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 ص:لخستامل
هػػد ت الدراسػػة إلػػف الكشػػؼ  ػػف أشػػكاؿ الترمػػر التػػب يتعػػرد لنػػا ال مبػػة السػػعوديوف  
و القتنػػا بمسػػتوث الة ا ػػة الرياضػػية  ومػػدث وجػػود االػػتالؼ بػػيف ال ػػالو وال البػػات  ػػب مسػػتوث 

والتفا ػؿ بيرنمػا،   واسػتالدمت الدراسػة  تبًعا لمتغير ) الجرس  مستوث الترمػر  الة ا ة الرياضية 
،  والتػػب PISA 2018المػػرنا الويػػفب معتمػػدً   مػػف بيارػػات ال مبػػة السػػعودييف  ػػب دراسػػة )

،  الًبػا 3225ُجمعت مف الالؿ االتبار الة ا ة الرياضية   واستبارة ال الو  وتكورت  يرتنػا مػف)
الرتػػا:اأ أف أكةػػر أشػػكاؿ الترمػػر الػػذ  يتعػػرد لػػد ال مبػػة السػػعوديوف هػػو   و البػػًة   وأرنػػرت 

 يمػا جػاب بالمرتبػة الةاريػة   رشػر ال ػالو اشالػريف شػا:عات    السالرية مف قبؿ  ػالو  خالػريف  
سػػي:ة  رػػب   وأف ال ػػالو هػػـ أكةػػر تعرًضػػا لمترمػػر مػػف ال البػػاتط ليػػ  جػػابت رسػػبة ال البػػات 

بػػًدا أ مػف مػػف رسػػو ال ػػالو  ػػب جميػم أشػػكاؿ الترمػػر   كمػػا أرنػػرت الالتػب لػػـ يتعرضػػف لمترمػػر أ
، بػيف كػؿ شػكؿ مػف أشػكاؿ α .0.0≤الرتا:ا وجػود  القػة سػمبية دالػة إليػا:ية  رػد مسػتوث )

الترمر ومستوث الة ا ة الرياضية لدث ال مبة السعودييف  بيرما لػـ يرنػر  ػرؽ داؿ إليػا:ًيا  رػد 
س بػيف متوسػػ ب مسػتوث الة ا ػػة الرياضػية لػػدث ال مبػػة ، تبًعػػا لمتغيػر الجػػرα .0.3≤مسػتوث )

، تبًعػا لمتغيػر مسػتوث الترمػر α .0.3≤السعودييف    يما وجد  رؽ داؿ إليا:ًيا  رػد مسػتوث )
بيف متوس ب مستوث الة ا ة الرياضية لدث ال مبة السعودييف ليالح األقؿ  رضػة لمترمػر   كمػا 

يتعرضػف لمترمػر م مً ػا أكبػر  لػـال البػات الالتػب رنر أف متوس  مستوث الة ا ػة الرياضػية لػدث 
مف رررا:نف مف ال الو  ومتوس  الة ا ة الرياضية لدث ال ػالو الػذيف يتعرضػوف لمترمػر مػر  أو 
أكةر أسبو ًيا أكبر مف رررا:نـ مف ال البػات  بيرمػا لػـ يوجػد  ػرؽ  ػب مسػتوث الة ا ػة الرياضػية 

رضوف لمترمر بضم مرات  ػب السػرة أو بضػم مػرات  ػب بيف ال مبة تبًعا لمتغير الجرس  ردما يتع
 .الشنر0 وقدمت الدراسة  ب ضوب رتا:جنا بعد التوييات

  البررػػاما الػػدولب PISA 2018الة ا ػػة الرياضػػية    كاؿ الترمػػرأشػػ :لكلماا ا املات ة اا ا
 0ال مبة لت ييـ

 

النسةبة المممةةة لةنسةبة الةواردة تحةت ا ابةدا ا   ، وىةي اً النسبة ىي مجموع النسب الواردة تحت الفئات فيما عدا فئةة ابةد* 
 لنوع التنمر المشار اليو
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School bullying and its relationship to the level of the mathematical 

literacy acquirement among Saudi students according to the results of 

the Program for International Student Assessment (PISA 2018) 

 Dr. Mohammed Sanat Alharbi  

Associate Professor of Mathematics Education 

College of Education, King Saud University 

Abstract: 

The study aimed to uncover the forms of bullying that Saudi students 

are exposed to, its relationship to the level of mathematical literacy, and the 

extent to which there is a difference between male and female students in the 

level of mathematical literacy depending on the variables (gender, level of 

bullying, and the interaction between them). The study used the descriptive 

approach based on the data of Saudi students in (PISA 2018) study , which was 

collected through the mathematical literacy test and the student questionnaire, 

and its sample consisted of (5223) male and female students, and the results 

showed: The most common form of bullying that Saudi students are exposed to 

is "ridicule by other students," while it came second "other students spread bad 

rumors about me" and that male students are more vulnerable to bullying than 

female students; The percentage of female students who were never subjected 

to bullying was higher than the percentage of male students in all forms of 

bullying, and the results also showed a negative statistically significant 

relationship ( 0.01≥α ) between each forms of bullying and the level of 

mathematical literacy among Saudi students, while no difference was found 

statistically significant at (α≥ 0.05) according to the gender variable among the 

average level of mathematical literacy among Saudi students , while a 

statistically significant difference was found at (α≥ 0.05) according to the 

variable of the level of bullying among the average level 

of mathematical literacy among Saudi students in favor of the least vulnerable 

for bullying, it also revealed that the average level of mathematical literacy for 

female students who are not subjected to bullying is greater than their male 

counterparts, and the average of mathematical literacy for students who are 

bullied once or more per week is greater than their female counterparts, while 

there was no difference in the level of mathematical literacy among students, 

depending on the gender variable when they are bullied a few times a year or a 

few times a month. In light of its findings, the study made some 

recommendations. 

Keywords: forms of bullying, Mathematical Literacy, PISA 2018, 

Program for International Student Assessment. 
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 واخللا   النظري : املكدم 

 إلف  يور ضاربة  ب ال دـ    د  رؼ اإلرساف الرياضيات مفتعود الة ا ة الرياضية    
مما جعؿ  شكاؿ قبؿ معر ة ال راب  والكتابة رفسنا الالؿ مدلوالت األرقاـ واليا:ص األ

متعدد  لمبشرية لمتغيير رلو ليا   االركا:ز األساسية التب  تلت أبوابً  ثلدإالرياضيات 
ي تير  مف العمـو ال بيعية  ويره  وهذا ال أ ضؿ   ما مف  مـ إال ولمرياضيات إسناـ  ب ت

 رما امتد ليشمؿ جميم مرالب الليا  المالتمفة0ا      و 
لذا كاف مف األهداؼ األساسية لتعميـ الرياضيات االرت اب بالمجتمم مف الالؿ 
اكتساو ة ا ة رياضية تمكرد مف الدالوؿ إلف  الـ المرا سة  وت ويم الت رية لالدمتد ولؿ 

بندؼ  طيةما جعؿ معرـ دوؿ العالـ تسعف جاهد  لالهتماـ بالة ا ة الرياضمشكالتد  وهذا 
،0 ويؤكد 2.03إ داد أجياؿ قادر   مف مواجنة التلديات العالمية سريعة التغير )ملمود  

، لي  يذكر أف مف أهداؼ تدريس الرياضيات  ب التعميـ العاـ 0991ذلؾ الم وشب )
 ة إسنامات ميذ لمملي  الماد  الذ  لولد  ومعر بالمممكة العربية السعودية   نـ التم

 الرياضيات  ب الليا 0
وتعد الة ا ة الرياضية الغاية المةمف مف تعمـ الرياضيات  كورنا تتضمف  ب   

 اإلجرا:يةجوهرها امتالؾ قا د  متيرة مف الل ا:ؽ الرياضية والالرا:  المفاهيمية والمنارات 
الفرد لمواجنة وبما يؤهؿ   الرياضية بدقة ف األ كار والموضو ات  التعبير  مف وال در 

و ميد أيبلت الة ا ة ،  2..2المواقؼ اللياتية والعمؿ بكفاب  و ا مية )جابر وكشؾ  
ا رررً  طيف  مف التعميـ  ب كؿ دوؿ العالـالرياضية ملؿ اهتماـ الكةير مف يراع ال رار وال ا:م

أل كار أةراب باستالداـ اكير االستداللب والتوايؿ الفعاؿ والتف لما تتضمرد مف منارات كالتلميؿ
 رلنا ويياغتنا  وتفسيرها  وتوريؼ ذلؾ للؿ المشكالت الرياضية  ب مجمو ة مترو ة مف 

   (Gradini & Firmansyah, 2019). المواقؼ
كما تلتؿ الة ا ة الرياضية مكارة منمة  تبرز مف الالؿ ملاولة إزالة الفوايؿ بيف 

 ب الليا  اليومية  مف الالؿ ت بيؽ الرياضيات  والرياضيات الت بي يةالرياضيات المدرسية 
ورب نا بالواقم  واستالداـ المعر ة للؿ المشكالت المرتب ة بواقم الليا  والعمؿ  وتمكيف 

اقترالاتنـ ولمولنـ والد اع  رنا بمغة رياضية تعكس مستوث الة ا ة ال مبة مف وضم 
   Bozkurt, I & Altun, 2020)(Ülger, 0الرياضية لدينـ 
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ويرتكز مفنـو الة ا ة الرياضية  مف المعرف الوريفب لمرياضيات  ولذلؾ لريت  
 operation -Organization for Economic Coمررمة التعاوف االقتياد  والترمية

and Development (OECD)  ال مبة   بيزا   لت ييـمف الالؿ البرراما الدولب 
program for international student assessment (PISA)   مف أف يكوف ألد 

بة لمكشؼ  ف  قدر  ال م  (Mathematical Literacy)مجاالت اهتمامنا الة ا ة الرياضية 
الرياضيات  ب الليا  لمتويؿ إلف ألكاـ ت ـو  مف أسس  تلدةد مف تلديد و نـ الدور الذ  

و مف استالداـ الرياضيات  ب االلتياجات اللياتية لمفرد والتب تجعؿ مرد    ممية سميمة
ليست م تير   (Key Concepts) مف استيعاو مفاهيـ أساسية  ا  ا تمادً  موا ًرا مرتًجا

 مف ملتوث دراسب ملدد  كما يؤالذ  ب هذا المعرف تراكمية المعر ة با تبارها  ممية 
 0(OECD, 2019c)مستدامة يكتسبنا المتعمـ داالؿ المدرسة والارجنا 

بت ييـ الة ا ة المكتسبة  ب مجاالت ال راب  والرياضيات والعمـو   (PISA)وينتـ  بيزا         
، سرة  با تباره العمر الذ  ي ترو  يد ال مبة  ب معرـ دوؿ 03سف ) ويستندؼ ال مبة  ب

،0 ويتفاوت هذا الت ييـ مف دور  إلف .2.0العالـ مف إرناب تعميمنـ اإللزامب )المالال ب  
أالرث   االالتبار يركز  مف مجاؿ والد  ب الدور  الوالد  مم تغ ية المجاليف اشالريف بدرجة 

الر لممجاليف الالتبار وتركيزه  ويترؾ الةم  اشلوالب ةمةب وقت اأقؿ  ليأالذ المجاؿ الر:يس 
هو ال راب  مم ألد  (PISA 2018)اشالريف  وقد كاف المجاؿ الر:يس  ب دورتد األالير  

 ط2.01والتب كارت الكفايات العالمية )هي:ة ت ويـ التعميـ والتدريو    مجاالت االبتكار
OECD,2019a0،  إلف جارو الة ا ة المكتسبة  مف السياقات كما تركز هذه الدراسة

  ,Schleicher)المرتب ة باليا:ص ال الو والبي:ة المدرسية واالجتما ية واالقتيادية
 ية لمبرراما وال بيعة باتساع التغ ية الجغرا  (PISA)  بيزا   برراماويتميز 0 (2019 

  (Like-minded)إذ تيؼ المررمة رفسنا بمجمو ة مف الدوؿ متماةمة التفكير  طالتعاورية
، دولة تمتمؾ تسعة أ شار االقتياد العالمب  وقد .2، أكةر مف )(PISAلي  يشارؾ  ب 
  (OECD, 2019a) .دولة، PISA( ،29 2.01شارؾ  ب دور  )
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  ،OECD,2019cبةالةة جوارو متراب ة )وو ً ا لفكر  الدراسة ترتب  الة ا ة الرياضية      
 هبأ
  ( العممياتProcesses أ التب تيؼ ما يفعمد ال الو لرب  سياؽ المشكمة،

بالرياضيات  وبالتالب لؿ المشكمة وال درات التب تكمف وراب تمؾ العمميات  وتشمؿ ةال  
،  Formulate مميات تمةؿ دور  الرمذجة الرياضية  وهبأ يياغة المواقؼ الرياضية )

،  ب مالتمؼ Interpret and Evaluate،  وتفسيرها وت ييمنا )Employوتوريفنا )
 السياقات0

 ( الملتوث الرياضبcontent، أ ويستندؼ معر ة الملتوث الرياضب  ب أربم  :ات هبأ
 Space and،  والفراغ والشكؿ )Change and relationshipsالتغير والعالقات )

shape( والكمية  ،Quantity( والشؾ والبيارات  ،Uncertainty and data0، 
 ( السياقاتContexts( وتشمؿ السياقاتأ الشاليية ،Personal والمنرية  ،

(Occupational( والمجتمعية  ،Societal( والعممية  ،Scientific 0، 
 ب الة ا ة الرياضية إلف ستة مستويات أدراها المستوث األوؿ   ال مبةويتـ تيريؼ 

وأ الها المستوث السادس براب  مف درجاتنـ  ب االتبار الة ا ة الرياضية  ومف لـ يل ؽ 
مستوث  األقؿ مف المستوث األوؿ   ويعد المستوث الةارب  اللد الالمستوث األوؿ يوضم  ب 

، الذ  يجو أف يل  د جميم PISA 2018ة الرياضية )األدرف مف الكفاب    ب االتبار الة ا 
سرة،0  ب ليف أف ال الو الذيف يسجموف أقؿ مف  03ال الو برناية التعميـ اإللزامب )سف 

هذا اللد األدرف يمكف ا تبارهـ معرضيف لمال ر وغير قادريف  مف العمؿ  إال أف إت اف 
الرياضيات التالاذ ألكاـ وقرارات ذات المستوث الةارب ليس مستوًث كا ًيا لمتعبير  ف إت اف 

أساس جيد  بر مجمو ة مف المواقؼ الشاليية أو المنرية التب تكوف  ينا الة ا ة الرياضية 
 ،OECD,2019a0م موبة )
ال مبة ألوؿ مر   ب  لت ييـقد شاركت المممكة العربية السعودية  ب البرراما الدولب و 

إال أف رتا:ا ال مبة جابت دوف المستوث المأموؿ0 لي     (PISA 2018)دورتد األالير  
أرنرت رتا:ا االالتبار أف متوس  أداب  الو المممكة العربية السعودية أيغر بكةير مف 

ت )ال راب   متوس  أداب بمداف مررمة التعاوف االقتياد  والترمية  ب جميم المجاال
ر  ة وهو أيغر  ،525ة الرياضية )إذ بمغ متوس  األداب  ب الة ا  طالعموـ،الرياضيات  
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، ر  ة  كما أرنرت 919بكةير مف متوس  أداب دوؿ مررمة التعاوف االقتياد  والذ  بمغ )
% مف  مبة المممكة العربية السعودية يرفوا دوف اللد األدرف مف الكفاب  25رتا:ا أف ال

 ،OECD,2019a% يرفوا دوف المستوث األوؿ )9201وأف  ) الةارب)األقؿ مف المستوث 
سية كالتلييؿ الرياضب الة ا ة الرياضية كغيرها مف مفاهيـ العمـو التربوية والرف ولي  إف  .

 & ,Shin, Kerzabi , Robin ) رجاز تتأةر بمجمو ة مف المتغيراتودا عية اإل 
Yamamoto, 2020) 0   مف قبؿ مررمة ا ا كبيرً هراؾ  وامؿ رالت اهتمامً ف إولي

(OECD،  ب دراسة (PISA 2018 ،   ومف أهمنا الترمر(Bullying)    ردت لنذا ألي 
 ب تأ يرها الررر  بسبو أهميتد وتأةيره السمبب  مف تلييؿ ال مبة  كاماًل  المتغير  ياًل 

%، .5، أف )PISA 2018رنر ت رير دراسة )أولي   0وتأةيره الرفسب  مف المدث ال ويؿ
) د لتجرب ط0 مما يد عنـ لمغياو(OECD,2019b)مف  مبة المممكة يتعرضوف لمترمر 

Balfanz & Byrnes,2012  طف المدرسة  امؿ مؤةر  مف التلييؿ،   كما أف الغياو 
، مرات  ب خالر أسبو يف 5إذ يشير الت رير إلف أف المس  مبة المممكة تغيبوا  ف المدرسة )

م اررة بأف المس ال الو  ب المتوس  العاـ تغيبوا مر    قبؿ إجراب االالتبار وهب رسبة كبير 
والد       كما وجدت  وامؿ كارت رسو ال مبة السعودييف  ينا ضعيفة كتعاوف ال مبة  يما 

سـ مشترؾ 0 و تشير العوامؿ الساب ة إلف قا(OECD, 2019b)بيرنـ  واالرضبا  اليفب 
 الترمركؿ االرضبا  اليفب وهو ومشا وضعؼ التعاوف لمتغيو يكاد يكوف السبو الر:يس

 )2019,Jenkins & Urbanski(0 
التربوية  مف مستوث العالـ  وقد رنر الترمر  ب اشورة األالير  كألد أهـ المشكالت        

يتعرضوف ألشكاؿ مترو ة مف الترمر  ب المدارس  ولذلؾ تلرف هذه  اال مبة ت ريبً  ا ةمة
  المشكمة باهتماـ كبير مف جارو المررمات والمؤسسات المنتمة بال فولة واليلة والتعميـ

فب دراسة   0(OECD, 2019b)وكذلؾ مف قبؿ وزارات التعميـ  ب مالتمؼ دوؿ العالـ 
ب أجريت  ب الواليات المتلد  توال (Adamski & Rayan, 2008)خدمسكب ورياف 

%، مف ال الو قد تعرضوا للاالت الترمر  و ب إيرلردا .3مريكية أرنرت الرتا:ا أف )األ
%، مف تالميذ المرلمة االبتدا:ية  53أف ) (Minton, 2010)أوضلت دراسة ميرتوف 

التسم   ويعد الترمر المدرسب أو %، مف تالميذ المرلمة اإل دادية يتعرضوف لمترمر5.090و)
ال مبة  ب المدارس  مف البعد مف ال مبة مف أشكاؿ العرؼ الذ  يمارسد بعد  شكاًل 
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ةالةة  تاألضعؼ  وقد ذكر هذه المي مح ألوؿ مر   ب ستيريات ال رف الماضب  لي  وضع
وتكرار هذا مؤشرات تلدد سمات هذه الراهر  وهب سموؾ  دوارب يمارسد الفرد تجاه  رد خالر 

للاؽ   0(Olweus, 1993)جسد  بيور  مباشر  أو غير مباشر  ب أو رأذث لفالسموؾ وا 
 اسواب رفسيً   مف أشكاؿ التفا ؿ االجتما ب السمبب غير المتوازف كما يعد الترمر شكاًل        

داالؿ مف ي ـو بالترمر أو مف ي م  ميد الترمر بمالتمؼ أشكالد الجسد  والمفرب 
السي ر  بيور  سمبية الا :ة مما يؤد  إلف رتا:ا سمبية رد ي وـ  مف إلي   طروربواإللكت

ومف أبرز أشكاؿ الترمر التب يتعرد لنا  .،2.01 شربت والضلية )  المترمر أ مف كؿ مف
أو تدميرها  أالذ بعد الممتمكات التنديد  ال مبةأ االستبعاد مف مجمو ات العمؿ   السالرية  

الترمر  ) (Rigby, 2020ويميز رايجبب     ،bOECD,2019)رشر الشا:عات و  الضرو   
وتوا ر رية   االتالؼ ميزاف ال وث بيف المترمر والضلية أ ف العدواف بةال  الياؿ وهب

والميؿ إلضفاب الشر ية  مف وسا:ؿ الترمر  و ب ذات السياؽ تشير   للاؽ الضرر بالضليةإ
السموؾ العدوارب  ب أف ، إلف أف سموؾ الترمر يالتمؼ  ف 2.01اليباف والجربوع وال ملب)

بيرما يميؿ سموؾ العدواف إلف العرؼ   الترمر سموؾ متكرر ويتضمف  دـ التوازف  ب ال و 
 الشديد0
مةؿ  إليد المؤدية العوامؿ تعدد الترمر مشكمة التب تراولت الدراسات وقد أرنرت       
ساب  الماضب   ب خالريف أشالاص قبؿ مف لمترمر رفسد المترمر وتعرد اإللبا    عامؿتال وا 

 ،0 .2.0ال دو  ) مواف   وغياو السموؾ األسر   واض راو والنجراف المرزؿ   ب
ومم تعدد األسباو التب ت ؼ وراب راهر  الترمر المدرسب وملاولة اللد مرنا  ييالو        

 ط.2.2لمراهر   مف رلو متزايد  ب اشورة األالير  )ال ابب   بداهلل و جاجة   ذلؾ ارتشار  
،0 طJenkins & Urbanski,2019 طXu, Wang & Wang, 2020 2.01سايلب  

، والتب ت ـو بد أكبر 2.09لرتا:ا الرسالة السابعة لممسح السرو  لمترمر )ا و  ً لي  رنر 
ؼ الخ، .0%، مف )39أف ) (Ditch The Label.org)مررمة لمكا لة الترمر  ب العالـ 

 0(Lord et al, 2019)تلدةوا  ف تجاربنـ بأرنـ تعرضوا لمترمر   رد  
ويرث الالبراب والبالةوف أف راهر  الترمر  ب تزايد مستمر رغـ التو ية بمالا ر هذه        

ؾ  الو مف كؿ سبعة مف مستوث المدرسة والمجتمم   نراالراهر  وضرور  التيد  لنا  
،0 و ب هذا اليدد كشفت دراسة 2.05 الو مترمر أو ضلية لمترمر )اليبيليف وال ضا   
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 متوس ال اليؼ الةال   الو بيف الترمر راهر  لجـ  مف لمتعرؼ ، هد ت.2.0لعمواف )
 قبؿ مف ممارسة الترمر األكةر أرواع لي  مف الراهر  بيعةو   أبنا بمديرة الةاروية والمرلمة
 الترمر يسمف ما أو تستالدـ التكرولوجيا التب الترمر  ب اللديةة األساليو اواليويً  ال الو

 كما مدارسنـ   ب يليؿ أف  الترمر يروف العيرة أ راد مف %، .520اإللكترورب  أف)
 اإللكترورب الترمر لدو  رسبة %، تتجاوز5900الت ميد  ) الترمر لدو  رسبة أف أرنرت

 يميد  األل او بإ الؽ السالرية هو اشيو ً  الت ميد  الترمر أرواع أكةر أف%،  كما .220)
 ومكاف قبيمتنـ أو ألوارنـ أو نـ:بسبو أسما اشالريف مف بالسالرية الترمر أو الشا:عات رشر

 0سكرنـ
، هد ت لمتعرؼ  مف مراهر ومستوث ارتشار الترمر 1..2و ب دراسة لم ل ارب )        

 ب مدارس مديرة الرياد واقتراح برراما  الجب يتراسو مم البي:ة المدرسية  أرنرت رتا:ا 
الالؿ األشنر الدراسة أف رسبة ال الو وال البات الذيف يتعرضوف لمترمر مر  أو مرتيف 

كةر أرواع الترمر التب يتعرد لنا أت الدراسة أف %،  كما أرنر 5003الماضية تيؿ إلف )
أكةر أرواع    يما كارت والسالرية  ة  ةـ السو بألفار الارجكؿ والد مال الو الضرو والر 

ضاي ة وترويا   والمسرقة الر ود أو بعد الممتمكات  ةـ السالريةالترمر لدث ال البات 
 0األكاذيو والشا:عات

تعرؼ  مف درجة ممارسة  مبة الهد ت إلف التب ، 2.01دراسة الر ا ب ) أما
المرلمة المتوس ة  ب مدارس مديرة الكويت لمترمر اإللكترورب  وأةر متغير الجرس  وأرنرت 
أف درجة ممارسة ال مبة لمترمر اإللكترورب وتعرضنـ لد مرتفعة  وأرد ال يوجد أةر لمتغير 

 و تعرد ال مبة لد0أمر اإللكترورب جرس ال مبة  مف ممارسة التر
أل  مشكمة سموكية ارعكاساتنا الرفسية التب قد تؤةر  مف األداب األكاديمب  ف  إولي         
، 2.03ولسف ) هذا الجارو   فب دراسة لبنرساو العديد مف الدراسات  تراولت   د  لم مبة

هد ت لت يب العالقة بيف الترمر ودا عية اإلرجاز لدث تالميذ المرلمة اإل دادية بملا رة برب 
ةـ    هو الترمر المفرب  بالكالـ والسوسويؼ  تويمت الدراسة  إلف أف اكةر أرواع الترمر 

مف  ويميد الترمر االجتما ب  بمرم الضلية   الترمر الجسمب  مف الالؿ الضرو والركؿ
ا ليا:يً إوجود  القة دالة رنرت  أالترمر الجرسب   كما ا وأاليرً   ممارسة األرش ة االجتما ية

 وسالبة بيف الترمر ودا عية اإلرجاز 0
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لمكشؼ  ف أةر الترمر   ،Williams  & Peguero, 2013 ب ليف هد ت دراسة وليمز ) 
التلييؿ الدراسب لدث  يرة مف ال الو األمريكييف بالمرلمة الةاروية    فالمدرسب  م

وأرنرت وجود  القة سمبية بيف الترمر والتلييؿ الدراسب  وهذا ما أكدتد دراسة كويمسؾ 
رد كمما زاد الترمر كمما ارالفد أوالتب أرنرت   ،Kowalski&Limber,2013والمبر )

 التلييؿ الدراسب 0
، لمكشؼ Murillo& Roman, 2011ف )يالر خروماف و  يرلو وم  يما هد ت دراسة

 ف أةر الترمر  ب مدارس أمريكا الالتيرية  مف التلييؿ الدراسب ودا عية اإلرجاز لدث 
  ودا عية اإلرجازالترمر   وأرنرت الدراسة وجود  القة سمبية بيف االبتدا:يةتالميذ المرلمة 

 0 ب الرياضياتوالتلييؿ الدراسب 
إلف ت يب خةار الترمر  )(Del Principio, 2012كما هد ت دراسة ديمبريرسيبو        

وتويمت الدراسة إلف أف    مف األداب األكاديمب ل الو المرلمة الةاروية بوالية ريو جرسب
 مف مستوث األداب  اتؤةر سمبً ل ضايا الرفسية الميالبة لمترمر اشةار الجسدية لمترمر مم ا

لمكشؼ  ف سموؾ الترمر و القتد ، هد ت 2.02م مبة0 و ب دراسة لجرايسب )األكاديمب ل
بالتلييؿ والذات األكاديمية لدث  مبة المرلمة المتوس ة بمديرة الراير  باألردف  تويمت 
الدراسة إلف أرد كمما زاد مستوث الترمر ارالفد مستوث التلييؿ والذات األكاديمية لدث 

هد ت لمتعرؼ  مف العالقات التب ، (Norris, 2010ػ روريس ال مبة0 بيرما أرنرت دراسة ل
بيف سموكيات الترمر واإلرجاز األكاديمب  إلف أف الترمر  ب لد ذاتد ليس لد ارتبا  كبير 

 برتا:ا اإلرجاز0
 لسروات تأةيرها يمتد قد كبير  مشكالت مف الترمر المدرسب راهر  تسببد ما ومم 

بت ور  وت ورها الترمر أرواع تعدد ومم  الترمر وضلايا المترمر مف كؿ  ديد   مف
 مف ال ا:ميف والمنتميف بالبل  التربو  الت رؽ لنذه  االلديةة  أيبح لزامً  التكرولوجيا

المشكمة وت يب خةارها وارعكاساتنا  مف رواتا التعمـ  و مف ا تبار أف الدراسات الدولية 
 مف الة ا ة  اساتدبدراسة الترمر وارعك اا بالغً تولب اهتمامً  (PISA 2018)وبالاية دراسة 

الد التب لذا  إرد مف المنـ تراوؿ مشكمة الترمر المدرسب والتعرؼ  مف أشك ط الرياضية
  ف وت يب  القتد  بمستوث اكتساو الة ا ة الرياضية0ويواجننا ال الو السعودي
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 :مشكل  الدراس 

أف مشكالت التغيو والتأالر  ب  (OECD)تشير مررمة التعاوف االقتياد  والترمية  
 فب العديد مف دوؿ  طمباشر  مم راهر  الترمر المدرسب اللضور لممدرسة ترتب  بيور 

إلف متأالريف يغيو العديد مف ال الو  ف المدرسة أو ييموف  -مف ضمرنا السعودية -العالـ
مف كؿ المسة  - مف األقؿ - اوالدً المدرسة لعد  أسباو مف أهمنا الترمر  لي  وجد أف 

لمت ييـ0 الالؿ األسبو يف الساب يف  - مف األقؿ - الو قد تالمفوا  ف المدرسة ةال  مرات
(OECD, 2019b)0 

 ا%، مف ال مبة  الميً 23أف ) (PISA 2018)كما أرنر الت رير الرسمب لدراسة 
%،  ب المممكة العربية السعودية  .5يتعرضوف لمترمر وتزيد هذه الرسبة لتيؿ إلف )

إذ بمغ متوس  أداب ال الو  طة ضعؼ  ب مستوث الة ا ة الرياضيةوييالو هذه المشكم
وهو أيغر بكةير مف متوس  أداب دوؿ   ر  ة ،525السعودييف   ب الة ا ة الرياضية )

%، 25، ر  ة  كما أرنرت رتا:ا الت رير أف )919  بمغ )مررمة التعاوف االقتياد  والذ
ياضيات  كما لـ ييؿ   ب الر مف  مبة المممكة العربية السعودية يرفوا ضمف األقؿ تليياًل 

%، مف  مبة 02%،      وهب رسبة ضعيفة م اررة بػ )0.2.ت اف سوث )إلف مستوث اإل 
 OECDط 2.01التعميـ والتدريو   ت اف )هي:ة ت ويـلذيف ويموا إلف مستوث اإل المررمة ا
,2019a0، 
 مف ضعؼ   ا اًل  اوبالررر لنذا الضعؼ  ب مستوث الة ا ة الرياضية والتب تعد مؤشرً        

قدر  توريؼ ال الو السعودييف لمرياضيات  ب سياقات الليا    مما يشير لضعؼ المنارات 
ا مة  ب ال رف اللاد  والعشريف  والمشاركة الفالتب تسنـ  ب تمبية مت مبات الليا  لمعمؿ 
مف  أبرز  ف  إكتساو الة ا ة الرياضية  ولي  وألهمية دراسة العوامؿ المؤةر   ب مستوث ا

لتفشب هذه  ارررً  طمشكمة الترمر المدرسب (PISA2018)العوامؿ التب ركزت  مينا دراسة 
 ,Xuط  2.01   بلط ساي.2.2 ابب   بداهلل و جاجة  األالير  )الالراهر   ب اشورة 

Wang & Wang, 2020   طJenkins & Urbanski2019 طbOECD,2019  ،0 
  الترمرأشكاؿ ت يب العالقة بيف  أبالدراسة اللالية والتب تتلدد  برزت مشكمة لذا  

 PISA)دراسة لرتا:ا   االسعودييف و  ً ومستوث اكتساو الة ا ة الرياضية لدث ال مبة 
2018) 0 
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  أسئل  الدراس :

 تيةأاألس:مة اش مفسعت الدراسة لإلجابة  
ا لرتا:ا ف و  ً وب التب يتعرد لنا ال مبة السعوديالسؤاؿ األوؿأ ما أشكاؿ الترمر المدرس

 ؟،PISA 2018) ال مبة لت ييـدراسة البرراما الدولب 
ومستوث اكتساو   بيف أشكاؿ الترمر دالة إليا:يا السؤاؿ الةاربأ هؿ توجد  القة ارتبا ية

ال مبة  لت ييـدراسة البرراما الدولب لرتا:ا  االة ا ة الرياضية لدث ال مبة السعودييف و  ً 
(PISA 2018،؟ 

ا السعودييف و  ً  ال مبةالسؤاؿ الةال أ هؿ يالتمؼ مستوث اكتساو الة ا ة الرياضية بيف 
مستوث   )الجرسلمتغير  ، تبعاPISA 2018ال مبة ) لت ييـدراسة البرراما الدولب لرتا:ا 

 ؟،  التفا ؿ بيرنماالترمر الدراسب
 الدراس :هداف أ

 أاللالية إلف ما يمب الدراسة تندؼ
و القتنا  ف ب التب يتعرد لنا ال مبة السعوديوالكشؼ  ف أشكاؿ الترمر المدرس -0

 PISA 2018،0) ا لرتا:ا دراسةو  ً  بمستوث اكتساو الة ا ة الرياضية لدينـ
 ال مبة ب مستوث اكتساو الة ا ة الرياضية بيف  االتالؼ وجود مدثالتعرؼ  مف  -2

مستوث الترمر متغير الجرس  و ا ل، تبعً PISA 2018ا لرتا:ا دراسة )السعودييف و  ً 
 0  والتفا ؿ بيرنما الدراسب
 أهم   الدراس :

السعودييف الرررية مف تراولنا لرتا:ا الة ا ة الرياضية لم مبة  تر مؽ أهمية الدراسة  
 لي  الترمروألهمية  ، والعوامؿ المؤةر   ينا PISA 2018 ب مشاركتنـ األولف  ب دراسة )
يتعرضوف  ا%، مف ال مبة  الميً 23أف ) (PISA 2018)أرنر الت رير الرسمب لدراسة 

السعودية %،  ب المممكة العربية .5لمترمر وتزيد هذه الرسبة لتيؿ إلف )
(OECD,2019b0، 

يده أيلاو ال رار والمعريوف بالعممية ةؿ أهميتنا الت بي ية بما قد يستف يما تتم
التعميمية مف التعرؼ  مف أرواع الترمر المدرسب و القتنا بمستوث اكتساو الة ا ة الرياضية 
لدث ال مبة السعودييف  ووضم البراما والال   الالزمة لمعالجة أرواع الترمر المدرسب 



 التنمر المدرسي وعالقته...                                                              عدد فبراير-ج0- )20( 0207م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 499 - 

 ب الدور  ال ادمة لمبرراما الدولب  و ال مبة لمة ا ة الرياضيةاكتسا وبالتالب ر م مستوث
 الر:يس0والذ  ستكوف الرياضيات مجالد  ،PISA 2021) ال مبة لت ييـ

 ةدود الدراس :

 ما يمبأ سة  مفاقتيرت الدرا  
 PISA ب دراسة ) الذيف شاركوا سرة، 03المممكة العربية السعودية  ب )سف   مبة -0

والسؤاؿ الالاص  الرياضية و مف البيارات المستالمية مف أداتبأ االتبار الة ا ة  ، 2018
 الدراسة0بأرواع الترمر الوارد باستبارة ال الو التب  ب تنا 

 دراسة  القة الترمر المدرسب بمستوث اكتساو الة ا ة الرياضية لدث ال مبة السعودييف0  -2
 مصطلح ا الدراس :

  أبأردPISA 2018)كما ورد  ب إ ار) ، Olweus,1993يعر د أولويوس ) الترمرأ
ي وـ لي   طمرغوو  يناروع ملدد مف السموؾ العدوارب الذ  يتضمف أ عااًل سمبية غير 

ز اج شالص خالر يواجد يعوبةً   ب الد اع  ف  شالص ما  ف قيد وبشكؿ متكرر بإيذاب وا 
 0رفسد

الذ  السموؾ العدوارب  أشكاؿشكؿ مف ردأ أالبال  الترمر المدرسب إجرا:يا بويعرؼ 
سرة رتيجة االتالؼ توازف ال وث بيف المترمر  03يتعرد لد ال الو السعود   ب سف 

بما يمب أ االستبعاد مف مجمو ات العمؿ     ،OECDمف قبؿ ) أشكالد والملدد   والضلية
شا:عات   ومستويات السالرية  التنديد   أالذ بعد الممتمكات أو تدميرها  الضرو   ورشر ال

بضم مرات  ب السرة   بضم مرات  ب الشنر   مر  أو   ملدد  بما يمب أ أبداً التعرد لنا 
مف الالؿ إجابة ال الو  مف السؤاؿ الالاص ويتلدد شكؿ الترمر ومستواه  أكةر  ب األسبوع  

 PISA 2018  (OECD, 2019b  ،0 بأرواع الترمر  ب استبارة ال الو ضمف دراسة
 Program forهب االتيار لمجممة    (PISA) بيزا  أ   ال الو لت ييـالبرراما الدولب 

International Student Assessment دولية ت ب نا مررمة است يا:ية  وهب دراسة 
 Organization for Economic Cooperation andالتعاوف االقتياد  والترمية 
Development (OECD)   ة مف الشركاب العالمييف المتاليييف  ب بالتعاوف مم مجمو 

المسة المجاؿ االالتبارات واإللياب   وتجرث كؿ ةالةة أ واـ وتستندؼ ال الو  ب سف 
 شر  اًما ط بندؼ ت ويـ مدث تلييمنـ لممعارؼ الر:يسة والمنارات األساسية  وقدرتنـ 



 التنمر المدرسي وعالقته...                                                              عدد فبراير-ج0- )20( 0207م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 496 - 

 لت ييـالمجتمم  ويركز ا مف توريفنا  ب سياقات الليا   بما يل ؽ مشاركتنـ بفا مية  ب 
 ب مجاالت أ ال راب   الرياضيات  والعمـو  مم ألد مجاالت االبتكار  إضا ة إلف    مف الة ا ة

استالداـ  استبارات مرا  ة موجنة لكؿ مفأ مدير المدرسة  والمعمـ  وال الو ) هي:ة ت ويـ 
 OECD,2019،0 ط2.01التعميـ والتدريو  

إجرا:ًياط بأردأ دراسة  (PISA 2018)ال الو  لت ييـويعرؼ البال  البرراما الدولب 
ال الو  والتب  ب ت أدواتنا )االالتبار  استبارة ال الو  استبارة مدير  لت ييـالبرراما الدولب 
، سرة   ب المممكة العربية السعودية  03ـ  مف ال الو بسف )2.01 اـ  االمدرسة، ورقيً 
ت ياب المعارؼ والمنارات األساسية  ب مجاالتأ ال راب   الرياضيات  والعمـو  ويندؼ الس

وتوريفنا  ب سياقات الليا   وقد كاف مجالد الر:يس ال راب  وكارت  الكفايات العالمية   هب 
  0(OECD, 2019a)مجاؿ االبتكار 

االقتياد  ،أ وتعر نا مررمة التعاوف Mathematical Literacyالة ا ة الرياضية )
 والترمية بأرناأ

قدر  الفرد  مف تشكيؿ الرياضيات وتوريفنا وتفسيرها  ب مجمو ة مترو ة مف   
السياقات  وتشمؿ قدرتد  مف االستدالؿ الرياضب واستالداـ المفاهيـ واإلجرابات والل ا:ؽ 

تعرؼ واألدوات الرياضية لويؼ الرواهر وتفسيرها والتربؤ بنا0  نب تسا د األ راد  مف ال
 مف الدور الذ  تمعبد الرياضيات  ب العالـ و مف اتالاذ األلكاـ وال رارات ذات األساس الجيد 

 ) p.75cOECD,2019,والمتفا موف   )البراؤوف التب يلتاجنا الموا روف 
قدر  ال الو السعودييف  مف توريؼ ويعرؼ البال  الة ا ة الرياضية إجرا:ًيا بأرناأ 

الرياضيات ببرا ة  رد مواجنة المواقؼ والمشكالت التب يتـ ت ديمنا  ب سياقات مترو ة مف 
وتتلدد الة ا ة الرياضية لدث ال الو بالدرجة التب يليؿ  مينا  ب جزب العالـ الل ي ب  

 ،PISA 2018 0، ضمف دراسة )Mathematical Literacyاالتبار الة ا ة الرياضية )
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 منهج الدراس  وإجراءاته :

 منهج الدراس :

استالدمت الدراسة المرنا الويفب وهو   المرنا الذ  ال ي تير  مف ويؼ الراهر  وجمم 
البيارات  رنا      بؿ يتعداه إلف تيريؼ المعمومات  وترريمنا  والتعبير  رنا كميًا وكيفيًا  

لعالقات هذه الراهر  مم غيرها مف الرواهر   بلي  يؤد  ذلؾ إلف الويوؿ إلف  نـ 
 ، 0110 ص0992) بيدات   بدالرلمف  كايد   

 دلتمع الدراس :

 اًما الممتل يف بالدراسة ، 03تكّوف مجتمم الدراسة مف جميم ال مبة السعودييف  ب )سف 
 ،OECD,2019a0،  الًبا و البة )901211ـ والبالغ  ددهـ )2.01 اـ 

 ع ن  الدراس :

 الًبا و البة،  وهـ جميم ال مبة السعودييف الذيف  3225تكورت  يرة الدراسة مف ) 
  السؤاؿ الالاص بالترمر ذ مف، والذيف أكمموا اإلجابة  PISA 2018شاركوا  ب دراسة )

الوارد  ب استبارة الدراسة الالاية بال الو  وقد تـ االتيار العيرة مف قبؿ ، ST038الترميز )
االقتياد  والترمية ب ري ة  شوا:ية و مف مرالؿ متعدد ط لضماف تمةيؿ مررمة التعاوف 
   و يما يمب ويؼ لعيرة البل  و ً ا لمتغير الجرس  أ ، OECD,2019aكامؿ المجتمم )

 9جذول

 نًزغُش انجُسوفًقب  PISA 2018)عُُخ انذساسخ يٍ انطهجخ انسعىدٍَُ انًشبسكٍُ فٍ دساسخ ) 

 انعذد انجُس عذد أفشاد انعُُخ

 9999 ركش 

 9699 أَثً 

 9999 انًجًىع

 أدواا الدراس  )مص در الب  ن ا(:

ا تمدت الدراسة  مف بيارات ال مبة السعودييف التب استالميتنا مررمة التعاوف 
  وتلديًدا مف أداتب البل  (PISA 2018)، مف رتا:ا دراسة OECDاالقتياد  والترمية )

 التاليةأ
  االتبارMathematical Literacy (أ وهو جزب مف االتبارPISA 2018  الاص ،

مف مجمو ة مف األس:مة   مف روع االالتيار مف متعدد أو   بالة ا ة الرياضية  تك وف
االستجابة المركبة   ويعتمد االالتبار  مف  راقيد مف األس:مة يتـ توزيعنا  مف كراسات 
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ف الولدات تشتمؿ  مف االالتبار ب ري ة مررمة   والعر ود هو  بار   ف مجمو ة م
 مف  -أس:مة وضعت مم بعضنا البعد   ويأتب ريؼ إجمالب الدرجات المريود 

مف أس:مة االالتيار مف متعدد  لي  تريد درجة والد  لكؿ سؤاؿ مرنا  بيرما  -األقؿ
تريد درجة أو درجتاف ألس:مة االستجابة المركبة   لسو  بيعة المنمة والمنارات 

 الم موبة إلكمالنا0
 ( تو ر معمومات  ف الالمفية األسرية واألكاديمية  ،   ر ً 29استبارة ال الوأ وتتكوف مف

راب   والشاليية لم مبة واتجاهاتنـ و مولاتنـ و رؽ تعممنـ لمرياضيات والعمـو وال 
بأرواع الترمر المدرسب ضمف  االايً  ،ST038الترميز )ذو  ،22وقد جاب السؤاؿ رقـ )

 ال الو0استبارة 
 صدق وثب ا أدواا الدراس  

ا تمدت الدراسة  مف )االتبار الة ا ة الرياضية  واستبارة ال الو، وهب أدوات تـ  
 ،OECD (OECD,2019c0ت ويرها و ؽ أ مف درجات اليدؽ والةبات مف قبؿ مررمة 

 األس ل ب اإلةص ئ  :

وهبأ    نا دًدا مف األساليو اإلليا:ية المراسبة لبيارات الدراسة تاستالدم 
،ط لدراسة الفرؽ Fالمتوس ات اللسابية والتكرارات والرسو الم:وية0 واالتبار تلميؿ التبايف )

بيف أكةر مف مجمو تيف  مم توريؼ االتبار شيفيد البعد  لمكشؼ  ف اتجاه الفروؽ بعد 
لدراسة العالقة بيف أشكاؿ  سبيرمافومعامؿ ارتبا   0، لاؿ وجودهاFاالتبار تلميؿ التبايف )

 0يةرمر ومستوث الة ا ة الرياضالت
 ومن قشته  وتاسريه : نت ئج الدراس 

ا ف و  ً ب التب يتعرد لنا ال مبة السعوديوالسؤاؿ األوؿأ ما أشكاؿ الترمر المدرس
 ؟PISA 2018ال مبة  لت ييـلرتا:ا دراسة البرراما الدولب 

السؤاؿ  لإلجابة  مف هذا السؤاؿ تـ الرجوع الستجابات ال الو السعودييف  مف
االستبارة الماليية لنـ  ب دراسة البرراما  ،  الوارد  ب ST038الالاص بأرواع الترمر )

، يوضح 2والجدوؿ ) المتو ر   مف موقم المررمة  (PISA2018)ال مبة  لت ييـالدولب 
 الترمرأ أشكاؿمف  شكؿ  ب كؿ،  ورسبنـ الم:وية اإراةً  – اأشكاؿ الترمر وأ داد ال مبة )ذكورً 
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 9جذول 

 نكم شكم يٍ أشكبل انزًُش ب(  وَسجهى انًئىَخ وفقً بإَبثً  – اأعذاد انطهجخ )ركىسً 

 شكم انزًُش

 يسزىَبد انزعشض نهزًش نى َزعشض

 يشح أو أكثش فٍ األسجىع ثعع يشاد فٍ انشهش ثعع يشاد فٍ انسُخ أثًذا

 أَثً ركش أَثً ركش أَثً ركش أَثً ركش

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع

 اسزجعذٍَ

 ثعط

 انطالة

اِخشٍَ 

 عٍ

 يجًىعبد

 انعًم

 ثقصذ

9949 99 9999 99 999 96 996 99 969 6 96 9 49 9 99 9 

 يٍُ سخش

 انطالة

 ٌاِخشو

9999 99 9469 99 999 99 999 99 949 99 999 9 999 6 69 9 

 رهذَذٌ رى

 قجم يٍ

 انطالة

 .اِخشٍَ

9999 66 9999 99 999 99 994 9 996 99 49 9 999 9 99 9 

 ثعط أخز

 انطالة

 أشُبء

 رخصٍُ

 .وديشوهب

9699 69 9999 99 999 99 999 99 999 99 999 9 999 9 99 9 

 رعّشظذ

 نهعشة

 واسزقىي

 ٍّ  عه

 ثعط

انطالة 

 .اِخشٍَ

9999 64 9999 49 969 99 999 9 999 99 99 9 999 9 94 9 

 َشش  

 غالة  

 آخشٍَ

 شبئعبد

 سُئخ

 .عٍُ

9999 69 9444 99 949 94 949 99 999 94 969 6 999 4 99 9 

ف ومر الذ  يتعرد لد ال مبة السعودي،  أف أكةر أشكاؿ التر2يتضح مف الجدوؿ ) 
   يما  *%92لي  تعرد لد ال الو برسبة     هو   السالرية مف قبؿ  الو  خالريف  

الريف شا:عات اش ال الو   المرتبة الةارية   رشرُ %    يما جاب ب.2تعرضت لد ال البات برسبة 
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% بالرسبة لم البات    يما جاب 23%  لدث ال الو     ورسبة  51سي:ة  رب   برسبة 
 الو ال بعد  مبّ  واست وث لمضرو بالمرتبة قبؿ األالير   بالرسبة لم الو    تعّرضت

 اشالريف    بالرسبة لم البات ال الو قبؿ مف تنديد    تـو  %   50اشالريف   برسبة  
 ال الو بعد %    يما جاب بالمرتبة األالير   بالرسبة لم الو    استبعدرب05برسبة  

  مبّ  واست وث لمضرو %    و    تعّرضت.2ب يد   برسبة  العمؿ مجمو ات اشالريف  ف
 أكؿ مف ةم دراس% 0 وتتفؽ هذه الرتيجة م9ل البات برسبة الو اشالريف   لدث ال  بعد

كةر أشكاؿ الترمر التب أ،   والتب أرنرتا أف مف 1..2ال ل ارب   ط  .2.0 مواف   )
الريف   ورشر الشا:عات 0 وقد خهب السالرية مف قبؿ  الو ف وال الو السعودييتعرد لنا 

  ورم  البي:ة تعزث هذه الرتيجة لة ا ة المجتمم والترش:ة االجتما ية لم مبة وتأةرهـ باألسر 
التو ية الالاية بالترمر الم دمة مف المدرسة ومؤسسات  براما  وضعؼ والعالقات السا:د 

 0 الـ ووسا:ؿ التوايؿ االجتما بإل  وتأةير وسا:ؿ اات العالقةالمجتمم ذ
لي  جابت  طلمترمر مف ال البات ا، أف ال الو أكةر تعرضً 2كما يتضح مف الجدوؿ ) 
الذكور  ب جميم أرواع و ال الأ مف مف رسو   ابدً أ البات الالتب لـ يتعرضف لمترمر رسبة ال

كةر أالتب تشير إلف أف ال الو الترمر  وتتفؽ هذه الرتيجة مم العديد مف الدراسات العالمية 
  وقد ،Finkelhor,Armrod,Turner&Hamby,2005)  لمترمر مف ال البات ة رض

المجتمم الذ  يعمب مف شأف الذكور ويد عنـ   بيعةلمترش:ة االجتما ية و  تعزث هذه الرتيجة
ت ميؿ مف ا لمشاليية ولو كاف  مف لساو البرازً إولكورنـ أكةر مف ال البات  طلال تزاز بالرفس

 نـ 0:زمال 
الترمر ومستوث شكاؿ أبيف  دالة إليا:يا ربأ هؿ توجد  القة ارتبا يةالسؤاؿ الةا 

ال مبة  لت ييـلرتا:ا البرراما الدولب ا و  ً اكتساو الة ا ة الرياضية لدث ال مبة السعودييف 
PISA 2018؟ 

بيف كؿ شكؿ مف أشكاؿ  ارتبا  سبيرمافهذا السؤاؿ تـ لساو معامؿ  مفلإلجابة   
 أ،5الجدوؿ )مف ل مبة السعودييف كما يتضح الترمر مم مستوث الة ا ة الرياضية لدث ا
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 9جذول 

ثٍُ كم شكم يٍ أشكبل انزًُش يع يسزىي انثقبفخ انشَبظُخ نذي انطالة  سجُشيبٌاسرجبغ يعبيم 
 انسعىدٍَُ

يعبيم  N أشكبل انزًُش
 االسرجبغ

انذالنخ 
 االحصبئُخ

 انعًم يجًىعبد اِخشٍَ عٍ انطالة ثعط اسزجعذٍَ

 .ثقصذ
9999 -0.08 0.000 

 0.000 0.04- 9999 ٌاِخشو انطالة يٍُ سخش

 0.000 0.18- 9999 .اِخشٍَ انطالة قجم يٍ رهذَذٌ رى

 0.000 0.14- 9999 .وديشوهب رخصٍُ أشُبء انطالة ثعط أخز

ٍّ  واسزقىي نهعشة رعّشظذ  0.000 0.19- 9999 .انطالة اِخشٍَ ثعط عه

 0.000 0.11- 9999 .عٍُ سُئخ شبئعبد آخشٍَ غالة   َشش  

 0.000 0.156- 9999 .انزًُش ككم

، α .0.0≤، وجود  القة  سمبية دالة إليا:ية  رد مستوث )5يتضح مف الجدوؿ ) 
وبمعامؿ    الرياضية لدث ال مبة السعودييف شكاؿ الترمر ومستوث الة ا ةبيف كؿ شكؿ مف أ
شكاؿ الترمر ومستوث امؿ االرتبا  بيف  أف مع      كما ياللر أ 0.156-ارتبا  كمب     

 واست وث لمضرو ،   لي  جاب    تعّرضت0.19-و  0.04-الة ا ة الرياضية تراوح بيف )  
بمستوث الة ا ة الرياضية  اسمبيً  اال الو اشالريف   أ مف أشكاؿ الترمر ارتبا ً  بعد  مبّ 

 بمعامؿ ارتبا   اشالريف    ال الو قبؿ مف تنديد    يميد   تـ 0.19-بمعامؿ ارتبا  بمغ    
 اشالريف  ف ال الو بعد       يما جاب  بالمرتبة قبؿ األالير     استبعدرب   0.18-
 بالمرتبة األالير     سالر جاب     بيرما 0.08-ب يد   بمعامؿ ارتبا       العمؿ مجمو ات

   0.04-ا      بتاشالريف   بمعامؿ ار  ال الو مرب
بيف  اسمبيً  امف الدراسات التب أرنرت ارتبا ً  يدوتتفؽ هذه الرتيجة مم رتا:ا العد 

 Murillo  &طWilliams, 2013ط  .2.0كاديمب )جريسب  الترمر والتلييؿ األ 
Roman, 2011 طDel Principio, 2012  طKowalski&Limber,2013 ،    

وقد تعزث هذه الرتيجة لتأةير الترمر  مف اتجاه المتعمـ رلو المدرسة ورلو تعمـ  
يات و دـ تركيزه رتيجة الالوؼ وال مؽ الذ  يسببد الترمر  مما يرعكس  مف قدرتد  مف الرياض
كؿ  اـ مف تفكير وتلميؿ وتفسير ممارسة المنارات التب تت مبنا الرياضيات بش  دـ

 نـ السياؽ عممية للؿ المشكالت الرياضية وبالتالب  دـ ال در   مف الال وات ال واستالداـ
 وت ييمد0اللياتب وتفسيره 
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السعودييف  ال مبةهؿ يالتمؼ مستوث اكتساو الة ا ة الرياضية بيف السؤاؿ الةال أ  
) الجرس  لمتغيرا ، تبعً PISA 2018ال مبة ) لت ييـا لرتا:ا دراسة البرراما الدولب و  ً 

 ؟  التفا ؿ بيرنما ، مستوث الترمر الدراسب
 مفيتضح ، كما 9*2التبايف الةرا:ب ) هذا السؤاؿ تـ استالداـ تلميؿ مف لإلجابة  
 ،أ9الجدوؿ )

 4جذول 

َزبئج رحهُم انزجبٍَ انثُبئٍ نزأثُش انجُس ويسزىي انزًُش وانزفبعم ثُُهًب عهً اكزسبة انثقبفخ 
 انشَبظُخ

دسجخ  يجًىع انًشثعبد يصذس انزجبٍَ
 انحشَخ

يزىسػ 
 انًشثعبد

 Fقًُخ 
 انًحسىثخ

P.Value 

 9.994 9.999 9969.699 9 9969.699 انجُس

 9.999 99.699 969949.949 9 994946.494 يسزىي انزًُش

انزفبعم ثٍُ 
 انجُس

ويسزىي 
 انزًُش

49994.949 9 99994.996 6.499 9.999 

   9999.999 9999 99999999.99 انخطأ

    9999 999999999.6 انًجًىع

 :( يب َه9ٍَزعح يٍ انجذول ) 

 α≤)ا  رد مستوث أ ال يوجد  رؽ داؿ إليا:يً جرس ال الو )ذكر  أرةف،تغير لمأ بالرسبة أوالً 
لمتغير الجرس مم أالذ مستوث الترمر باال تبار بيف متوس ب مستوث  اتبعً ، 0.3.

 ،PISA 20180) دراسةا لرتا:ا و  ً   اكتساو الة ا ة الرياضية لدث ال مبة السعودييف
اكتساو الة ا ة الرياضية لدث ال الو وال البات وتفسير هذه الرتيجة قد يعود لت ارو مستوث 

مف تأةير سمبب  مف لما يشكمد الترمر  طالسعودييف الواقعيف برفس المستوث مف الترمر
 اضب بتأف  لف  دـ قدرتنـ  مف قراب  السياؽ اللياتب أو الموقؼ الريالجرسيف يؤد  إ

 ويياغتد  ب رموذج رياضب وتفسيره وت ويمد0
 اتبعً ، α .0.3≤)ا  رد مستوث متغير مستوث الترمرأ يوجد  رؽ داؿ إليا:يً لبالرسبة  ةارًياأ

اكتساو الة ا ة الرياضية لدث ال الو مستوث الترمر بيف متوس ب مستوث  لمتغير
ونهزعشف عهً يصذس انفشوق رى اسزخذاو ، (PISA 2018) دساسخا لرتا:ا السعودييف و  ً 

 ب نًسزىَبد انزًُش:نُىظح يصذس انفشوق وفقً ( 9)نجعذٌ كًب فٍ انجذول اخزجبس شُفُه ا
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 5جذول 

 ب نًسزىَبد انزًُشاخزجبس شُفُه نهزعشف عهً يصذس انفشوق وفقً 

ثعع يشاد فٍ  اأثذً  يسزىي انزًُش

 انسُخ

ثعع يشاد فٍ 

 انشهش

يشح أو أكثش فٍ 

 سجىعاأل

 انفشق نصبنح

 اأثذً  *19.53 *32.04 0.606-  اأثذً 

ثعع يشاد فٍ 

 انسُخ

ثعع يشاد فٍ  *20.14 *32.64  

 انسُخ

ثعع يشاد فٍ 

 انشهش

يشح أو أكثش فٍ  12.49-   

 سجىعاأل

 9.99دال عُذ يسزىي دالنخ *

، أف الفروؽ  ب مستوث اكتساو الة ا ة الرياضية  ليالح 3يتضح مف الجدوؿ ) 
يتعرضوا ال مبة الذيف لـ جاب ليالح لي   طلمترمر أقؿال مبة الذيف يكوف مستوث تعرضنـ 

م اررة بال مبة الذيف تعرضوا لمترمر ) بضم مرات بالشنر   و مر  أو أكةر  ب  لمترمر أبًدا
األسبوع ،   كما جاب  ليالح ال مبة الذيف تعرضوا لمترمر بضم مرات  ب السرة م اررة 

ع ، 0و تتفؽ  ب األسبو كةر ) بضم مرات  ب الشنر    مر  أو أ بال مبة الذيف تعرضوا لمترمر
دبيات ذات اليمة التب توضح أف التعرد لمترمر  ب المدرسة ي مؿ مف هذه  الرتيجة مم  األ

،  كما  أف األ فاؿ الذيف Ponzo   2.05أداب ال الو األكاديمب ) مف سبيؿ المةاؿ   
يتعرضوف لمترمر  ب المدرسة ي وروف مواقؼ سمبية تجاه المدرسة والمعمميف وزمال:نـ  ب 

قد تعزث هذه الرتيجة لعدـ قدر  ال الو الذ   و  Lai, Ye & Chang،0 & 2008,الفيؿ )
وتفسيره وت ويمد مما ا اللياتب ورمذجتد رياضيً يتعرد لمترمر  مف التركيز لفنـ السياؽ 

 الرياضية0ارعكس  مف مستوث اكتسابد لمة ا ة 
متفا ؿ بيف جرس ال الو ومستوث الترمرأ يوجد  رؽ داؿ إليا:يا  رد لبالرسبة  ةالةًاأ 
او الة ا ة لمتفا ؿ بيف جرس ال الو ومستوث الترمر  ب مستوث اكتس، α .0.3≤)مستوث 

 أةر ، يبيف0والشكؿ )،   PISA 2018) دراسةلرتا:ا  او  ً الرياضية لدث ال مبة السعودييف 
التفا ؿ بيف جرس ال الو ومستوث الترمر  مف مستوث اكتساو الة ا ة الرياضية والذ  

 يمةمد الت ا م بيف الال يفأ
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 1شكم 

انزفبعم ثٍُ جُس انطبنت ويسزىي انزًُش عهً يسزىي اكزسبة انثقبفخ انشَبظُخ نذي انطهجخ  رأثُش

 انسعىدٍَُ

 

لة ا ة الرياضية لدث ال البات اأف متوس  مستوث اكتساو ، 0يتضح مف الشكؿ )
ا أكبر مف رررا:نـ مف ال الو  كما أف متوس  الة ا ة تب ال يتعرضف لمترمر م م ً ال ال

ا أكبر مف رررا:نـ مف الرياضية لدث ال الو الذيف يتعرضوف لمترمر مر  أو أكةر أسبو يً 
ا لمتغير تبعً  ل مبةاال البات  بيرما لـ يوجد  رؽ  ب مستوث اكتساو الة ا ة الرياضية بيف 

0 وهب رتيجة الجرس  ردما يتعرضوف لمترمر بضم مرات  ب السرة أو بضم مرات  ب الشنر
لمة ا ة الرياضية  وتفسير ذلؾ  دف ال الو كمما تعرد لمترمر قؿ مستوث اكتسابأل  طمر  ية

مما   ف  دـ التركيز والالوؼ والتردد  ضاًل   ال الو لمعزوؼ  ف المدرسةبأف الترمر يؤد  
 0وتفسيرها وت ويمنامذجتنا يرعكس  مف  دـ قدرتد  مف  نـ المواقؼ الرياضية ور
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 التوص  ا:

  ب ضوب رتا:ا البل   يويب البال  بما يمبأ  
معمؿ والاليفية ل مرنا الرياضيات مف الالؿ المسا:ؿ الرياضية واألرش ة اليفية تعزيز -

 التعاورب بيف ال مبة  وااللتراـ المتبادؿ بيرنـ0
وذلؾ بتضميف المراها   ضرور  اللد مف راهر  الترمر  ب المدارس بأروا نا المالتمفة -

 الريف وترمية المنارات االجتما ية0ساليو و رؽ التعامؿ مم اشأ
العمؿ  مف تدريو قاد  المدارس والمعمميف  مف التعامؿ مم راهر  الترمر  ب البي:ة  -

راهضة الترمر باستمرار وتلسيف المراخ  ف  ريؽ ر م الو ب والتأكيد  مف م  المدرسية
 المدرسب0

تو ية أولياب األمور والمعمميف  مف ت ديـ رماذج أداب إيجابية إلدار  الالال ات والعمؿ  مف  -
مف شأرنا أف توجد لدث  ةلتكويف رواب   القات خمر طالو اب بالتياجات األبراب وال الو

 ال مبة  بيعية مسالمة0
 املكرتة ا:

 ال مبة لت ييـالبال  استةمار البيارات الةرية التب تو رها دراسة البرراما الدولب   
PISA)ف مستوث اكتساو الة ا ة الرياضية  ،أ والاية ما يتعمؽ بالمراخ المدرسب وتأةيره  م
 ألدراسة

 0لرياضية  مف مستوث مرا ؽ المممكةتأةير الترمر  مف مستوث اكتساو ال مبة لمة ا ة ا -0
 مف مستوث مرا ؽ تأةير الترمر  مف مستوث اكتساو ال مبة لم راب  والة ا ة العممية  -2

 0المممكة
م اررة تأةير الترمر  مف مستوث اكتساو ال مبة السعودييف لم راب  والة ا ة الرياضية  -5

 0األردف، الكويت   مارات)اإل أوالعممية ببعد الدوؿ ذات البي:ة المماةمة مةؿ
رمر  مف مستوث اكتساو ال مبة السعودييف لم راب  والة ا ة الرياضية م اررة تأةير الت -9

لملد مف  طوالعممية ببعد الدوؿ ذات التلييؿ المرتفم لالستفاد  مما تتالذه هذه الدوؿ
 0والة ا ة الرياضية ةارها  مف التلييؿ األكاديمب  الترمر وأراهر 
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