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امللخص:
هدفت الدراسة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مديري املدارس بسلطنة عمان في تحسين مستوى أداء الطلبة في االختبارات
الدولية تيمس ( )TIMSSوآليات التغلب عليها ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الكيفي ،من خالل استخدام أسلوب البحث النوعي،
حيث تم جمع البيانات باستخدام أداة املقابلة ،والتي تم إجراءها مع سبعة من مديري املدارس الذين طبقت على مدارسهم االختبارات
الدولية تيمس ) (TIMSSفي العام  2015و 2019وما زلوا في مدراسهم ،وكشفت نتائج الدراسة عن مجموعة من التحديات التي تواجه مديري
املدارس تعيق تحسين مستوى أداء الطلبة في اختبارات ( )TIMSSمنها ،وجود فئة من الطلبة مستواهم التحصيلي دون املستوى املطلوب،
وتدني الدافعية لدى الطلبة ،وقلة الدعم املقدم من قبل الوزارة ،وضعف مهارة بعض املعلمات في صياغة أسئلة تيمس ،كما توصلت
الدراسة إلى اآلليات التي تحد من تلك التحديات منها ،ما يرتبط بإدارة املدرسة ،مثل االهتمام بالتطوير التكنولوجي لالستعانة به في العملية
التعليمية ،وتفعيل ممارسات ولي األمر في الدراسة الدولية ،ومنها ما يرتبط بوزارة التربية والتعليم مثل ،تقديم الدعم املالي للمدارس ،وتبادل
زيارات بين املدارس ،وتقديم الدعم املعنوي للمدارس ،وتحفيز املعلمين ،وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها ،تهيئة املناخ
املناسب لعمليتي التعلم والتعليم ،وتدريب كوادر وطنية لضمان استمرار وجود هذه الكوادر في امليدان ،والتنسيق مع الدوائر الخاصة
بالتقويم التربوي الستمرار عملية التقويم من بداية العام الدراس ي إلى نهايته.
الكلمات املفتاحية :مديري املدارس ،االختبارات الدولية ،سلطنة عمان.

املقدمة:
إن التطورات املتسارعة في العصر الحالي في مجال ثورة املعلومات والتكنولوجيا ،تفرض على علينا بناء أنظمة تعليمية مرنة وقابلة للتكيف مع
متطلبات هذا العصر وحاجات املجتمع ،وهذه األنظمة تبنى من خالل اإلبداع واالبتكار في املمارسات التي تنتهجها املدارس بهدف الوصول للتميز (أحمد،
 ،)2016لذلك تم االهتمام من قبل املختصين باإلدارة املدرسية ،فأصبحت اإلدارة املدرسية علم له أسسه ،وفلسفته ،ونظامه ،وتعد هي األساس في
تطوير التعليم املدرس ي للوصول إلى األهداف التي تسعى املجتمعات والدول إليها (خليفات.)2013 ،
وتسعى اإلدارة املدرسية إلى استثمار الجهود ،والطاقات ،واإلمكانات املتاحة وإعداد ،وتهيئة املوارد البشرية كل حسب قدراته واستعداداته؛ وذلك
لتحقيق األهداف والخطط املستقبلية (أبو العال ،)2013 ،فنجاح أو فشل العمل املدرس ي يرجع إلى حد كبير إلى نوعية املدير الذي يتولى قيادة املدرسة
وإداراتها (خليفات.)2013 ،
وتختص وظيفة مدير املدرسة بإدارة العملية التعليمية التعلمية باملدرسة ،وتسهيل جميع متطلباتها التنظيمية ،والتنفيذية ،والتقويمية،
والتطويرية ،ومتابعتها ودراسة جميع التحديات التي تواجه املدرسة في الجوانب اإلدارية ،واملالية ،والفنية ،والعمل على حلها ،واإلشراف العام على
العاملين والطلبة واملرافق املدرسية كافة ،ومن مهام مدير املدرسة في سلطنة عمان اإلشراف على أعمال االمتحانات ،وعمليات التقويم وتحليل نتائج
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الطلبة ،ومساعدة الطلبة على تطوير تحصيلهم الدراس ي من خالل اإلشراف على إعداد خطط عالجية وإثرائية بالتعاون مع املعلمين األوائل ،كذلك
يعمل على التخطيط والتنفيذ للمشاريع التي من شأنها أن ترفع مستوى التحصيل الدراس ي للطلبة (اللجنة الرئيسية للسياسات التربوية وتطوير
التعليم.)2015 ،
ً
وقد جاءت مشاركة السلطنة في الدراسة الدولية تيمس ( ،)TIMSSاالتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم ،امتدادا لنهج التطوير
ً
والتحديث الذي تبنته الوزارة ،ولالستفادة أيضا من تجارب الدول األخرى ،وللتعرف على موقع املناهج العمانية على خارطة األداء في الحقل التربوي
ً
ً
العاملي (وزارة التربية والتعليم ،د.ت) ،وأيضا للتعرف على مستويات الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات ،وللحصول على البيانات التي تعطي مؤشرا حول
أثر بعض العوامل على التحصيل الدراس ي للطلبة واملتمثلة في املتغيرات الصفية والبيئية واألسرية واملدرسية ،ومن ثم مقارنة ذلك باملستوى اإلقليمي
والدولي (وزارة التربية والتعليم2018 ،أ).
وتبرز أهمية دور مدير املدرسة في الدراسة الدولية في وجوده املستمر داخل املدرس؛ واطالعه على كل تفاصيل العمل املدرس ي ،وهذا يساعده في
ً
تكوين عالقات إيجابية مع الطلبة ،واملعلمين ،والعاملين باملدرسة ،أيضا يستطيع متابعة ومعرفة التطورات التي تحدث داخل املدرسة ،ومعرفة املؤثرات
الداخلية ،والخارجية التي تؤثر في العمل املدرس ي بشكل عام والعملية التعليمية بشكل خاص.
ً
وتزامنا مع اهتمامات السلطنة باالختبارات الدولية ،تأتي هذه الدراسة للتعرف على التحديات التي تواجه إدارات املدارس في الدراسة الدولية
تيمس ( (TIMSSبسلطنة عمان.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن من أهداف فلسفة التعليم في سلطنة عمان "العمل على تحقيق تعليم عالي الجودة" (األمانة العامة ملجلس التعليم  ،2017،ص )25؛ لذلك
تعمل وزارة التربية والتعليم على تجويد العمل املدرس ي من خالل معالجة األداء الحالي للنظام التعليمي داخل املدارس وذلك وفقا لعدة معايير ومؤشرات
معتمدة (التقرير السنوي للتعليم في سلطنة عمان ،2016 ،ص.)65
وتبذل وزارة التربية والتعليم العديد من الجهود لتحسين املستويات التحصيلية للطلبة ،إال أن هناك تدني ملحوظ في املستويات لبعض املدارس،
وهذا ما أكدت عليه نتائج الدراسة املشتركة بين وزارة التربية والتعليم ،واتحاد املنظمات التربوية النيوزلندية إلى أن "تحصيل الطلبة حسب املؤشرات
الوطنية والدولية أدنى مما هو مرغوب فيه" (وزارة التربية والتعليم ،2017 ،ص .)42
كما أشار التقرير الوطني للدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم ) (TIMSS 2015ملادة الرياضيات للصفين الرابع والثامن ،والتقرير الوطني
للدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم ) (TIMSS 2015ملادة العلوم للصفين الرابع والثامن ،إلى أن السلطنة احتلت املرتبة ( )43في معدل التحصيل
ً
العام ملادة الرياضيات ،وأيضا احتلت املرتبة ( )42في معدل التحصيل العام ملادة العلوم للصف الرابع من بين  47دولة مشاركة (وزارة التربية والتعليم،
2018أ2018 ،ب).
وقد يرجع هذا التدني نتيجة وجود تحديات تواجه إدارات املدارس تعيق أداء عملها فقد أكدت دراسة مصلح ( )2015إلى أن من أسباب ضعف
ً
ً
التحصيل الدراس ي لدى طلبة املرحلة األساسية ( )4-1واملتعلقة بمدير املدرسة هي كثرة األعباء امللقاة على عاتق املدير ،وأنه نادرا ما يرفع تقريرا حول
مستوى التحصيل في املدرسة.
وفي ضوء ما سبق تأتي مشكلة الدراسة للتعرف على التحديات التي تواجه إدارات املدارس في الدراسة الدولية تيمس ( (TIMSSبسلطنة عمان من
خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة التي تتمثل في:
 .1ما التحديات التي تواجه مديري املدارس لتحسين مستوى الطلبة في الدراسة الدولية تيمس ()TIMSS؟
 .2ما اآلليات املقترحة للتغلب على التحديات التي تواجه مديري املدارس لتحسين مستوى الطلبة في الدراسة الدولية تيمس ()TIMSS؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على التحديات التي واجهت مديري املدارس ،التي من شأنها أن تؤثر على املستوى التحصيلي للطلبة في الدراسة الدولية تيمس (.)TIMSS
 .2تقديم عدد من اآلليات املقرحة التي من شأنها أن تسهم في تحسين ممارسات مديري املدارس لرفع مستوى الطلبة في الدراسة الدولية تيمس
(.)TIMSS
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة الحالية الرتباطها باالختبارات الدولية ،وهي اختبارات تهدف إلى تشخيص واقع العملية التعليمية وتطويرها ،وتحرص وزارة
التربية والتعليم على االستفادة من هذه االختبارات؛ التخاذ الخطوات الالزمة لتجويد العملية التعليمية التعلمية ،ومن املؤمل أن تسهم نتائج الدراسة
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،9العدد ،2021 -1ص292-279 :
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الحالية في تحديد التحديات التي تواجه مديري املدارس ،وإيجاد عدد من اآلليات املقرحة للتغلب على هذه التحديات لتحسين مستوى الطلبة في
االختبارات الدولية ،وملساعدة إدارات املدارس في تجويد العملية التعليمية من خالل وضع الخطط والبرامج الالزمة وتقديم الدعم الالزم لها.
حدود الدراسة:
الحدود البشرية :تمثلت عينة الدراسة في مديري املدارس الذين طبقت على مدارسهم الدراسة الدولية تيمس ( (TIMSSفي العامين 2015و  2019م.
الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على موضوع الدراسة الدولية تيمس (.)TIMSS
الحدود املكانية :تمثلت الحدود املكانية للدراسة في املدارس التي طبقت فيها الدراسة الدولية تيمس ( (TIMSSمن ثالث محافظات هي :جنوب الباطنة،
وشمال الباطنة ،والبريمي.
مصطلحات الدراسة:
الختبارات الدولية ()International Tests
تعد االختبارات الدولية أداة مهمة لتقويم األنظمة التعليمية ،فهي تعمل على مقارنة التحصيل الدراس ي ،والجوانب األخرى للتعليم بين الدول
املشاركة بهدف الوصول إلى فهم أفضل للسياسات ،واملمارسات التي تعزز التقدم العلمي ،وتساعد الدول في بناء القدرات في مجال املعرفة ،والبحث،
ومن أمثلتها :االتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSوالتقدم في الدراسة الدولية للقراءة والكتابة ( ،) PIRLSوالدراسة الدولية
للتربية املدنية واملواطنة ( ،)ICCSوالدراسة الدولية للمعرفة في مجال الحاسوب واملعلومات ((International Association for the )ICILS
).Evaluation of Educational Achievement, 2020
التجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلومTrends in International Mathematics and Science Study (TIMSS):
ُ
الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم تيمس ( )TIMSSهي :دراسة ُتجرى على املستوى الدولي ،وتعنى بدراسة معارف ومهارات وقدرات الطلبة في
نظاما تعليمي ًا من مختلف أنحاء العالم ،وقد ُ
الرياضيات والعلوم ،وتستقص ي إنجازات الطلبة في هاتين املادتين في أكثر من ً 60
صممت الدراسة لتقيس
الفروق بين النظم التعليمية الوطنية وتفسير هذه الفروق؛ وذلك للمساعدة في تطوير وتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم في جميع أنحاء العالم
).)Mullis& Martin, 2017, p.3

اإلطار النظري:
يتناول اإلطار النظري مفهوم الدراسة الدولية وأهدافها وادواتها ،كما يتناول املشكالت التي تواجه إدارات املدارس في سعيها لتحسين أداء الطلبة في
االختبارات الدولية ،وجهود السلطنة في تطبيق هذه االختبارات ،وقد تم عرض ذلك في ثالثة محاور على النحو التالي:
املحوراألول :الختبارات الدولية ()International Tests
 .1مفهوم الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم )(TIMSS
ُ
هي دراسة ُتجرى على املستوى الدولي منذ عام 1995م ،وتعنى بدراسة معارف ومهارات ،وقدرات الطالب في الرياضيات والعلوم وتطبق كل أربع
نظاما تعليميا من مختلف أنحاء العالم ،وقد ُ
سنوات ،وتستقص ي إنجازات الطالب في هاتين املادتين في أكثر من ً 60
صممت الدراسة لتقيس الفروق بين
النظم التعليمية الوطنية وتفسير هذه الفروق ؛وذلك للمساعدة في تطوير وتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم في جميع أنحاء العالم &Mullis
) ،)Martin, 2017, p.3وتعد الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (International Association for the Evaluation of Educational )IEA
 Achievementهي املسؤولة عن قياس تحصيل الطلبة في تيمس ( .(TIMSSوهي منظمة دولية تعاونية مستقلة وغير ربحية ،تضم مؤسسات بحثية
وطنية ،ووكاالت بحثية ،وباحثين ،ومحللين في مجال البحث وتحسين التعليم من جميع أنحاء العالم ،كما يشارك أكثر من  100نظام تعليمي في
الدراسات التي تجريها الجمعية .تأسست الجمعية عام 1958م ،وتقوم بقياس تحصيل الطالب في مواد وموضوعات مختلفة ،وتشمل الدراسات الحالية
للجمعية ما يلي:
• ( TIMSSاالتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم).
• ( PIRLSالتقدم في الدراسة الدولية للقراءة والكتابة).
• ( ICCSالدراسة الدولية للتربية املدنية واملواطنة).
• ( ICILSالدراسة الدولية للمعرفة في مجال الحاسوب واملعلومات).
ُتجري الجمعية دراسات مقارنة حول التحصيل الدراس ي ،والجوانب األخرى للتعليم تهدف إلى فهم أفضل للسياسات ،واملمارسات التي تعزز
ً
تعليما ،وتسعى لفهم الروابط بين
التقدم العلمي ،وتساعد الدول في بناء القدرات في مجال املعرفة ،والبحث ،كذلك تسهم الجمعية في بناء عالم أكثر
ً
املناهج املستهدفة (ما تنص عليه السياسة) ،وكذلك املناهج املطبقة (ما يدرس في املدارس) ،وأيضا املناهج التي تم تحصيلها (ما يتعلمه الطلبة) .ويشرف
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مكتب الجمعية في أمستردام على العمليات اليومية للجمعية ويضم فرق من الزمالء الدوليين ،أما مكتب الجمعية في هامبورغ يشمل أنشطة تنسيق
الدراسات الدولية وغير الدولية التي تجريها الجمعية ).(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2020
 .2أهداف الدراسة الدولية تيمس )(TIMSS
ً
تسعى الدراسة الدولية إلى عمل مقارنات بين تحصيل الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في أنظمة تعليمية مختلفة ،وبيئات مختلفة اقتصاديا،
ً
ً
واجتماعيا ،وثقافيا بهدف تطوير عمليتي التعلم والتعليم في هاتين املادتين (وزارة التربية والتعليم2018 ،ب) ويمكن تقسيم أهداف الدراسة على النحو
التالي (وزارة التربية والتعليم ،د.ت):
• قياس مستوى تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم وفق املعايير الدولية.
• توفير البيانات التي قد تساعد الدول في إجراء املقارنات بين دولة وأخرى ،للتعرف على أسباب االختالف.
• تطوير طرق تدريس مادتي العلوم والرياضيات.
• تحديد املهارات العلمية التي يمتلكها الطلبة املشاركين في الدراسة ومدى امتالكهم لها.
• اإلسهام في توفير بيانات لصانعي القرار في املؤسسات التربوية؛ لتطوير نظم التعليم في الدولة.
 .3أدوات الدراسة الدولية تيمس ( (TIMSSوفئة الطلبة املستهدفين منها
تستهدف الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم طلبة الصفين الرابع والثامن ،وتطبق كل أربع سنوات حيث بدأ تطبيق أول دورة في العام ،1995
تلتها ست دورات وكانت آخر دورة تم تطبيقها في العام 2019م ) (Mullis& Martin, 2017وتنوعت األدوات املستخدمة في الدراسة الدولية تيمس
) (TIMSSوتمثلت هذه األدوات في :االستبانات (االستمارات) وتشمل استمارة التلميذ ،واستمارة املعلم ،واستمارة ملدير املدرسة ،واستمارة املنهاج،
واستمارة ولي األمر ( سكاف ،)2018 ،كما شملت األدوات على كراسة اختبار الدراسة الدولية ملادتي العلوم والرياضيات (وزارة التربية والتعليم ،د.ت).
مما سبق يتضح أن االختبارات الدولية تهدف إلى تحسين عمليتي التعلم والتعليم من خالل دراسة الفروق بين النظم التعليمية املختلفة،
وتفسيرها ،وتنفذ هذه االختبارات باستخدام أداتين هما :االستبانات لكل من الطالب ،وولي أمره ،ومعلمه ،ومدير مدرسته ،كما تستخدم االختبارات
للطلبة املستهدفين.
املحورالثاني :املشكالت التي تواجه إدارات املدارس في الختبارات الدولية
تواجه إدارات املدارس العديد من املشكالت التي تعيق عملها في رفع أداء الطلبة التحصيلي ،وتختلف هذه املشكالت باختالف الظروف الداخلية،
والخارجية املؤثرة على العمل املدرس ي ،ومن هذه املشكالت (الدعيلج:)2015 ،
 .1قلة تجاوب أولياء األمور مع املدرسة :وقد يعود ذلك إلى عدم إدراك أولياء األمور بأهمية التكامل بين البيت واملدرسة ،كذلك قد يعود إلى عدم قدرة
مديري املدارس على خلق جو من الثقة املتبادلة بين املدرسة واألسرة.
 .2تدخل بعض أولياء األمور في جوانب ال تخصهم في املدرسة :وقد يعود ذلك إلى وجود ثغرة لدى إدارة املدرسة قد يستغلها ولي األمر ضد املدرسة،
لذلك على إدارة املدرسة تطبيق اللوائح والقوانين بشكل صحيح وعادل مع الجميع.
 .3غياب املعلمين أو تأخرهم عن املدرسة :وهذا يسبب ً
فقدا في زمن التعلم الخاص بالطالب ،فعلى إدارة املدرسة تتبع هذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات
القانونية بحقهم.
 .4وجود معلمين غير مؤهلين :وهنا ال بد من حصر هؤالء املعلمين وتحديد جوانب القصور لديهم ،ورفع تقرير عنهم ليتم تدريبهم وتأهيلهم.
ً
 .5قلة اهتمام املعلمين باستخدام التقنيات التعليمية :وقد يعود ذلك إما لعدم معرفتهم بطريقة استخدامها ،أو بحثا عن الراحة وعدم تكليف
أنفسهم مشقة البحث عن هذه الوسائل.
وهناك مشكالت أخرى ذكرها (العجمي )2017 ،منها:
 .1نوع املجتمع الذي تقع فيه املدرسة هل هو قبلي أم زراعي أم صناعي أم تجاري  ...إلخ ،ألن كل نوع منها يفرض على إدارة املدرسة سلوكا معينا يناسب
تحقيق رغبات أهله في تربية أبنائه.
 .2موقع املدرسة الجغرافي :من حيث قربها أو بعدها عن مكان سكن الطلبة ،كذلك هل هي منطقة وعرة ،أم سهلة ،أم نائية ،كل هذه األشياء تتأثر بها
سلبا أو ً
أهداف املدرسة ً
إيجابا حسب القبول أو الرفض.
 .3العوامل االقتصادية :فارتفاع مستوى املعيشة أو انخفاضه في املجتمع املحيط باملدرسة ،كذلك ما يخصص للمدرسة من ميزانية ،كل هذا يؤثر
على جهود ،ونشاطات املدرسة.
مما سبق يتضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مديري املدارس لرفع املستوى التحصيلي للطلبة منها ما يتعلق ب :أولياء االمور،
واملعلمين ،ونوع املجتمع الذي توجد فيه املدرسة ،وموقع املدرسة الجغرافي ،والعوامل االقتصادية لألسرة واملجتمع.
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املحورالثالث :جهود سلطنة عمان في تطبيق الختبارات الدولية
ً
جاءت مشاركة السلطنة في االختبارات الدولية تماشيا مع سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم في سلطنة عمان ،وسعيا من الوزارة
للحصول على تقويم للنظام التعليمي بالسلطنة من جهات خارجية محايدة ،وللتعرف على موقع األداء التعليمي بالسلطنة على املستوى العاملي وحسب
املعايير الدولية.
ففي عام 2005م تم التواصل مع الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي ( ،)IEAإلبداء رغبة السلطنة في املشاركة في دورة  2007من الدراسة
الدولية في الرياضيات والعلوم للصف الثامن فقط ،وقد سعت الوزارة التخاذ اإلجراءات الالزمة للمشاركة في هذه الدراسة؛ حيث تم تشكيل الفريق
الوطني الذي قام بتنفيذ الدراسة على عينة من مدارس السلطنة ،التي تم اختيارها من قبل الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي ،وتض ّمن الفريق
الوطني فرق عمل مختلفة مثل فريق الرياضيات ،وفريق العلوم ،وفريق إدارة البيانات ،والفرق امليدانية في املناطق التعليمية ،وقد شاركت  147مدرسة
في دورة ) ،(TIMSS 2007وتعد دورة  2007هي الدورة الرابعة للدراسة الدولية تيمس ( ،(TIMSSحيث أحرزت السلطنة املركز السادس والثالثين في مادة
العلوم ،واملركز الواحد واألربعين في مادة الرياضيات من بين تسعة وأربعين دولة شاركت في امتحان الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم للصف الثامن
(وزارة التربية والتعليم ،د.ت).
جاءت املشاركة الثانية للسلطنة في الدارسة الدولية تيمس ( )TIMSSفي دورتها الخامسة في عام ،2011وتضمنت الصفين الرابع والثامن ،وكشفت
نتائج تيمس ( (TIMSSفي الدول العربية بشكل عام أن طلبة الصف الرابع لديهم ضعف عام في القدرات الرياضية ،والقدرات العلمية ،وظهر ذلك من
خالل متوسطاتهم التي لم تبلغ املستوى الدولي في أي دولة من الدول العربية املشاركة (الهادي.)2015 ،
ً
واستعدادا للدراسة الدولية تيمس ) (TIMSSفي دورتها السادسة في العام 2015؛ قامت السلطنة بتطبيق اختبارات تجريبية في مادتي العلوم
والرياضيات للصفين الرابع والثامن ،لعينة من املدارس الحكومية بالسلطنة تمثلت في ست محافظات هي :مسقط ،وجنوب الباطنة ،وشمال الباطنة،
وجنوب الشرقية ،وشمال الشرقية ،والداخلية ،بواقع  51مدرسة وتم التطبيق في املدارس إما في الصف الرابع فقط أو في الصف الثامن فقط أو
الصفين ً
معا (الرابع والثامن) ،وأطلقت السلطنة حملة إعالمية استعدادا للدراسة الدولية ) (TIMSS 2015تحت شعار" :لنجعل عمان تفخر بنا"
ً
(الهادي ،)2015 ،وأحرزت السلطنة تقدما ملحوظا في تحسن تحصيل طالب الصف الثامن مقارنة بدورة 2011م ،حيث جاءت في الترتيب الثالث من
حيث التحسن في التحصيل بين جميع الدول املشاركة في الدراسة بمقدار  37نقطة ،وجاءت في الترتيب الثاني في تحسن تحصيل طالب الصف الرابع
بمقدار  41نقطة ( وزارة التربية والتعليم2018 ،أ).
وقد شاركت السلطنة في الدورة السابعة من سلسلة دورات الدراسة الدولية للعام 2019م ،حيث شاركت في هذه الدورة أكثر من  60دولة من بينها
سلطنة عمان ،ولم يتم اإلعالن عن نتائج هذه الدراسة حتى حينه (املديرية العامة للتقويم التربوي.)2019 ،
ً
وسعيا من وزارة التربية والتعليم على االرتقاء بمستوى التعليم في سلطنة عمان ،فإنها تؤكد على أهمية املشاركة في الدراسة الدولية تيمس
) ،(TIMSSوفي هذا اإلطار وتعزيزا لهذه املشاركة قامت الوزارة بالعديد من الجهود ومن أهمها:
.1إعداد التقرير الوطني للدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم :يأتي إعداد التقرير الوطني للدراسة الدولية تيمس ( (TIMSSفي مادتي العلوم
والرياضيات تزامنا مع ظهور نتائج الدراسة الدولية من الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي ( ،)IEAويتم إعداد التقرير من قبل دائرة التقويم
التربوي بالوزارة .ويتضمن التقرير تعريفا بالدراسة الدولية من حيث أهدافها ،ومجاالتها ،وأدواتها ،كما يتضمن عينة الدراسة على مستوى الصفين
ً
الرابع والثامن ،واستعراضا لنتائج تحصيل الطالب على مستوى السلطنة وعلى املستوى الدولي ومقارنتها مع بعضها ،كما يشمل استعراضا لنتائج
االستبانات التي تم تطبيقها (وزارة التربية والتعليم2018 ،ب).
 .2إعداد دليل مفردات الد راسة الدولية في الرياضيات والعلوم :سعت الوزارة متمثلة في املديرية العامة للتقويم التربوي إلعداد دليل تيمس ((TIMSS
للمفردات االمتحانية ،الذي تضمن مجموعة من األسئلة التي تم استخالصها من أسئلة الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم للصف الثامن ،وتم
إعداد دليلين أحدهما ملادة الرياضيات واآلخر ملادة العلوم .ويحتوي دليل مفردات الدراسة الدولية للصف الثامن في مادة العلوم على مجموعة من
األسئلة ،تتضمن مجاالت :األحياء ،والفيزياء ،والكيمياء ،وعلوم األرض ،وتمت صياغة األسئلة على هيئة أسئلة اختيار من متعدد ،وأسئلة مقاليه،
كذلك يحتوي الجزء األخير من الدليل على تصحيح لألسئلة الواردة في الدليل (قسم الدراسات الدولية ،د.ت).
ً
 . 3تطبيق مناهج سالسل العلوم والرياضيات :جاء تطبيق الوزارة ملناهج سالسل العلوم والرياضيات؛ سعيا منها لتطوير التعليم بما يتواءم مع
احتياجات املجتمع العماني ،ومرتكزات استراتيجية التعليم ،ونتائج الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم التي طبقتها الوزارة ،وتعد سالسل العلوم
والرياضيات ً
جزءا من منظومة التعليم التي تعمل عليها الوزارة وتهدف إلى تحسين تدريس مادتي العلوم والرياضيات ،وتحسين نتائج الطلبة في الدراسة
الدولية تيمس (( (TIMSSالشيبانية.)2018 ،
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يتضح مما سبق مدى اهتمام سلطنة عمان باالختبارات الدولية ونتائجها ،ومن ثم توظيف هذه النتائج بما يساعد في رفع مستوى التعليم في
السلطنة .وقد انعكس هذا االهتمام في دراسة النتائج وإعداد التقارير وتدريب الطلبة واملعلمين على نماذج أسئلة االختبارات الدولية ،وصوال إلى تطبيق
ً
تماشيا مع نتائج اختبارات الدراسة الدولية.
مناهج سالسل العلوم والرياضيات
الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات موضوع الدراسة الدولية تيمس ( )TIMSSوالعناصر املؤثرة فيها:
• فقد أجرى الهطالي وآخرون ( )2019دراسة هدفت إلى التعرف على أسباب تدني مستوى طلبة الصف الثامن في اختبار ( (TIMSS 2015ملواد
ً
العلوم والرياضيات بمحافظة جنوب الباطنة ،واعتمدت املنهج الوصفي من خالل تطوير استبانة ،تم توزيعها على (ً )40
معلما و ( )48مشرفا،
وجاءت أبرز النتائج على مستوى فقرات االستبانة أن املعلم ال يخضع لدورات تدريبية كافية للتعامل مع االختبار ،وأن ضعف املستوى التحصيلي
التراكمي للطلبة والضعف القرائي والكتابي كان لهما دور بارز في التأثير على مستويات الطلبة.
• كما أجرى شحادة ( )2016دراسة هدفت إلى معرفة أسباب تدني مستوى أداء طالب اململكة العربية السعودية في الرياضيات والعلوم في اختبار
ً
مشرفا ،وً 156
معلما ،وجاءت النتائج في مجال البيئة
تيمس ( ،(TIMSSواعتمدت املنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق استبانة وزعت على67
املدرسية كالتالي :لدى بعض الطالب شعور بعدم االنتماء للمدرسة ،قلما تهتم املدرسة بتعزيز ثقافة املواطنة واالنتماء لدى الطالب ،ال تتسم بيئة
العمل باالنضباط وااللتزام بالقواعد والقوانين املنظمة ،املناخ املدرس ي غير داعم لرضا العاملين واملتعلمين واملعنيين بالعملية التعليمية.
• في حين هدفت دراسة املقيمية ( )2016إلى الكشف عن مدى تأثير املناخ املدرس ي على نتائج الطلبة في مادة العلوم في ) ،(TIMSS 2011واعتمدت
املنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل استجابات الطالب واملدير على االستبانات املرفقة مع اختبار الدراسة الدولية التي شملت  323مدير
مدرسة حكومية وخاصة و 9542طالبا وطالبة ممن شاركوا في الدراسة الدولية ) ، (TIMSS 2011وكشفت النتائج عن ارتفاع مستوى الطلبة في
اختبار العلوم بارتفاع املناخ املدرس ي باملدرسة ،حيث كانت نتائج الطلبة باملدارس ذات املناخ املدرس ي املرتفع أعلى من نتائج الطلبة باملدارس ذات
املناخ املدرس ي املتوسط واملنخفض.
• وقام مصلح ( )2015بدراسة هدفت إلى التعرف على درجة تقديرات املشرفين التربويين ألسباب ضعف التحصيل الدراس ي لدى طلبة املرحلة
ً
األساسية ( ،)4-1وذلك من خالل تطوير استبانة ،تم توزيعها على  36مشرفا ومشرفة ،وتوصلت الدراسة أن من األسباب التي أدت إلى ضعف
التحصيل الدراس ي ،واملرتبطة بمدير املدرسة هي :كثرة األعباء امللقاة على عاتق مدير املدرسة ،وأنه ً
نادرا ما يرفع تقر ًيرا حول مستوى ضعف
التحصيل في املدرسة ،وأوصت الدراسة بضرورة تخفيف األعباء على مدير املدرسة؛ ليتمكن من القيام بواجباته على الوجه األكمل.
• وأجرى جانجيتوفك ومالينيك ) )Janjetovic & Malinic, 2004دراسة هدفت إلى التعرف على املتغيرات األسرية املتعلقة بمادتي العلوم
والرياضيات وتأثيرها على املفهوم الذاتي للطلبة ،حيث تمت االستعانة بنماذج من أسئلة الدراسة الدولية ) ،(TIMSS 2003وتم تطبيقها على 112
ً
طالبا من الصف السابع من مدرستين مختلفتين في صربيا ،وتوصلت الدراسة إلى أن من العناصر املؤثرة في املستوى التعليمي للطالب هو املستوى
التعليمي لألب ،باإلضافة إلى أن املستوى االقتصادي لألسرة ،وتوفر اإلنترنت ،وأجهزة الحاسب اآللي.
في ضوء ما تقدم ،يمكن مالحظة اختالف نتائج الدراسات السابقة باختالف الهدف منها ،مع تأكيدها ،بشكل عام ،على وجود تأثير ملدير املدرسة
على مستوى الطلبة من خالل تأثيره على عناصر املنظومة التعليمية ،وأن هناك تحديات تعيق عمل مدير املدرسة تؤدي إلى تدني مستوى الطلبة ،وتمت
االستفادة من الدراسات السابقة في عدة نقاط ،أهمها:
• تأكيد مشكلة الدراسة وأهميتها.
• تحديد محاور أداة الدراسة.
• تحديد منهج الدراسة واألداة املناسبة لجمع البيانات.
• تحديد محاور اإلطار النظري للدراسة.
• مناقشة نتائج الدراسة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الكيفي باستخدام أسلوب البحث النوعي ( (Qualitative Researchألنه يعد األسلوب األنسب للتعرف عن قرب على
التحديات التي تواجه مديري املدارس في سعيهم لتحسين مستوى الطلبة في الدراسة الدولية تيمس ( ،(TIMSSواآلليات املقترحة ملواجهة هذه
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وصفا ً
التحديات ،حيث عرفه بوجدام وبيكلن ( )Bogdam & Biklen, 1997بأنه منهجية بحث تركز على وصف الظواهر ً
دقيقا ،كذلك تركز على الفهم
األعمق لها ،ويختلف عن البحث الكمي الذي يعتمد على املعطيات العددية ،لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام تصميم دراسة التجربة الشخصية
لألفراد ولقد عرفه كريسويل ( )2018بأنه نوع من أنواع تصاميم البحث النوعي ،ويصف فيه الباحث الخبرات والتجارب حول الظاهرة موضوع البحث
كما يصفها األفراد الذين عاشوا هذه الظاهرة أو هذه التجربة ،وهذا الوصف يعكس تنوع الخبرات واملواقف والتجارب التي مر بها أفراد الدراسة،
ويتطلب هذا التصميم في الغالب إجراء مقابالت مع أولئك األفراد.
مجتمع الدراسة وعينتها:
ّ
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس الحكومية التي طبقت فيها الدراسة الدولية تيمس ( )TIMSSللصف الرابع في عام  ،2015وعام
 2019البالغ عددهم ( )442مديرا من جميع محافظات السلطنة (وزارة التربية والتعليم2018 ،أ؛ التربية تستعد لتطبيق الدراسة الدولية في الرياضيات
والعلوم.)2019 ،
وتكونت عينة الدراسة من مديري املدارس الذين طبقت على مدارسهم الدراسة الدولية تيمس ( )TIMSSفي عامي  2015و2019م وما زلوا في
مدراسهم حتى هذا العام الدراس ي (2020 /2019م) ،وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة سبعة أفراد من الذكور واإلناث.
أداة الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أداة املقابلة ،التي تعد من األدوات الرئيسة في البحث النوعي .وتعرف املقابلة بأنها نوع خاص من املحادثة
أو الحوار مع شخص له عالقة بموضوع البحث ،ويستخدمه الباحث ليكتشف خبرة املستجيب وتفسيراته (،)Hatch, 2002
وتم االعتماد في هذه الدراسة على أداة املقابلة شبه املنظمة ) (Semi-structure interviewوهي التي تصاغ بحيث تسمح باإلجابات الفردية،
وتكون األسئلة فيها مفتوحة ولكن محتواها محدد ،وتتميز بأنها تسمح بوجود عالقة تفاعلية بين الباحث واملستجيب (أبوعالم ،)2004 ،وتم بناء األداة
وفق الخطوات التالية:
 .1تحديد الهدف من املقابلة الذي تمثل في الكشف عن التحديات التي واجهت إدارات املدارس في الدراسة الدولية تيمس ( ،)TIMSSوآلية التغلب
عليها.
 .2صياغة أسئلة املقابلة فقد تمت صياغة أسئلة املقابلة بناء على الهدف من الدراسة ،وتم اختيار هذه األسئلة في ضوء خبرات الباحثين ،وكذلك
بناء على األدبيات التي تم االطالع عليها ،وباالستفادة من بعض الدراسات السابقة ،حيث اشتملت األسئلة على سؤال رئيس ي مع خمسة أسئلة
فرعية حول التحديات التي تواجه مديري املدارس في تحسين أداء الطلبة في االختبارات الدولية ،كما تم طرح سؤال رئيس ي آخر وخمسة أسئلة
فرعية بهدف التعرف على آليات التغلب على التحديات
الصدق ()Validity
يتطلب الوصول إلى نتائج سليمة وذات مصداقية عالية في البحث العلمي أن يتأكد الباحث من صدق األداة التي يستخدمها في جمع املعلومات،
وتحقيقا لذلك قام الباحثون بإجراء مقابلة تجريبية مع مديرة مدرسة خاضت تجربة الدراسة الدولية لعام  2019من غير عينة الدراسة؛ للتأكد من
مدى وضوح األسئلة .وترك الحرية للمستجيب في اختيار زمن ومكان املقابلة .بعدها تم إجراء جميع املقابالت مع عينة الدراسة في أماكن عملهم ،وهذا ما
أكد عليه كريسويل (" )2018كلما كان الباحث أكثر مالزمة للميدان ،تصبح نتائجه التي يوردها ُّ
أصح وأصدق" (ص  ،)346وقد تم تسجيل املقابالت
باستخدام جهاز تسجيل صوتي ،ثم تم تفريغها وتحويلها إلى مقابالت مكتوبة وجاهزة للتحليل.
الثبات ((Reliability
لتحقيق الثبات تم فحص البيانات الخام التي تم الحصول عليها للتأكد من عدم وجود أخطاء في تدوين البيانات ،وذلك من خالل إعادة االستماع
ً
إلى التسجيل الصوتي عدة مرات ومتابعته مع ما تم تدوينه كتابيا؛ كما تم ترميز عينة الدراسة بحيث تكون واضحة ويسهل الرجوع إليها ملقارنتها مع
الرموز األخرى املستمدة من بيانات الدراسة ،وهذا ما أشار إليه جيباس ( )Gibbs, 2018حيث ذكر أن من إجراءات التحقق من ثبات البيانات في
الدراسات النوعية ،أن يتم فحص البيانات الخام للتأكد من عدم وجود أخطاء أثناء تدوين البيانات ،كما أشار أنه من بين هذه اإلجراءات هو التأكد
من عدم وجود خلط في ترميز البيانات ،أو عدم وجود تغيير في معنى الرموز املستخدمة للبيانات.
إجراءات تطبيق الدراسة امليدانية:
تطلبت الدراسة امليدانية القيام ببعض اإلجراءات على النحو التالي:
 .1التواصل مع دائرة التقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والحصول على البيانات املتعلقة بالدراسة الحالية من قسم الدراسات الدولية.
 .2التواصل مع مشرفي الرياضيات والعلوم واملجال الثاني ،وقسم االبتكار واألوملبياد العلمي في محافظة جنوب الباطنة ،للحصول على بعض
الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية.
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 .3إعداد أسئلة املقابلة وتقسيمها إلى محاور من خالل االطالع على الدراسات السابقة واألدب النظري ،وعرضها على بعض الباحثين ذو االختصاص
لتحكيمها واعتمادها.
 .4إجراء مقابلة تجريبية مع مدير مدرسة من خارج عينة الدراسة للتأكد من وضوح أسئلة الدراسة ،وتحقيقها للهدف من الدراسة ،ومعرفة الزمن
املستغرق في اإلجابة عن األسئلة.
 .5البدء بإجراء املقابالت في فبراير 2020م ،لجمع البيانات واملعلومات الالزمة للدراسة ،حيث تم إجراء سبعة مقابالت ،استغرقت كل مقابلة ()40
دقيقة .ومن ثم العمل على تحويل املقابالت الصوتية إلى مقابالت مكتوبة.
جمع البيانات وتحليلها:
مرت عملية جمع وتحليل البيانات بعدة خطوات تمثلت في:
ً
 .1التواصل هاتفيا مع مديري املدارس التي خاضت تجربة ( )TIMSS 2015و ( )TIMSS 2019إلعطائهم فكرة عن الدراسة ،واختيار عينه منهم تطبق
عليهم الدراسة.
 .2إجراء املقابالت الفردية وجها لوجه ( )Face to face interviewsمع أفراد العينة في املدارس التي يعملون بها ،وتسجيل املقابالت باستخدام كل
ً
من املسجل الرقمي الصوتي ،وبرنامج مسجل الصوت من هاتفين ،وتدوين بعض املالحظات ً
وتالفيا ألي خطأ
كتابيا؛ وذلك لضمان وجود التسجيل
قد يحدث عن استخدام جهاز تسجيل واحد فقط.
ً
كتابيا ،وذلك بعد االستماع إليها وقد تم إعادة االستماع عدة مرات للتأكد من أنه تم تفريغ جميع البيانات املوجودة بجهاز
 .3تفريغ املقابالت
التسجيل ،وإعطاء رموز للمستجيبين ،مع ترميز البيانات وفق املعنى الذي تشير إليه ليسهل تجميعها وفق محاور الدراسة.
 .4تحليل النتائج من خالل تجميع الرموز وفق محاور الدراسة وإعطاء كل رمز ً
اسما يناسب املحور الذي يندرج تحته.
 .5إعداد تقرير يتضمن تحليل جميع النتائج التي تم الحصول عليها من املقابالت.

نتائـج الدراسة:
نتائج اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ونصه "ما التحديات التي واجهت مديري املدارس لتحسين مستوى الطلبة في الدراسة
الدولية تيمس ()TIMSS؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة ،وتمثلت مجمل هذه التحديات في التالي:
 .1وجود فئة من الطلبة مستواهم التحصيلي دون املستوى املطلوب :لقد اتجهت جميع استجابات أفراد عينة الدراسة إلى وجود هذه التحدي
ً
الذي يتمثل في مواجهة الطلبة صعوبة في فهم املطلوب من أسئلة اختبار تيمس ( ،)TIMSSووجود فئة من الطلبة دون املستوى ،وأيضا وجود فئة
من الطلبة لديهم مشكلة الضعف القرائي ،كذلك وجود فئة من طلبة الدمج الفكري مع طلبة الصف ،أضف إلى ذلك وجود طلبة وافدين من غير
الناطقين باللغة العربية في شعبة تيمس ( )TIMSSقد قدموا إلى املدرسة في نفس العام الذي طبقت فيه الدراسة الدولية ،باإلضافة إلى أن
الحاالت االجتماعية لبعض الطلبة كحاالت طالق الوالدين أثر في مستوى الطالب ،وفي هذا الصدد ذكر أحد أفراد عينة الدراسة" :فاملشكلة
الكبيرة كانت في الطلبة غير الناطقين باللغة العربية".
 .2تدني الدافعية لدى الطلبة :حيث ذكر أحد أفراد عينة الدراسة أن بعض الطلبة ليس لديهم دافع في خوض مثل هذا التحدي بحكم أن نتائجها
ال تدرج ضمن نتائج الطالب ،وكذلك بسبب قلة التشجيع املقدم من قبل بعض األسر ألبنائها ،حيث ذكر أحد أفراد عينة الدراسة" :أن الطلبة
ليس لديهم دافع للدراسة الدولية ،ماذا تخدمني هذه الدراسة؟ ما الفائدة منها؟".
 .3قلة الدعم املقدم من قبل الوزارة :وقد أشار جميع أفراد عينة الدراسة لقلة املتابعة من قبل األقسام الخاصة بالدراسة الدولية سواء من
املديرية أو من الوزارة ،كذلك عدم وضع ميزانية خاصة للدراسة من قبل الوزارة فكان االعتماد الكلي على الجهود الذاتية في توفير ميزانية
للدراسة ،حيث ذكر أحد أفراد العينة" :ال يوجد استنفار واضح من قبل املديرية أو الوزارة ،فاالستنفار يعطي دافعية للمعلمين" ،وذكر مستجيب
ً
دعما ً
آخر" :أن الوزارة لم تقدم ً
مخصصا للدراسة الدولية تيمس (.")TIMSS
ماليا
 .4مصادر الدعم املالي :ولقد أشار أغلب أفراد عينة الدراسة على قلة أو عدم توفر الدعم املالي من قبل مؤسسات املجتمع املحلي للمدارس بسبب
موقع املدرسة وبعدها عن املؤسسات التي يمكن أن تقدم الدعم املناسب ،باإلضافة إلى عدم كفاية ميزانية املدرسة الستيفاء متطلبات الدراسة
الدولية ،حيث أشار أحد أفراد العينة" :ضغطت املدرسة على ميزانيتها ملحاولة توفير األدوات الالزمة للدراسة الدولية تيمس (.")TIMSS
 .5ضعف مهارة بعض املعلمات في صياغة أسئلة تيمس ( :)TIMSSوقد أشار أحد أفراد عينة الدراسة إلى قلة معرفة املعلمات بطريقة صياغة
أسئلة مماثلة ألسئلة اختبار تيمس ( ،)TIMSSوذلك بسبب نقص التدريب املقدم للمعلمات في هذا املجال ،وكون تجربة ( )TIMSSهي التجربة
األولى لبعض املدارس حيث واجهت املعلمات صعوبة في صياغة أسئلة مماثلة ألسئلة الدراسة الدولية تيمس ( ،)TIMSSوهنا ذكر أحد أفراد عينة
الدراسة" :لم تكن متوفرة لدينا نماذج أسئلة االختبارات ،فكان األمر يتم بصعوبة ،وبجهود ذاتية من املعلمات".
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 .6املستوى التعليمي ألولياء األمور :وقد أشار أحد أفراد عينة الدراسة إلى وجود فئة من أولياء األمور لم يصلوا ملراحل متقدمة من التعليم ،فلم
يستطيعوا تدريب أبنائهم على نماذج اختبارات تيمس ( )TIMSSفكان االعتماد الكلي على معلمات املدرسة ،وكذلك عمل بعض أولياء األمور في
مناطق بعيدة عن القرية مما يضطرهم إلى املبيت خارج القرية وعودتهم إليها فترة اإلجازات فقط ،فكان هذا ً
عائقا أمام تجميع أولياء األمور لعقد
ً
"سابقا كان أغلب
لقاءات معهم ،وأشار هنا أحد أفراد عينة الدارسة" :واجهنا صعوبة في موضوع تجميع أولياء األمور" ،وذكر أحد أفراد العينة:
متدن".
أولياء األمور مستواهم التعليمي ٍ
 .7عدم كفاية زمن التعلم :وأشار أحد أفراد عينة الدراسة إلى صعوبة توفير وقت أو حصص إضافية إلعطاء تمارين إضافية ونماذج ألسئلة تيمس
( ،)TIMSSحيث أشار أحد أفراد عينة الدراسة أن من التحديات التي واجهتهم هو" :توفير حصص إضافية ،فليس باألمر السهل توفيرها".
مما سبق نالحظ أن مجمل التحديات التي واجهت مديري املدارس تمثلت في :تدني الدافعية لدى الطلبة ،وجود فئة من الطلبة دون املستوى،
ضعف مهارة بعض املعلمات في صياغة أسئلة تيمس ( ،)TIMSSتدني املستوى التعليمي لبعض أولياء األمور ،قلة الدعم املالي ،قلة املتابعة من الجهات
املشرفة على الدراسة ،عدم كفاية زمن التعلم ،وجميع هذه التحديات من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي في التحصيل الدراس ي إن لم يتم إيجاد البدائل أو
الحلول املناسبة لها ،وهذا بطبيعة الحال يؤثر في النتيجة العامة للمدرسة في الدراسة الدولية تيمس (.)TIMSS
وترجع أسباب وجود هذه التحديات إلى أن بعض هذه املدارس تقع في مناطق نائية ،وبعض املدارس بها فئة كبيرة من الطلبة دون املستوى ولم
تتمكن إدارة املدرسة من رفع مستواهم األكاديمي ،باإلضافة إلى أن قلة الدورات التدريبية املقدمة للمعلمات من قبل األقسام الخاصة بالدراسة الدولية
ً
له دور في ضعف مهارة املعلمات في صياغة أسئلة تيمس ( )TIMSSوخصوصا في حالة كون املعلمة حديثة العهد بالتدريس أو في حالة عدم وجود معلمة
أولى ذات خبرة باملدرسة ،وهذا يتفق مع دراسة العبرية ( )2017التي توصلت إلى مجموعة من التحديات التي تواجه إدارات املدارس البعيدة بسلطنة
عمان ،وذكرت من ضمنها تحديات مرتبطة بأداء الطلبة تمثلت في ضعف مستوى تحصيل الطلبة ،وضعف الدافعية لديهم ،كذلك أشارت إلى وجود
ّ
تحد متعلق بأولياء األمور واملجتمع املحلي في هذه املدارس وهو عدم وعي أولياء األمور بأهمية التعليم ،كذلك عدم دعم مؤسسات املجتمع للمدرسة،
ٍ
ومن التحديات املرتبطة بأداء املعلم هي قلة الخبرة املهنية للمعلمين التي قد يكون سببها تعيين معلمين جدد أو استقدام معلمين وافدين يكتفون
باستخدام الطرق التقليدية في التدريس.
اإلجابة عن السؤال الثاني ونصه "ما اآلليات املقترحة للتغلب على التحديات التي تواجه مديري املدارس لتحسين مستوى الطلبة في
الدراسة الدولية تيمس ()TIMSS؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،وبعد تحليل استجابات جميع أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم سبعة أفراد ،تم التوصل
إلى مجموعة من اآلليات التي يمكن تقسيمها إلى آليات مرتبطة بإدارة املدرسة ،وآليات مرتبطة بوزارة التربية والتعليم ،كما موضح أدناه.
ا
أول :اآلليات املقترحة املرتبطة بإدارة املدرسة:
 .1الهتمام بالتطوير التكنولوجي لالستعانة به في العملية التعليمية :ويؤكد هذا املقترح الذي أشار إليه أربعة من أفراد العينة على ضرورة عمل
دورات تدريبية للطلبة عبر وسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية بتحديد ساعة محددة لتنفيذ الدورة ويشرف عليها مدير املدرسة ،ويشمل
ً
التدريب اإللكتروني أيضا عمل قناة على اليوتيوب بإشراف إدارة املدرسة يبث فيها التوعيات ،واألسئلة ،واالختبارات الخاصة بالدراسة الدولية،
كذلك عمل منصة تدريبية مختصة بالدراسة الدولية تيمس ( ،)TIMSSولتحقيق هذا املقترح يراعى توفير األجهزة اإللكترونية التعليمية لطلبة
شعبة تيمس ( ) TIMSSكالحاسب اآللي أو اآليباد وغيرها ،وأشار أحد أفراد العينة لذلك بقوله" :يمكن أن نستخدم الجانب التقني ،ونتابع الطلبة
وهم في البيت ،ونقدم لهم التغذية الراجعة" .وأشار آخر في هذا الصدد" :عمل قناة على اليوتيوب لبث التوعيات ،واملسابقات ،واألسئلة،
واالختبارات".
ً
 .2تفعيل ممارسات ولي األمر في الدراسة الدولية :وأكد على هذا املقترح أربعة من أفراد العينة ويقصد بهذا املقترح هو أن يكون ولي األمر شريكا
ً
دائما في متابعة ابنه خالل فترة الدراسة الدولية من خالل عمل خطة مفصلة وقابلة للتطبيق على مدار العام الدراس ي للتعاون بين ولي األمر
واملدرسة ،وأشار أحد أفراد العينة إلى ذلك" :في بداية العام الدراس ي سأضع خطة رئيسة كاملة للعمل على مدار العام إلى وقت االختبار".
 .3التهيئة املسبقة لطلبة املدرسة :وقد أشار أحد أفراد العينة على تهيئة جميع طلبة املدرسة من الصف األول وحتى الصف الرابع لخوض تجربة
تيمس ( ،)TIMSSمن خالل تدريبهم على نماذج اختبارات تيمس ( ،)TIMSSوإدراجها ضمن تحضير املعلمة اليومي ،ومتابعة ذلك من قبل مدير
املدرسة ،وذكر أحد أفراد عينة الدراسة ذلك" :تهيئة الطلبة من الصف األول إلى أن يصلوا للصف الرابع".
ا
ثانيا :اآلليات املقترحة املرتبطة بوزارة التربية والتعليم:
 .1تقديم الدعم املالي للمدارس :وأكد على هذا املقترح أربعة من أفراد العينة ،ويتضمن هذا املقترح تقديم ميزانية خاصة من قبل الوزارة للمدارس
املشاركة في الدراسة الدولية الستخدامها في مستلزمات الدراسة حيث ذكر أحد أفراد العينة" :ضغطت املدرسة على ميزانيتها ملحاولة توفير
األدوات الالزمة لتيمس ( ،)TIMSSبينما لو كانت هناك ميزانية خاصة من املؤكد أننا نستطيع زيادة عدد الكتيبات والتشجيع".
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 .2تبادل زيارات بين املدارس :وأشار أحد أفراد العينة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات املختصة لعمل خطة تبادل زيارات مع مديري املدارس التي
حصلت على مستويات عليا في الدراسة الدولية على مستوى السلطنة وذكر أحد أفراد العينة ذلك" :يقومون بعمل خطة لتبادل الزيارات مع
املدارس التي تميزت في تيمس ()TIMSS؛ لتبادل الخبرات".
 .3تقديم الدعم املعنوي للمعلم :ويؤكد على هذا املقترح ثالثة من أفراد العينة من حيث تقديم الدعم املعنوي من خالل الزيارات واملتابعة املستمرة
ً
حافزا لالستمرار ،حيث أشار أحد أفراد عينة
من قبل املسؤولين سواء في املديرية أو الوزارة للجهود املبذولة من قبل املدارس ألن ذلك يعطيها
الدراسة إلى ذلك بقوله" :من األفضل أن يقوم املسؤولون بزيارة املدرسة باستمرار؛ وذلك لتعزيز جهود املعلم ،واملدرسة ،أي نحتاج إلى تكثيف
الزيارات من قبل الوزارة" وذكر آخر أنه" :لم يكن هناك دور للوزارة ّ
لتهون على املعلمات الجهد الذي يبذلنه مع الطلبة".
 .4تقديم التحفيز للمدارس :وأشار أربعة من أفراد العينة على ضرورة تكريم املدارس املتميزة في الدراسة الدولية ومعلماتها وطالبها من قبل الوزارة،
حيث ذكر أحد أفراد العينة" :نريد تحفيز من الوزارة" ،وأشار آخر" :الوزارة لم تكرم املعلمات ،والطلبة الحاصلين على درجات عالية رغم إبالغنا
بأنه سيتم تكريم املدارس املتميزة".
 .5إعطاء تقرير مفصل لكل مدرسة عن أدائها :وأكد على ذلك ثالثة من أفراد العينة حتى تتعرف املدرسة على مستوى طلبتها ونتائج االستبانات في
الدراسة الدولية ،وحتى يتسنى للمدرسة معرفة نقاط القوة وأولويات التطوير لديها للعمل على تفاديها ،وإيجاد الحلول لها ،وعمل خطة عمل
مفصلة ومبنية على أسس متينة منذ بداية العام الدراس ي إلى وقت االختبار ،وذكر أحد أفراد العينة هنا" :أتمنى معرفة نتائج املدرسة؛ حتى
ًّ
مفصال حول الجوانب
أستطيع أن أبني عليها التطوير" .وذكر آخر" :يجب أن تكون النتيجة متاحة ،أين موقعنا من املدارس األخرى؟ ،نريد تقر ًيرا
التي أخفق فيها الطلبة ،حتى تتمكن املعلمات من تحسين أدائهن".
 .6الهتمام بالجانب اإلعالمي للدراسة :ويؤكد اثنان من عينة الدراسة على ضرورة تفعيل الجانب اإلعالمي من قبل الوزارة واملديريات لتخفيف
الضغط التوعوي عن إدارة املدرسة ،وهنا أشار أحد أفراد عينة الدراسة" :نريد ً
إعالما أكثر ،كان الدور األكبر على املدرسة ،ولو عمل الجميع على
تفعيل الجانب اإلعالمي سيكون هناك اهتمام أكثر ،وسيشعر أولياء األمور بمسؤولية أكبر".
 .7تقليل عدد الحصص للمعلمات الالتي يدرسن شعب تيمس ( :)TIMSSوأشار أحد أفراد عينة الدراسة إلى تقليل نصاب الحصص ملعلمات
شعبة تيمس ( )TIMSSبتوفير معلمات إضافيات في املدارس التي ستطبق عليها الدراسة ،حيث ذكر أحد أفراد العينة في ذلك" :تيمس جيد ،ولكنه
تسبب في ضغط نفس ي وجسدي على املعلمات ،فاملعلمة تعمل طيلة اليوم الدراس ي مع الطلبة".
ونالحظ مما سبق أن أبرز النتائج املتعلقة باآلليات املقترحة للتغلب على التحديات التي واجهت مديري املدارس في تحسين مستوى الطلبة في
الدراسة الدولية تيمس ( )TIMSSتناولت :تفعيل دور ولي األمر في الدراسة الدولية تيمس ( ،)TIMSSوتقديم الدعم املالي للمدارس املشاركة في الدراسة
الدولية من قبل الوزارة ،وتقديم الدعم املعنوي للمدارس والتحفيز املادي للمدارس من قبل الوزارة ،وتتمثل ممارسات مدير املدرسة في هذه الجوانب:
ّ
مفصلة وقابلة للتطبيق على مدار العام
متابعة توفير األجهزة اللوحية ،واألجهزة اإللكترونية املختلفة التي تساعد على التعليم اإللكتروني ،عمل خطة
الدراس ي للتعاون بين ولي األمر واملدرسة ،وذلك ألن ولي األمر يسهم بشكل كبير في رفع املستوى التحصيلي البنه ،باإلضافة لتعاون مدير املدرسة مع
املعلمة األولى في متابعة املعلمات لتفعيل األنشطة واالختبارات املشابهة ألسئلة الدراسة الدولية تيمس ( )TIMSSللطلبة من الصف األول وحتى الصف
الرابع.
أما بالنسبة للمقترحات الخاصة بالوزارة فتمثلت في :تخصيص الوزارة جزء من املالية للمدارس املشاركة في الدراسة الدولية تيمس ()TIMSS
لدعم الجهود املبذولة في تحسين عملية تعلم الطلبة من خالل توفير وسائل تعليمية مختلفة ،ومعينات للتعليم كاألجهزة اإللكترونية والطابعات وغيرها،
عمل خطة لزيارة املدارس التي حصلت على متوسط أعلى من املتوسط الدولي في الدراسة الدولية تيمس ( )TIMSSسواء كانت مدارس حكومية أو
خاصة؛ وذلك لنقل األفكار وتبادل الخبرات التي أسهمت في رفع مستوى طلبة املدرسة ،يقوم أعضاء من األقسام املشرفة على الدراسة الدولية تيمس
( )TIMSSفي الوزارة بزيارات إشرافية للمدارس املشاركة في الدراسة بشكل دوري؛ حيث إن هذه الزيارات يتم فيها متابعة جهود املدرسة وتقديم التغذية
الراجعة لهم ،وهو بدوره يحفز املدارس على بذل املزيد من الجهد ،تكريم للطلبة واملدارس التي حصلت على متوسط أعلى من املتوسط الدولي في
ً
الدراسة الدولية تيمس ( ،)TIMSSواملدارس التي حققت ار ً
ملحوظا في مستوى الطلبة في حالة خاضت دورتين متتاليتين ،بحيث يكون ً
دافعا
تفاعا
للمدارس األخرى للسير على نهجها ،قيام الوزارة بدور في اإلعالم عن الدراسة الدولية من خالل التركيز على نشر ثقافة الدراسة الدولية ،وأهدافها،
وأهميتها باستخدام وسائل اإلعالم املتنوعة لجميع أطياف املجتمع العماني وبشكل ّ
موسع؛ ألن اإلعالم يعمل على تشكيل األفكار وصياغة املعتقدات التي
تساعد إدارات املدارس في عملها لتحسين مستوى الطلبة في الدراسة الدولية تيمس ( ،)TIMSSباإلضافة إلى أن تبني الوزارة للحمالت اإلعالمية سوف
ً
يقلل العبء امللقى على إدارة املدرسة في توعية أولياء األمور ،واملجتمع املحلي بالدراسة ،وأيضا يسهم في دفع مؤسسات املجتمع لتقديم الدعم للمدارس
املشاركة في الدراسة الدولية.
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توصيات ومقتراحات الدراسة:
ّ
في ضوء نتائج الدراسة امليدانية بناءا على ما توصلت إليه ،يمكن تقديم التوصيات التالية:
 .1تهيئة املناخ املناسب لعمليتي التعلم والتعليم.
 .2تدريب كوادر وطنية لضمان استمرار وجود هذه الكوادر في امليدان.
 .3التنسيق مع الدوائر الخاصة بالتقويم التربوي الستمرار عملية التقويم من بداية العام الدراس ي إلى نهايته.
 .4توفير الدعم التكنولوجي لتفعيل عمليتي التعلم والتعليم.
 .5عمل خطط متابعة مكثفة للمدارس املشاركة في الدراسة الدولية تيمس ( )TIMSSمن قبل األقسام املسؤولة عن الدراسة الدولية سواء في
املديرية أو في الوزارة.
 .6تقديم الوزارة للدعم املالي للمدارس التي يقع عليها االختيار في تطبيق الدراسة الدولية تيمس (.)TIMSS
 .7تكثيف الحمالت اإلعالمية حول الدراسة الدولية تيمس ( )TIMSSبالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة اإلعالم.
 .8تبني الوزارة لبرنامج تأسيس ي يضمن امتالك الطلبة للمهارات األساسية في القراءة والكتابة بعد إنهائهم للصف الثاني األساس ي ويتم متابعته من
قبل املشرفين التربويين.
 .9إعداد برنامج تبادل زيارات بين مديري املدارس؛ لزيارة املدارس التي حصلت على معدل أعلى من املتوسط الدولي في اختبار تيمس (.)TIMSS
 .10تجويد نوعية البرامج املقدمة للمعلمين الذين يدرسون شعب تيمس ). (TIMSS
 .11عمل خطط مسبقة لتدريب املعلمين الذين لديهم الرغبة في تدريس شعب تيمس (.)TIMSS

املراجع:

ا
أول :املراجع العربية:
 .1األمانة العامة ملجلس التعليم .)2017( .فلسفة التعليم في سلطنة عمان .مسقط :املؤلف.
 .2أحمد ،شاكر محمد فتحي" .)2016( .القيادة املتميزة للمدرسة" .مجلة اإلدارة التربوية.12-11 :)9( 3 :
ُ
 . 3التربية تستعد لتطبيق الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم ( .)2019/ 3/28جريدة عمان ،تم االسترجاع من:
https://www.omandaily.om/?p=685638

 .4خليفات ،نجاح عودة .)2013( .مدير املدرسة القائدّ .
عمان :دارة اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
 .5الدعيلج ،إبراهيم عبد العزيز .)2015( .اإلدارة التربوية والتعليمية واإلدارة املدرسية( .طّ .)1
عمان :الدار املنهجية للنشر والتوزيع.
 .6سكاف ،أنطوان  " .)2018 ( .الدراسة الدولية ّ
لتوجهات مستويات األداء في الرياضيات والعلوم" .املركز التربوي للبحوث واإلنماء .تم االسترجاع
بتاريخ 2020 /4 /21م منhttp://www.crdp.org/mag-description?id=8852 :
 . 7شحادة ،فواز حسن إبراهيم والقراميطي ،أبو الفتوح مختار" .)2016( .مستوى تحصيل طلبة اململكة العربية السعودية في الرياضيات والعلوم
وفق نتائج الدراسات الدولية  TIMSSمقارنة بالدول األخرى من وجهة نظر املعلمين واملشرفين :األسباب -الحلول والعالج -أساليب
التطوير" .مجلة التربية :جامعة األزهر  -كلية التربية.370-326 :)169(1 :
 .8الشيبانية ،مديحة ( 28يناير  " .)2018تطبيق سالسل العلوم والرياضيات في الحلقة األولى .جريدة الشبيبة ،سلطنة عمان" .تم االسترجاع بتاريخ
2020/4/21م منhttps://www.sha biba.com/article/203273 :
 .9العبرية ،حنان راشد سالم" .)2017( .التحديات التي تواجه إدارات املدارس البعيدة في سلطنة عمان وسبل التغلب عليها (رسالة ماجستير غير
منشورة)" .جامعة السلطان قابوس .سلطنة عمان.
 .10العجمي ،كروز تراحيب .)2017( .االتجاهات املعاصرة في اإلدارة املدرسية( .ط .)1القاهرة :دار الفكر العربي.
 .11أبو العال ،ليلى محمد .)2013( .مفاهيم ورؤى في االدارة والقيادة التربوية بين األصالة والحداثة( .طّ .)1
عمان :دار الجنادرية للنشر والتوزيع.
 .12قسم الدراسات الدولية (د.ت)" .دليل مفردات الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم :مادة العلوم" .مسقط :املديرية العامة للتقويم التربوي.
 .13كريسويل ،جون .)2018( .تصميم البحوث :الكمية -النوعية -املزجية( .ط )1ترجمة عبد املحسن عايض القحطاني .الكويت :دار املسيلة للنشر
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Abstract: This study aimed to identify the challenges facing school principals in the Sultanate of Oman in
improving the level of students’ performance in the Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS), and the mechanisms for overcoming them. To achieve this, the study followed the qualitative
approach by using the qualitative research method. Data was collected using interviews, which were
conducted with seven school principals whose schools have taken TIMSS in 2015 and 2019 and are still in
their schools. The results of the study revealed a set of challenges that hinder school principals’ efforts to
improve students’ performance in the TIMSS tests, including students whose achievement level is below the
required level, low student motivation, lack of support provided by the Ministry of Education, and the
weakness of teachers’ skills in formulating TIMSS questions. The study suggested mechanisms that can limit
these challenges, including those related to school management, such as enhancing use of technology in the
educational process, involving guardian practices in international studies, and some of them are related to
the Ministry of Education, such as providing financial support to schools, and exchanging visits between
schools, providing moral support to schools, and motivating teachers. A number of recommendations were
made, the most important of which are creating the appropriate climate for learning, training national
cadres, and coordinating with the departments for educational evaluation to continue the evaluation process
through the school year.

Keywords: School Principals; International Test (TIMSS); Sultanate of Oman.
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