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امللخص:
هدفت الدراسة التعـرف إلى مستوى الكفاءة الخارجية للتعليم االبتدائي (في مادة لغتي الجميلة ومادة الرياضيات) في املدارس التابعة
ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة من وجهة نظر معلمات املرحلة املتوسطة ،واعتمدت الـدراسة املـنهج الوصفـي التحلـيلي ،وتكون مجتمع
الدراسـة من جميع معلـمات املـرحلة املتوسطـة تخصص (لغتي الجميلة ،الرياضيات) في املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال الـمدينة املـنورة،
والبالغ عددهن ( )299معلمة ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 248معلمة من معلمات املرحلة املتوسطة ،طبقت عليهم استبانة مكونة من ()20
عبارة موزعة على محورين رئيسيين هما (لغتي الجميلة ،والرياضيات) ،وقد توصل الدراسة إلى أن متوسط الكفـاءة الخـارجية الكلي لطالبات
املـرحلة االبتـدائية بلغ ( ،)3.61وبنسبة مئوية ( ،)%72.3كما بلغ متوسط الكفـاءة الخـارجية في مادة لغتي الجميلة ( ،)3.64وبنسبة مئوية
( ،)%73في حين بلغ في مادة الرياضيات ( ،)3.58وبنسبة مئوية ( ،)%71.6ولم تظهر النتائج أية فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفـاءة
الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في (مادة لغتي الجميلة ،ومـادة الرياضيـات) فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من
وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة تعزى ملتغـير سنـوات الخـبرة ،أو املؤهل العلمي ،وقدأوصت الدراسة بالعمل على زيـادة عـدد حصـص لغـتي
الجمـيلة والرياضـيات ،واالستفادة من نتائج اختبارات الفاقد التعليمي ملادة لغتي الجميلة والرياضيات في املدارس لخلق روح التنافسية بينهم،
ا
وإنشاء قاعدة بيـانات شاملـة لرصـد املـسيرة الدراسـية للطـّلب في املراحل التعليمية املختلفة ،والعمل على وضـع مؤشـرات لقـياس مخرجـات
ً
التعـليم العـام ومـراجعتها سنـويا.
الكلمات املفتاحية :الكفاءة الخارجية؛ التعليم االبتدائي؛ املدارس؛ املدينة املنورة.

.1

املقدمة:

يعد التعليم بوابة التقدم االجتماعي واالقتصادي والسياس ي في أي دولة تسعى إلى الرقي ومواكبة التغيرات املتسارعة؛ ذلك ألن مخرجات قطاع
التعليم هي أساس بناء القوى العاملة التي تبنى عليهم ومن أجلهم الخطط االستراتيجية والتنموية ،وبخاصة في الدول النامية التي تتأثر باملعرفة
ً ً
ً
ونتائجها ،كما تتأثر بالعوملة بشتى صور تأثيراتها ،مما يجعل االهتمام بتطوير قطاع التعليم وتقييمه مطلبا سياديا ملحا وبصورة مستمرة.
وقد شـهد التعلـيم العـام فـي اململـكة العـربية السعوديـة مـراحل متعـددة فـي تطويـره حيـث كانـت بـدايته تهـدف إلى نشـر التعليـم والتـوسع الكمي ثـم
انتقـل إلى املـرحلة النوعـية والتطـوير ،وازديـاد الطـلب على التـعليم ،وتولت وزارة املعـارف عام 1373ه عملـية اإلشـراف علـى التعليم وإدارتـه وتـوفـير
مستلزماتـه ،ثم صـدور األمـر السـامي عـام 1434هـ بتغيـير مسمـى وزارة املعـارف إلى وزارة التـربية والتعـليم وتكلـيفها باإلشـراف على جمـيع مؤسسـات التعـليم
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العـام ،وتقوم الوزارة بعمليـات لتطـوير للتعلـيم بشكل عـام ،وذلـك إيمـ ًانا بأهـمية مخـرجات مـراحل التعـليم العـام فـي املسـاهمة فـي بنـاء املجـتمع( .الـداود،
)2012
ً
وقـد تزايـد االهتمـام عاملـيا منذ ثمـانينات القرن املاض ي بكفـاءة التعـليم بغـية تحقـيق األهـداف والطمـوحات التي تسـعى إليـها املجتـمعات للقيام
ً
بالـدور التعلـيمي فـي إطـار اإلنتـاجية املتزايـدة ،وبالكفـاءة املطلـوبة وصـوال إلى ثقـافة اإلتقـان والتمـيز ،ومـع هـذا االهتمـام املتـزايد أصبحـت الحـاجة ملحـة
لتقيـيم مخـرجات التـعليم العـام ،واضحـت الكفـاءة الخـارجية من املوضـوعات املهـمة التي يعـنى بـها املتخـصصون (مراس .)2017 ،ويؤكد عبـد العـال
( )2010على أن التـوجه نحـو الجـودة ونشـر ثقـافتها من أهـم متطـلبات التعـليم ،حـيث تسـعى الـمؤسسات التعلـيمية إلى تطـوير كفـاءتها الـداخلية
والخـارجية بما يحقـق أهـداف التنـمية فـي املجـتمع ،وذلـك من خـّلل ما تقـوم به مـن تحـديث مستـمر فـي البـرامج والتخـصصات املختـلفة .وكذلك من
خّلل حرصـها على االستفـادة من التجـارب العـاملية ،فالتعليم كما يرى الشوابكة وعبابنة ( )2020يحتـاج إلى إعـادة صيـاغة ليواكـب تطـورات العـصر
وتحسـين مخرجـاته وفـق الخطـط التنمـوية التي تشهـدها اململـكة من خّلل رؤيتها لرفع مستوى الكفاءة الخـارجية لطلـبة الـتعليم العـام.
ويعد موضوع الكفاءة الخـارجية ( )External Efficiencyللتعـليم من املوضوعـات التي تشـغل أذهـان املختصيـن واملفكريـن بقضـايا التخطيـط
االقتصـادي والتـربوي ،وقـد يعـود هـذا االهتمـام إلى مـا تعـانيه املـدارس من تبـاين فـي كفاءتـهـا الخـارجيـة بسـبب التحـديات التي تواجـهها .وبالتـالي فاألنظـمة
التعـليمية معنـية بـأن تصـبح أنظمـة متطـورة وفعـالة من خـّلل سعيـها إلى إنشـاء مـراكـز تعـلم وتـدريـب تستـهدف صقــل مهـارات الطلـبـة ،بحيـث ال تقــتصر
على النـاحـية التـكنـولوجية واملـعرفية ،بل تتعـدى ذلـك لتـخريج طـّلب يمتـلـكون املهـارات الكاف ـية لـدخول املـراحل التعليـمية التـالية (Holm-Nielsen,
).2011
ويعـد تعـليم املهـارات اللغـوية لطـّلب املرحـلة االبتـدائية من أهـم أهـداف التعـليم االبتـدائي ،فقـد نـص الهـدف الثـالث من أهـداف التعليـم في املـرحلة
االبتـدائية على :تنمـية املهـارات األسـاسية ،املخـتلفة وخـاصة املهـارات اللغويـة ،واملهـارات العـددية (العقيـل .)2005 ،كـما أكـد عـابد ( )2008على أن
ً
امتـّلك املهـارات اللغـوية يعد من أسـاسيات نجـاح الطـّلب وتفـوقهم الدراسـي ،ألن من يمتـلك تلـك املهـارات يكون قـادرا على االتصـال والـتـواصل بفـعالية
ً
مع اآلخـرين في شتـى املـواقف واملجـاالت مستخدمـا الكلـمات املنـاسبة والعبـارات الهـادفة ،كما تزداد قدرته على القـراءة والكتابـة في شـتى املوضوعـات
ً
ً
ً
ً
بطريقـة سلـيمة وإيجابيـة؛ األمـر الذي يمـكنه من تعـلم املـواد الدراسيـة املختـلفة ،فالقراءة السليمة (نطقا ،وفهما ،وسرعة وتعبيرا) كمثال ،تعد من
مؤشرات الكفاءة الخارجية للغتي الجميلة ،والحال كذلك في مادة الرياضايات ،إذ إن امتّلك مهارة العمليات الحسابية األربع (الجمع والطرح والضرب
والقسمة) تعد من مؤشرات الكفاءة الخارجية للرياضيات .وعليه تحاول الدراسة الحالية التعـرف على مستوى الكفاءة الخارجية للمـرحلة االبتـدائية
بعـد التـحاق طلـبتها باملـدارس املتوسـطة التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املدينـة املنـورة.
الكفاءة الخارجية:
يشير مفهوم الكفاءة إلى تحقيق أقص ى قدر من املخرجات بأدنى قدر من املدخّلت ،أو الوصول إلى أقص ى إنتاج بأقل تكلفة .وفي التعليم توصف
الكفاءة بأنها تحقيق أكبر قدر من املخرجات التعليمية من مستوى معين من املدخّلت(Somi, 2020) .
كما تـعد الكفـاءة  Efficiencyمن املـفاهيم االقتصـادية التي شـاع استخـدامها فـي مجـال التـعليم ويتضمن املفهوم العـديد من املفـاهيم األخـرى مثل
ً
الكـفاية  ،Sufficiencyوالفـعالية ، Effectivenessواإلنـتاجية  ،Productivityوالتي تستـخدم أحيانا لإلشـارة إلى كفـاءة النظـام التـعليمي (فهمي.)2009 ،
وعليه ،ترتبط الكـفاءة بالعـّلقة بين املدخـّلت واملخـرجات ،فأكثـر النـظم التعـليمية كفـاءة هي التي تحـقق أكـبر قـدر من املخـرجات باستخـدام أدنى قـدر
من املـدخّلت فـي أقصـر وقـت وبـأكبر قـدر من الرضـا واالرتيـاح.
ويرى السلـيحات وبطاح ( )2019أن الكـفاءة الخـارجية هي "قدرة الخريج على القيام بدور املـواطنة الصـالحة ،وممـارسة الحقـوق والـواجبات
االجتـماعية املرتبـطة بهذا الـدور ،وتتحـقق الكفـاءة الخـارجية من خـّلل مقـدرة النظـام التعـليمي على الوفـاء باحتـياجات سـوق العـمل من التخصـصات
املختـلفة بالكـم ،والكـيف املنـاسبين ،وفـي الـوقت املنـاسب"(ص .)738وتتمثل الكفاءة الخارجية كما ذكر عبابنة ( )2015بقـدرة النظـام التعـليمي على
تحقـيق أهـداف املجـتمع ورغباته ،والـوفاء بحـاجات سـوق العـمل من التخـصصات املخـتلفة بالكم والكيف.
فالكفاءة الخارجية تؤكد على النتائج النـهائية البعيدة التي يقدمها النظام التعليمي في مرحلة تعليمية معينة إلى مرحلة الحقة سواء أكانت داخل
النظام التعليمي (من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى) ،أم خارج النظام التعليمي (من مرحلة تعليمية إلى سوق العمل أو خدمة املجتمع) .وتجدر
اإلشارة إلى وجود صعوبة في قيـاس الكفـاءة الخـارجية ،وهنـاك بعـض املـؤشرات التي تقـود إلى إدراك مستوى الكفـاءة الخـارجية للنـظام التـعليمي ،ويـتم
التـوصل إليها من خـّلل قـياس العـّلقة بين مدخـّلت العـملية التعـليمية ،وقـدرة مخـرجات العمـلية التعـليمية على أداء عمـلهم في سوق العمل أو في مرحلة
تعليمية الحقة .وعليه ،يمكن القول أن الكفـاءة الخـارجية تتحقق بمـدى قـدرة النظـام التـعليمي على تحـقيق أهـداف املجـتمع برفده من الخـريجين
لإلسهـام فـي النـشاطات املتـعددة ،ومقـدرة هـؤالء الخـريجين على إنجاز أعمـالهم بكفـاءة.
وتنقسـم الكفـاءة الخـارجية إلى كفـاءة خـارجية كمـية وكفـاءة خـارجية نـوعية .ولتحـديد الكفـاءة الخـارجية الكمية ينـبغي مـعرفة إلى أي مـدى يلـبي
التـعليم حـاجات املجـتمع ،ومـدي تـوازن أعـداد الخـريجين مع األعـداد املـطلوبة لسـوق العـمل ومـواقع اإلنتـاج دون نقـص أو زيـادة .أما لتحـديد الكفـاءة
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الخـارجية النـوعية فينـبغي مـعرفة إلى أي مـدي تـم إعـداد الطـّلب للقـيام بأدوارهـم املـستقبلية فـي الـمجتمع من خّلل تمكنهم من املهارات والكفايات
التعليمية التي يحتاجونها في سوق العمل.
ويؤكـد يوسـف ( )2009على أن الكـفاءة الخـارجية تمثل قـدرة النـظام التعليمي على تحقـيق أهـداف املجتـمع الخـارجي الـذي وجـد النـظام من أجـل
خـدمته ،وتـهدف الكفـاءة إلى تطـابق كمـية مخـرجات الـنظام ومواصـفاته مع متـطلبات الـتنمية االقتـصادية واالجتـماعية ،بمعنى أن يتمـكن النظـام
التعليمي من إعـداد القـوى البـشرية العـاملة املـدربة لتسـيير عجـلة االقـتصاد وتحـقيق التنـمية بجمـيع أوجهـها.
ولقياس كفاءة النظام التعليمي فإنه من الضروري أن يكون هناك فهم أفضل لخصائصه املعقدة .ومن أجل تحديد الجوانب املهمة للنظام
التعليمي وقياس كفاءته ب طريقة مّلئمة البد من التفكير بشأن املدخّلت واملخرجات .وتعبر املخرجات عن النتائج مثل الدرجات الصفية املدرسية
ومعدل الخدمات املتوافرة(Freitas, Flach, Mattos, Hammes, 2017) .
كما أن هناك عدة عوامل تؤثر في الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي؛ تشمل جودة برامج التعليم والتدريب ،ومستوى تأهيل املعلمين وأعضاء
الهيئة التدريسية ،ومستوى جودة املرافق الدراسية ،ومعايير االختيار والقبول ،واملوارد املالية ،وإدارة النظام التعليمي ،ومّلءمة التدريب ،ومّلءمة
املناهج الدراسية ،ونظم معلومات سوق العمل ،ومدى توافر فرص التوظيف ،ومعدالت النمو االقتصادي ،والعوامل الديموجرافية(Haile, 2009) .
وهناك عوامل أخرى تؤثر في الكفاءة بشكل عام تتمثل في نوع املدارس ،ومدى وجود أقسام ووحدات تعليمية فيها ،إضافة إلى التركيبة االجتماعية -
االقتصادية للمجتمع الطّلبي ،ومؤهّلت أعضاء هيئة التدريس ،والنمو االقتصادي للمناطق التي تعمل فيها املؤسسات التعليمية ،وجودة اإلدارة
التعليمية(Agasisti, 2017) .
وفي حقيقية األمر ،يمكن تحسين كفاءة النظام التعليمي من خّلل املزيد من االهتمام بالنواتج النهائية التي من املفترض أن تتحقق خّلل دورة
حياة الخريجين (التي تشمل زيادة مستوى الدخل ،وتحسين الحالة الصحية ،وتقليل التفاوت في الفرص املتاحة واملواطنة الصالحة .لكن هناك مؤشرات
للنواتج والعمليات متوسطة املدى (التي تتم في فترة زمنية ما بين سنة واحدة إلى  3سنوات) ترتبط بالحالة الراهنة للتعليم .ويؤدي تحسين جودة هذه
املخرجات والعمليات إلى تحسين النواتج النهائية ،التي ال يمكن قياس الكثير منها قبل مرور فترة زمنية معقولة(Burney, & Mohammed, 2002) .
مهارات اللغة العربية:
ً
بذلـت وزارة التعـليم في اململكة العربيـة السعـودية جهـودا ملمـوسة ملـواكبة متطـلبات رؤيـة اململـكة العـربية السعـودية  ،2030حيـث أقـرت مؤشـر
تحسـين القـراءة في عـدد من مبـادراتها الهـادفة إلى رفـع مستـويات الطـّلب ومقـدرتهم القـرائية؛ بما ينعـكس على كفـاءتهم العـملية بشـكل عـام ،واستـنفرت
الجهـود من أجـل االستـعداد األمثـل لّلختبـارات الدوليـة ،ومنـها اختبار املقـدرة القـرائية لدى الطـّلب بيرلز ( . PIRLSالشنقيطي)2020 ،
ويقوم اختبار بيرلز على أن األصـل في القـراءة أن تكـون للفـهم ،ألن الفـهم القـرائي مهـارة رئيـسة ،بل هي املـهارة املحـورية التي يهـدف تعلـيم القـراءة إلى
تنميـتها ،ويحتـاج املـرء القـراءة ليـس فقـط لفهـم املعـنى املبـاشر ،ولكـن لفهـم األفـكار املتـضمنة ،حيـث إن هـذا النـوع من الفـهم هـو أحـد األسبـاب الرئيسـة
للقـراءة ،إذ إن القـارئ الذي يقـرأ بدون فهـم عميق للمـعانى واألفكـار ،كأنه ال يقـرأ (حواس .)2020 ،وتعـد نتائـج دراسـة بيرلز مصـدر بيـانات مهـم ألولئـك
الـذين يعمـلون على تعـزيز تعلـم الطـّلب على الصعيـدين الـدولي والوطـني واملحـلي ) .(Popat and others, 2017وملا كانـت النتـائج التي كشـفت عنهـا
مشـاركة اململـكة العـربية السعـودية في اختبار بيـرلز غير مريحة للمجـتمع التـربوي ،وأصبـح مـؤشر الفهـم القـرائي والكتـابي من املؤشـرات املستـهدفة في
ً
برنامـج التحـول الوطنـي ،فقـد أصبـح لزامـا تقيـيم مهـارة الطـلبة في اللـغة العـربية ،لتحسـين الكفـاءة الخارجيـة للطـّلب وتأهيـلهم لألدوار املتوقعـة منـهم
لتحسيـن نتائـج مشـاركة املمـلكة العـربية السعـودية في االختبـارات الـدولية.
ً
ويری الحـربي ( )2019أن معـرفة القـراءة والكـتابة يعـد أم ًـرا أساسـيا لتحقـيق النجـاح األكاديـمي واملـنهي ،وأن تعلـم املهارات القـرائية والكتـابية في وقـت
مبكـر يقـلل من فـرص الفـشل في اكتـساب التعـلم ،وفي ذات الوقـت يتطـلب اكتـساب مهـارات القـراءة والكـتابة ،قبـل دخـول الطفـل إلى املدرسـة ،إلى تعـلم
العـديد من املهـارات ،مثـل تعـلم النظـام الصـوتي للغـة األم ،والنظـام الهجـائي ،والتي تعـد بدورهـا مهـارات استعـداد لتعـلم النظـام القـرائي والكتـابي.
ً
وتعتمد االتجـاهات الرئيـسة للرؤيـة الطمـوحة على مـؤشرات القـياس ،نه ًـجا أصـيّل لتطويـر األداء ،فقد أقـرت وزارة التعلـيم مؤشـر "تحسـين القـراءة
ً
في عـدد من مبـادراتها الهـادفة إلى رفـع كفـاءة النظـام التعـليمي" ،تأكيدا على أن القـراءة هي األداة الرئيـسة للتعـلم والفـهم؛ وعلى أن املتـعلم الذي يمـتلك
مهـارات قرائـية عاليـة مؤهـل للتمـيز في التعليم وفي حيـاته اليومـية( .الحـربي و القحطـاني)2017 ،
كفاءة تعلم اللغة العربية:
ً
تمثـل كفـاءة تعــلم اللــغة العـربية أهمـية خاصـة بالنـسبة للطـّلب واملـربين والقـائمين على املـناهج الدراسـية؛ حيـث إن إتقـان مهـارات اللـغة استـماعا
ً
ً
وفهمـا وقـراءة وكتـابة وتحـدثا تمـثل عوامـل مهـمة لنجـاح الطـالب األكـاديمي ،وتعـلمه لبقـية املقـررات الدراسـية األخـرى .وتحـرص النظـم التعـليمية املختـلفة
ً
على تحقـيق الكفـاءة في تعـلم اللـغة ،وتـطوير البرامـج التعـليمية ،وطـرق التـدريس ،والوسـائل التعـليمية سـعيا إلى تعـزيز كفـاءة اللـغة لـدى املتعـلمين .ويشير
توبي ( )Tupe, 2015إلى أن الطفل في عـمر  6إلى  10سنـوات في املـرحلة االبتـدائية يمتلك قـوة استيـعاب عالـية تمكنـه من اكتـساب املـهارات املتعـددة للـغة.
وخـّلل هـذه املرحـلة العـمرية ينبـغي توفـير فـرص لتعـلم كثـير من اللـغات للطفـل ،لكـن عمـلية تعـلم اللـغة ينبـغي أن تكـون طبـيعية مثـل التـعلم باألداء .كما
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هيفا العوفي

ينبـغي أن يكـون التـدريب هو الـطريقة املتبـعة في تعلـيم اللغـة لهـؤالء األطفـال؛ حيث يشـعر األطفـال بامللـل والعـزوف عن دراسـة اللـغة بسـبب ضعـف األداء
اللـغوي ،وهو ما ينعكـس على الكفـاءة اللغـوية لديهـم .ويتمـثل الفـرق بين الكفـاءة اللغـوية والتحصـيل اللغـوي في أن الكفـاءة اللـغوية هي مهـارة الشخـص في
استخـدامه اللـغة لغـرض مح ـدد ،بينـما يشـير التحـصيل اللغـوي إلى أن املقـدرة اللـغوية لدى الطـالب نتيـجة للتعـلم( .عبد الجواد .)2016 ،ويضيف عبد
الجواد أن أهـم املهـارات األسـاسية التي ينبغـي تضمـينها في برامـج تعـليم اللـغة االستـماع والقـراءة والتحـدث والكتـابة ،وهي تتضـمن مهـارات استقباليه
ومهـارات إنتـاجية للـغة .كما يتضـح أهمـية بنـاء حصيـلة جيـدة من املفـردات التي تمثـل البنـية املـعرفية الّلزمـة لفـهم اللـغة وإنتـاجها ،مع مـراعاة الطـريقة
املناسبـة للطـّلب في إكسـابهم للمـفردات حـسب املرحـلة العمـرية التي يمرون بهـا.
ويشير الشـاطر ( )2019إلى أن هـناك صعـوبات في بنـاء اختبـارات لقـياس كفـاءة اللـغة العـربية؛ وتتـمثل هـذه الصـعوبات في تشـتت الجهـود الهـادفة
لبـناء االختبار .وتقـاس الكـفاءة اللغـوية بعـدة أنـواع من االختبارات؛ حيث تصنـف هـذه االختبارات حـسب منتـج االختبار ،كاالختـبار املـقنن واالختـبار من
خّلل املعلـم ،أو حسـب املـدى الذي يغـطيه االختبار من املهـارات اللغـوية ،أو حسـب نوع التـقدير كاالختـبار املقـالي واالخـتبار املوضـوعي .كما تصـنف
اختبـارات قيـاس الكفـاءة اللـغوية حـسب أغراضـها كاالختـبار التحصـيلي الذي يرتبـط باملنهـج الذي درسـه الطـالب أو اختـبار االستـعداد اللغـوي الذي يحـدد
درجـة اسـتعداد الطـالب لتعـلم اللغـة.
مـهارات الريـاضيات:
تعـمل مـادة الرياضيـات على إكسـاب الطـالب املـفاهيم والكـفايات املتـعمقة باألرقـام والعمـليات الحسـابية ،والتـعرف على أدوات ووحـدات القـياس
وإدراك العــّلقات بينها ،واكتسـاب القـدرة واملهـارة على إجـراء العمـليات الحسـابية ذهن ًـيا فاستـخدام اللـغة الرياضيـة وتوظيـفها في التواصـل مع اآلخـرين في
مسـاره الدراسـي وحتى الحـياتي ،وأن لغـة الرياضيـات هي لغـة عاملـية تتجـاوز الحـدود والثـقافات ،فالـرياضيات تعـطي الطـالب كفـاءات قـابلة للتحـويل في
مختـلف املـجاالت املدرســية والحيــاتية( .الصرايرة)2019 ،
ً
أما أهمـية الرياضيــات فتكـمن في تعـليم الطـّلب السـلوك ،والتفـكير السـليم ،واملنطـق ،واالستـدالل ،وأيضـا مهـارات الحسـاب واألوزان والحجـوم،
ويعمـل تدريـس الرياضيـات على تكـوين اتجـاهات إيجابيـة نحوهـا وذلـك من خـّلل إتـاحة الفـرص لهم للتـعرف على نشـأة هـذا العمـل ،ومـساهمته في تشـكل
الحضــارة اإلنسـانية والقـدرة على املشـكّلت ،وحلهـا وا لتغـلب عليـها كمـا تمكـن استخـدام اللـغة الرياضيـة في التـواصل مـع اآلخـرين وهـذا يتطلـب تعلـم
الرمـوز واإلشـارات ،والقـدرة على التفكيـر الرياضـي( .بوعناني وكـريمة(2018 ،
ويعـد تعلم الرياضيـات من األمور التي ال يمـكن االستغـناء عنـها ،فهي تدرس في جـميع امل ـراحل ،ولكـل التخصـصات في العـالم كـله ،ألن حاجـة الفـرد
لدراسـة الرياضيـات ال تقـل عن حاجـة املجتـمع لدراستـها ،وعلى الفـرد االندمـاج في املجتمـع الذي يعيـش فيـه ويفهـمه ،ويكـون ذلـك من خـّلل فهـم وإدراك
ً
ً
األرقـام التي تحـيط به ،سـواء كان ذلـك في الكـتب أو املعـامّلت التـجارية ،فكلمـا كان الشخـص واعـيا ومتقـنا لألمـور الريـاضية ،كان التعـامل معـه أكثـر
سهـولة وسـّلسة .فتعلم الرياضيات كما ذكر سـّلمة ( )2003تمكن الطالب من امتّلك كفايات عدة تتمثل في جـلب املعـلومات ،واكتسـاب املهـارات،
وتنمـية أسـاليب التفـكير ،وتنمـية امليـول العلمـية ،وتنميـة االتجـاهات ،والعـادات االجـتماعية اإليجـابية ،وتطـوير القـدرة على التركيـز الـذهني ،والتعـبير عن
الـذات بمـنطق ودقـة ومـوضوعية ،واكتساب القـدرة على التخطـيط االقتصـادي من إدارة وقـت إلى وإدارة األمـور املـادية ،وغيـرها.
كفاءة تعلم الرياضيات:
لكفـاءة تعلم الرياضـيات تطـبيقات كثيرة تشير إلى قدرة الـفرد على األداء األكـاديمي .وبالرغـم من أن املـهارات الرياضـية يتم التركـيز عليـها خـّلل
املراحـل الدراسيـة للمتعلم ،فإن هـناك أدلـة عـلى أن نـمو الـحس العـددي ومفهـوم األرقـام يـبدأ في الحيـاة الـمبكرة للطـفل ،خاصـة قـبل دخـوله إلى التـعليم
ً
ً ً
املـدرس ي الرسـمي (Jimenez & Saunders, 2019) .وعليه ،يعد تعلم املهـارات الرياضـية املـبكرة لألطـفال منـبئا مـهما بالنجـاح األكاديـمي الحقـا ،كـما أنـها
ً
تضـع األسـاس للـمهارات الرياضـيات مسـتقبّل .وقد أظـهرت بحـوث كثـيرة كما أشار كينك وبوبورا ) (King & Purpura, 2021إلى أن البـيئة املنزليـة لتعلم
الحـساب (وهـي عبـارة عن تكـوين فرضـي يتضـمن تفـاعل األبنـاء واآلبـاء في أنشـطة مـنزلية مرتبـطة بالعـمليات الحـسابية) يمكنـها التنـبؤ بنمـو الكفـاءة
الحسـابية لـدى أطفـال مـا قـبل املـدرسة .وقـد تكـون الـبيئة املنزلـية مرتبطـة بالنـمو املـبكر ملهـارات الرياضيـات كـوظيفة لتعلم املهارات الرياضية ،ولفهـم
املكـونات الخـاصة بعلوم الرياضـيات ،ويمكن التنبؤ من خّلل املـعرفة بالريـاضيات لدى أطـفال ما قبل املـدرسة بالتحـصيل الّلحـق في القراءة والـمهارات
القـرائية املـبكرة(Clements, Fuson, & Sarama, 2017) .
وعليه ،يمـكن اعـتبار األنشـطة املـبكرة لتعـليم األطفـال املـهارات الحسـابية؛ خـاصة تلك األنـشطة التي تحـدث خـّلل التـفاعل بين الوالـدين واألطـفال
ً
ً
ً
عـامّل مهـما في كفـاءة الطـفل مستـقبّل ،سـواء في مـادة الرياضـيات أو حـتى في املـقررات األخـرى .كما يمكن اعتـبار النتـائج املتـرتبة على تكـوين الحـس
العـددي لدى الطـفل ،واكتـساب املـهارات الرياضـية املـبكرة بمـثابة الكفـاءة الخـارجية لتعـلم الرياضـيات؛ والتي تتمـثل في إتقـان الطـالب للمـهارات الرياضيـة
في املـراحل التعـليمية التـالية ،وكفـاءته في حل املـسائل الحـسابية.
وتـعد معـتقدات الطـّلب حـول مـستوى ذكائـهم وكـفاءتهم في دراسـة الريـاضيات عـوامل إضـافية ينبـغي أخـذها في االعتـبار في األنشطـة التـدريسية
اليـومية .وينبـغي أن يكـون معـلمو الرياضـيات نمـاذج لتعـليم الطـّلب ب أن تحصيـلهم في الرياضـيات يعـتمد في األسـاس على الجـهد واملـثابرة أكـثر من اعتـماده
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على القـدرة املـوروثة؛ ومن ثم تكـون لـدى الطـّلب فـرصة ألن يصبحـوا متـعلمين أكثـر كفـاءة ،ويحقـقوا أهـدافهم بنجـاح في تـعلم الريـاضيات (Sekreter,
).2018
وبالنـظر إلى واقـع تدريـس الريـاضيات في املـدارس يتضـح أن التـدريس ال يزال يركـز عـلى تدريـس املعـلومات ،حتى أصبحـت املـعرفة غـاية في حـد ذاتـها
ً
على نحـو غيـر وظيـفي ،فالـسعي للمعـرفة هـدف يسـتحق التقـدير لكـنه ليـس كافـيا .ويجـب السـعي للمـعرفة بـهدف استـخدامها واالسـتفادة منها لفهـم
ً
القـضايا وتوسيـع الـخبرة وامـتدادها وعمـقها ،وهذا ال يتـم تلقائـيا وإنما البد من يذل الجـهد لتحقـيقه( .أبو عطايا وأبو حمادة)2019 ،
ً
ونظرا ألهمـية تدريـس الرياضـيات فإن على املعـلمين تطـوير استراتيـجيات تدريسـية (مع اإلقـرار بوجـود معـوقات في عمـلية تعلـم الرياضـيات لدى
الطـّلب) ،ومـساعدة الطـّلب على تطـوير ملكاتهـم العـقلية وقدرتهـم على التفـكير من خـّلل تحـسين مدخـل التعـلم لإلتقـان في تعلم الرياضـيات .ويفـترض
نمـوذج التـعلم لإلتقـان في الرياضيـات أن بإمـكان جمـيع الطـّلب اكتسـاب املهـارات الرياضـية األسـاسية عند تزويـدهم باسـتراتيجيات تعـلم مناسـبة ،وبيـئة
آمـنة في حـجرة الدراسـة .وفي هذا اإلطـار فإن استراتيجـيات اإلدارة الصـفية املوجهـة نحو اإلتـقان تؤثـر بفاعليـة على مقـدار وجـودة اندمـاج الطـّلب في
التعـلم وكـفاءتهم في تعـلم الرياضـيات ،باإلضافة إلى مـثابرة الـطّلب في استـمرار التـعلم عـندما تكـون املـهام مثـيرة للتحـدي(Sekreter, 2018, p86) .
مرحلة التعليم االبتدائي:
ً
ـدانيا وجس ً
ـاعيا وعق ًـليا ووج ً
تكمـن أهمـية املـرحلة االبـتدائية فـي كونهـا البـداية الحقـيقة لعـملية التنـمية الشـاملة ملـدارك الـطفل روحيـا واجتم ً
ـميا،
وتعد مـرحلة التـعليم االبـتدائي مـرحلة التكـوين الـوطني للطـالب وانتـمائه للمـجتمع الـذي يعيـش فيـه ،كمـا تعـتبر مـرحلة تكـوين الحقـوق التي لـه ،والحقـوق
التي علـيه ،بل يعـتبر الهـدف األسـمى للمـدرسة الحـديثة خـاصة االبتـدائية حيـث إنـها ال تقـتصر على املعـلومات واملعـارف بـل البـد أن تحقـق التوافـق
االجتـماعي واالنـفعالي باإلضـافة للتـحصيل العـلمي( .الحـامد ،وآخرون)2007 ،
ويرى الساير ( )2013أن املـرحلة االبتـدائية تعد أولى الخـطوات على طريـق التـلمذة الطويـل الذي بـات اليـوم ال ينـتهي عنـد حـد معـين ،بل يستـمر فـي
حيـاة الفـرد على مـداها .ولعـل أهمـية التـربية األوليـة فـي حيـاة األطفـال تتضـاعف عنـدما نعـلم أن البـيئة املـدرسية فـي تلـك املـرحلة تمثـل بالنـسبة ملعـظم
األطفـال كل شـيء تقـر ًيبا ،فهـم يكتشـفون من خـّللها أنفـسهم ،وتتفـتح بالتـدريج طـاقتهم ،ويتلمـسون فـي إطـار نشـاطاتها الـوعي بمـا يحـيط بهـم ،ومـن خـّلل
دروسـها وفـعاليتها يطـلون على الحـياة فـي املجـتمع الكـبير ليعـوا قيمـه ومعـاييره ،وعلى دروبـها ينمـون ويكبـرون ،وتـبدأ خبـراتهم ومهـاراتهم بالتـراكم والتـزايد،
وقـدراتهم بالـتميز واالنطـّلق .ويؤكد على ذلك أريكـسون الذي وصف مـرحلة التـعليم االبـتدائي بمـرحلة العـمل ،حيـث يتمـيز الطفـل بأنه ينـهي واجبـاته وما
ً
يسـتند إليه من أعمـال بعـكس املـرحلة السـابقة (مرحلة ما قبل املدرسة) عنـدما كان يبـدأ العمـل ونـادرا ما ينـجزه( .السنبل ،وأخرون)1429 ،
والـتعليم االبتـدائي فـي املمـلكة العـربية السعـودية يمثل" :املـرحلة األولى من السلـم التـعليمي والقـاعدة األسـاسية اإلجبـارية واملجـانية والتي تقـبل
األطفـال من سـن السادسـة وملـدة سـت سنـوات للبنـين والبنـات دون تميـيز وتؤهـل التـّلميذ ملراحـل التعـليم التـالية وتسـاهم بفاعلـية فـي إعـداد الطـفل
للحـياة من خـّلل إكسـابهم املـهارات الحيـاتية"( .عـبد العـال ،2014 ،ص)171
أما املـدرسة االبتـدائية فهي" :ذلك النـوع من التعـل يم النـظامي الـذي يبـدأ به السـلم التعليمي الذي يلتـحق به الصغـار من سن ( 12 -6سنة) ،أي منـذ
طفولتهـم املتوسطـة إلى ما حـول سن املـراهقة بقصـد تحصيـل املعـارف واملهـارات األسـاسية ،كالقـراءة ،والكتـابة ،والحـساب"( .الفريح ،2010 ،ص)71
ً
ـدريجيا ،وتـدفعه إلى
وتتمثل أهـمية املـدرسة االبتـدائية فـي كونهـا الحـياة الـواقعية للطفـل التي تتعـهده بـألوان النـشاط التي ألفهـا فـي البـيت ،وتنـمو ت
األمـام ،وأن يركـز فـي التـعليم االبتـدائي علي أهمـية الحـساب ،فالحسـاب البـد أن يتبـوأ ً
مكانا ً
مهما على اعتـبار أن جميـع العـّلقات العـددية قـد تحـولت إلى
عملـيات لـوصول الوحـدات وفصلـها للجـمع والـطرح؛ ألن الغـرض من ذلـك هو إعطـاء الطـفل فكـرة صحـيحة عن خـواص األعـداد ونسـبها ال عن مجـرد
كتـابتها ،إضـافة إلى الرسـم ،فقـد وجـه إليه عنـاية كبيـرة ،وكـذلك الكتـابة التي ال تخـرج عن أنها جـزء من الـرسم( .الفريـح)2010 ،
لـذا ترى البـاحثة أنه ينبـغي توفير نـوع من التعـليم لكـل نـاش ئ ،كمـا أن التـعليم االبتـدائي يمثـل قـاعدة السـلم التعـليمي وأساسـه فـي كـل املجـتمعات،
ـابتا كـان البـناء فـوقه أكثـر س ً
ـويا وث ً
ومن املـسلم بـه أنـه كلـما كان أسـاس البنـاء ق ً
ـوخا ،ويمـثل التعـليم االبتـدائي الحـد األدنـى الـذي ال يمـكن االستـغناء عنه
ر
فـي إعـداد الفـرد الصـالح.
 .1.1مشكلـة الـدراسة:
أكدت وث ـيـقة سيـاسـة التعلـيم فـي اململــكة الع ـربية السـعودية على أن املرحلـة االبـتدائية هـي القـاعدة التي يـرتكز عليـها إعـداد الناشـئين للمراحـل
التـالية مـن حيـاتهم ،وهـي مـرحلة عامـة معـنية بتـزويد أبنـاء األمـة بأسـاسيات العـقـيدة الصـحيحـة ،واالتجـاهات السـليمة والخبـرات واملعـلومات واملهارات
(وزارة التعليم .)2020 ،وهناك عدد من املـؤشرات توضح مستوى مخرجات التعليم العام فـي اململكة العـربية السعـودية ومنهـا :ما أصـدره املـنتدى
االقتصـادي العـاملي فـي دافـوس عـام  2019مؤشـرات جـودة التـعليم ملعظـم دول العـالم حيـث تـ ا
قيم الــدول وفـق مجمــوعة من املـؤشرات الـتي توضـح
مسـتوى التـعليم فـي الـدولة واإلمـكانيات املتـوفرة للـطّلب الـتي تقـيس معـايير الـجودة ،وقد احتـلت الـمملكة الـعربية السعـودية فـي ذات العام املـركز ()54
ـامليا واملـرتبة السـادسة ع ً
ع ً
ـربيا حـسب مـؤشر جـودة التـعليم االبتـدائي ،وشاركت املمـلكة العربيـة السعوديـة فـي اختبـارات تيمـز  TIMSSالتي تعـنى
باالتجاهـات العـاملية فـي التحصـيل الـدراس ي للرياضيـات والعـلوم ،ومن خـّلل تتـبع نتائجهـا على مـدار سنـوات ( )2015 ،2011 ،2007 ،2003تبـين أن
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املمـلكة العـربية السعـودية لـم تحقـق املستوى املطـلوب ،حيـث جـاءت نتـائج املمـلكة العـربية السعـودية فـي أخـر دورة  2015فـي مـادة الرياضيـات للصـف
الـرابع االبتـدائي ( )383واحتـلت املركز ( )46من أصـل ( )49دولـة ،وفـي ترتيـب عـلوم الصـف الـرابع ،جـاءت اململكة العـربية الـسعودية فـي املـركز ()40
بمجـموع ( )390نقـطة (حواس .)2020 ،كما شاركت اململكة العربية السعودية في دورة ( )2011في اختبار بيرلز - PIRLSالذي يقيس مهارات املقدرة
القرائية وفق املعايير الدولية لدى طّلب الصف الرابع االبتدائي باللغة األم -وكان املتوسط العام لدرجة القراءة ( ،)430وصنفت اململــكة العربـية
الـسعودية في املسـتوى املنـخفض ( )475- 400ضمن الدول الخـمس األقـل في قـائمة الـدول املـشاركة (الحربي والقحطاني.)2017 ،
إضـافة إلى ما سبـق ،ومن خـّلل طبـيعة عمـلز البـاحثة ومن خّلل مـوقعها فـي العـمل كقائدة تربويـة ملرحلتـين فـي مـدرسة (ابتـدائية ومتـوسطة
ً
الشـّليل األولى) ملـست أن هنـاك ضعفـا فـي مهـارات طالبـات املـرحلة االبتـدائية ،سواء فـي الرياضيـات أو فـي لغتي الجميلة ،وذلـك بعـد دخـولهـن مـرحلة
التعـليم املتـوسطة.
وفـي ضوء ما سبـق يتضـح ضعـف مخـرجات التعـليم العـام فـي املمـلكة العـربية السعـودية ،مقارنـة بالـدول املتقـدمة ،بالـرغم من الجهـود التي تبـذلها
اململـكة لتطـوير التعليـم ،لـذلك نحـتاج إلى وقفـة لـدراسة الكفـاءة الخـارجية للتعـليم العام خاصـة الكـفاءة الخـارجية ملخـرجات مرحلـة التعلـيم االبتـدائي،
حيـث إنـها مـرحلة التـأسيس وبناء املهـارات ،وفـي حـدود علـم الباحثـة ال تـوجد دراسـة استهـدفت ذلـك ،ممـا دفعـها إلجـراء دراسـة تقييـمية ملخـرجات مرحلـة
التعـليم االبتـدائي للبنـات على املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلـمات مـرحلة التعـليم املـتوسطة .من هنا جـاءت هذه
الدراسـة لتجـيب عـن السـؤال الرئيـس التـالي :ما مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة
املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة؟
 .2.1أسئـلة الـدراسة:
تم اإلجـابة عن السـؤال الرئيـس للـدراسة من خـّلل اإلجـابة عن األسئـلة الفـرعية التـالية:
 .1ما مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في (مادة لغتي الجميلة ،ومـادة الرياضيـات) فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال
املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في (مادة لغتي الجميلة ،ومـادة الرياضيـات)
ً
فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة تبـعا ملتغـيرات (سنـوات الخـبرة ،املؤهل العلمي)؟
 .3.1أهميـة الـدراسة:
تنـبع أهمـية الـدراسة الحاليـة من أهمـية املـوضوع الذي تطرحـه وهو الكفـاءة الخـارجية للتعـليم العـام ،فالتعـليم العام باململـكة يحتـاج إلى تقيـيم
أداء بشـكل موضوعـي ومستمر لتزويـد صنـاع القـرار بالتغـذية الـراجعة التي تستخـدم فـي عملـية اإلصـّلح ،والبد لعملـية التقـييم أن تغـطي جميـع الجوانب
األكاديمـية إضافـة إلى استطـّلع آراء معـلمات التعـليم العـام بكفـاءة مخـرجات املـرحلة االبتـدائية وأن تنـتهي بتوصيـات ومقتـرحات تهـدف إلى التحـسين
والتطـوير ،وبشكل عام تجسدت أهميـة في بعدين:
• البعد النظري :تستمد الدراسة أهميتها في هذا البعد من تزامـنها مع حـاجة صنـاع القـرار ومتخـذيه فـي وزارة التـعليم إلى التقـدير العـلمي للكفـاءة
الخـارجية للمـرحلة االبتـدائية ،لـرفع جـودة إتقان الطلبة للمهـارات العـلمية القـادر على املنافسـة فـي املـراحل التعـليمية التـالية ،لتتمـاش ى مع
األهـداف االسـتراتيجية لـرؤية  .2030كما أن الدراسة تسلط الضوء على قضية مهمة ،وهي الكفاءة الخارجية لطلبة التعليم العام ،واكتسابهم
ملهارات اللغة العربية والرياضيات .وكذلك يؤمل من الدراسة املساهمة في تحقيق رؤية  2030املتعلقة بتحسين مخرجات التعليم وهي من أهم
الركائز لتحقيق هذه األهداف ومنها التركيز على مهارات الطالب وخاصة اللغة العربية والرياضيات.
• البعد التطبيقي :تأتي هذه األهمية من خّلل الكشـف عن مـواطن الض ـعف والخـلل فـي مخـرجات الع ـملية الت ـعليمية ومستـوى مهـارات الطلـبة فـي
التعلـيم االبتـدائي من وجهـة نظـر معلـمات املـرحلة املتـوسطة  ،وهـو ما يسـاعد عـلى تحـديد السيـاسات التـعليمية املـناسبة إلصـّلح هـذا الخـلل
وتطـوير العمـلية التـعليمية لنظـام التعلـيم للمـرحلة االبتدائية .وقد تفيد نتائج هذه الدراسة فـي التعرف عـلى مسـتوى الكفاءة الخارجية لنظام
التعليم ،ملساعدة املخططين التربوين وراسمي السيـاسات التعـليمية فـي بنـاء الـقرارات التعليمية على أســس علـمية سـليمة.
 .4.1حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:
• الحـدود البشريـة :معلمـات املـرحلة املتوسطة (لغتي الجميلة ،الرياضيات).
• الحـدود املـكانية :املـدارس املتوسطة التابـعة إلشراف مكـتـب التعليم شمـال املديـنة املنـورة.
• الحـدود الزمنيـة :فـي الفتـرة الزمنيـة للفصـل الدراس ي الثاني من عام (1442ه).
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• الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على دراسة الكفاءة الخارجية للتعليم االبتدائي ملادتي الرياضيات ولغتي الجميلة من وجهة نظر معلمات
املرحلة املتوسطة.
 .5.1مصـطلحات الدراسـة:
تتبنى الدراسة املصطلحات التالية:
• الكفاءة:
تعـرف الكفاءة بأنها" :املـقدرة والجـدارة واملهـارة فـي تـأدية الـعمل ،وهـي تـمثل أعـلى درجـة مـن درجـات األداء فـي عمـل مـا ،وهـي تـقيس أداء الشخـص
ً
وفـق مـا أكـتسبه مـن مـعارف ومـهارات وسـلوك شخـص ي ومهـني" (سـعيد ،2015 ،ص .)20وتعـرف الكـفاءة إجـرائيا فـي هـذه الـدراسة :بـأنها مـدى قـدرة
مدارس التعليم العام علـى تحقـيق الـدور املطلـوب منـها فـي تعلـيم الطـالبات مهـارات (لغتي الجميلة ،الرياضـيات).
• الكفـاءة الخـارجيـة:
تعـرف بأنـها" :درجـة مّلئمـة التـأهيل العـلمي ونتـائج الخبـرة العلـمية والنـواحي الشخـصية للفـرد مـن خـّلل دراسـته ملتـطلبات العـمل املسـند إلـيه فـي
ً
الـحياة العـلمية ،واكتسـابه مـزيجا مـن االتجـاهات اإلنسـانية والعـلمية الـتي تساعـده فـي تحـديد مشـكّلت مجتـمعة ومواجهـتها" (الشـوابكة وعبابنة،
ً
 ،2020ص .)393وتـعرف إجـرائيا فـي هـذه الـدراسة بأنـها مـستوى مهـارات طالبات املرحلة االبتدائية فـي (لغتي الجميلة ،الرياضـيات) بعد دخولهن املـرحلة
املتـوسطة ،مـن وجهـة نـظر معـلمات املـرحلة املـتوسطة..
• التعليم االبتدائي:
تعـرف وثيـقة سيـاسة التعـليم املـرحلة االبتـدائية بأنـها" :القـاعدة التي يرتـكز عليـها إعـداد النـاشئين للمـراحل الـتالية من حيـاتهم ،وهي مـرحلة عـامة
ً
تـشمل أبنـاء األمـة جميـعا وتزودهـم باألسـاسيات من العـقيدة الصـحيحة ،واالتجـاهات السـليمة ،والخـبرات واملعـلومات واملـهارات" (وزارة الـتربية والتعـليم،
ً
1416هـ ،ص .)11وتعرف إجرائيا بأنها :أول مرحلة من السلـم التـعليمي من سـن السادسـة وملـدة سـت سنـوات وتؤهـل الطالبات ملراحـل التعـليم التـالية ،في
املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة.
• طالبات املرحلة اإلبتدائية:
ً
تعرف طالبات املرحلة اإلبتدائية إجرائيا في هذه الدراسة بأنهن الطالبات اللواتي أنهين دراسة تلك املرحلة ،وانتقلن بنجاح إلى املرحلة املتوسطة،
ومكثن فيها أكثر من فصل دراس ي.
 .6.1الدراسـات السابقة:
بعد اطّلع الباحثة على األدب النظري في امليدان التربوي املتعلق بمتغيرات الدراسة ،والوقوف عند عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة
ً
بموضوع الدراسة الحالية ،ارتأت عرضها تصاعديا من األقدم إلى األحدث على النحو اآلتي:
• سعت دراسة ايزيمون ) )Eisemon, 2007لقياس فعالية وكفاءة التعليم األساس ي فـي العالم الثالث من خّلل نظرة عامة شاملة على جوانب
التعليم األساس ي ،تم تقسيمها إلى أربعة أقسام مختلفة تمثلت في قياس :أثر تحديث التعليم ،أثر معرفة القراءة والكتابة والرياضيات املكتسبة
فـي املدرسة ،والعّلقة بين الدراسة والتوظيف واألرباح واإلنتاجية ،والعّلقة بين التعليم والفوائد الصحية والتغذية .وتوصلت الدراسة إلى أن
التعليم قد يعزز تبني القيم واملعتقدات الحديثة التي تغير مفاهيم الذات واملجتمع ،وأن محو األمية فـي املدرسة يعزز التغييرات املعرفية العميقة
فـي القدرة على التوظيف ،وأن التعليم واستخدام التكنولوجيا الحديثة قد يزيد من القدرات اإلنتاجية ،وأن التعليم يزود الطلبة باملهارات ذات
القيمة ،وأن مهارات معرفة القراءة والكتابة والرياضيات التي يتم تطويرها من خّلل التعليم الرسمي ال تضيع عندما يترك الطالب املدرسة ،ولكن
مستوى التمكن من هذه املهارات فـي املدرسة ،سوف يؤثر على كفاءة الحياة العملية.
• وركزت دراسـة الـداود ( )2012على بنـاء معيـار يمكـن من خـّلله قيـاس الكفـاءة الخـارجية لنظـام التعـليم الثـانوي العـام باملمـلكة العـربية
السعـودية ،واعتمـد البـاحث علـى املنهـج الـوصفي ،واستخـدم االستبـانة كـأداة للـدراسة ،وقـد اشتملـت عينـة الـدراسة على أعـضاء هيئـة التـدريس
بالجـامعات السعودـية ومـديري املـدارس والخـبراء واملختـصين فـي التـعليم الثـانوي ومشـروع املـلك عبـد هللا لتطـوير التعـليم العـام .وتوصـلت الـدراسة
إلى أن نسـبة تحقـق الكفـاءة الخـارجية النـوعية فـي النظـام التعليـمي الثـانوي باملمـلكة كـانت بـدرجة متـوسطة ،وجـاء محـور تحقـيق النظـام التعلـيمي
النمـو الدينـي لـدى الطالـب باملـرتبة األولى علـى جميـع املحـاور وبـدرجة عـالية ،وفي املـرتبة الثـانية تحقيـق النظـام التعليمي النمـو املعـرفي لـدى الطـالب
وبـدرجة متـوسطة ،وجـاء فـي التـرتيب الثـالث تحقيـق النظـام التعـليمي النمـو االجتمـاعي لـدى الطـالب ،وفي املـرتبة األخـيرة تحقيـق النظـام التعـليمي
تنمـية مهـارات التفـكير لـدى الطـالب بـدرجة متـوسطة .كمـا أوضـحت نتـائج الدراسـة أن النظـام التعـليمي يحقـق وبدرجـة ضعـيفة لـدى طـّلب املـرحلة
الثـانوية اكتـساب الكفـايات اللـغوية الـّلزمة فـي مجـاالت العمـل التي تطـلب ذلـك ،وأوصـت الـدراسة بإعادة صيـاغة أهـداف املـرحلة الثـانوية بمـا
يحقـق تحسـين مـدخّلت املـرحلة الجـامعية.
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• وحاولت دراسة الساير ( )2013تشخيص مستوى تّلميذ الصف الرابع االبتدائي في مهارة فهم املقروء في ضوء منهج لغتي الجميلة .استخدم
الباحث املنهج الوصفي ،وتمثلت أداة الدراسة في اختبار لتشخيص فهم املقروء لدى تّلميذ الصف الرابع االبتدائي .أظهرت النتائج :أن مستوى
تّلميذ الصف الرابع بمحافظة الرس في فهم املقروء متوسط ،حيث جاء املستوى في (مهارة استدعاء التفاصيل واستنتاجها) ،ومهارة (تحليل
ً
النصوص وفق بنيتها) ،ومهارة (تحليل مضمون النص املقروء) متوسطا ،أما مستواهم في مهارة (إدراك الكلمات الجديدة واستراتيجيات الوصول
ً
إليها) ،فقد كان منخفضا.
• ودراسة قطب ( )Qutb, 2016التي ركزت على االستـثمار العـام فـي التعـليم وخـلق املهارات واملواقف الّلزمة ملستويات أعلى من اإلنتاجية والنمو،
والتحقق فيما إذا كان سيتم تحقيق هذه األهداف أم ال ،والذي سيعتمد على مقدار املوارد املستثمرة ،وعلى الكفاءة التي تدار بها املدخّلت.
اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي ،وكشفت البيانات املتوفرة عن ضعف الكفاءة الداخلية والخارجية لقطاع التعليم العام املصري ،على
الرغم من االستثمارات املخصصة له ،والكفاءة الخارجية على الرغم من تحقيق العديد من األهداف املتعلقة بمعدالت االلتحاق واملساواة بين
الجنسين ،فإنه ال يزال هناك العديد من املؤشرات التي أكدت بشكل غير مباشر وجود ضعف الكفاءة الخارجية للتعليم العام وفي تطوير قدرات
ومهارات ريادة األعمال للجيل الحالي.
•

•

•

•

•

وحاولت دراسـة العتـيبي وآخـرون ( )2017تقـص ي نوعيـة التحصيـل فـي مـادة الريـاضيات لـدى طلـبة املـرحلة االبتـدائية وفـق مشـروع تطـوير منـاهج
الريـاضيات فـي السعـودية حسـب مجـاالت املحـتوى الريـاض ي ،وتوزيـع تحصـيل الطـلبة فـي الريـاضيات وفـق مجـاالت املحتـوى الريـاض ي واملجـاالت
املعـرفية ،ومـدى اخـتّلف التحـصيل باختـّلف الـنوع االجتمـاعي (طـالب وطـالبة) .طبقت الدراسة على ( )1729ط ً
ـالبا وطـالبة .ولتحـقيق أهـداف
الـدراسة تـم بنـاء اختبـار تحصـيلي .وبينت نتـائج الـدراسة أن املستـوى العـام للتحـصيل فـي الريـاضيات لـدى طلـبة املـرحلة االبتـدائية فـي السـعودية
ً
جـاء فـي املستوى الـماهر جز ًئيـا ،وبينـت أيضـا أن تحـصيل الطلـبة فـي مجـال الجـبر كـان األعـلى ،فـي حيـن كـان األداء فـي مجـال تحلـيل البيـانات
ً
واالحتمـاالت هـو األقـل .كمـا أظهـرت النتـائج أن تحصـيل الطـلبة كـان األعـلى فـي مجـال املـعرفة ،وكشـفت أيضـا عـن وجـود فـروق ذات داللـة
إحصـائية فـي التحـصيل بيـن الـذكور واإلنـاث لصـالح الذكـور.
وهدفت دراسة البرصان ( )2017إلى استقـصاء مسـتوى التحـصيل في الرياضـيات لدى طـلبة املرحـلة املتوسطـة وفـق مشـروع تطـوير منـاهج
الرياضـيات في اململـكة العـربية السعـودية حـسب مجـاالت املحتـوى الرياض ي ،كما استـقصت مـدی اختـّلف التحـصيل باختـّلف النـوع االجتمـاعي
(ذكر وأنـثى) .وقـد بلـغ عـدد أفـراد عينة الدراسـة ( )1625ط ً
ـالبا وطالبـة .ولتحقـيق أهـداف الدراسـة ،تـم بنـاء اختبـار تحصـيلي .وأظـهرت نتـائج
ً
الـدراسة أن مسـتوى طلـبة املرحلـة املتوسطـة في مـادة الرياضيـات باملمـلكة العـربية السعـودية جـاء في املسـتوى "املبتدئ" ،وبـينت أيضـا أن تحصـيل
ً
الطلـبة جـاء في املستـوى املبـتدئ لجميـع مجـاالت املحتـوى الرياضـي باستـثناء مجـال الهنـدسية الذي جـاء في املستـوى "املـاهر جزئـيا" ،وكـان
ً
التحصيل في مجـال القـياس هو األقـل .كمـا أظهـرت النتـائج أن تحصيـل الطـلبة كان األعـلى في مجـال املـعرفة ،وجـاء في املسـتوى "املاهـر جـزئيا" بينما
ً
كان األقـل مجـال االستـدالل ،وجـاء في املستـوى "املبتدئ" .وكشـفت أيضا عن عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية في التحـصيل بين الذكـور
واإلنـاث.
وهدفت دراسة الشهري ،وآخرون ( )2018إلى تعرف واقع مّلئمة مخرجات التعليم في املرحلة الثانوية ملتطلبات سوق العمل السعودي من وجهة
نظر أصحاب العمل ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )50من أصحاب
العمل في مدينة الرياض .وتوصلت الدراسة إلى أن معظم متطلبات العمل تتوافر بدرجة متوسطة لدى خريجي املرحلة الثانوية ،وأن الخريج
بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على املهارات اللغوية والرياضية ،وأنهم بحاجة إلى املزيد من التهيئة والفهم لسوق العمل لتحقيق الرضا الوظيفي .كما
توصلت نتائج الدراسة إلى أن سوق العمل يتطلب مجموعة من املهارات الّلزمة للنجاح فيه ،وأن خريج املرحلة الثانوية بحاجة إلى اكتساب
األخّلقيات املهنية التي تساعده في النجاح من عمله.
وسعت دراسة السليحات وبطـاح ( )2019إلى وضع تصــور لتحســين الكفــاءة الخــارجية لكليــات العــلوم التـربويـة في الجـامعـات األردنيــة ،واعتمــدت
ً
الـدراسـة علـى عيــنة مـن املشــرفين التـربـويين ومـديـري املــدارس في محافـظـات الــوسط العــاصمة ،ومـأدبا والزرقــاء ،والبــلقاء)؛ بواقـع ( )216مشــرفا
ومشــرفة ،و( )229مــديرة ومـدير في الفصـل األول من العـام الدراسـي ( ،)2016- 2015واعـتمدت الـدراسة املـنهج الـوصفي املـسحي التطـويري،
وتوصـلت الدراسـة إلى أن واقـع الكـفاءة الخـارجية لكليـات العـلوم التـربوية في الجـامعات األردنية مـن وجهـة نظـر عينـة الـدراسة كـان بمستـوى
متـوسط في مجـاالت الـدراسة كـكل ،وجـاءت بالتـرتيب( :مجـال السمـات العـامة بمـستوى مـرتفع ،مـجال الثقـافة بمسـتوى متـوسط ،مجـال املهـارات
بمستـوى متـوسط ،مجـال األخـّلقيات املهنـية بمستـوى متـوسط ،مجـال الخـدمة االجتمـاعية بمستـوى منخـفض).
سعت دراسة الجدعاني ( )2020لتـعرف على مدى امـتّلك طـّلب املرحلـة املتـوسطة ملهـارات العـمليات الرياضـية ،وعلى مسـتوى اتجـاه طـّلب
املرحلـة املتـوسطة نحو الريـاضيات ،وعـّلقة امتّلكهـم املـهارات الرياضيـة باتجـاههم نحـو الرياضيـات .واعتمـدت الدراسـة على املنهـج الوصفـي،
وتكـونت عينـة الـدراسة من ( )3مـدارس حكومـية ،يمثـلها ( )90طالـبة ،و( )3مـدارس أهلية ،يمـثلها ( )90طـالبة .طـبق علـيهم اختـبار مـهارات القـوة
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هيفا العوفي

الرياضـية ،ومقـياس االتجـاه نحـو الرياضـيات .وقـد توصلـت الدراسـة إلى أن درجـة امـتّلك طـّلب الصـف الثـالث املتوسـط ملهـارات العمـليات
ً
الرياضـية بشـكل عـام متـوسطة .وأن أعـلى مهـارات العمـليات الرياضـية امـتّلكا لدى طـّلب الصـف الثـالث املتـوسط مهـارة االستـدالل الرياضـي ،وأن
ً
مستوى امتـّلك طـّلب الصـف الثـالث املتوسـط للمـعرفة الرياضـية كان بدرجة متوسطـة ،كما كـان أعـلى جوانـب املعـرفة الرياضـية امتّلكا لدى
طـّلب الصـف الثـالث املتوسـط هو جانب حـل املـشكّلت ،كما أظهـرت النتـائج أن اتجـاه طـّلب الصـف الثـالث املتوسـط نحـو الرياضيـات بشكـل
ً
عـام كان متـوسطا.
من خّلل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن الدراسة الحالية تتفق مع عدد من الدراسات السابقة فـي تناول محـور الكفاءة فـي التعليم
العام مثل ،)Sadatie, 2017( :ودراسة (طـه ،)2017 ،ودراسة ( ،)Qutb, 2016ودراسة (الداود ،)2012 ،ودراسة ( ، )Velez, 2007ودراسة ( Eisemon,
 .)2007كما اتضح أن الدراسة الحالية تتفق مع بعض الدراسات السابقة فـي املنهج املستخدم وهو الوصفي التحليلي مثل :دراسة (العتيبي وآخرون،
 ،)2017ودراسة (طـه ،)2017 ،ودراسة ( ،)Qutb, 2016ودراسة (الداود ،)2012 ،ودراسة ( .)Velez, 2007كما تتفق الدراسة الحالية مع أغلب
الدراسات السابقة فـي استخدام االستبانة ،عدا دراسة ( ،)Qutb, 2016ودراسة ( ،)Eisemon, 2007كما اتفقت الدراسة الحالية فـي استخدام أسلوب
العينة العشوائية مع أغلب الدراسات السابقة.
ً
واختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة من حيث اإلطار النظري ،والعملي ،فقد قدمت هذه الدراسة اجتهادا لدراسة الكفاءة
الخارجية للتعليم االبتدائي من خّلل تقييم خريجات هذه املرحلة في جوانب املهارات للرياضيات والتقنية من وجهة نظر معلميهم ،حيث لم تطرق
الدراسات السابقة لدراسة الكفاءة الخارجية بهذه الخصوصية.
وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هي إنها تجرى على مخرجات التعليم العام ،لندرة قياس الكفاءة الخارجية للتعليم العام وخاصة
املرحلة االبتدائية فـي الدراسات السابقة ،وذلك لرفع جودة خريج املرحلة االبتدائية املتقن للمهارات العلمية الرياضية والتقنيـة والقـادر على املنافسة
فـي املراحل التعليمية التالية ،وعليه جاءت هذه الدراسة للكشف عن مواطن الضـعف والخـلل فـي مخرجات العـملية التـعليمية ومستوى مهارات الطلبة
ً
فـي التعليم االبتدائي ،واملهارات التي يجب إتقانها فـي املرحلة االبتدائية استعدادا لدخول املرحلة املتوسطة من التعليم العام.
وقد استـفادت الدراسـة الحاليـة من الدراسـات السابـقة في اكتشاف الفجوة وبلـورة مشكـلة الدراسـة حتى تـأتي أسئـلة الدراسـة بجـديد وال تكون
إعـادة صيـاغة ألسئـلة أجـيب علـيها في دراسـات سابقـة مشـابهة ،كما استفـادت منها فـي صيـاغة اإلطـار النظـري وفى اختيار منهج الدراسة وإعـداد أدوات
البحـث وفى معـالجة نتـائج الدراسة الحالية وتفسـيرها.
.2

الطريقة واإلجراءات:

 .1.2منهج الدراسة:
تبنت الـدراسة "املـنهج الوصفـي التحلـيلي" ملنـاسبته لطبيـعة الـدراسة القـائمة ،ويعـد املنهـج الوصفـي التحـليلي أحـد أهـم منـاهج البـحث العلـمي
ً
ً
ً
وأكثرها شيـوعا واستخـداما فـي البـحث العـلمي تبـعا للمـرونة الكبيرة املـوجودة فيـه (عبيدات .)2011 ،ومـن خـّلل استـناد البـاحثة على هذا املنهج
استطاعت دراسـة الـواقع بشكـل دقيـق للغـاية ،وسـاعدها فـي عملية جمع البيانات املتعلقة بقياس الكفاءة الخارجية ملرحلة التعليم االبتدائي ،األمر
الذي سهل من وصفها وتبويبها وتحليلها بهدف دراستها.
 .2.2مجتمـع الدراسـة:
تكون مجتمع الدراسـة من معلـمات املـرحلة املتوسطـة (الرياضيات ،لغتي الجميلة) للمـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال الـمدينة املـنورة والبالغ
( )299معلمة ،بواقع ( )161معلمة تخصص لغتي الجميلة ،و( )138معلمة تخصص رياضيات.
 .3.2عيـنة الـدراسة:
تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية بنسبة مثلت ( )%89من مجتمع البحث ،بحيث يكون عدد املعلمات ( )266معلمة من أصل ()299
معلمة .وتم استرداد ( )248استبانة مكتملة اإلجابة من أصل ( )266استبانة ،وبنسبة ( ،)% 93.23بواقع ( )132استبانة في تخصص لغتي الجميلة،
و( )116استبانة في تخصص الرياضيات.
 .4.2الوصف اإلحصائي للعينة:
ً
ً
يوضح الجدوالن ( )2 ،1وصفا إحصائيا لعينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة ،واملؤهل العلمي.
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جدول ( :)1خصائص عينة الـدراسـة مــن حيث الـخبرة
الـمتغير

الـمستويات

الـخبرة

الرياضيات

لغتي الجميلة
الـتكرار

الـنسبة ()%

الـتكرار

الـنسبة ()%

أقــل مــن خمس سـنوات

28

21.2

32

27.6

مــن  5إلى أقــل مــن  10سـنوات

46

34.8

31

26.7

مــن  -10إلى أقــل مــن  15سـنة

28

21.2

24

20.7

 15سـنة فأكثر

30

22.7

29

25.0

الـمجموع

132

%100

116

%100

ً
يوض ــح الـج ــدول ( )1تنوع سـنوات الـخبرة ألفراد عينة الـدراسـة ،إال أن األعلى تمثيّل الـفئة الـتي انحصرت سـنوات خدمتهم (مــن  5إلى أقــل مــن 10
ً
سـنوات) بنسبة ( )% 34.8من معلمات لغتي الجميلة ،بينما معلمات الرياضيات كان األعلى تمثيّل في متغير الخبرة من كانت خبراتهم (أقــل مــن خمس
سـنوات) بنسبة ( ،)% 27.6ويشير عامل الـتفاوت فـي سـنوات الـخدمة إلـى تمثيل الـعينة للواقع ،وأن عينة الـدراسـة لديها خبرة جيدة ،مما يتيح لهم تقدير
مستوى مهارات الطالبات خريجات املرحلة االبتدائية.
جدول ( :)2خصائص عينة الـدراسـة مــن حيث املؤهل العلمي
الـمستويات

املؤهل

الرياضيات

لغتي الجميلة
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

يوضح جدول ( )2أن أكبر نسبة من أفراد العينة من حملة الدرجة العلمية (بكالوريوس) بنسبة ( )% 90.2بالنسبة ملعلمات لغتي الجميلة وأن
نسبة (ماجستير فأعلى) بلغت ( ،)% 9.8وأن نسبة الحاصّلت على مؤهل (بكالوريوس) من معلمات الرياضيات بلغت ( ،)% 92.2والحاصّلت على مؤهل
(ماجستير فأعلى) بلغت ()% 7.8؛ وتشير نتائج تحليل العينة إلى تنوع املستوى التعليمي ألفراد العينة ،أي أن معظم عينة الدراسة تتوفر لديهم الكفاءة
العلمية والقدرة على تفهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها وإعطاء البيانات الدقيقة عن مهارات الطالبات.
 .5.2أداة الـدراسة:
تم اعتمـاد االستبـانة كأداة للـدراسة الحاليـة والتـي طبقت على عـينة الدراسـة املكـونة من معلمـات املـرحلة املتـوسطة بمـدارس التعلـيم العـام التـابعة
ملكـتب تعلـيم شمـال باململـكة العـربية السـعودية ،وذلـك للتـعرف على مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املرحلـة االبتـدائية فـي املـدارس التـابعة ملكـتب
تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من وجـهة نظـر معلـمات املرحلـة املـتوسطة .ولغايات تصميم وبناء االستبانة اطلعت الباحثة على العديد من الدوريات
واملجّلت واألبحاث والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة الحالية كدراسة ايزيمون ( ،)Eisemon, 2007ودراسة (الداود ،)2012 ،ودراسة
(الجدعاني .)2020 ،كما أنها استفادت من خبرات املعلمات في امليدان في بناء االستبانة.
وقد تكونت االستبانة من محورين رئيسيين (لغتي الجميلة ،والرياضيات) ،كل محور تضمن ( )10فقرات .وقد كانت اإلجابات على كل فقرة مكونة
من ( )5مستويات؛ حيث الدرجة ( )5تعني موافقة بشدة و( )1تعني غير موافقة بشدة حسب مقياس ليكرت الخماس ي ( )Scale Likertاملوضح في جدول
(.)1
جدول ( :)3مقياس ليكرت الخماس ي املستخدم في الدراسة
التصنيف

غيرمو افقة بشدة

مو افقة بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

متوسط الدرجة

من  4.20إلى 5

من  3.40إلى أقل من

من  2.60إلى أقل من

من  1.80إلى أقل من 2.60

من  – 1إلى أقل من

4.20

3.40

التقدير

ً
مرتفع جدا

مرتفع

متوسط

1.80

ضعيف

ً
ضعيف جدا
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.1.5.2الخصائص السيكومترية لألداة:
تم التأكد من الخصائص السيكومترية بطريقتين هما :الـصدق الظاهري والصدق الداخلي (صدق البناء) ،وثبات االستبانة من خّلل صدق
االتساق الداخلي (الثبات).
• الصدق الظاهري لألداة:
تم التحقق من صدق األداة بعرضها في صورتها األولية على ( )13محكم من أعضاء هيئة التدريس بجامعات مختلفة .وقد أعدت الباحثة استمارة
الستطّلع آراء املحكمين حول مدى قياس العبارة ملتغيرات محوري الدراسة ،والتعديل املناسب الذي يراه املحكم على العبارة ،ومدى ارتباط عبارات
االستبانة بمستوى املعارف املكتسبة ،ومدى مناسبة العبارات ملستوى الطالبات اللواتي أنهين املرحلة االبتدائية ،إضافة إلى السّلمة اللغوية لعبارات
ً
االستبيان .وفي ضوء التعديّلت التي أبداها املحكمون قامت الباحثة بتعديل صياغة بعض العبارات لتصبح أكثر وضوحا ومّلءمة لقياس ما وضعت من
أجله.
• الصدق الداخلي لألداة:
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها على عينة استطّلعية عشوائية قوامها ( )20معلمة من خارج عينة
الدراسة من أجل التعرف على مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة ،وبناء على بيانات العينة االستطّلعية قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط
بيرسون ملعرفة الصدق الداخلي لإلستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي
إليه العبارة كما هو موضح في الجدول ( )2التالي:
جدول ( :)4معامالت ارتباط بيرسون لعبارات كل محور بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

محورلغتي الجميلة
معامل االرتباط
**0.772
** 0.876
** 0.766
** 0.773
** 0.856
** 0.746
** 0.844
** 0.767
** 0.688
** 0.862

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

مستوى الداللة

رقم العبارة

0.001
0.001
0.00
0.000
0.00
0.001
0.002
0.000
0.008
0.001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

محور الرياضيات
معامل االرتباط

مستوى الداللة
0.001
0.00
0.00
0.00
0.002
0.001
0.001
0.00
0.00
0.00

** 0.619
** 0.880
** 0.794
** 0.805
** 0.619
** 0.652
** 0.674
** 0.780
** 0.868
** 0.744

ً
يتضح من جدول ( )4أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محاورها موجبة ودالة إحصائيا عند مستوي الداللة ( )0.01فأقل مما يدل
على صدق اتساقها مع محاورها.
 .2.5.2ثبات الداه:
يقصد بثبات أداة الدراسة أن تعطى نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثر من مرة ،وتحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات
االستبانة يعني االستقرار في النتائج ،وعدم تغيرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خّلل فترات زمنية معينة ،ولقياس
مدى ثبات أداة الدراسة (االستبانة) استخدمت الباحثة طريقة معامل (ألفا كرونباخ) ،للتأكد من ثباتها أداة الدراسة ،وجدول ( ،)5يوضح معامّلت
الثبات املحسوبة.
جدول ( :)5معامل ثبات ألفا كرونباخ ملحاورالدراسة
محاور االستبيانة

عدد العبارات

معامل ثبات ألفا -كرونباخ

لغتي الجميلة

10

0.867

الرياضيات

10

0.832

يوضح جدول ( )5ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ  ،Cronbach's alphaقد بلغ الثبات الكلي ملحور لغتي الجميلة ( ،)0.867وهو معامل
ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة ،وبلغ الثبات الكلي ملحور الرياضيات ( ،)0.832وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة ،وهي نسبة
ثبات عالية مما يشير إلى تمتع االستبانة بالثبات.
وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق استبانة الدراسة وثباتها مما يؤكد صحة االستبانة وجاهزيتها لتحليل النتائج لإلجابة عن أسئلة
الدراسة ،كما تشير إلى موثوقية استخدام األداة في قياس ما أعدت لقياسه ،وصّلحيتها للتطبيق امليداني.
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هيفا العوفي

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ً
تم عرض النتائج ومناقشتها وفقا ألسئلة الدراسة ومحوريها (لغتي الجميلة ،الرياضيات) على النحو التالي:

 .1.3النتائج املتعلقة بالسؤال الول والذي نصه" :ما مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في (مادة لغتي الجميلة ،ومـادة
الرياضيـات) فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من وجهـة نظـرمعلمـات املـرحلة املتـوسطة؟"
ً
أوال :النتائج املتعلقة باملحورالول :مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في مادة لغتي الجميلة:
تم استخدام بعض مقـاييس اإلحصاء الوصفي ،والتي تمثلت في املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري و النسبة املئوية لكل عبـارة من العـبارات
التي تقـيس الكفاءة الخارجية لطالبات املرحـلة االبتـدائية في مـادة لغتي الجميلة في امل ـدارس التـابـعة ملكـتـب تعليم شمــال املدينة املنـورة من وجهة نظر
معلمات املرحلة املتوسطة وجدول ( )6يبين ذلك.
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واإلنحر افات املعيارية والنسبة املئوية ملستوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في مادة لغتي الجميلة
االنحراف
املعياري

1

ً
تستطيع الطالبة القراءة اللغوية السليمة نطقا.

املتوسط
الحسابي

النسبة
املئوية

الترتيب

التقدير

م

0.6837

3.742

74.8%

5

مرتفع

2

تستطيع الطالبة كتابة كلمات مختومة بتاء مفتوحة.

0.7357

3.909

78.2%

1

مرتفع

3

تستطيع الطالبة كتابة كلمات مختومة بتاء مربوطة.

0.8391

3.424

68.5%

9

مرتفع

4

تميز الطالبة نوع الكلمة (اسم ،فعل ،حرف).

0.8921

3.856

77.1%

3

مرتفع

5

تفرق الطالبة بين الجملة اإلسمية والجملة الفعلية.

0.8510

3.803

76.1%

4

مرتفع

6

تتعرف الطالبة على أدوات الفعل املضارع وعّلماته

0.8234

3.538

70.8%

6

مرتفع

7

تستطيع الطـالبة تميـيز األسـماء من حيث اإلفراد والجـمع والتذكير
والتـأنيث

0.9166

3.879

77.6%

2

مرتفع

8

تكتب الطـالبة كلمات تحتـوي همزة وصـل ،وهمزة قطـع.
ً
تقرأ الطـالبة نصوصا لغوية مع مراعاة الوقف والوصـل.

0.9180

3.432

68.6%

8

مرتفع

0.9300

3.386

67.7%

10

متوسط

10

تتعرف الطالبة على الفـاعل بعّلمته الفرعية.

0.9036

3.515

70.3%

7

مرتفع

0.4269

3.648

%73

9

العب ــارة

املعدل العام ملحورلغتي الجميلة

73.0%

يتضح من الجدول ( )6أن متوسط الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في مادة لغتي الجميلة تراوحـت بين ( )3.909 -3.386وفـق مقـياس
ليكـرت الخمـاس ي وبنسبة مئوية تراوحت ما بين ( ،)%78.2 - %67.7حـيث بلـغ املـتوسط العـام لعـبارات هـذا البـعد ( )3.648وفـق مقيـاس ليـكرت الخـماس ي
وبنسة مئوية ( ،)%73وأن مستوى الكفاءة الخارجية ملهـارات لغتي الجـميلة من وجهـة نظـر عيـنة الـدراسة كانت بتقدير مرتفع ،ويـّلحظ أن أغلـب
استجـابات عيـنة الـدراسة على عبـارات املحـور األول تراوحـت بين تقـدير (مرتفـع -متوسط) ،مما يـدل على أن اتجـاهات أفراد العـينة كـانت إيجابيـة لهـذا
املحـور .كما جـاءت في الرتبـة األولى عبـارة (تستـطيع الطـالبة كتـابة كلمـات مخـتومة بتـاء مفـتوحة) بمتوسـط حسـابي بلـغ ( )3.909وانحـراف معـياري
ً
( )0.7357وبنسبة مئوية ( ،)%78.2بيـنما جـاء في الرتبـة األخيـرة عبـارة (تقـرأ الطالبـة نصـوصا لغـوية مع مراعـاة الوقـف وسـّلمة الوصـل) بمتوسـط حسـابي
بلـغ ( )3.386وبانحـراف معـياري ( )0.9300وبنسبة مئوية (.)%67.7
مما سبق يتضح أن مستـوى الكفاءة الخارجية(املهارات) لطالبات املــرحلـة االبتــدائية فـي لغـتي الجمـيلة في املــدارس التـابـعة ملك ـتب تعـليم شم ـال
املدينـة املنــورة من وجـهة نظـر معـلمات املرحـلة املتـوسطة مـرتفع؛ وقد يعزى ذلـك إلى أن وزارة التعـليم في املمـلكة العـربية السعـودية أخـذت نتـائج
االختبارات الـدولية بعـين االعـتبـار وخـاصة اختبـار بيـرلز (الذي يهـدف لقـياس مهـارات القـراءة لـدى الطـّلب) فتـم تحـديث املنـاهج ،وكذلك تنـفيـذ مشــروع
الت ـدريب على استراتيــجيات تدري ـس الفهــم الق ـرائي ،الذي يهــدف إلى رفــع كفــاءة وفـاعلـية أداء مشــرفي ومعـلـمي الل ـغة العــربية والصفــوف األولي ـة ،وكـافـة
معـلمـي املــواد الدراســية في املـرحـلة االبتدائيــة ،باإلضافـة إلى أن مـؤشـر الفـهـم الق ـرائي والكتــابي أصبـح من املؤشـرات املسـتـهدفة في برنامــج التحــول
الوطنــي ،فتـم تقـيـيم مهــارة الطـلبة في لغتي الجميـلة ،لتحـسـين الكفــاءة الخارجـيـة للطـّلب وتأهيـلهـم لألدوار املتوقعــة منـهم لتحـسيـن نتائــج مش ـاركة
املمـلـكة الع ـربية السـعـودية في االختبارات الــدولية ،كما اعتـمدت وزارة التعلـيم تنـفيذ اختبـارات تحاكي اختـبارات الـدراسة الدوليـة لقيـاس مـدى تقـ ادم
القـراءة في العـالم ) (PIRLSلجمـيع طلـبة املمـلكة في املرحـلة االبتـدائية في يناير ( ،)2021وذلـك لقيـاس وتطـوير مهـارات الطـلبة اللـغوية عـبر منـصة
«مدرسـتي» وبشـكل أسبـوعي ،كل ذلـك سـاهم في رفـع مهـارات الطالبـات في مـادة لـغتي الجـميلة؛ باإلضـافة إلى ما سـبق جـاءت املبـادرات والبرامـج في رؤيـة
اململكة العربيـة السـعودية  2030تشجـع على القـراءة من ضمـنهـا مبـادرة القـراءة وجـه الفـكر والثـقافة ،تهــدف هــذہ املبــادرة إلى نش ــر الوعــي والتـثقيف فيما
يخـص أهمـيــة القـراءة ومعـالجة ضع ــف اإلقبال علـيها لـدى طــّلب وطالبـات التعـليم العــام .كما أنها تركــز علــى مرحل ــة التعـليم العـام عن طـريــق تقـديم
برامـج تدريبـية للطـّلب والطـالبات تســهم في تعـزيز الجـانــب القـرائي لديهـم ،وتقديم برامـج وحقـائب تدريبـية ملعـلمي ومعـلمات اللـغة العـربية كـذلك ،ومبادرة
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تطوير اللغة العربية التي تهــدف إلــى تطويــر تعليم وتعلم اللغــة العربية فــي املرحلة االبتدائية فــي مجاالت القــراءة والكتابة واملهــارات اللغوية األساسية
واملتقدمــة بهــدف االرتقاء بمســتوى تحصيل الطــّلب وإتقانهم للغتهم األم ،وذلك من خّلل إنشــاء مركز متخصص يعتمد على مبدأ البحث والتطوير
املستمر ،كما تم تقديم الدراسات والحلول التطبيقية؛ باإلضـافة للمـشروع الثقـافي الوطـني لتجـديد الصـلة بالكتـاب وتنمـية االتجـاه اإليجـابي نحـو القـراءة
الحـرة؛ واكـتسب هذا املشـروع أهمـيته من أهمـية القـراءة والكتـابة اللـذان همـا أسـاس العـلم واملعـرفة ،بجـانب مشـروع تحـدي القـراءة العـربي الـذي يواكـب
توجهـات املمـلكة في تطـوير قـدرات الشبـاب ،حيـث يـأخذ التحـدي شكـل منـافسة للقـراءة باللـغة العـربية يشـارك فيـها الطـلبة من الصـف األول االبـتدائي
وحـتى الصـف الثالث ثانوي عشـرمن املـدارس املشـاركة عـبر العـالم العـربي لتحسـين مهـارات اللغـة العـربية لـدى الطـّلب لزيـادة قـدرتهم على التـعبير بطـّلقة
وفصـاحة.
وقد اختـلفت هذه النـتيجة مع بعض نتـائج الدراسـات السـابقة ومنـها :دراسـة الشـهري وآخـرون( )2018التي أظهـرت أن املهـارات اللغـوية لدى
ً
خريجـي املرحلـة الثـانوية كانت بـدرجة متوسطـة ،كمـا اختلـفت ضمـنيا مع دراسـة (طـه )2017 ،التي أكـدت اأن ( )% 56مــن األطفــال العــرب الـذيـن فـي
ا
املــدارس االبت ـدائية ال يتعـلمـون املهــارات األســاسية كالقـراءة بشكـل جيـد ،واختلـفت كذلك مع نتـائج دراسـة السـاير( )2013التي أظـهرت أن مسـتوى
تّلميـذ الصـف الرابـع بمحـافظة الـرس في فهـم املقـروء تتراوح بين متوسـط وضعيف ،حيـث جـاء املستـوى في (مهـارة استـدعاء التفـاصيل واستـنتاجها)،
ً
ومهـارة (تحلـيل النصـوص وفـق بنـيتها) ،ومـهارة (تحليـل مضمـون النـص املقـروء) متوسـطا ،أما مسـتواهم في مهـارة (إدراك الكلـمات الجديـدة واستراتيـجيات
ً
ً
الوصـول إليـها) ،فكـان منخفضا ،كما اختـلفت ضمـنيا مع دراسـة (الـداود )2012 ،التـي أوض ـحت نتــائج الدراســة أن النظــام التعــليمي يحقــق وبدرجــة
ضعــيفة لــدى طــّلب املـرحـلة الثــانوية اكتــساب الكفــايات اللــغوية الـّلزمـة فـي مجــاالت العـمـل التي تطــلب ذل ـك.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة باملحورالثاني :مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في مادة الرياضيات:
تم استخـدام بعـض مقـاييس اإلحصـاء الوصـفي ،التي تمثـلت في املتوسـط الحسـابي واالنحـراف املعـياري لكل عبـارة من العبـارات التي تقـيس مهـارات
خريجـات املرحـلة االبتـدائية في مـادة الرياضـيات في امل ـدارس التـابـعة ملكــتب تعلـيم شم ـال املـدينة املنــورة من وجهـة نظـر معلـمات املرحـلة املتوسـطة.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واإلنحر افات املعيارية والنسبة املئوية ملستوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في مادة الرياضيات
االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

النسبة
املئوية

الترتيب

التقدير

م
1

تمتلك الطـالبة املهـارة لحـل العمـليات الحسـابية.

0.9079

3.543

70.9%

3

مرتفع

2

تقـوم الطـالبة بحـل مسـائل باستخـدام العمـليات الرياضـية.

0.6989

3.776

75.5%

2

مرتفع

3

تستخـدم الطالبـة قـواعد القـسمة بشـكل جيـد.

0.9554

3.518

70.4%

6

مرتفع

4

تحـول الطـالبة وحـدات النظـام املتـري بشـكل جيـد.

0.8488

3.466

69.3%

9

مرتفع

5

تصـنف الطـالبة املـثلثات واألشكال الرباعية.
ا
تعرـف الطـالبة الكسـور االعـتيادية.

0.8129

4.000

80.0%

1

مرتفع

0.8793

3.526

70.5%

5

مرتفع

7

تقوم الطالبة بقراءة البيـانات الرياضية وتفسيرها.

0.8392

3.509

70.2%

8

مرتفع

8

تمتلـك القـدرة على تقريـب الكسـور العشـرية.

0.8978

3.448

69.0%

10

مرتفع

9

تجـمع وتطـرح الكسـور العـشرية.

0.9907

3.534

70.7%

4

مرتفع

10

تستطـيع الطـالبة كتـابة الكسـور غيـر الفـعلية بشكـل جيـد.

0.8596

3.517

70.3%

7

مرتفع

0.4587

3.584

%71.7

6

العب ــارة

املعدل العام ملحور الرياضيات

71.7%

يتضح من الجدول ( )7أن متوسـطات عبـارات املحـور الثـاني :الريـاضيات تراوحـت بين ( )4.000 -3.448وفـق مقـياس ليكرت الخمـاس ي وبنسبة
ً
مئوية تراوحت ما بين ( )%80 - %69حيـث بلـغ املتـوسط العـام لعبـارات هـذا البـعد ( )3.584وفـقا ملقـياس ليكرت الخماس ي وبنسبة مئوية  ،%71.7وأن
مستوى الكفاءة الخارجية ملهـارات الرياضيات من وجهـة نظـر عيـنة الـدراسة كانـت بتقدير مرتفع ،ويّلحـظ أن أغلـب استـجابات عـينة الـدراسة على
عـبارات املحـور األول بتـقدير (مرتفـع) ،ممـا يـدل على أن اتجـاهات أفـراد العـينة كانـت إيجـابية لهـذا املحـور .وجـاءت في الرتبـة األولى عبـارة (تصـنف الطـالبة
املـثلثات واألشـكال الربـاعية) بمتوسـط حسـابي بلـغ ( )4.00وانحـراف مع ـياري ( )0.8129وبنسبة مئوية  ،%80بينـما جـاء في الرتبـة األخيـرة عبـارة (تمتـلك
القـدرة على تقريـب الكسـور العـشرية) بمتـوسط حسـابي بلـغ ( )3.448وبانحـراف معـياري ( )0.8978وبنسبة مئوية (.)%69
مما سبق يتضح أن مسـتـوى م ـهـارات خـريجـات املـرحلــة االبتـدائية فـي الرياضيـات في املـدارس التابـعة ملكـتب تعليم شمـال املدينة املنـورة من وجهة
نظر معلمات املرحلة املتوسطة مرتفـع؛ وقد يعزى ذلـك إلى أن املمــلكة الع ـربية السعــودية لـم تحقـق املـستوى املط ـلوب في اختب ـارات تيـمـز ( TIMSSالتي
تعــنى باالتجاهــات العــاملية فـي التحـصـيل الـدراس ي للرياضيــات والعـلـوم) مـ ن خـّلل تتـبع نتائجهـا على مـدار سنـوات (،)2015 ،2011 ،2007 ،2003
وبالتـالي سعـت املمـلكة إلى تطويـر السـياسات واملمارسـات التعـليمية بتطـوير املنـاهج الدراسـية واملمـارسات التدريسـية مما سـاهم في تقدم ملحـوظ في
مؤشـرات التحـصيل الدراسـي جميـعها مقارنـة مـع عـام  ،2015حـيث ارتفـع متـوسط درجـات الطـلبة في عـام  2019عن عـام 2015؛ وكان الـّلفت في نتائـج
626

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 - 3ص634- 614 :

هيفا العوفي

الكفاءة الخارجية للتعليم االبتدائي في املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة....

ً
الصـف الرابـع حصـول السعـودية على املركـز األول دوليـا من حيـث الفـارق الكبـير في النـتائج بين الجنسـين ،حيـث تقـدمت الطـالبات السعـوديات في نتائـج
االختبارات مقارنـه بالطـّلب في ذات املرحلـة العمـرية ،وبالتالي قد يكـون أحـد أسبـاب ارتفاع مهـارات الطـالبات في الرياضـيات في الدراسـة الحـالية حيـث
ً
عينـتها من الطالبـات خريجـات املرحلـة االبتـدائية؛ كما تعزو البـاحثة هـذه الن ـتيجة أيضا إلى األثر اإليجـابي اللتحـاق طـلبة اململكة بريـاض األطفـال،
وممارسـة أنشطـة القراءة والكتـابة املبـكرة في املنـزل ،وكـذلك التحـاقهم باملـدارس ذات املسـتويات العـالية في االنضـباط املدرسـي ،حـيث ترتبـط املتـغيرات
ً
الثـّلثة بتحـسن األداء سـواء في مـادة الرياضيـات أو العـلوم على مستوى املـملكة وعلى املسـتوى الـدولي أيضـا؛ باإلضـافة إلى تفـعيل دور املبـادرات
واملؤتمـرات والبرامـج التي تهـدف إلى تطـوير تعلـيم وتعـلم العـلوم والرياضـيات مثـل :برنامـج تنـمية القـدرات البـشرية في رؤيـة  2030والـذي يهـدف إلى تعـزيز
املشـاركة في املسـابقات الدوليـة وتحـقيــق املـيداليــات واألوس ــمة مــن قب ــل الط ــلبة في العـلوم والرياضـيات؛ وسلـسلة من املؤتمـرات أخـرها :املؤتمـر الخامـس
تحـت شعـار "تعلـيم الرياضـيات ورؤيـة اململـكة التعـليمية  "2030الذي أقـيم خّلل الفـترة 1438 / 8 /1 - 29هـ املـوافق 2017 /4 / 27 - 26م ،وهـدف املؤتمـر
ً
إلى استـشراف مستـقبل تعـلم وتعلـيم الرياضـيات وفقـا لرؤية املـملكة التعـليمية  ،2030وعـرض تجـارب ومشـاريع رائـدة في مجـال تعـليم وتعـلم الرياضيـات،
واملؤتمـر السـادس الذي ركـز عـلى "مستـقبل تعـليم الريـاضيات في املمـلكة العـربية السعـودية في ضـوء االتجـاهات الحـديثة والتنـافسية الـدولية" الذي
جـرت فعالياتـه بجـامعة أم القـرى بمـكة املـكرمة خـّلل الفتـرة من  19إلى  21رجـب 1440هـ ،وعـرض أحـدث التوجهـات والنمـاذج الرائـدة واملسـتجدات في
مجال تع ـليم الرياضـيات وتعلمها ،واإلفـادة من التجـارب والخبـرات البحثـية لتطـوير تعـليم الرياضـيات؛ كما أبـرمت وزارة التعـليم ومصـرف اإلنمـاء مذكـرة
تعـاون بين الجـانبين تهـدف إلى تكامـل الجهـود املشـتركة لدعم مبـادرة املـركز الوطـني لتطـوير تعـليم العـلوم والتقـنية والهندسـة والرياضيـات  STEMوالذي
جـاء ضمـن مبـادرات برنامـج التحـول الوطـني و ينـسجم مع رؤية املمـلكة  2030الرامـية إلى تعـزيز خطـوات االنتقـال نحـو االقتصـاد املعـرفي ورفـع كفـاءة
التنـافسية من خـّلل تحـفيز مهـارات التفكـير العـلمي لدى طـّلب التعـليم العـام باملمـلكة ،كل ذلـك سـاهم في ارتفـاع مهـارات الطـالبات في الرياضـيات،
وأخيرا االختبـارات التي تحاكي االختـبارات الدراسـة الـدولية  Pizaالتي اعـتمدتها وزارة التعـليم لقياس في العـلوم والرياضيـات تسـتهدف جمـيع الطلـبة في
كافـة مـدارس اململـكة بما يضمـن تحقـيق األهـداف املنشـودة.
وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الجدعاني )2020 ،التي بينت أن درجـة امـتّلك طـّلب الصـف الثـالث املتوسـط ملهـارات العمـليات الرياضـية
بشـكل عـام متـوسطة ،واتفقت النتيجة كذلك مع نتيجة دراسة (العتيبي وآخرون )2017 ،التي كشـفت أن املستـوى العـام للتحـصيل فـي الريـاضيات لـدى
ً
طلـبة املـرحلة االبتـدائية فـي املمـلكة العـربية السـعودية جـاء فـي املستوى الـماهر جز ًئيـا ،كما اختلفت ضمنيا مع نتيجة دراسة (طه )2017 ،التي أشـارت
ا
إلى اأن ( )% 56مـن األطفـال العـرب الذيـن فـي املـدارس االبتـدائية ال يتعلمـون املهـارات األسـاسية كالرياضيات ،كما اختلفت مع نتائج دراسة (البرصان،
ً
 )2017التي أظـهرت أن مسـتوى طلـبة املرحلـة املتوسطـة في مـادة الرياضيـات باملمـلكة العـربية السعـودية جـاء في املسـتوى "املبتدئ" ،وبـينت أيضـا أن
تحصـيل الطلـبة جـاء في املستـوى املبـتدئ لجميـع مجـاالت املحتـوى الرياضـي باستـثناء مجـال الهنـدسية الذي جـاء في املستـوى "املـاهر جزئـيا" ،وكـان
التحصيل في مجـال القـياس هو األقـل.
وعلى مستوى األداة ككل يوضح الجدول ( )8مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في في مادتي لغتي الجميلة والرياضيات في
املـدارس التابـعة ملكـتب تعليم شمـال املدينة املنـورة من وجهة نظر معلمات املرحلة املتوسطة على النحو اآلتي:
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واإلنحر افات املعيارية والنسبة املئوية ملستوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في (مادة لغتي الجميلة ،ومـادة الرياضيـات)
املحور

مجموع
الوزان

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

النسبة املئوية

التقدير

املعدل العام ملحور لغتي الجميلة

481.6

0.4269

3.648

%73

مرتفع

املعدل العام ملحور الرياضيات

415.7

0.4587

3.584

%71.6

مرتفع

3.616

%72.3

مرتفع

مستـوى الكفاءة الخارجية (مـهـارات) لطالبات املـرحلـة االبتـدائية

يتضح من الجدول ( )8أن التحليل الكمي لنتائج الدراسة أثبت أن نسبة تحقق الكفاءة الخارجية لطالبات املرحلة االبتدائية في (لغتي الجميلة،
مـادة الرياضيـات) في املـدارس التابـعة ملكـتب تعليم شمـال املدينة املنـورة من وبناء على استجابة أفراد عينة الدراسة من معلمات املرحلة املتوسطة كانت
بتقدير مرتفع وبمتوسط حسابي ( )3.616وبنسبة مئوية ( .)%72.3وقد تعزى هذه النتيجة إلى البرامج واملباردرات ذات العّلقة املباشرة باملنظومة
التعليمية التي تضمنتها رؤية اململكة العربية السعودية  2030مثل :برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من املبادرات املوجهة
للمرحلة االبتدائية وتركز على القيم واملهارات األساسية ،مثل اللغة العربية والرياضيات وغيرها من املهارات ،واالهتمام بأن يحرز الطّلب نتائج متقدمة
مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدم في املؤشرات العاملية للتحصيل العلمي ،فكانت نتائج اختبار تيمز  ،TIMSSوظهور
تحسـن ملحـوظ في مؤشـرات التحـصيل الدراسـي جميـعها مقارنـة مـع عـام  ،2015حـيث ارتفـع متـوسط درجـات الطـلبة في عـام  2019عن عـام ،2015
لذلك تعتبر الباحثة هذه النتيجة حصيلة هذا االهتمام بالعلم وكفاءة التعليم العام ،ورؤية  2030بما فيها من برامج ومبادرات.
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وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشوابكة وعبابنه )2020 ،التي أظهرت أن درجـة الكفـاءة الخارجـية لكلـية اآلثـار والسياحـة في الجـامعة
األردنـية كـانت عـالية لألداة ككل .واختلفت مع دراسة (السليحات وبطاح )2019 ،التي توصلت إلى أن واقـع الكـفاءة الخـارجية لكليـات العـلوم التـربوية في
الجـامعات األردنية مـن وجهـة نظـر عينـة الـدراسة كـان بمستـوى متـوسط في مجـاالت الـدراسة كـكل .واختلفت كذلك مع دراسة (الشهري وآخرون)2018 ،
التي أكدت على أن مخرجات التعليم جاءت بدرجة متوسطة لدى خريجي املرحلة الثانوية .واختلفت كذلك مع دراسة (الداود )2012 ،التي أظهرت أن
نسـبة تحقـق الكفـاءة الخـارجية النـوعية فـي النظـام التعليـمي الثـانوي باملمـلكة العـربية السعـودية كـانت بـدرجة متـوسطة .واختلفت النتيجة مع دراسة
) )Qutb, 2016التي توصلت إلى وجود ضعف في الكفاءة الخارجية للتعليم العام املصري.
 .2.3النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05في مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة
االبتـدائية في (مادة لغتي الجميلة ،ومـادة الرياضيـات) فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة
ً
املتـوسطة تبـعا ملتغـيرات (سنـوات الخـبرة ،املؤهل العلمي)؟".
وقد تم عرض النتائج املتعلقة بكل متغير على حدة على النحو التالي:
ً
أوال :النتائج املتعلقة بمتغيرسنوات الخبرة:
تم استخدام تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAوذلك للوقوف على مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في (مادة
ً
لغتي الجميلة ،ومـادة الرياضيـات) من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة تبـعا ملتغـير سنـوات الخـبرة ،وجدول ( )9يبين النتائج.
ً
تم استخراج قيمة "ف" والداللة املعنوية لجميع املحاور والدرجة الكلية لّلستبانة ،باستخدام تحليل التباين األحادي ) )One Way ANOVAطبقا
ملتغير سنوات الخبرة وفق اآلتي:
ً
جدول ( :)9نتائج تحليل التباين الحادي ملستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في مادتي لغتي الجميلة والرياضيـات تبـعا ملتغـير سنـوات الخـبرة
املحاور
لغتي الجميلة

الرياضيات

مصدر
التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع
املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
"ف"

الداللة
()Sig

0.736

3

0.245

1.358

0.259

23.133

128

0.181

23.870

131

1.491

3

0.497

22.707

112

0.203

24.199

115

2.452

0.067

يبين الجدول ( )9أن القيمة االحتمالية ) (Sigاملقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من مستوى الداللة ) ،(α>0.05في محوري االستبانة،
وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول الكفاءة الخارجية للتعليم االبتدائي في
املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة تعزى إلى متغير الخبرة؛ وهذا يعني أن آراء أفراد عينة الدراسة ال تختلف باختّلف الخبرة ،وقد يعزى
ذلك إلى أن عينة الدراسة على الرغم من اختّلف الخبرة إال أن رأيهم متقارب في مستوى الكفاءة الخارجية ملخرجات التعليم االبتدائي ،وهذا يشير إلى أن
الحكم على عبارات الكفاءة الخارجية للتعليم االبتدائي التي تضمنها أداة الدراسة لم يتأثر بخبرة معلمات املرحلة املتوسطة سواء كانت أقل من 5
سنوات ،أم من  5إلى أقل من  10سنوات ،أم من  10إلى أقل من  15سنة ،أم  15سنة فاكثر .ولم تلحظ الباحثة أية عّلقة بين هذه النتيجة ونتائج
الدراسات السابقة؛ وذلك الختّلف مجتمع الدراسة وعينتها ،إضافة إلى أن هذه الدراسة بحثت في مستوى الكفاءة الخارجية للمرحلة اإلبتدائية وهذا لم
يتم بحثه في الدراسات السابقة التي تم االطّلع عليها.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بمتغيراملؤهل العلمي:
تم استخدام اختبار اختبار " "T testلعينتين مستقلتين ،وذلك للوقوف على مستـوى الكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في (مادة لغتي
ً
الجميلة ،ومـادة الرياضيـات) من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة تبـعا ملتغـير املؤهل العلمي ،وجدول ( )10يبين النتائج.
ً
جدول ( :)10نتائج تحليل " "T testطبقا ملتغير املؤهل العلمي
املحاور

املؤهل العلمي

العدد

املتوسط

االنحراف
املعياري

قيمة ت

مستوى
الداللة

لغتي الجميلة

بكالوريوس

119

3.733

0.4413

0.824

0.420

ماجستير فأعلى

13

3.662

0.2755

بكالوريوس

107

3.636

0.4498

ماجستير فأعلى

9

3.467

0.4848

الرياضيات

1.015

0.336
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يبين الجدول ( )10أن القيمة االحتمالية ) (Sigفي محور لغتي الجميلة ( )0.420وهي اكبر من ( ،)0.05وأن قيمة "ت" ( )0.824املحسوبة وهي أقل
من قيمة "ت" الجدولية ()1.729؛ والقيمة االحتمالية ) (Sigفي محور الرياضيات ( )0.336وهي اكبر من ( ،)0.05وأن قيمة "ت" ( )1.015املحسوبة وهي
أقل من قيمة "ت" الجدولية ( ،)1.812وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول محور
(لغتي الجميلة ،الرياضيات) في املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة تعزى إلى متغير املؤهل العلمي ،وقد يعزى ذلك إلى أن عينة الدراسة على
الرغم من اختّلف املستوى التعليمي إال أن رأيهم في مستوى الكفاءة الخارجية لطالبات التعليم االبتدائي لديهم متقارب ،إذ إن أغلب عينة الدراسة على
درجة كافية من التعليم ويحملون درجة البكالوريوس واملاجستير .وهذا يشير إلى أن الحكم على عبارات الكفاءة الخارجية للتعليم االبتدائي التي تضمنتها
أداة الدراسة لم يتأثر بمؤهل معلمات املرحلة املتوسطة سواء كان بكالوريوس ،أم ماجستير فأعلى ولم تلحظ الباحثة أية عّلقة بين هذه النتيجة ونتائج
الدراسات السابقة؛ وذلك الختّلف مجتمع الدراسة وعينتها ،إضافة إلى أن هذه الدراسة بحثت في مستوى الكفاءة الخارجية للمرحلة اإلبتدائية وهذا لم
يتم بحثه في الدراسات السابقة التي تم االطّلع عليها.
 .3.3التوصيات واملقترحات:
ً
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية لكفاءة مخرجات التعليم االبتدائي فما زال األمل في نتائـج أفضـل مستـقبّل ملـواكبة الطمـوحات،
واإلمكـانات املتـاحة للتعـليم ،لذلك توصـي وتقترح البـاحثة بما يـلي:
ً
ا
• استمـرار ومتـابعة دعـم السيـاسات واملشـروعات والبرامـج التي ستسـهم في تحقـيق املـزيد مـن النجاحـات للتحـسن مستقـبّل في االختبـارات الدوليـة في
لغـتي الجـميلة والرياضيـات.
• تعديل الخطـط الدراسـية لزيـادة عـدد حصـص لغـتي الجمـيلة والرياضـيات ،واالستـمرار في عمليـات تطـوير املنـاهج ،واملعـارف واملهـارات للطـلبة في
القـراءة والكتـابة والرياضـيات.
• االستفادة من نتائج اختبارات الفاقد التعليمي ملادة لغتي الجميلة والرياضيات في املدارس لخلق روح التنافسية بينهم.
• احتساب املعدل تراكمي الجتياز الصفوف ()6 ،5 ،4؛ وذلك لخلق حس املسؤولية بين األسرة والطالب واملدرسة.
• الحرص على زيـادة نسـبة االلتحـاق بريـاض األطـفال ،ملـا له مـن أثار إيجـابية على مرحـلة التعـليم العـام.
ا
ً
• إنشـاء قـاعدة بيـانات شاملـة لرصـد املـسيرة الدراسـية للطـّلب بدءا من مـراحل التعلـيم املبكـرة إلى املراحـل املتـقدمة ،ملتابعـة مخـرجات التـعليم
وتقويمـها وتحسينهـا ونـشر نتائجهـا ،وهو ما يساعد على تحقيق «رؤية املـملكة .»2030
ً
• وضـع معايير ومؤشـرات لقـياس مخرجـات التعـليم العـام ومـراجعتها سنـويا.
• إجـراء دراسـة تقويمـية شـاملة للتـجربة التعلـيمية املـوجودة بالفـعل بالتعـليم االبتدائي.
• إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تتمثل في الكفاءة الخارجية للتعليم االبتدائي في مناطق مختلفة من اململكة.
• إجراء دراسة لقياس الكفاءة الخارجية على مستوى التعليم العام في اململكة العربية السعودية.
• إجراء دراسات للكفاءة الخارجية للتعليم الجامعي في تخصصات مختلفه.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1البرصان ،إسماعيل سّلمة؛ وآخرون ( .)2017مستوى تحصيل طلبة املرحلة املتوسطة في مادة الرياضيات وفق مشروع تطوير الرياضيات والعلوم
الطبيعية في التعليم العام باململكة العربية السعودية ،مجلة العلوم التربوية.191 -167 :)1( 2 :
 .2بوعنـاني ،مصطـفاس؛ وكـريمة ،كـورات ( .)2018تـدني مستـوى التحـصيل الدراسـي في مـادتي القـراءة والرياضيـات من وجهـة نظـر مدرسـي املرحـلة
االبتدائـية ،املجـلة الدوليـة التربويـة املتخصصـة.176 -132 :)4( 7 :
 .3الجدعاني ،فرج بن مبارك بن حسين ( .)2020مدي امتّلك طّلب املرحلة املتوسطة ملهارات القوة الرياضية وأثرها على اتجاههم نحو الرياضيات،
مجلة القراءة واملعرفة.416 -389 :226 :
 .4الحامد ،بن مـعجب ،وآخـرون ( .)2007التـعليم فـي املمـلكة العـربية السـعودية :رؤيـة الـحاضر واستشـراف املسـتقبل .مكتـبة الرشـد :الريـاض.
 .5الحـامد ،مـحمد ( .)1428التـعلـيم فـي املمـلكة العـربية السعـودية رؤيـة الحـاضر واستشـراق املـستقبل(.ط ،)1السعـودية :مكتـبة الرشـد.
 .6حجي ،أحمـد إسمـاعيل .)2002( .اقتـصاديات التربيـة والتخـطيط التـربوي التـعليم األـسرة اإلعـّلم .القاهـرة :دار الفـكر العربـي.
 .7الحربي ،عـمر دبي ( .)2019أثـر استـخدام اسـتراتيجية الكرسـي السـاخن في تنمـية مهـارتي الـقراءة والكـتابة لـدى طلـبة الصـف الـثاني االبتـدائي بمـادة
اللـغة العـربية في دولـة الكويـت( ،رسـالة ماجسـتير غير منشـورة) ،جـامعة آل البـيت ،األردن.
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الحـربي ،فهـد؛ والقحطـاني ،فيصـل .)2017( .املقـدرة القـرائية وفـق املعـايير الـدولية للطلبة في الصـف الرابـع االبتـدائي قـراءة لنتـائج مشـاركة املمـلكة
العـربية السعـودية في اختبـار القـراءة الـدولي "بيرلز" ،ورقـة عمـل ،وكـالة الـوزارة لتعـليم البنـين ،السعـودية.

 .9حواس ،نجـّلء يوسـف أحمـد ( .)2020تقـويم مهـارات الفـهم القـرائي في الـبرنامج القـرائي لكتـاب اللغـة العـربية بالصـف األول الثـانوي التجـاري على
ضـوء املعـايير الـدولية للتنـور القـرائي  ،PIRLاملجـلة الـتربوية ،جـامعة سـوهاج.1018 -983 :70 ،
 .10الـداود ،حسـن بن عبـد العـزيز محمـد ( .)2012الكفـاءة الخـارجية لنظـام التعلـيم الـثانوي العـام باملمـلكة العـربية السعـودية :تصـور مقـترح( ،رسـالة
دكتوراه غيـر منشـورة) ،جامعـة األمـام بن سعـود اإلسّلميـة ،الريـاض.
 .11الساير ،سليمان بن عبد العزيز ( .)2013ضعف املستوى العلمي لتّلميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائي في مادة اللغة العربية( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة القصيم ،اململكة العربية السعودية.
 .12سعيد ،محـمد مـالك ( .)2015سيـاسات التعـليم العـالي وعّلقتـها باحـتياجات سوق العـمل فـي الدول الـعربية-دراسـة مقـارنة ،املؤتمـر الثـاني عشـر
لـرابطة التـربية الحـديثة ،السـياسات التعـليمية فـي الوطـن العـربي ،كلـية الـتربية ،جامعـة املنـصورة ،املجـلد األول.
 .13سـّلمة ،أحمد ( .)2003نحـو رياضيـات تخـدم املجـتمع ومجتـمع يحـب الرياضيـات ،نـدوة وزارة الـمعارف ،جـامعة املـلك سعـود.
 .14السليحات ،وعد أحمد ،وبطـاح ،أحمد محمد ( .)2019تصـور مقتـرح لتحسـين الكـفاءة الـخارجية لكلـيات العـلوم التـربوية في الجامـعات األردنية،
مـجلة دراسـات العـلوم التربـوية 1(46 ،ملحق .758 -731 ،)1
 .15السنبل ،عبـدالعـزيز عبـد هللا وآخـرون (1429هـ) .نظـام التـعليم فـي املمـلكة العـربية السـعودية ،الريـاض :دار الخـريجي للنشـر والتـوزيع.
 .16الشاطر ،غسان ( .)2019اختبارات قياس الكفاءة اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية :التطبيق واملواصفات واملقاييس .مجلة اللسانيات:
.75-41 :)1(25
 .17شحادة ،فواذ حسن إبراهيم ( .)2016مسـتوى تحصـيل طلـبة املمـلكة العـربية السعـودية في الرياضيـات والعـلوم وفـق نتـائج الدراسـات الدوليـة
TIMSSمقـارنة بالـدول األخـرى من وجـهة نظـر املعـلمين واملشـرفين :األسبـاب – الحلـول والعـّلج – أساليـب التـطوير ،مجـلة التربيـة :جـامعة
األزهـر.370 -326 :)1(169،
 .18الشنقيطي ،إمـامة محـمد ( .)2020فـاعلية برنامـج تدريـبي في توعـية معلـمات اللـغة العـربية باملمـارسات املثـلى لرفـع املقـدرة القــرائية للطـّلب وفـق
معـايير االختبار الـدولي للتـقدم في القـراءة بيرلز  pirlsواتجـاهاتهن نحـوه ،املجـلة الـتربوية.977 -940 :2 ،
 .19الشهري ،ألغـاريد؛ القحـطاني ،الهنـوف؛ الزبيـدي ،أمـاني؛ الحـربي ،شيخـة؛ العـنزي ،نـوف ( .)2018واقـع مـّلئمة مخـرجات التعليـم في املرحـلة
الثـانوية ،املجـلة العلـمية كلـية الـتربية.270 -223 :)6(34 ،
 .20الشـواب كة ،ديـما سمـيح عبـد هللا؛ وصالح أحمد عبابنة ( .)2020الكـفاءة الخـارجية لكـلية األثار والسيـاحة فـي الجـامعة األردنـية ،مـجلة دراسـات
العـلوم الـتربوية ،الـجامعة األردنـية -عمـادة الـبحث العـلمي.404-389 :)1(47 ،
 .21الصرايرة ،إيمان محمد ( .)2019أسباب تدني تحصي ل طلبة الصفوف الثّلثة األولى في مادة الرياضيات في مديرية التربية والتعليم للواء املزار
الجنوبي من وجهة نظر املعلمات ،مجلة كلية التربية.175 -156 :28 :
 .22عابد ،رسـمي ( .)2008ضـعف التـحصيل الدراسـي ،أسبـابه وعـّلجه ،عـمان :دار جـرير.
 .23عبابنه ،صـالح أحمـد ( .)2015التـخطيط التـربوي املـعاصر النظـرية والتطـبيق .عمـان :دار املسـيرة للنـشر والتـوزيع.
 .24عبد الجواد ،إياد ( .)2016برنامج تدريبي لغوي لتنمية كفاءة الفهم اللغوية لغريب بعض مفردات القرآن الكريم لدى طالبات اللغة العربية
بجامعة األقص ى .مجلة الجامعة اإلسّلمية للدراسات التربوية والنفسية.63-48 :)3(24 :
 .25عبـد العـال ،أحمـد عبـد النـبي ( .)2014رؤيـة مستـقبلية لتطـوير نظـام التعـليم االبتـدائي فـي املـملكة العـربية السعـودية فـي ضـوء الخبـرة االستـرالية،
املـجلة التـربوية.232-157 :35 :
 .26عبد العـال ،عنـتر محـمد أحمـد ( .) 2010الكفـاءة الـداخلية للسنـة التحضـيرية بجـامعة حائـل فـي املمـلكة العـربية السعـودية ،املـجلة العـربية لضمـان
جـودة التعـليم الجـامعي.73-46 :5 :
 .27عبيدات ،ذوقان ( .)2011البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ،عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
 .28العتيبي ،خـالد عبد هللا وآخـرون ( .)2017نوعيـة تحصـيل طلـبة املـرحلة االبتـدائية فـي مادة الريـاضيات وفـق مشـروع تطـوير الريـاضيات والعـلوم
الطبـيعية فـي التعـليم العـام باملمـلكة العـربية السـعودية ،مجلـة رسـالة التـربية وعلـم النـفس.108 -89 :)65( :
 .29أبو عطايا ،أشرف ،وأبو حمادة ،إبراهيم ( .) 2019فاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية التعلم املستند إلى جانبي الدماغ لتنمية التحصيل في
الرياضيات واالتجاه نحوها .مجلة الجامعة اإلسّلمية للدراسات التربوية والنفسية.297-275 :)3(27 :
 .30العقيل ،عـبد هللا عقـيل ( .)2005سياسـة التـعليم ونظـامه في املـملكة العربية السـعودية ،الريـاض :مكـتبة الرشـد.
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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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