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مقدمة:

التمّيـــز	يف	العلـــوم	والريا�صـــيات	هـــدف	�صـــاٍم	ي�صـــعى	مركـــز	التميـــز	لتطويـــر	العلوم	
والريا�صيات	بجامعة	امللك	�صعود	اإىل	حتقيقه.

اإن	تعليم	وتعّلم	العلوم	والريا�صـــيات	عملية	معقدة	تتداخل	فيها	عوامل	ومتغريات	
كثـــرية،	وبتاأثـــريات	متفاوتـــة.	وميكن	ت�صـــنيف	تلـــك	العوامل	واملتغـــريات	املوؤثرة	يف	

تعليم	وتعّلم	العلوم	والريا�صيات	يف	اأربعة	حماور	رئي�صة،	هي:
	عوامل	تتعلق	بالطالب	)مثل:	الواقعية،	الثقة	بالنف�ض،	املهارات	الدرا�صية(. 	)1

	عوامل	تتعلق	باملعلم	)مثل:	املمار�صـــات	التدري�صـــية،	اأ�صاليب	التقومي،	الإعداد	 	)2
الأكادميي(.

	عوامل	تتعلق	باملنهج	)مثل:	املحتويات	ال�صمولية(. 	)3
	عوامـــل	تتعلـــق	باملدر�صـــة	)مثـــل:	التجهيـــزات	املدر�صـــية،	بيئـــة	املدر�صـــة،	اإدارة	 	)4

املدر�صة(.
ولتحقيق	التميز	يف	العلوم	والريا�صـــيات	م�صـــارات	متعددة	تبداأ	من	غرف	ال�صفوف	
واملعامـــل	الدرا�صـــية	يف	مدار�ـــض	التعليـــم	العام،	مـــروًرا	بقاعات	ومعامـــل	اجلامعات،	
و�صـــوًل	اإىل	التميـــز	يف	مياديـــن	التطبيـــق	والإنتـــاج	والإبتكار،	وهـــذا	يتطلب	تظافر	
اجلهود	املبذولة	من	اجلهات	املعنية	بذلك	�صـــواء	على	م�صـــتوى	البحث	والدرا�صة	اأو	

التطبيق	والتنفيذ	اأو	الإنتاج	والدعم.
	TIMSS	والعلوم	الريا�صيات	يف	الدولية	الجتاهات	درا�صة	ُتعّد	البحثي،	امل�صتوى	على
من	اأكرث	الدرا�صـــات	�صـــمولية،	حيث	تعترب	م�صـــدًرا	للبيانات	التي	ينبغي	ال�صتفادة	

منها	يف	البحوث	والدرا�صات	املعنية	بتطوير	تعليم	وتعّلم	العلوم	والريا�صيات.
وحيث	�صـــاركت	اململكة	العربية	ال�صـــعودية	يف	دورتني	متتاليتني	لهذه	الدرا�صة،	كان	
اأحدثهـــا	يف	عـــام	2007م	،	فـــاإن	ا�صـــتعرا�ض	نتائج	تلك	امل�صـــاركة	احلديـــث	ُيعد	خطوة	
اأ�صا�صـــية	لال�صـــتفادة	من	امل�صاركة	يف	تلك	الدرا�صة	الدولية	وهذا	ما	يهدف	اإليه	هذا	

التقرير.
مــركـــــز	التــمـيــز	لتــطـوـيــر
تعليم	العلوم	والريا�صيات	
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TIMSS نبذة تعريفية بدراسة
	)International Association for Evaluation of educational achievement )IEA(	منظمـــة	تقـــوم
بعدد	من	الدرا�صات	التي	تهدف	يف	معظمها	اإىل	قيا�ض	م�صتوى	التقّدم	يف	التح�صيل	الدرا�صي	يف	بع�ض	املواد	الدرا�صية	

وب�صفة	دورية	حيث	ي�صرتك	يف	درا�صاتها	الكثري	من	الدول،	ومن	هذه	الدرا�صات	درا�صتي:
) 1   TIMSS(	.والعلوم	الريا�صيات	درا�صة	يف	الدولية	الجتاهات

)Trends in International Mathematics and Science Study( 	

) 2   PIRLS	(	.القراءة	مهارة	))تطّور	تقّدم	لقيا�ض	الدولية	الدرا�صة
)Progress in International Reading Literacy Study( 	

وتعترب	درا�صة	TIMSS	اأ�صهر	درا�صات	هذه	املنظمة	حيث	ي�صارك	فيها	عدد	اأكرب	من	الدول	ويتزايد	هذا	العدد	
با�صـــتمرار	يف	كل	دورة	وذلـــك	لأنهـــا	�صـــاملة	وتقـــّدم	معلومات	كثرية	حول	عنا�صـــر	العملية	التعليميـــة	)املنهج،	الطالب،	
املعّلم،	املدر�صة(	واملمار�صات	التعليمية	والتعلمية	ملادتي	الريا�صيات	والعلوم.	وكذلك	مُتكِّن	هذه	الدرا�صة	من	املقارنة	يف	
العنا�صـــر	ال�صـــابقة	بني	الدول	امل�صـــاركة	فيها	مبا	ي�صمح	بدرا�صة	اأ�صـــباب	تفّوق	الآخرين	وحماولة	تطبيقها	مبا	يتنا�صب	

مع	البيئة	املحلية	لكل	بلد.
يتـــم	تنفيـــذ	درا�صـــة	TIMSS	كل	اأربـــع	�صـــنوات	يف	مادتي	الريا�صـــيات	والعلوم،	حيـــث	بـــداأت	اأول	دورة	لها	يف	عام	
1995م	و�صـــارك	فيها	26	دولة	يف	ال�صـــف	الرابع	البتدائي	و41	دولة	يف	ال�صـــف	الثامن،	ثم	دورتها	الثانية	يف	عام	1999م	
و�صـــارك	فيها	38	دولة	يف	ال�صـــف	الثامن	ومل	يتم	تطبيق	الدرا�صـــة	على	ال�صـــف	الرابع	البتدائي	يف	هذه	الدورة،	وكانت	
الدورة	الثالثة	للدرا�صـــة	يف	عام	2003م،		و�صـــارك	فيها	25	دولة	يف	ال�صـــف	الرابع	البتدائي	و	46	دولة	يف	ال�صـــف	الثامن،	
ودورتها	الرابعة	يف	عام	2007م،	�صـــارك	فيها	36	دولة	يف	ال�صـــف	الرابع	البتدائي	و48	دولة	يف	ال�صـــف	الثامن،	وت�صـــتعد	

حالًيا	لتنفيذ	دورتها	اخلام�صة	2011م.
�صاركت	اململكة	العربية	ال�صعودية	يف	الدورتني	الأخريتني	للدرا�صة	TIMSS 2003		و	TIMSS 2007،		وت�صتعد	

.TIMSS 2011	اخلام�صة	الدورة	يف	للم�صاركة	حالًيا
يتم	جمع	املعلومات	من	امل�صتهدفني	يف	درا�صة	TIMSS	من	خالل	الختبارات	وال�صتبانات	امل�صاحبة	لها.

فاأ�صـــئلة	الختبـــارات	يتـــم	توزيعهـــا	يف	كتيبـــات	وبرتتيـــب	معنّي	بحيـــث	يحتوي	كل	كتيـــب	على	عينة	من	اأ�صـــئلة	
املادتـــني	ويتـــم	تطبيـــق	جميـــع	الأ�صـــئلة	علـــى	طالب	كل	بلد	م�صـــارك	مبـــا	ي�صـــمن	املقارنة	الدقيقـــة	بني	م�صـــتويات	اأداء	
الطـــالب	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة.	يتـــم	اإعادة	تطبيق	عدد	من	كتيبات	الأ�صـــئلة	علـــى	عينة	الطالب	امل�صـــاركني	يف	الدورة	

التالية	للدرا�صة	بهدف	قيا�ض	مقدار	التقّدم	يف	التح�صيل	واجتاهه	يف	كل	بلد	م�صارك.
اأمـــا	ال�صـــتبانات	امل�صـــاحبة	لالختبـــارات	فهـــي	عبـــارة	عن	اأربع	ا�صـــتبانات	ت�صـــتمل	علـــى	عدد	كبري	من	الأ�صـــئلة	

والعبارات	التي	ي�صتجيب	لها	امل�صتهدف	اأثناء	تطبيق	الختبار.	وهذه	ال�صتبانات	هي:
ا�ستبانات الطالب.  1    

ت�صـــتمل	على	عبارات	واأ�صـــئلة	تهدف	اإىل	جمع	معلومات	حول	الطالب	وظروفه	الأ�صرية	والقت�صادية	واجتاهاته	
نحو	املدر�صة	وتعّلم	العلوم	والريا�صيات.

ا�ستبانات املعّلم. 2    
وتهـــدف	اإىل	التعـــّرف	علـــى	املعّلـــم	وموؤهالتـــه	وخرباتـــه	واجتاهاتـــه	نحـــو	املدر�صـــة	والوظيفة	وكذلك	ممار�صـــاته	

التدري�صية	وعالقاته	مع	املعلمني	والطالب	يف	املدر�صة.	
ا�ستبانات املدر�سة. 3    

بنيت	هذه	ال�صـــتبانة	بهدف	جمع	معلومات	حول	ممار�صـــات	مدير	املدر�صـــة	كقيادة	تربوية	واإدارية	ودوره	يف	دعم	



TIMSS 2007 تقرير نتائج مشاركة اململكة في

9

تعليم	العلوم	والريا�صيات	وتعّلمها	ونظرته	للمعلمني	والطالب	واملدر�صة	ب�صفة	عامة.
ا�ستبانات املنهج.  4    

تهدف	هذه	ال�صـــتبانة	اإىل	جمع	معلومات	حول	مناهج	الدول	امل�صـــاركة	واملو�صـــوعات	التي	يتم	تدري�صها	للطالب	
وزمن	تدري�صها	واملمار�صات	التدري�صية	واأ�صاليب	التقومي.	

ولال�صـــتفادة	من	نتائج	درا�صـــة	TIMSS 2007	،	مت	اإعداد	هذا	التقرير	الذي	يبحث	يف	اأهم	املتغريات	تاأثرًيا	يف	
حت�صيل	الطالب	ح�صب	ما	بينته	الدرا�صة	باملقارنة	مع		بع�ض	الدول	التي	احتلت	مركًزا	متقدًما	يف	الرتتيب	بني	الدول	

امل�صاركة	يف	حت�صيل	الريا�صيات	والعلوم.		

TIMSS اإلطار العام لدراسة
ت�صـــتمل	الدرا�صـــة	على	بعدين	حمددين	لالختبار	يتمثالن	يف	اإطار	الدرا�صـــة	املنق�صـــم	اإىل	ق�صمني	يف	كل	مادة،	 	

هما:
اإطار	املحتوى	املعريف	لكل	مادة	،	ويتم	فيه	تق�صيم	مو�صوعات	املادة	وت�صنيفها	يف	حماور	وفروع	رئي�صة	بحيث	يتم	 1    

متثيلها	يف	اختبار	املادة	بن�صب	واأوزان	حمددة.
اإطار	م�صتويات	التفكري	امل�صتهدفة	يف	كل	مادة،	وفيه	يتم	حتديد	امل�صتويات	بن�صب	وزنية	منا�صبة	تنعك�ض	يف	اأ�صئلة	 2    

الختبار	لكل	مادة.	

TIMSS 2007 المحتوى المعرفي لمادة الرياضيات في
ُق�ّصمت	مو�صوعات	الريا�صيات	اإىل	اأربعة	فروع	رئي�صة	هي:	الأعداد،	اجلرب،	الهند�صة،	والبيانات،	ومت	متثيلها	 	

بن�صب	وزنية	حمددة	كما	يو�صحها	اجلدول	التايل:
جدول رقم )1(

Content Domain			املنهج	الن�صبيحمتوى	الوزن
30الأعداد
30اجلرب
20الهند�صة
20البيانات

TIMSS 2007  مستويات التفكير في الرياضيات في
�صـــّنفت	الدرا�صـــة	املعارف	واملهارات	التي	ت�صتهدفها	مادة	الريا�صيات	اإىل	ثالثة	م�صتويات	تفكري،	هي:	املعرفة	 	
Knowledge،	التطبيق	Applying،	وال�صـــتدلل	)ال�صـــببية(	Reasoning،	وقد	مت	تغطيتها	يف	اأ�صـــئلة	الختبار	وفًقا	

لن�صب	وزنية	حمددة	كما	يو�صحها	اجلدول	التايل:
جدول رقم )2(
Cognitive Domain					التفكري	الن�صبيم�صتويات	الوزن

35املعرفة
40التطبيق

25ال�صتدلل	)ال�صببية(
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TIMSS 2007 المحتوى المعرفي لمادة العلوم في
�صّنفت	الدرا�صة	مو�صوعات	العلوم	يف	اأربعة	فروع	رئي�صة	هي:	الأحياء،	الكيمياء،	الفيزياء،	وعلم	الأر�ض،	ويتم	 	

متثيلها	يف	الختبار	بن�صب	وزنية	حمددة،	كما	يو�صحها	اجلدول	التايل:
جدول رقم )3(

Content Domain					املنهج	الن�صبيحمتوى	الوزن
35الأحياء
20الكيمياء
25الفيزياء

20علم	الأر�ض

TIMSS 2007 مستويات األداء في دراسة
حّددت	الدرا�صة	خم�صة	م�صتويات	لالأداء	ميكن	ت�صنيف	اأداء	الطالب	امل�صاركني	بناًء	عليها.	ذلك	ميّكن	كل	بلد	
م�صارك	من	الرتكيز	على	رفع	ن�صبة	الطالب	يف	امل�صتويات	العليا	من	الأداء.	هذه	امل�صتويات	مبنية	على	مقدار	الدرجات	

التي	يح�صل	عليها	الطالب،	وهي	كما	يلي:
جدول رقم )4(

مدى	الدرجاتم�صتوى	الأداءم
اأكرب	من	625متقّدم1
من	550	اإىل	اأقل	من	625	عاٍل2
من	475	اإىل	اأقل	من	550متو�صط	3
من	400	اإىل	اأقل	من	475منخف�ض4
اأقل	من	400اأقل	من	املنخف�ض5

وممـــا	يجـــدر	ذكـــره	اأنه	ل	يوجد	من	البلدان	امل�صـــاركة	من	حققت	يف	متو�صـــط	اأداء	طالبها	امل�صـــتوى	املتقّدم	يف	 	
هذا	الت�صنيف	)625	نقطة	فاأكرث(،	بل	اأنه	ُيالحظ	تراجع	يف	املتو�صط	الدويل	العام	لالأداء	يف	كال	املادتني	)الريا�صيات	

والعلوم(	يف	كل	دورة	للدرا�صة	عن	�صابقتها.			

TIMSS 2007  مستويات التفكير لمادة العلوم في
مت	ت�صـــنيف	املعارف	واملهارات	التي	ت�صـــتهدفها	مادة	العلوم	ح�صب	ما	تراه	الدرا�صة	اإىل	ثالثة	م�صتويات	تفكري	 	
	،Reasoning	))ال�صببية	وال�صتدلل	،Applying	التطبيق	،Knowledge	املعرفة	وهي:	الريا�صيات،	مادة	يف	كما	ا اأي�صً

وقد	مت	تغطيتها	يف	اأ�صئلة	الختبار	وفًقا	لن�صب	وزنية	حمددة	كما	يو�صحها	اجلدول	التايل:
جدول رقم )5(

Cognitive Domain					التفكري	الن�صبيم�صتويات	الوزن
30املعرفة
35التطبيق

35ال�صتدلل	)ال�صببية(

ويوجد	يف	الإ�صدارات	اخلا�صة	بالدرا�صة	تف�صيل	لفروع	املحتوى	املعريف	للمنهج	وكذلك	املهارات	املق�صودة	يف	 	
كل	م�صتوى	من	م�صتويات	التفكري	امل�صتهدفة	يف	الدرا�صة،	ولن	نتطرق	لها	حيث	اأن	�صرحها	وتف�صيلها	خارج	نطاق	هذا	

التقرير.
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TIMSS 2007   نتائج دراسة
تبني	نتائج	TIMSS 2007	اأن	متو�صـــط	م�صـــتوى	التح�صـــيل	الدويل	يف	الريا�صـــيات	ينخف�ض	با�صتمرار	ب�صفة	
عامة	من	خالل	ا�صتعرا�ض	املتو�صط	العام	الدويل	يف	دورات	الدرا�صة	املختلفة	منذ	1995م	وحتى	2007م.		وب�صفة	عامة	
فاإنه	مل	ت�صـــل	اأي	دولة	من	الدول	امل�صـــاركة	يف	متو�صـــط	حت�صـــيل	طالبها	اإىل	امل�صـــتوى	املتقّدم	يف	ت�صـــنيف	م�صـــتويات	

التح�صيل	�صواء	يف	الريا�صيات	اأم	العلوم	)جدول	5(.
وقـــد	كان	متو�صـــط	التح�صـــيل	الدويل	يف	الريا�صـــيات	يف	عـــام	2003م	)467	(	بينما	كان	متو�صـــط	التح�صـــيل	يف	
العلوم	يف	نف�ض	الدورة	)474(،	اأما	يف	عام	2007م	فقد	كان	متو�صط	التح�صيل	يف	الريا�صيات	)450(	ويف	العلوم	)466(.
ومن	اجلدير	ذكره	اأن	الدرا�صة	يف	هذه	الدورة	و�صعت	متو�صط	للمقيا�ض	وهو	500	)املتو�صط	الدويل	للدرا�صة	
يف	دورتها	عام	1995م(	وذلك	ب�صبب	انخفا�ض	املتو�صط	الدويل	با�صتمرار	يف	كل	دورة،	وحتى	ل	يفهم	اأن	الدول	ينخف�ض	

م�صتواها	لأن	هناك	دول	تتح�صن	يف	اأدائها	باإ�صتمرار.	
وقـــد	كان	ترتيـــب	طـــالب	اململكـــة	العربية	ال�صـــعودية	يف	حت�صـــيل	الريا�صـــيات	والعلـــوم	بني	الدول	امل�صـــاركة	يف	

و	TIMSS 2007	كالتايل: 	 	TIMSS 2003

لقـــد	احتـــل	طـــالب	اململكـــة	مركـــًزا	متاأخًرا	بـــني	طالب	الـــدول	امل�صـــاركة	يف	الدورتني،	حيـــث	كان	ترتيب	طالب	
اململكة	يف	TIMSS 2003		يف	الريا�صـــيات	يف	املوقع	43	من	بني	45	دولة	م�صـــاركة،	ومبتو�صـــط	حت�صيل	مقداره	332	وهو	
اأقل	من	املتو�صط	الدويل	)476(	بــ	144		نقطة،	بينما	كان	ترتيبهم	يف	دورة	TIMSS 2007	يف	املوقع	47	من	بني	49	دولة	

م�صاركة	ومعتمدة	النتائج،	ومبتو�صط	حت�صيل	مقداره	329،	وهو	اأقل	من	متو�صط	املقيا�ض	)500(	بــ		171	نقطة.	
اأّمـــا	يف	العلـــوم،	فقـــد	كان	ترتيـــب	طـــالب	اململكـــة	يف	TIMSS 2003	يف	املوقـــع	39	مـــن	بـــني	45	دولـــة	م�صـــاركة،	
	TIMSS	دورة	يف	ترتيبهم	كان	بينما	نقطة،	بــ76	)474(	الدويل	املتو�صـــط	من	وباأقل	398	مقداره	حت�صـــيل	ومبتو�صـــط
2007	يف	املوقع	44	من	بني	49	دولة	م�صاركة	ومبتو�صط	حت�صيل	مقداره	403		وباأقل	من	املتو�صط	الدويل	)500(	بــ	79			

نقطة.
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جدول رقم )6 �أ(
متو�صط	التح�صيل	يف	الريا�صيات		TIMSS 2007	وتوزيع	الدول	امل�صاركة	)متو�صط	املقيا�ض=		500(

متو�صط	الأداءالدولةالرتتيبمتو�صط	الأداءالدولةالرتتيب

462اأوكرانيا59825تايبيه	)ال�صني(1

461رومانيا59726كوريا	اجلنوبية2

456البو�صنة	والهر�صك59327�صنغافورة3

449لبنان57228هوجن	كوجن4

441تايلند57029اليابان5

432تركيا51730هنغاريا6

427الأردن51331بريطانيا7

420تون�ض51232رو�صيا8

410جورجيا50833اأمريكا9

403اإيران50634لتوانيا10

398البحرين50435الت�صيك11

397اإندوني�صيا50136�صلوفانيا12

395�صوريا49937اأرمينيا13

391م�صر49638اأ�صرتاليا14

387اجلزائر49139ال�صويد15

380كولومبيا48840مالطا16

372�صلطنة	عمان48741ا�صكوتالند17

367فل�صطني48642�صربيا18

364بت�صوانا48043اإيطاليا19

354الكويت47444ماليزيا20

340ال�صلفادور46945الرنويج21

329اململكة	العربية	ال�صعودية46546قرب�ض22

309غانا46447بلغاريا23

307قطر46348اإ�صرائيل24

	 	

دول	اأعلى	من	متو�صط	املقيا�ض																							الدول	العربية	امل�صاركة																															اململكة	العربية	ال�صعودية 	
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جدول رقم )6 ب(
متو�صط	التح�صيل	يف	العلوم		TIMSS 2007	وتوزيع	الدول	امل�صاركة	)متو�صط	املقيا�ض	=	500(

متو�صط	الأداءالدولةالرتتيبمتو�صط	الأداءالدولةالرتتيب

468اإ�صرائيل56725�صنغافورة1

467البحرين56126تايبيه	)ال�صني(2

466البو�صنة	والهر�صك55427اليابان3

462رومانيا55328كوريا	اجلنوبية4

459اإيران54229بريطانيا5

457مالطا53930هنغاريا6

454تركيا53931الت�صيك7

452�صوريا53832�صلوفانيا8

452قرب�ض53033هوجن	كوجن9

445تون�ض53034رو�صيا10

427اإندوني�صيا52035اأمريكا11

423�صلطنة	عمان51936لتوانيا12

421جورجيا51537اأ�صرتاليا13

418الكويت51138ال�صويد14

417كولومبيا49639ا�صكوتالند15

414لبنان49540اإيطاليا16

408م�صر48841اأرمينيا17

408اجلزائر48742الرنويج18

404فل�صطني48543اأوكرانيا19

403اململكة	العربية	ال�صعودية48244الأردن20

387ال�صلفادور47145ماليزيا21

355بت�صوانيا47146تايلند22

319قطر47047�صربيا23

303غانا47048بلغاريا24

دول	اأعلى	من	متو�صط	املقيا�ض																							الدول	العربية	امل�صاركة																															اململكة	العربية	ال�صعودية 	 	





التحصيل 
في

الرياضيات
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توزيع طالب المملكة في تحصيل الرياضيات بناًء على مستويات األداء المحددة في الدراسة:
	،	TIMSS 2007	دورة	يف	الدرا�صـــة	يف	الأداء	ت�صـــنيف	م�صـــتويات	ح�صـــب	الريا�صـــيات	يف	اململكة	طالب	اأداء	توّزع

كما	يف	اجلدول	التايل:
جدول رقم )7(

ن�صبة	الطالبعدد	الطالبمدى	الدرجاتم�صتوى	الأداءم
--اأكرب	من	625متقّدم1
0.1%8من	550	اإىل	اأقل	من	625	عاٍل2
3%253من	475	اإىل	اأقل	من	550متو�صط	3
17.6%1485من	400	اإىل	اأقل	من	475منخف�ض4
79.3%6673اأقل	من	400اأقل	من	املنخف�ض5

100%8419املجموع

�شكل رقم )1(

فقد	كان	توزيع	متو�صط	اأداء	طالب	اململكة	يف	فروع	مادة	الريا�صيات،	كما	يف	اجلدول	التايل: 	

جدول رقم )8(
املتو�صط	الوطني	متو�صط	املقيا�ض	متو�صط	التح�صيلحمتوى	مادة	الريا�صيات

309			)3.3(الأعداد

500329
344			)2.8(اجلرب
359			)2.6(الهند�صة
348			)2.2(البيانات
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�شكل رقم )2(

وُت�صـــري	النتائـــج	اإىل	وجـــود	فرق	ذي	دللة	اإح�صـــائية	)	05'=∝(	يف	متو�صـــط	اأداء	الطـــالب	يف	جمال	الأرقام	 	
ـــا	يف	جمال	الأرقام	 مقارنة	ببقية	املجالت	يف	فروع	حمتوى	مادة	الريا�صـــيات،	حيث	كان	متو�صـــط	اأداء	الطالب	منخف�صً

عن	غريه	من	املجالت	الأخرى	يف	املادة	)متو�صط	=	309(.		
اأما	توزيع	متو�صـــطات	اأداء	طالب	اململكة	على	اأ�صـــئلة	الريا�صـــيات	يف	م�صـــتويات	التفكري	املختلفة	وامل�صتهدفة	يف	 	

الختبار	فقد	كان	كالتايل:

جدول رقم )9(
املتو�صط	الوطني	متو�صط	املقيا�ض	متو�صط	التح�صيلم�صتوى	التفكري	امل�صتهدف
		Knowledge	335املعرفة

500329 			Applying	308التطبيق
Reasoning	ال�صتدلل	حتديده	يتم	مل

وكما	يظهر	من	اجلدول	ال�صابق،	هناك	فرق	ذو	دللة	اإح�صائية		ب)05'=∝(	ين	متو�صطي	اأداء	الطالب	يف	 	
الريا�صيات	بناًء	على	م�صتويات	التفكري	امل�صتهدفة	يف	الختبار،	حيث	ت�صري	النتائج	اإىل	ارتفاع	متو�صط	الأداء	يف	م�صتوى	

املعرفة	عن	غريه	من	امل�صتويات	الأخرى	)م=335(.		
�شكل رقم )3(

املتوسط 
الوطني

329
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األداء في مجاالت الرياضيات بناًء على جنس الطالب
اأظهرت	النتائج	ح�صول	البنات	على	متو�صط	اأداء	اأعلى	من	البنني	يف	مادة	الريا�صيات،	حيث	كان	متو�صط	اأداء	

البنات	)م=	341،	انحراف	معياري=	3.6(	بينما	ح�صل	البنون	على	متو�صط	اأداء	)م=	319،	انحراف	معياري=4	(.
وبح�صـــاب	الفـــرق	بـــني		متو�صـــطات	الأداء	يف	كل	جمـــال	مـــن	جمـــالت	الريا�صـــيات	امل�صـــتهدفة	يف	الختبـــار،	
ومبقارنتها	مع	متو�صطات	الأداء	الدويل	يتبني	وجود	فرق	ذي	دللة	اإح�صائية	بني	اأداء	طالب	اململكة	بنني	وبنات	وبني	
املتو�صط	الدويل	يف	جميع	املجالت	الأربعة	للريا�صيات،	كما	اأن	متو�صط	اأداء	البنات	اأعلى	من	البنني	يف	كل	املجالت	.

ـــا	يف	متو�صـــط	الأداء	يف	جمال	الأعداد	بفرق	ذي	دللة	اإح�صائية	عن	متو�صط	 ـــا	انخفا�صً ـــح	النتائج	اأي�صً وتو�صّ
الأداء	يف	بقية	املجالت	لكال	اجلن�صني.

جدول رقم )10(

البياناتالهند�صةاجلربالأعدادمتو�صط	الأداء
309344359348الوطني	العام

305338344336البنني
314350375362البنات

�شكل رقم )4(

ا	تفّوق	اأداء	البنات	يف	الريا�صيات	يف	م�صتويات	التفكري	التي	�صملها	الختبار	وامل�صتهدفة	 كما	بينت	النتائج	اأي�صً 	
يف	الريا�صيات،	حيث	ُوجد	فرق	دال	اإح�صائًيا	بني	البنني	والبنات	يف	جمال	املعرفة،	ولكنه	غري	دال	يف	جمال	التطبيق.

جدول رقم )11(
ال�صتدللالتطبيقاملعرفةمتو�صط	الأداء
-335308الوطني	العام

-320300البنني
-352316البنات

500500500الدويل	العام
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�شكل رقم )5(

�صكل	رقم	...........
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أثر بعض المتغيرات على التحصيل العلمي في الرياضيات لدى الطالب :

J أثر م�شتوى تعليم �لو�لدين على حت�شيل �لأبناء يف �لريا�شيات�
عند	�صوؤال	الطالب	امل�صاركني	يف	الدرا�صة	عن	اأعلى	م�صتوى	تعليمي	لوالديهم،	كانت	ا�صتجاباتهم	متباينة	حيث	
اأو�صـــح	31	%	منهم		اأن	والديهم	اأو	اأحدهما	حا�صـــل	على	درجة	جامعية	يف	تعليمه،	وكان	متو�صـــط	اأداء	هوؤلء	الطالب	يف	
الريا�صـــيات	ي�صـــاوي	354،	بينما	ذكر	23%	من	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة	اأن	والديهم	اأو	اأحدهما	يحمل	موؤهاًل	تعليمًيا	اأقل	
من	�صـــهادة	املرحلة	املتو�صـــطة،	وقد	كان	متو�صط	حت�صيلهم	ي�صاوي	310.	اأّما	بقية	الطالب	فكانت	ا�صتجاباتهم	كما	يلي	

يف	اجلدول	التايل:
جدول رقم )12(

متو�صط	التح�صيلن�صبة	الطالباأعلى	موؤهل	تعليمي	للوالدين	اأو	اأحدهما
31354�صهادة	جامعية

5343دبلوم	بعد	الثانوي	ولكن	اأقل	من	اجلامعي
20325�صهادة	املرحلة	الثانوية
17315�صهادة	املرحلة	املتو�صطة

23310اأقل	من	�صهادة	املرحلة	املتو�صطة
5335غري	حمدد

ويت�صـــح	مـــن	نتائـــج	الدرا�صـــة	وجود	فروق	ذات	دللة	اإح�صـــائية	بني	متو�صـــط	حت�صـــيل	الطـــالب	الذين	يحمل	
الوالـــدان	اأو	اأحدهمـــا	موؤهـــل	جامعـــي	وبقية	الطالب	الذين	ل	يحمـــل	والديهم	موؤهل	جامعي	وذلك	ل�صـــالح	املجموعة	
الأوىل،	كمـــا	اأن	النتائـــج	بينت	وجود	فروق	دالة	اإح�صـــائًيا	بني	متو�صـــط	اأداء	الطالب	الذيـــن	يحمل	الوالدان	اأو	اأحدهما	

موؤهالت	تعليمية	اأقل	من	�صهادة	املرحلة	املتو�صطة	وبقية	الطالب	وذلك	ل�صالح	املجموعة	الأخرية.	)�صكل	6(
�شكل رقم )6(
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�أثر عدد �لكتب يف بيت �لطالب على حت�شيله يف �لريا�شيات   J 
ورد	�صـــمن	الأ�صـــئلة	املوجهة	للطالب	يف	ال�صـــتبانة	اخلا�صة	به	�صـــوؤال	عن	عدد	الكتب	يف	البيت	بحيث	ل	ي�صمل	
ذلك	املجالت.	ومن	خالل	ح�صـــاب	متو�صـــط	اأداء	الطالب	تبني	وجود	فروق	دالة	اإح�صائًيا	بني	متو�صطات	الأداء	ل�صالح	
الطـــالب	الذيـــن	يوجـــد	يف	بيوتهـــم	عـــدد	كتـــب	تزيـــد	علـــى	26	كتاباً،	حيـــث	كانـــت	النتائج	كما	هـــي	مو�صـــحة	يف	اجلدول	

التايل:		

جدول رقم )13(

اأكرث	من		101200-26200-11100-025-10عدد	الكتب

متو�صط	الأداء	الوطني	
)ن�صبة	الطالب(

	306
)%27(

328
)%32(

348
)%25(

358
)%7(

342
)%8(

متو�صط	الأداء	الدويل	
)ن�صبة	الطالب(

413
)%20(

436
)%29(

464
)%27(

481
)%12(

486
)%12(

�شكل رقم )7(
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�أثر وجود كمبيوتر و�ت�شال بالإنرتنت يف بيت �لطالب على حت�شيله يف �لريا�شيات J 
عند	�صـــوؤال	الطالب	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة	عّمـــا	اإذا	كان	لديهـــم	يف	البيت	كمبيوتر	وات�صـــال	بالإنرتنت،	كانت	

ا�صتجاباتهم	كما	يو�صحها	اجلدول	التايل:
جدول رقم )14(

ل	يوجد	لديهم	لديهم	كمبيوتر
كمبيوتر

لديهم	ات�صال	
بالنرتنت

ل	يوجد	لديهم	ات�صال	
بالنرتنت

متو�صط	الأداء	الوطني	
)%	الطالب(

335
)%81(

313
)%19(

350
)%41(

318
)%59(

متو�صط	الأداء	الدويل	
)%	الطالب(

462
)%70(

409
)%30(

466
)%50(

429
)%50(

ويت�صـــح	من	النتائج	اأن	متو�صـــط	اأداء	الطالب	الذين	لديهم	كمبيوتر	وات�صـــال	بالإنرتنت	اأعلى	من	متو�صـــط	
الطالب	الذين	لي�ض	لديهم	كمبيوتر	يف	البيت	ولي�ض	لديهم	ات�صال	بالإنرتنت.

كمـــا	اأن	الدرا�صـــة	بينـــت	وجـــود	اختـــالف	يف	متو�صـــط	الأداء	يف	الريا�صـــيات	بـــني	الطـــالب	الذيـــن	ي�صـــتخدمون	
الكمبيوتر	�صواء	يف	البيت	اأم	املدر�صة	والذين	ل	ي�صتخدمونه	مطلًقا	كما	يف	اجلدول	التايل:

جدول رقم )15(

خارج	البيت	املدر�صة	البيتالبيت	واملدر�صةا�صتخدام	الكمبيوتر	
واملدر�صة

لي�صتخدم	
مطلًقا

متو�صط	الأداء	الوطني
)	%	الطالب(

331
)%18(

338
)%51(

298
)%7(

309
)%3(

327
)%20(

متو�صط	الأداء	الدويل
)%	الطالب(

470
)%42(

453
)%25(

409
)%16(

409
)%6(

399
)%10(
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عدد �لو�جبات �ملنزلية ومقد�ر �لوقت �ملحدد لإكمالها على حت�شيل �لطالب يف �لريا�شيات J  أثر�
ورد	�صـــمن	اأ�صـــئلة	ال�صـــتبانة	املوجهـــة	للطالـــب،	�صـــوؤالن	اأحدهمـــا	عن	عـــدد	الواجبـــات	املنزلية	يف	الريا�صـــيات	
يف	الأ�صـــبوع،	والآخـــر	عـــن	مقـــدار	الوقت	املحـــدد	لإكمالها.	وبالنظر	ل�صـــتجابات	الطالب	لهذين	ال�صـــوؤالني	ومتو�صـــط	

حت�صيلهم	يف	الريا�صيات	ح�صلنا	على	النتائج	التالية:

جدول رقم )16(
منخف�ضمتو�صطعاٍلعدد	الواجبات	ووقتها

316متو�صط	الأداء	الوطني	)%	الطالب(
)%13(	

339
)%61(

334
)%26(

458متو�صط	الأداء	الدويل	)%	الطالب(
)%27(

457
)%53(

441
)%20(

وبتوجيه	الأ�صئلة	نف�صها	للمعلم	ح�صلنا	على	النتائج	التالية:

جدول رقم )17(
منخف�ضمتو�صطعاٍلعدد	الواجبات	ووقتها

321متو�صط	الأداء	الوطني	)%	الطالب(
)%3(	

334
)%50(

323
)%48(

460متو�صط	الأداء	الدويل	)%	الطالب(
)%28(

453
)%49(

435
)%24(

وقد	حددت	الت�صنيفات	)عاٍل،	متو�صط،	منخف�ض(	وفًقا	لالآتي: 	
	دقيقة	لكل	مّرة. عاٍل:		3-4	مرات	اأ�صبوعًيا	ومبعدل	اأكرث	من	��30

متو�صط:		اأي	خيارات	تتقاطع	فيها	الأوقات	مع	عدد	املرات	خالف	ما	ورد	يف	امل�صتويني	الآخرين. ��
	دقيقة	لكل	مّرة. منخف�ض:		مرتان	اأو	اأقل	اأ�صبوعًيا	ومبعدل	اأقل	من	��30

ويت�صـــح	من	اجلدولني	ال�صـــابقني	اأن	متو�صـــط	اأداء	الطالب	الذين	ُيفر�ض	عليهم	واجبات	منزلية	اأكرث	من	3	
مرات	يف	الأ�صبوع	وي�صتغرق	اإكمالها	اأكرث	من	30	دقيقة	اأقل	من	متو�صط	اأداء	الطالب	يف	بقية	امل�صتويات.		

وقفة للبحث:
( يرتفع م�ضتوى التح�ضيل يف الريا�ضيات  لدى طالبها كلما زاد  � TIMSS 2007 يف تايبيه )الدولة الأوىل يف حت�ضيل الريا�ضيات يف
عدد الواجبات املنزلية والوقت املخ�ض�ص لإكمالها حيث كانت نتائجها كالتايل: م= 628 )31%(، م= 613 )46%(، م= 563 )23%( وفًقا 

للت�ضنيف املحدد لعدد الواجبات ووقتها املحدد لإكمالها: عاٍل، متو�ضط، منخف�ص على التوايل وح�ضب تقرير الطالب .
(، ينخف�ص م�ضتوى حت�ضيل الريا�ضيات لدى طالبها كلما زاد  � TIMSS 2007 يف كوريا )الدولة الثانية يف حت�ضيل الريا�ضيات يف
عدد الواجبات املنزلية والوقت املخ�ض�ص لإكمالها حيث كانت نتائجها كالتايل: م= 591 )6%(، م= 595 )31%(، م= 605 )62%(  وفًقا 

للت�ضنيف املحدد لعدد الواجبات ووقتها املحدد لإكمالها: عاٍل، متو�ضط، منخف�ص على التوايل ح�ضب تقرير الطالب.
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�أثر �جتاه �لطالب نحو �لريا�شيات على حت�شيله �لدر��شي فيها . J 
ا�صتملت	ا�صتبانة	الطالب	على	ثالث	عبارات	تقي�ض	اجتاه	الطالب	نحو	الريا�صيات،	وهي	كما	يلي:

اأنا	اأ�صتمتع	بتعّلم	الريا�صيات. 1   
الريا�صيات	ممّلة. 2   

اأنا	اأحب	الريا�صيات. 3   
بحيـــث	ي�صـــتجيب	لها	الطالـــب	وفًقا	ملقيا�ض	يتكّون	من	اأربع	فئات:	اأوافق	كثـــرًيا	)1(،	اأوافق	قلياًل	)2(،	اأرف�ض	 	

قلياًل	)3(،	اأرف�ض	كثرًيا	)4(.
وقد	اأظهرت	نتائج	التحليل	وجود	عالقة	بني	اجتاهات	الطالب	نحو	مادة	الريا�صيات	وحت�صيلهم	فيها،	حيث	 	

كانت	متو�صطات	اأداء	الطالب	يف	الريا�صيات	بناًء	على	م�صتوى	اجتاههم	نحوها	كالتايل:
جدول رقم )18(

منخف�ضمتو�صطعاٍلم�صتوى	اجتاه	الطالب	نحو	الريا�صيات

340متو�صط	الأداء	الوطني	)%	الطالب(
)%54(

321
)%22(

323
)%24(

471متو�صط	الأداء	الدويل	)%	الطالب(
)%54(

441
)%21(

428
)%26(

وفيما	يخ�ض	اأداء	الطالب	اململكة	يف	الريا�صيات	بناًء	على	اجتاهاتهم	نحوها،	بينت	النتائج	اأن	هناك	فرًقا	داًل	 	
اإح�صائًيا	بني	اأداء	الطالب	الذين	لديهم	اجتاه	اإيجابي	عاٍل	نحو	الريا�صيات	)م=340(	وبني	اأداء	الطالب	يف	امل�صتويني	

الآخرين	)م=321،	م=323	على	التوايل(.
�شكل رقم )8(

وقفة للبحث:
بالرغم من ارتفاع م�ضتوى التح�ضيل يف الريا�ضيات عند زيادة م�ضتوى اإيجابية اجتاه الطالب نحوها، اإّل اأن هناك عوامل اأُخرى توؤثر  � 
يف التح�ضيل. فمثاًل يف تايبيه )الدولة الأوىل يف حت�ضيل الريا�ضيات يف TIMSS 2007(، 45% من الطالب لديهم اجتاهات اإيجابية 
منخف�ضة نحو الريا�ضيات ومع ذلك فاإن حت�ضيلهم يف الريا�ضيات  )م= 547( يفوق متو�ضط التح�ضيل الدويل وكذلك متو�ضط اختبار 
 TIMSS اإيجابي عاٍل نحو الريا�ضيات يف  TIMSS 2007. )م= 500(. ويف اجلزائر )الأوىل يف ن�ضبة الطالب الذين لديهم اجتاه 
2007(، 83 % من الطالب لديهم اجتاه اإيجابي عاٍل نحو الريا�ضيات ومتو�ضط حت�ضيلهم يف الريا�ضيات )م= 394( اأقل مبقدار 77 نقطة 

عن متو�ضط التح�ضيل الدويل من نف�ص امل�ضتوى يف الجتاه نحو الريا�ضيات.
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�أثر  تقدير �لطالب لقيمة �لريا�شيات على حت�شيله �لدر��شي فيها J 
مت	التعـــّرف	علـــى	تقديـــر	الطالب	لقيمة	الريا�صـــيات	يف	درا�صـــتهم،	وذلك	مـــن	خالل	ا�صـــتجابات	الطالب	على	

العبارات	التالية:
	اأعتقد	اأن	تعّلم	الريا�صيات	�صي�صاعدين	يف	حياتي	اليومية. 1   

	اأحتاج	الريا�صيات	لكي	اأتعّلم	مواد	درا�صية	اأُخرى. 2   
	اأحتاج	اأن	اأتعّلم	الريا�صيات	جيًدا	لكي	األتحق	باجلامعة	التي	اأرغب. 3   

	اأحتاج	اأن	اأتعّلم	الريا�صيات	جيًدا	حتى	اأح�صل	على	الوظيفة	التي	اأريد.	 4   
وقـــد	اأظهـــرت	النتائـــج	وجود	اختالف	دال	اإح�صـــائًيا	بني	متو�صـــط	حت�صـــيل	الطـــالب	يف	الريا�صـــيات	بناًء	على	

تقديرهم	لقيمة	الريا�صيات	يف	درا�صتهم،	وهي	مو�صحة	يف	اجلدول	التايل:	

جدول رقم )19(
م�صتوى	تقدير	الطالب	

املتو�صط	قطرغانا�صنغافورهكورياتايبيهال�صعوديةلقيمة	الريا�صيات
الدويل

عاٍل
)%	الطالب(

334
)%82(

623
)%45(

617
)%53(

598
)%77(

316
)%92(

317
)%80(

458
)%78(

متو�صط
	)%	الطالب(

322
)%13(

598
)%39(

582
)%37(

590
)%19(

262
)%6(

292
)%13(

438
)%17(

منخف�ض	
)%	الطالب(

307
)%5(

534
)%16(

551
)%10(

528
)%4(

--
)%2(

268
)%6(

435
)%5(

كما	يت�صـــح	من	اجلدول	ال�صـــابق،	وجود	عالقة	بني	م�صـــتوى	التح�صيل	يف	الريا�صيات	وتقدير	الطالب	لقيمة	 	
الريا�صـــيات	كمـــادة	درا�صـــية،	حيـــث	بينـــت	النتائـــج	وجود	فـــروق	دالة	اإح�صـــائًيا	بني	متو�صـــطات	الأداء،	فكلمـــا	زاد	تقدير	

الطالب	لقيمة	الريا�صيات	كلما	ارتفع	م�صتوى	حت�صيلهم	فيها.

�شكل رقم )9(



TIMSS 2007 تقرير نتائج مشاركة اململكة في

26

�أثر ثقة �لطالب بنف�شه يف تعّلم �لريا�شيات على حت�شيله �لدر��شي يف �ملادة  J 
للتعـــرف	علـــى	ثقة	الطالب	باأنف�صـــهم	وقدراتهم	يف	تعّلم	الريا�صـــيات،	ت�صـــمنت	ا�صـــتبانة	الطالـــب	اأربع	عبارات	

لقيا�ض	ثقة	الطالب	بنف�صه	يف	تعّلم	الريا�صيات،	وهذه	العبارات	هي:
اأوؤّدي	جيًدا	يف	الريا�صيات. 1    

الريا�صيات	اأكرث	�صعوبة		عندي	من	زمالئي	يف	ال�صف. 2    
ل�صت	جيًدا	يف	الريا�صيات. 3    
اأتعّلم	الريا�صيات	ب�صرعة. 4    

بحيـــث	ي�صـــتجيب	لها	الطالـــب	وفًقا	ملقيا�ض	يتكّون	من	اأربع	فئات:	اأوافق	كثـــرًيا	)1(،	اأوافق	قلياًل	)2(،	اأرف�ض	 	
قلياًل	)3(،	اأرف�ض	كثرًيا	)4(.

وقد	اأظهرت	نتائج	الدرا�صـــة	وجود	فروق	دالة	اإح�صـــائًيا	بني	متو�صـــطات	التح�صـــيل	يف	الريا�صـــيات	بناًء	على	 	
م�صـــتوى	ثقـــة	الطالب	باأنف�صـــهم	يف	تعّلم	الريا�صـــيات،	حيـــث	اإنه	كلما	كان	م�صـــتوى	ثقة	الطالب	باأنف�صـــهم	عالياً	يكون	

م�صتوى	حت�صيلهم	اأعلى	من	غريهم.																																								
�شكل رقم )10(

وكمـــا	يو�صـــح	اجلـــدول	التـــايل،	فاإن	م�صـــتوى	حت�صـــيل	طـــالب	اململكة	الذيـــن	لديهم	م�صـــتوى	عاٍل	مـــن	الثقة	 	
باأنف�صهم	يف	تعّلم	الريا�صيات	)م=	361	،	انحراف	معياري=	3.2(	اأعلى	من	غريهم	من	الطالب	من	امل�صتويني	الآخرين	

)م=	310،	م=	294،	متو�صط	ومنخف�ض	على	التوايل(	وبفرق	ذي	دللة	اإح�صائية.
جدول رقم )20(  م�شتوى ثقة �لطالب  باأنف�شهم يف تعّلم �لريا�شيات

املتو�صط	قطرغانا�صنغافورهكورياتايبيهال�صعوديةم�صتوى	الثقة	بالنف�ض
الدويل

361عاٍل
)%47(

674
)%27(

668
)%29(

638
)%41(

341
)%44(

339
)%55(

492
)%43(

310متو�صط
)%42(

610
)%27(

606
)%34(

572
)%34(

292
)%46(

279
)%34(

433
)%37(

294منخف�ض
)%11(

547
)%46(

536
)38(

547
)%25(

285
)%11(

267
)%11(

412
)%20(

وقفة للبحث:
% من طالب اململكة العربية ال�ضعودية امل�ضاركني يف الدرا�ضة لديهم ثقة عالية باأنف�ضهم يف تعّلم الريا�ضيات، اإّل اأن م�ضتوى حت�ضيلهم  � 47
يف الريا�ضيات يف TIMSS 2007 )م= 361( اأقل مبقدار 131 نقطة عن متو�ضط التح�ضيل الدويل لنف�ص املجموعة ذوي الثقة العالية 

بالنف�ص يف تعّلم الريا�ضيات )م= 492(..
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�أثر �شعور �لطالب بالأمان يف �ملدر�شة على حت�شيله يف �لريا�شيات  J 
�صعت	الدرا�صة	اإىل	معرفة	اأثر	�صعور	الطالب	بالأمان	يف	مدر�صته	على	م�صتوى	حت�صيله	الدرا�صي،	حيث	ميكن	

ال�صتدلل	على	ذلك	من	خالل	ا�صتجابة	الطالب	على	العبارات	اخلم�ض	التالية:
�صبق	اأن	�ُصرقت	بع�ض	اأغرا�صي	يف	املدر�صة. 1    

ربت	اأو	ُجرحت	يف	املدر�صة. لقد	�صُ 2    
يجربين	بع�ض	الطالب	على	عمل	اأ�صياء	ل	اأرغب	القيام	بها. 3    

�صحك	علي	الطالب	اأو	نادوين	باأ�صماء	ل	اأحبها. 4    
ا�صتبعدين	بع�ض	الطالب	من	امل�صاركة	يف	بع�ض	اأن�صطة	املدر�صة. 5    

جدول رقم )21(
م�صتوى	ال�صعور	بالأمان	

قطرغانا�صنغافورةكورياتايبيهال�صعوديةيف	املدر�صة

336عاٍل
)%46(

604
)%49(

597
)%51(

605
)%52(

338
)%14(

321
)%47(

330متو�صط
)%41(

596
)%35(

599
)%41(

588
)%37(

317
)%50(

309
)%38(

314منخف�ض
)%14(

588
)%16(

594
)%8(

557
)%11(

293
)%36(

273
)%15(

ـــح	اجلـــدول	ال�صـــابق	)جـــدول21(	اأنـــه	كلما	زاد	�صـــعور	الطالـــب	بالأمان	يف	مدر�صـــته	كلما	ارتفع	م�صـــتوى	 يو�صّ 	
التح�صـــيل	لديـــه	يف	الريا�صـــيات،	حيـــث	يتبـــني	مـــن	النتائج	اأن	46%	من	طالب	اململكة	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة	ي�صـــعرون	
بالأمـــان	يف	مدار�صـــهم	وقـــد	ح�صـــلوا	علـــى	متو�صـــط	يف	التح�صـــيل	)م=	336(	اأعلـــى	من	اأقرانهـــم	الذين	يكون	�صـــعورهم	

بالأمان	يف	مدر�صتهم	منخف�ض	)م=314(	وبفرق	22	نقطة.	
وللتعّرف	على	�صعور	املعلمني	بالأمان	يف	مدر�صتهم،	مت	طلبهم	ال�صتجابة	على	ثالث	عبارات	،	هي:	

املدر�صة	تقع	يف	منطقة	اآمنة. 1    
اأ�صعر	بالأمان	يف	هذه	املدر�صة. 2    

نظام	الأمن	واإجراءاته	يف	املدر�صة	كافية. 3    
وبالنظـــر	اإىل	متو�صـــط	التح�صـــيل	يف	الريا�صـــيات	لطـــالب	اململكة	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة،	نالحـــظ	ارتفاع	يف	 	
م�صتوى	التح�صيل	لدى	الطالب	الذين	ي�صعر	معلموهم	بالأمان	يف	مدر�صتهم	مقارنة	باأقرانهم	الذين	لدى	معلميهم	

�صعور	منخف�ض	بالأمان	يف	مدار�صهم.	
جدول رقم )22(

م�صتوى	�صعوراملعّلم	
قطرغانا�صنغافورةكورياتايبيهال�صعوديةبالأمان	يف	املدر�صة

332عاٍل
)%77(

600
)%69(

599
)%70(

597
)%93(

328
)%41(

308
)%90(

315متو�صط
)%18(

594
)%27(

596
)%25(

539
)%6(

299
)%43(

294
)%8(

326منخف�ض
)%5(

599
)%4(

581
)%6(0280

)%16(0
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�أثر حجم �ل�شف �لدر��شي )عدد �لطالب / �ل�شف( على حت�شيل �لطالب يف �لريا�شيات  J 
يظهر	من	نتائج	الدرا�صـــة	اأن	معظم	الطالب	يف	الدول	امل�صـــاركة	يف	TIMSS 2007	يدر�صون	يف	�صفوف	درا�صية	

يرتاوح	عدد	طالبها	بني	25	و	40	طالًبا.
�شكل رقم )11(

اأظهـــرت	نتائـــج	الدرا�صـــة	اأن	العالقـــة	بني	حجم	ال�صـــف	الدرا�صـــي	وم�صـــتوى	التح�صـــيل	يف	الريا�صـــيات	عالقة	
ـ	0.04	(،ويت�صـــح	من	نتائج	الدرا�صـــة	اأنه	يف	حالة	اململكة	العربية	ال�صـــعودية،	يوجد	فرق	ب�صيط	يف	 عك�صـــية	�صـــعيفة	)ر=ـ	

متو�صط	الأداء	ل�صالح	الطالب	الذين	يدر�صون	يف	�صفوف	درا�صية	بعدد	طالب	اأقل	)1-24	طالباً(.
ولكن	الو�صـــع	لي�ض	كذلك	عند	النظر	اإىل	م�صـــتويات	التح�صـــيل	يف	بع�ض	الدول	امل�صاركة	وبخا�صة	التي	احتلت	
املراكز	الأوىل	يف	ترتيب	م�صـــتويات	التح�صـــيل	يف	الريا�صيات	يف	TIMSS 2007،	فتايبيه	مثال	)الأوىل	يف	الرتتيب	من	
حيث	م�صـــتوى	التح�صـــيل	يف	الريا�صـــيات	يف	TIMSS 2007(،	ح�صـــل	طالبها	الذين	يدر�صون	يف	�صـــفوف	درا�صية	يزيد	
عـــدد	طالبهـــا	علـــى	40	طالباً	على	متو�صـــط	حت�صـــيل	)م=	660(	اأعلى	من	اأقرانهم	الذين	يدر�صـــون	يف	�صـــفوف	درا�صـــية	

يرتاوح	عدد	طالبها	بني	طالب	واحد	)1(	و	24	طالباً	)م=	549(.
ويو�صـــح	اجلدول	التايل	متو�صـــطات	حت�صـــيل	الطالب	يف	ال�صـــفوف	الدرا�صـــية	باأحجامها	املختلفة	يف	عدد	من	

الدول	امل�صاركة	يف	الدرا�صة.
جدول رقم )23(

قطرغانا�صنغافورهكورياتايبيه	ال�صعوديةحجم	ال�صف	

24-1330
)%28(

549
)%4(

558
)%4(

--
)%2(

299
)%13(

300
)%20(

40-25329
)%61(

593
)%85(

596
)%78(

593
)%76(

299
)%40(

309
)%77(

41322	فاأكرث
)%11(

660
)%11(

607
)%18(

592
)%22(

321
)%47(

--
)%2(

329598597593309307املتو�صط	العام	
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الممارسات التدريسية في مادة الرياضيات
بينـــت	العديـــد	مـــن	الدرا�صـــات	وجود	اأثر	كبري	للممار�صـــات	التدري�صـــية	يف	الريا�صـــيات	على	م�صـــتوى	حت�صـــيل	
الطالب	يف	املادة.	وقد	جمعت	درا�صة	TIMSS 2007	معلومات	خمتلفة	عن	املمار�صات	التدري�صية	يف	اأ�صبوع	منوذجي	يف	

املدر�صة	لتدري�ض	مادة	الريا�صيات،	واأظهرت	نتائج	تلك	البيانات	ما	يلي:
اأوًل : الوقت الذي مي�ضيه املعّلم والطالب يف اأ�ضبوع منوذجي يف تدري�ص الريا�ضيات ح�ضب تقرير املعلم:

جدول رقم )24(
قطرغانا�صنغافورهكورياتايبيهال�صعوديةالن�صاط	التدري�صي	يف	الأ�صبوع

11%12%12%6%13%12%مراجعة	الواجب
21%16%26%33%41%22%ال�صتماع	لعر�ض	املعّلم	للدر�ض	
20%18%19%18%13%17%حل	م�صائل	مع	توجيه	املعّلم
13%15%13%17%7%11%حل	م�صائل	بدون	توجيه	املعّلم
14%11%10%11%10%15%ال�صتماع	اإىل	اإعادة	ال�صرح	

10%15%8%7%8%10%اأخذ	اختبار
6%8%8%5%5%7%م�صاركة	يف	مهام	خارج	الدر�ض

6%6%5%4%3%7%اأن�صطة	اأُخرى

	ما	يف	توزيع	الوقت	املخ�ص�ض	لتدري�ض	الريا�صيات	 ويت�صح	من	اجلدول	ال�صابق	)جدول24(	وجود	ت�صابه	اإىل	حدٍّ
يف	عينـــة	الـــدول	املختـــارة	يف	هذا	التقرير	)الـــدول	التي	احتلت	املراكز	الثالثة	الأوىل	يف	التح�صـــيل	والدول	التي	احتلت	

.TIMSS 2007	درا�صة	يف	التح�صيل	يف	الأخرية	الثالثة	املراكز
ثانًيا: ن�ضبة الطالب الذين ي�ضتخدمون الآلة احلا�ضبة يف اأن�ضطة خمتلفة يف ن�ضف درو�ص الريا�ضيات اأو اأكرث ح�ضب تقرير املعلم:

جدول رقم )25(
قطرغانا�صنغافورهكورياتايبيهال�صعوديةالن�صاط

ن�صبة	الطالب	الذين	يرون	معلميهم	اأن	
52%79%0%42%34%66%الآلة	احلا�صبة	ممنوعة

26%3%63%1%0%10%التاأّكد	من	�صحة	الإجابة
21%5%65%1%1%9%القيام	بح�صابات	روتينية
28%5%67%6%1%9%حل	م�صائل	ريا�صية	معقدة
16%4%33%0%2%6%اكت�صاف	مفاهيم	الأعداد

329598597593309307متو�صط	التح�صيل	العام	للدولة

	ما	يف	توزيع	الوقت	املخ�ص�ض	لتدري�ض	الريا�صيات	 ويت�صح	من	اجلدول	ال�صابق	)جدول25(	وجود	ت�صابه	اإىل	حدٍّ
يف	عينـــة	الـــدول	املختـــارة	يف	هذا	التقرير	)الـــدول	التي	احتلت	املراكز	الثالثة	الأوىل	يف	التح�صـــيل	والدول	التي	احتلت	

.TIMSS 2007	درا�صة	يف	التح�صيل	يف	الأخرية	الثالثة	املراكز
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�لعالقة بني �لتح�شيل يف �لريا�شيات وتوفر �لتجهيز�ت �ملدر�شية J 
بناًء	على	تقرير	مدير	املدر�صـــة	حول	توفر	التجهيزات	املدر�صـــية،	وكما	هو	مو�صـــح	يف	اجلدول	التايل	،	اأظهرت	
نتائج	الدرا�صة	ح�صول	الطالب	الذين	يدر�صون	يف	مدار�ض	ذات	جتهيزات	عالية	على	متو�صط	حت�صيل	اأعلى	من	اأقرانهم	

الذين	يدر�صون	يف	مدار�ض	اأقل	جتهيًزا.	
جدول رقم )26(

م�صتوى	توفر	التجهيزات	املدر�صية
متو�صط	التح�صيل	يف	الريا�صيات

قطرغانا�صنغافورةكورياتايبيهال�صعودية

عاٍل
)%	الطالب(

346
)%8(

598
)%36(

593
)%30(

593
)%91(

273
)%11(

326
)%28(

متو�صط
)%	الطالب(

329
)%77(

598
)%58(

599
)%69(

588
)%9(

314
)%77(

300
)%70(

منخف�ض
)%	الطالب(

319
)%15(

602
)%6(

0
)%1(

0
)%0(

313
)%12(

301
)%2(

ويت�صح	من	اجلدول	)جدول	26(	اأن	8%	فقط	من	طالب	اململكة	امل�صاركني	يف	الدرا�صة	يدر�صون	يف	مدار�ض	ذات	
جتهيزات	عالية	)متو�صط	التح�صيل=	346(،	بينما	نالحظ	اأن	91%	من	الطالب	يف	�صنغافورة	يدر�صون	يف	مدار�ض	ذات	
جتهيز	عاٍل.	كذلك	جند	اأن	15	%	من	طالب	اململكة	امل�صاركني	يف	الدرا�صة	يدر�صون	يف	مدار�ض	ذات	جتهيزات	منخف�صة	
)متو�صـــط	التح�صـــيل=	319(.	وُيالحظ	اأن	متو�صط	حت�صـــيل	الطالب	يف	مدار�ض	اململكة	ذات	التجهيز	العايل	اأعلى	من	

متو�صط	حت�صيل	الطالب	يف	املدار�ض	ذات	التجهيز	املنخف�ض	مبقدار	27	نقطة.



التحصيل
في

العلوم
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توزيع طالب المملكة في تحصيل العلوم بناًء على مسويات األداء المحددة في الدراسة:

توّزع	اأداء	طالب	اململكة	امل�صـــاركني	يف	درا�صـــة	TIMSS 2007	يف	العلوم	ح�صـــب	م�صتويات	ت�صنيف	الأداء	املحددة	
يف	الدرا�صة	بن�صب	متفاوتة	يف	امل�صتويات	املختلفة،	كما	يف	اجلدول	التايل:

جدول رقم )27(

ن�صبة	الطالبعدد	الطالبمدى	الدرجاتم�صتوى	الأداءم
0%12اأكرب	من	625متقّدم1
3%243من	550	اإىل	اأقل	من	625	عاٍل2
18%1507من	475	اإىل	اأقل	من	550متو�صط	3
34%2868من	400	اإىل	اأقل	من	475منخف�ض4
45%3789اأقل	من	400اأقل	من	املنخف�ض5

100%8419املجموع

ميكن	اأن	ت�صـــتفيد	اإدارات	املوهوبني	واملوؤ�ص�صـــات	املعنية	بذلك	من	هذه	النتيجة	كموؤ�صـــر	لكت�صـــاف	املتميزين	 	
واملوهوبني	الذين	يحتاجون	اإىل	رعاية.

�شكل رقم )12(

�صكل	رقم	........
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متوسط تحصيل الطالب في مجاالت العلوم:

كمـــا	�صـــبق	ذكـــره،	وّزعت	مو�صـــوعات	العلوم	يف	جمـــالت	خمتلفة،	مت	حتديد	وزن	ن�صـــبي	لكل	جمـــال	حتى	يتم	 	
متثيله	يف	الختبار	بعدد	من	الأ�صـــئلة	تتنا�صـــب	مع	وزنه	الن�صـــبي،	وفيما	يلي	متو�صـــط	اأداء	طالب	اململكة	امل�صـــاركني	يف	

الدرا�صة		يف	جمالت	مادة	العلوم:
جدول رقم )28(

املتو�صط	الوطني	متو�صط	املقيا�ض	متو�صط	التح�صيلجمالت	حمتوى	مادة	العلوم	
407			)2.4(الأحياء

500403
390			)2.5(الكيمياء
408			)2.3(الفيزياء

423			)2.3(علم	الأر�ض

�شكل رقم )13(

�صكل	.......
	

ويظهـــر	مـــن	النتائـــج	وجود	فرق	دال	اإح�صـــائًيا	بني	متو�صـــط	اأداء	الطـــالب	اململكة	يف	جمـــالت	العلوم	املختلفة	
ومتو�صط	الأداء	يف	مقيا�ض	الدرا�صة	)م=	500(.	كما	يظهر	من	الر�صم	البياين	ال�صابق	انخفا�ض	يف	م�صتوى	اأداء	الطالب	
يف	جمال	الكيمياء	)م=	390(	مقارنة	بغريه	من	جمالت	العلوم.	ويف	نف�ض	ال�صياق،	فاإن	متو�صط	اأداء	الطالب	يف	جمال	

علم	الأر�ض	)م=	423(	اأعلى	من	غريه	من	متو�صطات	الأداء	يف	املجالت	الأخرى	يف	العلوم.		

املتوسط 
الوطني

403
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اأمـــا	توزيـــع	متو�صـــطات	اأداء	طـــالب	اململكة	يف	نتائج	اختبار	العلوم	مب�صـــتويات	التفكري	املختلفة	وامل�صـــتهدفة	يف	
الختبار	فقد	كان	كالتايل:	

جدول رقم )29(

املتو�صط	الوطني	متو�صط	املقيا�ض	متو�صط	التح�صيلم�صتوى	التفكري	امل�صتهدف
		Knowledge	403املعرفة

500403 			Applying	417التطبيق
Reasoning	395ال�صتدلل

مـــن	اجلدول	ال�صـــابق،	وبح�صـــاب	الفـــرق	بني	متو�صـــطات	الأداء	لطالب	اململكـــة	يف	م�صـــتويات	التفكري	الثالثة	 	
ال�صابقة	يف	مادة	العلوم	يتبنّي	وجود	فروق	دالة	اإح�صائًيا	بني	متو�صطات	اأداء	طالب	اململكة	ومتو�صط	مقيا�ض	الدرا�صة	
)م=	500(.	كما	ُيالحظ	اأن	متو�صط	اأداء	الطالب	يف	اأ�صئلة	ال�صتدلل	)م=	395(	التي	تتطلب	نوًعا	من	مهارات	التفكري	
العليا	اأقل	من	متو�صطات	الأداء	يف	م�صتويات	التفكري	الأخرى	امل�صتهدفة	يف	الختبار.	)م=403،	417،	املعرفة	والتطبيق،	

على	التوايل(.	
�شكل رقم )14(
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األداء في مجاالت العلوم بناًء على جنس الطالب
بينت	نتائج	الدرا�صـــة	تفّوق	البنات	يف	متو�صـــطات	الأداء	على	البنني	يف	مادة	العلوم	ب�صفة	عامة،	حيث	ح�صلن	
البنات	على	متو�صـــط	اأداء	)م=	426،	انحراف	معياري=	2.9(	بينما	ح�صـــل	البنون	على	متو�صـــط	اأداء	)م=	383،	انحراف	

معياري=3.9	(.
وبالنظـــر	اإىل	متو�صـــطات	الأداء	يف	كل	جمـــال	مـــن	جمـــالت	العلـــوم	التـــي	�صـــملها	الختبـــار،	ومبقارنتهـــا	مع	
متو�صـــطات	الأداء	الـــدويل	يتبـــني	وجـــود	فروق	دالة	اإح�صـــائًياأ	بني	اأداء	البنـــني	والبنات	يف	املجـــالت	الأربعة	للعلوم،لكن	

جميع	متو�صطات	الأداء	للبنني	والبنات	يف	اململكة	اأقل	من	متو�صطات	الأداء	الدويل	يف	جميع	جمالت	العلوم.
جدول رقم )30(

علم	الأر�ضالفيزياءالكيمياءالأحياءمتو�صط	الأداء
407390408423الوطني	العام

384371393406البنني
433411424442البنات

ا	انخفا�ض	يف	متو�صط	الأداء	يف	جمال	الكيمياء	عن	متو�صط	الأداء	يف	بقية	املجالت	 ويظهر	من	النتائج	اأي�صً
لكال	اجلن�صني.

�شكل رقم )15(

كمـــا	اأظهـــرت	النتائـــج	تفـــّوق	اأداء	البنـــات	يف	العلوم	يف	م�صـــتويات	التفكري	التي	�صـــملها	الختبار	وامل�صـــتهدفة	يف	
العلوم،	حيث	ُوجد	فرق	دال	اإح�صائًيا	بني	البننب	والبنات	يف	جمال	املعرفة،	ولكنه	غري	دال	يف	جمال	التطبيق.

جدول رقم )31(
متو�شط �لأد�ء يف م�شتويات �لتفكري �مل�شتهدفة يف �لعلوم

ال�صتدللالتطبيقاملعرفةمتو�صط	الأداء
403417395الوطني	العام

383404371البنني
426432422البنات
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�شكل رقم )16(
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أثر بعض المتغيرات الواردة في الدراسة على تحصيل الطالب في مادة العلوم 

�أثر م�شتوى تعليم �لو�لدين على حت�شيل �لأبناء يف مادة �لعلوم  J 
كما	�صبق	ذكره،	عند	�صوؤال	الطالب	امل�صاركني	يف	الدرا�صة	عن	اأعلى	م�صتوى	تعليمي	لوالديهم،	كانت	ا�صتجاباتهم	

كما	يف	اجلدول	التايل:
جدول رقم )32(

متو�صط	التح�صيل	يف	العلومن�صبة	الطالباأعلى	موؤهل	تعليمي	للوالدين	اأو	اأحدهما
31426%�صهادة	جامعية

5416%دبلوم	بعد	الثانوي	ولكن	اأقل	من	اجلامعي
20406%�صهادة	املرحلة	الثانوية
17387%�صهادة	املرحلة	املتو�صطة

23388%اأقل	من	�صهادة	املرحلة	املتو�صطة
5396%غري	حمدد

ويت�صـــح	من	نتائج	الدرا�صـــة	اأن	متو�صـــط	التح�صـــيل	يف	العلوم	لدى	الطالب	الذين	يحمل	الوالدان	اأو	اأحدهما	
موؤهـــل	جامعـــي	)م=	426(	اأعلـــى	مـــن	بقية	الطـــالب	الذين	تقل	موؤهـــالت	والديهم	عن	الدرجة	اجلامعيـــة،	كما	اأظهرت	
النتائـــج	انخفا�ـــض	متو�صـــط	اأداء	الطالب	الذين	يحمل	الوالـــدان	اأو	اأحدهما	موؤهالت	تعليمية	اأقل	من	�صـــهادة	املرحلة	

املتو�صطة	عن	اأقرانهم	الذين	يحمل	والديهم	موؤهالت	ال�صهادة	الثانوية	فما	فوق.	)�صكل17(.

�شكل رقم )17(

�صكل	رقم	.............
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كتب يف �لبيت على حت�شيل �لطالب يف مادة �لعلوم  J أثر عدد �ل�

مـــن	الأ�صـــئلة	املوجهـــة	للطالب	يف	ال�صـــتبانة	اخلا�صـــة	به	�صـــوؤال	عن	عـــدد	الكتب	يف	البيت،	ومن	خالل	ح�صـــاب	
متو�صـــط	اأداء	الطالب	تبني	وجود	فروق	دالة	اإح�صـــائًيا	بني	متو�صـــطات	الأداء	ل�صـــالح	الطالب	الذين	يوجد	يف	بيوتهم	

عدد	كتب	تزيد	على	26	كتاًبا،	حيث	كانت	النتائج	كما	هي	مو�صحة	يف	اجلدول	التايل:		

جدول رقم )33(

اأكرث	من		101200-26200-11100-025-10عدد	الكتب

متو�صط	الأداء	الوطني	
)ن�صبة	الطالب(

379
)%27(

401
)%32(

425
)%25(

436
)%7(

412
)%8(

متو�صط	الأداء	الدويل	
)ن�صبة	الطالب(

426
)%20(

452
)%29(

479
)%27(

496
)%12(

500
)%12(

�شكل رقم )18(
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ت�شال بالإنرتنت يف بيت �لطالب على حت�شيله يف مادة �لعلوم J �أثر وجود كمبيوتر و�

اأظهـــرت	نتائـــج	الدرا�صـــة	اأن	قرابـــة	79%	مـــن	طـــالب	اململكـــة	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة	ي�صـــتخدمون	الكمبيوتـــر،	
حيث	اإن	18%	منهم	ي�صـــتخدمون	الكمبيوتر	يف	البيت	واملدر�صـــة	وكان	متو�صـــط	حت�صـــيلهم	يف	العلوم	)م=	399،	انحراف	
معياري=	5.2(،	و51%	ي�صـــتخدمون	الكمبيوتر	يف	البيت	فقط	ومتو�صـــط	حت�صـــيلهم	)م=	414،	انحراف	معياري=	2.9(،	
و7%	ي�صـــتخدمون	الكمبيوتـــر	يف	املدر�صـــة	فقـــط	)م=	370،	انحراف	معيـــاري=	7.9(،	و	3%	ي�صـــتخدمون	الكمبيوتر	خارج	
البيت	واملدر�صة	ومتو�صط	حت�صيلهم	)م=	386،	انحراف	معياري=	9(،	بينما	20%	منهم	مل	ي�صتخدموا	الكمبيوتر	مطلًقا	

ومتو�صط	حت�صيلهم	)م=	403،	انحراف	معياري=	3.7(.	)اجلدول	34(.

جدول رقم )34(
متو�شط �لتح�شيل يف �لعلوم بناًء على ��شتخد�م �لكمبيوتر ومكان �ل�شتخد�م

لي�صتخدم	مطلًقاخارج	البيت	واملدر�صةاملدر�صة	البيت	البيت	واملدر�صةا�صتخدام	الكمبيوتر	

متو�صط	الأداء	الوطني
)	%	الطالب(

399
)%18(

414
)%51(

370
)%7(

386
)%3(

403
)%20(

متو�صط	الأداء	الدويل
)%	الطالب(

482
)%42(

466
)%25(

428
)%16(

432
)%6(

421
)%10(

وعند	�صـــوؤال	الطالب	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة	عّما	اإذا	كان	لديهم	يف	البيت	كمبيوتر	وات�صـــال	بالإنرتنت،	كانت	
ا�صتجاباتهم	كما	يو�صحها	اجلدول	التايل:

جدول رقم )35(

ل	يوجد	لديهم	لديهم	كمبيوتر
كمبيوتر

لديهم	ات�صال	
بالنرتنت

ل	يوجد	لديهم	ات�صال	
بالنرتنت

متو�صط	الأداء	الوطني	
)%	الطالب(

409
)%81(

389
)%19(

422
)%41(

393
)%59(

متو�صط	الأداء	الدويل	
)%	الطالب(

476
)%70(

430
)%30(

479
)%50(

448
)%50(

ويت�صـــح	من	النتائج	اأن	متو�صـــط	اأداء	الطالب	الذين	لديهم	كمبيوتر	وات�صـــال	بالإنرتنت	اأعلى	من	متو�صـــط	
الطالب	الذين	لي�ض	لديهم	كمبيوتر	يف	البيت	ولي�ض	لديهم	ات�صال	بالإنرتنت.
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د �لو�جبات �ملنزلية و�لوقت �ملحدد لإكمالها على �لتح�شيل يف مادة �لعلوم J أثر عد�

ورد	�صمن	اأ�صئلة	ال�صتبانة	املوجهة	للطالب،	�صوؤالن	اأحدهما	عن	عدد	الواجبات	املنزلية	يف	العلوم	يف	الأ�صبوع،	
والآخـــر	عـــن	مقدار	الوقت	املحدد	لإكمالها.	وبالنظر	ل�صـــتجابات	الطالب	لهذين	ال�صـــوؤالني	ومتو�صـــط	حت�صـــيلهم	يف	

العلوم	ظهرت	النتائج	التالية:
جدول رقم )36(

منخف�ضمتو�صطعاٍلعدد	الواجبات	ووقتها

384متو�صط	الأداء	الوطني	)%	الطالب(
)%9(	

414
)%61(

403
)%30(

455متو�صط	الأداء	الدويل	)%	الطالب(
)%14(

466
)%45(

464
)%41(

ويظهر	من	اجلدول	اأن	متو�صط	التح�صيل	يف	الفئة	الثانية	)م=414(	اأعلى	من	غريه	من	الفئات	الأخرى.	 	
وقد	حددت	الدرا�صة	الت�صنيفات	)عاٍل،	متو�صط،	منخف�ض(	وفًقا	لالآتي: 	

	دقيقة	لكل	مّرة. عاٍل:		3-4	مرات	اأ�صبوعًيا	ومبعدل	اأكرث	من	��30
متو�صط:		اأي	خيارات	تتقاطع	فيها	الأوقات	مع	عدد	املرات	خالف	ما	ورد	يف	امل�صتويني	الآخرين. ��

	دقيقة	لكل	مّرة. منخف�ض:		مرتان	اأو	اأقل	اأ�صبوعًيا	ومبعدل	اأقل	من	��30
ويت�صـــح	من	اجلدول	ال�صـــابق	اأن	متو�صط	اأداء	الطالب	الذين	ُيفر�ض	عليهم	واجبات	منزلية	اأكرث	من	3	مرات	

يف	الأ�صبوع	وي�صتغرق	اإكمالها	اأكرث	من	30	دقيقة	اأقل	من	متو�صط	اأداء	الطالب	يف	بقية	امل�صتويات.		
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�أثر �جتاهات �لطالب نحو مادة �لعلوم وحت�شيلهم فيها  J 
ا�صتملت	ا�صتبانة	الطالب	على	ثالث	عبارات	تقي�ض	اجتاه	الطالب	نحو	العلوم،	وهي	كما	يلي:

اأنا	اأ�صتمتع	بتعّلم	العلوم. 1    
العلوم	ممّلة. 2    

اأنا	اأحب	العلوم. 3    

بحيـــث	ي�صـــتجيب	لها	الطالـــب	وفًقا	ملقيا�ض	يتكّون	من	اأربع	فئات:	اأوافق	كثـــرًيا	)1(،	اأوافق	قلياًل	)2(،	اأرف�ض	 	
قلياًل	)3(،	اأرف�ض	كثرًيا	)4(.

وقد	اأظهرت	نتائج	التحليل	وجود	عالقة	بني	اجتاهات	الطالب	نحو	مادة	العلوم	وحت�صيلهم	فيها،	حيث	كانت	 	
متو�صطات	اأداء	الطالب	يف	العلوم	بناًء	على	م�صتوى	اجتاههم	نحوها	كالتايل:

جدول رقم )37(
منخف�ضمتو�صطعاٍلم�صتوى	اجتاه	الطالب	نحو	العلوم

413متو�صط	الأداء	الوطني	)%	الطالب(
)%68(

389
)%19(

388
)%13(

471متو�صط	الأداء	الدويل	)%	الطالب(
)%54(

442
)%19(

476
)%65(

وفيمـــا	يخ�ـــض	اأداء	طـــالب	اململكـــة	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة	يف	مـــادة	العلوم	بناًء	علـــى	اجتاهاتهـــم	نحوها،	بينت	 	
النتائج	اأن	هناك	فرقاً	داًل	اإح�صائًيا	بني	اأداء	الطالب	الذين	لديهم	اجتاه	اإيجابي	عاٍل	نحو	العلوم	)م=413(	وبني	اأداء	

الطالب	يف	امل�صتويني	الآخرين	)م=389،	م=388	على	التوايل(.
�شكل رقم )19(
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تقدير �لطالب لقيمة مادة �لعلوم  على حت�شيل �لطالب فيها    J  أثر�
مت	التعّرف	على	تقدير	الطالب	لقيمة	العلوم	يف	درا�صـــتهم،	وذلك	من	خالل	ا�صـــتجابات	الطالب	على	العبارات	

التالية:
اأعتقد	اأن	تعّلم	العلوم	�صي�صاعدين	يف	حياتي	اليومية. 1    

اأحتاج	العلوم	لكي	اأتعّلم	مواد	درا�صية	اأُخرى. 2    
اأحتاج	اأن	اأتعّلم	العلوم	جيًدا	لكي	األتحق	باجلامعة	التي	اأرغب. 3    

اأحتاج	اأن	اأتعّلم	العلوم	جيًدا	حتى	اأح�صل	على	الوظيفة	التي	اأريد.	 4    
وقد	اأظهرت	النتائج	وجود	اختالف	دال	اإح�صائًيا	بني	متو�صط	حت�صيل	الطالب	يف	العلوم	بناًء	على	تقديرهم	

لقيمة	العلوم	يف	درا�صتهم،	وهي	مو�صحة	يف	اجلدول	التايل:	
جدول رقم )38(

م�صتوى	تقدير	الطالب	
املتو�صط	قطرغانا�صنغافورهاليابانتايبيهال�صعوديةلقيمة	العلوم

الدويل

عاٍل
)%	الطالب(

408
)%80(

588
)%35(

576
)%26(

585
)%67(

311
)%92(

329
)%76(

471
)%66(

متو�صط
	)%	الطالب(

399
)%14(

566
)%42(

561
)%43(

547
)%25(

245
)%7(

305
)%16(

449
)%23(

منخف�ض	
)%	الطالب(

391
)%6(

514
)%24(

528
)%32(

483
)%8(

--
)%2(

301
)%9(

441
)%11(

كما	يت�صح	من	اجلدول	ال�صابق،	يوجد	اأثر	لتقدير	الطالب	لقيمة	العلوم	كمادة	درا�صية	على	م�صتوى	التح�صيل	 	
فيهـــا،	حيـــث	بينت	النتائج	وجود	فروق	دالة	اإح�صـــائًيا	بني	متو�صـــطات	الأداء،	فكلما	زاد	م�صـــتوى	تقدير	الطالب	لقيمة	

مادة	العلوم	كلما	ارتفع	م�صتوى	حت�صيلهم	فيها.
�شكل رقم )20(



TIMSS 2007 تقرير نتائج مشاركة اململكة في

44

�أثر ثقة �لطالب باأنف�شهم على حت�شيلهم يف مادة �لعلوم   J 
ا�صتجاب	طالب	اململكة	امل�صاركون	يف	الدرا�صة	لأربع	عبارات	للتعرف	على	ثقتهم	باأنف�صهم	يف	تعّلم	العلوم،	هذه	

العبارات	هي:
اأوؤّدي	جيًدا	يف	العلوم. 1    

العلوم	اأكرث	�صعوبة		عندي	من	زمالئي	يف	ال�صف. 2    
ل�صت	جيًدا	يف	العلوم. 3    
اأتعّلم	العلوم	ب�صرعة. 4    

وكانـــت	ال�صـــتجابة	م�صـــّنفة	وفًقـــا	ملقيا�ض	يتكّون	من	اأربـــع	فئات:	اأوافق	كثـــرًيا	)1(،	اأوافق	قليـــاًل	)2(،	اأرف�ض	 	
قلياًل	)3(،	اأرف�ض	كثرًيا	)4(.

اأظهـــرت	نتائـــج	الدرا�صـــة	وجـــود	فروق	دالة	اإح�صـــائًيا	بني	متو�صـــطات	التح�صـــيل	يف	العلوم	بناًء	على	م�صـــتوى	 	
ثقة	الطالب	باأنف�صـــهم	يف	تعّلم	املادة	،	حيث	اإنه	كلما	كان	م�صـــتوى	ثقة	الطالب	باأنف�صـــهم	عالًيا	يكون	متو�صـــط	م�صتوى	

حت�صيلهم	اأعلى	من	غريهم.
وكما	يو�صـــح	اجلدول	التايل،	فاإن	الفرق	بني	م�صـــتوى	حت�صيل	طالب	اململكة	الذين	لديهم	م�صتوى	عايل	من	 	
الثقة	باأنف�صهم	يف	تعّلم	العلوم	)م=	427	،	انحراف	معياري=	3(	وغريهم	من	الطالب	من	امل�صتويني	الآخرين	)م=	378	
)3(،	م=	364	)6.5(،	على	التوايل(	دال	اإح�صـــائًيا،	حيث	كانت	الزيادة	يف	متو�صـــط	التح�صـــيل	بني	امل�صـــتوى	الأول	)عايل	

الثقة	بالنف�ض(	والثالث	)منخف�ض	الثقة	بالنف�ض(	مبقدار	63	نقطة.
جدول رقم )39(

م�شتوى ثقة �لطالب  باأنف�شهم يف تعّلم �لعلوم
املتو�صط	الدويلقطرغانا�صنغافورهاليابانتايبيهال�صعوديةم�صتوى	الثقة	بالنف�ض

عايل
)%	الطالب(

427
)%59(

619
)%23(

601
)%20(

601
)%40(

334
)%54(

357
)%52(

492
)%48(

متو�صط
)%	الطالب(

378
)%36(

552
)%36(

554
)%44(

544
)%38(

273
)%41(

288
)%40(

439
)%38(

منخف�ض
)%	الطالب(

364
)%5(

536
)%41(

529
)%36(

546
)%21(

268
)%5(

266
)%8(

427
)%13(

�شكل رقم )21(
وقفة للبحث:

% من طالب اململكة العربية ال�ضعودية امل�ضاركني يف  � 59
الدرا�ضة لديهم ثقة عالية باأنف�ضهم يف تعّلم العلوم، اإّل 
 TIMSS 2007 اأن م�ضتوى حت�ضيلهم يف العلوم يف
)م= 427( اأقل مبقدار 65 نقطة عن متو�ضط التح�ضيل 
الدويل لنف�ص املجموعة ذوي الثقة العالية بالنف�ص يف 
تعّلم العلوم )م= 492(، كما اأنه م�ضاٍو ملتو�ضط التح�ضيل 
الدويل للطالب الذين ثقتهم باأنف�ضهم يف تعّلم العلوم 

منخف�ضة.
ن�ضبة كبرية من الطالب يف الدول الثالث التي احتلت  � 
الدرا�ضة  يف  الرتتيب  يف  الأخرية  الثالثة  املراكز 
)ال�ضعودية )59%(، غانا )54%(، قطر )52%( لديها ثقة 
عالية بالنف�ص يف تعّلم العلوم، بينما ن�ضبة �ضغرية من 
)�ضنغافورة  الرتتيب  يف  الأوىل  الثالث  الدول  طالب 
)40%(، تايبيه )23%(، اليابان )20%(، ومع ذلك الفرق 
يف م�ضتوى التح�ضيل كبري جدًا ل�ضالح الدول الثالث 

الأوىل يف الرتتيب. ملاذا؟
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وى �شعور �لطالب بالأمان يف مدر�شته على حت�شيله يف مادة �لعلوم  J أثر م�شت�

ملا	لل�صعور	النف�صي	بالأمان	يف	املدر�صة	من	اأثر	على	حت�صيل	الطالب	الدرا�صي،	ت�صّمنت	ا�صتبانة	الطالب	خم�ض	
عبارات	للتعّرف	على	م�صتوى	ال�صعور	بالأمن	يف	املدر�صة،	هذه	العبارات	هي:	

�صبق	اأن	�ُصرقت	بع�ض	اأغرا�صي	يف	املدر�صة. 1    

ربت	اأو	ُجرحت	يف	املدر�صة. لقد	�صُ 2    

يجربين	بع�ض	الطالب	على	عمل	اأ�صياء	ل	اأرغب	القيام	بها. 3    

�صحك	علي	الطالب	اأو	نادوين	باأ�صماء	ل	اأحبها. 4    

ا�صتبعدين	بع�ض	الطالب	من	امل�صاركة	يف	بع�ض	اأن�صطة	املدر�صة. 5    

اأظهرت	النتائج	)جدول	40(،	اأن	م�صتوى	�صعور	الطالب	بالأمان	يف	مدر�صته	يوؤثر	على	حت�صيله	يف	العلوم،	فكلما	
ح	النتائج	اأن	46%	من	 كان	م�صتوى	ال�صعور	بالأمان	لدى	الطالب	عالًيا	كلما	ارتفع	م�صتوى	التح�صيل	لديه	يف	العلوم.	وتو�صّ
طالب	اململكة	امل�صاركني	يف	الدرا�صة	ي�صعرون	بالأمان	يف	مدار�صهم	وقد	ح�صلوا	على	متو�صط	حت�صيل	يف	العلوم	)م=	409(	

اأعلى	من	اأقرانهم	الذين	يكون	�صعورهم	بالأمان	يف	مدر�صتهم	منخف�ض	)م=314(	وبفرق	24	نقطة.	

جدول رقم )40(
متو�شطات �لتح�شيل يف �لعلوم بناًء على م�شتوى �ل�شعور بالأمان يف �ملدر�شة لدى �لطالب

م�صتوى	ال�صعور	بالأمان	
قطرغانا�صنغافورةاليابانتايبيهال�صعوديةيف	املدر�صة

409عايل
)%46(

566
)%49(

556
)%65(

578
)%52(

341
)%14(

338
)%47(

406متو�صط
)%41(

557
)%35(

552
)%28(

562
)%37(

315
)%50(

320
)%38(

385منخف�ض
)%13(

556
)%16(

548
)%7(

537
)%11(

279
)%36(

274
)%15(
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�أثر م�شتوى �شعور �ملعلم بالأمان يف مدر�شته على حت�شيل �لطالب يف مادة �لعلوم  J 
ا�صـــتجاب	املعلمـــون	امل�صـــاركون	يف	الدرا�صـــة	لثـــالث	عبارات	تهـــدف	اإىل	التعّرف	على	م�صـــتوى	�صـــعور	املعلمني	

بالأمان	يف	مدر�صتهم،	هذه	العبارات	هي:	
املدر�صة	تقع	يف	منطقة	اآمنة. 1    
اأ�صعر	بالأمان	يف	هذه	املدر�صة. 2    

نظام	الأمن	واإجراءاته	يف	املدر�صة	كافية. 3    
وقد	بينت	النتائج	اأن	متو�صط	التح�صيل	يف	العلوم	للطالب	الذين	ي�صعر	معلموهم	بالأمن	يف	مدر�صتهم	اأعلى	

من	متو�صط	حت�صيل	اأقرانهم	الذين	لدى	معلميهم	�صعور	منخف�ض	بالأمن	يف	مدار�صهم.	
جدول رقم )41(

م�صتوى	�صعور	املعّلم	
قطرغانا�صنغافورةاليابانتايبيهال�صعوديةبالأمان	يف	املدر�صة

409عايل	)%	الطالب(
)%77(

557
)%62(

559
)%63(

568
)%94(

328
)%39(

316
)%87(

380متو�صط	)%	الطالب(
)%19(

569
)%31(

549
)%29(

557
)%6(

293
)%42(

335
)%12(

381منخف�ض	)%	الطالب(
)%4(

540
)%7(

540
)%8(

-
)%1(

273
)%18(

0
)%1(

�أثر توفر �لتجهيز�ت �ملدر�شية على حت�شيل �لطالب يف مادة �لعلوم   J 
بناًء	على	تقرير	مدير	املدر�صة	حول	توفر	التجهيزات	املدر�صية،	وكما	هو	مو�صح	يف	اجلدول	42،	اأظهرت	نتائج	
الدرا�صة	ح�صول	الطالب	الذين	يدر�صون	يف	مدار�ض	ذات	جتهيزات	عالية	على	متو�صط	حت�صيل	درا�صي	يف	العلوم	اأعلى	

من	اأقرانهم	الذين	يدر�صون	يف	مدار�ض	اأقل	جتهيًزا.	

جدول رقم )42(
م�صتوى	توفر	التجهيزات	

املدر�صية
متو�صط	التح�صيل	يف	مادة	العلوم

قطرغانابت�صوانا�صنغافورةاليابانتايبيهال�صعودية

عاٍل
)%	الطالب(

398
)%8(

561
)%39(

599
)%45(

567
)%90(

406
)%4(

253
)%10(

308
)%31(

متو�صط
)%	الطالب(

405
)%77(

560
)%55(

551
)%53(

570
)%10(

352
)%64(

307
)%78(

322
)%66(

منخف�ض
)%	الطالب(

392
)%15(

569
)%5(

0
)%2(

0
)%0(

349
)%32(

314
)%12(

366
)%3(

ويت�صـــح	من	اجلدول	ال�صـــابق	اأن	8%	فقط	من	طالب	اململكة	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة	يدر�صـــون	يف	مدار�ض	ذات	
م�صتوى	جتهيزات	مدر�صية	عاٍل	)متو�صط	التح�صيل=	398(،	بينما	نالحظ	اأن	90%	من	الطالب	يف	�صنغافورة	يدر�صون	
يف	مدار�ـــض	ذات	جتهيـــز	عـــايل.	كذلـــك	جند	اأن	15	%	من	طالب	اململكة	امل�صـــاركني	يف	الدرا�صـــة	يدر�صـــون	يف	مدار�ض	ذات	

م�صتوى	جتهيزات	مدر�صية	منخف�ض	)متو�صط	التح�صيل=	392(.	
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ممارسات مدير المدرسة

ملا	بينته	الدرا�صـــات	والبحوث	واملمار�صـــات	التطويرية	يف	التعليم	من	اأهمية	ممار�صـــات	مدير	املدر�صـــة	واأثرها	 	
على	حت�صـــيل	الطالب،	فقد	ا�صـــتملت	درا�صـــة			TIMSS	على	ا�صـــتبانة	موجهة	اإىل	مدير	املدر�صة،	وقد	ركز	هذا	التقرير	

على	بع�ض	هذه	املمار�صات	كما	يلي:

مقد�ر �لوقت �لذي يق�شيه مدير �ملدر�شة يف تنفيذ مهام خمتلفة J 
با�صتجابة	مدير	املدر�صة	للعبارات	الواردة	يف	ا�صتبانة	املدر�صة	والتي	يقوم	بتعبئتها	مدير	املدر�صة،	ح�صلنا	على	 	

النتائج	التالية:
جدول رقم )43(

قطرغانا	�صنغافورةكورياتايبيهال�صعوديةالأن�صطة
19%24%38%26%34%21%اإدارية

16%16%21%26%25%11%قيادة	تربوية
32%27%22%17%17%35%اإ�صراف	وتقومي
9%8%10%10%9%13%عالقات	عامة

13%20%2%12%8%9%تدري�ض
11%5%6%8%ه7%11%اأخرى

ويت�صح	من	اجلدول	اأن	مدير	املدر�صة	يف	الدول	التي	احتلت	املراكز	الثالثة	الأوىل	)تايبيه،	كوريا،	�صنغافورة	 		
علـــى	التـــوايل(	يعطـــي	وقًتـــا	اأكـــرث	للقيـــادة	الرتبويـــة	اأكـــرث	من	الـــدول	الثـــالث	التـــي	احتلت	املراكـــز	الثالثـــة	الأخرية	

)ال�صعودية،	غانا،	قطر(.
وقد	بينت	الدرا�صات	املختلفة	اأهمية	القيادة	الرتبوية	يف	رفع	م�صتوى	التح�صيل	الدرا�صي	لدى	الطالب.	وبالنظر	اإىل	
نتائج	الدرا�صـــة	جند	هناك	ت�صـــابهاً	يف	بع�ض	ممار�صـــات	مدير	املدر�صة	بني	الدول	امل�صـــاركة،	كما	اأنه	هناك	اختالفاً	يبدو	

كبرًيا	يف	ممار�صات	اأخرى.	)الأ�صكال	26-22(
مقارنة ممار�س��ات مدير املدر�س��ة يف الدول التي احتلت املراكز الثالثة الأوىل والدول التي احتلت الثالث مراكز  	

. TIMSS 2007 الأخرية يف درا�سة
ممار�شة مدير �ملدر�شة ملهام �إد�رية J 

�شكل رقم )22(

يت�صـــح	مـــن	ال�صـــكل	املقابـــل	اأن	مديـــر	
املدر�صة	يف	ال�صعودية	يق�صي	ما	يقارب	

20%	من	وقته	يف	مهام	اإدارية.
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ممار�شة مدير �ملدر�شة كقائد تربوي J 

يو�صح	ال�صكل	التايل	اأن	مدير	املدر�صة	يف	ال�صعودية	يق�صي	ما	مقداره	11%	من	وقته	يف	مهام	القيادة	الرتبوية،	
ومقارنة	بالدول	الثالث	الأوىل	يف	الدرا�صة	فاإن	مدير	املدر�صة	يف	تلك	الدول	يق�صي	وقت	اأكرب	يف	املدر�صة	كقائد	تربوي	
)20%-26%(	ولذلـــك	رمبـــا	حتتـــاج	وزارة	الرتبيـــة	والتعليـــم	يف	اململكـــة	اإىل	اإعـــادة	النظـــر	يف	تاأهيل	مدير	ملدر�صـــة	كقائد	

تربوي.
�شكل رقم )23(

ممار�شة مدير �ملدر�شة لالإ�شر�ف وتقومي �ملعّلم J 

تبني	من	ال�صكل	التايل	اأن	مدير	املدر�صة	يف	اململكة	يق�صي	قرابة	35%	من	وقته	يف	تقومي	املعلم	واملهام	الإ�صرافية	
يف	املدر�صـــة،	ومقارنة	بالدول	الثالث	الأوىل	يف	الدرا�صـــة	يت�صـــح	قلة	الوقت	الذي	يق�صـــيه	مدير	املدر�صـــة	فيها	ملمار�صـــة	

املهام	الإ�صرافية	وتقومي	املعلم	)%15-%20(
�شكل رقم )24(
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ممار�شة مدير �ملدر�شة للعالقات �لعامة J 

يت�صـــح	من	ال�صـــكل	التايل	اأن	مدير	املدر�صـــة	يف	ال�صـــعودية	يق�صي	ما	ن�صـــبته	13%	من	وقته	يف	العالقات	العامة	
وهي	ن�صبة	اأكرب	من	غريها	يف	بقية	الدول	التي	ا�صتمل	عليها	التقرير.

�شكل رقم )25(

ممار�شة مدير �ملدر�شة للتدري�س J 
يبـــني	ال�صـــكل	التـــايل	اأن	قرابـــة	9%	مـــن	وقت	مديري	املدار�ـــض	يف	اململكة	العربية	ال�صـــعودية	ُي�صـــرف	للتدري�ض	

)ميار�ض	التدري�ض(	وذلك	قد	يوؤثر	على	تاأدية	مهامه	الأخرى.

�شكل رقم )26(
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الخاتمة:

كما	ُذكر	�صابًقا،	تعليم	وتعّلم	العلوم	والريا�صيات	عملية	
معقـــدة	توؤثر	فيها	عوامل	عديـــدة،	حيث	يختلف	مقدار	
تاأثـــري	تلـــك	العوامـــل	مـــن	بيئـــة	اإىل	اأخـــرى	ومـــن	نظام	

تعليمي	اإىل	اآخر.
وبا�صـــتعرا�ض	مـــا	ورد	مـــن	نتائج	يف	هـــذا	التقرير	يتبني	
�صرورة	اأهمية	البحث	على	البيئة	املحلية	مع	ال�صتفادة	
مـــن	التطبيقات	واأف�صـــل	املمار�صـــات	العامليـــة	يف	تطوير	
تعليم	العلوم	والريا�صـــيات	�صـــواء	فيمـــا	يتعلق	بالطالب	

اأو	املعلم	اأو	املدر�صة	واملنهج.
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