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 املقدمة:  .1

املتسارعة؛ ذلك ألن مخرجات قطاع    يعد التغيرات  الرقي ومواكبة  إلى  أي دولة تسعى  في  التقدم االجتماعي واالقتصادي والسياس ي  التعليم بوابة 

الخطط   أجلهم  ومن  عليهم  تبنى  التي  العاملة  القوى  بناء  أساس  هي  بامل  االستراتيجيةالتعليم  تتأثر  التي  النامية  الدول  في  وبخاصة  عرفة والتنموية، 

 وبصورة مس
ً
 ملحا

ً
 سياديا

ً
 . تمرة ونتائجها، كما تتأثر بالعوملة بشتى صور تأثيراتها، مما يجعل االهتمام بتطوير قطاع التعليم وتقييمه مطلبا

م  ـث  الكمي وسع  ـم والتـالتعلير  ـدف إلى نشـدايته تهـت بـث كانـره حيـي تطويـددة فـراحل متعـة مـربية السعوديـكة العـ ي اململـام فـم العـيهد التعلـشوقد  

املـانتق إلى  النوعـل  والتطـرحلة  الطـازديو وير،  ـية  التـاد  على  املعوتولت    ،عليم ـلب  عام  ـوزارة  اإلشـعمل  ه1373ارف  علـية  وإدارتـراف  التعليم  وتـى  ير ـوفـه 

ليم ـات التعـيع مؤسسـراف على جمـ يفها باإلشـليم وتكلـربية والتعـإلى وزارة التارف  ـى وزارة املعـير مسمـبتغي  ـ ه1434ام  ـامي عـر السـدور األمـصثم  ،  هـمستلزمات
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 امللخص:

إلى   التعـرف  الدراسة  االبتدائيمستوى  هدفت  للتعليم  الخارجية  الرياضيات(  الكفاءة  ومادة  الجميلة  لغتي  مادة  التابعة    )في  املدارس  في 

املنورة  املدينة  شمال  تعليم  و   ملكتب  املتوسطة،  املرحلة  معلمات  نظر  وجهة  مجتمع  من  وتكون  التحلـيلي،  الوصفـي  املـنهج  الـدراسة  اعتمدت 

الرياضيجميع  الدراسـة من   الجميلة،  املتوسطـة تخصص )لغتي  املـرحلة  املـنورةمعلـمات  الـمدينة  تعلـيم شمـال  التـابعة ملكتـب  املـدارس    ، ات( في 

(  20( معلمة من معلمات املرحلة املتوسطة، طبقت عليهم استبانة مكونة من )248وتكونت عينة الدراسة من )  ( معلمة،299والبالغ عددهن )

تو  وقد  والرياضيات(،  الجميلة،  )لغتي  رئيسيين هما  أن متوسط  عبارة موزعة على محورين  إلى  الدراسة  الخـارجية صل  لطالبات    الكلي  الكفـاءة 

االبتـدائية )  املـرحلة  )3.61بلغ  مئوية  وبنسبة  متوسط  72.3(،  بلغ  كما  الخـارجية%(،  الجميلة  الكفـاءة  لغتي  مادة  مئوية  3.64)  في  وبنسبة   ،)

الكفـاءة   في مستوى فروق ذات داللة إحصائية    تظهر النتائج أية    %(، ولم 71.6(، وبنسبة مئوية )3.58الرياضيات )في مادة  %(، في حين بلغ  73)

االبتـدائية املـرحلة  لطالبات  الجميلة،  مادة  )في    الخـارجية  املنـورة من  و لغتي  املـدينة  شمـال  تعلـيم  ملكتـب  التـابعة  املـدارس  فـي  الرياضيـات(  مـادة 

بالعمل على زيـادة عـدد حصـص لغـتي  علمي، وقدأوصت الدراسة  املؤهل ال  أو  نـوات الخـبرة،ملتغـير س  تعزى   وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة 

اختبارات و الجمـيلة والرياضـيات،   نتائج  بينهم،    االستفادة من  التنافسية  املدارس لخلق روح  الجميلة والرياضيات في  ملادة لغتي  التعليمي  الفاقد 

لرصـد   شاملـة  بيـانات  قاعدة  مخرجـات  وإنشاء  لقـياس  مؤشـرات  وضـع  على  والعمل  املختلفة،  التعليمية  املراحل  في  ب 
ا

للطـّل الدراسـية  املـسيرة 

 
ً
 . التعـليم العـام ومـراجعتها سنـويا

 املدينة املنورة. ؛املدارس ؛التعليم االبتدائي ؛الكفاءة الخارجية الكلمات املفتاحية:

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


   هيفا العوفي                                                    ....                                                 االبتدائي في املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورةالكفاءة الخارجية للتعليم   

 634-614، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 615 

 

داود، ـال)  .تمعـاء املجـي بنـاهمة فـي املس ـام فـليم العـراحل التعـرجات مـمية مخـا بأهانً ـك إيمـام، وذلـيم بشكل عـوير للتعلـات لتط ـبعملي  الوزارة ، وتقوم  امـالع

2012 ) 

تزايـوق   ـام عاملـاالهتمد  ـد 
ً
املاض ي  انيناتـثم  منذيا التعـبكف  القرن  بغـاءة  تحقـليم  األهـية  والطمـيق  تسـداف  التي  إليـوحات  املجتـعى    للقيام معات  ـها 

التعلـبال إطـيمي فـدور  اإلنتـي  املتزايـار  املطلـوبالكف،  دة ـاجية  ثقـوبة وصـ اءة  إلى   
ً
اإلتقـوال املتـاالهتمذا  ـع هـيز، ومـان والتمـافة  الحـزايد أصبحـام  ة  ـاجة ملحـت 

مخـلتقي التـيم  العـرجات  الخـالكف  تـواضح،  امـعليم  املوضـاءة  من  املهـارجية  يعـوعات  التي  بـمة  املتخـنى  العـعبويؤكد    (.2017مراس،  )صصون  ـها  ال ـد 

الت  على  (2010) نحـأن  الجـوجه  ونش ـ و  ثقـودة  أهـر  من  متطـافتها  التعـم  حـلبات  تسـليم،  الـيث  التعلـعى  تطـمؤسسات  إلى  كفـيمية  الـوير  داخلية ـاءتها 

يحق ـوالخ بما  أهـارجية  التنـق  فـداف  املجـمية  خـ تمع، وذلـي  تقـك من  ما  مـ ّلل  به  تحـوم  فـديث مستـن  البـمر  والتخـي  املختـرامج  وكذلك من    لفة.ـصصات 

التجـاالستفعلى    هاـحرص  خّلل العـادة من  يرى  امليةـارب  كما  فالتعليم  و ،  إعـيحت  (2020)  عبابنةالشوابكة  إلى  ليواكـادة صيـاج  تطـاغة  العـب  صر ـورات 

  .امـتعليم العـبة الـارجية لطلـالكفاءة الخ من خّلل رؤيتها لرفع مستوى  كةـ دها اململـية التي تشهو ـط التنمـق الخطـاته وفـين مخرج ـوتحس

الخـارجية   الكفاءة  موضوع  للتعExternal Efficiency)ويعد  املوضوعـ(  من  املختصيـليم  أذهـان  تشـغل  التي  واملفكريـات  بقضـن  التخطيـن  ط  ـايا 

مة ـالي فاألنظـالتحـديات التي تواجـهها. وبالتبب  ـارجيـة بس ـهـا الخـ تءي كفاـدارس من تبـاين فـا تعـانيه املـام إلى مـذا االهتمـود هـد يعـربوي، وقـادي والتـاالقتص

ـتصر ـث ال تقـبـة، بحيــل مهـارات الطلـهدف صقـدريـب تستـلم وتـز تعـاء مـراكـها إلى إنشـّلل سعيـالة من خـورة وفعـ ة متطـبح أنظمـأن تصـية بـليمية معنـالتع

الن التـكنـعلى  تتعـاحـية  بل  واملـعرفية،  ذلـولوجية  يمتـلـلتـخريج طك  ـدى  املهـّلب  الكافــكون  املـلية  ـارات  التعليـدخول  التـراحل   ,Holm-Nielsen)  اليةـمية 

2011).     

رحلة  ـم في املـداف التعليـالث من أهـدف الثـص الهـد نـدائي، فقـليم االبتـداف التعـم أهـدائية من أهـلة االبتـّلب املرحـوية لطـارات اللغـليم املهـد تعـويع

تنمـاالبت على:  املهـدائية  األسـية  وخـاملخاسية،  ـارات  املهـتلفة  اللغويـاصة  واملهـارات  العـة،  أكـك.  (2005ل،  ـعقيلا )ددية  ـارات  أن   (2008)ابد  ـع  دـما  على 

 على االتصـيكون قارات  ـاملهك  ـ لك تلــ ي، ألن من يمتـ وقهم الدراسـّلب وتفـاح الطـنجيات  اسـأسيعد من    وية ـارات اللغـّلك املهـامت
ً
عالية ـواصل بفـتـال والـادرا

اآلخ شتـمع  في  واملجـاملى  ـرين  مستخدمـواقف  الكلـاالت   
ً
املنـا والعبـمات  الهـاسبة  قدرته  كما  ادفة،  ـارات  القتزداد  والكتابـعلى  شـراءة  في  املوضوعـة  ات  ـتى 

سل ـبطريق وإيجابيـة  األمـيمة  يمـة؛  الذي  تعـر  من  املـكنه  الدراسيـلم  املختـواد  (  لفةـة 
ً
وتعبيرا  

ً
، وسرعة

ً
وفهما  ،

ً
)نطقا السليمة  فالقراءة  من كمثال،  ،  تعد 

 الجمع والطرح والضرب األربع )  الحسابيةالعمليات  الكفاءة الخارجية للغتي الجميلة، والحال كذلك في مادة الرياضايات، إذ إن امتّلك مهارة  مؤشرات  

للرياضيات.ا   تعد من مؤشراتوالقسمة(   الخارجية  الحالية  لكفاءة  الدراسة  للم  مستوى رف على  ـالتع  وعليه تحاول  الخارجية  االبتـالكفاءة  دائية ـرحلة 

 ورة.ـة املنـال املدينـيم شمـب تعلـابعة ملكتـطة التـدارس املتوسـبتها باملـحاق طلـد التـبع

 الكفاءة الخارجية:

توصف    في التعليم . وأقص ى إنتاج بأقل تكلفة، أو الوصول إلى  املدخّلت  بأدنى قدر من   املخرجات تحقيق أقص ى قدر من    إلىالكفاءة   فهوم يشير م

 (Somi, 2020) .الكفاءة بأنها تحقيق أكبر قدر من املخرجات التعليمية من مستوى معين من املدخّلت

العـديد من املفـاهيم األخـرى مثل  ويتضمن املفهوم  من املـفاهيم االقتصـادية التي شـاع استخـدامها فـي مجـال التـعليم   Efficiency تـعد الكفـاءة كما  

 ، والتي تستـخدم  Productivity، واإلنـتاجية  Effectiveness ليةا، والفـعSufficiencyالكـفاية  
ً
 .(2009لإلشـارة إلى كفـاءة النظـام التـعليمي )فهمي،    أحيانا

أدنى قـدر  الكـفاءة بالعـّلقة بين املدخـّلت واملخـرجات، فأكثـر النـظم التعـليمية كفـاءة هي التي تحـقق أكـبر قـدر من املخـرجات باستخـدام    ترتبط  وعليه،

 . من املـدخّلت فـي أقصـر وقـت وبـأكبر قـدر من الرضـا واالرتيـاح

الخـارجية  أن  (  2019)  وبطاح  السلـيحات  يرى و  والـواجبات   هيالكـفاءة  الحقـوق  وممـارسة  الصـالحة،  املـواطنة  بدور  القيام  على  الخريج  "قدرة 

ا  باحتـياجات سـوق  الوفـاء  التعـليمي على  النظـام  الخـارجية من خـّلل مقـدرة  الكفـاءة  الـدور، وتتحـقق  بهذا  املرتبـطة  التخصـصات  االجتـماعية  لعـمل من 

بال املنـاسب")صاملختـلفة  الـوقت  املنـاسبين، وفـي  الخارجية  تتمثل  و     .(738كـم، والكـيف  )  كما ذكر الكفاءة  التعـليمي على (  2015عبابنة  النظـام  بقـدرة 

 ، والـوفاء بحـاجات سـوق العـمل من التخـصصات املخـتلفة بالكم والكيف.  ورغباته تحقـيق أهـداف املجـتمع

التي يقدمها النظام التعليمي في مرحلةفالكفاءة الخارجية تؤكد على   كانت داخل  أ حقة سواء  ال مرحلة  إلى  معينة    تعليمية  النتائج النـهائية البعيدة 

تجدر . و ( سوق العمل أو خدمة املجتمعالنظام التعليمي )من مرحلة تعليمية إلى  خارج مأ )من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى(، النظام التعليمي

إلى وجود الخـارجيةصعوبة في قيـاس    اإلشارة  التـعليمي، ويـتم و ،  الكفـاءة  للنـظام  الخـارجية  الكفـاءة  إدراك مستوى  إلى  تقـود  التي  املـؤشرات  هنـاك بعـض 

  داء عمـلهم في سوق العمل أو في مرحلةالتـوصل إليها من خـّلل قـياس العـّلقة بين مدخـّلت العـملية التعـليمية، وقـدرة مخـرجات العمـلية التعـليمية على أ 

أنالحقة.    تعليمية القول  يمكن  ب  وعليه،  املجـتمع  أهـداف  تحـقيق  على  التـعليمي  النظـام  قـدرة  بمـدى  تتحقق  الخـارجية  الخـريجين رفالكفـاءة  من  ده 

 ءة. لإلسهـام فـي النـشاطات املتـعددة، ومقـدرة هـؤالء الخـريجين على إنجاز أعمـالهم بكفـا

نـوعيةو  إلى كفـاءة خـارجية كمـية وكفـاءة خـارجية  الخـارجية  الكفـاءة  يلـبي    .تنقسـم  مـدى  أي  إلى  ينـبغي مـعرفة  الكمية  الخـارجية  الكفـاءة  ولتحـديد 

املجـتمع حـاجات  د   ،التـعليم  اإلنتـاج  ومـواقع  العـمل  لسـوق  املـطلوبة  األعـداد  الخـريجين مع  أعـداد  تـوازن  الكفـاءة ومـدي  لتحـديد  أما  زيـادة.  أو  نقـص  ون 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://mysominotes.wordpress.com/&usg=ALkJrhgecc08G6MRBp8k_AG9U-EY8-RHFA
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الـمجتمع فـي  املـستقبلية  بأدوارهـم  للقـيام  الطـّلب  إعـداد  تـم  مـدي  أي  إلى  مـعرفة  فينـبغي  النـوعية  والكفايات    الخـارجية  املهارات  تمكنهم من  من خّلل 

 التعليمية التي يحتاجونها في سوق العمل.  

( على أن الكـفاءة الخـارجية تمثل قـدرة النـظام التعليمي على تحقـيق أهـداف املجتـمع الخـارجي الـذي وجـد النـظام من أجـل  2009ويؤكـد يوسـف )

ي أن  بمعنى  واالجتـماعية،  االقتـصادية  الـتنمية  متـطلبات  مع  ومواصـفاته  الـنظام  مخـرجات  كمـية  تطـابق  إلى  الكفـاءة  وتـهدف  النظـاخـدمته،  م تمـكن 

 التعليمي من إعـداد القـوى البـشرية العـاملة املـدربة لتسـيير عجـلة االقـتصاد وتحـقيق التنـمية بجمـيع أوجهـها.  

فإن التعليمي  النظام  كفاءة  للنظام   هولقياس  املهمة  الجوانب  تحديد  أجل  ومن  املعقدة.  لخصائصه  أفضل  فهم  هناك  يكون  أن  الضروري  من 

ب كفاءته  وقياس  مثالتعليمي  النتائج  عن  املخرجات  وتعبر  واملخرجات.  املدخّلت  بشأن  التفكير  من  البد  مّلئمة  املدرسية طريقة  الصفية  الدرجات  ل 

 (Freitas, Flach, Mattos, Hammes, 2017)الخدمات املتوافرة.  ومعدل

أن هناك عدة ع التعكما  التعليمي؛ تشمل جودة برامج  للنظام  الخارجية  الكفاءة  املعلمين وأعضاء وامل تؤثر في  تأهيل  ليم والتدريب، ومستوى 

ا  ومّلءمة  التعليمي،  النظام  وإدارة  املالية،  واملوارد  والقبول،  االختيار  ومعايير  الدراسية،  املرافق  جودة  ومستوى  التدريسية،  ومّلءمة الهيئة  لتدريب، 

التوظيف، ومعدال  العمل، ومدى توافر فرص  الدراسية، ونظم معلومات سوق  الديموجرافيةاملناهج  النمو االقتصادي، والعوامل   (Haile, 2009).ت 

الكفاءة    أخرى   عوامل  وهناك في  فيتؤثر  تتمثل  و   بشكل عام  املدارس،  أقسام  نوع  فيهامدى وجود  تعليمية  إلى  ،  ووحدات  االجتماعيةإضافة  -التركيبة 

اإل  وجودة  التعليمية،  املؤسسات  فيها  تعمل  التي  للمناطق  االقتصادي  والنمو  التدريس،  هيئة  أعضاء  ومؤهّلت  الطّلبي،  للمجتمع  دارة االقتصادية 

  (Agasisti, 2017).التعليمية 

املزيد من االهتمام  في  و التعليمي من خّلل  النظام  األمر، يمكن تحسين كفاءة  التي  باحقيقية  النهائية  أن  لنواتج  املفترض  تتحقق خّلل دورة  من 

التي تشمل زيادة مستوى الدخل، وتحسين الحالة الصحية، وتقليل التفاوت في الفرص املتاحة واملواطنة الصالحة. لكن هناك مؤشرات  ) حياة الخريجين

املدى  بين سنة واحد  للنواتج والعمليات متوسطة  تتم في فترة زمنية ما  إلى  )التي  للتعليم. ويؤدي تحسين جودة هذه   سنوات(   3ة  الراهنة  بالحالة  ترتبط 

 (Burney, & Mohammed, 2002) .فترة زمنية معقولةاملخرجات والعمليات إلى تحسين النواتج النهائية، التي ال يمكن قياس الكثير منها قبل مرور 

 : مهارات اللغة العربية

السعـودية   العـربية  اململـكة  ملـواكبة متطـلبات رؤيـة  السعـودية جهـوًدا ملمـوسة  العربيـة  اململكة  التعـليم في  أقـرت مؤشـر  2030بذلـت وزارة  ، حيـث 

تهم العـملية بشـكل عـام، واستـنفرت تحسـين القـراءة في عـدد من مبـادراتها الهـادفة إلى رفـع مستـويات الطـّلب ومقـدرتهم القـرائية؛ بما ينعـكس على كفـاء

 ( 2020)الشنقيطي،  .PIRLS الجهـود من أجـل االستـعداد األمثـل لّلختبـارات الدوليـة، ومنـها اختبار املقـدرة القـرائية لدى الطـّلب بيرلز 

رئيـسة، بل هي املـهارة املحـورية التي يهـدف تعلـيم القـراءة إلى    األصـل في القـراءة أن تكـون للفـهم، ألن الفـهم القـرائي مهـارة   على أن  اختبار بيرلزويقوم  

ة  لرئيسـفـهم هـو أحـد األسبـاب ا تنميـتها، ويحتـاج املـرء القـراءة ليـس فقـط لفهـم املعـنى املبـاشر، ولكـن لفهـم األفـكار املتـضمنة، حيـث إن هـذا النـوع من ال

وتعـد نتائـج دراسـة بيرلز  مصـدر بيـانات مهـم ألولئـك    (. 2020ال يقـرأ )حواس،    كأنه  نى واألفكـار،اللمـععميق  للقـراءة، إذ إن القـارئ الذي يقـرأ بدون فهـم  

واملحـلي والوطـني  الـدولي  الصعيـدين  على  الطـّلب  تعلـم  تعـزيز  على  يعمـلون  عنهـا   (Popat and others, 2017)الـذين  كشـفت  التي  النتـائج  كانـت  وملا   .

ا  القـرائي والكتـابي من  الفهـم  وأصبـح مـؤشر  التـربوي،  للمجـتمع  بيـرلز غير مريحة  اختبار  السعـودية في  العـربية  اململـكة  املستـهدفة في مشـاركة  ملؤشـرات 

 
ً
لزامـا أصبـح  فقـد  الوطنـي،  التحـول  ف  برنامـج  الطـلبة  مهـارة  منـهم  تقيـيم  املتوقعـة  لألدوار  وتأهيـلهم  للطـّلب  الخارجيـة  الكفـاءة  لتحسـين  العـربية،  اللـغة  ي 

 لتحسيـن نتائـج مشـاركة املمـلكة العـربية السعـودية في االختبـارات الـدولية. 

 لتحقـيق النجـاح األكاديـمي واملـنهي، وأن تعلـم املهارات القـرائية والكتـابية في وقـت ( أن معـرفة القـراءة والكـتابة يعـد أمـرً 2019ويری الحـربي )
ً
ا أساسـيا

ى املدرسـة، إلى تعـلم مبكـر يقـلل من فـرص الفـشل في اكتـساب التعـلم، وفي ذات الوقـت يتطـلب اكتـساب مهـارات القـراءة والكـتابة، قبـل دخـول الطفـل إل

 ي والكتـابي.هـارات، مثـل تعـلم النظـام الصـوتي للغـة األم، والنظـام الهجـائي، والتي تعـد بدورهـا مهـارات استعـداد لتعـلم النظـام القـرائالعـديد من امل

 لتطويـر األداء، فقد أقـرت وزارة التعلـ  ،االتجـاهات الرئيـسة للرؤيـة الطمـوحة على مـؤشرات القـياس  وتعتمد
ً

يم مؤشـر "تحسـين القـراءة  نهـًجا أصـيّل

للتعـلم والفـهم  الرئيـسة  األداة  القـراءة هي   على أن 
ً
تأكيدا التعـليمي"،  النظـام  إلى رفـع كفـاءة  الهـادفة  يمـتلك  في عـدد من مبـادراتها  الذي  املتـعلم  أن  ؛ وعلى 

 ( 2017القحطـاني،   و ربي)الحـ .ليم وفي حيـاته اليومـيةمهـارات قرائـية عاليـة مؤهـل للتمـيز في التع

 كفاءة تعلم اللغة العربية: 

 تمثـل كفـاءة تعــلم اللــغة العـربية أهمـية خاصـة بالنـسبة للطـّلب واملـربين والقـائمين على املـناهج الدراسـية؛ حيـث إن إتقـا
ً
ن مهـارات اللـغة استـماعا

 تمـثل عوامـل 
ً
 وقـراءة وكتـابة وتحـدثا

ً
مهـمة لنجـاح الطـالب األكـاديمي، وتعـلمه لبقـية املقـررات الدراسـية األخـرى. وتحـرص النظـم التعـليمية املختـلفة وفهمـا

 إلى تعـزيز كفـا 
ً
عـلمين. ويشير  ءة اللـغة لـدى املتعلى تحقـيق الكفـاءة في تعـلم اللـغة، وتـطوير البرامـج التعـليمية، وطـرق التـدريس، والوسـائل التعـليمية سـعيا

قـوة استيـعاب عالـية تمكنـه من اكتـساب املـهارات املتعـددة للـغة.   يمتلك سنـوات في املـرحلة االبتـدائية 10إلى  6أن الطفل في عـمر إلى ( Tupe, 2015توبي )

يعية مثـل التـعلم باألداء. كما وخـّلل هـذه املرحـلة العـمرية ينبـغي توفـير فـرص لتعـلم كثـير من اللـغات للطفـل، لكـن عمـلية تعـلم اللـغة ينبـغي أن تكـون طبـ
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يقة املتبـعة في تعلـيم اللغـة لهـؤالء األطفـال؛ حيث يشـعر األطفـال بامللـل والعـزوف عن دراسـة اللـغة بسـبب ضعـف األداء  ينبـغي أن يكـون التـدريب هو الـطر 

ـارة الشخـص في لـغوية هي مهاللـغوي، وهو ما ينعكـس على الكفـاءة اللغـوية لديهـم. ويتمـثل الفـرق بين الكفـاءة اللغـوية والتحصـيل اللغـوي في أن الكفـاءة ال

عبد   يضيف و   (.  2016دد، بينـما يشـير التحـصيل اللغـوي إلى أن املقـدرة اللـغوية لدى الطـالب نتيـجة للتعـلم. )عبد الجواد،  ـاستخـدامه اللـغة لغـرض محـ

والقـر  االستـماع  اللـغة  تعـليم  برامـج  في  تضمـينها  ينبغـي  التي  األسـاسية  املهـارات  أهـم  أن  استقباليه الجواد  مهـارات  تتضـمن  وهي  والكتـابة،  والتحـدث  اءة 

الّلزمـة لفـهم اللـغة   الطـريقة ومهـارات إنتـاجية للـغة. كما يتضـح أهمـية بنـاء حصيـلة جيـدة من املفـردات التي تمثـل البنـية املـعرفية  وإنتـاجها، مع مـراعاة 

 رحـلة العمـرية التي يمرون بهـا. املناسبـة للطـّلب في إكسـابهم للمـفردات حـسب امل

( إلى أن هـناك صعـوبات في بنـاء اختبـارات لقـياس كفـاءة اللـغة العـربية؛ وتتـمثل هـذه الصـعوبات في تشـتت الجهـود الهـادفة  2019ويشير الشـاطر )

من    ختـبارال ـذه االختبارات حـسب منتـج االختبار، كاالختـبار املـقنن وا لبـناء االختبار. وتقـاس الكـفاءة اللغـوية بعـدة أنـواع من االختبارات؛ حيث تصنـف ه

تصأو  املعلـم،    خّلل كما  املوضـوعي.  واالخـتبار  املقـالي  كاالختـبار  التـقدير  نوع  أو حسـب  اللغـوية،  املهـارات  من  االختبار  يغـطيه  الذي  املـدى  ـنف حسـب 

راضـها كاالختـبار التحصـيلي الذي يرتبـط باملنهـج الذي درسـه الطـالب أو اختـبار االستـعداد اللغـوي الذي يحـدد اختبـارات قيـاس الكفـاءة اللـغوية حـسب أغ

 .درجـة اسـتعداد الطـالب لتعـلم اللغـة

 مـهارات الريـاضيات: 

إكسـاب الطـالب املـفاهيم والكـفايات املتـعمقة   الرياضيـات على  القـياس  تعـمل مـادة  باألرقـام والعمـليات الحسـابية، والتـعرف على أدوات ووحـدات 

ها في التواصـل مع اآلخـرين في  وإدراك العــّلقات بينها، واكتسـاب القـدرة واملهـارة على إجـراء العمـليات الحسـابية ذهنـًيا فاستـخدام اللـغة الرياضيـة وتوظيـف

الحـياتي، وأن الدراسـي وحتى  للتحـويل في    مسـاره  الطـالب كفـاءات قـابلة  تعـطي  تتجـاوز الحـدود والثـقافات، فالـرياضيات  لغـة عاملـية  الرياضيـات هي  لغـة 

 (2019)الصرايرة،  .مختـلف املـجاالت املدرســية والحيــاتية

السـليم، واملنطـق السـلوك، والتفـكير  الطـّلب  تعـليم  الرياضيــات فتكـمن في  أهمـية  الحسـاب واألوزان والحجـوم،  أما   مهـارات 
ً
، واالستـدالل، وأيضـا

ومـساهمته في تشـكل ويعمـل تدريـس الرياضيـات على تكـوين اتجـاهات إيجابيـة نحوهـا وذلـك من خـّلل إتـاحة الفـرص لهم للتـعرف على نشـأة هـذا العمـل،  

وا  وحلهـا  املشـكّلت،  والقـدرة على  اإلنسـانية  تعلـم الحضــارة  يتطلـب  وهـذا  اآلخـرين  مـع  التـواصل  في  الرياضيـة  اللـغة  استخـدام  تمكـن  كمـا  عليـها  لتغـلب 

 )2018)بوعناني وكـريمة،  .الرمـوز واإلشـارات، والقـدرة على التفكيـر الرياضـي

ـراحل، ولكـل التخصـصات في العـالم كـله، ألن حاجـة الفـرد التي ال يمـكن االستغـناء عنـها، فهي تدرس في جـميع امل  األمور الرياضيـات من  تعلم  عـد  وي  

ك من خـّلل فهـم وإدراك لدراسـة الرياضيـات ال تقـل عن حاجـة املجتـمع لدراستـها، وعلى الفـرد االندمـاج في املجتمـع الذي يعيـش فيـه ويفهـمه، ويكـون ذلـ

أ  الكـتب  في  ذلـك  كان  سـواء  به،  تحـيط  التي  أكثـر األرقـام  معـه  التعـامل  كان  الريـاضية،  لألمـور   
ً
ومتقـنا  

ً
واعـيا الشخـص  كان  فكلمـا  التـجارية،  املعـامّلت  و 

ذكر    سهـولة وسـّلسة. كما  الرياضيات  في    (2003)  سـّلمةفتعلم  تتمثل  كفايات عدة  امتّلك  الطالب من  املهـارات، تمكن  واكتسـاب  املعـلومات،  جـلب 

التعـبير عن  ، و تطـوير القـدرة على التركيـز الـذهني، و تنميـة االتجـاهات، والعـادات االجـتماعية اإليجـابية، و تنمـية امليـول العلمـية، و أسـاليب التفـكيروتنمـية  

 ـادية، وغيـرها.وإدارة األمـور امل إلى القـدرة على التخطـيط االقتصـادي من إدارة وقـت، واكتساب ودقـة ومـوضوعية الـذات بمـنطق

 كفاءة تعلم الرياضيات: 

تطـبيقات    تعلم لكفـاءة   إلى    كثيرة الرياضـيات  التركـيز عليـهتشير  يتم  الرياضـية  املـهارات  أن  وبالرغـم من  األكـاديمي.  األداء  الـفرد على  خـّلل  قدرة  ا 

إلى التـعليم   هخـولفإن هـناك أدلـة عـلى أن نـمو الـحس العـددي ومفهـوم األرقـام يـبدأ في الحيـاة الـمبكرة للطـفل، خاصـة قـبل د  متعلم،املراحـل الدراسيـة لل

 بالنجـاح األكاديوعليه،   (Jimenez & Saunders, 2019) .املـدرس ي الرسـمي
ً
 مـهما

ً
املهـارات الرياضـية املـبكرة لألطـفال منـبئا ، كـما أنـها يعد تعلم 

ً
ـمي الحقـا

. وقد أظـهرت بحـوث كثـيرة 
ً
أن البـيئة املنزليـة لتعلم   إلى  (King & Purpura, 2021)  كينك وبوبورا   كما أشار  تضـع األسـاس للـمهارات الرياضـيات مسـتقبّل

األبنـاء تفـاعل  يتضـمن  فرضـي  تكـوين  عن  عبـارة  )وهـي  مـنزلية  و   الحـساب  أنشـطة  في  الكفـاءة اآلبـاء  بنمـو  التنـبؤ  يمكنـها  الحـسابية(  بالعـمليات  مرتبـطة 

لتع الرياضيـات كـوظيفة  ملهـارات  املـبكر  بالنـمو  املنزلـية مرتبطـة  الـبيئة  تكـون  املـدرسة. وقـد  أطفـال مـا قـبل  لـدى  الرياضية، ولفهـم الحسـابية  املهارات  لم 

املـعرفة بالريـاضيات لدى أطـفال ما قبل املـدرسة بالتحـصيل الّلحـق في القراءة والـمهارات التنبؤ من خّلل    ، ويمكن املكـونات الخـاصة بعلوم الرياضـيات

 (Clements, Fuson, & Sarama, 2017) .القـرائية املـبكرة 

ملـهارات الحسـابية؛ خـاصة تلك األنـشطة التي تحـدث خـّلل التـفاعل بين الوالـدين واألطـفال  ا وعليه، يمـكن اعـتبار األنشـطة املـبكرة لتعـليم األطفـال 

األخـرى.   املـقررات  في  حـتى  أو  الرياضـيات  مـادة  في  سـواء   ،
ً
مستـقبّل الطـفل  كفـاءة  في   

ً
مهـما  

ً
يمكنعـامّل الحـس   كما  تكـوين  على  املتـرتبة  النتـائج  اعتـبار 

ارات الرياضيـة ـفل، واكتـساب املـهارات الرياضـية املـبكرة بمـثابة الكفـاءة الخـارجية لتعـلم الرياضـيات؛ والتي تتمـثل في إتقـان الطـالب للمـهالعـددي لدى الط

 في املـراحل التعـليمية التـالية، وكفـاءته في حل املـسائل الحـسابية.

الطـّلب حـول مـستوى ذكائـهم وكـفا التـدريسية وتـعد معـتقدات  األنشطـة  االعتـبار في  أخـذها في  ينبـغي  إضـافية  الريـاضيات عـوامل  ءتهم في دراسـة 

أن تحصيـلهم في الرياضـيات يعـتمد في األسـاس على الجـهد واملـثابرة أكـثر من اعتـماده باليـومية. وينبـغي أن يكـون معـلمو الرياضـيات نمـاذج لتعـليم الطـّلب 
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 ,Sekreter)املـوروثة؛ ومن ثم تكـون لـدى الطـّلب فـرصة ألن يصبحـوا متـعلمين أكثـر كفـاءة، ويحقـقوا أهـدافهم بنجـاح في تـعلم الريـاضيات  على القـدرة  

2018) . 

املـعرفة غـاية في حـد ذاتـها    وبالنـظر إلى واقـع تدريـس الريـاضيات في املـدارس يتضـح أن التـدريس ال يزال يركـز عـلى تدريـس املعـلومات، حتى أصبحـت

واالسـ استـخدامها  بـهدف  للمـعرفة  السـعي  ويجـب   .
ً
كافـيا ليـس  لكـنه  التقـدير  يسـتحق  هـدف  للمعـرفة  فالـسعي  وظيـفي،  غيـر  نحـو  لفهـم على  منها  تفادة 

 وإنما البد من يذ
ً
 ( 2019)أبو عطايا وأبو حمادة،  .ل الجـهد لتحقـيقهالقـضايا وتوسيـع الـخبرة وامـتدادها وعمـقها، وهذا ال يتـم تلقائـيا

ا  تعلـم  في عمـلية  بوجـود معـوقات  اإلقـرار  )مع  تدريسـية  استراتيـجيات  تطـوير  املعـلمين  فإن على  الرياضـيات  تدريـس   ألهمـية 
ً
لرياضـيات لدى ونظرا

الرياضـيات. ويفـترض  الطـّلب(، ومـساعدة الطـّلب على تطـوير ملكاتهـم العـقلية وقدرتهـم على   التفـكير من خـّلل تحـسين مدخـل التعـلم لإلتقـان في تعلم 

ات تعـلم مناسـبة، وبيـئة نمـوذج التـعلم لإلتقـان في الرياضيـات أن بإمـكان جمـيع الطـّلب اكتسـاب املهـارات الرياضـية األسـاسية عند تزويـدهم باسـتراتيجي

وفي ه الدراسـة.  حـجرة  في  في  آمـنة  الطـّلب  اندمـاج  وجـودة  مقـدار  بفاعليـة على  تؤثـر  اإلتـقان  نحو  املوجهـة  الصـفية  اإلدارة  استراتيجـيات  فإن  اإلطـار  ذا 

 (Sekreter, 2018, p86) .التعـلم وكـفاءتهم في تعـلم الرياضـيات، باإلضافة إلى مـثابرة الـطّلب في استـمرار التـعلم عـندما تكـون املـهام مثـيرة للتحـدي 

 :التعليم االبتدائيمرحلة 

ا واجتمـاعًيا و 
ً
الـطفل روحيـ ملـدارك  التنـمية الشـاملة  لعـملية  الحقـيقة  البـداية  االبـتدائية فـي كونهـا  املـرحلة  أهمـية  عقـلًيا ووجـدانًيا وجسـمًيا،  تكمـن 

والحقـوق   ، همـرحلة تكـوين الحقـوق التي لـ  ع الـذي يعيـش فيـه، كمـا تعـتبرمـرحلة التـعليم االبـتدائي مـرحلة التكـوين الـوطني للطـالب وانتـمائه للمـجتم  دتعو 

علـيه يعـتبر  ،التي  املعـلوم  بل  على  تقـتصر  ال  إنـها  حيـث  االبتـدائية  خـاصة  الحـديثة  للمـدرسة  األسـمى  التوافـق  الهـدف  تحقـق  أن  البـد  بـل  واملعـارف  ات 

 (2007خرون، آ )الحـامد، و  .االجتـماعي واالنـفعالي باإلضـافة للتـحصيل العـلمي

أولى الخـطوات على طريـق التـلمذة الطويـل الذي بـات اليـوم ال ينـتهي عنـد حـد معـين، بل يستـمر فـي   دع( أن املـرحلة االبتـدائية ت2013ويرى الساير )

األوليـة فـي حيـاة األطفـال تتضـاعف عنـدما نعـلم أن البـيئة املـدرسية فـي تلـك املـرحلة تمثـل بالنـسبة ملعـظم    حيـاة الفـرد على مـداها. ولعـل أهمـية التـربية 

بمـا يحـيط بهـم، ومـن خـّلل  األطفـال كل شـيء تقـريًبا، فهـم يكتشـفون من خـّللها أنفـسهم، وتتفـتح بالتـدريج طـاقتهم، ويتلمـسون فـي إطـار نشـاطاتها الـوعي  

ويكبـرون، وتـبدأ خبـراتهم ومهـاراتهم بالتـراكم والتـزايد، دروسـها وفـعاليتها يطـلون على الحـياة فـي املجـتمع الكـبير ليعـوا قيمـه ومعـاييره، وعلى دروبـها ينمـون  

حيـث يتمـيز الطفـل بأنه ينـهي واجبـاته وما    ،مـرحلة التـعليم االبـتدائي بمـرحلة العـمل  وصف الذي    أريكـسون    ويؤكد على ذلك   وقـدراتهم بالـتميز واالنطـّلق.

 عنـدما كان يبـدأ العمـل ونـادر  رحلة ما قبل املدرسة()م يسـتند إليه من أعمـال بعـكس املـرحلة السـابقة
ً
 ( 1429)السنبل، وأخرون،  .ما ينـجزه ا

اإلجبـاريةو  األسـاسية  والقـاعدة  التـعليمي  السلـم  األولى من  "املـرحلة  يمثل:  السعـودية  العـربية  املمـلكة  فـي  االبتـدائي  تقـبل    الـتعليم  والتي  واملجـانية 

ال سـن  ا األطفـال من  إعـداد  فـي  بفاعلـية  وتسـاهم  التـالية  التعـليم  ملراحـل  التـّلميذ  تميـيز وتؤهـل  دون  والبنـات  للبنـين  سنـوات  سـت  وملـدة  لطـفل سادسـة 

 ( 171، ص2014)عـبد العـال،  .للحـياة من خـّلل إكسـابهم املـهارات الحيـاتية"

سنة(، أي منـذ   12 -6يم النـظامي الـذي يبـدأ به السـلم التعليمي الذي يلتـحق به الصغـار من سن )أما املـدرسة االبتـدائية فهي: "ذلك النـوع من التعـل

 ( 71، ص2010)الفريح،  .طفولتهـم املتوسطـة إلى ما حـول سن املـراهقة بقصـد تحصيـل املعـارف واملهـارات األسـاسية، كالقـراءة، والكتـابة، والحـساب"

ا، وتـدفعه إلى املـدرسة االبتـدائية فـي كونهـا الحـياة الـواقعية للطفـل التي تتعـهده بـألوان النـشاط التي ألفهـا فـي البـيت، وتنـمو تـدريجيً وتتمثل أهـمية  

جميـع العـّلقات العـددية قـد تحـولت إلى  األمـام، وأن يركـز فـي التـعليم االبتـدائي علي أهمـية الحـساب، فالحسـاب البـد أن يتبـوأ مكاًنا مهًما على اعتـبار أن  

ونسـبها ال  األعـداد  فكـرة صحـيحة عن خـواص  الطـفل  إعطـاء  ذلـك هو  الغـرض من  والـطرح؛ ألن  للجـمع  الوحـدات وفصلـها  لـوصول  عن مجـرد   عملـيات 

 ( 2010)الفريـح،   . تخـرج عن أنها جـزء من الـرسم كتـابتها، إضـافة إلى الرسـم، فقـد وجـه إليه عنـاية كبيـرة، وكـذلك الكتـابة التي ال

اسـه فـي كـل املجـتمعات، لـذا ترى البـاحثة أنه ينبـغي توفير نـوع من التعـليم لكـل نـاش ئ، كمـا أن التـعليم االبتـدائي يمثـل قـاعدة السـلم التعـليمي وأس

وثـابًتا كـان البـناء فـوقه أكثـر رسـوًخا، ويمـثل التعـليم االبتـدائي الحـد األدنـى الـذي ال يمـكن االستـغناء عنه ومن املـسلم بـه أنـه كلـما كان أسـاس البنـاء قـوًيا 

 فـي إعـداد الفـرد الصـالح.

 مشكلـة الـدراسة: . 1.1

التعلـيم فـأكدت وث املرحلـة  ــيـقة سيـاسـة  أن  السـعودية على  العــربية  اململــكة  للمراحـل  ي  الناشـئين  إعـداد  يـرتكز عليـها  التي  القـاعدة  االبـتدائية هـي 

الصـحيحـةـة بأسـاسيات العـقـاء األمـزويد أبنـنية بتـالتـالية مـن حيـاتهم، وهـي مـرحلة عامـة مع واالتجـاهات السـليمة والخبـرات واملعـلومات واملهارات   ،يدة 

وهناك  (2020  ،التعليم   وزارة ) امل.  من  مستوى ؤشرات  ـعدد  التعليم   توضح  العـف  العام  مخرجات  اململكة  السعـي  نتدى ـامل  ه در ـأصما    ا:ـومنه  وديةـربية 

العـاالقتص فـادي  دافـاملي  عـي  جـمؤش   2019ام  ـوس  التـ رات  ملعظـودة  العـ عليم  دول  حيـم  ت  ـالم  الـث  م  وفـقيا توضـح  ـمجمق  ــدول  الـتي  املـؤشرات  من  ـوعة 

(  54)ذات العام املـركز    فـيلـتي تقـيس معـايير الـجودة، وقد احتـلت الـمملكة الـعربية السعـودية  ا مسـتوى التـعليم فـي الـدولة واإلمـكانيات املتـوفرة للـطّلب  

االبتـ التـعليم  جـودة  مـؤشر  حـسب  عـربًيا  السـادسة  واملـرتبة  و دائيعـاملًيا  املم،  العربيـشاركت  السعوديـلكة  اختبـفة  ـة  تيمـي  تع  TIMSSز  ـارات  نى ـالتي 

العـباالتجاه فـات  التحصـاملية  الـي  للرياضيـيل  والعـدراس ي  خـات  تتـلوم، ومن  نتائجهـّلل  مـبع  سنـا على  تب2015،  2011،  2007،  2003)وات  ـدار  أن  ـ(  ين 

https://www.moe.gov.sa/
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ف ـات للصـادة الرياضيـي مـف  2015ر دورة  ـي أخـودية فـربية السعـلكة العـائج املمـاءت نتـث جـلوب، حيـق املستوى املط ـتحقم  ـودية لـربية السعـلكة العـاملم

االبتـال واحت383)دائي  ـرابع  املركز  ـ(  أص46)لت  دول49)ل  ـ( من  وفـ(  ترتيـة،  عـي  الصـب  الـلوم  العـج رابع،ـف  اململكة  الـاءت  فـربية  (  40)ركز  ـاملي  ـسعودية 

نق390)موع  ـبمج دورة  كما    (.2020،  حواس)طة  ـ (  في  السعودية  العربية  اململكة  بيرلز    ( 2011)شاركت  اختبار  املقدرة -  PIRLSفي  مهارات  يقيس  الذي 

األم باللغة  االبتدائي  الرابع  الصف  طّلب  لدى  الدولية  املعايير  وفق  القراءة    -القرائية  لدرجة  العام  املتوسط  العربـية 430)وكان  اململــكة  وصنفت   ،)

 (.  2017الحربي والقحطاني، )ة ( ضمن الدول الخـمس األقـل في قـائمة الـدول املـشارك475- 400)الـسعودية في املسـتوى املنـخفض 

سبـإض ما  إلى  خـافة  ومن  طبـق،  عمـّلل  مـالب  ز لـيعة  خّلل  ومن  فـاحثة  العـوقعها  تربويـي  كقائدة  ملرحلتـمل  فـة  مـين  ومتـابت)درسة  ـي  وسطة  ـدائية 

ملـالش األولى(  أن هنـّليل   فـاك ضعفـست 
ً
املـارات طالبـي مهـا االبتـات  أو فـالرياضي  يـدائية، سواء فـرحلة  الجميلةي  ـات  بعـوذل،  لغتي  رحلة  ـن مـولهـد دخ ـك 

 .وسطةـليم املتـالتع

ذلها  ـود التي تبـ الجه  رغم منـبالدمة،  ـدول املتقـة بالـودية، مقارنـربية السعـلكة العـي املمـام فـليم العـرجات التعـف مخـضع  ح ـيتض ق  ـي ضوء ما سبـوف

،  دائي ـيم االبتـة التعلـرجات مرحلـ ملخارجية  ـفاءة الخـالك  ةـالعام خاصليم  ـارجية للتعـاءة الخـدراسة الكفـة لـتاج إلى وقفـنحذلك  ـلم،  ـوير التعليـ كة لتطـاململ

ة  ـرجات مرحلـمية ملخـتقيية  ـدراس راءـإلجها  ـا دفعـ، ممكـدفت ذلـة استهـوجد دراسـت  ة الـم الباحثـدود علـي حـفو   ارات،ـامله  بناءأسيس و ـلة التحر ـها مـنإ   ثـحي

هذه اءت  ـج. من هنا  توسطةـليم املـرحلة التعـمات مـر معلـة نظـورة من وجهـدينة املنـال املـيم شمـب تعلـابعة ملكتـدارس التـات على املـدائي للبنـليم االبتـالتع

دينة  ـال املـشميم  ـتعلب  ـابعة ملكتـدارس التـي املـدائية فـرحلة االبتـامل  لطالباتارجية  ـالخ  اءة ـكفالوى  ـما مست  الي:ـس التـؤال الرئيـن السـيب عـلتجة  ـالدراس

 ؟ وسطةـرحلة املتـات املـر معلمـة نظ ـمن وجه ورة ـاملن

 دراسة: ـلة الـأسئ . 2.1

 الية: ـرعية التـلة الفـابة عن األسئـّلل اإلجـمن خ دراسة ـس للـؤال الرئيـالس نعابة ـاإلجتم 

الخـارجية   .1 الكفـاءة  مستـوى  شمـال    لطالبات ما  تعلـيم  ملكتـب  التـابعة  املـدارس  فـي  الرياضيـات(  ومـادة  الجميلة،  لغتي  )مادة  في  االبتـدائية  املـرحلة 

 املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة؟ 

مـادة الرياضيـات(  و لغتي الجميلة،  مادة  )في    املـرحلة االبتـدائية  لطالباتمستـوى الكفـاءة الخـارجية   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية    هل .2

 ملتغـيرات )سنـوات الخـبرة، املؤهل  فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة
ً
 (؟  العلميتبـعا

 دراسة:ـة الـميأه . 3.1

أهمـتن الـبع  الحاليـية  أهمـدراسة  املـة من  الذي تطرحـية  للتعـالخ  اءة ـالكف  وهو  ه ـوضوع  العـارجية  باململـام، فالتعـليم  العام  تقيـكة يحتـليم  إلى  يم ـاج 

ع الجوانب ـطي جميـتغييم أن  ـية التقـّلح، والبد لعملـاإلصية  ـي عملـدم فـراجعة التي تستخـ ذية الـرار بالتغـاع القـد صنـي ومستمر لتزويـكل موضوعـبشأداء  

استطـإضاف  يةـاألكاديم إلى  معـة  آراء  التعـّلع  العـلمات  بكفـليم  املـاءة مخـام  تنأ و   دائيةـاالبترحلة  ـرجات  بتوصيـن  ومقتـتهي  تهـات  التحـرحات  إلى    سينـدف 

 ة في بعدين: ـأهمي وبشكل عام تجسدت، ويرـوالتط

البعد من  :  النظري   البعد • أهميتها في هذا  الدراسة  التـعليم    هاتزامـنتستمد  القـرار ومتخـذيه فـي وزارة  للكفـاءة  مع حـاجة صنـاع  العـلمي  التقـدير  إلى 

جـودة   لـرفع  االبتـدائية،  للمـرحلة  للمهـاراتإتقان  الخـارجية  مع   الطلبة  لتتمـاش ى  التـالية،  التعـليمية  املـراحل  فـي  املنافسـة  على  القـادر  العـلمية 

لـرؤية   االسـتراتيجية  أن    .2030األهـداف  الضوء على قضية  كما  تسلط  واكتسابهم ةمهمالدراسة  العام،  التعليم  لطلبة  الخارجية  الكفاءة  وهي   ،

والرياضيات. العربية  اللغة  ا   ملهارات  يؤمل من  رؤية  لدراسة  وكذلك  تحقيق  في  ب  2030املساهمة  أهم    التعليم وهيتحسين مخرجات  املتعلقة  من 

 اللغة العربية والرياضيات.  ومنها التركيز على مهارات الطالب وخاصة الركائز لتحقيق هذه األهداف

ي ـبة فـارات الطلـوى مهـومست  عليميةـملية التــالعـ  رجاتـمخعف والخـلل فـي  ـواطن الضــف عن مـالكشتأتي هذه األهمية من خّلل  :  تطبيقيال  البعد •

االبتـالتعل نظـوجهمن  دائي  ـيم  معلـة  املـر  املتـ مات  الخـلل  وسطةـ رحلة  هـذا  إلصـّلح  املـناسبة  التـعليمية  السيـاسات  تحـديد  عـلى  يسـاعد  ما  وهـو   ،

لنظـام   التـعليمية  العمـلية  االبتدائيةوتطـوير  للمـرحلة  فو   .التعلـيم  الدراسة  نتائج هذه  تفيد  لنظام ـقد  الخارجية  الكفاءة  عـلى مسـتوى  التعرف  ي 

 ـس علـمية سـليمة.ـي بنـاء الـقرارات التعليمية على أسـف السيـاسات التعـليمية يوراسم  ن التربوينياملخططالتعليم، ملساعدة 

 حدود الدراسة: . 4.1

 الدراسة في اآلتي: تتمثل حدود 

 معلمـات املـرحلة املتوسطة )لغتي الجميلة، الرياضيات(. الحـدود البشريـة:  •

 .املـدارس املتوسطة التابـعة إلشراف مكـتـب التعليم شمـال املديـنة املنـورة الحـدود املـكانية:  •

 ه(. 1442فـي الفتـرة الزمنيـة للفصـل الدراس ي الثاني من عام )الحـدود الزمنيـة:  •
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الجميلة من وجهة نظر معلمات  الحدود املوضوعية • الرياضيات ولغتي  ملادتي  االبتدائي  للتعليم  الخارجية  الكفاءة  الدراسة على دراسة  اقتصرت   :

 املرحلة املتوسطة.         

 ة:ـطلحات الدراسـمص . 5.1

 الدراسة املصطلحات التالية:تتبنى 

 الكفاءة: •

تـأدية الـعمل، وهـي تـمثل أعـلى درجـة مـن درجـات األداء فـي عمـل مـا، وهـي تـقيس أداء الشخـص    فـيرف الكفاءة بأنها: "املـقدرة والجـدارة واملهـارة  ـتع

ومهـني"   ومـهارات وسـلوك شخـص ي  مـعارف  مـن  أكـتسبه  مـا  قـدرة (.   20ص،  2015سـعيد،  )وفـق  مـدى  بـأنها  الـدراسة:  هـذه  فـي   
ً
إجـرائيا الكـفاءة  وتعـرف 

 (. الرياضـيات، لغتي الجميلة)علـى تحقـيق الـدور املطلـوب منـها فـي تعلـيم الطـالبات مهـارات  مدارس التعليم العام

 الكفـاءة الخـارجيـة: •

العـمل املسـند إلـيه فـي  تعـرف بأنـها: "درجـة مّلئمـة التـأهيل العـلمي ونتـائج الخبـرة العلـمية والنـواحي الشخـصية للفـرد مـن خـّلل دراسـته ملتـطلبات  

م مشـكّلت  تحـديد  فـي  تساعـده  الـتي  والعـلمية  اإلنسـانية  االتجـاهات  مـن   
ً
مـزيجا واكتسـابه  العـلمية،  ومواجهـتها"  الـحياة  ، وعبابنة  الشـوابكة )جتـمعة 

 فـي هـذه الـدراسة بأنـها مـستوى مهـارات  (.393ص، 2020
ً
ملـرحلة  هن ا دخولبعد  الرياضـيات(لغتي الجميلة، ) فـي طالبات املرحلة االبتدائيةوتـعرف إجـرائيا

 .ة.نـظر معـلمات املـرحلة املـتوسط املتـوسطة، مـن وجهـة

 :بتدائيالتعليم اال  •

حيـاتهم، وهي مـرحلة عـامة تعـرف وثيـقة سيـاسة التعـليم املـرحلة االبتـدائية بأنـها: "القـاعدة التي يرتـكز عليـها إعـداد النـاشئين للمـراحل الـتالية من  

 وتزودهـم باألسـاسيات من العـقيدة الصـحيحة، واالتجـاهات السـليمة، والخـبرات وا 
ً
ملعـلومات واملـهارات" )وزارة الـتربية والتعـليم، تـشمل أبنـاء األمـة جميـعا

 بأنها: أول مرحلة من السلـم التـعليمي من سـن السادسـة وملـدة سـت سنـوات وتؤهـل   (.11ص ،هـ1416
ً
في ، ملراحـل التعـليم التـالية  الطالباتوتعرف إجرائيا

 املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة. 

 طالبات املرحلة اإلبتدائية: •

    طالبات املرحلة اإلبتدائيةتعرف  
ً
،  وانتقلن بنجاح إلى املرحلة املتوسطة  ،نهين دراسة تلك املرحلةأ بأنهن الطالبات اللواتي  في هذه الدراسة  إجرائيا

 . ومكثن فيها أكثر من فصل دراس ي

 الدراسـات السابقة: . 6.1

التربوي    اطّلعبعد   امليدان  في  النظري  األدب  على  الدراسة،  الباحثة  بمتغيرات  الصلة املتعلق  ذات  السابقة  الدراسات  من  عدد  عند  والوقوف 

 بموضوع الدراسة الحالية، ارتأت عرضها 
ً
      :على النحو اآلتي من األقدم إلى األحدث تصاعديا

الثالث من خّلل نظرة عامة شاملة على جوانب  قياس فعالية  ل  ((Eisemon, 2007دراسة ايزيمون    سعت  • العالم  األساس ي فـي  التعليم  وكفاءة 

أربعة أقسام مختلفة ر معرفة القراءة والكتابة والرياضيات املكتسبة أثثر تحديث التعليم،  أ :  تمثلت في قياس  التعليم األساس ي، تم تقسيمها إلى 

املدرسة،   واألربو فـي  والتوظيف  الدراسة  بين  واإلنتاجيةالعّلقة  أن  و   ،اح  إلى  الدراسة  وتوصلت  والتغذية.  الصحية  والفوائد  التعليم  بين  العّلقة 

أن محو األمية فـي املدرسة يعزز التغييرات املعرفية العميقة و التعليم قد يعزز تبني القيم واملعتقدات الحديثة التي تغير مفاهيم الذات واملجتمع،  

التوظيف التكنولوجيا الحديثة قد يزيد  أن التعلي، و فـي القدرة على  التعليم يزود  القدرات اإلنتاجية،  من  م واستخدام  الطلبة باملهارات ذات  وأن 

مهارات معرفة القراءة والكتابة والرياضيات التي يتم تطويرها من خّلل التعليم الرسمي ال تضيع عندما يترك الطالب املدرسة، ولكن  وأن  القيمة،  

 العملية. سوف يؤثر على كفاءة الحياة  ،ارات فـي املدرسةمستوى التمكن من هذه امله

• ( الـداود  دراسـة  العـربية    (2012وركزت  باملمـلكة  العـام  الثـانوي  التعـليم  لنظـام  الخـارجية  الكفـاءة  قيـاس  خـّلله  من  يمكـن  معيـار  بنـاء  على 

الـوصفي، واستخـدم االستبـا املنهـج  البـاحث علـى  التـدريس السعـودية، واعتمـد  أعـضاء هيئـة  الـدراسة على  للـدراسة، وقـد اشتملـت عينـة  نة كـأداة 

وتوصـلت الـدراسة  .هللا لتطـوير التعـليم العـام بالجـامعات السعودـية ومـديري املـدارس والخـبراء واملختـصين فـي التـعليم الثـانوي ومشـروع املـلك عبـد

جية النـوعية فـي النظـام التعليـمي الثـانوي باملمـلكة كـانت بـدرجة متـوسطة، وجـاء محـور تحقـيق النظـام التعلـيمي نسـبة تحقـق الكفـاءة الخـار   إلى أن

لـدى الطـالب ي النمـو املعـرفي النمـو الدينـي لـدى الطالـب باملـرتبة األولى علـى جميـع املحـاور وبـدرجة عـالية، وفي املـرتبة الثـانية تحقيـق النظـام التعليم

قيـق النظـام التعـليمي  وبـدرجة متـوسطة، وجـاء فـي التـرتيب الثـالث تحقيـق النظـام التعـليمي النمـو االجتمـاعي لـدى الطـالب، وفي املـرتبة األخـيرة تح

عـليمي يحقـق وبدرجـة ضعـيفة لـدى طـّلب املـرحلة  كمـا أوضـحت نتـائج الدراسـة أن النظـام الت  .تنمـية مهـارات التفـكير لـدى الطـالب بـدرجة متـوسطة

املـرح أهـداف  بإعادة صيـاغة  الـدراسة  وأوصـت  ذلـك،  تطـلب  التي  العمـل  فـي مجـاالت  الـّلزمة  اللـغوية  الكفـايات  اكتـساب  بمـا  الثـانوية  الثـانوية  لة 

 يحقـق تحسـين مـدخّلت املـرحلة الجـامعية.
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دراسة   • الجميلة  (2013الساير )وحاولت  في ضوء منهج لغتي  املقروء  فهم  مهارة  في  االبتدائي  الرابع  الصف  تّلميذ  استخدم   .تشخيص مستوى 

االبتدائيو الباحث املنهج الوصفي،   املقروء لدى تّلميذ الصف الرابع  الدراسة في اختبار لتشخيص فهم  أن مستوى .  تمثلت أداة  أظهرت النتائج: 

الرابع الصف  )تحليل    تّلميذ  ومهارة  واستنتاجها(،  التفاصيل  استدعاء  )مهارة  في  املستوى  جاء  حيث  متوسط،  املقروء  فهم  في  الرس  بمحافظة 

، أما مستواهم في مهارة )إدراك الكلمات الجديدة واستراتيجيات الوصو 
ً
ل النصوص وفق بنيتها(، ومهارة )تحليل مضمون النص املقروء( متوسطا

 كان منخفضقد إليها(، ف
ً
 .ا

التي ركزت على االستـثمار العـام فـي التعـليم وخـلق املهارات واملواقف الّلزمة ملستويات أعلى من اإلنتاجية والنمو،   ( Qutb, 2016ودراسة قطب )  •

به  فيماوالتحقق   تدار  التي  الكفاءة  وعلى  املستثمرة،  املوارد  مقدار  على  سيعتمد  والذي  ال،  أم  األهداف  هذه  تحقيق  سيتم  كان  املدخّلت.  إذا  ا 

على  املصري،  العام  التعليم  لقطاع  والخارجية  الداخلية  الكفاءة  عن ضعف  املتوفرة  البيانات  وكشفت  الوصفي،  املنهج  على  الباحثة  اعتمدت 

االلتحاق واملسا املتعلقة بمعدالت  األهداف  العديد من  الرغم من تحقيق  الخارجية على  له، والكفاءة  بين الرغم من االستثمارات املخصصة  واة 

ت  الجنسين، فإنه ال يزال هناك العديد من املؤشرات التي أكدت بشكل غير مباشر وجود ضعف الكفاءة الخارجية للتعليم العام وفي تطوير قدرا 

 ومهارات ريادة األعمال للجيل الحالي.

طلـبة املـرحلة االبتـدائية وفـق مشـروع تطـوير منـاهج    تقـص ي نوعيـة التحصيـل فـي مـادة الريـاضيات لـدى   (2017وحاولت دراسـة العتـيبي وآخـرون ) •

الريـاض ي،   املحـتوى  السعـودية حسـب مجـاالت  فـي  واملجـاالت  و الريـاضيات  الريـاض ي  املحتـوى  وفـق مجـاالت  الريـاضيات  فـي  الطـلبة  تحصـيل  توزيـع 

)طـا  ،املعـرفية االجتمـاعي  الـنوع  باختـّلف  التحـصيل  اخـتّلف  وطـالبة(ومـدى  على  .لب  الدراسة  أهـداف 1729)  طبقت  ولتحـقيق  وطـالبة.  طـالًبا   )

نتـائج الـدراسة أن املستـوى العـام للتحـصيل فـي الريـاضيات لـدى طلـبة املـرحلة االبتـدائية فـي السـعودية    . وبينتالـدراسة تـم بنـاء اختبـار تحصـيلي

جزئًيـا الـماهر  املستوى  فـي  فـي مجـال  وبينـ  ،جـاء  الطلـبة  تحـصيل  أن  ا 
ً
أيضـ كـانت  البيـانات    ،األعـلى  الجـبر  تحلـيل  فـي مجـال  األداء  كـان  حيـن  فـي 

فـرو  وجـود  عـن   
ً
أيضـا وكشـفت  املـعرفة،  مجـال  فـي  األعـلى  كـان  الطـلبة  تحصـيل  أن  النتـائج  أظهـرت  كمـا  األقـل.  هـو  داللـة  واالحتمـاالت  ذات  ق 

 إحصـائية فـي التحـصيل بيـن الـذكور واإلنـاث لصـالح الذكـور. 

درا • )وهدفت  البرصان  منـاهج    (2017سة  تطـوير  مشـروع  وفـق  املتوسطـة  املرحـلة  طـلبة  لدى  الرياضـيات  في  التحـصيل  مسـتوى  استقـصاء  إلى 

اال  النـوع  باختـّلف  التحـصيل  اختـّلف  استـقصت مـدی  الرياض ي، كما  املحتـوى  السعـودية حـسب مجـاالت  العـربية  اململـكة  جتمـاعي  الرياضـيات في 

و  أفـراد)ذكر  عـدد  بلـغ  وقـد  )  عينة  أنـثى(.  نتـائج  1625الدراسـة  وأظـهرت  تحصـيلي.  اختبـار  بنـاء  تـم  الدراسـة،  أهـداف  ولتحقـيق  وطالبـة.  طـالًبا   )

 أن تحصـيل   الـدراسة أن مسـتوى طلـبة املرحلـة املتوسطـة في مـادة الرياضيـات باملمـلكة العـربية السعـودية جـاء في املسـتوى "املبتدئ"،
ً
وبـينت أيضـا

ج "املـاهر  املستـوى  في  جـاء  الذي  الهنـدسية  مجـال  باستـثناء  الرياضـي  املحتـوى  مجـاالت  لجميـع  املبـتدئ  املستـوى  في  جـاء   الطلـبة 
ً
وكـان  زئـيا  ،"

 التحصيل في مجـال القـياس هو األقـل. كمـا أظهـرت النتـائج أن تحصيـل الطـلبة كان األعـلى في م
ً
" بينما جـال املـعرفة، وجـاء في املسـتوى "املاهـر جـزئيا

بي التحـصيل  في  إحصـائية  داللـة  ذات  فـروق  وجـود  عـدم   عن 
ً
أيضا "املبتدئ". وكشـفت  املستـوى  في  وجـاء  االستـدالل،  األقـل مجـال  الذكـور  كان  ن 

 واإلنـاث.

مخرجات التعليم في املرحلة الثانوية ملتطلبات سوق العمل السعودي من وجهة   إلى تعرف واقع مّلئمة (2018وهدفت دراسة الشهري، وآخرون ) •

( من أصحاب  50نظر أصحاب العمل، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة لها، وتكونت عينة الدراسة من )

الرياض  مدينة  في  وأن    .العمل  الثانوية،  املرحلة  خريجي  لدى  متوسطة  بدرجة  تتوافر  العمل  متطلبات  معظم  أن  إلى  الدراسة  خريج  الوتوصلت 

كما  .الوظيفيبحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على املهارات اللغوية والرياضية، وأنهم بحاجة إلى املزيد من التهيئة والفهم لسوق العمل لتحقيق الرضا 

الدرا  نتائج  اكتساب  توصلت  إلى  بحاجة  الثانوية  املرحلة  خريج  وأن  فيه،  للنجاح  الّلزمة  املهارات  من  مجموعة  يتطلب  العمل  سوق  أن  إلى  سة 

 األخّلقيات املهنية التي تساعده في النجاح من عمله. 

لتـربويـة في الجـامعـات األردنيــة، واعتمــدت إلى وضع تصــور لتحســين الكفــاءة الخــارجية لكليــات العــلوم ا   ( 2019وسعت دراسة السليحات وبطـاح )  •

العــاصمة، ومـ الــوسط  املــدارس في محافـظـات  التـربـويين ومـديـري  املشــرفين  )  با دأالـدراسـة علـى عيــنة مـن   216والزرقــاء، والبــلقاء(؛ بواقـع 
ً
( مشــرفا

و) العـ229ومشــرفة،  من  األول  الفصـل  في  ومـدير  مــديرة   )( الدراسـي  التطـويري،  2016-  2015ام  املـسحي  الـوصفي  املـنهج  الـدراسة  واعـتمدت   ،)

الـدراس عينـة  نظـر  وجهـة  مـن  األردنية  الجـامعات  في  التـربوية  العـلوم  لكليـات  الخـارجية  الكـفاءة  واقـع  أن  إلى  الدراسـة  بمستـوى وتوصـلت  كـان  ة 

ءت بالتـرتيب: )مجـال السمـات العـامة بمـستوى مـرتفع، مـجال الثقـافة بمسـتوى متـوسط، مجـال املهـارات  متـوسط في مجـاالت الـدراسة كـكل، وجـا

 بمستـوى متـوسط، مجـال األخـّلقيات املهنـية بمستـوى متـوسط، مجـال الخـدمة االجتمـاعية بمستـوى منخـفض(. 

)   سعت  • الجدعاني  طـّل تـعر  ل  ( 2020دراسة  امـتّلك  مدى  على  الرياضـية،  ف  العـمليات  ملهـارات  املتـوسطة  املرحلـة  طـّلب  و ب  اتجـاه  مسـتوى  على 

امل على  الدراسـة  واعتمـدت  الرياضيـات.  نحـو  باتجـاههم  الرياضيـة  املـهارات  امتّلكهـم  وعـّلقة  الريـاضيات،  نحو  املتـوسطة  الوصفـي،  املرحلـة  نهـج 

( الـدراسة من  )( مـدارس حكو 3وتكـونت عينـة  )3( طالـبة، و)90مـية، يمثـلها  يمـثلها  أهلية،  القـوة    .( طـالبة90( مـدارس  اختـبار مـهارات  طـبق علـيهم 
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و الرياضـية الدراسـة،  توصلـت  وقـد  الرياضـيات.  نحـو  االتجـاه  العمـليات إلى    مقـياس  ملهـارات  املتوسـط  الثـالث  الصـف  طـّلب  امـتّلك  درجـة  أن 

 لدى طـّلب الصـف الثـالث املتـوسط مهـارة االستـدالل الرياضـي، وأنأ الرياضـية بشـكل عـام متـوسطة. وأن  
ً
 عـلى مهـارات العمـليات الرياضـية امـتّلكا

للمـع  مستوى  املتوسـط  الثـالث  الصـف  الرياضـية  امتـّلك طـّلب  امتّلك أ كـان  ، كما  متوسطـة  كان بدرجة  رفة  الرياضـية  املعـرفة   عـلى جوانـب 
ً
لدى    ا

املتوسـط الثـالث  الصـف  الرياضيـات بشكـل    هو جانب  طـّلب  املتوسـط نحـو  الثـالث  الصـف  اتجـاه طـّلب  أن  النتـائج  أظهـرت  املـشكّلت، كما  حـل 

 متـوسط كان عـام
ً
 .  ا

التعليم من خّلل   فـي  الكفاءة  تناول محـور  فـي  السابقة  الدراسات  الحالية تتفق مع عدد من  الدراسة  أن  يتضح  السابقة  الدراسات  استعراض 

 ,Eisemon( ، ودراسة )Velez, 2007(، ودراسة )2012(، ودراسة )الداود،  Qutb, 2016(، ودراسة )2017(، ودراسة )طـه،  Sadatie, 2017العام مثل: )

)العتيبي وآخرون، (.  2007 السابقة فـي املنهج املستخدم وهو الوصفي التحليلي مثل: دراسة  كما اتضح أن الدراسة الحالية تتفق مع بعض الدراسات 

)طـه،  2017 ودراسة   ،)2017( ودراسة   ،)Qutb, 2016  ،الداود( ودراسة   ،)2012( ودراسة   ،)Velez, 2007 أغلب مع  الحالية  الدراسة  تتفق  كما   .)

(، كما اتفقت الدراسة الحالية فـي استخدام أسلوب Eisemon, 2007(، ودراسة )Qutb, 2016سات السابقة فـي استخدام االستبانة، عدا دراسة )الدرا 

 العينة العشوائية مع أغلب الدراسات السابقة.

قد والعملي، فقد  النظري،  اإلطار  السابقة من حيث  الدراسات  الحالية مع جميع  الدراسة  الكفاءة واختلفت  لدراسة   
ً
اجتهادا الدراسة  مت هذه 

لم   حيث  معلميهم،  نظر  وجهة  من  والتقنية  للرياضيات  املهارات  جوانب  في  املرحلة  هذه  خريجات  تقييم  خّلل  من  االبتدائي  للتعليم  تطرق  الخارجية 

 الدراسات السابقة لدراسة الكفاءة الخارجية بهذه الخصوصية.  

م وخاصة  وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هي إنها  تجرى على مخرجات التعليم العام، لندرة قياس الكفاءة الخارجية للتعليم العا

والقـادر على املنافسة املرحلة االبتدائية فـي الدراسات السابقة، وذلك لرفع جودة خريج املرحلة االبتدائية املتقن للمهارات العلمية الرياضية والتقنيـة  

للكشف عن مواطن الضـعف والخـلل فـي مخرجات العـملية التـعليمية ومستوى مهارات الطلبة فـي املراحل التعليمية التالية، وعليه جاءت هذه الدراسة 

 لدخول املرحلة ا فـي التعليم االبتدائي
ً
 ملتوسطة من التعليم العام. ، واملهارات التي يجب إتقانها فـي املرحلة االبتدائية استعدادا

الدراسـة بجـديد والقد  و  أسئـلة  تـأتي  الدراسـة حتى  الفجوة وبلـورة مشكـلة  اكتشاف  السابـقة في  الدراسـات  الحاليـة من  الدراسـة   تكون استـفادت 

أجـيب علـيها في اإل   منها فـي مشـابهة، كما استفـادت   دراسـات سابقـة إعـادة صيـاغة ألسئـلة  أدوات صيـاغة  الدراسة وإعـداد  اختيار منهج  النظـري وفى  طـار 

 البحـث وفى معـالجة نتـائج الدراسة الحالية وتفسـيرها.

 الطريقة واإلجراءات:  .2

 : منهج الدراسة . 1.2

التحلـيلي"  تبنت الوصفـي  "املـنهج  العلـمي    الـدراسة  البـحث  منـاهج  أهـم  أحـد  التحـليلي  الوصفـي  املنهـج  عـد  وي  القـائمة،  الـدراسة  لطبيـعة  ملنـاسبته 

فيـه املـوجودة  الكبيرة  للمـرونة   
ً
تبـعا العـلمي  البـحث  فـي   

ً
واستخـداما  

ً
شيـوعا على    (.2011)عبيدات،    وأكثرها  البـاحثة  استـناد  خـّلل  املنهجومـن    هذا 

فـي  استطاعت وسـاعدها  للغـاية،  دقيـق  بشكـل  الـواقع  االبتدائي،  دراسـة  التعليم  الخارجية ملرحلة  الكفاءة  بقياس  املتعلقة  البيانات  األمر   عملية جمع 

 بهدف دراستها.الذي سهل من وصفها وتبويبها وتحليلها  

 :مجتمـع الدراسـة . 2.2

املـرحلة   الدراسـة من معلـمات  املـنورة والبالغ  تكون مجتمع  الـمدينة  تعلـيم شمـال  التـابعة ملكتـب  للمـدارس  الجميلة(  املتوسطـة )الرياضيات، لغتي 

 ( معلمة تخصص رياضيات.138( معلمة تخصص لغتي الجميلة، و)161( معلمة، بواقع )299)

   :عيـنة الـدراسة . 3.2

( مثلت  بنسبة  عشوائية  بطريقة  البحث  عينة  اختيار  من  89تم   )%( املعلمات  عدد  يكون  بحيث  البحث،  )266مجتمع  أصل  من  معلمة   )299  )

( استرداد  وتم  )248معلمة.  أصل  اإلجابة من  استبانة مكتملة  وبنسبة )266(  استبانة،   )93.23  ( بواقع  الجميلة، %132(،  لغتي  تخصص  في  استبانة   )

 ( استبانة في تخصص الرياضيات.116و)

 : لعينةلالوصف اإلحصائي  . 4.2

 لعينة الدراسة ( 2، 1والن )ضح الجديو 
ً
 إحصائيا

ً
 . العلمياملؤهل و سنوات الخبرة، من حيث  وصفا
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 خصائص عينة الـدراسـة مــن حيث الـخبرة :(1جدول )

 الـمتغير  الـمستويات  لغتي الجميلة  الرياضيات

 الـتكرار  الـنسبة )%( الـتكرار  الـنسبة )%(

 الـخبرة  أقــل مــن خمس سـنوات  28 21.2 32 27.6

 سـنوات 10إلى أقــل مــن  5مــن  46 34.8 31 26.7

 سـنة  15إلى أقــل مــن  -10مــن  28 21.2 24 20.7

 سـنة فأكثر  15 30 22.7 29 25.0

 الـمجموع  132 100% 116 100%

ـــح الـجـــدول )  الـفئة الـتي انحصرت سـنوات خدمتهم )مــن  1يوضــ
ً
  10إلى أقــل مــن    5( تنوع سـنوات الـخبرة ألفراد عينة الـدراسـة، إال أن األعلى تمثيّل

الخبرة من كانت خبراتهم    34.8سـنوات( بنسبة )  في متغير 
ً
األعلى تمثيّل الرياضيات كان  بينما معلمات  الجميلة،  )أقــل مــن خمس  %( من معلمات لغتي 

%(، ويشير عامل الـتفاوت فـي سـنوات الـخدمة إلـى تمثيل الـعينة للواقع، وأن عينة الـدراسـة لديها خبرة جيدة، مما يتيح لهم تقدير  27.6سـنوات( بنسبة )

 مستوى مهارات الطالبات خريجات املرحلة االبتدائية.

 علمي ال خصائص عينة الـدراسـة مــن حيث املؤهل :(2جدول )

 املؤهل الـمستويات  لغتي الجميلة  الرياضيات

 الـتكرار  الـنسبة )%( الـتكرار  الـنسبة )%(

 بكالوريوس 119 90.2 107 92.2

 ماجستير فأعلى  13 9.8 9 7.8

 الـمجموع  132 100% 116 100.0

( العلمية  2يوضح جدول  الدرجة  العينة من حملة  أفراد  نسبة من  أكبر  أن   )( بنسبة  وأن   90.2)بكالوريوس(  الجميلة  لغتي  ملعلمات  بالنسبة   )%

%(، والحاصّلت على مؤهل   92.2%(، وأن نسبة الحاصّلت على مؤهل )بكالوريوس( من معلمات الرياضيات بلغت )  9.8نسبة )ماجستير فأعلى( بلغت )

أي أن معظم عينة الدراسة تتوفر لديهم الكفاءة  توى التعليمي ألفراد العينة،%(؛ وتشير نتائج تحليل العينة إلى تنوع املس  7.8)ماجستير فأعلى( بلغت )

 العلمية والقدرة على تفهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها وإعطاء البيانات الدقيقة عن مهارات الطالبات.
 

 :الـدراسة اةأد . 5.2

املـرحلة املتـوسطة بمـدارس التعلـيم العـام التـابعة  عـينة الدراسـة املكـونة من معلمـات  طبقت علىتم اعتمـاد االستبـانة كأداة للـدراسة الحاليـة والتـي 

املرحلـة االبتـدائية فـي املـدارس التـابعة ملكـتب   لطالباتملكـتب تعلـيم شمـال باململـكة العـربية السـعودية، وذلـك للتـعرف على مستـوى الكفـاءة الخـارجية  

املـتوسطة املرحلـة  معلـمات  نظـر  وجـهة  من  املنـورة  املـدينة  شمـال  االستبانةولغايات    . تعلـيم  وبناء  الباحثة  تصميم  الدوريات   اطلعت  من  العديد  على 

(، ودراسة 2012، ودراسة )الداود،  (Eisemon, 2007ايزيمون )كدراسة    ليةواملجّلت واألبحاث والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة الحا

 .  في بناء االستبانة في امليدان من خبرات املعلمات كما أنها استفادت. (2020)الجدعاني، 

كانت اإلجابات على كل فقرة مكونة    . وقدفقرات(  10)تضمن  تكونت االستبانة من محورين رئيسيين )لغتي الجميلة، والرياضيات(، كل محور    وقد

( املوضح في جدول  Scale Likert)( تعني غير موافقة بشدة حسب مقياس ليكرت الخماس ي 1)( تعني موافقة بشدة و5)حيث الدرجة  مستويات؛( 5)من 

(1.) 

 املستخدم في الدراسة  ليكرت الخماس ي مقياس (:3)جدول 

 
افقة بشدة  التصنيف  افقة بشدة   مو  غير مو

 1 2 3 4 5 الدرجة 

إلى أقل من  3.40من  5إلى  4.20من  متوسط الدرجة 

4.20   

إلى أقل من  2.60من 

3.40   

إلى أقل من   – 1من  2.60إلى أقل من  1.80من 

1.80 

  مرتفع التقدير 
ً
  ضعيف    متوسط مرتفع جدا

ً
 ضعيف جدا
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 : الخصائص السيكومترية لألداة.1.5.2

من   التأكد  السيكومتريةتم  الـصدق    الخصائص  هما:  البناء(  الداخلي  والصدق الظاهري بطريقتين  و )صدق  خّلل  ،  من  االستبانة  صدق  ثبات 

 . )الثبات( االتساق الداخلي

 :لألداة الصدق الظاهري  •

وقد أعدت الباحثة استمارة  .  ضاء هيئة التدريس بجامعات مختلفة( محكم من أع13تم التحقق من صدق األداة بعرضها في صورتها األولية على )

املحكمين حول  آراء  العبارة    الستطّلع  العبارة   التعديل، و الدراسة  وري حملتغيرات ممدى قياس  املحكم على  يراه  الذي  ارتباط عبارات ، ومدى  املناسب 

املكتسبة  ستبانةال ا  املعارف  أنهينالعبارات ملستوى    ، ومدى مناسبةبمستوى  اللواتي  االبتدائية  الطالبات  إلى  املرحلة  اللغوية لعبارات ، إضافة  السّلمة 

 ومّلءمة لقياس ما وضعت من    ون التعديّلت التي أبداها املحكموفي ضوء    االستبيان.
ً
قامت الباحثة بتعديل صياغة بعض العبارات لتصبح أكثر وضوحا

 أجله. 

 الصدق الداخلي لألداة:  •

ال ألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  قوامها  دراسةبعد  عشوائية  استطّلعية  عينة  على  بتطبيقها  الباحثة  معلم20)  قامت    عينة  خارج من    ة( 

الأ الدراسة من   الداخلي ألداة  االتساق  التعرف على مدى  و دراسةجل  االرتباط بناء  ،  بحساب معامل  الباحثة  قامت  االستطّلعية   العينة  بيانات  على 

ستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إل بيرسون ملعرفة الصدق الداخلي ل

 التالي: ( 2) ول لجدا في وضح هو مإليه العبارة كما 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات كل محور  بالدرجة الكلية للمحور  :(4جدول )

 الرياضياتمحور  محور لغتي الجميلة 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط   رقم العبارة مستوى الداللة  معامل االرتباط   رقم العبارة

1 0.772** 0.001 1 **0.619 0.001 
2 **0.876 0.001 2 **0.880 0.00 
3 **0.766 0.00 3 **0.794 0.00 
4 **0.773 0.000 4 **0.805 0.00 
5 **0.856 0.00 5 **0.619 0.002 
6 **0.746 0.001 6 **0.652 0.001 
7 **0.844 0.002 7 **0.674 0.001 
8 **0.767 0.000 8 **0.780 0.00 
9 **0.688 0.008 9 **0.868 0.00 
10 **0.862 0.001 10 **0.744 0.00 

 عند مستوى داللة  **  
ً
   ((α=0.01االرتباط  دال إحصائيا

 

 عند مستوي الداللة )( أن قيم  4)  دول يتضح من ج
ً
( فأقل مما يدل  0.01معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محاورها موجبة ودالة إحصائيا

 على صدق اتساقها مع محاورها. 

 داه:ال ثبات . 2.5.2

أن   الدراسة  أداة  بثبات  إعادة توزيعه  عطى تيقصد  النتيجة لو تم  ثبات    انفس  أن  أو بعبارة أخرى  الظروف والشروط،  أكثر من مرة، وتحت نفس 

وعدم تغيرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خّلل فترات زمنية معينة، ولقياس    ،يعني االستقرار في النتائج  انةاالستب

)ا  الدراسة  أداة  ثبات  طريةانالستبمدى  الباحثة  استخدمت  ثبات(  للتأكد من  )ألفا كرونباخ(،  و   ها قة معامل  الدراسة،  يوضح معامّلت (،  5)  جدول أداة 

 الثبات املحسوبة.

 ملحاور الدراسة معامل ثبات ألفا كرونباخ  :(5جدول )

 كرونباخ   -معامل ثبات ألفا عدد العبارات  ةاالستبيان محاور 

 0.867 10 لغتي الجميلة 

 0.832 10 الرياضيات 

(، وهو معامل 0.867، قد بلغ الثبات الكلي ملحور لغتي الجميلة )Cronbach's alphaثبات أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ    (5)يوضح جدول  

الرياضيات ) الكلي ملحور  الثبات  الدراسة، وبلغ  ثبات مرتفع0.832ثبات مرتفع ومناسب ألغراض  الدراسة، وهي نسبة   (، وهو معامل  ومناسب ألغراض 

 ثبات عالية مما يشير إلى تمتع االستبانة بالثبات.  

لتحليل   وجاهزيتها  االستبانة  صحة  يؤكد  مما  وثباتها  الدراسة  استبانة  صدق  من  تأكدت  قد  الباحثة  تكون  لإلجابةوبذلك  أسئلة   النتائج  عن 

 اس ما أعدت لقياسه، وصّلحيتها للتطبيق امليداني.الدراسة، كما تشير إلى موثوقية استخدام األداة في قي
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 :  ومناقشتها نتائج الدراسة .3

 ألسئلة  ومناقشتها نتائجالعرض  تم 
ً
  على النحو التالي: )لغتي الجميلة، الرياضيات(ها محوريو الدراسة وفقا

الول   . 1.3 بالسؤال  املتعلقة  "  النتائج  نصه:  الخـارجية  والذي  الكفـاءة  مستـوى  ومـادة   لطالباتما  الجميلة،  لغتي  )مادة  في  االبتـدائية  املـرحلة 

 " الرياضيـات( فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة؟

: النتائج املتعلقة باملحور الول: 
ً
   :املـرحلة االبتـدائية في مادة لغتي الجميلة لطالباتة الخـارجية مستـوى الكفـاءأوال

الوصفيـتم استخدام بعض مق املعياري   ، اييس اإلحصاء  الحسابي واالنحراف  املتوسط  املئوية   والتي تمثلت في  النسبة  العـلكل عب  و  بارات  ـارة من 

الخارجيةيس  ـالتي تق االبتـاملرح  طالباتل  الكفاءة  املــفي مدائية  ـلة  الجميلة في  التـادة لغتي  ملكـتـدارس  املنـورة من وجهة نظر ـب تعليم شمـابـعة  املدينة  ـال 

   ( يبين ذلك.6وجدول ) معلمات املرحلة املتوسطة

افات :(6)جدول   املـرحلة االبتـدائية في مادة لغتي الجميلة الكفـاءة الخـارجية لطالبات املعيارية والنسبة املئوية ملستوى   املتوسطات الحسابية واإلنحر

ــارة  م  االنحراف   العبــ

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

النسبة  

 املئوية

 التقدير  الترتيب

1 .
ً
 مرتفع 5 %74.8 3.742 0.6837 تستطيع الطالبة القراءة اللغوية السليمة نطقا

 مرتفع 1 %78.2 3.909 0.7357 تستطيع الطالبة كتابة كلمات مختومة بتاء مفتوحة. 2

 مرتفع 9 %68.5 3.424 0.8391 تستطيع الطالبة كتابة كلمات مختومة بتاء مربوطة.  3

 مرتفع 3 %77.1 3.856 0.8921 تميز الطالبة نوع الكلمة )اسم، فعل، حرف(.  4

 مرتفع 4 %76.1 3.803 0.8510 تفرق الطالبة بين الجملة اإلسمية والجملة الفعلية.   5

 مرتفع 6 %70.8 3.538 0.8234 تتعرف الطالبة على أدوات الفعل املضارع وعّلماته   6

والتذكير   7 والجـمع  اإلفراد  حيث  من  األسـماء  تميـيز  الطـالبة  تستطيع 

 والتـأنيث

 مرتفع 2 77.6% 3.879 0.9166

 مرتفع 8 %68.6 3.432 0.9180 تكتب الطـالبة كلمات تحتـوي همزة وصـل، وهمزة قطـع.  8

 لغوية مع مراعاة الوقف والوصـل.  9
ً
 متوسط  10 %67.7 3.386 0.9300 تقرأ الطـالبة نصوصا

 مرتفع 7 %70.3 3.515 0.9036 تتعرف الطالبة على الفـاعل بعّلمته الفرعية.  10

العام ملحور لغتي الجميلة املعدل   0.4269 3.648 73% 73.0% 

ياس  ـق مقـ( وف3.909 -3.386)بين  تـتراوحالكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في مادة لغتي الجميلة متوسط أن ( 6)جدول من الضح تي

 ماس ي ـكرت الخـ اس ليـمقي قـ( وف3.648)عد  ـذا البـبارات هـام لعـتوسط العـاملغ ـ يث بلـح ،%(78.2 -% 67.7وبنسبة مئوية تراوحت ما بين ) اس يـرت الخمـليك

( مئوية  مل  مستوى   وأن،  %(73وبنسة  الخارجية  الجـهالكفاءة  لغتي  وجهميلة  ـارات  نظـمن  عيـة  الـر  كانت  ـنة  مرتفعدراسة  ويبتقدير  أغلـ،  أن  ب ـّلحظ 

الـابات عيـاستج بين  ـتراوحاألول    ور ـاملحارات  ـدراسة على عبـنة  ي متوسط  -عـمرتف)دير  ـتقت  اتجـ(، مما  أن  العـدل على  أفراد  إيجابيـينة كـاهات  ذا ـة لهـانت 

الرتبـجكما    .ور ـاملح في  عبـاءت  األولى  الطـتست)ارة  ـة  كتـطيع  كلمـالبة  مخـابة  بتـات  مفـتومة  بمتوس توحةـاء  حسـ(  بلـط  وانح3.909)غ  ـابي  معـ(  ياري ـراف 

 لغـ ة نصـرأ الطالبـتق)ارة ـرة عبـة األخيـاء في الرتبـنما جـ، بي%(78.2) وبنسبة مئوية ( 0.7357)
ً
ابي ـط حسـ( بمتوسلـّلمة الوصـف وسـاة الوقـوية مع مراعـوصا

 %(. 67.7) وبنسبة مئوية  (0.9300)ياري ـراف معـ( وبانح3.386)غ ـبل

الخارجيةستـوى  أن م  سبق يتضحمما   االبتـامل   لطالبات  )املهارات(الكفاءة  لغــرحلـة  الجمــدائية فـي  املـتي  التـيلة في  ملكـــدارس  تعـابـعة  ال  ـليم شمــتب 

املنـاملدين وجـة  من  نظــورة  معـهة  املرحـر  املتـلمات  مـلة  يعزى رتفع؛  ـوسطة  أن  ـذل  وقد  إلى  التعك  املمـوزارة  في  العـليم  الـلكة  أخـعسربية  نتـودية  ائج  ـذت 

ـروع  ـفيـذ مشـتن، وكذلك  اهجـاملن  ديثـم تحـفت  ّلب(ـدى الطـراءة لـارات القـياس مهـدف لقـالذي يه)رلز  ـار بيـاصة اختبـوخ  ارـتبـين االعـ دولية بعـ ال  االختبارات

العـلـمي اللـــرفي ومعـاعلـية أداء مشــاءة وفــع كفــدف إلى رفــرائي، الذي يهــم القـس الفهـــجيات تدريـستراتيا دريب على  ـالتـ افـة ـة، وكــوف األوليـــربية والصفـغة 

املـمع الدراسـلمـي  املـرحــواد  في  االبتدائيــية  أ ـباإلضاف،  ـةـلة  إلى  الفـمـؤشن  ة  القـر  والكتـهـم  املؤشـ  حـأصب  ـابي ــرائي  املسـمن  برنامـرات  في  التحـتـهدفة  ـول ــج 

مهـتقم  ـفتـي،  ـالوطن في  ـيـيم  الطـلبة  الجميـارة  لتحلةـلغتي  الكفـ،  الخارجـ سـين  وتأهيـلهــاءة  للطـّلب  املتوقعـيـة  لألدوار  لتحـم  منـهم  نتائــة  مشــسيـن  اركة ــج 

العـاملمـل السـكة  في  ــربية  التعلـاعتكما  ،  ـدوليةـال  االختباراتعـودية  وزارة  تنـمدت  اختبـيم  ا ارات  ـفيذ  الـختتحاكي  الدوليـبارات  لقيـدراسة  مـة  تقـاس  م ـدى  دا

العـالق في  طلـلجم   (PIRLS)الم ـراءة  املمـيع  املرحـ بة  في  االبتـلكة  يناير    دائيةـلة  وذل (2021)في  لقيـ،  وتطـك  مهـاس  الطـوير  اللـ ارات  عـلبة  منـغوية  صة  ـبر 

أسبـتي« وبشـ»مدرس مهـاهم في رفـك سـكل ذلوعي،  ـكل  لـ ات في مـالطالبارات  ـع  الجـادة  ما سـباإلض؛  ميلةـغتي  إلى  املبـجبق  ـافة  ة ـج في رؤيـادرات والبرامـاءت 

ثقيف فيما ـالتو  ــر الوعــيـتهــدف هــذہ املبــادرة إلى نشقافة، ـكر والثـه الفـراءة وجـادرة القـمب اـنه ـمن ضمراءة ـلقا ع على ـتشج 2030عودية ـة السـاململكة العربي

أهمـيخ القـص  لـعل  اإلقبالــف  ـالجة ضعـمعو  راءة ـيــة  التعـطالبو  بدى طــّل ـيها  العــام.  ـات  التعـتركــز علــى مرحلأنها  كما  ليم  العـــة  تقـام عن طـليم  ديم ـريــق 

ومبادرة ، ذلكـربية كـ غة العـلمات اللـمعو  لميـية ملعـائب تدريبـحقو  جـبرامتقديم و م، ـرائي لديهـانــب القـزيز الجـالبات تســهم في تعـالطو  بّل ـية للطـج تدريبـبرام
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 األساسيةواملهــارات اللغوية   والكتابة وتعلم اللغــة العربية فــي املرحلة االبتدائية فــي مجاالت القــراءة  تطوير اللغة العربية التي تهــدف إلــى تطويــر تعليم 

اال و  بهــدف  الطــّل  ى بمســتو رتقاء  املتقدمــة  للغتهم  و  بتحصيل  البحثذلك من خّلو ،  األمإتقانهم  يعتمد على مبدأ  إنشــاء مركز متخصص  التطوير و  ل 

راءة ـ و القـابي نحـاه اإليجـية االتجـوتنم ابـلة بالكتـديد الصـني لتجـافي الوطـشروع الثقـلمافة لـباإلض؛ الحلول التطبيقيةو م الدراسات يقدكما تم تاملستمر، 

ب ـواكذي يـالربي  ـراءة العـ دي القـروع تحـمشانب  ـبجرفة،  ـلم واملعـاس العـا أسـ ذان همـابة اللـراءة والكتـية القـيته من أهمـروع أهمـتسب هذا املشـكا و   ؛رة ـالح

تدائي ـف األول االبـلبة من الصـها الط ـارك فيـربية يشـغة العـراءة باللـافسة للقـل منـدي شكـأخذ التحـيث  ـحي  ،ابـدرات الشبـوير قـ لكة في تطـات املمـتوجه

ّلقة ـعبير بطـدرتهم على التـادة قـّلب لزيـدى الطـربية لـة العـارات اللغـين مهـتحسل ربيـ الم العـالع برـاركة عـدارس املشـرمن املـعشالثالث ثانوي ف ـتى الصـوح

 .احةـوفص

الن  لفتـاختوقد   السـدراسال  ائجـتن  بعضمع  تيجة  ـهذه  ومنـات  وآخـلشا ة  ـدراس  ها:ـابقة  أظه   (2018)رونـهري  املهـالتي  أن  اللغـرت  لدى  وية  ـارات 

املرحلـخريج الثـي  بـة  كانت  اختلـكم  ة،ـدرجة متوسطـانوية    ـضمفت  ـا 
ً
أك2017ه،  ـط )ة  ـمع دراسنيا التي  أنا  ـ(  األطفـ%( م  56)دت  العــن  الــال  فـي ــرب  ذيـن 

يتعـاالبتــدارس  ـامل ال  املهـدائية  مـون 
ا
األسـل كالق ــارات  بشكــاسية  جيــراءة  دراسـنت  مع  كذلك  فتـاختلو د،  ـل  السـائج  أظ2013)ايرـة  التي  مسـ(  أن  توى  ـهرت 

الصـتّلمي الرابـذ  بمحـف  الـع  فهـافظة  في  بين  روء  ـ املقم  ـرس  ج ـ، حيوضعيف  طـمتوستتراوح  املستـث  في  ـاء  استـمه)وى  التفـارة  واستـدعاء  نتاجها(، ـاصيل 

، أما مسـروء( متوسـص املقـ ون النـل مضمـتحلي)هارة ـيتها(، ومـق بنـوص وفـيل النصـتحل)ارة ـومه
ً
جيات  ـدة واستراتيـمات الجديـإدراك الكل)ارة ـتواهم في مهـطا

إليـالوص فكـول   ان  ـها(، 
ً
اختمنخفضا كما  دراسـلفت ضمـ،   مع 

ً
الت2012داود،  ـال)ة  ـنيا أوضــ(  نتـي  الدراسـحت  النظــائج  أن  التعــة  يحقــام  وبدرج ــليمي  ـة ــق 

 ك.ـ ـلب ذلــمـل التي تطــاالت العـة فـي مجــغوية الـّلزمــايات اللــساب الكفــانوية اكتـلة الثــّلب املـرحــدى طــيفة لـضع

: النتائج املتعلقة باملحور الثاني: 
ً
 الرياضيات:  املـرحلة االبتـدائية في مادة  لطالبات مستـوى الكفـاءة الخـارجية ثانيا

ارات  ـيس مهـارات التي تقـارة من العبـياري لكل عبـراف املعـابي واالنحـط الحسـلت في املتوسـالتي تمث  ،فيـاء الوص ـاييس اإلحصـض مقـدام بعـتم استخ

   طة.ـ لة املتوسـمات املرحـر معلـة نظــورة من وجهـدينة املنـال املـيم شمـــتب تعلـابـعة ملكـدارس التـفي املـ ياتـالرياضادة ـدائية في مـلة االبتـ ات املرحـخريج

افات املعيارية والنسبة املئوية ملستوى 7جدول )  الرياضياتاملـرحلة االبتـدائية في مادة  لطالباتالكفـاءة الخـارجية (: املتوسطات الحسابية واإلنحر

ــارة  م  االنحراف   العبــ

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

النسبة  

 املئوية

 التقدير  الترتيب

 مرتفع 3 %70.9 3.543 0.9079 العمـليات الحسـابية.تمتلك الطـالبة املهـارة لحـل  1

 مرتفع 2 %75.5 3.776 0.6989 تقـوم الطـالبة بحـل مسـائل باستخـدام العمـليات الرياضـية.   2

 مرتفع 6 %70.4 3.518 0.9554 تستخـدم الطالبـة قـواعد القـسمة بشـكل جيـد.  3

 مرتفع 9 %69.3 3.466 0.8488 تحـول الطـالبة وحـدات النظـام املتـري بشـكل جيـد.  4

 مرتفع 1 %80.0 4.000 0.8129 تصـنف الطـالبة املـثلثات واألشكال الرباعية.  5

ف الطـالبة الكسـور االعـتيادية.   6
ا
 مرتفع 5 %70.5 3.526 0.8793 تعرـ

 مرتفع 8 %70.2 3.509 0.8392 تقوم الطالبة بقراءة البيـانات الرياضية وتفسيرها.   7

 مرتفع 10 %69.0 3.448 0.8978 تمتلـك القـدرة على تقريـب الكسـور العشـرية.    8

 مرتفع 4 %70.7 3.534 0.9907 تجـمع وتطـرح الكسـور العـشرية.  9

 مرتفع 7 %70.3 3.517 0.8596 الكسـور غيـر الفـعلية بشكـل جيـد.تستطـيع الطـالبة كتـابة  10

 %71.7 %71.7 3.584 0.4587 املعدل العام ملحور الرياضيات 

الجدول   املحـطات عبـأن متوس(  7)يتضح من  الـارات  بين  ـتراوح  اضياتـالري:  انيـثور  وف4.000  -3.448)ت  مقـ(  الخمـق  ليكرت  وبنسبة    اس يـياس 

 ملقـوف  (3.584)عد  ـذا البـارات هـام لعبـوسط العـغ املتـث بلـحي%(  80  -%  69مئوية تراوحت ما بين )
ً
 وأن ،  %71.7وبنسبة مئوية    ياس ليكرت الخماس يـقا

مل  مستوى  الخارجية  وجه  الرياضيات ارات  ـهالكفاءة  نظـمن  عيـة  الـر  كانـنة  مرتفعت  ـدراسة  ويّلح بتقدير  أغلـ،  أن  عـاست  بـظ  الـجابات  على ـينة  دراسة 

البة ـنف الطـتص)ارة ـة األولى عبـاءت في الرتبـجو  ور.ـذا املحـابية لهـت إيجـينة كانـراد العـاهات أفـدل على أن اتجـا يـع(، ممـمرتف)قدير ـتبور األول ـبارات املحـع

لك  ـتمت)ارة  ـرة عبـة األخيـاء في الرتبـما جـ، بين%80وبنسبة مئوية    ( 0.8129)ياري  ــراف معـ( وانح4.00)غ  ـابي بلـط حسـاعية( بمتوس ـكال الربـثلثات واألشـامل

 %(.69)وبنسبة مئوية  ( 0.8978)ياري ـراف معـ( وبانح3.448)غ ـابي بلـوسط حسـشرية( بمتـور العـب الكسـدرة على تقريـالق

في املـدارس التابـعة ملكـتب تعليم شمـال املدينة املنـورة من وجهة    اتـالرياضيـة االبتـدائية فـي  ـات املـرحلـهـارات خـريجـتـوى مــأن مسمما سبق يتضح  

التي  )  TIMSSمـز  ـارات تيـفي اختبـلوب  ـستوى املطــامل  قـم تحقـل  ـوديةــربية السعــلكة العـاملم  ك إلى أنـذل  يعزى   قد  ع؛ و ـنظر معلمات املرحلة املتوسطة مرتف

العـباالتجاهـنى  ـتع التحــات  فـي  للرياضيــاملية  الـدراس ي  والعـلـصـيل  سنـوات  ـم  وم( ــات  مـدار  على  نتائجهـا  تتـبع  خـّلل  ،  (2015،  2011،  2007،  2003)ن 

املمـالي سعـوبالت تطوي لكة  ـت  السـإلى  واملمارسـر  التعـياسات  املنـبتطليمية  ـات  الدراسـوير  واملمـاهج  سـالتدريسارسات  ـية  في  ـية مما  في  ـ ملح  قدمتاهم  وظ 

ج  ـّلفت في نتائـوكان ال؛  2015ام  ـع  عن  2019ام  ـع  فيلبة  ـطالات  ـوسط درجـع مت ـيث ارتفـ، ح2015ام  ـع عـة مـعها مقارنـي جميـصيل الدراسـرات التحـمؤش
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 ـز األول دوليـودية على املركـول السعـع حصـف الرابـالص
ً
ج  ـوديات في نتائـالبات السعـدمت الطـث تق ـين، حيـتائج بين الجنسـير في النـالكبارق  ـث الفـمن حي  ا

بالطـمقارن  االختبارات املرحلـه  العمـّلب في ذات  أحـوبالتالي قد يك،  ريةـة  أسبـ ون  الطـارتفاع مهاب  ـد  الرياضـارات  الحـالدراسيات في  ـالبات في  ث ـحيالية  ـة 

الطالبـعين من  االبتـاملرحل ات  ـخريج  اتـتها  الب  دائية؛ـة  تعزو  هـكما  اإليجــالن  ه ذـاحثة  األثر  إلى   
ً
أيضا اللتحـتيجة  طـابي  األطفـبري  اململكة  لبةـاق    ،الـاض 

غيرات  ـط املتـترتبيث  ـي، حـباط املدرسـالية في االنض ـتويات العـدارس ذات املسـاقهم باملـذلك التحـزل، وكـكرة في املنـ ابة املبـة القراءة والكتـة أنشطـوممارس

بتحـالث سـّلثة  األداء  مـسن  في  الرياضيـواء  العـادة  أو  املـات  مستوى  على  املسـلوم  وعلى  الـملكة  أيضـتوى  ؛  ـدولي 
ً
إلىـباإلضا املبـتف  افة  دور  ادرات  ـعيل 

زيز ـدف إلى تعـذي يهـوال  2030ة  ـشرية في رؤي ـدرات البـمية القـج تنـبرنام  ل:ـمث  ياتـلوم والرياضـلم العـيم وتعـوير تعلـ تطدف إلى  ـج التي تهـرات والبرامـواملؤتم

  سـر الخامـاملؤتم:  رهاـأخرات  ـ املؤتمسلة من  ـسلو ؛  اتيـالرياضو  لومـالع  في  ةـلبـــل الطــــمة مــن قبـسو األ و  يداليــاتـقيــق املـ ة وتحـابقات الدوليـاركة في املسـاملش

ر  ـدف املؤتمـ، وهم2017/  4/    27  -  26وافق ـامل  هـ1438/   8/  1  - 29ترة ـيم خّلل الفـأقالذي  "  2030ليمية  ـكة التعـة اململـيات ورؤيـالرياضيم  ـار "تعلـت شعـتح

 ـيات وفقـيم الرياضـلم وتعلـقبل تعـشراف مستـإلى است
ً
،  اتـلم الرياضيـليم وتعـتعال  ـدة في مجـاريع رائـارب ومشـرض تجـ، وع2030ليمية  ـملكة التعـلرؤية امل  ا

السـاملؤتمو  رك  ادس ـر  "ـعز  ـالذي  تعـمستلى  الريـقبل  املم ـليم  في  العـاضيات  السعـلكة  في ضـربية  االتجـودية  الحـوء  والتنـاهات  الـديثة  الذي ـافسية  دولية" 

تجدات في  ـدة واملسـاذج الرائـات والنمـدث التوجهـرض أحـعو ،  هـ1440ب  ـرج  21إلى    19 رة من  ـّلل الفتـكرمة خـكة املـرى بمـامعة أم القـه بجـرت فعالياتـج

رة ـاء مذكـرف اإلنمـليم ومصـرمت وزارة التعـأب؛ كما  ياتـليم الرياضـوير تعـية لتطـرات البحثـارب والخبـادة من التجـيات وتعلمها، واإلفـليم الرياضــمجال تع

والذي   STEM اتـة والرياضيـنية والهندسـلوم والتقـليم العـوير تعـ ني لتطـركز الوطـادرة املـتركة لدعم مبـود املشـالجهل  ـدف إلى تكامـانبين تهـاون بين الجـتع

برنامـن مبـ اء ضمـج التحـادرات  الوطـج  املمـين  وني  ـول  االنتقـزيز خطـ تعإلى  ية  ـامر ال  2030لكة  ـ سجم مع رؤية  املعـو االقتصـال نحـوات  اءة  ـكفع  ـرفي ورفـاد 

خـالتن تحـافسية من  مهـّلل  التفكـفيز  العـارات  طـير  لدى  التعـلمي  العـّلب  باملمـليم  ذللكةـام  س ـ ، كل  ارتفـك  في  مهـاهم  الطـاع  الرياضـارات  في  ، ياتـالبات 

الدراسـالختا   التي تحاكيارات  ـاالختب  وأخيرا  الـبارات  التعـالتي اع  Piza  دوليةـة  العليم لقياس  ـتمدتها وزارة  الطلـتهدف جمـتس  اتـلوم والرياضيـفي  بة في ـيع 

 ودة. ـداف املنشـيق األهـن تحقـبما يضمكة ـاململ دارس ـة مـكاف

أن درجـة امـتّلك طـّلب الصـف الثـالث املتوسـط ملهـارات العمـليات الرياضـية  التي بينت    ( 2020الجدعاني،  )اختلفت هذه النتيجة مع دراسة  وقد  

كشـفت أن املستـوى العـام للتحـصيل فـي الريـاضيات لـدى  ( التي 2017العتيبي وآخرون، )مع نتيجة دراسة كذلك نتيجة الواتفقت بشـكل عـام متـوسطة، 

 مع نتيجة دراسة  ،  ربية السـعودية جـاء فـي املستوى الـماهر جزئًيـاطلـبة املـرحلة االبتـدائية فـي املمـلكة العـ
ً
أشـارت ( التي  2017طه،  )كما اختلفت ضمنيا

أنا   مـون املهـارات األسـاسية    56)إلى 
ا
البرصان، )تلفت مع نتائج دراسة  خ، كما ا كالرياضيات%( مـن األطفـال العـرب الذيـن فـي املـدارس االبتـدائية ال يتعل

2017" املسـتوى  في  جـاء  السعـودية  العـربية  باملمـلكة  الرياضيـات  مـادة  في  املتوسطـة  املرحلـة  طلـبة  أن مسـتوى  أظـهرت  التي  أن (   
ً
أيضـا وبـينت  املبتدئ"، 

"امل املستـوى  في  جـاء  الذي  الهنـدسية  مجـال  باستـثناء  الرياضـي  املحتـوى  مجـاالت  لجميـع  املبـتدئ  املستـوى  في  جـاء  الطلـبة  وكـان  تحصـيل  جزئـيا"،  ـاهر 

   .في مجـال القـياس هو األقـل التحصيل

الجدول  يوضح  ككل  األداة  مستوى  الخـارجية    ( 8)  وعلى  الكفـاءة  في    لطالباتمستـوى  االبتـدائية  والرياضياتاملـرحلة  الجميلة  لغتي  مادتي  في   في 

 املـدارس التابـعة ملكـتب تعليم شمـال املدينة املنـورة من وجهة نظر معلمات املرحلة املتوسطة على النحو اآلتي: 

افات املعيارية والنسبة املئوية ملستوى   :(8) جدول   مـادة الرياضيـات( و لغتي الجميلة، مادة املـرحلة االبتـدائية في ) لطالباتالكفـاءة الخـارجية املتوسطات الحسابية واإلنحر

مجموع   املحور 

 الوزان 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

املئوية النسبة   التقدير  

ملحور لغتي الجميلة املعدل العام   مرتفع % 73 3.648 0.4269 481.6 

 مرتفع % 71.6 3.584 0.4587 415.7 املعدل العام ملحور الرياضيات 

 مرتفع  %72.3 3.616 املـرحلـة االبتـدائية( لطالبات  مـهـاراتالكفاءة الخارجية )مستـوى  

( الجدول  أن  8يتضح من  الخارجية  (  الكفاءة  أن نسبة تحقق  أثبت  الدراسة  لنتائج  الكمي  الجميلة،   لطالبات التحليل  االبتدائية في )لغتي  املرحلة 

املرحلة املتوسطة كانت مـادة الرياضيـات( في املـدارس التابـعة ملكـتب تعليم شمـال املدينة املنـورة من وبناء على استجابة أفراد عينة الدراسة من معلمات  

( حسابي  وبمتوسط  مرتفع  )  (3.616بتقدير  مئوية  ا %(72.3وبنسبة  هذه  تعزى  وقد  باملنظومة  .  املباشرة  العّلقة  ذات  واملباردرات  البرامج  إلى  لنتيجة 

مثل: برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من املبادرات املوجهة  2030التعليمية التي تضمنتها رؤية اململكة العربية السعودية 

، مثل اللغة العربية والرياضيات وغيرها من املهارات، واالهتمام بأن يحرز الطّلب نتائج متقدمة للمرحلة االبتدائية وتركز على القيم واملهارات األساسية

تيمز   اختبار  نتائج  فكانت  العلمي،  للتحصيل  العاملية  املؤشرات  في  متقدم  تصنيف  على  والحصول  الدولية  النتائج  بمتوسط  ، وظهور  TIMSSمقارنة 

الدرا  التحـصيل  في مؤشـرات  عـام  تحسـن ملحـوظ  مـع  جميـعها مقارنـة  عـام  2015سـي  في  الطـلبة  درجـات  متـوسط  ارتفـع  عـام    2019، حـيث  ،  2015عن 

 بما فيها من برامج ومبادرات.  2030لذلك تعتبر الباحثة هذه النتيجة حصيلة هذا االهتمام بالعلم وكفاءة التعليم العام، ورؤية 



   هيفا العوفي                                                    ....                                                 االبتدائي في املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورةالكفاءة الخارجية للتعليم   

 634-614، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 628 

 

اتفقتو  )الشوابكة  قد  دراسة  مع  النتيجة  الجـامعة 2020عبابنه،  و   هذه  في  والسياحـة  اآلثـار  لكلـية  الخارجـية  الكفـاءة  درجـة  أن  أظهرت  التي   )

التـربوية في    ( التي توصلت إلى أن واقـع الكـفاءة الخـارجية لكليـات العـلوم2019بطاح،  و   مع دراسة )السليحات  واختلفتاألردنـية كـانت عـالية لألداة ككل.  

(  2018مع دراسة )الشهري وآخرون،  كذلك الجـامعات األردنية مـن وجهـة نظـر عينـة الـدراسة كـان بمستـوى متـوسط في مجـاالت الـدراسة كـكل. واختلفت

)ال الثانوية. واختلفت كذلك مع دراسة  املرحلة  التعليم جاءت بدرجة متوسطة لدى خريجي  أن مخرجات  أكدت على  أن 2012داود،  التي  التي أظهرت   )

تلفت النتيجة مع دراسة نسـبة تحقـق الكفـاءة الخـارجية النـوعية فـي النظـام التعليـمي الثـانوي باملمـلكة العـربية السعـودية كـانت بـدرجة متـوسطة. واخ

Qutb, 2016) ) .التي توصلت إلى وجود ضعف في الكفاءة الخارجية للتعليم العام املصري 

املـرحلة  لطالباتمستـوى الكفـاءة الخـارجية في  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  "هل الثاني والذي نصه: النتائج املتعلقة بالسؤال  . 2.3

الجميلة،  مادة  )في    االبتـدائية املـرحلة مـادة  و لغتي  معلمـات  نظـر  وجهـة  من  املنـورة  املـدينة  شمـال  تعلـيم  ملكتـب  التـابعة  املـدارس  فـي  الرياضيـات( 

 ملتغـيرات )سنـوات الخـبرة، املؤهل  املتـوسطة
ً
 . "(؟العلميتبـعا

  بكل متغير على حدة على النحو التالي: ةوقد تم عرض النتائج املتعلق

: النتائج 
ً
 املتعلقة بمتغير سنوات الخبرة: أوال

التباين األحادي    للوقوف على    ( (One Way ANOVAتم استخدام تحليل  االبتـدائيةوذلك  املـرحلة  الخـارجية لطالبات  الكفـاءة  مادة  )في    مستـوى 

 ملتغـير  وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة من مـادة الرياضيـات(و لغتي الجميلة، 
ً
 ( يبين النتائج.9جدول )، و سنـوات الخـبرة  تبـعا

  (One Way ANOVAتم استخراج قيمة "ف" والداللة املعنوية لجميع املحاور والدرجة الكلية لّلستبانة، باستخدام تحليل التباين األحادي 
ً
( طبقا

 اآلتي: وفق تغير سنوات الخبرة مل

 ملتغـير و  لغتي الجميلةفي مادتي  املـرحلة االبتـدائية لطالباتستـوى الكفـاءة الخـارجية ملنتائج تحليل التباين الحادي (: 9)جدول 
ً
 سنـوات الخـبرة  الرياضيـات تبـعا

 مصدر   املحاور 

 التباين

مجموع  

 املربعات 

متوسط   درجات الحرية 

 املربعات 

 قيمة  

 "ف" 

 الداللة 

(Sig) 

 0.259 1.358 0.245 3 0.736 بين املجموعات  لغتي الجميلة 

 0.181 128 23.133 داخل املجموعات 

  131 23.870 املجموع 

 0.067 2.452 0.497 3 1.491 بين املجموعات  الرياضيات 

 0.203 112 22.707 داخل املجموعات 

   115 24.199 املجموع 

الجدول   القيمة االحتمالية    (9)يبين  الداللة    (Sig)أن  أكبر من مستوى  التباين األحادي  ، في محوري االستبانة، (α>0.05)املقابلة الختبار تحليل 

استنتاج   يمكن  في وبذلك  االبتدائي  للتعليم  الخارجية  الكفاءة  حول  الدراسة  عينة  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

ختلف باختّلف الخبرة، وقد يعزى تاملدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة تعزى إلى متغير الخبرة؛ وهذا يعني أن آراء أفراد عينة الدراسة ال  

، وهذا يشير إلى أن ملخرجات التعليم االبتدائيفي مستوى الكفاءة الخارجية    متقارب  ى أن عينة الدراسة على الرغم من اختّلف الخبرة إال أن رأيهم ذلك إل

للتعليم   الخارجية  الكفاءة  عبارات  على  سواء    االبتدائيالحكم  املتوسطة  املرحلة  معلمات  بخبرة  يتأثر  لم  الدراسة  أداة  تضمنها  من  التي  أقل    5كانت 

أم من   أقل من    5سنوات،  أم من    10إلى  أقل من    10سنوات،  أم    15إلى  فاكثر  15سنة،  أية  سنة  الباحثة  تلحظ  ولم  بين.  ونتائج   عّلقة  النتيجة  هذه 

الدراسة بحثت في مستوى الكفاءة الخارجية للمرحلة اإلبتدائية وهذا لم الدراسات السابقة؛ وذلك الختّلف مجتمع الدراسة وعينتها، إضافة إلى أن هذه  

 يتم بحثه في الدراسات السابقة التي تم االطّلع عليها.

: النتائج املتعلقة بمتغير املؤهل العلمي: 
ً
 ثانيا

لغتي  مادة  )في    املـرحلة االبتـدائية  لطالبات مستـوى الكفـاءة الخـارجية  لعينتين مستقلتين، وذلك للوقوف على    T test"اختبار "اختبار  تم استخدام  

 ملتغـير وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطةمن مـادة الرياضيـات( و الجميلة، 
ً
 يبين النتائج. (10املؤهل العلمي، وجدول ) تبـعا

  T test""تحليل  نتائج :(10)جدول 
ً
 ملؤهل العلمي تغير املطبقا

االنحراف   املتوسط  العدد  املؤهل العلمي  املحاور 

 املعياري 

مستوى   قيمة ت 

 الداللة 

 0.420 0.824 0.4413 3.733 119 بكالوريوس لغتي الجميلة 

 0.2755 3.662 13 ماجستير فأعلى 

 0.336 1.015 0.4498 3.636 107 بكالوريوس الرياضيات 

 0.4848 3.467 9 ماجستير فأعلى 
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وهي أقل املحسوبة  (  0.824)، وأن قيمة "ت"  (0.05( وهي اكبر من )0.420)في محور لغتي الجميلة    (Sig)أن القيمة االحتمالية    ( 10)يبين الجدول  

املحسوبة وهي   (1.015(، وأن قيمة "ت" )0.05( وهي اكبر من )0.336في محور الرياضيات )  (Sig)والقيمة االحتمالية  ؛  ( 1.729الجدولية )من قيمة "ت"  

وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول محور   (،1.812أقل من قيمة "ت" الجدولية )

، وقد يعزى ذلك إلى أن عينة الدراسة على في املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة تعزى إلى متغير املؤهل العلمي (الرياضيات)لغتي الجميلة،  

إذ إن أغلب عينة الدراسة على   التعليم االبتدائي لديهم متقارب،  لطالباتالرغم من اختّلف املستوى التعليمي إال أن رأيهم في مستوى الكفاءة الخارجية  

التي تضمنتها   االبتدائيدرجة كافية من التعليم ويحملون درجة البكالوريوس واملاجستير. وهذا يشير إلى أن الحكم على عبارات الكفاءة الخارجية للتعليم  

هذه النتيجة ونتائج    عّلقة بينولم تلحظ الباحثة أية    لىأداة الدراسة لم يتأثر بمؤهل معلمات املرحلة املتوسطة سواء كان بكالوريوس، أم ماجستير فأع

ئية وهذا لم الدراسات السابقة؛ وذلك الختّلف مجتمع الدراسة وعينتها، إضافة إلى أن هذه الدراسة بحثت في مستوى الكفاءة الخارجية للمرحلة اإلبتدا 

 يتم بحثه في الدراسات السابقة التي تم االطّلع عليها.

 :واملقترحات التوصيات  . 3.3

 ملـوا 
ً
كبة الطمـوحات،  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية لكفاءة مخرجات التعليم االبتدائي فما زال األمل في نتائـج أفضـل مستـقبّل

 البـاحثة بما يـلي:  وتقترح واإلمكـانات املتـاحة للتعـليم، لذلك توصـي 

 في االختبـارات الدوليـة في استمـرار ومتـابعة دعـم   •
ً
ن مستقـبّل السيـاسات واملشـروعات والبرامـج التي ستسـهم في تحقـيق املـزيد مـن النجاحـات للتحـسا

 لغـتي الجـميلة والرياضيـات. 

املنـاه  • الجمـيلة والرياضـيات، واالستـمرار في عمليـات تطـوير  لغـتي  لزيـادة عـدد حصـص  الدراسـية  الخطـط  للطـلبة في  تعديل  ج، واملعـارف واملهـارات 

 القـراءة والكتـابة والرياضـيات. 

 الفاقد التعليمي ملادة لغتي الجميلة والرياضيات في املدارس لخلق روح التنافسية بينهم. االستفادة من نتائج اختبارات •

 رة والطالب واملدرسة. (؛ وذلك لخلق حس املسؤولية بين األس6، 5، 4احتساب املعدل تراكمي الجتياز الصفوف ) •

 الحرص على زيـادة نسـبة االلتحـاق بريـاض األطـفال، ملـا له مـن أثار إيجـابية على مرحـلة التعـليم العـام.  •

ملتا • املتـقدمة،  املراحـل  إلى  املبكـرة  التعلـيم  مـراحل  من   
ً
بدءا ب 

ا
للطـّل الدراسـية  املـسيرة  لرصـد  شاملـة  بيـانات  قـاعدة  مإنشـاء  التـعليم بعـة  خـرجات 

 «.2030»رؤية املـملكة   وهو ما يساعد على تحقيقوتقويمـها وتحسينهـا ونـشر نتائجهـا، 

•  
ً
 .وضـع معايير ومؤشـرات لقـياس مخرجـات التعـليم العـام ومـراجعتها سنـويا

 االبتدائي. إجـراء دراسـة تقويمـية شـاملة للتـجربة التعلـيمية املـوجودة بالفـعل بالتعـليم  •

 . من اململكة إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تتمثل في الكفاءة الخارجية للتعليم االبتدائي في مناطق مختلفة •

 لتعليم العام في اململكة العربية السعودية.على مستوى ا إجراء دراسة لقياس الكفاءة الخارجية  •

 الجامعي في تخصصات مختلفه.   الخارجية للتعليم  دراسات للكفاءة إجراء  •

 :املراجع

: املراجع
ً
 :العربية أوال

(. مستوى تحصيل طلبة املرحلة املتوسطة في مادة الرياضيات وفق مشروع تطوير الرياضيات والعلوم 2017البرصان، إسماعيل سّلمة؛ وآخرون ) .1

 . 191  -167  :(1) 2 :التربويةمجلة العلوم الطبيعية في التعليم العام باململكة العربية السعودية، 

املرحـلة  2018بوعنـاني، مصطـفاس؛ وكـريمة، كـورات ) .2 القـراءة والرياضيـات من وجهـة نظـر مدرسـي  الدراسـي في مـادتي  التحـصيل  تـدني مستـوى   .)

 . 176 -132  :(4) 7  :املجـلة الدوليـة التربويـة املتخصصـةاالبتدائـية، 

(. مدي امتّلك طّلب املرحلة املتوسطة ملهارات القوة الرياضية وأثرها على اتجاههم نحو الرياضيات، 2020مبارك بن حسين )الجدعاني، فرج بن   .3

 . 416 -389 :226 :مجلة القراءة واملعرفة

 مكتـبة الرشـد: الريـاض. .قبلالتـعليم فـي املمـلكة العـربية السـعودية: رؤيـة الـحاضر واستشـراف املسـت(. 2007الحامد، بن مـعجب، وآخـرون ) .4

 (، السعـودية: مكتـبة الرشـد. 1)ط.التـعلـيم فـي املمـلكة العـربية السعـودية رؤيـة الحـاضر واستشـراق املـستقبل(. 1428الحـامد، مـحمد ) .5

 .لقاهـرة: دار الفـكر العربـي. ا اقتـصاديات التربيـة والتخـطيط التـربوي التـعليم األـسرة اإلعـّلم(. 2002حجي، أحمـد إسمـاعيل. ) .6

استـخدام اسـتراتيجية الكرسـي السـاخن في تنمـية مهـارتي الـقراءة والكـتابة لـدى طلـبة الصـف الـثاني االبتـدائي بمـادة    أثـر(.  2019الحربي، عـمر دبي ) .7

 ، جـامعة آل البـيت، األردن. (رسـالة ماجسـتير غير منشـورة )، اللـغة العـربية في دولـة الكويـت
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درة القـرائية وفـق املعـايير الـدولية للطلبة في الصـف الرابـع االبتـدائي قـراءة لنتـائج مشـاركة املمـلكة  املقـ(.  2017الحـربي، فهـد؛ والقحطـاني، فيصـل. ) .8

 ، ورقـة عمـل، وكـالة الـوزارة لتعـليم البنـين، السعـودية. "العـربية السعـودية في اختبـار القـراءة الـدولي "بيرلز

مهـارات الفـهم القـرائي في الـبرنامج القـرائي لكتـاب اللغـة العـربية بالصـف األول الثـانوي التجـاري على   (. تقـويم 2020حواس، نجـّلء يوسـف أحمـد ) .9

 . 1018 -983: 70املجـلة الـتربوية، جـامعة سـوهاج، ، PIRLضـوء املعـايير الـدولية للتنـور القـرائي  
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Abstract: The study aimed to identify the level of external competence of female students graduating from the 
primary stage by identifying the level of mathematics skill and my beautiful language they have in the middle schools 
affiliated with the Education Office north of Madinah. The study adopted the analytical descriptive curriculum. The 
study community consisted of middle school teachers specializing in (My Beautiful Language, Mathematics) in the 
schools affiliated to the Education Office north of Medina, which numbered 299 female teachers. The sample of the 
study to which the questionnaire was applied consisted of 266 teachers. The study found that the skills level of 
primary school graduates in (my beautiful language, mathematics) from the point of view of the study sample was 
high. The study also found that there were no statistically significant differences between the averages of the study 
population's estimates of the external efficiency of primary education in the schools affiliated to the North Madinah 
Education Office due to the variable (experience- academic qualification). In light of the results, the researcher 
recommended the importance of reviewing the study plans and working to increase the number of classes for the 
language of beauty and mathematics. She also recommended using the results of the educational loss tests for the 
subject of my beautiful language and mathematics in schools to create a spirit of competitiveness among them and to 
establish a comprehensive data base to monitor the academic progress of students in the different educational stages 
and to work on developing indicators to measure the outputs of public education and reviewing them annually   .

Calculating a GPA for passing grades (4, 5, and 6) is important in order to create a sense of responsibility among the 
family, the student and the school, the keenness to increase the enrollment rate in kindergarten because of its 
positive effects on the general education stage, and to set standards and indicators to measure the outputs of general 
education and review them annually. 

Keywords: external competence; primary education; schools; Medina. 
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