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: المراجع

قياساختباراتبموضوعكبير اهتمامااملجتمعأولىالحاليالوقتفي
تالعملياأهممنتعدالقياسأو التقييمفعمليةTIMSSمثلالدوليةاألداء
بمثابةتكون لواإلحصاءاتالبياناتبتجميعتعنىوالتي.دولةكلتحتاجهاالتي

دور ليأتي.لالخلمواطنتحديدوبالتاليالتعليمية،العمليةسير التجاهمؤشر 
الطلبةعلىيؤثر بدورهاعوجاجأيوتصحيحلتعديلالتقويمعملية

التياألسبابعنالكشفإلىالدراسةهذهسعتوقد.الدراس يوتحصيلهم
فيTIMSSالدوليةاالختباراتفيرابعالالصفطلبةأداءضعفإلىأدت

 قطر،دولةمدارس
 
والتقويمالتدريسباستراتيجياتاملتعلقةتلكوخصوصا

جمعفيالدراسةهذهاستندت.الدراسيةللكتبالعلمياملحتوى وتطوير 
استبانةتوزيعطريقعنالبياناتمعتج  حيثالوصفياملنهجإلىالبيانات

يفوالرياضياتالعلومتخصص يفيالرابعللصفومعلمةمعلم40على
سباباأل منمجموعةعنالبياناتتحليلنتائجكشفت.االبتدائيةاملدراس

ضعفمنها؛TIMSS))الدولياالختبارفيالطلبةأداءضعفإلىأدتالتي
حتوى املوزخمالتحصيل،مستوى علىسلباأثر مماالقراءةمهاةفيالطلبة
علىلطلبةاتدريبعلىاملعلمينقدرةمنيحدالذيالدراسيةالكتبفيالعلمي
واملعلماتيناملعلمتبنيإلىباإلضافة،الدوليةاالختباراتفياألسئلةنوعية

الناقدكير والتفاملشكالتحلمهارةتنميال تقليديةتدريسالستراتيجيات
رجعأكما.الدوليةاالختباراتبأهميةاألمور أولياءوعيوقلةالطلبة،لدى

تأسيسةمرحلفيضعفإلىالتدنيأسبابالرابعالصفواملعلماتاملعلمون 
املرحلةتلكفيالطلبةيتعلمأنينبغيحيثاألولىالثالثةالصفوففيالطلبة

بنىالتياألساسيةالرياضيةاملفاهيم
 
الصفوففييةالرياضاملفاهيمعليهات

العمليةبلالرتقاءاألسبابتلكمعالجةأهميةإلىالدراسةوتوصلت.الالحقة
تراحاتواالقالتوصياتمنمجموعةبتقديمالدراسةوقامت.ككلالتعليمية

.عنهافرتأسالتياألسبابمعظموتخطيظاهرةالتلكتجاوز فيستسهمالتي

الملخص

الرابعصفالطلبةنتائجتدنيأسبابما:بالسؤالاملتعلقةالنتائجعرض

معلميهم؟نظر وجهةمنقطر دولةمدارسفي(TIMSS)الدوليةاالختباراتفي

الحسابيةاملتوسطاتاستخراجتمالسؤال،هذاعنلإلجابة

افات ينةعأفرادلتقديرات(الرتبة)النسبيةواألهميةاملعياريةواالنحر

ا،تنازلي  املجاالتترتيبتمكماالدراسة،مجاالتمنمجاللكلالدراسة

.الحسابياملتوسطحسب

(TIMSS)ةالدولياالختباراتفيالرابعالصفطلبةنتائجتدنيأسبابإن

وسطاملتبلغإذمتوسطة،كانتمعلميهمنظر وجهةمنقطر دولةمدارسفي

املستوى فياألداةمجاالتوجاءت(0.412)معياري بانحراف(2.887)الحسابي

األولىالرتبةفيوجاء،(3.450-2.297)بيناملتوسطاتتراوحتإذاملتوسط،

وانحراف(3.450)حسابيبمتوسط"بالطالباملتعلقةالعوامل"مجال

متوسطب"باملنهجاملتعلقةالعوامل"مجالجاءالثانيةالرتبةوفي،(0.346)

مجالفكانالرابعةالرتبةأما(0.491)معياري وانحراف(2.975)حسابي

معياري وانحراف(2.824)حسابيبمتوسط"باملعلماملتعلقةالعوامل"

"ر األمو بأولياءاملتعلقةالعوامل"مجالاألخيرةالرتبةفيوجاء،(0.326)

.(0.485)معياري وانحراف(2.297)حسابيبمتوسط

مناقشة النتائج

.الدراسةفيالوصفياملنهجالباحثتاناستخدمت•

ثواإلناالذكور والعلومالرياضياتمادتيمعلميمنالعينةتكونت

قةبالطريالعينةاختيار تمو .قطردولةمدارسفياالبتدائيةللمرحلة

 41البحثعينةحجموبلغالبسيطة،العشوائية
 
العلومملادةومعلمةمعلما

 تاالستبياناعليهمووزعتقطر،فيناطقاملمختلفمنوالرياضيات
 
الكترونيا

.الباحثتانقبلمن

تتعلقتمجاال أربعةتحتوي األوليةصورتهافي(االستبانة)أداةاستخدمت

هذهوتحتوي (األمور أولياءالطالب،املعلم،املنهج،)الدراسةبأهداف

صدقمنوللتحقق.فقطفقرة23إلىعددهاوصلفقراتعدةعلىاملجاالت

لباملحكمينمنمجموعةعلىاالستبانةعرضتماألداة
 
يمهاتحكمنهموط

.االستبانةفقراتيخصبماآراءهموإبداء

العينة واألدوات المستخدمة

املتعلقةلللعوامكبير أثر وجودإلىتشير املعلميناستجاباتمتوسطإن

وبانحراف3.450املتوسطبلغإذ.الدوليةاالختباراتفيأدائهفيبالطالب

تعزى وقداملرتفع،املستوى فياملجالهذافقراتوجاءت،0.346معياري 

فيلطلبةاأغلبضعفإلىالنتيجةهذهعلىبناءالطلبةمستوى تدنيأسباب

أعلىلىعالفقرةهذهحصلتحيثوالرياضيات،للعلوماألساسيةالكفايات

،0.655معياري وبانحراف3.833املتوسطبلغإذاملجال،هذافياملتوسطات

ضعفإلىاباألسبتعزى كماجميعها،العواملبيناألولىاملرتبةاحتلوبالتالي

إلىؤدييمماوالكتابةالقراءةمهارتيفيالعربيةاللغةفيالطالبمستوى 

.الدوليةاراتاالختبفياألسئلةقراءةيمنعحيثلهمبالنسبةاالختبار صعوبة

وانحراف2.975املتوسطبلغإذالثانيةاملرتبةفياملنهجمجالويأتي

ال ابعالر للصفوالرياضياتالعلوممناهجاملعلمون يرى حيث،0.491معياري 

كما.”TIMSS“باختباراتاملتعلقةالتعليميةواألهدافاملفاهيمجميعتغطي

وى محتكثافةمعيتناسبال للتدريساملخصصالزمنأناملعلمون يرى 

علمباملاملتعلقةالعواملمجاليخصفيماأما.والرياضياتالعلوممناهج

إلىيةالدولاالختباراتفيالطلبةمستوى تدنيسبباملعلمون أرجعفقد

أسئلةمطنعنالدراسيةالفصول داخلاملتبعةالتدريسطريقةفياالختالف

يحرصون ال األمور أولياءأناملعلمون يرى كما.”TIMSS“الدوليةاالختبارات

الجتياز زل املنفيأبناءهممساعدةكيفيةملناقشةاملعلمينمعالتواصلعلى

””TIMSSاختبارات

المقدمة

تانالباحثتقدمالدراسة،هذهإليهاتوصلتالتيالنتائجضوءفي

إداءينتحسفياملساهمةشأنهامنالتيواملقترحاتالتوصياتمنمجموعة

:التوصياتهذهومنالدوليةاالختباراتفيالطلبة

وتضمينهاوالعلومالرياضياتكتبفيالعلمياملحتوى كثافةمنالتقليل•

ير تشحيثالدولية،االختباراتأسئلةمستوى بنفسأسئلةمننماذج

علىركيز التإلىيؤدياملناهجفياملعرفةمنالقليلتضمينأنإلىالدراسات

.واستظهارهاحفظهاوليساملعرفةإلىالوصول منالطلبةتمكين

رامجبإنشاءخاللمنوالرياضياتاللغةقدراتفيالطلبةضعفمعالجة•

ئيةالقراللمهاراتالطلبةإتقانيرتبطحيثاملجال،هذافيمتخصصة

إلجابةانصفهو السؤالففهم.الدوليةاالختباراتفيبأدائهموالحسابية

تاليوبالالسؤالمضمون فهممنتمكنهمالقراءةملهاراتالطلبةوامتالك

.بدقةعليهاإلجابة

التعلموأساليبالحديثةاالستراتيجياتاستخدامعلىاملعلمينتركيز •

لتنميةلعلومافياالستقصاءوأساليبالرياضياتفياملشكالتحلعلىالقائم

.الطلبةلدىاملنطقيوالتبرير الناقدالتفكير 

درسةواملالبيتبينالتواصللزيادةاألمور أولياءاجتماعاتدور تفعيل•

حصيليالتباملستوى للرقيالدوليةاالختباراتبأهميةلديهمالوعيوزيادة

.للطلبة

التوصيات

راتمؤشمنواحدوالرياضياتالعلوممادتيفيالدراس يالتحصيليعد

يعدانياتوالرياضالعلومألنوذلك.املجتمعاتبهتتمتعالذيالعلميالتقدم

طيعوايستحتىمنهاالتمكنالطلبةعلىيتوجبالتياألساسياتأهممن

فيوخصوصاواالختراعاتاملعارفمنوجديدعصري هو ماكلمواكبة

أولىالحاليتالوقوفي.الطفلعنداألوليالتأسيستعدالتياالبتدائيةاملرحلة

TIMSSمثلالدوليةاألداءقياساختباراتبموضوعكبير اهتمامااملجتمع

عنىوالتي
 
العاملييبالترتفيأهميةمنلهاملاوالرياضياتالعلومبمادتيت

.تقدمهاىومدبلدكلفيالتعليمجودةوبالتاليالطلبةتحصيلملستويات

يفهوالتذكر،الحفظعنبعيداالطلبةمهاراتعلىTIMSSاختباراتتعتمد

حلأسلوبخاللمنتعلموهاالتيللمعلوماتالطلبةتوظيفمدىتقيس

وتعد.االعليالعقليةالعملياتتنميالتياألساليبمنوغيرهااملشكالت

سلقياوالرياضياتالعلوممادتيفيعامليةدراسةأكبر TIMSSاختبارات

الرابعالصفطالبعلىم1995عاممرةأول طبقتوقدالطلبةتحصيل

لقياسسنواتأربعكلاالختبار هذاويعاد.العالمحول دولة45فيوالثامن

فةمعر فيالتعليميةاألنظمةويساعدالطلبةيشهدهالذيالتقدممدى

(2015،والغافري الحضرمية).لديهمالخللومواطنلطلبتهمالعاماملستوى 

النتائج

افات املعيارية واألهمية النسبية : 2جدول  العينةلتقديرات أفراد ( الرتبة)يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر

يوضح متغيرات الدراسة : 1جدول 
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النسبةالعددفئات املتغيراتاملتغيرات

الجنس
%512.2ذكر

%3687.8أنثى

عدد سنوات الخبرة

أقل من خمس 

سنوات
1024.4%

من خمس إلى عشر 

سنوات
1639%

أكثر من عشر 

سنوات
1536.6%

املؤهل العلمي

%3485بكالوريوس

%37.5دبلوم تربية

%37.5دراسات عليا

رقم 
املجال 

املجال الرتبة  
املتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

املعياري 

درجة 

التطبيق

12
عوامل : املجال األول 

تتعلق باملنهج

2.9750.491
متوسطة

23
ل عوام: املجال الثاني

تتعلق باملعلم

2.8240.326
متوسطة

31

:  املجال الثالث

عوامل تتعلق 

بالطالب

3.4500.346
كبيرة

44

:  املجال الرابع

ياء عوامل تتعلق بأول

األمور 

2.2970.485
ضعيفة

متوسطة2.8870.412الدرجة الكلية

اتجاهيفاألمامإلىخطوةلالتخاذاملعنيةالجهاتالبحثهذانتائجتساعد-

.املشكلةهذهحل

تدنيكلةمشحلفيستساعدالبحثسيقدمهاالتيواملقترحاتالتوصيات-

.TIMSSاختباراتوخصوصاالدوليةاالختباراتفيالطلبةمستوى 

علهميجقدالدراسةهذهعلىخصوصاوالرياضياتالعلوممعلميناطالع-

إلىطالبهممعيستخدمونهاالتياالستراتيجياتبعضمنيغيرون

.ليةالدو االختباراتهذهمثلحلعلىالطلبةتدربأفضلاستراتيجيات

.TIMSSاختباراتفيالرابعالصفطلبةنتائجارتفاع-

واضيعاملببعضللقيامالباحثينمنالعديدالبحثهذاموضوعيثير قد-

.TIMSSاختباراتبنتائجاملتعلقةالبحثية

األهمية
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