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تحليل األداء في مجاالت الرياضيات والعلوم

اأداَة  ُيعترب  اأ�صبح  بل  املهني فح�صب،  والإع���داد  الأك��ادمي��ي  التح�صيل  اإل��ى  يهدف  اليوم  التعليم  يعد  مل 
ال�صخ�صّي واملجتمعّي والوطنّي والدويّل، و�صار  امل�صتوى  الأ�صا�صّية الالزمة للتنمية على  املهارات  لتوفري 
اأجل  النجاح يف جمتمع القرن احلادي والع�صرين يتطلب على نحٍو متزايد فهَم الريا�صيات والعلوم من 
اتخاذ قراراٍت م�صتنريٍة حول ال�صّحة ال�صخ�صّية واملال والقت�صاد، اإ�صافًة اإلى الق�صايا البيئية وال�صيا�صات 

.)TIMSS 2011 اأطر التقييم يف اختبار(
والواقع اأن احلكومات يف دول العامل جميعها اأدركت تدريجياً اأن ال�صتثمار يف التعليم قد يكون امل�صروع 
الوحيد الذي ميكن اأن تعتمده من اأجل اإعداد �صعوبها يف هذا العامل املتقلب واملتغري با�صتمرار. وقد التزمت 
اأبنائها من خالل تبني  وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة بال�صتثمار يف م�صتقبل 
تعليم من  اإلى  الطلبة جميعهم  يتلقاه  الذي  التعليم  اإلى حتويل  تهدف  تعليمي طموحة،  اإ�صالح  اأجندة 
الدرجة الأولى، وبالتايل اإلى حت�صني نتائجهم، وقامت يف �صبيل ذلك بو�صع الهدف اخلا�ص بها ا�صرتاتيجية 
تعليمية  ال��وزارة؛ لعتماد تقنيات  التي قدمتها  الكربى  املبادرات  وال��ذي يعترب من   2020/2010 التعليم 
الذكي. كذلك  التعلُّم  الطلبة يف جمال  ق��درات  اأكرث على  والرتكيز  الإبداعية  املهارات  متقدمة وحت�صني 
قامت الوزارة مببادرة اأخرى وهي م�صاركة دولة الإمارات العربية املتحدة يف درا�صة الجتاهات الدولية يف 

.TIMSS الريا�صيات والعلوم 2011 

 TIMSS مكونات وجماالت اختبار 2011 
TIMSS ملادتي الريا�صيات والعلوم يف ال�صفني الرابع والثامن  تتمحور كافة اأطر التقييم يف اختبار 2011 
حول بعدين اثنني، الأول يتعلق باملحتوى، وهو يحدد املجالت اأو املوا�صيع التي ينبغي تقييمها �صمن تلك 
املادة، والثاين يحدد املجالت اأو عمليات التفكري املتوقعة من الطلبة اأثناء م�صاركتهم يف جمالت املحتوى. 
1 و2 الن�صب املئوية املخ�ص�صة لكل جمال من جمالت املحتوى وجمالت التفكري ملادة  ويبني اجلدولني 

TIMSS لل�صفني الرابع والثامن. الريا�صيات وامل�صتهدفة يف اختبار 2011 
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الرابع  ال�صفني  يف  الريا�صيات  مادة  حمتوى  ملجاالت  املخ�ص�صة  املئوية  الن�صب   :1 اجلدول 
 TIMSS والثامن يف اختبار 2011 

اجلدول 2: الن�صب املئوية املخ�ص�صة ملجاالت حمتوى مادة العلوم يف ال�صفني الرابع والثامن 
TIMSS يف اختبار 2011 

ال�صف الرابع

الن�صبة املئويةجمالت املحتوى

%الأعداد  50

الأ�صكال واملقايي�ص 
الهند�صية

%  35

%عر�ص البيانات  15

ال�صف الرابع

الن�صبة املئويةجمالت املحتوى

%علوم احلياة  40

%العلوم الفيزيائية  35

%علوم الأر�ص  25

ال�صف الثامن

الن�صبة املئويةجمالت املحتوى

%الأعداد  30

%اجلرب  30

الأ�صكال واملقايي�ص 
الهند�صية

%  20

%البيانات والحتمال  20

ال�صف الثامن

الن�صبة املئويةجمالت املحتوى

%علم الأحياء  35

%الكيمياء  20

%الفيزياء  25

%علوم الأر�ص  20
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لل�صف  الريا�صيات  املو�صوعات )حيث ي�صنف اجلرب يف  العديد من  املحتوى  يت�صمن كل من جمالت 
يف  مو�ضوع  كل  عر�ض  ويتم  والوظائف(.  واملعادالت/ال�ضيغ  اجلربية  والعبارات  االأمن��اط  ح�ضب  الثامن 
املحتوى كقائمة من الأهداف امل�صمولة يف كثري من الدول امل�صاركة، �صواء يف ال�صف الرابع اأو الثامن ح�صب 
ارتفاع  ال�صفني. لحظ  كل من  التفكري يف  ملجالت  املئوية  الن�صب   3 اجل��دول  يت�صمن  منا�صباً.  يكون  ما 

الن�صبة يف جمال الربهنة والتعليل يف مادة العلوم )30 %( مقارنًة مع )25 %( يف مادة الريا�صيات. 

اجلدول 3: الن�صب املئوية املخ�ص�صة ملجاالت التفكري يف مادتي الريا�صيات والعلوم لل�صفني 
 TIMSS الرابع والثامن يف اختبار 2011 

النتائج واالكت�صافات 
العلوم،  يف  املحتوى  جم��الت  بني  الثامن  ال�صف  طلبة  اأداء  يف  ملحوظاً  فرقاً   TIMSS درا�صة  جتد  مل 
لكن النتائج اأظهرت بو�صوح وجود مواطن قوة ومواطن �صعف يف الريا�صيات؛ اإذ كان االأداء االأف�صل 
اإلى حد  درجات منخف�صة  لوحظت  وباملقابل،  االأع��داد.  بعده جمال  يف جمال اجلرب، وجاء  للطلبة 
كبري يف جمايل “االأ�صكال واملقايي�س الهند�صية” و”البيانات واالحتمال”. حيث �صجلت دولة الإمارات 
الدولة يف  الطلبة يف  �صجلها  التي  الدرجات  اإجمايل  نقطة من   15 بواقع  اأدن��ى  املتحدة متو�صطاً  العربية 
جمموع الريا�صيات الكّلي. ورغم اأن اأداَء معظم الدول جاء �صعيفاً يف جمال البيانات والحتمال، فقد تبنينَّ 
كانت عند  الهند�صية  واملقايي�ص  الأ�صكال  املتحدة يف جمال  العربية  الإم��ارات  دول��ة  املعرفة لدى طلبة  اأن 
امل�صتوى الأدنى بني جمالت املحتوى جميعها، حيث جاءت النتائج يف هذا املجال اأدنى من النتائج امل�صجلة 

يف مادة الريا�صيات ب�صكل عام وبفارق يزيد على 25 نقطة.

جمالت التفكري يف العلوم

الن�صبة املئويةجمالت املحتوى

ال�صف الثامنال�صف الرابع

%املعرفة  40%  35

%التطبيق  40%  35

%الربهنة والتعليل  20%  30

جمالت التفكري يف الريا�صيات

الن�صبة املئويةجمالت املحتوى

ال�صف الثامنال�صف الرابع

%املعرفة  40%  35

%التطبيق  40%  40

%الربهنة والتعليل  20%  25
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ال�صكل 1: طرح جماالت املحتوى من املجموع ال�صامل يف الريا�صيات- ال�صف الثامن

ويظهر اختالف كبري عند حتليل مهارات التفكري يف مادة الريا�صيات لدى طلبة ال�صف الثامن، وهو 
فارق م�صابه للفارق الذي وجد يف ال�صف الرابع لكنه اأكرب بكثري يف دللته. وكما يبني ال�صكل 2، فقد جاءت 
ل يف  النتائج حول قدرة الطلبة على تطبيق املعرفة املكت�صبة يف الريا�صيات اأقلنَّ مبقدار 14 نقطة مما �ُصجِّ
مادة الريا�صيات ب�صكل عام، وكان الفرق بني درجات “الربهنة والتعليل” و”املعرفة” يف الريا�صيات لدى 
طلبة دولة الإمارات العربية املتحدة يقارب 18 نقطة و�صطياً. وميكن و�صع ا�صتنتاجات مماثلة فيما يتعلق 
بالعلوم )ال�صكل 3(، حيث تبني اأن مهارات الربهنة والتعليل اأقلُّ بكثري من مهارات التفكري الأخرى. ورغم 
اأن النتائج يف جمال التطبيق تبدو مكافئة للنتيجة امل�صجلة يف العلوم ب�صكل عام، لكن ثمة اجتاهات معاك�صة 
يف جمالت التفكري �صمن نتائج دولة الإمارات العربية املتحدة توؤدي اإلى فارق و�صطي غري ملحوظ على 

م�صتوى الدولة.
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ال�صكل 2: طرح جماالت التفكري من املجموع ال�صامل يف الريا�صيات - ال�صف الثامن

ال�صكل 3: طرح جماالت التفكري من املجموع ال�صامل يف العلوم - ال�صف الثامن 
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ال�صكل 4: درجات جماالت املحتوى ح�صب جن�س الطلبة - ريا�صيات ال�صف الرابع

اأظهرت الدرا�صة لدى حتليل البيانات تبعاً لنتائج الذكور والإناث اأن اإجمايل الدرجات التي �صجلها الذكور يف 
مادة الريا�صيات جاء منخف�صاً، ويبدو هذا النخفا�ص يف جمايل املحتوى “البيانات والحتمال” و“الأ�صكال 

واملقايي�ص الهند�صية”، حيث جاءت نتائجهم اأقل بواقع 14 و16 نقطة على التوايل من نتائج الإناث.
ومن املثري لالهتمام اأن اأداء الإناث كان اأف�صل بكثري يف جمال عر�ص البيانات، وهذا يوؤكد على �صرورة 
العمل على رفع اأداء الذكور يف هذا املجال االأ�صا�صي من جماالت املحتوى. كما اأظهرت النتائج اأي�صًا اأن 

جمال االأ�صكال واملقايي�س الهند�صية ميثل مو�صوعًا �صعبًا على الذكور واالإناث على حّد �صواء.
اأما فيما يتعلق مبجالت املحتوى يف مادة العلوم لل�صف الرابع، فيبدو اأن الإناث يتفوقن ب�صورة متكافئة 
يف علوم الأر�ص والفيزياء بفارق 15 نقطة تقريباً، ويت�صع هذا الفارق اإلى اأكرث من 26 نقطة يف علوم احلياة 
ليتبني اأنه جمال اآخر بني جمالت املحتوى التي ترتبط بالعامل الواقعي، ولكن الذكور يف ال�صف الرابع ل 

ُيبدون فهماً كافياً لهذا املجال، كما هي احلال يف جمال الأ�صكال واملقايي�ص الهند�صية يف الريا�صيات.

ال�صكل 5: درجات جماالت املحتوى ح�صب جن�س الطلبة - علوم ال�صف الرابع
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كبرية  فجوة  وج��ود  عن  اأي�صاً  الدرا�صة  فك�صفت  الثامن،  لل�صف  الريا�صيات  حمتوى  جم��الت  يف  اأّم��ا 
بني الذكور والإن��اث. ونتجت هذه الفجوة من تفوق الإناث بفارق 25 نقطة يف جمال الأ�صكال واملقايي�ص 
“اجلرب” و”البيانات  نقطة يف جمايل   20 ح��وايل  وي�صاوي  اأي�صاً  لكنه مهم  اأ�صغر،  ف��ارق  مع  الهند�صية، 
والحتمال”. وباملثل، فقد اأظهر الذكور يف مادة العلوم لل�صف الثامن اأداء اأقلنَّ بفارق 27 نقطة يف الكيمياء، 
33 نقطة يف جمال علم الأحياء باملقارنة مع الإن��اث يف ال�صف الثامن. وكان  اإلى  وزاد هذا الفارق لي�صل 
الفارق بني املجموعتني اأقل من 19 نقطة بقليل يف جمايل علوم الأر�ص والفيزياء، لكنها رغم ذلك نتيجة 
فريدة عند مقارنتها على م�صتوى العامل. اإذ كانت دولة الإم��ارات العربية املتحدة اإحدى 6 دول فقط مل 

يتفوق فيها الذكور على الإناث يف جمال علوم الأر�ص لل�صف الثامن.

اإلقاء ال�صوء على التجارب الفعالة
توفر نتائج حتليل اأداء الطلبة بناًء على جمالت املحتوى وجمالت التفكري ملحًة وا�صحة عن اخلطوات 
الواجب اتخاذها لتعزيز اأداء نتائج الطلبة. ويبدو وا�صحاً متاماً اأّنه على املعّلمني يف دولة الإمارات العربية 
التي  املجالت  على  زوا  يركِّ اأن  املجالت،  كافة  يف  التعليم  ممار�صات  تطوير  موا�صلة  على  ف�صاًل  املتحدة، 
الأحياء. وميكن حتقيق ذلك من  الهند�صية وعلم  واملقايي�ص  الأ�صكال  الطلبة �صعوبات فيها، مثل  يواجه 
اأكرث  اإلى منهج  اأن ينتقل املعّلمون  خالل مراجعة املناهج واأ�صاليب التدري�ص واختبارات التقييم. وينبغي 
تكاماًل يرتبط مبواقَف من الواقع، ويت�صمن درو�صاً اأكرث ابتكاراً واعتماداً على طرح الأ�صئلة، تليها اختبارات 
دها يف جمالت التفكري. تقييمية تتما�صى ب�صكل اأف�صل مع حمتوى اختبار TIMSS والن�صب املئوية التي حدنَّ
اإلى  درو�صهم و�صوًل  بت�صميم  املحتوى  يقوموا �صمن كل جمال من جمالت  اأن  املعلِّمني  ويتعني على 
ت�صميم اختباراتهم التقييمية بهدف حت�صني مهارات الطلبة يف التطبيق والربهنة والتعليل. اإذ اإن جناح 
الطلبة يتطلب منهم ممار�صة مهارات التفكري العليا لديهم حتى يتمكنوا من دمج املفاهيم وتطبيقها يف 

مواقف جديدة.
كما اأظهر حتليل نتائج الطلبة الذكور واالإناث اأمناطاً ملفتة للنظر، فرغم وجود فروق كبرية عموماً 
بني اإجناز الذكور والإناث �صمن كافة الدول التي �صاركت يف اختبار TIMSS، اإل اأنه من املهم اأن نالحظ 
البيانات  ال�صف نف�صه، بخالف  الطلبة �صمن  اإلى اختالفات بني  امل�صاركة ت�صري  ال��دول  بيانات  اأن معظم 
حول الفروقات بني الذكور والإناث يف العامل العربي. وهذا يعود يف جزء منه اإلى م�صاركة مدار�ص خا�صة 
بالذكور واأخرى خا�صة بالإناث. ومع ذلك، من املهم اأن يعي املعّلمون معنى هذه الإ�صارة وحجم الفرق داخل 

دولهم من اأجل و�صع خطة عمل منا�صبة تدعم كاًل من الذكور والإناث يف حتقيق اإمكاناتهم كاملًة.




