توزعت على بعدين بعد المحتوى وبعد العمليات المعرفية  ،وتكونت عينة
الدراسة من جميع الموضوعات الواردة في كتب العلوم للصفوف من  8-5والبالغ عددها ( )8كتب ،

وتم تطبيق الدراسة في العام  4102-4107م  .ولغرض التحليل اإلحصائي اعتمدت الباحثة
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  ،وأظهرت النتائج أن محتوى كتب العلوم للصفوف
من ( )8-5ال يتفق من حيث المحتوى والعمليات العقلية مع متطلبات ( ، )TIMSSوأن هناك
موضوعات متعددة في محتوى الكتاب المقرر ال تنتمي لمتطلبات ( ، )TIMSSوأوصت الباحثة

بضرورة تطوير محتوى كتب العلوم في فلسطين في ضوء متطلبات  TIMSS,2011و التركيز على
عملتي التطبيق و االستدالل .
دراسة التليني ( ) 1051
هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي في فلسطين وفق متطلبات

( ،)TIMSSووظّف الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته  ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعد
الباحث قائمة بمتطلبات (  )TIMSSلمحتوى منهاج الرياضيات  ،واشتملت القائمة على ( )85متطلبًا

توزعت على بعدين بعد المحتوى وبعد العمليات المعرفية  ،و أداة لتحليل محتوى منهاج الرياضيات

للصف الرابع األساسي بجزأيه لمعرفة مدى تضمنه لمتطلبات

 ، TIMSS,2011كما قام ببناء

استبانة لمعرفة مدى توظيف متطلبات  TIMSS,2011في تدريس محتوى الكتاب  ،وتكونت عينة
الدراسة من ( ).7معلم ومعلمة من معلمي الرياضيات للصف الرابع  ،وتم تطبيق الدراسة في العام
 4107-4104م  ،ولغرض التحليل اإلحصائي

اعتمد الباحث التك اررات والنسب المئوية

والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية  ،وأظهرت النتائج أن محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع ال
يتالءم مع المحتوى والعمليات العقلية مع متطلبات ( ، )TIMSSوقد أوصى الباحث بضرورة مراجعة
محتوى مقرر الرياضيات للصف الرابع وتقويمها وتطويرها لتنسجم مع االتجاهات الحديثة وتضمين

محتوى كتب الرياضيات للصف الرابع بمتطلبات ( )TIMSSبما يتناسب مع النسب المئوية .
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دراسة شاهين ) )1051
هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي في ضوء متطلبات ()TIMSS
في فلسطين ؛ لتحديد أوجه التوافق واالختالف فيما بينهما لمجالي المحتوى والعمليات العقلية  ،ووظف
الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث أسلوب تحليل المحتوى ،
وتكونت عينة الدراسة من جميع الموضوعات الواردة في كتاب العلوم للصف الرابع األساسي بجزأيه ،
وتم تطبيق الدراسة في العام  4107- 4104م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث التك اررات
والنسب المئوية  ،وأظهرت النتائج بأن محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي ال يتفق من حيث

المحتوى والعمليات العقلية مع متطلبات ( ، )TIMSSوأن هناك موضوعات متعددة في محتوى الكتاب
المقرر ال تنتمي لمتطلبات ( ، )TIMSSو قد أوصى الباحث بضرورة تطوير محتوى كتاب العلوم في
ضوء متطلبات ( )TIMSSبما يتناسب مع المحتوى و العمليات العقلية .
دراسة الفهيدي () 1051
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
 TIMSS,2011في محتوى مقررات العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائية في المملكة العربية

السعودية  ،ووظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث بطاقة
لتحليل محتوى مقررات العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائية للصفوف من األول حتى الرابع االبتدائي ،

وعددها  00كتاب  8 ،كتب للطالب و 8كتب للنشاط  ،وتم تطبيق الدراسة في العام -4100
 4104م

ولغرض التحليل االحصائي وظّف الباحث األساليب االحصائية كمعادلة هولستي ،

والتك اررات  ،والمتوسط الحسابي  ،وأشارت النتائج لعدم مراعاة محتوى العلوم لمتطلبات
 TIMSS,2011بالدرجة المناسبة  ،وفي ضوء تلك النتائج فقد أوصى الباحث بضرورة مراجعة
محتوى مقررات العلوم وتقويمها بصورة دورية وتطويرها لتتوافق مع االتجاهات العالمية والمستجدات

العلمية .
دراسة موسى () 1051
هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلسرائيلية للصف الرابع األساسي في ضوء
معايير ( ، )TIMSSووظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث
قائمة بمتطلبات  TIMSS,2011لمحتوى منهاج العلوم  ،واشتملت على ( )..معيار توزعت على
بعدين بعد المحتوى وبعد العمليات المعرفية  ،كما تم بناء استبانة معايير  TIMSS,2011وقائمة
تحليل المحتوى  ،وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )400معلم ومعلمة من معلمي العلوم
للصف الرابع في المدارس الحكومية بقطاع غزة  ،وعينة مكونة من ( ) 71معلم ومعلمة من معلمي
38

العلوم في المدارس التابعة لمدينة الناصرة في الداخل المحتل  ،وتم تطبيق الدراسة في العام -4100
 4104م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب
المئوية ،ومعامالت االرتباط  ،وأشارت النتائج لضعف النسبة العامة لتوافر معايير( (TIMSS,4122
في كتاب العلوم الفلسطيني مقارنة باالسرائيلي  ،وقد أوصى الباحث بضرورة تطوير محتوى العلوم
الفلسطيني واإلسرائيلي وفق االتجاهات العالمية المعاصرة  ،وخاصة الموضوعات التي لم تتضمن في

محتوى كتب العلوم  ،والتركيز على عمليات التطبيق واالستدالل في منهج العلوم .
دراسة رينان وآخرون )(Renan et al.,2012

هدفت الدراسة إلى معرفة توقع معلمي الرياضيات للصف الرابع األساسي في تركيا لنتائج الطلبة في
اختبار  ، TIMSS,2011وكذلك معرفة التغييرات للحصول على ترتيب أفضل في المستقبل ،
باعتبار أن نتائج االختبار بمثابة تقييم لمنهج الرياضيات الذي تم تطويره في عام  ، 4115ووظفت

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة وزعت على  414معلم من
ضمن  451من معلمي الرياضيات للصف الرابع ممن يمثل طالبهم تركيا في  TIMSS,2011وتم
تطبيق الدراسة في العام  4104-4100م  ،وأظهرت النتائج أن تقدير المعلمين لمعرفة طالبهم هي
أقل من مستوى المرحلة كما تم تقدير توقعات المعلمين لألسئلة التي سيجيب عنها الطالب في كل

مجال للرياضيات وكل مستوى معرفي كما تم تحليل معدل نجاح الطالب المتوقع باالعتماد على
المناطق الجغرافية وخبرة المعلمين .
دراسة أبو غلوة ()1055
هدفت الدراسة إلى الكشف عن األخطاء الرياضية الشائعة لدى طلبة الصف الثامن والمتضمنة في
اختبار الدراسة الدولية  TIMSS,2007والتعرف على فاعلية برنامج مقترح لعالجها  ،و وظف

الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتشخيص األخطاء الشائعة  ،والمنهج البنائي  ،والمنهج التجريبي ،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم إ عداد قائمة مهارات عددية وجبرية باإلضافة إلى اختبار تشخيصي
وتحصيلي ودليل المعلم  ،وتكونت عينة الدراسة من أربعة أقسام وفقًا لما أسردها الباحث  ،وتم تطبيق

الدراسة

في العام  4100-4101م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث المتوسطات

الحسابية والنسب المئوية واختبارات مان ويتني و  Tومعادلة ألفا كرنباخ ومعامالت االرتباط والسهولة
والصعوبة  ،و أظهرت النتائج ظهور ( )40مهارة من المهارات التي تضمنها اختبار
( )TIMSS,2007ضمن الخبرات السابقة  ،وضمن كتاب الثامن  ،و قد أوصى الباحث باالهتمام

بالدراسات الدولية المتعلقة بالرياضيات والعلوم  ،وبناء اختبارات محلية وفق الرؤى العالمية للكشف عن
األخطاء الشائعة في المهارات الرياضية والتنوع في استخدام طرائق التدريس والوسائل التعليمية .
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دراسة الشهري () 1050
هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية
في ضوء متطلبات الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات ) ، (TIMSSووظف الباحث المنهج
الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء قائمة بمتطلبات دراسة التوجهات الدولية الواجب
توفرها في محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في مجاالت المحتوى الرياضي  ،ومن ثم
تصميم أداة لتحليل المحتوى في ضوء تلك المتطلبات وتحليل كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة
وعددها ( )0كتب ،وتم تطبيق الدراسة في العام  4101-411.م  ،ولغرض التحليل االحصائي
اعتمد الباحث التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  ،ومعامالت االرتباط  .وأشارت النتائج
إلى وجود تفاوت في درجة تضمين محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة لمتطلبات الدراسة
الدولية ) (TIMSSفي المحتوى الرياضي بين ( كبيرة  ،متوسطة  ،غير متحققة )  ،ففي الصف
األول المتوسط كان تضمين مجاالت المحتوى الرياضي ( األعداد  ،الجبر  ،والهندسة ) بدرجة كبيرة ،
أما في الصف الثاني المتوسط فكان تضمين مجاالت (البيانات واالحتماالت ) غير متحقق  ،وفي
الصف الثالث المتوسط فكان مجال ( البيانات ) غير متحقق  ،ووفقًا للنتائج فقد أوصى الباحث
بضرورة تضمين محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة لمتطلبات الدراسة الدولية بما يتناسب

مع النسب المئوية  ،ومراجعة محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة وتقويمه ليتالءم مع
االتجاهات الحديثة.
دراسة الزعانين ) )1050
هدفت الدراسة إلى تقصي فاعلية إستراتيجيتي الخارطة المخروطية (الشكل  )Vوالعروض العملية في
تحسين األداء العملي والمهارات المتضمنة في اختبارات ( )TIMSSالدولية للصف الثامن األساسي
بقطاع غزة  ،ووظف الباحث المنهج التجريبي في دراسته ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث
بطاقة مالحظة لرصد األداء العملي واختبار مكافئ الختبارات التمس الدولية  ،وتكونت عينة الدراسة
من  072طالبا اختيروا بطريقة عشوائية وقسم الطالب لـ  7مجموعات  ،مجموعة تجريبية درست
باستخدام الخارطة المفاهيمية ومجموعة تجريبية بواسطة العروض العلمية ومجموعة ضابطة درست

بطريقة اعتيادية  ،وتم تطبيق الدراسة في العام  4101-411.م  ،ولغرض التحليل االحصائي
اعتمد الباحث المتوسطات واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين واختبار . Pair wiseوأظهرت النتائج
أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في األداء العملي  ،واالختبار المكافئ

الختبارات ( )TIMSSلصالح الطلبة الذين تعلموا بواسطة الخارطة المخروطية  ،و وفقًا للنتائج فقد
أوصى الباحث بضرورة توظيف هذه اإلستراتيجية في المواقف التعليمية المختلفة في دروس العلوم .
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دراسة الجهوري والخروصي () 1050
هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في سلطنة عمان في

ضوء متطلبات مشروع ( ، (TIMSSو وظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف
الدراسة أعد الباحث أداة بطاقة تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في ضوء قائمة
بمتطلبات مشروع) ، (TIMSSوتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع الموضوعات الدراسية الواردة

في كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في سلطنة عمان  ،وتم تطبيق الدراسة في العام -411.
 4101م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث التك اررات والمتوسطات والنسب المئوية  ،و

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود قصور في كتاب العلوم للصف الثامن المطبق في سلطنة عمان من
حيث مدى تضمنها لمتطلبات ( . )TIMSSحيث بلغت نسبة تضمن متطلبات الفيزياء (، )%20.7

ومتطلبات األحياء ( )%77.8ومتطلبات الكيمياء ( ، )%04.7وعلوم األرض (.)%8.0
دراسة يحيي ()1002

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى المعرفة الرياضية لطالب الصف الثامن األساسي في محافظة قلقيلية
وكذلك تحديد مستوى المعرفة الرياضية لمعلمي الرياضيات لدراسة أثر بعض المتغيرات السياقية على

مستوى المعرفة الرياضية مستخدماً إطا ار نظرياً لدراسة ( )TIMSSنموذجًا ،و وظف الباحث المنهج
التجريبي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبارين أحدهما للطالب واألخر للمعلم  ،وتكونت

عينة الدراسة من ( )77معلم ومعلمة و( )000طالب وطالبة  ،وتم تطبيق الدراسة في العام -4118

 411.م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية
واالنحرافات المعيارية واختبار  Tوتحليل التباين األحادي واختبار شيفيه  ،وأشارت النتائج لتدني
مستوى المعرفة الرياضية للطلبة والمعلمين  ،و أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة المعرفة
الرياضية تعزى لمتغير جنس المعلم ومتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة  ،و وفقاً للنتائج فقد أوصى

الباحث بضرورة إجراء دراسات أخرى حول العوامل التي تساهم في تدني مستوى المعرفة الرياضية

وعقد دورات حول المفاهيم الخاطئة البديلة في الرياضيات وتطوير منهاج الرياضيات .
دراسة العرجا ( )1002
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في فلسطين في
ضوء متطلبات مشروع ) ، (TIMSSو وظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم الباحث أداة تحليل المحتوى واختبار المعرفة العلمية  ، TIMSS, 2003و تكونت

عينة الدراسة من كتاب العلوم للصف الثامن األساسي  ،وطلبة الصف الثامن وقد بلغ عدد الطلبة
562طالبا وطالبة من طالب الصف الثامن األساسي  ،وتم تطبيق الدراسة في العام -4118

411.م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية .
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وأظهرت نتائج الدراسة عن تضمن متطلبات الفيزياء بنسبة ) ، (%26.3ومتطلبات علوم األرض
بنسبة( ، (%7.9ومتطلبات األحياء بنسبة ( ،)%70.4ومتطلبات الكيمياء بنسبة )(%34.5

،

وكذلك بينت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اكتساب المعرفة العلمية بين
الذكور واإلناث ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث .
دراسة بلفقيه ) ) 1002
هدفت الدراسة إلى تقييم منهج العلوم للمرحلة االبتدائية في ضوء معايير اختبارات) ، (TIMSSودراسة

أثر سلسلة مناهج العلوم المترجمة على تحصيل طلبة الصف الرابع في مادة العلوم بدولة اإلمارات
العربية المتحدة  ،وذلك من خالل مقارنة نتائج تالميذ المرحلة في اختبارات  TIMSS, 2007مع
بعض الدول المشاركة  ،ووظف الباحث المنهج التجريبي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث
أداتين هما  :استبانة واختبار ،وتكونت عينة الدراسة من  549طالبة و  466طالب من طالب

الصف الرابع األساسي  ،وتم تطبيق الدراسة في العام  411.-4118م  ،وأشارت النتائج النخفاض
مستوى األداء لدى طلبة اإلمارات إال أنه هناك إمكانية حقيقية لطالب اإلمارات إلى أن يقدموا مستوى
عال من األداء .ووفقًا للنتائج فقد أوصى الباحث بضرورة االهتمام بالعمليات العقلية العليا عند تقويم
الطلبة  ،وربط العملية التدريسية بأهداف المنهج  ،و إعادة النظر في الكتب المدرسية من حيث

ارتباطها بثقافة ومجتمع دولة االمارات العربية المتحدة .
دراسة دوديت ( ) Dudaite,2006
هدفت الدراسة للتعرف إلى مدى التغير في تحصيل الرياضيات في دراسات

TIMSS

 1995,1999,2003في ضوء جهود اإلصالح التربوي في لتوانيا  ،حيث شاركت لتوانيا لمقارنة
تحصيل طلبتها بتحصيل طلبة دول العالم المختلفة  ،و للتعرف على مدى التطور في أداء الطلبة عبر
المشاركات المختلفة في دراسة ) ، (TIMSSووظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق
أهداف الدراسة اعتمد الباحث أسلوب تحليل المحتوى لمقرر الرياضيات لمعرفة واقع تلك المناهج في

ضوء المهارات المتضمنة في دراسة ( ، )TIMSSكما اعتمدت الدراسة على استخدام البيانات الناتجة
من المشاركات الثالث في دراسات ( )TIMSSلتحليلها والتعرف على مدى التقدم في تحصيل

الرياضيات وعالقته ببعض المتغيرات  ،وتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات  ،وتم تطبيق
الدراسة في العام  4110-4115م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث التك اررات
والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  ،وأشارت النتائج لوجود تطور ملحوظ في تحصيل الطلبة

للرياضيات حيث بلغ متوسط األداء في دراسة  )274( 0..5نقطة وفي دراسة  )284( 0...نقطة،
وفي دراسة  ) 514( 4117نقطة .
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دراسة المساعفة ( ) 1001
هدفت الدراسة إلى تحليل كتب الرياضيات المدرسية للصفوف ( من الرابع وحتى الثامن ) ،في األردن
لمعرفة درجة تمثيلها للمفاهيم الرئيسية ولشكل ومستويات األسئلة الواردة في الدراسة الدولية للعلوم

والرياضيات ( ، )TIMSSووظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد
الباحث أسلوب تحليل المحتوى  ،وتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات المقررة على طلبة
الصفوف من الرابع حتى الثامن  ،وكذلك من أدلة المعلمين الخاصة بتلك الكتب  ،وتم تطبيق الدراسة
في العام 4115-4112م  ،ولغرض التحليل االحصائي استخدم الباحث التك ار ارت  ،والنسب المئوية .

وأشارت النتائج إلى أن المفهوم الرئيسي األعداد والعمليات عليها كان األكثر تمثيال في كتب

الرياضيات للصفوف من الرابع وحتى الثامن من المفاهيم األخرى  ،إذ بلغت نسبة تمثيله ()%2..7
يليه مفهوم الهندسة بنسبة ( )%08.5ثم القياس بنسبة( ، )%00.2ث م الجبر بنسبة ( ، )%.النسبة
والتناسب بنسبة ( ، )%5..البيانات واالحتماالت بنسبة ( )%5.7كما أظهرت النتائج أن األسئلة
والتمارين الموجودة في كتب الرياضيات للصفوف من الرابع وحتى الثامن في األردن كانت مستوياتها
على النحو اآلتي المعرفة بنسبة ) ، (%72.7إجراءات روتينية بسيطة بنسبة ( ، )%47.2إجراءات

روتينية معقدة بنسبة (  ،)%44.4حل المسألة بنسبة ( )%0..7وأما بالنسبة إلى األسئلة والتمارين
الموجودة في كتب الرياضيات للصفوف من الرابع وحتى الثامن ال تركز على الشكل اختيار من
متعدد ،إذ كانت نسبة هذا الشكل من األسئلة ( )%7.12وكانت ( )%01.74من شكل األسئلة ذات
اإلجابات القصيرة وأن ( )%70.02من شكل أسئلة ذات إجابات طويلة .
دراسة كيامانيش ()Kiamanesh,2004
هدفت الدراسة لمعرفة العوامل المؤثرة على أداء الطلبة االيرانيين في الرياضيات باستخدام
بيانات  TIMMS,1999و التعرف على العوامل األكثر تفسي اًر ألداء الطالب اإليرانيين  ،ووظف
الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة الطالب  ،وتكونت

عينة الدراسة من  5710طالبًا إيرانيًا شاركوا في دراسة ( ، )TIMSSوتم تطبيق الدراسة في العام

 4112-4117م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث أسلوب التحليل العاملي واالنحدار
المتعدد لـ 70عامال تم اسبتقاء ثمانية عوامل منها  ،حيث كانت هذه العوامل تمثل  %50من
المتغيرات وهي اتجاهات الطالب نحو الرياضيات  ،والمناخ المدرسي  ،وخلفية المنزل  ،وثقة الطالب
بقدراته في الرياضيات  ،وعام ل التدريس واألنشطة المتعلقة بذلك  ،وتطلعات الطالب للتعلم العالي ،
والعالقة بين البيت والمدرسة  ،عامل السببية  ،وهو ما ينبغي أن يفعله الطالب من وجهة نظره إلتقان
الرياضيات  ،وأشارت النتائج إلى أن سبعة من هذه العوامل الثمانية كان لها تأثير قوي على الطالبات
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من حيث معدل أدائهن في الرياضيات وكان أكثر العوامل تأثي ًار على أدائهم في الرياضيات هو الثقة
بالقدرة في الرياضيات إضافة إلى خلفية البيت .

دراسة عفانة و نبهان)) 1001
هدفت الدراسة للتعرف إلى مستوى الجودة في تحصيل الرياضيات في ضوء اختبار TIMSS,2003

واالتجاه ن حو تعلمها لدى طلبة الصف الثامن األساسي في غزة  ،و وظف الباحثان المنهج التجريبي ،
ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان أداتين هما  :أداة االختبار  ،ومقياس اتجاه الطلبة نحو تعلم
الرياضيات  ،وتم تطبيق هاتين األداتين على عينة من المنطقة الوسطى بقطاع غزة  ،حيث بلغ عدد

أفراد هذه العينة ( )80طالباً وطالبة  ،وتم تطبيق الدراسة في العام  4112 -411م  ،ولغرض
ارت والنسب المئوية والمتوسطات  ،وأشارت النتائج لوصول
التحليل االحصائي اعتمد الباحثان التكر ا
مستوى الجودة في تحصيل الرياضيات في ضوء اختبار ( )TIMSSإلى نسبة مقدارها ) ،(%78كذلك

ال توجد عالقة ذات داللة إ حصائية بين مستوى الجودة في تحصيل الرياضيات في ضوء اختبار
) (TIMSSألفراد العينة واتجاههم نحو تعلم الرياضيات  ،كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين الطالب والطالبات في مستوى جودة تحصيل الرياضيات .
 1.1التعقيب على دراسات المحور األول :
 1.1.5بالنسبة ألهداف الدراسة :
من خالل العرض السابق للدراسات التي اهتمت بمشروع ( ، )TIMSSفقد اتفقت عدد من الدراسات
السابقة مع الدراسة الحالية في الوقوف على محتوى الكتب المدرسية لمعرفة مدى تضمنها لمعايير
( ، )TIMSSمثل دراسة دهمان (  ، ) 4102ودراسة التليني (  ،) 4107ودراسة شاهين (،)4107

ودراسة الفهيدي ( ، ) 4104ودراسة موسى ( ، ) 4104ودراسة الشهري (  ، ) 4101ودراسة
الجهوري والخروصي (  ، ) 4101ودراسة العرجا (  ، )411.ودراسة بلفقيه (  ، ) 411.ودراسة
المساعفة (  ، ) 4115بينما هدفت دراسات أخرى إلى معرفة تحصيل الطلبة مقارن ًة بتحصيل أقرانهم

في الدول المشاركة في ( )TIMSSمثل دراسة دوديت (  ، ) Duaite,2006ودراسة كيامانيش

(. )Kiamanesh,2004
 1.1.1بالنسبة لمنهج الدراسة :
اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في اتباعها للمنهج الوصفي التحليلي  ،كمنهج
مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات  ،كما في دراسة دهمان )  ، ) 4102ودراسة التليني )،)4107
ودراسة شاهين ( ، )4107ودراسة الفهيدي (  ، ) 4104ودراسة موسى ( ، )4104ودراسة رينان
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وآخرون) ، (Renan et al.,2012ودراسة الجهوري والخروصي (  ، ) 4101ودراسة الشهري
( ، ) 4101ودراسة العرجا( ، )411.ودراسة دوديت (  ، )Dudaite,2006ودراسة المساعفة
( )4115ودراسة كيامانيش ( ، )Kiamanesh,2004بينما اختلفت مع دراسة غلوة ( ، )4100
التي استخدمت المنهج التجريبي بجانب المنهج الوصفي التحليلي  ،وكذلك اختلفت مع دراسة

الزعانين ( ) 4101و دراسة بلفقيه (  ، )411.ودراسة عفانة ونبهان (  )4112التي اتبعت المنهج
التجريبي .
 1.1.1بالنسبة ألدوات الدراسة :
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض ال دراسات السابقة في استخدام أداة تحليل المحتوى كدراسة دهمان

( ، )4102ودراسة شاهين ( ، )4107ودراسة الفهيدي ) ، (4104ودراسة الجهوري والخروصي

(  ، ) 4101ودراسة الشهري (  ، ) 4101ودراسة دوديت ( ، ) Dudaite,2006ودراسة المساعفة
(  ، )4115بينما اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في استخدام أداة االستبانة كدراسة
بلفقيه ( ، )411.و دراسة رينان وآخرون ) ، (Renan et al.,2012ودراسة كيامانيش
( ، ) Kiamanesh,2004كما اختلفت مع بعض الدراسات التي استخدمت االختبار كدراسة غلوة
(  ، ) 4100ودراسة الزعانين (  ، )4101ودراسة يحيي (  ، ) 411.ودراسة بلفقيه ( ، )411.

ودراسة عفانة ونبهان (  ، ) 4112واختلفت مع دراسة الزعانين (  )4101التي استخدمت بطاقة
مالحظة  ،أما دراسة التليني ( ، )4107ودراسة موسى (  )4104فقد استخدمت أداتي الدراسة أداة

تحليل المحتوى وأداة االستبانة .
 1.1.1بالنسبة للعينة المختارة:
اتفقت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في استخدام المنهج الدراسي كعينة للدراسة كما
في دراسة دهمان ( ، )4102ودراسة شاهين ( ، )4107ودراسة الفهيدي (  ، ) 4104ودراسة
الجهوري و الخروصي ( ، )4101ودراسة الشهري (  ، ) 4101ودراسة دوديت(،(Dudaite,2006
ودراسة المساعفة ( ، )4115بينما اختلفت مع بعض الدراسات السابقة كدراسة التليني ( ، )4107

ودراسة موسى (  ) 4104التي استخدمت المنهاج المدرسي والمعلمين كعينة للدراسة  ،كما اختلفت
مع دراسة رينان وآخرون ) ) (Renan et al.,2012التي استخدمت المعلمين كعينة للدراسة ،
واختلفت مع بعض الدراسات التي استخدمت الطلبة كعينة للدراسة كما في دراسة الزعانين )،(4101

ودراسة بلفقيه )  ، )411.ودراسة كيامانيش ( ، ) Kiamanesh,2004ودراسة عفانة ونبهان
) ، )4112بينما اختلفت مع دراسة يحيي )  ) 411.التي استخدمت عينة من الطالب والمعلمين .
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 3.3المحور الثاني  :الدراسات التي اهتمت بتقويم محتوى مناهج الرياضيات
دراسة بايونس ) )1051
هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الرياضيات للصف األول المتوسط في المملكة العربية السعودية من
وجهة المعلمين حول أربعة محاور ( المحتوى الرياضي  ،األنشطة  ،التدريبات  ،الشكل العام ) ،
ووظفت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة استبانة لقياس درجة

تحقق المحاور األربعة األساسية  ،وتكونت من  07مؤش اًر  ،وتم تطبيق الدراسة في العام -4110

 4104م  ،ولغرض التحليل اإلحصائي اعتمدت التك اررات والمتوسطات والنسب المئوية  .وأظهرت
النتائج تحقق المحاور األربعة بدرجة عالية  ،وكذلك وجود فرق دال احصائيًا في درجة تحقق مؤشرات
الكتاب الجيد يعزى لمتغير الجنس  ،وكذلك عدم وجود فرق دال احصائيًا في درجة تحقق مؤشرات

الكتاب الجيد يعزى لمتغير ( المؤهل العلمي ،الخبرة ،الدورات التدريبية).
دراسة أبو العجين ))1055

هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى مناهج الرياضيات الفلسطينية للصفوف السادس والسابع والثامن في
ضوء معايير  ، NCTM,2000ووظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف الدراسة
اعتمد الباحث أسلوب تحليل المحتوى وكذلك بناء قائمة خاصة بمعياري التمثيل والترابط الرياضي ،

وتكونت عينة الدراسة من جميع الموضوعات الواردة في الكتب وعددها ( ، )0وتم تطبيق الدراسة في
العام  4100 -4101م  ،ولغرض التحليل اإلحصائي اعتمد الباحث النسب والتك اررات المئوية  ،و
أظهرت النتائج تمثل معياري التمثيل والترابط الرياضي بنسب ضعيفة  ،ووفقاً للنتائج أوصى الباحث
بضرورة مراعاة الترابط األفقي والرأسي عند عرض الموضوعات الرياضية  ،واالهتمام بالتكامل بين

المعرفية اإلجرائية و المفاهيمية واثراء المحتوى بالتطبيقات الرياضية .
دراسة فوارعة و جبر ))1055
هدفت الدراسة إلى استقصاء مدى توافق محتوى الهندسة ف ي كتب الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا
في فلسطين مع المعايير العالمية ( )NCTM,2000للرياضيات  ،ووظف الباحثان المنهج الوصفي
التحليلي  ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان أسلوب تحليل المحتوى  ،وتكونت عينة الدراسة من

كتب الرياضيات للصفوف األربعة األساسية الدنيا من التعليم األساسي في فلسطين ،وتم تطبيق
الدراسة في العام  4100 -4101م  ،ولغرض التحليل اإلحصائي اعتمد الباحث النسب المئوية

والتك اررات  ،وأظهرت النتائج ضعفاً في محاور معيار الهندسة المتضمنة في كتب الرياضيات

للصفوف ( )2-0األساسية في ضوء النظرة العالمية لمناهج الرياضيات المدرسية وأن متوسطات
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تقديرات المحللين حول جميع معايير محتوى الهندسة المتضمنة في كتب الرياضيات للصفين الثالث
والرابع األساسين اختلفت مع المعايير األربعة العالمية للرياضيات المدرسية (، )NCTMواختلفت مع
المعيار األول والثالث والرابع للصفين األول والثاني األساسيين  ،و أوصى الباحثان القائمين على
المناهج بضرورة إعادة النظر في محتوى الهندسة لهذه الصفوف لتتوافق مع المعايير العالمية

للرياضيات بدرجة أقوى.

دراسة فرج اهلل ) ) 1055
هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر للعلوم اإلنسانية بمحافظات غزة من
وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة  ،ووظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق
هدف الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من  28فقرة  ،موزعة على خمسة محاور هي ( اإلخراج
الفني للكتاب  ،واألهداف  ،والمحتوى  ،والوسائل اإليضاحية  ،واألنشطة  ،وتقويم أنشطة التقويم

الواردة في الكتاب )  ،ووزعت االستبانة على عينة ممثلة للمجتمع األصلي مكونة من  81معلمًا

ومعلمة  ،وتم تطبيق الدراسة في العام  4100-4101م  ،ولغرض التحليل اإلحصائي اعتمد الباحث

التك اررات والنسب المئوية  ،وأظهرت النتائج أن نسبة التقدير التقويمي لكتاب الرياضيات بمعايير
مختلفة ( )% 71.8.وهي نسبة كبيرة  ،كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد
العينة تعزى لمتغير الجنس  ،وتوجد فروق ذات داللة إ حصائية في استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير
سنوات الخدمة لصالح ذوي سنوات الخدمة عشر سنوات فأكثر .
دراسة كساب ) ) 1002
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى جودة موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة في كتب الرياضيات

للصفوف من ( )0-0من مرحلة التعليم األساسي في فلسطين في ضوء معايير ) ، (NCTMووظفت
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى
من خالل تحليل موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة في كتب الرياضيات للصفوف من ( )0-0في

ضوء معايير  ، NCTMوتكونت عينة الدراسة من موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة في كتب
الرياضيات للصفوف من األول وحتى السادس األساسي  ،وتم تطبيق الدراسة في العام -4118
 411.م  ،ولغرض التحليل اإلحصائي اعتمدت الباحثة التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات ،
وأظهرت النتائج أن درجة توافر معايير NCTMفي موضوعات الهندسة والقياس المتضمنة في كتب

الرياضيات للصفوف من ( )0-0تراوحت بين متوسطة بعض األحيان  ،ومتدنية غالب األحيان ،
كذلك عدم توافر بعض المعايير.

47

دراسة بريكة ) )1008
هدفت الدراسة إلى تقويم فعالية منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف الحادي عشر بالفرع األدبي
ومدى مالءمة منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف الحادي عشر بالفرع األدبي للمعايير الواجب

توافرها في ضوء معايير المنهاج الفعال  ،و وظفت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف
الدراسة أعدت الباحثة قائمة معايير المنهاج الفعال تكونت من  57معيا ًار موزعة على خمسة أبعاد

رئيسية هي (األهداف  ،األنشطة  ،المحتوى  ،أساليب التقويم  ،وسائل االيضاح ) واستخدمت أسلوب
تحليل المحتوى في ضوء قائمة المعايير المعدة ،واستبانة واختبار تحصيلي  ،وتكونت عينة الدراسة

من  227طالبًا وطالبة  ،وتم تطبيق الدراسة في العام 4118-4117م  ،ولغرض التحليل االحصائي
اعتمدت الباحثة المتوسطات الحسابية والتك اررات والنسب المئوية واالنحراف المعياري واختبار، T

وأظهرت النتائج بتوافر معايير المنهاج الفعال في منهاج الرياضيات ونتائج االستبانة بصورة جيدة

نسبيًا  ،في حين تدنى تحصيل الطلبة عن المعيار المقبول  ،وأن أداء الطالبات كان أفضل من أداء
الطالب  ،ووفقًا للنتائج فقد أوصت الباحثة بضرورة إعادة النظر من قبل واضعي المناهج الفلسطينية
في منهاج الرياضيات للصف الحادي عشر بالفرع األدبي  ،وضرورة وضع استراتيجيات للمعلم من

قبل المشرفين التربويين لتطبيقها أثناء شرح مادة الرياضيات بحيث تعين المعلم على توصيل المعلومة
للطالب بسهولة ويسر.
دراسة أبو الوفا ) ) 1008
هدفت الدراسة إلى تقويم جودة كتابي الرياضيات للصفين الثامن والتاسع األساسيين بفلسطين ،
والتعرف إلى تقديرات المشرفين والمعلمين التقويمية للكتابين من جوانبه الستة ( المحتوى  ،األنشطة ،
التقويم  ،الصور والرسومات االيضاحية  ،العناصر المساندة للكتاب  ،المظهر العام واإلخراج الفني) ،

و وظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث أداة االستبانة
المكونة من  000فقرة موزعة على المجاالت السنة  ،وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية
من مجتمع الدراسة  ،وتم تطبيق الدراسة في العام  4118-4117م  ،ولغرض التحليل اإلحصائي

اعتمد الباحث النسب المئوية والتك اررات  ،و أظهرت النتائج بأن متوسط تقديرات المشرفين التقويمية
اإلجمالية لكتاب الصف الثامن ( ، )%05بينما لكتاب الصف التاسع ( ، )%01وهي نسبة متوسطة ،
أما متوسط تقديرات المعلمين التقويمية اإلجمالية لكتاب الصف الثامن ( )%58ولكتاب الصف التاسع

( )%50وهو تقدير متدنى .
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دراسة هوك وآخرين ()Hook et al. ,2007
هدفت الدراسة إلى تقويم مناهج وكتب الرياضيات المدرسية  ،وتحليل نتائج االختبارات للمدارس
اإلبتدائية التي نقلت عام  0.88م من مصادرها األجنبية في آسيا وأوروبا إلى كاليفورنيا بالواليات
المتحدة األمريكية ومقارنتها بالدول الست المتقدمة والرائدة في الرياضيات ( سنغافورة  ،كوريا  ،اليابان،

هونغ كونغ  ،بلغاريا  ،جمهورية التشيك ) لمحاولة نقل أداء الطالب من المستوى المنخفض إلى
مستوى أ على  ،ووظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الدراسة أداة
تحليل لمناهج الرياضيات وكذلك نتائج اختبارات مجموعة من طالب ستة مدارس ابتدائية في
مقاطعات مختلفة بكاليفورنيا والتي بها نسبة عالية من الطالب المهاجرين  ،والذين لديهم مشاكل

اقتصادية  ،وتم تطبيق الدراسة في العام  4117 -4110م  ،وأظهرت النتائج أن عدد الموضوعات
لكل مرحلة في الواليات المتحدة األمريكية كثير جداً خاصة في المراحل الدنيا  ،وأن المناهج في
الواليات المتحدة األمريكية متكررة بصورة كبيرة  ،ومشروحة بصورة سطحية و بدون عمق  ،ومنخفضة
الجودة  ،كذلك الموضوعات في الواليات المتحدة األمريكية لم تعرض بصورة منطقية خطوة بخطوة ،
أما الست دول المتقدمة والرائدة فقد تميزت بالجودة .
دراسة السر )) 1002
هدفت الدراسة إلى معرفة متوسطات تقديرات المعلمين التقويمية لتنظيم محتوى كتب الرياضيات

للصفوف السابع والثامن والتاسع بمحافظات غزة في ضوء نظريات التعلم والتعليم المعرفية  ،و وظف
الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث أداة االستبانة المضمنة
لمعايير تنظيم المحتوى المشتقة من نظريات التعلم والتعليم المعرفية  ،ووزعت االستبانة على العينة
المكونة من  085معلمًا ومعلمة  ،وتم تطبيق الدراسة في العام  4117-4110م  ،ولغرض التحليل
اإلحصائي اعتمد الباحث المتوسطات الحسابية  ،وتحليل التباين األحادي  ،وتحليل التباين العاملي ،

وأظهرت النتائج بأن تقديرات المعلمين للكتب الثالثة أقرب للحد األدنى من المستوى المتوسط  ،وأن
الكتب الثالثة تعاني من الضعف  ،وال تراعي النمو الخلقي للمتعلمين وحاجاتهم  ،وبينت الدراسة أن

هناك ضعف في ارتباط خبرات المحتوى الرياضي بميولهم واهتماماتهم  ،وضعف ارتباط المحتوى مع
محتوى المواد الدراسية األخرى .
دراسة فان وزو ()Fan & Zhu,2007
هدفت الدراسة إلى تقويم تسعة كتب دراسية لمادة الرياضيات في المستويات الدنيا بالمدارس الثانوية
في الصين وسنغافورة والواليات المتحدة األمريكية  ،وتقديم اجراءات لحل المسائل ذات األربع مراحل
من نموذج بوليا  ،وكشف ومقارنة أوجه التشابه واالختالف بين الكتب  ،و وظف الباحثان المنهج
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الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى  ،كذلك تم بناء
إاطار عمل مفاهيمي عن إ جراءات حل المسائل لمجموعة من القوانين  ،وتكونت عينة الدراسة من
كتب الرياضيات في المستويات الدنيا  ،وتم تطبيق الدراسة في العام  4117-4110م  ،وأظهرت
النتائج بأن السلسلة الصينية اتبعت الطريقة األكثر وضوحاً وتحديداً  ،بينما السلسلة السنغافورية

قدمت درجات هامة أقل لتميز بين المراحل المختلفة بحل المسائل  ،وأن تقديم وعرض الوسائل

التعليمية في الكتب الدراسية بسنغافورة كان األكثر وضوحًا.
دراسة أبو عمرة ) ) 1002
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى مطابقة كتب الرياضيات في المنهاج الفلسطيني في مجالي

الهندسة والقياس للمرحلة األساسية العليا في محافظة غزة لمعايير  NCTMالعالمية  ،و وظفت
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة أداة تحليل المحوى ،
واستبانة لمعلمي الرياضيات  ،وأعدت قائمة معايير  ، NCTMوتكونت عينة الدراسة من كتب
الرياضيات للمرحلة األساسية العليا  ،وعينة من معلمي الرياضيات اختيروا بطريقة عشوائية  ،وتم

تطبيق الدراسة في العام  4117-4110م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث النسب المئوية
والتك اررات والمتوسطات الحسابية  ،وتحليل التباين األحادي  ،و أشارت النتائج بأن درجة توافر معايير

 NCTMفي منهاج الرياضيات في مجالي الهندسة والقياس للصفوف السابع والثامن والتاسع كانت
( )%78من مجموع المواصفات  ،وبحسب اتجاهات أفراد العينة فدرجة توافر المعايير في كتب
الرياضيات في المجالين المذكورين للصفوف الثالثة كانت ( )%77من مجموع المواصفات .
دراسة مقاط ) )1001
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة توافر معايير  NCTMفي مناهج الرياضيات الحالية للصفوف
السابع والثامن والتاسع األساسي  ،وذلك من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين في المدارس

التابعة لو ازرة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظات غزة  ،و وظ ف الباحث المنهج الوصفي
التحليلي ،ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء االستب انة المكونة من ثالثة عشر معيا اًر رئيسيًا  ،وتكونت

عينة الدراسة من  011معلم و 00مشرف في الرياضيات  .وتم تطبيق الدراسة في العام -4110

4117م  ،ولغرض التحليل اإل حصائي اعتمد الباحث المتوسطات الحسابية وتحليل التباين األحادي ،
و أظهرت النتائج أن درجة توافر جميع ا لمعايير كانت عالية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين ،
بينما كانت درجة توافرها في المناهج أقل من المتوسط .

50

دراسة الوالي )) 1001
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الجودة في درجة توافر معايير المجلس القومي لمعلمي
الرياضيات  NCTMفي موضوعات اإلحصاء المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية في
فلسطين من الصف األول األساسي حتى العاشر  ،ووظفت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت أداة تحليل المحتوى باالعتماد على معايير  ، NCTMباإلضافة إلى
االستبانة الستطالع آ راء عينة من مشرفي الرياضيات من خالل قائمة من المعايير للكشف عن مدى

توافر معايير  NCTMفي موضوعات اإلحصاء  ،وتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات للمرحلة
األساسية من( ، )01-0وعينة من المشرفين تم اختيارهم عشوائياً  ،وتم تطبيق الدراسة في العام

 4110-4115م  ،ولغرض التحليل اإلحصائي اعتمد الباحث النسب المئوية والتك اررات والمتوسطات
الحسابية وتحليل التباين األحادي ،و أشارت النتائج إلى تدني مستوى الجودة في درجة توافر معايير

 NCTMفي موضوعات اإلحصاء المتضمنة في كتب المرحلة األساسية في فلسطين  ،والبعض منها
لم يصل إلى الحد المقبول به تربويًا .
دراسة الخزندار)) 1001
هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى كتب الرياضيات في فلسطين للمرحلة األساسية العليا في ضوء نظرية
برونر  ،ووظفت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة أداة
تحليل المحتوى المتضمنة للمعايير المقترحة وفقاً لبرونر والتي شملت االستعداد للتعلم  ،والتمثيل

المعرفي  ،وعرض الخبرات ،والتعزيز  ،وتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات للمرحلة األساسية
العليا  ،وتم تطبيق الدراسة في العام  4110-4115م  ،و لغرض التحليل االحصائي اعتمدت
الباحثة التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية  ،وأظهرت النتائج أن نسبة توافر معايير نظرية "

برونر " في محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا نسب متوسطة  ،وأن هذه الكتب تعاني
نقصًا حاداً في توافر معايير نظرية برونر في موضوعاتها .
دراسة شومان ) ) 1001
هدفت الدراسة إلى تقويم منهاج الرياضيات للصف السادس األساسي بمحافظة غزة وفق معايير

خاصة بمنهاج الرياضيات من إعداد الباحث  ،وشمل التقويم الجوانب التالية ( األهداف  ،المحتوى ،
األساليب والوسائل  ،وسائل التقويم )  ،و وظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق هدف
الدراسة استخدم الباحث استبانة وبطاقة مالحظة  ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين

والمعلمات الذين يدرسون الصف السادس  ،وتم اختيار عينة عشوائية لتمثل عينة الدراسة  ،وتم تطبيق
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التكررات والنسب
ا
الدراسة في العام  4114-4110م  ،ولغرض التحليل االحصائي اعتمد الباحث
المئوية واألوزان النسبية  ،وأظهرت النتائج ما يلي  :بلغ متوسط األهداف في كتاب الجزء األول
(  ) %57وهو أقل من الحد المقبول تربوياً  ،وفي الجزء الثاني ( ) %00وهي ضمن الحد المقبول
تربويًا ،أما المحتوى كانت النسبة أقل من الحد المقبول تربوياً ف ي الجزء األول  ،وفي الجزء الثاني

( )%00وهي ضمن الحد المقبول تربوياً  ،وبالنسبة لألساليب والوسائل فقد حصل على نسبة ()%00
في الجزء األول و ( )%5..7في الجزء الثاني .

 1.1التعقيب على دراسات المحور الثاني :
 1.1.5بالنسبة ألهداف الدراسة :
من العرض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت بتقويم محتوى كتاب الرياضيات  ،اتفقت الدراسة

الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي اهتمت بالتعرف على مستوى جودة كتب الرياضيات في ضوء
المعايير العالمية والدولية مثل دراسة أبو العجين (  ، )4100ودراسة فرج اهلل (  ، )4100ودراسة
كساب (  ، ) 411.ودراسة بريكة (  ، )4118ودراسة أبو عمرة (  ، )4117ودراسة مقاط

( ، )4110ودراسة هوك وآخرين ( ، )Hook et al. ,2007ودراسة الوالي (  ، )4110بينما
اختلفت مع بعض الدراسات التي قومت جوانب معينة من الكتاب مثل دراسة بايونس ( ، )4104
ودراسة فوارعة وجبر ( ، )4100ودراسة أبو الوفا ( ، )4118ودراسة شومان ( ، )4114كما
اختلفت مع بعض الدراسات التي قومت الكتاب في ضوء نماذج ونظريات معينة مثل دراسة السر

) ، )4117ودراسة فان وزو ( ، )Fan & Zhu,2007ودراسة الخزندار ) . ) 4110
 1.1.1بالنسبة لمنهج الدراسة :

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في اتباعها للمنهج الوصفي التحليلي  ،كمنهج

مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات  ،مثل دراسة بايونس )  ، ) 4104ودراسة أبو العجين( )4100

ودراسة فوراعة و جبر )  ، )4100ودراسة فرج اهلل )  ، ) 4100ودراسة كساب )، )411.
ودراسة أبو الوفا (، )4118ودراسةبريكة ) ، )4118ودراسة هوك وآخرين ()Hook et al. ,2007

ودراسة السر(  ،)4117ودراسة فان وزو ( ، )Fan & Zhu ,2007ودراسة أبو عمرة ) ، )4117
ودراسة مقاط ) ، )4110ودراسة الوالي )،)4110ودراسة الخزندار)  ، )4110ودراسة شومان
(. )4114
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 1.1.1بالنسبة ألدوات الدراسة :
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام أداة تحليل المحتوى كدراسة أبو
العجين ( ، )4100ودراسة فوارعة و جبر ( ، )4100ودراسة كساب (  ، )411.ودراسة هوك
وآخرون( )Hook et al ,2007ودراسة فان وزو ( ، )Fan & Zhu ,2007ودراسة الخزندار
( ، )4110ودراسة الوالي ( ، )4110بينما اختلفت مع بعض الدراسات السابقة كدراسة بريكة

(  ، )4118ودراسة أبو عمرة ( ، )4117ودراسة الوالي (  )4110في استخدام أداتي الدراسة أداة

تحليل المحتوى و االستبانة  ،كم ا اختلفت مع بعض الدراسات السابقة في استخدام أداة االستبانة
كدراسة بايونس (  ، ) 4104ودراسة

فرج اهلل ( ، ) 4100ودراسة أبو الوفا ( ، )4118ودراسة

السر ( ، )4117ودراسة مقاط ( ، )4110ودراسة شومان ( ، )4114و اختلفت مع دراسة بريكة
( )4118في استخدامها لالختبار التحصيلي  ،ومع دراسة شومان ( )4114في استخدامه لبطاقة
المالحظة .
 1.1.1بالنسبة للعينة المختارة :
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اتباعها المنهج الدراسي كعينة للدراسة كما في
دراسة أبو العجين ( ، )4100ودراسة فوراعة وجبر ( ، )4100ودراسة كساب ( ، )411.ودراسة

هوك وآخرين ( ، )Hook et al. ,2007ودراسة فان وزو ( ، )Fan & Zhu ,2007ودراسة

الخزندار ( ، )4110واختلفت مع بعض دراسة أبو عمرة (  )4117في استخدامه المنهج والمعلمين
كعينة للدراسة  ،أو عينة من المشرفين كدراسة الوالي (  ، )4110بينما اختلفت مع دراسة بريكة
( )4118في استخدامها المنهج والطلبة كعينة للدراسة  ،و اختلفت مع بعض الدراسات التي استخدمت
عينة من المعلمين فقط كدراسة بايونس (  ، )4104ودراسة فرج اهلل ( ، )4100ودراسة السر

( ، )4117ودراسة شومان ( ، )4114و اختلفت مع بعض الدراسات التي استخدمت بجانب المعلمين
عينة من المشرفين كدراسة أبو الوفا ( ، )4118ودراسة مقاط (. )4110
 1.1التعقيب العام على الدراسات السابقة :
أوالً  :أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :
 1.1.5من حيث موضوع الدراسة وأهدافها :
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى توفر معايير ( )TIMSSفي كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف ( ، )8-5ولذلك فقد اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث المضمون ،
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وهو الوقوف على مدى توفر معايير ) )TIMSSفي كتب الرياضيات أو بعض موضوعاته في ضوء
هذه المعايير  ،مثل دراسة دهمان (  ، ) 4102ودراسة التليني (  ،) 4107ودراسة شاهين
( ، )4107ودراسة أبو العجين ( )4100ودراسة فرج اهلل ( ، )4100وغيرها من الدراسات .
 1.1.1من حيث منهج الدراسة :
اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في اتباعها للمنهج الوصفي التحليلي  ،كمنهج
مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات مثل دراسة شاهين ( ، )4107ودراسة الفهيدي ( ، ) 4104
ودراسة موسى ( ، ) 4104ودراسة كساب ( ، )411.ودراسة أبو الوفا ( ، )4118وغيرها من
الدراسات .
 1.1.1من حيث أدوات الدراسة :
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام أداة تحليل المحتوى كدراسة دوديت

( ، ) Dudaite,2006ودراسة المساعفة (  ، )4115ودراسة فان وزو ( ، )Fan & Zhu ,2007و
دراسة الخزندار ( . )4110
 1.1.1من حيث العينة المختارة :
اتفقت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في استخدام المنهج الدراسي كعينة للدراسة كما

في دراسة الجهوري و الخروصي (  ، )4101ودراسة الشهري (  ، ) 4101ودراسة فوراعة وجبر
( ، )4100ودراسة كساب ( ، )411.ودراسة هوك وآخرين (. )Hook et al. ,2007

ثانياً  :ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
 .0اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  ،حيث قامت ببناء قائمة واضحة بمعايير
) (TIMSSالواجب توافرها في كتب الرياضيات للصفوف ( ، )8-5األمر الذي لم يكن موجودًا
على حد علم الباحثة.

 .4تميزت الدراسة الحالية بتقويم كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5األساسي الذي يدرس وفق المنهج
الفلسطيني الجديد  ،وهي إحدى الدراسات الرائدة لتقويم هذه الكتب في ضوء معايير (. )TIMSS
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ثالثاً  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في هذا المجال على النحو التالي :

 .0بناء اإلطار النظري الخاص كدراسة دهمان ( ، )4102والتليني ( ) 4107وموسى ()4104
وغيرها من الدراسات .
 .4استخدام المنهج المناسب للدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي .
 .7بناء أداة الدراسة الحالية المتمثلة في أداة تحليل المحتوى .
 .2بناء القائمة الخاصة بمعايير ). (TIMSS,2011
 .5تفسير نتائج الدراسة الحالية .

 .0اختيار األساليب االحصائية المناسبة .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

 1.5منهج الدراسة
 1.1مجتمع الدراسة
 1.1عينة الدراسة
 1.1أدوات الدراسة
 1.1خطوات الدراسة
 1.1المعالجة اإلحصائية

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
ال إلجراءات الدراسة والتي تشمل منهج الدراسة و مجتمع
تتناول الباحثة في هذا الفصل
توضيحا مفص ً
ً
الدراسة  ،وعينة الدراسة  ،وأدوات الدراسة المستخدمة لجمع البيانات واستخراج النتائج  ،وصدق أداة
وصفا
الدراسة وثباتها  ،وخطوات الدراسة  ،واألساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة  ،و فيما يلي
ً

تفصيليا للعناصر السابقة:
ً
 1.5منهج الدراسة

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،وهو أسلوب يصف بصورة كمية الظاهرة
اعتمادا على عدد من المتغيرات .
المدروسة كالكتب والوثائق للحكم على صالحيتها
ً
( عدس )040 : 0... ،
حيث قامت الباحثة بجمع المعلومات من عينة الدراسة " كتب الصفوف ( ، " )8-5باستخدام أسلوب
تحليل المحتوى  ،ثم قامت بتحليل وتفسير هذه المعلومات  ،وعرض نتائجها .
 1.1مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة الحالية بجميع الموضوعات المتضمنة في محتوى كتب الرياضيات للصفوف
( ( )8-5الجزء األول والثاني ) من منهاج الرياضيات الفلسطيني المطبق في العام الدراسي -4102
 4105م  ،والبالغ عددها ( )8كتب .
 1.1عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة الذي يتضمن جميع الموضوعات المتضمنة في محتوى كتب
الرياضيات للصفوف ( )8-5بجزأيه األول والثاني م ن منهاج الرياضيات الفلسطيني المطبق في العام
الدراسي  4105-4102م  ،والبالغ عددها ( )8كتب .
 1.1أدوات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية ولإلجابة عن تساؤالتها قامت الباحثة ببناء أداة تحليل محتوى كتب
الرياضيات للصفوف ( )8-5في ضوء معايير ). )TIMSS,2011
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 1.1.5أداة تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف ( )8-1في ضوء معايير ):(TIMSS,2011
استخدمت الدراسة لتحليل محتوى كتب الرياضيات المقررة على الصفوف ( )8-5أداة تحليل المحتوى
 ،والتي اشتملت على بعدين لمعايير) (TIMSS,2011المتوقع تضمنها في الكتاب  ،كذلك اشتملت
على الهدف من عملية التحليل  ،عينة التحليل  ،وحدة التأليف وفئاته  ،وحدة التسجيل  ،ضوابط

عملية التحليل  ،كما تضمنت قائمة لرصد معدالت تكرار معايير ) )TIMSSبأبعادها في الكتاب .
وقد قامت الباحثة ببناء هذه األداة متبع ًة الخطوات الدراسية التالية :
 1.1.5.5بناء قائمة معايير :TIMSS,2011

تم بناء قائمة معايير ( )TIMSSمن خالل االطالع والبحث في هذا المجال من المصادر التالية :

 تم الحصول على معايير ( ، )TIMSS,2011ملحق ( )4من الموضوعات المعتمدة من قبلالجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي للطلبة )(IEA

(The International Association for the Evaluation of Educational
) ،Achievementوالمتوفرة على الموقع االلكتروني
http://timss.bc.edu/timss2011/frameworks.html
 الدراسات والبحوث التربوية واألدب التربوي المرتبطة بهذا الموضوع كدراسة ( دهمان ، ) 4102 ،ودراسة ( التليني . )4107،

وعليه تكونت القائمة بصورتها األولية من معايير مشروع ( )TIMSSالتي اعتمدت بشكل أساسي
وكامل على معايير مشروع ( )TIMSS,2011لمادة الرياضيات ضمن بعدين ،هما  :بعد محتوى
الرياضيات وينقسم إلى أربعة مجاالت

فرعية هي  :األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات

واالحتماالت ،وبعد العمليات المعرفية وينقسم إلى ثالثة مجاالت فرعية هي  :المعرفة  ،والتطبيق ،
واالستدالل .
 1.1.5.1ضبط القائمة :
تم عقد ورشة عمل يوم الخميس  4105-4-5م الساعة الثانية عشر ظه ًار بحضور مجموعة من

أساتذة الجامعات ملحق ( ، )7لعرض الصورة األولية لقائمة معايير ( )TIMSS,2011ملحق (، )0
وذلك إلبداء الرأي حول مفردات القائمة ومدى شموليتها وصياغة فقراتها  ،وقد أسفر النقاش على
إجراء بعض التعديالت  ،فقد تم تعديل بعض الفقرات المتعلقة بالصياغة والترجمة في ضوء آراء
معدة من قبل الجمعية
غالبية األساتذة  ،ولم يشر أحد بإضافة معايير أخرى نظ ًار ألن هذه المعايير ّ
الدولية لتقييم التحصيل التربوي (.)IEA
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 1.1.5.1الصورة النهائية للقائمة :
بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها األساتذة  ،والمتعلقة بالترجمة والصياغة  ،تم وضع القائمة في
صورتها النهائية الموضحة في ملحق رقم ( ، )4وتكونت قائمة المعايير في صورتها النهائية من
بعدين  ،هما :

 .5بعد محتوى الرياضيات  :و يشتمل على (  ) 07معيا ًار رئيسيًا  ،ويندرج تحته ( )05معيا ًار
فرعيًا وينقسم إلى أربعة مجاالت فرعية هي :

 مجال األعداد و يشتمل على ( )2معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )70معيار فرعي. -مجال الجبر و يشتمل على ( )7معايير رئيسية  ،ويندرج تحه ( )04معيار فرعي.

 مجال الهندسة و يشتمل على ( )7معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )01معيارفرعي . مجال البيانات واالحتماالت و يشتمل على ( )7معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )7معيار فرعي . .1بعد العمليات المعرفية  :و يشتمل على (  )02معيار  ،وينقسم إلى ثالثة مجاالت فرعية هي:
 مجال المعرفة و يشتمل على ( )70معيار . -مجال التطبيق و يشتمل على ( )0.معيار .

 مجال االستدالل و يشتمل على ( ).معيار .سارت عملية إعداد أداة تحليل المحتوى وفق مجموعة من الخطوات  ،هي :
 .5تحديد الهدف من التحليل :

تهدف عملية التحليل لتحديد مدى توافر معايير ( ، )TIMSS,2011وفق القائمة المعدة مسبقًا في

محتوى منهج الرياضيات المقرر على طلبة الصفوف ( )8-5في فلسطين .
 .1تحديد عينة التحليل :

تمثلت عينة التحليل بجميع الموضوعات الدراسية المتضمنة في كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5في

فلسطين  ،والمطبق للعام الدراسي  4105-4102م .

ويوضح جدول ( ، )2.0وجدول ( ، )2.4وجدول ( ، )2.7وجدول ( )2.2وحدات الكتب موضع
التحليل .
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جدول رقم ()1.5
وحدات كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الخامس األساسي

الوحدة

الكتاب

الجزء األول
عنوان الوحدة

عدد مواضيع
الوحدة

الوحدة

الكتاب

الجزء الثاني
عنوان الوحدة

عدد مواضيع
الوحدة

األعداد في
المليارات

األولى

(الباليين)

0

الكسور العادية

الخامسة

العمليات
الثانية

األربع على

5

السادسة

الثالثة

الهندسة

01

السابعة

0

الثامنة

األعداد

نظرية األعداد

الرابعة

47

اإلجمالي

الكسور
العشرية
القياس
اإلحصاء
واالحتماالت
اإلجمالي

7

01
.
5
70

جدول رقم ()1.1

وحدات كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف السادس األساسي

الوحدة

الكتاب

األولى

الجزء األول

عدد مواضيع

عنوان الوحدة

الوحدة

الكسور العادية

.

الخامسة

8

السادسة

01

السابعة

الكسور

الثانية

العشرية
الهندسة

الثالثة

الوحدة

الكتاب

األعداد
ونظرية

الرابعة

الثامنة

01

األعداد
اإلجمالي

التاسعة

77

الجزء الثاني

عدد مواضيع

عنوان الوحدة

الوحدة

الهندسة
والقياس
النسب
والتناسب
النسبة المئوية
وتطبيقاتها
اإلحصاء

واالحتماالت
مقدمة الجبر
اإلجمالي
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7
5
7

5
5
45

جدول رقم ()1.1
وحدات كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف السابع األساسي

الوحدة

الكتاب

األولى

الجزء األول
عنوان الوحدة
المجموعات

7

الخامسة

8

السادسة

القياس

00

السابعة

الجبر

الصحيحة

الثالثة

الوحدة

الوحدة

األعداد

الثانية

عدد مواضيع

الكتاب

الجزء الثاني

األعداد النسبية

عدد مواضيع

عنوان الوحدة

الوحدة

الهندسة

8
7
.

التناسب
الطردي

الرابعة

والتناسب

5

اإلحصاء

الثامنة

7

العكسي
70

اإلجمالي

47

اإلجمالي

جدول رقم ()1.1

وحدات كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثامن األساسي

الكتاب
الوحدة

الجزء األول

عدد مواضيع

عنوان الوحدة

الوحدة

الكتاب
الوحدة

الجزء الثاني

عدد مواضيع

عنوان الوحدة

الوحدة

التحليل إلى
األعداد

األولى

الحقيقية
الهندسة

الثانية

8

الخامسة

7

السادسة

العوامل
والكسور
الجبرية

الهندسة

حساب

الثالثة

المعامالت
التجارية

0

5

حساب

السابعة

المثلثات

7

7

والمالية
الرابعة

اإلحصاء
اإلجمالي

الثامنة

4
44

االحتماالت
اإلجمالي
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2
42

 .1تحديد فئات التحليل :
تعتبر فئات التحليل في هذه الدراسة هي قائمة معايير ( )TIMSSالتي تتمثل ببعد المحتوى وبعد
العمليات المعرفية المعدة سابقًا  ،والتي سيتم تحليل كتب ( عينة الدراسة ) في ضوئها .
 .1تحديد وحدة التحليل :

هناك خمسة أنواع لوحدة التحليل هي  :الكلمة  ،والموضوع  ،و الشخصية  ،و الفقرة  ،ومقياس
المساحة والزمن ( طعيمة  ، )455 : 4112 ،وقد تم اختيار الفقرة الكاملة كوحدة تحليل كتب
الرياضيات في هذه الدراسة  ،والتي يستند إليها في رصد فئات التحليل نظ ًار لمالءمتها لطبيعة الدراسة

الحالية .

 .1تحديد وحدة التسجيل :

يعرف ( مصالحة  )041 : 4114 ،وحدة التسجيل بأنها أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحث
ّ
ويخضعه لل عد والقياس  ،ويعتبر ظهوره أو غيابه أو تك ارره داللة معينة في رسم نتائج التحليل مثل
الكلمة أو الجملة أو الفقرة  ،وفي هذه الدراسة تم اعتماد الفقرة كوحدة للتسجيل.
 .1ضوابط عملية التحليل :

البد من وجود ضوابط تحكم هذه العملية  ،وهذه الضوابط ما
ولكي تتم عملية التحليل بشكل جيد ّ ،
يلي:
 تم التحليل في إطار المحتوى العلمي لكتب الرياضيات للصفوف ( )8-5األساسي  ،مع استبعادالفهرس  ،ومقدمة الكتاب .

 اشتمل التحليل محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ( )8-5األساسي – بجزأيه – األولوالثاني.
 اشتمل التحليل أسئلة التقويم الواردة في نهاية كل درس  ،أو فصل  ،أو وحدة . -اشتمل التحليل على الرسومات واألشكال واألنشطة الموجودة في المحتوى .

 تم اعتبار كل ما يتفرع من السؤال أو التمرين أو النشاط الرئيسي من بنود فرعية كتكرار إذاجاءت على شكل ( أ  ،ب  ،ج  )... ،وهكذا .

مثال  /ورد في كتاب الصف السابع – الجزء األول – التمرين التالي :
س (  ) 0صفحة  27أجد ناتج كل مما يأتي -:
أ) 8 + 7-

ب) 7- + 0

ج) 7 + 7-

د) 5- + 4-

فتم اعتبار ( أ ) تكرار  ،و ( ب ) تكرار  ،و ( ج ) تكرار  ،و ( د ) تكرار .
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 .2صدق أداة تحليل المحتوى
ويقصد بالصدق أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه فقط  ،وقد تم تقدير صدق األداة من خالل عقد
ورشة عمل ُج ِمع فيها مجموعة من المختصين في الرياضيات والمناهج وطرق التدريس  ،حيث
عرضت األداة بصورتها األولية على المجموعة المشاركة في ورشة العمل  ،للتأكد من الصدق
الظاهري لألداة  ،ومراجعة بنودها ( فئات التحليل )  ،وقد قامت الباحثة بتعديل ما طلب تعديله .
 .8ثبات أداة تحليل المحتوى
ويقصد بالثبات هو الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس
الظروف .

وللتأكد من ثبات التحليل قامت الباحثة بحساب معامل الثب ات أو ثبات أداة تحليل المحتوى من خالل

طريقتين :
 .5ثبات االتساق عبر األفراد  :حيث يقوم مختص آخر بالتحليل  ،وبعد ذلك يتم حساب معامل
الثبات من خالل معادلة هولستي .

وللتأكد من ثبات التحليل قامت الباحثة مع زميلة أخرى بتحليل عينة من وحدات كتاب الرياضيات حيث
تم تحليل الوحدات (  )8 ، 0 ، 4من كتاب الصف الثامن األساسي .
ال على حدة وفق معادلة الثبات لهولستي :
وتم حساب معامل الثبات بين التحليلين ك ً

CR=2M/N1+N2

حيث أن  = CRمعامل الثبات .
 = Mعدد الفئات المتفق عليها خالل مرتي التحليل .
 = N1+N2مجموع الفئات في مرتي التحليل .

ويوضح الجدول التالي رقم ( )2.5نقاط االتفاق واالختالف في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف
الثامن
جدول ()1.1

نقاط االتفاق واالختالف في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثامن "ثبات االتساق عبر األفراد"
مجال الهندسة

مجال البيانات واالحتماالت

مجال االستدالل

المجموع

الباحثة

05.

041

075

252

المعلمة المحلّلة

021

047

001

247

021

041

001

241

1..2

1..8

1..0

1..0

نقاط االتفاق

معامل الثبات
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وبعد تطبيق معادلة هولستي بلغت قيمة معامل الثبات ( )1..0وهو معامل ثبات ٍ
عال يطمئن الباحثة
الستخدام أداة تحليل المحتوى  ،مما يجعلها على درجة من الثقة تكفي ألغراض الدراسة  ،وبذلك
أصبحت أداة الدراسة مناسبة في صورتها النهائية لتحليل كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف
( )8-5في ضوء معايير (. )TIMSS
 .1الثبات عبر الزمن  :وهو قيام الباحث نفسه بالتحليل مرتين بفاصل زمني بينهما .
وقد قامت الباحثة بتحليل عينة من وحدات كتاب الرياضيات حيث تم تحليل الوحدات ( )8 ، 0 ، 4
من كتاب الصف الثامن األساسي بعد فترة زمنية مدتها شهر  ،وتم حساب معامل الثبات بين التحليلين

كالً على حدة وفق معادلة الثبات لهولستي .

ويوضح الجدول ( )2.0نقاط االتفاق واالختالف في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثامن .
جدول ()1.1

نقاط االتفاق واالختالف في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثامن" الثبات عبر الزمن"

مجال الهندسة
التحليل األول

مجال البيانات
واالحتماالت

مجال االستدالل

05.

041

02.

077

نقاط االتفاق

02.

041

007

معامل الثبات

1..7

1..5

1..0

التحليل
الثاني

المجموع

075

252

007

225
274
1..0

وبعد تطبيق معادلة هولستي بلغت قيمة معامل الثبات ( )1..0وهو معامل ثبات ٍ
عال يطمئن الباحثة
الستخدام أداة تحليل المحتوى  ،مما يجعلها على درجة من الثقة تكفي ألغراض الدراسة  ،وبذلك
أصبحت أداة الدراسة مناسبة في صورتها النهائية لتحليل كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف (-5
 )8في ضوء معايير (. )TIMSS
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 .2إجراءات التحليل :
سار تحليل كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5األساسي في ضوء معايير (  )TIMSSعلى أساس
أداة التحليل المعدة لذلك وفق ما يلي -:
 .0الحصول على أحدث طبعة من كتب الرياضيات المقررة على طلبة الصفوف ()8-5
األساسي في فلسطين في العام الدراسي  4105-4102م .

 .4قراءة ودراسة قائمة المعايير الرئيسية والفرعية الخاصة بمعايير ) ) TIMSSعدة مرات ثم
قامت الباحثة بقراءة أولية كاملة لكل وحدة من الوحدات للتعرف على المجال الذي تنتمي إليه
واألفكار التي يتضمنها .

 .7القراءة ِ
بتأن مرة أخرى لكتب الرياضيات ( عينة الدراسة ) لكل وحدة من وحدات الكتاب ،
وتأمل كل ما جاء فيها من فصول  ،وموضوعات  ،وأسئلة  ،وأشكال  ،وصور  ،وأنشطة ،
وتم استثناء مقدمة وفهرس الكتاب  ،للكشف عن مدى تضمنها أو عدم تضمنها لمعايير

( )TIMSSوحساب تكرارها .

 .2وضع عالمة ( )/في المكان المناسب داخل االستمارة  ،فإذا كان المعيار متضمن توضع
عالمة ( )/في خانة متضمن  ،واذا كان المعيار غير متضمن توضع عالمة ( )/في خانة
غير متضمن .

 .5تفريغ نتائج التحليل  ،وذلك بحساب عدد مرات ما تحقق من المعايير  ،وعدد مرات ما لم
يتحقق  ،والنسبة المئوية لذلك .
 1.1خطوات الدراسة
استهدفت الدراسة الحالية تقويم محتوى كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5األساسي في ضوء معايير
(. )TIMSS
ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع الخطوات اآلتية :

 -0إعداد قائمة بمعايير ( )TIMSSالتي ينبغي توافرها في محتوى كتب الرياضيات للصفوف
( )8-5األساسي  ،ولتحقيق ذلك تم االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة مثل دراسة
( دهمان  ) 4102 ،ودراسة ( التليني  ) 4107 ،وغيرها من الدراسات .

 -4إعداد القائمة في صورتها األولية  ،وتتضمن بعدين للمعايير هما  :بعد المحتوى ويشتمل على
أربعة مجاالت هي  ( :األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت )  ،وبعد العمليات
المعرفية ويشتمل على ثالثة مجاالت هي ( :المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل )  ،وتم عرضها على
مجموعة من المختصين في الرياضيات وطرق ومناهج التدريس عبر ورشة عمل عقدت بجامعة
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األزهر  ،وذلك للتأكد من صدق محتوى األداة ملحق رقم ( ، )7وتم اإلقرار بأن القائمة مناسبة بعد
تعديل بعض المعايير واعادة الصياغة اللغوية لبعضها .
 -7إعداد أداة تحليل المحتوى بهدف معرفة مدى توافر معايير  TIMSS,2011في محتوى كتب
الرياضيات للصفوف ( )8-5األساسي  ،وللتأكد من ثبات التحليل قامت الباحثة بتحليل الكتب

الوحدات (  )8 ، 0 ، 4من كتاب الصف الثامن بطريقة ثبات االتساق عبر األفراد  ،وطريقة
الثبات عبر الزمن  ،وبلغ معامل الثبات (  )1..0وهو معامل ثبات ٍ
عال .

 -2بعد التأكد من صدق وثبات التحليل  ،تم إعداد أداة التحليل  ،لمعرفة مدى توافر معايير
( )TIMSSفي محتوى كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5األساسي  ،وقامت الباحثة وفقًا لهذه
األداة بتحليل وحدات الكتاب الفلسطيني .

 -5تم رصد النتائج وتفسيرها .

 -0تحليل النتائج ودراستها وتفسيرها .
 -7صياغة التوصيات في ضوء نتائج الدراسة  ،ومن ثم اقتراح بعض الدراسات المكملة لمجال
الدراسة الحالية .

 1.1المعالجة اإلحصائية :
استخدمت الباحثة عددًا من األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها وهي التك اررات
والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية.
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الفـــــــصــــــــــل الخـــــــــامـــــــــــــــس
نتــــــــائـــــــج الدراســــــــــــة ومنـــــاقـــــشــــــــــتها

 1.5النتــــائـج المتعلقة بالســــؤال األول ومناقشــــتها.

 1.1النتـــائــــج المتــعلقة بالســـــؤال الثـاني ومناقشـــتها.

 1.1النتـــائــــج المتــعلقة بالســـــؤال الثـالث ومناقشـــتها.

 1.1مـــــــــنــــــاقــــــــــشـــــــــــة نــــــتــــائــــــــــج الـــــــــدراســـــــــــة.
 1.1تــــــــــــــــــــــوصــــــــــيـــــــات الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــــة.

 1.1مـــــقتـــــرحــــــــــــــات الــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــــــــة.

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها  ،وتتمثل في اإلجابة عن أسئلة الدراسة من
يتناول هذا الفصل
ً
إحصائيا  ،لتحقيق أهداف
خالل استخالص ما أسفرت عنه تطبيق أدوات الدراسة وتحليل بياناته
ً
الدراسة المتمثلة في التعرف على قائمة معايير (  )TIMSSالخاصة بالمحتوى  ،ومدى توافرها في

محتوى كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5األساسي  ،وفيما يلي عرض تفصيلي للنتائج التي توصلت

إليها الدراسة ومناقشتها.

 1.5النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها :
" ما معايير (  (TIMSSالواجب توافرها في محتوى كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5األساسي ؟ "
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالحصول على قائمة معايير المحتوى الخاصة بمشروع
) (TIMSSمن خالل اإلطالع و البحث في هذا المجال في المصادر التالية:

 تم الحصول على معايير TIMSS 2011من الموضوعات المعتمدة من قبل الجمعية الدوليةلتقييم التحصيل التربوي للطلبة )(IEA
(The International Association for the Evaluation of Educational
)Achievement
والمتوفرة على الموقع االلكتروني:
http://timss.bc.edu/timss2011/frameworks.html





-

الدراسات والبحوث التربوية واألدب التربوي المرتبطة بهذا الموضوع كدراسة( دهمان )4102،

ودراسة ( التليني  ، )4107 ،ودراسة ( موسى . ) 4104 ،

ومن ثم قامت الباحثة بترجمة هذه المعايير ،وعرضها على مجموعة من المختصين في الرياضيات
ومناهج وطرق التدريس ؛ لقياس الصدق الظاهري لها  ،والتأكد من وضوح المعان  ،والصياغة
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والترجمة  ،حيث تكونت القائمة في صورتها النهائية ملحق ( ، )4بعد التحقق من صدق ترجمتها
وثباتها من بعدين رئيسيين هي كالتالي :
معيار رئيسياً  ،مقسمة إلى أربعة مجاالت فرعية
ًا
 .0بعد محتوى الرياضيات  :و يشتمل على ( ) 07
تتكون من ( )05معيا اًر فرعياً هي :

 مجال األعداد و يشتمل على ( )2معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )70معيا ًار فرعيًا . -مجال الجبر و يشتمل على ( )7معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )04معيا ًار فرعيًا .

 -مجال الهندسة و يشتمل على ( )7معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )01معيا ًار فرعياً .

 مجال البيانات واالحتماالت يشتمل على ( )7معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )7معيا اًر فرعيًا. .1بعد العمليات المعرفية  :و يشتمل على ( )02معيا ًار  ،وينقسم إلى ثالثة مجاالت فرعية هي :
 -مجال المعرفة و يشتمل على ( )70معيار .

 -مجال التطبيق و يشتمل على ( )0.معيار .

 -مجال االستدالل و يشتمل على ( ).معيار .

 1.1النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها :
ما مدى توافر معايير (  (TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني  -بجزأيه -للصفوف (-5

 )8األساسي في موضوعات (األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت) ؟ "

ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام أداة تحليل محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني
للصفوف ( )8-5األساسي في ضوء معايير( (TIMSS,2011التي تم إعدادها لهذا الغرض  ،ثم تم
تحليل محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني للصفوف ( )8-5األساسي  ،وحساب التك اررات والنسب
المئوية لكل مجال من مجاالت المحتوى.
ويوضح جدول رقم ( )5.0النسبة العامة لتوافر معايير )  (TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات
الفلسطيني للصفوف ( )8-5األساسي .
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جدول رقم ()1.5

النسبة العامة لتوافر معايير )  (TIMSSفي محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ( )8-1ومتوسطها

مجاالت بعد

عدد

المحتوى
الرئيسية

م

لمعايير

معايير
)(TIMSS

عدد المعايير الفرعية المتوفرة في محتوى كتب الرياضيات للصفوف (-1
 )8األساسي في فلسطين لبعد المحتوى ( األعداد  ،الجبر  ،الهندسة ،
البيانات واالحتماالت )
الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

0

األعداد

36

28

%77.7

21

%58.7

17

%27.4

15

%20.7

4

الجبر

12

5

%41.7

7

%58.7

5

%20.7

5

%20.7

7

الهندسة

10

7

%71

5

%51

5

%51

8

%81

7

7

%100

5

%70.2

4

%57.0

7

%011

05

47

%74.7

38

%58.5

31

%27.7

35

%57.8

TIMSS

2

البيانات
واالحتماالت
النسبة

المجموع

الفرعية

عدد المعايير الفرعية المتوفرة في كتاب الخامس
عدد معايير

عدد المعايير الفرعية المتوفرة في كتاب السادس
عدد معايير

× = % 011

× %74.7 = %011

× = % 011

× %58.5 = %011

النسبة العامة لتوافر
معايير TIMSSفي محتوى
كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف من ()8-1
ومتوسطها

عدد المعايير الفرعية المتوفرة في كتاب السابع
عدد معايير
عدد المعايير الفرعية المتوفرة في كتاب الثامن
عدد معايير

× = % 011
× = % 011

× %27.7 = %011
× %57.8 = %011

متوسط النسبة العامة لتوافر معايير TIMSSفي محتوى كتب الرياضيات
الفلسطينية للصفوف من (= )8-5

=

%58

يتضح من جدول (  )5.0أن النسبة العامة لتوافر معايير)  (TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات
للصف الخامس األساسي الفلسطيني جيدة حيث بلغت نسبة توافر معايير )  (TIMSSالخاصة ببعد
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المحتوى في الكتاب (  ، )74.7%وتعزى الباحثة ارتفاع النسبة ؛ لتركيز الكتاب على مجالي األعداد
والهندسة بصورة جيدة  ،فقد توافر  48معيار من أصل  70في مجال األعداد  ،كذلك توافرت 7
معايير من أصل  01في مجال الهندسة  ،بينما بلغت النسبة العامة لتوافر معايير ) (TIMSSفي

محتوى كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي الفلسطيني ( )%58.5وهي نسبة مقبولة إلى ٍ
حد
ٍ
بشكل جيد  ،فقد توافرت  5معايير من أصل 7في مجال
ما ؛ الهتمام الكتاب بوحدة االحتماالت
البيانات واالحتماالت ،أما في الصف السابع األساسي فقد انخفضت نسبة توافر معايير )(TIMSS
الخاصة ببعد المحتوى في الكتاب لتصل إلى (  )%27.7؛ إلهمال الكتاب مجالي األعداد والجبر ،

حيث توافر  07معيار من أصل  70في مجال األعداد  ،وتوافرت  5معايير من أصل  01في مجال
الجبر  ،أما في الصف الثامن األساسي فقد بلغت نسبة توافر معايير ) (TIMSSالخاصة ببعد
المحتوى في الكتاب ( ، )%57.8وهي نسبة مقبولة إلى ٍ
حد ما ؛ نظ اًر لتركيز الكتاب على مجالي

الهندسة واالحتماالت بصورة جيدة  ،فقد توافرت  8معايير من أصل  01في مجال الهندسة  ،وتوافرت
جميع المعايير في مجال البيانات واالحتماالت .

واستناداً إلى ذلك فإن النسبة العامة لتوافر معايير( )TIMSSفي محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف من ( )8-5بلغت  %58وهي نسبة مقبولة إلى ٍ
حد ما .
كما تم تحليل محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني للصفوف ( ، )8-5وحساب التك اررات والنسب

المئوية لكل مجال من مجاالت المحتوى حسب ما يوضحه جدول (.)5.4
جدول ()1.1

التكرارات والنسب المئوية لمجاالت المحتوى ( األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت ) للصفوف ()8-1

مجاالت بعد
م

الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

األساسي

األساسي

األساسي

األساسي

المحتوى في
ضوء معايير
TIMSS

التكرار

النسبة

المئوية

النسبة

التكرار

المئوية

التكرار

النسبة

المئوية

التكرار

النسبة

المئوية

0

األعداد

880

%75

7.7

%02.7

4.8

%52.4

02.

%45.5

4

الجبر

74

%0.0

77

%00..

040

%44..

050

%40.7

7

الهندسة

070

%00.0

008

%0..4

010

%08.2

05.

%47.7

80

%7.7

40

%2.4

45

%2.5

041

%41.5

0075

%21.4

002

%40

551

%08.8

582

%41

2

البيانات
واالحتماالت
النسبة

المجموع

النسبة المئوية العامة لتوافر مجاالت بعد المحتوى = %45
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يتضح من جدول ( )5.4أن النسبة المئوية العامة لتوافر مجاالت بعد المحتوى ( األعداد  ،الجبر ،
الهندسة  ،البيانات واالحتماالت ) للصفوف ( )8-5تساوي  %45وهي نسبة متدنية  ،حيث كانت
النسبة متباينة بين الصفوف  ،فقد بلغت النسبة العامة لتوافر مجاالت المحتوى للصف الخامس
()%21.4؛ نظ اًر لتوافر مجال األعداد بصورة جيدة في الكتاب ،يليها الصف السادس وتبلغ ()%40
 ،ثم الصف الثامن وتبلغ ( ، )%41وأخي اًر الصف السابع وتبلغ (. )%08.8

أما على مستوى الصف الواحد للمجاالت األربعة لبعد المحتوى فقد تضمنها محتوى كتب الرياضيات
حل مجال األعداد المرتبة األولى وبلغت
للصفوف ( )8-5بنسبٍ مختلفة  ،ففي الصف الخامس ّ
نسبته ( )%75؛ الهتمام الكتاب بمجال األ عداد فقد ركز على معايير األعداد الطبيعية والكسور
وحل مجال الهندسة المرتبة الثانية وبلغت نسبته (، )%00.0
البسيطة والعشرية واألعداد الصحيحةّ ،

حل مجال البيانات واالحتماالت المرتبة الثالثة وبلغت نسبته ( )%7.7على الرغم من أن جميع
بينما ّ
المعايير الفرعية متوافرة في الكتاب ؛ وتعزي الباحثة السبب في ذلك هو صغر حجم المحتوى الخاص
ٍ
بنسب ضئيلة  ،وأخي ًار مجال الجبر الذي حل المرتبة الرابعة بنسبة
بهذا المجال وتوافر هذه المعايير

( )%0.0؛ نظ اًر لغياب معيار المعادالت والمتباينات وتوافُر  5معايير فقط من أصل  04معيار وهو
ضح أن مجال الجبر في كتاب الخامس مهمل .
ما يو ّ
حل مجال األعداد المرتبة األولى وبلغت نسبته ( )%02.7؛ وتفسر
أما في الصف السادس فقد ّ
الباحثة ارتفاع النسب لتوافر معيار الكسور البسيطة والعشرية ومعيار األعداد الصحيحة ومعيار النسبة

حل
وحل مجال الهندسة المرتبة الثانية وبلغت نسبته ( ، )%0..4بينما ّ
والتناسب بصورٍة جيدة ّ ،
مجال الجبر المرتبة الثالثة وبلغت نسبته ( ، )%00..وأخي ًار مجال البيانات واالحتماالت الذي حل
ٍ
بنسب ضئيلة  ،على الرغم
افر هذه المعايير
المرتبة الرابعة بنسبة ( )%2.4؛ لصغر حجم المحتوى وتو ُ
من توافر  5معايير فرعية من أصل  7معايير .

حل مجال األعداد المرتبة األولى وبلغت نسبته ( )%52.4؛ وتفسر الباحثة ذلك
وفي الصف السابع ّ
وحل مجال الجبر
لتوافُر معيار الكسور البسيطة والعشرية ومعيار األعداد الصحيحة بصورة جيدة ّ ،
حل مجال الهندسة المرتبة الثالثة وبلغت نسبته
المرتبة الثانية وبلغت نسبته ( ، )%44..بينما ّ

( ، )%08.2وأخي ًار مجال البيانات واالحتماالت الذي حل المرتبة الرابعة بنسبة ( )%2.5؛ نظ ًار
لتركيز كتاب السابع على جانب اإلحصاء مهمالً جانب االحتماالت .
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حل مجال الهندسة المرتبة األولى وبلغت نسبته ( )%47.7؛ الحتواء
أما في الصف الثامن فقد ّ
وحل مجال الجبر المرتبة الثانية وبلغت نسبته
الكتاب على ثالث وحدات للهندسة (، )4،0،7
ّ

حل مجال األعداد المرتبة الثالثة وبلغت
( )%40.7؛ لتركيزه على الحدود والمقادير الجبرية  ،بينما ّ
ٍ
بشكل ملحوظ هو أن المتعلمين في هذه المرحلة
نسبته (  )%45.5؛ وتعزى الباحثة انخفاض النسبة
كونوا البنية الرياضية من المفاهيم والمهارات في الصفوف السابقة فال حاجة لتكوين البنية من
قد ّ
جديد ،وأخي ًار مجال البيانات واالحتماالت الذي حل المرتبة الرابعة بنسبة (. )%41.5

و على مستوى الصفوف جميعاً فكانت النسبة في مجال األعداد للصف الخامس أعلى نسبة وتساوي

(  ، )%75يليه الصف السادس بنسبة ( ، )%02.7ثم الصف السابع بنسبة (  ، )%52.4وأخي ًار
الثامن بنسبة (. )%45.5

وتفسر الباحثة ارتفاع النسبة لمجال األعداد في الصف الخامس هو أن مجال األعداد ضروري
ومهم بمفاهيمه ومهاراته لتكوين بنية رياضية لدى المتعلمين  ،كما الحظت الباحثة انخفاض االنسبة

لمجال األعداد في الصف الثامن والسبب في ذلك أن مجال األعداد حصيلة تراكمية للصفوف السابقة
كون المتعلمين البنية الرياضية من المفاهيم والمهارات سابقًا .
وقد ّ
أما في مجال الجبر فكانت أعلى نسبة في الصف الثامن وتساوي ( ، )%40.7يليه الصف السابع

بنسبة ( ، )%44..ثم الصف السادس بنسبة ( ، )%00..وأخي اًر الخامس بنسبة (.)%0.0

وتفسر الباحثة ارتفاع النسبة لمجال الجبر في الصف الثامن هو تركيزه على الحدود والمقادير الجبرية
ّ
ٍ
بشكل جيد  ،وعلى الرغم من توافر  5معايير من أصل  04معيار في كتاب الخامس إال أن نسبة
ٍ
بشكل ملحوظ ؛ نظ ًار لصغر حجم المحتوى لمجال الجبر واهماله لمعيار
مجال الجبر انخفضت

المعادالت والمتباينات .

وفي مجال الهندسة كانت أعلى نسبة في الصف الثامن وتساوي ( )%47.7؛ لتركيز الكتاب على
ثالث وحدات دراسية في هذا المجال ،

يليه الصف السادس بنسبة ( ، )%0..4ثم الصف السابع

بنسبة ( ، )%08.2وأخي ًار الخامس بنسبة (. )%00.0

وفي مجال البيانات واالحتماالت كانت أعلى نسبة في الصف الثامن وبلغت ( ، )%41.5ثم تناقصت
بصورة كبيرة في الصفوف الخامس والسادس والسابع  ،فقد بلغت في الخامس ( ، )%7.7يليه الصف

السابع بنسبة ( ، )%2.5وأخي ًار السادس بنسبة (. )%2.4
يتضح مما سبق أن مجاالت بعد المحتوى ( األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت ) في

ٍ
بنسب متفاوتة في كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5وفقًا
ضوء معايير ) (TIMSS,2011قد توافرت
لما أسردته الباحثة .
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وفيما يلي تفصيال للمجاالت الفرعية المكونة لكل مجال من مجاالت بعد محتوى الرياضيات في
ضوء معايير ) . (TIMSS,2011
أوالً  :مجال األعداد

اشتمل مجال األعداد على ( )2معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )70معيا ًار فرعيًا  ،حيث تم حساب
التك اررات والنسب المئوية لمعرفة مدى توافر مجال األعداد في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية

للصفوف (.)8-5
و يبين جدول ( )5.7التك اررات والنسب المئوية لمجال األعداد في كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف ( )8-5ومدى توافره في محتوى هذه الكتب .

جدول()1.1

مدى توافر ( مجال األعداد ) في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ()8-1
لمعايير ()TIMSS
الصف الخامس
معايير TIMSS

األساسي

التكرار

النسبة

المئوية

الصف السادس
األساسي

التكرار

النسبة

المئوية

الصف السابع األساسي
التكرار

النسبة

المئوية

الصف الثامن
األساسي

التكرار

النسبة

المئوية

األعداد الطبيعية :يتناول
المهارات التالية

 -0إجراء العمليات الحسابية
األساسية األربعة على

07.

%00.8

%1

_

0

%0

_

%1

األعداد الطبيعية.
 -4تحديد القيمة المكانية
للعدد.
 -7توظيف قانون التبديل في
عملية الجمع .
 -2توظيف قانون التبديل في
عملية الضرب.
 -5توظيف قانون التجميع في
عملية الجمع .
 -0توظيف قانون التجميع في
عملية الضرب .
 -7توظيف قانون توزيع
الضرب على الجمع .
 -8إيجاد مضاعفات العدد.

01

%1..

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

4

%1.4

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

0

%1.4

_

%1

4

%1.4

_

%1

_

%1

_

%1

5

%1.2

_

%1

4

%1.2

0

%1.4

04

%5.7

_

%1

_

%1

_

%1
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 -.إيجاد قواسم العدد.
 -01التمييز بين مضاعفات
العدد وقواسم العدد .

 -00تمييز العدد األولى من
غيره .

 -04إيجاد القوة لعدد معطى.
 -07إيجاد الجذر التربيعي
لألعداد حتى . 022
 -02توظيف التقدير(التقريب)
في التحقق من نتائج بعض

العمليات الحسابية .

-05توظيف العمليات الحسابية
األساسية األربعة في حل

78

%7.4

01

%0.0

_

%1

0

%1.4

7

%1.7

_

%1

_

%1

04

%4.0

7

%1.0

7

%0.4

_

%1

_

%1

07

%0.0

01

%0.0

_

%1

00

%0..

04

%0

7

%1.5

_

%1

47

%7..

22

02

%7.7

%0.4

%1

_

%1

_

_

_

%1

%1

00

_

%0.8

%1

المسائل اللفظية .
المجموع

115

%12.2

10

%1.2

2

%5.1

12

%50.5

الكسور البسيطة والكسور
العشرية ويتناول المهارات

التالية :

40

%4.4

%1.8

5

05

%4.7

_

%1

 -0المقارنة بين الكسور
البسيطة .
 -4ترتيب الكسور البسيطة
تصاعدياً وتنازلياً .

 -7إيجاد كسور بسيطة
متكافئة .

 -2المقارنة بين الكسور
العشرية .

 -5ترتيب الكسور العشرية
تصاعدياً وتنازلياً.

 -0تمثيل الكسور البسيطة

بالمحسوس أو النماذج.

 -7تمثيل الكسور العشرية
بالنماذج.

5

%1.2

_

%1

4

%1.2

_

%1

47

%4.7

_

%1

00

%4

_

%1

8

%1.7

2

%1.7

0

%1.4

_

%1

7

%1.7

_

%1

0

%1.4

0

%1.4
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%4.0

8

%0.7

_

%1

0

%1.4

%1

0

%0

_

%1

_

%1

_

 -8إجراء العمليات

الحسابية األساسية

األربعة للكسور

8.

%7.0
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البسيطة.

75

%04

70

%5.0

0

%1.4

 -.إجراء العمليات
الحسابية األساسية

األربعة للكسور

004

%..5

57

%..4

41

%7.0

0

%1.4

العشرية.
 - 01توظيف التمثيل في
إيجاد العمليات الحسابية

للكسور البسيطة.

 - 00توظيف التمثيل في

إيجاد العمليات الحسابية

41

0

%0.7

%1.5

04

_

%4

%1

_

_

%1

%1

_

_

%1

%1

للكسور العشرية.
 - 04تحويل الكسور البسيطة
إلى كسور عشرية
والعكس .

المجموع

05

%0.7

45

%2.0

_

%1

02

%4.7

111

%12.5

525

%15.5

85

%51.2

58

%1.5

األعداد الصحيحة ويتناول
المهارات التالية :
 -0إجراء العمليات

الحسابية األساسية

07.

%00.8

42

%2

77

%02

_

%1

األربعة على األعداد
الصحيحة.
 -4مقارنة وترتيب األعداد
الصحيحة تصاعدياً
وتنازلياً.

 -7تمثيل األعداد
الصحيحة.

40

%0.8

47

%7.7

8

%0.5

_

%1

05

%0.7

5

%1.8

24

%7.0

04

%4.0

 -2توظيف العمليات

الحسابية األساسية

األربعة في حل المسائل

07

%0.0

00

%0.8

.

%0.0

_

%1

اللفظية .

المجموع

088

%00

07

%01.7

070

%42.7

04

%4.0

النسبة والتناسب والنسبة
المئوية ويتناول المهارات

التالية :

 -0تمييز النسبة المتكافئة

_

%1

01

عن غيرها.

76

%0.0

05

%4.7

_

%1

 -4تحويل النسب المئوية
إلى كسور بسيطة ،

والعكس .

 -7تحويل النسب المئوية
إلى كسور عشرية ،

_

_

%1

%1

01

07

%0.0

%4.8

%1

_

%1

_

.

0

%0.5

%1.4

والعكس .
 -2توظيف التناسب في
حل المسائل اللفظية.

_

%1

41

%7.7

%7.0

7.

_

%1

 -5توظيف النسبة المئوية
في حل المسائل

_

%1

50

%..0

08

%7.7

51

%8.0

المجموع

_

%0

551

%58.1

21

%51.5

10

%50.1

885

%21

122

%11.2

128

%11.1

512

%11.1

اللفظية.

المجموع الكلي لمجال
األعداد

من خالل جدول ( )5.7يتضح أن أعلى نسبة لتوافر مجال األعداد كانت في الصف الخامس وبلغت
( ، )%75يليه الصف السادس بنسبة ( ، )%02.7ثم الصف السابع بنسبة ( ، )%52.4وأخي ًار
الثامن بنسبة (.)%45.5

أما على مستوى الصف الواحد فكانت في الصف الخامس أعلى نسبة لمعيار األعداد الطبيعية بنسبة

( ، )%4...يليه معيار الكسور البسيطة والكسور العشرية بنسبة ( ، )%4..0ثم معيار األعداد
الصحيحة بنسبة ( ، )%00أما معيار النسبة والتناسب والنسبة المئوية فال وجود له في الكتاب .
أما في الصف السادس فحاز معيار الكسور البسيطة والكسور العشرية على أعلى نسبة وبلغت

( ، )%70.0يليه معيار النسبة والتناسب والنسبة المئوية بنسبة ( ، )%08.2ثم معيار األعداد
الصحيحة بنسبة( ،)%01.7وأخي ًار معيار األعداد الطبيعية بنسبة (. )%2..
بينما في الصف السابع فكانت أعلى نسبة لمعيار األعداد الصحيحة والبالغة (  ، )%42.7ثم معيار
الكسور البسيطة والكسور العشرية بنسبة ( ، )%02.7ويليه معيار النسبة والتناسب والنسبة المئوية
بنسبة ( ،)%07.0وأخي ًار معيار األعداد الطبيعية بنسبة (. )%0.0
أما في الصف الثامن فبلغت أعلى نسبة لمعيار النسبة والتناسب والنسبة المئوية ( ، )%01.7يليه
معيار األعداد الطبيعية بنسبة ( ، )%01.0ثم معيار الكسور البسيطة والكسور العشرية بنسبة
( ، )%7.0وأخي اًر معيار األعداد الصحيحة بنسبة (. )%4.0
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ثانياً  :مجال الجبر

اشتمل مجال الجبر على ( )7معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )04معيا ًار فرعيًا  ،حيث تم حساب

التك اررات و النسب المئوية لمعرفة مدى توافر مجال الجبر في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف ( )8-5و يبين جدول (  )5.2التك اررات والنسب المئوية لمجال الجبر في كتب الرياضيات
الفلسطينية للصفوف( )8-5ومدى توافره في محتوى هذه الكتب .
جدول( )1.1
مدى توافر ( مجال الجبر ) في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ()8-1
لمعايير ()TIMSS

معايير ()TIMSS

الصف الخامس
األساسي
النسبة
التكرار
المئوية

الصف السادس
األساسي
النسبة
التكرار
المئوية

الصف السابع
األساسي
النسبة
التكرار
المئوية

الصف الثامن
األساسي
النسبة
التكرار
المئوية

المتواليات ويتناول المهارات
التالية :

 -0التعبير عن المتواليات

70

%4.0

_

%1

_

%1

_

%1

الحسابية رقمياً أو
لفظياً.

 -4التعبير عن المتواليات
الهندسية رقمياً أو

.

%1.8

_

%1

_

%1

_

%1

لفظياً.

 -7إيجاد قيم ناقصة في
األنماط العددية .

00

%1..

01

%0.0

_

%1

_

%1

 -2اختيار قاعدة لتوضيح
العالقة بين عبارات

متجاورة.

المجموع

04

%0

7

%0.4

_

%1

_

%1

11

%1.1

52

%1.8

_

%0

_

%0

العبارات الجبرية ويتناول
المهارات التالية:
 -0تحويل الصيغة اللفظية

.

%1.8

44

%7.0

40

%7.8

7

%1.5

إلى مسائل حسابية

والعكس .

 -4إجراءالعمليات الحسابية
األساسية األربعة على

_

%1

_

قوى األعداد.
78

%1

_

%1

47

%2.0

 -7إيجاد القيمة العددية
للمقادير والحدود

الجبرية .
المجموع

_

%1

00

%0.8

00

%00.0

018

2

%0.8

11

%1.1

81

%51.2

518

%08.5

%11.1

المعادالت والمتباينات ويتناول

المهارات التالية:

 -0إيجاد القيمة العددية

_

%1

07

%4.0

48

%5.0

7

%1.5

للمعادلة.

 -4حل المعادالت الخطية
ذات متغير واحد أو

_

%1

8

%0.7

02

%4.5

05

%4.0

متغيرين .
 -7تكوين معادالت خطية
من رسوم بيانية.
 -2تكوين متباينات خطية
من رسوم بيانية .
 -5توظيف المعادالت في
حل المسائل اللفظية .
المجموع
المجموع الكلي لمجال
الجبر

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

4

%1.7

4

%1.2

_

%1

_

%0

11

%1.2

11

%8

58

%1.5

21

%1.5

21

%55.2

511

%11.2

511

%11.2




من خالل جدول (  )5.2يتضح أن أعلى نسبة لتوافر مجال الجبر كانت في الصف الثامن حيث

بلغت ( ، )%40.7يليه الصف السابع بنسبة (  ، )%44..ثم الصف السادس بنسبة (، )%00..
وأخي اًر الصف الخامس بنسبة (. )%0.0

أما على مستوى الصف الواحد فكانت أعلى نسبة في الصف الخامس لمعيار المتواليات بنسبة
( ، )%5.7يليه معيار العبارات الجبرية بنسبة ( ، )%1.8أما معيار المعادالت والمتباينات فال وجود
له في الكتاب .

وفي الصف السادس حاز معيار العبارات الجبرية على أعلى نسبة وبلغت ( ، )%5.2يليه معيار

المعادالت والمتباينات بنسبة ( ، )%7.7وأخي ار معيار المتواليات بنسبة (. )%4.8
79

بينما في الصف السابع فبلغت أعلى نسبة لمعيار العبارات الجبرية وكانت ( ، )%02..يليه معيار
المعادالت والمتباينات بنسبة ( ، )%8وأخي ًار معيار المتواليات فال وجود له في الكتاب .
أما في الصف الثامن فكانت أعلى نسبة لمعيار العبارات الجبرية وبلغت ( ، )%47.0يليه معيار
المعادالت والمتباينات بنسبة ( ، )%7.0وأخي ًار معيار المتواليات فال وجود له في الكتاب .

ثالثاً  :مجال الهندسة

اشتمل مجال الهندسة على ( )7معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )01معيا اًر فرعيًا  ،حيث تم حساب

التك اررات و النسب المئوية لمعرفة مدى توافر مجال الهندسة في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية

للصفوف(.)8-5

و يبين جدول (  )5.5التك اررات والنسب المئوية لمجال الهندسة في كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف ( )8-5ومدى توافره في محتوى هذه الكتب .
جدول( )1.1

مدى توافر ( مجال الهندسة) في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ()8-1

لمعايير ()TIMSS

الصف الخامس
األساسي

معايير ()TIMSS

التكرار

النسبة

المئوية

الصف السادس
األساسي

النسبة

التكرار

المئوية

الصف السابع األساسي
التكرار

النسبة

المئوية

الصف الثامن األساسي
التكرار

النسبة

المئوية

األشكال الهندسية ويتناول
المهارات التالية:
 -0تصنيف نوع

08

%0.5

%1

_

_

%1

04

%4.0

المثلثات حسب نوع

الزاوية أو األضالع.
 -4استخدام العالقات
بين الزوايا إليجاد

07

%0.2

%0.5

.

20

%7.2

78

%0.5

قياس زاوية مجهولة
 -7التمييز بين الخواص
الهندسية لألشكال .
 -2التمييز بين الخواص
الهندسية للمجسمات

47

%4.7

0

%0

_

%1

72

%5.8

0

%1.0

4

%1.7

4

%1.2

0

%1.4

80

 -5المقارنة بين األشكال
والمجسمات.

_

%1

%1

_

_

%1

_

%1

 -0تطبيق قانون
فيتاغورث في حل
المسائل اللفظية .
المجموع

_

%1

_

%1

8

%0.5

70

11

%1.1

52

%1.8

15

%2.1

551

%5.7
%52.2

القياسات الهندسية ويتناول
المهارات التالية:

 -0إيجاد محيطات و

مساحات األشكال

70

%4.0

%00.0

70

4.

%5.7

08

%7.0

الهندسية .
 -4إيجاد مساحات و
حجوم المجسمات.
المجموع

47

%4.7

71

18

%1.2

505

%2.8
51.1
%

40

%7.8

42

%2.0

10

%2.5

11

%2.1

المستوى الديكارتي ويتناول

المهارات التالية

 -0تمثيل نقاط معطاة
على المستوى

05

%0.7

%1

_

_

%1

0

%1.4

الديكارتي .
 -4استخدام التحويالت
الهندسية (دوران،ـ

انسحاب انعكاس ،

_

%1

%1

_

_

%1

_

%1

تمدد) لألشكال

الهندسية .

المجموع
المجموع الكلي لمجال
الهندسة

51

%5.1

_

511

%55.1

558

%0
52.1
%

_

%0

5

%0.1

505

%58.1

512

%12.1



من خالل ( )5.5يتضح أن أعلى نسبة لتوافر مجال الهندسة كانت في الصف الثامن وبلغت

( ، )%47.7يليه الصف السادس بنسبة (  ، )%0..4ثم الصف السابع بنسبة ( ، )%08.2وأخي ًار
الخامس بنسبة (. )%00.0

أما على مستوى الصف الواحد فكانت أعلى نسبة في الصف الخامس لمعيار األشكال الهندسية وبلغت

( ، )%5.7ثم معيار القياسات الهندسية بنسبة ( ، )%2..وأخي اًر معيار المستوى الديكارتي بنسبة
(. )%0.7
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بينما في الصف السادس فكانت أعلى نسبة لمعيار القياسات الهندسية وبلغت ( ، )%00.2يليه معيار
األشكال الهندسية بنسبة ( ، )%4.8وأخي ًار معيار المستوى الديكارتي فال وجود له في الكتاب .
أما في الصف السابع فكانت أعلى نسبة لمعيار األشكال الهندسية بنسبة ( ، )%..7يليه معيار
القياسات الهندسية بنسبة ( ، )%..0وأخي اُر معيار المستوى الديكارتي فال وجود له في الكتاب .
أما في الصف الثامن فبلغت أعلى نسبة لمعيار األشكال الهندسية ( ،)%0...يليه معيار القياسات
الهندسية بنسبة ( ، )%7.4وأخي ًار معيار المستوى الديكارتي بنسبة (. )%1.4
ثالثاً  :مجال البيانات واالحتماالت

اشتمل مجال البيانات واالحتماالت على ( )7معايير رئيسية  ،ويندرج تحته ( )7معيا ًار فرعيًا  ،حيث

تم حساب التك اررات والنسب المئوية لمعرفة مدى توافر مجال البيانات واالحتماالت في محتوى كتب
الرياضيات الفلسطينية للصفوف (.)8-5

و يبين جدول (  )5.0التك اررات والنسب المئوية لمجال البيانات واالحتماالت في كتب الرياضيات
الفلسطينية للصفوف ( )8-5ومدى توافره في محتوى هذه الكتب .
جدول()1.1
مدى توافر ( مجال البيانات واالحتماالت) في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ()8-1
لمعايير ()TIMSS


الصف الخامس
األساسي

معايير ()TIMSS

التكرار

النسبة

المئوية

الصف السادس
األساسي

التكرار

النسبة

المئوية

الصف السابع
األساسي

التكرار

النسبة

المئوية

الصف الثامن األساسي
التكرار

النسبة

المئوية

تنظيم البيانات وعرضها ويتناول
المهارات التالية :

 -0تمثيل البيانات باستخدام

02

%0.4

8

%0.7

.

%0.0

08

%7.0

الجداول والرسوم البيانية

المختلفة.

 -4عرض البيانات بطرق

متنوعة والمقارنة بينها .

 -7قراءة بيانات ممثلة

بمخططات ورسوم بيانية.
المجموع

0

%1.0

0

%1.4

7

%1.5

0

%1.4

77

%7.0

8

%0.7

5

%1..

00

%4.7

11

%1.1

52

%1.8

52

%1

11

%1

82

تفسير البيانات ويتناول المهارات
التالية :
 -0حساب مقاييس التشتت
( الوسط  ،الوسيط،

02

%0.4

_

%1

8

%0.5

4.

%2..

المنوال) لمجموعة من

البيانات ( درجات خام ،

فئات)
 -4حل المسائل اللفظية من
خالل مجموعة بيانات
معطاة .

المجموع

7

%1.7

_

%1

_

%1

00

%0..

52

%5.1

_

%0

8

%5.1

10

%1.8

االحتماالت ويتناول المهارات
التالية :
 -0تخمين النتائج المستقبلية
من

05

%0.7

7

%0.0

_

%1

04

%4.0

خالل االحتماالت .
 -4حل المسائل اللفظية
باستخدام االحتماالت .
المجموع
المجموع الكلي لمجال البيانات
واالحتماالت

4

%1.4

4

%1.7

_

%1

77

%5.0

52

%5.1

2

%5.1

_

%0

11

%2.2

81

%2.1

11

%1.1

11

%1.1

510

%10.1


من خالل جدول ( )5.0يتضح أن أعلى نسبة لتوافر مجال البيانات واالحتماالت كانت في الصف
الثامن وبلغ ( ، )%41.5يليه الصف الخامس بنسبة ( ، )%7.7ثم الصف السابع بنسبة (، )%2.5
وأخي ًار الصف السادس بنسبة (. )%2.4
أما على مستوى الصف الواحد ففي الصف الخامس كانت أعلى نسبة لمعيار تنظيم البيانات وعرضها
وبلغت ( ، )%2.2يليه معيار االحتماالت بنسبة ( ، )%0.5وأخي اًر معيار تفسير البيانات بنسبة

(.)%0.2

بينما في الصف السادس فكانت أعلى نسبة لمعيار تنظيم البيانات وعرضها وبلغت ( ، )%4.8يليه
معيار االحتماالت بنسبة ( ، )%0.2وأخي ًار معيار تفسير البيانات فال وجود له في الكتاب .
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أما في الصف السابع فكانت أعلى نسبة لمعيارتنظيم البيانات وعرضها بنسبة ( ، )%7يليه معيار
تفسير البيانات بنسبة ( ، )%0.5وأخي ًار معيار االحتماالت فال وجود له في الكتاب .
وفي الصف الثامن فكانت أعلى نسبة لمعيار االحتماالت بنسبة ( ، )%7.7يليه معيار تفسير البيانات

بنسبة ( ، )%0.8وأخي اًر معيار تنظيم البيانات وعرضها بنسبة (. )%0

ويوضح جدول ( )5.7النسبة المئوية العامة للتك اررات لجميع المجاالت لبعد محتوى كتب الرياضيات

الفلسطينية للصفوف ( )8-5في ضوء معايير )(TIMSS,2011

جدول ()1.2

النسبة المئوية العامة للتك اررات لجميع المجاالت لبعد محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف ( )8-1في ضوء
معايير)(TIMSS,2011

مجاالت بعد
المحتوى

النسبة المئوية للتكرارات

متوسط
النسبة العامة

الصف
الخامس

الصف
السادس

الصف
السابع

الصف
الثامن

األعداد

%53

%7045

%3040

%0343

%3045

الجبر

%746

%6645

%0045

%0745

%6745

الهندسة

%6647

%6540

%6.40

%0540

%6546

البيانات
واالحتماالت

%540

%040

%043

%0343

%546

المجموع

%011

%011

%011

%011

%011
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جدول ()1.8
النسبة المئوية لمجاالت بعد المحتوى في محتوى الرياضيات والتي حددتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي
()IEA

مجاالت بعد المحتوى

النسبة المئوية

األعداد

%03

الجبر

%03

الهندسة

%03

البياناتواالحتماالت

%03





عند مقارنة النسب المئوية التي توصلت إليها الباحثة للمجاالت األربعة ( األعداد  ،الجبر  ،الهندسة ،
البيانات واالحتماالت ) الموضحة في جدول ( )5.7مع النسب التي حددتها الجمعية الدولية لتقييم

التحصيل التربوي ( )IEAوالموضحة في جدول ( )5.8يالحظ أن نسبة وجود مجال األعداد في كتب
الرياضيات للصفوف ( )8-5حسب نتائج التحليل ( )%52..وهذه النسبة المئوية مرتفعة مقارن ًة مع

النسبة المئوية التي حددتها الجمعية الدولية ( )IEAلمعايير ) (TIMSS,2011حيث بلغت نسبة

مجال األعداد وفق معايير ) ، )%71( (TIMSS,2011أما بالنسبة لمجال الجبر فقد توافر في كتب
الرياضيات للصفوف ( )8-5حسب نتائج التحليل بنسبة (  )%00..وهذه النسبة المئوية منخفضة
مقارنةً مع النسبة المئوية التي حددتها الجمعية الدولية ( )IEAلمعايير ( )TIMSS,2011حيث بلغت

نسبة مجال الجبر وفق معايير ( ، )%71( )TIMSS,2011أما بالنسبة لمجال الهندسة فقد توافر في
كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5حسب نتائج التحليل بنسبة ( )%0..0وهذه النسبة المئوية جيدة
مقارنة مع النسبة المئوية التي حددتها الجميعة الدولية ( ) IEAلمعايير ( )TIMSS,2011حيث بلغت
نسبة مجال الهندسة وفق معايير ) ، )%41( (TIMSS,2011أما بالنسبة لمجال البيانات
واالحتماالت فقد توافر في كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5حسب نتائج التحليل بنسبة ()%..0

وهذه النسبة المئوية منخفضة جدًا مقارنة مع النسبة المئوية التي حددتها الجميعة الدولية ()IEA

لمعايير ) (TIMSS,2011حيث بلغت نسبة مجال البيانات واالحتماالت وفق معايير
(. )%41( )TIMSS,2011
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الشهري ( )4101التي حللت محتوى منهج الرياضيات بالمرحلة

وتتفق هذه النتائج مع دراسة

المتوسطة في المملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات
) ، (TIMSSودراسة المساعفة ( )4115التي حللت كتب الرياضيات المدرسية للصفوف ( من الرابع
وحتى الثامن ) ،في األردن لمعرفة درجة تمثيلها للمفاهيم الرئيسية ولشكل ومستويات األسئلة الواردة
في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات ( ، )TIMSSواختلفت مع دراسة ( عفانة ونبهان )4112 ،
التي حللت كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي بفلسطين وكان مستوى الجودة فيه ( ، )%78

بينما بلغت نتائج تحليل الدراسة الحالية للصف الثامن (. )%45

 5.7النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها :
ما مدى توافر معايير (  (TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني – بجزأيه -للصفوف (-5
 )8األساسي لبعد العمليات المعرفية (المعرفة  ،التطبيق ،االستدالل) ؟
ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام أداة تحليل محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني

للصفوف ( )8-5األساسي في ضوء معايير( (TIMSS,2011التي تم إعدادها لهذا الغرض .

ويوضح جدول رقم ( )5..النسبة العامة لتوافر معايير ( )TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات
الفلسطيني للصفوف ( )8-5األساسي لبعد العمليات المعرفية ( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل )
جدول رقم ()1.2
النسبة العامة لتوافر معايير ( )TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني للصفوف ( )8-1لبعد العمليات
المعرفية

( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل ) ومتوسطها

مجاالت
بعد
م

العمليات
المعرفية

عدد المعايير الفرعية المتوفرة في محتوى كتب الرياضيات للصفوف (-1
عدد معايير
))TIMMS

 )8األساسي في فلسطين لبعد العمليات المعرفية ( المعرفة  ،التطبيق ،
االستدالل)
الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

0

المعرفة

70

40

%74.4

47

%07..

0.

%54.8

0.

%54.8

4

التطبيق

0.

04

%07.4

8

%24.0

5

%40.7

8

%24.0

7

االستدالل

.

5

%55.0

7

%77.8

0

%00.7

0

%00.7

02

27

%07.4

78

%5..2

71

%20..

77

%50.0

لمعايير

الفرعية

)(TIMSS

النسبة
المجموع
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عدد المعايير الفرعية المتوفرة في كتاب الخامس
عدد معايير

× = % 011

× = %011

%07.4
النسبة العامة لتوافر
معايير TIMSSفي محتوى

عدد المعايير الفرعية المتوفرة في كتاب السادس
عدد معايير

× = % 011

× %5..2 = %011

كتب الرياضيات للصفوف من
( )8-5لبعد العمليات
المعرفية (المعرفة  ،التطبيق ،
االستدالل)
ومتوسطها

عدد المعايير الفرعية المتوفرة في كتاب السابع
عدد معايير
عدد المعايير الفرعية المتوفرة في كتاب الثامن
عدد معايير

× = % 011

× = % 011

× %20.. = %011

× %50.0 = %011

متوسط النسبة العامة لتوافر معايير TIMSSفي محتوى كتب الرياضيات
للصفوف من ( )8-5لبعد العمليات المعرفية =
= %50.7


يتضح من جدول (  )5..أن النسبة العامة لتوافر معايير)  (TIMSSفي محتوى كتاب الرياضيات
للصف الخامس األساسي الفلسطيني جيدة  ،حيث بلغت نسبة توافر معايير )  (TIMSSالخاصة ببعد

العمليات المعرفية في الكتاب ( )%07.4وتفسر الباحثة ارتفاع النسبة ؛ لتوافر عدد المعايير الفرعية
للمجاالت الثالثة بصورة جيدة  ،بينما بلغت النسبة العامة لتوافر معايير)  (TIMSSفي محتوى
كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي الفلسطيني ( )%5..2وهي نسبة مقبولة إلى ٍ
حد ما  ،أما
في الصف السابع األساسي فقد انخفضت نسبة توافر معايير ) (TIMSSالخاصة ببعد العمليات

المعرفية في الكتاب لتصل إلى (  )%20..؛ النخفاض عدد المعايير الفرعية لمجالي المعرفة والتطبيق
 ،وفي الصف الثامن األساسي بلغت نسبة توافر معايير ) (TIMSSالخاصة ببعد العمليات المعرفية
في الكتاب ( ،)%50.0وهي نسبة مقبولة إلى ٍ
حد ما.
واستناداً إلى ذلك فإن النسبة العامة لتوافر معايير( )TIMSSفي محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف من ( )8-5بلغت ( )% 50.7وهي نسبة مقبولة إلى ٍ
حد ما.
كما تم تحليل محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني للصفوف ( ، )8-5وحساب التك اررات والنسب
المئوية لكل مجال من مجاالت بعد العمليات المعرفية حسب ما يوضحه جدول (.)5.01
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جدول ()1.50

التكرارات والنسب المئوية لبعد العمليات المعرفية ( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل ) للصفوف ()8-1



م

مجاالت بعد

الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

العمليات

األساسي

األساسي

األساسي

األساسي

المعرفية في
ضوء معايير

التكرار

TIMSS

النسبة
المئوية

النسبة

التكرار

المئوية

التكرار

النسبة
المئوية

التكرار

النسبة
المئوية

0

المعرفة

.41

%80.8

254

%77.0

704

%07.0

702

%57.0

4

التطبيق

020

%04.5

55

%.

57

%01.0

00

%00.0

7

االستدالل

02

%5.7

017

%07.2

007

%40.8

075

%70.8

0045

%7..8

002

%40.7

570

%0.

551

%0..5

النسبة
المجموع

النسبة المئوية العامة لتوافر مجاالت بعد العمليات المعرفية = %11

يتضح من جدول ( )5.01أن النسبة المئوية العامة لتوافر مجاالت بعد العمليات المعرفية ( المعرفة ،
التطبيق  ،االستدالل ) للصفوف ( )8-5تساوي ( )%45وهي نسبة متدنية  ،حيث كانت النسبة
متباينة بين الصفوف فأعلى نسبة كانت في الصف الخامس وتبلغ ( )%7..8؛ نظ ًار الرتفاع نسبة

مجال المعرفة ( ، )%80.8يليها الصف السادس وتبلغ (  ، )%40.7ثم الصف الثامن وتبلغ
( ، )%0..5وأخي ًار الصف السابع وتبلغ (. )%0.

أما على مستوى الصف الواحد للمجاالت الثالثة لبعد العمليات المعرفية فقد تضمنها محتوى كتب

حل مجال المعرفة المرتبة األولى
الرياضيات للصفوف ( )8-5بنسبٍ مختلفة  ،ففي الصف الخامس ّ

وبلغت نسبته ( )%80.8؛ وتفسر الباحثة السبب في ذلك هو تركيز الكتاب على تدريس اإلجراءات
ٍ
حل
الحسابية
وحل مجال التطبيق المرتبة الثانية وبلغت نسبته (  ، )%04.5بينما ّ
بشكل ملحوظ ّ ،
مجال االستدالل المرتبة الثالثة وبلغت نسبته ( )%5.7؛ لقلة األسئلة ذات اإلجراءات المعقدة وتوافر 5
حل مجال المعرفة المرتبة األولى وبلغت نسبته
معايير من أصل  ، .أما في الصف السادس فقد ّ

( )%77.0؛ لتركيز الكتاب على معياري اجراء العمليات الحسابية للكسور البسيطة والعشرية ومعيار
وحل مجال االستدالل المرتبة الثانية وبلغت نسبته
إيجاد محيطات ومسحات األشكال الهندسية ،
ّ
( )%07.2؛ لتوافر أسئلة ذات إجراءات معقدة كمعيار توظيف التناسب و النسبة المئوية في حل

88

ٍ
بنسب
حل مجال التطبيق المرتبة الثالثة وبلغت نسبته ( )%.؛ لتوافر المعايير
المسائل اللفظية  ،بينما ّ

ضئيلة .

حل مجال المعرفة المرتبة األولى وبلغت نسبته ( )%07.0؛ لتركيز الكتاب على
وفي الصف السابع ّ

معيار إجراء العمليات الحسابية لألعداد الصحيحة ومعياري إيجاد القيمة العددية للمقادير والحدود

وحل مجال االستدالل المرتبة الثانية وبلغت نسبته
الجبرية ومعيار القيمة العددية للمعادلة ،
ّ
( )%40.8؛ لتركيز الكتاب على معياري توظيف التناسب في حل المسائل اللفظية  ،واستخدام
حل مجال التطبيق المرتبة الثالثة وبلغت نسبته
العالقات بين الزوايا إليجاد قياس زاوية مجهولة ،بينما ّ
ٍ
بنسب ضئيلة .
( )%01.0؛ نظ اًر لتوافر معيار التمثيل
حل مجال المعرفة المرتبة األولى وبلغت نسبته ( )%57.0؛ لتركيز الكتاب
أما في الصف الثامن فقد ّ

وحل مجال االستدالل المرتبة الثانية
على معيار إيجاد القيمة العددية للمقادير والحدود الجبرية ،
ّ
ٍ
حل مجال
وبلغت نسبته ( )%70.8؛ لتوافر  2معايير
بنسب جيدة وفقًا لجدول ( ، )5.07بينما ّ
ٍ
بنسب ضئيلة .
التطبيق المرتبة الثالثة وبلغت نسبته ( )%00.0؛ لتوافر المعايير

أما على مستوى الصفوف جميعاً فكانت النسبة في مجال المعرفة للصف الخامس أعلى نسبة وتساوي

( ، ) % 80.8يليه الصف السادس بنسبة ( ، )%77.0ثم الصف السابع بنسبة ( ، )%07.0وأخي ًار
الثامن بنسبة (. )%57.0

وتفسر الباحثة ارتفاع النسبة لمجال المعرفة في الصف الخامس هو أن طبيعة المحتوى الدراسي ركز
ّ
على العمليات الحسابية والمسائل الروتينية البسيطة  ،وفقاً للمرحلة العمرية .
أما في مجال التطبيق فكانت أعلى نسبة في الصف الخامس وتساوي ( ، )%04.5يليه الصف الثامن

بنسبة ( ، )%00.0ثم الصف السابع بنسبة ( ، )%01.0وأخي ًار السادس بنسبة (. )%.

وتفسر الباحثة ارتفاع النسبة لمجال التطبيق في الصف الخامس هو توافُر  04معيار من أصل ، 0.
كما أن الكتاب أورد أسئلة ذات اجراءات روتينة بسيطة بشكل جيد .

وفي مجال االستد الل كانت أعلى نسبة في الصف الثامن وتساوي ( ،)%70.8يليه الصف السابع

بنسبة ( ، )%40.8ثم الصف السادس بنسبة ( ، )%07.2وأخي اًر الخامس بنسبة (. )%5.7

وتفسر الباحثة ارتفاع النسبة لمجال االستدالل في الصف الثامن هو توافر أسئلة ذات اجراءات معقدة
ٍ
بشكل ملحوظ في كتاب الخامس لتركيزه على اإلجراءات الروتينية
في الكتاب  ،بينما انخفضت النسبة

البسيطة واهماله لإلجراءات المعقدة مبر ًار ذلك بأنه اليناسب المرحلة العمرية .
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يتضح مما سبق أن مجاالت بعد العمليات المعرفية ( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل ) في ضوء

ٍ
بنسب متفاوتة في كتب الرياضيات للصفوف (. )8-5
معايير ) (TIMSS,2011قد توافرت

وفيما يلي تفصيال للمجاالت الفرعية المكونة لكل مجال من مجاالت بعد العمليات المعرفية في ضوء
معايير ) . (TIMSS,2011
أو ًال  :مجال المعرفة

اشتمل مجال المعرفة على  70معيا اًر  ،حيث تم حساب التك اررات والنسب المئوية لمعرفة مدى توافر
مجال المعرفة في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف (.)8-5

و يبين جدول ( )5.00التك اررات والنسب المئوية لمجال المعرفة في كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف ( )8-5ومدى توافره في محتوى هذه الكتب .
جدول ()1.55
مدى توافر مجال ( المعرفة ) في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف( )8-1لمعايير ()TIMSS
الصف الخامس
األساسي

معايير ()TIMSS

التكرار

 -0إجراء العمليات

%139

النسبة

المئوية
%04.2

الصف السادس
األساسي

التكرار

_

النسبة

المئوية

%1

الصف السابع
األساسي

التكرار

0

النسبة

المئوية

%0.0

الصف الثامن
األساسي

التكرار

_

النسبة

المئوية

%1

الحسابية األساسية

األربعة على األعداد
الطبيعية .
 -4تحديد القيمة المكانية

01

%1..

_

%1

_

%1

_

%1

للعدد .
 -7إيجاد مضاعفات

04

%5.5

_

%1

_

%1

_

%1

العدد.
 -2إيجاد قواسم العدد .

78

%7.2

01

%0.0

_

%1

0

%1.4

 -5التمييز بين مضاعفات

7

%1.4

_

%1

_

%1

04

%4.4

 -0تمييز العدد األولى من

7

%1.0

7

%0.0

_

%1

_

%1

 -7إيجاد القوة لعدد معطى

07

%0.4

01

%0.0

_

%1

00

%4

العدد وقواسم العدد.

غيره .
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 -8إيجاد الجذر التربيعي

04

%0.0

7

%1.2

_

%1

_

%1

لألعداد حتى . 022
 -.توظيف التقدير

22

%7..

_

%1

_

%1

_

%1

(التقريب) في التحقق
من نتائج بعض

العمليات الحسابية.
 - 01المقارنة بين الكسور

40

%4.7

5

%1.8

05

%4.8

_

%1

البسيطة .
 - 00ترتيب الكسور البسيطة
تصاعدياً وتنازلياً .

 - 04إيجاد كسور بسيطة

5
47

%1.2
%4.2

_
_

%1
%1

4
00

%1.2
%4.0

_
_

%1
%1

متكافئة .
 - 07المقارنة بين الكسور

8

%1.7

2

%1.7

0

%1.4

_

%1

العشرية .
 - 02ترتيب الكسور العشرية

7

%1.4

_

%1

0

%1.4

0

%1.4

 - 05إجراء العمليات

8.

%7..

72

%04.0

70

%5.8

0

%1.4

تصاعدياً وتنازلياً.

الحسابية األساسية

األربعة للكسور
البسيطة.

 - 00إجراء العمليات

الحسابية األساسية

004

%01

57

%..7

41

%7.7

0

%1.4

األربعة للكسور
العشرية.

 - 07تحويل الكسور

البسيطة إلى كسور

05

% 0.7

45

%2.0

_

%1

02

%4.5

عشرية والعكس .
 - 08إجراء العمليات

الحسابية األساسية

07.

%04.2

42

%7..

77

%02.2

_

%1

األربعة على األعداد

الصحيحة .

 - 0.مقارنة وترتيب األعداد
الصحيحة تصاعدياً
وتنازلياً.

 - 41تمييز النسبة المتكافئة

40

_

%0..

%1

47

01

عن غيرها .
91

%7.7

%0.0

8

05

%0.5

%4.8

_

_

%1

%1

 - 40تحويل النسب المئوية

_

%1

01

%0.0

_

%1

.

%0.0

إلى كسور بسيطة ،
والعكس .

 - 44تحويل النسب المئوية
إلى كسور عشرية ،

_

%1

07

%4.8

_

%1

0

%1.4

والعكس .
 - 47التعبير عن المتواليات

.

%1.8

_

%1

_

%1

_

%1

الحسابية رقمياً أو

لفظياً .

 - 42التعبير عن المتواليات
الهندسية رقمياً أو

لفظياً.

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

 - 45إيجاد قيم ناقصة في

_

%1

01

%0.0

_

%1

_

%1

 - 40تحويل الصيغة

_

%1

44

%7.0

40

7..

7

%1.5

األنماطالعددية.
اللفظية إلى

مسائل حسابية والعكس .
 - 47إجراء العمليات

_

%1

_

%1

_

%1

47

%2..

الحسابية األساسية

األربعة على قوى
األعداد.

 - 48إيجاد القيمة العددية

_

%1

00

%0.8

00

%00.2

018

%0..0

للمقادير والحدود

الجبرية .

 - 4.إيجاد القيمة العددية

_

%1

07

%4.0

48

%5.4

7

%1.5

 - 71التمييز بين الخواص

47

%4.2

0

%0

_

%1

72

%0.4

للمعادلة .

الهندسية لألشكال .
 - 70التمييز بين الخواص

0

%1.0

4

%1.7

4

%1.2

0

%1.4

الهندسية للمجسمات .
 - 74المقارنة بين األشكال

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

والمجسمات .
 - 77إيجاد محيطات و

70

%4.8

70

مساحات

األشكال الهندسية .

92

%00.7

4.

%5.2

08

%7.7

 - 72إيجاد مساحات و

47

%4.2

71

%2..

40

%7..

42

%2.2

حجوم المجسمات .
 - 75قراءة بيانات ممثلة
بمخططات و رسوم

77

%7.7

8

%0.7

5

%1..

00

%4..

بيانية .
 - 70حساب مقاييس

05

%0.7

_

%1

8

%0.5

4.

%5.7

التشتت

( الوسط  ،الوسيط  ،المنوال)
لمجموعة من البيانات

(درجات خام  ،فئات )
المجموع الكلي لمجال المعرفة

210

%85.8

111

%21.1

111

%12.1

151

%12.5


من خالل جدول ( )5.00يتضح أن أعلى نسبة لتوافر مجال المعرفة كانت في الصف الخامس
وبلغت ( ، )%80.8يليه الصف السادس بنسبة (  ، )%77.0ثم الصف السابع بنسبة (، )%07.0

وأخي اًر الثامن بنسبة ( . )%57.0

كما أن معياري التعبير عن المتواليات الهندسية رقميًا أو لفظيًا والمقارنة بين األشكال والمجسمات لم

يتوافر في كتب الرياضيات للصفوف ( ، )8-5وتعزي الباحثة السبب في ذلك هو تركيز الكتب على
جانب المتواليات الحسابية واهماله للمتواليات الهندسية  ،والتركيز في عرض األشكال والمجسمات كل

على حدة  ،واهماله للمقارنات بين األشكال والمجسمات .

ثانيا ً  :مجال التطبيق
اشتمل مجال التطبيق على  0.معيا ًار  ،حيث تم حساب التك اررات والنسب المئوية لمعرفة مدى توافر
مجال التطبيق في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف (.)8-5

و يبين جدول (  )5.04التك اررات والنسب المئوية لمجال التطبيق في كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف ( )8-5ومدى توافره في محتوى هذه الكتب .
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جدول ()1.51
مدى توافر مجال ( التطبيق ) في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف

( )8-1لمعايير ()TIMSS


الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

األساسي

األساسي

األساسي

األساسي

معايير ()TIMSS

التكرار

النسبة

المئوية

التكرار

النسبة

المئوية

التكرار

النسبة

المئوية

التكرار

النسبة

المئوية

 -0توظيف قانون التبديل في

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

 -4توظيف قانون التبديل في

4

%1.4

_

%1

_

%1

_

%1

 -7توظيف قانون التجميع في

_

%1

_

%1

0

%1.4

_

%1

 -2توظيف قانون التجميع في

4

%1.4

_

%1

_

%1

_

%1

 -5توظيف قانون توزيع

5

%1.2

_

%1

4

%1.2

0

%1.4

70

%4.8

8

%0.7

_

%1

0

%1.4

 -7تمثيل الكسور العشرية

_

%1

0

%0

_

%1

_

%1

 -8توظيف التمثيل في إيجاد

41

%0.8

04

%4

_

%1

_

%1

عملية الجمع .

عملية الضرب .
عملية الجمع .

عملية الضرب .

الضرب على الجمع .

 -0تمثيل الكسور البسيطة

بالمحسوس أو النماذج .

بالنماذج .

العمليات الحسابية للكسور

البسيطة .

 -.توظيف التمثيل في إيجاد
العمليات الحسابية للكسور

0

%1.5

_

%1

_

%1

_

%1

العشرية .
 - 01تمثيل األعداد الصحيحة.

05

%0.7

5

%1.8

24

%7.8

04

%4.4

 - 00اختيار قاعدة لتوضيح

04

%0.0

7

%0.0

_

%1

_

%1

العالقة بين عبارات
متجاورة .

 - 04حل المعادالت الخطية

_

%1

8

ذات متغير واحد أو
متغيرين .

94

%0.7

_

%1

05

%4.7

 - 07تكوين معادالت خطية

_

%1

_

%1

_

%1

%1

_

من رسوم بيانية .
 - 02تكوين متباينات خطية

_

%1

_

%1

_

%1

%1

_

من رسوم بيانية .
 - 05تصنيف نوع المثلثات

08

%0.0

_

%1

_

%1

04

%4.4

حسب نوع الزاوية أو
األضالع .

 - 00تمثيل نقاط معطاة على

05

%0.7

_

%1

_

%1

0

%1.4

 - 07استخدام التحويالت

_

%1

_

%1

_

%1

_

%1

المستوى الديكارتي .

الهندسية ( دوران ،

انسحاب  ،انعكاس ،

تمدد) لألشكال الهندسية.
 - 08تمثيل البيانات باستخدام
الجداول والرسوم البيانية

02

%0.4

8

%0.7

.

%0.0

08

%7.4

المختلفة.

 -0.عرض البيانات بطرق

0

%1.0

0

%1.4

7

%1.0

0

%1.4

متنوعةوالمقارنة بينها .

المجموع الكلي لمجال التطبيق

515

%51.1

11

%2

12

%50.1

15

%55.5


من خالل جدول ( )5.04يتضح أن أعلى نسبة لتوافر مجال التطبيق كانت في الصف الخامس

وبلغت ( ، )%04.5يليه الصف الثامن بنسبة ( ، )%00.0ثم الصف السابع بنسبة (، )%01.0
وأخي اًر السادس نسبة ( ، )%.وقد فسرت الباحثة تباين هذه النسب .

ورغم عدم توافر معياري تكوين معادالت ومتباينات خطية من رسوم بيانية  ،ومعيار استخدام
التحويالت الهندسية في كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5؛ إال أنها توافرت في الصف التاسع .
ثالثا ً  :مجال االستدالل
اشتمل مجال االستدالل على ( ) .معيا ًار  ،حيث تم حساب التك اررات والنسب المئوية لمعرفة مدى

توافر مجال االستدالل في محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف (.)8-5

و يبين جدول (  )5.07التك اررات والنسب المئوية لمجال االستدالل في كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف ( )8-5ومدى توافره في محتوى هذه الكتب .
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جدول ()5.13
مدى توافر ( مجال االستدالل ) في محتوى كتاب الرياضيات الفلسطيني للصفوف ()8-1
لمعايير ()TIMSS

الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

األساسي

األساسي

األساسي

األساسي

معايير ()TIMSS

التكرار

النسبة
المئوية

التكرار

النسبة
المئوية

التكرار

النسبة
المئوية

التكرار

النسبة
المئوية

 -0توظيف العمليات

الحسابية األساسية

األربعة في حل

47

%4.2

%0.8

00

.

%0.7

_

%1

المسائل اللفظية

 -4توظيف التناسب
في حل المسائل

_

%1

%7.7

41

7.

%7.7

_

%1

اللفظية .
 -7توظيف النسبة

المئوية في حل

_

%1

%..0

50

08

%7.2

51

%..0

المسائل اللفظية .
 -2توظيف المعادالت
في حل المسائل

اللفظية .

_

%1

%1.7

4

4

%1.2

_

%1

 -5استخدام العالقات
بين الزوايا

إليجاد قياس زاوية

07

%0.5

%0.5

.

20

%7.0

78

%0..

مجهولة .

 -0تطبيق قانون

فيتاغورث في حل

المسائل اللفظية .

 -7حل المسائل

اللفظية من خالل

_

7

%1

%1.7

%1

_

%1

_

8

_

%0.2

%1

70

00

%5.0

%4

مجموعة بيانات معطاة.
 -8تخمين النتائج
المستقبلية من

خالل االحتماالت .

05

%0.7

%0.0

7

96

_

%1

04

%4.4

 -.حل المسائل
اللفظية باستخدام

االحتماالت .

المجموع الكلي لمجال
االستدالل

4

%1.4

4

%1.7

_

%1

77

%0

11

%1.2

502

%52.1

552

%15.8

521

%15.8




من خالل جدول ( )5.07يتضح أن أعلى نسبة لتوافر مجال االستدالل كانت في الصف الثامن
وبلغت ( ، )%70.8يليه الصف السابع بنسبة (  ، )%40.8ثم الصف السادس بنسبة (، )%07.2
وأخي اًر الخامس بنسبة ( ، )%5.7وقد فسرت الباحثة تباين هذه النسب .
جدول ()1.51

النسبة المئوية العامة للتك اررات لجميع المجاالت لبعد العمليات المعرفية لكتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف
( )8-1في ضوء معايير) (TIMSS,2011ومتوسط النسبة العامة

مجاالت بعد
العمليات
المعرفية

النسبة المئوية للتكرارات

متوسط النسبة
العامة

الصف
الخامس

الصف
السادس

الصف
السابع

الصف
الثامن

المعرفة

%.64.

%5047

%7547

%3546

%53

التطبيق

%6043

%5

%6347

%6646

%634.

االستدالل

%345

%6540

%064.

%064.

%6540

المجموع

%633

%633

%633

%633

%633
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جدول ()1.51
النسبة المئوية لمجاالت بعد المحتوى في محتوى الرياضيات والتي حددتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي
()IEA

مجاالت بعد العمليات المعرفية

النسبة المئوية

المعرفة

%03

التطبيق

%03

االستدالل

%03


عند مقارنة النسب المئوية التي توصلت إليها الباحثة للمجاالت الثالثة ( المعرفة  ،التطبيق ،
االستدالل ) الموضحة في جدول ( )5.02مع النسب التي حددتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل
التربوي ( )IEAوالموضحة في جدول ( )5.05يالحظ أن نسبة وجود مجال المعرفة في كتب
الرياضيات للصفوف ( )8-5حسب نتائج التحليل ( )%71وهذه النسبة المئوية مرتفعة جداً وتساوي

الضعف  ،مقارن ًة مع النسبة المئوية التي حددتها الجمعية الدولية ( )IEAلمعايير )(TIMSS,2011

حيث بلغت نسبة مجال المعرفة وفق معايير ) ، )%75( (TIMSS,2011أما بالنسبة لمجال التطبيق

فقد توافر في كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5حسب نتائج التحليل بنسبة (  )%01.8وهذه النسبة

المئوية منخفضة جدًا مقارنةً مع النسبة المئوية التي حددتها الجمعية الدولية ( )IEAلمعايير

( )TIMSS,2011حيث بلغت نسبة مجال التطبيق وفق معايير ( ، )%21( )TIMSS,2011أما
بالنسبة لمجال االستدالل فقد توافر في كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5حسب نتائج التحليل بنسبة
( )%0..4وهذه النسبة المئوية جيدة إلى ٍ
حد ما مقارنة مع النسبة المئوية التي حددتها الجميعة
الدولية ( ) IEAلمعايير ( )TIMSS,2011حيث بلغت نسبة مجال االستدالل وفق معايير
). )%45( (TIMSS,2011
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 1.1مناقشة نتائج الدراسة :
 1.1مناقشة نتائج التحليل لبعد المحتوى :
من خالل ما سبق يتضح أن معايير ( )TIMSS,2011توفرت في كتب الرياضيات الفلسطينية

ٍ
بنسب مختلفة  ،فكانت النسبة العامة في مجال األعداد ( ، )%52..وتتفق هذه
للصفوف ()8-5
النتيجة مع دراستي الشهري ( ، )4101ودراسة المساعفة ( ، )4115بينما كانت النسبة العامة في

مجال الجبر ( )%00..وتختلف هذه النتيجة مع دراسة المساعفة ( ، )4115أما في مجال الهندسة
فبلغت النسبة العامة ( )%0..0وهي تقترب كثي اًر من نتيجة ( المساعفة  )4115،التي بلغت

( ، )%08.5بينما بلغت النسبة في مجال البيانات واالحتماالت ( )%..0وتختلف هذه النتيجة مع
دراسة (الشهري  ، )4101،كما أن هذه النسب متفاوتة مع النسب التي حددتها الجمعية الدولية ()IEA
وفق جدول (. )5.8

أما على صعيد مستوى الصف الواحد فهناك الكثير من معايير ( )TIMSS,2011لم تتوافر في

الكتب .
ففي مجال األعداد الحظت الباحثة عدم توافر معيار النسبة والتناسب والنسبة المئوية في كتاب الصف
الخامس وتعزى الباحثة السبب في ذلك هو تركيز الكتاب على معيار األعداد الطبيعية واألعداد
الصحيحة والكسور البسيطة والعشرية وقد ورد ذلك في الوحدة األولى والثانية والخامسة والسادسة  ،كما
أن مجال األعداد مهم بمفاهيمه ومهاراته في تكوين بنية رياضية لدى المتعلمين .
وهذا يفسر أيضاً ارتفاع نسبة مجال األعداد في كتاب الصف الخامس على مستوى الصفوف جميعها

من (. )8-5

ورغم عدم توافر معيار النسبة والتناسب والنسبة المئوية في كتاب الصف الخامس إال أنه تواجد في
كتب السادس والسابع والثامن .
أما في مجال الجبر فقد الحظت الباحثة غياب معيار المتواليات من كتابي الصف السابع والثامن ؛
على الرغم من توافره في كتابي الخامس والسادس ؛ وتفسر الباحثة السبب في ذلك هو تركيز كتابي
السابع والثامن على الحدود والمقادير الجبرية  ،وقد ورد ذلك في الوحدة السابعة من كتاب السابع ،
والوحدة الخامسة من كتاب الثامن  ،وهذا ما يفسر أيضاً ارتفاع نسبة مجال الجبر في كتابي الصف

السابع والثامن على مستوى الصفوف جميعها من ( ، )8-5كذلك لم يتواجد معيار المعادالت

ٍ
بنسب مختلفة  ،كما
والمتباينات في كتاب الخامس  ،رغم توافره في الصفوف السادس والسابع والثامن
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انعدم وجود معيار إجراء العمليات الحسابية على قوى األعداد في الصفوف الخامس والسادس والسابع؛
بينما لم يتوفر معياري تكوين معادالت ومتباينات خطية من رسوم بيانية في الصفوف جميعها ()8-5
 ،رغم أن معايير ( )TIMSS,2011تقيس مثل هذه المهارات العليا  ،ورغم عدم توافره في هذه
الصفوف إال أنه توافر في الصف التاسع .
أما في مجال الهندسة فقد ارتفعت النسبة لمجال الهندسة في الصف الثامن ( )%47.7؛نظ ًار لتركيز

ال كتاب على مجال الهندسة فكان من نصيب الكتاب الوحدتين الثانية والسادسة و السابعة ؛ كما أن
الكتاب تعرض لمجموعة كبيرة من التعديالت أثرت على درجة التوازن والتكامل بين الموضوعات .

وانعدم معيار المستوى الديكارتي ككل في الصفوف السادس والسابع  ،كذلك انعدم معيار استخدام

التحويالت الهندسية ( دوران  ،انسحاب  ،انعكاس  ،تمدد ) من الصفوف ( )8-5؛ إال أنه توافر في
الصف التاسع .
أما في مجال البيانات واالحتماالت فقد ارتفعت نسبة مجال البيانات واالحتماالت في الصف الثامن
بنسبة ( )%41.5نظ اًر لتركيز الكتاب على وحدتي االحتماالت واالحصاء .

بينما انعدم معيار تفسير البيانات من كتاب الصف السادس  ،فلم يرد في الكتاب معياري حساب

مقاييس التشتت وحل المسائل اللفظية  ،كذلك انعدم معيار االحتماالت من كتاب الصف السابع وتفسر
ال جانب االحتماالت .
الباحثة ذلك هو تركيز الكتاب على وحدة االحصاء مهم ً

وعلى مستوى المجاالت األربعة للمحتوى فقد الحظت الباحثة تأخر ترتيب محتوى الجبر والبيانات

واالحتماالت ؛ نظ اًر لصغر حجم المحتوى المخصص لهذه الموضوعات في الكتب ( ، )8-5اعتبا ًار
منهم أنه سيتم عرضها في صفوف الحقة .

أما عن استم اررية وتتابع وجود المعايير في الصفوف ( )8-5فكانت الكتب فيها قصور  ،فكثير من
معايير ( )TIMSS,2011توفرت في صف ولم تتوفر في صف آخر وقد وضحت الباحثة ذلك ،
كذلك لم تتوافر الكثير من المعايير على مستوى الصفوف جميعها من ( ، )8-5وهو مايشير إلى أن

معايير ( )TIMSSلم تؤخذ بعين االعتبار أثناء إعداد هذه الكتب ،

وهذا يبين قصور كتب

ٍ
بشكل عام .
الرياضيات للصفوف ( ، )8-5فالتتابع واالستم اررية أمر البد منه في المناهج
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 1.1مناقشة نتائج التحليل لبعد العمليات المعرفية :
من خالل ما سبق يتضح أن معايير ( )TIMSS,2011توفرت في كتب الرياضيات الفلسطينية

ٍ
بنسب مختلفة  ،فكانت النسبة العامة في مجال المعرفة ( ، )%71وتختلف هذه
للصفوف ()8-5
النتيجة مع دراسة المساعفة ( ، )4115بينما كانت النسبة العامة في مجال التطبيق ()%01.8
وتختلف هذه النتيجة مع دراسة المساعفة ( ، )4115أما في مجال االستدالل فبلغت النسبة العامة

( )%0..4وهي تقترب كثي ًار من نتيجة ( المساعفة  )4115،التي بلغت ( ، )%44.4كما أن هذه
النسب متفاوتة مع النسب التي حددتها الجمعية الدولية ( )IEAوفق جدول ( ، )5.05كما أن هناك

الكثير من معايير ( )TIMSS,2011لم تتوافر في الكتب .

ففي مجال المعرفة الحظت الباحثة عدم توافر معياري التعبير عن المتواليات الهندسية رقميًا أو

لفظيًا والمقارنة بين األشكال والمجسمات في كتب الرياضيات للصفوف ( ، )8-5وتعزي الباحثة
السبب في ذلك هو تركيز الكتب على جانب المتواليات الحسابية  ،والتركيز في عرض األشكال

والمجسمات كل على حدة .
وتفسر الباحثة ارتفاع نسبة مجال المعرفة ( )%71بصورة كبيرة في كتب الرياضيات الفلسطينية
للصفوف ( )8-5عن معدل النسبة التي حددتها الجمعية الدولية ( )IEAهو تركيز كتب الرياضيات
للصفوف ( )8-5على تدريس اإلجراءات للعمليات الحسابية بشكل ملحوظ ؛ واحتواء الكتب على
أسئلة من هذا النوع  ،كما أن طبيعة المحتوى الدراسي ركز على العمليات الحسابية والمسائل
الروتينية  ،كذلك فثقافة التقويم في المنظومة التربوية طغت على طبيعة األنشطة والتدريبات المتوافرة
في الكتب (. )8-5
أما في مجال التطبيق فقد الحظت الباحثة عدم توافر معياري تكوين معادالت ومتباينات خطية من
رسوم بيانية  ،ومعيار استخدام التحويالت الهندسية في كتب الرياضيات للصفوف ( )8-5؛  -على
الرغم -من أنها توافرت في الصف التاسع  ،وهذا ما يفسر اهتمام الكتب للصفوف ( )8-5بالمسائل
ذات االجراءات الروتينية البسيطة .

كما تفسر الباحثة انخفاض نسبة مجال التطبيق ( )%01.8بصورة كبيرة في كتب الرياضيات
الفلسطينية للصفوف ( )8-5عن معدل النسبة التي حددتها الجمعية الدولية ( )IEAهو إهمال كتب
الرياضيات للصفوف ( )8-5لعنصر التمثيل وخاصة في مجال الكسور العشرية  ،باإلضافة إل ى
إهمال الكتب لنعصر التوظيف لقانوني التبديل والتجميع في عمليتي الجمع والضرب .
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أما في مجال االستدالل فقد الحظت الباحثة أن نسبة مجال االستدالل ( )%0..4وهي نسبة جيدة
إلى ٍ
حد ما مع معدل النسبة التي حددتها الجمعية الدولية ( ، )IEAوتفسر الباحثة ذلك نظ ًار لتوافر
األسئلة ذات االجراءات المعقدة في تمارين الكتب للصفوف (. )8-5

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مجال االستدالل لكتب الرياضيات للصفوف ( )8-5إال أن الباحثة
الحظت انخفاض النسبة بشكل ملحوظ في الصف الخامس وتفسر الباحثة هذا األمر الهتمام مطوري
المناهج على المهارات الدنيا في كتاب الخامس  ،وتركيزهم الكبير على المجال المعرفي  ،واهمالهم

لحل المسائل غير الروتينية .

و استناداً للنتائج فقد تبين للباحثة أن هناك قصو ًار ملحوظًا في كتب الرياضيات للصفوف( ، )8-5
ٍ
بشكل
فجانب التتابع واالستم اررية مهمل في المناهج  ،كذلك هناك قصو ًار في مجال العمليات المعرفية
عام وخاصة في مجالي التطبيق واالستدالل.

 1.1توصيات الدراسة :
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي الدراسة بما يلي :
 .0ضرورة إطالع مطوري مناهج الرياضيات على معايير ( )TIMSS,2011؛ لتبني هذه المعايير
في بناء واعداد المناهج وتقويمها في ضوئها .
 .4االهتمام بتضمين معايير ( )TIMSS,2011في دورات إعداد المعلمين قبل الخدمة  ،وبرامج
تدريبية لتنمية مهاراتهم أثناء الخدمة .
 .7االستفادة من نتائج هذه الدراسة في تطوير الواقع التنفيذي لتدري س الرياضيات للصفوف (. )8-5
 .2توظيف استراتيجيات وطرق تدريس رياضيات حديثة في ضوء التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعليم؛
لتنمية قدرات الطلبة في المعرفة والتطبيق واالستدالل .
 .5ضرورة تطوير محتوى منهاج الرياضيات الفلسطيني للصفوف من (  ) 8 -5وفق االتجاهات
العالمية للمرحلة األساسية  ،وخاصة الموضوعات التي لم تتضمن في محتوى المناهج للصفوف

من ( ، )8-5والتركيز على عمليات التطبيق واالستدالل في مناهج الرياضيات.
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 1.2مقترحات الدراسة :
في ضوء نتائج الدراسة الحالية التي تم التوصل إليها  ،والتوصيات التي تم طرحها من جهة
ال لهذه الدراسة من جهة أخرى تقترح الباحثة بعض الدراسات والبحوث منها :
واستكما ً
 .0بناء برنامج تدريبي قائم على معايير ) )TIMSS,2011لتدريس مناهج الرياضيات .
 .4مقارنة محتوى كتب الرياضيات الفلسطينية مع محتوى كتب الرياضيات للدول التي أحرزت تقدمًا
ملحوظاً في نتائج الدراسة الدولية (. )TIMSS,2011

 .7إجراء دراسات لبيان أهم العوامل المؤثرة على مستوى تحصيل طلبة صفوف المرحلة األساسية في
ضوء نتائج الدراسة الدولية (. )TIMSS,2011

 .2إجراء دراسات تجريبية توضح فاعلية وحدات دراسية مبنية وفق معايير (. )TIMSS
 .5إجراء دراسة لتقويم محتوى ك تب الرياضيات في المرحلة األساسية في ضوء معايير أخرى .
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وجهة نظر المعلمين  ،المجلة العلمية  ،جامعة أسيوط  ،جمهورية مصر العربية : )4( 4. ،
ص . 5.-0
.05

التل  ،سعيد وآخرون ( . )0.87المرجع في مبادئ التربية  ،ط ،0عمان  :دار الشرق.

.00

التليني  ،إبراهيم ( . )4107تقويم كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي في فلسطين وفق

متطلبات  ، TIMSSرسالة ماجستير  ،جامعة األزهر  ،غزة  ،فلسطين .
.07

جامل  ،عبد الرحمن عبد السالم ( . )4111أساسيات المناهج التعليمية وأساليب تطويرها ،
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عفانة ،عزو واللولو ،فتحية (  . )4118المنهاج المدرسي أساسياته  ،واقعه وأساليب

تطويره ،ط ،4مكتبة آفاق  ،غزة .
.27

عفانة ،عزو ونبهان ،سعد ( .)4112مستوى الجودة في تحصيل الرياضيات باستخدام اختبار

( )TIMSSواالتجاه نحو تعلمها لدى طلبة الصف الثامن بغزة  .بحث مقدم إلى مؤتمر التربية
في فلسطين وتغيرات العصر ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  47-42 ،تشرين أول . 4112 ،
.28

عقل ،أنور ( . )4110نحو تقويم أفضل  ،ط  ، 0بيروت  :دار النهضة العربية .

.2.

عقيالن ،إب ارهيم )  . ( 2000مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها  ،ط ، 1القاهرة  :دار

المسيرة للنشر.
.51

عالم ،صالح الدين ( . ) 4111القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته

وتوجهاته المعاصرة  ،ط  ، 0القاهرة  :دار الفكر العربي .
.50

الغريب ،والء ( . )4104تقويم أسئلة كتب العلوم وامتحاناتها بالمرحلة االبتدائية في ضوء

متطلبات أبعاد مشروع ال( ، )TIMSSمجلة كلية التربية  ،جامعة المنصورة: )7.( 0 ،

ص. 557-50.
.54

فتح اهلل ،مندور (  . ) 4110تقويم منهج التكنولوجيا وتنمية التفكير في ضوء معايير الجودة

بالتعليم العام في جمهورية مصر العربية  ،مجلة رسالة الخليج العربي  : )012 (4 ،ص-5.
.070
.57

فرج اهلل ،عبد الكريم موسى ( .)4100تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر للعلوم

اإلنسانية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة  ،مجلة الجامعة
اإلسالمية  : )4(0. ،ص. 770-777
.52

الفهيدي ،هذال بن عبيد ( .)4104تقويم محتوى مقررات العلوم المطورة بالمرحلة اإلبتدائية

في المملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
( ،)TIMSSرسالة دكتوراة غير منشورة  ،جامعة أم القرى  ،مكة المكرمة .
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.55

فوارعة ،عادل وجبر  ،معين ( . )4100مدى توافق محتوى الهندسة في كتب الرياضيات

للمرحلة األساسية الدنيا في فلسطين مع معايير الرياضيات العالمية ( ، )NCTM,2000المؤتمر
التربوي الثاني لمديرية التربية والتعليم/الخليل المنهاج المدرسي الفلسطيني:مفاهيم البناء
واشكاليات التطبيق – في الفترة ()0.-08آيار ،الخليل  ،فلسطين.
.50

الكبيسي ،عبدالواحد (  . ) 4117القياس والتقويم  ،ط ،1دار جرير .

.57

كساب ،سناء ( . )411.مستوى جودة موضوعات الهندسة المتضمنة في كتب رياضيات

مرحلة التعليم األساسي بفلسطين في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات  ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .
.58

محمود ،صالح الدين ( . )4114المنهج الدراسي واأللفية الجديدة  ،مدخل إلى تنمية

االنسان العربي وارتقائه  ،القاهرة  :دار قاهرة للنشر .
.5.

المخالفي ،حمود ( .) 4114تقويم منهج التاريخ للمرحلة الثانوية في اليمن  .رسالة دكتوراه

غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة بغداد .
.01

المخالفي ،عبد اهلل (  . ) 4111دراسة تقويمية لكتب علم االحياء وعلم األرض بالمرحلة

الثانوية في الجمهورية اليمينة في ضوء قضايا المجتمع البيولوجية  ،رسالة دكتوراة غير
منشورة ،كلية التربية ،جامعة المستنصرية .
.00

المساعفة ،جميل ( . )4115درجة تمثيل كتب الرياضيات المدرسية للصفو ف من (الرابع

وحتى الثامن) في األردن للمفاهيم الرئيسية ولشكل ومستويات األسئلة في اختبار، TIMSS- R
.04

رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة األردنية  ،األردن .

المشهراوي ،إبراهيم )  . ( 1999برنامج مقترح لتنمية التفكير الرياضي لدى طلبة الصف

الثامن األساسي بغزة ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،البرنامج المشترك لجامعة األقصى بغزة
وجامعة عين شمس بمصر .
.07

مصالحة ،عبد الهادي ( . )4114مدى اكتساب طلبة الصف الرابع المعاقين بصريا لعناصر

الثقافة العلمية المتضمنة في كتب العلوم المدرسية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة عين

شمس  ،مصر.
.02

مطر ،محمد (  . )4117خطوط عريضة إلست ارتيجية مقترحة لنشر و تفعيل نتائج الد ارسة

الدولية

 ، TIMSS,2007ورقة بحثية بعنوان نوعية التعليم في فلسطين :واقع وطموحات ،

وتحديات  ،المؤتمر التربوي الفلسطيني ديسمبر  : 2007ص. 00-4
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.05

معلوف  ،لويس ( . )4101المنجد في اللغة واألعالم  ،ط ، 0.بيروت  :دار المشرق

للنشر.
.00

مقاط  ،محمد ( . )4110مناهج الرياضيات الفلسطينية في ضوء المعايير العالمية ،

المؤتمر العلمي األول  ،التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج  ، )4 (0 ،من  41-0.ديسمبر
.4110
.07

المقوشي  ،عبد اهلل عبد الرحمن ( . )0..5تقويم كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي في

المملكة العربية السعودية  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية  ،جامعة الملك سعود .
.08

موسى  ،صالح ( . )4104تقويم محتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلسرائيلية للصف الرابع

األساسي في ضوء معايير  ،TIMSSرسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين .
.0.

نواهضة  ،محمد )  . ( 2010تطوير مناهج الرياضيات في الصفوف ) ) 50-2في الضفة

الغربية وقطاع غزة في ضوء توجهات حديثة في تعليم الرياضيات وتعلمه  ،رسالة دكتوراة غير
منشورة ،جامعة عين شمس  ،القاهرة .
 .71و ازرة التربية والتعليم " :)655.( ،خطة المنهاج الفلسطيني األول" مركز تطوير المناهج ،رام
اهلل.

 .70و ازرة التربية والتعليم " :)0360( ،الخطوط العريضة للمنهاج الفلسطيني" مركز تطوير المناهج،
رام اهلل.
.74

الوالي  ،مها ( . )4110مستوى جودة موضوعات اإلحصاء في كتب رياضيات مرحلة

التعليم األساسي بفلسطين في ضوء معايير المجلس القومي لمعلم الرياضيات  ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .
.77

يحيى  ،جهاد ( . )411.أثر المتغيرات السياقية على المعرفة الرياضية لدى معلمي الصف

الثامن وتحصيل طالبهم في محافظة قلقيلية ) اإلطار النظري لدراسة TIMSSنموذجاً)  ،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس  ،فلسطين .
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ملحق ()5
الصورة األولية لمعايير TIMSS,2011
بعد المحتوى ويتناول (األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت)

أوالً  :مجال األعداد

معايير TIMSS

متوافر

غير
متوافر

التكرار

األعداد الطبيعية ويتناول المهارات التالية :
 -0إجراء العمليات الحسابية على األعداد الطبيعية .







 -4تحديد موقع العدد .







 -7توظيف قانون التبديل في عمليتي الجمع والضرب .







 -2توظيف قانون التجميع في عمليتي الجمع والضرب .







 -5توظيف قانون توزيع الضرب على الجمع .







 -0ايجاد مضاعفات العدد .







 -7إيجاد قواسم العدد .







 -8التمييز بين مضاعفات العدد وقواسم العدد.







 -.تمييز العدد األولى عن غيره .







-01إيجاد القوة لعدد معطى .







 -00إيجاد الجذر التربيعي لألعداد حتى . 022







-04توظيف التقدير(التقريب) في التحقق من نتائج بعض







العمليات الحسابية .
 -07توظيف العمليات الحسابية في حل المسائل اللفظية .







الكسور البسيطة والكسور العشرية ويتناول المهارات التالية :
 -0المقارنة بين الكسور البسيطة .







 -4ترتيب الكسور البسيطة تصاعديًا وتنازليًا .
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 -7إيجاد كسور بسيطة متكافئة .







 -2المقارنة بين الكسور العشرية .







 -5ترتيب الكسور العشرية تصاعديًا وتنازليًا.













 -7تمثيل الكسور العشرية بالنماذج.







 -8إجراء العمليات الحسابية للكسور البسيطة.







 -.إجراء العمليات الحسابية للكسور العشرية.







-01توظيف التمثيل في إيجاد العمليات الحسابية للكسور







 -0تمثيل الكسور البسيطة بالمحسوس .

البسيطة.
-00توظيف التمثيل في إيجاد العمليات الحسابية للكسور







العشرية.
 -04تحويل الكسور البسيطة إلى كسور عشرية والعكس .







األعداد الصحيحة ويتناول المهارات التالية :
 -0إجراء العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة .







 -4مقارنة وترتيب األعداد الصحيحة تصاعديًا وتنازليًا.



















 -7تمثيل األعداد الصحيحة .

 -2توظيف العمليات الحسابية في حل المسائل اللفظية .
النسبة والتناسب والنسبة المئوية ويتناول المهارات التالية :
 -0تمييز النسبة المتكافئة عن غيرها .







 -4تحويل النسب المئوية إلى كسور بسيطة  ،والعكس .







 -7تحويل النسب المئوية إلى كسور عشرية  ،والعكس .







 -2توظيف التناسب في حل المسائل اللفظية.







 -5توظيف النسبة المئوية في حل المسائل اللفظية .
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ثانيا :مجال الجبر

معايير TIMSS

متوافر

غير
التكرار
متوافر

المتواليات ويتناول المهارات التالية :
 -0التعبير عن المتواليات الحسابية رقمياً أو لفظيًا .
 -4التعبير عن المتواليات الهندسية رقميًا أو لفظيًا .
 -7إيجاد قيم ناقصة في األنماط العددية .

 -2اختيار قاعدة لتوضيح العالقة بين عبارات متجاورة.

























العبارات الجبرية ويتناول المهارات التالية:
 -0تحويل الصيغة اللفظية إلى مسائل حسابية .







 -4إجراء العمليات الحسابية على قوى األعداد.







 -7إيجاد قيمة المقادير والحدود الجبرية .







المعادالت والمتباينات ويتناول المهارات التالية :
 -0إيجاد القيمة العددية للمعادلة .







 -4حل المعادالت الخطية .







 -7تكوين معادالت خطية من رسوم بيانية.







 -2تكوين متباينات خطية من رسوم بيانية.







 -5توظيف المعادالت في حل المسائل اللفظية .
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ثالثاً  :مجال الهندسة

متوافر

معايير TIMSS

التكرار

غير
متوافر

األشكال الهندسية ويتناول المهارات التالية :
 -0تصنيف نوع المثلثات حسب نوع الزاوية .







 -4استخدام العالقات بين الزوايا إليجاد قياس زاوية مجهولة .







 -7التمييز بين الخواص الهندسية لألشكال والمجسمات .







 -2المقارنة بين األشكال والمجسمات .







 -5تطبيق قانون فيتاغورث في حل المسائل اللفظية .







القياسات الهندسية ويتناول المهارات التالية :
 -0إيجاد محيطات و مساحات األشكال الهندسية .







 -4إيجاد مساحات و حجوم المجسمات .







المستوى الديكارتي ويتناول المهارات التالية :
 -0تمثيل نقاط معطاة على المستوى الديكارتي .







 -4استخدام التحويالت الهندسية لألشكال الهندسية .







117

رابعاً  :مجال البيانات و االحتماالت

متوافر

معايير TIMSS

التكرار

غير
متوافر

تنظيم البيانات وعرضها ويتناول المهارات التالية :
 -0تمثيل البيانات باستخدام الجداول والرسوم البيانية ( أعمدة







ودوائر ) .
 -4المقارنة بين عروض مختلفة لنفس البيانات .







 -7قراءة بيانات ممثلة بمخططات دائرية .







تفسير البيانات ويتناول المهارات التالية :
 -0حساب مقاييس التشتت ( الوسط  ،الوسيط  ،المنوال )







لمجموعة من البيانات .

 -4حل المسائل اللفظية من خالل مجموعة بيانات معطاة .







االحتماالت ويتناول المهارات التالية :
 -0تخمين النتائج المستقبلية من خالل االحتماالت .







 -4حل المسائل اللفظية باستخدام االحتماالت .
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بعد العمليات المعرفية ويتناول ( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل )
معايير TIMSS

متوافر

المعرفة ويتناول المهارات التالية
 -0إجراء العمليات الحسابية على األعداد الطبيعية .
 -4تحديد موقع العدد .
 -7إيجاد مضاعفات العدد .
 -2إيجاد قواسم العدد .
 -5التمييز بين مضاعفات العدد وقواسم العدد.
 -0تمييز العدد األولى عن غيره .
 -7إيجاد القوة لعدد معطى .
 -8إيجاد الجذر التربيعي لألعداد حتى . 022
 -.توظيف التقدير(التقريب) في التحقق من نتائج بعض العمليات
الحسابية .

 -01المقارنة بين الكسور البسيطة .
-00ترتيب الكسور البسيطة تصاعديًا وتنازليًا .
-04إيجاد كسور بسيطة متكافئة .
 -07المقارنة بين الكسور العشرية .
-02ترتيب الكسور العشرية تصاعديًا وتنازليًا.

-05إجراء العمليات الحسابية للكسور البسيطة.
-00إجراء العمليات الحسابية للكسور العشرية.
 -07تحويل الكسور البسيطة إلى كسور عشرية والعكس .
 -08إجراء العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة .
-0.مقارنة وترتيب األعداد الصحيحة تصاعدياً وتنازلياً.
 -41تمييز النسبة المتكافئة عن غيرها .

 -40تحويل النسب المئوية إلى كسور بسيطة  ،والعكس .
 -44تحويل النسب المئوية إلى كسور عشرية  ،والعكس .
 -47التعبير عن المتواليات الحسابية رقميًا أو لفظياً .
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التكرار

غير
متوافر

 -42التعبير عن المتواليات الهندسية رقميًا أو لفظيًا .
 -45إيجاد قيم ناقصة في األنماط العددية .

 -40تحويل الصيغة اللفظية إلى مسائل حسابية .
 -47إجراء العمليات الحسابية على قوى األعداد.
 -48إيجاد قيمة المقادير والحدود الجبرية .







 -4.إيجاد القيمة العددية للمعادلة .







 -71التمييز بين الخواص الهندسية لألشكال والمجسمات .







 -70المقارنة بين األشكال والمجسمات .







 -77إيجاد محيطات و مساحات األشكال الهندسية .







 -78إيجاد مساحات و حجوم المجسمات .







 -7.قراءة بيانات ممثلة بمخططات دائرية.







 -21حساب مقاييس التشتت ( الوسط  ،الوسيط  ،المنوال )







لمجموعة من البيانات .
التطبيقويتناولالمهاراتالتالية:
 -0توظيف قانون التبديل في عمليتي الجمع والضرب .







 -4توظيف قانون التجميع في عمليتي الجمع والضرب .







 -7توظيف قانون توزيع الضرب على الجمع .







 -2تمثيل الكسور البسيطة بالمحسوس.







 -5تمثيل الكسور العشرية بالنماذج .







 -0توظيف التمثيل في إيجاد العمليات الحسابية للكسور البسيطة .







 -7توظيف التمثيل في إيجاد العمليات الحسابية للكسور العشرية .







 -8تمثيل األعداد الصحيحة .







 -.اختيار قاعدة لتوضيح العالقة بين عبارات متجاورة .







 -01حل المعادالت الخطية .







 -00تكوين معادالت خطية من رسوم بيانية .







 -04تكوين متباينات خطية من رسوم بيانية .







 -07تصنيف نوع المثلثات حسب نوع الزاوية.







 -02تمثيل نقاط معطاة على المستوى الديكارتي .







 -05استخدام التحويالت الهندسية لألشكال الهندسية .
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 -00تمثيل البيانات باستخدام الجداول والرسوم البيانية ( أعمدة







ودوائر ) .
 -07المقارنة بين عروض مختلفة لنفس البيانات .








االستداللويتناولالمهاراتالتالية:
 -0توظيف العمليات الحسابية في حل المسائل اللفظية .







 -4توظيف التناسب في حل المسائل اللفظية .







 -7توظيف النسبة المئوية في حل المسائل اللفظية .







 -2توظيف المعادالت في حل المسائل اللفظية .







 -5استخدام العالقات بين الزوايا إليجاد قياس زاوية مجهولة .







 -0تطبيق قانون فيتاغورث في حل المسائل اللفظية .







 -7حل المسائل اللفظية من خالل مجموعة بيانات معطاة .







 -8تخمين النتائج المستقبلية من خالل االحتماالت .







 -.حل المسائل اللفظية باستخدام االحتماالت .
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ملحق ()1
الصورة النهائية لمعايير TIMSS,2011
بعد المحتوى ويتناول (األعداد  ،الجبر  ،الهندسة  ،البيانات واالحتماالت)

أوالً  :مجال األعداد
معايير TIMSS

متوافر

غير
متوافر

التكرار

األعداد الطبيعية ويتناول المهارات التالية :
 -0إجراء العمليات الحسابية األساسية األربعة على األعداد







الطبيعية .

 -4تحديد القيمة المكانية للعدد .







 -7توظيف قانون التبديل في عملية الجمع .







 -2توظيف قانون التبديل في عملية الضرب .







 -5توظيف قانون التجميع في عملية الجمع .







 -0توظيف قانون التجميع في عملية الضرب .







 -7توظيف قانون توزيع الضرب على الجمع .







 -8إيجاد مضاعفات العدد .







 -.إيجاد قواسم العدد .







 -01التمييز بين مضاعفات العدد وقواسم العدد.







-00تمييز العدد األولى من غيره .







-04إيجاد القوة لعدد معطى .







 -07إيجاد الجذر التربيعي لألعداد حتى . 022







-02توظيف التقدير(التقريب) في التحقق من نتائج بعض







العمليات الحسابية .

 -05توظيف العمليات الحسابية األساسية األربعة في حل المسائل 
اللفظية .
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الكسور البسيطة والكسور العشرية ويتناول المهارات التالية :
 -0المقارنة بين الكسور البسيطة .







 -4ترتيب الكسور البسيطة تصاعديًا وتنازليًا .







 -7إيجاد كسور بسيطة متكافئة .







 -2المقارنة بين الكسور العشرية .







 -5ترتيب الكسور العشرية تصاعدياً وتنازلياً.







 -0تمثيل الكسور البسيطة بالمحسوس أو النماذج .







 -7تمثيل الكسور العشرية بالنماذج.







 -8اجراء العمليات الحسابية األساسية األربعة للكسور البسيطة.







 -.اجراء العمليات الحسابية األساسية األربعة للكسور العشرية.







-01توظيف التمثيل في ايجاد العمليات الحسابية للكسور







البسيطة.

-00توظيف التمثيل في ايجاد العمليات الحسابية للكسورالعشرية.







 -04تحويل الكسور البسيطة إلى كسور عشرية والعكس .







األعداد الصحيحة ويتناول المهارات التالية :
 -0إجراء العمليات الحسابية األساسية األربعة على األعداد







الصحيحة .

 -4مقارنة وترتيب األعداد الصحيحة تصاعدياً وتنازلياً.













 -2توظيف العمليات الحسابية األساسية األربعة في حل المسائل 





 -7تمثيل األعداد الصحيحة .
اللفظية .

النسبة والتناسب والنسبة المئوية ويتناول المهارات التالية :
 -0تمييز النسبة المتكافئة عن غيرها .







 -4تحويل النسب المئوية إلى كسور بسيطة  ،والعكس .







 -7تحويل النسب المئوية إلى كسور عشرية  ،والعكس .







 -2توظيف التناسب في حل المسائل اللفظية.







 -5توظيف النسبة المئوية في حل المسائل اللفظية .
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ثانيا :مجال الجبر

معايير TIMSS

متوافر

غير
التكرار
متوافر

المتواليات ويتناول المهارات التالية :
 -0التعبير عن المتواليات الحسابية رقميًا أو لفظيًا .
 -4التعبير عن المتواليات الهندسية رقميًا أو لفظيًا .
 -7إيجاد قيم ناقصة في األنماط العددية .

 -2اختيار قاعدة لتوضيح العالقة بين عبارات متجاورة.

























العبارات الجبرية ويتناول المهارات التالية:
 -0تحويل الصيغة اللفظية إلى مسائل حسابية والعكس .







 -4إجراء العمليات الحسابية األساسية األربعة على قوى األعداد.







 -7إيجاد القيمة العددية للمقادير والحدود الجبرية .







المعادالت والمتباينات ويتناول المهارات التالية :
 -0إيجاد القيمة العددية للمعادلة .







 -4حل المعادالت الخطية ذات متغير واحد أو متغيرين .







 -7تكوين معادالت خطية من رسوم بيانية.







 -2تكوين متباينات خطية من رسوم بيانية.







 -5توظيف المعادالت في حل المسائل اللفظية .
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ثالثاً  :مجال الهندسة

متوافر

معايير TIMSS

التكرار

غير
متوافر

األشكال الهندسية ويتناول المهارات التالية :
 -0تصنيف نوع المثلثات حسب نوع الزاوية أو األضالع .







 -4استخدام العالقات بين الزوايا إليجاد قياس زاوية مجهولة .







 -7التمييز بين الخواص الهندسية لألشكال .







 -2التمييز بين الخواص الهندسية للمجسمات .







 -5المقارنة بين األشكال والمجسمات .







 -0تطبيق قانون فيتاغورث في حل المسائل اللفظية .







القياسات الهندسية ويتناول المهارات التالية :
 -0إيجاد محيطات و مساحات األشكال الهندسية .







 -4إيجاد مساحات و حجوم المجسمات .







المستوى الديكارتي ويتناول المهارات التالية :
 -0تمثيل نقاط معطاة على المستوى الديكارتي .







 -4استخدام التحويالت الهندسية (دوران  ،انسحاب  ،انعكاس ،







تمدد) لألشكال الهندسية .
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رابعاً  :مجال البيانات و االحتماالت

متوافر

معايير TIMSS

التكرار

غير
متوافر

تنظيم البيانات وعرضها ويتناول المهارات التالية :
 -0تمثيل البيانات باستخدام الجداول والرسوم البيانية المختلفة.







 -4عرض البيانات بطرق متنوعة والمقارنة بينها .







 -7قراءة بيانات ممثلة بمخططات ورسوم بيانية .







تفسير البيانات ويتناول المهارات التالية :
 -0حساب مقاييس التشتت ( الوسط  ،الوسيط  ،المنوال )







لمجموعة من البيانات (درجات خام  ،فئات )
 -4حل المسائل اللفظية من خالل مجموعة بيانات معطاة .







االحتماالت ويتناول المهارات التالية :
 -0تخمين النتائج المستقبلية من خالل االحتماالت .







 -4حل المسائل اللفظية باستخدام االحتماالت .
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بعد العمليات المعرفية
ويتناول ( المعرفة  ،التطبيق  ،االستدالل )
معايير TIMSS

متوافر

المعرفة ويتناول المهارات التالية
 -0إجراء العمليات الحسابية األساسية األربعة على األعداد الطبيعية .
 -4تحديد القيمة المكانية للعدد .
 -7إيجاد مضاعفات العدد .
 -2إيجاد قواسم العدد .
 -5التمييز بين مضاعفات العدد وقواسم العدد.
 -0تمييز العدد األولى من غيره .
 -7إيجاد القوة لعدد معطى .
 -8إيجاد الجذر التربيعي لألعداد حتى . 022
 -.توظيف التقدير(التقريب) في التحقق من نتائج بعض العمليات
الحسابية .
 -01المقارنة بين الكسور البسيطة .
-00ترتيب الكسور البسيطة تصاعديًا وتنازليًا .
-04إيجاد كسور بسيطة متكافئة .
 -07المقارنة بين الكسور العشرية .
-02ترتيب الكسور العشرية تصاعديًا وتنازليًا.

-05إ جراء العمليات الحسابية األساسية األربعة للكسور البسيطة.
-00إجراء العمليات الحسابية األساسية األربعة للكسور العشرية.
 -07تحويل الكسور البسيطة إلى كسور عشرية والعكس .
 -08إجراء العمليات الحسابية األساسية األربعة على األعداد الصحيحة .
-0.مقارنة وترتيب األعداد الصحيحة تصاعدياً وتنازلياً.
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التكرار

غير
متوافر

 -41تمييز النسبة المتكافئة عن غيرها .
 -40تحويل النسب المئوية إلى كسور بسيطة  ،والعكس .
 -44تحويل النسب المئوية إلى كسور عشرية  ،والعكس .
 -47التعبير عن المتواليات الحسابية رقميًا أو لفظيًا .
 -42التعبير عن المتواليات الهندسية رقميًا أو لفظيًا .
 -45إيجاد قيم ناقصة في األنماط العددية .

 -40تحويل الصيغة اللفظية إلى مسائل حسابية والعكس .
 -47إجراء العمليات الحسابية األساسية األربعة على قوى األعداد.
 -48إيجاد القيمة العددية للمقادير والحدود الجبرية .







 -4.إيجاد القيمة العددية للمعادلة .







 -74التمييز بين الخواص الهندسية لألشكال .







 -77التمييز بين الخواص الهندسية للمجسمات .







 -72المقارنة بين األشكال والمجسمات .







 -20إيجاد محيطات و مساحات األشكال الهندسية .







 -24إيجاد مساحات و حجوم المجسمات .







 -27قراءة بيانات ممثلة بمخططات و رسوم بيانية .







 -22حساب مقاييس التشتت ( الوسط  ،الوسيط  ،المنوال ) لمجموعة







من البيانات ( درجات خام  ،فئات )
التطبيقويتناولالمهاراتالتالية:
 -0توظيف قانون التبديل في عملية الجمع .







 -4توظيف قانون التبديل في عملية الضرب .







 -7توظيف قانون التجميع في عملية الجمع .







 -2توظيف قانون التجميع في عملية الضرب .







 -5توظيف قانون توزيع الضرب على الجمع .







 -0تمثيل الكسور البسيطة بالمحسوس أو النماذج .







 -7تمثيل الكسور العشرية بالنماذج .







 -8توظيف التمثيل في إيجاد العمليات الحسابية للكسور البسيطة .







 -.توظيف التمثيل في إيجاد العمليات الحسابية للكسور العشرية .







 -01تمثيل األعداد الصحيحة .
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 -00اختيار قاعدة لتوضيح العالقة بين عبارات متجاورة .







 -04حل المعادالت الخطية ذات متغير واحد أو متغيرين .







 -07تكوين معادالت خطية من رسوم بيانية .







 -02تكوين متباينات خطية من رسوم بيانية .







 -05تصنيف نوع المثلثات حسب نوع الزاوية أو األضالع .







 -00تمثيل نقاط معطاة على المستوى الديكارتي .







 -07استخدام التحويالت الهندسية ( دوران  ،انسحاب  ،انعكاس  ،تمدد) 





لألشكال الهندسية .
 -08تمثيل البيانات باستخدام الجداول والرسوم البيانية المختلفة .







 -0.عرض البيانات بطرق متنوعة والمقارنة بينها .








االستداللويتناولالمهاراتالتالية:
 -0توظيف العمليات الحسابية األساسية األربعة في حل المسائل







اللفظية.
 -4توظيف التناسب في حل المسائل اللفظية .







 -7توظيف النسبة المئوية في حل المسائل اللفظية .







 -2توظيف المعادالت في حل المسائل اللفظية .







 -5استخدام العالقات بين الزوايا إليجاد قياس زاوية مجهولة .







 -0تطبيق قانون فيتاغورث في حل المسائل اللفظية .







 -7حل المسائل اللفظية من خالل مجموعة بيانات معطاة .







 -8تخمين النتائج المستقبلية من خالل االحتماالت .







 -.حل المسائل اللفظية باستخدام االحتماالت .
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ملحق ()1

أسماء السادة الحاضرين ورشة العمل إلقرار قائمة معايير TIMSS,2011

االسم

الدرجة العلمية

د .مها الشقرة

دكتوراة في مناهج وطرق تدريس الرياضيات

د .محمد مقاط

دكتوراة في مناهج وطرق تدريس الرياضيات

د .نعيم أبو غلوة

دكتوراة في مناهج وطرق تدريس الرياضيات
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)1( ملحق
 باللغة االنجليزية – النسخة األصليةTIMSS,2011 قائمة معايير
The content axis included (Numbers, Algebra, Geometry, Data and Chance)

- Number

• Whole numbers

1. Demonstrate understanding of the principles of whole
numbers and operations with them (e.g., knowledge of the
four operations, place value, commutativity, associativity,
and distributivity).
2. Find and use multiples or factors of numbers, identify
prime numbers, and evaluate powers of numbers and square
roots of perfect squares to 144.
3. Solve problems by computing, estimating, or
approximating with whole numbers.

• Fractions and
decimals

1. Compare and order fractions; recognize and write
equivalent fractions.
2. Demonstrate understanding of place value for finite
decimals (e.g., by comparing or ordering them).
3. Represent fractions and decimals and operations with
fractions and decimals using models (e.g., number lines);
identify and use such representations.
4. Convert between fractions and decimals.
5. Compute with fractions and decimals and solve problems
involving them.

• Integers

1. Represent, compare, order, and compute with integers and
solve problems using them.

• Ratio, proportion,
and percent

1. Identify and find equivalent ratios; model a given
situation
by using a ratio and divide a quantity in a given ratio.
2. Convert between percents and fractions or decimals.
3. Solve problems involving percents and proportions.
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Algebra

• Patterns



Algebraic
expressions

1. Extend well-defined numeric, algebraic, and geometric
patterns or sequences using numbers, words, symbols, or
diagrams; find missing terms.
2. Generalize pattern relationships in a sequence, or between
adjacent terms, or between the sequence number of the term
and the term, using numbers, words, or algebraic
expressions.
1. Find sums, products, and powers of expressions
containing variables.
2. Evaluate expressions for given numeric values of the
variable(s).
3. Simplify or compare algebraic expressions to determine if
they are equal.
4. Model situations using expressions.

• Equations/formulas and
functions

1. Represent, compare, order, and compute with integers and
solve problems using them.

• Ratio, proportion, and
percent

1. Evaluate equations/formulas given values of the variables.
2. Indicate whether a value (or values) satisfies a given
equation/formula.
3. Solve linear equations and linear inequalities, and
simultaneous (two variables) linear equations.
4. Recognize and write equations, inequalities, simultaneous
equations, or functions that model given situations.
5. Recognize and generate representations of functions in the
form of tables, graphs, or words.
6. Solve problems using equations/formulas and functions
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Geometry

• Geometric Shapes



Geometric
Measurement

1. Identify different types of angles and know and use the
relationships between angles on lines and in geometric
figures.
2. Recognize geometric properties of common two- and
three-dimensional shapes, including line and rotational
symmetry.
3. Identify congruent triangles and quadrilaterals and their
corresponding measures; identify similar triangles and
recall and use their properties.
4. Recognize relationships between three-dimensional
shapes
and their two-dimensional representations (e.g., nets or
two-dimensional views of three-dimensional objects).
5. Apply geometric properties, including the Pythagorean
Theorem, to solve problems.

1. Draw given angles and lines; measure and estimate the
size of given angles, line segments, perimeters, areas, and
volumes.
2. Select and use appropriate measurement formulas for
perimeters, circumferences, areas, surface areas, and
volumes; find measures of compound areas.
.



Location and
Movement

1. Locate points in the Cartesian plane, and solve problems
including such points.
2. Recognize and use geometric transformations (translation,
reflection, and rotation) of two-dimensional shapes
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Data and Chance :





Data Organization
and Representation

Data Interpretation



Chance

1. Read scales and data from tables, pictographs, bar graphs,
pie charts, and line graphs.
2. Organize and display data using tables, pictographs, bar
graphs, pie charts, and line graphs.
3. Compare and match different representations of the same
data.
1. Identify, calculate and compare characteristics of data
sets, including mean, median, mode, range, and shape of
distribution (in general terms).
2. Use and interpret data sets to answer questions and solve
problems (e.g., make inferences, draw conclusions, and
estimate values between and beyond given data points).
3. Recognize and describe approaches to organizing and
displaying data that could lead to misinterpretation
(e.g., inappropriate grouping and misleading or distorted
scales).
1. Judge the chance of an outcome as certain, more likely,
equally likely, less likely, or impossible.
2. Use data to estimate the chances of future outcomes; use
the chances of a particular outcome to solve problems;
determine the chances of possible outcomes.
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Cognitive processes axis included (Knowledge, Applying, Reasoning)

Knowledge






Recall

Recognize



Compute



Retrieve



Measure

Classify/Order

Recall definitions; terminology;
number properties; geometric
properties; and notation
(e.g., a × b = ab, a + a + a = 3a).
Recognize mathematical objects, e.g.,
shapes, numbers, expressions, and
quantities. Recognize mathematical
entities that are mathematically
equivalent (e.g., equivalent familiar
fractions, decimals and percents;
different orientations of simple
geometric figures).
3 Carry out algorithmic procedures
for +, −, ×, ÷, or a combination of
these with whole numbers, fractions,
decimals and integers. Approximate
numbers to estimate computations.
Carry out routine algebraic
procedures.

4 Retrieve information from graphs,
tables, or other sources; read simple
scales.
Use measuring instruments; choose
appropriate units of measurement.
6 Classify/group objects, shapes,
numbers, and expressions according
to common properties; make correct
decisions about class membership;
and order numbers and objects by
attributes.

135

Applying





o

Select

Represent

Select an efficient/appropriate
operation, method, or strategy for
solving problems where there is a
known procedure, algorithm, or
method of solution.
2 Display mathematical information
and data in diagrams, tables,
charts, or graphs, and generate
equivalent representations for a given
mathematical entity or relationship.
Generate an appropriate model, such
as an equation, geometric figure,
or diagram for solving a routine
problem.
4
Implement a set of mathematical
instructions (e.g., draw shapes and
diagrams to given specifications).



Model



Implement



Solve standard problems similar
Solve Routine
to those encountered in class. The
Problems
problems can be in familiar contexts
or purely mathematical
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Reasoning





Analyze

2 Generalize/
Specialize

 Integrate/
Synthesize



Justify

 Solve
Non-routine
Problems
o

Determine, describe, or use
relationships between variables or
objects in mathematical situations,
and make valid inferences from given
information.
2
Extend the domain to which the
result of mathematical thinking and
problem solving is applicable by
restating results in more general and
more widely applicable terms.
3
Make connections between different
elements of knowledge and related
representations, and make linkages
between related mathematical
ideas. Combine mathematical facts,
concepts, and procedures to establish
results, and combine results to
produce a further result.
4
Provide a justification by reference
to known mathematical results or
properties.

Solve problems set in mathematical or
real life contexts where students are
unlikely to have encountered closely
similar items, and apply mathematical
facts, concepts, and procedures in
unfamiliar or complex contexts.
.
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