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 خالصة تأليفية للدراسة 
 

وخاصة مشروع مؤشرات التربية في الوطن  –باأللكسو العربي للتربية شطة المرصدأنتتنّزل هذه الدراسة ضمن 
 . وتستهدفتطويرهواقع التربية في الوطن العربي وتقود عملية  تعكست توفير قاعدة بياناالذي يسعى إلى  العربي
لقاء الضوء على ، و في الرياضيات والعلوم "1122 تيمس"تعميق النظر في نتائج المشاركة العربية في دورة  الدراسة ا 
 هذه المجاالت. يف العربية الدولضعف مردود تي يمكن أن تفّسر المتغيرات البعض 
في  الوصفي ألداء كل الدول العربية المشاركة لبالتحلياألول  الجزءيتعلق : اءجز أ أربعة من الدراسةه ذهتتكون 

لدراسة األداء في ضوء جملة من  اتفسيري تحليال ننتتضمف والثالث والرابع الثاني األجزاء . أما1122اختبارات تيمس
 الثالثة ءاز جألا ههذنظرا العتماد تحاليل نوعية باألساس في  المتغيرات المتعلقة أساسا بالمناهج وبإطار التدريس. و

ى هذه االتفاق علكما وقع ؛ األردن، وتونس، وقطر، واليمن :هي التركيز على أربع دول عربية تمالدراسة،  نم
حول تطوير الدراسة بتقديم توصيات تمت وخ  . خصائصها الجغرافية واالقتصادية والتعليمية باعتبار اختالف الدول

 السياسات التعليمّية في مجالي الرياضيات والعلوم.
 

 :1122 تيمس اختبارات في األول: التحليل الوصفي ألداء الدول العربيةالجزء 
 

في  اعام   اأن طلبة الصف الرابع العرب يشكون ضعف تيمسلقد كشفت نتائج الدول العربية في مختلف دورات 
التي لم تبلغ المستوى الدولي في أي من الدول  هم، وقد تجلى ذلك من خالل متوسطاتوالعلمية القدرات الرياضية

المشاركة، وكذلك من خالل توزيع هؤالء الطلبة على سّلم المعايير الدولية حيث لم تتجاوز نسبة طلبة الصف الرابع 
بأن عدد الدول  ا، علم  في العلوم )البحرين( %21و في الرياضيات )اإلمارات( 12%الذين بلغوا المستوى العالي 

 .عالتس يتجاوزكة في هذا الصف ال المشار 

 
، مع تسجيل تقّدم بعض الدول بشكل عامّ أما بالنسبة إلى الصف الثامن، فكان األداء العربي دون المتوسط الدولي 

في  تلتفاو ا بقيو وتراجع أخرى. كما ظل الحضور العربي ضعيفا في الدرجات العليا من سلم المعايير الدولية، 
ن المحتويات وبين المجاالت المعرفية المستهدفة.  نبي قائمااألداء   1111بين  التقّدم ضالعربية بع نحققت البلداوا 

وهذا من  ،االترتيب دولي   صدارةالتي حلت في دول اليتوافق مع نسق التقّدم الحاصل في  تقّدمها ال فنسق ،1122و
 لم يزد في اتساعها. إن الضعيفهذه الدول ومجموعة الدول ذات األداء الفجوة التي تفصل بين  ىعل بقييشأنه أن 

هذين في  شاركت)بالنسبة إلى الدول التي  المقارنة بين نتائج الصف الرابع ونتائج الصف الثامنفيما يتعلق بو 
 الدراسة ما يلي: فبينت(، الصفين
  في مادة الرياضيات انقسمت الدول العربية إلى مجموعتين: مجموعة أولى تقّدم فيها أداء طلبة الصف

كاّل من البحرين والسعودية وع مان وقطر، ومجوعة هذه المجموعة الصف الثامن، وتضم طلبة الرابع على 
 رات وتونس والمغرب.ثانية كان فيها التقّدم لصالح طلبة الصف الثامن، وتشمل دبي وأبو ظبي واإلما
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  دبي ، باستثناء إمارتي أفضلكل الدول العربية المشاركة  يف الثامن طلبة الصف ءكان أدافي مادة العلوم
 الثامن. و الرابع  ينالصفطلبة أداء  فيهما تساوى اللتينوأبو ظبي 

 
أثبتت وجود تفاوت داخل الدولة الواحدة  و النتائج وجود فوارق بين الدول العربية المشاركة ومن ناحية أخرى، بّينت

 من محتوى إلى آخر ومن مجال معرفي إلى آخر، وهذا يصدق على الصفين الرابع والثامن على حّد السواء. 
 

لقيام بتحليل نتائج تيمس في صلتها بعدد من المتغيرات األساسية ذات العالقة ى الإتهدف فأما بقية أجزاء الدراسة، 
التي تم اختيارها  ةالعربية األربعبلدان الالمرتبطة مباشرة بعملية التعليم والتعّلم، وذلك في ك تلبفرص التعلم أي 

بالخصوص على صلة النتائج  هنا هي األردن وقطر وتونس واليمن. وتم تسليط الضوء،و واأللكس بالتنسيق مع
 بالمناهج المعتمدة، وبسمات المدرسين وممارساتهم.

 
 ))بنيتها وسياسة وضعها وتنفيذها. صلة نتائج تيمس بالمناهج ن الثاني والثالثآالجز 

 ما يلي:على العلوم رياضيات و كشفت عملية تحليل مناهج ال
 األداء ذات الدول معظم في بها المعمول الدولية المواصفات منردن ألاو  وتونس قطر في المناهج بنيةاقتراب  .2

 كلالمستهدفة من  العلميةتحيل إلى األفكار الرياضية و  أن شأنهاالمستوجبة التي من  بالمهارات يتعلق فيما العالي

 .ر البيانات(ليمن لعدم توفّ إلى ا)لم يتسن التحليل بالنسبة .يتعّلم مجال

وهو ما في أداء الطلبة،  تالتفاو  وبينعامل "وجود المحتوى في المنهاج الوطني"  غياب الصلة الواضحة ما بين. 2
 أهداف المناهج. بين الرياضي والعلمي الذي يمارسه الطلبة و  طالنشا بينضعف األداء بعدم التوافق  ربطيرجح 

 يه إلى أن: و يجدر التن ،األردنيةوالتونسية و رغم ما يلمس من اتساق داخلي في المناهج القطرية و  .3

 مالمها بعضالوثائق والكتب المدرسية تهدف إلى تحقيق  عبرفي الرياضيات المقترحة ات التعلم وضعي أغلب 
تطبيقها في لى التعّمق في المفاهيم الرياضية والربط بينها و دف إاه نشاط رياضيمن استثارتها لأكثر  الرياضية

على المدرسين داغوجية المقترحة يالبراجعة عميقة للوثائق التعليمية و ميستدعي الت مختلفة. وهذا األمر امج
ين االختيارات المنهجية ب ختالف ابستيمولوجي كبيرا جودو  ىإل ال بد من اإلشارة ،لكعالوة على ذلطلبة. وا

تعليم المعارف وداللتها في المرحلة اإلعدادية ومنهاج تيمس حيث يعتمد المنهاج التونسي على  التونسية
 مّما ،المعارف الفعلية والمسائل الوظيفية ونح واضحمضمون اختبارات تيمس بشكل الرياضية، بينما يتجه 

 يفسر ضعف نتائجهم. ما قد هو و التونسيين يجعل معظم اختبارات تيمس غير مألوفة للطلبة 
 يتبّين أن وضعيات التعّلم تحتوي في أغلب الحاالت على أنشطة تهدف إلى  لنشاط العلمي،إلى ا بالنسبة

التي من شأنها أن تمكن  ةالتطبيقيو  ةالميداني على حساب األنشطة ألفكار العلميةالمعرفة النظرية للمفاهيم وا
لم العلوم، خاصة بالنسبة هذا األمر عقبة هامة في تعيمثل  . واالستقصاءبة من القيام بالتجارب والبحوث و الطل
استيعاب األفكار المجردة.  نتمكنهم ملخصائص النمّو الذهني لديهم التي ال الصف الرابع نظرا  ةطلبإلى 

 مع األهداف المنصوص عليها في المناهج.  االتطبيقية تناقضويشكل هذا النقص في األنشطة 
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األردن، سياساات تطاوير المنااهج فاي تاونس وقطار و  رغم وجود نوع من االتساق الخارجي فينه . كشفت الدراسة أ4
جانااب ال يعرفااون خبااراء أما العتمادهااا علااى إ،المتابعااةرساااء منظومااة فّعالااة فااي التقياايم و الاادول فااي إ ذهتوفااق هاالاام 

لمعطيات المجمعة قصد اليات تمّكن من معالجة آلأو الفتقادها  ،وتقاليدها المنظومة التربوية بالضرورة مواصفات
 وزارة التربيااة تراقااب البيانااات التربويااةّن أ حيااث ،مغلقااة علااى ذاتهاااأو لبقائهااا  ،اسااتثمارها فااي بناااء القاارار التربااوي

هااذا األماار يشااكل عقبااة والمراقبااة. و يبقااى المدرسااون خااارج عمليااة التقياايم  ،. وفااي كاال الحاااالتكليااا فيهااا وتااتحّكم
من شاأنه أن يخلاق نوعاا  وهو ما ،التي ال يمكن أن تتم إال عن طريق المدرسين ةأساسية لتفعيل عمليات المعالج

 إعاداد ل حاول مادىاؤ مماا يثيار التسا، وما يجري بالفعال فاي الفصاول التربوية من االنفصام بين مطامح المؤسسة
 المؤسسات لتنفيذ تلك المناهج.

 

على  على تدريس المحتوياتهناك ترّكز البرامج  ،اليمنفي ف المنهجية تالختياراا مشكل ىأيضا إل تجدر اإلشارةو 
 تطوير المهارات الرياضية والعلمية. وهذا يخالف التوجهات الدولية ويفّسر إلى قدر كبير ضعف أداء الطلبةحساب 
 .اليمنّيين

 
 1تحليل نتائج تيمس في ضوء متغير ممارسات المدرسينالجزء الرابع: 

 والتدريب للمهنة باإلعداد الخاصة والعلوم الرياضيات مدرسي سماتب تيمسنتائج  صلة. 1

، حيث ظهر في تيمساألساسي وخبرتهم وأداء طلبتهم في مدرسين الوجود عالقة بين تكوين  بياناتال اظهرتلقد 
نقائص في تكوينهم  مدرسين يشكونالبلدان المعنية بالبحث أن أغلب طلبة الصفين الرابع والثامن يتعلمون لدى 

ظهرت المعطيات وجود فئات غير متجانسة فيما أو العلوم(. كما أو/األساسي في المادة التي يدرسونها )الرياضيات 
قضية تأهيل  ويجعللجميع الطلبة،  فرص التعلم توفير في اإلنصاف من يتعلق بالخبرة، مما ينذر بغياب نوع

عدادهم من أهّم العوامل المحّددة  .تعّلمال نواتجل المدرسين وا 
 

 المدرسين بممارسات تيمس نتائج صلة. 2

تسليط الضوء على جملة من المتغيرات المتعلقة أساسا بممارسات المدرسين التعليمية والتقييمية لقد تّم في هذا الجزء 
بل بقدرة  فحسب، ممارسات معينةب يرتبط األداء في الرياضيات والعلوم الل الفصول. وقد كشفت التحليالت أن داخ

من التوافق بين ممارسات المدرسين  رغم وجود نوع . وأيضا طلبتهم تالمدرسين على تكييف ممارساتهم وفق حاجا
طة التعليمية في حصص الرياضيات ممارسة األنشلفي البلدان المعنية بالتحليل فيما بينها ومع التوجه الدولي 

  أداء الطلبة. ى في الدول العربية غير ناجعة في تحسين تبقالممارسات  هذهفإّن  العلوم،و 

اهرة باعتبار أننا نتعامل مع مادة مستمدة من التصورات ظلهذه ال صعب الخروج بتفسير دقيقمن الإن كان حتى و 
، وباعتبار أن األسئلة المطروحة تتناول أبعادا كمية بحتة )تواتر التدريسي في الفصول الواقعتحليل ال من 

 عديدة منها: على صلة بعواملقدرة المدرسين على تنفيذ المناهج  ماعتبار عدالنشاطات ال نوعيتها(، يمكن 

                                                           

 1يقصد بالمدرسين أعضاء هيئة التدريس بمرحلة التعليم األساسي  الصفان الرابع الثامن
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 تحول دون تمكين المدرسين  المجاالت البيداغوجية والتعلمية عملهم في ءوجود نقائص في تكوين المدرسين أثنا
من تحديد األولويات خالل عملية التعلم، خاصة فيما يتعلق بنوعية األنشطة العلمية. وبالنظر إلى طبيعة هذه 

ئمة على تمرير المعرفة، وعلى تلقين القواعد أّنه بقدر ما تنقص األنشطة القاأن نستنتج األنشطة، يمكننا 
أداء  في نيتحسيتوقع والحث على تخزينها، وعلى المراقبة كأسلوب لتحفيز التالميذ على المراجعة والتعّلم، 

 .الطلبة

 فيما يتعلق بإدراك أهداف المناهج، األمر الذي يضعف درجة  الخدمة ءوجود نقائص في تكوين المدرسين أثنا
 عن نوعية آدائهم التعليمي من القلق وعدم الرضا انوع لديهم يخلقمسار التنفيذ الفعال للمناهج و  يفانخراطهم 

 على مردود الطلبة.   اينعكس سلببما من شأنه أن 

 الحلول عن لبحث من أجل ا المدرسين )خاصة التونسيين واألردنيين واليمنيين(التواصل بين المؤسسات و  غياب
وهذا من شأنه أن يعطل عملية اإلحاطة بذوي  ،بات التي يتعرض لها الطلبةالمناسبة لمعالجة الصعو 

 .منهم الصعوبات

 التونسية  في المؤسسات التعليميةلموارد بالقدر الكافي أو بالجودة المطلوبة)خاصة في مادة العلوم( عدم توفير ا
 .واألردنية

 منها: ةعدة أسئلوخبرتهم  (ةالخدمء أثناو  األساسي)  يثير عدم التجانس بين المدرسين في تكوينهمو 

  مع متطلبات المهنة؟ عداديإلوابتدائي تالءم شروط انتقاء مدرسي التعليم االتإلى أي مدى 
  هذه ؟ هل تراعي ةلمدرسين الخاصا حاجات ىإل هاوأثناءالخدمة إلى أي مدى تستجيب منظومة التكوين قبل

شروط االستمرارية والفعالية؟ هل تتوافق مع متطلبات تطبيق المناهج؟ خاصة أن ظهور أدنى متوسط المنظومة 
من قبل  ،سنوات تدريس )في تونس وقطر( يفرض تفكيرا جديا 5هم يمدرسخبرة تجاوز تلدى الطلبة الذين لم 

المرافقة والمتابعة الضرورية في برنامج متكامل لتأطير المدرسين الجدد وتوفير  ،عن الشأن التربوي المسئولين
 ؟التي يحتاجونها للنجاح في مهمتهم التعليمية

   ؟تمكينهم من الموارد الضرورية إلنجاز مهامهم بفعاليةهداف البرامج و أالمدرسين لفهم تأهيل  عمدى يقإلى أي 
 

 التوصيات
 في ضوء ما سبق من تحليل واستنتاجات، يمكن التوصل إلى جملة من التوصيات أهّمها: 

مكانية ارتباط ذلك  - ظهور اختالفات متفاوتة األهمية بين المناهج المعتمدة في الحاالت التي تمت دراستها وا 
الرياضيات والعلوم ضرورة مراجعة المناهج التعليمية من أجل تطوير مناهج يدعو إلى  ما،جبضعف النتائ

الحالية في االتجاه الذي يساعد على تعلم التالميذ مهارات وقدرات تسير في اتجاه أهداف تدريس الرياضيات 
محتوياتها فحسب؛ و على أن ال تقتصر المراجعة على إعادة النظر في بنية المناهج  ،والعلوم في الوقت الراهن

دارة العملية التعليمية التعلمية عّلم وتوفير العوامل الضرورية إلتتعّدى ذلك لتشمل خلق فرص حقيقية للتأن بل 
 بفعالية. 
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ضرورة ، يؤّكد عالية األداءدول المقارنة بما هو موجود في  ،ظهور اختالفات جوهرية في مالمح المدرسين -
ية التعلمية مراجعة منظومة إعداد المدرسين وتدريبهم قصد توفير إطار تعليمي مؤّهل لقيادة العملية التعليم

وتمكين الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات، خاصة منها الرياضية والعلمية المطلوبة لمواجهة متطلبات 
وبالتالي تزداد الحاجة اليوم إلى تطوير برامج . الحياة اليومية ولتحقيق التميز الذي تفرضه المنافسة العالمية

 . أفضلخدمة  ةلألدوار التربوية المتجددتقدم ية حتى قانلتالتكوين والتدريب في ضوء المستجدات العلمية وا
ارتباط ضعف أداء الطلبة العرب بعدم توافق بنية المناهج الوطنية مع مضمون الفقرات المعتمدة في  عدم تأّكد -

يمكن أن يوّجه عملية البحث نحو دراسة وضعيات بنية الفقرات االختبارية ال ، اختبار تيمس للرياضيات والعلوم
ن الصعوبة في المفهوم الرياضي الذي تقيسه الفقرة بقدر ما تكون في صياغة مقد ال تك إذفقط مضمونها، 

ن ثبتت صحة هذا العامل األخير، فإنه ال ينبغي أن ي كون السؤال أو في شكل الوضعية المقترحة.لكن حتى وا 
المطلوب هو تعليم الطلبة التفكير . فدافعا لاللتجاء إلى تدريب الطلبة على وضعيات تقييم مشابهة لتيمس

الرياضي والعلمي وتمكينهم من استيعاب المفاهيم الخاصة بكل ماّدة والتعامل معها أّيا كان القالب الذي توضع 
 فيه.

رتكز على تحفيظ التي تباألنشطة التعليمية التقليدية متبوعة غير الممارسات داخل الفصول في الغالب  لقد بدت -
العلوم التربوية الحديثة ومما إضافات تتطلب إعادة نظر قصد االستفادة من لكنها القواعد وتلقين المعارف، 

إكساب الطلبة المهارات الرياضية والعلمية القابلة من أجل التعليم من معينات ووسائل إيضاح،  تقانات تتيحه
 .للنقل والتوظيف في وضعيات مختلفة

رساء شراكات ما كشفت عنه إجابات المدرسين حول ظروف عملهم يؤّكد الحاجة إلى  - تشجيع العمل التعاوني وا 
داريين، و فاعلة بين جميع األطراف المعنية بالشأن التربوي )مدرسين  باحثين، و أولياء أمور، و مشرفين، و ا 

لتفعيل التواصل بينها والتشارك في بناء القرار التربوي وبلورة وعي والتزام  جمعيات مدنية...(،و جمعيات مهنية و 
من أبرز العوامل  انيعدّ  وغياب الدعم المادي واألدبي جماعيين تجاه مسألة إعداد النشء. فاإلحساس باإلقصاء

 ق عملية إرساء منظومة تربوية ذات جودة عالية. و التي تع
 تيمسمن الضروري التعامل مع الدراسات الدولية ونتائجها بأكثر جدية وفعالية، وذلك عبر اسستثمار نتائج  -

ويتطلب ذلك إرساء هيئات وطنية تقوم بصفة  وتوظيف العمل البحثي عموما لتطوير المنظومة التعليمية.
هذا إلى جانب .تجاوزهاببحوث معمقة حول تطور النتائج ومحاولة تشخيص عوامل الضعف وسبل منتظمة 

لعاملين بها تستند إلى المبادئ األساسية التي ليمات وطنية دورية للمؤسسات التعليمية و يإرساء تقاليد إلنجاز تق
 الشفافية والمساءلة والتحفيز والمحاسبة. كترتكز عليها الحوكمة الرشيدة 

كتلك المتعلقة (الية التي بدت غير متوقعة إجراء دراسات تكميلية حول النتائج التي توصلت إليها الدراسة الح -
قصد تأكيدها أو دحضها والتثبت من مدى وجاهة الفرضيات التأويلية  )بعالقة النتائج بمستوى المعلم األكاديمي

 .المقترحة بشأنها
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الممارسات الفعلية في الفصول؛ فمهما بلغت درجة صدق تفحص القيام بدراسات أخرى نوعية تساعد على  -
المعلومات التي توفرها طريقة االستبيان فإنها تبقى مجرد تصورات خاضعة لعدة اعتبارات ذاتية وموضوعية 
تجعل مطابقتها للواقع غير مضمونة في كل الحاالت. كما أّن فهم النتائج المتمخضة عن الدراسات التقييمية، 

دولية، يتطّلب إنجاز تحليالت أكثر عمقا تأخذ بعين االعتبار تعدد المتغيرات المتدخلة  مطنية أكانت و أسواء 
بعض النتائج غير المتوقعة تأكيد لعل من أهم تلك الدراسات ما يمكن أن يساعد على  ووتفاعالتها المختلفة. 

الطلبة بالمرحلة االبتدائية، كالتي أبانت ضعف دور تكوين المدرسين األكاديمي في نوعية أداء  ضهاحدأو 
 واقتراح الفرضيات التفسيرية.

 
عمل من خالل تشكيل فريق في هذا المجال وفي هذا الشأن يمكن للمرصد العربي للتربية أن يلعب دورا أساسيا 

نجاز تحاليل  عربي متعدد االختصاصات يتوّلى متابعة نتائج المشاركة العربية باستمرار في مختلف الدراسات، وا 
( تساعد على فهم واقع النظم التربوية العربية وتطّور أدائها، وحصر المتغيرات méta-analyse")تحليلية -"ميتا

الكفيلة بتحريك النظم التعليمية العربية في اتجاه سّد الفجوة التي تفصلها عن نظيراتها في العالم المتقّدم. وِلَم ال 
في هذه الدراسات ال فقط على مستوى إنجاز تحاليل ودراسات حول يكون هذا الفريق نواة لتعزيز الحضور العربي 

ويشكل النشاط المنجز في إطار البرنامج العربي كذلك على مستوى اللجان المشرفة على قيادتها دوليا؟ بلنتائجها 
فاعلة المحور المتعلق بالتقييم والبحث في مجال جودة التعليم انطالقة  وخاصة (ARAIEQ) التعليملتحسين جودة 

 لهذا العمل.
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Executive summary 

This study is conducted by the ALECSO, in the context of the Arab Observatory of Education 

activities, and especially the Arab World Education Indicators (AWEI) project.  

The study aims to address the Arab participation in TIMSS 2011, and analyzes some elements 

that can explain the low scores of Arab students in Maths and Sciences. It is composed of 4parts. 

In the first part, we give a descriptive analysis of Arabic countries students’ achievement. In the 

rest of the study, we highlight some factors linked with the opportunities to learn and which 

could impact on the achievement of students. In fact, many different factors may have impact on 

students’ achievement. In this study, we focus on the factors that are directly linked to the 

teaching and learning processes, that is: the curriculum, the characteristics of teachers and their 

practices. Considering the enormity and complexity of the task, we choose to focus on the case 

of four countries: Jordan, Qatar, Tunisia and Yemen.  

We give in the following the mains findings of the study. 

 

I. Description of Arabic students’ achievement 

TIMSS reports show that at both fourth and eighth grades, the Arabic countries are included in 

the lowest performing countries. This appears as well in average scale score, as in benchmark 

levels. In fact, the results of both fourth and eighth grades in mathematics and sciences showed 

that, except for Dubai, a very small percentage of Arabic students reached advanced international 

benchmark, while more than half of Arabic students did not reach the low benchmark. 

Furthermore, despite of a little improvement in the achievement between the different cycles of 

participation to TIMSS, the achievement of Arabic students remains very low, compared to the 

achievement of the countries that are in the medium of the scale.  

 

II. Factors associated with the national curricula  

In this part, we analyzed the national mathematics and science intended curricula, the 

recommended textbooks and the official pedagogical resources proposed by the four countries 

chosen in agreement with ALECSO which are Jordan, Tunisia, Qatar and Yemen. The analysis 

shows that: 

 The content and skills specified in the mathematics and science intended curricula of 

Jordan, Qatar and Tunisia are quite similar to those proposed by the high performing 

countries. On the other hand, the case of Yemen is particularly alarming, in the sense that 

the curriculum focuses on the content and do not take into account the cognitive aspects. 
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 The differences between the national frameworks and TIMSS framework have no impact 

on students’ achievement. Actually, sometimes Arabic students performed better in items 

related to content not taught, than in items directly linked with content that they learned. 

This is not specific to the case of Arabic countries and could be explained by the fact that 

students could have acquired their knowledge in different contexts beyond the formal 

classroom environment. 

 

These two conclusions support the idea that students’ performance is linked more with the nature 

of the mathematical and science activities they achieve in the process of learning than with the 

content specified in official curricula. For this reason, we have analyzed the nature of the 

learning situations proposed to students in the official documents and in the recommended 

textbooks. The analysis showed that: 

 The majority of the mathematical activities proposed to students aims to develop 

computing and procedural skills, rather than problem solving and reasoning skills. 

Actually, the activity proposed or suggested do not offer opportunities to students 

to apply their knowledge to solve problems in different contexts and then to 

develop their understanding of the concepts taught, nor to connect between the 

different concepts. 

 The mathematics Tunisian curriculum in grade eighth is epistemological different  

with the TIMSS curriculum, in the sense that Tunisian framework focuses on 

solving mathematical  problems and producing mathematical proof, while TIMSS 

framework focuses on solving familiar and unfamiliar  problems in different 

contexts: real-life situations and mathematical situations, involving several 

reasoning skills. The difference between the two frameworks could imply that 

many items in TIMSS assessment are unfamiliar for Tunisian students. 

 The recommended pedagogical resources suggested in sciences curricula refer 

more to activities in which students have to develop knowledge of concepts and 

scientific ideas, than to activities in which students have opportunities to develop 

science process skills and critical thinking. More precisely, we did not find a 

learning program for developing inquiry abilities.  

 

These findings show a lack of coherence in the national curricula of the countries studied, 

meaning that the activities suggested in official documents do not offer opportunities to 

develop the standards required by the intended curricula. This raises some questions: 
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 To what extent the educational systems in Arabic countries have relevant 

strategies to implement the intended curricula they propose to their students?  

 To what extent these countries set up appropriate tools of assessment in order to 

regulate the process of implementation and to control the dysfunction of the 

system?  

 To what extent these countries set up appropriate tools for relevant monitoring of 

the reforms that they intend to apply? 

 

III. Factors associated with the teachers’ characteristics 

The data of the teachers’ questionnaire of TIMSS 2011 showed that there is a link between 

students’ achievement and some characteristics of their teachers: formal education and 

experience. More precisely, the analysis showed that: 

 In both mathematics and sciences, students of grade 4 who learn from teachers who have 

formal education in teaching mathematics or teaching sciences have better achievement 

than those who learn from teachers with formal education in mathematics or sciences. 

Furthermore, it is important to highlight that this latest group of students represent an 

important number, comparing to the first group. 

  In grade eight, students having teachers with formal education in both mathematics and 

teaching mathematics, or sciences and teaching sciences achieved better results than 

those having teachers with only formal education in mathematics or sciences. This 

phenomenon is particularly alarming, knowing that the majority of the students are taught 

by teachers who have only formal education in the discipline.  

 The population of teachers recruited is very heterogeneous, according to their formal 

education. 

 Students taught by teachers having more than 20 years experience achieved better than 

the others. 

These data are particularly alarming and highlight: 

 A lack in the pre-service education of the future teachers. Actually, researches’ 

studies show that student achievement is higher when teachers have a strong 

knowledge of the content they will teach, are able to plan and reflect on activities 

going beyond the routine activities and are able to anticipate the difficulties and 

misconceptions of their students, and so to design effective lessons. These abilities 

require that future teachers have a pre-service training including all the dimensions of 

the knowledge of the discipline they will teach, that is a pre-service training which 

balances between content, pedagogical and didactical knowledge, 
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 A lack of a relevant recruitment policy that aims to get a homogeneous population of 

teachers. The problem of having heterogeneous populations of teachers is serious and 

needs to be addressed, because it raises important issues as: the equity between 

students in the opportunity to learn, the equity between teachers concerning the 

criteria of recruitment, the setting up of different education programs for future 

teachers, 

 A lack of objectives criteria which offer opportunities to young teachers to learn 

from their peers. 

 

IV. Factors associated with the teachers’ practices 

The analysis of the data of the teachers’ questionnaire shows that teachers’ practices the four 

countries studied are quite similar to those of the performing countries. Despite this similitude, 

Arabic teachers fail in helping their students to improve their achievements. Some reasons could 

explain this phenomenon: 

 The teachers do not master the knowledge of mathematics or sciences for teaching. This 

implies that they have difficulties to design relevant lessons that offer opportunities to 

their students to develop a knowledge that allows them to solve routine and complex 

problems and to further their mathematical thinking in many real life challenges.  

 The teachers have negative attitudes to the new curricula because of their 

misunderstanding of the goals of the curricula, or their low expectations of their students 

or again because of a shortage of pedagogical resources.  

 The teachers’ representations of what must be taught are divergent from what is required 

by the national curricula. 

 The teachers are note motivated because they feel excluded from the process of reform. 

 

All these reasons support the need for studying and reflecting on some issues like: 

- To what extent the criteria of recruitment of future teachers are in accordance with the 

demands of the job? 

- To what extent the countries studied have pre-service and in-service teacher education 

that aims to offer opportunities for teachers to be proficient? 

- To what extent the countries studied set up mechanisms of communication that aims to 

develop positive attitudes by their teachers? 

- To what extent the Arabic associations of teachers of mathematics and sciences are 

involved in the processes of developing and implementing the curricula? What is the role 

of these associations in developing effective teachers? 
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The activities achieved in the context of the Arab Regional Agenda for Improving Education 

Quality (ARAIEQ) and especially the pillar about education assessment and policy analysis 

constitutes a basis for the coming work on these issues. 
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 دخل عامم

 الدراسة تقديم -أ
 اإلطار العام 

واقع التربية تبين لتوفير قاعدة بيانات في سعيه  باأللكسو المرصد العربي للتربية أنشطةتتنّزل هذه الدراسة ضمن 
التعاون بين  الدراسات المرجعية المبرمجة ضمن مشروعفي إطار وتعّد  في الوطن العربي وتقود عملية تطويره. 

المشاركة العربية في الدراسة  ، وتهدف إلى دراسة(AWEI) والبنك الدوليالعربية للتربية والثقافة والعلوم المنظمة 
واستثمار نتائجها في عملية قيادة المنظومة التربوية، وذلك عبر عملية تحليل معّمقة للبيانات التي  تيمسالدولية 

 توّفرها هذه الدراسة حول أداء التالميذ العرب وخصائص البيئة التعليمية المحيطة بهم.
 

 األهداف 
 قصد: 1122تيمستستهدف هذه الدراسة تعميق النظر في نتائج المشاركة العربية في دورة 

العربية، في الرياضيات والعلوم، ودراسة تطورها بالرجوع إلى نتائج  الدولالوقوف على وضع مخرجات  -
 .الدورات السابقة

المشاركة  الدولالعربية، في الرياضيات والعلوم، بسائر  الدولالمؤسسات التربوية في مقارنة مخرجات  -
 .في الدراسة

في الرياضيات  العربية الدولضعف مردود تي يمكن أن تفّسر المتغيرات ال إلقاء الضوء على بعض -
 .ومواطن التباين بينها والعلوم

 عدد من الدول العربّية. إجراء دراسات حالة -

استخالص عدد من المؤشرات األساسية التي يمكن االستنارة بها لوضع استراتيجيات كفيلة باالرتقاء  -
 ي.نوععلى المستويين الكمي وال الدول العربيةالمؤسسات التربوية في بمردود 

 
 المنهجية المتبعة 

انطلق العمل بوضع عدد من الفرضيات حول أهّم المؤشرات الفارقة في أداء الدول العربية. وقد اتجه االهتمام 
 إلى ثالثة مكونات أساسية، رّجحنا أن تكون مفّسرة للتفاوت المسّجل في نتائج الطلبة العرب، قصد النظر في

 ومتطلباتها التعليمية: (Design TIMSS) تيمسمع الهيكلة المعرفية للفقرات االختبارية المعتمدة في مدى توافقها 
 المناهج تصميم الخيارات المتعلقة ب(Design curriculaire)  

  فرص التعّلم المتاحة للتالميذ(Opportunités d'apprentissage). 
 

وفي ضوء الوقت المخصص للدراسة، تم االتفاق  ،المطلوبة إلجراء التحليالتالمعلومات الكبير من كّم لونظرا ل
دراسة حاالت لعدد اعتماد العربية في الجزء المتعلق بالتحليل الوصفي للنتائج وتطورها، و  الدولتناول كل على 

 نوعية. تفي الجزء المتعلق بالتحليل التفسيري الذي سيعتمد باألساس على تحليال من الدول العربية المشاركة
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وقطر  سوتوناألردن وهي  تختلف في خصائصها الجغرافية واالقتصادية والتعليمية وقد تم االتفاق على أربع دول
تدريس الرياضيات والعلوم  لجملة البيانات المجّمعة والمتعلقة بمناهجوتمّثل العمل في إجراء تحليل نوعي  .واليمن

 قصد استكشاف بنيتها ومدى اتساق خياراتها. الدولفي هذه 
 
 "تيمس"بـ التعريف -ب

 تيمسموجز لدراسة  تقديم: 
لدى تالميذ  الرياضيات والعلوم مادتي حصيلالتوجهات الدولية في ت درص فة تستهددوليإنها دراسة تقييمية 

 ،ناهج والبرامج المتعلقة بهاتين المادتينمن خالله مراقبة تنفيذ المو ، والثامن من التعليم األساسي عالصفين الراب
( IEAوتتولى الجمعية الدولية للتقييم ) الواعدة عبر العالم. عليميةالممارسات التعلى  عّرفتالمّما يساعد على 

اإلشراف على إنجاز الدراسة في مختلف مراحلها بالتعاون مع مراكز أخرى مثل المركز الدولي للدراسة ببستون 
 ومركز تحليل البيانات بهمبورغ ومصلحة االختبار التربوي بدلهي الجديدة...

ثم ، 2991( سنة سنواتكل أربع وقد كانت أّول انطالقة لهذه الدراسة التقييمية الدولية التي تتّم بصورة دورّية)
 .1122دورة خامسة في و ، 1111ودورة رابعة في  1113في  ةودورة ثالث 2999تلتها دورة ثانية في 

 
 تيمس أهداف: 

مكتسبات  حولهاّمة  تمؤشرا توفيرعالج في نطاق هذه الدراسة من جمع وت  تمّكن مختلف البيانات التي ت  
 كما تمّكن من إجراء مقارنات ،التعليمية المراحلمدى تطّورها عبر تدل على و  في الرياضيات والعلوم التالميذ

في تحصيل ال ومستوى توّجهات العامة لتدريس الرياضيات والعلومالمختلف األنظمة التربوية حول  نوضوعية بيم
يوفر قاعدة من شأنه أن ذلك  كلّ وظروف التعليم والتعّلم.التنظيم المدرسي حول ، وكذلك المادتين المعنيتين

ترشيد خياراتهم وتوجيه خططتهم بيانات تساعد المخططين والعاملين في القطاعات التربوية واالجتماعية على 
 .التعديلية

 
  تيمسأدوات: 

تعتمد الدراسة على صنفين من األدوات: اختبارات معرفية لتقييم أداء التالميذ في الرياضيات والعلوم واستبيانات 
 :وتعلمهما البيئة التعليمية المرتبطة مباشرة بتعليم المادتين المعنيتين لجمع المعلومات حول

 األعداد، الجبر، الهندسة، المعطيات،  ةمن التمارين الرياضيّ  ختلفةم اختبارات تتكّون من مجموعات(
 (علم األرض الكيمياء، الفيزياء،علم الحياة، )ةوالعلميّ  السالسل والعالقات(

 نة الثامنةتين: تلميذ السنة الرابعة وتلميذ السّ استبيان التلميذ في نسخ 

 س المادتين معاس الرياضيات ومدرّ س العلوم ومدرّ نسخ: مدرّ ثالث  استبيان للمدرس في 

  ّمدير المدرسة االبتدائية ومدير المدرسة اإلعداديةصيغتينسة التربوية في استبيان لمدير المؤس :. 
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 :تيمس اسةر د  في العربية المشاركة نعامة ع بسطة -ج
 5999في دورة  األردن وتونس والمغربثم التحق كّل من  ،5991كانت الكويت أّول من بادر إلى ذلك سنة 

والبحرين، وتونس،  ،األردن) 3002دولة سنة  54و 3002سنة عشر دول  إلى العربية ليصل عدد الدول
أما في (. واليمن بومصر والمغر  ،وعمان، وقطر، والكويت ،فلسطينو  والسعودية، وسوريا، ولبنان، ،والجزائر
فقد تعّززت المشاركة العربية في مستوى الصف الرابع بانضمام اإلمارات والبحرين والسعودية  3055دورة 

إضافة إلى مشاركة إمارتي دبي وأبو ظبي. وفي  ،بلدان 9انسحاب الجزائر، ليبلغ العدد  عمان مقابلسلطنة و 
بل انضمام اإلمارات ليصبح عدد مستوى الصف الثامن سّجل غياب كل من الجزائر والكويت ومصر في مقا

 إضافة إلى إمارتي دبي وأبو ظبي. دولة 55العربية المشاركة  الدول
 

بمادة الرياضيات ثم البيانات يانات المتعلقة تحليل البب بدءا، 1122 تيمسفي ما يلي نتائج الدول العربية في و 
 وذلك في الصفين الرابع والثامن، وفق التدّرج التالي:، المتعلقة بالعلوم

وصوال إلى و بالنتيجة الكلية  بدءاالنتائج المتعلقة باألداء  صيلةاألول: يخّصص لعرض وصفي لح الباب -
تطورها عبر مختلف  بيانكل الدول العربية المشاركة و  بالنسبة إلى.بالمجاالتالنتائج التفصيلية المتعلقة 

 ،الدورات

الثاني: تحليل تفسيري لدراسة األداء في ضوء جملة من المتغيرات المتعلقة أساسا بالمناهج  بابال -
 فإنه يقع التركيزفي هذا الجزء من الدراسة، نوعية باألساس  العتماد تحاليل. ونظرا وبإطار التدريس

، تم اختيارها بالتنسيق بين الخبيرة واأللكسو عربية: األردن، وتونس، وقطر، واليمن أربع دولعلى 
 .بصفتها ممثلة لمختلف الدول العربية المشتركة
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 الجزء األول: التحليل الوصفي ألداء الدول العربية
I- الرياضيات ماّدة نتائج: 

 :الصف الرابع (2

 ( Averagescale scoreتحليل المتوسط العام ) (2-2

 الصف الرابع في الرياضيات تطور أداء طلبة: 1جدول رقم
 2011 3002 3002 الرياضيات/ سنة رابعة

 455 455 594 المتوسط الدولي
 (6) 564 (7من  7) 555 --- دبي

 (7) 517 --- --- أبو ظبي
 (54) 535 --- --- اإلمارات
 (51) 536 --- --- البحرين
 (57) 349 (33) 347 (44) 399 تونس
 --- (49) 374 --- الجزائر

 (54) 515 --- --- السعودية
 (56) 344 --- --- عمان
 (55) 513 (34) 496 --- قطر

 (54) 354 (35) 316 --- الكويت
 (59) 334 (31) 351 (45) 357 المغرب
 (45)454 (36) 445 (-) 474 اليمن

 Benchmarkingالمقارنات : دبي وأبو ظبي تشاركان بصورة مستقلة ضمن مجموعة2مالحظة

في  11 مجموع ، من1111في  33 مجموع ، من1113في  11 مجموع : منالرقم بين قوسين الترتيب الدولييفيد : 1مالحظة
1122 

 

 
 

عن نفس  PISA 1119ا يز بأداء من شارك منها في ب 1122وتكشف مقارنة أداء الدول العربية في تيمس 
للدراسة( في  ألمفاهيميالطلبة في المهارات الرياضية  )أو الثقافة الرياضية حسب الجهاز أداء  التوّجه، إذ جاء

 (.338، 312، 381، 313)على التوالي:  كل من دبي واألردن وتونس وقطر دون المتوسط الدولي
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 ( International Benchmarksمستويات األداء الدولية ) مقارنة (2-1

  اوصف   تيمسإلى جانب هذه المقارنات اإلجمالية بين متوسطات األداء على المستويين الدولي والعربي توفر بيانات 
ا للتحصيل خاص   االدولية مقياس   تالميذ،إذ تعتمد هذه الدراسةللمهارات والمعارف التي اكتسبها ال اعام  
(Achievement Scale)  دولمن  والدولة أ تالميذ المشاركين من نفسبين الأكثر نوعية مقارنات يمكن من إجراء 

 International Benchmarks of)في الرياضيات الدولي مقياس التحصيلمختلفة. يعرف هذا المقياس ب

Mathematics Achievement)  مستويات ةن من أربعيتكوّ هو و: 
 (526متوسط األداء )المتقدم التحصيل مستوى 

 (665)متوسط األداء العالي التحصيل مستوى 

 (576)متوسط األداء المتوسط التحصيل مستوى 

 (.555)متوسط األداء المنخفض التحصيل مستوى 
 وقد جاء توزيع أداء الدول العربية في الدورتين األخيرتين كما يلي:

 المي في الرياضياتفي مستويات سّلم األداء الع لطلبة الصف الرابع: النسب المئوية 2جدول رقم
 الترتيب (511منخفض ) (576متوسط ) (661عاٍل ) (516متقدم ) مستوى التحصيل

 في
 3022 3002 3022 3002 3022 3002 3022 3002 الدورة 3022

 95 95 69 67 44 46 5 4 *الوسيط الدولي

 4 74 69 45 37 44 14 4 4 دبي

 7 44 - 49 - 4 - 1 - أبو ظبي

 35 65 --- 34 --- 14 --- 4 --- اإلمارات

 54 67 - 35 - 15 - 1 - البحرين

 59 34 44 11 9 4 1 5 5 تونس

 - - 51 - 15 - 4 - 5 الجزائر

 39 44 - 45 - 7 - 4 - السعودية

 56 56 - 45 - 4 - 1 - عمان

 36 44 51 49  15 15  4  4 5 قطر

 54 35 41 9  4 1  5 5 5 الكويت

 57 46  46 15  9 4  4 5 5 المغرب

 45 9 - 4 - 5 - 5 - اليمن

 (median( ثم في الدورات األخيرة تّم اعتماد الوسيط )meanفي الدورة األولي اعتمد المتوسط )*
 

لضعف ى الإتكشف النسب الواردة في الجدول أعاله عن زاوية أخرى من تدني نتائج الدول العربية، فإضافة 
شبه كّلي  االمتأخرة التي احتلتها الدول العربية نرى غياب العام الذي ظهر من خالل قيمة المتوسطات والمراتب

في المستوى العالي ال يتجاوز في أحسن  امحتشم االمتقدمة، وحضور للحضور العربي في مستويات األداء 
ن تحسنت النسب في المستويين المتوسط %18بلغ الوسيط الدولي يحيث ، %21الحاالت )اإلمارات(  . وا 
العرب الطلبة  من %31و 21ما بين  بعيدة عن النسبة الدولية، بما يعني أن والمنخفض فإنها تبقى

نهم ال يمتلكون الحّد األدنى من إهم خارج الترتيب الدولي تماما. أي  )باستثناء إمارتي دبي وأبو ظبي(اتقريبي
األساسية في والمتمثلة في "المعرفة  القدرات الرياضية الالزمة لمعالجة بعض المسائل الرياضية البسيطة

جراء عمليات جمع األعداد الطبيعية ، ومعرفة الخطوط المتوازية والمتعامدة واألشكال وطرحها  الرياضيات، وا 
حداثيات الخرائط، وقراءة واستكمال األشكال البيانية الشريطية والجداول".   الهندسية المألوفة وا 
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، العرب في كل فئة من فئات السلم المعتمد في نسب تواجد الطلبة1122إلى  1111من صحيح أنه يوجد تطور 
ذا استمر على هذه الوتيرة فذلك يعني أنه مازال أمام أغلب  العربية عشرات السنين  الدوللكنه تحسن طفيف وا 

 لاللتحاق بالمستويات الدولية.
 

  
 :تحليل المتوسطات الخاصة بالمحتوى (2-3

 المحتويات: أداء طلبة الصف الرابع في الرياضيات حسب 3جدول رقم
 عرض البيانات األشكالالهندسة/ األعداد الصف الرابع

 2011 2007 2011 2007 2011 2007 الدورة

 500 500 500 500 500 500 الوسيط الدولي
 (6)471 461 (6) 449 440 (6) 474 444 دبي

 (7) 418 - (7) 401 - (7) 420 - أبو ظبي
 (39) 437 - (54) 418 - (53) 438 - اإلمارات
 (34) 442 - (51) 422 - (54)439  - البحرين
 (54) 300 307 (54) 329 334 (56) 390 352 تونس
 - 361 - 383 - 391 الجزائر

 (53) 403 - (55) 404 - (54) 410 - السعودية
 (56) 381 - (56 376 - (57) 384 - عمان
 (51) 416 346 (54) 399 496 (55) 417 494 قطر

 (57) 347 318 (59) 321 316 (59) 333 321 الكويت
 (59) 271 316 (57) 350 365 (54) 340 353 المغرب
 (45) 204 - (45) 193 - (45) 261 - اليمن

 
أّن أداء الدول العربية، وهو بما عليه من ضعف عام، يتفاوت من مجال  3رقمتفيد النتائج الواردة في الجدول 

إلى آخر، إذ تبدو هناك أسبقية نسبية لمجال األعداد، باستثناء البحرين والمغرب )األسبقية لمجال الهندسة( 
 3 نستنتج اقة فإننلساب الدورة في شاركت يالت لأداء الدو  تطورأما إذا تأملنا والكويت )األسبقية لمجال البيانات(. 

 مثل المجاالتل ك يتراجعا ف سجلت الثانية ،مثل الكويت المجاالت جميع في تقدما حققت ىاألول: نزعات

 .مثل تونس والبيانات الهندسة مجال في وتأخرت األعداد مجال في تقدمت والثالثة المغرب،
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 :تحليل الدرجات الخاصة بالمجاالت المعرفية (2-3

 جاالت المعرفيةطلبة الصف الرابع في الرياضيات حسب الم: أداء 4جدول رقم
 االستدالل تطبيق المعارف معرفة الحقائق والمفاهيم الصف الرابع

 2011 2007 2011 2007 2011 2007 الدورة

 500 500 500 500 500 500 الوسيط الدولي
 464 446 465 441 472 457 دبي

 418 - 413 - 418 - أبو ظبي
 (54)434 - (54)430 - (54) 437 - اإلمارات
 (51) 439 - (51) 431 - (51) 438 - البحرين
 (54) 335 - (57) 346 329 (57) 370 343 تونس
 - 387 - 376 - 384 الجزائر

 (54) 412 - (54) 405 - (54) 409 - السعودية
 (56) 391 - (56) 382 - (56)380 - عمان
 (55)416 - (55) 411 296 (55) 411 293 قطر

 (59) 329 - (59) 330 305 (54) 343 326 الكويت
 (57) 347 - (54) 332 346 (59)320 354 المغرب
 (45) 244 - (45) 237 - (45)217 - اليمن

الدول تختلف حدته من مجال إلى آخر. وعموما ظلت  تكشف النتائج حسب المجاالت المعرفية عن تفاوت بين
تحتل المراتب األولى عربيا في مستوى المعارف ع مان سلطنة و على التوالي البحرين واإلمارات وقطر والسعودية 

وذاك تبادلت هذا  رتبة األخيرة دوليا وعربيا، وبينمثبت اليمن في البينما  على حّد السواء، والتطبيق واالستدالل
، 1122إلى  1111. وفي خصوص تطور النتائج من 39و 38و 31كل من تونس والكويت والمغرب المراتب 

دراسة التطور في  لتطبيق على عكس المغرب. ولم يتسنّ معرفة وامستويي السجلت تونس والكويت تقدما في 
 .1111المشاركة في  ولالدمستوى االستدالل نظرا لغياب بيانات تخص هذا المجال بالنسبة إلى 
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 :الصف الثامن (1

 (Averagescale scoreتحليل المتوسط العام )(1-2
 في الرياضياتالصف الثامن  تطور أداء طلبة: 5جدول رقم

الثامنةالرياضيات/ سنة   3002 3002 2011 

 455  455 467   المتوسط الدولي
 (15من 12) 574 (7من  7) 561 --- دبي

 (15من  14) 559 --- --- أبو ظبي
 (23) 546 --- --- اإلمارات
 (35) 556 (31) 547 (34) 545 األردن
 (34) 559 (35) 394 (37) 551 البحرين
 (30) 544 (32) 545 (34) 515 تونس
 --- (39) 347 --- الجزائر

 (37) 395 (46) 349 (53) 334 السعودية
 (39) 345 (37) 394 (-) 318 سوريا
 (41) 366 (41) 374 --- ُعمان

 (36) 555 (42) 367 (34) 395 فلسطين
 (33) 515 (48) 357 --- قطر

 --- (44) 345 --- الكويت
 (25) 559 (28) 559 (31) 533 لبنان
 --- (38) 391 (36) 556 مصر
 (40)371 (49) 341 (31) 381 المغرب

 Benchmarking: دبي وأبو ظبي تشاركان بصورة مستقلة ضمن مجموعة 2مالحظة
 1122في  31، من 1111في  39، من 1113في  31: من الرقم بين قوسين يفيد الترتيب الدولي: 1مالحظة

 
 1122نالحظ أن أداء الدول العربية ظل دون المتوسط الدولي على مّر الدورات الثالث األخيرة. وفي دورة 

شهدت بعض الدول تقّدما طفيفا مثل البحرين وتونس والسعودية وفلسطين، بينما شهدت كّل من األردن وسوريا 
 المستوى.  . وحافظت لبنان على نفس1122و 1111والمغرب تراجعا فيما بين وع مان 
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 (International Benchmarks( تحليل مستويات األداء الدولية )1-1
 

 المي في الرياضياتفي مستويات سّلم األداء العلطلبة الصف الثامن : النسب المئوية 6جدول رقم
الترتيب  (511منخفض ) (576متوسط ) (661عاٍل ) (516متقدم ) مستوى التحصيل

 في
 1122 

 
 3022 3002 3022 3002 3022 3002 3022 3002 الدورة

 74 75 56 56 17 14 3 4 الوسيط الدولي

 9 79 69 43 37 43 14 4 4 دبي

 15 71 - 39 - 14 - 4 - أبو ظبي

 45 73 --- 54 --- 15 --- 4 --- اإلمارات

 36 44 61 46 34 6 11 5 1 األردن

 49 44 59 46 19 4 3 1  5 البحرين

 34 61 61 44 41 4 3 5 5  تونس

 - - 51 - 7 - 5 - 5 الجزائر

 35 57 14 45 3 4 5 1 5 السعودية

 39 53 57 17 17 3 3 5 5 سوريا

 37 39 16 16 4 5 5 5 5 ُعمان

 31 44 39 44 14 7 3 1 5 فلسطين

 44 45 51 49 15 15 4 4 5 قطر

 - - 49 - 6 - 5 - 5 الكويت

 34 73 75 34 36 9 15 1 1 لبنان

 - - 44  41 -  6 -  1 مصر

 51 36 51 14 13 4 1 5 5 المغرب

 

 
بل منعدما تماما  ،(%1ضعيفا جدا في مستوى األداء المتقّدم )لم يتجاوز  1122 تيمسفي  ظّل الحضور العربي

 بصورة عامة تقدمت دول الخليج . و%23و 1وتراوحت نسب الحضور في المستوى العالي بين  .دول 1في 
 . في كل المستويات ةالدول العربيوعلى رأسها اإلمارات على باقي  مان()باستثناء ع  

تحّسنا في النسب خاصة في المستويين المتوسط والمنخفض، وهذا  1122و 1111المقارنة بين  منن ويتبيّ 
األردن التي سجلت تراجعا في مستويات األداء األربعة،  على عكسالعربية المشاركة  الدول أغلب يصّح عل

وسوريا التي حافظت على نفس النسب في المستويين العالي والمتوسط وتراجعت في المستوى المنخفض، ولبنان 
وتقّدم في نسبة المتوسطين وتراجع بواحد بالمائة في المستويين العالي  ،الذي حافظ على نفس نسبة المتقدمين

السعودية لت سجّ ، و ، واليمن الذي تقّدم في المستوى العالي وتراجع في المستويين المتوسط والمنخفضوالمنخفض
 (.%19و 21أكثر تقدما في المستويين المتوسط والمنخفض )على التوالي با
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بالكوكبة األولى من الدول التي تتصدر الترتيب العالمي، نالحظ أن المسافة بينها وبين الدول العربية  ومقارنة

 :باألرقام الصورة وهذهشاسعة جدا وهي تدل على حجم الجهد المطلوب لردم الهوة بين هذه وتلك, 
 

 المي في الرياضياتفي مستويات سّلم األداء الع مقارنة األداء العربي باألداء الدولي: 7جدول رقم
 المنخفض المتوسط العالي المتقدم الصف الثامن

 93 88 13 39 الصين(أي ) العالمي أول دولة في الترتيبفي النسب
 11 33 21 3 النسبة الدولية
 13 11 1 1.1 النسبة العربية

 12 1 2 1 نسبة آخر دولة في الترتيب )غانا(
 
 تحليل المتوسطات الخاصة بالمحتوى( 1-3

 الرياضيات حسب المحتويات يالثامن فطلبة الصف  أداء: 8جدول رقم
 المعطيات الهندسة الجبر األعداد المجال
 3022 3002 3022 3002 3022 3002 3022 3002 الدورة

 455 455 455 455 455 455 455 455 المتوسط الدولي

 564 547 543 541 549 574 579 544 دبي
 535 - 545 - 549 - 544 - أبو ظبي

 (44)555 - (46)531 - (44)564 - (44)549 - اإلمارات
 (34)379 544 (34)557 536 (44)534 554 (37)395 516 األردن
 (47)557 514 (35)394 514 (34)545 553 (34)397 344 البحرين
 (44)394 511 (47)546 537 (49)531 543 (44)531 544 تونس
 - 371 - 534 - 359 - 553 الجزائر

 (35)347 354 (55)365 349 (37)399 355 (36)393 359 السعودية
 (39)353 347 (37)346 517 (39)391 556 (55)373 393 سوريا
 (55)354 349 (39)377 347 (55)343 391 (51)341 363 ُعمان

 (34)364 371 (35)516 344 (34)519 344 (35)555 366 فلسطين
 (34)395 354 (36)347 351 (31)544 314 (34)554 355 قطر

 - 366 - 344 - 345 - 357 الكويت
 (49)393 557 (43)577 564 (41)571 564 541(43) 545 لبنان
 - 345 - 556 - 559 - 393 مصر
 (51)334 371 (34)395 396 (54)347 364 (34)379 349 المغرب

النتائج عن وجود أسبقية نسبية لمجال الجبر، يليه تقريبا بنفس األهمية مجاال األعداد ، تكشف ةبصورة عامّ 
 والهندسة، وأخيرا مجال البيانات.
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حافظت  ،. على الصعيد العربيولئن تفاوتت المتوسطات من مجال إلى آخر فإنها الزمت المراتب األخيرة دوليا
ى بينما ظلت كل من المغرب وسوريا وعمان تتبادالن المراتب كل من اإلمارات ولبنان وتونس على المراتب األول

 األخيرة )باستثناء مجال الهندسة الذي تقدمت فيه المغرب وتأخرت قطر والسعودية(.
 

  
التي حققت تقّدما  الدولن: األولى تضم امجموعتتبرز ف 1122إلى  1111أما عن تطور أداء الدول العربية من 

ا موهي األردن وسوريا، وتنضاف إليهتراجعت التي  الدول؛ وتضم المجموعة الثانية السعودية وفلسطينوهي 
 .درجة( 31و 13تراوحت قيمة التراجع بين إجماال رين في الهندسة وعمان في البيانات )حالب
 
 تحليل الدرجات الخاصة بالمجاالت المعرفية (1-3

 الرياضيات حسب المجاالت المعرفية يالثامن فالصف  ةأداء طلب: 9جدول رقم
 االستدالل التطبيق المعرفة المجال
 3022 3002 3022 3002 3022 3002 الدورة

 455 455 455 455 455 455 المتوسط الدولي
 575 564 564 546 544 569 دبي

 554 - 535 - 549 - أبو ظبي
 559 - 554 - 567 - اإلمارات
 516 555 397 544 554 534 األردن
 514 513 555 553 511 394 البحرين
 543 544 541 543 544 541 تونس
 - - - 514 - 371 الجزائر

 344 - 374 334 554 354 السعودية
 371 396 379 551 375 393 سوريا
 369 397 365 364 364 374 ُعمان

 555 341 397 371 556 364 فلسطين
 556 - 396 354 514 357 قطر

 - - - 361 - 357 الكويت
 546 549 536 554 565 565 لبنان
 - 396 - 393 - 394 مصر
 347 343 374 349 363 364 المغرب

 
من ، جاءت نتائج الطلبة العرب حسب المجاالت المعرفية في نفس االتجاه الذي كشفت عنه نتائج الصف الرابع

 وغير بعيد عنه االستدالل وأخيرا التطبيق. )األحداث( حيث أسبقية األداء في مستوى معرفة الحقائق
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وسوريا وعمان والمغرب قد تراجعت على ، نالحظ أن األردن 1122إلى  1111وفي ما يتعلق بتطور األداء من 
كل المستويات خالفا للسعودية وفلسطين. أما البحرين وتونس فقد سجلتا تقدما في معرفة الحقائق وتأخرتا في 

د يعود هذا الضعف في التطبيق واالستدالل إلى الخيارات المنهاجية التي تعطي أسبقية وق.التطبيق واالستدالل
واإلجراءات على حساب تطبيقها وتوظيفها في إنجاز مهمات تتجاوز التطبيق اآللي للمعارف. كما لحفظ القواعد 

الرياضيات بعدم فرضية أخرى جديرة بالدرس، تتمثل في ارتباط ضعف األداء في يمكن أن تضاف إلى ذلك 
فقد  .، خاصة في الوضعيات المشبعة لغةتملك الطلبة للغة بدرجة تسمح لهم بفّك شفرات المكتوب وفهم المقاصد

ما يسهم التوجه الجديد المنادي بتنزيل األسئلة في وضعيات من الحياة  اأنه كثير بينت بعض الدراسات 
(Mathématiques de la vie في تعقيد )بودان،المسألة( 1113Bodin)2. 

 

II-  العلومماّدة نتائج 

 الصف الرابع (2

 ( scale score Averageتحليل المتوسط العام ) (2-2

 أداء طلبة الصف الرابع في العلوم تطور : 11جدول رقم
عالراب الصفالعلوم/   3002 3002 2011 

 455 455 (5.9) 549 المتوسط الدولي

 (6) 544 (6) 565 --- دبي

 (7) 561 --- --- أبو ظبي

 (53) 544 --- --- اإلمارات

 (39) 559 --- --- البحرين

 (54) 356 (33) 314 (4.7) 315 تونس

 - (31) 345 --- الجزائر

 (54) 549 --- --- السعودية

 (56 377 --- --- ُعمان

 (54) 395 (34) 495 --- قطر

 (57) 357 (34) 354 --- الكويت

 (59) 465 (35) 497 (6.7) 355 المغرب

 (45) 459 (36) 197 (9.4) 445 اليمن

 : دبي وأبو ظبي تشاركان بصورة مستقلة ضمن مجموعة المقارنات 2مالحظة

 1122في  11، من مجموع 1111في 33، من مجموع 1113في 11الرقم بين قوسين يفيد الترتيب الدولي: من مجموع :1مالحظة
 

                                                           
2
Bodin, A. 2006. Les mathématiques face aux évaluations nationales et internationales.  IREM de Franche-
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(، ووفقا 100ظلت نتائج الدول العربية دون استثناء تحت المتوّسط الدولي ) 3055مبدئيا نالحظ أنه خالل دورة 
 400ذات المتوسط الذي يفوق الدول فئات:  2للمتوسطات المسّجلة يمكن تصنيف الدول العربية المشاركة إلى 

وهي تونس وقطر وعمان والكويت،  400 ودون 200ذات المتوسط فوق و وهي اإلمارات والبحرين والسعودية، 
 32نلمس تحسنا في كل من تونس ) 3002مقارنة بنتائج  ونجد فيها المغرب واليمن. و 200وأخير فئة دون 
درجة(.أما دبي وأبو ظبي اللتان شاركتا بصفة مستقلة ضمن مجموعة مقارنة األداء، فإنهما  53درجة( واليمن )

ن ك الدول العربية المشاركة بما في ذلك دولة اإلمارات، فإنهما لم تصال  عن سائرانتا متقدمتين في المتوسط وا 
 إلى تحقيق المتوسط الدولي.

هذا  3053وقد أرجع التقرير الوطني الذي أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في حكومة دبي والصادر في 
المنهاج البريطاني ومنهاج البكالوريا الدولية حيث ة المناهج المطبقة في مدارس دبي خاصة منها التقّدم إلى نوعيّ 

 (.20، ص.3053)تقرير هيئة المعرفة والتنمية البشرية،  122و 130تراوحت متوسطات الطلبة بين 

 
، األردن وتونس وقطر، تسير في نفس PISA 2009أّن نتائج الدول المشاركة في دراسة إلى اإلشارة هنا تجدر و 

 .229و 405و 451اتها على التوالي االتجاه، إذ كانت متوسط
 
 (International Benchmarksتحليل مستويات األداء الدولية ) (5-3

 المي في العلومفي مستويات سّلم األداء الع لطلبة الصف الرابع: النسب المئوية 11جدول رقم
 (511منخفض ) (576متوسط ) (661عاٍل ) (516متقدم ) مستوى التحصيل

 3022 3002 3022 3002 3022 3002 3022 3002 الدورة

 94 93 74 75 34 35 4 7 *الدوليالمتوسط 

 74 74 54 54 43 41 6 5 دبي

 44 - 35 - 15 - 4 - أبو ظبي

 61 - 36 - 15 - 3 - اإلمارات

 75 - 53 - 17 - 5 - البحرين

 34 34 15 15 3 3 5 5 تونس

 - 33 - 11 - 4 - 5 الجزائر

 63 - 34 - 14 - 3 - السعودية

 54 - 43 - 7 - 1 - ُعمان

 45 43 49 4 11 4 4 5 قطر

 37 37 16 16 5 5 1 5 الكويت

 16 41 6 9 1 4 5 5 المغرب

 6 4 4 4 5 5 5 5 اليمن

 (median( ثم في الدورات األخيرة تّم اعتماد الوسيط )meanفي الدورة األولي اعتمد المتوسط )*
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على المستوى الدولي في نسب تالميذ  كل  3055في دورة ( %3طفيفا )تراجعا نالحظ  3002مقارنة بدورة 
تأرجحت حيث مستوى من مستويات السلم التقييمي لألداء. أما عربيا فقد اختلف الوضع من دولة إلى أخرى 

مارة دبي(، خالفا للمغرب  الدول بين التحسن في أحد المستويات واالستقرار في األخرى )مثل تونس والكويت وا 
 التي سجلت تأخرا عاما. 

كما أن نسب الطلبة في  ه،أو غياب العربي في المستويين المتقّدم والعالي،الوجود لكن تبقى السمة العامة ضعف 
مما يؤّكد سعة الهوة التي تفصل بين الطلبة  ،المستويين المتوسط والمنخفض تظل بدورها دون النسب الدولية

ذا علمنا أن المطلوب في  العرب ونظرائهم في العالم من حيث مستوى تمّلك المعارف والمهارات العلمية. وا 
بعض الصور واألشكال  فة األولية والبسيطة والتعليق علىعر المستوى المنخفض ال يتجاوز امتالك بعض الم

كمال بعض الجداول، فإن فرضية ربط ضعف النتائج بصعوبة المطلوب )شكل السؤال أو  والرسومات، وا 
المعتمدة ألساليب ا موضوعه( تنتفي وتحيلنا إلى البحث عن أصل المشكل إما في مستوى المحتوى ذاته، أو في

لعام  PIRLSفي تدريس العلوم، أو في تقييم أداء الطالب.وتلتقي هذه النتيجة مع ما كشفت عنه دراسة بيرلز
في خصوص ضعف أداء الطلبة العرب المشاركين )قطر والكويت والمغرب(، علما أن هذه الدراسة ترّكز  3002

الكتابية )نصوص ورسوم وجداول(، وقد أثبتت  على تقييم المهارات القرائية لمختلف أنواع األشكال اللغوية
 .الدراسات وجود عالقة هامة بين القدرات القرائية واكتساب المعارف والمهارات العلمية

 
 

 تحليل المتوسطات الخاصة بالمحتوى (5-2
 حسب المحتوى الصف الرابع في العلوم متوسطات أداء طلبة: 12جدول رقم

 علــم األرض ءالفيزيا علــم الحياة العلوم/ الصف الرابع
3002 2011 3002 2011 3002 2011 

 (6)469 471 (6)460 467 (6)455 457 دبي
 (7)418 - (7)415 - (7) 403 - أبو ظبي
 (43551( - (53)429 - (53)420 - اإلمارات
 (55)445 - (34)453 - (39)444 - البحرين
 (54)319 325 (54)342 340 (57)342 323 تونس
 - 365 - 377 - 351 الجزائر

 (54)432 - (51)439 - (55)415 - السعودية
 (56)371 - (56)370 - (56)370 - ُعمان
 (55)401 305 (54)397 303 (54)383 291 قطر

 (57)352 363 (57)348 345 (54)323 353 الكويت
 (59)208 293 (59)256 324 (59)245 292 المغرب
 (45)186 - (45)198 - (45)172 - اليمن
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أن أداء طلبة الصف الرابع في مختلف المجاالت متقارب  53رقمنتبّين من خالل المتوسطات الواردة في الجدول 
باستثناء طلبة تونس والمغرب، بينما كان أضعف أداء  ،إجماال، مع وجود تقّدم نسبي في مجال علوم األرض

 عموما في مجال علوم الحياة. وينطبق األمر كذلك على الطلبة المشاركين في إمارتي دبي وأبو ظبي. 
 

لتراجع في كل المجاالت تمثله ا: اتجاه نحو ين، نجد اتجاه3055و 3002وفي خصوص تطور األداء بين 
حالتي التحّسن والتراجع، وتمثله تونس والكويت )تحسن في مجال العلوم الفيزيائية المغرب، واتجاه جمع بين 

الرسم البياني التالي كيفية توّزع األداء بين مختلف المجاالت في كل  يعكسوتراجع في مجال علوم األرض(. و 
 دولة.

 

 
 

 تحليل الدرجات الخاصة بالمجاالت المعرفية  (5-4
 الرابع في العلوم حسب المجاالت المعرفية: أداء طلبة الصف 13جدول رقم

 االستدالل التطبيق معرفة الحقائق العلوم/ الصف الرابع
3002 2011 3002 2011 3002 2011 

 500 500 500 500 500 500 المتوسط الدولي
 (6)455 462 (6)453  463 (6) 467 463 دبي

 416 (7) - (7) 405 - (7)415  - أبو ظبي
 (55) 426 - (53) 421 - (54)433  - اإلمارات
 (39)442  - (55) 443 - (34)454  - البحرين
 (57)337  349 (57)343  329 (54)336 316 تونس
 - 357 - 379 - 350 الجزائر

 (54) 416 - (54)427  - (53)432  - السعودية
 (56) 354 - (56)372  - 376 (46) - ُعمان
 (53)404 293 (54)389 283 (54) 388 304 قطر

 (54)336  331 (54)334  338 (57)  342 360 الكويت
 (59)240  318 (59)256  311 (59)237  291 المغرب
 (45)180  (45)183  - (45)182  - اليمن

 
التقدم في أغلب الحاالت في مجال معرفة يبدو ال يؤّكد أداء الطلبة حسب المجاالت وجود نزعة واضحة، إذ 

 )باستثناء تونس وقطر والمغرب(. بيد أنه يمكن مالحظة بعض التوجهات التي تحتاج إلى دراسة:الحقائق 
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في قطر، اتخذ أداء التالميذ نسقا تصاعديا من معرفة الحقائق إلى التطبيق إلى االستدالل، وهذا يبدو  -
 والذي يفترض أسبقية المعرفة على التطبيق واالستدالل. المستويات معاكسا لالتجاه العام في ترتيب 

 والسعودية.في المقابل كان نسق األداء تنازليا في كّل من البحرين وعمان  -
حالتين متقابلتين، ففي حين  ،وتونس والمغرب واليمن من ناحية ثانية ،شكلت اإلمارات والكويت من ناحية -

فة واالستدالل لدى الفئة األولى، كان األعلى لدى الفئة كان األداء في مجال التطبيق أضعف من المعر 
 الثانية.

 

 
 

 :الصف الثامن (2
 (scale score Averageتحليل المتوسط العام )( 3-5

 في العلوم  ثامن: متوسطات أداء طلبة الصف ال14جدول رقم
نالصف الثام/ علومال  3002 3002 2011 

(-) 575 المتوسط الدولي  455 (5.4) 455 

 (13) 544 (7) 549 --- دبي

 (15) 561 --- --- أبو ظبي

 (45) 564 --- --- اإلمارات

 (44) 559 (45) 544 (--) 574 األردن

 (46) 544 (44) 567 (-) 534 البحرين

 (49) 539 (35) 554 (-) 555 تونس

  - (54) 554 --- الجزائر

 (31) 536 (55) 553 (-) 394 السعودية

 (33) 546 (34) 544 (-) 322 سوريا

 (36) 545 (36) 543 --- ُعمان

 (35) 545 (53) 555 (-) 534 فلسطين

 (37) 519 (54) 319 --- قطر

 - (34) 514 --- الكويت

 (39) 556 (55) 515 (-) 393 لبنان

 - (51) 554 (-) 541 مصر

 (51) 376 (54) 554 (-) 393 المغرب
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باسااتثناء طلبااة السااعودية الااذين حااافظوا علااى نسااق أنااه، الااثالث دورات الاانالحااظ بالنساابة إلااى الاادول المشاااركة فااي 
ثم تراجعاا  1111و 1113تحسنا بين  ة، شهدت باقي الدول العربية نسقا متقّلبا، مسجل1113تصاعدي منذ دورة 

انخفااض أداؤهاام  ،علااى عكااس ماا ساابق ،، وال يسااتثنى ماان ذلاك إال الطلبااة الفلسااطينيون الاذين1122و 1111باين 
 .1122وتحّسن في  1111 في
 

 

 (International Benchmarksتحليل مستويات األداء الدولية )( 3-3
 المي في العلومفي مستويات سّلم األداء الع لطلبة الصف الثامن: النسب المئوية 15جدول رقم
 (511منخفض ) (576متوسط ) (661عاٍل ) (516متقدم ) مستوى التحصيل

 3022 3002 3022 3002 3022 3002 3022 3002 الدورة

 79 74 44 54 41 17 5 3 الدوليالمتوسط 

 79 44 47 44 44 47 7 6 دبي

 75 - 54 - 17 - 5 - أبو ظبي

 74 - 57 - 19 - 5 - اإلمارات

 74 79 54 46 14 46 4 4 األردن

 75 74 55 59 17 17 3 4 البحرين

 74 77 35 31 4 5 5 5 تونس

 - 44 - 15 - 1 - 5 الجزائر

 64 43 33 14 4 4 1 5 السعودية

 63 76 49 39 6 9 5 1 سوريا

 49 61 35 34 11 4 4 1 ُعمان

 49 45 33 49 15 9 1 1 فلسطين

 44 49 35 11 15 4 3 5 قطر

 - 65 - 44 - 6 - 5 الكويت

 45 44 44 44 7 4 1 1 لبنان

  44  47  7  1 مصر

 39 41 13 14 4 3 5 5 المغرب

في ضوء النتائج الواردة في الجدول أعاله يمكن استنتاج جملة من التوجهات في خصوص حركة التطور التي 
 شهدها توزيع أداء الطلبة على مختلف مستويات سّلم األداء: 

 ين وعمان(سط)السعودية و فل اأغلبه واألداء أفي كل مستويات  اّ مجموعة أولى: سجلت تقدم -
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 تراجعا في كل مستويات األداء )األردن وسوريا( أو أغلبها )المغرب ولبنان(: سجلت مجموعة ثانية -
 .استقرار( وهي تونس والبحرينفتراجع فمجموعة ثالثة جمعت بين مختلف الحاالت )تقدم و  -
 

لتفاصيل يبقى التوجه العام الذي يطبع األداء العربي في العلوم هو ضعف الحضور في أعلى اوبعيدا عن هذه 
السّلم )المتقّدم والعالي(، بما يعني أن أداء أغلب الطلبة العرب في الصف الثامن في مادة العلوم ال يتجاوز 

استنتاج بعض المعلومات من معرفة بعض الحقائق والمفاهيم، وامتالك معارف أساسية حول اإلنسان والبيئة، و 
 بيانات ممثلة في رسوم بيانية خطية أو مجّسمة. 

 
، نجد نفس الوضع إذ لم تتجاوز نسبة الطلبة العرب المشاركين )األردن وتونس 3009وبالمقارنة بنتائج بيزا 

الحقيقة ال يتوافق بالمائة في أحسن الحاالت. وهذا في  1وقطر( المتواجدين في المستويات الثالثة العليا لألداء 
مع ما يشهده العالم من طلب متزايد على المهارات العالية ذات القدرات التنافسية، وينذر بمواجهة الدول العربية 

 المتأخرة لصعوبات في توفير حاجتها من المهارات العلمية مستقبال.
 

  
 تحليل المتوسطات الخاصة بالمحتوى( 3-2

الطلبة العرب في كل المحتويات تراجعا متفاوت األهميةا باستثناء الطلبة ، شهد أداء 3002مقارنة بنتائج 
الذين تراجع أداؤهم في محتوى  نالسعوديين الذين سجلوا تقّدما في كافة المحتويات، وكذلك الطلبة الفلسطينيو 

حاالت مع وجود . أما في ما يتعّلق بمقارنة األداء حسب المجاالت فقد كان متقاربا في أغلب الفقط علوم األرض
تقّدم طفيف لمحتوى علوم األرض لدى اإلماراتيين والسعوديين والعمانيين، على عكس الطلبة في تونس وسوريا 

 وقطر ولبنان والمغرب.
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 حسب المحتوى في العلوم متوسطات أداء طلبة الصف الثامن: 16جدول رقم

 علم األرض الفيزياء الكيمياء علم الحياة الصف الثامن

3002 2011 3002 2011 3002 2011 3002 2011 

 500 566 500 566 500 566 500 566 المتوسط الدولي

 (13)487 490 (13)482 489 (13)487 493 (13)485 485 دبي

 (15)461 - (15)459 - (15)461 - (15)459 - أبو ظبي

 (44)466 - (45)461 - (45)464 - (43)463 - اإلمارات

 436(29) 484 (47)446 479 (44)463 491 (49)447 478 األردن

 (47)451 465 457(25) 466 (47)448 468 (47)449 473 البحرين

 (33)414 447 (35)436 432 (31)434 458 (44)449 452 تونس

 - 413 - 397 - 414 - 411 الجزائر

 (44)441 423 437(29) 408 428(33) 390 (31)430 407 السعودية

 (35)414 448 (34)426 447 (34)424 450 (33)425 459 سوريا

 (35)431 439 (35)427 443 (34)408 416 (34)407 414 ُعمان

 (37)406 408 (34)432 414 (34)432 413 (37)407 402 فلسطين

 (36)408 312 (36)426 347 (36)416 322 (34)411 318 قطر

 - 410 - 438 - 418 - 420 الكويت

 (51)365 389 (37)405 431 (35)435 447 (55)395 405 لبنان

 - 426 - 423 - 413 - 407 مصر

 (55)377 397 349(41) 405 (51)374 416 (51)378 395 المغرب

 

 
 
 تحليل الدرجات الخاصة بالمجاالت المعرفية( 3-4

 انطالقا من الجدول الالحق، يمكن مقارنة النتائج على مستويين:
مجموعات  3الطلبة في مختلف المجاالت المعرفية مّكنت من توزيع الدول العربية إلى مقارنة داخلية بين أداء  -

رئيسة: األولى تضّم الدول التي اّتخذ فيها أداء الطلبة اتجاها تنازليا من المعرفة إلى التطبيق إلى االستدالل وهي 
ماما تونس التي سار فيها أداء الطلبة األردن والبحرين والسعودية وسوريا وفلسطين. تقابلها في االتجاه المعاكس ت

 ضم قطر والمغرب وعمان التي كان فيها التقّدم في مجال التطبيق.توفق اتجاه تصاعدي. أما المجموعة الثالثة ف
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 حسب المجاالت المعرفية في العلوم ثامنالصف ال متوسطات أداء طلبة: 17جدول رقم

الستداللا التطبيق المعرفة الصف الثامن  
3002 2011 3002 2011 3002 2011 

 500 466 500 466 500 466 المتوسط الدولي
 (13)479 - 486(13) 485 (13)492 - دبي

 (15)455 - (15)461 - 466(14) - أبو ظبي
 (44)456 - (45)464 - (45)471 - اإلمارات
 (49)441 471 (46)451 491 (44)453 485 األردن
 (47)449 469 (44)450 469 (47)457 468 البحرين
 (44)446 458 (49)437 441 (34)424 445 تونس
 - 414 - 409 - 410 الجزائر

 (31)424 395 (35)432 417 (49)448 403 السعودية
 (39)402 440 (34)426 474 (31)441 445 سوريا
 (33)417 428 (36)419 428 (37)416 423 ُعمان

 (34)404 396 (35)422 407 (33)431 412 فلسطين
 (36) 409 - (34)420 325 (34)418 322 قطر

 - 411 - 430 - 417 الكويت
 (37)408 420 (34)408 403 381(39) 422 لبنان
 - 395 - 434 - 404 مصر
 (51)366 413 (55)381 396 363(41) 400 المغرب

 
بحصول تطور في أداء الطلبة العرب،  تفيد 1122  وفي دورة  1111ومقارنة خارجية بين أداء الطلبة في دورة 

في اتجاه التحّسن في كل المجاالت لدى البعض )السعودية وفلسطين(، وفي اتجاه التراجع الشامل لدى البعض 
اآلخر )األردن والبحرين وسوريا وعمان والمغرب(. أما الطلبة التونسيون واللبنانيون فقد تحسن أداؤهم في 

 االستدالل.التطبيق وتراجع في المعرفة و 
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 واستنتاجاته األول خالصة الجزء

من ضعف  يشكون بالعر  الصف الرابع طلبةأن  لقد كشفت نتائج الدول العربية في مختلف دورات تيمس -
، وقد تجلى ذلك من خالل المتوسطات التي لم تبلغ المستوى الدولي في أي من عام في القدرات الرياضية

خالل توزيع هؤالء الطلبة على سّلم المعايير الدولية حيث لم تتجاوز نسبة طلبة الدول المشاركة، وكذلك من 
أن عدد الدول بفي الرياضيات )اإلمارات( مع التذكير 12%رابع الذين بلغوا المستوى العاليالصف ال

لدول المشاركة في هذا الصف ال يتعّدى التسع، وهذا في حّد ذاته يدعو إلى التساؤل عن عدم اهتمام بقية ا
والحال أنها ال تقل أهمية عّما يليها من مراحل إن لم  ومتابعتها بتقويم مخرجات المرحلة األولى من التعّلم

 تكن األهم بحكم تأسيسها لقاعدة المعارف والمهارات الالحقة.

ضعف مخرجات  مثلما هو الشأن في الرياضيات، أّكدت نتائج الدول العربية في مختلف دورات تيمسو  -
لى مستوى القدرات العلمية، حيث ظلت المتوسطات دون المستوى الدولي في كل الدول ع لرابع الصف ا

المشاركة دون استثناء. كما كشف توزيع أداء طلبة الصف الرابع على سّلم المعايير الدولية عن قصور 
 وكانت في البحرين(.  %21واضح في بلوغ المستوى العالي )لم تتجاوز أعلى نسبة 

أما بالنسبة إلى الصف الثامن، فكان األداء العربي دون المتوسط الدولي بما في ذلك إمارتي دبي وأبو  -
وينطبق ذلك على الرياضيات والعلوم على حد سواء. ظبي، مع تسجيل تقّدم بعض الدول وتراجع أخرى. 

التفاوت في األداء بين  كما ظل الحضور العربي ضعيفا في الدرجات العليا من سلم المعايير الدولية، وظل
الخطوات بطيئة في سائر البلدان التي حققت تقّدما،  تكان كماالمجاالت المعرفية المستهدفة، و المحتويات 

بما ال يتوافق مع نسق التقّدم الحاصل في دول الصدارة وهذا من شأنه أن يحافظ على الفجوة التي تفصل 
 بين الطرفين إن لم يزد في اتساعها.

في الرياضيات )بالنسبة إلى الدول التي تشارك في  الصف الرابع ونتائج الصف الثامن المقارنة بين نتائجأما  -
مت الدول العربية إلى مجموعتين: مجموعة أولى تقّدم فيها أداء طلبة الصف الرابع على قسّ ثنين(، فقد الا

وقطر، ومجوعة ثانية كان فيها التقّدم من البحرين والسعودية وع مان  نظرائهم في الصف الثامن، وتضم كالّ 
نتائج  وكشفت مقارنة لصالح طلبة الصف الثامن، وتشمل دبي وأبو ظبي واإلمارات وتونس والمغرب.

عن أسبقية طلبة الصف الثامن، وذلك في كل الدول ي مادة العلوم فالصف الرابع ونتائج الصف الثامن 
 الرابع مع الصف الثامن( في دبي وأبو ظبي.  ، بينما تساوى األداء )الصفالعربية المشاركة

في مادة  اواضح   اوأظهرت المقارنة بين أداء طلبة الصف الثامن في الرياضيات وأدائهم في العلوم تقّدم   -
العلوم وهذا في كل الدول العربية المشاركة، مع ظهور استثناء وحيد تمثله لبنان التي كانت فيها األسبقية 

وهو حري بأن يشكل موضوع بحث معّمق  ،1113ما أن هذا التوّجه ظل ثابتا منذ دورة لمادة الرياضيات. عل
قصد فهم العوامل التي جعلت الدول العربية طيلة هذه الفترة، رغم اختالف مناهجها ومقارباتها التعليمية، 

ة في: تقّدم محافظة على نفس النزعة المتمثلتبقى ورغم مختلف المحاوالت التطويرية المطبقة هنا وهناك 
 .األغلبية العظمى في العلوم مقابل تقّدم لبنان في الرياضيات
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ومن ناحية أخرى، مثلما بّينت النتائج وجود فوارق بين الدول العربية المشاركة، أثبتت أيضا وجود تفاوت داخل 
. وهذا يصدق على الصفين الرابع والثامن على الدولة الواحدة من محتوى إلى آخر ومن مجال معرفي إلى آخر

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي أسباب هذا الضعف في األداء؟ وما هي العوامل المفسرة للتفاوت حّد السواء. 
 بين الدول العربية؟

 
ب في ال شّك أّن هناك عدة عوامل تتدّخل وتتداخل في تحديد مستوى المخرجات التعليمية ونوعّيتها، بحيث يصع

كما يصعب اإللمام بجميعها في دراسة واحدة. لذلك كان ال بّد في البعض كثير من األحيان فصلها عن بعضها 
الدراسة الحالية من انتقاء متغيرات محّددة وتسليط الضوء عليها للنظر في عالقتها بنواتج تيمس، فكان االختيار 

مباشرة مرتبط أداء الطلبة أن  بات معلوما اليوملقد عليمية. على جملة من المتغيرات المتعلقة بواقع الممارسات الت
بفرص التعلم المتاحة لهم، لذلك تعّددت الدراسات حول ظروف التعليم والتعّلم وتوّصلت إلى تحديد جملة من 

 ( تساعد على التأّكد من توفر "المواردOTL( المتعلقة بافرص التعليم والتعلم )standardsالمعايير القياسية )
. وتتعّلق هذه المعايير بعدة 3(YsseldykeThurlow& Shin, 1995والممارسات والظروف " الضرورية للتعّلم )

مجاالت مرتبطة بالبيئات التي تحيط بالمتعّلم، مثل البيئة االقتصادية االجتماعية، والسياسات التربوية، وخاّصة 
األمان ، و التطوير المهني، و مهارات المدرسين، و اردالمنهاج والمو البيئة المدرسية ذاتها بكل مكوناتها مثل: 

 إلخ. ،التوزيع المنصف للموارد، و بالمدرسة

وفيما يلي تحليل نتائج تيمس في صلتها بعدد من المتغيرات األساسية ذات العالقة بفرص التعلم المرتبطة مباشرة 
وتونس واليمن. وسيتم تسليط الضوء  بعملية التعليم والتعّلم، وذلك في أربعة بلدان عربية هي األردن وقطر

 بالخصوص على:
  وخصوصياتها البنيويةتحليل األداء في ضوء سياسة وضع المناهج 

  المناهج تنفيذتحليل األداء في ضوء 

 وممارساتهمن تحليل األداء في ضوء مالمح المدرسي. 

                                                           
3
“that established criteria to assure that the “resources, practices, and conditions” necessary for student 

learning are available (Ysseldyke, Thurlow& Shin, 1995). 
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 وخصوصياتها البنيويةالمناهج سياسة وضع ضوء  ياألردن فقطر و تونس و تحليل أداء : نيالجزء الثا

 
تحليال نوعيا قصد تبّين خصوصياتها  4في قطر وتونس واألردن يرّكز هذا الجزء على تحليل المناهج الوطنية

البنيوية وكيفية تناولها للمحتويات المتعلقة بالرياضيات والعلوم قصد النظر في مدى توافقها مع الخصائص 
الخصائص البنيوية سياسة وضع المناهج، و  بالخصوص على:. ويسّلط الضوء تيمسالبنيوية الختبارات 

 كل مادة يخّص  كماوهي أبعاد مشتركة بين مادتي الرياضيات والعلوم.  االتساق الخارجي للمناهج، و للمنهاجية

 وتجدر المالحظة  لهذه المناهج. مسألة االتساق الداخلي تناولفيه يتّم بتحليل 
 

 :سياسة وضع المناهج (1
 ,Printذه تعريف برينت )في دراستنا ه من بينها عديدة لمفهوم "بناء أو وضع المنهاج"، نتبنى توجد تعاريف

قصد إحداث التغيرات المرغوب فيها وتنفيذها وتقييمها م المنشودة "عملية تخطيط فرص التعلّ  ( وهو اآلتي:1993
 .5لدى المتعلمين"

 

 مبادئ: 4تتفق في ارتكازها على لكنها تتفاوت في درجة تعقيدها  منهاجيهذا وتوجد عدة نماذج للتطوير ال
 التخطيط الذي يحدد التوجهات واألهداف 

  البنية المنهاجية التي تحدد المقاربات البيداغوجية، والبرامج التعليمية والموارد )وسائل التعليم( الضرورية
 لعملية التعليم والتعّلم

  الوسائل والموارد التي توفرها المؤسسة لتحقيق األهداف المنشودةالذي يحيل إلى تنفيذ المنهاج 

 األهداف والتفطن لمواطن الخلل التي تستوجب التعديل غمدى بلو  التقييم الذي يمّكن من التحقق من. 

يكمن االختالف بين النماذج أساسا في المقاربات المعتمدة في وضع المناهج وتطويرها: من األعلى إلى األسفل 
(Vandenberghe, 1988األسفل إلى األعلى أو مقاربات مختلطة ن وم

6
.) 

 بدراسة الحالة وهي األردن وتونس وقطر. ةالدول المعنينتناول في ما يلي عملية وضع المناهج في و 
 
 الوصف (1-1
 إدارة  شرف. وتتضبط السياسة التربوية على المستوى المركزي، تحت مسؤولية وزارة التربية ،في األردن

على كامل مراحل وضع المناهج وتنفيذها وتقييمها. ويشترط موافقة وترخيص لجنة البرامج والكتب المدرسية 
أما تأليف النصوص  وخبراء مختلفين من القطاعين الخاص والعام. ىمامكونة من برلمانيين ووزراء قد

ؤسسات تربوية يعرفون الواقع التربوي، والوثائق المنهاجية فيتّم من قبل فرق تربوية تضّم مدرسين ومديري م

                                                           
4 المعطيات الكافيةاستثناء اليمن يعود لغياب    
5
“The process of planning, implementing and evaluating learning opportunities intended to produce desired 

changes in learners” 
6
"Emphasizes the importance of including the perspective of local level decision makers in the 

development of a policy" (1988, p.152). 
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جودة المؤلفات وكذلك خبراء من القطاع الخاص ومن خارج األردن، ويهدف هذا االنفتاح إلى تحسين 
تم بعث  . كما(Eckert.analiseen, 2011)المدرسية وضمان المشروعية الوطنية الضرورية للتنفيذ 

مؤسسة خارجية "المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية" لقيادة عملية تنفيذ المناهج واإلشراف على تقييمها 
 داخليا وخارجيا.

 
  دائمة تتكّون من خبراء في التربية وهي "المجلس األعلى  في قطر، تضبط السياسَة التربويَة مؤسسةو

تحديد البنية المنهاجية في كل من الرياضيات والعلوم واللغة  للتربية". وتعود إلى معهد التربية مسؤولية
مدرسي المدارس  لفائدة وضع البرامج التدريبيةو المدرسين  تعيينالعربية واللغة اإلنجليزية، وكذلك مهّمة 

 . أما مهمة القيادة والتنفيذ والتقييم فتضطلع بها مؤسسة التقييم التي تتوّلى:المستقلة
  الوطنية والتقييمات الدولية واإلشراف على تطبيقهاإعداد االمتحانات 

 إنجاز االستقصاءات الوطنية والدولية 

  إنجاز الدراسات المتعلقة بالعملية التربوية في قطر بما في ذلك البيانات الخاصة بالسياقات االجتماعية
 )المحيط المدرسي، العائلي واالجتماعي(

 معالجة البيانات التربوية 

  سنوي حول المدارس وأداء التالميذصياغة تقرير. 
 
 تضبط السياسة التربوية على الصعيد المركزي، وتعهد مهمة وضع البرامج إلى وزارة التربية في تونس ،

وتحديدا إدارة البرامج التي تشرف على عمليات التأليف والتنفيذ. ويتم وضع البرامج التعليمية من قبل فريق 
وجامعيين. إضافة إلى ضبط  مشرفين تربويينإدارة البرامج، تتكون من  من المؤلفين يتم تعيينهم من قبل

بنية البرامج تتولى هذه الفرق وضع كراسات الشروط الخاصة بمؤلفي الكتب المدرسية وهم باألساس من 
أما القيادة والتقييم الداخلي فتشرف عليهما إدارة االمتحانات بينما المعنية.  المواد/مشرفي ومتفقديمدرسي 

 تعهد مهمة التقييم الخارجي )التقييمات الدولية( إلى المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية.

 

 التحليل (1-2

 يمكن أن نستنتج جملة من المالحظات: ،سبقفي ضوء ما 
 ان عملية وضع المنهاج اتبعت في كل من األردن وتونس اتجاهإ ( من األعلى إلى األسفلTop-Down  )

من عملية التنفيذ تعهد إلى  ان جزءإعلى خالف قطر التي اتخذت فيها العملية اتجاها مختلطا حيث 
المدارس. وفي هذا الصدد بينت الدراسات أن جودة النظم التربوية ال ترتبط بأي اتجاه تأخذه عملية تطوير 

الرسمية والمناهج  بين المناهج ئمةالمالالمناهج بقدر ما ترتبط بالوسائل والموارد المتوفرة لضمان درجة من 
   (Sarason, 1990, Vanderberghe, 1988) المطبقة ميدانيا.

  نسّجل ظهور اختالفات جوهرية في عمليتي القيادة والتقييم اللتين تعتبران من العناصر األساسية لنجاح أية
 حيث أنهما توفران: نم هافشل وتربوية أمنظومة 
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  هل المتعلمون هم حقا بصدد اكتساب المعارف والمهارات المحددة في معطيات حول عملية التعّلم(
 المنهاج؟(

  معطيات حول عملية قيادة اإلصالحات التربوية )المساعدة على تشخيص مواطن الضعف وتوجيه
 .التدخالت التعديلية(

  التعّلمتوفير تغذية راجعة للمدارس والمدرسين واألطراف المعنية بالشأن التربوي قصد تحسين فرص. 

نواتجها مما م قيّ ت  في تونس تبدو المنظومة مغلقة على ذاتها حيث أّن وزارة التربية والتكوين تقود المنظومة و  -
بالتالي يعّد غياب مؤسسة تقييم مستقلة تتمتع باستقاللية يجعلها تراقب وتتحّكم كليا في المعلومات التربوية. و 

 المنظومة التونسية.القرار من أهم النقائص التي تعاني منها 

أفضل يحتاج إلى إرساء آليات تمّكنه من معالجة جهاز مستقل للتقييم إال أنه ال يزال نجح األردن في إرساء  -
 (Obeidat) المجمعة واستثمارها في بناء القرار التربوي.للبيانات 

الوطنية يظّل من النقائص  تبدو قطر أكثر تقّدما في مجال القيادة والتقييم، غير أّن نقص الموارد اإلنسانية -
 التي تدفع المنظومة إلى التعويل على خبراء من خارج قطر ال يعرفون بالضرورة ثقافة المنطقة.

(Dominic, J. Brewer& al, 2007) 
 

 :(البنية المنهاجية)وية يلمناهج البناخصائص  (2
الكتساب المعارف والمهارات والكفايات وتنظيمها قصد بالبنية المنهاجية شكل بناء األنشطة التعليمية الضرورية ي  
"مجموعة من  المنهاج بكونه (4994De Landsheere) محّددة من قبل أصحاب القرار. وقد عّرف ديلندشيرال

ق )بما في ذلك التقييم(، ائ، يضّم تعريفا ألهداف التعليم، والمحتويات، والطر لحدوث التعّلمالمنظمة األفعال 
 7الخاصة بالتكوين المناسب للمدرسين" ب المدرسية(، واالستعداداتواألدوات )بما في ذلك الكت

، باعتبارها من العوامل يعالج هذا الجزء من الدراسة تحليل مسألة اتساق مناهج الدول المعنية وفي ضوء ذلك
ففي المنهاج المّتسق  تكون أهداف التعليم  صة.صختذلك البحث واألدبيات الم تكما أثبساسية لنجاح التعّلم األ

مدى تحقق التعلمات المستهدفة كّلها في توافق وانسجام ونشاطات التعّلم وأساليب التقييم المعتمدة لمعرفة 
(Cohen 1987, Wiggins 1993) . 

 
 :األردنالمناهج في  (2-1

الطلبة   توقع منوالكفايات والمهارات التي ي  المعارف  هيو  مخرجاتعلى المقاربة بال األردنج في هتعتمد المنا
 نجازها عند إنهائهم المرحلة الدراسية.معرفتها و فهمها وا  

 :على المنهاجية تحتوي الوثائق

                                                           
7
« Un curriculum est un ensemble d’actions planifiées pour susciter l’instruction : il comprend la définition 

des objectifs de l’enseignement, les contenus, les méthodes (y compris l’évaluation) les matériels (y compris 

les manuels scolaires) et les dispositions relatives à la formation adéquate des enseignants.» 
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  دئ العامة المبا قدمفيه تتأليف المناهج,  رقدليل لسائر ف وهو بمثابة :التقويماإلطار العام للمناهج و
درجة عالية من المواءمة بين  خترسي يستهدفينقسم هذا اإلطار الذي و .المناهج والمالمح الرئيسة لكل

 النتاجالتعليم باستخدام التخطيط و ، النتاج: المناهج المرتكزة على إلى سبعة أجزاء هي ،المباحث جميعها

المعلومات  تاتقان ،مة التعليات الطلبة و بيئجحا ،االقتصاد المعرفيالمعلم و  ،التعليم نتاجو يم يالتق ،التعليمة
 توصيات للتنفيذ. ،لااالتصو 

 تطبيقات على  ،المبحث رمحاو  ،الخاصةالنتاجات العامة و  ،يتضمن المسوغات إطار عام لكل مبحث
 االتصال والمعلومات. تقاناتت تعلمية وتقويم التعليم و استراتيجيا

طرق التدريس بطريقة محكمة حدات مفصلة تلخص األهداف و هج الحالية في األردن للمعلمين و و توفر المنا
 .لتقويموا التقييمت للمعلمين معلومات وأمثلة تتعلق باستراتيجياالبناء, كما توفر 

 وتتمّيز كتب المرحلة األساسية صة. صختالكتب المدرسية تحت إشراف لجان م : يتّم تأليفالكتب المدرسية
حدة بأنها :" "تنظيم خاص في المادة الدراسية وقد عرَّف علماء المناهج الو  نظام الوحدة الدراسية.باعتمادها 

وطريقة التدريس يضع التالميذ في موقف تعليمي متكامل يثير اهتمامهم، ويتطلب منهم نشاطا  متنوعا  
خبرات تربوية معينة، ويؤدي بهم إلى فهم بيناسبهم، ويراعي ما بينهم من فروق  فردية، ويتضمن مرورهم 

 "8ميادين المعرفة، مع إكسابهم عادات ومهارات واتجاهات وقيم مرغوب فيهاوبصيرة في ميدان أو أكثر من 

 الخاص بكللكتاب الرياضيات  بين يدي المعلمين دليال والكتب المدرسيةتضع إدارة البرامج : دليل المعلم 
دروس بما يتالءم لتخطيط ال موردو ، فهو مرشد ق المناهجتحقيركائز  ركيزة منيمثل دليل المعلم . و صف

 يم.و التقيم و يلب والنتاجات التعليمية واستراتجيات التدريس والتقامع كتاب الط
 
 المناهج في قطر (2-2

المتعلم أن  ىتبين المهارات التي عل تعلمية، أهداف بمثابة هي ج في قطر  المقاربة بالمعايير و هتعتمد المنا
يجب أن ا لم ياتصورا مثال تقّدمهاية الصف الدراسي. كما أنها في نبكفاءة  ظيفهاتو  على ن قادرا و يكتسبها ويك

 .مية في المدارس الحكوميةيتكون عليه الممارسة التعل
 :، و يضمّ اإلطار العام  للمناهج علىتحتوي الوثائق 

 تمثل معايير المناهج جزءا  هاما  في خطة تطوير التعليم في قطر. وتحدد هذه : اجيةهلمعايير المنا خلفية
المعايير األهداف التعليمية وما يجب أن يكتسبه الطالب وما يتوصل إليه في كل مرحلة دراسية، كما 
تضمن أن الطلبة في قطر يتلقون تعليما  يضاهي مستويات التعليم في الدول المتقدمة لضمان تأهل خريجي 

 .الميالتعليم العام لاللتحاق بأفضل الجامعات والتنافس في سوق العمل المحلي والع
 أربع مواد: الخاصة ب معاييرالول عن وضع ؤ مسهو الإن مكتب معايير المناهج : هيكل معايير المناهج

، الدولية رالمعايي األولىالثالث المواد تطّبق على و . اللغة العربيةو اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، 

                                                           

 555، ص 1499. القاهرة : مكتبة مصر، المناهج عبد ا للطيف فؤاد إبراهيم. 8
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مالئمة لطبيعة معايير مناهج  بادرت قطر بتطوير معايير جاهزة لها فقدظرا  لعدم وجود أما اللغة العربية فن
 .هذه المادة

 بما يلي:تزويد المدرسين إلى ف المعايير تهد: توضيحات حول المعايير 
 لك في ما يخص المواد األربعكل صف وذ ةاألشياء التي يجب على التلميذ تعلمها في نهاي 

 .األساسية

 حل المسائلكاالستنتاج والتساؤل والتحليل المنطقي و  علياالمهارات ال أهمية على التأكيد. 

المعلم على تفسير المعايير تساعد ما هو متوقع و  أمثلة تشرحالمعايير من خالل توضيح لقد تّم و 
 .التقييمجاد مصادر التعلم و يا  ووضع خطة الدرس و 

 كيفية اختيار الطريقة األفضل لتعليم الخاصة بترك للمدارس اتخاذ القرارات ي  : استعمال المعايير في المدارس
 لتمكينالتعلم المتعلقة بخطط الدروس والتعليم و يمكن لكل مدرسة تطوير سياساتها  تالي،وبالمعايير المناهج

أية مواد نة أو يّ ال توجد كتب مدرسية مع كماالمتوقعة.  النتائج تحقيقمن أكبر عدد ممكن من تالمذتها 
من هذه ما هو متوفر على الساحة األفضل كل مدرسة أن تختار من بين يمكن ل وهكذا , تعليمية أخرى

 الذي يستجيب أكثر لحاجيات تالميذها.الوسائل 
 والمتمثلة في: ير المناهج لكل مادةيهيكلة معاكما تحتوي على 

 أهداف المعايير 
  فروع المعايير 
 نسبة الوقت المحدد لتعليم كل فرع من الفروع 
 كل فرع من الفروع  ىوصف مسهب لمد 
 المعلومات بالنسبة للمعايير اتتقان ةمكان 
  لتقييماالتدريس و التخطيط و. 

 

 :المناهج في تونس (2-3
 أن مفهوم المنهاج غير مستخدم في السياق التربوي التونسي، إلى تجدر اإلشارة أوال  ،من حيث الشكل

بل تضبط كل التوجيهات المتعلقة بتعليم المواد )من أنشطة ووسائل وتوزيعات زمنية وغيرها( في وثائق 
 ىتعتمد مناهج التعليم في تونس علفمن حيث المضمون، كتيبات تعرف بالبرامج الرسمية.  أما أو 
 ات،والتحكم ستعدادات،اال من امتخصص اامظنبكونها " OCDEمنظمة  هاوقد عرفتت. يااربة بالكفاالمق
 ىالقدرة علالمناهج التونسية بأنها ". وتعّرفها 9"هدف معيين ىوصول إللو الكافية لأالالزمة  هاراتوالم

 جديدة وضعّية لمواجهة والّسلوكات والمهارات منالمعارف مندمجة لمجموعة النّاجع ماالستخدا
نجاز مشرو  المشكالت لّ ولح، وللتكيف معها، غيرمألوفةأو  ."عوا 

                                                           
9
« La compétence est en général interprétée comme un système spécialisé d’aptitudes, de maîtrises et de 

savoir faire nécessaires ou suffisants pour atteindre un objectif spécifique.» 
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 :علىالتوضيحية للمنهاج تحتوي الوثائق 
  للفرق المضطلعة بوضع المناهج، نجد فيه:دليل   بمثابة ووه العاماإلطار المرجعي 

 الشخصية والمدنية والمعرفية والثقافية المالمح :خاصة منها المدرسة من المتخّرج مالمح -

 في كل المجالتة العام /المستعرضةاألفقية الكفايات صياغة منهجّيةو ةاألفقي الكفايات -
 الفنّية التّنشئة ،اتالتقانالعلوم و ،ةاالجتماعي التّنشئة ،عة: اللّغاتاألرب المجاالتفايات ك -
 .المصطلحات والمفاهيممعجم  -

 الكفايات الخاصة بهال  يتضمن جإطار عام لكل م 

 منّظمة حسب المراحل التعليمية: ل مادةبرامج ك 

 من التعليم األساسي ولىاأللمرحلة افي 
 ت األفقيةادورها في تحقيق الكفايو منزلة المادة  -
 البيداغوجّيةالمسارات  -
 التوضيحاتهداف المميزة والمحتويات و األمجال التعلم: مكونات الكفاية و  -
 راتهمعايير التقييم ومؤشو  ،رظتنالمداء م: األيمجال التقي -

 من التعليم األساسي لثانيةفي المرحلة ا
 منزلة المادة -
 منهجية التدريس -
 ت المستهدفةاايالكف -

 القدرات المستوجبةالمحتوى المعرفي و  -
 مدرسين تحت إشراف لجان مختصةو  /مشرفينفقدينتمن طرف م تأليفها تمي: الكتب المدرسية 
 إرشاد المعلمين وتوفير  فاألساسي تستهدولى من التعليم ين: وهي خاصة بصفوف المرحلة األكتب المعلم

 التقييم.س و التدري تاستراتجيا وضعو  روس بما يتالءم مع كتاب التلميذتخطيط الدموارد تساعدهم على 
 .نمشرفون ومدرسو /نالكتب متفقدو هذه  تأليف يتوّلىو 

 

 تحليل االتساق الخارجي للمناهج (3
مثل المعايير  ) مدى التماسك بين مختلف األدوات التي تتيحها المنظومة التربويةيقصد باالتساق الخارجي 

 ,Smith and O’Day 1991)ى توافقها مع الممارسات المدرسية ومد (والكتب واألدلة البيداغوجية وأساليب التقييم

Fuhrman 1993, Consortium for policy Research in education 2000)10. 
 

                                                           
10

“ One term used to describe a particular type of coherence is alignment, by which is meant the degree to 

which various policy instruments available to the system, e.g. standards, textbooks, and assessments, accord 

with each other and with school practice.” 
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( في كل Learning outcomesالتعّلم ) نتاجاتتبّنت المنظومة األردنية مقاربة ترتكز على  األردن:في  (3-4
ترفدها جملة من الوسائل المعينة تتمثل في الكتب المدرسية وأدلة سنة(،  41المراحل التعليمية األولى )

لكننا في المنهاج.  المدرسين وأدوات التقييم، والتي وضعت في تناسق تام مع المعارف والقدرات المنشودة
. فالدروس نالحظ أن الوثائق ال تفسح المجال للمدرسين لالجتهاد والتصّرف وفق ما يرونه مناسبا لفصولهم

مفصلة، واالستراتيجيات التعليمية محّددة من قبل مصممي الكتب، ووسائل التقييم كّلها مضبوطة، مما يحّول 
المرونة في التعامل مع المنهاج من شأنه على المدى الطويل المدرسين إلى مجّرد مطبقين للمنهاج. إن نقص 

أن يؤثر سلبا في دافعية المدرسين وتبعا لذلك في أداء التالميذ. كما أن تعامل المدرسين مع منهاج يرسم 
، "التمايز" إالتي تقتضي اعتماد مبد خارطة مفصلة وموحدة للجميع يتنافى مع التوجهات التربوية الحديثة

أّن المركزية  لتمشيات البيداغوجية وفق حاجات المتعلمين. هذا ما عّبر عنه كندي حين صّرحوتكييف ا
على  ينبغي يواإلبداع الذ روالطلبة التطو المفرطة تحول دون إنجاز التغيير والتجديد، وتخنق لدى المدرسين 

كانت حقا ترغب في إنتاج المفكرين والدارسين المطلوبين لمجتمعات المستقبل  إذاه تشجيعالحكومات 
(11

(Kennedy, 1996. 
 
يجدر التنبيه إلى ما يمثله استيراد المناهج  ،لمس من اتساق داخلي في مناهجهارغم ما ي  : في قطر (3-1

جاهزة من خطر على أي بلد يستهدف تحقيق األهداف العالمية بصرف النظر عن السياق الوطني. إن 
الوطنية في تصميم المناهج ويحول  االعتماد الكلي على مناهج خارجية يضعف درجة انخراط الموارد البشرية

كما تجدر المالحظة أن منهاج الرياضيات القطري يستمّد أغلب األمثلة .اإلطار التربوي إلى مجّرد مستهلك
 في اختبارات تيمس الذي حققته قطر، مّما يجعل فرضية ارتباط التقّدم التطبيقية من فقرات تيمس المنشورة

ى بتعامل التالميذ مع وضعيات مشابهة والتعّود على نفس النمط من التمارين من الفرضيات القائمة، أو عل
 األقل من العوامل المسهمة في التحّسن المسّجل.

 
ن المناهج تطرح مشكال في مستوى االتساق الخارجي إ: تمثل تونس حالة مختلفة من حيث في تونس (3-3

 المناهج لم تكتمل. وتتمثل مواطن الخلل في ما يلي:لها  يوحي أن عملية اإلصالح التي خضعتبما 
هامة بين المراحل األولى للتعليم األساسي والمرحلة األخيرة: ففي  وديداكتيكية توجد قطيعة ابستيمولوجية -

نجد في المرحلة اإلعدادية مقاربة  ،لعملية التعليمية التعلمية في االبتدائي على حل المشكالتاحين ترتكز 
 .تعتمد عدة كفايات في غياب كل إعداد مسبق لهذا التحّول

في غياب ألية توجيهات في هذا الخصوص الكامل إلى المدرس في المرحلة اإلعدادية تعهد عملية التقييم ب -
فإننا نستشعر احتمال الفشل  ،أساس المقاربة بالكفايات هو تطوير عملية التقييمفي المنهاج. فإذا علمنا أن 

                                                           
11

“Paradoxically however, too much centralised control impedes the implementation of change and 

innovation, and stifles the development and creativity among teachers and learners which 

governments need to encourage if they genuinely wish to produce the thinkers and learners needed 

for their future societies.”(Kennedy, 1996).  
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الذي يهّدد هذه العملية ومن ورائها التعّلم، خاصة إذا أضفنا لذلك نقصا في تكوين المدرسين في مجال 
 عموما.التقييم 

، إلى جانب غياب وثائق توضيحية تساعد تشكو الكتب المدرسية من ضعف التوافق مع المقاربة بالكفايات -
المؤسساتية، وكثيرا ما يتسبب هذا النقص في الوضوح والموارد في ظهور  المدرس على فهم األهداف

وتبعا لذلك ترّدي نتائج توترات بين المدرسين والمؤسسة مما يضاعف من احتمال فشل تنفيذ المنهاج 
 .المتعلمين

غياب التواصل بين المدرسين والمؤسسة وذلك بسبب الطابع الفوقي لعملية تطوير المناهج، إلى جانب  -
ترّكز على التكوين والتفسير وتوفير الموارد الضرورية إلنجاز  تراتيجية ناجعة في مستوى المؤسسةغياب إس

 مهامهم بفعالية.

 
 

 للمناهج الداخليتحليل االتساق  (4
 ماّدة الرياضيات( 4-1

مهارات المستوجبة ( كانت المحتويات وال4مّتسقا إذا )منهاج الرياضيات يعتبر  هفي التحليل من فرضية أنانطلقنا 
( كانت وضعيات التعّلم المقترحة على 1تكمن وراء كل مجال تعّلم، )األفكار الرياضية التي المفاهيم و  تحيل إلى

تتمفصل حول هذه المفاهيم و األفكار وتساعد التالميذ على امتالك المهارات  التالميذ في الوثائق الرسمية 
  .المعرفيةلتالميذ ا قدراتو  المنطق الداخلي للمادة :بعدين وفق ةتنمية التعلم م عدّ  ت( كان3، )المستوجبة 

 
 مجال األعداد - أ

 الفكرتان الرياضيتان األساسيتان المتعلقتان باألعداد في: معنى األعداد ومعنى العمليات على األعداد.تتمّثل 
بثالث مراحل أساسية: فهم الكمية، ومعرفة الروابط بين األعداد، وتمّثل األعداد  تمّر تنمية معنى األعداد -

 .بأشكال مختلفة

تمر تنمية معنى العمليات بثالث مراحل: معرفة التأثيرات على الكميات، وفهم خاصيات العمليات  -
 .حسب السياقوالعالقات بين هذه العمليات، واستعمال العملية المناسبة 

 
 نجد أن المنهاج في نهاية الصف الرابع: ،في األردن 

إلى ، وكذلك الشأن بالنسبة آنفا بطريقة متوازنةلمراحل المتعلقة بتنمية معنى األعداد المذكورة ل يهّيئ  -
 تنمية معنى العمليات

 مرحلتين: الكمية والتمثالتمّهدة ليتّم تعّلم األعداد في سياق حل التمارين ومشكالت الحياة اليومية م -

لبنيات من فهم عميق  راألعداد أكثيبدو تدرج التعلمات سريعا جدا مؤديا إلى تعامل مع مختلف أنواع  -
 المجموعات من األعداد هذه

 وفي نهاية الصف الثامن نجد أن المنهاج:
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إلى يهّيئ المراحل المتعلقة بتنمية معنى األعداد المذكورة آنفا بطريقة متوازنة، وكذلك الشأن بالنسبة  -
 .معنى العمليات تطوير

تقّدم وضعيات التعلم في سياق مألوف، بما من شأنه أن يساعد على تطوير التقنيات واإلجراءات على  -
 .المفاهيم إدراك حساب المسار الذي يؤدي إلى 

 .يخطط تدّرج التعلمات وفق المنطق الداخلي لهذا المجال الرياضي -

 نجد أن المنهاج في نهاية الصف الرابع: ،في قطر 
مرحلتين متعلقتين بمعنى األعداد: الكمية والتمثالت، ومرحلتين متعلقتين بمعنى ليهيئ بشكل متوازن  -

 .التأثيرات على الكميات واالختيار الناجع للعمليةمرحلتا العمليات وهما 

أكثر مما  standardsمعايير تساعد على تطويرتتنّزل وضعيات التعلم المقترحة في سياقات مختلفة  -
 .رياضيةتساعد على فهم المفاهيم ال

 .على حساب المنطق الداخلي للمادة االستجابة للمعاييرينتظم تدرج التعلم حسب  -
 وفي نهاية الصف الثامن نجد أن المنهاج:

مرحلتين متعلقتين بمعنى األعداد: الكمية والتمثالت، لكنه يتناول الروابط بين ليهيئ بشكل متوازن  -
 حسابي.األعداد بشكل سطحي و 

 ،مرحلتين متعلقتين بمعنى العمليات وهما االختيار الناجع للعملية وفهم الخاصياتليهيئ بشكل متوازن  -

أكثر مما تساعد على  معايير تتنّزل وضعيات التعلم المقترحة في سياقات مختلفة تساعد على تطوير -
 ،فهم المفاهيم الرياضية

 .على حساب المنطق الداخلي للمادة االستجابة للمعاييرينتظم تدرج التعلم حسب  -
 
 نجد أن منهاج المرحلة االبتدائية: ،في تونس 

أما المرحلتان المتعلقتان بتمثل األعداد والربط  ،وحيدة متعلقة بمعنى األعداد وهي الكمية ةلمرحل يهيئ -
 ،تبلورابين األعداد فإنهما أقل 

وهما تأثيرات الكميات واختيار العملية المناسبة. مرحلتين متعلقتين بمعنى العمليات ليهيئ بشكل متوازن  -
 أما مرحلة فهم خاصيات العمليات والعالقات بينها فإنها أقل تبلورا.

الوضعيات أما اليومية. التلميذ يتم تعّلم األعداد عبر حل المشكالت المعقدة نوعا ما وذات العالقة بحياة  -
ابط بين األعداد وفهم خاصيات العمليات فهي تكاد تخّول تنمية الرو  يالرياضي والتالغنية بالمحتوى 

 ،تنعدم

 .يتالءم تدرج التعلمات على مدى سنوات الدراسة مع المنطق الداخلي لألعداد في الرياضيات -

 امج:نوفي المرحلة اإلعدادية، نجد البر 
األعداد على حساب  ومختلف تمثالتالربط بين األعداد وهما مرحلتين متعلقتين بمعنى األعداد ليهيئ  -

 ،مرحلة الكميات
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، أما مرحلتا التأثيرات على الكميات واختيار العملية خاصيات العمليات والعالقات بينهاة هيئ مرحلت -
 ،حضورا أقل ا مفإنه المناسبة

ما يسير في اتجاه  درات منعزلة، وهوالتعلم في سياق رياضي يستهدف في الغالب ق وضعياتتنزل  -
 ،إلجراءات ال تنمية فهم المفاهيم الرياضيةتنمية التقنيات وا

 .بعين االعتبارالمعرفية لتالميذ ا وفق بعد ابستيمولوجي دون أخذ قدرات  التعلم نتظم تدرجي -
 

 مجال الجبر - ب

 تتمثل الفكرة الرئيسية الكامنة وراء هذا المجال في مفهوم العالقات بين الكميات في حالة تغّير.
  فاااي األردن: ياااولي المنهااااج مكاناااة هاماااة لهاااذه الفكااارة الرياضاااية مااان المساااتويات التعليمياااة األولاااى. ويقتااارح

 .وضعيات تعليمية ثرية تنّشط قدرات النمذجة والتعميم والتجريد
 

  را فاي المنهااج القطاري. كماا تتجاه وضاعيات الاتعّلم نحاو مهماات محاّددة في قطار: تبادو هاذه الفكارة أقال تطاو
 .تهّم بعض النماذج أكثر مما تستهدف النمذجة والتعميم والتجريد

 
  رحلاااة االبتدائياااة، بينماااا يوصاااي المنهااااج الرياضاااي الخااااص مرا فاااي ال: تبااادو هاااذه الفكااارة أقااال تطاااوّ تاااونسفاااي

وضاعيات الاتعلم المقترحاة فاي الكتاب لكان عبار حال المشاكالت. بتطاوير قادرات النمذجاة بالمرحلة اإلعدادياة 
 expressionsالمدرسااية تتجااه أكثاار نحااو تطبيااق التقنيااات واإلجااراءات باسااتعمال العمليااات علااى العبااارات 

 .الجبرية
 

 :حتماالتواال اإلحصاءمجال  - ت

لجاة المعطياات مان تاوفير معاتمّكان و  .يرتكاز هاذا المجاال علاى فكارتين رئيسايتين: معالجاة المعطياات واالحتمالياة
أساائلة اإلحصاااء واتخاااذ قاارارات. أمااا فهاام االحتماليااة فيخااّول معالجااة الوضااعيات المرتبطااة ن عناصاار لاجابااة عاا

هج الثالثة، متمثال في تمكين التالميذ مان تطاوير ّلم يتشابه إلى حّد كبير في المنابالصدفة. علما أن تخطيط التع
لهاذا  احدساي مادخالتمثاّل وضاعيات الاتعلم المقترحاة و تهم في قراءة المعطيات وتنظيمها والتأليف بينها وتمثلها.قدرا

 المجال.
 :مجال الهندسة - ث

تتمثل الفكرتان الرئيسيتان اللتان تشكالن قاعدة االنتظارات تجاه هذا المجال في األشكال الهندسية وفكرة الموقع 
باستخدام  وتحليلها األشكال الهندسية وخاصياتها على مرحلتين: فهم هذه الخاصياتتتم معرفة كما والتنّقل. 
ويتم تطوير مفاهيم الموقع والتنّقل على مرحلتين: التحديد وتأثيرات التحول على الشكل الهندسي.  التفكير.

ف مفهوم الموقع تمّكن مفاهيم الموقع والتنقل في مجال الهندسة من تطوير معنى الفضاء، حيث يعر بالتالي و 
 .بواسطة التحديد بينما يعرف مفهوم التنقل بواسطة تحّول األشكال الهندسية

 
 يختص منهاج الصف الرابع بما يلي: ،في األردن 
 ،لمرحلتين المتعلقتين بتطوير معرفة األشكال الهندسيةيهّيئ بشكل متوازن ل -
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 ،ال يتناول فكرة الموقع والتنقل -

( Manipulationالمعالجة )لعالم الحسي مساعدة على اعتماد التجريب و تحيل وضعيات التعّلم إلى ا -
 ،ووصف المراحل

 .يوجد اتساق بين تدرج التعلم والقدرات المستهدفة -

 يختص منهاج الصف الثامن بما يلي:
يعطي األولوية لمعرفة خاصيات األشكال الهندسية على حساب تحليل هذه الخاصيات عبر اللجوء إلى  -

 ،التفكير الرياضيتطوير 

 ،يعطي األولوية للجانب الحدسي لألفكار المتعلقة بالموقع والتنقل -

يتم التعلم من خالل وضعيات تساعد على اعتماد حساب المسافات وتحديد المواقع النسبية على حساب  -
 ،تطوير البرهان الرياضي

 .ال يوجد اتساق بين تدرج التعلم وبعض القدرات المستهدفة -
 

 تص منهاج الصف الرابع بما يلي:يخ ،في قطر 
 ،لمرحلتين المتعلقتين بتطوير معرفة األشكال الهندسية وتحليل الخاصياتيهّيئ بشكل متوازن ل -

 ،لمرحلة المتعلقة بتطوير مفهوم الموقع لكنه ال يتناول التحوالتيهيئ ل -

من تطوير فهم  رأكث العامةالمعايير  تتنزل وضعيات التعلم المقترحة في سياقات مختلفة تخدم تطوير -
 ،المفاهيم الرياضية

 .االستجابة إلى المعايير العاّمةيضبط تدرج التعلم بحسب  -

 يختص منهاج الصف الثامن بما يلي:
يعطي األولوية لمعرفة خاصيات األشكال الهندسية على حساب تحليل هذه الخاصيات عبر اللجوء إلى  -

 ،تطوير التفكير الرياضي

 ،الحدسي لألفكار المتعلقة بالموقع والتنقليعطي األولوية للجانب  -

يتم التعلم من خالل وضعيات تساعد على اعتماد حساب المسافات وتحديد المواقع النسبية على حساب  -
 ،تطوير البرهان الرياضي

 .المعايير العامة يضبط تدرج التعلم بحسب إنجاز -
 

 بما يلي: الرابع، يتميز منهاج الصف في تونس 
 معرفة خاصيات األشكال الهندسية على حساب تحليل هذه الخاصيات  ساعد علىي -

 مرحلة تطوير مفهوم الموقع لكنه ال يتناول فكرة التحوالتيمّكن من ولوج  -

 ووصف المراحلوالمعالجة  عالم الحسي مساعدة على اعتماد التجريبتحيل وضعيات التعّلم إلى ال -

 .درات المستهدفةيوجد اتساق بين تدرج التعلم والمحتويات والق -

 يتميز المنهاج بما يلي: ،نفي الصف الثام
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يعطي األولوية لمعرفة خاصيات األشكال الهندسية على حساب تحليل هذه الخاصيات عبر اللجوء إلى  -
 تطوير التفكير الرياضي

 يعطي األولوية للجانب الحدسي لألفكار المتعلقة بالموقع والتنقل -

ياضي يساعد على تعلم البرهان الرياضي. أما الوضعيات ذات العالقة تتنّزل وضعيات التعلم في سياق ر  -
 بالمحيط الواقعي للمتعلم فهي نادرة

 .يضبط تدرج التعلمات أساسا وفق بعد ابستيمولوجي بغض النظر عن قدرات التالميذ المعرفية -
 

 مجال القيس - ج

الجوانب القابلة للقيس لموضوع ما، وذلك تتمثل الفكرة األساسية لهذا المجال في معنى القيس بتعّرف مختلف 
 بشكل مناسب في وضعية معينة وباعتماد التقدير. ةوغير المتعارف ةباستخدام وحدات القيس المتعارف

، مع وجود فروق هامة ظهرت في ويالحظ أن المحتويات المقترحة في مناهج األردن وقطر وتونس متشابهة
وفهم  (calculatoires)سابيةقدرات الحالالقطري يقدمان وضعيات تخدم  وضعيات التعلم. فالمنهاج األردني وكذلك

مفاهيم القيس معا )الفرق بين المحيط والمساحة والحجم وتقدير األقياس...( بينما تستهدف وضعيات التعلم 
 ة.القدرات الحسابيالمقترحة في المنهاج التونسي باألساس 

 
 :( مادة العلوم4-2

 الوصف - أ
  األردنفي 
علوم الكيمياء. ، و علوم الفيزياءو  ،األرضو  ةلحيا: علوم افي ثالثة مجاالت وهي نتاجات مناهج العلومتنتظم 

والمهارات  فلمعار ل تمجموعا وتتمثل في النتاجات العامةوعلى مستوى الهيكلة نجد توضيحات حول 
هي تحقيقها من قبل الطلبة و النتاجات الخاصة المتوقع و  ،لب أن يمتلكها في الصفاهات التي ينبغي للطاتجالوا

. إلى جانب كل ما يتعّلق لب أن يمتلكها في الدرساهات التي ينبغي للطاتجالمعارف والمهارات واالمجموع 
دارة الصّف، ومصادر التعّلم، وأشكال التكامل الرأسي واألفقي إلى غير ذلك.  باستراتيجيات التدريس والتقويم، وا 

 
 في ما يلي: نهاية الصف الرابعت العامة في االنتاجوتتمثل 
 ،)الحيوان، والنبات، واألرض : تتمحور حول دراسة الكائنات الحيةواألرض ةلحياعلوم امجال  - أ

  .ةتفاعلها مع البيئدلة بينها، و اوالعالقات المتب وخصائصها، والمحيطات...(
أدلة  تقديموالمغناطيسية للمادة و لخصائص الكهربائية احول فهم  : تتمحورءالفيزياء والكيميا علوممجال  - ب

ق يطب، وتالكتلة(و ) الحجم  ةخصائص المادأدوات قياس مقننة لتعرف   ، واستخدامتجريبية على ذلك
بإجراءات  هتمام، مع إبداء االيات العلمية لفصل المخاليط على مكوناتها ويبين أهميتها لانسانلالعم

 .المواد واألدوات في المختبرمة عند تنفيذ األنشطة واستخدام الاألمن والس
 

 فهي التالية: ت العامة في نهاية الصف الثامنااجالنتأما 
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مجتمعات  فهم المبادئ األساسية للوراثة، ودراسة : تتمحور بالخصوص حولواألرض ةلحياعلوم امجال  - أ
ن الوقود تكوّ  ةكيفيدراسة  ،التركيبية والوظيفية والسلوكية هاتكيفات فهمالكائنات الحية في بيئات مختلفة و 

مثل تدفق الطاقة وفهمها ، إلى جانب تعّرف عدد من الظواهر األحفوري وأثر استخدامه في البيئة واإلنسان
 ..الفيزيائية والكيميائية الداخلية لألرض والتراكيب الجيولوجية والتقسيمات

: يبدو المجال األكثر توسعا من حيث النتاجات المنصوص عليها في ءالفيزياء والكيميا علوممجال  - ب
لتوزيع اإللكتروني ، وادورات المواد في الطبيعةالمناهج، إذ يتمحور حول عديد المواضيع والظواهر مثل 

وسائل ، آثارها على البيئةو مية و الي ةتفاعل بعض العناصر مع األكسيجين واستخداماتها في الحيا،و ذراتلل
، المفاهيم والخصائص الضوئية، بعض ، استنزاف الطاقة، الضوء وآثارهقنيات دراستهتارتياد الفضاء و 

 ... المبادئ والمفاهيم والتطبيقات المتعلقة بالصوت
من التحليل وبعضا والشرح، أغلب النواتج على التعّرف والفهم  التي تنبني عليها العرفانيةالمستويات أما 

 .التجريبالمالحظة و والشرح و 
 

 في قطر 
. زيائيةلفا تلعمليااو  ،ءلفضاوا رضألا ،ةالحيا علوم ،لعلميا البحث: فروع أربعي فتنتظم معايير مناهج العلوم 
نشاطات ،و هداف الدرسأخطط الدروس النموذجية وهي تتضمن ، و أهداف المعاييروتتمحور الهيكلة حول: 

 .الئمةمالموارد ، والالمحدد للدروسالوقت ، و معالجةنشاطات تقييم و ،و الدرستتعلق ب
 في ما يلي: الرابعالصف معايير نهاية تتمثل و       

 .قياسات عملاألجهزة و ، وتداول المعلومات ، ومعالجةلعلميستقصاء االأساليب ا : استخداملعلميا البحث - أ
معرفة عدد من ، معرفة البيئات والحفاظ عليها، الكائنات الحية بطريقة صحيحةتعريف : ةلحياعلوم ا - ب

 .، معرفة المواد وخصائصها)الحيوان والنبات( الكائنات الحية
 تكون الظل بسب الشمس  يةكيف معرفة :ءلفضاوا رضألا -ت
 .اية سماعهكيفو األصوات  مادية معرفة ،درجة الحرارةبين الحرارة و  التمييز :الفيزيائية تلعملياا -ث

 
 فهي التالية: الصف الثامننهاية  معاييرأما 
عمل تداول األجهزة و و ، توصيلهاالمعلومات و  ، ومعالجةلعلميستقصاء االم أساليب ااستخد: العلميا البحث - أ

 .قياسات
المشكالت والجهاز الهضمي، والغازات، و  التغذيةتتمحور المواضيع والمفاهيم حول وفيها : ةلحياعلوم ا - ب

المتطلبات التي يحتاج إليها النبات لصنع غذائه عن طريق البناء الضوئي ونواتج هذه  ،األيضية الشائعة
 .فوائد الكائنات الحية الدقيقة في إنتاج المواد الغذائية، و العملية

 وكيفية إنتاجهااألمالح ، معرفة تفرازااإلسلسلة النشاط  ، استنتاجبين المركبات والعناصر : التمييزالمواد - ت
 .عن طبيعة النظام الشمسي : معرفةالفضاءاألرض و  - ث
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يعرف كيف تتنقل ، مفهوم درجة الحرارةمفهوم الحرارة و ، إدراك الطاقة لتحو  يةكيفك ادر : إةالعمليات الفيزيائي - ج
 .صنع مغناطيس كهربائي وشرح بعض تطبيقاته، هوتشتت هانكسار الضوء و انعكاس ، الطاقة الحرارية

معرفة، الدنيا مثل  عرفانيةمستويات وتجدر المالحظة أن أغلب هذه النتاجات مبنية على أفعال تحيل إلى 
 الفهم.و صف، الو 
 

 في تونس

 كما يلي: تنتظم مناهج العلوم
 .علم األحياء وعلم الفيزياءمن التعليم األساسي:  االبتدائيةلمرحلة افي  -
 .األرض وعلم الفيزياءو علم األحياء  :من التعليم األساسي عداديةإلفي المرحلة ا -

منزلة مادة اإليقاظ العلمي ودورها في تحقيق بتحديد  من التعليم األساسي يةبتدائلمرحلة االالهيكلة في اوتتمّيز 
، مجال التعلم: مكونات الكفايات والمحتويات، و البيداغوجّية التمّشيات، وتقديم توضيحات حول ت األفقيةاالكفاي

لهيكلة في المرحلة ا.أما المالحق، باإلضافة إلى تحقيق كل كفاية ىم: التقييم ومعايير التثبت من مديمجال التقيو 
ذ، دورها في تكوين التلميالمادة و  ةمكانعناصر وهي: ربعة أ، فتنبني على من التعليم األساسي عداديةاإل
 .المحتوى المعرفي واألهداف، و األهداف العامة، و البيداغوجّية التمّشياتو 
 

 :ائيةبتدالمرحلة االمن  في الصف الرابع
ية المتصلة بالعلوم ئالكفاية النهاو  ،حل وضعيات مشكل دالة وهي التقانةكفاية مجال العلوم و يعتمد البرنامج على 

 .حل وضعيات مشكل دالة بإنجاز مشاريع
والوقاية من األمراض والتنفس تناول مواضيع التنّقل والتغذية والتكاثر والنمو : يرّكز على علم األحياء - أ

حل وضعيات مشكل بإنجاز بحوث ، و وحماية المحيط والحواس ودورها في اكتشاف العالم الخارجي
 .المحيطبومشاريع بالوظائف الحيوّية للكائنات الحية في عالقاتها 

نجاز بحوث حل وضعيات مشكل بإيعتمد و ، الزمن والمادة والهواء والطاقةمواضيع يتناول : علم الفيزياء - ب
 .مشاريعو 

 
 :عداديةالمرحلة اإل في
قة اإلنسان الواألرض حول المحيط الطبيعي وع ةتتمحور برامج علوم الحيا: مجال علوم الحياة واألرض - أ

ويرّكز المحتوى على المواضيع التالية: الوسط البيئي ومكوناته،  .بالمحيط ووظائف اإلنسان وصحته
 .وتحسين اإلنتاج البيئي، والتنوع البيولوجي، وتحسين اإلنتاج الحيواني، العالقات الغذائية والتوازن البيئي

 :ترمي هذه البرامج إلى تحقيق األهداف التاليةو 
مكونات المحيط الطبيعي وفهم العالقات التي على  تتمحور هذه األهداف حول التعرف :األهداف المعرفية  -

دراك مفهوم التواز  دراك تنوع الكائنات الحيةو  ،الطبيعي وشروط استدامته نتربط بينها وا  دراك مظاهر و  ،ا  ا 
 .اإلنسان ةوفهم آليات بعض الوظائف الحيوية وتبين أهمية الموارد الطبيعية في حيا ةالحيا
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بتوخي حل المشاكل التي تعتمد  يالفكر العلماألهداف حول تنمية  تتمحور هذه :األهداف المنهجية -
 العلمياألسلوب التواصل بالتعبير بأدوات  ،التجريب ،تحليل الوثائق ،جمع المعلومات ،ةدة الدقيقهالمشا
 .مخططات( ،رسوم ،رموز ،)لغة

الوعي بالمخاطر المحدقة و  األهداف حول تنمية قيم االعتماد على الذاتتتمحور هذه : األهداف التربوية -
تبني سلوكات تسهم في المحافظة على الصحة وعلى استدامة المحيط ، بالمحيط الطبيعي والصحة

 .الطبيعي
 

 :الفيزياء علوم مجال - ب
 ،الطبيعة في ادةالم: ةاّلتالي المحاور األساسي اّلتعليم من اإلعدادية المرحلة في الفيزيائية العلوم برنامج يتناول

 األساسية والمفاهيم المبادئ التلميذ علىطالع إل مناسبة يوّفر وهو .الضوء ،والمغناطيس الكهرباءالماء، الهواء، 
 للبيئة ومتبصرة إجمالية نظرة ويكتسب الطبيعة، مالتي تنظ لكيميائيةاو   الفيزيائية الظواهر أهمب  الّمتصلة
 الطبيعية كالعلومى األخر  المواد ببعض لفيزيائيةا العلوم طالتي ترب العالقة نسيان دون وذلك والمحيط،

 .(إضافة من المواد هذه أنتقدم نوما يمك والرياضيات
 ويستهدف برنامج العلوم الفيزيائية جملة من األهداف المعرفية والمنهجية أهّمها:

 تمثل عل تساعده اّلتي ظمةنوالم صحيحةلا والمعلومات المعارفمن  بتمكينهما تدريجي اّلتلميذ كفايات تطوير -
 .يةبوالغي واألنتربومورفية ّلتلقائيةا وراتصاّلت نبعيدا ع ،تمثال عقالنيا به ةالظواهر المحيط

 توخي الفرضيات، بناء المسألة، عناصر تحديد : المشكالت وحلّ  العلمي شيمالت قواعد التلميذ على تدريب -
 ...واالستقراء االستنتاج لتفنيدها، أو الفرضيات لتأكيد سبيال اّلتجربة

 تحليل الحاجة، حسب أو مقاييس فقو  وتبويبها المعلومات عن مثل البحث المنهجية اّلتلميذ مهارات تنمية -
 ...البديلة الحلول استنباط أو المشكالت حلّ  في واستثمارها البيانات

 تحليل ال -ب

تزداد  تقانيةفي ضوء متطلبات مجتمع القرن الواحد والعشرين ما فتئت الحاجة إلى تمكين الفرد من ثقافة علمية و 
يوما بعد يوم، ولذلك اتجهت أغلب بلدان العالم إلى إعادة النظر في منظومة تعليم العلوم في مختلف المستويات 

تساعدهم على فهم الظواهر  تقانيةثقافة علمية و  التعليمية قصد إيجاد فرص أفضل أمام المتعلمين الكتساب
المتعلقة بالعالم الذي يعيشون فيه، وعلى تفسيرها والتعامل مع مختلف جوانب حياتهم اليومية ومحيطهم 

 االجتماعي وبيئتهم الطبيعية.
 بعبارات أخرى، يتعّلق األمر بتوفير تعليم للعلوم يخّول لمواطن الغد:

 فيها والتحوالت التي تطرأ عليها وكذلك الرهانات والتحديات المرتبطة بهافهم البيئة التي يعيش  -

 علمية تخول له اكتساب معارف وتطوير التفكير النقدي واتخاذ قراراتمقاربات تطوير  -

 اكتساب ثقافة تهّيئه للعيش في مجتمع تلعب فيه العلوم والتكنولوجيا دورا أساسيا. -
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"تتمثل الثقافة العلمية في ما يلي: ( 1003مة التعاون والتنمية االقتصادية )حول هذه المسألة جاء في تقرير منظ
ق قصد فهم العالم ئاستخدام المعارف العلمية، والتعرف على المسائل والتوصل إلى استنتاجات مبنية على حقا
 .12اني"الطبيعي واتخاذ قرارات في شأنه، إلى جانب فهم التحوالت التي تطرأ عليه نتيجة النشاط اإلنس

 
، يتّفق المختصون في تعليم العلوم على أن هذا التعليم ال ينبغي أن والتقانيةوفي إطار هذه الثقافة العلمية 

ما ينبغي أن يرّكز على إكساب المتعّلم الكفايات التي  ربقد هاقينوتلينحصر في تمرير المعلومات والمفاهيم 
( حيث يقول: Gillispie, 1992تساعده على االنخراط في نشاطات علمية كما أّكد على ذلك جيلسبي )
والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا النجوم "تتضمن العلوم في آن واحد المعرفة المضّمنة في كل مادة مثل علم 

 .13لك النشاطات المجّندة للحصول عليها"والجيولوجيا، وكذ
 

 :امهالعلوم وتعللذلك يتّفق عدد كبير من المربين على ثالث أفكار أساسية تحّرك ضمنيا تعليم 
معرفة المفاهيم واألفكار األساسية للعلوم وفهمها: وتتمثل أهم المفاهيم في الجوانب البيولوجية والجيولوجية  -

 تتوزع على أربعة مجاالت: علوم الحياة، علوم األرض، القوى والطاقة، المادة.والفيزياء والكيمياء. وهي 

اكتساب مهارات البحث العلمي وحل المشكالت: وتتمثل هذه المهارات بالخصوص في القدرة على تعرف  -
الظواهر الطبيعية وفهمها وتفسيرها، والقدرة على المالحظة والتساؤل والتجريب واالستكشاف والتفكير 

 .نقاشوال

تستهدف و : مقاربات/مقاربةوضع التعلم في سياقه من خالل وضعيات تعليم وتعلم تمكن من تطوير  -
وضعيات التعّلم حمل المتعلم على االنخراط في عملية تساؤل واستكشاف وبناء للمعرفة العلمية، وهذا من 

كار، واكتساب المهارات شأنه أن يساعده على الربط بين النظرية والتطبيق، واستيعاب المفاهيم واألف
 ,Handelsman)والتمشيات العلمية، والربط بين العلوم والبيئة. يقول هاندلسمان  المرتبطة بالسيرورات

التقصي العلمي، فإنهم يكونون قادرين على قيادة  تمهارا يذالتالم( في هذا الصدد: "إذا اكتسب 2004
بالغ استنتاجاتهم  متأويله وتطويرعملية االستكشاف وتجميع البديهيات من مصادر متنوعة،  للبيانات وا 

 14"والدفاع عنها

 .وتحّدد هذه األفكار الثالث وطريقة تمفصلها مدى اتساق المنهاج. وهذا ما سيتم تناوله في الفقرات الالحقة
 

 :المفاهيم األساسية للعلوم - أ

                                                           
12

« La culture scientifique est le fait de pouvoir utiliser des connaissances scientifiques, d’identifier les 

questions et de tirer des conclusions fondées sur des faits, en vue de comprendre le monde naturel et de 

prendre des décisions à son propos, ainsi que de comprendre les changements qui y sont apportés par 

l’activité humaine » (OCDE 2003). 
13

 « Sciences connotes both the knowledge contained in such disciplines as astronomy, physics, chemistry, 

biology and geology and the activities involved in obtaining it. » 
14

“ If students possess scientific inquiry skills, they are capable of conducting an investigation, collecting 

evidence from a variety of sources, developing an explanation from the data, and communicating and 

defending their conclusions” (National Science Teacher Association [NSTA], 2004; Handelsman, et al., 

2004). 
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بمختلف حاالت الماّدة، ومختلف أشكال الطاقة، و تتمثل في المفاهيم المتعلقة بالكائنات الحية والعالقات بالبيئة، و 
ونظم األرض والفضاء. وتغّطي المناهج المعتمدة في األردن وتونس وقطر إلى نهاية الصف الرابع نفس المفاهيم 

 لدان التي جّددت تعليم العلوم. وهي تقترح مضامين تتعّلق با:واألفكار المقررة في الب
 لماو العو والمحيط، العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية و  ،ومفاهيم التكاثر والنمو  الكائنات الحية تعريف -

 .ةالصحفي تؤثر  يالت

 .األجسام فيالطاقة  ريتأث،تعرف مصادر بعض الطاقات، تصنيف بعض الطاقات، الهواء، المادة، الزمن -
 

نصيبا كبيرا تخصص المناهج األردنية ، ففمثلما توجد نقاط تشابه نجد أيضا اختالفات ،أما في الصف الثامن
التقسيمات الفيزيائية والكيميائية و  نشأتهاكيب الجيولوجية من حيث أنواعها و التراتتطرق إلى علوم األرض فل

كما تتناول  .التكوينية وآثرها في تشكيل مظاهر سطح األرض وتفسيرهادور العمليات ل كلألرض وكذالالداخلية 
العالقات و ،في الجدول الدوري اوخواص تنظيمهاإللكتروني  هاتركيبو توزيع اإللكتروني لذرات بعض العناصر ال

تحول  يةكيفل نصيبا هاماتخصص فالمناهج القطرية أما  .الرياضية التي تربط المتغيرات المتعلقة بالقوة والحركة
. بينما يتمّيز المنهاج التونسي في شكل تنظيمه من حيث طبيعة النظام الشمسيو  تنقل الطاقة الحراريةو  الطاقة

 تناول كل مفهوم في عالقته بالبيئة )مثال المادة في المحيط، الماء في الطبيعة(.
 

 :مجال البحث العلمي وحل المشكالت - ب
شّكل تنمية هذه النوعية من الكفايات أحد تفي خصوص الكفايات المتعلقة بالبحث العلمي وحل المشكالت، 

ّن أحد أساسيات تعليم العلوم يتمثل في مساعدة المتعلمين ألالتحديات الكبيرة التي تواجهها األنظمة التربوية، ذلك 
ظواهر الالمحيط بهم، ومساءلته واستكشاف بعض على االنخراط في أنشطة علمية تمّكنهم من استكشاف العالم 

خاصتين باالندماج في سيرورة  (taxonomies)تصنيفينبين بأنفسهم. وفي هذا اإلطار يمّيز المختصون 
علمي: يتمثل المستوى األول في القدرة على المالحظة والمقارنة والتصنيف والقياس واقتراح نماذج النشاط ال

 وبالتجريب أالثاني في القدرة على وضع فرضيات وتعّرف المتغيرات المقصودة والتأويل. ويتمثل المستوى 
 .تهامراقب
 

 فما وضع الدول المعنية بالدراسة في هذا المجال؟
 

)أفقيا( يرافق تعّلم سائر المجاالت مثل مجال علوم الحياة مستعرضا  يعتبر البحث العلمي مجاال تعلميا ،في قطر
واألرض والعلوم الفيزيائية والكيمياء. ويستهدف هذا المجال تعليم الطلبة تطوير مهارات االستقصاء العلمي، 

مهارات معالجة المعلومات والتواصل في شأنها، ومهارة التجريب باستخدام التجهيزات المناسبة. غير أنه عند و 
يتبّين أن االهتمام يرتكز في أغلب الحاالت على أفعال من قبيل "تعّرف، تمييز،  ،وفق المعاييرالتصنيف راسة د

فهم"، مما يدّل على سيطرة منطق المعرفة )النظرية( وفهم المفاهيم أكثر من منطق الدخول في نشاط علمي 
 فعلي.
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عابرة للمجاالت( لتعّلم ال)األفقية  الكفايات من نيعتبرا ةلميالعالمقاربة فإّن حل المشكالت وتطوير  ،أما في تونس
العلوم. فالبرامج الرسمية تدعو إلى تطوير مهارات المالحظة وتجميع المعطيات وتنظيمها، وتحليل الوثائق 

 العلمية وكذلك التواصل العلمي باستخدام معجم علمي مناسب. 
 

التصنيف لكن وفي األردن، يبدو أّن تطوير مهارات البحث وحل المشكالت ال يشّكل جانبا أساسيا في المنهاج، 
شير إلى أن غايات البرنامج هي تمكين الطلبة من يالمستخدم في هذا المنهاج )يمّيز، يستنتج، يدرك...( 

 لمي.االنخراط في نشاطات تطّور قدراتهم األساسية المرتبطة بالتمشي الع
 

 :وضعيات التعّلم - ت
هو تعتبر وضعيات التعّلم مفتاح تعليم العلوم المبني على المعرفة والتطبيق العلمي؛ فاختيار الوضعيات التعلمية 

يخّول تحويل التعليم القائم على دروس تفسيرية تكتفي بتقديم نماذج علمية وتفسيرها إلى تعّلم علوم يمّكن  يلذ
بوضع الطلبة في سياقات تعلمية يتعّلق األمر  نإ في نشاط يستثير تمشيات علمية. أيالطلبة من االنخراط 

تساعدهم على االنطالق في تمش بحثي يستهدف اكتشاف بعض الظواهر وفهم األفكار األساسية في مجال 
 15العلوم.

 

 أن نشاطات التعّلم تشتمل على مستويين: ىإل اإلشارةوتجدر 
 والعلمية أنشاطات تعّلم تمّكن الطلبة من التعامل مع أدوات القياس والتجريب قصد مراقبة بعض الظواهر  -

 تها.مالحظ

 .نشاطات تعّلم تمّكن الطلبة من تنمية اتجاهات الباحث العلمي -
 

التعلم ذات الصلة وفي هذا الصدد، تبدو مناهج البلدان المعنية بالتحليل متناسقة فيما يتعّلق باختيار وضعيات 
بالمستوى األول، هذا على خالف المستوى الثاني حيث تبدو المناهج غير صريحة فيما يتعّلق بتسيير نشاطات 

. وبصورة خاصة يالحظ أن هذه المناهج ال تشير إلى التجارب أو االختبارات التي يمكن التقانيالبحث العلمي و 
مي يخول لهم مساءلة الظواهر، ووضع الفرضيات أو تعّرف أن ينجزها الطلبة من أجل االنخراط في تمش عل

المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في نتائج التجربة، أو تأويل نتائج تجربة جديدة. ويرّجح أن يكون هذا النقص أحد 
 أسباب ضعف أداء الطلبة في اختبار تيمس للعلوم.

  

                                                           
15

An example of one inquiry-based science lesson which I observed involved students directing their own 

learning and curiosity and thus beginning to acquire scientific literacy; that is, a general comprehension of 

the important ideas of science, the nature of scientific investigation and the evaluation and interpretation of 

evidence (ed. Harlen& Allende 2006). 

‘Inquiry leads to understanding through the learner’s own activity and construction of knowledge’ (Naylor & 

Keogh 2006). 
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 :هواستنتاجات الثانيخالصة الجزء 

 :المعنية بالدراسة الدولاختالفات بين  عن وجود سيتدر الت عملية المقارنة بين مناهج كشف
 
جين لتدريس التي األردن وقطر. فنحن إزاء نموذتماما عن ح مختلفةحالة تونس تبدو  ،ماّدة الرياضياتففي  -

يرّكز النموذج األول على تعليم إذ  ،: النموذج الفرنكوفوني والنموذج األنجلوسكسونيهاوتعّلم الرياضيات
أكثر نحو المعارف الفعلية والمسائل الوظيفية. ومن يتجه الثاني بينما  ،)ماذا؟ لماذا؟( وداللتهاالمعارف 

الطبيعي أن يؤّدي هذا االختالف في المقاربة إلى اختالف في األولويات في مستوى تنظيم األنشطة 
 جيات التدريس والممارسات التعليمية والتقييمية.الرياضية واألجهزة البيداغوجية واستراتي

 
، من حيث الطابع الوظيفي النموذج األنجلوسكسونيمن أن بنية تيمس هي أكثر قربا هنا تجدر المالحظة و 

لفقرات االختبارات، وكذلك تركيزها على القدرة على المعرفة والتطبيق والتفكير حول المفاهيم من أجل حّل 
، واقتربت منه األردن على خالف في هذا االتجاهكلّيا اقات محّددة. وقد سارت قطر مشكالت منزلة في سي

مثل مكانة الخاصيات  كفايات ومعارف أخرى ال تتناولها دراسة تيمس عدةيتضّمن منهاجها تونس التي 
منقوصة في كّل ما يتعّلق بخصوصيات كل  الدول. لذلك تظّل المقارنة بين الشكلية للرياضيات والبرهان

 .بلد
 

فقد تبّين من خالل تحليل المناهج المعتمدة في الدول المعنية وجود كثير من نقاط  ،مادة العلومأما في  -
فكار متشابهة إلى حّد كبير إال أّن بعلوم الحياة كانت المفاهيم واألما يتعّلق لفوارق. ففيالتشابه وبعض ا
بدا أكثر وضوحا في مستوى الربط بين المفاهيم المدروسة والبيئة من حيث إعطاء أهمية المنهاج التونسي 

)الخلية،  االجته لعدد من الظواهر بأكثر عمقوالحياة اليومية، ومع كبيرة ألثر هذه الظواهر على المحيط
 (. امتعددة الخاليالكائنات أحادية الخلية، الكائنات 

ما يتعلق بعلوم األرض، يشتمل المنهاج األردني على عدد أكبر من المفاهيم مقارنة بالمنهاجين التونسي وفي
أن تعالج في مادة الجغرافيا وهو ما يمكن أن  نالمفاهيم يمكهذه والقطري، مع اإلشارة إلى أن جزءا من 

 يفّسر هذا التفاوت. 
الفات كبيرة بين هذه الدول: ففي األردن يحتوي المنهاج أما في مجال الفيزياء والكيمياء فنالحظ وجود اخت

العالقة بين  على عدد كبير من المفاهيم الكيميائية الغائبة تماما في المنهاجين التونسي والقطري مثل
نواتج تفاعل بعض ، و نظيمها في الجدول الدوريتو  ،خواصهااإللكتروني لذرات بعض العناصر و  التركيب

 .نالعناصر مع األكسيجي
لجة بعمق أكبر في المنهاج األردني، مما يوحي بأن اأن مفاهيم القوة والحركة معإلى وتجدر اإلشارة كذلك 

هذا المنهاج يحاول أن يجد توازنا بين دراسة العلوم الفيزيائية والكيمياء من وجهة نظر أكاديمية ووجهة نظر 
 الثقافة العلمية.
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توافق فإنها ت، المشار إليها بين مناهج الدول المعنية بالتحليلالفروق بناء على ما سبق يمكن أن نستنتج أنه رغم 
من حيث أنها تساعد المتعّلم على اكتساب ثقافة علمية تخّول له فهم وتفسير  مع االتجاهات العالميةعموما 

بين مناهج الدول العربية أو بين  الموجودة االختالفات نّ كما أ الظواهر المتعلقة بالطبيعة والعالم المحيطين به.
ربط عالقة سببية مباشرة بين بنية منهج ال ترتقي إلى حّد  هذه األخيرة وبين المناهج المعمول بها في دول أخرى

حول مالحظات ميدانية من ، خاصة في غياب معطيات موضوعية متأتية ذين يطّبق عليهمما وأداء الطلبة ال
 .تعليمية في الفصل إلى ممارسة تحويل التعليمات المنهاجيةالنقل البيداغوجي أي عملية 

 
ع بانتقد بعض الباحثين ما أسموه "الطاوفي خصوص عالقة المناهج بنتائج تيمس تحديدا، وفي هذا الشأن،

 Marginson et)االمبريالي" للدراسات الدولية التي تستهدف فرض نموذج تربوي مسيطر ووحيد على العالم 

Mollis, 2001)16 "أو "وضع منظومة تربوية مثالية ،(Duran et Monnière, 1992)17. حذرت وفي نفس السياق
توجيه عملية تعديل المناهج وفق النمط التقييمي المعتمد في تيمس والدراسات من  (Bodin, 2006)دراسة فرنسية 

يقود المنهاج )بما في ذلك ممارسات هو الذي (اأو دولي كان ا)وطني نه حين يصبح التقييمالدولية بصورة عامة، أل
المدرسين وأنشطة الطلبة(، ال العكس )أي المنهاج يقود التقييم( فإن ذلك يمكن أن يفتح الطريق لحلقات متتابعة 

 Réflexion curriculaire المناهج حولالتفكير عملية  وجيهتوبالتالي يتعّين من انحدار التعّلم نحو األسفل. 
العمل و  ،(...ماذا يدّرس؟ لماذا؟ وكيف؟إحكام اتساقها داخليا وخارجيا )وجاهة الخيارات المنهاجية، وكيفية نحو 

. وهذا يتطّلب إشراك المدرسين أنفسهم حتى على إيجاد حالة توازن وانسجام بينها وبين برامج تكوين المدرسين
 أدوات تنفيذ.يكونوا منخرطين فاعلين في عملية البناء ال مجّرد 

 
  

                                                           
16

Marginson, S; et Mollis M. 2001." "The door Opens and the Tiger Leaps": Theories and Reflexivities of 

Comparative Education for a Global Millenium". Comparative Education Review, 45, 4, pp. 581-615 
17

Duran, P. et Monnière, E. 1992. "Le développement de l'évaluation en France, nécessités techniques et 

exigences politiques". Revue Française de Science Politique. Vol. 42, n°2. pp235-262 
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 المناهج الوطنية  تنفيذضوء في واليمن وقطر وتونس  نتائج األردن: تحليل لثالجزء الثا
 :في هذا الجزء ي سّلط الضوء على

 البنية التي يقوم عليها اختبار تيمس Design TIMSS  للنظر في مدى توافقها مع ما هو مطبق في الدول
رات فقالقرب بنية  ىبمد امرتبطنجاح التالميذ أو  فشل كان إذاما  المعنية بالتحليل، قصد استكشاف
 ؛المناهجفي االختبارية من تلك التي تتناولها 

 تتفق ما تمثله من أهمية في نجاح العملية التربوية. و ل، سمات المدرسين الخاصة باإلعداد للمهنة والتدريب
ى أفضل أداء. لذلك من شأنها أن تؤدي إل ى أنه ال يمكن تحديد سمات مثاليةالبحوث في هذا المجال عل

قا انطالتقاليده التعليمية. و وينية وفق خصوصياته واحتياجاته و نظومته التكم من الطبيعي أن يضع كل بلد
. كما سنسلط الضوء ةبأداء الطلبة لكل بلد على حد تهذه السمامدى صلة تحليل يتّم من هذه االعتبارات 

 ي هذه السمات.الموجودة فالسلبيات على أبرز 
 
I- الوطنية جمدى عالقة نتائج الرياضيات بالمناه 

 
 طلبة وعالقة ذلك بأدائهملل تدريسه يجرىفقرات اختبار الرياضيات مع ما مدى توافق  (2

( بينما %1قد انعدمت في قطر )يشملها المنهاج الوطني بالنسبة إلى الصف الرابع نالحظ أّن الفقرات التي لم 
تفاوتت نسب هذه الفقرات من  ،الثلث في كل من تونس واليمن. وبالنظر إلى المجاالت النظريةتجاوزت نسبتها 

( وفي اليمن في مجال البيانات %19مجال إلى آخر، حيث كانت أعلى نسبة في تونس في مجال الهندسة )
 .28( كما يكشف عن ذلك الجدول رقم13%)

 مدرجة في المناهج الوطنية للصف الرابع رياضياتغير ال : نسب الفقرات في اختبار تيمس21جدول رقم
العدد الجملي  البيانات الهندسة األعداد الصف الرابع

للفقرات غير 
 المدرجة

النسبة الجملية 
للفقرات غير 

 المدرجة
العدد الجملي للفقرات في 

 26 61 88  521اختبار تيمس=
 عدد الفقرات الغير مدرجة في المنهاج

 32 تونس
(20.22%) 

22 
(19.05%) 0 22 %36 

 0 قطر
 

0 
 

0 
 0 0 

 59 اليمن
(35.19%) 

39 
(%42.14) 

59 
(22.02%) 22 %22.32 

 
االختيارية ت أن النسب الجملية للفقرا 29أما بالنسبة إلى الصف الثامن فيتبين من خالل الجدول رقم

وكانت أدنى نسبة في قطر  %12,31و %1.82ال تغطيها المناهج الوطنية في الدول المعنية تتراوح بين  التي
وأعالها في األردن. وبالنظر إلى المحتويات الرياضية نالحظ أن أعلى نسبة من الفقرات خارج المنهاج ترّكزت 

، وفي مجال الهندسة في (%34.22) ، وفي مجال الجبر في تونس(%32.31) في مجال البيانات في األردن
 .(%52.22)قطر 
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 غير مدرجة في المناهج الوطنية للصف الثامن رياضياتال رات في اختبار تيمس: نسب الفق21جدول رقم
العدد الجملي  البيانات الهندسة األعداد الجبر الصف الثامن

للفقرات غير 
 المدرجة

النسبة الجملية 
للفقرات غير 

 المدرجة
العدد الجملي للفقرات في 

 42 43 25 29   351اختبار تيمس=
مدرجة في المنهاج الوطني غيرالعدد الفقرات   

 54 األردن
(30.32% ) 

54  
(33.91%) 

2  
(59.04%) 

50 
(32.31%) 42 %35,21 

 52 تونس
(34.22%) 

2 
 (4.95%) 

9 
(35.43%) 

2 
(52.20%) 22 %52.30 

  1 قطر
 (2.34%) 0 2 

(52.22%) 0 53 %1.25 
 

وبين الدول تبّين أن عامل "وجود المحتوى في المنهاج  ةتالميذ في كل بلد على حدالسب نجاح لكن عند مقارنة ن
التالميذ، إذ ي الحظ أن هناك فقرات اختبارية غير مدرجة في  أداءالوطني" ال يبدو على صلة قوية بالتفاوت في 

إلقاء الضوء على بعض الفقرات  ، عندالمنهاج الوطني فاقت فيها نسب النجاح الفقرات الواردة به. كما ي الحظ
ولمزيد ر بينها في مستوى نسب النجاح. درجة في بعض الدول وغيابها في أخرى، أنه ال يوجد فرق كبيالم

الجانب تّم الرجوع إلى نسب اإلجابات الصحيحة في فقرات االختبار والمقارنة بينها على أساس  اذالتعمق في ه
غير المدرجة مع وجود حاالت ورودها في المناهج الوطنية من عدمه فالحظنا ضعفا واضحا في الفقرات ال

 معاكسة تماما، وهذه بعض النماذج:
 

 غير مدرجة في المناهج الوطنية للصف الرابع رياضياتال : نسب النجاح في بعض فقرات اختبار تيمس  المدرجة و11جدول رقم
الصف الرابع -رياضيات   

 اليمن قطر تونس الفقرة
M032113B   )2مدرجة( )غير  %3)مدرجة(  1%1)مدرجة% 
M041065B   )2)غير مدرجة(  %23)مدرجة(  %2)غير مدرجة% 
M051017  )31)غير مدرجة(  %32)مدرجة(  %31)مدرجة% 
M041302A   )33)مدرجة(  %33)مدرجة(  %33)غير مدرجة% 
M051102   )33)مدرجة(  %13)مدرجة(  37%)غير مدرجة% 

 
 غير مدرجة في المناهج الوطنية للصف الثامن رياضياتالمدرجة و ال : نسب النجاح في بعض فقرات اختبار تيمس12جدول رقم

الصف الثامن -رياضيات   
 تونس قطر األردن الفقرة
M01_05 (M032761)  )3)مدرجة(  %1)مدرجة(  %1)غير مدرجة% 
M03_07 (M042103)  )2)غير مدرجة(  %3)مدرجة(  %9)غير مدرجة% 
M03_08 (M042082)  )21)مدرجة(  %21)غير مدرجة(  %23)غير مدرجة% 
M05_07 (M032324)  )31)مدرجة(  25%)غير مدرجة(  33%)غير مدرجة% 
M07_11 (M032507)  )24%)غير مدرجة(  %11)مدرجة(  20%)غير مدرجة 
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 :هذه النتائج تحليل
تويات ال يرتبط بمدى تغطية المناهج للمح داءأن ضعف األالمقدمة أعاله، البيانات من خالل يمكن أن نستنتج 

ليكون هذا الذي يمارسه الطلبة. و  18رياضيال طبنوعية النشا يرتبط ابقدر م االختياريةالتي تقيسها الفقرات 
دراك من إ غير المألوفة لتمكين الطلبةتمحور حول حل المسائل المألوفة و أن يمن  ا البدالنشاط الرياضي ناجع

ن بأ قرارتبنت هذه الخيارات، يمكن اإلقطر ما أن المناهج في تونس واألردن و وب يفها.ظتو م الرياضية و يالمفاه
 ج.في تنفيذ هذه المناهباألحرى المشكلة تكمن 

 : ماهي العوامل التي تعيق تنفيذ المناهج؟ التاليالسؤال وفي هذا الصدد يطرح 
 محورين:  في لمحصر العوايمكن وجهة نظرنا،  من
 ومنهانفيذ ناجع للمناهجيتعلق بقدرة المؤسسة على تفعيل اآلليات الضرورية لضمان ت :المحور األول ، 

رساء عمليات  ا  و ، اتنفيذ ناجع ألهدافهفي مجال تدريس المادة و تكوين المدرسين و الموارد الضرورية، توفير 
 هادفة.متابعة وتقييم منتظمة و 

 بممارسات المدرسين في الفصل: يتعلق المحور الثاني. 
 

تسليط الضوء على  سيتمّ نظرا لخصوصية كل بلد ن موضوع اهتمام األقسام الموالية، و ان المحور اويشّكل هذ
 .ةوضع كل بلد على حد

 في قطر 
 التقييم. لكن رغمليات المتابعة و يتعلق بعمأن المؤسسة القطرية تتميز بآليات واضحة فيما  نا في الجزء الثانيبيّ 

 بعض النقائص فيما يتعلق بفرص التعلم: إلىه يما يلمس من اتساق داخلي في هذه المناهج يجدر التنب

بعض المهام الرياضية أكثر مما تساعد على القيام  إنجازوضعيات التعلم المقترحة إلى أغلب  تهدف  -
 تهم على تطبيق المفاهيم الرياضية في مجاالت مختلفة. ان الطلبة من تطوير قدر بنشاط رياضي ناجع  يمكّ 

هذا يحول دون تمكين عدد ى حساب المنطق الداخلي للمادة، و يتدّرج التعّلم حسب االستجابة للمعايير عل -
يفسر وهذا الرياضيات. عالية في على الوصول إلى مستويات متوسطة و تهم اكبير من الطلبة من تطوير قدر 

الثامن، حيث نالحظ أن طلبة طلبة الصف الرابع و  ءبين أداالت المعرفية اق في المجالفار  ربما ارتفاع 
، بينما في مجال االستدالل 444لتطبيق، واو  في مجاالت المعرفةنقطة  444الصف الرابع تحصلوا على 

مجال  في 404في مجال التطبيق و 394في مجال المعرفة و 434 داء طلبة الصف الثامنكان أ
 االستدالل. 

 
 في تونس 
 :نذكر منها تخلالإإستراتيجية ناجعة في تنفيذ البرامج، مما أنتج ترسخ  مل التونسيةالمؤسسة نا سابقا أن لقد بيّ 
فهم أهداف مما يخلق صعوبات في  نقص الموارد التعيلميةإعداد المدرسين لتنفيذ المناهج و ضعف عملية  -

نسب الطلبة الذين تابع  تأّملوتزداد أهمية هذه االعتبارات عندما نتنفيذها.  تمشيات و ضامينهامالمناهج و 
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دوليا وحوالي  %31في تونس مقابل  %31مدرسوهم تكوينا حول منهاج الرياضيات، إذ نجدها في حدود 
 في البرتغال. %19في الواليات المتحدة األمريكية و 38%

 فعالة.وتقييمها بصفة منتظمة و مة ناجعة لمتابعة عملية التعلم غياب منظو  -

ة الثانية من التعليم ى إلى المرحللغياب آليات لتفادي العقبات المتعلقة بعملية االنتقال من المرحة األو  -
أن يخلق قطيعة  هذا من شأنه. و بين مدرسي المرحلتينلتنسيق تأمين عملية اكيفية األساسي، وخاصة 

 .اتصعب معالجتهأساسية يتعرض لها الطلبة و عوبات د صحادة في عملية التعلم ويولّ 

تفوق ( %31)مدرسوهم بأنهم يشكون من نقائص  حالذين صر الرابع نسبة طلبة الصف أن  إلىتجدر اإلشارة و 
 %18مقابل  %31مر في الصف الثامن حيث ترتفع هذه النسبة  إلى لك األ(. وكذ%21بكثير النسبة الدولية )

لي. وال شّك أن وجود هذه النسب من الطلبة ذوي الصعوبات يمثل عقبة كبيرة يصعب على على الصعيد الدو 
لم المعتمدة في تساؤالت حول نظم تقييم التع نتائجال هثير هذتبدون تكوين ناجع. كما مواجهتها المدرسين 
 مقاييس االرتقاء من مستوى تعليمي إلى آخر.المدارس و 

 
من الهامة التي تحول دون تمكين الطلبة  صالنقائ من بينفعملية التعلم الداخلي و التساق ا ىلإ بالنسبةأما 

 :تطوير قدراتهم في الرياضيات نذكر
متعلقة ال والتركيز على األنشطة الهندسية ،عداد والهندسةاأل التوازن في الصف الرابع بين مجاليعدم  -

مجال الهندسة ( و 390)األعدادالطلبة في مجال  أداءهذا مما يفسر الفارق بين بمعرفة القواعد والحقائق. و 
(319.) 

 ممن تطوير قدراته الطلبة نتمكيمن شأنها في الكتب المدرسية للصف الرابع  ةغياب وضعيات تعّلم ثري -
( 370في مجال المعرفة ) أدائهم.  مما يفسر الفارق بين ةسياقات مختلفعلى تطبيق  المفاهيم الرياضية في

 (. 344مجال التطبيق ) أدائهم فيو 

إدماج م على من تطوير قدراته لبةعدم التركيز على الربط بين المجالت المختلفة مما يحول دون تمكين الط -
 المفاهيم الرياضية.

، منهاج تيمسف ابستيمولوجي كبير بين االختيارات المنهجية التونسية في المرحلة االعدادية و ختالاوجود  -
رف تعليم المعارف وداللتها الرياضية، بينما يتجه الثاني أكثر نحو المعاسي على حيث يعتمد المنهاج التون

 كيفسر ذلقد و ،نالتونسيييجعل معظم اختبارات تيمس غير مألوفة للطلبة هذا الفعلية والمسائل الوظيفية. و 
 ضعف نتائجهم. 

 

  ردنفي األ 

في إرساء جهاز مستقل للتقييم نجاح هذا البلد ردنية و جي مرضي في المنظومة التربوية األتساق خار ارغم وجود 
 ىلإ بالنسبةأما للمعطيات المجمعة واستثمارها. مثلى  إال أنه ال يزال يحتاج إلى إرساء آليات تمّكنه من معالجة 

تحول دون تمكين الطلبة  نأ يمكن الهامة التي صالنقائ فيمكن تشخيص عدد منعملية التعّلم التساق الداخلي و ا
 تطوير قدراتهم في الرياضيات منها:من 
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هذا من حساب مسار التدرج في التعّلم. و  عدد كبير من المفاهيم على عداد على تعليمفي مجال األ ركيزالت -
من طلبة الصف الثامن  %31ذوي الصعوبات، حيث نالحظ أن شأنه أن يعيق فرص التعّلم لدى الطلبة 

وال شّك أن  (.%18هي تفوق بكثير النسبة الدولية )مدرسوهم بأنهم يشكون من نقائص و  األردنيين صّرح
وجود هذه النسبة من الطلبة ذوي الصعوبات يثير تساؤالت حول نظم تقييم التعلم المعتمدة في المدارس 

 ومقاييس االرتقاء من مستوى تعليمي إلى آخر.

األنماط على حساب المجاالت ألولوية لمجال الجبر و حيث تعطى اغياب توازن بين المجاالت الرياضية  -
البيانات عداد والهندسة و أل( ومجاالت ا431الطلبة في مجال الجبر ) أداءهذا ما يفسر الفارق بين و خرى.األ
(390 ،407 ،349) . 

يحول دون تمكين الطالب من تطوير قدراته على قد عدم التركيز على الربط بين المجاالت المختلفة مما  -
إلى مستويات  ءمن االرتقاهذا ينذر بعدم تمكين الطلبة مفاهيم الرياضية وحل المسائل. و اإلدماج بين ال

 .عالية في الرياضياتمتوسطة و 
 

  في اليمن 
حتويات على حساب حيث تركز البرامج على تدريس الم ،يمثل اليمن مشكال في مستوى اختياراته المنهجية

 الطلبة. أداءر ضعف يفسّ هو ما يمكن أن و ، لف التوجهات الدوليةايخهذا الرياضية. و تطوير المهارات 
 

 :سمات مدرسي الرياضيات الخاصة باإلعداد للمهنة والتدريب (1

من استبيان  1و 3السؤالين عن تحليل إجابات المدرسين تّم ، الطلبة ءوعالقتها بأداالسمات لمقاربة هذه 
 ما يلي: )89صفحة ( 11و  13 نفيد الجدواليالمدرس. و 

 
 في قطر        

ص في التخصّ تعليم الرياضيات دون في  اذين تابع مدرسوهم تكوينللدى طلبة الصف الرابع ال أداءكان أفضل 
رياضيات دون ن في الو صصختم أنهمالذين صرح مدرسوهم  ةلدى الطلبكان ف. أما أضعف أداء الرياضيات

فكان  نأما في الصف الثام.(%221, )ىخر أمجاالت ي ف نصصيختملدى الثم  (%6, 99)يم الرياضياتتعل
الرياضيات أو تعليم صين في مجاالت مختلفة )غير صختداء لدى الطلبة الذين كان مدرسوهم مأفضل أ

رياضيات دون تعليم صين في الصختلدى الطلبة الذين كان مدرسوهم م(، و 1.9%هي فئة قليلة )الرياضيات( و 
صون في تعليم صختأداء فكان لدى الطلبة الذين صرح مدرسوهم أنهم م. أما أضعف ( (45,8%الرياضيات

 معا. (%35,2)رياضيات الرياضيات و ال

عند تسليط الضوء على متغّير األقدمية )سنوات العمل( في المهنة بالنسبة إلى مدرسي الصفين الرابع والثامن،  و 
الطلبة  ىلد أداءأضعف سنة فما فوق، بينما كان  11ظهر أعلى أداء لدى طلبة المدرسين الذين تبلغ أقدميتهم 

 سنوات. 1الذين لم تتجاوز خبرة مدرسيهم 
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  في تونس 
المرحلة الثانوية، وهم بذلك يلتقون مع  هميدرسالصف الرابع الذين لم يتجاوز مستوى م أفضل أداء لدى طلبةكان 

يبدو أن هؤالء (، و 113ا )متوسط أداء هذه الفئة ( وهوالند133نظرائهم في ألمانيا )متوسط أداء هذه الفئة 
 فكان أضعف أداءسنة فما فوق. أما  11دميتهم بالتالي تبلغ أقو  خّريجي مدارس المعلمين العليا هم من درسينالم

 تعليم الرياضيات في وأرياضيات دون تعليم الرياضيات الي ن فو نهم مختصألدى الطلبة الذين صرح مدرسوهم 
 (.11%و %9.2) الرياضياتالتخصص في دون 

هي و  ،تخصصا رسميا بعد الثانوي مدرسوهمبع االصف الثامن كان أفضل أداء لدى فئة الطلبة الذين لم يتي فو 
في  التخصص،و الرياضياتتعليم تعليم الرياضيات دون خصص في تال ذات نالفئتاتليها  (،%1,2)فئة قليلة 

 . 19(%3,5و%7,1و%1,2) من المدرسين ةنسبا ضعيفإال تمثل  األخيرة الالفئة أّن هذه ب، علما مجاالت أخرى
رياضيات دون تعليم الرياضيات الي ن فو صصختنهم مألدى الطلبة الذين صرح مدرسوهم  فكان أما أضعف أداء

 .%)19,1) كبر نسبةأهي تمثل و 
بينما سنة فما فوق،  11ظهر أفضل أداء لدى الطلبة الذين تبلغ أقدمية مدرسيهم  ،متغّير األقدمية وبالنظر إلى

 سنوات. 1مدرسيهم لدى الطلبة الذين لم تتجاوز خبرة أضعف أداء كان 
 
  ردنفي األ 

صين في مجاالت مختلفة )غير صختكان أفضل أداء لدى فئة الطلبة الذين كان مدرسوهم م ،الصف الثامني ف
، تليها فئة الطلبة الذين كان مدرسوهم من الطلبة%1,1لي احو  ونمثلي موهالرياضيات أو تعليم الرياضيات( 

أفضل أداء لدى فئة الطلبة الذين كانت . كما يوجد (%9,1) رياضيات و تعليم الرياضياتالي صين فصختم
سنوات. أما أضعف أداء فكان لدى الطلبة الذين صرح  5تتجاوز  سنة أو ال 27و 17خبرة مدرسيهم بين 

لدى  وأ، من الطلبة %97لي اهي تمثل حو رياضيات و تعليم ال رياضيات دونن في الو صصختنهم مأمدرسوهم 
 سنوات.17و 5خبرة مدريسيهم بين تتراوح التالميذ الذين  

 
 في اليمن 
التخصص تعليم الرياضيات دون ي ف ابعوا تكوينافضل أداء لدى فئة التالميذ الذين كان مدرسوهم قد تأكان 

أفضل أداء لدى فئة الطلبة الذين وجد اضيات دون تعليم الرياضيات. كما ريالي ف التخصصالرياضيات أو 
بع مدرسوهم اضعف أداء فكان لدى فئتين من الطلبة: الذين تأأما  سنة. 27و 17بين  كانت خبرة مدريسيهم

 نااتتمثل ه .بعد الثانوي ارسمي اتعليموز مدرسوهم االذين لم يتجرياضيات دون تعليم الرياضيات و لاي ف اتكوين
 ستوجبقضية خطيرة يشكو من يليمن ا أن ويبد المنطلقمن هذا  من طلبة الصف الرابع. 67%لي ان حو االفئت

 المدرسين. اءهي مسالة ارتقو  ة جذريةمعالج
 

                                                           

هما الواليات المتحدة أخريين ني لدى المدرسين" قد ظهر في حالتين تجدر اإلشارة أن هذا التوجه حول "اقتران أعلى أداء بأقل مستوى تكويا 19
 األمريكية وأكرانيا
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 :هذه النتائج تحليل
الت تتعلق امجيشكون نقصا في أن نسبة كبيرة من الطلبة تدرس لدى مدرسين البيانت الحاصلة نستنتج من 

الطلبة التعليمية  مدى اتساقه مع حاجاتي للمدرسين و هذا يطرح قضية التكوين األساسبتدريس الرياضيات. و 
لتنفيذ  امدى استجابتهثناء الخدمة و أو  تساؤالت حول منظومة التكوين قبل بالتالي ر هذه الظاهرةي.وتثالتعلمية

 البرامج بفاعلية:
 للرياضيات )الرياضيات للجميع:  منصف ومة التربوية على إرساء تعليمظإلى أي مدى تساعد المن

أن الطلبة  ةاالحتياجات الخاصة في مجال الرياضيات(، خاص وغير المتجانسة والطلبة ذو  الفصول
 متجانسة من المدرسين. رفئات غييدرسون لدى 

  أثر المستوى األكاديمي الصرف  فعال )سنوات إلى ما فوق 17من (هل يفوق أثر الخبرة التعليمية
خاصة وأن المستويات التعليمية المعنية باختبارات في أداء التالميذ في الرياضيات والعلوم للمدرسين 

 تيمس ال تتجاوز الثامنة أساسيا؟
 
II- الوطنية جمدى عالقة نتائج العلوم بالمناه 

 مطلبة وعالقة ذلك بأدائهلل تدريسه يجرى مع ماالعلوم  اختبار تتوافق فقرامدى  (2
في المنهاج الوطني كانت في قطر في حدود بالنسبة إلى الصف الرابع تبّين أّن نسب الفقرات غير المدرجة 

تفاوتت نسب هذه الفقرات من  ،في كل من تونس واليمن. وبالنظر إلى المجاالت %31بينما تجاوزت  ،32,1%
مجال إلى آخر، حيث كانت أعلى نسبة في تونس في مجال علوم األرض، وفي اليمن وقطر في مجال الفيزياء 

 كما يكشف عن ذلك الجدول التالي:
 

 غير مدرجة في المناهج الوطنية للصف الرابع علومال : نسب الفقرات في اختبار تيمس11جدول رقم
العدد الجملي  علوم األرض الفيزياء علوم الحياة الصف الرابع

غير  للفقرات 
 المدرجة

النسبة الجملية 
غير الللفقرات 

 المدرجة
العدد الجملي للفقرات في 

 22 25 24  522اختبار تيمس= 
 غير مدرجة في المنهاجالعدد الفقرات 

 45 تونس
(11,40%) 

22 
(14,22%) 

32 
(25,25%) 505 %60.11 

 33 قطر
(39.23%) 

32 
(41,90%) 

30 
(20.20%) 20 25,42% 

 15 اليمن
(22,95%) 

41 
(22,22%) 

32 
(29,29%) 559 %70.83 

 
أما فيما يخّص الصف الثامن، فيتبين من خالل الجدول الالحق أن النسب الجملية للفقرات االختبارية التي ال 

وكانت أقل نسبة في األردن  %33,11و %23,88تغطيها المناهج الوطنية في البلدان المعنية تتراوح بين 
بة من الفقرات خارج المنهاج ترّكزت في وأعالها في تونس. وبالنظر إلى المحتويات العلمية نالحظ أن أعلى نس

 .(%49,22)، وفي قطر (%19,49) ، وفي مجال علوم الحياة في تونس(%30,15) مجال الفيزياء في األردن
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 غير مدرجة في المناهج الوطنية للصف الثامن علومال : نسب الفقرات في اختبار تيمس12جدول رقم
العدد الجملي  علوم األرض الفيزياء الكيمياء علوم الحياة الصف الثامن

غير  للفقرات 
 المدرجة

النسبة الجملية 
للفقرات غير 

 المدرجة
العدد الجملي للفقرات في 

 14 29 44 29 352اختبار تيمس= 
 مدرجة في المنهاج الوطنيالعدد الفقرات غير 

 2 األردن
(2,22%) 

2 
(52,22%) 

2 
(30,15%) 

9 
(52,22%) 

20 %13.88 
 42 تونس

(19,49%) 
54 

 25,25%) 
52 

(52.22%) 
32 

(10%) 
505 %46.75 

 29 قطر
(49,22%) 0 2 

(51.22%) 
52 

(25,42%) 
23 %28.70 

 
وبين البلدان تبّين أن عامل "وجود  ةلكن عند مقارنة نسب نجاح تالميذ الصف الثامن في كل بلد على حد

التالميذ، إذ الحظنا أن عددا كبيرا من الفقرات  أداءالمحتوى في المنهاج الوطني" ال يبدو مفسرا قويا للتفاوت في 
مدرجة في المنهاج الوطني فاقت فيها نسب النجاح الفقرات المدرجة. كما الحظنا، عندما الاالختبارية غير 

ض الفقرات الموجودة في بعض البلدان وغيابها في أخرى، أنه ال يوجد فرق كبير بينها في سلطنا الضوء على بع
 مستوى نسب النجاح. وفيما يلي بعض األمثلة من اختبار الصف الرابع:

 
 غير مدرجة في المناهج الوطنية للصف الرابع علومال: نسب النجاح في بعض فقرات اختبار تيمس  المدرجة و 15جدول رقم

 اليمن قطر تونس الفقرة
S01_04  S031325 11 )مدرجة( 8 )مدرجة( 23 )غير مدرجة( 
S05_07  S031410 35 )غير مدرجة( 34 )غير مدرجة( 58 )غير مدرجة( 
S07_08  S031077 33 )غير مدرجة( 33 )غير مدرجة( 32 )مدرجة( 
S13_12  S041068 13 )مدرجة( 8 )غير مدرجة( 12 )غير مدرجة( 
S14_04  S051040 29 )مدرجة( 1 )مدرجة( 18 )مدرجة( 

 
 غير مدرجة في المناهج الوطنية للصف الثامن علومال: نسب النجاح في بعض فقرات اختبار تيمس  المدرجة و 16جدول رقم

 تونس قطر األردن الفقرة
S01_03  S032181 13 )غير مدرجة(   19 )غير مدرجة( 31 )مدرجة( 

S03_09  S042403 13 )مدرجة( 23 )مدرجة( 28 )غير مدرجة( 
S11_05A  S042222A 22 )مدرجة( 21 )مدرجة( 21 )مدرجة( 

S06_09   S042297 1 )غير مدرجة( 8 )غير مدرجة( 21 )غير مدرجة( 
S10_09  S052063 45 )غير مدرجة( 50 )مدرجة( 39 )مدرجة( 

 
 النتائج تحليل

ال يرتبط بمدى تغطية المناهج للمحتويات التي  داءأن ضعف األ من خالل النتائج أعاله يمكن أن نستنتج
عف بقدر ما يرتبط هذا الض )كما لوحظ عند تحليل نتائج اختبار الرياضيات تقريبا(تقيسها الفقرات االختيارية 

مالئمة لضمان نجاح هذا ال فرو ظلالتعليمية لالمؤسسات توفير مدى بعوامل تتعلق بمسار التعليم والتعّلم و 
خر البلدان، في حين أن البعض اآلبين كل  مشتركة  أن بعض من هذه العواملأيضا المالحظة  تجدرو  المسار.
 .ةكل بلد على حد يخص
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 العوامل المشتركة: 
، وبصورة التقنيبدو أن مناهج الصف الرابع غير صريحة فيما يتعّلق بتسيير نشاطات البحث العلمي و ي -

تشير إلى التجارب أو االختبارات التي يمكن أن ينجزها الطلبة لتنمية خاصة يالحظ أن هذه المناهج ال 
 االستقصاء.العلمي و  ثفي البح مقدراته

في تدريس العلوم. وللتذكير يتفق أغلب  (TIC)الحديثة  التقاناتدماج عدم التركيز في المناهج على إ نالحظ -
من القيام  للطلبة فرص تعلم ثرية تمكنهموفر من شأنه أن ي الحديثة التقاناتدماج إالباحثين على أن 
نه رغم الجهود المبذولة من البلدان المعنية بالدراسة إلى إتجدر اإلشارة علمية. و الختبارات بالتجارب أو اال

وهم هذا الذين تابع مدرستبقى نسب الطلبة  التقانات في تدريس العلومدماج إحول في تكوين المدرسين 
 .(%18)الدولية ة( بالمقارنة مع النسب%21و %21اليمن )التكوين ضعيفة في تونس و 

خصوصا في  في اختبار تيمس للعلومالصف الرابع  ةأداء طلبويرّجح أن يكون هذا النقص أحد أسباب ضعف 
 المجالت المعرفية.

 
 اّصةالعوامل الخ: 
 يجدر تعّلم سائر المجاالتفقيا يرافق أ يعتبر البحث العلمي مجاال تعلميارغم أن المنهاج القطري ، في قطر ،

في أغلب الحاالت على أفعال يتركز وفق المعايير يتبّين أن االهتمام التصنيف عند دراسة  هالتنبيه إلى أن
األفكار العلمية طق المعرفة )النظرية( للمفاهيم و من قبيل "تعّرف، تمييز، فهم"، مما يدّل على سيطرة من

يمكن أن يكون أحد هذا فعلي يؤدي إلى منطق التجارب والبحث. و مي أكثر من منطق الدخول في نشاط عل
كنهم من المعرفة النظرية  تمالقدرات الذهنية لهؤالء الطلبة الن طلبة الصف الرابع أل أداءباب ضعف أس

 الحدسية.ر ما تمكنهم من المعرفة الحسية و لألشياء بقد
 
 ال نالحظ تفعيلنا نّ لكستقصاء مهارات المالحظة واالرغم أن البرامج الرسمية تدعو إلى تطوير ، في تونس 

 :الكتب المدرسية، حيث تفتقر هذه الكتب إلىي هذه التوصيات ف
 .لجة المعطياتامعفي مجال القيس والتجارب و  منشاطات تعّلم تمّكن الطلبة من تنمية قدراته -
 االستقصاء.و علمي ال التمشيلب على اعتماد اتحث الطوضعيات تعّلم  -

 %36خرى، حيث نالحظ أن ضعيفا بالمقارنة مع بعض الدول األكما يبقى مستوى تكوين المدرسين التونسيين 
 "ستقصاءكيفية تطوير قدرات الطلبة في التفكير النقدي واال"تابع مدرسوهم تكوينا في من طلبة الصف الثامن 

 على الصعيد الدولي. %33مقابل 
 
 إلى أن غايات شير يردني )يمّيز، يستنتج، يدرك...( األفي المنهاج التصنيف المعتمد رغم أن ن، في األرد

البرنامج هي تمكين الطلبة من االنخراط في نشاطات تطّور قدراتهم األساسية المرتبطة بالتمشي العلمي، 
 يالحظ أّن:لكنه 

 الكتب المدرسية تفتقر إلى وضعيات تعّلم تمكن من تطوير هذه القدرات. -
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حول المناهج و بالتدريب في مجال ما يتعلق للمدرسين تبدو غير كافية، خصوصا فيالتدريبية البرامج  -
في تدريبا تابع مدرسوهم الذين  نسب طلبة الصف الثامنكانت ، حيث التقانات الحديثة في التعليمدماج إ

 .(32%)ضعيفة مقارنة بالنسب الدولية  (%11)الت اهذه المج
 
 هذا و  نظرية.من ناحية مادة العلوم تدرس   تزالحيث التكمن المشكلة في الخيارات المنهجية، ، في اليمن

 .في اختبارات تيمس الطلبة أداءيفسر ضعف  يمكن بالتالي أنلف التوجهات الدولية و ايخ
 

 سمات مدرسي العلوم الخاصة باإلعداد للمهنة والتدريب (1

ن خالل النتائج المقدمة في من استبيان المدرس. وم 1و 3السؤالين يتعلق التحليل بإجابات المدرسين على 
 ما يلي:يمكن أن نتبّين  19و 18رقم  ينلالجدو 

 
 في قطر 

العلاوم و تليهاا فئاة التخصص في تعليم العلوم دون لدى طلبة الصف الرابع الذين تابع مدرسوهم  أداءكان أفضل 
علاى  %7.4و %1.1)ن قليلاة جادا يئتاعلماا أن نساب تلاك الف ،الثاانويبعاد  انظامي تعليمايتابع معلموهم  ملالذين 
 ،علوم دون تعلايم العلاومنا في اليتكو  لدى طلبة الصف الرابع الذين تابع مدرسوهمفكان  أداء. أما أضعف (التوالي

الطلباااة  ةأغلبيااا ناالفئتااااتاااان تمثااال هعلاااوم وتعلااايم العلاااوم. و فاااي ال ناااايتكو  تاااابع مدرساااوهمتليهاااا فئاااة الطلباااة الاااذين 
 (.على التوالي %23.2و61.4%)

 
تليها فئة  ،بعد الثانوي انظامي تعليمايتابع مدرسوهم  مطلبة الذين لاللدى  أداءالصف الثامن كان أفضل ي ف

تضم بينما  ،%3.3تمثل نسبة قليلة جّدا ال تتجاوز  األولىالفئة علما أن  ،العلوم وتعليم العلومالتخصص في 
علوم دون التعليم على  مدرسوهمتدرب طلبة الذين اللدى فكان  أداء. أما أضعف من الطلبة %25.9الثانية  الفئة

 ناتمثل هت. و الت أخرىافي مجتعليما  تابع مدرسوهمتعليم العلوم وتليها الفئة القليلة التي تخص الطلبة الذين 
 .)على التوالي%1.1و%66.6أغلبية الطلبة ) ناالفئت
 

 في تونس 
. بعد الثانوي ارسمي اتعليميتابع مدرسوهم  ملفي فئة الطلبة الذين  أداءصف الرابع انحصر أفضل بالنسبة إلى ال
ن أغلب المدرسين المنتمين إلى هذه الفئة هم من خّرجي معاهد ترشيح المعّلمين، وهي شارة إلى أوتجدر اإل

ا. أما أضعف الذي تقدمه لطلبتهمعاهد عرفت في الماضي بجديتها وارتفاع المستوى األكاديمي وتمّيز التكوين 
في  اتكوين مدرسوهمالذين تابع  تيثم لدى فئ ن في مجاالت أخرىالمختصي المدرسين فكان لدى فئة طلبة أداء

 %33تلك الفئات الثالث حوالي ل تمثّ و  .معا وتعليم العلومأو في العلوم  العلومالتخصص في  نالعلوم دو تعليم 
 من الطلبة.
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تشابهون بذلك يهم مدرسوهم تكوينا في مجالت أخرى و  تابع طلبة الذينالالصف الثامن كان أفضل أداء لدى ي ف
 كونغ من سائر بلدان العالم، غمع حالتي البحرين وعمان من الدول العربية، والواليات المتحدة وسنغفورا وهون

المدرسين طلبة  فكان لدى فئة أداءأما أضعف يمكن القياس عليها.  الف %1.1يمثلون فئة قليلة  نهمنظرا ألو 
( من الطلبة % 8.1، ثم لدى الفئة القليلة )%89.1هي الفئة األكبرون تعليم العلوم و في العلوم د نالمختصي

 وتعليم العلوم. في العلوم نا يالذين تابع مدرسوهم تكو 
 

  ردناأل في 
مع  في ذلك هم يلتقون، و بعد الثانوي ارسمي اتعليميتابع مدرسوهم  ملفي فئة الطلبة الذين  أداءانحصر أفضل 

 أداء. لكن هذه الفئة تمثل نسبة قليلة جدا ال يمكن القياس عليها. أما أضعف اسنغفور بلدان أخرى مثل تونس و 
تعليم العلوم دون و ( %38.8)ون تعليم العلوم العلوم دبعوا تكوينا في مجاالت ات نالمدرسين الذيفهو يخص فئة 
 . (%8.2 )تعليم العلوم العلوم و( و %29.1العلوم )التخصص في 

 
  في اليمن 

تعليم العلوم. أما خبرة في دون و ي العلوم نا فيلدى فئة الطلبة الذين لم يتابع مدرسوهم تكو  أداءكان أفضل 
 االطلبة ضعيف   ءهؤال أداءكان بعد الثانوي. نظاميا فكان لدى الطلبة الذين لم يتابع مدرسوهم تعليما  أداءضعف أ

 أبعد ما يكون عن التوجهات العالمية لتدريس العلوم.  أن اليمنبإذا اإلقرار يمكن في كل األحوال. و 

 

 هذه النتائج تحليل
ن غير متكونين في تعليم أغلبية الطلبة يتعلمون لدى مدرسييمكننا أن نسنتج من المعطيات السابقة أن  -

يوّفر للطلبة فرص تعّلم المناهج الحالية التي تتطلب من المدرس أن  هذا يتعارض مع مستوجباتالعلوم و 
ذلك من خالل قدرته على إرساء استراجيات و  ،في التمشي العلمي واالستقصاء والبحث وحل المشكالت

ومة تكوين المدرسين ظيبدو أنه توجد نقائص في مني عملية التعلم. و فعالة لترغيب الطلبة في االنخراط ف
 مما يثير تساؤالت حول البرامج التي تقترحها المؤسسات لتفادي هذه النقائص. .ةدمأثناء الخ

وتأكيدا لهذه المالحظة نذكر  مشي الجديد للبرامج الرسمية،ا في التيبدو أن المدرسين التونسيين لم ينخرطو  -
 من الطلبة لهم إدراك متوسط أو ضعيف لألهداف الخاصة بالمناهج.  %31أن مدرسي حوالي 

الت عديدة مثل التكوين في ايوجد تقصير من طرف المؤسسة التونسية فيما يتعلق بتكوين المدرسين في مج -
على  %33فقط من الطلبة تابع مدرسوهم تكوينا في هذا المجال مقابل  %11 أن حيث ،المناهجمجال 

فقط  %21ديثة، علما أن الح التقانيةلتكون في إدماج الوسائل إلى اكذلك األمر بالنسبة و  . الصعيد الدولي
 على الصعيد الدولي. %18من طلبة الصف الرابع تابع مدرسوهم تكوينا في هذا المجال مقابل 

أن نستنتج أن الخلل في األردن  وفق تكوين مدرسيهم يمكننا ةأداء الطلبنظرا لعدم وجود تفاوت كبير في  -
الطالب على مع الخيارات المنهاجية مثل تنمية القدرة لدى  هدرجة تالؤميكمن في سياسة التكوين المستمر و 

 االنخراط في التمشي العلمي. حل المسائل العلمية و 
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 واستنتاجاته خالصة الجزء الثالث
البلدان طلبة  أداءبين  ةبالصل أساساغيرات المتعلقة لقد تّم في هذا الجزء تسليط الضوء على جملة من المت

ما تتضمنه  مأنه رغقد كشفت التحليالت و  المؤسسة.من طرف  مسار تنفيذ المناهجو  سفي تيمالمعنية بالبحث 
 ةطلب أداء نأ العلوم، إالفي تدريس الرياضيات و  ةالدوليات االتجاهتونس من توافق مع مناهج قطر واألردن و 

مسار تنفيذ المناهج من طرف في مما يدل على وجود خلل  دون المتوسط.بقيت  ستيم تاختباراهذه البلدان في 
الذي النشاط الرياضي والعلمي  ةتعلق بنوعيي لهذا الخلتفسر قد برز العوامل التي أ أن البحثكشف و  .المؤسسة

 ألهمّ  صمستخل يليما في و تقييم. وال المتابعة ، وعملياتت المدرسينماس، وبالدراسة ءيمارسه الطلبة أثنا
 ستنتجات:اال
 

 والعلمي نوعية النشاط الرياضي 
 مادة الرياضيت

بعض المهام الرياضية  إنجازإلى  في المناهج وضعيات التعلم المقترحة أغلب فتهد قطرإلى  بالنسبة  -
في بعض األحيان مع االتساق الداخلي للمادة الذي يتطلب الربط بين الوضع هذا يتناقض و  ،تطبيقهاو 

دماج المفاهيالرياضية و  األفكار وصولهم  بالتالي منالرياضية و  مدراك المفاهيالطلبة من إيحرم هو ما قد  ،ما 
 و عالية في الرياضيات.أإلى مستويات متوسطة 

الطالب من تمكن  ةوضعيات تعّلم ثريل صف الرابعالكتب المدرسية الخاصة بالتفتقد  ،تونسإلى  بالنسبة -
عدم التركيز على الربط بين  . كما يالحظةسياقات مختلفتطوير قدراته على تطبيق  المفاهيم الرياضية في

لى الصف إاإلدماج بين المفاهيم الرياضية. أما بالنسبة  على المختلفة مما يضعف قدرات الطالبالت االمج
يحرم بع رياضي بحت، مما اى ذات طه غلب الوضعيات المقترحة في الكتب المدرسيةأن أفيالحظ الثامن 
يجعل معظم اختبارات تيمس هذا و اليومية.  ةالحيافي  الرياضيات تطبيق من فرص التعلم في مجال ةالطلب

 يفسر ضعف نتائجهم.  وربما نالتونسييغير مألوفة للطلبة 

غياب كذالكي التعّلم، و عدد كبير من المفاهيم على حساب مسار التدرج فالحظ تدريس ي ،األردن ىبالنسبة إل -
 حل المسائل.المفاهيم الرياضية و إدماج الربط بين المجاالت المختلفة مما يقلل فرص 

اليمن، يكمن الخلل في الخيارات المنهجية حيث يركز التدريس على المحتويات على حساب  ىبالنسبة إل -
 المهارات.

 مادة العلوم
حل العلمي و  ثاالستقصاء والبحإلى تطوير مهارات  التونسية تدعواألردنية و و  ةالقطري اهجرغم أن المن

، المعرفة النظرية لألشياءتتمحور حول ال تزال الطلبة  اغلب األنشطة العلمية التي يمارسهأ إال أن، كالتالمش
المتاحة فرص الكذلك في توفير و  ،بوالحواسي رتجهيزات المخابيعود ذلك إلى نقص كبير في الموارد مثل و 

أساسية أمام تحسين من شأنه أن يضعف فرص التعلم ويمثل عقبة هذا . و الميدانياالستقصاء للطلبة للبحث و 
 داء الطلبة.أ
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 سمات المدرسين 
س، بين التكوين األساسي للمدرسين وخبرتهم وأداء طلبتهم في تيم وجود عالقةأفادت البيانات اإلحصائية بلقد 

يتعلمون لدى مدرسين لهم نقائص والثامن الرابع  ينغلب طلبة الصففي البلدان المعنية بالبحث، أن أحيث ظهر 
ت غير وجود فئا تالبيانا أظهرتكما  .درسونها )الرياضيات أو العلوم(األساسي في المادة التي ي في تكوينهم
تأهيل المدرسين  ةقضي يجعلوهذا يتعلق بالخبرة، مما ينذر بغياب نوع من العدل في فرص التعلم.ما يمتجانسة ف
عدادهم   يتكوينهما ألساسالمدرسين في  عدم التجانس بين ريثي كما الطلبة. داءألالمحددة من أهّم العوامل وا 

 منها: ةعدة أسئل برتهمخو 
 مع متطلبات المهنة؟بتدائي واالعدادي تالءم شروط انتقاء مدرسي التعليم االتإلى أي مدى  -
إلى الحاجات الخاصة للمدرسين؟ هل تراعي  هاوأثناء الخدمةإلى أي مدى تستجيب منظومة التكوين قبل  -

شروط االستمرارية والفعالية؟ هل تتوافق مع متطلبات تطبيق المناهج؟ خاصة أن ظهور لتلك المنظومة 
سنوات تدريس )في تونس وقطر( يفرض تفكيرا جديا  5أدنى متوسط لدى الطلبة الذين لم يتجاوز مدرسوهم 

قة والمتابعة من قبل المسؤولين عن الشأن التربوي في برنامج متكامل لتأطير المدرسين الجدد وتوفير المراف
 الضرورية التي يحتاجونها للنجاح في مهمتهم التعليمية.

تمكينهم من الموارد الضرورية إلنجاز مهامهم هداف البرامج و أالمدرسين لفهم تأهيل  عمدى يقإلى أي  -
 ؟بفعالية

المدارس  بين (Mobilité) المؤسسات التعليمية ونظام النقلبإلى أي مدى يستجيب نظام إلحاق المدرسين  -
 إلى معايير جودة التعليم؟   

 ؟التشارك في الخبرة إلمبدالمدارس  ونقلهم فيمقاييس تعيين المدرسين  بمدى تستجيإلى أي  -
 

  المتابعةالتقييم و 
لكن رغم ما يلمس من جهود من طرف  ،تنفيذ البرامجنجاعة  أساسيا في االمتابعة ركنو  متمثل قضية التقيي
 خلل نذكر منها:  الطن االمعطيات وجود بعض مو  تالمؤسسات، بين

في تبقى آليات المتابعة فإن في إرساء أجهزة مستقلة للتقييم،  نجحت األردنيةو  القطرية اترغم أن المؤسس -
 غير واضحة، مما يثير األسئلة التالية: هذين القطرين 

  المدرسين في عملية التقييم؟  ةركامش مدىما 

 ها؟ تلجاعقوم بممن يلطلبة؟ كيف تعالج هذه الصعوبات و صعوبات ا الجةلمع رحةليات المقتهي األ ما 

  ؟تعديلهاو  ة المناهجهو الجهاز المكلف بمراجعما 

ستراتجية واضحة في ا لعدم وجود اوالمتابعة نظر  التقييمتمثل تونس الحالة األخطر في ما يتعلق بعمليات  -
صعب المدرسين ت ىرضا لدعدم و  ،في صعوبات الطلبة اأن يولد تراكم من شأنههذا المجال، األمر الذي 

 . همعالجات
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تجدر اإلشارة إلى أن  وفي خصوص عدم تعّرض المناهج الوطنية لعدد من الفقرات المطروحة في اختبار تيمس

. لكن ال بّد من ، في الرياضيات والعلوم على حّد السواءالطلبة أداء مستوىلم تبد حاسمة في تحديد  هذه المسألة
الفقرات في المناهج الوطنية للصفين الرابع والثامن ال يعني أبدا أنه لم يسبق تناولها بعض غياب التنبيه إلى أّن 

أن يكون لبعض الطلبة معرفة سابقة بالمضامين التي تقيسها تلك  فمن غير المستبعدفي الصفوف السابقة ، 
إما أن ف احتمالين في خصوص النجاح في الفقرات غير المدرجة:الفقرات. وهذا يمكن أن يفسح المجال إلى 

بقدرات فردية لدى الطلبة تجعلهم قادرين على االستفادة مما تعّلموه سابقا ونقله  اهذا النجاح مرتبطيكون 
(Transfertإلى وضعيات أخرى )،  توفر فرص تعّلم أخرى للطلبة خارج إطار الفصل الذي ينتمون إليها، بأو

م من االستفادة من مصادر أخرى خارج المنهاج، والتعّلم بطرق تعليمية أخرى غير تلك هن شأنه أّن يمكنّ وهذا م
 التي يمارسها معلموهم في الفصول.
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20المدرسين ممارسات : تحليل نتائج تيمس في ضوء متغيررابعالجزء ال
 

أخذ بعين ا إذا لم يظل منقوصالمتعلق بمنهاج معين ي داءاأل لنقاش حو أي يتفق الباحثون في الغالب على أن 
( إلى أن نفس Kilpatrick, 2003. فقد أشار كلباتريك )المدرسين ممارساتبتتعلق االعتبار العوامل التي 

ويتفق معه في ذلك  .21البرامج التعليمية يمكن أن تنّفذ بطرق مختلفة في فصلين وتؤّدي بالتالي إلى نتائج مختلفة
(، إذ يعتبران أن المدرسين يتحكمون في فرص التعّلم من خالل Hiebert et Grouws, 2007) جروزهيبارت و 

 22تعاملهم مع األهداف، والوقت الذي يخصصونه لمواد معينة، ونوع المهام التي يقترحونها، إلخ.

استكشاف مدى  هوالرياضيات  ياهتمامنا بعدد من المتغيرات المتعلقة بمدرسالقصد من من هذا المنظور كان 
في فرص التعلم المتاحة للتالميذ لتعلم الرياضيات وانعكاس ذلك على أدائهم. وقد سّلطنا  هذه المتغيرات تأثير

 الضوء تحديدا على:
 نشطة التعليمية، األنشطة المميزة لتعليم االمادة.األللمحتويات و خصص : التوزيع المالممارسات التعليمية -

 .ةممارسات التقييم والمتابع -

 .الموارد المستخدمة -

 
I-  المدرسين ممارسات في ضوء متغيرات مادة الرياضياتالخاصة بنتائج التحليل 

 

 :الصف الرابعفي الممارسات التعليمية  (2
 

 لمحتوياتلخصص م( التوزيع ال2.2
 

التي  يتعّلق األمر هنا بمعرفة شكل التوزيع الزمني السنوي الذي يخصصه مدرسو الرياضيات لمختلف المجاالت
يضاف إليها الجبر في الصف ، لهندسة والبيانات في الصف الرابعتتكّون منها مادة الرياضيات: األعداد وا

 الثامن. وجاءت النتائج كما يلي: 
 حتى نهاية السنة الدراسية مدرسو الرياضيات للصف الرابع سيخصصه الذي : النسبة المئوية من وقت التدريس 21جدول رقم

األعداد -أ الصف الرابع الهندسة -ب  البيانات -ج   
 %23,3 %13,2 %6231 قطر

 %23,1 %18,2 %5531 تونس
 %23,1 %11,1 %5131 اليمن

 %23,1 %13,1 %6131 المعدل الدولي
                                                           
 يقصد بالمدرسين أعضاء هيئة التدريس بمرحلة التعليم األساسي20
21

“ Two classrooms in which the same curriculum is supposedly being implemented may look very 

different, the activities of teachers and students in each room may be quite dissimilar, with different 

opportunities available,… and different outcomes achieved”( Kilpatrick, p.473) 
22

« The curriculum the teacher is required to use… surely influences students’ opportunity to 

learn….The emphasis teachers place on different learning goals and different topics, the expectations 

for learning that they set, the time they allocate for particular topics, the kind of tasks they pose… all 

are part of teaching and influence the opportunities students have to learn (p.379, implement 

curriculum) 
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يالحظ من خالل إجابات مدرسي الصف الرابع، أن مجال األعداد يأتي في المرتبة األولى من حيث النسبة 

من الوقت المخصص للتدريس على المستوى الدولي وفي الدول المعنية بالتحليل )في حدود الخمسين  ئويةاالم
 بالمائة(.

 
 :األنشطة التعليمية( 1.2

دة الرياضيات، تم تسليط الضوء محاولة لكشف أنواع الممارسات التعليمية التي يتبناها المدرسون في تدريسهم لما
أنه، إجاباتهم على السؤال المتعلق بتحديد مدى قيامهم ببعض األنشطة التي سيأتي تفصيلها الحقا. فتبّين  في

ما يخص درجة ممارسة األنشطة التوجه الدولي فيبين بين قطر وتونس و توافق يوجد  ،باستثناء حالة اليمن
التعليمية في حصة الرياضيات، حيث يالحظ أن األغلبية الساحقة من التالميذ المشاركين في اختبار تيمس يؤّكد 

لخيص ما يجب تعّلمه" وخاصة "ت ،تقريبا في كل درسمدرسوهم على ممارستهم لكل األنشطة موضوع السؤال أو 
ائهم" و"شكر التالميذ على جهودهم الجيدة" )تجاوزت النسب السبعين تشجيع كافة التالميذ على تحسين أدو"

بينما جاء "ربط الدرس بحياة التالميذ اليومية" و"إحضار مواد مثيرة لالهتمام إلى  ،(الحاالتأدنى  يبالمائة ف
 )لم تتجاوز النسب في أحسن الحاالت الستين بالمائة(.قل بنسبة أالفصل" 

الهتمام باألنشطة التعليمية التقليدية القائمة على التذكير إلى ا نزعة لدى المدرسين وهذا يشير ربما إلى وجود 
كطريقة للتحفيز والتعزير، أكثر من األنشطة الحديثة التي تقوم على ربط التعلمات بالواقع  المديحواالستجواب و 

ثارة اهتمامه من خالل مالمسة أهمية هذه التعلمات وداللتها في حياته اليومية. ويمكن الرجوع  المعيش للمتعلم وا 
 .ةيطالع على النتائج التفصيللا 3رقم إلى الملحق 

 
 األنشطة المميزة لتعليم الرياضيات( 3.2
محاولة لكشف أنواع الممارسات التعليمية التي يتبناها المدرسون في تدريسهم لمادة الرياضيات، تم تسليط في 

بالنشاطات المميزة لتعليم الرياضيات، وهي حفظ القواعد واإلجراءات، السؤال المتعلق عن الضوء على إجاباتهم 
 :فتبّين ما يلي وشرح اإلجابات، وحل المشكالت

 كبيرا من ممارسات المدرسين مقارنة  اجزء واإلجراءات القواعد ظأنشطة تحفيتحتل  ،قطرواليمن و تونس ي ف
يقومون بتحفيظ القواعد واإلجراءات  الذين مدرسينبلغت نسبة طلبة البالنسبة الدولية. فعلى سبيل المثال 

إلى شارة اإلجدر تو  .%31في اليمن مقابل نسبة دولية في حدود % 11في قطر و %31في تونس و 11%
ة ر و سنغف يف %11فنلندا وي ف %21و (Hong Kong) كونغ  غهونفي  %3 أن هذه النسب ال تتجاوز

 مرتفع. أداءهي بلدان ذات و 
 من ممارسات المدرسين في تونس مقارنة  هاما اجزء حل المشكالت بمساعدة المدرس ةتشكل أنشط

 ىتبق( مع الموسط الدولي و %13قطر)ي فق هذه النسبة فاتتو  بينما ،(%11 مقابل % 39)الدولي طوستبالم
 .%33ضعيفة في اليمن حيث ال تتجاوز 

 لم  اليمن إذالمدرس فكانت ضعيفة في تونس و  بدون مساعدة المشكالت لتتعلق بحنشطة التي األ أما
 (.16%لنسبة الدولية )اجاوزة م %13في حين كانت في قطر  ،اليمنفي %1وفي تونس  %21تتجاوز
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 :نسق التقييم والزمن المخصص له (13.

 في األسبوع على األقل، 1أو  2الحظ أن أغلب التالميذ يكلفون بواجبات منزلية بمعدل في الصف الرابع، ي
دقيقة فما دون ذلك. وأما عن  31و 23ويستغرق ذلك حسب مدرسيهم بالنسبة إلى أكبر نسبة من التالميذ بين 

التالميذ فقد ظهرت أعلى المتوسطات على المستوى الدولي لدى فئة التالميذ الذين  أداءعالقة هذه اإلجراءات ب
يكلفون  لدى الذين أداءحيث كان أعلى  واليمن و قطر يكلفون يوميا بالواجبات المنزلية على خالف تونس

أن إلى في هذا اإلطار، ال بّد من اإلشارة .(1بالملحق  31و 32الجدوالن  )أسبوعيا  1أو  2بتمارين بمعدل 
للواجبات في الزمن المخصص في مدى تواتر التقييم أو  انلمتابعة والتقييم ال تكمنل مستي في مسألةاألهمية 

نما في   .كيفية التعامل مع صعوبات الطلبة التعلمية تشخيصا وعالجاالمنزلية، وا 
 

 :هذه النتائج تحليل
ما يخص درجة ممارسة األنشطة التعليمية في التوجه الدولي فيبين قطر وتونس و  قالتوافجود نوع من رغم و 

ى طلبتهم علعدم قدرة المدرسين على مساعدة عة هذه الممارسات و اجن مبعد نقرأن  البد،حصة الرياضيات
ن كان تالرياضياي هم فأدائتحسين  الجزم بالعوامل المفسرة لهذا فإنه من األرجح أن تكون من الصعب . وا 
 عوامل على األقل:  ثالثةمرتبطة ب

مية تساعدهم على في سياقات تعليوضع الطلبة من خاللها وضعيات تعّلم  المدرسين على اختيارة عدم قدر  -
التاليين  سببينالويمكن أن يعود ذلك إلى . 23النقدي يالرياض رتنمية التفكييهدف إلى  رياضي نشاط ةممارس

ن تساعدهم على تحديد المهارات المهنية التي من شأنها أ يمتلكونإما أن هؤالء المدرسين ال :اأحدهم إلى أو
 أن ترتبط واألرجح. تانهم يشكون من نقص في تكوينهم في الرياضيأ وومعالجتها أصعوبات طلبتهم 

 تكوينهم.  في صالحالتان بنقائ
 التامجكل التتعلق ب ثرية أنشطة رياضيةي ت طلبتهم على االنخراط فاتصورات المدرسين حول قدر  -

شكو منها الطلبة والتي ي يلمستوى الصعوبات الت را لتقديرهم. وهذا نظمجال المعرفةي ال تنحصر ففية و المعر 
اليمنيين الذين يين و هذا السياق أن نسب الطلبة التونسي ر فنذك. و االستقالليةحة كبيرة من مسا ال تمنحهم

 صرح مدرسوهم بأنهم يشكون نقائص تفوق بكثير النسبة الدولية.

 نشطة على أخرى.أيمكن أن تدفعهم إلى تفضيل  درسين حول طبيعة مادة الرياضياترات المتصوّ  -

 

                                                           
23

Mathematical critical thinking 
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 :الصف الثامن فيالممارسات التعليمية  (1
 

 :التوزيع المخصص للمحتويات( 2.1
أما في الصف الثامن فيوجد نوع من التوافق في األردن وقطر مع التوجه الدولي في توزيع الزمن المخصص 
لتدريس المجاالت الرياضية، حيث يتركز االهتمام على الجبر، ثّم األعداد والهندسة وفي آخر المطاف مجال 

 على األعداد والهندسة بنفس الدرجة تقريبا ثم الجبر وأخيرا البيانات. البيانات. أما في تونس فان التركيز أساسا
 : النسبة المئوية من وقت التدريس التي سيخصصه حتى نهاية السنة الدراسية مدرسو الرياضيات للصف الثامن22جدول رقم

 البيانات -د الهندسة -ج الجبر -ب األعداد -أ الصف الثامن
 %23,2 %12,9 %17 %13,9 األردن
 %9,3 %31,3 %23,1 %22 تونس
 %23,3 %13,1 %1132 %13,1 قطر

 %21,3 %13,1 %1137 %11,3 المعدل الدولي
 

 األنشطة التعليمية  (1.1
توافق على أنواع األنشطة التي يمارسها المدرسون، مع تفاوت نسبي  مقارنة بالمستوى الدولي، هناك شبه -

" تلخيص ما يجب أن يكون قد تعلمه التالميذ" يتم  أنّ  ذلك مثال وجود توافق على نالنسب معلى مستوى 
سئلة "استعمال األإلى تقريبا، وكذلك األمر بالنسبة في كل درس ألغلبية في كل درس أو إلى  ابالنسبة 

جهودهم شكر التالميذ على ة التالميذ على تحسين أدائهم" و"تشجيع كافلتوضيح األسباب والشروح" و"
(. بينما تحولت األغلبية وتراجعت قيمتها في الفقرة المتعلقة با"إحضار %11الجيدة" )حيث فاقت النسب 

 ما عدا %11مواد مثيرة لالهتمام إلى القسم" حيث برزت بالخصوص في "بعض الدروس" وكانت في حدود 
 %.31,8في تونس حيث ناهزت 

ثبات أعلى وجود  ، الحظنا ذي حققه التالميذ في كل فئةعند مقارنة مدى ممارسة كل نشاط والمتوسط ال -
في فئة التالميذ  أداءون قد تعلمه التالميذ" كان أعلى في فئة بعينها، ففي "تلخيص ما يجب أن يك أداء

استعمال األسئلة "إلى تقريبا، وكذلك الحال بالنسبة في كل درس الذين ينتفعون بهذا النشاط في كل درس أو 
ل الدولي على حد السواء(. أما اب والشروح" )وذلك بالنسبة إلى البلدان العربية المعنية والمعدلتوضيح األسب

بالنسبة  "في فئة "حوالي بعض الدروس أداء" فقد ظهر أعلى ربط الدرس بحياة التالميذ اليوميةما يتعلق با"في
وفي فئة اإلجابة "بعض الدروس" بالنسبة إلى تونس. أما نشاط "إحضار  ،إلى األردن وقطر والمعدل الدولي

دولي في فئة  أداءجل أعلى بينما س   ،مواد مثيرة لالهتمام إلى القسم" فقد اختلفت النتيجة من حالة إلى أخرى
"كل الدروس"، ظهر في األردن في فئة "حوالي نصف الدروس"، وفي تونس في فئة "بعض الدروس" وفي 

 في فئة "أبدا". قطر 
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هذا االختالف في االتجاهات يمكن إرجاعه إلى سببين على األقل: أوال نحن إزاء معطيات مستمدة من إجابات 
المدرسين وهي تعكس تصوراتهم للواقع وال ندري مدى تطابقها مع الممارسات الفعلية، ثانيا حتى لو سلمنا بصحة 

يحتاج التحليل الموضوعي إلى معرفة كيفية ممارسة النشاط ال مجرد السؤال عن  ،التصورات وتطابقها مع الواقع
 .3 طالع على النتائج التفصيلية يمكن الرجوع إلى الملحق رقمولالتواتره. 

 
 األنشطة المميزة لتعليم الرياضيات( 3.1

ي الطلبة ف أداء فيالفوارق  غيابنه أن يفسر كل بلد بين مختلف األنشطة من شأي ظهر نوع من التوازن ف
أنشطة حل  تبدو: في تونس آخر إلى بلدبعض الفوارق من  وجود الحظه يغير أن .الت المعرفية الثالثةاالمج

( وبأنشطة شرح اإلجابات )تفوق %23مقابل  %9وسط الدولي)تالمشكالت بصورة فردية ضعيفة مقارنة بالم
توجد أسبقية لألنشطة المتعلقة بالتخزين  ،األردنالنسبة الدولية(، وهذا على عكس الصورة في قطر. وفي 

تدخل المباشر في أنشطة التعلم الوتطبيق الحقائق واإلجراءات. وفي الحالتين يالحظ أن حضور المدرس و 
وفلندا( ال يحتّل نشاط  في الدول التي تحتل الصدارة )مثل الصين وهون كونغ وسنغفورا أّنه. علما نابالفصل كبير 

زا كبيرا، لكن يالحظ كذلك أن نسبة األنشطة المتعلقة بالتخزين ي الفصل بصورة مستقلة حيمشكالت فحل ال
الفصل في شكل واجبات  والتطبيق هي دون النسبة الدولية. وهذا يدفع إلى االعتقاد أن هذه األنشطة تتّم خارج

 حقا في الفصل.ومعالجة صعوباتها التصحيحها  منزلية يتم
 

 في استبيان مدرس الصف الثامن( 18المطروحة في االختبارات أو االمتحانات )السؤال ( أنواع األسئلة 23.

الضوء على إجابات المدرسين في خصوص نوعية األسئلة التي تطرح على التالميذ في  عنصرهذا ال طسلي
تخدامها: في فئتين بحسب مدى اس ، يمكن ترتيب األسئلةخالل إجابات المدرسينمن و  االختبارات واالمتحانات.

المستخدمة دائما أو تقريبا القائمة على التذكر والتطبيق، ثم ثانيا األسئلة المستخدمة أحيانا وهي األسئلة أوال 
القائمة على البحث عن األنماط والمطالبة بالشرح والتبرير. وهذا يسير تقريبا في نفس اتجاه بنية اختبار تيمس 

(. ولمزيد التفاصيل يمكن الرجوع %11االستدالل )و ( %31والتطبيق )( %31سبق فيها كّل من المعرفة )ي والتي 
 .1إلى الملحق رقم

 
 يلي: ظهر ما ،الطلبة حسب المجاالت المعرفية أداءوعند مقارنة تواتر كل نوع من أنواع األسئلة ب

 خاصة بأنشطةم  اهتمامه في تونس يبدو أن المدرسين يولون أهمية لمجالي المعرفة واالستدالل أكثر من -
رغم أهمية هذه األنشطة في تعّلم حل المشكالت المرتبطة بمحيط الطالب.  ،((Modélisation النمذجةب

تحليل محتوى المناهج التونسية في خصوص بويؤّكد هذا االستنتاج ما سبقت اإلشارة إليه في الجزء المتعلق 
تركيزها على تطبيق اإلجراءات والقواعد الرياضية وحل المشكالت الرياضية على حساب تطبيق المفاهيم 

 الوضعيات المتصلة ببيئة الطالب. فيالرياضية 

واالستدالل مما  ولي المدرسون أهمية كبيرة لمجال المعرفة، لكن دون إهمال مجالي النمذجةفي قطر كذلك ي -
 .يشير إلى وجود توافق مع التوجهات الدولية لتدريس الرياضيات
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همية للمجاالت لمدرسين يولون نفس الدرجة من األأن ا ما حيثي األردن يبدو الوضع مختلفا نوعا ف
 المعرفية الثالثة، األمر الذي ال يبدو منسجما مع نشاطاتهم بالفصول.

 
 النتائج هذه تحليل
 النتائج إلى:هذه تشير 

 ضعف إدراكهم منها:ي تنفيذ المناهج. وقد يعود ذلك ألسباب عديدة ف نخراط المدرسين التونسيينا نقص في  -
عدم تطابق و  الرسوب مقاييس عنعدم رضاهم و ضعف مستويات طلبتهم لارتياحهم  عدمو  لألهداف
من الطلبة يدرسون  %11 نيفسر أمما قد هذا هداف المناهج. و حول طبيعة مادة الرياضيات مع أ متصوراته

يدرسون لدى الذين من الطلبة  %31ة وأو متوسط ةضعيف هم عن عملهمادرجة رض كانتلدى مدرسين 
 عتبر درجة نجاحهم في تطبيق المناهج ضعيفة أو متوسطة.تمدرسين 

ضعف  ىذلك إلفي تنفيذ المناهج. وقد يعود  لدى مدرسي الصف الثامن في األردن صعوبات وجود -
يمكنهم من عملية اإلحاطة بذوي ال   24يداكتيكيدالغوجي و اديالب ونقص في تكوينهم مستويات طلبتهم

( للطلبة الذين صّرح المدرسون بأنهم %33خاصة إذا ما نظرنا إلى النسبة المرتفعة )،الصعوبات التعلمية
 يشكون نقائص.

ي تكوينهم في وقد يعود ذلك إلى خلل فوجود صعوبات لدى المدرسين أنفسهم متعلقة بحل المشكالت،  -
ت أو نقص في الموارد أو عدم توافق محتويات برنامج الرياضيات مع قدرات الطلبة ال تعليم الرياضيامج

 الذهنية.
 

II.  ّالمدرسين ممارسات رتحليل نتائج العلوم في ضوء متغي: 
 

 :الصف الرابعي الممارسات التعليمية ف (2
 

خالل السنة الدراسة للمواضيع التالية الصف التدريس المخصص لتالميذ زمن  النسبة المئوية من (2.2
 في استبيان مدرس الصف الرابع(: S7)السؤال رقم 

 

 التدريس التي سيخصصه حتى نهاية السنة الدراسية مدرسو العلوم للصف الرابع زمنمن : النسبة المئوية 25جدول رقم

 علوم األرض -ج الفزياء -ب علوم الحياة -أ الصف الرابع
 %20.8 %32.2 %38.3 قطر

 %7.5 %41.3 %42.1 تونس
 %18.3 %29.3 %38.5 اليمن

 %23.3 %24.9 %38.2 المعدل الدولي
 

ئوية من الوقت احسب ما أفاد به المدرسون، يأتي مجال علوم الحياة في المرتبة األولى من حيث النسبة الم
(. كما %31على المستوى الدولي وفي البلدان المعنية بالتحليل )حوالي  ينطبق ذلكو  ،المخصص للتدريس

وكذلك حدة المخصص لتدريس المجاالت العلمية على صعيد كل بلد على الزمن  تفاوت في توزيع وجودنالحظ 
                                                           
24
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اء والفيزياء والكيمي األرضما يخص مجاالت علوم ا في النسب فينسبي االصعيد الدولي. دوليا نالحظ تقاربعلى 
اليمن األقرب إلى هذا التوزيع مع تقّدم ريسها(. وتعتبر قطر و مخصص لتدزمن كثر لحياة )أخالفا لمجال علوم ا

الفيزياء س فهي تنفرد بتركيز واضح على علوم الحياة و في نسبة الوقت المخصص لتدريس علوم الفيزياء. أما تون
 رض.على حساب علوم األ

 
 في استبيان مدرس الصف الرابع(:  21Gاألنشطة التعليمية )رقم ( 1.2

 العلوم، تم تسليط الضوء في ةتدريس لمادمحاولة لكشف أنواع الممارسات التعليمية التي يتبناها المدرسون في 
بالنسبة إلى مدرسي الصف الرابع أّنه إجاباتهم على السؤال المتعلق بتحديد مدى قيامهم ببعض األنشطة. فتبّين 

ة التعليمية في ما يخص درجة ممارسة األنشطالتوجه الدولي في فيما بينها ومع البلدانتوافق بين  يبدو وجود
 علىن يؤكدو األغلبية الساحقة من التالميذ المشاركين في اختبار تيمس ي مدرسالحظ أن حصة العلوم، حيث ي

جب تعّلمه" تقريبا وخاصة "تلخيص ما يفي كل درس ممارستهم لكل األنشطة موضوع السؤال في كل درس أو 
شكر التالميذ على جهودهم الجيدة" و"ربط الدرس بحياة التالميذ " و"أدائهمتشجيع كافة التالميذ على تحسين و"

ما يتعلق با"إحضار مواد مثيرة النسب في(. بينما تشتت %11اليومية" )تجاوزت النسب في أغلب الحاالت 
في المقابل نجد اليمن ،و تقريبا في كل درس ل درس أو لالهتمام إلى القسم" )كانت أعلى نسبة في قطر في فئة ك

تقّدم مزيد التفاصيل  22-1وبنفس النسبة تقريبا في فئة بعض الدروس(. والجداول التفصيلية في الملحق رقم
 في اختبار العلوم. داءحول نسب التالميذ في كل فئة وما يقابلها في مستوى األ

 
 :التقصي العلميإطار البحث  و  م بها المدرسون فياألنشطة التي يقو (3.2

يتعّلق السؤال هنا بمعرفة مدى تواتر األنشطة التي يمكن أن يقوم بها المدرسون خالل تدريسهم للمواضيع 
ق القديمة ذات التوجه ائالعلمية، وقد جمعت القائمة المقترحة جملة من النشاطات التي يمكن تنزيلها ضمن الطر 

بالدور الرئيسي من خالل تقديم الشروح والقيام بالتجارب وتوجيه التالميذ العمودي الذي يضطلع فيه المدرس 
للمالحظة والحفظ والتطبيق، ودفعة أخرى من األنشطة التي تعطي دورا أنشط للمتعلم )البحث واالستكشاف 

. وقد اختلفت اإلجابات وتفاوتت النسب من بلد إلى آخر. حيث )وتعطي داللة للتعلمات من خالل ربطها بالواقع
حول كل األنشطة  ونرساالقطريين صرح مدرسوهم أنهم يم( و %83التونسيين) كبيرة من الطلبة اأن نسب الحظي

على المستوى  %31و  اليمن ةحالي ف %31كثر،بينما كانت هذه النسبة ال تتجاوز أنصف الدروس و 
 الطلبة فقد ظهرت أعلى المتوسطات لدى فئة الطلبة الذين يكلفون أداءالتواتر مع  اهذ الدولي.وأما عن عالقة

 .(TIMSS results)كثرنشطة حول نصف الدروس وأبتلك األ
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 :أساليب المتابعة والتقييم (1.4
 في األسبوع على األقل"، 1أو  2الحظ أن أغلب التالميذ في كل من قطر وتونس يكلفون بواجبات منزلية "ي

 يوميا". وحسب المدرسين يستغرق ذلك بالنسبةمرات في األسبوع و  3أو  3ا بين "خالفا لتالميذ اليمن الذين توزعو 
دقيقة فما دون ذلك )دوليا وفي  31و 23دقيقة أو أقل )في قطر واليمن( بين  21أكبر نسبة من التالميذ إلى 

دوليا لدى فئة التالميذ الذين  ظهرت أعلى المتوسطاتميذ فقد التال أداءتونس(. وأما عن عالقة هذه اإلجراءات ب
ويلتقي معهم الطلبة التونسيون، على خالف القطريين الذين  ،مرات 3أو  3يكلفون بالواجبات المنزلية بمعدل 

ما يتعلق بالممارسات التي تعقب تكليف وفيكان أعلى أداء لديهم في فئة الذين ال يكلفون أبدا بواجبات منزلية. 
منتظمة للواجبات راجعة ميذ بالواجبات نتبّين حسب ما أفاد به المدرسون أن أغلب التالميذ ينتفعون بتغذية التال

صدى هذه الممارسات لم يظهر لكن المنزلية ومناقشتها في القسم وكذلك متابعة مستمرة لمدى استكمالهم لها. 
ن تحت فئة "دائما أو تقريبا"، بينما كان لدى التالميذ الذين يقعو  أداءبوضوح سوى في تونس حيث كان أعلى 

 لدى القطريين في فئة "أحيانا" وتشتت لدى الطلبة اليمنيين بين "دائما وأحيانا وأبدا".  أداءأعلى 

 
 :وسائل التعليم والتعّلم(1.2

المدرسية لدى مدرسين يعتبرون الكتب  (%11الحظ أنه باستثناء حالة تونس، يدرس أغلب التالميذ )ما يفوق ي
في تونس(. يلي ذلك من حيث األهمية كراسات التمارين وأوراق العمل )مع وجود تفاوت  %33أساسية )مقابل 

بين البلدان في النسب تتقدمها تونس(. أما "استعمال األدوات العلمية التجريبية" التي تساعد التالميذ على الفهم 
من التالميذ(، يليهم من حيث األهمية  %91)وهذا يعني واالستيعاب فيعتبرها المدرسون التونسيون أساسية 

اتجهت األغلبية الدولية  ،المدرسون األردنيون. بينما توزعت اآلراء في اليمن بين "أساسية" وتكميلية". في المقابل
 ،(. وفي خصوص "استخدام البرامج الخاصة بجهاز الحاسوب لتدريس العلوم"%31نحو اعتبارها "تكميلية )

يوجدون في فئة "غير مستعملة" في اليمن  طلبةاتجاهات المدرسين حولها بصورة ملحوظة: فأغلبية التتفاوت 
استعمال أدوات مرجعية ساسية" و"تكميلية" في قطر. أما "(، وبين "أ%31و %89وتونس )على التوالي 

حالة اليمن( )انظر )موسوعات، معاجم...(" فهي في نظر أغلب المدرسين "تكميلية" أو غير مستعملة تماما )
 (.21الملحق رقم

 

 :النتائج تحليل
رغم وجود نوع من التوافق بين ممارسات المدرسين في البلدان المعنية بالتحليل في الدراسة الحالية فيما بينها 

شف النتائج مبدئيا  عدم  تك ،درجة ممارسة األنشطة التعليمية في حصة العلوم خصوص التوجه الدولي في ومع
باعتبار  اهرةظالخروج بتفسير دقيق لهذه المن الصعب  ن كانا  بة. و الطل ءتحسين أداي هذه المماراسات ف نجاعة

المطروحة تتناول أبعادا كمية أننا نتعامل مع مادة مستمدة من التصورات ال من الواقع، وباعتبار أن األسئلة 
من قبل المدرسين ألسباب عدة  فيذ المناهجتنفي ل خلب يرتبط ذلك )تواتر النشاطات ال نوعيتها(، يمكن أن ة بحت

 منها:
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وضعيات تعلم ولويات و اختيار األي هذا يمثل عقبة ففي مادة العلوم. و  فلضعيا المدرسين (تكوينإعداد ) -
 عملية التعلم.ي من شأنها أن تساعد الطلبة ف

تهم. ومن بين الدول طلبو منها الصعوبات التي يتعرض لها المدرسون في التعامل مع النقائص التي يشك -
الذين لديهم نقائص والتي بلغت  المعنية بالتحليل تبدو حالة تونس باعثة على القلق من حيث نسبة الطلبة

في البلدان المعنية بالدراسة  أداءأن أفضل  إلىتجدر اإلشارة . و %22مقابل نسبة دولية ال تتعّدى   31%
نهم ال يشكون صعوبات، يليهم من لديهم بعض الصعوبات ودوليا كان لدى الطلبة الذين صرح مدرسوهم بأ

 وأخيرا ذو الصعوبات. 

الطلبة الذين نسب بلغت اليمن في إدراك المناهج، حيث تي يتعرض لها المدرسون في تونس و الصعوبات ال -
هي نسبة كبيرة مقارنة بالنسبة و  %31حوالي  متوسط أو ضعيف ألهداف المناهجدراكإصرح مدرسوهم ب

 .%528,كانت حوالي  التي الدولية

طلبة الذين يدرسون عند مدرسين يشكون نوعا ما من صعوبات وجود نسب عالية في تونس واليمن من ال -
 (.%11نسبة دولية تساوي  مقابل  %38و %11متعلقة بظروف العمل )

ن أّن تعليم العلوم ال يزال معتمدا على الممارسات التقليدية، يأما في اليمن، فيبدو من خالل إجابات المدرس -
 ذات الطابع التلقيني التي تركز على المعرفة النظرية للظواهر دون اللجوء إلى التجريب. قئراالط علىأي 

 
 :الصف الثامني الممارسات التعليمية ف (1

السنة الدراسة للمواضيع التالية )السؤال خالل الصف ئوية من وقت التدريس المخصص لتالميذ االنسبة الم)1.1
 في استبيان مدرس الصف الثامن(: 13رقم 
 

على وكذلك  ةالعلمية على صعيد كل بلد على حد في توزيع الوقت المخصص لتدريس المجاالت انالحظ تفاوت
ء والكيمياء خالفا ما يخص مجاالت علوم الحياة والفيزيافي النسب في انسبي انالحظ تقارب ،الصعيد الدولي. دوليا

عتبر قطر األقرب إلى هذا التوزيع مع تقّدم في نسبة لمجال علوم األرض )أقّل وقت مخصص لتدريسها(. وت  
الوقت المخصص لتدريس علوم الحياة، ثم األردن مع تقّدم في نسبة الوقت المخصص لتدريس الفيزياء. أما 

 .حساب باقي المجاالتتونس فهي تنفرد بتركيز واضح على علوم الحياة على 
 

 ي سيخصصه حتى نهاية السنة الدراسية مدرسو العلوم للصف الثامنلنسبة المئوية من وقت التدريس الذ: ا26جدول رقم

 علوم األرض -د الفيزياء -ج الكيمياء -ب علوم الحياة -أ الصف الثامن
 %15.8 %2137 %26.5 %20.7 األردن
 %7.6 %4.6 %3 %57.1 تونس
 %13 %26.8 %11,3 %29.2 قطر

 %15.4 %26.5 %13,1 %28.6 المعدل الدولي
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 في استبيان مدرس الصف الثامن(:  23األنشطة التعليمية )سؤال رقم (1.1
 

 المعطيات ما يلي:بين الصف الثامن تبالنسبة إلى مدرسي 
توافق على أنواع األنشطة مع تفاوت نسبي على مستوى النسب، فمن  هناك شبهمقارنة بالمستوى الدولي،  -

ألغلبية في كل ى الإتوافق على " تلخيص ما يجب أن يكون قد تعلمه التالميذ" يتم بالنسبة  وجود ذلك مثال 
 ميذ"استعمال األسئلة لتوضيح األسباب والشروح" و" تشجيع كافة التالإلىدرس تقريبا، وكذلك األمر بالنسبة 

(. بينما تحولت %11شكر التالميذ على جهودهم الجيدة" )حيث فاقت النسب دائهم" و"أعلى تحسين 
األغلبية وتراجعت قيمتها في الفقرة المتعلقة با"إحضار مواد مثيرة لالهتمام إلى القسم" حيث برزت 

 .%33في قطر حيث ناهزت  ما عدا %31بالخصوص في "بعض الدروس" وكانت في حدود 

عند مقارنة مدى ممارسة كل نشاط والمتوسط الذي حققه الطلبة في كل فئة، الحظنا أنه ال يوجد ثبات  -
في فئة الطلبة الذين  أداءفي فئة بعينها. ففي "ربط الدرس بحياة التالميذ اليومية" كان أعلى  أداءعلى أل

" استعمال األسئلة لى إ سبةتقريبا، وكذلك الحال بالن في كل درسأو  ينتفعون بهذا النشاط في كل درس
د السواء لبلدان العربية المعنية والمعدل الدولي على حاإلى لتوضيح األسباب والشروح" )وذلك بالنسبة 

ي ف أداءما يتعلق با" تلخيص ما يجب أن يكون قد تعلمه التالميذ" فقد ظهر أعلى باستثناء تونس(. أما في
، ستون ىلإبالنسبة تقريبا "كل درس ردن وفي فئة "كل درس أو ألاإلى  فئة "حوالي بعض الدروس بالنسبة

 والمعدل الدولي.  رقط ىلإوفي فئة "أبدا" بالنسبة 
 

 :األنشطة التي يقوم بها المدرسون في إطار تدريس العلوم (3.2

للمواضيع يتعّلق السؤال هنا بمعرفة مدى تواتر األنشطة التي يمكن أن يقوم بها المدرسون خالل تدريسهم 
ق القديمة ذات التوجه ائالعلمية، وقد جمعت القائمة المقترحة جملة من النشاطات التي يمكن تنزيلها ضمن الطر 

العمودي الذي يضطلع فيه المدرس بالدور الرئيس من خالل تقديم الشروح والقيام بالتجارب وتوجيه التالميذ 
 (التي تعطي دورا أنشط للمتعلم )البحث واالستكشافللمالحظة والحفظ والتطبيق، ودفعة أخرى من األنشطة 

وتعطي داللة للتعلمات من خالل ربطها بالواقع. وقد اختلفت اإلجابات وتفاوتت النسب من بلد إلى آخر، 
يم الشروح حول مسألة تقدعوة التالميذ إلى حفظ القواعد، و فاقتربت من التوجه العالمي في عدد مهّم منها مثل: د

. الفصل القيام بالعمل الميداني خارجدة العلوم وحياتهم اليومية، و يجاد روابط بين ما يتعلمونه في ماا  يدرسونها، و 
شكالت استعمال الصيغ والقوانين العلمية لحل المف واضحا في فقرات أخرى خاصة في "بينما كان االختال

عموما، يمكن أن نستنتج أّن أكثر النشاطات التعليمية تواترا هي التي تكتسي . و (21نظر الملحق رقمالمعتادة" )ا
التي ترّكز على المشاهدة والحفظ والشروح النظرية وقراءة الكتب والمصادر، أما األنشطة األكثر و طابعا تقليديا 

لعلوم ال ر في دروس ااستجابة لروح المادة العلمية مثل التجريب والعمل الميداني فإنها ال تزال ضعيفة الحضو 
 في أغلب البلدان المشاركة. فقط في البلدان العربية بل
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ة أنشطة على ّنه لم يبرز توّجه واضح يرّجح كفّ إالتالميذ فيمكن القول  أداءفي خصوص عالقة هذه األنشطة بو 
أّنه ظهر في أغلب الحاالت لدى تالميذ  تبّينعن أعلى أداء في كل بلد  ثعند البححساب أخرى. لكن 

 المدرسين الذين ال يمارسون النشاط المقصود:  
واهر الطبيعية ووصف ما يرونه" و"دعوة التالميذ إلى "مراقبة الظ اتأعلى أداء في الفقر كان في األردن:  -

الشروح حول مسألة تقديم لعلمية لحل المشكالت المعتادة" و استعمال الصيغ والقوانين احفظ القواعد و 
 .يدرسونها"، في فئة "كل درس"

تقديم الشروح حول مسألة يدرسونها" و"إيجاد القواعد و  داء في "دعوة التالميذ إلى حفظفي تونس: كان أعلى أ -
 ."القيام بالتجارب أو البحوث" في فئة "كل درس"مادة العلوم وحياتهم اليومية" وروابط بين ما يتعلمونه في 

"دعوة التالميذ ي خارج القسم" في فئة "كل درس" وفي الفقرة "القيام بالعمل الميدان أعلى أداءفي قطر: كان  -
 "ت المعتادة" في فئة "بعض الدروسإلى حفظ القواعد واستعمال الصيغ والقوانين العلمية لحل المشكال

قيام بالعمل الميداني الا" و إلى حفظ القواعد"، في فئة "أبددوليا: كان أعلى أداء في الفقرة " دعوة التالميذ  -
القيام بالتجارب أو البحوث في فئة يم الشروح حول مسألة يدرسونها و تقدو "بعض الدروس"في فئة  خارج القسم
 .""كل درس

 
 :نسق التقييم والزمن المخصص له(4.2

ختالف في االهناك توافق بين إجابات المدرسين تعكس اهتماما بعمليتي المتابعة والتقييم مع بعض  ،عموما
إلى  دق بالنسبة 31-23سبوع، وفي حدود مرات في األ 3أو  3تواتر التكليف بواجبات منزلية: في الغالب 

أغلبية التالميذ حسب ما أفاد به المدرسون. لكن إذا بدا لنا وجود توافق بين تواتر الواجبات وأداء التالميذ دوليا 
كان لدى التالميذ الذين يكلفون بواجبات "أقل من مرة في وكذلك في األردن وتونس فإن أعلى متوسط في قطر 

 األسبوع".
 

 في استبيان مدرس الصف الثامن( 11االختبارات أو االمتحانات )السؤال رقم  يف الواردةأنواع األسئلة  (5.2
في خصوص نوعية األسئلة التي تطرح على التالميذ في االختبارات واالمتحانات، يمكن من خالل إجابات 

المستخدمة دائما أو تقريبا وهي األسئلة القائمة األسئلة المدرسين ترتيبها في فئتين بحسب مدى استخدامها: أوال 
ي فئة "دائما"(، ثم ثانيا األسئلة المستخدمة أحيانا ف ةفيها األغلبيعلى التذكر والتطبيق )الفقرتان "أ" و"ب" كانت 

وهي التي تقتصر على تطوير الفرضيات وتصميم البحوث )الفقرة "ج" كانت فيها األغلبية في فئة "أحيانا"(. لكن 
ر تعّدد على مستوى األداء وعالقته بتواتر كل نوع من أنواع األسئلة فلم نستطع استخالص نزعة غالبة باعتبا

 .(23)انظر النتائج التفصيلية في الملحق رقم ت وتناقضها أحياناالحاال
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 :وسائل التعليم والتعّلم( 6.2

في استبيان مدرس الصف الثامن(  11في تدريس العلوم )السؤال رقم  المصادر المستعملة يكشف السؤال حول
)في األردن(  93%)في تونس( و %54أن الكتب المدرسية ال تزال الوسيلة الرئيسة للتدريس بنسبة تراوحت بين 

. وفي حين سجل أعلى أداء في كل من األردن وقطر %31بينما كانت في قطر في حدود النسبة الدولية حوالي 
لدى فئة التالميذ الذين يعتبر مدرسوهم الكتب المدرسية "أساسية للتعليم"، نجد أعلى أداء دوليا وفي تونس لدى 

 هم الكتب المدرسية "تكميلية".فئة التالميذ الذين يعتبر مدرسو 
عتبرها المدرسون ن في تونس وقطر "أساسية"، بينما ييعتبرها المدرسو فكراسات التمارين أو أوراق العمل أما 

األردنيون "تكميلية" متوافقين في ذلك مع التوزيع الدولي. وفي هذا النطاق ظهر أعلى أداء لدى فئة التالميذ 
 الكراسات أو األوراق تكميلية باستثناء األردن.الذين صرح مدرسوهم بأن هذه 

وسائل اإليضاح األخرى مثل " األشياء إلى  ألدوات أو الوسائل التقليدية، أما بالنسبة إلى ا هذا بالنسبة 
فقد توزعت بين أساسية )تونس وقطر  ،الملموسة أو المواد التي تساعد التالميذ على فهم الكميات أو التعليمات"

ير في النسب لصالح قطر( و"تكميلية" )األردن ودوليا(. وقد سّجل أعلى أداء في كل من تونس مع فارق كب
واألردن لدى فئة التالميذ الذين يعتبر مدرسوهم هذه المواد أساسية متوافقة في ذلك مع التوجه الدولي، على 

 وهم بعدم استعمالها. عكس قطر حيث كان األداء أفضل لدى الفئة الصغيرة من التالميذ الذين صرح مدرس
"استعمال البرامج الخاصة بجهاز الحاسوب لتدريس العلوم" فقد مالت األغلبية في األردن إلى  إلى أما بالنسبة

وبين "تكميلية" و"غير مستعملة" في تونس.  ،اعتبارها "تكميلية" بينما توزعت بين "أساسية" و"تكميلية" في قطر
، متوافقين في ذلك مع كميلية"التالميذ الذين يعتبر مدرسوهم هذه البرامج "توفي حين س جل أفضل أداء دولي لدى 

يذ تونس، نجده في األردن لدى من يعتبر مدرسوهم هذه البرامج "أساسية"، بينما ظهر في قطر لدى تالم
 .(23)انظر النتائج التفصيلية في الملحق رقم تلك البرامج المدرسين الذين ال يستعملون

 
 النتائج هذه تحليل

 :ما يلي من خالل مجمل هذه النتائجيمكن أن نستنتج 
بالنسبة ، لكنها غير كافية رقط إلى ةالدولي بالنسبالمتعلقة بتوفير الموارد متوافقة مع التوجه  تبدو التوجهات -

 .األردنو  ستون إلى

التوجه الدولي مع  عموما تبدو ممارسات المدرسين في البلدان المعنية بالبحث متوافقةمن الناحية النظرية،  -
لكن من الناحية الفعلية،  بعته.امتق التقييم و نسمادة العلوم و لألنشطة المميزة ما يتعلق بامع بعض التفاوت في

 لك لعدة أسباب نذكر منها:قد يعود ذي تحسين أداء الطلبة. و هذه الممارسات غير ناجعة ف ىتبق
 نشطة يما يتعلق بنوعية األخالل عملية التعلم، خاصة فقدرة المدرسين على تحديد األولويات ي نقائص ف

 نقلالقائمة على  ةاألنشط تقلأّنه بقدر ما أن نستنتج العلمية. وبالنظر إلى طبيعة هذه األنشطة، يمكننا 
، وعلى تلقين القواعد والحث على تخزينها، وعلى المراقبة كأسلوب لتحفيز التالميذ على المراجعة ةالمعرف

 قدر ما يتحّسن أداء التالميذ. والتعّلم، ب
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 نسب  رةاهوتؤكد هذه الظ مرضي. هم من أداءيحول دون تمكينالتونسيين  يوجد قلق كبير لدى المدرسين
إدراك درجة متوسطة أو ضعيفة، و  عملهمعن  رضايدرسون لدى مدرسين لهم درجة  نالتونسيين الذيالطلبة 
  ( .%11و %31مقابل نسب دولية تساوي  %31و %11متوسطة أو ضعيفة ) الخاصة بالمناهج لألهداف

 ستون حالتانها طلبتهم. وتبدو مل مع النقائص التي يشكو مالصعوبات التي يتعرض لها المدرسون في التعا 
 %39في تونس و %11القلق من حيث نسب الطلبة الذين لديهم نقائص والتي بلغت ىعلتين باعثاألردن و 

ء في البلدان المعنية أن أفضل أداإلى شارة اإل. وتجدر %29تتعّدى مقابل نسبة دولية ال ردن في األ
دوليا كان لدى الطلبة الذين صرح مدرسوهم بأنهم ال يشكون من صعوبات، يليهم من لديهم بعض بالدراسة و 

 الصعوبات.  والصعوبات وأخيرا ذو 

  عوبات متعلقة بظروف صالنوعا ما من  مدرسوهما ردن يشكو في تونس واألنسبة هامة من الطلبة وجود
 (.%11ردن مقابل نسبة دولية تساوي في األ %33في تونس و %31العمل )

  نية مما يضطر األردمؤسسات التعليمية التونسية و لموارد بالقدر الكافي أو بالجودة المطلوبة في الا توفرعدم
 االضعيفة للمدرسين الذين أكدو البعض إلى االجتهاد للحصول عليها بأنفسهم. ويعّزز هذا التفسير النسبة 

 (.%23استخدامها )

 .عدم تخصيص الزمن الكافي لتدريس مادة العلوم 
 

 :خالصة الجزء الرابع واستنتاجاته
التعليمية المدرسين  ممارساتبلقد تّم في هذا الجزء تسليط الضوء على جملة من المتغيرات المتعلقة أساسا 

بنتائج حول مدى ارتباط األداء في الرياضيات والعلوم الجدل  أنوقد كشفت التحليالت  داخل الفصول. والتقييمية
رغم و . طلبتهم تنحصر في ممارسات معينة بل بقدرة المدرسين على تكييف ممارساتهم وفق حاجياي الالتعلم 

ومع التوجه الدولي فيما وجود نوع من التوافق بين ممارسات المدرسين في البلدان المعنية بالتحليل فيما بينها 
 غير ناجعةتبقى  هذه المماراسات فإن ،يخص درجة ممارسة األنشطة التعليمية في حصص الرياضيات والعلوم

ن كانفي تحسين  أداء الطلبة. و   يتعلقاألمر  باعتبار أن اهرةظالخروج بتفسير دقيق لهذه المن الصعب  ا 
الواقع، وباعتبار أن األسئلة المطروحة أكثر من صلتها بتصورات ببيانات حاصلة عن طريق االستبيان تعكس 
 االمناهج ربمة المدرسين على تنفيذ قدر  ماعتبار عدعيتها(، يمكن تتناول أبعادا كمية بحتة )تواتر النشاطات ال نو 

 يعود ألسباب عديدة منها:
 تحول دون تمكين التعلميةعملهم في المجاالت البيداغوجية و  ءالمدرسين أثناوجود نقائص في تكوين  -

من تحديد األولويات خالل عملية التعلم، خاصة فيما يتعلق بنوعية األنشطة العلمية. وبالنظر إلى  المدرسين
، وعلى تلقين نشطة القائمة على تمرير المعرفةاألتندر طبيعة هذه األنشطة، يمكننا استنتاج أّنه بقدر ما 

سلوب لتحفيز التالميذ على المراجعة والتعّلم، بقدر ما يتحّسن القواعد والحث على تخزينها، وعلى المراقبة كأ
 أداء التالميذ.
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ما يتعلق بإدراك أهداف المناهج، األمر الذي يضعف درجة يعملهم ف ءوجود نقائص في تكوين المدرسين أثنا -
لهما انعكاس مباشر  يكون دق الرضاعدم من القلق و  انوع يخلقو  مسار التنفيذ الفعال للمناهج يانخراطهم ف

 على مردود الطلبة.  

للبحث على الحلول  (ألردنيين واليمنييناالتونسيين و خاصة ) المدرسينو  المؤسساتبين  لغياب التواص -
عطل عملية اإلحاطة بذوي هذا من شأنه أن يالطلبة و  المناسبة لمعالجة الصعوبات التي يتعرض لها

 .منهم الصعوبات

المؤسسات التعليمية في لموارد بالقدر الكافي أو بالجودة المطلوبة)خاصة في مادة العلوم( عدم توفير ا -
 .األردنيةتونسية و ال

 
 وهذا يستوجب بحثا عميقا عن:

(. تستجيب لحاجاتهم التدريبية)الخدمة  اءللمدرسين أثنمة وهادفة ومدروسة ظمنتمدى توفر فرص تكوين  -
 .مالمحهملتنوع ع نظرا الصف الراب بالنسبة لمدرسي زداد هذه الحاجةوت
 .مدى توفر الموارد الضرورية لتحقيق الطموحات التي ترسمها المناهج 

 في القراءة والفهم(. والعلوم أوع نقائص الطلبة )في الرياضيات و تحديد ن 

  تهامدى نجاع وصعوبات أمدى توفر إجراءات اإلحاطة بالطلبة الذين يشكون. 

  من مستوى إلى آخر في تفشي هذه الصعوبات. داالرتقاء المعتمدور نظام 
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 :الخالصة العامة

العربية في دراسة تيمس منذ انطالقها تدّني أداء الطلبة العرب في العلوم والرياضيات  لقد كشفت نتائج المشاركة
أخرى ومن دورة إلى بين دولة و وت الملحوظ في األداء رغم التفالرابع والثامن على حّد سواء. و وذلك في الصفين ا

لبية العظمى من الطلبة المشاركين في أسفل سّلم ت األغظّل دون المتوسط الدولي، وظلّ  ا األداءذه أخرى، فإن
تم تسليط ضعف أداء الطلبة،  يعود لها بحث عن بعض األسباب التي يمكن أنللمعايير المقارنة الدولية. و 
بفرص التعلم المتاحة لة قصد استكشاف أثر بعض المتغيرات المتعلقة دراسات حاشكلت الضوء على أربع دول 

لرياضيات والعلوم قصد النظر في للمناهج الوطنية نوعي ل تحليلبلهذا الغرض قمنا و ل. تلك الدو  لطلبة
التعليمية ممارساتهم سمات المدرسين و  لتناولنا مسائثم  .والداخلي الخارجي هاتساقوا الخصائص البنيوية للمنهاج

 :ييل مال التحالي بينتو قد س.ستجواب تيمافي   بها والتقييمية المصّرح
 
 هاذه تتوفاق رجي في سياساات تطاوير المنااهج فاي تاونس وقطار واألردن، لام الخرغم وجود نوع من االتساق ا

جانب خبراء أوجهة نظر القطرية  ةالمنظوم دتعتم حيثلة في التقييم والمتابعة. الدول في إرساء منظومة فّعا
آلياات تمّكان المنظوماة األردنياة إلاى ، كماا تفتقاد اوتقالياده التربوياةالمنظوماة  ال يعرفون بالضرورة مواصافات

أماا المنظوماة التونساية فهاي مغلقاة  .من معالجة للمعطيات المجمعة قصد اساتثمارها فاي بنااء القارار الترباوي
المدرسون  ىالت يبقا. وفي كل الحكليافيها  التربوية وتتحكم البياناتّن وزارة التربية تراقب إ ثذاتها حيعلى 

التي ال يمكان أن تاتم  ةهذا األمر يشكل عقبة أساسية لتفعيل عمليات المعالجارج عملية التقييم والمراقبة. و خ
من االنفصام بين مطامح المؤسسة وما يجري بالفعل  اكما من شأنه أن يخلق نوع إال عن طريق المدرسين.

 في الفصول.
 

صفات الدولية وااألردن( تقترب من الم)قطر وتونس و  بنية المناهج في ثالث من الدول المعنية بالبحث -
يرتبط التفاوت في أداء الطلبة ال  المعطيات أن أظهرتعالي. و الداء األالمعمول بها في معظم الدول ذات 

الرياضي  طبين النشابعدم التوافق  يرتبط بقدر ما" من عدمه "وجود المحتوى في المنهاج الوطني لبعام
المناهج لمس من اتساق داخلي في رغم ما ي   هأهداف المناهج. والواقع أنوالعلمي الذي يمارسه الطلبة و 

 يجدر التنبيه إلى:  ،األردنيةوالتونسية و  القطرية

 ف إلى تحقيق تهد ،في الوثائق والكتب المدرسية  الواردة ،الرياضياتوضعيات التعلم في  أغلب أن
ق في المفاهيم يهدف إلى التعمّ  أكثر مما تساعد على القيام بنشاط رياضي بعض المهام الرياضية

لوثائق لالت مختلفة. وهذا األمر يستعدي مراجعة عميقة اتطبيقها في مجالرياضية والربط بينها و 
وجود  إلى من اإلشارة بدال  ،لكعالوة على ذداغوجية المقترحة للمدرسين أو للطلبة. يالبالتعليمية و 

في المرحلة اإلعدادية ومنهاج تيمس حيث  يةبين االختيارات المنهجية التونس ختالف ابستيمولوجي كبيرا
 ونح بالخصوصالثاني تعليم المعارف وداللتها الرياضية، بينما يتجه يعتمد المنهاج التونسي على 
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يفسر و التونسيين يجعل معظم اختبارات تيمس غير مألوفة للطلبة مما المعارف الفعلية والمسائل الوظيفية
 ربما ضعف نتائجهم. 

 يتبّين أن وضعيات التعّلم تحتوي في أغلب الحاالت على أنشطة تهدف إلى  لنشاط العلمي،إلى ا بالنسبة
التي من شأنها أن  ةالتطبيقيو  ةالميدانيالمعرفة النظرية للمفاهيم واألفكار العلمية على حساب األنشطة  

لم هامة في عملية التع ةاألمر عقبهذا يمثل . و االستقصاءث و تمكن الطلبة من القيام بالتجارب والبحو 
استيعاب األفكار نظرا لعدم قدرتهم الذهنية على  الصف الرابع ةطلبإلى في العلوم، خاصة بالنسبة 

مع األهداف المنصوص عليها في المناهج.  االتطبيقية تناقضهذا النقص في األنشطة  يشكلو  .ةالمجرد
 تلك المناهج.سسات لتنفيذ ؤ الم دمدى إعداحول  لاؤ التسر يمما يث

 ةالمخالف المنهجيةختيارات االفي مستوى حالة منفردة من حيث تعدد المشاكل  فيمثل اليمن أما وضع 
حساب تطوير المهارات الرياضية  على تدريس المحتويات على هز برامجتركّ  ذ، إتماما للتوجهات الدولية

 .البلدفي هذا  قدر كبير ضعف أداء الطلبةبر يفسّ هو ما و  ،العلميةو 
 

األساسي وخبرتهم وأداء طلبتهم في تيمس. ومن هذا لمدرسين القد بينت المعطيات وجود عالقة بين تكوين  -
 حجر الزاوية في مسار تنفيذ البرامج هءوأثناالعمل تصبح قضية تكوين المدرسين قبل  ،المنظور
 ن في الرياضيات يالتكو ي ف انقصيشكون أن نسبة كبيرة من طلبة الصف الرابع تدرس لدى مدرسين خاصة و 

لي للمواد وتربط بين االتساق الداخ يعلمية تراعرياضية و  اتنشاطلوم، مما يضعف قدرتهم على تحديد العو 
 التدّرج في عملية التعّلم. ذ بعين االعتبار صعوبات الطلبة و تأخو  المدّرسة،األفكار المفاهيم و 

 
لتكوين في مجاالت اى لإفهم في حاجة أكيدة  الثامن،العلوم في الصف ياضيات و الر  مدرسيإلى  أما بالنسبة -

 وايكون حتى، Didactique, pédagogie) ) كالبيداغوجيا والديدكتيك تتعلق بتعليم المادة التي يدّرسونها
ق التعمّ  منبالتالي على اختيار وضعيات تعّلم هادفة وثرية تمكن الطلبة على فهم أهداف المناهج و  ينر قاد

 تمعالجة صعوبا تمكنهم منلويات و ليات تقييم تراعي األو لقيام بعمتؤهلهم لكما  ،تطبيقهافي المفاهيم و 
 المدرسين، منمن متجانسة  ت غيرئاوجود فالبيانات ل ما سبق، أبرزت . عالوة على كهاوتدارك تهمطلب

لمعتمدة في معايير جيات ايستراتظاهرة تثير تساؤالت عديدة حول االهذه الحيث تكوينهم األساسي وخبرتهم. و 
نصاف في فرص التعلم بين : إلى أي مدى تراعي المؤسسات قضية اإلمنها نقل بين المدارسالاالنتداب و 
لى أي مدى تراعي هذه المؤسسات و  الطلبة؟ عمل المشترك الات لتكريس التعاون و ئبين الف طالتخاال أمبدا 

 عملهم؟  اءبين المدرسين أثن
 

طة التوجه الدولي فيما يخص درجة ممارسة األنشبين قطر وتونس واألردن و وافق رغم وجود نوع من الت -
عدم قدرة المدرسين نقر بعدم نجاعة هذه الممارسات و  بد أن العلوم، فالالتعليمية في حصص الرياضيات و 

ن كان يصعب الجز ئعلى مساعدة طلبتهم على تحسين أدا األرجح أن  م بالعوامل المفسرة لهذا فإنه منهم. وا 
 مرتبطة بالعوامل التالية: النتائج تكون
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 ال يمتلكون المهارات أنهم في تكوينهم في المادة التي يدّرسونها أو  اإما أن هؤالء المدرسين يشكون نقص
يعود ذلك  ،الحالتينكلتا في . و تهاومعالج مالمهنية التي من شأنها أن تساعدهم على تحديد صعوبات طلبته

 . ىالبعد التطبيقي من جهة أخر بين و  ،النظري والمعرفي من جهة ينم بين البعدط في تكوينهربما لعدم الرب
  هؤالء المدرسون لهم تصورات محدودة حول قدرات طلبتهم على االنخراط في أنشطة رياضية أو علمية ثرية

الطلبة والتي  هاو لمستوى الصعوبات التي يشك متقديره خاللذلك من  ىيتجل ،تتعلق بكل المجاالت المعرفية
 االستقاللية.  نم راكبي هامشاال تمنحهم 

 فعهم هؤالء المدرسون لهم تصورات حول طبيعة المادة متباينة مع أهداف المناهج، األمر الذي يمكن أن يد
هذا العامل ينطبق بصفة يبدو أن و نخراط في مسار تنفيذ المناهج. عدم االو إلى تفضيل أنشطة على أخرى 

 مدرسي الصف الثامن في تونس.واضحة على حالة 
 بع الفوقي اللطوية نظرا العملية الترب قصون منم  يشعرون بأنهم  اليمناألردن و في تونس و  نلمدرسو ا

باإلحباط  اإحساسلديهم وللقرارات المتعلقة بمعايير االرتقاء، مما يوّلد ( Top-Down) التربويةللتوجيهات 
 ناجعة. ةعجز يمنعهم من القيام بمهامهم بصفالو 

 
 اأساس لكذ يعودل المعنية بالبحث غير منصفة. و الدو  ةأن فرص التعلم المتاحة لطلبأن نستنتج يمكن ، سبق مما

 في: نالمناهج تكملمواطن خلل في مسار تنفيذ 
تحديد المعايير المناسبة و  داغوجية والتعليمية،يالموارد البتقصير من طرف المؤسسات التربوية في توفير  -

رساء برامج و س، المرشحين لمهنة التدريالنتقاء  بل الخدمة منتظمة لتأهيل المدّرس قمدروسة و تدريبية ا 
دارة عمو  ،هاوأثناء  ؛الفاعلة ىجميع القو بعة بتشريك المدرسين و ليات تقييم ومتاا 

واألردنيين واليمنيين( لتقريب وجهات منهم المدرسين )خاصة التونسيين غياب التواصل بين المؤسسات و  -
 ؛بالعملية التربويةالنظر فيما يتعلق 

انعدام الصلة بين المواضيع المدرجة بالمنهاج ومواضيع األسئلة المدرجة باختبارات تيمس قد يعود إلى  -
تنمية تركيز المناهج في الدول العربية التي شملتها الدراسة على المحتوى المعرفي أكثر من تركيزها على 

 ؛الكفايات الرياضية
تبقى النتيجة الخاصة بالصالت "السلبية" بين مستوى تكوين المدرسين األكاديمي في مادة التدريس وأداء  -

 ا األداء وعدد سنوات ممارسة التدريسذوالصلة "اإليجابية" بين ه ،التالميذ في اختبارات تيمس من جهة
ن أمكن تأويل ذلك بأن تدريس  (سنوات فما فوق 17من بدءا ) بحاجة إلى مزيد البحث والتحري، حتى وا 

عال بقدر ما يتطلب توفر مستوى أكاديمي ال المادة في المستويات التعليمية المعنية باختبارات تيمس ربما 
 في مجال التدريس...كافية خبرة يستوجب 
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 التوصيات

 
 أهّمها: التوصيات جملة منل إلى في ضوء ما سبق من تحليل واستنتاجات، يمكن التوص

 
 التعليمية المناهج إلى بالنسبة: 

ضرورة مراجعة المناهج التعليمية من أجل تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الحالية في االتجاه الذي يساعد 
. وفي هذا أهداف تدريس الرياضيات والعلوم في الوقت الراهن مع تتوافقعلى تعلم التالميذ مهارات وقدرات 

. وال يعني ذلك أبدا اإلطار، كشفت دراسة تيمس عن وجود عديد من التجارب الناجحة التي يمكن االستنارة بها
سقاطها  نما البحث عن المبادئ واآلليات القابلة للنقل لتحريك  على استنساخ الممارسات وا  الواقع المحّلي، وا 

تأكيد على مع ال ،التجارب قصد استنباط "محركات نجاحها"تحليل هذه أي  ،عملية التطور في االتجاه المطلوب
على أهميتها، ال توّفر فهي  ؛المناهج وطرق التعليم والتقييم على إعادة النظر في بنيةالمراجعة عدم اقتصار 

نما أداء الدول التي تحتّل مراتب الصدارة، و أداء الدول العربية  بين تفسيرات ضافية حول الفجوة التي تفصل وا 
األمر أكثر بفرص التعلم الحقيقية المتاحة للتالميذ وبالزمن الفعلي للتعّلم وبإدارة العملية التعليمية التعلمية  يرتبط

. وهذا ما أّكدته الدراسات التي تناولت بالتحليل حاالت البلدان التي داخل الفصول وخارجها في كل أطوارها
 25.حققت تقدما في نتائج تيمس

 
 وتدريبه لمعلما إعداد ىبالنسبة إل: 

فضل المقاربات التي من أضرورة مراجعة منظومة تكوين المدرسين، بمستوييها األساسي والمستمر، قصد إيجاد 
 الخصائص شأنها توفير إطار تعليمي ذي كفاءة عالية، يمتلك من المؤهالت المعرفية والبيداغوجية وكذلك

كساب الطلبة  الشخصية واالجتماعية ما يجعله قادرا على االستجابة لمتطلبات تعليم الرياضيات والعلوم، وا 
فهناك اليوم حاجة ملحة إلى منظومة إعداد . المعارف والمهارات التي تجعلهم قادرين على المنافسة العالمية

درسين يمتلكون معرفة وخبرة واسعتين، حتى تحت إشراف م متميزة تعطي حيزا مهما للتدريب العملي قبل الخدمة
شكالياته ويتعّلم كيف يحول المعرفة النظرية إلى ممارسة  يتمّكن المترشح لمهنة التدريس من معاينة الواقع وا 

 فعلية، على غرار اإلعداد لمهنة الطب والمحاماة.
 

                                                           
 (، "كيف تستطيع أنظمة المدارس األكثر تطورا في العالم مواصلة تطورها؟"2771) McKinsey et Companyتقرير 25
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 التشاركي العمل مبدأ تفعيل إلى بالنسبة: 
التواصل تفعيل  ربوية والتقييمية، وهذا من شأنهيكها في كل العملية التتشجيع انبعاث جمعيات مهنية وتشر  -

 . فمن المعلوم أن إحساسب وجهات النظر فيما يتعلق بالعملية التربويةيقر وتبين المؤسسات والمدرسين 
باإلقصاء من أبرز العوامل التي تعيق عملية إرساء عمليات تعليم وتعّلم ذات جودة عالية. عالوة  المدرسين

على ذلك فإن الجمعيات المهنية )مثل النقابات وجمعيات المربين والمفكرين المعنيين بالشأن التربوي( تمثل 
ولين تجاه بعضهم البعض لتطوير الممارسات التعاونية بين المدرسين مّما يجعلهم مسؤ فضاء مالئما 

 ؛ومشتركين في صنع التميز التدريسي
كافة الفاعلين في المنظومات التربوية )سياسيين ومدرسين وخبراء لتنظيم ملتقيات دورية )محلية ودولية(  -

 ؛( وذلك لتبادل الخبرة والمعلومات وتحديد األولويات والبحث عن الحلول العاجلة واآلجلةةوجمعيات مهني
أداء المدرسين يحتاج، إلى جانب اإلعداد الجّيد، إلى إرساء آليات لتشجيع الممارسات التعاونية فتطوير 

بينهم ومع كل األطراف المعنية حتى يكونوا مسؤولين تجاه بعضهم البعض ومشتركين في صنع التميز 
 التربوي.

 
 التعليمية المنظومة لتطوير تيمس نتائج استثمار إلى بالنسبة: 

كتلك المتعلقة بعالقة النتائج بمستوى المعلم (إجراء دراسات تكميلية حول النتائج التي بدت غير متوقعة  -
 ؛قصد تأكيدها أو دحضها والتثبت من مدى وجاهة الفرضيات التأويلية المقترحة بشأنها )األكاديمي

إلى االستثمار البحثي لقواعد البيانات التي توفرها التقييمات الوطنية والدولية، واالستفادة  فآليات تهدإرساء  -
 ،والتعليم التربية ألهمية بإدراك أعمق زالتي تتميمنها في رسم السياسات التطويرية. ففي الدول المتقدمة 

نقاشات تصل إلى و ات عمل نجد حالة انتظار لصدور التقرير واهتمام واسع بمحتواه، وتعقب إصداره ورش
ذات األداء األفضل قصد التعرف عن (البرلمانات، وتشكل فرق بحث لدراسة النتائج، وترسل بعثات للدول

 ؛من تلك التجارب قرب على تجاربها واستخالص الدروس

ببحوث معمقة حول تطور النتائج ومحاولة تشخيص عوامل إرساء هيئات وطنية تقوم بصفة منتظمة  -
بالغها للمعنيين بها وجعلها مناسبة إلطالق نقاشات موضوعيةالضعف   هذا إلى جانب .وسبل تجاوزها، وا 

إرساء تقاليد إلنجاز تقويمات وطنية دورية للمؤسسات التعليمية والعاملين بها تستند إلى المبادئ األساسية 
 ة. الشفافية والمساءلة والتحفيز والمحاسبكالتي ترتكز عليها الحوكمة الرشيدة 

الممارسات الفعلية في الفصول؛ فمهما بلغت درجة صدق تفحص القيام بدراسات أخرى نوعية تساعد على -
خاضعة لعدة اعتبارات ذاتية التصورات إلى ال بأقر  تبقىالمعلومات التي توفرها طريقة االستبيان فإنها 

وموضوعية تجعل مطابقتها للواقع غير مضمونة في كل الحاالت. كما أّن فهم النتائج المتمخضة عن 
 حاليلكانت وطنية أو دولية، يتطّلب إنجاز تحليالت أكثر عمقا تتجاوز الت ا  الدراسات التقييمية، سواء

 (multidimensionnelleحو التحاليل المتعددة األبعاد )ن( analyses unidimensionnelle) األبعاد األحادية
 . التي تأخذ بعين االعتبار تفاعل العوامل التي تتدّخل في تحديد نوعية المخرجات التعليمية
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عربي متعدد  لعم فريقالعربي للتربية أن يلعب دورا أساسيا من خالل تشكيل  للمرصد وفي هذا الشأن يمكن
نجاز تحاليل "ميتا  - االختصاصات يتوّلى متابعة نتائج المشاركة العربية باستمرار في مختلف الدراسات، وا 

تحاليل" تساعد على فهم واقع النظم التربوية العربية وتطّور أدائها، وحصر المتغيرات الكفيلة بتحريك عجلة النظم 
تي تفصلها عن نظيراتها في العالم المتقّدم. وِلَم ال يكون هذا الفريق نواة التعليمية العربية في اتجاه سّد الفجوة ال

كذلك بل لتعزيز الحضور العربي في هذه الدراسات ال فقط على مستوى إنجاز تحاليل ودراسات حول نتائجها 
 على مستوى اللجان المشرفة على قيادتها دوليا؟

ة المحور المتعلق بالتقييم والبحث تحسين جودة التعليم وخاصّ ويشكل النشاط المنجز في إطار البرنامج العربي ل
 لهذا العمل.  انطالقة فاعلةفي مجال جودة التعليم 
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 حدود دراسة تيمس وما يتفّرع عنها من دراسات وتقارير في
 

تناول نتائج الدراسات الدولية عامة ودراسة تيمس في نقطتين مهمتين لى ه إفي ختام هذه الدراسة ال بد من التنوي
 خاصة باعتبارها محور اهتمام الدراسة الحالية:

 
إن نتائج دراسة تيمس، على أهميتها، ال ينبغي أن تكون النقطة األولى تتعلق بحدود دراسة تيمس: 

م ما نشهده من مراجعات ألنها رغأو عليها جودة مخرجات النظم التربوية لالمعيار الوحيد أو األساس للحكم 
 :26(Bodin, 2006; Mons, 2007من النقائص منها ) اوتطوير لمنهجيتها ال تزال تشكو  عدد

بين الجهات واألقاليم أحيانا  فروقاعتماد الدولة كوحدة رئيسة للمقارنة، بينما توجد في الدولة الواحدة عّدة  -
 (Bray, M. et Thomas, M., 2003; Bodin, 2006بين الدول )الفروق تفوق في أهميتها 

نما تستهدف فقط المميزات التي هي قابلة للتدويل  - االختبارات ال تقيس مجموع المكتسبات الخاصة بالمادة وا 
(، وبالتالي توجد كثير من المفاهيم الرياضية والعلمية التي Mons, 2007) Internationalisablesبسهولة 

، مما يجعل الحكم على أدائهم أو يبرعون فيها لكنها ال تؤخذ بعين االعتبار يتعلمها الطلبة في بلدانهم وربما
مهاراتهم فيه نوع من الحيف )من حيث أّن االختبار ال يتيح لهم الكشف عن جوانب أخرى من المعرفة 

 الرياضية والعلمية(.

ة ألداء الطلبة أ رؤية مجز يارات في أغلب فقرات االختبارات، ال يخّول إالتخاعتماد صيغة األسئلة متعددة اال -
 في وضعيات معقدة.ة أالمجزّ وال يسمح بالحكم على قدراتهم على توظيف تلك المعارف 

ترجمة األدوات من اللغة األصلية إلى لغات أخرى )منها اللغة العربية( تطرح مشكلة الفوارق واالنحرافات  -
 .تعملة للغة األدوات األصليةاللغوية، وهذا من شأنه أن يعطي األفضلية لطلبة البلدان المس

االختالفات الكبيرة بين البلدان المشاركة من حيث الخصائص االقتصادية واالجتماعية، والبرامج التعليمية،  -
ونظم التقييم المعتمدة وغيرها تجعل عملية المقارنة بينها محفوفة بالمخاطر ألنها ال تأخذ بعين االعتبار 

 .السياقات الوطنية

 
التعامل مع الدراسات  ثقافة وبغياب، الثانية تتعلق بـ"مكانة الدراسات الدولية في السياق الوطني"النقطة 
فالدول العربية ال تولي نفس الدرجة من األهمية لهذه الدراسات الدولية وال تتفاعل مع نتائجها بنفس الدولية، 
على صدق ثم دراسة ميدانيا، ومن وهذا ينعكس بالضرورة على جدية التعامل مع مجريات إنجاز ال الشكل

 : ثالثة يتجلى ذلك على األقل في مظاهرالنتائج. و 

                                                           
26

Mons, N. 2007.  L'évaluation des politiques éducatives. Apport, limites et nécessaire renouvellement des 

enquêtes internationales sur les acquis des élèves. Revue internationale de politique comparée. 2007/3 – 

Vol.14. pp409-423 
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يقترن فيها التقييم بالحصول على درجات في بيئة تعليمية  واؤ نشالذين تعامل الطلبة مع االختبارات: فالطلبة  -
واالجتهاد في وضعيات (، يصعب عليهم التركيز Utilitaireوبقرار النجاح أو الفشل )دافع خارجي مصلحي 
 يتّم تهيئتهم ووضعهم أمام تحّد آخر. مالتقييم التي يغيب فيها هذا الرهان، خاصة إذا ل

ال يخفى على أحد أن المدرسين بصورة عامة، وربما في الدول العربية بصورة خاصة، ال  :موقف المدرسين -
منهم يرون فيها عبئا إضافيا ينضاف يتقاسمون نفس الدرجة من الوعي بأهمية هذه التقييمات، بل الكثير 

على مضض وال يملؤونها إلى أعبائهم اليومية، وبالتالي ال يتفاعلون مع االستبيانات تفاعال إيجابيا بل 
)والدليل على ذلك كثرة التناقضات بين إجاباتهم على محاور  قّدمونهاييهتمون بمدى جدية المعلومات التي 

. كما أن عدم حصولهم على تغذية راجعة منتظمة حول نتائج التقييمات الدولية، مختلفة من االستبيان(
 وحول مشاركتهم فيها يعّزز لديهم الشعور بأنهم مجّرد أدوات تنفيذ. 

يلخص التفاعل مع نتائج التقييمات: فقد ظلّ مقصورا على إصدار تقرير وطني يكون ذا طابع وصفي  -
رتيب بين سائر الدول العربية أكثر من االهتمام بموقعها من الدول النتائج، يتّم التركيز فيه على الت

بسيَر عملية التقويم والتهيئة إليها حجم  االهتمام المتقّدمة(، والتعّمق في فهم أسباب تأخرها. بل قد يتجاوز
ئة تضمن االهتمام الذي ي رصد لقراءة نتائجها قراءة  علمية موضوعية ت ستثمر في اتخاذ قرارات إصالحية جري

المشاركة العربية في هذه الدراسات والنتائج الضعيفة التي  وطالما أن االرتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية.
 (Blame Game)"لعبة اللوم"  (Morino, 2009) تكشف عنها في كل مرة ال تثير ما يسميه بعض المختصين

تبقى أشبه ما يكون بدراسات ل لنتائجها  في كافة مستويات النظام التربوي، وال تلقى متابعة وتفعيال
 (.Wiggins, 1998Bouderr and Steele, 2007)األرشيف

 
على  دريب الطلبةتمع التأكيد على أن االهتمام بالدراسات الدولية واالستعداد لها ال يعني التركيز على هذا، 

االختبارية التي ي سمح بنشرها ألّن هذه  أنماط األسئلة المطروحة في اختبارات تيمس، وذلك باعتماد الفقرات
حّسن قد ت Conditionnement)أو عملية "إشراط" ) مجّرد عملية "تنشيط" مؤّقتالعملية يمكن أن تتحّول إلى 

وفي هذا  ضمن حقا اكتسابهم للمهارات المستهدفة وال ديمومتها.ت ال هالكن القريبفي المدى  لطلبةدرجات ا
من أنه حين يصبح التقييم يقود المنهاج )بما في ذلك ممارسات  (Bodin, 2006فرنسية )رت دراسة الشأن، حذّ 

المدرسين وأنشطة الطلبة(، ال العكس )أي المنهاج يقود التقييم( فإن ذلك يمكن أن يفتح الطريق لحلقات 
 متتابعة من انحدار التعّلم نحو األسفل.
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 الجداول-1ملحق 

 توزيع طلبة الصف الرابع وأدائهم في الرياضيات نوع التكوين الذي تابعه مدرسوهم :15جدول رقم
الرياضيات وتعليم  الرابع الصف

 الرياضيات
تعليم الرياضيات دون 

 الرياضيات
رياضيات دون تعليم 

 الرياضيات
ال تعليم رسمي بعد  مجاالت أخرى

 الثانوي
 قطر

 
11,3% 

321 
3,1% 

133 
5135% 

311 
11,1% 

313 
1 

--- 
 تونس

 
23% 

338 
8,1% 

313 
22% 

333 
12% 

319 
5231 

311 
 اليمن

 
23,9% 

111 
21,8% 

118 
11,9% 

131 
21,2% 

113 
2536 

139 
 المتوسط الدولي

 
13,1% 

391 
5531% 

393 
9,1% 

383 
9,3% 

381 
21,1% 

331 

 

 توزيع طلبة الصف الثامن وأدائهم في الرياضيات نوع التكوين الذي تابعه مدرسوهم :17جدول رقم
الرياضيات وتعليم  الصف الثامن

 الرياضيات
تعليم الرياضيات دون 

 الرياضيات
رياضيات دون تعليم 

 الرياضيات
ال تعليم رسمي بعد  مجاالت أخرى

 الثانوي
 األردن

 
8,1% 

313 
8,8% 

311 
7137% 

313 
2,1% 

331 
2,1% 

333 
 قطر

 
31,1% 

383 
21,1% 

323 
5631% 

312 
1,9% 

332 
1,1% 

318 
 تونس

 
23,3% 

311 
1,1% 

331 
7132% 

312 
3,1% 

333 
2,1% 

121 
 المتوسط الدولي

 
31,2% 

312 
21,2% 

311 
5131% 

338 
21,2% 

332 
1,9% 

331 

 

 توزيع طلبة الصف الرابع وأدائهم في العلوم نوع التكوين الذي تابعه مدرسوهم :11جدول رقم
 علوم دون تعليم تعليم العلوم دون العلوم العلوم وتعليم العلوم الصف الرابع

 العلوم 
ال تعليم رسمي بعد  مجاالت أخرى

 الثانوي
 قطر

 
13.1% 

311 
1.2% 

313 
5211% 

311 
3.9% 

311 
1.9% 

313 
 تونس

 
21% 

333 
1.2% 

333 
22.1% 

333 
12% 

313 
5617% 

331 
 اليمن

 
21.3% 

111 
22.3% 

291 
12.3% 

131 
28% 

121 
%2112% 

292 
 المتوسط الدولي

 
13,1% 

381 
5531% 

389 
9,1% 

382 
9,3% 

381 
21,1% 

319 

 

 توزيع طلبة الصف الثامن وأدائهم في العلوم نوع التكوين الذي تابعه مدرسوهم :11جدول رقم
 علوم دون تعليم  تعليم العلوم دون العلوم العلوم وتعليم العلوم الصف الثامن

 العلوم
ال تعليم رسمي بعد  مجاالت أخرى

 الثانوي
 األردن

 
8,2% 

333 
29.1% 

331 
5111% 

338 
1.9% 

311 
1.3% 

333 
 قطر

 
11.3% 

338 
3.2% 

312 
5515% 

323 
2.1% 

131 
3.3% 

338 
 تونس

 
8.3% 

339 
1% 

--- 
1117% 

333 
2.1% 

333 
1% 

--- 
 المتوسط الدولي

 
11.9% 

381 
21.9% 

313 
6212% 

318 
1.3% 

339 
1.3% 

311 

 

 أ(1: تواتر تكليف التالميذ بواجبات منزلية )السؤال 22جدول رقم
 كل يوم في األسبوع 5أو  2 في األسبوع 1أو  2 في األسبوع 2أقل من  الصف الرابع

 قطر
 

                   319 
1 % 

328 
19% 

323 
52% 

                    311 
18% 

 تونس
 

                  311 
1% 

313 
25% 

                   311 
33% 

                    339 
13% 

 اليمن
 

                  112 
3% 

133 
22% 

                   112 
31% 

                    133 
65% 

 المعدل الدولي
 

                  311 
1% 

                  389 
11% 

                   389 
33% 

391 
25% 
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 ب(1: عدد الدقائق المخصصة عادة للواجبات المنزلية )السؤال 21جدول رقم

 دق 51أكثر من  دق 51-22 دق 21-25 دق أو أقل 26 الصف الرابع
 فطر

 
            318 

31 % 
            311 

51% 
            331 

22% 
333 

2% 
 تونس

 
           311 

11% 
331 

62% 
            318 

11% 
           189 

%1 
 اليمن

 
118 
39% 

            132 
52% 

            133 
23% 

           131 
%8 

 المعدل الدولي
 

           388 
11% 

            392 
65% 

393 
23% 

           313 
1% 
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 جداول إضافية)تابع(  -1ملحق 
 :2رقم الملحق
الصف 

إدراك المدرسين ألهداف المدرسة الخاصة  رضى المدرسين عن عملهم الرابع
 درجة نجاح المدرسين في تطبيق المناهج بالمناهج

مرتفع 
 جّدا

ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع
 جدا

مرتفع 
 جّدا

ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع
 جدا

مرتفع 
 جّدا

ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع
 1+جدا

 1 1,9 21,2 5137 31,3 1,1 2,3 21,8 6531 33,3 1 1,9 19,3 5231 12,1 قطر
 1 3,1 11,8 5232 21,9 2 3,8 31,3 5132 21,1 2,2 1.1 38 5235 23,3 تونس
 1.8 3,1 39,1 5137 21,2 1,3 1,3 33,3 55 23,8 1,3 1,1 2732 32,3 18,2 اليمن

المتوسط 
 1.2 2,3 13,9 6132 23,3 1,2 2,2 21,3 57.8 13,3 1,2 1,3 31,3 6132 23,3 الدولي

 :1الملحق رقم
الصف 
إدراك المدرسين ألهداف المدرسة الخاصة  رضى المدرسين عن عملهم الثامن

 المدرسين في تطبيق المناهجدرجة نجاح  بالمناهج
مرتفع 

 جّدا
ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع

 جدا
مرتفع 

 جّدا
ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع

 جدا
مرتفع 

 جّدا
ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع

 جدا
 1 1 17.7 62.4 18.9 1 0.1 17.3 57 25.6 1,1 8 33.6 39.8 17.9 األردن

 1 0 11 54 34.9 1 0.8 7.4 41.1 50.8 1,3 0.9 16.3 54.3 9. 27 قطر
 1 1.9 39.4 53 10.2 1 2.9 38.9 46.2 12.1 1,1 4.6 50.7 36.6 7.7 تونس

المتوسط 
 1,1 1.6 28.9 55.4 13.9 1,1 1.3 18.2 59.8 20.5 1,1 3.8 34.6 48.3 12.5 الدولي

 
 : أنواع األنشطة التعليمية للصف الثامن رياضيات2الملحق رقم

 اليوميةربط الدرس بحياة التالميذ  - أ
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

321 
5515% 

                311 
11,1% 

                398 
21% 

                333 
2.3% 

 تونس
 

311 
7611% 

                312 
8.2% 

                328 
23% 

                --- 
1% 

 قطر
 

328 
1111% 

                333 
21.1% 

                398 
3.9% 

                --- 
1% 

 المعدل الدولي
 

338 
7211% 

                332 
23.1% 

                333 
22.2% 

                333 
1.1% 

 ربط الدرس بحياة التالميذ اليومية - ب
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

                  312 
6137% 

    323 
13,1% 

                  321 
21.2% 

                --- 
1% 

 تونس
 

                  323 
11.2% 

                  313 
23.1% 

 331 
52% 

                383 
1.1% 

 قطر
 

                  319 
5111% 

321 
13.8% 

                   319 
13% 

                --- 
1% 

 المعدل الدولي
 

                  331 
2117% 

339 
19.3% 

                   331 
32.3% 

                381 
1.3% 

استعمال األسئلة لتوضيح األسباب والشروح -ج  
درس أو تقريباكل  الصف الثامن  أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس 

 األردن
 

311 
1211% 

                312  
23.8% 

                318  
1.3% 

                332  
1.3% 

 تونس
 

311 
1216% 

311 
21.8% 

                311  
1.3% 

                ---  
1% 

 قطر
 

321 
1211% 

                383  
21.1% 

                319  
3.9% 

                ---  
1% 

 المعدل الدولي
 

311 
7212% 

                318  
%20.2 

                311  
8.3% 

                313  
1.2% 
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تشجيع كافة التالميذ على تحسين أدائهم -د  
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

318 
1512% 

                393  
22% 

                381  
3,1% 

                ---  
1% 

 تونس
 

311 
1716% 

                311  
1,2% 

                313  
1.1% 

                ---  
1% 

 قطر
 

                323  
1111% 

                338  
9.1% 

311 
2.9% 

                ---  
1% 

 المعدل الدولي
 

                339  
7715% 

                331  
%15.9 

                319  
3,3% 

389 
1.2% 

شكر التالميذ على جهودهم الجيدة -ه  
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

313 
1511% 

                312  
23.9% 

                313  
1% 

                ---  
1% 

 تونس
 

313 
7132% 

                311  
1,3% 

                323  
23,9% 

333 
2,3% 

 قطر
 

                322  
1132% 

                313  
3,8% 

                311  
3% 

311 
1,1% 

 المعدل الدولي
 

338 
7712% 

                331  
21,1% 

                319  
1,2% 

                313  
1.1% 

إحضار مواد مثيرة لالهتمام إلى القسم -و  
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

              322  
23,8% 

321 
19,3% 

                399  
6132% 

                393  
3,3% 

 تونس
 

                322  
1% 

                311  
1,2% 

319 
5631% 

                321  
11,2% 

 قطر
 

                318  
2132% 

                311  
18,3% 

                321  
31,1% 

331 
1,3% 

 المعدل الدولي
 

339 
21,8% 

                331  
%31,3 

                331  
5135% 

                311  
3,1% 

 
 أنواع األنشطة التعليمية للصف االرابع رياضيات: 5الملحق رقم

 تلخيص ما يجب أن يكون قد تعلمه التالميذ - أ

 ربط الدرس بحياة التالميذ اليومية - ب
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس تقريبا الصف الرابع

 قطر
 

328 
51% 

             322 
-%13 

               399 
21% 

           183 
2% 

 تونس
 

311 
71% 

              331 
23% 

               331 
23% 

            --- 
1% 

 اليمن
 

              111 
31% 

               132 
23% 

              131 
56% 

193 
2% 

 المعدل الدولي
 

392 
67% 

              389 
18% 

               388 
23% 

            331 
2% 

 

 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع
 قطر

 
              321 

1131% 
             319 

-%3,1 
318 

3% 
           311 

1,3% 
 تونس

 
              333 

5632% 
              333 

21,9% 
               311 

11,9% 
382 
2,2% 

 اليمن
 

            133 
7235% 

               138 
21,3% 

131 
23,2% 

            --- 
1% 

 المعدل الدولي
 

391 
5131% 

              383 
29,1% 

               383 
22,1% 

            383 
1,3% 
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 لتوضيح األسباب والشروحاستعمال األسئلة  -ج

 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع
 قطر

 
321 

17% 
              312 

-%22 
              313 

3% 
           --- 

1% 
 تونس

 
              313 

71% 
              319 

9% 
311 
21% 

            --- 
1% 

 اليمن
 

139 
51% 

               132 
21% 

              133 
31% 

            113 
3% 

 المعدل الدولي
 

              391 
71% 

              381 
21% 

              383 
3% 

113 
1% 

تشجيع كافة التالميذ على تحسين أدائهم -د  
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع

 قطر
 

               321 
94% 

313 
-%3 

               313 
2% 

          --- 
1% 

 تونس
 

319 
96% 

              339 
3% 

               313 
1% 

          --- 
1% 

 اليمن
 

              131 
11% 

111 
1% 

              131 
21% 

          --- 
1% 

 المعدل الدولي
 

              392 
15% 

              391 
23% 

               381 
1% 

131 
2% 

شكر التالميذ على جهودهم الجيدة -ه  

 
 لالهتمام إلى القسمإحضار مواد مثيرة  -و
 

 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع
 قطر

 
               321 

62% 
 321 

-%32 
313 
23% 

           318 
2% 

 تونس
 

312 
31% 

 312 
18% 

               311 
51% 

            319 
1% 

 اليمن
 

139 
23% 

 138 
23% 

              133 
52% 

            118 
8% 

 المعدل الدولي
 

393 
31% 

   392 
51% 

               389 
32% 

            311 
2% 

 
 أنواع األسئلة المطروحة في االختبارات أو االمتحانات_الصف الثامن رياضيات:6الملحق رقم

 
  أسئلة تقوم على تذكر القواعد و االجراءت - أ

 أبدا أو تقريبا أبدا أحيانا دائمادائما أو تقريبا  الصف الثامن
 األردن

 
              311 

33,3 % 
318 

6531% 
                331 

2,9% 
 تونس

 
                313 

6631% 
               329 

31,3% 
318 
3,3% 

 قطر
 

                319 
5235% 

                318 
31,2% 

131 
2,1% 

 المعدل الدولي
 

                339 
6136% 

                333 
38,1% 

313 
1,1% 

 

  

 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع
 قطر

 
               321 

15% 
             392 

-%1 
131 

1% 
           --- 

0% 
 تونس

 
              319 

15% 
              331 

1% 
331 

1% 
            191 

2% 
 اليمن

 
111 

75% 
               133 

1% 
              131 

11% 
            --- 

0% 
 المعدل الدولي

 
              391 

17% 
              391 

22% 
391 

3% 
            318 

1% 
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 أسئلة تقتضي تطبيق االجراءت الخاصة بالرياضيات - ب

 
 أبدا أو تقريبا أبدا أحيانا دائما أو تقريبا دائما الصف الثامن

 األردن
 

311 
7631% 

                398 
13,1% 

                313 
1,3% 

 تونس
 

313 
1135% 

               311 
21,3% 

                --- 
1% 

 قطر
 

                319 
1535% 

                321 
21% 

383 
1,1% 

 المعدل الدولي
 

312 
7535% 

                313 
11,9% 

                312 
1,3% 

 أسئلة تقتضي البحث عن األنماط والعالقات -ج
 أبدا أو تقريبا أبدا أحيانا أو تقريبا دائما دائما الصف الثامن

 األردن
 

              311 
26.1% 

311 
5132% 

                391 
3,1% 

 تونس
 

                323 
11,3% 

               311 
5635% 

331 
9,1% 

 قطر
 

                311 
31,3% 

                321 
5731% 

313 
1,1% 

 الدوليالمعدل 
 

311 
32,3% 

                333 
5231% 

                311 
3,8% 

 أسئلة تستلزم الشروحات أو التبريرات-د
 أبدا أو تقريبا أبدا أحيانا دائما أو تقريبا دائما الصف الثامن

 األردن
 

318 
31,1 % 

                311 
6135% 

                381 
1,3% 

 تونس
 

                312 
33,2% 

311 
6635% 

                321 
2,3% 

 قطر
 

                328 
31,9% 

                313 
5132% 

311 
1% 

 المعدل الدولي
 

313 
33,9% 

                333 
6636% 

                313 
1,1% 

 

 رياضيات ووسائل التعلم المستخدمة في الصف الرابع: 6لملحق رقما
 استعمال الكتب المدرسية - أ

 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الرابع
 قطر

 
                  322 

71% 
                  322 

18% 
333 

3% 
 تونس

 
331 
31% 

                  318 
65% 

                --- 
1% 

 اليمن
 

                  131 
%85 

111 
21% 

                111 
2% 

 المعدل الدولي
 

392 
75% 

                 391 
11% 

                113 
%4 

 

 استعمال كراسات التمارين أو أوراق العمل - ب

 
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الرابع

 قطر
 

                   381 
67% 

                  339 
33% 

388 
2% 

 تونس
 

                   319 
51% 

                   318 
31% 

331 
2% 

 اليمن
 

113 
52% 

                   133 
39% 

                   231 
2% 

 المعدل الدولي
 

                   391 
33% 

392 
62% 

                   311 
1% 
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 تساعد التالميذ على فهم الكميات أو التعليماتاستعمال األشياء الملموسة أو المواد التي  -ج
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الرابع

 قطر
 

                  391 
65% 

332 
31% 

                   --- 
1% 

 تونس
 

332 
12% 

                   331 
28% 

                   331 
2% 

 اليمن
 

113 
33% 

                   131 
66% 

                   132 
21% 

 المعدل الدولي
 

392 
31% 

392 
52% 

                   339 
2% 

 استعمال البرامج الخاصة بجهاز الحاسوب لتدريس الرياضيات -د
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الرابع

 قطر
 

                   339 
19% 

                    313 
65% 

333 
28% 

 تونس
 

                   312 
3% 

333 
11% 

                   318 
51% 

 اليمن
 

                   213 
3% 

                   139 
1% 

111 
12% 

 المعدل الدولي
 

391 
9% 

391 
65% 

                   389 
33% 

 

 التعلم المستخدمة في الصف الثامن رياضيات: وسائل 7الملحق رقم
 استعمال الكتب المدرسية - أ

 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الثامن
 األردن

 
311 

1131% 
                311 

9,1% 
                --- 

1% 
 تونس

 
                311 

7736% 
339 
11,1% 

                --- 
1% 

 قطر
 

328 
5132% 

                388 
19,1% 

                322 
1,1% 

 المعدل الدولي
 

338 
7731% 

                333 
12,1% 

                331 
2,3% 

 استعمال كراسات التمارين أو أوراق العمل  - ب
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الثامن

 األردن
 

              399 
31,3 % 

321 
6537% 

                398 
1,9% 

 تونس
 

                311 
76% 

               312 
12,8% 

332 
3,1% 

 قطر
 

                319 
6137% 

               331 
31% 

138 
1,3% 

 المعدل الدولي
 

                333 
33,1% 

339 
5131% 

339 
3,2% 

 المواد التي تساعد التالميذ على فهم الكميات أو التعليمات استعمال األشياء الملموسة أو -ج
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الثامن

 األردن
 

323 
19,9 % 

                311 
55,9% 

                313 
1,1% 

 تونس
 

311 
39,3% 

               313 
6232% 

                329 
9,1% 

 قطر
 

                391 
%41.7 

                321 
6532% 

119 
1% 

 المعدل الدولي
 

                338 
11,1% 

                331 
7235% 

311 
1,9% 

 استعمال البرامج الخاصة بجهاز الحاسوب لتدريس الرياضيات -د
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الثامن

 األردن
 

311 
1,1% 

                313 
5731% 

                313 
13,1% 

 تونس
 

331 
2,1% 

               331 
11,1% 

                313 
7132% 

 قطر
 

                383 
33,1% 

                321 
62% 

313 
23,8% 

 المعدل الدولي
 

                333 
1,3% 

312 
6535% 

                333 
38,2% 
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 :1رقمالملحق 
الصف 

إدراك المدرسين ألهداف المدرسة الخاصة  المدرسين عن عملهم رضى الرابع
 درجة نجاح المدرسين في تطبيق المناهج بالمناهج

مرتفع 
 جّدا

ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع
 جدا

مرتفع 
 جّدا

ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع
 جدا

مرتفع 
 جّدا

ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع
 جدا

 1 1 23.3 65 32.1 1 1.1 22.1 61 33,1 1.9 1.1 11 5111 11.9 قطر
 1 3.3 12.1 6111 21.8 2 1.3 31 5111 23.1 2,1 2.1 39.3 52,1 23 تونس
 1.1 1.9 32.3 2712 11 1.1 1.1 18.1 2111 13.3 1.1 3.9 27,5 31.3 11.9 اليمن

المتوسط 
 1.2 2,3 13 6717 23,9 1,2 2,2 21.3 6715 13,8 1,3 1,1 318 61,1 23,2 الدولي

 

 1رقمالملحق 
الصف 
إدراك المدرسين ألهداف المدرسة الخاصة  رضى المدرسين عن عملهم الثامن

 درجة نجاح المدرسين في تطبيق المناهج بالمناهج
مرتفع 

 جّدا
ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع

 جدا
مرتفع 

 جّدا
ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع

 جدا
مرتفع 

 جّدا
ضعيف  ضعيف متوسط مرتفع

 جدا
 1 5.3 45.4 066. 14.6 1.3 4.4 16.6 4.67 45.4 2.3 3.9 36.6 7.62 11.6 األردن

 1 5.4 7.3 45 45.4 1 5.4 4.5 54.9 7464 2.1 4.4 15.4 4367 49.4 قطر
 1 5.4 34.1 4762 9.4 1 5.4 35.4 4762 15.5 1 4.4 7662 37.4 4.9 تونس

المتوسط 
 1.2 1.5 49 4.62 13.5 1.2 1.4 14.4 062. 19.4 1,1 3.6 36 48.3 11.3 الدولي

 
 : األنشطة التعليمية للصف الثامن علوم21الملحق رقم

 تلخيص ما يجب أن يكون قد تعلمه التالميذ - أ

 ربط الدرس بحياة التالميذ اليومية - ب
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

452 
80% 

431 
10% 

440 
11% 

---- 
0% 

 تونس
 

440 
71% 

441 
16% 

425 
15% 

329 
0% 

 قطر
 

426 
68% 

404 
22% 

404 
12% 

                --- 
0% 

 المعدل الدولي
 

478 
63% 

476 
24% 

474 
14% 

455 
1% 

 استعمال األسئلة لتوضيح األسباب والشروح -ج
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

452 
88% 

437 
10% 

395 
4% 

---- 
0% 

 تونس
 

437 
91% 

457 
7% 

431 
3% 

                --- 
0% 

 قطر
 

422 
79% 

411 
17% 

393 
5% 

                --- 
0% 

 المعدل الدولي
 

479 
78% 

473 
17% 

461 
6% 

459 
1% 

 
  

 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن
 األردن

 
447 
78% 

454 
13% 

451 
9% 

---- 
0% 

 تونس
 

440 
83% 

419 
6% 

438 
11% 

415 
1% 

 قطر
 

421 
79% 

426 
12% 

411 
10% 

452 
1% 

 المعدل الدولي
 

478 
74% 

478 
15% 

473 
10% 

490 
1% 
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 تشجيع كافة التالميذ على تحسين أدائهم-د

 
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

449 
77% 

449 
16% 

440 
8% 

---- 
0% 

 تونس
 

438 
77% 

440 
17% 

435 
8% 

408 
1% 

 قطر
 

416 
85% 

439 
14% 

419 
2% 

                --- 
0% 

 المعدل الدولي
 

477 
73% 

477 
20% 

476 
8% 

457 
1% 

 شكر التالميذ على جهودهم الجيدة -ه
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

448 
83% 

453 
15% 

422 
3% 

448 
1% 

 تونس
 

438 
74% 

438 
11% 

439 
16% 

                --- 
0% 

 قطر
 

422 
87% 

398 
11% 

410 
4% 

                --- 
0% 

 المعدل الدولي
 

477 
74% 

475 
18% 

471 
9% 

449 
1% 

 مثيرة لالهتمام إلى القسمإحضار مواد  -و
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

445 
31% 

452 
37% 

447 
33% 

478 
1% 

 تونس
 

441 
29% 

440 
28% 

436 
42% 

414 
3% 

 قطر
 

422 
46% 

425 
38% 

395 
17% 

439 
1% 

 المعدل الدولي
 

479 
33% 

477 
37% 

472 
31% 

464 
1% 

 
 : األنشطة التعليمية للصف الرابع علوم22الملحق رقم

 تلخيص ما يجب أن يكون قد تعلمه التالميذ - أ

 ربط الدرس بحياة التالميذ اليومية - ت
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع

 فطر
 

392 
75% 

403 
23% 

360 
3% 

--- 
0% 

 تونس
 

342 
77% 

345 
11% 

362 
13% 

--- 
0% 

 اليمن
 

212 
56% 

204 
12% 

200 
33% 

                  -- 
0% 

 المعدل الدولي
 

486 
61% 

484 
27% 

483 
13% 

510 
1% 

 
  

 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع
 فطر

 
393 

88% 
385 
8% 

401 
4% 

395 
1% 

 تونس
 

349 
73% 

330 
13% 

340 
14% 

340 
1% 

 اليمن
 

204 
77% 

263 
5% 

211 
19% 

287 
1% 

 المعدل الدولي
 

487 
71% 

483 
19% 

479 
11% 

462 
1% 
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 استعمال األسئلة لتوضيح األسباب والشروح -ج
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع

 فطر
 

394 
91% 

408 
8% 

314 
2% 

--- 
0% 

 تونس
 

344 
80% 

336 
8% 

360 
13% 

216 
1% 

 اليمن
 

213 
61% 

201 
11% 

199 
28% 

247 
2% 

 المعدل الدولي
 

487 
80% 

481 
16% 

482 
5% 

455 
1% 

 تشجيع كافة التالميذ على تحسين أدائهم -د
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع

 فطر
 

391 
85% 

414 
15% 

392 
1% 

--- 
0% 

 تونس
 

345 
96% 

331 
4% 

355 
1% 

--- 
0% 

 اليمن
 

211 
85% 

235 
6% 

188 
11% 

177 
1% 

 المعدل الدولي
 

486 
83% 

486 
13% 

481 
5% 

474 
1% 

 شكر التالميذ على جهودهم الجيدة -ه
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع

 فطر
 

392 
93% 

409 
5% 

425 
4% 

--- 
0% 

 تونس
 

344 
94% 

371 
3% 

366 
4% 

271 
1% 

 اليمن
 

212 
83% 

285 
1% 

191 
18% 

                  -- 
0% 

 المعدل الدولي
 

486 
86% 

489 
11% 

487 
4% 

486 
1% 

 إحضار مواد مثيرة لالهتمام إلى القسم -و
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الرابع

 فطر
 

394 
%62 

387 
%29 

411 
%11 

--- 
%0 

 تونس
 

353 
%45 

345 
%26 

334 
%30 

319 
%1 

 اليمن
 

224 
%19 

215 
%13 

205 
%65 

169 
%4 

 المعدل الدولي
 

488 
%34 

488 
%39 

484 
28% 

443 
%1 

 : األنشطة التي يقوم بها المدرسون في إطار تدريس العلوم للصف الثامن21الملحق رقم

 مراقبة الظواهر الطبيعية ووصف ما يرونه-أ
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

313 
%40.6 

                  313 
31,9% 

                   333 
13,1% 

                  --- 
1% 

 قطر
 

                  313 
%32.5 

311 
2635% 

                   313 
32,3% 

                  311 
1,3% 

 تونس
 

                  331 
31,2% 

332 
29,9% 

                  331 
5532% 

                  322 
1,1% 

 المعدل الدولي
 

318 
13,1% 

318 
18,9% 

                  313 
5237% 

                  389 
1,9% 

 مشاهدتك وأنت توضح تجربة أو بحث-ب
 أبدا بعض الدروس الدروس حوالي نصف كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

                  338 
5135% 

313 
32,2% 

                  331 
28,1% 

                  331 
2% 

 قطر
 

                  331 
31,9% 

                  399 
5237% 

                  311 
13,8% 

331 
2,1% 

 تونس
 

339 
%58.2 

                  331 
29,1% 

                  331 
11% 

                  339 
1% 

 المعدل الدولي
 

                  311 
13,9% 

318 
18,1% 

                  311 
5635% 

                  331 
2,9% 
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 تصميم أو إعداد التجارب أو البحوث-ج
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

                  331 
21,9% 

                  313 
5232% 

                  333 
38,1% 

333 
1,3% 

 قطر
 

                  333 
12,1% 

                  313 
31,3% 

                  313 
5535% 

381 
2,1% 

 تونس
 

                  339 
32,9% 

332 
31,9% 

                  333 
2231% 

                  319 
2,3% 

 المعدل الدولي
 

382 
21,2% 

                  318 
13,9% 

                  313 
6531% 

                  311 
3,1% 

 القيام بالتجارب أو البحوث -د
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس تقريباكل درس أو  الصف الثامن

 األردن
 

                  331 
29,2% 

313 
39,3% 

                  333 
2131% 

                  318 
2,8% 

 قطر
 

                  333 
11,3% 

                  311 
2132% 

                  311 
33,3% 

333 
2,9% 

 تونس
 

331 
19,8% 

                  332 
25% 

                  331 
33% 

                  313 
1,1% 

 المعدل الدولي
 

382 
23,8% 

                  381 
19,8% 

                  313 
6135% 

                  332 
1,8% 

 قراءة الكتب المدرسية أو المواد المصدرية األخرى -ه
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس درس أو تقريباكل  الصف الثامن

 األردن
 

                  333 
32,8% 

                  333 
11% 

                  311 
2136% 

313 
2,1% 

 قطر
 

                  313 
6137% 

                  331 
12,1% 

                  382 
11,3% 

118 
1,1% 

 تونس
 

                  332 
5137% 

333 
11,8% 

                  331 
18,3% 

                  319 
1,2% 

 المعدل الدولي
 

319 
5635% 

                  311 
13,3% 

                  313 
18,3% 

                  318 
2,1% 

 دعوة التالميذ إلى حفظ القواعد -و
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس أو تقريباكل درس  الصف الثامن

 األردن
 

311 
7635% 

                  331 
21,1% 

                  333 
21,1% 

                  339 
2% 

 قطر
 

                  319 
61% 

                  321 
18,2% 

311 
29,8% 

                  --- 
1% 

 تونس
 

331 
5635% 

                  331 
21,1% 

                  331 
11,9% 

                  311 
1,8% 

 المعدل الدولي
 

                  311 
5231% 

                  311 
13,1% 

                  313 
18,9% 

381 
3% 

 استعمال الصيغ والقوانين العلمية لحل المشكالت المعتادة -ز
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الثامنالصف 
 األردن

 
312 

%70.2 
312 
13,8% 

                  311 
1,9% 

                  --- 
1% 

 قطر
 

                  329 
5631% 

                  399 
31,8% 

332 
13,3% 

                  311 
1,1% 

 تونس
 

                  338 
5131% 

                  339 
28,3% 

                  338 
32% 

311 
1,9% 

 المعدل الدولي
 

319 
33,3% 

319 
11,3% 

                  311 
2531% 

                  311 
3,3% 

 تقديم الشروح حول مسألة يدرسونها -ح
 أبدا بعض الدروس الدروس حوالي نصف كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

313 
7535% 

                  332 
11,1% 

                  311 
1,3% 

                  --- 
1% 

 قطر
 

                  311 
7236% 

                  383 
23,1% 

                  333 
22,1% 

381 
1,2% 

 تونس
 

332 
7631% 

                  311 
9,8% 

                  331 
23,3% 

                  --- 
1% 

 المعدل الدولي
 

319 
5135% 

                  312 
11,9% 

                  313 
23,1% 

                  333 
1,3% 
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 إيجاد روابط بين ما يتعلمونه في مادة العلوم وحياتهم اليومية -ط
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

                  311 
7737% 

                  331 
21,2% 

318 
1,1% 

                  --- 
1% 

 قطر
 

                  329 
7236% 

333 
21% 

                  381 
9,3% 

                  --- 
1% 

 تونس
 

331 
7131% 

                  333 
23,2% 

                  331 
23,1% 

                  331 
1,1% 

 المعدل الدولي
 

318 
52% 

                  313 
11,3% 

                  311 
23,3% 

                  338 
1,2% 

 القيام بالعمل الميداني خارج القسم -ي
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس كل درس أو تقريبا الصف الثامن

 األردن
 

                  323 
1,1% 

333 
28% 

                  318 
%55.5 

                  311 
12,3% 

 قطر
 

333 
22,3% 

                  391 
28,1% 

                  313 
56.3% 

                  328 
23,8% 

 تونس
 

                  331 
1,1% 

311 
3,1% 

                  338 
%76.4 

                  331 
23,3% 

 المعدل الدولي
 

                  312 
1,1% 

                  311 
21,1% 

318 
5235% 

                  311 
11,2% 

 إجراء امتحان كتابي أو اختبار -ك
 أبدا بعض الدروس حوالي نصف الدروس تقريبا كل درس أو الصف الثامن

 األردن
 

                  313 
%13.6 

                  332 
%30.8 

                  332 
6531% 

111 
1,3% 

 قطر
 

                  329 
%40.8 

                  323 
%26.9 

                  312 
31,1% 

311 
2,8% 

 تونس
 

                  331 
%36 

331 
29,1% 

                  331 
52% 

                  311 
3,3% 

 المعدل الدولي
 

                  311 
%21.6 

                  313 
11,1% 

                  311 
6131% 

318 
1,1% 

 الصف الثامن علوم-االمتحانات: أنواع األسئلة المطروحة في االختبارات أو 22الملحق رقم

 أسئلة تقوم على تذكر الوقائع والمفاهيم - أ
 أبدا أو تقريبا أبدا أحيانا دائما أو تقريبا دائما الصف الثامن

 األردن
 

453 
66% 

444 
34% 

378 
1% 

 تونس
 

438 
82% 

438 
19% 

414 
1% 

 قطر
 

418 
80% 

415 
20% 

489 
1% 

 المعدل الدولي
 

478 
72% 

473 
28% 

477 
1% 

 أسئلة تقوم على تطبيق المعرفة والفهم  - ب
 أبدا أو تقريبا أبدا أحيانا دائما أو تقريبا دائما الصف الثامن

 األردن
 

455 
80% 

427 
21% 

---- 
0% 

 تونس
 

436 
86% 

449 
14% 

427 
2% 

 قطر
 

431 
69% 

389 
31% 

451 
1% 

 المعدل الدولي
 

478 
78% 

469 
22% 

462 
1% 

 الفرضيات وتصميم البحوث العلمية أسئلة تقتصر على تطوير -ج
 أبدا أو تقريبا أبدا أحيانا دائما أو تقريبا دائما الصف الثامن

 األردن
 

431 
15% 

454 
72% 

443 
14% 

 تونس
 

436 
10% 

439 
72% 

434 
19% 

 قطر
 

435 
29% 

412 
65% 

400 
7% 

 المعدل الدولي
 

481 
21% 

477 
63% 

470 
17% 
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 التبريراتأسئلة تستلزم الشروحات أو  -د
 أبدا أو تقريبا أبدا أحيانا دائما أو تقريبا دائما الصف الثامن

 األردن
 

454 
47% 

450 
51% 

383 
3% 

 تونس
 

444 
45% 

433 
53% 

443 
3% 

 قطر
 

424 
57% 

412 
40% 

387 
4% 

 المعدل الدولي
 

482 
55% 

471 
43% 

456 
4% 

 

 للصف الثامن : المصادر المستعملة في تدريس العلوم25الملحق رقم
 استعمال الكتب المدرسية - أ

 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الثامن
 األردن

 
449 
93% 

441 
8% 

---- 
0% 

 تونس
 

434 
54% 

442 
45% 

441 
2% 

 قطر
 

428 
60% 

406 
40% 

279 
2% 

 المعدل الدولي
 

475 
75% 

480 
25% 

475 
2% 

 استعمال كراسات التمارين أو أوراق العمل  - ب

 
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الثامن

 األردن
 

458 
37% 

444 
63% 

417 
1% 

 تونس
 

436 
53% 

441 
45% 

430 
3% 

 قطر
 

392 
61% 

464 
38% 

308 
2% 

 المعدل الدولي
 

477 
36% 

478 
60% 

475 
5% 

 

 استعمال األدوات العلمية التجريبية - ت

 
 مستعملةغير  تكميلية أساسية للتعليم الصف الثامن

 األردن
 

467 
43% 

437 
55% 

407 
3% 

 تونس
 

440 
84% 

430 
13% 

426 
4% 

 قطر
 

409 
61% 

435 
38% 

443 
2% 

 المعدل الدولي
 

481 
44% 

474 
54% 

459 
3% 

 استعمال البرامج الخاصة بجهاز الحاسوب لتدريس العلوم-د

 
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الثامن

 األردن
 

460 
11% 

452 
66% 

435 
24% 

 تونس
 

435 
8% 

445 
46% 

431 
48% 

 قطر
 

385 
46% 

439 
47% 

475 
9% 

 المعدل الدولي
 

479 
16% 

480 
61% 

471 
24% 
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 للصف الرابع : المصادر المستعملة في تدريس العلوم26الملحق رقم
 استعمال الكتب المدرسية - أ

 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الرابع
 فطر

 
 390 
76% 

 400 
20% 

420 
5% 

 تونس
 

347 
44% 

344 
56% 

277 
1% 

 اليمن
 

207 
89% 

209 
12% 

---- 
0% 

 المعدل الدولي
 

485 
70% 

486 
23% 

491 
8% 

 استعمال كراسات التمارين أو أوراق العمل - ب
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الرابع

 فطر
 

 368 
57% 

 425 
42% 

498 
2% 

 تونس
 

347 
66% 

342 
34% 

330 
1% 

 اليمن
 

208 
48% 

209 
50% 

174 
3% 

 المعدل الدولي
 

485 
41% 

486 
56% 

484 
4% 

 
استعمال األدوات العلمية التجريبية -ج  

 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الرابع
 فطر

 
 369 
62% 

 433 
38% 

465 
1% 

 تونس
 

346 
92% 

351 
7% 

290 
2% 

 اليمن
 

207 
44% 

201 
37% 

221 
21% 

 المعدل الدولي
 

486 
36% 

487 
60% 

476 
5% 

 استعمال البرامج الخاصة بجهاز الحاسوب لتدريس العلوم -د
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الرابع

 فطر
 

 356 
44% 

430 
42% 

 403 
15% 

 تونس
 

354 
11% 

344 
30% 

345 
60% 

 اليمن
 

258 
2% 

233 
10% 

204 
89% 

 الدوليالمعدل 
 

486 
12% 

489 
53% 

484 
37% 

 استعمال أدوات مرجعية )موسوعات، معاجم...( -ه
 غير مستعملة تكميلية أساسية للتعليم الصف الرابع

 فطر
 

 379 
21% 

397 
78% 

 378 
10% 

 تونس
 

362 
14% 

350 
66% 

318 
20% 

 اليمن
 

225 
10% 

207 
34% 

203 
56% 

 المعدل الدولي
 

486 
10% 

487 
79% 

472 
11% 
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