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نظرة عالمية على الرياضيات والعلوم

ات عميقة يف االقت�صاد احلديث، وبالتايل اإلى تعزيز اأهمية التعليم  اأدَّت العوملة املت�صارعة اليوم اإلى تغيرُّ
باعتباره اأ�صا�صاً للنمو والتناف�صّية بني الدول. ومع ا�صتمرار دولة االإمارات العربية املتحدة يف حتقيق االزدهار 
والنماء باعتبارها املركز املايل وحمور االأعمال يف منطقة ال�صرق االأو�صط، فقد حان الوقت لتطوير التعليم 
باملعرفة  وتزويِدهم  طلبتها  منو  دعم  �صبيل  ويف  والتطور.  بالتقدم  التزامها  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  ي��وؤدي  ال��ذي 
واملهارات الالزمة للنجاح يف قيادة جمتمٍع تناف�صي على امل�صتوى الدويل، اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة العديد من املبادرات اال�صرتاتيجية؛ ومنها امل�صاركة بفعالية يف االختبارات 

الدولية.
الدولية يف  TIMSS )درا���ص��ة االجت��اه��ات  درا���ص��ة  2011 يف  ع��ام  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  �صاركت 
التعليمي  التح�صيل  على  ال�صوء  ت�صليط  اإل��ى  د  املوحَّ ال��دويل  االختبار  هذا  ويهدف  العلوم(.  الريا�صيات 
املعارف  العلوم والريا�صيات، ب�صكل يعك�س ما لديهم من  اأهّم جماالت  الرابع والثامن يف  لطلبة ال�صفني 
امل�صتوى  على  الطلبة  من  زمالئهم  مع  باملقارنة  الدرا�صات  ه��ذه  خ��الل  من  تقييمها  يتم  التي  وامل��ه��ارات 
العربي واالإقليمي والدويل. واإن حتليل البيانات التي توفرها هذه الدرا�صات ال ي�صاعد املعّلمني على متييز 
الأمناط التي حتتاج اإلى معاجلة فح�صب، بل ي�صمح لهم اأي�صاً بو�صع حلول خا�صة تلبي احتياجات الطلبة 

يف مدار�صهم.

النتائج واالكت�شافات
ت�صمنت امل�صاركة االأولى لدولة االإمارات العربية املتحدة يف اختبار TIMSS على �صعيد الدولة م�صاركَة 
459 مدر�صة على م�صتوى ال�صف الرابع، و465 مدر�صة على م�صتوى ال�صف الثامن. كذلك �صملت العينة 

درا�صّية خمتلفة، خا�صة وحكومية على حدٍّ  املتحدة طلبًة من مناهج  العربية  االإم��ارات  لدولة  التمثيلية 
�صواء.

واأظهرت نتائج دولة االإمارات العربية املتحدة يف اختبار TIMSS متو�صط اإجناز طلبتها يف الريا�صيات 
والعلوم. واجلدير بالذكر اأن اأداَء دولة االإمارات العربية املتحدة كان اأف�صَل ن�صبياً من معظم الدول العربية 
ال�صف  �صيما يف  االأخ��رى، ال  العربية  ال��دول  اأو  التعاون اخلليجي  �صواء دول جمل�س  امل�صاركة يف االختبار 

الثامن، كما يبني ترتيب الدول العربية يف اجلدول التايل:
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TIMSS 2011 اجلدول 1: ترتيب الدول العربية امل�شاركة يف
ال�شف الرابع

العلومالريا�صياتالرتتيب

البحرينالبحرين 1

اململكة العربية ال�صعوديةدولة االإمارات العربية املتحدة2

دولة االإمارات العربية املتحدةقطر3

قطراململكة العربية ال�صعودية4

�صلطنة عمان�صلطنة عمان5

الكويتتون�س6

تون�سالكويت7

املغرباملغرب8

اليمناليمن9
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TIMSS 2011 اجلدول 2: ترتيب الدول العربية امل�شاركة يف
 ال�شف الثامن

العلومالريا�صياتالرتتيب

دولة االإمارات العربية املتحدةدولة االإمارات العربية املتحدة1

البحرينلبنان2

االأردنتون�س3

تون�سقطر4

اململكة العربية ال�صعوديةالبحرين5

اجلمهورية العربية ال�صوريةاالأردن6

فل�صطنيفل�صطني7

�صلطنة عماناململكة العربية ال�صعودية8

قطراجلمهورية العربية ال�صورية9

لبناناملغرب10

املغرب�صلطنة عمان11
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وبالرغم من اأّن متو�صط اإجناز الطلبة يف اإمارات الدولة كافة كان مرتفعاً بالن�صبة للم�صتوى االإقليمي، 
اإال اأن اأي دولة يف املنطقة مل حتّقق املتو�صط الدويل 500 نقطة. وهذا يوؤكد على النمو الكبي الذي ال يزال 

يتطلبه قطاع التعليم للو�صول اإلى حتقيق املعايي الدولية.
هذا وقد حققت دولة االإمارات العربية املتحدة 434 نقطة يف ريا�صيات ال�صف الرابع، لتُحلَّ يف املرتبة 42 
من اأ�صل 50، ولكنها اأظهرت حت�صناً كبياً يف ريا�صيات ال�صف الثامن حيث �صّجلت 456 نقطة؛ وهو رقٌم 
قريٌب من املتو�صط الدويل، وجاء ترتيبها 23 من اأ�صل 42. ولوحظ حت�صٌن مماثل بني نتائج ال�صف الرابع 
وال�صف الثامن يف العلوم فحّلت دولة االإمارات العربية املتحدة يف الرتتيب 43 من اأ�صل 50 بر�صيد 428 
نقطة، مقارنًة بنتيجة ال�صف الثامن حيث حلَّت دولة االإمارات العربية املتحدة يف املرتبة 24 من اأ�صل 42 

بر�صيد 465 نقطة.
اأب��رزت نتائج الدرا�صة بو�صوح الفارق يف اإجناز طلبة  وباملقارنة مع الدول العربية االأخ��رى يف املنطقة، 
هذين ال�صفني بني الريا�صيات والعلوم. اإذ كان اإجناز طلبة دولة االإمارات العربية املتحدة يف الريا�صيات 
على م�صتوى ال�صف الرابع اأعلى ن�صبياً من العلوم، كما هو احلال يف معظم الدول العربية االأخرى، ولو اأن 
الفوارق كانت �صئيلة. ومن املثي لالهتمام اأن النتيجة كانت معكو�صة عند النظر اإلى اأداء طلبة البحرين 
واململكة العربية ال�صعودية والكويت حيث كانت درجات العلوم اأعلى من درجات الريا�صيات )انظر ال�صكل1(.

ال�شكل 1: دولة االإمارات العربية املتحدة والدول العربية امل�شاركة يف اختبار
الرابع TIMSS 2011 – ال�شف 
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ال�صف  الريا�صيات مقارنًة بطلبة  اأف�صل يف  نتائَج  امل�صاركة  الدول  الرابع يف معظم  ال�صف  اأظهر طلبة 
اأداُء طلبة ال�صف الثامن يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة  الثامن. وعلى نقي�س االجتاه االإقليمي، جاء 
اأف�صَل ن�صبياً من الطلبة االأ�صغر �صناً، وهذا ما تدل عليه نتائجهم التي كانت اأقرب اإلى املتو�صط الدويل. 
ولوحظ اجتاٌه مماثل �صمن جمال العلوم، حيث �صجل طلبة دولة االإمارات العربية املتحدة يف ال�صف الرابع 

449 نقطة، يف حني كان اأداوؤهم يف ال�صف الثامن عند درجة 465.

متيل نتائج اأداء الطلبة يف الدول العربية، مبا فيها دولة االإمارات العربية املتحدة، اإلى اأن تكون اأف�صَل 
يف العلوم عند مقارنتها بنتائجهم يف الريا�صيات، يف كل من ال�صفني الرابع والثامن. ومل تكن الفوارق بني 
اأدائهم يف هذين املجالني كبية جداً يف ال�صف الرابع للدول العربية امل�صاركة، ولكنَّ الدول العربية كلَّها، 
با�صتثناء دولة االإمارات العربية املتحدة، اأظهرت اختالفاً كبياً على م�صتوى ال�صف الثامن، حيث جاء فارق 

اإجناز الطلبة يف اأحد املجالني كبياً وو�صل اإلى 40 نقطة عند املقارنة مع املجال االآخر.
وعلى �صعيد ال�صف الثامن، كان اأداء طلبة دولة االإمارات العربية املتحدة اأعلى بكثي من اأداء اأقرانهم 
الطلبة  اأداء  2(. لكّن م�صتويات  العلوم )ال�صكل  اأو  الريا�صيات  �صواء يف جمال  امل�صاركة،  العربية  الدول  يف 
يف البحرين واململكة العربية ال�صعودية، الذين كانت نتائجهم مكافئًة نتائج طلبة دولة االإمارات العربية 
املتحدة يف ال�صف الرابع، جاءت اأدنى بنحو 50 و 60 نقطة على التوايل يف ال�صف الثامن. وكان الفرق اأ�صغر 
يف مادة العلوم، لكّنه ال يزال موجوداً حيث جاء اأداء طلبة دولة االإمارات العربية املتحدة اأعلى مبقدار 13 
نقطة و�صطياً باملقارنة مع اأداء طلبة البحرين، وهي الدولة االأقرب يف ترتيبها اإلى دولة االإمارات العربية 

املتحدة.

ال�شكل 2: دولة االإمارات العربية املتحدة ودول املنطقة يف اختبار TIMSS- ال�شف الثامن
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ت�شليط ال�شوء على التجارب الفعالة
م�صتوى  على  ال�صوء  تلقي  باملعلومات  غنّية  اأدواٍت   TIMSS  2011 درا�صُة  اأظهرتها  التي  النتائج  متثِّل 
د الطريق نحو النجاح  الطلبة، من حيث حت�صيل املعرفة واملهارات االأ�صا�صية، وُيعتقد اأن هذه املهارات متهِّ
من خالل تن�صئة جيل يتمّتع بالتفكي النقدي، وباملهارات التي تعطيه القدرة على اكت�صاب القدرة؛ ليكون 
متعّلما مدى احلياة. وعلى الرغم من تفّوق دولة االإمارات العربية املتحدة على م�صتوى العامل العربي يف 
اإ�صافة املزيد من التطوير على  اأنه ال بد من متابعة هذه الدرا�صة بغية  اإال  النتائج التي حققها طلبُتها، 

مهارات الطلبة يف دولة االإمارات العربية املتحدة �صواء يف الريا�صيات اأو العلوم.
اأج��ل زيادة  العمل معاً من  االأم��ور،  اأولياء  ، بل وحتى  اأج��ل ه��ذا، ينبغي على الرتبويني واملعلِّمني  ومن 
اهتمام الطلبة وثقتهم يف كلٍّ من الريا�صيات والعلوم. وميكن اأن يتم ذلك من خالل االنتقال اإلى التعلرُّم 
القائم على طرح االأ�صئلة، واإلى م�صاريع اال�صتك�صاف، واملجموعات التعليمية، حتى ي�صتمتع الطلبة بالتعلرُّم 
وبالتايل ي�صبحون مهتمني به، كما ينبغي اأن ي�صاركوا يف عملية التعلرُّم، وميكن حتقيق م�صاركة اأكرب من 
خالل اإدارة ف�صول درا�صية تركز اأكرث على الطلبة، ودعمهم عرب التحقيقات واالأن�صطة، والعمل اجلماعي. 
وقد قامت املدار�س يف االآونة االأخية بدرا�صة منوذج “الف�صل الدرا�صي املعكو�س” و�صواًل اإلى اعتماده، حيث 
ي�صارك الطلبة يف التعلرُّم امل�صتقل يف منازلهم من خالل ا�صتخدام التكنولوجيا، وهذا يتيح للمعلمني مزيداً 

من الوقت مع كل طالب على حدة ملناق�صة اأ�صئلته واالإجابة عنها.
من �صاأن التزام دولة االإمارات العربية املتحدة بامل�صاركة يف االختبارات املوحدة مثل TIMSS اأن ي�صاعد 
املدار�س  اأو  التعليمي  الراهنة لنظامهم  اأهم، يف تقييم احلالة  القرار وامل�صوؤولني، واملعلمني بدرجة  �صناع 
اأو ال�صفوف الدرا�صية. فاإذا ما ا�صُتخدمت نتائج الدار�صة ومت توظيفها اأو ا�صتثمارها على نحو فّعال، فاإنه 
نحو  م�صاٍر  اأف�صل  لتحديد  معاً  العمل  على  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  املعلمني  ت�صاعد  اأن  ميكن 
حتويل التعليم وتعزيز نتائج الطلبة وبالتايل اإتاحة املجال اأمام دولة االإمارات العربية املتحدة حتى توا�صل 

م�صيتها يف التطور واالزدهار.




