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امللخص:
هدفُالبحثُمقارنةُاالتجاهات الدولية للرياضيات والعلومُُTIMSSفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُوبيا ُنُمدىُإمكانيةُاإلفادةُمنهاُ
فيُاململكةُالعربيةُالسعودية ،كماُهدف التعرف على األطر النظريةُلالختبارات الدولية لتقوي ُم االتجاهات العاملية في دراسة الرياضياتُوالعلوم
ى والعوامل املؤثرُة فيها،
ُTIMSSللصفين الرابع والثامن من التعلي ُم األساس ي في كل من سنغافورُة وكوريا الجنوبيةُ(دولتيُاملقارنة)ُفي ضوء القو ُ
عرف على أوجه الشبه واالختالف في تطبيق االختبارات الدولية  TIMSSواإلفاد ُة منها في اململكة العربية ُالسعودية ،ولتحقي ُق أهداف
وكذلك التُ ُ
ي ذ ُي الخطوات األربع ،وهي (الوصفُ،والتفسير ،واملوازنة ،واملقارنة) ُلدراسة
البحث اعتمدت الباحثة على املنهج التحليلي املقار ُن لجور ُج بيردا ُ
تطبيق االختبارات الدولية لتقوي ُم االتجاهات العاملية في دراسة الرياضياتُ والعلوم )ُ )TIMSSللصفين الرابع ُوالثامن من التعلي ُم األساس ي في
دولتيُ املقارنة سنغافورُة وكوريا الجنوبية في ضوء كل من العامل السياس يُ ُ ،والجغرافيُ ُُ،والسكانيُ ُ ،والثقافيُ ُ ،واالقتصاديُُ،ث ُم تحديد أوجه
التشابه واالختالف في تطبي ُق الدراسة الدولية  TIMSSبينُدولتيُ ُاملقارنةُ.وانتهى البحث إلى تقدي ُم بعض املقترحات الت ُي يمك ُن اإلفاد ُة م ُن خبرات
دولتي املقارنة (سنغافورُة وكوريا الجنوبية)ُوتجربتهما في خوض االختبارات الدولية وتحقيق املراكز املتقدمةُ،في اململكة العربية السعوديةُ .
الكلمات املفتاحية :دراسةُ االتجاهاتُ الدوليةُ للرياضياتُ والعلوم ُTIMSS؛ ُالدراسةُ الدوليةTIMSSُ ،؛ ُسنغافورُة؛ ُكورياُ الجنوبية؛ُُاململكةُ
العربيةُالسعودية.

.1

م
املقدمة:

يُواجهُالعالمُفيُ العصرُالحديث ُعديدُ ُا ُمن ُالتحدياتُ التيُتشكلُضغوطُا ُعلىُمختلفُ الدولُفي ُجميع ُاملجاالتُ ،ومنُأبرزُهذهُ التحدياتُ
ّ
العوملةُوالثورةُاملعلوماتيةُالسريعةُ،وملاُكانُالتعليمُمنُأكثرُاملجاالتُحيويةُفيُالتأثيرُعلىُبناءُاملجتمعاتُ،حيثُإنهُعمودُبناءُالتنميةُالشاملةُ،فقدُ
كانُأكثرُاملجاالتُتأثراُبهذهُالتحدياتُ ،ومنُثمُفقدُلعبتُاالختباراتُالدوليةُدوراُكبيراُفيُمقارنةُالتحصيلُالعلميُفيُعديدُمنُالدولُوفقُعواملُ
ُ
سياسيةُوجغرافيةُ ُوسكانيةُوثقافيةُواقتصاديةُ،مماُقدُيسهمُفيُالكشفُعنُأفضلُالوسائلُالحديثةُاملؤديةُإلىُتعلُمُأفضلُ،وهذاُماُيدفعُصانعي ُ
القرارُفيُاملجالُالتعليميُ،واملهتمينُمنُالباحثينُواألكاديميينُإلىُمعرفةُمواطنُالخللُفيُاملنظومةُالتعليمية؛ُمنُأجلُتحسينُمستوىُاألداءُالتعليميُُ
وتحقيقُالتنافسيةُالدوليةُ ،تحتُإشرافُومتابعةُمنُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُملنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُُ،ُ OECDوالجمعيةُ
الدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ(ُ .)IEA
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وقدُقامتُدراساتُعديدةُعلىُاملستوىُالعامليُبهدفُتحسينُوتطويرُعمليةُتعليمُالرياضياتُوالعل ُومُوتعلُمهاُ ،وكذلكُدراسةُالعواملُالتي ُ
منُ شأنهاُ رفعُ قدرةُ الطالبُ علىُ مواجهةُ املشكالتُ التيُ تصادفهمُ منُ خاللُ تحسينُ تحصيلهمُ الدراس يُ فيُ الرياضياتُ والعلومُُ،واإلفادةُ منُ
ستراتيجياتُاملستخدمةُفيُحلُتلكُاملشكالت(ُ.غريبُ )ُ 489ُ،2019ُ،
ُّ
ا ُال
وتشيرُدراسةُ(الزعبيُوآخرونُ)2018ُ،إلىُأنُتقويمُالتحصيلُالدراس يُهدفهُالتمييزُبينُمستوياتُأداءُالطالبُوأداءُالنظامُاملدرس يُ،وبالتاليُ
يُ ،وبشكلُخاصُنحوُاملخرجاتُالتربويةُ،حيثُإن ُنتائجُالطالبُتعدُمنُاملصادرُاملهمةُواألساسيةُ
تسمحُبإصدارُأحكامُحول ُفاعليةُالنظامُالتربو ُ
التيُيبنىُعليهاُكثير ُمنُالقراراتُالتربويةُالحاسمةُ ،وتعدُدراسةُاالتجاهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلوم ُُ TIMSSأكبرُدراسةُعامليةُحتىُاآلنُلقياسُ
تحصيلُ ُالطالبُفيُالرياضياتُوالعلومُ،وتشرفُعلىُهذهُالدراسةُالرابطةُالدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ(ُ .)IEA
كماُتعملُعلىُإصالحُاملناهجُوتوفير ُفرصةُاملقارنةُبينُاملنهجُاملنفُذُواملنهجُاملقصودُواملنهجُاملتعلُ ُمُ ،وتسهمُهذهُاملقارنةُفيُتحسينُعملياتُ
ىُاألقطارُاملشاركةُ )ُ Mullis et al.,2012(ُ.
التعليمُوالتعلُمُعلىُمستو ُ
إذُبدأتُفي ُعام ُ1995مُبمشاركةُماُيقاربُمنُأربعينُدولةُمنُدولُالعالمُ ،وتعقدُمرةُكلُ ُأ ُربعُسنواتُ ،ومنُالدولُالتيُشاركتُفيُاالنطالقةُ
األولىُلهذهُالدراسةُ،الوالياتُاملتحدةُ،وفرنساُوبريطانياُ،والدنماركُ،وسنغافورةُ،وك ُورياُالجنوبيةُ،واليابانُ،وغيرهاُمنُالبلدانُاآلسيويةُ ،واألوروبيةُ،
كماُشاركُفيُالدراسةُاألخيرةُ2019مُماُيقاربُمنُسبعينُدولةُ،أماُاململكةُالعربيةُالسعوديةُفقدُبدأتُمشاركتهاُفيُدراسةُُTIMSSمنُعامُ2003مُ،
واستمرتُ مشاركتهاُ إلىُ آخرُ دورةُ منعقدةُ فيُ عامُُ2019مُُ،والفئةُُاملستهدفةُ فيُ هذهُ الدراسةُُ،همُ طالبُ الصفُ الرابعُ والصفُ الثامنُ فيُ مادتيُ
الرياضيات ُوالعلومُفقطُ ،كماُاهتمتُاململكةُبنتائجُاالختباراتُالد ُوليةُوجعلتها ُأحدُمؤشراتها ُفيُتحقيقُأهدافُالتعليمُوفقُرؤية ُ(ُ .2030الحصانُُ،
ُ )ُ 2015
وقدُذكرُ(الشمرانيُوآخرونُ)2016ُ،أنُنظامُالتعلي ُمُباململكةُي ُواجهُعدةُتحدياتُ،منُأبرزهاُضعفُمخرجاتُالتعليمُالعامُ،وهذاُالُيرقىُإلى ُ
مستوىُالجهودُالتيُتبذلهاُالدولةُفيُمجالُالتعلي ُمُ ،كماُأنُالتقاريرُالدوليةُكشفتُعنُقصورُواضحُفيُمستوىُالدولُالعربيةُاملشاركةُبشكلُعامُُ،
بيُبشكلُخاصُفيُالعلومُوالرياضياتُ ُ.
ُ
ودولُالخليجُالعر
ُوحسبُتقاريرُ(ُ)Methods and Procedures in TIMSSالصادرةُمنُمنظمةُ(ُ)IEAفيُعام ُ2003مُكانُإجماليُالدولُاملشاركةُمنُمختلفُ
أماُفيُالعلومُفقدُحصلتُعلىُاملركزُُ41فيُ
ُ
قاراتُالعالمُُ46دولةُ،وأظهرتُترتيبُاململكةُفيُأولُمشاركةُلهاُُ،TIMSS2003فيُاملركزُُ45بالرياضياتُ،
الترتيبُالعامُ،أماُفيُُ15TIMSS20فقدُكانُعددُالدولُاملشاركةُُ57دولةُ،وجاءتُترتيبُاململكةُفيُاملركزُُ34بالرياضياتُ ،أماُفيُالعلومُفقدُحصلتُ
علىُاملركزُُ32بينُالدولُاملشاركةُُ .
وهذاُيشيرُإلىُأنُاألخطاءُالتيُوقعُبهاُالطالبُناتجةُعنُمهاراتُفاقدةُفيُاملقررُاتُالدراسيةُأوُبسببُقصورُفيُطرائقُالتدريسُالتيُيستخدمهاُ
املعلمونُ التيُ تهملُمستوياتُ التطبيقُواالستداللُ ،أوُعدمُ توافرُ نماذجُوأدوات ُجيدةُ للتقويمُ بشكلُكافُُ ،وأنُ االختباراتُ تستهدفُغالباُقياسُ
األهدافُالتعليميةُاملعرفيةُفيُمستوياتهاُالدنياُ،والُسيما ُالتذكرُأوُاملعرفةُ ،دونُاملستوياتُالعلياُمنُالتفكيرُلألهدافُاملعرفية(ُ .التركيُوآخرونُ،
ُ )ُ 2015
لذلكُسعتُوزارةُالتعليمُحسبُالتقريرُالصادرُعام ُ2018م ُمنُهيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُإلىُوضعُاإلطارُالوطنيُملعاييرُمناهجُالتعليمُ
العامُفيُاململكةُ ،والذيُيُراعيُالتوجهاتُالعامليةُالحديثةُفيُتطويرهاُوفقُهويتهاُالدينيةُوالثقافيةُ ،كماُأطلقتُالئحةُالوظائفُالتعليميةُالجديدةُ
بتاريخُُ1440/10/22هـُمنُأجلُاالرتقاءُبمهنةُالتعليمُ،وضمانُجودةُوكفاءةُاألداءُالتعليميُ،وتحولُوظيفةُاملعلمُإلىُمهنةُاحترافيةُ ُ.
وإذاُنظرناُإلىُالنماذجُالبارعة؛ُفإنُنم ُوذ ُجُسنغافورةُفيُالتعليمُومدىُتميزُطالبهاُفيُاالختباراتُالدوليةُعلىُوجهُالخصوصُ ،أصبحتُمحلُ
إلهامُلدولُأخرىُمتقدمةُمثلُبريطانياُوأميركاُومختلفُالدولُاألوروبية ُُ ُ،حيثُوضعتُنتائجُاالختباراتُالدوليةُسنغافورةُفيُالصدارةُمعُكلُمنُكورياُ
ي ُوهونغُكونغُوفنلندا ُ ،أيُ ضمنُقوائمُ النظمُ التعليميةُ األفضلُفيُ العالمُ ،فالطالبُفيُ سنغافورةُوهذهُ الدولُ
الجنوبيةُوتايوانُواليابانُوشنغها ُ
يتمتعونُبمهاراتُأعلىُفيُالقراء ُةُوالعلومُوالرياضياتُ،مقارنةُبنظرائهمُفيُأيُمكانُآخرُمنُالعال ُم(ُ.الرشيديُ )2017ُ،
ًّ
سةُالرياضياتُوالعلوم ُللصفينُالرابعُوالصفُالثامن ُاألساس يُمراكزُمتقدمةُجد ُاُُ،
ُ
ُوحققُطلبةُسنغافورةُفيُاختبارات ُُ TIMSS2015فيُدرُا
ًّ
حيثُجاءُطالبُسنغافورةُفيُاملركزُاألولُعاملياُبـُُ ُ611نقطةُفيُمادةُالرياضياتُ،وبـُُ618نقطةُفيُمادةُالعلومُ(ُ .ُ)IEA,2015
كماُحققتُكورياُالجنوبيةُاملركزُاألولُكأفضلُنظامُتربويُوتعليميُفيُالعالمُ،فبعدُأنُكانتُنسبةُاألميةُبينُسكانُكورياُ،حينُرحلُاليابانيونُ
عنها ُُ ،%78بذلُالكوريونُجهوداُجبارةُللقيامُبقفزةُالبدايةُفي ُنظامهمُالتعليميُ ،وأصبحتُكورياُتتميزُبأعلىُمعدلُلاللتحاقُاإلجماليُبالتعليمُالعاليُ
علىُمستوىُ العالمُ بمعدل ُُ ،%103وبنسبة ُُ%97فيُمرحلةُ ُالتعليمُ الثانويُ ،وُ%97.6فيُ التعليمُ اإلعداديُ ،وُ%98.6فيُ التعليمُ االبتدائي(ُُ.رشادُُ،
ُ )ُ 2014
وحققُطلبةُكورياُالجنوبيةُفيُاختبارات ُُُTIMSS2015فيُدراسةُالرياضياتُوالعلوم ُللصفينُالرابعُوالصفُالثامن ُاألساس يُمراكزُمتقدمةُ
ًّ
عاملياُبُـُُ606نقطةُفيُمادةُالرياضياتُ،وبُـُُ613نقطةُفيُمادةُالعلومُ(ُ .ُ)IEA,2015
جد ُاُ،حيثُجاءُطالبُكورياُفيُاملركزُالثالثُ ًُّ
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 .1.1مشكلة الدراسة:
منُ خاللُ ماُ تمُ استعراضهُ سابقاُُ،وحصو ُلُُ ُالطالبُ باململكةُ العربيةُ السعوديةُ فيُ دراسةُ االتجاهاتُ الدوليةُ فيُ الرياضياتُ والعلومُ
(ُ)TIMSS2015علىُمتوسطُأداءُوقعُفيُاملستوىُاألقلُمنُاملنخفضُفيُالصفُالرابعُاالبتدائيُوالصفُالثانيُاملتوسط(ُ.الشمرانيُوآخرونُ )ُ 2016ُ،
تأتيُأبرزُتوصياتُحلقةُالنقاشُبعنوانُ"الدراسةُ ُالدوليةُ(ُ)TIMSS 2015والسياساتُالتعليميةُفيُدولُالخليج"ُالتيُنظمهاُمركزُالتميزُالبحثيُ
ّ
فكر)ُبجامعةُامللكُسعودُبالشراكةُمعُهيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُومكتبُالتربيةُالعربيُلدولُالخليج ُُ،وذلكُ
تُ(أ ُ
فيُتطويرُتعليمُالعلومُوالرياضيا ُ
يومُاألربعاءُ1438/3/15هـُ،حيثُ ُأكدتُضرورةُمراجعةُوتطويرُالنظامُالتعليميُباململكةُ،ووضعُالخططُلتطويرُمناهجُالرياضياتُوالعلومُبمفهومهاُ
الشاملُ وإعادةُ معاييرهاُ فيُ جميعُ مراحلُ التعليمُ العامُُ،إلكسابُ الط ُالبُ املعارفُ واملهاراتُ الالزمةُ ومواكبةُ التقدمُ العلميُ ومتغيراتُ العصرُُ،
واالستفادةُمنُتجاربُالد ُولُُاملتقدمةُفيُنظمهاُالتعليميةُاملتميزةُ ُ.
ولكيُتستطيعُاململكةُالعربيةُالسعوديةُكإحدىُالدولُالناميةُاللحاقُبركبُالدولُاملتقدمةُمثلُسنغافورةُوالصينُوكورياُالجنوبيةُواليابانُُ،
وإيجادُمكانهاُبينُمجتمعاتُاملعرفةُمنُخاللُتحقيقُالجودةُفيُنظامهاُالتعليميُ ،فإنُالتربية ُاملقارنةُإحدىُوسائلُفهمُمشكالتُالتعليمُفيُالدولُ
املختلفةُ،حيثُيتمُتحليلُجوانبهاُوإيجادُالحلولُاملختلفةُالتيُاتبعتهاُالدولُاألخرىُفيُمواجهةُمشكالتُمماثلة(ُ.منيرُ )ُ 2005ُ،
لبيُجانب ًّ
اُمهماُمنُخاللُتحليلُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ(ُ)TIMSSفي ُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُضوءُالقوىُ
لذلك ُتأتيُهذاُ ُالدراسة ُلت ُّ
َ
والعواملُاملؤثرةُفيهاُ،ومنُث ُمُتتبلورُمشكلةُالبحثُالحاليةُفيُالسؤالُالتاليُ"ما أوجه اإلفادة من خبرات دولتي املقارنة (سنغافورة وكوريا الجنوبية)
في تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ( )TIMSSباململكة العربية السعودية؟"ُُ .
 .2.1أسئلة الدراسة:
سعتُالدراسةُلإلجابةُعنُالتساؤالتُالتاليةُ :
 .1ماُاألطرُالنظريةُلدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ(ُ)TIMSSفيُاألدبياتُالتربويةُاملعاصرة ُ؟ ُ
 .2ماُواقعُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ(ُ )TIMSSللصفينُالرابع ُ ُوُالثامن ُمنُالتعليمُاألساس يُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُ
الجنوبية؟ ُ
 .3ماُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُالتيُأثُرتُفيُتطبيقُ ُالدراسةُالدوليُةُ(ُ)TIMSSفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبية؟ُ ُ
 .4ماُأوجهُالتشابهُواالختالفُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ(ُ)TIMSSبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجن ُوبية؟ُ ُ
 .5ماُأوجهُاإلفادةُمنُخبراتُدولتيُاملقارنةُ(سنغافورةُوكورياُالجنوبية)ُفيُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ(ُ)TIMSSباململكةُ
العربيةُالسعودية؟ ُ
 .3.1أهداف البحث:
التعرفُعلىُاألطرُالنظريةُلدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ(ُ)TIMSSفيُاألدبياتُالتربويةُاملعاصرةُ .
ُ
.1
 .2الكشفُ عنُ واقعُ تطبيقُ دارسةُ االتجاهاتُ الدوليةُ للعلومُ والرياضياتُ (ُُ)TIMSSللصفينُُالرابعُُوالثامنُُمنُ التعليمُ األساس يُ فيُ كلُ منُ
سنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ ُ.
 .3استعراضُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُالتيُأثُرتُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ(ُ)TIMSSفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ ُ.
 .4توضيحُأوجهُالتشابهُواالختالفُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ(ُ)TIMSSبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ .
 .5اإلفادةُمنُخبرات ُدولتيُاملقارنة ُ(سنغافورةُوكورياُالجنوبية)ُفيُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ(ُ)TIMSSباململكة ُ ُالعربيةُ
السعوديةُ .
 .4.1أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
 .1تُسهمُالدراسةُفيُاإلضافةُالعلميةُللمكتبةُالتربويةُ،حيثُإنُدراساتُاملقارنةُبينُالدولُالتيُتميُزتُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُُTIMSSقليلةُ .
 .2تساهمُهذ ُهُالدراسة ُفيُالتعرفُعلىُالتوجهاتُالحديثةُواملعاصرةُفيُتطبيقُمناهج ُ ُالرياضياتُوالعلومُفيُدولتيُسنغافورةُوكورياُمماُيساهمُفيُ
تطويرهاُباململكةُالعربيةُالسعوديةُ .
 .3جاء ُة ُ ُالدراسة ُالحالية ُاستجابةُ لتوصياتُ الدراساتُ(الشمرانيُوآخرونُُ،)2016ُ ،و(الزعبيُوآخرونُ ،)2018ُ ،و(غريب ُ)2019ُُ،للكشفُعنُ
القصورُ الواضحُفيُمستوىُمشاركةُ اململكةُفيُ االختبا ُرُاتُ الدوليةُ للعلومُوالرياضيات ُالتيُ جعلتُ نتائجها ُأحدُ املؤشراتُُفيُ تحقيقُ أهدافُ
التعليمُوفقُرؤيةُُ ُ.2030
األهمية التطبيقية:
 .1يفيدُأصحابُالقرارُفيُمراجعةُوتطويرُالنظامُالتعليميُباململكةُ،واالستفادةُمنُتجاربُالدولُاملتقدمةُفيُنظمهاُالتعليميةُاملتميزةُ ُ.
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يدعمُالقائمينُ علىُالتعليمُفيُوضعُالخططُلتطويرُمناهجُالرياضياتُوالعلومُبمفهومهاُالشاملُوإعادةُمعاييرهاُفيُجميعُمراحلُالتعليمُالعامُُ،
إلكسابُالط ُالبُاملعارفُواملهاراتُالالزمةُومواكبةُالتقدمُالعلميُومتغيراتُالعصرُ ُ.
يفيد ُ أصحابُالقرارُفيُوضعُمعاييرُوضوابطُللوسائلُاملتنوعةُلتقويمُالطالبُوفقُجداولُاملواصفاتُواملعاييرُالدوليةُ ،وقياسُاملهاراتُالعلياُ
لديهمُ ُ.

 .5.1حدود الدراسةُ:
• الحدود املوضوعيةُ :اقتصرُموضوعُالدراسة ُالحالية ُعلىُتناولُاإلطارُالنظريُلدراسةُُ TIMSSمنُحيثُمفهومهاُوأهدافهاُومراحلهاُوأبعادهاُ
ىُوالعواملُ
وأدواتهاُومستوياتُاألداءُفيهاُوأهميتهاُُ،ومقارنةُتطبيقُاالختباراتُالدولية ُُTIMSSفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُضوءُالقو ُ
املؤثرةُالسياسيةُوالجغرافيةُوالسكانيةُوالثقافيةُواالقتصاديةُ ،وواقعُتطبيقهاُفي ُدولتيُاملقارنة ُمنُحيثُأهدافُالتعليمُ ،ومنهجُالرياضياتُ
والعلومُ فيُ املرحلتينُ االبتد ُائيةُ واملتوسطةُُ،واملبادراتُ فيُ تعليمهاُ ومؤهالتُ معلمُ الرياضياتُ والعلومُُ،ومتطلباتُ التطويرُ ُاملنهيُ املستمرُ لهُُ،
واستخدامُ التكنولوجياُ ،وتقييمُ الطالبُ ،وتأثيرُ دراسة ُُُTIMSSعلىُ تعليمُ الرياضياتُوالعلومُ لدىُُدولتيُ املقارنةُ ،واإلفادةُمنُ خبراتُُدولتي ُ
املقارنةُباململكةُالع ُربيةُالسعوديةُ .
• الحدود املكانيةُ :تتخذُالدراسة ُمنُدولتيُسنغافورةُوكورياُكدولُللمقارنةُلالستفادةُمنُتطبيقهاُفيُاالختباراتُالدولية ُُ ،ُ TIMSSفيُكلُمنهماُ
باعتبارهماُدولتينُرائدتينُفيُالتعليمُ.
• الحدود الزمانية :الفصلُالدراس يُاألولُللعامُالجامعيُ1441هـ2020/مُُ .
 .6.1مصطلحات الدراسةُ ُ:
• الدراسة الدولية :TIMSS
دراسةُُTIMSSوهوُاختصارُلـ ُ«ُ،»ُ Trends of the International Mathematics and Science Studiesوتعنيُاالتجاهاتُالعامليةُفيُالتحصيل ُ
الدراس يُللرياضياتُوالعلومُ،وهوُأحدُاالختباراتُوالدراساتُالدوليةُالتيُيتولىُاملركزُالوطنيُللقياسُوالتق ُويمُتطبيقهاُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُُ،
بالتعاونُمعُاملنظماتُالدوليةُاملشرفةُعلىُتلكُاالختباراتُفيُُ70دولة ُ ُ،بهدفُقياسُاالتجاهاتُفيُتحصيلُالطلبةُملادتيُالرياضياتُوالعلومُوتستهدفُ
الصفُالرابعُوالصفُالثامنُ ،لدراسةُأوجهُاالختالفُوالتباينُبينُالنظمُالتربويةُفي ُت ُلكُالدولُ ،وذلكُمنُأجلُتحسينُعمليةُالتعليمُوالتعلُمُفي ُ
العالمُ،وتشرفُعلىُهذهُالدراسةُاملنظمةُالدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ(ُ،ُ )IEAومقرهاُهولند ُاُ(هيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُ .)2020ُ،
ضحُالهدفُ
وتتبنُىُالباحثةُتعريفُمصطلحُالدراسةُالدولية ُُ ،TIMSSكونهُتعريفاُمتفقُعليه ُمنُهيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُباململكةُ،ويو ُ
اإلجرائيُمنُهذهُالدراسةُ ُ.

ُ

 .7.1منهج الدراسة وخطواتهاُ:
اعتمدت ُالدراسة ُالحالية ُعلىُاملنهجُاملقارنُباعتبارهُأنسبُاملنهجياتُإلصالحُوتطويرُالسياساتُوالنظمُالتعليميةُ ،وذلكُباستخدامُأسلوبُ
يُُالخطواتُ األربعُُ،وهيُُ(الوصفُُ،والتفسيرُُ،واملوازنةُُُ،واملقارنة)ُُ،فهوُ أنسبُُوأيسر؛ُُلدراسةُ تطبيقُ الدراسةُ
جورجُ بيردايُُُُGeorge Beredayذ ُ
الدوليةُُTIMSSفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُضوءُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُفيهاُعلىُالنحوُالتاليُ(ُ ُ:)Holdrege et al, 2018
• الوصف :وصفُواقعُتطبيقُالدرُاسةُالدوليةُُTIMSSفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ،منُحيثُأهدافُالتعليمُومنهجُالرياضياتُوالعلومُ
فيُ املرحلتينُ االبتدائيةُ واملتوسطةُُ،واملبادراتُ فيُ تعليمُ الرياضياتُ والعلومُ ُُ،ومؤهالتُ املعل ُمُُ ُومتطلباتُ تطويرهُ املنهيُ املستمرُُ،واستخدام ُ
التكنولوجياُ،وتقييمُالطالبُ ُ،وتأثيرُالدراسةُالدوليةُُ .ُTIMSS
• التحليل أو ُالتفسير :تفسيرُتطبيقُالدراسةُالدولية ُُ TIMSSفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ ،فيُضوءُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُالسياسيةُ
والجغرافيةُوالسكانيةُوالثقافيةُواالقتصاديةُ ُ.
• املقابلة أو املوازنة واملناظرة :تحديدُ أوجهُ التشابهُُواالختالفُ بينُ كلُ منُ سنغافورةُ وكورياُ الجنوبيةُُ،منُ حيثُ القوىُ والعواملُ السياسية ُ
وُالجغرافيةُوالسكانيةُ ُوالثقافيةُواالقتصاديةُ،وواقعُتطبيقُالدراسةُالدوليةُُTIMSSبينُالدولتينُ ُ.
• املقارنةُ:استخالصُأوجهُاإلفادةُمنُخبراتُدولتي ُاملقارنةُ(سنغافورةُوكورياُالجنوبية)ُفي ُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضيات ُ
(ُ)TIMSSباململكةُالعربيةُالسعوديةُ .
وبالرجوعُ للمصادرُ واملراجعُ التيُ بيُنتُ مفهومُ الدراسةُ الدوليةُُُُTIMSSوأهدافهاُ ومراحلهاُ وأبعادهاُ وأدواتهاُ ومستوياتُ األداءُ فيهاُ وأهميتهاُُ،
لإلجابةُ عنُُالسؤالُ األولُ الذيُُينصُ على"ُُ:ما األطر النظرية لدارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ( )TIMSSفي األدبيات التربوية
ُ
املعاصرة؟".
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اإلطار النظري:

 .1.2أهداف دراسة االتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم TIMSS :

الهدفُ األساس يُمنُ دراسةُ االتجاهاتُ الدوليةُ للرياضياتُوالعلوم ُُُTIMSSيمثلُمعرفةُومقارنةُمستوىُ أداءُ تحصيلُُطالبُ الدولُ املشاركةُ
بمستوىُأداءُطالبُدولُالعالمُبغرضُتطويرُمستوىُالتعليمُواالرتقاءُبهُإلىُمستوىُالجودةُالعامليةُ(الحميدي1431ُ،هـ)ُ .
ويهدفُمشروعُ(ُ)TIMSSإلىُتحقيقُعدةُأهدافُرئيسيةُ،وتتمثلُفيُ(الغريبُ)ُ 2012ُ،و(الفهيدي1432ُ،هـ)ُ ُ:
• التعرفُعلىُفرصُالتعليمُاملتاحةُمنُقبلُالدولُاملشاركةُ .
• التعرفُعلىُمدىُاستخدامُالتكنولوجياُلألغراضُالعلميةُ ُ.
• وصفُومراقبةُاإلنجازُفيُموادُالعلومُوالرياضياتُللصفينُالرابعُوالثامنُاألساس يُ .
• مساعدةُدولُالعالمُعلىُتحسينُجودةُتعليمُالعلومُوالرياضياتُباعتبارهماُمفتاحُالتقدمُالعلميُأليُدولةُ ُ.
• تقديمُمعلوماتُمفصلةُعنُمناهجُالعلومُوالرياضياتُفيُكلُدولةُمشاركةُودراسةُفاعليتهماُوطرقُتدريسهماُوالتطبيقُالعمليُلهماُ .
• إعطاءُ صورةُ واضحةُ وديناميكيةُ للتغيُراتُ فيُ تطبيقُ السياساتُ واملمارساتُ التربويةُ للدولُ املشاركةُ والتطوراتُ الجديدةُ فيُ تعليمُ العلومُ
والرياضياتُح ُولُُالعالمُ ُ.
• توفيرُبياناتُمرجعيةُتساعدُفيُإجراءُتحليالتُمتقدمةُتمكنُتزويدُصانعيُالسياساتُالتربويةُبمؤشراتُتسهمُفيُتحسينُنوعيةُتعليمُوتعلمُ
العلومُوالرياضياتُ ُ.
 .2.2مراحل دراسة االتجاهات الدولية للرياضيات والعلومTIMSS :

مرتُهذهُالدراسةُباملراحلُالتاليةُ(ُ ُ:)Martin,ُ&ُMullis, 2019
• املرحلة األولىُ:الدراسة العاملية األولى للرياضيات 1964مُ:بدأتُهذهُالدراسةُعامُ1964مُ،لكنهاُكانتُتحتويُعلىُالرياضياتُفقطُ،وتعتبرُهي ُ
الدراسةُالعامليةُاألولىُللرياضياتُ،وقدُشاركتُبهاُأكثرُمنُ(ُ)12دولةُ ُ.
• املرحلة الثانية :الدراسة العاملية الثانية للرياضيات1980مُ :أجريتُهذهُ الدراسةُفيُعامُ(1980م1981-م) ُُ ،وقدُ شاركُفيهاُ أكثرُمنُ(ُ)20
دولةُ،وهيُأيضُاُاحتوتُعلىُمادةُالرياضياتُفقطُ .
بدأتُهذهُالدراسةُعندماُتمُوضعُمادةُالعلومُفيُخطةُهذاُاملشروعُ،
ُ
• املرحلة الثالثة :الدراسة العاملية الثالثة للرياضيات والعلوم 1990مُ :
وذلكُفيُعامُ1983م؛ُوفيُعامُ1990مُقامتُمنظمةُ(ُ)IEAبعقدُ ُاجتماعُعامُشاملُيهدفُإلىُوضعُالعلومُوالرياضياتُمعُاُضمنُمنهجُأوُخطةُ
هذهُالدراسةُفيُنظامُأساس يُيبنىُكلُأربعُسنواتُ ،ويعتبرُهذاُالقرارُبمثابةُأولُخطوةُحقيقيةُتهتمُبتشخيصُاتجاهاتُوميولُالتالميذُنحوُ
مادتي ُ العلومُوالرياضياتُوقياسهاُبمقياسُعامليُدوليُ ،والذيُيعتبر ُاملقياسُاألكبرُللدراساتُالدوليةُاملقارنةُ ،وأشرفتُعلىُالدراسةُالرابطةُ
الدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ(.)IEA
• املرحلة الرابعة :الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم 1999مُ ُ:أعيدُتطبيقُالدراسةُالد ُوليةُالثالثةُللرياضياتُوالعلومُفيُعامُ1999مُ
نتيجةُملاُأحدثته ُالدراسةُالثالثةُللرياضياتُوالعلومُعامُ( 1995م)ُمنُأثرُكبيرُفيُكثيرُمنُالبلدانُاملشاركة؛ُترجمتُفيُبعضهاُإلىُخططُفيُ
اإلصالحُوالتطويرُالتربوي؛ُحيثُاهتمتُبعضُالدولُبإعادةُتطبيقُالدراسةُمجدد ُاُ،وبالفعلُتمتُإعادةُتطبيقهاُعلىُالصفُالثامنُفقطُ،ولمُ
تتمُعلىُالصفُالرابعُ.
ُ
• املرحلة الخامسة :مشروع الدراسة الدولية لالتجاهات في العلوم والرياضيات 2003م :هدفُمشرو ُع ُالــ(ُ)TIMSSفيُعامُُ2003مُ إلىُ تقييمُ
تحصيلُالطالبُفيُعمرُُ9سنواتُ(فيُالصفُالرابع)ُ،والطالبُفيُعمرُُ13سنةُ(فيُالصفُالثامن)ُ،حسبُنظامُتقسيمُاملراحلُالتعليميةُوتوزيعُ
الطالبُبهاُحسبُأعمارهمُفيُكلُدولةُمشاركةُ،وذلكُفيُمادتيُالعلومُوالرياضياتُ،وقدُتضاعفُعددُالدولُالعربيةُاملشاركةُ،ليصلُإلىُعشر ُ
دولُ ،وكانُإجماليُالدولُاملشاركةُمنُمختلفُقاراتُالعالم ُُ 46دولةُ،كماُأن ُخمسُا ُمنُالدولُالعربيةُاملشاركةُ ،وهيُمصرُولبنانُوفلسطينُ
بينماُمولتُثالثُدولُ ،هيُتونسُواألردنُواملغربُ ،بمنحُمنُ
ُ
وس ُورياُواليمنُ ،كانتُقدُتلقتُتمويلهاُمنُبرنامجُاألممُاملتحدةُاإلنمائي ُُ ،ُ UNDP
البنكُالدوليُ ،وشاركتُكلُمنُاململكةُالعربيةُالسعوديةُوالبحرينُ ،بتمويلُخاصُمنهماُ ،وجاءتُلبنانُفيُاملرتبة ُُُ32كأفضلُمشاركُعربي ُفيُ
الرياضياتُ،بمجموعُنقاطُُ433نقطة.
• املرحلة السادسة :مشروع الدراسة الدولية لالتجاهات في العلوم والرياضيات 2007مُ :إنُمشرو ُع ُالـ(ُ )TIMSS 2007ارتفعُفيهُعددُالدولُ
العربيةُاملشاركةُإلىُُ15دولةُ،وأفضلُمركزُعربيُفيُهذهُالدورةُ،كانتُلبنانُالتيُجاءتُفيُاملركزُُ28بمجموعُنقاطُُ449نقطةُُ .
• املرحلة السابعة :مشروعُالدراسةُالدوليةُلالتجاهاتُفيُالعلومُوالرياضياتُ2011مُ:وقدُشاركتُفيهُُ60دولةُمنُقاراتُالعالمُ،وفيُامل َ
جملُكانُ
التمثيلُالعربيُونتائجهُأفضلُمنُالدوراتُ ُالسابقة.
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• املرحلة الثامنة :مشروع الدراسة الدولية لالتجاهات في العلوم والرياضيات ُ :2015فيُدورة ُ2015مُ ،شاركتُفيها ُُُ64دولةُمنُدولُالعالمُ،
وكانتُدولةُاإلماراتُالعربيةُاملتحدةُأفضلُدولةُعربيةُمشاركةُ ُ.
• املرحلة التاسعة :مشروع الدراسة الدولية لالتجاهات في العلوم والرياضيات  :2019فيُهذهُاملرحلةُاالنتقاليةُ لـ ُُ ،TIMSS 2019اشتملُعلىُ
إجراءُالتقييماتُ،منُخاللُالنموذجُالرقميُُ،ُ eTIMSSوهوُمقياسُمعززُألطرُالعملُفيُالرياضياتُوالعلوم.
 .3.2أبعاد الدراسة الدولية لالتجاهات في العلوم والرياضيات :TIMSS
تشتملُعلىُبعدينُلكلُمنُمادتيُالعلومُوالرياضياتُ،هما(ُ:الشمرانيُوآخرونُ )ُ 2016ُ،
• بعد املحتوىُ :ويشتملُعلىُمجاالتُاملحتوىُالرئيسيةُللعلومُ ،وكذلكُللرياضياتُالتيُيتناولهاُاالختبارُفيُالصفوفُاملستهدفةُ ،وهماُالصفانُ
الرابعُوالثامنُ،ويتمُتمثيلُهذهُاملجاالتُفيُاالختباراتُوفقاُألوزانُنسبيةُمحددةُ ُ.
• بعد التفكيرُ :ويشتملُعلىُمستوياتُالتفكيرُاملتوقعُممارستهاُمنُقبلُالطالبُ ،عندُدراسةُمحتوىُالعلومُوالرياضياتُفيُالصفينُاملحددين ُُ،
ويتمُتمثيلُهذهُاملستوياتُفيُاالختباراتُوفقاُألوزانُنسبيةُمحددةُ .
ويتمُبناءُاألسئلةُلتحققُالوزنُالنسبيُفيُكالُالبعدينُ ،حيثُتبنى ُاألسئلةُفيُبعدُاملحتوىُوفقُمستوياتُبعدُالتفكيرُ ،أيُأنُالسؤال ُالواحدُ
يصنفُضمنُأحدُمجاالتُبعدُاملحتوىُ،وفيُالوقتُنفسهُضمنُأحدُمستوياتُبعدُالتفكيرُ،وفيُماُيليُتوضيحُلذلكُحسبُالجداولُالتاليةُ :
ا
أوال :الرياضيات:
جدول ( :)1مجاالت املحتوى التي يتناولها اختباردراسة  TIMSSفي الرياضيات

جدول ( :)2مستويات التفكير املتوقعة من الطالب في أثناء دراسة الرياضيات التي حددتها دراسة

TIMSS

ا
ثانيا :العلوم:
جدول ( :)3مجاالت املحتوى التي يتناولها اختباردراسة  TIMSSفي العلوم
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 .4.2أدوات دراسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات :TIMSS
تعتمدُدراسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضيات ُُُTIMSSعلىُمجموعةُمنُاألدواتُتمُتطويرهاُمنُقبلُمجموعةُمنُخبراءُالتربيةُلجمعُ
البياناتُالضروريةُلتحقيقُأهدافُالدراسةُ،وهيُكالتالي(ُ:الشمرانيُوآخرونُ )2016ُ،
 .1االستبانات ،وتنقسم إلى:
• استبانةُ الطالب ُ:يقومُ كلُ طالبُ مشاركُ فيُُُُTIMSSبتعبئةُ استبانةُ تشملُ عدةُ جوانبُ تتعلقُ بالبيئةُ املنزليةُ ُُ،واملناخُ املدرس يُ للتعلمُُ،
واالتجاهاتُنحوُالعلومُوالرياضياتُ .
• استبانةُاملعلمُ:يقومُاملعلم ُونُاملشارك ُونُفي ُُ TIMSSبتعبئة ُاستبانةُتتضمنُالخلفيةُاألكاديميةُوامل ُؤهالتُالعلميةُ ،الرضاُالوظيفيُ ،طريقةُ
التعليمُ،استخدامُالحاسوبُ .
• استبانةُاملدرسةُ:يطلبُمنُكلُمديرُمدرسةُمشاركةُفي ُُُTIMSSتعبئةُاستبانةُتتضمنُتنظيمُاملدرسةُ ،وأهدافهاُ ُ ،وأدوارُمديرُاملدرسةُُ،
مصادرُالدعمُ ُ.
• استبانةُاملنهاجُ:يت ُولىُاملنسقُالوطنيُفي ُكلُدولةُمنُ ُالدولُ ُاملشاركةُبتعبئةُاالستبانةُ ،وتشملُبنيةُاملنهج ُُ ،تسلسلُمحتوىُاملنهجُ ُ ،وتنظيمُ
املنهجُ ُ،ومراقبةُوتقييمُاملنهجُاملطبقُوالوسائلُالتعليميةُ ُ.
 .2كتيبات االختبار:
تحتوىُكتيباتُ االختبارُعلىُأسئلةُفيُالعلومُوالرياضياتُ ،بعضهاُمنُنوعُاالختيارُاملتعددُ ،وبعضهاُمنُنوعُاالستجابات ُ ُالحرةُالتيُتستدعيُ
إجابةُقصيرةُأوُمطولة ُُ،ويتمُتوزيعُكتيباتُاالختبارُالتيُيبلغُعددهاُ(ُ)14-7نموذجُ ُاُيتألفُكلُكتيبُمنُجزأين ُُ،بحيثُيحتويُالجزءُاألولُعلىُأسئلةُ
الرياضياتُوالجزءُالثانيُعلىُأسئلةُالعلومُ،حيثُيجيبُكلُطالبُمنُ ُأفرادُالعينةُعلىُكتيب ُواحدُفقطُ ُ،ويتطلبُ ُإنجازُكلُكتيبُجلستينُمدةُكلُ
واحدةُمنهاُُ45دقيقةُللصفُالثامنُ،وُ36دقيقةُللصفُالرابعُيفصلُبينُكلُجلستينُراحةُملدةُُ15دقيقةُ .
 .5.2مستويات األداء في دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم :TIMSS
حدُدتُمستوياتُاألداء ُفيُدراسةُاالتجاهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوُالعلوم ُُ TIMSSإلىُأربعةُمستوياتُلألداءُيمكنُتصنيفُأداءُالطالبُبناءُ
عليهاُ،بحيثُيمكُنُكلُبلدُمشاركُمنُالتركيزُعلىُرفعُنسبةُالطالبُإلىُاملستوياتُالعلياُمنُاألداءُ،وهذهُاملستوياتُهيُ )ُ Ina et al., 2011(ُ:
• مستوىُاألداءُ ُاملتقدمُفيُالتحصيلُعندُُ625نقطةُفماُف ُوقُ .
ىُاألداءُالعاليُفيُالتحصيلُعندُُ550نقطةُوأعلىُ ُ.
• مست ُو ُ
• مستوىُاألداءُاملتوسطُفيُالتحصيلُعندُُ475نقطةُوأعلىُ ُ.
• مستوىُاألداءُاملنخفضُفيُالتحصيلُعندُُ400نقطةُوأعلىُ ُ.
 .6.2أهمية دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم :TIMSS
يوضحُ(الدهمانُ)2014ُ،و(سعيدُ)2011ُ،أنُأهميةُدراسةُاالتجاهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلومُيمكنُتوضيحهاُكالتاليُ :
• الحصولُعلىُبياناتُشاملةُحولُاملفاهيمُواملواقفُالتيُتعلمهاُالطالبُفيُمادتيُالرياضياتُوالعلومُللصفينُالرابعُوالثامنُ ُ.
• القدرةُعلىُقياسُمدىُالتقدمُفيُتعليمُوتعلمُالرياضياتُوالعلومُباملقارنةُمعُالدولُاألخرىُفيُالوقتُنفسهُ .
• الوصولُإلىُأهمُوأفضلُالوسائلُاملؤديةُإلىُتعليمُأفضلُ ،وذلكُعبرُمقارنةُنتائجُاالختباراتُلدىُأيُدولةُمشاركةُمعُنتائجُالدولُاألخرىُفيُ
سياقُالسياساتُوالنظمُالتعليميةُاملطبقةُ ُ.
ياضياتُوالعلومُفيُمدارسُالد ُولُُاملشاركةُبهدفُمساعدةُهذهُالدولُعلىُإجراءُاإلصالحاتُالتربويةُالالزمةُواملبنيةُ
ُ
• قياسُمدىُفاعليةُتعليمُالر
علىُالتقييمُاملوضوعيُالشموليُ .
• تطويرُتعليمُوتعلمُالرياضياتُوالعلومُفيُرحلةُماُقبلُالتعليمُالجامعيُفيُجميعُأنحاءُالعالمُ ُ.
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• تعتبرُدراسةُُTIMSSمصدرُمعلوماتُيساعدُاملسؤولينُعلىُ ُاتخاذُ ُالقراراتُالسليمةُنحوُالعمليةُالتربويةُلديهمُ .

• يعطيُمؤشراتُمقارنةُداخلُالنظامُالتربويُالواحدُ،بماُيمكنُمنُتجديدُبوصلةُالتطورُفيُالنظامُالتعليميُوبالتاليُتجويدُاملخرجاتُ ُ.
ومنُخاللُماُسبقُترىُالباحثةُأنُالدراسةُالد ُولية ُُُTIMSSتوفرُللدولُاملشاركةُقاعدةُبياناتُنوعية ُوشاملةُعنُكلُاملراحلُالتيُتتمُفيها ُ
العمليةُالتربويةُمثلُاملتغيراتُالصفيةُواألسريةُوالبيئةُاملدرسيةُبحيثُتمكنُهذهُالبياناتُمنُإجراءُاملقارناتُبينُالدولُاملشاركةُ ،وبماُيسهمُفيُ
تطويرُاألنظمةُالتربويةُوتحسينُنوعيةُالتعليمُوالتعلمُ،وكذلكُإعادةُالنظرُفيُاملناهجُبماُيتوافقُمعُاملناهجُفيُالدولُاملتقدمةُ ُ.
وقدُاستخدمتُالباحثةُأسلوبُ(بيرداي)ُمنُخاللُالخطوةُاألولىُ(الوصف)ُلوصفُواقعُتطبيقُالدراسةُالدولية ُُ TIMSSفيُكلُمنُسنغافورةُ
وكورياُ الجنوبيةُُ،منُ حيثُ أهدافُ التعليمُ ومنهجُ ُالرياضياتُ والعلومُ فيُ املرحلتينُ االبتدائيةُُواملت ُوسطة ُُُ،واملبادراتُ فيُ تعليمُ الرياضياتُ والعلومُ،
ّ
لإلجابةُعن ُالسؤالُالثانيُ
مؤهالتُاملعل ُمُ ُومتطلباتُتطويرهُاملنهيُاملستمرُ ،واستخدامُالتكنولوجياُ ،وتقييمُالطالبُ ،وتأثيرُالدراسةُالدولية ُُ ُ ،TIMSS
الذيُينصُعلى"ُ:ما و اقع تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ( )TIMSSللصفين الرابع والثامن من التعليم األساس ي في كل من
سنغافورة وكوريا الجنوبية؟"ُُ .
 .7.2و اقع تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ( )TIMSSللصفين الرابع والثامن من التعليم األساس ي في سنغافورة:
 .1.7.2أهداف التعليم في دولة سنغافورة:
يعتبرُنظامُالتعليُمُفيُسنغافورةُمنُأفضلُأنظمةُالتعليمُفيُالعالمُ،كماُتعدُُالتجربةُالسنغافوريةُفيُالتعليمُمنُالتجاربُالرائدةُ،حيثُتسعى ُ
وزارةُالتعليمُإلىُمساعدةُالطالبُعلىُاكتشافُمواهبهمُ،واستغاللُطاقاتهمُبأفضلُشكلُممكنُ،وت ُحقيقُنتائجُجيدةُ،كماُخصُصتُالحكومةُللتعليمُ
مسُميزانية ُالدولةُ ،وخاللُ السنواتُ األخيرةُ ،عملتُ سنغافورةُعلىُ جعلُ نظامهاُ التعليميُ أكثرُمرونةُواستجابةُالختياراتُ الطالب ُُُ،حيثُ يتمثلُ
ُ
خ
ُقادرينُعلىُاختيارُماذ ُا ُوكيفُيتعلمونُ ،فإنهمُيستطيعونُ
الهدفُمنُذلكُفيُمنحهمُاختياراتُأوسعُتتالءمُمعُكفاءاتهمُوطاقاتهمُ ،فعندماُيكونون ُ
استغاللُوتوظيفُطاقتهمُبأفضلُشكلُممكن( .بورسليُ )ُ 2018ُ،
ومن أبرزأهداف التعليم في دولة سنغافورة ما يلي(ُ:الشربيني:)Tan, 2008( ،)2018 ،
•

تجديدُبرامجُالتعليمُاملنهيُ،إضافةُإلىُإعادةُهيكلةُاملناهجُالدراسيةُ،ومساراتُالدخولُ ُإلىُاملدارسُاملهنيةُ ُ.
ّ
ُتشجيعُالطلبةُللتعرفُ ُإلىُم ُوُاهبهمُوكفاءتهمُفيُمرحلةُمبكرةُ،ومتابعةُتعليمهمُالذيُيُركزُعلىُاملهنةُطوالُمراحلُالدراسةُاالبتدائيةُواإلعداديةُ
والثانويةُ،ومعُانتشارُالتكنولوجياُ،بدأتُالوزارةُتستخدمهاُفيُالصفوفُالدراسيةُلالبتعادُعنُنمطُالتعلمُالتقليديُ ُ.

•

مساعدةُالطالبُعلىُتنميةُشغفهمُوتط ُويرُقدراتهمُوكفاءاته ُمُ ُوشخصيته ُمُ ُوقيمهمُ،كيُيساهمواُفيُتقدمُسنغافورةُ ُ.
بةُواملؤهلةُأكاديمياُ ُ،وتمكينُالشبابُمنُااللتحاقُبسوقُالعملُ ُ.
ًُّ
تكوينُالقوىُالعاملةُاملدر

•

إعدادُمواطنينُصالحينُمُدركينُملسؤولياتهمُتجاهُ ُاألسرةُواملجتمعُوالوطن ُُ،وغرسُاألخالقُوالقيمُالتيُيناديُبهاُاملجتمعُ .

•

العملُعلىُالتماسكُاالجتماعيُوالوحدةُالوطنيةُمنُخاللُالتعليمُ ُ.

•

•

 .2.7.2منهج الرياضيات في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في سنغافورة:
تطويرُقدراتُ ُالطالبُ
ُ
يؤكدُ إطارُمنهجُ الرياضياتُ فيُ سنغافورةُفيُ جميعُ املستوياتُمن ُالتعليمُ االبتدائيُ إلىُ التعليمُماُ قبلُ الجامعيُُ،علىُ
الرياضيةُ ،معُالتركيزُعلىُحلُاملشكالتُالتيُتدعمُخمسةُمكوناتُمترابطةُ:املفاهيمُواملهاراتُوالعملياتُوماُوراءُاملعرفةُوالتعلُمُباملواقفُ ،كماُتمُ
تصميمُمنهجُالرياضياتُبطريقةُلولبيةُفيُمفاهيمُ(األرقامُوالجبرُوالهندسةُوالقياس)ُويعرضُ الشكلُ التوضيحي ُأدنا ُه ُ(شكلُ)1ملخصاُللمفاهيمُ
واملهاراتُ التيُ يجبُ تعلُمهاُ بنهايةُ الصفُ الثامنُ ،حيثُ يساعدُ املعلمونُ طالبهمُعلىُ تعلمُهذهُ املفاهيمُواملهاراتُ بمناهجُ تربويةُفيُ سياقُ التجاربُ
الحياتية(ُ.شهابُ )ُ 2019ُ،

ُ

شكل ( :)1مفاهيم ومها رات منهج الرياضيات السنغافوري
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 .3.7.2منهج العلوم في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في سنغافورةُ :
ي ُؤكد ُ ُإطارُمنهجُالعلومُفيُسنغافورةُعلىُثالثةُمجاالتُأساسيةُ:املفاهيمُفيُمستوىُاملعرفةُوالفهمُوالتطبيق؛ ُ ُواملهاراتُوالعمليات؛ُواألخالق ُ
والتعلمُباملواقفُ ،فيُموضوعاتُ(املادةُوالطاقةُوالحياةُواألرضُوالتفاعالت)ُ ،ويؤك ُدُممارسةُالبحثُالعلميُ ،كماُيعتمدُاملعلمونُطريقة ُاالستكشافُ
فيُتدريسُ الطالبُالتيُتربطهمُبحياتهمُ اليوميةُوالظواهرُالبيئيةُ ،ويعرضُالشكلُ التوضيحيُأدناهُ(شكل ُُ)2ملخصاُللمفاهيمُواملهاراتُالتيُيجبُ
تعلمهاُبنهايةُالصفُالثامن(ُ.الغامديُ )2018ُ،

شكل ( :)2مفاهيم ومها رات منهج العلوم السنغافوري

 .4.7.2مبادرات سنغافورة في تعليم الرياضيات والعلوم:
البُاملدارسُالثانويةُالذينُ
ُ
هناكُبرامجُتمُتطبيقهاُإلشراكُالطالبُذويُاالهتماماتُاملتنوعةُوتلبيةُاحتياجاتهمُ،علىُسبيلُاملثالُ،قدُيلتحقُط
يتمتعونُ بالكفاءةُ باملدارسُ املتخصصةُفيُ الرياضياتُوالعلومُ ،كماُ تمُوضعُ برامج ُملساعدةُ املتعلمينُ ذويُ التحصيلُ املنخفضُُ،وهناكُمجموعةُ
البرامجُُ اإلثرائيةُ فيُ العلومُ والتكنولوجياُ والهندسةُ والرياضياتُ (ُُ،ُ )STEMوالتيُ تكملُ املناهجُ الرسميةُُ،ويتمُ عقدُ املعارضُ العلميةُ
واسعةُ منُ ُ
واملسابقاتُ،حيثُيطبقُالطالبُمفاهيمُالرياضياتُوالعلومُفيُاألماكنُالخارجيةُواملعسكراتُوورشُالعملُ،كماُتعملُوزارةُالتعليمُبالشراكةُمعُوكالةُ
ُالعل ُومُ والتكنولوجياُ ومركزُ العلومُ لتصميمُ برامجُ للطالبُ الذينُ لهمُ اهتماماتُ ومواهبُ محددةُُ،وتوفرُُوز ُارةُ التعليمُ فرصاُ للطالبُ املهتمينُ
بالرياضياتُوالعلومُالعميقينُبالعملُفيُمشاريعُبحثيةُمعُمرشدينُمنُمعاهدُالتعليمُالعالي(ُ.الشربينيُ .)2018ُ،
ّ
فكر ُُ ُ،أمُةُتتعلُم"ُوبرنامجُ"تعليمُأقلُ،تعلُمُأكبر"ُ ،والذيُيهدفُإلىُتنميةُالتفكيرُ
كماُقامتُوزارةُالتعليمُفيُسنغافورةُمنُخاللُبرنامجُ"مدرسةُتُ ُ
الناقدُوالتفكيرُاإلبداعيُفيُاملناهجُالدراسيةُ،مماُقللُمنُمحتوىُاملناهجُومراجعةُمستوىُتحصيلُاملتعلمينُ،إضافةُإلىُتحديثُاملناهجُالوطنيةُكلُُ
ُ5سنواتُ .ُ)Tan,2016(ُ.
 .5.7.2مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم:
يشترطُعلىُمعلميُالرياضياتُوالعلومُأنُيكونواُحاصلينُعلىُدرجة ُالبكالوريوسُ ،إضافةُإلىُدبلومُتربويُملدةُعامُ ،كماُيطلبُمنُاملعلمينُ
موهُنظرياُباملمارسةُداخلُ
ًُّ
املتدربينُإكمالُتدريبُتعليميُتربويُملدة ُُ 10أسابيعُعلىُاألقلُ ،تحتُإشرافُمعلمين ُذ ُويُالخبرةُ ،بحيثُيترجمونُماُتعلُ
الفصلُالدراس يُ،ويتمُتقيي ُمُاملعلمينُاملتدربينُمنُخاللُالتدريبُالعمليُ،ويجبُأنُيظهرواُالحدُاألدنىُمنُالكفاءةُفيُالتدريسُداخلُالفصلُالدراس ي ُ
ُ%
منُ أجلُ التخرجُ ،وعندُ التخرجُ يتلقىُ املعلمونُ املستجدونُمزيدُا ُمن ُالتوجيهُ ،ويساعدهمُ علىُ ذلكُ تخفيفُ نصابهمُمنُ جدولُ الحصصُ(ُ 20
ساعاتُتدريسُأقل)(ُ.عيسانُ )2009ُ،
 .6.7.2متطلبات التطويراملنهي املستمرللمعلم:
التدريبُاألوليُللمعلمينُاملستجدينُليسُسوىُنقطةُانطالقُ ،لذلكُتعملُوزارةُالتعليمُبشكلُوثيقُمعُاملعهدُالوطنيُللتدريبُلتقديُم ُد ُوراتُ
ُ
ستيرُوالدكتوراهُ ،كماُتوفرُدوراتُتدريبيةُتخصصيةُفيُالرياضياتُوالعلومُ
تدريبيةُللمعلمينُأثناءُالخدمةُوبرامجُمتقدمةُ ،بماُفيُذلكُدرجاتُاملاج ُ
ملساعدةُاملعلمينُعلىُمواكبةُآخرُاملستجداتُبشأنُمعرفةُاملحتوىُواالبتكاراتُالتربويةُوأساليبُالتقييمُالجديدةُ،وتشترطُ ُالحصولُعلىُُ100ساعةُ
للتطويرُاملنهيُفيُالعامُالدراس يُباإلضافةُإلىُدوراتُالتطويرُاملنهيُالرسميةُ ،يتمتعُاملعلمونُبفرصةُاملشاركةُفيُالتطبيقُالتجريبيُفيُمختبراتُالبحثُ
وفيُقطاعيُاألعمالُواملجتمعُلكيُيكتسبواُخبراتُجديدةُتفيدُطالبهمُ ،كماُتشجعُوزارةُالتعليمُعلىُنمو ُثقافةُالتميزُ املنهيُواالبتكارُُ،فكانُإنشاءُ
عززُ القيادةُ التربويةُ التيُ تركزُعلىُتعاونُ املعلمينُداخلُ
أكاديميةُ سنغافورةُ للمعلمينُفيُعام ُ2010مُ خطوةُمهمةُ نحوُ تحقيقُهذاُ الهدفُ ،ألنهاُت ُّ
املدارسُواملجتمعاتُاملهنيةُ،كماُتهدفُإلىُتعزيزُثقافةُالتميزُفيُالتدريس(ُ.شهابُ )ُ 2019ُ،
ُ
ُ
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 .8.7.2تعليم الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة:
يتم ُ تعليمُ الطالبُمنُقبلُمعلمينُمتخصصينُفيُ الرياضياتُوالعلومُ ،وتتجهُوزارةُ التعليمُ نحوُمراجعةُ برامجُ التدريبُ قبلُمباشرةُ املعلمُ
املستجدُلتحسينهاُوتطويرهاُبصورةُمستمرُة(ُ.شهابُ )ُ 2019ُ،
 .9.7.2استخدام التكنولوجيا:
يوفرُمخططُسنغافورةُالرئيس يُلتكنولوجياُاملعلوماتُواالتصاالتُ(ُ)ICTفيُالتعليمُإرشاداتُحولُاستخدامُتكنولوجياُاملعلوماتُواالتصاالتُ
فيُالتدريسُوالتعلمُويسعىُإلىُتحسينُاستخدامهاُفيُدعمُاملناهجُالدراسيةُ،ومساعدةُالطالبُعلىُتطويرهمُفيُمهاراتُالقرنُالحاديُ ُوالعشرينُ،منذُ
عامُ2008مُ،كماُتمُإدخالُاآلالتُالحاسبةُفيُالصفُالخامسُاالبتدائيُ،لتعزيزُعمليةُالتدريسُوالتعلمُ،وللسماحُللطالبُبالتركيزُعلىُحلُاملشكالتُ
بدالُ ُمنُالحساباتُالروتينيةُ ،أماُفيُاملرحلةُاملتوسطة ُُ ،يستخدمُالطالبُمجموعةُمتنوعةُمنُالبرامجُالتقنيةُالرياضيةُ ،بماُفيُذلكُاآلالتُالحاسبةُ
وبرامجُالرسومُالبيانيةُوبرامجُ ُالهندسةُالديناميكيةُوجداولُالبياناتُ ،وهذاُالُيقللُمنُالتركيزُعلىُالحساباتُالذهنيةُواليدويةُ ،ويظلُتطويرُهذهُ
املهاراتُأولوية؛ُيتوقعُمنُالطالبُتطويرُوتطبيقُحسُاألعدادُومهاراتُالتقديرُللتحققُمنُمدىُمعقوليةُاإلجاباتُالتيُتمُالحصولُعليهاُباستخدامُ
اآلالتُالحاسبةُ،وفيُالعلومُتتيحُاألدواتُالتعاونيةُعبرُاإلنترنتُللطالبُمشاركةُأفكارهمُونتائجهمُومناقشتهاُ،وتوسيعُنطاقُتعلمهمُكماُيقومُالطالبُ
أيضاُ باستكشافُوتصورُ املفاهيمُ املجردةُ باستخدامُمقاطعُ الفيديو ُ ُوالرسومُ املتح ُركةُواملحاكاةُ ملعالجةُ املتغيراتُوتحديدُ العالقاتُ بينهاُُ(رشادُ،
2014م)ُُ .
 .10.7.2تقييم الطالب في الرياضيات والعلوم:
تقومُاملدارسُبتقييمُالطالبُبشكلُرسميُوغيرُرسميُ،حيثُإنهاُتجريُعادةُماُالُيقلُعنُتقييمينُنهائيينُكلُعامُ،كماُيتبنىُاملعلمونُمجموعةُ
متنوعةُمنُأساليبُ ُالتقييمُاملناسبةُ ،مثلُالعروضُالتقديميةُالشفويةُواالختباراتُالتحريريةُعلىُأنُتتضمُنُاملستوياتُالعلياُمنُالتفكيرُ ،وتسمحُ
التقييماتُالتكوينيةُللمعلمينُبمراقبةُتقدمُالطالبُوتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُوتقديمُمالحظاتُمفيدةُوفوريةُ،كماُأنهاُتسمحُللمعلمينُبتكييفُ
طرقُ ُالتد ُريسُواملواد ُمعُ احتياجاتُالطالبُوقدراتهمُ ُ،وتزويدُ ُأولياءُ ُاألمورُبانتظامُبمستوىُتحصيلُالطالبُمنُخاللُالتقاريرُواملكاملاتُالهاتفيةُ
الشخصيةُواجتماعاتُاآلباءُواملعلمينُالتيُتنظمهاُاملدرسةُ،كماُيتمُإجراءُاالمتحاناتُالوطنيةُاملتوافقةُمعُاملناهجُالدراسيةُالوطنيةُفيُالسنةُاألخيرةُ
فيُكلُمنُالتعليمُاالبتدائيُواإلعد ُاديُوالثانويُ،للتحققُمنُمدىُإتقانُالطالبُللمهاراتُوتحسينُمخرجاتُالتعلي ُم(ُ.الرشيديُ )ُ 2017ُ،
 .11.7.2تأثيرالدراسة الدولية :TIMSS
األخطاءُالشائعةُوصعوباتُالتعلمُ ،ويتمُ
تستخدمُسنغافورةُبياناتُاملشاركةُفيُالدراسةُالدولية ُُُTIMSSلتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُمثل ُ ُ
مشاركةُ ُالرؤىُمعُرؤسا ُءُأقسامُالرياضياتُوالعلومُ،كماُيعملُاملعلمونُمعاُالبتكارُطرقُللتدريسُوالتعلمُملعالجةُصعوباتُتعلمُالطالبُالتيُحددتهاُ
الدراسةُ،كماُتستخدمُتلكُالبياناتُملراجعةُالسياساتُالتربويةُوالبرامجُالتعليميةُ ُ.
 .8.2و اقع تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ( )TIMSSللصفين الرابع والثامن من التعليم األساس ي في كوريا الجنوبية:
 .1.8.2أهداف التعليم في دولة كوريا الجنوبية:
واجهتُكورياُالجنوبيةُتحدياتُهائلةُمنُالقرنُالعشرينُ،فقدُخضعُشعبهاُلسيطرةُاليابانُأكثرُمنُخمسُوثالثينُسنةُ،وقدُكانتُهناكُصلةُ
تربويةُبينُالدولتينُفرضتهاُطبيعةُهذهُالسيطرةُوصالتُالجوارُ،علىُالرغمُمنُأنُالتربيةُفيُكورياُالجنوبيةُتعودُجذورهاُإلىُتاريخُبعيدُ،حيثُأنشئتُ
ثمارُالتربيةُ
ُ
أولُمدرسةُنظاميةُفيهاُعامُ372مُ،لكنُالصياغةُالتعليميةُوالهيكلُالتنظيميُالتربويُالحديثُلمُيصلُبعدُإلىُالخمسينُعاماُ،ومعُذلكُف
ى(ُ.البحيري)ُ 2010ُ،
فيُكورياُالجنوبيةُتلمسُوتُر ُ
ومن أبرزأهداف التعليم في دولة كوريا الجنوبية ما يلي( :خليل)2002 ،
• تحقيقُاملساواةُفيُفرصُالتعليمُواستمراريتهُ ُ.
• يهتمُبصورةُفعالةُبإكسابُاملهاراتُوتعزيزُالقدراتُاألساسيةُ،والتطويرُالنوعيُللتربيةُالعلميةُ ُ.
• املشاركةُفيُعملياتُالتنميةُمنُخاللُبناءُاإلنسانُالواعيُاملبدعُوامللتزمُبالعملُواألخالقُ ُ.
• تعزيزُمكانةُالتربيةُوالتعليمُ ،واالهتمامُبالطالبُمنذُمرحلةُرياضُاألطفالُوبناءُأجسامهمُوتنميةُلغتهمُوذكائهمُوغرسُقيمُالتكيفُاالجتماعيُُ
فيُنفوسهمُوسلوكهمُ .
ّ
مكنُمنُالتعلمُالتعاونيُوالتعلُمُالذاتيُمدىُالحياةُ ُ.
• بناءُبيئةُتعليميةُصحيةُتُ ُ
• ضمانُحصولُجميعُالطالبُعلىُالتعليمُدونُتمييزُوفقاُلقدراتهمُ.
ُ
ُ
719

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 - 3ص733- 710 :

دراسة مقارنة لالختبارات الدولية  TIMSSفي كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية...

أماني العقالي

 .2.8.2منهج الرياضيات في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في كوريا الجنوبية:
تمُتصميمُمنهجُالرياضياتُاملنقُحُلعام ُ2009مُبحيثُيمُكنُللط ُالبُمنُخاللهاُاكتسابُاملفاهيمُواملبادئُوالقوانينُالرياضيةُ ،وتعزيزُقدرتهمُ
ياضياُ،وتطويرُقدرتهمُعلىُحلُاملشكالتُالرياضيةُباستخدامُالتفكيرُالرياض يُوالتفكيرُ
علىُمراقبةُوتفسيرُوتمثيلُمجموعةُمنُالظواهرُالطبيعيةُر ًُّ
الالزمةُ لنجاحهمُ فيُ سوقُ العُملُُ،كماُ يؤكدُُمعاييرُ العملياتُ الرياضيةُ ويسلطُ الضوءُ علىُ مهاراتُ حلُ
املنطقيُُ،وإكسابهمُُ ُالكفاءاتُ األساسيةُ ُ
املشكالتُ الرياضيةُوالتفكيرُ الرياض يُوالتواصلُ الرياض يُواالستداللُ ،وتنميةُ الشعورُ لديهمُ بالثقةُوالسلوكُ اإليجابيُ تجاهُ الرياضيات(ُُ.البحيريُ،
ُ )ُ 2010
 .3.8.2منهج العلوم في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في كوريا الجنوبية:
ّ
بحيثُيطورُالطالبُفيُالبحثُالعلميُالتيُتسمحُلهمُبحلُاملشكالتُبطريقةُإبداعيةُوعلميةُفي ُ
تمُتصميمُمنهجُالعلومُاملنقُحُلعام ُ2009مُ ،
الحياةُاليوميةُ ،كماُيساعدُالطالبُعلىُفهمُمفاهيمُالعلومُاألساسيةُمن ُخالل ُاألنشطةُاالستكشافيةُوتفسيرُالظواهرُالطبيعيةُ ،ويؤكدُأهميةُ
األنشطةُالجماعيةُوالفرديةُفيُاملواقفُالعلميةُوإكسابُالطالبُمهاراتُالتفكيرُالناقدُ ،ويتضمنُموضوعاتُ(املادةُوالطاقةُوالحياةُواألرض)(ُ .عبدُ
العاطيُ )ُ 2009ُ،
 .4.8.2مبادرات كوريا الجنوبية في تعليم الرياضيات والعلوم:
طبُقت ُ ُوزارةُالتعليمُالكوريُةُمناهجُمصاحبةُملنهجيُالعلومُوالرياضياتُ ،وهي"ُ:الحياةُالجيدة"ُ ،و"الحياةُالحكيمة"ُ ،و"الحياةُالسعيدة"ُ ،تهدفُ
إلىُربطُمهاراتُالعلومُوالرياضياتُبالحياةُالواقعيةُوتنميةُمهاراتُحلُاملشكالتُمنُخاللهاُوالتعلمُمنُخاللُاللعبُ )ُ NCEE,2019(ُ.
وقدُطبُقتُبرنامجُ"الباحثُاملعلم"ُ،وتحفيزُاملعلمُللبحثُالعلميُمنُخاللُتشكيلُ"مجموعةُأبحاثُاملعلمين"ُودعمُالتدريسُوالتعليمُاإلبداعيُ
وتشجيعُاملعلمينُالستخدامُاملوادُالتعليميةُالتيُطوروهاُبأنفسهمُوتفعيلهاُفيُحصصهمُالدراسيةُ،كماُأنُاملناهجُالوطنيةُيتمُتحديثهاُكلُُ5سنوات؛ُ
وقدُتمُاعتمادُأحدثُمراجعةُفيُعامُُ )ُ Mani,2018(ُ.2015
وحددُتقريرُصادر ُفيُعام ُ2015م ُعن ُُ Yong Zhaoملعهدُميتشلُومقرهُواشنطنُأنهُيمكنُتعلُمُستةُدروسُمنُأنظمةُالتعليمُالناجحةُفي ُ
سنغافورةُوكورياُالجنوبيةُوهونغُكونغُواليابانُ،وهذهُالدروسُالستةُهيُ :
• تجويدُمخرجاتُالتعلي ُمُ ُ.
• تحسينُتكافؤُالفرصُالتعليميةُ ُ.
• تحويلُعلمُأصولُالتدريسُمنُالتنظيرُإلىُالتجريبُ ُ.
• االستفادةُمنُالتكنولوجياُ .
• تطويرُاملناهجُُ .
• تقليلُالعبءُاألكاديميُ ُ.
 .5.8.2مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم:
ّ
كمالُبرامجُإعدادُاملعلمُالذيُتقدمهُكليةُالدراساتُالعُلياُُ،
ُ
يشترطُعلىُمعلميُالرياضياتُوالعلومُالحصولُعلىُدرجةُالبكالوري ُوس ُُ ،وبعدُ ُإ
يجبُعلىُ املعلمينُ اجتيازُ اختبارُ التوظيف ُُ ،والذيُ يتمُ إجراؤهُعلىُمرحلتين ُ:بحيثُ تشتملُ املرحلةُ األولىُعلىُ اختبارُكتابيُ حولُ القدرةُ التربويةُ،
يقدمهُاملرشحُلعمليةُالتدريسُوالتعلمُ ،وتقييمُتدريسهُفيُالفصلُ ،وتقررُ
ُ
والقدرةُالتخصصيةُ ،وتتضمنُاملرحلةُالثانيةُمقابلةُمتعمقةُ ،وت ُخطيط ُ
مكاتبُ التعليمُفيُ العاصمةُ ،املسؤولةُعنُ تنفيذُ املرحلةُ الثانيةُمنُ اختبارُ توظيفُ املعلمُ ،ماُ إذاُكانُ سيتمُ إجراءُ تقييماتُ إضافيةُُ،مثلُ اختبارُ
املهاراتُالعلميةُأوُمقابلةُباللغةُاإلنجليزية(ُ.خليل2002ُ،م ُ) ُ
 .6.8.2متطلبات التطويراملنهي املستمرللمعلم:
منُ أجلُ تحسينُ خبرةُ التدريسُ املهنيةُُ،تقدمُ الهيئةُ التعليميةُ الكوريةُ مجموعةُ متنوعةُ منُ البرامجُ التدريبيةُ منُ خاللُ مكاتبُ التعليمُ
والجامعاتُ،لتحسينُقدرةُاملعلمينُعلىُالتدريسُ،كماُيجبُعلىُاملعلمينُذويُالخبرةُ ُالذينُ لديهمُثالثُسنواتُأوُأكثرُمنُالخدمةُاملشاركةُفيُبرنامجُ
التطويرُ الوظيفيُ املنهيُ ملدة ُُ 180ساعةُ خاللُ إجازاتهمُ الصيفيةُ للتأهلُ للحصولُعلىُ شهادةُمعلمُفيُ املدرسةُمنُ الدرجةُ األولىُُ،تتضمنُ اجتيازُ
املهاراتُ األساسيةُ (ُ ُ%10إلىُ ُ%20منُ برامجُ التدريب)ُ ُ،وطرقُ التدريسُ العامةُ ُ(ُ ُ%10إلىُ ُ،)%20والتمكنُ العلميُ للمادةُ (ُ ُ%60إلىُُ)%80
(ُ )ُ Kovaleva,2010
ُ
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 .7.8.2تعليم الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة:
زمنُالحصة ُُ 40دقيقةُفيُاملدرسةُاالبتدائيةُ ،وُ 45دقيقةُفيُاملدرسةُاملتوسطةُ ،وُ 50دقيقةُفيُاملدرسةُالثانويةُ ،ويتمُتعليمُالطالبُمنُقبل ُ
معلمينُُمتخصصينُ فيُ الرياضياتُ والعلومُُ،كماُ يتمُ تدريسُ طالبُ املرحلةُ االبتدائيةُ منُ قبلُ "معلميُ الفصل" ُُُ،أماُ طالبُ املرحلةُ املتوسطةُ فيتمُ
تدريسهمُمنُقبلُ"معلميُاملادة"ُ )ُ Noh,2012(ُ.
 .8.8.2استخدام التكنولوجيا:
يتعاملُاملنهجُالوطنيُالكوريُمعُالتعليمُاملدعومُبتكن ُولوجياُاملعلومات ُواالتصاالتُ ،لذلكُيوص ىُباستخدامُاآلالتُالحاسبةُوأجهزةُالكمبيوترُ
والبرامجُالتعليميةُملساعدةُالطالبُليسُفقطُعلىُإجراءُالعملياتُالحسابيةُاملعقد ُةُ ،ولكنُأيضاُلفهمُاملفاهيمُواملبادئُوالقوانينُالرياضيةُ ،أماُفي ُ
منهجُ العلومُ فيحددُ االستخدامُ املناسبُُلشبكاتُ اتصالُ ا ُإلنت ُرنتُ والوسائطُ املتعددةُ لحلُ األنشطةُ العمليةُ واستخدامُ املختبراتُ الحاسوبيةُ
االفتراضيةُومواردُالوسائطُاملتعددةُ ،كماُتوفرُالحكومةُالكوريةُنظاماُللتعلمُعبرُاإلنترنتُلجميعُالطالبُواملعلمينُ ،وقدُتمُتطويرُالكتبُاملدرسيةُ
الرقميةُ للعلومُ والرياضياتُُ،عالوةُ علىُ ذلكُُ،ب ُالنسبةُ لألسرُ الفقيرةُ واملدارسُ الريفيةُُ،حاولتُ الحكومةُ الكوريةُ توفيرُ أجهزةُ كمبيوترُ شخصيةُ
وخدماتُاالتصالُباإلنترنتُوالبنيةُالتحتيةُللمعلوماتُ،بماُفيُذلكُزيادةُالدعمُاملاديُواملاليُ )ُ Guo,2015(ُ.
 .9.8.2تقييم الطالب في الرياضيات والعلوم:
لضمانُمرُاقبةُجودةُاملناهجُالدراسيةُالوطنيةُ،يتمُإجراءُاختبارُقياسُاتجاهاتُالقدرةُالعلميةُفيُالتقييمُالوطنيُللتحصيلُالتعليميُالكوريُ
)ُسنويا ُ ُ،الهدفُمنهُهوُتقييمُالتقدمُالتعليميُواإلنجازُعلىُالصعيدُالوطنيُ ،ملراقبةُجودةُالتعليمُومدىُمالءمةُاملناهجُالدراسيةُالوطنية؛ُ
ًُّ
(NAEA
وجمعُالبياناتُاألساسية ُالتيُتؤثرُعلىُالتحصيلُالتعليمي؛ ُولتوفيرُمعلوماتُعنُالتحصيلُللطالبُواملعلمينُوأولياءُاألمورُ ،كماُأنهاُالُتؤثرُنتائجُ
ّ
الطالبُفيُُNAEAعلىُدرجاتهمُاملدرسيةُ،وإنماُتقدمُاملدارسُالدعمُاملناسبُللطالبُبناءُعلىُالنتائجُالخاصةُبهمُ،كماُتُ ُو ُفرُللوزارةُالتعليميةُالكوريةُ
بياناتُتستفيدُمنها ُفيُتخصيصُدعمُإضافيُللمدارسُذاتُاألداءُاملتدنيُ،وقدُأدىُذلكُإلىُانخفاضُكبيرُفيُعددُالطالبُدونُاملستوىُاألساس يُمنذُ
أنُتمُتطبيقُُNAEAألولُمرةُفيُعامُ2008مُ،كماُيتمُتقييمُمستوياتُتحصيلُالطالبُفيُاملدارسُباستخد ُامُأدواتُوأساليبُالتقيي ُمُاملتنوعةُ،ومنُ
َ
قدمُ املدارسُ سجالتُ تقييمُ نهايةُ كلُ فصلُ دراس يُ علىُ شكلُ مستنداتُ مكتوبةُ للطالبُُ،والتيُ تقدمُ تقييماُ ألنشطةُ الطالبُ وخصائصهمُ
ث ُمُُت ُّ
يُُ.
الشخصيةُوتقدُمهمُاألكاديميُبناءُعلىُمقياسُمنُخمسُمستوياتُ(أُ ،بُ ،جُ ،دُ ،هـ)ُ ،باإلضافةُإلىُالدرجةُاألوليةُ ،واملتوسطُ ،واالنحرافُاملعيار ُ
(ُ )ُ Bouhlila,2011
 .10.8.2تأثيرالدراسة الدولية :TIMSS
شاركتُ كورياُ الجنوبيةُ فيُُُُTIMSSستُ مراتُ منذُ عامُُ1995مُُ،علىُ الرغمُ منُ أنُ تأثيرُ نتائجُُُُTIMSSكانُ واضحاُ علىُ السياساتُ التربويةُ
واإلصالحاتُالتعليميةُ ،فقدُبذلُالباحث ُونُالتربويونُوصانعوُالقرارُجهودُاُمتواصلةُلالستفادةُمنُنتائجُوتحليالت ُُُTIMSSبهدفُجودةُالسياسةُ
التعليميةُالكوريةُعلىُاملستوىُالوطني(ُ.رشادُ )ُ 2014ُ،
كماُ استخدمتُ الباحثةُ الخطوةُ الثانيةُمنُ أسلوبُ (بيرداي)ُ ،وهيُ(التحليلُ أوُ التفسير)ُ لتفسيرُ تطبيقُ الدراسةُ الدوليةُُُُTIMSSفيُكلُمنُ
ّ
لإلجابةُعنُالسؤالُالثالثُالذيُ
فيُضوءُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُالسياسيةُوالجغرافيةُوالسكانيةُ ُوالثقافيةُواالقتصاديةُ ُ،
ُ
سنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ،
ينصُعلى"ُ:ما القوى والعوامل املؤثرة التي أثرت في تطبيق الدراسة الدولية ( )TIMSSفي كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية؟"ُُ .
 .9.2القوى والعوامل املؤثرة التي أثرت في تطبيق الدراسة الدولية ( )TIMSSفي سنغافورة:
 .1.9.2العامل السياس ي:
وتحولتُإلىُقاعدةُمهمةُلألسطولُالبريطانيُأثناءُالحربُالعامليةُالثانيةُ ،ثمُحصلتُعلىُاستقاللهاُ،
خضعتُسنغافورةُلالستعمارُالبريطاني ُُ ُ ،
وُاتحدتُمعُماليزياُفيُعام ُ1959مُ ،وانفصلتُوط ُردت ُمنُاتحادُماليزياُ ،وفيُأعقابُطردهاُمنُاالتحادُاملاليزيُ ،وإعالنُاستقاللهاُفيُعام ُ1965مُُ،
وجدتُسنغافورةُنفسهاُغارقةُفيُمشكالتُاجتماعيةُواقتصاديةُكثيرةُ ،عالوةُعلىُالبطالةُوتدنيُمستوىُالتعليمُ ،وتولىُمهمُةُالنهوضُبسنغافورةُ
رئيسُالوزراءُالراحلُليُكوانُُ،ُ YewُLee Kuanفعملُعلىُتغييرهاُتغييراُشامالُوسعتُسنغافورةُعلىُاالعترافُالدوليُلسيادتهاُونجحتُبالحصولُعلىُ
عضويةُاألممُاملتحدةُفيُعامُ1965مُ،وعملتُعلىُتأكيدُاستقاللهاُباتخاذُاإلجراءاتُالكفيلةُبالدفاعُعنُأراضيهاُوتأسيسُجيشُوطنيُلحمايتهاُ،ووضعُ
نظامُاُتعليميُاُشامالُُتمولهُالحكومةُوتنالُفيهُاملوهبةُوالعملُالجادُالحظوةُواملكانةُ(الدخيلُ .ُ)2015ُ،
وتُعدُدولةُسنغافورةُدولةُمركزيةُ،وهيُتنقسمُإلىُخمسُمناطقُرئيسيةُ،ويرجعُذلكُالتقسيمُاإلداريُإلىُرغبةُالحكومةُفيُسنغافورةُإلىُالتغلغلُ
فيُ ُالدولةُوالتوصلُإلىُمعرفةُحاجاتُاملجتمعُفيُكل ُ ُأراضيهاُوتلبيتهاُ ،ويرأسُكلُمنطقةُعمدةُ ،إلىُجانبُمجالسُالتنميةُاملجتمعيةُالتيُتعملُكإدارةُ
محليةُ ،كماُتضمُهذهُاملناطقُمستوىُآخرُمنُالعملُعلىُاملستوىُاملحليُ ،وهيُالبلدياتُ ،والتيُيصلُعددهاُإلى ُُ 16بلديةُيقيمُعلىُكلُمنهاُمجلسُ
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أماني العقالي

محليُتنفيذيُ ،فطنُليُكوان ُ ُُLee Kuan Yewإلىُحقيقةُأنُالتعليمُعاملُحاسمُفيُلمُشملُالجماعاتُالعرقيةُوالدينيةُاملتنافرةُواملتناحرةُ ،وفيُ
تطويرُقوةُعاملةُمنُالطرازُالعامليُ،لتحقيقُاألهدافُاالقتصاديةُالتيُرسمهاُلسنغافورُة(ُ.عمارُ )2016ُ،
 .2.9.2العامل الجغرافي:
تقعُجمهوريةُسنغافورةُعلىُاملحيطُالهنديُ ،فيُجنوب ُشرقي ُآسياُ ،عندُ الطرفُالجنوبيُمنُشبهُجزيرةُاملاليوُ ،ويفصلهاُعنُماليزياُمضيقُ
جوهارُوعنُجزيرةُ رياوُاإلندونيسيةُمضيقُسنغافورةُ ،وتتألفُجمهوريةُسنغافورةُمنُجزيرةُسنغافورةُوبعضُالجزرُالصغيرةُالواقعةُفيُ املضيقُ
البحريُاملجاورُلهاُ ،والبالغُعددهاُ(ُ)63جزيرة ُ ،وأهمُماُيميزُسنغافورةُأنهاُغيرُمستويةُالسطحُوتنتشرُفيهاُالتاللُاملنخفضةُ ،والوديانُالخصبةُ
ولتميزُموقعُسنغافورةُاالستراتيجيُ،وماُيحيطُبهاُمنُالدولُالكبيرةُفيُالتجارةُالعامليةُ،كانتُالخدماتُالتيُترتبطُبالنشاطُاالقتصاديُلهاُاألثرُالكبير ُ
فيُزيادةُالناتجُ ُاملحليُ )ُ Guo, 2015(ُ.
 .3.9.2العامل السكاني:
بلغُعددُسكانُسنغافورةُعام ُ2014مُبنحو ُُ 5,469,700وهيُمنُالدولُذاتُالكثافةُالسكانيةُالعاليةُفيُالعالمُنظراُلصغرُمساحتهاُ ،إذُتبلغُ
الكثافةُالسكانية ُُ 6112نسمةُفيُالكيلوُمترُاملربعُ ،وبلغُمعدلُالنموُالسكانيُالسنويُفيُنهايةُالثمانينيات ُُ ،%1,9وتعتبرُهذهُالزيادةُأقلُبكثيرُمماُ
كانتُعليهُفيُاألربعينياتُوالخمسينياتُمنُالقرنُالعشرينُامليالديُعندماُكانتُنسبةُاملواليدُتتعدىُُ،%4وهيُمنُأعلىُالنسبُ )ُ Djalal, 2015(ُ.
وقدُأصبحتُسنغافورةُتعانيُمنُمشكلةُتدنيُمعدلُاملواليدُوزيادةُنسبةُاملسنينُ،لذلكُتتطلعُالحكومةُإلىُ زيادةُعددُالسكانُبنسبةُُ%30مع ُ
حلولُُ،2030ووضعتُفيُعامُ2001مُخطةُملنحُمكافأةُماليةُعنُكلُمولودُجديدُ(الجرف2004ُ،م)ُُ .
ُويضمُالشعبُالسنغافوريُمجموعةُمنُالجنسياتُ ،فاألغلبيةُهمُالصيني ُونُالقادم ُونُمن ُاثني ُعشرُإقليمُا ُمنُأقاليمُالصينُاألمُ ،ويشكلونُ
نسبة ُُ%76.3منُالسكانُ ،أماُالباق ُونُفمنُاملالويين ُُ،ويشكلونُُ،ُ %15والتاميلينُمنُجنوبُالهندُويمثلونُُ،ُ %6.4ثمُاألوروبي ُونُواليمني ُونُُ ،ويمثلونُ
ُ ُ،%2.3يعتبرُ املجتمعُ السنغافوريُ مجتمعُاُ ُمتعددُ األعراقُ (املالويُ ُُ،والهنديُ ُ،الصيني)ُ ُ،ومتعددُ األديانُ (اإلسالمُ ُ،الهندوسيةُ ُ،البوذيةُ،
الكونفوشيوسيةُ،الطاويةُ،املسيحية)(ُ.العبيديُ )2012ُ،
 .4.9.2العامل الثقافي:
تعتبرُسنغافورةُبلدُمتعددُالدياناتُبسببُالخليطُالعرقيُاملوج ُودُفيهُ ،وتقرُالدولةُفيُسنغافورةُبحريةُاالعتقادُوفصلُالدينُعنُالدولةُفهيُ
أساسيا ُمنُأركانُاملجتمعُالسنغافوريُفكفلُالدستورُمبدأُحريةُالعبادةُ ،مماُأوجدُحالةُمنُالتسامحُالدينيُبين ُ
ًُّ
دولةُعلمانيةُ ،ويشكلُالدينُركنُا ُ
األعراقُاملختلفةُ ،ويمكنُالقول ُ ُإنُجميعُاألديانُقدُتكونُممثلةُفيُسنغافورةُ ،وتؤمنُالحكومةُبالدورُالذيُيساهمُبهُالدينُفيُالتنميةُاالجتماعيةُ
واالقتصاديةُلكلُالسكانُذاتُا ُألديانُاملتعددةُواإلسالمُالدينُالوحيدُالذيُحظيُفيُسنغافورةُبمجلسُخاصُمفوضُبقانونُبرملانيُهوُاملجلسُ
اإلسالميُالسنغافوريُويقومُباإلشرافُعلىُاملبانيُاإلسالمية(ُ.شونُ )2009ُ،
وهناكُأربعُلغاتُرسميةُفيُسنغافورةُوهيُاإلنجليزيةُ،والصينيةُ(املاندرين)ُ،واملاليزيةُ،والتاميليةُ ُ،وتعتبرُاللغةُاملاليزيةُهيُاللغةُالقوميةُللبالدُُ،
أماُاللغةُاإلنجليزيةُفهيُاللغةُالرسميةُللمكاتباتُالحكوميةُواللغةُالرسميةُفيُاملدارسُوالكلياتُ،ويكونُالتدريسُباللغةُاإلنجليزيةُ،إضافةُإلىُإحدىُ
اللغاتُاملحليةُالثالثةُ ،ولكنُالتعليمُالعاليُباللغةُاإلنجليزيةُفقطُ ،ونتيجةُإلتقانُشعبُسنغافورةُللُغةُاإلنجليزيةُ ،فهمُقادرونُعلىُاالستفادةُمنُ
أحدثُالبرمجياتُالتيُيتمُالتوصلُإليهاُفيُالعالمُ،حيثُ ُإنُُ%80منُمحتوىُشبكةُاإلنترنتُمكتوبُباللغةُاإلنجليزيةُ )Gopinathan, 2011(ُ.
 .5.9.2العامل االقتصادي:
تمتلكُ سنغافورةُ تاسعُ أعلىُ احتياطيُفيُ الُعالمُ ،كماُ تعتبرُمنُ النمورُ اآلسيويةُ الرائدةُ ،وتعدُواحدةُمنُ أكثرُ الدولُ االقتصاديةُ انفتاحُاُُفي ُ
يادةُاإلنتاجيةُمنُخاللُتعزيزُاملهاراتُواالبتكارُ)Djalal, 2015(ُ .
ُ
العالمُ ،وهيُأسرعُدولةُفيُإنعاشُاقتصادهاُبنموُوصلُإلى ُُ%17.9عبرُالتركيزُعلىُ ز
اُكبيرُاُعلىُالصادراتُ،وبخاصةُفيُمجالُاإللكترونياتُومنتجاتُتكنولوجياُاملعلوماتُ،ووفقُتقريرُالتجارةُالعامليُ
يُاعتماد ُ
يعتمدُاالقتصادُالسنغافور ُ
ابعةُعشرُةُفُيُالصادراتُعلىُمستوىُالعالمُ(العنانبةُ .ُ)4ُ،2014ُ،
ُ
2013مُوالصادرُعنُمنظمةُالتجارةُالعامليةُ(ُ)WTOفقدُاحتلتُاملرتبةُالر
وقدُأكدتُمنظمةُ(ُ)UNISCOفيُتقريرهاُالصادرُلعامُ2011مُأنُسنغافورةُتتمتعُبنظامُتعليميُعاليُالجودةُ،لهُمميزاتُيمكنُلألنظمةُاألخرىُ
ىُ ،وأنُاملناهجُالدراسيةُ
أنُتتعلمُمنهاُ ،ومنُهذهُاملميزاتُ:املعلمونُواملديرونُذ ُووُ ُكفاءاتُعاليةُ ،والقادة ُاألقوياءُذ ُو ُو ُجرأةُعلىُالرؤىُبعيدةُاملد ُ
معدةُبصورةُجيدةُوبمقاييسُتتماش ىُمعُأساليبُالتعليمُالحديثةُوالقياسُوالتقوي ُمُ )ُ UNISCO, 2011(ُ.
 .10.2القوى والعوامل املؤثرة التي أثرت في تطبيق الدراسة الدولية ( )TIMSSفي كوريا الجنوبية:
 .1.10.2العامل السياس ي:
نقطةُتحو ُلُفيُتاريخهاُ ،وانتقلتُإلىُالنظامُالديمقراطيُ ،وأصبحُلديهاُحكومةُتنقسمُإلىُ
ُ
لُتحررُكورياُالجنوبيةُمنُاليابانُفيُعام ُ1945مُ ،
ُ
شكُ
ثالثةُفروعُ:السلطةُالتنفيذيةُوالسلطةُالقضائيةُوالسلطةُالتشريعيةُ ،حيثُإن ُالسلطتينُالتنفيذيةُوالتشريعيةُتعم ُالن ُفيُاملقامُاألولُعلىُالصعيدُ
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الوطنيُ ،أماُالسلطةُالقضائية ُفتعملُعلىُاملستويين ُالوطنيُواملحليُ ،كماُاستطاعتُكورياُفيُفترةُزمنيةُقصيرةُأنُتصبحُمنُالدولُالرائدةُفيُمجالُ
التحولُالديمقراطيُ ،ومنُالدولُالتيُحققتُنجاحُا ُملموسُاُ ،فعلىُالرغمُمنُالدمار ُ ُوالحروبُواملعانا ُة ُاالقتصاديةُالتي ُطالتُكورياُالجنوبيةُ ،فإنهاُ
نجحتُفيُالتغلبُعلىُاألميةُ،وشهدتُتوسعاُكبيراُفيُالتعليمُفيُالفترةُ1950مُ–ُ1970مُ(عبدُالعاطيُ)2009ُ،و(سعدُ .ُ)2002ُ،
وتحولتُمنُدولةُفقيرةُإلىُدولةُغنيةُفيُمصافُالدولُالصناعيةُ،وحصلتُفيُعامُ2015مُعلىُاملركزُاألو ُلُفيُأفضلُتعليمُعلىُمستوىُالعالمُ
ُ ُ
(ُ .ُ)Holderge,2018
 .2.10.2العامل الجغرافيُ :
تحتلُكورياُ الجنوبيةُ النصفُ الجنوبيُمنُ شبه ُالجزيرةُ الكوريةُفيُ جنوبُ شرقي ُآسياُ ،وتغطيُمساحةُقدرها ُ965كمُ طوالُو217كمُعرضاُ،
ُ %منُ
ق ُبحرُاليابانُ ،وتغطيُالجبالُنسبة ُُ 75
ويحدهاُمنُالشمالُكورياُالشماليةُ ،ومن ُالجنوبُمضيقُكورياُومنُالغربُالبحرُاألصفرُومنُالشر ُ
مساحتهاُ ،وسواحلهاُ صخريةُ شديدةُ االنحدارُ ،ومناخهُقاريُ ،ومعُصعوبةُ املناخُوالتضاريسُواجهتُكورياُ تحدياتُهائلةُفيُ القرنُ العشرينُُ،فقدُ
خضعُشعبهاُ لسيطرةُ اليابانُ أكثرُمنُ خمسُوثالثينُسنةُ ،وقدُكانُهناكُ صلةُ تربويةُ بينُ الدولتينُفرضتهُ طبيعةُهذهُ السيطرةُوصالتُ الجوارُُ،
والنظامُاإلداريُفيُكورياُالجنوبيةُيقومُعلىُعديدُمنُاألسسُواملبادئُاملستمدةُمنُتاريخهُالطويلُومنُتراثهُالتربويُالذيُورثهُمنُخاللُاإلصالحاتُ
التيُقامُبهاُامللكُتيجوُأولُملوكُاألسرةُالحاكمةُالجديدةُ ،وموقعُكورياُاملتميزُبينُالدولُجعلهاُتتقدُمُفيُاملجالُالعلمي ُ ُوالتكنولوجيُ ،كماُارتفعتُُ
ي(ُ.البحيريُ )2010ُ،
معدالتُالنموُفيُاإلنتاجُاالقتصاد ُ
 .3.10.2العامل السكانيُ :
فيُكورياُالجنوبيةُ ،معظ ُمُالسكانُمن ُأصلُأجنبيُ،منُالصينيينُواليابانيينُوالغربيين واآلسيويين منُجنوبُشرقيُآسياُ،حيثُيقدُرُعددُسكانُ
جداُُ)ُُ،(96,99%كماُ تشهدُ كورياُ
الشعبُ الكوريُ الجنوبيُُ  49,039,986فيُ عام ُ2014م ُُ ُُ،ويعتبرُ الشعبُ الكوريُ متجانسُ األعراقُ بنسبةُ عاليةُ ًُّ
ًّ
الجنوبيةُنمواُطفيفاُفيُعددُالسكانُوارتفاعُفيُمتوسطُأعمارُاألفرادُنتيجةُالرعايةُالصحيةُالجيدةُ،ويشيرُهرمُاألعمارُلسكانُكورياُالجنوبيةُإلىُأنهُ
فيُعامُ1950مُكانتُنسبةُتعدادُسكانُالبالدُالذينُيبلغونُُ65عاماُأكثرُُ،%3أماُفيُعامُ2015مُفقدُبلغتُ)ُ ُ.%15 (Shanmugaratnam, 2015
كماُحققتُكورياُالجنوبيةُنجاحُا ُملحوظُ ُاُعلىُصعيدُالتنميةُالبشريةُ ،واعتبرتُ ُالعنصرُالبشريُالركيزةُاألساسيةُالستراتيجيةُاإلدارةُالكوريةُُ،
ألنُكورياُتعانيُندرةُفيُمواردهاُ الطبيعيةُفيُالوقتُالذيُتعانيُفيهُمنُالكثرةُالسكانيةُ ُ،واعتبرتُرأسُاملالُالبشريُعنصراُمنتجاُمثلهُفيُذلكُمثلُرأسُ
املالُاملاديُفيُظلُإدارةُاقتصاديةُسليمةُ،فإنُاستثمارُاتهاُفيُاملواردُالبشريةُأدرتُعائدُ ُاُمُجزيُا(ُ.عبدُالعاطيُ )2009ُ،
 .4.10.2العامل الثقافيُ:
هناكُخالف ُحولُتصنيفُاللغةُالكوريةُبينُعلماءُاللغاتُ ،فمنهمُمنُيصنفهاُعلىُأنهاُلغةُمعزولةُ ،بينماُيصنفهاُآخرونُعلىُأنهاُمنُضمنُ
اللغاتُ «األلطية»ُ ،يتكلمُهذهُ اللغةُ نحو ُُُ78مليونُ نسمةُفيُ العالمُ ،واللغةُ الكوريةُ(ُ)Hangugeoهيُ اللغةُ الرسميةُفيُكورياُ الجنوبيةُُ،أماُ اللغةُ
واإلسبانيةُُ،ويعتنقُ
الجنوبيةُوتدرسُفيُ جميعُ مراحلُ التعليمُ ،كذلكُ تنتشرُ اللغاتُ الصينيةُُواليابانيةُُ ُ
ُ
اإلنجليزيةُ ،فمنتشرةُ بشكلُواسعُ فيُكورياُ
الشعبُالكوريُالجنوبيُالديانةُ ُاملسيحيةُ ،وهناكُنسبةُكبيرةُممنُالُينتمونُإلىُأيُدينُ ،وتدينُنسبةُقليلةُبالبوذيةُوأديانُأخرىُ ،وتتميز ُجمهوريةُ
كورياُالجنوبيةُمنُالناحيةُالثقافيةُماُيسودهاُمنُقيمُومبادئُتحكمُسلوكُاألفرادُوالجماعاتُوماُتتصفُبهُمنُصفاتُالحزمُوالصرامةُ،وُالجدية ُ
والتفانيُفيُالعملُ ُواإلخالصُفيه ُ ،وغيرهاُمنُالصفاتُوالسماتُالثقافيةُالتيُتضفيُعليهاُخاصيتهاُالفرديةُاملتميزةُولهاُتأثي ُرهاُالواضحُفيُممارساتُ
األفرادُ والجماعاتُ وفيُ النظمُ التعليميةُ وأساليبُ العملُ املختلفةُُ،فالكوريونُ منُ الشعوبُ القديمةُ ذاتُ الثقافةُ العريقةُُ،فقدُ كثرتُ الكتاباتُ
التاريخيةُعنُكورياُمنذُعصورهاُاألولىُ،فهيُتعدُصاحبةُتاريخُطويلُفيُعمقُاإلنسانيةُ،وإنُاختلفتُاآلراءُحولُعمرُهذهُالحضارةُ،فمنُتلكُاآلراءُأنُ
تكوينُكورياُيعودُإلىُأربعةُآالفُسنةُ،كذلكُتذهبُتقديراتُأخرىُإلىُأنُعمرهاُيصلُإلىُستةُآالفُسنةُ(سعد2002ُ،م)ُ .
 .5.10.2العامل االقتصادي:
لقدُعاشتُكورياُالجنوبيةُأصعبُالظروفُاالقتصاديةُخاللُالخمسينياتُوهيُاآلنُواحدةُمنُأكبرُخمسُعشرةُدولةُتجاريةُفيُالعالمُ ،حيث ُ
ُإنها ُتعتبر ُمنُالنمورُاآلسيويةُالرائدة ُ ،خاللُعقودُقليلةُفيُضوءُالجهودُالحكوميةُالقويةُالتيُأخذتُبالتخطيطُاالقتصاديُمنُأجلُالتنميةُورفعُ
هممُ أبناءُ الشعبُمنُ أجلُ العملُ الجادُ استطاعتُكورياُ الجنوبيةُ أنُ تحققُ االستراتيجياتُوالسياساتُ التربوية ُواألهدافُ التعليميةُ التيُ حددتهاُ
لتحققُماُيسميهُاالقتصاديونُاملعجزةُالكورية(ُ.عبدُالعال)ُ 2007ُ،
فاعتمدتُعلىُالتصنيعُاملستمرُواملتجددُللتطورُالتكنولوجي ُ ،وانتقلتُخاللُثالثةُعقودُمنُالصناعاتُالخفيفةُإلىُ الصناعاتُالثقيلةُ ،ثمُ
أخيرُاُإلىُالصناعاتُاإللكترونيةُالحديثة ُ ،كماُاعتمدتُسياسةُاالختيارُالدقيقُللعاملينُفيُمختلفُاملؤسساتُوالقطاعاتُواملصالحُالحكوميةُوغيرُ
ُ
الحكوميةُضماناُالنتقاءُأفضلُالكوادرُالتيُيمكنهاُأداءُالعملُبدرجةُعاليةُمنُالكفاء ُة(ُ.عبدُالعاطيُ )ُ 2009ُ،
كما ُشهدتُكورياُ ًّ
نمواُمتزايداُ بالتكنولوجياُ ،وقدُ دعمتُ ذل كُ بعديدُمنُالخطواتُوالسياساتُ التربويةُواملزيدُمنُ التمويل(Seth ُُ,2012)ُُ.
ُ .ُKaplan
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واستخدمتُالباحثةُالخطو ُة ُالثالثةُمنُأسلوبُ(بيرداي)ُ ،وهيُ(املوازنةُأوُاملناظرة)ُتحديدُأوجهُالتشابهُواالختالفُفيُتطبيقُالدرُاسةُالدوليةُ
ّ
لإلجابةُعنُ
الثقافيةُواالقتصاديةُاملؤثرةُ ُ ،
ُ
ُ TIMSSبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ ،فيُضوءُالقوىُوالعواملُالسياسيةُوالجغرافيةُوالسكانية ُ ُو
السؤالُالرابعُالذيُينصُعلى"ُ:ما أوجه التشابه واالختالف في تطبيق الدراسة الدولية ( )TIMSSبين كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية؟"ُُ .
 .11.2أوجه التشابه واالختالف في القوى والعوامل املؤثرة في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية:
 .1.11.2العامل السياس ي:
يوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُأنُكلتيهماُخضعتاُلالستعمارُمماُأخلفهماُالدمارُوالحروبُواملعاناةُاالقتصاديةُ،وتختلفُ
فيُ ُأن ُسنغافورةُكانتُمستعمرةُمنُإحدىُالدولُاألوروبيةُ(بريطانيا)ُ،بينماُكورياُالجنوبيةُكانتُمستعمرةُمنُاليابانُوهيُمنُدولُشرقُآسياُ،كماُأنهُ
ي ُوجدُاختالفُفيُبنيةُنظامُالحك ُمُ،حيثُإنُسنغافورةُدولةُبرملانيةُوكورياُالجنوبيةُدولةُديمقراطيةُ،ويمكنُتفسيرُذلكُفيُضوءُالعاملُالسياس يُفي ُ
استثمارُ رأسُاملالُالبشريُلتحسينُالبنيةُالتحتيةُللدولتينُللتعافيُمنُآثارُاالستعمارُ،بجانبُطبيعةُالتأثيرُالذيُتأثرتُبهُكلتاُ ُالدولتينُمنُحيثُ
ثقافةُاملستعمرُوتوجهاتهُُ .
يضافُملاُسبقُالفترةُالتيُحصلتُفيهاُكلُدولةُمنُالدولتينُعلىُاستقاللهاُ ،حيثُحصلتُسنغافورةُعلىُاستقاللهاُعام ُ1965مُ ،بينماُتحررتُ
كورياُالجنوبيةُمنُاالستعمارُعام ُ1945مُأيُقبلُاستقاللُسنغافورةُبعشرينُعامُاُ،وهذاُالعاملُكان ُلهُتأثيرُكبيرُفيُسياسةُكلتاُالدولتينُوانعكسُ
بصورةُمباشرةُعلىُالنظامُالتعليميُبجميعُعناصرهُومكوناتهُ ُ.
أماُهذاُالعاملُفهوُمختلفُتماماُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُباعتبارُأنهاُلمُتقعُتحتُطائلةُاالستعمارُمنُجهة ُُ،وبالتاليُفهيُل ُمُتعانُُمنُتأثيرُ
املستعمرُأوُفرض ُثقافتهُعلىُأنظمتهاُاملختلفةُبماُفيهاُالنظامُالتعليميُ،وأنُالنظامُالسياس يُبهاُملكيُمنُجهةُأخرىُمماُيعززُاستفادتهاُمنُهذاُ
ُالنظامُفيُتطويرُنظامهاُالتعليميُبجميعُعناصرهُ ُ،وهذاُيعدُنقطةُقوةُللمملكةُالعربيةُالسعوديةُ ُ.
 .2.11.2العامل الجغرافي:
يوجدُتشابهُبينُكلُم ُنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُطبيعةُتضاريسهماُوصغرُمساحتهماُوموقعهماُالجغرافي ُحيثُإن ُكلتيهما ُتقعانُفيُجنوبُ
شرقي ُآسياُ ،وتختلفُفيُ ُالدولُالتيُتحدُكلُمنهماُ ،ويمكنُتفسيرُذلكُفيُضوءُالعاملُالجغرافي ُأن ُذلكُجعلُالدولتين ُتتقدُمانُُفيُ املجالُالعلميُُ
ّ
عُمعدلُالناتجُاملحليُللدولتينُ ُ.
ُ
ُوالتكنولوجيُمماُرفُ
وتختلفُاململكةُعنهماُفيُهذاُاألمرُ ،خاصةُمنُحيثُعاملُاملساحةُباعتبارهاُأكبرُمنهماُبكثيرُباإلضافة ُالختالفُدولُالجوارُوتنوعُالصالتُ
ّ
املتعددةُللمملكةُالعربيةُالسعوديةُبمختلفُدولُالعالمُخاصةُفيُموسمُالحجُمماُيجعلُذلكُنقطةُقوةُيُ ُم ُكنُاململكةُمنُاستثمارهاُبصورةُمباشرةُ
فيُتبادلُالخبراتُفيُشتىُاملجاالتُ،بماُفيُذلكُاملجالُالتعليميُ .
 .3.11.2العامل السكاني:
يوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُكثافةُسكانهماُمقارنةُبمساحتهماُ،وتعددُأعراقُسكانهماُ،وتدنيُمعدلُاملواليدُوزيادةُنسبة ُ
املسنينُفيهماُ ،ويوجدُاختالف ُنسبي ُفيُجنسياتُسكانُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ ،والكثافةُالسكانيةُمعُصغرُمساحةُكلتاُالدولتينُجعلُ
استغاللُالقدراتُالخالُقةُللناسُباالبتكارُوالبحثُالعلميُهوُالخيارُاألمثلُ،وسهلُعلىُالقائمينُتحقيقُالجودةُالنوعيةُبالتعليمُ .
ُوتختلفُاململكةُالعربيةُالسعوديةُعنهماُفيُذلكُمنُحيثُكثافةُالسكانُباعتبارهاُأقلُكثافةُسكانيةُمنهماُُ ،ولعلُذلكُيرجعُلطبيعةُاملساحةُ
الكبيرةُ ُالتيُتحظىُبهاُاململكةُمقارنةُبهماُ،كماُأنهاُتختلفُعنهماُفيُأنُمعظمُسكانهاُينتمونُإلىُعرقُواحدُُ،وهوُالعرقُالعربيُاإلسالميُ،كماُأنُاململكةُ
العربيةُالسعوديةُتشهدُارتفاعُاُفيُنسبُاملواليدُمقارنةُبكلُمنُكورياُالجنوبيةُوسنغافورةُ ُ.
 .4.11.2العامل الثقافي:
يوجدُتشابهُبينُكل ُ منُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُتعددُاللغاتُوالتسامحُبينُاألديانُفيُكلُمنهماُ ،وتختلفُفيُأنُسنغافورةُدولةُعلمانية ُ
تكفلُ حريةُ األديانُُ،واإلسالمُ الدينُ الوحيدُ الذيُ حظيُ فيُ سنغافورةُ بمجلسُ خاصُ مفوضُ بقانونُ برملانيُ هوُ املجلسُ اإلسالميُ السنغافوريُُ،
واعتمدتُ أربعُ لغاتُ ُرسميةُ منُ بينهاُ اللغةُ اإلنجليزيةُُ،بينماُ كورياُ دولةُ مسيحيةُُ،واللغةُ الكوريةُ ( ُ)Hangugeoهيُ اللغةُ الرسميةُ فيهاُُ،أماُ اللغةُ
ونظرُا ُلتعددُ اللغاتُواألديانُعمدتُكلتاُ الدولتينُفيُ نظامهماُ
الجنوبيةُوتدرسُفيُجميعُمراحلُ التعليمُ ُ ،
ُ
اإلنجليزيةُفمنتشرةُ بشكلُواسعُفيُكورياُ
التعليميُإلىُتعزيزُاالنتماءُالوطنيُلدىُطالبهمُ .
وتختلفُاململكةُالعربيةُالسعوديةُفيُذلكُباعتبارُأنهاُدولةُإسالميةُوتعتمدُلغةُواحدةُوهيُاللغةُالعربيةُباعتبارهاُاللغةُالرسميةُلهاُ،وهذاُيُعد ُ
بيةُوثرُائهاُمنُجهةُوتبعُاُلعامليةُاإلسالمُوتخطيهُجميعُالحدودُاملكانيةُوالزمانيةُمنُ
ُ
نقطةُقوةُتتميزُبهاُاململكةُالعربيةُالسعوديةُتبعُاُلتميزُاللغةُالعر
ىُ .
جهةُأخر ُ
ُُ
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 .5.11.2العامل االقتصادي:
ًّ
كال ُمنهماُمنُالنمورُاآلسيويةُالرائدةُواعتمدتُالصناعةُفيُصادراتهاُ ،وشهدتُكلُمنهماُنمواًُّ
يوجدُتشابهُبينُسنغافورُةُ ُوكورياُالجنوبيةُفي ُأن ُ ُ
متزايد اُفيُالتطورُالتكنولوجيُ،وتختلفُفيُأنُسنغافورةُوفقُتقريرُالتجارةُالعامليُ2013مُوالصادرُعنُمنظمةُالتجارةُالعامليةُ(ُ)WTOاحتلتُاملرتبةُ
تبةُالخامسةُعشر ُة ُفيُالصادراتُعلىُمستوىُاململكةُ ،وهذهُالقو ُةُ
ُ
ابعةُعشرُة ُفيُالصادراتُعلىُمستوىُالعالمُ ،بينماُاحتلتُكورياُالجنوبيةُاملر
ُ
الر
االقتصاديةُفيُكلُمنُالدولتينُجعلتُهناكُتنميةُللمواردُالبشريةُوتطويرُنظامُالتعليمُوإنشاءُالبنيةُالتحتيةُاملعلوماتيةُوبنيةُاالتصاالتُ ُ.
وتختلفُاململكةُالعربيةُالسعوديةُعنُالدولتينُمنُحيثُإنهماُتتفوقانُعنهاُفيُاملجالُالصناعيُوالتكنولوجيُوالتجاريُباعتبارُأنُاململكةُالعربيةُ
السعوديةُ مستهلكةُ أكثرُ منهاُ مصدرةُ فيُ هذهُ املجاالتُُ،وهذاُ ماُُينبغيُ العملُُعليهُ للتغلُبُ علىُ هذاُ االستهالكُ ُ،بينماُ تتفقُ اململكةُ معهماُ فيُ قوةُ
االقتصادُبصفةُعامةُمماُيمثلُنقطةُقوةُيمكنُاالستفادةُمنهاُفيُتطويرُأنظمتهاُاملتعددةُوفيُمقدمتهاُالنظامُالتعليميُبجميعُعناصرهُومكوناتهُ .
 .12.2أوجه التشابه واالختالف في و اقع تطبيق الدراسة الدولية  TIMSSفي كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية:
 .1.12.2أهداف التعليم:
يوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُاالهتمامُبالتعليمُواملدارسُاملهنيةُوتشجيعُالبحثُالعلميُ،بينماُتختلفُكورياُالجنوبيةُعنُ
سنغافورةُفيُالتوجهُنحوُالالمركزيةُواملرونةُفيُالعملُوفقاُألهدافُالنظامُالتعليميُبكورياُالجنوبيةُ ،أماُسنغافورةُفاتخذتُخيارُاإلدارةُاملركزيةُفيُ
التعليمُ ،واهتمامُكلتاُالدولتينُبالتعليمُاملنهيُلخلقُمهاراتُجديدةُتتناسبُمعُالنموُاالقتصاديُواالجتماُ ُعيُوكذلكُالبحثُالعلميُألهميتهُفيُبناءُ
املعرفةُوتيسيرُالتعلُمُ ُ.
ويمكنُللمملكةُاالستفادةُمنُتطبيقُالنظامُالالمركزيُاملتبعُبكورياُالجنوبيةُباعتبارهُنقطةُقوةُيسهمُتطبيقهاُفيُتطويرُالنظامُالتعليميُ،كماُ
أنهُمنُاألهميةُاستفادتهاُمنُتوجُهُالدولتينُنحوُاالهتمامُبالتعليمُاملنهيُمماُيعززُارتباطُمخرجاتُالتعليمُبسوقُالعملُومتطلباتهُاملتعددةُواملتغيرةُ ُ.
 .13.2منهج الرياضيات في املرحلة االبتدائية واملتوسطة:
يوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُموضوعاتُالرياضياتُاملستهدفةُوتعليمُاملفاهيمُواملهاراتُالرياضيةُفيُسياقُ ُالتجاربُ
ياضيةُفيُسياقاتُحياتيةُينميُلدىُالطالبُ
ُّ
الحياتية ُ ،بينماُتختلفُكورياُالجنوبيةُعنُسنغافورةُفيُتصميمُوبناءُمنهجُالرياضياتُ ،وتعلُمُاملهاراتُالر
القدرةُعلىُالتفكيرُوتنميةُاإلدراكُعندهمُوأدعىُلبقاءُأثرُالتعلُمُ ُ.
ويمكنُللمملكةُاالستفادةُمنُتجربةُكورياُالجنوبيةُفيُتعليمُاملهاراتُالرياضيةُفيُسياقاتُحياتيةُتجعلُالطالبُأكثرُارتباطُاُبالواقعُومتطلباتهُ
منُجهةُ،وتكسبهُمهاراتُالتفكيرُالواقعيُواإليجابيُمنُجهةُأخرىُ .
 .14.2منهج العلوم في املرحلة االبتدائية واملتوسطة:
يوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُموضوعاتُالعلومُاملستهدفةُوتعليمُمفاهيمُومهاراتُالعلومُفيُسياقُالظواهرُالطبيعيةُُ،
بينماُتختلفُكورياُالجنوبيةُعنُسنغافورةُفيُتصميمُوبناءُمنهجُالعلوم ُُ ،وتعلُمُمهاراتُالعلومُفيُسياقُالظواهرُالطبيعيةُيعملُعلىُتطويرُمهارةُ
التحليلُوالتفكيرُالناقدُلدىُالطالبُ،وحبُاالطالعُواالستقصاءُالعلميُ .
ويمكنُللمملكةُاالستفادةُمنُتجربةُكلتاُالدولتينُمنُحيثُتضمينُمنهجُالعلومُباملرحلةُاالبتدائيةُواملتوسطةُموضوعاتُتتمُفيُسياقُالظواهر ُ
ىُ ،مماُيسهمُفيُتنميةُمهاراتُالتحليلُوالنقدُلديه ُمُ،
وأكثرُتأثيرُا ُفيُاملتعلمين ُمنُجهةُأخر ُ
ُ
الطبيعيةُلتجعلُ التعليمُأكثرُارتباطُا ُبالواقعُمنُجهةُ ،
ُوخاصةُ أنُمحتوىُمنهجُ الرياضياتُوالعلومُالُ يتضمنُ املهاراتُ املتطلبةُالجتيازُ اختبارات ُُ،TIMSSوقدُ تكونُطريقةُ تدريسهُالُ تتماش ىُمعُ نمطُُ
اختبارات (ُ) TIMSSوالُ يشجعُ التالميذُعلىُ التنافسُ العامليُ،وقلةُ األنشطةُ اإلثرائيةُ املتضمنةُفيُمحت ُوىُمقرريُ الرياضياتُوالعلومُ لتتناسبُمعُ
قدراتُالتالميذُ،إضافةُإلىُكثافةُمحتوىُ ُاملنهجُوعدمُمالءمةُموضوعاتهُمعُالزمنُاملخصصُللتدريسُ ُ.
 .15.2مبادرات في تعليم الرياضيات والعلوم:
يوجدُ تشابهُ بينُكلُمنُ سنغافورةُوكورياُ الجنوبيةُفيُ تنفيذُ برامجُ تدعمُ املعلمين ُ ُوتلبيُ حاجاتُواهتماماتُ الطالبُوالشراكةُمعُ الجامعات ُ
ملساعدةُ املعلمينُ والطالبُ الباحثينُ وتحديثُ املناهجُ الوطنيةُ كلُ خمسُ سنواتُُ،وتختلفُ كورياُ الجنوبيةُ عنُ سنغافورةُ فيُ تطبيقُ كتبُ مهارية ُ
مصاحبةُ للعلومُوالرياضياتُ ،بينماُ سنغافورةُ ّ
طبقتُ املعسكراتُواملعارضُ لدعمُ تعلمُ املهاراتُ ،وتنميةُمها ُراتُ املعلمينُودعمهمُ يساعدُفيُ تعزيزُ
دورهمُالرياديُفيُاملجتمعُكماُأنُتحدي ثُاملناهجُبصورةُدوريةُمستمرةُيساعدُعلىُمواكبةُالتوجهاتُالدوليةُمماُينعكسُبصورةُإيجابيةُعلىُاملنظومةُ
التعليميةُ ُ.
ويمكنُللمملكةُاالستفادةُمنُهذهُاملبادراتُفيُتعزيزُوتطويرُتعليمُالرياضياتُ ُوُالعلومُبماُيتناسبُمعُالظروفُواإلمكاناتُاملتاحةُلهاُوفيُضوءُ
طبيعةُاملتعلمينُواحتياجاتهمُوماُيمتلكونهُمنُإمكاناتُواستعداداتُ ُ.

ُ
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 .16.2مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم:
يوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُاشتراطُدرجةُالبكالوريوسُودبلومُدراساتُعلياُ ،وتختلفُك ُوُرياُعنُسنغافورةُفيُاجتيازُ
املعلمُالختبارُالتوظيفُ ،بينماُسنغافور ُة ُال ُبدُعلىُاملعلمُأنُيجتازُالحدُاألدنىُمنُبرنامجُالتدريبُقبلُمباشرةُالعملُ ،وهذاُتبرزُفيُكلتاُالدولتينُ
اتُواملعاييرُالدوليةُالختيارُاملعلمُاملؤهلُ،ألنهُالركنُاألساس يُفيُالعمليُةُالتعليميةُ ُ.
ُّ
املواصفاتُوالقدر
ويمكنُللمملكةُاالستفادةُمنُهذاُاألمرُفيُتطويرُاملعاييرُالخاصةُبقبولُاملعلمينُمنُجهةُوفيُتطويرُبرامجُاإلعدادُوالتأهيلُاملنهيُللمعلمينُقبلُ
العملُوتطويرُبرامجُالتنميةُاملهنيةُلهمُأثناءُالعملُ ُ.
 .17.2متطلبات التطويراملنهي املستمرللمعلم:
يوجدُ تشابهُ بينُُسنغافورةُ وكورياُ الجنوبيةُ فيُ اشتراطُ عددُ ساعاتُ معينةُ فيُ التطويرُ املنهيُ للمعلمُ فيُ العامُ الدراس يُُ،وتختلفُ كورياُ عنُ
سنغافورةُفيُأنهاُتشترطُعلىُاملعلمينُذويُالخبرةُالذينُلديهمُثالثُسنواتُأوُأكثرُمنُالخدمةُاملشاركةُفيُبرنامجُالتطويرُالوظيفيُاملنهيُملدة ُُ180
ساعةُخاللُإجازاتهمُالصيفيةُللتأهلُللحصولُعلىُشهادةُمعلمُفيُاملدرسةُمنُالدرجةُاألولىُ ،وهذاُالتطويرُاملنهيُيسهمُفيُرفدُاملعلمينُبمهاراتُ
جديدةُُ،وبلوغُ معاييرُ عاليةُ الجودةُ لإلنجازُ األكاديمي ُ،وتنميةُ قدراتهمُ فيُ املمارساتُ املهنية ُُُ،وطرقُ التدريس ُ،واستكشافُ مفاهيمُ حديثةُ تتصلُ
باملحتوىُالعلميُالذيُيقدُمُللطالبُ ُ.
كُ فيماُيتعلقُببرامجُالتنميةُاملهنيةُللمعلمينُمنُحيثُمحتواهاُوخططهاُواملدةُالزمنيةُاملقررةُلهاُفيُضوءُماُ
ُويمكنُللمملكةُاالستفادةُم ُنُذل ُ
يمتلكهُاملعلمينُمنُإمكاناتُومهاراتُمنُجهةُوماُيتاحُلهاُمنُوقتُوتجهيزاتُمنُجهةُأخرىُ ُ،وبرامجُمحاكاةُأسئلةُاختبارات (ُ،)TIMSSوتهيئةُالطالبُ
ىُتحصيلُطالبُاململكةُالعربيةُالسعوديةُفيُالرياضياتُوالعلومُ
لالختباراتُالدوليةُ،وكيفيةُعملُالبرامجُالعالجيةُواإلثرائيةُ،ممُاُيساهمُفيُرفعُمستو ُ
فيُضوءُنتائجُاختبارات (ُ .ُ)TIMSS
 .18.2تعليم الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة:
يوجدُتشابهُبينُسنغافورةُ ُوكورياُالجنوبيةُفيُتعليمُالطالبُمنُقبلُمعلمينُمتخصصينُفيُالرياضياتُوالعلومُ ،وتختلفُكورياُعنُسنغافورةُ
بأنهُ يتمُ تدريسُ طالبُ املرحلةُ االبتدائيةُ منُ قبلُ "معلميُ الفصل"ُُ،أماُ طالبُ املرحلةُ املتوسطةُ فيتمُ تدريسهمُ منُُقبلُ "معلميُُاملادة"ُُ،فاملعلمُ
املتخصصُيكسبُالطالبُالكفاياتُالالزمةُملتابعةُدراسةُالرياضياتُوالعلومُوالتعاملُمعُاملحتوىُكمعرفةُمفاهيميةُوليسُفقطُكمعرفةُإجرائيةُ ُ.
 .19.2استخدام التكنولوجيا:
كلُ منُُدولتيُ املقارن ُةُُتستخدمُ اآلالتُ الحاسبةُ معُ التركيزُ علىُ الحساباتُ الذهنيةُ واليُدويةُ واستخدامُ التكنولوجياُ فيُ تعميقُ فهمُ املفاهيمُ
واألسسُالرياضيةُكذلكُفيُدعمُتعلمُمهاراتُالعلوم ُ ،وهذاُيؤديُإلىُدعمُوتطويرُفهمُالطالبُللمفاهيمُوالعالقاتُالرياضيةُوالتحققُمنُالعملياتُ
الحسابيةُبعدُاستيعابُاملفاهيمُالرياضيةُ،كماُأنُاستخدامهاُفيُالعلومُيساعدُعلىُالعملُعلىُالتدريباتُاإلثرائيةُبشكلُواسعُ ُ.
ويمكنُللمملكة ُاالستفادةُمنُتجربة ُكلتاُالدولتين ُفيُهذاُالجانبُمنُخاللُالتوسعُفيُاستخدامُالتقنياتُواملستحدثاتُالتكنولوجيةُوتوظيفهاُ
بكثافةُفيُاملجالُالتعليميُوتدريبُاملعلمينُوالطالبُبشكلُمستمرُعلىُذلكُ .
 .20.2تقييم الطالب في الرياضيات والعلوم:
كلُمن ُدولتيُ املقارنة ُتعملُعلىُ إجراءُ االختباراتُ الوطنيةُ التيُ يتمُمنُخاللهاُ تقويمُوتحسينُمخرجاتُ التعلمُ ،إضافةُ إلىُ استخدامُ أدواتُ
وأساليبُالتقويمُاملتنوعةُ،وهذاُيؤديُإلىُقياسُجوانبُالتعلمُاملختلفةُومهاراتُالتفكيرُالعلياُلدىُالطالبُ ُ.
تأثير الدراسة الدولية :TIMSS
كلُمنُدولتيُاملقارنةُتستخدمُبياناتُاملشاركةُفيُالدراسةُالدوليةُ ُTIMSSلتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُمثلُاألخطاءُالشائعةُوصعوباتُالتعلمُ
كماُتستخدمُتلكُالبياناتُملرُاجعةُالسياساتُالتربويةُوالبرامجُ
ُ
البتكارُطرقُللتدريسُوالتعلمُملعالجةُصعوباتُتعلمُالطالبُالتيُحددتهاُالدراسةُ ،
التعليميةُ،مماُساعدُعلىُتحسينُمستوىُالتعليمُلدىُدولتيُاملقارنةُ ُ.
وقدُاستخدمتُالباحثةُالخطوةُالرابعةُ(املقارنة)ُالستخالصُأوجهُاإلفادةُمنُخبراتُدولتيُاملقارنةُ(سنغافورةُوكورياُالجنوبية)ُفيُتطبيقُدارسةُ
واإلجابةُعنُالسؤالُالخامسُ"ُ:ما أوجه اإلفادة من خبرات دولتي املقارنة
االتجاهاتُالدوليةُللعلومُ ُوُالرياضياتُ(ُ)TIMSSباململكةُالعربيةُالسع ُوديةُ ُ،
(سنغافورة وكوريا الجنوبية) في تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ( )TIMSSباململكة العربية السعودية؟"ُ .
 .21.2و اقع تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ( )TIMSSل لصف الرابع والصف الثاني املتوسط باململكة العربية السعوديةُ:
سنشيرُإلىُذلكُكماُيلي(ُ:العقاليُ ُوالجنهيُ )2019ُ،
من أبرزأهداف التعليم باململكة وفق برنامج التحول الوطني :2020
• ضمانُالتعليمُالجيدُواملنصفُوالشاملُللجميعُوتعزيزُفرصُالتعلمُمدىُالحياةُ ُ.
• تطويرُاملناهجُ ُوأساليبُالتعليمُوالتقويمُ ُ.
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• تحسينُاستقطابُاملعلمينُوتأهيلهمُوتطويرهمُ .
• تعزيزُالقيمُواملهاراتُللطالبُ .
• تعزيزُقدرةُنظامُالتعليمُوالتدريبُلتلبيةُمتطلباتُالتنميةُواحتياجاتُسوقُالعملُ.
 .1.21.2منهج الرياضيات والعلوم في املرحلة االبتدائية واملتوسطة:
مرُ ُتطويرُمناهجُ ُالرياضياتُوالعلومُاملدرسيةُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُبمراحلُعدةُ ،وصوالُإلىُقيامُوزارةُالتعليمُبترجمةُومواءمةُسلسلةُ
اءُعددُمنُالدرُاساتُمنهاُدراسةُ
ُ
ماجروهيلُ(ُ)Mc Graw Hillلجميعُملراحلُالتعليميةُضمنُمشروعُالتطويرُلعام ُ2007مُ ،وأعقبُهذاُالتطويرُإجر
مكتبُالتربيةُالعربيُلدولُالخليجُفيُعامُ2012مُ،التيُتوصُلتُإلىُوجودُاختالفُبينُالنسختينُ،وقصورُفيُتضمينهاُمهاراتُالقرنُالحاديُوالعشرينُُ،
ّ
التحديثاتُالتيُتمتُبعد ُعام ُ2007مُطفيفةُ،
إضافةُإلىُبعضُاملوضوعاتُالفاقدةُ ،حيثُجرىُحذفُبعضُالدروسُودمجُبعضهاُاآلخرُ ،كما ُأن ُ
وليستُتط ُو ُيرُاُجذرًُّياُملنهجيُالرياضياتُوالعلوم(ُ.خليلُ )ُ 2019ُ،
وقدُأشارتُدراسةُ(بدرُ)2016ُ،عندُتحليلُمحتوىُكتابُالرياضياتُللصفُالرابعُباململكةُوفقُمتطلباتُُTIMSSإلىُأنهُيوجدُارتفاعُفيُمجالُ
املعرفةُعلىُحسابُانخفاضُفيُمجالُالتطبيقُومجالُاالستداللُ،وارتفاعُفيُمجالُاألعد ادُعلىُحسابُانخفاضُمجالُاألشكالُالهندسيةُوالقياساتُ
وعرضُالبياناتُ ُ.
يُُ ُوالرويلي ُ) 2018ُُ،عندُ تحليلُ كتابُ العلومُ للصفُ الثانيُ املتوسطُ باململكةُ وفقُ متطلباتُُُُTIMSSإلىُ أنُ مجالُ
كماُ توصلتُ دراسةُ (العنز ُ
العملياتُاملعرفيةُومجالُالتطبيقُحصلتُعلىُنسبةُتحققُمتوسطةُ،بينماُفيُمجالُاالستداللُفحصلتُعلىُنسبةُتحققُضعيفةُ .
البُاململكةُبالصفُالثانيُاملتوسطُفيُاختبارُُTIMSS
يُ) (IEAإلىُالتدنيُفيُمستوىُتحصيلُط ُ
كماُأشارتُالهيئةُالدوليةُلتقويمُالتحصيلُالتربو ُ
ملادةُالرياضياتُ،وقدُأوص ى ُعديدُمنُالدراساتُبضرورةُتضمينُمناهجُالرياضياتُوالعلومُملتطلباتُدراسةُالتوجهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلومُ
ُTIMSSمثلُدراسةُ(بدر2016ُ،؛ُالبلوي2016ُ،؛ُالشهري2017ُ،؛ُالحبيبُُ .ُ)2019
 .2.21.2مبادرات في تعليم الرياضيات والعلومُ:
إطالقُاملسابقاتُالوطنيةُمثلُاألوملبيادُالوطنيُللعلومُوالرياضياتُ،والتوسعُفيُافتتاحُمراكزُ(ُ)STEMاملدرسيةُ،فقدُتمُافتتاحُ(ُ)104مراكزُفيُ
(ُ)104مدرسةُفيُمناطقُاململكةُ ،لتطويرُقدراتُالطالبُواتجاهاتهمُوميولهمُبماُيعززُاختيارهمُملساراتُعلميةُومهنيةُمستقبليةُذاتُصلةُبالعلومُ
والتقنيةُوالهندسةُوالرياضياتُ ،وقدُ نظُمتُوزارةُ التعليمُمعُم ُؤسسةُ امللكُعبدُ العزيزُُورجالهُ للموهبةُواإلبداعُ برنامجُ(األوملبيادُ الوطنيُ لإلبداعُ
العلمي)ُ للطالبُ املوهوبينُُ،لتنميةُ روحُ البحثُ والتفكيرُ العلميُ لديهمُُ،كماُ دعمتُ وزارةُ التعليمُ طالبهاُ للمشاركةُ فيُ املسابقاتُ الدوليةُ للعلومُ
والرياضياتُوالهندسةُوجعلتُعملُالبحوثُالعلمية ُواإلجرُائيةُأحدُمعاييرُالفوزُبجوائزُتميزُاملعلمُ ،كذلكُمنُمهامُاملعلمُإثراءُالطالبُاملتميزينُ
ودعمُالطالبُذويُاملستوىُاملنخفضُوعملُبرامجُعالجيةُلهمُ .
 .3.21.2مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم:
ّ
ملحضريُ املختبراتُ
ُ
يتمُ تعيينُ الحاصلينُ علىُ شهادةُ الثانويةُ العامةُ أوُ ماُ يُعادلهاُ معُ دبلومُ ملدةُ عامُُدراس يُ واحدُ علىُ رتبةُ (مساعدُ معلم)ُ
واملعاملُ،وتعيينُالحاصلينُعلىُشهاد ُةُالبكالوريوسُغيرُالتربويُأو ُالتربويُوالحاصلينُعلىُشهادةُاملاجستيرُوالدكتوراهُمعُاختالفُالدرجةُواملستوىُ
ّ
املعلمُ للتجربةُ ملدةُ(سنتين)ُفإذاُلمُ تثبتُ
التيُ يتمُ التعيينُعليهاُوأالُ يكونُ صدرُعليه ُحكمُ تأديبيُ ،معُ اجتيازُ اختبارُكفاياتُ ُاملعلمُ ،كماُ يخضعُ ُ
صالحيتهُخاللُهذهُاملدةُفيصدرُالوزيرُقراراُبإنهاءُخدمتهُ(الخدمةُاملدنيةُ .ُ)2019ُ،
 .4.21.2متطلبات التطويراملنهي املستمرللمعلمُ:
يتطلبُاجتيازُاختبارُالرخصةُاملهنيةُللمعلمينُ ،وهوُعبارةُعنُاختبا ُراتُمقننةُلقياسُالقدراتُالتربويةُوالتخصصيةُللمعلمينُ ،مبنيةُعلىُ
املعاييرُاملهنيةُالتربوية ُوالتخصصيةُ ،ويتكونُمنُقسمينُ:االختبارُالتربويُالعام ُ ُواالختبارُالتخصص يُ ،إضافةُإلىُالحصولُعلى ُُ 100ساعةُتدريبيةُ
الرخصةُوتحقيقُ الحدُ األدنىُمنُ نقاطُ بندُ النموُ املنهيُوتقييمُ املمارساتُ
متنوعةُماُ بينُ التخصصيةُوالتربويةُفيُ العامُ الدراس يُ ،وجعلتُ حص ُولُ ُ
ًّ
يسيةُاإلبداعيةُمعُتقييمُأداءُوظيفيُالُيقلُعنُجيدُجداُ،ومض يُُ6سنواتُلحملةُالبكالوريوسُو5سنواتُللماجستيرُوُ4سنواتُللدكتوراهُمنُ
التدر
معاييرُترقيةُاملعلمُ ُ.
 .5.21.2تعليم الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة:
يشترطُلتعليمُالطالبُمعلمُ ُونُمتخصص ُونُفيُالرياضياتُوالعلومُفيُاملرحلةُاملتوسطةُ،أماُفيُاملرحلةُاالبتدائيةُفالُيشترطُذلكُ،كماُأنُنصابُ
املعلمُاملمارس ُُُ24حصةُ ،واملعلمُاملتقدم ُ22حصةُ،واملعلمُالخبير ُُُ18حصةُ ،وقدُأشارُالتقريرُالسنويُلوزُارُة ُالتعليمُالصادرُفيُعام ُ2019مُإلىُ
انخفاضُعددُحصصُالرياضياتُوالعلومُمقارنةُبدولُالعالمُ ،كماُأن ُهناكُسلوكياتُسلبيةُأثُرتُعلىُنتائجُاالختباراتُالتحصيليةُوالدوليةُ،حيثُ
إنُالطالبُلديهمُاهتمامُضعيفُبالقراءةُويغيبونُويتأخرونُمرةُواحدةُفيُاألسبوعُعلىُاألقلُويتنمُرُعليهمُ.
727

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 - 3ص733- 710 :

دراسة مقارنة لالختبارات الدولية  TIMSSفي كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية...

أماني العقالي

 .6.21.2استخدام التكنولوجيا:
فيُالرياضياتُيسمحُباستخدامُالبرامجُالتقنيةُالداعمةُللمفاهيمُالرياضيةُ،والُيسمحُباستخدامُاآللةُالحاسبةُفيُتعليمُوتعلُمُالطالبُباملرحلةُ
االبتدائيةُوالصفين ُاألولُوالثانيُاملتوسطُ ،أماُفيُالعلومُفيوجدُقصورُفيُتفعيلُاملعاملُاالفُتراضية ُ ُوشرح ُاملفاهي ُمُبصورةُتنظيريةُأكثرُمنهاُبصورةُ
َ
فقدُأشارتُدراسةُ(العنزيُواملسعدُ)2018ُ،إلىُعدمُتمكُنُاملعلمينُمنُاستخدامُالتقنياتُالتعليميةُداخلُالغرفةُالصفيةُوعدمُرغبتهمُفيُ
تجريبيةُ،
التغييرُفيُأنماطُالتدريسُواعتمادهمُعلىُالطرقُالتقليديةُفيُالشرحُ ُ.
 .7.21.2تقي يم الطالب في الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطةُ:
يتمُتقييمُالطالبُعنُطريقُاملهامُاألدائيةُواملشاركةُالصفيةُوالواجباتُاملنزليةُواالختباراتُالتحريريةُفيُمنتصفُالفصلُالدراس يُُ ،وكذلكُفيُ
نهايتهُ ،ويتوقف ُإعدادها ُعلىُاملعل ُمُ ،حيثُيوجدُقصورُفيُاالهتمام ُباألسئلةُاملطروحةُسواءُفيُالحصةُأوُالواجبُاملنزليُأوُاالختبارُالتحريريُالتيُ
تتناولُ مهاراتُ التفكيرُ العلياُُ،كماُ يتمُ تطبيقُ االختباراتُ التحصيليةُ للصفوفُ االنتقالية ُُُ،والتيُ تسهمُ فيُ تشخيصُ واقعُ التعليمُُ،وتطويرُ املناهجُ
الدراسيةُ،واملمارساتُالتدريسيةُوبناءُبرامجُ ُالتطويرُاملنهيُللمعلمينُوتأهيلهمُ .
 .8.21.2تأثيرالدراسة الدولية :TIMSS
عملُمنصةُاختبارات ُُ ،TIMSSوهيُمنصةُرقميةُتحتويُعلى ُبنكُمنُاألسئلةُتهدفُإلىُدعمُالطالبُفيُمناطقُاململكةُلخوضُاختباراتُُTIMSS
وتمكينهمُمنُاملهاراتُ ،كذلكُتنفيذُخطةُتهيئةُللطالبُقبلُانعقادُاختبارُُ TIMSSلتدريبهمُعلىُاألسئلةُ ،كماُقامُاملركزُالوطنيُللقياسُفيُشهرُأبريلُ
2018مُ،بإجراءُالتطبيقُالتجريبيُلالختباراتُعلىُعينةُمنُطالبُوطالباتُالصفُالرابعُاالبتدائيُوالثانيُاملتوسطُ،والبالغُعددهمُنحوُُ2600طالبُ
وطالبةُ،يمثلونُُ55مدرسةُعلىُمستوىُاململكةُ،كماُأصدرتُهيئُةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُاإلطارُالوطنيُالعامُملعاييرُاملناهجُفيُعامُ2018مُُ .
أوجه اإلفادة من خبرات دولتي املقارنة (سنغافورة وكوريا الجنوبية) في تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ( )TIMSSباململكة
العربية السعوديةُ :
•

استثمارُنتائجُالدراسةُالدوليةُُTIMSSفيُإصالحُالنظامُالتعليميُبمفهومهُالشاملُوليسُفقطُتهيئةُالطالبُقبلُموعدُاالختبارُ ُ.

•

التركيزُعلىُجودةُالنوعُالُالكمُ ،وإعادةُالنظرُفيُاملناهجُالدراسيةُاملحشوةُباملعلوماتُإلفساحُاملجالُأمامُالطالبُللتفكيرُ ،والسعيُألنُ
ُالتدريسُتتمحورُحولُالطالبُ .
تكونُطرق ُ

•

إعطاءُ مهاراتُ التفكيرُ الناقدُ أولويةُ فيُ املناهجُ الدراسيةُُ،وتطويرُ قدراتُ املعلمينُ لتدريسهُ وإكسابهمُ القدرةُ علىُ قياسُوتقييمُ مهاراتُ
التفكيرُالناقدُلدىُطالبهمُ ُ.

•

تخفيفُنصابُالحصصُملعلمُالرياضياتُوالعلومُ،لتحقيقهمُالتقويمُوالتواصلُاألمثلُمعُالطالبُ ُ.

•

تدريبُاملعلمينُعلى ُ ُاملادةُالعلميةُالتخصصيةُوعلىُأساليبُحلُاملشكالتُواألساليبُالجاذبةُفيُالتدريسُ ،ملواكبةُآخرُاملستجداتُبشأنُ
معرفةُاملحتوىُواالبتكاراتُالتربويةُوأساليبُالتقييمُالجديدةُ ُ.

•

تحسينُممارساتُاملعلمينُفيُتقويمُالطالبُمنُخاللُاستخدامُأساليبُوأدوُاتُالتقييمُ املتنوعةُبماُيتسقُمعُ املعاييرُالدوليةُوجداولُ
املواصفاتُ .
يبياُمنهاُ .
االستعانةُبالوسائلُالتعليميةُوالتكنولوجيةُالحديثةُالتيُتتيحُالتنوعُفيُطرقُتدريسُاملناهجُخاصةُماُيكونُتجر ًُّ

•

تشجيعُ الطالبُ علىُ االنضمامُ للتعليمُ الفنيُ واملنهيُ منُ خالل ُ:تخصيصُ موادُ مهنيةُُوتقنيةُ فيُ مناهجُ التعلي ُمُُ ُالعامُ بدءاُ منُ املرحلةُ
االبتدائيةُ ،وتنبنيُمسابقاتُسنويةُعلىُمستوىُالتعليمُالعامُلتنافسُالطالبُفيُاملجاالتُاملهنيةُوالتقليديةُ ،وتخصيصُأبحاثُلدراسةُ
أساليبُاستقطابُالطالبُللتخصصُفيُاملجاالتُالتقنيةُواملهنيةُ ُ.

•

التوصيات:
•

اجعةُاملستمرةُلنظامُالتعليمُ،ليُ ُالئ ُمُمتغيراتُالعصرُ،والقائمُعلىُأحدثُاألساليبُالعلميةُوالتكنولوجيةُ ُ.
ُ
املر

•

تطويرُمناهجُالرياضياتُوالعلومُبصفةُدوريةُمستمرةُوتضمينهاُالفاقدُمنُاملوضوعاتُومهاراتُالقرنُالحاديُوالعشرينُلتواكبُاالتجاهُ
العامليُفيُالتعليمُوبماُيتوافقُمعُمتطلباتُسوقُالعملُ ُ.

•
•

تخطيطُالبرامجُ ُالتدريبيةُاملقدُمةُللمعلمينُفيُضوءُاحتياجاتهمُاملهنيةُ،وطبيعةُمادةُالتدريسُوأهدافُالتعليمُ،وخصائصُنموُالطالبُ .
إسنادُتدريسُمنهجُالرياضياتُوالعلومُملعلماتُالتخصصُبدءاُمنُرياضُاألطفالُُ .
ّ
املجتمعاتُاملتقدمةُ .
ُ
زيادةُحصصُالرياضياتُوالعلومُلتحسينُمعارفُومهاراتُ ُالطالبُفيهماُوفقُتوجُهاتُ

•
•

وكذلكُسياساتُقبولُاملعلمينُتضمنُترشيحُذويُالكفاءاتُمنُاملتقدمينُ .
ُّ
تبنيُرؤيةُجديدةُخاصةُبإعدادُاملعلمُفيُمجتمعُاملعرفةُ،
ُّ
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•

ّ
التوجهُنحوُاالقتصادُالقائمُعلىُاملعرفةُ ،والتركيزُعلىُمراكزُالبحثُالعلميُواالبتكارُ ،والتيُتعتبرُحجرُالزاويةُالقتصادُاملعرفةُ ،وعقدُ
الشراكاتُمعُالجامعاتُومراكزُالعلومُوالتكنولوجياُلتحفيزُاملعلمينُوالطالبُالباحثينُ .

•

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

•

تهيئةُالبيئةُ ُال صفيةُبالوسائلُالتعليميةُواملستحدثاتُالتكنولوجيةُالداعمةُللعمليةُالتعليميةُ ُ.

املراجع:
ا
أوال :املراجع العربية:
 .1إيش يُ،ماساكوُ(ُ.)2006الفلبينُوتايالندُوسنغافورةُوبروماُوكمبودياُوالروسُمنذُبداياتُالقرنُالعشرينُإلىُالحاضرُ(ترجمةُ:بثينةُالناصري)ُ،في ُ
(جوزيفُسعاد)ُ:موسوعةُالنشاءُوالثقافاتُاإلسالميةُ،مؤسسةُامل ُرأةُوالذاكرةُ،القاهرةُ ُ.
 .2البحيريُ،خالدُ(ُ.)2010التعليمُاألساس يُفيُكلُمنُسلطنةُعمانُوكورياُالجنوبيةُ،دراسةُمقارنةُ.وزارةُالتربيةُوالتعليمُ .67-54ُ:)30(ُ،
 .3بدرُ،بثينةُمحمدُبنُحمو ُد ُ(ُ .ُ)2016تحليلُمحتوىُكتابُالرياضياتُللصفُالرابعُاالبتدائيُباململكةُالعربيةُالسع ُوديةُوفقاُملتطلباتُدراسةُ
التوجهاتُالدوليةُللرياضياتُوالعلوم ُ،TIMSSاملجلةُالتربويةُ:الكويتُ .ُ258-ُ209ُ:)121(ُ31ُ،
 .4البلويُ،عايدُعليُمحمد ُ(ُ .ُ)2016تحليلُمحتوىُكتابُالرياضياتُللصفُالرابعُاالبتدائيُفي ُاململكةُالعربيةُالسعوديةُوفقُمتطلباتُالدراسةُ
الدوليةُللرياضياتُوالعلوم ُ،TIMSS2011مجلةُجامعةُطيبةُ(العلومُالتربوية)ُ:السعوديةُ .
 .5بنُعليُ،بسينةُ(ُ.ُ)2015تصورُمقترحُلتطويرُمستوىُأداءُطالبُاململكةُالعربيةُالسعوديةُفيُالعلومُوالرياضياتُفيُضوءُمشاركتهمُفيُالدراسةُُ
الدوليةُلهماُ،مجلةُكليةُالتربيةُ:جامعةُاألزهرُ .ُ186-161ُ:)162(ُ34ُ،
 .6بورسليُ ،نوراُوليدُ( ُ .ُ)2018طبيعةُ السياسةُ التعليميةُفيُ املرحلةُ الثانويةُفيُكلُمنُسنغافورةُوفنلند ُا ُ:تحليلُوثائق ُُ ،املجلةُ التربويةُ :جامعةُ
الكويتُ،مجلسُالنشرُالعلميُ .ُ64-15ُ:)129(ُ33ُ،
 .7تانُ،شارلينُ(ُ.)2010مساراتُسياسةُالتعليمُفيُعصرُالعوملةُ،شواهدُمنُسنغافورةُوكمبودياُ،مجلةُمستقبلياتُ(مركزُمطبوعاتُاليونسكو)ُُ،
القاهرةُ .ُ738-713ُ:)4(ُ4ُ،
 .8الجرفُ،ريماُسعدُ(ُ.)2004البعدُالعامليُفيُمناهجُالدراساتُاالجتماعيةُللمرحلةُالثانويةُفيُسنغافورُةُ(ندوةُاملناهجُ:األسسُ ُواملنطلقات)ُ.كليةُ
التربيةُ،جامعةُ ُامللكُسعودُ،الرياضُ .ُ2ُ،
 .9الجنديُُ،حسنُ عوضُ حسنُ َوخليلُُ،إبراهيمُ بنُ الحسينُُ(ُُ.)2019استخدامُ استراتيجيةُ تدريسيةُ قائمةُ علىُ البراعةُ الرياضيةُ فيُ تنميةُ
التحصيلُالدراس يُوفقُا ُلالختباراتُالدولية ُُ TIMSSوتقديرُالذاتُالرياض يُلدىُتالميذُاملرحلةُاالبتدائيةُ ،مجلةُتربويات ُ ُالرياضياتُ :الجمعيةُ
املصريةُلتربوياتُالرياضياتُ .ُ131-67ُ:)12(ُ22ُ.
 .10الحبيبُ،محمدُإبراهي ُمُ(ُ .)2019تقييمُمحتوىُكتابُالرياضياتُللصفُالرابعُاالبتدائيُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُفيُضوءُمتطلباتُدراسةُ
التوجهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلومُ ،TIMSS 2011املجلةُالتربويةُ:جامعةُسوهاجُ .ُ575-533ُ:62ُ،
 .11الحصانُ ،أماني ُ(ُ .)2015مدىُتحقيق ُمتطلباتُمشروعُالتوجهاتُالدوليةُللدراسةُفيُكتابُالعلومُمنُالصفُاألولُإلىُالرابع ُُTIMSS-2015
الرياضياتُوالعلومُاالبتدائيُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُ:دراسةُتحليليةُ.مجلةُ ُالزرقاءُللبحوثُوالدراساتُ .ُ132-112ُ:)1(15ُ:
 .12خليلُُ ،نبيلُسعدُ(ُ .)2002إدارةُالتعليمُفيُجمهوريةُكورياُالجنوبيةُوإمكانيةُاإلفادةُمنهاُفيُتطويرُإدارةُالتعليمُفيُمصر"ُ ،مجلةُكليةُالتربيةُ:
ُ .ُ36-34ُ:)2(18
 .13الدخيلُ،عزامُمحمدُ(ُ.)2014نظرةُفيُتعليمُالدولُُالعشرُاألوائلُفيُمجالُالتعليمُعبرُتعليمهمُاألساس يُ.الدارُالعربيةُللعل ُومُ،ناشرونُ،بيروتُ .
 .14رشادُ،سوزيُمحمدُ(ُ.)2014دراسةُحولُدورُالتعليمُفيُالتنميةُ:خبرةُكورياُالجنوبيةُ،مجلةُالنهضةُ:كليةُاالقتصادُوالعلومُالسياسيةُ،جامعةُ
القاهر ُةُ .ُ60-35ُ:)4(ُ15ُ،
 .15الرشيديُ ،غازيُعنيزان ُ(ُ .)2017املالمحُاملميزةُلنظامُالتعليمُفيُسنغافورةُ ُ ،وُإمكانيةُاإلفادةُمنهاُفيُدولةُالكويتُ :دراسةُتحليليةُ ،مجلةُكليةُ
التربيةُ:جامعةُاإلسكندريةُ .ُ134-93ُ:)1(ُ27ُ،
ّ
فارسُقياض ُ ُوالعنزيُ ،فياضُحامد ُ(ُ .)2018تحليلُمحتوىُمقررُالعلومُللصفُالثانيُاملتوسطُفيُاململكةُالعربية ُالسعوديةُفيُضوءُ
 .16الرويليُ ،
ّ
متطلباتُدراسةُ(ُ.)TIMSSمجلةُالحكمةُللدراساتُالتربويةُوالنفسيةُ .)15(ُ:
 .17الشربينيُ ،أسامةُإسماعيلُ(ُ .)2018مجتمعُاملعرفة في كلُمن سنغافورُة والصينُوكيفيةُاإلفادةُمنه في جمهوريةُمصرُالعربيةُ:دراسةُمقارنةُُ.
أوراقُ عملُ املؤتمرُ العلميُ السنويُ الخامسُ والعشرينُ للجمعيةُ املصريةُ للتربيةُ املقارنةُ واإلدارةُ التعليميةُُ:نظ ُمُُالتعليمُ ومجتمعُ املعرفةُُ،
الجمعيةُاملصريةُللتربيةُاملقارنةُواإلدارةُالتعليميةُ.82-15ُ،
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 .18الشمرانيُُ،صالحُُ،سعيدُ البرصان ُُُ،الدورانيُُ،إسماعيلُ سالمة )ُُ.ُ(2016إضاءاتُ حولُ نتائجُ دولُ الخليجُ فيُ دراسةُ التوجهاتُ الدوليةُ في ُ
الرياضياتُوالعلومُُ.2015 TIMSSمركزُالتميزُالبحثيُفيُتطويرُتعليمُالرياضياتُوالعلومُ،الرياضُ ُ.
 .19شهابُ،لبنيُمحمودُعبدُالكريمُ(ُ.)2019مقارنةُلشبكاتُمجتمعاتُالتعلمُاملهنيةُفيُسنغافورةُ ُوُإنجلتراُلإلفادةُمنهاُفيُاملدارسُاملصريةُ.جامعة ُ
سوهاجُُ-كليةُالتربيةُ .ُ729-639ُ:)65(ُ:
يُ(ُ.)2017تحليلُمحتوىُمقرراتُالرياضياتُباملرحلةُاملتوسطةُفيُضوءُمتطلباتُالدراسةُالدوليةُالثالثةُللعلومُ
 .20الشهريُ،مانعُبنُعليُالحميد ُ
والرياضيات ُ،TIMSSاملجلةُالدوليةُالتربويةُاملتخصصةُ:دارُسماتُللدراساتُواألبحاثُ .64-43ُ:)1(6ُ،
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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 KSAُ.

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