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Abstract 
 

This study aimed at knowing the quality in Math achievement at the light of Timss 
test, and the attitude towards learning it in the 8th basic class in Gaza. To achieve this goal, the 
two researcher applied two tools to a sample of  the 8th basic class after modifying some items 
to cope with the Palestinian children capacity, and deleting some paragraphs in measuring 
students attitude towards learning Math.  
This sample was applied to a statistical society in mid-camp area, numbered (86)Ss result 
have been obtained by a lot of statistical tools. eg. percent average and T. test.  
The two researcher reached to:  

1- The level of goodness at the light of Timss test, in achieving Math reached a 
relative level estimated 38%.  

2- There is no statistical relation  in the goodness level among the sample individual 
and their attitude.  

3- There are no difference between male and female students.  
4- There are no statistical differences between attitude positive and attitude negative 

students towards learning Math.  
5- The same result can be applied to high and low achieves.  

 

Recommendations:  
1- Teachers are recommended to vary their techniques.  
2- The contents should be improved in the new Palestinian curriculum-because it was 

observed that they were too difficult. 
  

  ملخص البحث 
واالتجـاه  (Timss)هدفت الدراسة التعـرف إلـى مسـتوى الجـودة فـي تحصـیل الریاضـیات فـي ضـوء اختبـار تـیمس 

نحــو تعلمهــا لــدى طلبــة الصــف الثــامن األساســي بغــزة ولتحقیــق هــدف هــذه الدراســة قــام الباحثــان بتقنــین أداتــین علــى البیئــة 
ة الصــف الثــامن األساســي بغــزة حیــث تــم تعــدیل بعــض الفقــرات فــي اختبــار الفلســطینیة بعــد تطبیقهمــا علــى عینــة مــن طلبــ

(Timss)  بما یتفق مع قدرات الطفل الفلسطیني وحذفت بعض الفقرات في مقیـاس اتجـاه الطلبـة نحـو تعلـم الریاضـیات وتـم
حیث بلغ عدد أفراد ) النصیرات(تطبیق هاتین األداتین على عینة من المجتمع اإلحصائي في المنطقة الوسطى بقطاع غزة 

طالبًا وطالبة كما تم استخدام عدة أسالیب إحصائیة الستخراج النتائج من أهمها المتوسط النسبي واختبار ) ٨٦(هذه العینة 
  : وتوصل الباحثان إلى النتائج التالیة. لعینتین مستقلتین) ت(
  %. ٣٨سبي مقداره وصل مستوى الجودة في تحصیل الریاضیات في ضوء اختبار تیمس إلى مستوى ن -١
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مستوى الجودة في تحصیل الریاضیات في ضـوء اختبـار تـیمس ألفـراد العینـة  -٢

  . واتجاههم نحو تعلم الریاضیات
  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالب والطالبات في مستوى جودة تحصیل الریاضیات -٣
حصــائیة فــي مســتوى الجــودة فــي تحصــیل الریاضــیات لــدى الطلبــة ذوي االتجــاه اإلیجــابي ال توجــد فــروق ذات داللــة إ -٤

  . وأقرانهم ذوي االتجاه السلبي نحو تعلم الریاضیات
ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا فـــي االتجـــاه نحـــو تعلـــم الریاضـــیات لـــدى الطلبـــة ذوي التحصـــیل المرتفـــع وأقـــرانهم ذوي  -٥

  . التحصیل المنخفض
  

ن بزیـــادة االهتمـــام بمســـتوى الجـــودة فـــي تحصـــیل الریاضـــیات لـــدى أفـــراد العینـــة، وذلـــك وأوصـــى الباحثـــا
باســتخدام أســالیب تدریســیة متنوعــة تحســن مــن مســتوى المتعلمــین فــي تلــك المــادة، كمــا ینبغــي تحســین المضــامین 

أن تلـــك المقـــررة فـــي المنهـــاج الفلســـطیني الجدیـــد بحیـــث یســـتطیع المتعلمـــون التعامـــل معهـــا وفهمهـــا حیـــث لـــوحظ 
  . المضامین كانت على مستوى عال من الصعوبة



  ٢

  مقدمة 
وال غرابـــة فـــي ذلـــك فقـــد  Qualityیتصـــف هـــذا العصـــر الـــذي نعـــیش فیـــه بعصـــر الجـــودة 

تشــبع العصــر بأحــدث المكتشــفات والمخترعــات العلمیــة، كمــا وصــلت التقنیــة إلــى ذروتهــا، وتعــددت 
الجـودة لـدى مصادر المعلومات في وسائل اإلعـالم والتـي أدت إلـى تطـویر أسـالیب لقیـاس مسـتوى 

جمیع المهتمـین بالعملیـة التعلیمیـة التعلمیـة وفـق معـاییر مناسـبة لمعرفـة نوعیـة المـدخالت المنظمـة 
والمترابطة وكذلك العملیات األساسیة واإلجراءات ذات العالقة التي تسهم إسهامًا كبیـرًا فـي تحسـین 

اإلمكانیــات المتاحــة لــدى العملیــة التعلیمیــة وعوائــدها، للوصــول إلــى المخرجــات المرجــوة فــي ضــوء 
  .المؤسسات التعلیمیة ذات العالقة

ولــذا یفتــرض أن یــتم التعــرف علــى التحصــیل فــي المــواد الدراســیة عامــة وفــي الریاضــیات 
خاصـة، وذلــك باسـتخدام األدوات المناســبة مثـل االختبــارات التحصـیلیة فــي الریاضـیات، مــع تحدیــد 

التعلیمیــة المختلفــة مــع مراعــاة العوامــل التــي قــد مســتویات التحصــیل فــي تلــك المــادة فــي المراحــل 
تؤثر في تحصیل الریاضیات واتجاهاتهم نحو تعلمها، وذلك ألن االتجـاه اإلیجـابي نحـو تلـك المـادة 

  .له داللة واضحة في تحسین مستوى الجودة في تحصیل الریاضیات لدى الطلبة
توى الجـودة فـي مجـال التربیـة ونجد إن االهتمام تزاید بشكل كبیر في المرحلـة األخیـرة بمسـ

والتعلـــیم، حیـــث جـــاء هـــذا األســـلوب نتیجـــة تطبیـــق معـــاییر ومواصـــفات للمنـــتج فـــي مجـــال التجـــارة 
ـــة یمكـــن تصـــدیره إلـــى الخـــارج  والصـــناعة، إذ ینبغـــي أن یتصـــف المنـــتج بمواصـــفات عالمیـــة مقبول

ـــذا جـــاءت فكـــرة الجـــودة الشـــاملة مـــ ن هـــذا المجـــال، وینـــافس المنتجـــات األخـــرى ویتغلـــب علیهـــا، ول
وأصــبحت قابلــة للتطبیــق فــي مجــال التعلــیم الصــفي ومتغیــرات التحصــیل الدراســي وكفایــة التــدریس 
وفعالیة المؤسسات التعلیمیة، ومن هنـا فـإن دراسـة جـودة التحصـیل فـي مجـال الریاضـیات یعـد أمـرًا 

ا، حیث إنَّ تحسـین مسـتویات طالبنـا فـي هـذا المجـال یسـاعدهم علـى تكـوین اتج ً اهـات إیجابیـة مهم
ولدراسة مستوى الجـودة فـي تحصـیل الریاضـیات، . نحو المواد الدراسیة، ویولد لدیهم الدافعیة للتعلم

فالبد أن یتوفر لـدینا مقـاییس تسـاعد فـي التعـرف علـى المعـاییر المتـوافرة لـدى الفئـة المسـتهدفة مـن 
تعــرف علــى مســتوى الجــودة الطلبــة، ولهــذا فــإن هــذا البحــث قــد أســتعان باختبــار تــیمس العــالمي  لل

الشاملة في تحصیل الریاضیات لدى المتعلمین، حیث یتضـمن هـذا االختبـار معـاییر جـودة عالمیـة 
یمكـــــن تطبیقـــــه فـــــي الكثیـــــر مـــــن دول العـــــالم للمقارنـــــة بـــــین مســـــتویات تحصـــــیل الریاضـــــیات لـــــدى 

لـــدول إلـــى المتعلمـــین، والتعـــرف علـــى معـــاییر الجـــودة المتـــوافرة فـــي كـــل دولـــة ومـــدى حاجـــة تلـــك ا
  .معاییر معینة ترفع من مستوى تحصیل أبنائها في مجال الریاضیات والمواد الدراسیة األخرى

  
  

  :مشكلة الدراسة



  ٣

  :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
ــــامن  مــــا مســــتوى الجــــودة فــــي تحصــــیل الریاضــــیات واالتجــــاه نحــــو تعلمهــــا لــــدى طلبــــة الصــــف الث

  األساسي بغزة؟  
  :السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة ویتفرع من

مــا مســتوى الجــودة فــي تحصــیل الریاضــیات لــدى طلبــة الصــف الثــامن األساســي بغــزة كمــا  - ١
  یقیسه اختبار تیمس؟

ما العالقة بین مستوى الجودة في تحصیل الریاضـیات كمـا یقیسـه اختبـار تـیمس واالتجـاه   - ٢
   نحو تعلمها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة؟

فــي مسـتوى الجــودة فــي ) ٠.٠٥ ≤ α(هـل توجــد فـروق ذات داللــة إحصـائیة عنــد مسـتوى  - ٣
تغیـــر النـــوع  ُ تحصـــیل  الریاضـــیات لـــدى طلبـــة الصـــف الثـــامن األساســـي بغـــزة تُعـــزى إلـــى م

  ؟ )طالب، طالبات(
فــي االتجــاه نحــو تعلــم ) ٠.٠٥ ≤ α(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  - ٤

تغیـــر النـــوع الریاضـــیات لـــدى طلبـــة ا ُ طـــالب، (لصـــف الثـــامن األساســـي بغـــزة تعـــزى إلـــى م
  ؟ )طالبات

فــي مسـتوى الجــودة فــي ) ٠.٠٥ ≤ α(هـل توجــد فـروق ذات داللــة إحصـائیة عنــد مسـتوى  - ٥
تحصـیل الریاضـیات لـدى أفــراد عینـة الدراسـة ذوي االتجـاه اإلیجــابي نحـو تعلـم الریاضــیات 

  وأقرانهم ذوي االتجاه السلبي نحوها؟
فــي االتجــاه نحــو تعلــم ) ٠.٠٥ ≤ α(فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى هــل توجــد  - ٦

الریاضیات لدى أفراد عینة الدراسة ذوي التحصیل المرتفع فـي اختبـار تـیمس وأقـرانهم ذوي 
  التحصیل المنخفض فیه؟        

  :أهمیة الدراسة
  :تكمن أهمیة الدراسة في النقاط التالیة

ة لالرتقــاء بمســتویات التحصــیل فــي مــادة الریاضــیات قــد تعمــل علــى تــوفیر ضــوابط مناســب - ١
  .لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

ـــــة وأولیـــــاء أمـــــورهم مـــــن خـــــالل  - ٢   رفـــــع مســـــتوى الـــــوعي نحـــــو تعلـــــم الریاضـــــیات لـــــدى الطلب
  .زیادة االلتزام بنظام الجودة ومستویات التحصیل والتأهیل

لــم الریاضـیات للمرحلــة اإلعدادیــة قـد تؤكــد هـذه الدراســة علــى أهمیـة الجــودة فـي تعلــیم وتع  - ٣
  .واالتجاه نحوها



  ٤

قــد تفیــد نتــائج هــذه الدراســة المعلمــین والمشــرفین والخبــراء فــي إعــادة  النظــر فــي تخطــیط  - ٤
مبحــث الریاضــیات بمــا یتفــق مــع مســتویات الجــودة الشــاملة، وذلــك مــن أجــل تطــویر ذلــك 

  . المبحث في ضوء المعاییر العالمیة للجودة
  :أهداف الدراسة

  :هدف الدراسة الحالیة إلى تحقیق األهداف التالیةت
التعــرف إلــى مســتوى الجــودة فــي تحصــیل الریاضــیات واالتجــاه نحــو تعلــم الریاضــیات لــدى  - ١

  . طلبة الصف الثامن األساسي بغزة
التعرف إلى العالقة بین مستوى الجودة في تحصـیل الریاضـیات فـي ضـوء اختبـار تـیمس   - ٢

  .واالتجاه نحو تعلمها
ف إلــى داللــة الفــروق فــي مســتوى جــودة تحصــیل الریاضــیات بــین طــالب وطالبــات التعــر   - ٣

  .الصف الثامن األساسي بغزة
الدراسـة التعرف إلى داللـة الفـروق فـي مسـتوى جـودة تحصـیل الریاضـیات بـین أفـراد عینـة   -٤

  . ذوي االتجاه اإلیجابي نحو تعلم الریاضیات وأقرانهم ذوي االتجاه السلبي نحوها
ى داللة الفروق فـي االتجـاه نحـو تعلـم الریاضـیات بـین أفـراد عینـة الدراسـة ذوي التعرف إل  - ٥

  .التحصیل المرتفع في اختبار تیمس وأقرانهم ذوي التحصیل المنخفض فیه
  حدود الدراسة

  :اقتصرت الدراسة الحالیة على ما یلي
  ). النصیرات(طالب وطالبات الصف الثامن األساسي في المنطقة الوسطي  - ١
مسـتوى الجـودة فـي تحصـیل الریاضـیات، االتجـاه : الدراسـة علـى المتغیـرات التالیـةاشـتملت  - ٢

ـــــك المـــــادة، التحصـــــیل المرتفـــــع  ـــــم تل نحـــــو تعلمهـــــا، االتجـــــاه اإلیجـــــابي والســـــلبي نحـــــو تعل
  . والمنخفض في الریاضیات

طبقــت الدراســة علــى طـــالب وطالبــات الصــف الثــامن فـــي النصــف الثــاني للعــام الدراســـي  - ٣
  )م٢٠٠٤ –م ٢٠٠٣(

  : مصطلحات الدراسة
مدى مطابقة مخرجات تعلم الریاضـیات لألهـداف والمعـاییر الموضـوعة فـي : مستوى الجودة : وًال 

اختبار تیمس، وتمثل مسـتوى النظـام التعلیمـي التعلمـى المحلـى أو اإلقلیمـي أو الـوطني الـذي یـوفر 
وتحقــق معــاییر النجــاح قــدرًا مــن الثقــة بالشــهادة التــي ســوف یحصــل علیهــا الطلبــة بضــمان األداء 

  . المطلوبة
الـذي طبـق ) تـیمس(هـو الدرجـة التـي یحصـل علیهـا الطلبـة فـي اختبـار : التحصیل الدراسـي :ثانیاً 

على عینـة الدراسـة لقیـاس المهـارات والجوانـب اإلدراكیـة التـي یشـتمل علیهـا مبحـث الصـف الثـامن، 
  . تعلمیه معینة والتي اكتسبها الطلبة نتیجة مرورهم بخبرات ومواقف تعلیمیة



  ٥

وهـم الطلبـة الـذین أجـابوا علـى كامـل األسـئلة التـي یقیسـها : الطلبـة ذوو التحصـیل المرتفـع: ثالثاً  
من طلبة المجموعـة المشـمولة % ٢٧وهم الطلبة الذین حصلوا على درجات أعلى ) تیمس(اختبار 

  . في الدراسة
یســـتطیعوا اإلجابـــة عـــن معظـــم  وهـــم الطلبـــة الـــذین لـــم: الطلبـــة ذوو التحصـــیل المـــنخفض: رابعـــاً 

مـــن طلبـــة % ٢٧وهـــم الـــذین حصـــلوا علـــى درجـــات أقـــل )  تـــیمس(األســـئلة التـــي یقیســـها اختبـــار 
  . المجموعة المشمولة في الدراسة

حالة من االسـتعداد العقلـي تولـد تـأثیرًا دینامیـًا علـى اسـتجابة :االتجاه نحو تعلم الریاضیات:خامساً 
عنــــدما ) بــــالرفض أم اإلیجــــاب(رارات المناســــبة، ســــواء أكانــــت الطالــــب، وتســــاعده علــــى اتخــــاذ القــــ

  ). woo, 1993  (zad, 1994)) (١٩٩٤أحمد (یتعرض إلى مواقف ومشكالت معینة 
علـــى أنـــه نـــوع مـــن االســـتعداد العقلـــي والمعرفـــي لتولیـــد ) م٢٠٠٣عفانـــه ونبهـــان، (ویعرفـــه 

محـــددة ســـواء أكانـــت هـــذه اســـتجابات معینـــة تســـاعد فـــي البحـــث والتنقیـــب لحـــل مشـــكالت ریاضـــیة 
  . الحلول صحیحة أم خطأ، وقد تكون تلك االستجابات نحو تعلم الریاضیات إیجابیة أو سلبیة

هـو اختبــار تحصــیلي یهـدف إلــى تشــخیص جـودة التعلــیم لمراحــل تعلیمیــة : اختبــار تــیمس: سادســاً 
فات دولیــة مختلفــة فــي مــادة الریاضــیات منهــا الصــف الثــامن، حیــث یــتم إعــداده وصــیاغته بمواصــ

تأخذ بعین االعتبار القاسـم المشـترك للتـراكم المعرفـي فـي مـادة الریاضـیات لـدول العـالم التـي ترغـب 
المشاركة فیه والتنافس مع غیرها من الدول للتعرف على قوة وضـعف مناهجهـا ومتعلمیهـا فـي تلـك 

  المادة
  :الدراسات السابقة

  :ة الحالیة كما یليیمكن تلخیص أهم الدراسات المتعلقة بموضوع الدراس
  ): ١٩٩٧(دراسة السلطة الوطنیة الفلسطینیة  -١

هــدفت الدراســة إلــى وصــف الطلبــة فــي الصــف الرابــع فــي مبحــث الریاضــیات وتحصــیلهم 
للمهــــارات الریاضــــیة، وذلــــك بهــــدف فحــــص المخرجــــات التربویــــة وتقویمهــــا للوقــــوف علــــى مســــتوى 

وطالبــة مــوزعین علــى مــدارس الســلطة طالبــًا  ١٤٩٨نوعیتهــا، حیــث اشــتملت عینــة الدراســة علــى 
بقطاع غزة، حیـث كانـت النتـائج تشـیر إلـى ضـعف ) مدرسة ٣٣(ووكالة الغوث والمدارس الخاصة 

عـام فــي مهــارات جمــع الكســور وطــرح األعــداد وضـرب األعــداد وقســمة األعــداد حیــث كانــت نســبة 
مقارنــة الكســور  طــرح األعــداد، ضــرب األعــداد،( الــذكور فــي بعــض المهــارات أفضــل مــن اإلنــاث 

وترتیبهـــا، القیمـــة المنزلیـــة لألعـــداد، معرفـــة األعـــداد الزوجیـــة والفردیـــة، تحویـــل األعـــداد مـــن كســـر 
كـــل ذلـــك فـــي مـــدارس وكالـــة الغـــوث الدولیـــة ) عشـــري إلـــى كســـر عـــادى وبـــالعكس، أجـــزاء الســـاعة

  . والعكس في مدارس السلطة
  



  ٦

  Brooks (1994): دراسة بروكس -٢
الــــة مــــع دراســــة التطبیقــــات هــــدفت الدراســــة إلــــى تحلیــــل  بعــــض الممارســــات التدریســــیة الفعّ

) ١٢ – ٦(التعلیمیــــة لخمســــین كلیــــة تعطــــي دورات مســــائیة للعــــاملین الراشــــدین لمــــدة تتــــراوح بــــین 
أســـبوعًا حیـــث إن البرنـــامج تـــابع لجامعـــة وایالنـــد المعمدانیـــة مركـــز لوبـــوك بوالیـــة تیكســـاس، حیـــث 

ریــق عمــل حــول مجموعــة مــن األبــواب عــددها تســعة أشــارت نتــائج المالحظــات التــي جمعــت مــن ف
أسیاســیات المعرفــة، تطبیقــات حــول دمــج المنهــاج والمعرفــة، مخططــات إعــداد المعلــم، التوصــیل (

اإلرشـــادي، التفكیـــر الناقـــد، حـــل المشـــكالت، تنـــوع الطـــالب، الدافعیـــة، الخطـــط التقییمیـــة، أســـالیب 
بـــبعض، كمـــا أن الممارســـات التدریســـیة  إلـــى مـــدى االرتبـــاط بـــین هـــذه األبـــواب بعضـــها) االتصـــال

الة وتصل إلى مستوى الجودة المطلوب   .         المتنوعة كانت فعّ
   Jones (1994): دراسة جوینس -٣

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى معرفــــة اإلطــــار العــــام لــــإلدارة النوعیــــة المتكاملــــة حــــول تحلیــــل 
دارة التربویــــة المتكاملـــــة الخــــواص العامــــة المدركــــة فـــــي العمــــل باســــتخدام أســــلوب الجـــــودة فــــي اإل
جـــودة كـــل مـــن القیـــادة، (المتضـــمنة المفـــاهیم والقـــیم األساســـیة والتـــي حـــددتها علـــى الصـــورة التالیـــة 

التحسـینات المســتمرة، المشــاركة الوظیفیــة، التطـورات، االســتجابة الســریعة، إدراك الحقــائق، التعــاون 
  .تقدیم كافة الخدمات المناسبة لذلكحیث تم تحدید مستویات الجودة لكل قسم مع ) في المسؤلیات

  Liudner (1998): دراسة لیندر - ٤
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر إدارة الجودة على الخدمات التعلیمیـة، حیـث تـم 
إخضـاع البیانـات الخاصـة ببـرامج التعلـیم الموسـع للتغییــر، ممـا تتطلـب بـرامج تطویریـة تناسـب هــذا 

ودهم بجــداول ونظــم خاصــة بجــودة األســالیب اإلحصــائیة، باســتخدام التغییــر المقتــرح بحیــث تــم تــز 
وســائل قیــاس تناســب هــذا التغییــر مــع تحدیــد مصــادر التعــدیالت المــراد اســتخدامها إلدارة الجـــودة 

  .الشاملة إذ لوحظ أن هناك معاییر تتصف بالجودة الشاملة في الخدمات التعلیمیة وغیرها
  ):٢٠٠٣(دراسة الحربي  -٥

راســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات الهیئــة األكادیمیــة الســعودیة نحــو تطبیــق هــ فت هـ ذه الد
مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة، ومــدى إســهام هــذا التطبیــق فــي تطــویر الجامعــة مــن وجهــة نظــرهم، 

تنــاول مفهـــوم إدارة الجــودة الشــاملة ونشـــأتها ) نظــري(حیــث تضــمنت الدراســة جـــانبین الجــزء األول 
براز ما یمیزها عن األ ٕ سالیب التقلیدیة ومبـررات ومراحـل ومتطلبـات تطبیقهـا فـي مؤسسـات التعلـیم وا

العـــالي فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، ثـــم بیـــان أهـــم مـــا تقدمـــه لثقـــة المؤسســـات مـــن عوائـــد عنـــد 
  .تطبیقها مع ذكر أمثلة للنتاجات المتحققة للدول المتقدمة من تطبیقها

نهج الوصـفي مـن خـالل وضـع اسـتبانة لجمـع حیـث تـم اسـتخدام المـ) میداني(الجزء الثاني 
المعلومــات والبیانــات ومــن ثــم تطبیقهــا علــى عینــة مــن أعضــاء هیئــة التــدریس فــي أربــع جامعــات 



  ٧

ثم حسبت التكرارات والنسـب المئویـة والمتوسـطات ) ذكور، إناث(ممثلة للمنطقة الجغرافیة بالمملكة 
للمعالجـــات اإلحصـــائیة، ولقـــد ) تـــوكي(ر واختبـــا) ف(، واختبـــار )ت(الحســـابیة، واســـتخدام اختبـــار 

أشــارت النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة إلــى أن هنــاك مــیًال ألعضــاء هیئــة  التــدریس للموافقــة 
بدرجــة فــوق المتوســط علــى تطبیــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة بالجامعــات الســعودیة، حیــث كــان 

والتعلـیم والتـدریب المسـتمر فـي مقدمـة المبـادئ مبدأ التخطیط االستراتیجي للجودة، والقیادة الفعالـة، 
التــي وافقــت علیهــا عینــة الدراســة بدرجــة فــوق المتوســط، حیــث أوصــت الدراســة علــى تبنــي وترســیخ 
أســلوب إدارة الجــودة الشــاملة فــي الجامعــات الســعودیة لتــأثیره المباشــر فــي جــودة مؤسســات التعلــیم 

ء فــي تطبیــق إدارة الجــودة الشــاملة كمــدخل لتطــویر العــالي والعملیــة التعلیمیــة وبالتــالي ســرعة البــد
  . وتحسین مخرجات تلك المؤسسات

  

  اإلطار النظري للدراسة
یعتمــــد أســـــلوب الجـــــودة الشــــاملة علـــــى مبـــــادئ خاصـــــة ومحــــدودة تتعلـــــق بجـــــودة وضـــــبط 
مخرجات التعلیم وتصمیم وجودة تطبیقه وفیمـا یلـي سـوف نتحـدث عـن ضـبط معـاییر جـودة التقـویم 

  . الجودة الشاملة في مجال التعلیم المدرسيوعن إ ارة 
  : ضبط معاییر جودة التقویم

  : أهداف ضبط جودة التقویم للشهادة المدرسیة:  وًال 
  . تطویر نوعیة التقویم المتعلقة بالشهادة المدرسیة  - ١
  . زیادة ثقة أولیاء األمور وأصحاب العمل بقیمة الشهادة المدرسیة  - ٢
  . عاییر محددة مناسبةتطویر أداء الطالب في ضوء م  - ٣
  . زیادة الموضوعیة في التقویم  - ٤
  . استخدام التقویم بفاعلیة لضمان تحسین معاییر التعلیم  - ٥
  . استخدام إجراءات التقویم الموحدة لتطبیق معاییر موحدة ومتوافقة بین المدارس  - ٦

  : متطلبات نظام ضبط الجودة في التقویم: ثانیاً 
  .االلتزام اإلداري - ١
  . یعمشاركة الجم  - ٢
  . اعتماد المنحي التنظیمي  - ٣
  . اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الضروریة  - ٤
  . مقیاس المعاییر بما یطابق المستویات الموصوفة  - ٥
  . االتصال الفاعل  - ٦
  )٢٠٠٢مصطفى واألنصاري، . (التعلیم والتدریب  - ٧

  : تصمیم نظام لضبط جودة التقویم : ثالثا
  .تحدید معاییر التقویم -أ 
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  . متحدید أدوات التقوی - ب 
  تعریف نظام ضبط الجودة للفئة المستهدفة  -ج 
  . استمراریة الحصول على التغذیة الراجعة بهدف تطویر نظام ضبط الجودة - د 

  .تحكیم أدوات التقویم في ضوء معاییر الجودة: رابعاً 
العمـــل علـــى تحكـــیم أدوات التقـــویم للتأكـــد مـــن ســـالمة األدوات بمـــا یتناســـب مـــع المعـــاییر 

ذلــك عــن طریــق أخــذ عینــة مــن مجتمــع مــا وعرضــها علــى مجموعــة مــن الموضــوعة لــذلك، ویــتم 
المحكمــین داخــل المؤسســة أو خارجهــا بحیــث یكونــوا مــدربین وذوي خبــرات یعملــون كــأفراد أو علــى 
صورة فریق بحیث تؤخذ العینة إما على مدار الفصل أو أجزاء منـه ولمجموعـة مـن الطلبـة أو قسـم  

   (Chizmor, 1994). منهم
  :   ویر معاییر الجودةتط: خامساً 

نمـا هـي متغیـرة وقابلـة للتعـدیل  ٕ إن معاییر إدارة الجـودة الشـاملة لیسـت ثابتـة أو اسـتاتیكیة وا
والتحسـین مــن حــین إلــى أخـر، وذلــك وفــق الحاجــات والمتطلبـات الالزمــة لمجــال أو مؤسســة معینــة 

  .والشكل التالي یبین خطوات استخدام أسلوب الجودة في تطویر أداء الفرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ١( شكل رقم 

  أسلوب الجودة الشاملة في تطویر أداء الفرد
  : مراقبة العملیة التعلیمیة والتدریبیة: سادساً 

أكتب ما 
  تفعل

تابع ما 
  فعلته

سم ما 
  فعلت

  علل ما 
  تفعل

طور ما 
  قمت بفعله

افعل ما 
  كتبت

راجع ما 
  فعلت

١  

٢  ٦  

٣  

٤  

٥  



  ٩

مــن الضــروري أن یكــون هنــاك اهتمــام بــالجودة وبوجــود نظــام للــتحكم فیهــا ومجموعــة مــن المعــاییر 
  . إلرساء هذا النظام وتطبیقه
والتــي توضــح بــأن التعلــیم لــه عائــد اجتمــاعي ) لمركــز األمریكــي للتعلــیما(وبقــراءة الوثیقــة األمریكیــة 

وأدبــي ومــادي، فــال خــالف علیــه فــي المجتمــع، ولهــذا وجــب حمایــة هــذه القــیم باســتخدام المعــاییر 
) بكـالوریوس –دبلومـات (واإلجـراءات التـي تحمیهـا وبخاصـة للمعاهـد وغیرهـا التـي تعطـي شـهادات 

إن هـذه المعاهـد یتـراوح عـددها بـین  ١٩٨٥فـي كتابـه عـام  (Stawart )حیـث ذكـر ذلـك كـُال مـن 
معهــدًا كمــا ذكــرت ذلــك جریــدة  ٣٥فــي الوالیــات المتحــدة، وفــي بریطانیــا أكثــر مــن  ٥٠٠ - ٤٠٠

  )٢٠٠٠اركارو، (االیكونومیست اإلنجلیزیة 
 ٨(جـزء وحتى نضمن عملیة التعلیم والتدریب یمكن إخضاعها إلى عملیة المراقبة كما یفیـد بـذلك ال

أعضـاء (والذي یشیر إلى أن أهـم المـوارد فـي أي مؤسسـة هـي األفـراد العـاملین ) Iso 9000  من 
ومــن أهــم معــاییر مراقبــة هیئــة التــدریس والعملیــة التعلیمیــة التعلمیــة ككــل تــتم مــن ) هیئــة التــدریس

  ): ٢٠٠٢مصطفى، : (خالل
  .للعاملین) غیرهاو  …الخبرات  –المؤهالت (تحدید معاییر االختیار الجید مثل  - ١
  .  توفیر احتیاجات التطویر لهیئة التدریس  - ٢
  . تزوید المؤسسة بطرق تدریس حدیثة وطرق تقییم مناسبة  - ٣
  . تزوید العاملین بالتغذیة الراجعة عن العملیة ككل  - ٤
  ) التدریس العالجي(المساعدة المستدیمة للدارسین  - ٥
  . تحقیق المقرر الدراسي ألهدافه  - ٦
  . تقییم الدارسین  - ٧
االحتفاظ بسجالت للدارسین وبیانات وبطاقات تراكمیة وملفات خاصـة بهـم لوقـت الحاجـة   - ٨

  . لها
  : الجودة التعلیمیة التعلمیة داخل البیئة الصفیة

خطــط، أفعــل، (إن الجــودة المســتمرة والشــاملة داخــل غرفــة الصــف تهــتم بالجوانــب التالیــة 
الضـروریة وذات درجـة مـن االمتیـاز البـد أن ولكون الجودة تمثل السـمة المتمیـزة و ) أفحص، أستمر

تشـــمل العمـــل الصـــفي المتكامـــل داخـــل غرفـــة الصـــف، والـــذي یمثـــل التكامـــل بـــین أدوار مجموعـــة 
  :التالمیذ وأدوار المعلم وأدوار اإلدارة المدرسیة وفیما یلي األدوار األساسیة ككل فئة

  : أدوار المعلم:  وًال 
  .  سب عملیة التعلیم والتعلمترتیب وتنظیم الغرفة الصفیة بما ینا - ١
  ).  االكتشاف -التعلم التعاوني –حل المشكالت (توظیف طرق تدریس حدیثة مناسبة   - ٢
  .  بناء أنشطة صفیة جماعیة وفردیة  - ٣
  .  التخطیط الجید المتكامل وفق المنحي النظامي التكاملي  - ٤
  . وضح الخطة اإلجرائیة الیومیة مع تحدید أدوار التالمیذ  - ٥



  ١٠

، مقبوًال لدى طالبه( علم بدوره تبصیر الم - ٦ ، قدوة، مقومًا ، مدربًا   ).  قائدًا
  . جمع وتحلیل المعلومات بهدف التحسین في إطار رغبة ومیل المعلم  - ٧
التعـــاون المســـتمر مـــع الـــزمالء واالســـتفادة مـــن آرائهـــم مـــع تســـجیل التغذیـــة الراجعـــة لكـــل   - ٨

  . موقف
  .      المنظم التحسین المستمر بطریقة ذاتیة من خالل التدریب  - ٩

  : أدوار المتعلم: ثانیاً    
  . المشاركة الفاعلة داخل الغرفة الصفیة -
  . تدریب التالمیذ على تحمل مسئولیة تعلمه وتحقق أهداف العملیة التعلیمیة التعلمیة  -
  . التعبیر عن أهدافه وأهداف بلده وعن مشاكله بوضوح وطالقة  -
  . ه في الصف الواحدالشعور بالتآخي والتآزر والتعاون مع غیر   -
  . العمل المنظم داخل مجموعات تعاونیة والتفاعل اإلیجابي مع غیره في المجموعة الواحدة  -
ممارسة التقویم الذاتي من خالل جمع وتوثیق وتسجیل المعلومـات التـي یـتم جمعهـا بعـد تنفیـذ   -

  . األنشطة المطلوبة
  . ن ورعایتهمتقدیر القدرات الخاصة للمبدعین والمتفوقین والموهوبی  -
  .         تشجیع المتعلم على تقدیر أراء غیره أي احترام الرأي اآلخر  -

  : أدوار مدیر المدرسة: ثالثاُ 
  . التعرف على العاملین وقدراتهم وحاجاتهم - ١
  . التعرف على حاجات الطالب التعلیمیة والسلوكیة وحل المشكالت التي تواجهم  - ٢
صالح ما تحتاج إلیه أو تطویرهالتعرف على كفاءة مرافق المدرسة الع  - ٣ ٕ   . ملیة وا
  . تكوین فرق عمل وفق نظام الجودة الشاملة  - ٤
  . تعریف العاملین على أدوارهم وتدریبهم على إدارة الجودة الشاملة  - ٥
ـــتعلم ، شـــئون الطـــالب ، (إعـــداد الخطـــة التطویریـــة الســـنویة بأقســـامها الســـبعة   - ٦ ـــیم وال التعل

  )د البشریة، المجتمع المحلي، القیادة واإلدارةالمنهاج، الموارد المادیة ، الموار 
المشـاركة مــع العـاملین والطــالب والمجتمــع المحلـي فــي تحدیــد الرؤیـة والرســالة واألهــداف   - ٧

  . الكبرى للمدرسة
  . تشكیل فریق تطویر متمیز من العاملین مكون من أربعة معلمین  - ٨

  : أداة الجودة الشاملة لإلدارة المدرسیة ككل: رابعاً 
كة العــــاملین فــــي صــــیاغة الخطــــة التطویریــــة الســــنویة المتضــــمنة للخطــــة اإلجرائیــــة مشــــار  - ١

  ). الرزنامه(والخطة المعلنة والخطة الزمنیة 
عـاملین (عرض كلٍ من رؤیة المدرسة ورسالتها في مكان بارز في المدرسة أمـام الجمیـع   - ٢

  ) مجتمع محلى –طالب  –



  ١١

هــــاج، التعلـــیم والــــتعلم، اإلدارة والقیــــادة، المن( -یعكـــس التخطــــیط الجوانــــب الســـبعة التالیــــة  - ٣
  ).الموارد البشریة، الموارد المادیة، المجتمع المحلى، شئون الطالب

  . التشارك في إعداد وصیاغة األهداف الكبرى والعامة والخاصة  - ٤
مســــــتویات التحصــــــیل، القــــــدرات الخاصــــــة، -إعــــــداد ســــــجالت تراكمیــــــة للجوانــــــب التالیــــــة  - ٥

ـــذكاء، اإلمكانـــات الممكنـــة، المهـــا رات الخاصـــة، مـــدى تقدمـــه، جانبـــه الـــدماغي، مســـتوي ال
  ). …إبداعیة، تأملیة، ریاضیة،(طریقة التفكیر 

عداد مؤشرات األداء المناسبة - ٦ ٕ   . إعداد معاییر نجاح مناسبة لكل هدف وا
  . تشكیل فریق التطویر باإلضافة إلى فرق عمل قادرة على التنفیذ  - ٧
 –معلمـــون  –طـــالب (ت النظـــام التربـــوي البشـــریة التفاعـــل اإلیجـــابي المـــنظم بـــین مـــدخال  - ٨

  ) مجتمع محلى –إدارة مدرسیة 
النظر في كیفیـة تنفیـذ الخطـط التطویریـة المعـدة واسـتمراریة الـنظم الفاعلـة فـي إدارة تنمیـة   - ٩

  . العاملین بهدف تحسین عملیة التعلیم والتعلم
  : ل التاليالعمل بالمراحل األساسیة في عملیة التخطیط كما یوضحها الشك  -١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢( شكل رقم 
  برنامج المدرسة كوحدة للتطویر

  

 األهداف الكبرى -الرسالة -الرؤیة
  )بعیدة المدى(

  التقویم

  التنفیذ والمراقبة

  نشر الخطة

  التدقیق وترتیب األولویات

  األهداف العامة
  )لمدة سنتین(

األهداف الخاصة ووضع خطط العمل 
  )لمدة سنة(اإلجرائیة 

  القیم



  ١٢

  : فعالیة نظام الجودة الشاملة في التعلیم
یمثـــل نظـــام الجـــودة فـــي التعلـــیم المدرســـي مشـــاركة العـــاملین الفاعلـــة فـــي عملیتـــي اإلدارة 
والتنظـیم بدرجــة عالیـة مــن اإلتقــان، وبالتـالي تكــون عملیـة التعلــیم والــتعلم متعـة وبهجــة وتشــوق،مما 

العــاملین بشــكل أكثـــر إیجابیــة وبنشــاط وحیویــة أكبــر، محققــین أفضـــل یزیــد مــن مشــاركة التالمیــذ و 
النتــائج علــى مســتویات متعــددة، منهــا مــا هـــو إبــداعي، اكتشــافي، ممــا یزیــد مــن إمكانــات وقـــدرات 
واسـتعدادات الفئـات المشـاركة فـي فعالیــات العملیـة التعلیمیـة التعلمیـة، ممــا یؤكـد رؤیـة الـبعض بــإن 

علــیم یعنــي تحویــل احتیاجــات الطــالب إلــى إجــراءات تنفیذیــة خدماتیــة مفهــوم الجــودة فــي مجــال الت
تســهم فــي تلبیــة هــذه الحاجــات بمــا یتفــق وتطلعــاتهم اآلنیــة والمســتقبلیة فــي إطــار عملیــة التحســین 

  . المستمر لعناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة
  : في المیدان التعلیمي Iso 9002نظام االیزو 

لمـــة یونانیـــة تعنـــي التســـاوي أو التماثـــل أو التطـــابق، واإلیـــزو إن كلمـــة إیـــزو مشـــتقة مـــن ك
مصطلح یعني أن هذا المنتج تم اعتماده من قبـل الهیئـة الدولیـة للمواصـفات القیاسـیة، وهـي إحـدى 
المنظمـــات العالمیـــة التـــي تهـــدف إلـــى وضـــع أنمـــاط ومقـــاییس عالمیـــة للعمـــل علـــى تحســـین كفـــاءة 

   .العملیة اإلنتاجیة وتخفیف التكالیف
، 9002لیتوافق مع المیـدان التعلیمـي فظهـر مـا یسـمي أیـزو  9000ولقد تم تطویر اإلیزو 

ویتضمن تسعة عشرة بندًا تمثل مجموعة متكاملـة مـن المتطلبـات الواجـب توافرهـا فـي نظـام الجـودة 
  9002والمطبقة فـي المؤسسـات التعلیمیـة للوصـول إلـى خدمـة تعلیمیـة عالیـة، وبنـود نظـام األیـزو 

  ) ٢٠٠٣. مصطفى(: هي
  ضبط عملیة التفتیش واالختبار -١١      .مسؤولیة اإلدارة العلیا -١
  .حاالت عدم المطابقة -١٢          .نظام الجودة-٢
  .االجراءات التصحیحیة والوقائیة -١٣      .ضبط الوثائق والبیانات -٣
  .التناول والتخزین والحفظ والنقل -١٤        .مراجعة العقود -٤
  .ضبط السجالت -١٥      .ألجهزةشراء المواد وا -٥
  . المراجعة الداخلیة للجودة -١٦  .التحقق من فاعلیة الخدمات المدرسیة -٦
  .التدریب -١٧    . تمیز وتتبع العملیة التعلیمیة -٧
  .الخدمة -١٨    .ضبط ومراقبة العملیة التعلیمیة -٨
  .األسالیب اإلحصائیة -١٩        .التفتیش واالختبار -٩

  .لطالبضبط وتقویم ا -١٠
  

        



  ١٣

  : تمثل في التعلیم والتدریب األتي 9000ولكن ایزو 
  . تطویر المنهج، تطویر المقرر، تصمیم مواد التدریس      التطویر/ التصمیم  -١
ـــــــــــــدریب  اإلنتاج  -٢ تـــــــــــــدریس، إنتـــــــــــــاج مـــــــــــــواد التعلـــــــــــــیم، اإلرشـــــــــــــاد التعلیمـــــــــــــي                                                      / ت

  .      قییم، تقدیم المشورةالت
  .وضع مقرر تعلیمي لتنفیذه في مقر العمل  التركیب -٣
  .متابعة المتعلمین بعد إكمال المقرر التعلیمي  الخدمة -٤
  . االمتحان/ التقییم         الفحص النهائي -٥

  : أهم صعوبات ومعوقات تطبیق أداة الجودة الشاملة في المجال التربوي
  . ذ القرارات التربویةالمركزیة في اتخا - ١
  . اعتماد نظام المعلومات التقلیدي في المجال التربوي - ٢
  . قلة توفر الموارد البشریة المدربة إلدارة الجودة الشاملة في العمل التربوي  - ٣
  . قلة الموارد المادیة والمیزانیات المناسبة للتنفیذ  - ٤
  . ثقل الموروث اإلداري التقلیدي وصعوبة التغییر  - ٥
  ق الجودة؟ كیف تحق  

مــن أجــل تحقیــق الجــودة فــي تحســین مســتوى تحصــیل طلبتــك أو مؤسســتك یمكنــك دراســة 
  :. مدى توفیر المعاییر المقترحة التالیة

  :القسم األول القیادة
  . أن تكون القیادة فعالة وواضحة الرؤیة لتساعد على رفع مستوى التحصیل لدى الطلبة - ١
  . الصفي أن تظهر القیادة عند كل مستوى في األداء - ٢
  . تحسین العالقة النوعیة مع الغیر داخل المدرسة وخارجها - ٣
  . إدخال الجودة في حسابات القائد ومقاییسه العملیة والتقدیریة للمخرجات - ٤
  . تعلم تقدیر الخیارات المطروحة وحسابها وأثرها على تحسین مستوى التعلم والتحصیل - ٥
  .م الفئات المستهدفةعرض رسالة المؤسسة ومبادئها مختصرةً وواضحًة أما - ٦
  . امتالك اإلحساس بالمرح والدعابة، ومعرفة متي وكیف یتم استخدامها - ٧
ــــد فــــي جــــودة غــــزارة النتاجــــات  - ٨ اعتمــــاد المشــــاركة مــــع اســــتخدام الوقــــت والمصــــادر التــــي تفی

  . التحصیلیة
  . التفاعل مع العاملین في المؤسسة من أجل التحسین واإلنتاج  - ٩

  : المشاركة: القسم الثاني
  . جیع العاملین على أن یكونوا ناضجین وأذكیاء ومقدرین ومتعاونینتش - ١
  . توفیر الوقت والمال للتدریب مع إتاحة درجة من االستقاللیة لكل منهم - ٢



  ١٤

  . االتصال باآلخرین ممن هم مثلك إلنجاح آلیة الجودة - ٣
  . لمالتعامل مع األفكار الصغیرة واالستفادة من األفكار الكبیرة على مستوى عملیة التع - ٤
  . التأهب إلى إمكانیة التغییر في الوقت المناسب للوصول إلى المعرفة المنظمة والهادفة - ٥
  . جعل المشاركة الفردیة تسهم في إصالح النتاجات التحصیلیة لدى طلبة المؤسسة التربویة - ٦
تعزیـز روح المشـاركة لـذوى القـدرات الخاصـة علـى حـل المشـاكل بأنفسـهم أو بمشـاركة جزئیـة  - ٧

  .ممن المعل
  المقاییس: القسم الثالث

  . استخدام المقاییس المناسبة من أجل أن تكون محفزات للتغییر - ١
توظیــف المقـــاییس الخاصــة بتحســـین النوعیـــة بمواصــفات عالمیـــة تفیـــد فــي تقیـــیم التحصـــیل   - ٢

  .لدى الطلبة
وجــود المقــاییس أو إجــراء القیاســات ال یعنــي وجــوب القیــام بهــا أو أنهــا ســتكون ذات معنــي   - ٣

تفیــد عنـــدما نســتخدمها وتوضـــح ) لضــبط التحصــیل مـــثالً (عــدادها وفـــق معــاییر محـــددة بــل إ
  . جودة المخرجات كلما أردنا ذلك

ال یجــــوز اتبــــاع مقــــاییس ال صـــــلة لهــــا بالمرحلــــة التعلیمیــــة المـــــراد قیــــاس مســــتوى الجـــــودة   - ٤
  . للتحصیل فیها ألن ذلك سیكون مدمرًا للمعنویات، وقد ینتج نتائج سلبیة خفیة

  .س الجودة لها اهتمام دولي مع حلول عالمیة قابلة للتطبیقمقیا - ٥
  :ومن أجل تحقیق المطلوب یمكنك معرفة المكونات العشر التالیة

  التدریب على الجودة -٦      التعرف إلى مشكالت الجودة وحلها - ١
  .تقییم تكالیف الجودة -٧        .التأكد من رضا المتعلم - ٢
  .وضع برنامج الجودة -٨          .قیاس النتائج - ٣
  .دعم برنامج الجودة -٩        .مكافآت برنامج الجودة - ٤
  .العمل على إنجاح الجودة -١٠        .تحدید مجموعات الجودة - ٥

  ممیزات أسلوب الجودة الشاملة في تطویر المنهاج المدرسي
نجـد أن الجــودة عملیـة بنائیــة تهــدف إلـى تحســین المنــتج النهـائي مــن خــالل تطـویر المنهــاج ولــذلك 

یجابیــة مــن كــل شــخص یعمــل فــي التعلــیم مــن أجــل تحســین تحصــیل درجــات تحتــاج إلــى جهــود إ
: التالمیــذ واالرتقــاء بمســتواهم التحصــیلى إلــى أكبــر قــدر ممكــن، وممــا یمیــز هــذا األســلوب مــا یلــي

  )م٢٠٠٤عفانة واللولو، (
  . یركز على الجوانب العملیة واإلنتاج العلمي والثقافي واالقتصادي والمهني وغیره - ١
  . ظمة ومعاییر وأسس تحدد في ضوئها النتاجات التعلمیة وجودة المنهاجیقوم على أن  - ٢
  . یهتم بالجوانب الشاملة للمنهاج وعناصره  - ٣



  ١٥

ــــــة   - ٤ یعطــــــي صــــــورة واضــــــحة عــــــن مســــــتوى فاعلیــــــة المنهــــــاج أو المؤسســــــات التعلیمیــــــة مقارن
  . بالمؤسسات األخري أو المناهج المناظرة

  .مدى فاعلیة المنهاج في تحقیق أهدافهیوازن بین مدخالت المنهاج ومخرجاته لتحدید  - ٥
  .والمضامین المنهجیة) سوق العمل(یربط بین متطلبات المجتمع  - ٦

  

  الطریقة واإلجراءات
  منهج الدراسة :  وًال 

  استخدم الباحثان المنهج الوصفي في الدراسة الحالیة 
  :مجتمع الدراسة وعینتها: ثانیاً 

طلبـــة الصـــف الثـــامن األساســـي مـــن منطقـــة  طالـــب وطالبـــة مــن ٩٠٠یتكــون مجتمـــع الدراســـة مـــن 
النصـیرات فــي المعســكرات الوســطي بقطــاع غــزة، وقــد تـم اختیــار عینــة مــن مجتمــع الدراســة عــددها 

،  ٤٠(طالبــًا وطالبــة  ٨٦ مــن مجتمــع % ٩.٧بطریقــة عشــوائیة وهــي عینــة تمثــل ) طالبــة ٤٦طالبــًا
  . الدراسة وبالتالي فإن العینة تعد ممثلة لمجتمع الدراسة

  : أداتا الدراسة: لثاً ثا
  : استعانت الدراسة باألداتین التالیتین

  )Timss(  اختبار قیاس مستوى الجودة في الریاضیات للصف الثامن  -١
فــي الریاضــیات علــى البیئــة الفلســطینیة باتبــاع الخطــوات ) تــیمس(لقــد تــم تقنــین اختبــار التحصــیل  

  : التالیة
فــي الریاضــیات فــي المراحــل ) تــیمس(لتحصــیل االطــالع علــى نمــاذج متعــددة مــن اختبــارات ا -

  . التعلیمیة المختلفة
فــي الریاضــیات للصــف الثــامن إلــى العربیــة حیــث الحــظ الباحثــان أن ) تــیمس (ترجمــة اختبــار  -

هـذا االختبــار للصـف الثــامن مهــم جـدًا لقیــاس التحصــیل التراكمـي لهــذه الفئــة مـن الطلبــة وذلــك 
یـــق المنهـــاج الفلســـطیني الجدیـــد، ولقـــد تـــم اختیـــار ألنهـــم یتعلمـــون الریاضـــیات مـــن خـــالل تطب

الصــف الثــامن ألن المنهــاج الفلســطیني لــم یصــل فــي تطــویره إلــى الصــف التاســع وقــت إجــراء 
الدراســة، ولــذا أراد الباحثــان التعــرف علــى مســتوى الجــودة فــي تحصــیل الریاضــیات لــدى هــؤالء 

  . الطلبة
لریاضــیات للتعـرف علــى مـدى وضــوح وزع االختبـار علــى مجموعـة مــن المحكمـین فــي مجـال ا -

ــــى  فقــــرات االختبــــار وصــــیاغتها، حیــــث أشــــار المحكمــــون أن هنــــاك بعــــض الفقــــرات تحتــــاج إل
عادة صیاغة حیث تم صیاغة ثالث فقرات من فقرات االختبار ٕ   . توضیح وا



  ١٦

صــحح االختبــار مـــن . ســـؤاالً  ٤٥ســـؤاًال قســم إلــى جـــزأین لكــل منهمــا  ٩٠اشــتمل االختبــار علــى  
درجة، إذ أعطیـت الفرصـة للطـالب والطالبـات أن یختـاروا البـدیل الصـحیح  ٩٠مقدارها درجة كلیة 

  .داخل كل فقرة من أربعة بدائل مطروحة
،  ٢٥( ردًا  ٥٠طبق االختبار على عینة من أفراد الدراسة عددها   وذلـك إلیجـاد ) طالبة ٢٥طالبًا

  . معاملي الصدق والثبات لالختبار
  : صدق االختبار

  :صدق االختبار بطریقتین وذلك كما یليتم تحدید 
  : صدق المحتوى -أ

وزع االختبــار علــى مجموعـــة مــن المحكمـــین المتخصصــین فــي المنـــاهج وطــرق التـــدریس 
بقطـاع غـزة والضـفة الغربیــة لمراجعـة المفـردات المتضــمنة فـي االختبـار والتأكــد مـن مـدى مطابقتهــا 

  . ختبار یتصف بدرجة عالیة من المصداقیةلألهداف التي وضع لقیاسها، حیث أكد الجمیع أن اال
  : صدق االتساق الداخلي لالختبار  -ب

حیــث تــم حســـاب معامــل االرتبــاط بـــین كــل فقــرة مـــن فقــرات االختبــار واالختبـــار ككــل، وذلــك كمـــا 
  : یوضحه الجدول التالي

  )١(جدول رقم 
  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات اختبار تیمس واالختبار ككل

م رقــــــــــــ
  السؤال 

ــــــــــل  معام
  االرتباط 

رقـــــــــــــم 
  السؤال

معامـــــــــل 
  االرتباط 

رقـــــــــــم 
  السؤال

معامــــــــل 
  االرتباط 

رقـــــــــــم 
  السؤال 

معامـــــل 
  االرتباط 

رقـــــــــــم 
  السؤال

معامـــــل 
  االرتباط 

رقـــــــــــم 
  السؤال

معامـــــــــل 
  االرتباط 
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  ١٧

أن معظـم معـامالت االرتبـاط دالـة إحصـائیا، ممـا یؤكـد أن االختبـار )  ١( واضح من الجـدول رقـم 
  . على درجة عالیة من االتساق الداخلي

  : ثبات االختبار
لقــد تــم حســاب معامــل ثبــات االختبــار بطــریقتین، األولــي طریقــة التجزئــة النصــفیة والثانیــة 

) ٠.٨١، ٠.٧٩(، حیــث كــان معــامال الثبــات بهــاتین الطــریقتین )٢١(بطریقــة كــودر ریتشاردســون 
  . على الترتیب، وهذا یشیر إلى إمكانیة استخدام هذا االختبار في الدراسة الحالیة

  :ه نحو تعلم الریاضیاتمقیاس االتجا -٢
  : إعداد مقیاس االتجاه     

  : لقد تم إعداد مقیاس االتجاه نحو تعلم الریاضیات باتباع الخطوات التالیة
منصـور (االطالع على األدب التربوي المتعلق باالتجاه نحو تعلـم الریاضـیات مـن أهمهـا دراسـة  -

  .وغیرهما) ١٩٩١الطویل، (، ودراسة ) ١٩٩٨
ـرض علـى مجموعـة مـن المحكمـین  وضع مقیاس - االتجاه الذي تضمن اثنتـین وثالثـین فقـرة ثـم عٌ

  . لإلطالع علیه من حیث أهدافه ومضمونه
بعـــد تحكـــیم المقیـــاس حـــذفت أربـــع فقـــرات وعـــدلت ثـــالث وبالتـــالي أصـــبح المقیـــاس فـــي صـــورته   -

  . النهائیة ثمان وعشرین فقرة
قـدارها خمـس درجـات فـإذا كانـت العبـارة أو البنـود ُأعطي كل بند من بنـود المقیـاس درجـة كلیـة م -

أوافـــق ( إلـــى خمـــس درجـــات ) أعـــارض بشـــدة(إیجابیـــة تـــدرجت نقـــاط االســـتجابة مـــن درجـــة واحـــدة 
  .، وذلك كما في الصورة التالیة)بشدة

  أعارض بشدة  أعارض  ال أد ي  أوافق  أوافق بشدة
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

أعـــارض (قیـــاس التـــدرج بحیـــث تأخـــذ االســـتجابة أمـــا إذا كانـــت العبـــارة أو البنـــود ســـلبیة عكـــس م  
درجــة واحــدة فقــط، وبالتــالي صــحح المقیــاس مــن درجــة كلیــة ) أوافــق بشــدة(خمــس درجــات، ) بشــدة

  . درجة ١٤٠=  ٢٨× ٥مقدارها 
  :صدق المقیاس

  : صدق المحكمین -أ 
وزع المقیــاس قبــل تطبیقــه علــى مجموعــة مــن المحكمــین المختصــین لمراجعتــه للتأكــد مــن  

مطابقتـــه لمـــا وضـــع لقیاســـه، حیـــث أكـــد الجمیــع أن هـــذا المقیـــاس یتصـــف بدرجـــة عالیـــة مـــن  مــدى
  .المصداقیة، ویحقق الغرض الذي وضع من أجله
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  . صدق االتساق الداخلي للمقیاس  -ب

حیث تم حساب معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المقیاس والمقیاس ككـل، وهـذا مـا یوضـحه 
  ): ٢( الجدول رقم 

  )٢(ول رقم جد
  :معامالت االرتباط بین فقرات المقیاس والمقیاس ككل

رقم 
  السؤال

معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائیة

رقم 
  السؤال

معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائیة

  دال  ٠.٣٤  ١٥  دال  ٠.٦٠  ١
  دال  ٠.٤٢  ١٦  دال  ٠.٣٨  ٢
  دال  ٠.٣٩  ١٧  دال  ٠.٤٢  ٣
  دال  ٠.٤٩  ١٨  دال  ٠.٣٦  ٤
  دال  ٠.٣٧  ١٩  دال  ٠.٣٧  ٥
  دال  ٠.٧٣  ٢٠  دال  ٠.٥٢  ٦
  دال  ٠.٦٢  ٢١  دال  ٠.٥٧  ٧
  دال  ٠.٧٣  ٢٢  دال  ٠.٣٣  ٨
  دال  ٠.٥٧  ٢٣  دال  ٠.٣٩  ٩
  دال  ٠.٤٩  ٢٤  دال  ٠.٦٤  ١٠
  دال  ٠.٧٣  ٢٥  دال  ٠.٥٥  ١١
  دال  ٠.٣٧  ٢٦  دال  ٠.٤٣  ١٢
  دال  ٠.٤٥  ٢٧  دال  ٠.٦٤  ١٣
  دال  ٠.٥٥  ٢٨  دال  ٠.٤٥  ١٤

أن جمیـع معــامالت االرتبـاط دالــة إحصـائیا ممــا یؤكـد أن المقیــاس )  ٢( واضـح مــن الجـدول رقــم  
  .على درجة عالیة من االتساق الداخلي

  : ثبات مقیاس االتجاه
تـــم حســـاب معامـــل ثبـــات المقیـــاس بطـــریقتین، األولـــي بطریقـــة التجزئـــة النصـــفیة، والثانیـــة بطریقـــة 

وهـذا ) ٠.٧١، ٠.٧٢( لتـوالي كمـا یلـي كرونباخ ألفـا فكـان معـامال الثبـات بهـاتین الطـریقتین علـى ا
یؤكد على أن المقیاس على درجة عالیة من الثبات، مما یشـیر إلـى إمكانیـة اسـتخدام هـذا المقیـاس 

  . في قیاس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الریاضیات
  . إجراءات الدراسة: رابعاً 

إلشــارة إلیــه ســابقًا االطــالع علــى األدب التربــوي المتعلــق بموضــوع الدراســة الحالیــة كمــا تــم ا - ١
حیــث الحــظ الباحثــان أن هنــاك قلــة فــي الكتابــة حــول موضــوع مســتوى الجــودة فــي تحصــیل 
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الریاضـــیات عامــــة، وحــــول اســــتخدام االختیــــارات الدولیـــة لضــــبط التحصــــیل فــــي الریاضــــیات 
  . للمراحل التعلیمیة المختلفة والمرحلة اإلعدادیة خاصة

  . لدى أفراد العینة متضمنًا تسعین سؤالً ) Timssتیمس (تقنین اختبار ضبط التحصیل   - ٢
  . فقرة ٢٨تقنین مقیاس االتجاه نحو تعلم الریاضیات الذي أشتمل على   - ٣
تحدید عینة الدراسة، حیث تـم اختیارهـا مـن مـدارس النصـیرات اإلعدادیـة بالمنطقـة الوسـطى   - ٤

  ). أ( ومدرسة بنات النصیرات اإلعدادیة" ب"وهما مدرسة ذكور النصیرات اإلعدادیة 
تطبیـــق أداتـــي الدراســـة علـــى أفـــراد العینـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن قطـــع المنهـــاج المقـــرر للنصـــف   - ٥

  .م٢٠٠٤ –م ٢٠٠٣الثاني للعام الدراسي 
  . رصد النتائج المتعلقة بالدراسة الحالیة ووضع التوصیات والمقترحات في ضوئها - ٦
  : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة: خامساً  

  ):١٩٩٨عفانة، : (عدة أسالیب إحصائیة الستخراج النتائج وهيلقد استخدم الباحثان 
  .النسبة المئویة لمستوى جودة تحصیل الریاضیات - ١
  )Pearson correlation(معامل ارتباط بیرسون  - ٢
  .لعینتین مستقلتین" ت"اختبار  - ٣
  في حالة صغر حجم العینة   Mann – Whitneyاختبار مان ویتنى  - ٤
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  نتائج الدراسة ومناقشتها
  :ابة السؤال األولإج

مــا مســتوى الجـودة فــي تحصـیل الریاضــیات لـدى طلبــة الصــف : "یـنص الســؤال األول علـى مــا یلـي
  الثامن األساسي كما یقیسه اختبار تیمس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحدید النسـبة المئویـة لمسـتویات الجـودة فـي تحصـیل الریاضـیات لـدى 
  . أفراد عینة الدراسة

  ) ٣( جدول رقم 
  مستویات الجودة في تحصیل الریاضیات لدى أفراد عینة الدراسة

  أجزاء             
  االختبار       

  العینة    

  االختبار ككل  الجزء الثاني  الجزء األول

  المتوسط
النسبة 
  المتوسط  المئویة

النسبة 
  المتوسط  المئویة

النسبة 
  المئویة

  %٣٩  ٣٤.٩٥  %٣٥  ١٥.٦٠  %٤٣  ١٩.٣٥  طالب
  %٣٧  ٣٣.٢٢  %٣٠  ١٣.٥٠  %٤٤  ١٩.٧٢  طالبات

  %٣٨  ٣٤.٠٢  %٣٢  ١٤.٤٨  %٤٣  ١٩.٥٥  العینة ككل 

أن هناك تقاربًا فـي مسـتوى الجـودة فـي تحصـیل الریاضـیات )  ٣( واضح من الجدول رقم 
ن كـــان هنـــاك فـــروق لـــدى الطـــالب أنفســـهم بـــین نصـــفي  ٕ لـــدى طلبـــة الصـــف الثـــامن األساســـي، وا

لك بالنسـبة للطالبـات حیـث توجـد فـروق لصـالح النصـف األول االختبار لصالح النصـف األول وكـذ
كمـا لـوحظ % ٢من االختبار، وكذلك توجد فـروق فـي نتـائج االختبـار ككـل لصـالح الطـالب بفـارق 

أن النســبة المئویــة لمســتویات الجــودة فــي تحصــیل الریاضــیات لكــل مــن الطــالب والطالبــات والعینــة 
وكـــذلك للمجمـــوع %) ٣٧، %٣٩(للمجمـــوعتین  ككـــل منخفضـــة، أي أن مســـتوى التحصـــیل متـــدني

، ویترتـب علیـه تفسـیرات متعـددة حـول مسـتوى التحصـیل العـام %)٣٨(الكلي لتحصیل أفراد العینـة 
وهــذا قــد یعــود إلــى عــدة ) الطــالب والطالبــات والعینــة ككــل(فــي الریاضــیات لــدى الفئــات المختلفــة 

رفـة الصـف، تركیـز المنهـاج المدرسـي أسـلوب المعلـم فـي تـدریس الریاضـیات داخـل غ: عوامل منهـا
للصـــف الثـــامن علــــى الطـــالب متوســـطي ومرتفعــــي التحصـــیل فقــــط مـــع عـــدم وجــــود دلیـــل للمعلــــم 
مناسب، قد یكون ذلك أیضًا بسـبب المنهـاج الفلسـطیني الجدیـد المطبـق والـذي ال یـزال تجریبـي فـي 

  . هذه المرحلة
  

  : إجابة السؤال الثاني
ما العالقة بین مستوى الجـودة فـي تحصـیل الریاضـیات : "يینص السؤال الثاني على ما یل

  " في كما یقیسه اختبار تیمس واالتجاه نحو تعلمها لدى طلبة الصف الثامن األساسي؟
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)α ≥ ٠.٠٥(  

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال، تــم حســاب معامــل االرتبــاط بــین االتجــاه نحــو تعلــم الریاضــیات 
  . ریاضیات في اختبار تیمسلدى أفراد عینة الدراسة ومستوى الجودة في تحصیلهم لل

  ) ٤( جدول رقم 
  العالقة بین مستوى الجودة في تحصیل الریاضیات كما یقیسه اختبار تیمس واالتجاه نحو تعلمها لدى أفراد عینة الدراسة

  الداللة اإلحصائیة  معامل االرتباط  البیان
  غیر دالة  ٠.٠٢١  االتجاه+ الجزء األول 
  غیر دالة  ٠.٠١١  االتجاه + الجزء الثاني 

  غیر دالة  ٠.٠١٨  االتجاه+ االختبار ككل 

   
أنه ال توجد عالقة بین مستوى الجودة في تحصـیل الریاضـیات لـدى )  ٤( یتضح من الجدول رقم 

أفـراد العینــة واتجاهــاتهم نحــو تعلمهـا ممــا یــدل علــى أن مســتوى جـودة التحصــیل فــي الریاضــیات لــم 
إذ كـان مسـتوى التحصـیل متـدني ألفـراد العینـة ممـا یـؤدى  یؤثر على اتجاهات الطلبـة نحـو تعلمهـا،

إلــى تــدني اتجاهــاتهم نحــو تعلمهــا ویشــعرهم باإلحبــاط مــن مصــطلحاتها والعــزوف عنهــا كلمــا أمكــن 
ذلــك، واللجــوء إلــى دراســة مــواد أخــرى یجــدون فیهــا متعــة وراحــة نفســیة تــوفر لــدیهم مجــاًال للدراســة 

الریاضـیات كثیـرًا مـا یسـتخدم أسـالیب غیـر مشـوقة فـي  والحصول على درجات أعلى، كما أن معلم
الریاضــیات مثـــل اإللقـــاء والعـــرض ویعـــزف عـــن اســتخدام األلعـــاب والوســـائل التعلیمیـــة التـــي تجســـد 

  .المفاهیم والحقائق الریاضیة المختلفة
  : إجابة السؤال الثالث

  مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند: "ینص السؤال الثالث على ما یلي
فـي مســتوى الجـودة فــي تحصـیل الریاضــیات لــدى طلبـة الصــف الثـامن األساســي تُعـزى إلــى متغیــر 

  ؟ )طالب، طالبات(النوع 
  . لعینتین مستقلتین" ت"ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخدام اختبار 

  ) ٥( جدول رقم 
  ت داللة الفروق بین الطالب والطالبات في مستوى جودة تحصیل الریاضیا

الداللة   قیمة ت  ٤٦= إناث ن   ٤٠= ذ ور ن   البیان
  ع  م  ع  م  اإلحصائیة

  غیر دالة   ٠.٣٠٧  ٥.٠٢  ١٩.٧٢  ٤.٤٢  ١٩.٣٥  الجزء األول
  غیر دالة  ١.٠٩٤  ٥.١٨  ١٣.٥  ٤.٨١  ١٥.٦  الجزء الثاني

  غیر دالة    ٠.٩٧٢  ٨.٨  ٣٣.٢٢  ٧.٥٦  ٣٤.٩٥  االختبار ككل 

    



  ٢٢

 توجد فروق بـین الطـالب والطالبـات فـي مسـتوى جـودة أنه ال) ٥(یتضح من الجدول رقم  
تحصــــیل الریاضــــیات، ممــــا یــــدل علــــى أن هنــــاك تقاربــــًا فــــي المســــتوى التحصــــیلي بــــین الطــــالب 
والطالبــات، ممــا یــدل علــى أن االختبــار قــادر علــى تحدیــد مســتوى الجــودة الحقیقــي لــدى الطالبــات 

اج الدراســـي المقـــرر الجدیـــد لـــم یـــراع والطــالب فـــي تحصـــیل الریاضـــیات، ممـــا یشـــیر إلـــى أن المنهـــ
الفـــروق الفردیـــة بـــین الطلبـــة فـــي التحصـــیل والتعلـــیم، وكـــذلك تشـــابه أســـلوب التـــدریس لـــدى معلمـــي 

، والتبــاین بــین جــودة إعــداد المنهــاج الســابق وجــودة إعــداد المنهــاج )األســلوب التقلیــدي(الریاضــیات 
الحـدیث قـد تبنـي موضـوعات لـیس الحالي مـن حیـث سـهولة وصـعوبة المحتـوى، حیـث أن المنهـاج 

  . لها ارتباطات مباشرة بموضوعات تم تعلمها في الصفوف السابقة وذلك مثل حساب المثلثات
  

  : إجابة السؤال الرابع
  هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى : "علـــى مـــا یلـــي الســـؤالیـــنص هـــذا 

)α ≥ لثـامن األساسـي تعـزى إلـى متغیـر ، في االتجاه نحو تعلم الریاضیات لطلبـة الصـف ا)٠.٠٥
  ؟         )طالب، طالبات(النوع 

  : لعینتین مستقلتین على النحو التالي" ت"ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب قیمة 
  ) ٦( جدول رقم 

  داللة الفروق بین الذكور واإلناث في االتجاه نحو تعلم الریاضیات
  ٤٦= إناث ن   ٤٠= ذ ور ن   البیان

  قیمة ت
  لداللة ا

  ع  م  ع  م  اإلحصائیة
  غیر دالة  ١.٧٩-  ١٠.٢٣  ٩٨.٥٤  ١٣.٣٠  ٩٤.٠٠  االتجاه نحو تعلم الریاضیات

أنه ال توجد فروق بـین الطـالب والطالبـات فـي االتجـاه نحـو )  ٦( یتضح من الجدول رقم 
للطالـب تعلم الریاضیات، وقد یكـون ذلـك نـاتج عـن طریقـة المعلـم فـي التـدریس التـي ال تعطـي دورًا 

ـــم فیهـــا بتلقـــین الریاضـــیات للطلبـــة وبالتـــالي ال یراعـــي  أو الطالبـــة أثنـــاء عملیـــة الـــتعلم، ویهـــتم المعل
المیول والرغبات واالتجاهات نحو تعلم الریاضـیات أثنـاء عملیـة التـدریس، سـواء كـان معلـم بمدرسـة 

  .الذكور أو بمدرسة البنات
  :. إجابة السؤال الخامس

  هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى : "یلـــيیـــنص هـــذا الســـؤال علـــى مـــا 
)α ≥ فـي مســتوى الجــودة فــي تحصــیل الریاضـیات لــدى أفــراد عینــة الدراســة ذوي االتجــاه )  ٠.٠٥

  "اإلیجابي نحو تعلم الریاضیات وأقرانهم ذوي االتجاه السلبي نحوها؟ 
) U( ،)Z(للتحقـق مــن صــحة الفــرض تــم حســاب مجمــوع الرتــب ومتوســط الرتــب، وقیمتــي 

  : وذلك كما یوضحه الجدول التالي
  



  ٢٣

  ) ٧( جدول رقم 
  داللة الفروق في مستوى الجودة في تحصیل الریاضیات للطلبة ذوي االتجاه اإلیجابي وأقرانهم ذوي االتجاه السلبي

  البیان

   ٢١= ن 
  ذوو االتجاه السلبي

  ٢١= ن 
  ذوو االتجاه اإلیجابي

الداللة   Zقیمة   Uقیمة 
مجموع   اإلحصائیة

  الرتب
متوسط 

  الرتب
مجموع 

  الرتب
متوسط 

  الرتب

  غیر دالة   ٠.٣٠٣-  ٢٠٨.٥  ٢٠.٩٣  ٤٣٩.٥  ٢٢.٠٧  ٤٦٣  الجزء األول
  غیر دالة  ٠.٣١٦-  ٢٠٨  ٢٠.٩٠  ٤٣٩.٠  ٢٢.١  ٤٦٤  الجزء الثاني
  غیر دالة  ٠.٨٨٣-  ١٨٥.٥  ١٩.٨٣  ٤١٦.٥  ٢٣.١٧  ٤٨٦  االختبار ككل

ــــد مســــتوى أنــــه ال توجــــ)  ٧( یتضــــح مــــن جــــدول رقــــم  ــــة إحصــــائیة عن   د فــــروق ذات دالل
)α ≥ فـــي مســـتوى الجـــودة فـــي تحصـــیل الریاضـــیات لـــدى الطلبـــة ذوي االتجـــاه اإلیجـــابي ) ٠.٠٥

وأقــرانهم ذوي االتجــاه الســلبي وهــذا یؤكــد أن مســتوى جــودة التحصــیل فــي الریاضــیات لــدى هــاتین 
ن عــدم وجــود عالقــة بــین مســتوى الفئتــین لــم یــؤثر فیــه نوعیــة االتجــاه نحــو تعلــم الریاضــیات، كمــا أ

ً  أكـان اتجـاه أفـراد هـاتین  جودة التحصیل في الریاضیات واالتجاه نحوهـا یؤكـد ذلـك، وبالتـالي سـواء
  .الفئتین إیجابیة أو سلبیة لم یرفع من مستوى الجودة أو یحسنها

  :إجابة السؤال السادس
  عنــــد مســــتوى هـــل توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحصـــائیة : "یـــنص هــــذا الســـؤال عــــن مـــا یلــــي

)α ≥ فــي االتجــاه نحــو تعلــم الریاضــیات لــدى أفــراد عینــة الدراســة ذوى التحصــیل المرتفــع ) ٠.٠٥
  . في اختبار تیمس وأقرانهم ذوي التحصیل المنخفض فیه؟

) U( ،)Z(واإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال فقـــد تـــم حســـاب مجمـــوع الرتـــب، ومتوســـط الرتـــب، وقیمتـــي 
  .والجدول التالي یوضح ذلك

  ) ٨( م جدول رق
داللة الفروق في االتجاه نحو تعلم الریاضیات لدى أفراد الدراسة ذوي التحصیل المنخفض وأقرانهم ذوي 

  التحصیل المرتفع
  عدد   البیان

  الطلبة
مجموع  

  الرتب
متوسط 
  الرتب 

الداللة   Zقیمة   Uقیمة 
  اإلحصائیة

  ٢٧.٥٣  ٥٧٨.١٩  ٢١  الطلبة ذوو التحصیل المرتفع 
  لةغیر دا  ١.٨  ٩٣.٨١

  ٣٣.٤٥  ٧٠٢.٤٥  ٢١  الطلبة ذوو التحصیل المنخفض

  
  أنـــــــه ال توجـــــــد فـــــــروق دالـــــــة إحصـــــــائیا عنـــــــد مســـــــتوى )  ٨( یتضـــــــح مـــــــن جـــــــدول رقـــــــم 

)α ≥ فـي االتجـاه نحـو تعلـم الریاضــیات لـدى الطلبـة ذوي التحصـیل المرتفـع وأقــرانهم ذوي ) ٠.٠٥



  ٢٤

اضــیات لـــدى هــاتین الفئتـــین التحصــیل المـــنخفض وهــذا یؤكـــد أن مســتوى جـــودة التحصــیل فـــي الری
ـــــم ) ذوو التحصـــــیل المرتفـــــع، ذوو التحصـــــیل المـــــنخفض( ـــــة االتجـــــاه نحـــــو تعل لـــــم یـــــؤثر فیـــــه نوعی

الریاضـیات، كمـا أن عـدم وجــود عالقـة بـین مســتوى جـودة التحصـیل فــي الریاضـیات واالتجـاه نحــو 
تحســـین  تعلمهـــا یؤكـــد ذلـــك، وبالتـــالي فـــإن مســـتوى الجـــودة فـــي تحصـــیل الریاضـــیات لـــم یـــؤثر فـــي

  .االتجاه نحو تعلم الریاضیات لدى الفئتین
  

  التوصیات والمقترحات
  : أوًال التوصیات

  : في ضوء اإلطار النظري ونتائج البحث یوصي الباحثان بما یلي
للصــف الثـــامن فـــي المـــدارس ) تـــیمس(تبنــى اختبـــار قیـــاس مســـتوى الجــودة فـــي الریاضـــیات  - ١

  . المتوسطة
املة لضــبط مســتوى الجــودة فــي تحصــیل الریاضــیات فــي ضــرورة تبنــي معــاییر الجــودة الشــ  - ٢

  . المراحل التعلیمیة المختلفة
إعـادة صــیاغة المنــاهج الفلســطینیة الجدیــدة بمــا یناسـب الفــروق الفردیــة والعمــل علــى تنمیــة   - ٣

  .االتجاهات اإلیجابیة نحو تعلم الریاضیات 
مســتوى الجــودة فــي تشــجیع المعلمــین علــى تنویــع أســالیب التــدریس التــي تعمــل علــى رفــع   - ٤

  .  تحصیل الریاضیات لدى طلبة المراحل التعلیمیة المختلفة وبخاصة الصف الثامن
إعـــداد معـــاییر الجـــودة المناســــبة لكـــل مـــن األهــــداف، والمحتـــوى، واإلجـــراءات  واألنشــــطة،  - ٥

  . والتقویم مع مراعاة استخدامها عند تنفیذ مقرر الریاضیات للمراحل المختلفة
  

  : تثانیًا المقترحا
دراســة أثــر اســتخدام معــاییر الجــودة الشــاملة فــي تــدریس الریاضــیات علــى تحصــیل الطلبــة   - ١

  . فیها
دراســـة مســـتوى الجـــودة فـــي تحصـــیل الریاضـــیات باســـتخدام االختبـــارات الدولیـــة واتجاهـــات   - ٢

  . الطلبة نحوها للمرحلتین الثانویة واألساسیة األولي
خـــرى ومقارنتهــــا بمســـتوى جـــودة تحصــــیل دراســـة العالقـــة بــــین مســـتوى الجـــودة فــــي مـــواد أ  - ٣

  . الریاضیات لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة
ـــــة للطلبـــــة ذوي التحصـــــیل المـــــنخفض فـــــي   - ٤ دراســـــة أثـــــر اســـــتخدام أســـــالیب تدریســـــیة حدیث

 .    الریاضیات وفق معاییر الجودة الشاملة

      



  ٢٥

  المراجع
المرتبطــــة باتجاهــــات  نمذجــــة العالقــــات الســــببیة بــــین العوامــــل"): ١٩٩٤(أحمــــد شــــكري،  - ١

ـــنفس، الهیئـــة  "الطالبـــات نحـــو الریاضـــیات باســـتخدام أســـلوب تحلیـــل المســـار ـــة علـــم ال مجل
  .المصریة العامة للكتاب، العدد التاسع والعشرون، السنة الثامنة

ترجمـة  ،"الجودة الشاملة فـي حجـرة الدراسـة –إصالح التعلیم " ):م٢٠٠٠(أركارو، جـانیس،  - ٢
  .٤٣ص-٤٢دار األجودي للنشر ،ص سهیر بسیوني، القاهرة،

ترجمـة " الجودة في العمل، تطبیق معاییر الجودة الكلیـة"): ١٩٩٠(بون، بیان، جریجز، رك  - ٣
ــــى، الریــــاض ــــداع العالمیــــة للنشــــر . ســــامي الفــــرس وناصــــر العــــدیلي، الطبقــــة األول أفــــاق اإلب

  .واإلعالم
دراســـة  -الســـعودیة اإلدارة الشـــاملة كمـــدخل لتطـــویر الجامعـــات"): ٢٠٠٣(الحربـــي، حیـــاة  - ٤

ــق مبادئهــا، ووجهــة نظــرهم حــول مــدى  التجاهــات الهیئــة األكادیمیــة الســعودیة نحــو تطبی
 –مجلــة أم القــرى للعلــوم االجتماعیــة واإلنســانیة  -"إســهام هــذا التطبیــق فــي تطــویر الجامعــة

  .المجلد الخامس عشر، العدد األول
لتطویر، المجمع التـدریبي الثـاني برنامج المدرسة كوحدة ل"): ٢٠٠٤(دیاب، أنیسة وآخـرون  - ٥

  .عمان -وكالة الغوث الدولیة – "لتنمیة العاملین مهنیاً 
غـــزة، " اإلحصـــاء االســـتداللي: الجـــزء الثـــاني: اإلحصـــاء التربـــوي"): ١٩٩٨(عفانـــة، عـــزو،  - ٦

  .فلسطین، دار المقداد
ب أســـالی –واقعـــة  -المنهـــاج المدرســـي أساســـیاته"): ٢٠٠٤(عفانــة، عـــزو، اللولـــو، فتحیـــة  - ٧

  .غزة –كلیة التربیة  -الجامعة اإلسالمیة -، الطبعة األولى"تطویره
أثـــر أســلوب الــتعلم بالبحــث فـــي تنمیــة التفكیــر فـــي )" ٢٠٠٣(عفانــة، عــزو، نبهــان، ســعد  - ٨

"  الریاضــیات واالتجــاه نحوهــا واالحتفــاظ بهمــا لــدى طــالب الصــف التاســع األساســي بغــزة
العــدد الثالــث  –المجلــد الســادس  –لتربیــة العلمیــة مجلــة ا –الجمعیــة المصــریة للتربیــة العلمیــة 

  .القاهرة -جامعة عین شمس -كلیة التربیة  -
فعالیــــة اســــتخدام دورة التعلــــیم فــــي تنمیــــة التفكیــــر الریاضــــي "): ١٩٩١(غالـــب، الطویــــل  - ٩

ــانوي  ــن طــالب الصــف األول الث ــة م ــدى عین واالتجــاه نحــو الریاضــیات  والتحصــیل فیهــا ل
  .غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة طنطارسالة دكتوراه " بقطر
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