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1.  
م
  امل

 مة: قد 
الحديثيُ  العصرُ فيُ العالمُ ُُُواجهُ ُنُُمُُُاعديد 

 
تشكلُضغوط التيُ ُُُُاالتحدياتُ في الدولُ التحدياتُُُاملجاالت،ُُجميععلىُمختلفُ أبرزُهذهُ ومنُ

اُكانُالتُُالعوملةُوالثورةُاملعلوماتيةُالسريعة،
ّ
ُفيُالتأثيرُعلىُبناءُاملجتمعات،ومل

 
فقدُُُحيثُإنهُعمودُبناءُالتنميةُالشاملة،ُُعليمُمنُأكثرُاملجاالتُحيوية

تأثرُ  املجاالتُ أكثرُ التحديات،كانُ الدولُوفقُعواملُُُاُبهذهُ العلميُفيُعديدُمنُ التحصيلُ اُفيُمقارنةُ اُكبير  الدوليةُدور  ومنُثمُفقدُلعبتُاالختباراتُ

ُُُسكانيةُوثقافيةُواقتصادية،سياسيةُوجغرافيةُُو
 
وهذاُماُيدفعُصانعيُُُُمُأفضل،مماُقدُيسهمُفيُالكشفُعنُأفضلُالوسائلُالحديثةُاملؤديةُإلىُتعل

ُُيمنُالباحثينُواألكاديميينُإلىُمعرفةُمواطنُالخللُفيُاملنظومةُالتعليمية؛ُمنُأجلُتحسينُمستوىُاألداءُالتعليمُُواملهتمينُُفيُاملجالُالتعليمي،القرارُُ

والجمعيةُُُُ،OECDُُتحتُإشرافُومتابعةُمنُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُملنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُُوتحقيقُالتنافسيةُالدولية،

ُ(.IEAالدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ)
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 :صخلامل

مدىُإمكانيةُاإلفادةُمنهاُُُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُوبياُنTIMSSُُُُوالعلوم للرياضيات الدولية مقارنةُاالتجاهاتُُبحثهدفُال

 والعلومُياتالرياض دراسة في العاملية االتجاهات لتقويُم الدولية لالختباراتُالنظرية األطر على التعرف كماُهدف ،فيُاململكةُالعربيةُالسعودية

TIMSSُُفيها املؤثرُة والعوامل القوُى ضوء فيُُ(دولتيُاملقارنةةُ)الجنوبي وكوريا سنغافورُة من كل في األساس ي التعليُم من والثامن الرابع ينللصف، 

 أهداف ولتحقيُق ،لسعوديةُا العربية اململكة في منها واإلفادُة TIMSS الدولية االختبارات تطبيق في واالختالف الشبه أوجه على فعرُ التُ  وكذلك

 لدراسةُُ(واملقارنة ،واملوازنة ،والتفسير،ُُالوصف) وهي ،األربع الخطوات ُيذ بيرداُي لجورُج املقارُن التحليلي املنهج على الباحثة اعتمدت البحث

ُُ (TIMSSوالعلوم الرياضياُت دراسة في العاملية االتجاهات لتقويُم الدولية االختبارات تطبيق  في األساس ي التعليُم من الثامنُو الرابع ينللصف(

املقارنة  أوجه تحديد ثُمُُاالقتصادي،ُوُُالثقافي،ُوُُالسكاني،ُوُُالجغرافي،ُوُُالسياس ي، العامل من كل ضوء في الجنوبية وكوريا سنغافورُة دولتيُ

 خبرات مُن اإلفادُة يمكُن التُي رحاتاملقت بعض تقديُم إلى البحث وانتهىُُ.ملقارنةدولتيُُابينُ TIMSS الدولية الدراسة تطبيُق في واالختالف التشابه

ُ.السعودية العربية اململكة فيُاملتقدمة، املراكز وتحقيق الدولية االختبارات خوض في اموتجربته(ُالجنوبية وكوريا سنغافورُة) املقارنة تيدول

املفتاحية: للرياضيا  الكلمات  الدوليةُ االتجاهاتُ والعلومدراسةُ الدولية،ُُ؛TIMSSُُتُ الجنوبيةُُ؛سنغافورُةُُ؛TIMSSُُالدراسةُ اململكةُُُُ؛كورياُ

 العربيةُالسعودية.
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الرياضياتُوالع العامليُبهدفُتحسينُوتطويرُعمليةُتعليمُ املستوىُ ُُولوقدُقامتُدراساتُعديدةُعلىُ
 
التيُُُُمها،مُوتعل العواملُ وكذلكُدراسةُ

ت خاللُ منُ تصادفهمُ التيُ املشكالتُ مواجهةُ علىُ الطالبُ قدرةُ رفعُ شأنهاُ الدمنُ تحصيلهمُ الرياضيحسينُ فيُ والعلوم،راس يُ منُُُاتُ واإلفادةُ

ُااُل ُُ(489ُ،2019ُغريب،)ُ.تلكُاملشكالتُستراتيجياتُاملستخدمةُفيُحّل 

وبالتاليُُُُ(ُإلىُأنُتقويمُالتحصيلُالدراس يُهدفهُالتمييزُبينُمستوياتُأداءُالطالبُوأداءُالنظامُاملدرس ي،2018ُُوتشيرُدراسةُ)الزعبيُوآخرون،

أحكامُحولُُ التربوُيافتسمحُبإصدارُ النظامُ التربويةُُ،عليةُ إنُُوبشكلُخاصُنحوُاملخرجاتُ املهمةُواألساسيةُ،ُحيثُ املصادرُ الطالبُتعدُمنُ نتائجُ

بنىُعليهاُكثير أكبرُدراسةُعامليةُحتىُاآلنُلقياسTIMSSُُُُوتعدُدراسةُاالتجاهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلومُُُُمنُالقراراتُالتربويةُالحاسمة،ُُالتيُي 

شرفُعلىُهذهُالدراسةُالرابطةُالدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ)ُ،لطالبُفيُالرياضياتُوالعلومتحصيلُُا
 
ُ(.IEAوت

املناهجُوتوفي املنف ُُُركماُتعملُعلىُإصالحُ املنهجُ بينُ املقارنةُ ُفرصةُ
 
املتعل املقصودُواملنهجُ املقارنةُفيُتحسينُعملياتُُُُ،ُمذُواملنهجُ وتسهمُهذهُ

ُ
 
ُُ(Mullis et al.,2012)ُ.األقطارُاملشار كةُمستوُىُمُعلىالتعليمُوالتعل

ُأُُمُبمشاركةُماُيقاربُمنُأربعينُدولةُمنُدولُالعالم،1995عامُُُُإذُبدأتُفي ومنُالدولُالتيُشاركتُفيُاالنطالقةُُُُعُسنوات،بُروتعقدُمرةُكلُ

ُواألوروبية،ُُوغيرهاُمنُالبلدانُاآلسيوية،ُُ،واليابانُُالجنوبية،ُُرياوكُوُُوسنغافورة،ُُوالدنمارك،ُُوفرنساُوبريطانيا،ُُالوالياتُاملتحدة،ُُاألولىُلهذهُالدراسة،

ُ،م2003منُعامTIMSSُُُُكةُالعربيةُالسعوديةُفقدُبدأتُمشاركتهاُفيُدراسةُُلمأماُاملُُمُماُيقاربُمنُسبعينُدولة،2019كماُشاركُفيُالدراسةُاألخيرةُُ

عامُُ فيُ منعقدةُ دورةُ آخرُ إلىُ مشاركتهاُ الدراسة،املستهدوالفئةُُُُم،2019واستمرتُ هذهُ فيُ مادتيُُُفةُ فيُ الثامنُ والصفُ الرابعُ الصفُ طالبُ همُ

ُالحصانُ،)ُُ.2030فيُتحقيقُأهدافُالتعليمُوفقُرؤيةُُأحدُمؤشراتهاُُُُليةُوجعلتهاُودكماُاهتمتُاململكةُبنتائجُاالختباراتُالُُوالعلومُفقط،ُُرياضياتال

2015)ُُ

وهذاُالُيرقىُإلىُُُمنُأبرزهاُضعفُمخرجاتُالتعليمُالعام،ُ،تحدياتاجهُعدةُباململكةُيُوُنظامُالتعليُمأنُُ(2016وقدُذكرُ)الشمرانيُوآخرون،ُ

ُُُ،كماُأنُالتقاريرُالدوليةُكشفتُعنُقصورُواضحُفيُمستوىُالدولُالعربيةُاملشاركةُبشكلُعامُُ،مستوىُالجهودُالتيُتبذلهاُالدولةُفيُمجالُالتعليُم

ُياضياتُ.ودولُالخليجُالعربيُبشكلُخاصُفيُالعلومُوالُر

ختلف2003ُُ(ُفيُعامIEAُُ(ُالصادرةُمنُمنظمةُ)Methods and Procedures in TIMSSوحسبُتقاريرُ)ُ شاركةُمنُم 
 
مُكانُإجماليُالدولُامل

في41ُُُكزُُأماُفيُالعلومُفقدُحصلتُعلىُاملُرُُبالرياضيات،45ُُفيُاملركزُُُُ،TIMSS2003وأظهرتُترتيبُاململكةُفيُأولُمشاركةُلهاُُُُدولة،46ُُراتُالعالمُُاق

العلومُفقدُحصلتُُُأماُفيُُبالرياضيات،34ُُوجاءتُترتيبُاململكةُفيُاملركزُُُُدولة،57ُُفقدُكانُعددُالدولُاملشاركةTIMSS2015ُُُُأماُفيُُُُالترتيبُالعام،

ُبينُالدولُاملشاركةُ.32ُعلىُاملركزُ

تُالدراسيةُأوُبسببُقصورُفيُطرائقُالتدريسُالتيُيستخدمهاُوهذاُيشيرُإلىُأنُاألخطاءُالتيُوقعُبهاُالطالبُناتجةُعنُمهاراتُفاقدةُفيُاملقررُا

مست تهملُ التيُ واالستدالل،املعلمونُ التطبيقُ وأدواتُُُُوياتُ نماذجُ توافرُ عدمُ ُيجأوُ كاف  بشكلُ للتقويمُ قياسُُُ،دةُ اُ غالب  تستهدفُ االختباراتُ وأنُ

الدنيا فيُمستوياتهاُ املعرفيةُ التعليميةُ ُُاألهدافُ امل،ُوالُسيما أوُ املعرفيةُُعرفة،التذكرُ لألهدافُ التفكيرُ العلياُمنُ املستوياتُ وآخرون،ُ)ُُ.دونُ التركيُ

2015)ُُ

منُهيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُإلىُوضعُاإلطارُالوطنيُملعاييرُمناهجُالتعليمُُُم2018لذلكُسعتُوزارةُالتعليمُحسبُالتقريرُالصادرُعامُُ

اململكة فيُ يُ ُُ،العامُ الوالذيُ العامليةُ التوجهاتُ ويراعيُ ه  وفقُ فيُتطويرهاُ والثقافية،حديثةُ الدينيةُ الجديدةُُُتهاُ التعليميةُ الوظائفُ أطلقتُالئحةُ كماُ

منُأجلُاالرتقاءُبم22/10/1440ُبتاريخُ ُوتحولُوظيفةُاملعلمُإلىُمهنةُاحترافيةُ.ُوضمانُجودةُوكفاءةُاألداءُالتعليمي،ُةُالتعليم،نههُـ

أصبحتُمحلُُُبهاُفيُاالختباراتُالدوليةُعلىُوجهُالخصوص،نغافورةُفيُالتعليمُومدىُتميزُطالسُُذُجوإذاُنظرناُإلىُالنماذجُالبارعة؛ُفإنُنمُو

ةُسنغافورةُفيُالصدارةُمعُكلُمنُكورياُُيثُوضعتُنتائجُاالختباراتُالدوليُحُُةُ،ومختلفُالدولُاألوروبيُُاُوأميركاإلهامُلدولُأخرىُمتقدمةُمثلُبريطاني

وشنغهاُي واليابانُ وتايوانُ وفنلندا،ُُالجنوبيةُ كونغُ العالم،ُُوهونغُ فيُ األفضلُ التعليميةُ النظمُ قوائمُ ضمنُ الدولُُُُأيُ وهذهُ سنغافورةُ فيُ فالطالبُ

ُ(2017ُالرشيدي،)ُ.مقارنةُبنظرائهمُفيُأيُمكانُآخرُمنُالعالُمُوالعلومُوالرياضيات،ُُةيتمتعونُبمهاراتُأعلىُفيُالقراء

اختباراتُُُو الُرفيُدرُاTIMSS2015ُُحققُطلبةُسنغافورةُفيُ الثامنياضياتُوالعلومُُسةُ الرابعُوالصفُ ُاُُللصفينُ ُُ،األساس يُمراكزُمتقدمةُجدًّ

ا ُُ.(IEA,2015)ُنقطةُفيُمادةُالعلوم618ُُوبـُطةُفيُمادةُالرياضيات،قُن611ُُبـُحيثُجاءُطالبُسنغافورةُفيُاملركزُاألولُعامليًّ

حينُرحلُاليابانيونُُُفبعدُأنُكانتُنسبةُاألميةُبينُسكانُكوريا،ُفيُالعالم،كماُحققتُكورياُالجنوبيةُاملركزُاألولُكأفضلُنظامُتربويُوتعليميُ

اُجبارةُللقيامُبقفزةُالبدايةُفيُُُُ%،78عنهاُُ وأصبحتُكورياُتتميزُبأعلىُمعدلُلاللتحاقُاإلجماليُبالتعليمُالعاليُُُامهمُالتعليمي،ظنبذلُالكوريونُجهود 

ُُ بمعدل العالمُ مستوىُ ُُُُ%،103علىُ م97وبنسبة فيُ ُا%ُ الثانوي،رحلةُ اإلعدادي،97.6وُُلتعليمُ التعليمُ فيُ االبتدائي98.6وُُ%ُ التعليمُ فيُ ُرشادُ،)ُُ.%ُ

2014)ُُ

اختباراتُُ فيُ الجنوبيةُ طلبةُكورياُ TIMSS2015ُُُُوحققُ والعلوم الرياضياتُ دراسةُ الثامنفيُ والصفُ الرابعُ األساس يُمراكزُمتقدمةُُُللصفينُ

ُا ُُ.(IEA,2015)ُنقطةُفيُمادةُالعلوم613ُُوبُـُنقطةُفيُمادةُالرياضيات،606ُُبُـُاعامليًُُّحيثُجاءُطالبُكورياُفيُاملركزُالثالثُ،جدًّ

ُ
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 :دراسةمشكلة ال . 1.1

ا، سابق  استعراضهُ تمُ ماُ خاللُ ُمنُ ُوحصوُلُ والعلومُلُاُ الرياضياتُ فيُ الدوليةُ االتجاهاتُ دراسةُ فيُ السعوديةُ العربيةُ باململكةُ طالبُ

(TIMSS2015ُعلىُمتوسطُأداءُوقعُفيُامل)ُ(2016الشمرانيُوآخرون،ُ)ُ.الصفُالرابعُاالبتدائيُوالصفُالثانيُاملتوسطستوىُاألقلُمنُاملنخفضُفيُُ

(ُوالسياساتُالتعليميةُفيُدولُالخليج"ُالتيُنظمهاُمركزُالتميزُالبحثيTIMSS 2015ُدوليةُ)لُاُُتأتيُأبرزُتوصياتُحلقةُالنقاشُبعنوانُ"الدراسة

ُفيُتطويرُتعليمُالعلومُوالرياضيا
 
 ُتُ)أ

ّ
وذلكُُُُر(ُبجامعةُامللكُسعودُبالشراكةُمعُهيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُومكتبُالتربيةُالعربيُلدولُالخليجُ،فك

ووضعُالخططُلتطويرُمناهجُالرياضياتُوالعلومُبمفهومهاُُُضرورةُمراجعةُوتطويرُالنظامُالتعليميُباململكة،ُُدتكُأُُحيثُُ،هـ15/3/1438يومُاألربعاءُُ

م وإعادةُ العام،الشاملُ التعليمُ مراحلُ جميعُ فيُ الطاُلُُعاييرهاُ العصرُ،إلكسابُ ومتغيراتُ العلميُ التقدمُ ومواكبةُ الالزمةُ واملهاراتُ املعارفُ ُبُ

ُاملتقدمةُفيُنظمهاُالتعليميةُاملتميزةُ.ُُلُوواالستفادةُمنُتجاربُالد

امل الدولُ اللحاقُبركبُ الناميةُ الدولُ السعوديةُكإحدىُ العربيةُ اململكةُ الجنوبيةُواليابانُ،ولكيُتستطيعُ والصينُوكورياُ ُتقدمةُمثلُسنغافورةُ

التعليمي، الجودةُفيُنظامهاُ املعرفةُمنُخاللُتحقيقُ بينُمجتمعاتُ التربيُُوإيجادُمكانهاُ الدولُُُةفإنُ التعليمُفيُ املقارنةُإحدىُوسائلُفهمُمشكالتُ

ُُ(2005ُ)منير،ُ.الدولُاألخرىُفيُمواجهةُمشكالتُمماثلةحيثُيتمُتحليلُجوانبهاُوإيجادُالحلولُاملختلفةُالتيُاتبعتهاُُاملختلفة،

ُتلُُلدراسةأتيُهذاُُاتلذلكُُ اُمنُخاللُتحليلُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ)لّب  اُمهمًّ كلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُضوءُالقوىُُُُيف(TIMSSُُيُجانب 

مُ ُُوالعواملُاملؤثرةُفيها،
َ
)سنغافورة وكوريا الجنوبية(   دولتي املقارنةما أوجه اإلفادة من خبرات  التاليُ"تتبلورُمشكلةُالبحثُالحاليةُفيُالسؤالُُُُومنُث

ُ؟"ُ.العربية السعودية  ةكل ( باملمTIMSSفي تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ) 

 : دراسةأسئلة ال . 2.1

ُلإلجابةُعنُالتساؤالتُالتالية:ُدراسةالُتسع

ُ(ُفيُاألدبياتُالتربويةُاملعاصرةُ؟TIMSSاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ)ماُاألطرُالنظريةُلدارسةُاالتجاه .1

TIMSSُُماُواقعُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ) .2 منُالتعليمُاألساس يُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُثامنُُلُاُوللصفينُالرابعُُ(

ُالجنوبية؟

3. ُ
 
ُ(ُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبية؟TIMSSُُةُ)لدراسةُالدولُيرتُفيُتطبيقُُاماُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُالتيُأث

ُبية؟ُُونج(ُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالTIMSSماُأوجهُالتشابهُواالختالفُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ) .4

(ُباململكةTIMSSُُلعلومُوالرياضياتُ))سنغافورةُوكورياُالجنوبية(ُفيُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُلُُدولتيُاملقارنةماُأوجهُاإلفادةُمنُخبراتُُ .5

ُالعربيةُالسعودية؟

 أهداف البحث: . 3.1

ُاألدبياتُالتربويةُاملعاصرة.ُي(ُفTIMSSفُعلىُاألطرُالنظريةُلدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ)التعرُ  .1

2. ( والرياضياتُ للعلومُ الدوليةُ االتجاهاتُ دارسةُ تطبيقُ واقعُ عنُ منُُوالثامنُُالرابعُُللصفينُُ(TIMSSُُالكشفُ كلُ فيُ األساس يُ التعليمُ منُ

ُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ.

3. ُ
 
ُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبية.ُُل(ُفيُكTIMSSرتُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ)استعراضُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُالتيُأث

ُجنوبية.افورةُوكورياُال(ُبينُكلُمنُسنغTIMSSتوضيحُأوجهُالتشابهُواالختالفُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ) .4

عربيةُلُاُُ(ُباململكةTIMSS)سنغافورةُوكورياُالجنوبية(ُفيُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ)ُُدولتيُاملقارنةاإلفادةُمنُخبراتُُ .5

ُالسعودية.

 :  دراسةأهمية ال . 4.1

 األهمية النظرية: 

1. ُ
 
ُقليلة.TIMSSُزتُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُدراساتُاملقارنةُبينُالدولُالتيُتميُ حيثُإنُُفيُاإلضافةُالعلميةُللمكتبةُالتربوية،ُدراسةسهمُالت

رياضياتُوالعلومُفيُدولتيُسنغافورةُوكورياُمماُيساهمُفيُلُاُُفيُالتعرفُعلىُالتوجهاتُالحديثةُواملعاصرةُفيُتطبيقُمناهجُُدراسةالُُُهساهمُهذت .2

ُتطويرهاُباململكةُالعربيةُالسعودية.

ُُُُةالحاليُُدراسةلُاُُُةجاء .3 وآخرون، )الشمرانيُ الدراساتُ لتوصياتُ ُُ(2016استجابةُ ،ُُ وآخرون، ُُوُُ،(2018و)الزعبيُ عن2019ُُ)غريب، للكشفُ ُ)

االختب فيُ اململكةُ مشاركةُ مستوىُ فيُ الواضحُ والرياضياتاُُراالقصورُ للعلومُ الدوليةُ نتائجهاُُتُ جعلتُ املؤشراتُُُُالتيُ أهدافُأحدُ تحقيقُ فيُ

ُُُ.2030التعليمُوفقُرؤيةُ

 األهمية التطبيقية: 

ف .1 ُواالستفادةُمنُتجاربُالدولُاملتقدمةُفيُنظمهاُالتعليميةُاملتميزةُ.ُيدُأصحابُالقرارُفيُمراجعةُوتطويرُالنظامُالتعليميُباململكة،ي 
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ُُيعُمراحلُالتعليمُالعامُ،علىُالتعليمُفيُوضعُالخططُلتطويرُمناهجُالرياضياتُوالعلومُبمفهومهاُالشاملُوإعادةُمعاييرهاُفيُجمُُنيمدعمُالقائي .2

ُبُاملعارفُواملهاراتُالالزمةُومواكبةُالتقدمُالعلميُومتغيراتُالعصرُ.إلكسابُالطاُل

فيد .3 وقياسُاملهاراتُالعلياُُُويمُالطالبُوفقُجداولُاملواصفاتُواملعاييرُالدولية،قتلأصحابُالقرارُفيُوضعُمعاييرُوضوابطُللوسائلُاملتنوعةُُُُي 

ُلديهم.ُ

 ُ:ةاسدر حدود ال . 5.1

الُُالحدود املوضوعية:  • النظريُلدراسةُُُُةالحاليُُدراسةاقتصرُموضوعُ تناولُاإلطارُ منُحيثُمفهومهاُوأهدافهاُومراحلهاُوأبعادهاTIMSSُُُعلىُ

والعواملُُُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُضوءُالقوُىTIMSSُُومقارنةُتطبيقُاالختباراتُالدوليةُُُُ،ُاهوأدواتهاُومستوياتُاألداءُفيهاُوأهميت

والسكاني والجغرافيةُ السياسيةُ واالقتصادية،املؤثرةُ والثقافيةُ ُُُُةُ في تطبيقهاُ املقارنةوواقعُ التعليم،ُُدولتيُ أهدافُ الرياضياتُُُمنُحيثُ ومنهجُ

االبت املرحلتينُ فيُ واملتوسطة،ئُادوالعلومُ والعلوم،ُُيةُ الرياضياتُ معلمُ ومؤهالتُ تعليمهاُ فيُ ُاُُواملبادراتُ التطويرُ لهُ،ومتطلباتُ املستمرُ ُملنهيُ

التكنولوجيا، الطالب،ُُواستخدامُ ُُُُوتقييمُ دراسة لدىTIMSSُُُُوتأثيرُ والعلومُ الرياضياتُ تعليمُ املقارنةعلىُ خبراتُُُُ،دولتيُ منُ دولتيُُواإلفادةُ

ُةُالسعودية.يبُرباململكةُالعُاملقارنة

املكانية: • التُُالحدود  لالستُُدراسةتخذُ للمقارنةُ وكورياُكدولُ الدوليةُُمنُدولتيُسنغافورةُ االختباراتُ فيُ تطبيقهاُ منهماُُُُُ،TIMSSفادةُمنُ فيُكلُ

 باعتبارهماُدولتينُرائدتينُفيُالتعليمُ.

ُُ.م2020ـ/ه1441الفصلُالدراس يُاألولُللعامُالجامعيُالحدود الزمانية:  •

ُُ:دراسةلا مصطلحات . 6.1

 : TIMSSالدراسة الدولية   •

وتعنيُاالتجاهاتُالعامليةُفيُالتحصيلُُُ،ُ«Trends of the International Mathematics and Science Studiesوهوُاختصارُلـُ»TIMSSُُدراسةُ

ُمُتطبيقهاُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُ،يُوقوهوُأحدُاالختباراتُوالدراساتُالدوليةُالتيُيتولىُاملركزُالوطنيُللقياسُوالتُُالدراس يُللرياضياتُوالعلوم،

بهدفُقياسُاالتجاهاتُفيُتحصيلُالطلبةُملادتيُالرياضياتُوالعلومُوتستهدفُُُدولةُ،70ُُتلكُاالختباراتُفيُُُُبالتعاونُمعُاملنظماتُالدوليةُاملشرفةُعلى

الثامن، والصفُ الرابعُ فيُُالصفُ التربويةُ النظمُ بينُ والتباينُ االختالفُ أوجهُ الدول،ُلتُُلدراسةُ ُُُكُ
 
والتعل التعليمُ تحسينُعمليةُ أجلُ ُُوذلكُمنُ في مُ

ُ.(2020)هيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريب،ُُومقرهاُهولندُاُ(ُ،IEAدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ)دراسةُاملنظمةُالوتشرفُعلىُهذهُالُالعالم،
ُُوتتبنُ  الدولية الدراسةُ تعريفُمصطلحُ الباحثةُ عُُ،TIMSSىُ اُمتفقُ تعريف  باململكةُُهيلكونهُ والتدريبُ التعليمُ تقويمُ ويوُضمنُهيئةُ الهدفُُ،ُ حُ

ُاإلجرائيُمنُهذهُالدراسةُ.

 ُُُ:اوخطواته دراسةمنهج ال . 7.1
التعليمية،ُُةالحاليُُدراسةالُُتاعتمد السياساتُوالنظمُ املنهجياتُإلصالحُوتطويرُ أنسبُ باعتبارهُ املقارنُ املنهجُ وذلكُباستخدامُأسلوبُُُُعلىُ

بيردايُُ األربعُُُيذGeorge Beredayُُجورجُ أنسبُُ،واملقارنة(ُُ،واملوازنُةُُ،والتفسيرُُ،وصف)الُُوهيُُ،الخطواتُ الدراسةُُُ؛وأيسرُُفهوُ تطبيقُ لدراسةُ

ُ(:Holdrege et al, 2018ُُ)ُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُضوءُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُفيهاُعلىُالنحوُالتاليTIMSSُالدوليةُ

نهجُالرياضياتُوالعلومُمنُحيثُأهدافُالتعليمُومُُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبية،TIMSSُُالدوليةُُُُةسوصفُواقعُتطبيقُالدرُاالوصف:   •

واملتوسطة،ف االبتدائيةُ املرحلتينُ والعلوم،ُُُُيُ الرياضياتُ تعليمُ فيُ املعلُمُوواملبادراتُ املستمر،متطلُوُُمؤهالتُ املنهيُ تطويرهُ واستخدامُُُُباتُ

ُُ.TIMSSثيرُالدراسةُالدوليةُأتُوُوتقييمُالطالب،ُالتكنولوجيا،

الدوليالتفسير:  ُُالتحليل أو • الدراسةُ الجنوبية،TIMSSُُةُُتفسيرُتطبيقُ املؤثُُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُ القوىُوالعواملُ السياسيةُفيُضوءُ رةُ

ُوالجغرافيةُوالسكانيةُوالثقافيةُواالقتصاديةُ.

واملناظرة:   • املوازنة  أو  التشابهاملقابلة  أوجهُ الجنوبية،ُُتحديدُ وكورياُ سنغافورةُ منُ كلُ بينُ السياسيةُُُُواالختالفُ والعواملُ القوىُ حيثُ منُ

ُُ.بينُالدولتينTIMSSُُوواقعُتطبيقُالدراسةُالدوليةُُالثقافيةُواالقتصادية،ُوُلجغرافيةُوالسكانيةوُا

تطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُُُُياملقارنةُ)سنغافورةُوكورياُالجنوبية(ُفُُتي:ُاستخالصُأوجهُاإلفادةُمنُخبراتُدولاملقارنة •

(TIMSSُباململكةُالعربيةُالسعودي).ُة
بيُ  التيُ واملراجعُ للمصادرُ ُُوبالرجوعُ الدولية الدراسةُ مفهومُ وأهميتهاُ،TIMSSُُنتُ فيهاُ األداءُ ومستوياتُ وأدواتهاُ وأبعادهاُ ومراحلهاُ ُُوأهدافهاُ

عنُُلإُل الذيُُجابةُ األولُ على:ُُالسؤالُ )"ينصُ والرياضيات  للعلوم  الدولية  االتجاهات  لدارسة  النظرية  األطر  اTIMSSما  األدبيات  في  لتربوية ( 

 . "؟ةاملعاصر 
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 اإلطار النظري:  .2

 TIMSSأهداف دراسة االتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم :   . 1.2
ُُ والعلوم للرياضياتُ الدوليةُ االتجاهاتُ دراسةُ منُ األساس يُ تحصTIMSSُُالهدفُ أداءُ مستوىُ ومقارنةُ معرفةُ املشار كةُُُُلييمثلُ الدولُ طالبُ

ُ.(هـ1431ُالحميدي،)ُرُمستوىُالتعليمُواالرتقاءُبهُإلىُمستوىُالجودةُالعامليةبمستوىُأداءُطالبُدولُالعالمُبغرضُتطوي

ُ(:ُهـ1432)الفهيدي،ُوُُ(2012وتتمثلُفيُ)الغريب،ُُ(ُإلىُتحقيقُعدةُأهدافُرئيسية،TIMSSويهدفُمشروعُ)

ُحةُمنُقبلُالدولُاملشاركة.اتالتعرفُعلىُفرصُالتعليمُامل •

ُلألغراضُالعلميةُ.ُالتعرفُعلىُمدىُاستخدامُالتكنولوجيا •

ُوصفُومراقبةُاإلنجازُفيُموادُالعلومُوالرياضياتُللصفينُالرابعُوالثامنُاألساس ي. •

ُمساعدةُدولُالعالمُعلىُتحسينُجودةُتعليمُالعلومُوالرياضياتُباعتبارهماُمفتاحُالتقدمُالعلميُأليُدولةُ. •

ُةُودراسةُفاعليتهماُوطرقُتدريسهماُوالتطبيقُالعمليُلهما.يمُمعلوماتُمفصلةُعنُمناهجُالعلومُوالرياضياتُفيُكلُدولةُمشاركدقت •

للتغيُ  • وديناميكيةُ واضحةُ صورةُ العلومُإعطاءُ تعليمُ فيُ الجديدةُ والتطوراتُ املشاركةُ للدولُ التربويةُ واملمارساتُ السياساتُ تطبيقُ فيُ راتُ

ُالعالمُ.ُُلوالرياضياتُحُو

بياناتُمرجعيةُتساعدُفيُإجراءُتحليالتُمتقدمةُتم • التربويةُبمؤشراتُتسهمُفيُتحستوفيرُ السياساتُ ينُنوعيةُتعليمُوتعلمُُكنُتزويدُصانعيُ

ُالعلومُوالرياضياتُ.

 TIMSSمراحل دراسة االتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم:   . 2.2

ُ(:ُُ,Mullis, 2019ُ&ُُMartinةُ)مرتُهذهُالدراسةُباملراحلُالتالي

وتعتبرُهيُُُ،لكنهاُكانتُتحتويُعلىُالرياضياتُفقطُم،1964بدأتُهذهُالدراسةُعامُُم: 1964اضيات  الدراسة العاملية األولى للريُاملرحلة األولى: •

ُ.ُُ(ُدولة12وقدُشاركتُبهاُأكثرُمنُ)ُ،الدراسةُالعامليةُاألولىُللرياضيات

الثانية   • العاملية  الدراسة  الثانية:  )ُُم: 1980رياضياتل لاملرحلة  عامُ فيُ الدراسةُ هذهُ شوقُُُ،م(1981-م1980أجريتُ )دُ منُ أكثرُ فيهاُ (20ُُاركُ

ُاحتوتُعلىُمادةُالرياضياتُفقط.ُاوهيُأيضُ ُ،دولة

املشرُوُُم:1990  املرحلة الثالثة: الدراسة العاملية الثالثة للرياضيات والعلوم • العلومُفيُخطةُهذاُ الدراسةُعندماُتمُوضعُمادةُ ُ،عبدأتُهذهُ

اُضمنُمنهجُأوُخطةُُمعُ مُشاملُيهدفُإلىُوضعُالعلومُوالرياضياتُُجتماعُعا(ُبعقدُُاIEAمُقامتُمنظمةُ)1990م؛ُوفيُعام1983ُُوذلكُفيُعامُُ

أربعُسنوات، الدراسةُفيُنظامُأساس يُيبنىُكلُ القرارُبمثابةُأولُخطوةُحقيقيةُتهتمُبتشخيصُاتجاهاتُوميولُالتالميذُنحوُُُهذهُ ويعتبرُهذاُ

ُُُُ،العلومُوالرياضياتُوقياسهاُبمقياسُعامليُدوليُُيمادت األكبوالذيُيعتبر املقارنة،املقياسُ الدوليةُ للدراساتُ الرابطةُُُرُ الدراسةُ وأشرفتُعلىُ

 (.IEAالدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ)

ُُُم: 1999 املرحلة الرابعة: الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم •
 
م1999ُُيةُالثالثةُللرياضياتُوالعلومُفيُعامُُلُوعيدُتطبيقُالدراسةُالدأ

ملاُأحدثته لُُنتيجةُ الثالثةُ إلىُخططُفي1995ُلرياضياتُوالعلومُعامُ)الدراسةُ املشاركة؛ُترجمتُفيُبعضهاُ البلدانُ أثرُكبيرُفيُكثيرُمنُ م(ُمنُ

ُا ولمُُُُ،إعادةُتطبيقهاُعلىُالصفُالثامنُفقطُُتتمُُوبالفعلُُ،اإلصالحُوالتطويرُالتربوي؛ُحيثُاهتمتُبعضُالدولُبإعادةُتطبيقُالدراسةُمجدد 

 ابعُ.تتمُعلىُالصفُالُر

في • لالتجاهات  الدولية  الدراسة  مشروع  الخامسة:  والرياضيات    املرحلة  مشروُعم:  2003العلوم  TIMSSُُالــ)ُُهدفُ عام فيُ تقييم2003ُُ(ُ إلىُ مُ

حسبُنظامُتقسيمُاملراحلُالتعليميةُوتوزيعُُفيُالصفُالثامن(،)سنة13ُُُوالطالبُفيُعمرُُ،سنواتُ)فيُالصفُالرابع(9ُتحصيلُالطالبُفيُعمرُ

شاركة،ُُوذلكُفيُمادتيُالعلومُوالرياضيات،ُُ،البُبهاُحسبُأعمارهمُفيُكلُدولةُمشاركةالط
 
ليصلُإلىُعشرُُُُوقدُتضاعفُعددُالدولُالعربيةُامل

العالمُُُُدول، ختلفُقاراتُ شاركةُمنُم 
 
امل الدولُ إجماليُ ُُُدولة،ُكماُأن46ُُوكانُ شاركة،ُُاخمس 

 
امل العربيةُ الدولُ وهيُمصرُولبنانُوفلسطينُُُُمنُ

واليمن،وسُو اإلنمائيُُُُرياُ تحدةُ
 
امل األممُ برنامجُ تمويلهاُمنُ تُ تلق  قدُ موُ ُُُ،UNDPكانتُ دول،بينماُ ثالثُ واملغرب،ُُلتُ واألردنُ تونسُ نحُمنُُُُهيُ بم 

الدولي، والبحرين،ُُالبنكُ السعوديةُ العربيةُ اململكةُ لُمنُ
 
ك منهما،تبُُوشاركتُ املرتبةُُُُمويلُخاصُ فيُ لبنانُ شاركُعربي32ُُوجاءتُ م  فيُُُُكأفضلُ

 نقطة.433ُبمجموعُنقاطُُالرياضيات،

في • لالتجاهات  الدولية  الدراسة  السادسة: مشروع  والرياضيات    املرحلة  الدولُُُُ(TIMSS 2007)الـُُإنُمشروُعُُم:2007العلوم  فيهُعددُ ارتفعُ

ُنقطةُ.449ُوعُنقاطُجمبم28ُكانتُلبنانُالتيُجاءتُفيُاملركزُُُمركزُعربيُفيُهذهُالدورة،ُوأفضلُدولة،15ُالعربيةُاملشاركةُإلىُ

جَملُكانُُدولةُمنُقاراتُالعالم،60ُوقدُشاركتُفيهُم:2011ُالعلومُوالرياضياتُُُمشروعُالدراسةُالدوليةُلالتجاهاتُفياملرحلة السابعة:  •
 
وفيُامل

 سابقة.لُاالتمثيلُالعربيُونتائجهُأفضلُمنُالدوراتُ
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في • لالتجاهات  الدولية  الدراسة  الثامنة: مشروع  ُُُُ:2015والرياضيات    لومالع  املرحلة  دورة ُُُُم،2015فيُ فيها العالم،64ُُُشاركتُ دولُ دولةُمنُ

شاركةُ. ُوكانتُدولةُاإلماراتُالعربيةُاملتحدةُأفضلُدولةُعربيةُم 

في • لـ:  2019والرياضيات    العلوم  املرحلة التاسعة: مشروع الدراسة الدولية لالتجاهات  االنتقاليةُ املرحلةُ ىُُاشتملُعلُُ،TIMSS 2019ُُفيُهذهُ

اللُالنموذجُالرقميُُُالتقييمات،إجراءُ طرُالعملُفيُالرياضياتُوالعلوم.ُُ،eTIMSSمنُخ 
 
عز زُأل

 وهوُمقياسُم 

 :  TIMSS   أبعاد الدراسة الدولية لالتجاهات في العلوم والرياضيات . 3.2

ُُ(2016)الشمرانيُوآخرون،ُُ:هماُيُالعلومُوالرياضيات،تدشتملُعلىُبعدينُلكلُمنُمات

للعلوم،ُُى:بعد املحتو  • الرئيسيةُ املحتوىُ املستهدفة،ُُويشتملُعلىُمجاالتُ الصفوفُ االختبارُفيُ يتناولهاُ التيُ للرياضياتُ الصفانُُُوكذلكُ وهماُ

اُألوزانُنسبيةُمحُالرابعُوالثامن، ُةُ.ددويتمُتمثيلُهذهُاملجاالتُفيُاالختباراتُوفق 

املتوقعُممارستهاُمُُبعد التفكير: • التفكيرُ الطالب،ويشتملُعلىُمستوياتُ املحددينُ،ُُنُقبلُ الصفينُ العلومُوالرياضياتُفيُ ُُعندُدراسةُمحتوىُ

اُألوزانُنسبيةُمحددة. ُويتمُتمثيلُهذهُاملستوياتُفيُاالختباراتُوفق 

البعدين، النسبيُفيُكالُ الوزنُ بناءُاألسئلةُلتحققُ تبنُُويتمُ التفكير،ُُىحيثُ املحتوىُوفقُمستوياتُبعدُ السؤالُُُُاألسئلةُفيُبعدُ أنُ الواحدُأيُ

عدُاملحتوى،يصنفُض عدُالتفكير،ُهنفسالوقتُوفيُُمنُأحدُمجاالتُب  ُوفيُماُيليُتوضيحُلذلكُحسبُالجداولُالتالية:ُضمنُأحدُمستوياتُب 

: الرياضيات:
ا

 أوال

 في الرياضيات  TIMSSمجاالت املحتوى التي يتناولها اختبار دراسة  :(1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TIMSSثناء دراسة الرياضيات التي حددتها دراسة  توقعة من الطالب في أمستويات التفكير امل :(2) جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا: العلوم:   ثانيا

 في العلوم  TIMSSمجاالت املحتوى التي يتناولها اختبار دراسة  :(3)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ليأماني العقا                                                                                            ...                          في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية TIMSS ات الدوليةدراسة مقارنة لالختبار  

 733-710ص: ، 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 716 

 

   TIMSSاسة  مستويات التفكير املتوقعة من الطالب في أثناء دراسة الرياضيات التي حددتها در  :(4جدول )

 

 

 

 

 

 :  TIMSS  ات الدولية للعلوم والرياضياتهااالتج أدوات دراسة . 4.2

والرياضياتُُ للعلومُ الدوليةُ االتجاهاتُ دراسةُ لجمعTIMSSُُُتعتمدُ التربيةُ خبراءُ قبلُمجموعةُمنُ تطويرهاُمنُ تمُ األدواتُ علىُمجموعةُمنُ

ُ(2016ُالشمرانيُوآخرون،)ُ:وهيُكالتاليُالبياناتُالضروريةُلتحقيقُأهدافُالدراسة،

 إلى:  مسوتنق ،االستبانات .1

في • مشاركُ طالبُ كلُ يقومُ الطالب:ُ املنزلية،TIMSSُُُُاستبانةُ بالبيئةُ تتعلقُ جوانبُ عدةُ تشملُ استبانةُ للتعلمُ،ُوُُبتعبئةُ املدرس يُ ُاملناخُ

ُواالتجاهاتُنحوُالعلومُوالرياضيات.

طريقةُُُُالرضاُالوظيفي،ُُهالتُالعلمية،ُؤيةُواملاستبانةُتتضمنُالخلفيةُاألكاديمُُئةبتعبTIMSSُُُُنُفيُونُاملشاركُواستبانةُاملعلم:ُيقومُاملعلم •

ُاستخدامُالحاسوب.ُالتعليم،

في • يطلبُمنُكلُمديرُمدرسةُمشاركةُ املدرسة:ُ املدرسة،TIMSSُُُُاستبانةُ تنظيمُ تتضمنُ استبانةُ املدرسةُ،ُوُُوأهدافها،ُُتعبئةُ ُُأدوارُمديرُ

ُمصادرُالدعمُ.

يتُو • املنهاج:ُ الوطنيُفيُُاستبانةُ املنسقُ ُالىُ ُاكلُدولةُمنُ بتعبئةُاالستبانةمللدولُ املنهجُ،ُُ،شاركةُ بنيةُ املنهج،ُُوتشملُ تنظيمُُوُُتسلسلُمحتوىُ

ُمراقبةُوتقييمُاملنهجُاملطبقُوالوسائلُالتعليميةُ.ُوُاملنهج،

 كتيبات االختبار:  .2

والرياضيات، العلومُ فيُ أسئلةُ االختبارُعلىُ كتيباتُ االختُُتحتوىُ نوعُ املتعدد،بعضهاُمنُ االستُُيارُ نوعُ تستدعيُلُاجاباتُُوبعضهاُمنُ التيُ حرةُ

بحيثُيحتويُالجزءُاألولُعلىُأسئلةُُُيتألفُكلُكتيبُمنُجزأينُ،ُُُا(ُنموذج 14ُ-7ويتمُتوزيعُكتيباتُاالختبارُالتيُيبلغُعددهاُ)ُُإجابةُقصيرةُأوُمطولةُ،

جازُكلُكتيبُجلستينُمدةُكلُنُإتطلبُُيُوُُواحدُفقط،فرادُالعينةُعلىُكتيبُُحيثُيجيبُكلُطالبُمنُُأُُالرياضياتُوالجزءُالثانيُعلىُأسئلةُالعلوم،

ُدقيقة.15ُُدقيقةُللصفُالرابعُيفصلُبينُكلُجلستينُراحةُملدة36ُُوُ،دقيقةُللصفُالثامن45ُواحدةُمنهاُ

 : TIMSS مستويات األداء في دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم. 5.2

ُ األداءحد  االتجاهُُدتُمستوياتُ الرياضفيُدراسةُ الدوليةُفيُ بناءTIMSSُُُُُُلومعلياتُوُااتُ الطالبُ أداءُ أربعةُمستوياتُلألداءُيمكنُتصنيفُ إلىُ

ُُعليها،
 
مك ُُ(Ina et al., 2011)ُ:وهذهُاملستوياتُهيُنُكلُبلدُمشاركُمنُالتركيزُعلىُرفعُنسبةُالطالبُإلىُاملستوياتُالعلياُمنُاألداء،بحيثُي 

ُق.نقطةُفماُفُو625ُصيلُعندُملتقدمُفيُالتحمستوىُاألداءُُا •

ُ.ُنقطةُوأعلى550ُاألداءُالعاليُفيُالتحصيلُعندُُُىُومست •

ُ.ُنقطةُوأعلى475ُمستوىُاألداءُاملتوسطُفيُالتحصيلُعندُ •

ُ.ُنقطةُوأعلى400ُمستوىُاألداءُاملنخفضُفيُالتحصيلُعندُ •

 : TIMSS   أهمية دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم . 6.2

ُيمكنُتوضيحهاُكالتالي:ُةُدراسةُاالتجاهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلوميمأنُأهُ(2011ُ)سعيد،(ُو2014ُيوضحُ)الدهمان،

ُ.ُالحصولُعلىُبياناتُشاملةُحولُاملفاهيمُواملواقفُالتيُتعلمهاُالطالبُفيُمادتيُالرياضياتُوالعلومُللصفينُالرابعُوالثامن •

ُ.الوقتُنفسهمعُالدولُاألخرىُفيُُقارنةاضياتُوالعلومُباملقدمُفيُتعليمُوتعلمُالريالقدرةُعلىُقياسُمدىُالت •

إلىُتعليمُأفضل • املؤديةُ الوسائلُ أهمُوأفضلُ إلىُ الدولُاألخرىُفيُُُُ،الوصولُ نتائجُ أيُدولةُمشاركةُمعُ نتائجُاالختباراتُلدىُ وذلكُعبرُمقارنةُ

ُ.ُسياقُالسياساتُوالنظمُالتعليميةُاملطبقة

املشاركةُبهدفُمساعدةُهذهُالدولُعلىُإجراءُاإلصالحاتُالتربويةُالالزمةُواملبنيةُُُُلسُالدُوعليةُتعليمُالرياضياتُوالعلومُفيُمداُراىُفقياسُمد •

ُعلىُالتقييمُاملوضوعيُالشمولي.

ُتطويرُتعليمُوتعلمُالرياضياتُوالعلومُفيُرحلةُماُقبلُالتعليمُالجامعيُفيُجميعُأنحاءُالعالمُ. •
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ُراراتُالسليمةُنحوُالعمليةُالتربويةُلديهم.قلتخاذُُاينُعلىُُاسؤولمصدرُمعلوماتُيساعدُاملTIMSSُتعتبرُدراسةُ •

ُ.ُُبماُيمكنُمنُتجديدُبوصلةُالتطورُفيُالنظامُالتعليميُوبالتاليُتجويدُاملخرجاتُ،يعطيُمؤشراتُمقارنةُداخلُالنظامُالتربويُالواحد •
الدُو الدراسةُ أنُ الباحثةُ ترىُ ماُسبقُ بيانTIMSSُُُُليةومنُخاللُ قاعدةُ املشاركةُ للدولُ نوعتوفرُ فيهاُُُُةياتُ تتمُ التيُ املراحلُ وشاملةُعنُكلُ

املشاركة، الدولُ بينُ املقارناتُ إجراءُ البياناتُمنُ تمكنُهذهُ بحيثُ املدرسيةُ والبيئةُ واألسريةُ الصفيةُ املتغيراتُ التربويةُمثلُ فيُُُالعمليةُ يسهمُ وبماُ

ُبماُيتوافقُمعُاملناهجُفيُالدولُاملتقدمةُ.ُجهاملناُوكذلكُإعادةُالنظرُفيُيةُالتعليمُوالتعلم،تطويرُاألنظمةُالتربويةُوتحسينُنوع

الدوليةُُ الدراسةُ األولىُ)الوصف(ُلوصفُواقعُتطبيقُ الخطوةُ )بيرداي(ُمنُخاللُ الباحثةُأسلوبُ فيُكلُمنُسنغافورةTIMSSُُُُوقدُاستخدمتُ

الجنوبية، ُاُُوكورياُ ومنهجُ التعليمُ أهدافُ حيثُ املرحلتيمنُ فيُ والعلومُ االبتدائيةلرياضياتُ والعلوم،ُُُطةُ،سُوواملتُُنُ الرياضياتُ تعليمُ فيُ واملبادراتُ

باتُتطويرهُاملنهيُاملستمر،ُوُُمؤهالتُاملعلُم
ّ
السؤالُالثانيُجابةُعنُُلإُلُُ،TIMSSوتأثيرُالدراسةُالدوليةُُُُوتقييمُالطالب،ُُواستخدامُالتكنولوجيا،ُُمتطل

اقع تطب"ينصُعلى:ُُالذيُُ من التعليم األساس ي في كل من  للصفين الرابع والثامن  (  TIMSSضيات ) تجاهات الدولية للعلوم والريايق دارسة االما و

ُُ."سنغافورة وكوريا الجنوبية؟

اقع تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات )  . 7.2  من التعليم األساس ي في سنغافورة: للصفين الرابع والثامن ( TIMSSو

 أهداف التعليم في دولة سنغافورة:  .1.7.2

حيثُتسعىُُُُالتجربةُالسنغافوريةُفيُالتعليمُمنُالتجاربُالرائدة،ُُكماُتعد ُُُسنغافورةُمنُأفضلُأنظمةُالتعليمُفيُالعالم،ُُمُفييعتبرُنظامُالتعلُي

صتُالحكومةُللتعليمُُكماُخصُ ُنتائجُجيدة،ُقيقوتُحُواستغاللُطاقاتهمُبأفضلُشكلُممكن،ُوزارةُالتعليمُإلىُمساعدةُالطالبُعلىُاكتشافُمواهبهم،

ميُز مسُ األخيرة،ُُالدولة،ُُانيةخ  السنواتُ الطالبُ،ُُوخاللُ الختياراتُ واستجابةُ مرونةُ أكثرُ التعليميُ نظامهاُ جعلُ علىُ سنغافورةُ يتمثلُُُُعملتُ حيثُ

أوسعُتتالءمُمعُكفاءاتهمُوطاقاتهم، اختياراتُ اختيارُماذُافعندماُيكونونُقادُرُُالهدفُمنُذلكُفيُمنحهمُ فإنهمُيستطيعونُُُُوكيفُيتعلمون،ُُينُعلىُ

ُُ(2018ُُبورسلي،) .وتوظيفُطاقتهمُبأفضلُشكلُممكنُغاللاست

 (: Tan, 2008)  (،2018  الشربيني،)ُ:ومن أبرز أهداف التعليم في دولة سنغافورة ما يلي

ُلىُاملدارسُاملهنية.ُالدخولُُإومساراتُُإضافةُإلىُإعادةُهيكلةُاملناهجُالدراسية،ُتجديدُبرامجُالتعليمُاملنهي، •

زُعلىُاملهنةُطوالُمراحلُالدراسةُاالبتدائيةُواإلعداديةُومتابعةُتعليمهمُالذيُيُ ُهبهمُوكفاءتهمُفيُمرحلةُمبكرة،ُاُولىُمتشجيعُالطلبةُللتعرفُُإُ •  
ّ
رك

ُنمطُالتعلمُالتقليديُ.بدأتُالوزارةُتستخدمهاُفيُالصفوفُالدراسيةُلالبتعادُعنُُومعُانتشارُالتكنولوجيا،ُوالثانوية،

ُكيُيساهمواُفيُتقدمُسنغافورةُ.ُقيمهم،ُوُُشخصيتهُمُوُقدراتهمُوكفاءاتهُمُريوتطُومساعدةُالطالبُعلىُتنميةُشغفهمُ •

ُتمكينُالشبابُمنُااللتحاقُبسوقُالعملُ.ُوُا،تكوينُالقوىُالعاملةُاملدربةُواملؤهلةُأكاديميًُّ •

ُاملجتمع.ُاهديُبوغرسُاألخالقُوالقيمُالتيُيناُألسرةُواملجتمعُوالوطنُ،دركينُملسؤولياتهمُتجاهُُاإعدادُمواطنينُصالحينُمُ  •

ُالعملُعلىُالتماسكُاالجتماعيُوالوحدةُالوطنيةُمنُخاللُالتعليمُ. •

 منهج الرياضيات في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في سنغافورة:  .2.7.2

ُُ من املستوياتُ جميعُ فيُ سنغافورةُ فيُ الرياضياتُ منهجُ إطارُ الجامعي،يؤكدُ قبلُ ماُ التعليمُ إلىُ االبتدائيُ قدُرُُالتعليمُ تطويرُ ُاعلىُ البُطلاتُ

ُُُالرياضية،
 
املعرفةُوالتعل املفاهيمُواملهاراتُوالعملياتُوماُوراءُ التيُتدعمُخمسةُمكوناتُمترابطة:ُ املشكالتُ التركيزُعلىُحلُ باملواقف،معُ كماُتمُُُمُ

( فيُمفاهيمُ لولبيةُ بطريقةُ الرياضياتُ التوضيحيتصميمُمنهجُ الشكلُ ويعرضُ والقياس(ُ والهندسةُ والجبرُ للمفاهيم1ُل)شكُُأدناُهُُاألرقامُ اُ (ُملخص 

ُ
 
تعل يجبُ التيُ الثامن،واملهاراتُ الصفُ بنهايةُ التجاربُُُُمهاُ سياقُ فيُ تربويةُ بمناهجُ واملهاراتُ املفاهيمُ هذهُ تعلمُ علىُ طالبهمُ املعلمونُ يساعدُ حيثُ

ُُ(2019شهاب،ُ)ُ.الحياتية

ُ

 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم ومهارات منهج الرياضيات السنغافوري  :(1شكل )
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ُمنهج العلوم في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في سنغافورة:  .3.7.2

املعرفةُوالفهمُوالتطبيق؛ُُطُإكدُُُؤي املفاهيمُفيُمستوىُ العلومُفيُسنغافورةُعلىُثالثةُمجاالتُأساسية:ُ ؛ُواألخالقُُاتاملهاراتُوالعمليُوارُمنهجُ

شافُُكتاالسكماُيعتمدُاملعلمونُطريقةُُُُممارسةُالبحثُالعلمي،ُُويؤكُدُُ،فيُموضوعاتُ)املادةُوالطاقةُوالحياةُواألرضُوالتفاعالت(ُُواقف،والتعلمُبامل

البيئية، والظواهرُ اليوميةُ بحياتهمُ تربطهمُ التيُ الطالبُ تدريسُ )شكلُُفيُ أدناهُ التوضيحيُ الشكلُ يجب2ُُُويعرضُ التيُ واملهاراتُ للمفاهيمُ اُ ملخص  ُ)

ُ(2018ُالغامدي،)ُ.علمهاُبنهايةُالصفُالثامنت

 

 

 

 

 

 

 

 
 مفاهيم ومهارات منهج العلوم السنغافوري  :(2شكل )

 مبادرات سنغافورة في تعليم الرياضيات والعلوم: . 4.7.2

سُالثانويةُالذينُُالبُاملداُرقدُيلتحقُطُُعلىُسبيلُاملثال،ُُاُإلشراكُالطالبُذويُاالهتماماتُاملتنوعةُوتلبيةُاحتياجاتهم،هقبيهناكُبرامجُتمُتط

والعلوم، الرياضياتُ فيُ املتخصصةُ باملدارسُ بالكفاءةُ برامجُُيتمتعونُ وضعُ تمُ املنخفض،ُُكماُ التحصيلُ ذويُ املتعلمينُ مجموعةُُُملساعدةُ وهناكُ

البُر منُ )ُُجامواسعةُ والرياضياتُ والهندسةُ والتكنولوجياُ العلومُ فيُ الرسميُُُ،(STEMاإلثرائيةُ املناهجُ تكملُ العلميةُُُة،والتيُ املعارضُ عقدُ ويتمُ

كماُتعملُوزارةُالتعليمُبالشراكةُمعُوكالةُُحيثُيطبقُالطالبُمفاهيمُالرياضياتُوالعلومُفيُاألماكنُالخارجيةُواملعسكراتُوورشُالعمل،ُ،واملسابقات

محددة،ُوللعُا ومواهبُ اهتماماتُ لهمُ الذينُ للطالبُ برامجُ لتصميمُ العلومُ ومركزُ والتكنولوجياُ املهتمينُُوزاُرُُوتوفرُُمُ للطالبُ اُ فرص  التعليمُ ةُ

ُ.(2018الشربيني،ُ)ُ.بالرياضياتُوالعلومُالعميقينُبالعملُفيُمشاريعُبحثيةُمعُمرشدينُمنُمعاهدُالتعليمُالعالي

 ُافورةُمنُخاللُبرنامجُ"مدرسةُتُ غنسُُكماُقامتُوزارةُالتعليمُفي
ّ
ُُُرُ،فك

 
ُمُ أ

 
ُُُم"ُوبرنامجُ"تعليمُأقل،ةُتتعل

 
والذيُيهدفُإلىُتنميةُالتفكيرُُُُ،مُأكبر"تعل

ُإضافةُإلىُتحديثُاملناهجُالوطنيةُكُلُُمماُقللُمنُمحتوىُاملناهجُومراجعةُمستوىُتحصيلُاملتعلمين،ُُالناقدُوالتفكيرُاإلبداعيُفيُاملناهجُالدراسية،

ُُ.(Tan,2016)ُ.سنوات5ُ

 مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم: .5.7.2

وال الرياضياتُ شترطُعلىُمعلميُ درجةي  يكونواُحاصلينُعلىُ أنُ ملدةُعام،ُُالبكالوريوس،ُُعلومُ تربويُ دبلومُ إلىُ املعلمينُُُإضافةُ طلبُمنُ ي  كماُ

إكمالُتدريبُتعليميُتربويُملدةُُ األقل،10ُُاملتدربينُ الخبرة،ُوذنُُتحتُإشرافُمعلميُُأسابيعُعلىُ ُُُيُ
 
تعل يترجمونُماُ باملمارسةُداخلُُموهُنظريًُّبحيثُ اُ

ويجبُأنُيظهرواُالحدُاألدنىُمنُالكفاءةُفيُالتدريسُداخلُالفصلُالدراس يُُُ،املعلمينُاملتدربينُمنُخاللُالتدريبُالعمليُُتقييُمويتمُُالفصلُالدراس ي،

التخرج، أجلُ ُُُمنُ مزيد  املستجدونُ املعلمونُ يتلقىُ التخرجُ ُُوعندُ )ُُالتوجيه،ُُنما الحصصُ جدولُ منُ نصابهمُ تخفيفُ ذلكُ علىُ ُُ%20ويساعدهمُ

ُ(2009عيسان،ُ)ُ.ساعاتُتدريسُأقل(

 متطلبات التطوير املنهي املستمر للمعلم:. 6.7.2

األو ُ انطالق،التدريبُ املستجدينُليسُسوىُنقطةُ للمعلمينُ لتقدُيُُليُ للتدريبُ الوطنيُ املعهدُ التعليمُبشكلُوثيقُمعُ راتُُُودمُُلذلكُتعملُوزارةُ

الخدمةُوبرامجُمتقدمة، أثناءُ للمعلمينُ املاجُسُُتدريبيةُ الرياضياتُوالعلومُُُتيرُوالدكتوراه،بماُفيُذلكُدرجاتُ كماُتوفرُدوراتُتدريبيةُتخصصيةُفيُ

ساعة100ُُُصولُعلىُحلُاُوتشترطُملساعدةُاملعلمينُعلىُمواكبةُآخرُاملستجداتُبشأنُمعرفةُاملحتوىُواالبتكاراتُالتربويةُوأساليبُالتقييمُالجديدة،

التط إلىُدوراتُ الدراس يُباإلضافةُ العامُ املنهيُفيُ الرسمية،للتطويرُ املنهيُ البحثُُُويرُ التجريبيُفيُمختبراتُ التطبيقُ املشاركةُفيُ املعلمونُبفرصةُ يتمتعُ

تفيدُطالبهم، خبراتُجديدةُ يكتسبواُ لكيُ واملجتمعُ األعمالُ نمُُوفيُقطاعيُ التعليمُعلىُ وزارةُ تشجعُ واالبتكار،قثوُُكماُ املنهيُ التميزُ إنشاءُُُافةُ فكانُ

عا فيُ للمعلمينُ سنغافورةُ ُُأكاديميةُ الهدف،2010م هذاُ تحقيقُ نحوُ مهمةُ خطوةُ عّزُ ُُمُ
 
ت داخلُألنهاُ املعلمينُ تعاونُ علىُ تركزُ التيُ التربويةُ القيادةُ زُ

ُُ(2019ُ،شهاب)ُ.كماُتهدفُإلىُتعزيزُثقافةُالتميزُفيُالتدريسُاملدارسُواملجتمعاتُاملهنية،

ُ

ُ



   ليأماني العقا                                                                                            ...                          في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية TIMSS ات الدوليةدراسة مقارنة لالختبار  

 733-710ص: ، 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 719 

 

 تعليم الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة: . 8.7.2

والعلوم،مُُيت الرياضياتُ فيُ متخصصينُ معلمينُ قبلُ منُ الطالبُ املعلمُُُتعليمُ مباشرةُ قبلُ التدريبُ برامجُ مراجعةُ نحوُ التعليمُ وزارةُ وتتجهُ

ُُ(2019شهاب،ُ)ُ.املستجدُلتحسينهاُوتطويرهاُبصورةُمستمرُة

 يا: جو ولاستخدام التكن .  9.7.2

(ُفيُالتعليمُإرشاداتُحولُاستخدامُتكنولوجياُاملعلوماتُواالتصاالتICTُتصاالتُ)يوفرُمخططُسنغافورةُالرئيس يُلتكنولوجياُاملعلوماتُواال

منذُُُرين،شعالومساعدةُالطالبُعلىُتطويرهمُفيُمهاراتُالقرنُالحاديُُوُُفيُالتدريسُوالتعلمُويسعىُإلىُتحسينُاستخدامهاُفيُدعمُاملناهجُالدراسية،

وللسماحُللطالبُبالتركيزُعلىُحلُاملشكالتُُلتعزيزُعمليةُالتدريسُوالتعلم،ُالخامسُاالبتدائي،كماُتمُإدخالُاآلالتُالحاسبةُفيُالصفُُم،2008عامُ

ُ
 

الروتينية،ُُبدال الحساباتُ املتوسطةُ،ُُمنُ املرحلةُ الرياضيُُأماُفيُ التقنيةُ البرامجُ الطالبُمجموعةُمتنوعةُمنُ الحاسبةُُُُة،يستخدمُ بماُفيُذلكُاآلالتُ

ُا البيانيةُوبرامجُ الرسومُ البيانات،وبرامجُ الديناميكيةُوجداولُ الذهنيةُواليدوية،ُُلهندسةُ الحساباتُ التركيزُعلىُ ويظلُتطويرُهذهُُُوهذاُالُيقللُمنُ

اإلجاباتُالتيُتمُالحصولُعليهاُباستخدامُُُةيوليتوقعُمنُالطالبُتطويرُوتطبيقُحسُاألعدادُومهاراتُالتقديرُللتحققُمنُمدىُمعقُُ؛املهاراتُأولوية

وتوسيعُنطاقُتعلمهمُكماُيقومُالطالبُُوفيُالعلومُتتيحُاألدواتُالتعاونيةُعبرُاإلنترنتُللطالبُمشاركةُأفكارهمُونتائجهمُومناقشتها،ُاآلالتُالحاسبة،

الفيديو مقاطعُ باستخدامُ املجردةُ املفاهيمُ وتصورُ باستكشافُ اُ املُوُُأيض  بينهاكُرتحالرسومُ العالقاتُ وتحديدُ املتغيراتُ ملعالجةُ واملحاكاةُ د،ُرشا)ُُةُ

ُُ.م(2014

 تقييم الطالب في الرياضيات والعلوم: .10.7.2

ُماُالُيقلُعنُتقييمينُنهائيينُكلُعام،ُُتقومُاملدارسُبتقييمُالطالبُبشكلُرسميُوغيرُرسمي،
 
جريُعادة كماُيتبنىُاملعلمونُمجموعةُُُُحيثُإنهاُت 

ُا وتسمحُُُُنُاملستوياتُالعلياُمنُالتفكير،باراتُالتحريريةُعلىُأنُتتضمُ مثلُالعروضُالتقديميةُالشفويةُواالختُُيمُاملناسبة،يقلتمتنوعةُمنُأساليبُ

كماُأنهاُتسمحُللمعلمينُبتكييفُُُُالتقييماتُالتكوينيةُللمعلمينُبمراقبةُتقدمُالطالبُوتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُوتقديمُمالحظاتُمفيدةُوفورية،

ُا ُُُردلتطرقُ واملواد ُويسُ وقدراتهم،ُ الطالبُ احتياجاتُ ُأمعُ ُاتزويدُ الهاتفيةُولياءُ واملكاملاتُ التقاريرُ الطالبُمنُخاللُ تحصيلُ بمستوىُ بانتظامُ ألمورُ

السنةُاألخيرةُُُيفُكماُيتمُإجراءُاالمتحاناتُالوطنيةُاملتوافقةُمعُاملناهجُالدراسيةُالوطنيةُالشخصيةُواجتماعاتُاآلباءُواملعلمينُالتيُتنظمهاُاملدرسة،

ُُ(2017الرشيدي،ُ)ُ.للتحققُمنُمدىُإتقانُالطالبُللمهاراتُوتحسينُمخرجاتُالتعليُمُديُوالثانوي،فيُكلُمنُالتعليمُاالبتدائيُواإلعدُا

 : TIMSSتأثير الدراسة الدولية   .11.7.2

ُُ الدولية الدراسةُ فيُ املشاركةُ بياناتُ TIMSSُُُُتستخدمُسنغافورةُ مثل والضعفُ القوةُ نقاطُ التعلم،خاأُللتحديدُ الشائعةُوصعوباتُ ويتمُُُطاءُ

اُالبتكارُطرقُللتدريسُوالتعلمُملعالجةُصعوباتُتعلمُالطالبُالتيُحددتهاُُُُأقسامُالرياضياتُوالعلوم،ُُلرؤىُمعُرؤساُءمشاركةُُا كماُيعملُاملعلمونُمع 

ُكماُتستخدمُتلكُالبياناتُملراجعةُالسياساتُالتربويةُوالبرامجُالتعليمية.ُُُالدراسة،

ا . 8.2  من التعليم األساس ي في كوريا الجنوبية: للصفين الرابع والثامن ( TIMSSوالرياضيات ) تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم  قعو

 أهداف التعليم في دولة كوريا الجنوبية:  .1.8.2

وقدُكانتُهناكُصلةُُُة،نسنُُفقدُخضعُشعبهاُلسيطرةُاليابانُأكثرُمنُخمسُوثالثيُُواجهتُكورياُالجنوبيةُتحدياتُهائلةُمنُالقرنُالعشرين،

حيثُأنشئتُُُ،علىُالرغمُمنُأنُالتربيةُفيُكورياُالجنوبيةُتعودُجذورهاُإلىُتاريخُبعيدُُذهُالسيطرةُوصالتُالجوار،ينُالدولتينُفرضتهاُطبيعةُهتربويةُب

ا،ُدعبُلكنُالصياغةُالتعليميةُوالهيكلُالتنظيميُالتربويُالحديثُلمُيصلُم،372أولُمدرسةُنظاميةُفيهاُعامُ بيةُثمارُالتُرومعُذلكُفُإلىُالخمسينُعام 
لمسُوتُ   ُ(2010البحيري،ُ)ُ.رُىفيُكورياُالجنوبيةُت 

 ( 2002)خليل،  : ومن أبرز أهداف التعليم في دولة كوريا الجنوبية ما يلي

ُتحقيقُاملساواةُفيُفرصُالتعليمُواستمراريتهُ. •

ُميةُ.والتطويرُالنوعيُللتربيةُالعلُ،ةياسيهتمُبصورةُفعالةُبإكسابُاملهاراتُوتعزيزُالقدراتُاألس •

ُاملشاركةُفيُعملياتُالتنميةُمنُخاللُبناءُاإلنسانُالواعيُاملبدعُوامللتزمُبالعملُواألخالقُ. •

ُُعُيواالهتمامُبالطالبُمنذُمرحلةُرياضُاألطفالُوبناءُأجسامهمُوتنميةُلغتهمُوذكائهمُوغرسُقيمُالتكيفُاالجتماُُتعزيزُمكانةُالتربيةُوالتعليم، •

ُفيُنفوسهمُوسلوكهم.

ُ ليميةُصحيةُتُ بناءُبيئةُتع •
ّ
ُمك

 
ُمُالذاتيُمدىُالحياةُ.نُمنُالتعلمُالتعاونيُوالتعل

اُلقدراتهم.ُُ •  ضمانُحصولُجميعُالطالبُعلىُالتعليمُدونُتمييزُوفق 

ُ

ُ
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 منهج الرياضيات في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في كوريا الجنوبية:  .2.8.2

وتعزيزُقدرتهمُُُُبُمنُخاللهاُاكتسابُاملفاهيمُواملبادئُوالقوانينُالرياضية،كنُللطاُلمُبحيثُيمُ 2009حُلعامُُق ُنتمُتصميمُمنهجُالرياضياتُامل
وتطويرُقدرتهمُعلىُحلُاملشكالتُالرياضيةُباستخدامُالتفكيرُالرياض يُوالتفكيرُُُا،علىُمراقبةُوتفسيرُوتمثيلُمجموعةُمنُالظواهرُالطبيعيةُرياضيًُّ

الالُزلُامُُوإكسابهُُاملنطقي، األساسيةُ الُعكفاءاتُ سوقُ فيُ لنجاحهمُ يؤكدُُمل،مةُ حلُُُكماُ مهاراتُ علىُ الضوءُ ويسلطُ الرياضيةُ العملياتُ معاييرُ

واالستدالل، الرياض يُ والتواصلُ الرياض يُ والتفكيرُ الرياضيةُ الرياضياتُُاملشكالتُ تجاهُ اإليجابيُ والسلوكُ بالثقةُ لديهمُ الشعورُ البحيري،ُ)ُُ.وتنميةُ

2010)ُُ

 توسطة في كوريا الجنوبية:  االبتدائية وامل وم في املرحلتينل عالمنهج  .3.8.2

املنق ُ العلومُ إبداعيةُوعلميةُفيُُُُم،2009حُلعامُُتمُتصميمُمنهجُ املشكالتُبطريقةُ لهمُبحلُ التيُتسمحُ العلميُ البحثُ الطالبُفيُ بحيثُيطّورُ

اليومية، األساسيةُمنُُُُالحياةُ العلومُ مفاهيمُ فهمُ الطالبُعلىُ يساعدُ االستكُُلخالكماُ الاألنشطةُ وتفسيرُ الطبيعية،شافيةُ أهميةُُُظواهرُ ويؤكدُ

عبدُ)ُُ.ويتضمنُموضوعاتُ)املادةُوالطاقةُوالحياةُواألرض(ُُ،األنشطةُالجماعيةُوالفرديةُفيُاملواقفُالعلميةُوإكسابُالطالبُمهاراتُالتفكيرُالناقد

ُُ(2009العاطي،ُ

 م:و ل لعمبادرات كوريا الجنوبية في تعليم الرياضيات وا .4.8.2
الكوريُ ُوُُقتطبُ  التعليمُ العلومُوالرياضياتزارةُ ملنهجيُ الجيدة"ُُ،ةُمناهجُمصاحبةُ الحكيمة"وُُ،وهي:ُ"الحياةُ السعيدة"وُُ،"الحياةُ تهدفُُُُ،"الحياةُ

ُُ(NCEE,2019)ُ.إلىُربطُمهاراتُالعلومُوالرياضياتُبالحياةُالواقعيةُوتنميةُمهاراتُحلُاملشكالتُمنُخاللهاُوالتعلمُمنُخاللُاللعب
وتحفيزُاملعلمُللبحثُالعلميُمنُخاللُتشكيلُ"مجموعةُأبحاثُاملعلمين"ُودعمُالتدريسُوالتعليمُاإلبداعيُُُ،قتُبرنامجُ"الباحثُاملعلم"وقدُطبُ 

ُُ؛واتنس5ُُهاُكلُُثيحداملناهجُالوطنيةُيتمُتأنُُُُكماُُوتشجيعُاملعلمينُالستخدامُاملوادُالتعليميةُالتيُطوروهاُبأنفسهمُوتفعيلهاُفيُحصصهمُالدراسية،

ُُ(Mani,2018)ُ.2015وقدُتمُاعتمادُأحدثُمراجعةُفيُعامُ

تقريرُصادر ُُُُوحددُ Yong Zhaoُُُعنُُُُم2015فيُعام
 
تعل يمكنُ أنهُ واشنطنُ ومقرهُ فيُُملعهدُميتشلُ الناجحةُ التعليمُ أنظمةُ دروسُمنُ مُستةُ

ُ:سنغافورةُوكورياُالجنوبيةُوهونغُكونغُواليابان،ُوهذهُالدروسُالستةُهي

ُُ.تُالتعليُمويدُمخرجاجت •

ُتحسينُتكافؤُالفرصُالتعليميةُ. •

ُتحويلُعلمُأصولُالتدريسُمنُالتنظيرُإلىُالتجريبُ. •

ُاالستفادةُمنُالتكنولوجيا. •

ُتطويرُاملناهجُ. •

ُتقليلُالعبءُاألكاديميُ. •

 مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم: .5.8.2

البكالوريُو درجةُ الحصولُعلىُ والعلومُ الرياضياتُ شترطُعلىُمعلميُ ُإوبعُُسُ،ي  تقّد ُدُ الذيُ املعلمُ إعدادُ برامجُ العُ كمالُ الدراساتُ كليةُ ُلياُ،مهُ

التوظيفُ، اختبارُ اجتيازُ املعلمينُ علىُ التربوية،ُُيجبُ القدرةُ حولُ كتابيُ اختبارُ علىُ األولىُ املرحلةُ تشتملُ بحيثُ مرحلتين:ُ علىُ إجراؤهُ يتمُ ُُوالذيُ

التخصصية، الثانيةُمقابلةُمتعمقُُوالقدرةُ املرحلةُ ُُُطيطوتُخُُة،وتتضمنُ املرش  والتعلم،يقدمهُ التدريسُ لعمليةُ الفصل،ُُحُ فيُ تدريسهُ وتقررُُُُوتقييمُ

العاصمة، فيُ التعليمُ املعلم،سؤولاملُُمكاتبُ توظيفُ اختبارُ منُ الثانيةُ املرحلةُ تنفيذُ عنُ إضافية،ُُةُ تقييماتُ إجراءُ سيتمُ كانُ إذاُ اختبارُُُماُ مثلُ

ُمُ(2002،ُليلخ)ُ.املهاراتُالعلميةُأوُمقابلةُباللغةُاإلنجليزية

 متطلبات التطوير املنهي املستمر للمعلم:  .6.8.2

املهنية، التدريسُ خبرةُ تحسينُ أجلُ التعليمُُُُمنُ مكاتبُ خاللُ منُ التدريبيةُ البرامجُ منُ متنوعةُ مجموعةُ الكوريةُ التعليميةُ الهيئةُ تقدمُ

لديهمُثالثُسنواتُأوُأكثرُمنُالخدمةُاملشاركةُفيُبرنامجُُُنذيلكماُيجبُعلىُاملعلمينُذويُالخبرةُُاُُلتحسينُقدرةُاملعلمينُعلىُالتدريس،ُُوالجامعات،

ُُ ملدة املنهيُ الوظيفيُ األولى،180ُُالتطويرُ الدرجةُ منُ املدرسةُ فيُ معلمُ شهادةُ علىُ للحصولُ للتأهلُ الصيفيةُ إجازاتهمُ خاللُ اجتيازُُُساعةُ تتضمنُ

( األساسيةُ ُ%10املهاراتُ ُ%20إلىُ التدريب(،ُ برامجُ ُمنُ العامُ التدريسُ ُوطرقُ ُ%10)ةُ ُ(،%20إلىُ ُ( للمادةُ العلميُ ُ%60والتمكنُ ُُ(%80إلىُ

(Kovaleva,2010)ُُ

ُ

ُ

ُ
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 تعليم الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة:  .7.8.2

ُُ الحصة االبتدائية،40ُُزمنُ املدرسةُ املتوسطة،45ُُوُُدقيقةُفيُ املدرسةُ الثانوية،50ُُوُُدقيقةُفيُ املدرسةُ الطالبُمُُدقيقةُفيُ نُقبلُُويتمُتعليمُ

والعلومُُنميمعل الرياضياتُ فيُ الفصل"ُُ،متخصصينُ "معلميُ قبلُ منُ االبتدائيةُ املرحلةُ طالبُ تدريسُ يتمُ فيتمُُُُ،كماُ املتوسطةُ املرحلةُ طالبُ أماُ

ُُ(Noh,2012)ُ.املادة"ُيقبلُ"معلمتدريسهمُمنُ

 استخدام التكنولوجيا:  .8.8.2

لذلكُيوص ىُباستخدامُاآلالتُالحاسبةُوأجهزةُالكمبيوترُُُُتصاالت،وااللوجياُاملعلوماتُُيتعاملُاملنهجُالوطنيُالكوريُمعُالتعليمُاملدعومُبتكنُو

الحسابيةُاملعقدُة الطالبُليسُفقطُعلىُإجراءُالعملياتُ اُلفهمُاملفاهيمُواملبادئُوالقوانينُالرياضية،ُُ،والبرامجُالتعليميةُملساعدةُ أماُفيُُُُولكنُأيض 

املناسبُُ االستخدامُ حددُ في  العلومُ اإُلمنهجُ اتصالُ الحاسوبيةُنتُرلشبكاتُ املختبراتُ واستخدامُ العمليةُ األنشطةُ لحلُ املتعددةُ والوسائطُ نتُ

اإلنترنتُلجميعُالطالبُواملعلمينُُاالفتراضيةُومواردُالوسائطُاملتعددة، اُللتعلمُعبرُ الكوريةُنظام  وقدُتمُتطويرُالكتبُاملدرسيةُُُ،كماُتوفرُالحكومةُ

والرياضيات، للعلومُ ذلك،ُُالرقميةُ علىُ الريفية،لنُابُُعالوةُ واملدارسُ الفقيرةُ لألسرُ شخصيةُُُسبةُ كمبيوترُ أجهزةُ توفيرُ الكوريةُ الحكومةُ حاولتُ

ُُ(Guo,2015)ُ.بماُفيُذلكُزيادةُالدعمُاملاديُواملاليُوخدماتُاالتصالُباإلنترنتُوالبنيةُالتحتيةُللمعلومات،

 تقييم الطالب في الرياضيات والعلوم: .9.8.2

يتمُإجراءُاختبارُقياسُاتجاهاتُالقدرةُالعلميةُفيُالتقييمُالوطنيُللتحصيلُالتعليميُالكوريُُُُالوطنية،يةُُاملناهجُالدراسقبةُجودةُُلضمانُمرُا

(NAEAًُُّسنوي)،ُُُ؛يةملراقبةُجودةُالتعليمُومدىُمالءمةُاملناهجُالدراسيةُالوطنُُالهدفُمنهُهوُتقييمُالتقدمُالتعليميُواإلنجازُعلىُالصعيدُالوطني،ُُا

األسا البياناتُ التعليميُُسيةوجمعُ التحصيلُ تؤثرُعلىُ األمور،ُُ؛التيُ وأولياءُ واملعلمينُ للطالبُ التحصيلُ نتائجُُُولتوفيرُمعلوماتُعنُ تؤثرُ الُ أنهاُ كماُ

ُعلىُالنتائجُالخاصةُبهم،ُُ،علىُدرجاتهمُاملدرسيةNAEAُُالطالبُفيُُ ُ ُوكماُتُ ُُوإنماُتقدمُاملدارسُالدعمُاملناسبُللطالبُبناء 
ّ
وريةُالكرُللوزارةُالتعليميةُُف

وقدُأدىُذلكُإلىُانخفاضُكبيرُفيُعددُالطالبُدونُاملستوىُاألساس يُمنذُُُفيُتخصيصُدعمُإضافيُللمدارسُذاتُاألداءُاملتدني،ُُبياناتُتستفيدُمنها

ومنُُُتنوعة،املُُمُأدواتُوأساليبُالتقييُمكماُيتمُتقييمُمستوياتُتحصيلُالطالبُفيُاملدارسُباستخدُاُُم،2008ألولُمرةُفيُعامNAEAُُُُأنُتمُتطبيقُُ
مُ 
َ
ُُُث قّد 

للطالب،ت  مكتوبةُ مستنداتُ شكلُ علىُ دراس يُ فصلُ كلُ نهايةُ تقييمُ سجالتُ املدارسُ وخصائصهمُُُمُ الطالبُ ألنشطةُ اُ تقييم  تقدمُ والتيُ

ُعلىُمقياسُمنُخمسُمستوياتُ)أ،الشخصيةُوتقد ُ بناء  األكاديميُ الُُهـ(،ُُد،ُُج،ُُب،ُُمهمُ إلىُ األولية،باإلضافةُ املعيارُيُُ،واملتوسطُُدرجةُ ُُ.واالنحرافُ

(Bouhlila,2011)ُُ

 : TIMSSتأثير الدراسة الدولية  . 10.8.2

ُُ في الجنوبيةُ كورياُ TIMSSُُُُشاركتُ عام منذُ مراتُ ُُُُم،1995ستُ نتائج تأثيرُ أنُ منُ الرغمُ التربويةTIMSSُُُُعلىُ السياساتُ علىُ اُ واضح  كانُ

التعليمية، الباحثُوُُواإلصالحاتُ بذلُ التربويونُوصافقدُ القرارُجهودُ نُ وتحليالتُُاُمنعوُ نتائجُ لالستفادةُمنُ السياسةTIMSSُُُُتواصلةُ بهدفُجودةُ

ُُ(2014رشاد،ُ)ُ.التعليميةُالكوريةُعلىُاملستوىُالوطني

)بيرداي( أسلوبُ منُ الثانيةُ الخطوةُ الباحثةُ استخدمتُ ُُُُ،كماُ الدولية الدراسةُ تطبيقُ لتفسيرُ التفسير(ُ أوُ )التحليلُ منTIMSSُُُوهيُ كلُ فيُ

ُ ُُية،نوبسنغافورةُوكورياُالج
ّ
السؤالُالثالثُالذيُجابةُعنُُلإُلُُالثقافيةُواالقتصادية،ُوُُرةُالسياسيةُوالجغرافيةُوالسكانيةفيُضوءُالقوىُوالعواملُاملؤث

 "ينصُعلى:ُ
 
ُُ."ا الجنوبية؟( في كل من سنغافورة وكوريTIMSSرت في تطبيق الدراسة الدولية ) ما القوى والعوامل املؤثرة التي أث

 ملؤ القوى والعوامل ا . 9.2
 
 ( في سنغافورة:  TIMSSرت في تطبيق الدراسة الدولية ) ثرة التي أث

 العامل السياس ي:  .1.9.2

البريطاني الثانية،وتحوُ ُُُ،خضعتُسنغافورةُلالستعمارُ العامليةُ الحربُ أثناءُ البريطانيُ إلىُقاعدةُمهمةُلألسطولُ ُُ،ثمُحصلتُعلىُاستقاللهاُُلتُ

فيُعامُُتحدوُا ماليزياُ ُرُُم،1959تُمعُ
 
وط ماليزيا،دتُُوانفصلتُ اتحادُ املاليزي،ُُمنُ االتحادُ طردهاُمنُ أعقابُ ُُُُوفيُ فيُعام استقاللهاُ ُمُ،1965وإعالنُ

كثيرة، واقتصاديةُ اجتماعيةُ فيُمشكالتُ نفسهاُغارقةُ التعليم،ُُوجدتُسنغافورةُ وتدنيُمستوىُ البطالةُ مهمُ ُُعالوةُعلىُ بسنغوتولىُ النهوضُ افورةُةُ

ُوسعتُسنغافورةُعلىُاالعترافُالدوليُلسيادتهاُونجحتُبالحصولُعلىُُُُُ،Lee KuanُُYewوزراءُالراحلُليُكوانُُرئيسُال
 

اُشامال فعملُعلىُتغييرهاُتغيير 

ووضعُُُوطنيُلحمايتها،وعملتُعلىُتأكيدُاستقاللهاُباتخاذُاإلجراءاتُالكفيلةُبالدفاعُعنُأراضيهاُوتأسيسُجيشُُم،1965عضويةُاألممُاملتحدةُفيُعامُ
ُُاتعليميُ ُانظامُ 

 
ُ(ُ.2015ُالدخيل،)ُولهُالحكومةُوتنالُفيهُاملوهبةُوالعملُالجادُالحظوةُواملكانةتمُشامال

ُ
 
ويرجعُذلكُالتقسيمُاإلداريُإلىُرغبةُالحكومةُفيُسنغافورةُإلىُالتغلغلُُوهيُتنقسمُإلىُخمسُمناطقُرئيسية،ُعدُدولةُسنغافورةُدولةُمركزية،وت

املجتمعيةُالتيُتعملُكإدارةُُُويرأسُكلُمنطقةُعمدة،ُُراضيهاُوتلبيتها،ُأُُللدولةُوالتوصلُإلىُمعرفةُحاجاتُاملجتمعُفيُكفيُُا إلىُجانبُمجالسُالتنميةُ

املحليُُمحلية، املستوىُ العملُعلىُ آخرُمنُ املناطقُمستوىُ البلدياتُُ،كماُتضمُهذهُ إلىُُُُ،وهيُ هاُمجلسُُبلديةُيقيمُعلىُكلُمن16ُُوالتيُيصلُعددهاُ
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تنفيذي، كوانُُُُمحليُ ليُ نُ واملتناحرة،Lee Kuan Yewُُفط  املتنافرةُ والدينيةُ العرقيةُ الجماعاتُ لمُشملُ فيُ التعليمُعاملُحاسمُ أنُ وفيُُُإلىُحقيقةُ

ُ(2016ُعمار،)ُ.التيُرسمهاُلسنغافورُةُلتحقيقُاألهدافُاالقتصاديةُتطويرُقوةُعاملةُمنُالطرازُالعاملي،

 في: العامل الجغرا .2.9.2

الهندي، املحيطُ املاليو،ُُآسيا،ُُيشرقفيُجنوبُُُُتقعُجمهوريةُسنغافورةُعلىُ الجنوبيُمنُشبهُجزيرةُ الطرفُ ماليزياُمضيقُُُُعندُ ويفصلهاُعنُ

اإلندونيسيةُمضيقُسنغافورة، رياوُ املضيقُُُجوهارُوعنُجزيرةُ فيُ الواقعةُ الصغيرةُ الجزرُ وبعضُ وتتألفُجمهوريةُسنغافورةُمنُجزيرةُسنغافورةُ

لهاال املجاورُ )ُُ،بحريُ املنخفضة،ُُ(ُجزيرة،63والبالغُعددهاُ التاللُ فيهاُ وتنتشرُ السطحُ أنهاُغيرُمستويةُ يميزُسنغافورةُ ماُ الخصبةُُُُوأهمُ والوديانُ

اديُلهاُاألثرُالكبيرُُكانتُالخدماتُالتيُترتبطُبالنشاطُاالقتصُوماُيحيطُبهاُمنُالدولُالكبيرةُفيُالتجارةُالعاملية،ُولتميزُموقعُسنغافورةُاالستراتيجي،

ُُ(Guo, 2015)ُ.ملحليفيُزيادةُالناتجُُا

 العامل السكاني:  .3.9.2

اُلصغرُمساحتها،5,469,700ُُمُبنحو2014ُُبلغُعددُسكانُسنغافورةُعامُُ العالمُنظر  العاليةُفيُ السكانيةُ الكثافةُ الدولُذاتُ تبلغُُُُوهيُمنُ إذُ

السكانيةُُ املربع،6112ُُالكثافةُ الكيلوُمترُ الثمانينُُنسمةُفيُ نهايةُ السنويُفيُ السكانيُ النموُ أقلُبكثيرُمماُُُ،%1,9ُُاتيوبلغُمعدلُ الزيادةُ وتعتبرُهذهُ

ُُ(Djalal, 2015)ُ.وهيُمنُأعلىُالنسبُ،%4كانتُعليهُفيُاألربعينياتُوالخمسينياتُمنُالقرنُالعشرينُامليالديُعندماُكانتُنسبةُاملواليدُتتعدىُ

%ُمع30ُُالحكومةُإلىُزيادةُعددُالسكانُبنسبةُُُُلذلكُتتطلعُُواليدُوزيادةُنسبةُاملسنين،تدنيُمعدلُاملُُتعانيُمنُمشكلةسنغافورةُُوقدُأصبحتُُ

ُُ.م(2004الجرف،ُ)ُمُخطةُملنحُمكافأةُماليةُعنُكلُمولودُجديد2001ووضعتُفيُعامُُ،2030حلولُ

ويشكلونُُُُ،منُأقاليمُالصينُاألمُُاعشرُإقليمُ اثنيُُنُمنُُُونُالقادمُوفاألغلبيةُهمُالصينيُُ،ويضمُالشعبُالسنغافوريُمجموعةُمنُالجنسياتُ

ويمثلونُُُ،ُنُونُواليمنيُوثمُاألوروبيُُ%ُ،6.4والتاميلينُمنُجنوبُالهندُويمثلونُُُُ%ُ،15ويشكلونُُُُُ،نُفمنُاملالويينُوأماُالباقُُ،%ُمنُالسكان76.3ُُنسبة

2.3،%ُ مجتمعُ ُ السنغافوريُ املجتمعُ ُايعتبرُ )املالويُ،ُ األعراقُ ُمتعددُ ُوالهندي،ُ ُ،(ينيالصُ )اإلسالم،ُ األديانُ ُومتعددُ ُالهندوسية،ُ ُُالبوذية،ُ

ُ(2012ُالعبيدي،)ُ.املسيحية(ُالطاوية،ُالكونفوشيوسية،

 العامل الثقافي:   .4.9.2

وتقرُالدولةُفيُسنغافورةُبحريةُاالعتقادُوفصلُالدينُعنُالدولةُفهيُُُدُفيه،ُوتعتبرُسنغافورةُبلدُمتعددُالدياناتُبسببُالخليطُالعرقيُاملوج

مماُأوجدُحالةُمنُالتسامحُالدينيُبينُُُُعُالسنغافوريُفكفلُالدستورُمبدأُحريةُالعبادة،منُأركانُاملجتمُُاأساسيًُُُّاويشكلُالدينُركنُ ُُدولةُعلمانية،

املختلفة، القولُُُُاألعراقُ األديانُقدُتكونُممثلةُفيُسنغافورة،ُإويمكنُ الُُنُجميعُ الدينُفيُ بهُ الذيُيساهمُ بالدورُ الحكومةُ تنميةُاالجتماعيةُوتؤمنُ

اأُل ذاتُ السكانُ لكلُ املتواالقتصاديةُ املجلسُديانُ برملانيُهوُ بقانونُ بمجلسُخاصُمفوضُ فيُسنغافورةُ الذيُحظيُ الوحيدُ الدينُ واإلسالمُ عددةُ

ُ(2009ُ)شون،ُ.اإلسالميُالسنغافوريُويقومُباإلشرافُعلىُاملبانيُاإلسالمية

ُتعتبرُاللغةُاملاليزيةُهيُاللغةُالقوميةُللبالدُ،ُوُُوالتاميلية،ُُواملاليزية،ُُوالصينيةُ)املاندرين(،ُُجليزية،وهناكُأربعُلغاتُرسميةُفيُسنغافورةُوهيُاإلن

إضافةُإلىُإحدىُُُ،ويكونُالتدريسُباللغةُاإلنجليزيةُُأماُاللغةُاإلنجليزيةُفهيُاللغةُالرسميةُللمكاتباتُالحكوميةُواللغةُالرسميةُفيُاملدارسُوالكليات،

املحل الثالثةاللغاتُ اإلنجليزيةُفقط،ُُ،يةُ باللغةُ العاليُ التعليمُ ُُُولكنُ
 
لل اإلنجليزية،ونتيجةُإلتقانُشعبُسنغافورةُ فهمُقادرونُعلىُاالستفادةُمنُُُغةُ

ُ(Gopinathan, 2011)ُ.مكتوبُباللغةُاإلنجليزيةُاإلنترنت%ُمنُمحتوىُشبكة80ُُنُإحيثُُأحدثُالبرمجياتُالتيُيتمُالتوصلُإليهاُفيُالعالم،

 العامل االقتصادي: .5.9.2

اُل فيُ احتياطيُ أعلىُ تاسعُ سنغافورةُ الرائدة،ُُعالم،تمتلكُ اآلسيويةُ النمورُ منُ تعتبرُ انفتاح ُُُكماُ االقتصاديةُ الدولُ أكثرُ منُ واحدةُ فيُُُُاوتعدُ

(Djalal, 2015ُُ)ُُ.يزُاملهاراتُواالبتكار%ُعبرُالتركيزُعلىُزيادةُاإلنتاجيةُمنُخاللُتعُز17.9وهيُأسرعُدولةُفيُإنعاشُاقتصادهاُبنموُوصلُإلىُُُُالعالم،

اُكبيرُ ُيعتمدُاالقتصادُالسنغافورُي ووفقُتقريرُالتجارةُالعامليُُوبخاصةُفيُمجالُاإللكترونياتُومنتجاتُتكنولوجياُاملعلومات،ُ،علىُالصادراتُُااعتماد 

ُ(ُ.4ُ،2014ُالصادراتُعلىُمستوىُالعالمُ)العنانبة،يُُفُُة(ُفقدُاحتلتُاملرتبةُالرابعةُعشُرWTOمُوالصادرُعنُمنظمةُالتجارةُالعامليةُ)2013

لهُمميزاتُيمكنُلألنظمةُاألخرىُُُُمُأنُسنغافورةُتتمتعُبنظامُتعليميُعاليُالجودة،2011(ُفيُتقريرهاُالصادرُلعامUNISCOُُةُ)وقدُأكدتُمنظم

منها، تتعلمُ ذُوُُأنُ واملديرونُ املعلمونُ املميزات:ُ ُُُُ،كفاءاتُعاليةُُُوومنُهذهُ ذُواألوالقادة املدُىُُُوقوياءُ بعيدةُ الرؤىُ الدراسيةُُُ،جرأةُعلىُ املناهجُ وأنُ

ُُ(UNISCO, 2011)ُ.دةُبصورةُجيدةُوبمقاييسُتتماش ىُمعُأساليبُالتعليمُالحديثةُوالقياسُوالتقويُممع

10.2.  
 
 ( في كوريا الجنوبية: TIMSSرت في تطبيق الدراسة الدولية ) القوى والعوامل املؤثرة التي أث

 لسياس ي:مل االعا .1.10.2

ُ
 
وأصبحُلديهاُحكومةُتنقسمُإلىُُُ،وانتقلتُإلىُالنظامُالديمقراطيُُ،فيُتاريخهاُُُلنقطةُتحوُ ُُم،1945رُكورياُالجنوبيةُمنُاليابانُفيُعامُُلُتحرُ شك

فيُاملقامُاألولُعلىُالصعيدُُُنالسلطتينُالتنفيذيةُوالتشريعيةُتعماُلحيثُإنُُُُثالثةُفروع:ُالسلطةُالتنفيذيةُوالسلطةُالقضائيةُوالسلطةُالتشريعية،
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كماُاستطاعتُكورياُفيُفترةُزمنيةُقصيرةُأنُتصبحُمنُالدولُالرائدةُفيُمجالُُُالوطنيُواملحلي،تعملُعلىُاملستويينُُفأماُالسلطةُالقضائيةُُُُ،الوطني

الديمقراطي التيُحققتُنجاح ُُُ،التحولُ الدولُ ُُُاومنُ الدمارُُ،املموس  الرغمُمنُ التيُُالحروبُواملعاناُةُوُُفعلىُ الجنوبيةُُاالقتصاديةُ إنهاُفُُ،طالتُكورياُ

اُفيُالتعليمُفيُالفترةُُوشهدتُ،نجحتُفيُالتغلبُعلىُاألمية اُكبير  ُُ.(2002ُ)سعد،وُ(2009ُعبدُالعاطي،)ُم1970ُ–م1950ُتوسع 

ُمستوىُالعالمُُفيُأفضلُتعليمُعلىُُمُعلىُاملركزُاألوُل2015وحصلتُفيُعامُُُُ،لتُمنُدولةُفقيرةُإلىُدولةُغنيةُفيُمصافُالدولُالصناعيةوتحوُ ُ

(Holderge,2018).ُُ

ُالعامل الجغرافي: .2.10.2

كوري شبتحتلُ منُ الجنوبيُ النصفُ الجنوبيةُ شرقُُهاُ جنوبُ فيُ الكوريةُ ُُُُآسيا،ُُيالجزيرةُ قدرها مساحةُ و965وتغطيُ ُ
 

طوال ا217كمُ عرض  ُُ،كمُ

الشمالية الشمالُكورياُ الغُُومنُُ،ويحدهاُمنُ ومنُ الشرُقالجنوبُمضيقُكورياُ األصفرُومنُ البحرُ اليابان،ُُربُ نسبةُُُُبحرُ الجبالُ منُُُُ%75وتغطيُ

صُُمساحتها، االنحدار،وسواحلهاُ شديدةُ قاري،ُُخريةُ العشرين،ُُومناخهُ القرنُ فيُ هائلةُ تحدياتُ كورياُ واجهتُ والتضاريسُ املناخُ فقدُُُومعُصعوبةُ

وثالثينُسنة، خمسُ منُ أكثرُ اليابانُ لسيطرةُ صلُُخضعُشعبهاُ هناكُ كانُ الوقدُ بينُ تربويةُ الجوارُ،ةُ وصالتُ السيطرةُ هذهُ طبيعةُ فرضتهُ ُدولتينُ

اُالجنوبيةُيقومُعلىُعديدُمنُاألسسُواملبادئُاملستمدةُمنُتاريخهُالطويلُومنُتراثهُالتربويُالذيُورثهُمنُخاللُاإلصالحاتُُوالنظامُاإلداريُفيُكوري

الجديدة، الحاكمةُ أولُملوكُاألسرةُ امللكُتيجوُ بهاُ تتقد ُومُُالتيُقامُ الدولُجعلهاُ بينُ املتميزُ العلميوقعُكورياُ املجالُ ارتفعُتُُ،التكنولوجيُوُُمُفيُ ُكماُ

ُ(2010البحيري،ُ)ُ.معدالتُالنموُفيُاإلنتاجُاالقتصادُي

ُالعامل السكاني: .3.10.2

ُُُآسيا،ُُيمنُجنوبُشرق واآلسيويين والغربيينُواليابانيينُمنُالصينيينُُأصلُأجنبي،ُُمنُُالسكانُُمعظُمُُالجنوبية،ُُكورياُُفي رُعددُسكانُحيثُيقد 

الجنوبي الكوريُ ُُ 49,039,986 ُُالشعبُ عام جدًُّويُُُُمُ،2014فيُ عاليةُ بنسبةُ األعراقُ متجانسُ الكوريُ الشعبُ ُُعتبرُ كورياُُُُ،(%96,99)ا تشهدُ كماُ

اُفيُعددُالسكانُوارتفاعُفيُمتوسطُأعمارُاألفرادُنتيجةُالرعايةُالصحيةُ اُطفيف  ويشيرُهرمُاألعمارُلسكانُكورياُالجنوبيةُإلىُأنهُُالجيدة،الجنوبيةُنموًّ

اُأكثر65ُُبالدُالذينُيبلغونُمُكانتُنسبةُتعدادُسكانُال1950فيُعامُ ُُُ(Shanmugaratnam, 2015) 15%.ُفقدُبلغتم2015ُأماُفيُعامُُ،%3عام 

ُُُاكماُحققتُكورياُالجنوبيةُنجاح ُ
 
ُاُُعلىُصعيدُالتنميةُالبشرية،ُُُاملحوظ ُلعنصرُالبشريُالركيزةُاألساسيةُالستراتيجيةُاإلدارةُالكوريةُ،واعتبرتُ

اُمثلهُفيُذلكُمثلُرأسُُوُالطبيعيةُفيُالوقتُالذيُتعانيُفيهُمنُالكثرةُالسكانية،ألنُكورياُتعانيُندرةُفيُمواردهاُ اُمنتج  اعتبرتُرأسُاملالُالبشريُعنصر 

ُ(2009ُعبدُالعاطي،)ُ.اجزيُ مُ ُُاتهاُفيُاملواردُالبشريةُأدرتُعائد ُفإنُاستثمارُاُظلُإدارةُاقتصاديةُسليمة،ُفياملالُاملاديُ

 ُُالعامل الثقافي:  .4.10.2

اللغات،هناكُخالفُُ بينُعلماءُ الكوريةُ اللغةُ لغةُمعزولةُُحولُتصنيفُ أنهاُ يصنفهاُعلىُ أنهاُمنُضمنُُُُ،فمنهمُمنُ آخرونُعلىُ يصنفهاُ بينماُ

»األلطية«، ُُُُاللغاتُ نحو اللغةُ هذهُ العالم،ملي78ُُيتكلمُ فيُ نسمةُ )ُُونُ الكوريةُ الجنوبية،Hangugeoواللغةُ كورياُ فيُ الرسميةُ اللغةُ هيُ اللغةُُُ(ُ أماُ

وتدرُ ُُزية،اإلنجلي الجنوبيةُ كورياُ فيُ واسعُ بشكلُ التعليم،فمنتشرةُ مراحلُ جميعُ فيُ ُُُُسُ الصينية اللغاتُ تنتشرُ ويعتنقُُُسبانية،واإُلُُواليابانيةكذلكُ

الجنوبيُالديانةُُا جمهوريةُُوتتميزُُُُوتدينُنسبةُقليلةُبالبوذيةُوأديانُأخرى،ُُوهناكُنسبةُكبيرةُممنُالُينتمونُإلىُأيُدين،ُُ،ملسيحيةالشعبُالكوريُ

لجديةُُكورياُالجنوبيةُمنُالناحيةُالثقافيةُماُيسودهاُمنُقيمُومبادئُتحكمُسلوكُاألفرادُوالجماعاتُوماُتتصفُبهُمنُصفاتُالحزمُوالصرامة،ُوُا

العملُُو تأثيُرُُاإلخالصُفيه،والتفانيُفيُ املتميزةُولهاُ الفرديةُ التيُتضفيُعليهاُخاصيتهاُ الثقافيةُ الصفاتُوالسماتُ الواضحُفيُممارساتُوغيرهاُمنُ هاُ

املختلفة، العملُ وأساليبُ التعليميةُ النظمُ وفيُ والجماعاتُ العريقة،ُُاألفرادُ الثقافةُ ذاتُ القديمةُ الشعوبُ منُ الكتاباتُُُفالكوريونُ كثرتُ فقدُ

فمنُتلكُاآلراءُأنُُهذهُالحضارة،ُوإنُاختلفتُاآلراءُحولُعمرُفهيُتعدُصاحبةُتاريخُطويلُفيُعمقُاإلنسانية،ُةُعنُكورياُمنذُعصورهاُاألولى،التاريخي

ُ.م(2002ُسعد،)ُكذلكُتذهبُتقديراتُأخرىُإلىُأنُعمرهاُيصلُإلىُستةُآالفُسنةُتكوينُكورياُيعودُإلىُأربعةُآالفُسنة،

 قتصادي:العامل اال .5.10.2

حيثُُُُةُتجاريةُفيُالعالم،رةُدولاتُوهيُاآلنُواحدةُمنُأكبرُخمسُعشيلقدُعاشتُكورياُالجنوبيةُأصعبُالظروفُاالقتصاديةُخاللُالخمسين

ُُنُإ الرائدة،ُُتعتبرها النمورُاآلسيويةُ التنمُُمنُ بالتخطيطُاالقتصاديُمنُأجلُ التيُأخذتُ القويةُ الحكوميةُ الجهودُ يةُورفعُخاللُعقودُقليلةُفيُضوءُ

التربوية والسياساتُ االستراتيجياتُ تحققُ أنُ الجنوبيةُ كورياُ استطاعتُ الجادُ العملُ أجلُ منُ الشعبُ أبناءُ حددتهاُُُهممُ التيُ التعليميةُ واألهدافُ

 ُ(2007ُعبدُالعال،)ُ.لتحققُماُيسميهُاالقتصاديونُاملعجزةُالكورية

التكنولوجي، للتطورُ واملتجددُ املستمرُ التصنيعُ علىُ الثقيلةُُفاعتمدتُ الصناعاتُ إلىُ الخفيفةُ الصناعاتُ ثالثةُعقودُمنُ ثمُُُ،وانتقلتُخاللُ
الحديُُُاأخيرُ  الصناعاتُاإللكترونيةُ الدقيقُللعاملينُفيُمختلفُاملؤسساتُوالقطاعاتُواملصالحُالحكوميةُوغيرُُُثة،إلىُ كماُاعتمدتُسياسةُاالختيارُ

اُالنتقاءُأفضلُالكوادرُالتيُيمكنهاُأداء ُُ(2009ُعبدُالعاطي،)ُ.العملُبدرجةُعاليةُمنُالكفاءُةُالحكوميةُضمان 

ُُ بالتكنولوجيا،كما اُ متزايد  اُ نموًّ كورياُ ذلُُشهدتُ دعمتُ التمويلوقدُ منُ واملزيدُ التربويةُ والسياساتُ الخطواتُ منُ بعديدُ )Seth ُُ,(2012ُُ.كُ

Kaplan.ُُ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.fragilestates.org/author/seth/
http://www.fragilestates.org/author/seth/
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الباح الخطوُةواستخدمتُ )بيرداي(ُُثةُ الدرُاُُ،الثالثةُمنُأسلوبُ التشابهُواالختالفُفيُتطبيقُ أوجهُ أوُاملناظرة(ُتحديدُ الدوليةُوهيُ)املوازنةُ سةُ

TIMSSُُ،السياسيةُوالجغرافيةُوالسكانيةُُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبية ُ ُوُُفيُضوءُالقوىُوالعواملُ
ّ
جابةُعنُلإُلُُرة،الثقافيةُواالقتصاديةُاملؤث

ُُ."وكوريا الجنوبية؟( بين كل من سنغافورة TIMSSما أوجه التشابه واالختالف في تطبيق الدراسة الدولية ) ":ُالسؤالُالرابعُالذيُينصُعلى

 أوجه التشابه واالختالف في القوى والعوامل املؤثرة في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية:  .11.2

 العامل السياس ي: .1.11.2

وتختلفُُُهماُخضعتاُلالستعمارُمماُأخلفهماُالدمارُوالحروبُواملعاناةُاالقتصادية،تيكلأنُُُُلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفييوجدُتشابهُبينُك

هُُكماُأنُُبينماُكورياُالجنوبيةُكانتُمستعمرةُمنُاليابانُوهيُمنُدولُشرقُآسيا،ُُ،سنغافورةُكانتُمستعمرةُمنُإحدىُالدولُاألوروبيةُ)بريطانيا(ُُنُأُُفي

السياس يُفيُُُُلويمكنُتفسيرُذلكُفيُضوءُالعامُُسنغافورةُدولةُبرملانيةُوكورياُالجنوبيةُدولةُديمقراطية،حيثُإنُُُُ،جدُاختالفُفيُبنيةُنظامُالحكُميُو

آثارُاالستعمار للتعافيُمنُ للدولتينُ التحتيةُ البنيةُ البشريُلتحسينُ املالُ ُااستثمارُرأسُ بهُكلتاُ تأثرتُ الذيُ التأثيرُ لدولتينُمنُحيثُ،ُبجانبُطبيعةُ

ُُ.ثقافةُاملستعمرُوتوجهاته

بينماُتحررتُُُُ،م1965غافورةُعلىُاستقاللهاُعامُُنحيثُحصلتُسُُ،يضافُملاُسبقُالفترةُالتيُحصلتُفيهاُكلُدولةُمنُالدولتينُعلىُاستقاللها

اُالدولتينُوانعكسُُتلهُتأثيرُكبيرُفيُسياسةُكلُُ،ُوهذاُالعاملُكانامُأيُقبلُاستقاللُسنغافورةُبعشرينُعامُ 1945كورياُالجنوبيةُمنُاالستعمارُعامُُ

ُبصورةُمباشرةُعلىُالنظامُالتعليميُبجميعُعناصرهُومكوناتهُ.

امأماُهذاُالعاملُفهوُُ ُُفهيُلُموبالتاليُُُُُ،فيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُباعتبارُأنهاُلمُتقعُتحتُطائلةُاالستعمارُمنُجهةُُختلفُتمام  منُتأثيرُُُُتعان 

أوُفرضُُ بهاُملكيُمنُجهةُأخرىُمماُيعززُاستفادتهاُمنُهذاُاملستعمرُ السياس يُ النظامُ وأنُ التعليمي،ُ النظامُ بماُفيهاُ املختلفةُ أنظمتهاُ ثقافتهُعلىُ

عدُلنظامُفيُتطويرُنظامهاُالتعليميُبجميعُعناصره،ُُوُا ُملكةُالعربيةُالسعوديةُ.منقطةُقوةُللهذاُي 

 العامل الجغرافي: .2.11.2

قعانُفيُجنوبُُتماُُتيهكلحيثُإنُُُُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُطبيعةُتضاريسهماُوصغرُمساحتهماُوموقعهماُالجغرافيُُيوجدُتشابهُبينُكلُمُن

ُاُُآسيا،ُُيشرق فيُ منهما،لوتختلفُ تحدُكلُ التيُ الجغرافيُُدولُ العاملُ فيُضوءُ ذلكُ تفسيرُ الدولتينُُأنُُُُويمكنُ العلمُيفُُانمتتقد ُذلكُجعلُ املجالُ ُيُ

 ُالتكنولوجيُمماُرُفُو
ّ
ُيُللدولتينُ.عُمعدلُالناتجُاملحل

األمر فيُهذاُ اململكةُعنهماُ باإلضافةُُ،وتختلفُ بكثيرُ منهماُ أكبرُ باعتبارهاُ املساحةُ الصالتُُُُخاصةُمنُحيثُعاملُ وتنوعُ الجوارُ دولُ الختالفُ

 ُُمنقطةُقوةُيُ ُذلكلكةُالعربيةُالسعوديةُبمختلفُدولُالعالمُخاصةُفيُموسمُالحجُمماُيجعلُُماملتعددةُللم
ّ
استثمارهاُبصورةُمباشرةُاململكةُمنُُنُُك

ُبماُفيُذلكُاملجالُالتعليمي.ُ،فيُتبادلُالخبراتُفيُشتىُاملجاالت

 العامل السكاني: .3.11.2

بةُُوتعددُأعراقُسكانهما،ُوتدنيُمعدلُاملواليدُوزيادةُنسُقارنةُبمساحتهما،اُممسكانهينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُكثافةُبيوجدُتشابهُ

فيهما،املس اختالفُُُُنينُ الجنوبية،ُُنسبيويوجدُ وكورياُ كلُُفيُجنسياتُسكانُكلُمنُسنغافورةُ السكانيةُمعُصغرُمساحةُ الدولتينُجعلُتوالكثافةُ اُ

ُالاستغ
 

ُوسهلُعلىُالقائمينُتحقيقُالجودةُالنوعيةُبالتعليم.ُقةُللناسُباالبتكارُوالبحثُالعلميُهوُالخيارُاألمثل،لُالقدراتُالخال

ولعلُذلكُيرجعُلطبيعةُاملساحةُُُُ،تختلفُاململكةُالعربيةُالسعوديةُعنهماُفيُذلكُمنُحيثُكثافةُالسكانُباعتبارهاُأقلُكثافةُسكانيةُمنهمُاُو

كماُأنُاململكةُُوهوُالعرقُالعربيُاإلسالمي،ُ،مقارنةُبهما،ُكماُأنهاُتختلفُعنهماُفيُأنُمعظمُسكانهاُينتمونُإلىُعرقُواحُدُتيُتحظىُبهاُاململكةلالكبيرةُُا
ُوسنغافورةُ.ُةفيُنسبُاملواليدُمقارنةُبكلُمنُكورياُالجنوبيُاالعربيةُالسعوديةُتشهدُارتفاعُ 

 العامل الثقافي:  . 4.11.2

بينُك األديانُفيُكلُمنهما،ُُليوجدُتشابهُ بينُ اللغاتُوالتسامحُ الجنوبيةُفيُتعددُ أنُسنغافورةُدولةُعلمانيُُمنُسنغافورةُوكورياُ ةُُوتختلفُفيُ

األديان، حريةُ السنغافوريُ،ُُتكفلُ اإلسالميُ املجلسُ هوُ برملانيُ بقانونُ مفوضُ خاصُ بمجلسُ سنغافورةُ فيُ حظيُ الذيُ الوحيدُ الدينُ ُواإلسالمُ

ُر لغاتُ أربعُ اإلنجليزية،سواعتمدتُ اللغةُ بينهاُ منُ مسيحية،ُُميةُ دولةُ كورياُ )ُُبينماُ الكوريةُ فيها،Hangugeoواللغةُ الرسميةُ اللغةُ هيُ الُُ(ُ لغةُأماُ
وتدرُ  الجنوبيةُ كورياُ فيُ واسعُ بشكلُ فمنتشرةُ التعليم،اإلنجليزيةُ مراحلُ فيُجميعُ كلُُُاونظرُ ُُسُ عمدتُ واألديانُ اللغاتُ نظامهماُتلتعددُ فيُ الدولتينُ اُ

ُليميُإلىُتعزيزُاالنتماءُالوطنيُلدىُطالبهم.عالت

عدُُتمدُلغةُواحدةُوهيُاللغةُالعربيةُباعتبارهاُاللغةُالرسميةُلها،ُوهذاُيُ وتختلفُاململكةُالعربيةُالسعوديةُفيُذلكُباعتبارُأنهاُدولةُإسالميةُوتع
لعامليةُاإلسالمُوتخطيهُجميعُالحدودُاملكانيةُوالزمانيةُمنُُُائهاُمنُجهةُوتبعُ ُالتميزُاللغةُالعربيةُوثُرُُانقطةُقوةُتتميزُبهاُاململكةُالعربيةُالسعوديةُتبعُ 

ُ.جهةُأخرُى

ُُ
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ُأنُُُُكورياُالجنوبيةُفيُوُُيوجدُتشابهُبينُسنغافورُة
ًّ

اُُُمنهماُمنُالنمورُاآلسيويةُالرائدةُواعتمدتُالصناعةُفيُصادراتها،ُُكال وشهدتُكلُمنهماُنموًّ

اُفيُالت (ُاحتلتُاملرتبةWTOُ)ُُمُوالصادرُعنُمنظمةُالتجارةُالعاملية2013وتختلفُفيُأنُسنغافورةُوفقُتقريرُالتجارةُالعامليُُُُورُالتكنولوجي،طمتزايد 

العالم،ُُُةالرابعةُعشُر الصادراتُعلىُمستوىُ الخامسةُعشُرُُفيُ املرتبةُ الجنوبيةُ احتلتُكورياُ اململكة،ُُُةبينماُ الصادراتُعلىُمستوىُ القوُةُُفيُ ُُوهذهُ

ُاملعلوماتيةُوبنيةُاالتصاالتُ.ُاالقتصاديةُفيُكلُمنُالدولتينُجعلتُهناكُتنميةُللمواردُالبشريةُوتطويرُنظامُالتعليمُوإنشاءُالبنيةُالتحتية

لكةُالعربيةُموتختلفُاململكةُالعربيةُالسعوديةُعنُالدولتينُمنُحيثُإنهماُتتفوقانُعنهاُفيُاملجالُالصناعيُوالتكنولوجيُوالتجاريُباعتبارُأنُامل

ُُ املجاالت، هذهُ فيُ مصدرةُ منهاُ أكثرُ مستهلكةُ ماالسعوديةُ ُُُُوهذاُ العمل ُينبغيُ
 
للتغل هذعليهُ علىُ االستهالُكبُ قوةُاُ فيُ معهماُ اململكةُ تتفقُ بينماُ ُ،

ُيُبجميعُعناصرهُومكوناته.ماالقتصادُبصفةُعامةُمماُيمثلُنقطةُقوةُيمكنُاالستفادةُمنهاُفيُتطويرُأنظمتهاُاملتعددةُوفيُمقدمتهاُالنظامُالتعلي

اقع تطبيق الدراسة الدولية   .12.2  افورة وكوريا الجنوبية: في كل من سنغ TIMSSأوجه التشابه واالختالف في و

 أهداف التعليم:  .1.12.2

الجنوبيةُعنُُابينماُتختلفُكوريُيوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُاالهتمامُبالتعليمُواملدارسُاملهنيةُوتشجيعُالبحثُالعلمي،

اُألهدافُالنظامُالت الجنوبية،سنغافورةُفيُالتوجهُنحوُالالمركزيةُواملرونةُفيُالعملُوفق  اإلدارةُاملركزيةُفيُفأماُسنغافورةُُُُعليميُبكورياُ اتخذتُخيارُ

كلُُالتعليم، واالجتمُاتواهتمامُ االقتصاديُ النموُ معُ تتناسبُ مهاراتُجديدةُ لخلقُ املنهيُ بالتعليمُ الدولتينُ بناءُُُعاُ فيُ العلميُألهميتهُ البحثُ يُوكذلكُ

ُ
 
ُُُم.املعرفةُوتيسيرُالتعل

نُتطبيقُالنظامُالالمركزيُاملتبعُبكورياُالجنوبيةُباعتبارهُنقطةُقوةُيسهمُتطبيقهاُفيُتطويرُالنظامُالتعليمي،ُكماُُملكةُاالستفادةُممويمكنُلل

ُلتعليمُاملنهيُمماُيعززُارتباطُمخرجاتُالتعليمُبسوقُالعملُومتطلباتهُاملتعددةُواملتغيرةُ.اهُالدولتينُنحوُاالهتمامُبأنهُمنُاألهميةُاستفادتهاُمنُتوج ُ

 منهج الرياضيات في املرحلة االبتدائية واملتوسطة:  .13.2

ُا سياقُ فيُ الرياضيةُ واملهاراتُ املفاهيمُ وتعليمُ املستهدفةُ الرياضياتُ فيُموضوعاتُ الجنوبيةُ وكورياُ بينُكلُمنُسنغافورةُ تشابهُ تجاربُليوجدُ

ُُُات،بينماُتختلفُكورياُالجنوبيةُعنُسنغافورةُفيُتصميمُوبناءُمنهجُالرياضيُُالحياتية،
 
ُوتعل يُلدىُالطالبُُمُاملهاراتُالرياضيةُفيُسياقاتُحياتيةُينّم 

ُ
 
ُم.ُُالقدرةُعلىُالتفكيرُوتنميةُاإلدراكُعندهمُوأدعىُلبقاءُأثرُالتعل

ُجويمكنُللمملكةُاالستفادةُمنُتجربةُكورياُال
 
عُومتطلباتهُبالواقُُانوبيةُفيُتعليمُاملهاراتُالرياضيةُفيُسياقاتُحياتيةُتجعلُالطالبُأكثرُارتباط

ُوتكسبهُمهاراتُالتفكيرُالواقعيُواإليجابيُمنُجهةُأخرى.ُ،منُجهة

 منهج العلوم في املرحلة االبتدائية واملتوسطة:  .14.2

ُالعلومُاملستهدفةُوتعليمُمفاهيمُومهاراتُالعلومُفيُسياقُالظواهرُالطبيعيةُ،ُُتيوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُموضوعا

العلومُ،بين وبناءُمنهجُ تصميمُ فيُ الجنوبيةُعنُسنغافورةُ تختلفُكورياُ ُُُماُ
 
مهارةُوتعل تطويرُ يعملُعلىُ الطبيعيةُ الظواهرُ سياقُ فيُ العلومُ مهاراتُ مُ

ُواالستقصاءُالعلمي.ُوحبُاالطالعُالتحليلُوالتفكيرُالناقدُلدىُالطالب،

ينُمنهجُالعلومُباملرحلةُاالبتدائيةُواملتوسطةُموضوعاتُتتمُفيُسياقُالظواهرُُاُالدولتينُمنُحيثُتضمتلكةُاالستفادةُمنُتجربةُكلمويمكنُللم

ُ
 
ارتباط أكثرُ التعليمُ لتجعلُ جهةُُاالطبيعيةُ تأثيرُ ُُ،بالواقعُمنُ املتعلمُُُاوأكثرُ أخرُىُُينفيُ جهةُ تُُ،منُ فيُ يسهمُ لدنمماُ والنقدُ التحليلُ مهاراتُ ،ُيهُمميةُ

يتُو الُ والعلومُ الرياضياتُ منهجُ محتوىُ أنُ اختباراتُُخاصةُ الجتيازُ املتطلبةُ املهاراتُ نمُطTIMSSضمنُ معُ تتماش ىُ الُ تدريسهُ طريقةُ تكونُ وقدُ ُ،ُ

محتTIMSS) اختبارات فيُ املتضمنةُ اإلثرائيةُ األنشطةُ وقلةُ العاملي،ُ التنافسُ علىُ التالميذُ يشجعُ والُ معُُو(ُ لتتناسبُ والعلومُ الرياضياتُ مقرريُ ىُ

ُاملخصصُللتدريسُ.ُمةُموضوعاتهُمعُالزمنءملنهجُوعدمُمالإضافةُإلىُكثافةُمحتوىُُا،ُقدراتُالتالميذ

 مبادرات في تعليم الرياضيات والعلوم:  .15.2

املعلمين تدعمُ برامجُ تنفيذُ فيُ الجنوبيةُ وكورياُ سنغافورةُ منُ كلُ بينُ تشابهُ واهُوُُيوجدُ حاجاتُ لبيُ الجامعاتُُتت  معُ والشراكةُ الطالبُ ماماتُ

وت الباحثينُ والطالبُ املعلمينُ سنوات،ملساعدةُ خمسُ كلُ الوطنيةُ املناهجُ مهاريةُُُُحديثُ كتبُ تطبيقُ فيُ سنغافورةُ عنُ الجنوبيةُ كورياُ وتختلفُ

والرياضيات للعلومُ املهارات،ُُ،مصاحبةُ تعلمُ لدعمُ واملعارضُ املعسكراتُ طّبقتُ سنغافورةُ مهاُُبينماُ تعزيزُُروتنميةُ فيُ يساعدُ ودعمهمُ املعلمينُ اتُ

ثُاملناهجُبصورةُدوريةُمستمرةُيساعدُعلىُمواكبةُالتوجهاتُالدوليةُمماُينعكسُبصورةُإيجابيةُعلىُاملنظومةُدورهمُالرياديُفيُاملجتمعُكماُأنُتحدي

ُالتعليميةُ.

لعلومُبماُيتناسبُمعُالظروفُواإلمكاناتُاملتاحةُلهاُوفيُضوءُُُالكةُاالستفادةُمنُهذهُاملبادراتُفيُتعزيزُوتطويرُتعليمُالرياضياتُُومويمكنُللم

ُمينُواحتياجاتهمُوماُيمتلكونهُمنُإمكاناتُواستعداداتُ.طبيعةُاملتعل

ُ
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 مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم:  .16.2

البكالوريوسُودبلومُدراساتُعليا، اشتراطُدرجةُ الجنوبيةُفيُ بينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُ اجتيازُُروتختلفُكُوُُيوجدُتشابهُ ياُعنُسنغافورةُفيُ

التوظيف، العمل،ُُالُُبينماُسنغافورُةُُاملعلمُالختبارُ التدريبُقبلُمباشرةُ األدنىُمنُبرنامجُ الحدُ أنُيجتازُ املعلمُ تبرزُفيُكلُُبدُعلىُ الدولتينُتوهذاُ اُ

ُالتعليميةُ.ُةهُالركنُاألساس يُفيُالعملُيألنُل،املواصفاتُوالقدراتُواملعاييرُالدوليةُالختيارُاملعلمُاملؤّه ُ

ييرُالخاصةُبقبولُاملعلمينُمنُجهةُوفيُتطويرُبرامجُاإلعدادُوالتأهيلُاملنهيُللمعلمينُقبلُُلكةُاالستفادةُمنُهذاُاألمرُفيُتطويرُاملعامويمكنُللم

ُالعملُوتطويرُبرامجُالتنميةُاملهنيةُلهمُأثناءُالعملُ.

 متطلبات التطوير املنهي املستمر للمعلم:  .17.2

بينُُ تشابهُ التطسيوجدُ فيُ معينةُ ساعاتُ عددُ اشتراطُ فيُ الجنوبيةُ وكورياُ الدراس ي،نغافورةُ العامُ فيُ للمعلمُ املنهيُ عنُُُُويرُ كورياُ وتختلفُ

امل الوظيفيُ التطويرُ املشاركةُفيُبرنامجُ الخدمةُ أكثرُمنُ أوُ الذينُلديهمُثالثُسنواتُ الخبرةُ املعلمينُذويُ أنهاُتشترطُعلىُ 180ُنهيُملدةُُسنغافورةُفيُ

املدرسساعةُخال فيُ شهادةُمعلمُ للحصولُعلىُ للتأهلُ الصيفيةُ إجازاتهمُ األولى،لُ الدرجةُ بمهاراتُُُةُمنُ املعلمينُ رفدُ فيُ يسهمُ املنهيُ التطويرُ وهذاُ

املهنيةُ،ُُجديدة، املمارساتُ فيُ قدراتهمُ وتنميةُ األكاديمي،ُ لإلنجازُ الجودةُ عاليةُ معاييرُ تتصلُُوبلوغُ حديثةُ مفاهيمُ واستكشافُ التدريس،ُ ُوطرقُ

قد ُ ُمُللطالب.ُباملحتوىُالعلميُالذيُي 

فيماُيتعلقُببرامجُالتنميةُاملهنيةُللمعلمينُمنُحيثُمحتواهاُوخططهاُواملدةُالزمنيةُاملقررةُلهاُفيُضوءُماُُُُذلُكُُفادةُمُنلكةُاالستميمكنُللمُو

حاكاةُأسئلةُاختباراتبرامجُُومنُوقتُوتجهيزاتُمنُجهةُأخرى،ُُايمتلكهُاملعلمينُمنُإمكاناتُومهاراتُمنُجهةُوماُيتاحُله وتهيئةُالطالبُُ(،TIMSS) م 

ساهمُفيُرفعُمستوُىممُ ُثرائية،واإلُعالجيةباراتُالدولية،ُوكيفيةُعملُالبرامجُاللالخت تحصيلُطالبُاململكةُالعربيةُالسعوديةُفيُالرياضياتُوالعلومُُاُي 

ُ(ُ.TIMSS) فيُضوءُنتائجُاختبارات

 فوف االبتدائية واملتوسطة: صتعليم الرياضيات والعلوم في ال .18.2

ُو بينُسنغافورةُ الرياضياتُوالعلوم،يوجدُتشابهُ الطالبُمنُقبلُمعلمينُمتخصصينُفيُ الجنوبيةُفيُتعليمُ وتختلفُكورياُعنُسنغافورةُُُكورياُ

الفصل" "معلميُ قبلُ منُ االبتدائيةُ املرحلةُ طالبُ تدريسُ يتمُ منُُُُ،بأنهُ تدريسهمُ فيتمُ املتوسطةُ املرحلةُ طالبُ "معلمبقأماُ فاملعلمُُُُاملادة"،ُُيلُ

ُياتُالالزمةُملتابعةُدراسةُالرياضياتُوالعلومُوالتعاملُمعُاملحتوىُكمعرفةُمفاهيميةُوليسُفقطُكمعرفةُإجرائيةُ.املتخصصُيكسبُالطالبُالكفا

 استخدام التكنولوجيا: . 19.2

ُُ من املقارنُةكلُ والُُدولتيُ الذهنيةُ الحساباتُ علىُ التركيزُ معُ الحاسبةُ اآلالتُ املفاهُيتستخدمُ فهمُ تعميقُ فيُ التكنولوجياُ واستخدامُ يمُدويةُ

وهذاُيؤديُإلىُدعمُوتطويرُفهمُالطالبُللمفاهيمُوالعالقاتُالرياضيةُوالتحققُمنُالعملياتُُُواألسسُالرياضيةُكذلكُفيُدعمُتعلمُمهاراتُالعلوم،

ُالعملُعلىُالتدريباتُاإلثرائيةُبشكلُواسعُ.ُىاستخدامهاُفيُالعلومُيساعدُعلأنُُكماُالحسابيةُبعدُاستيعابُاملفاهيمُالرياضية،

فيُهذاُالجانبُمنُخاللُالتوسعُفيُاستخدامُالتقنياتُواملستحدثاتُالتكنولوجيةُوتوظيفهاُُكلتاُالدولتينُُُُاالستفادةُمنُتجربةُُللمملكةكنُُويم

ُبكثافةُفيُاملجالُالتعليميُوتدريبُاملعلمينُوالطالبُبشكلُمستمرُعلىُذلك.

 الرياضيات والعلوم:  يتقييم الطالب ف .20.2

ُُ من املقارنكلُ التعلم،ُُةدولتيُ مخرجاتُ وتحسينُ تقويمُ منُخاللهاُ يتمُ التيُ الوطنيةُ االختباراتُ إجراءُ علىُ أدواتُُُتعملُ استخدامُ إلىُ إضافةُ

ُوهذاُيؤديُإلىُقياسُجوانبُالتعلمُاملختلفةُومهاراتُالتفكيرُالعلياُلدىُالطالب.ُُُوأساليبُالتقويمُاملتنوعة،

 :  TIMSSلدراسة الدولية  اتأثير 

لتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُمثلُاألخطاءُالشائعةُوصعوباتُالتعلمTIMSSُُُتستخدمُبياناتُاملشاركةُفيُالدراسةُالدوليةُُارنةدولتيُاملقكلُمنُ

الدراسة، التيُحددتهاُ الطالبُ للتدريسُوالتعلمُملعالجةُصعوباتُتعلمُ ملُرُُالبتكارُطرقُ البياناتُ تلكُ التربويةُوالبرامجُُاكماُتستخدمُ السياساتُ جعةُ

ُمماُساعدُعلىُتحسينُمستوىُالتعليمُلدىُدولتيُاملقارنةُ.ُة،التعليمي

)سنغافورةُوكورياُالجنوبية(ُفيُتطبيقُدارسةُُدولتيُاملقارنةوقدُاستخدمتُالباحثةُالخطوةُالرابعةُ)املقارنة(ُالستخالصُأوجهُاإلفادةُمنُخبراتُ

 دولتي املقارنة ما أوجه اإلفادة من خبرات ُ"ُالسؤالُالخامس:جابةُعنُواإُلُدية،(ُباململكةُالعربيةُالسعُوTIMSSلرياضياتُ)ُااالتجاهاتُالدوليةُللعلومُُو

ُ. ( باململكة العربية السعودية؟"TIMSS)سنغافورة وكوريا الجنوبية( في تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات )

اقع تطبيق دارسة االتجاهات ا .21.2  :ُُلصف الرابع والصف الثاني املتوسط باململكة العربية السعودية( لTIMSSدولية للعلوم والرياضيات ) لو

ُ(2019ُالجنهي،ُوُ)العقاليُ:سنشيرُإلىُذلكُكماُيلي

 : 2020  من أبرز أهداف التعليم باململكة وفق برنامج التحول الوطني

ُالتعلمُمدىُالحياةُ.ُضمانُالتعليمُالجيدُواملنصفُوالشاملُللجميعُوتعزيزُفرص •

ُأساليبُالتعليمُوالتقويمُ.تطويرُاملناهجُُو •
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ُتحسينُاستقطابُاملعلمينُوتأهيلهمُوتطويرهم. •

ُتعزيزُالقيمُواملهاراتُللطالب. •

 تعزيزُقدرةُنظامُالتعليمُوالتدريبُلتلبيةُمتطلباتُالتنميةُواحتياجاتُسوقُالعملُ. •

 توسطة: ملمنهج الرياضيات والعلوم في املرحلة االبتدائية وا .1.21.2

ُاُُمر ُ ُإلىُقيامُوزارةُالتعليمُبترجمةُومواءمةُسلسلةُُُلرياضياتُوالعلومُاملدرسيةُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُبمراحلُعدة،تطويرُمناهجُ
 

وصوال

ساتُمنهاُدراسةُُُاوأعقبُهذاُالتطويرُإجراءُعددُمنُالدُرُُم،2007(ُلجميعُملراحلُالتعليميةُضمنُمشروعُالتطويرُلعامMc Graw Hillُُماجروهيلُ)

ُُ،وقصورُفيُتضمينهاُمهاراتُالقرنُالحاديُوالعشرينُُلتُإلىُوجودُاختالفُبينُالنسختين،التيُتوصُ ُُم،2012ةُالعربيُلدولُالخليجُفيُعامُُمكتبُالتربي

الفاقدة، املوضوعاتُ إلىُبعضُ الدروسُودمجُبعضهاُاآلخر،ُُإضافةُ تّمتُبعدأنُُُُكماُُحيثُجرىُحذفُبعضُ التيُ ُ،مُطفيفة2007عامُُُُالتحديثاتُ

ُُ(2019خليل،ُ)ُ.ملنهجيُالرياضياتُوالعلومُاجذريًُُُّايرُ وليستُتطُو

إلىُأنهُيوجدُارتفاعُفيُمجالTIMSSُُُ(ُعندُتحليلُمحتوىُكتابُالرياضياتُللصفُالرابعُباململكةُوفقُمتطلبات2016ُوقدُأشارتُدراسةُ)بدر،ُُ

ادُعلىُحسابُانخفاضُمجالُاألشكالُالهندسيةُوالقياساتُوارتفاعُفيُمجالُاألعدُُدالل،تاملعرفةُعلىُحسابُانخفاضُفيُمجالُالتطبيقُومجالُاالس

ُوعرضُالبياناتُ.

)العنزُي دراسةُ توصلتُ ُُُوُُكماُ 2018ُُالرويلي، متطلبات وفقُ باململكةُ املتوسطُ الثانيُ للصفُ العلومُ كتابُ تحليلُ عندُ ُ)TIMSSُُُُمجال أنُ إلىُ

ُجالُاالستداللُفحصلتُعلىُنسبةُتحققُضعيفة.بينماُفيُمُنسبةُتحققُمتوسطة،ُالعملياتُاملعرفيةُومجالُالتطبيقُحصلتُعلى

TIMSSُُتوسطُفيُاختبارُاملبالصفُالثانيُُبُاململكةطاُلتدنيُفيُمستوىُتحصيلُالُإلى(IEA) ُكماُأشارتُالهيئةُالدوليةُلتقويمُالتحصيلُالتربوُي

باتُدراسةُالتوجهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلومُناهجُالرياضياتُوالعلومُملتطلمضرورةُتضمينُُبعديدُمنُالدراساتُُُُىوقدُأوص ملادةُالرياضيات،ُُ

TIMSSُ،(ُ.2019؛ُالحبيب2017ُُُ؛ُالشهري،2016ُ؛ُالبلوي،2016ُمثلُدراسةُ)بدرُ

 ُُمبادرات في تعليم الرياضيات والعلوم: . 2.21.2

(ُمراكزُفي104ُفقدُتمُافتتاحُ)ُ(ُاملدرسية،STEMفيُافتتاحُمراكزُ)ُوالتوسع،ُُإطالقُاملسابقاتُالوطنيةُمثلُاألوملبيادُالوطنيُللعلومُوالرياضيات

اململكة،104) بالعلومُُُُ(ُمدرسةُفيُمناطقُ اختيارهمُملساراتُعلميةُومهنيةُمستقبليةُذاتُصلةُ بماُيعززُ الطالبُواتجاهاتهمُوميولهمُ لتطويرُقدراتُ

والرياضيات، والهندسةُ ُُُوالتقنيةُ
 
نظ مُؤوقدُ معُ التعليمُ وزارةُ ُُسمتُ العزيز عبدُ امللكُ لإلبداعُسةُ الوطنيُ )األوملبيادُ برنامجُ واإلبداعُ للموهبةُ ورجالهُ

املوهوبين، للطالبُ لديهم،ُُالعلمي(ُ العلميُ والتفكيرُ البحثُ روحُ طالُُلتنميةُ التعليمُ وزارةُ دعمتُ للعلومُكماُ الدوليةُ املسابقاتُ فيُ للمشاركةُ بهاُ

العلمية البحوثُ والهندسةُوجعلتُعملُ أحدُمعاييواإلجرُاُُوالرياضياتُ تميئيةُ بجوائزُ الفوزُ املعلم،رُ املتميزينُُُزُ الطالبُ إثراءُ املعلمُ مهامُ كذلكُمنُ

ُودعمُالطالبُذويُاملستوىُاملنخفضُوعملُبرامجُعالجيةُلهم.

 مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم: .3.21.2
يُ  ماُ أوُ العامةُ الثانويةُ شهادةُ علىُ الحاصلينُ تعيينُ عاميتمُ ملدةُ دبلومُ معُ علدُُعادلهاُ واحدُ معلراس يُ )مساعدُ رتبةُ ُىُ ملحّض  املختبراتُُم(ُ ريُ

تربويُوالحاصلينُعلىُشهادةُاملاجستيرُوالدكتوراهُمعُاختالفُالدرجةُواملستوىُُالتربويُأوُُالالبكالوريوسُغيرُُُُشهادُةوتعيينُالحاصلينُعلىُُُُواملعامل،

عل صدرُ يكونُ وأالُ عليهاُ التعيينُ يتمُ تأديبي،ُُيهالتيُ اخُُحكمُ اجتيازُ ُاتمعُ كفاياتُ ُ ُُملعلم،بارُ
ّ
املعل يخضعُ تثبتُكماُ لمُ فإذاُ )سنتين(ُ ملدةُ للتجربةُ مُ

اُبإنهاءُخدمته ُُ.(2019الخدمةُاملدنية،ُ)ُصالحيتهُخاللُهذهُاملدةُفيصدرُالوزيرُقرار 

 ُُمتطلبات التطوير املنهي املستمر للمعلم: .4.21.2

للمعلمين املهنيةُ الرخصةُ اختبارُ اجتيازُ اختباُُ،يتطلبُ للمعلمين،اتُمقُروهوُعبارةُعنُ والتخصصيةُ التربويةُ القدراتُ لقياسُ مبنيةُعلىُُُننةُ

التربويةُُ املهنيةُ العامُُ،والتخصصيةاملعاييرُ التربويُ االختبارُ التخصص ي،ُوُُويتكونُمنُقسمين:ُ الحصولُعلىُُُُاالختبارُ إلىُ ساعةُتدريبية100ُُُإضافةُ

الدراس ي، العامُ فيُ والتربويةُ التخصصيةُ بينُ ماُ حصُُمتنوعةُ الُرُووجعلتُ املمارساتُُلُ وتقييمُ املنهيُ النموُ بندُ نقاطُ منُ األدنىُ الحدُ وتحقيقُ خصةُ

ا، ض يُُُُالتدريسيةُاإلبداعيةُمعُتقييمُأداءُوظيفيُالُيقلُعنُجيدُجدًّ سنواتُللدكتوراهُمن4ُُُسنواتُللماجستيرُو5سنواتُلحملةُالبكالوريوسُو6ُوم 

ُمعاييرُترقيةُاملعلمُ.

 ف االبتدائية واملتوسطة: و صفتعليم الرياضيات والعلوم في ال .5.21.2

شترطُلتعليمُالطالبُمعلُم شترطُذلك،ُوالعلومُفيُاملرحلةُاملتوسطة،ُالرياضياتنُفيُُُونُمتخصصُوي  كماُأنُنصابُُأماُفيُاملرحلةُاالبتدائيةُفالُي 

املمارسُُ املتقدُُحصة،24ُُاملعلمُ واملعلحصة22مُُواملعلمُ ُ،ُُ الخبير لوزُاُُحصة،18ُُمُ السنويُ التقريرُ أشارُ ُُُُرُةوقدُ فيُعام الصادرُ إلى2019ُالتعليمُ مُ

ُأنُُُُكماُُانخفاضُعددُحصصُالرياضياتُوالعلومُمقارنةُبدولُالعالم،
 
حيثُُُ،رتُعلىُنتائجُاالختباراتُالتحصيليةُوالدوليةهناكُسلوكياتُسلبيةُأث

تنإنُ  رُعليهمُ.مُ الطالبُلديهمُاهتمامُضعيفُبالقراءةُويغيبونُويتأخرونُمرةُواحدةُفيُاألسبوعُعلىُاألقلُوي 
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 استخدام التكنولوجيا:  .6.21.2

سمحُباستخدامُالبرامجُالتقنيةُالداعمةُللمفاهيمُالرياضية، ُُُفيُالرياضياتُي 
 
سمحُباستخدامُاآللةُالحاسبةُفيُتعليمُوتعل مُالطالبُباملرحلةُُوالُي 

العلومُفيوجدُقصورُفيُتفعيلُاملُُاألولُوالثانيُاملتوسط،ُُيناالبتدائيةُوالصف بصورةُتنظيريةُأكثرُمنهاُبصورةُُُُاملفاهيُمشرحُُُوُُراضيةتعاملُاالُفأماُفيُ

2018ُفقدُأشارتُدراسةُ)العنزيَُواملسعد،ُُُُتجريبية،
 
نُاملعلمينُمنُاستخدامُالتقنياتُالتعليميةُداخلُالغرفةُالصفيةُوعدمُرغبتهمُفيُ(ُإلىُعدمُتمك

ُالشرحُ.التغييرُفيُأنماطُالتدريسُواعتمادهمُعلىُالطرقُالتقليديةُفيُ

 ُُيم الطالب في الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة: يتق  .7.21.2

وكذلكُفيُُُ،يتمُتقييمُالطالبُعنُطريقُاملهامُاألدائيةُواملشاركةُالصفيةُوالواجباتُاملنزليةُواالختباراتُالتحريريةُفيُمنتصفُالفصلُالدراس ُي

املعلُمُُإعدادهاويتوقفُُُُنهايته، االهتماحيثُيوجُُ،علىُ التيُُُمدُقصورُفيُ التحريريُ االختبارُ أوُ املنزليُ الواجبُ أوُ الحصةُ املطروحةُسواءُفيُ باألسئلةُ

العليا، التفكيرُ مهاراتُ االنتقاليةُ،ُُتتناولُ للصفوفُ التحصيليةُ االختباراتُ تطبيقُ يتمُ التعليم،ُُكماُ واقعُ تشخيصُ فيُ سهمُ
 
ت املناهجُُُُوالتيُ وتطويرُ

ُتطويرُاملنهيُللمعلمينُوتأهيلهم.لسيةُوبناءُبرامجُُاواملمارساتُالتدريُالدراسية،

 :  TIMSSتأثير الدراسة الدولية   .8.21.2

TIMSSُُبنكُمنُاألسئلةُتهدفُإلىُدعمُالطالبُفيُمناطقُاململكةُلخوضُاختباراتُعلىُُويُُتوهيُمنصةُرقميةُتحُُ،TIMSSعملُمنصةُاختباراتُُ

كماُقامُاملركزُالوطنيُللقياسُفيُشهرُأبريلُُُلتدريبهمُعلىُاألسئلة،TIMSSُُالبُقبلُانعقادُاختبارُُكذلكُتنفيذُخطةُتهيئةُللطُُوتمكينهمُمنُاملهارات،

طالب2600ُُُُوالبالغُعددهمُنحوُُُُبإجراءُالتطبيقُالتجريبيُلالختباراتُعلىُعينةُمنُطالبُوطالباتُالصفُالرابعُاالبتدائيُوالثانيُاملتوسط،ُُم،2018

ُمُ.2018ةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُاإلطارُالوطنيُالعامُملعاييرُاملناهجُفيُعامُُئكماُأصدرتُهيُتوىُاململكة،مدرسةُعلىُمس55ُيمثلونُُوطالبة،

في تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات )  دولتي املقارنةأوجه اإلفادة من خبرات   ( باململكة TIMSS)سنغافورة وكوريا الجنوبية( 

ُالعربية السعودية: 

ُفيُإصالحُالنظامُالتعليميُبمفهومهُالشاملُوليسُفقطُتهيئةُالطالبُقبلُموعدُاالختبارُ.TIMSSُُارُنتائجُالدراسةُالدوليةاستثم •

الكم، • النوعُالُ للتفكير،ُُالتركيزُعلىُجودةُ الطالبُ أمامُ املجالُ باملعلوماتُإلفساحُ الدراسيةُاملحشوةُ املناهجُ النظرُفيُ والسعيُألنُُُوإعادةُ

ُيسُتتمحورُحولُالطالب.تكونُطرقُالتدُر

الدراسية،اطإع • املناهجُ فيُ أولويةُ الناقدُ التفكيرُ مهاراتُ مهاراتُُُُءُ وتقييمُ قياسُ علىُ القدرةُ وإكسابهمُ لتدريسهُ املعلمينُ قدراتُ وتطويرُ

ُُُالتفكيرُالناقدُلدىُطالبهم.

ُالبُ.لتحقيقهمُالتقويمُوالتواصلُاألمثلُمعُالطُتخفيفُنصابُالحصصُملعلمُالرياضياتُوالعلوم، •

ملواكبةُآخرُاملستجداتُبشأنُُُُادةُالعلميةُالتخصصيةُوعلىُأساليبُحلُاملشكالتُواألساليبُالجاذبةُفيُالتدريس،ملُاتدريبُاملعلمينُعلىُُ •

ُمعرفةُاملحتوىُواالبتكاراتُالتربويةُوأساليبُالتقييمُالجديدةُ.

وأدوُا • أساليبُ استخدامُ الطالبُمنُخاللُ تقويمُ فيُ املعلمينُ يتحسينُممارساتُ بماُ املتنوعةُ التقييمُ الدوليةُوجداولُستتُ املعاييرُ قُمعُ

ُاملواصفات.

ُاُمنها.االستعانةُبالوسائلُالتعليميةُوالتكنولوجيةُالحديثةُالتيُتتيحُالتنوعُفيُطرقُتدريسُاملناهجُخاصةُماُيكونُتجريبيًُّ •

مهنية • موادُ تخصيصُ خالل:ُ منُ واملنهيُ الفنيُ للتعليمُ االنضمامُ علىُ الطالبُ التعليُمُُتشجيعُ مناهجُ فيُ املرحلةُُُاُُوتقنيةُ منُ اُ بدء  لعامُ

والتقليدية،ُُاالبتدائية، املهنيةُ املجاالتُ فيُ الطالبُ لتنافسُ العامُ التعليمُ لدراسةُُُوتنبنيُمسابقاتُسنويةُعلىُمستوىُ أبحاثُ وتخصيصُ

ُأساليبُاستقطابُالطالبُللتخصصُفيُاملجاالتُالتقنيةُواملهنيةُ.

 التوصيات: 

ُوالقائمُعلىُأحدثُاألساليبُالعلميةُوالتكنولوجيةُ.ُمتغيراتُالعصر،ُُمئاُلليُ ُةُلنظامُالتعليم،املراجعةُاملستمُر •

تطويرُمناهجُالرياضياتُوالعلومُبصفةُدوريةُمستمرةُوتضمينهاُالفاقدُمنُاملوضوعاتُومهاراتُالقرنُالحاديُوالعشرينُلتواكبُاالتجاهُُ •

ُالعمل.ُُالعامليُفيُالتعليمُوبماُيتوافقُمعُمتطلباتُسوقُ

ُلُاتخطيطُالبرامجُ • ُوخصائصُنموُالطالب.ُوطبيعةُمادةُالتدريسُوأهدافُالتعليم،ُمةُللمعلمينُفيُضوءُاحتياجاتهمُاملهنية،تدريبيةُاملقد 

اُمنُرياضُاألطفالُ. • ُإسنادُتدريسُمنهجُالرياضياتُوالعلومُملعلماتُالتخصصُبدء 

ُمة.املجتمعاتُاملتقّد ُُتاهلطالبُفيهماُوفقُتوج ُزيادةُحصصُالرياضياتُوالعلومُلتحسينُمعارفُومهاراتُُا •

• ُ ُُيُرؤيةُجديدةُخاصةُبإعدادُاملعلمُفيُمجتمعُاملعرفة،تبّن  ُمين.وكذلكُسياساتُقبولُاملعلمينُتضمنُترشيحُذويُالكفاءاتُمنُاملتقّد 
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املعرفة، • القائمُعلىُ االقتصادُ نحوُ واالبتكارُُالتوّجهُ العلميُ البحثُ الزاويةُالوالُُ،والتركيزُعلىُمراكزُ تعتبرُحجرُ املعرفة،قتيُ وعقدُُُتصادُ

ُالشراكاتُمعُالجامعاتُومراكزُالعلومُوالتكنولوجياُلتحفيزُاملعلمينُوالطالبُالباحثين.

فيُ • املنخفضُ املستوىُ ذويُ الطالبُ ومعالجةُ املتوسطُ املستوىُ ذويُ الطالبُ ودعمُ املتميزينُ الطالبُ إلثراءُ متعددةُ وزاريةُ مبادراتُ تبنيُ

ُوالعلومُ.الرياضياتُ

ُصفيةُبالوسائلُالتعليميةُواملستحدثاتُالتكنولوجيةُالداعمةُللعمليةُالتعليميةُ.لُاتهيئةُالبيئةُ •

 :املراجع

 :
ا
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Abstract: This research aimed to compare the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) in 
Singapore and South Korea to indicate the extent to which they can be benefited from in the Kingdom of Saudi Arabia. 
The research also aimed to identifying the theoretical frameworks of the international tests to evaluate Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS) among the fourth and eighth grades of basic education in 
Singapore and South Korea (the comparison countries) in the light of the forces and factors affecting them, as well as 
identifying the similarities and differences in the application of the international tests TIMSS and benefiting from them 
in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the objectives of the research, the researcher made use of the comparative 
analytical approach of George Berday with four steps, which is description, interpretation, balancing and comparison 
to study the application of international tests to evaluate the Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) for the fourth and eighth grades of basic education in the comparison countries Singapore and South Korea in 
the light of each of the political, geographical, demographic, cultural, and economic factors, then identifying the 
similarities and differences in the application of the international study TIMSS between the comparison countries. The 
research ended with presenting some proposals that can benefit from the experiences of the comparison countries 
(Singapore and South Korea) and their experience in taking international tests and achieving advanced grades in KSA .ُ 

Keywords: Trends in International Mathematics and Science Study; TIMSS; International Study; TIMSS, Singapore; 
South Korea; Saudi Arabia.ُ 
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