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ملخص الدزاسة:
ىددتت الدراسدة الحاليددة إلد معرتدة واقددم تضدميل متطمبدات  TIMSSتددك كتدال الرياضدديات

لمصددا الرابددم اابتدددااك تددك المممكددة العربيددة السددعودية ولتحقيددق ذلددم قددام الباحددث بمراجعددة

األدبيددات والدراس دات والبحددوث ذات العةقددة بالدراسددة الحاليددة وااطددةع عم د ا طددار النظددر

لدراسددة التوجيددات الدوليددة تددك لرياضدديات والعمددوم  TIMSSحيددث تددم الحصددوت عم د ترجمددة
متطمبات دراسة التوجيات الدولية تك لرياضيات والعموم  TIMSSوعمييا تم بناء بطاقدة تحميدت

محتددوك كتددل الرياضدديات بالمرحمددة اابتداايددة مددل الصددا األوت إلدد الصددا الرابددم اابتدددااك
وعددددىا )8كتددل وقددد اسددتبدم الباحددث المددنيج الوص د ك مددل بددةت ااسددتعانة ب د دا تحميددت

المحتوك وقدد تدم اسدتبدام أدا التحميدت بعدد الت كدد مدل صددقيا وأباتيدا كد دا لجمدم البياندات
الةزمددة لاجابددة عمد أسددامة الدراسددة وقددد اسددتبدمت الدراسددة األسدداليل ا حصددااية التاليددة

التكرارت والنسل الماوية وكذلم معادلة ىولستك  Holistiلحسال معامت أبدات بطاقدة تحميدت

المحتددوك ومعادلددة ابتبددار ال ددرق بدديل النسددل وقددد توصددمت الدراسددة لعدددد مددل النتددااج مددل
أىميا

 .1عدددم تحقيددق كتددل الرياضدديات مددل الصددا األوت إل د الصددا الرابددم تددك المرحمددة اابتداايددة
لمنسدل المحددد لمتطمبدات دراسددة التوجيدات الدوليدة تددك الرياضديات والعمدوم  TIMSSتددك
مجات المحتوك الرياضك .

 .2عدددم تحقيددق كتددل الرياضدديات مددل الصددا األوت إل د الصددا الرابددم تددك المرحمددة اابتداايددة
لمنسددل المحدددد لمتطمبددات دراسددة التوجيددات الدوليددة تددك الرياضدديات والعمددوم  TIMSSتددك
مجات البعد ا دراكك .

وتك ضوء ما توصمت لو الدراسة مل نتااج تإنيا توصك بما يمك

 .1توظيا نتااج ىذه الدراسة تك تطوير كتل الرياضيات تك المرحمة اابتدااية .

 .2أل يضدداا ألىدددداا تدددريس الرياضددديات بالمرحمددة اابتداايدددة مددا يتعمدددق بتحقيددق متطمبدددات
التوجيات الدولية تك الرياضيات والعموم  TIMSSوالعمت عم تحقيقيا.

 .3تحقيق نسل متطمبات دراسة التوجيات الدولية تك الرياضيات والعموم  TIMSSتدك منداىج
الرياضيات تك المرحمة اابتدااية .

 .4مراجعة محتوك كتدل الرياضديات بصد ة دوريدة لتقويميدا ومدل أدم تطويرىدا لتواكدل المعدايير
العالمية .
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Abstract:
The current study aimed to identify the reality of the inclusion of
the study Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS) requirements in mathematics textbook for the first to
fourth grades primary grade in Saudi Arabia .
To achieve this , the researcher reviewed related literature to this
study, and reviewed the theoretical framework for TIMSS, the
researcher got the translation of the requirements of TIMSS, then
developed a content analysis protocol for primary grades math
textbook from the first grade to fourth grade (8 Textbooks). The
researcher used the descriptive approach through the use of a
content analysis tool. After assuring the validity and reliability of the
tool, it has been used to collect the data to answer the questions of the
study. In this study, the researcher used the following statistical
methods : frequency and percentages , Holisti equation to calculate
the reliability coefficient of the content analysis protocol , and the
equation of the test of difference between the ratios. This study
revealed the following:
1 . The math textbooks do not achieve the percentages specified for
the requirements of TIMSS in the domain of mathematics
content.
2 . The math textbooks do not achieve the percentages specified for
the requirements of the TIMSS in the cognitive domain.
Based on these results the study recommended the following:
1 . Applying the results of this study in developing the mathematics
textbooks at the primary level.
2 . Adding the requirements of TIMSS to the goals of teaching
mathematics at the primary level and working to achieve them.
3 . Achieving the requirements of TIMSS in mathematics textbooks
in primary level.
4 . Reviewing the content of math textbooks on a regular basis to
evaluate and develop them to keep up with international
standards.
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مكدمة الدزاسة :
تنظر الدوت المتقدمة إل الرياضيات باعتبارىا م تاحاًَ لممسدتقبت العممدك لممدم

وترك تك التقدم تييا المدبت الصحيح لمتطور ا نسانك والعممك .

لذا حظيت مناىج الرياضيات تك معظم دوت العالم بنصيل واتر مل التطدوير عمد
نحددو يتم د مددم التطددورات والتتي درات التددك حدددأت تددك كاتددة المجدداات والتددك ي دديدىا
العالم تك السنوات األبير

وأصبحت الرياضيات تعيش مم ال رد لتسداعده تدك تنظديم

أمور حياتو ومعامةتو ب كت أتضت وأسدرع ممدا كاندت عميدو ولدذلم كدال لزامدا مجدا ار
ىذا التطوير والتحديث واعاد بناء منياج الرياضيات بحيث ت تك متواتقدة مدم النظدر
الحديأددة لممنيددداج ولتعددد ال دددرد لمواجيددة الحيدددا العصددرية أبدددو زيندددة 2111م ص
.)43
ويمكل اعتبار أل محتوك المدنيج ىدو المحدور الدذ تددور حولدو عناصدر المدنيج
تحقيقا ألىداتو ت ىداا المنيج توجو لعممية ابتيدار المحتدوك المةادم وطدرق التددريس
والوسدداات واألن ددطة التعميميددة تسددتبدم تددك عمميددة ت سددير وتوضدديح و ددرح المحتددوك
وايصالو ب نسل صور وأتضدت طريقدة إلد التةميدذ وأدوات التقدويم تعمدت عمد الحكدم
عم ك اء جميم عناصر المنيج ب كت عام وعمد المحتدوك ب دكت بداص العجمدك
2115م ص . )161
ويحتت الكتال المدرسك مكانة أساسدية تدك العمميدة التربويدة تيدو ترجمدة المنيداج
تك الواقم ويعتبره الكأيرول بدية عنو

أبو زينة 2111م ص . )64

ولكوننددا لسدددنا بمعددزت عدددل العددالم تقدددد أولددت حكومدددة المممكددة العربيدددة السدددعودية
اىتمامددا كبيد ار بددالتعميم

وتددرجم ىددذا ااىتمددام إطددةق م ددروع الممددم عبددد ا

بددل عبددد

العزيدز لتطددوير التعمدديم العددام وتن يددذ عددد بدرامج رايسددية مددل ضددمنيا تطددوير المندداىج
الدراسية تك الرياضيات والعموم م روع الممم عبد ا

بل عبدد العزيدز لتطدوير التعمديم

العام ص .)9
وتعددددد دراسددددة التوجيددددات الدوليددددة تددددك لرياضدددديات والعمددددوم

in

Trends

) International Mathematics and Science Study(TIMSSبمأابددة
م ددروع تعدداونك عددالمك يتضددمل أكأددر مددل  61دولددة عم د مسددتوك العددالم ييدددا إل د
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تحسدديل تعمدديم وتعمددم الرياضدديات والعمددوم لمصد يل الرابددم والأددامل وبصددور منتظمددة كددت
أربدددم سدددنوات مندددذ العدددام 1995م ممدددا جعميدددا الدراسدددة األكبدددر واألوسدددم تتطيدددة عمددد
مسدددتوك العدددالم والتدددك تمكدددل مدددل قيددداس مسدددتويات األداء واتجاىدددات التتييدددر تيدددو
. )mullis& others, 2011, p:1
وقد تم تطبيدق الدراسدة األولد مدل  TIMSSتدك العدام 1995م وبم داركة دولدة
عربيددة واحددد ىددك الكويددت وتددك العددام 1999م تددم تن يددذ الدراسددة بم دداركة أددةث دوت
عربيددة ىددك األردل وتددونس والمتددرل وتددك العددام 2113م دداركت ع ددر دوت عربيددة
با ضدداتة إل د المممكددة العربيددة السددعودية وتعددد ىددذه ىددك الم دداركة األول د لممممكددة
العربيددة السددعودية تددك م ددروع  TIMSSوقددد دداركت المممكددة تددك الصددا الأددامل تقددط
الأددانك المتوسددط) وتددك العددام 2117م تددم تطبيددق الدراسددة وبم دداركة أكأددر مددل 61
دولددة منيددا بمددس ع ددر دولددة عربيددة با ضدداتة إل د المممكددة العربيددة السددعودية التددك
اركت أيضدا تدك الصدا الأدامل الأدانك المتوسدط) تقدط وقدد ك د ت التقدارير الدوليدة
عددل قصددور واضددح تددك مسددتوك الدددوت العربيدة ب ددكت عددام ودوت البمدديج العربددك ب ددكت
باص تك الرياضيات والعموم األمر الذ ي ير إل وقوع الطةل تك أبطاء قدد تكدول
ناتجة عل قصور تدك المنداىج الدراسدية وبموىدا مدل بعدض الموضدوعات أو قصدور تدك
طرااق التدريس التك يستبدميا المعممول وتركيزىا عم جوانل معرتية محدد ا ترتقدك
إلددد المسدددتويات العقميدددة العميدددا التدددك تزبدددر بيدددا أسدددامة دراسدددة التوجيدددات الدوليدددة تدددك
الرياضدديات والعمددوم  TIMSSوالتددك ي ددكت تييددا مسددتوك التطبيدق ومسددتوك ااسددتدات
أكأر مل  %81مكتل التربية العربك لدوت البميج 2111م).
لددذا سديقوم الباحددث بوضددم كتددل الرياضدديات تددوق ميدزال دراسددة التوجيددات الدوليددة تددك
الرياضدديات والعمددوم  TIMSSإيماندددا بدددورىا تدددك تقيدديم تاعميددة محتدددوك الكتددل الدراسدددية
المطبقة تك المممكة العربية السعودية.

مصهلة الدزاسة :
بدأت م اركات المممكة العربية السعودية تك دراسة التوجيدات الدوليدة تدك الرياضديات
والعمددوم  TIMSSتددك عددام 2113م و حصددت طددةل المممكددة عم د ترتيددل مت د بر مددل بدديل
الدوت الم اركة حيث كال ترتيل المممكة العربية السعودية الأالث واألربعيل مل بيل بمدس
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وأربعدديل دولددة م دداركة وذلددم لمصددا الأددامل الأددانك المتوسددط) وبمتوسددط تحصدديت مقددداره
 332والددذ يعتبددر اقددت مددل المتوسددط الدددولك بددد 144نقطددة بينمددا كددال ترتيددل المممكددة
العربيددة السددعودية تددك م دداركة 2117م لمصددا الأددامل السددابم واألربعدديل مددل بدديل أمددال
وأربعيل دولة م اركة وبمتوسدط تحصديت مقدداره  329والدذ ىدو أيضدا يقدت عدل المتوسدط
الدولك بد  171نقطة ال مرانك 1431ىد).
وكددذلم قامددت المممكددة العربيددة السددعودية بالم دداركة تددك ىددذه المسددابقة لعددام 2111م
وىددك آبددر نسددبة ليددذه المسددابقة وذلددم لمعرتددة واقددم تحصدديت الطددةل تددك مددادتك العمددوم
والرياضيات لمص يل الرابم والأامل وىدك الم داركة األولد لممممكدة تدك الصدا الرابدم تدك
ىذه المسابقة واحتمت المممكة العربية السعودية تك ماد الرياضيات المركز  45مدل 52
دولة تدك الصدا الرابدم اابتددااك وبمعددت يقدت عدل المعددت العدالمك بدد  91نقطدة واحتمدت
المركددز  37مددل  45دولددة م دداركة تددك الصددا الأددانك متوسددط وبمعدددت يقددت عددل المعدددت
العالمك ل  116نقاط . )mullis& others, 2011, p:40-42
وتددك ضددوء مددا حققتددو المممكددة العربيددة السددعودية تددك دراسددة التوجيددات الدوليددة تددك
مركدددز متدد بر عمددد مسددتوك دوت العدددالم ومددل تحصددديت
الرياضدديات والعمدددوم  TIMSSمددل ا
متدنك لطةبيا ظيرت عد تقدارير ونددوات تنداقش أسدبال ىدذه التد بر تدك تحصديت الطدةل
ومحاولددة تحديددد حمددوت وتوصدديات لموصددوت إلد تحقيددق مراكددز متقدمددة بدديل دوت العددالم تددك
تحصيت الرياضيات مأت تقرير ال مرانك ال مرانك 1431ىد) وندو اابتبدارات الدوليدة
تك العمدوم والرياضديات  TIMSSإلد أيدل نتجدو ؟ وذلدم تدك جامعدة الممدم سدعود بالريداض
بتاريخ 2119/6/8م تحت إ راا مركز التميدز البحأدك تدك تطدوير العمدوم والرياضديات
والذ ابتتم بتوصيات مل أىميدا الت كيدد عمد إجدراء بحدوث ودراسدات وطنيدة كميدة وكي يدة
لمعرتة العوامت المؤأر تدك تحصديت العمدوم والرياضديات وكدذلم تدك ضدوء نتدااج الدراسدات
السددابقة التددك تؤكددد عم د ضددرور مراجعددة وتقددويم المندداىج تددك ضددوء متطمبددات TIMSS
ووجود ت اوت تك المنداىج الدراسدية مدم متطمبدات TIMSSمأدت دراسددة 2118 Wangم)
و دراسة ال ير

2119م) ودراسدة المسداع ة 2111م) اسدتطاع الباحدث تحديدد م دكمة

الدراسة .
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أسئلة الدزاسة :
حاولت ىذه الدراسة ا جابة عم السؤات الرايسك التالك:
ما مدك تحقيق محتوك كتال الرياضديات لمصدا الرابدم اابتددااك تدك المممكدة العربيدة
السعودية لمتطمبات التوجيات الدولية تك دراسة الرياضيات والعموم  TIMSS؟
ويت رع مل السؤات الرايسك األسامة ال رعية التالية
 مددا درجددة تضددميل محتددوك كتددال الرياضدديات لمصددا الرابددم اابتدددااك تددك المممكددة
العربيدة السددعودية لبعددد المحتدوك الرياضددك العدددد األ ددكات اليندسددية والقياسددات
عرض البيانات ) تك  TIMSS؟
 ما درجة تضميل محتدوك كتدال الرياضديات لمصدا الرابدم اابتددااك تدك المممكدة العربيدة
السعودية لمبعد ا دراكك المعرتة التطبيق الت كير ااستدالك) تك  TIMSS؟

أٍداف الدزاسة :
 معرتة واقم تضميل متطمبات  TIMSSتك كتال الرياضيات لمصدا الرابدم اابتددااك تدك
المممكة العربية السعودية .
 تقددديم مقترحددات تددك ضددوء نتددااج التحميددت يمكددل ااسددت اد منيددا تددك تطددوير كتددال
الرياضيات تك الصا الرابم اابتدااك تك المممكة العربية السعودية .

أٍنية الدزاسة :
تتبيل أىمية ىذه الدراسة تك عدد مل النقاط مل أىميا
 تسددداعد مصدددممك المنددداىج تدددك كي يدددة تصدددميم المنددداىج وابتيدددار المحتدددوك الرياضدددك
والمحتدددوك ا دراكددددك وذلدددم بااسددددت اد مدددل متطمبددددات التوجيدددات الدوليددددة تدددك دراسددددة
الرياضيات والعموم . TIMSS
 توضح مدك تضدميل كتدال الرياضديات تدك الصدا الرابدم اابتددااك تدك المممكدة العربيدة
السددعودية لبعددد المحتدددوك الرياضددك العددددد األ ددكات اليندسدددية والقياسددات عدددرض
البيانات ) تك .TIMSS
 توضددح مدددك تضددميل كتددال الرياضدديات تددك الصددا الرابددم اابتدددااك تددك المممكددة العربيددة
السعودية لمبعد ا دراكك المعرتة التطبيق الت كير ااستدا لك) تك .TIMSS
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حدود الدزاسة :
 الحدود الزمنية تم إجراء ىذه الدراسة تك العام الدراسك 1435/1434ىد .
 الحدددود الموضددوعية تددم إج دراء الدراسددة عم د متطمبددات التوجيددات الدوليددة تددك دراسددة
الرياضيات والعموم لمعام . TIMSS 2011

مصطلخات الدزاسة :
التكييه :
يعددرا البددبةو وآبددرول 2112م ص ) 211التقيدديم ب نددو " مجموعددة مددل العمميددات
التك تسدتبدم بواسدطة أبصدااييل متمرسديل لمتوصدت إلد تصدورات وانطباعدات واتبداذ قد اررات
وابتبار تروض".
ويعرا الباحث التقييم ب نو مجموعة مل العمميات التك تستبدم لمحكدم عمد محتدوك كتدال
الرياضددديات لمصدددا الرابدددم اابتدددددااك تدددك ضدددوء متطمبدددات التوجيددددات الدوليدددة تدددك دراسددددة
الرياضيات والعموم.TIMSS2011

التوجَات الدولية لدزاسة السياضيات والعلوو : TIMSS
تعرتيددا الحميددد

1431ىددد)ب نيا "ابتبددارات عالميددة لتقددويم التوجيددات تددك مدددك تحصدديت

الطةل تك مادتك العموم والرياضيات ويتم تقويم الطةل تك الص يل الرابدم اابتددااك والأدانك
المتوسط الصا الأامل) ".
ويعرتيددا 2111 mullis& othersم) ب نيددا "م ددروع دولددك لدراسددة تقيدديم الرياضدديات
والعموم لممرحمتيل الرابعة والأامنة وتجرك كت أربم سنوات وبدأت منذ 1995م " .

متطلبات : TIMSS
يعرا عبد السةم وآبرول 2117م) متطمبات  TIMSSتك منداىج العمدوم ب نيدا " البنيدة
المعرتية األساسدية الدةزم تضدمينيا تدك محتدوك منداىج العمدوم بالمرحمدة اابتداايدة تدك ضدوء
م روع . " TIMSS
ويعرتيددا الباحددث بددد البنيددة األساسددية ببعدددييا وىمددا بعددد المحتددوك والبعددد ا دراكددك الددةزم
تضددمينيا تددك محتددوك مندداىج الرياضدديات بالمرحمددة اابتداايددة تددك ضددوء متطمبددات التوجيددات
الدولية تك دراسة الرياضيات والعموم . TIMSS2011
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اإلطاز اليظسي :دزاسة التوجَات الدولية يف السياضيات والعلوو TIMSS
مكدمة :
تعد دراسة التوجيات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم  TIMSSمدل اكبدر الدراسدات الدوليدة
تك ىذا المجات وىك واحد مل الدراسات التك ت درا عمييدا الرابطدة الدوليدة لمتقدويم التربدو
 IEAوىددك لتقيدديم مسددتوك األداء تددك الرياضدديات والعمددوم معددا لمصد يل الرابددم والأددامل وبصددور
منتظمة كت أربم سنوات منذ العام 1995م مما جعميدا الدراسدة األكبدر واألوسدم تتطيدة عمد
المسددتوك العددالمك والتددك تمك دل مددل قيدداس مسددتويات األداء واتجاىددات التتييددر تيددو الدددليت
ا ر دداد تددك اابتبددارات الدوليددة  TIMSSلمعممددك الرياضدديات والعمددوم تددك الصددا الرابددم
. )2111
وكممدة  TIMSSىدك

Trends of the International Mathematics and

 ) Science Studiesوترجمتيا دراسة التوجيات الدولية تك الرياضيات والعمدوم وكممدة
 IEAمسدتبرجة مددل الجممددة اانجميزيددة

The International Association for

 Evaluation of Educational Achievementوتعددرا ابتصددا ار  IEAومقرىددا تددك
أمستردام بيولندا الحميد

1431ىد ص. )13

ىصأة دزاسة التوجَات الدولية يف السياضيات والعلوو : TIMSS
تقدددويم أسدددامة كتدددل العمدددوم وامتحاناتيدددا بالمرحمدددة اابتداايدددة تدددك ضدددوء متطمبدددات أبعددداد
م روع الد 2112 TIMSSم ص)538-534
جدداءت دراسدددة التوجيدددات الدوليدددة تدددك الرياضددديات والعمدددوم  TIMSSنتيجدددة إلددد الجيدددود
المكأ ة التك قامت بيا المنظمة الدولية لتقويم التحصيت التربدو لمتةميدذ وىدك منظمدة IEA
وقد سمك ىذا الم روع بم روع . TIMSS
حيث أل تعميم الرياضيات والعمدوم قدد ظدت أمددا طدوية يحتدت بدؤر اىتمدام الدراسدات بمركدز
رابطة  IEAويرتكز عم دعدامتيل ىمدا الرياضديات والعمدوم باعتبارىمدا م تداح تقددم ورقدك أ
دولة بالعالم وقد أصبح ىو الم روع األساسدك لمنظمدة  IEAحيدث اندو الم دروع الدذ تتحدد
تيو القوميات وت ترم تيو البمدال مل ت أنحاء العدالم مدل اجدت تحقيدق ىددا م دترم بيدنيم
وىو تطوير النظدام التعميمدك أل دولدة م داركة واارتقداء بمسدتوك تحصديت الطدةل تدك العمدوم
والرياضيات عم المستوك المحمك والدولك .
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مرت دراسة التوجيات الدولية تك الرياضيات والعموم  TIMSSبعد مراحت
-1

الدراسة العالمية األول لمرياضيات 1964م بدأت ىدذه الدراسدة عدام 1964م لكنيدا
تحتددو عم د الرياضدديات تقددط وتعتبددر ىددك الدراسددة العالميددة األول د لمرياضدديات وقددد
اركت بيا أكأر مل  12دولة .

-2

الدراسة العالمية الأانية لمرياضيات 1981م أجريت ىذه الدراسدة تدك عدام -1981
1981م وقد اركت بيا أكأر مل  21دولة وىك أيضا احتدوت عمد مداد الرياضديات
تقط .

-3

الدراسة العالمية الأالأة لمرياضيات والعمدوم 1995م بددأت دراسدة التوجيدات الدوليدة
تدك الرياضدديات والعمددوم  TIMSSعندددما تدم وضددم مداد العمددوم تددك بطتيددا وذلددم عددام
1983م وتك عام 1991م قامت منظمة  IEAبعقد اجتمداع دامت ييددا إلد وضدم
العموم والرياضيات سويا ضمل منيج الدراسة تك نظدام أساسدك يبند كدت  4سدنوات
ويعتبددر ىددذا الق درار بمأابددة البطددو الحقيقيددة

دداركت تييددا  41دولددة وتعددد الدددور

األول التك جمعت الرياضيات والعمدوم عالميدا أ درتت عمد الدراسدة الرابطدة الدوليدة
لتقييم التحصيت التربو . IEA
-4

الدراسددة الدوليددة الأالأددة لمرياضدديات والعمددوم 1999م تددم تطبيقيددا لمددا أحدأتددو دراسددة
1995م مددل اأددر كبيددر تددك كأيددر مددل البمدددال الم دداركة ترجمددت بعضدديا إل د بطددط
ا صةح والتطوير التربو

حيث اىتمت بعدض الددوت بإعداد تطبيدق الدراسدة مجدددا

وبال عت تم إعاد تطبيقيا عم الصا الأامل تقط ولم تتم عم الرابم .
-5

دراسة التوجيدات الدوليدة لمعمدوم والرياضديات  TIMSS 2003ىددتت الدراسدة لتقيديم
تحصيت الطةل تك الص يل الرابم والأامل تك مدادتك العمدوم والرياضديات

داركت 9

دوت عربيدددة تدددك الدراسدددة وىدددك األردل البحدددريل تمسدددطيل مصدددر تدددونس
السعودية لبنال سوريا .
-6

دراسة التوجيات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم  TIMSS 2007ازداد عددد الددوت
الم اركة تك ىذه الدراسة ب كت كبير حيث اركت تييا أكأر مل  61دولة وييددا
إل مقارنة مستويات تحصيت الطةل بيذه الدوت تك مادتك الرياضيات والعموم .
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-7

دراسة التوجيات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم TIMSS 2011

داركت تدك ىدذه

الدراسدددة أكأدددر مدددل  63دولدددة مدددل مبتمدددا دوت العدددالم منيدددا  15دولدددة عربيدددة ىدددك
السعودية ا مارات العربية المتحد

سمطنة عمال مممكدة البحدريل دولدة قطدر

دولدددة الكويدددت الجميوريدددة اليمنيدددة دولدددة تمسدددطيل جميوريدددة مصدددر العربيدددة
المممكددة األردنيددة اليا ددمية الجميوريددة المبنانيددة الجميوريددة التونسددية المممكددة
المتربية الجميورية العربية السورية ليبيا .

أٍداف دزاسة التوجَات الدولية يف السياضيات والعلوو : TIMSS
تقددوت الحميددد

1431ىددد) " اليدددا األساسددك مددل ىددذه الدراسددة يمأددت معرتددة ومقارنددة

مسددتوك أداء تحصدديت طددةل الص د يل الأددامل والرابددم تددك الرياضدديات والعمددوم بمسددتوك األداء
العددالمك بتددرض تطددوير مسددتوك التعمدديم لةرتقدداء بددو إل د مسددتوك الج دود العالميددة مددل بددةت
مقارنة نتااج تحصيت طةل بمد ما بطةل دوت العالم الم اركة" ص. 14
وكذلم تحقق دراسة التوجيات الدولية تك الرياضيات والعموم  TIMSSاألىداا التالية
ال ييد

1432ىد ص)21-19

عبد السةم وآبرول 2117م ص)156

 إعطاء جميم الدوت الم اركة تك الدراسدة ترصدة لقيداس التحصديت العممدك تدك مدادتك
الرياضيات والعموم ومقارنتو بالدوت الم اركة.
 مساعد الدوت النامية التك ا تستطيم عمت م اريم بحأية عمد ن دس ىدذا المسدتوك
العالمك عم معرتة واقم نظاميا التعميمك وتطويره دول تحميميا أية أعباء إضاتية .
 دراسة مدك تعالية المناىج المطبقة وطرق تدريسيا والتطبيق العممك ليا .
 إعطدداء أحكددام صددادقة وحياديددة لسددمبيات وايجابيددات الوضددم الدراىل لكددت نظددام تعميمددك
م ارم .

متطلبات دزاسة التوجَات الدولية يف السياضيات والعلوو : TIMSS
مكتدددل التربيدددة العربدددك 2111م ص)21-13

p:19-47

, 2011,

&mullis

) others
تددم تقسدديم متطمبددات ااتجاىددات الدوليددة تددك الرياضدديات والعمددوم  TIMSSإل د بعددديل
ىما
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 -1بعد احملتوى Content Domains
ويقصد بو بالنسبة لمرياضيات المحتوك المعرتدك لمداد الرياضديات ويركدز ىدذا البعدد
عم د المعددارا والميددارات العمميددة التددك يكتسددبيا المددتعمم مددل دراس دة الرياضدديات تددم
تقسدديم المحتددوك والمبصددص لطددةل الصددا الرابددم إل د أددةث مجدداات وحدددد الددوزل
النسبك لكت مجات كما ىو تك الجدوت التالك
يدبل انًستىي

انىصٌ انُغجٍ

انؼذد

%05

األشكبل انهُذعُخ وانقُبعبد

%50

ػشع انجُبَبد

%50

كما أل كت مجات مل تمم المجاات يتضمل عد مواضيم تم إيرادىا عم

دكت قاامدة

مل األىداا المدرجة تك منيج الرياضيات وتيما يمك استعراض كت مجات

أ -العدد :Number

ي مت مجات العدد المقدم لطةل الصا الرابم تيم القيمة المنزلية وطدرق التعبيدر عدل
األعددداد والعةقددة بينيددا وعم د الطددةل تددك ىددذه المرحمددة أل يطددوروا الحددس العدددد وطددرق
الحسال وتيم معانك العمميات الحسدابية وكي يدة ارتباطيدا مدم بعضديا الدبعض عدةو عمد
التمتم بالقدر عمد اسدتعمات األعدداد والعمميدات الحسدابية كدالجمم والطدرح والضدرل والقسدمة
لحددت المسدداات الرياضددية البسدديطة كمددا يجددل عم د التعددرا عم د أنمدداط األعددداد واكت دداا
العةقة بينيا وايجاد العةقة التك تجمم بينيا .
ويت لا محتوك األعداد مل ال يدم واكتسدال الميدارات تدك أربعدة مجداات ترعيدة ميمدة
وىك
 العدد الكمك .Whole number
 الكسور والكسور الع رية .Fractions and decimals
 الجمدددت العدديدددة واألعدددداد الكميدددة

whole

with

sentences

.numbers
 األنماط العددية والعةقات . Patterns and relationships
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وتعد دراسة األعداد الكمية ىدك أتضدت طريقدة لمتعدرا عمد العمميدات الحسدابية والتدك تعدد
مل أساسيات الرياضيات التك تدرس عاد تك المرحمة اابتدااية وىدذا بالضدبط مدا ندص عميدو
إطار دراسة التوجيات الدولية تك الرياضيات والعموم  TIMSSتمعظدم الطدةل تدك ىدذا الصدا
يبدددؤول بددتعمم طددرق العددد واجددراء عمميددات الجمددم والطددرح والضددرل والقسددمة وحددت المسدداات
الحسابية البسديطة ومدل ىندا تدال عمد الطدةل تدك ىدذا الصدا تعمدم األعدداد الكميدة البسديطة
وتقدير المجموع الناتج عنيا واجراء العمميات الحسابية لحت المساات البسيطة واألولية .
كمددا يجددل عم د طددةل ىددذا الصددا اسددتعمات األعددداد ل يددم العةقددة بدديل وحدددات القيدداس
والتحويت بينيا كال يتم تعميميم مضاع ات العدد  11الدذ يتد لا مندو نظدام القيداس ووحددات
الزمل الساعة والدقااق والأدوانك ) والسدنة وال دير واليدوم وايرىدا مدل وحددات القيداس الزمندك
والكمك .
وأيضدا يجدل عمد طدةل الصدا الرابدم اكتسدال الميدارات األوليدة تدك عمدم الجبدر باعتبدار
ذلم جزءا مل إطار التوجيات الدولية تك الرياضديات والعمدوم  TIMSS 2011وذلدم بدالتركيز
أوا عم تيدم أساسديات الجبدر وتطدوير الت كيدر الجبدر والمعدادات البسديطة التدك تكدول عداد
عمد

ددكت أعددداد أو جمددت جبريددة وأنمدداط عدديددة بسدديطة والتدددرل عمد مسدداات مأددت اسددتبراج

األعددداد الناقصددة مددل معادلددة جبريددة بسدديطة واكت دداا العدددد الندداقص والمجيددوت واسددتعمات
الجمددت الجبريددة لصدديااة معددادات بسدديطة تحتددو عمد أكأددر مددل عمميددة حسددابية كمددا يمكددل
تدريل الطةل عم اكت اا أنمداط عدديدة محددد والعةقدات والدروابط بينيدا واسدتعمات القواعدد
الجبرية تك صيااة معادات عددية أبرك .
أما بالنسبة لمعداد الكسرية والكسور العاديدة تدال التركيدز يجدل أل يكدول عمد ت سدير
تمددم الكسددور وتيددم الكميددات والرمددوز التددك تمأميددا واجددراء مقارنددة مددا بدديل األعددداد الكسددرية
والكسور العادية .

ب -األشهال اهليدسية والكياس : Geometric Shapes Measures

ي ددتمت مجددات األ ددكات اليندسددية والقيدداس عم د بصددااص األ ددكات اليندسددية مأددت طددوت

األضةع وقياس الزوايا واألماكل واألحجام وىنا يجل أل يكتسدل الطالدل القددر عمد التعدرا
عم بصااص األ كات اليندسية بما تك ذلم األ كات الأنااية والأةأيدة األبعداد ومطدالبتيم
بت سديرىا بندداء عمد العةقددات اليندسددية كمدا ي ددمت ىدذا المجددات مددل مجداات المحتددوك عمد
- 545 -

تقييم محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية ........................

تيددم نظددام ا حددداأيات البسدديطة باسددتعمات ميددارات الحددس المكددانك لمددربط بدديل الصددور الأناايددة
والأةأية لن س ال كت .
والموضوعات الميمة تك مجات األ كات اليندسية والقياس ىك
 النقاط والبطوط والزوايا .Points, lines, and angles
 األ دكات الأناايدة والأةأيدة األبعداد Two- and three-dimensional
.shapes
ويعد الحس المكدانك مدل العوامدت الميمدة تدك دراسدة اليندسدة ت دك الصدا الرابدم يجدل
عم المعمم أل يطمل مل الطةل وصدا وتبيدت ورسدم مجموعدة مدل األ دكات اليندسدية بمدا
تك ذلم الزوايا والبطوط والمأمأات والمربعات وايرىا مدل األ دكات المتعددد األضدةع لتصدبح
لدددييم القدددر عمددد إن دداء وتحميدددت األ ددكات المعقددد والتعدددرا عمدد مسدددارات البطددوط ورسدددم
األ كات المتناسقة ووصا حاات دورانيا وأوضاعيا المبتم ة .
وتددك ىددذا الصددا يتوقددم مددل الطددةل تحقيددق مسددتوك مةاددم مددل األداء الدراسددك وذلددم
باسدددتعمات أدوات القيددداس البسددديطة لقيددداس بصدددااص األ دددكات المبتم دددة كدددالطوت والعدددرض
والحجم والوزل والزاوية والتعرا عم وحدات الكميدات وأسداليل التقريدل الحسدابك والصدي
الحسابية البسيطة لحسال مساحات المربعات والمأمأات المتساوية الساقيل .

ت -عسض البياىات :Data Display

ي دددمت محتدددوك عدددرض البياندددات عمددد قدددراء وت سدددير وتنظددديم البياندددات وعرضددديا ضدددمل

مبططات وجداوت بيدا ا جابة عم أسامة معينة تحقق اليددا مدل وراء جمدم تمدم البياندات
وىنا يجل عمد الطدةل اكتسدال القددر عمد مقارندة بصدااص البياندات واسدتبةص النتدااج
بناء عم تمم البيانات .
ويت لا محتوك عرض البيانات مل المواضيم الرايسية التالية
 قراء وت سير البيانات .Reading and interpreting
 إن اء وتمأيت البيانات .Organizing and representing
تددك الصددا الرابددم يجددل عمد الطددةل اكتسددال القدددر عمد قدراء العديددد مددل البيانددات
واا ترام تك بطط لجمم البيانات أو معالجدة البياندات التدك تدم جمعيدا مدل قبدت آبدريل كمدا
يجل عمييم اكتسال ميارات تمأيت تمم البيانات وتنظيميا وتق أ كات وصي عد .
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 -2البعد اإلدزاني :Cognitive Domains
ويقصد بدو الميدارات العقميدة التدك ي تدرض أل يمتمكيدا المدتعمم تدك الصدا الرابدم تدم
تقسيم البعد ا دراكك إل أةث مجاات وحدد الوزل النسبك لكدت مجدات كمدا ىدو تدك الجددوت
التالك
انىصٌ انُغجٍ
%05
%05
%05

يدبل انتفكُش
انًؼشفخ
انتطجُق
انتفكُش االعتذالنٍ

تبالنسدددبة لممجدددات األوت وىدددو المعرتدددة تنصدددل ىدددذه المعرتدددة عمددد الحقدددااق والم ددداىيم
وا جراءات التك يجل عم الطةل ا لمام بيا تك حيل يتمحور المجات الأانك وىدو التطبيدق
عم قدر الطةل عم تطبيدق المعرتدة والم داىيم التدك تعمموىدا لحدت المسداات أو ا جابدة عمد
األسامة أما المجات الأالث تيو منصل عم الت كير ااستدالك أ اانتقدات إلد مدا ىدو ابعدد
مددل الحددت بيدددا التعامددت مددم األوضدداع ايددر الم لوتددة والم دداىيم المعقددد والم دداكت المتعدددد
الحموت .
تبالنسددبة لطددةل الصددا ال اربددم تددال كددت محتددوك يجددل أل ي ددمت عم د مسدداات مبصصددة
لمعالجة كت مل المجاات ا دراكية الأةأة .

أ -املعسفة :Knowing
تعتمد البساطة تك استعمات الرياضيات أو الت كير تك المواقا الرياضية حوت المعرتة
والم اىيم الرياضية تكمما كال الطالل أكأر قدر عم استرجاع تمم المعرتة كمما كال لديو
قد ار اكبر مل الم اىيم القادر عم تيميا وكمما كال أكأر قدر عم التعامت مم مواقا
رياضية أكأر تعقيدا واكتسال تيم رياضك عميق .
وبدول التعامت مم قاعد بيانات تمكل مل ااطةع السريم عم المتة والحقااق
والم اىيم األساسية لمرقام والرموز والصي والعةقات المكانية تانو يصعل عم الطةل
تكويل ال يم الرياضك المطمول .
أما العمميات الحسابية تإنيا ت كت الجسر الرابط بيل المعرتة األساسية واستعمات
الرياضيات تك حت المساات العادية وباصة تمم التك تواجو ا نسال تك حياتو اليومية
وبدييك أل ااستعمات ال عات والسيت لتمم العمميات الحسابية يقوم عم تذكر مجموعة مل
- 547 -

تقييم محتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية ........................

األعمات وكي ية القيال بيا وىنا يجل عم الطةل التحمك بالقدر والدقة تك استعمات
العمميات واألدوات الحسابية وأيضا طريقة استعمات تمم العمميات تك حت مجموعة كبير مل
المساات الرياضية المعقد وليس تقط البسيطة .
أما ا لمام بالم اىيم تيو يمكل الطةل مل بمق العةقات ما بيل عناصر المعرتة ن سيا
والتك يمكل عزليا والتعامت معيا عم أنيا حقااق مستقمة بذاتيا كما تسمح الم اىيم
لمطةل بإجراء التوسعات ال كرية بارج إطار المعرتة الحالك والحكم عم األساليل والنماذج
الرياضية وان اء صي وصور رياضية متعدد .
وتيما يمك ت صيت لمجات المعرتة حيث يحتو عم
 التذكر .Recall
 التعرا .Recognize
 الحسال .Compute
 ااستبراج .Retrieve
 القياس .Measure
 التصنيا والترتيل .Classify/Order

ب -التطبيل :Applying
ي ددتمت التطبيددق عم د اسددتبدام األدوات الرياضددية تددك كددت الحقددااق والم دداىيم الرياضددية
والمعددادات لتصددبح معروتددة ب ددكت جيددد لمطالددل وتددك بعددض المسدداات المتصددمة بعمميددة
التطبيددق وسددوا يحتدداج الطالددل إل د تطبيددق المعددارا الرياضددية التددك اكتسددبيا حددوت
الحقااق والميارات والعمميات الحسابية وتيمدو لمم داىيم الرياضدية بيددا إن داء التمأيدت
الرياضددك لتمددم العمميددات والم دداىيم ىددذا التمأيددت الددذ ي ددكت صددمل الت كيددر الرياضددك
والتواصت والقدر عم بمق المعادات المطموبة .
ويعددد حددت المسدداات الرياضددية ضددروريا تددك عمميددة التطبيددق إا أل إعددداد المسدداات
أكأددر نمطيددة مددل تمددم المتسددقة مددم مجددات الت كيددر والتددك تددم ت صدديميا ب ددكت عميددق تددك
المنيدداج الدراسددك كمددا أل المسدداات النمطيددة سددوا يكددول ليددا العديددد مددل التطبيقددات
الصد ية القياسددية المصددممة كسددال الطالددل الممارسددة العمميددة حددوت أسدداليل أو نمدداذج
معينددة وبعددض ىددذه المسدداات سددوا تكددول عمدد
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الرياضية تك إطار بو حقيقك وعم الرام مل أل تمم المسداات تبتمدا ب دكت كبيدر
تال كت نوع مل تمم المساات يتوقم لمطةل ا لمام بو ليتمكنوا مل الم اركة ب كت كبيدر
تك ابتيار وتطبيق الحقااق والم اىيم والمساات التك تعمموىا .
ويمكل صيااة المساات الرياضية وتق أوضاع تتناسل مم الواقم العممك أو وتدق
كت رياضك بحت كال تحتو مأة عم المعادات الجبرية والعددية والدوات الرياضدية
والمعادات واأل كات اليندسية أو مجموعدات البياندات ا حصدااية وبيدذا يدتم إدراج حدت
المسدداات لدديس تقددط تددك مجددات التطبيددق مددم التركيددز عم د المسدداات األكأددر دديوعا بدديل
الطةل بت عم المجات ال كر الةزم لمتعامت مم تمم المساات .
وتيما يمك ت صيت لمجات التطبيق
 اابتيار .Select
 عرض المعمومات بطرق مبتم ة .Represent
 بناء نموذج أو معادلة احت .Model
 تطبيق أسس رياضية محدد .Implement
 حت المساات الروتينية .Solve Routine Problems

ت -االستدالل :Reasoning
تقددوم عمميددة ااسددتدات السددببية ) – مددل الناحيددة الرياضددية – عم د القدددر المنطقيددة
والت كير المدنظم كمدا ي دتمت عمد عمميدات ااسدتدات السدببية ) المبنيدة عمد أنمداط
وصددي متكددرر يمكددل اسددتعماليا لموصددوت إل د حمددوت لمسدداات ايددر عاديددة أو نمطيددة
والتدك يمكددل تعري يددا عمد أنيدا المسدداات التددك ا يتعامددت معيدا الطددةل بصددور متكددرر
والتك تحتاج مل الطةل إل قدر ايدر عاديدة عمد التعامدت معيدا مدل الناحيدة المنطقيدة
والعقمية وحت تك الحاات التك يتم تييا تعمم الميارات والمعارا لة زمة لحدت المسداات
العادية تدال المسداات ايدر العاديدة يمكنيدا مدل أل تكدول ذات صديااة رياضدية بحتدة
أو يمكنيددا أل تنطددو عم د إعدددادات مسددتند إل د الواقددم العممددك ومددم ذلددم تددال كددة
الندددوعيل مدددل المسددداات ينطدددو عمددد نقدددت المعرتدددة والميدددار وتطبيقيمدددا عمددد األوضددداع
الجديد

كت ذلم تك إطار مل الت اعةت العقمية والتدك ت دكت إحددك ميدارات ااسدتدات

ومددل ناحيددة أبددرك تددال المسدداات التددك تتطمددل ت كيددر منطقددك يمكنيددا أل تحتدداج تمددم
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ااستداات مل عد طرق وذلم بسبل حداأة النمط وصعوبة الحالدة الرياضدية أو ال
حددت تمددم المسدداات يتطمددل إتبدداع عددد بط دوات وااسددتعانة بعددد مجدداات رياضددية ولدديس
مجاا واحدا تقط .
وعم الرام مل أل المجداات المندرجدة تدك إطدار ااسدتدات السدببية ) ىدك ن دس
تمم المندرجة تك إطار الت كير حوت المساات المعقد والجديد

تدال كدت مجدات مدل تمدم

المجدداات يمأددت نتيجددة قيمددة مددل نتددااج تعمدديم مدداد الرياضدديات والتددك سدداىمت بتطددوير
العممية التعميمية ب كت عام تمأة تحتاج عمميات ااستدات إل القددر عمد المةحظدة
ويجدداد الحدداات المترابطددة واسددتبةص النتددااج المنطقيددة بندداء عمدد اتتراضددات وقواعددد
محدد وتبرير النتااج .
وتيما يمك ت صيت لمجات ااستدات
 التحميت .Analyze
 التعميم والتبصيص . Specialize/ Generalize
 التكامت والربط .Synthesize/Integrate
 الت سير .Justify
 حت المساات اير الروتينية . Solve Non-routine Problems

أدوات دزاسة التوجَات الدولية يف السياضيات والعلوو : TIMSS
تحددىا الحميد 1431ىد .ص ص  )21 19بالتالك

أوال  :استباىات الدزاسة :
 .1اسددتبانو الطالددل ىددك اسددتبانو تددوتر معمومددات حددوت البم يددة األسددرية واألكاديميددة
لمطةل واتجاىاتيم وطموحاتيم والممارسات الص ية لمعممك الرياضيات والعمدوم مدل
وجية نظر الطةل .
 .2اسددتبانة معمددم الرياضدديات والعمددوم تتعمددق تق درات ى دذه ااسددتبانة بالبم يددات العمميددة
واألكاديميددة والممارسددات التدريسددية واتجاىددات معممددك الرياضدديات والعمددوم ويجيددل
عمييا معممو ال صت الذ يطبق عميو اابتبار .
 .3اسدددتبانة المدرسدددة تتعمدددق تقدددرات ىدددذه ااسدددتبانة بمعمومدددات عدددل البيادددة المدرسدددية
واليياددة التدريسددية والطددةل والمندداىج والب درامج الدراسددية وا مكانددات الماديددة وب درامج
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تطدددوير العدددامميل وعةقدددات المدرسدددة مدددم المجتمدددم ويجيدددل عنيدددا مدددديرو المددددارس
الم اركة تك الدراسة .
ثاىيا  :نساسات اختباز التخصيل  :تحتو عم أسدامة تدك الرياضديات والعمدوم بعضديا مدل ندوع
اابتيار مل متعدد وبعضيا اآلبدر مدل ندوع ااسدتجابات الحدر التدك تسدتدعك إجابدة قصدير أو
إجابددة مطولددة وتددوزع أسددامة الرياضدديات والعمددوم عمد

 )18كراسددة ابتباريددو متكاتاددة بحيددث

يجيددل كددت طالددل مددل إتدراد العينددة عددل كراسددة واحددد تقددط وتكددول حددددت لددو مددل بددةت توزيددم
ع وااك .

مشتويات األداء يف دزاسة التوجَات الدولية يف السياضيات والعلوو : TIMSS
حدددت الدراسدة كمدا ت دير ليدا ) )Ina & others ,2011,p:8أربعدة مسدتويات لدمداء
يمكل تصدنيا أداء الطدةل بنداءا عمييدا بحيدث يمكدل كدت بمدد م دارم مدل التركيدز عمد رتدم
نسبة الطةل إل المستويات العميا مل األداء ىذه المستويات ىك
 .1مستوك األداء المتقدم تك التحصيت عند  625نقطة تما توق .
 .2مستوك األداء العالك تك التحصيت عند  551نقطة وأعم .
 .3مستوك األداء المتوسط تك التحصيت عند  475نقطة وأعم .
 .4مستوك األداء المنب ض تك التحصيت عند  411نقطة وأعم .

منوذج امليَج يف دزاسة التوجَات الدولية يف السياضيات والعلوو . TIMSS
لقد تبنت دراسة التوجيات الدولية تك الرياضديات والعمدوم  TIMSSنموذجدا لممدنيج يحددد
بصور

مولية كيا تتاح ترص التعمم لمطمبة وكيا يستأمرونيا )mullis& 2011, p:10

 )others,وىنام أةث مستويات ليذا النموذج لممنيج ىك
 .1المنيج المستيدا المقصود ) Attended Curriculum
ويقصدددد بدددو المدددنيج الدددذ يحددددد عمددد المسدددتوك الدددوطنك لمدولدددة والدددذ يراعدددك اليويدددة
والمحتوك ااجتماعك والتعميمك .
 .2المنيج المطبق المن ذ ) Implemented Curriculum
ويقصدددد بدددو المدددنيج الدددذ يطبدددق تدددك المدرسدددة مدددل قبدددت المعمدددم حيدددث يراعدددك المحتدددوك
المدرسك والبياة التعميمك .
 .3المنيج المكتسل المتعمم ) Attained Curriculum
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وىو المنيج الذ يتعممو الطالل ويكتسل مل بةلو بعض الص ات .

الدزاسات الشابكة
مددل بددةت الرجددوع إلدد العديددد مددل قواعددد البيانددات والمكتبددات وجددد الباحددث عددددا مددل
الدراسددات السددابقة التددك تناولددت موضددوع تحميددت وتقددويم كتددل الرياضدديات تددك ضددوء متطمبددات
 TIMSSوكذلم بعض الدراسات التك تناولت تحميت كتل العموم تك ضدوء متطمبدات TIMSS
يعرض الباحث بعض الدراسدات التدك تناولدت كتدل الرياضديات وبعدض الدراسدات التدك تناولدت
كتل العموم عم النحو اآلتك

 دزاسات تياولت نتب السياضيات يف ضوء متطلبات : TIMSS
دزاسة الصَسي (9119و) :
ىدددتت الدراسددة إل د بندداء قاامددة بمتطمبددات دراسددة التوجيددات الدوليددة تددك الرياضدديات
والعموم  TIMSSالواجل توترىا تك محتوك منيج الرياضيات بالمرحمة المتوسدطة تدك المممكدة
العربية السعودية تك مجاات المحتدوك الرياضدك وكدذلم التعدرا عمد درجدة تضدميل متطمبدات
 TIMSSتددك مجددداات المحتدددوك الرياضدددك ولتحقيدددق ىدددذه اليددددا قدددام الباحدددث بتصدددميم أدا
لتحميددت المحتددوك وتددم الت كددد مددل صدددقيا وأباتيددا باسددتبدام المتوسددطات الحسددابية واانح دراا
المعيار وابتبدار تحميدت التبدايل األحداد وابتبدار دي يو ومعامدت اات داق وتوصدمت الدراسدة
إل د وجددود ت دداوت تددك درجددة تضددميل محتددوك مددنيج الرياضدديات لمتطمبددات دراسددة التوجيددات
الدولية لمرياضديات والعمدوم  TIMSSوكدذلم وجدود تدروق ذات دالدة إحصدااية بديل متوسدطات
درجات تضميل مجاات المحتوك الرياضك بابتةا الصا الدراسك .

دزاسة املشاعفة (9112و ) :
ىدددتت الدراسددة إلد تحميددت كتددل الرياضدديات مددل الصددا الرابددم إلد الأددامل تددك األردل
لمعرتة درجة تمأيميا لمم اىيم الرايسدية ول دكت مسدتويات األسدامة الدوارد تدك الدراسدة الدوليدة
الأالأددة لمعددوم والرياضدديات TIMSS

وتوصددمت الدراسددة إل د عددد نتددااج أىميددا أل الم يددوم

الرايسددك األعددداد والعمميددات عمييددا كددال األكأددر تمأددية تددك كتددل الرياضدديات لمص د وا األربعددة
األول د

وال األسددامة والتمدداريل الموجددود تددك كتددل الرياضدديات كانددت مسددتوياتيا عم د النحددو

التدددالك المعرتدددة  %34.7إجدددراءات روتينيدددة بسددديطة  %23.4واجدددراءات روتينيدددة معقدددد
 %22.2وحت المس لة . %19.7
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دراسدة 2114 Ramirezم)
ىدتت الدراسة إل تقصك سبل اانجاز المنب ض لمطمبة الت يمييل تك ابتبار TIMSS
مدل بدةت تحميدت ومقارندة نتدااج الطمبدة مدم نتدااج طمبدة أربعدة دوت ىدك  :ماليزيدا

كوريدا

الجنوبية سموتاكيا و مقاطعدة ميدامك األمريكيدة وأ دارت النتدااج إلد وجدود عدد أسدبال
أدت إل انب اض مستوك الطمبة الت يمييل ومدل أىميدا أل محتدوك المنداىج تدك ت ديمك كدال
اضعا مل محتوك المناىج تك الدوت األبرك.

 دزاسات تياولت نتب العلوو يف ضوء متطلبات : TIMSS
دزاسة الغسيب (9109و) :
ىدتت الدراسة إل تقويم أسدامة كتدال العمدوم بالمرحمدة اابتداايدة تدك مصدر تدك ضدوء
المتطمبددات المعرتيددة وااستقصدداء العممددك لدراسددة التوجيددات الدوليددة تددك الرياضدديات والعمدددوم
 TIMSSولتحقيددق ىددذا اليدددا قامددت الباحأددة بتصددميم قاامددة بالمسددتويات المعياريددة ت ددمت
المتطمبددات المعرتيددة ومتطمبددات ااستقصدداء العممددك لدراسددة التوجيددات الدوليددة تددك الرياضدديات
والعموم  TIMSSالواجل تواترىا تك كتل العموم وامتحاناتيدا بالمرحمدة اابتداايدة تدك جميوريدة
مصر العربية واستبدمت قاامدة المسدتويات المعياريدة تدك تحميدت وتقدويم ىدذه األسدامة وقدد
أظيددرت النتددااج اىتمددام أسددامة كتددل العمددوم وأسددامة كراسددة التدددريبات واألن ددطة وكددذلم أسددامة
امتحانددات العمددوم بالمرحمددة اابتداايددة بمسددتوك المعرتددة  knowingعم د حسددال المسددتويات
المعيارية األبرك كااستدات  reasoningوااستقصاء العممك .

دزاسة الفَيدي (ٍ 0349ـ ) :
ىدتت الدراسة إل التعرا عم درجدة مراعدا متطمبدات  TIMSSتدك محتدوك مقدررات
العموم المطور تك المرحمة اابتدااية تك المممكة العربيدة السدعودية وكدال مدنيج الباحدث ىدو
المنيج الوص ك التحميمك وقد استبدم الباحدث أدا عبدار عدل بطاقدة تحميدت محتدوك مقدررات
العمدددوم المطدددور بالمرحمدددة اابتداايدددة تدددك ضدددوء متطمبدددات  TIMSSوتوصدددمت الدراسدددة إلددد
مجموعددة مددل النتددااج مددل أىميددا إعددداد قاامددة بمتطمبددات  TIMSSالتددك يجددل أل يتضددمنيا
محتوك مقدررات العمدوم تدك المرحمدة اابتداايدة وكدذلم لدم يراعدك محتدوك كتدال العمدوم متطمبدات
مجات الموضوعات بعد المحتوك)بالدرجدة المناسدبة تقدد حصدمت ىدذه الموضدوعات عمد درجدة
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متوسددطة وقدددرىا  2.72وكددذلم لددم يراعددك متطمبددات مجددات العمميددات المعرتيددة البعددد ا دراكددك)
حيث كانت درجة تحققيا متوسطة ومقدارىا . 3.22

دزاسة الزٍساىي (9101و) :
ىدددتت الدراسددة إل د تقددويم محتددوك مقددررات العمددوم بالمرحمددة المتوسددطة تددك المممكددة
العربيددة السددعودية تددك ضددوء متطمبددات  TIMSSحيددث قددام الباحددث بإعددداد قاامددة بمتطمبددات
 TIMSSوتوصمت الدراسة إل وجود قصور تك محتوك مقدررات العمدوم تدك المممكدة العربيدة
السعودية لمتطمبات دراسة التوجيات الدولية تك الرياضيات والعموم . TIMSS

دزاسة اجلَوزي و اخلسوصي (9101و) :
ىدددتت الدراسددة إلد تحميددت محتددوك كتددال العمددوم لمصددا الأددامل األساسددك تددك سددمطنة
عمددال تددك ضددوء متطمبددات دراسددة التوجيددات الدوليددة تددك الرياضدديات والعمددوم  TIMSSوقددام
الباحأال ببناء أدا الدراسة وىك بطاقة تحميت محتوك كتال العموم لمصا الأامل األساسدك تدك
ضدددوء قاامدددة متطمبدددات م دددروع TIMSS

ووصدددمت الدراسدددة إلددد أل مجددداات المحتدددوك قدددد

تضمنيا محتوك كتال العموم بنسل مبتم ة تجداء تدك المرتبدة األولد مجدات ال يزيداء %41.3
وحت أانيدا مجدات األحيداء بنسدبة  %37.8أدم مجدات الكيميداء بنسدبة  %12.7أدم مجدات عمدوم
األرض بنسبة  %8.1ويتضح مل ذلدم ابدتةا نسدل تضدميل مجداات المحتدوك عدل النسدل
المحدد تك متطمبات  TIMSSماعددا مجدات األحيداء وكدذلم تضدمل محتدوك كتدال العمدوم تدك
مجدداات بعددد العمميددات المعرتيددة البعددد ا دراكددك) بحيددث احتددت مجددات ااسددتدات المرتبددة األولد
بنسبة  %49.9أم مجات المعرتة بنسبة  %36أم مجات التطبيق بنسبة . %14.1

دزاسة عبد الشالو وآخسوٌ (9117و) :
ىدتت الدراسة إل وضم نموذج مقترح لتطوير منيج العمدوم بمرحمدة التعمديم اابتددااك
تدك مصددر تددك ضدوء متطمبددات  TIMSSوأ ددارت النتدااج إلد وجددود قصدور تددك كددم الم دداىيم
المتضددمنة تددك قاامددة متطمبددات  TIMSSوال د تاعميددة الوحددد التجريبيددة المطددور تددك ضددوء

متطمبات م روع . TIMSS
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دزاسـة 9119( Chin&Tingو):
ىدتت الدراسة إلد مقارندة طمبدة الصد وا  8-1تدك الوايدات المتحدد مدم أدةث دوت
حصمت عم مراتدل متقدمدة تدك ابتبدارات  TIMSSوأظيدرت النتدااج أل ىندام ابدتةا كبيدر
تددك محتددوك المندداىج بدديل ىددذه الدددوت ومندداىج الوايددات المتحددد

وأوصددت الدراسددة بضددرور

تطددوير المندداىج وتددق معددايير ومتطمبددات  TIMSSلمواكبددة الدددوت التددك حصددمت عمدد مراتددل
متقدمة .

دزاسـةً9118( Wangو):
ىددتت الدراسدة معرتدة اابتةتدات تدك أداء طمبدة الددوت المتقدمدة بالترتيدل مقارندة مدم طمبدة
الدددوت التددك أحددرزت ترتيددل مددنب ض ودراسددة النظريددات التربويددة التددك تتبناىددا تمددم الدددوت
وأ ددارت النتددااج إل د وجددود ت دوارق تددك النظريددات التربويددة لصددالح الدددوت التددك تبنددت متطمبددات
م ددروع  TIMSSتددك نظرياتيددا التربويددة وأوصددت الدراسددة الدددوت ذات األداء المددنب ض إل د
تحميت مناىجيا وضرور تبنك متطمبات  TIMSSعند تطوير مناىجيا .
وبعددد اسددتع ارض الباحددث لتمددم الدراسددات وجددد أنيددا جميعددا تؤكددد عمدد أىميددة م ددروع
 TIMSSوأىمية مراعا كتل المناىج المبتم ة لمتطمبات م روع  TIMSSو يمكدل التعقيدل
عم ىذه الدراسات بما يمك
 قمددة الدراسددات العربيددة التددك تناولددت تحميددت كتددل الرياضدديات تددك ضددوء متطمبددات م ددروع TIMSSوبصوصا لممرحمة اابتدااية وعم العكدس مدل ذلدم تقدد وجدد الباحدث مجموعدة

مدل الدراسدات التدك تناولدت كتدل العمدوم ومددك تحقيقيدا لمتطمبدات م دروع  TIMSSمأدت
دراسدة التريددل 2112م) و دراسددة الجيدور و البروصددك 2111م) و دراسددة ال ييددد
 1432ىد ) و دراسة عبد السةم وآبرول 2117م) و دراسة الزىرانك 2111م).
 تتواتدددق االدددل الدراسدددات السدددابقة تدددك مدددنيج الدراسدددة حيدددث اسدددتبدمت جميعدددا المدددنيجالوص ك تحميت المحتوك ) وىذا ما سوا يستبدم الباحث تك ىذه الدراسة .

 تبتمددا ىددذه الدراسددة عددل ايرىددا مددل الدراسددات السددابقة تددك أنيددا تعددد الدراسددة الوحيددد –عم حد عمم الباحدث  -التدك تناولدت المرحمدة اابتداايدة تدك المممكدة العربيدة السدعودية

ويعددزو الباحددث ذلددم إل د عدددم م دداركة المممكددة العربيددة السددعودية تددك م ددروع TIMSS
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لمصددا الرابدددم إا تدددك النسدددبة 2111م حيددث كاندددت م ددداركات المممكدددة تدددك 2113م و
2117م لمصا الأامل الأانك المتوسط) تقط .

ميَج الدزاسة :
اسدددتبدم الباحدددث تدددك ىدددذه الدراسدددة المدددنيج الوصددد ك مدددل بدددةت ااسدددتعانة بددد دا تحميدددت
المحتددوك ويوصددا تحميددت المحتددوك ب نددو " عبددار عددل طريقددة بحددث يددتم تطبيقيددا مددل اجددت
الوصوت إل وصا كمك ىادا ومدنظم لمحتدوك أسدمول ااتصدات العسداا 2111م ص
. )217

دلتنع الدزاسة:
يتكددول مجتمددم الدراسددة مددل جميددم موضددوعات كتددل الرياضدديات مددل الصددا األوت إلد
الصا الرابم تك المرحمة اابتداايدة تدك المممكدة العربيدة السدعودية لعدام 1435-1434ىدد
والبددال عددددىا  8كتددل ومبددرر ذلددم أل محتددوك مندداىج الرياضدديات محتددوك تراكمددك لددذلم
تتطمل الدراسة تحميت محتوك جميم كتل الرياضيات التك تسبق الصا الرابم .

عيية الدزاسة:
تتكول عينة الدراسة مل مجتمم الدراسة كامة ال ذلدم ادعد لصددق نتدااج الدراسدة
ويوضح الجدوت رقم  )1ما تضمنتو ىذه الكتل .
خذول سقى ()5
وطف نًستىي كتت انشَبػُبد نهظفىف األول وانثبٍَ وانثبنث وانشاثغ
انظف
األول
االثتذائٍ
انثبٍَ
االثتذائٍ
انثبنث
االثتذائٍ
انشاثغ
االثتذائٍ

انطجؼخ
5050هـ-
0555و
5055هـ-
0555و
5050هـ-
0555و
5050هـ-
0555و
انًدًىع

انفظم انذساعٍ
األول
انثبٍَ
األول
انثبٍَ
األول
انثبٍَ
األول
انثبٍَ
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ػذد انفظىل
6
7
7
7
0
6
6
6
05

ػذد انًىػىػبد
05
05
00
05
50
57
53
00
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أداة الدزاسة :
لتحقيق أىداا الدراسدة الحاليدة تدم بنداء بطاقدة تحميدت محتدوك كتدل الرياضديات تدك
ضوء متطمبات دراسة التوجيات الدولية تك الرياضديات والعمدوم  TIMSSوتدم الحصدوت عمد
متطمبددات دراسددة التوجيددات الدوليددة تددك الرياضدديات والعمددوم  TIMSS2011المعتمددد مددل قبددت
The International Association for Evaluation of Educational )IEA
 Achievementبالمتددددة اانجميزيددددة مددددل

Assessment

2011

TIMSS

 ) 2011, Frameworksأمددا عددل ترجمددة المتطمبددات تقددد تددم اسددتبدام الدددليت ا ر دداد
المعتمددد مددل قبددت وزار التربيددة والتعمدديم بالمممكددة العربيددة السددعودية مكتددل التربيددة العربددك
 )2111والدددذ ترجمدددت تيدددو متطمبدددات د ارسدددة التوجيدددات الدوليدددة تدددك الرياضددديات والعمدددوم
 TIMSSإلددد المتدددة العربيدددة ووزعدددت عمددد جميدددم م دددرتك دراسدددة التوجيدددات الدوليدددة تدددك
الرياضيات والعموم  TIMSSبالمممكة العربيدة السدعودية وتدم تحويدت تمدم المتطمبدات إلد أدا
تحميت محتوك كتدل الرياضديات وعميدو تكوندت أدا تحميدت محتدوك كتدل الرياضديات وذلدم تدك
مجاليل ىما
 oمجات المحتوك الرياضك وينقسدم إلد أةأدة أبعداد ىدك العددد األ دكات اليندسدية
والقياس عرض البيانات .
 oمجات البعد ا دراكك وينقسم إل أةأة أبعاد ىك المعرتة التطبيق ااستدات .
وقد سارت عممية إعداد أدا تحميت المحتوك بعد بطوات ىك
 .1حتديد اهلدف مـً التخليـل  :حيدث تيددا عمميدة التحميدت إلد تحقيدق اليددا الرايسدك
لمدراسة وىو معرتة واقدم تضدميل متطمبدات دراسدة التوجيدات الدوليدة تدك الرياضديات
والعمددوم  TIMSSتددك كتددال الرياضدديات لمصددا الرابددم اابتدددااك تددك المممكددة العربيددة
السعودية.
 .2حتديــد عييــة التخليــل  :ددممت عينددة التحميددت جميددم موضددوعات كتددل الرياضدديات مددل
الصا األوت إل الرابم بالمرحمة اابتدااية لمعام الدراسك  1435-1434ىد .
 .3حتديد فئات التخليل  :تعدد متطمبدات دراسدة التوجيدات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم
 TIMSS2011والمتعمقدددة بمددداد الرياضددديات بالمرحمدددة اابتداايدددة تقدددط ىدددك تادددات
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التحميت تك ىذه الدراسة وعددىا  )44متطمبا موزعة عمد محدوريل رايسدييل كمدا
يمك
 المحدددور األوت ويمأمدددو مجدددات المحتددددوك الرياضدددك وي دددمت العدددددد
األ ددكات اليندسددية والقيدداس عددرض البيانددات) ويندددرج تحتيددا )28
متطمبا ترعيا.



المحور الأانك ويمأمو مجات البعد ا دراكك وي مت المعرتة التطبيدق

ااستدات) ويندرج تحتيا  )16متطمبا ترعيا .

 .4حتديد وحدة التخليل  :لمتوصت لمتقدير الكمك ل اات التحميدت تدم اسدتبدام وحدد ال كدر
أو الموضوع .
 .5حتديــد ضــوابت التخليــل  :ألجددت ضددبط عمميددة التحميددت وتحديدددىا تددم مراعددا النقدداط
التالية
 تحديدددد التحميدددت تدددك إطدددار محتدددوك كتدددل الرياضددديات لمصدددا األوت إلددد الرابدددم
اابتدااك تدك المممكدة العربيدة السدعودية مدم اسدتأناء مقدمدة و تييادة ال صدوت
ألنيا تدرتبط بمواضديم سدابقة وأسدامة ابتبدارات ال صدوت تدك نيايدة كدت تصدت
وذلم ألنيا أسامة مكرر ألسامة الموضوعات .
 كت تقر مل تقرات الكتال تكول تكر مستقمة بذاتيا .
 حسال تكرار وحد التحميت وتااتو تك كت موضوع .
 .6صدم أداة التخليل  :لمت كد مل صدق أدا التحميت تم عرضيا بصدورتيا المبدايدة ممحدق
رقددم  )2عم د مجموعددة مددل المحكمدديل المتبصصدديل تددك المندداىج وطددرق التدددريس
وكدددذلم مجموعدددة مدددل م دددرتك ومعممدددك مددداد الرياضددديات وذلم بدددداء رأييدددم حدددوت
صدديااة تق درات التحميددت ولددم ي ددر أ مددنيم عم د أ تعددديت ليددا أو إضدداتة وذلددم
بسبل أنيا معتمد مل قبت الرابطة الدولية لمتقويم التربو  IEAوترجمتيدا معتمدد
مل وزار التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية مل بدةت مكتدل التربيدة العربدك
 )2111وقدددد أبددددك المحكمدددول مناسدددبتيا لمدراسدددة وبدددذلم يمكدددل الحكدددم عمددد
صدق أدا التحميت وعميو تم الوصوت إل صورتيا النيااية .
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 .7ثبات أداة التخليل  :تم حسال الأبات مل بةت أبات ااتساق عبر األتدراد حيدث تدم
حسال مددك اات داق بديل نتدااج تحميدت الباحدث األوت وتحميدت محمدت آبدر لديدو ببدر
بتدددريس مدداد الرياضدديات لممرحمددة اابتداايددة وذلددم بيدددا الت كددد مددل أبددات عمميددة
التحميت وقبت عممية التحميت قام الباحث األوت بتوضيح اليددا مدل التحميدت وكدذلم
طريقددة تحميددت المحتددوك لمباحددث الأددانك وابددذ أمأمددة مددل الكتددال وتحميميددا تددك ضددوء
متطمبات دراسة التوجيات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم  TIMSSوبعدد اسدتيعال
الباحددث الأددانك لطريقددة التحميددت تددم ابتيددار عينددة ع دوااية مددل كددت صددا دراسددك مددل
الصددا األوت إلد الصددا الرابددم وبعددد ذلددم تددم اسددتبدام معادلددة ىولسددتك Holisti
ال ييد

 1432ىد ص) 129-128
)CR=2M/(N1+N2

حيددث أل  CRىددو معامددت اات دداق  2Mىددو ضددعا عدددد م درات اات دداق بدديل
التحميددت األوت والأددانك  N1عدددد ال اددات المحممددة بالتحميددت األوت  N2عدددد ال اددات
المحممة بالتحميت الأانك .
ومل بةت تطبيق معادلة ىولستك  Holistiظير أل معدامةت اات داق تراوحدت
بيل  )1.77إل

 )1.93وكال معامت اات اق العام بيل التحميميل  )1.84وىدذا

معامدددت ات ددداق يمكدددل الوأدددوق بدددو ألادددراض الدراسدددة وبدددذلم أصدددبحت أدا الدراسدددة
مناسبة تك صورتيا النيااية لتحميت كتل الرياضيات تك المرحمدة اابتداايدة ويمكدل
توضيح ذلم مل بةت الجدوت رقم .)2
خذول سقى ()0
انظف
األول
انثبٍَ
انثبنث
انشاثغ

يشاد االفتفب
055
063
055
053
انثجبد انؼبو

يشاد االختالف
03
00
60
66

يؼبيم
انثجبد
5835
5835
5877
5836
5830

 .8إجــساءات عنليــة التخليــل  :سددارت عمميددة تحميددت كتددل الرياضدديات تددك ضددوء متطمبددات
دراسة التوجيات الدولية تك الرياضيات والعموم  TIMSSبالبطوات التالية
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 الحصوت عم آبر طبعة مل كتل الرياضيات لمص وا مل األوت إل الرابدم اابتددااك
بالمممكة العربية السعودية مل إدار التربية والتعميم بعنيز – قسم الرياضيات.
 قدددراء كدددت متطمدددل مدددل متطمبدددات دراسدددة التوجيدددات الدوليدددة تدددك الرياضددديات والعمدددوم
 TIMSSتك بطاقة التحميت قراء مت نية وتاحصة لتكويل صور واضحة عنيا .
 قراء كت موضوع مل مواضيم الكتال قراء مت نية وتاحصة أدم تطبيدق وحدد ال كدر
حيدددث تدددم قدددراء كدددت تكدددر عمددد حدددد لمك دددا عدددل مددددك تضدددمنيا أو عددددم تضدددمنيا
لمتطمبات دراسة التوجيدات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم  TIMSSوتعامدت كدت تقدر
بالكتال ك كر مستقمة بذاتيا أم حسال تكرارىا .
 اسددتأناء مقدمددة و تيياددة ال صددوت ألنيددا تددرتبط بمواضدديم سددابقة وأسددامة ابتبددارات
ال صوت تك نياية كت تصت وذلم ألنيا أسامة مكرر ألسامة الموضوعات .
 وضددم عةمددة  )تددك المكددال المناسددل تددك البطاقددة تددإذا كددال المتطمددل متضددمل
توضم عةمة  )تك بانة متضمل واذا كال المتطمل اير متضمل توضدم عةمدة
 )تك بانة اير متضمل .
 حسددال وت ريدد نتددااج التحميددت وذلددم بحسددال عدددد مددرات مددا تحقددق مددل المتطمبددات
وتك ارراتيا وعدد ما لم يتحقق والنسبة الماوية لذلم .

خطوات تيفير الدزاسة :
 .1ااطةع ومراجعة األدل التربو والدراسدات السدابقة المتعمقدة بالموضدوع وتحميمدو
حيددث تدددم إجدددراء مسدددح عدددام لمدراسددات العربيدددة واألجنبيدددة ذات الصدددمة بموضدددوع
الدراسددة مددل بددةت قواعددد البيانددات التربويددة االكترونيددة بتددرض تكددويل البم يددة
النظريدددة لموضدددوع الدراسدددة وااسدددت اد منيدددا تدددك بنددداء األدا

ولممسددداعد تدددك

تحميت النتااج وت سيرىا .
 .2تحديد ا طار النظر لمدراسة تك مبحأيل
 دراسة التوجيات الدولية تك الرياضيات والعموم . TIMSS -مناىج الرياضيات .

 .3إعداد قاامدة بمتطمبدات دراسدة التوجيدات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم TIMSS
الواجددل تواترىددا تددك محتددوك كتددل الرياضدديات مددل الصددا األوت لمصددا الرابددم تددك
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المرحمة اابتدااية وقد تم تحكيميا بيدا الت كد مدل صددق المحتدوك ليدا وصدحة
الترجمدة كمدا تددم الت كدد مدل أبددات بطاقدة التحميددت مدل بدةت إيجدداد معامدت الأبددات
ىولستك .Holisti
 .4تحويدت قاامدة متطمبدات دراسدة التوجيدات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم TIMSS
إل بطاقة تحميت المحتوك وتق مقياس أنااك متضمل اير متضمل ) .
 .5تحميدددت كتدددل الرياضددديات لمصددد وا األوت إلددد الرابدددم اابتددددااك بالمممكدددة العربيدددة
السعودية تك ضوء أدا الدراسة .
 .6إجراء المعالجات ا حصااية لمبيانات المستبمصة مل عممية التحميت .
 .7تحميت نتااج الدراسة وت سيرىا ومناق تيا تك ضوء أسامة الدراسة.
 .8تقديم التوصيات والمقترحات تك ضوء نتااج الدراسة .

األساليب اإلحصائية للدزاسة :
لاجابة عم أسامة الدراسة استبدم الباحث األساليل ا حصااية التالية
 التكد اررات والنسدل الماويددة لتحديدد مدددك مراعدا كتدل الرياضدديات لمصد وا مددل األوت
إل الرابم اابتدااك بالمممكة العربية السعودية لمتطمبات دراسة التوجيدات الدوليدة تدك
الرياضيات والعموم .TIMSS
 معادلة ىولستك  Holistiلحسال معامت أبات بطاقة تحميت المحتوك .

عسض ومياقصة اليتائج وتفشريٍا
اليتــائج املتعلكــة باإلجابــة عــً الشــلال األول والــري يــيص علــى  :مددا درجددة تضددميل محتددوك كتددال
الرياضيات لمصا الرابم اابتدااك تك المممكة العربية السعودية لبعد المحتوك الرياضدك العددد
األ كات اليندسية والقياسات عرض البيانات ) تك  TIMSS؟
لاجابة عمد ىدذا السدؤات تدم اسدتبدام أدا تحميدت محتدوك كتدل الرياضديات لمصد وا مدل
األوت إل الرابم اابتدااك تك ضوء متطمبدات دراسدة التوجيدات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم
 TIMSSوالتدك تدم إعددادىا ليددذا التدرض أدم تددم تحميدت محتدوك كتددل الرياضديات مدل الصددا
األوت إل الرابم اابتدااك وحسال التكد اررات والنسدل الماويدة لكدت مجدات مدل مجداات المحتدوك
الرياضك وذلم حسل ما يوضحو جدوت رقم )3
خذول سقى ()5
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انتكشاساد وانُغت انًئىَخ نًدبالد انًستىي انشَبػٍ وانتشفتُت فٍ كتت انشَبػُبد يٍ انظف
األول إنً انظف انشاثغ فٍ انًشزهخ االثتذائُخ
و

يدبل انًستىي

انتكشاس

5
0

انؼذد
األشكبل انهُذعُخ
وانقُبعبد
ػشع انجُبَبد
انًدًىع

0550
656

5
0

555
0553

انُغجخ
انًئىَخ
%3583
%5085
%6
%555

انتشفتُت
5
0
5

يتضددح مددل جدددوت رقددم  )3أل المجدداات الأةأددة لممحتددوك الرياضددك قددد تضددمنتيا كتددل
الرياضيات مل الصا األوت إل الرابم اابتدااك بنسل مبتم ة حيث جاء تك المرتبدة األولد
مجددات العدددد بنسددبة  )%81.9وحددت مجددات األ ددكات اليندسددية والقياسددات بالمرتبددة الأانيددة
بنسددبة  )%12.1أمددا مجددات عددرض البيانددات تاحتددت المرتبددة الأالأددة وذلددم بنسددبة )%6
ولت صيت كت مجات مل المجاات الرايسية لممحتدوك الرياضدك يبديل جددوت رقدم  )4التكدرارت
والنسددل الماويددة والترتيددل لمجددات العدددد تددك كتددل الرياضدديات لمص د وا مددل األوت إل د الرابددم
اابتدااك .
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خذول سقى ()0
انتكشاساد وانُغت انًئىَخ وانتشفتُت نهًتطهجبد انفشػُخ نًدبل انؼذد فٍ كتت انشَبػُبد نهظفىف يٍ األول إنً
انشاثغ االثتذائٍ
و

5

األػذاد انكهُخ

0

انكغىس
وانكغىس
انؼششَخ

5

اندًم انؼذدَخ
فٍ األػذاد
انكهُخ

0

األًَبؽ انؼذدَخ
وانؼالقبد

يتطهجبد TIMSS
*ششذ انقًُخ انًُضنُخ نهؼذد وكتبثخ األػذاد
ثشكههب انًىعغ وفتًثُم األػذاد ثبعتؼًبل
انكهًبد واألشكبل وانشيىص
*يقبسَخ األػذاد انكهُخ وفتشفتُجهب
* انؼًهُبد ػهً األػذاد انكهُخ ( اندًغ
وانطشذ وانؼشة وانقغًخ) وفتقذَش انُبفتح
* انتؼشف ػهً يؼبػفبد األػذاد وانكغىس
* زم انًغبئم انسغبثُخ انتٍ ًَكٍ أٌ َتؼشع
نهب انطبنت فٍ زُبفته انُىيُخ  ،وخبطخ انتٍ
فتستىٌ ػهً قُبعبد وأيىال ويشتشَبد
* فهى انكغىس ػٍ ؽشَق فتقغُى وزذاد
انقُبط واأليبكٍ واألخضاء وفتًثُم انكغىس
ثبنكهًبد واألػذاد وانشيىص
* انتؼشف ػهً انكغىس انجغُطخ ويقبسَتهب يغ
ثؼؼهب انجؼغ وفتشفتُجهب
* خًغ وؽشذ انكغىس انجغُطخ
* فهى قًُخ انكغىس وفتًثُههب ثبعتؼًبل
انكهًبد وانشيىص واألشكبل
* خًغ وؽشذ انكغىس وانكغىس انؼششَخ
* زم انًغبئم انتٍ فتستىٌ ػهً كغىس
وكغىس ػششَخ
* إَدبد انؼذد انُبقض أو انؼًهُخ انسغبثُخ
انُبقظخ فٍ يؼبدنخ ثغُطخ يثم (+57؟=)03
* ًَزخخ يؼبدالد ػذدَخ فتستىٌ ػهً قُى
يدهىنخ يغ خًم ػذدَخ
* فتىعُغ وإَدبد األػذاد انُبقظخ ػًٍ ًَؾ
ػذدٌ يسذد ،ووطف انؼالقخ ثٍُ األخضاء
انًتدبوسح وثٍُ األػذاد األخشي فٍ انًُؾ
* كتبثخ أو اختُبس قبػذح يؼُُخ نىطف انؼالقخ
انتٍ فتسكى صوخٍُ يٍ األػذاد انكهُخ انتٍ فتؼجش
ػٍ فتهك انؼالقخ واعتخشاج صوخٍُ يٍ األػذاد
انكهُخ انتٍ فتأفتٍ ثؼذ ػًهُخ زغبثُخ يؼُُخ،
كؼشة انؼذد األول ة  5وثؼذ رنك إػبفخ 0
نهسظىل ػهً انؼذد انثبٍَ وهكزا

انتكشاساد

%

انتشفتُت

5557

%66

5

066

%5585

0

06

%583

0

535

%587

5

مل بةت جدوت رقم  )4يةحظ أل متطمل األعداد الكمية جداء تدك المرتبدة األولد بنسدبة
 )%66أددم يميددو متطمددل الكسددور والكسددور الع ددرية بنسددبة  )%11.3أددم متطمددل األنمدداط
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العدديدة والعةقددات حيددث أل نسددبتو ىددك  )%3.7وأبيد ار متطمددل الجمددت العدديددة تددك األعددداد
الكمية بنسبة . )%1.9
كما يوضدح جددوت رقدم  )5التكدرارت والنسدل الماويدة والترتيدل لمجدات األ دكات اليندسدية
والقياسات تك كتل الرياضيات لمص وا مل األوت إل الرابم اابتدااك .
خذول سقى ()0
انتكشاساد وانُغت انًئىَخ وانتشفتُت نهًتطهجبد انفشػُخ نًدبل األشكبل انهُذعُخ وانقُبعبد فٍ كتت
انشَبػُبد نهظفىف يٍ األول إنً انشاثغ االثتذائٍ
و

5

0

يتطهجبد TIMSS
* قُبط وفتقذَش وزغبة األؽىال
* انتؼشف ػهً انخطىؽ انًتىاصَخ
وانؼًىدَخ وسعًهب
انُقبؽ وانخطىؽ
* يقبسَخ انضواَب وسعًهب
وانضواَب
* اعتؼًبل اإلزذاثُبد انًُبعجخ
نتسذَذ َقبؽ يؼُُخ ػهً عطر
يغتى
* انتؼشف ػهً األشكبل انهُذعُخ
انجغُطخ وفتسهُههب ويقبسَتهب ثُبء
ػهً انسدى أو انشكم أو انخظبئض
*وطف واعتؼًبل انخظبئض
األونُخ نألشكبل انهُذعُخ  ،ثًب فٍ
رنك فتُبعق انخطىؽ
واألػالع
األشكبل راد انجؼذٍَ * انتؼشف ػهً انؼالقخ انتٍ فتشثؾ
ثٍُ األشكبل انثُبئُخ وانثالثُخ
وانثالثخ أثؼبد
األثؼبد
* زغبة يغبزخ وأقطبس انًشثؼبد
وانًثهثبد وفتسذَذ انًغبزبد
واألزدبو انتقشَجُخ نألشكبل
انهُذعُخ كبٌ فتتى انتغطُخ
ثبعتؼًبل شكم يؼٍُ أو فتؼجئخ
انًغبزبد ثًكؼجبد

انتكشاساد

%

انتشفتُت

550

%087

0

070

%380

5

يتضح مل الجدوت رقدم  )5أل كتدل الرياضديات لمصد وا مدل األوت إلد الرابدم اابتددااك
تضدددمنت متطمدددل األ دددكات ذات البعدددديل والأةأدددة أبعددداد بنسدددبة  )%9.4أدددم متطمدددل النقددداط
والبطوط والزوايا بنسبة .)%2.7
كما يوضح جدوت رقم  )6التكرارت والنسدل الماويدة والترتيدل لمجدات عدرض البياندات تدك
كتل الرياضيات لمص وا مل األوت إل الرابم اابتدااك .
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خذول سقى ()6
انتكشاساد وانُغت انًئىَخ وانتشفتُت نهًتطهجبد انفشػُخ نًدبل ػشع انجُبَبد فٍ كتت انشَبػُبد
نهظفىف يٍ األول إنً انشاثغ االثتذائٍ
و

5

0

يتطهجبد TIMSS
* قشاءح انًقبَُظ وانجُبَبد
انًشفتجخ داخم اندذاول وانشعىيبد
وانًخططبد
* يقبسَخ انًؼهىيبد انخبطخ
قشاءح وفتفغُش
ثجُبَبد يؼُُخ
انجُبَبد
* اعتؼًبل انًؼهىيبد انتٍ فتى
انسظىل ػهُهب يٍ انجُبَبد نإلخبثخ
ػٍ األعئهخ انتٍ فتتخطً ػًهُخ
قشاءح فتهك انجُبَبد
فتُظُى وفتًثُم
انجُبَبد

* يقبسَخ األشكبل انًختهفخ نُفظ
انجُبَبد
* فتُظُى وػشع انجُبَبد ثبعتؼًبل
اندذاول وانظىس وانًخططبد
وانشعىيبد

انتكشاساد

%

انتشفتُت

055

%086

5

75

%580

0

يتضح مل الجدوت رقدم  )6أل كتدل الرياضديات لمصد وا مدل األوت إلد الرابدم اابتددااك
تضمنت متطمل قراء وت سير البياندات بنسدبة  )%4.6ويميدو بالترتيدل الأدانك متطمدل تنظديم
وتمأيت البيانات حيث كانت نسبتو تك الكتل . )%1.4
اليتائج املتعلكة باإلجابة عـً الشـلال الجـاىي والـري يـيص علـى مدا درجدة تضدميل محتدوك كتدال
الرياضدديات لمصددا الرابددم اابتدددااك تددك المممكددة العربيددة السددعودية لمبعددد ا دراكددك المعرتددة
التطبيق الت كير ااستدالك) تك  TIMSS؟
لاجابة عمد ىدذا السدؤات تدم اسدتبدام أدا تحميدت محتدوك كتدل الرياضديات لمصد وا مدل
األوت إل الرابم اابتدااك تك ضوء متطمبدات دراسدة التوجيدات الدوليدة تدك الرياضديات والعمدوم
 TIMSSوالتدك تدم إعددادىا ليددذا التدرض أدم تددم تحميدت محتدوك كتددل الرياضديات مدل الصددا
األوت إل د الرابددم اابتدددااك وحسددال التك د اررات والنسددل الماويددة لكددت مجددات مددل مجدداات البعددد
ا دراكك وذلم حسل ما يوضحو جدوت رقم )7
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خذول سقى ()7
انتكشاساد وانُغت انًئىَخ نًدبالد انجؼذ اإلدساكٍ وانتشفتُت فٍ كتت انشَبػُبد يٍ انظف األول إنً
انظف انشاثغ فٍ انًشزهخ االثتذائُخ
و
5
0
5
0

يدبل انجؼذ اإلدساكٍ
انًؼشفخ
انتطجُق
انتفكُش االعتذالنٍ
انًدًىع

انتكشاس
5363
706
560
0333

انُغجخ انًئىَخ
%7780
%5080
%785
%555

انتشفتُت
5
0
5

يتضدددح مدددل جددددوت رقدددم  )7أل المجددداات الأةأدددة لمبعدددد ا دراكدددك قدددد تضدددمنتيا كتدددل
الرياضيات مل الصا األوت إل الرابم اابتدااك بنسل مبتم ة حيث جاء تك المرتبدة األولد
مجدات المعرتددة بنسددبة  )%77.5وحددت مجددات التطبيددق بالمرتبددة الأانيددة بنسددبة )%15.2
أمددا مجددات الت كيددر ااسددتدالك تاحتددت المرتبددة الأالأددة وذلددم بنسددبة  )%7.3ولت صدديت كددت
مجات مل المجداات الرايسدية لمبعدد ا دراكدك يبديل جددوت رقدم  )8التكدرارت والنسدل الماويدة
والترتيل لمجات المعرتة تك كتل الرياضيات لمص وا مل األوت إل الرابم اابتدااك .
خذول سقى ()3
انتكشاساد وانُغت انًئىَخ وانتشفتُت نهًتطهجبد انفشػُخ نًدبل انًؼشفخ فٍ كتت انشَبػُبد نهظفىف يٍ األول
إنً انشاثغ االثتذائٍ
انتشفتُت
%
انتكشاساد
يتطهجبد TIMSS
و
فتزكش انتؼشَفبد وانًظطهسبد وخظبئض األػذاد
وانخظبئض انهُذعُخ وانظُغ انشَبػُخ
6
%580
00
انتزكش
5

0

انفهى

5

انسغبة

0

االعتخشاج

0

انقُبط

6

انتظُُف
وانتُظُى

انتؼشف ػهً انًىاد انشَبػُخ يثم األشكبل واألسقبو
وانظُغ وانذاالد وانًؼبدالد وكزنك انجًُ انشَبػُخ
يثم انكغىس انؼبدَخ واألػذاد انؼششَخ وانُغت
انًئىَخ واألوػبع انًختهفخ نألشكبل انهُذعُخ
انجغُطخ
إخشاء انؼًهُبد انسغبثُخ انًُطقُخ انقبئًخ ػهً
انؼًهُبد األسثغ  :اندًغ وانطشذ وانؼشة وانقغًخ
أو ػهً يدًىػخ يُهب  ،وثبعتؼًبل األػذاد انكهُخ
وانكغىس وفتقشَت األػذاد ثهذف فتقذَش انؼًهُبد
انسغبثُخ وإخشاء انؼًهُبد انسغبثُخ انًُطقُخ
اعتخشاج انًؼهىيبد يٍ اندذاول وانًخططبد
وغُشهب يٍ انًظبدس األخشي وقشاءح انًقبَُظ
انجغُطخ
اعتؼًبل أدواد انقُبط واختجبس وزذاد انقُبط
انًُبعجخ
فتظُُف انكبئُبد واألشكبل واألػذاد وانظُغ ػًٍ
يدًىػبد وفق انخظبئض انؼبيخ نهب وافتخبر
انقشاساد انكهُخ زىل كم فتظُُف وأسقبو انتشفتُت
واألشكبل انشَبػُخ ثسغت خظبئظهب
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مددل بددةت جدددوت رقددم  )8يةحددظ أل كتددل الرياضدديات لمصدد وا مددل األوت إلدد الرابددم
اابتدددااك قددد تناولددت مجددات المعرتددة بنسددل مبتم ددة حيددث جدداء متطمددل الحسددال تددك المرتبددة
األول بنسبة  )%36.8أم يميو متطمل ال يدم بنسدبة  )%27أدم متطمدل القيداس حيدث أل
نسدددبتو ىدددك  )%6.9أدددم يميدددو ااسدددتبراج بنسدددبة  )%3.9أدددم التصدددنيا والتنظددديم بنسدددبة
 )%2.4وأبي ار متطمل التذكر بنسبة قميمة جدا وىك . )%1.5
كمددا يوضددح جدددوت رقددم  )9التك درارت والنسددل الماويددة والترتيددل لمجددات التطبيددق تددك
كتل الرياضيات لمص وا مل األوت إل الرابم اابتدااك .
خذول سقى ()3
انتكشاساد وانُغت انًئىَخ وانتشفتُت نهًتطهجبد انفشػُخ نًدبل انتطجُق فٍ كتت انشَبػُبد نهظفىف
يٍ األول إنً انشاثغ االثتذائٍ
و
5

االختُبس

0

انتًثُم

5

انًُىرج

0

انتطجُق

0

زم انًغبئم
انشوفتُُُخ

يتطهجبد TIMSS
اختش ػًهُخ أو ًَىرخب أو
إعتشافتُدُخ فؼبنخ نسم انًغبئم فٍ
انسبنخ انتٍ ال فتىخذ فُهب أَخ ػًهُبد
زغبثُخ أو أعهىة نهسم
ػشع انًؼهىيبد وانجُبَبد
انشَبػُخ وفق أشكبل وخذاول
ويخططبد ،وإَدبد أشكبل انتًثُم
انشَبػٍ أو نسبنخ سَبػُخ
إَشبء ًَىرج يُبعت،كبٌ َكىٌ ػهً
شكم يؼبدنخ أو شكم هُذعٍ أو
يخطؾ نسم أٌ يٍ انًغبئم انجغُطخ
فتطجُق يدًىػخ يٍ انتؼهًُبد
انشَبػُخ كشعى األشكبل وانًخططبد
راد انًىاطفبد انًؼُُخ
زم انًغبئم انقُبعُخ انًشبثهخ نتهك
انتٍ َتى ؽشزهب ثبنظف ،وانتٍ ًَكٍ
أٌ فتكىٌ يٍ انُىع انؼبدٌ أو رٌ
انظُغخ انشَبػُخ انجستخ

انتكشاساد

%

انتشفتُت

035

%5587

5

05

%583

5

66

%580

0

57

%587

0

03

%586

0

مددل بددةت جدددوت رقددم  )9يةحددظ أل متطمددل اابتيددار جدداء تددك المرتبددة األول د بنسددبة
 )%11.7أم يميو متطمل النموذج بنسبة  )%1.4أم متطمل التمأيت حيدث أل نسدبتو ىدك
 )%1.8أددم يميددو التطبيددق بنسددبة  )%1.7وأبي د ار متطمددل حددت المسدداات الروتينيددة بنسددبة
. )%1.6
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كما يوضح جدوت رقم  )11التكرارت والنسل الماوية والترتيل لمجدات الت كيدر ااسدتدالك
تك كتل الرياضيات لمص وا مل األوت إل الرابم اابتدااك .
خذول سقى ()55
انتكشاساد وانُغت انًئىَخ وانتشفتُت نهًتطهجبد انفشػُخ نًدبل انتفكُش االعتذالنٍ فٍ كتت انشَبػُبد
نهظفىف يٍ األول إنً انشاثغ االثتذائٍ
و

5

0

5

0

0

يتطهجبد TIMSS
فتسذَذ ووطف واعتؼًبل انؼالقبد
انكبئُخ ثٍُ انًتغُشاد أو
انًىاد،وانىاسدح فٍ انسبالد
انتسهُم
انشَبػُخ واعتخالص انُتبئح يٍ
يؼهىيبد يسذدح
فتىعُغ انًدبل إنً أقظً يذي ًَكٍ
يٍ خالنه فتطجُق انتفكُش انشَبػٍ
وأعبنُت زم انًغبئم انشَبػُخ ،
انتؼًُى وانتخظُض
وطُبغخ فتهك انُتبئح ػهً شكم
يؼبدالد أكثش فتؼًًُب أو ثظىسح أكثش
فتطجُقب
إَدبد انؼالقبد انشاثطخ يب ثٍُ ػذح
ػُبطش يؼشفُخ وثٍُ األشكبل
انًًثهخ نهب،وانشثؾ يبثٍُ األفكبس
انشَبػُخ انًشفتجطخ ثهب وخًغ
انتكبيم وانشثؾ
انسقبئق وانًفبهُى وانًغبئم
انسغبثُخ انشَبػُخ نهىطىل إنً
َتُدخ،وثؼذ رنك سثؾ انُتبئح نهخشوج
ثُتُدخ أخشي
فتقذَى فتفغُش قبئى ػهً االعتُتبج ألٌ
يٍ انُتبئح أو انخظبئض انشَبػُخ
انتفغُش
انتٍ فتى انتىطم إنُهب
زم انًغبئم انتٍ ًَكٍ أٌ َظبدفهب
انطبنت فٍ انىاقغ ،أو فتهك انتٍ فتكىٌ
ثظُغخ سَبػُخ وثؼذ رنك اعتخذاو
زم انًغبئم غُش
انسقبئق وانًفبهُى وانؼًهُبد
انشوفتُُُخ
انسغبثُخ انشَبػُخ وفق طُغ يؼقذح
وغُش يأنىفخ

انتكشاساد

%

انتشفتُت

03

%580

0

50

%587

0

53

%580

0

055

%085

5

53

%583

5

مددل بددةت جدددوت رقددم  )11يةحددظ أل متطمددل الت سددير جدداء تددك المرتبددة األول د بنسددبة
 )%4.3أددم يميددو متطمددل التحميددت بنسددبة  )%1.2أددم متطمددل حددت المسدداات ايددر الروتينيددة
حيث أل نسبتو ىك  )%1.8أم يميدو التعمديم والتبصديص بنسدبة  )%1.7وأبيد ار متطمدل
التكامت والربط بنسبة . )%1.4
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مياقصة اليتائج املتعلكة باإلجابة على الشلال األول :
بددالرجوع إلد جدددوت رقددم  )3والددذ يوضددح التكد اررات والنسددل الماويددة لمجدداات المحتددوك
الرياضدددك والترتيدددل تدددك كتدددل الرياضددديات مدددل الصدددا األوت إلددد الصدددا الرابدددم تدددك المرحمدددة
اابتداايددة نجددد أل المجدداات الأةأددة لممحتددوك الرياضددك قددد تضددمنتيا كتددل الرياضدديات مددل
الصا األوت إل الرابدم اابتددااك بنسدل مبتم دة حيدث جداء تدك المرتبدة األولد مجدات العددد
بنسددددبة  )%81.9وحددددت مجددددات األ ددددكات اليندسددددية والقياسددددات بالمرتبددددة الأانيددددة بنسددددبة
 )%12.1أمددا مجددات عددرض البيانددات تاحتددت المرتبددة الأالأددة وذلددم بنسددبة  )%6وعنددد
مقارنددة ىددذه النتددااج مددم النسددل الماويددة التددك حددددتيا الرابطددة الدوليددة لمتقددويم التربددو IEA
لمجاات المحتوك الرياضك تك  TIMSSالتك يوضحيا جدوت رقم . )11
خذول سقى ()55
انُغت انًئىَخ انتٍ زذدفتهب انشاثطخ انذونُخ نهتقىَى انتشثىٌ  IEAنًدبالد انًستىي انشَبػٍ فٍ
 TIMSSنًبدح انشَبػُبد نهظف انشاثغ االثتذائٍ
انىصٌ انُغجٍ
%05
%50
%50

يدبل انًستىي
انؼذد
األشكبل انهُذعُخ وانقُبعبد
ػشع انجُبَبد

نجد أل الدراسة توصمت إل أل نسبة مجات العددد تدك كتدل الرياضديات مدل الصدا األوت
إل الصا الرابم تك المرحمة اابتدااية ىك  )%81.9وىك نسبة عاليدة جددا مقارندة بالنسدبة
التددك حددددتيا الرابطددة الدوليددة لمتقددويم التربددو  IEAلمجدداات المحتددوك الرياضددك تددك TIMSS
وىك  )%51أما بالنسبة إل مجات األ كات اليندسية والقياسات نجد أل نسدبة تضدمنو تدك
كتددل الرياضدديات مددل الصددا األوت إل د الصددا الرابددم تددك المرحمددة اابتداايددة ىددك )%12.1
وىك نسبة قميمة بالمقارنة بالنسبة التك حددتيا الرابطة الدولية لمتقدويم التربدو  IEAلمجداات
المحتوك الرياضك تك  TIMSSوىك  )%35وكذلم تك مجات عرض البياندات تقدد توصدمت
الدراسة إل أل نسبة مجات عرض البيانات تك كتدل الرياضديات مدل الصدا األوت إلد الصدا
الرابددم تددك المرحمددة اابتداايددة ىددك  )%6وىددك نسددبة قميمددة بالمقارنددة بالنسددبة التددك حددددتيا
الرابطة الدولية لمتقويم التربدو  IEAلمجداات المحتدوك الرياضدك تدك  TIMSSوىدك )%15
وتت دددق ىدددذه النتدددااج مدددم دراسدددة ال دددير

2119م) مدددل حيدددث ت ددداوت تضدددميل متطمبدددات
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 TIMSSتدددك محتدددوك كتدددل الرياضددديات ومدددم دراسدددة المسددداع ة 2115م ) مدددل حيدددث أل
مجات العدد كال األكأر تمأية تك محتوك كتل الرياضيات .

مياقصة اليتائج املتعلكة باإلجابة على الشلال الجاىي :
بدددالرجوع إلددد جددددوت رقدددم  )7والدددذ يوضدددح التكددد اررات والنسدددل الماويدددة لمجددداات البعدددد
ا دراكدددك والترتيدددل تدددك كتدددل الرياضددديات مدددل الصدددا األوت إلددد الصدددا الرابدددم تدددك المرحمدددة
اابتدااية يتضح أل المجاات الأةأة لمبعد ا دراكك قد تضمنتيا كتل الرياضديات مدل الصدا
األوت إل الرابم اابتدااك بنسل مبتم ة حيث جاء تدك المرتبدة األولد مجدات المعرتدة بنسدبة
 )%77.5وحدددت مجدددات التطبيدددق بالمرتبدددة الأانيدددة بنسدددبة  )%15.2أمدددا مجدددات الت كيدددر
ااستدالك تاحتت المرتبة الأالأة وذلم بنسبة  )%7.3وعند مقارنة ىذه النتدااج مدم النسدل
الماويدددة التدددك حدددددتيا الرابطدددة الدوليدددة لمتقدددويم التربدددو  IEAلمجددداات البعدددد ا دراكدددك تدددك
 TIMSSالتك يوضحيا جدوت رقم . )12
خذول سقى ()50
انُغت انًئىَخ انتٍ زذدفتهب انشاثطخ انذونُخ نهتقىَى انتشثىٌ  IEAنًدبالد انجؼذ اإلدساكٍ فٍ
 TIMSSنًبدح انشَبػُبد نهظف انشاثغ االثتذائٍ
انىصٌ انُغجٍ
%05
%05
%05

يدبل انتفكُش
انًؼشفخ
انتطجُق
انتفكُش االعتذالنٍ

نجد أل الدراسة توصمت إل أل نسبة مجات المعرتة تك كتل الرياضيات مل الصا
األوت إل الصا الرابم تك المرحمة اابتدااية ىك  )%77.5وىك تمأت نسبة عالية
بالمقارنة مم ما حددتو الرابطة الدولية لمتقويم التربو  IEAتك  TIMSSلمجات المعرتة وىو
 )%41أما بالنسبة لمجات التطبيق تقد توصمت الدراسة إل أل نسبة مجات التطبيق تك
كتل الرياضيات مل الصا األوت إل الصا الرابم تك المرحمة اابتدااية ىك )%15.2
وىذه النسبة قميمة بالمقارنة بالنسبة التك حددتيا الرابطة الدولية لمتقويم التربو  IEAتك
 TIMSSوىك  )%41وكذلم تك مجات الت كير ااستدالك حيث توصمت الدراسة إل أل
نسبتو تك كتل الرياضيات مل الصا األوت إل الصا الرابم تك المرحمة اابتدااية قميمة جدا
بالمقارنة مم ما حددتو الرابطة الدولية لمتقويم التربو  IEAتك  TIMSSحيث تحدد IEAىذا
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المجات بنسبة  )%21أما الدراسة تتوصمت إل نسبة  )%7.3وىك نسبة قميمة وتت ق
ىذه النتااج مم دراسة المساع ة 2115م ) .

ملخص ىتائج الدزاسة
 .1عددم مراعدا كتدل الرياضديات مدل الصدا األوت إلد الصدا الرابدم تدك المرحمدة اابتداايددة
لمنسل المحدد لمتطمبات  TIMSSتك مجات المحتوك الرياضك .
 .2عددم مراعدا كتدل الرياضديات مدل الصدا األوت إلد الصدا الرابدم تدك المرحمدة اابتداايددة
لمنسل المحدد لمتطمبات  TIMSSتك مجات البعد ا دراكك .
 .3تضميل مجات العدد بنسبة كبير تك كتل الرياضيات مدل الصدا األوت إلد الصدا الرابدم
تك المرحمة اابتدااية .
 .4قصور تك تضدميل مجدات األ دكات اليندسدية والقياسدات تدك كتدل الرياضديات مدل الصدا
األوت إل الصا الرابم تك المرحمة اابتدااية .
 .5قصددور تددك تضددميل مجددات عددرض البيانددات تددك كتددل الرياضدديات مددل الصددا األوت إل د
الصا الرابم تك المرحمة اابتدااية .
 .6تضددميل مجددات المعرتددة بنسددبة كبيددر تددك كتددل الرياضدديات مددل الصددا األوت إل د الصددا
الرابم تك المرحمة اابتدااية .
 .7قصددور تددك تضددميل مجددات التطبيددق تددك كتددل الرياضدديات مددل الصددا األوت إل د الصددا
الرابم تك المرحمة اابتدااية .
 .8قصور تك تضميل مجدات الت كيدر ااسدتدالك تدك كتدل الرياضديات مدل الصدا األوت إلد
الصا الرابم تك المرحمة اابتدااية .
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توصيات الدزاسة
تك ضوء النتااج التك توصمت ليا الدراسة توصك الدراسة بما يمك
 .1توظيا نتااج ىذه الدراسة تك تطوير كتل الرياضيات تك المرحمة اابتدااية .
 .2تحقيق نسل متطمبات  TIMSSتك مناىج الرياضيات تك المرحمة اابتدااية .

ثالجا  :مكرتحات الدزاسة
يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية
 .1ااستعانة بنتااج ىذه الدراسة جدراء دراسدة مقارندة بديل محتدوك كتدل الرياضديات تدك
المممكددة العربيددة السددعودية ومحتددوك كتددل الرياضدديات تددك الدددوت التددك حققددت مراكددز
متقدمة تك .TIMSS
 .2بناء وتجريل تعالية وحدات دراسية مبنية وتق متطمبات .TIMSS
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