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Abstract: The current study aimed to investigate the factors that lead to low level of results of second-grade students in the
international mathematics tests (TIMSS) in Riyadh, from the viewpoint of the teachers and educational supervisors. The
sample of the study consisted of (99) math teachers and (51) a math supervisor, the questionnaire was used as a tool to
achieve the objectives of the study, as it contained three axes: factors related to the teacher, factors related to the curriculum
and teaching, and factors related to the student and family. Result find that the reasons of low students' performance in the
international tests (TIMSS) return to the teacher, who got the first place, followed by the factors related to the school
curriculum and teaching, then the factors related to the student and the family, and in light of this the study recommended
several recommendations.
Keywords: TIMSS tests - Mathematics achievement - Low achievement.

العوامل املؤدية إلى تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة الرياضيات
( من وجهة نظر املعلمات واملشرفاتTIMSS) في االختبارات الدولية
أمل صالح الغيث
سهام مشعل السرواني
نورة عبد هللا املالء
عفاف سالم املحمدي
كلية التربية || جامعة امللك سعود || اململكة العربية السعودية
 هدفت الدراسة الحالية لتقص ي ومعرفة العوامل املؤدية إلى تدني مستوى نتائج طالبات الصف الثاني متوسط بمادة:املستخلص
 واتبعت الدراسة في ذلك، بمنطقة الرياض وذلك من وجهة نظر املعلمات واملشرفات التربوياتTIMSS الرياضيات في االختبارات الدولية
) مشرفة رياضيات51() معلمة رياضيات و99(  منهن،) معلمة ومشرفة رياضيات150( املنهج الوصفي املسحي وتكونت عينة الدراسة من
ُ
 وعوامل تتعلق باملنهج، عوامل تتعلق باملعلم: حيث احتوت على ثالث محاور،واستخدمت االستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة
 وأظهرت النتائج أن العوامل املؤدية إلى تدني مستوى أداء الطالبات في االختبارات، وعوامل تتعلق بالطالب واألسرة،الدراس ي وتدريسه
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الدولية ) (TIMSSتعود إلى املعلم والذي حصل على املرتبة األولى ثم يليه العوامل املتعلق باملنهج املدرس ي وتدريسه ثم العوامل املتعلق
بالطالب واألسرة ،وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بعدد من التوصيات.
الكلمات املفتاحية :اختبارات تيمز ) – (TIMSSتحصيل مادة الرياضيات-تدني التحصيل.

املقدمة.
يعتبر التعليم من اهم ركائز املجتمع وهو القوة املحركة التي تبني الحضارات ،فهو أساس نمو وتقدم أي
مجتمع ،من اجل ذلك البد من االهتمام بالتعليم ومخرجاته ملواكبة التطور والتقدم مقارنة بالدول األخرى خصوصا
في هذا العصر الذي يتميز بالتقدم املعلوماتي والعلمي ،والرياضيات جزء ال يتجزأ من العلوم املهمة بل هي أهم العلوم
التي تسهم في التقدم العلمي ألي مجتمع.
ُ
ومازالت الرياضيات ُمنذ القدم مناط الثقة واليقين عند معظم املفكرين بما تتميز به من دقة ،حيث
أصبحت بمنهجها االستنباطي ،مثاال يحتذى به لكل مفكر يريد الدقة والثقة في تفكيره ،كما أن الرياضيات لم تكن
مصدر إغراء للمفكرين والفالسفة بسبب منهجها فحسب ،بل ألنها مجال لبحث خالق ،تدفع إليه حاجات اجتماعية،
واقتصادية فضال عن أنها أصبحت اليوم تمد العلم الطبيعي بالتنظيم العقلي للظواهر الطبيعية ،لقد أصبحت
الرياضيات اليوم لها أهمية كبيرة وضرورية للحياة املعاصرة عما كانت عليه في املاض ي ،والرياضيات لها استخداماتها
العديدة في مجال الحياة اليومية وتعتمد كثير من العلوم والتكنولوجيا عليها ،مما يعني تأكيد وجود قوة خفية لها
ولعل ذلك يتعلق بطبيعة الرياضيات وما تميزت به (عفانة ،السر ،أحمد والخزندار2012 ،؛ أبو أسعد.)2010 ،
ومن هذا املنطلق فقد حظيت الرياضيات باهتمام كبير من الدراسات الدولية املوجهة نحو تقويم مخرجات
النظم التعليمية بناء على منظومة من املعايير التي تتوافق مع أهداف تدريسها ،وتعد دراسة  TIMSSمن أبرز
الدراسات الدولية التي تركز على تقييم إنجازات الطلبة في هذه املادة وتقص ي بعض العوامل الصفية واألسرية
والبيئية املؤثرة فيها ،حيث تتولى الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي ( )IEAتنفيذ الدراسة بهدف تقويم فاعلية
عملية تعليم الرياضيات وتعلمها ،ومن ثم توفير مناحي موضوعية إلجراء االصالحات وفق نتائج التقويم املستندة على
قاعدة بيانات شاملة للدول املشاركة في هذه الدراسة ( .)Martin, Mullis & Foy,2008كما تساهم اختبارات TIMSS
في فهم العالقات التي يتعلم فيها الطالب بالشكل األمثل ،وتمكن من عقد مقارنة دولية بين تغيرات أساسية خالل
السياسة التي تخص منهاج التعليم ،التدريس ،واملواد التي تؤدي في النهاية إلى مستوى أعلى في تحصيل الطالب
(موس ى.)2012 ،
ومصطلح تيمز ( )TIMSSهو مختصر لدراسة أجريت عن التوجهات العاملية في العلوم والرياضيات ،وهي أداء
اختبارات عاملية لتقييم التوجهات في مدى تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في الصف الرابع والثاني متوسط
ومرت دراسة ( )TIMSSفي العديد من املراحل تبعا ملنظمة الدراسات الدولية ( )IEAمنذ بدايتها في عام (1959م) التي
مقرها في امستردام في هولندا ،كانت هذه املنظمة تشرف عبر السنوات املاضية على كثير من الدراسات الدولية،
خصوصا ما يتعلق بمناهج العلوم والرياضيات ،ويعود تاريخ إجراء أول دراسة دولية في مادة الرياضيات
للعام(1964م) ،وهي الدراسة التي عرفت باسم ( )FIMSاختصارا ( )International Mathematics Study Firstبينما
يعود تاريخ إجراء أول دراسة دولية في مادة العلوم في عامي(1971–1970م) ،وهي الدراسة الدولية التي عرفت باسم
( )FISSاختصارا )(First International Science Studالرياضيات والعلوم معا على نحو دوري كل أربع سنوات ،وشكل
ذلك القرار بداية الدراسات الدولية املوسعة لقياس اتجاهات أداء الطلبة ،ليبدأ إجراء الدراسة الدولية في
الرياضيات والعلوم املعروفة باسم ( )TIMSSوالتي تم تنفيذها ألول مرة في عام(1995م) وتكرر إجراؤها بعد ذلك كل
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ُ
أربع سنوات في عام 1999م ،ثم في 2003مّ ،
ثم في عام2007م ،واستمرت بعد ذلك حتى أقيمت آخر مسابقة في
2019م (.)Mullis, Martin, Gonzalez & Chrostowski , 2004
وقد شاركت اململكة العربية السعودية في خمس دورات متتالية لألعوام (،2015 ،2011 ،2007 ،2003
 )2019حيث احتل الطلبة السعودية مركزا متأخرا بين طلبة الدول املشاركة في الخمس دورات السابقة ،حيث كان
ترتيب الطلبة السعوديين وفق احصائيات مركز القياس والتقويم في دورة ( )TIMSS 2015املركز التاسع والثالثون وهو
املركز االخير بمتوسط تحصيل مقداره  368نقطة يقل عن متوسط االداء الدولي بـ( )132نقطة مما يدل على تدني
مستوى الطلبة السعوديين (هيئة تقويم التعليم والتدريب.)2019 ،
ُ
وقد تسهم كثير من العوامل التربوية واالجتماعي على تدني مستوى التحصيل في مادة الرياضيات لدى
الطلبة .فقد أشار هاتي ) (Hattie, 2009إلى أن تحصيل الطلبة يتأثر في كثير من العوامل منها :القدرة العلمية للطالب،
والحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة ،ومشاركة الوالدين ،وتأثير األقران ،وجودة وحسن أسلوب املعلم ،واملناهج
املدرسية ،والبيئة املدرسية .وحتى تتمكن املدرسة من أداء مهامها التي تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراس ي ،فإن
عليها أن تضطلع بمسؤوليتها التي تتيح لها مناخا فاعال للعمل الفاعل البناء ،ولذلك فإن دور املدرسة الفاعل يجب
أن يشتمل على الجوانب التالية كما ذكرها الكندي (: )2011التخطيط لتنفيذ املهام الرئيسية للمدرسة (املناهج،
البرامج ،النشاطات وغيرها) ،والتفيذ ويتركز على الخطة الشهرية واألسبوعية واليومية ومراقبة أدائها بعد التأكد من
أن جميع مطالب العام الدراس ي متوافرة ،والتقويم حيث يشمل قضايا تقويم األداء املدرس ي بدءا من تقويم التالميذ
إلى تقويم أداء املعلمين وكذلك أداء اإلدارة.
كما قد يلعب املنهج دور مهم في تدني مستوى الطلبة ،حيث إن إعادة النظر في املناهج التعليمية وفلسفتها
وكميتها وأساليب تخطيطها وتنفيذها وتقويمها ،لتحقيق أهداف املجتمع املعاصرة واملستقبلية يعد ذلك حجر األساس
في مسعى التطوير املطلوب الذي يفرض مشروع النهضة العلمية والتكنلوجية فإن تطوير املنهج أصبح أمرا ال غنى وال
مفر منه لألسباب التالية كما ذكرها تمام ( :)2016قصور املناهج التعليمية ،التغيرات التي تطرأ على أسس بناء
وتطوير املنهج والنظرية املنهجية وفلسفة تطويره بناء على نتائج البحث العلمي والتربوي ،االحتياجات املستقبلية
للفرد واملجتمع ،واالتجاهات العاملية في تطوير املناهج.
كما قد تلعب االسرة دور هام في تدني مستوى التحصيل الدراس ي لدى األبناء .فمن العوامل الهامة التي
ترتبط باألسرة والظروف االجتماعية للطالب التي تؤثر على التحصيل الدراس ي :اتجاهات الوالدين إلى التربية،
واملستوى التربوي لألسرة واملتمثل بالتحصيل التربوي للوالدين واالهتمامات الثقافية لهما ،وحجم العائلة ،نوع
الرقابة التي تقدمها األسرة لألبناء ،املستوى االقتصادي لألسرة ،الفوض ى االجتماعية لألسرة وتقاس بنسبة حدوث
الجرائم ،وتفكك العائلة (السويطي .)1984 ،إن انخفاض املستوى الثقافي لألبوين واألخوة ممكن أن يترتب عليه نشأة
الطالب في بيئة ثقافية غير مشجعة على التعليم ،مما يترك أثرا كبيرا على اتجاهات األبناء نحو املدرسة وهذا يؤدي إلى
إهمالهم لألعمال املدرسية والتقليل من شأنها وقيمتها ،وهذا بالطبع يؤدي إلى تدني مستوى التحصيل الدراس ي
(األسطل ،وعفانة .)2010
مشكلة الدراسة:
ان ما أعلن من نتائج حول مشاركة السعودية في االختبارات الدولية ) (TIMSSكان مؤملا حيث أن ما نسبة
( )%45من الطالب السعوديين املشاركين لعام  2003لم يصلوا حتى مستوى األداء املنخفض الذي يمثل الحد األدنى
املقبول في الرياضيات (أخبار وزارة التعليم .)1440 ،كما أن نتائجهم في تراجع مستمر فقد بلغ متوسط نتائج مشاركة
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الطلبة في الدراسة الدولية )(TIMSSلعام  )368( 2015درجة بينما كان متوسط الدرجات في عام  )394( 2011درجة
كما كان ترتيب متوسط أداء طلبة السعودية في مشاركة عام  2015هو املركز  39من بين  46دولة مشاركة وهو
املستوى دون املنخفض (الشلهوب.)2019 ،
ونتيجة لذلك دعا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتأسيس ميثاق يهتم بتحسين نواتج التعليم وكان
مما ذكر" نطمح إلى تأسيس ميثاق نواتج التعلم بمستهدفات سنوية محددة بين معلمي املدرسة وقائدها ،وميثاق آخر
بين كل قادة املدارس واملشرفين ومديرين مكتب التعليم ،وثالث بين مديري املكاتب ومديري إدارات التعليم ،وبين
مديري التعليم واملساعدين ووكيل التعليم ومعالي النائب" (أخبار وزارة التعليم.)1440 ،
وحيث إن تحصيل الطالب متأثر بعوامل عدة متداخلة ومترابطة بعضها ببعض ،هذا ما أظهر الحاجة إلى
تقص ي ومعرفة بعضا منها وعلى وجه التحديد العوامل التربوية واالجتماعية التي قد تؤثر في مستوى أداء طالبات
الصف الثاني متوسط ملادة الرياضيات في اختبارات )(TIMSSالدولي.
أسئلة الدراسة:
تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس اآلتي:
ما العوامل التربوية واالجتماعية املؤدية إلى تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة
الرياضيات في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
وينطلق من هذا السؤال عدة تساؤالت:
 -1ما العوامل التربوية واالجتماعية األكثر تأثير على تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة
الرياضيات في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
 -2ما العوامل املتعلقة باملعلمات املؤثرة على تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة الرياضيات
في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
 -3ما العوامل املتعلقة املنهج الدراس ي وتدريسه املؤثرة على تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط
ملادة الرياضيات في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
 -4ما العوامل املتعلقة بالطالب واألسرة املؤثرة على تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة
الرياضيات في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على:
 .1أكثر العوامل التربوية واالجتماعية تأثير على تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة الرياضيات
في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات.
 .2العوامل املتعلقة باملعلمات املؤثرة على تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة الرياضيات في
منطقة الرياض في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات.
 .3العوامل املتعلقة املنهج الدراس ي وتدريسه املؤثرة على تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة
الرياضيات في منطقة الرياض في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات.
 .4دور العوامل املتعلقة بالطالب واألسرة املؤثرة على تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة
الرياضيات في منطقة الرياض في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات.
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أهمية الدراسة:
استجابة للكثير من البحوث والتوصيات على املستوى املحلي والعالمي التي تدعو إلى ضرورة االهتمام
بمستوى تحصيل الطلبة في اختبارات ) (TIMSSالدولية بالرياضيات ،فمن املتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة بلفت
انتباه املعنيين وأصحاب القرار باململكة العربية السعودية إلى العوامل املؤدية إلى مشكلة تدني مستوى تحصيل
الطلبة السعوديين في الرياضيات في االختبارات الدولية ) .(TIMSSكما قد تفيد نتائج هذه الدراسة املشرفين التربويين
في تعاملهم املنهي مع املعلمين ،وتوجيههم لتحقيق مستوى أعلى لطالبهم في االختبارات الدولية ) (TIMSSوذلك بتطوير
ممارساتهم التدريسية وإثراء األنشطة الصفية واالهتمام بطرائق التقويم وتنويعه .كما قد تفيد نتائج هذ الدراسة
أولياء األمور والتربويين واملعلمين لتحسين املمارسات التربوية مع الطلبة وتحفيزهم ألداء أفضل في االختبارات الدولية
تيمز.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:
 حدود موضوعية :العوامل التربوية واالجتماعية املؤدية إلى تدني مستوى أداء طالبات الصف الثاني متوسط
بمادة الرياضيات في االختبارات الدولية ( (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات التربويات.
 حدود مكانية :مدارس املرحلة املتوسطة للطالبات بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية ،ومكاتب
االشراف.
 حدود زمانية :الفصل الدراس ي الثاني من عام 1441ه ـ املوافق 2020م.
مصطلحات الدراسة:
 تدني مستوى األداء " :هو انخفاض الدرجات التي يحصل عليها الطالب في االختبارات املوضوعة للمواد الدراسيةعن  %50من الدرجة الكاملة سواء في االختبارات الفصلية أو االختبارات واألعمال الشهرية" (األسطل وعفانة،
 ،2010ص .)17
 oالتعريف االجرائي تدني مستوى األداء( :هو أن يصل متوسط نتائج طالبات الصف الثاني متوسط في اختبار مادة
الرياضيات ضمن اختبارات الدراسة الدولية TIMSSإلى أقل من متوسط مقياس الدراسة  TIMSSوهو 500
درجة)
ُ
 االختبارات الدولية ( :(TIMSSالدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم تيمس) (TIMSSهي دراسة تجرى علىُ
املستوى الدولي ،تعنى بدراسة معارف ومهارات وقدرات الطلبة في الرياضيات والعلوم ،وتستقص ي إنجازات
الطلبة في هاتين املادتين في أكثر من  60نظاما تعليمي من مختلف أنحاء العالم ،وقد ُ
صممت الدراسة لقياس
الفروق بين النظم التعليمية الوطنية وتفسير هذه الفروق؛ وذلك للمساعدة في تطوير وتحسين تعليم وتعلم
الرياضيات والعلوم في جميع أنحاء العالم(Mullis& Martin, 2017, p.3) .
 هي نوع من االختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم لتحسين تعلم الطلبة في هاتين املادتين ،وهي مصطلحمختصر لدراسة عاملية تهدف إلى التركيز على السياسات والنظم التعليمية ،ودراسة فعالية املناهج املطبقة وطرق
تدريسها ،والتطبيق العلمي لها ،وتقييم التحصيل ،وتوفير املعلومات لتحسين وتعلم الرياضيات والعلوم .وتتم
هذه االختبارات تحت إشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي)( (IEAالفارس ،2014 ،ص.)7
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التعريف االجرائي لالختبارات الدولية  :TIMSSهي دراسة دولية تتبع الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي
) (IEAتهدف لقياس التوجهات الدولية نحو تعلم العلوم والرياضيات تستهدف املرحلتين الرابع االبتدائي والثاني
متوسط تقيس مستوى االدراك املعرفي واالستداللي والتطبيقي في مجاالت الرياضيات (االعداد والجبر والهندسة
واملعطيات والبيانات).
العوامل التربوية واالجتماعيةٌ :يقصد بها تلك العوامل التربوية والتي تتعلق باملعلمات واملنهج املدرس ي وتدريسه،
والعوامل االجتماعية التي تتعلق بالطالب نفسه واملجتمع من حولهُ ،ويعبر عنها بفقرات أداة الدراسة عبر
محاورها املختلفة
العوامل املتعلقة باملعلمات :هي العوامل التي قد تؤثر على تحصيل الطالب واملتعلقة باملعلمات ُويعبر عن مستوى
تأثيرها من خالل ردود أفراد العينة
العوامل املتعلقة باملنهج الدراس ي وتدريسه :هي العوامل التي قد تؤثر على تحصيل الطالب واملتعلقة باملنهج
الدراس ي وطريقة تدريسه ُويعبر عن مستوى تأثيرها من خالل ردود أفراد العينة
العوامل املتعلقة بالطالب واألسرة :هي العوامل التي قد تؤثر على تحصيل الطالب واملتعلقة بالطالب وأسرته
ُويعبر عن مستوى تأثيرها من خالل ردود أفراد العينة
وجهة نظر املعلمات واملشرفات :هي ردود أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة

 -2الدراسات السابقة:
 أجرى جانجيتوفك ومالينيك ) Janjetovic & Malinic (2004دراسة هدفت إلى التعرف على املتغيرات األسريةاملتعلقة بمادتي العلوم والرياضيات وتأثيرها على املفهوم الذاتي للطلبة ،حيث تمت االستعانة بنماذج من أسئلة
الدراسة الدولية ( (TIMSS 2003وتم تطبيقها على  112طالبا من طلبة الصف السابع بمدرستين مختلفتين،
وتوصلت الدراسة إلى أن من العناصر املؤثرة في املستوى التعليمي للطالب هو املستوى التعليمي لالب ،باإلضافة
إلى أن املستوى االقتصادي لألسرة ،وتوفر االنترنت ،وأجهزة الحاسب اآللي .
 هدفت دراسة هاوس) House (2006إلى معرفة العالقة بين معتقدات الطالب نحو التحصيل ونتائجهم فياليابان والواليات املتحدة األمريكية ،فقد تم اختيار عينه عنقودية على مرحلتين من الطالب املشاركين في الدورة
الثالثة لدراسة TIMSSوتكونت العينة من ( )8220طالبا من اليابان و( )1070طالبا من الواليات املتحدة وتم
جمع البيانات من استبانات دراسة التوجهات الدولية في دورتها الثالثة حيث درست العديد من املعتقدات
الذاتية للطالب حول الرياضيات ،أربعة بنود حول التحصيل الدراس ي وثالث بنود حول مواقفهم تجاه الرياضيات
ودرست مقياس التحصيل التابع للطالب وبعمل اإلحصاءات الوصفية لكل متغير ودراسة االرتباطات بين
معتقدات الطالب وتحصيلهم توصلت الدراسة لعدة نتائج منها أن اعتقادات الطلبة نحو النجاح لها تأثير على
تحصيلهم كما أن تصورات الطالب الذاتية عن انفسهم وكفاءتهم الذاتية مرتبطة بأدائهم في االمتحان أي أن
العالقة بين املعتقدات الذاتية للطالب وتحقيق الرياضيات أمر بالغ األهمية للنجاح.
 أما دراسة الشيخي ( )2012وهدفت إلى إعداد استراتيجية يمكن أن تسهم في تحسين مستوى تحصيل الطلبةالسعوديين في الرياضيات في املسابقات الدولية (TIMSS).ولتحقيق الهدف السابق استخدام املنهج الوصفي
التحليلي حيث قامت بتحليل تحصيل الطلبة السعوديين في الدورتين التي شاركت فيه  2007-2003مقارنتها على
املستوى الخليجي والعربي والدولي وقامت بتحليل التقارير والدراسات العربية واألجنبية التي تناولت املوضوع
وتناولت تحليل العديد من املعطيات بهدف معرفة أغلب الفروقات بين السعودية وغيرها من الدول املشاركة.
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وقد خلصت الدراسة -وفي ضوء ما توصلت إليه من نتائج-إلى إعداد استراتيجية مقترحة يمكن أن تسهم في
تحسين مستوى تحصيل الطلبة السعوديين في الرياضيات ،ويمكن أن يظهر أثرها في املسابقات الدولية القادمة.
وأوصت الدراسة بالعمل على تطبيق تلك االستراتيجية من قبل إحدى الجهات املعنية في اململكة العربية
السعودية (وزارة التربية والتعليم – مدينة امللك عبد العزيز العلوم والتقنية – مركز التميز البحثي في تطوير
تعليم العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود) أمال في تحسين وتطوير مستوى تحصيل طلبتها في الرياضيات
وبما يسهم في تحقيق آمال املجتمع وتطلعاته.
كما أن دراسة الفارس ( )2014هدفت الكتشاف أسباب تدني نتائج طلبة الرابع االبتدائي في اختبارات TIMSS
في مادة العلوم من وجهة نظر معلميهم وموجهي العلوم بدولة الكويت وتكونت عينة الدراسة من ( )81معلما
وموجها اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة واستخدمت االستبانة كأداة الستقصاء أسباب تدني نتائج طلبة
الصف الرابع االبتدائي واستخدمت املعالجات اإلحصائية املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار
مان ويتني ومعادلة كرونباخ ألفا الستخراج النتائج وكانت النتائج أن أسباب تدني النتائج من وجهة نظر املعلمين
واملوجهين أيضا متوسطة وجاء في املرتبة األولى مجال الطالب واألسرة ثم مجال املعلم ثم مجال املنهج وتدريسه.
ودراسة أبو عيش ( )2015هدفت للتعرف على الخصائص الشخصية والعادات الدراسية التي ميزت بين الطالب
ذوي التحصيل املرتفع والطالب ذوي التحصيل املنخفض في االختبارات الدولية  TIMSSواستخدمت الدراسة
املنهج الوصفي وتكونت مجموعة البحث من ( )4292طالبا وطالبة من املشاركين في الدراسة الدولية لعام 2003
كما تمثلت أداة البحث في استبيان للتعرف على مستويات األداء في الرياضيات والعلوم ،ومشروع دراسة
التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS-2003.وأوضحت نتائج البحث أن اتجاهات الطالب ذوي
التحصيل املرتفع كانت أكثر إيجابية من غيرهم ،وتتفق مع تطلعات الطالب والطالبات مرتفعي التحصيل نحو
التعليم العالي وطموحاتهم في إكمال الدراسة الجامعية والدراسات العليا .كما أشارت النتائج إلى أن الطالب
والطالبات مرتفعي التحصيل هم أقل استعانة من غيرهم من الطالب والطالبات بالدروس الخصوصية أو
اإلضافية .وقدم البحث مجموعة من التوصيات ،من أهمها :ضرورة تبصير املعلمين واملرشدين التربويين وأولياء
األمور بنتائج االختبارات التشخيصية ،وجوانب الضعف لدى الطالب لتتكاتف الجهود في وضع خطط عالجية
لتالفي ضعفهم .والعمل على االهتمام بمعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية في الرياضيات والعلوم ،وذلك بإنشاء
فصول تقوية في هاتين املادتين في عدد من املدارس حسب األحياء السكنية.
وهدفت دراسة رشيد واملساعيد( )2015إلى التعرف على العوامل املؤدية لتدني التحصيل في الرياضيات لدى
العينة من وجهة نظر املدرسين واملدربين ولتحقيق الدراسة تم استخدام عينة من املدرسين واملدربين بالطريقة
العشوائية والبالغ عددها ( )36معلما و( )36معلمة و( )18مديرا و( )18مديرة وتم استخدام استبانة من اعداد
الباحث اشتملت على خمس مجاالت تتعلق بالطالب واملعلم واالسرة والبيئة املدرسية وأخيرا املتعلقة باملنهج
املدرس ي وكانت النتائج أن العوامل املؤدية لتدني مستوى التحصيل كانت متوسطة من وجهة نظر املدرسين
واملدربين.
أما دراسة شنغول ،و كاترانس ي ،وكوكوك) Sengul, Katranci, & Kucuk(2015فهدفت إلى معرفة آراء مدرس ي
الرياضيات املحتملين في نطاق مواضيع رياضيات الصف الثامن للدراسة الدولية  TIMSSوتحديد الصعوبات
التي يفكرون فيها املعلمون والتي سيواجهونها أثناء عملية إجراء الدروس حول هذه املوضوعات وتحديد
استراتيجيات حل لهذه الصعوبات املعلنة وكانت الدراسة نوعية واستخدمت األسلوب التحليلي للوثائق وتكونت
عينة الدراسة من ( )99مدرس محتمل (من السنة الثالثة والرابعة في جامعة كوجيلي كلية التربية) ،واستخدم
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االستبانة أداة للدراسة وشملت ( )8أسئلة مفتوحة وأعطوا املعلمين املحتملين ( )25دقيقة لتعبئة آراءهم حول
الدراسة وتم تحليل محتوى املستندات واآلراء .وتوصلت الدراسة إلى أنهم لم يواجهوا صعوبات في تدريس
"األرقام" ولكنهم يواجهون صعوبات في تدريس " الجبر ،الهندسة ،البيانات واالحتماالت" وأن الصعوبات مصدرها
الطالب وعدم معرفة كيفية دراسة املوضوع والحصول على مواد مجردة ومما أوصت به الدراسة حل الكثير من
األمثلة وتنفيذ األنشطة واستخدام النماذج.
وقام شحاتة والقراميطي ( )2016بدراسة هدفت ملعرفة مستوى أسباب تدني أداء طالب اململكة في الرياضيات
والعلوم في اختبارات  TIMSSحيث تكونت عينة الدراسة من ( )156معلما و( )67مشرفا من مختلف مناطق
اململكة واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة للتعرف على الهدف ،من اعداد الباحثان واستخدمت الدراسة
املعالجات اإلحصائية وهي املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتوصلت إلى أن مستوى أسباب تدني أداء
الطالب من وجهة نظر املعلمين واملشرفين كان مرتفعا.
وهدفت دراسة الزواهرة ومبارك ( )2016إلى الكشف عن أسباب تدني التحصيل في الرياضيات لدى طلبة
الصف العاشر من وجهة نظر املعلمين والطلبة وتكونت عينة الدراسة من ( )70معلما ومعلمة مقسمين بالتساوي
ومن ( )226طالبا و( )254طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة ،واستخدمت استبانة من
اعداد الباحثة كأداة لتحقيق هدف الدراسة ،وتحتوي قسمين :األول يتعلق باألسباب من وجهة نظر املعلم واألخر
من وجهة نظر الطالب .واظهرت النتائج ان األسباب من وجهة نظر املعلم كانت األسباب املتعلقة بالطالب باملرتبة
األولى ثم املتعلقة باملدرسة واإلدارة تليها املتعلقة بمنهاج الصف العاشر األساس ي ثم املتعلقة باملنهاج بشكل عام
وفي املرتبة األخيرة جاءت األسباب املتعلقة باملعلم وكانت هذه النتائج مختلفة من وجهة نظر املتعلم.
كما هدفت دراسة األخرس ( )2018للتعرف على أسباب تدني التحصيل الدراس ي في مادة الرياضيات في
الصفوف األساسية في محافظة العاصمة في األردن (من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات) ومن ثم التعرف
إلى الترتيب النسبي لهذه األسباب ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي مستخدما
استبانة من اعداد الباحث كأداة للدراسة وتكونت عينة الدراسة من ( )68معلما ومعلمة يقومون بتدريس مادة
الرياضيات للصفوف األساسية في محافظة العاصمة من املدارس الحكومية والخاصة حيث تم اختيارهم بطريقة
عشوائية وأظهرت النتائج وجود فروق في تقديرات العينة ألسباب تدني التحصيل في مادة الرياضيات تبعا ملتغير
الجنس ولصالح الذكور ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات املعلمين ألسباب تدني
مستوى التحصيل في مادة الرياضيات تبعا ملتغير التخصص ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
مستويات تقديرات ملعلمين ألسباب تدني مستوى التحصيل في مادة الرياضيات لدى طلبة املرحلة األساسية في
محافظة العاصمة تبعا ملتغير املستوى العلمي.
كما هدفت دراسة قبالن( )2018إلى الكشف عن أسباب تراجع أداء طلبة الصف الثامن األساس ي في األردن في
اختبار  TIMSSوالحلول املقترحة لتجاوز تلك األسباب وخصوصا املتعلقة باستراتيجيات التدريس والتقويم
وتطوير املحتوى العلمي في الكتب املدرسية واستخدمت الدراسة املنهج النوعي وتألفت عينة الدراسة من ()30
معلما ومعلمة في تخصص ي العلوم والرياضيات و( )4مشرفين تربويين واستخدم املقابالت الشخصية كأداة لجمع
البيانات وبتحليلها بيانيا كشف عن مجموعة من األسباب التي أدت إلى تراجع أداء الطلبة في االختبار منها غياب
برامج إعداد املعلمين ،وضعف برامج التنمية املهنية ،وتبني املعلمين الستراتيجيات تدريس تقليدية ،وزخم
املحتوي العلمي في الكتب املدرسية ،باإلضافة إلى ضعف الطلبة في مهارتي القراءة والرياضيات قدمت الدراسة في
النهاية مجموعة من التوصيات واالقتراحات التي ستسهم في تجاوز تلك األسباب.
الغيث ,السرواني ,المالء ,المحمدي
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 وهدفت دراسة موكغواثي ،جراهام وفريزر ) Mokgwathi, Graham, & Fraser(2019إلى بحث العالقة بينتصورات ومواقف املعلمين واملتعلمين تجاه الرياضيات مع تحصيل املتعلمين في الرياضيات واستخدمت الدراسة
املنهج الكمي حيث عملت تحليال ثانويا للبيانات الكمية في الرياضيات التي تسترشد بها دراسة التوجهات الدولية
 TIMSS 2015والتي تم جمعها من خالل ردود املعلمين واملتعلمين على االستبيان املتضمن مواقف وتصورات
املعلمين واملتعلمين في تحصيل الرياضيات وتكونت عينة الدراسة من ( )12514متعلما من جنوب أفريقيا وتم
أخذ العينات العنقودية وتم عمل نموذج متعدد املستويات باستخدام برنامج HLMالستخالص النتائج وكان من
أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن الطالب الذين يحبون تعلم الرياضيات ويقدرون قيمتها يتفوقون على الذين ال
يحبونها وأن الثقة في الرياضيات لها دور إيجابي على التفوق فيها.
تعقيب على الدراسات السابقة:
نالحظ أن جميع الدراسات استخدمت املنهج الوصفي التحليلي النوعي سواء كانت الدراسة تبحث عن
الكشف عن أسباب تدني األداء في تحصيل الرياضيات بشكل عام أم في أداء الطلبة في دراسة التوجهات الدولية.
أما فيما يتعلق باألهداف ،فهناك دراسات هدفت للتعرف والكشف عن أسباب تدني التحصيل في
الرياضيات مثل دراسة )(Janjetovic & Malinic ،2004ودراسة (رشيد واملساعيد)2015 ،؛ (الزواهرة ومبارك)2016 ،؛
(األخرس )2018 ،بينما هناك دراسات هدفت للتعرف والكشف عن أسباب تدني وتراجع األداء في نتائج الدراسة
الدولية TIMSSمثل دراسة (الفارس)2014 ،؛ (األخرس)2018 ،؛ (شحاتة والقراميطي )2016 ،وهذه األخيرة هدفت
أيضا القتراح الحلول والعالج والتطوير كما هو الحال في دراسة (الشيخي )2012 ،بينما هدفت دراسات أخرى لبحث
العالقة بين تحصيل وأداء الطالب في الدراسة الدولية  TIMSSوبين عوامل أخرى مثل دراسة )(House, 2006؛ (أبو
عيش)2015 ،؛ ) (Mokgwathi, Graham, & Fraser, 2019واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (الفارس )2014 ،في
محاولة الكشف عن أسباب تدني مستوى األداء ولكن هذه الدراسة اختصت بمعلمات الرياضيات للمرحلة املتوسطة
واملشرفات التربويات.
وفيما يتعلق بأداة الدراسة فقد استخدمت بعض الدراسات استبانات من أعداد الباحث مثل دراسة (رشيد
واملساعيد)2015 ،؛ (األخرس)2018 ،؛ (شحاتة والقراميطي(Sengul, Katranci, & Kucuk, 2015) )2016 ،وقامت
بعض الدراسات بتطوير وتقنين استبانات سابقة مثل دراسة (الزواهرة ومبارك)2016 ،؛ (الفارس )2014 ،وتفردت
دراسة (قبالن )2018 ،باستخدام املقابالت الشخصية كأداة للدراسة بينما الدراسات املتبقية فقد استعانت
باستبانات الدراسة الدولية TIMSSمثل دراسة )(House, 2006؛ (أبو عيش)2015 ،؛ & (Mokgwathi, Graham,
)Fraser, 2019؛ (الشيخي)2012 ،
وقد استفادت الدراسة الحالية من استبانة دراسة سابقة (الفارس )2014 ،حيث تم تقنينها بما يتالءم مع
الدراسة الحالية

 -3منهج الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة:
يعتمد البحث الحالي على املنهج الوصفي املسحي والذي يهدف لوصف الظاهرة املدروسة وتحديد املشكالت
وتقديم األدلة املبرهنة على أوضاع راهنة (العساف ،)2011 ،واستخدمت االستبانة وسيلة لجمع بيانات الدراسة.

الغيث ,السرواني ,المالء ,المحمدي
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مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات الرياضيات في مدينة الرياض لعام 1441هـ والبالغ عددهن ()403
معلمة رياضيات ،وجميع مشرفات الرياضيات في مدينة الرياض لنفس العام والبالغ عددهن ( )71مشرفة رياضيات.
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة بالطريقة العشوائية حيث تكونت من ( )99معلمة رياضيات ،و( )51مشرفة رياضيات
تربوية،
أداة الدراسة:
قامت الباحثات بتطوير وتقنين أداة الدراسة برجوع إلى دراسة الفارس ( )2014وهي عبارة عن استبانة
تحتوي على ( )29فقرة في صورتها األولية موزعة على ثالثة محاور :دور املعلم ،دور املنهج الدراس ي وتدريسه ،ودور
الطالب واألسرة.
ُ
واعتمد خمسة بدائل لإلجابة عن عبارات االستبانة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي ،إذ أعطي البديل (أوافق
بشدة) خمس درجات ،والبديل (أوافق) أربع درجات ،والبديل (محايد) ثالث درجات ،والبديل (ال أوافق) درجتين،
والبديل (ال أوافق أبدا) درجة واحدة وتم عكس الدرجات للعبارات املنفية.
وقد تم حساب مستوى تأثير العوامل على النحو التالي:
 مستوى منخفض من 2.33 -1.33 مستوی متوسط من 3.67 -2.34 مستوى مرتفع من 5.00 – 3.68ثبات األداة:
أجرت الباحثات عدة خطوات للتأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة کرونباخ ألفا (Cronbach-
 )Alphaإليجاد الثبات الكلي بعد حذف بعض العبارات ( ،)28-25-24-23-19-17-15-13-11-10-8وجدول( )1يبين
قیمة معامل الثبات الكلي لألداة.
جدول ( :)1معامل الثبات الكلي ألداة الدراسة
كرونباخ ألفا
العبارات
0.805
18
ويتضح من الجدول أعاله ان قيمة الثبات بلغت ( )0.805وهذا يدل على أن األداة تتمتع بدرجة عالية من
الثبات ،ويمكن االعتماد عليها في التطبيق امليداني للدراسة.
صدق األداة:
تم ايجاد معامل االتساق الداخلي باستخدام معامل بيرسون لالرتباط ( )pearson correlationللتحقق من
ارتباط العبارات بمحاورها وتم حذف عبارتين كما أشرنا سالفا لعدم ارتباطهما بمحوريهما.

الغيث ,السرواني ,المالء ,المحمدي
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جدول ( :)2معامالت ارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور
املحور

املحور
األول:
املعلم

رقم
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8

املحور
الثاني:
املنهج
الدراس ي
وتدريسه

املحور
الثالث:
الطالب
واألسرة

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

العبارات
لدى املعلمين خبرة كافية في اختبارات ()TIMSS
يعطي املعلم الطالب أمثلة أو نماذج عن نمط أسئلة اختبارات ()TIMSS
يعتمد املعلم في تقويمه للطلبة على نوعية من مثل أسئلة اختبارات ()TIMSS
املعلم مطلع بشكل كاف على اختبارات ( )TIMSSوتعليماتها
يوجه املعلم طلبته لالطالع على االنترنت للتدريب على نوعية اسئلة اختبارات
()TIMSS
يهتم املعلم باختبارات ()TIMSSبوصفها ملزمة في تقييم الطلبة
تحتاج االختبارات التقييمية التي يعدها املعلم إلى االتساق في األوزان النسبية
التي تتيح الفرصة للطالب للتدريب على أسئلة اختبارات ()TIMSS
يستطيع املعلمون وضع أسئلة محكية املرجع تحاكي أهداف اختبارات
()TIMSS
يغيب عن املنهج املدرس ي للرياضيات عناصر األسئلة التي تتطلب مهارات
التطبيق واالستدالل
ندرة تنوع األنشطة التي تسهم في تنمية مهارات التطبيق واالستدالل
يرتبط املنهج املدرس ي ببيئة كل بلد وطبيعتها مما يؤثر على استجابة الطلبة
الختبار ()TIMSS
عادة ما يؤثر ضعف ربط املنهج بالتقنية الحديثة ومستلزماتها على مستوى
الطلبة في اختبار ()TIMSS
يعاني أغلب الطلبة من ضعف في مهارات القراءة والكتابة
يستعين الطالب باملصادر اإلضافية للمعلومات (كاألنترنت وغيرها)
يهيأ الطالب عادة الختبار ()TIMSS
يهتم أولياء األمور بتدريب أبنائهم الطلبة على أسئلة اختبار ()TIMSS
يعاني أولياء األمور من قلة الوعي فيما يتعلق بأهمية اختبارات ()TIMSS
يشكل التزام الطالب بالواجبات املدرسية تأثيرا إيجابيا في مستوى اجاباتهم
عن أسئلة اختبارات ()TIMSS

معامل
االرتباط
**.661
**.843
**.794
**.800

الداللة
Sig
.000
.000
.000
.000

**.785

.000

**.809

.000

**.430

.001

**.462

.000

**.749

.000

**.738

.000

**.705

.000

**.594

.000

**.352
**.584
**.613
**.649
**.470

.006
.000
.000
.000
.000

**.464

.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
نالحظ أن ارتباط جميع العبارات باملحور دال احصائيا.
إجراءات الدراسة:
قامت الباحثات باإلجراءات اآلتية
 تطوير أداة الدراسة تمهيدا لتوزيعها على أفراد العينة. تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية ليس من عينة الدراسة األساسية لتأكد من الخصائصالسيكومترية لألداة (الصدق ،والثبات) ،حيث تكونت العينة االستطالعية من ( )40معلمة رياضيات ،و()20
مشرفة رياضيات.
 تم التعديل على األداة بعد التحقق من الخصائص السيكومترية وذلك بحذف بعض العبارات رفع ثبات األداة.الغيث ,السرواني ,المالء ,المحمدي
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 تم توزيعها الكترونيا على معلمات ومشرفات الرياضيات في مدينة الرياض وقد تم إرفاق تعليمات اإلجابة. استغرقت فترة تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1441هـ. ّتم تدقيق االستبانات والتأكد من صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي ،ومن ثم إدخالها في ذاكرة الحاسوب،
وتم استخدام حزمة التحليل االحصائي( )SPSSلتحليل البيانات والحصول على النتائج.
املعالجة اإلحصائية:
ملعالجة البيانات إحصائيا تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
لإلجابة عن أسئلة املحور األول والثاني والثالث ّ
تم استخدام املتوس ــطات الحسابية ،واالنحرافـات املعيارية
والرتبة ومستوى تأثير األسباب وفق املعيار االحصائي اآلتي الذي تم أخذه من دراسة الفارس(:)2014
 مستوى منخفض بين 2.33 -1.33 مستوى متوسط بين 3.67 -2.34 مستوى مرتفع بين 5.00 – 3.68 ّتم استخدام معادلة كرو نباخ ألفا) ) Cronbach-Alphaإليجاد الثبات.
 -كما تم استخدم معامل ارتباط بيرسون إليجاد معامل االتساق الداخلي ألبعاد األداة ومحاورها.

 -4نتائج الدراسة ومناقشتها.
 نتائج السؤال األول" :ما العوامل التربوية واالجتماعية األكثر تأثير على تدني مستوى أداء طالبات الصف
الثاني متوسط ملادة الرياضيات في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملعرفة العوامل التربوية واالجتماعية األكثر تأثير على
تدني نتائج طالبات الصف الثاني متوسط في اختبارات( )TIMSSملادة الرياضيات من وجهة نظر املعلمات واملشرفات
بشكل عام ولكل محور من محاور أداة الدراسة ،ويظهر الجدول ( )3املتوسطات واالنحرافات املعيارية لكل محور
بشكل عام.
جدول ( :)3يوضح العوامل التربوية واالجتماعية األكثر تأثير على تدني نتائج طالبات الصف الثاني متوسط في
اختبارات( )TIMSSملادة الرياضيات من وجهة نظر املعلمات واملشرفات
املحور
االنحراف املعياري الرتبة مستوى األسباب
املتوسط الحسابي
الرقم
متوسط
1
0.79
3.06
املعلم
1
متوسط
2
0.76
2.97
املنهج الدراس ي وتدريسه
2
متوسط
3
0.52
2.69
الطالب واألسرة
3
متوسط
0.5
2.92
الدرجة الكلية
يتضح من الجدول السابق ان أكثر العوامل التربوية واالجتماعية تأثير على نتائج العينة في اختبارات تيمز
الدولية هو تأثير املعلم حيث احتل املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)3.06يليه في املرتبة الثانية تأثير املنهج الدراس ي
وتدريسه بمتوسط حسابي ( ،)2.97ويأتي في املرتبة األخيرة تأثير الطالب واالسرة بمتوسط حسابي (.)2.69
وقد تؤكد هذه النتائج إلى أن دور املعلم مهم في العملية التعليمية وإعداد الطلبة الختبارات تيمز الدولية،
فمعلمي الرياضيات أنفسهم قد يكونوا من اسباب انخفاض النتائج ،لربما يكون ذلك لنقص في قدراتهم وخبرتهم في
الغيث ,السرواني ,المالء ,المحمدي
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هذه االختبارات االمر الذي سبـب نتائج عكسية على نتائج الطلبة .فاملمارسات التدريسية التي تقوم بها املعلمة لها دور
في تدني مستوى الطالبات ،حيث أشار املالكي وخليل وعواجي ( )2020إلى أن املمارسات التربوية التي تركز على
التعريفات دون العناية بتقديم مفاهيم الدرس وربطها باألمثلة يؤدي إلى مستوى تحصيلي متدني .كما ساهم املنهج
الدراس ي في انخفاض مستوى الطالبات في اختبارات تيمز .وقد يعود ذلك إلى تضخم املناهج باملعلومات خاصا
النظرية وقله التطبيق العملي .كما ان الطالبة واالسرة يلعبون دور مهم في تدني املستوى في االختبارات الدولية تيمز
حيث قد يعود السبب إلى عدم معرفة الطالبات بكيفية دراسة املوضوع والحصول على مواد مجردة كما وضحت
نتائج دراسة شنغول ،و كاترانس ي ،وكوكوك) ،Sengul, Katranci, & Kucuk(2015كما قد تعاني الطالبات من ضعف
في استيعاب أسئلة اختبارات تيمز ،حيث أشار التوبية ،وحمد والشين ( )2021إلى وجود هذه التحدي الذي يتمثل في
مواجهة الطلبة صعوبة في فهم املطلوب من أسئلة اختبار تيمز ، TIMSSو وجود فئة من الطلبة دون املستوى
املطلوب .كذلك االسرة واهمالها تشجيع أبنائها قد يؤثر في مستواهم التعليمي ،او قد تجهل االسرة طريقة عمل
االختبارات الدولية وأهميتها او حتى كيفية مذاكرتها .حيث اشار حيث أشار التوبية ،وحمد والشين ( )2021إلى أهمية
أن يكون ولي األمر شريكا في متابعة ابنه خالل فترة الدراسة الدولية من خالل عمل خطة مفصلة وقابلة للتطبيق على
مدار العام الدراس ي والتعاون بين ولي األمر واملدرسة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قبالن ( )2018حيث اعتبر أن أسباب تدني نتائج الطالب يعود إلى غياب
برامج إعداد املعلمين ،وضعف برامج التنمية املهنية ،وتبني املعلمين الستراتيجيات تدريس تقليدية .وتختلف هذه
النتيجة في الترتيب ألكثر العوامل املؤدية إلى تدني مستوى الطلبة مع دراسة الفارس ( )2014حيث جاء في املرتبة
األولى مجال الطالب واألسرة ثم مجال املعلم ثم مجال املنهج وتدريسه ،كذلك اختلفت مع نتائج دراسة الزواهرة
ومبارك ( )2016حيث احتلت األسباب املتعلقة باملعلم املرتبة األخيرة.

م
3
1
6
4
2
5

 نتائج السؤال الثاني" :ما دور املعلمات على مستوى تدني أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة
الرياضيات في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟".
ّ
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لدور املعلمات في نتائج طالبات الصف الثاني
متوسط في اختبارات ( )TIMSSملادة الرياضيات من وجهة نظر املعلمات واملشرفات ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لدور املعلمات في نتائج طالبات الصف الثاني
متوسط في اختبارات ( )TIMSSملادة الرياضيات من وجهة نظر املعلمات واملشرفات مرتبة تنازليا
املتوسط االنحراف
املستوى الرتبة
العبارات
الحسابي املعياري
تعتمد املعلمة في تقويمها للطالبات على نوعية أسئلة مماثلة ألسئلة اختبارات
 1.023متوسط 1
3.39
()SSMTT
 1.035متوسط 2
3.34
لدى املعلمة خبرة كافية في اختبارات ()SSMTT
 1.079متوسط 3
3.30
تهتم املعلمة باختبارات ()SSMTTبوصفها ملزمة في تقييم الطالبات
 1.064متوسط 4
3.29
املعلمة مطلعة بشكل كاف على اختبارات ( )SSMTTوتعليماتها
 1.026متوسط 5
3.19
تعطي املعلمة الطالبة أمثلة أو نماذج على نمط أسئلة اختبارات ()SSMTT
توجه املعلمة طالباتها لالطالع على االنترنت للتدريب على نوعية أسئلة
 1.155متوسط 6
2.91
اختبارات ()SSMTT
الغيث ,السرواني ,المالء ,المحمدي
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م
8
7

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

العبارات

املستوى الرتبة

تستطيع املعلمات وضع أسئلة محكية املرجع تحاكي أهداف اختبارات
()SSMTT
تحتاج االختبارات التقييمية التي تعدها املعلمة إلى االتساق في األوزان النسبية
 1.090متوسط 8
2.44
التي تتيح الفرصة للطالب للتدريب على أسئلة اختبارات ()SSMTT
يتضح من جدول ( )4أن عبارات هذا املحور جاءت في املستوى املتوسط ،إذ تراوحت املتوسطات الحسابية
بين ( ،)2.44 – 3.39وجاءت في الرتبة األولى العبارة ( )3التي تنص على " تعتمد املعلمة في تقويمها للطالبات على
نوعية أسئلة مماثلة ألسئلة اختبارات (" )SSMTTبمتوسط حسابي ( )3.39وانحراف معياري ( )1.023وبمستوى
متوسط ،وفي الرتبة األخيرة جاءت العبارة ( )7التي تنص على " تحتاج االختبارات التقييمية التي تعدها املعلمة إلى
االتساق في األوزان النسبية التي تتيح الفرصة للطالبة للتدريب على أسئلة اختبارات ( ")SSMTTبمتوسط حسابي
( )2.44وانحراف معياري ( )1.090وبمستوى متوسط.
فجاءت عبارات هذا املجال جميعهم باملستوى املتوسط على اختالف بسيط باملتوسطات الحسابية فيما
ُ
بينها ،وتعزى هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثات (من خالل العمل كمعلمات في امليدان التعليمي) أن أسئلة
االختبارات التي تعدها املعلمات سهلة وواضحة وال تقيس املستويات العليا للتفكير الرياض ي كالتحليل واالستنتاج،
وهذا ال يتماش ى أيضا مع فلسفة أسئلة اختبارات ( )TIMSSالدولية ،وقد تكون املعلمة قد اعتادت على صياغة أسئلة
اعتيادية ال تثير تفكير الطالبات وال تتماش ى مع نمط اختبارات ( )TIMSSالدولية.
وأيضا أن وعي وخبرة معلمة الرياضيات نفسها في هذه االختبارات ليس بالقدر العالي لكي تقوم بتدريب
طالباتها عليها ،لذا من الضروري تبصير املعلمات بنتائج االختبارات التشخيصية وجوانب الضعف بشكل عام وهذا ما
أشارت له دراسة أبو عيش ( )2015وذلك بهدف وضع الخطط العالجية الالزمة لتالفي جوانب الضعف لذا من
الضروري تبصير املعلمين بنتائج االختبارات التشخيصية التي تعدها الدراسة الدولية كي يكون املعلم على دراية واطالع
ُ
وبالتالي تتكاتف الجهود في وضع خطط العالج والتقويم ،كما تعزى هذه النتائج إلى أن هذه االختبارات غير ُملزمة في
ُ
تقييم الطالبات في مادتها العلمية فاهتماماتها بها جاءت متوسطة ،كما تعزى أسباب نتيجة العبارة رقم( )5في أن دور
املعلمة كان متوسط في توجيه طالباتها لالطالع على االنترنت للتدرب على مثل هذه االختبارات إلى عدم وجود مواقع
رسمية تحت إدارة وزارة أو هيئة أو أي جهة رسمية تتيح التدرب االلكتروني على مثل هذه االختبارات.
وجاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة مع دراسة رشيد واملساعيد( )2015والتي تناولت خمسة مجاالت لدراسة
العوامل التي تؤدي إلى تدني مستوى الطالب بمادة الرياضيات ،ومن بينها املعلم وكانت النتيجة متوسطة ،وكذلك
اتفقت مع دراسة قبالن ( )2018في أن األسباب التي أدت إلى تراجع أداء الطلبة في االختبار من بينها املعلم ،وذلك
بسبب عدم تلقيه برامج إعداد مهنية وتبنيه لطرق تدريس قديمة.
2.65

1.063

متوسط

 نتائج السؤال الثالث " :ما دور املنهج الدراس ي وتدريسه على مستوى تدني أداء طالبات الصف الثاني
متوسط ملادة الرياضيات في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
ّ
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لدور املنهج املدرس ي وتدريسه على نتائج
طالبات الصف الثاني متوسط في اختبارات ( )TIMSSملادة الرياضيات من وجهة نظر املعلمات واملشرفات ،والجدول
( )5يوضح ذلك.
الغيث ,السرواني ,المالء ,المحمدي
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جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لدور املنهج املدرس ي وتدريسه على نتائج طالبات
الصف الثاني متوسط في اختبارات ( )TIMSSملادة الرياضيات من وجهة نظر املعلمات واملشرفات مرتبة تنازليا
م
9
10
12
11

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

العبارات

املستوى

الرتبة

يغيب عن املنهج املدرس ي للرياضيات عناصر األسئلة التي تتطلب مهارات
التطبيق واالستدالل
2
 1.032متوسط
2.95
ندرة تنوع األنشطة التي تسهم في تنمية مهارات التطبيق واالستدالل
عادة ما يؤثر ضعف ربط املنهج بالتقنية الحديثة ومستلزماتها على
3
 1.230متوسط
2.87
مستوى الطلبة في اختبار ()SSMTT
يرتبط املنهج املدرس ي ببيئة كل بلد وطبيعتها مما يؤثر على استجابة
4
 1.112متوسط
2.84
الطلبة الختبار ()SSMTT
يالحظ من الجدول ( )5أن مستوى عبارات هذا املحور جاءت في املستوى املتوسط ،إذ تراوحت املتوسطات
الحسابية بين ( ،)2.84 -3.20وجاءت في الرتبة األولى العبارة ( )9التي تنص على " يغيب عن املنهج املدرس ي للرياضيات
عناصر األسئلة التي تتطلب مهارات التطبيق واالستدالل"بمتوسط حسابي ( )3.20وانحراف معياري ()1.093
وبمستوى متوسط وفي الرتبة األخير جاءت العبارة ( )11والتي تنص على " يرتبط املنهج املدرس ي ببيئة كل بلد وطبيعتها
مما يؤثر على استجابة الطلبة الختبار ( ")SSMTTبمتوسط حسابي ( )2.84وانحراف معياري ( )1.112وبمستوى
متوسط.
ُ
وقد تعزى هذه النتيجة ألن طريقة التدريس املتبعة ومحتوى مناهج الرياضيات الحالية ال يتماش ى مع نمط
اختبارات ) (TIMSSوهذا ما الحظناه كمعلمات في امليدان التعليمي.
ُ
فجاءت عبارات هذا املجال( )12 ،11 ،10 ،9جميعهم باملستوى املتوسط ،وتعزى هذه النتيجة أن األنشطة
ُ
العلمية في مناهج الرياضيات غير كافية وال تنمي مهارات التفكير الرياض ي للطالب حتى تمكنه من النجاح في هذه
االختبارات بجدارة ،وكذلك تضخم محتوى مناهج الرياضيات مما يعيق ممارسة األنشطة العلمية وهذا ما أشارت له
دراسة قبالن( )2018والتي كشفت عن مجموعة من األسباب التي أدت إلى تراجع أداء الطلبة من ضمنها زخم املحتوى
ُ
العلمي في الكتب املدرسية ،كما تعزى هذه النتائج إلى قلة ربط مناهج الرياضيات بالتقنية الحديثة فهناك عدة برامج
ُ
رياضية لم تطبق بمناهجنا كذلك ينقص املنهج املدرس ي األسئلة املتنوعة التي تثير مهارات التطبيق واالستدالل ،وكل
ذلك يؤثر سلبا في نتائج الطلبة ومستوى أداءهم في االختبارات الدولية ) .(TIMSSوجاءت هذه النتائج متقاربة مع
دراسة الزواهرة ومبارك ( )2016والتي أشارت إلى أن األسباب في تدني مستوى التحصيل في مادة الرياضيات من وجهة
نظر املعلم كانت بالترتيب :األسباب املتعلقة بالطالب أوال ثم املتعلقة باملدرسة تليها املتعلقة باملنهاج وأخيرا املتعلقة
باملعلم.
3.20

1.093

متوسط

1

 نتائج السؤال الرابع :ما دور الطالب واألسرة على مستوى تدني أداء طالبات الصف الثاني متوسط ملادة
الرياضيات في االختبارات الدولية ) (TIMSSمن وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
ّ
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لدور الطالب واألسرة على نتائج طالبات
الصف الثاني متوسط في اختبارات ( )TIMSSملادة الرياضيات من وجهة نظر املعلمات واملشرفات والجدول التالي
يوضح ذلك.
الغيث ,السرواني ,المالء ,المحمدي
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جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لدور الطالب واألسرة على نتائج طالبات الصف
الثاني متوسط في اختبارات ( )TIMSSملادة الرياضيات من وجهة نظر املعلمات واملشرفات مرتبة تنازليا
م

املتوسط
الحسابي

العبارات

االنحراف
املعياري

املستوى

الرتبة

يهتم أولياء األمور بتدريب أبنائهم الطلبة على أسئلة اختبار
16
()SSMTT
2
مرتفع
1.054
3.70
تيهئ األسرة الطالبة الختبار ()SSMTT
15
3
متوسط
1.117
2.73
 14تستعين الطالبة باملصادر اإلضافية للمعلومات (كاإلنترنت وغيرها)
يشكل التزام الطالبة بالواجبات املدرسية تأثيرا إيجابيا في مستوى
4
منخفض
1.020
2.29
18
اجاباتها عن أسئلة اختبارات ()SSMTT
5
منخفض
.895
1.87
تعاني أغلب الطالبات من ضعف في مهارات القراءة والكتابة
13
يعاني أولياء األمور من قلة الوعي فيما يتعلق بأهمية اختبارات
6
منخفض
.971
1.75
17
()SSMTT
يالحظ من جدول ( )6أن عبارات هذا املحور جاءت متباينة في املستويات من املرتفع إلى املنخفض ،ففي
الرتبة األولى العبارة ( )16التي تنص على " يهتم أولياء األمور بتدريب أبنائهم الطلبة على أسئلة اختبار (")SSMTT
بمتوسط حسابي ( )3.82وانحراف معياري ( )1.069وبمستوى مرتفع ،كذلك العبارة الثانية التي تنص على " :تيهئ
األسرة الطالبة الختبار ( ")SSMTTبمتوسط حسابي ( )3.70وانحراف معياري ( )1.054وبمستوى مرتفع ،وفي الرتبة
األخير جاءت العبارة ( )17التي تنص على " يعاني أولياء األمور من قلة الوعي فيما يتعلق بأهمية اختبارات ()SSMTT
"بمتوسط حسابي ( )1.75وانحراف معياري ( )0.971وبمستوى منخفض.
ُ
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنه لدى أولياء األمور العلم بأن هذه االختبارات ال تؤثر على نتائج تحصيل أبنائهم
فال يهتمون بها ،وكذلك ليس جميع الطالب يتهيؤون الختبار) ربما لضعف التهيئة والتدريب املقدم من املدرسة أو
لعدم توفر مواقع ُتتيح لهم التدريب الذاتي .وقد يكون املستواه العلمي واملستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة دور
فعال في تدني مستوى الطالبات في االختبارات الدولية تيمز.
ُ
أما العبارة ( )14جاءت متوسطة املستوى ،وتعزى هذه النتيجة إلى أنه قد ال يكون الطالب قادرا على
استعمال االنترنت لضعف املستوى االقتصادي لدى األسرة .وهذا ما ايدته نتائج دراسة جانجيتوفك ومالينيك ,
) Janjetovic & Malinic (2004حيث وتوصلت الدراسة إلى أن من العناصر املؤثرة في املستوى التعليمي للطالب هو
املستوى التعليمي لالب ،باإلضافة إلى أن املستوى االقتصادي لألسرة ،وتوفر االنترنت ،وأجهزة الحاسب اآللي .
أما العبارات ( )18 ،13 ،17جاءت منخفضة املستوى حيث أن التزام الطالب بالواجبات املدرسية وقيامهم
بها يدربهم على مهارات التفكير واالستدالل وهذا ما أشارت له الشيخ( ،)2010ونتائج دراسة أبو عيش ( )2015والتي
أوضحت بأن الطالب األكثر حرصا على حل الواجبات املنزلية عادة ما يكونوا أعلى في التحصيل ،فهناك عالقة وثيقة
ُ
بين الواجبات املدرسية وارتفاع تحصيل الطلبة ،كما قد تعزى هذه النتيجة ملعتقدات الطالب وتصوراتهم الذاتية عن
أنفسهم وكفاءتهم فمعتقدات الطالب نحو النجاح لها تأثير على التحصيل وهذا ما أشارت له دراسة هاوس ()2006
والتي ترى أن العالقة بين املعتقدات الذاتية للطالب وتحقيق الرياضيات أمر بالغ األهمية للنجاح.
وأيضا قد ُيعاني الطالب ضعف في اللغة العربية في مهارتي القراءة والكتابة ،مما يؤدي إلى صعوبة االختيار
بالنسبة له وهذا ما يتفق مع دراسة قبالن( )2018والتي كشفت عن مجموعة من األسباب التي أدت إلى تراجع أداء
3.82
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الطلبة من ضمنها ضعف الطلبة في مهارتي القراءة والرياضيات ،وكذلك أشار التوبية ،وحمد والشين ( )2021إلى ان
وجود فئة من الطلبة لديهم مشكلة الضعف القرائي قد يؤدي إلى تدني مستوى الطلبة باالختبارات الدولية تيمز،
ُ
وقد تعزى هذه النتائج أيضا إلى أسرة الطالب والتي قد ينقصها الوعي والخبرة الكافية في هذه االختبارات لتوعية
ُ
أبنائهم وتهيئتهم لها .كما قد تعاني األسرة من مشكالت اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا في مستوى أبنائهم (الكندري،
.)2012

التوصيات واملقترحات:
.1
.2
.3
.4
.5

في ضوء النتائج التي ّ
تم التوصل إليها ،توص ي الباحثات ويقترحن بما يأتي:
إشراف املوجهين على دورات خاصة للمعلمين لرفع كفاءتهم في إعداد أسئلة تقيس املستويات العليا للتفكير
الرياض ي تتماش ى مع نمط أسئلة اختبارات ).(TIMSS
إعادة النظر في مناهج الرياضيات للمرحلة املتوسطة بحيث تكون مناسبة ملعايير اختبارات ).(TIMSS
وضع خطط وبرامج للتوعية بالدراسة العاملية ) (TIMSSعلى كافة املستويات (ولي األمر ،املدرسة ،املعلم،
الطالب) ،عن طريق وسائل االعالم املختلفة.
إعداد اختبارات تجريبية تشمل جميع املدارس للصف الثاني متوسط ويتم تصحيحها بنظام ) (TIMSSوتحليل
نتائجها إحصائيا واالستفادة منها.
ُ
تضمين برنامج التهيئة والتدريب التابع للمركز الوطني للقياس والتقويم لنماذج الختبارات تحاكي اختبارات
الدراسة الدولية ) (TIMSSعلى غرار االختبارات التجريبية الختبارات القدرات والتحصيلي.

قائمة املراجع
أوال -املراجع بالعربية:
 أبو أسعد ،صالح عبد اللطيف ( .)2010أساليب تدريس الرياضيات .عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع. أبو عيش ،بسينة رشاد ( .)2015العوامل الشخصية والعادات الدراسية ذات العالقة بتباين تحصيل طالبوطالبات الصف الثاني املتوسط في الرياضيات والعلوم في اململكة العربية السعودية في ضوء نتائج دراسة
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم .عالم التربية ،املؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد
البشرية .48-1 ،)50(16 ،TIMSS-2003
 األخرس ،يوسف عبد الكريم ( .)2018أسباب تدني التحصيل الدراس ي في مادة الرياضيات في الصفوف األساسيةفي محافظة العاصمة األردن (من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات) .الجامعة األردنية-عمادة البحث
العلمي.66-55 ،
 األسطل ،كمال محمد زارع ،وعفانة ،عزو إسماعيل سالم ( .)2010العوامل املؤدية إلى تدني التحصيل فيالرياضيات لدى تالمذة املرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة .الجامعة اإلسالمية
غزة.106-1 ،
 تمام ،تمام إسماعيل (2016م) .آفاق جديدة في تطوير مناهج التعليم في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين.الدمام :مكتبة املتنبي.
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التكیفي لدى  TIMSSطالبات املرحلة املتوسطة .مجلة البحث العلمي في التربية.435-391 ،
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